
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  23ـ45، صص 1393 بهار، نوزدهمي  م، شمارهپنجسال 
  

 اميران: صفوي دوران در هِلَل تربيتي اجتماعي ـ جايگاه بررسي
  حرمسرا غالمان و قزلباش

  

  **زاده سارا داراب، *نژاد محسن بهرام

  

  چكيده

 بشـمار  نـويني  مفهـوم  صـفوي،  عصـر  متـون  در رايـج  اصطالح يك عنوان به هِلَل
 فراوان اجتماعي و تاريخي اعتبار از عهد، همان در آن فراگير كاربرد اما رود، نمي
 اين مبين افتاد اتفاق صفويه از پس كه نيز آن تدريجي غروب. كند مي حكايت آن

 داشـته  شـديدي  وابستگي روزگار آن معنوي محيط به آن حيات كه است واقعيت
 در و بودند كساني چه للگان كه است مطرح پرسش اين حاضر، پژوهش در. است

 سـؤال  بـه  پاسـخ  در داشـتند؟  برعهـده  را وظايفي چه صفويه حكومتي تشكيالت
 غالمـان  و قزلبـاش  اميـران  از اعم للگان كهسازد  مي تقويت را مدعا اين مذكور،

 مطرح نفوذي ذي و گرا تجربه معلمان عنوان به صفويه حكومت ساختار در حرمسرا
 بـراي  را آنـان  و داشـته  برعهـده  را شـاهزادگان  آمـوزي  آداب رسـالت  كـه  بودند

 خـاص،  موقعيـت  ايـن . سـاختند  مـي  آمـاده  قـدرت  ساختار در پذيري مسئوليت
 در ويژه به سياسي مهم حوادث در تا ساخت فراهم آنان براي را مهمي هاي فرصت
 ي اداره چگـونگي  خـود،  ي تـه ياف تربيـت  شـاهزادگان  به سلطنت و قدرت انتقال

 نسبتاً كشور مرزهاي به بيگانه تهاجمات يا و داخلي هاي شورش با مقابله واليات،
 تأكيد با و رويكرد، اين با رو پيش پژوهش. كنند آفريني نقش وسيعي ي گستره در
   .است يافته اختصاص موضوع اين بررسي به تحليلي و توصيفي روش بر

  .صفويه غالمان، يلله ،للهغالمان زلباش،ق ،لله: هاي كليدي واژه

                                                
  (bahramnejad1345@yahoo.com) :ايميل. )ره(خميني امام المللي بين دانشگاه تاريخ گروه استاديار* 

  . )ره(المللي امام خميني تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانشگاه بينكارشناسي ارشد   آموخته دانش** 
  )darabzadesara@yahoo.com (:ايميل

  18/04/93: تاريخ تائيد ـ 14/06/92: تاريخ دريافت
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  مقدمه

 تعليم ي مسأله سياسي هاي نظام براي همواره كه دهد مي نشان ايران ي گذشته تاريخ بررسي
 اقتـدار  اسـتمرار  و تثبيت با مهم، اين زيرا 1است؛ داشته خاصي اهميت شاهزادگان تربيت و

 در رو، ايـن  از. تنگـاتنگي دارد  ي رابطـه  جامعه، در قدرت مقتدرانه رهبري همچنين و آنان
 به كه آموزشي رايج نهادهاي كنار در كه آن هستيم شاهد همواره آنان، هاي فعاليت ي گستره
 در كـه  بـود  دايـر  ديگـري  اختصاصي هاي آموزشگاه شدند، مي تقسيم عالي تا اوليه سطوح

 فعاليـت  ربارد يا و سياسي زمامداران مستقيم نظارت تحت و اشاره مورد اهداف چارچوب
 عصـر  در ويـژه  بـه  كـه  مؤسسـاتي  ساير با مقايسه در ها، آموزشگاه نوع اين البته. كردند مي

 از كـه  آن وجـود  بـا  2داشـتند،  شـهرت  مدرسـه  و مسـجد  خانـه،  مكتب هاي نام با اسالمي،
 كـانون  يـك  بـه  گـاه  هـيچ  بودند؛ برخوردار معنوي و مالي جهات به وسيعي هاي توانمندي
 كـه  اسـت  دليل همين به شايد و نشدند تبديل فرهنگي و علمي ديرپاي آثار با يافته سازمان

. اسـت   مانـده  بـاقي  قـديم،  متـون  در آنهـا  فعاليـت  و آموزش شكل از رنگي كم هاي نشانه
 شـاهزادگاني  ميـان  از زمامـداران  برآمدن دربار، به وابسته تربيتي هاي شيوه پيامد ترين مهم

 هـا  همـان  و شـدند  ظاهر اي سلسله هاي تاريخ در متفاوت كاركردي هاي ويژگي با كه است
  .بگيرند قرار تربيتي دستگاه آن كيفي ارزيابي در توجهي قابل معيارهاي توانند مي

 صفوي عصر گرفته،  قرار حاضر پژوهش اساس كه ايران تاريخ در رويكرد اين مصداق
 پس گذاشت تاريخ ي هعرص به پا جديدي فكري مباني با كه نيز سياسي دودمان اين. است

                                                
  عليرضـا : نـك  باسـتان و اسـالمي   ايـران  دوران در شاهزادگان تربيت و تعليم ي درباره نمونه عنوان به .1

 و علمـي  ريـزي  برنامـه  و تحقيقـات  مؤسسه :تهران ،باستان ايران در پرورش و آموزش ،)1350( حكمت،
 سـينا،  ابـن  :تهـران  ،باسـتان  ايران در تربيت و تمدن سير ،)1350( بيژن، اسداهللا ؛137 ،376ص آموزشي،

 ،صفوي دولت تأسيس تا باستان روزگار از ايران آموزشي نهادهاي فرهنگ ،)1383( كسائي، نوراهللا ؛46ص
  .تهران دانشگاه :تهران

 شـد،  نمي محدود مدرسه و مسجد خانه، مكتب به تنها ن،ايرا جمله از و اسالمي دوران در آموزشي مراكز .2
 دانشمندان، ي خانه ها، رصدخانه ها، بيمارستان ها، جامعه: از عبارتند كه داشت وجود نيز ديگري مراكز بلكه
 كسائي، نوراهللا  ترجمه ،اسالم جهان هاي دانشگاه ،)1385(غنيمه،  محمدعبدالرحيم: نك. ها خانقاه و ها رباط
   .تهران دانشگاه :تهران
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 از اگرچـه . كردنـد  احياء ضرورتاً را شاهزادگان تربيتي قديم ي ها سنت سلطنت، تأسيس از
 آداب در كه است تصور قابل اما ندارد؛ وجود دقيقي شناخت ها، شيوه آن آموزشي ي شاكله
 در يـژه و به صوفيانه، مرام از ايدئولوژيكي عميق تأثيرپذيري با دوره، آن شاهزادگان تربيت
 صـفوي  سـالطين . باشـد  داده روي مهمـي  تغييرات بايد تشيع، يعني رسمي مذهب از آغاز

 قزلبـاش  اشـرافيت  بـه  لله كسوت در خود، تاريخ نخست قرن در را تشكيالت اين هدايت
 مجدانـه  شـاهزادگان،  بـه  خـود  هـاي  تجربه انتقال در گرايانه عمل نيز آنان و كردند واگذار

 و تركـان  ميان صفويه، سياسي تاريخ دوم ي سده آغاز در كه گسستي لدنبا به اما ،كوشيدند
 حـرم  خواجگـان  يـا  غالمـان  و رفت ميان از ترك، للگان تربيتي نقش آمد به وجود دولت

. داشتند خود انحصار در را تربيتي موقعيت اين نيز صفوي سقوط تا و شدند آنان جايگزين
 در صفوي شاهزادگان تربيتي نظام اساسي هاي تتفاو از ديگر يكي تواند مي نيز رويداد اين
  .آيد شمار به گذشته به نگاه

 خـدمات  منظـر  از للگـان  بـه  توجـه  كـه  دهـد  مي نشان موضوع، اين ي پيشينه بررسي
 وجـود  آثـاري  لبتـه ا. است شده واقع توجه مورد كمتر اند داشته خود زمان در كه اي تربيتي

 كتاب در برن نمونه عنوان به. اند پرداخته للگان يتاهم بررسي به ديگري ي زاويه از كه دارد
رن  كتـاب  از اسـتفاده  با نويدي يا و 1.است آورده را قزلباش للگان از فهرستي خود، بـه  بـ 

 لله نيـز  بعضـاً  كـه  اي قبيلـه  رهبران حاكميت زمان در ايالتي هاي حكومت تحليل و تجزيه
 بـا  ،خاصـه  غالمـان  كتـاب  در مكـارانش ه و بابايي همچنين، 2.دارد اشاره شدند مي ناميده
 غالمـان  فرهنگي و اقتصادي سياسي، هاي فعاليت خصوص در مشبعي مباحث كه آن وجود

 را اي پراكنـده  اطالعـات  تـوان  مـي  تنها كتاب، آن در اما آورده، نوخاسته نخبگان عنوان به
 عنـوان  با كه زني گلشني ي مقاله 3.آورد دست به شاهزادگان تربيت در غالمان نقش ي درباره

                                                
 بنگـاه  :تهـران  جهانـداري،  كيكـاووس   ترجمه ،صفويه ي دوره در اياالت نظام ،)2537(برن،  رهر: نك .1

  .كتاب نشر و ترجمه
 هاشـم   ترجمـه  ،صـفوي  عصـر  ايران در اجتماعي ـ اقتصادي   تغييرات ،)1386(نويدي،  داريوش: نك .2

  .ني :تهران آقاجري،
3. Sussan Babaie & Kathryn Babayan & Ina Baghdiantz-McCab & Massumeh Farhad (2004), 
Slaves of Shah, New Elites if Safavid Iran, London.Newyork, I.B.Tauris. 

  :است شده چاپ و ترجمه زير مشخصات با كتاب اين
 افشـار،  حسن  ترجمه ،صفوي دوران ي نوخاسته نخبگان: خاصه غالمان ،)1390(ديگران،  و بابايي سوسن
  .مركز :تهران
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 تربيتي و آموزشي نقش به هرگز شده، منتشر »صفويه ي دوره در ايران آموزشي تشكيالت«
 1.اسـت  كرده ياد دربار در شاهزادگان آموزش از تمام ايجاز به تنها و نداشته ورودي للگان
 هـاي  المعـارف  دايـره  در لله و آتـاليق  اتابـك،  هاي مدخل نويسندگان كه است ذكر به الزم

 است اساسي هاي كاستي داراي يافته، انتشار تركي و انگليسي فارسي، به كه اسالمي رگبز
 در مفـاهيم  آن اجتمـاعي  و فرهنگـي  تاريخي، تحول فرايند ي اوليه شناخت به كدام هيچ و

   2.كنند نمي كمكي صفويه زمان
  

  شاهزادگان تربيت سرپرستي مقام با ارتباط در مشترك مفاهيم

 فراوانـي  كاربرد نسبتاً صفوي منابع در كه اصلي مفهوم چهار خصوصيات هب اشاره اينجا در
 شـاهزادگان  سرپرسـتي  جايگـاه  در كه است فردي نام گر توصيف و به طور مشترك يافته،

  :نمايد مي ضروري داشته، قرار صفوي
  اتابك .1

 ي ويژه جهتو. گردد مي باز سلجوقي دوران به آن، تاريخي ي پيشينه و مفهوم اين از استفاده
 ي زمينـه  نظامي، و ملكداري آئين از شاهزادگان ساختن آگاه و تربيت به سلجوقي سالطين
 مهـم  منصـب  يـك  بـه  ديواني تشكيالت در تدريج به و آورد؛ فراهم را مفهوم اين گسترش

 داشـت،  گانه دو كاركردي تقريباً سالجقه، سياسي هاي دوره ي همه در اتابك 3.گشت تبديل
 گوناگون هاي حوزه در را او تربيتي رشد بستر بايستي مي و بود شاهزاده معلم او سو، يك از

 ديگـر،  سـوي  از و آورد؛ مـي  فـراهم  اجتمـاعي  و فرهنگي نظامي، سياسي، اخالقي، فردي،

                                                
 خرد ها، زبان و ادبيات ،»صفويه ي دوره در ايران آموزشي تشكيالت« ،)1349(گلشني،  عبدالكريم: نك .1
 و ؛6ش ،1349ي آن مقاله را در همان مجله و در مـرداد  نويسنده ادامه. 5ش ،1349 اردبيهشت ،كوشش و

  .است منتشر كرده  9ش ،1350بهار و ؛8ش ،1349بهمن
 مركـز  :تهـران  اسـالمي،  بـزرگ  المعـارف  دايـره  ،6ج ،»اتابـك « ،)1373(خـويي،   زريـاب  عباس: نك .2

 مركز :تهران اسالمي، بزرگ المعارف دايره ،1ج ،»اتاليق« ،)1369(شعار،  جعفر اسالمي؛ بزرگ المعارف دايره
  همچنين، .اسالمي بزرگ المعارف دايره

Clode Cahen (1994), “Atabak”, Encyclopedia of Islam, edited2, Vol. I. Leiden; Newyork, 
E.J. Brill. 
Tuncer Baykara,“Lala”, Türkiye Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi (TDVĐA), Vol.27. 

  . 481المعارف بزرگ اسالمي، ص دائره ،6ج ،»اتابك« .3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 24

https://chistorys.ir/article-1-190-fa.html


 27  صفوي دوران در هِلَل تربيتي اجتماعي ـ جايگاه بررسي

 نظـامي  و ديواني مالي، امور به كه واليت يك در شاهزاده از نيابت به را حاكم يك وظايف
 از پـس  مواقعي در حتي و فردي استقالل و رشد سنين به شاهزاده رسيدن تا شد مي محدود

 در اشـاره،  مـورد  خصـايص  همـان  بـا  صفوي دوران در اصطالح، اين 1.داشت برعهده آن
 ادبيـات  پيوسـتگي  بـر  اسـت  دليلـي  خـود  كه يافت تداوم لله نام به ديگري مفهوم پوشش
 چنـدان  مذكور معناي در اتابك مفهوم اين، وجود با آن؛ از پيش ادوار با دوره اين تاريخي
  2.است نداشته اي گسترده كاربرد

  

  اتاليق. 2

 اتـاليق  صفوي به آن اشـاره شـده اسـت،    منابع از برخي در كه تربيتي مفاهيم از ديگر يكي
 ي منطقـه  تـرك  قـديم  طوائـف  ميان در ابتدا آمده، مربي معني به كه تركي ي واژه اين. است
 فرزنـد  سرپرسـتي  كـه  شـد  مـي  گفتـه  اي خـانواده  رئيس به اصطالحاً و داشت رواج قفقاز

 منـابع  در اتـاليق  اصـطالح  كـاربرد  عـدم  3.گرفت مي برعهده را ديگري ي خانواده خردسال
 منصـب  يـك  عنـوان  بـه  گـاه  هيچ اتابك همانند اتاليق كه نماياند مي چنين صفويه، ديواني

 بـه  صـفوي  هاي گارين وقايع از برخي اشارات اما ،است نبوده مطرح دوره، آن در حكومتي
 آن عمـومي  ارزيـابي  كـه  چنـان  ،گيـرد  قرار ترديد مورد عقيده اين اعتبار تا شده سبب آن،

 و اسـت  قزلباش ي طايفه سفيد ريش عنوان به هم اتاليق، از مقصود كه دهد مي نشان شواهد،
 يـك  اسـاس  بـر  قطعاً كه بوده مطرح لله با طراز هم و شاهزاده رسمي سرپرست معني به هم

 گاه اين، بر عالوه 4.شد مي انتخاب قزلباش اميران ميان از و پادشاه سوي از حكومتي رمانف
                                                

    .Atabak”, Encyclopedia of Islam,Vol. I, pp.731-732" :همچنين ؛همان .1
 و نصيري محمدرضا تصحيح ،شاه نظام ايلچي تاريخ ،)1379( الحسيني، قباد بن  خورشاه: براي نمونه نك .2

 ؛ قاضـي 188،146،141،137،109،80،75،64، صفرهنگـي  مفـاخر  و آثـار  انجمن :تهران هاندا، كوئيچي
 دانشگاه :تهران قي،اشرا احسان تصحيح ،2ج ،التواريخ خالصه ،)1359(قمي،  الحسيني الحسين الدين شرف
 محمداسـماعيل  تصـحيح  ،2ج ،عباسـي  آراي عـالم  تـاريخ  ،)1377(منشي،  ؛ اسكندربيگ982ص تهران،

 ،كردستان مفصل تاريخ: شرفنامه ،)1377(بدليسي،  خان الدين شرف. 628ص كتاب، دنياي :تهران رضواني،
 .326،322ـ328ص اساطير، :تهران زرنوف، ولييامينوف والديمير كوشش ، به1ج

  .88ص ،1ج ،»اتاليق« .3
   .102، 199، 218، 222، ص1ج ،عباسي آراي عالم تاريخ: نك .4
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 عارف« كه شد مي اطالق كسي به رسماً گاه و 1شد، مي داده غيرتركمان افراد به اتاليقي مقام
 در كـه  ايـواغلي  بيـگ  ابوالقاسم همانند. است بوده »قزلباش انبوه گروه احساب و انساب به

 تفرشـي  منشĤت در نيز آن فرمان و 2شد، منصوب مقام آن به اول، صفي شاه سلطنت ابتداي
 كـاربردي  هـيچ  ديگر، فوق خصوصيات چارچوب در اتاليق كه است گفتني 3.است موجود

  .   است نيافته صفوي دوران پاياني منابع در
  

  )الال(لله. 3

 لله داشـته  رواج ي،صـفو  عصـر  در شـاهزادگان  تربيت ي حوزه در كه مفهومي فراگيرترين
 از ظاهراً و است آمده زادگان بزرگ مربي و غالم معناي به لغت در فارسي ي واژه اين. است
 اسـت،  آن مصـدر  حاصـل  كه للگي و شد تركيب بگي /بگ اسم با بزرگ، ي سالجقه زمان

 ايـن،  وجود با 4.يافت رواج ايران تاريخي ادبيات در و آورد بدست فارسي ـ تركي  ماهيتي
 ي واژه مقابل در آن مشتقات و لله  كه دهد مي نشان  دوران، آن متون برخي ي اوليه سيبرر

 تركمانـان  حكومـت  دوران تـا  تقريبـاً  نيـز  وضعيت اين و داشته محدودتري كاربرد اتابك،
  .يابد مي ادامه قويونلو آق و قراقويونلو

 ي نتيجـه  توانـد  مي بعد، به نهم ي سده از ايران غرب شمال نواحي در لله مفهوم گسترش
ه  ــ سياسـي   فرهنگي ميراث از تركمانان تأثيرپذيري  در روم ي سـالجقه  از مانـده  جـاي  ـب

 شـكل  در نسـبتاً  خـود،  زمامـداري  تـاريخ  طول در روم ي سالجقه 5.باشد آناتولي ي منطقه
                                                

  .89ص ،طهماسب شاه آراي عالم: نك .1
 كتاب  ضميمه ،)صفي شاه(مكان رضوان نواب زمان تاريخ مبادي ،)1388(تفرشي،  الحسيني محمدحسين .2

 :تهران نژاد، بهرام محسن تصحيح تفرشي، نگار سوانح يالحسين اهللا فضل ابوالمفاخربن تأليف ،صفي شاه تاريخ
  .220مكتوب، ص ميراث

 :تهـران  نـژاد،  بهـرام  محسـن  تصـحيح  ،تفرشي منشĤت ،)1390(تفرشي،  حسيني اهللا فضل بن محمدحسين .3
  .90ص اسالمي، شوراي مجلس  كتابخانه

 .»لله« مدخل اميركبير،: ، تهران3، جفارسي فرهنگ ،)1375(محمد معين،  :نك .4

 تـاريخ  ،)1356(طهرانـي،   ابـوبكر  :نـك  قويونلـو  آق هـاي  شـاهزاده  للگان از برخي نام از اطالع براي .5
اصفهاني،  روزبهان بن اهللا فضل ؛329ص طهوري، :تهران سومر، فاروق و لوغال نجاتي كوشش به ،دياربكريه

 ؛103، 163، 362مكتـوب، ص  ميراث :تهران عشيق، محمداكبر تصحيح ،اميني آراي عالم تاريخ ،)1382(
  .168ـ169ص سمت، :تهران ،ايران در قويونلو آق و قراقويونلو حكومت ،)1379(زاده،  حسن اسماعيل
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 دوره، همـان  فارسي آثار در دليل، همين به و بودند فارسي زبان و فرهنگ از متأثر وسيعي
 تربيتـي  مسـئوليت  آنـان  سياسـي  سـاختار  در كـه  فردي عنوان به لله ،بي بي ابن اثر ندهمان

 به آناتولي از ترك قبايل مهاجرت 1.است يافته فراواني كاربرد داشت برعهده را شاهزادگان
 و صـفويه  جنبش گيري شكل مراحل در چه و تركمانان حاكميت دوران در چه آذربايجان،

  . آورد فراهم ايران در را للگي سنت و مفهوم آن مجدد رواج ي زمينه آن، از پس
  

  ) دادا(دده. 4

. دارد وجـود  صـفوي،  شاهزادگان تربيت ي مسأله با ارتباط در كه ديگري است دده، مفهوم
 بـه  كنيـزك  يـا  كنيـز  پير، دايي پدري، و مادري جد معاني به لغت در كه فارسي ي واژه اين

 آن اجتمـاعي  و تربيتي ماهيت چندان فوق مفاهيم برخالف 2آمده؛ كودكان سرپرست عنوان
 آسـياي  دربايـد   را دده پيـدايي  منشأ كه است معتقد سومر. نيست روشن تاريخي منابع در

 ادامـه  بعـدها  كـه  دانـد  مي ديني مقام يك را دده او. كرد مغوالن جستجو ميان در و مركزي
 هـاي  طريقـت  طبقاتي مراتب زا يكي دده كه اين به عنايت با 3.شد ها شمن وظايف ي دهنده

 يـاد  پير به آن از گاه و آمد مي شمار به آناتولي بكتاشيان و علويان ميان در ويژه به صوفيانه
 صفويه، طريقت در ناحيه همان تركمان صوفيان جذب با كه دارد وجود احتمال اين 4شد مي

 اعتبـار . باشـد  هآمـد  بوجود صفويان، معنوي تختگاه اردبيل، در مفهوم آن گسترش ي زمينه
 شـاگردان  و مريدان ميان در مقام، آن معلمي نقش تأثير تحت بسا چه نيز مفهوم اين تربيتي
  .  است داشته قرار طريقت
 از. اسـت  شـده  دده مفهـوم  بـه  محـدودي  اشـارات  صفوي نگاري تاريخ در مجموع، در
 احتمـاالً در  دده نـام  ؛نخسـت . رسـد  مـي  نظـر  به مهم ي نكته چند كوتاه شواهد اين بررسي

                                                
تهـران،   كتابفروشـي  :تهـران  مشـكور،  محمـدجواد  كوشـش  به ،سلجوقنامه مختصر ،)1350(بي،  بي ابن .1

  Lala”, Vol.27, pp. 70-71". :نك ؛141، 159، 208، 349، 350ص
  .»دده« مدخل ،معين فرهنگ .2
 و اشراقي احسان ترجمه ،صفوي دولت توسعه و تشكيل در آناتولي تركان نقش ،)1371(سومر،  فاروق .3

  .12ص گستره، :تهران امامي، محمدتقي
21.“Dede(Religious figure)”, www.en.wikipedia.org 

  .157ص ،يصفو دولت توسعه و تشكيل در آناتولي تركان نقش: نك همچنين،
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 همچنـين  و قزلبـاش  قبايـل  ميـان  در آن اجتماعي و تربيتي اهميت لحاظ به ،لله با مقايسه
 و لله(دو  ايـن  وظـايف  مرز ؛دوم. است داشته قرار تري پايين جايگاه در صفوي، تشكيالت

 ايـن  در نظر اظهار و نيست مشخص دقيقاً شاهزادگان از مراقبت و تعاليم با ارتباط در) دده
 و شـاهزادگان  بـراي  اشـتراك،  وجـه  يـك  عنوان به ؛سوم. است دشوار بسيار نيز صخصو

 ديگـر . شدند مي برگزيده قزلباش اشراف و مردان ميان از نيز ها دده عموماً ها خانم شاهزاده
 آخر در و ،شد مي محسوب او اختيارات از و صفوي پادشاه طرف از نيز انتخاب اين كه، اين
 تعريف رسمي، منصب يك قالب در صفويه حكومتي ساختار در لله دهمانن دده هرگز كه اين

 زمامـداران  كه اند آورده خود پژوهش در برن و سومر كه را آنچه اساس، اين بر. است نشده
 دفـاع  قابـل  كردنـد  مـي  تعيين دده مقام در را فردي ،لله هر كنار در به طور مرسوم صفوي
  . كنند نمي تأييد رايج ي قاعده يك عنوان به را عقيده اين موجود هاي گزارش و 1نيست،

  

  صفوي عصر در للگان تاريخي تحول فرايند

 شدند، مي ناميده اتاليق و اتابك كه آن از اعم للگان، فرود و فراز از دقيق تصوير يك ي ارائه
 در زيـرا  ،اسـت  دشـواري  كـار  صـفوي  روزگـار  در اجتمـاعي  مهـم  گـروه  يـك  عنوان به

 حتـي  كه طوري به است؛ نمانده باقي آنان از منسجمي اطالعات وره،د آن هاي نگاري وقايع
د  داشـته  شـهرت  نام اين به كه را كساني ي مجموعه مشخصات توان نمي دقيقاً  گـردآوري  اـن
 تـاريخي  حيـات  كـه  دهند مي نشان موجود اطالعات بررسي مطلب، اين از نظر صرف. كرد
 تـا  صفوي دولت تأسيس ابتداي از نخست، ي دوره. است تقسيم قابل دوره دو به گروه، اين

ت  سـقوط  تـا  عبـاس  شاه از دوم، ي دوره و اول،  عباس شاه پادشاهي آغاز  را صـفوي  دوـل
  . داد مي پوشش

 عصـر  توان مي اعتبار يك به و بود همراه للگان آمار بيشترين با تاريخي، اول ي مرحله
 معتمـدي  و متنفـذ  قزلباشان آنان واقع، در. ناميد آنان ـ اجتماعي سياسي پيشرفت و اقتدار
 شاهزادگان ي جانبه همه تربيت و آموزش قديمي، سنت يك مطابق صفوي شاهان كه بودند
 قـدرت  سـهام  از بخشـي  و بودند ناگزير كار اين در آنان گويي. سپردند مي آنان به را خود

                                                
 ،صـفويه  ي دوره در ايـاالت  نظـام   ؛12ص ،صـفوي  دولـت  توسـعه  و تشـكيل  در آناتولي تركان نقش .1

  .   59ـ60ص
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 للگـي  لـه، مرح ايـن  در. آمد مي شمار به تأسيس تازه دولت ساختار در آنان به شده واگذار
  . داشت قرار قزلباش اشراف انحصار در كامالً صفوي شاهزادگان
 بـه  و آمـده  منـابع  در آنهـا  مشخصـات  كـه  شاهزادگاني ي مجموعه برن، تحقيق مطابق
 نيـز  تعداد اين از. بودند لله داراي آنان از نفر 25 تنها اند شده منصوب واليات در حكمراني

 لله 32 مشخصات همچنين او. است ناشناخته بقيه و لوممع شاهزادگان از نفر 20 يلله تنها
 شـاهزادگان  از يرخـ ب زيـرا  ،كند نمي برابري شاهزادگان تعداد با جهت، اين از كه آورده را

 بودنـد  اول طهماسـب  شاه پسران از دو هر كه  محمدميرزا سلطان و ميرزا الزمان بديع همانند
 لله يـك  گـاه  و است، كرده مي سرپرستي هلل چهار مختلف هاي زمان در را آنان از يك هر

 سـلطان (تكلو  اغلي الدين شرف محمدخان ،)ميرزا بهرام ميرزا، سام(شاملو  اغزيوارخان مانند
 ميـرزا،  محمـد  سـلطان (استاجلو  چاوشلو يگان سلطان شاهقلي ،)ميرزا اسماعيل محمدميرزا،

ذوالقـدر   بيـگ  حمـزه  و) اميرز عباس محمودميرزا، سلطان(روملو  سلطان ارس ،)ميرزا عباس
 برعهـده  را شـاهزاده  دو للگـي  مختلـف  هـاي  زمـان  در) ميـرزا  رستم ميرزا، حسين سلطان(

  . اند داشته
 ميـرزا،  بهـرام  ميرزا، سام ميرزا، طهماسب: است شرح بدين شاهزادگان اسامي مجموع در
 سـلطان  ميـرزا،  دمحمو سلطان. بودند اول اسماعيل شاه پسران كه ميرزا ابراهيم و ميرزا القاص
 ميـرزا  مراد سلطان ميرزا، علي سلطان ميرزا، سليمان ميرزا، امامقلي ميرزا، اسماعيل ميرزا، محمد

محمـدميرزا   الـدين  شـجاع . آمدند مي بشمار اول طهماسب شاه پسران همگي ميرزا عليقلي و
 هشـا  پسـران  از كـه  ميـرزا  عبـاس  و ميرزا )حسين(حسن  سلطان ،)دوم اسماعيل شاه پسر(

 پسران از كه ميرزا صفي و ميرزا، محمدباقر ميرزا، حسن همچنين. بودند خدابنده محمد سلطان
 هـر  ميرزا ابراهيم و ميرزا حسين سلطان ميرزا، الزمان بديع. شدند مي محسوب اول عباس شاه
 ،)؟(ميـرزا  مظفرحسـين  نهايـت  در و. بودنـد  اول طهماسـب  شـاه  برادرزادگـان  از نيز نفر سه

   1).دوم اسماعيل شاه پسرعموي(ميرزا  ابراهيم و) ميرزا حسين سلطان پسر(ا ميرز رستم
 شـهرت  صـفوي  شـاهزادگان  للگـي  مقـام  در كـه  قزلباشي اميران ي مجموعه همچنين،

 تكلـو،  خـان  قزاق تكلو، خان غازي تكلو، اغلي الدين شرف محمدخان: از عبارتند اند داشته
 اســتاجلو، چاوشـلو  خـان  ابـراهيم  تاجلو،اسـ  محمـدخان  پيـره  اسـتاجلو،  خـان  صـدرالدين 

                                                
  .62ـ66ص ،صفويه ي دوره در اياالت نظام .1
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 اسـتاجلو،  بـدرخان  اسـتاجلو،  اغلي ايجك بيگ حسين استاجلو، اغلي ايجك سلطان قلي اهللا
 اسـتاجلو،  تيمورخـان  اسـتاجلو،  چاوشـلو  يگـان  سـلطان  شـاهقلي  استاجلو، سلطان چراغ
ن  بيـگ  امـامقلي  ذوالقدر، اغلي قلهانچي سلطان ولي ذوالقدر، بيگ حمزه  ذوالقـدر،  بـدرخان  ـب

 سـلطان  علـي  تركمـان،  موصلو محمدخان موصلو، خان اميرسلطان ذوالقدر، بيگ محمدجان
راهيم  قاجـار،  سلطان گوكجه بيات، اغورلوسلطان بيات، محمدبيگ ،)؟(اغلي تاتي  سـلطان  اـب

 شـاملو،  خـان  دورمـيش  قاجار، خان بوداق قاجار، اغلي زياد خليفه يوسف قاجار، زياداغلي
 بيـگ  فرخزاد چگني، خان بوداق شاملو، خان عليقلي شاملو، اغزيوارخان ،شاملو خان حسين

    1.روملو خان  سلطان ارس قراداغلو،
 شـده  اشـاره  لله عنوان به ديگري اشخاص به گاه صفوي منابع در فوق، رجال بر عالوه

 سـلطان  شامنت همانند. كند تر كامل را مجموعهاين  اي  اندازه تا تواند مي اينجا در آنها ذكر كه
 سـلطان  شـاهقلي  3ميـرزا،   مصـطفي  يلله اسـتاجلو  سلطان نظر 2ميرزا، القاص يلله استاجلو،

 افشار بيگ اصالن امير 4،)اول طهماسب شاه ي خواهرزاده(استاجلو  خان سلمان يلله قارنجه
 شاه دختر(خانم  پريخان يلله افشار محمودبيگ 5،)اول طهماسب شاه پسر(احمدميرزا  يلله

 همچنـين  6).اول عبـاس  شـاه  ي عمه(بيگم  زينب يلله شاملو بيگ علي شاه و) اول طهماسب
 كـه  دارد وجـود  استثنايي ي نمونه دو للگان ميان از تاريخي، ي مرحله اين در كه افزود بايد

 لله انتخاب به گاه اول، طهماسب شاه همانند پادشاهي كه دهد مي نشان و است توجه درخور
 منسـوبان  از كه بيگ سيدمعصوم: از عبارتند دو اين. است انديشيده مي تركمانان غير ميان از

 گـزارش،  يك استناد به همچنين او 7.شد برگزيده حيدرميرزا للگي به و بود صفوي خاندان
                                                

  . 78ـ80ص ،صفوي عصر ايران در اجتماعي ـ اقتصادي تغييرات: نك همچنين، همان؛ .1
  .53ص ،طهماسب شاه آراي عالم .2
  .471ص ،1ج ،التواريخ هخالص .3
  . 447، 453ص ،1ج ،عباسي آراي عالم تاريخ .4
. محدث ميرهاشم كوشش به ،)صفويان روزگار در ايران(برين  خلد ،)1372(اصفهاني،  واله محمديوسف .5

 .402ص افشار، محمود موقوفات بنياد :تهران

 مكتـوب،  ميـراث  :تهـران  نـژاد،  بهـرام  محسـن  تصـحيح  ،جواهراالخبار ،)1378(قزويني،  منشي بوداق .6
  .201ـ202ص

  .110ص ني، :تهران نوائي، عبدالحسين تصحيح ،االخبار تكمله ،)1369(شيرازي،  بيگ عبدي .7
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 گرجـي  بيـگ  كيخسرو ديگري 1.است بوده شروان در ميرزا القاص يلله مدتي براي احتماالً
   2.داشت برعهده را خدابنده محمد سلطان پسر ميرزا طهماسب للگي كه است

 منـابع  در اتاليق و اتابك ،لله مفهوم سه پوشش در شد، اشاره فوق در كه للگاني ي همه
 عمدتاً كه دهند مي نشان ،لله افراد اجتماعي خاستگاه همچنين. است شده ياد آنان از صفوي

 قاجار، افشار، ذوالقدر، ،روملو استاجلو، تكلو، شاملو، هاي نام به مشهور ي قبيله 10 به آنان
 ي طايفـه  از تـرك  غيـر  نفـر  يك تنها آنها ميان در و داشته، تعلق قراداغلو و بيات موصلو،
 كـه  اسـت  آن مبـين  مجموعـه  آن ديگر، سوي از. داشت حضور قزلباش، اكراد از و چگني

) نفـر  هيازد(لله  تعداد بيشترين از برخورداري ي واسطه به استاجلو ي طايفه تربيتي موقعيت
 و خـانم  پريخـان  كـه  ايـن  ديگـر  مهـم  ي نكته. است بوده برتر قزلباش قبايل ساير به نسبت
  .بودند قزلباش اميران از لله داراي كه هستند هايي خانم شاهزاده تنها بيگم زينب

 نخسـتين . شد آغاز اول عباس شاه حكومت با لله تاريخي تحول فرايند از دوم، ي دوره
. بـود  قزلبـاش  اشرافيت اقتدار تضعيف ش،ا زمامداري ابتداي در دشاهپا آن سياسي مهم گام
 چركسي گرجي، اغلب كه قفقازي سفيد غالمان همچنين و زنگي سياه غالمان تربيت به وي

 در قفقـازي  غالمـان  گسـترش  به رو ي استفاده با و داد، نشان اي ويژه توجه بودند ارمني و
 ايـن  در 3.داد خاتمـه  قزلباشان ي مغرورانه هاي يطلب جاه عصر به نظامي، تشكيالت و دربار

 فراوانـي  هـاي  آسـيب  قزلبـاش،  نخبگان از مهم اي طبقه عنوان به نيز للگان شگرف، رويداد
 از پـس  كـه  چنـان . دادنـد  دسـت  از كـامالً  صفوي دربار با را خود تربيتي ي رابطه و ديدند
 لله مفهـوم  اما  4،شود نمي ديده مقام اين در قزلباشان از نشاني هيچ ديگر چگني خان بوداق

 حرمسرا، غالمان گروه نام ي سايه در شاهزادگان تربيتي اعتبار همان با بلكه نرفت، ميان از
 سـرايان  خواجـه  به كه دربار تشكيالت در سياسي ـ اجتماعي،  جديد ي طبقه يك عنوان به

                                                
  .89ص ،طهماسب شاه آراي عالم .1
  .765ص ،)صفويان روزگار در ايران(برين  خلد .2
 تهران، دانشگاه :تهران آهنچي، ذرآ ترجمه ،جديد عصر راه در ايران ،)1380(رويمر،  روبرت هانس: نك .3

 مركـز،  :تهـران  عزيـزي،  كامبيز ترجمه ،صفوي عصر ايران ،)1374(سيوري،  راجر ؛347ـ354ص تهران،
  .74ـ80ص

  .628ـ629ص ،2ج ،عباسي آراي عالم تاريخ .4
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 نظر مطابق كه است عنام بدين نكته اين. دادند ادامه خود حيات به يافته شهرت سياه و سفيد
 بـراي  امني محيط توانست مي حرمسرا تنها گذشته، حوادث سير به توجه با و جديد پادشاه
  . شود گرفته نظر در شاهزادگان تربيت
 را شـاهزادگان  سرپرسـتي  كه آن از پيش خاصه غالمان آموزشي، جديد ي شيوه اين در
 مقـام  در سپس و يافته آگاهي ديني اليمتع از و فراگرفته را نوشتن و خواندن شوند دار عهده

 شـاه  زمـان  از كـار  ايـن  مسـئوليت  منـابع،  برخـي  اسـتناد  به 1.گرفتند مي قرار آنان معلمي
 حرمسـرا  و دربـار  در كـه  تقربـي  ي واسـطه  به و بود غالمان يوزباشي با همواره اول عباس
 للگـي  مقـام  خصـوص  در كـه  ابهـامي  بـرخالف  لـذا  و بوده الخاقان مقرب به ملقب داشتند

 غالمان، للگي منصب كه نمايد مي چنين دارد وجود صفويه حكومتي تشكيالت در قزلباشان
 يـك . داشـت  وجود لله دسته دو تشكيالت، اين در 2.است داشته رسميت تشكيالت آن در

 قفقـازي  يـا  زنگـي  از اعم شاهي ي خاصه غالمان ميان از كه بودند ممتازي هاي لله دسته،
د  هـايي  لله ديگر، ي دسته و شدند؛ مي برگزيده حرمسرا در ادگانشاهز تربيت براي  كـه  بودـن

 ميـان  از سپس شده، برگزيده غالمان ساير تربيت و سرپرستي براي غالمان ميان از هم باز
 نظـر  زير گروه، دو هر. گرفتند مي قرار خاصه غالمان سلك در نيز يرخب ،گان يافته تربيت

 و دسـتگاه  و عمـارت  داراي آنهـا  رئـيس  و كردند مي فهوظي انجام خاصه غالمان يوزباشي
    3.بود معيني مواجب و تيول
 لله غالمان تعداد از دقيقي شناخت چندان خاص مواردي جز به مهم، تغيير اين وجود با

                                                
  :همچنين. 1330ص توس، :يغمايي، تهران اقبال ترجمه ،4، جشاردن ي سفرنامه ،)1372(شاردن،  ژان .1

 Slaves of Shah, New Elites if Safavid Iran, pp.8, 14. 

 تصـحيح  ،دوم عبـاس  شـاه  و صـفي   شـاه  زمـان  در ايـران  ،)1380(اصفهاني،  قزويني واله محمديوسف .2
 مـرآت  ،)1383(طهرانـي،   محمدشـفيع  ؛334ص فرهنگي، مفاخر و آثار انجمن :تهران نصيري، محمدرضا

 منصـور  تصـحيح  ،)سيسـتاني  محمـود  ملـك  فرمـانروايي  و نآ پيامدهاي صفويان، سقوط تاريخ( واردات
 كوشـش  به ،التواريخ زبده ،)1375(مستوفي،  محمدمحسن ؛243، 244ص مكتوب، ميراث :تهران گل، صفت
  .140ص افشار، محمود موقوفه بنياد :تهران گودرزي، بهروز

ـ 19ص اميركبيـر،  :تهـران  دبيرسـياقي،  سـيدمحمد  كوشش به ،الملوك تذكره ،)1368(ميرزاسميعا،  .3  ؛18ـ
 كردآبـادي،  علـي  ترجمـه  مارچينكوفسكي، محمداسماعيل كوشش به ،دستورالملوك ،)1385(رفعيا،  ميرزا
  . 215 ،401ص خارجه، امور وزارت :تهران
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 يـك  اسـتخراج  كـار  موضوع همين و نيست، اختيار در صفوي شاهزادگان با آنها نسبت و
 در. اسـت  سـاخته  دشوار بسيار موجود مدارك ميان از ار آنان اسامي  از آماري اطالعات

 نام للگان از آشكارا ها قسمت از بسياري در كه اول ي دوره هاي نگاري وقايع برخالف واقع،
 دوم، ي دوره هـاي  نگـاري  تـاريخ  در لله غالمـان  بـا  رابطـه  در خصوصيت اين اما اند؛ برده

 سـه  به نزديك كه است زده تخمين ود،خ هاي شنيده اساس بر شاردن. كند نمي پيدا مصداق
 سـياه  غـالم  آنها، از كمي تعداد فقط كه كردند مي زندگي صفوي دربار در خواجه غالم هزار

 صرف مجموع، در 1.بودند آفريقا نقاط ديگر از يا و حبشي ،)بنگال خليج و ماالبار(هندي 
 انـد  يافتـه  شـهرت  نـام  اين به موجود مدارك در كه كساني ،لله غالمان نژادي نسبت از نظر

 آقاي يوسف اول؛ صفي شاه و اول عباس شاه زمان در غالمان يلله بيگ محبعلي: از عبارتند
 دوم؛ عبـاس  شاه زمان در حرم سفيد ريش صندل خواجه 2اول؛ صفي شاه زمان در يوزباشي

 يلله كه طيفل آقا نيز و 3سليمان؛ شاه ي دوره در شاپور آغا و كافور  آغا مبارك،  آغا ناصر،  آغا
 سمت در كمال آقا و خاصه غالمان يوزباشي احمدآقا و 4.بود زمان همان در خاصه غالمان

 پسرش يلله كه يوزباشي محمدآقاي و حسين سلطان شاه عهد در سرايان خواجه سفيد  ريش
    5.بود ميرزا طهماسب

  

  شاهزادگان تربيت و قزلباش للگان

 عنـوان  بـه  كـه  آنچـه  از تاريخي درست فهم قصد به صفوي منابع در جستجو كلي، طور به
 اين در اما، است حاصلي بي كار عمالً داشته، رواج قزلباش للگان نزد در آموزشي هاي شيوه

                                                
  .1332ص ،4ج ،شاردن ي سفرنامه .1
 :تهـران  ،خوانسـاري  احمدسهيلي تصحيح ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل ،)1317(تركمان،  اسكندربيگ .2

  .140ص ،التواريخ زبده ؛334ص ،دوم عباس شاه و صفي شاه زمان در ايران ؛17ص اسالميه،
؛ 45، 229ص خـوارزمي،  :تهـران  جهانـداري،  كيكـاووس  ترجمـه  ،سـفرنامه  ،)1363(كمپفر،  انگلبرت .3

  .Slaves of Shah, New Elites if Safavid Iran, p.39 : همچنين
 و قوينلـو  آق دوران اسـناد  مبنـاي  بـر  اسـالمي  ديـوان  تشكيالت در ژوهشيپ ،)1367(بوسه،  برتهر .4

  .286ـ287ص فرهنگي، تحقيقات و مطالعات مؤسسه :تهران ورهرام، غالمرضا ترجمه ،صفوي و قراقوينلو
 بـر  مينورسكي تعليقات ،)1368(مينورسكي،  ؛243ـ244ص ،واردات مرآت ؛17ص ،شهرياران دستور .5

  .107ص اميركبير، :تهران نيا، رجب مسعود ترجمه ،الملوك تذكره
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 بـه  متعلـق  اسـت،  ارزشـمندي  نكـات  حـاوي  و دارد وجود كه اي اوليه گزارش تنها ميان،
 نــه ســن در كــرد ي اميــرزاده يــك عنــوان بــه خــود كــه او اســت؛ بدليســي خــان شــرف
 بـوده  شـاهزادگان  كنـار  در اول، طهماسـب  شاه دربار در سال سه مدت به.) ق958(سالگي
 كنار خودش خاص حرم در را اعيان و امرا فرزندان پادشاه آن رسم، بنابر كه دارد مي اظهار

 و للگـان  همـان  مـراد  كـه  »االحتـرام  ذوي مخـاديم « به را آنان و آورد مي گرد شاهزادگان
 احكام خواندن قرآن، آموزش. بپردازند آنان تربيت و تعليم امر به تا سپرد مي بودند معلمان
 بـا  اخـتالط  از پرهيز و فضال، و علما و دار دين افراد با مصاحبت طهارت، و تقوا و شرعيه

ان  كـه  دهد مي ادامه سپس. داد مي تشكيل را تربيتي نظام اين ي اوليه مراحل مفسد افراد  آـن
اختن  چوگـان  و تيرانداختن و سپاهگري فنون به رسيدند مي يزتم و رشد حد به چون«  و ـب

 صـنعت ... گـاهي  و... آدمگـري  و انسـانيت  ي قاعده و شوري سالح قواعد و انداختن اسب
    1.»شدند مي داده آموزش» ...نقاشي

 اسـت،  صفوي دربار در تعليم ي شيوه بر ناظر بدليسي، توضيحات است روشن كه چنان
 تـا  نيسـت  دسـت  در ديگـري  گزارش متأسفانه .پردازد نمي واليات در آن وضع به هرگز و

 مذكور آموزشي مراحل كه رود نمي گمان اما ،كرد ي ارائهتر دقيق داوري  باره اين در بتوان
 سنت اين در كه زد حدس توان مي لذا. داشتند اساسي تفاوت يكديگر با واليات و مركز در

 هـاي  توانايي با و متعدد افراد جواني، تا طفوليت از دهشاهزا سني شرايط با تربيتي، متناسب
 و خوانـدن  آمـوزش  :ماننـد  امـوري  در يك هر كه معلماني. كردند مي كمك لله به مختلفي
 نقاشي، موسيقي، شعر، ادبيات،(هنر  مذهبي، دستورات و دين آموزش جسم، تقويت نوشتن،

 و آموختنـد،  مـي  شاهزاده به را آنها و داشته مهارت درباري معاشرت آداب و) خوشنويسي
 ميـان  تري جدي ارتباط گذاشت مي قدم جواني و بلوغ سنين به شاهزاده كه گاه آن ،ادامه در

 و اسـتاد  ي رابطـه  بـه  شـباهت  بي كه اي رابطه. آمد مي بوجود تربيتي جهت به لله و شاهزاده
 از ش، ا مسـئوليت  دوران تمـام  در لله. نبـود  روزگار همان در رايج مدرسي نظام در شاگرد

 به را مطلب اين. سازد محقق به درستي را تربيت امر بتواند تا بود برخوردار تامي اختيارات
 هنگام علي سلطان آن، اساس بر كه چنان كرد؛ دريافت قديمي گزارش يك از توان مي خوبي
راي  او تربيـت  در كـه  كرد توصيه خردسال، اسماعيل برادرش للگي به بيگ حسين تعيين  ـب

                                                
  .449ـ450ص ،1ج ،بدليسي ي شرفنامه .1
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 تصـميمات  مطيـع  بايستي اسماعيل حال، همه در و نكند فروگذاري تالشي هيچ از خروج،
 يلله اسـتاجلو  سـلطان  منتشـا  بـه  اول طهماسـب  شـاه  ديگـري،  گـزارش  مطابق 1.باشد لله

    2.بخورد هم آب تو رضاي بدون ندارد اجازه شاهزاده كه كرد تأكيد ميرزا القاص
  

  شاهزادگان تربيت و لله غالمان

 كمپفـر  بـه  متعلـق  دارد وجـود  كه مهمي گزارش تنها ،لله غالمان تربيتي نقش صوصخ در
 تحـت  كـودك  بـه  بـود،  خاصـه  غالمـان  از كـه  شاهزاده ي لله نويسد مي وي. است آلماني

 تربيـت  بـه  تـوجهي  چنـدان  لله. آموخت مي را دينداري و داني آداب بيشتر خود، سرپرستي
 تربيـت  محـور  تـرين  اصـلي  مذهب، و دين وزشآم. نداشت شاهزاده معنوي و فكري قواي

 دينـي  آموزش برآيد، نوشتن و خواندن ي عهده از كه آن از پيش شاهزاده حتي. بود شاهزاده
 احكام تشيع، مذهب عقايد اصول بايد شاهزاده تربيت، ي دوره طول در. كردند مي آغاز را او

 بـه  مربـوط  مسـائل  ،)ع( مـه ائ و نبـوي  ي سـيره  با آشنايي ،)غسل وضو، روزه، نماز،(ديني 
 او خصومت حس تقويت به و داشت وجود عثماني و ايران ميان كه سني و شيعه اختالفات

) ع(شـيعه  امامـان  تـاريخ  بـا  دقيق آشنايي همچنين و كرد مي كمك تشيع دشمنان به نسبت
 فـرا  را) ع(حسـين  امـام  و) ع(حسـن  امـام  ،)ع(علـي  حضـرت  حيات دوران حوادث ويژه به

    3.گرفت مي
 واقعـي  علـم  شـاهزاده  بـه  هرگـز  تربيتـي،  نظـام  اين در كه دهد مي ادامه منتقدانه كمپفر

 هـم  ضـرورتي  و كردنـد  مـي  پـر  معنـي  بـي  هـاي  افسانه با را او ذهن بلكه شد، نمي آموخته
. سـازند  آشـنا  ايـران  نـامي  مـردان  حيات و گذشته تاريخ هاي واقعيت با را او تا ديدند نمي

 قـوانين  شـناخت  نظيـر  شـاهزادگان،  تربيـت  اصـول  تـرين  اصـلي  هانهآگا كه آن تر اسفناك
 در هـوش  تمرين روحي، و جسمي آمادگي ايجاد براي بدن تربيت و ورزش داري، مملكت
 پادشـاهي  ي آينـده  اقتـدار  بـراي  كه را آنچه ي همه و جنگ اصول انتقال، سرعت و ادراك

 احاطـه  وي بر حال همه در توانندب تا شد مي گرفته ناديده لله غالمان سوي از بود ضروري

                                                
  .32ـ33ص ،اسماعيل شاه آراي عالم .1
  .53ص ،تهماسب شاه آراي عالم .2
  .27ـ28ص ،كمپفر ي سفرنامه .3
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 شـهوتراني،  در افـراط  بـه  را شـاهزادگان  عـوض،  در آنـان  كـه  افزايـد  مي او. باشند داشته
 انديشـه  و روح بـي  انسـاني  او از و كردنـد  مي وادار افيوني هاي شربت نوشيدن و ميخوارگي

    1.ساختند مي
  

  للگان سياسي اقتدار گسترش ي مسأله و شاهزادگان تربيت

 معلم يك نگاه از تنها بودند، قزلباش اشراف به منتسب كه گروهي ويژه به للگان، به توان نمي
 داشـتند؛  اشـتغال  شـاهزادگان  تربيت كار به منحصراً كه انديشيد حكومتي ي ساده مؤدب و

 و بودنـد  كـارزار  ي عرصـه  در تجربـه  با نظامياني و توانمند مداراني سياست آنها اغلب بلكه
 واقـع  در. گرفتنـد  مـي  قرار شاهزادگان تربيتي مقام در ها، شاخصه همين ي طهواس به عموماً

 پيدا حضور آن در شاهزاده كه بودند والياتي واقعي حاكمان شاهزادگان، للگي كنار در آنها
 اسـترآباد،  قاين، سبزوار، مشهد، سيستان، گرمسيرات، و داور زمين قندهار، هرات،. كرد مي

 واليـات  ايـن  اهـم  از فارس و كاشان همدان، اردبيل، قراباغ، وان،شير الهيجان، مازندران،
 قابل قضايي و اداري مالي، نظامي، اختيارت از واليات، اين در للگان ي همه تقريباً 2.بودند

 شـرايط  در خصوص به شاهزاده، از حمايت با كردند مي تالش نيز و بودند برخوردار توجهي
 تحـت  ي شـاهزاده  يـا  و آورنـد،  وجـود  به را ه دولتيشب خود، واليت در داخلي هاي بحران

 از حمايـت  در تكلـو  اغزيوارخان كه آنچه همانند. بنشانند شاهي تخت بر را خود حمايت
همدان  در ميرزا بهرام و استاجلو سلطان چراغ يا و 3،.)ق941(داد  انجام هرات، در ميرزا سام

 ي انگيـزه  بـه  هرات در ميرزا مدمح سلطان و تكلو الدين شرف محمدخان حتي و ،.)ق953(
 خـان  قـزاق  4.).ق953(گرفتند  قرار اول طهماسب شاه ظن سوء مورد حكومت، عليه شورش

 حكومـت  عليـه  بود شده محمدميرزا يلله هرات در تكلو، محمدخان پدرش از پس كه نيز
 خان عليقلي كشمكش و ها دسيسه 5.)ق972( .خورد شكست نهايت در و كرد طغيان مركزي

                                                
 .28ـ227،29ص ،همان .1

  .62ـ68ص ،صفويه ي دوره در اياالت نظام .2
  .167ـ168ص ،االخبار جواهر .3
  .95ص ،االخبار تكمله .4
  .447ـ450ص ،2، جالتواريخ خالصه .5
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 تضـعيف  و ميرزا عباس سلطنت از حمايت در  خراسان در استاجلو خان مرشدقلي و لوشام
 مشـهور  تـاريخ  كتـب  در كه است ديگري موارد از مركز در خدابنده محمد سلطان حكومت

   1.)ق994(. است
 و عمليـات  طـراح  پوشش در عثماني، و ازبكان با صفوي هاي جنگ در قزلباش للگان
 نظـامي  آرايـش  اول اسـماعيل  شـاه . داشتند چشمگيري حضور قزلباش نيروهاي فرماندهي
 سـلطان  منتشـا  2.داد انجـام  شـاملو  خان دورميش نظر مطابق را چالدران دشت در قزلباشان
 در شـجاعانه  اول، طهماسـب  شـاه  عهـد  در تكلو خان غازي و شاملو خان حسين استاجلو،

 هـاي  تـالش  3.)ق941(. گيدنـد جن آذربايجان ي منطقه به عثماني تركان تهاجم اولين مقابل
 رانـدن  بيـرون  ،.)ق945(شـيروان   در صـفويان  سياسـي  اقتدار تثبيت در استاجلو بدرخان

 ي ناحيه در محمدخان درويش شورش با  مقابله و.) ق949(استرآباد  از ازبك محمدخان دين
 و.) ق959(عثمـاني   خاك در ارزروم به حمله در ميرزا اسماعيل همراهي و.) ق957(شكي 

 صـفويه  تاريخ از ناشدني فراموش حوادثي.) ق965(استرآباد  در تركمان اباي شورش دفع
 از ،غرجسـتان  ي منطقـه  در اوغلـن  نظـر  حـق  و اوغلـن  بيرام ازبك، امراي شكست 4.است

 و گـيالن  تصـرف  5.)ق956(. آيد مي بشمار تكلو محمدخان حيات دوران ماندگار حوادث
 پذير امكان استاجلو اغلي ايجك سلطان قلي للها اهتمام بدون گيالني احمدخان خان سركوبي

 تحريـك  به كه ها، عثماني هجوم مقابل در باكي بي با قاجار سلطان گوكچه 6،.)ق975( .نبود
 .كـرد  ايسـتادگي  شروان و قارص مناطق در بودند، يورش آورده آذربايجان به ميرزا القاص

      7.)ق955(

                                                
 .793ـ796ص ،2ج ،همان .1

  .39ـ40ص ،صفوي عصر در ايران .2
  .172ـ173ص ،جواهراالخبار .3
، 1403ص اسـاطير،  :تهران نوايي، عبدالحسين تصحيح ،3، جالتواريخ احسن ،)1384(روملو،  بيگ حسن .4

1355 ،1340 ،1285 ،1262.  
  .1326ـ1327ص ،3ج ،همان .5
  .475ـ477ص ،1ج ،التواريخ خالصه .6
 .329ـ332، 377ص ،1ج ،همان .7
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 حكـومتي  ديگر مناصب به بعضاً واليات، بيگلربيگي و امارت بر عالوه قزلباش هايلله
ه  اسماعيل، شاه حكومت اول ي دهه در شاملو بيگ حسين مانند رسيدند؛ نيز  وكيـل  مقـام  ـب

 داروغگـي  همچنـين  و واليـات  در حكومت ديوان، امير اميراالمرائي، همايون، نفيس نفس
 سـمت . ق938 در امحمـدميرز  سلطان يلله شاملو، خان حسين 1.شد منصوب يزد و هرات

 گفتگـو  بـراي  باشـي  آقاسـي  ايشـيك  سمت در فرخزادبيگ 2.داشت برعهده را اميراالمرائي
   3.)ق961(. شد اعزام سليمان سلطان دربار به بايزيد شاهزاده پناهندگي ي درباره

 تـالش  يـك  بـه  خود اجتماعي و سياسي منافع حفظ براي كه قزلباش، للگان برخالف
 نظـامي  و سياسـي  تربيتـي،  مناصـب  كسـب  بـا  صـفوي  دولـت  سـاختار  درون در گسترده

 حرمسرا بر تسلط آن و برگزيدند را ديگري راه سرايان، خواجه يا لله غالمان، انديشيدند مي
 نكتـه  ايـن . بـود  لشكري و كشوري مهم تصميمات و ها فعاليت ثقل مركز عنوان به دربار، و

 قليلـي  تعـداد  از دهد نشان كه اردند وجود شواهدي صفوي، منابع در كه است اهميت حائز
 نظيـر  حكـومتي،  مناصـب  تـرين  مهـم  آوردن دسـت  به براي شده اشاره لله غالمان نام به كه

ا  داشـت  اهميـت  نظامي و ديواني تشكيالت در كه ديگري مقام هر يا و وزارت  يكـديگر  ـب
 ي ههسـت  حـرم،  زنـان  بـا  تنگاتنگ همبستگي در آنان مقابل، در اما ،داشتند سختي رقابت
 حسـين  سـلطان  شـاه  تا صفي شاه از صفوي شاهان حتي كه بودند آورده وجود به را قدرتي
 تصـميمي  گونـه  هـيچ  كـارگزاران،  نصـب  و عـزل  در ويژه به آنان موافقت و مشورت بدون
 بـود،  يافتـه  بيشـتري  شدت صفوي سلطنت پاياني هاي دهه در كه وضعيت اين 4.گرفتند نمي

 دولتمـردان  كه طوري به بود؛ ساخته تبديل اقتصادي بزرگ گاهبن يك به را دربار و حرمسرا
 رضـايت  جلـب  براي بودند مجبور آن، حفظ يا و حكومتي منصب يك آوردن دست به براي

                                                
قزوينـي،   غفـاري  احمـد  قاضـي  ؛516ص خيـام،  :تهـران  ،4ج ،السير حبيب تاريخ ،)1362(خواندمير،  .1
 ميرهاشـم  تصحيح ،التواريخ لب، )1386(قزويني،  عبدالطيف بن يحيي ؛269ص ،آرا جهان تاريخ ،)1343(
 ،نظام شـاه  ايلچي تاريخ؛ 272، 276، 280، 282، 284ص  فرهنگي، مفاخر و آثار انجمن :تهران حدث،م

  .178ص ،)صفويان روزگار در ايران(برين  خلد ؛38ص
  .1546ص ،3ج ،التواريخ احسن .2
  .1379ـ1380ص ،3ج ،همان .3
  .229ص ،كمپفر ي سفرنامه: نك .4
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 از كـه  فسادي. كنند پرداخت العمل حق عنوان به حرم خواجگان به را هنگفتي مبالغ پادشاه
 سـقوط  در بنيـادين  عـاملي  بـه  امسرانج يافت، گسترش صفوي حاكميت ي بدنه در راه اين

   1.گشت تبديل صفوي
 تعيـين  در سـرايان  خواجـه  مـؤثر  نقش كرد اشاره توان مي اختصار به آنچه باره، اين در

 ،لله بيگ محبعلي مورخان، اظهار بنابر. بود شاهزادگان ميان از متوفي، پادشاه براي جانشين
 مراسم بحراني هرگونه از جلوگيري ايبر مجدانه و باكانه بي كه بود اي گرجي غالم نخستين
 اركان حمايت جلب با عباس، شاه مرگ انتشار از پس را) اول صفي شاه(ميرزا  سام جلوس

 مبـارك  آغا جدي حمايت و سرسختي بدون نيز سليمان شاه 2.كرد برگزار اصفهان در دولت
 تاج بر كردند مي جانبداري ميرزا حمزه برادرش پادشاهي از كه كساني مقابل در توانست نمي

 آغـا  داشـته از  حضـور  ايـران  در سـليمان  شاه عهد در كه كمپفر  3.زند تكيه شاهي تخت و
 حسـين،  سـلطان  شـاه  4.است كرده ياد دربار متنفذ خواجگان به عنوان كافور آغا و مبارك
 در خواجگان و حرم زنان ميان كه اي مجادله از پس سرانجام نيز صفوي فرمانرواي آخرين

 در. نشسـت  قدرت مسند در كردند، مي حمايت ميرزا عباس از كه خود، سياسي رقباي برابر
   5.گرفت ناديده بود حرم خواجگان سفيد ريش كه را كمال آقا نقش توان نمي ماجرا، اين

  

                                                
 فرهنگي، و علمي :تهران دولتشاهي، اسماعيل ترجمه ،صفويه سلسله انقراض ،)1380(الكهارت،  الرنس .1

  .24ص
 ،السير خالصه ،)1368(اصفهاني،  خواجگي بن محمدمعصوم ؛17ص ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل: نك .2
  .15ص ،صفي شاه تاريخ ؛34ص علمي، :تهران افشار، ايرج كوشش به
 پادشـاهي  به سليمان انتخاب در خواجه دو نقش به شاردن كه آن باوجود ؛42ـ44ص ،كمپفر ي سفرنامه .3

  .1605ص ،4ج ،شاردن ي سفرنامه: نك. است برده نام كافور آغا از فقط اما دارد، تأكيد
 ؛كند مي ذكر ناصر آغا را سليمان شاه اصلي يلله كمپفر كه است ذكر به الزم ؛229ص ،كمپفر ي سفرنامه .4

  .45ص ،همان: نك
 :تهـران  ميراحمـدي،  مريم تصحيح ،فوائدالصفويه ،)1367(قزويني،  بوالحسنا ؛17ص ،شهرياران دستور .5

 .76ـ77ص فرهنگي، تحقيقات و مطالعات مؤسسه
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  نتيجه

 بـر  عـالوه  حكومـت،  آغـاز  در صـفويان  كـه  نمايانـد  مـي  را هـا  واقعيت اين گذشت، آنچه
 بـه  را شـاهزادگان  تربيـت  تا شد سبب بيشتر آنچه قزلباش انترك به سياسي هاي وابستگي

ود  آنهـا  ميان گري صوفي تفكر از برآمده و پويا معنوي ي رابطه يك وجود بسپارند، آنان . ـب
 صـفوي،  سـالطين  بعـدي  جانشـينان  و سياسـي  نخبگـان  عنـوان  بـه  شاهزادگان واقع، در
 صفوي عصر در رو، اين از. تندآموخ مي طريقت آداب با همراه را حكومت آداب بايستي مي

 قـوت  بـا  تـدريج  به و شد همراه اساسي تفاوت يك با سلجوقي عهد اتابكي سنت و ميراث
 هـاي  آمـوزه  ي مجموعـه  در ديگري فرهنگي و فكري مضامين تشيع، رسمي مذهب گرفتن
 جـدي  حمايـت  راسـتاي  در اول، طهماسب  شاه رسد مي نظر به. يافت راه شاهزادگان تربيت
 است؛ انديشيده مي شاهزادگان آموزشي نظام در اساسي تغيير يك به تشيع، فرهنگ زا خود

 بـه  بيشـتر  توجـه  و دربـار  بـه  واليـات  از شـاهزادگان  آموزش انتقال مباني بر كه تغييري
 و داشـت  قـرار  حكومتـداري  آداب فراگيـري  كنـار  در شـاهزادگان  مـذهبي  هـاي  آموزش

 دربـار  در اي  مدرسه منظور، همين به او. دهد تمهخا ترك للگان تربيتي نقش به توانست مي
 واليان و دولت ي رتبه عالي امراي فرزندان بلكه شاهزادگان فقط نه شاگردانش، كه كرد داير

 درهـم  زيـرا  نيـاورد،  بدسـت  مـوفقيتي  كار، اين در وي اما ،بودند مرزي خودمختار نواحي
 راهكاري سازد؛ محقق را هدف اين توانست مي كه بود راهي تنها قزلباشان، اقتدار شكستن

 معلمان سفيد، و سياه خواجگان و حرمسرا و شد عملي اول عباس شاه تدبير با سرانجام كه
 هرگـز  غـرور،  بـه  آميخته تدبير اين پس در اما ،شدند شناخته شاهزادگان تربيت در اصلي
 وجـود  هزادگانشا دروني استعدادهاي ساختن شكوفا بيشتر براي واال هاي انگيزه از نشاني

 در شـاهزادگان  از كـدام  هـر  احتمـالي  تهديدات سركوب براي دورانديشانه او بلكه نداشت،
 در خدمت براي تنها اين، از پيش كه سپرد مخنثاني دست به را آنها سرپرستي پادشاه، برابر

 قواعـد  اجراي و حفظ بر ضرورتي ديگر اساس، همين بر. بودند يافته تربيت حرمسرا درون
 پـرورش  سـپاهيگري،  فنون صفوي، طريقت آداب شناخت و فراگيري همانند تربيت، قديم
 وظيفـه  تنها خواجه مؤدبان بلكه شد، نمي احساس سياست و حكومت اخالق فكر، و جسم

. بياموزنـد  را حكومـت  رسـمي  مذهب شعاير و احكام و دربار رسوم شاهزادگان به داشتند
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 كه آن يافتگان تربيت تا شد سبب صفويه، تاريخ دوم ي نيمه در شيوه اين گسترش گمان بي
 همين و باشند نداشته خود پيشين زمامداران به شباهتي هيچ گرفتند قرار سلطنت مسند در

  .سازد مضمحل و ناكارآمد را صفويان سياسي دستگاه تدريج به تا بود كافي
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  مĤخذ و منابع فهرست
 ميراث: تهران عشيق، محمداكبر تصحيح ،اميني آراي عالم تاريخ ،)1382( روزبهان، بن اهللا فضل اصفهاني، ـ

  . مكتوب
  . علمي: تهران افشار، ايرج كوشش به ،السير خالصه ،)1368( خواجگي، بن محمدمعصوم اصفهاني، ـ
 خاصـه،  غالمـان  ،)1391( فرهـاد،  معصومهكيب،  باغديانتس، مك بابايان، اينا كاترين و سوسن بابايي، ـ

  .مركز نشر: تهران افشار، حسن  ترجمه ،صفوي دوران ي نوخاسته نخبگان
 ولييـامينوف  والديميـر  كوشـش  بـه  ،كردستان مفصل تاريخ: شرفنامه ،)1377( خان، الدين شرف بدليسي، ـ

  .اساطير :تهران زرنوف،
 و ترجمـه  بنگاه :تهران جهانداري، كيكاووس ترجمه ،صفويه ي دوره در اياالت نظام ،)2537(رهر،  ـ برن،

  .كتاب نشر
 قراقوينلو و قوينلو آق دوران اسناد مبناي بر اسالمي ديوان تشكيالت در پژوهشي ،)1367(هربرت،  ـ بوسه،

  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات ي مؤسسه :تهران ورهرام، غالمرضا ترجمه ،صفوي و
  .    سينا ابن :تهران ،باستان ايران در تربيت و تمدن سير ،)1350(اسداهللا،  ـ بيژن،

 :تهـران  خوانسـاري،  احمدسهيلي تصحيح ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل ،)1317(اسكندربيگ،  تركمان، ـ
  .اسالميه
  . سمت :تهران ،ايران در قويونلو آق و قراقويونلو حكومت ،)1379(اسماعيل،  زاده، ـ حسن

 :تهـران  اد،نـژ  بهـرام  محسن تصحيح ،تفرشي منشĤت ،)1390(اهللا،  فضل بن محمدحسين تفرشي، ـ حسيني
  .     اسالمي شوراي مجلس ي كتابخانه

 كتاب  ضميمه ،)صفي  شاه(مكان  رضوان نواب زمان تاريخ مبادي ،)1388(محمدحسين،  تفرشي، ـ الحسيني
 :تهران نژاد، بهرام محسن تصحيح تفرشي، نگار سوانح الحسيني اهللا فضل ابوالمفاخربن تأليف صفي، شاه تاريخ
  . مكتوب ميراث
 :تهـران  اشـراقي،  احسـان  تصـحيح  ،التواريخ خالصه ،)1359(الحسين،  الدين شرف قاضي قمي، سينيـ الح

  .تهران دانشگاه
 هاندا، كوئيچي و نصيري محمدرضا تصحيح ،شاه نظام ايلچي تاريخ ،)1379(قباد،  بن خورشاه ـ الحسيني،

  .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن :تهران
 ريـزي  برنامه و تحقيقات  مؤسسه: تهران ،باستان ايران در پرورش و آموزش ،)1350(عليرضا،  ـ حكمت،

  .آموزشي و علمي
  .  خيام :تهران ،السير حبيب تاريخ ،)1362(الحسيني،  الدين همام بن الدين غياث ـ خواندمير،

 علـي  ترجمه مارچينكوفسكي، محمداسماعيل تصحيح و كوشش به ،دستورالملوك ،)1385(، )ميرزا(ـ رفعيا
  .خارجه امور وزارت :تهران بادي،كردآ

  . اساطير :تهران نوايي، عبدالحسين تصحيح ،التواريخ احسن ،)1384(بيگ،  حسن ـ روملو،
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  . تهران دانشگاه :تهران آهنچي، آذر ترجمه ،جديد عصر راه در ايران ،)1380(روبرت،  هانس ـ رويمر،
 المعـارف  دايـره  مركز :تهران اسالمي، بزرگ فالمعار دايره ،6ج ،»اتابك« ،)1373(عباس،  خويي، ـ زرياب

  .اسالمي بزرگ
  . اميركبير :تهران دبيرسياقي، سيدمحمد كوشش به ،الملوك تذكره ،)1368( ،)ميرزا(ـ سميعا

 و اشراقي احسان ترجمه ،صفوي دولت توسعه و تشكيل در آناتولي تركان نقش ،)1371(فاروق،  ـ سومر،
  .گستره :تهران امامي، محمدتقي
  .مركز :تهران عزيزي، كامبيز ترجمه ،صفوي عصر ايران ،)1374(راجر،  ـ سيوري،
  .توس :تهران يغمايي، اقبال ترجمه ،شاردن ي سفرنامه ،)1372(ژان،  ـ شاردن،
 بـزرگ  المعـارف  دايـره  مركـز  :تهران اسالمي، بزرگ المعارف دايره ،1ج ،»اتاليق« ،)1369(جعفر،  ـ شعار،
  .  اسالمي

  . ني :تهران نوايي، عبدالحسين تصحيح ،االخبار تكمله ،)1369(بيگ،  عبدي ـ شيرازي،
  . طهوري :تهران سومر، فاروق و لوغال نجاتي كوشش به ،دياربكريه تاريخ ،)1356(ابوبكر،  ـ طهراني،
 ملـك  فرمـانروايي  و آن پيامدهاي صفويان، سقوط تاريخ( واردات مرآت ،)1383(محمدشفيع،  ـ طهراني،

  . مكتوب ميراث :تهران گل، صفت منصور تصحيح ،)سيستاني محمود
  . فرهنگي و علمي :تهران منتظرصاحب، اصغر تصحيح ،)1384(اسماعيل،  شاه آراي ـ عالم
  . كتاب دنياي :تهران افشار، ايرج كوشش به ،)1370(طهماسب،  شاه آراي ـ عالم

  .حافظ: نتهرا، آرا جهان تاريخ ،)1343(احمد،  قاضي قزويني، ـ غفاري
  .تهران دانشگاه :تهران كسائي، نوراهللا  ترجمه ،اسالم جهان هاي دانشگاه ،)1385(محمدعبدالرحيم،  ـ غنيمه،

 تصـحيح  ،دوم عبـاس  شـاه  و صـفي  شـاه  زمـان  در ايـران  ،)1380(واله،  محمديوسف اصفهاني، ـ قزويني
  . فرهنگي مفاخر و آثار انجمن :تهران نصيري، محمدرضا
 و مطالعـات  ي مؤسسـه  :تهـران  ميراحمـدي،  مـريم  تصـحيح  ،فوائدالصفويه ،)1367(والحسن، اب ـ قزويني،
  .فرهنگي تحقيقات

  . مكتوب ميراث :تهران نژاد، بهرام محسن تصحيح ،جواهراالخبار ،)1378(منشي،  بوداق ـ قزويني،
 مفاخر و آثار انجمن :تهران محدث، ميرهاشم تصحيح ،التواريخ لب  ،)1386(عبدالطيف،  بن يحيي ـ قزويني،

  . فرهنگي
 ،صـفوي  دولـت  تأسـيس  تا باستان روزگار از ايران آموزشي نهادهاي فرهنگ ،)1383(نوراهللا،  ـ كسائي،

  .  تهران دانشگاه :تهران
  .خوارزمي :تهران جهانداري، كيكاووس ترجمه ،سفرنامه ،)1363(انگلبرت،  ـ كمپفر،

 و خـرد  هـا،  زبان و ادبيات ،»صفويه ي دوره در ايران موزشيآ تشكيالت« ،)1349(عبدالكريم،  ـ گلشني،
  .9ش ،1350بهار ؛8ش ،1349بهمن ؛6ش ،1349؛ مرداد5ش ،1349اردبيهشت كوشش،

  .فرهنگي و علمي: تهران دولتشاهي، اسماعيل ترجمه ،صفويه سلسله انقراض ،)1380(الرنس،  الكهارت، ـ
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 محمـود   موقوفـه  بنيـاد  :تهران گودرزي، بهروز كوشش به ،التواريخ زبده ،)1375(محمدمحسن،  ـ مستوفي،
  . افشار

 دنيـاي  :تهـران  رضواني، محمداسماعيل تصحيح ،عباسي آراي عالم تاريخ ،)1377(اسكندربيگ،  ـ منشي،
  .كتاب

 :تهـران  نيـا،  رجـب  مسعود ترجمه ،الملوك تذكره بر مينورسكي تعليقات ،)1368(والديمير،  ـ مينورسكي،
  .اميركبير

 :تهران مقدم، نصيري محمدنادر كوشش به ،شهرياران دستور ،)1373(العابدين،  زين بن محمدابراهيم نصيري،ـ 
  . افشار محمود موقوفات بنياد

 آقـاجري،  هاشم  ترجمه ،صفوي عصر ايران در اقتصادي ـ اجتماعي تغييرات ،)1386(داريوش،  ـ نويدي،
  .ني :تهران
. محدث ميرهاشم كوشش به ،)صفويان روزگار در ايران( برين خلد ،)1372(يوسف،  محمد اصفهاني، ـ واله
  .افشار محمود موقوفات بنياد :تهران
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