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  چكيده
يكي از مهمترين جنگهاي دوره صـفوي اسـت. نبـرد     ق ) 920م / 1514( چالدرانجنگ 

ق) از  930/907( ق) با عثماني و شكست شاه اسماعيل 907- 1135( دولت نوپاي صفوي
تاثيري عميق در ايران نهاد.اخبار اين نبرد كه رويـارويي   م)1530/1512( سلطان سليم اول

رهاي اروپايي نيز بازتاب داشت. بـه ويـژه در   دو قدرت بزرگ آن روز جهان بود در كشو
ثمـاني قلمـداد مـي كردنـد.     عايتاليا كه دولت شهرهاي آن ايران را سدي محكم در برابـر  

تاكنون در آثار مختلف ايراني و غير ايراني درباره اين جنگ بسيار صحبت شـده اسـت و   
در ايـن نوشـته تـالش    نويسندگان فراواني از زواياي مختلف اين نبرد را گزارش كرده اند.

شده است نگرشي جديد به اين جنگ بر پايه منابع ايتاليايي زبانِ معاصر صـفويه گشـوده   
شود. مساله اصلي اين بحث مقايسه روايتهاي فارسي و ايتاليايي ِ جنگ چالدران و تحليـل  
و بررسي تفاوتها و شباهت هاي موجود در متون و روشن ساختن نقاط تاريك ايـن نبـرد   

شد. روايت ايتاليايي جنگ چالدران نشان ميدهد علت اصلي ناكـامي شـاه اسـماعيل    مي با
عالوه بر استفاده سپاه عثماني از توپخانه، خروج نابهنگـام وي از صـحنه نبـرد بـه علـت      

م اتفاق افتاد درروزهاي بعد 1514آگوست  23زخمي شدن بود و نبرد چالدران كه در روز 
 بب خروج زودهنگام سلطان سليم از تبريز شد. نيز تداوم يافته وحوادث بعدي س

  .ونيزيان ،سلطان سليم ،شاه اسماعيل ،روايت ايتاليايي، توپخانه ،نبرد چالدران :ها هواژكليد
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  مقدمه. 1
- 882م/1453- 1487روياي اتحاد با ايران در مواجهه با عثماني كه از زمـان اوزون حسـن(  

ق) در اذهان ونيزيان شكل گرفته بود، با تشـكيل سلسـله صـفويه نيـز دنبـال گرديـد.        857
تجارت پيشگي ونيزيان و از بين رفتن منافع آنها در درياي سياه و مديترانه به علت گسترش 

عثماني، آنها را به جستجوي يافتن متحدي مطمئن در شرق كشانيد و  روز افزون امپراطوري
سبب گرديد رويدادهاي ايران ِصفوي را كه داراي اختالفات شديد عقيدتي با عثمـاني نيـز   
بود با ديدي باز دنبال نمايند. گزارشهاي كنسولي، سفرنامه ها، خاطرات و يادداشتهاي فراوان 

اصر حكومت صفوي متضمن نكات تاريخي فراواني است كه برجاي مانده از ايتالياييهاي مع
مي تواند روشنگر صفحات تار آن ايام باشد. جنگ چالدران به عنوان نخستين جنـگ تمـام   
عيار صفويان با عثماني، كه هم شكست نظامي و هم شكست تقدس شاه اسماعيل صـفوي  

بـه جـاي نهـاد. بررسـي     را به همراه داشت بازتاب گسترده اي در آثـار مـورخين ايتاليـايي    
جنگهاي ميان ايران و عثماني غالبا از طريق منابع نوشـتاري يكـي از طـرفين جنـگ مـورد      
كاوش قرار گرفته است و اين پژوهش سعي در نگريستن به جنـگ چالـدران از ديـدگاهي    

ه طرف يعني منابع ايتاليايي زبان دارد. منابع ايراني بيشتر وضعيت سپاه ايران را مورد مداق بي
قرار داده اند و به سپاه عثماني كمتر پرداخته اند. اما منابع ايتاليايي به آرايش جنگي و تركيب 
سپاه هر دو طرف پرداخته و رويدادهاي دخيل در جنگ را واقع بينانـه بررسـي كـرده انـد.     

تاثيرات عميق اين جنگ در وضعيت داخلـي   - 1علت انتخاب اين جنگ به دو علت است: 
ود گزارش شاهدان  ايتاليـايي از ايـن جنـگ . راسـتي آزمـايي نوشـته هـاي        وج - 2ايران  

مورخين ايتاليايي  با منابع ايراني و عثماني آنها را سربلند ساخته و لزوم توجه بيشتر به ايـن  
گونه منابع را خاطر نشان مي سازد. بطور كلي مساله اصلي در اين پژوهش مقايسه روايتهاي 

چالدران و تحليل و بررسي تفاوتها و شباهتهاي موجود در متون و  فارسي و ايتاليايي ِجنگ
  روشن ساختن نقاط تاريك اين نبرد با تطبيق و همگام سازي داده هاي موجود مي باشد. 

  
  منابع ايتاليايي زبان. 2

ق )روابط ايران با دولـت شـهرهاي ايتاليـايي    654-  754م /1256- 1353در دوره ايلخانان (
رهاي خاندان پولو ( نيكولو، مافيو و ماركو) به شرق در ايـن زمـان انجـام    آغاز گرديد . سف

) به دربار ايلخانـاني  BuscarelloGhisolfiگرفت و از سفرهاي بوسكارلو گيزولفي جنوايي  (
 ,Podestaق) اطالعات موثقي در دست مي باشـد.( 683 - 690م /1284- 1291چون ارغون(
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ونلو روابط ايران و ونيز رونـد تـازه اي بـه خـود     ). در زمان اوزون حسن آق قوي1901:191
گرفت و ونيزيان عمال در جنگ حسن پادشاه با سلطان محمد فاتح شركت نمودند. با مرگ 
اوزون حسن آق قويونلو رابطه ونيز و ايران قطـع گرديـد و در دوره سـلطنت يعقـوب آق     

: 1366يد.(هينتس، ق) پاي هيچ اروپايي به دربارش نرس 883- 896م/1478- 1490قويونلو (
) روند رابطه ونيزيان با ايران به دنبال پيروزي صفويان بر آق قويونلوها نـه تنهـا پايـان    115

نيافت بلكه گسترش نيز يافت. عالوه برشدت اختالفات عقيدتي ميان صـفويان و عثمـاني،   
دند پادشاهان صفوي از اقتدار بيشتري  نسبت به همتايان آق قويونلوي خويش برخوردار بو

و اين نكته اميدواريهاي بسياري را در دل ونيزيان پديد آورد. پيشرفتهاي سلطان سـليم اول،  
حيات سياسي و اقتصادي دولت شهرهاي ايتاليايي را بيش از پيش با خطر روبـرو كـرد. بـا    
تصرف سواحل شرق و جنوب مديترانه، اين دولت شهرها تقريبا در محاصره عثماني قـرار  

ن كه خطر عثماني بيش از همه متوجه آنها بـود بـار ديگـر دسـت بـه دامـان       گرفتند. ونيزيا
  شدند.   ايران

همگام با تحوالت سياسي ايران يعني پايان عصـر آق قويونلوهـا و بـه قـدرت رسـيدن      
صفويان، ونيزيان با تيزبيني وقايع ايران را دنبال كردند. گزارشهاي كنسولگري هاي ونيـز در  

ه هاي مكرر نماينـدگان سياسـي ونيـز از قسـطنطنيه ظهـور شـاه       حلب و ساير شهرها و نام
 - 930م/ 1501- 1524اسماعيل را به اطالع سناي ونيز رسانيد. با آغاز سلطنت شاه اسماعيل(

منظور كُنسـتانتينو   - 3ق) ونيزيان تصميم به برقراري رابطه مجدد با ايران گرفتند. بدين 907
اعـزام گرديـد تـا از موقعيـت شـاه جديـد ايـران         ) به ايرانConstantinoLascari( السكاري

اطالعاتي را براي سنا كسب نمايد. هرچند وي به ايران نيامده و پس از ديدار با امير قرامان، 
از وي اطالعاتي راجع به اسماعيل دريافت كرده در نامه هايي به اطالع دولت ونيز رسـاند.  

)Sanuto,1887:353 (. ولت ونيز بود كه سبب شد در ژانويـه  بي ترديد همين پيگيري هاي د
) و اين سـر  Berchet,1865:83م نامه شاه اسماعيل صفوي به دست دوجه ونيز برسد (1505

آغازي بود بر روابط ايران صفوي با ونيز كه تا زمان شاه سلطان حسين ادامه يافت. بـر ايـن   
ان و عثمانيهـا بـويژه در   اساس مي توان روايتي مبتني بر منابع ايتاليايي زبان از رابطه صـفوي 

  موضوع نبردهاي نظامي عرضه كرد. 
) Romanoبايد به اين نكته توجه داشت كه زبان كنوني ايتاليايي كه برآمده از زبان التين (

مي باشد از قرون سيزدهم و چهاردهم ميالدي با تالشهاي دانته آليگيري، فرانچسكو پِتراركا 
  ايتاليايي درآمد.  و جوواني بوكاچو به صورت زبان فعلي
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منظور از منابع ايتاليايي در اين پژوهش آن دسته از كتابها، اسناد، گزارشهاي كنسولي و... 
به زبان ايتاليايي است كه تاكنون ترجمه نگرديده و مورد استفاده قرار نگرفته است. بـديهي  

  شرح ذيل مي باشند: است منابعِ معاصر با نبرد در اولويت قرار دارند. مهمترين اين منابع به 
Historiauniversaledell"origineet  imperio de Turchi   ــكو ــاليف فرانچســ تــ

م) كه  درباره امپراطوري عثماني مي باشـد. نويسـنده كتـاب بيشـتر     1521- 1586سانسوينو(
عمرش را در ونيز گذراند. وي بواسطه اعتبار پدرش ارتباط نزديكي  با سناي ونيز يافته بود 

اري از نامه ها و كتابها و اسناد دسترسي داشت. وي چاپخانه اي نيز داشت .كتـاب  و به بسي
وي حاوي اطالعات جامعي از امپراطوري عثماني است و به نبردهاي ايران و عثمـاني نيـز   

 پرداخته است. 

DelleHistorie di CiprianManente       نتـه در سـالم منتشـر   1567يـا تـاريخ چيپريـان مان
م را در بـر دارد. جلـد دوم آن كـه     1400تا  970لد اول آن وقايع سالهاي گرديده است. ج

م را ذكر نموده اسـت. كتـاب    1563تا  1400مدنظر اين پژوهش مي باشد رويدادهاي سال 
 اطالعات گرانبهايي از ايران را در بر دارد.

I costume et la vita de turchi  ناوينو كه شخصا در جنگ چالـدران حضـور  اثر آنتونيو م
م انتشار يافته است. وي در دربار عثماني اسير بود و  1548داشته است. كتاب  وي در سال 

وقايع جنگ چالدران را به خوبي در اثر خويش بازتاب داده است. او پس از جنگ به ايتاليا 
 CompendioHistoricouniversale di tutte le cosenotabilesucessenelmondo گريخت. كتـاب 

م منتشر گرديد، به وقايع رخ داده در  1594جوواني نيكولو دوليوني كه اولين بار در سال  اثر
جهان آن زمان اشاره دارد. كتاب توصيف خوبي از موقعيت ايران و عثماني ارايه مي كند. اثر 

نوتو (  ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد  يادداشتهاي مارينو سـMarino SanutoI diari di (
م)) از جانب دولـت ونيـز بـه ماموريتهـاي      1466- 1536باشد. اين نجيب زاده ونيزي( مي 

مختلفي اعزام گرديد و به اسناد بي شماري دسترسي داشت. اثر سنوتو مجموعه يادداشتهاي 
مجلد كه به وقايع زمان مولـف اشـاره دارد. وي تمـامي نامـه هـاي       58بي نظيري است در 

زي در نقـاط مختلـف را  گـردآوري كـرده اسـت. مجموعـه       كنسول گريها و نمايندگان وني
 يادداشتهاي سنوتو به صورت روزشمار نگاشته شده است و اهميت آن را دوچندان مي كند. 

 

  نبرد چالدران در منابع ايتاليايي. 3
  علت جنگ چالدران:
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ق)ميان اميرتيمـور و ايلـدروم    804م/1402مخاصمات ايران و عثماني كه با نبرد آنقره (
بايزيد شروع شده بود، در زمان فرمانروايي قراقويونلوها و آق قويونلوها نيز دنبـال گرديـد.   

ق) مواجهات جدي ايران و عثمـاني را بـه همـراه    871- 883دوران حكومت اوزون حسن (
م) كـه نهايتـا بـا    1432- 1481داشت. نبردهاي مختلف حسن پادشاه و سلطان محمد فـاتح( 

، نقطه عطفي در جنگهاي ايران و تركان عثماني بود و علت پيروزي سلطان ترك همراه شد
)حضوري كه Cappelltti , 1850:333آن حضور ونيزيان به عنوان متحد ايران در نبردها بود. (

تا ساليان دراز و با روي كار آمدن صفويان نيز دنبـال گرديـد. دشـمنيهاي دو حكومـت بـا      
ي ماقبل خويش يعني رسميت بخشيدن به استراتژي متفاوت صفويان در قياس با سلسله ها

مذهب تشيع، رنگ و بويي تازه به خود گرفت و جدال بـا ايـران در حكومـت عثمـاني از     
پشتوانه مذهبي فقهاي اهل تسنن نيز برخوردار گرديد. از سوي ديگر اقدامات گستاخانه شاه 

خلي آن كشور، اسماعيل صفوي در دفاع از مدعيان  سلطنت در عثماني و دخالت در امور دا
برخورد دو حكومت را اجتناب ناپذير ساخت. سلطان سليم اول كه داعيه خالفت اسـالمي  
را در سر مي پروراند مصمم گرديد به ايران حمله كند و عوامل متعددي اين فرصـت را در  
اختيار وي نهاد تا بتواند به انديشه خويش جامه عمل بپوشاند. نبرد معروف چالدران بازتاب 

ي در جهان آن روز داشت و تغييرات پر دامنه اي را هم در ايران و هم در اروپا سبب وسيع
گرديد. شكست شاه اسماعيل، افسانه ي شكست ناپذيري وي و چهره ي تصـنعي قدسـي   
وي را فرو ريخت و شاه را تا آخر عمر گوشه نشين ساخت. پيروزي سليم، ونيزيـان را بـه   

راهي براي مهار قدرت عثماني بر آيند. عوامل چندي تحرك واداشت تا در جستجوي يافتن 
  را مي توان از علل بر افروخته شدن آتش جنگ چالدران بر شمرد:

  تالش سلطان سليم براي منع اتحاد ونيزيان و ايران  .1
سلطان سليم كه از ارتباط ايران و ونيز اطالع داشت به دنبال بهانه اي بود كـه از اتحـاد   

جلوگيري كند و رويدادهايي چند بهانه كافي را براي نبرد بـا ايـران در   واقعي اين دو كشور 
اختيار وي گذاشت. در حقيقت ميان شاه اسماعيل و دوجه ونيز نامه هايي رد و بدل گرديد. 
شاه اسماعيل در بخش پاياني نامه اش به لئوناردو لوره دانـو مـي نويسـد:(( اميـدواريم كـه      

)  و اين دشمن چـه كسـي جـز سـلطان     Berchet , 1865:83مقابل دشمنان پيروز گرديم )) (
  عثماني مي توانست باشد؟

  جلوگيري سلطان سليم از گسترش نفوذ صفويان در آناتولي  .2
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سلطان سليم به منظور جلوگيري از گسترش نفوذ صفويان در آناطولي و قلمرو خويش 
فرماندار طرابوزان بود به قـدرت  در صدد رويارويي جدي با ايران بر آمد. سليم هنگامي كه 

رسيدن اسماعيل را ديده و اهميت تهديدي را كه از جانب قزلباشها متوجه امپراطـوري اش  
بود، درك مي كرد. مطابق نامه ي ارسالي از دمشق كه مـارينو سـنوتو ذيـل وقـايع سـپتامبر      

تـا بـراي   م از آن ياد مي كند صوفي (اسماعيل) در تدارك سـپاهي عليـه تركـان بـود     1510
استرداد ارزنجان اقدام كند كه توسط سليم پسر شاه ترك (بايزيـد دوم) و حـاكم طرابـوزان    

  اشغال شده بود اما در نهايت متوجه شرق ايران شد.
)Sanuto ,1887:477, Settembre 1510 شاه اسماعيل نيز به واسطه ي مريدانش از وضع . (

ق)  با فرمانـدهي  917- م1512وي در سال (  آناتولي و دولت عثماني با خبر بود و سپاهيان
 1357نور علي خليفه تا عمق آناتولي نفوذ كرده، شـهر توقـات را غـارت كردنـد. (روملـو،     

) سابقه ي تبعيد شيعيان توسط بايزيد دوم و كشتار آنها توسط سليم مبـين ايـن نكتـه    176:
تفاوت بماند و دربـار  است كه شاه اسماعيل نمي توانست نسبت به آزار شيعيان آناتولي بي 

عثماني نيز نمي خواست پايگاهي  شيعي در قلمرو خويش داشته باشد. شايد عثمانيان ايـن  
تصور را داشتند كه ايرانيان تعلق خاطري بـه تشـيع ندارنـد و بـه هنگـام نبـرد صـفويان را        

از واخواهند نهاد. آنها براي توجيه حمالت خويش به سوي ايران عنوان غـزا را برگزيـده و   
ايران به عنوان ديار عجم نام مي بردند و سپاه ترك را سپاه اسالم مي ناميدند تا خاطره حمله 

). 45:  1387اعراب مسلمان به ايران ساساني را در اذهان تداعي كننـد (ابـوبكربن عبـداهللا،    
ثير فتاواي مفتيان دربار عثماني در كافر بودن شيعيان نيز در بر افروخته شدن اختالفات بي تا

) كه مامور ونيـز در قسـطنطنيه بـوده    Bernardo Navageroنبود. براي مثال بِرناردو ناواجِرو (
م مي نويسد: مفتي اهل تسـنن فتـوا    1553است در گزارش ارائه شده به سناي ونيز به سال 

داده است كه كشتن هر شيعه برابر با كشتن يك مسيحي است و به يغما بردن اموال آنان نيز 
  )Alberi ,1853:86تاراج اموال مسيحيان است.( در حكم

  بي اعتنايي شاه اسماعيل به جلوس سلطان سليم و حمايت از رقيبان وي. 3
شاه اسماعيل اول صفوي برخالف رسم جاري، جلوس سليم به تخت شاهي را بـه وي  
  تبريك نگفت . زيرا شاه از احمد كه وليعهد قانوني بايزيد بـود، حمايـت مـي كـرد . شـايد     
همــين علــت حملــه نــورعلي خليفــه روملــو بــه شــهر توقــات وســوزاندن آن بود.(والــه  

) سلطان مراد پس از خدعه ي سليم بـه پـدرش و قتـل وي ((پنـاه بـه      1372:233اصفهاني،
: 1357خاقان اسكندر شان آورد در اردوي همايون به اجـل طبيعـي در گذشـت)).(روملو،    
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يار بكر به سلطان سليم نامه هاي تهديـد آميـز   ) خان محمد استاجلو پس از تسلط بر د177
 )44: 1371(ولي قلي شاملو، ;) 187مي نوشت و او را به جنگ تحريك مي كرد. (همان: 

از ديد منابع ايتاليايي زبان، بزرگترين علت جنگ، حمايتهاي شاه اسماعيل از احمد برادر 
رانگيختن آنها به نبـرد بـا   سليم و فرزندان احمد به عنوان مدعيان كسب قدرت و تجهيز و ب

سليم بوده است. نزديكي فاصله ي زماني نبرد سلطان سـليم و بـرادرش بـا نبـرد چالـدران      
  درستي ادعاي مورخين ايتاليايي را مي رساند. 

م احمد پاشا با كمك صـوفي  1513 ) مي گويد: درسالCiprianManenteچيپريان ماننته (
بـرادرش  . ونزديكي بورسـا آمـد  )  Herminio(  ينيوو حاكم حلب با سپاه بزرگي تا كوه هرم

احمد پاشا از اسب سقوط كـرد و  . سليم باسپاهي نيرومند ازتركان و تاتاران به مقابله شتافت
عالءالدين و مراد پسرانش نيز شكسـت خوردنـد و   . دستگيرگرديد و توسط سليم خفه شد

) كه منظور Manente, 1567:189يكي نزد صوفي رفت و ديگري نزد سلطان بغداد (. گريختند
  )Sansovino,1654:59سلطان مصر مي باشد. عالءالدين در طول سفر خويش درگذشت.(

دو فرزند باقي ماند كه يكي به )  برادرسليم ( ) نيز مي نويسد: از احمدDoglioniدوليوني(
 .نام مراد به ايران گريخت و توسط صوفي گرامي داشته شد و دخترشاه را بـه زنـي گرفـت   

ــه او داده     ــاج وتخــت ب ــراي تصــاحب ت ــي ب ــده ايران ــه همــراه اســتاجلو فرمان ســپاهي ب
) مطابق نامه ي ارسـالي از قبـرس كـه سـنوتو در يادداشـتهاي مـاه       Doglioni,1622:83(.شد

م آورده است سلطان سليم با ارسال سفيري به نزد شاه اسماعيل استرداد مراد را 1514سپتامبر
مراد را طلبيده و نظر وي را خواستار شد. مراد گفت سـليم بـا   خواستار شد. شاه اسماعيل، 

من آنچه را خواهد كرد كه با پدرم كرد و از رفتن امتنـاع كـرده و گوشـها و بينـي سـفير را      
  )Sanuto,1887:86, Settembre 1514بريد.(

) كه مدت زيادي در نزد عثماني هـا اسـير بـود، مـي نويسـد: شـاه       Menavinoمناوينو (
سي هزار سوار را در اختيار شاهزاده مراد فرزند احمد قرار داد و گفت همه اينهـا   اسماعيل

در اختيار تو هستند تا بتواني از سليم انتقام گرفته و حكومت پدرت را پس بگيري. مراد بـه  
مقابلـه بـا وي   برايآناتولي لشكر كشيد. سلطان سليم كه وضع را چنين ديد سپاهي عظيم را 

  (Menavino,1551 :177)تدارك ديد.
آگوسـت   23اين  كشمكش ها در نهايت به نبرد چالدران منجر گرديد. نبـردي كـه در   

(سـيوري،   ;) 47: 1332ق بـه وقـوع پيوسـت. (فلسـفي،       920م برابر با دوم رجب  1514
1380 :39 (; )Sanuto,1887:185, Ottobre1514(  
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  چالدران در منابع ايراني . نبرد4
يران در جنگ چالدران بازتاب آن در بيشـتر منـابع عصـر صـفوي قابـل      با وجود شكست ا

رويت مي باشد. شايد علت آن تاكيد شاه اسماعيل اول به انتقام اين شكسـت بـوده اسـت.    
) برخي منابع شرح جنگ را به تفصـيل آورده انـد و برخـي بـه طـور      72:  1332(فلسفي، 

منابعي كه به تفصيل به چگونگي جنگ  اجمال نگاهي گذرا به آن داشته اند. در اين پژوهش
پرداخته اند بررسي خواهند گرديد. از ميان آثار پر شمار عصـر صـفوي احسـن التـواريخ و     
عالم آراي صفوي و خلد برين مورد مداقه قرار گرفته انـد و از آثـار جديـد كتـاب جنـگ      

 چالدران اثر نصراهللا فلسفي.

ه شده اسـت متضـمن مطالـب مـوثقي     احسن التواريخ كه در زمان شاه طهماسب نگاشت
درباره جنگ مدنظر ايـن جسـتار مـي باشـد. عـالم آراي صـفوي نيـز شـرح مبسـوطي از          

ها و خود نبرد چالدران دارد. واله اصفهاني مولف خلدبرين با اينكه از كتابهاي قبل  زمينه پيش
  از خويش بدون نام بردن استفاده نموده است، اثري قابل توجه نگاشته است.

  
  شرح جنگ .5

حسن بيك روملو در احسن التواريخ مي نويسد: خـان محمـد اسـتاجلو و نـورعلي خليفـه      
گفتند كه قبل از سامان يافتن سپاه عثماني بر آنها شبيخون زده و كار آنها را تمـام كنـيم امـا    
دورميش خان شاملو گفت ما مكث مي كنيم تا وقتي كه آنچه مقدور ايشان اسـت از قـوت   

. شاه نظر دورميش خان را پسنديد. سلطان سليم دوازده هزار يني چـري را در  به فعل آورند
اول لشكر قرار داد. ميمنه و ميسره لشكر را به پاشايان نامدار مثل سنان پاشا و مصطفي پاشا 
وفرهاد پاشا و قراجه پاشا و ذوالقدر واوغلي علي بيك تفويض نمـود و مـالغوچ اوغلـي را    

يده و ميخال اوغلي را موچي كرد. زياده از صد هـزار نفـر را بـه    چرخچي(طاليه دار) گردان
ميدان فرستاد. شاه اسماعيل يمين را به دورميش خـان شـاملو و خليـل سـلطان ذوالقـدر و      
حسين بيگ لَله و نور علي خليفه روملو و خافا بيك سپرد و يسار را به خان محمد استاجلو 

رد و مقرر شد كه امير عبدالباقي و سـيد محمـد   و چايان سلطان استاجلو و سپاه دياربكر سپ
كمونه و امير سيد شريف در قلب قرار گيرند و ساروپيره قورچي باشـي چرخچـي شـود .    
جنگ در گرفت و ابتدا جناح چپ عثماني به فرماندهي سنان پاشا شكسـت خـورد . خـان    

شد. عثمانيان كـه  محمد كه ميمنه ي عثماني را از پيش برداشته بود بر اثر گلوله توپ كشته 
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وضع را چنين ديدند جري شدند و دست چپ قزلباش را مغلوب ساختند. اسماعيل هفـت  
نوبت به عرابه توپهاي عثماني حمله برد و حلقه زنجير آنها را بريد. سيصـد نفـر شـاه را در    
ميان گرفتند . اسب وي در گل فرو رفت و شاه با اسب خضر آقـاي اسـتاجلو از مخمصـه    

نيها  سلطان علي ميرزا افشار را به خيال آنكه اسماعيل است گرفتنـد . سـليم   گريخت. عثما
دستور داد از تعقيب قزلباشها خودداري كنند و غارت نكنند مبادا كه مكر كرده باشند. شـب  
هنگام معلوم شد اثري از حشر قزلباش نمانده است به ضبط اموال و اسباب شروع كردند.در 

، سارو پيره قورچي باشي و حسين بيگ لَله و امير عبـدالباقي  اين جنگ خان محمد استاجلو
و سيد محمد كمونه و امير سيد شريف كشته شدند. از ايرانيان دو هزار نفر كشته شدند و از 
عثمانيان سه هزار نفر. شاه اسماعيل به در گزين رفـت و سـلطان سـليم بـه تبريـز رفـت و       

عد ازهشت روز خوف تمام بر خاطرش اسـتيال  جمعي اشراف تبريز او را استقبال نمودند. ب
) در عـالم  197- 194: 1357يافته عازم آماسيه شد. شاه اسماعيل به تبريز برگشـت.(روملو،  

آراي صفوي نيز پس ازياد آوري اختالف نظر سرداران سپاه قزلبـاش و برتـري يـافتن راي    
انه استفاده نكند امـا  دورميش خان شاملو، آمده است: سلطان سليم عهدكرده بود كه از توپخ
(عـالم  ;) 239: 1372وقتي شكست در لشكرش افتاد عهد پيشين را شكست.(واله اصفهاني،

) . از شليك توپها بيست هزار ترك و هفت هزار  قزلباش به خاك 490: 1350آراي صفوي،
افتادند و خان محمد استاجلو نيز كشته شد. شاه اسماعيل خـود را بـه توپهـا نزديـك كـرد      

ير عراده را به شمشير قلم كرد)). تركها سلطان علي ميرزاي افشار را گرفتند و شـاه از  ((زنج
) نويسنده گمنام عالم آراي صفوي شكست اسـماعيل را دليـل   491معركه به درآمد.(همان، 

خوبي براي جلوگيري از انحرافات عقيدتي قزلباشان مـي دانـد كـه شـاه را امـام علـي (ع)       
) وي مي نويسد شاه اسـماعيل  492ن تن خطاب مي كردند. (همان،ميدانستند و وي را رويي

از سراب قصد تبريز كرد و سلطان سليم كه كمبود آذوقه و حس انتقام جويي شاه را ديد از 
  )503تبريز به جانب استانبول روانه گرديد. (همان، 

ن نوشته هاي نصراهللا فلسفي در كتاب جنگ چالدران نيز بر اسـاس منـابع ايرانـي همـي    
مضامين را در بر دارد: در آغاز نبرد سارو پيره ي استاجلو و همراهـانش بـر پـيش قـراوالن     
سپاه عثماني تاختند ولي شكست خوردند. سپس شاه اسماعيل با زبدگاني از قزلباشان كه در 
ميمنه ي لشكر بودند بر ميسره عثماني حمله برد. خان محمد استاجلو نيز دستور داشـت بـا   

بكر برميمنه ي  تركان بتازد . شهريار صفوي چنان سـرعت بـه خـرج داد كـه      سپاهيان ديار
عزبها از پاي در آمدند و توپخانه تركان در سمت چپ بي فايده ماند و سواران روم ايلي به 
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فرماندهي حسن پاشا عقب نشستند و خود حسن پاشا كشته شد. شاه اسـماعيل در تعقيـب   
ه دسته قراوالن خاص سلطان و پيادگان يني چـري  سواران روم ايلي از هدف اصلي خود ك

بود غافل شد و از اين هدف دور تر رفت. اگر خان محمد استاجلو مي توانست سنان پاشـا  
و جناح راست سپاه ترك را شكست دهد كار سپاه عثماني به پايـان مـي رسـيد.( فلسـفي،     

زيرا عزبها به  )  دير حركت كردن خان محمد استاجلو سبب كشته شدن وي شد51: 1332
دستور سنان پاشا به پشت توپها منتقل شده و شروع به شليك كردند كه خان محمد كشـته  
شد و جمع كثيري از همراهان وي به خاك افتادند. سلطان سليم كه خيالش از سمت راست 
سپاهش آسوده گرديد از پهلو بر سپاه شاه اسماعيل حمله برد و به يني چريها نيز دستور تير 

. شاه اسماعيل از خـود تهـور    )54افتادند (همان،ازي داد و بسياري از قزلباشان بر خاك اند
بسياري نشان داد و به شخصه به توپها حمله برد و بسياري از توپها را از كار انداخت. شـاه  
در ميان سپاهيان ترك محصور شده  و اسبش در گل ماند اما با دالوري خود را نجات داد و 

ند كه فردي به نام ميرزا سلطانعلي افشار را به اشتباه به جاي شاه دستگير كردند حتي آورده ا
و شاه از مخمصه گريخت. سنان پاشا پس از اطمينان از شكست شـاه اسـماعيل ، سـواران    
خود را به تعقيب سواران و پيادگان ايران كه هنوز وارد جنگ نشده بودند ، روانه كرد و اين 

متفرق ساخت و تمام اردوي ايران را غـارت كـرد. دسـته ديگـر      دسته را در هم شكست و
سپاهيان عثماني هم باقيمانده ي سپاه خان محمد استاجلو را تا فـرا رسـيدن شـب تعقيـب     
كردند و بسياري از ايشان را بكشتند. شاه با قريب سيصد سوار جنگ كنان خود را از معركه 

نبـرد در مهمتـرين   ) مطالب فوق شرح  56ان،(همبيرون كشيد و به سمت تبريز به راه افتاد. 
آثار ايراني بود. در اين روايت علت خروج ناگهاني اسماعيل از جنگ ماندن اسبش در گـل  
عنوان شده است و توضيح نمي دهد كه چرا شاه اسماعيل با وجود سوار شـدن بـر اسـب    

مقاومت شـهر   خضرآقاي استاجلو نبرد را ترك كرده است؟ عالوه بر اين از علت تسليم بي
تبريز به سلطان سليم نيز چيزي گفته نشده و سبب خروج زود هنگام سلطان سـليم از ايـن   
شهر، مستولي شدن ترس بر وي به خاطر انتقام شاه اسماعيل و كمـي آذوقـه عنـوان شـده     

  است. اين روايت از آرايش جنگي سپاه عثماني اطالعات مختصري به دست مي دهد. 
 

  منابع ايتاليايي زبانشرح جنگ در . 6
جنگ  چالدران با توجه به اهميت  چشمگيرش كه به نوعي برخورد دو قدرت بزرگ بـين  
المللي آن روزگار بود ، بازتاب گسترده اي در منابع ايتاليايي آن زمان داشـت و نويسـندگان   

  بزرگي به اين جنگ پرداختند. 
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Giovanni TommasoMinadoi  (وواني تومـازو مينـادوييج )    در كتـاب تـاريخ جنگهـاي
ايرانيان و تركها مي نويسد: دشت چالدران به خاطر نبردهاي ميان سليم و اسماعيل مشـهور  

  ) Minadoi ,1594:64است.(
Luigi Roncinotto  (لوييجي رونچينوتو ) پس از شرحي از نسب صفويان ابراز ميدارد: از

سليم پدر سلطان كنوني تركها، حيدر، اسماعيل متولد گشت و او همان كسي بود كه سلطان 
به خاطر روز چالدران(ميان تبريز و خوي) بسيار مشهور گرديد: در آن روز اسماعيل زخمي 
شد و بسياري از سواران ارزشمندش كشته شدند، سپس پا به فرار نهاد. علت فرارش بيشتر 

بود تا به خاطر به خاطر قدرت و غرش توپهايي بود كه تا آن زمان براي ايرانيان غير مرسوم 
اولين اقدامي كه سليم پس از كشتن برادرانش  (Roncinotto,1543:115)شايستگي هاي تركان.

و استقرار سلطنت با  سپاهيانش از يونان و آناتولي انجام داد، جنگ با شـاه اسـماعيل بـود.    
(Spandugino,1654:132) 

و از مكاتبـات پـاپ و   ) كه اسقف پاپ لئـون دهـم بـوده    Paolo Giovioپائولو جوويو (
نمايندگان متعدد او در شرق با خبر بوده است مي نويسد: سلطان سليم پس از انتقام از همه 
كساني كه به برادرش سلطان احمد كمك كرده بودند و بـا اطمينـان از آتـش بـس بـا شـاه       
مجارستان و تاييد صلحي كه پدرش بايزيد با سينيورهاي ونيزي منعقد كرده بـود، در سـال   

) Giovio , 1541 :19ميالدي با دويست هزار نفر به جنگ شاه اسماعيل صفوي رفت.( 1514
آنتونيو مناوينو كه مدت زيادي در دربار عثمـاني بـه اسـارت بـوده اسـت و هنگـام جنـگ        
چالدران در سپاه عثماني حضور داشته است مي نويسد: به سلطان سليم خبر دادند كه مـراد  

ينش از آناتولي گذشته و مناطق بسياري را تصـرف نمـوده اسـت.    به خاطر انتقام خون والد
سليم بسيار خشمگين شد و قول داد كه او را نيز با همان طنابي كه پدرش را به قتل رسانده 
بكشد. سلطان به سراسر قلمرو حكومت خويش فرمان داد كه ظرف بيست روز در آناتولي 

بازانش را دو برابر كرده وحضور يابد كه نهايتا باشند و به حاكم يونان ابالغ كرد كه تعداد سر
وي با سي هزارعزب يعني پياده نظام روانه شد. سليم در حكم ديگري دستور داد كه كساني 
كه در يونان عشريه مي پردازند بايد سه ساله را يكجا بپردازند. سلطان  دويست توپ برنزي 

وي شتر حمـل مـي شـد فـراهم     عظيم را روي گاري تدارك ديد و صد توپ آهني را كه ر
آورد. سپاه را از نظر مالي تامين كرد و وعده داد كه همه غنايم ايران را به آنها بدهـد. حتـي   
روسپيان زيادي از آنگولي يونان تهيه ديده شدند. مراد كه خبر حركت خان بزرگ را شـنيد  

. از رود همه ي علوفه و عليق موجود را به آتش كشيد و تا مرزهـاي ايـران عقـب نشسـت    
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فرات گذشت و در جايي كه قرار بود شاه اسماعيل با سپاه عظيمي به كمكش بشتابد توقف 
سليم دو بيگلربيگي را به سـوي مـراد فرسـتاد و خـودش بـه       (Menavino,1551: 177)نمود.

سيواس رفت. عزبها و سربازان مزدور را در پشت سر رها نمود تا به آرامـي او را پشـتيباني   
برد خانِ بزرگ با سيصد هزار نفر به كنار فـرات رسـيد و ديـد كـه مـراد پـل را       كنند. روز ن

تخريب نموده است. وي دريافت كه مراد با لشكرياني در حدود نود هزار نفر در مـوقعيتي  
كوهستاني اقامت كرده است بنابراين تمامي توپها را دركناره هاي رود فرات مستقر كرد . او 

صا در جنگ حاضر شده يا هنوز در ايـران اسـت و مشـغول    نمي دانست شاه اسماعيل شخ
تدارك سپاه مي باشد. چيزي كه سلطان ترك به شدت از آن واهمه داشت اين بود كه نتواند 
از رود عبور كند، بنابراين شروع به ساختن پل نمود. پس از ساخته شدن پل ابتدا بيگلربيگي 

يم گرفــت فــرداي آن روز از پــل يونــان و ســپس آنــاتولي از آن گذشــتند و ســلطان تصــم
) سليم وعده داد كه به هركسي در جنگ حضور يابد عالوه بـر حقـوق و   ibid, 179بگذرد.(

درباريانش كه من نيز مواجب، از غنايم جنگ نيز بدهد. افراد كثيري گرد آمدند . سلطان با 
يم از باالي . سلطان مراد همين كه فهميد سليم با سپاهي عظدر ميان آنها بودم حركت كرد

 ;) Sansovino , 1600: 26آنـاطولي گذشـته اسـت همـه غـالت و علوفـه هـا را سـوزاند. (        
)Menavino, 1551:177   نته نيز با يادآوري عمل سوزاندن منابع غذايي مـذكور، آن را بـهمان (

شاه اسماعيل نسبت مي دهد و پيداست كه سلطان مراد به دستور شاه چنين عملي را انجـام  
است: در طي دو ماه راه پيماييِ سليم، صوفي هرگـز بـا او روبـرو نگشـت و تنهـا بـه       داده 

) . Manente , 1567:194 (; )Giovio , 1541:19سوزاندن علوفه هـا و آذوقـه هـا پرداخـت: (    
سنسووينو كه با دولت ونيز همكاري نزديك داشته مي نويسد: مراد سپس به سمت مرزهاي 

ت گذشت و در جايي كه قرار بود صوفي به او ملحق شـود  ايران عقب نشست. از رود فرا
اقامت كرد. سليم كه اين وقايع را دريافت، دو بيگلربيگي را پيشاپيش فرستاد و خودش بـه  

  )Sansovino, 1600: 27آرامي در پي آنها به راه افتاد. (
شاه كه در تبريز بود همينكه خبر حركت سلطان سليم را شنيد چون هنوز لشـكرش در  
خراسان بود بر آن شد كه سپاهياني هر چه بيشتر فراهم آورد از اين رو به شتاب دو تـن از  
سرداران بزرگ خود  يعني استاجلو محمد بيگ و سارو پيره را به ديار بكر فرستاد و ايشـان  
قريب بيست هزار سپاهي گرد آوردند و با سپاهيان در گدارهاي فرات روان شدند. اما چون 

طان سليم با لشكري عظيم مي آيد خود را در جنگيدن با او توانا نديدند و بـه  شنيدند كه سل
خوي بازگشتند كه در آنجا دره يا دشتي است پهناور به نام چالدران. در آنجا درنگ كردنـد  
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و شاه اسماعيل به تن خود به ايشان پيوست. پادشاه صـفوي از خـوي بـه تبريـز رفـت تـا       
دو سردار چون نزديك شدن دشمن را ديدند بر آن شدند كـه  سپاهياني بيشتر گرد آورد. آن 

)اسماعيل بدين علت  ايشان را پيش تر به جنـگ سـليم    351: 1349بر او بتازند .(آنجوللو، 
فرستاد تا با زد و خورد كردن با دشمن مانع از پيشرفت او شوند و خود بتواند قواي كـافي  

دن بـا خصـم گـرد آورد. ايـن لشـگر      براي وارد كردن ضربت در ميدان جنگ و مصـاف دا 
عبارت بود از پانزده هزار سواره نظام كه همگي سپاهيان زبده و به اصـطالح گـل سرسـبد    
مردم ايران به شمار مي رفتند زيرا در ميان شاهان ايران رسم نيسـت كـه در هنگـام جنـگ     

نده مي شـوند  سپاهيان مزدور بگيرند و تنها به لشكر آماده به خدمتي كه نگهبانان شاهي خوا
مزد مي دهند. آن دو سردار رو به راه نهادند و چون شنيدند كه سليم از فرات گذشته است 
و شتابان به پيش مي آيد تا خوي عقب نشستند و اسماعيل كه از تبريز آمـده بـود در آنجـا    
اقامت داشت.چون آگاه شد كه سليم با لشكري جرار رو به ايران نهاده و جنـگ را سـاخته   

رمان داد تا سپاهش مواضع دفاعي را سخت استوار كنند و خـود بـراي گـرد آوردن    است ف
افواج بيشتر به تبريز بازگشت تا در آينده آماده با دشمن روياروي شود . خوي شهري است 
كه مسافتش تا تبريز بيش از سه روز راه نيست و از نظر شاه اسماعيل چنين مي نمود كه به 

 1349خواهد توانست خود را به ميـدان نبـرد برسـاند.( زنـو،     بريز به خويتجهت نزديكي 
) مارينو سنوتو در يادداشتهايش ( كه بر پايه اسناد، نامه هـا و گزارشـهاي كنسـولي از    275:

نقاط مختلف گردآوري شده و بسيار معتبر است ) مي نويسد: سـليم بـه مرزهـاي صـوفي     
رد ديگري نيز عازم نبرد با صوفي شد. رسيد و خسارتهاي زيادي به بار آورد. ازسوي ديگر ف

وقتي صوفي اين موضوع را فهميد لشكري گرد آورده و در دو بخـش عـازم نبـرد شـدند.     
خودش شخصا تصميم به مقابله آن فرد گرفت و براي مقابله با خان بزرگ دو فرمانده را با 

ه روز چهل هزار سوار مسلح به سـالح بـران (شمشـير و نيـزه) اعـزام كـرد كـه پـس از د        
 )Sanuto ,1887:47,Marzo 1515راهپيمايي در نزديكي تبريز به خان بزرگ رسيدند.(

گفته هاي آنجوللو و زنو از اينكه شاه اسماعيل قسمت اعظم سپاه خويش را در اختيـار  
  نداشته است، اشاره به حضور سپاهيان صفوي در نبرد با ازبكان بوده است. 

يست هزار نفر تا سيصد هـزار نفـر تخمـين زده انـد.     تعداد سپاهيان سلطان سليم را دو
مناوينو كه شخصا در نبرد حضور داشته رقم سيصـد هـزار نفـر را ذكـر ميكنـد امـا بيشـتر        
مورخان دويست هزار را برگزيده اند. تعداد سپاه شاه اسماعيل را از بيست هزار تا نود هزار 

كه سپاه ايران به دو قسمت تقسـيم شـده   نفر دانسته اند. بيشتر نويسندگان ايتاليايي معتقدند 
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بوده است كه يكي پس از ديگري به جنگ پرداخته انـد . شـاه ايـران هفتـاد و سـه  هـزار       
  داشت.  مبارز

 (Sanuto, 1887:185,Ottobre 1514)        عده سـپاهيان ايـران بـه بيسـت و چهـار هـزار تـن
  ) 277: 1349رسيد. (زنو،  مي

د در جنگ تنها مناوينو از وي نام مي بـرد و بقيـه   با وجود اطمينان به حضور سلطان مرا
منابع درباره وي سكوت كرده اند و تنها سنوتو مي نويسـد : صـوفي (محـض احتيـاط) از     
سوي خودش فرماندهاني را با نفرات زياد به مرزهاي مطمئن فرستاد، كه به طرز نـامعلومي  

يــزي گفتــه شــد. در ايــن نبــرد نــه از آنهــا خبــري شــد و نــه از پســر ســلطان احمــد چ 
)Sanuto,1887:185,Ottobre 1514(  

  پس ازآنكه وقوع جنگ اجتناب ناپذير شد سپاهيان آرايش جنگي به خود گرفتند. 
در آن روز سليم هشتاد هزار سوار داشت . سـمت راسـت را بـه حسـن پاشـا فرمانـده       

در نوشته هـاي  سواران اروپا سپرد و در چپ سنان پاشا را با سواران آسيا قرار داد. (جوويو 
خويش يك جا سنان پاشا را فرمانده ميسره سپاه عثماني مي داند و در جايي ديگر فرمانـده  
ميمنه) جلو سپاه به آكينجي ها داده شده بود كه سواران مزدوري بودند كه به هـواي غنـايم   

د. آمده بودند. ميانه در اختيار عزبهاي پياده نظام بود كه كند كننده ي شمشير دشـمن هسـتن  
بعد از عزبها، توپچي ها بودند كه در خطي مستقيم قرار داشتند و چهار هزار سـوار مراقـب   

) Giovio ,1654:323آنها بودند. يني چريها با دو حلقه انساني توپها را احاطـه كـرده بودنـد(   
هنگامي كه سلطان سليم در دشت چالدران بود شاه صفوي با سپاهي از سوار كه در دنيا بي 

د ظاهر گرديد اما پياده نظام و توپخانه نداشت. شاه  سپاهش را به دو قسمت تقسيم مانند بو
) صـوفي   Giovio ,1541:19كرد. يكي را به استاجلو سپرد و ديگري را خود عهده دار شد. ( 

هـزار سـواري بـود كـه بـه دشـت        12با عده كمي در نبرد حضور يافت و همه اميدش به 
) سليم با صوفي و سپاهيان وي كـه سـواراني   Spandugino ,1654:132چالدران آمده بودند( 

) نكته قابل توجه اين Manente ,1567:194بسيار دلفريب و بدون پياده نظام بودند، برخورد.(
است كه چون از قبيله استاجلو دو فرمانده يعني ساروپيره و خان محمد در اين نبرد حضور 

  اميك را مد نظر داشته اند. داشته اند منابع ايتاليايي معلوم نيست كد
خان ترك كه اين وضع را ديد سپاهش را سه قسمت كرد . بيگلربيگي روماني بـا مـردم   
تيماري را در سمت راست قرار داد و سوي ديگر را به بيگلربيگي آناتولي كه سنان پاشـاي  

  )Sanuto , 1887:47,Marzo 1515آلبانيايي بود سپرد. خود سلطان با دربارش در وسط ماند. (
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شاه اسماعيل با حرارت زيادي به سمت راست سپاه حمله برد و حسن پاشا كشته شـد.  
از سمت ديگر سپاه استاجلو ضربات زيادي را از توپخانه متحمل شد به خـاطر اينكـه ديـر    
عقب نشيني كرد. سپاهش توسط آسيايي ها مورد حمله قرار گرفـت و خـود اسـتاجلو بـه     

از حملـه شـاه دوازده سـنجاقي و     (Giovio , 1654:323-60) .خاطر گلوله تـوپ كشـته شـد   
  بسياري از تيماراتيها كشته شدند. خود بيگلربيگي نيز بر اثر سه زخم مهلك كشته شد. 

)Sanuto,1887:47,Marzo 1515     پس از آنكه لشكريان بيگلربيگـي يونـان قلـع و قمـع  (
طريق پل و پريدن به رودخانه بـه   شدند، سپاه آناتولي كه اين را ديدند از ترس خواستند از

) سنان پاشا كه وضع را چنين ديد نزد سلطان آمـد و  Menavino , 1551:177عقب برگردند.(
پيشنهاد كرد كه حيله اي بيانديشند. به اين ترتيب كه ابتدا توپها را آماده كنند و سپس سـنان  

عقـب نشـيني كنـد و     پاشا به سمت ايرانيان حمله برده و وانمود كند كه شكست خورده و
هنگامي كه سپاه ايران آنها را دنبال كردند ناگهان به كناري روند و توپهـا را شـليك كننـد و    
ايرانيان را شكست دهند. سلطان نظر وي را پذيرفت. وقتي نبرد در گرفت سنان پاشا كه بـه  

ماجرا خبـر  ايرانيان نزديك شده بود ناگهان عقب نشيني كرد و يني چريها كه از اين نقشه و 
نداشتند خيال كردند كه سنان پاشا شكست خورده و براي امداد وي بـدون اينكـه بـه آنهـا     

  فرماني داده شده باشد، با ايرانيان كه به آنها نزديك شده بودند در هم آميختند.
)Sanuto, 1887: 48,Marzo 1515    علت ديگر نزديك شدن ايرانيان آن بـود كـه صـداي .(

نيان را به شدت ترساند. ايرانيان كه فرمانده شـان اسـتاجلو را از دسـت    توپها اسب هاي ايرا
داده بودند نمي توانستند اسبهايشان را كنترل كنند و به سمت توپچي ها هجوم آوردند كه به 
علت ضعف عزب ها رخنه ايجاد شده بود.  چون بدن اسبها بسيار عرق كرده بود و سواران 

ا سـقوط مـي كردنـد، بسـياري از اسـبها و قاطرهـا نيـز بـا         نيز سنگين اسلحه بودند از اسبه
) سلطان دسـتور داد كـه   Giovio, 1654:323-60سوارانشان به رودخانه افتادند و غرق شدند.(

توپها شليك كنند. هرچه به وي گفته شد كه اين كار را نكند چـون سـپاهيان تـرك بيشـتر     
اري از خـودي هـا و دشـمن كشـته     آسيب مي بينند نپذيرفت . توپها را شليك كردند و بسي

  ) Sanuto ,1887:48,Marzo 1515شدند .(
اسماعيل بر اثر شليك يك تفنگ از ناحيه شانه چپ زخمي گرديد و براي بررسي زخم 

نيـز  Spandugino ,Doglioni خويش از ميدان خارج گرديد.(زخمي شـدن شـاه اسـماعيل را    
 آوري كرده اند:ياد
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)Doglioni,1622:83(; )Spandugino,1654:134(.        اين واقعه بـدون شـك بـه نفـع سـليم
گرديد. چون ايرانيان كه اين صحنه را ديدند از شاه تبعيت كردند و از ميدان خارج شدند و 
پيروزي قطعي را رها كردند. وقتي معلوم شد جراحت شاه چندان جـدي نيسـت و گلولـه    

ود، وي تصـميم گرفـت بـه جنـگ     سربي نتوانسته است به خاطر كيفيت زره زياد داخل ش
برگردد. اما دريافت كه استاجلو كشته شده است و از طرفي هوادارانش گفتند كه چون بدن 
وي گرم است شايد شدت جراحت معلوم نباشد و به خاطر سالمتي اش بايد نبرد را تـرك  

ب نشـيني  كند. شاه براي اينكه اين كار فرار به نظر نيايد به صورت مربع وار و به آرامي عقـ 
كرد و به تبريز عقب نشست و  به مردم آنجا فرمان داد كه با رسيدن تركها درها را بـه روي  
آنها بگشايند و با مقاومت بيهوده سبب آسيب به شهر نشوند. سپس از آنجا به ماد (همدان) 

-Giovio  ,1654:323رفت. تركها چون به ستوه آمده بودند از تعقيب آنها خودداري كردند. (

) پس از شليك توپها از بين ايرانياني كه صداي آن را شنيدند آنها كـه مـي توانسـتند بـه     60
سمت كوه عقب نشيني كردند . تخمين زده مي شود كه از ايرانيان بيست هـزار نفـر كشـته    
شدند. سلطان از رودخانه گذشـت و بـه نزديكـي كوهسـتان كـه مقـر ايرانيـان بـود آمـد.          

(Menavino,1551: 177-179)  
 Sanuto,1887:48, Marzoبا اين كار تركها پيروز شدند و تبريز از سلطان استقبال كرد . (

) تركهـا بـي   352: 1349) يكي از زنان شاه اسماعيل به دست دشمن افتـاد.(آنجوللو،   1515
هيچ مقاومتي وارد شهر شدند و با خيمه هـاي زر دوزي شـده از  پارچـه هـاي طاليـي و      

رزش روبرو شدند و بانواني نجيب كه منتظر شوهرانشان بودند و كسي ابريشم و پنبه اي با ا
به آنها جسارتي نكرد. سليم در اين نبرد سي هزار نفـر از لشـكريان خـود را از دسـت داد.     

)Giovio, 1654:323-60(  
مناوينو كه در جنگ حضور داشته روايت را چنين ادامه مي دهد: سپاهيان  ايران از اينكه 

يك ديدند شادمان شدند و يك حمله گسترده را انجام دادنـد . بـا فـرا رسـيدن     تركها را نزد
شب ايرانيان كه به ضعف خود پي برده بودند گريختند. تركها آن چنان كه عادتشان بـود در  
شب حركت نكردند وبا آن ادوات نمي توانستند. شباهنگام سـلطان سـليم تصـميم گرفـت     

و با سواران خود به غارت بپردازد. به شهر تبريـز وارد  ي توپخانه و چادرها را رها كند  همه
شد در حاليكه اهالي از قبل  مي دانستند كه در جنـگ شكسـت خـورده انـد. صـبحگاهان      
ايرانيان كه هوشمندانه رفتار مي كردند با ده هزار نفر به مقابله تركان آمدند. با اين نقشه كـه  

خورده اند و بقيه آنهـا كـه سـي و پـنج      هنگامي كه نبرد در گرفت وانمود كنند كه شكست
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هزار نفر بودند از پشت سر به تركها حمله برند. صبح هنگامي كه سليم ديد ايرانيان هنوز در 
مقابلش هستند فورا فرمان حمله داد و ايرانيان آن چنان كه تعليم ديـده بودنـد پـا بـه فـرار      

ده و به تعقيب آنها پرداختنـد و  گذاشتند. تركها كه متوجه حيله آنها نشده بودند فريب خور
به جايي رسيدند كه يك رودخانـه كوچـك بـود. تركهـا پـس از خسـته شـدن برگشـتند.         

مترصد اين بودند كه شب مخفيانه وارد تبريز شوند و گنجينـه شـاهي را بقاپنـد. امـا     ايرانيان
 هنگامي كه نزديك شهر بودند، دو ساعت از شب گذشته پيكي نزد خان بزرگ آمد و خبـر 
آورد كه ايرانيان همه پياده نظام را در هم شكسته و توپها را گرفته اند. خان كه ايـن را ديـد   
براي محافظت از گنجينه آن را به عقب انتقال داد. در همين زمـان تركـاني كـه بـه تعقيـب      
ايرانيان رفته بودند برگشتند و ديدند كه قسمت ديگري آنها را تعقيب مي كند. نبرد سـختي  

و تركان كه آرايش جنگي بدي داشتند هنگامي كه پرچم آنها به زمين افتاد پـا بـه    در گرفت
فرار گذاشتند. سلطان وقتي چنين ديد صواب ديد وي نيز همـان كـار را كنـد و روي يـك     

توانستند  كالسكه به آماسيه رفت تا دوباره آن سپاه اندك را گرد هم آورد. همه تركاني كه مي
پل را خراب كردند كه ايرانيان نتوانند آنها را تعقيب كنند . آنها با رغبت اما فرار نكرده بودند 

تمام و سرخوش از فتح عقب نشيني كردند با وجودي كه قسمت اعظم افرادشان كشته شده 
  مي دارد:  ). روايت ديگري فرجام كار چالدران را چنين ابرازMenavino ,1551:178بودند. (

نوشت. صوفي به جنگ فرد ديگري رفت كـه مخـالفش    سلطان به همه بزرگان فتحنامه
بود و او را شكست داد. سپس فرماني به تمام كشور نوشت و سپاه عظيمي براي مقابلـه بـا   
سلطان سليم فراهم آورد. سلطان پس از مشاوره با وزيرانش به منطقه اي مناسب به ميان دو 

مشورت كرد. آنهـا گفتنـد   كوه عقب نشست و سپس پس از چند روز دوباره با مشاورينش 
چون زمينها باير است چاره اي جز بازگشت به قسطنطنيه نيست. سلطان بسيار دلگير شد و 
گفت: من به همه فتحنامه نوشته ام كه فاتح شده ام و كليد دو سرزمين بزرگ را در اختيـار  

با توهين  دارم اكنون بازگشتم به قسطنطنيه با اين سخنان در تضاد است. سلطان مشاورين را
از خود راند و سنان پاشا را نزد خود خواند. سنان پاشا نيز سخنان سـلطان را تاييـد كـرد و    
گفت بازگشت به پايتخت مايه شرمساري است از سوي ديگر فرصت بازگشت به ايـران را  
نيز نداريم زيرا همه به شدت گرسنه اند. نظر من اين است كه به آماسـيه در مـرز خودمـان    

وباره قوتي بگيريم سپس ببينيم چه پيش مي آيد. ايـن مشـاوره بسـيار بـه مـذاق      برويم و د
سلطان خوش آمد و آن را به كار بست . هنگامي كه به آماسـيه رسـيدند سـلطان خواسـت     
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دوك جينگولي  مشاورش را بكشد اما وقتي يني چريها فهميدند بسيار منقلـب شـده و بـه    
  عداد كمي در آماسيه ماند. سمت قسطنطنيه عزيمت كردند و سلطان با ت

)Sanuto ,1887 :48,Marzo 1515 (  
آنجوللو نيز مطالبي در تاييد موارد فوق نگاشته است: سلطان به تبريز آمـد و سـه روز در   
تبريز ماند و چون نيازمند خوار و بار بود و مي ترسيد كه ايرانيان با نيروي عظيم بر او بتازنـد  

نداشتن آذوقه و دستبرد گرجيان به سـتوه آمـد و سـرانجام بـه      از آنجا بيرون رفت. در راه از
)  امكان گردآوري مجـدد سـپاهي بـزرگ را در يكـي از     352: 1349آماسيه رسيد. (آنجوللو،

م به نامـه ي  1514هايي كه سنوتو ذكر كرده است مي توان ديد. وي در ذيل وقايع نوامبر  نامه
شد مي تواند سپاه فراواني از ايـاالت مختلـف   اشاره مي كند: اگر صوفي زنده باRuigoحاكم 

ايران فراهم آورد. از كرمان، هرات، ساري، گـيالن، اردبيـل، شـروان و مخصوصـا از شـيراز      
ميتواند نيروي فراواني بگيرد. از الهيجان و ساري نيز ميتواند كمك زيادي بگيرد. از خراسـان  

ر نمي كنم به سمت آنها برود. گرجيان نيز همچنين اما چون تازه به تابعيت وي درآمده اند فك
نيز به كمك او خواهند آمد چون دشمني بسياري با تركان دارند. روي هم رفته سپاه بزرگـي  

حمله  (Sanuto,1887:221,Novembre 1514) فراهم خواهد آورد زيرا همگان او را مي خواهند.
سلطان كـه بـه طـرف آماسـيه     گرجيان را كه آنجوللو ذكر مي كند، سنوتو نيز تاييد مي كند . 

حركت كرد وقتي از رود فرات گذشتند دو سوم سپاه از پشـت مـورد حملـه گرجيـان قـرار      
) . بـا توجـه بـه    Sanuto,1887:244, Giugno 1515هزار نفر از سپاه كشته شدند ( 15گرفتند و 

مطالب پيش گفته مي توان خاتمه جنگ را چنين تصـوير كـرد: پـس از زخمـي شـدن شـاه       
يل و خروج وي از صحنه نبرد قزلباشان و شـليك توپهـاي عثمـاني، قزلباشـان عقـب      اسماع

نشسته و راه فرار را در پيش گرفتند. شاه اسماعيل به تبريزيان دستور داد بـي هـيچ مقـاومتي    
شهر را تسليم كرده تا مجددا به جمع آوري قوا بپردازد. از سوي ديگر قزلباشان آني سپاهيان 

حت نگذاشته و نبرد را ادامه دادند. خبر تجديـد قـواي اسـماعيل، سـلطان     سليم عثماني را را
سليم را به هراس انداخت و پس از مشورت با وزراي خويش تصميم گرفـت بـا توجـه بـه     
قحطي، شيوع بيماريها و در پيش بودن فصل سرما هرچه سريعتر تبريز را ترك كنـد، امـا بـه    

گام شكست جلوه نكند قرار بر آن گرديد كه بـه  پيشنهاد سنان پاشا براي آن كه خروج زودهن
جاي بازگشت به پايتخت به آماسيه بروند و در بازگشت مورد هجوم گرجيان قرار گرفتـه و  
تلفات زيادي دادند .اين مصائب سبب گرديد در آماسيه با نافرماني يني چريها مواجه شده و 

  كند.  بخش عمده اي از سپاه خويش را مرخص
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ه اينكه در مورد نبرد چالدران نقاشي بزرگي در پالرمو سيسيل وجود دارد نكته قابل توج
كه حوادث اين نبرد را به تصوير كشيده است .چون سبك  تابلو نقاشي مربـوط بـه اواخـر    
قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم مي باشد، نشان مي دهد كه در بازه زمـاني مزبـور هنـوز    

قرار داشته است. بنا به تحقيقات مفصلي كـه بوسـيله   جنگ چالدران مورد توجه اروپايي ها 
) درباره اين نقاشي انجام گرفته است، تابلوي مزبور ابعادي بـه  Mirella Gallettiميرِال گالتي (

) در شهر پالرموي سيسيل Palazzo Mirto متر دارد و در قصر ميرتو (  2.30در  3.50مقياس 
مند است اما از سبك آن بر مي آيد كه مربوط به نيمه قرار دارد. نقاشي فاقد تاريخ و نام هنر

ميالدي مي باشد. در اين تابلو شاه اسماعيل با موهاي قرمـز و سـبيل و بـدون     17اول قرن 
ريش تصوير شده است كه در حاليكه زخمي شده است تعادل خويش را بر روي اسـب از  

  ) Galletti ,2005:24دست داده است.(
  

  . تأثير جنگ7
نبرد چالدران دولت صفوي را متوجه اين مطلب نمود كه آرامش خاطر از جانـب مرزهـاي    
عثماني هيچ تضميني غير از مواجهه قدرتمندانه با دولت مزبور و تقويت قواي نظامي ندارد. 
به طور كلي سياسـت عثمـاني از زمـان همسـايگي بـا ايـران تـا زمـان فروپاشـي خـويش           

ود و نبردهاي عثماني با حكومتهاي تيموري، آق قويونلوها، هموارهخصمانه و جنگ طلبانه ب
م سلطان سليم با  سـلطان مصـر بـه    1517صفوي، افشاريه و قاجار گواه اين مدعاست. در 

خاطر كمك به شاه اسماعيل در جنگ ، جنگيد و حلب، دمشق و متصرفات مصر در سوريه 
پاپ لئـون دهـم دچـار تـرس      پيروزي سليم سبب گرديد  ( Berchet , 1865:69)را گرفت. 

فزاينده اي گردد. وي ابتدا مجمعي تشكيل داده، فتحنامه اي كه سليم برايش فرستاده بود را 
به همه داد تا بخوانند در حالي كه مي گفت(( به خاطر اين واقعه بد براي مسـيحيت، نبايـد   

  يكي شوند)).شب بخوابيد و الزم است كه براي دفاع از ايمان بينديشيد و شاهان مسيحي 
)Sanuto,1887:210,Novembre 1514       او گـروه بزرگـي از برهنـه پاهـا را نـزد خـود  .(

پذيرفت و سپس آنها را به سفارت نزد شاهان اروپايي فرستاد. وي كاردينالهاي سـخنوري  
را روانه ساخت تا خطر تركها را گوشزد نمايند. وي در نامه هـايش بـه ايلچيـان خـود در     

، سوئيس، پرتغال، فلورانس و جنوا اين مطالب را خاطر نشان ساخته اسـت.  اسپانيا، فرانسه
(Galletti, 2005:23).  

 



 روايتي ايتاليايي از جنگ چالدران   154

  گيري نتيجه. 8
در روايت ايراني از جنگ چالدران، مولف احسن التواريخ، ضمن اشاره به دالوريهـاي شـاه   

داند.  مي اسماعيل و قزلباشان، علت ناكامي سپاه ايران را فروماندن اسب شاه اسماعيل در گل
اين مورخ علت ترك زود هنگام تبريز را نيز به نوعي امدادي الهي مي داند . وي سعي دارد 
با پنهان داشتن زخمي شدن شاه اسماعيل شخصيتي رويين تن به وي ببخشد تا جـايي كـه   
حتي علت خروج زودهنگام سلطان سليم از تبريز را مستولي شدن ترس بر وي مـي دانـد.   

م آراي صفوي، توپخانه عثماني را عامل شكست ايران مي داند ولي سـعي  مولف گمنام عال
دارد گناه آن را متوجه سليم سازد كه بي توجه به تعهدات پيشين، از توپخانه استفاده كرده و 
نخواسته است عدم استفاده ايرانيان از سالح گرم را به عنوان سالحي ناجوانمردانـه، علـت   

كمبود آذوقه در تبريز و ترس سلطان سليم از انتقام زودرس  شكست بر شمارد. البته وي به
شاه اسماعيل اشاره مي كند كه نشان از نگاه واقع بينانه تر به واقعه چالدران با گذشت عمـر  
سلسله صفوي دارد كه اين مطالبِ وي با نوشته هاي منابع ايتاليايي مشابه به نظر مي رسـد.  

افزوني ِكشتگان سپاه عثماني نسبت بـه قزلباشـان اعتـراف     هم منابع ايراني و هم ايتاليايي به
دارند اما نويسندگان ايتاليايي آمار تلفات را ده برابر آمار تلفات ايراني مي نويسند كه با توجه 
به رقم دويست الي سيصد هزارنفري كه براي نفرات سپاه عثماني بـر مـي شـمارند موجـه     

ابع ايراني دالوريهاي ايرانيان را مي سـتايند امـا زخمـي    نمايد. منابع ايتاليايي همگام با من مي
شدن شاه اسماعيل و برخورداري عثمانيان از توپخانه را علت قطعي شكست اوليه ايرانيـان  

دانند. آنها روايت جنگ را به روزهاي بعد نيز مي كشانند و علت عقب نشيني زود هنگام  مي
قام اسماعيل و شكست در مواجهات روزهاي قواي ترك از تبريز را كمي آذوقه، ترس از انت

بعد از چالدران مي دانند. عقب نشيني كه مورخان ترك سعي داشته اند آن را ناشي از تمرد 
سپاهيان عثماني قلمداد كنند و هرگز نخواسته اند هم تعداد فراوان كشته هاي سپاه عثمـاني  

ي دو گونـه روايـت  ايرانـي و    را بپذيرند و هم ناكامي نهايي سلطان سليم را . بـه طـور كلـ   
ايتاليايي، تكميل كننده و تا حدودي تاييد كننده همديگر مي باشند هرچند روايـت ايتاليـايي   
چشم نوازتر و واقع گرايانه تر مي نمايد. از راويان ايتاليايي، آنتونيو مناوينو در جنگ حضور 

ايتاليا مي گريزد. مارينو داشته و تمام وقايع را به چشم خويش ديده است و پس از جنگ به 
سنوتو نويسنده ي معاصر شاه اسماعيل، از آنجا كه از دولتمردان بلند پايه ونيـزي بـوده، بـه    
ــز از حلــب،    ــدگان سياســي وني تمــامي نامــه هــا و گزارشــهاي كنســولي و رســمي نماين
قسطنطنيه،كورفو، قبرس، سيو و...دسترسي داشته است. پائولو جوويو نيز اسقف پاپ لئـون  
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دهم بوده كه وي نيز شرايط مشابه سنوتو دارد. روايت ايتاليايي، روايتـي كـامال توصـيفي و    
  سينمايي است كه به راحتي مي توان آن را تصوير كرد. 
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