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چكيده

یكی از پایـههـا ممـش شـك گیـر و تـداوم نمـامهـا سیاسـی ایـران در
دورهها تاریخی ،وجود یك نیرو نمـامی عمـ كننـده بـود كـه هـش در
برانــداز مــدعیان ،ــدر  ،تســخیر ،لمــرو و ت قیــت ،ــدر  ،و ســركوبی
شورشها و ناامنیها داخلی مؤثر باشد و هش در درگیر ها برونمـرز
با ،در ها هشجوار و یا دفاع دربرابر تماجش دشـمنان نقـ

داشـته باشـد.

كارایی و كارآمد نیرو نمـامی بـا وگـونگی سـازمان و تشـكیال آن،
كمیت نیروها ،كیفیت سالح و تجمیزا و نحوة مدیریت آن ارتقاطی ،ـو
داشت و كفایت و تدبیر پادشاه و صاحبمنصقان ارشـد نمـامی در ظمـور و
بــروز ایــر كارآمــد و دســتیــابی بــه موفقیــتهــا مولــو مــؤثر بــود.
برخوردار از توان نمامی مولو و نمام ادار (دیوانسـارر ) كارآمـد
به توانمندساز  ،عممتبخشی و تداومافزایی نمام سیاسی كمك مـیكـرد
 .1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان jahan_savagheb@yahoo.com
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و ثقا حكومت را تقویت میبخشید؛ ونانكـه نقـی

آن مـیتوانسـت بـه

ضعف و بیثقاتی آن حكومت منجر شود .بر ایر مقنا ،مقالة حاضر بهمنمـور
ارائة تصویر از سازمان سپاه در عصر شاه صفی در سـدة یـازدهش هجـر
،مــر (1001 -1098ق) مناصــب نمــامی ایــر دوره را شــرح داده و بــا
استخراج اسامی صـاحب منصـقان نمـامی در ،سـمتهـا مختلـف ارتـ ،
گوشههایی از زندگی و خـدما آنـان را براسـاس گـزارشهـا مورخـان
اصلی توصیف كرده است .ایر پژوه

از نـوع پـژوه

تـاریخی اسـت و

بهشیوة كتابخانها بـا اسـتناد بـه منـابر تـاریخی و روش تحلیلـی -توصـیفی
سامان یافته است.
واژههاي كليدي :صفویه ،شـاه صـفی ،سـپاه ،صـاحبمنصـقان ،مناصـب،
وظایف.
 .8مقدمه
در بررسی تحور نمادهـا گونـاگون حكومـت هـا در بسـتر تـاریخی ،توجـه بـه ایـر نكتـة ممـش
ضرور است كه ،در سیاسی هر نمام حكومتی ،ویژگیها سـاختار خاصـی دارد كـه برپایـة
آن مناسقا ،در و روابط حاكش بر آن شك میگیرد .در مدل هندسی منمومة ،ـدر صـفویه-
كه از نوع نمامها استقداد بود -شاه هستة مركـز ایـر منمومـه را تشـكی مـیداد و بـهعقـارتی
عام بقا و دوام ساختار سیاسی بهشمار مـیرفـت و هـر یـك از طققـا اجتمـاع بـه میـزان دور و
نزدیكی به مقدأ ،در  ،بهشیوة خاصی در جایگاهی ،رار میگرفتند .از سو دیگر ،بیر عناصر ایـر
منمومه -كه همان طققا اجتماع بودند -با هستة مركز  ،یعنی شاه ،و مجموعة عناصر بـا یكـدیگر
رابوها متقاب وجود داشت كه تحور عمومی هر طققه ،بهویژه طققا ممتاز بر نوع روابوشان با
شاه بهعنوان مركز منمومة ،در تأثیر وشمگیر برجا میگذاشت.
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بدون تردید ،هر ساختار سیاسی برا ماندگار خود عالوهبر عوام ذهنـیا (اندیشـها ) كـه
،در ،اهرة آن را به ،در مشروع مقدل كند (نمریههـا مشـروعیتسـاز ،ـدر ) ،بـه توانـایی
عملی برا كسب و حفظ ،در و ایجاد نمش اجتمـاعی مولـو خـوی

نیـاز دارد .در ایـر میـان،

بازیگران (عناصر) اصلی ،در كه پس از مقام سلونت ،اجزا و عناصـر سـاختار سیاسـی را تشـكی
میدهند ،نق

مممی ایفا میكنند .طقیعی است كه در عصر صفویه نیز در هرم اصلی ،ـدر  ،ونـد

دسته رجال حاكش وجود داشت كه اطرافیان و نزدیكان شـاه را تشـكی مـیدادنـد و بیشـتر مناصـب
دولتی مانند وزار  ،حكومت ایار بـزر

و مناصـب بـار ،شـونی را در اختیـار داشـتند .یـك

دسته از ایر عناصر اصلی ،امیران ایال و فرماندهان نمامی بودند كه مومئرتریر تكیـهگـاه شـاهان
صفو بودند .در سالها نخست حاكمیت صفویه ،غلقة ایـر نیـرو ازنمـر ،ـوه و نیـرو مـاد در
ساختار حاكمیت ،آنها را در طققة حاكش و ممتاز ،رار داد .وضر ایر طققة ممتاز بـهویـژه یـاریگران
نمامی صفویه از آغاز سلسله تا شاه عقاس اول تقریقاً یكسان بود؛ ولی درنتیجة ا،ـداما شـاه عقـاس
اول وضعیت جدید پدید آمد.
تغییراتی كه شاه عقاس اول در وضعیت نماد سیاسی و نمامی پدید آورد ،در سوح عناصر اصلی
و بازیگر در ،در نیز تغییراتی را موجب شد كه بر اثر آن ضریب نفـوذ ایـر نیروهـا در حكومـت،
نوسانی از افزای
نق

یا كاه

را به خود دید .با ایر حال ،دامنة وسعت یا كاه

،ـدر حكومـت بـا

و كاركرد ایر عناصرِ بازیگر بهویژه در عرصة نماد نمـامی ارتقـا درخـور تـأملی داشـت كـه

نمیتوان نادیده گرفت .بنابرایر ،در بررسی تحور یك دورة تاریخی ،عالوهبر تقیـیر ریشـههـا و
زمینهها ایر تغییرا در عرصة ساختار و نمادها حكومتی؛ جایگـاه ،مو،عیـت و نقـ

عناصـر

اصلی بازیگر منمومة ،در را نیز بایست تعییر كرد تا براساس ایر دادهها بتوان از ثقا یا بیثقـاتی
و شد یا ضعف ،در در عصر یك پادشاه تحلی مناسـقی بـهدسـت داد .نمـاد نمـامی صـفویه از
ساختار ،قیلها به وضعیت ارت

جدید یا ارت

شاهی تغییر پیدا كرد و سرانجام بر اثر نابسـامانی

و ضعف پدیدآمده در پیكرة آن در عصر حاكمیـت جانشـینان شـاه عقـاس -كـه نسـ تربیـتشـدة
حرمسرا بودند و سررشتة رزم را در امور نمامی نداشـتند -كـاركرد اصـلی خـود را از دسـت داد و
نتوانست از عمدة حیا ایر سلسله دربرابر مشكال فرارو برآید.
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انعقاد صلح زها در زمان شاه صفی در سال 1043ق1393 /م كه جنگ با ع مانیها را تا پایان
حیا سلسلة صفویه پایان داد ،كشور را از لشكركشیها همسایة غربی آسوده كـرد و یـك دورة
امنیت و آرام

طورنی در نواحی غربی ایجاد كـرد؛ امـا ایـر دورة طـورنی موجـب زیـان نیـرو

نمامی ایران شد و كارایی ،شون كاه

پیدا كرد .در ایر مد  ،ارت

بسیار از فرماندهان ریق و

كاردان خود را از دست داد و از تعداد نفرا آن حتـی در ایـار و وریـا كاسـته شـد .در نمـر
شاه ،هزینة سنگیر سپاه زمان شاه عقاس ،آن هش در زمـان صـلح ،غیرضـرور بـود .ازایـررو شـمار
تفنگچیان را كاه

داد و بیعال،گی و غفلت شاه موجب كاه

شمار ،وللر و تـوپچیهـا شـد .بـا

پیشنماد ساروتقی اعتمادالدوله كه درنتیجة آن بر شد تقدی امال ك ممالك به خاصه افزوده شـد،
شمار از مالزمان و نمامیان پراكنده شدند و حكومتها ایـالتی از بـیر رفتنـد .بـر اثـر بـینیـاز
دولــت بــه داشــتر ارت ـ

مجمــز و دائمــی ،روح جنگجــویی و شــمامت و حســر ان ــقا در میــان

فرماندهان و سربازان كشكش رو به ضعف و سستی نماد .ایر روند ت ـعیف نیـرو نمـامی در زمـان
شاهان پس از شاه صفی نیز ادامه پیدا كرد 1و درمجموع به تحلی توان نمامی دولـت صـفویه منجـر
شد.
هدف اصلی ایر پژوه

پی

از اینكـه تحلیلـی جامعـهشـناختی از رونـد ایـر تحـور باشـد،

شــناخت مناصــب نمــامی و صــاحبمنصــقان نمــامی عصــر شــاه صــفی اســت كــه مــیتوانــد ب ـرا
رهیافتها تحلیلی پژوهشگران دادهها درخور فراهش كند.
 .1صاحبمنصبان نظامی عصر شاه صفی
سازمان نمامی ایران در عصر شاه صفی (سدة یازدهش ،مر  /هفدهش میالد ) براساس همان الگو
نمامی شاه عقاس اول بود؛ به ایر معنا كه عالوهبر ،ورویها -بازماندة سپاه ،قایلی سدة دهش هجـر
بودند كه در رأس آنهـا ،ـورویباشـی ،ـرار داشـت و از زمـان سـلونت شـاه اسـماعی اول شـك
گرفتند -واحدها ارت

جدید یا ارت

شاهی نیز وجود داشت كه در روند اصالحا نمامی شـاه

 .1دربارة وضعیت رو به انحوا ،شون صفویه پس از شاه صفی ر .ك :شاردن1133-1133 :1934 ،؛ لكمار -990 :1980 ،
.993
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عقاس اول پدید آمدند .ایر واحدها عقار بودند از :تفنگچیان به فرماندهی تفنگچی آ،اسی، ،وللر
به فرماندهی ،وللر آ،اسی و توپچیان به فرماندهی توپچیباشی.
شاه عقاس بنابه دریلی مصمش شـد تـا در وضـعیت نمـامی ایـران تغییراتـی ایجـاد كنـد .از آغـاز
سلونت شاه اسماعی اول ،اوضاع داخلی و خارجی ایران لزوم ارت

مجمـز را ایجـا مـیكـرد.

ایر امر در تمام دوران سلونت خاندان صفویه و جنگهایی كه برا سركوبی شورشـیان و دربرابـر
تماجش دو نیرو ازبكان و ع مانیان انجام مـی دادنـد ،خـاطر پادشـاهان صـفو را بـه خـود مشـغول
داشته بود، .در مسلش ایر بود كه تا زمان شاه عقاس اول ،ارتـ

ایـران ازنمـر تجمیـزا و اسـلحه و

تشكیال منمش نسقت به ر،یب نیرومند خود امپراتور ع مانی -كه مجمز به اسلحة آتشیر و دارا
سازمانها مرتب و منمش به سقك ارت هـا كشـورها پیشـرفتة آن زمـان بـود -عقـب مانـده و
نمیتوانست با آن ر،ابت كند (ر .ك بیانی.)30-33 :1933 ،
همانگونه كه اشاره شد، ،وا نمـامی صـفویه در ابتـدا سـاختار ایلیـاتی داشـت و طقـق ،قیلـه و
عشیرة خود دستهبند شده بود و نقصها آن هنگام مقایسه بـا سـازمان جدیـد ،شـون ع مـانی در
جنگ والدران بهخوبی آشكار شد .گذشته از آن ،وند نگذشت كه طوایف ،زلقاش -كـه هسـتة
مركز ،شون را تشكی میدادند -خو دربار خود را نشان دادنـد و هـر طایفـه بـه طرفـدار از
منتخقان خود برا احراز مقاما عـالی برخاسـت و در،قـال منتخقـان ر،یـب سرسـختی نشـان داد و
اغلب كار به جنگ و جدال حتی در ح ور شاه میكشـید .از آنجـا كـه ونـیر وضـعی مخـاطراتی
برا حكومت داشت ،شاه تمماسب به اخراج و پراكندن طوایف خودسر و طـاغی پرداخـت؛ ولـی
اصالح اساسی در زمان شاه عقاس اول صور گرفت .او از تعداد افراد ایلیاتی و عشـیرها كاسـت
و بهموازا آن سپاهیان مجمز به سالحها جدید را كه كامالً متكی بـه حكومـت مركـز بودنـد،
به خدمت گرفت .ایر سپاه جدید از شاه «مواجب» میگرفت.
شاه عقاس پس از جلوس بر تخت شاهی ،خور اصلی را در وجود رهقران طایفة تركمانـان دیـد
كه هنوز بخ

مممی از ،در نمامی را در انحصار خود داشتند .او برا كاه

،ـدر تركمانـان

واره را در ایجاد یك نیرو جدید نمامی دید كـه هـش نمـام دفـاعی كشـور را ،ـوام بخشـد و هـش
بهطور مستقیش تحت نمار او باشند .او بـا تأثیرپـذیر از جنـگ والـدران دریافتـه بـود كـه بـرا
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رسیدن به اهداف نمامی باید سپاه منممی حتی من قطتر از سپاه ینیور ع مانی داشت و ایر سپاه
بــه ســالحهــا جدیــد نیــز مجمــز باشــد (جنابــد 313-310 :1938 ،؛ رویمــر900-943 :1980 ،؛
لكمــار 913 -910 :1980 ،؛ لوفــت .)11-3 :1980 ،ویژگــی اصـلی ســپاه جدیــد ایــر بــود كــه بــا
تشكیال ،قیله ا مرتقط نقود و درنتیجه تحت سلوة اشراف نمامی تركمر ،ـرار نداشـت؛ همچنـیر
مواجب آنان مانند ،زلقاشان بهشك حواله پرداخت نمیشد؛ بلكـه بـهطـور مسـتقیش از خزانـة شـاهی
حقوق میگرفتند (رویمر .)901 :1980 ،شاه عقـاس بـهعلـت ،ـدر نسـقیا كـه در،قـال رهقـران
،قیلها و براساس سپاهیان جدید و مستق خود بهدست آورد ،توانست بسیار از ایار (ممالك)
را به خاصه تقدی كند .ازایررو ،از آغاز سلونت او ،هفده ایالت به خاصه تقدی شد .ایر امر نشـان
میدهد رهقران ،قیلها پیوسته منافر خود را به نفر شاه از دست میدادنـد؛ بـه عقـار دیگـر بخـ
وسیعی از ایالتها كشور به اراضی شاه تقدی شد .با ایر تحور ،در محلی بهتـدری جـذ
،در مركز شد .ازنمر نمامی ،شاه دیگر كامالً به رهقـران ،قیلـها وابسـته نقـود .زمـانیكـه شـاه
توانست سپاه مستق و بهنسقت ورزیدة خود را ایجاد كند و از درآمد حاص از خاصة خود به آنـان
حقوق و مواجب بپردازد ،عمالً توانست بیشتر در امـور ممالـك مداخلـه كنـد (نویـد 33 :1983 ،؛
بنانی134 :1980 ،؛ رویمر« :1980 ،برآمدن».)81 :
سپاه جدید یا سپاه شاهی رزم بود؛ زیرا شاه میخواست پایه و اساس ،در خود را از ترتیقـا
،قیلها به ،درتی كه كامالً تحت كنترل خود بود تغییر دهد .ازایررو ،با اصالحاتی كـه شـاه عقـاس
در ایجاد سازمان نمامی مستق از رهقران ،قیلها پدید آورد ،مقنا ،ـدر سـلونتی توسـعه یافـت.
رهقر كشور كـه از مناسـقا پیـر طریقـت بـا ،شـر بـار اغلـب تـركمر منـت مـیشـد ،از جنقـة
مذهقیاش عـار شـد و ،ـدر و شـكوه شـخص شـاه بیشـتر و وشـمگیرتر در جقـرو و ظـواهر
تشریفا پیچیدة دربار جلوهگر شد .شاه عقاس با ایر ا،دام توانست به ،در امیران ،زلقاش و اتقـاع
آنها كه اغلب طغیان و ،یام میكردند ،ضربة مممـی بزنـد .او كارمنـدانی را كـه سرسـپردة خانـدان
ســلونتی بودنــد ،یعنــی فرزنــدان اع ــا عــالیمقــام دربــار (ایــواوغلی) و یــا گرجیــان و ارامن ـة
مسلمانشده (غالمان) را به جا آنها نشاند .نیرو غالمان بهدلی اخالص به صفویان ،مورد توجـه
خــاص شــاه بودنــد و همــواره در كــار تــأمیر و برپــا نگــاه داشــتر نمــام داخلــی مملكــت و در
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خدمتگزار به خاندان سلونتی ابراز لیا،ـت مـیكردنـد .درحـالی كـه امپراتـور ع مـانی بـر اثـر
،یامها ینیور ها ازنمر سیاست داخلی بسیار دوار بحران شد ،نیرو ،وللر در طول سدة یازدهش
،مر  /هفدهش میالد  ،پشت و پناه اصلی پادشاهان صفو بودند (لوفت 11 :1980 ،و 18؛ رویمر،
.)900-943 :1980
به ایر ترتیب از  303تا  330ق1083 -1001 /م تا آغاز سلونت شاه عقاس اول ،نیروها مسـلح
از سپاهیان ،قیلها و مالزمان (سپاهیان دولتی) تشكی میشده است .اما پایة وا،عی ،در  ،سـپاهیان
،قیلها بود .به عقار دیگر ،سپاهیان دولتی در مو،عیتی نازلتر از سپاهیان ،قیلها ،رار داشـتند .امـا
پس از سال 330ق1083 /م میتوانیش بیر سه نوع سازمان نمامی تمایز ،ائ شویش .1 :سپاهیان دولتی
(با همان وضعیت سابق)؛  .1سپاهیان ،قیلها (بهصـور ضـعیفترشـده در مقایسـه بـا گذشـته)؛ .9
سپاهیان شاه (نیرومندتریر نوع سپاه) (نوید .)100 :1983 ،
عالوهبر ایر نیروها ،منصب سپمسارر كه در دورة شاه عقاس پدید آمد ،در سازمان سـپاه شـاه
صــفی وجــود داشــت و سپمســارران نــامور در خــدمت او بــودهانــد .غیــر از مقامــاتی كــه در
مسئولیتها نمامیگر و عملیا نمامی فعالیت مـیكردنـد ،صـاحبمنصـقان دیگـر نیـز امـور
ادار و دیوانی نمامیان را برعمده داشتند و بخ

ادار سازمان سپاه را تشكی میدادند.

امرا نمامی شام ،ورویباشی، ،وللرآ،اسی و تفنگچیآ،اسی همراه با ایشیك آ،اسیباشـی را
«امرا دولتخانة مقاركه و اركان دولت ،ـاهره» مـینامیدنـد كـه در «درگـاه جمـانپنـاهی شـاهی»
حاضر بوده و با لفظ «عالیجاه» مشخص میشدند .ایر ومـار امیـر بـا وزیـر اعمـش ،دیـوان بیگـی و
وا،عهنویس كه درمجموع هفت نفر میشدند ،از امرا «جانقی» بهشـمار مـیآمدنـد (میـرزا سـمیعا،
0 :1938؛ شاردن)1103-1108 :1934 ،؛ یعنی در شورا دولتی یـا شـورا جنگـی كـه بـه جـانقی
معروف بود ،ح ور داشتند و دربارة امور تصمیشگیر میكردند.
در ادامة بحث به شرح وظایف ایر مناصب و معرفی صاحب منصقان در بخـ
ادار سپاه عصر شاه صفی میپردازیش.

نمـامی و بخـ
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 .8-1صاحبمنصبان اصلی
 .8-8-1قورچیباشی

،ورویباشی رئیس ك ،وا نمامی و صاحب مقام دوم پس از وزیـر اعمـش در دسـتگاه حكـومتی
بود، .ورویباشی یكی از افراد ومارگانه بود كه در «دولتخانة مقاركه از اركان دولت ،اهره» (میـرزا
سمیعا0 :1938 ،؛ میرزا رفیعا )183 :1980 ،بـود و در ادارة حكومـت كشـور نقـ

مممـی بـهعمـده

داشت و رأ او در مسائ نمامی و تصـمیشگیـر هـا شـاه بسـیار مـؤثر بـود .بـهجـز تصـمیشهـا
لشكركشی ،وظایف ،ورویباشی رسیدگی به امور سپاه ،استخدام ،انتصا و تـداركا دسـتههـا
مختلف نمامی بود (همان3 ،؛ همان .)131-183 ،او نمار عالیه بر ك كارگاهها نمامی سـلونتی
مانند اسلحهخانهها و زرّادخانهها را نیز برعمـده داشـت .عـالوهبـر آن ،دسـتههـا مختلـف پیـاده یـا
سوارهنمام زیر نمر ،ورویباشی به خدمت مشغول بودند كـه القتـه تعـداد آنـان در هنگـام جنـگ و
صلح تغییر میكرد .دستهها نمامی دیگر مانند توپچیان و تفنگچیان زیـر نمـر ،ـورویباشـی بـه
خدمت مشغول بودند، .ورویباشـی و ادارههـا تـابع

دارا وظـایف مفصـلی بودنـد و دفـاتر و

بخ ها متعدد را زیر نمر داشتند .تمام ا،داما ارتشی ،خریـد مممـا و تـداركا  ،پرداخـت
حقوق كاركنان نمامی ،موارد استخدامی و غیقت و فو در دفاتر و دوایر مخصوص ثقت میشد و
كاركنان ادار ایر دوایر موظف به تمیة آمار د،یق بودند تا در موارد لزوم بتوان آنها را بررسـی
كرد (مینورسكی88-80 :1930 ،؛ میراحمد  149 :1931 ،و 140؛ بیانی.)130-109 :1933 ،
تذكرهالملو ك ،ورویباشی را در شمار امرایی ذكر كرده كه عنوان عـالیجـاه داشـتند و آن را
اصلیتریر «امرا اركان دولت باهره و ریـ

سـفید ،اطقـة ایـال و اویما،ـا ممالـك محروسـه»

دانسته است .مواجب ،ورویان مالزم دیوان پس از تصدیق و تجویز ،ورویباشی و ر،ش وزیر دیوان
اعلی از تیول و همهساله و تنخواه پرداخت میشد« .خدمت ایالت و حكومت و سلونت و یوزباشـی
و تیول و مواجـب» ،ورویـان نیـز طقـق پیشـنماد ،ـورویباشـی و تعلیقـة وزیـر اعمـش داده مـیشـد.
،ورویباشی جزء امرا «جانقی» ،شورا دولتی صفویه ،بود (میرزا سـمیعا3 :1938 ،؛ میـرزا رفیعـا،
 .)183 :1980القا معمول او «ایالت و شوكتپناه ،حشمت و جاللت دستگاه ،عـالیجـاهی ،نمامـاً
لالیاله و ار،قال» بوده است (دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صـفو  .)11 :1988 ،در دورة شـاه صـفی،
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،ورویباشی فرماندهی بی

از دوازده هزار تیـر و كمانـدار ،زلقـاش را عمـدهدار بـود (اولئـاریوس،

.)343 :1933
،ورویها از زمان سـلونت شـاه اسـماعی اول شـك گرفتنـد و در لشكركشـیهـا او ح ـور
داشتند و در ارتـ

صـفویه تـا پـی

از اصـالحا نمـامی شـاه عقـاس اول عنصـر اصـلی بـهشـمار

میآمدند، .ورویان بازماندگان سواران عشیره ا و ایلیـاتی اوایـ صـفویه بودنـد كـه اسـاس ،ـوا
نمامی صفویه را -كه اساسـی ایلیـاتی و عشـایر داشـت -تشـكی مـیدادنـد و سـقی هـا بلنـد از
مختصا آنان بود (كمپفر88-83 :1930 ،؛ مینورسـكی .)09 :1930 ،در ابتـدا حكومـت صـفویه
هنگامیكه ایران ،شون دائمی نداشت، ،ورویباشی بهمنزلة وزیر جنگ بهشمار مـیرفـت و لقـب و
عنوان معمول او امیرارمرا بـود .در زمـان شـاه عقـاس اول بـهسـقب ایجـاد نمـام جدیـد از امتیـازا
امیرارمرا كاسته شد و تذكرهالملو ك او را «ری

سفید كلیه ایال و اویما،ا ممالـك محروسـه»

(میرزا سـمیعا3 :1938 ،؛ میـرزا رفیعـا )183 :1980 ،مـیخوانـد 1.كشیشـان كـارملی از تنـزل رتقـه و
تحتالشعاع ،رار گرفتر شغ ،ورویباشی با عقار «مشارالیه امیر كلیـه ،شـون وریـك» (در سـال
1334م) تعقیر میكند (.)A Chronicle of the Carmelites in Persia, 1932: 468
با ایر اوصاف، ،ورویباشی در امور اجتماعی دارا نفـوذ بسـیار بـود و زیردسـت او ،ورویـان
مختلفی بودند كه مأمور ادارا مختلف بوده و توسط او منصو میشدند .ایر دستهها عقـار انـد
از، :وروی دستار، ،وروی شمشیر، ،وروی خنجر، ،وروی كمـان، ،ـوروی نیـزه، ،ـوروی تـرك
(صَدَق)، ،وروی سپر، ،وروی زره، ،وروی دسـتك ، ،ـوروی وكمـه، ،ـوروی كفـ ، ،ـوروی

 .1دربارة شغ  ،القا  ،تابینان (زیردستان) و مداخ ،ورویباشی عالوهبر تذكرهالملـو ك ر .ك :نصـیر 11 -14 :1931 ،؛ میـرزا
رفیعا .131 :1980 ،میرزا رفیعا نوشته است،« :ورق عقب حرم سلونتی در سفرها نیز برعمـدة ،ـوروی باشـی و تابینـان [زیردسـتان،
خدمتگزاران] او بود .هنگام دریافت منصب ،ورویباشیگر به دارنـدة آن خـالع فـاخره و تـاج وهـاج و جیقـه و طومـار داده
میشد و او در سفرها میبایست همراه با توابیر خود شبها به كشیك حاضر میشد .مقلغ دوهزار و پانصد و هشـتاد تومـان و سـه
هزار و سیصد و هشتاد و هفت دینار از كازریر [كازرون] فارس به تیول ،ورویباشیان مقرر بوده از تیـول و غیـره .بابـت از تعیـیر
مواجب وتیول و انعام از ،رار تومانی پانصد دینار و بابت تنخواه براتی و همه ساله صد دینـار رسـوم دریافـت مـیكـرده اسـت .در
مجلس بمشتآییر بعد از عالیجاه صدر ممالك جانب دست وپ مینشسته است( ».میرزا رفیعا.)131 :1980 ،
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جام، ،وروی یراق (ركابدار)، ،وروی دهانه یا جلو (جلودار) و ،ـوروی اجرلـو( 1ر .ك :اصـفمانی،
1938؛ میرزا رفیعا1980 ،؛ میرزا سمیعا1938 ،؛ نصیر .)1931 ،
در متون تاریخی بهویژه نوشتههایی كه حـوادث عصـر شـاه صـفی را گـزارش كـردهانـد ،بارهـا
اصوالح ،وروی و ،ورویان، ،ورویباشی ،وزیر ،وروی و سایر دستهها ،ورویان بیان شده است.
اصوالح ،وروی اغلب در ذكر حوادث نمامی و امور لشكر و اردو همراه بـا «مالزمـان و غالمـان و
تفنگچیان و یوزباشیان و آ،ایان و عملـة بیوتـا » (ر .ك :اصـفمانی1938 ،؛ میـرزا سـمیعا )1938 ،و
گاهی نیز با یسا،چیان (اصفمانی )89 :1938 ،آمده است، .ورویباشی نیز بـا سـایر ردههـا نمـامی

 .8ميرزا رفيعا ،ميرزا سميعا و نصيري در آثار خود از این قورچيان نام بردهاند (ميرزا سميعا :)27 :8061 ،قورچی صَدَق كه مهـردار
مهر شرف نفاذ بود .قورچيان صدق در مجامع سلطنتی و مواقع بار ،اطراف شاه قرار مـیگرفتنـد (همـان 27-26 ،و )07؛ قورچيـان
یراق (همان)07 ،؛ قورچيان جدیدي (همان 68 ،07 ،و )94؛ قورچيان (همـان)7 ،؛ قورچيـان مـالزم دیـوان (اصـفهانی،47 :8061 ،
247 ،842 ،71و 294؛ نصيري)2 :8072 ،؛ قورچيان یراق (همان)91 ،؛ قورچيان خاصـ شـریفه (همـان)43 ،؛ قـورچی ركـاك كـه
شغلش این بود كه روزهاي سواري شاه ،در هنگام سواري و در وقت فرود آمدن از اسب ،ركاك او را میگرفت تا شاه بـر اسـب
سوار یا از آن پياده شود و اغلب بر عهدة طایف زنگنه بود .در دستورالملوك ،قورچی ركاك جزء مشاغل با لقـب مقـركالخاقـان
ذكر شده و در مجلس بهشتآیين بعد از محتسبالممالك مینشسته است (براي تفصيل القاك ،مداخل ،مكـان و شـغل او ر.ك:
نصيري48-43 :8072 ،؛ ميرزا رفيعا203 :8010 ،؛ تاورنيه .)012 :8069 ،دستورالملوك در ذكر قورچيان یراق -كـه داراي اسـلحه
و یراق بوده و در مجالس ،سواريها و اسفار سانحه باید همگی حاضر و همراه باشند -آنها را در دو مقصد فهرست كرده اسـت:
مقصد اول آنان كه مقركالحضرت العليه بودند؛ بهترتيب شامل قورچی شمشير ،قـورچی صـدق ،قـورچی تيـر و كمـان ،قـورچی
خنجر ،قورچی زره ،قورچی سپر ،قورچی تفنگ ،قورچی مزراق و قورچی نجق .مقصد دوم آنان كـه مقـركالحضـرت نبودنـد و
در رتب كمتر از قورچيان نامبردهاند؛ بهترتيب شامل قورچی كفش ،قورچی نيزه ،قورچی چتر ،قـورچی قليـون ،قـورچی صـندلی،
قورچی چوگان و قورچی جرید (ميرزا رفيعا .)201-207 :8010 ،این عناوین در اصل تركی بهترتيـب چنـين بـوده اسـت :منـدیل
قورچيسی ،قيليچ قورچيسـی ،خنجـر قورچيسـی،كمـان قورچيسـی ،نيـزه قورچيسـی ،صَـدَق قورچيسـی ،قَلقَـن قورچيسـی ،كيـي
قورچيسی ،پهله قورچيسی ،چكمه قورچيسی ،باشماق قورچيسی ،جـام قورچيسـی ،هـازبر قورچيسـی و جلـو قورچيسـی (دربـارة
فهرست كامل و شغل هریك از قورچيان ر.ك .)Bedic, 1678: 245 :تاورنيه ( )070 :8069بـه زنكـان قـورچیسـی (رئـيس
ركابداران شاه) ،قليچ قورچیسی (شمشير شاه را حمل میكرد) و اریاج قورچیسی (تير و كمـان شـاه را حمـل مـیكـرد) اشـاره
كرده است .جملی كارري ( )892 :8010از قليچ قورچیسی با همان وظيف اوق قورچیسی (كسـی كـه كمـان و تيرهـاي شـاه را
حمل میكرد) نام برده است (دربارة تركيب واحد قورچی ر.ك :فلور.)897-814 :8017 ،
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مانند امرا ،مـیرباشـیان و یوزباشـیان (اصـفمانی131 :1938 ،؛ میـرزا رفیعـا )131 :1980 ،ذكـر شـده
است.

1

هنگـام مــر

شـاه عقــاس اول ،منصـب ،ــورویباشـیگــر را یكـی از بزرگــان دولـت بــهنــام

عیسیخان 1شـیخاوند برعمـده داشـت (اصـفمانی 40،99 :1938 ،و  .)43او در زمـرة هـواداران سـام
میرزا (شاه صفی) ،رار گرفت و همراه با وند تر دیگر از بزرگان در یك شـورا ،نوشـتها مقنـیبـر
وریتعمد سام میرزا تنمیش كردند و توانسـتند ،قـ از و،ـوع شـورش و آشـو در كشـور ،او را
بهنام شاه صفی به تخت سلونت بنشانند (منشی1330 -1333 /9 :1933 ،؛ واله اصـفمانی.)1 :1980 ،
شاه صفی پس از جلوس بر سلونت ،در مراسـش نـوروز كـه امـرا و وزرا و اركـان دولـت ح ـور
داشتند ،به هركدام فراخور شأن و رتقت انعام بخشید و به عیسیخان «اسب تاز نژاد با زیـر و لگـام
زریر» (واله اصفمانی )10 :1980 ،و «خلعت گرانمایه از ،قـا زربفـت و بـارپوش زربفـت انـدرون
سمور و مندی تمام زر و جیغة زلف سیاه ترصـیر یافتـه بـه لـی آبـدار» داد (حسـینی سـوانحنگـار
تفرشی .)10 :1988 ،عیسیخان در زمرة «خواص اربا اختصاص» شاه صـفی در ح ـور او بـود و
در سفرها و بزمهای

شركت داشت (واله اصفمانی.)01 :1980 ،

عیسیخان ،ورویباشی در سال 1093ق مغ و شاه صفی وا،ر شد و به دستور او همراه با سـه
پسرش :سیدمحمد ،سیدعلی و سیدمعصوم به ،ت رسید .در ،ت عیسـیخـان ،وـرا خـان زاهـد و
 .1جماعت یسا،چی ،یساورن ،ور ،ممماندارباشیان ،یساولباشیان و نسقچیباشیان از تابینان ،ورویباشی بودهاند (میرزا رفیعا،
.)131 :1980
 .1عیسیخان خلف سید معصوم بیگ شیخاوند بود .او از سادا رفیـرالـدرجا صـفو و پیوسـته منمـور نمـر تربیـت و عنایـت
نوا گیتیستان (شاه عقاس) و مشرف به مصاهر آن ح ر و وكی السلونه و به منصب ارجمند ،ـورویباشـیگـر سـربلند
بود( تركمان و محمدیوسف« .)31 :1913 ،در میان امرا و اركان دولت به وفور جرئت و جـالد شـایان و حـدّ تیـغ و سـنان و
افزونی عواطف جود و احسان و اصابت رأ رزیر و تدبیر گزیر و لوازم مردم نواز امتیاز داشـت؛ امـا بـهعلـت شـر مـدام از
رهگذر مستی و هواپرستی و گاهی آزار و اضرار به ابنا روزگار میرسید( ».واله اصفمانی .)913 :1980 ،حسینی تفرشی یكـی
از ار،ام شاه صفی به عیسیخان ،وروی باشی را در منشآ خود آورده كه براسـاس آن ،شـاه صـفی و را در ح ـور پادشـاه از
تقید به رسوم و عادا معاف داشته است .در ایر ر،ش ،عیسیخان با ایر القا و عقارا خوا شـده اسـت« :سـیاد و صـفو
وریتپناه ،شوكت و حشمت و جاللت دستگاه ،عالی جاه مسیحاً للسیاده واریاله والصفوه و ار،قال [( ».]...حسینی تفرشی:1930 ،
.)88
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برخی دیگر از مخالفان و توطئهگران دخی بودند كه توانستند ذهر شاه را بـه او بـدبیر كننـد؛ زیـرا
ورا خان زاهد در ر،ابت با عیسیخان ،صد داشت ،در او را به ونگ آورد و ،ورویباشـی را
از صحنه كنار زند .در دورة شاه صفی ایرگونه ر،ابت ،در میان رجال دربار وجود داشت كـه بـه
نابود نیروها بسیار از دولت صفویه منجر میشد.
شرح  ،یه ونان است كه پس از درگذشت شاه عقـاس اول ،اركـان دولـت سراسـیمه شـدند و
هركس دربارة جانشینی نمر مـی داد .برخـی از زنـان سـراپردة سـلونت از نجـف،لـی میـرزا پسـر
امام،لی میرزا نابینا ،پسر شاه عقاس سخر میگفتنـد .گروهـی دیگـر كـه در رأس آنـان وـرا خـان
زاهد بود ،درصدد برآمدند جانشیر را از پسـران عیسـیخـان برگزیننـد .ازایـررو ،وـرا خـان بـه
،ورویباشی گفت پسر بزر

او بهنام سـید محمـدخان از جانـب پـدر از دودمـان صـفویه و اورد

سلوان جنید بغداد و بنیاعمام پادشاهان صفویه و از جانب مادر دختـرزادة شـاه عقـاس و شایسـتة
سلونت است .عیسیخـان بـه سـخر او اعتـرا

و اسـتدرل كـرد كـه پادشـاهی حـق خـانوادة شـاه

اسماعی و شاه تمماسب است كه به زور شمشیر گرفته و مذهب شـیعه را آشـكار كـردهانـد و او را
تمدید كرد كه از ایر خیار باط دست بردارد .ایر گفتوگوهـا بـه گـوش شـاه صـفی رسـید و
فتنهجویانی كه در كار بودند ،بهویژه خود ورا خان -كه مو،عیت

را در خور میدید -كـار مقالغـه

را در حق عیسیخان به آنجا رسانید كه سرانجام شاه صـفی رسـتشبیـگ سپمسـارر و وـرا خـان را
مأمور كشتر عیسیخان و پسران او كرد .آنان نیز به خانة عیسیخان رفته ،هر سه پسر را به وماربـا
آوردند و به ،ت رساندند و سرهایشان را نـزد شـاه برنـد .خـود عیسـیخـان نیـز مـدتی بعـد در روز
ومارشنقه ومارم شوال 1040ق به دستور شاه به ،ت رسید .شاه صـفی پـس از عیسـیخـان ،منصـب
،ورویباشیگـر را در شـعقان 1040ق بـه وـرا خـان پیـرزاده تفـوی

كـرد .الكـاء محـ تیـول

عیسیخان و منزل او را نیز به ورا خان داد و مقرر شد اموال عیسیخان را نیز ضقط كند .ورا خان
كه دشمر عیسیخان بود ،پس از رسیدن به مراد خوی

به خانة عیسـیخـان نقـ مكـان كـرد و در
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كمال ا،تدار به كار پرداخـت (والـه اصـفمانی103-104 :1980 ،؛ تركمـان و محمدیوسـف:1913 ،
39-83؛ اصفمانی 118 ،110-114 :1938 ،و 191؛ حسینی استرآباد .)144-149 :1933 ،

1

ورا خان زاهد از احفاد شیخ زاهد گیالنی و فرزند شیخ شریفبیك متولی بقعة اردبی بـود.
در اواخر پادشاهی شاه عقاس اول به شأن و مو،عیتی در میان امرا دست یافت؛ اما تالش مـیكـرد تـا
به منصب عیسیخان دست یابد (واله اصفمانی )918-913 :1980 ،و ایر كار را بـا ،تـ او در زمـان
شاه صفی انجام داد .یكی از دری حساد ورا خان به مو،عیت عیسیخان به دورة شاه عقاس اول
برمیگردد؛ زیرا با اینكه او و پدران

سالها تولیت بقعة اردبی را برعمده داشتند« ،طققـة شـیخاوند

زیاده اعتقار از والد او نمیگرفتند» و عیسیخان مانر بود كه او بتواند در آن دیار فرمـانروا باشـد.
همچنیر ،عیسیخان و برخی اطرافیان او از رأ ورا خان در تعیـیر جانشـیر آگـاه بودنـد و او بـیش
داشت كه با آگاه شدن شاه صفی از  ،یه ،جان خـود را از دسـت دهـد .ازایـررو ،درصـدد برآمـد
عیسیخـان و همراهـان

را از سـر راه بـردارد؛ درنتیجـه بـه تحریـك او ،عـالوهبـر ،ـورویباشـی،

تختهخان (استاجلو ،وروی تیر و كمان) و میر محمدطاهر وزیر ،ورویباشی از سـادا سـمنان كـه
هر دو در خدمت عیسیخان و محـرم و همـراه او بودنـد ،كشـته شـدند (تركمـان و محمدیوسـف،
39-31 :1913؛ واله اصفمانی .)108 :1980 ،اما اندكی بعد بهدلی برخی رفتارهـا و ا،ـداما نابجـا،
در نمر شاه «متصف علوم بد نفسی و مقتدع رسوم بدذاتی» شـد و «دسـت از آسـتیر مخـالف بیـرون
كرد و [ ]...پا از مركز اطاعت بیرون» نماد؛ پس بـه دسـتور «ح ـر ظـ اللمـی سـر پرفـرو آن
نابكار» توسط علیقلیبیـك بـرادر رسـتشبیـك سپمسـارر و جـانیبیـك غـالم خاصـه از تـر جـدا و
«پایكو عوام و لئام» شد و با ،ت او «عالمی شاد شد از مر

ونـیر بـیبـاكی» (اصـفمانی:1938 ،

 .)140-198سپس برخی از كسان و همراهان او نیز به دستور شاه به ،ت رسیدند .شاه صفی مأمور
(جانیبیك غالم خاصه) به اردبی فرستاد تـا امـوال وـرا خـان را ضـقط كنـد (همـان ،)144 ،پـدر
ورا خان شریفبیك را دستگیر و زندانی كند و دست تعـد و ا،تـدارش را از آن دیـار كوتـاه و

 .1نیز ر .ك :وحید ،زوینی 140-193 :1989 ،و 908-903؛ شاملو119 :1931 ،؛ بینام11 :1994 ،؛ مالكمال84 :1994 ،؛ حسینی
سوانحنگار39 :1988 ،؛ هدایت.440 :1993 ،
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اموال و اسقا او را به انعام خود مقرر دارد (واله اصفمانی 1.)113 :1980 ،مورخان عصر صفو در
عل ،ت او بر وند مورد تأكید كردهاند:
 .1مورح كردن سید محمدخان پسر عیسیخان ،ورویباشی بـرا سـلونت پـس از درگذشـت
شاه عقاس كه توسط برخی از آگاهان سرانجام به گوش شاه صفی رسیده بود و شاه میدانسـت كـه
او در ابتدا به پادشاهیاش راضی نقوده است.
 .1متمش كردن و از بیر بردن بسیار از رجال (فدویان جانن ـار) دولـت در ر،ابـت ،ـدر كـه
ابتدا وانمود میشد به ،صد «دولتخواهی» انجام میشده؛ اما سپس «شـآمت ذا و دنائـت صـفا
و » بر پادشاه آشكار شد و «مرو شاهنشاهی» درصدد خونخواهی آن گروه برآمد.
 .9غرور و نخو و «بدمستی بادة هوشربا غفلت» در رفتار شخصی او نمایان بود.
 .4شكایت مردم اردبی از ظلش و ستش گماشتگان ورا خـان و زیـادهرو و خودسـر پـدرش
شیخ شریفبیك كه بهسقب دارا بودن منصب تولیت بقعة اردبی «مر حیـث ارسـتقالل و ارنفـراد»
رفتار میكرد.
ازایررو ،هروند سقب ،ت او عوام اول و دوم یعنی «اندیشـههـا تقـاه و بـه هنگـام انتمـام ممـام
سلونت و ،رارداد پادشاهی» و «خون دامرگیر بیگناهان» بوده؛ اما دو مـورد دیگـر را علـت اصـلی
ذكر كردهاند (ر .ك :تركمان و محمدیوسف33-38 :1913 ،؛ واله اصفمانی.)118 :1980 ،
پس از مر

ورا خان ،شاه صفی منصـب او را در هفـتش مـاه صـفر 1041ق بـه امیرخـان پسـر

رستش سلوان سوكلر ذوالقدر كه ممردار بود واگذار كرد و منصب ممردار را به عقداهللبیك پسـر
دیگر رستش سلوان داد (حسینی استرآباد 140 :1933 ،؛ تركمان و محمدیوسـف33 :1913 ،؛ والـه
اصفمانی .)118 :1980 ،امیرخان نخست در سلك ،ورویان بود .سپس به یوزباشـیگـر ،ورویـان
سوكلر و پس از آن به رتقة ممردار ممر همایون و بعد از آن به ایالت و وریت خـوار و سـمنان و
پس از مدتی به حكومت كرمان منصو شد (والـه اصـفمانی918 :1980 ،؛ وحیـد ،زوینـی:1989 ،
 )908و سرانجام به منصب ،ورویباشیگر رسـید .امیرخـان در رجـب 1049ق بـرا دفـر حملـة
 .1نیز ر .ك :واله اصفمانی118-113 :1980 ،؛ شاملو119 :1931 ،؛ تركمان و محمدیوسف 33-38 :1913 ،و 180؛ مالكمال،
80 :1994؛ حسینی سوانحنگار39 :1988 ،؛ وحید ،زوینی 908 :1989 ،و .443
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ازبكــان بــه خراســان بــه ســردار نیروهــا خراســان گماشــته و بــه آن ایالــت اعــزام شــد (حســینی
ســوانحنگــار100 :1988 ،؛ اصــفمانی130 :1938 ،؛ شــاملو110 :1931 ،؛ مــال كمــال.)88 :1994 ،
امیرخان در ایر ایام توانست مانر از نفوذ ازبكان به خراسان شود و نامها مقنیبر گزارش اوضـاع و
عقبنشینی ازبكان برا شاه صفی ارسال كرد كه به پاس آن مفتخر به دریافت خلعتها فـاخر بـا
ار،ام مواعه شد (اصفمانی181 :1938 ،؛ واله اصفمانی .)131 :1980 ،در نوبتی دیگر در همان سـال،
ازبكان به فرماندهی عقدالعزیزخان فرزند ندر محمدخان به خراسان حمله كردند و ،صد خرابـی آن
ایالت را تا حوالی مشمد و سقزوار داشتند كه نیروها امیرخان ،ـورویباشـی طـی نقـرد توانسـتند
آنها را شكست دهند و تلفاتی بر آنـان وارد كننـد .در ایـر درگیـر  ،عقـدالعزیزخان فـرار كـرد و
خزایر او به دست نیروها صفو افتاد .و،تی خقر ایر پیروز به شاه صفی رسـید ،شـادمان شـد و
برا ،ورویباشی ،امرا ،میر باشیان و یوزباشیانی كه در آن نقرد ح ور داشتند ،خلعتها فـاخر و
انعام فرستاد .بخشی از غنایش ایر جنگ شام سر و زندها (كشته و اسـیر) كـه امیرخـان در جنـگ
بهدست آورده بود همراه با كتابخانه و اسقا عقدالعزیزخان به نمر شاه صـفی رسـید و اسـقا او را
به رستش محمدخان 1،فرزند ولی محمدخان ازبـك والـی تركسـتان ،انعـام دادنـد (ر .ك :اصـفمانی،
139-130 :1938؛ تركمان و محمدیوسف101-100 :1913 ،؛ واله اصفمانی.)103-103 :1980 ،
امیرخان ،ورویباشی در شوال 1043ق فو كرد و منصب او به جانیخان -كه منصب ایشیك
آ،اسی باشیگر داشت -داده شد و منصب ،قلی جانیخان به مرت ی ،لیبیـك یوزباشـی بیجرلـو
واگذار شد (اصفمانی143 :1938 ،؛ حسینی استرآباد  .)100 :1933 ،جانیبیـك كـه در دورة شـاه
عقاس نیز از شخصیتها خدمتگزار بود ،در سال 1098ق توسط شاه صـفی بـه منصـب یسـاولی
صحقت برگزیده شد (تركمان و محمدیوسف41 :1913 ،؛ وحید ،زوینی 103 :1989 ،و  )903و در
سلك امیران «مقر الح ر » درآمد .در سال 1093ق هنگامیكه كردان نواحی غر به تحریك
خسرو پاشا دست به شورش زدند ،جانیبیك -كه مورد اعتماد بود -از طرف شاه صفی به سردار
 .1رستش خان فرزند ولی محمدخان اوزبك از دست پسرعموها خود فرار كرد و به دربار شاه عقاس آمد و در وریت درجزیر
كه به تیول او مقرر شد ،سكونت گزید .با رو كار آمدن شاه صفی به ح ور او رسید و شاه صفی نیز نسقت به او ممربانی و
احترام كرد (ر .ك :اصفمانی49 :1938 ،؛ واله اصفمانی110-114 :1980 ،؛ تركمان و محمدیوسف.)109 :1913 ،
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،شون گماشته و بهسو وریت اردرن اعزام شد (والـه اصـفمانی .)00 :1980 ،او در همـان منصـب
یساولی صحقت در جماد ارخر سال 1040ق به ایلچیگر دربار ع مـانی تعیـیر شـد (اصـفمانی،
114 :1938؛ حسینی سوانحنگار )83 :1988 ،و تا دهش رم ان 1041ق كه بـه كشـور بازگشـت ،در
آن دیار بهسر برد .او در بازگشت گزارشی از اوضاع و احوال دولت ع مانی تقدیش شاه صـفی كـرد
(ر .ك :اصفمانی108 :1938 ،؛ واله اصفمانی.)131-130 :1980 ،
در ربیرارول 1041ق نیز بار دیگر جانیبیك از طرف شاه صفی به وخور سعد اعزام شـد تـا بـا
،شون آن وریت به دفـاع از ،لعـة وان بپـردازد و از ورود نیروهـا ع مـانی بـه آن جلـوگیر كنـد
(حسینی سوانحنگار .)111 :1988 ،در ذ القعدة 1044ق نیز بار دیگر از طرف شاه مأمور شـد تـا بـا
لشكر ،رابا و شیروان و وخورسعد در آن ناحیه آماده باشد و در دفـر حركـت كردهـا و مخالفـان
بكوشد؛ وون سلوان ع مانی به حدود وخورسعد رسیده بود و احتمال شورش كردان میرفت .ایر
مأموریت نیز به دست جانیبیك انجـام شـد (ر .ك :اصـفمانی133 :1938 ،؛ والـه اصـفمانی:1980 ،
 .)119او بعدها به منصب ایشیك آ،اسیباشی ارتقا یافت .سپس به مرتقة خـانی ممتـاز شـد و ایالـت
الكا ر به او تفوی

شد و در سال 1040ق بـا جمعـی از یوزباشـیان معتقـر از طـرف شـاه صـفی

مأموریت یافت تا از صفدرخان ایلچی پادشاه هند كـه بـه ایـران آمـده بـود ،اسـتققال كنـد و آدا
ضیافت و ممماندار را نسقت به او در ایام تو،ف

در كشور ترتیـب دهـد (اصـفمانی141 :1938 ،؛

حسینی سوانحنگار113 :1988 ،؛ واله اصفمانی 918 :1980 ،و  .)144سـرانجام ،در 1043ق منصـب
،ورویباشیگر را بهدست آورد .او در ایر منصب همراه بـا مرت ـیخـان ایشـیك آ،اسـیباشـی
بههمراه لشكر كه در ركا شاه صفی حاضـر بودنـد ،در رجـب 1043ق بـرا مقابلـه بـا سـلوان
مراد -كه به ،صد تصرف بغداد حركـت كـرده بـود -ح ـور داشـت (ر .ك :شـاملو-104 :1931 ،
 .)100ایر درگیر سرانجام به انعقاد ،رارداد صلح زها بیر دو كشور منجر شد .جانیخـانی ایـر
منصب را در اوای سلونت شاه عقاس دوم همچنـان برعمـده داشـت (ر .ك :والـه اصـفمانی:1980 ،
 983 ،933 ،913و .)404
فمرستی از كسانی كه در دورة شاه صفی در دستهها مختلف ،ورویگر منصو شـدهانـد،
در جدول زیر آمده است:
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33

،وروی ركا

شریفه
داودبیك غالم خاصة
شریفه
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،وروی ركا

1

احمدخان بیك

1

حیدرعلیبیك ذوالقدر

،وروی سپر

143

101

100

100

،وروی سپر (در 1043ق

183
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103

143
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داودبیك غالم خاصة
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،وروی تیر و كمان

شریف

181
،وروی
ترك

شاهقلیبیگ

،ورویگر ترك

(در شعقان

43

 .1غیاثبیك مأموریتهایی برا بررسی اخقار نیروها جنگی داشته است .داودبیك مأموریت یافت تا اورد حسرخان استاجلو
كه از صقیة سلوان حیدر میرزا بودند ،به ،ت برساند.
 .1او در  14شوال 1043ق برا ایلچیگر عادلشاهیان هند معیّر و اعزام شد.

 / 81سازمان سپاه و صاحبمنصبان نظامی عصر شاه صفی ( 8302 -8301ق)
1098ق)
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،ورویگر ترك

(در شعقان
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1048ق)
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130
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محمدشریفخان استاجلو

،وروی

130
جدول  :8دستههاي مختلف قورچیگري

 .1-8-1قوللرآقاسی

فرماندهی غالمان و سربازان مخصوص گارد سلونتی را برعمده داشت، .وا تحت فرمـان او بیشـتر
از گرجیان ،وركسها ،ارمنیان و سایر طوایف غیرایرانی تشكی شـده بـود .ایـرهـا در كـودكی بـه
غالمی و اسار درآمده ،سپس آنهـا را اختـه كردنـد و در زمـان شـاه عقـاس اول بـرا خـدما
جنگی برگزیده شدند (كمپفر، .)83 :1930 ،وللرآ،اسی بعد از مقام ،ورویباشی« ،عمدهتـریر امـرا
و اركان دولت باهره و ری

سفید ،اطقة غالمان سركار خاصة شریفه» بود كه جزء امـرا دولتخانـة

مقاركه و از اع ا شورا جانقی بـود و عنـوان عـالیجـاه داشـت (میـرزا سـمیعا3 :1938 ،؛ میـرزا
رفیعا 183 :1980 ،و  .)131القا معمول ،وللرآ،اسی ونیر نوشته میشـد« :واررفعـت و ا،قـالپنـاه،
عز و اجالل دستگاه ،عالیجاه مقر الح ره العلیه العالیـه الخا،انیـه [( ».]...دبیـران دبیرخانـة شـاه
سلیمان صفو  .)11 :1988 ،وظایف ،وللرآ،اسی در ایر امور بود:
 .1تیول و مواجب و همهساله و براتی و انعام گروه غالمان پس از تأییـد ،وللرآ،اسـی و ام ـا
وزیر دیوان اعلی ،به آنها پرداخت میشده است.
 .1خدمت ایالت و حكومت و مناصب و یوزباشیگر و میرباشی طقـق نمـر او و تعلیقـة وزیـر
اعمش به غالمان تحت فرمان او داده میشده است.
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 .9ح و فص امور متعلق به غالمان ،تمام ار،ام و احكام مالزمت و مواجب و تیول و همـهسـاله
و انعام غالمان میبایست به طغرا و ممر ،وللرآ،اسی میرسید (میرزا سمیعا8-3 :1938 ،؛ میرزا رفیعا،
139 -131 :1980؛ نصیر .)13-14 :1931 ،
اولئاریوس ( )348 :1933تعداد غالمان گارد سلونتی تحـت فرمـان ،وللرآ،اسـی را  8هـزار نفـر
ذكر كرده است كه مانند ،ورویها در نقا مختلف كشور پراكنده بودند و حقوق و دستمزد خـود
را از خزانة سلونتی دریافت میكردند.

1

در آغاز زمامدار شاه صفی ،منصب ،وللرآ،اسی برعمدة شخصی بهنام خسروخان بود (شـعقان
 )1098كه در به تخت نشاندن شاه جدید نق

مـؤثر داشـت .شـاه صـفی هـش پـس از جلـوس بـه

سلونت او را ملقب به «رستشخان» كرد و در رجب 1098ق با اعوا خلعت و یك خنجر مرصر او
را مورد انعام ،ـرار داد (اصـفمانی 40 ،93 :1938 ،و 43؛ حسـینی سـوانحنگـار10 :1988 ،؛ حسـینی
تفرشی .)113 :1988 ،او برادر بكرا خان ،والی گرجستان ،بود كه در عمد شاه عقاس اول منصـب
داروغگی دارالسلونة اصفمان را داشت و در همیر منصب بود كه شـاه صـفی بـه تخـت نشسـت .بـا
بروز شورش طممورث خان ،والی گرجستان ،كه موجب نگرانـی شـاه صـفی شـد ،او بـرا كنتـرل
اوضاع آن وریت رستشخان ،وللرآ،اسی را مناسب دید و در هشتش ربیرال انی 1041ق بـه حكومـت
گرجستان كارتی گماشت .رستشخان پس از پوشیدن «خالع فاخره» روانة آن وریت شد و تا پایان
زمامدار شاه صفی در سمت والیگر گرجستان به خـدمت مشـغول بـود (اصـفمانی،99 :1938 ،

 .1مقرر بوده كه ،وللرآ،اسی عالوهبر خلعت منصب ،تاج وهّاج و جیقه و طومار انعام میشده و در سفرها میبایست شبها با
توابیر خود به كشیك حاضر میشده و مقلغ دو ه زار تومان از وجوها

گلپایگان تیول برآورد داشته است و به دستور

،ورویباشی رسوم زیر را دریافت میكرده :بابت تعییر مواجب و تیول و انعام پانصد دینار ،بابت همهساله و براتی یكصد دینار.
،وللرآ،اسی در مجلس بمشتآییر جانب دست وپ بعد از عالیجاه ،ورویباشی مینشسته است (میرزا رفیعا139 :1980 ،؛
دربارة تفصی مواجب و تیول ،وللرآ،اسی ر .ك :میرزا سمیعا 8-3 :1938 ،و ،09؛ نصیر 13-10 :1931 ،؛ تاورنیه.)081 :1933 ،
دربارة مواجب هر ،وللر نیز ر .ك :فلور.191-113 :1983 ،
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 93و 144؛ تركمان و محمدیوسـف 3 :1913 ،و 114؛ والـه اصـفمانی101 ،143 ،144 ،1 :1980 ،و
.)181

1

شاه صفی در سال 1049ق سـیاووشبیـگ را كـه از غالمـان سـركار خاصـة شـریفه و یوزباشـی
غالمان بود ،به رتقة خانی مفتخر و منصب ،وللرآ،اسیگـر را بـه او تفـوی

كـرد (شـاملو:1931 ،

110؛ واله اصفمانی184 :1980 ،؛ وحید ،زوینی 108 :1989 ،و  .)914او با نیروها تحـت فرمـان
عملیا مختلفی را در گرجستان و سپس در تصرف ،لعة ایروان و در مقابله با حملهها ع مـانی بـه
مناطق غر كشور و یا در سركو برخی حكام ازجمله خـان احمـدخان اردرن و دیگـران انجـام
داد (ر .ك :اصــــفمانی 193 ،194 ،119 :1938 ،و 140؛ حســــینی اســــترآباد 103-101 :1933 ،؛
مالكمال31 :1994 ،؛ حسینی سـوانحنگـار 119 :1988 ،و  .)191اولئـاریوس كـه در هشـتمیر سـال
سلونت شاه صفی در ایران ح ور داشته ،به ایر ،وللرآ،اسی با نـام «سـیانوسبیگـی» اشـاره كـرده و
گفته كه غالمی از اهالی گرجستان است كه شاه عقاس بـا خـود از آن سـرزمیر آورد و مـدتی هـش
غالم شاه بود (اولئاریوس.)348 :1933 ،
سیاووشبیگ در سال 1040ق از جانب شاه صفی به رتقة سردار لشكر ارتقا یافت و همـراه بـا
گروهی زبده از نیرو غالمان (،وللر) عازم بالد خراسان شد (شاملو141 :1931 ،؛ اصفمانی:1938 ،
148؛ حسینی سوانحنگار .)139 :1988 ،در سال 1043ق علیمردانخان در ،نـدهار علیـه شـاه صـفی
شورش كرد و ،صد تسلیش كردن ،لعة ،ندهار را به مغورن داشت؛ سیاووشخان ،وللرآ،اسی كـه در
آن زمان به سردار لشكر خراسان مأمور بود ،طی حكمی از جانب شاه صـفی مأموریـت یافـت تـا
به ،ندهار رفته ،دربارة كارها و نقشههـا علیمـردانخـان تحقیـق و نتیجـه را بـه دربـار ارسـال كنـد
(شاملو141 :1931 ،؛ واله اصفمانی 131 :1980 ،و  .)134او با نیروهای

به نزدیكی حصـار ،نـدهار

رسید و با علیمردانخان برا تسلیش شدن مذاكره كرد؛ اما علیمردانخان با پناهنده شدن به مغـورن
هند، ،لعة ،ندهار را در اختیار آنها گذاشت .سیاووشخان نیز حمالتی را برا بـازپسگیـر ،لعـه
ترتیب داد؛ ولی ثمر نقخشید و از محاصرة ،لعة ،ندهار دست كشـید و ناوـار برگشـت و گـزارش
 .1شاملو سال 0101ق ذكر كرده ،تركمان و محمديوسف گرجستان كاخت و كارتيل را ذكر كردهاند و واله اصفهاني
حكومت كاخت و كارتيل را آورده است.
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اوضاع را به دربار فرستاد و خود نیز بههمراهی غالمان تحت فرمان

بهسو بـالد عـراق بازگشـت

(ر .ك :شــاملو101-141 :1931 ،؛ اصــفمانی103-101 :1938 ،؛ والــه اصــفمانی130-131 :1980 ،؛
حسینی سوانح نگار130-139 :1988 ،؛ مال كمال .)39 :1994 ،سیاووشبیگ ،وللرآ،اسـی تـا پایـان
زمامدار شاه صفی در خراسان به حفظ حدود آن ایالت مشغول بود و اخقار ممش بهویژه تحركـا
اوزبكان و آمادگی نیروها دفاعی خراسان را دربرابـر آنهـا گـزارش مـیكـرد (ر .ك :اصـفمانی،
 183 ،130 :1938و  .)131در دورة شاه عقاس دوم نیز مد ها با همیر سمت و منصـب بیگلربیگـی
كوهگیلویه در خدمت او بود (ر .ك :وحید ،زوینی 190 ،114 ،33 ،08 :1913 ،و .)193
 .0-8-1تفنگچیآقاسی

تفنگچیآ،اسی رئیس دستة تفنگچیان بود و مسئولیت تمام كارهایی را كه مربو به تفنگچیان بـود:
تعلیش و تربیت افراد ،جمرآور ایشان در موا،ر جنگ و پرداخت مواجب آنان را برعمـده داشـت.
او جــزء «امــرا جــانقی» و از امــرا «عــالیجــاه» (نصــیر 13 :1931 ،؛ میــرزا ســمیعا،)0 :1938 ،
ری سفید میرباشیان و یوزباشیان و جارویان و ریكایان و ،اطقة تفنگچیان بود و تیول و همـهسـاله،
مواجب براتی و انعام ك زیردستان به تصـدیق او و بـا ام ـا وزیـر دیـوان اعلـی (اعتمـادالدولـه)
پرداخت میشد (ر .ك :میرزا سمیعا3 :1938 ،؛ میرزا رفیعا .)133 :1980 ،القا معمـولی او «رفعـت
و ا،قال پناه و عـز و اجـالل دسـتگاه عـالیجـاهی مقـر الخا،ـانی ،نمامـاً للرفعـه و ار،قـال» بـود
(نصـــیر 13 :1931 ،؛ دبیـــران دبیرخانــة شـــاه ســـلیمان صـــفو  .)11 :1988 ،تعـــداد زیردســـتان
تفنگچیآ،اسی در دورة شاه صفی حدود  11هزار نفر بودهاند .او در ایام جنـگ بـا افـراد زیردسـت
خود شام میرباشیان ،تفنگچیان ،تقرداران ،گرزبرداران ،ریكایـان و غیـره در پـی رو شـاه ،ـرار
میگرفت و پروش آنها میان سفید حاشیه سقز بود( 1نصیر .)13-10 :1931 ،

 ]...[« .1و در حين تفويض منصب بهعالوة خالع فاخره تاج وهّاج و جيقه و طومار شفقت و عنايت و يك قبضه دورانداز
طال بهعنوان سپر داده ميشده و در اسفار بايد شبها با توابين به كشيك حاضر گردد .و از الكاء ابرقوه ،هفتصد و يازده
تومان و پنج هزار و ششصد و پنجاه و يك دينار تيول برآوردي در وجه ايشان مقرر بوده ،رسوم مشاراليه و وزير او به
دستور قورچيباشي :بابت از تعيين مواجب و تيول و انعام :از قرار توماني پانصد دينار ،بابت از تنخواه براتي و همهساله:
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دستة تفنگچی دراص در تركیب سپاه جدید شاه عقاس اول شك گرفت كه ابتدا پیـادهنمـام و
به تفنگها كوتاه و شمشـیر و خنجـر مجمـز بودنـد و از میـان كشـاورزان نیرومنـد (و روسـتاییان
سلحشور) برگزیده میشدند و عنصر ایرانی (تاجیك) ،شون را تشكی میدادند .ابتدا ایـر دسـته را
در مح به خدمت میگرفتند و تحت فرمان یوزباشی ،رار میدادنـد؛ امـا بعـدها تفنگچـیباشـی در
رأس آنها ،رار گرفت .نخست ایر دسته ،پیادهنمام سپاه را تشكی میدادند؛ ولی شاه عقاس بعـدها
آن را سوارهنمام كرد (ر .ك :كمپفر83 :1930 ،؛ شاردن1139 :1934 ،؛ تاورنیه.)089 :1933 ،
نخستیر تفنگچیآ،اسی شاه صفی« ،زمانبیگ» نـاظر بیوتـا بـود كـه در سـال 1098ق بـه ایـر
منصب گماشته شـد .او در آغـاز مـالزم ملـك كجـور بـود .شـاه عقـاس وـون او را دارا صـفا
پسندیده و شایستگیهایی دید ،در جرگة مالزم غالمان ،رار داد .پس از آن جاروی غالمـان شـد و
رفتهرفته بهدلی حسـر خـدما بـه رتقـة بیوتـا رسـید (والـه اصـفمانی 01 :1980 ،و 991؛ وحیـد
،زوینی .)118 :1989 ،او در زمان شاه صفی عالوهبـر منصـب تفنگچـیآ،اسـیگـر  ،بـه سـردار
خراسان نیز تعییر شد و شاه مقلغ  10هزار تومان از نقد و ابریشش در اختیار او گذاشت تا در خراسان
عالوهبر مالزمانی كه ساكر آن وریت بودنـد ،تفنگچـی جدیـد بگیـرد و در نمـش و نسـق خراسـان
بكوشد( 1اصفمانی48-43 :1938 ،؛ تركمـان و محمدیوسـف10 :1913 ،؛ حسـینی تفرشـی:1988 ،
 .)110در سال 1040ق ،زمانبیك و نیروهای

به دستور شـاه صـفی از خراسـان بازگشـتند و بـرا

بازپسگیر ،لعة گ عنقر در شمر زور بهسمت غر كشـور اعـزام شـدند (اصـفمانی 30 :1938 ،و
104؛ مال كمال89 :1994 ،؛ وحید ،زوینی 191 :1989 ،و  .)194زمانبیك در 1040ق فو كرد و
در همان سال ،شاه بهجا او پسرش حسیربیـك را بـه منصـب نمـار تعیـیر كـرد( 1همـان103 ،؛
يكصد دينار .و در مجلس بهشتآيين طرف راست پادشاه بعد از عاليجاه صدر خاصه مينشيند( ».ميرزا رفيعا:0831 ،
091؛ ميرزا سميعا 9 :0813 ،و 1؛ نصيري.)11-09 :0831 ،
 .1دربارة برخی از مأموریتها او در زمان شاه عقاس ر .ك :حسینی استرآباد  191 :1933 ،و  .199اصفمانی ()31 :1938
تعداد تفنگچیان زیردست زمانبیگ را در سال 1098ق در خراسان 10 ،هزار نفر ذكر كرده است .دربارة برخی ا،داما
زمانبیگ در خراسان دربرابر اوزبكها ر .ك :تركمان و محمدیوسف18-11 :1913 ،؛ اصفمانی 31 ،31 ،03 :1938 ،و 30؛
حسینی تفرشی191-190 :1988 ،؛ وحید ،زوینی.118 :1989،
 .1حسینی استرآباد ( )1933و شاملو ( )1931فو زمان بیگ را در 1093ق آوردهاند.
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همان .)89 ،در ماه ذ الحجه هش رستشبیگ سپمسارر را به رتقة تفنگچی آ،اسیگر منصو و بـه
خلعت شاهانه ممتاز كرد (واله اصفمانی991 :1980 ،؛ حسینی سوانحنگار.)49 :1988 ،
رستشبیگ در آغاز در زمرة غالمان خاصة شریفة شاه عقاس بود كه بهدلی شایسـتگیهـای

بـه

رتقة یساولی صـحقت مجلـس و سـپس بـه منصـب دیـوانبیگـیگـر و حفـظ (سـردار ) وریـت
آذربایجان ارتقا یافت و با مر

شاه عقاس ،به خدمت شاه صفی درآمد (تركمـان و محمدیوسـف،

90-13 :1913؛ حسینی سوانحنگار44-49 :1988 ،؛ حسینی تفرشی .)190 :1988 ،او در ذ القعـدة
1098ق توانست زین بیك كرد محمود را كه در حوالی ،لعة وان مسكر داشت ،سـركو كنـد؛
منوقة او را مورد تاخت و تاراج ،رار دهد؛  130نفـر را بكشـد و وكیـ زینـ بیـك را بـا  1400نفـر
اســیر 90 ،هــزار رأس گوســفند و  9000گــاومی

نیــز بــه غنیمــت درآورد (اصــفمانی31 :1938 ،؛

تركمــان و محمدیوســف90 :1913 ،؛ وحیــد ،زوینــی .)113 :1989 ،از آن پــس ،او در منصــب
دیوانبیگی و بهعنوان فرمانده و سردار بخشی از نیروها در عملیا ها مختلف غـر در مقابلـه بـا
نیروها ع مـانی بـهویـژه در حفـظ بغـداد شـركت داشـت 1تـا اینكـه در رم ـان 1040ق بـه رتقـة
سپمسارر منصو شد و سـپس در همـان سـال منصـب تفنگچـی آ،اسـی نیـز بـه او واگـذار شـد
(اصــفمانی111 :1938 ،؛ شــاملو111 :1913 ،؛ وال ـه اصــفمانی903 :1980 ،؛ وحیــد ،زوینــی:1989 ،
 .)190مأموریت ،ت سه فرزند عیسیخان ،ورویباشی (اصفمانی110 :1938 ،؛ حسینی اسـترآباد ،
 ،)144 :1933عزیمت به خراسان برا مقابله بـا تجاوزهـا اوزبكـان (والـه اصـفمانی114 :1980 ،؛
حسینی سوانحنگار )140 :1933 ،و مأموریت به گرجستان برا دفر شـورش طممـورثخـان والـی
گرجستان و داودخان حاكش ،رابا (تركمـان و محمدیوسـف114 :1913 ،؛ شـاملو )119 :1931 ،از
ا،ــداما رســتشبیــگ دیــوانبیگــی سپمســارر در ایــر دوران اســت .در محــرم 1040ق شــاه صــفی
حكومت دارالسلونة تقریز را نیز به رستشبیگ داد و برادر او را بـه منصـب دیـوانبیگـیگـر معـیر

 .1دربارة عملیا ها جنگی و ایذایی رستشبیگ (سیاست زمیر سوخته دربرابر ع مانیها) ر .ك :اصفمانی،30 ،83 ،88 :1938 ،
 101 ،100و 103؛ تركمان و محمدیوسف 48-03 ،99-91 :1913 ،و 33-39؛ شاملو100-110 :1931 ،؛ حسینی استرآباد ،
141-140 :1933؛ وحید ،زوینی.199-113 :1989 ،
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كرد و رستشبیگ لقب خانی گرفت و به رستشخان معروف شد (اصفمانی 133 :1938 ،و 133؛ واله
اصفمانی 114 :1980 ،و 903؛ حسینی سوانحنگار.)133 :1988 ،
پس از اینكه خقر آمدن سلوان مراد ع مانی به بغـداد منتشـر شـد ،شـاه صـفی منصـب تفنگچـی
آ،اسیگـر را نیـز از رسـتشخـان گرفـت و بـه میرفتـاح مـیرباشـی تفنگچیـان اصـفمانی داد (والـه
اصفمانی991 :1980 ،؛ وحید ،زوینی )43 :1913 ،و رستشخان با منصـب سپمسـارر و بیگلربیگـی
آذربایجان تا پایان زمامدار شاه صفی در خـدمت او بـود و وـون مـورد نمـر شـاه بـود ،از ،تـ و
خونریز ابایی نداشت .در آخـریر سـال زمامـدار شـاه صـفی ،رسـتشخـان در رأس سـپاهی بـه
خراسان عزیمت كرد؛ زیرا شاه ،صد بازپسگیر ،ندهار را از مغورن هنـد داشـت (ر .ك :شـاملو،
108 :1931؛ حسینی استرآباد 103 :1933 ،؛ واله اصفمانی .)903 :1980 ،در ایـر اثنـا ،شـاه صـفی
درگذشت و شاه عقاس دوم به تخت سلونت نشست .او دستور داد رسـتشخـان سپمسـارر نیروهـا
تحت فرمان

را مرخص كرده ،در مشمد تو،ف كند؛ اما وون رستشخان طی نامـها اظمـار كـرده

بود كه ح ور او در درگاه مفیدتر از ماندن از مشمد است ،شـاه عقـاس دوم از او رنجیـد و دسـتور
داد او را به ،ت برسانند و برادرش علی،لی بیك دیوانبیگی را كه در دربار بود ،دستگیر و در ،لعـة
كال محقوس كنند .برادر دیگرش عیسیبیك را كـه بـه نیابـت سپمسـارر در تقریـز بـود ،بـه ،لعـة
المو بردند و به زندان افكندند (ر .ك :اصفمانی910 :1938 ،؛ شاملو181 :1931 ،؛ وحید ،زوینی،
.)48-43 :1913
از دیگر تفنگچیآ،اسیان دورة شاه صفی ،میرفتاح میرباشی اصفمانی است كـه پـدران

نیـز در

خدمت دولت صفو بوده و خود نیز میرباشـی تفنگچیـان اصـفمان در دورة شـاه عقـاس اول بـوده
اسـت (حسـینی اسـترآباد  113 ،103 ،103 :1933 ،و 190؛ اصـفمانی94 :1938 ،؛ وحیـد ،زوینـی،
 .)03 :1913ایر منصب را در دورة شاه صفی نیز برعمده داشت تا اینكه شاه صفی برا حفظ بغداد
از تماجش سپاه ع مانی و ضرور دفاع از ،لعة بغداد منصب تفنگچیآ،اسـیگـر را -كـه برعمـدة
رستشخان سپمسارر بود -به میر فتاح میرباشی داد و او را روانة بغداد كرد .میرفتاح وندیر سـال در
ایر منصب جدید و مأموریت حراست از دارالسالم بغداد در كنار دیگر نیروها مدافر بـه خـدمت
مشغول بـود (اصـفمانی 133 ،181 :1938 ،و 103؛ والـه اصـفمانی 138 ،103 :1980 ،و 903؛ وحیـد
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،زوینی 43 :1913 ،و )03؛ اما در سال 1043ق ،سپاهیان سلوان مراد ع مـانی ،لعـة بغـداد را تصـرف
كردند و نیروها شاه صفی نتوانستند دربرابر لشكركشی ع مانی از ،لعـه محافمـت كننـد .بنـابرایر،
برخی از بیر رفتنـد و برخـی نیـز كـه در میـان آنـان بیكتـاشخـان بیگلربیگـی بغـداد ،خلـفبیـگ،
نقد خان بیگلربیگی حاكش كوهگیلویه و میرفتاح اصفمانی تفنگچی آ،اسـی و بع ـی از یوزباشـیان
و غالمان بودند ،از ،لعه بیرون آمده ،ناوار عقبنشینی كردند و به ح ور شاه رسـیدند .درپـی ایـر
شكست ،شاه صفی در همان ناحیة كرمانشاه تغییراتی را در میان صاحبمنصقان دولت پدیـد آورد؛
ازجمله منصب تفنگچیآ،اسیگر را از میرفتاح گرفت و به برادر كووكتر او بهنـام محمـدطاهر
میرباشی داد و او را میرفتاح ثانی نامید .سپس از طاق بستان تفنگچیآ،اسی جدیـد را بـرا آوردن
وند هزار تفنگچی بهسو اصفمان اعزام كرد .شاه صفی میرباشیگر تفنگچیـان اصـفمانی را كـه
در اختیار آ،ا صادق برادر دیگر میرفتاح بود ،به آ،ا سعید میرباشی تفنگچیان جلـو فرزنـد میـر فتـاح
داد و منصب آ،ا سعید را به اسماعی بیگ برادر او ،فرزند دیگر میرفتـاح ،واگـذار كـرد (اصـفمانی،
139-131 :1938؛ والــه اصــفمانی181 :1980 ،؛ وحیــد ،زوینــی 910 ،139 :1989 ،و 930؛ شــاملو،
.)100-104 :1931
محمـدطاهر پیشـتر در مــر

شـاه عقـاس اول از جانــب شـورا وزیـران در مازنــدران بـهدلیـ

خدمت گزار آنان به صفویه و مورد اعتماد بودن ،مأمور بردن نامه بـرا خسـرو میـرزا ،داروغـه و
ابوالقاسشبیك ایشیك آ،اسیباشی حـرم در اصـفمان شـد (اصـفمانی )94 :1938 ،تـا آنهـا از جـان
ساممیرزا محافمت كنند .در ذ القعدة 1093ق نیز از جانب شاه صفی مأموریت یافـت تـا همـراه بـا
حسیربیك توشمال و شخصی بهنام خواجه مرجان ،به جرپاد،ان (گلپایگان) رود و نجف،لـی بیـك
فرزند امام،لی میرزا (فرزند شاه عقاس اول) را نابینا كنند ،او را به ،لعـة المـو بقرنـد و بـه نگمقانـان
آنجا بسپارند (همان )83 ،كه ایر مأموریت از جانب آنان انجام شد.
محمدطاهر (میرفتاح ثانی) بهعنوان آخریر تفنگچیآ،اسی دولت شاه صفی تا پایـان سـلونت او
در ایر منصب به خدمت مشغول بود (وحید ،زوینی03 :1913 ،؛ واله اصفمانی .)991 :1980 ،سپس
در اوای حكومت شاه عقاس دوم نیز منصب تفنگچیآ،اسیگر را بهعمده داشت تا اینكه بهدلیـ
بدرفتار و ستش با تفنگچیان و حیف و می مواجب آنان و اعمال دیگر كه از او سر زد ،به حكش
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شاه عقاس دوم همراه با برادرزادهاش آ،ا سعید میرباشیِ تفنگچیان اصـفمانی بـه ،تـ رسـید (وحیـد
،زوینی03-03 :1913 ،؛ همـو 938-933 :1989؛ شـاملو184-189 :1931 ،؛ والـه اصـفمانی:1980 ،
.)400-409
 .4-8-1توپچیباشی

توپچیباشی با عنوان عالیجاه «ری سفید میرباشیان و یوزباشیان و توپچیان و جارویان و توپخانـه»
بوده و تیول و مواجب و همهساله و براتی و انعـام نیروهـا زیـر فرمـان

بـا مجـوز او و ر،ـش وزیـر

دیوان اعلی پرداخت میشده است .همچنیر ،خدمت میرباشـیگـر و یوزباشـیگـر توپچیـان و
جارویان و جارویباشیگر توپخانه و نیروها آنهـا و تعیـیر مواجـب و تیـول و همـهسـالة ایـر
گروه به پیشنماد او و پس از ام ا وزیر دیوان اعلی تعییر و صـادر مـیشـد .عـالوهبـر ایـر ،امـور
مربو به توپچیان و عملة توپخانه را رسیدگی میكرد و ار،ام و احكـام مالزمـت و تیـول و تنخـواه
براتی و انعام ایر نیروها به ام ا او میرسید .نیز «نسخة سان توپچیـان را وزیـر و مسـتوفی سـركار
مزبور در خدمت اشرف در ح ور عالیجاه مشارالیه بـه معـر

عـر » مـیرسـاندند .در مجلـس

شاهی ،توپچیباشی سمت راست پادشاه بعد از دیوانبیگی مـینشسـت (میـرزا رفیعـا-101 :1980 ،
101؛ میرزا سمیعا )14-19 :1938 ،و اگر به حسب اتفاق در صف امرا دست وپ مـینشسـت ،از
ناظر بیوتا پاییرتر ،رار میگرفت .تعداد نیروها زیردست تـوپچیباشـی متغیـر بـوده ،گـاهی نـه
هزار نفر و گاهی كشتر بوده است .شغ او آن بود كه در روز جنگ ،به دستور او عرابة تـو هـا را
بــه هــش بســته ،در مقابـ سـپاه مســتقر مــیكردنــد و توپچیــان بــه فرمــان او پشــت تــو هــا پــی

از

تفنگچیآ،اسی میایستادند و توپچیباشی در رأس امور به ترتیـب دادن تـو هـا مشـغول مـیشـد.
پروش او میان سقز حاشیه سفید بود (نصیر  .)14 :1931 ،توپچیباشی گـاهی بـهضـرور در زمـرة
امرا جانقی ،رار میگرفت و القا او رفعت و ا،قالپناه عالیجاه انـیسالدولـه العلیـه العالیـه نمامـاً
للرفعه و ار،قال بود( 1همان19 ،؛ دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفو .)11 :1988 ،

 .1تیول برآورد توپچیباشی مقلغ پانصد تومان از الكاء شفت بود كه در وجه و مقرر شده بود (میرزا سمیعا.)09 :1938 ،
نصیر ایر مقلغ را  303تومان و  1300دینار تقریز ذكر كرده و ك مداخ او را سالی  1303تومان و  1300دینار برآورد كرده
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در عصر شاه صفی ،منصب توپچیباشی در میان سایر مناصب نمـامی اهمیـت ونـدانی نـدارد و
منابر از دارندة ایر شغ بهروشنی سخر نمیگویند؛ اما از كاربرد تو و تفنگ و وجود تو خانـه
در جنگها ایر دوره با ع مانیان و اوزبكان بارها سخر به میان آمده است .شـاه مسـئولیت نقـ و
انتقال و بهكارگیر تو ها را در هر مورد كـه اسـتفادة آنهـا ضـرور بـود ،بـر عمـدة یكـی از
كارگزاران خوی

میگذاشت و لزوماً ایر شـخص تـوپچیباشـی نقـوده؛ اگروـه بـه وجـود ونـیر

صاحبمنصقی نیز اشاره شده است.
در سال 1093ق برا تصرف ،لعة گ عنقر در شمر زور كردستان از دست ع مانیهـا كـه خـان
احمدخان اردرن از شاه تقاضا كمك كرده بود ،شاه صـفی زمـانبیـگ تفنگچـی آ،اسـی را بـا 9
هزار نفر از نیروها همراه با توپخانه و ضروریا ،لعهگیر بـه مـدد او فرسـتاد (اصـفمانی:1938 ،
 .)104در ایر درگیر  ،نیروها ،زلقاش موفـق شـدند عـالوهبـر كشـتر تعـداد زیـاد از نیروهـا
ع مانی (حدود  1000نفر) ،توپخانة آنان را نیز به غنیمت بگیرند و  91عدد تـو غنیمتـی را همـراه
با سر كشتهشدگان و اسیران به خدمت شاه بفرستند (حسینی استرآباد .)141-140 :1933 ،
در همیر سال در محاصرة حلّه نیز ،ورویان اعزامـی عـالوهبـر كنـدن نقـب و انقاشـتر خنـدق از
توپخانه هش استفاده كردند و پس از ونـد مـاه سـرانجام شـمر را بـه تصـرف درآوردنـد (تركمـان و
محمدیوسف38-30 :1913 ،؛ واله اصفمانی .)89-33 :1980 ،در 1044ق در تصرف ،لعـة ایـروان،
امرا آذربایجان، ،رابا  ،شیروان ،بردع و جوانشـیر بـه سـركردگی سـیاووش خـان ،وللرآ،اسـی بـا
توپخانها كه از اصفمان همراه آورده بودند ،دور ،لعه را در میان گرفتنـد و ده روز بعـد از ح ـور
آنان در آن حدود ،حسیرخان ناظر بیوتا نیز با سه عدد تو «بالیمز» ،لعهكو و تعداد زیـاد از
بی داران ،تفنگچیان و عملة توپخانه خود را از اصفمان بـهسـرعت بـه ایـروان رسـاندند .رسـتشخـان
سپمسارر ،توپخانهها را محاذ برجها مختلف ،لعه ،رار داد؛ بهویژه تو معـروف بـه «حیـر » و
یا «حر » را مقاب برج سفید -كه یكی از بزر تـریر بـرجهـا بـود، -ـرار داد و آنهـا را برعمـدة
است (نصیر  .)14 :1931 ،دیگر رسوم دریافتی توپچیباشی و وزیر او به ایر شرح بوده است :بابت از اتیول و انعام و ،رار
مواجب :از ،رار تومانی .بابت براتی همهساله دفعه توپچیباشی :پانصد دینار ،دفعه وزیر مشارالیه :پنجاه دینار ،دفعه توپچیباشی:
صد دینار ،دفعه وزیر مشارالیه :ده دینار (میرزا رفیعا101 :1980 ،؛ نصیر .)14 :1931 ،
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محمد،لیخان زیاداغلی مصاحب ،اجـار بیگلربیگـی ،رابـا  ،كلـبعلـیخـان حـاكش رر ،امیرخـان
حاكش گسكر و عملة بیوتا گذاشت و حسیربیك ناظر را سـركار ایـر توپخانـه ،ـرار داد .در ایـر
حمله ،نیروها صفو توانستند ،لعه را با خا ك یكسـان كـرده ،بـه پیـروز دسـت یابنـد .بـا پایـان
گرفتر تصرف ایروان ،شاه صفی در شوال 1040ق ،زاقخان را مقرر كـرد توپخانـه را از ایـروان بـه
جانب عراق ،به جا و مكان خود منتقـ كنـد( 1ر .ك :حسـینی اسـترآباد 109-101 :1933 ،؛ والـه
اصفمانی194-118 :1980 ،؛ اصفمانی .)114-110 :1938 ،در جنـگ صـفویان بـا ع مانیـان بـر سـر
بغداد -كه به تصرف آن شمر به دست سلوان مراد ع مانی منجر شد -در كنار تفنـگ از تـو هـش
استفاده شد (ر .ك :تركمان و محمدیوسف.)118 :1913 ،
از كسانی كه آشكارا با عنوان توپچیباشی یاد شده ،انیسالدوله مرادخان اسـت .شـاه صـفی در
آخریر سال حیات  ،برا بازپسگیر ،ندهار از دست مغورن هند و بـه عـزم درگیـر بـا آنهـا،
انیسالدوله مرادخان توپچیباشی را مأمور كـرد كـه بـه مشـمد بـرود و در آنجـا ونـد ،ق ـه تـو
،لعهكو ترتیب دهد .او پس از ورود به مشمد در مد كوتاهی توانست پن ،ق ه تو «بـالنمیر»
[بالیمز؟] كه هركدام به وزن تقریز  10تا  11مر گلوله پرتا میكرد ،فراهش آورد و آنهـا را امـام،
یمیر ،اصالن ،سیمیر ،اژدها ،بقر بیان و ایلدریش نامگذار كند .پس از آماده شدن ایر تو ها ،شاه
صفی رستشخان سپمسارر را به همراهی وند هزار از نیروها بـه خراسـان فرسـتاد تـا اسـقا و آر
،لعهگشایی تدار ك بقینند و مقدما حمله برا بازپسگیـر ،نـدهار را فـراهش كننـد (تفصـی در:
شاملو108 :1931 ،؛ اصفمانی130 :1938 ،؛ حسینی سوانحنگار)181 :1988 ،؛ امـا بـا مـر

عاجـ

شاه صفی ،ایر لشكركشی به سرانجام نینجامید.
از دیگر دارندگان شغ توپچیباشی گر در ایام شـاه صـفی مـیتـوان مرت ـی،لـیخـان پسـر
برخورداربیگ را نام برد كه در 1043ق شـاه صـفی او را «مخلـر سـاخت و بـه جانـب بغـداد روانـه
 1در ایر درگیر  ،امام،لیخان ایشیكآ،اسیباشی بر اثر گلولة تو و فرخخان بیگلربیگی شیروان بر اثر گلولة تفنگ كشته
شدند .كارب رد تو در ایر جنگ و تفصی ایر درگیر در اشعار میرزا عقدالقادر جنابذ  ،شاعر عصر شاه صفی ،آمده كه رزم
،زلقاشان با رومیان (ع مانیان) و بستر تو ها ،لعهكو را به نمش درآورده است (ر .ك :شاملو140-113 :1931 ،؛ تفصی ایر
جنگ و تو ها و توپخانه در :تركمان و محمدیوسف183-138 :1931 ،؛ وحید ،زوینی.)133-131 :1989 ،
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نمود»( 1اصفمانی .)103 :1938 ،یكی از مالزمـان خـان احمـدخان اردرن بـهنـام محمـد،لی سـمت
توپچیباشیگر او را داشت كه همراه تعداد دیگر از مالزمان او در 1040ق به اسار «غازیان»
صفو درآمد .آن گاه كه خان احمد در فرصتی بر اثر «خقط دمـا » بـر «ولـینعمـت» خـوی

شـاه

صفی عاصی شد و شورش كرد ،شكست خورد و نادم شد(همان.)193 ،
 .0-8-1سپهساالر

در دورة سلونت شاه صفی ،منصب سپمسارر نیز وجـود داشـت كـه در ایـام جنـگ جـزء امـرا
جانقی بود .بیگلربیگیگر آذربایجان و گاهی هش منصب تفنگچیآ،اسیگـر بـه سپمسـارر داده
میشد .جا نشستر او در مجالس شاهی در طرف راست شاه و از همه بارتر و مقابـ وزیـر اعمـش
بود .سپمسارر در ایام جنگ ،اختیار ك سپاه -خواه ،شون پادشاهی خواه ،شـون امـرا -را بـهدسـت
میگرفت .آراستر تیپ و تعییر مكان جنگ و سایر امور مربو به صحنة كارزار بـا او بـود .هنگـام
دریافت منصب ،خلعت و تاج ،دو جیقه ،طومار ،اسب و زیر ،رخت طـال و اسـلحه بـه او داده شـد.
القا معمولی سپمسارر كه از امرا عالیجاه بود از ایر ،رار بـود« :ایالـت و شـوكت و ا،قـال پنـاه
عممت و حشمت و اجالل دستگاه شمامت و بسالت انتقاه عالیجاه امیرارمراءالعمام ،نماماً لالیالـه و
الشـوكه و الع ممـه و الحشـمه و الجاللـه و الشـمامه و القسـاله و ار،قـال فـالن [ ]...سپمسـارر ایـران».
(ر .ك :نصیر 14 :1931 ،؛ میرزا رفیعا.)131 :1980 ،
اولیر سپمسارر شاه صفی ،زین خان ایشیكآ،اسیباشی شاملو بود كه در شوال 1098ق به ایـر
منصب انتخا شـد (اصـفمانی )00 :1938 ،و رتـق و فتـق امـور لشـكر بـه او واگـذار شـد .او در
جلوس شاهصفی به تخت سلونت مؤثر بود و یكـی از كـارگزاران و مشـاوران اصـلی شـاه بـهشـمار
میرفت؛ ازایررو شاه در شعقان 1098ق عالوهبر منصب ایشیكآ،اسیباشیگر ممر وكالت را بـه
او داد (اصــفمانی 94-99 :1938 ،و 43؛ تركمـــان و محمدیوســف )3-3 :1913 ،و انـــدكی بعـــد،
 1در حراست از ،لعة بغداد با تعداد دیگر از میرباشیان و تفنگچیان و غیره مأمور شدند و وون «تمیة آذو،ه و اسقا ،لعهدار
از سر و بارو و شوره و فتیله و روغر و مانند آن و نق تو ها رعدآوا از بالیمز و بادلی و ضر زن از لوازم خقردار
بود بر وجمی شایان تدار ك آن نموده ابوا جمعیت خاطر بر رو غازیان ،لعهدار كه زیاده بر بیستهزار نفر بهشمار میآمدند
گشودند» (تركمان و محمدیوسف133 :1913 ،؛ همیر مولب در :وحید ،زوینی.)130 :1989 ،
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سپمسارر كشور شد .زین بیـك در ایـر سـمت ،مأموریـتهـا جنگـی را در سـرحدا غربـی بـا
ع مانیها برعمده داشت؛ اما لیكر دیر نگذشت كه مورد غ ب شاه وا،ر شد .به ایـر ترتیـب كـه
شاه دستور داد غالمی از خواجهسرایان ،ـدیمی بـهنـام بمـرام سـرِ سپمسـارر را در ششـش ذ الحجـه
1093ق از تر جدا كرد (ر .ك :اصفمانی34-39 :1938 ،؛ تركمان و محمدیوسف،01-00 :1913 ،
 133و  ،131حسینی سوانحنگار 93 :1988 ،و  .)49-41علت ،ت او را ناراحتی شاه از عدم تـدبیر و
درایت نمامی و ا،داما دور از حزم و استوار او دربرابر سپاه ع مانی كه باعث شكست نیروهـا
صفو شد ،ذكر كردهاند و اینكه خودسر راه ییالق پی

گرفت و با دیگران به تكقر و غرور رفتـار

می كرد و رأ خود را در امور نمامی برتـر مـیپنداشـت (حسـینی تفرشـی199-191 :1988 ،؛ مـال
كمال89-81 :1994 ،؛ واله اصفمانی.)30 :1980 ،
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منصب

صاحبمنصب

،ورویباشی

 .1عیسیخان شیخاوند (از  1098تا 1093ق)؛  .1وـرا خـان پیـرزاده زاهـد (از  1040تـا 1041ق)؛ .9
امیرخان ذوالقدر (از  1041تا 1043ق)؛  .4جانیخان (از 1043ق تا پایان حكومت شاه صفی).

،وللرآ،اسی

 .1خسروخان ملقب به رستشخان از 1098ق (در 1041ق به حكومت گرجستان كارتی منصـو شـد)؛
 .1سیاووشبیگ (از 1049ق تا پایان حكومت شاه صفی).

تفنگچیآ،اسی

 .1زمانبیك (از  1098تا1040ق)؛  .1رستشبیگ سپمسارر (از 1040تا 1040ق (؟))؛  .9میرفتاح
اصفمانی (از  1040تا 1043ق (؟))؛  .4محمدطاهر اصفمانی (میرفتاح ثانی) (از 1043ق تا پایان
حكومت شاه صفی).

توپچیباشی
سپمسارر

 .1انیسالدوله مرادخان (؟)؛  .1مرت ی،لیخان (؟)
 .1زین خان شاملو (از  1098تا 1093ق)؛  .1رستشبیگ دیـوانبیگـی (از 1040ق تـا پایـان سـلونت شـاه
صفی).
جدول  :1صاحبمنصبان اصلی نظامی عصر شاه صفی

شاه صفی پس از مدتی در هفتش رم ان 1040ق رستشبیك دیوانبیگی را بـه رتقـة سپمسـارر
برگزید (مال كمال .)84 :1994 ،شـاه عـالوه بـر ایـر منصـب ،بیگلربیگـی و سـردار آذربایجـان و
منصب تفنگچی آ،اسیگر را نیز به او واگذار كرد و مفتخر به دریافت لقب خـانی و معـروف بـه
رستشخان شد .از آن پس ،فرماندهی نیروها و امور لشكركشی و مقابله با تماجش همسایهها به رأ و
تدبیر او انجام شد .رستشخان سپمسارر تا پایان سلونت شاه صفی و اوایـ جلـوس شـاه عقـاس دوم
ایر منصب را برعمده داشـت و سـپس بـه فرمـان پادشـاه جدیـد بـه ،تـ رسـید و علـی،لـیبیـك و
عیسیبیك برادران او دستگیر و زندانی شدند( 1اصفمانی910 :1938 ،؛ واله اصفمانی-900 :1980 ،
903؛ وحید ،زوینی.)48-43 :1913 ،
 .1-1صاحبمنصبان جزء
 1دربارة رستشخان ر .ك :اصفمانی 133 ،133 ،113 ،113 ،30 ،88 ،31 :1938 ،و غیره؛ تركمان و محمدیوسف-130 :1913 ،
131؛ حسینی استرآباد  103 ،140 ،144 ،141 :1933 ،و 103؛ شاملو 104 ،190 ،113 ،119 :1931 ،و 108؛ مال كمال:1994 ،
33 -84؛ وحید ،زوینی.910 :1989 ،
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در منابر تاریخی به برخی دیگر از ردهها نمامی اشاره شـده اسـت كـه هركـدام وظـایفی برعمـده
داشتهاند:
 .8-1-1مينباشيان تفنگچيان

میرباشی فرماندة هزار نفر از ،شون بود و زیردست تفنگچی آ،اسی بود و عزل و نصب و مـواجق
را او تعییر میكرد (میرزا رفیعا133 :1980 ،؛ میرزا سمیعا .)3 :1938 :فرماندة افواج ایالتی ،میرباشی
بود .از میرباشی اصفمان ،خراسان ،ممسنی و ...نام برده شده كه ظاهراً سـركردگان مـوروثی محلـی
بودند .وظیفة ممر و تأیید احكام ،صور حسا و گواهیها مربو به میرباشیان و حفـظ آنهـا،
نوشتر ار،ام مالزمت ،اضافه تیول و مواجب آنان با وزیر تفنگچی بود (میرزا سمیعا.)93 :1938 ،
وظیفة میرباشی تفنگچی اصفمان ایر بود كه همیشه در دارالسلونة اصفمان ح ور داشته باشـد؛
بهویژه و،تی كه پادشاه در سفر بود ،شـبهـا بـا زیردسـتان خـود در دولتخانـة مقـار ك بـه كشـیك
بپــردازد و روزهــا نیــز حاضــر باشــد .مواجــب نیروهــا زیــر فرمــان او پــس از تأییــد و تجــویز
تفنگچیآ،اسی -كه به تأیید وزیر دیوان اعلی رسیده باشد -پرداخت میشـد .او در مجلـس شـاهی
بعد از میرباشیان تفنگچی ،لجی جلو با تاج و طومار میایستاد (میرزا رفیعا.)100-104 :1980 ،
وظیفة میرباشیان تفنگچی ،لجی جلو نیز آن بود كه در سفر و ح ر همـهجـا در ركـا پادشـاه
حاضر و در خدمت او باشند و شبها بهنوبت كشیك دهند و در ،ـورقهـا همـراه تفنگچـیآ،اسـی
باشند و به وظایف خود بپردازند .محـ ایسـتادن آنهـا در مجلـس بمشـتآیـیر بعـد از مـیرباشـی
مالزمان بود كه با تاج و طومار میایستادند (میرزا رفیعا.)104 :1980 ،
شغ میرباشی غالمان جزایر هش ایر بود كه در سفر و ح ر همیشـه در ركـا شـاه باشـند و
شبها با توابیر خود بهنوبت كشیك دهند .مواجب او و نیروهـا زیـر فرمـان

پـس از تصـدیق و

تجویز ،وللرآ،اسی و ام ا وزیر دیوان اعلی پرداخت میشد .در مجلس شاهی نیز با تاج و طومار
بعد از ایشیكباشی حرم میایستاد و مقلغی مواجب و تیول در وجه او مقرر بود (همان.)104-109 ،
همة ایر میرباشیان عنوان مقر الح ر داشتند (ر .ك :همان.)104-109 ،
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واحد توپخانه نیز ردة میرباشی داشت كه زیر نمـر تـوپچیباشـی خـدمت مـیكـرد و وضـعیت
خدمت و تعییر مواجب و تیول آنها بر عمدة او بود كه پس از تأیید و ام ـا وزیـر دیـوان اعلـی
پرداخـت مــیشـد (میــرزا ســمیعا .)14-19 :1938 ،وظیفـة ممــر و تأییــد احكـام ،صــور حســا و
گواهیها مربو به میرباشیان توپخانه ،حفظ و نوشـتر ار،ـام مالزمـت و اضـافه تیـول و مواجـب
آنان با وزیر توپخانه بود (همان .)40 ،زیردست میرباشـی تعـداد یوزباشـی خـدمت مـیكـرد .در
منابر تاریخی به تعداد زیاد از میرباشیها تفنگچیان عصر شـاه صـفی (اعـش از جلـو ،اصـفمانی،
خراسانی و غیره) اشاره شده كه فمرست آنان در جدول شماره سه آمده است:
جدول  :0مينباشیهاي تفنگچيان

تركمان و محمدیوسف1913 ،

اصفمانی1938 ،

واله اصفمانی1980 ،

میرزا تقیخان (میرزا

38

حسینی استرآباد 1933 ،

منصقان

وحید ،زوینی1989 ،

اسامی صاحب

مآخذ

130

محمد) مشمور به
پیرزاده
جالل محمدا بافقی

139

113

181

103

عنایتبیگ بافقی

139

113

181

103

میرفتاح ،مشها

94

،103 ،193

 101 ،143و

 133و...

103

اصفمانی
محمدسعید،
محمدصادق و
اسماعی بیك

139

 133و 133

181

103

 130و 910
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فرزندان میرفتاح
محمدطاهر معروف

 94و 139

130

991

910

103

به میرفتاح ثانی برادر
میرفتاح اصفمانی
میركالن خفاجه از

 33و 131

 34و 118

 33و  141 130و 100

 191و 131

اعرا خفاجه
باباخلی میرباشی

131

111

ممسنی
عقاس ،لیبیگ

183

193

104

میرباشی رخی
 .1-1-1یوزباشيان

یوزباشی فرماندة نیرویی صدنفره بود كه زیردست او افسران جزء خدمت میكردند كه عناویرشان
معلوم نیست؛ اما احتمارً همتا دیگر واحـدها ،شـون همچـون پنجـاهباشـی و دهباشـی بودنـد .بـا
ایرحال ،بهنمر میرسـد ایـر افسـران جـزء را تفنگچـیباشـی نیـز مـینامیدنـد (فلـور.)140 :1983 ،
اولئاریوس كه در زمامدار شاه صفی به ایران آمده بـود ،مـینویسـد افسـران و درجـهداران ایـران
براساس افراد تحت فرمان خود طققهبند میشوند .فرماندهان بزر

را «سردار» میگویند .بعـد از

سردار، ،ورویباشی است كه فرماندهی ده تا دوازده هزار سرباز را عمدهدار است؛ سپس میرباشـی
فرماندة هزار نفر ،یوزباشی فرماندة صد نفر و اونباشی فرماندة ده نفر است .ایر فرمانـدهان اگـر در
جنگها از خود رشاد و درور نشـان مـیدادنـد ،بـدون توجـه بـه اینكـه از وـه خـانواده و وـه
طققها هستند به مقاما بارتر ارتقا پیدا میكردند (اولئاریوس.)341 :1933 ،
یوزباشیان واحدها تفنگچیان ،توپخانه، ،ورویان و ،وللر دراص  ،زیر نمر فرمانـدة اصـلی ایـر
واحدها یعنی تفنگچیباشی ،توپچیباشی، ،ورویباشی و ،ـوللرآ،اسـی بودنـد و احكـام انتصـا و
پرداخت مواجب و دیگر امور آنان بر عمدة همیر رؤسـا بـود (ر .ك :میـرزا سـمیعا 19 ،3 :1938 ،و
40-93؛ میرزا رفیعا 133 ،131 ،130 :1980 ،و .)101
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به سردستة نیروها محافظ حرمسرا شاهی كه از غالمـان بودنـد نیـز یوزباشـی مـیگفتنـد .در
تذكرهالملو ك اشاره شده است كه در زمان شـاه عقـاس اول صـد نفـر از غالمـان گرجـی سـفید را
خواجه كردند و یكی كه از همه معتقرتر بود ،به یوزباشـی منصـو كردنـد .یوزباشـی دیگـر نیـز
برا خواجهسرایان سیاه تعییر شد و به او نیز صد نفر تابیر از خواجـههـا سـیاه دادنـد .هركـدام از
ایر یوزباشیان در اطراف حرمخانة شـاهی ،عمـارتی و دسـتگاهی و تیـول و مواجـب معـیر خـود و
نیروها زیردستشان را داشـتهانـد (میـرزا سـمیعا13 :1938 ،؛ نیـز ر .ك :میـرزا رفیعـا.)113 :1980 ،
تاورنیه ( )081 :1933در زمان خود نوشته است كه میرباشی هفتـاد تومـان ،یوزباشـی سـی تومـان و
اونباشی پانزده تومان حقوق دارند.
ایر یوزباشیان كه اغلب از غالمان بودهاند ،در عصر شاه صفی مأموریتها گونـاگون نمـامی،
رساندن اخقار و اطالعا عملیا نمامی ،برپایی میادیر نقـرد ،ادارة ایـار  ،مجـازا كسـانی كـه
پادشاه حكش مر

آنها را صادر كرده بود و غیره را برعمده داشتهاند .عالوهبـر آن ،تعـداد زیـاد

غالم خاصه نیز در خدمت بودهاند كه برخی از آنان مأموریتهـا مختلفـی داشـتهانـد .فمرسـتی از
یوزباشیان عصر شاه صفی كه به ایر منصب گماشته شدهاند و نام آنها در منابر آمده ،به ایر شـرح
است:
جدول  :4یوزباشيان
مآخذ
تركمان و محمدیوسف،
1913
اصفمانی1938 ،

واله اصفمانی1980 ،

حسینی استرآباد 1933 ،

گرگیربیگ غالم

141

وحید ،زوینی1984 ،

كرجاسقی (گرجاسب) بیگ غالم

141

111

شاملو1931 ،

،ورویان)

134

حسینی سوانح نگار 1988 ،

حیدربیگ یوزباشی و ،راداغلو (یوزباشی

119و

138

حسینی تفرشی1988 ،

اسامی صاحبمنصبان
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گیوبیك یوزباشی غالمان

140

امامقلیبیك یوزباشی ،ورویان اینانلو

183

خاندان ،لیبیك یوزباشی افشار (به حكومت فراه

190

31

110و
111
 131و

104

113

919
منصو شد)
مرت ی،لی بیك یوزباشی بیجرلو شاملو

104و

103و

(یوزباشی ،ورویان)

143

100

احمدبیك یوزباشی تركمان

130

خان ولیبیك

141

ادهش (آدم) بیك یوزباشی غالمان

30

باوداهبیك یوزباشی غالمان

100

خسروبیك (ارمنی) یوزباشی غالمان

38

سیاووشبیك یوزباشی غالمان

103

باباخانبیك صالحی یوزباشی

130

و،تانبیك یوزباشی غالمان
امتبیك فرزند امیرخان ،ورویباشی
،رهخان سلوان برادر امیرخان یوزباشیگر

138

100

 131و
919

110
410
990
01

30

181

194

193

130

193

131

401
108
110

،ورویان سوكلر
واخوشتیبیك یوزباشی غالمان

111

كرسكیبیك

111

یوسف آ،ا یوزباشی غالمان خاصة شریفه

113

رویر آ،ا یوزباشی غالمان خاصة شریفه

111

احمدبیك ،دیمی یوزباشی غالمان خاصة شریفه

130

داودبیك
مرشد،لیبیگ یوزباشی اینالو

919
919
100

،رابیك برادر ،اسش خان افشار (به لقب

1

دولتخانی ملقب و به رتقة ایالت و خانی سرافراز

1

شد)

0
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 .0-1-1یساول قور

از صاحبمنصقانی كه در دورة شاه صفی به خدمت اشتغال داشت ،یسـاول ،ـور اسـت .بنـابـه گفتـة
اولئاریوس ،پیشاپی ِ شاه با اسـب حركـت مـیكـرد ،مـردم را كنـار مـیزد و راه عقـور شـاه را بـاز
میكرد .زیردست او نیز وند یساول كار میكردند كه وظایف مختلف ازجمله بستر دست اسـیران
بـه آنهـا واگـذار شـده بـود (اولئــاریوس .)343 :1933 ،امـا وضـعیت و مو،عیـت یسـاورن ،ــور در
تذكرهالملو ك و دستورالملو ك تاحد مقمش ذكر شده؛ یعنـی هـش در زمـرة ،ورویـان و زیـر نمـر
،ورویباشی و هش در سلك ،وللر و زیر نمر سركار غالمـان (میـرزا سـمیعا98 -93 :1938 ،؛ میـرزا
رفیعا 131 :1980 ،و  )190آمده است .یكـی از معـانی ،ـور« ،مممّـا » (سـازوبر
بنابرایر تصور میشد یساورن ،ور در ارت

نمـامی) اسـت؛

خدمت میكردند و وسیلة ارتقاطی بـا جقاخانـه بودنـد؛

جقاخانه اسلحهخانة مركز كشور بود كه زیر نمر جقادارباشـی اداره مـیشـد (مینورسـكی:1930 ،
.)83
سانســون ( )140-193 :1943یســاورن ،ــور (،ورســی یســاول) را -كــه آنهــا را فراشــان ســوار
میخواند -یكی از پن دسته ،وا ایران در دورة شاه سلیمان صفو ذكر كـرده كـه تعدادشـان دو
هزار نفر بوده و زیر نمر فرماندة ك ارتـ

(،ـورویباشـی) بودنـد و اگـر فرمانـدة كـ بـه جنـگ

میرفت ،رئیس پاسداران شاهی فرمانـدهی آنهـا را بـهعمـده مـیگرفـت .بـهگفتـة سانسـون ،اینـان
وظایف گوناگونی داشتند :شبها در اطراف ،صر شاه به پاسدار مـیپرداختنـد؛ هنگـامیكـه شـاه
سوار بر اسب به جایی مـیرفـت  ،در جلـو شـاه حركـت كـرده ،مـردم را متفـرق مـیكردنـد؛ در
جلساتی كه شخص دیوانبیگی به محاكمه میپرداخـت ،مـردم را بـه سـكو دعـو مـیكردنـد؛
مأموران تو،یف و اعدام بودند؛ و هرگاه یكی از حكام و خوانیر مورد بیممر و غ ب شـاه ،ـرار
میگرفت ،به دستور شاه ،خان حاكش را تو،یف میكردند و درصور لزوم ،او را گردن میزدند.

1

 .1كمپفر ( )100 :1930بخشی از وظایف یساورن ،ور را با یساورن صحقت درهش آمیخته و ذی شغ صحقت یساولباشی
آورده است .اشارة درواله دربارة یساولها نیز بیشتر به كشیكچیها حرم كه زیر نمر ایشیك آ،اسی باشی حرم خدمت
میكردند درلت دارد؛ زیرا دربارة آنها مینویسد« :عدها هستند كه میشود به آنها "امربر" یا "دربان" گفت و جلو درها
كشیك میدهند و شمشیر بر كمر و وما،ی بر دست دارند( ».درواله.)901 :1930 ،
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علینقی نصیر ( )1 :1931كه القا و مواجب دورة صفویه را شرح داده ،لفظ ،ور را بهمعنـا
اسلحه و ،ورخانه را مكانی كـه در آن اسـلحه مـیگذارنـد دانسـته اسـت .از نوشـتة محمـد معصـوم
اصفمانی در دورة شاه صفی برمی آید كه یساورن ،ور همراه با تواوی و یسا،چیان در مـوارد كـه
شاه به جمرآور و آمادهباش نیروها فرمان مـیداده ،آنـان وظیفـة خقـردار كـردن ،گـرد آوردن و
آماده كردن نیروها را برعمده داشتهاند (اصفمانی )83 :1938 ،كه مأموریتهایی را نیـز از جانـب او
انجام میدادهاند (همان 113 ،و .)134
 .4-1-1تُواچی

تواویها مسئول تنمیش صفها لشكر و مو،عیت مناسب جنگی بودند و صفآرا نامیده میشدند
و كارشان تسویه صفوف و تعقیة لشكر بود (فلور .)940 :1983 ،وظیفة تواویان لشكر بـود ایـر بـود
كه مرا،قت كنند سربازان فراخوانده به صف ،سالح و سـازوبر

درسـت داشـته باشـند .همچنـیر،

سربازان را بهلحاظ سازمانی برا بازدید شاه آماده كنند .تواویهـا فرمـانهـا را بـیر سـربازان جـار
میزدند و مناطقی را كه نیروها باید تسخیر میكردند اعالم میكردند .تواویباشی مسـئول بسـی و
وظیفة بازدیـد نیـرو ،شـون را نیـز عمـدهدار بـود و همـواره از بـیر ،زلقـاشهـا برگزیـده مـیشـد.
تواویباشی یكی از مقاما ممش دولت بهشمار میآمـد .ایـر عنـوان بعـدها جـارویباشـی خوانـده
میشد .تواویباشی غیر از بسی نیروها و بازدید آنها ،موظـف بـه ابـال فـرامیر در حـیر حركـت
،شوق و در ضمر عملیا نمامی بود .او فرمانها شاه را در مكانها عمومی با صدا بلند یـا از
طریق ایاد اش اعالم میكرد؛ بهنحو كه همگان از آن آگاه شوند (همان.)913-910 ،
 .0-1-1یاساقچی

یاسا،چیها عنصر ممش دیگر در سازماندهی لشكر بودند كه تنمیش پیشرو و حراسـت از راههـا
را برعمده داشتند .عالمت شـان تیـر بـود كـه بـر دسـتار خـود مـیزدنـد و فرمانـدهشـان موسـوم بـه
یاساقویباشی تیر زریر بر دستار داشت .ازدیدگاه نمامی ،بهنمر میرسد یاساقویباشی عمـدهدار
بسی نیرو امداد بود؛ اما روشر نیست كه ایر منصب به وه نحو تابر تواویباشی بوده اسـت .از
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شواهد محدود در منابر و متون برمیآید كه یاساقویهـا بـههمـراه دیگـر گـروههـایی كـه وظیفـة
نمار و نمامت داشتند (مانند ،ورویان و یساورن) انجام وظیفه میكردند (همان.)991-991 ،
از نسقچی نیز نام برده شده است .بهگفتة بیانی ( ،)38 :1933نسقچیلـر عمـدهدار وظیفـة امنیـه و
در موا،ر لشكركشی مـأمور حفـظ نمـش و امنیـت راههـا و جـادههـا بودنـد و فرمانـدة كـ آنهـا را
نسقچیباشی میگفتند .اما كروسینسكی ( )13 :1939مـیگویـد نقـ

نسـقچیهـا درگیـر شـدن بـا

دشمر بود .آنها عققة ،شون را شك میدادند تا با دشمر وارد جنـگ شـوند و نیـز از عقـبنشـینی
افراد جلوگیر كنند .حتی سربازانی را كه فوراً به صحنة نقـرد بـاز نمـیگشـتند ،مـیكشـتند .منـابر
ارمنی بر ایر نكته تأكید دارند و میافزایند كـه آنـان نقـ

پلـیس اردو را دشـتند؛ پیغـام بـه نیروهـا

میرساندند ،فرمانها شاه را ابال میكردند و مانند جارویان فرمان را برا جمعیت مـیخواندنـد
(فلور.)999 :1983 ،
 .6-1-1جَبّادارباشی

او در رأس جَقّاخانه ،رار داشـت .جقّاخانـه عنـوان دیگـر بـرا ،ورخانـه بـوده اسـت، .ورخانـه را
«جَقّاخانه» هش میگفتند و در رأس آن «جَقادارباشـی» ،ـرار داشـت .جقادارباشـی از صـاحبمنصـقان
عمیشالشأن و از مقربان و معتقران درگاه پادشاهان بود كه تمام آر و ادوا جنگی و ،لعهگیـر ،
سر و بارو و غیره -كه به ،ورخانة مقاركه تحوی میشد -زیـر نمـر او ،ـرار داشـت .همچنـیر،
ك عملة جقاخانه (،ورخانه) ابوا جمـر او بـوده و پرداخـت مواجـب و تیـول و تصـدیق خـدمت
هركدام از آنان به تجویز و تصدیق او انجام میگرفت 1.ایـر شـغ بـه غیـر خواجـهسـراها هـش داده
میشد كه به آنها «سلحدارباشی» میگفتند (همان1 ،؛ میـرزا سـمیعا13 :1938 ،؛ اصـفمانی:1938 ،
 133و  .)101براساس دستورالملو ك ،جقادارباشی تا زمان شاه سلیمان با مقربان ،زلقاش بود؛ اما شاه
سلیمان و شاه سلوان حسیر به خواجهها سفید تفـوی

كردنـد .در ایـر اثـر مواجـب و رسـوما

جقادارباشی و ابوا جمعی بهتفصی آمده است (میرزا رفیعا.)119-111 :1980 ،

[« 1شاه صفی] فرمودند كه جقادارباشی یراق و جقاخانه و ،ورخانه ،آر ،لعهگیر برداشته با یك هزار تومان روانة اردو
سپمسارر شود [و] جقادارباشی به استققال ایلچی [( ».]...اصفمانی 133 :1938 ،و .)101
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به نق تذكرهالملو ك ،دو جقاخانة اصلی وجود داشت :یكی جقاخانة ایروان و دیگر جقاخانـة
«خاه» كه ك ادوا ایر دو جقاخانه و سایر ،ورخانهها شاهی در ،ـالع و وریـا را جقادارباشـی
تحویلدار تعییر میكرد و حكام وریا از او تمكیر میكردند (میرزا سمیعا.)13 :1938 ،
در ایر دوره ،منصب جقادارباشیگر را در ایـر دوره ونـد تـر برعمـده داشـتهانـد .در ابتـدا
جلوس شاه صـفی -كـه زینـ خـان سپمسـارر و وكیـ السـلونه بـود -شـاهنمربیـگ شـاملو منصـب
جقادارباشیگر را برعمده داشت و بعـد از او عـر بیـك اغزیـوار اوغلـی شـاملو ،جقادارباشـی و
،ائشمقام او شد .پس از اینكه عر خان بیگلربیگی شیروان شد ،برادرش حاجیبیگ به ایـر منصـب
تعییر شد و وون او درگذشت ،ابوالفتحبیك عمزادة او جای

را گرفت (شـوال  )1043و تـا آخـر

حكومــت شــاه صــفی ،منصــب جقادارباشــیگــر را عمــدهدار بــود (اصــفمانی143 :1938 ،؛ والــه
اصفمانی949-941 :1980 ،؛ وحید ،زوینی.)911 :1989 ،
 .7-1-1مشرف قورخانه

او زیر نمر جقادارباشی انجام وظیفه میكرد و مسـئولیت داشـت تـا فمرسـت تمـام اسـقا جقاخانـة
شاهی را در ،ورخانه و ،الع و جاها دیگر در دفتر خود ثقت كند و حسا آنهـا را نگـاه دارد .او
وم تومان مواجب و یك ،ا جیره كه ،یمـت آن روز یـك هـزار دینـار و سـالی سـی و شـ
تومان بود ،داشته است .ك مداخ او با منافر حاصـ از شـغ  ،از رسـوما و غیـره سـالی یكصـد
تومان میشده است .القا او رفعت و عالی پناه ،نماماً للرّفعـه والمعـالی بـوده اسـت (میـرزا سـمیعا،
13 :1938؛ نصیر  .)30 :1931 ،تذكرهالملو ك در جا دیگر مشرف میوهخانه و ،ورخانه و غانا
را با هش آورده و گفته است كه به اشراف یك شخص مقرر بوده و سـپس مواجـب و مـداخ او را
برشمرده است (میرزا سمیعا .)39 :1938 ،وظیفة مشرف توپخانه نیز شقیه مشرف ،ورخانـه در واحـد
مربو به خود بوده است .او مقلغ بیست تومان مواجـب و دهیـك رسـوم بـارو سـاز دویسـت و
شصت و ش

دینار و وماردانگ رسوم داشته است (همان.)39 ،

 .1-1-1ریكایان و تبرداران
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هر دو از نیروهایی بودهاند كه زیردسـت تفنگچـیآ،اسـی در ارتـ

خـدمت مـیكـرده و مواجـب

وتیول و تنخواه براتی آنها به تأیید و ام ا تفنگچیآ،اسی پرداخت میشده اسـت (میـرزا رفیعـا،
133 :1980؛ میرزا سمیعا 3 :1938 ،و 34؛ نصیر  .)13 :1931 ،ریكایان در زمرة تابینان دیوانبیگـی
نیز ذكر شدهاند كه بخشـی از كارهـا را برعمـده داشـتهانـد (نصـیر  .)19 :1931 ،بـهنمـر مـیرسـد
ریكایان و تقرداران سردستههایی بـا عنـوان ریكاباشـی و تقردارباشـی داشـتهانـد (ذكـر ریكاباشـی و
تقردارباشــی در میــرزا رفیعــا .)94 :1980 ،از گرزبــرداران نیــز جــزء تابینــان (نیروهــا زیردســت)
تفنگچیآ،اسی یاد شده است (نصیر .)13 :1931 ،
بنابه نوشتة اولئاریوس ( ،)390 :1933ریكایان به تقرزیر مسلح و همواره محافظ شخص سـلوان
بودند و گاهی نیز كار دژخیمـان را انجـام مـیدادنـد .كمپفـر ( )194-199 :1930آنـان را «دونـده»
مینامد و میافزاید آنان در مقدم موكب سـلوان حركـت مـیكردنـد و بـا تقـر موانـر را از سـر راه
برمیداشتند و آنچه سقب درنگ و تو،ف موكب شاهانه میشد دور میكردند .دومان هش ریكایـان
را خادمان سرپایی می داند كه متنفذان بر در سرا سـلوان نگـاه مـیداشـتند تـا آنـان را از حركـت
سلوان خقردار كنند ( .)Du Mans, 1880: 32بهگفتة مینورسكی ( ،)30 :1938ایر مولب با موالب
مندرج در تذكرهالملو ك سازگار ندارد .نمر به اینكه ریكایـان تقـرزیر داشـتند ،مـیتـوان گفـت
اینان همان محافمان صوفی بودند.
 .9-1-1جارچيان

از نیروهایی بودهاند كه هش در واحد تفنگچیان و هش در واحد توپخانه ح ور داشته و بـه جارویـان
تفنگچی (زیردست تفنگچیباشی) و جارویان توپخانه (زیردست توپچیباشـی) یـا جـارویباشـیان
شمر داشتهاند .مواجب و تیول و تنخـواه آنـان نیـز از طـرف همـیر فرمانـدهان تأییـد و پرداخـت
میشد (ر .ك :میـرزا سـمیعا 14 ،19 ،3 :1938 ،و 40 -93؛ میـرزا رفیعـا 133 :1980 ،و .)101-101
رئیس جارویان جارویباشی بوده است (میرزا رفیعا :1980 ،مقدمـه 94؛ میـرزا سـمیعا.)14 :1983 ،
بــهنوشــتة مینورســكی ( ،)31 :1938جــاروی در تركــی یعنــی «منــاد یــا وــاووش» و احتمــال دارد
جارویان نوعی صاحبمنصب رابط میان فرمانده و افراد بودند .در سند بازمانده از دورة آق،ویونلو
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نوشته شده است كه جارویان اوامر را در میان ،شون به آواز بلند و فریاد میگفتند .نیز از جارویـان
جزایر انداز نام برده شده كه وظیفة پرداخت تیول و مواجب و همهسالة آنها برعمدة وزیر سركار
غالمان بوده است (میرزا سمیعا.)98 :1938 ،
القته ،دیوان اعلی زیر نمـر ایشـیك آ،اسـیباشـی دیـوان نیـز نیروهـایی در اختیـار داشـته؛ ماننـد
یساورن صحقت ،ایشیكآ،اسیان دیوان ،آ،ایان، ،اپوویان دیوان ،یساورن و جارویان دیوان (میرزا
سمیعا8 :1938 ،؛ نصیر 13 :1931 ،؛ میرزا رفیعا.)139 :1980 ،
در فرمان شاه تمماسب به محمدخان شرفالدیر اوغلـی دربـا پـذیرایی از همـایون بخشـی از
وظیفة ایر نوع جارویان آمده است .در ایر فرمان بیان شـده اسـت« :روز سـوم [ ]...جارویـان را در
شمر و محال و حدود و مواضر نزدیك شمر مقرر دادند كه جار نمایند كه تمامی مرد و زن صقح
روز ومارم در سر خیابان حاضر گردند و [( ».]...نصیر .)34 :1931 ،
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 .83-1-1چرخچیها

ورخچیها گروهها ضربت ،گشت و جناحدار ،شون بودند كه در پشت سر نیروها پـی ،ـراول
،رار میگرفتند .درصور عقبنشینی ،به امرا ورخچی دستور داده مـیشـد كـه از عقـب لشـكر
آیند و روز به لوازم حزم و احتیا بپردازند و شب در نیشفرسخی اردو نزول كنند .هنگـام پیشـرو
،شون ،امرا ورخچی كه مركب از سوار و پیاده و تفنگچی بودند ،میبایسـت نـیشفرسـخ پیشـتر از
اردو نزول كنند و هر روز یكی از امرا ورخچی بهنوبـه و كشـیك ،راولـی كننـد (منشـی:1933 ،
.)333
هنگام صفآرایی جنگی ،ورخچی در رأس ،شون ،رار میگرفـت .بـیر ورخچـیهـا و ،شـون
اصلی معمورً یك ،شر حفاظتی دیگر موسوم به مـووی بـود كـه هنگـام حملـة دشـمر ،درصـور
شكستر صف ورخچیها ،باید ضربه را جذ میكرد .ایر گروه در جنـگهـا پـروش خاصـی نیـز
داشتند كه پروش علش ورخچیان گفته میشد .هنگـام نقـرد ،ابتـدا گـروه ضـربت ورخچیـان گسـی
میشد تا نیروها پیشاهنگ و ضربت دشمر را وادار به فـرار كننـد و صـفآرایـی جنگـی آنـان را
بههش بریزند .در ایر صور  ،دو جناح ،شون وارد عم میشدند .ورخچیباشـی مسـئول نیروهـا
ورخچی بود .ایر صاحبمنصب اغلب مناصب دیگر مانند والی ایالت هش داشـت (فلـور:1983 ،
 993و .)940-944
بنابرایر ،ورخچیها گروهی از نیروها نمامی بودند كه بهعنـوان مقدمـهالجـی

در جنـگهـا

زودتر از سایر نیروها با دشمر درگیر میشدند .در عصر شاه صفی از نیرو ورخچی نیز سـخر بـه
میان آمده است؛ زیرا از خلفبیك ورخچیباشی نام برده شده كه در لشـكركشـیهـا و معركـههـا
جــانفشــانی مــیكــرده و در ایــر امــور صــاحب تــدبیر و كــاردانی بــوده اســت (ر .ك :تركمــان و
محمدیوسف113 :1913 ،؛ واله اصفمانی 138 ،190 :1980 ،و 940؛ وحیـد ،زوینـی 130 :1989 ،و
.)911
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 .0صاحبمنصبان اداري سپاه
سایر صاحبمنصقانی كه در امور مربو به نیروها نمامی بهویژه وزار دستهها مختلـف ،شـون
خدمت میكردند و دروا،ر متصد امور ادار و دفتر سپاهیان بودند ،به ایر شرح است:
 .8-0وزیر سركار قورچی
او امور ادار ،ورویان را برعمده داشت و برا رسـیدگی بـه امـور حسـابدار از یـك «مسـتوفی»
(حسابدار) كمك میگرفت .در هر ومار واحد نمامی (،ورویـان ،غالمـان ،تفنگچیـان و توپچیـان)
در كنار ،ورویباشی، ،وللرآ،اسی ،تفنگچیباشی و توپچیباشی ،وزیـر و مسـتوفی ح ـور داشـتند
كه در امور دفتر و حسابدار به آنها كمك میكردند .آنان در روزها سـان دیـدن لشـكر ،در
ح ور فرمانده گزارش خود را بهطور مستقیش به عر

پادشاه میرساندند .وزیران بهعنـوان دبیـران

و حسا رسان فعالیت داشتند و اسناد مربو به انتصابا و «كیفیا و تصدیقا ح ور و خـدمت
اسفار و نسخجا و سپهسارران و سرداران كه دربا مالزمان ،دیمی نوشته میشد» كه به ام ـا
وزیر دیوان اعلی و ،ورویباشی میرسید ،تنمیش میكردند .آنها از حق ویژة ممـر كـردن یـا تأییـد
برخی از احكام ،تصدیقا و كیفیا «،ورویان و یوزباشیان و یساورن ،ور و غیـره» نیـز برخـوردار
بودند و احكام مربو به ایر نیروهـا نـزد آنهـا حفـظ مـیشـد و «ار،ـام مالزمـت و اضـافه تیـول و
مواجب» آنها را مینوشتند .همچنیر ،احكام و ار،ام مواجـب و تیـول و همـهسـاله و انعـام ،تنخـواه
براتــی و كیفیــا را ممــر مــیكــرده و در مجلــس بمشــتآی ـیر طــرف دســت راســت شــاه بعــد از
منشیالممالك مینشستهاند (میرزا سمیعا93-93 :1938 ،؛ میرزا رفیعا.)990 :1980 ،
 .1-0مستوفيان سپاه
مستوفیان اغلب حسابدار و بایگان بودند .آنان فقط حق مممور كردن موالقا دستمزدها را داشـتند
و حق ممر كردن اسناد انتصابا با آنها نقود .آنهـا كیفیـا را كـه احتمـارً گونـها جـدولهـا
زمانبند شده بود كه با ار،ام و مشخصا فرد پر میشد ،تنمـیش مـیكردنـد و ایـر اطالعـا را
بهصور روزآمد نگاه می داشتند و تغییراتی را كه در وضر و مو،عیـت افـراد سـپاه رخ مـیداد ،بـه
دیوان اطالع میدادند (مینورسكی.)193 :1938 ،
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دروا،ر ،شغ مستوفی ،وروی آن بود كه «به دستور محرر سررشته هر نفر  ،و طلب و تنخـواه،
و غیقت و ح ور ،و تشخیص همیشة كشیك و ركابی بودن هر طایفه ،و مـأمور بـودن هـر یـك بـه
،دمت مقرره ،و به اسفار سانحه» نگاه دارد .همچنـیر ،كیفیـا و انـواع طومارهـا و نسـخههـا ،سـان
لشكر و هرگونه كیفیت و نسخه را كه محرران مینوشتند ،میبایست مستوفی ممر میكرد و بعـد از
آن به ممر وزیر مربو میرسید .در آخر هر سـال هـش «نسـخه بـر اخـراج و متـوفی و غیقـت اسـفار
سانحه» تنمیش میكردند و گزارش میدادند تا آن مقدار كه رزم بود ،از مواجب آنها جمت دیوان
ضقط میشد .جا نشستر او در مجلس شاهی ،طرف دست راست بعد از وزیر توپخانه بـود (میـرزا
سمیعا93 :1938 ،؛ میرزا رفیعا141 :1980 ،؛ نصیر .)03 :1931 ،
به همیر ترتیب ،شغ مستوفی سركار غالمـان ،مسـتوفی سـركار تفنگچیـان و مسـتوفی توپخانـه
شقیه شغ مستوفی ،وروی در رستة مربو به خدمت خود بوده است و هركـدام ومـار نفـر محـرر
(خوشنویس) ،مالزم دیوان داشتند (ر .ك :میـرزا سـمیعا40-98 :1938 ،؛ میـرزا رفیعـا141 :1980 ،؛
نصیر .)03-03 :1931 ،
 .0-0وزیر سركار غالمان ،وزیر تفنگچيان و وزیر توپخانه
ایر وزرا سهگانه وظایفی مانند وزیر سركار ،وروی ،اما در رستة مربو به خـود داشـتند (دربـارة
وظایف آنها ،القا ایر وزرا و مستوفیان و میـزان مـداخ و عایـد آنـان بـهترتیـب ر .ك :میـرزا
ســمیعا40-98 :1938 ،؛ میــرزا رفیعــا193 :1980 ،؛ نصــیر  .)04 :1931 ،افــزونبــر آن در یكــی از
منشآ ایر دوره القا معمول وزرا ،ورویان ،غالمان ،تفنگچیان و لشكرنویس بـه ایـر صـور
ذكر شده است :وزار و رفعتپناه ،عـزّ و معـالی دسـتگاه .القـا مسـتوفی ،ـوروی و مسـتوفی
غالمان نیز عقار اند از :رفعتپناه و عز و معالی دستگاه (دبیران دبیرخانـة شـاه سـلیمان صـفو ،
.)13-10 :1988
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جدول  :0صاحبمنصبان اداري قشون
مآخذ
اصفمانی1938 ،

واله اصفمانی1980 ،

مالزم علی،لیخان

1098ق

تركمان و محمدیوسف1913 ،

حسربیگ فرزند هاشش

وزار تفنگچیان در رجب

49

943

184

وحید ،زوینی1989 ،

اسامی صاحبمنصقان

حسینی سوانح نگار1988 ،

منصب

113

شاملوایشیك آ،اسیباشی
آ،ا ملك فراهانی ،وزیر

وزار تفنگچیان پس از فو

سابق حسرخان بیگلربیگی

حسربیگ تا آخر سلونت شاه

هرا

صفی

میرزا محمد تویسركانی

وزار غالمان از  14رجب

130

 911و

109

943

و
184

 49و 189

 1098تا  10رجب  1049كه

 14و

134

993

و

فو كرد.
میرزا ابوالفتح فرزند میرزا

وزار غالمان از ذ حجه

محمد تویسركانی

 1049تا پایان حكومت شاه

913

910

184
180

943

184

910

10

صفی
امیر ابوعلی

وزار ،وروی در اوای

118

 183و

جلوس شاه صفی تا 1048ق

و

910

189
میرزا محمدشفیر فرزند امیر

وزار ،وروی از  1048تا

ابوعلی

اوخر حكومت شاه صفی

شاهرخبیك ،رهداغلو

وزیر ،ورویان (نامبردهشده)

میر محمدطاهر

وزیر علی خان ،ورویباشی

103

948

113

 183و

و

910

184
134

133
108

39

10
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(نامبردهشده)
ندرعلی بیك تركمان

139

وزیر جانیخان ،ورویباشی

110

(نامبردهشده)
تقیا محمد اردبیلی

محرر (خوشنویس) ،ورویان

میرزاجان بیك فرزند

مستوفی ،وروی با فو

خواجهبیك وزیر خراسان

پدرش در  1048بهجا پدر

108

130

190

133

184

113

 183و

و130

و

133

190

به وزار خراسان منصو
شد.
میرزا محمدتقی

مستوفی ،وروی بهجا

دولتآباد

میرزاجان بیك كه بعد به

108

 184و

113

 183و

130

و

133

وزار اصفمان رسید.
تقیا محمد اردبیلی محرر

مستوفی ،وروی در 1043

سركار اردبی

190
108

 184و

113

 183و

130

و

133

190

 .4-0لشكرنویس دیوان اعلی
او وظایف گستردها داشت .وظایف نمـامی او ایـر بـود كـه در جنـگهـایی كـه پادشـاه ح ـور
داشت ،میبایست در خدمت او حاضر میشد و فعالیتها نیروها را یادداشت مـیكـرد تـا بعـد از
جنگ بهفراخور رشـادتی كـه بـه خـرج دادهانـد ،بـه آنهـا جـایزه داده شـود و كسـانی كـه سسـتی
كردهاند ،مجازا شوند .در لشكركشیهایی كه سرداران و سپمسارران مأموریت داشتند ،نـایقی از
طرف لشكرنویس همراه آنها اعزام مـیشـد تـا فمرسـت ح ـور و غیـا سـپاهیان را ثقـت كننـد.
همچنیر ،در روزها سان سپاه ،لشكرنویس همراه با سرخطنویس ،نسخهجا سان را میخوانده و
مینوشتهاند .او در مجلس شاهی تاج مندی پیچیدة بیطومار بـر سـر مـیگذاشـت و طـرف دسـت
راست بعد از وزیر غالم مینشست .میـزان مواجـب و القـا معمـولی او در رسـالههـا مربـو بـه
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تشكیال ادار صفویه آمده است (میرزا رفیعا193-198 :1980 ،؛ میـرزا سـمیعا 41-40 :1938 :و
31؛ نصیر .)03 :1931 ،
 .0-0سرخطنویس دیوان اعلی
او بهمنزلة مستوفی سركار لشكر بود .عالوهبر ضقط میزان تیول و همـهسـاله ،انعـام ،طلـب و تنخـواه
امرا مختلف ،در سایر امور مربو به لشـكرنویس بـا او همـراه بـود .همـة احكـام و ار،ـام اربـا
مناصب ،عمّال و كیفیا طلب و تنخواه آنان ،بعد از تحریر و تصدیق و ثقت ار،ام و احكام مناصب
و غیره به خط سرخطنویس میرسید .او نیز القا و مداخ مربو به خود را داشـت (ر .ك :میـرزا
سمیعا 41 :1938 ،و 31؛ میرزا رفیعا133-138 :1980 ،؛ نصیر .)03-08 :1931 ،
 .4نتيجهگيري
سازمان نمامی عصر شاه صفی برگرفته از الگو عصر شاه عقـاس اول بـود؛ یعنـی هـش دسـتة سـنتی
،ورویان را داشت كه از عمد شاه اسماعی اول پدید آمده بود و هش تركیب جدید ،وللر ،تفنگچـی
و توپچی را شام میشد كه در اصالحا نمامی شاه عقاس اول شـك گرفتـه بـود .سپمسـارر كـه
به عنوان یك مقام عالی نمامی در عصر شاه عقاس پدید آمد و در نق

امیرارمرا پیشـیر در رأس

لشكر ،رار داشت ،در عصر شاه صفی با اختیـارا افـزونتـر یكـی از اركـان ممـش دولـت بـهشـمار
می رفت .وظایف و اختیارا صاحب منصقان نمامی عصر شاه صـفی تفـاو ونـدانی بـا دورة ،قـ
نداشته است .صاحب منصقان نمامی عصر شاه صفی مانند سایر رجال دولت از خشـش و كشـتار شـاه
در امان نقودند و تعداد از آنان به دستور او عزل میشدند و به ،ت میرسیدند .ر،ابت ،ـدر بـیر
امرا نمامی وجود داشته و شاه صفی بر غالمان هوادار خود تكیه میكرده و آنها را ارتقا مـیداده
است .نیرو نمـامی شـاه صـفی از كـارآیی و توانمنـد عصـر شـاه عقـاس اول بمـرهمنـد نقـوده و
پیروز ها درخشانی در كارنامة خود بهجا نگذاشـته اسـت .در ایـر دوره ،نـاتوانی شـاه صـفی در
جنگ با ع مانی به جدا شدن بغداد منجر شد و ،ندهار نیز با شورش علیمـردانخـان زیـك ،حـاكش
آنجا ،و پیوستر به گوركانیان بهآسانی از ایران جدا شد و لشكر اعزامی شـاه صـفی كـار از پـی
نقرد .او فقط توانسـت بـا اعـزام نیـرو و تقویـت بنیـة دفـاعی دربرابـر اوزبكـان ،از تماجمـا آنهـا
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جلوگیر و خراسان را حفظ كند .ایر امر نیز مرهون تدبیر و توانمند برخی از فرمانـدهان نمـامی
و بیگلربیگیها مرو ،هرا و مشمد بوده است.
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 اولئاریوس ،آدام ( .)1933سفرنامة اولئاریوس .ترجمة حسیر كردبچه .ج .1تمران :كتا بـرا
همه.
 بنــانی ،امــیر (« .)1980ســاختار اجتمــاعی -ا،تصــاد دورة صــفو » در صفففویان .جمعــی از
نویسندگان .ترجمه و تدویر یعقو آژند .تمران :مولی.
 بیانی ،خانقابا ( .)1933تاریخ نظامی ایران در دورة صفویه .تمران :طلوع ،لش.
 بینام ( .)1994خالصهالتواریخ -تاریخ مال كمال .تصـحیح و تحشـیة ابـراهیش دهگـان .ارا ك:
وا فروردیر.
 تاورنیه ،ژان باتیست ( .)1933سفرنامة تاورنيه .ترجمة ابوترا نـور  .تصـحیح حمیـد شـیرانی.
چ .4اصفمان :انتشارا كتابخانة سنایی و كتا فروشی تأیید.
 تركمان ،اسكندربیك و محمدیوسف مـورخ ( .)1913ذیل تاریخ عالمآراي عباسی .تصـحیح
خوانسار  .تمران :واپخانة اسالمیه.
 جملــی كــارر  ،جــووانی فرانچســكو ( .)1989سفففرنامة كففارري .ترجمــة عقــاس نخجــوانی و
عقدالعلی كارنگ .چ .1تمران :علمی و فرهنگی.
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 كمپفر ،انگلقر ( .)1930سفرنامة كمپفر .ترجمة كیكاووس جماندار  .تمران :خوارزمی.
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 لكمار  ،ررنس (« .)1980سـپاه ایـران در دورة صـفویه» در صففویان .جمعـی از نویسـندگان.
ترجمه و تدویر یعقو آژند .تمران :مولی.
 لوفت ،پاول ( .)1980ایران در عهد شاه عبفاس دوم .ترجمـة كیكـاووس جمانـدار  .تمـران:
وزار امور خارجه ،مركز وا و انتشارا .
 مال كمال ( .)1994تاریخ مال كمال .ضمیمة خالصهالتواریخ .ش.0
 منشی ،اسكندربیك ( .)1933تاریخ عالمآراي عباسی .تصحیح محمد اسماعی رضـوانی .ج.9
تمران :دنیا كتا .
 میراحمد  ،مریش ( .)1931تاریخ سياسی و اجتماعی ایران در عصر صفوي .تمران :امیركقیر.
 میــرزا رفیعــا ،محمــدرفیر ( .)1980دسففتورالملوم ميففرزا رفيعففا .بــهكوشــ

و تصــحیح

محمداسماعی ماروینكوفسكی .ترجمة علی كردآباد  .تمران :مركز اسناد و تـاریخ دیپلماسـی،
مركز وا و انتشارا وزار امور خارجه.
 میرزا سمیعا ( .)1938تذكرهالملفوم .بـهكوشـ

محمـد دبیرسـیا،ی .چ( 1همـراه بـا تعلیقـا

مینورسكی) .تمران :امیركقیر.
 مینورسـكی ،و .)1930( .سازمان اداري حكومت صففوي .ترجمـة مسـعود رجـبنیـا .تمـران:
امیركقیر.
 نصیر  ،میرزا علینقی ( .)1931القاب و مواجفب دورة سفاليين صففویه .تصـحیح یوسـف
رحیشلو .مشمد :انتشارا دانشگاه فردوسی.
 نوید  ،داریوش ( .)1983تغييرات اجتماعی -اقتصفادي در ایفران عصفر صففوي .ترجمـة
هاشش آ،اجر  .تمران :نشر نی.
 والــه اصــفمانی ،محمدیوســف ( .)1980ایففران در زمففان شففاه صفففی و شففاه عبففاس دوم

(خلدبرین) .تصحیح و تعلیق محمدرضا نصیر  .تمران :انجمر آثار و مفاخر فرهنگی.
 وحیــد ،زوینــی ،میــرزا محمــدطاهر ( .)1913عبففاسنامففه .تصــحیح ابــراهیش دهگــان .ارا ك:
كتا فروشی داود .
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 ــــــــــــــــــــــ ( .)1989تففاریخ جهففانآراي عباسففی .مقدمــه ،تصــحیح و تعلیقــا ســعید
میرمحمد صادق .تمران :پژوهشگاه علوم انسانی و موالعا فرهنگی.
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