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 چکیده 
چهره   عنوانبهخان  رستم از  غالم گرجی  عهد  یک  ایران  نظامی  تاریخ  در  مؤثر  های 

ترین منصب نظامی یعنی آید. او در سایۀ هوش و ذکاوت خود به عالیصفوی بشمار می
وار و فداکارانه به دفاع از مرزهای  ، و صوفیافتی دست سپهساالری در عهد صفوی  

روش توصیفی    بره ی تکصفوی در شمال غرب و غرب ایران پرداخت. پژوهش حاضر با  
 های جنگخان گرجی در  رستم   پاسخ به این پرسش اساسی است که  به دنبالو تحلیلی  

ایران و عثمانی در مناطق وان، هرسین، حله و ایروان چه نقشی ایفا نمود و عملکرد او  
شواهد  در این میدان چه نتایجی را در پی داشت؟ فرضیۀ اصلی پژوهش این است که  

نظامی   هایمهارتخان نسبت به  ای از میزان شناخت رستمموجود یک رابطۀ دو سویه
از شدت خصومت  و موقعیت جغرافیایی منطقه، و هم او  چنین درک صحیح و دقیق 

تحقیق ضمن    هاییافته دهد.  در گرجستان را نشان می  هاآن با صفویان و مطامع    هاعثمانی
می نشان  مدعا  این  که تأیید  تار  دهد  در    شیهایروزیپ  و  خانرستم  یخیحضور 

تثب  میبه تحک   مورداشاره   هایجنگ ط  تا سقو  رانیا  یشمال غرب  یمرزها  تیامن  تیو 
ذهاب از  معاهدۀ  در    مجبور شدند   هاعثمانی  . همچنین کرد  مؤثری  کمک  ی دولت صفو

  حدود تا   آندر    نیز  هاآن   یو تحرکات نظام  ؛کنند  پوشی چشم  گرجستان و آذربایجان 
 .  گردیدمتوقف  به اصفهان هاافغان یورش  شروع

 .ایران، عثمانی، ساالرسپهخان صفی، رستمعباس یکم، شاه شاه  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

مذهبی شاهان    هایسیاستنظر از آنکه ناشی از  ورود گرجیان به ایران عهد صفوی صرف
سیاسی و اختالفات    هایناپایداریصفوی بر پایۀ جهاد علیه کفار مسیحی بوده و یا ریشه در  

ای را  داشته است بستر تغییرات تازه   هاعثمانیدودمانی در گرجستان و نیز تهدیدات نظامی  
آورد. گسترش حضور اسیران گرجی در ایران   به وجوددر ساختار اجتماعی و سیاسی ایران 

آنان و تشکیل یک گراز زمان شاه تربیت  تعلیم و  امر  به  بعد و توجه  به  وه طهماسب یکم 
عباس یکم،  نظامی جدید در درون ساختار نظامی کشور به نام غالمان گرجی در روزگار شاه

ای در برابر تعدیل و  حکایت از این واقعیت داشت که دولت صفویه به رویکرد سیاسی تازه
. چیزی نگذشت که آوازۀ  است  دهی شیاندیمکاهش اقتدار سیاسی و نظامی ترکان قزلباش  

به شاه و   گسترش    سرعتبهجسارت و شجاعت غالمان گرجی در میادین جنگ  وفاداری 
یافت، و تسخیر مناصب نظامی، سیاسی و حکومتی از سوی آنان در نیمۀ دوم حکومت صفوی  

 پراهمیت تبدیل گشت.  حالدرعین به یکی از اتفاقات عمومی و 
ر شهرتی  ای که در تاریخ حوادث ایران آن روزگاهای گرجیاز این منظر، یکی از چهره

عباس یکم به ایران پناه آورد و پس از طی  خان است. او در زمان شاهبدست آورده رستم 
نظامی شد و در زمان شاه  تشکیالت  تربیت وارد  تعلیم و  مقام سپهساالری  مراحل  به  صفی 

شاه عهد  در  نیز  سرانجام  و  یافت،  میرزادست  دسایس  قربانی  دوم  شد.  عباس  وزیر  تقیِ 
. درخشش نام او در تأمین  اندادکردهیخان به نیکی  صفوی عموماً از رستم  یهاینگار خیتار

ایروان تا حله و در برابر   امان ترکان عثمانی و  بی  هاییورشامنیت مرزهای غربی ایران از 
صفی به اوج خود رسید تنها به دوران حیاتش محدود نشد، اکراد مرزنشین که در زمان شاه 

تاریخ    جن ی ب»  نگار گرجی به نام حکومت صفوی اینکه یک تاریخ  هایسالبلکه در واپسین  
نام سومین    صفوی خوان« به  مستقلی  اثر  تاریخی  مدارک  و  اسناد  در    ساالرسپهبا جستجو 

میـ    گرجی رستم  1نگارد صفوی  که  است  معنا  قهرمانیبدین  و  تاریخ  خان  در  هایش 
در اذهان عام و خاص زنده و فراموش ناشدنی بوده    همچنانعثمانی علیه صفوی    هایجنگ

  هاعثمانیاست. مطابق آن سند تاریخی جنگ در مناطق وان، هرسین، حله و ایروان در برابر  
ساز در حیات سیاسی دولت  سرنوشت  حالدرعین ترین رویدادهای زندگی او و و اکراد مهم 

 
مرکز اسناد  لم،یکروف یم ۀ خطی،نسخ  ،ی گرج رساالسپه خان رستم خیتار خوان،یصفو. ر.ک.: بیجن تاریخ 1

 . 3927ش. دانشگاه تهران،  یو کتابخانه مرکز



 3 |...یو عثمان رانیا  یهادر جنگ یگرج خانبر نقش رستم  یلیتحل |

 

 

ال بررسی این پرسش است که  رو بدنب شود. بر همین اساس تحقیق پیش صفوی شناخته می 
  ن، ی در مناطق وان، هرس   یعثمان   هعلی  خانرستم  یاز عملکرد نظام  یریچه تصو  یصفو  منابع

ا برابر این پرسش، مدعای  ؟کنندیارائه م  روانیحله و  بر    در  که شواهد این است  پژوهش 
م  ایهی دو سو  ۀرابط   کی  ،موجود و    ینظام  هایمهارت  به  نسبت  خانشناخت رستم   زانی از 

  ها عثمانیاو از شدت خصومت    قیو دق  حی درک صح   نی منطقه، و همچن  یی ای جغراف   ت ی موقع
های تاریخی  سنجش و ارزیابی داده   .دهدیدر گرجستان را نشان م  هاآن و مطامع    انیبا صفو

 گذاردروش توصیفی و تحلیلی ضمن تأیید این مدعا بر این یافته صحه می برهی تک موجود با  

به تحکیم و تثبیت    مورداشاره  هایجنگدر    ش یهایروزی پخان و  که حضور تاریخی رستم 
ایران تا سقوط دولت صفوی کمک کرد، و   مجبور    ها عثمانیامنیت مرزهای شمال غربی 

کنند و تحرکات نظامی آنان نیز در آن    پوشیچشمشدند در مذاکرات ذهاب از آن مناطق  
 ه اصفهان متوقف گردید.ب هاافغانحدود تا شروع حملۀ 

این تحقیق گواهی می پیشینۀ  دهد که تاکنون در خصوص نسبت تاریخی میان  بررسی 
انجام    یمستقل   ۀمطالعخان و جنگ در مناطق وان، هرسین، حله و ایروان با ترکان عثمانی  رستم

عباس  در عهد شاه  ی و عثمان  رانیموضوع آن مناسبات ا  که  ییهاپژوهش   نگرفته است، و نیز در
شاه  کمی می است    یصفو  نشانهتنها  به  پراکندهتوان  یافت.  های  دست  موضوع  این  از  ای 

چند تحقیق وجود دارد که در خور توجه است. نخست مقالۀ سودمندی است که   باوجوداین 
از    یکی  ژنی ب  تیبه روا  یصفو  ساالرسپهخان  »رستمبه قلم شادروان احسان اشراقی با عنوان  

ش. منتشر شده، اما با اهداف پژوهش حاضر فاصلۀ نسبتاً زیادی  1379سال  در    نگاران« قعهوا
مراد چهارم به  دارد. دومین مقاله نیز که به قلم نصراهلل صالحی با عنوان »لشکرکشی سلطان

ش. منتشر شده تنها در نگاهی  1388سال  ق.(« در  1044-1045)  جینتاایروان و تبریز: علل و  
سفر    ۀروزنامخان در آن حادثه بر پایۀ سندی مهم از تاریخ عثمانی به نام »رستم  گذرا به نقش 

به اسلطان سال  « که یونس زیرک آن را در  ه.ق(  1044-1045)  زیتبرو    روانیمراد چهارم 
به همراه منزل1999 نامۀ م. در استانبول منتشر کرده، پرداخته است. صالحی آن روزنامه را 

به فارسی ترجمه و در   از عثمانی  قالب یک کتاب  منتشر 1390سال  بغداد در  ش. چاپ و 
  منصبانصاحب. چهارمین مقاله متعلق به جهانبخش ثواقب با عنوان »سازمان سپاه و  کرده است

ش. چاپ شده و نویسنده در  1391سال  ق(« است که در  1052-1038)  یصف نظامی عصر شاه
ترین اثر در پیشینۀ  پرداخته است. مهم   ساالرسپهخان  معرفی کوتاه رستمبخشی از آن تنها به  

تألیف    ساالرسپهخان  این پژوهش رسالۀ دکتری جیورجی روتا است که بر پایۀ کتاب رستم
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خوان تحقیق جامعی در خصوص محتوای آن متن به زبان ایتالیایی انجام داده و  بیجن صفوی
 La Vita E I Tempi Di Rostam Khan(Edizione E Traduzione Italianaبا عنوان  

Del MS. British Library Add 7,655)    م. از آن دفاع کرده است. این اثر 2009در سال
تاکنون به فارسی ترجمه نشده و در پژوهش حاضر نیز تنها از مقدمۀ کوتاه انگلیسی آن که  

 (. Rota,2009: 331-335است )در رساله آمده استفاده شده

 خان در نگاه اجمالیات سیاسی، نظامی و اجتماعی رستمحی

برد و نیاکانش  گرجستان بود و نسب به داود نبی می  1خان از خاندان سلطنتی بَگراتیان رستم
  ی هابرگبیجن،  اند )در کارتیل گرجستان صاحب قدرت و سلطنت بوده  درپشتپشتنیز  

قرابیجن 5-ب4 پدرش  اشرافب(.  از  به  )   ینظامهای  زادهبیگ  و  بوده  گرجستان  ازناور( 
زاده  اما منابع صفوی به نام آن نجیب؛  کرده استمیلوارصاب والی کارتیل گرجستان خدمت  

طهماسب یکم و لوارصاب اتفاق افتاده  که بین ایران و گرجستان در زمان شاه   هایی جنگدر  
، 383-384،  372-370  ،294-1/295:  1383قمی،ر.ک.: منشیاند )به هیچ مطلبی اشاره نکرده

منشی،434 ق67-68/ 1ق:  1314؛  حمایت    ازآنکهپس   گبی جن ی راب(.  تحت  داودخان 
به  شاه نظامی  ازناور  یک  در جایگاه  یافت  کارتیل گرجستان دست  به حکومت  طهماسب 

در   قدرت  سر  بر  سمایون  و  داود  یعنی  برادر  دو  میان  که  زمانی  در  و  درآمد،  او  خدمت 
کنار داود باقی ماند و چون داود به دست سمایون کشته شد    گرجستان جنگ درگرفت در

برای حفظ    آنان را  درنگبی  و  داودخان پرداخته  خانوادۀاز   تیبه حما  زادۀ گرجیآن نجیب
ا  جانشان شاهبه  و    انتقال  رانیبه سمت  شاهآوردندپناه  یکمعباس  دربار  سال    نیز  عباس.  در 

را بواسطۀ    گی ب جن ی و سپس قراب  هاستقبال کرد  یبه گرم  ن یق. از او و همراهانش در قزو999
 .ب(7برگ بیجن، داد )و نگهبانان دولتخانه قرار  کانی رشادت در جزء کش  ن یا

به  صفوی به دالیلی که معلوم نیست    دولتخانۀ در  خدمت  پس از چند سال    گی بجن ی قراب
اشغال  گرجستان   در  بود،    هاانیعثمکه  والی کاخت  الکساندرخان  همراه و    شتبازگو  به 

  کیبه موجب    دند.در اطراف رود کر ساکن ش  یوزیبه نام قرا  ی اخود در منطقه  ۀخانواد
  گی بجن یقراب  ،کوتاه  یپس از مدت  است  دهی شن به »تواتر افواه و السنه«    جن ی که ب   یشفاه   تیروا

  ، ورسدیحادثه به قتل م   ن ی گرفته و خود در امعاند قرار  انیاش مورد هجوم گرج و خانواده

 
 . بگراتیها یا بقراطیها، ساتراپها و یا والیان هخامنشی بودند که بعدها به پادشاهی ارمنستان رسیدند. 2

(Toumanoff, 1988: 3\419-422) 
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بس  بیگرستم  هاآناز    یکیکه    نیز  همسر و سه فرزندش از تحمل مشقات  به    اری بوده پس 
دهد یو دستور م رفتهیرا به حضور خود پذ انآن زی ن یآورند. شاه صفویپناه م  یدولت صفو

  می داده تا در »اندرون« تحت تعل   جای  یشاهغالمان    گروهرا در    بیگجن ی تا بازماندگان قراب
ترب نقل    .(ب7-ب8  هایبرگهمان،  )  رندی گ قرار    تی و  متفاوت  گزارشی  در  اولئاریوس 

بیگ در گرجستان به اسارت یک  بیگ و عیسیبیگ و دو برادرش علیقلیکند که رستممی
خواجه شدند   ازآنکهپس   هاآنعباس فروخت و  را به شاه  هاآنسرباز صفوی درآمدند و او  

 (. 2/748: 1369اولئاریوس،) وستندی پبه مجموعۀ غالمان شاهی 
ق. در گرجستان به دنیا آمد 996سال  اش دقیقاً معلوم نیست در  بیگ که نام گرجیرستم

عباس و غالمان  ق. به مالزمت شاه1007سال  و در    یسالگدوازدهنین ده تا  و احتماالً بین س 
تنها هیجده سال    که یدرحالق.  1012سال  ، او پس از فتح تبریز در  درآمده استخاصۀ شریفه  

  یدر مرزها  یترکان عثمان  داتیتهد  یسپس در پداشت به مقام یساولی صحبت منصوب شد.  
  یهاسال  ۀفاصل  درکه    ناکردست   یبغداد و شورش اقوام کرد در نواح   ۀو محاصر  جانیآذربا

  بیگگردید. رستممنصوب و اعزام    جانی سپاه آذربا  یق. اتفاق افتاد به سردار1036-1033
نیز که به  عباس شاه  و ،موفق بود اری بس ای که به وی محول شدینظام یها تیمأموردر انجام 

ب؛  9برگ بیجن، کرد ) منصوبش  یگی بوانیق. به د1035 سالدر او پی برده بود  یهاتی قابل
   (.218، 209: 1383؛ قزوینی،1765/ 3 :1377،یمنش

تا  رستم شاه1038سال  بیگ  پادشاهی  آغاز  و  پادشاه  ق.  داشت.  تبریز حضور  در  صفی 
در همان سال    آگاهی یافت او را  گی ب رستمهای  سپاریجدید صفوی چون از وفاداری و جان

سه   مبلغ داد و سپس  جایمقربان خود  گروهو در  به اصفهان فراخواند زیاز تبر سلطنتش اول 
صفی غالمان گرجی  در زمان شاه  درواقع(.  230:  1388تفرشی،)  دی بخش هزار تومان به او انعام  

فخرجهان حمایت  تحت  مادربگراتی  و  بیگم  بود  بگراتی  گرجیان  از  خود  که  شاه  بزرگ 
بیگ تحت  بیگ للۀ غالمان در دربار صفوی نفوذ زیادی پیدا کردند. رستمین، محبعلیهمچن

میرزای گرجی خواسته  بیگ از وی و خسروحمایت همان دو گرجی قرار داشت و محبعلی
حیدری( شاهان صفوی  )  یپدربود که »موقعیت خود را در دربار به نام تشیع و بر گرد تیرۀ  

کنند«  دیگ  تحکیم  و  مهمان192،  48:  1390ران،)بابایی  دیگران،؛  و  (. 405:  1395نواز 
شد  ق. به مقام سرداری سپاهیان منصوب  1040سال  خان شاملو در  بیگ پس از قتل زینل رستم

کنند  ب(. برخی از مورخان صفوی از آن مقام به درجۀ سپهساالری یاد می18برگ  بیجن،  )
(. او  238:  1383؛ قزوینی،238:  1388؛ تفرشی،43:  1388؛ ابوالمفاخر،112:  1368اصفهانی،)
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مقام  1042سال  در   کنار  در  دیوان)  یسردارق.  و  تفنگچیسپهساالری(  مقام  به    بیگی 
ارتقاء   نیز  ؛  69:  1317الف؛ ترکمان،89الف،  22-ب23  ی هابرگبیجن،  )  افتیآقاسیگری 

قزوینی، 108:  1368اصفهانی، اصفهانی، 315:  1383؛  قزوینی  شروع 355:  1382؛  با  و   ،)
صفی رسماً او را به مقام سپهساالری  ق. به ایروان، شاه1045سال  حمالت ترکان عثمانی در  

خان ملقب  ترین مرتبۀ نظامی در تشکیالت حکومتی صفویه بود منصوب و به رستم که عالی 
یجان را با عنوان بیگلربیگی به  صفی در همان سال حکومت ایالت آذرباکرد. همچنین، شاه

 (. 197: 1368الف؛ اصفهانی،51برگ بیجن، نمود )وی واگذار 
ق. برای  1050سال  در    ی صف به دستور شاهخان پس از اشغال قندهار توسط هندیان  رستم

ق. هیچ  1052سال  صفی در  اما تا مرگ شاه ؛  بازگرداندن آن به قلمرو ایران راهی خراسان شد
چندین بار به وی    شابوری از نعباس دوم  خان با آغاز پادشاهی شاهاد. رستمجنگی اتفاق نیفت

اردو زده بودند  نی در غزن که  نیاهند  یو پنجاه هزار نفر کصدیسپاه   نامه نوشت و اطالع داد
آگاه  از  شاه  یپس  دوماز جلوس  شاه   عباس  تخت  همچن  یبر  شدن حضور    یطوالن   نی و 

ن  رانیا  انیلشکر شده  حالشانیپر  شابوری در  متفرق  ا  ن،یبنابرا؛  اندو  نگهدار   ن ی در    یزمان 
ب  یسپاه   همهن یا برا  یقحط  میکه  را  غالت  منطقه    یدر  آن  دنبالساکنان  ه   به    چ ی آورده 

اوطان    هزمان ب  ن یکه در ا  داده شوداجازه    انی و اگر پادشاه موافق باشد به سپاه   ندارد  یضرورت
 زی و اگر پادشاه ن   ،شد دوباره در خراسان جمع شوند  یخود بازگشته و هر وقت که ضرور

شاه صفوی این موضوع  شود.   ابی مند است که به حضور شاه شرف عالقه زی موافق باشد خود ن
با   آشکارا  یاعل  وان ید  ریوز  ،خانیتق  رزای مرا  نیز  وزیر  و  میان گذاشت  با    در  مخالفت  به 

عباس دوم نیز  شاه  ؛او را به خیانت علیه شاه صفوی متهم کردپرداخته و  خان  م رست   شنهاد ی پ
خان  خان را مأمور قتل رستمقَرَچَقای   مشهد  یگ ی گلربی بتحت تأثیر القائات خصمانۀ وزیرش،  
بیرام به کمک  نیز  قربان  کرد. حاکم مشهد  نیشابور در شب عید  ق. 1053سال  خان حاکم 

ب؛  87-الف88  یها برگبیجن،  )  دندی رسانبه قتل    ی سالگهفتوپنجاهخان را در سن  رستم
قزوینی،310:  1368اصفهانی، اصفهانی،382:  1383؛  قزوینی  ؛  393-397:  1382؛ 

 (. 282/ 1، 1375شاملو،

 ایران و عثمانی هایجنگخان و رستم

معاهدۀ    یهان ی سرزم تا  ایران در طول دوران حکومت صفوی  ذهاب  شمال غرب و غرب 
داده از اهمیت تاریخی  متعددی که روی  های جنگق.( در تاریخ نظامی ایران بواسطۀ  1048)
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اصلی سیاسی  و  مذهبی  اختالفات  است.  برخوردار  زیادی  که  بسیار  بودند  عواملی  ترین 
برابر   در  را  م   یی هاچالش صفویان  و  اکراد  که محرک  عثمانی،  ترکان  آن  اصلی  حورهای 

دهد که تا  داد. سیر وقایع نظامی در آن مناطق نشان میمرزنشین و گرجیان بودند، قرار می
شاه نظامی  اصالحات  و  آغاز  یکم  ق.  1012سال  در    یباعثمانجنگ    یری ازسرگعباس 

بوده  نانیآفرنقش  قزلباش  امیران  رویدادها  آن  در  اما  اصلی  غالمان   پس ازآناند،  غالباً 
گرجی پای به عرصۀ تاریخ نظامی گذاشته و تا صلح با عثمانی در ذهاب فرماندهی    ۀافتیتی ترب

از همان غالمانی است که مدارج  اند. رستم را برعهده داشته  هاجنگبسیاری از   خان یکی 
  ی اکنندهن ییتع نظامی را از سرداری آذربایجان تا سپهساالری کشور پشت سر گذاشت و نقش  

در سرنوشت جنگ با اکراد و ترکان عثمانی در وان، هرسین، حله و ایروان داشت که هرکدام  
 است: در ذیل مورد بررسی تاریخی قرار گرفته  هاآناز 

 صفی عباس تا شاهب وان و استحکام مرزهای شمال غربی از شاهتخری. 1
حضور و پراکندگی اقوام کرد در نواحی مرزی میان آذربایجان و آناتولی و استمرار آن در  
ایران و  میان  نظامی  به سمت جنوب در شرایطی که اختالفات سیاسی و  نوار مرزی غرب 

ناپذیر اعی و سیاسی همان اقوام اجتنابکرد تأثیراتش بر حیات اجتمعثمانی شدت پیدا می
بزرگ از  یکی  به  مهم  این  و  تبدیل    های چالش ترین  بود،  بودسیاسی دولت صفوی  .  شده 

و   کوهستانی  مناطق  در  قشالق  و  ییالق  بواسطۀ  مرزی  تحرکات  زیاد،  نسبتاً  جمعیت 
ود که هر نوع  ب  شدهلیتبدبزرگی برای آنان    ی هاتیظرفرزمی ایالت به قابلیت و    یهاییتوانا

توانست بر نتایج  یابی اکراد در میان رویدادهای نظامی به یکی از دو قدرت مجاور میسمت
اثرگذار باشد. یکی از مناطقی که اقوام کرد در آن پراکنده بودند    هاجنگپیروزی یا شکست  

منطقۀ وان بود. وان که یک سرزمین کوهستانی است و شمال و غرب آن را دریاچه احاطه  
داد که اقوام کرد در یک جغرافیای طولی که  ای را تشکیل میترین ناحیهشمالی  رده استک

(. این 75:  1364چلبی،داشتند )شد در آن پراکنده و سکونت  در جنوب به بصره منتهی می
می بشمار  آذربایجان  به سمت  آناتولی  اصلی  راه  دو  از  یکی  قوای  منطقه  و  اکراد  و  آمد، 

آوردند  لشکرکشی به سمت گرجستان و آذربایجان یا از راه وان یورش میعثمانی همواره در  
اَرض  راه  از  یا  )و  امنیت  1690/ 3:  1377منشی،روم  تأمین  برای  صفویان  اساس  همین  بر   .)

شد اعم از مستحدثات  آذربایجان تصرف قلعۀ وان و یا تخریب مسیری که به وان منتهی می
دانستند تا مهاجمان کرد  نظامی خود می  هایسیاستترین  را یکی از اصلی  هایآبادو مزارع و  
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نتوانند از این مسیر به سمت آذربایجان عبور کنند. اجرای این سیاست تقریباً    یآسانبهو ترک  
:  1357؛ روملو،82-83:  1369ر.ک.: شیرازی،داشت )در همۀ دوران صفوی اهمیت راهبردی  

قزوینی،336 منشی201  ،176:  1378؛  صفوی،1/329  :1383قمی،؛  امامی 56:  1363؛  ؛ 
 (. 81: 1395خویی،

ای از سوی اکراد و ترکان مستقر  محمد خدابنده تحرکات تازهدر دوران حکومت شاه
(،  356-1/357: 1377منشی،شد )در وان آغاز شد که بدنبال آن ابتدا خوی و سلماس اشغال 

به تصرف ترکان    3مُکریو    2و حَکّاری   1و سپس تمامی آذربایجان به کمک اکراد محمودی 
ای که در  نامهق. به قدرت رسید بر اساس صلح996سال  عباس یکم نیز که در  درآمد، و شاه

بر اراضی    هاعثمانیق. با  998سال   امضاء کرد برای مدتی از حقوق سیاسی دولت صفوی 
  شی ازپ ش یب(. این رویداد  635-2/639همان،  کرد )پوشی  چشم  ریبه ناگز  قفقاز و آذربایجان 

  تواند یم نشان داد که حضور ترکان عثمانی در وان و حمایت کردهای همان منطقه از آنان  
 چه تأثیر سوئی بر حیات سیاسی و اجتماعی آذربایجان برجای گذارد.

 ق.1012جام اصالحات نظامی و ایجاد امنیت در مرزهای شرقی از سال  ازآنپس عباس  شاه
و پس از بازگرداندن تبریز به قلمرو صفوی موضوع تضعیف موقعیت اکراد و تخریب ناحیۀ  

خان یکی از نخستین کسانی  یک هدف مهم راهبردی به جد دنبال کرد. رستم   عنوانبهوان را  
خان از همان سال در تبریز است که در اجرای تحقق این هدف مهم انتخاب شد. تقریباً رستم 

در  و  یافت  شاه  حضور  این  بنده کنار  اجرای  با  تا  آذربایجان تالش کردند  بیگلربیگی  خان 
سازند.   تنهانهسیاست   ایمن  وان  ترکان  و  اکراد  تعرضات  از  را  قفقاز  بلکه  آذربایجان 

بود که در میان اکراد موجی از وحشت   یا گونهبهکوشی و شجاعت آنان در این کار سخت
وجودرا   سلیمان  به  چنانکه  توابع   بیگآورد.  از  قراحصار  و  خوشاب  حاکم  محمودی 

طایفه و  خویش  کار  مصلحت  وان  صفوی  بیگلربیگی  دولت  به  که  دید  این  در  را  اش 
عباس نیز وی را پذیرفته و حتی به وی لقب خانی داد و اجازه یافت که به  آورد. شاهروی

خود   ) قلمرو حکومتی  قزوینی،1079/ 2:  1377منشی،بازگردد  در  157:  1383؛  این (.  واقع 

 
 (. 2/1119، 1377منشی،) جانیآذربا. اکراد ساکن در قلعۀ پسک و ماکو و اطراف آن در 3
 (. 89-1/106، 1377بدلیسی،کردستان )از کردهای ساکن در جنوب وان و شمال  یافهیطا. 4
مهاباد  ساوجبالغ )  هاآنو مرکز    شوندی ماز کردهای آذربایجان غربی که به چندین تیره تقسیم    یافهیطا.  5
 (. 288-1/296، 1377ر.ک.: بدلیسی،است )مروزی( ا
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دیگر  سوی  از  و  ساخت،  دگرگون  عثمانی  پاشای  با  را  وان  اکراد  مناسبات  ادامۀ  رویداد 
گزار  عباس با اقدام خود نشان داد که ناحیۀ وان را حداقل بخشی از قلمرو اقماری و باجشاه

، امرای کرد بنابر »عادت ذمیمه« بزودی از اطاعت دولت  باوجوداین شناسد.  دولت صفوی می
بیگ  اغلی سردار عثمانی از استانبول به وان آمد سلیمانچَغال کهیهنگام سرپیچیده و  صفوی  

سال ( و در  1087/ 2:  1377منشی، گرفتند )و سایر امرای کرد دوباره جانب دولت عثمانی را  
ق. مشترکاً به سمت خوی و مرند لشکر کشیدند، اما چون با سپاه گستردۀ صفوی مواجه  1014

عباس  (. شاه1100-2/1102همان،  )  امدندی نشدند از اقدام خود دست کشیده و از وان بیرون  
خان گرجی را در رأس یک گروه نظامی به سمت وان فرستاد. او موفق  وردیدرنگ اهللنیز بی

آباد متواری سازد. کردهای محمودی و  شکست داده و به صحرای موشاغلی را  شد چَغال
حَکّاری نیز که راه به جایی نداشتند برای حفظ اموال و احشام خود مجبور به تسلیم شدند و  

(.  1111-2/1114همان،  بازگشت )خان نیز به این امر قانع شده سپس به آذربایجان  وردیاهلل
وان را با خود همراه ساخته و به طرف تبریز لشکر کشید، اما  اغلی دوباره اکراد منطقۀ  چَغال
دیاربکر عقب نشست و در  نتیجه به  نیز  نداشت و عاقبت  به همراه  او  برای  ای جز شکست 
 (. 1146-2/1152همان، درگذشت ) جاهمان

حادثه وان و کردهای آن همچنان برای امنیت مرزهای آذربایجان یک تهدید   ن ی ازاپس 
سیاست    برتکیهعباس با  ای که در دوران شاه. اقدامات نظامی آمدندمیو چالش بزرگ بشمار  

به یک نتیجۀ قطعی و ماندگار منتهی نگشت. اگرچه    گاههیچزمین سوخته در وان دنبال شد  
ربایجان از تعرضات ایذائی کردهای وان در امان ماند، اما کافی  ق. با عثمانی آذ1027  ۀ مصالح

بود تا حادثۀ جدیدی در مناسبات ایران و عثمانی بوقوع پیوسته و شرایط موجود را دگرگون  
ترین این  عباس یکی از مهم ق. توسط شاه1032سال  در    عراق عربسازد. تصرف بغداد و  

درنگ حافظ احمدپاشا را که حاکم  این اقدام بیحوادث بود. پادشاه عثمانی در واکنش به  
سمت   به  ترک  لشکریان  با  بود  عربدیاربکر  عثمانی    عراق  قلمرو  به  را  بغداد  تا  فرستاد 

( جنابدی،]بی1655-1658/ 3:  1377منشی،بازگردانند  شاه1/2176تا[:  ؛  در  (.  سال  عباس 
بار    ،ایجان را خنثی سازد ق. برای آنکه حیلت احتمالی ترکان عثمانی در حمله به آذرب1033

روم به آذربایجان را محور سیاست نظامی  وان و اَرض  هایراهدیگر موضوع تخریب اراضی و  
تعیین کرد، و رستم این هدف شد. رستمخود  مأمور اجرای  امراء و خان  تبریز  نیز در  خان 

و بدون  به سیاق همیشگی  ها آنآوری کرده و به سمت وان حرکت کردند. سپاهیان را جمع
آنکه حاکم و امیران کرد وان مقاومتی کنند موفق شدند تمامی ذخایر و مزارع کشاورزی  
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و (، » 1/2184[:  تای]ب،یجنابدسازند )آن ناحیه را از میان برده و وان را به یک ویرانه مبدل  
برگ ،  «)بیجن اوردی ن  یبه آبادان  یرو  هاسالانتفاع انداخت که تا    زی از ح   یارا به مرتبه  اریآن د

 الف(. 10
به سرداری آذربایجان منصوب    ازآنپس بیگ  رستم )واقعه  ،  1743/ 3:  1377منشی،شد 

  ی خان دارارستم  جن،یاز نگاه ب  عباس در همان ناحیه مستقر بود.( و تا پایان سلطنت شاه1765
مدبر و عادل   یجنگ، و حاکم  ن یادی هوشمند در م  یبود؛ فرمانده  یتی دو وجه بزرگ شخص 

رع اهل  با  برخورد  و  تعامل  او که در ط تیدر  اولشاهدو سال آخر سلطنت    ی.  در    عباس 
و   یان را از تعرض ترکان عثم  یسرحد  ۀکرد توانسته بود هم آن خطیحکومت م  جانیآذربا

به انصاف   ایرعا انی در امان نگهدارد، و هم در م  یسرکش گرج رانی و ام ی واناکراد شورش
عاشقانه او را دوست داشتند و حاضر بودند   اریکه مردمان آن د یی کند. تا جا  و مروت عمل

 .ب(11برگ  بیجن، کنند ) یسپارجانبا جان و دل در رکابش خدمت و 
ق. بار دیگر موضوع شورش اکراد و ترکان وان و به  1043سال  صفی و در  در زمان شاه

تبد مهم  مسئلۀ  یک  به  آذربایجان  مرزهای  افتادن  رستممخاطره  و  شد  به  یل  توجه  با  خان 
سردار سپاه صفوی مأموریت یافت    عنوانبهاش در تقابل با اکراد وان و نیز  تجربیات گذشته

  ها عثمانیتا پیش از آنکه به حدود آذربایجان نزدیک شوند سرکوب کند. در واقع شکست 
به    عراق عربدر بغداد و حله دولت عثمانی را بر آن داشت تا میدان جنگ با ایران را از  

پاشا، وزیر  سمت آذربایجان تغییر دهد، و به همین منظور محمدپاشا که پس از قتل خسرو
آوری پاشا بیگلربیگی دیاربکر را مأمور کرد تا پس از جمعاعظم عثمانی شده بود مرتضی

و قرامان و دیاربکر و »گروه اکراد و لَوَند و گَدوک« به سمت وان   1نیرو در مرعش و البستان 
را  رستم   2ب(.40برگ  بیجن،  کند )حرکت   وان  قلعۀ  عثمانی  نیروهای  آمدن  از  پیش  خان 

 
 . از شهرهای آسیای صغیر و نزدیک قیساریه.6
مانند: »گروه لوند«، »لوند مشرب ؛  عصر صفوی به کرات آمده است   یهای نگارخیتار. لوند و گدوک در  7

روملو، لوندات«)ر.ک:  »طایفۀ  لوندات«،  و  »اوباش  طبع«،  شوخ  قمی،582:  1357و  منشی  ،  1/259:  1383؛ 
(. لوند در لغت به معنی روسپی، هرزه، هرجائی و شوخ آمده است. 714/ 3؛  542،  2/471:  1377؛ منشی،2/976

به معنی گدار و معبر از کوه و گردنۀ کوه است. در   ترکی است و در لغت  یاواژهگدوک یا کدوک نیز  
. در منابع صفوی، هم به کنندی م مراد از گدوک مردمانی هستند که در معابر کوهستانی زندگی  کتاب بیجن

قلعه آمده  1/153،  1383ر.ک.: منشی قمی،آمده )معنی بلندی کوه   ر.ک.:  است )(، و هم به معنی نگهبان 
کاربرد  اما  ؛  (2/622:  1377منشی، گدیک  یا  گدوک  عثمانی  فرهنگ  دایره    تری عیوسدر  در  است.  داشته 

شده، شکاف باز   رانیمحل و ، فقدان، نقص» ی به معن ،ی کلمه ترک کی  ک،یگد»المعارف ترک آمده است: 
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اصره کرد اما بواسطۀ مقاومت کردها و ترکانی که در درون قلعه بودند موفق به تسخیر  مح
پاشا با چهل هزار نفر سپاهی به حدود چون مرتضی  ؛ و(134-141:  1317ترکمان،نشدند )آن  

خان از پای قلعه عقب نشست و هر دو سپاه مقابل یکدیگر آرایش نظامی  قلعه رسید رستم
به رستم  صفی برایگرفتند. شاه طهماسب خان در این شرایط سخت از یک طرف  کمک 

قاجار حاکم ایروان و اغورلوخان حاکم ارومیه با نیروهای تحت امرشان را به طرف    خان  یقل
وان فرستاد، و از سوی دیگر گروهی را هم به سمت موصل و جزیره و حدود دیاربکر فرستاد 

تا مانع از آن شوند  به اکراد  با حمالت خود    ، یاصفهان)  وندندیبپ به سپاه عثمانی در وان    تا 
خان در خصوص نحوۀ  اما پیش از پیوستن نیروهای کمکی به رستم؛  (166-165،  163  :1368

به اتفاق خستگی سپاه صفوی را که    هاآنپاشا با امیران خود مشورت کرد.  جنگ با مرتضی
برابر کثرت نیروهای عثمانی  بالفاصله بعد از جنگ در گرجستان به وان اعزام شده بودند در 

اندیشید. وجود این  خان به نبرد رویارو با عثمانی میرستم   کهدرحالیدیدند،  به مصلحت نمی
،  باوجوداین مانع از آن شد تا سپاه صفوی به اهداف خود در وان دست پیدا کند.    نظراختالف

پرداخت و موفق شد تلفات    ها عثمانیخان در یک مرحله با سه هزار نفر نیرو به نبرد با  رستم
در مقابل این تلفات به بهانۀ انجام فریضۀ نماز    هاعثمانیسنگینی بر قوای دشمن وارد سازد.  

خان نیز در شورای  شب ترجیح دادند به درون قلعه خزیده و از ادامۀ جنگ پرهیز کنند. رستم 
بواسطۀ  دیگری ک بود  نظامی تشکیل داده  امرای  با حضور  امور جنگ  به  برای رسیدگی  ه 

اختالف میان امرا باال گرفت، تا جایی که   یوزباشی گی بیقلیصف انگیز« »سخنان درشت فتنه
  ی طهماسب قل(.  88:  1334، صفویاندرآورد )خان به ضرب شمشیر خود وی را از پای  رستم
خان ملحق شده بود وقتی  مقتول بود و تازه به اردوی رستم  حاکم ایروان نیز که برادر  ،خان

صفی پس از اطالع از  خان نشد. شاهاز این ماجرا مطلع شد حاضر به ادامه همکاری با رستم
این کشمکش دیگر ادامۀ حضور سپاهیان را در وان به مصلحت ندید و لذا هر دو را به بهانۀ  

جنگ در   ۀعماًل ادام  جهی در نت تبریز فراخواند، و    بیگی بهرسیدگی به همان اختالف در دیوان
بن  به  ابوالمفاخر،الف44برگ    جن،ی ب)  دی رس بست  وان  -257  :1383،ین یقزو  ؛100:  1388؛ 

255 .) 

 
بر انحصار و   ی مبتن  ی و اقتصاد  ی حقوق   ،یادار  ،ی نظام  ی اصطالح، معان  کیبه عنوان    ؛ و است  «واریشده در د

 «. استآن  یو اقتصاد ی حقوق  یمعنا ،ی و حقوق عثمان خی. جنبه مهم آن از نظر تارکندی م  انیا بر ازیامت

(AKGÜNDÜZ,1996: 13\541-543) 
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تری در  ق. به محیط آرام1048سال  حادثه و بعد از انعقاد معاهدۀ ذهاب در    ازاین پس وان  
و   شد،  تبدیل  عثمانی  و  ایران  مرزی  از  منطقۀ  جلوگیری  در  مهمی  نقش  وان  بیگلربیگی 

تا   تقریباً  تاریخی  منابع  داشت.  آذربایجان  به حدود  مرزنشین  تابع  اکراد  احتمالی  تعرضات 
به قفقاز و آذربایجان به هیچ    ها عثمانیاندازی دوبارۀ  سقوط اصفهان بدست افاغنه و دست

 اند. های دربارۀ تحرکات مرزی از سوی اکراد اشاره نکردمطلب تازه

 : پیروزی شجاعانهنیهرس   جنگ .2
ق. 1040سال  یکی از وقایع مهم تاریخ نظامی در عهد صفوی جنگ هرسین است که در  

به حساب می از والیت همدان  افتاد. در آن دوره هرسین بخشی  )اتفاق  : 1377منشی،آمد 
به غرب  (، و چون در مسیر تهاجم ترکان عثمانی  10:  2537ب؛ برن،89برگ  ؛ بیجن،  2/1072

هرسین را در تاریخ صفویه    آنچهبود. شاید بتوان گفت    پذیرآسیبایران قرار داشت بسیار  
نبرد سختی است که میان ترکان عثمانی و صفویه در دومین سال سلطنت    ،پراهمیت ساخته

شاه  هاعثمانیمتعدد    یهاشکست.  است  دادهیروصفی  شاه برابر  نواحی  در  در  عباس 
، شدیداً موقعیت امپراتوری عثمانی را در شرق متزلزل  عراق عربگرجستان، آذربایجان و  

بخش مهمی از تصرفات خود را در همان نواحی که بر اساس صلح    هاآنساخته بود. در واقع  
به قلمرو عثمانی افزوده بودند در زمان  از دست داده وشاه  آماسیه و استانبول رسماً    عباس 

دولت ایران توانسته بود به مرزهای تاریخی خود در غرب دست پیدا کند. این شرایط،    مجدداً
شاه عصر  در  عثمانی  و  ایران  دوبارۀ  اجتناببرخورد  را  بود.  صفی  ساخته    روازاین ناپذیر 

مراد با استفاده از این  پادشاه جدید صفوی سرگرم امور داخلی خود بود سلطان  کههنگامی
خسروپ کردفرصت  ایران  با  جنگ  مأمور  را  خود  اعظم  وزیر  بتواند    ،اشا  که  امید  این  به 

متصرفات قبلی خود را به قلمرو عثمانی بازگرداند. خسروپاشا با لشکریان بسیار عازم مرزهای  
با رستم مستقیم  از جنگ  تاریخی خسروپاشا چون  مطابق یک گزارش  در  ایران شد،  خان 

بیجن،  کند )از راه موصل و شهرزور به سمت بغداد حمله  آذربایجان هراس داشت ترجیح داد  
صفی چون از انگیزۀ خسروپاشا آگاهی یافت با سپاهیان خود به همدان آمد ب(. شاه12برگ  
از   رستم  جاهمانو  شود.  به  ملحق  او  به  همدان  در  آذربایجان  لشکر  با  تا  داد  فرمان  خان 
  خی ش داد که بنابر تحقیقات بعمل آمده    صفی اطالعخان پس از حضور در همدان به شاهرستم

نفر  ده هزار  به ب یقر کرد که ریسرداران عشا ریو سا یمحمود گی بنلی مُکری و ز نیبهاءالد
صفی  رود که به تبریز هجوم آورند. شاهشوند در منطقۀ وان اجتماع نموده و بیم آن میمی
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بود به سرحد    ون یهما  ۀ فراشخان  ۀشاملو را که داروغ   گی بینقد برای جلوگیری از این اتفاق  
 :1317ترکمان،کند )فرستاد تا از مرزهای آن ناحیه در برابر کردهای وان حفاظت    جانیآذربا

 الف(. 12برگ ؛ بیجن، 61: 1368،یاصفهان ؛32

پیش از وقوع جنگ در هرسین، خسروپاشا پس از عبور از موصل در شهرزور اردو زد.  
: 1388ابوالمفاخر،درآمد )ن اردالن تسلیم شد و قلعۀ مریوان به تصرف ترکان  میرمأمون، خا

صفوی که در حوالی بغداد بود برای   ساالرسپهخان شاملو  (. زینل1/211:  1375؛ شاملو،45
در ماهی دشت مستقر شد. او ابتدا موفق شد ترکان را در حدود خندق و   هاعثمانیمقابله با  

مریوان شکست قلعۀ  به    اطراف  آنان را  متواری سازد  هایکوهداده و  پیشروی ؛  اطراف  اما 
بیشتر سپاه صفوی سبب شد تا در باتالق خندق گرفتار شوند و همین مسئله به ترکان متواری  
فرصت داد تا از اطراف بر آنان بتازند و بیش از هزار نفر از سپاهیان صفوی را در باتالق به  

)قتل   اعتبار  12-الف15  یهابرگبیجن،  رسانند  بر  مریوان ضربۀ سهمگینی  الف(. شکست 
صفی این شکست را  خان نیز مورد بدبینی قرارگرفت و شاهقوای ایران وارد ساخت و زینل 

توجهی به نظر امیران نظامی در انتخاب محل جنگ  ناشی از خودخواهی و خودرأیی او و بی
  هاعثمانیخان را به سرداری جنگ با  م داد و رست   ساالرسپهفرمان به قتل    روازاین دانست.  می

)منصوب   ابوالمفاخر،94:  1368اصفهانی،کرد  تفرشی،42-43:  1388؛  ؛  232-233:  1388؛ 
بیجن،  231،  1383قزوینی، زبده16برگ  ؛  گزارش  مطابق  رستم ب(.  مأمور  التواریخ  خان 

نویسد شاه  اولئاریوس می  کهیدرحال  ؛(105:  1375مستوفی،است ) بوده  خان  اجرای قتل زینل 
 (. 2/727: 1379اولئاریوس،) دی رسانخان را به قتل با دستان خود زینل

توان در دو سطح مورد توجه قرار  خان در این مرحله از جنگ با عثمانی را می نقش رستم 
در   هاآنداد. نخست تحرکات ایذائی در اطراف مقر اصلی قوای عثمانی که پس از پیروزی 

دیگری جنگ رویارو و ایجاد آرایش نظامی که   ؛ وستقر شدندمریوان در درجزین همدان م
مستقر در آوج   یاز اردوخان بارها و در اوقات مختلف  در ناحیۀ هرسین اتفاق افتاد. رستم

تا موقعیت و تحرکات احتمالی و بعدی سپاه عثمانی را زیر نظر داشته باشد و گاه خارج شد  
آورد و با غارت و اسارت و کشتار  لشکریان عثمانی یورش میدر زمان مناسب غافلگیرانه بر  

آورد تا جایی که ترکان حتی برای  می  به وجود  هاآنموجی از وحشت را در میان    ،ترکان
- 50  : 1317ترکمان،شوند )کردند که از مقر خود خارج  نمی  جرئتتهیه و تأمین آذوقۀ خود  

اصفهان48 قزو95،  88-90  :1368،ی؛  برخوردها،  230-231  :1383،ین ی؛  این  از  یکی  در   .)
نخودپاشا از فرماندهان نظامی ترک کشته شد و بیش از هفتصد نفر از ترکان کشته و یا به  
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خان دچار وحشت شده بود  از اقدامات ایذائی رستم   چنانآناسارت او درآمدند. خسروپاشا 
ه عثمانی را به سمت  از سه روز در درجزین و همدان باقی نماند و به ناگزیر سپا  که بیشتر 

 ب(.-الف17برگ  بیجن، داد )بغداد حرکت 
خان با سپاه خسروپاشا در مقام سرداری  جنگ هرسین نخستین رویارویی مستقیم رستم 

شود. خسروپاشا در حرکت به سمت بغداد همواره نگران یورش سپاه  سپاه صفوی شناخته می 
ناحیۀ لرستان بود. از سوی دیگر    صفوی از سمت همدان و حکمرانان محلی در غرب بویژه از

و لرستان واقع    عراق عرب فتح بغداد بدون تصرف قالع جستان و مندلی که در حدود مرزی 
بنابراین هفت هزار نفر از سپاهیان را در ناحیه هرسین  ؛  رسیدشده بود بسیار دشوار به نظر می 

صفی نیز رند. شاهمتوقف ساخته تا از حمالت احتمالی لشکریان صفوی جلوگیری بعمل آو
خان حاکم لرستان  که به نیت خسروپاشا در تصرف همان قالع پی برده بود بالفاصله به حسین 

احتمالی   تحرکات  و  رفتار  مراقب  تا  بازگشته  لرستان  به  که  داد  باشد    ها عثمانیدستور 
به (. حسین105-106  :1368،یاصفهان) و  همدان جدا شده  اردوی  از  منظور  همین  به  خان 

سمت لرستان حرکت کرد، اما در حدود هرسین از استقرار قوای عثمانی مطلع شد و راهی  
توانست  جز جنگ با آنان را نداشت. او با نیروهای لری که در خدمت داشت به تنهایی نمی 

نفر از قزلباشان و غالمان  با ترکان عثمانی وارد جنگ شود، تا آنکه رستم با سه هزار  خان 
به خود آرایش  گرجی در همان حدو برابر ترکان عثمانی  متحداً در  به وی ملحق شد و  د 

جنگ هرسین در یک روز از    .(233ص    : 1383،ین ی؛ قزو48  :1317ترکمان،گرفتند )نظامی  
خان و حسین خان موفق شدند در این جنگ  طلوع تا غروب آفتاب به طول انجامید، و رستم
را به قتل رسانید و اموال و اسبان آنان را به  بیش از دو هزار و پانصد نفر از ترکان عثمانی  

نیز از هرسین گریختند و    گرفت.غنیمت   بار   باوجودآنکهباقیماندۀ سپاه عثمانی  خسروپاشا 
دیگر در شب همان روز با اعزام سه هزار نیرو به هرسین تالش کرد تا نتیجۀ جنگ را به نفع  

تکای بر سپاهیان اندکی که در اختیار داشت  خان با ازیرا رستم ؛  اما ناکام ماندخود تغییر دهد  
جنگ   میدان  به  )دوباره  از    کهیوقت   هاعثمانی  (.63- 64  :1382،یاصفهان   ین یقزوبرگشت 

از   شبانه  و  داده  از دست  را  رویاروی  یافتند شهامت جنگ  اطالع  ایران«  »تهمتن  بازگشت 
دید به امر کمت میخان نیز که تعقیب آنان را در شب دور از حهرسین گریختند، و رستم 

پیروزی  شاه این  بواسطۀ  و  بازگشته  همدان  به  هرسین  از  قرار    ریموردتقدصفی  تحسین  و 
خان گرجی  ترین اتفاقات نظامی در دوران زندگی رستم یکی از مهم  ن یجنگ هرس  گرفت.

ب(. پیروزی در هرسین سبب شد تا اولین مرحله از  17-ب19  یهابرگبیجن،  است )بوده  
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که    هاییورش و    منظوربهعثمانی  آذربایجان  با شکست    عراق عرب اشغال  بود  آغاز شده 
برای   را  راه  پیروزی  این  دیگر  طرف  از  و  شود،  رستم  یهاشرفتی پمواجه  در  بعدی  خان 

 تشکیالت نظامی شاه صفی باز کرد.
 
 

 قتدرانه: فرماندهی م حله  جنگ .3
حله که در جنوب بغداد و در مسیر نجف واقع شده در دوران صفوی شاهد یکی از اتفاقات  

. این ناحیه پس از تشکیل دولت صفویه  بوده استمهم نظامی در اختالف میان ایران و عثمانی  
عراق  یکی از مراکز شیعی در    عنوان بهبا حیات سیاسی و فرهنگی ایران    یا گونهبهدر ایران  

رابطۀ نزدیکی پیدا کرد. پیوندهای اجتماعی و فرهنگی ایران صفوی با این منطقه بعد    عرب
انعقاد صلح آماسیه قطع   )از  فتوحات شاه33:  1364مهدوی،شد  اما  عراق  عباس یکم در  (، 

حله  عرب شیعه  را  دوباره  مناطق  سایر  مانند  ایران  به  قلمرو  به  عراق  این   زگرداندبانشین  و 
خان  در همین فاصله است که نام رستم .( 12: 2537برن،) افتیشرایط تا معاهدۀ ذهاب ادامه 

به بزرگی در تاریخ آن    بواسطۀ دفاعی که شجاعانه از حله در برابر مهاجمین عثمانی کرده
ربیع  باقی در  را  بغداد  هرسین،  در  شکست  از  پس  خسروپاشا  واقع  در  است.  االول مانده 

ترین مرکز سیاسی دولت صفوی در  ق. محاصره کرد و برای تصرف آن شهر که مهم 1040
شد نیرو و تجهیزات نظامی خود را در سه جهت تقسیم و موضع  محسوب می   عراق عرب 

گرفتند، و خود نیز در جهت شرقی بغداد فرماندهی جنگ را برعهده داشت. سپاه خسروپاشا  
ای که در شکستن  اولیه  یها تی موفقجهیزات نظامی و  با وجود برتری در نیروی انسانی و ت

انگیز  برج و باروهای شهر بدست آوردند اما پس از ورود به درون بغداد با مقاومت حیرت
بطوریکه خسروپاشا    ؛خان حاکم آن و سایر امیران و فرماندهان صفوی مواجه شدندقلی صفی

سپاهیان صفوی    شدن  کینزد  از  آگاهی  همچنین و    پس از تقریباً یک ماه بواسطۀ تلفات بسیار
:  1388ابوالمفاخر،کرد )  ینینشعقباز راه موصل به دیاربکر    ،خان به بغدادبه فرماندهی رستم

حله را تصرف کرد و در جهت غربی رود فرات   . او(234-235: 1388؛ تفرشی،52-50، 46
را به حکومت آن ناحیه گماشت تا به کمک نیروهای    پاشا  لی خل نیز قلعۀ جدیدی ساخت و  

رسید از آن شهر در برابر هجوم سپاه صفوی  به دوازده هزار نفر می   ها آنعثمانی که تعداد  
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ه به رود فرات محدود حفاظت کند. او در سه طرف حله حصار و خندق ساخت و در طرفی ک
 ب(.-الف22 ی هابرگبیجن، کرد )شد سپاه توپخانه را مستقر  می

و منتظر   بود  مستقرشدهکرد در مندلی  خان زمانی که خسروپاشا بغداد را ترک میرستم
از اخبار اقدامات    کهیوقت صفی برای حرکت به سمت بغداد بود. پادشاه صفوی  فرمان شاه

خان را مأمور آزادسازی حله کرد. او برای محاصرۀ حله راهی  عثمانی در حله آگاه شد رستم 
  هر بار جز عبور از رود فرات را نداشت، اما چون رود در تیررس توپخانۀ عثمانی قرار داشت  

شدند. روبرو می  هاآنکه سپاهیان او سعی کردند تا پلی را بر روی رود بسازند با آتش توپخانۀ  
صال و زورق و کلک به  یو ن  نهینهر فرات رفته چند سف   ن یپنج شش فرسنگ پائسرانجام »

بود بدست درآورده، اسبان و شتران    ونانیسی شاه   ۀعرب که از زمر  یمهناخی ش   ی و همراه   یسع
آب    از   1صال یو ن  نی را برهنه به آب انداخته، خود با احمال و اثقال با کلک و سفا  و االغان 

انجام گرفت، اما موقعیت    یسخت بهعبور از فرات اگرچه    .الف(23برگ  «)بیجن،  عبور کردند
نیروهای عثمانی دگرگون ساخت، و رستم برابر  پلی  سپاه صفوی را در  ابتدا توانست  خان 

نیروها و تجهیزات و آذوقه از سمت بغداد به حله را   وانتقالنقلروی فرات انداخته و مشکل 
 گرفته بودنددر آن موضع  هاعثمانیو دوم آنکه راه برای محاصرۀ قلعۀ حله که   آسان سازد، 

فرات اطالع یافت    یسوآنخان در  اولیۀ رستم  یهاشرفتی پاز    که یوقت صفی  هموار شد. شاه
سه هزار نفر سپاهی و چند خروار زر نقد برای او فرستاد، و او نیز تمامی آن زرها را عادالنه  

 (. 63-65 :1317ترکمان،کرد )در جنگ تقسیم   هاآنمیان سپاهیان برای ترغیب 
تصرف  رستم در  که  را  کربال  شهر  ابتدا  حله  اطراف  در  اقدامی  هرگونه  از  قبل  خان 

پاشا  آورد. او در آغاز کار برای خلیلبود آزاد ساخت، سپس به محاصرۀ حله روی  هاعثمانی
ای فرستاد مبنی بر آنکه اگر او و سپاهیانش تسلیم شوند جانشان در امان خواهد  نامهحجت

پاشا نپذیرفت و آتش جنگ گسترش یافت. سپاه صفوی در همان مراحل اولیۀ  اما خلیل؛ بود
  یپابهدر اطراف قلعه کنده بودند عبور کنند و    هاعثمانیکه    ییهاخندقجنگ موفق شدند از  

برج و باروهای قلعه برسند. محاصرۀ حله بیش از دو ماه به طول انجامید و همین مسئله سپاه  
مطلع شدند سه هزار نفر نیروی    بعدازآنکهبویژه    ؛عثمانی را دچار تزلزل و اختالف ساخت

پاشا پس از پیشروی سپاه صفوی در کربال دچار وحشت  کمکی خسروپاشا به فرماندهی تقی

 
شود  نوعى قایق است که از ده بیست تیر، از چند جا سوراخ شده، و مربوط بهم ساخته می   صال یا صال. نی 8

 (.3/2123:  2535ر.ک.: نفیسی،رود )ها براى حمل بکار مى و در روى رودخانه
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شده و از میانۀ راه بازگشته و سپاه عثمانی دیگر هیچ امیدی به حمایت از خسروپاشا نداشتند.  
ق. 1040در پنجم ماه شعبان    خون یشب   ۀ به بهانپاشا به همراه سپاهیان ترک شبانۀ  ، خلیلروازاین 

دروازه از  یکی  حله  از  شهر  قزوینی 105-108  :1368اصفهانی،)  ختندیگرهای  ؛ 
اسارت    سانن یبد(.  76-83:  1382اصفهانی، به  ترک  سپاهیان  باقیماندۀ  و  کرد  سقوط  حله 

پاشا را  خان لر با نیروهای خود خلیللشکریان صفوی درآمدند، و از طرف دیگر شاهوردی
ااطراف تعقیب کرده و تعداد بی  یهاابانی بدر   بطوریکه  شماری  قتل رسانیده،  به  آنان را  ز 

. مطابق یک گزارش تاریخی سپاه  شده بودمسیر حله تا کربال مملو از اجساد ترکان عثمانی  
  عراق عربپاشا موفق به فرار از  دوازده هزار نفری عثمانی تنها سی چهل نفر به همراه خلیل

تثبیت    عراق عربر در  ب(. فتح حله موقعیت دولت صفوی را بار دیگ25برگ  بیجن،  شدند )
کنند، و حله همانند رماحیه، مندلی،    ینی نشعقب  به شمال آن  مجبور شدند  هاعثمانیکرد و  

بدره و ذهاب در ساختار اداری صفویه بخشی از بیگلربیگی بغداد باقی ماند و حداقل این  
 (. 13: 2537برن،شد ) ق. حفظ 1048سال وضع تا 

 ایروان: اثبات شایستگی در سپهساالری  جنگ .4
  ی هابخش یکی از مراکز مهم اداری و سیاسی دولت صفوی که در    عنوانبهبیگلربیگی ایروان  

مواجه بود. برای   هاعثمانیتبریز همواره با تهدیدات نظامی  مانند بهشرقی ارمنستان واقع شده 
یافتند به تصرف  ، هرگاه فرصتی میروازاین آمد.  ایروان کلید فتح قفقاز بشمار می  هاعثمانی

  ها عثمانیدر اشغال    که   .ق991-1013  هایسالدر    جزبهاما  ؛  اندیشیدندهمیشگی آن ناحیه می
ق. 1045سال  صفی و از  شد. در عهد شاهبود ایروان بخش جداناپذیر دولت صفوی شناخته می

صفی  مانی تبدیل شد. شاهمراد عث ترین هدف جدید نظامی سلطانتصرف کامل ایروان به مهم
به مقام سپهساالری ممالک عثمانی آگاهی یافت رستم  نیز چون از نیت سلطان خان را که 

؛  213،  1368اصفهانی،فرستاد )ایران منصوب کرده بود برای مقابله با آنان از قزوین به تبریز  
اصفهانی، رستم218:  1382قزوینی  با  (.  همراه  را  خضربیگ  تبریز  در  نزد نامهخان  به  ای 

مراد بازگشت اما سلطان؛  مراد فرستاد و او را به صلح و جلوگیری از جنگ دعوت کردسلطان
در قلمرو عثمانی بوده    ن یازاش یپکه    ییهان ی سرزماز جنگ را تنها در صورت تصرف مجدد  

  ی انامهخان در تبریز  رستم  ، (. همچنین 82:  1388؛ صالحی،118:  1390روزنامه،کرد ) موکول  
مجهز بودند    جی توپ و بادل  که به  یسپاه عثمان  اتی نوشت و ضمن شرح خصوص  یصفبه شاه
ن  یتقاضا تبر  یکمک   یروی اعزام  شاه  زیبه  ب  یصف کرد.  پیهم  گروه  شخانهی درنگ  از    یو 
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 با   مراد. سلطانالف(52برگ  بیجن،  فرستاد )  جانی و به آذربا  یآورجوانان داوطلب را جمع
م  بربالغکه    انش یلشکر سواره  هزار  هشتصد  ای هفتصد  پانزدهم    روانیشدند  در  صفر  را 
و در طول سیزده روز اطراف قلعۀ ایروان را    (198:  1368،یاصفهان کرده )ق. محاصره  1045
توان مقاومت را در  با توجه به اینکه  بیگلربیگی ایروان    ،خانقلی طهماسب  .کردند  بارانگلوله

نمی تسلیم  خود  سرانجام  واگذار    هاعثمانیدید  آنان  به  را  شهر  قلعۀ  ادارۀ  و  کرد  شد 
انداخت و  ( 219-220:  1383،ین یقزو) به مخاطره   مراد سلطان. این خیانت موقعیت تبریز را 

قلع  ینگهدار   ازآنکهپس  ایرواناز  مرتض   ۀ  دامادش  به  سپرد، خود  یرا  به    انش ی سپاه و  پاشا 
واقعه مطلع   ن ی از ا ی صف . چون شاه(114-115: 1388ابوالمفاخر،) دندی کش لشکر  زیسمت تبر

از رستم تبرشد  از  تا  نکند. رستم   نشینیعقب  زیخان خواست  تخر  زی خان  از  منابع    بیپس 
و   به سمت کوه سرخاب عقب نشستند  زیو آذوقه و احشام از تبر  ا یشهر و انتقال رعا  ی اقتصاد

؛  ( 122:  1390روزنامه،بودند )کثرت قوای عثمانی  از همان نقطه شاهد سقوط تبریز در برابر  
از اطراف    یرانیاسپاه    ییذای فقدان آذوقه و حمالت ا  لی مراد پس از چهار روز به دلسلطاناما  

خود دستور داد تا از پشت    انی و قورچ   انی به سپاه   زی خان ن شد، و رستم  زیمجبور به ترک تبر
کار موفق    ن یدر ا  هاآنمورد هجوم قرار دهند.  و    بیوان تعق  ۀرا تا منطق  یعثمان  یروهای سر، ن

-91، 1334صفویان،درآورند )را کشته و به اسارت  ی عثمان  یروهای از ن  یاد یو تعداد ز هشد
90) . 

به   روانیا  ۀع قل  یآزادساز  یجنگ و چگونگ  ۀادام  بارۀدر  زیخان در تبربا رستم   یصف شاه
رستم  نشست.  پمشورت  قلع  ی عثمان  یقوا  کهاکنونداد    شنهادی خان  تصرف  شده   ۀ متزلزل 

بهاردر زمستان آسان  روانیا تا در فصل  ا  رایز؛  تر است  فاصله فرصت خواهند   ن یآنان در 
  ن مقابله با آنا  یسپاه صفو  ی صورت برا  ن ی نموده و در ا  یخود را بازساز   یروهای تا ن   افتی

سپاه    زی دستور به تجه درنگ  یو ب   رفتیرا پذ  شنهادی پ  ن ی ا  یصفد. شاهبودشوار خواهد    اری بس
آماده و  را    یپابهحرکت    یبرا  روهای ن  یسازتوپخانه  )قلعه    .ب(-الف55برگ  بیجن،  داد 

فصل بهار و    دنی از رس  ش ی جمع شدند تا پ  روانیو ا  1رورخود در شَ  یبا تمام قواخان  رستم
خود را در اطراف قلعه    ینظام   یروهای ن   او، قلعه را فتح کنند.  عثمانی  ی کمک  یروهای آمدن ن
  یصفو  انی توپ و تفنگ سپاه   یهاپاشا از درون قلعه با گلولهیمرتض   کهدرحالی  ،کرد  مستقر

م قرار  هدف  رستمیرا  ادادند.  در  م  طی شرا  ن یخان  در  روز  و  شب  در  شخصاً    ان ی سخت 

 
 . از محال نخجوان است.9
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را متوقف سازند.   یو سنگرساز  یزنکار نقب  انی کرد تا مبادا سپاه یکنندگان تردد ممحاصره
  ت ی موقع   دی توپ قلعه کوب از اصفهان رس  ۀبا سه عراد  وتاتیناظر ب  گ ی بن یحس  کههنگامی

چهار    زخان شب و روز اتر گشت و آنان به دستور رستمیدشمن قو  یدر برابر قوا  یرانیسپاه ا
حادثه در    ن ی. ا(215،  1368اصفهانی،گرفتند )خود    ۀآتش توپخان  ریرا ز  روانیا  ۀطرف، قلع

خود دستور    ان ی ننشسته و به نظام  یاز پا  زی پاشا ن یبه همراه داشت، اما مرتض   یخوب   ج یابتدا نتا
را که در    یصفو  یروهای آمده و تا طلوع صبح مواضع ن  رونی شب از قلعه ب  یک یداد تا در تار

ت  ساخ   ری را غافلگ   یصفو  ی قوا  وه ی ش   ن ی مورد حمله قرار دهند. ا  تنداطراف قلعه حضور داش 
بس تعداد  آن  بدنبال  عثمان  هاآناز    یاری و  ترکان  اسارت  به  و  )  ی کشته    بیجن،درآمدند 

 . (253، 1366؛ استرآبادی،الف56-الف58 یهابرگ

  ک ی داشت و شمار شل  یبرتر  یبر سپاه صفو  یعثمان  ۀتوپخان  یآن کارزار کاماًل قوا  در
و    آمد فزون از حدیفرود م  ان یصفو  امیو خ  مهی روز که بر سر خ توپ در شبانه   ی هاگلوله

  ۀ سپاه وجود نداشت که از فرود هفتاد هشتاد گلول ی اردو انی در م ی امهی خ   چی شمار بود، و ه 
تعداد    انیسخت سبب شد تا صفو  ط یشرا  نی. االف(58برگ  همان،  باشد ) توپ در امان مانده  

ن  یادیز بدهند  یروهای از  دست  از  را  ارستم اما  ؛  خود  خود  تالش  با  را    تی وضع  ن یخان 
  روانیا  ۀاز بروج حصار قلع  ی ک ی  ریتوپ، ز  یهاگلولهدگرگون ساخت و موفق شد به ضرب  

  ان ی در آن قسمت در صدد آتش زدن آن برآمده و سپاه  زمی ه  یآورکرده و با جمع  بیرا تخر
حصار  به سمت قلعه شدند. در عرض سه روز    ورشی  ۀآمده و آماد  رونی از پشت سنگرها ب  زی ن

آن باال رفته و به درون قلعه راه   وار ی از د ان ی سپاه  زی از اطراف نو دیوارهای قلعه فروریخت و 
اافتندی در  گلول یمرتض   ان ی م  ن ی .  ضرب  به  رس  ۀپاشا  قتل  به  عثمان  دی تفنگ  سپاه  سران    ی و 

  ان ی خبر در م   ن ی نشدند، و چون ا  تالش کردند تا مرگ او را پنهان کنند موفق   باوجودآنکه 
  ن یو بد  تسلیم شدندجنگ نشان نداده و همگان    ۀبه ادام   یرغبت  گریسپاه ترک منتشر شد د

؛ 200-230،  1368اصفهانی،گرفت )قرار    یصفو   ی قوا  ار ی آزاد و در اخت  روانیا  ۀقلع   ب ی ترت
 . (121-130: 1388ابوالمفاخر،

رستم درایت  با  ایروان که  برای  خان  فتح  عثمانی  نیروهای گستردۀ  برابر  در  افتاد  اتفاق 
متعددی صادر و به    یهانامهفتحصفی  آمد. شاهدولت صفوی یک پیروزی بزرگ بشمار می

ابالغ   والیات  )حکام  می99-101:  1388صالحی،کرد  گزارش  قزوینی  وحید  که  (.  دهد 
ع( خطبۀ تشیع  عشر )اثنی عاملی به نام ائمۀ بن عبدالصمد جبل ن یحس  خی ش پیروزی  ازاین پس 
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اعالم   صفوی  شیعی  سرزمین  جداناپذیر  بخش  ایروان  طریق  بدین  و  خواند  شد  را 
 (. 276: 1383قزوینی،)

 نتیجه

نیمۀ دوم تاریخ ایران عهد صفوی به جهت تاریخ نظامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  
شجاعت از سوی    است. این مهم از آن روی است که میدان جنگ به عرصۀ نمایش قدرت و

آغاز   در  جایگاهی  هیچ  که  شد  تبدیل  گغالمانی  سیاسی   یری قدرت  حاکمیت  تشکیل    و 
ی در ایران نداشتند. اگرچه صفویان بستر ورود و پیشرفت آنان در درون حاکمیت و  صفو

تشکیالت نظامی خود را فراهم آوردند، اما خلق شگفتی و افتخارات نظامی از سوی آنان  
ای  ، رقابت تازهروازاین ی به میزان همت و اثبات هوشمندی آنان داشت.  بستگی تام و تمام

ترین مناصب نظامی چون  در ساختار نظامی ایران با محوریت غالمان جهت دستیابی به عالی
این زاویه ظهور رستم از  از  سرداری و سپهساالری شکل گرفت، چنانکه  بعد  بگراتی  خان 

در تاریخ صفوی اهمیت   2خان ارمنی و قَرَچَغای 1یالدزهوردی خان گرجی از خاندان اونداهلل
دارد. رستم  زیادی  مشترک  بسیار  آن جایگاه  تمامیت    یهاگامخان در  برای حفظ  بزرگی 

گمان تحلیل  برداشت، و بی  هاعثمانیارضی دولت صفوی در دور جدید از تهدیدات نظامی  
بدون توجه به شخصیت و حضور تاریخی  صفی  مناسبات نظامی ایران و عثمانی در عهد شاه

  ها عثمانیتحرکات نظامی    متوقف ساختننماید که  خان امری غیرممکن است. چنین میرستم
عرب در   با    عراق  تنگاتنگی  رابطۀ  آذربایجان  و  گرجستان  در  ایران  مرزهای  حفظ  و 

همین مهم    در میدان جنگ با عثمانی داشته است، و  ساالرسپهخان  فردی رستم   یهایتوانمند
یک واقعیت    عنوانبهنگار را ترغیب کرد تا با نگارش اثری مستقل و  است که بیجن تاریخ

انکارناپذیر، در دو دهۀ پایانی حکومت صفوی، در جایگاه یک قهرمان ملی خدمات او را 
 در اذهان همگان زنده کند. 

 
فر شهرت بسیاری نظامی گرجستان کارتیلی است. از این خاندان در ایران دو ن یهاخاندان. اوندیالدزه از 10

عباس اول رسید؛  خان است که از مقام غالمی به مقام سپهساالری در عهد شاهوردیپیدا کردند، نخست، اهلل
ر.ک.: مائدا، چهار دودمان  شد )بیگلربیگی( فارس منصوب  حکومت )خان است که به  و دومی پسرش امامقلی 

 گرجی در عصر صفوی(. 
عباس اول که به مقام سپهساالری و حکومت خراسان منصوب در دربار شاه  . از غالمان ارمنی و تربیت یافته11

ق. در جنگ با موراو گرجی در گرجستان کشته شد و در صحن حرم امام 1035سال  شد و سرانجام نیز به  
 (. 133-151: 1397یحیائی و دیگران،) دیگردع( در مشهد مدفون رضا )
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  و مآخذ: منابعفهرست 
بناسترآبادی،   - شیخ(،  1366)  ینی حسمرتضی  حسن  از  سلطانی:  شاه تاریخ  تا  ،  صفیصفی 

 تصحیح احسان اشراقی، تهران: علمی. 
بیژن یکی از واقعه  ساالرسپه خان  (، »رستم1379احسان )اشراقی،   - نگاران«،  صفوی به روایت 

 ، بهار.1، ش.1، س.مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران: ضمیمۀ تاریخ
ا  ،ریالسخالصه (،  1368)  یخواجگبن    محمدمعصوم  ، یاصفهان - اهتمام  تهران:    رجیبه  افشار، 

 . یعلم
 ، تهران: سمت.عثمانی امپراتوریتاریخ (، 1395) یمحمدتقخویی، امامی -
 ، تهران: کتاب برای همه. 2ج ، ترجمۀ حسین کردبچه، سفرنامه(، 1369آدام )اولئاریوس،  -
، ترجمۀ حسن  خاصه: نخبگان نوخاستۀ دوران صفویغالمان  (،  1390)  گرانیدبابایی، سوسن و   -

 افشار، تهران: نشر مرکز. 
شرف - شمسبدلیسی،  بن  کردستان(،  1377)  نی الدخان  مفصل  تاریخ  اهتمام  شرفنامه  به   ،

 والدیمیر ولییامینوف زرنوف، تهران: اساطیر.
جهانداری، تهران: بنگاه  ، ترجمۀ کیکاووس  نظام ایاالت در دورۀ صفویه(،  2537رهر )برن،   -

 ترجمه و نشر کتاب.
مرکز اسناد و  لم،یکروفیم ۀنسخ ،گرجی ساالرسپه خانرستم خیتارخوان،  یصفوبیجن تاریخ  -

 . 3927 ۀ شماردانشگاه تهران،   یکتابخانه مرکز
اهتمام احمد سه  ،یعباس  یعالم آرا  لی ذ(،  1317)  گیاسکندربترکمان،   -   ، یخوانسار  یلیبه 

 . هیتهران: انتشارات اسالم
تحوالت    خیتار)  یصفشاه   خیتار(،  1388نگار )سوانح  ینی اهلل حسفضل  بنابوالمفاخر  ،یتفرش -

مکان  زمان نواب رضوان    خیتار  ی مبادکتاب،    ۀم ی، ضمق.(ه  1052-1038  ی هاسال در    رانیا
  قات یو تعل  حی، مقدمه، تصح.ق.(ه1041-1038  یهاسالدر    رانیتحوالت ا  خی()تاریصفشاه )

 مکتوب. راثیم :نژاد، تهرانمحسن بهرام
)ثواقب،   - و  (،1391جهانبخش  سپاه  شاه   ینظام  منصبانصاحب »سازمان  - 1038)  یصفعصر 

 ، تابستان. 101 یاپیپ، 14، دورۀ جدید، ش.22سال ، تاریخ اسالم و ایران مجلۀ، ق(«1052
 نا. جا: بیج، بی3، الصفویهروضهتا(، بیحسن )جنابدی، میرزابیگ بن  -
چلبی(،  1364)  اء یاولچلبی،   - اولیاء  سیاحتنامۀ  همسایگان؛  تاریخ  در  فاروق کرد  ترجمۀ   ،

 الدین ایوبی.کیخسروی، ارومیه: صالح 
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اروزنامه سفر سلطان - به  و    ح(، تصحی1390)(ق. ھ  1045  -  1044)  زیتبرو    روانیمراد چهارم 
خلیل    .رکیز  ونس یمقدمه   مقدمه  تصحیح  و  )1048-1048  ھ.ق(،  منزلنامه  بغداد 

ساحللیاوغلو؛  ترجمه  از   ترکی  عثمانی،  مقدمه، توضیحات و پیوست ها نصراهلل صالحی، تهران:  
 طهوری. 

 بابک. ، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران:  التواریخاحسن(، 1357)  گیبروملو، حسن -
ولی - بن  شاملو،  ناصری،  الخاقانیقصص(،  1375)  یداودقلقلی  سادات  حسن  تصحیح  ج،  2، 

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
 ، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران: نشر نی.االخبارتکمله(، 1369)  گیبشیرازی، عبدی -
)صالحی،   - تبر  روان ای  به   چهارم  مرادسلطان  ی»لشکرکش  (،1388نصراهلل  و  زیو  علل    ج ینتا: 

 ، بهار.75 یاپیپ، 1، دورۀ جدید، ش.19سال ، مجلۀ تاریخ اسالم و ایران، ق.(«1045-1044)
 ، تصحیح امراهلل صفری، تهران: شرق.طهماسبتذکرۀ شاه (، 1363طهماسب )صفوی، شاه  -
 .نیدهگان، اراک: فرورد میابراه ح ی، تصح(1334مالکمال ) خیتار-خیالتوار: خالصهانیصفو -
 نژاد، تهران: میراث مکتوب.، تصحیح محسن بهرام جواهراالخبار(،  1378بوداق )قزوینی، منشی -
  قات یو تعل  حیمقدمه، تصح   ،یعباس  ی جهان آرا  خ یتار(،  1383)  د یوح  رزامحمدطاهریم  ،ینیقزو -

 .یو مطالعات فرهنگ یصادق، تهران: پژوهشگاه علوم انسان رمحمدیم دیدسعیس
)  وسفیمحمد  ،یاصفهانینیقزو - شاه   رانیا(،  1382واله  زمان  شاه   یصفدر  دوم  عباس  و 

تهران: انجمن آثار    ،یر یو اضافات دکتر محمدرضا نص  حیو توض   ق یو تعل  ح ی، تصح(خلدبرین)
 .یو مفاخر فرهنگ

 ، تهران: دانشگاه تهران. التواریخزبده (، 1375محمدمحسن )مستوفی،  -
در عصر صفوی(،  1396)  روتاکهیهمائدا،   - دودمان گرجی  تحش ،  چهار  و   یمصطف  ه یترجمه 

 . منفرد، تهران: تمثال ینامدار
ج،  3، تصحیح محمداسماعیل رضوانی،  تاریخ عالم آرای عباسی(،  1377)  گیاسکندربمنشی،   -

 تهران: دنیای کتاب. 
احمدبن  منشی - اشراقی،  التواریخخالصه(،  1383)  نیحسقمی،  احسان  تصحیح  تهران:  2،  ج، 

 دانشگاه تهران. 
تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفوی تا  (،  1364هوشنگ )عبدالرضا    ، یمهدو -

 ، تهران: امیرکبیر. پایان جنگ دوم جهانی
)نواز، محمود؛ سیاهپور،  مهمان - »نقش خاندان  1395کشواد  تثبیت  (،  باگراتیان گرجستان در 

شاه  مرکزی(«،  1038-1052)  یصفقدرت  اوراسیای  و  2  ۀ شمار،  9  ۀ دور،  مطالعات  پاییز   ،
 زمستان.
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 ، تهران: کتابفروشی خیام.3ج ، االطباءفرهنگ نفیسی ناظم(، 2535اکبر )نفیسی، علی -
او در دوره    (، »اقدامات قرچغای خان و خاندان 1397اعظم )یحیائی، علی؛ گنجی هرسینی،   -

 ، بهار و تابستان. 100 یاپیپ، شمارۀ 1 ۀ شمار، 50سال ، تاریخ و فرهنگصفویه«، 
− AKGÜNDÜZ, Ahmed (1996), "Gedik", Türkiye Diyanet Vakfi Islam 
− Ansiklopedisi (TDVIA), Vol.13. 
− Rota, Giorgio (2009), La Vita E I Tempi Di Rostam Khan (Edizione E 

Traduzione Italiana Del MS. British Library Add 7,655), Wien: OAW. 
− Toumanoff, C. (1988), "Bagratids", Encyclopedia Iranica, Vol.3, Fasc. 4. 
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Abstract 
Rostam Khan, as a Georgian slave, was one of the most influential figures 
in the military history of Safavid Iran. Thanks to his intelligence and 
ingenuity, he achieved the highest military position, namely Sepahsalari 
in the Safavid era and Sufi-like and devotedly defended the borders of 
the North West and West of Iran. The present study, taking a descriptive 
and analytical approach, seeks to explain the basic question of the 
picture Safavid sources depict of Rostam Khan's military action against 
the Ottomans in the areas of Van, Harsin, Hillah, and Yerevan. The main 
hypothesis of the research is that the available evidence shows a two-
way relationship between Rostam Khan's knowledge of military skills 
and geographical location of the region, as well as his correct 
understanding of the intensity of Ottoman hostility to Safavids and their 
coveted things in Georgia. The findings, while confirming this claim, 
show that the historical presence of Rostam Khan and his victories in 
the mentioned wars helped to strengthen the security of the 
northwestern borders of Iran until the fall of the Safavid government. 
Moreover, the Ottomans were forced to give up the lands of Georgia and 
Azerbaijan in the Treaty of Zahab, and their military movements 
stopped in that area until the beginning of the Afghan invasion of 
Isfahan. 
Keywords: Shah Abbas I, Shah Safi, Rostam Khan Sepahsalar, Iran, 
Ottoman. 
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