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 أ.د. مذعل مفخح ضاىخ

 االدابكمية  –البرخة جامعة 

 السمخز

اكتدبت اغمب الجراسات التي اخترت بتاريخ السخأة اىسية كبيخة , كتػجج ىشاؾ الكثيخ مغ تمظ   
الجراسات العخبية التي اىتست بتاريخ السخأة العخبية سػاء تجخميا الدياسي اك االجتساعي , لكغ تفتقخ 

ؿ العيج الرفػ,, اغمب السكتبات العخاقية كالعخبية بجراسات تفريمية تػضح دكر السخأة الدياسي خال
ـ , كتػلي العخش 6751كالتي كاف دكرىا كاضح بذكل كبيخ بعج كفاة الذاه شيساسب االكؿ عاـ 

أكالده مغ بعجه, اذ شيجت تمظ السجة فتخة حخجو مغ تاريخ ايخاف بدبب الرخاعات كاالنقدامات 
ظ الرخاعات مغ خالؿ , كبخكز دكر الشداء الكبيخ في ادارة تمكالقدلباشاخمية بيغ قادة الجكلة الج

تخشيح احجاىع عمى االخخ لتػلي العخش , لكي تدتصيع الشداء الحفاظ عمى نفػذىا كمرالحيا داخل 
الحـخ الرفػ, كعمى جسيع مؤسدات الجكلة , كمغ ابخز الشداء التي ضيخت في تمظ السجة ابشو الذاه 

اخييا الذاه اسساعيل الثاني  تثبيتشيساسب االكؿ االميخة بخيخاف خانع كالتي كاف ليا دكر كبيخ في 
) خيخ الشداء بيكع  عمى حداب اخييا االميخ حيجر ميخزا , ككحلظ زكجة الذاه دمحم خجابشجه ميج عميا

بدبب مخضة  مغ مسارستو عسموكالتي ادارت شؤكف الجكلة مدتغمة ضعف زكجيا كعجـ استصاعتو  (
يج الرفػ, , كىحا ما سشحاكؿ تدميط الزػء عميو , فعسمت تمظ الديجتيغ ادكارًا تاريخية ميسة في الع

  مغ خالؿ ىحا البحث .
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Abstract 

       Most of the studies that specialize in the history of women gain great 

importance, and there are many of those Arab studies that focused on the 

history of Arab women, whether their political or social intervention, but 

most Iraqi and Arab libraries lack detailed studies that explain the political 

role of women during the Safavid era, whose role was clearly visible. Kabir 

after the death of Shah Tahmasp I in 1576 AD, and his sons took over the 

throne, as that period witness a critical period in the history of Iran of 

internal conflicts and divisions between the leaders of the state and the 

Qizilbash, and the emergence of the great role of women in managing those 

conflicts by nominating one of them over the other to take the throne, In 

order for women to be able to maintain their influence and interests within 

the Safavid campus and on all state institutions, and among the most 

prominent women that appeared during that period was his son, Shah 

Tahmasp I, Princess Barikhan Khanum, who had a major role in appointing 

her brother Shah Ismail II at the expense of her brother, Prince Haider 

Mirza, as well as the wife of Shah Muhammad Khadabandeh, the cradle of 

Alia, who ran the affairs of the state, taking advantage of her husband's 

weakness and his inability to support her due to his illness, so these two 

women played important historical roles in the reign of Safavi, and this is 

what we will try to shed light on through this research .                                                                                         
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 السقجمة

 كاف خ ,بعسخ العذخ سشػات كستة اشي ـ6751عاـ  العخشعشجما تػلى الذاه شيساسب االكؿ  
ىحا االمخ مغ أحج االسباب التي ادت ك  ,(6) أصغخ مغ أف يكػف قادًرا عمى تػلي شؤكف الجكلة الذاه

 إف إف الذاه شيساسب االكؿ كبعج عغ الشداء برػرة كبيخة , فزالً  كزيادة نفػذ إلى سيصخة القدلباش
 التخؼ في حياتوباقي  يعير, كجج الفخصة في إف ضاع الجاخمية كالخارجية في دكلتواالك  استقخت
 مغ نفػذ الحـخ عمى شخرية الذاه, ىحا االمخ , زادل االقامة الصػيمة في حـخ الشداء, لحا فزكالبحخ

حتى زعساء القدلباش كقعػا تحت  لمجكلة في جسيع االمػر الدياسية كاالدارية بالتجخل الشداء تخحأك 
 كمغ أبخز تمظ الشداء (5) تأثيخىغ

 السبحث االول: بخيخان خانع

 م ( :6751-6751دور بخيخان خان في عيج الذاه شيساسب االول )  -6

الخابعة ـ في الدشة 6711 ايمػؿ 57 فيكىي األبشة الثانية لمذاه شيساسب االكؿ كلجت     
أخت شسخاؿ خاف أحج القادة الكبار مغ  خانع أغاسمصاف  كالجتيا ,(3)مغ سمصشتو كالعذخكف 
, كانت خصيبة ابغ عسيا بجيع  الدماف ميخزا بغ (1)شكيقيا مغ جية االـ سميساف ميخزاك  الذخكذ

 بعسخ ت, عشجما كاندتافمغ قبل الذاه شيساسب كاليًا عمى مجيشة سي ُعيغبيخاـ ميخزا الح, 
, بدبب اضصخاب االكضاع الجاخمية في تمظ لع يتعك الحادية عذخ لكغ ىحا الدكاج أالعاشخة 

 . (7)السجة

، ـ أ, قبل عاميغ مغ كفاتو6757-6751مخض الذاه شيساسب االكؿ بيغ عامي  كعشج       
، صحتو تجىػر كانػا يخاقبػنوف ,لسغ يجب أف يكػف خميفتو القدلباشبيغ قبائل  ضيخت الخالفات

أذ رشح قادة , (1) فيسغ يخمفو كرجاؿ الجكلة اآلخخكف إلى قدسيغ القدلباشأمخاء ك انقدع أمخاء البالط ف
 قادة, كفي السقابل كانت ىشاؾ مجسػعة مغ حيجر ميخزا االميخ شائفة أستاجمػ كالذيخاكنج كالقاجار

سساعيل ميخزا لألميخ اشػائف الخكممػ كاالفذار كالتخكساف كالتكمػ كالذخكذ تقػؿ إف كالية العيج 
بأكامخ مغ الذاه شيساسب االكؿ,  مغ تدعة عذخ عامًا في سجغ قمعة قيقية بما يقار الح, قزى 

الف شكيقيع االكبخ دمحم ميخزا كاف قج كف برخه في عاـ  ككاف ىحا االختالؼ في اختيار كليًا لمعيج
 .(5)عخش الدمصشةصالحًا لتػلي  مغ الشاحية الرحية ـ كلع يعج6751
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عمى ايخاف  بخيخاف خانع دكرًا كبيخًا في تشريب اخييا اسساعيل ميخزا شاىاً  االميخة لحا لعبت     
, (1)بالدمصشة كالعخش اً ر ميخزا شامعاخييا حيج بأف شيساسب االكؿ إف نجحت بأقشاع الذاهبعج 

برػرة دائسة  يجتسعػف ف كبار االمخاء مغ قبائل القدلباش أب مغ قبل جػاسيديا بعج عمسيا كالسيسا
بيغ االميخ بخيحاف خانع ىحه السعمػمات كما يجكر  االميخة , لحا حسمتحيجر ميخزا االميخ في مشدؿ

فزاًل , (9)مغ ترخفاتيع الح, ابجى اندعاجو الذجيج شيساسب االكؿ لى الذاهإ حيجر كقادة القدلباش
االميخة  حخصتلكغ بعج شفاءه , لمبرخ  اً حيجر ميخزا في بجاية حياتو كاف فاقج االميخ إف عغ ذلظ

إلعالف  كعسمت بجج, اليو الجكلة الرفػية كالية عيج أسشادبخيخاف خانع برػرة كبيخة عمى عجـ 
 .(60)عيج كىحا ما حجثاسساعيل ميخزا كلي لم االميخاخييا 

, (66)في سغ التاسعة كالعذخيغ مغ عسخىاباريخاف خانع عالع الدياسة كىي االميخة دخمت       
انيا كانت "كيرفيا إسكشجر بيظ تخكساف  (65)حكسو كالسقخبة مشو شيمة فتخة كالجىاسخار أككانت كاتسة 

لخجاحة  السيسة الرعبة القخاراتأتخاذ ػكل الييا ي, ككاف (63)"معدزه ومحتخمة وصاحبة رأي ومذػرة
"  , كيرف لشا السؤرخ االيخاني ابػ القاسع شاىخ, االميخة بخيخاف خانع بأنيا(61)عقميا كغدارة عمسيا
التي تعتبخ األفزل بيغ جسيع الشداء , و  فتاة جسيمة ودالية وماكخة الرفػي , مغ معجدات العرخ

 . (67) " في الفتخة الرفػية مغ حيث وفخة الفكخ والسعخفة

ـ أ, قبل عاميغ مغ كفاتو 6757-6751كعشجما مخض الذاه شيساسب االكؿ بيغ عامي        
 تجىػر كسا كانػا يخاقبػنو , لسغ يجب أف يكػف خميفتو القدلباشبيغ قبائل  ، ضيخت الخالفات

الذخز السشاسب لكي يتخبع  عغ لمبحثباريخاف خانع بػضع خصتيا  االميخة ذخعت, ف(61)صحتو
إف الذاه  إذ,  , لكي تدتصيع ضساف نفػذىا كسيصختيا لجى الذاه الججيج(65)ةعمى عخش الدمصش

قادة  فأرادت االميخة بخيخاف خانع في انقداـشيساسب االكؿ لع يقع بتعييغ كليًا لمعيج مغ بعجه , 
أذ رشح قادة شائفة أستاجمػ كالذيخاكنج  ,فخصة مشاسبة لتحقيق ىجفيا كليًا لمعيج اختيارالقدلباش في 

شػائف الخكممػ كاالفذار  قادةحيجر ميخزا , كفي السقابل كانت ىشاؾ مجسػعة مغ  االميخ كالقاجار
مغ تدعة  بما يقار الح, قزى لػالية العيج  سساعيل ميخزاا االميخ تخشحكالتخكساف كالتكمػ كالذخكذ 

لذاه شيساسب االكؿ, ككاف ىحا االختالؼ في اختيار بأكامخ مغ ا عذخ عامًا في سجغ قمعة قيقية
مغ الشاحية  ـ كلع يعج6751الف شكيقيع االكبخ دمحم ميخزا كاف قج كف برخه في عاـ  كليًا لمعيج
 . (61)الدمصشة عخش صالحًا لتػلي  الرحية
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حيجر ميخزا عغ  االميخ خيياأبعاد أ تعسل لػحجىا في سبيل بخيخاف خانعلع تكغ االميخة        
 نقل االخبار إذ عسمػا عمى,  في ىحا االمخ بل ساعجىا خاليا شسخاؿ خاف جخكذ الدمصشة , عخش
 عغشيساسب بأبعاده  , لحا أمخ الذاهو قتملميخزا حيجر إفادة بشية االميخ  التي شيساسب االكؿ لمذاه
ا إلى اماكغ بعيجه لسجة عاميغ مؤيجيو كمشاصخيو مغ القدلباش كاالستاجمػ  كنفى , شؤكف الجكلة أدارة

سميساف ميخزا  الذاه إلى العاصسة قدكيغ كل مغ كبصمب مغ االميخة بخيخاف خانع أستجعىكامميغ , 
بخيخاف خانع مغ اميا الجخكدية الح, كاف تػلى أدارة شؤكف الحزخة االميخة  خأابشو الخامذ ك 

لكي تتسكغ مغ اعالنو ك  لمكياـ بخجمتوا بغ اخيو ابخاليع ميخز أمع   (69) في مذيج  الخضػية السقجسة
االميخ  فانتقمت الختيار,  لمكياـ بيحه السيسة الكافي , لكشيا لع تجج فيو االستعجاد ألبيوخميفة 

 . (50)اسساعيل ميخزا 

ـ ادت 6751ايار  67يػـ الثالثاء لى كعكة صحية فجخ إتعخض الذاه شيساسب االكؿ       
 كيخجح أكثخ,  (56)كخسديغ عامًا  أثشافلى كفاتو بعسخ االربع كالدتيغ عاـ , بعج مجة حكع بمغت إ

الحكيع باشي ابػ  لو كالتي جمبيا , في الحساـ أستعسمياشفخة الحالقة التي  إلى السؤرخيغ سبب الػفاة
ككعادة السمػؾ لالىتساـ  االكؿ الذاه شيساسب عخؼ عغبالدع , فقج  ممػثةنرخ الكيالني ككانت 

بسطيخه كنطافتو الذخرية فكاف يقزي اكقاتو باالستحساـ كحالقتو الحقغ , االمخ الح, استغمو 
 . (55)خرػمو كنجحػا في دس الدع في ادكات االستحساـ حدب ما ذكختو السرادر التاريخية 

باشي  الحكيععػا ىع مغ دف كانراره ميخزا حيجر االميخإف  الرفػية ذكخت بعس السرادر      
 االميخمغ مؤيج,  يااغمب كتاب الفتمظ السرادر  يةبجس الدع لمذاه , لكغ بدبب عجـ حياد

لحلظ ال يسكغ الخجػع الييا في ىحه السدالة , لكغ السؤرخ الرفػ, الػحيج الح,  , اسساعيل الثاني
ل االمخاء كاالميخات عتقج أف الحكيع باشي كاف مجفػع مغ قبأ كاف لجيو رأ, مخالف ىػ القسي الح, 

لكغ لع ك  , لكي يدتصيعػا مغ الحرػؿ عمى الشفػذ كالدمصة لجى الذاه الججيج , في الحـخ سخا,
 . (53)يحكخ إ, اسع كاحج مشيع 

" إن بعس السؤرخيغ يشدبػن مػت الذاه بيحا الخرػص نرخهللا فمدفي السؤرخ كتب       
يعتقجون إن أحج االشباء الخاصيغ لمذاه , إذ  خانع هيساسب االول إلى زوجتو سمصان زادش

بالتعاون مع زوجتو قام بخمط سع ) الساس االسػد مع الشػرة ( وتقجيسة لمذاه , لكغ فمدفي يفشج 
, كبحلظ يخجح الباحث إف  (51) الفارسية ن ىحه الخواية لع تحكخىا السرادرإ ىحه الخواية ويقػل

الرخاعات كاالنقدامات بيغ شػائف القدلباش , فزاًل عغ تجخل الشداء في شؤكف الدمصة مغ أكثخ 
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العػامل التي تدبب في كفاة الذاه شيساسب االكؿ , كذلظ مغ أجل بقاء امتيازاتيع كنفػذىع داخل 
 مفاصل الجكلة كالقرخ . 

 م ( :6751-6751الثاني )   دور بخيخان خانع في عيج الذاه اسساعيل -5

الح, تخؾ اثشى عذخ  االكؿ الذاه شيساسب كالجىا بخيخاف خانع بػفاة االميخة لع يشتيي دكر    
استسخ  الح,دمحم خجابشجه كاالميخ  اسساعيل ميخزا االميخ  كلجًا اثشاف مشيع مغ اميات تخكسانيات ىسا

 . (57)نفػذىا كسيصختيا خالؿ تػلي الحكع عمى التػالي 

بدبب كثخة  صعباً , ىحا االمخ كاف  بعج كفاتو لع يعيغ الذاه شيساسب كليًا لعخش الدمصشة      
لى مخشحيا , كبحلظ لع إتحاكؿ الحرػؿ عمى كالية العيج  كانت جية فكل , تجخالت الحـخ السمكي

كتب كالتخ  كقج , بدبب قػة مخاكد الشفػذ في الحـخ لػالية العيج اً أحج اختيارالذاه  باستصاعة يكغ
لى إمع يكغ يدتصيع إن يسيل , ف مع اوالدهوعالقتو  االول شيساسب الذاه إن سمػك"  ىيشتذ

 .(51)لى االميخ حيجر ميخزا "إو أ ميخزا االميخ اسساعيل

بػفاة الذاه شيساسب االكؿ انتيت فتخة االستقخار كالدالـ في ايخاف كبجأت الخرػمات       
, كاجتاحت العاصسة (55)عمى الدمصة  بالطيػر مخة أخخى بدبب التشافذ القبمية بيغ شػائف القدلباش

مى العخش يمفيا الكثيخ مغ الرفػية مػجات مغ الذعػر بالخعب كالخػؼ إذ إف مدألة الخالفة ع
, اذ حاكلت كل شائفة مغ شػائف القدلباش مدانجة مخشحيا لكي يزسغ ليع (51)التاـ الغسػض 

 التي حرمػا عمييا في عيج الذاه شيساسب االكؿ .سيصختيع كبقاء امتيازاتيع 

تياريغ نقدع االمخاء كاصحاب الشفػذ كقادة القدلباش في اختيار شاىًا ججيجًا إليخاف الى فأ     
 أيجكاكاالستجمػا كانرارىع مغ عذائخ ايل شيخاكنج كشالر  خج, فالك غ عمى مدخح الرخاعرئيديي

ة مع اسساعيل ميخزا كبخاصة عشجما كاف سجيشًا في قمعة , بدبب سػء العالق االميخ حيجر ميخزا
, في السقابل كانت عذائخ الخكممػا (59)قيقية كعالقتو العاشفية مع زكجة احج االمخاء القدلباش ىشاؾ 

كالذاممػا كاالفذار كذ, القجر كالقاجار كالذخكذ كالتخكساف كاالكخاد يسيمػف الى سمصشة االميخ 
جانب القػة مقارنة  تعصيوال  ميخزا االميخ اسساعيل ف كثخة مؤيج,بسا إ, ك  (30) ميخزا اسساعيل

الح, رجح كفة االميخ اسساعيل لتػلي العخش ىي  إف لكغ في الػاقع ,بسؤيج, االميخ حيجر ميخزا 
 . (36)االميخة بخيخاف خانع 
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خالفة  حػؿ الخالؼ عمىالف  كانت مدألة الخالفة في الػاقع مدألة أكثخ تعقيًجالحلظ       
كإلى  بيغ السرالح الستشافدة التي تجسعت حػؿ الستشافديغ ، كلكغ أيًزا لع يكغ مجخد نداع العخش

الكبائل التخكسانية  معطع, الف في الجكلة الرفػية بيغ التخكساف كغيخ التخكساف قبمي حج أكبخ صخاع
شكل الجػرجيػف كقج  , العخش ألف كالجتو كانت جػرجية ميخزا حيجر االميخ بجت متحالفة ضج خالفة

الف  إلى العخشميخزا  حيجرمغ صعػد  تخذى الكبائل التخكسانيةكانت الجير ك  قدًسا صغيًخا مغ
كيزعف الصخؼ الثاني كىحا ما كانت تخذاه  سيقمب ميداف القػى لرالح العبيج الجػرجييغذلظ 

 . (35)بخيخاف خانع 

 الدمصشةلتػلي  ميخزا سساعيلأبخيخاف خانع لجعع االميخ  االميخة الدبب الخئيدي الح, دفع       
لى عجة اسباب مشيا إف كالجة االميخ إرجاعو أاالميخ حيجر ميخزا , يسكغ  االخخ عمى حداب أخييا

بخيخاف خانع كانت  االميخة , فزاًل عغلمعخش يتونرار تػلأكمغ  شخكديةكانت  ميخزا سساعيلأ
, لحا شعخت بخصػرة داخل الحـخ السمكي الجػرجيةخ حيجر ميخزا تذعخ بخصخ قػة كنفػذ كالجة االمي

 ىا كسمصتياضعاؼ نفػذأعمى  كالجتو تعسلف االميخ حيجر ميخزا عخش الدمصشة , بتػلي السػقف
 . (33)السمكي  كاخخاجيا مغ الحـخ

لحا  ,لع يكغ لجيو الكثيخ مغ الشفػذ داخل القرخ ميخزا سساعيلأف االميخ إ فزاًل عغ       
حتى لتػليو العخش كابعاد جسيع السشافديغ  لو بخيخاف خانع بأف تكػف الدشج القػ,  االميخة عسمت

 أإذ بج , بعج كفاة الذاه شيساسب بالفعل حجث , كىحا ما تكػف صاحبة الشفػذ الكبيخ في حكػمتو
اعمغ  في ليمة كفاة ابيو خاصة إف االميخ حيجر ميخزابصخاع االخػة فيسغ يتػلى العخش بعج ابيو , ك 

عمى رأسو كاستػلى عمى الحـخ سخا, , ككضع سيف  العخش ككضع تاج شاىًا عمى ايخاف ,نفدو 
تثبت إف اباه كاف قج اختاره  االكؿ بختع الذاه شيساسب مختػمةكالجه عمى خرخه  , كابخز كصية 

 .  (31)ده كليًا لمعيج كجليل لتعيشو شاىًا عمى ايخاف بسداعجة كالجتو سمصاف زا

االميخ قتل كحلظ الميمة التي تػفي فييا الذاه شيساسب االكؿ ك  احجاث ىشالظ ركايتاف في       
بخيخاف خانع   تجبيخمغ  اعتبختكالتي  , شاىا عمى إيخاف ميخزااسساعيل  االميخ حيجر ميخزا كتشريب

,  بالقرخ ميخزا جرحياالميخ ىػ مغ أمخ ببقاء  االكؿ , الخكاية االكلى ىي إف الذاه شيساسب
 .  (37) كبالتالي تع قتمو مغ قبل القدلباش السعارضيغ لتػليو كالية العيج

في الميمة التي تػفي فييا الذاه كالجتو شمبت مشو  فقجأما الخكاية الثانية في مقتل حيجر ميخزا   
بسا إن الذاه شيساسب سػف إف يكػف قخيبًا مغ الذاه خػفًا مغ تعخضو لمقتل كقالت لُو "  شيساسب



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
303 

 

303 

ستقػم بإعصاء االمػال لميػزباشي وقادة  توالميمة , فأبقى ىشالظ , وبعج وفايػدع الحياة ىحه 
 أخح كليحا الدببسساعيل إن يفعل أي شيء لظ " أالقدلباش لكي يصيعػك ويبايعػك , وال يدتصيع 

في تمظ  ميسًا ججًا كىػ إف امخ أغفللكشو ,  (31)داخل القرخ  يحيجر ميخزا بكالـ كالجتو كبقاالميخ 
صػائف الىع مغ  السمكي البالغ عجدىع ثالثسائة شخز الميمة جسيع االفخاد السكمفيغ بحخاسة القرخ

مغ الذاممػ كالخكممػ كاالفذار كتخؾ انراره خارج القرخ كبالتالي  ميخزا اسساعيل لألميخ السؤيجة
      .   (35) بديػلو أدى ىحا االمخ إلى قتمو

سػاء  في الجكلة جسيع االمػر كاستػعبت ذكيةكانت فقج بخيخاف خانع  أما بالشدبة الى االميخة     
العخش  ميخزاسساعيل أ االميخ , كمغ أكثخ الجاعسيغ كالسدانجيغ لتػلي اجتساعيةكانت سياسية أك 

سيخة لجى االميخ حيجر , كلع تجج أفي نفذ الميمة التي تػفي فييا كالجىا  كانتفقج  , اخمفًا ألبيي
 االميخالء كشمب العفػ مغ ػ الصاعة كال بإضيار فخكضاال  مغ ىحا السػقف لمخالص شخيقة مامياأ

االميخ كنجحت بخجاع , كمشاصخيو تربح مغ مؤيجيوس كإنيا باإلخالص لوُ  فأقدست, (31)ميخزا  حيجر
فعمتو فيسا  كىحا ما كالتخمز مشو ة لقتموكانت تعج الخص في الحكيقة كلكشيا,  حيجر ميخزا بحجيثيا

وإذا رأيت مشي قمة عقل وتقريخ أتسشى إن تعفػا  " إن الشداء ناقرات العقػلفقالت لو ,  (39)بعج 
 . (10)"  عشي وتعتبخىا زلو نداء , وبعج ىحا سػف أشيعظ وال اخالفظ في أي شيء

" أشيجي بأني أول مغ بارك لػلجك بالسمظ واول  كالجتو اخبختخييا أ قجميقبمت  ىاكبعج        
أنخجع بيحه الحيمة كعامميا بمصف  كبالفعل تخك ىحا الذخف العطيع الحج "أمغ يقبل قجم السمظ ولغ 

بمصف وجعمتي خالظ شسخال واخيظ سميسان ميخزا يبايعػني  عاممتشي" بخيخان إن , كقاؿ ليا 
ف آفأقدست لو بالقخ بي يحبظ " أكثخ مسا كان ويػافقػن عمي لتػلي العخش سػف أعدك وأحبظ ا

كتقجيع  الصاعة إلعالفاخاىا كخاليا شسخاؿ  إلحزارعمى ذلظ , كشمبت مشو الحىاب إلى السشدؿ 
مغ حجيقة القرخ إلى خاليا شسخاؿ كاخبختو بسػت  فخخجت,  (16) فأعصاىا االذف بالحىاب الػالء لو

ػجج حيجر ميخزا , كجمبت معيا يمفتاح الباب الخمفي لحجيقة قرخ الحخيع حيث  كسمستو,  كالجىا
لحلظ مشعت ,  ثالثسائة شخكدي كميع ناقسيغ عمى حيجر ميخزا  فديصخكا عمى مخارج كمجاخل الحـخ

, كعشجما شعخ إف جسيع الصخؽ  حيجر ميخزا مغ الخخكج مغ القرخ اك حتى االتراؿ بأعػانو 
مغ القرخ إف  لمخخكجلى داخل حـخ الشداء , فاقتخحت عميو كالجتو إاخخى  مغمقة بػجو عاد مخة

يزع عباءة ندائية عمى رأسو كيقػـ بحمق لحيتو كيختج, ز, الشداء كيخخج كسط الجػار, كيحاكؿ 
ف إ لمحخاس , كلكغ لدػء حطة تع التعخؼ عميو مغ قبل شخز يدسى عمي بيظ كقاؿ (15) اليخب

 . (13) بيغ الجػار,  ختبأم الذخز الح, تبحثػف عشو 
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مغ قبل حديغ قمي خمفا  كقتلمغ بيغ الجػار, ,  جخخ أبخيخاف خانع  االميخة مغ بأمخلحا       
رأسو مغ خمف  كالقي التي لع تفعل شيء , أماـ انطار كالجتو عسمية القتلكشسخاؿ خاف , إذ تع تشفيح 

االميخة كبعج ىحا االمخ أصبحت  , (11) مؤيجيو الح, كانػا كاقفيغ بباب القرخ إلىججار الحـخ 
 . (17)بخيخاف خانع ىي السخأة الحاكسة في القرخ 

التي  كالجتولى دكر إرجاع ىحا الفذل أالعخش كيسكغ  اعتالءفي  ميخزا فذل االميخ حيجر     
االمػاؿ كالجػاىخ السػجػدة في خديشة القرخ  بإعصاءف يقػـ إك , اكصتو بزخكرة البقاء في القرخ 

داخل البالط كبعيجًا عغ مؤيجيو مسا  مغ قبميعالستسالة السعارضيغ لو , كلكشو كجج نفدو محاصخًا 
 .    (11)الى مقتمو كفذل خصة كالجتو في تشريب ابشيا شاىًا عمى ايخاف  أدى

    مغ قمعة  الفاصمة بيغ مقتل االميخ حيجر ككصػؿ مػكب االميخ اسساعيل ميخزا السجةفي ك       
عذخيغ  فييا لسجة مدجػناً  ميخزااسساعيل  االميخ بأذربيجاف شساؿ غخب ايخاف التي كاف  (15)قيقية 

ستسخت لسجة عذخة أ اضصخابات داخمية ايخاف شيجت عامًا مغ قبل ابيو إلعالنو شاىًا عمى ايخاف ,
 , كامػاليع عػائميعحيجر ميخزا يعيذػف حالة مغ الخعب كالخػؼ عمى االميخ , اذ كاف مؤيجك  اياـ

جسيع انحاء كبحلظ شاعت الفػضى في حتى ال يتعخضػا لمقتل , فزمػا اليخكب مغ العاصسة ك 
يو بسػت اب ألعالموبخيخاف خانع خيالة مغ االمخاء التخكساف لقمعة قيقية  االميخة, كقج ارسمت  قدكيغ
ـ كتػجو نحػ 6751 ايار 56القمعة في يػـ الثالثاء  االميخ اسساعيل بالسمظ , فغادر كييشئػهكاخيو 

, أـ 6751 حديخاف 61اردبيل لديارة مقابخ اججاده , كمغ بعج ذلظ تػجو الى قدكيغ فػصميا في 
الحيغ  يغالسشجس كذلظ بشاء عمى رأ, ألسابيعبعج شيخ مغ كفاة ابيو , كلع يجخل القرخ السمكي 

 . (11)التي يجخل فييا الى قدكيغ  السشاسبة الختيار الداعة عميو اأشارك 

االميخة , قامت  الى العاصسة قدكيغ ميخزااسساعيل  االميخكبعج كصػؿ االخبار بقجكـ      
بخيخاف خانع مع كبار السدؤكليغ في الجكلة بالخخكج الستكبالو كتقجيع فخكض الصاعة كالػالء لو , 

في مشدؿ  البقاءيجىا , لحا شمب مشو بة ا سػؼ يكػف اد ميخزااسساعيل  الذاهف إ االميخة كاعتقجت
كالتي حجدىا لو السشجسػف التي  لتتػيجوف تحيغ الداعة السباركة إلى إحديغ قمي خميفة الخمفاء 

 .  (19)مغ العاـ نفدو  أب 55ترادؼ يـػ 

برحبة  (70)شخيفي ميخزا مخجكـ ـ أعمغ السشاد, في صالة 6751 أب 55كفي يػـ الجسعة       
الرالة بتالكة الخصبة بأسع الذاه اسساعيل ميخزا شاىا  أماـسمصاف عمي ميخزا القاجار, بأف يقػـ 

 . (76)بقرخ جيل ستػف السمكي في قدكيغ كلقب بالذاه اسساعيل الثاني  تتػيجوعمى ايخاف , كتع 
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جسيع قادة القدلباش كالحكاـ  حخصسساعيل الثاني أت تتػيج الذاه التي سبق السجةف إ       
عمييا  كعخضػا , بخيخاف خانع االميخة في مشدؿ عمى االجتساعكاصحاب السشاصب العميا في الجكلة 

بػاسصة  ىحه السذاكل كالسعػقات كقجمػا, ليا االمػر السيسة لمجكلة  كشخحػاالسذاكل التي تػاجييع 
 يدتصيع أحج إذ ال ,  تبت بيا حتىبخيخاف خانع  االميخةحديغ قمي خمفا ركممػ الح, عخضيا عمى 

, النيع ادركػا أنيا ستكػف قػة مؤثخة في تػحيج سياسة  (75)اكامخىا  إف يخالفمغ امخاء القدلباش 
خالؿ تشفيح كل الجكلة , كمغ أجل السحافطة عمى مشاصبيع كامتيازاتيع عسمػا عمى ارضائيا مغ 

 . اكامخىا

التي سبقت تتػيج الذاه اسساعيل  بخيخاف خانع خالؿ مجة أربعة عذخ يػـ استصاعت االميخة     
عمى زيادة نفػذىا  ىحا االمخ إف تعيج الشطاـ كاالستقخار لجسيع ارجاء إيخاف ساعج الثاني بالعخش ,

, لكغ  الجكلةاه عمى ادارة شؤكف في مقجرة الذ ضعفاً  ذلظ , مسا سبب مفاصل الجكلة جسيع عمى
كإف يشفخد  لألميخة ىحا الشفػذ تحجيعفي  السشاسبةخح في كضع الخصػات أسساعيل الثاني أالذاه 

 اجتسعػاعمى االمخاء القدلباش الحيغ  كغزبو ىحه الخصػات عشجما أعمغ عغ سخصو كأىعبالحكع , 
الجكلة مغ الشػاحي السالية كاالقترادية الخاصة باألمػر  بجسيع باريخاف خانع كاعالميا االميخةعشج 

 . (73) كاالدارية

 الجكلةبو باريخاف خانع لجى قادة  تستعتكقج ذكخ اسكشجر بيظ السكانة كالشفػذ الكبيخ الح,      
ذ يجتسع معطع االمخاء القدلباش عشجىا إحج ليجخؤ عمى مخالفة اوامخىا , ألع يكغ "    بانو 

عالء لمسمظ أصخيقة السعيػدة , إذ كانػا يخون في الحزػر عمى ىحا الشحػ ويعخضػا خجماتيع بال
كثخ فخامو وابيو مغ تمظ التي كانت أ االحتفالوزيادة في تذخيفة , ورتب وكالء االميخة لسخاسع 

 . (71)يام الذاه شيساسب االول وقج التدم الحزػر والحجاب بالشطام وفقًا لألعخاف السمكية " أتقام 

خييا الذاه أف إك  , فػذ كالقػة لغ يتحققشبخيخاف خانع بأف اماليا بال شعخت االميخة لحا      
سساعيل أ أمخ الذاه, لحا بيجىا سساعيل الثاني سػؼ يقػـ بخالؼ ما كاف متػقع مشو أف يكػف اداة أ

كبخيع عمى ك  بحلظ ,لى قادة القدلباش إ االكامخ مغ خالؿ أصجراه قصع االرتباط معيا بالثاني 
" الع يفيع كاخبخىع  ةبرػرة مباشخ  معو ارتباشيعيكػف  كإفترخفاتيع كاجتساعاتيع مع بخيخاف خانع , 

مغ  ونإيميق بذخف الُسمظ , و  ) العػرات ( في شؤون السسمكة أمخ ال   صحابشا إن تجخل الشداءأ
ن الشداء ال إو , ت السخجل إن يختمط الخجال بديجات البيت الرفػي السمكي العفيفات السحتذسا
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االمخاء  أشمعتوىحه االمػر بيج الخجال وليذ الشداء , لقج  , مػر الدياسةأن تتجخل في إيجػز 
 . (77)"  االمخ ىحاعمى حكيقة ىحا العسل وعميكع تخك 

ىي زيادة نفػذ كقػة ك تقميز نفػذ كسيصخة بخيخاف خانع بالخصػة التالية أعتسج الذاه         
كمغ تمظ الشداء  , بخيخاف خانع لألميخة القرخ السمكي حتى تكػف ىشاؾ قػة مشافدةاالميخات داخل 
كالتي كانت  توسكيشة سمصاف خانع زكج فزال عغ,  خت الذاه شيساسب كعستوأاالميخة سمصانع 

عغ كل  تقاريخاليو  يخفعػف بأف  مخافكيوفأمخ  كمخاقبتيا ,تحخض الذاه عمى تقييج سمصة بخيخاف خانع 
 .  (71) اتحخكاتي

عمى ارساؿ  عسمتبخيخاف خانع  التعدفية تجاه االميخةترخفات الذاه اسساعيل الثاني كاماـ        
 " يالمخيبة بعج الدعادة والكسال لثالثيغ عام مغ الدمصشة جاء فييافييا الكثيخ مغ العتب  لو رسالة

الخغبة في مداعجتو في وكان لجي الكثيخ مغ القػة والشفػذ في زمغ ابي الذاه شيساسب , ولجي 
كقالت لو ردًا عمى جػابو لمقادة القدلباش باف العػرات ال يجب إف يتجخمغ أدارة شؤون الجولة " , 

, " ىحه االفكار فاسجة , ال يسكغ ابجًا لمشداء التفكيخ في الدمصشة عشجما تكػن  بأمػر الدياسة
االمػر بيج مقتجرة احج اوالد السمظ الحي مازالت رائحة الحميب تفػح مغ فسو , ولػال تجخالتي 

لمحكع لع تكغ انتو اصاًل شاىُا إليخان ؟ وما ىػ الزخر بتجخل السخأة  في  إيرالظوسعي في 
بخيخاف خانع  االميخةاحتػت عمى لغة التيجيج مغ قبل  التي كفي نياية الخسالةع " شؤون الحك

" اححر مغ التعخض لسخجرات الدمصشة فيشاك بزخكرة تخؾ نداء البالط الرفػ, عمى حاليغ بقػليا 
 . (75) مغ يشتطخ وسػف لغ تكػن الشتائج  جيجة "

مرادرة  االميخة ل كضع حج لشفػذ جأمغ  أتخحىا أيزاً ت االخخى التي اكمغ االجخاء      
االمػاؿ كاالمالؾ التي كانت تحت سيصختيا , كاعصى لعستو شاىداده خانع مدؤكلية أدارة الحـخ 

ضج االمخاء الحكػر بسا فييع اخػتو  ترفيوسساعيل الثاني بأكبخ حسمة أالذاه  أمخالسمكي , كسا 
فقج   (71)ككاد إف يبيج االسخة الرفػية بالكامل  تيجيجًا مباشخًا لحكسو عجىعالحيغ  , كأبشاء عسػمتو

,  كسا خمع  (79) كخسدة كعذخيغ شخرا مغ اقخبائو في قدكيغ قتل في يـػ كاحج ستو مغ اخػتو
 الرػفية الصائفة عجد كبيخ مغ أبشاءمخ بقتل أ, كسا  حديغ قمي خمفا مغ مشربو كامخ بدسل عيشيو

حتى كصفو بعس السؤرخيغ بالذاه ,  مي خمفاالرتباشيا بحديغ ق شخز (6500)قجر عجدىع بػ
 (16)كلع يشجػ مغ االمخاء سػى دمحم خجابشجه كاكالده الح, تستع بعالقة جيجه مع الذاه  ,(10)السجشػف 
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اما بالشدبة الى قبيمة االستجمػ التي ناصخت اخيو حيجر ميخزا فقج بادرت بصمب الرفح      
كاالستدالـ الكامل مغ الذاه اسساعيل الثاني , كلكغ الذاه أمخ بشيب مستمكاتيع كتجخيجىع مغ كل 

 .  (15)شيء , كأمخ بدسل عيػف بعس زعسائيع 

تدعة  قزائولى إسساعيل الثاني الػحذية أالذاه  كارجع السؤرخ االيخاني احسج تاجبخر سياسة    
عذخ عامًا في الدجغ جعمت مشو شخرًا متسخدًا متعصذًا لمجماء , ككاف يشتطخ كفاة كالجه لكي يشتقع 

مغ  ثسانية عذخ شيخاً حجث بعج تػليو عخش الدمصشة , إذ أنو خالؿ  مغ جسيع اقخباءه , كىحا ما
فزاًل ،  مغ قادة ابيو كرجاؿ حاشيتو حػلولسغ  كبأكامخ يجهبألف شخز ثالثيغ ، قتل نحػ  حكسو

عغ مغ سسمت أعيشيع كاخخكف تع نفييع إلى الخارج , فيسا فزل قدع أخخ اليخكب إلى مشاشق بعيجة 
 . (13) الذاهالػشغ خػفًا مغ بصر  كاالبتعاد عغ

كانت االميخة بخيخاف خانع عمى عمع بتحخكات كإجخاءات الذاه أسساعيل الثاني التي ىجفت       
الذاه عشجما كاف  بخيخاف خانعاالميخة عغ ذكاء كفصشة  عبختحادثة  إلى اقرائيا مغ الحكع , ففي

,   بخيخاف خانع عميو فزمػا االميخةعمى عمع بسعارضة كعجاء بعس شيػخ الرفػييغ لو , كانيع 
كفاتو كعخض جثة شخز يذبيو  بإعالف , عشجما أمخمتعخؼ عمى خرػمو ل ألجل ذلظ كضع خصة

 بالتأكجباريخاف خانع كىي امخأة ذكية ججًا ساكرىا الذظ في ىحا االمخ ، كأمخت أحج أقاربيا االميخة , 
إنو لع يخى مثل  افأخبخىأـ ال ,  تغديموكانت ىشاؾ بقعة سػداء عمى ذراع الخجل الستػفى أثشاء  ما إذا

لكشيا لع تعمق عمييا , في ىحا االمخ  باريخاف خانع بػجػد مؤامخةاالميخة  اقتشعتلحلظ ,  ىحه البقعة
الختيار خميفة لمذاه إسساعيل الثاني ,  اجتساع مغ قبل قادة القدلباشالجشازة عقج  أتساـ مخاسيع كبعج

بغ الذاه الخضيع  ابػ الفػارس شجاع أقتخح بعس زعساء الكبائل إف يتع تشريب أكفي االجتساع 
بانيع لع يخك مغ كالجه سػى  كعبخ أخخكف عغ رفزيع تػلي ابشو العخش قائميغ شاىًا عمى ايخاف ,

حجثت خالفات حػؿ العخش الرفػ, بيغ  كنتيجة لحلظ,  لى العخشإالقسع كالقتل كاالف نأتي بػلجه 
أماـ  احتجتفي حادثة الػفاة ,  شظيا بػجػد بخيحاف خانع كنتيجة عمساالميخة شػائف القدلباش , 

نو إحخمان السمظ الذجاع مغ حقػقو الذخعية ,   ون " كيف تخيجالسعارضة كأشادت بأخييا قائمة : 
بعج ىحه السحادثات دخل الذاه إسساعيل الثاني ، الح, ابغ ممظ ويجب أن يعتمي العخش شخعا " و

مسغ  مغ قادة الكبائل غسي عمى الكثيخأ ة , كقج كاف خمف القاعة مع بعس رجالو بالديػؼ العاري
, كسقط العجيج مشيع تحت قجمي الذاه لتقجيع االعتحار لو ,  شاىجكهكاف حاضخًا في القاعة عشجما 

 . (11)مخ بقتل جسيع السعارضيغ لو في القاعة ألكغ الذاه 
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بخيخاف خانع مغ  االميخةتجخيج  اليادفة إلىسساعيل الثاني في سياستو أستسخ الذاه أ      
كابعج  كامػاليا البالغة مائتي الف دكقية صالحياتيا كنفػذىا , فأستػلى عمى جدء كبيخ مغ مستمكاتيا

 االميخة كسا أجبخ,  (17)عشيا غمسانيا كجػارييا , كسا مشع عمييا مقابمة قادة الجير كرجاؿ الجكلة 
ف إ, كخاصة  تشتقع لشفدياخصة لكي خحت تتحيغ الفأ, لحا  (11)حياة متػاضعة  العيربخيخاف خانع 

لى السحىب الدشي إلسا ابجاه مغ السيل  و ,مغ ترخفات استاءكاالسجتسع الرفػ, كقادة القدلباش ايزًا 
, لحلظ كانت اكؿ ضخبة تمقاىا الذاه أسساعيل الثاني ىػ انفجار الػضع  كاستخفافو بالعمساء الذيعة

ه االكؿ في سياسيو كالح, اراد أعادة االكضاع السحىبية العاـ تجاه ميخ مخجكـ شخيفي مخبية كمدتذار 
إلى ما قبل قياـ الجكلة الرفػية , كبحلظ كقفت السؤسدة الجيشية كالعدكخية ألكؿ مخة في خشجؽ كاحج 
لمزغط عمى الذاه إلقالة ميخ مخجكـ شخيفي فشجحت في ذلظ كالقي في الدجغ , كبعج ىحا الشرخ 

إنيا لغ تكتفي بو , بل تصسح إلى ما ىػ أكبخ مشو بالقزاء عمى  الح, احخزتو قػى السعارضة بجأ
 . (11)لى قتمو مغ قبل خسدة مغ قادة القدلباش إبالشياية  كىحا ما حجث,  (15)نفدو ذاه ال

عمى مقاليج الحكع بعج كفاة الذاه اسساعيل  سيصختيا بخيخاف خانع االميخة استعادت       
 تػليوـ بعج عاميغ مغ 6755تذخيغ الثاني عاـ  51رمزاف السػافق  63الغامزة في ليمة االحج 

 .  (19)قيقية  عامًا قزى نرفيا سجيشًا في قمعة ناىد الثالثة كاالربعيغالحكع , عغ عسخ 

بتجبيخ مغ الح, عجه بعس السؤرخيغ االيخانييغ  وفي حادثة مػت كالسؤرخيغختمف الباحثيغ كأ      
" إن سبب  صفي ىحا الخرػ  كمشيع السؤرخ عبجالحديغ نػائي الح, كتب خانع , بخيخاف االميخة

أي  اوفاة الذاه اسساعيل الثاني كان بأمخ مغ بخيخان خانع إذ إن خالل سشتيغ حكسو لع يكغ لي
, أذ كضع ىحا الخميط مغ الدع  (50) سسدوج بالدع "وتع تدسيسو بػاسصة التخياق واالفيػن ال , دور

 اميخ خاف تخكساف ودمحم خاف تخساؽ استجمػا ودمحم  بسداعجةبخيخاف خانع  االميخةقبل  في اناء مغ
 . (56) االميخة خاف استجمػا كخميل خاف افذار كحديب خاف تأجمػا فزاًل عغ عجد مغ جػار, 

القتل , كىشاؾ اكثخ مغ عسمية فييا  تكىشاؾ اختالؼ بيغ السؤرخيغ في الصخيقة التي نفح     
لسا تجاوز ضمع الذاه اسساعيل الثاني الحج وضاق مشو رجال ركاية في ىحا االمخ , االكلى مشيا " 

ن بخيخان خانع مع اميخ خان وعجد مغ قادة القدلباش مثل مديب خا االميخةالقدلباش , اتفقت 
ودمحم خان خميل وشسخال خان الذخكدي , ولبذ الجسيع مالبذ الشداء , وكان عجدىع سبعة ثع 

تخبخه بأنيع احزخوا لو الفتاة التي  الثاني سساعيلألى الذاه إ رسالة بخيخان خانع االميخةرسمت أ
وشمب  , جسيعاً  بإدخاليغخخيات , فأمخ الذاه اسساعيل الثاني أكان قج شمبيا ومعيا ست نداء 
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حبات االفيػن وحاول غالمو حمػاجى اوغمى مشعو مغ تشاوليا عمى أساس انيا غيخ مسيػرة 
 اواجيدو بخاتسة , فخفس ىحا االمخ وسخى السخجر الدام في جدجه , ومغ ثع جاء القادة الدبعة  

 .  (55)"  عميو

بجافع  لوفق الجائع نو تعخض لمدع مغ قبل حدغ بيظ حمػاجى اكغمى السخاكالخكاية الثانية إ       
تذخيغ  51 مغ اميخ خاف القدلباش , كخالصة ىحه الخكاية إف الذاه اسساعيل الثاني في ليمة االحج

 كاستسخكاخخج برحبة حدغ بيظ حمػاجى اكغمى الح, كاف يحبو كيعذقو , ,  ـ6755الثاني عاـ 
لى بيت إحتى الخبع االخيخ مغ الميل , ثع ذىب كقت الدحخ  في قدكيغ يتسذػف في االزقة كاالحياء

فتخة  الذاه اسساعيل , كفي الرباح حيغ تجاكز الدمصشةحدغ بيظ , ككاف ىحا البيت متراًل بقرخ 
, فقاؿ بعزيع انو مات مدسػمًا  األبجيةذىبػا لسزجعو فػججكه يشاـ نػمتو  , نػمو حجىا السعقػؿ

 .  (53)ق انو اعصي دكاء ثع خشباالخخ ك 

الح, يجب  كما إبجاء رأييا بذأف ذلظ االميخة بخيخاف خانع شمبػا مغفقج كفًقا إلحجى الخكايات      
عمى  الثانياسساعيل  خمف الباب الذاه ػججكاابػاب الغخفة فبفتح  حخاس القرخ أمختف , الكياـ بو

        ، بيشسا كاف حدغ بيظ حمػاجى اكغمى غيخ قادر عمى تحخيظ  , كبعج مجه قريخة تػفي كشظ السػت
 . (51) جدجه

كسيات  أما الخكاية الثالثة فتقػؿ إف الذاه اسساعيل الثاني تػفي برػرة شبيعة بدبب تشاكلو       
عة كىحه الخكاية لع تكغ تحطى بالقبػؿ كالسرجاقية , كىشاؾ ركاية راب (57)االفيػف السخجرة مادة  كبيخة

خاف , ككانت قج كعجتو باف يحل  بأميخبخيخاف خانع كانت عمى عالقة غيخ شخعية  االميخةتقػؿ اف 
اسساعيل الثاني عمى العخش , كعشج تحميل ىحه الخكايات لسعخفة مجى دقتيا كصحتيا  الذاه محل

أ, دافع يتبيغ إف حدغ بيظ الحمػاجى اكغمػ كاف صجيق مقخب لمذاه اسساعيل الثاني كلع يكغ لجيو 
ف الذاه كاف كلي نعستو كاف قتل الذاه لع يكغ برالحو فزاًل عغ ذلظ عشج تػجيو إلمقتل بدبب 

ك مرمحة في أ فائجةنو لع تكغ لجيو أ, أاالتياـ اليو مغ قبل اميخ خاف تخكساف بعسيمة القتل اخبخىع ب
 . (55), كحتى انيع كججكا حدغ بيظ مذمػاًل في غخفة الذاه  (51)قتمو 

أما بخرػص قتل الذاه اسساعيل الثاني مغ قبل أمخاء القدلباش فقج كانت لجييع دكافع كبيخة       
االعجاـ  أحكاـاصجاره  كمغ السسكغمغ غزب الذاه  الخػؼ السدتسخمسذاركة في قتل الذاه , مشيا ل

ع يكغ " لع يكغ ليع أمان مغ غزبو وشجة صػلتو فم ككسا يقػؿ افػشو نصدى ,  بحقيع في أ, كقت
, كحلظ التعرب  (51)يذعخون بالخاحة , وان أي أميخ مشيع يدتجعيو سػف يتعخض لمقتل 
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 , بجرجة كبيخة مع السحاىب االخخى  التدامح عخؼ عشو فقج , تجاه سمػكو في ىحا الجانب السحىبي
 الكثيخ مغ االعجاء خمق لومسحىب الدشي , كىحا االمخ لكتقجيع العػف كالجعع كالسداعجة كبخاصة 

إلى السحىب  التحػؿالستعربيغ محىبيًا كخاصة مغ قبل االمخاء القدلباش , إذ كجيت اليو تيسو 
لى التدامح الجيشي إ دائساً  كيدتجلػف عمى ىحا االتياـ بأف الذاه اسساعيل الثاني كاف يجعػا,  الدشي 

, كامخ بإيقاؼ كمشع  في ايخاف ىل الدشةأ خفع الكثيخ مغ السسشػعات التي كانت تقيج ب كقاـ, 
بالتبخئة مغ االشخاص الحيغ كانػا عمى السحىب الدشي كاخح باضصياد عمساء  الخاصةاالجخاءات 

سساعيل الثاني قج تأثخ بالسيخزا مخجكـ شخيفى شيخاز, أف الذاه إكيحىب البعس الى ,   (59)الذيعة 
الػزيخ , كالف ميخزا مخجـك  الح, درس عشجه العمػـ الجيشية ككاف الذاه اسساعيل قج عيشة بسشرب

 . (10)عمى السحىب الدشي كحلظ  أصبحف يكػف الذاه إكاف سشيًا فيسكغ 

" في اليػم الحي كان شاه في قتل الذاه ىػ  الخئيدي إف الدبب كذكخت بعس السرادر      
ع دس اسساعيل الثاني قج قخر فيو أعالن السحىب الدُشي محلبًا رسسيًا لمجولة وواجب االتباع لو ت

وعج مؤيجي السحىب الدُشي بالجػائد والعصايا وىجد مخالفيو بالسػت وأمخ  ألنوالدع لو , ذلظ 
, كلكغ ىحا الدبب  (16)"  لعغ الرحابة  , لحا عجل قادة القدلباش إلى التخمز مشو وقتمو بإيقاف
باتخاذ جسمة  كأنرارهكثخ مغ مخة قج شسغ مؤيجيو أالف الذاه اسساعيل الثاني كفي  استبعادهيسكغ 

مشيا سظ عسمة بأسسو كنقر عمييا الكمسات التي تجؿ عمى  تذيعو ,مغ االجخاءات التي تجؿ عمى 
 . (15)كاؿ بيتو  ) ع (عمي لألماـ إخالصو

كىشاؾ بعس السرادر تخى إف دكافع القدلباش في قتل الذاه اسساعيل الثاني كانت بدبب       
,  رفس الذاه الرمح مع العثسانييغ كاصخاره عمى حخبيع كىحا االمخ كاف يخفزو االمخاء القدلباش

 مػاصمة الحخب قاـ امخاء القدلباش كبسداعجة مغ نداء الحـخ بقتل عمى كنتيجة لخفزة كإصخاره
 . (13)الذاه اسساعيل الثاني 

ختمف عغ ت تفكان في عسمية القتل مغ قبل بخيخاف خانع دكافع السذاركةلى إما بالشدبة أ        
قاـ الذاه  , ألنيا فقجت مكانتيا كامتيازاتيا كمستمكاتيا كأمػاليا , كالتي  نداء الحـخ دكافع باقي

مغ سانجه  أكؿنيا كانت إكقمل مغ نفػذىا في البالط بالخغع مغ  بسرادرتيا ,اسساعيل الثاني 
لى عخش الدمصشة , فزاًل عغ قتل الذاه ألخييا مغ كالجتيا سميساف ميخزا  لحا كانت إلمػصػؿ 

الذاه بدبب ميػلو السثمية كاصابتو بسخض  يكخىغ فكغما نداء الحـخ االخخيات أحاقجة عميو , 
مغ أعخاض ىحا السخض عجـ رغبتو بسعاشخة الشداء كقزاء اغمب , ك  (11)جشدي ) باراثػيايى ( 
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, لكغ مثل ىحا الدبب ال  (17)القرخ  كىحا االمخ كلج االندعاج مغ قبل نداء, اكقاتو مع الغمساف 
يجفعيغ إلى السذاركة في ىحا االمخ الخصيخ , كيبجكا إف احداسيغ بشياية الذاه كحتسية قتمو , كلكي 

 .ع يبجيغ أ, اعتخاض عمى عسمية القتل حفاضًا عمى امتيازاتيغ كمستمكاتيغ يكدبغ الذاه الججيج ل

التي كانت الدبب الخئيدي في ك  أعاله لحا يسكغ القػؿ مغ خالؿ تحميل االسباب كالجكافع        
كثخ أ, دافع لقتل الذاه بل العكذ كاف مغ أسساعيل الثاني أف الحمػاجي لع يكغ لجيو أقتل الذاه 

فقج كاف مغ السقخبيغ  , الخاغبيغ في بقاء الذاه اسساعيل الثاني ألغخاضو الذخريةاالشخاص 
نتيجة , في قتمو استفادةكانػا االكثخ فبخيخاف خانع كامخاء القدلباش  االميخة ما بخرػصأ, لمذاه

, ألنيا أكثخ االشخاص بخيخاف خانع  االميخةتعخض مرالحيع الذخرية الى الخصخ كخاصة 
سعخفة مالبدات ل أ, اجخاءاتكالجليل عمى ذلظ لع تكغ فقجانيا لشفػذىا كامتيازاتيا , تزخرًا بدبب 

في القزية سػؼ يكذف  االجخاءات كالتحقيق, إذ إف كجػد مثل ىحا سساعيل الثانيأقتل الذاه 
, كىشاؾ مغ شعخ باالبتياج كالفخح مغ نياية حاكع (11)االسساء الستػرشة في عسمية القتل الكثيخ مغ 

خ قتل العجد مغ الشاس كبحلظ أغمق التحقيق في مدألة مػتو الغامزة بل إف ممفًا لع يفتح لحلظ شخي
  . (15)أساسًا 

جاءت صحيحة أـ ال ، فقج  في مػت الذاه اسساعيل الثاني الخكاياتكسػاء كانت ىحه       
التي مارسيا  السذيج الدياسي بعج العدلة لتفخض سيصختيا عمى نتائجيا بعػدة االميخة بخيخاف خانع

 السخة كانت العػدة قريخة كحتى أكثخ تكمفة مسا كانت تتػقعو األميخة الذابة لكغ ىحه، عمييا شكيقيا 
 , إذ كاجيت شانًا داخميًا أخخ ادى في نياية االمخ إلى أنياء حياتيا .

 : م (6711-6755دور بخيخان خانع في عيج الذاه دمحم خجابشجه )  -3

سساعيل أبعج قتل الذاه  مدؤكلية إدارة شؤكف الجكلة باريخاف خانع االميخة تػلتعشجما        
عمى إن الحفاظ عمى " السؤرخ السعاصخ افػشتو أ, نصشدى فقج أكج , الثاني في ضخكؼ غامزة

لى السذاركة الدياسية مغ اجل الحفاظ عمى العخش إكان يشطخ و العخش كان يعج شانًا عائميًا , 
مػت  تمتن خالل فتخة الذيخيغ والشرف التي إو  ايزًا,نيا مغ حقػق الفخع الػارث السؤنث إعمى 
 عسمت, الحي جاء مغ شيخاز إلى قدويغ, خيو دمحم خجابشجهأوصػل  وسبقت سساعيل الثانيأالذاه 
 . ( 11)"فاظ عمى العخش والخدائغ وغيخىسا مغ لػازم الحكعضخوريًا لمح رأتوبخيخان خانع بسا  االميخة
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كمغ االجخاءات السيسة التي اتخحتيا االميخة بيخخاف خانع في سبيل الحفاظ عمى كحجة       
 مػت الذاه اسساعيل الثاني أخفت فقج,  مشع قياـ التسخدات كاالضصخابات الجاخمية في ايخافالبالد, ك 

 .( 19) , كمشعت أنتذار الخبخ خػفًا مغ التجاعيات السحتسمة

ؿ السجة الدابقة كاف كبيخًا بخيخاف خانع عمى االكضاع الدياسية خالاالميخة إف نفػذ كسيصخة       
 .سساعيل الثاني ؟ أستسخت ىحه الديصخة في عيج خميفة الذاه أ, لكغ الدؤاؿ السصخكح ؟ ىل ججا

تجسع  أعالنو بذكل رسسي ,كػشاية قبل  أسساعيل الثاني الذاه مػتخبخ  أنتذار فبعج        
ف يختج, إ القدلباشقادة  أحجبخيخاف خانع  االميخة فأمخت , كشمبػا رؤية الذاه الشاس حػؿ القرخ

لى إلى سصح القرخ كعادة الذاه , فرعج كدعا الشاس إ كالرعػد الثاني مالبذ الذاه اسساعيل
ف تصػؿ إكقج نجحت الحيمة مؤقتًا , كلسا لع يكغ مغ السسكغ  و عمى قيج الحياة, كاخبخىع إن اليجكء

 قدكيغ بخيخاف خانع بالتذاكر مع قادة القدلباش عمى تقديع مجيشة االميخة , سارعت كثيخاً ىحه الكحبة 
كل قدع عمى عاتق أحج القادة , لديػلة  مدؤكلية حفع االمغ في , تكػف  أمشية إلى سبعة مشاشق

 ككحلظ , (90) إليخاف الذاه الججيج لحيغ تعييغخة عمى السجيشة كمشع التػاصل بيغ أقداميا الديص
  . (96)ميخزا  عسمت عمى أشالؽ سخاح السدجػنيغ السؤيجكف لحيجر

بخيخاف خانع عمى تذكيل  االميخةعسمت  , عػدة االضصخابات مخة ثانية  مشعكلغخض        
ضع كبار قادة البالد مغ قبائل القدلباش التخكساف كتكمػ  , مجمذ شػرى إلدارة شؤكف الجكلة

كامختيع باالجتساع في , يع زمع بع عجاءكبخاصة الحيغ كانت عمى  , كاستاجمػ كافذار كذك القجر
صالح التخؾ  شيئًا يكػف فيكنرحتيع بأف يصخحػا العجاء جانبًا كاال يفعمػا  , ساحة الخيػؿ السمكية

االمخ   مدتغميغ الخالفات كاالضصخابات التي قج تحجث بيشيع , مياجسة ايخاف يداعجىع عمىكالتتار 
 . (95) كزكاليا الجكلة الرفػية بيديسةيشتيي  يسكغ إف الح,

بخيخاف االميخة ففي بجاية االمخ كافقت  , سساعيل الثانيا لمذاه ما فيسغ يتػلى العخش خمفاً أ        
حاكع اقميع فارس كالػصي عمى ابي الفػارس شاه شجاع  خانع عمى رأ, قمخانجي اكغمى ذ, القجر

الججيج  بغ اسساعيل الثاني الخضيع البالغ مغ العسخ ثسانية اشيخ باف يكػف شاه شجاع ىػ الذاه
ف يحرل إف تزخب الدكة كتقخأ الخصبة عمى السشابخ بأسسو , ك إ, ك تيا كلكغ تحت كصاي إليخاف ,
 , معطع قادة القدلباش عارض ىحا التخشيحائب الدمصشة , عمى مشرب خميفة الخمفاء أ, ن قمخانجي
عمى قيج الحياة فال يجػز  كأكالده االكؿ دمحم خجابشجه االبغ االكبخ لمذاه شيساسب ماداـنو إقائميغ 
 .   (93)اُلسمظ لصفل رضيع  إعصاء
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 في إيخافبخيخاف خانع عخش الدمصشة  االميخة بالسقابل عخض بعس قادة القدلباش اف تتػلي       
" بػجػد أخي األكبخ يجعل األمخ غخيًبا وغيخ كقالت ليع  لكشيا رفزت ذلظ بدبب ذكائيا الدياسي ,

, إذ كاف  (91)" بالشدبة لي أن أفعل مثل ىحا الذيء مغ مبجأ الرخامة وحكع العقل , مخجح 
مغ عخش الدمصة في إيخاف , لحا  قخيبمػقع  خالؿ الديصخة عمى البالد مغ في مُشرب تفكيخىا

 كنجحت مغ خالؿ , كصػؿ الذاه الججيج لتدمع مقاليج الدمصة حتى بإدارة شؤكف الجكلةاستسخت 
عمى  السباشخ لحفاظ عمى الشطاـ العاـ كاألمغ كاإلشخاؼا مغ اجلالتي قامت بيا  الكبيخةاإلجخاءات 
 . (97) شؤكف البالد

, الى خاليا شسخاؿ  لمجكلة جسيع االمػر السيسة االميخة بخيخاف خانع سشجتبالسقابل أك        
 الفعمية رغع كػنو ضخيخًا عمى اف تكػف الدمصة العخشجابشجه خدمحم  االميخ ف يتػلىأككافقت عمى 

 شخز أل, بعجـ الدساح كأعصت اكامخىا , (91) دمحم خجابشجه باالسع كالمقب كيكتفي االميخبيجىا 
بسخافقتو حتى كصػلو لمعاصسة قدكيغ  السكمفة دمحم ميخزا في شيخاز اال السجسػعة ميخاال لىإبالحىاب 
 تياعشجئح سيخخج االمخاء كالسدؤكليغ بسعي , لى مقخبة مغ قدكيغإمػكب الذاه الججيج  كصػؿ, كعشج 

 . (95)الستكبالو  مع جسع غفيخ مغ الشاس

االميخ  ألخباربخيخاف خانع الى شيخاز بكيادة اسكشجر بيظ قػرجي  اعجتوذىب السػكب الح,       
كتػليو العخش , االميخ كخػفًا مغ إف يكػف اخيو قج  الثانيدمحم خجابشجه بسػت اخيو الذاه اسساعيل 

بل قاـ بدجغ اسكشجر بيظ قػرجي لحيغ كصػؿ عمي بيظ ذك  بالخبخ , لع يفخح كثيخاً  نرب لو فخاً 
  .  (91) قج تػفي الذاه اسساعيل الثاني بأف كتأكج مشو القجر 

باريخاف خانع إف دكرىا قج حاف لتػلى الحكع ىحه السخة دكنسا عكبة في تختيب  االميخة تػقعت      
, فقج كاف العسى في  حالتو الرحيةالذاه الججيج ضعيف بدبب  يا كانت تعتقج بأفالعائمة كخاصة إن

الخغع مغ كجػد االميخ سمصاف سميساف ميخزا اخييا الح, عمى , االسالـ مغ مػانع تػلي الحكع 
لتػلي الحكع , كربسا كاف ذلظ بدبب ادمانو  ىالً أ نو إفانو لع يكغ يشطخ اليو عمى  , يكبخىا بدتة اعػاـ

 .    (99)لمدمصة كىػ ما جعل باريخاف خانع كالقدلياش يخكنو غيخ صالح  , لألفيػف 

عجد مغ السعارضيغ فأف العاصسة قدكيغ ,  باتجاهز مػكبو مغ شيخا فعشج لحطة خخكج      
إلى  وعمى مقاليج الدمصة قبل كصػل بالكبسنػاياىا  إليزاحالػصػؿ إلى الذاه  احاكلػ  لألميخة

الجكلة الح, عيغ بيحا  اعتساد  (600)ميخزا سمساف خاف جابخ, اصفياني  ىؤالء العاصسة , كمغ
 سابقًا كػزيخ معيغ مغ قبل ميج عميا زكجة الذاه دمحم والسشرب الح, كاف يذغم عغ السشرب بجالً 
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في  يابخيخاف خانع فأنو شمب االذف مشباألميخة الجكلة الججيج لع يكغ يثق  اعتساد, كالف  خجابشجه
استأذنظ بالخخوج لسقابمة الذاه لكي ال ليا "  قائاًل إلى شيخاز ليكػف بخفقو الذاه الججيج  الحىاب

 الجكلة ميخزا سمساف خاف مغ اعتساد, إف شمب االذف مغ قبل ت عميِظ "يقػل االعجاء أني تامخ 
 مغ قدكيغ كلقاءالخخكج  كبالفعل استصاعباألماف  ,  يذعخىالكي  لسقابمة الذاه بخيخاف خانع بالخخكج

سمساف خاف  أدرؾ بالخغع مغ مداعي شسخاؿ خاف لسشعو مغ ذلظ ,  في الصخيق , الذاه الججيج
بآف ىحه القػة سػؼ  كعمعبخيخاف خانع كسيصختيا عمى مفاصل الجكلة ,  االميخةكقػة نفػذ حجع 

كزكجتو  كلكي يكػف محل ثقو الذاه ,ميج عميا   الججيج إلى زكجة الذاه الػقتتتحػؿ بسخكر 
 االميخة " انو شالسابخيخاف خانع , كافيسيع  االميخة عمى جسيع السعمػمات التي تخز فأشمعيسا

فقط ,  ودػف لغ يبقى لمذاه سػى لكبففي الجولة  تع بيحا الشفػذ والقػة الكبيخة بخيخان خانع تتس
بخيخان  االميخةباقي نداء القرخ الحي يشطع أمخه بأوامخ كحال وإن ميج عميا سػف تكػن حاليا 

خانع , لحلظ كان البج مغ تجخيجىا مغ جسيع الرالحيات والشفػذ , وان صالح حكػمة الذاه في 
 . (606)"  وتعصيل دورىا تيا ححف اختيارا

قدكيغ بعًزا  العاصسة الح, كاف في شخيقو إلى خجابشجهدمحم  االميخ في غزػف ذلظ أرسل       
 , خانعاالميخة باريخاف لحخاسة خديشة الجكلة ، التي كانت في ذلظ الػقت تحت سيصخة  ورجال مغ
 خانعاالميخة بخيخاف أنرار ك  مبعػثي االميخ دمحم خجابشجه بيغ مدمح نتج عغ ىحه الخصػة اشتباؾك 

فخض  يترخؼ بحدغ نية ، فقخر خجابشجه الدمحم بأف االميخ الح, استذعخ ,  شسخاؿ سمصافبكيادة 
عشجما كصل , ك  السدمحيغ اقخيب مغ أنرارى ياسكشكأف يكػف  خاف االميخة بخيخاف عمى حخاسةال

 لمخصخ كانعجاـ األمغ تعخضػا المحيغ خانع خافباري االميخة أنرارغادر العجيج مغ االمخ  خبخ ىحا
المحيغ كانا يقتخباف مغ بالذاه الججيج كزكجتو معدكخىا لمتخحيب  في عيج الذاه إسساعيل الثاني

 . (605)قدكيغ العاصسة 

 فػر بخيخاف خانع االميخةالذاه دمحم خجابشجه في تصبيق سياستو بالقزاء عمى نفػذ كسمصة  أبج      
          , فعشجما كصل كمغ معو عمى مقخبو مغ قدكيغ في مشصقة   (603) كصػلو إلى العاصسة قدكيغ

بخيخاف خانع التي كانت في  االميخة مع) خذشظ ( , استقبمو كبار السدؤكليغ مغ شػائف القدلباش 
بيغ ـ  حجث المقاء 6751عاـ  شباط 1في يـػ كثخ مغ خسدسائة جشج, , أىػدج ذىبي كسط 

, ماـ اخت زكجيا أصالبتيا كقػتيا  إضيار,  كفي ىحا المقاء حاكلت ميج عميا زكجة الذاه  األخػيغ
 بخيخاف خانع تسمكيا الغخكر االميخةنيا قبمت يجاىا , لكغ إدب حتى أالتحية عمييا بكل  كالقت

خييا أ اـ مغ قبلباىتسبخيخاف خانع  االميخة كلع تخحب بيا كسا يشبغي , بالسقابل لع تحع كالغصخسة
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عاـ  شباط 65ي فكبعج ىحا المقاء تع تتػيج االميخ دمحم خجابشجه شاىا عمى ايخاف ,  خجابشجه الذاه دمحم 
 . (601)  خانع     بخيخاف االميخة  بتجبيخ مغـ 6751

 كاف البج إف يقع الرجاـ الح, لع تعيجه الجكلة الرفػية مشح إف ضيخت االحجاثكنتيجة ليحه       
بيغ ندػة الذاىات  برػرة عمشية , كلع يكغ قج سبق حجكثو الجشذ االخخفيػ صجاـ  عمى الداحة

الدابقيغ الح, كاف بصخيقة متدتخة , أما ىحه السخة فقج كاف بصخيقة عمشية بعج إف شعخت ميج عميا 
 ه لمتخمز مشيابخيخاف خانع , لحا بجأت خصػاتيا باالتفاؽ مع زكجيا الذاه دمحم خجابشج االميخةبخصػرة 

 . (607) كالقزاء عمييا

 كاختو كتأثيخىا الكبيخ عميو , بيغ خياريغ زكجتو خجابشجه فقج كقعالذاه دمحم بالشدبة إلى  أما     
بخيخاف  االميخة كلكغ نطخًا لألخبار الدابقة عغ كسيصختيا كنفػذىا الكبيخ عمى جسيع مفاصل الجكلة ,

 كمجمذ الذػرى الح, كاف يتألف مغ كبار شخريات شػائف عمى الحكػمة التامةخانع كسيصختيا 
 مفاصلعغ  ألعجاد الخصط الكفيمة ألبعادىاالذاه  بجأاكامخىا , لحا  يخفزػف الحيغ لع يكػنػا  القدلباش
الػزيخ سمساف  كىػ شخز تجخيجىا مغ أىع ركائد قػتيا التي تعتسج عمييا , مغ خالؿ (601)الجكلة 

لى جانب الذاه دمحم إ يقف رجاًل ذا ذكاء كدىاء كحكسو الح, أصبحكاف  الح,جابخ, االصفياني 
 . (605)كزكجتو  خجابشجه

ميج  توة كبجافع مغ زكجشبعج كصػؿ الذاه دمحم ميخزا لمعاصسة قدكيغ كتػجيو إلى مقخ الدمصك     
كاف يقصع رأسيا كيعمق باغتياؿ ثالثة اشخاص ىع بخيخاف خانع  دخيةال هاكامخ  أمخ بأصجرعميا , 

كخاليا شسخاؿ  عمى رمح عشج بػابة قدكيغ كىػ ممصخ بالجـ مع شعخ اشعث لكي يذاىجه الجسيع
 . (601)كابغ الذاه اسساعيل الثاني لو مغ العسخ سشو كاحجة 

بخيحاف خانع عمى الخغع  االميخة سحب ىػدجكعمى أثخ ىحه االكامخ الدخية التي مغ خالليا      
الذاه دمحم خجابشجه بأف تكيع في مدكغ مخبييا  مشيا شمب, ك  (609),  حخاستيا التي ابجتيامغ السقاكمة 

ليا  , بالسقابل أصجر اكامخه ألميخ خاف  اً كالح, كاف مغ ضسغ امالكيا كمقخ , خميل خاف أفذار 
, ثع اصجر اكامخه الى خميل خاف أفذار   (660)اليو بالكبس عمى خاليا شسخاؿ كقصع رأسو كارسالو 

 االميخةمؤيجييا كالػصي عمييا مشح عيج الذاه شيساسب االكؿ بقتل  كالح, كاف فيسا مزى مغ
أفذار  خانع في شخيقيا إلى مشدليا عشجما اعتخض خميل خاف خاف, ككانت االميخة بخي بخيخاف خانع

كأتباع خميل خاف خانع باريخاف  حخاس االميخة الرخاع العشيف األكؿ بيغ فحجث شخيقيا , كأتباعو
يرف قسي السذيج عمى  , يع يأخحكنيا بعيجاتكتخكاالميخة  علي استدمستما  أفذار ، كلكغ سخعاف



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
316 

 

316 

إلى إعادتيا إلى  حخاسيا، أصخ  االميخةعخبة  خميل خاف افذارعشجما أخح حخاس  الشحػ التالي:
 , خخاال استخجمػا فيو سيػفيع ضج أحجىع الح,إلى الحج  بيشيع حجث شجارثع  , مكاف إقامتيا

 كُنقمت عخبتيا إلى مشدؿ خميل خاف حخاسيا كاستدمست لسريخىا ، خاف  بخيحاف خانعاالميخة أكقفت 
(666) . 

ىحه  مقابل, ككاف  (665)ـ ثع قصع راسيا 6751فخشقيا في مشدليا في مشترف شيخ صفخ عاـ    
, ككاف عسخ بخيخاف خانع  الخجمة عذخة آالؼ تػماف نقجًا كمستمكات األميخة التي تست مرادرتيا

 قتل كىػسساعيل الثاني الح, أ الذاه بغأ الترفية كسا شسمت عسمياتعشج قتميا ثالثيغ عامًا , 
خخى كانت تشافديا في أ ة, كىشا قتمت باريخاف خانع كلكغ ىحه السخة عمى يج اميخ  (663) العسخ صغيخ

 الػصػؿ لمدمصة .

لع تأخح بعيغ االعتبار الدكجة ,  كىي تخصط لمديصخة عمى مقاليج الدمصة بخيخاف خانع       
ىحا الخصأ قج كمفيا ك مخاكد القػى في القرخ الرفػ,  إلى لمػصػؿالخرسة التي اصبحت تشافديا 

مغ  امتمكتو لساتاريخ الجكلة الرفػية  فيكأقػى امخأة  صشفتفتخة السخأة التي  انتيتحياتيا  , كبيحا 
 ك مغ تجبيخىا .أكسيصخة , إذ لع يكغ يشرب شاىا إليخاف خالؿ حياتيا اال كاف بأمخىا  قػة كنفػذ

               م ( :6711-6755دور ميج عميا  في عيج الذاه دمحم خجابشجه )  السبحث الثاني :

ـ في عيج شاه شيساسب 6735ميخ عبجهللا خاف السخعذي كالي مازنجراف عاـ  ابشوىي      
 . (661) لى االماـ زيغ العابجيغ )ع(إكالسذيػر بديج قػاـ الجيغ كالتي يرل ندبو 

 حجث زكاجيا مغ االميخ دمحم ميخزا ) خجابشجه ( عشجما كانت حكػمة مازنجراف تحت سمصة        
أف يقاتل أبشاء عسػمتو كاألقارب مغ أجل الحرػؿ  عميوكاف ك ,  ميخ عبجهللا خاف مخعذيكالجىا 

كحاكع ججيج  سمصاف تعييغ أبغ عسو ميخ مخادب كأمخ عدلو, لكغ الذاه شيساسب االكؿ  عمى الدمصة
 , لى حجكث خالفات بيغ ميخ عبجهللا خاف مخعذي كابغ عسوإىحا االمخ  عمى مازنجراف , ادى

الذاه شيساسب االكؿ ,  مغ الء عمى حكػمة مازنجراف بسداعجةاالستي سمصاف كاستصاع ميخ مخاد
 أمخ كلسشع االضصخابات كارقو الجماء في مازنجراف , ميخ عبجهللا خاف الصاعة لمذاه اعالف بعج لكغ

, لكغ بعج مجة قريخة عاكد ميخ عبجهللا خالفة  الصخفيغبتقديع حكػمة مازنجاف بيغ  الذاه شيساسب
عع ميج خاف أراد  بعج كفاة ميخ عبج هللا, ـ 6715مسا أدى الى قتمو عاـ  سمصاف , مع ميخ مخاد

سمصاف نجح في  ميخ مخاد لكغ , جيايفي مازنجراف كتدك  تبقى ميج, عمي ميخ قػاـ الجيغ ، أفعميا 
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ف إبقائيع في مازنجراف إيعتقج  , ألنو أنو مغ األفزل إرساؿ ميج عميا إلى قدكيغ مع إخػتيا إقشاعو
قج يدعػف لالنتقاـ لسػت كالجىع بسداعجة ميخ قػاـ الجيغ إنيع خػًفا مغ  كذلظ مخ الحكيع ،ليذ باأل

 . (667) السديج مغ إراقة الجماء بيغ السازانجرانييغ يدبب كىحا االمخ

 بالط شاه شيساسب األكؿ عبج الكخيع كميخ عديد إلى ميج عميا كإخػتيا ميخ لحلظ تع أرساؿ      
 دمحم ميخزا ) خجابشجه ( البشو االميخ بتدكيجياكأمخ  عمى الفتاة الرغيخة ، الذاهاشفق قدكيغ ، إذ ب

 . (661)كانجبت لو سمصاف حسده كعباس ميخز  ـ6711عاـ 

ميج  تكذىب , كحاكع عمى خخاساف ميخزابتعييغ كلجه االميخ دمحم أمخ  الذاه شيساسب االكؿ     
معو كسكشػا في عاصستيا ىخاة , كاثشاء اقامتيع فييا أنتذخ مخض الججر, كاصيب  اعميا مع أكالدى

مقاليج الدمصة  باستالـىشا بجأت ميج عميا مغ , ك  ضخيخاً صبح أثخه أكعمى  , بو ميخزااالميخ دمحم 
سع االميخ ألى كبار قادة الجير الجكلة في خخساف بإكالحكع , كعسمت عمى أرساؿ الخسائل كالكتب 

 . (665) ميخزا دمحم

بالعسى  ميخزاـ بإصابة االميخ دمحم 6753لى الذاه شيساسب االكؿ عاـ إكبعج كصػؿ االخبار     
االميخ عباس  ككلجىا زكجتومع  بأرسالو,  أمخ  في خخاساف ككجػد خالفات بيشو كبيغ قائج الجشج

ا االخخ االميخ حسدة ف يكػف ابشيإعمى  , لى كالية فارسإسشة كاحجة  آنحاؾ ميخزا الح, كاف عسخه
,  مع بعس قادة القدلباش بػصايةليتػلى شؤكف كالية خخساف  مغ العسخ ثساف سشػات البالغميدا 

ألنو ال  بسخافقتيع ,ف يدسح البشيا االميخ حسدة ميخزا إشمبت ميج عميا  مغ الذاه  شيساسب االكؿ 
, كاف يبق ابشيا االخخ االميخ عباس ميخزا  يحتسل فخاؽ كالجيو كسػؼ تعتل صحتو إذ ابعج عشيسا

شفاًل رضيعًا ال يدتصيع إف يذعخ بسخارة ما يذبو اليتع , فػافق  الزاؿألنو , ليكػف كاليًا عمى خخاساف 
 .  (661)الذاه شيساسب االكؿ عمى تعييغ عباس ميخزا عمى كالية خخاساف 

 عمىكانت ليا نفػذ كبيخ  "عغ شخرية ميج عميا  ( Roger Syuri)  كتب ركجخ سيػرى      
جسيع مفاصل الجولة , وكحلظ ولجىا االميخ حسدة ميخزا الحي شغل مشرب وكيل الجيػان االعمى 

الجولة سميسان خان , ىحا الشفػذ كان قبل تػلي  اعتسادويقػم بختع الػثائق الخسسية فػق ختع 
لى إمتفاخخة كحلظ بشدبيا العمػي الحي يرل  , زوجيا الذاه دمحم خجابشجه عخش الجولة الرفػية

 . (669) االمام زيغ العابجيغ بغ االمام الحديغ عمييسا الدالم "
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, فزاًل عغ بعج استالمو الحكع  ميج عميا مخض زكجيا الذاه دمحم خجابشجه الحكع استغمت      
كبدبب ,  (650)انيمػر البالد بسداعجة ميخزا سمساف الجابخ, االصفيألتديخ  , صغخ عسخ اكالدىا

نفديا حاكسًا مصمقًا إليخاف , لحا اخحت ترجر االكامخ الحكػمية  اعتبختامخأة قػية الذخرية  كػنيا
ب الحكاـ يلى كبار مدؤكلي الجكلة كقادة القدلباش , كشخعت بعدؿ كتشرإلخجػع اكالعدكخية دكف 

 (656) كا نفػذىع كمخاكدىع الدياسية, كىحا االمخ سبب ليا الترادـ مع قادة القدلباش الحيغ فقج كالػالة

كعمى سبيل السثاؿ أشمقت سخاح خاف احسج كيالني الح, كاف مدجػنًا في قمعة اصصخخ ,     
كزكجتو احجى بشاتيا كأعادتو إلى حكػمة اقميع كيالف , ثع عيشت خادميا مدؤكاًل عغ الجيػاف السمكي 

(655)  . 

في  ىػ نجاحياميج عميا  ضجقادة القدلباش  حفيطةكمغ الخصػات االخخى التي اثارت     
, كقدست   (653) مدعاىا بجعل ابشيا االميخ حسدة ميخزا كليًا لمعيج فزاًل عغ ككالة الجيػاف االعمى

السشاصب الحكػمية بيغ كبار الذخريات السػاليغ ليا , إذ مشحت سمصاف حديغ خاف شاممػا ادارة 
عمى ابشيا االميخ عباس ميخزا  كصياً كابشو عمي قمي خاف كػركاف شاممػا مشرب  , حكػمة قدكيغ

اميخ خاف مػصمػى تخكساف الح, ساىع في قتل  صيخىا خخاساف , كعيشت كشخقيحاكع ىخاة في 
, كمخشج قمي سمصاف استاجمػ بغ شاه قمي خاف يكاف الح,  تبخيدعمى  حاكساً الذاه اسساعيل الثاني 

ًا عمى سيدتاف بعج قتل ابيو في زماف اسساعيل الثاني حاكسًا عمى الخدر كخػاؼ كاف قج عيغ حاكس
, كقدست أذربيجاف بيغ أسساعيل خاف كشاه قػلي اخػ, اميخ خاف , كابشو مخاد خاف  خخاساف كغخبي

 . (651) , كابخاليع تخكساف

لكتب كاالكامخ السدؤكؿ عغ ختع الجكلة في القرخ كاالستيالء عميو , لحلظ اصبح تحخيخ ا كشخدت
 . (657)مغ قبل ميج عميا  كالتػقيع عميياالحكػمية 

كبالتالي اصبحػا ناقسيغ كغيخ  , ثخ ىحا االمخ فقج الكثيخ مغ ىؤالء مشاصبيع كامتيازاتيعأكعمى   
  . (651)مشيا  لمبالد , لحا كانػا يتحيشػف الفخص في سبيل الخالص ادارتيا عغراضيغ 

بخيخاف خانع كالعكبة الػحيجة في شخيقيا لبجا مخحمة ججيجة  مشافدتياتخمرت ميج عميا مغ       
ت ميج عميا أ, لحا بج (655)فييا عمى عجد الذاه دمحم خجابشجه  اعتسجتفي تاريخ الجكلة الرفػية 

مثل  ,الخاصة  أمالكيابالتفخد بالحكع كاالستيالء عمى الكثيخ مغ االراضي كجعميا مغ ضسغ 
 ليا دار جخيب كىميخكد كخػار فزاًل عغ مشاشق كاشاف كشالقاف , سببتمشاشق سسشاف كدماكنج كى



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
319 

 

319 

بعج  ىحه الدياسة الكثيخ مغ السذاكل مع قبائل القدلباش الحيغ فقجكا الكثيخ مغ اراضييع كمستمكاتيع
 . (651) إف أستػلت عمييا ميج عميا

ا خاللي عسمت, كالتي سػى ثسانية عذخ شيخًا   تجـف سيصخة ميج عميا عمى مقاليج الدمصة لع إ    
تػفيخ الطخكؼ السشاسبة لتػلية ابشيا السحبػب حسدة  كافتحقيق ىجفيغ رئيديغ , االكؿ  مغ أجل

ميخزا كالية العيج , كاليجؼ الثاني اعتقاؿ ميخزا خاف كالي مازنجراف , ككاف ىحاف اليجفاف يتعارضاف 
حكاـ  استياءتدبب في  يساتحكيقمع مرالح كتصمعات القدلباش , كاف اصخار ميج عميا عمى 

 .   (659)القدلباش 

 , إذ حسدة ميخزا كالية العيج بعج زكجيا عسمت عمى تػليتحقيق ىجفيا االكؿ مغ أجل ك        
نيا أ بحريعة إلى العاصسة قدكيغ , عباس ميخزا مغ ىخاة االميخ امخت باستجعاء ابشيا االصغخ 

إف  كما,  إلحزارهلى ىخاة إ بالدفخ خالو عبجهللا خاف السازنجراني , كأمخت كزكجيا في شػؽ لخؤيتو 
إن ُممظ كأحتج بقػلو "  , عباس ميخزا اليواالميخ خاف عغ تدميع  قمي عمي أمتشعحتى  اليياكصل 

و أحج االمخاء ألى حجود خخاسان وما وراء الشيخ والتخكدتان , وكمسا كان ولي لمعيج إ ىخاة يرل
فزل أالكبار مكيسًا بيخاة , كمسا كان ذلظ مجعاة الستقخار االمػر في تمظ السشاشق , وىحا 

 . (630) لسرمحة الجولة كميا

عباس ميخزا كػرقة ضغط  االميخ ف يدتخجـ قادة القدلباشإميج عميا في الحكيقة  خذيت       
لى العاصسة قدكيغ كقتمو , لكغ قادة إ ة غ ىخا م أعادتوعجة مخات كلحاكلت ف,  عمى الحكػمة السخكدية

كانػا في  مسغعمي قمي خاف شاممػ كمخشج قمي خاف استاجمػ  كعمى رأسيع شػائف استاجمػ كشاممػ
,  (636)خاف شاممػا  قمي ىحا االمخ , كخاصة حاكع ىخاة عمي تشفيح خجمة االميخ عباس ميخزا رفزػا

 يعبحجة إف بقاء االميخ عباس ميخزا في ىخاة يسشع االكزبظ مغ شغ اليجسات عمييا , لكغ ىجف
الػقػؼ بػجو قبائل التخكساف  , كاف ة بقاء عباس ميخزا في ىخا أكاصخارىع عمى  الخفسالحكيقي مغ 

ة بػجػده عمى , لسا يذكمو االميخ مغ قػة معشػيكالتاكمػ التي كانت السشافدة المخاء شاممػ كاستاجمػ 
, كبالتالي يختل ميداف القػى في غيخ , كالتي قج تزعفيع عشجما يغادرىارأس الدمصة في ىخاة 

" إن ىخاة  لحا ارسمػا رسالة شفػية الى ميج عميا مفادىا, (635)صالحيع , فعسمػا بجج عمى ابقاءه فييا 
يػجب االتفاق التام بيغ حكام  مشح بجاية الجولة الرفػية يػجج بيا أحج االمخاء الكبار , وإن وجػده

 فإذامشاشق خخاسان السختمفة , وبأوامخه يسكغ فس السشازعات والخالفات التي قج تشذأ بيشيع , 
لى قدويغ فدتطيخ عمى الدصح مغ ججيج الخالفات العجيجة التي كانت إ ميخزا عباساالميخ رحل 
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ليجػم االوزبظ عمى  مييأ الػضعيكػن قائسة قبل ذلظ في خخاسان بيغ شػائف القدلباش مسا 
 . (633)"  مشاشق خخاسان

خالء خخاسان مغ وجػدة أ أليسكغ ألنو , ن تشرخف عغ ىحا الخأيإن عمى ميج عميا إ "     
ن عمييا ان ال ترخ عمى ىحا االمخ واال إ, و  العطيسةن ىحا ليذ برالح السسمكة إالسبارك , و 

 . (631)الجولة "  ألحكامًا خجام ومصيعيغ تخسل احجًا ليحا الغخض , عمسًا بانشا جسيع

مغ إف يقػـ القدلباش بتعييغ االميخ عباس  ميج عميا الذاه دمحم خجابشجه كزكجتوإف خذية        
مغ ىخاة الى  ساأبشي أعادةمججدا في شمب دفعيع ميخزا كػصي لمعخش بجاًل مغ االميخ حسدة ميخزا , 

 ( نطخ آقا يجعى) ميج عميا  احج غمساف كالجىا ارسمت, كليحا الغخض قدكيغ برػرة مدتعجمة 
كبار القدلباش كخاصة االستجمػا كالذاممػا كمشيع  مغ كاجو معارضة شمبيا , لكغ السيسة هلمكياـ بيح

 يداعجىعكشمبػا مغ آقا نطخ بأف  , مختمفة كبحججحاكع خخاساف كىخاة مخشج قمي خاف استجمػا 
اس ميخزا مغ ىخاة , لكغ شػائف التخكساف االستجمػا الحيغ االميخ عب بأعادهبتغييخ رأ, ميج عميا 

االميخ  بػجػب أعادةميج عميا  أصخكا عمى كالية العيج , حسدة ميخزا االميخ تػليوكانػا مغ مؤيج, 
غزب  أثارة مسا ادى إلى , كمفت ابخاليع بيظ كلكشو رفسالغخض  ليحاإلى قدكيغ ,  ميخزا عباس

خاف  لى مختزى قميإ , كأسشادىاقمي خاف مغ كالية خخاساف كىخاة كقخرت عدؿ مخشج  , ميج عميا
العاصسة قدكيغ , الح, لع يشجح بسيستو  لى إ ميخزا عباساالميخ  إلعادةحاكع مجيشة مذيج كالسؤيج 

 . (637) بعج رفس قادة القدلباش أعادتو

 عشجما استجعت ,لى قدكيغ إاالميخ عباس ميخزا  أعادة ميسةلتشفيح  ميج عميا خخ محاكالتأك    
ككبختو , خاف كاحج كبار رجاؿ البالط الرفػ, بقدكيغ  قمي سمصاف حديغ خاف شاممػا كالج عمي

لى العاصسة , فصمب إحزاره أبزخكرة العسل عمى  , كشالبُتوعباس لألميخ عمى احتجاز ابشو 
يخزا كلكشو قاؿ االميخ عباس م بإحزار لمكياـ , ىخاة  إلىشيخ يتػجو فييا أسمصاف حديغ ميمة ثالثة 

" إذا كان جسيع امخاء خخاسان يجسعػن عمى عجم السػافقة عمى رحيل االميخ عباس الى  الي
لى ىخاة إ, كسافخ سمصاف حديغ خان إن يفعال "  قمي قدويغ , فساذا يخجى مشو ومغ ابشو عمي

,  بتشفيح اكامخه زعساء خخاساف , لكغ ميستو صاحبيا الفذل بدبب رفس االميخ عباس إلعادة
" إن فذمت في  ماـ تيجيج ميج عميا إذا فذل في ميستوأ مػقف صعبكأصبح سمصاف حديغ في 

واعادتو الى قدويغ , فال داعي  ميخزا عباساالميخ خان في االفخاج عغ  قمي أقشاع ابشظ عمي
 .    (631)لعػدتظ انت االخخ ولتبق في خخاسان كحلظ " 
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اقشاع ابشو كلكغ دكف ججكى ,  , محاكالً مصاف حديغ في ىخاة فتخة كاماـ ىحا التححيخ بقى س    
فقج , يصل  كالح, لعيخمرو مغ ىحا السأزؽ  حالً  أك يججىشاؾ لعل االحجاث تشفخج  فأضصخ لمبقاء

مغ اقخبائيا  كعجداً ميج عميا مع كالجتيا  اقتمػ بأف أمخاء القدلباش في قدكيغ قج  االخبارجاءتو 
لى إالسازنجرانيغ , كبحلظ تػقف سمصاف حديغ خاف عغ مصالبة ابشو بتدميسو عباس ميخزا كعاد 

 . (635)قدكيغ 

 بجايةكاف  , قتمو مغ أجل االميخ عباس ميخزا لمعاصسة قدكيغ عمى أعادةإف اصخار ميج عميا     
مغ  عسل القدلباشإيخاف , لحا الخالؼ بيشيا كبيغ القدلباش الحيغ تزخرت مكانتيع كمرالحيع في 

القراص مغ بكخاصة بعج اف حاكلت تشفيح ىجفيا الثاني كىػ رغبتيا  , اجل القزاء عمى نفػذىا
كالجىا كمرادرة اراضييع , فقج كاف كالجىا ميخ عبجهللا خاف في عيج الذاه شيساسب االكؿ  ةقتم

بغ عسو شاه ميخ أاكامخه إلى  الذاه صجرأ , الصاعة لو تقجيعحاكسًا عمى مازنجراف كبدبب عجـ 
دى إلى قتمو كتػلى أكلكشو رفس ىحا االمخ مسا  ,عغ الحكع  توسمصاف مخاد ميخ شاىي  لتشحي

 الح, تػفي قبل تػلي الذاه دمحم خجابشجه العخش لى سمصاف محسػدإمازنجراف كبعجىا  حكعسمصاف مخاد 
ا خاف , لحلظ كانت ميج عميا تشطخ الى اقميع , فانتقل الحكع إلى ابشو سمصاف دمحم السذيػر بسيخز 

مازنجراف باعتباره جدء مغ أرث ابييا , لحا تعتبخ أبغ عسيا الح, يحكع االقميع مغتربًا ألرثيا , كال 
 . (631)تػجج أفزل فخصة الستخجاعو كىي ممكة البالد كالحاكع الفعمي 

إلى ابشو سمصاف دمحم  جراف مغ عسيساعمى قتل ابييا كفقجاف مازن انتقل حقجىاكبحلظ انتفل         
لمكياـ السذيػر بسيخزا خاف كىػ مغ الدادات السخعذية كمعخكؼ عشو بتجيشو كزىجه , ككانت حجتيا 

ىي عجـ مبايعتو كمباركتو لمذاه الججيج , كقج ىخب ميخزا خاف إلى قمعة فيخكز خانو بعج  بقتمو
نو إإلى شاه ركخاف لكشو رفس كػنو يخى  بجايةً سساعو ىحه االخبار , كاسشجت عسمية قتل ميخزا خاف 

 . (639) مياـ ىكحامغ تشفيح  اً عمى مقامأ 

لذاه دمحم خجابشجه الح, ا عشجميج عميا شكػى  قجمت كبدبب رفس شاه ركخاف ليحه السيسة     
 مشيا كمعو ثالثيغ شخز إلى قمعة فيخكز خانو إلخخاج ميخز خاف اف, فحىب شاه ركخبالتشفيح امخه 

 بعجـ تعخيس حياتو لمخصخ االماف ءهستصاع اخخاجو بعج اعصاكبعج مفاكضات بيغ الصخفيغ أ, 
,  ىحا االمخ مغ اندعجتاألماف  بإعصائوبعج معخفتيا بأنو خخج مغ القمعة ك ,   إلى ميج عميا كأعاده

لسخاس القراص مشو , كلكػنيا صعبة اك خخاجو مغ القمعة بالقػة كقتمو مباشخة أ فيألنيا كانت تصسح 
كشجيجة الغزب ارسمت بعس مغ القػرجياف لجمبو لبيتيا , فػافق عمى الحىاب معيع ضششًا مشو بعجـ 
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ردكد فعل  الى مسا أدىـ , 6759قتمو مغ قبميا , لكغ بعج كصػلو إلى السجيشة قامػا بقتمو في عاـ 
يعػا الػفاء بػعجىع كازداد غزبيع النيع لع يدتص في اليػـ التالي ,  غاضبة مغ قبل قادة القدلباش
 .   (610)بالحفاظ عمى حياة ميخزا خاف 

شسل جسيع االشخاص الحيغ , بل تقف ميج عميا عشج ىحا الحج في التخمز مغ مشافدييا لع       
ابي الفػارس شجاع ابغ الذاه اسساعيل الثاني كلع يكغ عسخه قج  يعمشك  ييجدكف سمصتيا كنفػذىا ,

تجاكز الدشة كمعو قمخانجي اكغمي بيظ ذ, القجر الح, كاف مكمف بسخاقبة االميخ دمحم ميخزا قبل 
أصجرت  الػقت, كبعج تشريبو شاىا عمى إيخاف تع العفػ عشو , لكغ بعج مخكر بعس  شتػليو العخ 

 . (616) ىشاؾ صخخ كقتموصالكبس عميو كارسالو إلى قمعة اميج عميا اكامخىا بألقاء 

ىي تعامميا  , قادة القدلباش عمى ميج عميا بذكل كبيخ تغزبأ كمغ الحػادث االخخى التي      
, الح, قاـ بفخض  مغ حاكسيا دمحم خاف تخكساف شاكيغمع شكػى اىالي كاشاف الحيغ جاءكا الييا 

سمػؾ دمحم خاف في  لجشة لمتحقيقمخت بأرساؿ أ ذلظكعمى أثخ ,  ضخائب باىطة عمى الدكاف
, مغ جانبو حاكؿ أىالي كاشاف  شكػى السحققيغ عشج عػدتيع  كقج أيجتخكساف مع اىالي كاشاف , 

ضصخ الذاه دمحم أبصمب العفػ مغ ميج عميا لكشيا لع تدتجب لتػسالتو , مسا  كجودمحم خاف حفع ماء 
تفق مع عجد مغ امخاء أدمحم خاف تخكساف الح,  ىحا القخارأزعج لى عدلة مغ مشربة , إخجابشجه 
امخاء القدلباش الكياـ بو  ,  يخيجالتي أشمعت عمى ما ,  ضج ميج عميا  عمى االتحاد كالعسلالقدلباش 

بعدليع مغ  أكامخىا عغ شخيق الذاه الح, لع يكغ يخفس ليا شمباً كبخصػة استباقية أصجرت 
 . (615)فدييع مشاصبيع كتقجيع العػف الى مشا

م 6751في الحخب بيغ الرفػييغ والعثسانييغ عام  "كتب نرخ هللا فمدفي عغ ميج عميا       
, بعج إن وصمتو االخبار بأن   (613)م ( 6757-6751)  الدمصان العثساني مخاد خان الثالث

 االوضاع في إيخان غيخ مدتقخة, ورغبة إيخان في عجم احتخام بشػد معاىجة زىاب , لحا وجج
عمى في ىحه الطخوف الفخصة التي ال تعػض لتحقيق انترارات ومكاسب  الدمصان العثساني

تقجمت لحلظ ,  م6751عام  ايار 1فقخر أعالن الحخب في  الجولة الرفػية , أراضي حداب
بجير مجيد بالفخسان والسجفعية ومجعػم بدبع مغ الدفغ  بكيادة مرصفى باشا القػات العثسانية
خة غادرت ميشاء شخابدون واحتمت مجن كخجدتان وشيخوان وقمعة قارص ثع دخل الكبيخة والرغي

حيث دارت معخكة شاحشة بيغ الجيذيغ الرفػي والعثساني  جمجيخالى قمعة  ووصمتالقػقاز 
تقجمت القػات العثسانية واحتمت قمعة ومغ ثع م , 6751 اب 61انترخ فييا مرصفى باشا في 
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شيخوان واستػلى عمى قمعة شساخى وباد كػبو وارس ومغ ثع الى  تتفميذ ومجيشة كػرى ووصم
م لقزاء فرل الذتاء فييا , وبعج وصػل خبخ اليدائع 6751عاد الى مجيشة ارضػم في شػال 
لمجير الرفػي باالستعجاد لسػاجية الجير العثساني ,  اوامخىاالرفػية إلى ميج عميا  , أصجرت 

االميخ حسدة ميخزا وكبار قادة الجولة والقدلباش  بخاالك وسار ىحا الجير بكيادتيا مع ولجىا
م  واستقخت جحافل الجير الرفػي في مجيشة قخاباخ , في 6711واتجيػا نحػ اذربيجان في عام 

ىحه االثشاء اغارت قػات مغ التتار بكيادة عاد لكخاي خان الحي شمب مشو الدمصان العثساني 
مسا جعل ميخزا سمسان يرجر امخًا لقادة  , لقدلباشمشاصختو عمى شيخوان والحقػا ىديسة بجيػش ا

الجير باليجػم عمى شيخوان, وبجأت السعارك بيغ الصخفيغ واستصاع الجير الرفػي مغ شخد 
سخ عاد لكخاى خان وحخر قدع كبيخ مغ مجيشة شيخوان والحاق اليديسة وأ ,العثسانييغ مشيا 

الى دربشج ,  واليخوبلى تدميع قمعة شساخي إضصخ عثسان باشا القائج العثساني فأ,  بالعثسانييغ
لكغ ميج عميا تسادت واصجرت اوامخىا لمجير الرفػي بزخورة تحخيخ جسيع مشاشق شيخوان , 
لكغ الػزيخ سميسان ميخزا لع يكغ مقتشع وأمتشع عغ تشفيح اوامخىا وعاد إلى قخباغ مع االسخى 

كبيخة بيغ الصخفييغ مسا اضصخىا  , وحرمت مذادة ميج عميا أغزب ىحا الترخفوالغشائع , 
وجمبت معيا عاد لكخاى خان الحي  عمى الخغع مغ الذتاء القاسي , لى العاصسة قدويغإ لمعػدة

فييا  يصمعوسكشتو في احج مداكغ القرخ وعاممتو معاممو حدشة , مسا جعمة يخسل رسالة الخيو أ
عمى معاممة االيخانييغ الحدشة لو , ويحث أخيو فييا عمى تخك التعاون مع العثسانييغ وتخك 
الخرػمة والعجاوة مع الذاه الرفػي , لكغ بعس القادة مغ القدلباش كانػا مشدعجيغ مغ قػتيا 

قة بأنيا عمى عال اتياميا اوالىامشيا , وكانت  لإلخالصذخعػا يفكخون في شخيقة فونفػذىا , 
بعج إن وارسمػا مجسػعة مغ القدلباش العتقالو لكشيع واجيػا مقاومة  , غخامية مع عاد لكخاى خان

 . (611)ببدالة حتى قتمػا جسيعًا "  مؤيجوه دافع عشو

تػزيع  فيسا يخزاجبخت الدياسة كاالجخاءات التي اتبعتيا ميج عميا في ادارة شؤكف الجكلة     
اقخبائيا , بعس قادة القدلباس كالقػرجييغ كمشيع القػرجي باشي قمي  السشاصب كاالمػاؿ السمكية عمى

حسدة استجمػا كايذظ اقاسي حديغ  ألميخابيظ سمصاف افذار كميخزا سمساف كحديغ خاف شاممػ ك 
, كارسمػا  (617)ىا خاف تخكساف عمى االجتساع في قرخ جيل ستػف كتذكيل مجمذ معارضة ضج

 مغ السازنجرانييغ ألعجاديذخحػف فييا اعساؿ زكجتو كمشيا محاباتيا  رسالة لى الذاه دمحم خجابشجهإ
مػاؿ أكتقػيس حكػمات بعس الػاليات كنقل خدائغ الحـخ مغ  كتعييشيع في مشاصب كبيخة ,

امخأة لحػحة  امخأةن ميج عميا إ"  , كجاء في مزسػف الخسالة (611)لى مازنجراف إكمجػىخات 
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لى السرمحة العامة لمجولة , وال تمتدم بشرائح رجاليا , وليذ لجييا سػى إوال تمقى بااًل  , وقاصخة
تحقيخنا ومعاداتشا واالستيداء بشا نحغ خجام ىحه الجولة , عمى الخغع مغ أنو لع يرجر عشا جخم أو 
تقريخ , ونحغ في قمق عمى أرواحشا بدبب تعشتيا , وىي تعجنا مشافقيغ واعجاء ليحه الجولة , 

شا ان نأمغ عمى ارواحشا وعائمتشا , وكيف يسكغ تحسل ىحا العار, القدلباش لع فكيف يتدشى ل
سمػب الديجة القاسي , لحا قع بدحب يجىا مغ الحكػمة واال سػف أيدتصيعػا بعج إن يتحسمػا 

" , لكغ ميج عميا أجابت قجامشا في البالط السقجس بعج االن أنقػم بالثػرة واراقة الجماء ولغ نزع 
, وتفكخ كباقي الشداء بأحاسيديا وعػاشفيا "  " امخأة عشيجة وعربية السداج بأنياخسالة عغ ىحه ال
في اليػـ التالي في حجيقة سادات اباد بقدكيغ  اجتسعػا عمى رسالتيع , بعج كصػؿ الخدك القدلباش 

ة , وال " إن ميج عميا  امخأة عشيجة وليذ ليا عمع بالدياسفييا  جاءثانية الى الذاه  ارسمػا رسالة
في االسخة  لع يبقِ أن اعجاءنا وجيخانشا يعيبػن عميشا قائميغ : إتجيخ البمج برػرة صحيحة , 

الرفػية رجل ما دامت االمػر قج وصمت إلى حج إن ندػة قاصخات عقل قج تدمصغ عمى أمػر 
خاء جأالجولة ...., لقج صارت حياتشا صعبة بػجػد ميج عميا , وإذا لع تػقف عشج حجىا إن تتخح 

لى ضعف إسخيعًا وتحج مغ سصػتيا عمى الجولة فدػف يقع ماال يحسج عكباه وتقع حػادث تؤدي 
 .  (615)وزوال ليحه الجولة , ولحلظ يجب إن تدحب الحكع مشيا بأسخع وقت " 

" قخرت القدلباش قادة اجاب كما جاء فييا مغ تيجيجالذاه دمحم خجابشجه بعج كصػؿ الخسالة       
عمى  وسأعسلمغ االن وصاعجًا بعجم تجخل ميج عميا في شؤون الجولة بأي شكل مغ االشكال , 

عخض عمييا الخحيل إلى مجيشة قع أو مجيشة ىخاة عشج ابشيا أاقرائيا مغ جسيع صالحياتيا , وس
دي واذىب مع اوال اتشازل عغ العخشأو مازنجران , وفي حالة لع تقبل بيحه القخارات فأني سػف 

إلى شيخاز , ويقػم القدلباش بتشريب شاىًا ججيجًا عمى إيخان بذخط إن يغزػا الصخف عغ قتل 
 . (611) السمكة "

 بحلظ كأبمغت رجاؿ القدلباش يياعم تيامػافق عجـيحا التيجيج كاعمشت للع تكتخث ميج عميا         
غيخ ممكي شالسا أنا عمى قيج الحياة مغ أجل أي ألغ و , تخك الدمصة ولػ لمحطة ألغ "  قائمة

 الذاهعمى حخيع  والتعجي الذاه تجاهشخز , ولػ وصمت نحالة وخدة ووقاحة قادة القدلباش 
امخاء وانا عمى يقيغ  ألربعةقتمي , فعمييع إن يعمسػا أني ال أخاف وأني أم لى حج أن يجخؤ عمى إ

 .      (619) "والجتيع نيع سيشتقسػن لجم إمغ 
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 جل انياء الخالؼأاخخى مغ  اقتخاحاتعجة  شخح ميج عميا  لسصالب القدلباش قابمة رفس       
 إلى, ابخزىا ما اقتخحو كزيخىا ميخ قػاـ الجيغ حديغ الذيخاز, بجعػة قادة القدلباش كالقػرجييغ  معيا

خصصيع , لكشيا  كإفدادكمحاكلة التفخقة فيسا بيشيع  , االمػاؿ كاليجايا كإعصائيعقرخ جيل ستػف 
إن ىحه الفكخة جاءت متأخخة وإن ىحا االمخ ف مغ قػتيا فقالت لو " عيز ألنورفزت ىحا الخيار 

تخاذ أدى إلى غزب امخاء القدلباش كقخركا أ مسابقزاء هللا وقجرة "  ألرضىتجاوز ىحا الحج واني 
  . (670)عمى الجكلة  تياكسيصخ  ىااالجخاءات الكفيمة بالقزاء عمى نفػذ

عجة أشخاص مغ  عسمػا عمى أرساؿف,  عمى رسائميع بخد ميج عميا لع يقتشع أمخاء القدلباش       
في حاؿ  ككاف الدبب الخئيدي التباع ىحه الصخيقة ىػ االعتقاد بأنو,  لقتل السمكة  يعرؤساء شػائف

بات عشيع كالكبس عمى رؤساء الصػائف , فديتع تخفيف االحكاـ كالعقػ   فذل عسمية قتل ميج عميا
بدبب السكانة الخفيعة التي يتستعػف بيا عشج شػائفيع , كتجشب ردكد الفعل العشيفة في حالة الحكع 

 . (676) بالسػت عمييع , كالتي قج تؤد, إلى انجالع ثػرات تيجد أمغ كاستقخار الجكلة كحكع الرفػييغ

زا مػصمػ في ضيخ يـػ ميخ  قػليلحا تسكغ صجر الجيغ خاف صفػ, قائج شائفة شيخاكنج كاماـ     
متجاكزيغ االعخاؼ كالتقاليج متجييغ  , ـ  مغ الجخػؿ إلى القرخ السمكي6719عاـ  تسػز 51االحج 

ميج الفػضى كاالضصخاب داخل القرخ , كسحبػا  بإشاعةإلى غخفة الذاه الخاصة بعج إف قامػا 
 العجػز كالجتيا دكغذىابيع إلى م حزاف زكجيا  الكفيف كششقػىا امامو , فزاًل عغأمغ  عميا

ففتحػا جسيع كقتمػىا ضشًا مشيع باف ميج عميا أعصت لػالجتيا الكثيخ مغ االمػاؿ مغ الخدنة , 
في  الستػاججيغعجد مغ اقاربيا السازنجرانيغ , فزاًل عغ قتميع  الرشاديق في مشدليا كأخحكا محتػياتيا

 .   (675)السجيشة  خارج ميج عمياالقرخ كنيبػا امػاليع كمقتشياتيع كالقػا بجثة 

في العاصسة قدكيغ  اىل مازنجراف مستمكاتعساؿ سمب كنيب في أ بعج قتل ميج عميا , حجثت     
عجد مشيع كدامت ىحه السحبحة حتى نياية ذلظ اليػـ , كصعج حسدة ميخزا االبغ االكبخ لمذاه  اكقتمػ  ,

    . (673)أ كاحتسى فيو عج ىشاؾ مخبأ عمى القرخ خػفًا عمى نفدو ك أ لى إ اتباعومع بعس 

مخ الذاه دمحم أ,  تمظ السحبحةثخ في قدكيغ أكبعج ىجكء االكضاع  نفدو كفي مداء اليػـ    
أمخ  كبعج إف تع العثػر عميو ,ىا بالبحث عغ جدج , ججًا عمى مقتل زكجتو حدف خجابشجه الح, 

 .  (671)جفشيا مع القتمى جسيعًا في مقبخة اماـ زاده حديغ في مجيشة قدكيغب

  الخاتسة :
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 كبانتياء حياة ميج عميا بيحه الصخيقة يسكغ القػؿ بأنيا شخبت مغ نفذ الكاس التي تجخعتو      
مغ خالؿ قياميا بالسؤامخات كتقخيبيا بعس الكبائل مغ القدلباش كاىالي  , بخيخاف خانع االميخة

, كيبجكا إف  مشياكبحلظ القت نفذ السريخ بالقتل عمى يج مغ تزخرت مرالحيع , مازنجراف 
الصسػح كالخغبة في الديصخة كالتحكع في مقاليج كل االمػر كتجخيج بعس الذخريات السؤثخة مغ 

 .  مشاصبيع كامتيازاتيع , كعجائيا لكبائل القدلباش القػية ىي مغ قادت إلى نيايتيا الدخيعة 

لشدائية خالؿ العيج ىع كاخصخ الذخريات اأ نتيى دكر أكبيحه الشياية السأساكية لمسمكة      
جل أالرفػ, , التي لع تدتغل قػتيا كنفػذىا في تجعيع كتقػية اركاف الجكلة  , بل عسمت مغ 

الخالفات كالتفخقة بيغ قبائل القدلباش الحيغ لع يتػانػا  بثعمى  بالعسلخحت أمرالحيا الذخرية , ك 
 في الجكلة الرفػية . ازاتيعكامتيمكانتيع  ىجدتنيا إعمى قتميا عشجما شعخكا بخصػرتيا كبخاصة 

كل مغ االميخة  بيا االمػر التي قامت رأى معطع السؤرخيغ اإليخانييغ السعاصخيغ أفك       
ة إلى الحكسة الدياسي افعاشفية تفتقخ  امخأتاف اكانتفقج  ، ةغيخ عقالنيكانت ميج عميا ك  بخيخاف خانع

,  مع حمفائيا عمى خرػميا كاستبجاليع ا مغ خالؿ القزاءستعديد سمصتي جاىجة مغ أجل  ا, كعسمت
 كعجائيع تجاىيا أمخاء القدلباش بانقداـالسختبصة  بذكل كامل حجع السذاكل اكمع ذلظ لع تتػقع

  . كبالتالي ادى الى مقتميسا بالصخيقة نفديا

كبحلظ كاف لمشداء في العيج الرفػ, في ىحه السجة التاريخية اليخاف الدصػة كالقػة , مسا يجؿ    
 شداء القػ, في السجتسع الرفػ, .عمى حزػر ال

 الهوامش
 

                                                           

(1) Nazak Birjandifar, Royal Women and Politics in Safavid Iran , Institute of Islamic Studies 
McGill University, Montreal December 2005 , p:23 .                                                    

(  انجب الذاه شيساسب مغ ندائو العجيجات اثشى عذخ كلج ىع بتختيب الدغ : دمحم ميخزا السعخكؼ بسحسج (5
خجابشجه كاسساعيل ميخزا كاالثشاف مغ أـ كاحجه ىي سمصانع مغ شائفة مػصػلػ, التخكسانية , كمخاد ميخزا الح, 

يجر ميخزا ككانت أمو سمصاف زاده خانع ذىب في صحبة ىسايػف ممظ اليشج الى قشجىار كمات فييا كىػ شفل , ح
مغ كخجدتاف كقتل في الثانية عذخ مغ عسخه بعج كفاه ابيو بيـػ كاحج بػاسصة جسع مغ القدلباش , كسميساف 

سمصاف اغا خانع الذخكدية ككاف لو مغ العسخ عشج كفاة أبيو كاحج كعذخيغ سشو كقج قتل  كالجتوميخزا ككانت 
ق ككانت امو زىخا باجي مغ كخجدتاف كلقى 911, كمرصفى ميخزا كلج عاـ  بأمخ مغ أخيو أسساعيل ميخزا

ىػ كقتل بأمخ أخيو اسساعيل ميخزا , أما مقمي 911حتفو عمى يج أخيو أسساعيل ميخزا , كمحسػد ميخزا كلج عاـ 
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ا شقيق ميخزا كأمو خاف بخكر خانع فقج قتل عمى يج أخيو اسساعيل كىػ في الخابعة عذخ مغ عسخه , كعمي ميخز 
مرصفى قج سسل اسساعيل ميخزا عيشيو كىػ في الخابعة عذخ مغ عسخه , اما احسج ميخزا فقج قتل بأمخ أسساعيل 
ميخزا بعسخ العذخة , كزيغ العابجيغ ميخزا  كمػسى ميخزا ماتا كىع أشفاؿ , اما بالشدبة الى بشاتو فيغ كل مغ 

يشب بيكع ) انا خانع ( كمخيع خانع كفاشسة سمصاف كػىخ سمصاف خانع كبخيخاف خانع كخجيجة سمصاف خانع كز 
, دار  6, ط 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , تاريخ الرفػييغ كحزارتيع , ج خانع كشيخبانػ خانع كخانر بيكع .

عبجالسجيج شجاع , زف سياست كحخمدخا در عرخ صفػيو , جاب ؛    610-639, ص 6951الخائج لمشذخ , 
 .  669, ص6311بدكار , اكؿ ,  ناشخ اميج ميخ , س

(3) Nozhat Ahmadi ,The status of women in Safavid Iran , Edited by Rudi Matthee , The 
Safavid World , Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 , p :315.                             

  (4) Shonreh Gholsorkhi , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid Princess , Iranian    
  Studies Volume 28 , Numbers 3-4 , Summer –Fall , 1995 , p145  ىمدعػد شاىسخاد؛  ,

 , مجمو  )ؽ917-977 دختخ شاه شيساسب اكؿ صفػ,( در تحػالت عرخ صفػ,) نقر آفخيشي َپخيخاف خانع )
بشفذو حجازى , ضعيفو ) ؛ 665, ص 6399بيار ك تابدتاف ,  ,  51شساره  , كىذيا, تاريخي ايخاف ك اسالـبد 

ليمى ؛ 550, ص  6316بخرسى جايكاه زف ايخانى در عرخ صفػى ( , جاب اكؿ , ناشخ قريجه سخا , تيخاف , 
 . 35, ص  5009فؤاد دمحم حدغ , اداكر ندائية في تاريخ الجكلة الرفػية , القاىخة , 

ماريا زكب , جػاىخ العجائب : الديجات الستعمسات كاالميخات الدياسيات في مقاشعات ايخاف باف الحكع الرفػ, ( (7
, بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , 

ذبكة العخبية لالبحاث دمحم حدغ , مخاجعة حسج, عبيج , ال ىامبمي , تخجسة احالـ عثساف ك احسج شمعت كحدغ
 . 101ص . ( 5061) بيخكت , كالشذخ , 

اء تػضح ىحه الحػادث مجى الشفػذ كالقػة التي كصل الييا رجاؿ القدلباش في العرخ الرفػ,  فعسمػا عمى اقر( (1
حتى إف الذاه شيساسب االكؿ قج خذى عمى ابشو مشيع اف يسدو ضخر مغ  اسساعيل ميخزا مغ كالية العيج,

جانب شائفة استاجمػ لحلظ قاـ الذاه شيساسب االكؿ بأرساؿ خسديغ رجال مغ شائفة افذار لمسحافطة عمى حياة 
 ابشو ، بالسقابل عسمت شائفة استاجمػ بخئاسة حديغ بظ يػزباشي استاجمػ عمى اف تحػؿ دكف اختيار اسساعيل
ميخزا كليا لمعيج، لحا كحجت الرف مع شائفة شيخاكنج التي كاف احج قادتيا كصيا عمى حيجر ميخزا مغ اجل 
تػليتو العخش , كاترل ىؤالء الخجاؿ بحكاـ كخجدتاف اقخباء حيجر ميخزا مغ ناحية األـ كقامػا أيزا باالتراؿ 

ش االخخى الستسثمة بخكممػ كافذار كتكمػ بكيادة حديغ بقبيمة قاجا التي زكدتيع بعجد مغ الخجاؿ ، اما قبائل القدلبا
خمفاك, ركممػ فقج اتحجت مغ اجل تػلية اسساعيل ميخزا حاكسا عمى ايخاف بعج كفاة ابيو  كذلظ النيع كانػا 
يجركػف باف اخاه االكبخ دمحم ميخزا قج كاف كفيف البرخ كغيخ صالح لمحكع كتػلي مشرب السمظ كسيػلة الديصخة 

ـ , 6159-6700, القدلباش كدكرىع العدكخ, كالدياسي في ايخاف اؽ احسجشيج عبجالخز قبل اعجائيع . عميو مغ 
 , Nazak Birjandifar, op 56 ؛667ص, 5061رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, كمية اآلداب, جامعة البرخة, 

cit ., p : 
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شيساسب االكؿ إلى الخالفات القجيسة بيغ االميخ حيجر ( يسكغ ارجاع اسباب االنقداـ بيغ شػائف القدلباش في خالفة الذاه (5
ميخزا مع قبيمة االستجمػا عشجما تع تعيشو حاكسًا لسجيشة ىخات ألنو كاف عمى خالؼ مع مخشجه شاه قػلي سمصاف استاجمػ , 

زا حاكسًا عمى فارس , ليحا قاـ الذاه شيساسب تعييغ ابشو الثاني االميخ اسساعيل ميخزا حاكسًا عمى ىخات , كاالميخ دمحم ميخ 
كيػصف االخيخ بأنو يبمغ مغ العسخ ثسانية عذخ عاًما , جسيل الذكل فريح في البالغة كاألناقة كالغسػض ، يتقجـ الخكػب 
عمى الدمالء يحب الحجيث عغ الحخب , لكشو لع يكغ يدتحق عمى ما يبجك الكياـ باألشياء العطيسة ألف جدجه رقيق لجرجة 

قخيًبا , عمى عكذ االميخ حيجر ميخزا ميخزا  فيػ شاب  ذكي كعمى الخغع مغ صغخ سشو ، إال أنو يتستع أنو يذبو السخأة ت
بحكاء كبيخ كيبجك أنو يعخؼ كل أسخار الجكلة كيجرؾ الصخيقة التي يحكع بيا ممػؾ العالع اآلخخكف , ككاف عمى شبو كبيخ 

ة ، كباإلضافة إلى ذلظ فقج أضيخ شجاعة محىمة في لذاه إسساعيل األكؿ مغ حيث الذكل كبعس الخرائز األخالقي
السعارؾ مع العثسانييغ ، ككاف لجيو العجيج مغ السعجبيغ مغ  ركممػ ، تاكمػ ، قبائل التخكساف كاألفذار. احسج بغ نرخهللا 

,  6315، ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج , عمسى ك فخىشگى ، تيخاف ,  1تتػى كآصف خاف قدكيشى , تاريخ الفى , ج
؛ ابػ القاسع شاىخى , تاريخ سياسى كاجتساعى ايخاف از مخكػ تيسػر تا مخكػ شاه عباس جاب اكؿ , انتذارات  7171ص

 Andrew j. Newman , Safavid Iran                         ؛ 537-531, ص 6315فخانكميغ , تيخاف , 
Rebirth of a Persia  Empire , Paperback      edition published in 2009 by I.B. Tauris & Co 

Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York ,., p:41  
ـ , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , 6751 -6751دمحم جػاد عبجالكاضع الذسخ, , بالد فارس في عيج الذاه شيساسب   ((1

 :Nazak Birjandifar, op , cit ., p   55؛ 567(, ص 5061االساسية , الجامعة السدتشرخية ,) كمية التخبية 
 . 7179, ص 1, مشبع قبمي , ج احسج بغ نرخهللا تتػى كآصف خاف قدكيشى ((9

اسكشجر بيظ تخكساف , تاريخ عالع اراى عباسى , جمج اكؿ كنيع جمج دـك , بو اىتساـ كتشطيع ايخج افذار , جاب جياـر ( (60
 . 650, ص 6315تيخاف , 

 (11) Nozhat Ahmadi , Vaqf in the Safavid period , Edited by Rudi Matthee , THE 
SAFAVID WORLD,Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 , : 315 .                        

50 . (12) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 . 669, ص 6اسكشجر بيظ تخكساف , مشبع قبمي , ج ((63
  Op , cit ., p146  Shonreh Gholsorkhi ,,؛ 633, ص مشبع قبمي( مدعػد شاىسخادى , (61
 . 531ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((67
تػضح ىحه الحػادث مجى الشفػذ كالقػة التي كصل الييا رجاؿ القدلباش في العرخ الرفػ,  فعسمػا عمى اقراء  ((61

اسساعيل ميخزا مغ كالية العيج ,  حتى إف الذاه شيساسب االكؿ قج خذى عمى ابشو مشيع اف يسدو ضخر مغ جانب شائفة 
مغ شائفة افذار لمسحافطة عمى حياة ابشو ، بالسقابل عسمت  استاجمػ لحلظ قاـ الذاه شيساسب االكؿ بأرساؿ خسديغ رجال

شائفة استاجمػ بخئاسة حديغ بظ يػزباشي استاجمػ عمى اف تحػؿ دكف اختيار اسساعيل ميخزا كليا لمعيج، لحا كحجت 
خجاؿ الرف مع شائفة شيخاكنج التي كاف احج قادتيا كصيا عمى حيجر ميخزا مغ اجل تػليتو العخش , كاترل ىؤالء ال

بحكاـ كخجدتاف اقخباء حيجر ميخزا مغ ناحية األـ كقامػا أيزا باالتراؿ بقبيمة قاجا التي زكدتيع بعجد مغ الخجاؿ ، اما 
قبائل القدلباش االخخى الستسثمة بخكممػ كافذار كتكمػ بكيادة حديغ خمفاك, ركممػ فقج اتحجت مغ اجل تػلية اسساعيل ميخزا 

بيو  كذلظ النيع كانػا يجركػف باف اخاه االكبخ دمحم ميخزا قج كاف كفيف البرخ كغيخ صالح حاكسا عمى ايخاف بعج كفاة ا
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 ؛  667ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , لمحكع كتػلي مشرب السمظ كسيػلة الديصخة عميو مغ قبل اعجائيع . 
56   Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

الشداء نطخة عمى الشداء الرفػيات في الثقافة االصفيانية السحمية, بحث ضسغ كتاب ( كاثخيغ باباياف , عقائج (65
السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ 

كالشذخ , ) بيخكت ,  لألبحاثعثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم حدغ , مخاجعة حسج, عبيج , الذبكة العخبية 
 . 157(  , ص 5061

يسكغ ارجاع اسباب االنقداـ بيغ شػائف القدلباش في خالفة الذاه شيساسب االكؿ إلى الخالفات القجيسة بيغ  ((61
شاه االميخ حيجر ميخزا مع قبيمة االستجمػا عشجما تع تعيشو حاكسًا لسجيشة ىخات ألنو كاف عمى خالؼ مع مخشجه 

, ليحا قاـ الذاه شيساسب تعييغ ابشو الثاني االميخ اسساعيل ميخزا حاكسًا عمى ىخات ,  جمػقػلي سمصاف استا
, جسيل الذكل  يبمغ مغ العسخ ثسانية عذخ عاًما كاالميخ دمحم ميخزا حاكسًا عمى فارس , كيػصف االخيخ بأنو

 لع يكغ لكشو , غ الحخبيحب الحجيث ع في البالغة كاألناقة كالغسػض ، يتقجـ الخكػب عمى الدمالءفريح 
, عمى عكذ االميخ  األشياء العطيسة ألف جدجه رقيق لجرجة أنو يذبو السخأة تقخيًبابعمى ما يبجك الكياـ  يدتحق

عمى الخغع مغ صغخ سشو ، إال أنو يتستع بحكاء كبيخ كيبجك أنو يعخؼ كل ك  ذكي  شابفيػ ميخزا  حيجر ميخزا 
ذاه إسساعيل األكؿ مغ ل , ككاف عمى شبو كبيخ حكع بيا ممػؾ العالع اآلخخكف التي ي أسخار الجكلة كيجرؾ الصخيقة

السعارؾ مع حيث الذكل كبعس الخرائز األخالقية ، كباإلضافة إلى ذلظ فقج أضيخ شجاعة محىمة في 
 ى تتػ  هللااحسج بغ نرخ  .ركممػ ، تاكمػ ، قبائل التخكساف كاألفذار  ، ككاف لجيو العجيج مغ السعجبيغ مغ العثسانييغ

            ؛ 537-531؛ ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص 7171, صمشبع قبمي ى , خاف قدكيش كآصف
             Andrew j. Newman, op , cit ., p:41  

  . 131-131, ص 6375,  تيخاف ، بابظ, نذخ  ترحيح عبجالحديغ نػائي ، التػاريخ ، احدغ ركممػ ( حدغ(69
ىػيجا ؛  67( , ص 6373( نرخ هللا فمدفى , زنجكى شاه عباس اكؿ , جمج اكؿ , دنذكاه تيخاف , ) تيخاف , (50

عدت دمحم احسج , دكر السخأة في العرخ الرفػ, , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , قدع المغة 
  . 556ع قبمي , صبشفذو حجازى , مشب؛  603-605, ص 6996الفارسية , جامعة عيغ الذسذ , 

 .619, ص 6355( احسج تاجبخر , تاريخ صفػيو  , جمج دـك , جاب اكؿ , انتذارات نػيج , شيخاز , (56 
   . , Op , cit ., p147  (22) Shonreh Gholsorkhi 

 . 656عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص (  (53
 . 61, مشبع قبمي , ص  6( نرخ هللا فمدفى , ج(51
بدارافذانبػر اسفشج اباد , نقر سياسى اجتساعى كفخىشكى زناف در ايخاف عيج صفػى , باياف نامو بخاى دريافت ( زىخا (57 

 . 55, ص 6397كارششاسى ارشج در رشتو تاريخ تذيع , دانذكاه بياـ نػر , 
تخجسو كيكاكس كالتخ ىيشتذ , تذكيل دكلت ممى در ايخاف حكػمت أؽ قػيشمػ كضيػر دكلت صفػى , جاب دـك ,  ( (51 

 . 73, ص 6316جيانجارى , انتذارات خػارزمى , تيخاف , 
( كخيع نجفى بخزكخ , تاريخ تحػالت سياسى اجتساعى اقترادى كفخىشكى ايخاف در دكره صفػيو , دانذكاه بياـ نػر , (55 

 . 666, ص 6393تيخاف , 
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,  5007, مصبعة سخكر ,  قع السقجسة , عباس حدغ السػسػ, , نذؤ كسقػط الجكلة الرفػية دراسة تحميمية  ((51 
 . 99ص

56 . (29) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 Op , cit ., p147-148  Shonreh ,؛  657-669, ص 6( اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج(30

Gholsorkhi 
( نجا كعبو , جايكاه زف درشكاؿ كيخى تسجف اسالمى عرخ صفػى در ايخاف , دانذكجه عمـػ اندانى , دانذكاه (36

 . 31, ص خسيشى , تيخافاماـ ازاد اسالمى 
57 . (32) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

(33) Gholsorki , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid Princess , Iranian Studies , Vol 
; 28 , nu : 3-4 , summer and autumn 1995 , p.149-150 .  Shohreh  

؛      ؛ 516, ص 6391خدخك معتزج , زف ايخانى در ركاؽ حخمدخا , جاب اكؿ , شخكو نذخ البخز , تيخاف ,  ((31
احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ؛  631شاىسخادى , مشبع قبمي , ص مدعػد؛  655شجاع , مبع قبمي , صعبجالسجيج 

  . 661ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , ؛ 619ص
61 . (35) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

 Op , cit ., p148  Shonreh ,؛ 503-697, مشبع قبمي, ص6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى,ج( (31
Gholsorkhi  

. , Op , cit ., p149  (37) Shonreh Gholsorkhi 
16-15  (38) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

؛  59-51, ص 6390حسيج رضا صفاكير , صفػياف در كحركاه تاريخ , جاب اكؿ , انتذارات سخغ , تيخاف ,  ( (39 
بشفذو ؛  665-661ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , ؛  603ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص

 .  55حجازى , مشبع قبمي , ص
ى , مشبع قبمي , خاف قدكيش كآصف ى تتػ  احسج بغ نرخهللا؛  53( زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص(10

 . 7966, ص 1ج
 ؛ . 695, ص 6خكساف , مشبع قبمي , ج؛ اسكشجر بيظ ت 535ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((16

62 . (42) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
Op , cit ., p : 315 .  (43) Nozhat Ahmadi , 

مشدؿ حديشقمي كتب ابػالقاسع شاىخى: في يـػ مقتل حيجر ميخزا اصبح ىشاؾ معدكخيغ في قدكيغ االكؿ في  ((11
,  مشدؿ حديغ بظ ستاجمػ معدكًخا ألنرار حيجر ميخزا, كالثاني في  خميفة مخكد نذاط أنرار إسساعيل ميخزا

استسخت ىحه السػجة مغ القمق كالقمق حتى حمػؿ الطالـ.  في كقت مبكخ مغ الميل ، انصمق الحيجريػف بكيادة 
السػضػعو عمى  نيخاف السجفعية عمى تعخضيع الىعمى الخغع مغ ,  حديغ بظ ستاجمػ ككصمػا إلى مقخ الحكػمة

الحكػمة سخعاف ما تحصست كانيارت ، كلكغ مع تقجـ أنرار حيجر  لقرخ، إال أف األبػاب الثالثة  ججراف القرخ
ميخزا   ، أصبح الحرار أكثخ إحكاًما ألف الحخاس كالفخساف الحيغ كانػا شػاؿ اليـػ مجتسعيغ لرالح إسساعيل 
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أنفديع محاصخيغ  لكشيع كججكا   , عجًدا أكثخ اػ كانأنرار حيجر ميخزا    كبالخغع مغيشتطخكف مثل ىحا الحجث ، 
, كبحلظ لع يشفع تحخكيع مغ تشفيح عسمية قتل االميخ حيجر ميخزا . ابػ القاسع شاىخى , مشبع  مغ جسيع الجػانب

    . 539-531قبمي , ص
؛ سكشجر بيظ مشذى  13, ص 6357مشػجيخ بارسادكست , زنجكى شاه اسساعيل دـك , بى نا , تيخاف , ( (17

ىػيجا عدت دمحم احسج , ؛   39, مشبع قبمي , ص 6نرخ هللا فمدفى , ج؛  695. مشبع قبمي , ص 6تخكسانى , ج
؛   619-611, صق ب, السرجر الدا 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج   601-603السرجر الدابق , ص

 .661ص ؛ شيج عبجالخراؽ احسج , السرجر الدابق , 555بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص
؛ عبج السجيج شجاع , مشبع قبمي ,  670-619, السرجر الدايق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(11

 . 619احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص؛  653ص
، كيرميا بأسفمو شخيق ضيق شػلو نرف  يافت مغ أعساؿ قخاجو داغ عمى قسة جبلكانت ىحه القمعة تقع في ناحية  ((15 

عمى أذربيجاف. كسا كاف   فخسخ، ككاف الذاه شيساسب يشقل خدائشو إلى ىحه القمعة كمسا حسل الدمصاف سميساف القانػني
ػية كأبخز مغ سجغ فييا: ساـ ميخزا، يتخحىا معتقاًل لألمخاء كالسدؤكليغ الرفػييغ الحيغ يداء الطغ بيع بدبب مشاعتيا الق

سالـ خدخك جػاميخ , الذاه عباس الكبيخ كسياستو االصالحية .  القاصي ميدا، إسساعيل ميخزا كخاف احسج خاف كيالني
,  5065ابغ رشج , جامعة بغجاد ,  –( , اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية التخبية  6159-6756الجاخمية في ايخاف ) 

 . 10ص
. , Op , cit ., p150  (48) Shonreh Gholsorkhi 

 ,؛  16؛ سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 37-33( ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(19
Op , cit ., p150.                                                                        Shonreh 

Gholsorkhi 
 (50) Andrew j. Newman, op , cit ., p:46 .   

,  5009, دار الشفائذ , لبشاف ,  6531-6706دمحم سييل شقػش ,  تاريخ الجكلة الرفػية في ايخاف  ( (76 
 . 15. سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 3نجا الكعبو , مشبع قبمي , ص؛   666ص
, بو اىتساـ احداف اشخاقى , بشكاه تخجسو 6نقاكة االثار في ذكخ االخيار,ج محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى, ((75  

ىيشتذ , مشبع قبمي كالتخ  ؛  151ص, السرجر الدابق كاثخيغ باباياف , ؛  51-19, ص 6370كنذخ كتاب , تيخاف , 
 .691اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , مشبع مشبع قبمي , ص  ؛  59, ص

64 . (53) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 . 155-151( نقال عغ كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص (71
, بو تمخيز عباس زرياب , انتذارات  1( خاكنج شاه بمخى ميخخػانج ك ميخدمحم بخىاف الجيغ , ركضو الرفا , ج(77

؛   506, مشبع مشبع قبمي , ص؛ اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى  671, ص 6353عمسى كفخىشكى , تيخاف , 
 . 155كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص

 . 651احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص؛  95( مانجانا كػليػنج , مشبع قبمي , ص(71
 . 651عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص   ( (75
 . 600عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((71
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مرصفى ميخزا كسميساف ميخزا االكؿ لسػازرتو حيجر ميخزا كالثاني النو كاف كبخيخاف خانع  كىع ساـ ميخزا ك (79) 
كابخاليع ميخزا ودمحم حديغ ميخزا كمحسػد ميخزا ودمحم باقخ ميخزا الح, يبمغ مغ العسخ سشتاف . احسج  مغ اـ كاحجة

تا عرخ بيمػى ( , جاب اكؿ ,  خميل هللا مقجـ كمحسػد جميمى , تاريخ مدتشج ايخاف كجياف ) از عيج سػمخ
ـ , 6159-6711بجيع دمحم جسعة , الذاه عباس الكبيخ  ؛  736, ص 6316نذخ ذر جساؿ بػر , تيخاف , 

 Op , cit ., ,p:151  Shonreh ,؛  65, ص 6910 دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ , بيخكت ,
Gholsorkhi 

 . 665ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج ,  ((10
نو يذكل إـ  قتل عباس ميخزا ابغ اخيو دمحم خجابشجه لسا شعخ 6711لقج حاكؿ الذاه اسساعيل الثاني في عاـ  ( (16

بقاء االميخ عباس ميخزا في ىخاة  , كاعتبخكا إفلكغ امخاء القدلباش مشعػه مغ تشفيح االمخ  , خصخ عمى عخشو
كسخكد قػة فييا مقابل قػة كنفػذ امخاء التخكساف اعجاء القدلباش كالحيغ كانػا يتستعػف بشفػذ كبيخ داخل يعتبخ 

القرخ الرفػ, , ىحا الخفس مغ قبل حاكع ىخاة كاف بدبب أف كالجة عمي قمي خاف كػركاف شاممػ ) خاني خاف 
مخبية لألميخ حسدة ميخزا الذقيق االكبخ لمذاه خانع (  كانت تعسل في قرخ الذاه دمحم خجابشجه بعشػاف ) قابمو ( ك 

عباس االكؿ , كيقاؿ اف سبب اختيارىا مخبية لعباس ميخزا انيا مخرت ثجييا الجاؼ مغ المبغ في فسو فامتأل 
, كالتي لع تكغ  ككالجتو كالجهبعج عغ أثجييا بالمبغ فجعمػىا مخبية لو , كلكشيا لع تدتسخ معو اال عاـ كنرف حيغ 

اتقتل شفاًل مغ ابشاء الشبي في ليمة الدابع والعذخيغ مغ رمزان غ تشفيح كلجىا عسمية القتل كقالت لو " مػافقة م
عسل عمي قمي خاف عمى تأجيل قتل االميخ عباس حتى انتياء الذيخ الكخيع , ثع حل عيج الفصخ ىحا ال يجػز , 

اؿ صسع عمي ػ ش شيخ في اليـػ الثاني مغجل عمي قمي خاف قتل االميخ حتى يشتيي اليـػ االكؿ لمعيج , ك أ, ف
ف يدع االميخ لياًل , كلكغ في نفذ عرخ اليـػ كصل شقيق عمي قمي خاف أقمي خاف اف يشفح امخ الذاه ب

كبحلظ انقس عباس ميخزا  , االصغخ محسػد بغ حديغ خاف شاممػ بأمخ مغ ابيو ليعمغ مػت اسساعيل الثاني
, مشبع قبمي ,  6نرخ هللا فمدفى , ج؛  607السرجر الدابق , ص ىػيجا عدت دمحم احسج , مغ مػت محقق .

  . 71-73؛ ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص   50 15-16ص 

 . 606عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
, ؛ دمحم سييل شقػس  519؛ ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص 653( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(13

 . 665السرجر الدابق , ص
  ؛  651-655؛ بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص 616-610( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(11
,   ش6393عمي اكبخ كاليتى , ايخاف در عرخ صفػى , جاب اكؿ , انتذارات اميخ كبيخ ,  تيخاف , ( (17

 . 559-551ص
( ابػ الحدغ بغ ابخاليع قدكيشي , فؤائج صفػيو تاريخ سالشيغ كامخاى صفػى بذ از سقػط دكلت صفػيو , (11

 .  31, ص 6315ترحيح مقجمو كحػاشى مخيع احسجى , مػسدو مصالعات كتحكيقات فخىشكى , تيخاف , 
 . 603عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
تخكساف , دمحمى خاف , بيخه دمحم خاف استاجمػ , خميل خاف افذار , مديب خاف ىؤالء القادة ىع : اميخ خاف ( (11

 . 607ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , صتكمػ . 



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
333 

 

333 

                                                                                                                                                                            

 . 661؛ دمحم سييل شقػس , السرجر الدابق , ص 11سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص( (19
 ؛ 71( , ص 6355صفػى , نذخ سيسيغ ,) بى جا , ( عبجالحديغ نػائى , ركابط سياسى ايخاف در عرخ (50

 . 51؛ زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص 631مدعػد شاىسخادى , مشبع قبمي , ص
  Andrew j. Newman, op , cit ., p:42 ؛ 616مشبع قبمي , ص( احسج تاجبخر , (56
, السرجر  6؛ بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج 31-37( نقاًل عغ ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(55

 . 16؛ حسيج رضا صفاكير , مشبع قبمي , ص 671ق , صبالدا
, تخجسو الى الفارسيو  1ادكارد بخاكف، تاريخ االدب في ايخاف مشح بجاية الحكع الرفػ, حتى نياية الحكع القاجار, , ج( (53 

  70؛  91ص,  5005مشرػر , السجمذ االعمى لمثقافة , القاىخة , رشيج ياسسى , تخجسو الى العخبية دمحم عالء الجيغ 
Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

70 . (74) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 ، بشياد مػقػفات محسػد افذار,  ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج ، ركضو الرفػيو ، جشابجىظ ميخزا بي ((57

 .  717, ص 6351,  تيخاف
 .569- 561ص,  6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , مشبع قبمي , ج( (51
.   إنو ىػ نفدو عمى ما يبجك كاف يعاني مغ الخجر كالتمعثع يخك, حدغ بيظ ليمة كفاة الذاه شيساسب االكؿ :( (55
لكغ ما   ,األفيػف  لتشاكؿالذػارع  خخجشا الى أفيػًنا نكًيا ، كبعج تشاكؿ الصعاـ  الذاهفي ليمة اإلفصار  أعصاني ف

, في الػقت الح, كصمشا فيو إلى باب الحساـ ، كاف بائع الحالكة الصحيشية جالًدا ك  اتشاكلو جسيعًا ,أعصاني إياه لع 
اراد تشاكؿ السديج مغ الفمػنيا التي تع احزارىا عشجما كصمشا إلى السشدؿ ك  , الكثيخ مغ الحالكة الصحيشية الذاه أكلف

، كاستخجـ فمػنيا أكثخ مغ  الفمػنيا مغذػشة كال يػجج عمييا ختسي , لكشو لع يبالي لكالمي لو  فأخبختو أف ىحه
عشجما استيقطت في فتخة ما بعج غمبشا الشعاس كنسشا , ك  مشو كمغ ثع لكشي أكمت أقلكمغ ثع ناكلشي مشيا مجمشيغ 

بعج لحطة تػقف ك  , و كاف يعخجلكش ,ذاه القػة لمتحجث ال حزخةالطيخ ، رأيت نفدي كسا تخكف  كلع يكغ لجى 
ادكارد بخاكف , ؛  519كسقط عمى االرض . ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص عغ الحخكة كتػقف عغ التشفذ

 . 91, ص 1السرجر الدابق, ج
 . 651عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي ,    ( (51
 . 563, ص ىساف مشبع( (59
ميخ مخجـك الذخيفي حبب إلى الذاه إسساعيل محىب أىل الدشة فساؿ إليو، كذكخ في كتاب مرائب الشػاصب ( (10

أف الذاه إسساعيل الثاني لسا تسحىب بسحىب أىل الدشة أفتى عمساء الدشة أف الخميفتيغ الستعاصخيغ إذا كاف 
مع نفدو فإف لع يفعل كجب عمى رعيتو أحجىسا أقجـ مغ الثاني كلع يفرل بيغ ممكييسا بحخ كجب عمى الستأخخ خ

إجباره ككاف سمصاف آؿ عثساف أقجـ كلع يفرل بيغ ممكييسا بحخ فعجؿ الذاه إسساعيل الثاني عغ التدشغ كرجع 
خ صفػى , از ديج سياحاف زيشب حاتع زاد , كضعيت زناف در عر.  كأمخ بقتل مغ حبب إليو األماميةإلى محىب 

 24سالم خسرو جوامير, المصدر السابق , ص ؛111, ص6315, زيتػف, تيخاف اكرباياف, جاب اكؿ, ناشخ بخؾ
، فعقج قادة شائفتي مغ التدامح الجيشي لمذاه اسساعيل الثاني استعاض أغمبية الشاس كبذكل خاص زعساء قبائل القدلباش( (16

كاستقخ رأييع عمى تشريب حدغ ميخزا االبغ تخكساف كتكمػ اجتساعًا مع بكية قادة القدلباش تباحثػا فيو عقيجة الذاه الدشية 
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ىحا القخار، بيج أف أحج الحيغ  األكبخ لسحسج شقيق إسساعيل ممكًا إذا لع يتخاجع األخيخة عغ مقرجه، كاختاركا كفجًا ليبمغػه
، فأرسل في الذاه عشجما سسع بيحا األمخ اشتخكػا في السباحثات ححر الذاه مغ مؤامخة يجبخىا قادة الصائفتيغ أعاله، فغزب

شمبيع كىجدىع فأنكخكا ما ندب إلييع، كأمخىع بقتل حدغ ميخزا إلثبات مرجاقيتيع كإخالصيع، كفعاًل تع قتل األخيخ خشقًا 
مخيع ميخ احسجى , ديغ كدكلت در عرخ صفػى , انتذارات .  في شيخاف كىػ لع يدؿ صبيًا في التاسعة عذخ مغ عسخه

 15؛ افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي ص 655بجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , صع  ؛ 77, ص 6319اميخ كبيخ , تيخاف 
 . 24سالم خسرو جوامير , المصدر السابق , ص؛ 

 . 77( مخيع ميخ احسجى , ديغ كدكلت , مشبع قبمي , ص(15
 . 73, ص 6( فمدفى , زنجكانى شاه عباس اكؿ ,ج(13
, كال يقبل السرالحة كيشتابو احداس حدػد كشكاؾاد فيتحػؿ السخيس الى ( كىػ مخض نفدي يريب االفخ (11

 651, كمغ اعخاضو الجانبية ميل جشدي, عبجالسجيج شجاع, مشبع قبمي, صباألخخيغبتقري العيػب كفقجاف الثقة 
 . 651-655, ص ىساف مشبع( (17
ـ 6711شاه دمحم خجابشجه ( دمحم ميجى اكبخى , نقر زناف در تحػالت سياسى كاجتساعى دكره صفػيو از اغارتاباف حكػمت (11

 . 10, ص , سايت تخررى تاريخ اسالـ , كتابخانو اناليغ تاريخ اسالـ
 . 603عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
؛  11, ص 6373عبجالفتاح فػمشى , تاريخ كيالف , ترحيح عصا هللا تجيغ , كتابفخكشى فخكغى , تيخاف , ( (11

 .159كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق ,  ص ; 51ى نصشدى , مشبع قبمي , صمحسػد بغ ىجايت هللا افػشو ا
مدعػد شاىسخادى , ؛  16دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص؛  36نرخهللا فمدفى , زنجكى شاه عباس , ص( (19

 . 631مشبع قبمي , ص
ابػ القاسع شاىخى , مشبع ؛  553بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص؛  16دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص( (90

 . 571قبمي , ص
 . 550, مشبع قبمي , ص 6اسكشجر بيظ تخكساف , ج( (96
 . 51زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص    ( (95
سالم خسرو ؛  613؛ احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص 35( ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(93

اسكشجر بيظ ؛  667؛ دمحم سييل شقػس , السرجر الدابق , ص 17-22, صجوامير , المصدر السابق 
   Op , cit ., p153  Shonreh Gholsorkhi , ؛  550, مشبع قبمي , ص 6تخكساف , ج

 . 15, مشبع قبمي , ص محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى  ((91
 . 575ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((97
 . 31-37, زنجكى شاه عباس, مشبع قبمي ,ص, نرخهللا فمدفى550, ص, مشبع قبمي6اسكشجر بيظ تخكساف, ج ((91
 .؛ 51-19ص محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي , ص ( (95
 . 613( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(91
 . 130( كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص(99

اصفياف يرل ندبو الى جابخ االنرار, الرحابي الجميل , تػلى مشرب الػزارة في عيج الذاه ( كاف مغ اىل (600 
شيساسب االكؿ , كسا كاف كزيخ لمذاه اسساعيل الثاني كايزًا اصبح الػزيخ االعطع لسحسج خجابشجه , كزكج اختو لحسدة 
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شاعخ متسيد كلو   ػدرت جسيع امػالو كىػـ كص6715ميخزا كلي العيج في ذلظ الػقت , كقج قتل عمى يج القدلباش عاـ 
عمي دىكاىي , كزارات در عرخ لمسديج مغ التفاصيل عغ كزارة سمساف الجابخ, يشطخ :  ديػاف يدسى ) صبح كمذغ ( .

صفػيو , باياف نامو تحريمي جيت اخح درجو كارششاسى ارشج رشتو تاريخ , دنذكجه ادبيات كعمـػ انداني كخكه تاريخ ,  
 .  31ص ,السرجر الدابق  , ليمي فؤاد دمحم حدغ ؛ 653-661, ص 6351ج بيذتي , دنذكاه شيي

دمحم ميجى ; Nazak Birjandifar, op , cit ., p:74  ؛515, ص, مشبع قبمي6يظ مشذى تخكسانى , ج( اسكشجر ب(606
, مشبع قبمي , شاىسخادىمدعػد ؛ 605ىػيجا عدت دمحم احسج, السرجر الدابق, ص؛   13-15, ص اكبخى , مشبع قبمي

 . 635ص
74 . (102) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

 . 667دمحم سييل شقػش , السرجر الدابق , ص ((603
ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق ؛   311-315, مشبع قبمي , ص6( اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج(601

 . 605, ص
 . 611السرجر الدايق , ص , 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(607
 . 19-11ص,  6355راجخ سيػرى , ايخاف عرخ صفػى , تخجسو كامبيد عديدى , نذخ مخكد, تيخاف , ( (601 
 . 601-605( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(605
اركج بيظ بيات , دكف زكاف ايخانى , با حػاشى كيادداشت ىاى كى لدتخنج , تخحسو مدعػد رجب نيا , بشكاه  ((601

 . 601عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص؛  611, ص 6311تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
 . 611ص مشبع قبمي , ( اركج بيظ بيات , (609
زعيًسا  الذاه دمحم خجابشجه شجعفقج ، مغ قتل بخيخاف خانع  أكثخ دقة بكثيخ شسخاؿ خاف  مؤامخة اغتياؿ كانت ((660

أميخ أصالف بظ ، الح, كاف صجيًقا لداردار شخكذ ، عمى أمل الحرػؿ عمى ىػ آخخ مغ عذيخة أفذار 
، االكؿ شيساسبالذاه  الذخكدي لعجة سشػات في عيج  القائج، الح, كاف مع كاف السذتبو بو , مشرب الئق

بقتل شسخاؿ ميخ أصالف بظ أفذار رسالة مفادىا أنو مشح تشفيح ىحه السيسة العطيسة الذاه دمحم خجابشجه أل لأرس
عشجما يرل  السيسةاستعج كامس قجًما لتشفيحىا ف، يجب أف يكػف جسيع فخسانو خارج أحج أبػاب قدكيغ.  خاف
لع  و، لكشبيحه العسميةشسخاؿ كاف متذكًكا  ، كعمى الخغع مغ أفالسمكيإلى مقخ الحكػمة كيقاـ االحتفاؿ  الذاه

اح لمذخكذ ، كقبل أف تتخساف األميخ أصالف بظ بحجة شخدىععشجما الحقو سالح الفك يغادر ضػاحي قدكيغ 
, . ابػ القاسع شاىخى, مشبع قبميفي تمظ الميمة الذاهإلى  رأسو ، ىدمػا شسخاؿ كأرسمػهفخصة لمجفاع عغ أنفديع

 . 571ص
74 . (111) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

، كبعج ذلظ  ابقصع رأسي ثع باإلعجاـا ىشاؾ ركاية اخخى في مقتل بار, خانع إف بار, خاف خاف ُحكع عميي( (665
تؤكجىا مرادر أخخى تثيخ  األدلة الغامزة ، التي لع, ضيخ رأسيا الجمػ, عمى رمح ، عًمشا عشج أبػاب قدكيغ 

سيجة عادية عمى رمح ، ناليظ  بػضع رأس يدسحاف لمحكاـ ككحلظ الشاس الجيغ كالسعتقجاتالدؤاؿ عسا إذا كاف 
يغ سيشاريػ خياًليا متأثخً  اابتكخك قج لحا قج يكػف بعس السؤرخيغ  , بالتقػى كالتفاني عغ أميخة صفػية معخكفة

،  العامة لتعميع اآلخخيغ درساً مجاف في األماكغ  شخُز  تعميق جثة أك رأس . إذا كاف القرج ىػ بالتقاليج الغخبية
  Nozhat Ahmadi , Op , cit ., p317  درسًا . االميخات االخخيات كاف يجب إف يتعمع  فأ, مغ
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اسكشجر بيظ  ;  19-11؛ راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص ص 571, ص, مشبع قبمي  ابػ القاسع شاىخى  ((663
محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي ,   ;551-557, مشبع قبمي , ص6مشذى تخكسانى , ج

؛ مانجانا  551؛ بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص 159كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص ; 17-15ص
 Op , cit ., p155  Shonreh Gholsorkhi ,؛  91كػليػنج , مشبع قبمي , ص

؛   651, ص 6319عبجالحديغ نػايى , نذخ نى , تيخاف , ( عبجى بيظ شيخازى , تكسمو االخبار , ترحيح (661
؛ مرصفى مجج , تاريخ مخعذياف در ايخاف , انتذارات رنداس , تيخاف ,  13دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص

 . 617, ص 6310
78 . (115) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

,  6373حذيو مشػجيخ ستػده , بشياد فخىشظ , تيخاف , ( مالشيخعمى كيالنى , تاريخ مازنجراف , ترحيح كت(661
؛ خػرشاه بغ قباد الحديشى , تاريخ ايمجى نطاـ , ترحيح دمحم رضا نريخى , انجسغ اثار كمفاخخ  655ص

  .  517-511,  6359فخىشكى , تيخاف , 
 . 665, ص 6317, شيخاز( فخشتو كخيسى, زف شػؿ تاريخ, با ىسكارى بيخكز دمحم عخبذاىى, انتذارات نػيج, (665
ت , كزارات امػزش كبخكرش , تيخاف, ( فخخى خذايار كزيخى , كارنامو زناف مذيػر ايخاف در عمع ادب كسياس(661

 . 50-69بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق , ص؛  557, ص؛ بشفذو حجازى, مشبع قبمي73, ص6375
 . 11( راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص(669
 . 669؛ كخيع نجفى بخزكخ , مشبع قبمي , ص 316,  مشبع قبمي , ص 5اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج( (650

(121) Gulay Karadag Clnar, , SAFEVI DEVLETI’NIN GUCLU MELIKESI HAYRUNNİSA 
BEGUM ( 985-987/1578-1579 ) , Turkiyat Mecmuası , C. 21/Güz, 2011) ., p93 .       

 . 607السػسػ, , السرجر الدابق , ص عباس حدغ ((655
 (123) Andrew j. Newman, op , cit ., p:42 . 

بجيع  ؛ 665-661دمحم سييل شقػش , السرجر الدابق , ص ؛ 10, مشبع قبمي , ص  6, ج( نرخ هللا فمدفى(651
  Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p94 ؛  615, السرجر الدايق , ص 6جسعة ك احسج الخػلي , ج

 . 13( دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص(657
 . 73, مشبع قبمي , ص  6(  نرخ هللا فمدفى , ج(651
 .601( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(655
كتاب , تيخاف ,  ( رىخ بخف , نطاـ اياالت در دكره صفػى , تخجسو كبكاككس جيانجارى , بشكاه تخجسو كنذخ(651

 . 500, ص  5735
 . 636( عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص(659
 .51- 53( بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق , ص(630
 . 19( راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص(636

(132) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p : 94. 
 . 505, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(633
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 . 515, مشبع قبمي , ص 6( اسكشجر بيظ تخكساف , ج(631
 . 503, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(637
, مشبع قبمي ,  محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى  ؛ 11-13, مشبع قبمي , ص 6( نرخ هللا فمدفى , ج(631

 . 501-503, ص, السرجر الدابق  6؛ بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج 570ص
؛ بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق  507-501, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(635

 . 71سالم خسرو جوامير , المصدر السابق , ص؛  51-51, ص
 . 605-601عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((631

(139) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p96. 
 . 605عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص؛  513ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ( (610
, السرجر الدايق , 6بجيع جسعة كاحسج الخػلي, ج؛ 39-31, مشبع قبمي, ص6نرخ هللا فمدفى, ج( (616

 611ص
( , باياف  ؽ.ىػ6637-905مانجانا كػليػنج , بخرسى كضعيت سياسى كاجتساعى زناف در عرخ صفػى ) ( (615 

 99, ص 631دانذكاه شييج جسخاف اىػاز ,  نامو كارششاسى ارشج كخكه تاريخ , دانذكجه ادبيات كعمـػ اندانى ,
ـ , كاعتمى العخش بعسخ الثامشة 6711ابغ الدمصاف سميع الثاني ككالجتو نػر بانػ سمصاف , كلج في عاـ  ( (613 

لعمع كاالدب كالذعخ , ككاف يتقغ المغات الثالث التخكية كالعخبية كالعذخيغ مغ عسخة بعج كفاة كالجه , اعتع بفشػف ا
كانػف  61كالفارسية , ككاف يسيل الى عمع الترػؼ كاشتيخ بالتقػى كمشع الخسػر , تػفي الدمصاف مخاد في 

ابخاليع حدشيغ , سالشيغ الجكلة سشة كدفغ في فشاء ايا صػفيا .  19ـ عغ عسخ يشاىد 6797الثاني عاـ 
 . 376-311ص,  5061نية عػامل الشيػض كاسباب الدقػط , دار التعميع الجامعي , االسكشجرية , العثسا

؛  51, مشبع قبمي , ص 6؛ نرخ هللا فمدفى , ج 11-15( ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(611
؛ زىخاء بدرافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي ,  660-609ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص

 Maria Szuppe , Lapartipation Des Femmes Dila Famille Royale؛  605 - 606ص
Alexercice Du Pouvoir En Iran Safavide Au Xvi Siecle , Studia Iranlca , 24 ,1995 , p 

: 65 .            
 (145) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p97. 

 . 315,  مشبع قبمي , ص 6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج( (611
 Gulay Karadag Clnar , op . 651-653, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(615

, cit ., p98. 
(148) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p98. 

اسكشجر بيظ ؛  15-11؛ ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص 70( احسج تاج بخر , مشبع قبمي , ص(619
 . 560 شخيف , السرجر الدابق , ص؛ مرصفى مػسى دمحم 315مشبع قبمي , ص,  6مشذى تخكسانى , ج

 . 11- 15السرجر الدابق, صليمى فؤاد دمحم حدغ, ؛ 661( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق, ص(670
 (151) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p99. 
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مغ  خجابشجه الذاه دمحم , شمبميج عميا عمى قتل في دار الزيافة فيو قادة القدلباش اتفقالػقت الح,  إف في( يحكخ (675
حتى يأتي القدلباش مغ  ) محبي الذاه ( لمجفاع عشو كعغ زكجتو كي يقـػ بإحزار الذاىديػف لمديب خاف زعيع شائفة تكمػ، 

لكغ مديب خاف لع يشفح أمخ الذاه الح, كاف شخرًا عجيع الكفاية كغيخ  , مختمف شػائف إلى دار الزيافة كيبعجكا السخالفيغ
قادة القدلباش عمى داخل الحـخ  ، كفي الشياية ىجع إذ قاـ بسشع السشاديغ مغ إحزار الذاىديػف كقج التحق بالسخالفيغ , متسكغ

كشارؾ في قتل ميج عميا دمحم خاف تخكساف , قمي بيظ افذار , قػرجي باشي ,  ، كقتمػا ميج عميا زكجة الذاه التي كانت بجانبو
ىػيجا بيخء دمحم خاف استاجمػ .  ديب خاف شخيف الجيغ اعمى تكمػمفػر خسذ خاف شاممػ , شاىخخ خاف ذك القجر ميخدار , 

بجيع ؛   311, مشبع قبمي , ص 6؛ اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج 667-661دمحم احسج , السرجر الدابق , ص عدت
؛ ابػ القاسع  600؛ سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 651, السرجر الدابق , ص 6جسعة ك احسج الخػلي , ج
 : Nazak Birjandifar, op , cit ., p . 96؛  511شاىخى , مشبع قبمي , ص

 . 667( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(673
,  ىساف مشبع ,    6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج ;79-73, مشبع قبمي , ص 6(  نرخ هللا فمدفى , ج(671

 . 651, السرجر الدابق , ص 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج؛  311 -310ص
 : السرادر

 العخبية :اوالً : االشاريح والخسائل 
-6756سالـ خدخك جػاميخ , الذاه عباس الكبيخ كسياستو االصالحية الجاخمية في ايخاف )  -6

 . 5065ابغ رشج , جامعة بغجاد ,  –( , اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية التخبية  6159
ـ , رسالة 6159-6700شيج عبجالخزاؽ احسج , القدلباش كدكرىع العدكخ, كالدياسي في ايخاف  -5

 . 5061اجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , جامعة البرخة , م
ـ , رسالة 6751 -6751دمحم جػاد عبجالكاضع الذسخ, , بالد فارس في عيج الذاه شيساسب  -3

 .(  5061ماجدتيخ غيخ مشذػرة , الجامعة السدتشرخية ,) كمية التخبية االساسية , 

فػ, , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية ىػيجا عدت دمحم احسج , دكر السخأة في العرخ الر -1
 . 6996اآلداب , قدع المغة الفارسية , جامعة عيغ الذسذ , 

 ثانيًا : االشاريح والخسائل الفارسية :
زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , نقر سياسى اجتساعى كفخىشكى زناف در ايخاف عيج صفػى ,  -6

 .  6397و تاريخ تذيع , دانذكاه بياـ نػر , باياف نامو بخاى دريافت كارششاسى ارشج در رشت
عمي دىكاىي , كزارات در عرخ صفػيو , باياف نامو تحريمي جيت اخح درجو كارششاسى  -5

 . 6351ارشج رشتو تاريخ , دنذكجه ادبيات كعمـػ انداني كخكه تاريخ ,  دنذكاه شييج بيذتي , 
 

 ثالثًا : الكتب االنكميدية :
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(1) Andrew j. Newman , Safavid Iran Rebirth of a Persian Empire , 
Paperback edition published in 2009 by I.B. Tauris & Co Ltd 6 Salem 
Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York                        

                                                                  
(2) Nazak Birjandifar, Royal Women and Politics in Safavid Iran , Institute 
of Islamic Studies McGill University, Montreal December 2005  . 

(3) Nozhat Ahmadi ,The status of women in Safavid Iran , Edited by Rudi 
Matthee , The  Safavid World , Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 . 

 رابعًا : الكتب العخبية : 
 1ادكارد بخاكف، تاريخ االدب في ايخاف مشح بجاية الحكع الرفػ, حتى نياية الحكع القاجار, , ج -6

, تخجسو الى الفارسيو رشيج ياسسى , تخجسو الى العخبية دمحم عالء الجيغ مشرػر , السجمذ 
 . 5005اىخة , االعمى لمثقافة , الق

, دار الخائج لمشذخ ,  6, ط 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , تاريخ الرفػييغ كحزارتيع , ج -5
 ؛    610-639, ص 6951

ـ , دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ , 6159-6711بجيع دمحم جسعة , الذاه عباس الكبيخ  -3
 . 6910بيخكت , 

ػية دراسة تحميمية , مصبعة سخكر ,  قع عباس حدغ السػسػ, , نذؤ كسقػط الجكلة الرف  -7
 . 5007السقجسة , 

كاثخيغ باباياف , عقائج الشداء نطخة عمى الشداء الرفػيات في الثقافة االصفيانية السحمية ,  -1
بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ 

ثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم حدغ , مخاجعة حسج, ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ ع
 . 5061عبيج , الذبكة العخبية لالبحاث كالشذخ ,  بيخكت , 

 . 35, ص  5009ليمى فؤاد دمحم حدغ , اداكر ندائية في تاريخ الجكلة الرفػية , القاىخة ,  -5

ماريا زكب , جػاىخ العجائب : الديجات الستعمسات كاالميخات الدياسيات في مقاشعات ايخاف  -1
باف الحكع الرفػ, , بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية 
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كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ عثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم 
 ( . 5061) بيخكت ,     حسج, عبيج , الذبكة العخبية لالبحاث كالشذخ ,    حدغ , مخاجعة

, دار الشفائذ , لبشاف ,  6531-6706دمحم سييل شقػش ,  تاريخ الجكلة الرفػية في ايخاف  -9
5009 . 

 خامدًا : الكتب الفارسية :
از سقػط دكلت ابػ الحدغ بغ ابخاليع قدكيشي , فؤائج صفػيو تاريخ سالشيغ كامخاى صفػى بذ  -6

صفػيو , ترحيح مقجمو كحػاشى مخيع احسجى , مػسدو مصالعات كتحكيقات فخىشكى , تيخاف , 
6315 . 

ابػ القاسع شاىخى , تاريخ سياسى كاجتساعى ايخاف از مخكػ تيسػر تا مخكػ شاه عباس جاب اكؿ  -5
 . 6315, انتذارات فخانكميغ , تيخاف , 

، ترحيح غالمخضا شباشبايى  1يشى , تاريخ الفى , جاحسج بغ نرخهللا تتػى كآصف خاف قدك   -3
 . 7171, ص 6315مجج , عمسى ك فخىشگى ، تيخاف , 

 . 6355احسج تاجبخر , تاريخ صفػيو  , جمج دـك , جاب اكؿ , انتذارات نػيج , شيخاز ,  -1
احسج خميل هللا مقجـ كمحسػد جميمى , تاريخ مدتشج ايخاف كجياف ) از عيج سػمخ تا عرخ  -7

 . 6316بيمػى ( , جاب اكؿ , نذخ ذر جساؿ بػر , تيخاف , 
اركج بيظ بيات , دكف زكاف ايخانى , با حػاشى كيادداشت ىاى كى لدتخنج , تخحسو مدعػد  -1

 . 6311رجب نيا , بشكاه تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
خ بشفذو حجازى , ضعيفو ) بخرسى جايكاه زف ايخانى در عرخ صفػى ( , جاب اكؿ , ناش -5

 ؛550, ص  6316قريجه سخا , تيخاف , 
حسيج رضا صفاكير , صفػياف در كحركاه تاريخ , جاب اكؿ , انتذارات سخغ , تيخاف ,  -1

6390 . 
, بو تمخيز عباس  1خاكنج شاه بمخى ميخخػانج ك ميخدمحم بخىاف الجيغ , ركضو الرفا , ج -9

 . 6353زرياب , انتذارات عمسى كفخىشكى , تيخاف , 
, زف ايخانى در ركاؽ حخمدخا , جاب اكؿ , شخكو نذخ البخز , تيخاف ,  خدخك معتزج -60

6391 . 
خػرشاه بغ قباد الحديشى , تاريخ ايمجى نطاـ , ترحيح دمحم رضا نريخى , انجسغ اثار  -66

 . 6359كمفاخخ فخىشكى , تيخاف , 
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 . 6355راجخ سيػرى , ايخاف عرخ صفػى , تخجسو كامبيد عديدى , نذخ مخكد, تيخاف ,  -65
رىخ بخف , نطاـ اياالت در دكره صفػى , تخجسو كبكاككس جيانجارى , بشكاه تخجسو كنذخ  -63

 .   5735كتاب , تيخاف , 
زيشب حاتع زاد , كضعيت زناف در عرخ صفػى , از ديج سياحاف اكرباياف , جاب اكؿ ,   -3

 . 6315ناشخ بخؾ زيتػف , تيخاف , 
 (6355فػى , نذخ سيسيغ ,) بى جا , عبجالحديغ نػائى, ركابط سياسى ايخاف در عرخ ص -1
 6373عبجالفتاح فػمشى , تاريخ كيالف , ترحيح عصا هللا تجيغ , كتابفخكشى فخكغى , تيخاف ,  -7
عبجالسجيج شجاع , زف سياست كحخمدخا در عرخ صفػيو , جاب اكؿ ,  ناشخ اميج ميخ ,  -1

 . 669, ص 6311سبدكار , 
 .6319, بجالحديغ نػايى, نذخ نى, تيخافار, ترحيح ع, تكسمو االخبعبجى بيظ شيخازى  -5
 ش  .6393, عمي اكبخ كاليتى, ايخاف در عرخ صفػى, جاب اكؿ, انتذارات اميخ كبيخ, تيخاف -1
فخخى خذايار كزيخى , كارنامو زناف مذيػر ايخاف در عمع ادب كسياست , كزارات امػزش  -9

 .  6375كبخكرش , تيخاف , 
فخشتو كخيسى , زف شػؿ تاريخ , با ىسكارى بيخكز دمحم عخبذاىى , انتذارات نػيج, شيخاز   -60

 ,6317 . 
كخيع نجفى بخزكخ , تاريخ تحػالت سياسى اجتساعى اقترادى كفخىشكى ايخاف در دكره  -66

 . 6393صفػيو , دانذكاه بياـ نػر , تيخاف , 
اف ى دكره صفػيو از اغارتاب, نقر زناف در تحػالت سياسى كاجتساعدمحم ميجى اكبخى  -65

 ., كتابخانو اناليغ تاريخ اسالــ, سايت تخررى تاريخ اسالـ6711حكػمت شاه دمحم خجابشجه 
, بو اىتساـ 6محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى, نقاكة االثار في ذكخ االخيار,ج -63

 . 6370احداف اشخاقى , بشكاه تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
 . 6319, ديغ كدكلت در عرخ صفػى , انتذارات اميخ كبيخ , تيخاف مخيع ميخ احسجى  -61
 . 6310مرصفى مجج , تاريخ مخعذياف در ايخاف , انتذارات رنداس , تيخاف ,  -67
مالشيخعمى كيالنى , تاريخ مازنجراف , ترحيح كتحذيو مشػجيخ ستػده , بشياد فخىشظ ,  -61

 . 6373تيخاف , 
 . 6357اسساعيل دكـ , بى نا , تيخاف , مشػجيخ بارسادكست , زنجكى شاه  -65
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بشياد مػقػفات ,  ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج ، ركضو الرفػيو ، جشابجىظ ميخزا بي -61
 . 6351,  تيخاف ، محسػد افذار

كالتخ ىيشتذ , تذكيل دكلت ممى در ايخاف حكػمت أؽ قػيشمػ كضيػر دكلت صفػى , جاب  -69
 . 6316ات خػارزمى , تيخاف , دكـ ,  تخجسو كيكاكس جيانجارى , انتذار 

 سادسًا : البحػث والسجالت الفارسية :
مدعػد شاىسخادى , نقر آفخيشي َپخيخاف خانع ) دختخ شاه شيساسب اكؿ صفػ,( در تحػالت  -6

,بيار   51اره , مجمو بدكىذيا, تاريخي ايخاف ك اسالـ , شس) ؽ917-977عرخ صفػ,) 
 .6399تابدتاف , ك 
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