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�ب ��� « � «���را��� ����ر و ���� وز����    ١٤٧

  مرشد قلي خان استاجلو

  )ب ، عملكرد و سرانجام وي در دربار صفويهصمنا(

1دكترغالمحسين سعيديان  
2زهرا يوسفي  

  چكيده

 الـي   905شاهان اين سلسله ، از سـال        . ة صفويه به كمك طوايف موسوم به قزلباش ايجاد شد           سلسل
ق ،  . ه 984پس از درگذشت شاه تهماسـب اول بـه سـال            . ق به طور مستمر سلطنت كردند       . ه 1135

 در گرفت ولي عهد رسمي او ، حيـدرميرزا ، بـه دسـت      اختالف بر سر جانشيني وي ميان فرزندانش      
ماعيل ميرزا كه بيش از نوزده سال در قلعة قهقهه زنداني بـود ، كـشته شـد و اسـماعيل                     طرفداران اس 

  ميرزا با عنوان شاه اسماعيل دوم بر تخت نشست و در مـدت كوتـاه زمـام داري خـود ، بـسياري از                        
شاه زادگان و سرداران قزلباش را يا از دم تيغ گذراند و يا كور كرد و عاقبت نيـز مـسموم گرديـد و                        

د بـر تخـت             ) ق. ه 985(بعد از درگذشت شاه اسماعيل دوم       . گذشت  در برادرش به نـام شـاه محمـ ،
در زمان سلطنت وي بود كه دو تن از سرداران طوايف شـاملو و اسـتاجلو بـه نـام          . سلطنت نشست   

عليقلي خان و مرشد قلي خان با شاه محمد از در مخالفت درآمدند ، و عباس ميـرزا پـسر نوجـوان                      
پس از آن بين دو سردار ياد شده اختالف و رقابت شديد پيش . ه سلطنت خراسان برگزيدند وي را ب

 مجدداً در كوه سنگي مـشهد      را   آمد كه نهايتاً مرشد قلي خان بر عليقلي خان پيروز شد و شاه عباس             
 پس از مدتي با شـاه عبـاس از        . بر تخت سلطنت خراسان نشانيد و خود را نيز وكيل السلطنه خواند             

 و شـاه عبـاس بـر سـرير          نـد خراسان راهي قزوين شدند و بدون  خون ريزي وارد دولتخانـه گرديد            
  .سلطنت نشست و مرشد قلي خان نيز به عنوان وكيل السلطنه  فرمان رواي مطلق ايران گرديد 

در آن وقت شاه عباس جواني هوشمند و مدبر و با اراده بود و اساساً وجـود سـرداران مقتـدر و                        
بـه  . نفوذ قزلباش را منافي و مانع استقالل سلطنت و حكومت مطلق خـويش مـي دانـست                  صاحب  

همين سبب ، دست مرشد قلي خان را در از بين بردن مخالفان باز گذاشت و وي نيز به بهانـه هـاي                       
شاه عباس كه به دست مرشد قلي خـان همـة گـردن             . مختلف اركان دولت قبلي را از ميان برداشت         

ا نابود كرد ، در فرصت مناسب در چمن بسطام با دسيسه اي كه قبالً آماده شده بود ،      كشان قزلباش ر  
  ) .ق. ه997دهم رمضان سال (به عمر مرشد قلي خان نيز خاتمه داد 

  . قزلباش ، عليقلي خان ، مرشد قلي خان استاجلو ، شاه عباس ، شاهسون : واژگان كليدي 

                                                 
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري. 1
   مدير گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري   ومدرس. 2
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126  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  مقدمه

ملكرد يكي از رهبران قزلباش اسـت ، لـذا قبـل از     چون موضوع مقاله زندگي نامه و ع      
پرداختن به اصل موضوع الزم است چگونگي ايجاد قزلباش و روي كار آمدن سلـسلة               

  .صفوي به كمك آنها هرچند مختصر مورد بحث و بررسي قرار گيرد 
به استناد مدارك تاريخي ، قزلباش به طوايف مختلف تـرك كـه بـا سـلطان حيـدر                    

 با پسر او شاه اسماعيل اول در تـرويج مـذهب شـيعه و تحـصيل                 صفوي و مخصوصاً  
اين طوايف ترك به سبب كاله سرخي كـه بـر           . سلطنت ياري كردند ، اطالق مي شود        

را نخـست سـلطان     » تاج قزلبـاش  «كاله سرخ يا    . سر داشتند ، بدين نام معروف شدند        
سـر مـي بـستند ،       حيدر براي صوفيان و مريدان خود كه آن زمان طاقيـة تركمـاني بـر                

و  ا صوفيان و مريدان خاندان صفوي ، كه در آغاز كار شاه اسماعيل اول بر             . ترتيب داد   
گرد آمدند و در راه سلطنت و كشور گشايي و ترويج تشيع ، يار و پشتيبان وي شدند،                  

و ، روملو ، شـاملو ، قاجـار ،          لّاستاجلو ، افشار ، تك    : ين قرار   از نه قبيلة ترك بودند از ا      
   1.ساق  ورصوفية قراباغ ، و

              گروهي از سران اين قبايل از مدت ها پيش شايد از زمان شـيخ صـفي الـدين جـد
بزرگ خاندان صفوي، به اين خاندان سر سپرده و در زمرة صـوفيان صـافي و مريـدان                  
فداكار ايشان درآمده بودند ؛ چنان كه شيخ جنيد و سـلطان حيـدر ، جـد و پـدر شـاه                      

 نيز به اتكّاي فداكاري و اخالص و جان فشاني اين اقوام ، به نام غزا و                 اسماعيل اول ،  
جهاد با كفّار ، به كشور گشايي و سلطنت جويي برخاستند و عنوان سلطان را كه نشان              

. قدرت سياسي و نظامي بود ، بر عنوان موروثي روحاني و معنوي شيخ اضافه كردنـد                 
ن را تسخير كرد ، بـه دليـل آن همـه كـشور              پس از آنكه شاه اسماعيل اول سراسر ايرا       

گشايي و پيروزي كه نتيجة جان فـشاني و دليـري و فـداكاري سـران قزلبـاش در راه                     

                                                 
  .فية قراباغ و ورساق نامي برده نشده است در اكثر منابع هفت ايل اول ذكر شده و از صو. 1
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127  )سرانجام وي در دربار صفويه ، عملكرد و مناصب(قلي خان استاجلو رشد م

بود ، آنان در هر واليت با القاب و عناويني چون اميـر االمـراء و بيگلـر                  » مرشد كامل «
  هناورتند و داراي اراضي و امالك پبيگي ، خان ، سلطان و بيك ، حكومت مستقل ياف

يـت ، غنـائم و اسـيران و زمـين هـاي             شدند ، زيرا شاه اسماعيل پس از فـتح هـر وال           
بـدين ترتيـب در سراسـر ايـران         . مغلوبين را ميان سرداران قزلباش تقـسيم مـي كـرد            

طوايف ترك نژاد و ترك زبان فرمان روا شدند و طبقة ممتاز صاحب قدرتي در ايـران                 
. صب بزرگ لشكري و كشوري را در دست داشت        زمين پيدا آمد كه همة مقامات و منا       

ق ، چون ولي عهد و جانشينش ، يعنـي          . ه 930بعد از مرگ شاه اسماعيل اول در سال         
، بر قدرت و نفوذ و اسـتقالل        ) حدوداً ده سال داشت   (شاه تهماسب اول خردسال بود      

آنـان  اميران قزلباش ، در دربار شاهي و واليت مختلف ايران افزوده شد و هر يـك از                  
  .در قلمرو خويش با كمال خودسري و استبداد حكومت مي كردند 

 روايـي يافـت و مـذهب شـيعه در           همين كه دولت صفوي بر سراسر ايـران حكـم           
، مذهب رسمي شد ، كم كم حكومت سياسي بر قـدرت روحـاني غلبـه كـرد و                   كشور
خـود  را تحـت الـشعاع      » پيـر مرشـد   «مقام و نفوذ معنوي     » شاهنشاهي« و جالل    شكوه

ساخت و كاله سرخ نمدين قزلباش كه در زمان سلطان حيدر و شاه اسماعيل كه نشان                
بود ، بـا    » مرشد كامل «صوفي گري و اخالص و از جان گذشتگي و اطاعت محض از             

دستار زربفت ابريشمين و جيقه و جـواهر و پرهـاي رنگارنـگ آراسـته شـد و نـشان                    
  ) .1/ به بعد59 : 1364سفي ، فل(نجابت و فرمان دهي و قدرت و مقام گرديد 

از آغاز سلطنت شاه تهماسب اول با آنكه بـه ظـاهر بـر بنيـان ارادت و وفـاداري و         
ا آن اخـالص          اطاعت سران قزلباش نسبت به مرشد كامـل همچنـان ا           سـتوار بـود ، امـ

، كم كم رو به زوال مي رفت و بـه جـايش حـرص و آز و عالقـه بـه مقامـات                        ديرين
ل هاي صوفيان صافي قوت مي گرفت ، چنان كه در سـال هـاي               صوري و دنيوي در د    

اول سلطنت شاه تهماسب اول مكرّر ، ميان سران طوايـف بـر سـر نيابـت سـلطنت و                    
مقامات بزرگ درباري و لشكري ، جنگ هاي سختي روي داد و حتي در هفتمين سال                
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128  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

مراي آذربايجان كه   اميراال» االمه سلطان «پادشاهي او يكي از سرداران طايفة تكلّو به نام          
داعية وكالت يا نيابت سلطنت داشت ، بـا مرشـد كامـل از در جنـگ درآمـد و چـون                      

پناه برد و تاج قزلباش را      ) سلطان عثماني (شكست يافت ، به سلطان سليمان خواندگار        
همـان  (به مجوزة رومي مبدل كرد و سلطان سليمان را به گرفتن ايران تحريض نمـود                

  ) .جا
 بـه   زق اختالف و نفاق سـران قزلبـاش رو        .ه984 تهماسب اول به سال      با مرگ شاه    
 باال گرفت به طوري كه دسته اي در قزوين حيدر ميرزا پسر ولي عهد مرشد كامل                 زرو

 ؛  226 الـي    215: حسيني جنابدي ، بي تا      (را با كمال گستاخي و بي رحمي سربريدند         
ماعيل دوم تمـام شـاه زادگـان        ؛ سپس به فرمـان شـاه اسـ        ) 258 : 1370امير احمدي ،    

دسـتة ديگـر در     .  بجز محمد ميرزا و سه فرزندش ، يا كشتند يا كور كردنـد               راصفوي  
بيـات ،   (خراسان عباس ميرزا را به شاهي برداشتند و كشور قزلباش را تجزيـه نمودنـد              

، ل دوم را به سلطنت برگزيده بودند      ؛ سپس همان كساني كه شاه اسماعي      ) 470 : 1370
:  ؛ قاضي احمد ، بي تـا         28 : 1344لكهارت ،   (به خيانت مسموم كردند و كشتند       او را   

، و اندك زماني بعد از آن ، همسر مرشد كامل ، يعنـي زن شـاه محمـد     ) 380 الي   364
 سران قزلبـاش مخـالف بـود ، بـه خيانـت و              يخدابنده را كه با خيره سري و خود رأي        

ن زن را از آغوش شوهرش بيرون كشيدند        بدكاري متّهم ساختند و با كمال بي شرمي آ        
 ؛ كيانفر ،    19: م  1722 – 1503سبيال ،   (و خفه كردند و جسدش را به ميدان انداختند          

1383. (  
پس از آن ، ولي عهد وي ، حمزه ميرزا ، را نيز به دست دالكي بي سرو پـا بـه نـام              

ا بـه تحريـك     قضيه از اين قرار بود كه دالك مخصوص حمزه ميـرز          . خداوري كشتند   
ق ، هنگـامي    .ه994 ماه ذي الحجة سـال       24سران تكلو و تركمان ، در شب چهارشنبه         

كه شاه زاده از قزوين به مقصد گنجه بيرون آمده بود ، در محلي به نام ابوشـحمه ، در                    
سيوري ،  (كنار چشمة برنجرد ، شبانه به خوابگاه حمزه ميرزا رفت و جانش را گرفت               
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129  )سرانجام وي در دربار صفويه ، عملكرد و مناصب(قلي خان استاجلو رشد م

ز وقوع اين جنايت ، كار خـود رأيـي و ايجـاد اخـتالف و نفـاق                  بعد ا ) . 255 : 1371
سران قزلباش به جايي رسيد كه دشمنان خارجي ايران را به حمله و تجاوز بر واليات                
سرحدي بر انگيخت و دولت عثماني آذربايجان و شـروان و ارمنـستان را بـه تـصرف                  

خراسـان عمـالً از     در داخلـة كـشور هـم ،         ) . 1460،   فرهنگ فارسي    معين ، (درآورد  
دولت مركزي جدا شد و به دستياري سران شاملو و استاجلو ، سلطنتي جداگانه يافـت             

  ) . به بعد109 : 1369براون ، (
شاه عباس از آغاز پادشاهي دريافت كه كار سلطنت با خـودرأيي و اقتـدار و نفـوذ                    

ل ايـشان را    سران قزلباش را از ميان بردارد و قـدرت و اختيـارات مـوروثي و اسـتقال                
همچنين براي آنكه از   ) . 1/ به بعد  59از   : 1364فلسفي ،   (محدود كند و چنين نيز كرد       

قدرت نظامي طوايف قزلباش بي نياز گردد ، دو دسته سپاه منظّم ترتيب داد ، يكـي از                  
غالمان گرجي و چركس و ارمني و ساير اتباع غير مسلمان خود ، و ديگري از رعاياي                 

  ) . همان جا( كه تا آن زمان از خدمات لشكري ممنوع بودند )ايراني(تاجيك 
    مختلـف قزلبـاش در ايـران زنـدگي         ) اويمـاق ( طايفـة    32در زمان شاه عباس اول      

مي كردند ، شانزده اويماق را كه ظاهراً بـه سـبب آنكـه در جنـگ هـا و سـفرها و در                        
، اه قرار مي گرفتند   ديوانخانة شاهي و مجالس مشورتي و امثال آن ، در جانب راست ش            

ت چپ شاه جاي داشتند ، اويمـاق        ، و شانزده طايفة ديگر را كه در سم         اويماق راست 
عدة افراد تمام طوايف قزلبـاش در زمـان شـاه عبـاس اول حـدود                . مي خواندند   چپ  

هفتاد هزار نفر بود و از اين عده نزديك پنجاه هزار نفر به سربازي و كارهاي لـشكري                  
ندگاني ايشان به خرج خزانة شاه و يـا از جانـب اميـران و حكـام و                  مشغول بودند و ز   

سرداران بزرگ قزلباش اداره مي شد و بيست هزار نفر ديگر آزاد زندگي مـي كردنـد ،          
،  كار تجارت و كشاورزي و امثال آن       يعني از كسي حقوق و مستمري نمي گرفتند و به         

  . ب نمي آمدند اشتغال داشتند و اين دسته از نجباي قزلباش به حسا
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130  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

ديگر هيچ گونـه نـسبت خـانوادگي نداشـتند و يگانـه             افراد يك اويماق غالباً با يك     
فرهنـگ  معـين ،    (چيزي كه ايشان را به هم مي پيوست ، همان نام مشترك قبيلـه بـود                 

افراد قزلباش كامالً مستقل و آزاد بودند ولي مي توانستند هـر وقـت              ) . 1460،  فارسي  
 مستمري خود چشم بپوشند و ترك خدمت كنند ، يا از يك خان              بخواهند از حقوق يا   

  . قزلباش به خدمت خان ديگر روند 
قزلباش ها هميشه سواره به جنگ مي رفتند ، زيرا شاهان صفوي اصـوالً بـه پيـاده                  

تا زمان شاه عبـاس اول اسـلحة ايـشان بيـشتر تيـر و         . نظام توجه و عالقه اي نداشتند       
 خنجر و تبرزين و سپر بود و استفاده از تفنگ را كه در سـپاه                كمان و شمشير و نيزه و     

شـاه عبـاس اول    . عثماني به كار مي رفت ، خالف مردانگي و شجاعت مـي شـمردند               
سربازان خود را به تفنگ نيز مجهز كرد و اين سالح تازه هـم بـر سـالح هـاي قـديم                      

به كار مـي بردنـد و       افزوده شد ، ولي سرداران بزرگ باز هم همان سالح هاي كهن را              
  ) .همان جا( از حمل تفنگ خودداري مي كردند 

گرجي و چركس و ارمني خود بسيار عالقـه         ) قوللرهاي(شاه عباس اول به غالمان        
داشت و علي رغم سران قزلباش ، ايشان را به مقامات بسيار بزرگ لشكري و كشوري                

بر سر خـويش گذارنـد و بـا         منصوب مي كرد ، و به آنها اجازه مي داد تاج قزلباش را              
سرداران عالي مقام قزلباش در شأن و مقـام و مرتبـت يكـسان باشـند ؛ و بـدين نحـو                      

الزم به توضيح اسـت كـه       ) .  به بعد  59از : همانفلسفي ،   (قزلباشان جديد پديد آمدند     
همچنـين گـاه    . در عهد صفويه نام قزلباش به همة مردم ايران نيز اطـالق مـي گـشت                 

ان را كه در زمان شاه اسماعيل اول اتحاديه اي تشكيل دادند و پـشتيبان           هفت ايل تركم  
اسـتاجلو ،   : او در تأسيس سلطنت شدند ، بدين نام خواندند و آنها عبـارت بودنـد از                 

 ، زيـر عنـوان       المعـارف اسـالم    �دايـر (افشار ، تكلو، ذوالقدر ، روملو ، شاملو ، قاجار           
  ) .قزلباش
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  ق.ه997ول به سال مرشد قلي خان استاجلو مقت

واژة استاجلو براي يكي از هفت قبيلة ايالت ترك به كار مي رفت كـه از اركـان سـپاه                    
كلمة استاجلو بـه معنـاي متابعـان و متعلقـان ، و يـا اسـتاد                 . صفويه محسوب مي شد     

اما وجه تسمية آن براي نام گذاري اين قبيله معلوم نيست ، همين قـدر               . كوچك است   
كه در عهد صفويه محتمالً مسكن اصلي آنان در ناحية قارص بـوده و  اشاره شده است  

ق رئيس آنان محمد خان بن ميرزا بيك خليفـه كـه بـا شـاه اسـماعيل                  .ه913در تاريخ   
پس از محمد خـان ، سـران   . خويشي سببي داشت ، به حكومت دياربكر منصوب شد     

تـا اينكـه در زمـان        . اين قبيله در دربار صفوي در مقامات مختلفي مشغول كار بودنـد           
سلطنت شاه محمد رهبر ايشان به نـام مرشـد قلـي خـان حـاكم خـواف و بـاخرز در                      

از چگونگي زندگي دوران كودكي و نوجـواني وي اطالعـي درد دسـت              . خراسان بود   
فقط در منابع تاريخي به اين امر اشاره شده است كه وي در زمان سلطنت شاه                . نيست  

ميرزا در خراسان اصرار فراوان داشت و با عليقلـي خـان            محمد ، در نگهداشتن عباس      
  .شاملو للة عباس ميرزا پيمان بست كه در اين خصوص همواره از او پشتيباني كند 

پس از بازگشت شاه محمد از هرات و صلح او با عليقلي خان للة عبـاس ميـرزا و                   
رنـاك ،   گماردن سليمان خان استاجلو به حكومت مشهد به جاي مرتضي قلـي خـان پ              

دشمن مشترك عليقلي خان شاملو و مرشد قلي خان استاجلو ، زمينة ترقي مرشد قلـي                
خان بيش از پيش فراهم گرديد ، بدين معنا ، همين كه شـاه محمـد در جمـادي االول                    

،  مرشد قلي خان بر خالف وعدة خويش       ق از خراسان به قزوين بازگشت ،      .ه991سال  
و از رفتن به خدمت شاه خـودداري كـرد و بـا             قلعة تربت را دوباره مستحكم ساخت       

سليمان خان حاكم جديد مشهد از در مجادله و دوستي درآمد و به بهانـة زيـارت ، در                   
ق وارد مشهد شد و چون سليمان خان هنوز در مشهد قدرت و نفـوذ      . ه 992آغاز سال   

د و كافي نداشت ، در اندك زماني به تدبير ، دست او را از حكومت مـشهد كوتـاه كـر    
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 ؛ اسـكندر    870 : 1364اعتمادالـسلطنه ،    (خود در آن واليت به حكم رانـي پرداخـت           
  ).167 : 1335بيك تركمان ، 

مرشد قلي خان پس از تصرف مشهد ، واليات اطراف را نيـز بـه آسـاني گرفـت و                
حكومت نواحي خواف و باخرز و تربـت ، و واليتـي را كـه تـازه گرفتـه بـود ، ميـان                  

بدين ترتيب ، قسمت بزرگ    .  و هواداران و اتباع خويش قسمت كرد         سرداران استاجلو 
ديگري از خراسان به تصرف طرفداران عباس ميرزا درآمد ، و بر قدرت و اعتبـار وي                 
افزوده شد ؛ ولي از سوي ديگر ، باال گرفتن قـدرت مرشـد قلـي خـان ، باعـث آغـاز                       

  ) .111 الي 109 : 1369براون ، (اختالف بين وي و عليقلي خان شاملو گرديد 
مرشد قلي خان پس از آنكه در مشهد مستقر شد ، برادر خود ابـراهيم خـان را بـه                      

هرات به خدمت عليقلي خان شاملو فرستاد ، و ضمن اظهار دوستي و اطاعت از وي ،                 
پيغام داد كه بهتر است با شاه زاده عباس ميرزا به مشهد آيند و متفقاً به تسخير واليات                  

ن ، تا حدود بسطام و دامغان و استرآباد اقدام كننـد و سراسـر خراسـان و                  غربي خراسا 
اما اميران شـاملو كـه از قـدرت مرشـد          . نقاط ديگر را به نام شاه عباس تصرف نمايند          

قلي خان در مشهد و خودرأيي او در انتخاب حكام واليـات اطـراف بيمنـاك بودنـد ،                   
ليقلي خان شاملو چنين تلقين كردنـد كـه         پيشنهاد وي را نپذيرفتند و به شاه عباس و ع         

عليقلي خـان كـه مرشـد قلـي خـان را            . خان استاجلو خيال ياغي گري و طغيان دارد         
رقيب سر سخت خود مي دانست ، تصميم گرفت به هر نحـو ممكـن وي را از ميـان                    

در راستاي اين هدف ، او را به هرات دعوت نمود ، ولي مرشد قلـي خـان از                   . بردارد  
 هرات امتناع كرد و عليقلي خان نتوانست از اين طريق به هدف خويش نايـل                رفتن به 

آيد ، تا اينكه دوستي ظاهري به دشمني علني بدل شد و در جنگ سوسـفيد ، عليقلـي                   
خان از مرشد قلي خان شكست خورد و شاه عباس به دست مرشـد قلـي خـان افتـاد                    

 شاه عباس نا اميـد شـد ، بـه           و عليقلي خان پس از اينكه از به دست آوردن         ) ق.ه993(
  ) .167 : 1364اسكندر بيك تركمان ، (هرات بازگشت 
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مرشد قلي خان پس از اين پيـروزي و گـريختن حـريفش بـه هـرات ، بـه مـشهد                        
برگشت و كساني را كه از طايفة شاملو در آن جنـگ اسـير شـده بودنـد ، آزاد كـرد و                       

 ، باز پس داد و آنان را مخير كرد كـه          آنچه از اموال و بنة آنان به غارت گرفته شده بود          
  .يا در خدمت شاه عباس بمانند و يا به هر نقطه اي كه مي خواهند ، بروند 

حتي خواجه افضل وزير عليقلي خان را كه جزو اسرا و به جان خود ايمـن نبـود ،                     
به وزيري شاه عباس برگزيد و دسته اي از سران شاملو را كه در مشهد مانـده بودنـد ،           

در همان حال نيز نامه     . ه مقامات و مناصب گوناگون لشكري و كشوري خرسند كرد           ب
اي گله آميز و دوستانه به عليقلي خان نوشت و بار ديگر خود را براي دوسـتي و هـم                    

 بـه تخلـيص اعتمادالـسلطنه ،         ، 45 تا   40 : همانفلسفي ،   (عهدي مهيا و مشتاق شمرد      
1364 : 870. (  

سياري از سران شاملو كه در ميان طايفة استاجلو پيوسـته دل            ولي خواجه افضل و ب      
مشغول و بي قرار بودند ، و از طرفي در هرات اقوام و امـوالي داشـتند ، دسـته دسـته                      

پس از فـرار ايـشان ، چـون خـان شـاملو نيـز               .گريختند و نزد عليقلي خان باز گشتند        
، خان اسـتاجلو در آغـاز      حاضر به تجديد دوستي و هم پيماني با مرشد قلي خان نشد             

ق در محل كوه سنگي مشهد بار ديگر بساط تاج گذاري ترتيب داد و شـاه                .ه994سال  
عباس را بر تخت سلطنت خراسان نشاند و خطبه و سـّكه بـه نـام او كـرد و خـود را                       

چون در همين اوقات شاه محمد      . رسماً هللا و وكيل شاه عباس يا نايب السلطنه خواند           
 آسـوده در    ير آذربايجان با قواي عثماني در جنگ بودند ، لذا با خاطر           و حمزه ميرزا د   

  ) .120 و 119 : زمانفلسفي ، (قسمت بزرگي از خراسان به فرمان روايي پرداخت 
      مرشد قلي خان از اوضـاع آشـفتة دربـار قـزوين و وصـف حكومـت شـاه محمـد              

رناك ، دشـمن ديرينـة او ، بـا          به خوبي آگاه بود ، اما به علت اينكه مرتضي قلي خان پ            
گروهي از سران و افراد طايفة تركمان ، در دامغان بود ، جرئت نداشت با قواي نـاچيز                  

اما پس از آگاهي از فـوت رقيـب         . خود از طريق مشهد ، دامغان و ري به قزوين برود            
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ان پس از اينكه بـه دامغـ      . نيرومندش ، از مسير ياد شده ، راه قزوين را در پيش گرفت              
رسيد ، برادران و فرزندان مرتضي قلي خان پرناك با تمام بستگان و سواران خويش به              

حاكم سمنان هم كه از طايفة ذوالقـدر بـود ، آن شـهر را تـسليم قـواي                   . وي پيوستند   
مرشد قلي خان كرد ، و عالوه بر آن ، با قوايي كه تحت فرمان خود داشـت ، بـه او و                       

 ؛ اسـكندر بيـك      363: بن محمد بن كاشاني ، بي تـا         قاضي احمد   (شاه عباس پيوست    
  ) . به بعد167 : 1364منشي تركمان ، 

با پيوستن بستگان و سواران مرتضي قلي خان و سواران حاكم سـمنان  بـه اردوي                   
به بـيش از دو هـزار       ) قزوين(مرشد قلي خان ، تعداد سواران وي در نزديكي پايتخت           

را به نحوي وارد قزوين كرد كه مردم آنها را ده هـزار             او اين دو هزار سوار      . نفر رسيد   
بدين ترتيب شاه عباس با همراهي مرشد قلـي خـان در مـاه شـوال                . نفر مي پنداشت    

ق پس از هفت سال و هفت ماه سلطنت در خراسـان ، وارد قـزوين شـد و بـا                     . ه 996
 نحـوي   مورخين هر يـك بـه     . تشريفات خاص با عنوان پادشاه ايران تاج گذاري كرد          

زندگاني شـاه   واقعة تاج گذاري شاه عباس را توصيف كرده اند كه از ميان آن ، مؤلف                
  :  از همه بهتر آن واقعه را به شرح زير نوشته استعباس 

وقتي شاه عباس به همراهي مرشد قلي خان وارد قزوين شدند ، شاه محمد كـه               ... «  
، در يك منزلي قـزوين تنهـا و    از سفر اصفهان بر مي گشت ، با پراكنده شدن اردويش            

بي كس مانده بود ، به دستور شاه عباس وي را به شهر آوردند و شـاه در دولتخانـه از                     
 حرمسرا   تا پدر استقبال كرد و او را با ابوطالب ميرزا كه همراه پدر بود ، با زنان حرم ،                 

روز ديگر مرشد قلـي خـان در ايـوان عمـارت چهـل سـتون قـزوين ،                  . مشايعت كرد   
در اين مجلـس ،     . جلس شاهانه آراست و اميران و اركان دولت را در آنجا گرد آورد              م

شاه محمد خود را از پادشاهي خلع كرد و با دست هاي خودش تاج شاهي را بر سـر                   
شاه عباس كه تا آن زمان خود را شاه خراسان مي شـمرد ، از آن                . شاه عباس گذاشت    

و در اين هنگـام هجـده سـال و دو مـاه و              تاريخ رسماً بر تخت سلطنت ايران نشست        

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

135  )سرانجام وي در دربار صفويه ، عملكرد و مناصب(قلي خان استاجلو رشد م

ماده تاريخ جلوس شاه عباس بهادرخـان اسـت كـه           . پانزده روز از عمرش گذشته بود       
  :  در بيت ذيل آمده است 

  )ق.ه996( تاريخ جلوسش شد عباس بهادرخان      بر مسند خاقاني زد تكيه شه ايران 
  ) به بعد60 : همانفلسفي ، (

 واقعة مرشد قلي خان از خراسان به قزوين را بـا كمـي         سيعالم آراي عبا  اما مؤلّف     
با توجـه بـه ضـعف و اخـتالل سـلطنت شـاه        ... «: اختالف چنين توصيف كرده است      

محمد ، در بيشتر واليت ايران ، حكام و سران قزلباش ، سر از اطاعـت دربـار قـزوين                    
خـان كـه از     پيچيدند و به رغم اركان دولت شاه محمد ، با شاه عبـاس و مرشـد قلـي                   

خراسان به طرف قزوين مي آمدند ، از در موافقت و فرمـان بـرداري در آمدنـد و پيـر                   
غيب خان استاجلو ، حاكم معزول همدان نيز مرشد قلي خان را تحريض كردند كه تـا                 

كه بعد از قتل حمزه ميـرزا نيابـت سـلطنت را بـر عهـده                (شاه محمد و ابوطالب ميرزا      
 و رسـماً بـر      بردنـد  ، شاه عباس را از خراسان به قزوين          از پايتخت دور بودند   ) داشت

مرشد قلي خان هم كه از اوضاع آشفتة دربار قـزوين و ضـعف               . ندتخت شاهي نشاند  
ق وارد  . ه 996حكومت شاه محمد به خـوبي آگـاه بـود ، در روز دهـم ذيقعـدة سـال                    

 هـيچ   قزوين شد و چون قور خمس خان حاكم قزوين به اطاعت پيش آمد ، لذا بدون               
گونه زد و خوردي ، پايتخت صفويه به تصرّف آنها درآمـد و شـاه عبـاس بـي درنـگ       
وارد دولتخانه شد و بر سرير سلطنت نشست و مرشد قلي خان نيـز بـه عنـوان وكيـل                    

 به  169 : 1364اسكندر بيك تركمان ،     (فرمان رواي مطلق شد     ) نايب السلطنه (السلطنه  
  ) .1و2/بعد
نكه اركان دولت شاه محمد ، يعني مدعيان و دشمنان قوي           مرشد قلي خان پس از آ       

دست خود را به چنگ آورد ، مصمم شد كه بـدون وقفـه ، ايـشان را از ميـان بـردارد                       
شاه عباس هم كه جـواني هوشـمند و مـدبر و بـا اراده و قـدرت جـو و                     ) . همان جا (

 منـافي و مـانع      خودرأي بود و اساساً وجود سرداران مقتدر و صاحب نفوذ قزلبـاش را            
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استقالل سلطنت و حكومت مطلق خويش مي دانـست ، مـدت هـا پـيش از آنكـه در                    
 سرپرسـت و    1جاي پدر نشيند ، شايد بر اثر تعليمات و تلقينات عليقلـي خـان شـاملو               

مربي دوران كودكي و جواني خويش ، و نيز در نتيجة تجاربي كـه از حـوادث تلـخ و                    
 و پدر خود شاه محمد داشـت ، نقـشة سـلطنت             2نامطلوب پادشاهي شاه اسماعيل دوم    

خويش را بر اين اصل قطعي طرح كرده بود كه با استبداد كامل سـلطنت كنـد و تمـام                    
مناصب و مقامات و اختيارات موروثي سرداران قزلباش را منسوخ سـازد ؛ بـه همـين                  

  و وي  تمنظور و مقصود ، دست مرشد قلي خان را در از بين بردن مخالفان باز گذاش               
        و سـپس  شـت  را از ميـان بردا 3نيز به بهانه هاي مختلف ، اركـان دولـت شـاه مخلـوع     

بي رقيب و بي مدعي ، به خيال خودش ، نايب السلطنه و فرمان رواي مطلقه شد و بـا               
فلـسفي ،   (لقب وكيل السلطنه به ادارة امور سـلطنتي و كـشوري و لـشكري پرداخـت                 

  ) .1/ به تخليص119 ، 112 ، 98 : همان
وكيل السلطنه در آغاز مدت كوتاهي با شاه عباس در دولتخانـه بـه سـر مـي بـرد ،           

 دختر شاه تهماسب اول ، منزل كرد        4پري خان خانم ،   ،  سپس در خانة عمة مقتول شاه       
در آغاز سلطنت شاه عباس در قزوين ، وزيران و رجال و سران لـشكري و كـشوري                  . 

فتند و تمام كارهاي خويش را با موافقت و صـالح           تنها از وكيل السلطنه دستور مي گر      

                                                 
تاريخ نظـم   ، و 87 ، اعتماد السلطنه ، ص    منتظم ناصري براي اطالع از احوال عليقلي خان شاملو رجوع شود به تاريخ            . ١

 ، ص 1، جزنــدگاني شــاه عبــاس اول  ، و 156 ، ص 1، جعــالم آراي عباســي  ، و 67 ، ص2، ج... و نثــر در ايــران و 
  .119و118و62و44و43و25

عـالم آراي عباسـي    و 64، ص ايلچـي نظامـشاه   براي اطالع از احوال و سرانجام شاه اسماعيل دوم رجـوع شـود بـه       . 2
احـسن   و  16-11، والتـر هينـتس ، صـص         شـاه اسـماعيل دوم صـفوي         و   59 و 57 ، صص    1، ج )اسكندر بيك تركمان  (

 ، خـوارزمي ، تهـران ،   1349، ترجمة منوچهر اميري ، يان سفرنامة ونيز  به بعد و     464، حسن بيك روملو ، ص       التواريخ  
   .166 ، ص1، عبدالحسين نوايي ، جايران و جهان برگرفته از كتاب 

 عالم  و865، تاريخ منتظم ناصري براي اطالع از احوال و سرانجام شاه محمد خدابنده رجوع شود به اعتماد السلطنه ، . 1
از شيخ صفي تا  و 117، صتذكرة شعراي آذربايجان  و 100ميرزا ، صسام ، ي تحفة سام و 114 ، ص1، جآراي عباسي 

   .  133و132 ، صص شاه صفي 
، 1، جعـالم آراي عباسـي   براي اطالع از احوال و سرانجام پري خان خانم رجوع شـود بـه اسـكندر بيـك تركمـان ،               . 2

تـاريخ  و  258، ص   خ سياسي و اجتمـاعي ايـران        تاري به بعد و     58، ص   شاه اسماعيل دوم     به بعد و الترهينتس ،       149ص
 31 ، صـص   2 ، چ  1357، محمد ابراهيم باستاني پـاريزي ،        سياست و اقتصاد عصر صفوي       به بعد و     364، ص   نگارستان  

سـخنوران   و 702 و 701 ، صص 1369، سفرنامة آدام الئاريوس  ، و 1366، تاريخ عباسي يا روزنامة مالجالل       و   35الي  
   .24 ، صآذربايجان 
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خان استاجلو هم احكام و فرمان هاي سلطنتي را خود سـرانه            . ديد او انجام مي دادند      
و بدون اجازة شاه صادر مي كرد و با مهرهاي سلطنتي كه بر گردن خود آويخته بـود ،                   

مات مهم درباري را    نوشته اند كه در اندك مدت زمان ، مناصب و مقا          . ممهور مي كرد    
ميان دوستان و بستگان و سرداران و اميراني كه به فرمان او گردن نهاده بودند ، تقـسيم        

حتـي وزيـر خـود      ) تلخيص به   1120 و   119 ،   118 : 1364حسيني استرآبادي ،    (كرد  
  ) .همان جا(ميرزا شاهوئي را نيز با لقب اعتمادالدوله به وزارت اعظمي برگزيد 

ه پس از رتق و فتق امور ، شاه مخلوع و برادرش سلطان علي ميرزا كه                وكيل السلطن   
: قاضي احمـد ، بـي تـا         (در زمان سلطنت شاه اسماعيل دوم به فرمان او كور شده بود             

و ابوطالب ميرزا برادر شاه عباس كه شاه محمد بعد از مرگ حمزه ميـرزا وي را                 ) 364
و اسماعيل ميـرزا و حيـدر       ) 25 : 1354الرنس لكهارت ،    (به ولي عهدي برگزيده بود      

ق از  .ه997ميرزا پسران خردسال حمزه ميرزا ولي عهد مقتول ، در نيمة ماه محرم سال               
قزوين به قلعة الموت كه شاه زاده تهماسب ميرزا ، برادر ديگر شاه عباس نيز در آنجـا                  

 تحريك  محبوس بود ، فرستاد تا از پايتخت دور باشند و حضور ايشان در قزوين ماية              
فلـسفي ،   (ميم گيـري شـاه نـشود        سران قزلباش به سركشي و طغيان و تغييـر در تـص           

و نيز براي مراقبت از آنان ، سيصد تن از سواران قزلباش طرفدار             ) 1/ به بعد  98: 1364
خود را مأمور حفاظت آنان كرد و اين عده محافظ در پايان هر ماه عـوض مـي شـدند            

  ) .  به بعد118 : 1364حسيني استرآبادي ، (
مرشد قلي خان با به دست آوردن قدرت ، بـه امـالك خـاص سـلطنتي هـم طمـع              

ورزيد و به موجب فرماني كه از شاه جوان دريافت كرد ، تمام امالك شـاهي اصـفهان                  
را كه پس از مرگ شاه تهماسب به ترتيب به حمزه ميرزا و ابوطالب ميرزا منتقل شـده                  

  ) .363: ي تا قاضي احمد ، ب(بود ، تصاحب كرد 
مرشد قلي خان پس از فراغت از برنامه هاي خويش ، بـراي شـاه عبـاس مجلـس                     

، ردعروسي ترتيب داد و در يك زمان ، دو دختر از خاندان صفوي را به عقد وي درآو                 
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يكي دختر سلطان مصطفي ميرزا عموي شاه عباس كه در زمان سلطنت شاه اسـماعيل               
 سلطان حسين ميرزا برادر زادة شاه تهماسـب اول  دوم كشته شده بود ، و ديگري دختر     

 اين دو زن را در يك روز بـراي شـاه عقـد      .كه قبالً زن برادر بزرگش حمزه ميرزا بود         
 پس از سه شنبه روز جشن و سرور ، در يك شب به حـرم سـرا شـاه بردنـد                      وبستند  

  ) .همان جا(
 و خـودرأيي پـيش      مرشد قلي خان در ادارة امور كشوري و لشكري طريق استبداد            

اين . گرفت و به سران قزلباش در هيچ كاري مجال مداخله و حتي اظهار نظر نمي داد                 
امر باعث شد كه به مرور اميران و اركان دولت ، از او آزرده خاطر شدند و چون يقين                   
داشتند كه شاه عباس نيز از خودرأيي و جسارت وي ناخرسند شـده اسـت ، و نيـز از                    

يقلي خان شـاملو دارد ، متنفّـر    به للة قديم خود عل      كه القة وافري شخص او به سبب ع    
، به همين خاطر ، به گمان اينكه اگر با مرشد قلي خان به مخالفت برخيزند ، شاه                  است

با اين اميد ، نهاني در كشتن وكيل السلطنه         . نيز ايشان را تشويق و تقويت خواهد كرد         
   .همداستان شدند و در انتظار فرصت نشستند

شاه عباس با آنكه باطناً از مرشد قلـي خـان فـوق العـاده ناراضـي و مـرگش را بـا                
، بير و حيله گري و فتانت ذاتي خود       اشتياق تمام طالب بود ، اما به راهنمايي خرد و تد          

مقتضي مي ديد كه نخست مخالفان مرشد قلي خان را كه در دوران سلطنت پدرش از                
مات رفيع رسيده و قدرت نفـوذ فـوق العـاده يافتـه     طريق خود سري و خيانت ، به مقا  

 و حفظ قدرت و مداخله در امور دولتـي را از سـر              يبودند و هنوز هم هوس خود رأي      
بيرون نكرده بودند ، به دست وكيل السلطنه نابود كند تا بعداً بتواند با خيال فارغ تر در               

مرشد قلي خان به دست خود      با اين تدبير ، مخالفان      . فرجام خود او نيز انديشه نمايد       
 : 1355 ؛ اسكندر بيـك تركمـان ،         667/2 : 1344فلسفي ،   (وي از ميان برداشته شدند      

  ) . 1/ به بعد208
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در همين زمان خبر سقوط قلعة هرات به دست عبيداهللا خان ازبك و قتـل عليقلـي                 
فيـسي ،  ن(ق به قزوين رسـيد  . ه997 ربيع الثاني 18خان شاملو للة قديم شاه عباس در    

شاه عباس از اين خبر     ) . 1/ به بعد  280 : همان ؛ اسكندر بيك تركمان ،       667/2 : 1344
مرشد قلي خـان هـم بـا        . بي اندازه متأثر و در كشتن مرشد قلي خان مصمم تر گشت             

آنكه باطناً خوشحال به نظر مي رسيد ، به ظاهر براي خوشايند شاه ، اظهار مـالل كـرد            
شي به خراسان بيم و خطري در ميان نبـود ، در انـدك زمـاني                و چون ديگر از لشكر ك     

بـا شـاه و قـشون از        ) ق.ه997(وسايل آن را فراهم ساخت و در آغاز بهار همان سـال             
  ) .298 : 1345طاهري ، (پايتخت راه خراسان را پيش گرفتند 

مرشد قلي خان براي اينكه قدرت و حكومت خـود را اسـتوارتر گردانـد ، از شـاه                     
درخواست كرد كه يكي از شاه زاده خانم هاي صفوي را به عقـد او درآورنـد ،                  عباس  

شاه عباس كه از رفتار گستاخانة او به ستوه آمـده بـود ، و او را مـسبب كـشته شـدن                       
عليقلي خان شاملو مي دانست ، به سختي از وي بيزار و متنفّر شده بـود ، درخواسـت                   

سارت او نزد برخي از سران قزلباش كـه  وي را نپذيرفت و از بي ادبي و گستاخي و ج    
مرشد قلي خان هم از مخالفـت شـاه بـا امـر             . مورد اعتماد و اطمينان بودند ، گله كرد         

ازدواجش با يكي از شاه زاده خانم هاي صفوي برآشـفت و در مجلـس انـس ، پـيش                    
ياران و هواخاهان خويش ، از مخالفت شاه ، زبان به شـكايت گـشود ، از آن جملـه ،                     

ول بـود ، بـار      غي با جمعي از خواص و سران طايفة استاجلو به بـازي گنجفـه مـش               شب
محمود خان صوفيلر اسـتاجلو     . ديگر از بي مهري شاه اظهار ناخرسندي و نگراني كرد           

رفـع  «: كه از دوستان نزديك وي بود ، از طريق تملّـق ، بـي مالحظـه اظهـار داشـت                     
ان صفوي بسيارند ، اگر شـاه عبـاس بـر           زادگ نگراني خان آسان است ، زيرا هنوز شاه       

ان باخت و ديگري را اختيـار كـرد        او را به گنجفه مي تو     ،  وفق رضاي خان رفتار نكند      
  ) .1/ به بعد137 : 1364فلسفي ، (
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در همان ساعت ، يكي از خيرانديشان در مجلس ، اين گفتگو را به شاه خبـر داد و                
فرصت خيانت يابد ، كار او را يكسره كند         شاه مصمم شد ، پيش از آنكه خان استاجلو          

  ) .همان جا(
مرشد قلي خان نيز به تحريك محمود خان صوفيلر و ديگر دوستان خود ، كسي از                  

نزديكان خود را به قلعة الموت فرستاد و او ، محمد شاه و فرزندانش ابوطالب ميرزا و                 
 الزم آيـد ، شـاه زاده اي         تهماسب ميرزا را از آنجا به قزوين آورد تا اگر تغيير سلطنت           

بهانة او در اين كـار      ) . 144و143 : 1364حسيني استرآبادي ،    (در دسترس داشته باشد     
اين بود كه قلعة الموت به گيالن نزديك است و اگر شاه زادگـان در المـوت باشـند ،                    

ـ ممكن است به دستياري برخي از مخالفان شـاه ، بـه گـيالن بگريز                   د و فتنـه و فـساد   ن
ولي شاه عباس كه از نقشه هاي وكيل السلطنه آگاه شده بود ، پيش              . ه اي برپا كنند     تاز

از سفر خراسان ، دستور داد پدر و برادرانش را به قلعة ورامين انتقال دادند و يكـي از                   
  ) .همان جا(سرداران مورد اعتماد خود را نيز به محافظت و حراست ايشان گماشت 

 همواره براي كشتن مرشد قلي خان نقشه مي كـشيد ،            از آن پس بود كه شاه عباس        
اما در مـسير راه خراسـان بـه         . ولي ظاهراً با او با كمال مهرباني و مدارا رفتار مي كرد             

دستياري ميرزا محمد وزير سابق ابوطالب ميرزا كه به خون مرشد قلي خان تشنه بـود                
زير معزول گرفته بودند ، از    و به دستور خان استاجلو ده هزار و هشتصد تومان از آن و            

لو كوشـك   رميان سران و قورچيان قزلباش ، چهار تن به نـام هـاي امـت بيـك قراسـا                  
اوغلي استاجلو ، قراحسن بيك چاوشلو ، اهللا وردي بيـگ زرگرباشـي و محمـد بيـگ                  
ساروقچي باشي كه از مرشد قلي خان آزرده خاطر و ناراضي بودنـد ، بـه كـشتن وي                   

  ) .878 : 1364سلطنه ، اعتمادال(برانگيخت 
چهار نفر فوق الذكر در مجلس نهاني سوگند ياد كردند كه به شاه خيانت نكننـد و                   

شاه نيز قسم ياد كرد كـه از آن چهـار نفـر ،     . خان استاجلو را در اولين فرصت بكشند        
هر كدام كه در كشتن خان استاجلو پيش قدم گردد ، به جاي او بـه وكالـت منـصوب                    
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اياالت مشهد ، اصفهان ، همدان و قزوين را نيز به كساني كه بـا او در                 كند و حكومت    
 رسـيد ، شـب   1همين كه اردوي شاه به چمن بـسطام    . اين كار معاونت كنند ، بسپارند       

ق طوري ترتيب داده شده بود كـه نوبـت كـشيك       .ه997پنجشنبه دهم ماه رمضان سال      
 عباس صحبت و مكالمه را با مرشد        شاه. خرگاه سلطنتي ، با آن چهار نفر ياد شده بود           

قلي خان چندان ادامه داد كه خان را خواب گرفت و در چادر شاهي بر بالشي تكيه زد               
شاه بي درنگ از چادر بيرون آمد و حـسب القـرار ، مـردان را                . و به خواب فرو رفت      

آن چهار جوان به دستور شاه ، با تيغ هاي برهنـه ، بـه درون چـادر شـاهي                    . خبر كرد   
درآمدند ، ولي از ديدن خان استاجلو بيمنـاك و در انجـام مأموريـت خـويش سـست                   

، لرزان ديد س چون ايشان را مردد و       شاه عبا ) . 1/ به بعد  120 : 1364فلسفي ،   (گشتند  
يا زودتر كارش را تمام كنيد يا بيدارش خواهم كرد تا شما را با تيغ برهنه ببيند                 : گفت  

سـرداران  . بدين قصد به مرشد قلـي خـان نزديـك شـد             و همة شما را گردن زند ، و         
امـت بيـك    . ناچار پيش آمدند ، مرشد قلي خان بر پـشت خفتـه و دهـانش بـاز بـود                    

قراسارلو پيش دستي كرد و با شمشير چنـان ضـربتي بـر دهـان او زد كـه تـا نزديـك                       
. خان از آن ضربت سراسيمه از خواب برجست و به پا خاسـت     . حلقومش دريده شد    

 قرا حسن بيك چاوشلو ضربة ديگر بر كتفش زد و از آن ضـربت خـان بـر زمـين        ولي
افتاد ، اما باز برخاست و به صورتي وحشت انگيز از چادر بيرون دويد ، در حالي كـه                   
با زبان بريده فرياد مي زد و خون از حلقومش فـرو مـي ريخـت ، بـدين صـورت تـا                       

رئيس اصطبل كه به مهتـر كوچـك        در آنجا ،    . نزديكي چادر اصطبل شاهي پيش رفت       
معروف بود ، به اشارة شاه ميخكوبي بر سرش كوفت و او با اين ضربه از پا درآمـد و                    

                                                 
بسطام در آخرين تقسيمات كشوري يكي از بخش هاي تابع شهرستان شاهرود از استان سمنان است و فاصـلة آن تـا                      . 1

قرار دارد و آرامگـاه بايزيـد       ) جادة خوش ييالق  (شاهرود حدود هفت كيلومتر است كه در مسير راه شاهرود به آزادشهر             
  .بسطامي ، عارف مشهور ، در اين شهر واقع است 
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 ؛ 870 : 1364اعتماد الـسلطنه ،  (با ضربه اي ديگر ، مغزش به خاك و خون درآميخت        
  ) .298 : 1345 ؛ طاهري ، 363: قاضي احمد ، بي تا 

 اه به وسيلة جارچيان ، كشته شدن مرشد قلي خان ر          پس از پايان كار ، به فرمان شا         
به همة اهل اردو خبر دادند و همان شب جمعي از اتباع و نزديكـان خـان اسـتاجلو را       
نيز هالك كردند ، از آن جمله ، محمود خان صوفيلر را به جرم آن بي ادبـي ، زبـان از                  

و گردانيدنـد   پس گردن بيرون كشيدند و نگـون سـار بـر شـتري آويختنـد و گـرد ارد                  
ابراهيم خان برادر مرشد قلي خـان نيـز از          ) . 143 و 142 : 1362حسيني استرآبادي ،    (

  ) .1/ به بعد145 : 1364فلسفي ، ( حكومت مشهد معزول شد و به هالكت رسيد 
پس از اينكه چهار نفر فوق الذكر مأموريت خويش را به انجام رسانيدند ، شـاه بـه                    

يگ به خاني سرافراز شد و تمـام اسـباب و دارايـي خـان               عهد خود وفا نمود و امت ب      
استاجلو را به او دادند ، قراحسين بيك چاوشلو نيز با لقب خان ، قـورچي مخـصوص      
تير وكمان گرديد ، اهللا وردي بيك زرگرباشي هم به منصب عالي وزارت اعظمي نائـل                

قام دلخـواه خـود   آمد و بار ديگر اعتماد الدوله شد و محمد بيك ساروقچي باشي نيز م 
  ) .111 : 1369براون ، (را به دست آورد 

  نتيجه گيري
از بدو تشكيل حكومت سلسلة صفوي به كمك قبايل قزلباش ، كـه شـاه اسـماعيل بـا       
كمك آنان توانست سراسر ايران را تـسخير كنـد ، چـون آن همـه پيـروزي و كـشور                      

بود ،  » مرشد كامل « راه   گشايي نتيجة جان فشاني و دليري و فداكاري سران قزلباش در          
لذا آنان در هر واليت با القاب و عناويني چـون ، اميراالمرايـي ، بيگلربيگـي ، خـاني ،              

 داراي اراضي و امـالك پهنـاور شـدند ، زيـرا             طان بيكي ، حكومت مستقل يافتند و      سل
همان طور كه اشاره شد ، شاه اسماعيل پس از فتح هـر واليـت ، غنـائيم و اسـيران و                      

بدين ترتيب ، در سراسـر  . اي مغلوبين را ميان سرداران قزلباش تقسيم مي كرد    زمين ه 
ايران طوايف ترك نژاد و ترك زبان فرمان روا شدند و طبقة ممتاز و صـاحب قـدرتي                  
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در ايران زمين پيدا آمد ، كه همة مقامات و مناصب بلند پاية لشكري و كـشوري را در                   
  . دست داشت 

ق ، چـون  . ه930 سـر سلـسلة ايـن خانـدان در سـال      پس از مرگ شاه اسـماعيل ،     
جانشين او خردسال بود ، بر قدرت و نفوذ و استقالل اميران قزلباش در دربـار شـاهي                 
و واليت مختلف ايران افزوده شـد و هـر يـك از آنـان در قلمـرو خـويش بـا كمـال                        

ب خودسري و استبداد حكومت مي كردند ؛ عالوه برآن ، در آغاز سلطنت شاه تهماسـ               
اول ، مكرر ميان سران طوايف بـر سـر نيابـت سـلطنت و مقامـات بـزرگ دربـاري و                      

االمـه  «لشكري جنگ هاي سختي روي مي داد و حتي يكي از سران طايفة تكلّو به نام                 
اميراالمراي آذربايجان كه داعية نيابت سلطنت داشت ، با پادشـاه از در جنـگ               » سلطان

ان سليمان امپراتور عثماني پناه برد و وي را به          درآمد و نهايتاً پس از شكست ، به سلط        
  . گرفتن ايران ترغيب كرد 

ق ، اختالف و نفاق بين سران طوايف قزلبـاش       .ه984با مرگ شاه تهماسب در سال       
   طوري كه دسته اي حيدر ميـرزا ولـي عهـد رسـمي را بـا      ه  ب ،بيش از پيش باال گرفت      

زادگان صـفوي را ، بجـز         دوم تمام شاه   بي رحمي سر بريدند و به فرمان شاه اسماعيل        
محمد خدابنده و سه فرزند او ، يا كشتند و يا كور كردند ، و دسـته اي ديگـر ، يعنـي                       
سران طوايف شاملو و استاجلو ، در خراسان عباس ميرزا را به شاهي برداشتند و پـس                 
 از مسموم كردن شـاه اسـماعيل دوم ، كـشور را تجزيـه نمودنـد و عـده اي از سـران                      

قزلباش نيز در زمان سلطنت شاه محمد ، همسر وي را به بدكاري متّهم و با كمال بـي                   
شرمي ، از آغوش شاه بيرون كشيدند و خفه كردند و پس از آن حمزه ميرزا ولي عهـد               

  . را نيز به دست دالكي كشتند 
كار خودرأيي و ايجاد اختالف و نفاق سران قزلباش به جـايي رسـيد كـه دشـمنان                  

يران را به حمله و تجاوز بر واليت سرحدي برانگيختنـد و دولـت عثمـاني ،                 خارجي ا 
اياالت آذربايجان ، ارمنستان و شروان را تصرّف كرد و در داخلة كشور هـم خراسـان                 
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عمالً از دولت مركزي جدا شد و همان طور كه گفته شد ، به دستياري سران شـاملو و                
  .استاجلو ، سلطنتي جداگانه يافت 

اس از آغاز پادشاهي دريافت كه كار سلطنت ، با خود رأيي و اقتدار و نفـوذ           شاه عب   
سرداران قزلباش در امور كشوري و لشكري سازگار نيست ، لذا مصمم شد كه به هـر                 
بهانه اي باشد ، سران صاحب نفوذ قزلباش را از ميـان بـردارد و قـدرت و اختيـارات                    

همين هـدف ، عـدة زيـادي از آنهـا را بـه      موروثي و استقالل ايشان را ملغي سازد ؛ با      
دست مرشد قلي خان از ميان برداشت و پس از اينكه مرشد قلي خان را هم كـه او را                    
بر تخت سلطنت ايران نشانده بود در چمن بسطام بـه شـرحي كـه گذشـت ، از ميـان                     

يكـي از غالمـان گرجـي ،        : برداشت ، پس به تشكيل دو دسته سـپاه مـنظم پرداخـت              
) ايراني(مني و ساير اتباع غير مسلمان خود ؛ و ديگري از رعاياي تاجيك              چركس و ار  

كه تا زمان از خدمات لشكري ممنوع بودند ؛ و بدين وسيله خود را از طوايف قزلباش                 
شاه عباس به غالمان غير مسلمان خود بسيار عالقه داشت و علـي رغـم               . بي نياز كرد    

 بزرگ لشكري و كشوري منصوب مي كرد و         سران قزلباش ، ايشان را به مقامات بسيار       
  .بدين ترتيب قزلباشان جديد يا شاهسون را پديد آورد 
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