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نوان تحقيق:ع  

درتحوالت  زناننقش 
دوره  واجتماعی  سياسی

 صفويه ازآغازتاپايان
 907-1588(محمدخدابندهحکومت شاه 

)ه.ق  
 

 استادراهنما:

 جناب دکترگلجان

 

 

 دانشجو:

 محمدمهدی اکبری
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 تقدير وسپاس:

 

سپاس خدای را عزوجل که توانايی آموختن رابه انسان آموخت  

وبه بنده توانايی داد که از دريای بيکران  دانش قطره ای 

هرچندکوچک بياموزم وتقدير وتشکرفراوان از راهنمايی های 

دلسوزانه ومديرانه استاد ارجمند جناب آقای دکترگلجان که 

،هرچند صبورانه بنده را دراين مسير راهنمايی کرده

درابتداتصورمی کردم،راهی بسياردشواراست،اما درادامه 

مسيربه نتايج جالبی دست يافتم که سختی راه جای خود رابه 

شيرينی کار داد وبی شک اين تحول را مديون استادعزيز 

 وگرانبها جناب دکترگلجان می دانم.

هرچندکه به مصداق کلمه حضرت علی(ع) که می فرمايند:هرکس 

ه من بياموزد مرابنده خودکرده است، سپاس وتقدير کلمه ای ب

. درمقابل آموخته هايم ازاين استادعزيزهيچ است  
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 چکيده:

 

دوره صفويه همانند بسياری ازادوار تاريخی قبل ازآن، 

شاهدتکاپوی زنان درباری درروند حوادث ورويدادهای سياسی 

پادشاهان زمان خود بوده است. دراين دوره زنان نزديک به 

صفوی چه به لحاظ نسبی وچه به لحاظ سببی ازهمان ابتدای 

تاسيس سلسله صفوی توانستند درحدنفوذ ودخالت خود 

درامورسياسی، برتصميم گيری های سياسی وکشوری تاثيرگذار 

باشند. درحقيقت زنان برجسته درباری همچون 

تاجلوخانم،سلطانم(مهين بانو) وبويژه پريخان خانم ،مهدعليا 

وزينب بيگم به دليل حضور فعالشان درعرصه سياسی زمان 

خودونيزنفوذشان درشخص شاه،درجريان امورسياسی وکشوری دخالت 

مستقيم داشتنداما بايد توجه داشت که بطورکلی بيشترين نقش 

سياسی واجتماعی دوره روتاثيرگذاری زنان درباری درامو

تدبير،بی موردبحث، زمانی به چشم می آيد که پادشاهانی بی 

 لياقت وناآگاه به امورومسائل سياسی برايران حاکم بودند.

وهش سعی شده درسه بخش اصلی اين روند ژبااين وجود دراين پ

تاثيرگذاری زنان بر حکومت صفوی موردبررسی 
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 نقش زنان درساختار خاندان صفوی قرارگيرد،ابتدادربخش اول

اعيل اول موقعيت زنان درباری در دوره شاه اسم ودربخش دوم

نقش پريخان خانم  ودربخش سوم به بررسی وشاه تهماسب

 ومهدعليا دردوره سلطنت شاه اسماعيل دوم وشاه محمدخدابنده

 پرداخته ام.
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 مقدمه:

صفويان خاندانی  مذهبی بودند که درزمان شيخ صفی الدين 

نامشان درتاريخ -طريقت صفویه.ق)موسس 735-651اردبيلی(

کشورمان جاودانه شد.درموردمنشا اين خاندان  نظرات متفاوتی 

وجوددارد درحاليکه صفويان وبه تبع آنان مورخان درباری شان 

.بسياری 1می شوند برای خودقائل عربی  -نسب نامه های ترکی –

ازمحققان معاصر،صفويان راخاندانی((کردنژاد)) معرفی می 

دندکه صفويان به زايل کردن منشاءکردی شان ومعتق2کنند

وازبين بردن شواهدی که دراين موردوجودداشته مبادرت ورزيده 

پاسخ اين سوال اند.اماعلت اين کارچه می توانسته باشد؟

ارتباط تنگاتنگی بابحث مذهب وادعای سيادت خاندان صفوی  

تاريخ صفويه بحث  داردکه اين دو مساله نيز دربين محققا ن

انگيزبوده است.کسروی مصرانه معتقداست که اجدادصفوی سنی بر

.البته بايدخاطرنشان کردکه شواهدتاريخی 3مذهب بوده اند

معتبری نيزدرمورداين ادعای کسروی وجوددارد.حمدهللا مستوفی که 

معاصرشيخ صفی الدين بوده است درموردمردم اردبيل می 

                                                            
11،ص1343ابدال زاھدی،شيخ حسين،سلسله النسب صفويه،انتشارات ايرانشھر،برلين،:ک.ر -درموردنسب نامه صفويان-  1  
14،چاپ دوم،ص1342کسروی ،احمد،شيخ صفی وتبارش،کتابخانه پايدار،تھران،:ک .ر-  2  
11کسروی،احمد،شيخ صفی وتبارش،ص -  3  

 

مقدمه

بيان مساله
سواالت اصلی     -1      

سواالت فرعی-2      

اهميت وضرورت پژوهش

اهداف تحقيق
هدف کلی        

اهداف جزيی       

فرضيه تحقيق
فرضيه های اصلی       

فرضيه های فرعی       

سازمان پژوهش

ادبيات تحقيق

پيشينه تحقيق
 

 

فصل
اول
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ی الدين بوده نويسدکه بسياری ازآنان شافعی مذهب وپروشيخ صف

اند.کسروی همچنين ادعای سيادت صفويان راساختگی می 

داندومعتقداست که مورخين درباری صفوی به دستورسالطين صفوی 

.اماسوالی که اينجابوجودمی 1اين نسب نامه راجعل کرده اند

آيد اين است که چه ارتباطی می تواندميان سيادت وتشيع 

باشد؟ درپاسخ به اين  خاندان صفوی بامنشاصفويان وجودداشته

سوال چنين می شوداستدالل کرد که چون کردهاازاصيل ترين 

وقديمی ترين اقوام ايرانی بودندادعای سيادت صفويان 

باوجودمنشاءکردشيان پذيرفتنی نمی نمود.همچنين چون 

منشاءکردی شان  می -وهنوزهم هستند-کردهاسنی مذهب بودند

 وسالطين متقدم صفويهتوانست تشيع رازيرسوال ببرد.ازاين ر

منشائ  کردی شان راناديده گرفتند تابه قول طوغان،فيروزشاه 

.البته به 2کرد راازنظرخصوصيت به خاندان پيامبرنسبت دهند

درستی مشخص نيست که ادعای سيادت وتغيير مذهب صفويان 

درزمان کداميک ازپيشوايان طريقت صفوی انجام گرفته 

صفوی اززمان خواجه علی ماهيت سيوری معتقداست که طريقت است.

معتقداست که خاندان صفوی زوسومرني شيعی به خودگرفته است.

درزمان شيخ جنيدادعای سيادت نمودند.امابه طورقطع شيخ 

 جنيدرامی توان دربردارنده هردوعنوان سيادت ئتشيع دانست.

پيشوايی شيخ جنيد برطريقت صفوی نقطه عطفی  نآغازدورا

نظامی صفويان برای دست يابی به قدرت -درفعاليت های سياسی

محسوب می شود،بيهوده نيست که اولين رهبرطريقت صفوی بود که 

لقب سلطان اختيارمی کند.بعدازمرگ زودهنگام جنيددرجنگ 

باشروانشاه نه تنها نهضت صفويه ازحرکت بازنايستادبلکه 

باجانشينی حيدرتالش صفويا ن برای برای دستيابس به قدرت 

ب بيشتری گرفت واين بی شک ديون خصايل واقدانات دنيوی شتا
                                                            

15کسروی،احمد،شيخ صفی وتبارش،ص-  1  
124به نقل از مزاوری،ميشل،دولت صفوی،ص -1  

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



8 
 

شيخ (( شخص شيخ حيدربود.هينتس درتوصيف اين مردگفته است

حيدرمردی بوده است مصمم وباهدف که خيلی بيشترازپدرش 

،مشتی مردم جنيدتوانست ازپيروان طريقت درويش

جنگجوبسازدوآنهاراوسيله رسيدن به هدف خودکه تحصيل 

د؛قراردهد)) وبدون شک اقدام شيخ اعتبارونفوذسياسی بو

حيدردرتشکيل قزلباشها که به اعتقادهينتس موجب همبستگی 

درموفقيت شاه اسماعيل سهم ؛1درونی هواداران صفويه شد

بسزايی داشت ضمن آنکه رواج اعتقادات غاليانه درموردشيخ 

حيدروپسرش درميان قزلباش ها موجب تحکيم قدرت انان شد.به 

ل سيزده ساله بااتکابه نيروی قزلباشها هرحال شاه اسماعي

حرکات تاريخی خودراازالهيجان به تبريزآغازکردواين 

امرمنجربه تاسيس حکومتی مقتدرشدکه نزديک به دوقرن 

ه.ق.) برايران حکومت کرد.906-1135واندی(  

 

 

:مسئله اصلی پژوهش  

 

 

 سواالت اصلی:

برسد هرجنددراين تحقيق ممکن است سواالت زيادی به ذهن 

اماسعی شده است که به سه سوال اساسی ومهم پاسخ داده شودکه 

 عبارتنداز:

                                                            
92هينتس،والتر،تشکيل دولت ملی درايران،ص - 1  
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زنان درباری در دوره صفويه ازچه جايگاهی  -1

 برخورداربودند؟

نحوه دخالت زنان درباری درامورسياسی دوره صفويه چگونه  -2

 بوده است؟

زنان درباری تاچه ميزان درتقويت وياانحطاط سلطنت دراين  -3

نقش داشته اند؟دوره   

 

:سواالت فرعی  

زنان درباری چگونه دربه قدرت رسيدن شاه اسماعيل اول  -1

 موثربودند؟

زنان چگونه قدرت خودرا برای انتخاب پادشاه به  -2

 ديگردرباريان تحميل می کردند؟

زنان چگونه ازطبقات پايين دربار به مقام تصميم گيری  -3

 دردولت صفوی دست پيدامی کردند؟

 

 ضرورت پژوهش:

 

ازآنجاکه دوره صفويه ازاهميت وجايگاه وااليی درتاريخ ايران 

زمين برخوردارمی باشد ودر اين ميان زنان درباری نقش مهم 

وتعيين کننده ای درتحوالت سياسی واجتماعی اين دوره داشته 

اند،لذاتحقيق وپژوهش دراين زمينه ضرورت اساسی داردوازاين 

تالشی برای پاسخ دادن به بسياری رو انتخاب اين موضوع ،

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم
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ازپرسشها درخصوص جايگاه زنان درباری درايران دوره صفويه 

 است.

 

 

 

 

 

:اهداف تحقيق  

 

 هدف کلی:

بررسی نقش زنان دراوضاع سياسی واجتماعی                 

  محمدخدابندهازآغازتاپايان دوره شاه 

 

 اهداف جزيی:

دوره صفويهبررسی نقش زنان درتحوالت اجتماعی  -1  

بررسی نقش زنان درتحوالت سياسی دوره صفويه -2  

 

 

 

تحقيق: فــــــرضيه  

 

 فرضيه اصلی:

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم
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زنان درباری از طرق مختلفی همچون دخالت درعزل ونصب -1

هاوطرفداری ازشاهزاده ای خاص و... درامور سياسی دوره 

 صفويه مداخله می کردند.

 

 

فرعی:های فرضيه   

متعددازجايگاه وااليی درجامعه صفوی  زنان درباری به داليل -1

 برخورداربودند.

زنان درباری درتقويت وانحطاط سلطنت دردوره صفويه -2

 تاثيرگذاربودند.

 

 سازمان پژوهش:

ويک  وسه بخش اصلی (کليات)اين تحقيق شامل يک بخش مقدماتی

.می باشد بخش نتيجه گيری   

،سواالت بخش مقدماتی شامل تعريف مساله،سواالت اصلی تحقيق 

فرعی،فرضيه های اصلی،فرضيه های فرعی،روش کار  می باشدو 

همچنين نگاهی گذرا به وضعيت زنان درباری درزمان تشکيل 

حکومت صفوی می باشد،درحقيقت کليات ومقدماتی است که درحکم 

درآمدی برموضوع اين تحقيق است.   

دربخش اول به نقش زنان درساختارخاندان صفوی  
رصه اجتماع و ورودبه سياست ازابتدای حکومت وعملکردآنهادرع

صفويه تا زمان حکومت شاه اسماعيل دوم پرداخته شده است که 
 خودشامل چهارفصل تحت عناوين زيراست

پيوندهای خويشاوندی بامرای قبايل-1  

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم
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پيوندهای خويشاوندی باکنيزان قفقازی-2  

پيوندهای خويشاوندی باحکام محلی-3  

  اسادات وروحانيونپيوندهای خويشاوندی ب-4

دربخش دوم به موقعيت زنان درباری در دوره شاه اسماعيل اول 
 وشاه تهماسب پرداخته شده که خودشامل چهارفصل می باشد

نقش عالمشاه بيگم درآغاز سلطنت شاه اسماعيل-1  

تاجلی خانم وجنگ چالدران-2  

نقش تاجلی خانم درسلطنت شاه تهماسب-3  

خانم،زنان متنفذ دوره شاه شاهزاده سلطانم وپريخان -4
 تهماسب

دربخش سوم به بررسی نقش پريخان خانم ومهدعليا در دوره 
سلطنت شاه اسماعيل دوم وشاه محمد خدابنده پرداخته شده است 

 که خودشامل شش فصل می باشد

نقش پريخان خانم درقتل حيدرميرزا وجلوس شاه اسماعيل  -1
 دوم برتخت سلطنت

در دوران سلطنت شاه اسماعيل دوم موقعيت پريخان خانم -2  

نقش پريخان خانم وحرمسرا درقتل شاه اسماعيل دوم -3  

نقش پريخان خانم درانتخاب شاه محمدخدابنده به سلطنت -4  

فرجام پريخان خانم-5  

هنقش مهدعليا درسلطنت شاه محمدخدابند-6  

 

 

 ادبيات تحقيق:

 

است.به دراين تحقيق از روش توصيفی ـ تحليلی استفاده شده 

اين ترتيب که ابتدابه مطالعه منابع دست اول وسپس فيش 

برداری وگردآوری اطالعات ازاين منابع ودرمرحله بعدبه 
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مطالعه وگردآوری اطالعات ازمنابع دست دوم پرداخته شده 

.بعدازاتمام اين مراحل،تصفيه وتجزيه وتحليل اطالعات جمع است

طرح نهايی باروش آوری شده انجام گرديده ودرنهايت باتهيه 

 استداللی به نگارش وتاليف اين تحقيق مبادرت شده است.

 

 

 

 پيشينه تحقيق:

ازآنجاکه اين موضوع تاکنون بصورت مستقل موردپژوهش 

قرارنگرفته ودر عين حال ازاهميت زيادی درتحوالت سياسی دوره 

صفويه برخورداراست لذانتايج حاصله ازاين تحقيق می تواندتا 

ازجنبه های مختلف دخالت زنان درباری درامور سياسی حدودی 

دوره صفويه پرده بردارد.واز اين رو اين نتايج می تواند 

برای محققان وعالقه مندان به تاريخ صفويه وسايرمحققان عالقه 

 مند به تاريخ سودمندواقع شود.
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ش زنان درساختارخاندان صفویقن -فصل دوم  

 

 

ازدواج تنهابه ديده يک سنت اجتماعی نمی خاندان صفوی به 

گريستندوگاها اهداف ومنافعی راتعقيب می نمودندکه بهترين 

وسهل الوصولترين راه دستيابی به آنها برقراری پيوندهای 

روحانيون بود.تعداداين  خويشاوندی باامرا، حکام،سادات و

روابط  ازدواج هابه قدری زياداست که بعضی ازصاحبنظران

شاهزادگان رابازنان، روابطی((خشن،شهوانی وتابع شاهان و

حسابگری های کوته نظرانه سياسی ومالی))دانسته اند.وبرای 

 عشق وعاطفه سهمی دراين ازدواج هاقائل نشده اند.

 

 

نقش زنان درساختار خاندان

 صفوی

پيوندهای خويشاوندی با امرای قبايل -1         

 

کنيزان  پيوندهای خويشاوندی با -2        

قفقازی

حکام محلی پيوندهای خويشاوندی با -3        

پيوندهای خويشاوندی با سادات  -4        

وروحانيون

 

فصل دوم
کتابخانه آنالين تاريخ اسالم
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بدون شک ازدواج شيخ صفی الدين اردبيلی بنيان گذارطريقت 

صفوی بادخترشيخ زاهدگيالنی به دورازاهداف سياسی 

مريدومرادی شکل گرفت.هرچندکه نمی توان وتنهابرپايه 

تاثيرات احتمالی اين پيوندرادربسط وتوسعه طريقت صفوی 

ناديده گرفت.چنان که ابن بزارمی نويسدکه درمجلس عروسی شيخ 

زاهدبه شيخ صفی الدين گفت((که توراازوی فرزندخواهدشدصاحب 

 1کمال ظاهری وباطن که جای ومقام من وتوازآن اوخواهدبود))

زمانی کهشيوخ صفوی به انديشه کسب قدرت افتادند،ازدواج از

 های آنها نيزکم وبيش صيغه سياسی به خودگرفت.

 

پيوندهای خويشاوندی باامرای قبايل:-1  

ازدواج های سياسی صفويان رامی توان به چهاردسته عمده 

تقسيم کرداولين دسته ازاين ازدواج هاکه مخصوصا تازمان شاه 

داشته است؛برقراری پيوندخويشاوندی  عباس ائل شيوع تان

جزء اولين  باامرای قبايل وبه خصوص قزلباش هابود.ترکمانان،

قبايلی محسوب می شدندکه صفويان باآنهارشته های خويشاوندی 

برقرارکردند واصوالبنيان حکومت صفوی برپايه همين پيوندهای 

خانوادگی وتاثيراتی که به جاگذاشت ، شکل گرفت.شيخ جنيدکه 

اولين فردازخاندان صفويه بود که برای دستيابی به قدرت 

سياسی به تکاپوافتاد؛بعدازآن که به حکم جهانشاه 

قراقويونلومجبوربه ترک اردبيل شدبرای برخورداری ازحمايت 

روانه  -رقيب جهانشاه-حسن بيگ قراقويونلو

دياربکرشد.فرمانروای مقتدرترکمانان نيزکه((قدوم شريفش 

دولت خويش وتناقض مکنت اعداء رامنشاء تزايد

                                                            
.171،ص1373مصحح،اردبيل،:اردبيلی،ابن بزار،صفوه الصفاء،تصحيح غالمرضا طباطبايی مجد،ناشر -  1  
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رابه عقدشيخ جنيد درآورد.بی  مخواهرخودراخديجه بيگ1دانست))

ترديدحسن بيگ وجنيددرسايه اين پيونداهداف متقابلی راتعقيب 

می کردند.ازطرفی حسن بيگ درصددجلب حمايت طرفداران شيخ 

برای مقاله بادشمن اصلی اش جهانشاه قراقويونلوبود.وازطرف 

–نيدتحت لوای اين حامی مقتدربه گسترش نهضت صفوی ديگرشيخ ج

می انديشيدکه -ازطريق اعزام خلفايش به سرزمين های اطراف

اين امردرنهايت منجربه افزايش شمارمريدان صفوی وتعالی شان 

واعتبارشيخ جنيددرسرزمين آناتولی وشام شد.اين ازدواج 

درروندپيشرفت طريقت صفوی داشت  اگرچه تاثيرات مثبتی

 مادرعين حال خشم وحسدجهانشاه رانسبت به شيخ جنيدراا

درنبردشيخ جنيدباشيروانشاه،جهانشاه ؛ تاآنجاکه برانگيخت

.اسکندربيک 2جانب شيروانشاه راگرفت واوراياری رسانيد

ترکمان دراين باره می نويسد((وديگرباره نايره حقدوحسد که 

داشت درکانون ميرزاجهانشاه بود.اشتعال پذيرفته،توهمی که 

ازوصلت وارتباط اميرحسن بيگ متزايدگشت ودرکارسلطان 

مرگ جنيددرميدان جنگ  بعداز 3جنيدفکرهای بی حاصل می نمود))

مريدانش طبق وصيت او گردپسرش شيخ حيدرجمع شدند.البته 

داشتن برادربزرگتربی دليل نبوده است  وجود انتخاب حيدربا

ه ازحمايت دايی چراکه شيخ حيدرضمن آنکه ازطرف مادراصيل بود

مقتدرخويش حسن بيگ نيزبرخوردارمی شد.شيخ حيدرنيزبرای 

اززن -تحکيم موقعيت خويش بادخترحسن بيگ موسوم به مارتا

مسيحی حسن بيگ موسوم به دسپينا خاتون که بعدازازدواج 

ازواج  -باشيخ حيدربه حليم بيگم وعالم شاه بيگم معروف شد

شکيل دولت صفوی توسط .اين ازدواج تاثيربسيارمهمی درتکرد

-جانشين حسن بيگ-شاه اسماعيل داشت چراکه سلطان يعقوب

                                                            
35،ص1قمی حسينی،قاضی احمد،خالصه التواريخ،ج - 1  
ر.ک:خواندمير،اميرمحمود،تاريخ شاه اسماعيل وشاه تهماسب صفوی،ذيل تاريخ حبيب السير،تصحيح  -

27،ص1370دکترمحمدعلی جراحی،نشرگستره،تهران،
2  

31،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 3  
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باوجودآنکه می تونست فرزندان شيخ حيدررابه راحتی ازميان 

بردارداما((ازآزرم قرابت ورعايت همشيره معظمه اش حليمه 

بيگم مشهوربه عالم شاه بيگم،حجاب نموده مرتکب قتل ايشان 

هادرقلعه نگشت))وبه زندانی نمودن آن

اصطخراکتفانمود.پيوندهای خويشاوندان صفويان وترکمانان 

که به تعبيرمزاوی برای شاه اسماعيل اول پايگاهی ايجادکرد

اجدادپدری ومادری خويش بهرمند  1دنيوی))-از((ثنويت معنوی

شود ودعوی سلطنت خويش رابه عنوان ميراث خوارترکمانان آق 

سوی دشمنان صفويان قويونلو غنابخشد.البته اين دعوی از

پذيرفتنی نمی نمود.درنامه توهين آميزی که محمدخان شيبانی 

به شاه اسماعيل می فرستدابرازمی کندوصلت پدران شاه 

اسماعيل باخاندان آق قويونلوها هيچ حقی رابرای ميراث 

خواری او ايجادنمی کندومشروعيت صفويان راازطريق انتساب به 

بااين استدالل که پادشاهی آق قويونلوها زيرسوال می برد

ازطريق پدربه ارث می رسد.پيوندهای خويشاوندی صفويان 

وترکمانان دردوره شاهان صفوی نيزادامه داشت.اروج بيگ بيا 

ت علت آن راتضمين وفاداريترکمانان به صفويان اعالم می 

يکی ازقبايل (کند.شاه اسماعيل خودبادختری ازقبيله موصلو(

.شاه تهماسب 2م تاجلو خانم ازدواج کردبه نا)مانان)کبزرگ تر

که حاصل اين ازدواج بود باسلطان خانم دخترموصلوی ترکمان 

اسماعيل  وا ميرز ازدواج کرد.که حاصل اين ازدواج محمد

يکی بعدازديگری به سلطنت ميرزا بودندکه هردونيز

رسيدند.درواقع يکی ازعمده ترين داليل حمايت ترکمانان 

يرزاومحمدميرزادرمقابل رقيبانشان،نسب ازجانشينی اسماعيل م

ترکمنی آنهاازجانب مادرشان بودبه همين دليل نيزترکمانان 

دردوره سلطنت اين دوپادشاه ازنفوذزيادی 

                                                            
160،ميشل،پيدايش دولت صفوی،ص-مزاوی - 1  
.290،ص1حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج - 2  

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



18 
 

تاجتيی که شاه محمدخدابنده،خواهرش  دردرباربرخوردارشدند،

فاطمه سلطان خانم رابه عقداميرخان ترکمان،اميرمقتدرترکمان 

1درآورد.  

بعدازترکمانان،استاجلوهانيزپيوندهای خويشاوندی متعددی 

باخاندان صفوی برقرارنمودندومخصوصا درزمان شاه تهماسب اين 

پيوندهاافزايش يافت که خودزمينه سازافزايش 

اقتدارونفوذآنهادردربارشاه تهماسب گرديدبه طوری که دوسوم 

ازامرای صاحب منصب دردوره اين پادشاه ازقبيله 

ودند.اماباروی کارآمدن شاه اسماعيل دوم مغضوب وی استاجلوب

شدند؛امااين بارنيزيک وصلت سياسی موجب رفع کدورت 

پيره محمدخان استاجلو  هاشد.ازدواج شاه اسماعيل دوم بادختر

موقعيت ازدست رفته اين قبيله رابه آنهابازگرداندوچنان که 

فی ((وبعدازاين قضاياطايفه استاجلو گويد واله اصفهانی می

الجمله اعتباری به هم رسانيده ازدست وزبان مردم رهايی 

يافتندوپس ازآن کسی به ايشان دست درازی نتوانست 

دردوره شاه محمدخدابنده نيزکه بين ترکمانان 2نمود))

هاازطرفی واستاجلوها وشاملوهاازطرف ديگردرگيری وتکل

ومنازعات صورت گرفت.شاه محمدخدابنده برای برطرف کردن اين 

ازعات ازاين حربه بهره گرفت وچون من

استاجلوهاوشاملوهاباازدواج اميرخان ترکمان وخواهرشاه 

برای برقراری توازن شهربانوبيگم يکی   3،مخالف بودند

ديگرازخواهرانش رابه عقدسلمان خان استاجلودرآوردوبااين 

                                                            
159افوشته ای نطنزی،نقاوه االثار، - 1  
واله اصفهانی,محمديوسف،خلدبرين،به کوشش ميرهاشم محدث، انتشارات -

535،ص1372بنياد،تهران، 2  
159ر.ک،افواشته ای نطنزی،،نقاوه االثار، -  3  
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ازدواج مصلحتی به قول اسکندربيگ ترکمان((ابواب نزاع وجدال 

1ت مسدودگشت))امراء واويماقا  

استاجلوها درزمان شاه عباس اول همچون بسياری ازقبايل 

قزلباش موقعيت خودرادرحکومت صفوی ازدست دادند،تاجايی که 

شاه عباس اول درخواست هللا اش مرشدقليخان رابرای برقراری 

پيوندخانوادگی بادودمان صفوی نپذيرفت وحتی به اعتقاد 

وعی توهين به خودوخاندان اسکندربيگ ترکمان اين درخواست ران

2سلطنت تلقی کرد.  

شاملوها نيزيکی ازقبايل بزرگ قزلباش بودندکه به دليل 

مناسبات  دوستانه ای که بااستاجلوهاداشتند،کم وبيش 

موقعيتی شبيه به استاجلوها درحکومت صفوی 

انوادگی سعی درتحکيم وتثبيت داشتندوباايجادپيوندهای خ

شتند.ضمن آن که صفويا ن ت خوددرحکومت صفوی داموقعي

مطمئن  نيزازاين طريق می توانستندازوفاداری شاملوها

شوند.اسکندربيگ،اين شاملورا((سردفتراويماقات 

درحکومت  که نشان دهنده موقعيت رفيع آنها،3))ناميدهقزلباش

 صفوی می باشد.

 

پيوندهای خويشاوندی باکنيزان قفقازی: -2  

ها درحکومت صفوی،قفقازی به موازات کم رنگ شدن نقش قزلباش 

جايگزين آنهامی شدند.اين  -اعم ازگرجی،چرکس وارمنی-ها

جايگزينی عالوه بردربار،درحرمسراتی شاهان صفوی 

نيزمشهودبود.شاه عباس اول که خاطرات خوبی ازاستيالی قزلباش 

                                                            
401،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج- 1  
.624،ص2همان،ج - 2  
1807،ص3همان،ج- 3  
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برامورکشورنداشت به نفوذآنان دردربارصفوی خاتمه دادوغالمان 

سوم))راجايگزين آنهاساخت.البته  نيروی قفقازی موسوم به((

نفوذقفقازی هادرحرمسرای شاهان صفوی به قبل ازشاه عباس اول 

می رسد.لشکرکشی های متعددی که دردوران شاه تهماسب به 

شدن کنيزان  گرجستان ونواحی قفقازانجام گرفت؛موجب سرازير

گرجی وچرکس وارمنی به قلمروصفوی شدکه زيباترين اين کنيزان 

تعداداين کنيزان که زيبايی  مسراس شاه می شدند؛روانه حر

خيره کننده ای داشتند،درحرمسرای شاه تهماسب به قدری  

که ازبين نه پسرشاه تهماسب  مادرهفت تن زيادبود

. واين موضوع باعث شدکه به 1ازآنهاکنيزان گرجی وچرکس بود

هنگام مرگ شاه تهماسب ومطرح شدن مساله جانشينی او زنگ 

 زل باشها به صدادرآيد واگرچه اولين تقابلخطربرای ق

((نيروی سوم)) باقزلباشها بابه سلطنت رسيدن شاه اسماعيل 

ازشاه عباس  دوم به شکست((نيروی سوم)) انجاميد.اماآنان بعد

اول ازنفوذزيادی درحرمسرای شاهان صفوی برخوردارشدندبه 

ازشاه عباس اول  طوری که مادراکثرشاهان صفوی بعد

جی وچرکس بودند،شاردن درموردتاثيرات اختالط ازنژادگر

آن برنژادايرانيان می  وامتزاج ايرانيان بانژادگرجی وتاثير

نويسد((ايرانيا نکه نژاد ازگرجيان دارند،خاصه درباريان 

وسران سپاه،ريششان کوتاه وسبيل هايشان چندان بلنداست که 

شاردن حتی به نحو اغراق  2به بناگوششان می رسد.))

که((اگرامتزاجی که بدان اشاره  ومغرضانه ای می نويسدآميز

کردم صورت نمی گرفت به تحقيق بزرگان ايران زشت ترين وکريه 

3روی زمين بودند.)) ترين افراد  

 

                                                            
219،ص1ر.ک، ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 1  
609،ص2سفرنامه شاردن،ج - 2  
761همان،ص - 3  
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پيوندخويشاوندی باحکام محلی:-3  

برقراری پيوندخويشاوندی باحکام اياالت وبه خصوص اياالت مرزی 

دوهدف عمده راازاين طريق  ازاهميت خاصی برخورداربود.صفويان

دنبال می کردند.اوال  ازشورش آنهاعليه حکومت مرکزی جلوگيری 

می کردندوثانيابديم وسيله ازعدم برقراری روابط 

آنهاباعثمانی ها وازبکان آسوده خاطرمی شدند.دربين 

ايالت،گرجستان،شروان،گيالن ولرستان بيشتراهميت داشتندوعالوه 

ديگری نيز همچون موقعيت سوق براهداف فوق الذکرعوامل 

اختالفات مذهبی،اهميت برقراری روابط خويشاوندی  الجيشی و

 باحکام آن اياالت رادوچندان می کرد.

ايالت گرجستان به دليل اهميت سوق الجيشی آن ونزديکی به 

امپراتوری عثمانی وزيبايی زنان آن ازجايگاه خاصی درشبکه 

رداربودوشاهان صفوی ازدواج های سياسی خاندان صفوی برخو

باخواستگاری ازشاهدخت گرجی درصددتضمين وفاداری 

آنهاوجلوگيری ازسازش آنهاباسالطين عثمانی بودند.برای نمونه 

شاه محمدخدابنده به -والی کاخت-خان بعدازخيانت الکساندر

 سرايت نکند-والی کارتيل-منظورآنکه اين امربه سيمون خان

رزا خواستگاری سيمون خان رابرای حمزه مي دختر

بالکيه جمع دارندومهم الکساندرخان نمودتا((خاطرازدوستی او

والبته شاه محمدخدابنده به 1بارای وصالح اوفيصل دهد)) را

هدف خودرسيدوباازدواج حمزه ميرزا بادختران حکام کاخت 

.البته گاهی 2وکارتيل،آنهابه حکومت صفويه وفادارماندند

کردندوبرای اثبات وفاداری شان به حکام گرجستان پيشدستی می 

حکومت صفوی دخترانشان رابه دربارشاه می فرستادند.برای 

نمونه،هنگامی که طهمورث خان گرجی والی کاخت،((ازخواب گران 

                                                            
416،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج -  1  
417همان،ص- 2  
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بغی وطغيان بيدار))ودرصددبرآمدانقيادمجددخودرابه شاه صفوی 

نمايد،دخترخودرابه نزدشاه فرستادوشاه  ابراز

1يت کاخت منصوب نمود.نيزاورامجددابه وال  

ايالت گيالن نيزدردوران صفويه به دوقسمت تقسيم می شد.شاه 

اسماعيل که دوران کودکی خودرادراين ايالت سپری کرده 

بودبعدازرسيدن به سلطنت،اميره دوباج ملقب 

به((مظفرسلطان))رابه حکومت((بيه پس)) منصوب نمودويکی 

تاهنگام حيات  ازدخترانش راهم به عقداودرآورد.مظفرسلطان

اين زن درانقيادکامل حکومت به سرمی برد.امابه محض درگذشت 

او سرازاطاعت حکومت صفوی پيچيدوچون به استنادگفته قمی 

سلطان سليمان عثمانی وعبيداله خان ازبک  درصددمراوده با

ه.ق دستگيروبه فرمان شاه تهماسب درقفسی  942ال برآمده؛درس

و خان احمد،والی بيه پيش بعدازمرگ اآهنين سوزانده شد.

واين 2ازجانب شاه تهماسب به حکمرانی سراسرگيالن منصوب شد

 975سب درسال انتصاب عجيب می نمود تااين که شاه تهما

سلطان رابه حکومت((بيه پس))  مظفر ه.ق.جمشيدخان نواده

.اين تعيين نمودودخترش خديجه بيگم رانيزبه عقد اودرآورد

خان احمدومتعاقبا زندانی شدن  حوادث موجب ناراحتی وشورش

 اورافراهم کرد.

بعدازجلوس شاه محمدخدابنده به دليل قرابت نسبی که 

خواهرشاه  باهمسرشاه داشت اززندان آزادشدوبعدازآن که با

،مريم سلطان خانم ازدواج کردمجددا به حکومت سراسرگيالن 

منصوب شد.شاه عباس اول برای تحکيم بيشترپيوندهای 

باخان احمددختراورابرای پسرش صفی خويشاوندی 

ميرازاخواستگاری کردامااين باراين سياست نتيجه ندادوخان 

                                                            
230ر.ک،مورخ،محمديوسف،ذيل تاريخ عالم آرای عباسی، - 1  
350،ص1عباسی،جترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای  - 2  
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احمددرزمان شاه عباس سربه شورش برداشت وسرانجام نيزبه 

1سلطان عثمانی پناه برد.  

شروانشاهان نيزازحکامی بودندکه عالوه برعوامل فوق الذکر به 

نشاهان  شروا دليل کدورت هايی که بين خاندان صفوی و

ايجادشده بود.شاهان صفوی برای رفع اين کدورت ها 

درصددبرقراری پيوندهای خويشاوندی بااين حکام بودند ازاين 

رو هنگامی که شيخ شاه،دخترشاه اسماعيل را برای پسرش 

خواستگاری نمودشاه به خواسته اوپاسخ مثبت 

ه ه.ق. بادخترشيخ شاه ازدواج نمود.شا 929وخودنيزدرسالداد.

–به عقد درويش محمدخان  تهماسب نيزيکی ازخواهران خودرا

درآورده وجالب آن است که تازمانی که خواهرشاه -سلطان شکی

درقيدحيات بوده درويش محمدخان مطيع حکومت صفوی بودامابه 

 و (( محض درگذشت خواهرشاه سربه شورش گذاشت وبه قول نويدی

زاومکررآثارمخالف آن دولت به موت آن مهدعليابرطرف شده بودا

.به ظهمرپيوسته...))  

حکام لرستان نيز ازحکامی بودندکه مورد توجه شاهان صفوی 

قرارداشتند وبه دليل همجواری شان باامپراطوری عثمانی 

شاهان صفوی سعی داشتندازطريق برقراری تعلقات خويشاوندی 

ازمراودات آنهاباسالطين عثمانی ممانعت به عمل 

ه محمدبن جهانگيرکه ازحکام لرکوچک آوردند.بعنوان نمون

اطاعت جکومت صفوی  بود،بعدازمرگ شاه اسماعيل دوم سراز

،شاه  پيچيد وخودراتحت تابعيت سلطان مراد عثمانی قرارداد

محمدخدابنده برای آنکه دوباره اورا مطيع حکومت مرکزی 

کند.دختراورابرای حمزه ميرزا پسرارشدش خواستگاری 

                                                            
579پارسادوست،منوچهر،شاه اسماعيل اول،ص- 1  
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معنی کرده،تکرارمالزمات قزلباش  نمودو((اونيزقبول اين

.1اختيارنمود))  

پيوندهای خويشاوندی باسادات وروحانيون: -4  

شاهان صفوی که خودمدعی سيادت بودندهمواره سعی می نمودندکه 

ازطرق ازدواج باسادات روابط خودراباآنان مستحکم 

نمايندودراين بين سادات نعمت اللهی يزدبه دليل موقعيت  

شان ازاهميت بيشتری برخورداربودند.شاه نعمت ونفوذ اجتماعی 

هللا يزدی که بادوخواهرشاه تهماسب ازدواج کرده بود،ازطرف شاه 

عثمان بن عفان((ذوالنورين)) ناميده از عباس اول به تقليد

 شد.

درکنارسادات روحانيون نيزازافرادی بودندکه شاهان صفوی به 

عالقه مند ايجاد علقه های خويشاوندی باآنان 

بودندومخصوصادردوره دوم صفويه اين روابط بيشترشدوروحانيون 

جای امرا وخان های اياالت رادرشبکه ازدواج باخاندان صفوی 

اشغال نمودند.شاردن علت اين موضوع را چنين بيان کرده است 

((زيرابيم آن دارندکه مبادا آنان بااعتمادمنسوب شدن به 

وبه مخالفت باوی خانواده سلطنت سودای خام درسربپرورانند

برخيزند،افزون براين چون شاهزاده خانم ها،همواره به 

نازونعمت بارمی آمدندومغروروخودستايند،علمای دين بهترمی 

توانندروحيه غرورآميزورفتارخشن وآمرانه آنان رابانرمخويی 

اما به نظرمی رسدکه شاهان 2وشکيبايی ذاتی خودتحمل کنند))

شته اند؛چراکه به اعتقادسيوری صفوی اهدافی فراترازاينها دا

بودکه  يکی ازپايه های قدرت صفويان براين اساس استوار

خودرانماينده حضرت مهدی(عج)برروی زمين  می آنها

                                                            
77ر.ک،بدليسی،شرفنامه،ص- 1  
1163،ص3سفرنامه شاردن،ج- 2  
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.وحال آنکه طبق فقاهت شيعی اين حق واقعی وقانونی 1دانستند

روحانيون بودکه درحقيقت توسط شاهان صفوی غصب شده 

يجاداين پيوندها روحانيون باا بودوشاهان صفوی سعی داشتند

اول رااز ابرازادعای خودبازدارند وازاين روبعدازشاه عباس 

ازدواج شاهدخت های صفوی باروحانيون ازديادقابل توجهی يافت 

بطوری که اکثر دختران شاه عباس اول به ازدواج روحانيون 

وهردودخترشاه صفی نيزباروحانيون 2وعلمای دينی درآمدند

الب آن است که به گفته شاردن ،شاه سليمان ازدواج کردند..وج

به درخواست همين عمه هايش منصب صدارت رابه دوبخش تقسيم 

تاشوهرانشان مناصب بااليی دردربارداشته باشند. 3کرد  

ازدواج های سياسی اگرچه موجبات پيشرفت وترقی موقعيت ومقام 

حاصل ازاين ازدواج  شخص رافراهم می ساخت،امافرزندان ذکور

ها رادرمعرض فناونابودی قرارمی دادند.چراکه شاهان صفوی 

برای آن که خيال خودشان راازمدعيان احتمالی سلطنت آسوده 

آنهامی زدندکه نمونه آن کشتاردسته   عام دارند.دست به قتل 

زاده هاودخترزاده های شاه عباس اول توسط شاه صفی  جمعی پسر

 ن ن اين بودکه پدرانشان يامادرانشا.که تنها گناهشا4است

 باخاندان سلطنتی وصلت نموده اند.

 

 

 

 

                                                            
80سيوری،راجر،ايران عصرصفوی،ص- 1  
561،ص2ر.ک،فلسفی،نصرهللا،زندگانی شاه عباس اول،ج - 2  
1675،ص5سفرنامه شاردن،ج - 3  
88،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج -  4  
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نقش عالمشاه بيگم درآغازسلطنت شاه عباس  -1  

بعدازآنکه  خبرکشته شدن سلطانعلی فرزندارشدشيخ حيدر به 

مادرش، عالمشاه بيگم رسيد.اواسماعيل ميرزا را به اتفاق 

ميرزابه اردبيل فرستاد،تادرآنجامخفی برادرش ابراهيم 

شوند.دردوران اقامت دراردبيل که طی چندين بارمخفيگاه 

اسماعيل ميرزاتغييرکرد،تنهايک نفرازمحل اقامت اومطلع 

 

 

موقعيت زنان درباری در دوره شاه اسماعيل 

اول وشاه تهماسب

نقش عالمشاه بيگم درآغاز سلطنت شاه  -1  

اسماعيل اول

تاجلی خانم وجنگ چالدران -2  

تهماسبنقش تاجلی خانم درسلطنت شاه  -3  

شاهزاده سلطانم وپريخان خانم،زنان بانفوذ  -4  

دوره شاه تهماسب

 

فصل سوم
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وحتی  1بود واورا((پاشاخاتون)) عمه شاه اسماعيل بود

عالمشاه بيگم نيزازمخفيگاه پسرش آگاه نبود،هينتس 

سته بود که ازمحل مخفيگاه معتقداست که اوخودش نخوا

پسرانش مطلع شود،چراکه می ترسيداگرتحت آزاروشکنجه 

مجبوربه فاش کردن  فرمانروای آق قويونلوقرارگيرد؛

.هنگامی 2پيش بينی ای که اتفاق افتاد مخفيگاه آنهاشود،

نيزکه شاه اسماعيل ازگيالن خارج شدوحاکم اردبيل مردم 

شهرازصوفيان ومريدان تاشهررابه بهانه شکارازشهرخارج کرد

صفوی خالی شود،عالمشاه بيگم توسط يکی ازمريدان خانقاه 

صفوی به شاه اسماعيل پيغام فرستاد تاآمدن خودرابه 

اردبيل به تعويق اندازد.بعدازاين ماجرا 

ديگرمنابع،ازسرنوشت عالمشاه بيگم،خبری نمی دهند،فقط 

ب بازرگانان ونيزی که سفرنامه شان آکنده ازاخبار عجي

وباورنکردنی است می نويسدکه شاه اسماعيل بعدازجنگ 

باشروانشاه به دليل آنکه مادرش به عقد يک ازامرای 

مادرش  سر دادتا دستور طرفدار شروانشاه درآمده بود،

3راببرند!  

 

تاجلی خانم (تاجلوخانم)وجنگ چالدران: -2  

 

يکی ازمباحث جالب اوايل دوره صفويه مساله حضور زنان شاه 

اسماعيل درجنگ چالدران واسارت تاجلی خانم می باشد،البته 

شرکت زنان درجنگ ها دردوره اول صفويه،امری عجيب محسوب 

نمی شده است.منجم باشی صحاف االخبارمی نويسدکه ايرانيان 

                                                            
59جهانگشای خاقان،ص- 1  
142هينتس،والترفتشکيل دولت ملی درايران،ص - 2  
409سفرنامه ونيزيان درايران،ص- 3  
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 زنان خويش راهمراه خودبه جنگ می بردندتاوجودايشان در

. عالم 1ميدان نبرد مايه تحريک  غيرت وحميت سربازان شود

آرای شاه تهماسب نيزازشرکت زنان خاندان سلطنتی درجنگ 

.درموردحضورزنان شاه اسماعيل 2های داخلی خبرمی دهد

درصحنه جنگ چالدران اختالفی بين منابع ترک وايرانی 

وجودنداردحتی مورخان دوره صفويه نيزازحضور زنان شاه 

ای ،برای نمونه مولف عالم آردرجنگ چالدران سخن گفته اند

شاه اسماعيل ازحضورزنی نقابدار درجنگ چالدران سخن می 

گويدکه درميانه ميدان خودنمايی می کرده است که بعدامشخص 

می شود،منظورنويسنده ازاين زن نقابدار،تاجلی خانم،زن 

.همچنين حسن بيگ روملوحرکت 3شاه اسماعيل اول بوده است

نمايد  شاه اسماعيل اول به طرف چالدران راچنين توصيف می

((پادشاه صاحب قران به اعتماد زوربازوی غرور از سرفراقت 

وحضورباخانه کوچ،عنان يکران به طرف دشمنان معطوف 

که عبارت ((خانه کوچ)) حکايت ازهمراهی زنان  4ساخت.))

شاه اسماعيل بااو دراين سفرجنگی می 

کند.دراينجاتنهااختالفی که بين مورخان عثمانی وصفوی 

رداسارت زن شا ه اسماعيل است. درحالی که وجوددارد،درمو

مورخان ايرانی اشاره ای به اسارت زن شاه درجنگ 

نکردند.مورخان ترک باالتفاق معتقدندبه اسيرشدن زنان شاه 

امادراين مورددچارتناقض ؛اسماعيل درجنگ چالدران هستند

گويی های زيادی شده اند.اوال:مورخان عثمانی دراين که،زن 

قه شاه بوده يازن سوگلی اش ،دچارترديدشده معشو اسيرشده،

اند.ضمن آنکه بعضی ازمنابع ترک نام زن اسيرشده شاه 

را((تاجلی خانم)) ومنابع ديگرنام اورا  ((بهروزه خانم)) 
                                                            

66به نقل ازفلسفی،نصرهللا،چندمقاله تاريخی وادبی،ص - 1  
افشار،دنيای مجهول المولف،عالمآرای  شاه تهماسب،به کوشش ايرج  -

142،ص1370کتاب،تهران، 2  
521-527عالم آرای شاه اسماعيل،ص - 3  
.144روملو،حسن بيگ،احسن التواريخ،ص - 4  
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. ثانيا:درحالی که مولف سليم نامه يکی 1ذکرکرده اند

ديگراز منابع عثمانی معتقداست که سلطان سليم  زن شاه 

دساخته است،يکی ديگرازمورخان ترک ذکرمی اسماعيل راآزا

کندکه شاه اسماعيل پس ازپايان جنگ، هياتی راهمراه 

بانامه ای مبنی بردرخواست آزادی همسرش ،به نزد سلطا ن 

 2سليم فرستادکه سلطان عثمانی اين درخواست رانپذيرفت

وحال آنکه به گفته دکترنوايی درمکاتبات اين دوره کوچک 

اين موضوع نشده است. بعضی ازمورخان  ترين اشاره ای به

ترک نيزمعتقدندکه تاجلی خانم اسيرشده،امابادادن جواهرات 

خودبه سردارعثمانی خودرانجات داده وبه سمت تبريزگريخته 

دکتررياحی نيزبه نقل از(( تاريخ ايلچی نظام شاه))  3است.

می نويسدکه ((تاجلی خانم)) به دست ترک ها 

اسيرشده،اماموفق به فرارشده وبه خانه ملک بيگ خويی 

پناهنده شده وازآنجا به نزدشاه اسماعيل رفته است که 

البته بعيدبه نظرنمی رسد،زيراقاضی احمدغفاری  درموردملک 

که ازجوکاری به مرتبه امارت رسيده بود.)) بيگ می نويسد((

شايدبتوان گفت اين منصب رادرازای انجام همين خدمت 

دريافت کرده باشد. احتمال ديگری نيزکه محققان ايرانی 

مطرح کرده اند،اين است که زن اسيرشده احتماال جزء فواحش 

بوده،که برای حفظ سالمتی،خودرازن شاه اسماعيل معرفی کرده 

دهم مورخان عثمانی يکی ازفواحش اسيرشده رابرای است وشاي

بزرگ ترجلوه دادن پيروزی شان زن شاه اسماعيل معرفی کرده 

 اند.

باتوجه به تناقض گويی های مورخان ترک می شودچنين نتيجه 

گرفت که زن اسيرشده ،يازن شاه اسماعيل اول نبوده 
                                                            

رجوع شودبه مقاله((تاجلی خانم زن ستيهنده چالدران))،دکترحسين جعفری،مجله  -
103،ص26،شماره1353دانشکده ادبيات تبريز،سال 1  

474ستيهنده چالدران))،صبه نقل از((تاجلی خانم زن  - 2  
67به نقل ازفلسفی،نصرهللا،چندمقاله تاريخی وادبی،ص - 3  
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است،ويکی ازرقاصه های حاضردراردوی جنگ بوده است 

هم اسيرشده باشد،قبل ازآنکه هويتش فاش شود،خيلی ويااگر

زودبه هروسيله ممکن خودراآزادساخته وبه نزدشاه اسماعيل 

رفته است وباتوجه به  تقربی که تاجلی خانم تازمان مرگ 

شاه اسماعيل داشته،بعيدبه نظرمی رسد که اومدت زيادی 

.راتحت اسارت ترکان باقی مانده باشد  

 

:رسلطنت شاه تهماسبنقش تاجلی خانم د -3  

شاه اسماعيل اول بعدازجنگ چالدران،گوشه عزلت 

اختيارنموده و((بيشتراوقات شب رابه شرب مدام وموانست 

ساقيان سيم اندام صرف می نمودوازمجالست نزديکان دوربين 

واين شرايط موجب  1ومصابحت ناصحان اخالص آيين دوری جسته))

شدکه دست تاجلی خانم دراداره امور دربار وحرمسراوعزل 

وبه تدريج شرايط  2ونصب امرا وصاحب منصبان درباری بازشود

قمی می رابرای جانشينی پسرش تهماسب ميرزامهياکند؛

نويسدکه تاجلی خانم ازتربيت وآموزش القاس ميرزا،که زن 

لوگيری بعمل ديگرشاه اسماعيل،خان بيگی خانم بود،ج

،تاشرايط احرازسلطنت راازدست بدهد.بعدازمرگ شاه 3آورد

ه .ق.(( به استصواب تاجلوخانم)) تهماسب 930اسماعيل درسال

ميرزای ده ساله راازحرم بيرون آورده وبرتخت سلطنت 

.دراوايل سلطنت شاه تهماسب نيزتاجلی خانم 4نشاندند

مداخله می نفوذزيادی دردربارداشت وحتی درمناسبات خارجی 

ه.ق. سيدعبدهللا الله رابرای  941.به طوری که درسال  کرد

 مذاکره درباب صلح نزدابراهيم پاشا والی بغداد
                                                            

120خواندمير،اميرمحمود،تاريخ شاه اسماعيل وشاه تهماسب صفوی،ص- 1  
478پارسادوست،منوچهر،شاه اسماعيل اول،ص - 2  
.969،ص2حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج - 3  
155،ص1همان،ج- 4  
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.شاه تهماسب نيزظاهراقيومت مادرش راپذيرفته 1فرستاد

ازبکان  ه.ق. بر 935برای نمونه هنگامی که  اودرسال بود،

؛ 2غلبه يافت،فتح نامه ای برای مادرش به قم فرستاد

ه.ق. اوراازحرم اخراج کرده ومقررشد باقی  946امادرسال

مانده عمررادرشيرازسپری کند.منابع داليلی برای اينکار 

شاه تهماسب ذکرنکرده اندفقط قمی خيلی خالصه دراين 

موردنوشته است ((چون شاه دين پناه رابه واسطه 

بيگم سوءمزاجی به هم رسيده  خاطرهمشيره ها،خصوصا ازتاجلو

3اوراازحرم اخراج کرد. بود))  

 

 

اهزاده سلطانم وپريخان خانم،زنان بانفوذ دوره شاه ش-4

  تهماسب:

 

شاه تهماسب بعدازپشت سرگذاشتن بحران های داخلی 

وخارجی،فرصت زيادی دراختيارداشت تاباقی عمرخودرابه 

.دالساندری 4تعبيرسيوری به ((عياشی محض)) بگذراند

سال تمام ازکاخ خودخارج  معتقداست که شاه تهماسب پانزده

.اگرچه شايداين سخن،اغراق آميزبه نظرآيد ،امابه 5نشد

هرحال حاکی ازاقامت طوالنی شاه تهماسب درحرم است 

ومسلمااين امرموجب نفوذاهل حرم درشخص شاه می شد؛چنانکه 

دالساندری گفته است ((زنان درمزاج اوچنان تاثيری 

                                                            
.242همان،ص - 1  
.182ن،صهما - 2  
.289همان،ص - 3  
.50سيوری،راجر،ايران عصرصفوی،ص- 4  
483سفرنامه ونيزيان درايران،ص - 5  
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دوباآنان درمصالح دارندکه وی مدتی درازنزدايشان می مان

1مملکت خوض وغورومصلحت می کند))  

يکی ازاين زنان  خواهرشاه، شاهزاده سلطانم بودکه 

واين خودمی تواندنشانگر قدرت –تاپايان عمرمجردمی زيست 

طلبی اين زن باشدکه نمی خواسته،سايه مردی راباالی 

دردربار داشت وبه گفته قمی،شاه ونفوذی تام  -سرخودببيند

(جميع امورملکی ومالی رابه رای صوابديدايشان تهماسب (

منوط فرمودی وبی مشورت وصالح وآگاهی اوعمل نمی 

))ودرواقع نيزچنين بود،مثال هنگامی که همايون شاه 2فرمود

گورکانی برای اخذکمک، روانه دربارشاه تهماسب شد،شاه 

چون  -متعصب صوفی دروهله اول بادرخواست اومخالفت کرد

امابااعمال نظرشاهزاده سلطانم به اين  -همايون سنی بود

امررضايت داد. آوازه اقتداراين زن حتی به خارج 

يده بودوسالطين کشورهای همسايه برای اطمينان ازکشورنيزرس

ازاجابت خواسته هايشان دردربارصفوی دست به  دامن اين 

شاهزاده خانم می شدند،نامه ای که شاه طاهراسماعيلی برای 

اجابت خواسته اش به شاهزاده سلطانم نوشت ونامه ای که 

ه.ق. وازطريق  960سلطان عثمانی برای درخواست صلح درسال

گلی ودخترش برای اين شاهزاده فرستاد،نمونه هايی زن سو

 برای اين مدعابه شمارمی آيند.

پريخان خانم دخترشاه تهماسب نيزيکی ديگراززنان بانفوذ 

اين دوره به شمارمی رفت ونيزيکی ازمعدود زنان اين دوره 

بودکه شاعران درمدحش شعرمی سرودندونويسندگان به نامش 

شاهزاده ده خانم نيز که همانندکتاب می نگاشتند.اين شاهزا

سلطانم تاپايان عمرمجرد زيست،تادوره آغازين سلطنت شاه 

                                                            
.439همان،ص - 1  
430،ص1حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج- 2  
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.  -شاه اسماعيل دوم ومحمدخدابنده -برادرش -محمدخدابنده

اما درموردنفوذاودرسلطنت پدرش شاه تهماسب ،به گفته 

افوشته ای نطنزی اکتفا می کنيم که دراين موردگفته است 

ئی وکلی وملکی ومالی به صالح (( ... درسوانح امورجز

وصوابديداوعمل می نمود وتمامی مهمات سرکارپادشاهی 

رسوم سلطنت  ازلوازم شروط سياست وجهانداری وقواعد

وبختياری باستخاره واستشاره آن ملکه عاقله عادله قرارمی 

دهدوبی وقوف وشعوراو هيچ اراده ازقوت به فعل نمی 

)) 1آورد  

مهمی را که موجب اعتبارونفوذاين منابع دورهصفوی دوويژگی 

 2شاهزاده خانم ها،نزدشاه تهماسب شده،(( وفورعقل ودانش))

.چراکه شاه تهماسب که 3آنهاوزهدوتقوای آنها می دانند

درجوانی ازتمام مناهی  توبه کرده بود وپادشاهی مقيد به 

امورمذهبی محسوب می شد،به افرادمذهبی وپرهيزگار احترام 

 می گذاشت.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
.71افوشته ای نطنزی،نقاوه االثار،ص- 1  
220،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 2  
430،ص1التواريخ،جحسينی قمی،خالصه - 3  

 

 

نقش پريخان خانم ومهدعليا 

اسماعيل دردوره سلطنت شاه 

وشاه محمدخدابندهدوم   

فصل چهارم
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لوس شاه اسماعيل دوم نقش پريخان خانم درقتل حيدرميرزاوج -1
 برتخت سلطنت:

 

 64ه.ق.) درسن 930-984(شاه تهماسب بعدازيک سلطنت طوالنی
مورخان صفوی ذکرکرده  سالگی درگذشت.مرگ اوآنچنان که اکثر

اند براثراستعمال نوره ای بوده که توسط حکيم ابونصرگيالنی 
.منابع اين دوره اکثراحيدرميرزا 1آغشته به سم شده بود

. 2وطرفدارن  اورامحرک اين اقدام حکيم گيالنی دانسته اند
يک جانبه اين منابع ازشاه اسماعيل دوم امابه دليل هواداری 

،نمی توان نظرآنهاراپذيرفت.تنهامورخ دوره صفويه که نظری 
متفاوت باديگران دارد،حسين قمی است که محرک اين حکيم را 

                                                            
600،ص1حسينی قمی، خالصه التواريخ،ج- 1  
303،ص1ترکمان ،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 2  
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شاهزادگان وخواتين حرمسرادانسته است،اما مشخصاازکسی نامی 
.به هرحال شاه تهماسب درگذشت،بدون 1به ميان نياورده است

وحيدرميرزا،يکی رابه عنوان  ه ازبين اسماعيل ميرزاآنک
جانشين انتخاب کند.به احتمال زياد،انتخاب جانشين برای او 

مشکل بوده ونمی توانسته يکی ازاين شاهزادگان رابرديگری 
ترجيح دهدوبه قول هينتس حتی دررفتارش نيزنشانی ازطرفداری 

 2ست.ازهيچ کدام ازاين دوشاهزاده به چشم نمی خورده ا

ازواپسين لحظات عمرشاه تهماسب،نيروهای حرم،درباروايالت به 
 دودسته تقسيم شدند.

گرجی هاايل شيخاوند وطالش مهمه ترازهمه 
استاجلوها،طرفدارسلطنت حيدرميرزاشدند.ودرمقابل ايالت 

روملو،شاملو،افشار،ترکمان،قاجار،ذوالقدر،چرکس 
 هوا ه تعدادهاوکردهاهوادارسلطنت اسماعيل ميرزابودند.اگرچ

داران بيشتربه نظرمی رسيد،امادرواقع آنچه که کفه قدرت 
هواداری  رابه نفع((اسماعيل ميرزائيان)) سنگين ترکرده بود،

شاهزاده پريخان خانم که ازمادری چرکس بود،اسماعيل 
ميرزاراکه ازمادری ترکمن بود برحيدرميرزا که ازمادری گرجی 

ه يکی از عواملی که ست کا ؟شهره گلسرخی معتقدبودترجيح دهد
خانم اسماعيل ميرزارابرحيدرميرزا ترجيح موجب شد پريخان 

دهد،وجودمادرمقتدرحيدرميرزابودکه درپسرش نفوذزيادی کسب 
کرده بود ودرصورتی که حيدرميرزا به سلطنت می 

رسيد،ديگرجايی برای قدرت نمايی اين شاهزاده خانم باقی نمی 
ل ميرزا مساله اين چنين گذاشت.وحال آنکه درمورداسماعي

.دراين راستابودکه پريخان خانم،تمام توان خود 3نبود
رامصروف حمايت ازاسماعيل ميرزاکردوازهمان واپسين روزهای 

شمخال  –دايی اش  سلطنت شاه تهماسب کوشيدبه همراه مادرو
.که 4ذهن شاه رانسبت به حيدرميرزامشوش کند –خان چرکس 

شاه تهماسب براثرتحريکات،تا مدتی چراکه  اتفاقاموفق هم شد؛
دست حيدرميرزارا ازاموردربارکوتاه کردواختيارات اورابه 

تنی پريخان خانم تفويض  سليمان ميرزا برادر

                                                            
600،ص1حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج- 1  
53هينتس،والتر،شاه اسماعيل دوم صفوی،ص- 2  
149،ص1995شهره گلسرخی،((پريخان خانم))،- 3  
.91تاشاه صفی،ص ر.ک،حسينی استرآبادی،ازشيخ صفی - 4  
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.بعدازدرگذشت شاه تهماسب نيزکه حيدرميرزاخودراجانشين 1کرد
قصرمستولی شد؛پريخان خانم باتوسل به  بر پدراعالم کردو

ف وزنانه حيدرميرزا،شاهزاده گريه، باتوجه به طبع لطي
رافريفت وازحرم خارج شدوبادراختيارگذاشتن کليد درگاه 

مقدمات قتل اورافراهم  باغچه حرم به مخالفان حيدرميرزا
. البته درناکامی  حيدرميرزانبايد ازاشتباه 2آورد

 مادرحيدرميرزا چشم پوشيد،چراکه حيدرميرزابه توصيه مادرش،
وبابذل جواهرات خزانه،مخالفان درقصربماندمبنی بر اينکه 

  عمل کردوبدين ترتيب خود درمحاصره مخا رام نمايد؛آخودر
لفانش در دربارقرارداد.ضمن آنکه درهمان حال خودراازحمايت 

 3طرفدارانش دربيرون ازقصرمحروم ساخت.

 

 موقعيت پريخان خانم دردوران سلطنت شاه اسماعيل دوم:-2

 

موکب اسماعيل ميرزابه  درفاصله مرگ حيدرميرزا تارسيدن
قزوين، پريخان خانم درنقش يک نايب السلطنه ظاهر شدومدار 
((مدارحکم وفرمان)) بااوبود ((واحدی راحدويارای آن نبود 

دراين فاصله  4کرد.)) تواند که ازحکم وفرمان خانم تجاوز
امراء وصاحب منصبان ،مسائل ومشکالت کشورراباحسينقلی خلفا 

واونيزآنهارا به پريخان خانم منتقل  ندروملو درميان گذاشت
 می کرد.يکی ازمشکالتی که دراين دوره اتفاق افتاد بادرايت و

دانی پريخان خانم فيصله يافت،خاتمه دادن به اغتشاشات  کار
 تکلوها درپايتخت بود.

پريخان خانم باتوجه به نقشی که درقتل حيدرميرزاوهموارکردن 
،توقع داشت که  کرده بودايفا راه سلطنت شاه اسماعيل دوم

،نقشی قابل توجه همچون دوران سلطنت پدرخويش وحتی فراترازآن
درحکومت برادرش داشته باشد.امادرهمان برخورداوليه 

بابرادرتاجدارش،پی به باطل بودن خيال خويش 
برد((ودرآنجانواب پريخان خانم ومخدرات استارسلطنت به شرف 

متوقع نواب خانم بودبه مالقات فايزگشته،زياده مهربانی که 
                                                            

.34،ص1فلسفی ،نصراله،زندگانی شاه عباس اول،ج - 1  
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شاه اسماعيل دوم ازهمان روزنخست سلطنت خويش  1ظهورنيامد.))
درصددقطع ارتباط خواهرش باامرای قزلباش برآمدوباکنايه 

ونارضايتی خودازمراودات امراباپريخان خانم 
ابرازداشت((مگرياران نفهميده اند که دخل عورات درامور 
مملکت اليق ناموس سلطنت وپادشاهی نيست وآشنايی مردم به 

مان عليه قبيح است، امرا ازحقيقت کار آگاه مخدرات استاردود
)) شاه اسماعيل همچنين اموال 2گشته ترک ترددنمودند.

. وچون 3متنابه خواهرش رانيزتوقيف کرد  ودارايی های
ازعاقبت پريخان خانم وعمه اش شاهزاده سلطانم درحرم مطلع 
بود،به رغم پريخان خانم دست عمه اش رادرامورحرمسراگشاده 

 ترساخت.

امه ای گاليه آميز ازپريخان خانم دردست است که خطاب به ن
شاه اسماعيل دوم نوشته ،اين نامه نشان دهنده زيرکی ودرايت 

فوق العاده يک شاهزاده خانم جاه طلب است.پريخان خانم 
نفوذخويش دردوره شاه  دراين نامه ضمن يادآوری اقتدارو

مايل تهماسب که ازآن به عنوان ((سلطنت)) يادمی کند،ت
کمافی سابق ابرازمی دارد ((زهی  خودرابرای دخالت درامور،

سلطنت که هميشه اقرانم سعادت وکمال که بعدازسی سال 
بودوصيت بی گناهيم به اطراف واکناف بالدعرب  براوضاع من حسد

وعجم رفته،شهيدم کنند،تابنای دنياست،هيچ کس ازمخدرات 
وده که ايلچی به سراپرده عصمت پادشاهان سابق را اين حال نب

جانب پادشاهان فرستند)) پريخان خانم سپس درجواب اين سوال 
شاه اسماعيل که گفته بود ((عورات رابدخل مهمات چکار)) 

راازاتهامات سياسی وارده  پاسخی می دهدکه ازطرفی خود
برخودمبری سازدوازطرفی زيرکانه دين خود رابرگردن شاه 

ت،عورات راهرگزدغدغه يادآوری کند: ((اين خياالت فاسداس
سلطنت نشده واگرشدی،درآن حين که زمام اختيار دردست بود، 

يکی ازاوالدپادشاه که هنوزبوی لبن ازلبان اوآمدی برمی داشت 
وبه فراغ بال سلطنت را ميان می بست،يااگربه طريق پادشاهان  

اراده شوهرمی داشت،ازاوالدبهرام ميرزا دوپادشاهزاده قابل 
آن برادرونجات ايشان  برآوردن لب می کردودرمانده بودند،ط

آن قدرجدل نمی نمود.)) پريخان خانم درپايان به شاه 
هشدارمی دهدکه دست ازسرزنان خاندان سلطنتی برداردکه نتايج 
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خوبی درپی نخواهدداشت(( ...زنهارکه دست ازدامن مخدرات 
 عليه پادشاه جمجاه کشيده دارندکه نتيجه خوب نخواهدبود.))

 

 

 نقش پريخان خانم وحرمسرادرقتل شاه اسماعيل دوم: -3

 

منابع اين دوره سه روايت متفاوت درموردقتل شاه اسماعيل 
دوم ذکرمی کنند.روايت اول حاکی ازآن است که شاه اسماعيل 

توسط ((حسن بيگ حلواچی اغلی)) مسموم شده 
،بعضی ازمنابع اميرخان ترکمان است.امادرموردمحرک اين فرد

. وبعضی 1قزلباش رامحرک اومی دانندوامرای 
ديگرمانندروملو،پريخان خانم رامحرک اين شخص می 

دانند.روايت دوم،بدون آنکه نقشی برای حسن بيگ حلواچی 
نتيجه همداستانی  درنظربگيرد،قتل شاه اسماعيل دوم را

وهمراهی اميران قزلباش ودرراس آنان اميرخان ترکمان 
ضمن آن که بعضی  .2داندوپريخان خانم وزنان حرمسرامی 

ازمنابع قتل شاه اسماعيل دوم رامستقيماوبدون واسطه به 
پريخان خانم نسبت می دهند.روايت سوم نيزکه نسبت به روايات 

ديگرطرفدارکمتری دارد،مرگ شاه اسماعيل دوم رابه صورت 
طبيعی وبراثراستعمال مفرط فلونيا(معجونی که 

توجه به اين روايات می .با3ازموادمخدرتهيه می شد)می دانند
بينيم که منابع ،سه دسته رادرقتل شاه اسماعيل دوم دخيل 

 دانسته اند:

 حسن بيگ حلواچی اغلی،مصاحب هميشگی شاه. -1

 امرای قزلباش ودرراس آن اميرخان ترکمان.-2

 پريخان خانم وزنان حرمسرا. -3

اينک به بررسی انگيزه های اين افرادوگروه ها ازمشارکت 
 شاه می پردازيم.درقتل 

                                                            
60نطنزی،نقاوه االثار،صافوشته ای - 1  
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حسن بيگ حلواچی که شاه اسماعيل دوم به اوتعشق وتعلق می 
،نمی توانسته 1ورزيدوانيس وجليس وهم صحبت شبانه روزی اوبود

انگيزه کافی برای قتل ولی نعمت خود داشته باشد؛چراکه به 
 2،اونفوذخودرايکسره مديون شخص شاه بوده استقول هينتس

اتهام خويش به اميرخان ترکمان  .پاسخی نيزکه حسن بيگ در رد
 اميرخان –

می  -ترکمان،حسن بيگ حلواچی رامتهم به قتل شاه کرده بود 
 دهد،بسيارمنطقی

   

من به دولت پادشاه مطاع جميع قزلباش می نمايد(( 
بودم،بعازاو گمان حيات به خودندارم ومع الذالک معلوم نيست 

 3که زنده بمانم...)).

دوعامل می توانسته انگيزه های الزم امادرموردامرای قزلباش 
داده  رابرای مشارکت درقتل شاه اسماعيل دوم ،به آنها

باشد.عامل اول ترس وواهمه ای بود که شاه اسماعيل در دلها 
ايجادکرده بود.چندان که به قول افواشته ای امرايش 
((ازآثارسخط وغضب اوايمن نبودندوازشدت صولت قهرش 

)) عامل دوم، تعصبات مذهبی امرای 4بربسترآسايش نمی غنودند
قزلباش بودچراکه شاه اسماعيل دوم که درامورمذهبی قائل به 
تسامح بود،به يکباره محدوديت های پيشين راکه درحق اهل سنت 
اعمال می شد،ازبين بردودراين راستا حتی به گرايش به مذهب 

تسنن نيزمتهم شد.گنابادی ازاختالف نظرشاه اسماعيل دوم 
خان ترکمان برسرمسائل مذهبی خبرمی دهد، اين اختالف وامير

ازآنجا ناشی می شدکه شاه اسماعيل دوم علی رغم نظروکيل خود 
تاازادامه فعاليت تبرائيان  دستورداد –ايرخان ترکمان  –

جلوگيری کنند.دريکی ازاسنادکتابخانه واتيکان نيزدرمورد 
ی که می علت مرگ شاه اسماعيل دوم آمده است که((درست روز

 خواست مذهب تسنن رامذهب رسمی وملی ايران سازدمسموم شد
زيرابه کسانی که آن مذهب رابپذيرد وعده پاداش داده وکسانی 

راکه سراز فرمانش بپيچند،به مرگ تهديدکرده بود،به همين 

                                                            
.1،336ترکمان،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 1 
.144هينتس،والتر،شاه اسماعيل دوم صفوی،ص- 2  
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)) فلسفی به نقل 1سبب سرداران درکشتنش تعجيل کردند
يزبرای دشمنی ازاسنادکتابخانه واتيکان ،عامل ديگری ران

امرای قزلباش باشاه اسماعيل دوم ذکرمی کند؛طبق اين اسناد 
جنگ باعثمانی هابود،امرای صلح  صدد چون شاه اسماعيل دوم در

 .2طلب باهمدستی زنی ازحرم شاهی،شاه رامسموم کردند

اما درمورد پريخان خانم وزنان حرمسرا،بايدباانگيزه های 
ساخت.پريخان خانم متمايزپريخان خانم راازسايرزنان حرمسرا

به دليل ضبط اموال ودارايی هايش،کاهش نفوذش دردرباروحرم 
به دستورشاه  –وبه قتل رسيدن سليمان ميرزا،برادرتنی اش 

درواقع انگيزه های کافی رابرای مشارکت  –اسماعيل دوم 
زنان حرمسرانيزبه دليل  درقتل برادرش دارابوده است و

اسماعيل که معلول بيماری جنسگرايی شاه  تمايالت هم
((پارانويايی)) اوبوده وموجب می شده شاه به معاشرت بازنان 
رغبت زيادی نشان نداده وبيشتراوقات خودراباپسران زيباروی 

 ازشاه اسماعيل دوم ناراضی بودند. بگذراند

ازمجموع مطالب طرح شده درمورد مسببين قتل شاه اسماعيل 
که((حسن بيگ حلواچی اغلی)) دوم،می توان به اين نتيجه رسيد

نه تنهاانگيزه کافی برای قتل شاه نداشته است بلکه اصوال 
واين امرای قزلباش  ،نفع اودرحيات پادشاه بوده،نه ممات او

وزنان حرمسراومخصوصا پريخان خانم که اکثرمنابع برای 
اوسهمی درقتل شاه قائل می شوند بوده اندکه انگيزه های الزم 

قتل شاه داشته اند.همين که بعدازمرگ شاه وکافی  رابرای 
تحقيق جامعی درموردعلت مرگ اوبه عمل  اسماعيل دوم،

نيامده،نشان دهنده اين مساله است که عوامل زيادی درمرگ 
شاه اسماعيل دوم،مشارکت داشته اندوچون مرگ شاه اسماعيل 

 دوم برای کمترکسی ناخوشايندبوده،به قول غفاری
 نيامدند)).((درصددحقيقت حال بر

 

 نقش پريخان خانم درانتخاب شاه محمدخدابنده به سلطنت: -4
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درفاصله مرگ شاه اسماعيل دوم تارسيدن موکب شاه 
محمدخدابنده به قزوين بازهم هماننددوران فترت مرگ شاه 

تهماسب وسلطنت شاه اسماعيل دوم ،زمام امورحکومت 
کامرانی  دراختيارپريخان خانم بودو((به دولت اقبال برمسند

تکيه زده،جميع مهمات سلطنت رامتکفل شدوامراء عاليشان 
سربرطوق فرمان نهاده،همه روزه به عتبه ی عاليه اوجمع 

اولين اقدام پريخان خانم دراين دوره مخفی نمودن  1شده...))
ازبروزاغتشاش  تا مرگ شاه اسماعيل ازمردم بود

 ا ندرپايتخت،جلوگيری کرده باشد.سپس آن چنان که کشيش
شورايی مرکب ازامرای طوايف مختلف  کرمليت نقل می کنند،

قزلباش تشکيل دادوشهرقزوين رابه هفت منطقه تقسيم 
منطقه رابه يکی ازامرای قزلباش سپردتاآرامش  کردواداره هر

 رادرپايتخت برقرارکنند.

پريخان خانم درانتخاب محمدميرزا به سلطنت نيز نقش اساسی 
سکندر بيگ ،بعدازآنکه امرای  قزلباش داشت وبه استنادگفته ا

موافقت خودرابرای انتخاب محمدميرزابه سلطنت اعالم 
.درواقع هدف 2تاييدزد مهر کردند،پريخان خانم برانتخاب آنها

ازاين انتخاب اين بود که باتوجه به ضعف باصره  پريخان خانم
وضعف نفس برادرش، به نام او وکام خود((راتق وفاتق 

د)) اما اين بارهم همانندانتخاب شاه اسماعيل امورسلطنت باش
دوم،پريخان خانم مرتکب اشتباه بزرگی شد وآن ناديده گرفتن 

 همسر –مشهوربه مهدعليا  –رقيبی همچون خيرالنساء بيگم 
خدابنده بود. امااين اشتباه، اين باربه قيمت ازدست دادن 

 جانش تمام شد.
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 فرجام نافرجام پريخان خانم:-5

 

سرانجام پريخان خانم به دستورمهدعليا وباموافقت شاه وتوسط 
 – پريخان خانم بود که قبال هللا –مالزمان خليل خان افشار 

محکوم به مرگ شد.ازجمله عواملی که مورخان اين دوره 
درموردعلت قتل پريخان خانم ذکرکرده اند،خصومت ميرزاسلمان 

پريخان خانم وطلوع ،که افول قدرت 1وزيرباپريخان خانم بود
قدرت مهدعلياراپيش بينی کرده بود وبی اذن پريخان خانم 

ازقزوين خارج شده،خودرابه موکب شاه وملکه رساندوشروع به 
بدگويی ازپريخان خانم کردوپيوسته به گوش شاه وملکه می 

خانم،بانوی دولتخانه وراتق  خواند که(( مادامی که نواب
اشرف راجزنامی ازپادشاهی مهمات سلطنت باشد،نواب فاتق  

نخواهدبودونواب مهدعليادرسلک سايراهل حرم منتظم 
همچنين اسکندربيک به نقل ازخواجه سرايان می   ))2خواهدبود.

دراولين ديداری که  نويسدکه بعدازورود موکب شاه به پايتخت 
بين شاهزاده خانم ومهدعليا روی داد،پريخان خانم ((ازعالم 

) نسبت به مهدعليا بی اعتنايی وکم خردی) عجب وغرور
؛امادرواقع اينهاهمه بهانه هايی بيش 3کرده،وقعی به اوننهاد

نبوده وآنچه مسلم است اين است که پريخان خانم ديريازود 
بايدصحنه رابه نفع رقيب ترک می کرده واين عوامل فقط تسريع 

کننده خروج پريخان خانم ازصحنه سياسی حکومت صفوی بوده 
 است.
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 نقش مهدعليا درسلطنت شاه محمدخدابنده: -6

 

فخرالنساء بيگم ملقب به مهدعليا،دخترميرعبدهللا مازندرانی که 
هجری  972سال در نسبتش به امام زين العابدين (ع) می رسيد،

بامحمدميرزا فرزند ارشد شاه تهماسب ازدواج نمود.شاه 
منصوب خودرا به حکومت هرات  ارشد تهماسب نخست فرزند

هجری اورابه اتفاق همسر وفرزندش حمزه 978نمودوسپس درسال 
فرستادومحمدميرزا درشيرازبه سرمی  ميرزا،ازهرات به شيراز

به قتل رسيد وتاج وتخت سلطنت  برد تاين که شاه اسماعيل دوم
اوواگذارشد؛امابه دليل ضعف باصره وناتوانی،اداره  به

بوسه معتقداست که  دامورکشوررابه همسرش مهدعليا،واگذارنمو
دراين دوره،بطورموقت نگاهداری مهرسلطنتی ازعهده 

ملکه قرارگرفت وفرامين  اختيار مهردارسلطنتی خارج شده،در
.شوکت 1واسنادحکومتی درحرم وازجانب مهدعليا ممهورمی شد

که امراودرباريان  رسيد واقتدارملکه دراين دوره تابدانجا
وفرامين اورا دريافت  مدهبه جای حضور درپيشگاه شاه نزداوآ

وی  می نمودندو((احدی رايارای مخالفت رای آفتاب مآثر
)) امااين اقتداروهمينه بيشترازهجده ماه به طول 2نبود

نيانجاميد،چراکه مهدعليا بعدازآن که برامورکشورمسلط 
شد،دوهدف عمده راسرلوحه کارهای خويش قراردادکه عبارت  

 بودنداز:

 مقدمات جانشينی پسرمحبوبش حمزه ميرزا.فراهم نمودن  -1

                                                            
92،ص1367بوسه،هريبرت،پژوهش درتشکيالت ديوان اسالمی،ترجمه دکترغالمرضاورهرام،تهران،- 1  
662،ص2حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج - 2  
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 دستگيری ميرزاخان والی مازندران. -2

واتفاقا هردوی اين اهداف بامنافع وتمنيات امرای قزلباش 
درتضادبودواصرارمهدعليابرای تحقق اين اهداف موجبات 

 نارضايتی امرای قزلباش راازاوفراهم آورد.

مهدعليا برای عملی کردن هدف اولش،دستوراحضارعباس ميرزا 
فرزندکوچکترش راازهرات صادرنمود؛چراکه نگرانی مهدعليا 

بخاطراين بودکه مبادا امرای قزلباش ازعباس ميرزا به عنوان 
اهرم فشاری دربرابرحکومت مرکزی استفاده کنند.امرای قزلباش 

 - عباس ميرزاهللاَ -خراسان ودرراس آنهاعلی قلی خان شاملو
دربرابرخواسته ملکه ايستادگی  ومرشدقليخان استاجلو

نمودند،به اين بهانه که وجودعباس ميرزا درهرات مانع از 
.اگرچه اين ادعاتاحدودی درست حمله ازبکان به هرات می شود

می نمود؛اماآنچنان که فلسفی نيزبدان اشاره نموده است،هدف 
اری عباس اصلی اميران شاملوواستاجلو ازنگهد

ميرزادرهرات،مقابله بانفوذقبايل ترکمان وتکلو بودکه مهم 
.سرانجام 1ترين رقبای آن محسوب می شدندودردربارنفوذداشتند

نيزپافشاری های مهدعليا برای بازگرداندن عباس ميرزابه 
قزوين به نتيجه نرسيدودرنهايت اين موضوع باقتل مهدعليا 

 فيصله يافت.

هدف دوم خويش امرای زيادی رابرای مهدعليا برای اجرای 
دستگيری ميرزاخان به مازندران فرستادوالبته اين امراچون 

نتوانستند بانيروی قهريه برميرزاخان فائق 
يابند،بااعطاءتضمين جانی اورادستگيرنموده،نزدمهدعليا 

فرستادند؛اما مهدعليا که زنی کينه توزبود،به ضمانت وشفاعت 
،دستورقتل ميرزاخان امرای خويش وقعی ننهاده 

.اين اقدام مهدعليا که فردی بی گناه رابه گناه 2راصادرنمود
پدرش وعلی رغم خواسته امرای قزلباش به قتل رسانيد،موجب 

.افراداين مجمع که اکثرا 3تشکيل مجمعی ازمخالفان مهدعلياشد
درقصرشاه خواستارکناره گيری  ازامرای قزلباش بودند،باحضور

شدند.اسکندربيگ ،اتهامات مهدعليا رااز  ملکه ازامورحکومتی
چنين ذکرمی کند  -حضورشاه در- زبان اميران 

                                                            
70، ص1اول،جفلسفی،نصراله،زندگانی شاه عباس  - 1  
.372،ص1ترکمان،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج- 2  
659،ص2حسينی قمی،خالصه التواريخ،ج - 3  
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نسوان به منقصای عقل وضعف رای  ((برضميرمنيراشرف ظاهراست 
ولجاجت تام منسوب ومعروفند ونواب علياهميشه نقيض گری 

بادولتخواهان نموده،آنچه درانتظام امور دولت مصلحت می 
ده،برخالف صوابديد ريش سفيدان دولت دانيم ،رضابه آن ندا

قاهرعمل می نمايدودرمقام خفت وخواری وسبکی ما در می 
وتاحال که ازمابی آدابی وامری که موجب خون باشد؛به آيد

حاال که ازجانبين  ظهورنيامده بودازاوايمن نبوده ونيستيم.
نقاضت به ميان آمده پرده حجاب ازميان برخاسته ازاوسخن 

به ريش سفيدان طوايف سرمی زندوماراازاهل  عتاب آميزنسبت
نفاق شمرده،تهديدات عظيمه می نمايد.چگونه ايمن توانيم 

بودوکليه آن است که مناسب نمی دانيم که بين السالطين شهرت 
يابدکه درميانه قزلباش ازدودمان سلطنت کسی نمانده که 

عورات درامور دولت،صاحب دخل ومختار السلطنه اند.ماحصل کالم 
آن که تسلط واقتداراو درامور سلطنت وپادشاهی مکره خاطرکل 

 ))1طوايف قزلباش است ومارابه هيچ وجه بااوتعيش ممکن نيست.

اگرچه امرای قزلباش علت نارضايتی خودراازمهدعليا به خاطر 
مداخالت اودرامورکشورمی دانستندوناخرسندی خودرا 

ينهابهانه ازفرمانبرداری ازفرامين ملکه اعالم کردند؛اماا
هايی بيش نبوده،چراکه پريخان خانم نيزدربرهه هايی اززمان 

،در راس حکومتی صفويان قرارگرفته بودوامرای قزلباش نيزاين 
افوشته ای  بعدازقتل  امرراپذيرفته بودندوحتی به اعتقاد

؛بلکه علت 2شاه اسماعيل دوم به اوپيشنهادسلطنت داده بودند
 اصلی دشمنی امرای

قزلباش رابامهدعليا،بايددرجايی  
ديگرجستجوکرد.مهدعليامازندرانی بودودرزمره 

((تاجيکها))قرار می گرفت ازاين رو نه تنها عالقه ای به حفظ 
منافع قزلباش ها نداشت ،بلکه اصوال دشمن منافع آنها وحامی 

؛به طوری که 3همواليتی هايشان بود مخصوصا منافع تاجيک ها و
شاه محمدخدابنده،شماری ازمناصب حساس درابتدای سلطنت 

حکومتی راکه قبل ازآن دراختيارقزلباش هابود،به مازندرانی 
.که اين امرموجبات نارضايتی 4ها وخويشان خودتفويض کرد

                                                            
.385،ص1ترکمان،اسکندربيگ،تاريخ عالم آرای عباسی،ج - 1  
73ر.ک، افوشته ای نطنزی،نقاوه االثار،ص- 2  
62سيوری،راجر،ايران عصرصفوی،ص - 3  
665،ص2التواريخ،جر.ک،حسينی قمی،خالصه  - 4  
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قزلباشها راازمهد عليافراهم کردوبه همين دليل بودکه 
بهمجرد به قتل رسيدن مهدعليا ،قزلباش منازل مازندرانی ها 

)) رهربرن به نکته 1رتاجيکان راتاالن کردندوبلکه((اکث
بسيارجالب درهمين رابطه اشاره کرده است وآن اين است که 

درابتدای سلطنت خدابنده نواحی 
هيلرود،خوار،کاشان وطالقان به سمنان،دماوند،هزارجريب،

عنوان امالک خاصه مهدعلياتعيين می شودوطبعاچون اين امالک 
قرارداشت موجب ناخشنودی قبل ازاين دراختيارقزلباشان 

قزلباشان ازملکه شدوجالب آنکه بعدازقتل مهدعليا دوباره 
 اين امالک به امرای قزلباش مستردشد.

به هرحال مجموع اين عوامل ولجاجت وتندمزاجی ملکه موجب شد 
تاامرای ناراضی قزلباش باناديده انگاشتن حرمت حرم شاه 

مادرش ودرپيش  ،واردحرمسرای اوشده ومهدعليا رابه همراه
چشمان مضطرب شاه به قتل رساندند.کشته شدن مهدعليادرحرم 

،تاثيراتی بس ناگواربرای حکومت صفوی درپی داشت که دروهله 
شدن هرچه بيشترضعف وناتوانی پادشاهی بودکه حتی  اول آشکار

 قادر به حراست از حرم خويش نيزنبود.تاثيراتی که تنها
                   باس اول مرتفع شد.بااستقرار وتحکيم سلطنت شاه ع
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:نتيجه گيری  

بدون شک ازدواج درخاندان صفوی بعنوان راه حلی برای پايان  

بسط وتوسعه طريقت  مناقشات بوده است ،هرچندکه نمی توان در

صفوی ،تاثيرات آنراناديده گرفت.ازدواج های سياسی اگرچه 

موجبات پيشرفت وترقی موقعيت ومقام شخص شاه رافراهم می 

رادرمعرض  ساخت،امافرزندان ذکورحاصل ازاين ازدواج ها

فناونابودی قرارمی دادند.چراکه شاهان صفوی برای آن که 

خيال خودشان راازمدعيان احتمالی سلطنت آسوده دارند.دست به 

قتل عام آنهامی زدندوهمچنين اين ازدواج هابعنوان راهی 

بودبه طوری  برای جلوگيری ازدرگيری باديگراقوام همجوار نيز

.که اين ازدواج هاگاه متقابل بود  

دربررسی روندتاثيرگذاری زنان برساختارسياسی دوران اول 

حکومت صفويه،چنددوران رامی توان لحاظ کرد، نخست دوران 

سلطنت شاه اسماعيل تاشاه تهماسب،که می توان آن را دوره 
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سکون حرمسرابه شمارآورد، چراکه اشتغاالت فراوان اين دوره 

قدرت نمايی درعرصه داخلی وخارجی مجال چندانی رابرای 

نمی داد. دراختيار اهل حرم قرار  

رابايد به دودسته تقسيم کرد ابتدا  امادردوره شاه تهماسب

زمان پس ازبه قدرت رسيدن شاه تهماسب که شاه  بادرگيری 

 صادرکرد، ازدربار مادرش را  اخراج بازنان دربار حتی دستور

بدليل   بعدازگذشت ابتدای اين دوران شاه تهماسب اما

دداشتن دوويژگی مهم شاهزاده خانم های اين دوره((عقل وجو

کلی می توان دوره شاه  ودانش))و ((زهدوتقوا)) ؛ به طور

تهماسب را دوران تسلط زنان درباری برپادشاه وامورمملکت 

قدرت يابی برای دوره بعدشد. دانست که خودزمينه ساز  

 سپس دوران کوتاه فترت بين مرگ شاه تهماسب وشاه اسماعيل

دوم ،وهمچنين دوران کوتاه مدت فترت ميان مرگ شاه اسماعيل 

وسلطنت شاه محمدخدابنده ،وسالهای آغازين حکومت شاه دوم 

محمدخدابنده راکه طی آن پريخان خانم ومهدعليابه اعمال 

نفوذ آشکارومستقيم خود درامور حکومتی دست زدند رامی توان 

رد.دوره اقتدار زنان خاندان سلطنتی به شمارآو  

ه:کتاب نام  

منابع: -الف  

(رستم الحکما)،محمدهاشم،رستم التواريخ به تصحيح آصف -1
،چاپ دوم1352محمدمشيری،بی نا،تهران،  

ترکمان،اسکندربيگ،تاريخ عالم /ارای عباسی،به تصحيح -2
  1317سهيلی خوانساری،کتابفروشی اسالميه،

حسينی استرآبادی،سيدحسن بن مرتضی،ازشيخ صفی تاشاه -3
صفی،به اهتمام دکتراحسان اشراقی،انتشارات علمی 

،چاپ دوم1366تهران،  
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حسينی قمی،قاضی احمدبن شرف الدين الحسين،خالصه  -4
انتشارات علمی  التواريخ، به اهتمام دکتراحسان اشراقی،

1،ج1363تهران،  

خواندمير،اميرمحمود،تاريخ شاه اسماعيل وشاه تهماسب،به -5
1370گستره،تهران، نشر تصحيح دکترمحمدعلی جراحی،  

گمنام،عالم آرای شاه اسماعيل،به کوشش ايرج  -6
1370افشار،انتشارات دنيای کتاب،تهران،  

گمنام،عالم آرای شاه تهماسب،به کوشش يداله -7
1350،تهران،شکری،انتشارات بنيادفرهنگ ايران  

افوشته ای نطنزی،محمدبن هدايت ال...،نقاوه االثارفی -8
انتشارات علمی  قی،اهتمام دکترحسن اشراذکراالخيار،به 

،چاپ دوم1373وفرهنگی،تهران،  

سفرنامه منيزيان درايران،ترجمه  -9
1349دکترمنوچهراميری،نشرخوارزمی،تهران،  

سفرنامه شاردن،ترجمه اقبال يغمايی،انتشارات -10
1375توس،تهران،  

تحقيقات-ب  

ات سيوری،راجر،ايران عصرصفوی،ترجمه کامبيزعزيزی،انتشار-1
،چاپ دوم1366سحر،تهران،  

فلسفی،نصرال...،چندمقاله تاريخی وادبی،انتشارات  -2
1342دانشگاه تهران،  

کسروی،احمد،شيخ صفی وتبارش،کتابخانه  -3
،چاپ دوم1342پايدار،تهران،  

ميراحمدی،مريم،تاريخ سياسی واجتماعی ايران  -4
1371درعصرصفوی،نشراميرکبير،تهران،  

دوم صفوی،ترجمه کيکاووس  گمنام ،شاه اسماعيل -5
1371جهانداری،شرکت علمی وفرهنگی،  

نشريات:-ج  

تاجلی خانم زن ستيهنده چالدران،دکترحسين  --1
26،شماره 1353 سال ميرجعفری،مجله دانشکده ادبيات تبريز،  

يک پرده از زندگانی شاه تهماسب،محمدتقی دانش پژوه،مجله -2
1350هفتم،دانشکده ادبيات وعلوم انسانی مشهد،سال   
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