
 

 

روابط کردها با دولتین صفوی و عثمانی از شاه اسماعیل اول تا پایان پادشاهی 

 .ق(ه 907-1038شاه عباس اول)
  آرش قنبری /  سید حسن قریشی کرین

 
 

 

 چکیده

ايالت کرد از همان آغاز حکومت صفويان تا سقوط اين سلسله جايگاه در خور توجهی داشتند. هر چند حضور 

و قدرت کردها در هر دوره از حکومت صفويان متفاوت بود، به اين معنی که گاهی نقشی پررنگ و اساسی و 

 قابل انکار است که کردها در دوران صفويان، اهمیت بسزايیتأثیر داشتند، اين يك واقعیت غیر گاهی ضعیف و بی

ای واقع شده بود که بیش از پیش به اهمیت برای حکومت مرکزی داشتند. چرا که محل زندگی اين قوم در منطقه

افزود و اين عامل مهم هم مرزی و همسايگی با دولت عثمانی بود. از آنجا که ايالت کرد در قلمرو دو آنها می

های اتخاذ شده دو دولت يادشده ها ساکن بودند، در نتیجه، کردها گاهی در سیاستت  صفويان و عثمانیحکوم

ین دو دولت که ب است نشین به عنوان يك منطقه مهم مرزیمؤثر بودند. هدف از اين تحقیق تبیین نقش مناطق کرد

ت و تحلیلی اس-.روش پژوهش توصیفیودقرار گرفته ب ،يعنی ايران و عثمانی ،قدرتمند آن روزهای جهان اسالم

 از منابع تاريخی دست اول بهره برده شده است.
 

 ها، مذهب، مرز: ايالت کرد، صفويان، عثمانی کلیدواژه
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 مقدمه

به  ،هابعد از قرن ،حکومت صفويان ايران را

ا در ابتد روند يکپارچگی و انسجام سوق داد. اين

 -پوششی مذهبی و در ادامه سیاسی در قالب

کرد تا اينکه اين مذهبی اهداف خود را دنبال می

 ماعیل پسر شیخــها به ثمر نشست و اسفعالیت

ردبیلی الدين احیدر و از نوادگان شیخ صفی

 شکل گیری دولت .حکومت صفويان را بنیان نهاد

 907صفويان به دست شاه اسماعیل اول صفوی)

.ق( در جهان اسالم تغییرات شگرفی را به وجود ه

نه تنها در آسیا،  آورد. در دنیای آن روز عثمانی

ه آمد. ببلکه قدرت برتر دنیای آن روزبه شمار می

ويژه اينکه دولت عثمانی به عنوان پرچم دار مذهب 

در  هم پسنديد رقیبی مذهبی آنتسنن هرگز نمی

به هر حال اين  قالب مذهب تشیع روی کار بیايد.

اتفاق افتاد و دولت صفوی شیعی قد علم کرد. به 

خواسته و دستور شاه اسماعیل تشیع مذهب رسمی 

اعالم گرديد و از همان ابتدا هر گونه مخالفت در 

برابر فرمان شاه به شدت سرکوب شد. شاه 

اسماعیل بر پايه اصل ايلیاتی، ضمن رياست دولتی 

به  راند و،فرمان می ها، بر صوفیان نیزبر قزلباش

اين ترتیب، بر تمامی جريانات کشوری استیال 

 داشت. 

 ايلحکومت صفوی اگر چه تداعی کننده قب

ين ا سیاسی یقزلباش است، در گستره جغرافیا

وناگونی سکونت داشتند اقوام و قبايل گ حکومت

با توجه به اوضاع و احوال زمان و  که هر کدام

های سیاستوضعیت داخلی خود در پیشبرد 

. اين قوم برای صفويان نقش فعالی بازی کردند

اند؛ چرا که دولت صفويه اهمیت بسیار داشته

ايالت کرد بارها در پیشبرد اهداف صفويان، آنها را 

به قوم کرد توان اين اقوام می از جمله اند.ياری داده

اشاره کرد که از همان آغاز حکومت صفويان تا 

سقوط اين سلسله جايگاه پايان يا، به عبارتی، 

بااليی داشتند. کردها مردمانی بودند که در قالب 

ا هصفويان و عثمانی  ايالت متفاوتی در سرزمین

پراکنده بودند و نکته جالب توجه آنکه خود اين 

های بسیاری تقسیم ايالت به طوايف و تیره

ای حضور داشتند؛ شدند و هر کدام در منطقهمی

درت کردها در هر دوره از ور و قــهر چند حض

حکومت صفويان متفاوت بود، به اين معنی که 

گاهی نقشی پررنگ و اساسی و گاهی ضعیف و 

تأثیر داشتند. البته نوع تأثیرگذاری ايالت کرد بی

ای هبستگی به حکام صفوی يا عثمانی و سیاست

اتخاذ شده آنها داشت؛ به اين معنی که شاه يا 

ت داشتند و اين قدرت تا سلطان تا چه اندازه قدر

توانست پشتیبان و محافظ اين چه حدودی می

طور ايالت در مقابل دشمنان باشد. همین

-های مذهبی نیز که پادشاهان در پیش میسیاست

توانست عاملی مهم در نزديکی و مطیع گرفتند، می

کردن ايالت باشد. به عنوان مثال، به علت تعصب 

وان تهب شیعه، نمیشاه اسماعیل اول نسبت به مذ

انتظار داشت کردهای سنی گرايشی به اين شاه 

نشان داده و ديدگاهی مثبت نسبت به او داشته 

باشند؛ حال آنکه در آن سوی مرز، يعنی در 

ا کرد بطوری عثمانی سلطانی، حکمرانی میاامپر

مذهب. تسنن و حامی مردمانی با اين مذهب، پس 

سمت و واضح است که ايالت کرد گرايش به 

سويی داشته باشند که بیشتر مورد حمايت قرار 

گیرند. اما با وجود اين تفاسیر، واقعیتی غیر قابل می
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انکار است که کردها در دوران صفويان اهمیت 

بسزايی برای حکومت مرکزی داشتند و نقش مهم 

ها و و غیر قابل انکاری در پیشبرد خواسته

 بايلقهای دولت صفويان بازی کردند. سیاست

با توجه به جغرافیای زيستی و ژئواستراتژيکی  ،کرد

از دو جنبه خارجی و داخلی همواره  ،که داشتند

مورد توجه دو حکومت ايران و عثمانی بودند و 

ساس و ـش حـات اين دو قدرت نقدر مناسب

با توجه به اينکه در کردند. تأثیرگذاری بازی می

ی دو امپراطوری قرار داشتند، مناطق مرز

های داخلی عات و درگیریدر مناز ،خواهناخواه

و  حضور چشمگیری داشتند حکومت صفوی

ا هثبیت و تداوم حکومت مذکور فعالیتت با همسو

تحسینی از خود نشان  و کوشش های درخور

  دادند.

 

 خصایص و محیط زندگی کردها

های کردها و، در اين قسمت برخی از ويژگی

. شودقوم بررسی میطور، مناطق زندگی اين همین

که در ناحیه شمال غربی  است کردستان سرزمینی

سرزمین، اين  .است شده و غرب کشور ايران واقع

ها هايی که درهاست از کوه ایبه طور عمده، آمیزه

ده ها کشیها و دشتو به سوی تپه را در برگرفته

کردستان سرزمین (. 11: 1381)خضری، اندشده

های ارتباطی سخت و دشوار های بلند و راهکوه

 ( 2/689، 1375) شاردن (12:1367)ادموند، است.

 گويد:درباره اين سرزمین می

های کردستان پوشیده از درخت است و کوه))

 ((.گويندها را جنگلستان میبه همین جهت اين کوه

ت ــ( نیز معتقد اس21: 1379کی ) ــمینورس 

 هایکرانههای سلسله جبال تورس و که سرزمین

، های خربوتدجله، يعنی سرزمینچپ رودخانه 

بوتان و زاب علیا در هر زمانی از تاريخ که بررسی 

کردستان . اولین وطن برای کردهاست ،شود

ان کوهستانی و جايگاه کردان سرزمین کرد

که در شهرها و  کاری استنشین و کشتجلگه

 دبرخی از آنها يادگار عه کنند وروستاها زندگی می

(. اين سرزمین 11، 1379د )خضری، انتانــباس

های ممتدی دارد که محل سکونت سلسله کوه

و  کردهاست و کردها مردمانی مستقل بودند

کردنشین باعث شده تا های طبیعی مناطق ويژگی

سفرنامه .)کوش و مبارز باشندمردمانی سخت

( 43: 1391فی، ــوســ؛ ي 222، 1381، ونیزيان

های هنشین ديدگاهای کردسرزمینا درباره ــام

اشاره مختلفی ارائه شده که به چند مورد آن 

در سفرنامه خود  (266 :1363) گوئروا ـفی شود:می

 آورده است:

کردها در نواحی کوهستانی بین آذربايجان و ))

 ((کنند.ايالت شوش زندگی می

ن سرزمین کردستا (48: 1375)  رابرت شرلی 

 . دکنیــی مــی معرفــوحشیار ــرا مملکتی بس

را سه سرزمین اصلی کردها  (26:1381) مینورسکی

های بلند : رشته کوهاسته معرفی کردهقطن

 .های غرب ايرانارمنستان، کردستان ترکیه و کوه

در کتاب  (2/875: 1367پورگشتال )  همچنین هامر

درباره کردستان ايران  ،تاريخ امپراطوری عثمانی

ان شامل است برهمه واليات کردست :گويدمی

کوهستان که از الوند تا به سرچشمه فرات کشیده 

 شده است.

توان فرض کرد آنچه درباره وطن کردها می 
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غربی ايران حضور اين قوم در مناطق غرب و شمال

است که اين ناحیه سلسله جبال زاگرس را در بر 

ای دارد؛ به اين گیرد، منطقه جغرافیای ويژهمی

های فراوانی با پوشش جنگلی اين ه کوهترتیب ک

اند. و همین شرايط جغرافیايی مناطق را در بر گرفته

سبب شده است که کردها به مردمانی سخت کوش 

هور اسالم مسلمان شدند با ظ تبديل شوند. کردها

های های بعد، با به وجود آمدن طريقتو در دوره

.)سنندجی، تسنن گرويدندمذهبی، به طريقت 

تسنن به چهار شعبه تقسیم  طريقت (29: 1366

که بیشتر کردهای ايران شافعی مذهب  شودمی

طوايف کرد را در  الدين نیز اکثر. شرف شدند

 (.26، 1364.)بدلیسی، داندمذهب شافعی می

 له تشیع و ايزدینیز از جم ،مذاهب مختلف ديگر

الهی که علی را مظهر خدا علی و گذشته از آن فرقه

: 1386)بارتولد، در بین کردها شیوع دارد ،دانندمی

ردها سنی مذهب و پیرو مذهب ک بیشتراما  (؛209

ز نوادگان خود را ا آناناند و حتی برخی از شافعی

)مینورسکی،  خوانندخلفای اموی و عباسی می

باره مذهب در (6: 1390) پیترو دالواله ( 68: 1381

 گويد :کردها نظری دارد. وی می

کردها اسالم است و به تبعیت از خان دين ))

ناحیه خود و با توجه به مقتضیات سیاسی از 

روی ــها پییــها و ايرانای مذهبی تركـهآيین

 ((کنند.می

 پیرو دين اسالم وکردها  بیشتر نزديك به همه 

ای است که در و اين همان مسئله اندمذهب تسنن

مام ها تران و عثمانی اغلب به نفع عثمانیمقابل اي

فرنامه ــدر س(. 53: 1381کی، ـنورسـ)می شدیــم

اختالف مذهب  باره(  در397:1381) ونیزيان

که تمام کردها نسبت  کردها با صفويان آمده است

ترند؛ زيرا عیار به ديگر ايرانیان مسلمانان کامل

ن اما کردها اي اندايرانیان به کیش صفويان گرويده

وشند پاگر چه قبايی سرخ میو اند آيین را نپذيرفته

. همانطور ولی در دل نفرتی شديد از ايشان دارند

که اشاره شد، ايالت کرد همگی در مذهب تسنن 

نبودند بلکه گرايش به ساير مذاهب نیز در میان 

خورد؛ اما آنچه که در میان اين کردها به چشم می

قوم عمومیت داشت مذهب تسنن بود که در ادامه 

واهد گرديد که تا چه اندازه اين بحث مالحظه خ

ی توانست عاملموضوع يعنی همبستگی مذهبی می

گرايی يا واگرايی با دولتین صفوی و برای هم

 عثمانی باشد.

 

ان پادشاهی شاه اسماعیل اول کردها در دور

 صفوی

سیاست مذهبی عهد صفوی ادوار مختلفی داشت. 

با روی کار آمدن هر کدام از شاهان صفوی 

صی خا و صبغه مذهبی اين عصر نیز رنگسیاست 

د توان يادآور شمی  گرفت. به طور کلیبه خود می

به جز دوره  حکومت صفويان، ادوار همهکه در 

مسلمانان  ،حکومت شاه اسماعیل دوم مدت کوتاه

چه در نواحی مرزی  اهل تسنن چه در داخل و

دولت  گرفتند؛ زيرا مورد اذيت و آزار قرار می

کرد یسعی م ،از ديگر داليل سیاسی صفوی گذشته

ها و مانیها به دول دشمن مانند عثاز تمايل سنی

شاه اسماعیل اول سر سلسله ن جلوگیری کند. ازبکا

پادشاهان صفوی با رسمی شمردن مذهب شیعه در 

 ت مستقل شیعی مذهبايران و تاسیس يك دول

های سنی مذهب میان امپراطوری عثمانی و دولت
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، افغانستان و هند سدی ايجاد ستانشرق در ترک

تالفات ملی و سیاسی اخ اين چنین بود که کرد و

(. اين 3/889: 1369به وجود آمد )فلسفی، 

اختالفات به زودی به پايان نرسید؛ بلکه تا پايان 

، ترحکومت صفوی گاهی به شدت و گاهی ماليم

همچنان، ادامه داشت و مشکالت بسیاری را برای 

های دشده؛ در اجرای سیاستهای ياحکومت

سیاست تعصب داخلی و خارجی، به همراه داشت. 

بنیان گذار دودمان  ،آمیز مذهبی شاه اسماعیل اول

 را از ايرانیان دور و به کردهاصفويان بسیاری از 

انه رحم. کشتار بیعثمانی نزديك کرد امپراطوری

شاه اسماعیل اول از سنیان و وادار کردن ايرانیان به 

 ،مذهب سنی اسزا گويی و دشنام دادن به مقدساتن

کینه مذهبی کردان سنی را علیه ايرانیان شیعه 

برانگیخت و راه را برای نفوذ دربار عثمانی در میان 

منطقه  در کردها بازتر کرد و کردها که عموماً

به خاطر  ،کردندکوهستانی زاگروس زندگی می

دو سوی موقعیت حساس جغرافیايی که در 

ز هر دو ا های ايران و عثمانی وجود داشت،مرز

های ايران يا عثمانی طرف برای پیوستن به دولت

 يا به خاطر حفظ اراضی رفتند.گزير فشار قرار می

 ندشدل خود به سوی قدرت برتر کشیده میو اموا

 (. 255: 1375)پارسا دوست، 

الطین صفوی توجه خاصی به نواحی ــس

 میدان حقیقی منطقه؛ زيرا اين کردستان داشتند

 تبلیغات و عثمانی بود.ايران  برخورد دو کشور

سالطین عثمانی در آن ناحیه به درجه اعلی رسیده 

 

                                                           

شاه محمد به اين   . 1 خود را در کهنرفتبه حبس سبب میر 

 ،بود وحضور يافتهشاهو در مجلسقزلباش درآورده بودلباس

 هادظ مذهب هم در میان ايرانیان و کرو حتی از لحا

 (204:1369)رشید ياسمی، اختالف افکنده بودند

 ،در همان اوايل سلطنت شاه اسماعیل اول

وی از جانب  اولین اعتراض مذهبی بر ضد

دی که در بین النهرين و نواحی غرب ايزکردهای 

اما تا  (؛84: 1391)يوسفی،  آغاز شد ،ايران بودند

ها هیچ که در منابع ذکر شده، اين اعتراض جايی

ی در رفتار و اقدامات شاه اسماعیل در مقابل تأثیر

شاه اسماعیل اراده تسخیر واليت  کردها نداشت.

طاعت و اتحاد به ز روی اکردستان کرد و برخی ا

کرد را به غیر از میر  یامرا ،شاه خدمت شاه رفتند.

همه را به حبس  ،شاه محمد و علی بیگ صاصونی

. سیاست شاه اسماعیل در قبال مذهب 1درآورد

تسنن بسیار سرکوب گرا بود و وی هیچ گونه 

دانست؛ به همین بخششی را در اين زمینه روا نمی

حکومت صفويان، بسیاری سبب، در اين دوره از 

از ايالت کرد به سوی دولت عثمانی روانه شدند 

و اين مهاجرت کردها به سمت امپراطوری عثمانی 

 بعد از کوتاه مدت تبعات خود را به همراه داشت.

 از جمله،

ن اهنگامی که شاه اسماعیل برای تعقیب دشمن

لطان بايزيد س رفت،تا قلب منطقه عثمانی پیش می

امیر مرزی کردستان مکاتبه کرد تا از حال عثمانی با 

شاه اسماعیل و پیروان او سر در  و هوای حرکت

بیاورد و بفهمد که بر سر ادامه حکومت آق 

بعد  (.165: 1363)مزاوی،  قوينلوها چه آمده است

از آمدن سپاه شاه به دياربکر و تصرف شهر 

                                                            
ــوفیان درآورده  ،از طرفی ديگر علی بیگ نیز خود را در لباس ص
 (165 :1364بود.)بدلیسی، 
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، ی بعد از ديگریيک ،طوايف مختلف کرد ،خرپوت

در اين بین شرف الدين بیگ  ت کردند.اظهار اطاع

 رکزم ترين حکام کردستان بود ورد، که از بزرگک

ها شکشپیبا  حکومتش در شهر بتلیس قرار داشتف

فراوان به نزد شاه اسماعل شتافت و از  یو هدايا

)رحیم سوی شاه مورد الطاف شاهانه قرار گرفت.

 (.182: 1341زاده صفوی، 

میت دوران پادشاهی وقايع با اه از يکی ديگر 

 توانمی آن از ، کهجنگ چالدران بود ،شاه اسماعیل

اد ي بردهای تاريخ ايرانترين نبه عنوان يکی از مهم

، به روی داد ق 920در سال  ن نبرد کهاي .کرد

د و ها منتهی ششکست صفويان و پیروزی عثمانی

آن روزگار بر جای ثیرات زيادی در تاريخ تأ

رد چالدران و شکست شاه به دنبال نب گذاشت.

ها کردستان را از دست عثمانیاسماعیل بود که 

 رهبران ترکمان درآوردند و بر آن مستولی شدند

چون  ،بعد از اين نبرد (.53: 1379)احمد ياغی، 

قشون متمرد و سرکش ترك از جلو رفتن امتناع 

ند شد تبريز را تخلیه کسلطان سلیم مجبور  ،ورزيد

ن و دياربکر بسنده کند اق کردستاالح و به

روزی بود که بعد از اين پی( 945: 1391)سايکس، 

ای را برای امرای کرد ارسال سلطان سلیم فتح نامه

ل ))پسر اردبی مضمون فتح نامه چنین است : .کرد

دين در يك چشم بر هم زدن منهزم و اسماعیل بی

فراری شد و چون معلوم نیست به کدام جانب 

ما از شما اين است که همین گريخته است، توقع 

فرمان قضا جريان را رو نويس کرده، هزاران 

رونوشت آن را دست به دست برسانید تا سرخ سر 

مزبور هر کجا که رسیده باشد، چون البته مجروح 

و زخمدار است، به همت شما دستگیر شود و به 

عنايات و انعامات ما مطمئن باشید.(()رحیم زاده 

 (53 :1361صفوی، 

ين فتح نامه تا چه اندازه ايالت کرد را ترغیب ا 

کرد معلوم نیست؛ اما معلوم و درخور اهمیت اين 

های متعصبانه شاه اسماعیل اول است که سیاست

توانسته در نتايج جنگ چالدران و تا چه اندازه می

پیامدهای آن تأثیر گذار باشد. چرا که يکی از مهم 

همیشگی ترين نتايج جنگ چالدران جدا شدن 

دياربکر از قلمرو صفويان بود که يکی از سکونتگاه 

شد و، همچنین، از های قديمی کردها محسوب می

ت توانسدست دادن يك نیروی عظیم انسانی که می

های بعد حکومت صفويان برای اين دولت در دوره

های مفید واقع شود از ديگر پیامدهای سیاست

 د.  شوتعصب آمیز شاه اسماعیل محسوب می

 

گرایش به سوی شاه طهماسب یا ایالت کرد و 

 )سلیم و سلیمان قانونی(ن عثمانیسلطا

ايجاد سدی  ،يکی از اقدامات مهم سلطان سلیم

ويت به تقنیرومند میان خاك ايران و عثمانی بود که 

يی که از نهضت نوپای کردها کردها پرداخت؛

وری د و پشتیبانی امپراطندل خوشی نداشت صفويان

-جلب دوستی صفويان رجحان می عثمانی را بر

ای شد که ناحیه کردستان تا دادند. اين امر به گونه

 ،ده سال بعد از روی کار آمدن شاه طهماسب

همچون دژ محکمی میان ايران و عثمانی همچون 

 (234: 1354)طاهری، حائل شده بود.

قبايل کرد در دوره شاه طهماسب اول به علل 

جواری با مــانی و هــ، انسیاسیــجغرافیای س

امپراطوری عثمانی و، همچنین، حضور در پیاده 

های دربار صفوی برای حراست و کردن طرح
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صیانت از مرزها، چه در غرب و چه در شرق، و 

 هایمقابله با تجاوزات خارجی و سرکوب شورش

 در زمانداخلی نقش انکارناپذيری را ايفا کردند. 

ه ای که بب ايل و قبیلهطهماسب، امرا بر حس شاه

در اين دوران  .شدندآن منتسب بودند، مشخص می

 نشیند، که از آنها به عنوان قبايل کوهايالت کر

ارت اند از: کردهای عب ،ايرانی نام برده شده

، اردالن و منصور، پازوکی، سیاه روزکی)روژکی(

ك، خود اين ايالت به بدون ش ،البتهکه  چگنی

در  .اندشدهسیاری تقسیم میهای بطوايف و تیره

ناآرامی مرزهای دوران سلطنت شاه طهماسب نیز 

خصوص در مناطق غربی، جريان به کشور ايران، 

توان ادعا کرد دوران داشت؛ به طوری که می

 حکومت حکمرانی شاه طهماسب مصادف بود با

عنی ي ،ترين سلطان عثمانیترين و با شکوهبزرگ

که در دوران فرمانروايی  ،سلطان سلیمان قانونی

ی را ماتخود چندين بار به ايران لشگر کشید و زح

در دوران پادشاهی شاه  .برای صفويان به بار آورد

هايی بروز کرد که يك طرف اين درگیریطهماسب 

ها ايالت کرد قرار داشتند و گاهی  علیه جدال

ه از . البتجنگندعثمانی و گاهی علیه صفويان می

ر و بعضی د اد ايالت کرد بسیار بودآنجا که تعد

قرار ها استعثمانیقلمرو صفويان و مابقی در قلمرو 

اين اتفاقات را می توان يك امر عادی تلقی  داشتند،

 . کرد

ها اشاره چند نمونه از اين درگیری در اينجا به

ا در نواحی مرزی به جنگ که چگونه کرده شودمی

را در مناطق هايی امیپرداختند و ناآروجدال می

برابر با  ،ق 954در سال . آوردندمختلف به بار می

 ،لطنت شاه طهماسبــت و چهارم از ســسال بیس

دستور سلطان سلیمان نزديك به  امرای کردستان به

ی ايجاد ناآرامی و غارت به پنج هزار نفر برا

-، ولیدر اين زمان ارومی)ارومیه امروزی( رفتند.

ب حاکم ارومی بود و سلطان از جانب شاه طهماس

 مده و بر قلببا سواران خود از حصار شهر بیرون آ

سپاه کردها حمله کرد و کردها چون اين شجاعت 

و عقب  را ديدند، خوفی وجود آنها را فرا گرفت

 و سلطان آنها را تعقیب کردنشینی کردند؛ ولی

رومی را غارت کرده جمعی از کردها را که الکای ا

ايشان را به درگاه د و سرهای رسانبودند، به قتل 

( 95/ 1: 1390)ترکمان ،دافرستشاه طهماسب 

ه ب ،يکی از سردارن عثمانی ،فیل پاشاهمچنین، 

زام اعدستور سلطان سلیمان به طرف مرزهای ايران 

حاکم بتلیس که در خان روژکی کرد، گرديد. شرف

ن صفوی بود، در مقابل اين زمان از تابعان دودما

ا خان رشرف  يادشدهاما سردار  ید؛ فیل پاشا جنگ

د که شاه یکشاز آن واليت بیرون کرد. طولی ن

ب با جمعی از قزلباشان به سوی فیل پاشا ــطهماس

از شکوه و هیبت شاه طهماسب  پاشا . حمله کرد

ها دچار وحشت شد و تاب مقاومت نیاورد، توپ

 (.105را جا گذاشت و گريخت)همان: 

پادشاهی شاه دوران در  يکی ديگر از وقايع 

امرا و حکام يا، به عبارتی، پناهنده شدن  طهماسب،

م به دو دربار صفوی يا عثمانی های مهشخصیت

رويدادها نقش مهمی  که کردها در وقوع اين بود

 ،يکی از اين پناهندگان معروف .ندرا ايفا کرد

ب بود که به نزد برادر شاه طهماس ،القاص میرزا

سوی ولی از آنجا که از  سلطان سلیمان رفت؛

 دبه همدان آم ،دیرسسلطان عثمانی به او کمکی ن

با  یو شد.کردها، روانه قم با همراهی  ،و از آنجا
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ری و کاشان را نیز به تصرف واليات  ،کمك کردها

که اهالی  اصفهان را داشتآورد و قصد تصرف در 

 .دشاومت کرده و او مجبور به فرار اين منطقه مق

از سوی سلطان  يگر به عثمانی رفت.وی بار د

 و حتی لشگری گرفت سلیمان مورد بی مهری قرار

بر سر او فرستاده شد که فرار القاص میرزا را به 

ه فیانش بالقاص با تعداد کمی از اطرا همراه داشت.

قلمرو کردهای اردالن آمد. چون اين خبر به دربار 

ای هسب چند نفر از نزديکان به نامشاه طهما ،دیرس

قلی خلیفه مهردار و ابراهیم خان بهرام میرزا، شاه

ذوالقدر را به همراه لشگری بیست هزار نفری به 

سرخاب بیگ اردالن  ها فرستاد.طرف قلمرو اردالن

د القاص میرزا شها نیز مجبور حاکم الکای اردالن

ه پسرش در نهايت القاص به همرا .را تحويل دهد

/  1:1383)قزوينی،   دش. زندانی 1در قلعه قهقهه

؛  545: 1387؛ تتوی و آصف خان قزوينی،  54

(. 200-205: 1378زوينی، ــ؛ ق 21: 1371ر ، ـوالت

 :نويسدشاه طهماسب در تذکره خود می

ها تاب شرف بیگ کرد در برابر عثمانی))

مقاومت نیاورد و پیش ما آمد و اولمه سلطان نیز 

ره تذک) «بود از جانب ما به سوی عثمانی گريخته
  ((18: 1363، شاه طهماسب

ای به سلطان عثمانی اين امهشاه طهماسب در ن

اولمه سلطان از پیش ما گريخته » گويد:چنین می

به نزد شما، اولمه را بفرستید تا ما شرف بیگ کرد 

را بفرستیم ايشان قبول نکردند و در جواب نوشتند 

 

                                                                               
صفويان و هم محل نگهداری خزاين   . 1 قلعه قهقهه هم زندان معروف 

ــت. ويژگی عمده اين قلعه   ــله بوده اس ــلس برخی از فرمانروايان اين س
سخیر ناپذيری و موقعیت خاص منطقه    ستواری و ت ست.  ا ای آن بوده ا

 لند ب  آذربايجان بر فراز کوهی ( ارسباران ) اين قلعه در ناحیه قراجه داغ
 

ما شرف اولمه پناه به ما آورده او را نتوان داد ش

بیگ کرد را بدهید و از اين به بعد اگراز پیش شما 

کسی آيد ما نیز بفرستیم از اين اخبار معلوم شد 

  .(19 :همان«)خوانگار بر سر پرخاش است

که  يدآذکر اين وقايع اين نتیجه به دست میبا 

ايالت و حکام کرد در هر دو حکومت صفوی و 

ش در دوران پادشاهی شاه طهماسب نقعثمانی 

 نگند و در جمستقیم و غیر مستقیم، داشت ای،عمده

، فعالیت های سیاسی و تحوالت و گريزها

 اما اين اند.ماعی نقشی با اهمیت را ايفا کردهاجت

موضوع را نبايد فراموش کرد که بسیاری از ايالت 

در دوران شاه اسماعیل اول يا سرکوب شده و يا 

عثمانی بعد از نبرد چالدران تحت انقیاد دولت 

درآمده بودند؛ از اين رو، در زمان روی کار آمدن 

شاه طهماسب بیشتر ايالت و طوايف کرد سر 

ها بودند. نکته درخور توجه ديگر سپرده عثمانی

ظهور سلطان مقتدر عثمانی، يعنی سلطان سلیمان، 

ترين توان او را قدرتمندبود که به صراحت می

ار سبب به حکمران اين دولت نام برد. همین اقتد

 اطاعت درآمدن بسیاری از ايالت کرد شد.

 گرایی با شاه اسماعیل دوممذهب عاملی برای هم

، سومین پادشاه ق( 985-984شاه اسماعیل دوم)

 ،سلسله صفوی و چهارمین فرزند شاه طهماسب

بعد از مرگ پدر برای مدت پانزده ماه به سلطنت 

 سخت مستعجل دوران سلطنت اين پادشاه .رسید

یز ناچ منابع درباره اين دوران سبب،بود به همین 

                                                                               
صفوی يکی از پر رونق       واقع  سب اول  شاه طهما صر  ترين شده و در ع

ــت. از نظر لغوی قلعه قهقهه به معنای آواز  ــار خود را گذرانده اس اعص
سه     ست، قلعه قهقهه اکنون در  بلند در خنده و نیز به معنای آواز کبك ا
کیلومتری روســتای گنچوبه واقع در آذربايجان شــرقی واقع اســت.)میر 

 (1378جعفری، 
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دوران اين در طول  است. اما، به رغم اين مشکل،

وقايعی رخ داد که در نوع  سلطنت وی کوتاه مدت

وقايع گرايش شاه به يکی از اين  .خود مهم است

شد ايالت و حکام  سبببود که مذهب تسنن 

نن بودند، به سمت شاه ـمذهب تسمحلی که در 

 پیدا کنند. شتیاقا

در دوران شاه اسماعیل دوم، کردها، و به طور 

ای مطلوب و تر، خاندان کرد اردالن رابطهمشخص

مناسب با دربار صفوی داشتند و با دارالسلطنه 

 قزوين مراوده می کردند.

شاه اسماعیل دوم سیاست صلح پدر با عثمانی 

را که را ناديده گرفت و تعدادی از خوانین کرد 

ها بودند، به سوی خود جلب انیتحت اداره عثم

شدند و نزد ها جدا عثمانیکرد و به کسانی که از 

داد و در حقشان لطف و او آمدند پست و مقام 

(. وی 67: 3/1369)اوزون چارشی لی،  کرداحسان 

درش تر نسبت به پرفتاری مناسب و بالنسبه خوب

اين رفتار زمانی خود را  .با ايالت کرد داشت

رد که بیرام بیگ، برادر قباد بیگ کان داد تر نشبیش

حاکم عماديه که بعد از قیام برادر تاب مقاومت 

اعیل دوم در قزوين نیاورده و به دربار شاه اسم

هر چند بعد از  سوی شاه حمايت شد.از  رسید،

سلطان محمد او را در  ،مرگ شاه اسماعیل دوم

(. 150: 1364کرد )بدلیسی، قلعه الموت محبوس 

دوران کوتاه مدت پادشاهی شاه اسماعیل دوم، 

همانطور که گفته شد، از آن جهت دارای اهمیت 

ی ایاست مذهبی متعصبانهـاست که اين پادشاه س

نداشت و با اهل سنت رفتاری ماليم را در پیش 

گرفت. همین رابطه باعث دلگرمی حکام اهل 

تسنن شد و آنها را به سوی شاه سوق داد. هر چند 

 قايع طولی نکشید وبه زودی به پايان رسید.اين و

 

 دوران ضعف و پراکندگی

يکی از فرزندان شاه  ،سلطان محمد خدابنده

از کشتار شاه اسماعیل دوم جان  بود. وی طهماسب

اه که شايد دلیل آن نابینايی نسبی ش ،سالم به در برد

 .ق پادشاه بود 996ق تا  985ز سال ا بود. اومحمد 

دولت  ،به دلیل ضعف شاه و دربار ،در اين دوران

در دوران  .صفوی دچار بحران سراسری شد

دابنده دولت صفوی، به سبب سلطنت شاه محمد خ

 يی سرداران قزلباش و ظهور اختالفاتخودره

سلطان  ،در همین زمان .ناتوان شده بود ،داخلی

مراد خان سوم عثمانی نخست گروهی از کردهای 

بردند، ن به سر میا که در مغرب آذربايجاسنی ر

غارت نواحی آن مناطق برانگیخت و خود نیز  برای

 به هواخواهی از کردها به مرزهای ايران حمله کرد

(. يا به عبارتی، نخستین 3:1369/896)فلسفی، 

ها را بر شکستن پیمان آماسیه ای که تركبهانه

تحريك کرد همین ماجرا بود که قاضی بیگ کرد 

اه اسماعیل دوم اظهار که در دوران پادشاهی ش

از طرف شاه  ،همچنین ،بندگی شاه را کرده بود و

اسماعیل رخصت داشت تا بر ناحیه سلماس و 

همین که خبر  ،تسوج در آذربايجان حکومت کند

گروهی از  ،درگذشت شاه اسماعیل دوم را شنید

رد را به دور خود جمع آورد و سران ايالت ک

که  نیز ،کم وانحا ،خسرو پاشا ؛ی استقالل کرددعو

همواره منتظر بود از آب گل آلود ماهی بگیرد 

پشتیبانی کردها را دستاويز قرار داد و به خوی و 

 ای از دژهای. در نتیجه پارهیدـسلماس لشگر کش

به دست  ،بدون ستیز ،ناحیه خوی و سلماس

                                  1394(، بهار و تابستان 6دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال سوم،شماره دوم )پیاپی                                136
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؛ ترکمان  267: 1354)طاهری،  شورشیان کرد افتاد

ر، در جايی ديگ (.8: 1352؛ نوايی،  288/ 1:1390، 

ها دلیل سرکشی و طغیان اشتراك مذهب با عثمانی

حمله  سببکردها دانسته شده است و اين عامل 

: 1340)تاج بخش،  .شدترك ها به خاك ايران 

 ،ها و طغیان کردها و(. اين پايان سرکشی57

نی اوضاع دولت صفوی در زمان نابساما ،همچنین

نبود؛ چرا که منابع از  سلطنت شاه محمد خدابنده

و به  های ديگر در مناطق مختلفوقوع شورش

 از جمله، .دهندخصوص از جانب کردها خبر می

و قالع کوکرچناق  ندکردها بر سر قلعه ارومی آمد

و جمعی بسیار از  کردندرا تصرف  1و توپراق قلعه

ده امی ،ند و از جانبی ديگردآورقتل را به افشارها 

 و اين منطقه بیگ مکری بر سر مراغه و سلدوز آمد

همان گونه (. 85/ 1:1383)قزوينی،  برد را به يغما

 ،دوران فرمانروايی سلطان محمد طی ،که اشاره شد

کردها بروز يافت.   های زيادی از جانبسرکشی

 زپیش ا ها  بررسی شود،اما اگر علت اين طغیان

بايد به ضعف کلی حکومت صفويان  ،هر چیزی

 ،و خدابنده اشاره کرد در دوران شاه محمد

با  ها کهنی عثمانیسیاست تفرقه افک ،طورهمین

شدند. های فراوانی کردها سبب شورش تحريك

توان برای اين ناآرامی اما از مسائل ديگری که می

های سرکوب پادشاهان ذکر کرد،  از جمله، سیاست

طور، همین ،و است ین صفوی و مسايل مذهبیپیش

 

                                                                               
هايی هستند که در منطقه آذربايجان   منظور از قالع ارومی قلعه . 1

 اند و از آنجايی که اين منطقه در غربی و ارومیه امروزی واقع شده
مانی   با عث عه  ،ها بوده  مرز  ها در اين     قل فاع از مرز هايی برای د

اند که دو نمونه از اين قالع، قلعه کوکرچناغ و  ناحیه ساخته شده  
 .استه توپراق قلع

 
 

ت از ايال مند برای حمايتنیاز به يك کشور قدرت

و حکام کرد. در اين دوران از حکومت صفويان 

وستند ها پیبود که بسیاری از ايالت کرد به عثمانی

و به اطاعت و انقیاد اين دولت درآمدند و در 

ها و علیه های دو طرف به نفع عثمانیجنگ

های بسیاری را برای يان جنگیدند و زيانصفو

 دولت صفوی به بار آوردند.

 

 ایالت کرد  شاه عباس و

شاه عباس اول، فرزند شاه محمد خدابنده و 

پنجمین شاه خاندان صفويه است که چهل و دو 

ق( با اقتدار بر ايران فرمانروايی  996-1038سال)

ترين يا، دست توان بزرگکرد. بدون شك او را می

ترين پادشاهان ايران بعد کم، حداقل يکی از بزرگ

از اسالم دانست؛ چرا که در دوران حکومت وی 

کشور ايران نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ 

ای مطلوب از فرهنگی و اقتصادی نیز به درجه

-شاه عباس بزرگ که در جهانفايی رسید. شکو

داری از نامداران روزگار بوده است، توجه بسیاری 

ها از و در حفظ آن داشتطوايف کرد  نسبت به

ه گفته ک؛ تا جايیتطاول عثمانی کوشش بسیار کرد

کردستان تنها در عهد شاه عباس اول و  شده است

ر واقعی و طوبه،  2بعد از سرکوب ايل مکری

جزيی از قلمرو صفويان بوده است.)حیرت جدی، 

عباس و اخالفش نه تنها (. شاه40: 1385سجادی،

                                                                               
 قـاطـه در منـد کـها بودن م کرد مکریـالت مهـيکی از اي . 2
 های در کوه . اين ايل همواره  تندـزيس غربی ايران می مالــش 

ــلی     ــتند. مقر اص ــکونت داش ــاوجبالغ در آذربايجان غربی س س
ــاه عباس اول منطقه مراغه بوده        مکری ها در زمان حکومت شـ

ای به نام گاو رود يا گاو دول اقامت  ناحیهاست و ايل مذکور در  
 (279، 1381داشتند.)زکی بیگ، 
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ر گری و لشگفظ سرحدات و امور نظامیبرای ح

ها و امور سفارت در اداره واليات،کشی بلکه 

)قمی،  ددنبرديوانی نیز از طوايف کرد بهره می

شرف  جد او شاه طهماسب، مثالً (؛737/  2:1383

خان روذکی کرد را از جانب خود حاکم تفلیس 

کردها قسمت (. 207: 1369کرد )رشید ياسمی، 

-تشکیل میاعظم نیروهای مسلح شاه عباس را 

شاه عباس بسیاری از کردها را در لشکر  .دادند

فرماندهی گماشت و، به خود به مقامات عالی 

 از فتوحات خود را بهبسیاری  ،گويندقراری که می

به کردها مديون بوده  ه در غرب قلمرو صفويانويژ

البته کردها در ارتش (. 51/ 1:1383)قزوينی،  است

 ،دندکرثمانی نیز در کنار ترکان خدمت میثابت ع

کردهای حکاری و  ،هاعثمانیی که ــتا جاي

س عمده قوا ق، در ره 998در سال  ،محمودی را

 (. شاه عباس اول81: 1380)مك داول،  دادند یجا

ور که در سراسر کش والیان در منقاد ساختن بیشتر

مه آنهايی که بیشتر از ه یار موفق بود.ــبودند، بس

های حائل در برابر حکومت پايداری کردند، دولت

کردستان  هايکی از اين حکومت .عثمانی بودند

 (117: 1388.)فلور، بود

رداران بزرگ و حکام واليات مختلف ايران ـس

ه همه سال به بهانه نوروز و اعیاد ناگزير بودند ک

رسمی تحف و پیشکش و هدايايی نزد شاه 

بفرستند. در اين زمان، يعنی هنگامی که کردها)در 

اينجا منظور کردهای اردالن است( مطیع دولت 

-صفوی بودند، به عنوان هديه روغن به دربار می

فرستادند؛ زيرا روغن اين مناطق بسیار مرغوب 

شاه( را به اصطالح زمان )بارخانهبود. هدايا حکام 

 (1353/3نامیدند.)فلسفی، می

وی ــ، از سق 1001ه ــر ماه ذيحجــدر اواخ

ر زور و سايهای واليات بغداد و شهربیگلربیگی

ی مشروح و مفصل به دربار يهارای کرد، نامهام

والی واليت شرق، عثمانی رسید مبنی بر اينکه 

گر ت هزار نفر لشبا بیش از بیس ،عباسيعنی شاه

قزلباش مسلح از قزوين به حرکت درآمده و وارد 

امرای کرد  ،به اين ترتیب است. همدان شده

ها و عثمانی درخواست کمك و رسیدگی کردند

نیز، در مقابل، نیرويی را برای حفظ سرحدات به 

: 1389النیکی، ــ)افنديس.تادندــياری کردها فرس

بود که  کردخان از جمله رؤسای (. حیدر433

 . قلمرو وینسبت به شاه ايران ملزم و متعهد بود

يعنی  ،همدان هم مرز و همسايه آذربايجان و

عالوه بر اطاعت و  ت سرحدی ايران، بود.اياال

 ،شاه، برای اثبات وفاداری به اظهار حق شناسی

به عنوان  پیشها از سالپسرش میرزا خان را نیز 

اما چون  ؛بودگروگان به دربار ايران فرستاده 

ی شاه ايران همسايگی وی با کشور عثمانی برا

شاه تصمیم گرفت با  سبب برخی ترديدها شد،

نشانیدن پسر به جای پدر و جلب محبت او خود 

شاه خان کرد را  .را بیشتر از آن ناحیه ايمن سازد

برای مشورت در چند کار مربوط به سرحدات به 

ريق ها از طانیعثمزيرا قرار بود  فراخواند؛پايتخت 

 . اين واقعه را فیگوئرواوان به آذربايجان حمله کنند

 ( در سفرنامه خود قید آورده است.285، 1363) 

هنگامی که سپاهیان عثمانی  ،ديگر سویاز 

ی ستانــی کوهــینی به نواحــناچار به عقب نش

شدند، کردها با حمله به آذربايجان و کردستان می

 را به ستوههای عثمانی آنها ها و چپاول نیروقافله

 (.56: 1385)سیوری، آوردند.می
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ا هق، غازی بیگ کرد با عثمانی 1013در سال  

ای در شروع به منازعه کرد و قلعه قارنیاق)قلعه

حدود سلماس از توابع ارومیه( را استحکام داد و 

 از بیگلربیگی تبريز نیز اطاعت نکرد. به اين ترتیب،

شا، که به جای جعفر پاشا در اين هنگام علی پا

 بیگلربیگی شده بود، برای تنبیه و تاديب غازی بیگ

و متمردان کرد لشگر ايروان و نخجوان را جمع 

بیگ به حرکت درآمد. با اين کرد و به سوی غازی

رخداد غازی بیگ پسر خود ابدال بیگ را به دربار 

شاه عباس فرستاد و از وی درخواست کمك 

(. اسکندر بیگ در 2/791، 1390کرد.)ترکمان ، 

کتاب خود درباره ادامه اين موضوع سکوت کرده 

جالل ای نکرده است. اما مالو به نتیجه کار اشاره

از رفتن شاه به جانب تبريز و کمك رساندن به 

دهد که اين ياری رسانی شاه با غازی بیگ خبر می

پیروزی سپاه صفوی بر نیروهای علی پاشاه خاتمه 

(. اما کردها در 248: 1366جم يزدی، پذيرفت )من

برخی از مواقع برای دولت صفوی نیز مشکالتی 

ق  1019ال ــآوردند؛ از جمله، در سیـرا به بار م

جمعی از امرای کرد به همراهی سه هزار نیروی 

کردستان به سرداری بکتربیگ به سوی قلعه ارومی 

تور شاه عباس، ــرکت درآمدند. به دســبه ح

 با نیروهايش به جانب -حاکم تبريز-خانپیربوداق

والی  -خان ارومی آمدند و، از سوی ديگر، قبان

ششصد نفر از نیروهای قلعه را آماده  - 1دمقلعه دم

کرده و به مبارزه با آشوبگران فرستاده بود. در يك 

 

                                                                               

ــدی    . 1 ــوه بلن ــاالی  ک ــر ب ــه( ب ــی ارومی)ارومی در نزديک

ايــن قلعــه ســاخته شــده اســت و در زمــان صــفويان ايــل  

 انـد. در میـان کردهـا   کرد برادوسـت در آنجـا سـاکن بـوده    

  

گیری، میر مالك، يکی از امرای کرد، به همراه غافل

ان درآمدند و، خگروهی از يارانش به اسارت قبان

از سوی ديگر، پیربوداق نیز گروهی از اين کردهای 

سرکش را به اسارت درآورده بود که سبب عقب 

نشینی کردها به داخل سرزمین عثمانی شد و، به 

اين ترتیب، شورش کردها سرکوب شد. اما اين 

پايان ماجرا نبود و هنگامی که شاه به طرف 

شاه به  آذربايجان به حرکت درآمد، خبر آمدن

کردها رسید و اين امر سبب شد که امرای کردستان 

دم را بارديگر به تصرف متفق شوند و قلعه دم

درآورند. سارو سلطان متوجه نقشه کردها شد؛ به 

همین سبب، با نیروهای خود به برادرش، يعنی 

دم را به عهده خان که حفاظت از قلعه دمقبان

وقوع  ديگر ازداشت، پیوست و، به اين ترتیب، بار 

عصیانی از جانب کردها ممانعت کرد و کردها نیز 

بعد از وقوع اين ماجرا از سارو سلطان امان 

طلبیدند و سارو سلطان اجازه رفتن به جانب 

 (.398کردستان را به کردها داد )همان: 

کردها نقش  ،دوره حکومت صفويه سراسردر  

ا ايفا هعثمانیحیاتی در کشمکش بین صفويان و 

(. کردها در دوران 81: 1380)مك داول،  نداهکرد

شاه عباس اول، به صورت گسترده، در تاريخ 

صفويان وارد شدند و نقش پررنگی را در جريانات 

اين دوران داشتند. ايالت کرد، به سبب موقعیت 

حساس جغرافیايی که داشتند، از دو طرف، يعنی 

 ها، مورد توجه بودند.از سوی صفويان و عثمانی

                                                                               
وجـود داشـته   ای است کـه قبـل از ظهـور اسـالم قلعـه     مشهور  

بـه مـرور زمـان منهـدم      ودم مشـهور بـوده اسـت    که به قلعه دم
ــام)دم  ــن نـ ــمیه ايـ ــه تسـ ــته اســـت. وجـ دم( مشـــخص گشـ

 (175:1383نیست.)قزوينی،
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اين امر را شاه عباس به خوبی درك کرده بود که 

مطیع کردن کردها به منزله به دست آوردن متحدی 

ها است. از اين رو، برای مناسب در مقابل عثمانی

به اطاعت درآوردن ايالت کرد بسیار کوشید. او در 

ای بهره برد و گاه با سیاست اين راه از هر حربه

هداف سرکوب ا تشويق و بخشش و گاه با تنبیه و

توان گفت که شاه عباس، کرد . میخود را دنبال 

در اين سیاست خود تا حد زيادی موفق بود؛ چرا 

که بیشتر ايالت کرد در دوران فرمانروايی وی 

مطیع دولت صفوی بودند و اين اطاعت کردها 

ب، ب بود. به اين ترتیـیار برای حکومت مناســبس

ها عثمانیايالت کرد متحد صفويان و دشمن 

شدند و اين همان موضوعی است که محسوب می

 هر پادشاه يا سلطانی به دنبال آن بود.

 گیریبحث و نتیجه

 وی مرزـاير کرد، از ديرباز، در دو ســايالت و عش

تند توانسزيستند ؛ از اين رو میايران و عثمانی می

های وقت اهمیت بسیار داشته باشند. برای دولت

منزله گروهی ويژه برای دو حکومت اين قوم به 

آمدند؛ نیرويی که ايران و عثمانی به حساب می

توانست توازن قوا را به نفع هر حکومتی رقم می

بزند. اما مهم اين بود که از میان اين دو حکومت 

)صفوی و عثمانی(  کدامیك بهتر يا، به عبارتی، با 

 تر از ايالت و عشاير کرد به نفعسیاستی عاقالنه

های صفوی و عثمانی خود سود جستند. حکومت

به دنبال اين بودند که از ايالت و طوايف کرد به 

نفع خود بهره ببرند و البته هر دو در جهت جلب 

ايالت کرد دست به کارهايی زدند؛ از جمله، 

انتخاب سران ايالت به فرماندهی سپاه يا برگزيده 

شدن برای حکومت واليات مختلف و يا انتخاب 

افراد اليق به عنوان مشاور و راهنما. همانطور که 

دار مذهب تسنن اشاره شد، دولت عثمانی پرچم

دانست و در بود و خود را مدافع اين مذهب می

امیدند. نمقابل صفويان نیز خود را رهبران تشیع می

اين در حالی بود که کردها در مذهب تسنن داشتند 

ند، میگرفت و از آنجايی که صفويان بر آنها سخت

اين مردمان، در مقابل، ناآرامی و سرکشی می 

کردند و يا به دشمن شماره يك صفويان، يعنی 

کردند. با اين همه، ايالت عثمانی، گرايش پیدا می

کرد، بارها، به عنوان نیرويی کارآمد به کمك دولت 

صفوی شتافتند. اين قوم، چه در نواحی غربی و 

داخلی بر  هایشرقی و چه در سرکوب شورش

ضد حکومت صفوی اقدمات بسیاری را از خود به 

نمايش گذاشتند؛ هر چند در هر دوره از حکومت 

صفويان شرايط خاص خود را داشتند. نمونه اين 

اه عباس بود که کردها در ــاتفاقات در زمان ش

مرزهای عثمانی به عنوان مدافعانی اليق عمل 

را از های زيادی کردند و در اين مناطق رشادت

خود به يادگار نهادند. اگرچه، همانطور که بیان 

ها و علیه شد، گاهی نیز به عنوان متحد عثمانی

 جنگیدند.صفويان می

در پايان بايد گفت که کردها به ايالت و طوايف  

ده شدند و در نقاط بسیاری پراکنمختلفی تقسیم می

بودند که اين نقاط يا در قلمرو دولت صفوی و يا 

ثمانی قرار داشت؛ لذا ايالت کردها در دولت ع

اسی را ايفا ــی اســهای دو حکومت نقشبرخورد

 کردند. 

 

 منابع 
دولت عثمانی از اقتدار  (.1379)احمد ياغی، اسماعیل 

 :قم .چاپ اول .ترجمه رسول جعفريان .تا انحالل
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 پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 .هاها عربکردها ترك . ( 1367)ادموندز، سیسل جی

نشر  :تهران .چاپ اول .ترجمه ابراهیم يونسی
 روزبهان.

 .تاريخ سالنیکی .(1389)افندی سالنیکی، مصطفی
ها از نصراهلل ترجمه، مقدمه، توضیحات و پیوست

 انتشارات طهوری. :تهران.چاپ اول .صالحی
تذکره جغرافیای تاريخی  (.1386)بارتولد، ويلهلم 

 :تهران .سومچاپ  .ترجمه حمزه سردادور .ايران
 انتشارات توس.

شرفنامه)تاريخ  .(1364)بدلیسی، امیر شرف خان 
با مقدمه و تعلیقات محمد  .مفصل کردستان(

 انتشارات علی اکبر علمی :تهران.چاپ دوم .عباسی
شاه اسماعیل  .(1375)پارسادوست، منوچهر 

 .اول)پادشاهی با اثرهای ديرپای در ايران و ايرانی
 رکت سهامی انتشار.ش :تهران .چاپ اول

چاپ  .ايران در زمان صفويه (.1340)تاج بخش، احمد 
 انتشارات چهر.  :تبريز .اول

 (.1378)تتوی، قاضی احمد و آصف خان قزوينی 
 چاپ .به کوشش سید علی آل داوود .تاريخ الفی

 انتشارات فکر روز. :تهران .اول
 تذکره الملوك و سازمان اداری حکومت صفويان

به کوشش محمد دبیر سیاقی و تعلیقات  (.1368)
 .چاپ دوم .ترجمه مسعود رجب نیا .مینورسکی

 انتشارات امیر کبیر. :تهران
با مقدمه و فهرست اعالم  (.1363) تذکره شاه طهماسب

 انتشارات شرق. :تهران .چاپ دوم .امراهلل صفری
تاريخ عالم آرای  (.1390)ترکمان منشی، اسکندر بیگ 

چاپ  .به کوشش فريد مرادی .3و2و1ج  .عباسی
 انتشارات نگاه.  :تهران .اول

تاريخ  . (1369)لی، اسماعیل حقی اوزون چارشی
 .چاپ اول .ترجمه ايرج نوبخت .3و2ج  .عثمانی
 انتشارات کیهان. :تهران

ايالت و  (1385)حیرت سجادی، سید عبدالحمید 
انتشارات  :کردستان .چاپ اول. عشاير کردستان

 دانشگاه کردستان.
جغرافیای طبیعی کردستان  (.1381)خضری، سعید 

 .چاپ اول .با مقدمه محمد رضا ثروتی .مکريان
 انتشارات ناقوس. :تهران

ترجمه شعاع  .سفرنامه دالواله .(1390)دالواله، پیترو 
انتشارات علمی و  :تهران .چاپ پنجم .الدين شفا
 فرهنگی.

ها و تاريخ شرح جنگ .(1341)رحیم زاده صفوی 
به اهتمام  .زندگانی شاه اسماعیل اول صفوی

انتشارات  :تهران .چاپ اول .يوسف پور صفوی
 فروشی خیام.  کتاب

کرد و پیوستگی  (.1369، غالمرضا )رشید ياسمی
ناشر بنیاد  :تهران .چاپ اول .نژادی و تاريخی او

 موقوفات دکتر محمود افشار
 .2ج .تاريخ ايران، (.1391)سايکس، ژنرال سرپرسی 

 .چاپ اول .ترجمه محمد تقی فخر داعی گیالنی
 انتشارات نگاه. :تهران

)جوزافا باربارو،آمبروزيو سفرنامه ونیزيان در ايران
کنتارينی،کاترينو زنو،آنجوللو،وينچنتو دالساندری( 

 :تهران .چاپ دوم .ترجمه منوچهر امیری(. 1381)
 انتشارات خوارزمی.

ترجمه  .ايران عصر صفويه (.1385)سیوری، راجر 
 نشر مرکز.  :تهران .چاپ پانزدهم .کامبیز عزيزی

تحفه  (.1366)سنندجی، میرزا شکر اهلل)فخر الکتاب( 
له و با مقاب .ناصری در تاريخ و جغرافیای کردستان

حواشی و تعلیقات به انضمام پنج مقاله .تصحیح
 .ولچاپ ا .بیبیدرباره قبايل کرد از حشمت اهلل ط

 انتشارات امیر کبیر. :تهران
ترجمه  .سفرنامه شوالیه شاردن .(1375)شاردن، ژان 

 انتشارات توس. :تهران .چاپ اول .اقبال يغمايی
سفرنامه برادران شرلی در زمان  (.1357)شرلی، آنتونی 
 :تهران .چاپ دوم .ترجمه آوانس .شاه عباس

 کتابخانه منوچهری.
تاريخ سیاسی و اجتماعی  (.1354) طاهری، ابوالقاسم

 .چاپ دوم .ايران)از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس(
 انتشارات فرانکلین. :تهران

 .زندگی شاه عباس اول (.1353)فلسفی، نصراهلل 
 انتشارات تهران. :تهران .چاپ پنجم .3و2و1ج

 .ديوان و قشون در عصر صفوی (.1388)فلور، ويلم 
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انتشارات  :تهران .چاپ اول .ترجمه کاظم فیروزمند
 آگاه.

سفرنامه گارسیا  . (1363)  فیگوئروا، گارسیا دسیلوا
 چاپ .ترجمه غالمرضا سمیعی .ادسیلوا فیگوئرو

 نشر نو. :تهران .اول
. جواهراالخبار (.1378)قزوينی، بوداق منشی 

اپ چ .مقدمه،تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد
 نشر میراث مکتوب. :تهران .اول

تاريخ جهان  .(1383)قزوينی، میرزا محمد طاهر وحید 
مقدمه،تصحیح و تعلیقات سید سعید  .آرای عباسی

چاپ  .میر محمد صادق زير نظر احسان اشراقی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  :تهران .اول

 فرهنگی. 
 .2و1ج .خالصه التواريخ (.1383)قمی، قاضی احمد 

 :تهران .چاپ دوم .تصحیح احسان اشراقی
 انتشارات دانشگاه تهران.

ترجمه  .پیدايش دولت صفوی (.1363)مزاوی، میشل 
 نشر گستره. : تهران .چاپ اول .يعقوب آژند

ترجمه  .تاريخ معاصر کرد (.1380)مك داول، ديويد 
 انتشارات پانیذ. :تهران .چاپ اول .ابراهیم يونسی

تاريخ  (.1366)منجم يزدی، محمد مال جالل 
اهلل به کوشش سیف .عباسی)روزنامه مالجالل(

 انتشارات وحیدنیا.  :تهران .چاپ اول .وحیدنیا
قلعه قهقهه و اهمیت آن  (.1378)میر جعفری، حسین 
مجله علمی پژوهشی دانشکده  .در عصر صفويه

 .دوره دوم .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
 شماره هیجدهم و نوزدهم.

 .کردها نوادگان مادها .(1381)والديمیر  مینورسکی،
 :کردستان .چاپ اول .ترجمه جالل جاللی زاده

 انتشارات ژيار.
ترجمه و توضیح حبیب اهلل  .کرد (.1379) --------

 نشر گستره. :تهران .چاپ اول .تابانی
شاه عباس)مجموعه اسناد  (.1352)نوايی، عبدالحسین 

 .ی(های تفصیلو مکاتبات تاريخی همراه با ياداشت
 انتشارات بنیاد فرهنگ ايران. :تهران .چاپ اول .1ج

تاريخ امپراطوری  (.1367)هامر پورگشتال، يوزف 
به  .ترجمه میرزا زکی علی آبادی .3و2ج .عثمانی

انتشارات  :تهران .چاپ اول .فراهتمام جمشید کیان
 زرين.

 .شاه اسماعیل دوم صفوی (.1371)هینتس، والتر 
 :تهران .چاپ اول .ترجمه کیکاووس جهانداری

 انتشارات علمی و فرهنگی.
تاريخ و حیات اجتماعی و  (.1391)يوسفی، عثمان 

 :تهران .چاپ اول .فرهنگی کردهای ايزدی
 پژوهشکده تاريخ اسالم.

 


