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لشكر کشي ها و به طور کلتي   ولهماسب ابه سلطن  رسيد. در دوره سلطن  شاه اسماعيل و ت بودند،

امور نظامي بر دوش نيروهای قبيله ای قزلباش و سران آن بود. اما جنگ قتدرت ميتان ايتب قبايتل و     

تشت  و هرج و مرج ناشي از آن شاه تهماسب و شاه عباس را ناگزير کرد تغييراتي در ساختار نظتامي  

انجام دهند. ايجاد ارتش ثاب  غير ايلي و وفادار متشكل از غالمان گرجتي و ارمنتي کته قتولر ناميتده      

شدند، از يک سو و تاسيس واحد شاهسون از ديگر سو از جمله ايب اقدامات بتود. بتا ايتب اقتدامات از     

ب نيروهتا تتاميب   هدف اصلي از ايجاد اي قدرت قورچيان کاسته و ميان ايب نيروها توازن برقرار گرديد.

چرا که نيروهای قبيلته ای در وهلته اول بته رویستای      وفاداری شخصي و مستقيم به شخص شاه بود.
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 همقدم -۸-۸

و در  اوايل حكوم  صفويه از آناطولي به ايران آمدندقزلباشان بيشتر از ترکماناني بودند که در      

ايفا کردند. قوای سپاه ايران در ابتدای به قدرت رسيدن شاه  حماي  از تأسيس قدرت صفويه نقش اساسي

قزلباشان به صورت سواره  اسماعيل اول تا زمان سلطن  شاه عباس اول متشكل از قبايل قزلباش بود.

قزلباشها در طول دوران حكوم  صفويه تا قبل از شاه ناميدند.  را قورچي ميها  جنگيدند و سواران آن مي

آنان در واقع امور نظامي صفويه در دس  ايب قبايل بود.  عباس اول دارای قدرت نظامي بسياری بودند.

افراد نزديک به شاه اسماعيل و از اهل اختصاص بودند و به شاه اسماعيل در به قدرت رسيدن کمک 

خصوص بعد از جنگ چالدران و شكس  شاه اسماعيل اول از عثماني، روند قدرت طلبي قزلباشان بکردند. 

برای بدس  آوردن امور نظامي، سياسي حادتر شد بطوريكه در هنگام جلوس شاه طهماسب اول صفوی 

هت .ق در موضع  ۱41تا ۱31که بيشتر از ده سال نداش  قزلباشان به مدت ده سال تمام يعني از سال 

عناد و رقاب  برای بدس  آوردن بيشتريب نفوذ در مناصب مهم نظامي سياسي بودند. در عيب حال 

که مانع از ایتالف و اتحاد بيب همه قبايل بود، موجب نجات قدرت شاه و دربار  نرقابتهای قبيلگي قزلباشا

قزلباشان احترام خاصي شاه طهماسب که به عنوان مرشد کامل در نظر اکثر که ي  ايب اس  عشد. اما واق

سال تعادل نسبتاً رضاي  بخشي بيب قزلباشان و ساير  42هت .ق به مدت  ۱41داش  توانس  در سال 

سال تضاد قدرت طلبي قزلباشان به خوبي مشهود بوده  42عناصر حكومتي برقرار سازد اما در طول ايب 

سال به هنگام  42عد از گذش  اس . هميب تضاد قدرت طلبي قزلباشان و رقاب  قبيلگي باعث شد ب

مجدداً دو دستگي ها  ،هت .ق به هنگام مرگ شاه طهماسب ۱۱4بيماری شاه طهماسب بخصوص در سال 

و اختالفات قزلباشها بر سر جلوس شاه بعدی شروع شد. ايب مسئله نشان داد که شاه طهماسب ظاهراً 

ه  ادغام آن در بطب ساختار صفويه پيدا در جها  شنتوانسته بود راه حلي دایمي برای قدت طلبي قزلبا
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ديه شاهسون لر و اتحا  . شاه عباس با ايجاد سپاه قولکند و ايب مشكل تا زمان شاه عباس اول ادامه داش

ای نداش  و مستقيماً زير نظر خود شاه  لر هيچ گونه وابستگي قبيله از قدرت قزلباشان کاس . سپاه قول

 بود.

 بیان مسأله -۸-۶

  صفويان در ايجاد يک سپاه مجهز و منظم غيرقابل انكار اس . صفويان نخستيب سلسله حاکم اهمي     

بر ايران بعد از اسالم بودند که از ارتش ثاب  متشكل از غالمان مسيحي مسلمان شده قفقاز بهره جستند. 

مختلف نظامي را  های ارتباط گسترده صفويان با ساير ممالک عالم، زمينه آشنايي ايشان با فنون و مهارت

. در ابتدای تأسيس دول  صفوی و معاصر با عهد سلطن  شاه اسماعيل اول، امور نظامي فراهم ساخ 

ها و دفاع از قلمرو ايب دول  برعهده سپاه قبايلي متشكل از نيروهای  صفويان و مسئولي  پيشبرد جنگ

های دوره متقدم صفوی در جبهه  قزلباش بود. ايب سپاه متكي بر نيروهای سواره نظام بود و در جنگ

لباشان کرد. قدرت شاه صفوی به تعداد و ميزان ارادت قز ها مقابله مي شرقي و غربي با اوزبكان و عثماني

تح  تابعيتش بستگي داش . پس از مرگ شاه اسماعيل اول، فرزندش شاه طهماسب اول جانشيب او شد. 

ل اول به ثروت و قدرت رسيده بودند، بنای رقاب  و در ايب دوران سران قزلباش که در عهد شاه اسماعي

ستيز با همديگر را گذاشتند. شاه طهماسب برای کاستب از قدرت قزلباشان، سپاه کوچكي از قورچيان که 

شد را تشكيل داد. ايب دسته نظامي نويب، در عيب خاستگاه قبيلگي  از بيب خود قزلباشان انتخاب مي

ثاب  وابسته به شخص شاه و جدا از نيروهای مرکز گريز ايلياتي بود.  ای از يک ارتش تقريباً نمونه

اول به اوج رسيد و  اختالفات قزلباشان با يكديگر و با شاه صفوی در دوران فترت بعد از شاه طهماسب

های مكرر در نظام حاکميتي صفويه شد. با روی کار آمدن شاه عباس اول  ها و انشقاق زمينه ساز درگيری

شد. روند محدود سازی قزلباشان با قدرت  هايي در راستای محدود سازی قزلباشان اعمال ياس صفوی، س

گيری تشكيالت نظامي قورچي همراه بود. با ايب حال شاه صفوی نسب  به قورچيان نيز بدگمان گش ، 

ابستگي لر، از ولر برآمد. با تشكيل ارتش متكي بر قولودر صدد تثبي  تشكيالت نظامي غير ايلي قول

قورچي کاسته شد و ايب بار تشكيالت نظامي جديدی بسان  ای قزلباش و ارتش صفوی به نيروهای قبيله
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ها و غيره ايجاد شد.  چری عثماني، متشكل از اقوام مسيحي قفقازی چون گرجيان، ارامنه، چرکس يني

ز قبايل خويش اظهار گرداني ا هايي از نيروهای جنگاور قزلباش ضمب روی معاصر با هميب دوران گروه

سوني کردند و اتحاديه نظامي نويني با وابستگي تمام به دول  صفوی و به ظاهر نفي هرگونه قبيله  شاهي

 گرايي موسوم به شاهسون ايجاد شد.

 سؤال های پژوهش  -۸-۰

 سؤال اصلی: 

 م.1511-162۱ ⁄ه.ق۱17-113۱لر و شاهسون از سال تشكيالت نظامي صفوی از قورچي به قول -۸

 چه تحوالتي را سپری کرد؟                                                                               

 سواالت فرعی:

 هدف از تضعيف و سرکوب قزلباشان توسط شاه عباس چه بود؟  -1

 قورچيان در دول  صفوی چه نقشي داشتند؟  -2

 ل از شاه عباس اول وجود داشته اس ؟های قب آيا شاهسون به معنای عام در دورة  -3

 لر توسط شاه عباس اول تقليدی از لشكر عثماني بود؟آيا ايجاد تشكيالت نظامي قول  -4

 های پژوهشفرضیه -۸-۴

 فرضیه اصلی:

دادند،  های متقدم صفوی بدنه اصلي نيروهای رزمي دول  صفوی را تشكيل مي قزلباشان در دوره -1     

طهماسب اول قدرت سياسي، نظامي و اجتماعي آنان کاهش ياف . در نهاي  شاه عباس اما در عهد شاه 

لر با ها بودند، تشكيالت نظامي قول ها، که از نيروهای سنتي و هسته اصلي قزلباش در مقابل قورچي

ها که به معني  ای از شاهسون ها اتحاديه خاستگاه مسيحي تشكيل داد. برای کاهش قدرت قزلباش

 محبان شاه بود ايجاد کرد که ايب اتحاديه تنها به شخص شاه وفادار بود.ران يا دا دوس 
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 فرضیه های فرعی :

مقاصد سياسي داش . زيرا در نتيجه ايب اصالحات، نفوذ ايالت قزلباش که از ايب اقدام وی  -1     

شد، کاهش  های داخلي آنان موجب نگراني شاه و خطری برای حكوم  او محسوب مي اختالفات و جنگ

ياف . ايجاد کادرهای ارتش دایمي از اهمي  سپاهيان ايلي کاس  و نفوذ سياسي بزرگان نظامي ايلي 

 الت ترک را ضعيف کرد. قزلباش و ديگر اي

ها که جايگزيب سواران ايلياتي قزلباشان بودند مجهز به کمان، تير، شمشير و سپر بودند.   قورچي -2     

تريب جوان، هنگ پاسداران شاهي ) که مرکب از پنج هزار نفر  در زمان شاه طهماسب با انتخاب زبده

صفوی در ايران به وجود آمد. اما بعدها با گفتند نخستيب هسته ارتش  ها قورچي مي بودند( به آن

 اصالحات شاه عباس اول تعداد قورچيان کاهش ياف .

شاهسون به معنای عام از دوره شاه اسماعيل اول بنيانگذار حكوم  صفويه وجود داشته اس . شاه  -3     

وان قزلباشان بود. اسماعيل قبل از ايب که به سلطن  برسد به عنوان مرشد کامل مورد توجه و عالقه فرا

به دليل هميب احساسات عميق قزلباشان به شاه بود که هيچ گاه اختالفي بيب قزلباشان و شاه پيش 

نيامد تا شاه نيازی به شاهسون به معنای خاص در دوره شاه عباس داشته باشد. در دوران شاه طهماسب و 

اه محمد خدابنده به دليل اختالف شاه اسماعيل دوم چنيب نيازی احساس نشد. اما از زمان سلطن  ش

 بيب سران قزلباش، اعالن شاهسون به معنای وفاداران به شاه در دوره شاه عباس ضرورت ياف .

کوشيد وضع عموم همسايگان به ويژه از وضع دربار عثماني و امور آن  شاه عباس که همواره مي -4     

لر يا  ماني آگاه بود. احتمال اس  که او سپاه قولچری عث لری و يني جود قاپي قولاطالع داشته باشد از 

 غالمان را به تقليد از دربار عثماني تشكيل داده باشد.

 : هدف )اهداف( پژوهش -۸-۰

 :هدف پژوهش 
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ايب پژوهش در صد پاسخ دادن به ايب سؤال اس  که چه تحوالتي در تشكيالت نظامي صفويان از      

م. صورت گرفته اس . هم چنيب در پي 1511-162۱هت.ق./  ۱17-113۱لر و شاهسون قورچي به قول

 ها و نتايج اجتماعي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي ايب تحوالت اس . شناختب زمينه

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -۸-۲

نظری اس . روش به کار برده شده در آن به صورت -پژوهش حاضر در گروه تحقيقات بنيادی     

ها  دهيم و به بيان داليل و عل  آن باشد که در آن رويدادها و حوادث را شرح مي تحليلي مي-توصيفي

 باشد.  ای مي پردازيم. روش گردآوری اطالعات در ايب پژوهش، روش کتابخانه مي

 هشوپیشینة پژ -۸-۹

(: در ايب 13۱1از وحيد باصری )ی میان نیروی نظامی دولت عثمانی و صفوی ا مقایسه -۸-۹-۸     

ها و  لر و قورچي مقاله نويسنده ضمب مقايسه سپاه صفوی و عثماني، به چگونگي روی کار آمدن سپاه قول

قش آن در تحوالت نقش آنان در دول  صفويه پرداخته اس . با ايب احوال تشكيالت نظامي شاهسون و ن

 فوی از دوران شاه عباس اول، مورد اغفال قرار گرفته اس . نظامي ص

از هاشم  های آن در عصر شاه عباس بزرگ تحلیل استراتژی نظامی ایران و مؤلفه -۸-۹-۶     

(: مقاله حاضر اهداف و مراحل استراتژی نظامي شاه عباس اول را مورد بررسي 13۱۱آقاجری و ديگران )

قرار داده اس . ايب مقاله به صورت خالصه از رقاب  قزلباشان در دوره شاهان متقدم صفوی، تضعيف آنها 

اند. عدم توجه به جايگاه قوای  ردهلر به جای ايشان بحث ک توسط شاه عباس اول و جايگزيني نيروهای قول

 رسد. های ايب اثر به نظر مي قورچي و شاهسون در دوره مذکور از کاستي

ايب (: 1371از فاروق سومر ) نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی -۸-۹-۰     

های  اه طايفهاطالعات مهمي را درباره نقش قبايل قزلباش در روی کار آمدن صفويان و خاستگکتاب 

نويسنده در ايب اثر بيزاری دهد.  قزلباش و حضور آنها در دستگاه صفويان تا زمان شاه عباس اول ارایه مي

قزلباشان از غالمان را يكي از داليل اقدام شاه عباس در برکناری قزلباشان از مقامات دولتي و نظامي 
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لر در برابر  اه عباس اول از تشكيل سپاه قولداند. همچنيب ايب کتاب حاوی اطالعاتي در مورد هدف ش مي

 دهد. چری عثماني اطالعاتي ارایه مي سپاه يني

(: کتاب حاضر اثر 13۱4اثر ريچارد تاپر ) های مغان تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون -۸-۹-۴     

در  باشد. ها از دوران تشكيل تا عهد معاصر مي جامعي در موضوع تاريخ سياسي اقتصادی شاهسون

های شاه عباس اول در جه  تضعيف قزلباشان و ظهور  های نخستيب کتاب به بررسي سياس  بخش

ها  اهتمام مؤلف در مطالعه پيشينه شاهسونها پرداخته شده اس . با وجود ايب بيشتريب  اتحاديه شاهسون

 باشد. های متأخر مي در دوره

(: 13۱3اثر سوسب بابايي و ديگران ) ی دوران صفوی غالمان خاصه نخبگان نوخاسته -۸-۹-۰     

لر يا غالمان شاهي در دوره صفوی، به بررسي  نويسندگان ايب اثر ضمب معرفي پديده نويب قول

های سياسي، نظامي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي پرداخته اس .  کارکردهای مختلف ايشان در زمينه

لر باعث غفل  ايشان از عملكرد سياسي و  توجه ويژه نويسندگان به عملكرد اجتماعي و فرهنگي قول

نظامي آنان در دوره مذکور شده اس . در ايب اثر همچنيب موضوع اتحاديه سياسي نظامي شاهسون در 

 رسي قرار گرفته اس .دوره شاه عباس اول مورد بر

 نقد و بررسی منابع و مآخذ -۱ -۸

 منابع دست اول: -۸-۱-۸     

 کتب تاریخنگاری -۸-۱-۸-۸

توان به طور  رساند، مي منابعي که ما را در روشب ساختب ابعاد مختلف عملكردهای قورچيان ياری مي     

نگارش شده اس   11تا  ۱کلي به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول منابعي اس  که در دوره زماني قرون 

ب اس . منابع های متأخري شود که حاصل تحقيقات و پژوهش هايي را شامل مي و دسته دوم کتاب

 دهند. ول( عموماً نزديكتريب اطالعات را درباره دوره مورد نظر به ما مياصلي)دسته ا

 آرای عباسی تاریخ عالم -۸-۱-۸-۶



۱ 

اسكندربيگ ترکمان معروف به منشي نويسنده تاريخ عالم آرای عباسي از مورخان و منشيان شاه      

اس را در خدم  او گذراند. کتاب ارزشمند وی تاريخ عباس اول بود که دوازده سال پاياني عصر شاه عب

عالم آرای عباسي، نه تنها به وقايع عصر شاه عباس اول، بلكه به وقايع قبل از او نيز نظر دارد. ايب اثر از 

باشد. وی شاهد بيشتر حوادث سياسي دوره سلطان محمد  تريب منابع دوره شاه عباس اول صفوی ميمهم

به اختالفات قزلباشان و ايجاد سپاه  ی راجعبوده اس . ايب اثر اطالعات ارزشمندخدابنده و شاه عباس اول 

 دهد.  لر توسط شاه عباس به دس  مي قول

 احسن التواریخ -۸-۱-۸-۰

ها و  ها بود و در بيشتر جنگ ود از طايفه روملوباشد. نويسنده خ بيگ روملو مي ايب کتاب اثر حسب     

به کار گرفته شده  ها حضور داشته اس . ايب اثر يكي از منابع مهمي اس  که در ايب پژوهش لشكرکشي

های سربازان قزلباش و فرماندهي سران قزلباش را در ايب کتاب شرح داده  اس . حسب بيگ شرح دالوری

ها را  های قورچيان با گرجيان، کردها و عثماني در ايب اثر شرح جنگاس . نويسنده که خود قورچي بوده 

 آورده اس . ايب منبع در پژوهش مورد نظر به صورت مستمر مورداستفاده قرار گرفته اس .

 تاریخ ایلچی نظام شاه  -۸-۱-۸-۴

د. ايب اثر به نام باش ايب اثر نوشته خورشاه بب قباد حسيني، کتابي به زبان فارسي در تاريخ عمومي مي     

ق نوشته و محمدرضا هت۱71س . خورشاه، کتاب را در سال تاريخ خورشاه و تاريخ قطبي نيز معروف ا

تاريخ صفويه و پادشاهان هندوستان مربوط اس  را در هانه دا، دو مقاله از آن را که به  نصيری و کویيچي

ق گردآوری هت ۱72صفويه از آغاز تا سال اريخ ت« شاه تاريخ ايلچي نظام»شمسي با عنوان  137۱سال 

اند. انگيزه مؤلف ثب  وقايع تاريخ و عبرت از گذشتگان بوده اس . وی يک سال و نيم در اردوهای  کرده

. همراهي با شاه طهماسب همراه شاه به گرجستان و شروان سفر کرده اس  شاه طهماسب حضور داشته و

 ب آورده که بديب وسيله بر اعتبار اثر افزوده اس .وی اغلب مشاهدات خود را در کتا باعث شده



۱ 

 نقاوه اآلثار -۸-۱-۸-۰

باشد.  صفويه ميای نطنزی، اثری به فارسي در تاريخ  اهلل افوشته نقاوه اآلثار تأليف محمود بب هداي      

ايب کتاب شامل واپسيب ايام زندگاني شاه طهماسب اول تا يازدهميب سال پادشاهي شاه عباس اول 

ترديد يكي از منابع مهم ايران عصر صفوی اس  و موضوع  باشد. ايب منبع بي هجری قمری( مي 1117)

های نظامي و سياسي برای دول  صفوی زمان حساسي شود که از لحاظ جريان آن به دوراني مربوط مي

ن و بود. پس از مرگ شاه اسماعيل، در دوران سلطن  فرزندش شاه طهماسب، پس از جنگ با اوزبكا

عثمانيان، آرامشي ديرپای در مملك  پديد آمد که طي آن دول  صفوی موجودي  خود را حفظ کرد. اما 

با مرگ ايب پادشاه دوران هرج و مرج که ناشي از رقاب  ميان قزلباشان بود شروع شد. ايب اثر به خوبي 

 توانسته اس  ايب فضای آشوب و هرج و مرج را به تصوير بكشد.

 تکمله االخبار -۸-۱-۸-۲

باشد. وی از شاعران  خواجه زيب العابديب علي مشهور به عبدی بيگ شيرازی و متخلص به نويدی مي     

اول سپری کرده اس .  فيد زندگيش را در دوران شاه طهماسبو دبيران دول  صفوی اس ، که بخش م

ق نگاشته هت ۱7۱فوی را تا سال ادهای دوره صتريب آثار او کتاب تكمله االخبار اس  که رخد يكي از مهم

فاری کاشاني دارد. ايب آرا قاضي احمد غاس . ايب کتاب از نظر متب شباه  زيادی با کتاب تاريخ جهان

های شاه طهماسب به  جنگ جام و لشكرکشيهای قزلباشان در جنگ چالدران،  به رشادتکتاب راجع

 ستان مورد استفاده قرار گرفته اس . گرج

 روضه الصفویه -۸-۱-۸-۹

حسيني جنابدی نويسنده و مورخ دوران شاه عباس اول صفوی  بب ايب کتاب، اثر ميرزا بيگ حسب     

ر اس . از زندگي مؤلف اطالع خاصي در دس  نيس  مگر تأليف کتاب روضه الصفويه و اشاراتي چند که د

حدوده زماني نگارش اثر طبق شود. مؤلف در سفرهای شاه و همراه سپاه بوده اس . م ايب کتاب ديده مي
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نوشته مؤلف، از ابتدای ظهور شاه اسماعيل اول صفوی تا سال سي و هشتم سلطن  شاه عباس اول 

 گيرد. صفوی را دربر مي

 جواهر االخبار -۸-۱-۸-۱

يكي ديگر از منابع مورداستفاده در ايب تحقيق جواهر االخبار اثر بوداق منشي قزويني اس . وی خود      

مردان قزلباش ارتباط داشته اس . از جمله  شيان دربار شاه طهماسب بوده اس  و از نزديک با دول از من

لو حاکم بغداد بود که بوداق در خدم  وی بود. ايب کتاب اطالعات با ارزشي از  ايب سران محمدخان تكه

 دهد. لو ارایه مي باشي و اقدامات قوم تكه قورچي قزلباشان، منصب قورچي و

 طهماسب تذکره شاه -۸-۱-۸-۷

طهماسب اول صفوی اس . ايب کتاب اطالعات مهمي درباره مسایل مختلف   نويسنده ايب اثر شاه     

الی مطالب ايب  به توان از ال سياسي، نظامي و قبايل مختلف قزلباش و سياس  شاه در برابر قزلباشان را مي

 آورد.کتاب به دس  

 ی در تشکیل و توسعه دولت صفوینقش ترکان آناطول -۸-۱-۸-۸۳

ايب کتاب اثر فاروق سومر اس . کتاب فوق از جمله کتبي اس  که با دق  از نقش ترکان آناطولي در      

تأسيس و پيشبرد امور دول  صفوی در آن سخب رفته اس . فاروق سومر در ايب کتاب ظهور دول  

درجات ديگر قرار داده اس .  و عوامل ديگر را درداند  های قزلباشان مي گرفته از مجاهدت صفوی را نشأت

ها و ايب که چه  باشي با ايب حال اثر مورد نظر درمورد قورچيان و نقش آنان در حكوم  صفويه و قورچي

 دهد. رسيدند اطالعات درخور توجهي مي کساني از قزلباشان به ايب مقام مي

 ها سفرنامه -۸-۷

 سفرنامه دالواله -۸-۷-۸
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م. در زمان شاه عباس 1617.ق./ هت1125دالواله، سياح و جهانگرد معروف ايتاليايي در سال پيترو      

وی  دهد. اول به ايران آمد. وی در ايب کتاب با دقتي کم نظير مشاهدات خود را در سفر به ايران شرح مي

مهاجرت هدف خود از سفر به ايران، شرک  در لشكرکشي عليه ترکان عثماني و فراهم آوردن امكان 

س توان در مورد گرجياني که در دوره شاه عبا مسيحيان ساکب عثماني به ايران بوده اس . در ايب اثر مي

 در ايران بودند و جايگاهشان اطالعات دقيقي به دس  آورد.

 سفرنامه شاردن -۸-۷-۶

به « شاردنسفرهای سر ژان »جلدی  11ژان شاردن جواهر فروش و جهانگرد فرانسوی بود که کتاب      

ايب کتاب  شود. عنوان يكي از بهتريب کارهای پژوهشگران غربي درباره ايران و خاور نزديک بر شمرده مي

با ترجمه محمد عباسي توسط مؤسسه مطبوعاتي « سياحتنامه شاردن»برای اوليب بار در ايران با نام 

لر و  منصب قورچي و قول ايب سفرنامه درمورد ۱منتشر شده اس . در جلد  1335اميرکبير در سال 

 دهد. فرماندهان آنها موقعي  و جايگاهشان اطالعات خوبي به دس  مي

 سفرنامه تاورنیه -۸-۷-۰

سليمان  عباس دوم و شاه و سفرهای ديگرش در زمان شاه صفي سفر اول تاورنيه در زمان سلطن  شاه      

افكار، عقايد و عادات و رسوم جامعه ايران را ها نكرده، بلكه  بود. تاورنيه تاريخ خود را تنها وقف جنگ

شناخته و در اثر خود عرضه کرده اس . وی در ايب اثر طرز حكوم  صفوی، وضع حكام و نوع حكوم  

 اداره قشون و مشاغل درباری را آورده اس . تر از همه طرز ها و مهم آن

 سفرنامه کمپفر -۸-۷-۴

هايش به روسيه، ايران، هند، آسيای شرقي دو کتاب  مسافرت انگلبرت کمپفر جهانگرد آلماني درباره     

ها با نام سفرنامه کمپفر توسط کيكاووس جهانداری به فارسي ترجمه شده  نوشته اس . يكي از ايب کتاب
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ها صحب   کتاب درمورد قشون، مناصب و مشاغل نظامي ايران و فرماندهان آناس . فصل پنجم ايب 

 پردازد. باشي و همچنيب  به نظام غالمان مي به قورچي و قورچي ختصر راجعکند. ايب فصل به صورت م مي

 سفرنامه کارری -۸-۷-۰

سليمان باشد، که همزمان با سلطن  شاه  ايب سفرنامه اثر جوواني فرانچسكو جهانگرد ايتاليايي مي     

د. ايب کتاب درمورد پرداز صفوی وارد ايران شد. فصل ششم ايب اثر به مناصب و مشاغل دربار ايران مي

 دهد.باشي و همچنيب نظام غالمان اطالعات مفيدی به دس  مي نظام قورچي و قورچي

 تحقیقات جدید -۸-۸۳

 دیوان و قشون در عصر صفوی: -۸-۸۳-۸

ها و قشون نظامي عصر صفوی اس  و در  درباره ديوانباشد. کتاب حاضر،  ايب کتاب اثر ويليم فلور مي     

های  شده اس : فصل نخس ، درباره سازمان حكوم  مرکزی، مناصب عالي دولتي و رويهسه فصل تنظيم 

ديوان عالي اس . فصل دوم به بحث درباره حكوم  ايالتي اختصاص دارد. موضوع فصل سوم نيز قشون 

ت در قشون اس . در ايب فصل صرفاً در مورد واحدهای قشون گيری آن و اصطالحا صفويه، چگونگي شكل

ها را نيز شرح داده اس .  های مورد استفاده آن، نحوه نبردها و محاصره کند، بلكه سالح يصحب  نم

اطالعات ايب اثر درمورد قورچيان، وظايف، تجهيزات و تعداد و افول آنان در حكوم  صفويه و همچنيب در 

 ر مفيد واقع گشته اس .لر بسيا مورد نظام قول

 تشکیل دولت ملی در ایران: -۸-۸۳-۶

باشد. ايب کتاب  کتاب تشكيل دول  ملي در ايران اثر والتر هينتس و ترجمه کيكاووس جهانداری مي     

های نظامي شيخ جنيد و شيخ حيدر  قويونلو و اوايل صفويه به خصوص فعالي  به تشكيل حكوم  آق

 ها نيز پرداخته اس . لباشپردازد. در ايب اثر به تشكيالت قز مي
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 ول:شاه عباس ا -۸-۸۳-۰

باشد. موضوع ايب کتاب درمورد تولد و زندگاني شاه عباس و  ايب اثر نوشته موچهر پارسادوس  مي     

های کشور در اوايل حكوم  شاه  باشد. نويسنده در ايب اثر به آشفتگي اقدامات وی در طول حكومتش مي

لر و شاهسون  درمورد قورچيان، قولپردازد. ايب اثر همچنيب  ميعباس که ناشي از اختالفات قزلباشان بود 

 دهد. اطالعات جامعي ارایه مي

 صفویان در گذرگاه تاریخ: -۸-۸۳-۴

ايب کتاب اثر حميدرضا صفاکيش اس . موضوع ايب کتاب، شرح تاريخ سلسله صفوی و معرفي ايب      

بخش به يه را طي پنج های گوناگون اس . در ايب کتاب تالش شده تا حكوم  صفو سلسله از جنبه

مخاطبان معرفي کند. ايب اثر درمورد روابط خارجي صفويه، اختالفات قزلباشان تا دوره شاه عباس، 

 دهد. قورچيان و غالمان خاصه در دوره شاه عباس اطالعات مفيدی ارایه مي
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نقش قورچيان در روند تحوالت تشکيالت 
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 درآمد 

 الديب اردبيلي به سبب مقام بلند عرفاني خود، همواره از توجه سرسلسله خاندان صفويه شيخ صفي     

سال در حلقه مريدان او  25ايلخانان مغول برخوردار بود. وی پس از آشنايي با شيخ زاهد گيالني به مدت 

بود و بعد از ازدواج با بي بي فاطمه دختر شيخ زاهد پس از مرگ او، در همان طريق  جانشيب وی شد. 

های  جنبش شيخ صفي در طول حيات خود تأثير سياسي بسياری بر جای نهاد. اخالف شيخ صفي

شيخ حيدر عنوان غزا و جهاد انجام دادند.  ها را تح  آنان ايب جنبشای را درپيش گرفتند.  سرسختانه

هم  وااليي در غزا و جهاد داش . وی پس از مرگ پدر مرشد کامل شد و با ازدواج با دختر اوزون حسب 

که مريدان خود را از ديگران  ايبقويونلوها مستحكم کرد. شيخ حيدر برای اتحاد و دوستي خود را با آق

ها را قزلباش  سرخ رنگي را که دوازده ترک داش  بر سرشان گذاش ، به هميب سبب آن ممتاز کند طاقيه

ها از قدرت ايشان  قزلباشان نيروهای نظامي دول  صفويه بودند. هر چند در برخي از برهه گفتند. مي

شدند. از  ه عنوان يكي از قوای نظامي دول  شناخته ميکاسته شد، اما آنها تا اواخر صفويان همچنان ب

گيرد، بررسي نقش قورچيان به عنوان  ای طوالني از تاريخ ايران را دربرمي جا که دوره صفويه، دوره آن

 ستون اصلي قوای قزلباش صفوی تا دوره شاه عباس اول از اهمي  اساسي برخوردار اس .

   مفهوم قورچی -۶-۸

هاس  )پارسادوس ،  باشد و قورچي کسي اس  که دارای آن سالح و ساز و برگ جنگي ميبه معنای      

: 1376؛ قدياني، ۱7: 1334)ساز و برگ( اس  )مينورسكي، « مهمات»يكي از معاني قور  (.452: 13۱۱

دهد  (. لغ  قورچي مشتق از لغ  قوروماخ ترکي اس  که نگاه کردن و مواظب بودن معني مي62۱

( سالحشور، 5۱7تا:  بييا قورچي به معنای محافظ )نجدت،  قوروجي، قورجي (.2۱1: 13۱4)دالواله، 
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چي، عسكرسواره، ميرشب، عسس، کوتوال، ضبطيه، محافظ بلده، سالحدار که به عربي سالحي  جبه

  (.17۱، 13۱3؛ نصيری و ديگران، 233: 12۱7)افندی بخاری، باشد  گويند، مي

 قورچیان -۶-۶

دار  لغ  به معنای سالح اس  که پسوند چي به آن اضافه شده و به معنای سرباز سپاهي سالحقور در      

پوش در دوره ايلخانان  باشد. معني عسس، سرباز و محافظ هم دارد. همچنيب به معنای سواره نظام زره مي

اند. معادل  برده کار مي را به های حساس و مهم آنها برای مأموري قويونلوها  اند. آق قويونلو وجود داشته و آق

عثماني قورچي، ينيچری و اجاق لری بود. ايب واژه ترکي در دوره صفويه وارد اصطالحات نظامي صفويه

شده و فرزندان اعيان و اشراف نظامي برای تشكيل فوج نظامي سواره نظام کشيک وارد ايب تشكيالت 

شدند. در منابع  قزلباش ترکمب به ايب نام خوانده مي طور ويژه واحدهای سواره نظام قبايلشدند. به  مي

صفوی از اصطالحاتي چون قورچي شمشير و تيروکمان استفاده شده اس . برای محافظان دربار از عنوان 

ه باشي ناميد قورچي خاصه شاه و قورچيان نظام شاه استفاده شده اس . رييس ايب قورچيان قورچي

دس  اميراالمرا بود اما در دوره شاه طهماسب جای اميراالمرا را گرف . باشي در ابتدا زير قورچي شد. مي

اد د قورچي با ترکيب واژگاني چون تير، کمان، زره، کفش، قدح و غيره مناصب گوناگوني را نيز تشكيل مي

خورد. عنوان مشابه قوربيگي در حكوم  بابريان نيز  صفوی به چشم مي ها در منابع مورد از ايب 12که تا 

شود )دايره المعارف(. قورچيان سپاه مخصوص صفوی بودند که ستون سپاه يعني بهتريب جزء  يده ميد

. ايب نيروها را بيشتر از طوايف بانفوذ همچون دادند آن، و نيز طبقه اشراف و ممتاز کشور را تشكيل مي

لو يا  های غريب يها، قورچ گروه ديگری از قورچيدادند.  های استاجلو، شاملو، چپني تشكيل مي نيرو

؛ شاردن، 112: 1371شدند. اينان از افراد آزاد و غير وابسته قبايل بودند )سومر،  لر ناميده مي غريب

گزيدند و به عنوان مالزمان  (. آنان را از ميان قبايل قزلباش برمي1۱۱: 137۱، ؛ فلور215: ۱، ج1345

قورچيان در (. 5۱2: 1336؛ تاورنيه، 116: 137۱گفتند )بياني،  شمردند. به آنها قزلباش نيز مي خاصه مي

گذاشتند  که دارای زرهي زنجيردار بود بر سر مي يکردند و تاج ها همواره سواره نبرد مي جنگ
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شد، سيصد تالر )دالر( اس  که شامل  (. حقوقي که برای اينان درنظر گرفته مي452: 13۱۱رسادوس ، )پا

در کشور زندگي  ايشان به عنوان آزادانه (.31۱: 13۱1ئاريوس، شود )اول هزينه نگهداری اسبشان نيز مي

باشي وظايف  شوند و تح  فرماندهي قورچي کنند. زماني که جنگ آغاز شود در محل خدم  حاضر مي مي

 (.324دهند )همان،  خود را انجام مي

همان مناسب  گاه بودند. کاله ايب جنگجويان که به  ای و ايلياتي قورچيان همچنيب از سواران عشيره  

 دادند، کاله سرخ رنگي بود که شيخ حيدر برای مريدان خود ابداع کرده بود. عنوان قزلباش نيز به آنها مي

در عصر صفويه محافظان  (. قورچيان53: 1334های بلند نيز از مشخصات آنها بود )مينورسكي،  بيلس

مجهز به تير و کمان، شمشير، خنجر و تبر (. ايب نيروی نظامي 1۱3: 137۱شخصي شاه بودند )فلور، 

(. قورچيان به ۱7: 1361؛ کمپفر، 44: 1332بودند و به دليل قدرت و شجاع  خود مشهورند. )فلسفي، 

اند. آنان با اتكاء به خدماتي که در به قدرت رسيدن  های بلند کشيده، شجاع  و تهور خود معروف قام 

ب وظيفه آنان حفاظ  از شاه و کاخ سلطنتي وی بود. ايشان تري مهمصفويه داشتند به خود مغرورند. 

: 13۱7)فلور،  رفتند و نظارت بر اجرای آن، به مأموري  رسمي مي چنيب، برای انجام فرمايشات شاه هم

ن خاندان صفويه داشتند مهم قدرت اينان در درجه اول به دليل خدماتي که در به قدرت رسيد(. 216

رسيدند همواره به دستورات  به ده تا دوازده هزار نيروی جنگي مي طوايف خود ها که با اتحاد اس . ايب

 (.۱7: 1361)کمپفر، بند بودند باشي پای فرمانده خود يعني قورچي

 انواع قورچی -۶-۶-۸

-5قورچي کمان -4قورچي خنجر -3قورچي شمشير -2قورچي دستار -1: قورچيان عبارت بودند از     

-11 قورچي کفش-11قورچي دستكش -۱قورچي زره -۱قورچي سپر -7ش قورچي ترک-6قورچي زره 

 (.3۱4: 137۱قورچي دهنه اسب )جلودار( )تاجبخش، -13قورچي رکاب -12قورچي جام 

 وزیر قورچیان )وزیر سرکار قورچی( -۶-۶-۶
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و وزير سر کار قورچي امور اداری قورچيان را بر عهده داش  و برای رسيدگي به امور حسابداری      

مكان نشستب وزير قورچيان در مجلس شاه، در گرف .  )حسابدار( کمک مي« مستوفي»دفتری از يک 

و اگر در سم  چپ مجلس قرار گيرد، از  الممالک قرار دارد. تر از منشي طرف راس  شاه و کمي پاييب

گزارش خود را  آنان در روزهای سان ديدن لشكر، در حضور فرمانده نشيند. تر مي داروغه دفترخانه پاييب

و  رسان فعالي  داشتند وزيران به عنوان دبيران و حساب رساندند. به طور مستقيم به عرض پادشاه مي

ساالران  کيفيات و تصديقات حضور و خدم  اسفار و نسخجات و سپه»اسناد مربوط به انتصابات و 

باشي  ان اعلي و قورچيکه به امضای وزير ديو« شد وسرداران که در باب مالزمان قديمي نوشته مي

 کردند. آنها از حق ويژه مهر کردن يا تأييد برخي از احكام، تصديقات و کيفيات رسيد، تنظيم مي مي

نيز برخوردار بودند. احكام مربوط به ايب نيروها نزد آنها « قورچيان و يوزباشيان و يساوالن قور و غيره»

نوشتند. همچنيب، احكام و ارقام مواجب  آنها را مي« ارقام مالزم  و اضافه تيول و مواجب»شد و  حفظ مي

؛ 36-37: 1332کردند )ميرزا سميعا،  براتي و کيفيات را مهر ميساله و انعام، تنخواه  و تيول و همه

 (. 54: 1371نصيری، 

 باشی قورچی -۶-۰

( 1۱5: 13۱3؛کارری، 166: 137۱ها فرمانده کل قورچيان )بياني،  باشي، سردار يا امير قورچيقورچي     

و از لحاظ مقام و نفوذ صاحب مقام دوم پس از وزيراعظم در دستگاه حكومتي بود. در واقع در دوره 

شد. وی فرمانده قورچي های سوار شاه نيز  باشي به عنوان اعيان و اشراف شناخته مي صفويه، قورچي

از ارکان  دولتخانه مبارکه»باشي يكي از افراد چهارگانه بود که در  ول دارد. قورچيدر رتبه اباشد و  مي

بود. وی در اداره حكوم  کشور نقش مهمي بر عهده داش . رأی او در مسایل نظامي و « دول  قاهره

رسيدگي به  باشي های لشكرکشي، وظايف قورچيهای شاه بسيار مؤثر بود. به غير از تصميم گيری تصميم

ی امرای باشي از اعضا های مختلف نظامي بود. قورچي امور سپاه، استخدام، انتصاب و تدارکات دسته
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باشي  (. قورچي6۱: 13۱5؛ فلور، ۱7: 1361؛ کمپفر، 5-7: 1332)ميرزا سميعا،  شد محسوب مي 1جانقي

های  دستهها را بر عهده داش .  ها و زرادخانه خانه جمله اسلحههای نظامي از  مسئولي  نظارت بر کارگاه

کردند.  خدم  مي باشي های نظامي توپچيان و تفنگچيان زير نظر قورچينظام، دسته مختلف پياده يا سواره

باشي و ادارات تابعش دارای وظايف مفصلي بودند و دفاتر و بخشهای متعددی را زير نظر داشتند.  قورچي

خريد مهمات و تدارکات، پرداخ  حقوق کارکنان نظامي، موارد استخدامي و غيب   تمام اقدامات نظامي،

شد. کارکنان اداری ايب دواير موظف به تهيه آماری دقيق بودند  و فوت در دفاتر و دواير مخصوص ثب  مي

(. 133: 13۱4قدياني،  ؛۱5-۱۱: 1334)مينورسكي، رد لزوم بتوان آنها را بررسي کرد تا در موا

(. القاب 123: 13۱3فرمانده نظامي باقي ماندند )متي، تريب  ها که هميشه قزلباش بودند، مهم باشيقورچي

اعظام،  االمراء الخاقاني، عمده عاليجاه مقربپناه عزت، اجالل دستگاه  تولي  و رفع  و اقبال»معمول آنها 

؛ رهربرن، 11: 1371  )نصيری، بوده اس« دستگاه، لالياله و االقبال پناه، حشم  و جالل  ايال  و شوک 

آنان به کارهای  شدند.  ها رييس نظامياني بودند که از قزلباشان تشكيل مي باشي (. قورچي31: 13۱3

ها نيز به وسيله هميب سپاهيان  گرفتند. اغلب شورش نظامي مشغول بودند و از خزانه دول  هم حقوق مي

باشي به  مي که ايران ارتش دایمي نداش ، قورچيلر هنگا شد. تا قبل از تشكيل سپاه قول سرکوب مي

؛ مينورسكي، 3۱۱: 137۱؛ تاجبخش، 337: 132۱رف  )وحيد قزويني،  منزله وزير جنگ به شمار مي

فرمانده يكهزار نفری، « ياشي ميب»باشي بودند شامل  (. افسراني که زيردس  فرماندهي قورچي۱5: 1334

؛ 337: 132۱باشد )وحيد قزويني،  نفری مي فرمانده ده« باشي اون»فرمانده يكصد نفری، و « يوزباشي»

. شاه ها بود از خود آنها بود باشي که سردار قورچي (. قورچي1۱5: 13۱3؛ کارری، 5۱2: 1336تاورنيه، 

حال   با ايب(. 1۱5: 13۱7؛ فلور، 5۱2: 1336تواند از طايفه ديگر کسي را بر آنها سردار کند )تاورنيه،  نمي

باشي در پيشنهاد  . قورچيپذيرفتند به هنگام لشكرکشي فرماندهي فرماندهان غيرقورچي را ميقورچيان 

يعني در شد.  . در واقع ايب حق به حدود معيني محدود مينامزدان مشاغل مانند والي صاحب اختيار بود

ه مأموريتي باشي بود که بخواهند کسي از بيب قورچيان را ب مواردی پيشنهاد نامزد آن مقام با قورچي
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در لشكرکشي به بلخ در دوره شاه عباس اول فرماندهي قورچيان را (. ۱6: 1334بگمارند )مينورسكي، 

؛ فلور، 173: 1366بود بر عهده داشتند )حسيني استرآبادی، خان شاملو و قرچقای بيگ که غالم  عليقلي

مرايي بل آن با منصب اميراالهای نخستيب صفويه و رابطه متقا باشي در دول  (. نقش قورچي1۱5: 137۱

باشي نيز مانند ديگر مقامات نایب داش . ايب  (. قورچي111: 13۱1باشد )سيوری،   به يک اندازه مهم مي

کرد. بنابر نوشته محمد يوسف نويسنده ذيل تاريخ  نایب در غياب وی به امور قورچيان رسيدگي مي

: 1317باشي بود )يوسف،  الزم اميرخان قورچيآرای عباسي علي بيگ سوکالن ذوالقدر، نایب و م عالم

های بزرگ کشور، منابع درآمد مختلفي  عنوان يكي از مقام باشي به قورچي (.1۱6: 137۱؛ فلور، 22۱

باشي، تهيه احتياجات  از اختيارات قورچي (.213، 137۱تيول بود )فلور،  ،داش . يكي از ايب منابع درآمد

سي تعييب نشده بود، آقا ا قبل از سلطن  شاه عباس اول که منصب قوللرسپاه و نظم و ترتيب قشون بود. ت

خان  اينان درکمال قدرت بودند. اما بعد از تعييب منصب مزبور تا زمان شاه عباس دوم که جاني

و صاحب ايب  ها کاسته شد باشي، ساروتقي وزيراعظم را به قتل رسانده بود، به مرور از قدرت آن قورچي

سفيدی ايالت را برعهده داش . پادشاهان صفوی  ن مناصب ديگر برابر شد. وی ريشمنصب با صاحبا

 (.13-14: 1371هميشه توجه زيادی به ايب منصب دوره صفوی داشتند )نصيری، 

 گری شیوخ صفوی نظامی -۶-۴

 دوره شیخ جنید -۶-۴-۸

شيخ جنيد صفوی از مشايخ صفويه و پدر شيخ حيدر و جد شاه اسماعيل اول صفوی بود. پس از وفات      

پدرش شيخ ابراهيم، جانشيب وی شد. با رسيدن شيخ جنيد فرزند ابراهيم به رهبری طريق  صفويه، 

وان ريزی کرد و به خود عن نهض  صفويه وارد مرحله مهمي شد. شيخ جنيد مقدمات قدرت دنيوی را پي

سلطان داد. وی بر ايب اساس مريدان خود را به طرف غزا و جهاد با کفار سوق داد و خود را سلطان جنيد 

های آشكاری از تمايل خود به  خواند. شيخ جنيد پس از رسيدن به رهبری ارشاد طريق  صفوی، نشانه

ه مسيحيان قفقاز و قدرت دنيوی و پادشاهي نشان داد. وی با تحريک مريدانش به جهاد عليه کفار ک



21 

آناطولي بودند، روحيه جنگجويي را وارد طريق  ساخ . جنيد که از سوی مريدانش مرشد کامل محسوب 

به جمعي از مريدانش با شاه قراقويونلو عازم ديار بكر شد. وی  شد، برای پرهيز از درگيری با جهان مي

حسب مريدان و سفيران خود را به  هر اوزونقويونلو پيوس . شيخ جنيد پس از ازدواج با خوا حسب آق اوزون

هزار نيروی نظامي مسلح از محبان و دوستداران خاندان  آذربايجان فرستاد. در مدت اندکي درحدود ده

صفويه اطراف وی گرد آمدند. شيخ با کمک هميب مريدان و دوستداران، به قصد جهاد با کفار عازم 

(. شيخ جنيد قبل 15-16: 1372؛ سيوری، 3۱: 13۱3هروی، ؛ اميني ۱4: 137۱ن شد )جنابدی، وزاطراب

از ايب که دس  به لشكرکشي بزند، تدارکات وسيعي فراهم ساخ . وی زماني که پس از وفات پدرش در 

م. رهبری طريق  را به دس  گرف ، به نواحي مختلف شام و آناطولي سفر کرد. به 1447/ هت.ق.۱51سال 

رای گردآوری افراد و تعليم فنون نظامي به آنها انجام داده اس . شيخ رسد وی ايب سفرها را ب نظر مي

مدت طرابزون، توجه خود را به منطقه قفقاز معطوف کرد. وی در سال  جنيد بعد از غزای کوتاه

؛ 5477: 13۱2های گرجستان انجام داد )تتوی،  م. حمالت وسيعي عليه چرکس145۱-61هت.ق./۱64

از مدتي شيخ جنيد، که اقام  طوالني در دياربكر را برای خود دشوار  (. پس154-155: 1363مزاوی، 

شاه قراقويونلو به اردبيل بازگش . کثرت مريدان شيخ جنيد موجب ترس و  ديد، بدون جلب رضاي  جها

توهم جهانشاه قراقويونلو شد. جهانشاه به محض اطالع يافتب از بازگش  شيخ به اردبيل از شيخ جعفر 

اس  تا جنيد را از اردبيل براند. شيخ جنيد از ني  جهانشاه آگاه شد. وی در ايب زمان، عموی جنيد خو

زمينه را برای اجرای اهدافش که رسيدن به قدرت و رياس  دنيوی بود مناسب ديد و مريدانش را احضار 

ی نيز افزوده کرد. در هميب اوضاع هوادارانش نه تنها پش  وی را خالي نكردند، بلكه بر تعداد هواداران و

(. او با وجود کمي لشكريانش، 145: 13۱1؛ رييس نيا، 21: 1374فر،  ؛ حجازی31: 1371شد )شاملو، 

گذشتگي مريدان، به پيروزی خود در ايب نبرد اميدوار بود. در اندک زماني  ولي به خاطر شجاع  و ازجان

ی وی آمدند. ايب بار، شيخ جنيد سپاهي هزار نفر از کساني که به شيخ ارادت داشتند، به اردو نزديک به ده

شاه ايستادگي کند. در ايب هنگام، شيخ جنيد به همراه  از مريدان خويش گردآورد تا در مقابل جهان

 شد. وی وقتي  اداره مير آن زمان حكوم  شيروان توسط خليل سلطان مريدانش به شيروان حمله کرد. د
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