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191  )از ورود اسالم تا هجوم مغوالن(گاهي به تاريخ سياسي ـ نظامي شهر تميشهن

  

  

  

  

  

  

   تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار
  )از شاه تهماسب تا پايان حكومت صفوي(

1دكتر محمد رضا قنادي
 

  2مريم غفاري

  دهچكي

 فقط جلوه هاي خاصي بود  ،تضاد و تعارض ميان سران و سرداران قزلباش با صاحب منصبان ايراني
همين . ي گوناگون بروز يافت كه پس از فتح ايران توسط اعراب تا انقالب مشروطه به صورت ها

وي در پي تحكيم فرمان روايي خويش . تضاد هنگام به قدرت رسيدن شاه اسماعيل نيز وجود داشت
 بهره ر راستاي حفظ و استحكام قدرت خودآگاهانه و در رويكردي توطئه گرانه ، از اين تضاد د

 و در عصر محمد خدابنده با تنش هاي قبيله اي قزلباشان در عصر شاه تهماسب ادامه يافت. جست 
عصر شاه عباس در واقع عصر تحديد قدرت قزلباشان و .  رويكردي نو به خود گرفت  ،قتل ملكه

عصري كه عنصر ترك  . بودجاي گزيني نيروي سوم به جاي قزلباشان  و ايجاد مناصب جديد نظامي
 دو عنصر پاياني نداشت و گويي دشمني اين. و تاجيك در تقابل با گرجيان و ارامنه ظاهر گرديد 

تنش و تعارض در عصر شاه سليمان و  به خصوص شاه سلطان حسين ادامه يافت و با قتل لطفعلي 
 طومار سلسلة صفويه با هجوم افغان در اثر تزلزل در ساخت  ،خان و فتحعلي خان اعتمادالدوله

  . در نورديد و عاملي شد براي انحطاط و فروپاشي دولت صفويه  ،اداري

   .ترك ، تاجيك ، گرجيان ، ارامنه ، شاه عباس ، شاه سلطان حسين : واژگان كليدي

                                                 
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري. 1
   ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرريكارشناس ارشد تاريخ. 2
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192  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

   درباري-تضاد و تعارض هاي قومي

  )از عصر شاه تهماسب تا پايان سلطنت شاه سلطان حسين(

 ده سال و سه ماه  ،به جاي پدرش اسماعيل نشست. م1524./ق930تهماسب كه در 
 ةي قزلباش بود كه در وجود او حاكم بالقواو تحت قيوميت يكي از امرا. سن داشت

كشمكش قزلباشان رقيب، براي نظارت بر قدرت مدت ده . دولت صفوي را مي ديد
ه به مدت سرانجام تهماسب اقتدار خود را چنان اعمال كرد ك. سال به طول انجاميد

   ) .87 : 1380 و ديگران ، يبنان( سال به حكومت پرداخت52
 قدرت در دربار صفوي آغاز ةدشاهي شاه تهماسب مبارز از همان اولين سال پا

 و در  ، مهم ، با ايرانيان صاحب مقامةسران زياده خواه قزلباش در دو جبه.  گرديد
دست آوردن قدرت انحصاري به مبارزه ه  براي ب ،ميان خود با اميران قدرتمند قزلباش

نظارت «را با عنوان هاي مورخان صفوي باالترين مقام دربار شاه تهماسب .  برخاستند
 طوالنيتعداد كساني كه در دوران .  ذكر كرده اند» وزير«و يا » وكيل«،  »ديوان اعلي

 نفر بودند 12را داشتند بالغ بر » نظارت ديوان اعلي«پادشاهي شاه تهماسب مقام 
   .)46:  1364،  تركمان(

ين محمد  خواجه جالل الد ،هنگامي كه شاه تهماسب به تخت پادشاهي نشست
 قمري در اولين سال 930 به سال  او. ، نظارت ديوان اعلي را بر عهده داشت تبريزي

. ) 159:  همان ( در آتش سوزانده شدپادشاهي تهماسب به دستور ديوسلطان روملو
:  1357 ، روملو ( گماشتشاه تهماسب قاضي جهان قزويني را به نظارت ديوان اعلي

 لوري ة او را در قلع ، بودي كه وكيل صاحب اقتدار، سلطان روملو  ولي ديو ؛)185
چون شاه تهماسب به قاضي .  زنداني كرد و ميرجعفر ساوجي را به وزارت گماشت

 او را از زندان  ، شاه تهماسبي، پسر عمو  عبداهللا خان استاجلو ،جهان عالقه مند بود
نبرد خانگي بين   .)159: همان ،  تركمان (اد كرد و به نزد شاه تهماسب آوردآز

، باعث زنداني شدن قاضي  خصوص جنگ روملوها با خاندان استاجلوه  ب ،ها قزلباش
 ةكنندن هاي خانگي بين امراي قزلباش تعيي گويي جنگ.  گرديدجهان در گيالن 
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193  .. . تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار

 آن شاه جوان توانست بر امور  ، كه پس از ده سالكشوري ، سرنوشت كشور بود
  . تسلط داشته باشد

نگيز ميرجعفر ساوجي با كشته شدنش توسط حسين خان شاملو در سرنوشت غم ا
،  قمي (ن او شد قمري رقم خورد و احمدبيك نور كمال اصفهاني جانشي938سال 
 ، او  قمري941 شاه تهماسب پس از كشتن حسين خان شاملو در سال  .)218:  1383

ت اهللا خوزاني را  النجق زنداني نمود و ميرعنايرا از وزارت بركنار كرد و در قلعة
   .)244:  ، همان روملو (ن او ساختجانشي

پس از آنكه مظفر سلطان براي ديدار با سلطان سليمان پادشاه عثماني، گيالن را در 
 به  و قاضي جهان از زندان آزاد شد قمري به سوي آذربايجان ترك كرد ،941سال 

به اتفاق امير سعدالدين   شاه او را  .)364  :، همان قمي (دحضور شاه تهماسب رسي
امير .   امور بپردازندةعنايت اهللا خوزاني مقام وزارت داد كه با مشاركت يكديگر به ادار

 زير قفس مظفرسلطان آويخته و به آتش كشيده  ، پس از چندي ،عنايت اهللا خوزاني
 قاضي جهان به طور انفرادي مدت پانزده سال وزارت شاه تهماسب  ،از آن پس. شد
   .)373:  ، همان روملو ( عهده داشتهرا ب

 وي در  ؛ شايستگي و كارداني قاضي جهان اتفاق نظر دارندةمورخان صفوي دربار
گويي شاه تهماسب نسبت به پيشرفت وزير احساس  .  كشور مهارت تمام داشتةادار

ولي ظاهراً .  غبن و حسادت مي كرد و سعي نمود تا دست او را از كارها كوتاه كند
قاضي نيز با درايتي كه .  وي را عزل نكند، ورده بود تا قاضي زنده است قسم خ

 قمري 955 در سال  و نسبت به كم توجهي شاه به خود، پيري را بهانه كرد ،داشت
   .)337:  ، همان قمي (رفتاستعفا داد و شاه نيز استعفاي او را پذي

اجه جالل الدين محمد ، خو  ايرانياني كه قرباني انتقام جويي قزلباش شدةاز جمل
ديو سلطان روملو از خردسالي شاه تهماسب بهره جست و سرانجام به .  تبريزي بود

 ، همان قمي(» ده و زنده آتش زدندبوريا پيچي«بخت را در   نگونةدستور او خواج
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194  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  ، هنگامي كه سوزش شعله هاي آتش را احساس كرد ، او كه طبع شعر داشت .)جا
  :  خود خوانداين بيت را مناسب حال

  ن باشدچنيردگي بالكوي كوخانه دركسي       من گرفت آتش بالدركويگرفتم خانه در
   )156: قمي ، همان (

 بلكه به  ،سرپيچي قزلباشان از حكومت با كشته شدن محمد تبريزي تمام نشد
 او را همراه با دو  و بستند كمر به قتل حبيب اهللا ساوجي،توطئه اي كه ترتيب دادند

شاه تهماسب براي رفع تنش ميان عناصر ). 136/4 : 1333،  خواندمير (شتندپسرش ك
قزلباش و ايراني، فرماندهي سپاهيان شاملو را به جاي اميري از اين قبيله به بهرام ميرزا 

) وكيل( را به نيابت شاه  ، يعني قاضي جهان قزويني ،محول كرد و باز يك ايراني
 جاه طلبي ها و تحريكات ة كه در نتيجيزرگ خطرات ب ،بدين نحو.  منصوب نمود

اما به هيچ وجه .  ، دفع گرديد امراي قزلباش براي حكومت و مملكت پيش آمده بود
  . گاه مجال بروز يافت ه بلكه با شدت متفاوت گ ،مرتفع نگشت

، قدرت   كه بانويي با اراده ،، همسرش مهدعليا گذاري محمد خدابنده با تاج
.  به حكمراني پرداخت را در دست گرفت و، قدرت پادشاهي ددوست و جاه طلب بو

خود بروز داد كه اميران  از اجراي آنها چنان توانايياو در صدور دستورها و نظارت بر 
:  ، همان قمي(» ر قزلباشسپهدار لشك «كش قزلباش كه تاب نمي آوردند زني گردن

مهد عليا قدرت و صالبت .  هاي او را به مورد اجرا مي گذاشتند  فرمان ،گردد) 656
هيچ مهمي بي عرض و «هاي او نبود و  چنان بود كه احدي را ياراي مخالفت با فرمان

ميرزا سلمان جابري اصفهاني . ) 348:  ، همان تركمان(»  عليه فيصله نمي يافتةاشار
 با حمايت  ،كه با زيركي و شايستگي خود توجه مهدعليا را به خود جلب كرده بود

گشت و پايه ) 348:  همان(» طنه و اعتمادالدولهل حيث االستقالل ركن السمن«وي 
ع امرا و اعيان لشكر مجمو«هاي نفوذ او در اركان كشور به گونه اي استوار گرديد كه 

  . )662:  ، همان قهي (»دند بندگي او را بر دوش مي كشيقزلباش غاشية
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195  .. . تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار

 ايرانيان در دستگاه اداري ها دشمن بود و از منافع مهد عليا با منافع قزلباش
نخست بر تخت نشاندن :  تمام اعمال مهد عليا متوجه دو هدف بود.  حمايت مي كرد

كشته و را ، دوم انتقام گرفتن از مير سلطان مراد كه پدرش  پسر محبوبش حمزه ميرزا
، اشخاص  براي رسيدن به هدف اول.  او را در مازندران غصب كرده بودامالك 

خان خانم و خالوي وي و پسر  پري.  ه سد راه خود مي ديد به كشتن دادمختلفي را ك
 سه اردوي  ،براي رسيدن به هدف دوم خود.  كوچك اسماعيل از اين جمله بودند

 فرستاد و عاقبت  ،پياپي بر سر ميرزا خان كه به جاي پدر فرماندار مازندران شده بود
از عواملي بود كه آنان را بر آن داشت  يكي  ،تنفر سران قزلباش از اين عمل. كشته شد

  .)541  :1381،  هولت (دتا از شاه بخواهند كه مهد عليا را از قدرت بركنار كن
، انتظار قدرت نمايي  سران قزلباش كه با انتخاب فرد ضعيفي چون محمد خدابنده

 مهد عليا را بر نمي تافتند و از آن ةهاي يك جانب  تصميم گيري ،بيشتري داشتند
واكنش قهرآمير مهد عليا در برابر نافرماني اميران قزلباش در نبرد با .  اراضي بودندن

 موجب گرديد سران  ، اقدام او در كشتن ميرزاخان حاكم مازندران وتركان عثماني
  بپردازند براي دفع مهدعليا به چاره جوييشوند وقزلباش به يكديگر نزديك 

  گروهي از توطئه گران قزلباش طي سبب ،به همين . ) 85 : 1381  ،پارسادوست(
:  ، همان تركمان(د ر كشنامه اي از شاه خواستند تا مهدعليا را از موضع قدرت به زي

  .)588:  1372  ،واله اصفهاني(دند قزلباشان بر كشتن مهد عليا اصرار ورزي.  )181
 سران توطئه گر ة با حملد و قزلباشان را در خود نديةشاه ناتوان توان مقابله با توطئ

ا را  مهد علي سرا حمله كردند و آنان گستاخانه به درون حرم.ه رو شد قزلباش روب
   .)185:  ، همان تركمان( خفه نمودند

با كشته شدن مهد عليا توسط سران قزلباش، خانه هاي اهل مازندران و هم چنين 
   .)699:   همان ،قمي (ان را قزلباشان تاراج كردند اكثر ايرانيةخان
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نخست .   امراي قدرتمند قزلباش بودة غصب قدرت به وسيلقتل ملكه به معناي
 به خصوص به دليل  ،تركمانان نفرت شديدي را كه به اشراف ايراني مي ورزيدند

ها قبل در حكومت مركزي و ساير ادارات  جايگاه قدرتمندي كه ايرانيان از مدت
تحت تعقيب ، خصوص مازندراني ملكه  هحاميان ايراني و ب.   آشكار كردند ،داشتند

در اين ميان فقط جان و مال كساني در امان بود كه از حمايت امراي .  قرار گرفتند
  . )337:  1352 مر ،روي ( شدندمقتدر تركمن برخوردار مي

ها نزد قزلباشان  كشته شدن مهد عليا واجد اهميت بسيار و گواه فرو ريختن ارزش
قتل ملكه در حكم غصب قدرت .   حفظ قدرت خويش بودو توجه انحصاري آنان به

به سبب ، ، نفرتي عليه اشرف ايراني  اول از همه. از سوي رهبران متنفذ قزلباش بود
 قدرت را در حكومت مركزي و شاخه هاي ديگر تشكيالت ديواني ةاينكه مقامات عالي

صاً هواداران مخصو، در اثناي سركوبي و قتل ايرانيان .  از آن خود كرده بودند
 ، فقط آنهايي جان سالم به در بردند كه تحت حمايت امراي  مقتولةمازندراني ملك

   .) 72:  1384،  كمبريج(قدرتمند تركمان بودند 
ها قرار   مورد حسادت قزلباش ،، ميرزا سلمان، وزير ايراني با كشته شدن مهد عليا

.  دو دليل به جايي نرسيدتالش ميرزا سلمان براي بازگشت به گذشته به .  گرفت
 بحراني سياسي و نظامي سعي در ايفاي نقشي برجسته در امور ة او در هنگام ،نخست

ازبكان در  ،و دولت صفوي از جانب عثمانيان در غرب.  سياسي و نظامي داشت
، حكومت ضعيف سلطان محمد شاه به  در داخل. شرق، سخت زير فشار بود 

 و به دسايس جناح هاي  ،رخصت نشو و نماقزلباش ب منازعات ميان گروه هاي رقي
اما درست در همين مواقع بحراني بود .  داد گرجي و چركس فرصت لگام گسيختگي

مي شدند و همزمان از نفوذ عناصر ن به استيال بر دولت صفوي متمايل كه قزلباشا
انسته گاه نتو  قزلباشان هيچ ،دوم.  ايراني در دستگاه اداري مركزي كاسته مي شد

، يا در مورد ميرزا   تصدي منصب وكيل به دست يك ايرانيةبودند خود را با انديش
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197  .. . تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار

. ، سازش دهند  ولو به ظاهر با لقب وزير ، اختيارات يك وكيلةكنند  غصب  ،سلمان
 ةمنصب وكيل در آغاز حكومت شاه اسماعيل اول پيوند تنگاتنگي با سازمان صوفيان

     از نظر قزلباشان حق خاص ايشان دانسته ليل ،همين د، و به  جنبش صفوي داشت
مي دهد  تاريخ دستگاه اداري صفويان تا آن زمان بدون استثناء نشان تحليل .  مي شد

،  يا اختيارات آن را غصب مي كرد شد ، كه وقتي يك ايراني عهده دار مقام وكيل مي
  . )256:  1380 ، سيوري( از دست او بود فكر و ذكر قزلباشان فقط خالصي

زاده حمزه ميرزا در  ميرزا سلمان وزير از زماني كه دختر خويش را به عقد شاه
 خود را از خاندان سلطنتي مي شمرد و با استفاده از ضعف نفس شاه  ،آورده بود

با اركان از اين رو ،   مطلق باشد ؛رواي  مي خواست فرمان ،عهد محمد و جواني ولي
عهد را   تندي و خشونت رفتار مي كرد و شاه و وليدولت و سران طوايف قزلباش به

ديد سرداران و بزرگان  به صدور احكام و دستورهايي كه بر خالف ميل و صواب
 منابع جاي ابهام نمي گذارند  .)106/6 : 1369 ، فلسفي(خت مي انگي بر   ،دولت بود

.  وده است اصلي رنجش قزلباشان ب ، سرچشمةكه دعاوي ميرزا سلمان در امور نظامي
 كه سپاهيان سلطنتي با شورشيان خراسان  ، قمري991پس از نبرد غوريان به سال 

 آشكارا اميران قزلباش را به اط را به كنار نهاد و، ميرزا سلمان احتي درگير شده بودند
قزلباشان پس از آگاهي از تصميم ميرزا .   در انجام وظيفه و سركشي متهم كردقصور
نوشته اند هنگامي كه سرداران قزلباش در كشتن  . قتل او گرفتند تصميم به  ،سلمان

  :  اين شعر را سرود ،وزير اصرار داشتند

  ستچيم غوغا بهرعشقيةدر ازل ما كشت       چيست  كشتن ما بهربراين همه غوغا اي
  ).107: فلسفي، همان( 

د قتل وزير نشان داد كه شكاف بين ايرانيان و تركان در دولت صفوي طي هشتا
مساعي .  بود  از ميان نرفتهاين زمان ، همچنان  تااز آغاز سلطنت شاه اسماعيل، سال 

شاه اسماعيل اول براي در هم شكستن تفوق قزلباشان ازطريق انتصاب يك نايب 
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 كه قدرت اداري و نظامي را با هم  ،ي، به عبارتي ايران غير تركمن) وكيل(حكومت 
 كه  چنان.جه مانده بود  بي نتي ،نج بار امتحان و تالش به رغم پار داشته باشد ،در اختي

 در زمان وي نيز  ،البته.   اين مقصود توفق نيافت يافتنشاه تهماسب اول نيز در انجام
، با مرگ   اما از زماني كه اولين تالش در اين راهل شاه وجود داشت ؛منصب وكي

   دهي نظامي دخالت  ديگر هيچ وكيلي در امور فرمانل منجر به شكست شد ،وكي
 حساسيت در واقع خيالي اميران تركمن در مورد فرماندهي  ،به هر حال.  مي كردن

حتي اگر به وكيل .   خاتمه نيافت ، يك وزير ايراني جاه طلبانةنظامي و مقاصد نظامي
 يك فرمانده  از آنجا كه اسراي تركمن اطاعت از فرمان شد ،منصب نظامي محول نمي

 حتي  ؛ براي امتيازات نظامي خود مبارزه مي كردند ،مي دانستندگ و عار ايراني را نن
 همدلي و اتفاق نظر براي افزايش اعتبار  ،در زماني كه به حكم دور انديشي سياسي

  ،قتل ميرزا سلمان .)344:  1353  ،رويمر (د بودآنان در برابر دشمنان خارجي مفي
  :  به دنبال داشت به قرار زيرنتايج مهمي

نفاق بنيادين ميان ترك و ايراني در دولت صفوي تند و تيز و دشمني يكي با  .1
 . ديگري به همان شدت زمان تأسيس دولت صفوي در هشتاد سال پيش بود

 زير  در، از اينكه مجبور به خدمت ، نحبگان جنگي تركمان اميران قزلباش .2
يادآور خصومت مشابهي اين امر .   بيزار بودند بي نهايتدست فرماندهي ايراني شوند،

 قمري 918 در سال  ،، وكيل نجم ثاني از جانب قشون قزلباش با فرمانده ايراني شان
 .  كه به شكست و مرگ وكيل انجاميدبود

.  ر ديوان بودوها و ام  وزير تنها رسيدگي به حسابة، وظيف از ديد قزلباشان .3
 اما ميرزا سلمان با اتخاذ  ؛دآنان به انجام اين وظيفه از جانب تاجيكان اعتراض نداشتن

نقش فرماندهي نظامي و دخالت در امور دولتي به روشني از ديد ايشان اختيارات يك 
  .)256:  1380،  سيوري ( دادوكيل را به خود اختصاص مي
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، حمزه ميرزا كه آن هنگام نوزده ساله  پس از كشته شدن ميرزا سلمان وزير مقتدر
وي با انتخاب عده اي از .  امور دولتي قدرت پيدا كرد به صورت روزافزون در  ،بود

    ة گرفتار دست ،خوارگي  مجالس شراب باسران جوان قزلباش براي مصاحبت
به سخنان كساني كه به مسائل سياسي چندان آشنايي او .  قزلباش هاي قزوين شد

  ،ندهيي در امر فرماه جايعزل و نصب فرماندهان و جاب.  نداشتند گوش فرا مي داد
 ها با تكلوها عثمانيان را به تبريز سرازير ساخت و اندكي پس از آن عده اي از قزلباش

حمزه ميرزا در پراكندن شورشيان و .   قزوين را به تصرف درآوردندهمدست شدند و
 ولي سال بعد در اوضاع و احوالي  ،استيالي بر برادر خود تهماسب ميرزا توفيق يافت

  . دمبهم و تاريك كشته ش
اگر نظام اداري صفويه به صورت عمودي و به شاخه هاي خاصه و عامه و 

 و ، ارمني  صفوي تا هنگام ورود عناصر گرجية جامع ،تقسيم شده بود ،ممالك
، بين دو نژاد   دوم قرن دهم به صورت افقي بر طبق مميزات نژاديةنيمچركس در 

تنش بين اين دو عنصر .   بود و ايرانيان تقسيم شده ،، يعني تركان قزلباش سسؤم«
، مي توانست خالق و منبع قدرت  ، اگر مهار آن در دست بود  صفويةمهم جامع

 كه  ، مي توانست نيروي گريز از مركز ايجاد كند ،در غير اين صورت.  كشور باشد
      ،از زمان شاه تهماسب به بعد.  مي كرد  هم گسيختكي تهديد  ازجامعه را به

 صفوي با اتخاذ سياست انتقال پسران صاحب منصبان قزلباش به دربار روايان فرمان
و تاجيك ها ها ، سعي در تضعيف حد فاصل ميان ترك  سلطنتي براي تعليم آنان

اين تعليمات نه تنها شامل .  هاي قبل به دقت رعايت مي شد كه از زمان، داشتند 
شي و نويسندگي را هم شامل ، بلكه تعليم نقا بود» مردان شمشير«فعاليت هاي مناسب 

 اتخاذ اين ةدر نتيج.   طرز تفكر قديمي بوددارايهاي  مي شد كه مورد تحقير قزلباش
، در زمان شاه عباس اول گروهي صاحب منصب جوان قزلباش وجود داشت  سياست

، دانش آموخته تر و  كه از قزلباش هايي كه به اصل ايلياتي خود نزديك مانده بودند
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 ر و در نتيجه از دانش و توانايي الزم براي تصدي مشاغل اجرايي در بخشبا فرهنگ ت
   .)166:  1366،  سيوري (»ان بود ، برخوردار بودند هايي كه تا آن زمان خاص ايراني

 صريح بين يدر دولت صفوي تفكيك) ق.ه 955 -1038(قبل از شاه عباس اول 
 و مقام هاي كشوري و -  بود قبايل تركمنة اول به عهدة كه در وهل-مناصب نظامي

 قرار  ايرانيانييعني،   كه مناصب اخير در اختيار وابستگان بومي ،مذهبي وجود داشت
تحقيقات جديد نشان داده است كه چنين .   كه غالباً تاجيك خوانده مي شدندداشت ،

 تنها براي  . اوضاع و احوال آن زمان نيستة دربار، داوري درستيبرداشت هاي كلي 
.   بيان كرد ، خالف اين نظريه ، شاه اسماعيل مي توان موارد متعدد مهميعهد

منصب (واگذاري مناصب باالي درباري و ديواني و نيز رهبري عالي نهادهاي مذهبي 
اما وقتي فردي مثل .   با تقسيم مذكور موافقت دارد ،به اشراف ايراني) صدراعظم

 ديگر چنين موردي منطبق با ، قاضي محمد كاشي همزمان صدر و امير مي شود
   .)302:  ، همان رويمر (ست ثابت نيةضابط

 وكيل شاه كه منصب كه  ،زماني آشكارتر شد،  ثابت قاعده ايعدم رعايت 
 تعلق پيدا  ، هر دو به يك شخص، به يك نفر ، منصب وزير اعظم ، واميراالمراء بود

 پس از  .، ايراني بود ام اين مقةشيخ نجم الدين مسعود رشتي اولين دارند.  كرد
  ، معروف به نجم ثاني ،احمد خوزاني  باز يك ايراني ديگر به نام يار ،درگذشت وي

با دو مسئوليت نظامي و كشوري در يك زمان به جانشيني او تعيين گرديد تا از نفوذ 
  . ها كاسته شود قزلباش

راني كه در شاه عباس اول با تدبير و سياست هاي عملي و قاطع توانست بر بح
 اين كار وي سال ها طول كشيد و  .، فايق آيد آغاز سلطنت او ايران را تهديد مي كرد

مهم ترين معضل .   متحمل شكست ها و عقب نشيني هاي زيادي شد ،در خالل آن
، دشمني امراي تركمان بود كه تا مرز جنگ داخلي كشيده شده  در ايام جلوس شاه

 آنان در  بود كه پيشينيانا در نهايت ناشي از خدماتيگفتني است كه قدرت آنه.  بود
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 صفوي انجام داده ة حكومتمقام سپاهيان طريقت اردبيل در روزگار تأسيس و توسع
  ، بين شاه در مقام مرشد اعظم طريقتگذشتة ة رابطةل ، مسئ در اين زمان ،البته. بودند

     ديدي نيست كه عقايد  و تر ، ديگر مطرح نبود ،و قزلباشان به عنوان مريدان او
 و اما اينكه  ؛ شاه اسماعيل اول در نزد شاه عباس اعتبار و شأني نداشتةدين ساالران

، بدان معني نيست كه اين   كاهش پيدا كرده بودمذهبي پيشينتوانمندي پيوندهاي 
  اقدامات و .  پيوندها كامالً فراموش شده و يا اهميت خود را از دست داده بود

اما .   بودگذشتهگر زوال و افول اين پيوندهاي   هاي فوق الذكر امرا نمايانفعاليت
 زماني شروع شد كه شاه عباس در هر كجا كه  ،ب و پيوندهان مناصانحطاط واقعي اي

   .)78:  ، همان رويمر ( را واگذاشتپيشين آداب و سلوك  ،رداقتضا ك
يش سريع قدرت وزير بود ا به معناي افز ،شان ها از موقعيت مسلط سقوط قزلباش

 ةتمركز بيشتر ادار. ، ايراني بود ساالري قرار داشت و بنا بر عرف ديوانكه در رأس 
  ديوانة، بر عهد امور كشور در زمان شاه عباس اول كاري بيشتر حتي بيشتر از گذشته

 شد، معموالً به وي اعطاء ميدر اين زمان  از القابي كه  ،ساالري نهاد و مقام برتر وزير
  .  آشكار مي گرديد

 ه، دو فرماند  باالي ساختار اداري صفويهةبراي جانشيني وكيل و اميراالمراء در رد
 و تفنگچي  ،ر غالمانا فرمانده لشكقوللرآقاسي ي:  جديد براي دو سپاه جديد مي يابيم

      جانشين اميراالمراء  هاكدام از اين مقام هيچلكن .  داران آقاسي يا فرمانده تفنگ
، شاه  براي اين منصب.  عنوان فرمانده كل تمامي نيروهاي مسلح صفوي نشدندبه 

ساالر با  عباس مقام جديد صدر لشكر را ايجاد كرد و بعدها لقب قديمي ايراني سپه
 ؛اين نام ها پيروزي عناصر تاجيك را در كشور مي رساند.  همان مفهوم از نو زنده شد

، اهللا وردي   غالم گرجي ،كسي كه به اين مقام رسيداما جالب اينجاست كه اولين 
 شاه عباس از  ،با اين سياست.   بود ،، قرچقاي خان  و نفر بعدي غالم ارمني ،خان
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بروز اختالفي كه در صورت انتصاب يك ترك يا ايراني به مقام فرماندهي عالي گريز 
   .)79:  1366،  سيوري( ، اجتناب كرد ناپذير بود

 نشان از تحديد  ،ضي از سران قزلباش در عصر شاه عباس اولكشته شدن بع
 صفوي عهده دار سركوبي نهايي و كامل حكومتشاه عباس در .  قدرت آنان بود

اقدامات وي در تشكيل .   شدموروثي پدر ةقدرت قزلباشان و دستيابي به قدرت مطلق
عد از شاه تهماسب  كه با ايجاد هرج و مرج ب ،ها  وي با قزلباشةنيروي سوم و مبارز

باعث شده بودند قسمت زيادي از كشور دوباره ، تا به قدرت رسيدن شاه عباس اول 
 و ثابت كرده بودند كه اهميتي براي اين مقام  ،به دست ازبكان و عثماني ها بيفتد

هاو افزايش   موجب تنزل چشمگير قدرت قزلباش ،پادشاهي صفويه قايل نيستند
 پيروزي ايرانيان در اين نبرد طوالني قلم و شمشير  ،بارت بهتر و به ع ،قدرت ايرانيان

  .  ساالري قرار داشت  كه نماد آن افزايش قدرت وزير بود كه در رأس ديوان ،گرديد
 به رغم اهميت در  ، پس از اصالحات شاه عباس ،بازسازي اشرافيت نظامي

 در ساختار گر يك عنصر اشرافي دي شدننبايد موجب فراموش، خوري كه داشت 
 ة طبقه بندي چهارگان .ساالري ايراني يعني تاجيكان يا اعيان ديوان:  اجتماعي گردد

بعدها از ) يانديني و روستاي، اشرافيت  اشرافيت نظامي، شاه ( پيش از اسالم ةجامع
 ة به دو طبقديني در زمان سلجوقيان اصالح شد و اعيان و اشراف غير نظري لحاظ

الگوي تاريخي . ، تقسيم گشت  يعني تشكيالت كشوري ،ب قلمارباب شمشير و اربا
 سلجوقي ة، در اوايل دور خاص ايرانيان،  و ارباب قلم  ؛ خاص تركان ،ارباب شمشير

.   در زمان صفويان با پويايي جديد در هم آميخت ،اين تنش سنتي.  تكوين پيدا كرد
 مركزي را در مقابل آزادي  كه حكومت ، شايد بر اثر ايدئولوژي تشيع ،عناصر تاجيك

        تقويت مي كرد و به توسعه و بالندگي دولت ملي ايران ياري » فئودالي«عمل 
 صفوي شرايط مطلوبي براي تحصيل قدرت و ة، در ساختار اجتماعي دور مي رساند

اين شرايط مطلوب به قدري گسترده بود كه .  موفقيت نسبت به ادوار پيشين پيدا كرد
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اسازگاري روزافزوني را بين ارباب شمشير و قلم و واقعيت هاي تاريخ مي توان ن
 بدون  ،هر دو عنصر در پي غصب وظايف همديگر بودند.   صفوي دريافتةدور

:  ، همان بناني و ديگران (رداينكه بگذارند وظايف خودشان مورد هجوم قرار گي
206(.  

.   به سلطنت رسيد ،ه صفي به اسم شا ، نوه اش سام ميرزا ،پس از مرگ شاه عباس
زينل .   و خدمتكاران دربار به قتل رسيدنددولت وي بسياري از برجستگان ةدر دور

 ة سرداران اليقي بودند كه بر اثر توطئةخان شاملو و طالب خان اعتمادالدوله از جمل
 ر مهلكي بر پيكةكشته شدن عيسي خان قورچي باشي ضرب.  دربار به قتل رسيدند

  از خلع يد ،در واقع،  فاتح هرمز  ،قتل امام قلي خان. وارد آورد  صفويحكومت 
  .) 58:  1336،  تاورنيه (ت تركمان بوداشرافي

 كشت و كشتار قزلباشان تا حدودي كاهش پيدا  ،آمدن شاه عباس دوم با روي كار
 تحكيم دولت شاه عباس ة ماي ،»وزير اعظم « ،وجود ساروتقي در مقام صدارت.  كرد
 سنتي معافيت ة وي با خطرهاي ناشي از تغيير پادشاه در برابر اياالت از وسيل. شد

 دربار و اياالت را بدون استثناء ةرتب  ماليات استفاده كرد و مأموران عاليةسخاوتمندان
، از اين نظر كه تغيير پادشاه بدون   با اعمال اين سياست .در منصب خود ابقا نمود

درستكاري و امتناع . ، موفقيت مطلوب حاصل گشت تناآرامي يا شورش انجام گرف
برخورداري وزيراعظم از .  از رشوه گيري از فضايلي است كه او را بدان ستوده اند

شايد تحقير .   افراد زيادي را با او دشمن كرد ، اين اعمال گرفتناين صفات و انجام
 اموال شدن ، سختگيري بي حد در اخذ ماليات و جلوگيري از حيف و ميل مردم

 كه سرانجام توطئه اي به رهبري جاني خان  ، زيرا ملي او كاسته بودة، از وجه دولت
 وزير را در  ،وي با همدستي عده اي. شاملو قورچي باشي عليه او صورت گرفت

  . خانه اش به قتل رساندند
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204  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

، سليمان   صفويپسين آهنگ انحطاط در زمان دو شاه  ،با مرگ شاه عباس دوم
.  سرعت و شتاب بيشتري گرفت)  ق1105 – 35(و سلطان حسين )  ق1105-1077(

هر دو از پادشاهان ضعيف النفس و سست عنصر بودند كه بر عرض و طول حرم مي 
ترين عالقه اي به امور  كوچك    ،گسار بود سليمان كه دائم الخمر و مي. افزودند

.  در واقع مرد ميدان نبود شاه .)88:  ، همانگران  و ديبناني ( نداشت نظام دولتي
، قدرت     ت و جسارتجرئ،   يعني توانمندي ،صفاتي كه از قبل ناقد آنها بود

، او را از هر نوع  ، ابتكار و عالقه به امور ملي و مملكتي ،  انضباط گيريتصميم 
در ( وزراي اعظم ة گزارش روزان ،با گذشت ساليان.  كاميابي و موفقيت باز مي داشت

مهدي بود كه وزير اعظم شاه عباس دوم هم بود و پس از مرگ او  رزا محمدآغاز مي
 ميرزا محمد طاهر وحيد قزويني اين سرانجام كرد به وزارت رسيد و ةشيخ علي زنگن

،   به شاه كه طبق معمول بايد هر روز صبح صورت مي گرفت ). مقام را صاحب شد
 بي حد شاه و درباريان و ةعالق. ) 119:  1384،  تاريخ ايران صفويان ( گرفتكاستي

 قتل تاجيكان كاست و سلطنت در ة از توطئ ،سرا به عيش و عشرت خواجگان حرم
حرم پناه گرفت و مكاني مناسب براي دسايس بعدي در عصر شاه سلطان حسين 

  .  گشت
 انحطاط و فروپاشي دولتي است كه مينورسكي آن را ةعصر شاه سلطان حسين دور

  .)88:  1334،  مينورسكي (ه كرده است و حضور موريانه تشبيبه عصاي سليمان
، براي آخرين بار تضاد و تقابل عناصر ترك  حضور افاغنه در پشت دروازه هاي ايران

ساالر و  علي خان سپهة لطفدفاع خالصان.   آزمون نهايي سپردةو تاجيك را به بوت
، باعث نارضايتي  و سلطنت صفويه از ايران  ،علي خان اعتمادالدوله فتح ،ة اوبرادرزاد

دو را فراهم ساخت و شاه  مقدمات قتل آنو  نفوذ سلطنتي شد درباريان و عناصر ذي
، راه را براي  دو با قبول قتل آن) 48:  1328،  مرعشي(» دانش تهي ز غفلت پر ز«

  . ورود افاغنه به اصفهان هموار ساخت
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205  .. . تاجيك در عصر صفويه وض قومي عناصر تركتضاد و تعار

  نتيجه گيري

هاي نخست   در دولت صفوي از همان سالبي شك نشانه هاي تضاد و تعارض را
ويژه شكل گيري قلمرو بزرگ دولت ه پس از دستيابي اين اتحاديه به قدرت و ب

شايد بتوان نخستين وجه تعارض ميان اشرافيت ايراني و .  صفوي مي توان ديد
    از ) قائم مقام پادشاه(قزلباش را در تغيير منصب وكالت نفس نفيس همايون 

، گماشتن امير نجم الدين مسعود زرگر دشتي به جاي حسين  ها ه تاجيكها ب قزلباش
ها با امير نجم ثاني در  ، عدم همكاري قزلباش ، تحديد قدرت قزلباشان بيگ هللا شاملو

ها و  به جاي قزلباش...) ، ارمني  گرجي(گزيني نيروي سوم  ، جاي برابر ازبكان
.  سراغ گرفت، ها  توسط قزلباشمردان ايراني  كشته شدن بعضي از سران و دلت

، پسرش   نخست پادشاهي شاه تهماسب اول قزلباشان در دهةهاي قبيله اي تنش
ن از اي.  به اوج خود رسيد،  و دو سال اول پادشاهي شاه عباس اول  ،محمد خدابنده

، قرن  كشاكش و تعارض ميان   قرن نخست پادشاهي صفوي و دولت قزلباشرو ،
   حل معضل  كه شاه عباس به منظورآنجا ؛ تا  بود هاباشسلطنت صفوي و قزل

 ها  عثماني كشور توسط غربياالت اشغال شدةحاضر به از دست دادن اي، ها  قزلباش
 اما پس از مرگ وي، دشمني دو عنصر ترك و تاجيك به وجهي ديگر ادامه .شد 

شته شدن افراد  با ك به عنوان نگهدارندة حكومت ،يافت و تدريجاً نقش عنصر قزلباش
  .گرديد  ، دچار افولاليق و كاردان ايراني
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