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چكيده :تصويري ك ه از س اختار حك ومتي نظامه اي س لطنتي اي ران در بخ عم دهاي از رس ا ت و
بررسيهاي تاريخي وجود دارد ،سيماي يك «نظام سلطنتي سلسلهمراتبي مطلقه» است ك ه هم ه چي ز در ن
در نهايت از تصميماتِ شخصي فرد حاكم سرچشمه ميگيرد .با وجود اين ،در ميان اسناد و متون تاريخي با
شواهد متعددي دال بر وجود نهادهاي مشورتي و ي ا داب و س نن مش ورت روب هرو ميش ويم ك ه تص وير
ديزري از نظام تص ميمگيري در درباره اي ايران ي ارائ ه ميده د .يك ي از اي ن نهاده اي مش ورتي ك ه در
دستورنامههاي داب درباري موجود در دربار صفوي به صراحت از ن ياد شده و حتي تشكيل جلسات ن
با داب و تشريفات بهخصوصي همراه بوده« ،مجمع امراي ج انقي» اس ت .در اي ن مقال ه نخس ت ب ه پيش ينة
تاريخي سنت «جانقي» در دوره صفوي و چزونزي شكلگيري ن پرداخت ه ش ده و پ ز از ارائ ه توص يف
كوتاهي از ساختار ،اركان و حوزة اختيارات «مجمع امراي جانقي» ،داب برگزاري جلس ات اي ن مجم ع ب ا
توجه به گزارشهاي موجود در دستورنامههاي داب درباري به جاي مانده از دورة ص فوي ،م ورد بررس ي
قرار گرفته است.
واژههرراب كليرردب :مجل ز مش ورتي ،نظ ام تص ميمگيري ،درب ار ص فوي ،مجم ع ام راي ج انقي،
ديوانسا ري
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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
«جانقي»« ،جنقي» و «جانكي» يك وامواژة مغولي در فارسي نو اس ت ك ه در زب ان
مبدأ هم به معناي مشورت به كار ميرود و هم قرار و عهد و پيمان .با اين ح ال ،ب ا
توجه به موارد كاربرد اين واژه در متون ،آشكار است كه در زبان مقص د ص رفاً در
معناي نخست به كار ميرفته است؛ به وري كه در فرهنگهاي فارسي امروزي ب ه
معاني گوناگوني مانند مصلحتبيني ،مشورت ،كنكاش و مشاوره آمده است ( Doerfer,
 1.)1963: 280-282براي نمونه ،در زبدة التنواريخ 2در بي ان وق اي
سال 1129ق .واژة جانقي در معناي «مصلحتبيني» و «مشورت» به ص ورت زي ر ب ه
كار رفته است:
[ ]...در مقدمه حركت نواب مالك رقاب [شاهسلطانحسين] از اصفهان ب ه ع زم خراس ان و
تسخير هرات و قندهار و آمدن به قزوين آنكه چون خبر شكست و كشته شدن صفيقليخان به
اصفهان رسيد ،بعد از جانقي و مصلحت امراء و اركان دولت رأي همگي بر حركت نواب مالك
رقاب قرار گرفته ،تدارك ديده خود به ارادة خراسان از اصفهان حركت كرده به ق زوين آم ده
كه در قزوين قشون ا راف جمعيت نموده ،از آنجا روانه خراس ان ش وند [( ]...مس توفي:1366 ،
.)123

همچنين در تاريخ عباسي در تشريح وق اي بع د از ف وت عب اداهللخ ان اوزب ك و
پسرش و اختالفاتي كه در سال 1006ق .بر سر مسئلة جانش يني او پ يش آم ده ب ود،
واژة جانقي در معناي «كنكاش» و «مشورت» آمده است:

[ ]...ميرخان انالق حاكم بلخ و دلدارخواجه كه از اوالد خواج ه پارس اياند و اب اعن ج د و
بزرس زاده نواب آن واليت بودهاند ،اتفاق نموده گفتند .فردا داخل بلخ نشوند گم ان هس ت ك ه
فتوري به هم رسد .پ در كنار آب با يكديگر جنقي [ج انقي] ك رده ،از خزان ه پ انزده ه زار
 1اين واژه در متون مختلف به صورتهاي جنقي ) (janğiو جانقي ) (jānğiدر معناي يکساني آمده است .با ايتن حتا ،
به نظر ميرسد صورت متداو تر اين واژه ،همان شکل «جانقي» است؛ زيرا در عمدئ موارد به اين صورت آمده و تنهتا
در عالمآراي عباسي و تاريخ عباسي وروزنامه مالجال به صورت «جنقي» آمده استت .عتالوه بتر آن ،صتورت تغييتر
يافتۀ اين واژه را در برخي سفرنامههاي اروپايي نيز ميتوان يافت .براي نمونه ،شاردن در سفرنامۀ خويش ايتن واژه را
به صورت « »ichenguiآورده است وموسوي و بابايي. 141 :1329 ،
 2زبدة التواريخ كتابي در قالب تاريخ عمومي است كته در ستدئ دوازده قمتري توستط محمدمحستنبتن
محمدكريم مستوفي نوشته شده است .مطالب اين كتاب وقايع جهان را به صورت مختصر از ابتتدا تتا دوران زنتدگي
مؤلف در برميگيرد.
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تومان نقد و جن گرفتند و با هم حصه نمودند [( ]...منجم يزدي.)166 :1366 ،

البته با نگاهي دقيقتر به اين معاني و موارد استفاده از اي ن واژه در مت ون ت اريخي
كه مشابه دو مورد اخير است ،ميتوان درياف ت ك ه فص ل مش ترك تم امي م وارد
كاربرد اين واژه ،بيش از هر چيز در مشورت جمعي براي يافتن بهترين راه حل است؛
كه به رزي آشكار تمامي معاني ياد شده را نيز در خود مستتر دارد.

پيشينة مطالعاتي
در حوزة مطالعاتي تاريخ ايران دوره صفوي ميتوان از والديمير مينورسكي به عن وان
يكي از پيشگامان بررسي تحليلي سازمان اداري و حكومتي صفويان ن ام ب رد .وي در
سال  1943با مطالعة تطبيقي تيكرة الملوك نوش تة مي رزا س ميعا (ك ه
احتماالً از رج ال درب اري س دة دوازده قم ري درب ار ص فوي ب وده اس ت) ب ا س اير
تاريخنگاريها و گزارشهاي تاريخي همعصر آن ،تعليقاتي بر اين رساله نوش ت ك ه
در زمان انتشار آن در ايران (سال  )1361با عنوان سازمان اداري حكومت صفوي ب ه
همراه متن تصحيح شدة تيكرة الملوك توس ط محم د دبي ر س ياقي ب ه
1
چاپ رسيد.
از سوي ديگر ،پيش از انتشار اين اثر در ايران ،محمدتقي دانشپژوه در سال 1346
در مجله دانشكده ادبي ات دانش گاه ته ران نس بت ب ه انتش ار نس خة تص حيح ش دة
دستور الملوك ميرزا رفيعاي جابري انصاري اق دام ك رده ب ود و همزم ان ب ا آن در
قالب مقالهاي كه در بهمن  1346در همان مجله به چاپ رسيد ،اين دو رس الة عص ر
صفوي را به صورت تطبيقي با يكديگر مقايسه كرد كه در نو خود گام بزرگ ي در
2
بررسي متون كالسيك در حوزة نظام اداري و حكومتي صفويان بوده است.
تصحيح ياد شده ب ا ب ازبيني اي ر افش ار و اف زودن بخشه اي نويافت هاي از م تن
دستور الملوك كه پيش از آن نيز يك بار به ور مجزا در سال  1361در مجله معارف
به چاپ رسيده بود ،بعدها در سال  1310در قالب جل د اول مجموع هاي ب ا عن وان
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.
 2ميرزا سميعا و ، 1302تيکرة الملوک :سازما اداری حکومت صنفوی ،تصتحيح محمتد
دبير سياقي ،شر و تعليقات والديمير مينورستکي ،متترجم شتر و تعليقتات :مستعود رجبنيتا ،تهتران :انتشتارات
اميركبير.
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دفتر تاريخ و عنوان فرعي مجموعه اسناد و مناب تاريخي به چ اپ رس يده اس ت 1.از
سوي ديگر ،اين رساله با توجه به اهميت زياد آن در پژوهشهاي ديوانس االري دوره
ص فوي ،در س الهاي اخي ر ي ك ب ار در س ال  1316ب ه تص حيح محمداس ماعيل
مارچينكوفسكي از سوي انتشارات وزارت امور خارجه و بار ديگ ر در س ال 1396
به تصحيح «نوبواكي كندو» توسط مؤسسة مطالعات زبانه ا و فرهنگه اي آس يا و
آفريقا ،دانشگاه مطالعات خارجي توكيو به چاپ رسيده است كه نشان دهندة توجه
پژوهشگران به رساله ياد شده و ت الش آنه ا در دس تيابي ب ه متن ي موث ق از ري ق
تصحيح انتقادي نسخ موجود از آن است.
در سال  1363يوسف رحيملو در نشريه دانشكده ادبيات و علوم و انساني دانشگاه
تبريز در قالب مقالهاي به معرف ي نس خة نويافت هاي درب اره س ازمان اداري ص فويان
پرداخت كه در بررسي مجموعههاي حا محمد و حا حسين نخجواني در كتابخان ه
ملي تبريز كه در آن زمان در حال فهرستنگاري بود ،به واسطة رسول فتحي مجد -
فهرستنگار اين مجموعه -به دست آمده و به وي معرفي شده بود .رحيمل و در اي ن
مقاله با توجه به قراين و شواهدي كه ارائ ه داده ،نش ان داده اس ت اي ن رس اله ك ه
توسط ميرزا علينقي نصيري مجل نوي نوش ته ش ده ،در زم ان اس تيالي افاغ ه ب ر
اصفهان و ادامة حكومت صفويه در قزوين نوشته شده است و هم از نظ ر س اختار و
هم از نظر سبك نگارش قابل مقايسه با دو رسالة دستور الملوك محمدرفي انصاري
مستوفيالممالك و تيكرة الملوك ميرزا سميعا اس ت (رحيمل و:1363 ،
 .)11-10وي در ادام ه ،م تن تص حيح ش دة اي ن نس خه را در س ال  1361از س وي
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد با عنوان القاب و مواجب دوره سال ين صفويه ب ه
چاپ رساند كه تلثير بسياري بر حوزة مطالع اتي بوروكراس ي اداري دول ت ص فوي
2
گذاشت.
سه متن يادشده كه رساالت مختصري با موضو بازنم ايي س اختار نظ ام درب اري
اواخر دوره صفوي ميباشند ،وجود يك مجل مشورتي با نام «مجم امراي جانقي»
 1ميرزا رفيعا و ، 1327دستور الملوک ،دفتر تاريخ ومجموعه اسناد و منابع تاريخي  ،تصحيح ايترج افشتار ،ج ،1تهتران:
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
 2ميرزا علينقي نصيري و ، 1301القاب و مواجب دوره سالطين صتفويه ،تصتحيح يوستف رحيملتو ،مشتهد :انتشتارات
دانشگاه فردوسي مشهد.
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را در دربار دورة صفوي گزارش دادهاند .در حقيقت ،با وجود آنكه ت ا پ يش از اي ن
نيز در متون تاريخي به ج اي مان ده از دورة ص فوي ،اص طالح «ج انقي ك ردن» در
معناي ياد شده ،به نحوي كموبيش مشخص به كار رفته بود ،اما انتشار سه اثر يادشده
كه شامل اشارات آشكاري به وجود يك نهاد درباري با وظيفهاي مشخص به اين نام
بودند ،موجب شد معناي «جانقي» از يك واژة عام به يك اصطالح مشخص درباري
تبديل و مفهوم آن به نحو دقيقتري مشخص شود.
در اين ميان ،در پاييز  1319مقالهاي ب ا عن وان «مجم ج انقي :تحقيق ي درب ارة
شوراي عالي دربار صفوي» در فصلنامه مطالعات ت اريخ اس الم ب ه قل م س يد جم ال
موسوي و اهر بابايي به چاپ رسيد كه نگارندگان تالش كرده بودن د ب ه ص ورت
مختصر به معرفي مجم امراي جانقي به عنوان يك مجل مشورتي درباري مس تقل
در دربار ص فوي بهردازن د و با تكيه بر شواهد تاريخي ،اي ن مجل مش ورتي را از
حيث نام ،اعضا و كاركردهاي آن مورد بررسي قرار دهن د .ب ا وج ود اي ن ،مقال ة
يادشده تنها به معرفي كلي اين نهاد پرداخت ه و ب ه جزئي ات آداب و ترتيب ات اداري
معطوف به جانقي در دربار صفوي توجه نكرده است .از اي ن رو ،ب ه نظ ر ميرس د
ميتوان ب ا تطبي ق گزارشه اي موج ود در من اب ت اريخي ب ا اش ارات موج ود در
دستورنامههاي درباري به جاي مانده از اواخر دورة صفوي ،به معرف ي برخ ي آداب
اين سنت درباري در دوره صفوي پرداخت.
پيشينه ،ساختار و اركان
با توجه به گزارشهاي اندك مربوط به وجود مجال مشورتي با عنوان ج انقي در
مناب تاريخي مربوط به دورههاي ايلخاني و تيموري ،ميتوان اينگونه اس تنباط ك رد
كه احتماالً شكلگيري در دورة صفوي ،بر پاية سنتي به جاي مانده از حكومته اي
دو سدة پيش از آن بوده است .براي نمونه ،خواندمير در كت اب خ ود حبي ب الس ير
چهار بار از اصطالح جانقي كردن دربارة مشورت پادشاهان و امرا با زيردستان خود
استفاده كرده است؛ از جمله از جانقي كردن چنگيزخان با «قراجار نويان» و ام راي
نظامي هنگام جنگ با «شيدرقو» حاكم قاشين و در جاي ديگ ر ،از تش كيل مجل
جانقي ميان ارتق بوكا و ام راي نظ امياش در هنگام ة حمل ه هوالك و (خوان دمير،
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.)11 ،44/3 :1333
البته شايد بتوان نخستين اشارة مستقيم به برگزاري چنين مجلس ي در دوره ص فوي
را در رسالة شاهاسماعيلنامه يافت كه در آن قاسمي گنابادي در نقل مقدمات تسخير
بغ داد و بعض ي از قس متهاي ش ام ،گزارش ي از ي ك مجل مش ورتي داده ك ه
شاهاسماعيل با امراي عظام خود ترتيب داده بود .گفتني است برخي ويژگيه اي اي ن
مجل (از قبيل اختصاص آن به امراي عظام ،حضور وزيران چ پ و راس ت و ال زام
خدمه و نديمان به سكوت و مخف ي نگ ه داش تن محت واي نشس ت) ب ا ويژگيه اي
جلسات مجم امراي جانقي تطابق دارد:
ب ف رمود ت ا س روران سه اه
ز هر س و س ال ين فرخن دهراي
نشس تند ش هزادگان گ رد ش اه
رس يدند چ ون بن دگان كمي ن
نب ردآزماي ان گ ردن ف راز
ن ديمان سنجي ده خ وشكالم

كنن د آست ان درش قبل هگاه
ستادند فرم ان ب ري را ز ج اي
چو عقد ثري ا ب ر ا راف م اه
امي ر و وزي ران يس ار و يمي ن
س رافكنده پيش ش ري ق ني از
فروبست ه ل ب از پ ي احت رام

(قاسمي گنابادي)299-291 :1316 ،

از سوي ديگر ،شاهتهماس ب اول در ت ذكرة خ ود در ش رح وق اي س ال 139ق .و
نبردهايش با سهاه عثماني ،به صراحت از لفظ جانقي استفاده كرده و يكي از مج ال
جانقي خود و امراي نظامياش را به صورت زير توصيف كرده است:

[ ]...چون به حوالي قرانقو دره خوي رسيديم ولو يادگار روچكي و از قلعه تلبي آمده ،خبر
آورد كه فيل پاشا توبرهاي اسب را انداخته و گريخت .امرا و يوزباشيان و قورچي ان و عق ال را
لب نموده ،مصلحت ديديم كه اكنون ما را چه بايد ك رد .جماع ت ج انقي ك رده ،گفتن د ك ه
خواندگار به فرنگ رفته ما به الكاء او ميرويم .فيل پاشا فرار نموده در دي اربكر اس ت م ا ب ه
سيواس برويم [( ]...تهماسب صفوي اول.)21 :1302 ،

از گزارش شاهتهماسب برميآيد كه چهار دسته امرا ،يوزباشيان ،قورچيان و عق ال
در اين مجل مشورتي شركت داشتهاند .با توجه به آنكه جانقي انجام شده ،در اردوي
در حال حركت و در محضر شاه صفوي بود ،احتماالً منظور از «امرا» در اين گزارش
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كوتاه ،امراي عاليرتبه يا در اصطالح صفوي «امراي اعلي مرتبه» است .يوزباش يان 1و
قورچيان 2نيز به مناسبت منصب نظاميشان ،بعاً در چنين مجلسي رف مش ورت
قرار ميگرفتند؛ با اين تفاوت كه احتماالً منظور از قورچي ،منصب «قورچيباشي» يا
سردستههاي قورچيان است؛ زيرا قورچي به خودي خود چندان عاليرتبه نب وده ك ه
به خيل مشاوران شاه ص فوي و مجل مش ورتي وي راه ياب د .از اي ن رو ،احتم االً
منظور از قورچيان در نوشتة شاهتهماسب «قورچيباشيان» (در ص ورت وج ود چن د
قورچيباشي) و يا سردستهها يا بزرگان قورچي ان اس ت ك ه از ف رط ب ديهي ب ودن
موضو  ،به اين صورت نقل شده است .البت ه واژة «عق ال» بس يار كل ي اس ت و ه ر
شخصي را كه از نظر شاه صفوي ،دانا و شايستة مشورت باشد ،شامل ميش ود .از اي ن
رو ،نميتوان به دقت مشخص كرد كه منظور از عقال در بيان شاهتهماسب اول دقيق اً
چه كساني بودند .از رفي ،در جاي ديگري در شرح وقاي سال 961ق ،شاهتهماسب
به صورت زير و بيآنكه از شخص ديگري ياد كرده باش د ،تنه ا از حض ور ام را در
مجل جانقي خود ياد كرده است:
[ ]...در اين اثنا ولد ولوافندي و پسر بشارت كله مالزمان القاسب ه ر دو گريخت ه آمدن د و
گفتند كه پاشايان گريختند .من ني ز ام را را جم نم وده ،ج انقي ك رديم .محم دي گف ت ك ه
خواندگار در ار روم نشسته ما به قلعه وان برويم [( ]...تهماسب صفوي اول.)60 :1302 ،

با اين شرح متفاوت ،ميتوان اين ور استنباط كرد كه دستكم تا زم ان نگ ارش
اين تذكره ،مجم امراي جانقي داراي اعضاي ثابت و مشخصي نبوده و اگرچه ام راي
عاليرتبه از اعضاي اصلي آن به شمار ميرفتند ،ام ا بن ا ب ه ص الحديد ش اه ص فوي،
« 1يوزباشي» عنواني نظامي و به معناي فرمانده يک گروه صد نفري است كه تا اواخر دوره قاجار در ارتش ايران به كار
ميرفته است .از نظر ريشهشناسي در زبانهاي تركي «يوز» به معني صد و «باش» بته معنتي ستر استت .بته همتين
ترتيب ،عناوين ديگري مانند «اونباشي» به معناي فرمانده يک گروه ده نفره و «مينباشي» به معنتاي فرمانتده يتک
گروه هزار نفري نيز در نظام رتبهبندي نظامي وجود داشته است ودهخدا. 3222 :1323 ،
« 2قورچي» از «قور» مخفف قوران به معني سال و «چي» گرفته شده و به معني سال دار است .اين واژه اصالتاً تركي
و تلفظ صحيح آن «كرچي» به معني تيرانداز وبا كمان استت كته از ريشتۀ «كتر» وتتركشدار گرفتته شتده استت.
قورچيان در عصر صفوي بازماندگان سواران عشيرهاي و ايلياتي سابش بودند كه به كمان و تيتر و شمشتير و خنجتر و
تبر و سپر مسلح بودند .كاله اصلي اين جنگجويان كه عموماً تركمان بودند ،مانند ساير قزلباشان ،كالهي سرخ بتود و
زرهي زنجيردار كه بر گونهها ميافتاد ،به تن داشتند ودهخدا. 2193 :1323 ،
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كسان ديگري نيز در آن حضور مييافتند .از اين رو ،ميتوان اينگون ه اس تنباط ك رد
كه در ابتداي دورة صفوي ،هستة اصلي اين مجل درباري« ،امراي عاليرتبه» بودهاند.
عالوه بر شخص شاه صفوي ،گاه بنا به شرايط و به تش خيص ش خص پادش اه ،كس ان
ديگري از ساير ارباب مناصب نيز براي شركت در اين جلسات فرا خوانده ميش دند.
از رفي در نبود گزارش دقي قتري از اعض اي اي ن مجم در س اير ادوار حكوم ت
صفويان ،براي يافتن صريحترين اش اره ب ه صاحبمنص بان حاض ر در مجم ام راي
جانقي ،پيش از هر چيز ميبايست باز ه م ب ه گزارشه اي زي ر از دس تورنامههاي
ميرزا رفيعا و ميرزا علينقي نصيري رجو كرد كه هر دو در پايان حكومت صفويان
نوشته شدهاند:
[ ]...و اين چهار نفر [قورچيباشي ،قوللر آقاسي ،ايش يك آقاسيباش ي و تفنگچ ي آقاس ي] ب ا
عاليجاه وزير ديوان اعلي و ديوانبيگي و واقعهنوي هفت نفر ميشوند كه از قديم االي ام داخ ل
امراء جانقي بودهاند و در اواخر شاه سلطان حسين در چند مجم  ،ن اظر و مس توفي الممال ك و
اميرشكارباشي نير داخل بودند.
[ ]...از قرار ضابطه ،امراي ج انقي هف ت نفرن د :اول اعتمادالدول ه دوم ق ورچي باش ي س يم
سههساالر چهارم قوللر آقاسي پنجم ايشيك آقاسيباشي ديوان اعلي شش م تفنگچ ي آقاس ي هف تم
مجل نوي محفل بهشت آيين [( ]...نصيري.)31 :1361 ،

با تطبيق سياههاي كه هر دو دستورنامة درباري فوق از اعضاي مجم امراي جانقي
ارائه دادهاند ،ميتوان دريافت كه ميان اين دو رساله ،اختالف رأي آش كار در م ورد
اعضاي اين مجم وجود دارد ،اما از نظر تعداد هر دو متفقالقولاند ك ه اعض اي اي ن
مجم هفت نفرند.
با بررسي مناصب يادشده در ه ر دو س ياهه مش خص ميش ود ك ه ش ش منص ب
اعتمادالدوله وزيراعظم ،قورچيباشي ،ق وللر آقاس ي ،ايش يك آقاسيباش ي ،تفنگچ ي
آقاسي و مجل ن وي (واقع هنوي ) ،در ه ر دو دس تورنامة درب اري موج ود دي ده
ميشوند؛ تنها دربارة حض ور سههس االر و دي وانبيگي در اي ن مي ان اخ تالف دي ده
ميشود؛ به وري كه در رسالة ميرزا علينقي نص يري ،سههس االر عض و اص لي مجم
امراي جانقي است و در رسالة ميرزا رفيعا ،ديوانبيگي چنين نقشي را دارد و تنه ا در
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مواق لزوم و بهويژه هنگام تصميمگيريهاي نظامي ،حضور سههساالر در نشست اي ن
مجم الزامي ميشود.
با اين حال ،با توجه به گزارشهاي انگشتشمار در اين باره ،نه تنها تعي ين دقي ق
اعضاي اين مجم در ول دوره حكومت صفويان امكانپذير نيست ،بلك ه نميت وان
دليلي بر اختالف نظر ميان اين دو رساله و يا شاهدي براي ردّ يا قبول نظر ه ر ي ك
ارائه كرد.
حدود اختيارات
موضوعات نظامي بنا به گزارشهاي متعدد موجود در تاريخنگاريهاي عصر ص فوي،
يكي از پربسامدترين موضوعات مجم امراي جانقي است و به نظر ميرسد با توج ه
به اينكه اين مجم عموماً از امراي نظامي تشكيل ميشد ،به ور ضمني منظور اص لي
از تشكيل آن نيز تصميمگيري در امور مربوط به استراتژي نظامي ب وده اس ت .ب راي
نمونه ،اسكندربيگ تركمان در تاريخ عالمآراي عباس ي در بي ان وق اي س ال 939ق،
گزارشي دربارة حوادث مربوط به فتح خراسان توس ط ش اه تهماس ب اول و بي رون
راندن ازبكان از اين منطقه ارائ ه داده ك ه ب ق گ زارش وي ،شاهتهماس ب ،الق اس
(القاسب)ميرزا را همراه بدرخان استاجلو براي تسخير بخشهاي ش رقي مازن دران و
گرگان به سمت استرآباد فرستاد .اگرچه شاهزادة صفوي از جان ب شاهتهماس ب در
اين باره ملموريت يافته بود ،اما شرح گزارش نش ان ميده د ك ه ب درخان فرمان ده
نظامي اصلي بوده و مسئوليت حمله و امور نظامي برعهدة وي بوده اس ت .ب ا وج ود
اين ،وي به تنهايي در اين باره تصميم نگرفته و در اص طالح اس كندربيگ ،ب ا س اير
امراي نظامي «جانقي زده» و مصلحت را در آن ديد كه از سمت بس طام ايلغ ار كن د
(تركمان.)61-60/1 :1311 ،
در نمونهاي ديگ ر اس كندربيگ منش ي گ زارش داده اس ت ك ه در به ار 992ق.
بيگلربيگي آذربايجان از تبريز به واسطة وزير خود قاسمبيك پيغامي درب ارة تس لط
سهاه عثماني بر قلع ة اي روان ب ه ش اهعباس اول در ق زوين فرس تاد و از ش اه ص فوي
درخواست كرد پاسخي به اين حمله داده شود كه شرح اين گزارش ب ه ص ورت زي ر
است:
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[[ ]...اميرخان] استدعاي نهضت رأيات جالل بدان صوب نمود كه در ركاب نصرت انتس اب
به تسخير قلعه ايروان قيام نمايد امراء عظام و اركان دولت جانقي كرده ،توجه جانب آذربايجان
در دلها تصميم يافت و در اوايل فصل تابستان از دارالسلطنه قزوين در حرك ت آم ده ب ه جان ب
آذربايجان نهضت فرمودند [( ]...همان.)296 ،

اشارة اسكندربيگ به جانقي كردن رجال عاليرتبة نظامي و درباري نشان ميدهد
كه تصميم حمله به ايروان صرفاً به اراده و تصميم شاه نبوده و ب هويژه ب ا توج ه ب ه
ضعف سلطانمحمد پدر شاهعباس اول در تص ميمگيريهاي نظ امي و سياس ي ك ه در
نهايت به عزل وي از سلطنت منجر شد ،لزوم مشورت درب ارة اي ن موض و در ب ين
امراي نظامي و درباري به وضوح احس اس ميش د .از اي ن رو ،جلس هاي ب ا حض ور
«امراء عظام و اركان دولت» تشكيل شد و در اين جلسه تصميم حمله به آذربايج ان
در اوايل تابستان گرفته شد.
در نمونهاي ديگر ،در سال 919ق .و هنگ اميك ه دو ت ن از ام راي عظ ام نظ امي
دربار صفوي به نام محمدخان و اسمعيلخان ك ه از س وي س لطانمحمد ب راي دف
فتن ة ازبك ان در خراس ان ب ه آن منطق ه گس يل ش ده بودن د ،از ملموري ت خ ود
بازگشتند ،شرح وقاي را با ديگر رج ال درب اري در مي ان گذاش تند و تقاض اي وارد
آوردن ضربة سهمگيني به ازبكان ،در ميان رجال درباري باال گرفت .اين موضو در
مجم امراي جانقي مطرح شد كه اسكندربيگ اين موارد را ب ه ص ورت زي ر ش رح
داده است:
[ ]...ميرزا سلمان و ساير دولتخواهان نواب سكندرشلن و منسوبان و مقربان شاهزاده عالمي ان
به شورش و گفتگو در آمده جهت انطفاء نايره فتنه و فساد خراسانيان عزيم ت يس اق خراس ان
جزم نمودند .هر چند اين معني موافق مزا قورچيباشي و شاهر خان و امراء نبود و در مجال
جانقي ميگفتند كه اعتمادي به سخن روميان نيست .مبادا چون نهضت همايون به جانب خراس ان
مسمو روميان گردد سنان پاشا فرصت غنيمت ش مرده در غيب ت م ا ب ه جان ب آذربايج ان در
حركت آمده فتنه و آشوب در آن ديار وقو يابد .نهضت همايون به جانب آذربايجان و دف ش ر
دشمن بيگانه بهتر و به صالح دولت قاهره اليقتر مينمايد [( ]...همان.)211-210 ،

در اين نمونه ،به راحتي ميتوان ديد كه بخش عمدهاي از رج ال درب اري ب ا نظ ر
ميرزا سلمان دربارة حمله به خراس ان و دف ازبك ان همراه ي كردن د ،ام ا آنچ ه
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اهميت دارد نتيجة بحثها و تبادل نظرهاي مطرح شده در مجم امراي جانقي است؛
چنانكه تا وقتي نظر آنها به حمله جلب نشد ،دليلي ب راي ش رو جن گ ي ا حمل ة
نظامي وجود نداشته است .به عبارت بهتر ،تم امي نظ رات مط رح ش ده در مج ال
جانقي و در ميان امراي عظام مورد اعتنا نبود ،بلكه تصميماتي كه در نهاي ت در اي ن
جلسات گرفته ميشد و نتيجة تمامي مباحث ات ب ود ،وجاه ت داش ته و ب ر تم امي
نظرات رجال درباري دربارة موضو مربو ه ارجحيت مييافت.
آداب و تشريفات برگزاري جلسات
ميرزا علينقي نصيري در كتاب خود درباره القاب و مواجب رجال درب اري ،توص يف
نسبتاً مفصل و كامل زير را از چگ ونگي تش كيل جلس ات مجم ام راي ج انقي و
تشريفات اصلي آن ارائه داده است كه ميتوان بر مبن اي آن تص ويري نس بتاً دقي ق از
نحوة برپايي اين جلسات در اواخر دوره صفوي به دست آورد:
[ ]...و ضابطه آنست كه بعد آنكه نوّاب اشرف اعلي در خصوص مقدمهاي مقرر فرمايند ك ه
امرا جانقي نمايند بايد اين هفت نفر امير در كشيك خانه ايشيك آقاسي باشي حرم علّية عاليه و
يا كشيك خانة وزير ديوان اعلي و يا در ا اق مهتر در هر جا كه ملمور شوند ،نشسته و ا راف
و جوانب را قورق و خالي از اغيار ،نگذارند كه آفريده اي در آن حوالي ب وده باش د .بع د از آن
اهتمامها همگي حلقه زده آن امري را كه پادشاه فرموده با هم شور نماين د و آنچ ه را ك ه رأي
همگي قرار گرفته صالح دانند مجل نوي عريضه از جانب امراي جانقي ك ه بن ا گذاش ته ان د
قلمي و اگر احدي از امراي عظام اختالف رأي با ساير امرا نمايد رأي آن امير را مجل ن وي
علي حده قلمي و همگي ضمن آن عريضه را به مهر خود ممهور ساخته مجل ن وي ب ه اعتب ار
آنكه خود عريضه را نوشته و قايل به مضمون آن نيست مهر نمي كند .و بع د از آن وزي ر اعظ م
سر آن عريضه را مهر و به ايشيك آقاسي باشي حرم محترم داده او ب ه ري ش س فيد ح رم علّي ه
تسليم نموده به خدمت اشرف ميفرستد و ساعتي امرا در مكاني كه نشسته اند توقف مينمايند تا
جواب برآيد .بعد از بيرون آمدن جواب ،ب ه ه ر نح و مق رر ش ده باش د ،عم ل مينماين د []...
(نصيري.)32-31 :1361 ،

تشكيل جلسات :بق گ زارش نص يري ،ش خص ش اه در جلس ات مجم ام راي
جانقي حضور نداشته و صرفاً موضو جلسه را عنوان ميكرده است .از سوي ديگ ر،
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به نظر ميرسد تشكيل چنين نشستي صرفاً بنا به دستور شاه بوده و امراي ج انقي ب ه
تنهايي اقدام به چنين كاري نميكردند.
از سوي ديگر ،با اينكه در اين گزارش آشكارا مشخص نيست كه ش اه چگون ه و
به واسطة چه كسي دستور تشكيل جلسه را به ا ال امرا ميرساند ،اما با توجه ب ه
اينكه در انتها ايشيك آقاسيباشي حرم تنها كسي ب ود ك ه نظ ر كتب ي حاض ران در
نشست را نزد شاه صفوي ميبرد و به ا ال وي ميرساند ،ميتوان اين ور اس تنباط
كرد كه فراخواني امرا به تشكيل جلسه نيز از ريق همين منصب ب ه ا ال ايش ان
ميرسيد؛ زيرا با توجه به آنچه كه در جاي ديگري از دس تور مي رزا علينق ي آم ده،
براي ايشيك آقاسيباشي حرم ،يك كشيكخانه كه معادل دفترِ كار امروزي اس ت،
با عنوان «كشيكخانه درب حرم» در نظ ر گرفت ه ش ده ب ود ك ه وي آن را ت رك
نميكرد و او در اين كشيكخانه به همراه «ريشسفيد ح رم» واس طة ارتب اط مي ان
امرا و شاه صفوي بوده است .به عبارت ديگ ر ،هم ان ور ك ه ايش يك آقاسيباش ي
ديوان اعلي در دولتخانه صاحباختيار بيرون ح رم ب ود ،وي ص احباختيار درب
حرم و عامل كليه مراودات ميان ان دروني ش اه ص فوي ب ا جه ان خ ار ب ه ش مار
ميرفت (همان.)31-30 ،
مكان تشكيل جلسه :با اينكه شاه و رج ال ص فوي عم الً ميتوانس تند جلس ات
مجم امراي جانقي را در هر مكاني برگزار كنند ،اما نصيري در گزارش خود از سه
محل مشخص براي تشكيل اي ن جلس ات ن ام ب رده اس ت؛ «كش يكخان ه ايش يك
آقاسيباشي حرم»« ،كشيكخانه وزي ر دي وان اعل ي [ص دراعظم ،اعتمادالدول ه]» و
«ا اق مهتر».
چنين مكاني ميبايست از غير افراد حاضر در جلسه ،خ الي باش د؛ زي را محت واي
جانقي به خودي خود امري مخفي تلقي ميشد .از اين رو ،اي ن مك ان ق رق ميش د و
اجازه نميدادند به جزء اعضاي مجم  ،كسي در آن حضور ياب د .پ از اي ن ك ار و
تمهيد تمامي موارد مورد نياز ،گرد هم حلقه ميزدند و شور آغاز ميشد (همان.)31 ،
ترتيب نشستن :در دستور ميرزا علينقي ،در توضيحات مناصبي از قبيل ديوانبيگي
ي ا ايش يك آقاسيباش ي ح رم ،باره ا توص يفاتي درب ارة چگ ونگي حض ور در
كشيكخانهها آمده است كه بق آنها «جهت ارباب مناص ب آنج ا مك ان خاص ي
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تعيين و توشك نمدي بزرگي جهت ايشان انداخته ،در آن قرار ميگرفتن د» (هم ان،
 .)64بدين ترتيب ،آداب جاري و ساري در دربار ،نشستن ب ر روي زم ين ب وده و ب ه
نظر نميرسد نشستن بر روي صندلي ،كرسي يا تكيهگاه بلند چندان معمول بوده باشد.
از رفي اگر چه تعداد نفرات مجم ام راي ج انقي در بيش ترين حال ت ممك ن
هشت نفر بوده و نشستن اي ن تع داد ،در نگ اه نخس ت ميبايس ت ف ارغ از رعاي ت
تشريفات و يا ترتيب خاصي بوده باشد .اما بق گزارش زير از ميرزا رفيع ا ،ترتي ب
و آداب نشستن ارباب مناصب درباري در همه جا يكسان بوده است و همگان مل زم
به رعايت آن بودهاند:
[ ]...و امراء عظام و ساير ارباب [مناصب] و كرام ديوان اعلي به ترتيبي كه در مجل بهشت آيين
مينشينند در كشيكخانه نيز [بايد] به همان رويه و آداب بنشينند( ]...[ .ميرزا رفيعا.)606 :1310 ،

بر اين اساس و با توجه به دستورالعملهاي ارائه شده توسط ميرزا رفيعا در دستور
الملوك و همچنين ا العات موجود در دستورنامه القاب و مواجب درب اري مي رزا

علينقي نصيري درباره ترتيب نشستن در مجل بهشت آيين ،امراي ج انقي ميبايس ت
در مجم خود به ترتيب زير مينشستند:
 .1اعتمادالدوله وزيراعظم ديوان اعلي؛  .2قورچي باشي؛  .3سههس االر [در ص ورت
حض ور]؛  .4قوللرآقاس ي؛  .6دي وانبيگي؛  .6ايش يك آقاسيباش ي دي وان اعل ي؛
 .6تفنگچيآقاسي باشي؛  .1مجل نوي .
گزارشنويسي :تهية گزارش يا شرح جانقي به صورت مكتوب ،نكتهاي است ك ه
هم در رساله ميرزا علينقي نصيري به آن اشاره شده و هم ميرزا رفيعا به صورت زي ر
در دستور الملوك به آن اشاره كرده است:
[ ]...و عاليجاه مزبور [مجل نوي محف ل بهش ت آي ين] از جمل ه ام راي ج انقي و نوش تن
خالصه جانقي امرا و رأي هر يك از ايشان و رأي خود مخ تص مش اراليه اس ت و ب ه ديگ ري
نسبت ندارد [( »]...ميرزا رفيعا.)624 :1310 ،

اگر اين نقل قول در كنار توص يف نص يري از ترتي ب و تش ريفات مجم ام راي
جانقي مورد بررسي قرار گيرد ،تصوير كلي به اين صورت خواه د ب ود ك ه وظيف ة
اصلي مجل نوي در جلسات ام راي ج انقي ،حض ور در جلس ه و مكت وب ك ردن
گزارش نهايي آن بوده و در اين گزارش يا عريضه ،شرح تم امي نظ رات ارائ ه ش ده،
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اعم از نظرات موافق و يا مخالف با نظر اكثريت نوشته ميشد و در پايان تمامي ام را
به جز مجل نوي -كه صرفاً براي تهي ه و تنظ يم اي ن عريض ه در جلس ه حض ور
داشته -آن را مهر ميكردند.
آخرين كسي كه اين عريضه را مهر ميكرد ،وزيراعظم دي وان اعل ي اعتمادالدول ه
بود كه باال يا «سر» آن را مهر ميكرد و به ايشيك آقاسيباشي حرم تحويل م يداد.
او نيز به ريشسفيد حرم تسليم ميكرد تا اين نوشته را به نظر پادشاه صفوي برس اند.
پ از آن ،تمامي امرا تا زمان دريافت نظر شاه در همان مكان تشكيل جلسه منتظ ر
ميماندند و پ از دريافت نظر نهايي شاه ،براساس آن عمل ميش د (نص يري:1361 ،
.)32-31
نتيجهگيري
با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان براساس گزارشه اي موج ود در من اب ت اريخي
دورة صفوي و بهويژه وقاي نگاريهايي كه توسط مجل نويسان و مورخ ان درب اري
به نگارش درآمدهاند ،سرآغاز شكلگيري مجم امراي جانقي ب ه عن وان ي ك نه اد
مشورتي عالي در سطح وزرا و امراي عالي در دربار صفوي را در دورة صفويان متقدم
دانست كه در ي آن سنت جانقي كردن يا تشكيل جلس ات مش ورتي ،رفتهرفت ه از
يك سنت عام خار شده و ت ا پاي ان دورة ص فوي ب ه ش كل ي ك س نت درب اري
مشخص درآمد كه آداب مشخص ي درب ارة ترتي ب تش كيل جلس ه ،زم ان و مك ان
تشكيل جلسه ،آداب نشستن و در نهايت گزارشنويسي را شامل ميشد .
از سوي ديگر شايد بتوان اين س نت درب اري را ك ه در نهاي ت در اواخ ر دول ت
صفوي به صورت يك مجل مشخص با نام «مجم امراي ج انقي» تش خص ياف ت،
براساس يك رهيافت تطبيقي و با توجه به شرح وظايف ،نف رات و اعض اي ش ركت
كننده و حدود اختيارات آن معادل نه اد «كابين ه» در س اختار دولته اي ام روزي
دانست كه وظيفة تصميمگيري كالن دربارة امور مختلف را دارند و به ن وعي ت دبير
ملك و ادارة كشور برعهده آنان است .با اين حال بديهي است كه بررسي تطبيقي ياد
شده خود ميتواند موضو پژوهشي جداگانهاي در زمينه ديوانساالري و نظ ام اداري
دولت صفوي باشد.
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