
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 ألداء صفي قلي خان في مواجهة انتفاضة األفاغنة تحلیل 

 (. هـ 2211ة )یالدباأل
 

 2نواز محمود مهمان

 1خو سیدمحمد موسوی

ان المنطقة الحدوديّة في هرات، بانتفاضةٍ على الصفويّین، سكّ ،ةیالدباأل اغنةقام األف

 خان ترکستتان يقلصفي حینها  دقد قا األفاغنة الغلجائیّة في قندهار. و أسوةً بأقرانهم

 الحتر  ضتد األفاغنتة الدرّانیّتة    الجیش خالل  "ديوانه"المشهور بت  ه( 2211) اغلي

  .البالط الملكي الشاه الصفوي و لحاحٍ من قبلبادلة(، بإع)ال

 رة التي اجتازتهاالخط الحوادث مع مهمّةً لدرجةٍ کبیرةٍ، مقارنةًة یالدباأل لم تكن ثورة

األسبا  التي تم تبیینها فتي هت ه المقالتة،     لكن بعض العوامل و الحكومة الصفويّة، و

 ه ه الحكومة.أمام  ه ا التمرّد إلى تحدٍّ خطرٍ أدّت إلى تحويل

إجراءات قائد الجیش الصفوي صفي علي  تحلیل دور و هو ه ه المقالةمن دف اله

باإلضتافة إلتى    ،، من ختالل المتنها التشتريحي   ةیالدباألخان في مواجهته النتفاضة 

                                           

تاريخ إيران )العصر اإلسالمي(، أستاذ مساعد وعضتو فتي الهی تة العلمیّتة فتي      اختصاص دکتوراه في  .1

 .mahmoud.mehmannavaz@yahoo.comلجنة التاريخ في جامعة ياسوج )الكاتب المسؤول(:

دکتوراه في التاريخ والحضارة اإلسالمیة، أستاذ مساعد، وعضو الهی ة العلمیّة في جامعة ياستوج:   .2

mmusavikhu@gmail.com. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

هت ا البحت    کمتا تظههتر نتیجتة    االستناد إلى المنابع األصلیّة الخاصة بتلك الحقبتة.  

عتدم  ، و منهتا:  ةیت الدباألهزيمة الجیش الصفوي مقابل ثتورة  األسبا  التي أدّت إلى 

العسكريّة الخاط تة، عتدم    سیاستهالمعرفة الكافیة لصفي قلي خان للقواعد العسكريّة، 

استتخدامه الصتحی    الخاصة بالجنود، باإلضافة إلى عتدم   اتاالعتناء بالعقائد والثقاف

 طقة خراسان.منلشروط و خصائص 

 

 .، الصفويّة، خراسان، صفي قلي خان، هراتةیالدباألاألفاغنة  الكلمات الرئیسة:
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

ه.ق.( 2211) یابدال یها در مواجهه با شورش افغان یخانقل یبر عملکرد صف یلیتحل

 

 91/2/9011 تاریخ تأیید:               91/99/9911 تاریخ دریافت:
  1 نواز محمود مهمان 

  2 خو یموسو یدمحمدس
 

هایابدالیکهدرایالتمرزیهراتسااک بدددادباهیت ااتازافغان

یتااارانجزائا اایداادددر عاادهاریزاااهشااردیان اادر کرددااد هاا 

ه ق (مشهدربهدیدادهبعاباراشارار2211اجزی)د دانیرکستان زیشری

ساالریبهجعگباابادالاانباشازحددرباریانو اهشردیبامعصبسپه

یریکهحکدمتشردیانهادرمقایسهبادطراتبئرگرفت  در ابدالی

 د،اماای  ادر پشتسرگذا تهبدد، در ی ابلایتعامحسدبدمی

مدضدعبررسیای مقالهاست،یتادیلباهلالشایدطرداا بهدالیزیکه

برایحکدمتشردیانگردید 

 زاخاان،هدفای پژوهش،بررسییحزازییمزکردوا اداماتشاری

 عادتیهابارویکردیآسابساالرشردیانبرایمقابزهبا در ابدالیسپه

                                              

 یاس و  دانش ااه   یخگ روه ت ار   یعلم   یئتو عضو ه یاراستاد یدوره اسالم یرانا یشگرا یختار یدکتر. 1
 .(mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com): مسئول( یسنده)نو
: یاس   و دانش   ااه  یعلم    یئ   تو عض   و ه یاراس   تاد یو تم   دن اس   الم یخت   ار یدکت   ر. 2
(mmusavikhu@gmail.com). 
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دهادهشدشانمیهایای پژووباواکاویمعابعاشزیآندورهاست یافته

هایدادرستدانبااشدلجعگی،ایخاذسااست زییدمآ عاییکافیشری

یدجهیبهایتقاداتمذهتیوفرهعگیساربازانویادماساترادهدظامی،بی

هایمعطقهدراسانساتب کساتوداکارآمادیاریاشدرستازظرفات

   هاگردید شردیاندربرابر در ابدالی
 

 .قلیخان، هرات، صفویه، خراسان، صفیهای ابدالی غاناف :کلیدواژگان

 مقدمه. 2

های مداوم حکومت صفویه که با تالش و کوشش فراوان نخستین شاهان صفوی و جنگ

ه.ق. سقوط کرد. بعد از مرگ شاه 3312ه.ق. برپا شده بود، در سال 709قزلباشان در سال 

و انحطاط صفویان هویدا گردیدد.  های ضعف ه.ق.( به مرور، نشانه776-3011عباس اول )

ه.ق.( این 3302-3312ای که در دوره آخرین پادشاه صفویان، شاه سلطان حسین )به گونه

آشکار شده بود. ضعف و سسدتی حکومدت مرکدزی کده      3ها بر همه ناظران خارجینشانه

های نافرمانی ایداتت، بده خصدوی ایداتت مدرزی را      ناشی از عوامل مختلفی بود، زمینه

 اهم کرد. فر

های تابع حکومت صفویان، دو گروه غلجزائی در قندهار و ابدالی در هرات بودند.  افغان

هدا بده رهبدری    این دو طایفه در همه ابعاد با یکدیگر رقابدت داشدتند. در ابتددا غلجزائدی    

ه.ق.( علم طغیان بدر ضدد   3351و 3359ه.ق. یا 3357میرویس )امیراویس یا میرخان( )د. 

رسد به سدب  فراواندی جمعیدت و اسدتعداد بیشدتر      به نظر می 5رداشتند.حکومت صفوی ب

                                              

، سفارت دری افندی از طرف سلطان محم د ا ازی ر دررار   اه س لطان  س ی       افندی، دری. 1
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های نسبی رقی  خود، وسوسه شورش بر  ها و مشاهده موفقیتها نسبت به غلجزائی ابدالی

ها، کار را  شورش ابدالی 3ها کارگر افتاد و سر به شورش نهادند. ضد حکومت مرکزی بر آن

ر کرد؛ زیرا نیروهای اعزامی به قندهار از مسیر برای تسلط حکومت مرکزی بر قندهار دشوا

ها، مسدیر حملده بده قنددهار مسددود شدده بدود.         کردند و با شورش ابدالی  هرات عبور می

سرانجام این دو شورش با یکدیگر متفاوت بود، امدا هدر دو بده یدد انددازه، رهدن دربدار        

 صفویان را به خود مشغول کرده بودند.

شدود، نیدروی نظدامی کاردیدده      ر کشدوری پدیددار مدی   در شرایطی که حالت جنگی د

هدای غلجزائدی از    تواند آن کشور را از بحران ناشی از جنگ خارج کند. شورش افغدان  می

نقطه آغاز تا سقوط اصفهان، نزدید به بیست سال طول کشید. در ایدن مددت بده دلیدل     

ناکارآمددی   تدر از همده،   پوسیدگی، انحطاط و نادرست بودن وضعیت قشون ایران و مهدم 

، نظامیان نتوانستند این شورش در ظاهر 5فرماندهان و درهم ریختگی وضعیت دربار ایران

ضعیف را مدیریت نمایند و از سقوط اصفهان جلوگیری کنند. ویژگی بدارز اواخدر صدفویه،    

وجود دو دستگی گسترده در دربار صفویان بود و هر گروه در پی خنثدی کدردن کارهدای    

  1این درهم ریختگی سب  ضعف بیش از پیش صفویان گردید.گروه دیگر بود. 

تر شدد. در اواخدر    شد، نقش نظامیان پر رنگ در این زمان که سلسله صفوی تهدید می

ساتران زیادی قصد داشتند آتشی را که به جان حکومت صفویان افتاده است،  صفویه، سپه

تر شدن این آتش شدند. بدر  ورخاموش کنند اما این نظامیان با اشتباهات خود، سب  شعله

ها اسدت، عبدارت    گویی به آن ترین سؤاتتی که این پژوهش در پی پاسخ این اساس، مهم

                                              

 .22، صهمان  . 1

،  س ی  سفارت دری افندی از طرف سلطان محمد اازی ردررار  اه س لطان  افندی،ر.ک: دری. 2
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ها گردید؟ و  خان در مواجهه با ابدالیقلیاست از: چه دتیلی سب  شکست نیروهای صفی

 ها چه چیزهایی بودند؟  ترین مشکالت نیروهای صفوی در جنگ با ابدالی مهم

-های غلجزائی جل  شده اسدت و دربداره صدفی    بیشتر محققان به شورش افغانتوجه 

ها تاکنون اثری مستقل نوشته نشده است. بحث از اثری به عنوان  و شورش ابدالی خان قلی

توان بیان پیشینه این تحقیق، کار بسیار دشواری است و معدود مواردی را در این زمینه می

هدا در خراسدان بدر زوال حکومدت      تأثیر تحرکات ابدالیله ( در مقا3119کرد. جواد عباسی )

های در خراسان پیش و پس از سقوط صفویان پرداخته است.  های ابدالیبه آشوب 3صفویان

 ها نشده است.  خان در مواجهه با ابدالیقلیای به عملکرد صفیدر این پژوهش، هیچ اشاره

بهاءالدین اِستیری و ضعف مبانی دیندی و  قیام شیخ ( در مقاله 3170اکبر جعفری )علی

به موضوع قیام استیری پرداخته است که این قیام به وسدیله   5اخالقی مشروعیت صفویان

 خدان  قلیخان سرکوب گردید. این پژوهش تأکیدی بر شخصیت و اقدامات صفیقلی صفی

( 3172فر ) چنین، رضا شجری قاسم خلیلی و ابراهیم مشفقی ها ندارد. هم و شورش ابدالی

بده موضدوع    1بررسی تحلیلی عملکرد نظامی حکومت صفوی در شدورش افاغنده  در مقاله 

شورش افاغنه غلجزائی و عملکرد صفویان در مواجهه با این شورش پرداخته اسدت. ایدن   

دهدد و تمرکدز آن بدر شدورش      های ابددالی تدوجهی نشدان نمدی     پژوهش به مسئله افغان

 ها است. غلجزائی

                                              

ران و تاریخ ای  ، «ها در خراسان رر زوال  کومت صفویانتأثیر تحرکات اردالی»جواد عباسی، . 1

 .55-23، ص 4، ش اسالم دانشااه لرستان

قیام  یخ رهاءالدی  اِس تیری و ع عم مب انی دین ی و اخالق ی مش روعیت       »اکبر جعفری،  علی. 2

 .26-9، ص 4/62، شمطالعات اسالمی: تاریخ و فرهنگ، «صفویان

صفوی رررسی تحلیلی عملکرد نظامی  کومت » ، فررعا  جری قاسم خلیلی و ارراهیم مشفقی. 3

 .97-113، ص 1، شمطالعات تاریخی جنگ ،«در  ورش افاانه
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های متکی بر مندابع معتبدر بده آسدی       شود با ارائه تحلیل حاضر سعی میدر پژوهش 

هدای   در خراسان و متعاق  آن در جنگ با افغان خان قلیشناسی اقدامات و عملکرد صفی

 ابدالی پرداخته شود.

 ها. آغاز شورش ابدالی1

 هدای دربدار صدفوی،   ساتران صفوی در مواجه بدا میدرویس و کارشدکنی    بی تدبیری سپه

های رقی  خود انجدام  غلجزائی ها، کاری مشابه ها را به این نتیجه رساند که اگر آن ابدالی

 خدان  ها نخواهد بود. پس از مدرگ محمددزمان   دهند، حکومت مرکزی قادر به مقابله با آن

در هرات  3ه.ق.( حاکم هرات، یکی دیگر از شاملوها به نام عباسقلی شاملو 3351شاملو )د. 

ه.ق.(، 3315خان )د. ه.ق.( و پسرش اسداهلل3315خان سدوزائی )د. . عبداهللبه قدرت رسید

ها الهام گرفتده بودندد، در پدی خدروج از      در این زمان که از پیروزی غلجزائی  سران ابدالی

ها مشکوک بود، هدر دو را   خان چون نسبت به مقاصد آنعباسقلی سلطه صفویان برآمدند.

گیدری برخدی    این عمل حاکم هرات که همراه با دست 5خت.گیر کرد و به زندان اندا دست

 شد.ها  ابدالی دیگر از بزرگان بود، سب  نارضایتی

  هدا شدد. او بده دسدت قزلبداش،      سب  شورش آن  خان با قزلباش،بد سلوکی عباسقلی

در ایدن   1ها خواهان حاکمی جدید شددند.  گیر گردید و به دربار فرستاده شد. قزلباش دست

و زمینه  4خان از زندان گریختندخان و پسرش، اسداهللرج و مرج بود که عبداهللآشوب و ه

                                              

تاریخ وفات او نامشخص است و آخری  اخب ار درر اره او در من ارع ای   اس ت ک ه در س ال        . 1

 (.21-22، ص مجمع التواریخه.ق. از  کومت هرات عزل  د )مرعشی صفوی، 1126

انقراض سلس له ص فویه و ای ام     ؛ لکهارت،2، صجهاناشای نادری؛ استرآرادی، 22صهمان، . 2

 .112صاستیالی افاانه در ایران، 

 .12، صنادرنامهقدوسی، . 3

 .2، صجهاناشای نادری؛ استرآرادی، 22صمجمع التواریخ، مرعشی صفوی، . 4
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خان استاجلو )حاتمی( )د. فراهم شد. جعفر خان و اسداهلل خان ها به قیادت عبداهلل ابدالی قیام

 ه.ق.( بدده عنددوان حدداکم جدیددد هددرات از سددوی دربددار، راهددی آن دیددار شددد.      3357

از فرار از زندان به کوه دو شاخ رفتده بودندد، بعدد از آن بده     خان و پسرش که پس عبداهلل

خدان،  جا را تصرف نمودند. سپس به سمت هرات متمایل شددند. جعفدر   اسفزار آمدند و آن

حاکم هرات با سپاه خود از هرات خارج شد و در ید فرسخی شهر، جنگی میان دو طرف 

 3رخ داد.

رود هنگامی  در محاصره بود. احتمال می ها وارد جنگ شد و مدتی ابدالی جعفرخان با 

به صورت آشکار و پنهان با ابددالیان،    که در شهر، قحطی رخ داد، به دلیل سازش قزلباش

ها از راه برج فیلخانه که در سمت دروازه عراق بود، وارد شهر شدند و به قتل و غدارت   آن

خان نیز بر اثر کشته یا اسیر نیروهای جعفر 5ها را کشتند. مردم پرداختند و جمعی از قزلباش

ای خطدر        ها وارد مرحله ابدالی بدین ترتی ، شورش 1شدن وی، پراکنده و متفرق گردیدند.

آفرین برای صفویان شد. از دست رفتن هرات به معنای از دست رفتن کامل قندهار، محل 

 بود.  راه نفور و حمله به قندهار شورش افاغنه غلجزائی بود؛ زیرا هرات، شاه

ها به ضعف نظامی  ابدالی ها عبارت است از: پی بردن در مجموع، عوامل شورش ابدالی

خان ها، بدرفتاری عباسقلی صفویان، الهام گرفتن و تبعیت از رقی  ایلی خود؛ یعنی غلزائی

های هرات شد، داری او که حتی سب  شورش قزلباشها و شیوه نادرست حکومت ابدالی با

 ها به خودسری و خارج شدن از سلطه صفویان. دالیمیل شدید اب

                                              

 .همان؛ همان. 1

؛ مرعشی ص فوی،  21، ص1،   عالم آرای نادری؛ مروی، 2، صجهاناشای نادریاسترآرادی، . 2

 .12، صنادرنامه؛ قدوسی، 21، صمجمع التواریخ

انقراض سلسله صفویه و ای ام اس تیالی افاان ه در     ؛ لکهارت،116، صالتواریخ زردة   مستوفی،. 3

 .112ص ایران،
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ه.ق. به دربار رسید، 3351ها در  ابدالی دار شدن شورشهنگامی که اخبار هرات و دامنه

درباریان راه چاره را در اعزام ید صاح  منص  برجسته نظامی دیدند و شخصی بده ندام   

هدا   ه مقابلده بدا ابددالی   سداتری بد   ه.ق.( را با سدمت سدپه  3351)د.  3خان ترکمانفتحعلی

برخی  5ها کشته شد. فرستادند، اما او در انجام این مأموریت ناکام ماند و در جنگ با ابدالی

ساتر و عواملی دیگر سدب  ایدن شکسدت گردیدد. ایدن شکسدت،        اشتباهات از سوی سپه

 آمدهای ناگواری را به همراه داشت. پی  

خان به مدت دو ه مشهد به وسیله اسداهللها و محاصر اول، فزونی یافتن جسارت ابدالی

ها را امیدوار به فدت    ها، آن پیروزی ابدالی 1ماه که پس از دو ماه از این کار دست برداشت.

 مناطقی به غیر از منطقه خودشان کرده بود و بده مشدهد کده خدارج از مرکدز جغرافیدایی      

مشهد را رها کرد، امدا ایدن    خان محاصرهها و شهری مهم بود، روی آوردند. اسداهلل ابدالی

داد کرد و نشان می های مشهد به وسیله ازبکان را یادآوری می نشانه نامیمونی بود و غارت

 تر از ازبکان به مشهد، سایه ترسناک ساکنان مشهد هستند. که این بار، گروهی نزدید

ران آمد این شکست، ایجاد ید مرکز بحران دیگر برای صفویان در شرق ای پی دومین 

بود. نیروهای اعزام شده به هرات تا این زمان، نیروی اصلی صفویان نبودند. بلکه نیروهای 

سداتر   خان بده عندوان سدپه   ساتر فتحعلی محلی ساکن در آن دیار بودند، اما این بار، سپه

هدا نیدز، مانندد     ابدالی دولت مرکزی به منطقه اعزام شد و شکست او به معنای این بود که

 توانند شکست ناپذیر و خطرآفرین باشند.  ها می غلجزائی
                                              

ان د.    سی  رود و منارع ریش از ای ، درراره پیشینه او چیزی ریان نک رده  سلطان  او میر کاررا ی دررار  اه. 1

 ها  ده رود، اما در ای  امر ناموفق رود و کشته  د.مأمور سرکوب اردالیخان، قلیاو پیش از صفی

؛ مرعش ی  22، ص1،   ع الم آرای ن ادری  ؛ م روی،  119-122، ص الت واریخ  زردة   مستوفی،. 2

 .22، صمجمع التواریخصفوی، 

انقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاانه  ؛ لکهارت،121-122، ص التواریخ زردة   مستوفی،. 3

 .113ص در ایران،
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خانده   هدا بدود. تدو     ابددالی  های غنیمتی به وسیلهآمد سوم در اختیار گرفتن سالح پی 

هدا   ابدالی توانست در متحصن شدن خانه می این تو  3ها افتاد. ابدالی به دست خان فتحعلی

رسدد در نبردهدای   ه نظدر مدی  در هرات، به هنگام حمالت نیروهای صفوی مؤثر باشد. بد 

 ها بوده است. های غنیمت گرفته شده، کمد ابدالیبعدی، سالح

 ساالری به مقام سپه خان قلی. انتخاب صفی3

 5خان خبر شکست و کشته شدن فتحعلیخان، درباریان را سراسیمه کرد. پیش از آن گرگین

  4خددددان ه.ق.( و محمدددددزمان3351یددددا 3354)د.  1خددددان ق(، کیخسددددرو3353)د. 

ایددن بددار، درباریددان  2ه.ق.( در جنددگ بددا افاغندده غلجزائددی ناکددام مانددده بودنددد.3354)د. 

دیوانده مشدهور بدود     خان قلیترکستان اغلی و صفی خان قلیرا که به صفی خان قلی صفی

                                              

 .125، صعمیمه کتاب ردایع االخبار1وقایع خراسانریات، . 1

تغییر ن ام داد و از س وی   اه     خان که اسالم آورد ره  هنواز  اهزاده گرجی تبار که پس از آن. 2

 سلطان  سی  ره  کومت قندهار منصوب گردیدد.

س االری   رود که پس از مرگ عموی خود از سوی دررار صفوی ر ه س  ه   خان گی ررادرزاده گر. 3

 لشکر گمارده  د و عازم مقارله را میرویس  د، اما اوی ره دست  ور یان الجزائی ره قتل رسید.

ساالری را  ، مقام س هخان خورده و مس  صفویان که رعد از کشته  دن خسرو قورچی را ی سال. 4

ر  د که او را نیروهای خراسان، قاجاری، ترکمان و کرده ای چش مازک ر ه    رر عهده گرفت و قرا

چون رحوالی رسطام و جاجرم که ماری  سر د خراس ان و اس ترآراد اس ت    »مصاف میرویس رود. 

رسید چند روز ره انتظار سرداران قاجار و گرایلی توقم نمود، در ای  ری  مزا  او از  یز اعت دال  

ر ردن او مستولی گردید و در اندک وقت ی س فر آخ رت را ر ر س فر      منحرف  ده امراض متضاد ر

 (.16، صمجمع التواریخ)مرعشی صفوی، « قندهار ترجیح داده روانه عالم عقبی گشت

؛ 115-112، ص الت  واریخ زر  دة   ؛ مس  توفی،16-4، ص مجم  ع الت  واریخمرعش  ی ص  فوی، . 7

 .21-16، ص 1،   نادریعالم آرای ؛ مروی، 7-4، ص جهاناشای نادریاسترآرادی، 
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و داروغگدی   3بیگدی سدابقه مقدام دیدوان    خان قلیبرای این مأموریت انتخاب کردند. صفی

نشین شده بود. او به  جست و گوشه ما در این مقطع از امور، دوری می، ا1را داشت 5اصفهان

  4سب  انتقاد دشمنانش در نزد شاه، از مقام خود استعفا کرده بود و از دربار کنار گرفته بود.

هایی بود که در اواخر حکومت در دربار رخ داده بندی این مسئله در پی تضادها و جناح

هدا را در ندزد    کردند تا آنر ضد گروه دیگر، همواره توطئه میبود. در این دوران، گروهی ب

ضعف پادشاه نیز، مزید بدر علدت    2وار ادامه داشت. شاه، کوچد کنند و این داستان، سلسله

بیگدی  از منص  دیدوان  خان قلیگیری خودخواسته صفیاین مسائل سب  کناره 6شده بود.

از دربار دوری کند و بر مشکالت کار  به طور طبیعی، کسی که به خواست خود 9شده بود.

کده   زمانی کردن در آن فضا آگاهی دارد به راحتی، راضی به بازگشت به دربار نخواهد شد.

، خدان  قلدی رسد درباره انتخاب صفیساتر بعدی مطرح شد، به نظر می مسئله انتخاب سپه

 1اتفاق نظر وجود داشت.

                                              

مقام  اه در دادگستری است...ا کام و دستورات دیوان ریای در تمام کشور  اهنش اهی  قائم». 1
گردد. اگر از ا کام  کام کسی  کایت دا  ته را  د ر ه دی وان      ود و اجرا میمحترم  مرده می
 .(72-49، ص سفرنامه سانسون)سانسون، « کند ریای مراجعه می

که هیچکس مرتکب »ریای رود و وظیفه  فاظت از اصفهان را ررعهده دا ت دیوان  زیرمجموعه. 2
خالف  ساب و ظلم و نزاعی ناردد و امور خالف  رع و فا شه و  راب و قمار و س ایر ام ور   

 (.46ص تذکرة الملوک، )میرزاسمیعا،« نامشروع را قدا  نماید که کسی متوجه آن نشود
 .121، صخالتواری زردة   مستوفی،. 3
 .74، صهجوم افغان و زوال دولت صفویهنوی، . 4
 .22-27، ص کروسینسکی سفرنامهکروسینسکی، . 7
،  س ی  سفارت دری افندی از طرف س لطان محم د ا ازی ر دررار   اه س لطان      افندی، دری. 2
 .27-24، صکروسینسکی سفرنامه؛ کروسینسکی، 527ص
 .124ص، سفرنامه ژان اوتر عصر نادر اهاوتر، . 5
 .22، صمجمع التواریخمرعشی صفوی، . 6
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های دربار صفوی به خوبی از مشکالت سر راه خود آگاه بود. او نیرنگ خان قلیصفی

های مدأمور در  هایی، شخصیت دانست که گروهی نادان با چه دسیسهشناخت و میرا می

انددازی گدروه مخدالف دربداری در برابدر      سدنگ  3اندد. های قبلدی را از بدین بدرده    جنگ

بیگدی  خان در زمان دیدوان قلید صفیساتران قبلی و مخالفت عمده این گروه با خو سپه

-ساتری را به لقایش ببخشد و به نظر مدی  عطای سپه خان قلیتا صفی 5سب  شده بود

خان از عاقبت این امدر  قلیهای گروه درباری، صفیها و کارشکنی رسد به دلیل مخالفت

 آگاه بوده است.

ه او را مجبدور بده   که روزگاری، چندان مخدالف او بودندد کد     خان قلیگروه معاند صفی

ساتری را بده او بدهندد. شداید     نشینی کرده بودند، حات حاضر شده بودند، مقام سپه گوشه

گردید، موقعیت آنان  در مأموریت خود موفق می خان قلیدیل این امر، آن بود که اگر صفی

شد و در صدورت شکسدت او، یکدی از     تر میکه در دولت، جمعیت بیشتری داشتند، استوار

  1گردید. الفان بدین وسیله نابود میمخ

تر بود و حاضر به پدذیرش  از گروه معاند درباری، زیرک خان قلیرسد، صفی به نظر می

ساتری و خلعت فرستاد، اما او نپدذیرفت.   ساتری نشد. شاه برای او حکم سپه منص  سپه

بدود؛ نده. او    ید چیز خان قلیاین عمل از سوی شاه، چندین بار تکرار شد که جواب صفی

کنند و به درستی به این مسدئله اشداره   گفت که سپاهیان از سرداران خود، اطاعت نمیمی

:گفتچنین، او می هم 4کرد. می

بندد و در اين تا نفاق در ميان امناي دولت هست انتقام از دشمن صورت نمي

                                              

 .124، صسفرنامه ژان اوتر عصر نادر اهاوتر، . 1

 .همان  . 2

 .125، صعلل سقوط  اه سلطان  سی دوسرسو، . 3
 .124، صسفرنامه ژان اوتر عصر نادر اه؛ اوتر، 43، صکروسینسکی سفرنامهکروسینسکی، . 4
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صورت فتح و ظفر سرداران يکساان اسات و مان از ه ادن ايان نادمت نتاوان         

 1برآمد.

ساتری ناامیدد   به پذیرش سپه خان قلیکه شاه و درباریان از متقاعد کردن صفی زمانی

ساتری سدپاه منصدوب کردندد و از جاند  شداه بده او        شدند، پسر هفده ساله او را به سپه

پسرجوان که شیفته نام و مقدام بدود بده پددر      5خلعت، تاج مرصع و منشور سرداری دادند.

که پسرش از گزند دشمنان  خان ناگریز به جهت آنقلیلفتی نکند. صفیاصرار کرد که مخا

 1در امان باشد، همراه پسر شد.

ها علیه او شروع شده بود.  ، توطئهخان قلیاز ابتدای پذیرش این مسؤلیت از سوی صفی

تر از فرمان شاه است بدرای   تنگی پدر، بسی قوی درباریان بدجنس که متوجه بودند که دل

، اعتبدار فرزندد،   خدان  قلدی ارزش کردن او به شاه گزارش دادند که برای صدفی  بی تحقیر و

این مسئله به خوبی، انشدقاق میدان درباریدان و میدل بداطنی       4تر از دستور شاه است. مهم

ها به طدور واقعدی حدل شدود، نشدان       خواستند مسئله افغان که نمی گروهی از درباریان را 

 دهد.  می

شد، گدروه بزرگدی از مخالفدان    انی که سرداری از دربار خارج میتر، زمبه عبارت ساده

درباری را پشت سر خود داشت که خواهان شکست او بودند. ایدن آرزو، آرزوی شورشدیان   

نیز بود. سنگ اندازی گروه درباریان در برابر نیروهای اعزامی به شرق به ظاهر در جهدت  

                                              

 .33، صعبرت نامهکروسینسکی، . 1

 .33، صهمان  . 2

، س فرنامه ژان اوت ر عص ر نادر  اه     ؛ اوت ر، 77، صهجوم افغان و زوال دولت ص فوی هنوی، . 3

 ،تاریخ منتظم ناصری؛ اعتمادالسلطنه، 126صعلل سقوط  اه سلطان  سی ، ؛ دوسرسو، 124ص

 .1275، ص 2 

 .129علل سقوط  اه سلطان  سی ، صدوسرسو، . 4
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رساند. بندابراین،  شیان نیز کمد میحفظ منافع شخصی خودشان بود، اما در عمل به شور

تراشید و ترفیع به مقام  های مختلف مخالفی می گروه شد برای خودساتر می کسی که سپه

  3شد. بلکه گامی به سوی سقوط بود. ساتری، ترقی محسوب نمی سپه

سداتری سدپاه    شود به چرایی انتخاب ید مقدام قضدایی بده سدپه    جا سعی می این در

 نویسد:  در این باره می نادرنامهشود. خته صفویان پردا

هلت انتخاب وي اين بود که وي از جمله امراي ترک و در کماا  سافاکي و   

 2ضبط و نظ  و ترتيب بود.

مشدخ    4بدوده اسدت.   1آقاسدی آمده است که او تفنگچی وقایع خراسانچنین در  هم

 خدان  قلینیست این ادعا بر چه اساس مطرح شده است؛ زیرا در هیچ ید از منابع از صفی

به عنوان دارنده منص  تفنگچی آقاسی سخنی نیامده است. منابع، همدواره دربداره مقدام    

ساتری  بیگی به مقام سپهکه ید دیوان این 2گویند. دیوان بیگی و داروغگی وی سخن می

هر، دخالت غیر نظامیان در امور نظامی باشد، اما در واقع چنین انتصابی، برسد، شاید در ظا

 مسبوق به سابقه بوده است. 

                                              

 .24ص ررآمدن محمود افغان)روایت  اهدان هلندی(، ررافتادن صفویان،فلور، . 1

 .14ص نادرنامه،قدوسی، . 2

رئیس و سردار تفناچیان است که دسته سوم لشکر هستند. ای  گروه از تشکیالت جدید است ». 3

ه ا قش ون    اند...ای و همای رعایا و ررزگرانی هستند که از پشت گاوآه  آورده و سرراز ان کرده

 (.763، صسفرنامه تاورنیه)تاورنیه، « را ند می پیاده نظام ایران

 .126، صعمیمه کتاب ردایع االخبار1وقایع خراسانریات، . 4

؛ کروسینس کی،  22، ص1،   ع الم آرای ن ادری  ؛ م روی،  121، صالت واریخ  زر دة    مستوفی،. 7

 .43، صکروسینسکی سفرنامه
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 3چنین، چند تن از افراد صاح  مقامِ داروغگدی بده مقدام نظدامیِ قوللرآقاسدیگری      هم

ق( 3097)د.  خدان  ه.ق.( و برادرش، علیقلی3025)د.  خان اند. نمونه این موارد، رستم رسیده

و  5سداتری، مقدام دیدوان بیگدی را داشدتند      که هر دو قبل از رسیدن به مقام سپه هستند

ه.ق.( نیز قبل رسدیدن بده   3061)د.  خان قوللرآقاسی مشهور به رستم خان چنین، خسرو هم

بنابراین، خصدلت و خدوی    1مقام قوللرآقاسی، منص  داروغگی اصفهان را بر عهده داشت.

بیگدی، کمتدر وظیفده    که دیدوان  ود داشته است. ضمن آنها وجبیگینظامی در میان دیوان

 4قضاوت داشت و بیشتر، بازوی نظامی و اجرایی صدرها بود.

بیگدی در رسس نظامیدان را امدری در راسدتای دخالدت      بنابراین، نبایدد حضدور دیدوان   

بده   خدان  قلدی چنین نباید فراموش کرد کده صدفی   غیرنظامیان در امور نظامی دانست. هم

هدا بدوده    گر آن است وی وابسته به طیف قزلباش و این نشان 2لی مشهور بودترکستان اغ

-ها بود. برخی از مورخدان، صدفی   های بارز قزلباش  گری از ویژگی و خصلت نظامی 6است

کارهای مردانه سدپاهیانه از او  »دانند که  را شخصی با خوی و خصلت نظامی می خان قلی

 . 9«واقع شده بود
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( که از نظامیان عصر پهلوی بود، این انتخداب را  3147دادور )د. در میان محققان، سر

 نویسد:  داند و در این باره می آیند نمی خوش

ها بايد بيک چنين مأموريت ااي م ا  و   ها و بعدها نواجه ميرشکارها، داروغه

   1حساسي بروند چون ديگر يک نفر سردار چيز ف   وجود ندارد.

شد، ولدی از جهتدی بایدد ایدن گالیده را       وب میداروغه ید منص  نیمه نظامی محس

درست عنوان کرد که در چنین اوضاعی، باید ید شخصیت تمام عیار نظامی روانه شدرق  

ها در تاریخ صفویان تازگی نداشدت. هرگداه، شورشدی و یدا      ها و جنگشد. این شورشمی

میددان نبدرد   داد، شاه یکی از صاح  منصبان برجسته نظامی را روانه نبردی عمده رخ می

های غلجزائی و ابدالی شروع شده بود تا این زمان، تنها  که شورش افغان زمانی کرد. ازمی

ساتری به وی تفدوی  شدد و راهدی شدرق گردیدد،       صاح  منص  نظامی که مقام سپه

قورچی باشی بود که او نیز، بدون جنگ و بدر اثدر کهولدت سدن و مدرگ       خان محمدزمان

  5ا به سرانجام برساند.نتوانست این مأموریت ر

گری داشت، اما از عناصر و سدران   به نوعی سابقه نظامی خان قلیکه صفی با وجود آن

اصلی نظامی نبود. جذابیت مقامات درباری و نفور در دربار، مانع از میل نظامیان بده سدفر   

و  هدا باشدی توان این احتمال را مطرح کرد کده قدورچی    رسد، میشد. به نظر میجنگی می

تدر را تصداح     مهم توانند مقامات دیوانی ودانستند با ماندن در دربار میها میقوللرآقاسی

 کنند. بنابراین، دلیلی وجود نداشت، راهی مأموریت پرخطر قندهار و هرات شوند.

 ها در پیش از رویارویی با ابدالی خان قلی. تحلیلی بر اقدامات صفی4

تشکیل تا آخر حکومت با آن مواجه بودند، تهاجم ازبکدان  ای که صفویان از ابتدای مسئله

یافتند در نبود نیروی نظامی در شرق و یدا غفلدت   ها هرگاه فرصت می به خراسان بود. آن
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کردند و سب  ایجاد ناامنی در این زمین مقدس  شاهان صفوی به خراسانِ غنی، حمله می

اع در برابر این حمالت، بسیار کدم  شدند. در این زمان، حمالت بیشتر گردیده بود و دف می

  3شده بود.

ارزش بدودن  توجهی حکومت صفوی نسبت به ایدن مسدئله و بدی   مردم خراسان از بی

جان، مال و ناموس رعایا برای درباریان به ستوه آمده بودند. یکدی از اشدخای بده تندگ     

مقدس خراسان  توجهی درباریان به سرزمینآمده، بهاءالدین استیری بود. استیری که از بی

 نویسد: به تنگ آمده بود به اصفهان رفت. مرعشی صفوی در این باره می

از غايت درد دين باصف ان رفته شکايت تظل  بسيار پيش امرا کارد و از ن ايات   

د  سونتگي چون مردي حراف و زباان آور و واهاپ پي اه باود بعزاي از ساخنان       

   2.و جميع شيعيان بزبان آوردن بودوح ت انگيز هبرت افزا بپادشان و امراء و هلما 

کرد و متذکر امر جهاد بده  توجهی دولت مرکزی شکایت میاو از حمالت ازبکان و بی

طلبدی  شد. وی بر این باور بود که امرا و پادشاه به دلیل تن پدروری و راحدت  درباریان می

  اندد و همیشده مشدغول فسدق و فجدور و شدنایع و      دست از فضدیلت ایدن امدر برداشدته    »

ازبد، شصت هزار کدس از شدیعیان    خان گوید که شیرغازی. او در مجلسی می1«اندقبای 

 4خراسان را اسیر نموده است، اما هیچ واکنشدی از سدوی درباریدان انجدام نگرفتده اسدت.      

کرد که ها با صراحت و تندی انتقاد  کشاند و از آن استیری دامنه اعتراض را به سمت علما 

 2دهند. مانند درباریان و شاه، عکس العملی به این وقایع نشان نمیها نیز،  چرا آن
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شدد.   های مختلف علما، امرا و درباریدان از او   گروه این سخنان تند شیخ، سب  رنجش

بدا   3علما او را متهم به تصوف و الحاد کردند و وی را با اهانت از اصفهان بیرون نمودندد. 

خروج شیخ از اصفهان و رسیدن به خراسان، او شروع به تبلیغات کرد و اظهار کرد که نباید 

منتظر کمد پادشاه بود و هرکس باید خود، دست به جهاد بزند. منابع درباره تأثیر تبلیغات 

 نویسند: استیری می

مردم از روي غيرت و حميت دين بقصد ج اد جمعيت نمودن و رفيق آن مارد  

ند چنانکه بروايتي بقدر چ ار پنج هزار کس از اين جماهت جمعيت متنوهه گرديد

 2جمع شدند.

وقایع رخ داده، حکایت از اوضاع نابسامان سراسری ایران در دربدار و در ایداتت دارد.    

حاصل بود و از سویی دیگر، های بیدربار از سویی، درگیر اختالفات شدید درباری و رقابت

طلبی امرا و درباریان بود. ایاتت نیدز بده خصدوی، ایداتت      گیر راحتبه قول استیری، در

 1ها بودند.ها و غارتمرزی و به ویژه، ایاتت شرقی درگیر تهاجمات، شورش

به هر روی، جمع آوری نیرو به وسیله استیری جهت مقابله با تهاجمات ازبکان، مقارن 

رود، استیری از شنیدن این خبر  می به خراسان شد. احتمال خان قلیبا ورود نیروهای صفی

بایدد   خان قلیدانست. در ظاهر نیز صفی آورد سفر خود می خوشحال شده بود و آن را دست

خواهی، بلکه در جهت همدان  که استیری، گروهی را نه در جهت شورش و یا جدایی از این

 شد.  هدفی که خود او برای آن مأموریت داشت، جمع کرده بود، خوشحال می
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با ورود به خراسان، خبر جمع شدن آن گروه را شنید و جمع  خان قلیا این حال، صفیب

ها را حمل بر طغیان نمود و شیخ را نزد خود طل  کرد. شیخ چون گمان تقصدیر   شدن آن

مواجد  و  ای را بدی دانست که عدهخود نداشت و خود را بدان جهت موج  تحسین میبه

مضایقه ساتر از روی درد دین خواهد جنگید بی ب سپهدر رکا»علوفه جمع کرده است که 

باک از فرط طیش و غضد  بمحد  دیددن    رفت و آن سفاک بی خان قلیبمالقات صفی

 کددوب سددر آن عزیددز را  حکددم بفراشددان کددرد کدده او را گرفتدده انداختنددد و بضددرب مددیخ 

  3«.خرد نمودند

انجام شد، بسیار ناشیانه و به دور از عقدل، خدرد و    خان قلیاقدامی که از سوی صفی

تدبیر بود. در شرایطی که او نیازمند نیروهای وفادار جهت مقابله با تهدیدات بود، با ایدن  

توانستند به او وفادار باشند بده دشدمنان خدود تبددیل      اقدام، برخی از نیروهایی را که می

که مانند نیروهای صفوی بده   ه دلیل آنکرد. پنج هزار نفری که استیری جمع کرده بود ب

طمع مال به انجام خدمات نظامی مشغول نشده بودند و فقط در راه جهداد بده ایدن امدر     

مشغول شده بودند، به دلیل مبانی اعتقادی و پداداش اخدروی و نده پداداش دنیدوی، تدا       

-توانستند تبدیل به نیروی کارآمددی شدوند، امدا صدفی     جنگیدند و میآخرین لحظه می

که به عنوان ید فرصت استفاده کند بده چالشدی در    این ظرفیت را به جای آن خان قلی

 برابر خود تبدیل نمود.

که بررسی درستی، پیرامون اوضاع آشفته خراسان انجام دهدد،   بدون آن خان قلیصفی

زد تا شاید آرامش را در آن منطقه احیا کندد. قتدل اسدتیری در راسدتای     دست به اقداماتی 

ی این آرامش بود. وی برای ایجاد آرامش از مشهد شروع کرد و به خیال خدود، قتدل   احیا

که تهدید اصلی از  استیری در راستای از بین بردن معارضان و مخالفان داخلی بود. در حالی
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سب  شدد کده بده او     خان قلیها بود. شاید این اقدام دیوانه وار صفی ابدالی سوی ازبکان و

 3یوانه بدهند.د خان قلیلق  صفی

در قتل اسدتیری، اقددامی    خان قلیشود که آیا اقدام صفی جا پرسشی مطرح می در این

کده   خودسرانه بود؟ و یا نه دستوری بود که از دربار به او ابالغ شدده بدود؟ مندابع بده ایدن     

-ای ندارند، اما به نظدر مدی  ساتر بود، اشاره های سپهبرخورد با شیخ و قتل او از مأموریت

ساتر مورد تصدیق دربار بوده اسدت؛ زیدرا شدیخ بدرخالف روش معمدول،       سد، اقدام سپهر

 درباریان را زیر سؤال برده بود.

مبنی بر فراخواندن استیری به نزد خدود و دسدتور قتدل او بددون      خان قلیاقدام صفی 

ته است گر آن باشد که یا دستوری در این زمینه از دربار داش تواند نشانسؤال و جواب، می

که نیروی نظامی گرد آورده بود و به نوعی رقی  خدود در خراسدان    و یا وی را به دلیل آن

عبرتی باشد برای دیگران »توانست چنین این اقدام می شمرد، به قتل رسانده است. هممی

حتدی اگدر بتدوان     5«.هدای شدرعی سدخن نگویندد      که ل  فرو بندند و از دین و مسئولیت

، دستوری از دربار در این بداره داشدته اسدت بده دلیدل شدرایط       خان یقلپذیرفت که صفی

کرد و با اقدامی نادرست، موقعیت نظامی خود حساس آن زمان، باید مسئله را مدیریت می

 نمود.را در برابر شورشیان تضعیف نمی

 1ها بدود.  ابدالی آمد سرکوب قیام استیری و کشتن او، ادامه بحران آفرینی پی ترین  مهم

ساتر تازه کار شدد و هشدداری بدود     چنین سب  نفرتِ بخشی از جامعه خراسان از سپه هم

هایی که ممکن بود خودسرانه در برابر حمالت شورشیان و جهت تأمین امنیدت  برای گروه
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خود کاری کنند، به خصوی روحانیان که از ظرفیت و پشدتوانه اجتمداعی قابدل تدوجهی     

 برخوردار بودند. 

رسد از سوی دربار به او حکم  سپهساتر، مقابله با ازبکان بود. به نظر میتصمیم بعدی 

اسدم فرماندده    3هدا بدرود.   ابددالی  شده بود که اول، ازبکان را سرکوب کند. سپس به سراغ

)به احتمال از روی  4و لکهارت 1، مروی5ازبکان در منابع، متفاوت بیان شده است. مرعشی

  2داند.کنند ولی مستوفی، او را ایناق انالق میمعرفی می خان متن مرعشی( او را شیرغازی

به هر روی، ازبکان به همراه ترکمانان یموت، اوضاع را آشدفته کدرده بودندد. نیدروی     

 6دادندد. ساتر برای حمله به ازبکان را ایل قاجار و کردهای خراسان تشکیل می اصلی سپه

ساتر رفته بودند. نبرد با ازبکان در  مد سپهاین دو نیرو از ساکنان آن ناحیه بودند که به ک

نزدیکی معادن فیروزه نزدید نیشابور رخ داد. در این نبرد، عده زیادی از ازبکان کشدته و  

کنندد و در ایدن    منابع از شدت عمل سپهساتر، نسبت به امرای ازبد یاد می 9اسیر شدند.

 نویسند: باره می

                                              

 .23ص مجمع التواریخ،صفوی، مرعشی. 1

 .27، صهمان  . 2

 .23، ص1،   عالم آرای نادریمروی، . 3

 .114، صانقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاانه در ایرانلکهارت، . 4

 .121، صالتواریخ زردة   مستوفی،. 7

 .24ص مجمع التواریخ،صفوی، مرعشی. 2

وق ایع  ؛ ری ات،  24ص الت واریخ، مجمعصفوی، ؛ مرعشی23، ص1   عالم آرای نادری،مروی، . 5

؛ لکهارت، 122-121ص  التواریخ، زردة   ؛ مستوفی،129ص عمیمه کتاب ردایع االخبار،1خراسان

هجوم افغان و زوال دول ت   ؛ هنوی،114، صانقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاانه در ایران

 .72، صصفوی



 ه.ق.( 2211) یابدال یها در مواجهه با شورش افغان یخانقل یبر عملکرد صف یلیتحل 620 

  1سپس آنان را گچ گرفت.نخست سرداران اسير ازبک را گردن زد و 

  2هايي از ک ته شدگان و اسيران بوجود آورد.کله منارن

توانست هم موج  تقویت نیروهای او شدود و   ساتر می این پیروزی و شدت عمل سپه

هم موج  تضعیف روحیه نیروهای مخالف گردد، اما واقعیت قضیه آن است کده شکسدت   

ای نبود؛ زیرا در ادوار گذشته، این کار العادهخارقگر و راهزن ازبد، کار  ای غارتدادن عده

بارها به وسیله حاکمان مشهد و برخی افراد نظامی میان رده و نه سدرداران و افدراد بلندد    

هدای حکومدت    امدا در ایدن واپسدین نفدس     1ساتر انجام شده بود، نظامی مانند سپه مرتبه

ست عامدل غرورآفدرین بدرای هدر     توان هایی که نادر بود می صفویان، کس  چنین پیروزی

 صاح  منصبی باشد.

با این پیروزی، دچار غرور شد و این غرور، سب  سرزدنِ اعمال نادرستی  خان قلیصفی

ساتر بده مشدهد، سده اشدتباه      از وی در هنگام رسیدن به مشهد شد. به هنگام آمدن سپه

بزرگ از وی سر زد که غرور کارب ناشی از پیروزی بر ازبکان در رخ دادن این اشتباهات، 

باشی چرخچی خان د به آن توجه شود، قتل محمدزمانمؤثر بوده است. اولین اشتباه که بای

، حاکم اسفزار و فراه و 4است. او که چرخچی باشی خان قلیه.ق.( به وسیله صفی3357)د. 

ساتر به قتل رسید. مرعشی درباره سب   بود به وسیله سپه خان قلیحتی از نزدیکان صفی

 نویسد:  قتل او می

                                              

 .14، صنادرنامه قدوسی،. 1

 .24، صالتواریخمجمعصفوی، مرعشی. 2
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ايان و اشااا  شاگرف و اماور دسات     چون در بالد نراسان سبب کارهاي نم

بسته که در جنگ اوزبک از او سر زدن بود شا رت و شاعاهت و پردلاي او در    

سااالري و   افوان هوام و نواص افتادن و مردم همگي او را الياق و سازاوار ساپه   

رسايدن باود از روي حساد و     ناان  قلياسپ بدي ميدانستند اين انبار چون بصفي

مرد را باندک تقصيري که چارا ديار باساتقبا  ماا      ناتوان بيني و شدت غزب آن

 1آمدن بناحق گردن زد.

 نویسد:چنین، مروی در این باره می هم

 2را بب انه بدون ج ت گرفته به قتل آورد. نان محمدزمان

های احتمالی  ، هرکسی را که ممکن بود در آینده، پیروزیخان قلیرسد صفیبه نظر می

داشدت. اولدین    ها باشد از سر راه بر می شرید او در کس  پیروزیبه نام او ثبت شود و یا 

باشی بود و بعد، نوبت به قاجارها و چرخچی خان نفر، بهاءالدین استیری و حات، محمدزمان

که ناشی از ناآگاهی از اوضاع و عدم تسلط بر  کردها رسید. چنین عملکردی، عالوه بر این

هدا بخواهندد،    از گروه درباری باشد کده شداید آن   توانست ناشی از ترس وی امور بود، می

 پیروزی او را کوچد جلوه دهند. 

های معمول آن دوره قدرار   را به نوعی در زمره رقابت خان شاید بتوان، قتل محمدزمان

سداتری موجدود    باشی برای تصاح  عنوان سپهداد. ممکن است تمایلی از سوی چرخچی

سر این تمایل از دست دهد. البته در صدورت وجدود   بود که سب  شد، وی جان خود را بر 

گونده کده پدیش از ایدن آمدد،       شد؛ زیدرا همدان  ساتر باید خوشحال می چنین تمایلی، سپه

 ساتر به اجبار، این منص  را پذیرفته بود.  سپه

                                              

 .25، صالتواریخمجمعصفوی، مرعشی. 1
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تحلیل جوان  این مسئله به دلیل سکوت منابع دشوار است، اما آن را باید از خطاهای 

سداتر بده عندوان     ، پسر سپهخان حساب آورد. پس از کشته شدن محمدزمانساتر به  سپه

قراول نیروها جهت حمله  باشی آن بود که پیشباشی انتخاب شد. وظیفه چرخچیچرخچی

به دشمن باشد. در واقع، او به همراه گروهی اندک از نیروها برای جمع آوری اطالعدات و  

 3کرد.حرکت میباز کردن راه بقیه سپاه، جلوتر از قشون 

در هنگام حضور در مشهد انجدام داد، مربدوط بده     خان قلیدومین اشتباهی که صفی

روش برخورد با گروه دیگری از عامالن پیروزی بر ازبکدان؛ یعندی قاجارهدا و کردهدای     

ساتر در حمله به ازبکان بودندد. آندان    چمشگزک بود. این دو گروه، نیروهای اصلی سپه

کده نیدروی    توجه به آنساتر ملحق شدند. با  جا به سپه در خراسان سکنا داشتند و در آن

کار دیده و جنگی در اصفهان نبود، حضور این نیروهای ایلیاتی کده تدا حددودی تجربده     

 هدا بدود کده بدر ازبکدان       ساتر ید غنیمت بود و بدا کمدد آن   جنگی داشتند برای سپه

 پیروز شد.  

را رفتاری نهداد. او کردهدا   ساتر پس از رسیدن به مشهد با این دو گروه، بنای بد سپه 

چندین، او   هدم  5هدا را بده قتدل رسداند.     ای از آنو عده« به سستی و تهاون متهم ساخت»

ای دیگر فرماندهان قاجاری را به جای تقدیر از نقش مهم آنها، مورد تحقیر قرار داد و عده

 نویسد:مستوفی در این باره می 1را که در جنگ نبودند، انعام و خلعت بخشید.

د و استعداد و ق ون بسيار با ناوانين و ساالنين   به سبب غرور و نخوت زيا

ها و اهزن و اهيان م  د مقدس و سپان بدسلوکي بسيار کردن، جمعي از و سرکردن

ها  رؤسا و غيرن را در م  د مقدس به قتل رسانيدن و همه وقت ت ديد به سرکردن

                                              

 .349-346، ص دیوان و قشون در عصر صفویفلور، . 1
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نمود که بعد از فتح اکثري را نواه  ک ات و چناين و چناان ناواه  کارد. و       مي

  1بسيار سفاک و بدسلوک بود.

با این رفتار نابخردانه سپهساتر، نیروهای قاجداری و کدرد و حتدی برخدی دیگدر از      

ها،  ابدالی سران قبایل از او دور شدند و دل به پیروزی او نداشتند و این مسئله در نبرد با

حیدات  ، خدان  قلدی دانستند در صورت پیروزی صفی گریبان وی را گرفت. این نیروها می

سداز   در این نبدرد سرنوشدت   خان قلیها به خطر خواهد افتاد، پس بهتر است که صفی آن

 پیروز نشود.

که از واگرایی نیروها جلوگیری کند، خود تبدیل به عامل  ساتر به جای آن در واقع، سپه

ای از نیروهای اصلی قشون صفوی شده بود. بدرخالف تعریدف و   واگرایی نیروهای منطقه

نمایند، مشخ  است که این گونه نبدوده اسدت و   یی که منابع خارجی از وی میتمجیدها

 تشکیالت در حال جان دادن صفویان از افراد ناجی حکومت، خالی شده بود.

ساتر پیشین نیز، آن را انجام داد، تصرف اموال و موقوفدات حدرم    اشتباه سوم که سپه

مقددار زیدادی از ایدن جدواهرات را     به بهانه تأمین بودجده سدپاهیان بدود.     امام هشتم

 1به تصرف درآورد. خان قلیو باقی مانده آن را صفی 5خان ترکمان غارت کرده بودفتحعلی

توانست درک کندد کده ایدن عمدل وی، ممکدن اسدت در       ساتر نمی رود، سپه احتمال می

فویان تأثیر منفی داشته باشد. به گفته مستوفی، دربدار صد   روحیات قشون که شیعه بودند، 

  4دانست.ساتران را بدیمن می این عمل سپه

                                              

 .122صالتواریخ،  زردة   مستوفی،. 1

 .25، صمجمع التواریخمرعشی صفوی، . 2

 .همان  . 3

 .119ص التواریخ، زردة   مستوفی،. 4
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بیشتر کسانی که به عنوان قشون قرار بود با افاغنه بجنگند، استفاده از امدوال غضد    

دانستند و هر لحظه، منتظر انتقدام آن امدام از لشدکریان     را خوش یمن نمیشده امام

هدا در   یجده گنداه آن  سداتران صدفوی را نت   بودند. مستوفی و مرعشی، شکست و قتل سپه

چنین باوری به احتمال، باور عمومی مردم ایران  3دانند. می  برد به اموال امام رضا دست

 در آن زمان بوده است.

ها سب  شد ساتر و رویکرد نامناس  او برای تأمین هزینه تدبیری سپهبه هر روی، بی 

هدا و غالمدان    گرجدی   روحیه بجنگند. شاید اگر بیشتر قشدون،  بخش اعظمی از قشون، بی

گذاشت. برخی بر این عقیده هستند کده   تأثیر کمتری بر قشون می بودند، انجام این عمل، 

آمدهای عددم واکدنش    پی  از  خان قلیبه وسیله صفی تصرف جواهرات حرم امام هشتم

در واقع، تعدرض   5دربار اصفهان در برابر کشته شدن بهاءالدین استیری و سرکوب او است.

د چهره مذهبی که با چراغ سبز دربار همراه بود، راه را برای انجام یدد عمدل ضدد    به ی

 ساتر باز کرد. مذهبی دیگر به وسیله سپه

 هابا ابدالی خان قلی. رویارویی صفی5

سداتری وی بدود و بندابر نوشدته اعتمداد       کده عامدل پدذیرش سدپه     خدان  قلدی پسر صفی

حات به مقام چرخچی باشی رسیده بود. این منص  به دلیل  1لرخان نام داشتخان السلطنه،

شد، اما پسر هفدده سداله سپهسداتر،    باید به ید نظامی باتجربه داده میحساسیت آن می

لرخدان را بددون   خان خواهند حرکت فاقد هرگونه تجربه نظامی بود. برخی منابع خارجی می

                                              

 .25، صمجمع التواریخ؛ مرعشی صفوی، همان   .1
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 .22، ص4/62، شمطالعات اسالمی: تاریخ و فرهنگ، «صفویان

 .1275، ص2   ،تاریخ منتظم ناصریاعتمادالسلطنه، . 3
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، اما مسلم است با توجه به 3او بدانندتجربگی و یا حتی عیش و نوش  اجازه پدر و از سر بی

 کرد.ها حرکت می منص  او، وی باید زودتر از سایر نیروها و در جلو آن

کرد به برخی از نیروهدای دشدمن   باشی در جلو سپاه حرکت میاو که درمقام چرخچی

برای نشان دادن ارزش خود صبر نکرد و حمله را آغاز کرد و در نخستین »برخورد کرد. او 

از کمال غض  و تهور عندان اختیدار و   »چون این خبر به پدرش رسید  5«به کشته شدضر

 . 1«تمالد از دستش رفت

نیروهای دو طرف در حوالی کافرقلعه )کافرکال( در نزدیکی هریررود به هدم رسدیدند.   

گیری، برگ برنده او بدود. باغدات    جا موضع گرفته بود. این موضع ابدالی در آن خان اسداهلل

هایی در دیوار باغات ایجداد کنندد و در    دستور داد سوراخ خان جا بود و اسداهلل ی در آنزیاد

ساتر متوجه این ترفند نشد و با شدروع   پشت هر سوراخ، جمعی تفنگچی قرار گرفتند. سپه

 کارگر افتاد. خان و ترفند اسداهلل 4ها کشته شدند نبرد، بسیاری از قزلباش

خانده صدفویان بده     ، اوضاع را بدتر کرد. تدو  خان قلیتجربگی صفیاز طرف دیگر، بی

اشتباه، نیروهای خودی را مورد هدف قرار داد. در واقع در این وقت، عدم توجه فرماندهان 

این امر سب  شد نیروهای قزلباش تصور کنند که  2خانه، سرنوشت نبرد را معلوم کرد. تو 

خانه ندارند و گمدان   که افاغنه نیروی تو  دانستندها می؛ زیرا ایرانی6خیانتی رخ داده است

 ها تقویت شد و فرار کردند. خیانت آن
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خدان در سدینه پدر    قلیکینه دیرینه از صفی»از سوی دیگر، نیروهای کرد و قاجار که  

خیال شدن قسمتی از قشدون  خود را کنار کشیدند و تن به جنگ ندادند. بی 3«کینه داشتند

ای شددید زدندد و   ها بالدرنگ دست به حملهسب  شد، ابدالیو فرار قسمت دیگری از آن 

غنایم زیادی از جمله، بیست عراده تو  و جمیع اسباب و اثاثیده   5دشمن را تارومار کردند.

ساز و برگ نظامی و خزانه را کردها و قاجارها که مترصدد   1ایرانیان به دست دشمن افتاد.

ها غدارت کردندد. در ایدن     مانده را نیز افغان یباق 4ساتر بودند به غارت بردند. شکست سپه

 .6«کشته شد 2هشت هزار قزلباش و سه هزار اوغان»جنگ 

در پایان جنگ، جان خود را از دست داد، امدا دربداره چگدونگی مدرگ او،      خان قلیصفی

آورد. اول، ساتر می کنند. مرعشی سه گزارش از عاقبت سپهمنابع اظهارات متفاوتی بیان می

دست افاغنه کشته شد. دوم، چون پسرش کشته شد از فرط عصبانیت، کردهدا و قاجارهدا   به 

ها نیز او را کشتند. سوم، چون سدپاه شکسدت خدورد و پسدر کشدته       را بسیار اریت کرد و آن

 9.داندتر و مشهورتر می اش را دید، خود را آتش زد. مرعشی این قول را قابل قبولشده

 نویسد:باره میچنین، مستوفی در این  هم 

نود را به ارادن باروت رسانيدن باالي صندوق باروت رفتاه آتاش زدن ناود    

   8نيز سونته.
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نیدز بده ندوعی تأییدد      1و قدوسدی  5این روایت را لکهارت 3مروی همین عقیده را دارد.

چنین، پسدرش را   ساتر به اشتباهات خود، پی برده بود و هم رسد، سپه کنند. به نظر می می

ساتری بود از دست داده بود و به همین سب  ترجی  داد، خود  قبول منص  سپه که دلیل

 را به قتل برساند. 

 ها در رویارویی با ابدالی خان قلی. آسیب شناسی اقدامات صفی6

ساتر سر زد که سب  شد این  به غیر از اشتباهاتی که عنوان شد، خطاهای دیگری از سپه

 ی تکراری داشته باشد.لشکر و این قشون ایران، عاقبت

باشی بده پسدرش، اشدتباهی اسدتراتژید بدود؛ زیدرا پسدر        . سپردن منص  چرخچی3

 .تجربگی سب  به دام افتادن او شدای نداشت و همین بی ساتر در امور نظامی، تجربه سپه

شد از سایر نیروها بیشتر در معرض خطر از طرفی دیگر، کسی که به این مقام منصوب می

رفت. با توجه به این اصل و با درک این واقعیدت کده سپهسداتر،    امکان مرگش میبود و 

بیندی  باشی که قابل پدیش وابستگی شدیدی به پسرش داشت، معلوم بود با مرگ چرخچی

ساتر که وابسدتگی شددیدی بده     ساتر به هم خواهد ریخت. بنابراین، سپه بود، اوضاع سپه

 کرد.مقام را به او واگذار میپسرش داشت به هیچ عنوان نباید این 

ساتر گمان کندد،   . اشتباه بعدی، غرور ناشی از شکست ازبکان بود که سب  شد سپه5

گیر شدن  ها به زودی نابود خواهند شد و تدابیر امنیتی را به خوبی به کار نبندد. غافلابدالی

شده بودند، دلیلی واضد   ها پنهان  ساتر به وسیله تیراندازان ابدالی که در باغ نیروهای سپه

 بر این امر است.

                                              

 .23، ص1،  عالم آرای نادریمروی، . 1

 .117ص انقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاانه در ایران،لکهارت، . 2

 .17ص، نادرنامهقدوسی، . 3
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گیری نامناس  نیروهای سبد اسلحه و سنگین اسدلحه ایرانیدان    . اشتباه دیگر، جای1

ها به اشتباه، نیروهای خودی را مورد حملده قدرار   خانه ایرانی بود. این عامل سب  شد تو 

 دهد و نیروهای سبد اسلحه نیز پا به فرار بگذارند. 

که در مشهد با کردها و قاجارها مشکل داشدت، ایدن مشدکل را بده      نخا قلی. صفی4

داد. نتیجه چنین رفتار و ها را مورد نکوهش و اریت قرار می چنان آن هرات آورده بود و هم

 توانست مثبت باشد.اقدامی نمی

کفدایتی سدرداران صدفوی بده     ها بر اثر بدی  به هر روی، شورش نه چندان مهم ابدالی

ابدالی به وسیله ید  خان ی حکومت صفویان تبدیل شد. سرانجام، اسداهللخطری بزرگ برا

افغانی دیگر؛ یعنی محمود افغان که بر جای پددر نشسدته بدود، کشدته شدد و شدورش او       

خواهی او دانستند و بده او   سرکوب گردید. درباریان نابخرد، عمل محمود را حمل بر دولت

ها نیز به  که سرنوشت آن دادند. غافل از آن 3لق  حسینقلی؛ یعنی غالم شاه سلطان حسین

 دست محمود، رقم خواهد خورد.

 . نتیجه7

صوفیان صفوی با تکیه بر عناصر نظامی موسوم به قزلباش توانستند در دنیای پرآشدوب و  

هدای برجسدته ایدن    بحرانی آن روزگار ایران، حکومتی با دوام تشکیل دهند. یکی از جنبه

گاه اصلی شاهان صدفوی بدرای توسدعه و تدداوم     آن بود و تکیهگری سلسله، جنبه نظامی

قدرتشان، نیروهای نظامی بودند. تضعیف جنبده نظدامی صدفویان در زمدان شداهان آخدر       

ه.ق.( با عثمانی و پایان جنگ بدا ایدن   3047صفوی و به خصوی بعد از عهدنامه رهاب )

 امپراتوری تشدید گردید. 

                                              

 .73، صمجمع التواریخصفوی، مرعشی. 1
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به جدایی رسدیده بدود کده صدفویان از دفدع        در زمان شاه سلطان حسین صفوی، کار

ساتر صفوی  های کم اهمیت محلی عاجز شده بودند. کشته شدن حداقل، پنج سپه شورش

هدای غلجزائدی و ابددالی بده      به عنوان باتترین صاح  منص  نظامی در جنگ با افغدان 

 گر اوضاع نظامی ناگوار صفویان در آن دوران است.  خوبی، بیان

گسترده اتباع صدفویان از وضدعیت حکومدت سدب  ایجداد اعتراضدات       های نارضایتی

گسترده هم در پایتخت و هم در ایاتت شده بود. هرچه مرکز معترضان از پایتخت دورتدر  

شد. هر اندازه که شورشیان در شورش  تر میبود، امکان سرکوب آنان برای صفویان سخت

ها را برای  گذاردند و آن دیگر تأثیر میخود موفق بودند به همان میزان بر ناراضیان مناطق 

 کردند.  تکرار چنین کاری ترغی  می

ها در ایالتی دور از پایتخت؛ یعنی هرات رخ داد. ایدن شدورش، متدأثر از     شورش ابدالی

ها از ضعف  شورش غلجزائیان قندهار بود. عالوه بر این عامل، عواملی چون آگاهی ابدالی

هدا و میدل بده اسدتقالل از      نشانده صدفویان بدا ابددالی    صفویان، بدرفتاری حاکمان دست 

 ها در برابر حکومت مرکزی شد. حکومت مرکزی سب  شورش ابدالی

ساتر برای مقابله با آن بود. دومدین   واکنش دربار صفوی به این شورش، اعزام دو سپه

شخ   ترکستان اوغلی، مشهور به دیوانه بود. این خان قلیساتری که اعزام شد صفی سپه

ساتری عازم هرات شدده بدود، امدا در عمدل، نظدامی       که با لق  و منص  سپه با وجود آن

به خدوبی گویدای ایدن مددعا      خان قلیشد. اشتباهات مکرر صفیای محسوب نمیبرجسته

 است. 

کنندد.  در زمره سردارانی قرار گرفت که فرصت را به تهدید تبددیل مدی   خان قلیصفی

 مواجهه و تقابل نادرست وی با بهاءالدین اسدتیری کده افدراد زیدادی را بدرای مقابلده بدا        

توانسدتند  های خراسان گرد آورده بود، تقابل غیرضروری با کردها و قاجارها که مدی ناامنی

باشی که از تجربه باتیی در تقابل با ازبکان و بازوی او در دفع خطر باشند و قتل چرخچی

 است.  خان قلیگر ضعف مدیریتی صفی ها برخوردار بود، همگی نشان افغان
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رسد، وی در مدورد  ها، فاقد دوراندیشی بود. به نظر می ساتر برای مقابله با ابدالی سپه 

، فقط بده  خان قلیتوانایی خود و ضعف دشمن، دچار نوعی توهم شده بود. اشتباهات صفی

شد. اشدتباهات اسدتراتژید در صدحنه    ختم نمی نحوه برخورد وی با حامیان و اطرافیانش

ها سب  هزیمت نیروهایش و قتل او و پسرش گردید. ید شخصیت کاردیده  نبرد با ابدالی

توانست با عملکردی مناس ، نیروها نظامی و نه ید نظامی سیاست زده در این مقطع می

در مدت  خان قلییرسد، اگر صف های موجود را به خدمت خود درآورد. به نظر میو ظرفیت

 زد، سودش بیشتر بود. اقامت در مشهد، دست به هیچ اقدام خاصی نمی
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