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بررسى نقش قبايل ُكرد در دوره
 حكمرانى شاه طهماسب اول

نصراهللا پورمحمدى املشى1
برومند سورنى2

مقدمه
ــاهي كه طوالني ترين زمان حكومت و پادشاهي ايران بعد از اسالم  ــاه طهماسب اول، به عنوان پادش ش
ــته، سلطنتش مملو از حوادث و رخدادهاى گوناگون و گسترده اى بود. سركشى و عصيان قزلباشان و  را داش
ــاه به گرجستان و عالوه بر اينها،  ــى هاى ش ــوى ديگر جنگ ها و نبردها با عثمانى و ازبكان و لشكركش از س
ــورش هاى متعدد داخلى، شاه صفوى را برآن داشت از تمام امكانات و ظرفيت هاى موجود براى حراست،  ش

تثبيت و توسعه امپراطورى صفوى بهره ببرد.
ــزار و فرصت هاي پيش رو به  ــد از تمام امكانات، اب ــتيابى به اهداف خود درصدد برآم ــه منظور دس  او ب
ــب در اين راستا از اقوام و قبايل غيرقزلباش  ــاه طهماس ــد. ش بهترين نحو بهره بگيرد كه همين گونه هم ش
ــت؛ از جمله اقوام و قبايل غيرقزلباش، ُكردها بودند. قبايل ُكرد نيز به سهم خود در تثبيت  ــتمداد جس نيز اس
ــعه حكومت صفوى و سركوب شورش هاى داخلى و دفع يورش هاى خارجى نقش اساسي ايفا كردند.  و توس
عثماني ها در اين دوره، چهار جنگ را كه به طور متناوب بيست سال از كل دوره فرمانروايي شاه طهماسب 
ــوري صفويه تحميل كردند. در يك نگاه اجمالى، مي توان گفت در اين يورش ها،  ــر گرفت، بر امپراط را در ب

1. عضو هئيت علمى گروه تاريخ دانشگاه بين المللى امام خمينى(ره) قزوين 
2. مدرس دانشگاه پيام نور واحد كامياران 
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ــت كه منابع  ــتند. اين در حالى اس ُكردها به نوعي در آغاز يا خاتمه دادن به آنها نقش اصلى را برعهده داش
ــى و الزم را به كردها و ديگر  ــتا تحقيقات جديد توجه كاف ــاش محور صفويه و در همين راس ــى قزلب تاريخ
ــته اند و صفويه شناسان با وجود نقش تأثير گذار قبايل ُكرد در اين جنگ ها، كمتر  قبايل ايرانى معطوف نداش

به بررسي اين مقوله پرداخته اند. 
ــتند كه كمتر به واكاوى ميزان  ــاركت داش ــورش داخلي مش ــركوب چند ش  افزون بر اينها ُكردها در س
ــت. حتى مى توان گفت شاه طهماسب در تشكيل «نيروى  ــده اس تأثيرگزارى آنها در اين حوادث پرداخته ش
ــته است كه اين فقره مورد غفلت واقع  ــوم» عالوه بر گرجى ها و چركس ها، به ُكردها نيز نيم نگاهى داش س
ــپاه خود درآورد. در  ــت، زيرا تعدادى از ُكردها را در جرگه صاحب منصبان و نيز نيروهاى رزمى س ــده اس ش
ــب،  ــاه طهماس ــتار برآنيم كه نقش و تأثير گذارى قبايل ُكرد را در بطن و متن رويدادهاى دوره ش اين نوش

واكاوى كنيم.

قبيله چگينى در نبرد با نيروهاي استاجلو و تكلو
 درسال 933هـ. ق هنگام حضور شاه طهماسب در سلطانيه به دستور ديوسلطان روملو در يك شبيخون، 
ــتاجلويان صورت گرفت. بعد از اين قتل عام، استاجلويان به مظفرسلطان والى گيالن  ــتار عظيمى از اس كش
ــتاجلو فرستاد. سران استاجلو بار ديگر عزم نبرد با  ــدند. والى مزبور هم نيرويى به كمك اُمراى اس پناهنده ش

شاه صفوى را در پيش گرفتند كه اين بار هم شاه طهماسب آنان را شكست داد.
كپك سلطان تكلو براى انتقام اين شكست، در همين سال به اردبيل كه تحت حاكميت بادنجان سلطان 
روملو قرار داشت، يورش برد. امير روملو نيز سپاهى متشكل از طوايف روملو، چگينى و طوالش تدارك ديد 
ــت خورد و در  ــلطان روملو شكس و به مقابله با او پرداخت. در جنگى كه در« قرادره» در گرفت، بادنجان س
ــمت تبريز روانه شدند. شاه طهماسب پس  ــد. اُمراى استاجلو پس از اين پيروزى به س ــته ش حين جنگ كش
ــتاد. در نبردى كه در« شرور» روى داد، بار ديگر استاجلويان شكست  ــپاهى را به دفع آنان فرس از اطالع س

خوردند و به گيالن عقب نشينى كردند. (تركمان،1383: 47-8).
 با توجه به پراكندگى قبيله مذكور در خراسان، قراباغ و غرب قلمرو صفوى به احتمال زياد، چگينى هاى 
ــكان حادثه نزديك تر  ــاغ كه از لحاظ جغرافيايى به م ــاكن مناطق قراب تحت امر ذونمرسـلطان چگينى س

بوده اند، در جنگ مشاركت داشته اند. (همان،1383: 141).

نقش قبايل زنگنه و كلهر در فتح بغداد
از ديگر حوادث عصر شاه طهماسب كه ُكردها در شروع و خاتمه آن تأثيرگذار بوده اند، فتح بغداد در 934 
ــاه طهماسب صفوى در خراسان در كارزار با شيبك خان(جنگ جام)به سر  ــت. هنگامى كه ش هـ .ق بوده اس
ــر به شورش برداشت و  ــت ضد عمويش ابراهيم خان حاكم بغداد، س مى بُرد، ذوالفقارخان كلهر در ماهيدش
ــاير بنى عمامش را از دم تيغ گذراند و به اين  ــخير خود درآورد. بعد از تصرف بغداد، عمو و س بغداد را به تس
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ــب بعد از جنگ جام لشكركشى براى بازپس گيرى بغداد  ــاه طهماس گونه عراق عرب به تصرف او درآمد. ش
ــار خان ترتيب داد. در درگيرى كه رخ داد، على بيـگ زنگنه و برادرش احمد حاكم يزد؛ ذوالفقار  از ذوالفق
ــبت اين خدمت، مورد نوازش خسروانه قرار  ــاه فرستادند. به مناس ــرش را نزد ش ــاندند و س را به هالكت رس
ــت. (روملو،1384: 1283؛ تذكره شاه  گرفتند و بدين گونه عراق عرب، بار ديگر به دامان قلمرو ايران بازگش
طهماسب،10:1364؛ تتوى،1387: 448؛ شيرازى، 1378: 64؛ تركمان،1383: 94 ؛ زكى بيگ، 1382: 137).

 ُكردها درعرصة اولين تهاجم عثمانى به قلمرو ايران صفوى
ــلطان سليمان قانونى و متعاقب آن  زمينه جنگ اول ميان عثمانى و صفويه با پناهندگى اولمه تكلو به س
ــاندن شـرفخان حاكم بدليس از امراى ُكرد تابع صفويان به توسط همين امير قزلباش، فراهم  به قتل رس

گرديد.
ــت چوهه سـلطان تكلو قصد داشت به جاى او وكيل صاحب   اولمه  تكلو حاكم آذربايجان بعد از درگذش
ــد. بعد از چندى اولمه،  ــه اين هدف نايل نيامد، به دربار عثمانى پناهنده ش ــد. چون ب ــدرت امور دولت باش ق
ــب با ازبكان به يورش به قلمرو صفويه تحريك كرد.  ــاه طهماس ــليمان را به سبب درگيري ش ــلطان س س
ــپاهى به سردارى فيل پاشا، همراه اولمه روانه كرد تا به شرفخان ُكرد  ــليمان س تحت تأثير همين القائات، س
ــرش  ــرفخان پس از آگاهى از اين امر، پس حاكم بدليس كه از متحدان حكومت صفوى بود، حمله كند. ش
ــتمداد از شاه طهماسب، به قزوين روانه شد. شاه نيز بعد  ــمس الدين را در بدليس گذاشت و خود براى اس ش
ــر گرديد، مهاجمان از تسخير  ــپاهى به آذربايجان عزيمت كرد. وقتى اين خبر منتش از اطالع از اين خبر با س
ــاه طهماسب رسيد و او نيز از  ــته، راه فرار را در پيش گرفتند. اين خبر در قرانقودره به ش بدليس مأيوس گش
ــت (روملو،1384: 1025؛ تركمان، 1383: 66؛ شيرازى، 1378: 73؛ غفارى قزوينى،  همان جا به تبريز بازگش

1343: 290؛ خورشاه بن قباد الحسينى، 1379: 112).
 در سال 939 هـ. ق اولمه، بار ديگر به بدليس يورش برد. شرفخان همراه قليچ بيگ پازوكى به جنگ 
با او پرداختند. اولمه با كمك توپ هاى عظيم، قلعه بدليس را فتح كرد. شـرفخان1در هنگامه درگيرى به 
ــيد (روملو،1384: 15-1213؛ تتوى،1387: 407؛ بدليسى،1364: 588؛ منشي قزويني، 167:1387؛  قتل رس
ــاه بن قبادالحسينى، 1379:  غفاري قزويني،1343: 387؛ تركمان،1383 : 69؛ جنابذى، 1378: 422؛ خورش

.(114
ــيد. با كشته شدن اين امير ُكرد،  ــال حكمرانى، در پنجاه سالگى به قتل رس ــى س اين امير ُكرد بعد از س
ــب كه در اين هنگام در هرات به سر مى برد، منشور امارت  پسـرش شـمس الدين جانشين او شد. طهماس
ــت و با اعطاى لقب «خانى» او را به جانشيني پدرش گمارد (بدليسى، 1364:  ــال داش بدليس را براى او ارس
ــيرازى، 1378: 75). همچنين به تناوب واليات مراغه، جهرود و فراهان را نيز به تيول او درآورد و  588؛ ش

1. تتوى به اشتباه نام شرفخان را به صورت«سروخان»نوشته است. (1387: 447).
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جمعى از همرانش را به مقام يوزباشى گرى سرافراز گردانيد (بدليسى، 1364: 568-9).
سلطان سليمان در سال 940هـ .ق پس از انعقاد صلح با مجارها و همچنين تحريك قبايل تركمن توسط 
صفويان در آناتولى و نيز تخريب مقابر و زيارتگاه هاى اهل سنت از جمله ابوحنيفه و شيخ عبدالقادر گيالنى، 

عزم خود را براى نابودى حكومت صفوى جزم كرد ( شاو،1370: 160-64).
سلطان سليمان، در ابتدا سپاهى را با سردارى ابراهيم پاشا و اولمه روانه كرد كه توانست اكثر آذربايجان 
ــار خبر بازگشت شاه از خراسان به سمت تبريز،  ــخير خود درآورد (روملو،1384: 1313). پس از انتش را به تس
سلطان سليمان در رأس سپاهى عظيم به سوى ايران عزيمت كرد. شاه طهماسب هنگامى كه به رى رسيد، 
ــت، باوجود اين سپاهى را براى  ــرباز در اختيار نداش به دليل نفاق و عناد اُمراى قزلباش بيش از هفت هزار س
مقابله با عثمانى ها گسيل داشت كه درگيرى مختصرى بين طرفين روى داد. بعد از اين شاه مصمم گرديد 
ــلطان سليمان تا ابهر و سلطانيه پيش  ــيد س با كمك بهرام ميرزا به نيروهاى عثمانى حمله كند كه خبر رس
ــاه مجبور گرديد  ــاختند و ش ــكار س ــت. در اين زمان، جمعى ديگر از اُمراى قزلباش نفاق خود را آش آمده اس
ــتان و به سبب شدت سرما و نداشتن آذوقه  ــيدن فصل زمس ــاه، با فراس جنگ را به تأخير بيندازد. از اقبال ش
كافى، سپاه عثمانى دچار عسر و حرج شدند و باالجبار از راه شهرزور كردستان به بغداد عقب نشينى كردند. 
ــينى عثمانى، شاه طهماسب به تبريز ايلغار نمود و چندى از اُمرايش را به جرم خيانت به مجازات  با عقب نش
رسانيد. آنگاه براى سركوبى المه كه در وان حصار گرفته بود، عازم آن نواحى شد (روملو،1384: 9- 1217). 
ــرار المه به جانب وان، نيروهاى او مورد حملة ُكردهاى دنبلى به اميرى حاجى بيگ دنبلى قرار  ــگام ف در هن

گرفته، عده اى از آنان به هالكت رسيدند (استرآبادى، 1366: 64).
ــب تغيير داد  ــاه طهماس ــود ش ــرايط را به س  برخى مورخان باور دارند كه تغيير ناگهانى اوضاع جوى، ش
(رويمر،1382 :320). بايد گفت حتى در صورت عدم تحقق چنين وضعيتى، شاه مى توانست با بهره گيرى از 
ــوخته و جنگ فرسايشى، سپاه عثمانى را شكست دهد، چرا كه او با وجود سن كم و پشت  ــت زمين س سياس
سر گذاشتن يك دهة پر تالطم و پرآشوب، چه در عرصه داخلى و چه در صحنه خارجى، به آن حد از تجربه 

و پختگى دست يافته بود كه بتواند از اين بحران نيز با موفقيت عبور كند.

نافرماني برخي سركردگان ُكرد در فاصله تهاجم دوم (941ه.ق) و سوم (956 ه.ق) عثمانى 
به ايران صفوى 

در سال 946هـ . ق، بهرام ميرزا به واليت كردستان حمله كرد و حاكم آن ديار، سلطان على بتنليچ، راه 
فرار را در پيش گرفت. سپاه صفوى پس از تاراج منطقه و كسب غنايم بسيار، به تبريز بازگشت ( روملو،1384: 

.(1270
از ديگر حوادث، سركشى حاجى شيخ ُكرد بابان در سال 947هـ.ق بود. هنگامى كه شاه در سورلوق( سرلق) 
ــكرى براى سركوب او روانه كرد. حاجى شيخ با  ــد، لذا لش ــيخ مطلع ش ييالق كرده بود، از عصيان حاجى ش
ــتحكام مواضع نتوانستند كارى از پيش  ــان به واسطه اس ــنيدن اين ايلغار، راه ها را برآنان گرفت و قزلباش ش
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ــينى به اردوى شاهى در  ــيار، مجبور به عقب نش ــت و تلفات بس ببرند. نيروهاى صفوى پس از تحمل شكس
سورلوق گرديدند (روملو،1384: 1273؛ قمى، 1383 :293؛ تركمان،1383: 72).

ــر به شورش برداشت. شاه طهماسب با اعزام سپاهى اين عصيان را   ــال 950 هـ.ق طايفه كلهر س  در س
ــركوب كرد (تتوى،1387: 516؛ شيرازي، 1378: 92؛ جنابذى، 1378: 484؛ غفاري قزويني،1343: 295؛  س

هدايت، رضاقلى،6432:1380 ؛ اعتماد السلطنه،1363: 798).
از آنجا كه اين قبيله داراى سه شعبه پلنگان، درتنگ (حلوان) و ماهيدشت بود و نيز بنابر آنچه در شرفنامه 
مسطور است، شاه با اُمراى پلنگان در اين زمان روابط حسنه داشته، حتى دختر محمد بن غيب اهللا بيگ را به 
نكاح خود درآورد و از امراى ماهيدشت نيز در اين زمان سخنى به ميان نياورده است؛ پس به احتمال قريب 
به يقين، عمربيگ از اُمراى كلهر درتنگ كه از مالزمان سلطان سليمان عثمانى بود، اين شورش را برپا بود. 

ُكردها در مقابله با يورش سوم عثمانى به ايران صفوى
ــاه طهماسب  ــال 955هـ.ق با تحريك القاص ميرزا، برادر ش ــوم عثمانى به قلمرو صفويان در س حمله س
كه به عثمانى پناهنده شده بود، در گرفت. القاص ميرزا برادر شاه و حاكم شروان با تحريك معاندان سر به 
طغيان برداشت و ادعاى پادشاهى نمود. چندى بعد، اين شاهزاده كه از عمل خود پشيمان گرديد، با شفاعت 
مادرش، خان بگى خانم و پسرش سلطان احمد، مورد عفو و بخشايش شاه قرار گرفت (953هـ.ق). اما پس 
ــب به گرجستان، بار ديگر القاص ميرزا از فرصت استفاده برد و در شروان به نام  ــاه طهماس از يورش دوم ش
ــاه طهماسب،1364: 44) شاه طهماسب با شنيدن اين خبر،  ــكه ضرب كرد و خطبه خواند. (تذكره ش خود س
سپاهى را بر سر او اعزام داشت و خود نيز بعد از چندى به آن سو روانه شد. شاهزاده ياغى با شنيدن حركت 
ــتانبول فرار كرد. پس از چندى سليمان قانونى به ترغيب  ــتان به دربار اس نيروهاى مركزى، از طريق داغس
ــكرى عظيم ايلغارش به صفويه را آغاز كرد. در گام اول، القاص ميرزا در نامه اى به  ــاهزاده صفوى با لش ش
شاه على سلطان چگينى حاكم وان خواستار تحويل قلعه به او گرديد و به او وعده داد كه ده برابر وان را در 
ــان به او واگذار كند( همان،47). از قراين پيدا است كه امير ُكرد اين پيشنهاد وسوسه انگيز را نپذيرفته  خراس
است، زيرا در ادامه خواهيم ديد كه او به هنگام عقب نشينى سلطان سليمان مجبور به تسليم قلعه مى شود. 
ــرحد عثمانى، تمام مزارع و  ــتور داد از تبريز تا س ــب دس ــاه طهماس با آغاز تهاجم عثمانى، بالفاصله ش
ــليمان بعد از ورود به  ــلطان س ــدود كنند. س ــازند و قنوات و كاريزها را نيز مس ــتزارها را طعمه حريق س كش
ــاه طهماسب، سپاهى را كه در  ــوى تبريز حركت كرد. ش ــتاد و خود به س ايران، القاص ميرزا را به مرند فرس
ــمس الدين بدليسى (خورشاه بن  ــلطان دنبلى ( نوائى،1350: 177) و ش آن اُمراى كرد تبارى مانند حاجى س
ــى قزوينى،1378: 201) حضور داشتند،  ــاه منصوربيگ سياه منصورى (منش ــينى،1379: 168) ش قبادالحس
ــدام به اردوى اصلى  ــپاهيان طرفين پس از درگيرى مختصرى در مرند، هر ك ــتاد. س ــمت مرند فرس به س
ــب، 1370: 110؛ منشى قزوينى،1387: 219؛  ــتند (روملو،1384: 1313؛ عالم آراى شاه طهماس خود بازگش
ــاه طهماسب، 1364: 3-51؛ تركمان،1383: 71؛ جنابذى، 1378: 510)  شاه منصور بيگ به دليل  تذكره ش
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دستگيرى دلو محمد، مورد تكريم شاه صفوى واقع شد و به مقام امارت دست يافت. (منشى قزوينى، 1387: 
(201

ــوى ديگر حمالت  ــبب كمبود آذوقه و غالت و از س ــپاه عثمانى پس از چند روز توقف در تبريز، به س س
ايذايى و شبانه صفويان به آنان و در ضمن به هم ريختن اوضاع جوى و وجود گرد و غبار كه مزيد بر علت 
گرديد، مجبور به باز گشت به عثمانى شد. سليمان  در هنگام عقب نشينى، توانست وان را كه كوتوالش شاه 
(امام) على سلطان چگينى بود، به تصرف خود درآورد و حكومت آنجا را به اسكندر پاشا تفويض كرد (منشى 

قزوينى،1387: 200؛  تركمان ،1383: 72؛ پورگشتال، 1367: 1190).
ــليمان در هنگام محاصره وان، عثمان چلبى قوللرآقاسى را با سپاهى براى تعمير و محافظت  ــلطان س س
قلعه قارص روانه كرد. شاه طهماسب سپاهى به سردارى فرزند خود، اسماعيل ميرزا، بر سر آنان روانه كرد. 
ــت خورد و عثمان چلبى همراه جمعى از همراهانش، تسليم شدند. در  ــپاه عثمانى شكس در اين درگيري، س
حين مالقات، او درصدد سوء قصد به شاهزاده برآمد كه شاهزاده دستور قتل عام آنان و تخريب قلعه قارص 

را صادر كرد. 
ــت اين امير ُكرد پس از فتح قلعه  ــب با سلطان على چگينى و سرنوش ــاه طهماس درباره نحوه برخورد ش
وان توسط سلطان سليمان، بوداق منشي قزويني مي نويسد:« خواندگار، وان را از شاه علي سلطان(چگيني) 
ــب- او را در خام گاو گرفته  ــاه طهماس به صلح گرفت، و به تصرف در آورد» و پس از اين« نواب اعلي- ش
ــت نيست، زيرا قلعه با صلح فتح نشد  ــي قزويني، 1387: 201). اين اظهار نظر درس و به قتل آوردند» (منش
ــود درآورد. عالوه بر اين هيچ  ــت قلعه را به تصرف خ ــليمان توانس ــس از نُه روز درگيري و محاصره، س و پ
كدام از منابع، حتى تذكره شاه طهماسب، به جريان قتل اين امير ُكرد به دست شاه صفوى اشاره نكرده اند. 
ــركوب قزاق خان والي هرات به عنوان يكي از سرداران صفوي  ــلطان علي چگيني را در س چندي بعد نيز س

مي بينيم. ( همان، 223)
ــب كه پيش دستى كرده بود و خود را به منطقه  ــليمان در ناحيه ديار بكر با سپاه شاه طهماس ــلطان س س
ــتفاده از سياست زمين سوخته، جلوى آنان را سد  ــانده بود، مواجهه گرديد. نيروهاى صفوى با اس موش رس
كرد. در اين هنگام، امامقلى خليفه چمشكزكى از طريق اخبارى كه از چاوش سلطان سليمان به دست آورد، 
ــاه هم بالفاصله پس از استماع اين خبر، به  ــاه قزلباش اطالع داد كه اولمه در ترجان حضور دارد كه ش به ش
ــب، پا به  ــان حمله كرد. (روملو،1384: 1321؛ قمى،1383: 331) اولمه بعد از اطالع از عزيمت طهماس ترج
ــكر صفوى بعد از اتمام عمليات به قراباغ بازگشت. در اين اثنا سيد قلى ُكرد و رمزيار خبر  ــت. لش فرار گذاش
ورود القاص ميرزا، از طريق شهر زور به همدان، به شاه طهماسب رساند1. قابل ذكر است كه در اين هنگام 
ــيار اندكى از ُكردها به سپاه القاص ميرزا پيوستند ( نوائى، 1350: 184) و بعد از بازگشت مجدد اين  عده بس

ــگزكى اين خبر را به وى رسانده اند. ــت كه دو نفر از جاسوسان چمش ــته اس ــب در تذكره اش نوش ــاه طهماس 1. ش
.(58 :1370)
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شاهزاده متمرد به بغداد، از او جدا شدند. ( همان، 187)
ــان و اصفهان عزيمت كرد، اما هيچ كدام از آن  ــپس از راه همدان به قم، كاش  به هرحال القاص ميرزا س
واليات با او همراه نشدند. شاه طهماسب كه در اين زمان خود را به قزوين رسانده بود، بهرام ميرزا را بر سر 
ــپس نورآباد،  ــرد، القاص ميرزا چون از وصول بهرام ميرزا آگاهى يافت، از اصفهان به فارس و س ــه ك او روان
ــت كه در هيچ كدام از اين اياالت نتوانست كارى از پيش ببرد؛ پس به  ــتر و دزفول روانه گش بهبهان، شوش
سمت بغداد فرار كرد. سلطان سليمان با اغواى بزرگان، حضور او را در بغداد مايه فساد دانست و لشكرى را 
ــاهزاده صفوى به محض شنيدن خبر، به سمت مريوان در ناحيه اردالن كه حاكمش  ــتاد. ش به دفع او  فرس
ــت، بهرام ميرزا و شاه قلى خان خليفه  ــاه كه از رفتن او به ناحيه اردالن آگاه گش سـرخاب بود، گريخت. ش
ــوى آن قلعه روانه كرد (روملو،1384: 1330؛ امينى  ــت هزار نفرى به س ــكرى بيس مهردار و ابراهيم را با لش
ــب،1364: 62؛ تركمان، 1383: 74؛ قمى، 1383: 338؛ جنابذى،  ــاه طهماس هروى، ص26-224؛ تذكره ش

 .(515 :1378
ــاه با اعزام سفيرى نزد سـرخاب اردالن، از اين امير ُكرد تحويل شاهزاده را خواست و گفت اگر او را  ش
ــد كه پدرش هرگز به اين خاندان ناصوفيگرى نكرده و او هم  ــد و يادآور ش تحويل ندهيد، آزرده خواهد ش
ــاه گفت كه بيگانه اى را پناه نداده، بلكه او از ترس سرما و  ــد. امير ُكرد در جواب ش مثل جد و آباى خود باش
گرسنگى به قلعه او پناهنده شده و تحويل دست بسته او را دور از جوانمردى توصيف كرد. بعد از مبادله سه 
ــاه را پذيرفت، اما نه با قزلباشان بلكه با شاه نعمت اهللا  ــرانجام القاص تسليم شد و رفتن نزد ش ــفير، س بار س

يزدى، شوهر خواهرش. (عالم آراى شاه طهماسب،1370: 115) 
ــب بعد از دريافت اين خبر، شاه نعمت اهللا يزدى را براى آوردن او اعزام داشت. شاه صفوى  ــاه طهماس ش
ــفيدان، دستور حبس القاص ميرزا را در قلعه قهقهه صادر كرد1 (روملو، 1383:  با صواب ديد جمهور ريش س
1331). شاه طهماسب در مقابل اين نيكو خدمتى سرخاب، براى او هر ساله مبلغ يك هزار تومان نقد مقرر 

كرد و اين مقررى تا پايان عمر اين امير ُكرد برقرار بود (بدليسى، 1364: 122).
ــال  ــوگند و ابراز وفادارى، متعهد گرديد كه هر س ــت كه القاص ميرزا پس از اداى س  رهربرن آورده اس
مبلغ هزار تومان تبريزى به عنوان خراج به خزانه تحويل دهد و نيز يك هزار سوار به دربار صفوى بفرستد 
ــت اول به هيچ وجه چنين موضوعى ذكر  (رهربرن، 1383: 82). اما اين ادعا صحت ندارد، زيرا در منابع دس
نشده است و براساس آنچه در عالم آراى شاه طهماسب مرقوم است، شاه طهماسب از القاص ميرزا وجهى 
ــه هزار تومان براى او مقررى تعيين كرد كه القاص ميرزا خود به مقررى هزار تومان  ــت و حتى س درخواس
ــانى بيان داشته است كه سرخاب اردالن  ــاه طهماسب،1370: 118). غفارى كاش ــد (عالم آراى ش راضى ش
ــوه اى كه از شاه طهماسب دريافت كرد، القاص ميرزا را تحويل داد ( غفارى كاشانى،1404ه.ق:  در برابر رش

1. محمد فريد بيگ در احسن التواريخ به اشتباه مى نويسد كه القاص ميرزا در نزديكى اصفهان، توسط سپاهيان ايران 
دستگير و كشته شد(1332: 104).



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

457

بررسي نقش قبايل ُكرد در دوره .../ نصراهللا پورمحمدي املشي- برومند سورني

ــاه طهماسب بود و همچنين از آنجا كه در  ــرخاب اردالن از متحدان ش 377). اين ديدگاه را به دليل اينكه س
منابع دست اول به اين موضوع اشاره نشده است، نمى توان پذيرفت.

ــكندر بيگ تركمان و لرد كرزن، آورده اند كه در جنگ هاي بين ايران و  برخي تاريخ نگاران به نقل از اس
ــرداران ُكرد از جمله سليم خان زنگنه، حيدرخان زنگنه، شهبازسلطان بانه اي، مرتضي  عثماني، چند تن از س
ــوري هايي را از خود نشان  ــگزك، سلحش قلي اردالن و ديگر خوانين ُكرد جاللي، مكري، محمودي و چمش
ــي، بلكه در هيچ كدام از  داده اند (توحدى(اوغازى)، 1364: 6؛ انصاف پور، 1379: 173). در عالم آراي عباس
ــاره نشده است. در كتاب ايران و قضيه  ــت اول دوره صفويه، به اُمراي مذكور در هيچ رخدادي اش منابع دس

ايران نيز به هيچ وجه از امراى ذكرى به ميان نيامده است.

ُكردها ضد يورش چهارم عثمانى به ايران صفوى
بعد از جنگ سوم ميان  ايران و عثمانى، سلسله حوادثى  در مناطق ُكرد نشين به وقوع پيوست كه زمينه 

ساز يورش چهارم عثمانى به ايران گرديد. 
ــن بيگ محمودى و برادرش خان محمد  ــكندر پاشا والى وان، به تحريك حس ــال 955 هـ. ق. اس در س
ضد حاجى بيگ دنبلى والى خوى يورش برد. حاجى بيگ به واسطه كمى نيرو، مجبور به حصارگيرى داخل 
ــن بيگ محمودى بود، دروازه را روى برادر خود باز كرد  ــيره حس ــر او كه همش ــرانجام همس قلعه گرديد. س
ــكندر پاشا حاجى بيك دنبلى و تعداد زيادى  ــتيالء يابند. اس ــتند بر خوى اس و مهاجمين به اين ترتيب توانس
ــى، 1364: 401 و 395؛  ــو، 1384: 1328؛ قمى،1383: 336؛ بدليس ــاند (رومل ــردم خوى را به قتل رس از م

استرآبادى،1366: 76؛ تركمان، 1383: 74؛ چلبى، 1364:265؛ رياحى، 1378: 90).
ــا، اندكى بعد در مكتوبى به شاه صفوى، او را به جنگ فراخواند و گفت: «اگر شاه بر سر من  ــكندر پاش اس
ــاه شرق را شكست داده باشم و اگر ايشان مرا بشكنند،  ــت يابم، پادش آيد، جنگ خواهم كرد. اگر من شكس
ــبب گرديد كه شاه ايران لشكرى گران براى  ــند» (قمى، 1383: 85). اين حركت س ــته باش غالمى را شكس
ــاه متعاقب آنان  حمله به عثمانى روانه كند. از جمله اُمراى وى شـمس الدين خان بدليسـى بودند. خود ش
عزيمت كرد و در گام اول قلعه اخالط را به تصرف خود درآورد و اُمراى صفوى نيز مناطق وان و بدليس و 
ــخيركردند. شـمس الدين خان در اخالط به تنهايى صد نفر از  عادل جواز و ارجيش تا صحراى موش را تس
ــى هزار گوسفند، ده هزار گاو و گاوميش و سه هزار اسب  ــاند و نزديك س نيروهاي عثماني را به هالكت رس
را به غنيمت گرفت و به اردوى شاهى بازگشت (روملو، 1383: 1351 ؛ قمى ،1383: 74). ساير سپاه صفوى 
ــدند،  ــامل مى ش ــيارى از نيروهاى عثمانى را كه بخش اعظم آنان را ُكردها ش در الباق و موش و بدليس بس
ــوار با صفويان درآويختند كه به  ــد. در بدليس مصطفى بيگ و ناصر بيگ زرقى با جمعى س ــل عام كردن قت
وسيله سپاه قزلباش به هالكت رسيدند. اُمراى صفوى بعد از اين، به اردوى شاه در اخالط بازگشتند(روملو، 

1384: 1354 ؛ قمى، 1383: 76). 
ــا پس از يورش به گرجستان و غلبه بر بيرام بيگ  ــب خبر رسيد اسكندر پاش ــاه طهماس در اين اثنا به ش
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قاجار، به ارض روم اردو زده است. شاه سپاهى به سردارى اسماعيل ميرزا را كه ذوالفقار بيگ پازوكى يكى 
ــكر  ايران آگاه گشت، خود را براى نبرد  ــا هنگامى كه از آمدن لش ــكندر پاش از اُمرايى آن بود، روانه كرد. اس
ــپاه عثمانى كه تعداد قابل توجهى از آنان را كردها  ــه هزار نفر از س ــاخت. در جنگ طرفين حدود س مهيا س
ــان گرديدند. از جمله امراى ُكردى كه در اين درگيرى به اسارات  ــير قزلباش ــكيل مى دادند طعمه شمش تش
سپاه قزلباش درآمد، پير حسين بيگ چمشكزكى بود. پس از اين، سپاه صفوى ارجيش را محاصره كردند. 
اهالى قلعه بعد از مدتى از محاصره، امير قلعه، ابراهيم بيگ بختى، را به قتل رساندند و قلعه را به نيروهاى 
ايران تسليم كردند. پس از تسخير آن سامان، قلعه بارگيرى كه در دست محمد بيگ از امراى ُكرد شيروان 
ــليم فرود آورد. بعد از آن، شاهزاده اسماعيل ميرزا براى سركوب شاه  ــر تس بود نيز پس از چندى مقاومت س
ــتان لشكركشى كرد. شاه قلى با آگاهى از اين خبر، پا به فرار گذاشت.  قلى سـلطان بليالن به واليت كردس
ــتان، براى سركوب حسن بيگ محمودى عازم شد.  ــماعيل ميرزا پس از فراغت از چپاول واليت كردس اس
وى نيز از دست صفويان گريخت، اما برادرش نسبت به شاه طهماسب اظهار بندگى كرد و در مقابل، مورد 
تكريم شاه صفوى قرار گرفت و به جرگه مالزمان وارد شد. پس از اين، شاه با آسودگى خاطر به قلمرو خود 

بازگشت (روملو،1384: 1367).
در سال 961 هـ. ق. آخرين حلقه نبرد چهارم عثمانى و صفوى كامل گرديد و آن يورش عثمان پاشا به 
سرخاب بيگ اردالن بود. در اين سال اسكندر پاشا به شهر زور،تختگاه سرخاب بيگ كه بعد از برادرش 
ــده بود، يورش برد. امير ُكرد از شاه استمداد جست. شاه بعد از اطالع، بدرخان  ــامان ش بيگه بيگ امير آن س
استاجلو و امير غيب بيگ و سلطان ميرزا را به يارى سرخاب بيگ فرستاد. نيروهاى عثمانى با رسيدن سپاه 
ــهر زور حمله برد. سرخاب  ــا دوباره به ش صفوى از معركه گريختند. (همان، 1371) بعد از مدتى عثمان پاش
ــطنه،  ــهر زور به تصرف عثمانى درآمد. (اعتماد الس ــت و به اين ترتيب ش بيگ قبل از جنگ پا به فرار گذاش

.(823 :1363
سرانجام با لشكركشى سلطان سليمان، عمًال درگيرى هاى چندين ساله مرزى تبديل به جنگ دو طرف 
ــروى كرد، اما اندكى بعد به سبب سياست  ــليمان بار ديگر تا نخجوان پيش ــال 961 هـ. ق. س گرديد. در س
زمين سوخته شاه طهماسب و در نتيجه به سبب كمبود آذوقه مجبور به بازگشت گرديد. پس از اين سلطان 
سليمان و شاه طهماسب، صالح طرفين را در صلح ديدند؛ از اين رو پيمان مودتى در«آماسيه» منعقد كردند. 
به اين ترتيب طرفين پس از يك دوره كشمكش و ستيز، دوره تعامل و دوستى را آغاز كردند (روملو، 1384 
ــب،1370: 209-198 ؛ تركمان،1383: 79؛ قمى، 1383: 361؛ جنابذى،  ــاه طهماس :1374 ؛ عالم آراى ش

1378: 547؛ شيرازى، 1378: 106).
ــاه  ــد ش ــت نمى دهند. به نظر مي رس بعد از اين در منابع از فعاليت هاى كردها گزارش قابل ذكري به دس
ــين به عنوان جاسوس استفاده مى كرده؛ از جمله شاه طهماسب پس از اطالع از  ــب از ُكردها مرزنش طهماس
اختالف با يزيد و سلطان سليم و درگيري آنان در قونيه، براي آگاهي دقيق تر از جريان اين مناقشه و اختالف 
ــليم  ــاني را به عثماني روانه كند و درباره اقدام هاي با يزيد و س ــتور داد كه كس به يادگاربيگ پازوكي دس
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ــت، اطالعات دقيقى از اختالف دو برادر مذكور را به شاه طهماسب  ــان پس از بازگش تحقيق كنند. جاسوس
ــاس مي توان استنتاج كرد كه شاه طهماسب با آگاهي  ــاه طهماسب، 1370: 75 ) بر اين اس دادند (تذكره ش
از اوضاع داخلي عثماني پيش بيني ها و اقدامات الزم را براي پناهندگي احتمالي با يزيد در نظر گرفته بود. 

كردهاى چگينى و سياه منصورى در سركوب قزاق خان
ــت و به غارت رعاياى آن  ــو، حكمران هرات، علم طغيان برافراش ـــ. ق قزاق خان رومل ــال 972 ه در س
ــاراليه در امور ديوانى و نظامى،  ــوى مش نواحى مبادرت ورزيد. عالوه بر اين، انتصاب دو هزار تن هندى از س
زمينه نارضايتى اشراف و اعيان ترك و تاجيك را به همراه داشت. اين رخداد، شاه را براى دفع او مصمم تر 
ساخت. شاه قزلباش، سپاهى را به سردارى اُمراى صفوى از جمله امام على سلطان چگينى و شاه منصور 
سياه منصورى (منشى قزوينى، 1378: 223) و خليل بيگ ُكرد سياه منصورى به منظور سركوب قزاق خان 
روانه كرد (روملو، 1384: 1437؛ جنابذى، 1378: 558؛ تتوى،1387: 633). از سوى ديگر در خفا با همراهى 
ــين خطيب» كالنتر رعاياى هرات تخم نفاق را ميان خاندان قزاق افكند؛ برادران و نزديكان را با  «امير حس
وعده و وعيد، ضد وى شوراند (جنابذى،1378: 560). برادران هوادار شاه طهماسب تصميم گرفتند به صافى 
ــپاه قزاق خان به سردارى برادر ديگرش، حسين قلى بيگ،  ــوند. س ولى خليفه روملو والى غوريان پناهنده ش
توانست تمام برادران را در حين فرار به اسارات درآورده، به هرات بازگرداند. در اين اثناء تنها مصطفى بيگ، 
ــت خود را به صافى ولى روملو برساند و حركت سپاه قزاق براى حمله به غوريان را  ــان، توانس برادر ديگرش

به سردار روملو اطالع دهد.
ــالح گرم، سپاه صفوى را به عقب راند. اتفاقًا در آن اثنا  ــپاه قزاق به سبب داشتن س در درگيرى اوليه، س
ــاملو و خليل سلطان سـياه منصورى به ياري آنان رسيدند و توانستند  ــپاه ديگر به رهبرى ولى خليفه ش س
ــوى ديگر قزاق خان در درگيرى با سـپاه خليل سـلطان سـياه  ــپاه مهاجمين را دفع نمايند. از س يورش س
ــت خورد(همان، 561). به ناچار، مجبور گرديد همراه اُمرايش به قلعه اختيارالدين متحصن  منصورى شكس
ــقاء  ــتگير و تمام اموالش مصادره گرديد. چند روز بعد بر اثر بيمارى استس ــوند. قزاق خان با فتح قلعه دس ش
ــر او را پر كاه كرده و به درگاه عالم پناه - درقزوين - فرستادند» (روملو، 1384:  ــَر ُپر ش ــت.«اُمرا س درگذش

39-1437 ؛ تتوى، 1387: 636).
ــور امام (شـاه) على سـلطان چگينى  حاكم جام و دو تن از امراى سـياه منصـورى گوياى اين  حض
ــرقى امپراطورى اش از قدرت جنگاورى ُكردها بهره الزم را برد و  ــاه در جهت حفظ مرزهاى ش ــت كه ش اس
ــت كرده، هم با  ــرقى را در برابر ازبكان محافظت و حراس ــكنى دادن آنان در آن نواحى هم مرزهاى ش با س
ــاهل و تسامح و دوربينى توانست از قدرت جنگاورى ُكردها كه محتمل بود ضد خود او استفاده شود، به  تس
منظور تثبيت امپراطورى و حفظ تماميت ارضى آن سود ببرد و نيز ادعاى ما را درباره به قتل نرساندن امام 
على سلطان چگينى بعد از تصرف قلعه وان در جريان جنگ سوم ميان ايران و عثمانى، به اثبات مى رساند.
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قبيله بدليسى در سركوب خان احمد گيالنى
ــركوب خان احمد گيالنى حاكم ناحيه بيه  از حوادثى كه ُكردها در جريان آن نقش بارزي ايفا كردند، س

پيش بود. 
ــيرخواره بود  ــب به خان احمد گيالنى كه هنوز طفلى ش ــاه طهماس حكومت آل كيا الهيجان در زمان ش
رسيد. شاه طهماسب با آگاهى از اينكه حكومت براى اين نوزاد خطرناك است، بهرام ميرزا را براى سرپرستى 
ــلطان، اميردباج از خاندان  ــت مظفرس ــه گيالن كرد. در بخش ديگر گيالن يعنى بيه پس كه در دس او روان
اسحاقيه در حال حكومت بود كه در هنگام يورش اول سلطان سليمان به قلمرو صفوى به استقبال سلطان 
ــب موضع گيرى كرد؛ به همين جهت شاه طهماسب قلمرو او را به قلمرو  ــاه طهماس عثمانى رفت و ضد ش

خان احمد ضميمه كرد و به اين ترتيب، قلمرو خان احمد گسترده شد (رابينيو،1374: 50).
ــيدگان خاندان  ــتدالل كه صفويان بركش  خان احمد بعد از مدتى به دليل تحريك اطرافيان و با اين اس
ــيد خان، نبيره  ــب، خواهرزاده خود جمش ــاه طهماس ــتند، نافرمانى خود را آغاز كرد. پس از مدتى ش او هس
ــامان منصوب كرد. خان احمد به ناچار همه واليت هاى بيه پس به جز  ــلطان را به حكومت آن س مظفر س
كوچصفهان را به جمشيد خان واگذار كرد (همان، 501). بعد از اين شاه صفوى، يولقلى بيگ ذوالقدر، يكى 
از ريش سفيدان و بزرگان دربار را همراه خلعت براى حل مسئله نزد خان احمد روانه كرد، اما خان احمد، با 
اعزام سپاهى بر سر يولقلى، غفلتًا او را به قتل رساند(گيالنى فومنى، 1349: 28). شاه به مجرد شنيدن اين 

واقعه، لشكريانى را به سوى الهيجان اعزام كرد. 
شرف خان در زمره سردارنى به شمار مى رفت كه شاه آنها را براى سركوبى خان احمد برگزيده بود(تتوى، 
1387: 664). در درگيري اوليه ميان دو طرف، سپاه خان احمد منهزم گشت و الهيجان، گيالن و لشت نشاء 
به تصرف سپاه صفويان درآمد (روملو، 1384:1455). خان احمد با مشاهده اوضاع آشفته، موالنا عبدالرزاق، 
ــاه طهماسب روانه كرد، اما شاه تقاضاى او را نپذيرفت. پس خان احمد  صدر خود را براى ابراز ندامت نزد ش
به االجبار به طرف اشگور و تنكابن گريخت. پس از يك سال فرار و سرگردانى، شرفخان بدليسي وي را 
در منزل ميرملك اشكوري، سپسهاالر آن ناحيه، به دست آورد و نزد معصوم بيگ در الهيجان برد (گيالني 
ــاه طهماسب در قزوين بُرد. شاه دستور حبس  ــاراليه را به درگاه ش فومني، 1349 :46). معصوم بيگ نيز مش
او در قلعه قهقهه را صادر كرد و حكومت ممالك گيالن را به پنج تن از سرداران خود تقسيم كرد كه شرف 
خان كرد را به حكومت الهيجان تعيين نمود. به اين ترتيب حكومت دويست و پنجاه ساله خاندان كاركيان 

ميرزا گيالن پايان يافت (روملو، 1384: 1459؛ تركمان،1383: 114-15).
ــد چندى بعد به سبب «عفونت هواى گيالن و كثرت امراض مزمنه» با كسب  ــرف خان مى نويس خود ش
ــت. بعد از بازگشت، به امارت شيروان منصوب شد  ــاه امارت آنجا را ترك كرد و به قزوين بازگش اجازه از ش
ــرف خان بعد از جنگ هاى جانشينى شاه طهماسب از طرف  ــت ماه بعد شاه طهماسب درگذشت. ش كه هش

اسماعيل دوم به مقام اميراالمراى ُكردها منصوب شد (بدليسى، 1364: 581- 580).
ــت ماه از امارتش بر شيروان شاه  ــت هش ــت بر چه مبنايى مى گويد بعد از گذش شـرف خان معلوم نيس
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ــت، زيرا سال فتح گيالن 975 هـ. ق بوده و اين امير ُكرد مدت هفت سال در آن نواحى  ــب درگذش طهماس
بوده كه در واقع بعد از درخواست خود او در 982 هـ. ق. از گيالن فراخوانده مى شود و امارت شيروان به او 
تفويض مى گردد، در حالى كه سال فوت شاه طهماسب 984 بوده است؛ پس بايد دو سال بعد از انتصاب او 

به امارت شيروان، شاه طهماسب فوت كرده باشد، نه هشت ماه.

ــى داشته اند، اشاره  ــب ارتباط و مراوده سياس ــاه طهماس ــمت به  قبايل ُكردى كه با دربار ش  در اين قس
ــط قبايل ُكرد و حكومت صفويه در اين  ــا تحليل تاريخى منطقى و عقالنى از عمق و دامنه رواب ــم ت كرده اي

برهه به دست بيايد.

اردالن: 
ــب اول، چندين والى را به خود ديد. بيگه بگ مأمون تا  ــاه طهماس ــين اردالن مقارن با دوره ش والى نش
ــتر و رعيت پرور توصيف نموده اند. مأمون بگ دوم  فرزند بيگه  942هـ.ق زمامدار امارت بود و او را دادگس
بگ كه تا 944 هـ.ق زمامدار امارت بود، در يورش اول عثمانى مورد تهاجم سپاه حسين پاشا سردار عثمانى 
ــار صفوى و برادرزاده اش  ــره و عدم كمك به او از جانب درب ــت و به اجبار بعد از چند ماه محاص ــرار گرف ق
سرخاب بگ، به دربار عثمانى پناهنده شد؛ اما به محض رسيدن به استانبول، دستگير و محبوس گرديد. او 
مدتى بعد از حبس رهايى يافت و از طرف سلطان سليمان به عنوان حكمرانى شهر حلّه تعيين گرديد (خسرو 
بن محمد، 2536: 13؛ اردالن، 2005: 6- 34؛ كردستانى، 1384: 86؛ سنندجى، 1375: 6- 95؛ زكى بيگ، 
ــرخاب بيگ بعد از حبس عمويش، قلمرو او را تصاحب نمود و مطيع  1382: 455؛ روحانى 1372: 325). س
شاه صفوى شد كه تصاحب قلمرو مأمون سبب گرديد تا سلطان عثمانى، سپاهى را به فرماندهى رستم پاشا، 
ــرخاب به سبب مرگ رستم  همراه مأمون بگ دوم، روانه مقابله با اين اميرُكرد نمايد كه در جنگ طرفين س
پاشا و نيز خبر عزيمت قواى صفوى به برترى دست يافت. رويداد مهم ديگر دورة زمامدارى سرخاب بيگ 

بگ اعطاى پناهندگى به القاص ميرزا بود كه درباال به آن اشاره شد. 
ــلطانعلى بگ قائم مقام او نيز دارفانى را وداع  ــرخاب در سال975ه.ق طولى نكشيد كه س بعد از وفات س
ــرايط حكمرانى بر  ــال به نام تيمورخان و هلوخان به يادگار ماند كه توانايى و ش ــر خردس گفت و از او دو پس

امارت را نداشتند؛ از اين رو فرزند كوچك سرخاب به نام  بساط بگ، جانشين او گرديد.
ــنه دربار اصفهان و استانبول با آرامش و صلح همراه بود.  ــاط بگ به دليل روابط حس دوره حكمرانى بس
ــت و عالقه مند به نشر معارف دينى و علوم ادبى توصيف كرده اند.  ــاط بيگ را فردى فاضل، دانش دوس بس
ــماعيل دوم در زمره مالزم او شد. در سال 986هـ.ق طى كودتايى توسط تيمور  ــاه اس او با روى كار آمدن ش
ــيده بود، از امارت بركنار شد (خسرو بن محمد،2536: 15؛ اردالن،  ــن رشد رس خان، برادرزاده خود كه به س
2005: 42- 37؛ كردستانى 1384: 9- 87 ؛ سنندجى، 1375: 100- 96  ؛ زكى بيگ، 1382: 456؛ روحانى، 

.(235 -7 :1372
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بانه:
ــاه طهماسب بودند. بوداق بگ به علت شورش برادران  ــليمان بگ، هر دو از مالزمان ش  بوداق بگ و س
ــاه صفوى گرديد از قضاى  ــتمداد از اين ش خود، مير محمد و اغورلو محمد، مجبور به عزيمت به قزوين و اس
روزگار، تا پايان عمر در قزوين ماندگار شد. با مرگ او، برادرش سليمان بيگ كه فردى متقى، زاهد و نيكو 
ــوى طهماسب به امارت گزيده شد. سليمان بيگ كه با زمامدارى ميانه اى نداشت، سرانجام  منش بود، از س
ــپار حجاز گرديده، تا پايان عمر در آنجا بود(روحانى، 1372:  عمارت را به دامادش تفويض كرد و خود رهس

.(413

پازوكى: 
ــى، 1364: 433) اويس بيگ امارت  ــت. (بدليس ــاه قرار داش ــلك قورچيان ش   امير اصالن پازوكى در س
ــيد. با مرگ او، پسرانش قليچ بيگ  ــيله نيروهاى عثمانى به قتل رس ــت كه به وس عادلجواز را به عهده داش
ــاه صفوى قرار گرفتند. عالوه بر امارت پازوكى، ناحيه زكم و گنجه به قليچ بيگ  و ذوالفقار مورد تكريم ش
ــت،  ــرى نداش ــد. از آنجا كه ذوالفقار پس ــين او ش تفويض گرديد. با مرگ قليچ بيگ، برادرش ذوالفقار جانش
ــيد، اما مادر اويس به واسطه ترس از«هللا اش» كه نگران بود به دليل  امارت به برادرزاده اش اويس بيگ رس
ــد، به قزوينش برد و مدت پانزده سال به امارت نشست. پس از  ــلطنت او را بكش ــت به س طمع و چشم داش
ــب، اداره امارت را به عهده گرفت، ولى پس از مدتى به  ــور شاه طهماس ــرش نياز بيگ به موجب منش او پس
واسطه سوء سياست و شكايت اهالى از او به طهماسب عزل گرديد و اويس بيگ، پسر قليچ بيگ، جانشين 

او شد(همان،434-5).

حكارى (شنو):
ــت كه با وجود  ــان قدرت بود. مطلب قابل ذكر اين اس ــمكش داخلى ميان مدعي ــن امارت عرصه كش اي
درگيرى هاى داخلى يكى از پسران (نامشخص) ملك بيگ، حاكم امارت، در سلك مالزمان شاه طهماسب 

درآمد(همان،ص7- 133).

چگينى (چكنى): 
بوداق بيگ به  فرمان، شاه طهماسب، قبيله خود را به خراسان كوچاند و حتي بعد از اين شاه، به حكمرانى 

خود ادامه داد (همان، 429) فعاليت سران اين قبيله، در باال توضيح داده شد.

دنبلى: 
بعد از قتل حاجى بيگ دنبلى، پسرش احمد بيگ جانشين او گرديد كه گاهى به حكومت عثمانى و گاهى 
ــب بعد از تهاجم چهارم عثمانى، دستور قتل  ــد؛ از اين رو شاه طهماس هم به حكومت صفوى متمايل مى ش
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او را صادر كرد، اما پسر ديگر حاجى بيك ـ كه هنگام قتل پدر دو ماهه بود ـ از سوى شاه صفوى براى او 
مقررى تعيين گرديد و چون به سن رشد رسيد، در سلك قورچيان درآمد و ناحيه ابقا براى امارت به او سپرده 
شد. سلطانعلى بيگ بن جمشيد بيگ بن بهلول بيگ، از ديگر اُمراى دنبلى اين دوره، در زمره قورچيان قرار 
داشت (همان، 5- 402). از ديگر اُمراى دنبلى، امير بهروزخان ملقب به سليمان خليفه بود كه تا 95 سالگى 

( وفات 985هـ.ق) حاكم دنابله بود (زكى بيگ، ، 1382: 249). 

سوران:
ــف بيگ برادوست به  ــنى، طى توطئه اى توسط يوس ــين بيگ داس ــيف الدين به دليل جنگ با حس اميرس
ــليمان  كه تا اين زمان در دربار شاه طهماسب حضور داشت،  ــيد. پس از او، امير قلى بيگ بن س هالكت رس
ــرش بداغ بيگ حكومت را به دست گرفت.  ــيد. پس از مرگ اين امير، پس به صالح ديد بزرگان به امارت رس
دوره امارت او بيشتر به درگيرى با برادرش، سليمان گذشت. او سرانجام در سال985هـ.ق درگذشت (حزنى، 

حسين، 1384: 7).

سياه منصورى: 
در سال 960هـ .ق شاه طهماسب، يكى از امير زاده هاى سيامنصورى را تربيت كرده، او را« خليل خان» 
نام نهاد و رياست همه ُكردهاى ايران را به او تفويض كرد (بدليسى، 1364: 425). نيز حراست و حفاظت از 
شوارع، طرق و حفظ حدود قزوين تا تبريز را به او واگذاشت (بدليسى، 1364:425؛ مستوفى، 1375: 98). او 
ــركوبى قزاق خان، از جمله امراى شاه طهماسب بود (روملو، 1384: 143؛ شيرازى، 1378:123؛ قمى،  در س

.( 448 :1383

كلهر: 
ــاه طهماسب به شمار مى رفت؛ از اين رو شاه دختر او را به  محمد بن غيب اهللا بيگ پلنگان، هم پيمان ش
نكاح خود درآورد. عمر بيگ از شعبه درتنگ، در آغاز مردى خون ريز بود، اما بعدها از جميع مناهى توبه كرد. 

او هنگام فتح بغداد، در زمره  هواداران  سلطان سليمان وارد شد (بدليسى، 1364: 409).

گلباغى:
ــتان ايران آمدند  ــاه طهماسب اول به كردس ــليمانيه در عهد ش ــد اين خاندان از س ــتانى مى نويس كردس
ــتاجلو  ــت ديگر مى گويد كه بانى اين امارت «عباس آغا»، از بزرگان ايل اس ــتانى، 1381: 63). رواي (كردس
ــبب خدمت نزد بيگه بيگ اردالن، دختر يكى از بزرگان ايل اردالن را به نكاح او در مى آورند  بوده كه به س
(كردستانى، 1381: 416؛ زكى بيگ، 1382: 269). بعد از چندى حاسدان شايعه كردند كه او قصد قتل بيگه 
ــكنى  ــهر زلم كوچ كرد و به واليت بيالور عزيمت كرده، در اين محل س ــر دارد؛ از اين رو از ش بگ را در س
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ــادت در جنگ با ازبكان، مورد توجه شاه طهماسب قرار گرفت. پس از مرگ عباس آغا،  ــبب رش گزيد. به س
ــبت به بيگه بيگ اظهار ايلى كرد. پس از مدتى با پذيرش  ــيد و بالفاصله نس فرزند او على آغا به امارت رس

تابعيت عثمانى، مناطق شيخان و كرند را دريافت كرد (بدليسى، 1364: 418)

محمودى: 
ــاه طهماسب به شمار مى رفت و نواحي خوشاب و الباق را به اُلكاى خود ضميمه  عوض بيگ از اُمراى ش
ــلطان  ــينقلى خان به س ــرانش هر كدام به يكى از دو امپراطورى گرايش پيدا كردند؛ حس كرد. بعد از او، پس
عثمانى تمايل پيدا كرد و برادرش، شاه على بيگ، به نيابت شاه صفوى امارت محمودى را به دست گرفت. 
ــپس به محمد بن ميرشمس الدين،  ــن بيگ تفويض گرديد و س ــر عمويش حس بعد از قتل او، امارت به پس

عموى حسن بيگ تفويض گرديد كه از مالزمان سلطان عثمانى بود.
ــت. پس از چندى دوباره به  ــليمان به عثمانى پيوس ــگ بن حامد، متحد صفويه، در يورش اول س اميربي
مالزمت صفويان در آمد، اما در تهاجم دوم سليمان، هنگامى كه اين امير ُكرد اطاعتش را به سلطان عثمانى 
ــتور محاكمه و قتل او صادر گرديد. بعد از او، دو پسرش، منصور بيگ و  ــت، به اتهام خيانت، دس اعالن داش
زينل بيگ، به درگاه شاه طهماسب رفتند. ناحيه سكمن- آباد خوى به طريق سنجاق به منصور بيگ واگذار 
ــى، 1364: 394-384؛ روحانى، 1372:  ــلك قورچيان وارد گرديد (بدليس گرديد و برادرش زينل بيگ، در س

.( 420

مكرى:
ــيخ حيدر، ميرنظر،  ــرى به برادرزادگانش ( ش ــات فرزندانش، امارت مك ــبب وف ــس از صارم خان به س پ
ــب را پذيرفتند. در جريان يورش اول عثمانى، حسب االمر  ــه، اطاعت شاه طهماس ــيد و هر س ميرخضر) رس
ــتان، طى درگيريى، سه برادر را به هالكت رساندند. بعد از اين، به  ــليمان قانونى، چند از تن اُمراى كردس س
خواسته امراى كردستان، سلطان سليمان امارت مكرى را به امير بيگ بن حاجى عمر بن صارم واگذار نمود. 
پس از مرگ او، امير بيگ بن شيخ حيدر از جانب شاه طهماسب بر اورنگ امارت نشست و با مرگ طهماسب 

به خدمت شاه اسماعيل دوم رسيد (بدليسى،1364: 6- 374).
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نتيجه:
ــتند؛ چه در  ــان حوادث حضور داش ــا از همان ابتدا در جري ــب، ُكرده ــاه طهماس ــدارى ش  در دوره زمام
ــرق و غرب،  ــمنان ش درگيرى هاى ميان قبايل قزلباش و چه در جنگ ها و نبردهاى حكومت صفوى با دش
نقش آفرين جريان ها بودند، به گونه اى كه مى توان گفت چهار يورش عثمانى به قلمرو ايران، با قبايل ُكرد 

ارتباط نزديك و تنگاتنگي داشت.
ــت راهبردى و واقع بينانه، از قبايل ُكرد در جهت حفظ تماميت ارضى  ــب با اتخاذ سياس ــاه طهماس  ش
ــت جابه جائى قبائل و  ــت يابى به اهداف خويش، سياس ــتفاده نمود. او براى دس ــرو حكومت صفوى اس قلم
طوائف را به كار گرفت. چنين اقدامى از چند منظر براى حكومت صفويه مفيد و مؤثر بود: يكى اينكه عالوه 
ــتعداد نظامى آنان در جهت حفظ و  ــيج قبائل ُكرد ضد حكومت مركزي، از اس بر جلوگيرى از عصيان و بس
ــاه صفوى در دفع يورش ازبكان و عثمانى ها يا  ــت مرزها بهره بردارى الزم را نمود؛ ديگر اينكه پادش حراس
سركوب عصيان هاى داخلى نيز از وجود اُمرا و قبائل ُكرد استفاده كرد. سرانجام بايد از انتصاب اُمراء ُكرد به 
ــاهان صفوى خدمت  امارت  مناطق داخلى ياد نمود. عالوه بر اين تعدادى از كردها نيز در زمره مالزمان ش

مى كردند. 
ــله  مناصب عالى نظامى، ايفاى نقش نمودند و اين   بنابر اين مى توان گفت، در اين دوره ُكردها در سلس
ــت حكومتى شاه طهماسب با ُكردها نشان داشت. به اعتبار اين سياست  ــازنده و عملگراى سياس از تعامل س
حكومتى و تعامل كردها مى توان همكارى و همگرائى آنان را بيش از كارشكنى و واگرائى شان تلقى نمود. 
ــاه طهماسب، در راستاى تثبيت و تحكيم پايه هاى قدرت  ــتند بواسطه روحيه حسابگرانه خاص ش آنها توانس
حكومت صفوى، اقدامات و فعاليت هايى را به انجام برسانند كه هم مايه خرسندى حكومت قزلباشان ترك 

را فراهم كنند و هم جايگاه تاريخى خويش را در ادوار بحرانى تاريخ ايران، تثبيت نمايند.
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