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Abstract 

The residence of Iranian elites in the Ottoman empire resulted in major changes in different 

parts of government and influenced various events. These elites were some of the most 

influential variables in the military changes that occurred at the time. Their presence and 

influence can be explored through the different aspects of military actions taken during 

Salīm the First and Sulaymān Qānūnī’s age. The present study analyses the role of Iranian 

political and military elites in the Ottaman’s attacks on the Ṣafavīds. We also explore the 

different forms of co-operation between elites and Ottomans through the battles of 

Chāldurān in A.H. 940/A.D. 1533 and A.H. 955/A.D. 1548. The study recognizes Iranian 

elites as major factors giving rise to the battles between the Ottomans and the Ṣafavīds. In 

addition, it is concluded that some of the Iranian elites joined the Ottoman army and thus 

strengthened their army and weakened the Ṣafavīds’. The Iranian refugees’ role is also 

visible through the achievements of the Ottomans. 
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 نقش نخبگان ایرانی پناهنده به عثمانی در اقدامات نظامی عثمانیان علیه صفویان
 (ق ۶۷۹ - ۶۲۹)عصر سلیم اول و سلیمان قانونی؛ 
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 چکیده
های مختلف این حکومت و تأثیرگذاری در حضور نخبگان ایرانی در قلمرو عثمانی، سبب تحوالت مهمی در بخش 

کا  چنانآماده بودنادآ آناین نخبگان، از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تحوالت نظاامی ییش رویدادهای گوناگون شد.
تاوان آفرینی آنان را در ابعاد مختلف اقدامات نظامی عثمانیان در عصر سلیم اول و سلیمان قاانونی میحضور و نقش

دامات نظاامی عثمانیاان علیا  مشاهده کرد. یژوهش حاضر، ب  بررسی نقش نخبگان سیاسی و نظامی ایرانای در اقا
ق، یرداختا  و 099ق، و ساال 049صفویان و اشکال همکاری این نخبگان با عثمانیان طی نبردهای چالدران، سال 

مشخص کرده است ک  نخبگان ایرانی، از عوامل اصلی وقوع نبرد میان عثمانیان و صفویان بودند و شاماری از آناان، 
تاوان در آفرینای را میت ساااه عثماانی و تضاعیف صافویان شادند. ایان نقشبا ییوستن ب  عثمانیاان، سابب تقویا

 دستاوردهای عثمانیان از این اقدامات نظامی نیز مشاهده کرد.
 نخبگان ایرانی، حکومت عثمانی، صفویان، تاریخ نظامی. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

نشاینان آاااز شاد. در دو آناتولیبا روی کار آمدن صفویان در ایران، دور جدیدی از تخاصم میاان ایاران و 
ها و در هم کوبیدن طرفاداران داخلای های داخلی و حمایت از این شورشسوی مرزها، برانگیختن شورش

های فرهنگی و مذهبی و دعاوی دو طرف نیز در زد. تفاوتحکومت رقیب بر دشمنی هر چ  بیشتر دامن می
ساخت. با روی کار آمادن سالیم ی تعیین تکلیف، حتمی میها تأثیرگذار بود ک  وقوع نبرد را برااین دشمنی

ق، کا  9940اول ک  مقارن حکومت شاه اسماعیل اول بود، این نبردهاا آاااز شاد و یا  از آن و تاا ساال 
معاهدۀ ُزهاب )قصر شیرین( میان دو حکومت منعقد شد، تقریبًا هیچ شاه صفوی نبود ک  با عثمانیاان وارد 

نبردها در دوران شاه اسماعیل اول، شااه طهماساب اول، سال ان محماد خدابناده  ترین ایننبرد نشد. مهم
( ق9991 -9908ق( و شااه صافی )حاک. 9908 -009ق(، شاه عباس اول )حک. 009 -089)حک. 

گیری آن ی  از اشغال، ورود ُکاردان بود ک  در برخی جهات ازجمل  تسخیر تبریز در االب نبردها و بازی 
سود عثمانی و درگیر شدن مناطق شامالی آرربایااان دارای تشااب  هساتند. در میاان ایان ب  جریان نبرد ب  

تارین نبارد شاده  عناوان شاناخت نبردها، نبرد بزرگ سلیم اول با شاه اسماعیل موسوم ب  جنگ چالادران با 
مباارزۀ  رود ک  سرآااز مبارزۀ نظامی دو طارف باود. در دورۀ سالیمان قاانونیعثمانی و صفوی ب  شمار می

ق، درون ایان 099ق، )نیز نبرد سال 099ق، و 049نظامی ادام  داشت و طی این دوره، دو نبرد بزرگ سال 
ای نبرد لحاظ شده است(، ب  وقوع ییوست و در هر س  نبرد، نخبگان ایرانی هواخواه عثمانی، نقش برجسات 

تلف و ب  سابب عوامال متعادد در ایان را ایفا کردند. نخبگان ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی ب  اشکال مخ
اعتنایی با  نخبگاان هنرمناد و گیری مذهبی و کمسرزمین حضور داشتند. عامل دافعۀ صفویان نظیر سخت

جاربۀ عثمانی نظیر حمایت از نخبگان و مهیا بودن شرایط ب  سود نخبگان در کنار عواملی همچون اساارت 
ها از علل حضور یرشمار نخبگاان ایرانای در قلمارو سرزمینو تسلیم شدن در نبردها، یناهندگی و انضمام 

 عثمانی بود ک  سبب تأثیرگذاری این نخبگان در تحوالت سیاسی و تمدنی شد. 
 –متناسب با ماهیت بنیادی موضوع این یاژوهش در م العاات تااریخی و جغرافیاایی و نیاز توصایفی 

اطالعات موجود مربوط با  موضاوع در منااب   ها وتحلیلی بودن نوع یژوهش حاضر، ی  از گردآوری داده
هاای ای، ب  واکااوی و تحلیال دادهترکی عثمانی و مناب  تاریخی صفویان، با تکی  بر شیوۀ م العۀ کتابخان 

آفرینی نخبگان ایرانی در اقدامات نظامی عثمانیاان یرداختا  خواهاد شاد. در ایان یاژوهش مربوط ب  نقش
نخبگان سیاسی و نظامی ایرانی در اقدامات نظامی عثمانیان در عصار  شود تا ضمن بررسی نقشتالش می

سلیم اول و سلیمان قانونی علی  صفویان، دستاوردهای عثمانیان از این نبردها و اشکال همکااری نخبگاان 
ایرانی با عثمانیان، ب  عنوان مسألۀ یژوهش، ب  یرسش اصلی ریل، یاسخ من قای و علمای مبتنای بار منااب  
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ائ  شود: نخبگان ایرانی ب  چ  اشکالی در اقدامات نظامی عثمانیان علی  صافویان در عصار سالیم اصلی ار
اول و سلیمان قانونی ب  عثمانیان سود رساندند؟ یرداختن ب  نبردهای عثمانیان با صفویان در دورۀ مذکور با 

عتناب  مشاابهی در خصاو  رویکرد جایگاه و اقدامات نخبگان ایرانی مورد توج  نبوده و تاکنون یژوهش م
چنین ضرورت انااام چناین یژوهشای یژوهش حاضر )چ  در ایران و چ  در ترکی ( اناام نشده استآ این

 یابد.اهمیت می

 جایگاه نخبگان ایرانی در دستاوردهای نبرد چالدران برای عثمانیان-1

یر انداخت  شده باود، در دورۀ سالیم باا نبرد عثمانیان با صفویان ب  همان اندازه ک  در دورۀ بایزید دوم ب  تأخ
های ضاد  عثماانی در ایان تعایل ییگیری شد. عواملی نظیر نفور صفویان ب  آناتولی و یشتیبانی از شاورش

شادند، اقادامات من ق ، ییدایش حکومتی با مذهب متفاوت با عثمانیان ک  ب  اص الح بدکیش خوانده می
خان ازبک ب  دربار عثمانی و نیز ییاماد اقادامات سالیم در ر شیبکبرانگیزندۀ شاه اسماعیل مانند ارسال س

کرد، بر افزایش رابت سل ان عثمانی در حملا  با  جریان کسب تاج و تخت ک  مشروعیت او را تهدید می
عنوان عوامال متاواتر ایان نبارد توان برشمرد، اما این موارد، ب افزود. گرچ  عوامل دیگری را نیز میایران می

هاای ن شده است. دیگر عامل مهم وقوع این نبرد و تحقق نتاای  آن با  ساود عثمانیاان کا  در یژوهشعنوا
 مرتبط مغفول مانده است، نخبگانی بودند ک  از ایران ب  قلمرو عثمانی کوچیده بودند و یا یناهنده شدند.

سبب کمبود آروقا   سوی ایران حرکت کرد و ب ق، سل ان سلیم عثمانی با لشکری انبوه ب 020در سال 
ناچار شد تا بین سیواس و قیساری / قیصری ، چهال « زمین سوخت »گیری ایرانیان از روش و تدارکات و بهره

 9توان خود را در آناا مستقر سازد و با صد هازار نیارو عاازم قلمارو صافویان شاود.هزار تن از نیروهای کم
و یایاان جادال با  انااام نباردی در چالادران  1یگیریهای خصمانۀ متعدد یمقدمات این نبرد با تبادل نام 

رام ییروزی اولیاۀ ساااه صافوی، سال ان عثماانی شکسات ساختی بار شااه موکول شد. در این جنگ، ب 
اسماعیل اول وارد ساخت ک  در تحقق چنین شکستی برای صافویان، از عاواملی نظیار کااهلی دورمایش 

  4ح آتشین از سوی عثمانیان سخن رانده شده است.گیری از سالبرتری نفرات عثمانی و بهره 0خان،
نبرد چالدران برای عثمانیان برآیندها و برای صفویان ییامدهایی در دو بخش روانی و ایر روانی داشات 

افزایی توان ب  مشروعیتتوج  بود. در ُبعد روانِی نتایِ  این نبرد در سوی عثمانی، میک  در هر دو بخش قابل
نبرد با ب  اص الح بدکیشان، و همسویی بیش از ییش نظامیانی ک  در دورۀ سل ان سابق حکومت سلیم در 

                                                 
 . 499، روضه االبرار المبین بحقائق االخبارزاده، چلبیآ قره44 نخبه التواریخ و االخبار،آ طرنوی، 998 نامه،شاهسلیم. بدلیسی، 9
 .089 -081، 040/ 9،  منشآت السالطینک، ب. نک: فریدون1
 .980/ 1،  احسن التواریخ. نک: روملو، 0
 .914 -99(: 9001)دی  1، ش. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات«. جنگ چالدران». برای تفصیل نبرد چالدران، نک: نصرالل  فلسفی. 4
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نایذیری شاه صفوی عثمانی معترض ب  توقف نبردها بودند و در سوی صفوی، از بین رفتن اعتقاد ب  شکست
ایان  9کارد.مذهبی او ک  ب  درگیری میان حامیان او اناامیاد، اشااره  -و ب  چالش کشیده شدن اعتبار الهی

کا  اساتقرار تبریاز در دساتان عثمانیاان چنادی نمودآ چنداناستیالء با بازگشت زودهنگام سلیم، نایایا می
تارین نتیااۀ ایار ناایید. ب  دیگر سخن، نتیاۀ نبرد چالدران برای عثمانیان، تصرف تبریز نباود، بلکا  بزرگ

های عثمانی بود ک  مرو عثمانی ب  سرزمینهایی از مناطق کردنشین قلروانی جنگ چالدران، انضمام بخش
  1توان آن را ب  جنگ چالدران منحصر کرد و نتیاۀ آنی این نبرد خواند.هرگز نمی

یس بدلیسی و انضمام مناطق کردنشین به عثمانی -7-7  ادر
ز شد ک  باوجود ادعای همراهی اولیا  شاماری امناطق کردنشین تسخیر شده، ب  دست امرای ُکرد اداره می

رو، بازگشات ساااه زیر حمایت صفویان بودند و بادان حکومات گارایش داشاتند. ازایان 0آنان با عثمانیان،
توانست ب  بازگشتی بدون تسخیِر قلمرو صفویان تبدیل شود. ای با امرای ُکرد نداشت، میعثمانی ک  مراوده

ردن آنان دست زدند. رهبر این مذاکرات، در نتیا ، عثمانیان در اندیشۀ نزدیکی ب  امراء، ب  مذاکره و همراه ک
باود کا  عامال اصالی انضامام دیااربکر و دیگار  -نخبۀ ایرانی برخاسات  از میاان ُکاردان-ادری  بدلیسی 

های او، ایان انضامام رود و بدون در نظر گرفتن کوشاشهای کردنشین ب  قلمرو عثمانی ب  شمار میبخش
 نمود. ناشدنی می
ای از خانادان مهام اکاراد و نخباۀ زادهالدین علی بدلیسی/ بتلسیی، عالمامالدین ادری  بن حسحکیم

ی مقاماات حکاومتی، در نگاارش تااریخ  روالفنون ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی بود ک  عاالوه بار تصاد 
قویونلوهاا با  ویاایف سیاسی، خدمتگزار عثمانیاان باود. او در دورۀ آق-های نظامیعثمانی و نیز فعالیت

ی انشاِء دیواِن سل ان یعقوب بود و مسئولیت کتابت نام  4ی اشتغال داشت.دیوان ها ب  نوشتۀ خودش، متصد 
قویونلوهاا، از تبریاز با  قلمارو عثماانی شادن آقاو با برآمدن صفویان و در هم کوبیده 9را بر عهده داشت.

                                                 
 -999،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویهآ نوایی و افاری فرد، 991/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید. شاو، 9

 .49 -44، ایران عصر صفویآ سیوری، 999
( و نوایی و افاری فرد بدون رکر ارجاع ب  اثر 44، ایران عصر صفویک  سیوری، انضمام دیاربکر را ب  قلمرو عثمانی نتیاۀ آنی جنگ چالدران خوانده ). چندان1

 (.999، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویهاند )ی، آن را بازنویسی کردهسیور
 .99، التواریخ و االخبارنخبه . طرنوی،0
عثمانلی تاریخ و موورخلری ه، زادب(آ موق  دیوان شاهان عام )قارصلی 191(، گ 1990)آنکارا، بنیاد تاریخ ترک،  االخبارکنهافندی، . نشانچی بوده، )عالی4

 (.14، مشهور به آیین ظرفاء
ی انشاء ب  دیوان یعقوب. »9 « خانی بود، تهنیت نامۀ آن فتح اساالم را مرقاوم صافح  اعاالم نماوداین احقر سخن سرایان صحائف... در آن دوران تاریخ، متصد 
 (.الف 414(، گ 9049افندی، ش ف)استانبول: کتابخانۀ سلیمانی  بخش کتابخانۀ عاط بهشت، هشتبدلیسی)
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ای با  قلام ادریا  ناما هنیتکا  یا  از ارساال ت-گویا در این کوچیدن، عالقۀ بایزید دوم ب  او  9کوچید.
نظامی -آفرینی سیاسیدورۀ سلیم اول، اوج نقش 1مؤثر بود. -بدلیسی ب  سل ان بایزید دوم، ایااد شده بود

ک  در دو نبرد مهم عصر سلیم یاووز )چالدران و مرج دابق( حضور یررنگ داشت. نیز طوریبدلیسی بود، ب 
بدلیسی سراناام در  0تان ب  قلمرو عثمانی همو بوده است.بدون تردید مؤثرترین شخصیت در الحاق کردس

  4ق در استانبول درگذشت.019اوایل حکومت سل ان سلیمان قانونی در سال 
بدلیسی ب  سبب اینک  با استیالی شاه اسماعیل بر تبریز از مقام و منصب جدا افتاده و ب  دربار عثماانی 

کارد و یاا با  سانی بود ک  سلیم را ب  حمل  ب  ایران تهیی  میگریخت  بود، کینۀ صفویان ب  دل داشت و از ک
 9«.یکی بل، عمدۀ محرکین سل ان عثمانی بر ضد  شاه اسماعیل این شخص باود»یاشازاده نوشتۀ اساناقچی

 9بدلیسی تنها ب  تحریک سل ان بسنده نکرد و در این لشکرکشی سل ان عثمانی را همراهی کرد.
سوی آماسی  و قصد قشالق ک  ب  بازگشت او اناامیاد، اندک مدتی تبریز را ب ک  سلیم ی  از هنگامی 

تألیف »و  4«نامۀ سل انی ب  جهت استمالت و اتمام اهتمام»ترک کرد، در َمَرند، ادری  بدلیسی را ب  همراه 
برجستۀ سوی آنان گسیل داشت. سبب این انتخاب، عالوه بر جایگاه ب  0و م ی  ساختن امرای ُکرد 8«قلوب

-توانسات در هامبدلیسی نزد سل ان، ُکرد و زادۀ بدلی  بودن و آشنایی با من ق  و مردمان آناا بود کا  می

بخشای گسایل آنچا  کا  عثمانیاان را در نتیا  99گرایی امیران محلی ُکرد ب  سود عثمانیاان، ماوثرتر باشاد.
مانی با سلیم بود کا  ییشاتر باا التااا با  ییکرد، آمادگی نسبی شماری از اکراد برای همبدلیسی امیدوار می

نامۀ چالدران ب  میاان اکاراد دیااربکر سافر کارد و بدلیسی، با فتح 99سلیم، مورد نوازش او قرار گرفت  بودند.
سوران، حیزان/ خیزان/ خزان، عمادیا ، بادلی ، قلعاۀ یاالو، ارمای،  قلعۀ اطاق، میافارقین، نیا ،صاحباِن 

ب  تبعیات ن، صاصون، قلعۀ اکل، حصن کیف، بان / دیان ، قلعۀ سیاوه و هوه را اشنی، بختی، چبقچور، نمرا
                                                 

 .999/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآخواج 909،الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیهزاده، . طاشکاری9
 جا.آ نیز نک: بدلیسی، همان109/ 1، تاریخ امپراتوری عثمانی. هامریورگشتال، 1
 .090 -098/ 1، تاریخ عثمانیچارشیلی، اوزونآ 994 -990/ 9، جدیدتاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه  . نک: شاو،0
سوج  عثموانی یوا خوود تو کره ق )ثریاا، 014جاا( و ق )میرزاحبیب اصفهانی، همان099مرگ او را ب  اشتباه، . سال904، «نگاری عثمانیتاریخ»نوریلدیز، . 4

 اند.( رکر کرده090/ 9، مشاهیر عثمانی
 .40، انقالب االسالم بین الخواص و العوام یاشازاده،. اساناقچی9
 .00شاهنامه، سلیمآ بدلیسی، 048، تاریخیزادهصوالقزاده، . صوالق9
 .188/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدین. خواج 4
 .194، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 8

9. Ahmet Dede Müneccimbaşı, Müneccimbaşı Tarihi (İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser- Kervan kitapcılık, 1974), 2/ 
470. 

ب. بدلیسی ییشتر و ی  از نبرد چالدران ب  سبب جایگاه مثبتی ک  نازد اهاالی  149 -الف 149همان، گ  :ب. نیز، نک 104، گ االخبارکنهافندی، . عالی99
 (.140/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدین سوی تبریز فرستاده شد )خواجتبریز داشت، ییش از سل ان و ب  جهت امان دادن ب 

 .99، التواریخ و االخبارنخبه . طرنوی،99
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بر فراخوانی امرا، ب  تحریض اینان برای محافظت از قالع در برابر قزلباشان و او عالوه 9از عثمانیان فراخواند.
ان را در حمایات از تغییر خ ب  ب  طریق اهل سنت بر منابر مساجد دست زد، اما ب  این نیز بسنده نکرد و آن

بدلیسای در جهات الحااق منااطق  1حکومت عثمانی ب  مقابلۀ نظامی با صفویان تهیای  و تحریاک کارد.
کردنشین ب  قلمرو عثمانی، عالوه بر تبلیغ و تهیی ، خود دست ب  اقدام نظامی برد. در زمان حضاور وی در 

ب  مقابل  با قزلباش یرداخت  بودند، برانگیخت و باا  میان امیران ُکرد، او آنان را برای همراهی با اهالی آِمد ک 
هاای حضور خود و نیز درخواست کمک از سل ان سلیم، صفویان را در دیاربکر در تنگنا قارار داد. فعالیت

رو شاد. شااه صافوی قرابیاک/ قراخاان بارادر بدلیسی و امیران ُکرد، با واکنش شاه اسماعیل صافوی روبا 
در جناگ چالادران( را عاازم آِماد کارد و حکومات مااردین، حصان کیفاا/  محمدخان ُاساتاجلو )مقتاول

چنین، قراخان با ین  هزار قزلبااش حصنکیف، خریرت/ خرتارت/ خاریوت و َارَانی را ب  او محول کرد. این
شادگان آِماد از طریاق بدلیسای خواهاان یااری رسااندن محاصره 0سوی آِمد آَمد و آناا را محاصره کرد.ب 

د، اما شمار نیروهای ارسالی اندک بود. با توج  ب  اینک  این رویادادهای در زمساتان با  وقاوع سل ان شدن
شد، نیروهاای کاُرِد هواخاواِه عثماانی، باا ها با برف سبب دشواری تحرکات نظامی میییوست و انسداد راه

شکسات  سوی لشکر صفویان حرکات کردناد و در صاحرای ارجایشطرحی ک  بدلیسی در انداخت  بود ب 
سوی بدلی  رهسااار شاد، اماا کماکاان آِماد و سختی بر صفویان وارد ساختند. ی  از این نبرد بدلیسی ب 

  4دیاربکر در محاصره باقی ماند.
ییروزی بر صفویان در ارجیش، تقریبًا مصادف با درهم کوبیده شادن امارای روالقادر با  دسات ساااه 

دساتور  9گزاری از خدمات بدلیسی و یرداخت یاداش ب  او،رو، سل ان سلیم ضمن سااسعثمانی بود. ازاین
با  بدلیسای  -باردک  از کار روالقدریان فراات یافت  بود و در بایبورد ب  سر می-ییوستن محمدبیک بیقلو را 

صادر کرد. محمدبیک ب  تدارک سااه یرداخت و بدلیسی بار دیگار امارای کاُرد را ریال یاک ارتاش واحاد، 
سوی آِمد لشکرکشی کرد. قزلباشان ک  در این هنگام قلعۀ چباچور/ چاقاور را تسخیر هماهنگ ساخت و ب 

کرده بودند، با آگاهی از حرکت لشکر ُکردان و سااه سل ان عثمانی، محاصرۀ آِمد را رها ساخت  و ب  ماردین 
ا میاانایگری چنین آِمد با گریز نیروهای صفوی ب  دسات عثمانیاان افتااد و اهاالی آنااا بااین 9گریختند.

                                                 
 (.Müneccimbaşı, ibidهای ُکرد )(. تبعیت همۀ بیگ499زاده، همان، چلبیجاآ قره. تبعیت بیست و ین  امیر ُکرد )طرنوی، همان9
 .099 -099/ 1، لتواریخاتاج افندی،سعدالدینآ خواج 198 شاهنامه،سلیم. بدلیسی، 1
 جاها. زادهآ طرنوی، همانچلبیآ قره099/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 114، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 0
 .089 -040، تاریخیزادهصوالق زاده،آ صوالق094 -099/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 114، 119 -110، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 4
 .094/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدین. خواج 9
 .099 -090/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 100 -104، 104 -101، 118 -114، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9



 701،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 11

ساوی بدلیسی سا  بدون دخالت سااه سل انی و تنها با اتکا با نفرات امرای ُکارد با  9بدلیسی امان یافتند.
ق، با  ممالاک عثماانی 023ماردین رهساار شد و آناا را با امان دادن ب  اهالی و بدون خاونریزی در ساال 

ی قراخان مدتی تشدید شد، اما اتحادیاۀ ی  از تصرف ماردین، حمالت صفویان ب  فرمانده 1ضمیم  کرد.
طور کامل امرای ُکرد با راهنمایی بدلیسی ب  نبرد با آنان ادام  دادند و سراناام با شکست قراخان، دیاربکر ب 

تردید تأثیر بدلیسی بر امرای ُکرد یکی از عوامال اصالی همراهای آناان باا بی 0ب  قلمرو عثمانی منضم شد.
صفویان بود ک  سراناام ب  جدایی بخش مهمی از ایران عصر صفوی مناار شاد. ایان عثمانیان و مبارزه با 

ب  فتوی و قول صالح این بندۀ حقیر، مقتدی بودناد ... و بارای »تأثیر، چندان بود ک  ب  نوشتۀ خود بدلیسی 
از بدلیسای  ای ب  قادردانیها، سل ان عثمانی، طی  نام ی  از این تالش 4«.کردندمحارب  بسیار مبالغ  می

و ضامن فراخوانادن بیقلاو  9یرداخت و او را با ارسال خلعت )سمور( و دو هزار سک  مورد نوازش قارار داد
  9برای حمل  ب  مصر، خواستار خدمت بدلیسی در دیاربکر شد.

 همراهی امیران ایرانی ُکرد با عثمانیان در انضمام کردستان به عثمانی- 2-7
تردیاد ایان اماا بی 4ق ُکردنشین ب  قلمرو عثماانی، نقاش محاوری داشات،بدلیسی در تحقق انضمام مناط

های این نخبۀ روالفنون ایرانی، با همراهی دیگر نخبگان نظامی ایرانی ک  همان امیران بر تالشانضمام عالوه
م ازجمل  ایرانیاانی بودناد کا  در ایان انضاماگردان از صفویان بودند، صورت گرفت. امیران ُکرد ُکرد روی

بسیار کوشیدند و ضمن تسلیم مناطق تحت ادارۀ خود ب  عثمانیان، لشکر اصلی آنان در تازیۀ کردساتان از 
های ادریسی بدلیسی یا  از نبارد چالادران در ایران بودند. احمدبیگ زرقی یکی از اینان بود ک  با فعالیت

عۀ اطاق و شهر میافاارقین باود کردستان، تابعیت حکومت عثمانی را یذیرفت. او از طرف صفویان حاکم قل
همانند او، امیر داود، از طرف صفویان حااکم حیازان/ خیازان/  8ک  این دو را ب  قلمرو عثمانی ضمیم  کرد.

بیک نیاز خواناده شاده، از طارف علی کا  سایدامیر سید بن شااه 0خزان بود ک  تاب  حکومت عثمانی شد.
دری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران، اربیل و کرکوک را با  صفویان حاکم سوران بود و تحت تأثیر تبلیغات ا

                                                 
 .141، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .091/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 140 -149. همان، 1
 .199 -190، شاهنامهسلیمی، . بدلیس0
 .144. همان، 4
 جا(.آورده شده است )همان التواریختاج. متن این نام  در 010 -011/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 441/ 9، روزنامه. حیدر چلبی، 9
 .149، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
های یدرش در انضمام دیاربکر ب  سارزمین )بیتی از مثنوی صد بیتی ابوالفضل بدلیسی دربارۀ تالش« مسخر شد و جمل  عالم مقر -ز سعیش فتوح دیار َبَکر. »4

 (.00، شاهنامهسلیمعثمانی، 
( و حااکم زریقای 090/ 1، التواریختواج افندی،ساعدالدینآ برای اطالع از اشکال نام او در مناب ، ق : احمد زرفای )خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 8

 (.199، تاریخ نشانچی)نشانچی، 
 .199، تاریخ نشانچی آ نشانچی،091/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینجاآ خواج . بدلیسی، همان0
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  9قلمرو عثمانی منضم کرد.
 0ییار محمادبک،حاکم چمشاگزک، 1الدین، حااکم عمادیا ،امیر سل ان حسین و یدرش امیر سایف

بیگ مردیسی، حااکم قلعاۀ اکال و قاسم 9بیک، حاکم نمران،عبدل 4بک مردیسی، حاکم قلعۀ یالو،جمشید
ز امیران کرد ایرانی بودند ک  با تبلیغات بدلیسی، ضمن الحاق مناطق تحت تسل شان با  قلمارو تواب  آن، ا

حااکم  4امیاران کارد ایرانای دیگاری نیاز نظیار امارای کارد نیاا ، 9عثمانی، تاب  حکومت عثمانی شدند.
تاأثیر  بودند ک  نامشان دانست  نیست، اما تحات 99و حاکم بختی، 99حاکم اشنی، 0حاکم ارمی، 8چبقچور،

بیاک، حااکم باک/ علیتبلیغات ادری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران، تاب  حکومت عثمانی شد. نیاز علی
صاصون، تحت تأثیر تبلیغات ادری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران با تابعیت از عثمانی، هرزن را ب  قلمارو 

ی نظامی کردستان( باود کا  باا و امیر ملک عباسی فرزند عزیزالدین شیربک )از امرا 91عثمانی ضمیم  کرد
 90اقدامات نظامی ادری  بدلیسی در الحاق کردستان ب  قلمرو عثمانی همراه شد.

تری داشت. او شاوهر ، نقش یررنگ-کیف/ حصن کیفاحاکم حصن-در میان این امیران، ملک خلیل  
ف دست یافات و خواهر شاه اسماعیل صفوی بود ک  در دورۀ آشفتگی ییش از تشکیل صفویان ب  حصن کی

ق، 036با نزدیکی ب  شاه صفوی، با خواهر او ازدواج کرد، اما شاه اسماعیل از او بیمناک بود و او را در سال 
ق، ک  نبرد چالدران رخ داد، ملک خلیل از بند گریخت و ب  حصن کیاف 020ب  محب  انداخت. در سال 

ایران عصر صفوی، هماواره بدلیسای را در او با جداسازی مناطق مهمی از  94بازگشت و حکمران آناا شد.
این داعی ب  اتفاق ملاک خلیال مملکات را در قبضاۀ »ک  بدلیسی آورده است: نبردها همراهی کردآ چندان

                                                 
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدین. خواج 1
 .199، خ نشانچیتاری. نشانچی، 0
 .199، تاریخ نشانچی آ نشانچی،188/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 4
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .090/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 جاها.. همان4
 جا.. نشانچی، همان8
 جا.، همانتاج التواریخافندی، سعدالدین. خواج 0

 جا.. همان99
 جا.آ نشانچی، همان099/ 9، التواریختاجافندی، سعدالدین. خواج 99
 .090/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی،  91
 .091/ 1، التواریختاج افندی، سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 90
 .094/ 0، تاریخ مشاهیر کردبابامردوخ روحانی، . 94
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  9«.تصرف آورد
ین در نبرد چالدران به سود عثمانیدیگر نخبگان ایرانی نقش- 5-7  آفر

ثیر ی  از نبرد چالدران بودند، شاماری از نخبگاان های یرتأب  جز امرای ُکرد و ادری  بدلیسی ک  از چهره
هاست ک  ناامش ایرانی در نبرد چالدران سااه عثمانی را همراهی کردند. ل ف الل  حلیمی یکی از این چهره

الل  بن یوسف حلیمی، در دورۀ محمد فاتح از ایاران با  قلمارو ل ف 1در میان سااهیان عثمانی آمده است.
در نبارد چالادران،  9او ک  ب  حلیمی شهرت داشات، 4ناا ب  قضاوت اشتغال یافت.و در آ 0عثمانی کوچید

اش نمااز ق، در شام درگذشت و سال ان سالیم اول بار جناازه022در سال  9کرد،سلیم اول را همراهی می
بار حضاور در ساااه سال انی، در چلبی نیز ک  از فرزندان ادری  بدلیسی بود، عاالوهابوالمواهب 4خواند.

بک نیز از امرای نظامی ایاالتی عثماانی حسن 8آفرینی کرد.ان الحاق کردستان ب  سرزمین عثمانی نقشجری
زادگان حاضر در قلمرو عثمانی باود و او یکی از ایرانی 0بود ک  در این نبرد حضور داشت و در آن کشت  شد.

چیاد و وارد دیاوان هماایون شاد. یاشا از ایرانیانی بود ک  در دورۀ محمد فااتح با  اساتانبول کویدرش قاسم
ق، وزیر شد و 200ق، نشانچی و در سال 266یاشا در دورۀ بایزید دوم از ارکان درباری بود و در سال قاسم

بک، در دورۀ سلیم یاووز، بیِگ ماوره باود و در سراناام در اواخر سدۀ نهم هاری درگذشت. یسرش حسن
 99نبرد با ایران در جنگ چالدران کشت  شد.

 نقش نخبگان ایرانی در نخستین نبرد بزرگ سلیمان قانونی با صفویان  -2

ق، با مرگ سلیم یاووز، سل ان سلیمان قانونی بر تختی نشست کا  رقیبای بارای تصااحب آن 027در سال 
هاای حکاومتی مهیاا باود. یکای از وجود نداشت و مقدمات ایااد یک حکومت مقتادر در تماامی بخش

  ارث رسید، نیروی نظامی مقتدر بود ک  صفویان و ممالیک و امرای روالقادر را هایی ک  ب  سلیمان ببخش

                                                 
 .141، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .9019/ 0،  قاموس االعالم.  سامی، 1
 .194،  زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانیآ ریاحی، 149/ 1 سج  عثمانی، . ثریا،0

4  . Hasan çelebi Kınalızade, Tezkiretüʼş şuˋara (Ankara: T. C. Kültür ve Turizm bakanlığı kütüphaneler ve yayımlar genel 
müdürlüğü, 2009), A/ 251;  

 (.119/ 9، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونخلیف  کاتب چلبی، خلیف ، نیز او را قاضی دانست  است )حاجیحاجی
 جا.ف ، همانخلی. حاجی9
 .9019/ 0، قاموس االعالم . سامی،9
، غزوات سلطان سولیمزادۀ اردبیلی، آورده است )قاضی غزوات سلطان سلیمزادۀ اردبیلی، توصیف مفصلی از بیماری و مرگ او در جا. قاضیلی، همان. بروس 4

019- 010.) 
 .149، شاهنامهسلیم . بدلیسی،8
 .49/ 4 سج  عثمانی، . ثریا،0

 49 -49/ 4 سج  عثمانی، ثریا،. 99
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در هم کوبیده بود. در مصر حکومت ممالیک برچیده و حکومت عثمانی بر آن مستولی شد، اماا در ساوی 
چناان بار وجود این، صدمات جنگ چالدران آن شرقی قلمرو عثمانی، صفویان کماکان بر سر کار بودند. با

ق، باا 040مؤثر بود ک  تا بیست سال، عثمانیان را ب  ایااد نبردی دیگر وادار نکردند. سراناام در سال  آنان
داد، زمین  استقرار صلح میان عثمانیان و ماارها ک  ب  مدت ده سال ب  زورآزمایی نظامی دو طرف یایان می

ن ب  چنین جنگی ب  دنبال بهانا  باودآ سلیمان قانونی برای دامن زد 9برای تحرکات شرقی عثمانیان مهیا شد.
گرچ  عواملی وقوع چنین نبردی را محتمل ساخت  بود. نخست آنک  جنگ با صفویان ک  متهم ب  بدکیشی و 

بایست در جهت ارضای امیال طبقات مذهبی اقدامی اناام ها ب  تأخیر افتاده بود و میانحراف بودند، مدت
های های شارقی عثمانیاان، از شاورشای ارویایی و خموشی سیاستهشود. نیز صفویان در دوران درگیری

طلبی عثمانیان نیز، تثبیت کردند. از حیث توسع ترکمانانی نظیر عصیان قلندرچلبی در آناتولی یشتیبانی می
شاد و دارای امااکن ماذهبی حضور عثمانیان در کردستان و تسخیر نواحی جنوبی ک  شامل عراق عرب می

 1مناف  تااری، مذهبی و نظامی مهمی را در خود جای داده بود، اهمیت بسیار داشت. متعددی بود ک 
 نخبگان ایرانی و دادن بهانه به عثمانیان برای حمله به ایران-1-2

ای کرد، اما این تحرک، نیازمند بهان  و جرقا عوامل متعددی، عثمانیان را برای لشکرکشی ب  ایران تهیی  می
بایست شکل گیرد. در این زمان خیانات و خادمت دو ساویۀ دو تان از ت ایرانی میبود ک  در سوی حکوم

علیا  شااه  0سال ان تکلاونخبگان سیاسی و نظامی، شرایط را بایش از یایش مهیاا سااخت. طغیاان اوالم 
ک  از -بیگ بدلیسی طهماسب صفوی و یناهندگی او ب  حکومت سلیمان قانونی از یک سو و عصیان شرف

علی  عثمانیان و بر سر نهادن تاج قزلباشی از سوی دیگر، حکومت  -ی تاب  حکومت عثمانی بودامرای ایران
جرقۀ اصلی و مغفول ماندۀ وقوع این نبارد و لشکرکشای، در بغاداد  4عثمانی و صفوی را آمادۀ نبرد ساخت.

ر بیاان عوامال باشای دروست کا  منامنگریستند. ازاینک  عثمانیان ب  چشم طم  بدان میزده شدآ جایی
سل ان، ب  عصیان حاکم بغداد بیگ و اوالم ایااد نخستین نبرد سلیمان و طهماسب، عالوه بر طغیان شرف

                                                 
-0011امپراتووری عثمانیععصور متقودم ایناالاق، آ 994، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صوفویهفرد، . نوایی و افاری9

0011 ، )98. 
 .944/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید. شاو، 1
قلی در دورۀ بایزید دوم ب  شاه اسماعیل اول یناهنده و جزء امرای اردبیل شاد. او سااهیان تیماردار عثمانی بود ک  ی  از شورش شاه سل ان، در اصل از. اوالم 0

یسای بیگ بدلی  از ارتقا ب  حکمرانی آرربایاان رسید، اما مقارن جنگ نخست سلیمان قانونی و شاه طهماسب صفوی ب  قلمرو عثمانی گریخت و با فرار شرف
 (. 491 -499/ 1، تاریخ عثمانی چارشیلی،ب  ایران، جایگزین او در بدلی  شد )اوزون

 آ98، امپراتوری عثمانی آ اینالاق،998، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه . نوایی و افاری فرد، 4
Müneccimbaşı, Müneccimbaşı Tarihi, 2/ 539. 
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ق، روالفقارخان امیر صفوی بغداد بود ک  از سوی شاه طهماسب بار عاراق 040در سال  9اشاره کرده است.
صت شورش در بغداد را ب  دسات آورد و راند. او با توج  ب  درگیری شاه صفوی در خراسان، فرحکومت می

خان از طریق گردانی از صفویان و تشی ، ب  حکومت عثمانی ایهار انقیاد و تبعیت کرد. روالفقارضمن روی
 1یکی از خواصش با ارسال نامۀ تبعیت ب  دربار عثمانی، مفاتیح شهر بغداد را برای سلیمان قانونی فرساتاد.

تألم ساخت و با این نگرانی ک  مبادا سل ان عثمانی این اقادام را دساتاویز این اقدام، شاه صفوی را سخت م
زودی شاه طهماسب، با سرعت بسیار بغداد را محاصره کرد و با  0تسخیر بغداد سازد، بداناا لشکر کشید.

اری این محاصره ب  نبرد و قتال کشیده شد. بانفور شماری از طرفداران شاه ب  دربار بغداد و نیز گارایش شام
و  4از اطرافیان روالفقارخان ب  شاه صفوی، امیر بغداد در تنگنا قرار گرفت و با خیانت اطرافیانش کشت  شاد

  9سوی ممالک ایران عصر صفوی تکمیل شد.های عثمانیان برای حملۀ نظامی ب چنین، مثلث بهان این
ساوی آرربایااان ر ساااهی با با ناود هازا -صدراعظم وقت عثمانی-یاشا با مهیا شدن شرایط، ابراهیم

توجهی، االب نواحی آرربایااان را تساخیر لشکر کشید و برخالف نبرد دورۀ سلیم اول، بدون درگیری قابل
نمود و او مهیای سوی نواحی مرکزی ایران، واکنش شاه صفوی الزامی میکرد. با ییشروی سری  عثمانیان ب 

کا  در -یاشا، خواساتار ییوساتن سالیمان قاانونیر، ابراهیمسوی آرربایاان شد. با انتشار این خبحرکت ب 
سوی ایران ب  حرکت درآمد. باوجود تحرکات چنین سل ان عثمانی ب ب  لشکر شد و این -استانبول مانده بود

رو، سااه عثماانی کا  تاا سال انیۀ زنااان شاه طهماسب صفوی، او با عثمانیان وارد نبرد جدی نشدآ ازاین
د، ب  سبب عدم تحرک نظامی جدی شاه طهماسب و فرا رسایدن زمساتان، از ییشاروی با  ییشروی کرده بو

چنین عراق بدون حضور لشاکر صافویان و سوی عراق هاوم برد. اینمناطق مرکزی ایران منصرف شد و ب 
چنین خیانت یک نخبۀ نظامی ک  خود جاان بار این 9بدون درگیری خاصی ب  دست حکومت عثمانی افتاد.

 نت خود گذاشت، بخش مهمی از ایران عصر صفوی را ب  عثمانیان سارد.سر خیا
 همراهی نخبگان ایرانی در حملۀ نخست سلیمان قانونی به ایران-2-2

جز روالفقارخان ک  نقش اصلی را ایفا کرد، نخبگان نظامی دیگری با عثمانیاان هماراه و با وقوع این نبرد، ب 

                                                 
Loc.cit.1 

روضه االبرار المبین زاده، چلبیالفآ قره 141(، گ 9089)ویسبادن: فرانت  اشتاینر ورالگ جی.ام.بی.اچ،  طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل1
 . 944/ 9، تاریخ پچویآ یچوی، 990، نامهسلیمانآ همو، 414، بحقائق االخبار

 .481، زاده تاریخیقصوالزاده، بآ صوالق 141زاده، گ . جالل0
 .480، زاده تاریخیصوالقزاده، جاهاآ صوالقآ یچوی، همانروضه االبرار المبین بحقائق االخبار زاده،چلبیزادهآ قره. جالل4
رگ[ روالفقاار بهانا   ایان ترجم : آوازۀ جنگ در جهان ییچیاد و در آن هنگاام،  ما« اوراده روالفقار اولدی بهان  -سی دوشدی جهان سفر آوازه»جاها. . همان9

 الف(. 140، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،جنگ[ شد )جالل
 جا.، همانامپراتوری عثمانی آ اینالاق،949 -944/ 9،تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدیدآ شاو، 494 -491/ 1، تاریخ عثمانی چارشیلی،. اوزون9



11/ انیصفو هیعل انیعثمان یدر اقدامات نظام یپناهنده به عثمان یرانینقش نخبگان ا؛ خضری، یبابائ                   

 

فوی در مناطق شرقی قلمرو صفویان و حضور قدرتمند عثمانیان در همگام شدند. با توج  ب  حضور شاه ص
منصابان این نبرد، ایمان بسیاری از امرای ایرانی ب  اقبال دودمان صفوی متزلازل شاد و شاماری از صاحب

ترین این از مهم 9قزلباش یناهندۀ عثمانیان شدند و وفاداری شماری ک  باقی مانده بودند نیز مورد تردید بود.
بوسای سال ان های فاراوان با  دستبر انقیاد از عثمانیان، باا ییشاکشا، مظفرخان گیالنی بود ک  عالوهامر

او همچنین در شام ازان )= شنب اازان( باا ساااه  0و سااهیانش را در اختیار لشکر عثمانی قرار داد. 1رسید
همچناین محمادخان  9.و سراناام با استمالت سل ان ب  گیالن بازگشات 4عثمانی همکاری جنگی داشت

سال ان و بک ک  بیگ صارم و خلخال بود، ب  لشکر سل ان سلیمان ییوست و با  هماراه اوالم یسر شاهرخ
در جریان این نبرد و ناامیدی امارای بازرگ  9چند امیر دیگر، مأمور محافظت از عادلاواز، وان و تبریز شد.

فوی ب  عثمانیاان ییوساتند. محمادخان بیگلربیگای رتبۀ صصفوی از اقتدار صفویان، دو تن از امیران عالی
 4اصفهان در زمان حضور سلیمان در سل انیۀ زناان، ب  او ییوست و ماأمور محافظات از عاادلاواز شاد.

خان بیگلربیگی خراسان نیز ب  سااه سلیمان قانونی ییوست و از ساوی سال ان عثماانی، بیگلربیگای قاضی
گردان شدند. یز بودند ک  ب  سبب هراس از لشکر عثمانی از صفوی  رویامیران ایرانی دیگری ن 8لرستان شد.

جای روالفقارخان حاکم بغداد شده بود، با آگاهی از ییشروی عثمانیان، برای نمون ، محمدخان تکلو، ک  ب 
 ای خواستار تابعیت از درگاه سلیمان شد، اما با هاراس و فارار او، با  درخواساتش ترتیاب اثار دادهطی نام 

  0نشد.

 ق سلیمان قانونی با صفویان 599نقش نخبگان ایرانی در نبرد سال  -3 

ی  از انضمام عراق عرب ب  قلمرو عثمانی و لشکرکشی کم تلفات عثمانیان ک  عادم واکانش جادی شااه 
صفوی را ب  این اقدام در یی داشت، سل ان سلیمان قانونی تا حد زیادی بر وییفۀ شرعی خود در حمایات 

الم سنی و تاختن ب  شیعیان عمل کرد و با تمرکز بر نبردهای ارویایی، تا بیش از یاک دها  با  جاناب از اس
وجود این، تثبیت حضور عثمانیان در مناطق تاازه تسخیرشاده و نیاز جلاوگیری از  شرق اعتنایی نداشت. با

                                                 
 .99، ایران عصر صفوی . سیوری،9

2. Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, 2011), 300. 
 .98، التواریخ و االخبارنخبهآ طرنوی، 999، نامهسلیمانزاده، چلبیآ قره989/ 9 تاریخ پچوی، . یچوی،0
 .049، تواریخ آل عثمانیاشا، . ل فی4
 .489، زاده تاریخیوالقصزاده، . صوالق9
 .994، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره9
 .Seyyid lokman, ibid الفآ 00گ  -ب 01(، گ 9040)آنکارا، بنیاد تاریخ ترک، بیان منازل م راقچی، . 4
 .919، نامهسلیمانزاده، چلبیالفآ قره 40گ بیان منازل، . م راقچی، 8
 ب. 198، گ المسالک طبقات الممالک و درجات زاده،. جالل0
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ی در ساال ساخت. ایان حضاور نظااماقدامات ضد عثمانی صفویان، حضور نظامی دیگری را محتمل می
سوی قلمرو شاه طهماساب اول باود. ایان ق، اناام شد ک  دومین لشکرکشی بزرگ سلیمان باشکوه ب 033

های زیادی از ایران همراه بود نبرد، گرچ  برای حکومت عثمانی نتای  چندانی نداشت، اما با تخریب بخش
ظاامی و سیاسای ایرانای نیاز در آن ها، نخبگان نبر تأثیر تخاصم مزمن دو حکومت در این ویرانیک  عالوه

 میرزا قرار داشت. یرتأثیر بودند و در رأس آنان، شاهزادۀ خائن صفوی یعنی القا 
 میرزا و همراهی با عثمانیان در حمله به صفویانالقاص -7-5

وجود این، میاان او  راندآ بامیرزا برادر شاه طهماسب صفوی بر شروان حکومت میق، القا 034در سال 
او در اثار  9علی سل ان ک  شوهر خواهر طهماسب و از تبار شروانشاهیان باود، بارهاا نازاع رخ داد.برهانو 

ملاک  0و با ادعای تغییر مذهب با  تسانن، 1اختالف با برادرش و با ادعای شاهی بر شاه طهماسب شورید
از آناا با کشتی ب  استانبول  شروان را رها ساخت و با هوادارانش از اژدرخان )آستاراخان( ب  ِکِف  گریخت و

 9سل ان را بر آناا گماشت.علیبا گریختن القا ، شاه صفوی شروان را تصرف کرد و برهان 4رهساار شد.
ک  القا  ب  استانبول رسید، سل ان سلیمان قانونی در ادرن  ب  شکار اشتغال داشت و وصول چنین هنگامی

میرزا باا شاکوه بسایار او را بسیار خشانود سااخت. از القاا خبری ک  ب  سود او و ب  ضرر صفویان بود، 
او در ایان دیاوان، ضامن شاکایت از  4بر یا گردیاد.« دیوان»و برای دیدار با سل ان ضیافت و  9استقبال شد

میرزا حتی ادعا کارد کا  القا  8برادرش طهماسب و دادخواهی از او، خواستار حملۀ عثمانی ب  ایران شد.
های عام و سااهیان شاه صفوی منتظر ییوستن با  او ر سرحد ایران حضور یابد، اکثر بیگاگر سل ان روم د

  0و سل ان عثمانی هستند.
سلیمان قانونی در این زمان در یی استفاده از اختالف درون حاکمیت صفویان بود تا ب  تهدید شایعیان 

میرزا در یایتخات ل  نیز با حضور القا خاتم  دهد و یا حداقل قفقاز و آرربایاان را تسخیر کند. بهانۀ حم
هاا )= بیگلربیگای، حکمراناان رده بااالی ایاالتی( ها با  میرمیرانعثمانی مهیا شد و سل ان با ارسال ناما 

                                                 
 .149/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 .491/ 1، تاریخ عثمانیچارشیلی، الفآ اوزون089، طبقات الممالک و درجات المسالک زاده، . جالل1
 .Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih, 334 آ149، تاریخ نشانچی . نشانچی،0
 .994، زاده تاریخیصوالق زاده،جاآ صوالقآ نشانچی، همان194/ 9 پچوی، تاریخ آ یچوی،409 تواریخ آل عثمان، یاشا،. ل فی4
 الف.  088، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل9
 .998، زاده تاریخیصوالق زاده،. صوالق9
 .Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih, 336 الفآ 080، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل4
همتاای میرزا[ محر ک دریای همات بیالقا . » 44، التواریخ و االخبارنخبه آ طرنوی،990 -998، زاده تاریخیصوالق زاده،جاآ صوالقزاده، همان. جالل8

 (.948، نامهسلیمانزاده، چلبی)قره« سل ان اازی شد
 جا.یاشا، همان. ل فی0
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سان دیگر نبردهاا باا صافویان در اواخار صافر او ب  9ق شد.033خواستار آمادگی نظامی آنان در بهار سال 
میرزا ب  همراه تنی چند از امرای نظاامی و القا  1حمل  ب  ایران را گرفت افندی فتوایق، از ابوالسعود033

را کا  با  تحرکاات  4سال اناو همچناین اوالم  0سوی ایاران اعازام شاد.ییش از حرکت سل ان عثمانی ب 
 9میرزا تعیاین کارد.عناوان راهنماا و َلِلاۀ القاا قزلباشان آگاهی داشت، با اع ای ایالت ارضروم با  او با 

میرزا ب  همراه سااه خود و لشکر اعزامی عثمانی ب  ایران لشکر کشید. چناد روز یا  از حرکات او، القا 
بادون آن کا  آه »تاوجهی و سل ان عثمانی نیز وارد لشکرکشی شد و همانند نبرد ییشین بدون درگیری قابال

میرزا را بار تخات قاا سال ان سالیمان یا  از تساخیر تبریاز، ال 4وارد تبریز شاد. 9«ییرزنی شنیده شود
و از هماین زماان با   0اما این انتصاب از همان اوان، چندان مورد یسند سل ان نبود 8حکومت تبریز نشاند،

میرزا با سل ان عثمانی نمایان شد. سل ان عثمانی ی  از ورود ب  قلمارو های ناسازگاری القا بعد، نشان 
راام راهی امرای محلی و سااه صفوی با او یی برد، اما با میرزا در همصفویان ب  گزاف  بودن سخنان القا 

تنهاا  99میرزا مرتبط بود،یذیرش درخواست او برای اارت نواحی مرکزی ایران ک  با اهداف شخصی القا 
سل ان و فقط اوالم  99با اع ای چند بار آقچ ، مان  همراهی امرای نظامی و نیروهای سااه عثمانی با او شد

موافقت سل ان سلیمان با یورش القا  را نیز باید در قصد سل ان بارای بازگشات  91ساخت. را با او همراه
سوی قلعۀ وان و استقرار در دیااربکر را داشات و ماورد جست. سل ان سلیمان در این زمان قصد حرکت ب 

لاۀ توانسات ییکاان حمسال ان میمیرزا و اوالم حملۀ نیروهای صفوی  باودآ در نتیاا ، ییشاروی القاا 
 میرزا منحرف سازد. سوی نیروهای القا صفویان را از سااه سل انی ب 

گاه باود، با  همادان القا  میرزا ک  از وض  نابسامان نواحی مرکزی ایران نظیر اصفهان، قم و کاشان آ

                                                 
 Müneccimbaş, Müneccimbaşı Tarihi, 2/ 558. بآ 080، گ سالکطبقات الممالک و درجات المزاده، . جالل9
کشات  افندی، فتوایی مبنی بر اینک  قتل طایفۀ قزلباش شرعًا حالل است و هر ک  از عساکر اسالم آنان را ب  قتل رساند، اازی است و هر کا  کا  . ابوالسعود1

 (.الف 0گ  -ب 1(، گ 94140)استانبول: کتابخانۀ سلیمانی ، ش  یلمش بعضی فتوالرقانونی سلطان سلیمان زمانیندا ورشود، شهید است، صادر کرد )
 .990، تاریخیزادهصوالقزاده، آ صوالق409، تواریخ آل عثمان یاشا،الفآ ل فی 084، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل0
 جا(.زاده، همان  بود )صوالقبیگی بوسنمیرزا ب  استانبول، سنااق. او مقارن ورود القا 4
 جا.زاده، همانآ صوالق149/ 9، تاریخ پچوی بآ یچوی، 084، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل9
 .141/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 جاها.زاده، همانزادهآ صوالق. جالل4
 جا.همانبآ یچوی،  080، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل8
زاده، اناد )بارای نمونا ، ناک: جاالل. االب مناب  در باب سابقۀ القا  در ستم ب  مردم شروان و عدم لیاقت او برای ادارۀ تبریز و کسب رتبۀ شاهی سخن رانده0

 (.999، تاریخیزادهصوالقزاده، آ صوالق140/ 9، تاریخ پچویجاآ یچوی، همان
 .991، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره99
 .144/ 9، تاریخ پچویبآ یچوی،  009، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،. جالل99
 .99، ایران عصر صفوی . سیوری،91
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هاای در طاول راه، گروه 9سوی اصفهان ب  حرکات درآماد.یورش ُبرد و ی  از تخریب همدان و درگزین، ب 
تر ب  اصفهان تاخات. و او با سااهی یرجمعیت 1میرزا افزوده شدندی از مناطق اطراف ب  سااه القا متعدد

میرزا و برادرانش سام 4«اموال و اوالد و ازواج»ب  اارت  0شاهزادۀ خائن صفوی ضمن ویرانی شهر اصفهان،
میرزا ی  از تاراج اصفهان، ب  کاشان حمل  برد القا  9میرزا دست زد و ب  انائم بسیاری دست یافت.بهرام

 9و آناا را نیز ویران ساخت. دیگر مقاصد او شیراز، خوزستان و شوشتر بود و از آناا راهی بغداد شد.
ک  گویا از اهاداف اولیاۀ  –میرزا با تخریب شهرهای مختلف ایران و دستیابی ب  خزاین برادرانش القا 

با انائم هنگفتی وارد عراق شد و این انائم را ب  سل ان عثمانی  -4حی مرکزی ایران بوداو برای یورش ب  نوا
ها ب  حدی بود ک  شاه صفوی با آگااهی تقدیم کرد. این انائم و ییشکش -ک  از دیاربکر ب  عراق آمده بود-

ا اع اای خلعات، سل ان سلیمان قانونی بار دیگر ب 8زده شد.از اارت آن، بیمار و سل ان عثمانی، شگفت
 0میرزا دلاویی کارد، اماا در حماالت یا  از آن باا او هماراه نشاد.تیغ مرص   و البسۀ ملوکان ، از القا 

شاهزادۀ صفوی بار دیگر ب  ایران تاخت، اما این بار نتوانست وارد اصفهان شاود و تاالش او بارای ورود با  
میرزا دساتور بازگشات داد، اماا ای ب  القاا نام در این زمان، سل ان عثمانی طی  99شیراز نیز ناکام ماند.

در این  99سوی کردستان رفت و در آناا ب  بیِگ شهرزور یناه ُبرد.میرزا از دستور سل ان سر باز زد و ب القا 
-را با  -میرزاسهراب–زمان، شاه طهماسب ک  از اقدامات برادر عاصی خود خشمگین بود، برادر دیگر خود 

میرزا فرود آمد و باا چنار )در نزدیکی شهرزور( بر سر القا گسیل داشت و او در َکسکمیرزا سوی القا 
یریشان شدن سااهیان، شاهزادۀ خائن صفوی ب  دست نیروهای صفوی اسیر و نزد شاه طهماساب فرساتاده 

 میرزای عصایانگر در آنااا با  قتالشد. شاه صفوی او را در قلعۀ قهقه  محبوس ساخت و سراناام القا 

                                                 
 .140، تاریخ نشانچی آ نشانچی،999، تاریخیزادهصوالقزاده، آ صوالق449 -449، تواریخ آل عثمان یاشا،. ل فی9
 جا.زاده، همان. صوالق1
 (.449، تواریخ آل عثمان یاشا،)ل فی« ای ویران ساخت ک  شرح نشود کرداندازهب . »0
 ب. 004، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل4
 .140/ 9جاهاآ یچوی، یاشاآ نشانچی، همان. ل فی9
 جاها.یاشا، همانزادهآ ل فی. جالل9
 .149/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،4
ها را در ازمن  نا  سل ان سلیمان گفت: انصاف ک  این تحف . »140/ 9، تاریخ پچویبآ یچوی،  009، گ مالک و درجات المسالکطبقات المزاده، . جالل8

 (.441 تواریخ آل عثمان، یاشا،)ل فی« دیده کسی و ن  شنیده کسی
 .991، تاریخیزادهصوالق زاده،جاهاآ صوالقیاشاآ یچوی، همان. ل فی0

 .جا. سیوری، همان99
طبقوات گردانی از تسنن و بازگشت با  تشای  خواناده )زاده، دلیل نافرمانی او را روی. جالل181/ 9، تاریخ پچوی آ یچوی،991، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره99

بیان سخنان ناامعقولی کا   چینی حسودان ومیرزا و سل ان سلیمان را ب  سبب سخنیاشا، اختالف القا ب(، اما ل فی 000، گ الممالک و درجات المسالک
سوی اردوگاه سل ان را داشت، اما با شنیدن این اخبار، ب  بیاگ شاهرزور یناهناده میرزا قصد بازگشت ب سل ان را ب  او بدبین کرد، دانست  و آورده است ک  القا 

 (.440، تواریخ آل عثمانشد )
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 9رسید.
ین در نبرد سال دیگر نخبگان ایرانی نقش -2-5  ق، به سود عثمانیان933آفر

کردند. سید عزیزاللا  میرزا ب  ایران، دو تن از نخبگان سرشناس ایرانی نیز او را همراهی میدر تهاجم القا 
او یا  از نهاب و  1میرزا بود ک  وکیل یا وزیر او نیاز خواناده شاده اسات.شروانی از افراد نزدیک ب  القا 

میرزا، انائم و هدایای شاهزادۀ شورشای را نازد سالیمان عنوان نمایندۀ القا اارت مناطق مرکزی ایران، ب 
دیگر نخبۀ ایرانی حاضر در این لشکرکشی، احمد بن عبداالول قزوینی بود ک  سل ان عثماانی  0قانونی ُبرد.

ونی ب  ناواحی ارمنساتان و شامال آرربایااان، در رکااب را در این نبرد همراهی کرد و در حملۀ سلیمان قان
سل ان، جایگزین القا  میرزا در شروان، با لشکرکشی سلیمان ب  الدین علیهمچنین، برهان 4سل ان بود.

 9ایران ب  سااه عثمانی ییوست.
دستاورد دومین نبرد بزرگ سلیمان با طهماساب، یا  از دو ساال محادود با  تصارف چناد قلعا  در 

اما در سوی ایرانی گرچا  عمادۀ ساااه صافوی از گزناد ایان  9تان و فتح قلعۀ وان برای عثمانیان بود،گرجس
لشکرکشی در امان ماندآ اما حفظ این سااه از آسیب عثمانیاان، با  ویرانای گساتردۀ ایاران، ااارت خازائن 

امرای نظاامی ایرانای ایرانیان و آااز جنگی فرسایشی منار شد ک  تا هفت سال ادام  داشت. در این جنگ، 
ساراناام شاده باود و از ساوی صافویان اقادام قااطعی را شان درگیر این نبرد بیک  مناطق تحت حکمرانی

ق، امرایی مانناد اواورلوباک، میریسااق، میار 073سوی عثمانیان گرایش یافتند. در سال متصور نبودند، ب 
بک بک )حاکم اورامان( و بوداقیاوه(، جهانشاهبک )امیر قلعۀ هوه و سمحمدبک )حاکم بان / دیان (، یوسف

)حاکم قلعۀ بوروج (، محمد ییر، از امرای یازبکی/ یازوکی، تاب  عثمانیان شدند و همانند تابعیات امارای 
شان را ب  قلمرو عثمانی ضمیم  کردستان در نبردهای ی  از جنگ چالدران، مناطق و قالع تحت حکمرانی

  4کردند.
 

                                                 
 .991، اریخیتزادهصوالق زاده،آ صوالق180 -181/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 .998، تاریخیزادهصوالق زاده،آ صوالق198/ 9، تاریخ پچوی الفآ یچوی، 008، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،. جالل1
 .999، تاریخیزادهصوالق زاده،آ صوالق140/ 9، تاریخ پچوی جاآ یچوی،زاده، همان. جالل0
 .900/ 9 ،یسج  عثمان ا،یآ ثر94، کمله الشقائق(ت یف قیعحدائق الحقا قیالشقا  یذ ،یع ائ. 4
 الف. 088، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جالل9
 .909/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید . شاو،9
 Müneccimbaşı, Müneccimbaşı آ999 -994/ 4، 01/ 1 سوج  عثموانی،بآ ثریاا،  440، گ طبقوات الممالوک و درجوات المسوالکزاده، . جالل4

Tarihi, 2/ 568- 569. 
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 گیرینتیجه

سرعت وارد حی ۀ نظامی و جنگ رو در رو شد و یری صفویان و عثمانیان با روی کار آمدن سلیم اول ب درگ
سوی عثمانیان سنگینی کرد. با لشکرکشی او ب  ایران و شکست صفویان در جنگ چالدران، موازنۀ قدرت ب 

یر، یناهنده و فعال نظاامی در عنوان اسدر جریان این نبرد و حوادث ی  از آنک  بسیاری از نخبگان ایرانی ب 
هاای ترین تحوالت سارزمینی )جادایی دیااربکر و بخشاختیار حکومت عثمانی قرار گرفتند، یکی از مهم

بار زیادی از کردستان از ایران( رقم زده شد. در این نبرد نخبگان ایرانای حاضار در قلمارو عثماانی، عاالوه
های در جداسازی بخش بزرگی از ایران مؤثر بودند. تالشحضور جنگی و واس ۀ امان دادن ب  مردم تبریز، 

ادری  بدلیسی در فراخواندن و اتحاد امرای ُکرد بر ضد صفویان و اقدامات نظاامی ایان امیاران و انضامام 
 مناطق تحت تسلط این امیران ب  عثمانی، عامل اصلی تحقق جدایی دیاربکر از ایران عصر صفوی بود.

از نبرد چالدران، در دورۀ سلیمان قانونی بار دیگر نبرد با حکومت ایران در  با گذشت حدود بیست سال 
های کافی را برای تحارک نظاامی دستور کار حکومت عثمانی قرار گرفت. در این نبرد، نخبگان ایرانی بهان 

کا  نخباۀ نخسات باا  -حااکم بغاداد–بیگ بدلیسی و روالفقارخاان عثمانیان مهیا ساختند ک  در آن، شرف
سوی صفویان و نخبۀ دوم با واگذاری مناطق تحت ادارۀ خود ب  عثمانیان، زمینۀ برافروخت  شدن بازگشت ب 

آتش نبرد را آماده ساختند. در این لشکرکشی، چندین نخبۀ نظامی ایرانی نیز ب  سااه عثمانی ییوساتند و نیاز 
عالیت نظامی و ادارۀ مناطق ب  سود عثمانیان باالی صفویان با ییوستن ب  عثمانیان، ب  فدو تن از نظامیان رده

اشتغال یافتند. از نتای  این نبرد، جداسازی بخش بزرگ دیگری )عراق عرب( از ایران عصر صفوی بود. نبرد 
ترین نبرد عثمانی و صفوی تا آن زمان ب  تر بود و طوالنیدیگر سلیمان ک  دربردارندۀ نبردهای متعدد کوچک

باود کا  در  -شااهزادۀ گریازان از خانادان خاود-میرزا ثیر مستقیم اقدامات القا رفت، تحت تأشمار می
تحریک برای نبرد، لشکرکشی و کسب نتای  برای عثمانیان نقاش محاوری داشات. در ایان نبارد، ایرانیاان 

ز گریخت  با او و برخی از ایرانیان ییشتر مهاجرت کرده، با او همراه بودناد. متعاقاب هماین نبارد، شاماری ا
امیران ُکرد بار دیگر ب  عثمانیان ییوستند و مناطق تحت ادارۀ خاود را با  قلمارو عثمانیاان افزودناد. گفتنای 

بار نبارد باا های نظامی حضور فعال داشتند، عالوهاست، نخبگان ایرانیان متمایل ب  عثمانیان ک  در درگیری
احی نیز یرداختند. بنابراین، نخبگان ایرانای صفویان و تقدیم قلمرو خود ب  حکومت عثمانی، ب  ادارۀ این نو

با تحریک عثمانیان برای نبرد با صفویان، حضور جنگی در نبردها، ییوستن با  عثمانیاان، انضامام منااطق 
های عثمانی و ادارۀ مناطق مرزی، علی  صفویان و با  ساود عثمانیاان با  اقادام تحت ادارۀ خود ب  سرزمین

 نظامی دست زدند.–سیاسی 
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