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1. Introduction
The political-military power of different tribes in Iran during the
ninth century AH was obvious, especially after the demise of Timur
(807AH). In fact, the presence of tribes in the unions and their
attempts to survive the battles was the prominent political insight of
Iran in the ninth century. Afshar tribe was one of these tribes, entering
these unions during the Aq Qoyunlu power-seeking attempts in the
ninth century. Due to their high military power, this tribe had a
prominent role both after the foundation of the Safavid dynasty and
also after the kings' power-seeking attempts after the Shah Ismail until
Shah Abbas I. Using their military power, Afshar tribe affected the
politics and military relationships. Afshar's people, spread over
different areas such as Kohgiluyh, Urmia (Mostofi, 1984, 556),
Khorasan (Astarabadi, 1989, 27), and Kerman (Vaziri, 1985, 1505)
based on their tribal nature. Because of serving the Safavid dynasty,
Afshar tribe became the ruler in some areas, had some governmental
jobs, and used their military service to help the Safavid to fight against
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Uzbeks, Ottoman, and suppress the civil war. This demonstrates
Afshar's important role in Safavid dynasty.
2. Methodology
This study aims to study the role of Afshar tribe in forming and
establishing the Safavid dynasty independently, using historical
research method and using primary sources to collect data.
3. Discussion
Kashghari has first mentioned Afshar tribe who migrated from
Turkestan to Iran (Astarabadi, 1989, 26). This tribe used to live and
reign some areas of Iran at the beginning of the Safavid kingdom and
throughout their kingdom. These areas include, but are not limited to
Kohgiluyeh, Kerman, Hezar Jarib, Khorasan, and Farah (Valeh
Esfahani, 1993, 411).
Afshars played a key role during the kingdom of the first Safavid
king in two parts: founding the Safavid governments (fighting Aq
Qoyunlu, the rulers of Şirvan, and then Ottoman and Uzbek
governments; and defeating these rivals) and political and
governmental positions (ruling states and areas they used to live like
Kohgiluye (Mirzasamiaa, 1989, 186) and Kerman (Kermani, 2005,
26).
As the Afshar tribe had a significant role in development and
sustainability of the Safavid dynasty in the fifty-year kingdom of Shah
Tahmasp (930 – 984 AH), they managed to achieve a better situation
in this era, and in addition to achieving Biglarbeygi position during
the first Safavid king, they achieved Ghoorchibashgari and
Amirshekarbashi (Romelo, 1978, 328/12; Turkman, 1971, 110/1).
Afshar tribe had an important role in suppressing the rebellions
which threatened the Safavid's sovereignty. They also controlled the
borders and territorial integrity. An example here is suppressing Khan
Ahmad Gilani (Valeh Esfahani, 1993, 353-4), Suppressing Hasan
Sultan Rishehri (Hosseini Fasaei, 1988, 395/1).
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Mahmood Khan Afshar, who was the Biglarbeygi of Kohgiluyeh,
accompanied Shah Tahmasp in the fight against Sultan Suleiman, who
was the Ottoman king (Shah Tahmasp, 1913, 53-55). Khosro Sultan
Koroghli, the leader of Afshars in Khorasan, reinforced the position of
the Safavid in that area after the demise of Ubayd Allah Khan Uzbek
in 946AH (Turkman, 1971, 93/1).
The kingdom of Shah Abbas the Great should be considered as the
climax of power and emergence of Afshar tribe in politicalorganizational structure of the Safavid dynasty. Afshar tribe has had a
great role in Shah Abbas's getting into power (Falsafi, 1968, 128/1 and
121). Vali Khan as Kerman's ruler who was Ghoorchi Bashi
(Turkman, 1971, 402/2), Baktash Khan as Yazd's ruler, and Yusef
Khan as Abarghoo's ruler can be mentioned as Afshar's rulers who had
some roles and positions in this era (Monajjem Yazdi, 1987, 72 and
82).
Afshars had an important role in protecting the borders and fighting
against exterior enemies. As an example, at the beginning of Shah
Abbas's sovereignty, Afshar's kings in Kerman, led by Mostafa Khan
Afshar, managed to defeat Uzbek forces from Khorasan (Turkman,
1971, 456/2). Urmia's Afshar, led by Ghasem Sultan, took charge of
protecting the western borders (ibid., 1085/2 – 925)..
4. Conclusion
Afshar tribe showed a significant military performance since the dawn
of the Safavid dynasty. Piri Beyg, Parvanchi Afshar, and Dane Beyg
were among the rulers who helped Ismaeil to be the king. When
facing the attack from the enemies, Afshar rulers had a pivotal role.
Therefore, the military nature of Afshar tribe was in line with one
aspect of Safavid government, that is reliance on the military power of
its allied forces. In the 11th century AH, like the tenth century, the
military power of the tribe was used to reinforce and consolidate the
Safavid dynasty. Since Shah Abbas the Great's time, rulers such as
Yusef Khan and Vali Khan became the Ghoorchibashi, an elite
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position in the Safavid government. Appointing the heads of Afshar
tribe to different positions continued at the time of Shah Abbas the
Great. For instance, Yaghoob Beyg who was Afshar's Yuzbashi,
became Khan. Anyway, it should be considered that at the end of the
Safavid dynasty, the mutual relationship between Afshar and Safavid
dynasty faded as all Ghezelbash's tribes. One important factor in the
decline of the Safavid dynasty in 1135 AH was the lack of relationship
between Ghezelbash's tribes and the Safavid dynasty.
Key Words: Afshar tribe, Safavid government, Military power,
Tribes, Governmental positions.
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چکيده 

ابتدای قرن دهم هجری مصادف با ت سیس دولت صفوی است .ایل افشار در تشکیل و استواری
این دولت با تکیه بر ماهیّت ایلی خود ایفاگر وظیفهی مهمّی شد .این ایل در تثبیت دولت صفوی،
منازعات خارجی و در سرکوب شورشهای داخلی نقش شمگیری داشت .در زمان
شاهطهماسب اول و محمدخدابنده همان مناصب نظامی و حکمرانی ایاالت را برای خود حفظ
کردند .افشارها در زمان تغییرات در رمس هرم سلطنتی هم از دیگر طوایف عقب نماندند؛ بهویژه
در دورۀ شاهعباس اول رضایت خاطر او را هم فراهمآوردند .گر ه در برخی کتابها و مقاالت به
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم ،گاهی به اختصار و گاهی به منظور دیگری به مطالعاتی پرداختهاند
و از بعضی متغیّرهای موجود در این پژوهش استفاده شدهاست ،اما اهمیت این پژوهش در آن است
که میخواهد نقش ایل افشار را در تشکیل و تثبیت دولت صفوی به صورت مستقل ،با استفاده از
روش تحقیق تاریخی و شیوۀ جمع آوری دادهها از منابع دست اول ،مورد مطالعه قرار دهد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ایل افشار حول محور سلطنت به عملکرد نظامی خود ادامه
دادند ،در مقابل جایگاه آنان به عنوان حامی سلطنت ،با گماردهشدن به مناصب اداری  -سیاسی
مورد عنایت قرار گرفت.
واژههای کليدی :ایل افشار ،دولت صفوی ،قدرت نظامی ،ایالت ،مناصب دولتی.
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 .1مقدّمه
قدرت سیاسی  -نظامی قبایل گوناگون در ایران در طی قرن نهم هجری ،بهویژه پس از
مرگ تیمور لنگ ( 807ه ) .امری غیر قابل کتمان است .بهواقع سیمای برجستۀ سیاسی
ایران قرن نهم هجری ،حضور قبایل در اتحادیهها و تالش برای بقای خود در منازعات
قدرت بود .ایل افشار از جمله این قبایل بود که هنگام قدرتطلبی آ یونلوها در قرن نهم
هجری وارد این اتحادیه شد .این ایل که از ترکان اُغوز یا ترکمان بوده (ن : .استرآبادی-،
 ،)26:1368هم در ت سیس دولت صفوی و هم در جریان تثبیت و اقتدار آن در زمان
پادشاهان بعد از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول ،به دلیل توان نظامی نقش برجستهای داشت.
افشارها با اتّکا بر توان نظامی بهتدریج در سیاست و مناسبات نظامی این سلسله اثر گهاشتند.
افراد آن با توجه به ماهیت قبیلهای خود در نقاطی ون کهگیلویه (مسکن و م وای اصلی
افشارها) ،ارومیه (ن : .مستوفی1363:556،؛منشیقزوینی )1363:392،خراسان(ن: .
استرآبادی )1368:27،و کرمان(ن : .وزیری )1364:1505،پراکندهشدند .ایل افشار به
پاس خدماتشان به صفویه هم حکمرانی برخی از نقاط و مناصب اداری و درباری را یافتند
و هم در نبرد با ازبکان ،عثمانی و سرکوب شورشهای داخلی ،توان نظامی خود را در
خدمت این دولت مصروف داشتنند و این خود نشانگر نقش قابل ت مل و حیاتی افشارها در
دوران صفویه است.
الزم به ذکر است که طبق جستجوهای به عمل آمده ،پژوهشی درباره این موضوع«
نقش ایل افشار در دولت صفوی تا پایان قرن دهم هجری» انجام نگرفته است؛ بنابراین هر
کدام از مطالعات انجامشده که در ذیل به آنها اشاره خواهیمکرد ،به جز پایاننامه
کارشناسی ارشد علی کامرانیمقدم ،ارائه شده در سال  1379در دانشگاه شیراز ،تحت
عنوان اوضاع سیاسی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در دورههای افشاریه و زندیه که
این مقاله تا حدی زیادی مستخرج از آن میباشد ،بقیۀ مطالعات انجامشده تنها تا حدی
نزدیک به این موضوع هستند؛ مثل «اوضاع سیاسی کهگیلویه در دورههای افشاریه و زندیه»
نوشته تقویمقدم .ایشان در این مقاله ،به بررسی اوضاع سیاسی کهگیلویه در این دو دوره
مهم زمانی پرداختهاند .دیگری مقالۀ «موقعیت و جایگاه سیاسی والیت بهبهان و کهگیلویه
از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری» اثر کشواد سیاهپور میباشد ،که در آن به تبیین و
تحلیل موقعیت و جایگاه سیاسی والیت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر
ناصری پرداختهاست.
پژوهش حاضر در این زمینه نوشتهای بدیع میباشد که بر این هدف است که با استفاده
از منابع اصلی تاریخی ،به روش توصیفی – تحلیلی گونگی ایفای نقش افشارها را در
تشکیل و در دوران تثبیت و توسعه قدرت دولت صفوی و نحوی قدرتیابی این ایل را در
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دولتصفوی به صورت دقیق و علمی و به دور از هرگونه حب و بغض ،مورد واکاوی قرار
دهد.
 .2بحث و بررسی

 .1 – 2پيشينة تاريخی

نخستینبار ،کاشغری در دیوان لغات تر ت لیف  466هر  ، .از ایل افشار نام برده
است .این ایل دارای طوایف و تیره های فراوانی بود که از ترکستان به ایران کوچ کردند
(ن : .استرآبادی .)26:1368،در مورد مهاجرت افشارها به ایران ،روایات تاریخی متعددی
در اختیار ما قرار دارد .این گزارشها ،از دو موج مهم مهاجرت سخن به میان میآورند:
نخستین موج مهاجرت در اواخر دورۀ سلجوقی در قرن ششم هجری ،صورت گرفته است.
مؤلّف تاریخ وصّاف هنگام سخن از اتابکان فارس مینویسد :ون مدت سلجوقیان داشت
به پایان میرسید ،طوایفی از ترکمانان از ناحیه قبچا مهاجرت کرده ،در خوزستان و
کهگیلویه ساکن شدند (ن : .وصافشیرازی.)240:1300 ،
دومین موج مهاجرت یا دسته دوم افشارها در زمان استیالی مغوالن بر ترکمنستان ،آنجا
را تر کرده ،به غرب ایران رفتند و در آذربایجان سکنی گزیدند (ن : .فلسفی:1347،
 .) 164/1این دو گروه از مهاجرین افشار ،بعد از ورود به ایران بهتدریج در دیگر نقاط ایران
پراکنده شدند .نانکه گفتیم ،گروه اول در خوزستان و کهگیلویه ساکن شدند ،اما در
فاصله قرون  7تا  10هر ، .از افشارهای ساکن خوزستان و کهگیلویه ،اطالعات دقیق و
روشنی در دست نیست .اوزونحسن آ قویونلو ،بعد از فتح کهگیلویه ،یکی از امرای مورد
اعتماد خویش ،به نام منصوربیگ افشار ،را به سمت والی آن ناحیه منصوب کرد (ن: .
روملو .)34/1357:12،منصوربیگ افشار ،بعد از به سلطنت رسیدن شاهاسماعیل اول صفوی،
از طرف شاه صفوی ،به سمت والی شیراز منصوب گردید( .ن : .کسروی.)1362:61،
از گروه دوم بنابر روایتی ،امیر تیمور ،گرگینبیگ اُوصانلوی ) (Osanloافشار را در
 802هر .به حکومت ارومیه گماشت (ن : .استرآبادی .)1368:26،در وقایع سال 905
هر ، .وقتی که شاهاسماعیل اول صفوی ،به آذربایجان و ارزنجان رفت ،نزدیک به هفت
هزار نفر سپاهی از ایالت مختلف آن نواحی ،از جمله ایل افشار ،در بارگاه وی گردآمدند
(ن : .منشیقزوینی .)1363:392،گروهی دیگر از افشارها ،درسالهای آغازین حکومت
صفوی ،در منطقۀ خمسه زنجان ساکن شدند (ن : .فیلد .)203 :1343،دستهای از ایل
افشار در آغاز تشکیل دولت صفوی به حوالی قزوین مهاجرت کرده ،در آبادیهای پیرامون
آن استقرار یافتهبودند(ن : .ترکمان .)334/1350:1،منابع تاریخی ،زمان مهاجرت نخستین
گروههای ایل افشار به خراسان را آغاز دوره صفوی گزارش میدهند (ن : .استرآبادی،
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 .)27: 1368قدیمیترین خبر از کوچ افشارها به کرمان از زمان به قدرت رسیدن
شاهاسماعیل اول به بعد بودهاست (ن : .وزیری .)1364:1505،این دو گروه اخیر معلوم
نسیت که از کدام یک از دو موج مهاجرین به ایران بودند .نانچه گفتهشد ،افشارها ،در
آستانۀ به قدرت رسیدن صفویان ،در برخی مناطق ایران ساکن و حتی حاکم نیز بودند .مثل
منطقه کهگیلویه ،کرمان ،هزار جریب خراسان ،و فراه (ن : .والهاصفهانی.)1372:411،
این گزارش از میزان قدرت و ت ثیرگهاری ایل مهکور در پیشگاه شاهان نخستین صفوی و
نقش آنان در معادالت سیاسی و ساختار اداری آن روزگار ،حکایت دارد.
 .2- 2نقش ايل افشار در استقرار دولت صفويه

افشارها در دوران حکومت نخستین پادشاه صفوی ،در دو بخش تشکیل دولت صفوی و
مناصب سیاسی و دیوانی ،خدمات شایانی به بنیانگهار حکومت صفوی داشتند.
 .1- 2- 2نقش افشارها در تشکيل دولت صفوی

شاه اسماعیل اول صفوی ،برای تشکیل حکومت ،با سایر مدعیان از جمله آ قویونلوها،
حاکم شروان و حاکم قندهار و سپس دولتهای عثمانی و اوزبکان ،درگیریهای متعددی
داشت .افشارها در کنار زدن این مدعیان از صحنه قدرت سیاسی ،نقش اساسی و مهمّی
ایفا نمودند .هنگام حمله اسماعیل در آغاز سال  . 906به شروان و جنگ با فرخیسار،
سلطانبیگ افشار ،پیریبیگ پروانچی افشار و دانهبیگ و خلیلبیگ مهردار و حسینبیگ
سفره ی از امرای افشار در معیت اسماعیل بودند (ن : .امینیهروی.)132 :1383،
هنگام اقامت شاهاسماعیل اول در ارزنجان ،برای تدار حمله نهایی به آ قویونلوها،
ترکانی از قبایل شاملو ،استاجلو ،روملو ،تکلو ،ذولقدر ،افشار و قاجاریه به او ملحق شدند
(ن : .منشیقزوینی .)1378:392،در جریان جنگ مرو و تقابل با ازبکان در 916ه. .
امرای افشار نظیر شاهرخبیگ ،احمدبیگ و دانهمحمدبیگ ،نقش ارزنده ایفا نمودند
(ن : .الحسینی .)63-64 :1379 ،شاهرخبیگ افشار ،با سپاهی از افشارهای ساکن کرمان
در حمله دوم شاهاسماعیل به قندهار ،و سرکوب شجاعبیگ یاغی ،و فتح آن والیت در
 919ه ، .نقش مهمّی داشت (ن : .خواندمیر .)1370:541،سلطان علیمیرزای افشار ،در
جنگ الدران ،از امرای سپاه صفوی بود که مانع کشتهشدن یا اسارت شاه صفوی گردید
(ن : .ناشناس490-499 :1350،؛ میرزاسمیعا .)1368:248،بادنجانسطان افشار از امرای
عظیمالش نی بود که شاهاسماعیل به همراه حسینبیگ هلل شاملو و بیرامخان قرامانلو ،به
کمک بابر شاه ،به نبرد با ازبکان فرستادند (ن : .ناشناس.)395 :1350،
 .2-2-2مناصب سياسی و ديوانی افشارها در عهد شاهاسماعيل اول

از آنجا که ایل افشار در تشکیل دولت صفوی ،بهویژه در موفقیتهای شاهاسماعیل اول،
در شکست مدعیان قدرت نقش بسیار مهمّی را ایفا کرده بودند ،طبیعی مینمود که امرای
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افشارها در ساختار سیاسی و اداری دولت نوبنیاد صفوی به کار گرفتهشوند .شاهصفوی به
پاس خدمات و اعتمادی که به افشارها داشتند ،آنان را به حکومت ایاالت و مناطق تحت
سکونتشان منصوب کردند .میرزاسمیعا در این باره مینویسد«:افشارها به عنوان موکلین و
اولیاء امور عدالت در آغاز شکلگیری دولت صفوی دارای مقام و منصب بودند .آنان مقام
بیگلربیگی ایالت کهگیلویه ،یکی از ایاالت سیزدهگانه را به عهده داشتند» (میرزاسمیعا،
 .)1368:186در حوالی سال  916ه ، .بیرامبیگ یا بهرامبیگ افشار از طرف شاهاسماعیل با
عنوان حاکم به اداره کرمان میپرداخت(ن : .کرمانی.)26 ،1384،
 .3- 2نقش افشارها در تثبيت و توسعه دولت صفوی
 .1 -3- 2دوره شاهطهماسب اول ( 930-984ه.ق)

افشارها در نیم قرن حکومت شاهطهماسب موقعیت بهتری را کسب نمودند و در میان
ایالت مهم دستگاه صفوی جای گرفتند؛ نقش و جایگاه آنان را در زمان این شاه صفوی،
میتوان دوبخش زیر بررسی نمود:
.1 -1 -3 -2مناصب و مقامات اداری  -سياسی افشارها و حکومت آنان در مناطق مختلف ايران

افزون بر منصب بیگلربیگی که افشارها در عهد نخستین شاه صفوی بهدستآوردند،
مناصب مهم قور ی باشیگری و امیرشکارباشی را نیز تصاحب کردند .سوندوگبیگ
افشار بعد از افول قدرت تکلوها در دربار ،مقام قور یباشی دربار را در دست گرفت
(ن : .ترکمان .)110/1 :1350،در زمان شاه طهماسب اول محمدبیگ حسنسلطان ،فرزند
حسنسلطان افشار همزمان مناصب بیگلربیگی کهگیلویه و امیر شکارباشی را داشت (ن.
،همانجا) .افشارها که از دورۀ شاهاسماعیل اول منصب بیگلربیگی ایالت کهگیلویه را
بهدست آوردهبودند ،تا عصر شاهعباس اول ،آن مقام را به شکل موروثی ،در اختیار داشتند
(ن : .روملو.)328/1357:12،در دوره شاهطهماسب این منصب در ایالت مهکور برعهده
الوندخان افشار بود (ن : .شیرازی1369:78،؛ روملو.)328/1357:12،
میزان وسعت ایالت کهگیلویه در این زمان به گفته میرزاسمیعا شامل :فارس ،خوزستان،
بختیاری ،اراضی فهلیان بود (ن : .میرزاسمیعا ،)1368:206،حتی حوزه حکومتی بندر
ریگ ،جزیره بحرین و منطقه دور )( (Doraghشادگان) در خوزستان نیز تحت سلطه
حاکم افشاری کهگیلویه بود (ن : .ترکمان .)951/1350:2،نکته قابل توجه اینکه وسعت
ایالت مزبور که تحت عنوان بیگلربیگی کهگیلویه در دست افشارها قرار داشت ،از میزان
قدرت بسیار زیاد ایل افشار در این دوره حکایت میکند .افشارها در کرمان نیز با عنوان
بیگلربیگ ،به اداره آن منطقه میپرداختند؛ این منصب در کرمان تا عصر شاهعباس اول ،به
شکل موروثی در اختیار افشارها بود (ن : .روملو .)328/1357:12،در سال  933ه، .
شاهطهماسب ،شاهقلیسلطان افشار ،را که با طایفه خود در کرمان میزیستند ،به حکمرانی
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آن سامان منصوب کرد (ن : .همانجا) .او حدود سیسال ،و براساس آخرین اخبار ،تا
سال  927ه ، .در این مقام باقی ماند (ن : .وزیری .)1358:600،افشارها تا عهد شاهعباس
کبیر که با مرگ ولیخان افشار ،حکومت آنان در کرمان پایان یافت؛ همواره در کرمان
حاکم بودند .افوشتهاینظنزی در این باره اطالعاتی به ما میدهد ...« :همیشه حکومت و
دارایی داراالمان کرمان و محافظت و مراعات ارباب و رعیت آن بُلدان ،در عهده کفایت و
اهتمام امرای کرام قوم افشار بود» (افوشتهاینطنزی.)1373:325،
از آنجا که ایالت کرمان در دوره صفویه ،منطقه یزد را نیز شامل میشد ،رابأ میان
قندهار و بلو ستان با اصفهان نیز به شمار میآمد ،افشارها در کرمان نقش حسّاسی در
کنترل بلوچها و افغانهای سنّیمههب برای حکومت صفویه داشتند (ن : .کرمانی-:1384،
)31؛ از این رو طبیعی مینمود که این منطقه دارای اهمیت بسیار زیادی باشد و حکومت
ایل افشار بر کرمان نشان از اهمیت و جایگاه امرای افشار در پیشگاه شاه صفوی دارد.
محمدیوسف واله اصفهانی در مورد حوزۀ قدرت افشارها در هنگام سلطنت دومین شاه
صفوی ،اطالعاتی در اختیار ما قرار میدهد و مینویسد :از طایفه افشار افراد صاحب نفود و
اعتبار زیاد بودند که هار نفر از مهمترین آنان خلیلخان حاکم کهگیلویه ،اصالنخان
حاکم کرمان ،اسکندرخان حاکم هزار جریب و اسماعیلقلی سلطان از امرای خراسان و
فراه بود (ن : .والهاصفهانی .)1372:411،براساس نوشته حسنبیگ روملو ،در سال 948
ه ، .به هنگام عزیمت شاه طهماسب به دزفول ،حاکمیت آنجا را به حیدرقلیسلطان افشار
دادهبود (ن : .روملو.)389/1357:12،
 .2 -1 -3 -2نقش ايل افشار در استحکام پايههای دولت صفوی با سرکوب شورشهای داخلی و
دخالت در کنترل مرزها و مناسبات خارجی

یکی از پایههای اقتدار در ساختارهای هر حکومت ،نظامیان و سپاهیان میباشند .ایل
افشار به عنوان نیروی تشکیلدهنده سپاهیان صفوی ،نقش حائز اهم ّیتی در سرکوب
شورشهایی که حاکمیت حکومت صفوی را تهدید میکرد ،داشتند .امیر اصالنبیگ
افشار ،در سرکوب خاناحمد گیالنی ،نقش مهمّی ایفا کرد (ن : .والهاصفهانی-1372:4،
353؛ روملو .)566/1357:12،در سال  947ه ، .به دنبال طغیان حسنسلطان
ریشهری(( )Rishherبوشهری) ،حاکم ایالت نواحی دشتی و دشتستان ،علیه شاه صفوی،
شاهرخخان افشار ،بیگلربیگ کهگیلویه به همراه غازیخان ذوالقدر ،والی فارس ،م مور
سرکوب او شدند .آنان با محاصره حاکم طاغی ،به وساطت و شفاعت میرسیدشریف
شیرازی نزد شاهطهماسب ،او را نزد شاه صفوی در آذربایجان فرستادند؛ البته بعدها به حکم
شاهصفوی به قتل رسید (ن : .حسینیفسایی395 /1367:1،؛روملو .)299/12 :1357،در
سال  965ه ، .رستم بیگ افشار ،حاکم وقت کهگیلویه ،به دنبال ناآرامیهای استرآباد و
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هجوم ترکمانان به آن مناطق ،همراه جمعی از سرداران و سپاهیانی از ایل افشار که ساکن
ایالت تحت حکومتش بودند ،عازم استرآباد میشوند و با فرار ترکمانان ،غائله به پایان
میرسد (ن : .حسینیقمی .)349/1: 1359،
ایل افشار و امرای آن ،در کنترل مرزها و دفاع از تمامیت ارضی کشور در عهد
شاهطهماسب ،با حضور در لشکرکشیهای شاه صفوی ،قدرت نظامی– ایلیاتی خود را به
منصّه ظهور رسانیدند .در سال  950ه ، .که محمودخان افشار به سمت بیگلربیگی
کهگیلویه تعیین گردید ،هنگامیکه در سال 950ه ، .سلطان سلیمان پادشاه عثمانی برای
حمایت از القاصمیرزا ،برادر یاغی شاه طهماسب ،به مرزهای ایران حمله نمود ،محمودخان
افشار ،بیگلربیگی کهگیلویه  ،شاه صفوی را با سه هزار نیروی تحت فرمان خود شاه صفوی
همراهی کرد (ن : .شاهطهماسب1292 ،ش53-55 ،؛ 55و53؛ منشیقزوینی-1378:2،
 .)201عالوه بر خان افشاری کهگیلویه ،در این نبرد شاهقلیسلطان افشار ،حاکم کرمان هم
با دو هزار نیرو حضور داشتتند (ن : .شاهطهماسب1292 ،ش53 :؛ الحسینی-146 :1379،
 )145عالوه بر این افشارهای کهگیلویه شاهطهماسب را در حمله به گرجستان هم همراهی
نمودند (ن : .شاهطهماسب .)70 :1379،حاکم افشاری کرمان ،شاهقلیسلطان ،با سپاهی از
مردم ایالت تحت فرمانش ،به قصد انتقام از عثمانیها ،در الدران فرود آمد (ن: .
کرمانی .)1384:31،شاهقلیسلطان افشار ،حاکم کرمان ،به همراه سلطاناحمد شاملو و
یعقوبسلطان قاجار با سپاهی ند هزار نفری ،همایونشاه گورکانی را در سرکوب
مخالفیناش یاری نمود و با تصرف قندهار و شکست شورشیان ،شاه گورکانی را به تحت
شاهی هندوستان بازگردانید (ن : .الحسینی133 :1379،؛ کرمانی .)31 :1384 ،این اقدام،
نقش بهسزایی در توسعه و تحکیم روابأ خارجی شاهطهماسب با همایونشاه و افزایش
اعتبار شاهصفوی در مناسبات خارجی با هند داشت .افشارهای خراسان مدت بیست سال در
مرو ،سرخس ،مشهد و طوس ،با ازبکان میجنگیدند .به علت آشنائی با منطقه ،نقش مه ّمی
در پیروزیهای شاهطهماسب بر ازبکان داشتند (ن : .حسینیقمی.)200/1359:1،
خسروسلطان کوراوغلی ،رهبر افشارها در خراسان ،پس از مرگ عبیداهللخان ازبک در
 946ه ، .حمالتی را در نواحی خراسان علیه ازبکان ترتیب داده بود و موقعیت صفویان را
در آن نواحی استحکام بخشید (ن : .ترکمان.)93/1350:1،
 .4 -2دورة شاهاسماعيل دوم و محمد خدابنده

دورۀ ده ساله ،از مرگ شاهطهماسب اول تا به سلطنت رسیدن شاهعباس اول ،میتوان از
بحرانیترین دورانهای حکومت صفوی بهحسابآورد .در این برهۀ زمانی ،امرای قزلباش،
از جمله افشارها با بهرهبرداری از فقدان پادشاه مقتدر و ضعف دولت مرکزی ،هریک
تالش میکردند ،تا با رسانیدن شاهزاده مورد نظر خویش به سلطنت ،جایگاه خود را در
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ساختار قدرت ،تحکیم بخشند .نقش افشارها در این فاصله زمانی ،یعنی حمایت آنان از
شاهان صفوی را (اسماعیل دوم و محمد خدابنده) در رسیدن و تثبیت قدرت ،مورد بررسی
قرار میدهیم.
 .1 -4 -2نقش افشارها در قدرتيابی و تثبيت سلطنت شاهاسماعيل دوم و سلطان محمد
خدابنده

شاه طهماسب اول قبل از مرگش از بیم اینکه دیگر سران قزلباش مثل استاجلوها به
ولیعهدش اسماعیلمیرزا آسیبی وارد کنند ،پنجاه تن از قور یان افشار را م مور محافظت از
ایشان کرد؛ زیراکه طایفۀ افشار طرفداری جانشینی اسماعیلمیرزا به جای پدرش شاه
طهماسب اول بودند و نقش مهمّی در به قدرت رسیدن ایشان داشتند (ن : .فلسفی:1347،
 .)16-11 /1بعد از مرگ شاهطهماسب اول در  984هر ، .خلیلخان افشار حاکم وقت
ایالت کهگیلویه از امرای متنفه در مرکز ،از اولین کسانی بود که با شاهاسماعیل دوم بیعت
کرد ،و با تقدیم هدایا ،شاهصفوی را در تثبیت قدرتش ،کمک کرد (ن : .حسینیقمی
.)643/2: 1359،
شاهاسماعیل دوم نیز به پاس خدمات خلیلخان افشار ،ضمن ابقای خان افشار بر
حکومت ایالت کهگیلویه ،او را در میان امرای مرکز جای داد و قدرت بخشید (ن: .
حسینیاسترآبادی1364:104،؛ روملو .)643/1357:12،گزارش مؤلف کتاب از «شیخصفی
تا شاهصفی» دربارۀ حوادث بعد از مرگ شاهاسماعیل دوم و انتخاب محمد خدابنده به
شاهی ،از نقش قلی بیک افشار در این تصمیم و جایگاه مهم افشارها حکایت دارد (ن: .
حسینیاسترآبادی .)1364:169،گستردگی ،پراکندگی و حاکمیت افشارها در مناطق
مختلف ایران از جمله کرمان ،کهگیلویه ،خوزستان تا قزوین ،آذربایجان و حتی دربار
صفوی در دوره مورد بحث ،نشان از قدرت و میزان ت ثیرگهاری افشارها در ساختار
حکومت اسماعیل دوم و محمد خدابنده دارد (ن : .ترکمان .)340/1350:1،در مورد
مناصب و مقامات اداری افشارها در ساختار سیاسی – اداری دولت صفوی در عصر سلطان
محمد خدابنده ،افوشتهاینطنزی گزارش میدهد که ...« :همیشه ،حکومت و دارایی
داراالمان کرمان و محافظت و مراعات ارباب و رعیت آن بلدان ،در عهدۀ کفایت و اهتمام
امرای کرام ایل افشار میبود» (افوشتهاینطنزی .)325:1373 ،به علت نفوذ افشارها در
پایتخت ،در دوران محمد خدابنده ،بسیاری از مقامات و مناصب دولتی در اختیار ایل افشار
بود .قلیسلطان افشار منصب قور ی باشی را بهدستآورد و او را «رکنالدوله» نامیدند،
ولی بیک افشار مقام یوزباشی را بر عهده داشت (ن : .کرمانی .)32-3: 1384،منابع از
حضور افشارهای اُوسالو (اصانلو)) (Osanluو امرلوی) (Amerluدر قزوین و حکومت آنان
در آن ناحیه سخن گفتهاند (ن : .فیلد .)203:1343،در این دوره افشارها مانند قبل با
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سرکوب شورشهای داخلی به شاه صفوی خدمت کردند؛ نانکه با شورش شاهاسماعیل
دروغین (قلندر) در سال  986هر ، .در کهگیلویه ،و باالگرفتن کار او ،خلیلخان افشار
مجبور شد که رمسای به مقابله با او بپردازد؛ در این جنگ ،خان افشار به قتل رسید (ن: .
افوشتهاینطنزی1373:120،؛حسینیقمی714/2 :1359؛ ترکمان.)421/1: 1350،
اسکندربیگ برادرزاده او ،از جانب شاهمحمد خدابنده با عنوان خانی به سمت والی
کهگیلویه انتخاب شد (ن : .ترکمان.)431/1350:1،
 .5 -2دوران شاه عبا

اول

نقش ا یل افشار در دوران شاه عباس اول را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار
میدهیم.
 .1 -5 -2افشارها و ساختار سياسی – اداری دورة شاهعبا

اوّل

دوران سلطنت شاهعباس کبیر را میبایست اوج منصهی ظهور و قدرتنمایی ایل افشار
در ساختار سیاسی -اداری حکومت صفویه دانست .شاهعباس اوّل ،در شرایأ دشواری به
قدرت رسید .ایل افشار یکی از ایالت مهمّی بود که در این شرایأ دشوار درگیری قبایلی،
نقش مهمّی در بهقدرترسیدن شاهعباس داشت ،زیرا پس از کشته شدن حمزهمیرزا برادر
شاه عباس ،امرای افشاری یزد ،کرمان ،کهگیلویه و حدود اصفهان سر از اطاعت دربار
قزوین پیچیدند و به رغم ارکان دولت شاهمحمد خدابنده ،با عباسمیرزا و مرشد قلیخان از
در موافقت و فرمانبرداری درآمدند (ن : .فلسفی128/1 :1347،و .)121شاهعباس اول
که ادامه سلطنتش را همچون کسب آن ،نیازمند همکاری قزلباشها میدانست ،ازهمینرو
برای ایجاد تغییرات در اداره امور سلطنت و تثبیت قدرتش ،کادر جدیدی را روی کار
آورد .از افشارها ،یوسفخان قور یباشی از اعضای مهم این کادر بهحسابمیآمد
(ن : .سومر .)180 :1371،دراثنای جلوس شاهعباس به سلطنت ،از امرای افشار که
صاحب منصب و مقام بودند ،میتوان به ولیخان حاکم کرمان که دارایی منصب قور ی
باشی بود (ن : .ترکمان)402/2 :1350،؛ بکتاشخان فرزند ولیخان که یزد را در تصرف
داشت؛ یوسفخان پسر عموی ولیخان ،حاکم ابرقو؛ شاهقلیخان فرزند خلیلخان افشار
در کهگیلویه ،اشاره کرد (ن : .منجمیزدی 1366:72،و .)82اوج قدرت افشارها را در
عصر شاهعباس اول با رسیدن ولیخان افشار به مقام قور یباشیگری و انتصاب
اسکندربیگ به سمت والی استرآباد و بگتاشخان به سمت والی کرمان میتوان مشاهده
کرد (ن : .رهربرن.)1357:56،
 .2 -5 -2نقش افشارها در کنترل مرزها و مناسبات خارجی

افشارها عالوه بر حمایت از شاه عباسی در رسیدن به قدرت و دارا بودن مناصب دیوانی
و بهدست آوردن حکمرانی بعضی از ایاالت ،در این دوران نقش مهمّی هم در محافظت از
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مرزها و مقابله با دشمنان خارج داشتند ،طوریکه در اوایل سلطنت شاهعباس ،امرای
افشاری کرمان به رهبری و پایمردی مصطفیخان افشار ،موفق شدند نیروهای ازبک را که
به خراسان حمله ور شده و قلعه تون را تصرف کرده بودند ،بیرون برانند و ند نفر از امرای
عظام آنان را اسیر گردانند و و همرا سر مقتولین ازبک به نزد شاه عباس فرستند (ن: .
ترکمان .)456/2 :1350،دیگر اینکه دستهای افشارهای ارومیه به رهبری قاسمسلطان وظیفه،
نگهداری سپاهی از افشارها را در مرز غرب ایران و کرمانشاه و پاسداری از آن حدود ،بر
عهده داشتند( .ن : .همان.)1085 -925 /2 :
 .3نتيجهگيری
ایل افشار از ابتدای ت سیس سلسلۀ صفویه عملکرد نظامی مهمّی در این راستا از خود
نشان داد .پیریبیگ پروانچی افشار ،دانهبیگ و خلیلبیگ از جمله امرایی بودند که
اسماعیل را در رسیدن به سلطنت یاری رساندند .هنگام مقابله با تهاجم ازبکان امرایی نظیر
شاهرخبیگ و احمدبیگ نقش بارزی داشتند .این کارکرد نظامی در جنگ الدران هم
تداوم یافت .سلطان علیمیرزا افشار یکی از امرایی بود که در محافظت از شاه اسماعیل
کوتاهی نکرد .بهدنبال این کارکرد نظامی ،آنها در ساختار سیاسی و اداری حکومت
جایگاه مناسبی یافتند؛ بهعنواننمونه حاکمیّت ایالت مهم و بزرگ کهگیلویه برای مدت
مدیدی به صورت موروثی به این ایل واگهار میشد .همچنین در خوزستان و کرمان
امرایی ون حیدرقلی سلطان ،شاهقلی سلطان و یعقوببیگ قدرت یافتند؛ بنابراین ماهیت
نظامی ایل افشار با یکی از پایههای دولت صفوی که اتکاء به قدرت نظامی حامیان خود
بود ،هماهنگی داشت .همان طوری که طی قرن دهم هجری نیروی نظامی ایل در خدمت
استقرار و تثبیت سلسله صفوی بود ،با ورود به قرن یازدهم این وضع حفظ گردید .از زمان
شاهعباس اول امرایی ون یوسفخان و ولیخان به مقام قور یباشی نایل آمدند .این مقام
در سلسله مراتب دولت صفوی از جایگاه ممتازی برخوردار بود .روند انتصاب بزرگان
افشار به مناصب مختلف در زمان شاهعباس اول همچنان ادامه یافت؛ بهعنواننمونه
یعقوببیگ یوزباشی افشار به پاس خدمات نظامی به مقام خانی رسید .بههرصورت باید
توجه داشت در اواخر سلسله صفوی روابأ دو سویه ایل افشار باحکومت صفوی مانند
دیگر ایالت قزلباش کمرنگ شد .دالیل این فرایند از حوصله این نوشته خارج است ،اما
بههرحال یکی از عوامل مهم سقوط سلسله صفویه در سال 1135ه .کمرنگ شدن همین
رابطه ایالت قزلباش با دربار صفوی بود.
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