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  قهرمانان فداکار آنها، پیامدها و  نهیزمچالدران؛  نبرد

  )ستادیار دانشگاه پیام نورا( نسید حسن قریشی کریدکتر 
  )دانشگاه پیام نور مرکز قشم رشته تاریخ اسالم،دانشجوي دکتري، ( يحمید اشرفی خیرآباد

  چکیده
مذهب به صورت عاملی مؤثر ، با روي کار آمدن شاه اسماعیل اوایل قرن دهم هجري/شانزدهم میالدي،از 

در ابتداي کامیابی در قدرت، عیل اقدامات شاه اسما .در مناسبات میان دو دولت صفوي و عثمانی درآمد
به فراهم آورد و سلطان سلیم جهت مقابله با رقیب جدید خود  تقابالت سیاسی با عثمانی رازمینه رقابت و 

براي طرفین  یدو دولت در گرفت؛ این نبرد آثار و نتایج ینبقلمرو صفوي یورش برد و جنگ چالدران 
د. در چالدران بسیاري از سرداران بزرگ یان دو طرف شبسیاري از سپاه از دست رفتن موجبداشت و 

در  ژوهشپاین جان خویش را فداي اعتقاد، خاك و وطن خویش کردند.  هاي بزرگ ، پس از رشادایرانی
فداکار   سردارانهاي  بررسی زندگانی و شرح رشادت ونگ چالدران جها و پیامدهاي  زمینهصدد تبیین 

این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه  .اند ادت رسیدهشه به  جنگ  که در ایناست  ایرانی
اقدامات شاه اسماعیل مبنی بر اعالم مذهب رسمی در ایران و ایجاد دولت متمرکز، عملکرد رسد که  می

و صدمات جانی و مالی  ضد مذهبی و تیره شدن روابط سیاسی با عثمانی زمینه نبرد نا برابر را فراهم کرد
حضور زنان و سرداران ارشد نظام همچون علی همدانی، حسن بیک اهللا،  و کشور به ارمغان آورد.براي د

هاي سرداران ایرانی موجب شد  اصالن، سلطان علی افشار و ... از ویژگی هاي این جنگ بود، رشادت
   دشمن همیشه هراسی از جانب ایرانیان احساس کند و به خود اجازه تجاوز ندهد.

  ایرانی سرداران ،جنگ چالدران ،سلطان سلیم ،شاه اسماعیل ی،عثمان، هصفوی :ها کلید واژه
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  مقدمه
هاي دولت عثمانی با حکمرانان ایرانی، بیشتر جنبه سیاسی و  ها و درگیري پیش از ظهور صفویه، رقابت

صفویه و  نظامی داشت. اما از اوایل قرن دهم/شانزدهم، مذهب به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در مناسبات
ساز ورود مذهب در  توانست زمینه تنهایی می عثمانی مطرح گردید. اگرچه ظهور دولتی شیعی در ایران، به

ثر مؤ سخت زمینه دراین نیز عثمانی دولت درونی باشد،تحوالت  هاي صفوي و عثمانی مناسبات میان دولت
اي از وارد شدن  دارانه رت خویشتنصو بود. در اوایل تشکیل دولت شیعی صفوي، صفویان و هم عثمانیان به

که بایزید دوم به درخواست علما و مدرسیان  کردند؛ چنان مذهبی جدي خودداري می - در مجادالت سیاسی
عثمانی براي برخورد نظامی با شاه اسماعیل صفوي، به نام دفاع از مذهب تسنن، توجه چندانی  يقلمرو

اي دیگر رقم خورد و دولت عثمانی به  هـ شرایط به گونه918کرد. اما با روي کار آمدن سلیم اول در  نمی
البته اقدامات شاه اسماعیل در گسترش و نام مذهب تسنن، به درگیري نظامی با دولت صفوي روي آورد. 

ابوحنیفه و شکست شیبک خان ازبک، عن صحابه و توهین به قبر طمذهب تشیع،  بخشیدن به رسمیت
ه دشمنی را بین ولی در گسترش تصوف و حمایت از شیعیان آناتولی زمیناقدامات نورعلی خلیفه در آنات

اي  هاي سیاسی و نظامی منطقه به این ترتیب، از این زمان به بعد رقابتها فراهم کرده بود .  صفویان با عثمانی
 شد.که نهایت منجر به اولین جنگ یعنی چالدران  دو دولت، در پوشش جنگ و جدال مذهبی آغاز شد.

ها و پیامدهاي  زمینهبررسی  هپژوهش حاضر درصدد است ب داشت که ایرانجنگ پیامدهاي منفی براي  این
به بیوگرافی بزرگترین سرداران ایرانی که در این جنگ جان خود را فداي خاك و  و جنگ چالدران

الدران جنگ چ چه عواملی باعث جنگ چالدران بین ایران و عثمانی شد؟زد.پردا میمذهب خویش کردند، 
کشته شدند چه  جنگ چالدران که در ایرانی ترین سرداران بزرگو  چه پیامدهایی براي ایران داشت

  باشد از سواالت اصلی این پژوهش می کسانی بودند؟
اند همچنین نصراهللا فلسفی  اشاره کردهدرباره جنگ چالدران منابع تاریخ صفوي و عثمانی به صورت کلی 

متزکتابی تحت عنوان شاه  همچنین اشتن .نگاشته است هنی ایرانیان در چالدرانتحت عنوان جنگ می کتابی
جنگ ایرانیان در چالدران و یونان نگاشته است که ذبیح اهللا منصوري آن را،ترجمه و اقتباس کرده که بیشتر 

تحلیلی به بررسی  –حالت رمان است.این پژوهش در عین قصار بودن به صورت خاص و از روش تاریخی 
تحلیلی و  -این موضوع پرداخته است. در ضمن این پژوهش از نظر هدف بنیادي و از نظر ماهیت تاریخی

  اي و اسنادي است. روش جمع آوري مطالب کتابخانه
  زمینه ها و دالیل جنگ چالدران:

 اعمالو و رفتار شخصیت سلطان سلیم عثمانی چون همنگ چالدران عواملی جدالیل ها و  زمینهي  درباره
  شود. ر زیر به شرح هر کدام پرداخته میکه د است بوده سیاسی دخیلو اختالفات مذهبی و  شاه اسماعیل
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  وقوع جنگ چالدرانو نقش آن در  سلطان سلیم عثمانی
، متعصب و بی باك بود . مورخان جاه طلب، جسور مردي واهـ.ق به دنیا آمد .  875سلطان سلیم در سال 

و قاطع لقب دادند و نویسندگان اروپایی او را خونخوار و سنگدل  ندهترك وي را یاووز یعنی بر
مانه ي وي با مخالفین را علت در باره لقب یاووز بعضی برخورد و رفتار ظال )36 : 1381؛(فلسفی.اند خوانده

 ...شخص بسیار متعصب «ي وي چنین نقل شده است: اند. هم چنین در باره لقب دانستهگذاري وي به این  نام
 ،و حریص سلطنت و ساعی تشکیل خالفت در ممالک اسالم بود و آرزو می کرد که نایل سلطنت شده

وجود تمام حکم داران و امراي بالد اسالمیه را از عالم سیاسی معدوم ساخته از براي تمام ملل و اقوام 
  )64 :16340شماره ؛عارف ارزرومی(...»یل دهد کاسالمیه مرجع خالفتی در تحت سلطنت خود تش

سلطان سلیم پادشاهی مغرور و جاه طلب بود وي که روحیه ي مسالمت آمیز پدر را در تحمل دشمنان 
، متعصب مذهبی و در صدد گسترش متصرفات اي خود سلطان محمد فاتح، جنگ طلبنداشت مانند نی

ینموده بود که به بعضی او از همان آغاز در صدد جنگ با ایران بود و براي این امر نیز برنامه ریزعثمانی بود.
  شود. اشاره می این موارداز 

عنوان ه اندیشه و تفکر سلطان سلیم عثمانی در هجوم به ایران حتی قبل از رسیدن به سلطنت مشهود بود . ب
اي کمک نمونه زمانی که سلطان مراد آق قویونلو از شاه اسماعیل شکست خورد و از دولت عثمانی تقاض

، سلطان بایزید از همراهی او امتناع نمود ولی سلیم فرزند بایزید خواستار کمک به کردعلیه شاه اسماعیل 
  )16340:63شماره ؛( عارف ارزرومیسلطان مراد آق قویونلو و هجوم به ایران بود.

که  براي آن بود. اوتحریک افکار عمومی عثمانی بر ضد ایرانیان توسط فقها  اقدامات سلطان سلیم از دیگر
نمود با کمک فقها و نوشتن  مذهبی مردمش در جنگ با شاه اسماعیل برخوردار شود سعی از پشتوانه

، افکار عمومی و مذهبی مردم را علیه ایرانیان تحریک کند و جواز شرعی حمله به هایی علیه شیعیان رساله
راي تحریک افکار پیش از حمله سلیم به ایران فقها موظف شدند ب«... . ایران را از فقها و علماي سنی بگیرد

اي در  ، رساالتی بنویسند. کمال پاشا هم رسالهفراهم کردن مقدمات حمله به ایرانعمومی بر ضد ایرانیان و 
» تکفیر شیعیان نوشت و همین رساله موجب شهرت او و تقربش در نزد سلیم و ترقیات بعدي او شد... 

  )169: 1369؛محمد امین ریاحی (
ز بازماندگان بایندري را طی ا یکیعلیه شاه اسماعیل تحریک کرد از آن جمله  حتی سلیم امیران محلی را

اي نیز به عبیدا..  سلطان سلیم نامه )16340:87شماره ؛محمد عارف ارزرومی( .اي تحریک به جنگ نمود نامه
هجوم کشورهاي  وي خواست تا به ایران حمله نماید.همچنین او براي این که ازخان ازبک نوشت و از 

 .منعقد نمودمعاهداتی را با کشورهاي اروپایی مسیحی در هنگام جنگ با ایرانیان آسوده خاطر شود 
  )170 :1370؛استانفورد جی شاو(
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  :نقش شاه اسماعیل در وقوع جنگ چالدران
 قالب  عشري و طریقت صوفیه دردهم هجري با اتکاء به مذهب شیعۀ اثنی سلسلۀ صفوي در اوایل قرن

الدین اردبیلی  ام یکی از نیاکانشان به نام صفین از را خود نام سلسله این. حکمراند ایران بر مذهبی حکومت
دانند. وي که مرید شیخ زاهد  السالم) منسوب می نسب وي را به امام هفتم (علیه و) برگرفته هـ. ق  735(م 

منسوب شد، » زاهدیه«قت ) و از رجال صوفیه بود از سوي شیخ زاهد به رهبري طریهـ. ق 700گیالنی (م 
 صدرالدین پسرش، صفی، شیخ درگذشت از پساین فرقه پس از مرگ شیخ به صفویه تغییر نام یافت. 

 مردم ارشاد به ایران جنوب در سال 12 مدت به وي. رسید طریقت بري بهره علی خواجه فرزندش موسی
ي نهضت را بر عهده گرفت ولی به شیخ شاه ریاست معنو معروف علی،ابراهیم ازخواجه پس. بود مشغول

 وي مهاجرت و جنید شیخ خروج. پرداخت طریقت اشاعۀ به جنید شیخ وي از پس   قدرت چندانی نداشت.
 قالب در عهد این در صفوي مذهبی زعامت. داشت بسیاري تأثیر صفوي طریقت ترویج بر "دیاربکر" به

  )25-8: 1372(سیوري؛ ی تبدیل شد.سیاس زعامتی به "جنید" مبارزات
 بزرگش پسر به ابتدا وي پیروان حیدر، شیخ شدن کشته از پس. شد پدر جانشین حیدر پسرش وي، از پس

 ازمریدان اي عده اتفاق به اسماعیل برادرش و شد کشته جنگ در وي ولی، آوردند روي شاه سلطانعلی
علی کارکیا از پادشاهان  میرزا نزد سال 5 حدود و رفت گیالن به یافتند نام »اختصاص اهل« که طریقت

  کیا به سر برد. آل
 تبریز در و رسانید قتل به نبردي در را شیروانشاه بعد سال و بازگشت اردبیل به اسماعیل) هـ. ق 905(درسال

عۀ دوازده شی مذهب خویش،اعالم درآغازسلطنت اسماعیل شاه اقدام ترین مهم). هـ. ق907( کرد تاجگذاري
آنان پس از به دست آوردن هویت سیاسی و ارضی توانستند  ذهب رسمی کشور بود.امامی به عنوان م

که طرفدار عثمانی ها  -آخرین بازمانده آق قویونلوها رادولتی متمرکز و قوي در ایران ایجاد کنند. وي 
ها نبرد شاه  خان ازبک را در مرو شکست داد. پس از سرکوبی ازبک کمحمد شیبشکست داد.سپس  -بود
، کشتار سنیان، لعن هاي مذهبی شاه اسماعیل تندرويهمچنین . بودناپذیر  ها اجتناب اعیل با عثمانیاسم

ها  از جمله کارهایی بود که باعثرنجش و بسیج عثمانی مقدسان مذهبی آنان، خراب کردن آرامگاه ابوحنیفه
ه شرح و بررسی موارد یاد علیه شاه اسماعیل شد و زمینه را براي جنگ چالدران فراهم کرد. که در ذیل ب

 .شود شده پرداخته می

یکی از اقدامات شاه اسماعیل سوزاندن اجساد مردگان بود مخصوصا از بزرگان اهل سنت و اهانت به 
هـ ق در بغداد اتفاق افتاد بنابر گفته مولف عالم آراي صفوي شاه اسماعیل  914ابوحنیفه که در سال 

عالم آراي ( »ن آورد و سوزانید و در جاي آن سگی را دفن کرد...هاي ابوحنیفه را بیرو استخوان«...
شاه «....مولف کتاب انقالب اسالم در شرح این اقدام شاه اسماعیل نقل کرده است: )477: 1350؛صفوي
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اسماعیل در بغداد عمل نکوهیده اي مرتکب گردید بدستور او آرامگاه ابوحنیفه یکی از چهار پیشواي 
ران کرد استخوان هاي او را سوزاندند و در جاي آرامگاه مستراح ساختند او دستور داد مذهبی سنیان را وی

محمد عارف (» دینار تبریزي حق القدم پرداخت شود.. 25هر کس در آنجا قضاي حاجت کند به او 
  )78: 16340شماره  ؛ارزرومی

سیف الدین احمد تفتازانی از شخصیت هاي مهم سنی که توسط شاه اسماعیل کشته شد می توان به موالنا 
عالم  (»چون سنی متعصبی بود به فرمان شاه اسماعیل کشته شد..«....اشاره کرد در ذکر وي نقل شده است 

 )477: 1350؛آراي صفوي 

خان سنی به دربار عثمانی  ي سر شیبک از دیگر اقدامات ضد سنی شاه اسماعیل ارسال پوست پر از کاه شده
. شاه اسماعیل با این اقدام سلطان عثمانی را تحقیر رابطه ي ایران و عثمانی وارد کرد بود که ضربه سنگینی به

و به نوعی او را به مبارزه طلبید.این اقدام عالمان سنی مذهب که در بزرگان کشوري و لشکري نفوذ داشتند 
که -طان سلیم و آنها دور فرزندش سل را تحریک -که فردي صلح دوست بود -بر آشفت و مخالفان بایزید

گرد آمده و بایزید عثمانی را به ناچار مجبور به کناره گیري کردند. آنها –فردي متعصب و جنگ طلب بود 
خان بود را  اسماعیل را که حامل پوست سر شیبکرا مجبور کردند تا ایلچی شاه  –بایزید –سلطان عثمانی 
  )389: 1381؛ (پارسا دوست،به قتل رساندند.
رادي را تحت عنوان خلیفه به آناتولی اعزام، تا در تبلیغ طریقت صفوي و افزایش مریدان شاه اسماعیل اف

صفوي و کوچ آن ها به ایران فعالیت کنند . فرستادگان شاه اسماعیل با استفاده از سیاست مداراي بایزید 
رت میزان نفوذ و هاي زیادي از ترکان عثمانی را مرید و هواخواه شاه صفوي کردند و بدین صو گروه ،دوم

لغانی را به امپراطوري البته شاه اسماعیل مب دخالت شاه اسماعیل در امور داخلی عثمانی افزایش یافت.
اسماعیل بر آن شد که نفوذ صفویان را در قلمروي « فرستاد . استانفورد جی شاو نقل می کند عثمانی می

که وي صدها تن از مبلغانی که به خوبی ، در پی این مقصود بود عثمانی در آناتولی شرقی بگستراند
ها به درستی این پیام مذهبی غیر  توانستند پیام او را در میان عشایر نشر دهند به منطقه اعزام کرد . عثمانی می

 . »بود که علیه صفویه وارد عمل شدندرسمی را به معناي تهدیدي سیاسی تلقی کردند و با همین استنتاج 
 )45: 1370؛استانفورد جی شاو (

مریدان شاه اسماعیل در خاك عثمانی گاهی اوقات به منظور طرفداري از شاه صفوي دست به شورش 
شورش شاهقلی بابا اشاره کرد که بسیاري از مردم را به قتل رساندند و شهرها و  توان به زدند که می می

هاي عثمانی وارد زیادي به نیرو ی جنگیدند و تلفاتروستاهاي متعددي را غارت و با نیروهاي سلطان عثمان
بدون تردید گرایش اتباع عثمانی در آناتولی و تداوم آن تحت تاثیر « )45 :1370 استانفورد جی شاو؛(کردند

مذهبی شاه اسماعیل یکی از دالیل عمده بروز جنگ بین دو دولت ایران و عثمانی بوده  ،تبلیغات سیاسی
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با آگاهی از دخالت شاه اسماعیل در امور امپراطوري عثمانی که  ،سلطان سلیم)89: 1375 ؛والیتی(»است 
اي جز جنگ با شاه صفوي  اسباب بی نظمی و اختالل را در امنیت کشور عثمانی فراهم نموده بود چاره

 نداشت تا از تحریکات وي جلوگیري کند.

همراه  فرستادن سفرایی هنگام تاجگذاري سلطان سلیم، سفیران کشورهاي روسیه، ونیز، مجارستان و مصر با
چنین کاري را انجام نداد وبه اعتقاد بسیاري از  هدایا، پادشاهی وي را تبریک گفتند ولی شاه اسماعیل با

کرد و از مدعیان تخت و تاج بود حمایت  مورخین شاه اسماعیل از احمد برادر سلطان سلیم که یکی دیگر
 )1381:390؛( پارسا دوستل افزود.این عامل به دشمنی سلطان سلیم با شاه اسماعی

سلطان سلیم که با نیرنگ، شاهزاده احمد را بقتل رسانده بود با شورش مراد فرزند احمد مواجه شد مراد در 
نفر 10000یان خود که حدود جنگی که بین وي با سپاهیان سلطان سلیم روي داد شکست خورد و با سپاه

 )175: 1357 ؛روملو .(ر حوالی شهر توقات به سر می برد پیوستبه نورعلی خلیفه سردار قزلباش که دبودند 
وي پس از همراهی با سردار قزلباش در آتش زدن شهر توقات رهسپار ایران گردید و مورد استقبال شاه 
اسماعیل قرار گرفت. شاه ایران امکانات زیادي را در اختیار وي قرار داد و حکومت بخشی از والیت فارس 

گذشت ولی پناه دادن به سلطان مراد که دشمن د در کاشان بیمار و در اصفهان درد. گرچه مرارا به او سپر
 سلطان سلیم بود به دشمنی سلطان عثمانی با شاه ایران افزود .

علی هاي سلطان سلیم به نور ها و گرفتاري اعیل در آغاز پادشاهی سلطان سلیم، با توجه به آشفتگیشاه اسم
مع زنجان دستور داد تا به داخل خاك عثمانی تجاوز کند و مریدان صفوي را جخلیفه روملو حاکم ار

علی خلیفه دستور شاه را اجرا و در قره حصار شرقی قریب چهار هزار سوار آوري و به ایران کوچ دهد. نور
ن فایق بیک حاکم مالطیه براي بیرو)175 :1357 ؛وملو(رهمراه با زنان و فرزندان خود به وي ملحق شدند.

وي داد شکست خورد و پرداخت ولی در جنگی که در توقات ر راندن وي از خاك عثمانی به مقابله با وي
علی خلیفه در شهر توقات خطبه به نام شاه اسماعیل خواند و انضمام آن منطقه را به خاك کشته شد .نور

سپاه خود 10000مد با ایران اعالم کرد.سپس به سوي ارزنجان حرکت و در محل قازچایري، مراد پسر اح
به وي ملحق شد. نورعلی خلیفه از او به گرمی استقبال و با وي به توقات برگشت این بار مردم شهر توقات 

درهاي رعلی خلیفه با غلبه بر نگهبانان درهاي قلعه را بستند و به جنگ با نیروهاي نورعلی خلیفه پرداختند. نو
سپس مراد با )391 :1381؛( پارسا دوسترا به آتش کشید.، شهر لعه را گشود و پس از غارت آن شهرق

 سپاهیانش عازم ایران شد و نورعلی خلیفه عازم محل حکومت خود در ارزنجان شد در میانه راه سلطان
سپاه در گرفت که  پاشا براي سرکوبی وي فرستاد که جنگی میان آن دو سلیم سپاهی را به فرماندهی سنان

 1357 ؛روملو( .پاشا و گروه زیادي از سپاهیان عثمانی کشته شدند پیروز و سنان ی خلیفهعلدر این جنگ نور
این اقدامات  )176: 1357 ؛(روملونور علی خلیفه با غنایم فراوان و فتوحات تازه به ارزنجان بازگشت. )175:
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و زمینه  فزودکه به دستور شاه اسماعیل انجام گرفت به دشمنی و کینه سلطان سلیم عثمانی نسبت به ایران ا
  جنگ چالدران را فراهم کرد.

  :جنگ چالدرانآثار و نتایج 
منفی بسیاري براي ایران داشت که در ذیل به صورت مختصر به برخی از نتایج آثار و نتایج جنگ چالدران 
  اشاره می شود:

  :کشته شدگان در جنگ-1
ست داد مورخان ایرانی تعداد کشته چالدران بسیاري از یاران شجاع خود را از دشاه اسماعیل در جنگ 
 :1357 ؛حسن روملونفر ذکر کرده اند. ( 3000نفر و سپاه عثمانی را حدود 2000شدگان ایرانی را حدود 

) ولی نویسندگان ترك تعداد کشته شدگان را بسیار بیشتر نقل کرده و میزان کشته شدگان ایرانی را 195
  )476: 1381 ؛تپارسا دوس( بیشتر از ترکان نقل کرده اند.

در جریان جنگ چالدران گروهی از قورچیان و سپاهیان شاه اسماعیل نیز اسیر گردیدند که به دستور سلطان 
  )846: 2ج،1387؛هامر پورگشتال(سلیم همه در مقابل خیمه سلطان سلیم جمع و گردن زده شدند 

گزارش هایی از حضور زنان  :در جریان جنگ چالدرانسپاه عثمانی توسط اسارت همسر شاه اسماعیل -2
و با شوهرانشان به کاترینو زینو نقل می کند بانوان ایرانی لباس رزم می پوشند  .در جنگ داده شده است

همچنین نقل شده که در  )258: 1381؛ترینو زنواک(نان شریک باشند.آدر سرنوشت  روند تا میدان جنگ می
نان مانند مردان لباس رزم پوشیده تا در آانی وجود داشت میان کشته شدگان تعداد زیادي از جسد زنان ایر

ها را ستود و فرمان  اشند سلطان سلیم جرات و جسارت آنافتخار نبرد ودر سرنوشت شوهرانشان شریک ب
  )66: 1381 ؛فلسفی(داد تا با تشریفات نظامی به خاك سپرده شوند. 

اسماعیل وجود داشت.برخی او را بهروزه خانم  یکی از زنان شاه، در میان اسرا ،مطابق نظر مورخان ترك
سلطان سلیم به  .زن عقدي شاه اسماعیل و برخی دیگر تاجلی خانم یا تاجلو خانم معشوقه شاه ذکر کرده اند

تاجلی خانم  .در آوردفتواي عالمان دینی بهروزه خانم را به عقد ازدواج تاج زاده جعفر چلبی قاضی عسکر 
شده بود دو شب در چادر او به سر برد سپس یک جفت  به نام مسیح پاشاعثمانی  که اسیر یکی از سرداران

گوشواره لعل خود را به وي داد و آزاد گردید وي با پوشیدن لباس مردانه به سوي تبریز تاخت. 
  )472: 1353 ؛میرجعفري(
بود و نیز   صفوي  دولت  در تصرف  که  شرقی  از آناطولی  ، بخشی در نبرد چالدران  عثمانیان  با پیروزي -3

: 1 ج ،1363 ؛ترکمان(.شد  خارج  صفویان  و دیار بکر نیز از دست  ضمیمه  قلمرو عثمانی  ذوالقدر، به  امیرنشین
43(  
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  اول  عباس شاه  سلطنت  گرفتند و تا هنگام  دفاعی  موضع  عثمانی  دولت  در قبال  ، ایرانیان از چالدران  پس -4
بر   در چالدران  که  اي ضربه )45: 1366؛ (سیوري.ماند  باقی  صورت  همین  به  ) وضع1038ـ 996(حک:

در اداره امور   جدي  از دخالت  حیاتش  تا پایان  که  ، چنان گذاشت  بر وي  وارد آمد، تأثیر عمیقی  اسماعیل شاه
. شد  تبدیل  طلب راحتو   اراده بی  پادشاهی  نکرد و به  شرکت  جنگی  ، در هیچ گرفت  کناره  حکومتی
  )46ـ45  :1366 ؛ (سیوري

.  یافت  افزایش  اي قبیله  هاي شد و تمرد و کشمکش  کاسته  مرشد کامل  به  قزلباش  اعتقاد غلوآمیز مریدان -5
را   هرگز نتوانستند ایران  برد، اما عثمانیان  را از بین  اسماعیل شاه  ناپذیري افسانه شکست  چالدران  جنگ

  صفویه  ،حکومت پس  وا دارند. از آن  تشیع  از مذهب  برداشتن  دست  را به  قلمرو خود کنند و مردم ضمیمه
، 437 :1380؛(رومر . یافت  تنزل  ـ سلطنتی  ريادا  حکومتی  به،  داشت  مشروعیت  االهی  حکومتی  عنوان  به  که

441( 

 معروفترین سرداران ایرانی چالدران:
 :علی همدانی

جسته شاه اسماعیل و فرماندهان بر یکی از سرداران الیق و شیعی مذهبو سران قزلباش و از ز اهالی همدانااو 
 فرمانده کل قشون شاه اسماعیل به عنوان جانشین دومدر جنگ چالدران بود. وي بعد از رستم کالچرمینه 

اي کل  کالچرمینه فرماندهوي بعد از شهادت رستم  )94: 1374؛فر (حجازيشد انتخاب در جنگ چالدران
نامی از ایشان نبرده  امنابع اصلی صفویه مستقیمدر جنگ چالدران به شهادت رسید. سپاه را بر عهده گرفت و

به شهادت رسیدند یاري از امرا و عظما در این جنگ با عنوان جمع بس اند ودر ذکر شهداي جنگ چالدران
  )71: 1ج ،1363 ؛ترکمان( اند. ه کردهاشار
  :ن بیک اهللا حس

حسن بیک اهللا نام داشت وي  ازسرداران قزلباش و فرماندهان شاه اسماعیل در جنگ چالدراندیگر یکی
 در جریان جنگ چالدران ي وي نشده است . و زادگاه  ه بودو در منابع ذکري از طائفهشیعمعتقد به مذهب 

 ،لواستاج محمد همراه با خانو  اهللا شاه اسماعیل جلسه شوراي جنگی تشکیل داد درآن جلسه، حسن بیگکه 
و اصالن حضور داشتند. (حجازي  ،ساروپیره قورچی ،سیدمحمد کمونه ،امیرسید شریف امیر عبدالباقی،

  )20: 1382 ؛پورمحمدي؛ 92: 1374؛فر
ک خود را چمیدان جنگ، قشون کوهادر  رویارویی با عثمانی برايدر جریان جنگ چالدران شاه اسماعیل 

یک قسمت را تحت فرماندهی مستقیم خود و هشت قسمت دیگر را به هشت تن  کرد وت تقسیم به نه قسم
 ،امیرسید شریف ،امیر عبدالباقی،محمد قراباقی ،از سرداران خود از قبیل حسن بیگ اهللا، محمد خان استاجلو

معی از )حسن بیک اهللا با ج94: 1374؛(حجازي فر ، و اصالن سپرد.ساروبیره قورچی ،محمد کمونه دسی
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مطابق )48: 1364 ؛سرداران قزلباش رهبري جناح راست سپاه قزلباش را بر عهده داشتند.(حسینی استرآبادي
 و همچنین شاه اسماعیل در جریان جنگ چالدران فرمانده اي سمت راست سپاه را به حسن بیک اهللا منابع

نورعلی  ،، دورمیش خان شاملوساروپیره قورچی باشی بیک،خلفا، ن محمدخان استاجلو حاکم دیار بکرخا
) جنگ 1084: 2ج، 1384 ؛روملو – 48: 1364؛خلیفه روملو و خلیل سلطان ذوالقدر سپرد.(استرآبادي

چالدران که از صبح تا زوال خورشید ادامه داشت منجر به شهادت سرداران بزرگ قزلباش ازجمله حسن 
  ) 72: 1ج ،1363 ؛ترکمانبیک اهللا گردید. (

  :اصالن
از طوایف ، رئیس طایفه ساري قمیشسرداران شاه اسماعیل در نبرد چالدران اصالن بود. وي  یکی از 

وي پیروي  )20: 1382 ؛پورمحمدي - 72: 1378؛(متز .بود ساکن در آناتولی و تحت حاکمیت عثمانی
  بود.مذهب تشیع 

قبل از شروع جنگ چالدران در طی فراخوان سلطان سلیم عثمانی از روساي قبایل مختلف به اصالن 
و در کاخ عالی قاپوي با سلطان سلیم مالقات و قرار شد که در جنگ با ا) 54: 1378؛(متز  استانبول رفت.
 )111: 1378 ؛(متز .ر در اختیار سلطان سلیم قرار دهدسوا 500شاه اسماعیل 

در بازگشت به ساري قمیش براي  ،آگاهی از قصد سلطان سلیم در کشتار شیعیان آناتولیاصالن بعد از 
 ؛(متز .ه خود را به سمت ایران گسیل دهدنجات طائفه خود که شیعی مذهب بودند تصمیم گرفت شبانه طائف

  )87: 1374؛حجازي فر -114: 1378
وهاي عثمانی اتفاق افتاد که در این میان هاي متعددي میان طائفه ساري قمیش و نیر در میانه راه درگیري

  )88-87: 1374؛حجازي فر( .تعداد بسیاري از نیروهاي دو طرف کشته شدند
مالقات و تمامی  اصالن همراه با طائفه خود با ورود به خاك ایران مستقیما عازم تبریز شد و با شاه اسماعیل

 ؛.(متزرا در اختیار شاه ایران قرار داد یم با شیعیاني اوضاع سپاه عثمانی و برخورد سلطان سل اطالعات درباره
  ) 89: 1374؛حجازي فر ؛176 -171: 1378

،شاه ایران جلسه شوراي جنگی سلطان سلیم عثمانی به سمت ایران بعد از آگاهی شاه اسماعیل از حرکت
امیرسید  الباقی،حسن بیگ اهللا،امیر عبد ،تشکیل داد که درآن جلسه اصالن و همچنین خان محمد استاجلو

 -20: 1382 ؛پورمحمدي -224: 1378 ؛سیدمحمد کمونه و،ساروپیره قورچی حضور داشتند. (متز،شریف
اکثر جوانان ما در حین کوچ به «...) در این جلسه اصالن اعالن آمادگی کرد و گفت 92: 1374؛حجازي فر

حجازي ..»(فتن به میدان آمادگی دارند اند براي ر آن عده از جوانان که زنده مانده ایران کشته شدند ولی
  )92: 1374 ؛فر
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شاه اسماعیل در این راه براي میدان جنگ قشون کوجک خود را به نه قسمت تقسیم کرد یک قسمت را 

 اصالن سپرد. جملهتحت فرماندهی مستقیم خود و هشت قسمت دیگر را به هشت تن از سرداران خود از 
  )94: 1374؛حجازي فر -238: 1378 ؛متز(

هـ ق دو لشکر در مقابل هم صف آرایی کردند ساروبیره با دو هزار نیرو و اصالن  920در دوم رجب سال 
هزار سرباز که در اختیار حسن بیگ اهللا و امیر عبدالباقی بود جنگ را آغاز  5نیز با دوهزار سرباز در کنار 

سپاهیان شاه اسماعیل شکست م اري سپاهیان عثمانی از سالح گرنمودند در این جنگ به دلیل برخورد
 1374 ؛حجازي فر-270: 1378 ؛( متز.خورده و بسیاري از سرداران قزلباش و از جمله اصالن شهید شدند

:94(  
امیر سید شریف بن االمیر تاج الدین علی بن االمیر مرتضی بن االمیر تاج  ،استرآبادي

)، اصل 104: 7ج،1366 ؛ما (تهرانیاز بزرگان سادات و عل صدر  معروف به میرسیدشریف الدین علی :
 ؛محسن امین -10: 3ج ،هـ ق 1401؛وي از استر آباد، در شیراز متولد و در همانجا پرورش یافت.( افندي

  )  340: 7ج هـ ق،1403
) از طرف  1092:  2ج،1384 ؛روملوي دختري عالمه سید شریف جرجانی (ها میر سید شریف صدر از نواده

)  340: 7جهـ ق،1403؛محسن امینرسد.(محمد بن زید، والی مازندران می » صغیرداعی «پدر نسب وي به 
 -43: 1364؛(حسینی استرآبادي .صدر رسید شاه اسماعیل صفوي به مقام هـ ق توسط915او در صفر سال 

) از این تاریخ به بعد منصب صدارت تنها به سادات اعطا شد. سید شریف 340: 7جهـ ق،1403؛محسن امین
ر ترویج اصول اعتقادي شیعه تالش بسیار کرد، ارزش خدمت و تالش او در گسترش مذهب شیعه د

)او مورد  340: 7جهـ ق،1403؛؛ محسن امین199-200: 1384 ؛روملوتاریخ ثبت و انکار ناپذیر است. (در
نسبت به  توجه و لطف شاه اسماعیل بود اما در دوره صدارت خویش، دریافت که امیر نجم ثانی نظر خوبی

و   )612 :1381؛او ندارد با زیاد شدن اقتدار و اختیارات امیر نجم، وي جانب احتیاط را رعایت( پارسادوست
کشور را ،هـ ق هنگام بازگشت شاه اسماعیل از خراسان استعفا و به قصد زیارت کربال و نجف917در سال 

صدربه امیر عبدالباقی یزدي از فرزندان  مقام ،) بعد ازمیر سید شریف104: 7ج،1366؛ترك کرد. (تهرانی
هـ ق پس از 917). میر سید شریف دراواخر سال104: 7ج،1366؛امیر نعمت اهللا کرمانی اعطا شد. (تهرانی

 دریافت خبر تباهی امیر نجم ثانی از بغداد بازگشت و درحالی که بنا به درخواست شاه اسماعیل امیر نظام
ار نیابت پادشاه بود، شاه اسماعیل مجددا مقام صدارت را به امیر سید شریف الباقی مستقیما عهده دالدین عبد

الدین اعطا کرد و از این زمان هر دو یعنی امیر سید شریف الدین و امیر عبدالباقی عهده دار مقام صدارت 
لدین استرآبادي، در جنگ هـ ق، امیر سید شریف ا920) در سال 12: 3ج ،هـ ق 1401؛شدند.( افندي

اد به همراه سید محمد کمونه، که میان شاه اسماعیل صفوي و سلطان سلیم عثمانی روي ددران چال
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و در ) 48: 1364؛عبدالباقی وکیل و نواب خاقان در قلب سپاه شاه اسماعیل حضور (حسینی استرآباديمیر
  )71: 1،ج1363(ترکمان؛این جنگ به همراه تنی چند از بزرگان سپاه، به شهادت رسید. 

  :ن علی افشارسلطا
شاه اسماعیل بود وي به دلیل  یکی از سرداران و سران قزلباش که در جریان جنگ چالدران در خدمت

شباهت زیادي که با شاه اسماعیل داشت در جنگ چالدران توسط قواي سلطان سلیم عثمانی دستگیر و 
 .شهادت رسید سلطان سلیم بعد از آگاهی از فریب وي دستور قتل او را صادر کرد و وي به

 )2:1087ج)،1384( : روملو - 8:6381ج ،)1380:((هدایت

دربرخی منابع آمده هنگامی که شاه اسماعیل همراه با اسب خود در باتالق فرو افتاد نیروهاي ینی چري شاه 
شیخ ،تو کوري«فریاد کشید مگر  را شناخته و قصد حمله به وي داشتند که در این میان سلطان علی افشار

)و به این 495 :1350؛(عالم آراي صفوي » خوانی یگویی و او را م منم وتو مالزم مرا به نام من می غلیاو
سلطان علی افشار به دلیل شباهت زیاد با شاه اسماعیل توسط قواي  صورت سپاهیان عثمانی فریب خورده و

  )432 :1381؛پارسادوست جان سالم بدر برد.( عثمانی دستگیر و شاه اسماعیل
  رستم کالچرمینه:

شاه اسماعیل در جنگ  و فرماندهان برجسته و یکی از سرداران الیق یعه مذهباز رؤساي طوایف طالش، ش
او در جریان جنگ چالدران به سمت جانشین اول شاه اسماعیل انتخاب شد. در این جنگ به  چالدران بود

  )94: 1374(حجازي فر ؛ شهادت رسید.
  محمد کمونه: سید

اهللا ابی نقیب الکوفه....که با چندین  علی بن حسین بن.....ابی جعفر هبهبن حسین بن ناصرالدین بن محمد 
  )معروف به سید محمد کمونه232: 7ج،1366؛(تهرانینسل نسب وي به امام سجاد (ع) می رسد.

نه ي لفظ کمو دربارهدانشمندان،علماي بزرگ شیعه، صاحب کتاب الترجمه و نقیب شهر نجف اشرف،از
محسن ( اند که این لفظ ابتدا کمکمه بوده و سپس با لفظ کمونه متداول شده است برخی نقل کرده

  ).259: 9هـ ق،ج1403امین؛
وجه به منابع به اما با ت زادگاه وي نجف اشرف و از دوران کودکی و نوجوانی وي اطالعاتی وجود ندارد.

و به .ینی و مذهبی شهر نجف را بر عهده داشترسد که هنگام تشکیل دولت صفوي ایشان مقام د نظر می
محسن (.ترسید می والی شهر بغداد همیشه از وي و باریک بیکعنوان نقیب االشراف نجف معروف بود 

  )259: 9جهـ ق،1403؛امین
) و به روایت 259: 9جهـ ق،1403؛امین ،محسن -6363: 8ج،1380؛(هدایتهـ ق914شاه اسماعیل در سال 

) ابتدا خلیل بیک یساول را با تاج و خلعت پیش باریک 42 :1364؛(حسینی استرآباديهـ ق916دیگردر 
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چی را با تحف و هدایایی به دربارشاه اسماعیل فرستاد و اخالص  رستاد و باریک بیک ابواسحاق شیرهبیک ف
مان و تاج و ي خود پشی واست به درگاه شاه بیاید از کردهو بندگی کرد. اما زمانی که شاه اسماعیل از او خ

محمد کمونه را که از طرفداران شاه سیدخلعت را دور انداخت و به مقابله با شاه پرداخت. باریک بیک 
دستگیر و در یک چاه تاریک یا گودالی در بغداد  .نمود و در فتح آن شهر او را تشویق می اسماعیل بود
- 259: 9جهـ ق،1403 ؛محسن امین - 6363: 8ج،1380؛هدایت -42 :1364؛حسینی استرآبادي(.زندانی کرد
  )301: 1381؛پارسادوست

باریک بیک ناگزیر به حلب فرار  ،با گسیل سپاهی از طرف شاه اسماعیل به بغداد به فرماندهی حسین بیک 
چاهی که در آن زندانی شده بود آزاد و  بعد از فرار باریک بیک بزرگان شهر سید محمد را ازدرون .کرد

به به نام شاه اسماعیل و سکه و خط عشري اقامه کرد نماز جمعه را به سبک شیعیان اثنی در روز جمعه سید
یستم شاه اسماعیل درب )6363: 8ج،1380؛هدایتدرآمدند.(داد از در اطاعت و انقیاد و اهالی بغ خوانده شد

و پنج  یستتردر روز جمعه ب به روایت صحیح و)6363: 8ج،1380؛هدایت (هـ ق 914سال  جمادي الثانی
) سید محمد مورد احترام شاه  43 :1364؛حسینی استرآبادي (.السالم بغداد شد جمادي الثانی وارد دار

تولیت شهر نجف و چند محال عراق عرب به سید عالی نسب واگذار و  اسماعیل قرار گرفت
ارث برده شد. بعد از وي نیز زعامت و سدانت شهر نجف در این خاندان به  )6364 :8ج،1380؛هدایت(شد.

سید اند که شاه اسماعیل خود با تصرف بغداد  ) برخی از منابع نقل کرده259: 9جهـ ق،1403؛محسن امین(
  ) 302: 1381؛پارسادوست -125: 1378؛قزوینی( .زاد و به وي ایالت و سلطنت داد را آ

قبل از جنگ  رداران خودمنابع از حضور وي در جلسه ي شوراي جنگی که شاه اسماعیل با حضور س
خون من از خون جدم که در صحراي کربال در «..  سید فرمود: ترتیب داده بود خبر می دهند کهچالدران 

  )20: 1382؛پورمحمدي»(راه دین ریخته شد رنگین تر نیست من در صورتی که فتح نکنم کشته خواهم شد 
سلطان سلیم عثمانی در چالدران ق، در جنگی که میان شاه اسماعیل صفوي و  920در سال  ،محمد کمونه

عبدالباقی وکیل و نواب خاقان در قلب سپاه شاه امیر،سید شریف الدین استرآباديدر گرفت، به همراه امیر 
). وي در این 90: 1381؛ فلسفی-190 :1357؛روملو -48 :1364؛اسماعیل حضورداشت (حسینی استرآبادي

  ) 71: 1ج،1363؛(ترکمان.دت رسیدجنگ به همراه تنی چند از بزرگان سپاه به شها
 اللهیار افشار

که در جریان جنگ است  ي قزلباش مذهب تشیع بود. او یکی از سرداران زبدهداراي وي از طائفه افشار و 
 )113: 1374؛حجازي فر به شهادت رسید.( هـ ق920چالدران در سال 

،شاه ایران جلسه شوراي جنگی ایران سلطان سلیم عثمانی به سمت بعد از آگاهی شاه اسماعیل از حرکت
  )92: 1374؛حجازي فر -20: 1382 ؛حضور داشت. (پورمحمدي نیزاللهیار تشکیل داد که درآن جلسه 
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با عنوان جمع بسیاراز  اند ودر ذکر شهداي جنگ چالدران نامی از ایشان نبرده امنابع اصلی صفویه مستقیم
  )71: 1،ج1363(ترکمان؛ اند. شاره کردهبه شهادت رسیدند ادر این جنگ  امرا و عظما

  :شاملوحسین بیک اهللا 
هـ ق منصب 908شاه اسماعیل در سال  بود. از قبیله شاملو واز سرداران قزلباش و شیعی مذهباو 

  )36: 1364؛امیراالمرایی را به وي واگذار کرد .(حسینی استرآبادي
  )39: 1364؛قرار داد .(حسینی استرآبادي  آن شهر را تیول وي،هـ ق بعد از فتح اصفهان912در سال 
هـ ق شاه اسماعیل سپاهی را به فرماندهی ایشان به سمت بغداد روانه کرد و وي توانست با  916در سال 

محسن  - 42 :1364؛کمونه را آزاد نماید (حسینی استرآبادي  ، سیدمحمدآلغلبه بر باریک بیک
 :1364؛(حسینی استرآبادي شد.  مقام امیر االمرایی معزولهـ ق از 917در سال )259: 9جهـ ق،1403؛امین

 1346؛مجیر شیبانی(.در هنگام جنگ چالدران حکومت خراسان را بهوي واگذار کردشاه اسماعیل  )42
:203(  

هـ ق دو لشکر در مقابل هم صف آرایی، در این جنگ  920در جریان جنگ چالدران در دوم رجب سال 
حسینی  سپاهیان شاه اسماعیل شکست خوردند .(مانی از سالح گرم ن عثبه دلیل برخورداري سپاهیا

  )48: 1364؛استرآبادي 
همراه تنی چند از بزرگان سپاه و  کرد این جنگ در سمت راست سپاه جنگ میحسین بیک هللا شاملو در 

  )105: 1374؛حجازي فر -1381:90(فلسفی: .قزلباش به شهادت رسید
  :محمد استاجلو

) در جریان جنگ 48: 1364؛(حسینی استرآباديبود. حاکم دیار بکرو  شیعی مذهب ،ي استاجلو او از طائفه
بعد از آگاهی شاه اسماعیل از  )70: 1ج،1363؛(ترکمان.چالدران از دیار بکر قشونی را به همراه آورد

ه خان د که درآن جلس،شاه ایران جلسه شوراي جنگی تشکیل داسلطان سلیم عثمانی به سمت ایران حرکت
ک خود را به نه چ. شاه اسماعیل در این راه براي میدان جنگ، قشون کوحضور داشت ،محمد استاجلو

قسمت تقسیم و یک قسمت را تحت فرماندهی مستقیم خود و هشت قسمت دیگر را به هشت تن از 
  )94: 1374؛محمد خان استاجلو سپرد.(حجازي فر جمله از سرداران خود

ت چپ سپاه خود را به خان محمد استاجلو و جمعی از خانان و سالطین استاجلو شاه اسماعیل فرماندهی سم
  ) 1084: 2 ج،1384 ؛ سپرد.(روملو

خان محمد استاجلو با یورش بر جناح راست سپاه عثمانی صف هاي این سپاه را از هم پاشید و تار و مار 
ان عثمانی باعث شد تا سپاهیان و عقب نشینی سپاهی وي پیشروي کرد و تعداد زیادي از ترکان را کشت.

هاي انی زمین و فضا را لرزاند و نیروقزلباش در تیرس توپخانه دشمن قرار گیرند. ناگهان توپ هاي عثم
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خان محمد استاجلو و بسیاري از سرانجام  )6380 :8ج،1380؛( هدایت .قزلباش را در خاك و خون غلطاند
 )1087 :2ج،1384 ؛ .( روملوسرداران بزرگ قزلباش شهید شدند

 :ساروپیره قورچی باشی
 و )106: 1374 ؛فر ع تحقیقی با لقب ساروبیره (حجازيدر بعضی مناب شد. ، در شهر بانه متولداو در کردستان 

 :8ج،1380؛هدایت-72:، 1ج ،1363 ؛ترکمان-1087: 2،ج1384 ؛(روملو در منابع اصلی با لقب ساروپیره
ند که دلیل آن را پوشش لباسی از پوست ا هوش نیز لقب دادپ همچنین وي را پلنگینه .) ذکر شده است6381

  سهراب دادند.  پلنگ می دانند. در سن پانزده سالگی به دلیل خوش اندامی به وي لقب
اش در سفري که به کردستان داشت وصف او را شنید و از او خواست تا  شاه اسماعیل در آغاز پادشاهی

به لقب مسئول حمل شمخال گردید و  ه علت دارا بودن هیکلی قويساروپیره ب. شود اش وارد قشون سلطنتی
 )106: 1374؛حجازي فرقورچی باشی نیز نایل شد.(

شاه ایران جلسه شوراي جنگی  بعد از آگاهی شاه اسماعیل از حرکت سلطان سلیم عثمانی به سمت ایران،
 ؛حجازي فر - 20: 1382 ؛(پورمحمدي داشت. حضورنیزساروپیره قورچی  تشکیل داد که درآن جلسه،

1374 :92(  
قسیم با شروع جنگ چالدران،شاه اسماعیل سپاه خود را به سه قسمت راست،چپ و مرکز یا قلب سپاه ت

ساروپیره قورچی باشی را با ) «... 2،1084ج،1384 ؛هانی انتخاب کرد. (روملو نمود و براي هرکدام فرمانده
کشیدند که به  عی از قورچیان طرح شده انتظار میجمفوجی از غازیان چرخچی گردانیدند و آن حضرت با 

  )2،1084ج،1384 ؛ روملو»(هر طرف زور افتاد خود را بدیشان رساند
با تشدید جنگ در جبهه مرکزي یا قلب سپاه، ساروپیره قورچی باشی با دوهزار سرباز به کمک حسن بیک 

بوجود آورد.  ر صف سپاه ایچ اوقالناهللا و امیر عبدالباقی و سپاهیان اصالن شتافت و شکاف عظیمی د
پیشروي ساروپیره و عقب نشینی سپاهیان عثمانی باعث شد تا سپاهیان قزلباش در تیرس توپخانه دشمن قرار 

هاي قزلباش را در زمین و فضا را لرزاند و نیرو ،یهاي عثمان ناگهان توپ )6380 :8ج،1380؛ند. (هدایتگیر
)و بسیاري از سرداران قزلباش ازجمله ساروپیره قورچی  6380 : 8ج،1380؛ ( هدایت.خاك و خون غلطاند

  .باشی به شهادت رسیدند
  :سلطان علی افشار

شاه اسماعیل بود وي به دلیل  یکی از سرداران و سران قزلباش که در جریان جنگ چالدران در خدمت
عثمانی دستگیر و  شباهت زیادي که با شاه اسماعیل داشت در جنگ چالدران توسط قواي سلطان سلیم

 .را صادر کرد و وي به شهادت رسید سلطان سلیم بعد از آگاهی از فریب وي دستور قتل او
 )1087: 2ج،1384 ؛ روملو - 6381: 8ج،1380؛(هدایت
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برخی منابع آمده هنگامی که شاه اسماعیل همراه با اسب خود در باتالق فرو افتاد نیروهاي ینی چري شاه  در

شیخ  ،تو کوري«فریاد کشید مگر  افشار حمله به وي داشتند که در این میان سلطان علیرا شناخته و قصد 
)و به این 495 :1350؛(عالم آراي صفوي » اوغلی منم وتو مالزم مرا به نام من می گویی و او را می خوانی

اي یل توسط قوسلطان علی افشار به دلیل شباهت زیاد با شاه اسماع صورت سپاهیان عثمانی فریب خورده و
  )96: 1381؛فلسفی -432 :1381؛پارسادوست جان سالم بدر برد.(عثمانی دستگیر و شاه اسماعیل 

  )71: 1،ج1363(ترکمان؛ برخی ازمنابع فقط به ذکر شهادت ایشان در چالدران اشاره کرده اند.
 :خلفا بیک

) 135 :1378؛م شهر بغداد( قزوینی شیعه مذهب،یکی از سرداران الیق و فرماندهان برجسته شاه اسماعیل، حاک
قبل از شروع جنگ چالدران وي به همراه خلیل سلطان ذوالقدر و منتشا سلطان حاکم تبریز در اردوي شاهی 

  )419: 1381؛همراه شاه اسماعیل در اصفهان بود.(پارسا دوست
جلسه شوراي جنگی شاه ایران ،بعد از آگاهی شاه اسماعیل از حرکت سلطان سلیم عثمانی به سمت ایران

  نیز حضور داشت.تشکیل داد که درآن جلسه خلفا بیک 
خان  و همچنین خلفا بیک شاه اسماعیل در جریان جنگ چالدران فرمانده اي سمت راست سپاه را به

ن حس ،نورعلی خلیفه روملو ،ساروپیره قورچی باشی، دورمیش خان شاملو ،محمدخان استاجلو حاکم دیار بکر
جنگ چالدران که از صبح تا زوال خورشید ادامه داشت منجر به  .سپردسلطان ذوالقدر   و خلیلبیک اهللا 

  )203: 1346؛مجیر شیبانی– 135: 1378؛گردید. ( قزوینی شهادت سرداران بزرگ قزلباش ازجمله خلفا بیگ

  نتیجه:
ردان آن شاه که بازیگ.مذهبی دو دولت صفوي و عثمانی بودجنگ چالدران حاصل و نتیجه اختالف 

مردي جنگ طلب و متعصب بود و قبل از -بایزید -اسماعیل و سلطان سلیم بودند.سلیم بر خالف پدرش
دنبال جنگ و ستیز با شاه اسماعیل بود.وي که با استیال به جاي پدرش نشسته بود براي کسب ،به سلطنت

ن را الزم و حتی علما را در هادفاع از تسنن و جنگ با صفویا چري مشروعیت سلطنت خویش و همراهی ینی
ها را تشدید  دشمنی با عثمانیبا اقداماتی که انجام داد  نیز شاه اسماعیلجهاد علیه صفویان تشویق نمود. 

خان  لعن صحابه، توهین به قبر ابوحنیفه در بغداد و شکست شیبک تشیع،کردن  رسمیکرد.اقداماتی همچون 
و  -پسر احمد-استقبال شاه اسماعیل از مرادد در کسب قدرت،ازبک،حمایت از احمد، فرزند دیگر بایزی

تصوف و  اقدامات نورعلی خلیفه در آناتولی در گسترش سپردن حکومت بخشی از والیت فارس به او،
این عوامل باعث باعث کینه و عداوت سلیم نسبت به حکومت نوپاي صفوي شد. حمایت از شیعیان آناتولی

جنگ چالدران براي ایران آثار و نتایج این جنگ ایرانیان شکست خوردند.وقوع جنگ چالدران شد که در 
  شرقی  از آناطولی  بخشی اسارت همسر شاه اسماعیل توسط سپاه عثمانی و تصرفمنفی داشت. که از جمله
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  تو دیار بکر نیز از دس  ضمیمه  قلمرو عثمانی  ذوالقدر، به  بود و نیز امیرنشین  صفوي  دولت  در تصرف  که
  سلطنت  گرفتند و تا هنگام  دفاعی  موضع  عثمانی  دولت  در قبال  ، ایرانیان از چالدران  شد.پس  خارج  صفویان

  ماند.همچنین بعد از جنگ چالدران اعتقاد غلوآمیز مریدان  باقی  صورت  همین  به  وضع  اول  عباس شاه
افسانه   چالدران  . جنگ یافت  افزایش  اي قبیله  هاي شد و تمرد و کشمکش  کاسته  مرشد کامل  به  قزلباش

  االهی  حکومتی  عنوان  به  که  صفویه  ،حکومت پس  برد و از آن  را از بین  اسماعیل شاه  ناپذیري شکست
همچنین کشته شدن بسیاري از سپاهیان دو طرف . یافت  تنزل  ـ سلطنتی  اداري  حکومتی  ، به داشت  مشروعیت

اند. در این جنگ سرداران بزرگی از  ها دانسته تر از عثمانی اد کشته شدگان ایرانی را بیشکه برخی تعد
صفویان شجاعانه جنگیدند و جان خویش را فداي خاك و اعتقاد خویش کردند که معروف ترین آنها: 

 ،نهسیدمحمد کمو،امیرسید شریف،قیامیر عبدالباقی،محمد قرابا،حسن بیگ اهللا، محمد خان استاجلو
  بودند. ساروبیره قورچی، و اصالن
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  منابع و مآخذفهرست 
، به اهتمام سید محمود 3ریاض العلماء و حیاض الفضالء،ج )،هـ ق 1401(:افندي اصفهانی، عبداهللا .1

  المتبعه الخیام  مرعشی و تحقیق سید احمد حسینی، قم،
 دارالتعارف للمطبوعات  ، بیروت،7اعیان الشیعه،جهـ ق)،1403(:امین، محسن .2

 دارالتعارف للمطبوعات  ، بیروت،9اعیان الشیعه،ج هـ ق)،1403(:---------- -- .3

 ،»پادشاهی با اثرهاي دیر پاي در ایران و ایرانی« شاه اسماعیل اول )،1381:( منوچهر پارسادوست، .4
 چاپ دوم  انتشار، تهران،

ه میرزا زکی انتشارات اساطیر، ترجم ،تهران ،2ج،تاریخ امپراطوري عثمانی)،1387(:هامر ،پورگشتال .5
 به اهتمام جمشید کیانفر علی آبادي،

  چاپ اول  ،قم انتشارات میر فتاح ،سیماي چالدران)، 1382:( پورمحمدي،رضا .6
انتشارات  ،تهران ،قی منزويتحقیق علی ن ،7ج،طبقات اعالم الشیعه )،1366: (شیخ آغابزرگ،تهرانی .7

 تهران

اسماعیل به تصحیح محمد  ،1ج اسی،تاریخ عالم آراي عب)،1363( اسکندر بیک منشی: ترکمان، .8
  کبیر تهران امیر رضوانی،

 ،ترجمه محمود رمضان زاده –)،تاریخ امپراطوري عثمانی و ترکیه جدید 1370( :جی شاو، استانفورد .9
 چاپ اول  ،معاونت فرهنگی آستان قدس رضوي ،مشهد

 ،ماعیل رضوانیبا مقدمه محمد اس شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران، )،1374( هاشم: حجازي فر، .10
 چاپ اول  انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ،تهران

به اهتمام احسان  از تاریخ سلطانی، )،از شیخ صفی تا شاه صفی،1364حسینی استرآبادي،سید حسن: ( .11
 چاپ اول  انتشارات علمی، تهران، اشراقی،

تهران،انتشارات ،،با مقدمه سعید نفیسیجنگ میهنی ایرانیان در چالدران ،)1381( فلسفی،نصراهللا: .12
 چاپ اول هیرمند،

میراث  ژاد، تهران،    مقدمه و تصحیح محسن بهرام ن جواهر االخبار، ،)1378( بوداق منشی قزوینی، .13
 چاپ اول مکتوب،

سفرنامه، ترجمه   : شش در ایران  ونیزیان  هاي ، سفرنامه کاترینو زنو، در سفرنامه)1381:( کاترینو زنو .14
  میخوارز ، ، تهران منوچهر امیري

 انتشارات دانشگاه تهران ،تشکیل شاهنشاهی صفویه،تهران )،1346( نظام الدین: مجیر شیبانی، .15
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شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان،ترجمه و اقتباس ذبیح اهللا )،1378( متز،اشتن/بارك جون : .16
 بیست هفتم منصوري،چاپ 

 ران، بنیاد فرهنگ ایرانته ،شکريبه تصحیح یداهللا  ،عالم آراي صفوي)،1350( :مولف گمنام .17

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  »تاجلی خانم زن ستیهندة چالدران« )،1353حسین:( میرجعفري، .18
 112دانشگاه تبریز،شماره 

اساطیر،  ، به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران،2ج احسن التواریخ،)،1384 (: روملو، حسن بیک .19
 چاپ اول

کتابخانه بابک،  تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، )،احسن التواریخ، به1357( : ----------- .20
  چاپ اول

 پاژنگ  ،تهران ،، زبان و ادبیات فارسی در قلمروي عثمانی)1369(:ریاحی محمد امین .21

، چاپ تهران ،در عهد شاه اسماعیل صفوي)،تاریخ روابط خارجی ایران 1375( :علی اکبر ،والیتی .22
 اول 

، ترجمه آذر 1750تا  1350از   ایران  عصر جدید: تاریخ  ر راهد  )،ایران1380( :رومر  روبرت  هانس .23
   ، تهران آهنچی

 تهران، به تصحیح جمشید کیانفر، ،8ج تاریخ روضه الصفاي ناصري، ،)1380( :خان قلیرضا هدایت، .24
 اپ اولچ اساطیر،
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