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  یمملوک یغور قانصو سلطانبا  یصفو لیروابط شاه اسماع

 کیممالمورخ  اس،یاابن تیروا به

 1یدشت رضا

 دهیچک

 . شاهاست انريا خيتار ادوار نيترمهمبدون شک از  ياز جهت روابط خارج هيصفو دوره
درغرب  ونلوهايقوآق یايو بقا فيالطواملوکسرکوب  دنبال به ،یسلسله صفو گذارانیبن لیاسماع

 در رمستقالل رو به اضمح يبزرگ ول يدولت کی. ممالديگرد مرزهم کیبا دولت ممال رانيا
 و هايعثمان پسسو  انیپرتغال طرف از ابتدا تشیحاکمو حجاز بود که  شام مصر، یهانیسرزم
 ،مدر شا لیشاه اسماع يارض يطلبتوسعه لیدل به کیممال با یصفو روابط. بود ديتهد مورد هيصفو
 ،با آن دو يانعثم دولت يدشمن لیدل به سپس بود، همراه یمرز یهایریدرگ با و خصمانه ابتدا

 .است دهيگرد متحولو  افتهيبهبود  هاآن روابط

 نيدرصدد پاسخ به ا ،یاکتابخانه یهاداده از استفاده با و يلیتحليفیتوص روش با پژوهش نيا
 جهینت در ست؟ا بوده علت چه به و چگونه، کیمالم با یصفو لیاسماع شاه روابطسؤال است که 

است.  بوده مرحله دو در و سال چهارده مدت به کیممال با لیشاه اسماع روابطشد که  مشخص
 ياجمته کرديو رو ياندر عثم میسلطان سل دنیبا به قدرت رس يول شد آغاز خصمانه ابتدا آنانروابط 

 .است دهيگرد نیطرف نیب يبه اتحاد نظامو منجر  دوستانهآنان، روابطشان  بهاو نسبت 

 .يخارج روابط مصر، ک،یممال ،یصفو ل،یاسماع شاه: یدیکل واژگان
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The Relations of Shah Ismail Safavid with Sultan Qansu 

Ghori Mamluki according to Ibn Iyas, Historian of 

Mamluks 

 

Reza Dashti1 

 

Abstract 

The Safavid period is undoubtedly one of the most important periods 

in the history of Iran in terms of foreign relations. Shah Ismail, the 

founder of the Safavid dynasty, bordered on the Mamluk government 

following the suppression of the sectarian monarchs and the remnants of 

the Aq Quyunlus in western Iran. It was a large but declining state based 

in Egypt, the Levant, and the Hejaz, whose rule was threatened first by 

the Portuguese and then by the Ottomans and Safavids. Safavid relations 

with the Mamluks due to Shah Ismail's territorial expansion in the 

Levant, were at first hostile and accompanied by border clashes, then due 

to the hostility of the Ottoman government to them, their relations have 

improved and changed. This research, using a descriptive-analytical 

method and using library data, seeks to answer the question of how and 

for what reason Shah Ismail Safavid had relations with the Mamluks? 

The findings showed that King Ismail's relations with the Mamluks had 

been in two stages for fourteen years. Their relations began at first 

hostile, but with the rise of Sultan Salim to power in the Ottoman Empire 

and his aggressive approach to them, their relations became friendly and 

led to a military alliance between the two sides. 

Keywords: Shah Ismail, Safavid, Mamluk, Egypt, Foreign Relations.  
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 مقدمه

و  ير دوره اسالمد. دارد نباستا دـعه در يشهر مصر و رانيا نمیا طتباار يخيرتا سابقة
اول  لیاسماع شاه. ديگرد لیتشک رانيدر ا یصفو سلسله یقرن دهم هجر ليدر اوا

 یهاحکومت یراندازنمود تا با ب يسع دنی( از آغاز به قدرت رسق930-907.حک)
 نيا یبرا ( او52: 1374)سرور، دينما برقرار را رانيا يلداخ و يمل وحدت ،يفيالطواملوک

 استقالل انیبن ،یعشرياثن عهیو با اعالم مذهب ش زدو مذهب  نيمنظور دست به دامان د
 خود مذهبيسن مانمسل گانيهمسا با انیرانيا نیب امر نيا که هرچند کرد استوار را رانيا
بر  نينصر دعغلبه  لیدل به. در آن زمان نمود جاديا دياختالف شد يبا ترکان عثمان ژهيوهب

 ريپذمکانا يباستقالل مذه جاديا قيجز از طر رانيا ياسیاستقالل س نیتأم ت،یعنصر مل
 يحدت ملمصمم شد که با و سلطنتش آغاز از لیاسماع شاه(. 9: 1316،ي)فلسف نبود

 انترکن و زبکاا يعنيخود  يو غرب يمهاجمان شرق یالیآن را از خطر است ران،يا نیسرزم
 حفظ کند. يعثمان

 شامات مصر، یهانیسرزم در ران،يا در یصفو لیاسماع شاه آمدن کار یرو با زمانهم
 حکومت به ق(922-906.حک) یقانصوغور سلطان بود و برقرار کیدولت ممال حجاز، و

 قبچاق دشت و یمرکز یایآس چرکس و ترک غالمان و بردگاندر واقع  کیممال. بود دهیرس
 کیممال تیاهم .رندیبه دست گ را( ق 923-648) حکومت شام و مصرتوانستند در  که بودند

 انیهسپا بر یروزیپجالوت با  نینبرد ع در توانستند اوالً که است نيا به اسالم خيتار در
 نديانم مسدود را يخالفت اسالم یایدن يغرب ينواح یراه مغوالن به سو مغول،

 اً یثان( 517-1/516: 1997 ،یزي؛ مقر3/205: تا يب ،ابوالفداء ؛4/568: 1363خلدون،ابن)
 يب داء،ابوالفنند )ک رونیب ياسالم یهانیسرزم از شهیهم یبرا را يبیصل انيیتوانستند اروپا

موفق شدند که پس از سقوط بغداد  آنان ثالثاً (.117: 1369 ،یطاهر ی؛ ناصر25-4/24: تا
: 1997 ،یزيمقر) ندينما اءیرا در مصر اح يباسازخالفت ع یاهبه دست مغوالن، شاخ

 (.350: 2010 ،يوطی؛ س1/531-532

 کشف و قايآفر قاره زدن دور باها يپرتغال ،یالدیم شانزدهم /یهجر دهم قرن آغاز در
 بنادر تا شد باعث نيا و کنند دایپ يدسترس نیزم مشرقتوانستند به  ،ييايدر ديجد یهاراه
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 را ینابود و زوال ریمس بودند کیممال تیمالک در که مصر و شام در ترانهيمد یايدر ياصل
و سپس از طرف  انیابتدا از طرف پرتغال کیممال تیدر آن برهه از زمان حاکم لذا. کنند يط

(. 54: 1391 ،ياقياحمدقرار گرفت ) ديمورد تهد هيصورت محدودتر توسط صفوو به يعثمان
و تصرف  رانيدر ا ونلوهايقوآق یايو بقا فياالطوملوکدنبال سرکوب به لیاسماع شاه

 کيبغداد از دست بار ،(485-4/483: 1380 ر،یخواندمصارم کُرد ) ریکردستان از دست ش
 عالءالدوله دست از اربکريد و( 47: 1369 گ،یب یعبد؛ 4/492: 1380ر،یخواندمپرناک ) گیب

( در 46-45: 1369 گ،یب یعبد؛ 124-108: 1363 ،یصفو یآراعالم خيتارذوالقدر )
 يطلبتوسعهشروع به  کیدولت ممال نهيشد و با هز هيهمسا کیبا دولت ممال يغرب یمرزها

 مدت به ينظامياسیس يروابط آغاز یصفو لیاسماع شاه کرديرو نيدر شام نمود. ا يارض
در  يصورت خصمانه آغاز شد ولابتدا به روابط نيا هرچند د،يگرد کیممال با سال چهارده

 .ديمنجر گرد نیطرف يو اتحاد نظام يبه دوست نايپا

 لیه اسماعتطور روابط شا ریاست که س ياصل سؤال نيا به پاسخ درصدد پژوهش نيا
 است؟ بوده علت چه به و چگونه کیممال سلطان یقانصوغوربا  یصفو

 تاکنون کیبا ممال یصفو لیشاه اسماع روابطگفت که  ديبا قیتحق نهیشیپ خصوص در
 درمقاله( 1985) ينافع الحمدان طارق. است داشته یمختصر بازتابها پژوهش زا يبرخ در
عالقات الممالیک المصريین السیاسیه بالدولتین الصفويه والعثمانیه في مطلع القرن السادس »

و  کیبر روابط ممال شتریاو ب دیتأک يپرداخته ول يو عثمان هيبا صفو کیبه روابط ممال ،«عشر
 دانسته هيصفو عهیدولت ش ،را مذهبيسندو دولت  نيا نیب جنگ وقوع علتاست و  يعثمان
و  یالصفو لیمع اسماع يالمملوک یالغور تحلف»( در مقاله 2017صباح منصور ) احمد. است

 لیاسماع شاهبا  يمملوک یقانصوغور ياتحاد نظام به تنها «کیالدولت الممال اریانه يأثره ف
 نیبه روابط و مناسبات طرف وپرداخته است  کیممال دولت يآن در فروپاش ریو تأث یصفو

...قراءه خيالتار حقائق زانیم يف النار ممالک» مقاله در( 2019) يالصالب ينپرداخته است. عل
و  يبه دست عثمان کیسقوط ممال هکه دربار «لمصر يالعثمان الدخول لیتفاص و ظروف يف

 هيبا صفو کیممال يبه اتحاد نظام یبه مصر است تنها اشاره مختصر يورود عثمان يچگونگ
 و علل و عوامل آن نپرداخته است. کیو ممال هيبه روابط و مناسبات صفو يولنموده است 
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 يسیزبان انگل بهصفحه(  هفتمختصر ) یامقاله در یمصر سندهينو( 1978) عهیرب نیحسن
 1«شانزدهم قرن لياوا در هيسور و مصر کیممال و رانيا انيصفو نیب ياسیس روابط»نام ه ب

 پرداختهاز جنگ چالدران  قبلدو کشور  نياز روابط ا يبرخ بهتنها  و يکل اریصورت بسبه
 به روابط آن دو دولت بعد از جنگ چالدران ننموده است. یاهاشار چیو ه است

ون ذکر بد را دو آندر دو سطر اتحاد  تنها« چالدران جنگ»در مقاله  يفلسف نصراهلل
 یبعد نیمحقق مهه باًيتقر و استبوط به بعد از جنگ چالدران ذکر کرده مر مأخذ،و  منبع

 يتيازجمله وال ؛اندهداد نشر باز يمملوکیصفو روابط عنوانبه را ریاخ دوسطر نیهم يرانيا
 ميحمدکرم و یصفو لیاسماع شاه عهد در رانيا يخارج روابط خيتار( در کتاب 1375)
 یهدومهوشنگ  عبدالرضا ،اول لیاسماع شاه يزندگانکتاب  ( در1376) يجمالوسفي
 تنها یا قانصوغورب لیبه روابط شاه اسماع رانيا يخارج روابط خيتار کتاب در زی( ن1375)

 و تحول ریس» مقاله در( 1392) ينیو محمد چگ است نموده اشاره چالدران، شکست از بعد
 یمهدو وشنگه از نقل هب هم آن سطر سه درتنها  «مصر در رانيا ياسیس يندگينما تطور

عصر  رانيا يروابط خارج»( در مقاله 1385) يگدلیب يعل است، پرداخته موضوع نيا به
 باردر به لیسماعا شاه طرف از ييسفرا ارسال به سطر دوتنها در  گرانيمانند د زین «یصفو

به  طورخاص به فوق یهاپژوهش. است کرده اشاره چالدران جنگ از شیپ مصر سلطان
 کنونتا واند هنپرداختکامل  طورهب کیبا ممال یصفو لیشاه اسماع يخارج روابط موضوع

 ست.نشده ا تيمقاله رؤ نيدر خصوص موضوع ا يرانيا مستقلجامع و  پژوهش چیه

 هویه شباطالعات  یبر گردآور يمبتن يلیتحليفیتوصپژوهش،  نيدر ا قیتحق روش
 يرجخا روابط و ياسیس مناسبات به ،يخيرتا یهاانگاره يضمن بررس است که یاهکتابخان

 دو آن معاصر و کیممال مورخ اسياابن منظر از یقانصوغور سلطان با یصفو لیاسماع شاه
 .پردازدمي دولت،

 با یصفو لیاسماع شاه ينظامياسیس روابط تطور ریس کامل يبررس پژوهش نيا هدف
 يتلق تیاهمکم يرانيا سندگانينو طرف از روابط نيا ازآنجاکه و است يمملوک یقانصوغور
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و با کمک  کیمورخ ممال اسياابن خيتار از استفاده با پژوهش نيا است مانده مغفول و شده
 .است دهيگرد محقق يو ترک يرانيمنابع ا

 یسینوخیتار در او گاهیجا و یمملوکایاس ابن

هم صری قرن نهم و دمق(، مورخ 930-852) اسيابوالبرکات محمد بن احمد بن ا
اش، اياس ای در غرب قفقاز بودند. جد پدریاش اهل چرکس، ناحیهخانواده ت،هجری اس

و در دولت الناصر فرج بن  ق( بود801-784فخری، از ممالیک سلطان ظاهر برقوق )حک. 
ولت دالدين احمد بن اياس نیز در اياس، شهاببرقوق به منصب دبیری گماشته شد. پدر ابن

 /1: 1392،يتيوال؛ 7/398: 1374،يمدرس؛ 5 /6: 1980 ،يزرکلشد ) الناصر فرج دبیر دوم
970.) 

 او(، 5 /6 :1980 ،يالدين سیوطي بوده است )زرکلشاگرد جالل يسينوخياياس در تارابن
 ختالطا ايندی ويشاوخبا بسیاری از درباريان  ،در دربار ممالیک و همشاهیر عصر خود بود از

اض حکومت انقر علل جهت. به همین است هداشت معاشرت ولتد و ارباب ءداشته و با امرا
تاريخ  ،الدهورعياوق يالزهور فعيبدادرکتاب  اوتفصیل نوشته است. به و يخوبممالیک را به

 انيا پاق( ت873) یتبايمصر را تا پايان پادشاهان ايوبي، به اختصار و از سلطنت سلطان قا
کومت نقراض حا عيوقا نرويیات، ذکر کرده است. از ارا با شرح و تفصیل جزئ کیدوره ممال

 (.341: 1377دهخدا،نوشته است ) دقت باو  مفصلرا  کیممال

 هيمقاله حاضر بر پا کهست ا اسياترين اثر تاريخي ابن، مهمالدهورعيوقا يالزهور فعيبدا
اتفاقات کتاب،  نيترين بخش اشده است. بااهمیت قیاثر تحق نيا 5و  4 یاطالعات جلدها

روزگار مؤلف يا زمان نزديک به عصر اوست؛ زيرا در بیشتر موارد خود شاهد آن رويدادها 
اياس به گفته خودش در مقدمه، حدود بوده و يا از آن وقايع اطالع صحیحي داشته است. ابن

کتاب تاريخي را مطالعه کرده تا نکاتي را که دنبال آن بوده، به دست آورد. محمد  37
اياس در است که ابن آورده الزهورعيبدادر مقدمه جلد اول کتاب  کتاب ققمح مصطفي

که  طورآنمشهور است چراکه در نقل اخبار تاريخي خبر را  دارمورخ امانت عنوانمجموع به
کرد. اين روش، اثر او را از لحاظ دستور زبان ايجاب مي که چنانآننوشت، نه شنیده بود مي

 ادامه درتحول زبان عربي حائز اهمیت کرده است. محمد مصطفي شناسي و مطالعه زبان



 

 

 

 

  65 ... يمملوک یغور قانصو سلطانبا  یصفو لیروابط شاه اسماع
 

نوشت توجه داشت و امانت علمي را در نقل اياس به صحت آنچه ميکه ابن سدينومي
اياس خود نیز به اين نکته اشاره کرده است؛ مثالً، در باب کرد. ابنرويدادها، رعايت مي

شود، ولي بیشتر ار است و چند مجلد مينوشته که اخبار مربوط به او بسی« ملک الظاهر»
کتاب  .ايم اخبار درستي استها ساختگي است و حقیقت ندارد اما آنچه ما به دست آوردهآن

 دست مصر به و تصرف م16و  15/ق10قرن و اوايل 9 قرن درباره تاريخ ويژهبه الزهوربدايع
 المعارفرهئدا؛ 7/398: 1374 ،يمدرس؛ 5 /6: 1980 ،ي)زرکل است ایمأخذ ارزنده عثمانیان

چاپ  دي(. اين کتاب چندين بار تجد970 /1: 1392،يتيوال ؛3/922: 1369 ،ياسالم بزرگ
، در سال محمد مصطفي کوشش مجلد به 6مقاله از چاپ قاهر که در  نيا در ،شده است

 استفاده شده است. ده،يم چاپ گرد1984ق/1404

 تیمروا بمه یقانصمووور سملاانبما  لیاسمما  هشا خصمانه روابط مرحله

 اسیاابن

در  کیمقاومت ممال گرددمي بر مغول لخانانيا عصر به انيرا اب کیممال ياسیس روابط
 کیممال و آنان نیب خصمانه مناسبات بروز باعث شام در لخانانيطلبانه ااقدامات توسعه ريبرا
 یبه رهبر يائتالف یهاجنگ سلسله کي وقوع و بیرق ينظامياسیه سياتحاد دو لیتشک و

؛ 43-25: 1397 ،ييضایکشاورز ب :دینیبب) ديشان گردمانانیپهمَ همراه به لخانانيا و کیممال
صورت کامالً خصمانه هم هر چند به موریدر دوره ت کی(. روابط ممال86-57: 1394 ،یرضو

 خشاهر دوره در(. 101-102: 1388 شبارو،( برقرار بود )رانيا قيطر از) نیبا مشرق زم
 ق842 لسادر  .است بوده دوستانه و آرام يروابط ران،يبا ا کیممال ياسیروابط س ریتیمو
 به يق( مملوک857-842)حک.  جقمق نسلطا طرف از بوغا جکیج يسرپرست هـب يهیئت

 بازگشت درهیئت  ني. اکردند ميبه شاهرخ تقد یاهفراوان و ارزند یايهداو  ندمدآ انيرا
 انيموری(. پس از ت93: 1370 ،ئيانو)بردند  کیسلطان ممال یخود برا با بکتا لدج نيچند
اند داشته خصمانه، يهرچند گاه رانيبا ا يمناسبات ونلويقوترکمانان آق قياز طر کیممال

 کیممال مناسبات نيآخر( 373، 265-162، 257-259، 141-149: 1379 ،ياصفهان يخنج)
در سال  یبه دربار سلطان قانصو غور ونلويقوشدن سلطان مراد آق به پناهنده ونلوها،يقوآقبا 

با  کیممال انیم ارتباط نيآخر نيا ،(143 /4: 1984 ،اياسابنگردد )ميبرق 914
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در  کهفراهم آورد  کیبه ممال نسبت را یصفو لیموجبات خشم شاه اسماع ونلوهايقوآق
 .است بوده مؤثر کیممال دولت اب یصفو لیاسماع شاه انیم خصمانه مناسبات یریگشکل

دو  در و سالهچهارده دوره کي در کیممال با یصفو دوره رانيا ينظامياسیس روابط
ل از سا کیبا ممال یصفو لینخست روابط شاه اسماع مرحله. است يبررسقابل ،مرحله
 از کیمالاطالع م نینخستشرح بوده است که؛  نيق به مدت ده سال به ا918ق تا 908

 و( رانيا و عراق یهانیسرزم اي نیعراق درقلمرو شان ) يشرق یدر مرزها راتییتغ دجايا
از حلب  یقمر 908ماه صفر سال  لياوا در که شد حاصل گونهنيا د،يجد ييجهانگشا ظهور

 لیاسماع اهش او به که يشخص شام یسوبه و مرزها از خارج از که دیرس خبر قاهره به
 و مغوالن نیشیپ یهاورشي به توجه بااست.  ييشورگشادر حال ک شودمي گفته یصفو

و  يگرانن باعث دیسخبر به قاهره ر نيکه ا يهنگام است، بوده شرق از هموارهکه  انيموریت
 يشورتملسه جامراء و مشاورانش را فرا خواند و  یسلطان قانصوغور ،اضطراب مردم شد

 یریرگد یبرا د تاشزار کرد و مقرر برگ یصفو لیدرباره اوضاع منطقه و اقدامات شاه اسماع
 دیبر رسه صفر خما نهمادر  يول ندينما زیو سپاه را تجه نیو جنگ، بودجه الزم تأم ياحتمال

لذا سلطان  گشته است، ياند و آشوب و فتنه منتفبرگشته نشانیبه سرزم یصفو انيکه لشکر
 (.39 /4: 1984 ،اياسرا صادر کرد )ابن ينظام يدستور لغو آمادگ

 حاکم یصفو لیاسماع شاه که دیرس خبر مجدداًاز حلب  ق913 سال اآلخرعیدر رب
راوالن ق شیاست و پ کیممال یهانیسرزم سمت به تحرک و یشرویپ حال در نیعراق

 زده سر يخشن یهااند و از آنان رفتارهدیرس( اربکريشمال غرب د در) هیسپاهش به ملط
ا ب یفور یاهلسج وکرد  ياو را نگران و عصبان یورخبر به سلطان قانصوغ نيا دنیاست. رس

و  یوصف لیشاه اسماع یدرباره اقدامات و رفتارها یو مشاوران کشور یامراء لشکر
 یبرا بزرگ يتدارک و ارسال سپاه شنهادیجلسه امراء لشکر پ نيا در. گرفت انشیسپاه

شام  يشرق شمال و يشرق یدر مرزها يقدرت نظام شيحداقل نما ايو  یجنگ با شاه صفو
 صادر ار يظامن حمله یبرا يدستور آمادگ شنهاد،یپ نيا رشيرا دادند و سلطان هم با پذ

 .(286: 1364 خاقان، یجهانگشا ؛118 /4: 1984 ،اياس)ابن کردند

 لیاز جانب شاه اسماع یافرستاده ق913آن واقعه در ماه شعبان سال  از پس چهارماه
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که  انمیآن دسته از سپاه ،بود که در آن نوشته شده بود یاهبه مصر آمد که حامل نام یصفو
 را کار نيا من اطالع و اجازه بدون بودند شده مصر سلطان امر تحت یهانیوارد سرزم

 سلطان. است نبوده کار در سلطان قلمرو بهبر تعرض  يمبن یقصد واند هداد انجام
عذر را  نينبود ا ين مقطع زمانخواهان جنگ در آ دهيمشکالت عد لیدل بهکه  یقانصوغور

 ،اياس)ابن نمود يهمراه و بدرقه يسواران باو آن فرستاده را احترام نمود و او را  رفتيپذ
 و یصفو لیاسماع شاه فرستاده: که سدينومي تعجب با اسياابن .(123 /4: 1984

 تادگانفرس و قاصدان کهيدرحال داشتند سر بر سرخ یهاترکه با ييهاکاله همراهانش
 .(همانجا همان،اند )به مصر، فاقد سرپوش و کاله بوده يعثمان

 لیله دب ،یصفو لیسلطنت توسط شاه اسماع انیوسرکوب مدع رانيا يداخل تحوالت
ربار دواه در واه ناخخعراق  نیدر شام با سرزم کیممال يو قلمرو حکومت يبودن اراض مرزهم

ابتدا  ق 914 لسا رمضان دراست از جمله:  دهکرمي دایبازتاب پ ،سلطان مصر یقانصوغور
و  دیلطان مصر رسسحکمران بغداد به حضور  ونلويقوآق مراد سلطاناز طرف  یاهفرستاد

 زا را بغداد و هخورد شکست یصفو لیاسماع شاه حمالت برابر در مراد سلطاناطالع داد که 
 کند تا یاريمال  و سپاه با را او که دارد درخواست یقانصوغور سلطان از و است داده دست

 یهانیخود به سرزم ونلويقوآقراد م سلطان ،دنبال آن فرستادهبجنگد. به یبا پادشاه صفو
 ميتکر شکل نيررا به بهت او کیپناه خواست. سلطان ممال یقانصوغوراز  و ختيگر کیممال
: 1364 خاقان، یهانگشاج؛ 143 /4: 1984 ،اياس)ابن نکرد يياعتنا او درخواست به يولکرد 
 یصوغورقان ربارد در بود او بیو مورد تعق لیشاه اسماع بیسلطان مراد که رق حضور .(186

بر  لیعسماشاه ا یو در اقدامات بعد ديگرد کینسبت به ممال لیخشم شاه اسماع موجب
 مؤثر بوده است. کیممال هیعل

ه ب را دده گانه خو یاز امرا يکي ق916 سال االولعیدر رب کیممال سلطان یقانصوغور
 کيتبر عرض یبرا یصفو لیشاه اسماع نزدبه  ریسف عنوانرا به «یهند یتمربا ریام» نام

روابط  یسازیعاد یبرا وسلطنت  يداخل انیمدع گريد و ازبکان بر او ریاخ یهایروزیپ
 نيا آمدن(. 4/184: 1984 ،اياساو بودند )ابن با یاديهمراهان ز کهيحالدر فرستاد، نیطرف
 گ،یب یعبد ؛186: 1364 خاقان، یجهانگشابازتاب داشته است ) زین يرانيدر منابع ا ریسف
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 اقدام قانصو نيبدون توجه به ا لیشاه اسماع ي( ول4/521: 1380 ر،یخواندم ؛51: 1369
پناهنده شدن سلطان مراد  لیدل به کیکه نسبت به ممال یانهیبا توجه خشم و ک ،یغور
حمله  یبا او برا يهمراه یبرا انيیاروپا کيدر تحر ير آنان داشت سعبه دربا ونلويقوآق
از  یخبرق 916سال  اآلخریجماد درکه  سدينومي اسيا. ابننمود کیممال به زمانهم

بر  يمبن دیرس کی( به دربار ممالتیبحرالم وکنار نیفلسط در) رهیطرف نائب الحکومه الب
به  اواز  یاهاند که نامهنمود ریدستگ را یصفو لیاسماع شاه فرستادگاناز  يکه گروهاين

از پادشاهان فرنگ  ياز بعض یصفو لیآن شاه اسماع درکه  دارند همراهفرنگ  پادشاهان
از  انيیاروپا کهشکل  نيا بهکنند  کمکسلطان مصر  به حمله دراست که به او  خواسته

 يخشک از( یصفو لیاسماع شاهشوند و او ) ورحمله کیبه ممال ،به مصر رفته ايدر قيطر
 ياسیشدن و قطع روابط س رهیامر باعث ت ني(. ا4/191: 1984 ،اياس)ابن ديآ هاآن یسوبه

 شد.  نیطرف

مد آ یر قانصوغورحلب به دربا السلطنهاز جانب نائب یافرستادهق 916 سال ذوالحجه در
( Jenkinson,1886: 86بربر ) پادشاهخان  بکیبر ش یصفو لیشاه اسماع یروزیپ اخبارو 

 عيوقا ريسا وخان ازبک  رشدن سَ دهيبر ل،یبه دست شاه اسماع اوکشته شدن  ،صفت ازبک
 اقدامات و خبر نيا یغور قانصو سلطان(. Rabie,1978:77آورد ) کیممال سلطان یرا برا

 یرهان لشکفرماند راء ودربار را با حضور ام يمشورت جلسهکرد و فوراً  حیرا تقب لیشاه اسماع
 شاه)صر مو  يبود که در نبرد با دشمن عثمان يخان کس بکیداده و گفت که ش لیتشک

 نیب در کازب خان شدن کشته خبر شدن عيشا محض به البته. شد کشته( یصفو لیاسماع
کند  تعرض زیاو ن نیه سرزمب لیکه شاه اسماعسلطان از اين ،يعموم اضطراب و مصر مردم

  (.4/207: 1984 ،اياسدچار وحشت شد )ابن

ق و 917 سال االولعیرب جدهمیدر ه یصفو لیاسماع شاه ياسیس فرستاده نینخست
 دربار بهبودند،  انيیبه اروپا یصفو لیکه حامل نامه شاه اسماع یافراد یریدنبال دستگبه

به  یاهبه همراه سجاد ميجلد قرآن کر کيکه شامل  مختصر ييايو هدا دیرس ،یغور قانصو
نمود و  هيهر دو مملکت بود به سلطان هد ينيو نماز که از اشتراکات د يننشانه مسلما

 يکي سر یحاو که شدهبیو تذه بايز یاهو صندوقچ انيصفو يبه نشانه قدرت نظام يکمان
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 میدانمي يول بود صندوقچه در ازبک خان سر که نوشته اسيا)البته ابن بود ازبک یامرا از
فرستاد  ديزيبا یو برا يخان ازبک را به دربار عثمان شدهکاه از پر سر پوست لیاسماع شاه که

و در واقع  یصفو شاهدشمنان  یو نابود ي( که نشانه سرکوب380: 1364 خاقان، یجهانگشا)
 يناراحت از یقانصوغور بود، آورده ارمغان به کیممالسلطان  یبرا ،سلطان مصر بود ديتهد

که  مجلس آن در .(4/219: 1984 ،اياس)ابن داد را سر آن دفن دستور و شکست را کمان
 شاه به کوبنده ينظام پاسخ خواهان بودند حاضر حجاز و شام مصر، انینظاماز  یاديجمع ز
 نيذوجند به معروف و سغدان نامه ب یقانصوغور يحبش غالمان از يکي. شدند لیاسماع

و  تدبفرس انیرانيابه نبرد  انیتن از حبش صدیبه همراه س را او سلطان تا کرد درخواست
 یصفو شاه یمرز انیوال یهايطلبتوسعهاز  یریشگیپ یاقدام را برا نيکه ا کیسلطان ممال

 تا رفتند اربکريدگروه بعد از رفتن به حلب از آنجا به سمت  نيموافقت کرد. ا ديدمي مناسب
 د،یلعه حمبه ق دنیقبل از رس يول کنندنبرد  بکر اريد يرانيحاکم ا استاجلو خان محمد با

ضمن  در برخوردند،خان استاجلو  انیاز نظام هفتادنفره يگروه به خان محمد گاهسکونت
 ،شدند ریاس يکشته و گروه همراهانشاز  يو جماعت يحبش انیفرمانده نظام جنگ

 لیرا به همراه اسرا به نزد شاه اسماع کیممال شدگانکشته یمحمدخان استاجلو سرها
 نيا .(485-480: 1364 خاقان، یجهانگشااو قرار گرفت ) قيفرستاد و مورد تشو یصفو

  ذکر نشده است. اسياابن خينبرد در تار

فته به مصر ر کیممال ديکه جهت تهد لیاسماع شاه فرستاده یهاخواستهاياس از ابن
 عدم خواهانتاده فرس نيا شواهد، و قرائن به توجه با يول است اوردین انیم به يسخنبود 

تمااًل و اح یفومخالفان شاه ص گريو د ونلويقوآقبه سلطان مراد  کیممال کمک سلطان
 لیماعشاه اس يلچيا . بهاست بوده ،ييبدربار پادشاهان اروپا لیفرستادگان شاه اسماع یآزاد

  .(4/230: 1984 ،اياس)ابن شد داده رانياجازه بازگشت به ا سال، همان ياالولیدر جماد

 و آمد یقانصوغور درباره از جانب نائب السطنه حلب ب یادهفرستا ق918 سال محرم در
 تیو در کنار بحرالم نیدر فلسط رهیالب به یصفو لیاسماع شاه انیسپاه مقدمه که آورد خبر
اند و از عظمت و شوکت هختيگر یصفو انیسپاه یجلو از رهیالب ياند و پادگان نظامهدیرس

هرچند  یقانصوغور ،اندوحشت و اضطراب شدهدچار  نیفلسط هیاعراب ناح ،یصفو انیسپاه
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 ؛4/257: 1984 ،اياسانجام نداد )ابن ياقدام خاص يناراحت شد ول اریخبر بس نيکه از ا
Rabie,1978:78). به سیس شهر السلطنهق نائب918سال االولعیرب در يعني بعد ماه دو 

 کیممال يشمال یدر مرزها یصفو ينظام یهادسته که نمود گزارش یقانصوغور سلطان
اند هنمود يتحرکات به شروع بود يعثمان یهانیبا سرزم مرزهمکه  سیشهر س يدر حوال

  (.4/262: 1984 ،اياس)ابن

 یمربات ریام» يعني یقانصوغور ریسفکه  گرفتمي صورت يحال در اقدامات نيا
 رانيا هبق( 916سال االولعیربقبل ) سال دو ازبود،  کیده گانه ممال یکه از امرا «یهند

 داده او به بازگشت اجازه تنهانه( و Rabie,1978:79بود ) رفته یصفو لینزد شاه اسماع
 هب هم ياسخپ و رفتهيبه حضور نپذ را او بار، کي جزبه زین لیخود شاه اسماع بلکهنشده بود 

 صخوا يحت و هانهمرا از یاریبس دوساله مدت نيا در و بود نداده یقانصوغور کيتبر نامه
 . بودند مرده زین او اراني

 تیروا به یقانصووور سلاانبا  لیدوستانه شاه اسما  روابط مرحله

 اسیاابن

به اوج خصومت خود  یو سلطان قانصوغور یصفو لیروابط شاه اسماع کهيدرحال
و  انيصفو روابط بر يمیمستق ریتأث که وستیپ وقوع به يعثمان در يتحوالتبود،  دهیرس

 يو اتحاد نظام يرا به رابطه دوست دولت دو آنپرتنش  يو روابط خارجگذاشت  کیممال
 میشاهزاده سل يق در عثمان918که در هشتم صفر سال  حیتوض نيمبدّل نمود. با ا یراهبرد

 سلطنت تخت به و برکنار سلطنت از را دوم ديزيبا پدرش ،کودتا بابعد از کشتن برادران، 
 با ادارد چراکه کارش ر یزيرخون به يفراوان ليتما که داد نشان آغاز همان از و نشست
 ،يمصطف) کرد آغاز مردم از يگروه و اراني از یشمار و برادرانش از یاديز شمار کشتن
 بود، آشنا يعثمان دولت يشرق یمرزها مسائل با قیعم طورهب که میسل سلطان .(76: 1998

به  انیبا عثمان انياسبات صفوگرفت و از همان آغاز من شیتوجه به شرق را در پ استیس
 لیبه دل زین کیممال گري. از طرف دشد وارد يتنشپر اریبه مرحله بس یادهيعد ليدال

ذوالقدر،  نینشحاکم در نفوذ یبرا يعثمان تالش ک،یممال با يعثمان دولت نیشیپ یهارقابت
شام و  يدر آن جنگ و از دست دادن اراض کیق و شکست ممال890جنگ دو دولت در سال
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 نیفيالشر نینفوذ بر حرم یبراها يعثمان يطلبتوسعهاز  کیاز همه وحشت ممال ترمهم
(Rabie,1978:7955-54: 1391 ،ياقي احمد ؛)، در روابط  یقانصوغور کرديرو رییتغ نهیزم

و اتحاد  يبه مرحله دوست ياز مرحله دشمن نیرا فراهم آورد و روابط طرف انيبا صفو ياسیس
اجازه  ضمن فوراً یصفو لیق شاه اسماع918سال  االخرعیرب در لذا. افتي رییتغ ينظام

 خود ژهيو فرستاده و ریسف ک،یممال سلطان ژهيو فرستاده «یهند یتمربا ریام»بازگشت به 
(. Rabie,1978:79داشت ) لیمصر گس بهبه همراه او  محرمانه ينظام مانیپ انعقاد جهترا 

 کردمي يهمراه یو بزرگان برجسته دربار صفو انیاعاز  یاصدنفرههیئت  کي را ریسف نيا
 ،ايهدا جمله. ازبرد ارمغان به يمملوک سلطان یقانصوغور یبرا خود با زین يفراوان یايهداو 
به مصر  قالده هفت تنها و شدند تلف ریمس طول در آن قالده دو که يرانيا پلنگ قالده نه
ظروف طال و نقره فراوان  ،يرانيا لیاص یهاادنژ از بايز اسبان یاديز تعداد همراه به دندیرس

و  يگرج زیغالم و کن ستيدو همراه به يشميابر و زربفت یهاپارچه از ايهدا ريو سا
بود که به مصر ارسال  يملوکم یقانصوغور یبرا یصفو لیاسماع شاه یايهدا ،ترکمان

 (.266-4/265: 1984 ،اياس)ابن ديگرد

 ک،یممال اتفيتشر مسئول و دارمهمان« أزدمر» از ریغتا  دستور داد کیممال سلطان
: 1984 ،اياسابن)باشد  يرانيهیئت ا ييرايپذمأمور  شخصاً زیقاهره ن يوال «یرکرتبایام»
 دانیمق در 918سال  ياالولیجماد هشتم در یغور(. قانصوRabie,1978:78 ؛4/266

 واحضار  ش راو هیئت همراه لیشاه اسماع ژهيو فرستاده و ریجلوس و در چشم همگان سف
 مانیه پاءشدامض نسخه) لیشاه اسماع يپاسخ نامه ارسال ،ضمن خلعت دادن به همه آنان

 (. 4/271 مان،هنمود ) صادر را يرانيداده و اجازه بازگشت هیئت ا ریسف به( را ينظام

 يطرفيبز ا یریجلوگ یبرا ،ينظام محرمانهانعقاد معاهده  مصر، به يرانياهیئت  آوردره 
 در نیطرف تعهدات و محتوا از یزیچمنابع  دربود.  رانيبه ا يعثمان ياحتمال حملهدر  کیممال

معاهده  نيا اساس بر اوالً  که است معلوم قدر نیهم يول است نشده ذکر معاهده نيا
بعد  سالدو  میکه سلطان سلاين رغميعل ران،يا به يعثمان يآتدر حمله  ک،یممال

 را رانيا به حمله در يعثمان با اتحاد یقانصوغور از یانامه يطق( 920سال االولعیرب)
 و نشد متحد يعثمان با او يول بود، شده خواستار را کیممال حيصر نظر و نمود درخواست

 يبررس و مطالعه به منوط هم را خصوص نيا در نظر اعالم يحت و ننمود منعقد يمانیپ
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 یقانصوغور اًی( ثان4/273 همان،نمود ) اریاخت يطرف يب ظاهربه جنگ نيا در و نمود شتریب
را به  یصفو لیعالءالدوله ذوالقدر را با شاه اسماع انیم يمعاهده رابطه دشمن نيبر اساس ا

 يبر قلمرو حکومت محل يق ضربات مهلک913از سال انيحل و فصل کرد. صفو هينفع صفو
و ارزنجان،  اربکريدولت از جمله د نيات ااز متصرف یاریبس يو اراض ندذوالقدر وارد کرده بود

را  انشیاز سپاه یاديتعداد ز نیهمچن ،گرفته بودند يمحل دولت آناخالط و البستان را از 
 يقیعم نهیک و بودند کشتهها یریدرگ انيجر در را عالءالدوله پسر هارنابود کرده بودند و چ

 خيتار ؛490-4/485: 1380 ر،یندمخواوجود داشت ) یصفو لیذوالقدر و شاه اسماع ریام نیب
 راذوالقدر  ریام یقانصوغور (.68-64: 1374سرور،  ؛124-108: 1363 ،یصفو یآراعالم

با انعقاد  نيوارد شود. بنابرا ،يعثمان هیعل بر رانيا و کیممال اتحاد مانیپ در که کرد متقاعد
 یاتحاد يعثمان يجنوب و يشرق یمرزهادر  ،یو قانصوغور لیشاه اسماع ينظام مانیپ

 انجام آن ضد ياقدام میکه اگر سلطان سل بود گرفته شکل يعثمان هیعلبر  ينظامياسیس
( ثالثًا 64: 1332 ،يفلسفشد )مي فیتضع دولت آن تیحاکمقدرت و  اساس بساچه داد ينم

و  يعثمان و کیممال نیب یسرحد يوال که ذوالقدر الدولهاز عالء یقانصوغور سلطان
 یصفو لیاسماع شاه با جنگ در يعثمان سلطان با تنهاتا نه خواستبود  او هيالحماتحت

 نيبنابرا(. 89-88: 1998زنبل، ابنشود ) ورحمله زین يبه سپاه عثمان بلکه نکند يهمراه
تا  زد اردو آنجا در یرفت و چند روز هيصریبه ق رانيحمله به ا یبرا يکه سپاه عثمان يوقت
استفاده  انيصفو هیعل بر او ينظام توانسازد و از  همراهرا با خود  ذوالقدر ریامبتواند  ديشا

 ریامو ضمناً  د،يورز امتناع يعثمان میبا سلطان سل یاتحاد نیچن رشيپذاز  وضوحبهکند، 
 ماهراز سواران  یتعدادکه حداقل بر اين يمبن میسلطان سل یبعد درخواست یذوالقدر
 يطرفيب رشيپذ ازرا رد کرد،  بفرستد او با يعثمان ظامنسواره با يهمراه یرا برا یذوالقدر

 امر انشیسپاه بهبود  انيجر در هنوز میسلطان سل مذاکرات کهيدرحالو  کرد یخوددارهم 
شوند  ورحمله میسل سلطان انیسپاهآذوقه  و ينظام تدارکات یانبارها به انهیمخفکه  کرد

 (.78: 1332 ،يفلسف)

ال س يالولا یدر جماد کیسلطان ممال یقانصو غور ،يلوکمم مورخ اسياگفته ابن به
 الوقوعبيقر یریدرگ احتمالو  یصفو لیبا شاه اسماع ينظام مانیپ واسطهبهق، 920
 (.4/372: 1984،اياسبزرگ قرار گرفته بود )ابن يمخمصه و نگران کيدر  یبا صفو يعثمان
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عالوه بر  که است آمده نچالدرا جنگ و رانيا به میسل سلطان يلشکرکش علل ذکر در
 دشمنان و کردکمک مي ينهان يسلطنت عثمان انیبا مدع یصفو لیکه شاه اسماعاين

 يچرکس سلطان یقانصوغور االشرفملک با داد،مي پناه رانيا خاک در را میسل سلطان
 یاهنیسرزم به تجاوز از را میسل سلطان گريکدي اتفاق با تا بود درآمده اتحاد در از زین مصر

 رانيا به يعثمان میسل سلطان حمله علل در کسيسا(. 64: 1332 ،يفلسفباز دارند ) شيخو
 و مصر دربار به ياسیس روابط جاديا یبرا رانيا از يبود که هیئت افتهيکه او خبر  سدينومي

 خصوص نیهم در زین اقبال عباس(. 2/231: 1380 کس،يسااند )هشد اعزام یهنگر
داشتند و شاه  يدشمن يمصر با سلطان عثمان کیمجارستان و ممالکه پادشاه  سدينومي

(. 666: 1370 ،يانیآشت اقبالکرد )مي کيتحر يرا بر ضد سلطان عثمان هاآن زین لیاسماع
 بهابتدا  میسلطان سل ؛بود دهیرس یریشگیپرقابلیغ مرحله به يو عثمان رانيا انیم جنگ

را به  يدر آناتول ساکن هيصفو خاندان هواداران از نفر ارهز نيچند داد دستورحاکم ارزنجان 
 انیعیش از نفر هزار( و سپس دستور داد حدود چهلParvy, 1928: 70برانند ) رانيطرف ا

 ؛Creasy, 1961: 131؛Edward, 1961: 131کنند ) عامقتل را هيصفو روانیپ و يآناتول
ق در دشت 920جب سال و در ششم ر ديگرد رانيا عازموقت  آن و( 93: 1374 سرور،

 يلشد و زيوارد تبر آن از پسو  داد شکست را قزلباشان و یصفو لیاسماع شاهچالدران 
-491: 1364 خاقان، یجهانگشابرگشت ) هینماند و به آماس زياز هشت روز در تبر شتریب

 (. 107-99: 1374 سرور،؛ 554-4/548: 1380 ر،یخواندم؛ 508

چهار روز  يعنيدر دهم رجب  يعثمان میسلطان سلاز  یصفو لیاسماعشکست شاه  خبر
بر  میشد که سلطان سل عيمردم مصر شا نیو ابتدا در ب دیبعد از جنگ چالدران، به قاهره رس

 تصرف را زيتبر و ارزنجان جمله از یصفو مملکت از ييهاشده و قسمت روزیپ لیشاه اسماع
 مانیپ و روابط به توجه با شد قموث یقانصوغور سلطان یبرا خبر نيا که يوقت. است کرده
 خوشحالها يعثمان یروزیپ از که کرد وانمود يول شد شوکه داشت، انيصفو با که ينظام
 ،شهر قاهره و فسطاط مختلف اماکن ومساجد جامع  در قرآن انيقار تا داد دستور و شده
 و اخبار بعد یها(. در روز4/393: 1984 ،اياسقرائت کنند و به فقرا کمک کنند )ابن قرآن
 یروزیپ و اشخانواده و همسر اسارت و ينظام تلفات زانیم و لیاسماع شاه شکست اتیجزئ

 مانیاز پ يقیدق اطالع که مصر مردم نیب در انهیعام يينمابزرگ و اغراق با میسل سلطان
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 کشته عهيشا يحت و شدمي وبدلنداشتند رد یصفو لیبا شاه اسماع يدولت مملوک ينظام
 سلطان یهاينگران بر عاتيشا نيادر مجموع  گرفت، باال نبرد دانیم در لیاسماع شاه شدن
بر ضد  یصفو شاه با که یقانصوغور( 400-4/396: 1984 ،اياسافزود )ابنمي کیممال

بر  يبا عثمان اتحادبر  يمبن میکرده بود و به درخواست سلطان سل منعقداتحاد  مانیپ يعثمان
 انیعالءالدوله ذوالقدر در حمله به سپاه کيدر تحر بلکهنداده بود  يپاسخ تنهانه هيضد صفو

: 1995 ،يسیبدلاتحاد او ) مانیهم از پ میکه سلطان سل دانستنقش داشت و مي زین يعثمان
 بک، دوني؛ فر384: 1297 زاده،؛ صوالق327-2/325؛ 1280-1279 ن،يالد سعد؛ 279،36

ذوالقدر توسط  عالءالدوله کيتحر از( و هم 186: 1290 زاده،ينشانج؛ 1/433-434: 1274
 يلشکرکش یکه هدف بعداين از وحاصل کرده است،  اطالع(، 89-88: 1998 زنبل،ابناو )

 . بود افتاده وحشتبه  شدتمملکت او خواهد بود به م،یسلطان سل

مراه به ه يعثمان میق فرستاده سلطان سل920سال رمضان ماه آخر در باالخره
 ،جنگ اتیو جزئ ه بودکرد ديیرا تأ انيبر صفو یروزیکه در آن اخبار مربوط به پ یاهفتحنام

 لیسماعر شاه اب یروزیو نحوه پ اتیجزئ ريتا سا یریروز نبرد و محل درگ قیدق خيتار يعني
و به  دیسر لیو متحد شاه اسماع کیبه دست سلطان ممال ،در آن منعکس شده بود یصفو

شد مي ریمتح آن دنیشن از عقل که بود ینحو به شده ذکر فاقاتات و اتیجزئ اسياقول ابن
ه در فتحنام میطان سلجنگ و اقدامات سل اتیذکر جزئ احتماالً ( 4/402: 1984 ،اياس)ابن
 کهبلکند  اعالم ار انيبر صفو یروزیپ خبر تنهاشده بود که نه میتنظ یاهبه گون يارسال
 قرائت از پس یقانصوغور صورت هر دراست. را هم مدنظر داشته  کیممال هیروح فیتضع

زگشت با اجازهمن خبر خلعت داد و ض نيآوردن ا خاطرهب او کیپ به م،یسل سلطان فتحنامه
رسوم  برخالف اما ،به دست فرستاده داد میسلطان سل یبرا يتیته و کيتبر نامه ،به او

 آنان یهاامهتحنفوردن و آ يبه قلعه سلطان يمعمول و گذشته که هنگام ورود قاصدان عثمان
: 1984 ،اياس)ابن بستند نيو نه شهر قاهره را آذ دندیکوب ينه طبل ان،يیاروپا با جنگ در
4/396- 404 .) 

ق 922 سال تا چالدران جنگ از بعد یصفو لیاسماع شاه با یقانصوغور محرمانه روابط
 سر را انشیسپاه ،چالدران جنگ در یروزیپ از بعد زین میسلطان سل داشت، ادامه همچنان
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و  کردندگرفتار  ق921سال اآلخرعیرب 29 او را در ها،آنعالءالدوله ذوالقدر فرستاد و  وقت
 میسلسلطان  یبرا ،را شيامراتن از  يبه همراه سر چهار تن از پسرانش و س یر وسَ

 ،یوغوربه دربار قانص یانامهسرها را به انضمام فتح آن م،یسل سلطانبه فرمان  .دندفرستا
 يعثمان یامپراطور مهیضم ان،يذوالقدر يو قلمرو حکومت شد فرستاده مصر، يمملوک سلطان

 خي؛ تار239-238: 1277 ،یافند يعال؛ 295-2/294: 1280-1279 ن،يالد سعد) ديگرد
 شیاز پ شیبکه  کیممال سلطان. (4/462: 1984 اس،يا؛ ابن542: 1363 ،یصفو یآراعالم

 مناسبات نيآخر. بود دواریام یصفو لیاسماع شاه با خود ينظام مانیپ هب هنوزتنها شده بود 
 خشم شدن ختهیبرانگ از یریجلوگ یبرا ،یصفو لیاسماع شاه با يمملوک یقانصوغور

 کامالً  - بود یهم قانصوغور و لیهم نسبت به شاه اسماع ،که در موضع برتر -میسل سلطان
 (.5/35: 1984 ،اياس)ابن بود محرمانه

 معج»: که سدينومي لیاسماع شاه با یرروابط محرمانه قانصوغو بارهاياس درابن
ائب حلب به نزد نائب شام و ن قبلها مدت که یقانصوغور سلطان خاص ميند «يشنقج

 ردبود،  ش شدهمردم پخ نیمردن او در ب عهيشا بتش،یشدن غ يطوالن لیدل بهرفته بود و 
 يتيمأمور به ار او سلطان که شد مشخص و برگشت هرقا دربار بهق 922سال اآلخرعیرب نهم

 شاه و سلطان نیب را محرمانه یخبرها او و بود فرستاده یصفو لیاسماع شاه نزد محرمانه
 (.5/35 همان،است ) کردهمي بدل و رد لیاسماع

به  يرانیالً: سفاو یقانصوغور با لیاسماع شاه محرمانه روابط نيآخر توافقات اساس بر
 يمانا عثبو لهستان و صربستان روانه شد و پادشاهان آن ممالک به جنگ  مجارستان

 با شرق از یوصف یروهاین که شد نيا بر قرار: اًی( ثان163: 1316،يفلسفشدند ) قيتشو
 انیبا سپاه یصوغور: قانثالثاً کنند مشغول خود به و ریدرگ را يعثمان سپاه ييذايا حمالت

 شود. يراه میجنگ با سلطان سل یبرا و با تمام استعداد کیممال ياصل

 ينورعل يعني قزلباش ينام سرداران از تن دو ل،یاسماع شاه ابتداتوافق  نيا اساس بر
 غارت و قتل به واسیس و ارزنجان ينواح در تا کرد مأمور را غوتيا گیو محمد ب فهیخل

 يعلخوردند و نور شکست يعثمان انیارزنجان از نظام يکيدو سردار در نزد نيا يول بپردازند
را  اربکريد نیشیبرادر محمد خان استاجلو حاکم پ ل،یپس از آن شاه اسماع .شد کشته فهیخل
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را  يعثمان انیرا سوزانده و آذوقه نظام ينواح آن یهایداشت تا آباد لیگس تيبه آن وال
 انيجر در هم سردار نيا. ببرد ورشي يعثمان ينظام یاردو بر يازچندگاهنابود کند و هر

 ،اياسکشته شد )ابن ،ياز سربازان عثمان یاديکشتن تعداد ز رغميعل اربکريد قلعه محاصره
 (.122: 1332 ،يفلسف؛ 5/22: 1984

با  یوصف ياتحاد نظام که از میسلطان سل ل،یشاه اسماع ييذايا یهادنبال حرکتبه
ر ز غلبه بپس ا شت،دااطالع  هاآن ریچالدران و توافقات محرمانه اخ جنگقبل از  کیممال
 نیشیپ یهايناکام کیبر ممال یروزیداشت تا با پ يدر جنگ چالدران، سع انيصفو
لطان س زيدستاو(. 90-91: 1998 زنبل،ابنرا جبران کند ) کیبا ممال ييارويرو درها يعثمان

 برالدران، چجنگ  از قبل کیممال سلطانبود که  نيا کیممال قلمروبه  ورشي جهت میسل
-1279 ن،يدسعدال؛ 279،36: 1995 ،يسیبدلشده بود ) مانیپ هم انيصفو با يمانضد عث
؛ 434-1/433: 1274 بک، دونيفر؛ 384: 1297 زاده،صوالق؛ 327-2/325؛ 1280
 با تنهانه تا بود ردهک قيتشو هم را ذوالقدر عالءالدوله نیهمچن و( 186: 1290 زاده،ينشانج

 ورحمله زین يعثمان سپاه به بلکه نکند يهمراه لیعاسما شاه با جنگ در يعثمان سلطان
 (.89-88: 1998 زنبل،ابنشود )

 و ايدر راه زا یصفو لیاسماع شاه به حمله یبرا که نمود اعالم ظاهر در میسل سلطان
شد مي آماده کیالمم ینابود و ييارويرو یبرا او قتیحق در کهيدرحال شودآماده مي يخشک

شاه  جنگ با یبرا به اطالع سلطان مصر رساند که يکیبا ارسال پ او(. 118: 1388 شبارو،)
از  یطرفدار و جنگ در دخالت از که خواست يمملوک سلطانو از  شودروانه مي لیاسماع

 به جنگ الماع یبرا يکیپ که داد نشان ظاهربههم  یغور. قانصوزدیبپره لیشاه اسماع
را هم جهت  کیپ نيو در واقع ا داشت رمدّنظ را آن خالف کهيدرحال فرستدمي رانيا

 اطالع هب نیهمچن یقانصوغورارسال نمود.  یصفو لیاسماع شاه با الزم یهايهماهنگ
 لیعاسما شاه با تا رودمي هيساریق یسوبه کیممال انیسپاه با هم او که رساند میسل سلطان

و هم  يعثمان انیهبود که هم سپا يدر حال ني(. ا5/60: 1984 ،اياسبجنگد )ابن یصفو
 سبراسا يلو بودند حرکت در مرزها یسوبه گريکديبا  ييارويرو یبرا يمملوک انیسپاه
 . داشتند گريکدي بيفر در يسع یریغافلگ اصل
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 يرقش یزهامر یبه سو يفرمان حرکت سپاه عثمان میسل سلطانکه:  سدينومي يسیبدل
رد اما کل حرکت انبوصادر و از است ،یصفو لیجنگ دوباره با شاه اسماع یرا برا يدر آناطول

ه مجدد و محرمان يمانیپهم وها يعثمان با یقانصوغور يکه دشمنراه و پس از اين انهیدر م
اد د رییبه سمت شامات تغ رانيآشکار شد مقصد سپاه را از ا لیاو با شاه اسماع

 (.286-285، 281-280: 1995،يسیبدل)

 مهینو در  کرد حرکت شام یسوخود به ینفر هزارشصتبا سپاه  زین یقانصوغور
 دند،یبا هم جنگ شدتدر مرج دابق به کیممال و يعثمان سپاه دوق 922سال يالثانیجماد

( Rabie,1978:80 ؛5/69: 1984 ،اياسجنگ کشته شد )ابن دانیدر م یسلطان قانصوغور
نقرض م يثمانع میتوسط سلطان سل کیدولت ممال هیدانيبعد در نبرد ر سال کي از کمتر و

با  یصفو لیشاه اسماع ياسیروابط س فصل گونهنيا و( 124-122: 1388، شبارو) ديگرد
 . دیرس اتمام به کیممالسلطان  ،یغور قانصو

 یریگجهینت

در دوره حکومت شاه  یهای مطالعاتي پیرامون دولت صفوترين جنبهيکي از جالب
غربي  یهادر مرز ژهيوهاو ب يابط خارجنظامي و رو، تحقیق درباره تحوالت سیاسيلیاسماع

. چراکه در است هبود یصفوقلمرو  اتترين سرحداز ملتهب يکيز رايران است. اين م
 یايو بقا فيالطواملوکدنبال سرکوب به ابتدا یصفو لیاسماع شاه ،غربي ايران یهامرز
که بر شام و  کیبا دولت ممال اربکريد وو بغداد  کردستان تصرف و رانيا در ونلوهايقوآق

 يطلبتوسعهشروع به  کیدولت ممال نهيشد و با هز هيهمسا کردند،مصر و حجاز حکومت مي
باعث بروز مناسبات  شام یمرزها در لیاسماع شاه یهايطلبتوسعه نيا ،در شام نمود يارض

ت دوره مناسبا ني. اديگردذوالقدر و سپس ممالیک  يبا حاکم دولت محل اوبین  ابتداخصمانه 
به مدت  یو در رأس آن سلطان قانصوغور کیبا دولت ممال یصفو لیاسماع شاه خصمانه

. ديگرد نیطرف نیب يمهم چنداننه یمرز یهایریدرگ به منجر و داشت امتداد سال ده به
 یهاقدرت و انيصفو خصمانه اتحاد وجود از مصر که بود يزمان مرحله نيا در خصومت اوج
 کیپلماتيد روابط قطع به منجر امر نيا شد، مطلع ممالک دولت دنبر نیب از یبرا يياروپا

 با لیاسماع شاه روابط سالهمرحله ده ني. اديق گرد917در سال  کیبا ممال انيصفو نیب
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 ازبکان، با لیاسماع شاه مناسبات و ها،یروزیکه عموماً مجذوب پ يرانيا منابع در کیممال
 يتلق تیاهمرا کم لیشاه اسماع يروابط خارج رياند و ساهبود انيیاروپا و يعثمان ان،یگورکان

عيوقا يالزهور فعيبدادر کتاب  ک،یمورخ ممال اسياابن ينداشته است. ول يبازتاب اندهنمود
 یايزوا از و اتیجزئ و دقت با را کیممال دولت يانيپا یهاخود که تحوالت سال الدهور

 سلطان با یصفو لیاسماع شاه مناسبات و روابط به است داده قرار يبررس مورد مختلف
 . دهدمي ارائه را یارزشمند اطالعات و پرداخته اتیجزئ و دقت با يمملوک

 رانيا سبت بهناو  ديشد يتهاجم کرديو رو يدر عثمان میسلطان سل دنیرس سلطنت به با
د و با ش کیمالمود با بهبود روابط خ خواستار عاًيسر لیشاه اسماع ک،یو بعدها نسبت به ممال

 را، نینخست صمانهخ روابطق 918 سال در ارزشمند ييايهدا همراه به هيبلندپا ياعزام هیئت
نها تنمود.  ليتبد ر،ذوالقد يعني آن هيالحماتحت دولت و کیممال با ينظام اتحاد و يدوست به
صورت هبآن هم  يرانيا قاتیدر منابع و تحق یقانصوغوربا  لیمرحله از روابط شاه اسماع نيا
د اتحا يرانيا معاصر نیمحققاز  يخالصه و محدود بازتاب داشته است. برخ اریسب

 از بعد دوره به طمربو مآخذ و منبع ذکر بدون را، آنان انیم ينظام مانیپ و يمملوکیصفو
 نیات مورختفاده از اطالعاست تا با اس نموده يپژوهش سع نياند. اهکرد ذکر چالدران جنگ
و  يثمانع نیمورخ آثار نیهمچن و یصفوعصر  يرانيو منابع ا یوغورعصر قانص یمصر
و  یوصف لیاز روابط شاه اسماع يکامل ریس يو ترک يرانيعرب، ا نيمعاصر قاتیتحق

 وابطر رحلهم دو در و حدود چهارده سال يدر ط و تطور روابط آنان يمملوک یقانصوغور
  .دينما ئهارارا  آنان اتحاد و يدوست مرحله و نیطرف خصمانه
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 عمناب

 هاکتاب

 6 ،يمصطف دمحم المحقق ،الدهور وقائع یف الزهور بدائع ،(1984محمد بن احمد ) ،اياسابن 
 العامه للکتاب. یالمصر ئهیقاهره، اله جلد،

 جلد، تهران،  6 ،يتيآ عبدالمحمد ترجمه ،العبر ،(1363) محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن
 .يفرهنگ قاتیمؤسسه مطالعات و تحق

 میسل مع یغورال السلاان واقعه أو کیالممال آخره ،(1998) يعل بن احمد الرمال، زنبل ابن 

 .للکتاب العامه هيالمصر ئهیاله: قاهره عامر، عبدالمنعم قیتحق ،یالعثمان

 ،صر، بالمطبعه م مجلد، 4 ،البشر أخبار یف المختصر ،(تايب) لیاسماع نيعمادالد ابوالفداء
 صر.الم هینیالحس

 چاپ  ان،يعفرج رسول ترجمه ،انحالل تا اقتدار از ی ثمان دولت ،(1391) لیاسماع ،ياقي احمد
 هفتم، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه.

 وشش کبه  ،رانیا خیتار دوره مهیضم ران،یا مفصل خیتار ،(1370) عباس ،يانیآشت اقبال
 .امیخ کتابخانه انتشاراتششم، تهران،  چاپ ،ياقیس ریمحمد دب

 رساله) جیرالنقیق يبه اهتمام حجاب ،شاهنامه میسل ،(1995) نيالد حسام بن سيادر ،يسیبدل 
 دانشگاه آنکارا.  ،يعلوم اجتماع یتوی(، انستیدکتر

 وم، تهران، چاپ د ،یشکر داهللي کوشش به مجهول، مولف ،(1363) یصفو یآرا الم خیتار
 انتشارات اطالعات. 

 ياقیس ریحمد دبنظر م ريز ،ریالس بیحب خیتار(، 1380) نيالد مهما بن نيالد اثیر،غیخواندم، 
 .امیخ يانتشار کتابفروش تهران،چهارم،  چاپ جلد، 4

 کوشش مسعود  به ،ینیام یآرا الم خیتار(، 1379) روزبهان بنفضل اهلل  ،ياصفهان يخنج
 تهران، انتشارات خانواده. ،يشرق

 قاتیمرکز تحق آباد، اسالم مضطر، دتا اهلل مقدمهو  حیتصح ،(1364) خاقان یجهانگشا 
 و پاکستان. رانيا يفارس
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 مرکز جلد، تهران17 ،یبجنورد دکاظمینظر س ريز ،(1369) یاسالم بزرگ المعارف رهیدا ،
 .يالمعارف بزرگ اسالم رهيدا

 ،هران، انتشارات ت د،يجلد، چاپ دوم از دوره جد13 ،دهخدا نامه لغت ،(1377) اکبر يعل دهخدا
 دانشگاه تهران. و چاپ

 نيیللمال هیلعلم: دار اروتیمجلد، چاپ پنجم، ب 8 ،قاموس اال الم ،(1980) نيرالدیخ ،يزرکل. 

 هرانتجلد،  2 ،يداع فخر يتق محمد ترجمه ،رانیا خیتار ،(1380) يپرس سر کس،يسا، 
 انتشارات افسون.

 ،یغفار يقلعباس و آرام باقر محمد ترجمه ،یصفو لیاسما  شاه خیتار ،(1374) غالم سرور 
 .يمرکز نشر دانشگاه تهران، فرد،

 مرهجلد، استانبول، مطبعه عا2 ،خیالتوار تاج ،(ق1279-1280) یافند نيسعدالد. 

 و النشر و لطباعهل دارالفکر روت،یب ،الخلفاء خیتار م،(2010) عبدالرحمن نيجالل الد ،يوطیس 
 .عيالتوز

 ،م، پژوهشگاه ق سوم، چاپ ،یاریبخت شهال مهترج ،کیممال دولت ،(1388) محمد عصام شبارو
 حوزه و دانشگاه.

 يس همطبع استانبول، ،زاده صوالق خیتار ،ق(1297) يچلب يهمدم محمد زاده، صوالق 
 .بک محمود

 عامره خانه ميتقو استانبول، ،االخبار کنه ،ق(1277) يمصطف ،یافند يعال. 

 يشر نن تهران، ،يينوا نیلحسعبدا حیتصح ،االخبار تکمله ،(1369) یرازیش گیب یعبد. 

 ه.جلد، استانبول، مطبعه عامر 2 ،نیالسالط منشآت ،ق(1274) بک، احمد دونيفر 

 رانيا چاپخانه تهران، ،هیصفو دوره در اروپا و رانیا روابط ،(1316) نصراهلل ،يفلسف. 

 امیانتشارات خ تهران،جلد، 8 ،االدب حانهیر ،(1374) يمحمدعل ،يابانیخ يمدرس. 

 دارالشرق روت،یب ،یالعثمان خیالتار اصول یف ،(1998) میعبدالرح احمد ،يمصطف. 
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 قیـتحق ،الملموک دول لمعرفمه السلوک ،(1997) يعل بن احمد ابوالعباس نيالد يتق ،یزيمقر 

 .يالطبعه االول ه،یدار الکتب العلم روت،یمجلد، ب 8 عطا، عبدالقادر محمد

 نتشاراتا و چاپ سازمان تهران، ،یبیصل یهاجنگ خیتار ،(1369) عبداهلل ،یطاهر یناصر 

 .ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 مرهعا مطبعه استانبول، ،کائنات مرآت ،ق(1290) محمد نيالد يمح زاده، ينشانج. 

 هما نشرن، چاپ سوم، تهرا ،هیجهان از مغول تا قاجار و رانیا ،(1370) نیعبدالحس ،يينوا . 

 جلد،  4 ،نرایو ا اسالم تمدن و فرهنگ خیتار میتقو ،(1392) گرانيد و اکبر يعل ،يتيوال

 .ریرکبیانتشارات ام ،تهران

 هامقاله

 یهجر مهشت قرن در کیممال و لخانانيا مناسبات بر يتأمل»، ابوالفضل دیس ،یرضو»، 

 . 57-86، صص 6ش، 1394پايیز و زمستان ، جهان اسالم یخیدوفصلنامه ماالعات تار

 2 مارهش، 1332 ،تهران دانشگاه اتیادب دانشکده مجله ،«نلدراچا جنگ»نصراهلل،  ،يفلسف. 

 یخارج وابطر خیتار فصلنامه ،«مصر کیممال و لخانانيا روابط» محمد، ،ييضایب کشاورز، 

 .25-43 صص، 75 ش، 1397تابستان  نوزدهم، سال
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