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چکیده
یکی از اقدامات مهم شاه عباس اول تغییرات وی در ساختار ارتش ایران بود .وی با تقویت
ارتش ،پایههای حکومت صفویه را تحکیم کرد .شاه عباس در راستای اجرای این سیاست ،پس
از فتح گرجستان و آشنایی با خصایص گرجیان ،تشکیالت نظامی جدیدی را با استفاده از نظامیان
مقتدر و با لیاقت گرجی بنا نهاد و آن را قوللر (غالمان) نامید .هدف از این پژوهش ،بررسی نقش
غالمان گرجی در ارتش صفویه در دورة شاه عباس است .در پژوهش حاضر از روش توصیفی-
تحلیلی استفاده شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که غالمان گرجی (غالمان خاصه)،
از جایگاه رفیعی در ساختار نظامی حکومت صفوی برخوردار بودهاند.
کلید واژگان :قوللر ،گرجستان ،شاه عباس اول ،صفویه.

 .1کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 .2دانشجوی دکتری تاریخ ایران پس از اسالم ،دانشگاه شیراز.

f.arjomandi71@gmail.com
omid.akhavi@yahoo.com

/   26سال ششم ،شمارة هفدهم ،تابستان 1399

مقدمه
حکومت صفویه نخستین سلسلة حاکم بر ایران پس از اسالم است که از ارتش ثابت متشکل
از غالمان مسیحی مسلمان شدة قفقاز بهره جستند .ارتباط گستردة صفویان با سایر ممالک عالم،
زمینة آشنایی ایشان با فنون و مهارتهای مختلف نظامی را فراهم ساخت .در آغاز تأسیس دولت
صفوی گرجستان از جمله نواحی مهمی بود که مورد توجه شاهان این سلسله قرار گرفت .معاصر
با عهد سلطنت شاه اسماعیل اول ،امور نظامی صفویان بر عهدة سپاه قبایلی متشکل از نیروهای
قزلباش بود .این سپاه متکی بر نیروهای سواره نظام بود و در جنگهای دورة متقدم صفوی در
جبهة شرقی و غربی با اوزبکان و عثمانیها مقابله میکرد .پس از مرگ شاه اسماعیل اول ،فرزندش
شاه طهماسب اول جانشین او شد .در این دوران سران قزلباش که در عهد شاه اسماعیل اول به
ثروت و قدرت رسیده بودند ،بنای رقابت و ستیز با همدیگر را گذاشتند .شاه طهماسب برای کاستن
از قدرت قزلباشان ،سپاه کوچکی از قورچیان که از بین خود قزلباشان انتخاب میشد را تشکیل
داد .این دستة نظامی نوین ،در عین خاستگاه قبیلگی نمونهای از یک ارتش تقریب ًا ثابت وابسته
به شخص شاه و جدا از نیروهای مرکز گریز ایلیاتی بود .اختالفات قزلباشان با یکدیگر و با شاه
صفوی در دوران فترت پس از شاه طهماسب اول به اوج رسید و زمینهساز درگیریها و انشقاقهای
مکرر در نظام حاکمیتی صفویه شد .با روی کار آمدن شاه عباس اول روند محدود سازی قزلباشان
با قدرتگیری تشکیالت نظامی قورچی همراه بود .شاه صفوی درصدد تثبیت تشکیالت نظامی غیر
ایلی قوللر برآمد .در این دوره ،شاهان صفوی توجه بسیار به گرجستان داشتند .آنان به ویژه شاه
عباس اول با حمله به گرجستان به بهانة غزا و جهاد با کفار مسیحی و با تشکیل ارتش متکی بر قوللر
که از همین گرجیها بود ،از وابستگی ارتش صفوی به نیروهای قبیلهای قزلباش کاست .به دلیل
آنکه با خصائل گرجیان آشنا شده بود ،این بار تشکیالت نظامی جدیدی بسان ینیچری عثمانی،
متشکل از اقوام مسیحی قفقازی چون گرجیان ،ارامنه ،چرکسها و غیره ایجاد کرد .این غالمان در
آینده منشأ خدمات نظامی شایانی برای حکومت صفویه شدند .در رابطه با پیشینة این موضوع،
باید کتاب غالمان خاصه نخبگان نوخاسته دوران صفوی را نام برد .این کتاب به وضعیت غالمان

در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و نظامی میپردازد .نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعة
دولت صفوی از فاروق سومر ،نویسنده حاوی اطالعاتی در مورد هدف شاه عباس اول از تشکیل
سپاه قوللر در برابر سپاه ینیچری عثمانی اطالعاتی ارائه میدهد .کتاب احسنالتواریخ ،حسنبیگ
روملو از بهترین منابع صفوی است ،نویسنده که خود از قورچیها بوده اطالعات ارزشمندی در
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مورد شرح جنگهای قورچیان با گرجیان آورده است .این منبع در پژوهش مورد نظر به صورت
مستمر استفاده شده است.
مفهوم قوللر (غالمان)
واژة قول به معنای اسیر ،مخلوق ،بنده ،عبد ،مکاتب و بندة زرخرید است .کاپوقولی نیروهای
نظامی بود که از اسرا تشکیل میشدند (« .)Rafet, 1293 A.H: 177; Kesetli, 1928: 601قول» به کسی
که در جنگ به صورت سالم گرفته و بر اساس قواعد قدیم فروخته میشد گفته میشود .انسانی
که به صورت عبد ،بنده و چاکر برای خدمت خریداریشود و کسی که زیر حکم شخص دیگری
است و شخص مذکری که فروخته شود ( .)Sami, 1317 A.H: 1106اصطالح ترکی قوللر همه جا با
لفظ عربی غالم استعمال شده است ( .)Paklın, 1993: 314قوللر افرادی مانند قورچیان که به کلیة
سالحهای مخصوص قورچیان مجهز هستند (مینورسکی .)88 :1334 ،آنها از مردم بومی کشورهای
شمالی گرجستان ،قفقاز و حتی مسکو به خدمت گرفته میشدند که از آنجا غالم میآوردند .به
این صورت که یا از کودکان به ایران آمده و یا کسانی که از والدین ساکن در ایران بودند ،انتخاب
میشدند (تاورنیه583 :1336 ،؛ نویدی104 :1386 ،؛ ثواقب (ب) .)68 :1391 ،قوللرها پس از پذیرش
اسالم در بیوتات سلطنتی تربیت شده ،خواندن و نوشتن میآموختند تا بعدها بتوانند در دربار،
کارگاهها یا ارتش خدمت کنند (شاردن211 :1345 ،؛ مینورسکی54-55 :1334 ،؛ تاجبخش399 :1378 ،؛

قدیانی.)629 :1384 ،
نقش نظامی قوللرآقاسی
قوللر آقاسی پس از مقام قورچیباشی بود که جزو امرای دولتخانة مبارکه بود .وی از اعضای
شورای جانقی 1بود و عنوان عالیجاه داشت (میرزا سمیعا7 :1332 ،؛ ثواقب (الف) .)18 :1391 ،منصب
قوللر آقاسی را شاه عباس اول صفوی تعیین نمود .شاه عباس اینان را برای اقتدار سلطنت خود به
وجود آورد (نصیری16 :1371 ،؛ فلور .)225 :1387 ،حل و فصل امور متعلق به غالمان ،ارقام و احکام
مالزمت ،مواجب ،تیول ،در هر سال و انعام غالمان میبایست به طغرا و مهر قوللر آقاسی میرسید.
بهطورکلی تمام امور مربوط به غالمان ،به صوابدید او انجام میگرفت (میرزا سمیعا.)7-8 :1332 ،
 .1مجمعی که امور مملکتی صفوی در آن رسیدگی میشد.
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ورود گرجیان به داخل ایران
نقطة شروع ورود گرجیان به ایران از آغاز تأسیس سلسلة صفویه یعنی سال  906ه.ق 1501 /م
است .هنگامی که شاه اسماعیل اول عازم نبرد با فرخ یسار پادشاه شیروان شد ،خلفا بیگ را با جمعی
روانة جنگ با گرجیها نمود .خلفا بیگ بر حسب فرمان شاه اسماعیل با فوجی از دالوران قورچی
به طرف گرجستان حرکت کرد .در این یورش ،بسیاری از گرجیان کشته و غنیمت بسیاری نصیب
لشکر صفویه شد (روملو .)62 :1357 ،در سال 922ه.ق 1516 /م بین منوچهرخان و ملک قرقره حاکم
گرجستان درگیری ایجاد شد .در این حین شاه اسماعیل دیوسلطان را به دفع منوچهرخان فرستاد.
دیوسلطان پس از چند روز نبرد ،با اسرا و غنایم فراوان از گرجستان بازگشت (عالمآرای صفوی،

419 :1350؛ روملو.)212-211 :1357 ،
قوللر در دورة شاه اسماعیل
شاه اسماعیل در سال 905ه.ق 1499 /م با فرا رسیدن بهار به فکر لشکرکشی به گرجستان
افتاد ،اما تعداد پیروانش از سیصد نفر بیشتر نبود .در نتیجه پیروانش هواخواهان صفویه را به
جهاد با گرجیها فراخواندند (خواندمیر .)107 :1380 ،با توجه به دادههای موجود در عالمآرای
شاه اسماعیل میتوان این گونه برداشت کرد که تعداد گرجیان در سپاه شاه اسماعیل بسیار بوده
است ،برای نمونه هنگامی که محمدی سلطان حاکم قراحمید که از طرف شاه اسماعیل منصوب
شده بود ،نسبت به شاه اسماعیل یاغی شد ،برای درخواست کمک نامهای به اسکندرخان ُکرد
محمودی نوشت با این مضمون که «سپاه قزلباش دور قلعة قراحمید را گرفته و کار بر من تنگ
شده است .هرگاه ایشان قراحمید را بگیرند ،تو را نیز به حال خود نخواهند گذاشت .لشکر
برداشته روانة این صوب شوید که شبیخون بر لشکر قزلباش زده ما نیز از قلعه بیرون آمده
شاید بتوانیم که ایشان را عالج کرد .و بعد از آن که ایشان را از پیش برداریم ،غنیمت بسیار از
خیمه و خرگاه رنگین و اسبهای بد و شامی و استر و شتر و غالمان گرجی همه مرصعپوش
به دست شما آمده بلند آوازه خواهید شد» (عالمآرای شاه اسماعیل .)214 :1306 ،نویسندة عالمآرای
شاه اسماعیل از غالمان نیز یاد میکند« :قریب هفتاد هزار تومان از جواهر و اقمشه و طال آالت
و سمور و زربفت و متاع چینی و خطایی و مشک و از کنیزان و غالمان گرجی و چرکس و
خواجهسرایان گرجی و هندی و اطعمه و اشربه از پی هم به خدمت نواب گیتی ستان فرستاده»
(عالمآرای شاه اسماعیل.)149 :1306 ،
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قوللر در دورة شاه طهماسب
لشکرکشیهای شاه طهماسب اول در گرجستان
بین سالهای  947 -961ه.ق 1540-1553 /م ،شاه طهماسب چهار مرتبه به منطقة گرجستان لشکر
کشید .وی در طول این لشکرکشیها اسیران گرجی ،چرکس و ارمنی بسیاری وارد ایران کرد .این
گروههای نژادی تغییرات عمیقی را در جامعة ایران به وجود آوردند و تغییرات اساسی بر نهادهای
نظامی و سیاسی کشور گذاشتند .پیش از ورود این گروههای نژادی بین عناصر ترک و ایرانی مؤسس
سلسلة صفویه بر سر قدرت نزاع بود (سیوری .)63-62 :1372 ،انگیزه و نیات شاه طهماسب در لشکرکشی
به گرجستان ،همان انگیزة نیاکانش در جهاد و غزا با کفار مسیحی (گرجی) ،کسب تجارب نظامی و
دست یافتن به غنائم از جمله اموال و اسرا بوده است (بابایی و دیگران.)8 :1393 ،
لشکرکشی اول
نخستین حملة شاه طهماسب اول به گرجستان در سال  947ه.ق 1540 /م و به بهانة «نصرت
اسالم و تقویت دین رسول» صورت گرفت .در آن زمان حاکم گرجستان کارتلی لوارصاب بود .شاه
به قلعة تفلیس حمله برد ،اما لوارصاب موفق شد از آنجا فرار کند .لشکر صفوی در تفلیس شروع به
غارت کردند و بسیاری از زنان و کودکان گرجی را به اسارت بردند .کلباد گرجی که از امرای معتبر
لوارصاب و حاکم تفلیس بود ،قلعه را تسلیم و مسلمان شد .عدهای از دالوران گرجی به سرکردگی
شخصی به نام حبش در قلعة برتیس پناه گرفتند .قزلباشان با محاصرة قلعه ،آنان را وادار به تسلیم
کردند .کسانی که مسلمان شدند نجات یافتند و باقی کشته شدند .لوارصاب ابتدا به کوه بومدکور پناه
برد ،اما همچنان تحت تعقیب قرار گرفت .شاه طهماسب نیز پس از نخستین لشکرکشی خود به
تبریز بازگشت (روملو386-383 :1357 ،؛ نویدی شیرازی.)91 :1369 ،
لشکرکشی دوم
حملة دوم شاه طهماسب به گرجستان در سال  953ه.ق 1546 /م صورت گرفت .در این هنگام
ص میرزا حاکم شروان به شاه طهماسب رسید .شاه به قصد سرکوب شورش او عازم
خبر شورش القا 
شروان شد .اما القاص میرزا با پا درمیانی مادرش طلب بخشش کرد .شاه از تقصیرات او گذشت و تصمیم
گرفت به غزای گرجستان بپردازد .شاه طهماسب مادر القاص میرزا را به همراه تنی چند از امرای عالی
رتبه به سوی القاص میرزا روانه کرد تا وی را از انجام مجدد این کار باز دارند .اما القاص میرزا پس

/   30سال ششم ،شمارة هفدهم ،تابستان 1399

از بازگشت به شروان دوباره به فکر استقالل افتاد و به دربار سلطان سلیمان اول عثمانی پناهنده شد.
بنابراین ،شاه طهماسب از راه شورهگل عازم آقشهر شد (عالمآرای شاه طهماسب88 :1370 ،؛ باکیخانوف،

ل عام مردم گرجی و گرفتن غنیمت ،بسیاری از آنها را به
96 :1970؛ بایبوردی .)43 :1349 ،شاه پس از قت 
اسارت گرفت .در اثنای راه لوان حاکم کاختی و بگرات حاکم گرجستان به حضور شاه رسیدند و مورد
لطف شاهانه قرار گرفتند به شهرهای خود بازگشتند (غفاری قزوینی296 :1343 ،؛ روملو.)409 :1357 ،
لشکرکشی سوم
شاه طهماسب به گرجستان ،در سال  958ه.ق 1551 /م برای سومین بار حمله کرد .در این سال شاه
طهماسب در شکی و شروان اردو زده بود .کیخسرو پسر قوارقواره چند تن از دالوران را به درگاه شاه
طهماسب فرستاد و اظهار داشت که واخوش گرجی ،لوارصاب و شرمزاناغلی بعضی از قسمتهای
سرزمین او را گرفتهاند و از شاه درخواست کمک کرد .از طرف دیگر در همین زمان اسکندرپاشا از
ارزروم وارد گرجستان شد .کیخسرو از تابعان و خراجگزاران شاه بود .بنابراین ،شاه طهماسب با سپاه
قزلباش به قصد جهاد با کفار از شکی عازم گرجستان شد .سپاه قزلباش گرجستان را احاطه کردند و
در آنجا به قتل و غارت پرداختند .در این حمله عدهای از مردان گرجی کشته شدند و اموال و زنان
آنان به حکم شرعی به قزلباشان رسید .جمعی از گرجیان به کوهها و غارها گریختند .عدهای نیز به قلعة
مالنکوب وارقر و قلعة درزباد و کلیساها پناه بردند .سپاهیان قزلباش به این فراریان نیز رحم نکردند
و با شدت عمل به قلع و قمع آنان پرداختند .شاه طهماسب دستور تخریب کلیساها را داد و غنیمت
بسیاری را از این کلیساها به دست آورد .بنابراین ،حاکمان گرجی که چارهای نداشتند به خدمت شاه
طهماسب رسیدند و سر تسلیم فرود آوردند (باکیخانوف99-98 :1970 ،؛ ثواقب.)186 :1383 ،
لشکرکشی چهارم
حملة چهارم شاه طهماسب به گرجستان در سال  961ه.ق 1553 /م صورت گرفت .در این
زمان ،به شاه خبر رسید که گرجیان قصد استقالل دارند و مناطق مسلماننشین از تعرضات آنان در
امان نیستند (روملو .)488 :1357 ،شاه با شنیدن این خبر با لشکری عظیم برای غزا و جهاد به طرف
گرجستان حرکت کرد .لوارصاب مهمترین دشمن شاه صفوی در سرزمینهای گرجستان بود (نویدی

شیرازی107 :1369 ،؛ روملو488 :1357 ،؛ غفاری قزوینی .)304 :1343 ،وقتی خبر حملة سپاه صفویه به
گرجیان رسید ،آنان از ترس به کوهها و جنگلها گریختند .لشکر صفویه به قتل و غارت گرجیان
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پرداخت و بسیاری از مردان ،زنان گرجی و احشام آنان را به غنیمت برد .پس از آن ،شاه طهماسب
عازم دیار گوری که پایتخت لوارصاب بود شد .در جنگی که بین طرفین درگرفت ،لوارصاب بار
دیگر گریخت و تعداد زیادی از گرجیان کشته و اسیر شدند و غنیمت بسیاری به دست آمد (روملو،

 .)489 :1357در این لشکرکشی حدود سیهزار گرجی اسیر و روانة ایران شدند .شاه طهماسب در
این آخرین لشکرکشی به گرجستان توانست امنیت نسبی را در این منطقه به وجود بیاورد (غفاری

قزوینی302 :1343 ،؛ منشی قزوینی .)209 :1378 ،گرجیها پس از فوت شاه طهماسب اول ،در صدد
خالصی از یوغ صفویان برآمدند .در طول حکومت دو سالة شاه اسماعیل دوم ،و در دوران چهار
سالة نخست سلطنت محمد خدابنده ،والیت گرجستان مستقل شد .سلطان محمد خدابنده نیروی
نظامی عظیمی برای انقیاد گرجیان اعزام داشت .داود خان پادشاه گرجستان انهزام اختیار کرد .در
این زمان سیمون برادر وی که در ایران زندانی بود به اسالم گروید و به مقام خان تفلیس رسید
(شاردن179 :1345 ،؛ حیدری گرجی.)47 :1389 ،

قوللر در دورة سلطنت شاه محمد خدابنده
پس از آنکه سپاه صفوی ،عادلگرای خان تاتار را به قتل رساندند ،برادرانش به خونخواهی وی
در سال  989ه.ق 1581 /م به طرف قراباغ حرکت کردند .اما چون با انبوه سپاه صفوی رو به رو
شدند ،بازگشتند .تاتارها مجددا ً سپاه آراستند .شاه محمد خدابنده با رسیدن این لشکرکشی دستور
داد تا سپاه صفوی برای سرکوب تاتارها اقدام کند .در حدود رود ارس دو سپاه با یکدیگر رو به رو
شدند .سرانجام پس از زد و خوردهای بسیار سپاه صفویه پیروز شد .پس از این پیروزی ،سالطین
گرجستان در حکومتشان احساس سستی کردند ،از جملة آنان سلطان الکسندر و ملک سیمون که
از بزرگان حاکمان سرزمین گرجستان بودند ،سفرایی را به منظور اطاعت از شاه صفوی به دربار
شاه محمد خدابنده فرستادند .آن سفرا با هدایا و جواهرات ،غالمان و کنیزان به حضور شاه صفوی
رسیدند (افوشتهای نطنزی110-109 :1373 ،؛ میرمحمد صادق.)38-36 :1384 ،
اقتباس شاه عباس اول از نظام ینیچری عثمانی در تشکیل نظام قوللر
با گسترش دامنة فتوحات در اروپا ،عثمانیها به نیروهای مسلح بیشتری نیازمند شدند .ینیچریهای
پیاده نظام ستون اصلی لشگر عثمانی را تشکیل میدادند .از این رو ،مقرر شد که هر سپاه عثمانی از
هر پنج اسیری که در جنگ میگرفت یکی را در اختیار دولت قرار دهد تا برای سپاهیگری آموزش
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ببیند .این اقدام سرآغاز تشکیل ینیچری بود .اساس و هستة ارتش ینیچری ،در زمان اورخان دومین
سلطان عثمانی ،تشکیل شده بود .دولت عثمانی مالیاتی انسانی بر خانوادههای مسیحی قرار داد .به
طوری که از هر خانواده یک فرزند گرفت .این مالیات را در ترکی دوشیرمه یعنی مالیات بچهها
میگفتند .وی پس از تعلیمات نظامی ،از آنان سپاه تازهای ساخت که فقط سلطان را فرمانده خود
ت هزار
میدانستند .تعداد ینیچریها در زمان سلطان سلیم اول ،دوازد ه هزار نفر بود ،اما بعدها به بیس 
نفر رسید (اوزون چارشیلی ،1368 ،ج573 :1؛ یاغی36 :1382 ،؛ حجازیفر99 :1384 ،؛ باصری.)99 :1391 ،
ت
نیروهای قزلباشی که پس از سلطنت شاه عباس اول در اختیار وی قرار داشتند ،شامل شص 
هزار سوار بود .این نیروها فقط از رؤسای خودشان اطاعت میکردند .در نتیجه ،قدرت کلی در
دست آنها بود ،شاه عباس برای رفع این مشکل تعداد نفراتی را که هر قبیله مسئول بود تا تحویل
بدهد را به دو قسمت تقسیم کرد .شاه صفوی نیرویی تشکیل داد که شامل ده هزار سوارهنظام و د ه
هزار پیاده نظام بود .شخص شاه این نیروها را اداره و مقرری به آنها پرداخت میکرد .این عملکرد
شاه مخصوص ًا تقلیدی از ینیچری (ینکیچری) عثمانی بود و بهنام تفنگچیان نامیده میشدند .این
نیرو از گرجستان و ارمنستان وارد دین اسالم شدند .شاه عباس در ایجاد تشکیالت نظامی ،چه در
زمینة سازمان قوللر و چه در تشکیالت تفنگچی ،تشکیالت نظامی عثمانی را الگوی خود قرار داد
(سومر181 :1371 ،؛ سایکس251-250 :1380 ،؛ پیگولوسکایا و دیگران.)515 :1353 ،

قوللر در دورة شاه عباس اول
اختالفات و درگیریهای قزلباشان در نظر شاه عباس ،در هنگام جوانیش باعث بدبینی وی
از قبایل قزلباش شد ،از جملة این بدبینیها به واقعة قتل مادر شاه عباس و قتل حمزه میرزا برادر
وی که با بیرحمی دالکی او را کشته بود میتوان اشاره کرد (دالواله279 :1384 ،؛ صفری85 :1370 ،؛

فلسفی ،1347 ،ج .)162 :1بنابراین ،شاه عباس قلع و قمع قزلباشان را برای حیات سلطنت خود الزم
دید .زیرا میدانست که فقط قورچیهای قزلباش هستند که میتوانند با اقتدار سلطنتی مقاومت و
مخالفت نمایند .در نتیجه ،اصالح ساختار نظامی از سال  997ه.ق 1588 /م آغاز شد .شاه عباس در
برانداختن قزلباشان بسیار کوشید و بعضی از امتیازاتشان را لغو کرد و به غالمان قفقازی داد (تاورنیه،

582 :1336؛ آقاجری .)14 :1389 ،او پس از فتح گرجستان و آشنایی با خصایص گرجیان ،فکر تشکیل
سپاهی مطیع از آنان را در سر پروراند .وی با وارد کردن عناصر گرجی به تشکیالت صفویان،
خون تازهای در رگهای تشکیالت فرسودة صفویان تزریق کرد .شاه صفوی برای جلوگیری از
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شورش مجدد قزلباشان و همچنین برای مطیع کردن آنها ،فرزندان خردسال ارامنه ،گرجی و چرکس
را جایگزین آنان کرد که آنها را غالمان شاهی نیز مینامند .آنان از کودکی در دربار صفوی تعلیم
و تربیت شدند .شاه عباس از افراد مقتدر و با لیاقت این غالمان تشکیالت نظامی جدیدی بهوجود
آورد ،زیرا هدف شاه عباس از تشکیل سازمان قوللر یا غالمان ،ایجاد موازنة قدرت در برابر
ترکان قزلباش بود (سومر .)181-180 :1371 ،بنابراین ،غالمان ،جانشین رجال قزلباش در مناصب مهم
لشکری و کشوری شدند (بابایی و دیگران.)8 :1393 ،
سیاست مذهبی شاه عباس تسامح و تساهل مذهبی با سایر ادیان و مذاهب بود ،زیرا تدبیر شاه
عباس آن بود که بتواند گرجستان ،ارمنستان و آذربایجان را در نخستین فرصت از تصرف عثمانی
خارج کند .از این رو ،با ارامنه ،گرجیان و دیگر مسیحیان بیش از گذشته ،به خوبی رفتار میکرد.
اما ناآرامیهای پیدرپی گرجستان که علت اصلی آن تحریکات و افزونطلبیهای عثمانیها بود،
باعث شد تا پادشاه مقتدر صفوی در طی چندین لشکرکشی به آنجا حمله کند .چنانکه در سال
 1012ه.ق ،شاه عباس برای آنکه آذربایجان را از تصرف عثمانیها بیرون آورد ،به آن سرزمین
حمله و تبریز ،ایروان و نخجوان را تصرف کرد ،امیر گرجستان کارتیلی (گرگین خان) و امیر
گرجستان کاختی (کاخت) با پیوستن به اردوی نظامی شاه عباس ،خراجگزار دولت صفوی شدند .تا
ده سال بعد ،امیران خراجگزار گرجستان هر بار با هدایا و پیشکشهای فراوان ،غالمان و کنیزکان
گرجی به حضور شاه عباس میرسیدند و یا یکی از افراد خانوادة خود را با تحف و هدایای گرانبها
به دربار پادشاه صفوی اعزام میکردند .چندی بعد با سرپیچی امیران والیتهای کارتیلی و کاختی
از شاه عباس و نقض پیماننامة صلح آماسیه میان ایران و عثمانی در سال  961ه.ق والیتهای
گرجی کارتیلی ،کاختی و مسق به ایران واگذار شد و مناطق باشی آچوق ،کوریال و دادیان جزو
توابع عثمانی گردید .اما نافرمانی دو شاهزادة گرجی لوارصاب خان و تیموراز (طهمورث) امیران
والیتهای کارتیلی و کاختی از شاه عباس ،پادشاه صفوی را به لشکرکشی گرجستان مصمم نمود.
چنانکه شاه عباس طی نامهای به پادشاه عثمانی (سلطان احمد خان) ،ضرورت جنگ و غزا با کفار
مسیحی را انگیزة اصلی لشکرکشی خود به گرجستان دانسته است .شاه عباس با لشکرکشی به خاک
گرجستان ،لوارصاب خان و تیموراز امیران یاغی به عثمانی پناهنده شدند .چندی بعد لوراصاب
خان اظهار اطاعت کرد ،اما تیموراز خان با تحریک سلطان عثمانی بر مواضع مخالفت خود با دولت
صفوی پایداری کرد و در طی جنگهایی توانست بسیاری از سرداران و سربازان سپاه صفوی را
به قتل برساند (موسوی و دیگران.)109 :1394 ،
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پس از آن شاه عباس اول در سالهای  1015ه.ق1606 /م و  1016ه.ق 1607 /م بر والیت
شروان دست یافت و در سالهای  1022ه.ق 1613 /م و  1023ه.ق 1614 /م در گرجستان
یغماگری و کشتار راه انداخت .گروهی از مردم شروان و اسیران گرجی را نیز به خراسان ،مازندران
و گیالن فرستاد ،به خصوص هنگامی که به آباد ساختن مازندران همت گماشت و در آنجا بندرها و
شهرهای جدیدی مانند اشرف و فرحآباد بنا کرد ،جمعی از گرجیان را که در کار زراعت و تربیت
کرم ابریشم آزموده بود به آن سرزمین کوچ داد .شاه عباس بسیاری از گرجیان را به فرحآباد انتقال
داد ،به طوری که بیشتر مردم فرحآباد و اشرف در زمان وی گرجی بودند .شاه برای آنکه گرجیان،
ارامنه و سایر مهاجران غیرمسلمان در مساکن تازة خود آسوده و خرسند باشند ،به هر خانواده پول،
زمین ،وسایل کشت و زرع ،گاو و گوسفند داد .هر فردی در آنجا به همان پیشه و کار خود در وطن
اصلیش مشغول بود .بازماندگان گرجیها هنوز در گرجی محلة اشرف ساکن هستند (فلسفی:1347 ،

ج195-194 :1؛ حیدری گرجی59-57 :1389 ،؛ آقازاده و آهنگر.)4 :1395 ،
شاه عباس اگرچه نیروهای قوللر را استخدام کرده بود ،اما همچنان احترام قزلباشان را در ظاهر
حفظ میکرد .آنتونی شرلی سفیر دربار شاه عباس اول این موضوع را در سفرنامة خود به خوبی
بیان کرده است :او هنگامی که وارد اصفهان میشود ،حاکم اصفهان با جمعی از قزلباشان شهر
به استقبالش میروند .این موضوع بیانگر آن است که قزلباشان در دولت صفوی قدرتی هرچند
کوچک داشتهاند (شرلی .)147 :1387 ،شاه همچون گذشته به مشورت با قبایل قزلباش میپرداخت
و ساختار قبیلهای قزلباشان نیز مانند سابق بود .جایگاه امرای قبایل استاجلو ،شاملو ،افشار ،ترکمان
و غیره را اروجبیگ با اشراف و دوکهای اروپایی نزد پادشاهان آن کشورها مشابه میداند (بیات،

 .)67 :1338شاه عباس نسبت به این سپاه غالمان مهر خاصی داشت و افراد برگزیده را در آن جای
میداد .این غالمان همگی افراد دلیر و پر جرأتی بودند .نژاد گرجی در همه جای ایران پراکنده شد،
زیرا شاه عباس از زمانی که گرجستان را فتح کرد ،افراد بیشماری را از آنجا به ایران کوچ داده بود.
شاه عباس آنان را به کار گمارد .آنها نیز چنان پیشرفتی کردهاند که اغلب کارها در این دوره دست
آنان بود (شاردن ،1345 ،ج  .)213-212 :8شاه تمام این افراد را نیز به تجهیزات نظامی مجهز ساخت.
غالمان در مواقع خاصی میتوانستند از کاله قزلباشی استفاده کنند .تعداد غالمان شاه سی هزار نفر
هستند که از بین آنها پانزده هزار نفرشان سپاهی هستند (دالواله .)277 :1384 ،شاه عباس حکومت
سرزمینهای مهم و ادارة بسیاری از امور را به دست آنان سپرد (جنابدی .)716 :1378 ،وی که با
کمک رؤسای قبایل قزلباش یعنی مرشدقلیخان به حکومت رسید ،تصمیم گرفت با ایجاد نیرویی
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از غالمان سلطنتی (قوللر) ،با خودسریها ،استقاللطلبیهای قزلباشان و قورچیان مقابله کند .شاه
صفوی مشاغل نظامی را بیشتر در دست غالمان و فرزندان آنها متمرکز کرد .بعضی از آنها از
خانان و سلطانهای مهمی بودند که از جملة آنها میتوان امامقلی خان امیراالمرای فارس را شمرد
که از سرزمین گرجستان بود؛ همچنین یوسف خان ،حاکم شیروان پسر یکی از ارامنه؛ رستم خان،
حاکم قزوین از گرجیان تازه مسلمان شده؛ فریدون خان ،حاکم استرآباد چرکس؛ و قرچقای خان
سپهساالر ،پسر یکی از ارامنه مسیحی (دالواله 240 :1384 ،و 280؛ شرلی.)199 :1387 ،
تضعیف قدرت سران قزلباش
دوران قدرت و نفوذ ایالت و قبایل تا زمان شاه عباس ادامه داشت .مشاغل و امور مهم مملکتی
همیشه در دست این قبایل بود .اما به مرور آنان سر از اطاعت شاه برتافتند و به خودسری پرداختند،
در نتیجه شاه برای کاهش قدرت سران قزلباش ،خاندانهای قدیمی را طرد کرد و رؤسای قبایل
قزلباش را که بر امور کشور حاکم بودند از میان برداشت .شاه عباس ،موروثی بودن مشاغل را از
میان برداشت و به هرکس از هر طبقه و مقامی که شایستگی و لیاقت داشت ،کارهای بزرگ واگذار
و قدرت قزلباشان را به این صورت تضعیف کرد (تاجبخش .)368 -367 :1378 ،قزلباشان که بدنة اصلی
نیروی نظامی صفوی تا پیش از شاه عباس بودند ،از آن پس دیگر به عنوان منابع اصلی نیروی
نظامی محسوب نشدند و نیروهای جدیدی وارد تشکیالت نظامی صفوی شد (صفتگل.)82 :1381 ،
صرف نظر از تمام این مسائل باید گفت که قزلباشها هنوز برتری خود را حفظ کردهاند .نیروهای
نظامی که شاه عباس به ارث برده بود ،به استثنای نیروی نسبت ًا کوچک قورچیها ،به صورت یک
سپاه دائمی نبود .بر اساس نظام متداول شاه به هنگام نیاز از رؤسای مختلف قزلباش درخواست
نفرات سپاهی میکرد (دالواله280 :1384 ،؛ پورایران.)116 :1384 ،
معرفی دو تن از فرماندهان بزرگ گرجی شاه عباس و نقش مؤثرشان در امور نظامی
 .1اهللویردی خان :شاه عباس مقام فرماندهی غالمان سلطنتی (قوللر آقاسی) را تقویت کرد و
پس از یولقلیبیگ ،اهللویردیخان را که به داشتن رأی ،عقل و سرداری سپاه ممتاز بود ،جانشین وی
کرد .شاه امور سپاه غالمان را به دست وی سپرد .شاه عباس همچنین حکومت فارس را که همیشه
مقام حاکمان باشوکت بود را نیز به وی سپرد .اهللویردیخان هنگام انتصاب با اعطای «طبل و علم» و
«لقبخانی» نیز مفتخر شد .سپس به آنها اقطاع و حقوق شایسته (اقطاعات و ادرارات عمده) نیز داده
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شد و «وزیر و مستوفی خاصی» را نیز برای تمشیت امور آنها مأمور کردند (جنابدی716 :1378 ،؛ برن،

 .)44 -43 :1383اهللویردیخان در زمان شاه عباس اول به فرماندهی کل قوا رسید ،به مقامی که از لحاظ
اهمیت هیچ کس را یارای برابری با آن نبود ،منصوب شد (دالواله .)366 :1384 ،اهللوردی خان از جمله
امرایی بود که شاه عباس را در نقشة قتل مرشدقلی خان استاجلو که سعی داشت بر شاه تسلط پیدا کند
یاری نمود .پس از اجرای نقشة قتل ،اهللویردی بیگ به حکومت گلپایگان رسید .حکومت ناحیة
گلپایگان به کسی داده میشد که منصب قوللر آقاسی ،یعنی فرماندة غالمان شاهی را نیز داشت .به
دلیل آنکه حکومت این ناحیه در سال  997ه.ق 1588 /م به اهللویردی بیگ داده شد ،میتوان نتیجه
گرفت که وی در این سال مقام قوللر آقاسی نیز داشته است (حسینی استرآبادی144 :1366 ،؛ برن:1383 ،

 .)44اهللویردی خان در ساختار نظامی صفویه ،سهم مهمی داشت .در  1005ه.ق 1596 /م شورش
طایفة افشار را سرکوب و سال بعد نیز شاهویردی خان ،اتابک شورشی را دستگیر کرد و به قتل رساند.
در سال  1007ه.ق 1598 /م در نبرد شاه عباس با ازبکان (رباط پریان) شرکت و در تصرف هرات
شاه عباس را یاری کرد .از دیگر کارهای اهللویردی خان ،جنگ با پرتغالیها در سواحل خلیجفارس و
دریای عمان بود .وی در  1010ه.ق 1601 /م بندر گمبرون (بندرعباس) پایگاه پرتغالیها را محاصره
کرد (مهدوی .)83 :1350 ،در  1011ه.ق 1602 /م اهللوردی خان بغداد را محاصره کرد ،اما به دستور شاه
عباس که در این زمان برای جنگ با عثمانیها در آذربایجان به سر میبرد ،دست از محاصره کشید و
به اردوی شاه پیوست .در سال  1013ه.ق 1605 /م به امیراالمرایی کل سپاه شاه عباس برگزیده شد
و در مأموریتی ،به شهر وان سپاه برد و پس از نبردهایی با چغال اوغلی ،فرماندة نیروهای ترک ،او را
وادار به عقبنشینی کرد (منجم یزدی.)281 :1366 ،
 .2اما م قلیخان :پس از مرگ اهللویردی خان که از سرداران با کفایت و منشأ خدمات مهمی
در دورة شاه عباس بود ،شاه امیراالمرایی فارس ،خوزستان و کوهگیلویه و سپهساالری ایران را به
امام قلیخان تفویض کرد .وی در سال  1010ه.ق 1601 /م به جزایر بحرین لشکر فرستاد و آن
جزیره را که تا آن زمان در قلمرو حکومت هرمز در دایرة نفوذ دولت پرتغال بود را گرفت .امام
قلیخان از آنجا غنایم فراوان برای شاه به خراسان فرستاد (حسینی منشی430 :1385 ،؛ جنابدی:1378 ،

858؛ ثواقب .)3 :1389 ،امام قلیخان در زمان حیات پدرش اهللویردی خان در بیشتر لشکرکشیها
همراه شاه عباس حضور داشت .از جمله وی در سال  1012ه.ق 1603 /م در شورشی در الر که به
سرکردگی زاهد یعقوب و حاجی حسن رخ داد شرکت داشت (منجم یزدی243 :1366 ،؛ رفیعی و بمانی،

 .)50 :1391در سال  1021ه.ق 1612 /م ،اهللویردی خان پسر خود امامقلیخان را به تسخیر جرون
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فرستاد ،لیکن امام قلی توفیقی در تسخیر این منطقه به دست نیاورد .در همین سال امیراالمرای
فارس درگذشت و امامقلیخان به جای پدر بیگلربیگی فارس شد .امامقلی بار دیگر در سال 1023
ه.ق 1614 /م به جرون لشکر کشید و این بار آن دیار را فتح کرد .وی قلعة پرتغالی آنجا را خراب
کرد و به جای آن در نزدیکی قلعة عباسی ،بندر جدیدی ساخت که آن را بندرعباس نامیدند .امام
قلیخان در سال  1029ه.ق 1619 /م به دستور شاه عباس برای تسخیر قلعة درون مأمور شد.
وی موفق شد قلعه را به تصرف درآورد (سروده فدری123-112 :1384 ،؛ حسینی استرآبادی:1366 ،

216؛ حسننیا .)84 :1390 ،امام قلیخان در سال  1013ه.ق 1604 /م به دفع آشوب اعراب احمدی
پرداخت .امامقلیخان در سال  1027ه.ق 1618 /م به فرمان شاه عباس به ارمنستان رفت .وی این
سفر را به منظور نظارت بر امور کردها و گرجیها که علیه دولت صفوی شورش میکردند ،انجام
داده بود (منجم یزدی269-268 :1366 ،؛ فیگوئروا.)162 :1363 ،
نتیجهگیری
از آنچه که بیان شد میتوان نتیجه گرفت که در حکومت صفویه تنشهای موجود بین امرای
قزلباش و زیادهخواهیهای آنها در عرصة سیاسی ،ضرورت تغییرات در ساختار نظامی صفویه از
جانب شاه عباس را ایجاب کرد .اختالفات و درگیریهای قزلباشان در نظر شاه عباس و به خصوص
در زمان جوانی او باعث بدبینی وی از قبایل قزلباش شد .در نتیجه وی تضعیف قدرت قزلباشان را
برای حفظ سلطنت خود واجب دید .پیشینة ورود گرجیان به داخل ایران به دورة اجداد شاه عباس
باز میگردد .شاه عباس از زمانی که گرجستان را فتح کرد با خصائل گرجیان آشنا شده بود .وی
با وارد کردن عناصر گرجی به تشکیالت صفویان ،خون تازهای در رگهای تشکیالت فرسودة
صفویان تزریق نمود .شاه صفوی برای مطیع کردن قزلباشان ،فرزندان خردسال ارامنه ،گرجی و
چرکس را جایگزین آنان کرد .این گرجیان که به غالمان خاصه معروف شدند به زودی ارزش
نظامی خود را نشان دادند که از جملة آنها اهللویردیخان و پسرش امامقلیخان بودند .شاه عباس از
افراد مقتدر و با لیاقت این غالمان تشکیالت نظامی جدیدی بهوجود آورد .این غالمان به زودی
لیاقت خود را در امور نظامی و ارتش نشان دادند و مصدر خدمات شایانی برای دولت صفویه شدند.
بعضی از آنها در شمار فرماندهان بزرگ شاه عباس اول صفوی درآمدند.
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