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 بصخو ةدور بدربار بهامتوا دستورنامه ةعيدر آ يآداب هان،

 1عيرف يمشهد يعل

از رس ا ت و  ياان در بخ   عم دهري ا يس لطنت يه انظام يومتك ه از س اختار حك  يريتصو :دهكيچ
ز در  ن ي ه هم ه چك است « مطلقه يمراتبسلسله ينظام سلطنت» يك يمايوجود دارد، س يخيتار يهايبررس
با  يخيان اسناد و متون تارين، در ميرد. با وجود ايگيم سرچشمه مكفرد حا يماتِ شخصيت از تصميدر نها

ر يه تص وك م يش ويرو ما  داب و س نن مش ورت روب هي و  يمشورت يدال بر وجود نهادها يشواهد متعدد
ه در ك  يمش ورت ين نهاده اي از ا يك يده د. يارائ ه م يران يا يدر درباره ا يريگمياز نظام تص م يزريد

ل جلسات  ن كيتش ياد شده و حتيبه صراحت از  ن  يموجود در دربار صفو ي داب دربار يهادستورنامه
 ةنيش ين مقال ه نخس ت ب ه پي اس ت. در ا« يج انق يمجمع امرا»راه بوده، هم يخصوصفات بهيبا  داب و تشر

ف ي ن پرداخت ه ش ده و پ ز از ارائ ه توص  يريگلكش يو چزونز يدر دوره صفو« يجانق»سنت  يخيتار
ن مجم ع ب ا ي جلس ات ا ي،  داب برگزار«يجانق يمجمع امرا»ارات ياخت ةان و حوزكاز ساختار، ار يوتاهك

 ي، م ورد بررس يص فو ةمانده از دور يجابه  ي داب دربار يهاموجود در دستورنامه يهاتوجه به گزارش
 قرار گرفته است.
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Background and Rules of Procedure of “Jānaqi” Among the Senior 

Officials of the Safavid Royal Court 

Ali Mashhadi Rafi1 

Abstract: The common perceived image of the Iranian monarchies in most of the 

historical studies is still the image of an “Absolute Monarchy”, in which all decisions 

originated in personal wills of the monarch. Nevertheless, we are facing plenty of 

evidences in a notable number of historiographies that approve the existence of 

consultancies and advisory councils or even some established rules of procedure for 

consultation among senior officials and the monarch. These facts illustrate a different 

image of the decision-making process at the courts of the Iranian dynasties throughout 

the history. An obvious example of such advisory councils is “Majma-e Omaray-e 

Jānaqi” in Safavid era, with regard to which there was a special protocol for convening 

and consultation. This research is firstly aimed at reviewing the background of the 

tradition of “Jānaqi” (Consultation) in Safavid era and then illustrating a clearer image of 

the rules and procedure of the respective council for Jānaqi by means of describing its 

structure and scope of work on the basis of the information and references obtained from 

the existing rulebooks of the Safavid royal court. 

Keywords: Consultancy, decision-making system, Safavid royal court, Majma-e 

Omaray-e Jānaqi, bureaucracy. 
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 مقدمه
 زب ان در هك  اس ت نو يفارس در يمغول ةواژوام يك «كيجان» و «يجنق» ،«يجانق»

 ب ا ن ح ال،يا با. مانيپ و عهد و قرار هم و روديم ارك به مشورت يمعنا به هم مبدأ
 در ص رفاً مقص د زبان در هك است اركآش متون، در واژه نيا اربردك موارد به توجه
 ب ه يامروز يفارس يهافرهنگ در هك ي وربه است؛ رفتهيم ارك به نخست يمعنا
 ,Doerfer) است آمده مشاوره و اشكنك مشورت، ،ينيبمصلحت مانند يگوناگون ينامع

  يان وق اي در ب 2خيالتنوار زبدةنمونه، در  يبرا 1.(280 :282-1963
ر ب ه ي به ص ورت ز« رتمشو»و « ينيبمصلحت» يدر معنا يجانق ةق. واژ1129سال 
 ار رفته است:ك

 و خراس ان ع زم ب ه اصفهان ن[ ازيحسسلطانرقاب ]شاه كمال نواب تكحر مقدمه [ در...]
 به خانيقليصف شدن شتهك و ستكش خبر چون هكآن نيقزو به آمدن و قندهار و هرات ريتسخ

 كمال نواب تكحر بر يهمگ يرأ دولت انكار و امراء مصلحت و يجانق از بعد د،يرس اصفهان
 آم ده نيق زو به ردهك تكحر اصفهان از خراسان ةاراد به خود دهيد كتدار گرفته، قرار رقاب

: 1366، ي)مس توف [...ش وند ] خراس ان روانه آنجا از نموده، تيجمع ا راف قشون نيقزو در هك
123.) 

 و كاوزب  خ انعب اداهلل ف وت از بع د  يح وق ايدر تشر يخ عباسيتارن در يهمچن
ش آم ده ب ود، يپ  او ينيجانش  ةلئمس سرق. بر 1006ه در سال ك يسرش و اختالفاتپ

 آمده است:« مشورت»و « اشكنك» يدر معنا يجانق ةواژ
 و ج د اب اعن و انديپارس ا خواج ه اوالد از هك دلدارخواجه و بلخ مكحا انالق رخاني[ م...]

 هك  هس ت گم ان نشوند بلخ داخل دافر. گفتند نموده اتفاق اند،بوده تيوال آن نواب زاده بزرس
 ه زار پ انزده خزان ه از رده،ك [ ي]ج انق يجنق گريديك با آب نارك در پ . رسد هم به يفتور

                                                           

. با ايتن حتا ، است در معناي يکساني آمده (jānği)ي جانق و  (janği)يجنق يهاصورت بهدر متون مختلف  واژه نيا 1
است؛ زيرا در عمدئ موارد به اين صورت آمده و تنهتا « جانقي»، همان شکل تر اين واژهرسد صورت متداو به نظر مي

آمده استت. عتالوه بتر آن، صتورت تغييتر « جنقي»به صورت  تاريخ عباسي وروزنامه مالجال  و  آراي عباسيعالمدر 
 را ايتن واژه شيخو ۀنامسفر در شاردنتوان يافت. براي نمونه، هاي اروپايي نيز مييافتۀ اين واژه را در برخي سفرنامه

  .141: 1329وموسوي و بابايي،  است آورده «ichengui» صورت به
 بتنمحمدمحستن كتابي در قالب تاريخ عمومي است كته در ستدئ دوازده قمتري توستط  خيالتوارزبدة  2

وران زنتدگي د تتامستوفي نوشته شده است. مطالب اين كتاب وقايع جهان را به صورت مختصر از ابتتدا  ميمحمدكر
 گيرد.مؤلف در برمي
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 (.166: 1366، يزدي)منجم  [...نمودند ] حصه هم با و گرفتند جن  و نقد تومان
 يخيارن واژه در مت ون ت ي و موارد استفاده از ا ين معانيتر به اقيدق يالبته با نگاه

م وارد  يتم ام كه فص ل مش ترك اف ت يتوان درير است، ميه مشابه دو مورد اخك
ن راه حل است؛ يافتن بهتري يبرا يز در مشورت جمعيش از هر چين واژه، بياربرد اك
 ز در خود مستتر دارد.ياد شده را ني يمعان يار تمامكآش يه به  رزك

 يمطالعات ةنيشيپ
 عن وان به كينورسيم ريميوالد از توانيم يصفو دوره رانيا خيتار يمطالعات ةحوز در
 در يو. ب رد ن ام انيصفو يومتكح و يادار سازمان يليتحل يبررس شگامانيپ از يكي
 هك ) عايس م رزاي م ةنوش ت كالملورة كتي يقيتطب ةمطالع با 1943 سال

 ريس ا ب ا( اس ت ب وده يص فو درب ار يدوازده قم ر ةس د يدرب ار رج ال از احتماالً
 هك  نوش ت رساله نيا بر يقاتيتعل آن، عصرهم يخيتار يهاگزارش و هاينگارخيتار
 ب ه يصفو ومتكح يادار سازمان عنوان با( 1361سال ) رانيا در آن انتشار زمان در

 ب ه ياقيس  ري دب محم د توس ط كالملورة كتي ةشد حيتصح متن همراه
 1.ديرس چاپ
 1346 سال در پژوهدانش يمحمدتق ران،يا در اثر نيا انتشار از شيپ گر،يد يسو از
 ةش د حيتص ح ةنس خ انتش ار ب ه نس بت ات دانش گاه ته راني ادب دهكدانش مجله در

 در آن ب ا همزم ان و ب ود ردهك  اق دام يانصار يجابر يعايرف رزايم كالملو دستور
 عص ر ةرس ال دو نيا د،يرس چاپ به مجله همان در 1346 بهمن در هك يامقاله قالب
 در يبزرگ  گام خود نو  در هك ردك سهيمقا گريديك با يقيتطب رتصو به را يصفو
   2.بوده است انيصفو يومتكح و يادار نظام ةحوز در يكالسك متون يبررس

 م تن از ياافت هينو يه ابخش اف زودن و افش ار ر ي ا ينيب ازب ب ا اد شدهي حيتصح
 معارف مجله در 1361 سال در مجزا  وربه بار يك زين آن از شيپ هك كالملو دستور

 عن وان ب ا يامجموع ه اول جل د قالب در 1310 سال در بعدها بود، دهيرس چاپ به
                                                           

1 Mirzā Samiʿā (1943), Taḏkerat al-moluk ، facs, ed. and tr. V. Minorsky as Tadhkirat al-mulūk: A 

Manual of Safavid Administration (ca. 1137/1725) ، London.  
د ح محمتيصتحت ،یحکومت صنفو یتيکرة الملوک: سازما  ادار  ،1302و عايسم رزايم 2

تهتران: انتشتارات  ،ايتن: مستعود رجبشتر  و تعليقتات متترجم ي،نورستکيم ريميوالد قاتيشر  و تعل ي،اقيس ريدب
  .ريركبيام
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از  1.اس ت دهيرس  چ اپ به يخيتار مناب  و اسناد مجموعه يفرع عنوان و خيتار دفتر
دوره  يوانس االريد يهااد آن در پژوهشيت زين رساله با توجه به اهميگر، ايد يسو

ل يح محمداس  ماعيب  ه تص  ح 1316ب  ار در س  ال  ي  كر ي  اخ يها، در س  اليص  فو
 1396گ ر در س ال يانتشارات وزارت امور خارجه و بار د ياز سو كيوفسكنيمارچ

 و ايآس  يه افرهنگ و ه ازبان مطالعات ةتوسط مؤسس« ندوك كينوبوا»ح يبه تصح
توجه  ةه نشان دهندكده است يو به چاپ رسكيتو يخارج مطالعات دانشگاه قا،يآفر

ق ي موث ق از  ر يب ه متن  يابياد شده و ت الش آنه ا در دس تيگران به رساله پژوهش
 نسخ موجود از آن است. يح انتقاديتصح
دانشگاه  يانسان و علوم و اتيادب دهكدانش هينشر در لوميرح وسفي 1363 سال در
 انيص فو يادار س ازمان درب اره ياافت هينو ةنس خ يمعرف  به يامقاله قالب در زيتبر

 تابخان هك در ينخجوان نيحس حا  و محمد حا  يهامجموعه يبررس در هك پرداخت
- مجد يفتح رسول ةواسط به بود، ينگارفهرست حال در زمان آن در هك زيتبر يمل

 ني ا در ل وميرح. بود شده يمعرف يو به و آمده دست به -مجموعه نيا نگارفهرست
 هك  رس اله ني ا داده اس ت ش انن داده، ارائ ه هك يشواهد و نيقرا به توجه با مقاله
 ب ر افاغ ه يالياس ت زم ان ش ده، در نوش ته  ينومجل  يرينص ينقيعل رزايم توسط
 و س اختار نظ ر از هم و است شده نوشته نيقزو در هيصفو ومتكح ةادام و اصفهان

 يانصار  يمحمدرف كالملو دستور ةرسال دو با سهيمقا قابل نگارش كسب نظر از هم
: 1363 ل و،ميرح) اس ت عايسم رزايم كالملوة ركتي و كالمماليمستوف
 يس  و از 1361 س  ال در را نس  خه ني  ا ةش  د حيتص  ح م  تن ادام  ه، در يو .(10-11

 ب ه هيصفو نيسال  دوره مواجب و القاب عنوان با مشهد يفردوس دانشگاه انتشارات
 يص فو دول ت يادار يراس كبورو يمطالع ات ةحوز بر ياريبس ريتلث هك رساند چاپ
 2.اشتگذ

 يس اختار نظ ام درب ار ييبا موضو  بازنم ا يه رساالت مختصركادشده يسه متن 
« يجانق يمجم  امرا»با نام  يمجل  مشورت يكباشند، وجود يم ياواخر دوره صفو

                                                           

: ، تهتران1افشتار، ج ايترج تصحيح ، تاريخي منابع و اسناد مجموعهو تاريخ ، دفتردستور الملوک  ،1327رفيعا و ميرزا 1
 افشار. محمود دكتر موقوفات بنياد

لتو، مشتهد: انتشتارات تصتحيح يوستف رحيم القاب و مواجب دوره سالطين صتفويه، ، 1301علينقي نصيري و ميرزا 2
 دانشگاه فردوسي مشهد.
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ن ي ش از ايه ت ا پ كقت، با وجود آنياند. در حقگزارش داده يصفو ةرا در دربار دور
در « ردنك  يج انق»، اص طالح يص فو ةدورمان ده از  يبه ج ا يخيز در متون تارين

ادشده يار رفته بود، اما انتشار سه اثر كش مشخص به يوبمك ياد شده، به نحوي يمعنا
نام  نيمشخص به ا يافهيبا وظ ينهاد دربار يكبه وجود  ياركه شامل اشارات آشك

 ياصطالح مشخص دربار يكعام به  ةواژ يكاز « يجانق» يبودند، موجب شد معنا
 مشخص شود. يترقيل و مفهوم آن به نحو دقيدتب

 ةدرب ار يق يتحق: يج انق مجم  » عن وان ب ا يامقاله 1319ز ييان، در پاين ميدر ا
 جم ال ديب ه قل م س  اس الم خيت ار مطالعات فصلنامه در «يصفو دربار يعال يشورا
بودن د ب ه ص ورت  ردهكه نگارندگان تالش كد يرس چاپ به ييبابا  اهر و يموسو
 مس تقل يدربار يمشورت مجل  يك به عنوانجانقي  يامرا مجم  يصر به معرفمخت

 از را ين مجل   مش ورتي ا ،يخيرتا هداشو بر تكيه بابهردازن د و  يدر دربار ص فو
 ةن، مقال  ي  ب  ا وج  ود ا .دهن  د ارقر سيربر ردمو آن يهادكرركا وعضا ا م،نا حيث

 يب ات اداريات آداب و ترتي زئن نهاد پرداخت ه و ب ه جيا يلك يادشده تنها به معرفي
رس د ين رو، ب ه نظ ر مي رده است. از اكتوجه ن يدر دربار صفو يمعطوف به جانق

ب ا اش ارات موج ود در  يخيموج ود در من اب  ت ار يه اق گزارشي توان ب ا تطبيم
آداب  يبرخ  ي، به معرف يصفو ةمانده از اواخر دور يبه جا يدربار يهادستورنامه

  پرداخت. يدوره صفودر  ين سنت درباريا

 ان كنه، ساختار و اريشيپ
در  يبا عنوان ج انق يمربوط به وجود مجال  مشورت كاند يهابا توجه به گزارش

رد ك گونه اس تنباط نيتوان اي، ميموريو ت يلخانيا يهامربوط به دوره يخيمناب  تار
 يه اومتكحمانده از  يبه جا يسنت ية، بر پايصفو ةدر دور يريگلكه احتماالً شك

 ريالس  بي حبت اب خ ود كر در ينمونه، خواندم يش از آن بوده است. برايپ ةدو سد
ردستان خود يمشورت پادشاهان و امرا با ز ةردن دربارك يچهار بار از اصطالح جانق

 يو ام را« انيقراجار نو»زخان با يردن چنگك يرده است؛ از جمله از جانقكاستفاده 
ل مجل   كيگ ر، از تش يد ين و در جايم قاشكحا« ودرقيش»هنگام جنگ با  ينظام
ر، ي)خوان دمو ك حمل ه هوال ةاش در هنگام ينظ ام يا و ام راكان ارتق بويم يجانق
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1333 :3/44 ،11.) 
 يدر دوره ص فو ين مجلس يچن يم به برگزاريمستق ةن اشاريد بتوان نخستيالبته شا

ر يدر نقل مقدمات تسخ يادگناب يه در آن قاسمكافت ي نامهلياسماعشاه ةرسالرا در 
ه ك  داده  يمجل    مش  ورت ي  كاز  يش  ام، گزارش   يهااز قس  مت يبغ  داد و بعض  

ن ي ا يه ايژگيو ياست برخ يب داده بود. گفتنيعظام خود ترت يل با امراياسماعشاه
ران چ پ و راس ت و ال زام يعظام، حضور وز يل اختصاص آن به امرايمجل  )از قب
 يه ايژگينشس ت( ب ا و يداش تن محت وا نگ ه يخف وت و مكمان به سيخدمه و ند

 تطابق دارد: يجانق يجلسات مجم  امرا
 ب ف رمود ت  ا س  روران سه   اه

 

 گاهكنن  د آست   ان درش قبل   ه
 رايز هر س و س ال ين فرخن ده 

 
 ستادند فرم ان ب ري را ز ج  اي

 نشس  تند ش  هزادگان گ  رد ش   اه 
 

 چو عقد ثري ا ب ر ا   راف م اه
 بن  دگان كمي   نرس  يدند چ  ون  

 
 امي  ر و وزي  ران يس  ار و يمي   ن

 نب ردآزماي   ان گ    ردن ف    راز 
 

 س  رافكنده پيش  ش  ري  ق ني  از
 كالمن  ديمان سنجي   ده خ  وش 

 
 فروبست   ه ل  ب از پ   ي احت   رام

 (299-291: 1316، يگناباد ي)قاسم 
ق. و 139  س ال يخ ود در ش رح وق ا ةركت ذتهماس ب اول در گر، شاهيد ياز سو
از مج ال   يكيرده و كاستفاده  ي، به صراحت از لفظ جانقيش با سهاه عثمانينبردها
 رده است: كف ير توصياش را به صورت زينظام يخود و امرا يجانق
آمده، خبر   يو از قلعه تلب كيادگار روچيم ولو يديرس يقرانقو دره خو ي[ چون به حوال...]
ان و عق ال را ي ان و قورچيوزباشيخت. امرا و ياسب را انداخته و گر يل پاشا توبرهايه فكآورد 

ه ك رده، گفتن د ك  يرد. جماع ت ج انقك د ينون ما را چه باكه اكم يدي لب نموده، مصلحت د
ر اس ت م ا ب ه كاربي ل پاشا فرار نموده در ديم. فيروياء او مكخواندگار به فرنگ رفته ما به ال

 (.21: 1302اول،  ي)تهماسب صفو [...م ]يواس برويس
ان و عق ال يان، قورچيوزباشيه چهار دسته امرا، كد يآيتهماسب برمگزارش شاهاز 
 يانجام شده، در اردو يه جانقكآن به توجه با اند.داشته تكشر يمشورت مجل  نيا در

ن گزارش يدر ا« امرا»بود، احتماالً منظور از  يت و در محضر شاه صفوكدر حال حر
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و  1انيوزباش ياست. « مرتبه ياعل يامرا» يح صفوا در اصطاليرتبه يعال يوتاه، امراك
  رف مش ورت  ين مجلسيشان،  بعاً در چنيز به مناسبت منصب نظامين 2انيقورچ
ا ي« يباشيقورچ»، منصب يه احتماالً منظور از قورچكن تفاوت يگرفتند؛ با ايقرار م
ه ك وده رتبه نب يخود چندان عال يبه خود يرا قورچيان است؛ زيقورچ يهاسردسته
ن رو، احتم االً ي اب د. از ايراه  يو يو مجل   مش ورت يل مشاوران شاه ص فويبه خ

)در ص ورت وج ود چن د « انيباشيقورچ»تهماسب شاه ةان در نوشتيمنظور از قورچ
ب ودن  يهيه از ف رط ب دك ان اس ت ي ا بزرگان قورچيها ا سردستهي( و يباشيقورچ

اس ت و ه ر  يل كار يبس « عق ال» ةواژن صورت نقل شده است. البت ه يموضو ، به ا
ن ي ش ود. از ايمشورت باشد، شامل م ةستي، دانا و شايه از نظر شاه صفوكرا  يشخص
ق اً يتهماسب اول دقان شاهيه منظور از عقال در بكرد كتوان به دقت مشخص يرو، نم
تهماسب ق، شاه961  سال يدر شرح وقا يگريد ي، در جايبودند. از  رف  يسانكچه 
رده باش د، تنه ا از حض ور ام را در كاد ي يگريه از شخص دكآنير و بيصورت ز به

 رده است:كاد يخود  يمجل  جانق
خت ه آمدن د و يله مالزمان القاسب ه ر دو گركو پسر بشارت  ين اثنا ولد ولوافندي[ در ا...]

ه ك گف ت  يم. محم ديردك  يز ام را را جم   نم وده، ج انقي ختند. من نيان گريه پاشاكگفتند 
 (.60: 1302اول،  ي)تهماسب صفو [...م ]يخواندگار در ار  روم نشسته ما به قلعه وان برو

م تا زم ان نگ ارش كه دستكرد كن  ور استنباط يتوان اين شرح متفاوت، ميبا ا
 ينبوده و اگرچه ام را يثابت و مشخص ياعضا يدارا يجانق يره، مجم  امراكن تذيا

، يد ش اه ص فويرفتند، ام ا بن ا ب ه ص الحديبه شمار مآن  ياصل يرتبه از اعضايعال

                                                           

 كاره ب رانيا ارتش در قاجار دوره اواخر تا است كه ينفر صد گروه کي فرمانده به معناي و ينظام يعنوان «يوزباشي» 1
 نيهمت بتهاستت.  ستر يمعنتبته  «باش» و صد يمعنبه  «وزي» يترك يهاانزب درشناسي از نظر ريشه. است رفتهيم
 کيت فرمانتدهبه معنتاي  «يباشنيم» و نفره ده گروه کي فرماندهبه معناي  «يباشاون»عناوين ديگري مانند  ،بيترت

  .3222: 1323بندي نظامي وجود داشته است ودهخدا، نيز در نظام رتبه ينفر هزار گروه

اين واژه اصالتاً تركي  است. دارسال  گرفته شده و به معني «يچ» و سال  يمعنه ب قوران مخفف «قور» از «يقورچ» 2

.   گرفتته شتده استتدارتتركشو «كتر» ۀشتير از كته استت  كمان باو راندازيت يمعنه ب« يكرچ» آن حيصح تلفظو 

 و خنجتر و ريشمشت و ريتت و كمان به كهبودند  سابش ياتيليا و يارهيعش سواران بازماندگاندر عصر صفوي  انيقورچ

 و بتود سرخ يكاله بودند، مانند ساير قزلباشان، تركمانكه عموماً  انيجنگجو نيا ياصل كاله. بودند مسلح سپر و تبر

  .2193: 1323، به تن داشتند ودهخدا، افتاديمها گونه بر كه رداريزنج يزره
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رد ك گون ه اس تنباط نيتوان اين رو، ميافتند. از اييز در آن حضور مين يگريسان دك
اند. بوده« رتبهيعال يامرا»، ين مجل  درباريا ياصل ة، هستيصفو ةدور يه در ابتداك

س ان كص پادش اه، ص ش خيط و به تش خي، گاه بنا به شرايعالوه بر شخص شاه صفو
ش دند. ين جلسات فرا خوانده ميت در اكشر يز براير ارباب مناصب نياز سا يگريد

وم ت كر ادوار حين مجم   در س اي ا ياز اعض ا يترقي در نبود گزارش دق ياز  رف
 يمنص بان حاض ر در مجم   ام ران اش اره ب ه صاحبيترحيافتن صري يان، برايصفو
 يهار از دس تورنامهي ز يه اباز ه م ب ه گزارشست يبايز ميش از هر چي، پيجانق
ان يومت صفوكان حيه هر دو در پاكرد كرجو   يرينص ينقيرزا عليعا و ميرزا رفيم

 اند: نوشته شده
[ ب ا يآقاس  يو تفنگچ  يباش يآقاس يكش ي، اي، قوللر آقاسيباشين چهار نفر ]قورچي[ و ا...]
ام داخ ل ي م االيه از قدكشوند ي  هفت نفر مينوهو واقع يگيبوانيو د يوان اعلير ديجاه وزيعال

و  كالممال  ين در چند مجم ، ن اظر و مس توفياند و در اواخر شاه سلطان حسبوده يامراء جانق
 داخل بودند. رين يارباشكرشيام

م يس  يباش  يهف ت نفرن د: اول اعتمادالدول ه دوم ق ورچ يج انق ي[ از قرار ضابطه، امرا...]
هف تم  يآقاس  يشش م تفنگچ  يوان اعليد يباشيآقاس يكشيپنجم ا يللر آقاسسههساالر چهارم قو

 (.31: 1361، يري)نص [...ن ]يي  محفل بهشت آينومجل 
 يجانق يمجم  امرا يفوق از اعضا يدربار ةه هر دو دستورنامك يااههيق سيبا تطب
ار در م ورد كآش  ين دو رساله، اختالف رأيان ايه مكافت يتوان درياند، مارائه داده

ن ي ا يه اعض اك اند القولن مجم  وجود دارد، اما از نظر تعداد هر دو متفقيا ياعضا
 مجم  هفت نفرند. 

ه ش ش منص ب ك ش ود ياهه مش خص ميادشده در ه ر دو س يمناصب  يبا بررس
 ي، تفنگچ يباش يآقاس يكش ي، اي، ق وللر آقاس يباشيراعظم، قورچيالدوله وزاعتماد
ده ي موج ود د يدرب ار ة (، در ه ر دو دس تورنامينو)واقع ه  ين وو مجل  يآقاس
ده ي ان اخ تالف دي ن مي در ا يگيبواني حض ور سههس االر و د ةشوند؛ تنها درباريم
مجم    ي، سههس االر عض و اص ليرينص  ينقيرزا عليم ةه در رسالك ي ورشود؛ بهيم

را دارد و تنه ا در  ين نقشيچن يگيبوانيعا، ديرزا رفيم ةاست و در رسال يجانق يامرا
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ن ي ، حضور سههساالر در نشست اينظام يهايريگميژه هنگام تصميومواق  لزوم و به
 شود.يم يمجم  الزام

ق ي ن دقي ين باره، نه تنها تعيشمار در اانگشت يهان حال، با توجه به گزارشيبا ا
وان ت يه نمك ست، بلير نيپذانكان اميومت صفوكن مجم  در  ول دوره حيا ياعضا
 ي كا قبول نظر ه ر يردّ  يبرا يا شاهدين دو رساله و يان ايبر اختالف نظر م يليدل

 رد.كارائه 

 ارات يحدود اخت
، يعصر ص فو يهاينگارخيمتعدد موجود در تار يهابنا به گزارش يموضوعات نظام

رسد با توج ه ياست و به نظر م يجانق ين موضوعات مجم  امراياز پربسامدتر يكي
 يمنظور اص ل ي ور ضمنشد، بهيل مكيتش ينظام ين مجم  عموماً از امرايه اكنيبه ا
 يب وده اس ت. ب را ينظام يدر امور مربوط به استراتژ يريگميز تصميل آن نكياز تش

ق، 939  س ال يان وق اي در ب يعباس  يآراخ عالميتارمان در كگ تريندربكنمونه، اس
رون ي اول و ب تهماس ب توس ط ش اه حوادث مربوط به فتح خراسان ةدربار يگزارش

 تهماس ب، الق اس، شاهيه  ب ق گ زارش وك داده ن منطقه ارائ ه يان از اكراندن ازب
مازن دران و  يش رق يهار بخشيتسخ يرزا را همراه بدرخان استاجلو برايم)القاسب(

تهماس ب در از جان ب شاه يصفو ةگرگان به سمت استرآباد فرستاد. اگرچه شاهزاد
ه ب درخان فرمان ده ك ده د يافته بود، اما شرح گزارش نش ان ميت يملمور ن بارهيا

بوده اس ت. ب ا وج ود  يو ةبرعهد يت حمله و امور نظاميبوده و مسئول ياصل ينظام
ر يگ، ب ا س ايندربكم نگرفته و در اص طالح اس ين باره تصميدر ا ييبه تنها ين، ويا

ن د كلغ ار يه از سمت بس طام اكد يو مصلحت را در آن د« زده يجانق» ينظام يامرا
 (.61-1/60: 1311مان، ك)تر

ق. 992ه در به ار ك گ زارش داده اس ت  يگ منش يندربكگ ر اس يد يادر نمونه
تس لط  ةدرب ار يغاميپ يكبر خود قاسميوز ةز به واسطيجان از تبريآذربا يگيگلربيب

 يه ص فون فرس تاد و از ش ايعباس اول در ق زوروان ب ه ش اهي ا ةبر قلع  يسهاه عثمان
ر ي ن گزارش ب ه ص ورت زيه شرح اكن حمله داده شود يبه ا يرد پاسخكدرخواست 

 است:
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اب نصرت انتس اب كه در ركات جالل بدان صوب نمود ينهضت رأ يرخان[ استدعاي[  ]ام...]
جان يرده، توجه جانب آذرباك يان دولت جانقكد امراء عظام و اريام نمايروان قير قلعه ايبه تسخ

ت آم ده ب ه جان ب ك ن در حريل فصل تابستان از دارالسلطنه قزويافت و در اوايم يمدر دلها تص
 (.296)همان، [ ...جان نهضت فرمودند ]يآذربا

دهد ينشان م يو دربار ينظام ةرتبيردن رجال عالك يگ به جانقيندربكاس ةاشار
توج ه ب ه  ژه ب ايوم شاه نبوده و ب هيروان صرفاً به اراده و تصميم حمله به ايه تصمك

ه در ك  ياس يو س ينظ ام يهايريگميعباس اول در تص ممحمد پدر شاهضعف سلطان
ن ين موض و  در ب ي ا ةشد، لزوم مشورت درب اراز سلطنت منجر  يت به عزل وينها
ب ا حض ور  يان رو، جلس هي ش د. از ايبه وضوح احس اس م يو دربار ينظام يامرا
ج ان يم حمله به آذرباين جلسه تصميدر ال شد و كيتش« ان دولتكعظام و ارامراء »

 شد. ل تابستان گرفته يدر اوا
 يعظ ام نظ ام يدو ت ن از ام را هك يهنگ امق. و 919گر، در سال يد يادر نمونه

دف    يمحمد ب راس لطان يه از س وك خان ليبه نام محمدخان و اسمع يصفو دربار
ت خ  ود ي  ملمورل ش  ده بودن  د، از يان در خراس  ان ب  ه آن منطق  ه گس  ك  ازب ةفتن  

وارد  يان گذاش تند و تقاض اي در م يگر رج ال درب اري  را با ديشرح وقا بازگشتند،
ن موضو  در يباال گرفت. ا يان رجال درباريان، در مكبه ازب ينيسهمگ ةآوردن ضرب
ر ش رح ي ن موارد را ب ه ص ورت زيگ ايندربكه اسكشد مطرح  يجانق يمجم  امرا
 داده است:

ان ي ندرشلن و منسوبان و مقربان شاهزاده عالمكر دولتخواهان نواب سيسا رزا سلمان وي[ م...]
س اق خراس ان يم ت يان عزيره فتنه و فساد خراسانيبه شورش و گفتگو در آمده جهت انطفاء نا

و در مجال   نبود امراء و خان شاهر  و يباشيموافق مزا  قورچ ين معنيجزم نمودند. هر چند ا
 خراس ان جانب به ونيهما نهضت چون مبادا ست.ين انيروم به سخن يده اعتماكگفتند يم يجانق

ج ان در يب ت م ا ب ه جان ب آذربايمت ش مرده در غيگردد سنان پاشا فرصت غن انيروم مسمو 
جان و دف  ش ر يون به جانب آذربايابد. نهضت همايار وقو  يت آمده فتنه و آشوب در آن دكحر

 (.211-210)همان، [ ...د ]ينمايتر مقيه الگانه بهتر و به صالح دولت قاهريدشمن ب
ب ا نظ ر  ياز رج ال درب ار ياه بخش عمدهكد يتوان ديم ين نمونه، به راحتيدر ا

ردن د، ام ا آنچ ه ك يان همراه ك حمله به خراس ان و دف   ازب ةرزا سلمان درباريم
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 است؛ يجانق يمطرح شده در مجم  امرا يها و تبادل نظرهابحث ةجيت دارد نتياهم
 ةا حمل ي ش رو  جن گ  يب را يلينظر آنها به حمله جلب نشد، دل يه تا وقتكچنان
نظ رات مط رح ش ده در مج ال   يوجود نداشته است. به عبارت بهتر، تم ام ينظام
ن ي ت در اي ه در نهاك يماتيه تصمكعظام مورد اعتنا نبود، بل يان امرايو در م يجانق

 يب ود، وجاه ت داش ته و ب ر تم اممباحث ات  يتمام ةجيشد و نتيجلسات گرفته م
 افت.ييت ميموضو  مربو ه ارجح ةدربار ينظرات رجال دربار

 جلسات  يفات برگزاريآداب و تشر
ف ي، توص يتاب خود درباره القاب و مواجب رجال درب اركدر  يرينص ينقيرزا عليم

و  يج انق يل جلس ات مجم   ام راكيتش  ير را از چگ ونگيامل زكنسبتاً مفصل و 
ق از ي نس بتاً دق يريآن تص و يتوان بر مبن ايه مكآن ارائه داده است  يت اصلفايتشر
 به دست آورد: ين جلسات در اواخر دوره صفويا ييبرپا  ةنحو

ه ك ند يمقرر فرما يادر خصوص مقدمه يه نوّاب اشرف اعلكه بعد آنك]...[ و ضابطه آنست 
ه و يعال يةحرم علّ يباش يآقاس يكشيه اخان يكشكر در ين هفت نفر اميد ايند باينما يامرا جانق

ه ملمور شوند، نشسته و ا راف كا در ا اق مهتر در هر جا يو  يوان اعلير ديوز ةخان يكشكا ي
ب وده باش د. بع د از آن  يدر آن حوال يده ايه آفركار، نگذارند ياز اغ يو جوانب را قورق و خال

 يه رأك را  آنچ ه و ن دينما شور هم با ودهفرم پادشاه هك را يامر حلقه زده آن ياهتمامها همگ
 ان د گذاش ته بن ا هك  يجانق يامرا جانب از ضهيعر  ينو مجل  دانند قرار گرفته صالح يهمگ
  ير را مجل   ن ويآن ام يد رأير امرا نمايبا سا يعظام اختالف رأ ياز امرا يو اگر احد يقلم
  ب ه اعتب ار يساخته مجل  ن و ضه را به مهر خود ممهوريضمن آن عر يو همگ يحده قلم يعل
ر اعظ م ي ند. و بع د از آن وزك يست مهر نميل به مضمون آن نيضه را نوشته و قايه خود عركآن

ه ي د ح رم علّيش س في حرم محترم داده او ب ه ر يباش يآقاس يكشيضه را مهر و به ايسر آن عر
ند تا ينماياند توقف مه نشسته ك يانكامرا در م يفرستد و ساعتيم نموده به خدمت اشرف ميتسل

 ن د ]...[ينمايرون آمدن جواب، ب ه ه ر نح و مق رر ش ده باش د، عم ل ميد. بعد از بيجواب برآ
 (.32-31: 1361، يري)نص

 ي، ش خص ش اه در جلس ات مجم   ام رايري بق گ زارش نص  ل جلسات:كيتش
گ ر، يد يرده است. از سوكيحضور نداشته و صرفاً موضو  جلسه را عنوان م يجانق
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ب ه  يج انق يصرفاً بنا به دستور شاه بوده و امرا ين نشستيل چنكيرسد تشيه نظر مب
 ردند. كينم ياركن ياقدام به چن ييتنها

ه ش اه چگون ه و كست يارا مشخص نكن گزارش آشيه در اكنيگر، با ايد ياز سو
رساند، اما با توجه ب ه يل جلسه را به ا ال  امرا مكيدستور تش يسكچه  ةبه واسط

حاض ران در  يتب كه نظ ر ك ب ود  يسكحرم تنها  يباشيآقاس يكشيه در انتها اكنيا
ن   ور اس تنباط يتوان ايرساند، ميم يبرد و به ا ال  ويم ينشست را نزد شاه صفو

ش ان ين منصب ب ه ا  ال  ايق هميز از  ريل جلسه نكيامرا به تش يه فراخوانكرد ك
آم ده،  ينق يرزا علي از دس تور م يگريد يه در جاكرا با توجه به آنچه يد؛ زيرسيم
اس ت،  يار امروزكه معادل دفترِ كخانه يكشك يكحرم،  يباشيآقاس يكشيا يبرا

 كآن را ت ر يه وك در نظ ر گرفت ه ش ده ب ود « خانه درب حرميكشك»با عنوان 
ان ي ارتب اط م ةواس ط« د ح رميسفشير»خانه به همراه يكشكن يرد و او در اكينم

 يباش يآقاس يكش يه اك  ور گ ر، هم انيبوده است. به عبارت د يصفوامرا و شاه 
ار درب ياختص احب يرون ح رم ب ود، ويار بياختخانه صاحبدر دولت يوان اعليد

ب ا جه ان خ ار  ب ه ش مار  يش اه ص فو يان ان درونيه مراودات ميلكحرم و عامل 
 (.31-30)همان،  رفتيم

توانس تند جلس ات يعم الً م يفوه شاه و رج ال ص كنيبا ا ل جلسه:كيان تشكم
در گزارش خود از سه  يرينند، اما نصكبرگزار  يانكرا در هر م يجانق يمجم  امرا

 كيش يا خان هكيش ك»ن جلس ات ن ام ب رده اس ت؛ ي ل اكيتش يمحل مشخص برا
 و «]ص دراعظم، اعتمادالدول ه[ ياعل  واني د ري وز خانهكيشك» ،«حرم يباشيآقاس
 «. مهتر اق ا»

 يرا محت واي باش د؛ ز ير افراد حاضر در جلسه، خ اليست از غيبايم يانكن ميچن
ش د و يان ق رق مك ن مي ن رو، ايشد. از ايم يتلق يمخف يخود امر يبه خود يجانق

ار و ك ن ي اب د. پ   از ايدر آن حضور  يسكمجم ،  يدادند به جزء اعضاياجازه نم
 (.31)همان،  شديو شور آغاز مزدند يم حلقه هم گرد از،ين مورد موارد يتمام ديتمه

 يگيبوانيل دياز قب يحات مناصبي، در توضينقيرزا عليدر دستور م ب نشستن:يترت
حض  ور در  يچگ  ونگ ةدرب  ار يفاتيح  رم، باره  ا توص   يباش  يآقاس يكش  يا اي  
 يان خاص ك جهت ارباب مناص ب آنج ا م»ه  بق آنها كها آمده است خانهيكشك
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)هم ان،  «گرفتن ديشان انداخته، در آن قرار ميت اجه يبزرگ ينمد كن و توشييتع
ن ب وده و ب ه يزم  يدر دربار، نشستن ب ر رو يو سار يب، آداب جارين ترتيبد (.64

 گاه بلند چندان معمول بوده باشد. هكيا تي يرسك، يصندل يرسد نشستن بر روينظر نم
ن ك ممن حال ت يش تريدر ب يج انق ياگر چه تعداد نفرات مجم   ام را ياز  رف

ت ي س ت ف ارغ از رعايباين تع داد، در نگ اه نخس ت مي هشت نفر بوده و نشستن ا
ب ي ع ا، ترتيرزا رفير از مياما  بق گزارش ز .بوده باشد يب خاصيا ترتيفات و يتشر

سان بوده است و همگان مل زم يكدر همه جا  يو آداب نشستن ارباب مناصب دربار
 اند:   ت آن بودهيبه رعا
ن ييمجل  بهشت آ در هك يبيترت به ياعل وانيد رامك و ]مناصب[ ارباب ريسا و عظام امراء و ]...[

 (.606: 1310عا، يرزا رفي)م ]...[ نند.يبنش آداب و هيرو همان به د[ي]با زين خانهيكشك در نندينشيم
دستور عا در يرزا رفيارائه شده توسط م يهان اساس و با توجه به دستورالعمليبر ا
رزا ي م يدستورنامه القاب و مواجب درب ارن ا العات موجود در يمچنو ه كالملو
س ت يبايم يج انق ين، امراييب نشستن در مجل  بهشت آيدرباره ترت يرينص ينقيعل

 نشستند:ير ميب زيدر مجم  خود به ترت
. سههس االر ]در ص ورت 3؛ يباش ي. قورچ2؛ يوان اعليراعظم دي. اعتمادالدوله وز1

 ؛يوان اعل  ي  د يباش  يآقاس يكش  ي. ا6؛ يگيبواني  . د6؛ يآقاس  . قوللر4حض  ور[؛ 
  .ينو. مجل 1؛ يباش يآقاسي. تفنگچ6

ه ك است  ياتهكتوب، نكبه صورت م يا شرح جانقيگزارش  يةته :يسينوگزارش
ر ي عا به صورت زيرزا رفيبه آن اشاره شده و هم م يرينص ينقيرزا عليهم در رساله م

 رده است:كاشاره به آن  كدستور الملودر 
و نوش تن  يج انق ين[ از جمل ه ام راي يآ  محف ل بهش ت ينوجاه مزبور ]مجل ي]...[ و عال
 يگ ريه اس ت و ب ه ديخود مخ تص مش ارال يشان و رأياز ا يكهر  يامرا و رأ يخالصه جانق
 (.624: 1310عا، يرزا رفي)م ]...[« نسبت ندارد 
 يفات مجم   ام رايب و تش ري رتاز ت يريف نص ينار توص كن نقل قول در ياگر ا
 ةف يه وظك ن صورت خواه د ب ود يبه ا يلكر يرد، تصويقرار گ يمورد بررس يجانق
ردن ك ت وب ك، حض ور در جلس ه و ميج انق ي  در جلسات ام راينومجل  ياصل

نظ رات ارائ ه ش ده،  يضه، شرح تم اميا عرين گزارش يآن بوده و در ا ييگزارش نها
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ام را  يان تماميشد و در پايت نوشته ميثركالف با نظر اا مخياعم از نظرات موافق و 
ض ه در جلس ه حض ور ين عري م ايه و تنظ ي ته يه صرفاً براك-  ينوبه جز مجل 

 ردند. كيآن را مهر م -داشته
اعتمادالدول ه  يوان اعل ي راعظم ديرد، وزكيضه را مهر مين عريه اك يسكن يآخر
داد. يل م يحرم تحو يباشيآقاس يكشيو به ارد كيآن را  مهر م« سر»ا يه باال كبود 
برس اند.  ين نوشته را به نظر پادشاه صفويرد تا اكيم ميد حرم تسليسفشيز به رياو ن

ل جلسه منتظ ر كيان تشكافت نظر شاه در همان ميامرا تا زمان در يپ  از آن، تمام
: 1361، يري)نص  ش ديشاه، براساس آن عمل م ييافت نظر نهايماندند و پ  از دريم

31-32.) 

 يريگجهينت
 يخيموج ود در من اب  ت ار يه اتوان براساس گزارشيبا توجه به آنچه گفته شد، م

 يسان و مورخ ان درب ارينوه توسط مجل ك ييهاينگار يژه وقايوو به يصفو ةدور
نه اد  ي كب ه عن وان  يجانق يمجم  امرا يريگلكاند، سرآغاز شبه نگارش درآمده

ان متقدم يصفو ةرا در دور يدر دربار صفو يعال يدر سطح وزرا و امرا يعال يمشورت
رفت ه از ، رفتهيل جلس ات مش ورتكيا تشيردن ك يآن سنت جانق يه در  كدانست 
 يس نت درب ار ي كل كب ه ش  يص فو ةان دوري سنت عام خار  شده و ت ا پا يك

ن اك ل جلس ه، زم ان و مكيب تش ي ترت ةدرب ار يه آداب مشخص كمشخص درآمد 
 شد .يرا شامل م يسينوت گزارشيل جلسه، آداب نشستن و در نهاكيتش

ت در اواخ ر دول ت ي ه در نهاك را  ين س نت درب اريد بتوان ايگر شايد ياز سو
اف ت، يتش خص « يج انق يمجم  امرا»مجل  مشخص با نام  يكبه صورت  يصفو

ت كش ر يف، نف رات و اعض ايو با توجه به شرح وظا يقيافت تطبيره يكبراساس 
 يام روز يه ادر س اختار دولت« ن هيابك»ارات آن معادل نه اد يننده و حدود اختك

ر يت دب يامور مختلف را دارند و به ن وع ةالن دربارك يريگميتصم ةفيه وظكدانست 
اد ي يقيتطب يه بررسكاست  يهين حال بديشور برعهده آنان است. با اك ةو ادار كمل

 يو نظ ام ادار يوانساالرينه ديدر زم ياداگانهج يتواند موضو  پژوهشيشده خود م
 باشد.  يدولت صفو
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