
 
 
 
 

 

 جنگ چالدران*

  
 

 نصراهلل فلسفی 

 

 ـ روابط ایران و عثمانی در آغاز دولت صفوی1

هجری قمری، الوند بیگ  902که شاه اسماعیل اول صفوی در سال زمانی 

ر نخجوان شکست داد و شه بایندری آق قویونلو را، در محل شرور نزدیک قلعة 

خهت تو در آنجها رسهماب بهر تبریز پایتخت امیران ترکمان آق قویونلو را گرفهت، 

(، سهلاان بایزیهدنان دو ، پسهر 907ایران نشسهت ددو  مهاه رمنهان  پادشاهی

 سلاان محمدنان دو  فاتح قسانانیه، سلاان عثمانی بود.

رویج تسلاان بایزیدنان تا این تاریخ همواره بر پیشوایان صفوی، که برای 

، بهه ششه  زدنهدو تقویت مذهب شیعه تحصل قهدر  و سهلانت شمشهیر مهی

ان و نگریست، و امیران بایندری آق قویونلو را، که دشمنبدگمانی و نصومت می

 حریفان سیاسی و مذهبی آن ناندان بودند، در براندانتن دولت صفوی تحریض

 کرد.و تشویق می

هجری قمری، شیخ حیدر پهدر شهاه اسهماعیل در  893مثالب شون در سال 

                                                           

 .127تا  50، صص 2، شمارة ت ران . مجلة دانشکدة ادبیا * 
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 (2دسلاان یعقوب آق قویونلو کرد، کشته شد و (1دجنگی که با فرخ یسار شروانشاه

ای که امیر آق قویونلو در مژدة این پیهروزی بهرای در جواب نامهماه رجب(  20د

 او فرستاده بود، شنین نوشت:
 

ضهالة  ده  اهلل، بهر گهروه... و از استیال و تغلب فهرق ناحیهة بایندریهه، ای ه

یهن ازوده و از اشهعة شهم  حیدریه، لعن   اهلل و دمره ، ج انیان را فرحت درف

  فتح و فیروزی انجمن رو  و شا  را نور و صفا افزود.

 الله صفت صوفی اگر سر کشد

 با کله سرخ ز فرمانبری     

 کاله و سرش غرفة نون باد     

 (3دیزدان بری با دل شون قیر ز     

ش ارده سال بعد ه  که شاه اسهماعیل بهه نوانخهواهی پهدر برناسهت و 

محهل  بایندری آق قویونلو، برادرزاده و جانشین سلاان یعقهوب، را درالوندبیگ 

ان شرور شکست داد، و در تبریز بر تخت پادشاهی ایران نشست، سلاان بایزیدن

فهاق و نباز از روابط دوستانة نویش با امیران بایندری آق قویونلو، که بهه سهبب 

یشان اشت و همچنان اانتالفا  نانوادگی ناتوان و زبون گشته بودند، دست برند

قزلبهاش تشهویق و  را به اتفهاق و یگهانگی، و برانهدانتن جماعهت ضهال منهل 

ای کهه الونهدبیگ پهز از شکسهت کرد. از آن جمله در جواب نامههتحریض می

مهک بدو فرستاده و از وی برای دف  شاه اسهماعیل و بهازگرفتن تبریهز ک« شرور»

 نواسته بود، نوشت:
 

ههای آتشهین از کهاله لباشیه، نذل   اهلل، گرشهه شهعلهو طائفة یاغیة قز... »

سرخ نکبت اندود به گیتی دراندانته و شون مجوسهیان روز بادگهان د ( آتهش 

ههای کبهود ج هان را پهردود وطفهفرق سر برداشهته، و از پهیچش  پارها را فرا
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 ، و شون میل آتشین از آن سرزمین نمایان شده.(4دسانته

 به تیغی زند گردن تاجور دمی کو کشد لشکر نامور   

 یقین است که منارة بلند در پیش کوه الونهد پسهت نمایهد. و شهون کهار از

یر  الدوا  با غمواعظ گذشته و موقوف به توفیق ال ی مانده، مأمولست که علی

یهه تما  کوشیده وقوف بازو را روی اقدا  به حرکت درآورده با جمی  فرق ناج

نهان عهز  علی اهلل الملهک الم داری کنان متوکالباتفاق فرموده و تبرا از نویشتن

، جز  بر قل  و قم  آن طاغیة یاغیه و دف  و رف  گهروه مکهروه ضهاله گماشهته

ه بهفیق اهلل افاء در کوشند، باشد که به توناه بیش از آن که شرار فتنه باال گیرد ب

 ود ناک سیاه پایمال سانته نا  و نشان آن مالعین را از صهفحة ج هان بزداینه

-بی عالمیان را به انبار مسر  آثار فتح و فیروزی شاد و نر  گردانند و همت

ز اهمتای همایون ما را مبذول و مصروف شمرده نالف آن تصور ننمایند ... و 

-اعال  سوانح حاال  عاالت و اغفال جائز نشهمرند کهه ازیهن جانهب حسهب

 «...(5داالشاره به وج ی که الز  آید تقصیری نخواهد نمود
 

هجهری  908الوندبیگ به تحریک سلاان بایزیهدنان بهار دیگهر در سهال 

ز بهار نیه قمری، به امید باز گرفتن آذربایجان، به جنگ شاه اسماعیل رفت، اما این

ت. شهاه اسهماعیل در همهان سهال سهلاان مهراد خشکست یافت و به بغداد گری

 و  و اصهف ان بایندری آق قویونلو، پسر سلاان یعقوب را ه ، که در عراق عجه

کرد، در محل آله قوالقی نزدیک همدان شکست داد، و قسمت فارس سلانت می

 بزرگی از مرکز ایران را نیز به تصرف آورد.

شون نبر فتوحا  ش ریار صفوی به استبانبول رسید، سهلاان بایزیهدنان 

برای اینکه از حقیقت احوال دولت نورسیدة صفویه و قدر  واقعی شاه اسماعیل 

هایی به حکا  سرحدی ایران و عثمانی فرستاد و ازیشان درین آگاه شود، نامهاول 

ای بهه حهار رسهت  بیهگ باره اطالعاتی نواست. از آن جمله در همان سال نامه



 14  46گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 مکری از امیران کرد نگاشت که:
 

مد  مدیدی است که نصومت جماعهت قزلبهاش بهه اربهاب دولهت » ... 

تهدار، و والواق  معلو  نواب کامیهاب ذوی االقه بایندریه به شه انجامید، علی ما

  معروض عتبة علیة فلک مقدار، و حنر  بزرگوار ما نشد. حالیا برای اسهتعال

االقران کیوان شاوش بدان طهرف فرسهتاده  ةاحوال دارندة کتاب مستااب قدو

شد، و اولکای جای شما متصل آن نواحی است و به حقیقت حال تما  معلهو  

ندة مکتوب شریف به شرف مالقا  مشرف گردد، از انبهار شماست. شون دار

صادقانه و وقای  آن جانب هرشه پیش شما تحقق پذیرفتهه اسهت بهه مشهارالیه 

هرشهه  دانید، و نواب کامیاب دارید، و این معنی را سبب عنایت شاهانة ما ،ان ا

 فی رابمعلو  نموده باشند اصالب ک  نکرده شیمة صداقت را به ظ ور آورید. تحری

 . ئةاول الربیعین سنة ثمان و تسعما
 

 امیر کرد پز از شندی به او جواب داد که:
 

  آنچه از استفسار احوال قزلباش مهذهب نهراش، لعهن   اهلل و دمهره» ... 

لونهدنان تنبیه فرموده بودند، قصة آن طایفة یاغیه حاال برین منوال است که به ا

انته ته مرادنان را من ز  و منکسر سهگزند رسانیده و از آنجا به عراق عج  رف

مصهالحه و  (7درا پردانته و بها شراکسهة مصهر (6دو در عراق عرب کار پرناکیان

ایشهان  نموده حاال عزیمت دیار بکر و مرعش داشته، احوال ایران از بیداداتحاد 

ل پریشان، و اکثر بالد و نواحی از ظل  و حیفشهان ویهران گشهته، امیهد از فنه

شهان قل  و قم  گروه یاغیان به گرز و سنان غازیان و تیه  نونف یزدان است که

 ...« (8دمجاهدین نداوندگار اسالمیان و ش نشاه زمان میسر و مقدور گردد
 

سلاان بایزیدنان شون دریافت که دولت امیران آق قویونلهو محکهو  بهه 
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ناپهذیر اسهت، انقراض گشته و قدر  و سلانت شاه اسهماعیل در ایهران تزلهزل

 910گزیر به ظاهر با پادشاه صفوی از در دوسهتی و مهدارا درآمهد، و در سهال نا

هجری قمری سفیری به نا  محمدشاوش باالبان با تحف و ههدایای شایسهته بهه 

 دربار ایران فرستاد و او را به فتح عراق و فارس ت نیت گفت.

ولی شون گروهی از پیروان مذهب تسنن از ایران هجر  کرده بهه دولهت 

ان و صوفی نی درو ( پناه برده بودند، و ازین گروه شنیده بود که شاه اسماعیلعثما

دو  دارند،شیعه نسبت به مرد  سنی مذهب ایران تعدی و ستمکاری بسیار روا می

راق و عهنامه به زبان ترکی به ش ریار ایران نوشت که در یکی فقط او را به فهتح 

یهن تبریهک، بهه شهاه اسهماعیل فارس تبریک گفته بود، و در دیگهری گذشهته از

کرده بود که از ظل  و تعدی دست باز دارد و به هوای نفهز و تعصهب  تنصیح

 تعهدیا  نون بیگناهان را نریزد، به فرستادة نود سپرده بود که اگر آنچه دربهارة

و آمیهز وی را بهدپادشاه صفوی شنیده است به حقیقت نزدیک بود، نامة نصیحت

 قدی  کند.دهد گرنه نامة دیگر را ت

انهد فرستاده شون به ایران آمد و دریافت کهه آنچهه م هاجران سهنی گفتهه

یهران ای را که حاوی اندرزهای سلاان بود بهه پادشهاه احقیقت داشته است. نامه

در  را تقدی  کرد. شون این نامه از لحاظ تاریخی اهمیهت بسهیار دارد ترجمهة آن

 کنی :اینجا نقل می

 

 به شاه اسماعیل نامة سلطان بایزیدخان 
جناب امار  مآب حکومهت نصهاب سهیاد  انتسهاب، مبهارز السهلانة و »

الحکومة، صاحب الفتح الجزیل ابن الشیخ سلاان حیدرالصفوی امیهر اسهماعیل 

 ،ءالدین را که مقا  فرزند ارجمند ایهن والاسز اهلل بنیان عدله و افناله الی یو 
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اعلی و جانشهین کیخسهرو و مؤسز اساس سلانت واال و سر سلسلة دولت و 

داراست. اوالب به سال  سالمت انجا  همایون ما مفتخر سانته، ثانیاب ابهواب گلهه 

 نمائی .بل شکایت گشوده اظ ار می

ر از بعد از اینکه آن فرزند عالیمقا  به عز  کشیدن انتقها  پهدر حیهدر سهی»

 برو ظفهر نرور کرد و با فرخ یسار شروانشاه جنگید و به یاری بخت گیالنا 

ر سانت . به هزیمت گرفتا یافت و بسزا رسانید، بعد با الوند لوند محاربه نمود

و بالشرف واالجالل در تبریز گلبیز بهر اورنهگ نسهرو پرویهز جلهوس کهرد و 

ت کامکار شد، آنگاه که این دو نوید مسر  پدید در مرز و بو  رو  شای  گشه

تنامة مخصوص مانهد  کهه در بسیار نرسند شد  و منتنر قدو  بشیری یا بشار

آمیزی با سفیر مخصوص بفرسهت . شهون اعهال  ازیهن ورود آن جوابنامة ت نیت

شیر قبیل وقای  عظیمه از عمدة تکالیف حکمداران است. هنوز از آن جانب نه ب

و بشار  و نه اشارتی واق  شده بود، کهه بشهار  دیگهر دریهن کشهور شهای  

سیعة عراق و فارس را نیز از وجهود گشت و معلو  شد آن امار  مآب ناة و

ل مظلمه آلود بایندریه پاک و بهه آفتهاب نجهد  تابنهاک کهرده بهالیمن واالقبها

ز سهااند. شون این نبر شادی اثهر تشهنیفضمیمة ممالک مفتوحة امیرانه نموده

صماخ مسر  گردیهد و بشهار  نامهة نیهز از آنجانهب نرسهید، الز  آمهد کهه 

آب ش امت نصاب را تبریهک و ت نیهت گفتهه در مدرپی آن سیاد فتوحا  پی

طریقة انالص کیشی و مود  گسهتری تقهد  بجهوی ، و دریهن ضهمن یعنهی 

آن نتیجة نانوادة والیهت رسهانیده نظهر گوش هوش غرضانه ه  بهوصایای بی

دقت باقاانت آن امار  مآب را در بهاب تعمیهق منهار شنهد مسهنله منعاهف 

 سازی :

 در قتل که باعه  کوتهاهی عمهر و سهبب بهدنامی اوالب ه در اکثار و اسراف

ابدی و در شرع و عقل غیرممدوح و مقدوح است، تهاب  ههوای نفهز جهوانی 

 ا اعالی واند که نا  حجار و شنگیز و تیمور رنشده اجتناب فرمایند. البته شنیده

 آورند.ادانی به شه عنوان به زبان آورده و می
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ا از رمخالف عامة مسلمین  یقة  یک طرثانیاب ه الز  نیست که ترویج و تعمی

لبشهر برای پیشرفت امور سلانت سه روزة دنیا آلت قرار داده در میان امت نیرا

مهة تفرقه بیندازند و به واساة ایهن تباعهد و تنهافر الهی آنراالیها  امهت مرحو

ستمدیدة حنر  نیراالنا  را دشمن همدیگر سهانته قهوای مادیهه و معنویهة 

انهدازی اعهادی دیهن بهر ممالهک به این وسیله باع  دسهت اسال  را بکاهند و

 مسلمین شوند.

و علمهای  آثار سالطین و امهرا سایرثالثاب ه قبور و مساحد و تکایا و زوایا و 

نبوهی اهای صوفیه به اغوا و اغرای سالفین و سابقین را نگذارند که بعض نادان

اب داده غصب کنند، نرنواهند موقوفا  آن ا را ملک قرار از مغرضین، که می

ل داعی ذکر جمیه نمایند، شه آن ا اسناد و حجج مالکیت اسال  در آن ممالک و

 نا  است.یالت حنر  حبیب ربمشاهیر رجال ام 

ش و اهب رابعاب ه استمالت به عدل و انصاف در قلوب اهالی مؤثرتر از اظ ار

لت و شد  و نونریزی است. ب تر این است کهه در ههر امهر مسهاوا  و عهدا

 مآب پیشه گشته مرغ قلهوب اههالی را بههت مشروعة اهالی برای آن امار ی حر

دا  صدق نیت و حسن سلوک شکار کرده کسهی را نرنجاننهد و طهوری رفتهار 

ارر نهنمایند که اهالی آن مرز و بو  وطن آباء و اجدادشان را ترک ننموده بهه 

رعیهت از  هجر  نکنند. زیهرا آبهادی مملکهت و بقهای دولهت بهه نشهنودی

 بودنهد،نشهنود مهی« بایندریه»حکومت اتراک حکومت است. هرگاه ایرانیان از 

 توانست به آسانی فتح نماید.مآب آن قدر ممالک را نمیآن سیاد 

ر دایران مملکتی است که شندین سالله از حکمداران معتبر قبهل از اسهال  

در اغلههب  آن اقلههی  نوسههن سههلانت رانههده و بعنههی از حکمههداران آن هها نیههز

ههای بسهیار ممهدوح های ممالک روی زمین به یاری همان ایرانیهان فهتحآبادی

 اند.د جستهالسالطین به نا  نیکی تفر کرده بین

ایرانیان نیز ملتی بوده و هستند که تا پادشاه از نجبا و از نودشان نباشد بهه 

  هایتاز پایتخ نواهند که پادشاه آن ا در یکیکنند و میمیل انقیاد و اطاعت نمی
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نود را ایرانی بشناسد، و ایرانیان را نیز ملت حاکمه قهرار داده ایران ساکن شده 

جناب ش امت مآب کهه از تمهامی  آن المنةبه عدالت راه رود. هلل الحمدو 

ههای قهدی  و تر و منسوب به یکی از نانوادهایرانیان حسیب و نسیب و نجیب

صار و اعوان هسهتند، اگهر عهدالت را ترین ایران و صاحب انمعروف و ممدوح

پیشه و ترفیه و آسودگی رعایا و برایا را همیشه اندیشهه فرماینهد، اههالی ایهران 

والربقهة  بالالوع والرضا و اهالی هندوستان و ترکستان نیز فقط به یک توجه آن

ت ن هاده در بقهاء و ارتقهای دولهت تابعیت و اطاعت را بر رقبة عبودیت و رقی ه

ه جانسپارانه نواهند کوشید. اما در عکز معاملهه هرگهاه نحیهف صوفیة صوفی

سیف مالک ایران ه  باشند، از شرق و غرب دولت و مملکهت نهود را ههدف 

تیر عداو  عامة مسلمین قرار داده آنی آسوده از هجو  و اقتحا  حکمهداران و 

 امراء عامة اسال  نمانده مملکت ایران محصهور و اههالی آن در انظهار مسهلمین

مق ور نواهند شد. پز، شرا عاقل کند کاری کهه بهاز آرد پشهیمانی  مملکهت 

نواهد، پادشاه مملکت و رعیت، و این ههردو بهه عهدالت معمهور و پادشاه می

شود. پادشاه با دین و مذهب، که از امور معنویه و انرویه اسهت، شهه ه میمرف 

ء و قبول فرمایند، صغامآب نصایح مشفقانة اینجانب را اکار دارد. اگر آن سیاد 

شکی نیست که همیشه دولت ابهد مهد  عثمهانی را ظ یهر و معهین امهار  و 

وال یافته عنداالقتنا معاونت فعلیه هه  نواهنهد دیهد، و مها علینها  حکومت آن

 االالبالغ. 

نا بر تأسیز اساس وداد و تم ید  لواز  اتحاد و ابهالغ آن ب ن والیشون در»

ران محمد شاوش باالبان زید قدره، به موجب سیاهة قاالمائل واال ةنصایح قدو

ملفوفه حامل بعض هدایا ارسال نموده رفت تا شرایط رسالت و روابط محبهت 

را کما ینبغی از اینجانب مؤدی کرده دقیقهة معهوق نگهذارد و آنچهه بهه زبهانی 

ارش شده است، در وقهت تقریهر مجهاز و مهرنص فرمهوده نالفهی در آن فس

القهول از معتمدان و بندگان صداقت نشان قدیمی و صهادق ملحوظ نفرمایند که

القبول والرضا حسن اجهاز  و جبلی است و بعد از تالقی و کسب صفا حسب
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رنصت انصراف ارزانی داشته به توفیق اهلل عزوجهل روانهة اینجانهب فرماینهد. 

بهاد الهی یهو  باقی ابواب معدلت و ج انداری به فزونی عمر و بختیاری گشاده

 «(9دالعباد.اد بربالتن
 

بهاز  شاه اسماعیل با آنکه نصایح سلاان با یزیدنان را نشنید و پهز از آن

ر با ظاهدر ترویج مذهب تشی  در ایران با کمال نشونت و قساو  رفتار کرد، به

 رفهت و از هرگونهه اقهدامی کهه ب انهةسلاان عثمانی به راه صلح و دوستی مهی

جسهت. زیهرا یان دو دولت گردد، دوری مهیمخالفت آشکار و مایة بروز جنگ م

نان از طهرف نان ازبک معروف به شیبکدشمنی نیرومند مانند محمد شاهبخت

نهوز هکرد، و امیرزادگان آق قویونلو هه  نراسان سلانت نوبنیادش را ت دید می

ب بودند. به همین سببرای تجدید حکومت از دست رفتة نویش، از پای ننشسته 

 . و هدایای شایسته باز گردانید.(10دای دوستانهبا نامهسفیر عثمانی را 

پز از آن سلاان بایزیدنان شون دریافت کهه شهاه اسهماعیل و صهوفیان 

ا قزلباش به نصایح وی توج ی نکرده و نسبت به پیروان مذهب تسنن همچنان به

کهه  کنند، به حکا  والیا  آسیای صغیر فرمان دادنشونت و ستمکاری رفتار می

ه بهه کهافر  رعایای عثمانی به ایران جلوگیری کنند و م اجران ایرانهی را از مس

که پهیش  ها صوفیانی راآیند به م ربانی بپذیرند و امالک و نانهناک عثمانی می

 اند به ایشان سپارند.از صدور این فرمان به ایران رفته

هجهری، کهه در نهوی قشهالق  912به همین سبب شاه اسماعیل در سال 

ای به سلاان عثمانی نوشهت و و با برنی از طوائف کرد در جنگ بود، نامهکرده 

از او نواهش کرد که به حکا  و مأموران ترک در والیا  مجهاور ایهران دسهتور 

دهد که از آمدن مریدان و معتقدان ناندان صهفوی بهه ایهران جلهوگیری نکننهد. 
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که بسیاری از رعایای وی  ای دوستانه به او پاسخ دادسلاان بایزیدنان نیز در نامه

آیند تا از ندمت به ب انة زیار  اردبیل و درک ندمت پادشاه صفوی به ایران می

شون اشار  شریف در رسید حکه  فرمهودی  کهه ههر »سربازی بگریزند. مع ذا 

نماینهد بهر  حمةةفردی ازین طبقه در وقتی که داعیة زیار  اولیاء اهلل علی   الر

مان  و داف  نگردند تا طریقة محبهت شنانچهه دلخهواه  سبیل باز آمدن هیچ احدی

طرفین و مقصود جانبین است معمور و دائر گردد و رشتة محبهت الینقاه  غیهر 

 ...«(11دمنقا  شود

هجری قمری برای سرکوبی  913شاه اسمعیل هنگامی که در تابستان سال 

بهود و  ، کهه بها سهلاان مهراد آق قویونلهو وصهلت کهرده(12دعالءالدوله ذوالقدر

زیر کرد، عهاز  البسهتان گردیهد، شهو نهاگآذربایجان را از جانب مغرب ت دید می

اهیان به سهپ دبایستی از حدود قیصریه، که در قلمرو سلاان بایزیدنان بود، بگذر

نود فرمان داد که در متصرفا  سلاان متعرض جان و مهال مهرد  نشهوند و بها 

ان ای بهه سهلادر همهان حهال نامهه رعایای او به م ربانی و دوستی رفتار کننهد،

 بایزیدنان نوشت که:
 

-گشای آنکه در تاریخ دوازده  شه ر ربیه ان ای رأی ملک آرای عقده» ... 

و از آنجا کوچ بر کوچ توجه به جانهب  (13دنخربورنی واق  شدالثانی در یور  

مخالفان مصم  است، و محبت و ع د به دستوری که سابقاب مقرر بود به همهان 

پذیر نیست. و در این اوقا  فرننده سهاعا  فیمابین مؤکد است و نللتور دس

که عبور والیا  داراالسال  رو  واق  شد یساق کرده بودی  کهه مالقهاب غازیهان 

عظا  و عساکر نصر  فرجا  پیرامون اموال رعایای آن بالد نگردنهد و تعهرض 

شهده بودنهد،  نرسانند و جمعی که به واساة عبور معکسهر ظفهر پیکهر من هز 

استمالت داده به محل و مقا  نود آیند که اصالب با ایشان از ههیچ وجهه م مهی 
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نیست ... شون غرض تأکید روابط محبت و القاء مواد مودتست زیاد  اطنهاب 

 ...«نرفت 

شه ریار اعظه  و »اسهمعیل را سلاان بایزیدنان در جواب ایهن نامهه شهاه

 والدالتهرک والهدیل ، جمشهید دوران تاجدار اکر ، ملک ممالک عج  و نهوئین ب

اعهد کیخسرو زمان المؤید من عنداهلل، الملک الجلیل شهاه اسهمعیل اسهز اهلل قو

 نااب کرده و نوشته بود که:...« ده بتوفیقه و نصره عدله و عمره و ای 
 

ز مکتوب بالغت اسلوب ... در ایمن ساعا  و اشرف اوقا  رسهید و ا» ... 

صریة محمیه نبیر و آگاه سانت. امهراء آن مهرز و وصول موکب متبرکش به قی

و د بو  را در تقدی  مراس  یک ج تی تأکید نموده اعال  رفت که در باب اتحها

البین دقیقهة فهو  ننماینهد و همهواره در نلهوص ووداد و رضهای صفای ذا 

طرفین کوشند ... و شون رسوخ مود  و بیگهانگی آن سهلانت مهآب عهدالت 

  درجة وضوح پیوسته سکنة آن مرز و بو  از قدوو کمال مناب به درجة کمال 

ر نگشته رعایت ناطر همایون و جهانبگیری مها را در ههر جنصفت رسو  منن

، شأن شمة از آن معال و معهوق نگذاشهته باب محمی و مرعی داشتند و با علو 

ه شهکل شاءاهلل االعزاالکر  ازین جانب نیز همان شیوة مرضیه را معمول نمودان

پذیر نخواهد گشت و فواید این نعمت جلیله به ساکنان ممالهک ف صور نال

طرفین سمت ظ ور یافته و فنل و شکر آن به صهحایف اعمهال منهدرر شهده 

 ...«(14دثواب عظی  نواهد رسید
 

هجههری قمههری، شههاه اسههماعیل بههه عههز  جنههگ بهها  916در آغههاز سههال 

شهاه ترکسهتان و نهان، پادمحمدشاهبخت نان شیبانی ازبک، معروف بهه شهیبک

ماوراءالن ر، به نراسان لشکر کشید، و به شرحی کهه در تهاریخ سهلانت او بایهد 

نان در این جنگ کشهته دید، پادشاه ازبک را در نزدیکی مرو شکست داد. شبیک
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شد، و شاه اسهماعیل بهه سهبب کینهة سهختی کهه ازو در دل داشهت، فرمهان داد 

در طال گرفتنهد و از آن جهامی  و کاسة سرش را (15دجسدش را صوفیان نوردند

نورد. پوست سرش را نیز پر از کاه کرد سانتند که تا پایان عمر در آن شراب می

 و با سفیری برای سلاان بایزیدنان فرستاد.

 نانن به سبب اشتراک مذهب و زبان روابهط وسلاان عثمانی که با شیبک

اطنی بهای از عهداو  نهمکاتبا  دوستانه داشت، از این کار شاه اسماعیل، که نشا

ه وی بود، رنجیده ناطر و نشمگین شد. مخصوصاب پسرش سلی ، که بعد از او به

نهان بهه قهدری متهأثر و انهدوهگین سلانت عثمانی رسید، از مشاهدة سر شیبک

 کشت که کینة شاه اسماعیل را بیش از پیش دردل گرفت و بسهیاری از مورنهان

 اند.لدران شمردهترک این امر را از علل اساسی جنگ شا

در همان حال شاه اسمعیل صوفیان و مریدان شیعی مذهب ناندان صفوی 

ه کهه بهکهرد، شنهانرا در والیا  عثمانی به تانت و تاز و مردمکشی تحریک می

تکهه  لو، والیا قلی بابا از سران صوفیة تکههجری، شاه 917دستور وی در سال 

 ی که در صفحا  بعد نواهی  گفت،و قرامان و سیواس را غار  کرد و به شرح

  جمعی از سرداران و سربازان عثمانی را کشت.

ة سلاان بایزیدنان به علت آنکه در این زمهان پیهر و فرسهوده و در دانله

 کشور گرفتار عصیان پسر کوشک نود سلی  بود، از دشمنی آشهکار و اقهدا  بهه

ا  دیهدا  و تحریکهکرد و نهاگزیر در برابهر ت جنگ با شاه اسماعیل احتراز می

 ونمود. به همین سبب نیز شون از تانهت ش ریار صفوی بردباری و مالیمت می

نوشهتن  و غار  و کشتار او در والیا  عثمانی نبر یافهت، بهه« قلی باباشاه»تاز 

 کنی ، قناعت کرد:ای که ترجمة آن را در اینجا نقل مینامه
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 نامة سلطان بایزیدخان به شاه اسماعیل
رای اللقاب ... ای جوان ک  تجربت، باز نصیحتی از پهدر بشهنو. از بهبعد ا»

متعمداب  من قتل مؤمناب»ا  نون مسلمانان را مریز، و وعید قبوالنیدن مذهب تازه

اراهلل را از ناطر دور مدار. طریقة اجداد عظامهت انه «فجزائه ج ن  نالدین فی ا

سهالطین شهجاعت  نهانبرهان    را مسلک نود ساز. فرستادن پوست شهیبک

کنهد. بعنهی اشهخاص ملعنهت آئین عثمانیان را گرفتار نهوف و تهالش نمهی

ه انتصاص را به این مملکت فرستادن و ج ال نیک و بد نف   این ممالک را به

ارار و تهها را وسیلة ایشان باالغفال به ایران کوشانیدن و در راهگذارشان آبادی

کهت ان است، نه کهار پادشهاهان. مملاهالی مسکونه را مقتول گردانیدن کار دزد

رد. ایهن نشهین قهرار داایران مانند پلی است که میان دو اقلی  بسیار وسی  اسال 

پل محتار به یک محافظ با اقتدار است که هنگا  لزو  در سهرپل جلهو دشهمن 

دیگهر  اسال  را بگیرد و بامداد غازیان نگذارد که حملهه آوران از پهل بهه اقلهی 

د کهه شوالابیعه استنباط میرابی بپردازند. از روش کارهای فوقو به نبگذرند 

حنر  مالک الملک شما را به ج ت محافظت آن پل انتخاب کرده موفهق بهه 

نمایهد. پههز الز  و واجهب اسهت کههه تشهکرا  مقتنههیة فهتح و نصهر  مههی

 نداوندی را به جای آورده قدر این نعمت عظمهی را بدانیهد و ایهن پهل را بهه

ا  نت مذهب قا  نکرده مسلمانان طرفین را من  از مهراوده و مالقهواساة مبای

واهد نکه پیش از این اظ ار کرده بودی  رعیت عدالت مییکدیگر ننمائید. شنان

و سلاان اطاعت از رعیت. مذهب امری اسهت معنهوی. سهلانت امهری اسهت 

 .مادی. بر سلاان است که عدالت پیشه کرده مدانله به امور معنویه ننماید

دیگر آنکه از استیالی ممالک رو  قا  امید کنید و ب تهر آن اسهت جهد و »

الاوایهف ایهران و تهوران و هندوسهتان نمهوده ج د به اضمحالل وجود ملهوک

ها تأسیز کنیهد. و مهن بعهد طهوری رفتهار قو  در آن سامان ابسلانتی بسیار 

ساعی بهه اعهالی  اهلل وننمائید که غازیان عثمانیان که مشغول به ج اد فی سبیل

اهلل هستند، ناشار به کشیدن شمشیر انتقا  از نیها  گشهته رو بهه ایهران  کلمة
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 (16د«آورند و بیش از پیش ویران سازند. و ما علینا االلبداغ والسال .

 

 دست شاه اسمعیل رسهید کهه پسهران سهلاان بایزیهد ازاین نامه زمانی به

ا رکرده بودند. پز بهاز موقه   نواحی مختلف آسیای صغیر با دعای سلانت قیا 

، از مغتن  شمرده و به شرحی که بعد از این نواهی  گفت، نورعلی نلیفه روملهو

غهار   وسران نامی قزلباش را به والیا  عثمانی فرستاد تا در آنجا به ترکتهازی 

 مشغول شود.

 
  خان اولپادشاهی سلطان سلیم .2

 و باال گرفتن اختالفات ایران و عثمانی

ز ن بایزیدنان دو  در دوران زندگانی نود دارای هشت پسر شد که اسلاا

نده زهای آنر سلانت وی نا  قورقود و احمد و سلی  در سالآن جمله سه تن به

لیمان سحکومت داشتند.  (17دبودند و به ترتیب در والیا  تکه، آماسیه و طرابوزان

ن بهه . سلاان بایزیدناکردقری دکریمه( حکومت می ةپسر سلی  نیز در شبه جزیر

ه پسهر جای اینکه پسر بزرگ نود قورقود را به ولیع دی برگزیند، این مقا  را به

 طلهب و جسهور و دلیهر ودیگر نویش احمد داده بود. ولی سلی  که جوانی جاه

را با نود همدسهت کهرد، و از  (18دسرکش بود، سربازان ینگی شری دینی شری(

از  ورزند نود سلیمان نیز سوارانی گهرد آورد شبه جزیرة قری ، قلمرو حکومت ف

ه بهپدر نواست که حکومت یکی از متصرفا  اروپایی عثمانی را به وی دهد، تا 

 تر باشد، و شون سلاان بایزیدنان درنواسهت ویپایتخت و مرکز دولت نزدیک

 اجازة او تا پشت ش ر ادرنه پیش آمد.را نپذیرفت، بی

قهوای نهود اطمینهان کهافی نداشهتند، بهه  وزیران سلاان بایزیدنان که از
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سلاان توصیه کردند که درنواست سلی  را بپذیرد. او نیز ناشار موافقهت کهرد و 

 حکومت والیت سمندریه و ودین از متصرفا  اروپایی عثمانی را به وی داد.

 شری به هوانواهی سلی  برناستند و او راینی اندیری نگذشت که سرباز

مهری هجری ق 918سلاان بایزید ناشار روز هشت  ماه صفر  به قسانانیه آوردند.

پسهر  گرفت و پادشاهی را به سلی  سپرد. بیست روز بعد نیهز ازاز سلانت کناره 

ه در تولدگاه نویش رود، ولی به این محل نرسید (19دهقاجازه گرفت که به دیموتی

مرد،  از غصهاند که (. برنی از مورنان نوشته918راه درگذشت دده  ربی  االول 

 ولی بیشتر معتقدند که به دست پزشکی ی ودی مسمو  شد.

 نان اول در آغاز سلانت بهه کشهتن بهرادران و برادرزادگهانسلاان سلی 

نویش، که مدعیان سلانت وی بودند، همت گماشت. برادر بزرگ نود احمد را 

 که از طرف پدرش به ولیع دی انتخاب شده و با شاه اسهماعیل طهرح دوسهتی و

آورد  اتحاد ریخته بود، به حیله کشت. برادر دیگر نویش قورقود را نیز به شنهگ

 از پنج پسر احمد ه  ش ار تن را هالک سهانت و تن ها یکهی از (21دو نفه کرد.

 (22دایشان به نا  سلاان مراد به ایران آمد و به شاه اسماعیل پناهنده شد.

 
 خان اول به ایران علل لشکرکشی سلطان سلیم. 3

، نان اول پز از آنکه مدعیان سلانت نویش را براندانتسلاان سلی 

اید سی  ببه ایران بتازد، علل اساسی این تصمی  را به دو دسته تقمصم  شد که 

ر دکرد، یکی علل سیاسی و مذهبی و دیگر علل نظامی و لزو  ایجاد امنیت 

 سرحدا  شرقی امپراطوری عثمانی.

خ با دشمنان نیرومند سرسخت و متعصبی در دولت عثمانی که تا این تاری
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کرد، از آغاز تأسیز دولت صفوی در سرحدا  شرقی اروپا دست و پنجه نر  می

تری مانند شاه توز و نارناک و متعصبنفز و کینهنیز گرفتار حریف تازه

اسماعیل صفوی گردیده بود، که با تبلیغا  دینی و تحریکا  سیاسی در والیا  

آسیای صغیر، و اتحاد با دشمنان امپراطوری عثمانی در اروپا و شرقی و جنوبی 

 سانت.افریقا، مقدمة تجزیه و انقراض آن دولت را فراه  می

هوانواهان و مریدان شیعی مذهب ناندان صفوی و صوفیان فداکار و 

 حریکجانسپاری که در والیا  مختلف آسیای صغیر مسکن داشتند، پیوسته به ت

ر عیل، برای ترویج مذهب شیعه و تنعیف دولت عثمانی دو دستور شاه اسما

گ و والیا  مذکور، به تبلیغا  مذهبی و ایجاد انتالف و تانت و تاز و جن

 مردمکشی مشغول بودند.

هجری قمری، که هنوز سلاان بایزیدنان دو  زنده بود،  917مثالب در سال 

ة تکلو، از والیا  منتشار قلی بابا از طائفیکی از مریدان شاه اسماعیل به نا  شاه

( و در 23تکه ایلی در آسیای صغیر با جماعی از صوفیان شیعه روانة ایران شدد

راه با والی ترک والیت تکه ایلی جنگید، و او را با جمعی از سپاهیان عثمانی که 

اسیر شده بودند کشت. از نبر پیشرفت و غلبة او گروهی دیگر از شیعیان و 

والیت قرامان، یکی دیگر از  به ز اطراف بدو پیوستند ومریدان صفویه نیز ا

والیت عثمانی، تانتند و بر قراگوزپاشا والی آنجا و گروهی دیگر از سپاهیان 

ترک نیز غالب شدند و به والیت سیواس حمله بردند. سلاان بایزیدنان علی 

فرستاد و  قلی بابا و صوفیانپاشا وزیر اعظ  عثمانی را با سپاه گرانی به دف  شاه

قلی بابا هردو کشته شدند و در جنگی که میان ایشان روی داد علی پاشا و شاه

صوفیان از راه ارزنجان به طرف ایران آمدند. اما در راه یک کاروان ایرانی را ه  
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شون در قریة رفت، قتل عا  کردند و به همین سبب که به ناک عثمانی می

ند، آن پادشاه سرداران ایشان را به جر  ش ریار ری به ندمت شاه اسماعیل رسید

 کشتن تجار ایرانی کشت و بقیه را میان سرداران قزلباش تقسی  کرد.

ولی  اینگونه حوادث برای برافرونتن آتش جنگ میان دو دولت کافی بود،

اعیل ه اسشنانکه بیش از این اشاره کردی . سلاان بایزیدنان به سبب پیری و شا

اطر نز جانب ازبکان و گردنکشان دانلی ایران آسوده به واساة آنکه هنوز ا

 نبود، به جنگ مایل نبودند. 

 سرانبعد از مرگ سلاان بایزیدنان دو  و ظ ور انتالفا  دانلی میان پ

از  وی بر سر سلانت عثمانی، شاه اسماعیل باز موق  را برای گرفتن قسمتی

لباش از سرداران قزهجری، یکی  918متصرفا  آن دولت مناسب دید، و در سال 

دان نان به نا  نورعلی نلیفه روملو را، به ب انة گردآوردن صوفیان و مریدان

 صفوی، مأمور کرد که در ناک عثمانی به تانت و تاز پردازد.

ز ااین مرد به والیا  سرحدی عثمانی حمله برد و با دستیاری گروهی 

را  شرقی و ملایه حصارشیعیان آنجا بر حکا  ترک غالب آمد و ش رهای قره

 گرفت و در آنجا نابه به نا  شاه اسماعیل نواند.

د نان به جای پدر نشست و برادر نودر همان اوقا  شون سلاان سلی 

د، مرا سلاان احمد را به حیله کشت، یکی از پسران سلاان احمد به نا  سلاان

به  ود که در صفحا  پیش گفته شد، با ده هزار سوار برع  نود قیا  کرشنان

د و ی کرنورعلی نلیفه سردار قزلباش پیوست و با او در تسخیر قلعة توقا  یار

 از آنجا به ندمت شاه اسماعیل رفت، ولی در ایران درگذشت.

زنجان شد، و در راه با شندتن از رپز از آن نورعلی نلیفه متوجه والیت ا
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ده بودند، نان به دف  وی فرستاده شسرداران ترک، که از طرف سلاان سلی 

روبرو گردید. ولی بعد از جنگ سختی بر آنان نیز غلبه کرد و در حدود دو هزار 

 تن از سپاهیان ترک در آن جنگ به ناک افتادند.

 در همان حال یکی دیگر از سرداران بزرگ قزلباش به نا  نان محمد

ته شکسه  ا دراستاجلو نیز قلعة دیاربکر را گرفته، سپاهیان عالءالدوله ذوالقدر ر

ل ماعیو بر قسمت بزرگی از متصرفا  وی تسلط یافته بود، و به تحریک شاه اس

واند، و ننوشت و او را به جنگ میهای ت دیدآمیز مینامهنان به سلاان سلی 

جامة  وادر کار ت دید و توهین را به جایی رسانیده بود که برای سلاان عثمانی ش

  نده بود.زنان فرستاده او را نامرد و جبان نوا

بر آنچه گذشت، شاه اسماعیل با مدعیان سلانت عثمانی نیز ن انی عالوه

داد. از آن جمله سلاان کرد و دشمنان سلاان را در ناک ایران پناه میکمک می

کرد و شون او احمد را به مخالفت با برادرش سلاان سلی  ترغیب و تحریض می

ذیرفت و حکومت قسمتی از کشته شد، پسرش سلاان مراد را به م ربانی پ

با ملک االشرف قانصوغوری سلاان شرکسی مصر  (24دوالیت فارس را به او داد.

نیز از در اتحاد درآمده بود، تا به اتفاق یکدیگر سلاان سلی  را از تجاوز به 

الحمایة سلاان ممالک نویش باز دارند. عالءالدوله ذوالقدر ه  که متحد و تحت

نان ادشاه جوان جنگجو و نیرومندی مانند سلاان سلی مصر بود، شون وجود پ

دید، ن انی در اتحاد ایران و مصر دانل گشته، با را به زیان دولت نویش می

دشمن قدیمی نود شاه اسماعیل دست دوستی داده بود. بنابراین در پشت 

وجود آمده سرحدا  آسیایی عثمانی یک نوع اتحاد سیاسی بر ضد آن دولت به

کرد، ممکن بود بنیان نان در بره  زدن آن شتاب نمیاگر سلاان سلی  بود، که
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 قدر  و استقالل دولت آل عثمان را متزلزل سازد.

 
 خان اول صفات سلطان سلیم. 4

و جسور و متعصب و بیباک بود.  طلبنان مردی جاهسلاان سلی 

ی وپایارمورنان ترک او را یاووز یعنی برنده و قاط  لقب داده و نویسندگان 

-و میدربارة ا (26داند. یکی از ج انگردان ونیزینوانده (25دنونخوار و سنگدل

ائی سلی  نونخوارترین مردان روزگار است که جز جنگ و کشورگش»نویسد که: 

 .«اندیشدبه کار دیگری نمی

ه بب ره نبود. ولی با همة نونخواری و سنگدلی از عل  و ادب نیز بی

ه ( ب27ای از اشعار پارسی او دردست است.دجموعهگفت و مفارسی شعر می

فر ة واتاریخ زندگانی فاتحان بزرگ، مانند سزار رومی و اسکندر مقدونی عالق

ر رد. دکشمرد و احترا  میداشت. علمای دین و شاعران و اهل ادب را عزیر می

-گیر و زودکش و بیمذهب تسنن سخت متعصب و در کار سیاست بسیار سخت

ان دور ارکان دولت و وزیران او هرگز بر جان نود ایمن نبودند. در رح  بود.

ن وی طوری که در زمابهپادشاهی نویش هفت وزیر اعظ  عثمانی را سر برید. 

« شوی! کاش وزیر سلاان سلی »گفتند نواستند کسی را نفرین کنند، میشون می

بب سبه همین بیشتر وزیران نود را پز از یکماه وزار  معزول کرد و کُشت. 

وزیرانش همیشه وصیتنامة نود را در جیب داشتند و هروقت که از حنور 

 آمدند، شنان بود که عمر تازه یافته باشند.سلاان زنده بیرون می

 
 خان به ایران مقدمات لشکرکشی سلطان سلیم .5

نان پز از آنکه به عللی که در صفحا  پیش گذشت، سلاان سلی 
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یان برداشت، مصم  شد که با لشکر گرانی بر ایران بتازد و مدعیان سلانت را از م

با براندانتن دولت نوبنیاد صفوی، نار بزرگی را که از مشرق متوجه امپراطوری 

 عثمانی بود، دف  کند. 

پز از جلوس وی بر تخت سلانت همة ممالک همسایه، از اروپایی و 

هی پادشا ا بهره کردند و او آسیایی، سفیرانی با هدایای شایسته به ش ر ادرنه روان

ان را نلی ست نیت گفتند. ولی شاه اسماعیل سفیری نفرستاده بود. زیرا که سلاان 

 پز از مرگدانست، و شنان که پیش از این اشاره کردی ، غاصب سلانت می

، ر بودتر او سلاان احمد، که ولیع د رسمی پدسلاان بایزیدنان با پسر بزرگ

 نموده بود. الفتبا پادشاهی سلاان سلی  مخیاری کرده و آشکارا 

 وتر اعتنایی نیز پادشاه نودنواه و جنگجوی ترک را نشمگیناین بی

 در حمله به ناک ایران استوارتر سانت.تصمی  وی را 

با  پز برای اینکه از بروز هرگونه ناری در مغرب کشور جلوگیری کند،

 دولت عثمانی بودند، مانند های عیسوی مذهبی که در اروپا همسایة ناکدولت

و  مسکوی دروسیه( و مجارستان و جم وری ونیز و امیران نراجگزار ملداوی

اتمه نهای عثمانی در مغرب واالشی، معاهدا  دوستانه بست و موقتاب به جنگ

 داد.

سپز برای اینکه در دانلة کشور نیز از جانب شیعیان، یعنی هوانواهان و 

ناطر گردد، فرمان داد تما  پیروان مذهب شیعه را که مریدان شاه اسماعیل آسوده

بردند، از هفت ساله تا هفتادساله یا سر میهدر والیا  مختلف آسیای صغیر ب

اند که ش ل هزارتن از مرد  شیعه به فرمان او ا به زندان اندازند. نوشتهیشند و بکُ

شنانته شوند، و  کشته شدند و در پیشانی باقی را با آهن گدانته داغ کردند تا
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شدگان به متصرفا  اروپایی عثمانی کوچ دادند، ایشان را با بستگان و وراث کشته

تا دیگر کسی از پیروان مذهب شیعه در والیا  سرحدی ایران و عثمانی باقی 

 نماند و با سرداران قزلباش همدستی نکند.

قعة بن ادریز بدلیسی وایکی از نویسندگان ترک به نا  ابوالفنل علی

 کشتار شیعیان عثمانی را در این اشعار پارسی بیان کرده است:

 فرستاد سلاان دانا رسو     

 دبیران دانا ب ر مرز و بو      

 قس که اتباع این قو  را قس 

 در آرد بنوک قل  اس  اس      

 نا هفت و ز هفتاد ساله به ز    

 بیارد به دیوان عالی مقا     

 اهل حسابشو دفتر سپردند     

 عدد شل هزار آمد از شیخ و شاب    

 پز آنکه به حکا  هر کشوری    

 رساندند فرمانبران دفتری    

 هر جا که رفته قد  از قل ه ب    

 ن د تی  بر آن قد  بر قد      

 های دیارشد اعداد این کشته    

(28دفزون از حساب قل  شل هزار    
 

دان مری ، که غالباب از جملة صوفیان وپز از قتل عا  شیعیان آسیای صغیر

 تر گردید.صفویه بودند، روابط سیاسی ایران و عثمانی تیره
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 هجری در ش ر ادرنه 920نان در روز نوزده  محر  سال سلاان سلی 

 ر آنجادای تشکیل کرد و ارباب سیف و قل  و علمای دین را العادهدیوان فوق

بارة دولت شیعی مذهب صفوی، و گرد آورد. در این مجلز نخست شرحی در

عیل مذهب و وجود مبل  و مرور جسور آن شاه اسماناراتی که از اشاعة این 

ز ارا « هزنادقة قزلباشی»و جنگ و ج اد با  متوجه عال  اسال  است، بیان کرد،

را  وظائف دینی نویش و عامة مسلمانان شمرد. علما در همان مجلز گفتة او

ینی در داما ادله و براهین  (29دجوب ج اد فتوی دادند.تصدیق کردند و دربارة و

ولت دعقیدة سرداران سپاه تأثیر قاط  نداشت. سرداران و وزیران و بزرگان 

 یة و ت عثمانی لشکرکشی به ایران را، به سبب دوری راه و مشکال  تج یز لشکر

د. دنمرشآذوقة کافی، برای امپراطوری عثمانی پرنار و دور از عقل و صواب می

جنگید و به مراکز م ما  و ناصه که دشمن در سرحدا  کشور نویش می

آذوقه و سپاه دسترس داشت، درصورتی که سپاهیان ترک برنالف هرشه به 

 ادند.افتشدند از مراکز آذوقه و م ما  نود دورتر میتر میناک نص  نزدیک

و  ردیبه همین سبب سران لشکر و وزیران اظ ارا  سلاان سلی  را با س

کار سکو  شنیدند، و مخالفت نویش را با شنان اقدا  پرناری به ناموشی آش

 ردند.ک

ینی » فرادولی از آنجا که حوادث غالباب زادة تقدیر است، ناگ ان یکی از ا

پیش دوید  به نا  عبداهلل، که موی نود را در کار سربازی سپید کرده بود،« شری

ردید تمقدس  گاها، در این ج ادقبله»د که: و به پای سلاان افتاد و فریاد برآور

ا که ا هرجتشری با تو زوالت بلند و تیغت بران باد. سربازان ینیمکن. اقبال بی

ه با کای  و جز به فرمان تو باز نخواهند گشت. ما آمادهاراده کنی نواهند آمد 

 «!اردبیل اوغلی دیعنی شاه اسماعیل( بجنگی 
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می  ا تصبپاه، ازدهان عبداهلل موافقت نود را بزرگترین عامل جنگ، یعنی س

-یبسلاان اظ ار کرد. سلی  از این پیش آمد شنان نرسند و نوشحال شد که 

مت حکو درنگ درجة عبداهلل را از فرماندهی یک جونه  تا مقا  سرداری سپاه و

 والیت سالونیک باال برد.

د آین ش ر گردسپز فرمان داد که سپاهیان ترک از هر والیت در جلگة ینی

ور های مختلف کشیا حکومت نشین (30دهاهایی به سنجقو در این باره فرمان

 فرستاد.
 

 خان اول در زمان سلطان سلیم تشکیالت لشکری عثمانی .6

ه و نان اول قوای جنگی عثمانی از سپاهیان پیاددر زمان سلاان سلی 

 شد.سوار و توپخانه و نیروی دریایی تشکیل می

 گان ـ پیاد1

 سپاهیان پیاده نیز سه دسته بودند: 

 ها شریاول ه ینی

 هادو  ه عزب

 سو  ه قراوالن ناصة سلاان

سته دها در حقیقت اساس و هستة سپاه پیاده بودند. این شریینی اول:

ن سپاه مقررا  و مواجب و دورة ندمت ناصی داشت و از زمان اورنان دومی

ل ارطغرل مؤسز دولت عثمانی( تشکی نسلاان عثمانی دجانشین عثمان نان ب

 شده بود.

اورنان به صوابدید برادر بزرگ و وزیر نود عالءالدین سپاهی به نا  

اند. تا آن زمان گفته (31دسرشری یا سپاه نو فراه  آورد، که به زبان فرانسه ژانیینی
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دار آمد که همگی فرمانبرسپاه عثمانی از افراد قبائل و طوائف مختلفی پدید می

اندیش رئیز قبیله یا طائفة نود بودند. عالءالدین که مردی با کفایت و عاقبت

بود، از بی  آنکه مبادا روزی لشکریان هر قبیله از رؤسای نود متابعت کنند و از 

 فرمان سلاان سرباز زدند. به تشکیل این سپاه همت گماشت.

ی عیسوی های مختلف از کشورهادستور او اسیرانی را که در جنگبه

و  ظامینمذهب آسیا و اروپا گرفته بودند، به دین اسال  درآوردند و تعلیما  

ب ا صاحرای سانتند که افرادش فقط سلاان لشکری دادند و از ایشان سپاه تازه

ا اه نددانستند و جز اطاعت اوامر او و ج اد در رو مربی و فرمانده نود می

 شنانتند.ای نمیوظیفه

 ه فرمان اورنان به ندمت شیخ معروف به حار بکتاشسپز ایشان را ب

تح و ا به فان ررئیز طائفة بکتاشیه که در اماسیه بود، فرستادند تا با دعای نیر آن

 (32دریشنیپیروزی بر دشمنان اسال  راهبر گردد. شیخ نیز ایشان را دعا کرد و ی

د. اص دان انتصکاله سفید نمدین فرقة نویش را به ایشا( نا  ن اد و شریینگید

-، و ینیآمدها فرود میاز این کاله دستار سپیدی نیز آویخته بود که تا روی شانه

 ها این دستار سپید را با سنجاق مسین زراندودی، که به شکل قاشقشری

ای جیقه آویختند و آن سنجاق را مانندکوشکی سانته شده بود، بر کاله نود می

 زدند.به جلو کاله می

اند و نوار سفرة سلاانها ریزهشرینشانة آن بود که ینی کقاشق کوش

شوند. اسامی فرماندهان ایشان نیز بر این ع  مینمستقیماب از نوان نعمت او مت

ی باشی، و رئیز یک شکرد. شنان که فرمانده یک فور را شوربامعنی داللت می

را نیز بسیار های غذای نود نواندند. ظرفا سقا باشی مییدسته را آشچی باشی 
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کردند. اگر داشتند و حتی هنگا  جنگ ه  از نود جدا نمیعزیز و محتر  می

ربود، آن را شکست و اهانتی اتقاقاب دشمن یکی از ظرف اشان را به غنیمت می

شمردند. هر وقت که به علتی از فرماندهان نود، یا از شخص سلاان، بزرگ می

گ و کاسه را جلو شادرهای نود های طعا  مانند دینانرسند بودند، ظرف

 گفتند.اجاق میشری را ه دادند! مجموع سپاهیان ینیباژگونه قرار می

ر پز از اورنان دولت عثمانی مقرر داشت رعایای ممالک مسیحی، که د

ی که هایاروپا به تصرف آن دولت درآمده بود، گذشته از جزیه و نرار و مالیا 

ی سرباز ای از پسران نود را ه  برای ندمتدهدادند، عبه عناوین گوناگون می

رها و ه ش به مأموران دولت تسلی  کنند. هر پنج سال یک بار فرستادگان سلاان ب

 ی جاضررفتند و تما  جوانان ش ر یا دهکده را در میدانهای عیسوی میدهکده

ع   مجموتران ایشان به نسبت یک پنجسانتند و از آن میان زیباتران و قویمی

 رهای شفرستادند. فقط کردند و به مراکز تربیت سربازان میجوانان، جدا می

نون و شند جزیرة دیگر از مقررا  این قا (33دو جزائر رودس آتناستانبول و 

 دادند.معاف بودند و سرباز نمی

اان ه سلبدین ترتیب همیشه مغلوبان از فرزندان ذکور نویش نیز مالیاتی ب

یت ی جمعانی این راه قوای نظامی نود را، که به سبب کمدادند و ترکان عثممی

 بود،نآسیای صغیر، برای حفظ ممالک تسخیر شده و گرفتن کشورهای تازه کافی 

 کردند.تقویت می

شری بیشتر از جوانان کشورهای اسالو و یونان بودند، ب ترین سربازان ینی

سپردند تا من میو مرد  این کشورها در حقیقت فرزندان عزیر نود را به دش

باک و نونخواری بسازد و بدان ایشان را به دین اسال  درآورد و سربازان بی

وسیله سلاه و قدر  نویش را بیشتر بر آنان تحمیل کند! حتی بسیاری از 
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تر از دیگران به شری آساندانستند که سربازان ینیهای عیسوی، شون مینانواده

 کردند.د را به رضا و رغبت تسلی  میرسند، فرزندان نودولت و مقا  می

عاده الها قدر  و امتیازا  فوقشریپز از اورنان دیری نگذشت که ینی

نت ه سلابای را که مکرر بر ضد سلاان وقت قیا  کردند و شاهزادهیافتند. شنان

 نشاندند.

 ز جملةاها یکی آن بود که سلاان نیز نود را شریاز جملة امتیازا  ینی

هان کز جز فرماندشدند هیچشمرد. دیگر آنکه اگر مرتکب جرمی مییایشان م

. شدندیمتوانست به مجازا  آنان اقدا  کند و اگر محکو  به مرگ شری نمیینی

 گرفت.اجرای حک  دور از انظار مرد  انجا  می

ا تعد ازو بنان دوازده هزار بود، ولی ها در زمان سلاان سلی شریعدة ینی

-غا میا سرداری بود که او را آبها شریرسید. فرماندهی کل ینیبیست هزار 

 نواندند.

 خصوصاب ها دستة دیگری از پیاده نظا  ذنیرة عثمانی بودند که معزب دوم

و  شدند، و عدة ایشان نسبت به احتیاجا در زمان جنگ به ندمت احنار می

 بود. هزار نفرها از سی تا ش ل کرد. معموالب عدة عزباهمین جنگ تغییر می

از  ها مرکبقراوالن ناصة سلاان دو دسته بودند: یکی دسته صوالغ سوم

 نفر. 300پوشی ا مرکب از انفر، و دیگر دستة ق 400

 در به معنی شپ است. این دسته تیراندازانی بودند که معموالب صوالغ

ی شغ باگرفتند. فرمانده آنان را صوالمیدان جنگ در جانب شپ سلاان قرار می

نان عها هها و رودنانگفتند  از وظائف وی یکی آن بود که هنگا  عبور از پلمی

نتخاب ها اشریگرفت. افراد این دسته از میان ینیدست میان را بهالساسب 

 شدند.می
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د و در سفرهای جنگی در نها مأمور حراست قصر سلانتی بودقاپوشی

 گفتند.را قاپوشی باشی می گرفتند و رئیسشانسلاان قرار میطرف راست 
 

 سواران  .2

 شدند:سواران سپاه عثمانی ه  به سه دسته تقسی  می

اول سپاهیان صاحب تیول، یعنی سواران منظمی که از دولت تیول و 

ها، یعنی حکا  بیگگرفتند. این دسته سواران را سنجقاراضی و امالکی می
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تا  500کردند، هر سنجقی از یز میدر اروپا تج « رو  ایلی»در آسیا و « آناطولی»

دادند. در زمان سوار می 2000ها نیز تا داد. و برنی از سنجقهزار سوار می

سنجق و متصرفا  آن دولت در  24سلاان سلی  متصرفا  عثمانی در آسیا به 

های آسیا مای  فرمان مجموع قوای سنجق شد.سنجق تقسی  می 34اروپا به 

رو  »های اروپا فرمانبردار بیگلربیگی و همة سربازان سنجق، «آناطولی»بیگلربیلی 

بودند. یک فرماندهی عالی دیگر نیز به نا  بیگلربیگی قرامان داز والیا  « ایلی

 آناطولی( وجود داشت که غالباب در فرمان بیگلربیگی آناطولی بود.

ط نان اول به حد متوسعدة سپاهیان صاحب تیول در زمان سلاان سلی 

 بوده است. 60000

به  ها ه این دسته سواران ذنیره بودند که فقط هنگا  جنگدو  آکنجی

یان مرا از  و افراد آنانرسید شدند. عدة ایشان تا ش ل هزار میندمت نوانده می

ه بمج ز  کردند. هریک از ایشان با دو اسبترین و ب ترین سواران جدا میزبده

 یب دشمنهای دراز و تعقا، پیمودن راههرفت. استقامت در برابر سختیجنگ می

بدون توقف، شبیخون زدن و حمال  ناگ انی از جملة وظائف و مشخصا  

 ایشان بود.

 :شدهای ششگانة زیر تشکیل میسو  سواران ناصة سلانتی که از دسته
 نفر 7000   سواران صاحب تیول، یا سپاهی اجاقی 

 " 5000      سالحدار

 " 1800     شی یمینعلوفه

 " 1500     شی یسارعلوفه  مواجب

 " 1000     (34دغربای یمین  بگیر

 "   800     غربای یسار

 " 17100      جمع
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-هریک از این شش دسته سرداری مخصوص داشت و جای هرکدا  در جنگ

 شد، از این قرار بود.هایی که به فرماندهی شخص سلاان اداره می

 ان.سپاهی اجاقی در جانب راست سلا

 سالحداران در طرف شپ.

 شی یمین، دنبال سلاان در جانب راست.علوفه

 شی یسار دنبال سلاان در جانب شپ.علوفه

 شیان.غربای یمین و یسار دنبال علوفه

های بزرگ جلو بر این جمله یکصدوپنجاه شاووش ه  که با شماقعالوه 

وار دند. سیصد سآمشمار میکردند جزو دستة سواران ناص بهسلاان حرکت می

قدی   بازانشد که از جنگجویان و سرنیز به نا  متفرقه برآنچه شمردی  اضافه می

و  های گذشته احترا بودند و به سبب شجاعت و ندما  شایستة نود در جنگ

 ش ر  ناص داشتند.

 دوازده صاحب منصب دیگر نیز با لقب رکابدار همیشه همراه سلاان

شکار میر   دبیرقدار( و ش ار حاجب و دو میرانور وبودند که از آن جمله میرعل

 باشی و دوقوشچی باشی را نا  باید برد.

نود سواران ترک برنالف سواران صفوی اسلحة سنگین و رزه و کاله

د قط شنفتر بود. در زمان سلاان سلی  اول نداشتند و سالح و لباس ایشان سبک

ری گذاشتندو سپنود میالهپوشیدند و کدستة کوشک از سواران ترک زره می

 آویختند.سبک به سینة اسب نود می
 

 توپخانه  .3
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توپچیان ترک بیشتر از میان عیسویانی که در این کار تخصص داشتند  

-وپچینا  تآمدند توپخانه را فرماندهی بهشدند و به دین اسال  درمیانتخاب می

وی  انتیار یزی در فرمان وروپتها و مراکز کرد و تما  جبه نانهباشی اداره می

 بود.

و  بودند نظا  و توپخانه دوازده نفرنظا  و سوارهفرماندهان بزرگ پیاده

-بنامیدند. صاحمجموع آنان را بیرون آغالری یا صاحب منصبان بیرونی می

یز نجنگ  نواندند. شورای عالیمنصبان دربار سلانتی را نیز اندرون آغالری می

ورا شر این ها دآمد، ولی فرمانده عزبگانة مذکور پدید میاز فرماندهان دوازده

 کرد.شرکت نمی
 

 نیروی دریایی  .4

نیروی دریایی عثمانی از وقتی که سلاان محمدنان فاتح ش ر قسانانیه  

و  ترین نیروهای دریایی زمان گردید. شوب و کنف و قارانرا گرفت، بزرگ

ر در ها را بیشتشد و کشتی  میهای بادبانسازی در آسیای صغیر فراهپارشه

شتر یز بیسانتند. مالحان و پاروزنان نسواحل مدیترانه و جزائر دریای اژه می

 اسیران جنگی عیسوی بودند.

-های سنگین مسلح بود و از جملة بزرگهای جنگی ترک با توپکشتی

 آمد.شمار می  بهالترین نیروهای دریایی عترین و م یب
 

 اسلحة سپاه

ای گان سپاه عثمانی مسلح به تیر و کمان و ننجر و تفنگی فتیلهپیاد 

ای ها تفنگ فتیلهشریترکشی با پنجاه تیر بر کمر داشت. ینی بودند و هر پیاده
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و سرب الز  را در متر بود. بارو  سانتی 029/0ناصی داشتند که قار لولة آن  

پیچیدند. تبرزین نیز ار ریختند و فتیلة تفنگ را به بازوی راست میای میدبه

 نظا  بود. جملة سالح پیاده

لاان زمان س ها دربرد. ب ترین نیزهکار میهای گوناگون بهسواره نظا  نیزه

آن دو  متر داشت و سنان 35/3نان اول دستة شوبین ساده و نرمی به طول سلی 

هنین آاش هداشتند که دستلبه و پ ن و مخاط بود. سواران گرزی نیز با نود برمی

و سرش گاه به شکل گالبی و گاه گرد و ناردار و گاه بینی شکل و شش 

 گوش بود.

ه در ترین اسلحة سواران ترک شمشیری بود کوتاه و سبک و یک لبه کم  

گی از کاربردن آن به سبب سبکی و برندرفت و بهکار میهای تن بتن بهجنگ

 بود.تر شمشیرهای سنگین و دو لبة اروپائیان آسان

 

 حرکت سپاه عثمانی به سوی ایران  .7

 19هجری قمری د 920محر  سال  22نان در روز دوشنبة سلاان سلی 

 د.ول رسیمیالدی( از ادرنه بیرون آمد و در روز دو  صفر به استانب 1514مارس 

ود نوسیلة محمد بیگ از غالمان ناصة ای فارسی بهدر ضمن راه نامه

 رزاده و جانشین محمد شاهبخت نان دمعروف بهبرای عبیدنان ازبک، براد

او را  و( 920نان(؛ که در ماوراءالن ر حکومت داشت، فرستاد دآنر محر  شیبک

ی از و هنگامی که سپاه عثمانتحریک کرد که به انتقا  نون ع  نود برنیزد 

 یق شاهین طرتازد، او نیز بر ناک نراسان حمله برد، تا بدمغرب بر آذربایجان می

 سماعیل را از دو سو در میان گیرند و به آسانی از پای درآورند.ا
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 درین نامه دربارة شاه اسماعیل شنین نوشته بود:
 

 ی ثهمدتی است که اهالی بالد شرق از دست صوفی بچة لنهی  ناپهاک ا» ... 

خذ مهن الناس من یتو من»اند. با طائفة گمراه که افاک ذمی  سفاک به جان آمده

ا امهراهلل میقاعون »و فرق ضالة سرنگون که « اهلل یحبون   کحب. اذابدون اهلل اند

حسهب حهال ایشهان « الخاسهروناالرض اولنک ه به ان یوصل و یفسدون فی

اد کهرة ها برآورده و ب ر ناحیه که قهد  ن هاست بایقاد نار تعدی دود از نانمان

ری فعال فرمانبگوی صولجان فتنه و فساد گردانید تا از صف ناک آن ناحیه را 

به صدرصفة فرمان دهی ترقی یافت. در رقعة بقعهة آن دیهار شهون نهط ترسها 

کژروی را شعار و دثار نود سانت. دماء مکرمه و محصونه و فرور محرمهه و 

مصونه را در معرض استباحت داشت. اهل و عیال و مهال و منهال مسهلمانان و 

کهابر و اصهاغر همهه حرث و زرع و نسل و ضرع مست لک و دفائن و ذنهایر ا

عرضة تلف گشت. از قتهل و اسهر و شهکنجه و زجهر آنچهه در ایهن ع هد بهه 

عهون اسهرائیل را از آل فرمسکینان مظلو  از آن ظلو  و غشو  رسید اسباط بنی

المقدس را از بخت نصر غدار نرسید. دیرست کهه ششه  آن جبار و سکان بیت

 اب ندیدست ...بختان شون بخت و نرد صاحب دولتان روی نوغنوده

باوقات ا وزیهدن  نةاالمور و مرهوحالیا نسما  بواع  نعمت از سبب» ... 

نوائر عصبیت  ةگرفت و نفحا  غیر  دین محمدی علی واضعه افنل الصلو

پادشاهانة ما را اشهتعال داد و صهیانت نهاموس شهریعت احمهدی علیهه اکمهل 

تحهریض و تحنهیض  التحیا  ناطر عاطر ج انبانی را به احراز مثوبا  ج اد

فرمود و ش سوار همت عالی ن مت پای عزیمت اناظال  ان ل  انتق  عن الظال ، 

درآورد. بعد از استخارة ملک متعال و استشار  مل   عقهل فعهال، رای ج هان 

آرای به قل  و قم  آن مفسد نودکا  و محلد نود رای مقرر و مصم  گشهت. 

از حهد و عهد، هریکهی در شمشهیر با لشکری انبوه و گروهی پرشکوه ... برون 

زنی و ننجرگذاری بسان نورشید و ب را  مش ور ج ان و همچهون شه اب و 
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قریب ن نهت بازی و تیراندازی مشارالیه بالبنان است، عنسمالک رامح در نیزه

همایون بر سر آن سرلشکر جنود شیاطین و پیشوای عنود مالعین و قافله ساالر 

الصدرسهت. رجهاء نیا و دین مرکوز قلب منشهرح کبر و کین و سرنفر رهزنان د

 کهان اهلل لهه... امل صادق است که برحسب منمون منیف مهن کهان هلل واثق و

طریق ... گشته صهبای نصهر  بهه حکه  توفیق ال ی رفیق و تأیید نامتناهی ه 

علم ای سرافراز را  ةنصر  بالصبا در فنای و لقد نصرک  اهلل فی مواطن کثیر

 اهتزاز بخشد ... طالوة نفوق و

از همهه  اهلل بغفرانههغمدهتبزرگوار نویش  (35دوالد جنابعالی را ه  ب ر» ... 

ب ها پیش به حقیقت معلو  و متصور است که جوهر پاکیزة روح دری است بهی

الخههالقین کسههی را در بحههر فاههر  کههه جههز غههواص صههفت تکههوین احسههن

 بدودسترس نیست...

ه پرور دادگستر هدر گشتن بسند و عدلپنون شنین پادشاه نردمند دانش»

القتلی در هیچ مذهب روا نیست. وجهه اوفهی و القصاص فیفتوای کتب علیک 

اولی عنداهلل و عندالناس آن اسهت کهه ههر جهد و ج هدی کهه در آئینهه طریق 

احتمال عقلی و مرایای حیاة ف   و حوزة قهو  وهمهی رخ نمایهد، مباشهر  

ن هادة  ، باشد که س ا  صائب تدبیر به نشانه گهاهفرمایند و راه مسارعت پیمایند

تقههدیر حسههن اصههابت نمایههد ... و وجههود ناپههاک آن ظههال  غاشهه  از میههان 

 ...«(36دبرنیزد

 جا بهبیست و دو روز اقامت در ش ر استانبول از آن سلاان سلی  پز از

اه، از آبان م 27اسکوتاری آمد و به طرف ایران حرکت کرد و سه روز بعد، در 

که از طرف  ای ت دیدآمیز به زبان فارسی، به وسیلة قلیچ نا ،ل ازنکمید نامهمح

ود شاه اسماعیل به جاسوسی آمده و دستگیر شده بود، برای حریف زورمند ن

 فرستاد و در آن نامه به او نبر داد که به قصد جنگ عاز  ایران است.
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 اینک عین نامة او:
  االسهال  وان الدین عنهداهلل»لملک العال  اهلل الرحمن الرحی . قال اهلل ابس »

مهن  ومن الخاسهرین، ة اآلنرغیراالسال  دینأ فلن یقبل منه و هو فیمن یتب  

اولنهک  من ربه فانت ی فله ماسهلف و امهره الهی اهلل و مهن عهاد موعظةجاء 

 «النار ه  فی ا نالدون.اصحاب

 علهی اهلللین وصهلیال   اجعلنا من ال ادین الم تدین غیرالمنلین واالالنا»

 سیدالعالمین محمدالمصافی النبی االمین و آله و صحبه اجمعین.

 ةالکفهراما بعد این نااب مستااب از جناب نالفت مهآب مها کهه قاتهل»

 ان الخهواقین،جهوالمشرکین، قام  اعداءالهدین، مهرغ  انهوف الفهراعین، معفرتی

ی عهدل و داد، داراسکندر در کیخسرو  والمجاهدین، فریدون فر ةسلاان الغزا

وی سه بن سلاان محمد نانی ، بهه بن سلاان بایزیدشاه نژاد، سلاان سلی عالی

تو که فرمان ده عج ، سپ ساالر اعظ ، سردار معظه ، ضهحاک روزگهار، داراب 

آگاه  گیرودار، افراسیاب ع د، امیر اسماعیل نامدار سمت صدور یافت تا نبیر و

جواد مالق هر شند معلهل بهالفرض نیسهت باشی که فعل فعال بر حق و صن  

نها و ما نلق»ورد فی الکتاب المبین  متنمن مصالح و حک  نامتناهی است. کما

حکمت نلقت انسان کهه عهین اعیهان و « ال عبین السموا  واالرض و مابین ما

و هوالهذی جعلکه  نالیهف »وعال قاوة ج ان و نالصة اکوانست، کماقال عز ن

 ت که افراد این نوع بهه جامعیهت لاافهت روحانیهت واما از آن ج « االرضفی

 کثافت جسمانیت مظ ریت اسماء متقابله را قابلیت دارد ترقب غایهت و تحقهق

اطاعت شریعت مقدسهة والهی ناهة نبهو  علیهه افنهل الصهلوا  نالفت بی

 واکمل التحیا  صور  نبندد.

ی هر آینه شرای  نبوی فوز و سعاد  دو ج انی و سهبب مفغهر  جهاودان»

است پز هرکه از مااوعت احکا  ال ی رخ تابد و از دائرة انقیاد اوامر و نواهی 

ین را قیا  نماید، بهر کافهة مسهلمین بید و هتک پردة دین و هد  شرع مآبیرون 

الهذین آمنهوا یا ای ا»عموماب و سالطین عدل آئین نصوصاب واجب است که ندای 
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یهد و رفه  مفاسهد آن مفسهد به گوش هوش بشهنوند و در دفه  مکا« انصاراهلل

 واالمکان بجان کوشند. عةبحسب االستاا

 مقصود ازین تشبیت آن است که با تفرقة جماعت بایندریه به حک  بیت:»

 شو بیشه ت ی گردد از نره شیر   

 شغال اندر آید به بانگ دلیر   

-ت فرمانلاز طریق تعدی امار  بالد شرقی را متصدی گشتی و از کنج مذ

ظله  و بیهداد را بهرای باحشمت فرمانفرمهائی قهد  ن هادی، ابهواب بری بصفة 

اشاعت  ومسلمانان باز کرده زندقه و الحاد را با یکدیگر ازدوار و امتزار دادی 

اهی و های ستمکاری برافراشتی، شفتنه و فساد را شعار و دثار نود سانته عَل 

یود شهریعت روائی را برحسب دواعی هوای نفز و رغبا  طبیعت حل قفرمان

ت و اطالق از نوامیز ملت پنداشتی. ماقبح افعال و مساوی احوالت شون اباحه

 وفرور محرمه و اراقت دماء مکرمه و تخریب مساجد و منابر و احهراق مراقهد 

مقابر و اهانت علمها و سهادا  والقهاء مصهاحف کریمهه در قهاذورا  و سهب 

ت. ائمهه دیهن و علمهاء سههمه بحد تهواتر پیو اهلل عن ما،شیخین کریمین رضی

کهه  اهلل علی   اجمعین کفهر و ارتهداد  را بها اتبهاع و اشهیاعتم تدین رضوان

 د:موجبش قتلست، علی رؤس االش اد متفق الکال  واالقال  باسره  فتوی دادن

ت ثهعلی ذلک ما نیهز ج هت تقویهت دیهن و اعانهت مظلهومین و اغا بناءب»

جای حریهر و اس  ناموس پادشاهی، بهمل وفین و اطاعت اوامر ال ی و اقامت مر

اهلل و حسهن توفیقهه، الویهة ظفهر دثهار و  ةيپرنیان زره و نفتان پوشیدی  بعنا

عساکر نصر  شعار و شیران کارزار و دلیران ننجرگذار، که شون تیه  از نیها  

ط  به درجة طال  گراید، و شون تیهر بهه کمهان ابرآرند عدوی مدبر را قغنب 

الخص  به برر قوس درآرد، در ش ر صهفر نهت  بهالخیر  کین دارند س   مو 

والظفر از دریا عبور فرمودی  بدان نیت که اگر تأیید باری عزوجل یاری کند، به 

سرپنجة قو  کامکاری دست و بهازوی سهتمکاریت بهرکنی  و از سهر قهدر  

ا  بدر کنی ، مفاسد شر و شهور  از سروری سودای صفدری از سر سراسیمه
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هها زده، دود از در نانمهانسهکینان بهرداری  و از آن آتهش کهه سر عجهزه و م

شهون قبهل السهیف تکلیهف «. ن حصدالمحنسمن زرع االح»دودمانت برآری . 

السال ، این نامة نهامی حلیهة تحریهر و االسال  حک  شریعت مصافویست علیه

زاد متفاو  است که الناس معادن کمعهادن الهذهب تحبیر یافت که نفوس آدمی

، ملکا  ردیه در بعض مزار طبیعی است، قابل زوال نیست، که زنگهی هنفوال

به شستن نگردد سفید. و در بعنی عادی است از مزاوال  ش وا  و ممارست 

انهد نسایز و اهمال طبیعت ناشی است، آن را امکان ازاله هسهت، از آن گفتهه

اگر نهود را در  که فنة اشرار بتأدیب و تعلی  از مقولة انیار باشد. بنابر احتمالی

اوظلمهوا انفسه   ذکهروا اهلل فاسهتغفروا  فاحشةةوالذین اذا فعلهوا »سلک زمرة 

منسلک و منخرط گردانی، در همه حهال نهدای متعهال را حاضهر و «. لذنوب  

ههای زشهت پشهیمانی ناظردانی، از کارهای بدو کردارهای ناصهواب و سهیر 

فار درآئی و آن قالع و بقهاع نمائی، و از درون دل و صمی  جان به توبه و استغ

روی مالیهده و از نعهال  را که زمینش در زمان پیشین س  ستور لشکر منصور ما

ماایا هر گوشة از آن نواحی حلقة افکندگی به کوش کشیده بهود، از منهافا  

-ممالک عثمانی محسوب داشته بندگان سدة عظمت پناه ما را بسپاری، سعاد 

نهوئی از نکوئی و دلجویی و عاطفت و نوش تر است، از نواب کامکاری غیر

 دیگر شیزی نبینی، و اگر شنانچه، بیت:

 نرود جز بوقت مرگ از دست  نوی بد در طبیعتی که نشست    

بر آن اعمال قبیحه و افعال فنیحه مصر و مجهد باشهی، ان شهاءاهلل تعهالی 

-دست تصرفت افتاده اسهت، عهناالعز، عرصة آن مملکت که از روی تغلب به

قریب مخی  اردوی عساکر نصر  مآثر ما نواهد شهد. مهدتی اسهت از غایهت 

سرداری در سرداری، و از فرط نودرائی دعوی ج هانگیری سبکساری سودای 

و کشورگشائی بر زبان آری ه شو مردی به میدان مردان درآی ه کهه ههر شهه 

تبه  والسهال  علهی مهن ا« واالمهر یومنهذهلل»ن ادة پردة تقدیرست به ظ ور آید 

، بیهور  از ئةةذلک فی ش ر صفرالمظفر سنه عشرین و تسهعما ال دی. حرر
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 «.نکمید
 

ع ش ر مرکز اجتمانان پز از فرستادن این نامه به ینیسلاان سلی 

-ینی»لشکریان ترک رفت. در آنجا حسن پاشا بیگلربیگی رو  ایلی و سپاهیان 

 ر شنییوستند. از یکه از متصرفا  اروپایی عثمانی رسیده بودند، بدو پ« شری

-نیی»د سلاان سلی  راه ایران پیش گرفت و در محل سیدغازی، برای اینکه افرا

 (39دپول نقرة ترک اعاا کرد. (38دآقچهرا راضی کند، به هریک هزار « شری

مت اضر ندای ، همیشه حشری، شنان که پیش از این نیز اشاره کردهسربازان ینی

وارد معلو  داشتند، و اینگونه انعاما  در مبودند و حقوق ساالنة معین و 

 ناطر های بزرگ برای جلباستثنایی، مانند تاجگذاری سلاان یا در آغاز جنگ

 شد.ایشان داده می

یه عنوان طالسلاان سلی  برای سپاه نود، دستة ناصی به« سیدغازی»در 

و  یا پیش قراول تعیین کرد که مرکب از بیست هزار سوار صاحب تیول بود،

پرد، وغلی ساحمدپاشا دوقه کین ابه یکی از سرداران ترک به نا  فرماندهی آن را 

ای هشهو این دسته را پیشاپیش سپاه روانه کرد، تا اطالعا  و انباری از نق

 دست آورند.جنگی دشمن و وض  سپاهیان ایران به

 سلطان سلیم و عالءالدولة ذوالقدر

در آنجا شند روزی توقف کرد تا سپز از طریق قونیه به قیصریه رفت و 

-مگر بتواند عالءالدوله ذوالقدر را با نود متحد سازد و از قوای او نیز بر ضد شاه

الحمایة سلاان مصر بود، از الدوله، که تحتاسماعیل استفاده کند، و شون عالء

ای از سواران زبدة قبول شنین اتحادی سرباز زد، ازو نواهش کرد که دسته

برای تقویت سواره نظا  عثمانی همراه اردوی او کند. ولی امیر  ذوالقدر را
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در حفظ سالخوردة ذوالقدر این نواهش او را نیز نپذیرفت و حتی راضی نشد که 

طرفی ه  تع دی کند، و هنوز مذاکرا  سلاان سلی  با وی پایان نیافته، به بی

ثمانی دستبرد سواران نود دستور داد که ن انی به قورنانه و آذوقة اردوی ع

 .(40دزنند

-گن ایت در نش  شد، ولی شون دشمن بزرسلاان سلی  از رفتار وی بی

از  گروهی گزیرتر در مقابل داشت، موقتاب با عالءالدوله به مدارا رفتار کرد، و نا

لمرو دا  قجنگید، در سرحسپاه نود را نیز در تما  مدتی که با شاه اسماعیل می

نکه آاز  از حمال  احتمالی وی جلوگیری کنند، اما پز امیر ذوالقدر گذاشت، تا

ی  که در صفحا  بعد نواهدر جنگ شالدران بر شاه اسمعیل غالب شد، شنان

ت و ا کشگفت، به تالفی رفتار عالءالدوله بر سر او تانت و در جنگ سختی او ر

 تما  متصرفانش را ضمیمة ناک عثمانی سانت.
 

 سان سپاه

. دید و در آنجا سپاه نود را سان ه به سیواس رفتسلاان سلی  از قیصری

-می 140000عدد سپاهیان عثمانی از پیاده و سوار و توپخانه در این محل به 

 های زیر بود:رسید. و این عده تقریباب مرکب از دسته
 50000   سپاهی صاحب تیول اروپا و آسیا 

 15000    سواران ناصة سلاان 

  20000      هاآکنجی 

 12000     شریان ینی

 12000      عزب ا

 1000    ناص سلانتی نپیادگا

 20000    توپخانه و ذنائر و بنه
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  10000   متفرقه دبرای راهسازی و غیره(

 140000      جم  

 تج یزا  توپخانة سپاه نیز از این قرار بود:
 عراده 200    توپ ای بزرگ شرندار 

 "  100  تندگذاشتوپ ای کوشک که برپشت شتر می 

  2000                اسبان توپخانه  

   (24د6000     شتران اردو 

 فرماندهی سپاه عثمانی نیز بدین صور  تقسی  شده بود:

 نان یاووز.فرماندهی کل سپاه: سلاان سلی 

 آناطولی. گفرماندهی سپاه آناطولی: سنان پاشا، بیگلربی

 قرامان. گبیفرماندهی سپاه قرامان: همد  پاشا، بیگلر

 فرماندهی سپاه رو  ایلی: حسن پاشا، بیگلربیگ رو  ایلی دروملی(

 فرماندهی کل پیاده نظا : اسکندر پاشا.

 شری: اوغلو عثمان آقا، سگبان باشی.فرماندهی سپاه ینی

 کن اوغلی.فرماندهی سواران پیش قراول: احمدپاشا دوقه

ر ترک جدا کرد و دنان ش ل هزار از لشکریان در سیواس سلاان سلی 

فاصلة قیصریه و سیواس گذاشت، تا عقب اردوی عثمانی را حراست و از 

ین اعیان اسماعیل و شیانقالبا  احتمالی، که ممکن بود از طرف هوانواهان شاه

ار ل هزحدود ایجاد گردد، جلوگیری کنند. زیرا باوجود آنکه سلاان عثمانی ش 

ود، بشته کیا  سرحدی ایران و عثمانی را از مرد  شیعه و صوفیان آناطولی و وال

 هنوز عدة ایشان در این والیا  فراوان بود.

از طرفی نیز شون محمدنان استاجلو سردار ایران به فرمان شاه اسماعیل 
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آذوقة تما  این والیا  را نابود کرده و راه ا را ویران سانته به آذربایجان عقب 

لذکر را مأمور کرد که برای اردوی او ان سابقانشسته بود، سلاان سلی  سپاهی

 آذوقه و علوفة کافی فراه  سازند.

ی و غرب بر آن سلاان سلی  دستور داده بود که از والیا  اروپایی عالوه

تند ن بفرسهای ترک به بندر طرابوزاوسیلة کشتیعثمانی آذوقه و م ما  کافی به

ی ود. ولشاده که باشد، فرست تا از آنجا با قاطر و شتر به محل اقامت اردو، هر جا

 ه درشد، پیوستآذوقه و م ماتی که از بندر طرابوزان به جانب اردو حمل می

د معرض دستبرد گرجیان و طوایف ترکی که با شاه اسماعیل همدستی و اتحا

 داشتند بود.
 

 اسماعیل  خان به شاهنامة دوم سلطان سلیم

 شا ورک به نا  قراشه پااز سیواس سلاان عثمانی شند تن از سرداران ت

و ادمت علی بیگ میخال اوغلو را با فرحشادبیگ بایندری آق قویونلو، که به ن

دو ش ارپیوسته بود، مأمور کرد که برای کسب نبر از حرکت سپاه ایران پیشاپی

سیلة آمیز دیگری به شاه اسماعیل نوشت، و به وحرکت کنند. سپز نامة عتاب

 گیر شده بود به ایران فرستاد.یکی از جاسوسان شاه که دست

 :(43)خان اول به شاه اسماعیلاینک متن نامة دوم سلطان سلیم
اهلل الرحمن الرحی ، االتعلوا علی واتو نی مسهلمین انه من سلیمان و انه بس 

اهلل علی نیر نلقه محمد و آله و صهحبه اجمعهین. ههذا کتهاب انزلنهاه و صلی

کهالوحی النهازل  یرغهتفلحون. این منشور ظفهر طک  لعل  اتقوا فاتبعوه و مبارکاب

معذبین حتهی نبعه  رسهوال، از حنهر  اب هت  االسماء به مقتنای، و ماکن من

مها مهاینف  اتعالی والدینا بالاول والعهرض م هبط، و  هللافةيخلمنزلت ما که 
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 االرض.الناس فیمک  فی

، ةفجهرال ةسلیمان مکان اسکندر نشان مظفرفر فریدون ظفهر، قاتهل الکفهر

-، المجاهد المرابط المنصهورالمظفر، اللیه  ابهن االسهد ابهنةالکرا  البررکافل

شهاه ابهن سهلاان بایزیهدبن الغننفر، ناشرالواء العدل واالحسان، سهلاان سهلی 

ملک عج ، مالک ناة ظل  و ست ، سهرور  سلاان محمد ناتی  به جانب ملکِ

ل قابیل، امیهر اسهماعیل عدیشرور و سردار اشرار، داراب زمان ضحاک روزگار 

آن است که از بارگاه عز  و پیشگاه الوهیت یرلیه ، عزصدور یافت. معرب از 

فالممسهک ل ها،  هرحمةتؤتی الملک من تشاء ، به توقی  مایفتح اهلل للناس مهن 

کلک تقدیر باس  سامی ما رق  زده، الجر  اوامر و نواهی نوامیز ال ی و امهور 

-زمین شون قنای آسمانی نفاذ داد. ذلک فنلاحکا  شاهنشاهی را در فنای 

اهلل یؤتیه من یشاء، و شون بتواتر آحاد استماع افتاد کهه ملهت حنیفهة محمدیهه، 

والتحیه، را تاب  رأی ضاللت آرای نود سهانته و اسهاس  ةعلی واضع ا الصلو

دین متین را براندانته، لوای ظل  را به قواعد تعدی برافرانته، ن ی منکر و امهر 

وف از مغایر شریعت دانسته، شیعة شنیعة نود را به تحلیل فرور محرمهه و معر

ت دماء محترمه تحریض نموده به حک  سماعون للکذب اکاکون للسهحت، حابا

به استماع کلما  مزنرفا  و اکل محرما  نموده ه مسهجد نهراب کهرده و 

، فرقهان بتخانه سانته پایة بلندپایة منابر اسال  را به دست تعدی دره  شکسهته

مبین را اساطیر اولین نوانده، اشاعت شناعت را باع  شهده نها  نهود حهارث 

ی عقل و نقل علمای اعهال  ملهت و اجمهاع اههل کرده، هر آینه به موجب فتوا

ن االیمهامهن ةمالهسنت و جماعت، برذمت همت عالی ت مت ما، که علهو 

ه کهه رسه  قهدی  و من  رسهو  محدثه رد  ان، قا  و قم  واهلل المن لدین ةنصر

رد، و فهی  ف هو السال : من احهدث فهی امهر ناههذاقوله علیهورد فی است، کما

  و الز  گشهت، و شهون ت، متحهرد  ف و لیز علیه امرنا : من عمل عمالةيروا

قنای ربانی و تقدیر صمدانی اجل اجله کفرة فجره را در قبنة اقتدار ما ن هاده 

-ر علهی االرض مهنذود و بامتنال امر: التبود، کالقناء المبر  توجه آن دیار نم
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الکافرین دیاراب، ان شاءاهلل العزیز اقدا  کردی  تا از صولت تی  ظفر دثهار صهاعقه 

الحمقها  بقلةا بنورسته و شون کردار نار و نسی که در جویبار شریعت غر 

 ن برآورده در ناک مهذلت انهدازی . تها لگهدکوب حهوافربنما یافته، از و  نشو

لهون، و از صهدمة عو کذلک یف اذلةاهل ا  ة  گردد که در جعلوا اعزمرسال

گرز کین آئین مغز اعدای دین که به نیال نا  پخته شده، طعمة شیران دلیهران 

 قلبون.ینسازی ، و سیعل  الذین ظلموا ای منقلب  ةغزا

 

 من آن  که شون برکش  تی  تیز     

 بر آر  ز روی زمین رستخیز     

 دل نره شیران کن  کباب از     

 صبوحی بخون دلیران کن      

 شود صید زاغ کمان  عقاب     

 ز تیغ  بلرزد دل آفتاب     

 ه ]ا[اگر در نبرد  تو ک  دید     

 ]ا[ ز گردون گردنده نشنیده     

 ز نورشید تابان عنان  بپرس     

 ز ب را  آب ستان  بپرس     

 اگر تار داری مرا تی  هست      

 دستشو تیغ  بود تاجت آر  به     

 امید  شنان است ز نیروی بخت     

 که بستان  از دشمنان تار و تخت     

روی نیاز بهه قبلهة اقبهال و کعبهة آمهال ، اگر حةيالنصالدین به موجب

مالئک آشیان ما، که محال رحال رجالست آوردی و دست تعدی از سهر  آستان

اند، کوتاه کردی و نهود را در سهالک گشتهزیر دستان که پایمال ظل  و طغیان 

له، منسلک گردانیدی، و در مذهب و ملت تبعیهت الذنب کمن الذنبالتائب من
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و آلهه الاهاهرین و  ةيةوالتح ةالصهلوسنت سنیة نلیفة محمدیهه، علیهه

دین رضوان اهلل علی   اجمعین، که: اصحابی کالنجو  بای   اقتهدیت  تالم اصحابه

آن بالد را باسرها از منافا  و متعلقها  ممالهک محروسهة  اهتدیت ، کردی، و

عثمانیه شمردی، هر آینه عنایت پادشاهی و عاطفت شاهنشهاهی مها شهامل تهو 

 گردد.

 سایة عدل و عنایت بسر او فکنی      

 ما هر که شو م ر ن د روی به ناک در     

ه: کهیهز آمشرانگیز فتنه طبعثانیه، بر مقتنای  عةيطب ةادالعواالبحک : 

سهن ما بالذا  الیزول بالعرض، با سیه دل شه سود گفتن وعهظ، بتأییهداهلل و ح

توفیقه، سرهر تاجداری تار داری ساز  و بسهاط بسهیط زمهین را از آن نفهوس 

یهد  اهلل ه  الغالبون، دست ستمکاران را بهه قهو  سهرپنجةپرداز . اال ان حزب

ش ایهد کهه پنبهة غفلهت از گهوپیچیده دره  کن  که: یداهلل فوق ایهدی   ب بینا

توعهدون  باشید که به موجهب، انمها ...هوش بیرون کرده کفن در دوش گرفته، 

مرصوص، شون اجبل مسمی نهداء اذا  نمخصوص، کان   بنیا ال ، عسکر ظفر

والسهتقدمون، در دهنهد و بهه حکه  اقتلهوه   ساعةجاء اجل   الیستأنرون 

ار   برآرنهد و در آن دیهار دی هموه  عامل شوند، دمار از روزگهارت حی  وجد

-القهو ربیفرح المؤمنون فقاه  دا منذونگذارند. وهلل االمر من قبل و من بعد و ی

 العالمین.لموا والحمداهلل ربتالذین ف

 هجری قمری، 920االول سال اردوی سلاان سلی  در روز بیست  جمادی

ون دیگر ش به رودنانة شای صوئی که سرحد ایران و عثمانی بود، رسید. روز

عیل، دستور شاه اسمانورعلی نلیفة روملو سردار قزلباش با سواران نود به

د ان نزرا ترک گفته به آذربایجان رفته بود، جمعی از مرد  ارزنج «ارزنجان»

اده ان دسلاان آمدند و برای ش ر نود امان نواستند. سلاان سلی  ایشان را ام

 بفروشند.مشروط بدان که به اردوی اوغله و آذوقه 
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ان ای از نان محمد استاجلو حکمردو روز بعد نزدیک قلعة کماخ نامه

د . نان محمبه سلاان رسید« طرابوزان»وسیلة مالزمان حاک  به« دیاربکر»ایرانی 

سوس ا  جاای که توسط قلیج ناین نامه را به دستور شاه اسماعیل در جواب نامه

زنان  یک قبنه شمشیر و یکدست جامةو با آن ، (44دایران فرستاده بودند نوشته

لی ش. وهمراه کرده بود، که یا شمشیر ببیند و به جنگ آی، یا جامة زنان بپو

 ودند.بو نقود او کشته  اسبابحامل نامه را مالزمان حاک  طرابوزان به طم  

پز از آن سلاان سلی  به دشت یاسی شمن دنزدیک ارزنجان( رفت و 

اعیل این محل جاسوسان نبر آوردند که شاه اسمهجده روز در آنجا ماند. در 

ردوی بر انواهد معاصالب در نیال جنک و مقابله با قوای عثمانی نیست، بلکه می

سد و را ردشمن را ویران کندو او را به دانلة ایران بکشاند، تا فصل زمستان ف

که  نان دستور دادسربازان ترک از سرما و گرسنگی تلف شوند. سلاان سلی 

ان پاهیسسوسان را به زندان افکندند تا این انبار فاش نشود و مایة طغیان جا

نگردد. مردی نیز به نا  احمدجان از طرف محمدبیگ پسر فرحشادبیگ آق 

وسان   جاسبرد، به اردو رسید که اظ اراقویونلو، که در کردستان ایران بسر می

-سلی  ب نامة سلااندر جوا« محمدبیگ»ای از کرد و نامهمذکور را تأیید می

 ود برایته بداشت که امیر آق قویونلو از بی  شاه اسماعیل با آب پیاز نوش (45دنان

-شتهل داداینکه میزان قدر ، تسلط شاه اسماعیل و رعبی که مرد  ایران ازو در 

 ی :کنیاند، برنوانندگان معلو  گردد، عین نامة محمدبیگ در در اینجا نقل م
 

الملهک المتعهال آنگهاه در جالل الیزال عالیا بعهون ة عظمت وصعرضة، عر

یامنه، فرمان قنا جریان با حاجب قهدیمی والدماجهد  ماآلنر عمت اوانر ربی 

ریها دوة االماجدو االعیان احمدجان زید قدره بر وجه سترونفا. به این بندة بیق
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ن انی  در رسید و در گوشة تن ایی با کمال مبتالتی آهسته آهسته گشاده و ن انی

نوانده هر ساری را که با شوق و نشاط ماالعه کرده منمون جواهر مکنونش 

شسهت  نمود  شروع به سار دیگر ناکرده پیشینه را به آب دیده مهیرا معلو  می

گفهت ، ن فت  و با نویشتن همواره مهیو به این طریق از دیدة کج بین حساد می

کز از این سر نفی اطالع نیافتهه هیچکه سر  در سر این نامه رود. اتفاقاب ترس  

کنان جوابش را به آب پیاز در بیهاض راز نوشهته بها یا  تکیهفبه عال  السروالخ

قاصد مشارالیه اعاده کرد. اگرشه راقمش که از نیکخواهان اوجاغ ماست بعهد از 

ایمان او به غالظ شداد نبردار شده است اما از او باکی نهداری . بهی  مها از آن 

مبادا نواب انالص مآب گرفتار گشته همگی مستحق عتاب و عقهاب  است که

االسباب کهرده بالوکیل. در هر باب توکل به جناب مسب اهلل و نع یبگردی . حس

امیدوار  که پرستاری  د ( و بزرگوار سرکار بندگان نویشتن بهه عنایهت نهود 

 (46داعلی.د امر ک نگه داراد و ما را به منزل مقصود در رساناد. ف والمراد حاکمن

 

ا به رنان پز از وصول این انبار، برای آنکه شاه اسماعیل سلاان سلی 

قط را ف آمیزی به زبان ترکی برای وی فرستاد و اوجنگ برانگیزد، نامة دشنا 

وابی جهای دوگانة او اسماعیل ب ادر نااب کرد و شون ش ریار صفوی به نامه

 شستهرمان وی از جلو سپاه عثمانی عقب ننداده و سرداران قزلباش نیز به ف

د. ه کربودند، نرقه و عصا و مسواک و تسبیح و کشکولی نیز با نامة نود همرا

ط و حتیامنظورش از فرستادن این اشیاء آن بود که شاه اسماعیل را به ترس و ا

 نشینی ودرویشخوئی سرزنش و تحقیر کند و به او در پرده بگوید که عقب

ای به ج باک نیست. ب تر آن است کهشایستة دلیران و مردان بی احتراز از جنگ

ار نیاکان نود به ک ما مانندا برگیرد صسبحه و ع شمشیر نرقه و کشکول و

 گری مشغول شود:و صوفی یدرویش
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یان ره مضمناب در نامة نود به شاه ایران نبر داد که ش ارهزار سپاه ذنی

 .وارد ناک آذربایجان نواهد شدسیواس، قیصریه مستقر سانته و به زودی 

 او به شاه اسماعیل: اینک ترجمة نامة
 

ردد کهه اهلل شأنه. در وصول مثال الر  االمتثال واضح گاسمعیل ب ادر اصلح»

-یهشون بعد تواتر رسید که برای هتک پردة اسال  و هد  شریعت سیداالنا  عل

سره  بالجزاء امثال   الی یو  ل ذا ائمه و علما کثره  اهلل ا هالسال  قیا  تا  نمود

فتوی دادند که به واساة اظفار ننجر و تیه  آبهدار حهک کهردن نقاهة طینهت 

منر  ن اد  که مرکز دائرة فتنه و فسهاد اسهت از صهفحة روزگهار بهه کافهة 

جملة  القدر نصوصاب ازمسلمین عموماب و به سالطین اولی االمر و بخواقین ذوی

برای احیای مراسه  دیهن محمهدی و اقامهت  واجبا  است. بنابراین محض از

الد ه بهبه شمار دشمن شهکار، بهه قصهد تهور بیکناموس شرای  احمدی، با لش

ههای سهابق کهه شنهدماه شریف نامههشرقی توجه همایون نموده و در منمون 

 جهةةپیش ازین فرستاده شد فرموده بود  هنگامی که نواحی و اراضی که از 

ل رایا  فتح آیا  من مسهتعد گهردد، اگهر ظل ظلیه ب ،شاهی در تصرف تست

رفته مردی به میدان بیا، که مشیت واراد  حق سبحانه و تعالی به هرشه تعلق گ

 یهز متنبههاز این انبار این بود که شند ماه قبل از این تو ن ضبه ظ ور بیاید. غر

  و بهودشده در تدارک اقدا  نمایی و در آینده ب انه نیاری و نگویی کهه غافهل 

   مساعد نشد که تما  اهالی حوزة حکومت نود را جم  نمای .ایا

الهنفز مدتی است مدید که از مزاحمت نفوس متکاثره ج ان گرفتار ضهیق»

عال ماایا جهر  زمهین نالنفز و از و از مصادمت سالح و سنان هوا دشار ضیق

آهن پوش و از طنین نای روئین طاسچه علیین پرنروش گردید. عجهب اسهت 

ن اثنا وضعی که اب ا  از جرأ  نماید سراب و ج راب و نیراب و شراب از تهو که در ای

ظاهر نگردید السیما در این حالت که تالل و جبهال آذربایجهان از نشهانة سه  

ستور لشکر منصور مانند سپ ر پرهالل شده، حال نیز نه نا  و نشانی از تو پیهدا 
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-ه وجود و عدمت علهیو نه اثری از وجود  هویداست. شنان مستورالحالی ک

 السواست.

ر هدف تیهر تیهز بایهد پهر کز که دعوی شمشیرزنی دارد سینه را شون س»

 هراسد. سانت، و هر که ادعای سروری دارد از زن  تی  و تبر نمی

 گیرد تنگ عروس ملک کسی در کنار     

  که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد     

 کننهد و از بهی  مهرگ جهرأ ر مهینشهینی انتیهابر آنانکه سالمت را پرده»

 شمشیر بستن و بر اسب نشستن ندارند، نا  مردی ن ادن نااست.

 پایبه مرگ آنکو بکوبد  درِ     

 جای  زین اندر آید بجنبد زه ب     

ده حالیا سببش دانسته شد که شرا به این شد  انزوا در زاویة نمول گزیه»

و ههراس از کثهر  لشهکر ظفهر و بدین درجه انتفا کرده. همانا که این رعب 

استیناس بر تو مستولی شده است. اگر این احتمال باع  باشد محض مصلحت 

ه ازالة این معنی اینک ش ل هزار لشکر نامدار از اردوی ظفهر شهعار جهدا کهرد

من فرمودی  که فیمابین سیواس و قیصریه در اردوی جداگانه بمانند. بهرای دشه

-یفهشود. اگر دو طینهت تهو بیشتر ازین نمی ارنای عنان و توسی  دائرة میدان

ن مهمله شمة از غیر  و حمیت باشد البته به میدان جنگ ما آمده با لشهکر جال

 گر گهرددمقابله نواهی کرد تا در ازل هر شه مقدر است در معرض بروز جلوه

مهادین انشاءاهلل تعالی. والسال  علی من اتب  ال دی. حرره فی اوانهر اولهی الج

 (47دور  ارزنجان.یبه  920سنة 

 

 نامة شاه اسماعیل به سلطان سلیم

االول، هنگامی که سلاان ماه جمادی 27اتفاقاب در همین ایا ، یعنی در روز 

آقای بوی نوکر، قلیده نزدیک قلعة کماخ بود، سفیری به نا  شاهسلی  در محل آق
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ش ریار ایران در  ای آورد کهعثمانی رسید و نامهاز جانب شاه اسماعیل به اردوی 

های سلاان سلی ، با یک قوطی طال پر از تریاک فرستاده بود، و عین جواب نامه

 کنی :نقل می آنرا در اینجا
 

سالمی که به محبت محشون و پیامی که به مود  مقرون باشد، به حنر  

پنههاه سههلانت دسههتگاه المنظههور بانظارالملههک االلههه جنههت ننههر  اسههال 

 لةواهلل بالدوالدنیا والدین سلاان سلی  شاه ایده نطةوالسط لةمبارزالدو

د. السرمدیه متحف و م دی داشهته آرزومنهد شناسهن ةو ادامه بالسعاد بةاالبد

بعد انری بهه درجهة الشهیء الیثنهی االوقهدیثل   ةبعد هذا مکاتبت شریفه مر

 رسیده منامین آن جون مشعر به عدوا  و مبنی از جرأ  و جالد  بود از آن

ت بسیار نمود. لکن مبدأ و منشأ آن ندانستی  که شیست. در زمهان والهدجنحظ 

مکانش اناراهلل برهانه که ن نهت همهایون مها بهه سهبب گسهتانی عالءالدولهة 

ذوالقدر به مرز و بو  رو  واق  شد از جهانبین بهه جهز دوسهتی و یهک ج تهی 

نهد شیزی دیگر نشد و با آن حنر  نیز در آن وقهت کهه والهی طرابهوزان بود

کردی . حاال باع  کدور  معلهو  نگشهته بهود. شهون بهه اظ ار یک ج تی می

 اند س ل باشد.اقتناء سلانت به این نصوص عاز  گشته

 ستیزه به جایی رساند سخن      

 که ویران کند نانمان ک ن      

غرض ما از تغافل آن صو  دو شیز بود: یکی آنکهه اکثهر سهکنة آن دیهار 

بت ما بهه تبار مااند، رحم   اهلل الملک الغفار، دو  آنکه محمریدان اجداد عالی 

 نواستی  که شورشی شون ع د تیمهورآن ناندان غزا عنوان قدی  است، و نمی

و  رنجی نمینواهی  و به این قدرها به آن سرزمین طاری شود و هنوز ه  نمی

 شرا رنجی . نصومت سالطین رس  قدی  است.

 ر گیرد تنکعروس ملک کسی در کنا     

 که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد     
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ار افکهار الحهاد فکهز اما کلما  نامناسب وج ی ندارد و همانها آن اقهوال ا

ان تریاکی که از قلت نشنه از سهر دمهاغ نشهکی نوشهته رمنشیان برشی و محر 

آن  پنهداری . بنهابرفرستادند و این همه توقف نیز نالی از ضرورتی نبهوده مهی

مملو از کیفیت ناصه مختهو  بهه م هر همهایون مصهحوب دارنهدة  حقة ذهبی

ت، تها اگهر رفهارسهال  مةآقای بوی نوکر رزقت سالالمقر بین شاه قولیةدوق

قهدر تبعهون ال هی آنچهه در پهردة  کار داشته به زودی در رسند، تاالز  باشد به

پذیر گردد. فامافکری براصل کرده و به سهخن ههر کسهی مکتوب است صور 

وقت  شود. و ما درشده اندیشه بر اصل نمایند که پشیمانی انیر مفید نمی مقید

غول ه مشلتحریر این نامه به شکار حدود صفاهان بودی . در حال به تدارک مقاب

 نواهند عمل کنند.گشته از سر دوستی جواب فرستادی  به هر نوع که می

 بز تجربه کردی  در این دیر مکافا      

 هر که در افتاد برافتادبا آل علی      

ار بهه و روانری و شون ک ةو مزبور را نرنجانیده راه دهند که والتزر و ازر

رآینهد اندیشهی دانجامد، تأنیر و ترانی را جایز ندارند. اما از راه عاقبتجنگ 

 .(48دوالسال 
 

پر عتاب ادبانه و های بیشنانکه مالحظه شد، شاه اسماعیل در جواب نامه

ای مالی  و شاهانه و آراسته به ادب و احترا  نگاشته، نان، نامهسلی یز آمو دشنا 

اعتنایی و زیرکی به سلاان نودنواه و و در آن با کمال ذوق و نونسردی و بی

هایی زده بود که تحمل آن ا با طب  سرکش و ترک نیشتندنوی و ج انجوی 

ه به حملة تیمور پادشاه صفوی با اشار .حوصله و آتشین وی سازگار نبودبی

نان گوشزد کند که اگر در جنگ اصرار ورزد نواسته بود در پرده به سلاان سلی 

به سرنوشت شو  جدش ایلدر  بایزیدنان گرفتار نواهد شد. فرستادن قوطی 

اساس سلاان بود و ای از تمسخرآمیز به آرزوها و نیاال  بیتریاک نیز کنایه
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کستن سپاه قزلباش و براندانتن ناندان نواست به او بف ماند که دره  شمی

-صفوی امید پوشی است که جز در نشنة تریاک و ج ان نیال به حقیقت نمی

 تواند پیوست.
 

 ناخرسندی سپاهیان ترک

 شاهدهنان افزود، زیرا منامة شاه اسماعیل بر نش  و کینة سلاان سلی 

یرکی و زبا ن ایت ست و حریف ا اثرهای او بیها و دشنا کرد که مبارزجوئیمی

نگ به ج کند و به جای آنکه به استقبال وی آید ونونسردی از نبرد احتراز می

 ن کردنویرا ونواهد او را به دانلة ایران بکشاند و با سوزاندن غال  پردازد، می

هر قدمی  ها و منازل بین راه، سپاه ترک را گرفتار قحط و گرسنگی سازد.دهکده

یشان د، ارفتنیا  نالی از علوفه و آذوقة ایران پیش میکه لشکریان ترک در وال

 کرد.تر میرا به شکست و نیستی نزدیک

ه کنان شنان از رفتار شاه اسماعیل در نش  و عذاب بود سلاان سلی 

ن زیرابرنالف آداب سیاسی سفیر او را گردن زد و روزی در حنور سرداران و و

 «ت!اه  رفنشینی کند دنبالش نوه  عقب اگر تا قعر سقر»نود فریاد برآورد که: 

پیمایی ها راهرسید. ماهک  سیاست جنگی پادشاه صفوی به ثمر میک 

شری ا را فرسوده و ناراضی داد، ینیبی وده از پی دشمنی که تن به جنگ نمی

بندی آغاز شده بود. رفت و جیرهآذوقه سپاه رو به کاهش میکرده بود. ناصه که 

رسید. مشاوران و وزیران سلاان نیز از آن گوش میی و طغیان بهزمزمة نانرسند

ای نداشت، حاصل، که به گمان ایشان جز شکست و بدنامی نتیجهلشکرکشی بی

بیمناک بودند. عاقبت همد  پاشا بیگلربیگ قرامان را، که از کودکی رفیق و ندی  

گوش وی برساند سلاان بود، مأمور کردند که شکایت سربازان و سرداران را به 
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 و او را از تعقیب دشمن منصرف سازد.

یان مأموریت همد  پاشا سخت دشوار بود. هنوز شند کلمه نگفته و به ب

 دالئل و علل نرسندی و شکایت سپاهیان نپردانته بود که سلاان نود را

اه نشمگین سانت و او را از ادامة سخن بازداشت. سلی  مصم  بود که با ش

ت و یی کند و مخالفت با تصمی  نود را، هرشند ه  که درساسماعیل زورآزما

پاه سا از شمرد . برای اینکه نومیدی و بی  رمناقی بود، دلیل ضعف و نیانت می

ر دیگ نود دور سازد، بیچاره همد  پاشا را برنالف میل نویش گردن زد و یکی

 د. دا کتاز سرداران ترک به نا  زینل پاشا را به جای او گماشت، و فرمان حر
 

 نامة چهارم سلطان سلیم به شاه اسماعیل 

در محل شرموک سلاان سلی  که از سکون و سکو  شاه اسماعیل به 

 جان آمده بود، نامة دیگری به زبان ترکی بدو نوشت. منمونش این است:
 

که  حاهلل شانه، هنگامی که توقی  رفیه  ج انماهاع و اسماعیل ب ادر اصلح»

ه بهتهو واالتباع به تو واصل شود، باید بدانی کهه مکتهوبشریف واجب االنقیاد 

ای آمیهز نوشهتهدرگاه سعاد  دستگاه من رسید. پز از ادای کلمها  جسهار 

شیزی که مایة ازدیاد جرأ  است ارسال داشت  که در عزیمت مسارعت نمهوده 

  ان و رایهکراما را از انتظار برهانید. ما به نیروی جرأ  از راه دور با لشکر بی

-فتح آیا  نصر  نشان، پز از طی مراحل و منازل به مملکت تو دانل شهده

 القدر مملکهت در حکه ویذاالمر و مذهب نواقین ای . در آیین سالطین اولی

 ای بلکهه دردلای و از فتو  ب هرهی حصهدرایشان است و کسی را که از مزن 

رض شود که دیگری به ناموس او تعهای باشد، قاعاب راضی نمیالجمله زهرهفی

 کند.

گذرد که عسهاکر نصهر  مهآثر مهن بهه ملکهت تهو هذا اکنون روزها میم 
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گونه نها  و نشهانی پیهدا و از وجهود  اثهری هویهدا اند، ولی از تو هیچدرآمده

 بری که حیا  و مماتت یکسان است.ورالحال بسر مینیست و شنان مست

 ازین ننگ تا جاودان م تران      

 بگویند با نامور لشکران      

 ،دهد که اکتساب جرأ  عارضی برای که الز  اسهتظاهر حال گواهی می»

تا امروز از جانب تو عملی به ظ ور نیامده اسهت کهه از آن مهردی و جهالد  

مرة مکر و حیلة تست و شک نیسهت کهه ایهن جهرأ  استنباط شود. عمل تو ث

تی عارضی اثر تلبیز و تدلیز است و الغیر. دوای دردی که تو بدان مبتلی هس

کنی. حال نیهز همهان معلو  است و برای تحصیل قو  قلب آن را استعمال می

پدیهد  کار بر تا مگر دردلت انهدک جرأتهیای بهداروئی را که بارها تجربه کرده

 «آرد.

ا نیز برای ازالة ضعف قلب تو ش ل هزار تن از لشکر ظفهر رهبهر نهود م»

و  ای  و دربارة نص  بیش از این مرجدا کرده میان قیصریه و سیواس گذاشته

و  و مردمی میسر نیست. اگر من بعد باز برقرار وض  سابق در کنج زاویة رعهب

هد بود کهه هراس منزوی گردی نا  مردی بر تو گذاشتن حرا  است و ب تر نوا

به جای مغفر معجر و به جای زره شادر انتیهار کنهی و از سهودای سهرداری و 

لهی مهن عسپ ساالری بگذری. زتو این کار برناید تو با این کار برنائی. والسال  

 .«(49دتسعمائه ن ویاالنره سنة عشراتب  ال دی . تحریراب فی اوانر ش ر جمادی

واز  لهای زنانه و عاریا  و باسسلاان سلی  این نامه را با مقداری ل

 ترجان به طرف ترجان رفت، از« شرموک»آرایش برای شاه اسماعیل فرستاد و از 

ه تا کبرد فرستاد و نود مصم  شد مصافی پاشای کرد را به محاصرة قلعه بای

 ش ر تبریز پیش راند و پایتخت صفوی را به تصرف آورد.
 

 چریانطغیان ینی
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که از  شری،به گرفتن تبریز آشکار شد سربازان ینی که تصمی  سلاانهمین

دند گشو درازی راه و مصائب سفر به جان آمده بودند، بار دیگر زبان به شکایت

قتاب مو« همد  پاشا»با سیاست « یاسی شمن»و زمزمة نانرسندی ایشان که در 

ر دهای نود را ناموش شده بود، به شکل شورش و نافرمانی تجدید شد. تفنگ

یگر دد که ها را بر آن آویختند، و این عمل نشانه آن بوک فرو کردند و شکمهنا

 فت.رقدمی فراتر نخواهند گذاشت و جز راه استانبول به راه دیگر نخواهند 

ا مقابل م اید، درحالی کهما را برای جنگ آورده»گفتند که: شریان میینی

می کفت. ران تا کجا باید دشمنی نیست که با او بجنگی . آیا در این مملکت ویر

ای پاز  جیره و مسافر  طوالنی ما و اسبان لشکر سپاهی دسواره( و توپخانه را

دة ز ع اسپاه نسته و شکسته اگر در برابر لشکریان آسودة دشمن  درآورده است.

ست ن شکدفاع برنیاید، تقصیر با که نواهد بود  اگر ندای ناکرده از قزلباشا

تی ، ما از مرگ بدترست. پز ب تر آن است که کز بفرسبخوری  این ننگ برای 

 ...«و با اردبیل اوغلی دیعنی شاه اسمعیل( صلح کنی  

می  د و تایا شادر نود بیرون آمد و با ت دی« اوطاغ»سلاان سلی  ناشار از 

 شون د سربازان را به ادامة پیشرفت راضی کرد، و حاضر شد کهیو وعده و نو

کرد  تکالیف علما را قبول« اردبیل اوغلی»ورتی که رسید درص« نوی»اردوبه 

 صلح کنند و برگردند، وگرنه با او بجنگند. سپز فرمان حرکت داد.

در ضمن راه پیشقراوالن سپاه نبر دادند که نان محمد استاجلو حکمران 

دیار بکر از سرداران بزرگ شاه اسماعیل، به حدود نوی رسیده و ش ریار صفوی 

بیگ، شود. در نزدیکی ماکو نیز ش سوار علیقزلباش نزدیک مینیز با سپاهیان 

ای از سواران، نبر داد که سپاهیان شاه اسماعیل و نان محمد فرمانده دسته
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نان از . سلاان سلی (50ددر محل نوی به یکدیگر پیوسته آمادة کارزارنداستاجلو 

  برای قدری نوشحال شد که اسبی قیمتی با زین و لگا  مرصاین نبر به

-بیگ فرستاد. زیرا از پیشرفت بی وده درناک ایران بی  داشت و میش سوار علی

-دانست که اگر در آذربایجان بیش از آن پیش رود قاعاب با شورش و نافرمانی ینی

 رو نواهد شد و جانش در نار نواهد افتاد.های سپاه روبهها و سایر دستهشری

 (51ددرانرسید که او را در جلگة شال در همان حال پیغامی از شاه اسماعیل

ب درنگ دستور حرکت داد و در شنان بینوانده بود. سلاان سلی به جنگ 

-ه( هنگا  شب به تپ1514او   23هجری قمری د 920ش ارشنبة دو  ماه رجب 

 ای رسید که از جانب مغرب بر دشت شالدران مسلط و مشرف بود.

شته که  به دست سپاه ترک مسخر در راه نیز نبر رسید که قلعة بایزید 

لی حتماااست. با گرفتن این قلعة استوار جناح شپ سپاه عثمانی نیز از نارا  

 نجا  یافت.
 

 مقدمات جنگ .8

شورای  رو گردید دیوان یاکه با قوای ایران روبهنان همینسلاان سلی 

ا رند یبدرنگ بر سپاه ایران حمله جنگ تشکیل کرد، تا معلو  شود که باید بی

 آنکه به سربازان یکروز اجازة استراحت دهند.

وزیران و بسیاری از سرداران ترک معتقد بودند که شون سربازان به سبب 

اند، ب تر است که بیست و ش ار ساعت پیمایی بسیار، نسته و ناتوان گشتهراه

استراحت کنند. ولی پیری محمدپاشا، دفتردار سالخوردة سلاان، با این عقیده 

یک روز استراحت به دشمن فرصت نواهد داد که از »خالف کرد و گفت: م

رو میزان قوا و اصول نقشة جنگی ما آگاه گردد. اگر ما هنگامی که با مرگ روبه
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ای  از نستگی بی  داشته باشی ، ب تر است که اصالب جنگ نکنی . به عقیدة من شده

 « تأمل باید فرمان حمله داده شود.بی

داد  رمانفنیز با این عقیده موافق بود بر او آفرین نواند و  سلی  که نود

له ه حمکه بقیة آن شب را به تعبیه و ترتیب سپاه مشغول باشند و سپیده د  ب

 پردازند.

ر ای را که دسحرگاه روز ش ارشنبة دو  رجب قوای عثمانی سراسر تپه

ست بی ه یکصدومغرب دشت شالدران قرار داشت، فرا گرفته بود. عدة این سپاه ب

  (52درسید. و از آن جمله هشتادهزار نفر سوار بودند.هزار تن می
 

 قوای ایران در جنگ چالدران 

ز ان امورنان ترک عدة سربازان و سواران شاه اسماعیل را در جنگ شالدر

 آمیزقاغرا اند. ولی این اعداد بدون شکهشتاد تا یکصد و پنجاه هزار نفر نوشته

گی دان جنآید، عدة مرطوری که از بیشتر تواریخ ایرانی برمیبهو نادرست است. 

زدیک سوار قزلباش و ن 12000ایران در این نبرد، به اقوال مختلف مرکب از 

و  باکهشت هزار سوار زبدة دیگر بوده است. قوای ایران بیشتر از سواران بی

کار  تبی که درترکمان و قزلباش تشکیل یافته بود و پیاده نظا  مر جنگ آزمودة

 (53دجنگ مؤثر باشد، وجود نداشت.

نود داشتند و پرهای سرنی بر تار سواران قزلبش بیشتر زره و کاله

ای از جنگاوران قزلباش نود زده بودند. گذشته از سواران ترکمان قزلباش عده

کردند. اسبان سواران قبائل کرد و ایرانی نیز در سپاه شاه اسماعیل ندمت می

نالف اسبان سپاه عثمانی، بسیار قوی و شابک و راهوار بودند و بر پشت ایران بر

های ناصی بود که اسب را از زن  شمشیر و نیزه محفوظ بسیاری از آن ا زره
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 داشت.می

و  اسلحة سواران قزلباش گرزهایی آهنین به نا  شش پر و تیر و کمان

 وجود نداشت وشمشیر و ننجر و تبرزین بود. توپ و تفنگ در سپاه ایران 

نالف  ن راایرانیان در زمان شاه اسماعیل اول هنوز استعمال تفنگ و اسلحة آتشی

 شمردند.جوانمردی و دلیری می

در  ملگیجشاه اسماعیل بیشتر به ایمان و عقیدة باطنی سواران قزلباش، که 

، ودندزمرة صوفیان صافی و معتقدان و فدائیان از جان گذشتة ناندان صفوی ب

را  صفوی بود. افراد قزلباش گذشته از اینکه فرمان مرشد کامل با پادشاهمتکی 

ن ر سواراباکی و دلیری و جنگاوری نیز بن ادند، در بیشون و شرا گردن میبی

 ه علتبدانست که سربازان ترک ترک برتری داشتند. به عالوه شاه اسماعیل می

 انه ونه و دور بودن از های دراز و تحمل مشقا  سفر و کمی آذوقپیمودن راه

. اندزن و فرزند و بی  شکست نوردن در ناک دشمن فرسوده و نومید و بیمناک

رمانی شری در طی سفر شندبار اندیشة طغیان و نافدانست که سربازان ینیمی

ترک  ربازاندانست که در میان ساند. میداشته و این اندیشه را از سربدر نکرده

 سپاه ناندان صفوی نیز بسیارند و با اندک فرصتی ازافراد شیعه و هوانواه 

 دشمن کناره نواهند گرفت.
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 تصویر یک سرباز پیادة ترک

 در قرن دهم هجری قمری



 68  46گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

دو پز اگر شاه اسماعیل فقط با دوازده یا بیست هزار سوار به جنگ ص

ن و بیست هزار سپاه ترک آمده بود، از آن ج ت بود که ارزش واقعی سربازا

در  وهای گوناگون شنانت و ایشان را مکرر در جنگن دلیر نود را میسردارا

 .شمار دیگر به مردی و دلیری و پایداری آزموده بودبرابر لشکریان بی

-ه بیست کاند، این ایگانه ایرادی که از لحاظ نظامی بر شاه اسمعیل گرفته

  مواض سبب از مواض  طبیعی شمال ش ر نوی به دشت شالدران رفت. زیرا در

 لو بهتوانست به وسیلة سواران شابک و دلیر نویش از پ کوهستانی مزبور می

کست قوای عثمانی بتازد و نود را از نار توپخانة دشمن، که یگانه عامل ش

قوای ایران در جنگ شالدران بود، محفوظ دارد. درصورتی که دشت مساح 

گ وای نود در جنشالدران برنالف به سلاان سلی  فرصت داد که از تما  ق

 متر ازکه بار باک قزلباش را، که دمان  سواران بیاستفاده کند، و در آن زمین بی

 های توپ و تفنگ سازد.قوای ترک بودند، هدف گلوله

اند که شبانگاه پیش از آغاز جنگ، زمانی اتفاقاب بیشتر مورنان ایرانی نوشته

به زیر نیامده و صفوف نود که هنوز سپاهیان ترک از تپة مجاور دشت شالدران 

را مرتب نکرده بودند، نان محمد استاجلو و نورعلی نلیفة روملو و برنی دیگر 

از سرداران، که از روش نظامی و ترتیب سپاه عثمانی در میدان جنگ آگاه بودند، 

به شاه اسماعیل پیشن اد کردند که شب هنگا  اجازه دهد پیش از آنکه سپاهیان 

ان مستقر شوند و توپخانه و تفنگچیان نویش را مرتب و دشمن دردشت شالدر

آمادة تیراندازی سازند، برایشان حمله برند و بدین وسیله استفاده از اسلحة آتشین 

را بر دشمن دشوار سازند. ولی دورمیش نان رئیز طائفة شاملو، از سرداران 

دانگی نامی قزلباش، با این پیشن اد مخالفت کرد و شنین کاری را نالف مر
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من حرامی قافله نیست . »شمرد. شاه اسماعیل نیز رأی او را پسندید و گفت که 

 (54د«آید.هرشه مقدار ال ی است به ظ ور می
 

 ترتیب دو سپاه در دشت چالدران  . 9

 ترتیب سپاه عثمانی 

هجری قمری، سپاهیان ترک به  920روز ش ارشنبة دو  رجب بامداد 

رتیب تبه  سوی دشت شالدران فرود آمدند و در آنجا فرمان سلاان سلی  از تپه به

 زیر قرار گرفتند:

و  (56دبه سرداری میخال اوغلی، و سواران بولی (55ددستة سوارانی نیکوبی

رنچی ها پیشقراول یا شقستمونی به سرداری اسفندیار اوغلی با دستة آکنجی

 سپاه بودند. بیرق دستة اول سرخ و بیرق دستة دو  سبز بود.

ان ی سناران آناطولی و قرامان، با سپاهیان آسیایی عثمانی، به سردارسو

 پاشا معروف به ناد  و زینل پاشا در میمنه جای گرفتند.

ن ی حسسواران رو  ایلی دروملی( یا سپاهیان اروپایی عثمانی، به سردار

 پاشا در میسره ایستادند.

ه شکل ی، بسگبانباش شریان پیاده به فرماندهی عثمان آغابال ییمز اوغلوینی

 های توپ قرار گرفتند.مرب  در نط دو  قلب سپاه پشت عراده

ی شری جاحیوانا  بارکش اردو را از سه جانب در اطراف سربازان ینی

ه ند، بها را محک  به یکدیگر بستند و جلو حیوانا  مرتب کرددادند و ارابه

دین کرد. بگیری میطوری که مانند سنگری محک  از حملة سواران قزلباش جلو

ا از روجود آمد که سپاه پیاده صور  یکنوع حصاری در میان سپاه عثمانی به

  داشت.نار حملة ناگ انی سواران دشمن محفوظ می
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 یچری در قرن یازدهم هجری قمرتصویر یک سرباز ینی

 
 
 
 

    
 تصویر شاه اسماعیل اول صفوی

 تكه در زمان سلطنت آن پادشاه كشیده شده اس

 است« فلورانز»در ش ر « رویال گالری دزوفیسی»اصل تصویر در موزة 
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های توپ که با زنجیرهای میمنه و میسرة سپاه عثمانی را یک ردیف عراده

سانت، و بدین ترتیب توپخانه محک  به یکدیگر بسته شده بود، به ه  مربوط می

شری را از حملة ینیز به منزلة حصار دیگری از آهن و آتش بود که پیادگان ین

 کرد.سواران ایران حفظ می

 های مختلف سالحدار ودستة قراوالن ناص سلاان، که مرکب از دسته

ی  ا جاشریشی و غربا و قراوالن پیادة صوالغ و قاپوشی بود، درپز ینیعلوفه

 گرفته و فرماندهی آن با شخص سلاان بود.

، و اوغلی صدراعظ  سلاان سلی  نیز با وزیران نود احمد پاشا هرسکلی

ر بو ، ساحمد پاشا دوقه کین اوغلی وزیر دو ، و مصافی پاشا بیغلوشاوش وزیر 

پید سای که بر دشت شالدران تسلط داشت، در زیر دو بیرق سرخ و باالی تپه

 قرار گرفته بود.

ز نظر را ا هاها را ه  جلو توپخانه جای داده بودند تا توپدستة پیادة عزب

 وشیدهپهای سرخ های شمسه دونته(ارد. این دسته طولمه دنیمتنهدشمن مستور د

 بودند.

 ر پزدیک دسته سپاه نیز به سرداری شادی پاشا مرکب از سوار و پیاده، 

ی وگیرتما  لشکر جای گرفته بود تا از حمال  احتمالی دشمن به پشت اردو جل

 کند.
 

 ترتیب سپاه ایران 

 ر بود:وض  سپاهیان ایران نیز از این قرا

ای از سواران قزلباش با دورمیش نان شاملو و نلیل سلاان ذوالقدر دسته

اهلل وزیر سابق و نورعلی نلیفة روملو حکمران حکمران فارس، و حسین بیگ
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ارزنجان، و نلیل بیگ و منتشا سلاان حاک  تبریز و سلاان علی میرزا افشار و 

 پیره بیگ شاوشلو در میمنه.

و  استاجلو حکمران دیار بکر و جمعی از نانان دستة دو  با محمدنان

ر ان دسلاانان استاجلو و پسران بابا الیاس شاوشلو و گروهی دیگر از سردار

 میسره.

لدین اشریفالسلانه یا وزیر اعظ ، و میرسیدالدین میرعبدالباقی وکیلنظا 

ای االشراف نجف نیز، با دستهعلی صدر قاضی عسکر و سیدمحمد کمونه نقیب

 دیگر از سران در زیر لوای شاهی در قلب لشکر جای گرفتند.

وسف ییک دسته از سواران ایران ه  به سرداری ساروپیره قورشی باشی و 

تور ، شرنچی با پیشقراول سپاه و مأمور مس«کماخ»ورساق حکمران قلعة بیگ 

 (57دداشتن حرکا  لشکر بودند.

 ارانترین سو، که زبدهشاه اسمعیل نیز نود با گروهی از دستة قورشیان

از  سمتیقزلباش بودند، در طرفی از قلب لشکر قرار گرفته آماده بود که اگر ق

 سپاه مورد حملة سخت دشمن واق  شد، به یاری آن قسمت شتابد.

ه اند که هنگا  ترتیب صفوف سپاه، شابرنی از مورنان ایران نوشته

 رشینلدران به شکار بلداسماعیل با کمال نونسردی و آسایش نیال، دردشت شا

 (58دمشغول بود.

 

 نبرد چالدران  . 10

نان در نبرد شالدران این بود که به هر حیله انبوه نقشة سلاان سلی 

ر عثمانی پُهای سرسواران قزلباش را هدف توپخانة نود سازد. زیرا تیررس توپ

سبب برای توانست از دور به سپاه دشمن آسیبی رساند. به همین کوتاه بود و نمی
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-ها را جلو صف عرادهفریب دادن حریف، از سپاه ترک دستة معروف به عزب

های توپ قرار داده بود، تا توپخانه را از نظر ایرانیان مستور دارند. افراد این دسته 

ها به شپ مأمور بودند که به محض نزدیک رسیدن سواران قزلباش، از برابر توپ

خانه ناگ ان به تیراندازی مشغول شود و سواران یا به راست کناره گیرند. تا توپ

 دشمن را از پای درآورد.

 ظامینهای اما شاه اسماعیل، که به وسیلة جاسوسان نود از جزئیا  نقشه

ز دو ش، اسلاان سلی  آگاه بود، مصم  شد که با دو دستة بزرگ از سواران قزلبا

انه لو توپخجره گرفتن از مجال کنا« هاعزب»طرف بر سپاهیان ترک بتازد، تا برای 

ز الباش ها برای تیراندازی نماند. سپز همین که سواران قزو آزاد ن ادن توپ

حلی مصف توپخانه گذشتند با نیال آسوده از دوسو بر قراوالن ناص سلاان و 

یاده شت پپکه او نود قرار گرفته بود، حمله برند و با دره  شکستن قراوالن از 

 یان بگیرند.شری را در منظا  ینی
 

 حملة شاه اسمعیل 

در آغاز نبرد ساروپیرة استاجلو و همراهانش، که پیش قراول یا  

سپاه بودند، بر یک دسته از پیشقراوالن سپاه عثمانی تانتند، ولی « شرنچی»

شکست نوردند. پز شاه اسماعیل نود با گروه انبوهی از سواران زبدة قزلباش 

. نان محمد استاجلو (59دسرة سپاه ترک حمله بردکه در میمنة لشکر بودند، بر می

نیز دستور داشت که با سواران دیار بکر به همان صور  بر میمنة سپاه عثمانی 

پیش تانتند و ش ریار صفوی « شاه، اهلل!»بتازد. جانبازان قزلباش با فریادهای 

 ، و به جای(60دفرصت حرکت نیافتند« هاعزب»سرعت و شتاب رسید که شنان به
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ها به کنار روند، در همانجا به تی  و نیزة سواران دلیر قزلباش از آنکه از جلو توپ

فایده ماند پای درآمدند. بدین صور  توپخانة ترک در قسمت میسره بیکار و بی

و سواران رو  ایلی که به سرداری حسن پاشا در میسره بودند. از فشار حملة 

که شادی پاشا جای گرفته بود، عقب سواران ایران تا ساقة سپاه ترک، آنجا 

 نشستند و حسن پاشا در حملة اول به ناک افتاد.

ه کولی شاه اسماعیل در تعقیب سواران رو  ایلی از هدف اصلی نویش، 

 شری بود، غافل شد و از این هدفان ینیقراوالن ناص سلاان و پیادگ دستة

 دورتر رفت.

طل فت که نقشة نظامیش باسلاان سلی  نیز از این حملة ناگ انی دریا

 گشته و لشکرش در نار است.

شد که جناح هرگاه نان محمد استاجلو ه  مثل شاه اسمعیل موفق می

 مانیراست قوای ترک را دره  شکند، وسنان پاشا را شکست دهد. کار سپاه عث

-انن امکسید. زیرا در این صور  توپخانة سپاه، که تغییر ج ت آربه پایان می

ی هادن توپماند. ناصه که پرکرمیمصرف فایده و بیکلی بید بود. بهناپذیر بو

ادة پاه پیسانه سرپر آن زمان نیز به زودی و آسانی میسر نبود با از کارافتادن توپخ

ه شد و از قراوالن ناص سلاان ه ، کشری به کلی از دوسو محصور میینی

 شندان زیاد نبودند، کاری سانته نبود.

 لة شاهجای آنکه قوای ذنیره را به مقابنان بهلاان سلی با این همه س

ت راس اسماعیل فرستد، منتظر نتیجة حملة سواران نان محمد استاجلو به جناح

 سپاه نود گردید. 

زد و سواران باکی تی  میشاه اسماعیل نیز همچنان با کمال جسار  و بی
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محمد از جانب که نانکرد ولی در همان حال منتظر بود شپ را دنبال میجناح 

 شری را تما  کند.دیگر بدو پیوندد و کار محاصرة سپاهیان ینی
 

 محمد استاجلوكشته شدن خان

محمد استاجلو به جناح راست سپاه عثمانی، برنالف حملة حملة نان 

ز اتر تهآهس وشاه اسماعیل به نتیجة قاعی نرسید، زیرا نان استاجلو دیرتر از شاه 

 افت کهیطوری که سنان پاشا، فرمانده سواران آناطولی فرصت بهوی حمله کرد. 

در کار جنگ بیندیشد، و شکست جناح شپ را تالفی کند. این سردار شون 

« اهعزب»مشاهده کرد که به سبب حملة ناگ انی و سری  شاه و سواران او دستة 

مد محناها به کناری روند، بیش از آنکه ننتوانستند در جناح شپ از جلو توپ

شت به پ ها در جناح راست فرمان داد کهبه سپاه ترک نزدیک رسد، به دستة عزب

ای هرادهها نیز اطاعت کردند و از روی زنجیرها و عتوپخانه منتقل شوند. عزب

د ت آزاها رفتند. بدین ترتیب توپخانه در جناح راستوپ با زحمت به پشت توپ

واران سمحمد که پیشاپیش ن کرد. نانرا گلوله بارا« محمدنان»شد و سواران 

 تانت، به ناک افتاد و نیمی از همراهان وی نیز تلف شدند.اسب می

سنان پاشا پز از این پیروزی قسمتی از سواران نود را به تعقیب بقیة سواران 

محمد فرستاد، تا آنان را متفرق کنند و از حملة تازه بازدارند. سلاان سلی  نان

آمد استفاده کرد و شون نیالش از جناح راست سپاه آسوده ن پیشنیز فوراب از ای

شد، با تما  قوائی که درانتیار داشت، از پ لو بر شاه اسماعیل و سواران وی 

ها و حیوانا  بارکشی را که گرد داد حصار ارابهحمله برد. در همان حال فرمان 

ها شریو با این عمل ینی شری تعبیه شده بود، در دو نقاه شکافتند،نظا  ینیپیاده
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ه  که تا آن زمان محصور بودند، آزاد شدند و سواران شاه را هدف تیرهای 

 تفنگ سانتند.
 

 درهم شکستن سپاه قزلباش

ا زلباش رها هفت بار متوالی شلیک کردند و بسیاری از دالوران قشریینی

و  انتانی تبه ناک افگندند. در همین ضمن شاه اسماعیل مکرر به توپخانة عثم

دیک به ، و سواران قزلباش نز(61دهفت بار به ضرب شمشیر حلقة زنجیرها را برید

شون  های توپ ناشیز کردند. ولیشری را در پز عرادهانداز ینیسیصد تفنگ

اهان همر وسلاان سلی  با قراوالن ناص و شادی پاشا نیز با سواران نود بر شاه 

 هی ازافتاد. عاقبت شاه اسماعیل با گرووی حمله بردند. شکست در ایرانیان 

ز اقورشیان در میان سواران دشمن محصور شد. با این همه در کمال رشاد  

یان ه توپچبیگ مالقوچ اوغلی فرماندکرد و در آنجا بود که با علینود دفاع می

 ود بارو گشت. این مرد که سرداری قوی هیکل و زورمند و پ لوان بترک روبه

شاه  بیگ به شاه حمله برد و بر یکدست او زنمی زد. ولیورعلیبرادر نود ن

د ی  شناسماعیل شنان با شمشیر بر فرق وی نوانت که کاله نودش با سر به دو 

آن  زا اند که سلاان سلی  نیزنوشته (62دو شمشیر شاه تا گردن وی فرود آمد.

 (63دضربت درشگفت شد و شاه را به قو  بازو تحسین کرد.

ا نیز مجروح شد و درصدد برآمد پحال شاه اسماعیل بر دوش و  در همان

که نود را از آن گیرودار برهاند ولی ناگاه اسبش در گل فرو رفت و بر زمین 

ای از سواران ترک برای کشتن او پیش تانتند. ولی میرزا غلتید، و دسته

بسیار  سلاانعلی نا  افشار از سران قزلباش که در صور  و لباس به شاه شباهت

وران به داشت، به مدافعه برناست و نود را شاه اسماعیل معرفی کرد و حمله
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گمان اینکه به راستی ش ریار ایران است، او را زنده نزد سلاان سلی  بردند. 

هزار مرد و دانستی که من با دویست مگر تو نمی»سلاان عثمانی ازو پرسید: 

پز شگونه با سپاهی اندک به  ا  شری به جنگ آمدهتوپخانه و سواران ینی

« سبب نلقی را به کشتن دادی و نود را گرفتار سانتی مقابله آمدی و بی

گری همچنان به جای شاه در جواب گفت: علی در عال  انالص و صوفیسلاان

دانست  که نود را به حصار دانست  که لشکر تو بسیار است، ولی نمیمن می

کنی! در همان حال ننرآقا نا  عقبی بدنا  می اندازی و در دنیا وتوپخانه می

 (64دمعروف به آ  شکن، از م تران سپاه ایران اسب نود را به شاه اسماعیل داده

و شاه بار دیگر به جنگ و کشتار دشمن پردانته بود. شون فریاد و غوغای او و 

علی سواران ترک و او را همراهانش به گوش سلاان رسید و دریافت که سلاان

ریب داده و بدین وسیله پادشاه نود را از مرگ قاعی رهانیده است، نشمگین ف

 (65دشد و فرمان داد که آن سردار فداکار را گردن زدند.

و  اعیلسنان پاشا فرمانده میمنة سپاه ترک پز از آنکه به شکست شاه اسم

ه ، کیرانسوارانش اطمینان یافت، سواران نود را به تعقیب سواران و پیادگان ا

 ست وهنوز وارد میدان جنگ نشده بودند، روانه کرد و این دسته را دره  شک

ن دستة دیگر از سوارا (66دمتفرق سانت و تما  اردوی ایران را غار  کرد.

 ب دنبالشرا تا فرا رسیدن « محمد استاجلونان»عثمانی ه  باقیماندة سپاهیان 

 کردند و بسیاری از ایشان را کشتند.

پاشا در جنگ شالدران اهمیت بسیار روش نظامی سنان مورنان ترک به

محمد استاجلو و سواران او را اند و معتقدند که اگر او با زبردستی نانداده

داشت، شکست سپاه ترک آورد و از میان برنمیتیررس توپخانة عثمانی پیش نمی
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 مسل  بود.

ه ی ودشاه اسماعیل شون مقاومت در برابر آتش توپ و تفنگ دشمن را ب

دند د آمدید، فرمان داد که کرنای نوانتند و با قریب سیصد سوار که بر او گر

 وارانسکنان نود را از معرکه بیرون کشید و راه تبریز پیش گرفت. بقیة جنگ

ودند، ته بمیمنة سپاه قزلباش ه  که میسره لشکر ترک را در آغاز نبرد دره  شکس

ز اسلی   لاانل شاه از میدان بدر رفتند. سدلیرانه بر قلب سپاه دشمن زدند و دنبا

داشت. ان بازب ایشای کرده باشند، سپاه ترک را از تعقیبی  آنکه مبادا ایرانیان حیله

ه ماندولی در آغاز شب معلو  شد که از لشکر ایران اثری در آن حدود باقی ن

 تند.ردانماندة اردوی ایران پاست. آنگاه سربازان ترک به شپاول باقی
 

  تلفات دو سپاه

ت تلفا  دو سپاه در جنگ شالدران، که از ساعت نه و نی  تا سه ساع

از  سید کهرمی بعدازظ ر، دوا  یافته بود به گفتة نویسندگان ایرانی به پنج زار تن

لی و د.آن جمله دو هزار کز از سپاهیان قزلباش و سه هزار از لشکر ترک بودن

 سته ودد تلفا  نود را از سی تا ش ل هزار دانای از نویسندگان ترک عدسته

د کل یز عدناند. یکی از مورنان ترک تلفا  سپاه ایران را دو برابر آن پنداشته

 3329ا رتلفا  را هشت زار و دویست و شانزده نفر و عدة کشتگان لشکر عثمانی 

 .(67دنفر نوشته است

ی ردوایل و میمنة در سپاه عثمانی سواره نظا  میسره از حملة شاه اسماع

عاده الوقفهای سپاه آسیب قزلباش تقریباب به کلی نابود شد، ولی بر سایر قسمت

زلباش وای قیعنی میسرة قمحمد استاجلو نرسید. در سپاه ایران نیز به سواران نان

 تلفا  سخت وارد آمد.
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ی، محمد استاجلو، ساروپیره قورشی باشاز سرداران بزرگ قزلباش نان

ف السلانه، میرسید شریهلل حاک  نراسان، میرعبدالباقی وکیلحسین بیگ

، االشراف نجفصدرقاضی عسکر، نلفابیگ حاک  بغداد، سیدمحمد کمونه نقیب

در حاک  بردعه و گنجه، برا بیک کوسه، سرداربیگحمزهبیگ، علی سلاان

 اغزیوارنان حاک  مغان به ناک هالک افتادند.

یگ بنجقسآقا ایلی. حسنی رو اپاشا امیراالمراز سرداران عثمانی نیز حسن

 بیگبیگ سنجقبیگ صوفیه، طورعلیاوغلی سنجق چبیگ مالقو، علی(68دموره

ی، سبیگ قره، محمدبیگ سنجق(70دبیگ پریزرندبیگ سنجق، سلیمان(69دسلستره

، (71دبیگ نیگدهبیگ قیصریه، اسکندربیگ یوسف اوغلی سنجقبیگ سنجقاویز

بی بیگ نیکواوغلی سنجقبیگ میخالش ری و مصافیبیگ بیگسنجقوغلیاقارلی

 کشته شدند.

انند مود و اند که اگر لشکر سلاان سلی  مداف  نبمورنان ترک غالباب نوشته

شد، بر میبود قاعاب عدد کشتگان سپاه عثمانی شندین براسپاه قزلباش متعرض می

رانش داشت، و سردانظا  کافی میو هرگاه لشکر قزلباش توپ و تفنگ و پیاده

ردند نوکردند، بدان آسانی شکست نمیمست نبودند و با عقل و تدبیر جنگ می

تان توانستند مدتی اردوی عثمانی را مشغول دارند. مخصوصاب شون زمسو می

ز ود بانلحه دهد و به کشور اشد که تن به مصنزدیک بود سلاان سلی  ناشار می

 (72دگردد.
 

 از جنگ  بعد . 11

 غنائم جنگ

پز از آنکه میدان شالدران از سپاه قزلباش نالی شد، شنانکه پیش از این 
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اشاره کردی ، سربازان ترک اردوی ایران را غار  کردند و غنائ  و اموال و زر و 

 شنگ آوردند.سی  فراوان به

زی به گفتة مورنان ترک شند تن از زنان ایرانی ه  که در لباس سربا

لی  سدست سربازان سلاان هران نود به میدان جنگ آمده بودند، بههمراه شو

ن آیز از ان  نشاه اسماعیل به نا  ب روزه نان  و تاجلی نافتادند و دو زن از حر  

 (73دجمله بودند.

گ ن جنگذشته از زنانی که اسیر شدند. جسد بسیاری از زنان نیز در میدا

ک ناهبا تشریفا  مخصوص نظامی ب پیدا شد که به فرمان سلاان سلی  آن ا را

ود نالهکسپردند. این زنان دلیر، به گفتة نویسندگان ترک، با زره و نفتان و 

دوشادوش شوهران نویش در جنگ شرکت جسته به ناک هالک افتاده بودند. 

به همین سبب پز از جنگ شالدران در دنیا معروف شد که شاه اسماعیل 

 ند.!اودهردوی نود داشته که در حدود ده هزار برانی از زنان شمشیرزن با ااسو

طوری در کتاب تاریخ امپرا (74دیکی از مورنان ایتالیایی به نا  ساگردو

 نویسد:عثمانی در این باره می
 

س در میان کشتگان اجساد زنان ایرانی پیدا شهد کهه در لبها» ... 

مردان جنگ به میدان آمده بودنهد تها در سرنوشهت شهوهران نهود 

ک و در افتخار نبرد س ی  باشند. سلی  بهر جهرأ  و دلیهری و شری

پرستی ایشان آفرین گفت و فرمان داد که با تشهریفا  نظهامی وطن

 «آنان را به ناک سپارند.
 

از زنان حر  شاه اسماعیل ب روزه نان  زن عقدی و تاجلی نان ، به گفتة 
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پاشازاده از سرداران  تجلی نان  که اسیر مسیح (75دمورنان ترک، معشوقة او بود.

سر برد، یک جفت هترک شده بود، پز از آنکه دو شب در اردوی عثمانی ب

فاوه از لعل سانته شده بود و یک طاق آن شکسته گوشوارة نود را که به شکل 

و در لباس مردانه از اردوی دشمن به  فدیة نجا  دادبه مسیح پاشازاده  (76دبود

ب ا لعل ببرک نا  داشته و هر قاعه لعل آن به تبریز گریخت. این گوشوارة گران

  (77داندازة کف دستی بوده است.

اجار تدربارة فرار  (78دنویسندة تاریخ گرانب ای عال  آرای شاه اسماعیل

 نویسد:نان  دیا تاجلوبیگ ( شنین می
 

یر در جنگ شاه اسماعیل با سلاان سلی  زنی نقابهدار در میهدان شمشه» ... 

ه جنگید. این زن تاجلو بهیگ  زن شهیخ اوغلهی دیعنهی شهاان میزد و با ترکمی

...  نواست او را دستگیر کند، ولی توفیق نیافهتاسمعیل( بود. سلاان سلی  می

کز  نان را با سیصدنقابدار پز از فرار شاه اسماعیل مفقود شد. شاه دورمیش

ن  اجلو نهابهود. تهبه دنبال او فرستاد که مگر او را پیدا کنند، زیرا که در تبریز ن

 میهرزا رود. اتفاقهابدانست به کجا مهیزن  برداشته از میدان بدر رفته بود و نمی

ای نان شاملو، بارنانه گرفتهه از اصهف ان بهرحسین اصف انی وزیر دورمیششاه

د آمد آورد. شون دو منزل از تبریز بیرون آمد، رسید به آن صحرا و فرونان می

ش نبر نداشهت. تهاجلو بهیگ  بهه او برنهورد و او و از شاه و از شکست قزلبا

د کهه بیگ  را برداشت که برگردد و از راه مراغه بدر رود و شاید سراغ شاه کنه

نان برنورد و به ندمت شهاه رفتنهد. شهاه بهه بهیگ  کجاست، که به دورمیش

 عناب و نااب بسیار کرد، که ترا به جنگ شکار! اگر پز از این شنهین کهاری

 «  کشت...کنی ترا نواه
 

شاه اسماعیل میرزا شاه حسین اصف انی را به پاداش ندمتی که به نجا  
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« وزار  و نظار  دیوان شاهی»کرده بود به منصب عالی « تاجلی نان »دادن 

توان دریافت که بدان زن عشق و عالقة وافر مفتخر گردانید. و از این کار او می

 نویسد:باره می داشته است. نویسندة تاریخ ج ان آرا در این
 

ر و منصب وزار  و نظار  دیوان اعلی را، به سبب جان سپاری کهه د» ... 

ه باب رسانیدن یک دو نفر از مخدرا  سرادق جاه و جالل در درگزین به درگا

سهلک  سپ راشتباه، یعنی وحید افراد انسانی میرزا حسین معمار اصف انی، که در

 فرمودند و مقرر شد که آن جناب مننان بود، مرحمت مالزمان نواب دورمیش

رکان احی  االستقالل واالنفراد متع د سرانجا  امور سلانت گشته جمی  امرا و 

وقهوف او در ههیچ م مهی از م مها  دولت عاشیة متابعتش بر دوش گرفته بی

 ...« (79دجزئی و کلی دنل ننمایند
 

 اب درطوری که گذشت مورنان ایرانی ه  وجود زنانی را که با نقبه

فوی  ریار صشاند. منت ی شاید به احترا  اند، تصدیق کردهزدهشالدران شمشیر می

 اند.صریحاب از اسیر گشتن زنان وی شیزی ننوشته

یان سرنوشت ب روزه نان ، زن دیگر شاه اسماعیل را در صفحا  آینده ب

 نواهی  کرد.

 

 خان به تبریزرفتن سلطان سلیم

نان به اردوگاه عثمانی بازگشت سلاان سلی پز از پایان جنگ شالدران  

د ز روو همان شب احمدپاشا هرسکلی اوغلی صدراعظ  را مأمور کرد که به تبری

 زیر و پایتخت دولت صفوی را تصرف کند. مرد  تبریز را نیز به موجب فرمان

 دعو  کرد که از صدراعظ  عثمانی اطاعت کنند:
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 خانتصویر سلطان سلیم
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 قاش در قرن ده  هجریکار آقارضای ن

عبهدالوهاب رزقهت  اکابر واعیان سکان ناة تبریز، سیما فخرالسادا  میر»

سالمته، به عنایت و مراح  شاهانه سمت انتصاص یافته بداننهد کهه شهفقت و 

رأفت در ترفیه حهال مسهلمانان و تاییهب قلهوب عجهزه و مسهکینان و تثمهی  

یش از پیش است. همه کهز مصالح ملک و ملت و تنظی  مناظ  دین و دولت ب

را شکر ایزد متعال واجب است که ایشان را از دست ظله  شنهین ظهال  غهدار 

بخش ما را بر سر ایشان گسترانید. حالیا پهیش از رهانید و سایة عدالت سعاد 

نزول اجالل اردوی همایون بر افاضة عدل و انصاف و ازالهة جهور و اعتسهاف، 

فخ  ذوالقدراالت  والمجهد االشه  والنجابهة دستور مکر  و وزیر معظ  و کبیر م

العهال ، مقهرب الملهک فهیوالکر ، مدبراالمور بالرأی المصاب بین االم ، نظها 

الملک الصهمد، ةيالسلاانیه، مشیرالدولة الخاقانیه، الخاص به مزید عناةالحنر

ا والدین احمد، دامت معالیه، بهدان جانهب فرسهتادی . شهون پاشهای ینمبارز الد

لیه به ش ر تبریز فرود آید با انهواع تعظهی  و تبجیهل و تکهری  و تجلیهل امومی

و انقیاد بشنوید و امتثالش را از صمی  دل و جهان قیها  دوید او در *پیشداد د (

شهما عهین عنایهت و محهض حمایهت دانیهد. تا  نمایید و این معنی را دربارة 

 .«(80دو تسعمائةالمرجب سنه عشرین الیو  الثانی من ش ر رجبتحریراب فی
 

 نان سرداران و بزرگانبامداد روز جمعة سو  ماه رجب سلاان سلی 

ودند، ده بلشکر را با داد و به کسانی که در روز جنگ دلیری و مردانگی نشان دا

 د، ونلعت و پاداش عاا کرد. اسیران قزلباش را نیز به فرمان وی گردن زدن

 کشتگان دو سپاه را به ناک سپردند.

 ، بهرای دیدار ب روزه نان  زن شاه اسماعیل، که اسیر گشته بودسپز ب

 و دلجویی کرد.ا شادر مخصوص وی رفت و با م ربانی و احترا  از

                                                           

 . احتماالب پیشواز بوده است.* 
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 واران دست آمده بود، به سردروز دیگر نیز غنائمی را که از آن جنگ به

 های ایران شیزی برای نود برنداشت.سربازان بخشید و جز بیرق

شالدران راه تبریز پیش گرفت و از ش ر نوی، پز از آن از دشت 

 نویش، و نان ای برای سلاان مصر و سلاان سلیمان پسر و ولیع دفتحنامه

 .(81ددشبه جزیرة کریمه( و عبیدنان ازبک فرستاد« قری »تاتار 

اشا یری پپشنبه ن   رجب نیز دو تن از سرداران عثمانی به نا  در روز پنج

انصد پرد و الدین ادریز بدلیسی کُکین اوغلی را با حکی شلبی و احمد پاشا دوقه

ز اگر ا زند وشری به تبریز روانه کرد، تا مقدما  ورود وی را فراه  ساسرباز ینی

رف ا تصسران و سواران قزلباش کسی در آنجا مانده باشد، بکشند و اموالشان ر

 کنند.

ا   ب  حار رستروز ده  رجب در راه تبریز یکی از امیران قزلباش به نا

د ز بعپنجاه سوار به اردوی سلاان سلی  آمد و اظ ار اطاعت کرد. ولی سه رو

ت فرص اند تا هنگا معلو  شد که او و همراهانش به دستور شاه اسماعیل آمده

سلاان را بکشند. پز به فرمان وی همگی را گردن زدند، و سه روز بعد 

ود، بمده د و پنجاه نفر به اردو آنالدبیگ نا  از سران قزلباش را ه  که با ص

 کشتند.

سماعیل شون در ا نویسد که شاهمی خيالتوارقةيحقنویسندة 

شالدران شکست یافت برآن شد که دشمن را به حیله از میان بردارد. پز به 

جمعی از سران و افراد جانسپار قزلباش دستور داد که دسته دسته به اردوی 

ز در اطاعت درآیند، و همین که جمعشان به دو سه سلاان سلی  پناهنده شوند و ا

هزار رسید، ناگ ان شبی بر اردوی عثمانی شبیخون زنند و سلاان را بکشند. ولی 
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سلاان را ن انی از شون حار رست  به اردوی عثمانی رسید یکی از امیران ترکمان 

قصد وی و همراهانش آگاه کرد. سلاان دستور داد که ایشان را شکنجه و 

 .(82دتنااق کردند و شون حقیقت امر آشکار شد، جملگی را کشتنداس

. از نان به محلة سرناب رسیدشنبه شانزده  رجب، سلاان سلی روز پنج

ز اند تن ، و شهای گرانب ا مفروش کردهاین محل تا ش ر تبریز تما  راه را با قالی

 علما و اعیان ش ر با جمعی از مرد  به استقبال آمده بودند.

ه کپاهیان عثمانی در کنار ش ر فرود آمدند و سلاان سلی  امر کرد س

ور دست سربازان دست از کشتار و غار  و تصرف دارایی مرد  بازدارند. همچنین

عیل را که به فرمان شاه اسما (84دو مسجد حسن پادشاه (83دداد مسجد ج انشاه

شد رف هر کز باو اوقاف این دو مسجد در تص (85دویران شده بود، تعمیر کنند

 بگیرند و تصرف کننده را بکشند.

روز بعد که جمعة هفده  ماه رجب بود، سلاان سلی  به مسجد حسن 

نت هل سپادشاه ددر میدان صاحب آباد( رفت و نماز گزارد و نایبب به قاعدة ا

  ه ناو جماعت نابه نواند. ولی شون نابه به نا  پادشاه رسید، به جای آنک

ل سماعیالسلاان بن السلاان ابوالمظفر ا»ر زبان آرد، گفت: سلاان سلی  را ب

 لاانب ادرنان ... سرداران ترک شمشیرها کشیدند تا نایب را بکشند، ولی س

 «سلی  نگذاشت و گفت که زبانش عاد  کرده است و گناهی ندارد.

سپز سلاان سلی  دستور داد که تما  نزائن و اموال شاه اسماعیل و 

از نقد و جنز، تصرف کنند و احمدبیگ قاپوشی باشی را مأمور سران قزلباش را 

ش ر تبریز را مرکز فرماندهی سپاه نود سانت، زیرا این کار کرد. پز از آن 

مصم  بود که زمستان را در تبریز بگذراند و سراسر آذربایجان را مای  سازد، و 
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 در آغاز ب ار به عراق و اصف ان و فارس حمله برد.
 

 ن سلیم به خاک عثمانی سلطا تبازگش

 ووقه ولی مد  توقف او در تبریز از هشت روز بیشتر نشد. زیرا هرشه آذ

ابود ه و نهای اطراف آن بود، به فرمان شاه اسماعیل سونتغال  در ش ر و آبادی

دوی توانست نوراک کافی برای ارمیکرده بودند، و سلاان عثمانی به زحمت 

و  علوفة الز  را از گرجستان و کردستاننویش فراه  سازد. گند  و جو و 

 آذوقه نریدند و با فرا رسیدن زمستان تدارکهای گزاف میارمنستان به قیمت

 شد.دشوارتر می

امی های سیاسی و نظها نیز با نقشهشریسربازان ترک و مخصوصاب ینی

 زود بانهای نواستند زودتر به نانهسلاان سلی  در ایران موافق نبودند و می

ها شریگردند. هنوز دو روز از ورود سلاان به ش ر تبریز نگذشته بود که ینی

کجا آغاز مخالفت کردند و با آنکه به فرمان سلاان مواجب سه ماهشان را ی

-ار علیکنودداری نمودند. و این « شوربا»پردانتند، باز هنگا  ظ ر از گرفتن 

 الرس  نشانة اعتراض و نانرسندی ایشان بود.

 ان راشری و جمعی از سران ایشسلی  آغا یعنی فرمانده سپاه ینی سلاان

راضی سربازان شرا شوربا نبردند  علت نا»نزد نود نواند و با غنب پرسید: 

انعا   اند،ا ، از غنائ  س   قابلی بردهبودنشان شیست  سه ماه مواجب پیش داده

 «نواهند اند، دیگر شه میفتح را دو برابر دیگران گرفته

استدعای ما و سربازان این است که به »آغا و سران سپاه در جواب گفتند: 

همین فتح بزرگ قناعت فرمایند و زودتر به مرز و بو  رو  دآسیای صغیر( باز 

و شون سلاان سبب این استدعا را سنوال کرد، بیست و ش ار ساعت « گردند.
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 م لت نواستند تا جواب نود را نوشته تقدی  کنند.

 د:شآن روز عرینة سربازان به منمون زیر برای سلاان فرستاده فردای 
 

 نزدیک ش ل و پنج زار نفز در مملکت ما و نزدیک بیست هزار نفهر» ... 

در ناک ایران به ت مت رفض و الحاد طمعة شمشیر غدر و بیداد شهد. علمهای 

 ر تعصب ما ما را از معنی رفض و الحاد به نوبی آگاه نسانتند و اعلیحنهبا 

گنهاه سلاان را نیز اغفال کردند و موجب ریخته شدن نون این مهه نفهوس بهی

سهنت  شدند و ما را به کشتن مسلمین برانگیختند. آیا در مملکتی که مانند اهل

ا در اوقا  پنجگانه اذان محمدی گویند، و وضو گرفته نمهاز را بهه جماعهت اد

-حمدرسهولم اله اال اهلل، ال» کنند، و روزه گیرند، و قرآن نوانند، و کلمة طیبة 

 توان کشت همیشه بر زبان جاری سازند، مرد  را به شه حجت شرعی می« اهلل

حی علی »و « اهللاش دان علیاب ولی»اگر دست باز نمازگزاردن و در اذان و اقامت 

گفتن نالف شرع است، شرا شافعیان گاه دسهت بهاز و گهاه دسهت « نیرالعمل

انند مناره ماگرشه بدعت است اما « اهللش دان علیاب ولیا»گزارند، و بسته نماز می

به مسجد سانتن، بدعت حسنه اسهت و همهه مقهر و معتهرفی  کهه علهی ولهی 

 گویند.می« حی علی نیرالعمل»های صبح نداست، و مؤذنان ما ه  در اذان

ند کهه است که ما با ایرانیان جنگ نخواهی  کرد، و هرگاه فرمای راستی این»

-ر ملک است، این مملکهت ویهران بهه ایهن همهه نهونریزی نمهیجنگ بر س

 ...« (86دارزد
 

د ا گرسلاان از این عرینه سخت متأثر شد. فرمان داد تا علما و قنا  ر

 آورند و دربارة این مسنله ازیشان استفتاء کرد که:

یوع شآیا مذهبی كه با اقدامات صوفی اوغلی )شاه اسماعیل( در ایران »

 «ا باطل؟یافته حق است ی
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 علما جوابی بدین منمون نوشتند:
 

شون در پیشگاه علمای مذهب حقة اهل سنت و جماعت به ثبو  رسیده » 

است که این مذهب مخالف قرآن و سنت و جماعت است، لذا باطل و عهدول 

تهد از اسال  است. هر کز از مسلمانان این طریقه را بپذیرد و پیهروی کنهد مر

کهه  واجب است که مرتدان را به سزا رساند و نگذارداست، و بر پادشاه اسال  

  در ممالک اسال  این مذهب ناحق شیوع و روار یابد. زیهرا قهرآن را کهه کهال

داننهد ومعهانی نداست و کال  قائ  به تکل  است، اینان حادث و مخلهوق مهی

کنند. و در هر نوع مسنلة شهرعیه کهه در حقهش محکه  شریفه آن را تأویل می

و  آورنهد،اس را قبول نکرده عمل را در ضد آرای اهل سنت به جا مینباشد، قی

-دانند، و اجماع امت را مشروع ندانسته شهیخین ذویاین ضدیت را واجب می

-گوینهد، و در حهق ا ورین را غاصب نالفت و مرتد قهرار داده ناسهزا مهینال

شهنی   سهیارههای بالمؤمنین عایشه انواع افترا و ب تان روا داشته مت   به ت مهت

کنند، و غالب اصهحاب کبهار، منجملهه غالهب عشهرة مبشهره و نموده لعنت می

 کنند، و اهل سهنتمی و تحت الشجره را تکفیر کرده سب  ه و بدرف اصحاب ص

رای را بدتر از کافر حربی معرفی نموده مال و جان و عرض مسلمانان پاک را به

ده ل و حالل را حهرا  کهردانند. غالب شیزهای حرا  را حالنودشان حالل می

 «(87ددهند ...احکا  قرآن را تغییر می
 

د. واندنننان همین فتوی را به اردو فرستاد تا برای سربازان سلاان سلی 

ان را ین سخناگفتند که ما شریان گرشه به ظاهر آرا  شدند، ولی باز ن انی میینی

  .سبب با ایرانیان بجنگیتوانی  بیشنوی  و نمیتازه می

 وراخدر همان شب نیز سه تیر بسراپردة سلاان زدند و تیرها شادر را س

 کرد، ولی هرشه جستجو کردند مرتکبان را نیافتند.
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سلاان ناشار تن به رضا داد و آمادة بازگشت شد. نخست گروهی از 

ر و زرگ هنرمندان و صنعتگران ایرانی تبریز را، از شاعر و نقاش و نویسنده و

گران ش ر، برگزید و با جمعی از تجار و توان (88دناف و امثال ایشاباف و صحقالی

زب، به ع ای از سربازان ترک، معروفکه یش از هزار نانوار بودند، همراه دسته

اعیل و . نزائن شاه اسم(89ددر روز بیست و دو  ماه رجب به استانبول روان کرد

ا شند ود، بببه شنگ آورده ذنائر و نفائز و اشیاء گرانب ایی را ه  که در تبریز 

ز بعد ه روزنجیر فیل از اصابل شاهی، با این دسته به پایتخت عثمانی فرستاد. س

صغیر  سیاینیز نود با بقیة لشکر از ش ر بیرون آمد و از راه ارمنستان متوجه آ

 شد. ب روزه نان  زن شاه اسماعیل نیز با اردوی او همراه بود.
 

 از تبریز تا آماسیه 

ا رنان در بازگشت، به جای راه نوی، طریق مرند و زنوز سلی سلاان 

 رس، بهود اانتیار کرد، زیرا که در این راه آذوقه بیشتر بود. هنگا  عبور از ر

ر باده سبب طغیان آب، نزدیک دو هزار تن از همراهانش غرق شدند. سربازان پی

-هعراد وها توپ هایی پر از باد از پوست بز، شناکنان از آب گذشتند.روی مشک

، از هایی که به ه  بسته و به آب افکنده بودندهای جنگی را نیز روی شوب

 رودنانه گذراندند و بسیاری از آن ا به آب افتاد.

ز روز دو  ماه شعبان ش ر نخجوان به تصرف سپاهیان ترک درآمد و رو

ت و رف  هفت  آن ماه قلعة ایروان گشوده شد. از آنجا سلاان به قارص و ارزرو

هیان سپا در روز بیست و هشت  همان ماه نبر رسید که قلعة بایبورد نیز به دست

 ترک افتاده است.

سلاان سلی  از ارزرو  راه اماسیه پیش گرفت و در روز شش  شوال سال 
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وارد آن ش ر شد. پنج روز بعد ش ار تن از رجال بزرگ دربار ایران به نا   920

ضی اسحق، مالشکراهلل مغانی و حمزه نلیفه با نامه و میر نورالدین عبدالوهاب، قا

از طرف شاه اسماعیل به اماسیه رسیدند. ریاست این هینت با میر هدایایی 

نورالدین عبدالوهاب بود و او مأموریت داشت که پز از تقدی  نامه و هدایای 

اان شاه، از سلاان نواهش کند که ب روزه نان  زن او را به ایران باز فرستد. سل

 نان در جواب به سفیران شاه اسماعیل گفت:سلی 
 

-صوفی اوغلی بنویسید که حنر  نداوندگار دیعنی سلاان سلی ( میه ب»

ن تها بدانهد کهه زنها (90دگوید زنش را به فتوای علمای اهل سنت به شوهر داد 

ن آشوهرشان به کا  قزلباشهان دادن شهه تهأثیری دارد ...  رمسلمین را در حنو

ن را دین و دنیاپرست علمها و اعیهان سهنیان ایهراه به اغوای مالهای بیروزها ک

 اندانت، و دنتران مسلمین را مثهل اسهرای کفهار حربهیزنده زنده به آتش می

تقها  دانست که منتق  حقیقهی انآیا نمیداد ... محل اطفای آتش ش و  قرار می

 دین را کههبی نواهد کشید، تا از آن مذهب ناحق عدول نکند و آن آنوندهای

و امهوال و اوالد و عیهال و ریخهتن نهون فتوای به جواز و حلیت ضبط امالک 

ن المؤمنین و سایر اصحاب کرا  و تهابعیناحق مسلمین و سب نلفای ثالث وا 

ای  هایی که نالف شرع انور اسهت و شهاند، به این درگاه نفرستد و بدعتداده

ربهی حعانش را بدتر و کمتهر از کهافر رفوع نسازد، او را و تابمسانته ممنوع و 

ه  بدون ضرور  مصهالحه بها کهافر حربهی حهرا   اشناس . در شریعت غر می

ه  رو نهوااست. انشاءاهلل رحمن باز در اول ب ار در قلب مملکتش بها او روبهه

 «شد و بار دو  باز بخت یکدیگر را آزمایش نواهی  کرد...
 

 شاه را به زندان افکندند. میرشند روز بعد نیز فرمان داد که سفیران 

عبدالوهاب و قاضی اسحق را به قسانانیه فرستادند و مالشکراهلل مغانی و حمزه 
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 کردند. بوسمح« ادرنه»ای نزدیک  نلیفه را در قلعه

تما   به ایران« ب روزه نان »نان از باز فرستادن امتناع سلاان سلی 

ز أثر کرد. حتی بسیاری اسالطین و علمای ممالک اسالمی را نشمگین و مت

نی سلمامعلمای عثمانی ه  او را بدین کار مالمت کردند و گفتند که هیچ فاتح 

 حق ندارد زن دشمن نود را که مسلمان است تصاحب کند.
 

 خانم  سرنوشت بهروزه

کت شد، برنی از مورنان دورة صفوی به شر که پیش از این گفتهشنان

ار یک از آث، ولی در هیچ(91دانداره کردهزنان ایرانی در جنگ شالدران اش

 ة اسیرربارنویسندگان ایرانی این زمان، که دردسترس نگارنده قرار گرفته است، د

ب شود. بنابراین آنچه در این باشدن زنان شاه اسماعیل شیزی دیده نمی

ن ا سلاایز بای ، منحصراب از تواریخ عثمانی، که نویسندگان بعنی از آن ا ننوشته

 اند، گرفته شده است.نان اول معاصر بودهلی س

ردن نان به قصد آزردن و تحقیر کبه گفتة نویسندگان ترک سلاان سلی 

 با وی ند وشاه اسماعیل مصم  بود که زن او ب روزه نان  را به ایران باز نفرست

رد که کهده مانند اسیری که از کفار حربی گرفته باشند، رفتار کند. ولی شون مشا

گمانی ب بدن این زن به ایران و نگ داشتن او در اردوی عثمانی، موجدز نفرستابا

 مد کهشری و نانرسندی علما گردیده است، درصدد برآسرداران و سربازان ینی

 ند.رسا از طریق دینی این مشکل را حل کند و مقصود ناپسند نویش را به انجا 

نی را، که نخست زاده از علمای بزرگ عثماپز روزی جعفر شلبی تار

شغل نتانجی یا منشی حنور داشت، و از ماه شعبان آن سال به مقا  قاضی 

عسکر آناطولی، که از مقاما  بزرگ دینی عثمانی بود، منصوب شده بود، احنار 
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فتوی نواست، و همین که قاضی « ب روزه نان »کرد و از وی دربارة شوهر دادن 

 ود با آن زن ازدوار کند.به این امر فتوی داد، امر کرد که او ن

ه به عقیدة مورنان ترک سلی  با انتخاب قاضی عسکر به همسری ب روز

شان سته ننواست تیر دیگری بر قلب حریف زند، و با این کار ناشاینان  نیز می

 و را جزاشایستة همسری با سرداران و جنگاوران نیست و « زادهشیخ»دهد که زن 

 ن داد.توابه اهل سبحه و دستار نمی

اد و دناطر سلاان ناگزیر به شنان ازدوار نامالوبی رضا جعفر شلبی به

 سرانجا  جان بر سر این کار گذاشت.

شری ین ینهنوز دو ماه از این ازدوار شو  نگذشته بود که بار دیگر سربازا

ز ایکی  پاشا وزیر مشاور سلاان، ودر اماسیه به شورش برناستند و نانة پیری

ر  ، غای به نا  حلیمی را، که معل  و مورد کمال احترا  وی بودعلمای عثمان

 شون کردند. این شورش و نافرمانی ده روز دوا  یافت. سرانجا  سلاان سلی 

« یکین اوغلاحمد پاشا دوقه»صدراعظ  سابق و « احمد پاشا هرسکلی اوغلی»

 ی کهصبدانست، اولی را از تما  مناصدراعظ  تازه را محرک و مسبب شورش می

 921محر  سال  18دست نود کشت. دداشت معزول کرد و دیگری را به

 هجری(.

به استانبول بازگشت، درصدد برآمد که علل اساسی ششماه بعد نیز شون 

ها را در تبریز و اماسیه پیدا کند و محرکان و مقصران اصلی را شریشورش ینی

ی را احنار کرد و سخن شرسفیدان ینیسزا رساند پز جمعی از سران و ریشبه

های مذکور به میان آورد و نود را غنبناک سانت و ت دید کرد که از شورش

اگر نا  مقصران و مفسدان را نگویند از سلانت کناره نواهد گرفت. پز از شند 
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روز گفت و شنید معلو  شد که محرکان شورش اسکندر پاشا آغا یا فرمانده سپاه 

اند، و در شورش اماسیه اوغلی عثمان سگبانباشی بودهیمیزشری و نایب او بالینی

 زاده جعفر شلبی قاضی عسکر نیز دست داشته است.تار

 سلاان سلی  از اینکه جعفر شلبی در اماسیه با شورش طلبان همدست

ران گشته بود، در اندیشه شد. زیرا قاضی عسکر تا زمانی که اردو به شالد

  و همواره افراد سپاه را به رعایت نظرفت و سرنوشت جنگ معلو  نبود، می

کرد. پز به شه علت بعد از شکست دشمن و آرامش و اطاعت دعو  می

 د ده بوکنندگان همدست شبازگشت سپاه تغییر روش داده و در اماسیه با تحریک

دی ها و پراکندگی سپاه برای قاضی عسکر شه سوشرینافرمانی و شورش ینی

 داشته است  

زاده جعفر بسیار ناگ ان متوجه شد که نیانت تار اندیشةسلاان پز از 

رد ب پی شلبی پز از ازدوار او با ب روزه نان  صور  گرفته است، و بدین نکته

ین ا بدتضی عسکر را آن زن ایرانی به شنین کاری برانگیخته باشد، اکه شاید ق

اک به نوسیله اردوی عثمانی پراکنده شود و سلاان ناگزیر از حملة دیگری 

 ایران منصرف گردد.

شوار دو نایب او آسان بود. ولی کشتن قاضی عسکر « اسکندر پاشا»اعدا  

ز ایکی  نمود. زیرا از آغاز دولت عثمانی تا زمان او هیچ سلاانی به کشتنمی

 علمای دین فرمان نداده بود.

د ز نواسلی  بعد از اندیشة بسیار مصم  شد که فرمان قتل جعفر شلبی را 

وجب مبگیرد. پز او را به حنور طلبید و ناگ ان پرسید: جعفر شلبی، به  او

رای بد و قوانین شریعت کسی که سربازان اسال  را به شورش و نافرمانی برانگیز

 های دولت توطنه کند، مجازاتش شیست باطل کردن نقشه
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 قاضی عسکر در جواب گفت: 

 ست.ه اعلیحنرتا، اگر گناهش ثابت شود مجازاتش مرگ ا

 سلاان نیره در ششمان او نگریست و گفت: 

 ه جعفر، تو نود حک  به اعدا  نویشتن دادی.

 نمود پرسید: ای که به ظاهر آرا  میجعفر با قیافه

 ه دلیل مقصر بودن من شیست 

 سلاان جواب داد: 

شری نیانت ترا فاش کرده و به درستی آن سوگند ه تما  سران ینی

 اند.نورده

 فت: قاضی عسکر گ

 نصافه استدعای عاجزانة شاکر از پیشگاه نواندگار آن است که عدل و ا

 ند. ش بماگناهی بر گردنرا رعایت فرماید و کاری نکند که ندای ناکرده نون بی

ل. دانست که سلی  سنگدل را بر سر رح  آوردن امری است محاجعفر می

 ولی از بی  مرگ جسار  یافت و گستانانه گفت: 

 کد با یگناه کشته بوالرشید شون جعفر برمکی را بیتا، هارونه اعلیحنر

 دنیا ندامت از ج ان رفت. کاری نکنید که به سرنوشت او گرفتار شوید.

 سلی  با کمال نونسردی جواب داد: 

االبد ناموش شود. حکمی که من با سمت ه صدای نائنین باید الی

با  ه توکا ، و حکمی پاه دادهفرماندهی عالی لشکر دربارة سرداران نیانتکار س

ودتر زای، هردو اجرا نواهد شد. برو عنوان قاضی عسکر دربارة نویشتن داده

 نود را برای مردن آماده کن!
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و ش شش  ارا به فرمان سلاان پی« بال یمیز اوغلی عثمان»و « اسکندر پاشا»

اد زه دگردن زدند و اجسادشان را جلو سگان اندانتند. ولی به قاضی عسکر اجا

فه نمین که پیش از مرگ نماز گزارد، و او را دور از انظار با ریسمانی ابریش

 کردند.

نالف اند علت قتل جعفر شلبی آن بود که بربرنی از مورنان ترک نوشته

ن ی که اینویسند سلاان سلی  روزه  بستر شد. می« ب روزه نان »امر سلاان با 

ین زن دان . ان ترا مرد درستکاری میجعفر، م»سپرد گفت: ه زن را به وی می

رازی ددست  سپار . مبادا با اومی نةًمتعه نیست، منکوحه است. او را به تو اما

یران نند اسرا بسوزان  با وی ما« اردبیل اوغلی»کنی ... من فقط برای اینکه دل 

« .ست ..مصون کن ، وگرنه زن گویندة الاله الی اهلل از این گونه تعرضا رفتار می

لی ت، وو شون بعد از آن شنید که ب روزه نان  آبستن است، به ظاهر شیزی نگف

 .(92دشورش سربازان را ب انه سانت و جعفر شلبی را مجازا  کرد

قدر سرنوشت ب روزه نان  پز از مرگ جعفر شلبی روشن نیست. همین

ب راقکرد و سلاان سلی  شخصاب مدانی  که در استانبول محتر  زندگی میمی

لسکة یک دستگاه کا 921احوال وی بود. شنان که در روز پانزده  ماه رمنان 

ود در حدسرا و یکدسته غال  و پنج هزار آقچه پول عثمانی داسبی با نه نواجه

ول به ستانبفرستاد تا از اهشتاد و سه تومان پول ایران در دورة صفوی( برای او 

 رود.« ادرنه»ش ر 
 

 نی پس از جنگ چالدران روابط ایران و عثما . 12

 سیاست شاه اسماعیل پس از چنگ چالدران

نان اول شکست شاه اسمعیل وقتی که در جنگ شالدران از سلاان سلی 
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نورد و مجروح شد، بیست و هشت سال داشت تا این زمان در هیچ جنگی 

شکست نخورده و زن  برنداشته بود و شون پیوسته نود را پیروز و دشمنان را 

دانست و نویشتن را کز را هماورد نود نمی ور دیده بود، هیچقم مغلوب و

 پنداشت.ناپذیر میشکست

و  شکست شالدران در انالق و رفتار او تأثیر فراوان کرد. نودنواهی

از  وریز غرورش به نومیدی و مالل مبدل شد. پز از آنکه از دشت شالدران به تب

مة ت. لباس سیاه پوشید و عماگرفآنجا به درجزین رفت، آن شکست را مات  

ی ونند سیاه بر سر ن اد و دستور داد که عمو  سادا  نیز سیاه پوشیدند و ما

ر ند و بیاه کرده  به فرمان وی س راهای سپاه سر بستند. پردة بیرقدستیار سیاه به

ی از اند که شون یکنوشتهنوشتند. حتی « القصاص»آن ا با نای سپید کلمة 

ر سال د سال پسری آورد، نا  او را القاص ن اد. از همان زنانش در همان

ود، نان را که جا  شرابش بشرابخوری به راه افراط رفت، و کاسة سر شیبک

 گذاشت.کمتر از دست می

گیری و نشونت و کشتار نودداری در ترویج مذهب شیعه نیز از سخت

هب تبدیل مذ کرد و به حکا  والیا  دستور داد که نلق ندا را برای ترک و

 نرنجانند.

 ش ازپز از آن درصدد برآمد که با دشمن از درصلح درآید، و شنانکه پی

ه و دوستان ایهاین اشاره کردی ، هینتی را به ریاست میرنورالدین عبدالوهاب با نام

زنش  نند ونان فرستاد تا قرارداد صلح منعقد کهدایای گرانب ا نزد سلاان سلی 

از به گر بتانند. ولی سلاان سلی  شون مصم  بود که سال دیب روزه نان  را بازس

ا به های او اعتنایی نکرد و سفیرانش رناک ایران حمله آورد، به درنواست

 زندان افکند.
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ی جویشاه اسماعیل شون حریف را در دشمنی پایدار دید، ناگزیر به شاره

 سرداران برناست. نخست نورعلی نلیفة روملو و محمدبیگ ایغو  اوغلی از

غار   وبه قتل « سیواس»را مأمور کرد که در نواحی از زنجان و نامی قزلباش 

 ن ازپردازند. ولی این دو سردار کاری از پیش نبردند و در نزدیکی ارزنجا

ر االنسپاهیان ترک شکست یافتند و نورعلی نلیفه به هالکت رسید دجمادی

 هجری(.  921سال 

دی  قاستاجلو برادر نان محمد، حکمران  پز از آن شاه اسماعیل قرانان

ند ا بسوزارها دیار بکر، را به آن والیت روانه کرد تا در راه اردوی عثمانی آبادی

نکه   با آدار هگاه بر اردوی دشمن بتازد. این سرو آذوقه را نابود کند و گاه و بی

از  انت،قلعة دیار بکر را محاصره کرد و جمعی از سربازان ترک را به ناک اند

 ع دة گشودن آن قلعه برنیامد و سرانجا  به تیر تفنگی کشته شد.

نزد  دایاییهه  از در اتحاد درآمد و « عالءالدولة ذوالقدر»شاه اسماعیل با 

وی فرستاد و تحریکش کرد که در سرحدا  قلمرو نویش بر قالع عثمانی 

ملة حها برای ای را که سلاان سلی  در آن قلعهحمله برد و آذوقه و ذنیره

 ی شنینیک ودیگری به ایران فراه  آورده بود، غار  کند. عالءالدوله نیز به تحر

 ی همتونان با سپاه بسیار به دف  کرد، ولی این کار سبب شد که سلاان سلی 

سو ووکگهجری قوای ذوالقدر را در محل  921الثانی سال گماشت و در ماه ربی 

دست جنگ کشته شدو سراسر متصرفاتش به دره  شکست. عالءالدوله در این

 نان افتاد.سلاان سلی 

-هجری بار دیگر شاه اسماعیل سفیرانی به نا  کمال 921در اوانر سال 

ای دوستانه به دربار استانبول بیگ و ب را  آقا با هدایای گرانب ا و نامهالدین حسین
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ی ایران را در نان درنواست صلح کرد. سلاان سفرافرستاد و از سلاان سلی 

بوسی که نشان سال به حنور پذیرفت، ولی آئین دست روز سو  شوال آن

دوستی و محبت بود انجا  نگرفت. روز دیگر نامة شاه اسماعیل را به شرح زیر 

 در حنور سلاان نواندند:
 

 خان:آخرین نامة شاه اسماعیل به سلطان سلیم
دسهتگاه، نورشهید  حنر  سامی مرتبت عالی منقبت سلانت پناه عدالت»

آرای، ناهیهد انتفهاع فر اسکندر در، دارای ممالکرفعت، جمشید رتبت، فریدون

برجیز ارتفاع، افتخار اعاظ  السالطین، اعتناد افهان  الخهواقین، رافه  اعهال  

اآلفهاق، فی ةمعدلتاالسال  والمسلمین، المنتشر مناشیر والدین، حامیالملک

-غيةا الستحقاق، المؤیدمن عندالملک االله، الظاهر تباشیر نصفته من افق ا

واالقبهال،  المعدلة والحسةنة والوةوکةالسطنة و 

ایده به کمال لافهه و احسهانه.  سلاان سلی  شاه، ایداهلل میامن ملکه و سلاانه و

شرایف دعوا  طیبا  محبت آیا  و لاایف تحیا  زاکیها  مهود  سهما  

که طراو  ازههارو ننهار  « فحا ان لربک  فی ایا  دهرک  ن»مقتبز از انوار 

گلزارش صفا بخش ناطر ارباب صدق و صفا و روح افهزای ضهمایر اصهحاب 

 ،بود و نسی  دلگشای آن روح ارواح و مفتح ابواب فتهوح باشهد صداقت و وال

متحف و م دی و مبل  و مؤدی داشته من ای ضمیر منیر م ر تنهویر آنکهه بنهابر 

  مود  و صفا که از مقتنیا  آثار عالقهة و انتظا استحکا  قواعد محبت و وال

ابو  و بنو  و متمما  اطوار راباة فتو  و مهرو  اسهت و در سهوابق ایها  

بات  و احق تحقق آن از جانب حنهر  ابهو  مکهان فهردوس آشهیان انهاراهلل 

برهانه به نوعی منظور و مشه ود بهود کهه محسهود سهالطین اقاهار و مغبهوط 

  شنانچهه مسهتدعای شهیمة جبلیهه و مقتنهای الهدوانواقین امصار گشته علی

فار  اصلیة این محب است بدف  و رف  ارباب زی  و عهدوان و قله  و قمه  
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اصحاب عصیان و طغیهان اشهتغال نمهود، و بهه ههیچ وجهه از آنجانهب امکهان 

همیشهه احیهاء مراسه  مخالفت و احتمال منازعت ملحوظ و متصور نبود. بلکه 

د العهال  صهداقت یقینهی قهدیمی فیمهابین اومحبت موروثی صمیمی و اعالء م

امجاد سلانت نژاد حنر  فردوس مکهان نسهبت ایهن محهب را از حنهر  

یافت، و اشعة لمعا  نیز انتصاص و اتحاد در مجابی نالفت مرتبت ظ ور می

 تافت.نواطر و مرایای ضمایر از ایشان می

امهور مکمون ضمیر و مکنون ناطر تصویر معهانی آن بهود کهه هرگهاه در »

سلانت و م ا  مملکت به میامن معدلت و نصفت آن حنر  اتساق و انتظها  

 محّبةةباید تسهدید ایهن معهانی و تشهیید ایهن مبهانی بهه موجهب فرمهودة 

کیه ثبو  و تحقق پذیرد که در وقای  ملاالبناء، به نوعی  قرابة اآلباء

لهواز   و ملیه و حوادث دینیهه و دنیویهه از جهانبین وظهایف موافقهت امهداد و

موافقت اسعاد به ظ ور رسد. فکیهف کهه مظنهة تعهرض و مهدانلت و تصهور 

اد تعصب و مجادا . اما عجب از اعتقاد آن است که منشأ نشأه نالف، غیر افس

ة باطلهه ارباب فتنه و فساد و ایقاع اصحاب اغراض و عناد نبوده، از اقاویل کاذب

نهوار عیب را که مارح ابی باک آئینة ناطرو اباطیل الطائلة جمعی غرضناک بی

 وغیب است، مکدر سانته باشند، و ضمیر منیر را از انعکاس صور معانی صهفا 

ذلهک همچنهان از جبلهت کریمهه و محبهت وفاء ارثی و اتساقی پردانته. و مه 

االرکهان و  ةقدیمه تعجب تا  روی نمود که با وجود تأسیز آن قواعهد مشهید

 ود.أثیر اقوال و تغییر احوال تواند بالبنیان ت مستحکمةترصیف آن مقاعد 

علیه هر شند از اکناف انبهار توجهه ایشهان بهدین بهالد آثهار نهالف  بناءب»

رسید، قا  راباة اعتماد ننموده بسم  قبول مسموع مقتنیا  محبت و وداد می

شد، و شاهد عدل این کال  صدق آنکه در آن هنگها  شنانچهه بهه مسهامح نمی

ر عسهاکر اطهراف نکهرده بعهد از تهیقن آن انبهار بها علیه رسیده باشد، احنها

-وقهت« دیار بکر»مخصوصی شند از مالزمان رکاب و معدودی از مرد  حدود 

المقهدور آنچهه مرقهو  صهفایح النروره بصوب مقابله استقبال نمود، و حسهب
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شه اد  بهر تهو انهدانت. و شهون استنشهاق صحایف غیب بود بر لوایح عال  

روایح اصالح حین معهاود  ازریهاض احهوال ایشهان نسای  صالح و استرواح 

نموده، همگی همت و جملگی ن مت به امنیت بالد و فهراغ عبهاد مصهروف و 

ت منعاف بود. حمایت حدود اسال  مخزون نزینة نیت و مکنون گنجینة طوی ه

بود. مخالفت سالطین دیندار موجب انتالل مبانی دین و ایمان و سبب جرأ  

-من»شود. هر آینه به مقتنای حقیقت مؤدای صیان میو جسار  اهل کفر و ع

رعاية لحقةو  ، «ةالجناالنوین بالصلح ف واسبق بدنول بینسبق

باهداء آثار موافقهت و اشهعار شهعار مصهادقت  المحبةو وثوق  االخوة

، و ان نیهرٌ الصهلحٌ»مسابقت نموده و منهمون سهعاد  رهنمهون آیهة کریمهة 

وج هة  «المفسهدیناصلحوا بین مها وال تتبه  سهبیلالمؤمنین اقتتلوا فطائفتان من

توجه و قدوة تنبیه سانته سیاد  و نقابت پناهی، افاد  و افاضهت دسهتگاهی، 

و نورالدین عبدالوهاب را ج ت تأسیز اساس یگانگی و تغییر  ةامیر نورالسیاد

مخالفت و بیگانگی بدانصوب صواب مآب روانه گردانیده اسهت، و ترصهد آن 

اصالح کافة انا  و مصالح آن اسال  را متنمن اسهت، سهیادتمآب بود که شون 

الرس  السابق مشارالیه را به زودی روانه سانته اظ ار نصایص اتحاد ذاتی علی

ه الالیق فرمایند، و اکنون مدتی از آن گذشته و اثری بر آن مترتب نگشته، جوالو

بین بعنی امهراء قوف و شعور جانبه ناطر ناور نمود که شون در این اثنا بی

حدود طرفین تجاوز نموده صورتی شند به فعل آورده که موه  تبلیغا  محولة 

الصفاتست، همان که سهبب تسهویف و تعویهق آن باشهد. پناهی مرضی سیاد 

بیگ و عمدة االعاظ  ب را  آغا الدین حسینمآبی رفعت نصابی کمالل ذا امار 

دانند، فرستاد و تفاصیل حاال  به را که از زمرة نواص ارباب انالص این نان

انهد ماهی آگاهی دارند و معتمهد علیههکتقریر وافی مشارالی ما که از حقایق آن 

محول شد که هنگا  مجال مرفوع گردانند. یقین که مصالح عمو  انها  و انتظها  

العین سهانته فهتح ابهواب رنها و نشهر مناظ  امور جم ور اهل اسال  را نصب

قوافهل و رواحهل نواهنهد سایط و رسایل و تجویز آمد شد اسباب والنبعاث و
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فرمود، والحق از ارسال رسل و ابهالغ مراسهال  و بسهط بسهاط مفاوضها  و 

مکاتبا  غیرمالحظة فراغ حال عمو  برایا و جمعیت بال قاطبهة رعایها بهوده و 

ل هی زیهاده از آن ادری  نیست. شه وثوق به عنایت نامتناهی و اعتماد به کر  بی

ت که صور  دیگر متصور ناطر تواند شد. والهدعا مخلهد و مؤیهد و نهت  اس

 (93د«.محمد، به مقا  تبریز علی محمد و آل ةبالصلو

 

ندان زا به رنان به این نامه نیز جوابی نداد و باز سفیران شاه سلاان سلی 

ان ترکم وای با دویست غال  و کنیز گرجی اندانت. پز از آن شاه اسماعیل نامه

ا نی بای سلاان مصرالملک االشرف قانصوغوری فرستاد، و بر ضد سلاان عثمابر

وانه تان رشد. در همان حال نیز سفیرانی به مجارستان و ل ستان و صربساو متحد 

از طرفی  (94دکرد و سالطین این ممالک را به جنگ با سلاان عثمانی تشویق نمود.

ه رد آمدگسیه تورنال از تواب  اما نیز باقی ماندة صوفیان آناطولی را که در قلعة

هجری به تحریک و دستیاری وی  925بودند، تقویت کرد و ایشان در سال 

رای و امیراالم انت و تاز و غار  پردانتندتنرور کردند و در آناطولی به 

  سواررا که به دف  آنان رفت، کشتند. ولی سرانجا  از علی بیگ ش« قرامان»

 نوردند و پراکنده شدند.اوغلی وزیر عثمانی شکست 

ا بقسمتی از کردستان و گرجستان را ه   923نان تا سال سلاان سلی 

 اهللسراسر شا  و مصر تسخیر کرد و آنرین نلیفة عباسی مصر المتوکل علی

دو بعنوان نالفت دلخوش بود، مقا  نالفت را محمد ه ، که در آن کشور به

فت را ن نالند، سلی  از این تاریخ عنوااسپرد. و شنانکه برنی از مورنان نوشته

 ه  بر عنوان سلانت اضافه کرد. 

، با آنکه بیمار بود، از قسانانیه بیرون آمد تا 926نان در سال سلاان سلی 
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به اردنه برود و مقدما  حملة دیگری را به ناک ایران فراه  سازد. ولی در راه 

تسخیر سراسر ایران  ( و به آرزوی شو  نود، که926درگذشت دهشت  شوال 

 بود، نرسید.

 هجری به مرض 930شاه اسماعیل نیز در شب دوشنبه نوزده  رجب سال 

آذربایجان، در سی و هشت « سراب»سل در محل صائن کدوکی، نزدیک ش ر 

 سالگی وفا  یافت.
 

 مآخذ مهم مقالة جنگ چالدران : .13

 میالدی  1931 التواریخ، تألیف حسن روملو، شاپ کلکته در سالاحسن ه1

نی، ی اصف ا، تألیف محمد فریدبیگ، ترجمة فارسی میرزا عبدالباقی مستوفالتواریخاحسن ه2

 هجری، شاپ ت ران. 1330تا  1324های در سال

از   (Supp. 1326)، از مال احمد تقوی، نسخة نای کتابخانة ملی پاریز، تاریخ الفی ه3

 ف رست بلوشه.

  ران.ب به مال ابوبکر ت رانی، نسخة نای کتابخانة ملی ت، منسوتاریخ جهان آراء ه4

ید الدین ادریز بدلیسی، نسخة نای متعلق به آقای سع، از حکی تاریخ هشت بهشته 5

 نفیسی.

 الدین نواندمیر، شاپ ت ران.، تألیف غیاثالسیرحبیبه 6

 ی.، از قاضی احمد حسینی، معروف به میرمنشی قمی، نسخة ناخيالتوارخالصةه 7

 «.لیدن»، شاپ المعارف اسالمی ةدائره 8

 1274ل ، تألیف محمدبن ناوندشاه، معروف به میرنواند، شاپ ت ران در ساالصفاروضةه 9

 هجری.

 ، تألیف میرزابیگ جنابدی، نسخة نای.الصفویهروضةه 10

 از آقای الدین محمد منج  یزدی، صفحة نای، تألیف مالکمال پسر جاللالتواریخزبدةه 11

 سعید نفیسی.
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 ، نسخة نای، متعلق به آقای وحیدالملک شیبانی اسماعیلآرای شاهعالمه 12

 ری.هج 1314، از اسکندربیگ منشی ترکمان، شاپ ت ران در سال عالم آرای عباسی ه13

 ، تألیف ولی قلی شاملو، نسخة نای کتابخانة ملی ت ران.قصص الخاقانیه 14

جری ه 1307، تألیف محمدعارف ارزرومی در سال العامالخاص واالسالم بینانقالبه 15

یز که برای ه مناب  این کتاب نف 1308قمری در ت ران. نسخة نای کتابخانة ملی به نمرة 

 ناصرالدین شاه قاجار گرد آمده از این قرار است:

 التواریخ، از نواجه سعدالدین.تار 

 بیگ توقیعی.حقیقة التواریخ، از اسماعیل 

 نساء ، از ذهبی افتدی.مشاهیرال 

 نما، از مصافی افندی معروف به کاتب شلبی.تاریخ ج ان 

 السار، از دکتر ابراهی  افندی.مصباح 

، ستانبول، تألیف احمد فریدون توقیعی، معروف به فریدون بیگ، شاپ االسالطینمنشآته 16

 هجری. 1274در سال 

 پاریز. به نمرة ، نسخة نای کتابخانة ملی منشات فارسی و تركیه 17

   (Aneien fonds 78).از ف رست بلوشه 

راون وارد ب، از آغاز ع د صفویه تا زمان حاضر. تألیف پروفسور ادتاریخ ادبیات ایرانه 18

 انگلیسی.

 .1939، شاپ لندن، به زبان انگلیسی، در سال تاریخ كشیشان كرملیت در ایرانه 19

 لیسی، تألیف غال  سرور، شاپ علیگر.، به زبان انگتاریخ شاه اسماعیل اوله 20

در    (Dochez)، تألیف هامر، ترجمة فرانسه از مسیو دوشه تاریخ امپراطوری عثمانیه 21

 .42/1840های سال

 به زبان فرانسه. 1934، تألیف کلنل الموش، شاپ پاریز در سال تاریخ تركیهه 22

از هارتول،  ، ترجمة انگلیسی آن (Minadoi) ، از مینادویهای ایران و عثمانیتاریخ جنگه 23

 .1595شاپ لندن در 
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 باشی، شاپ استامبول.، تألیف منج صحائف االخباره 24

 ، به زبان فرانسه، شاپ پاریز.تاریخ الویس و رامبوه 25

 
 هایادداشت

وادة د نهزاسر فرخپاهلل، پسر سلاان ابراهی  ، پسر سلاان محمد، پسر کیقباد، فرح یمار پسر امیر نلیل .1

 ابوالمظفر منوش ر به ناقان.

 . در محل طبرسران نزدیک قلعة دربند.2

 309  . رجوع کنید به منشآ  السالطین احمد فریدون بیگ توفیعی شاپ استانبول، جلد اول، صفحا3

 .312تا 

ش رجهوع . اشاره به تار دوازده ترک و سرخ قزلباش است. برای اطالع یافتن از جزئیها  تهار قزلبها4

 .216تا  213، تألیف نویسندة این مقاله، صفحا  «زندگانی شاه عباس اول»ید به جلد اول کن

 .353تا  351. منشآ  فریدون بیگ، جلد اول، صفحا  5

هجهری  914کرد و دولتش در سهال . مقصود باریک بیگ پرناک است که در عراق عرب حکومت می6

 قمری به دست شاه اسماعیل اول منقرض گردید.

لتش االشرف فانصو غوری، از سلسلة ممالیک برجی است، که دوظور سلاان شرکسی مصر الملک. من7

 نان اول منقرض شد.هجری به دست سلاان سلی  922شندی بعد در سال 

 .354و  353. منشآ  السالطین فریدون بیگ، جلد اول صفحا  8

 .67تا  62ة ملی، صفحا  الخاص والعا ، نسخة نای کتابخان. از کتاب انقالب االسال  بین9

 دست نیامد.. متن جواب شاه اسماعیل به10

 .346و  345. منشآ  السالطین جلد اول صفحا  11

غیر و صهالدوله ذوالقدر پسر ناصرالدین محمد ذوالقدر، در قسمتی از نهواحی شهرقی آسهیای . عالء12

مهت ه و غیهره حکونهاورحوزة علیای رود فرا ، در والیا  مرعش و البستان و نرپو  و آمهد و 

ر سهال موروثی مستقل داشت. طوائف ذوالقدر در حدود هشتاد هزار نهانوار بودنهد. عالءالدولهه د

 زیهدنان اول سلاان عثمانی، پسر و جانشهین سهلاان بایهجری در جنگی که با سلاان سلی  921

جری ه 740سال نان کرد، کشته شد و با مرگ او دوران حکمروائی ناندان ذوالقدر، که از حدود 

 قمری آغاز شده بود، به پایان رسید.
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اشهد . شنین است در منشآ  السالطین، ولی ظاهراب نخربورئی غلط و درست نرناپو  یا نرپو  ب13

زول[ تر آن حص زیاد بوده است، و عبار  باید شنین باشهد: ... دریهور  نرپهو  ]نهکه نا  ک ن

 واق  شد.

 .347و  346ا  . منشآ  السالطین، جلد اول، صفح14

-هان یک باد. برای اطالع یافتن از علل اساسی و حوادث و نتایج این جنگ رجوع کنید به مقالة داست15

دورة ش هار  مجلهة سهخن شهاپ  4گساری در کاسة سر دشمن، از نویسندة این ساور در شمارة 

 ت ران

 .100-98ب االسال  ص التواریخ تألیف، اسماعیل بیا  توفیعی نقل از انقال قةيقح. از کتاب 16

در شمال  . والیت تکه یا تکه ایلی در ساحل جنوب غربی آسیای صغیر، اماسیه در شمال و طرابوزان17

 شرقی آن سرزمین است. درجوع شود به نقشة ضمیمة این مقاله(

 . در صفحا  بعد از این سپاه و تشکیال  آن به تفصیل سخن نواهی  گفت.18

19 .Demotica 

نان پسهرش پز از مرگ سلاان بایزید» ... نویسد: لو در احسن التواریخ در این باره می. حسن روم20

یان درگهاه دآناطولی( نابه به نا  نود نواند. سلاان سلی  از زبهان پاشهاسلاان احمد در آنادولی 

ایهن  مکاتبا  نوشته، منمون آنکه هرگاه آن حنر  با مرد  اندک نود را بهه اسهالمبول رسهاند،

اده لهوح سسازی . آن کمرندمت بر میان جان بسته سلاان سلی  را گرفته شما را پادشاه می بندگان

توجهه مبه این فریفته شده سلاان مراد پسر نود را در میان لشکر گذاشهته نهود بها پانصهد سهوار 

حسهن ا...« اسالمبول گردید و سلاان سلی  با جمعهی کثیهر وی را اسهتقبال نمهوده بهه قتهل آورد 

 .136خ، شاپ کلکته، صفحة التواری

صهفر  17نان و سلاان احمد در محل ینی ش ر، نزدیک استانبول، با ه  روبرو شدند دسلاان سلی 

ود را ناند پیش از آنکه کشته شود انگشتری هجری قمری( و سلاان احمد گرفتار شد. نوشته 191

ده ست برو نرر هدیة ناقابلی ابرای سلاان سلی  فرستاد و نواهش کرد آن را به یادگار بپذیرد و اگ

 نگیرد.

ه سهنگدلی گناهی نهود سهروده سهلی  را بهود نیز پیش از آنکه بمیرد اشعار تأثرانگیزی در بیقورق. 21

 را کهه بهه مالمت کرده بود. سلاان سلی  پز از نواندن اشعار او گریست و پانزده تن از ترکمانان

 بودند کشت. برادرش نیانت کرده و او را به وی تسلی  نموده
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ارس رسد ف. شاه اسماعیل حکومت قسمتی از فارس را به سلاان مراد سپرد، ولی او پیش از آنکه به 22

ه بهدر اصف ان درگذشت، و جسدش را بیرون دروازه توقچی پ لوی مزار شیخ علی س ل اصف انی 

 ناک سپردند.

انب شیخ مریدان وی بود و از ج. حسن نلیفه پدر این مرد در زمان شیخ حیدر پدر شاه اسمعیل از 23

 برای دعو  مرد  عثمانی به مذهب شیعه به والیت تکه ایلی فرستاده شده بود.

به  لاان سلی ای از طرف س. هنگامی که سلاان مراد در ایران بود سفیرانی با هدایای گوناگون و نامه24

ن سهلی  نان و جلهوس سهلاادربار ایران آمدند و شنان که مرسو  بود او را از مرگ سلاان بایزید

ه مهان داد کهآگاه کردند و تسلی  سلاان مراد را نواستار شدند ولی شاه اسماعیل به سلاان مراد فر

 سفیران ع  نود را بکشد.

25 . Feroce 

26 . Foscolo  

 1904 . دیوان اشعار فارسی سلاان سلی  را دکتر پاول ههورن بهه دسهتور امپراطهور آلمهان در سهال27

 پ کرده است.میالدی شا

 .58. نقل ار تاریخ ادوارد براون، جلد ش ار ، ترجمة مرحو  رشید یاسمی، صفحة 28

وفیان و صه. به روایت دیگر علما شند تن از میان نود برگزیده به آنهاطولی فرسهتادند و در احهوال 29

سال ، قالب االنشیعیان و عقاید ایشان تحقیق کردند و بعد فتوی به قتل شیعیان دادند. نقل از کتاب ا

 .118و  117نسخة نای کتابخانة ملی، صفحة 

ین نها  . سنجق در زبان ترکی به معنی عل  ولوا و بیرق است. حکا  صاحب نشان و عل  را نیهز بهد30

 ک  بر حکومت نشین و والیت نیز اطالق شد.نواندند و ک می

31  .Janissaire 

 اند.شری را در لغت عرب انکشاری گفته. ینی32

33. Rhodes 

از  شهدند و بیشهتر. غربا سوارانی بودند که از کشورهای عیسوی مایه  دولهت عثمهانی گرفتهه مهی34

 صربستان و مجارستان و بلغارستان بودند.

ن بهوده صحیح است. زیرا که شیبک نهان عه  عبیهدنا« ع »نوشته شده ولی ظاهراب « والد». در نامه 35

 است نه پدر او.
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 1274 ، شهاپ اسهتانبول در سهالالسالطین فریدون بیهگامه رجوع شود به منشآ . برای تما  این ن36

 .377ه374هجری قمری، جلد اول، صفحا  

ورشهید نالثانی آن سال نگاشهت و توسهط عبیدنان در جوابی که به این نامه در اوانر ماه جمادی

اش و زنادقهة اوبه»نان فرستاد، نوشهت کهه دفه  و رفه  ب ادر از سرداران ازبک برای سلاان سلی 

اان بها دانهد و پهز از وصهول نامهة سهلمی« واجبا  دینیة و فرائض عینیه»را از « مالحدة قزلباش

ء ان و زعمهاجمی  میرزایان و نان و سلاان و ب ادران و اغالن نژادان و امراء الهوس و امهراء تومه»

رده و مشور  که« نانجیوش و مرزبانان و جملة طایعان و تابعان ازبکیت و جغتای دودمان شنگیز

هسهتند.  «در صدد لشکر آرایی و اتفاق بر تصمی  ازالة آن گروه مکروه منغلبه و فرق ضهالة رفنهه

 از جلد اول. 379تا  377برای اصل نامه رجوع شود به منشآ  السالطین، صفحا  

صهفحا   نالسهالطی. این نامه را تار زاده جعفر شلبی قاضی عسکر عثمانی انشاء کرده بود. منشآ 37

 .381تا  379

38  .Aspre 

 .هجری قمری 920االول . در روز هفت  ربی 39

 هاده بهود. نعالء الدوله مدار نود را بر مکهر و تزویهر »نویسد: التواریخ می. حسن روملو در احسن40

صهریان آمدند، او جمعی از مالزمان نود را رنهو  مهربار که رسوالن سلاان رو  به نزد وی می

در نهزد  واند گفت که ایشان ایلچیان مصرند و تحف بسیار آوردهنید و به مجلز آورده میپوشامی

ه تهاب  کهگفهت کردند، و به ایلچیهان رو  مهیفرمود که ایشان را ایذای بسیار میدرسوالن رو  می

د و از کهرسلاان روم  و از مصریان بیزار ، و برسوالن سلاان مصر نیز بر همین منوال سلوک مهی

نة نقهره، کند و یکی بیال میطگفت دو مرغ دار ، یکی بینة گرفت، و دای  میفین زر بسیار میطر

 «که مدعی سلاان رو  و مصر باشد.

 هجری قمری 920االول . روز هشت  جمادی41

 اند.. برنی از مورنان عدد شتران اردوی عثمانی را شصت هزار نوشته42

 اء کرده بود.. این نامه را موالنا مرشد عج  انش43

 دست نیامد.. متن این نامه به44

نواسته بود  ای به محمدبیگ نوشته ازواز محل ازنیق نامه 920نان در اوانر ماه صفر . سلاان سلی 45

رجوع کنید  ر کشید از یاری دری  نکند...ککه با وی متحد گردد و در آن هنگا  که وی به ایران لش

 .381جلد اول، صفحة به منشآ  السالطین فریدون بیگ، 
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 .162و  161، انقالب االسال ، صفحا  383. منشآ  السالطین، جلد اول، صفحة 46

، جلهد . منشآ  السهالطین166تا  163. کتاب انقالب االسال ، نسخة نای. کتابخانة ملی، صفحا  47

 .384ه  383اول، صفحا  

 .385ه384. منشآ  السالطین، جلد اول، صفحا  48

 .386ه385ترکی نامه رجوع کنید به منشآ  السالطین، جلد اول، صفحا   . برای اصل49

از  نهان بهه شهاه اسهماعیل رسهید وسهلاان سهلی  نویسد که شون نها آرای عباسی می. مؤلف عال 50

آنکهه نیهال بی»... لشکرکشی سلاان عثمانی به ایران آگاه شد، از اصف ان به اطراف همدان آمد و: 

ز اگهاه گشهته آان در ناطر انور داشته باشد از آمدن ناب نگا  او دسلاان سهلی ( محاربه و نزاع رومی

غایت حمیت مقید به جمعیت لشکر منصور ممالک ایهران نشهده بها معهدودی کهه در ظهل لهوای 

 الهدران ازشتافته روز ش ارشنبة دو  رجب ... در صحرای ش ءفلکفرسا حاضر بودند، به مقابلة اعدا

را، شاپ ه عال  آ...« زار کز در برابر آن لشکر نامحصور صف قتال آراست اعمال نوی با بیست ه

 .31ت ران، صفحة 

خور ش. دشت شالدران در شمال غربی ش ر نوی و در بیست فرسنگی ش ر تبریز و از تواب  والیت 51

 از شهمال غربهی بههسعد دارمنستان( بوده است. وض  طبیعی آن مسهتایل و سراشهیب و میهل آن 

 اینهه از یکسهویی است. شون قسمت وسط این دشت بلندتر از اطراف است، رود قرهجنوب شرق

شهای قآریزد و رود زیوه از شمال به جنهوب بهه شود و به رود ماکو میآن رو به شمال جاری می

 کیلومتر مرب  است. 750پیوندد. مساحت دشت شالدران در حدود می

وازده دو  ...ان تهرک را دویسهت ههزار و نوانهدمیر در التواریخ عدد سپاهیسن روملو در احسن ح. 52

 اند.هزار نوشته

 اند.دهسرباز ایرانی قریب دو سو  سوار و بقیه پیاده بو 150000. مورنان ترک معتقدند که از 53

 .31. رجوع کنید به تاریخ عال  آرای عباسی، شاپ ت ران، صفحة 54

نهورعلی نوشته است: ... نان محمد اسهتاجلو و  حسن روملو در احسن التواریخ در این باره شنین

نلیفة روملو و بعنی از مردمان، که از اطوار رومیان بانبر بودند، عرض نمودند کهه قبهل از آنکهه 

مخالفان نود را حراست نمایند، بر باالی شالدران بر سر ایشان روی  و م   آن ناتما  را بهه اتمها  

ا رد کرده به نهان محمهد گفهت کهه کدنهدایی تهو در رسانی ، و دورمش نان شاملو این سخن ر

کنی  تا وقتی که آنچه مقهدور ایشهان اسهت از گذرد، و معروض داشت که ما مک  میدریابکر می
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قو  بفعل آورند در محافظت نویش، بعد از آن قد  در میدان کارزار گذاشته دمار از لشکر ایشان 

 .145بول نمود. شاپ کلکته، صفحة نان را قبرآوری . ناقان سکندرشان سخن دور مش

55. Nikobi 

56.  Boli 

 ن دسته بود.نویسد که نان محمد استاجلو، حکمران درباربکر نیز، با ایآرای عباسی می. مؤلف عال 57

 . و تاریخ ج ان آراء، نسخة نای کتابخانة ملی ت ران.32. عال  آرای عباسی، صفحة 58

-لی شون میپوش حمله کرد. وشاه اسماعیل با ده هزار سوار زره اند که. بیشتر مورنان ترک نوشته59

 .دانی  مجموع سواران سپاه ایران از بیست هزار بیشتر نبوده قاعاب این عدد درست نیست

از  ن سواری اواند که حملة شاه به قدری شدید و دلیرانه بود که اسبا. بسیاری از مورنان ترک نوشته60

شالهدران  طوری که در جنهگماندند. بهترکیدند و یا از حرکت باز مییهای پیاپی یا مشد  حمله

از از شد، بههفت مرتبه اسب نود را عوض کرد و با آنکه در هر حمله گرفتار هزار گونه آسب می

ای کتابخانة نالخاص والعا ، نسخة  بیننقل از کتاب انقالب االسال  »تابید. حمله و کشتار رو نمی

 .«196ملی، ص 

 .148التواریخ، شاپ کلکته، صفحة . احسن32عال  آرا، صفحة  .61

 .146التواریخ، صفحة . احسن62

ز ی را در آغااند که شاه اسماعیل مالقوچ اوغلالسیر، شاپ ت ران. مورنان ایران همگی نوشته. حبیب63

ا رشرنچیان  دهمیخال اوغلی فرمانکارزار از پای درآورد. در انقالب االسال  نیز آمده است که شاه 

 دو نیمه کرد.

بریهز نق را کهه در شهش فرسهنگی توین ندمت قریة سیز از قراء ار. شاه اسماعیل بعدها به پاس ا64

 است، به ننر آقا بخشید.

سهی و . در کتاب انقالب االسال  آمده است که سلاان سهلی  میهرزا سهلاانعلی را بهه پهاس نمکشنا65

و را اد و مرنص کرد. ولی دزدان در راه نوی و مرنهد اشاهدوستی وی بخشید و انعا  و نلعت د

 .198گرفتند و برای ربودن پول و اسب و لباس کشتند. صفحة 

. یکی از سرداران قزلباش به نا  نلیل سلاان ذوالقدر حکمران فارس در نبرد شالدران نیانت کرد و 66

فهارس وارد معرکهه گهردد،  در جنگ شرکت ننمود، و هرشه شاه پیغا  فرستاد که زودتر با سهواران

نشیند و عاقبت نیز به فارس گریخت. به همین سبب شاه اسماعیل پز از جنگ شالهدران یکهی از 

قورشیان قزلباش به نا  کورسلیمان را به کشتن او مأمور سانت. کور سلیمان وقتی به شیراز رسهید 
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بهود. پهز آهسهته بهه  که نلیل سلاان با جمعی از دوستان و نزدیکان نویش مجلز بزمی آراسته

گوش او گفت که به امر شاه باید به ضرب دوازده شوب ترا تنبیه کن  و باز گرد  و انجا  دادن این 

امر در این مجلز شایسته نیست. نان ذوالقدر فریب نورده و با او تن ا به نلو  رفت. در آنجها 

سرش را برید و بازگشهت؛  درنگکور سلیمان فرمانی را که دربارة کشتن وی داشت نشان داد و بی

 الصفویه، نسخة نای.، روضه152احسن التواریخ، صفحة 

 .203. به نقل از کتاب انقالب االسال ، نسخة نای کتابخانة ملی، صفحة 67

68 .Moree 

69 .Silistrie 

70 .Prizrend 

71 .Nigde 

 .203. نقل از کتاب انقالب االسال ، نسخة نای کتابخانة ملی، صفحة 72

بردنهد. می نویسد که ایرانیان زنان نود را همراه نود به جنگمنج  باشی در صحائف الالنبار می. 73

 شود.باوجود ایشان در میدان نبرد مایة تحریک غیر  و حمیت سربازان 

74 .Sagredo 

ؤلهف تهاریخ مه معشوقة او، و شند تن از مورنان ایران، مانند ن. تاجلی نان  زن شاه اسماعیل بوده 75

. انهدنوانده التواریخ صریحاب او را زن شاهخالصةآرای شاه اسماعیل و میرمنشی قمی، نویسندة عال 

که دو  پز از مرگ شاه اسماعیل کپک سلاان استاجلو و دیو سلاان روملو»نویسد که میرمنشی می

ه   ... شهانپیر سالخوردة معرکه دیده بودند، با قاضی حسن که وزیر بود ... به استصواب تاجلو نها

 «ط ماسب را  ... به پادشاهی نشاندند...

ان  را نویسد که طاق گوشهواره تهاجلی نه. مؤلف کتاب انقالب االسال  از قول نویسندگان ترک می76

اهی از نسخة ن 201صفحة »شبی شاه اسماعیل در حال مستی با دو انگشت فشرده و شکسته بود. 

 «.کتابخانة ملی

شکسهت شاه اسماعیل شهون پهز از »بیگ نیز آمده است که ، تألیف مقبلدر تاریخ جنگ شالدران. 77

شالدران به تبریز آمد، شند ساعتی در آنجا توقف کرد و برای آنکه اندوه شکست را فراموش کنهد 

به شرابخواری پردانت و در مستی گوشواره گرانب ای زن نود تاجلی نان  را نرد کهرد. زیهرا از 

آورد که زن زیبای نویش را در دست دشهمن رهها کهرده و ناطر میبه تماشای این جواهر گرانب ا

ههای ایهن نان همین که پز از فتح شالدران به تبریهز آمهد نهردهتن ا گریخته است! سلاان سلی 
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گوشواره را به شنگ آورد و دستور داد تا آن ا را به یادگار آن فتح در قبنة ننجرش بنشانند. ولهی 

 تر است.یقت نزدیکظاهراب روایت اول به حق

 .  یک نسخه ازین کتاب نفیز در کتابخانة آقای وحیدالملک شیبانی موجود است.78

 . تاریخ ج ان آرا، منسوب به مال ابوبکر ت رانی، متعلق به کتابخانة ملی، نسخة نای.79

 .391. منشآ  السالطین، جلد اول، صفحة 80

 .391تا  386. منشآ  السالطین، جلد اول، صفحا  81

 .211التواریخ، به نقل از کتاب انقالب االسال ، صفحة . از حقیقة82

قسهمتی  وهجری در آذربایجان  972تا  841وست که از لاقویونر. مقصود امیر مظفرالدین ج انشاه ق83

 از ایران سلانت کرد.

قسهمتی  در دیار بکر و 857. مقصود اوزون حسن ترکمان بایندری، امیر آق قویونلوست که از سال 84

جهان و عهراق ، با براندانتن سلسلة قراقویونلو، بر آذربای872کردو از سال از ارمنستان حکومت می

تخت پای 876عرب و قسمت بزرگی از مغرب و جنوب ایران نیز دست یافت، و ش ر تبریز از سال 

 پادشاهی کرد. 882وی بود و تا سال 

-هبزیرا بر کتی فرمان شاه اسماعیل ویران کرده بودند، اند که این دو مسجد را به. مورنان ترک نوشته85

 های هردو اسامی عشرة مبشره نوشته شده بود و انتصهاص بهه پیهروان مهذهب تسهننها و کاشی

 داشت.

 .217و  216. انقالب االسال ، صفحا  86

 .219و  218. انقالب االسال ، صفحا  87

ن تا ههزار ته به استانبول فرستاد به انتالف از ش ل. عدة هنرمندان و صنعتگرانی را که سلاان سلی  88

 اند.نوشته

 914از سهال  الزمان میرزا پسر سلاان حسین میرزا بایقرا، نوادة تیمور، حکمران بلخ هه ، کهه. بدی 89

ه ا این دسهتهجری به سبب حمله شیبان نان ازبک نراسان، به دربار شاه اسماعیل پناه آورده بود، ب

 به استانبول رفت.

 . سلی  در این تاریخ هنوز ب روزه نان  را به شوهر نداده بود.90

 خ عهال  آرایابوبکرت رانی، نسخة نای کتابخانة ملی، و تهاری. مثل تاریخ ج ان آرا، منسوب به مال 91

 شاه اسماعیل، نسخة نای متعلق به کتابخانة آقای وحیدالملک شیبانی.
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ید و قتهل ه اشارة جعفر شلبی به داستان هارون الرشه 264 و 263. نقل از انقالب االسال ، صفحا  92

نهین گنهاهی کند. زیرا که هارون الرشید نیز جعفر را بهه شجعفر برمکی ه  این روایت را تأیید می

 هالک کرده بود.

 .414و  413. منشآ  السالطین، جلد اول، صفحا  93

 اپ ت هران،شه، تألیف نویسندة این مقالهه . رجوع کنید به کتاب روابط ایران و اروپا در دورة صفویه94
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