تاریخچه خاندان شاملو
گذشته شناسی با گذشته گرائی و قوم گرائی تفاوت دارد
ایران گذشته ای دارد که بسیار خواندنی است و دراین سرزمین مردمانی زیسته اند که قرابت به اقوام مختلف دارند و همگی در هوای ایران زیسته
اند و برای پایداری ،ماندگاری و عظمت ایران کوشیده اندو در هر گوشه ای از کشور پهناور و عزیزمان زندگی می کنند وبرای آگاهی یافتن به
گذشتگان واوضاع واحوال آنان جزئی از تاریخ ایران است و باید به گذشته پرداخت و ریزو درشت وزشت و زیبای آن را از خطر نابودی در امان
داشت تا تجربه وآگاهی برای آیندگان باشد.
واما در اواخر قرن هشتم میالدی گروهی به نام اغوزها از ترکمنستان شرقی(شمال چین)از سمت مغولستان به سمت غرب حرکت کردندو در
قسمتهای باالی دریای آورال و دره سیر دریا (اکنون بخش جنوبی قزاقستان)ساکن شدند و همگی مسلمان بودند.ترکان اغوزها در واقع 21الی24
قوم بودند که یکی از آنها بیگدلی بود .که در حمله چنگیزخان مغول به آسیا آنها به طرف آسیای صغیر(آناتولی)شام،کوچ کردند.
و در آنجا قوم بیگدلی در کنار سایر اقوام در منطقه شام سکنی گزیدند و به نام بیگدلی شاملو معروف شدند.در زمان حمله تیمور لنگ(تیمور
گورکانی) به منطقه شام وشکست دولت عثمانی وجنگ خونین ،همه بیگدلی شاملوها و اقوام دیگر به فرمان تیمورگرکانی به سمت سرزمین
اصلی(اطراف دریای آورال) کوچ می کنند؛درمسیربه منطقه اردبیل می رسندو لیکن به وساطت و میانجیگری خواجه سلطان علی سیاه پوش (از اجداد صفویان)
از این کار منصرف می شود و آنها بعداز رهایی درسرزمین اردبیل ساکن می شوند ودراین زما ن است که عده ای از بیگدلی هایی که از منطقه
شام برگشته اند بنام شاملو(اهل شام)شناخته می شوند؛شاملوهایی که دراقصا نقاط ایران وجاهای دیگر دنیا هستند از اینجاسر چشمه گرفته است
(درواقع همان بیگدلی شاملو -بیگدلی وشاملویک پدیده هستند)؛اقوام افشار؛قاجار؛ذولقدر؛استاجلو؛شاملو؛وچند قوم دیگربعد ازرهایی جزء مریدان و
طرفداران خواجه علی سیاه پوش می شوند وقتی آنها در اردبیل ساکن می شوند به اتفاق دیگر ایل های ذکر شده قزلباش را بوجود می آورند که
زمینه تأسیس سلسله صفویه می شود و در دوران حکومت صفویه شاملوها و استاجلوها از با نفوذترین و قدرتمندترین قبایل و طوایف قزلباش و از
نزدیکان شاه بودند و بدینوسیله به اقصا نقاط ایران به عنوان والی-فرمانداریا حکمران مأمور می شدند و بدین جهت در اکثر شهرهای ایران
شاملوها ساکن شده و زندگی می کنند.مانند مشهد-شیروان-مالیر-همدان-دماوند-اصفهان – شیراز -قم -ساوه  -اراک واما در منطقه سربند که محل
سکونت شاملوهاست بر اساس اسناد و مدارک موجود از حدود 350سال قبل یعنی ازاواخر حکومت صفویه این قوم در این محل زندگی می کنند و
همگی بر اساس شجره نامه تنظیمی که از 8نسل قبل در کنار هم می زیسته اند اما امروز در سربند اراک وتهران زندگی می کنند و همگی یکدیگر
را از نزدیک می شناسند وارتباط دارند .بر اساس سرشماری سال  1395در حدود  500نفر می باشند و اما گروهی اخیرا از طایفه شاملو جداشده

وبا نامهای دیگرشناخته می شوند ازجمله تعدادی ازخانواده های قاسمی و...درمناطق ذکرشده زندگی می کنند.
براساس کتاب تاریخ بختیاری نوشته سرداراسعد بختیاری اقوام بهارلو و قره گوزلو منشعب ازایل شاملو می باشند .وهمچنین کتاب  5جلدی تاریخ
بیگدلی شاملو نوشته پروفسورغالم حسین بیگدلی و دکتر محمدرضا بیگدلی مؤید تمام موارد فوق است که دراین کتب تمام اسناد و مدارک متقن
وجود دارد و همچنین خاندان شاملو که نسبت به سایر اقوام در منطقه سربند اراک وتهران بیشترین جمعیت رادارند باتوجه به اسنادومدارک -
دیدههاوشنیدهها بزرگان قوم شاملو از معتمدین وامنا ومورد اعتماد اهالی بوده اند وخدمات ارزنده وشایانی رابه منطقه و محل زندگی خود کرده
اند ازجمله در ساخت مکان های عام المنفعه ومذهبی:مساجد -حمام عمومی – پل سازی و همچنین درسایر خدمات اهتمام داشته اند و امروزه
نیزبطور کلی از طایفه های سرشناس ومعروف وخوشنام هستند.برای تمام آحاد و افراد ایل تنومند و با عظمت شاملوها که در جای جای ایران
عزیز و حتی در سرزمین های خارج از مرزهای میهنمان و هر جا و هرکجا زندگی میکنند امید واریم مانند نیاکان واالتبار و عالی شعار و
بزرگوارمان با همان صفات و خصایص،خادم وطن و مردم و دین بوده و همیشه جزء مددکاران و پشتیبانان صلح ودوستی-مدافع و محافظ دین
ومملکت باشیم برای تمام افراد قوم و مردم بزرگوار ایران عزیز دعای خیرو سربلندی داریم.
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