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 چکیده  

سا   111گذشت  زیرا بابود؛ آغاز دوران جدید تاریخ ایران م نشانۀ 96قرن  ظهور دولت صفویه در

ر سراسـ یك فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانـی توانسـت بـر نابودی شاهنشاهی ساسانی، پس از

سامانیان و..  اسالم چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، از بعد ایران آن روزگار فرمانروایی نماید.

ن میا دهند و پوشش خود قرار تمام ایران را زیر لیکن هیچکدام نتوانسته بودندروی کارآمده بودند، 

انشینی مورد نقد قـرارداد؛ ی جتوان این دولت را در مسئلهاما میمردم ایران یکپارچگی پدیدآورند؛ 

نـوش جهـت  حرمسرا و خوشگذرانی و عیش و ناپسند تربیت شاهزادگان در ی مرسوم وزیرا شیوه

بلکـه  کـرد،ی آن دور میاداره وتنها آنان را از مملکت نه  ی سلطنت،شورش و داعیه جلوگیری از

که هرگز اجازه نداشت زندان  ایشاهزاده مردم ایران در پی داشت. برای این سلسله و مهمینتایج 

اجه سرایان و ملکـه مـادر تخت ترو کند و مدام تحت نفوذ خو وقت جلوس بر را تا خود)حرمسرا(

ایـن  در مقابل اختیارات کامل مقاومـت کنـد. نیل به سلطنت در امکان نداشت بعد ازقرار داشت و 

ی در عصرصفویه مورد واکاوی ی جانشینمقوله گردد تا علل و عوامل تأثیرگذار برپژوهش سعی می

 .گیردقرار 
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 مقدمه

ی صفویه سلسله ،از اسالمترین امپراطوری ایرانی پس ترین و مهمپیرامون بزرگ نوشتار پیش رو،

دارای دو ، های اصلی امنیت و ثبات شناخته شده اسـتمتمرکز که با شاخصه حکومتی بسیار است.

 سـاخت ملتـی یگانـه بـا نخسـت: مدعاسـت.که دلیل روشنی بر ایـن حیاتی بود  ارزش اساسی و

ساخت ملتی دارای آئینی ویژه که بدان شناخته  مهاجمان و دشمنان. دوم: مسئولیتی یگانه در برابر

هـای دو دولـت نیرومنـد برابر یورش های بزرگ را دردشواری نگهبانی از همان آئین، شده و برای

تـاریخ  العاده حکومـت صـفویه دراهمیت فوق به رغم غرب)عثمانی( تحمل نمود. شرق)ازبکان( و

 مسـائلی کـه صـفویان در یکی از بسیاری از زوایای این حکومت ناشناخته مانده است. ایران هنوز

بحـران  آنجا که بـروز از مسئله بحران جانشینی بود. آن مواجه بودند، یاسی خود باتاریخ س سراسر

تـأثیر تحـت  سیاسی را ی ساختارهمه است و ناپذیر ساختارهای پادشاهی امری گریز جانشینی در

تحـوالت دوره  بحران جانشینی بـر این امر مستثنی نبوده و بروز از دولت صفویه داد،می قرار خود

شـناخت ایـن  داشته است. تأثیر بسیاریسقوط سلسله صفویه  پادشاهی اسماعیل او  تا صفویه از

 اجتماعی حکومت صفویان کمك شایان خواهـد -یاسیبحران و علل وقوع آن به تبیین شرایط س

این  از بررسی شود. فرود سلسله صفویه بهتر فراز و شود که نقش این بحران درنمود و موجب می

 تـوان گفـت تـنش ومـی آن موضوع این مقاله است. علل موثر بر انشینی وروی بررسی بحران ج

سـرایان خواجه قدرت یافتن حرم و طرف و یك اصالحات شاه عباس او  از رقابت میان قزلباشان،

بروز بحران جانشینی داشتند.  طرف دیگر نقش اصلی را در زنان صفوی از و ی مادرو دخالت ملکه

این اسـت کـه  درهدف نگارنده  تحوالت دوره صفوی، ران جانشینی درنظرگرفتن اهمیت بح در با

ی تحقیقات تاریخ پژوهان متآخر تصـویری روشـن از مقولـه بررسی منابع متقدم و بهره بردن از با

  آن ارائه دهد. بر عوامل موثر جانشینی و

بـرای  ود؟بـچـه صـفویه مسئله جانشینی عصر  عوامل موثر بر علل وسوا  اصلی مقاله آن است: 

ی عوامل بحران زای دولت صفوی همه رسدمی به نظر» این فرضیه پیش رو است که:پاسخگویی 

 های هربحران ها درولی میزان دخالت آن ،بطن خود داشته است در تأسیسابتدای  در جانشینی را

وجـود  سیاسی به موازات عـدم ساختار های مسلط درمنافع گروه مطامع و دوره متفاوت بوده است.

بـروز  خواجه سرایان و زنـان خانـدان صـفوی در ولت حرم همچنین دخا جانشینی و قوانین پایدار

ایـن  بـااین خصوص پژوهش کامالً مسـتقلی  تاکنون در. «اندبحران جانشینی نقش مهمی داشته
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نویسـندگان اشـاراتی پراکنـده بـه ایـن  برخی محققـین و آثار تنها در عنوان صورت نگرفته است.

 واقـع سـیمای کلـی از در (9334)سـیوری راجـرنوشـته  «ایران عصرصفوی» وع شده است:موض

حـوادث سیاسـی بـه بحـران  در تحوالت جامعه ایرانی در دوره صفوی را به تصویرکشـیده اسـت.

 یـابی آن نپرداختـه اسـت.ولی به علت گستردگی کار به علل وقوع و ریشـه جانشینی اشاره کرده،

مـرگ شـاه عبـاس   مـرگ تیمـور تـا اجتمـاعی ایـران از اریخ سیاسـی وتـ»کتاب دیگر با عنوان 

اقدامات شاه عباس او  عوامل بحران  که با آیدمی براین کتاب به خوبی  ازباشد. می (9354«)او 

 بـوده و تحلیلی( -تحقیقی نظری)توصیفی ،حاضرکرده است. مقاله  حدود زیادی تغییر جانشینی تا

صـورت ر تحقیقـات معاصـو  منـابع کهـن ازستفاده ا باشد که باای میمطالعات کتابخانه مبتنی بر

 گرفته است.

 های اسالمیسنت جانشینی در تاریخ دولت

 جامعه ایران دور مـی ای بسته رادایره حا  فروپاشی بوده است. توان گفت که ایران همیشه درمی

سرکش  استبداد نبود قانون و ن،جامعه ایرا علت اصلی این درد رسید.به همان نقطه شروع می وزد 

آمـدن  انسجام جامعه و از به وجـود که از جزء بود. مأمورانحتی  شاهان و گاهی حاکمان محلی و

ی ی برجستهدولت صفویه نمونه تبدیل آن به قانون جلوگیری کرده است. یك عرف تثبیت شده و

مـرج  هرج و انشینی مطرح شده،ی جوقت مسئله هر اسالم، قبل از در قانونی شاهان مستبدبود.بی

 .(37: 9381شود)کاتوزیان،جامعه نمایان می حاکم بر

مرگ شاه بود درگیری همیشگی برای  حاکمیت بعد از قانونی برای جانشینی در اگر به نظرنگارنده،

کشـور و  مـرج در هرج و ،مردشاهی که می هر آمد،وجود نمیه طو  قرون متمادی ب جانشینی در

مرج و شـورش  هخامنشی مرگ کمبوجیه باعث هرج وی دوره در آمد.وجود نمیه آن ب یامر اداره

 در آمد. ی اشکانی بارها این مسئله به وجوددوره در های امپراطوری هخامنشی شد.تمام بخش در

سـورنا و روم بـه رودان بـین ایـران بـه فرمانـدهی جنـگ میـان از بعد پادشاه اشکانی، )اَرد( دوره

مانـدهان و دفـاع از فر ای درچون قـانون پایـه به قتل سورنا داد. شاه دستور کراسوس،فرماندهی 

 )دردوره اشکانیان و اسالم قبل از در نبود. کامه او موجود قدرت خود برابر دروزیران و فرزندان شاه 

تخاب ان شاه را کردند ومراحل بحرانی شور می ایران بودند که در هفت خانواده بزرگ در ساسانیان(

 کردند.می
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ترکان شروع  های مستقل محلی،تشکیل حکومت تضعیف خالفت عباسی و از دوره اسالمی بعد در

ایـران تثبیـت  گـری در عامل کوچ آمدن قبایل عرب به ایران، با اگر به نفوذ فالت ایران کردند و

پنجاه سا  بعد  د وحمله مغوالن به ایران و ص ورود ترکان اوغوز و دویست سا  بعد با با شده بود،

آیـا  به عنصر تامین کننده جامعه ایران تبدیل کـرد. قبایل را های تیمور،لشکرکشی حمله مغو ، از

 در داشـتند و را که دائم متغیرند، چون قبایل قوانین خود مرج نیست؟ نبود قوانین علت این هرج و

ها نیست که بایـد شی سلسلهپس فقط فروپا شد.مرج دوباره برقرار می هرج و جانشینی شاهی، هر

ورود اسـالم بـه ایـران  که دولت صفوی اولین دولت ایرانی بعد از آنجا از بگیرد. مطالعه قرار مورد

هـای کشـمکش علـل سـقوط آن را بایـد در بیشتر و کنداین مسئله اهمیت بیشتری پیدا می بود،

 .(973: 9364آن جستجو کرد)استرآبادی، برتأثیرگذار عوامل جانشینی و 

 ی جانشینی دوران صفویهمسئله عوامل موثر در

تخت اتفاق می  تصاحب تاج و سر مرگ پادشاه بر بحران جانشینی به مجموعه حوادثی که پس از

خالء  ایجاد ؛سیاسی قدرت بود ی ساختاری همهدهنده آنجا که پادشاه پیوند از شود.افتاد گفته می

هـای ایرانـی مسائلی که حکومـت نمود. یکی ازنی میجایگاه حاکمیت سبب بروز بحران جانشی در

تأثیرگذار  علل اصلی و موضوع جانشینی و مسائل مربوط به آن است.، آن مواجه بوده اند همیشه با

 بررسی کرد. سه مورد توان درصفوی را می عصر ی جانشینی درمقولهبر 

ن تنهـا راه ارتبـاطی بـا درون حـرم سرایاسرایان: خواجهخواجه و ی مادرتحریکات ملکه نفوذ و. 9

ی ملکـه رابطـه نقش داشـت. نصب نیز عز  و در و ملکه مادر مقتدرترین زن این دوره بود بودند.

بـه عـالوه ملکـه مـادر چـون  مبنای منافع مشترو پایه گذاری شده بود. سرایان برخواجه مادر با

 مرتبط بود. ی ازدواج درباریان با زنان حرم بود با درباریان نیزواسطه

زنـدگی  ماندنـد:دنیـای خـارج غافـل مـی از و شدندحرمسرا تربیت می شاهزادگان که در فساد. 7

 شد و خارج از حدود حرمسرا حتـی بـه آنهای حرمسرا سپری میاتاق شاهزادگان جوان سراسر در

و بعضـی زنـان  عهده مادر، مادر بزرگ ها برتربیت آن دادند که رنگ آفتاب را ببینند.ها اجازه نمی

وجه توانایی نداشت که شاه  شد، به هیچها که به پیشنهاد زنان انتخاب میمعلم آنسالخورده بود. 

آن گذشته به او انواع و اقسام رسوم و آداب خرافی  و ازبه رموز شایسته سلطنت آشنا سازد آینده را 

رسید و آنچـه ها نمیبه گوش آناصالً و ابداً خبری از اعما  مردان بزرگ و مشهور  را تعلیم دهد.
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به وی آموخته نمـی  وجه مورد نظر نبود و ی مملکت الزم بود، به هیچدانستن آن برای شاه آینده

دست گرفتن زمام امور به ه ی جوان پس از بشد که مبادا شاهزادهخصوص بسیار توجه میه ب شد.

ایـن  در همات امور همت گمـارد.عقد م سخن مشاوران خود اعتنا نکند و بخواهد شخصاً به حل و

 وبه شهوت رانی  تمام نیروی شاهزاده که باید صرف کارها و اقدامات بزرگ شود، احوا ، اوضاع و

پس جای شگفتی بـود کـه شـاهزاده هنگـام رسـیدن بـه  گشت.نشر با زنان مبد  می در حشر و

 .(71: 9363اید)کمپفر،نی ی امور مملکت برعهده به علت عدم توانایی فکری و روحی از سلطنت،

صـوابدید  اعیـان بـود کـه بـه دلخـواه و دست بزرگان و مملکت در امور اداره اعظم: وزیر نفوذ. 3

داشت که  قرار )اعتمادالدوله( اعظم اینان وزیر رأس در .(8/963: 9331کردند)شاردن،خودعمل می

 بود که وقایع جهان را مـی ی چشم اودریچه گفتند. شاه فقط ازپناه مملکت نیز می به وی پشت و

 اعظم بسیار اعتبارعمومی وزیر مسئولیت و حدود گشت.عملی می شد،تصمیمی گرفته می هر دید و

 اتفاقـات عمـومی چـه از زیرا تمـام حـوادث ونامیدند؛ را دست راست شاه می که او طوریه ب بود،

بـه  این اخبـار را مقداری از آنگاه او .رسیدهای شخصی به اطالع وی میراه چه از طریق اداری و

جانشینی  یا امر وصل،  مربوط به جنگ، قبیل امور مسائل مهم مملکت از در رساند.عرض شاه می

خواجـه  و ملکـه مـادر حرمسرا، مشورتی در این نظرسپس  دارد. را ابراز خواست نظرخودشاه می از

داشـت  اختیار نفوذی که در بااعظم  دین ترتیب وزیرگرفت. بمی تفحص قرار بحث و سرایان مورد

 .(916: 9368همراهی کند)مینورسکی، شاه را مسائل مهم مملکت دخالت کرده و توانست درمی

زمان سـلطنت  است که در کامالً روشن ی مستقیم علت دوم بود.علت او  نتیجه نگارنده، به نظر

کـه وقتـی کسـانی  طوری به داشت. زیادی وجود سرایان به مقدارتحریکات خواجه نفوذ و شاهان،

 وزراء الیـق و نشسـتند وتخت می ای چون شاه سلطان حسین برچون شاه سلیمان یا حرم پرورده

 تحریکات باز کند. نبودند راه را برای نفوذ و کار سر تدبیری بر رهبران نظامی با

 نقش حرم شاهی در دوره صفویه. 7

 هم بـرای شـاه خطرنـاو و هم برای ملت و نفسهفی حرمسرا توان اذعان کرد،به بیانی روشن می

های گاه و بی گاه یا عادت دادن شاه به عیش و نوش نه به دلیل تفریحات ناسالم و تباهی آور بود.

تر به دلیل اصلی آن یعنی ساختار درونی آن که باعث شـد شـاه آن مهم بلکه از سنین نوجوانی، از

حرمسـرا  ی جوان تا زمانی که دررو شاهزاده از این شود. جریانات واقعی زندگی مردم جدا آینده از

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  5931 زمستان، هفدهمشماره  ، پنجمسال  ،رهیافت تاریخی /36

 

هرگونه امکان آشنایی بـا زنـدگی  ناگزیر از آنجا، ی پرورشی رایج دربه دلیل شیوه کرد،زندگی می

 ی خویش نیز محروم شود.مشکالت و حتی از آموزش علوم زمانه واقعی و داشتن آموزش در برابر

در حرمسـرا یعنـی نـزد  پدر و رسیدن زمان سلطنت خود، قبل از مرگ باید تای جوان میشاهزاده

یـا زنـان و خواجگـانی کـه  هـای وی وجمعیتی از زنان که یا همسران شاه بودنـد و یـا معشـوقه

ی همـه نـوع آلـوده هـا،مکانی که به دلیل بسیاری از محرومیت برد. به سر ها بودند،خدمتگزار آن

تـوان های سیاسـی. بـه سـهولت مـین پروری و دسیسهعیاشی گرفته تا ت از هرزگی و فساد بود.

نادان و ناتوان به چه صـورت رشـد مـی  ی تنگ این افرادی مملکت در دایرهفهمید که امید آینده

چـه پایـه مبـاین  بـود تـا داری که در انتظـار اواین محیط با وظایف سخت مملکت بالد.کند و می

بنابراین حرمسرا قبل  پا به حرمسرا بگذارد.نداشت  جنس مذکر حق زیرا جز پدر احدی ازخواهدبود؛ 

ی جوان قفسی طالیی بود. حتی اگر خود از زنـدانی بـودن خـویش خبـر چیز برای شاهزاده از هر

 هـای ناپسـند،رسید، به دلیـل عـادتپس طبیعی است زمانی که به قدرت شاهی می نداشته باشد.

ی افـرادی کـه اً این همان چیزی بـود کـه همـهو ظاهرخود را با موقعیت جدید تطبیق ده نتواند 

 .(36: 9363آن توافق داشتند)کمپفر، کسب منافع بودند با مترصد قدرت و

 نقش خواجه سرایان در دوره صفویه. 1

را تبدیل به گروه  هاکه آنرفتاری داشتند  اعما  و جامعه مسئولیت، صفوی و دربار سراها درخواجه

مربـی و سرپرسـت  مشاور سیاسـی شـاه، الف( ها عبارت بودند از:تاین مسئولی نمود. صاحب نفوذ

این خواجگان  زنان حرمسرا نیز از -های ساکن حرمسرامعلم ب( برای شاهزادگان خاندان سلطنتی،

وظـایف مقـررات حرمسـرا بـه تـازه و آمـوزش آداب  ج( -گرفتندنوشتن را فرا می خواندن و فقه،

سیاسـی  ترین امـورحتی در مهم شدند وافراد به شاه محسوب میترین ها از نزدیكخواجه واردین.

 افتاد تصمیماتی که ملکه مادر وکه حتی گاهی اتفاق می طوریه نیز مشاور دست او  شاه بودند. ب

دسـت ی شاهی نیـز در آن عصر خزانه در شد.کاست اجرا می گرفتند بدون کم وسرایان میخواجه

سـراها توان گفت خواجههای تاریخی به جرأت میاساس نوشته برهای سلطان بود. یکی از خواجه

های بزرگـان خانه صفوی داشتند و جدا از امور دربار در جامعه ایران عصر حضوری فعا  و مؤثر در

 توان باور داشـت کـه اینـان دربه قو  شاردن می عهده داشتند. جامعه نیز وظایفی بر و سایر افراد

ها امـور داخلـی آن کردند.جامعه کشور ایران حکومت می تر برمعنای عالیخانواده و به  حقیقت بر
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کـه  دادند و از میان پسران شـاه کسـی راترتیب می های اربابان خود را نظم وحرم و دربار و خانه

 همین افراد بودند که پس از مرگ شاه طرح بـر نمودند وتر بود به عنوان جانشین معرفی میالیق

 .(8/945: 9331کردند)شاردن،ن شاهزاده را اجرا میتخت نشستن هما

 با همراهی نیروی قزلباشاننروایی متمرکز شاه اسماعیل اول یگانگی آیین و فرما

شـاه  "معروف به  "خان حسینی بهادر ابوالمظفر "بن شیخ جنید ملقب به  اسماعیل بن شیخ حیدر

ی حکمرانـی وی بـه دو دلیـل نقطـه .(973: 9336دولت صفوی بود)ابن بزاز، گذارپایه "اسماعیل

نیم هیچ خاندان  به مدت هشت قرن ونه تنها  دلیل نخست: آید:می تاریخ ایران به شمار عطفی در

 سالطین ترو، بلکه ایران توسط خلفای عرب، ایران به صورت مستقل حکمرانی نداشت، ایرانی بر

 م(9155-145/هــ.ق443-334) ایـن مـدت آ  بویـه چـه در اگر شد.های مغو  اداره میخاندان

اعالم رسمی مذهب شیعه  دلیل دوم: اند.ایران چیره بوده بخشی از بر هاحکمرانی کرده اند؛ اما آن

تشـیع  بـه چون شاه اسماعیل به قدرت رسید وابستگی خویش را به این ترتیب، دوازده امامی بود.

 دوازده امام خطبه بخواننـد و عبـارت و دستور داد که به نام (4/945: 9361اعالم نمود)خوانساری،

 عشـری در ایـران تمـایزرسـمی شـدن تشـیع اثنـی أشهد أنَ ّعلیاً ولی ا، را به اذان اضافه کنند.

آشکاری بین دولت صفویه و امپراطوری عثمانی ایجاد کرد و بدین ترتیب بـه ایـن دولـت هویـت 

ضـمن  می نمودن مـذهب تشـیع،شاه اسماعیل با رس. (51: 9363ارضی و سیاسی داد)میراحمدی،

 بـار زیـر آن داشت که دیگـر بر آنان را متفق نمود، و متحد یکدیگر با ی مردم ایران رااینکه همه

واقع اعالم  در .(47: 9384دولت عثمانی نروند)قدیانی، مخصوصاً اقوام مسلمان کشورهای همسایه،

 به این لحاظ، بود. ترین تصمیم اوهمم تبریز سوی اسماعیل در عشری یا دوازده امامی ازتشیع اثنی

ایران را تحت یك حکومت  سراسر کشور و ی محکم مذهب بنا گذاردپایه بر اساس وحدت ملی را

 .(51: 9349رحیم زاده صفوی،؛ 715: 9368درآورد)مزاوی،

ولـی بـه ؛ شـده بـود اساس مذهب اسـتوار بر آغاز چه در است که حکومت صفوی اگر شایان ذکر

طبعـی  ولـی اگـر ؛دست شـاه بـود واقع اختیارات در در ورت سلطنت استبدادی درآمد.تدریج به ص

مشاوران  به دلخواه وزراء و کامالً یا ،دادای نشان نمیعالقه کشور به امور ضعیف داشت چه بسا یا

 اخالق پادشـاه طبعـاً صفوی، ایران عهد در .(33: 9381کرد)بیانی،می و دست پروردگان خود رفتار

 و همانند شاه عباس او  مقتدر اگر .(63: 9371زاهدی،؛ 769: 9385داشت)نوذری، اهمیت راکما  
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کفایـت بی النفس وضعیف ولی اگر ؛شدبه رو نمی خطری رو مواقع بحرانی با در کشور اراده بود، با

اهـل  ایـن اقـدامات را. (9375-5/9639-4: 9339شد)فلسـفی،نتیجـه معکـوس مـی مسـلماً بود،

 اسـماعیل سـیزده سـا  بیشـتر زیـراصـورت دادنـد؛  -اران  معتمد و ویژه صـفویانی -اختصاص

این نکتـه الزم اسـت کـه اهـل  اینجا ذکر در. (943 :9345طاهری،؛ 97/81: 9353روملو،نداشت)

یـابی بـه راه دسـت به این نتیجه رسیده بودند که زمان مناسب برای تـالش نهـایی در اختصاص،

 واقعیت برای نهضت صفویه بـود. شدن با ی روبروواقع لحظه مان دراین ز .رسیده است قدرت فرا

کـرده  کـه اصـرار این خود صوفیان بودند یعنی شاه اسماعیل جانشینی نداشت، رهبر این مورد در

نـه نـص  ی سلطنتی باشـد ویعنی قاعده فرزندی، -ی پدرتعیین جانشین رابطه معیار تنها تا بودند

 تنهـا اسماعیل هنوز پسری نداشت و. (91: 9369هینس،؛ 84: 9353ی،یعنی انتخاب)باستانی پاریز

بنابراین وقتی اسماعیل سیزده ساله بـه تشـویق  برادرش ابراهیم به آق قویونلوها پناهنده شده بود.

عشق پادشاهی  و، سر که سودای کشورگشایی در آن بود از ترخام آمد، مریدان روی کار تن از چند

سرزمین شیروان کشته  پدربزرگش که در و ایل برای گرفتن انتقام مرگ پدرتم د  داشته باشد. در

ی کافی اسماعیل شد و به این ترتیـب موجبـات انگیزه ضد زمامداران، شده بودند برای شورش بر

مشکل  شد. ای روبروپیچیده مشکالت بسیار اما با؛ (74: 9334پادشاهی وی فراهم گردید)سیوری،

نظـام اجرایـی  در صوفیان طریقت صفویه که وی مرشد کامل آن بـود.چگونگی ادغام تشکیالت 

یعنی نظامیان نخبه  دادن مردان شمشیرمشکل چگونگی آشتی دولت جدید که وی پادشاه آن بود،

 کـه بـرای کـارکرد مردان قلم یعنی ایرانیان دیوانساالر با به قدرت رسانده بودند ترکمن که وی را

عین حا   در ی رزمندگی شیعی ومشکل ترغیب روحیه اتکا داشت.سهل دستگاه حکومتی به آنان 

هـای مشـکل تحکـیم پایـه داشت. وجودکشور  سلطه یافتن قدرت طبقات روحانی در جلوگیری از

 همسایگان قدرتمند برابر در این مرزها سپس دفاع از داخل مرزهای ایران و فرمانروایی صفویه در

های فوق برای مشـکالت یـاد شـده اغلـب در چه راه حل اگر میان بود. غرب در شرق و سنی در

بزرگـی مشـکالت بـود تـا عـدم  این بیشتر ناشـی ازنه در دراز مدت مفید واقع شد.  کوتاه مدت و

بـه پـذیرش  حاضـر ها هرگزی غربی عثمانیدرجبهه (983بی تا:  ها)اسماعیل زاده،کفایت راه حل

: 9363شد)پورگشـتا ،هــ.ق  171در سا   رانبه جنگ معروف چالد دولت صفوی نبودندکه منجر

چالدران  شد. عمر اواخر انفعا  طوالنی شاه اسماعیل تا شکست صفویان باعث اشغا  تبریز و. (91

الهـی یـا نیمـه الهـی کـه شکسـت  قزلباشان به رهبرشان به عنـوان موجـود سبب شد که اعتقاد
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مـورد حمایـت ائمـه و شد که او ادعا می قبل از این. (477: 9367)خواندمیر،، ازبین برودناپذیراست

آن اعتقـاد پیشـین را بـه وی نداشـته  این شکست سبب شد که قزلباشان دیگر اماامام زمان بود؛ 

این امر بـه گیری کرد. کشور کناره اداره مستقیم امور جنگ چالدران از شاه اسماعیل پس از باشند.

یك فراخور موقعیتشان قـدرت  صت داد که هرفر جمله رییس دیوانیان یعنی وزیر برخی مقامات از

سـالگی درگذشـت و در  33سـن  درهــ.ق  131سا  رجب  91 سرانجام در افزایش دهند.را خود 

 (65: 9383فوران،؛ 936: 9319اردبیل به خاو سپرده شد)والیتی،

 بروز بحران جانشینی در دوران شاه طهماسب صفوی

تخـت  بـردر سن ده سـالگی  پسر شاه اسماعیل، ترینطهماسب بزرگ درگذشت شاه اسماعیل، با

 سا  شاه جدید، روشن است که به دلیل کم بودن سن و. (84: 9331سلطنت جلوس کرد)الحسینی،

هنگامی که وی به جـای  فرصتی برای کسب قدرت برای امرای قدرت طلب قزلباش فراهم شود.

هـای شـاه اسـماعیل بـود یلشکرکشـ ی مهمی درپدر نشست یگانگی طایفه قزلباشان که انگیزه

ی شخصی اسماعیل ها بستگی به جاذبهیگانگی این طایفه همبستگی و تدریجاً رو به سستی نهاد.

ه زیرا آنان برای بـها زبانه کشید؛ نفاق میان آن آتش رشك و ،هنگامی که وی درگذشت داشت و

اختالف و دو رداختند. پ هم به ستیز قبایل با محروم کردن دیگر چه بیشتر قدرت و دست آوردن هر

گرفت که صدمات فراوانی برای کشور بـه دنبـا  داشـت. بـه ایـن  میان قزلباشان باال دستگی در

رونـدی کـه در جهـت واگـذاری سـهم سرعت از این وضع برای برگردانـدن ها به ترتیب قزلباش

ت را بـه دسـت ی کشور به ایرانیان وجود داشت استفاده کردنـد. آنـان زمـام دولـبیشتری در اداره

طهماسـب کـه در کـودکی بـه جـای پـدر  گرفتند و برای یك دهه قدرت شاه را تصاحب کردنـد.

هـای تر از آن بود که بتواند با سیاسـت و تـدبیر میـان طایفـه خردسا  متصدی امور مملکت شد،

 وی از را بگیـرد. هـاتشـتت آن یا دست کم جلو تفرقـه و آورد و حس همبستگی به وجودقزلباش 

عارض وی  بیماری کوتاهی که بر پس از ای نداشت وبهره نظری پدر بلند گشاده دستی و ری ودلی

شاه  .(9/961 :9331درگذشت)بیك منشی، هـ.ق 184سا   سلطنت درسا   57مدت  از گردید بعد

زنـان حرمسـرای خـویش  کنـار را بـه عیاشـی محـض و در خـود طهماسب واپسین سالیان عمر

هـای مسـتعمل فردی بسیار بخیل که آنقدر تنگ چشم بود که لباس .(789: 9337گذراند)لمبتون،

هـای کسـی نـه بـه گفتـه کـرد وکسی مشورت مـی فرستاد. نه باخود را برای فروش به بازار می
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ی ایـن مسـئله که اگـر انتخاب کند. به طوری حاضرنبود که جانشینی برای خود اعتمادی داشت و

هـا گرفتـه خونریزی ها وجلوی بسیاری از بزهکاری، شدمیدوران زندگی وی روشن  جانشینی در

 ابـراز از امـا شـاه طهماسـب عمـالًرفت؛ قدرت صفویه رو به تحلیل نمی بخش زیادی از و شدمی

ی الوقـوع شـدن مسـئلهقریب با اجتناب کرد. فرزندان خود هرگونه تمایل خاصی نسبت به یکی از

پســر  1. از (734: 9331شــد)خواندمیر، غــازکشــمکش میــان پســران وی آ طهماســب،جانشــینی 

 تنهـا دو گرجی بودنـد و مادران چرکسی وتن از  3ی نوجوانی رسیده بودند، که به دورهطهماسب 

 بینـایی محمـد. (17: 9333اسماعیل)پارسادوسـت، خدابنـده و محمـد نفر مادران ترکمن داشـتند:

زنـدگی  اسماعیل شـروع خـوبی در شد.محسوب می ای ضعیف بود که تقریباً کورخدابنده به اندازه

به زندان  و شد ناگهان دستگیر اما؛ وی عملیات متعدد علیه عثمانیان انجام داده بود .سیاسی داشت

رسد که شـاه طهماسـب بـه می به نظر برد. زندان به سر قهقهه فرستاده شد تقریباً بیست سا  در

که  سوم شاه طهماسب به نام حیدر پسر شده بود. وی ناخرسند ی بعضی اعما  اسماعیل ازواسطه

 این نظر اما داد؛را ترجی، می حیدر شاه طهماسب، شود که خودگفته می گرجی بود.رش کنیزی ماد

آشوبی کـه  اما دررا شاه خواند؛  خود نهاد و سر تاج بر حیدر مرگ طهماسب، از بعد نکرد. آشکار را

کشته حیدر  پی آن آمد، در طرفداران حیدر و -هاتبیا روملوها، افشارها، -میان طرفداران اسماعیل

 .(55: 9331شد)سومر،

زمـان حیـات خـویش ایـن بـود کـه  جانشـینی در دلیل عدم انتخاب طهماسب از نگارنده، به نظر

 را بـه عنـوان پادشـاه ایـران انتخـاب کنـد، او  خـود سه فرزنـد یکی از دانست اگرطهماسب می

 تکلـو، هایی که میان شاه طهماسـب،اختالف به جان خواهدخرید. را قزلباشان ای ازاختالفات پاره

زیـرا در پایان عمـر وی قـوت یافـت؛  طرف دیگربا استاجلو از  افشار بیات و طرف و یك شاملو از

مـرگ  پـس ازهماننـد زمـان تواننـد میکردند، گمان می هاقزلباش ،بود طهماسب بیمارزمانی که 

سـرانجام اسـماعیل  دست آورنـد.ه کنتر  دولت را ب کوچك بود، اسماعیل او  که طهماسب هنوز

 (.9/978: 9361بر تخت نشست)نویدی،قزوین  دوم در

 دخالت زنان حرمسرا درزمان شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده

 ها هیچگاه به صورت رسمی و مستقیم در امـورزن اسالم، های مختلف تاریخ ایران بعد ازدوره در

 لیاقـت و مواردی استثنایی که زنان پادشـاه یـا حـاکم بـوده یـا مگر درت نداشته اند؛ سیاسی دخال
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عرصـه  های فعالیت زنان درباری و صاحب نفوذ،ترین عرصهمهم یکی از اند.شهامت خاصی داشته

دوران  صفوی بـه ویـژه در سیاست عصر در شك حرمسرا یکی از عوامل تأثیرگذاربی سیاسی بود.

طو  تاریخ ایران به لحـاظ منزلـت  زنان در رفت.ان این حکومت به شمار میضعف و سستی شاه

برخـوردار بـوده،  گاه جامعه از رونق و سیاست هر های متعدد داشتند.فردی و اجتماعی اوج و افو 

عوامـل  منزلت زنان نیز افو  کرده است. داشته، سراشیبی قرار گاه جامعه در هر منزلت زنان باال و

زنان طبقـات بـاالی  گذاردند.تأثیر میهای اجتماعی نقش براقتصادی و فرهنگی  ،مختلف سیاسی

خویشان خود بـه مقامـات بـاالی  برای رسیدن خود یا اند ونیز از این قاعده مستثنی نبودهصفوی 

سیاسـی  هـای تحریك دیگران فعالیت وتحت تأثیر  با یا کردند وسیاست دخالت می اموردر  کشور

 ها محـدود چینیدسیسهها و نصب به عز  و دوره بیشتراین  سیاسی زنان درفعالیت  کرده اند.می

 زنان به حاکمیت مردان تـن داده بودنـد و در ی فعالیت سیاسی،عرصه توان گفت که دربود و می

مـی  اعمـا  اثـر نمودنـد،ضعیف صفوی مشخص می آن را شاهان قدرتمند یا ای که قواعدعرصه

قـدرت  برخی زنان به دلیل انتساب به مردان بزرگ و یـا زیبـایی از. (53: 9383کردند)غفاری فرد،

خـانم کـه در رویـدادهای ماننـد پریخـان شدند.گیری های مملکتی برخوردار میتصمیمزیادی بر 

 خدابنده که سیوری در همسر همچنین مهدعلیا عمل کرد.تأثیرگذار  جانشینی طهماسب او  بسیار

     .(68: 9334سیوری،«)بود ه مدت هیجده ماه فرمانروای بالمعارض کشورب» گوید:او می مورد

به نحو  گذاشتند و خود به یادگار توجهی ازابل ق اثر سیاست، صفوی در زنان عصر نگارنده، به نظر

را به یکی جایی که حرمسرای صفویان  تا .ایفا کردند ها نقش خود راپس حجاب مستقیم و از غیر

 نگـاران صـفوی وچه تاریخ اگر سقوط صفوی تبدیل نمودند. افو  و عصر در یرگذاراز بازیگران تأث

نمـی آنـان بـه دسـت  ازوشنی ر تصویر های مختلف،به جهت محدودیت نویسان خارجی،سفرنامه

تـری حرمسرا نقش قابل توجه زنان درباری حاضر در لحاظ تاریخی،دهند، شاید بتوان گفت که به 

 گذاشتند. ود به یادگارخ ی سیاست ازعرصه در

بـه ویـژه  طرفـداران حیـدر رسـید نـه تنهـا بسـیاری ازهنگامی که شاه اسماعیل دوم به سلطنت 

بـه ایـن  پیش گرفت. ای درخصمانه رفتار هواداران خودش نیز بلکه با به قتل رساند، استاجلوها را

 ای بسیاری انجام داد وترتیب که در مبارزه برای کسب جانشینی و به منظور تثبیت قدرت، کشتاره

هـراس  نفوذ و قدرت سران قزلباش در به دلیل اینکه از میان برد. بسیاری از خاندان سلطنتی را از

و جوانان خام و کم تجربه را دولتی کوتاه ساخت  کارهای لشکری و آنان را از دست بسیاری از بود،
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 قیمتی بـود. حف  قدرت به هر هدف وی شد که تنها به زودی آشکارها منصوب نمود. به جای آن

 پـنج تـن از. (63: 9389کرد)جعفریـان، یا کـور کشت و ی سلطنتی راشاهزاده هر او این هدف، با

ذکر این نکته الزم است کـه  شدند. صفوی به قتل رسیدند یا کور شاهزاده دیگر چهار برادرانش و

قهقهه زندانی بود  نی که درزیرا دوران طوال ؛ثباتی داشتشاه اسماعیل دوم شخصیت خونین و بی

 آمدند. عاقبت قزلباشان درصدد توطئه برای کشتنش بر زیادی بر او گذاشته بود. تأثیرنظر روحی  از

اسـماعیل دوم  و کمك کـرد قتل او گران دربه توطئه -خواهراسماعیل -خانماین میان پریخان در

کجـا سرچشـمه مـی  طئـه ازاین همـه تو کشته شد.هـ.ق  185یك سا  سلطنت در سا   پس از

جانشـینی  شـدن نبـود و روالی برای ولیعهـد قبو  عامه، عادت موردقوانین، عرف،  نبود از گرفت؟

اعضای دودمان پادشاهان صفوی که  تنها .قتل و کور کردن شاهزادگان رقیب همراه بود همیشه با

خدابنده و  زرگترش محمدب برادر نشدند، طی سلطنت کوتاه اسماعیل دوم به دستور او کشته یا کور

تخـت  بر خدابنده را ای نداشتند که محمدعباس بودند. قزلباشان چاره وابوطالب  حمزه، او سه پسر

ناتوانی محمد خدابنده در امر  ،سبب این انتخاب بگذارند.وی  شاه بر عنوان سلطان محمد بنشانند و

. (9/349 :9331بمانـد)بیك منشـی، خانم باقیحکومت و نابینایی او بود تا قدرت در دست پریخان

یکـی همسـرش  شـد. رقـابتی سـخت میـان دو زن گرفتـار مدت کوتاهی در بدین ترتیب پس از

لذا شاه جدید . (9/83: 9335)مستوفی،خانمخیرالنساء ملقب به مهدعلیا و دیگری خواهرش پریخان

های بی بخشش   وبذ کرد باوی سعی می خواهرش بود. وهمسر قزلباشان و  غالم حلقه به گوش

 در نشـد. مقتـدرحکـومتی  اما این گشاده دستی باعث ایجـاد ؛دستان را جلب کند رویه محبت زیر

 بیشـتر قزلباشان هم بـرای تصـاحب مقامـات، عدم امنیت شکایت داشتند و ی مردم ازمقابل عامه

نم خـاکردند. مهدعلیا هم بـرای کنتـر  کامـل امـور مملکـت دسـتور بـه قتـل پریخـانطلب می

گیـری کـرده و سـلطنت کنـاره شاه پیشـنهاد داد کـه از مقابل محمد در(. 7/116: 9351داد)قمی،

آنان هم نسبت به فرزندش عباس سوگند  ی سران قزلباش بگذارد.عهده را بر اشانتخاب جانشین

تخـت پادشـاهی را بـه پسـرش  شاه تاج و سلطان محمد هـ.ق 116در سا   وفاداری یاد کردند و

 (.9/6: 9338سر نهاد)جنابدی، سالگی تاج بر 93سن  درعباس با نام شاه عباس او   رد.تسلیم ک

 اقدامات شاه عبا  اول جهت سامان بخشیدن به اوضاع کشور
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اقـدامات و اصـالحات خـویش  وی بـا تخت سـلطنت نشسـت. بر هـ.ق116سا   عباس میرزا در

شاه عباس او  عـالوه بـر تصـادفی  ظهور واقع در ضعف بیرون آورد. ناتوانی و توانست ایران را از

 کفـایتی پـدرش محمـدتسـاهل و بـی اثر مرج عجیبی بود که بر واکنش منطقی هرج و تاریخی،

 هنگام به تخـت نشسـتن وی در ی شئون و مدارو اجتماعی ایران حکمفرما بود.همه در خدابنده،

یا با  کردند وکم کسی توجهی نمیبه ح علناً شماری بودند از قزلباشان که یاسراسر ایران گروه بی

 در ی خودمختـاری و اسـتقال  در سـر داشـتند.وجود تمکین ظاهری از پادشاه جدید خـود داعیـه

 های ذی نفوذ و صاحب قدرتی بـرگروه های حکومتی ایران همواره برهای تاریخی سلسلهبررسی

یری حوادث تاریخی داشته گشکل نیل به موفقیت خویش در دربار نقش مهمی در خوریم که ازمی

زیرا تشکیل دولـت د در دوره صفوی به اوج خود رسید؛ شاید به جرأت بتوان گفت که این رون اند.

 عنوان قزلباش بـه یـاری شـاه اسـماعیل او  برخاسـته و حمایت قبایلی بود که با صفویه اساساً با

د که بـا دسـتیابی بـه دانستنها خود را صاحب حقی میبه قدرت رسیدن او این گروه طبیعتاً پس از

لـذا وی  یافتنـد.شد و بدان دست میآن احقاق می ، ایاالت و والیات و بخشی ازمناصب حکومتی

 خود قربانی آنان نگردد و نباید آلت دسـت آن تا ،ها خاتمه دهدسری آن واقف بود که باید به خود

ارتـش  کـرد و نظـامی وارد تارساخ در ارمنی راچرکسی و  بدین ترتیب نیروهای گرجی و ها شود.

واقـع هنگـامی کـه شـاه  در تامین امنیت پرداخـت. به سرکوب قزلباشان و منظمی را پدید آورد و

 آنـان در از فـزون شـدن شـمارشـاه  قزلباشان شصت هزار نفر بودند. عباس او  به شاهی رسید،

عی که شاه عباس اوضا .(968: 9381به سی هزار تن کاهش داد)سیوری، این عده را هراس شد و

لذا پرداختن همزمان بـه مشـکالت  او  هنگام به سلطنت رسیدن با آن روبرو شد بسیار وخیم بود.

که مشخص کـرد بـه هایی اولویت ها مشخص شود.بنابراین الزم بود اولویت متعدد امکان نداشت.

اصـالح نظـام  وتجدید سازمان سپاه  نظم، قانون و احیای امنیت داخلی و نخست: این ترتیب بود:

های تحت اشغا  دولـت سوم: باز پس گرفتن سرزمین خراسان، بیرون راندن ازبکان از دوم: مالی،

این اوضاع را  ،پادشاهیسا   47در واقع شاه عباس او  در عرض  .(85: 9381عثمانی)غفاری فرد،

 ردارعـدالتی نسـبی برخـو مـردم چنـان در رفـاه زیسـتند کـه دسـت کـم از به کلـی تغییـر داد و

 .(4/918: 9345شدند)براون،
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 برخورد با شاهزادگان خاندان صفوی سیاست شاه عبا  اول در

شـاه عبـاس  - هـاهمچنین احساس حسادت نسبت به آن ترس شاه عباس او  از فرزندان خود و

همچنـین  وبه جان او سوء قصد کند، وی را کشت میرزا نسبت ترسید پسر ارشدش صفیچون می

این شیوه را مرسوم کرد  -ی میرزا و محمد میرزا را کور کردهای امامقلندان خود به نامتن از فرز دو

حرمسـرا در . (731: 9353همچنین سایر شاهزادگان را در حرمسرا نگاه دارند)مشکور، که ولیعهد و

ا پایان دوره قاجار متداو  بوده است و خواجگان حرمسر دربار پادشاهان ایران از دوران هخامنشی تا

این سنت در دوران صفوی و شاه عباس او  بـه اوج خـود  آن زمان دارای قدرت فراوان بودند. در

حرم  ،شده بود. طی سلطنت شاه عباس او  واقع حرم به عنوان منبع قدرت سیاسی ظاهر رسید. در

ینـی چتر از ترویج دسیسه ای حتی زیان باری کشور صفویه، به شیوهبه اعما  نفوذ در تعیین آینده

انتصـاب  پرداخت. بـرای مثـا ، عبـاس او  روش سـنتی صـفویان را دردر میان خاندان سلطنتی 

ادامـه ف، تحت سرپرستی یك امیر قزلبـاش به حکومت والیات مختلشاهزادگان خاندان سلطنتی 

الیت و این امیر قزلباش تا زمانی که شاهزاده صغیر بود حاکم بالفعل آن و. (315: 9381داد)رویمر،

و معلم شاهزاده، مسئو  رفاه و تربیت جسمی و روحی او بود. در چنین  نین به عنوان ،، قیمهمچ

داری می  هنر کشور ی فنون اداری ونظامی، شاهزادگان خاندان سلطنتی تعلیمات کاملی در زمینه

 های مردانـهها سرگرمیهایی در زمینآموزشای مشتمل بر برنامه دیدند. برای پرورش جسمی نیز

شـورش یکـی از پسـران  شد.زنی برایشان ترتیب داده می و شمشیراسب سواری  نظیر تیراندازی،

هزادگان عباس موجب شد که او این سیاست سنتی را ترو کند و دستور دهد کـه از آن پـس شـا

جایی که تنها همدمشان خواجگـان دربـار و  ی حرم بمانند.محدوده در خاندان سلطنتی باید کامالً

گونه دسترسی به جهان خارج محروم شده بودند و طرح دوستی با آنان  م بودند. آنان از هرزنان حر

هایش ترو می آنان پایتخت را تنها برای همراهی عباس در لشکرکشی خطر مرگ در پی داشت.

ترسید در صورت باقی ماندنشان در پایتخت به آن هم تنها به این دلیل که شاه عباس می کردند و

 تعیـینتربیـت مـنظم  ی مملکت نه باهی شاهزادبنابراین آینده وی بد  شود.ای علیه ئهمرکز توط

مردان الیق و شایسته. نظارت خواجگان دربار  همراهمعاشرت  نه با تعلیم جدی و گشت و نه بامی

 ناحق و روی هم رفته زیان بار آنان در امورهزادگان خاندان سلطنتی موجب نفوذ شا و زنان حرم بر

شرکت مقامات دربار به توطئـه  کمك و چرا که مادران شاهزادگان خاندان سلطنتی باسیاسی شد؛ 

 تـأثیرکـه  به طوری پرداختند.پایانی برای تثبیت جانشینی فرزند خود به مقام سلطنت میچینی بی
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عـادت بـه نوشـیدن  خوشـگذرانی و و ناگوار بـود زیادی روحیه شاهزادگان تا حد چنین تربیتی در

مـردم  مشروبات چه عواقب ناگواری نه تنها برای خود این پادشاهان بلکه برای سلسـله صـفویه و

 (.84: 9344ران به بار آورد)الکهارت، ای

 آن عهد چنین رسـومی معمـو  بـوده و شود که دری هخامنشی چنین استنباط مینظری به دوره

با قدرت سلطنت  ب تربیت شدند وزمان جوانی خو درکورش و داریوش  نتایج مشابهی داشته است.

نعمت حرمسرا  ناز و خشایارشا که در درصورتی که کمبوجیه و رهبران نظامی قابلی بودند. کردند و

 ،بدین تربیت شاه عباس  او  که درگذشت پرورده شده بودند همانند آن دو پادشاه سلطنت نکردند.

میـرزا  تخت به سام لذا تاج وده بود؛ دیگری کشته ش شده بودند و فرزندان وی کور چون دو تن از

خـود  را بـر )صـفی( نـام پـدر رسـید و هـ.ق 9138در سا  داشت سا   98فرزند صفی میرزا که 

ایران  چه شاه عباس او  خدمات گرانبهایی به کشور اگر نگارنده، به نظر. (967: 9333نهاد)نوایی،

ه دربار سبب شد ک حرم، ردن آنان درحبس ک اما سیاست وی مبنی بر قتل شاهزادگان وانجام داد؛ 

توانستند تداوم بخش روند پیشرفت دوره شاه عباس باشند خالی که میصفوی از مردان کار آزموده 

سـرانجام  ترین عملی دانست کـه باعـث انحطـاط وتوان مسئو  مهمبدین ترتیب وی را می شود.

 ی صفویه دانست.انقراض سلسله

 حرمسرا صفوی در پیامدهای سیاسی تربیت شاهان

 شاه صفی. 7

نوش حرمسرا  در عیش و و شاه صفی نشان داد که هیچ یك از صفات جد خود را به ارث نبرده بود

کارها را به  عالقگی نشان داد وکشوری بی با گذشت زمان نسبت به امور شد. شاه صفی غوطه ور

ی نفـوذ خواجـه زمینـه ،یسـتهبین بردن تعداد زیادی از رجـا  شا با از دست وزیران ناالیق سپرد.

رهبران نظامی به دست  که بسیاری از به طوری .و ظالم بود وی مردی تندخو سرایان را مهیا کرد.

 9157ی باده نوشی یا مسموم شـدن در سـا  نتیجه مرگ شاه صفی که در بعد از او کشته شدند.

او شـد)قزوینی جانشـین نداشـت حـالی کـه بـیش از ده سـا   پسرش عبـاس در داد،هـ.ق روی 

 .(393: 9381اصفهانی،

 شاه عبا  دوم. 1
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چه  اگر های حرمسرا به دور نبود.آن زمان از توطئه عباس دوم که همنام جدش عباس او  بود در

فسق و فجور غوطه ور  پادشاهان صفویه غالباً در کرد و مانند بسیاری از خشونت و قساوت رفتار با

با آنکه دوران سلطنت وی یك دوره تجدید  دستش بیرون برود. ازولی اجازه نداد عنان اقتدار بود؛ 

انـدو ادامه تجدیـد حیـات را  ،مشغولیت او در امور عیاشی حیات برای قدرت خاندان صفوی بود،

هرچند کـه واگـذاری  ی کشورداری نداشت.تجربه زیرا به سبب سن کم،اندو غیرممکن ساخت؛ 

سـرایان از های خواجـهاستفاده و سوءره گسترش یافت این دو سرایان درمناصب کلیدی به خواجه

سـالگی  37سن  در اجل مهلتش نداد وباعث گسترش نارضایتی مردم گردید، مقام و موقعیت خود 

که از ابتدای زنـدگی طبـق  حالی در ولیمان با نام قبلی شاه صفی دوم ارشدش س پسر درگذشت و

 ازهـ.ق  9145حرمسرا بزرگ شده بود، در سا  داشت در  رسمی که از زمان شاه عباس او  وجود

 .(93: 9387)آصف،حرمسرا بیرون آورده و تاجگذاری کرد

 شاه سلیمان. 9

شـاه سـلیمان  ای از زوا  سـریع شـد.وارد دورهسلسله صـفویه  ،با به سلطنت رسیدن شاه سلیمان

ادشاهان پیشین بـه مانند پ غافل بود و کشور امور خواجه سرایان از تحت تربیت حرمسرا وبدخوی 

قـدرت خـود را  ی نفـوذ وسـرایان توانسـتند دامنـهبدین ترتیب خواجـه میگساری عادت داشت و

 به دلیل پرورش سنتی دوران شاهزادگی خـود، ،د. وی به هنگام دست یابی به قدرتگسترش دهن

. بـه بودعکس ویران کننده مملکت  داری سر رشته نداشت، بلکه برنه تنها به هیچ وجه از مملکت

وزیر اعظم  به عهده گرفت، ی خطیر راحا  مطابق سنت در چنین مواقعی کسی که این وظیفه ره

ی مملکت برگردن وزیر اعظم بود و شاه خود با فراغت و بدون آگـاهی نتیجه تمام بار اداره در بود.

عظـم در کس بگوید که وزیـر ا هر داد.ادامه میکشوری به زندگی خاص خود  به اوضاع عمومی و

کرد و شاه فقط در ظاهر صاحب و واجد آن بود سـخنی چنـدان باطن قدرت سلطنتی را اعما  می

 بیشـتر در تـر مـی شـد، چـه پیـر شاه سلیمان هـر. (33: 9363حقیقت نگفته است)کمپفر، دور از

 باعث زایل شدن نیـروی فکـری ورانی تکه شهو طوریه ب، نوش افراط کرد عیش و میگساری و

ای این امر عده حکومتش یکسره در حرم بود، های آخرسا  سخن در به دیگر ردید.جسمی وی گ

حکومـت  وی بـه امـور چه بود، حا  علت هر هر در دانند.را بدبینی وی نسبت به امرا و رجا  می

 گر اش تشکیل داد.رغبت بود و در آنجا شورایی متشکل از خواجه سرایان بزرگ و زنان سوگلیبی
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 شورای وزیران بیشـتر اعتبارش از شد واین شورا گرفته می تصمیمات مهم در اما؛ چه رسمی نبود

چـه ممکـن  اگر را معین کند. درگذشت و نتوانست جانشین خود سالگی 43سن  انجام در سر بود.

امـا مایـل نبـود انی و عقالنی او تردید کرده باشد؛ انتخاب فرزند او  به علت ضعف جسم است در

مرگ به وزرایی که  بستر شود که شاه سلیمان درگفته می جای خود منصوب کند. فرزند دوم را به

آرامش هستید سلطان حسین میرزا را  طالب صل، و اگر» چنین گفت:، گرد آمده بودند اطراف او در

«. زا را انتخـاب کنیـدمیـرتوسعه یابد عباس خواهید کشور ترقی کند واگر می به سلطنت بردارید و

مـرگ  کـه پـس از گاه روشـن نبـود هیچ ایران مشکل زا بوده و همواره در تقریباًنی مسئله جانشی

ا بـه عنـوان ر توانست فرد مورد نظر خودشاه می تخت بنشیند. چه کسی باید به جای او بر پادشاه،

گونـه  زیـرا کـه هـیچکـرد؛ را تضمین نمـی جانشینی او اما این معرفی،جانشین خود معرفی کند؛ 

که نسبت  )مریم بیگم( ی اوشاه سلیمان زمانی که درگذشت عمه پشتیبان آن نبود. ضمانت قانونی

 چون زنی مسـتبد و بـا شد و ی زیادی داشت خواستار به تخت نشستن اوبه سلطان حسین عالقه

بودند که بتوانند بر پادشاهی نرمخـو و  زیرا امیدوار؛ سرایان به دربار او احضار شدندخواجه اراده بود،

دانستند کـه یـك پادشـاه ضـعیف بیشـتر از یـك فرمـانروای زیرا آنان میر پذیر تسلط یابند؛ تأثی

ی آن قـوم بـه منفعـت ی عالقـهنشان دهنده در واقعاین انتخاب  ست.ا هاسلحشور باب طبع آن

 تخت نشست. سلطان حسین بر مرگ شاه سلیمان، پس از لذت پرستی و تن آسایی بود. لذا جویی،

ریافتند که با انتخاب سـلطان د ؛سنجیدندنظر مصال، و منافع خود می ن که کارها را ازسرایاخواجه

وی را بـه  هــ.ق9915حجه سـا  ذی 94در بنابراین  توانند به اهداف خود برسند.بهتر میحسین 

 .(497: 9339تخت سلطنت نشاندند)شاملو،

 شاه سلطان حسین. 2

چند  هر لت صفویه سرعت و شتاب بیشتری گرفت.آهنگ انحطاط دو سلطان حسین،شاه جلوس  با

 اما شاه سلطان حسین،ریزی شده بود؛ زمان شاه عباس او  پایه های سقوط این دولت درکه زمینه

عـین  تـرین و دربـزرگ . شاه سلطان حسین(15: 9313مقصراصلی سقوط این سلسله بود)والیتی،

سواد نداشت و به شدت ای حرم بزرگ شده بود. انزو بود که درترین فرزند شاه سلیمان حا  ناالیق

زمان  را تا دت و از آمادگی الزم برخوردار نبود؛ زیرا تمام عمر خوافکار دیگران قرار داش تأثیرتحت 

سلطان حسین بـرای فرمـانبرداری آفریـده شـده بـود تـا بـرای  مرگ پدر در حرمسرا گذرانده بود.
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هـای گشایش کارهـا و نیرنـگ کفایتی خود ازحی و بیلوساده با. (16: 9363فرمانروایی)دوسرسه،

ترین مشـکل را صفوی مهم واقع از نظر داخلی تربیت بد شاهزادگان در دربار در بود. سیاسی عاجز

لشکری باعث درهم ریختن اوضاع ایران کشوری و  اعتنایی او به امورکرد. ضعف نفس و بی ایجاد

ای به دانستن اتفاقـاتی کـه در اطـرافش حتی عالقه آن زمان شد. وی عمالً هیچ قدرتی نداشت و

کاری که  هر دادند وپاسخ به هرچیزی که به او اطالع می به طوری که در داد.نشان نمی ،افتادمی

شاه سـلطان  کرد.بسنده می -خوب است یعنی بسیار - دوری یخشیفقط به کلمه دادند،انجام می

 کشور را بـر ی اموراداره ، دربار و وزیرور نداشت. حرمای به امور کشحسین همچون پدرش عالقه

 اعضـای حـرم و خواجگـان حرمسـرابود. بای رقابت وزیر ران سلطنت وی صحنهدو عهده داشتند.

شاه سلطان حسین  این عوامل باعث شد تا ها زمام کارها را کامالً در دست خود گرفته بودند.خواجه

مـی  .(18: 9387باده نوش تبدیل شـود)طباطبایی، ان وشهوتر النفس،نهایت به شخصی ضعیف در

توان گفت نیروی سیاسی دیگری که طی سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین موفق شد بـه 

گفتـه  قـبالًطور کـه  همان آن شخص وزیر بود. حرم و همراه با مقام بسیار قدرتمندی دست یابد،

العاده ای به حرم داد که قدرت سیاسی فوقحرم  کردن شاهزادگان خاندان سلطنتی در محدود شد،

رسـمی شـبیه  حرم به نوعی هیئت مشاوره غیـر» گوید:او می کند.شاردن توجه را به آن جلب می

این ماهیت مشـاوره مرکـب (. 4/9339: 9331شاردن،«)ر تفوق داشتی اموبر همهاست و معموالً 

زادگان خاندان سلطنتی تحت نظارت حرم زنان سوگلی شاه. شاهخواجگان اصلی و  شاه، بود از مادر

وجه به فرزنـد شـاه نمـی  یچه به یافتند.قابل باوری نسبت به جهان خارج رشد می جهل غیر و در

گفتنـد کـه وجه نمی یچه حتی غالباً به او به وی تاج و تخت است وارث تعیین شده گفتند که وی

بنابراین چندان شـگفت آور نیسـت کـه  .از خاندان شاهی استگفتند پسر شاه است، بلکه تنها می

بودند که به آسانی زیر نفوذ حرم و وزیران قرار  االرادهپرورش یافتگان چنین نظامی افرادی ضعیف 

زمان این پادشاه شدت گرفت و آخرین بازمانـده  گرفتند. سرانجام ضعف کامل دولت صفوی درمی

 شـاه عبـاس او  ایجـاداسماعیل او  و های شاه های نظم حکومتی و ساختار اداری که با تالش

تصرف اصفهان توسط افغانان به حیات این سلسـله  باهـ.ق  9934میان رفت. در سا   شده بود از

فروپاشی عملی دودمان صفویه را رقم زد)بوداق  ،پایان سلطنت شاه سلطان حسین خاتمه بخشیدند.

مانی که شاهزادگان خاندان سلطنتی ز به نظر نگارنده،. (9/31: 9336غفاری، ؛746: 9111قزوینی،

نوجوانی در حرمسرا زندگی  تربیت سیاسی کافی نداشتند و در زمان کودکی و رسیدند،به قدرت می
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واقـع  در آمد.نمی بنابراین به هنگام ظهور مشکالت کاری از دستشان بر ی آرامی داشتند،و روحیه

ده به جای آشنایی با علوم زمانه و عـادت ی حرمسرا بود که ذهن و روح شاهزااین خواست و اراده

را دور از تمـامی  عمـر خـود به ورزش و یادگیری رزم به پستی گراید و نیروی جـوانی، اسـتعداد و

 و سلسله را در سراشـیب انحطـاط و رانی و بطالت هدر دهدسیاسی به شهوت واقعیات اجتماعی و

  دهد. سقوط قرار

 اشاره کرد. توان به این اشعاری میصفو عصر ی جانشینی درمورد مسئله در

 بود  عهد نیاکان ما بدتر ی پدران ما ازدوره

 ریم ت کفایتها بیآن ها هستیم ازما که فرزندان آن

 .(7/475: 9343)راوندی،تری عرضه خواهیم داشت نسل فاسد ی خود به جهان،هم به نوبه ما

 نتیجه

واقـع  در مآخـذ آورده شـد، منـابع و ازاسـتفاده بر  توصیف و تحلیل بناقالب  دراین مقاله  درآنچه 

هایی که در ابتدای مقاله به عنوان سواالت اصلی و فرعی راستای پاسخ به پرسش کوششی بوده در

خـود بـه  را از تأثیر ماندگاریهای ایرانی بود که حکومت صفویه یکی ازحکومت  مطرح شده بود.

 قبایل قزلباش شکل گرفـت. تکیه بر طانی بود که باسل این حکومت دارای ساختار گذاشت. یادگار

 یـك از طرفداری هـر وسیس حکومت به نیروی نظامی قزلباش ابتدای تا تکیه نظامی صفویان در

 امرای قزلباش پـس ازطرف دیگر  از بحران جانشینی شد. شاهزادگان سلطنتی سبب بروز ها ازآن

به قدرت رساند تالش کردنـد   ولت صفویه راآرمانی که د ی صفوی فاصله گرفتن باتاسیس سلسله

پادشاهی شاه  با گردید. هاسبب بروز اختالف بین آن این امر .بگیرند اختیار مناصب حکومتی را در

انتخاب جانشین شاه، حرم خانـدان سـلطنتی  نبود قانون منظم در اصالحات این شاه، عباس او  و

 اگـر انحطاط صفویه به عهـده گرفـت. ،نهایت در تعیین پادشاه و جانشینی و امر نقش اصلی را در

بـه شایسـته  جهت قانونمند کردن حکومت خود به جای حذف جانشـینان خـود، شاهان صفوی در

 گذاشتند.جای می تاریخ ایران بر درپای و ماندگار تری  اثر دیر پروری روی آورده بودند،

 منابع 

 فردوس. تهران: م عزیزا، علیزاده،به اهتما ،رستم التواریخ(: 9387محمدهاشم) آصف،. 9
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تهـران:  تصحی، غالمرضـا طباطبـایی مجـد، ، مقدمه وصفوه الصفا(: 9336)ابن بزاز اردبیلی،. 7

 زریاب.

 مهر. ایران تهران: ،سلسله النسب صفویه(: 9371حسین) ابدا  زاهدی،. 3

 مدرضا نصیری،به تصحی، مح ،تاریخ ایلچی نظام شاه(: 9331خورشاه بن قباد) الحسینی،. 4

 مفاخر فرهنگی. انجمن آثار وتهران: 

بـه کوشـش  ،شیخ صفی تا شـاه صـفی تاریخ سلطانی از(: 9364استرآبادی، حسـین). 5

 علمی.تهران:  احسان اشراقی،

 الهدی.، تهران: شاه اسماعیل صفوی خطایی(: بی تارسو ) زاده،اسماعیل. 6

بـه  ،هـ.ق322سال  آغاز تا صفویه از تاریخ در جواهراالخبار(: 9111بوداق قزوینـی). 3

 آفریقا. های آسیا وزبان ها وموسسه مطالعات فرهنگتوکیو:  محمدرضانصیری،کوشش 

، 9جلد  به تصحی، محمد دبیرسیاقی، ،تاریخ عالم آرای عباسی(: 9331اسکندر) منشی،بیك. 8

 تهران: دنیای کتاب.

 ترجمـه رشـید ،زمان حاضر صفویه تا هدآغاز ع تاریخ ادبیات از(: 9345ادوارد) براون،. 1

 ، تهران: سینا.4جلد  یاسمی،

صـفی  :تهـران ،صـفوی عصر اقتصاد سیاست و(: 9353محمدابراهیم) باستانی پاریزی،. 91

 علیشاه.

 مرشد.تهران:  ،دوره صفویه تاریخ نظامی ایران در(: 9381بابا)خان بیانی،. 99

بـه  ترجمه میرزا زکـی علـی آبـادی، ،ری عثمانیتاریخ امپراطو(: 9363هامر) پورگشتا ،. 97

 زرین. تمام جمشید کیانفر، تهران:اه

 شرکت سهامی. تهران: ،شاه طهماسب اول(: 9333منوچهر) دوست، پارسا. 93

 : مجد.تهران، 9جلد  ،یهالصفو روضه(: 9338میرزا بیگ بن حسن) جٌنابدی،. 94

 اندیشه معاصر. فرهنگی دانش و تهران: ،تا زوال ظهور صفویه از(: 9389رسو ) جعفریان،. 95

 به تصحی، محمد دبیـر ،تاریخ حبیب السیر(: 9367غیاث الدین بن همام الدین) خواندمیر،. 96

 خیام. :تهران سیاقی،
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تاریخ شاه اسماعیل و شـاه طهماسـب (: 9331)الدین بن همام الدینخواندمیر، غیاث. 93

 تره.گس تهران: به تصحی، محمدعلی جراحی، ،صفوی

جلـد  ساعدی خراسانی، باقر ترجمه محمد ،روضات الجنات(: 9361محمد باقر) خوانساری،. 98

 ، تهران: اسالمیه.4

کتاب  تهران: ترجمه ولی ا، شایان، ،علل سقوط شاه سلطان حسین(: 9363دو سرسه). 91

 سرا.

 ، تهران: بابك.97جلد  به تصحی، عبدالحسین نوایی، ،التواریخاحسن(: 9353حسن) روملو،. 71

 تهـران: ،تاریخ ایـران دوره صـفویه کمبـری (: 9381دیگران) هانس روبرت و رویمر،. 79

 جامی.

 ، تهران: نگاه.7جلد  ،تاریخ اجتماعی ایران(: 9343مرتضی) راوندی،. 77

 تهران: ،ها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل اولشرح جنگ(: 9349رحیم زاده صفوی). 73

 خیام.

 ،ی دولـت صـفویهتوسعه تشکیل و نقش ترکان آناتولی در(: 9331فاروق) سومر،. 74

 گستره. ترجمه اشراقی و زمانی، تهران:

 ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، چاپ پنجم. ،صفویعصر ایران (: 9334راجر) سیوری،. 75

 مرکز.تهران:  ترجمه رمضان علی روح الهی، ،باب صفویان در(: 9381)_______. 76

حسـن سـادات  به تصحی، سید ،قصص الخاقانی(: 9339ولی قلی بن داود بن قلی) شاملو، .73

 وزارت فرهنگ. تهران: ناصری،

-، تهـران: ابـن8 -4جلد  ترجمه حسین عریضی، ،سیاحتنامه شاردن(: 9331ژان) شاردن،. 78

 سینا.

مـرگ  امرگ تیمور ت اجتماعی ایران از تاریخ سیاسی و(: 9354ابوالقاسم) طاهری،. 71

 های جیبی.شرکت سهامی کتابتهران:  ،شاه عبا 

 نگاه معاصر.تهران:  ،نظریه انحطاط ایران ای بردیباچه(: 9387طباطبایی، جواد). 31
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 اقتصـادی و ،اجتمـاعی ،تـاریخ تحـوالت سیاسـی(: 9381غفاری فرد، عباسـقلی). 39

 تهران: مرکز. ،دوران صفویه فرهنگی ایران در

 امیرکبیر. ، تهران:نگاری صفویهزن در تاریخ(: 9383)___________. 37

 ، تهران: وزرات خارجه.9جلد  ،روابط صفویه و ازبکان(: 9336)___________. 33

 ، تهران: علمی.5-4جلد  ،زندگانی شاه عبا (: 9339نصرا،) فلسفی،. 34

احمـد ترجمه  ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایران مقاومت شکننده:(: 9383فوران، جان). 35

 تهران: خدمات فرهنگی رسا، چاپ ششم. تدین،

 ، تهران: اشراقی.7جلد  ،التواریخخالصه (: 9351قمی، احمدبن حسین منشی). 36

 مکتوب. تهران: ،صفویهدوره  ایران درتمدن  فرهنگ و تاریخ،(: 9384قدیانی، عباس). 33

 خوارزمی. ری، تهران:ترجمه کیکاووس جهاندا ،سفرنامه کمپفر(: 9363انگلبرت) کمپفر،. 38

تهران:  ترجمه حسن افشار، ،ایران درجامعه  و دولت(: 9381همایون) محمدعلی کاتوزیان،. 31

 مرکز.

تهـران:  ترجمه اسـماعیل دولتشـاهی، ،انقراض سلسله صفویه(: 9344الرنس) الکهارت،. 41

 کتاب. نشر بنگاه ترجمه و

 نی.، تهران: انه ایراناریخ میت تحول در تداوم و(: 9337آن) لمبتون،. 49

 .گودرزی ، تهران:9، جلد زبده التواریخ(: 9335مدکریم)محسن بن مح محمد مستوفی،. 47

 امیرکبیر. نیا، تهران:، ترجمه مسعود رجبلملو تذکرة ا(: 9368مینورسکی). 43

 اشراقی.: تهران ،تاریخ ایران زمین(: 9353محمدجواد) مشکور،. 44

 گستره. تهران: ترجمه یعقوب آژند، ،یدایش دولت صفویپ(: 9368میشل) مزاوی،. 45

 امیرکبیر.تهران:  ،صفوی عصر مذهب در دین و(: 9363مریم) میراحمدی،. 46

غـاز آ تاریخ صفویه از تکملۀ االخبار:(: 9361العابدین علی بن عبـدالمومن)زین نویدی،. 43

 ، تهران: نوایی.9، جلد هـ.ق312تا 

 تهران: ،اقتصادی ایران در دوره صفویه روابط سیاسی و(: 9333نوایی، عبدالحسین). 48

 سمت.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 559/ بررسی علل تأثیرگذار بر مقوله ی جانشینی در عصر صفویه

 

 

 خجسته.شیراز:  ،آغاز تا مشروطیت تاریخ اجتماعی ایران از(: 9385ذری، عزت ا،)نو. 41

 معارف. نشر دفترقم:  ،فرهنگ و تمدن اسالمی(: 9319علی اکبر) والیتی،. 51

 امیرکبیر.تهران:  ،ایران در عصر صفوی (:9313)_________. 59

تهـران:  ترجمه کیکاووس جهانـداری، ،تشکیل دولت ملی در ایران(: 9369والتر) هینس،. 57

 خوارزمی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  5931 زمستان، هفدهمشماره  ، پنجمسال  ،رهیافت تاریخی /554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir

