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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 political-

organizational 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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 مجلّة مطالعات ايرانی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1399 تابستانو  بهار، هفتمو  سی، شمارۀ نوزدهم سال
 

یقرن دهم هجر انيتا پا یافشار در دولت صفو لينقش ا  
 شاه عبا  اول(حکومت ل ياول تا اوا لي)از شاه اسماع

 1)نویسندۀ مسئول(دممقعلی کامرانی                                                                           
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چکيده

ری و استوا با ت سیس دولت صفوی است. ایل افشار در تشکیل ابتدای قرن دهم هجری مصادف    
ی، ولت صفودثبیت تی مهمّی شد. این ایل در ت ایلی خود ایفاگر وظیفهاین دولت با تکیه بر ماهیّ

های داخلی نقش  شمگیری داشت. در زمان منازعات خارجی و در سرکوب شورش
 ود حفظو حکمرانی ایاالت را برای خخدابنده همان مناصب نظامی طهماسب اول و محمدشاه

یژه و؛ بهداندنکردند. افشارها در زمان تغییرات در رمس هرم سلطنتی هم از دیگر طوایف عقب نم
 به االتمق و اهکتاب یگر ه در برخآوردند. عباس اول رضایت خاطر او را هم فراهمشاه ۀدر دور
 داناختهپرد یعاتبه مطال یگریبه منظور د یهو گابه اختصار  یگاه م،یمستقریغ ایو  ممستقی صورت
ست اآن  در هشپژو نیا تیاهماما  ،استاستفاده شده پژوهش نیموجود در ا یرهایّمتغ بعضی از و
ه از استفاد با ،ستقلمصورت نقش ایل افشار را در تشکیل و تثبیت دولت صفوی به  خواهدیکه م

 ار دهد.قر طالعهمورد م ،اول دست منابع از هاداده یجمع آور ۀویو ش یخیتار قیروش تحق
خود ادامه  یحول محور سلطنت به عملکرد نظام ایل افشار های پژوهش حاکی از آن است کهیافته

یاسی س -داری اشدن به مناصب با گمارده ،سلطنت یبه عنوان حام آنان گاهیدادند، در مقابل جا
    قرار گرفت. تیمورد عنا
 .یمناصب دولت الت،یا ،یقدرت نظام ،یشار، دولت صفواف لیا :کليدی هایهواژ
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.رانيا ، ناصفها دانشگاه ،یانقالب اسالم خيتار شگراي ،خيتار یدکتر یدانشجو .1
 ايران. ،راز يدانشگاه ش ، بعداز اسالم رانيا شگراي ،خيتار یدکتر یدانشجو. 2
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 مهمقدّ .1
از  یژه پسونظامی قبایل گوناگون در ایران در طی قرن نهم هجری، به -قدرت سیاسی 
سیاسی  ۀتواقع سیمای برجس ( امری غیر قابل کتمان است. به.ه 807) مرگ تیمور لنگ

زعات ر مناتالش برای بقای خود د ها وایران قرن نهم هجری، حضور قبایل در اتحادیه
م قرن نه وها دریونلطلبی آ این قبایل بود که هنگام قدرت از جملهقدرت بود. ایل افشار 

-،یاسترآبادن. : ) بوده ترکمان ایترکان اُغوز هجری وارد این اتحادیه شد. این ایل که از 
مان ار آن در زت سیس دولت صفوی و هم در جریان تثبیت و اقتد در، هم (26:1368

اشت. دای ستهبرج پادشاهان بعد از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول، به دلیل توان نظامی نقش
هاشتند. گله اثر ن سلستدریج در سیاست و مناسبات نظامی ایکا بر توان نظامی بهافشارها با اتّ

 یاصل یا وم )مسکن و ای خود در نقاطی  ون کهگیلویهافراد آن با توجه به ماهیت قبیله
ن. : )اسان( خر1363:392،ینقزوییمنش؛1363:556،یمستوفن. : )، ارومیه افشارها(
. ایل افشار به شدندپراکنده( 1364:1505،یریوزن. : )و کرمان (1368:27،یاسترآباد

 یافتند ی راپاس خدماتشان به صفویه هم حکمرانی برخی از نقاط و مناصب اداری و دربار
در  ود راهای داخلی، توان نظامی خر نبرد با ازبکان، عثمانی و سرکوب شورشو هم د

ها در فشارا یاتینشانگر نقش قابل ت مل و حخدمت این دولت مصروف داشتنند و این خود 
 .است هیدوران صفو

 »ضوعمو نیدرباره ا یبه عمل آمده، پژوهش یالزم به ذکر است که طبق جستجوها 
هر  نیانابرب ؛انجام نگرفته است «یقرن دهم هجر انیتا پا یت صفوافشار در دول لینقش ا

امه نایانپبه جز کرد، میواهبه آنها اشاره خ لیشده که در ذکدام از مطالعات انجام
راز، تحت در دانشگاه شی 1379مقدم، ارائه شده در سال کارشناسی ارشد علی کامرانی

که  هیزند و هیافشار یهادر دوره راحمدیو بو هیلویکهگ یو اجتماع یاسیاوضاع سعنوان 
ا حدی نها تتشده مطالعات انجام ۀبقی ،باشداین مقاله تا حدی زیادی مستخرج از آن می

« ندیهزریه و های افشااوضاع سیاسی کهگیلویه در دوره»مثل  هستند؛نزدیک به این موضوع 
ره ن دو دور ایکهگیلویه د ایشان در این مقاله، به بررسی اوضاع سیاسی .مقدمنوشته تقوی

 هیلویهگکان و بهبه تیوال یاسیس گاهیو جا تیموقع» ۀاند. دیگری مقالمهم زمانی پرداخته
بیین و ن به تباشد، که در آاثر کشواد سیاهپور می« یتا آغاز عصر ناصر هیاز سقوط زند

از عصر آغا تحلیل موقعیت و جایگاه سیاسی والیت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه ت
 است. ناصری پرداخته

باشد که بر این هدف است که با استفاده ای بدیع میپژوهش حاضر در این زمینه نوشته 
نقش افشارها را در  یفایا ی گونگتحلیلی  –از منابع اصلی تاریخی، به روش توصیفی 

ا در یابی این ایل رو نحوی قدرت یو توسعه قدرت دولت صفو تیو در دوران تثب لیتشک
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واکاوی قرار و به دور از هرگونه حب و بغض، مورد  یو علم قیبه صورت دقصفوی دولت
 دهد. 
 
 . بحث و بررسی2

 تاريخی ة. پيشين1 – 2
شار نام برده هر .  ،  از ایل اف 466بار، کاشغری در دیوان لغات تر  ت لیف نخستین
د وچ کردنران کترکستان به ایی طوایف و تیره های فراوانی بود که از . این ایل دارااست

دی تاریخی متعد (. در مورد مهاجرت افشارها به ایران، روایات1368:26)ن. : استرآبادی،
 :آورندییان مها، از دو موج مهم مهاجرت سخن به مدر اختیار ما قرار دارد. این گزارش
 ست.ا سلجوقی در قرن ششم هجری، صورت گرفته ۀنخستین موج مهاجرت در اواخر دور

شت وقیان دا ون مدت سلج نویسد:اف هنگام سخن از اتابکان فارس میصّف تاریخ ومؤلّ
ان و وزستخدر  ،رسید، طوایفی از ترکمانان از ناحیه قبچا  مهاجرت کردهبه پایان می

 (. 240:1300شیرازی، کهگیلویه ساکن شدند  )ن. : وصاف

جا ان، آنکمنستن استیالی مغوالن بر تردومین موج مهاجرت یا دسته دوم افشارها در زما
: 1347فی،)ن. : فلس به غرب ایران رفتند و در آذربایجان سکنی گزیدند ،را تر  کرده

یران انقاط  ر دیگردتدریج (. این دو گروه از مهاجرین افشار، بعد از ورود به ایران به1/164
در ما ا ،دویه ساکن شدنگروه اول در خوزستان و کهگیل ،که گفتیمپراکنده شدند.  نان

و  قیت دقاطالعا ه،یلویساکن خوزستان و کهگ یهر. ، از افشارها 10تا  7فاصله قرون 
ورد م یامرا از یکی ه،یلویبعد از فتح کهگ ونلو،قویآ  حسن. اوزونستیدر دست ن یروشن

. : نرد )منصوب ک هیآن ناح یافشار، را به سمت وال گبینام منصوره ب ش،یاعتماد خو
 ،یاول صفو لاعیاسمشاه دنیافشار، بعد از به سلطنت رس گبیرمنصو(. 1357:12/34روملو،

 (.1362:61،یکسرون. : . )دیمنصوب گرد رازیش یبه سمت وال ،یاز طرف شاه صفو

افشار را در   (Osanlo)بیگ اُوصانلویبنابر روایتی، امیر تیمور، گرگین از گروه دوم 
 905(. در وقایع سال 1368:26ومیه گماشت )ن.  : استرآبادی،هر.  به حکومت ار 802

اسماعیل اول صفوی، به آذربایجان و ارزنجان رفت، نزدیک به هفت هر. ، وقتی که شاه
آمدند هزار نفر سپاهی از ایالت مختلف آن نواحی، از جمله ایل افشار، در بارگاه وی گرد

یگر از افشارها، درسالهای آغازین حکومت (. گروهی د1363:392قزوینی،)ن. : منشی
ای از ایل (. دسته203: 1343خمسه زنجان ساکن شدند )ن. : فیلد، ۀصفوی، در منطق

افشار در آغاز تشکیل دولت صفوی به حوالی قزوین مهاجرت کرده، در آبادیهای پیرامون 
 نیزمان مهاجرت نخست ،یخیمنابع تار(. 1350:1/334)ن. : ترکمان،بودندآن استقرار یافته

،ی)ن. : استرآباد دهندمی گزارش یافشار به خراسان را آغاز دوره صفو لیا یگروهها
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 دنیخبر از کوچ افشارها به کرمان از زمان به قدرت رس نترییمقدی(. 27: 1368
این دو گروه اخیر معلوم (. 1364:1505،یریاست )ن. : وزاول به بعد بوده لاسماعیشاه
شد، افشارها، در یت که از کدام یک از دو موج مهاجرین به ایران بودند.  نانچه گفتهنس

به قدرت رسیدن صفویان، در برخی مناطق ایران ساکن و حتی حاکم نیز بودند. مثل  آستانۀ
(. 1372:411اصفهانی،الهمنطقه کهگیلویه، کرمان، هزار جریب خراسان، و فراه )ن. : و

گهاری ایل مهکور در پیشگاه شاهان نخستین صفوی و زان قدرت و ت ثیراین گزارش از می
 نقش آنان در معادالت سیاسی و ساختار اداری آن روزگار، حکایت دارد. 

 . نقش ايل افشار در استقرار دولت صفويه2- 2
 فوی وافشارها در دوران حکومت نخستین پادشاه صفوی، در دو بخش تشکیل دولت ص

 یوانی، خدمات شایانی به بنیانگهار حکومت صفوی داشتند.مناصب سیاسی و د
 . نقش افشارها در تشکيل دولت صفوی1- 2- 2

وها، ویونلقاسماعیل اول صفوی، برای تشکیل حکومت، با سایر مدعیان از جمله آ شاه 
متعددی  های عثمانی و اوزبکان، درگیریهایحاکم شروان و حاکم قندهار و سپس دولت

مّی مه ونقش اساسی   ،ها در کنار زدن این مدعیان از صحنه قدرت سیاسیداشت. افشار
یسار، فرخ  . به شروان و جنگ با906ایفا نمودند. هنگام حمله اسماعیل در آغاز سال 

بیگ و حسین بیگ مهرداربیگ و خلیلبیگ پروانچی افشار و دانهبیگ افشار، پیریسلطان
 (. 132: 1383هروی،ماعیل بودند )ن. : امینی ی از امرای افشار در معیت اسسفره

 ،نلوهاقویواسماعیل اول در ارزنجان، برای تدار  حمله نهایی به آ هنگام اقامت شاه
ق شدند او ملح ه بهترکانی از قبایل شاملو، استاجلو، روملو، تکلو، ذولقدر، افشار و قاجاری

 . .ه916ر تقابل با ازبکان د(. در جریان جنگ مرو و 1378:392قزوینی،)ن. : منشی
د فا نمودنبیگ، نقش ارزنده ایمحمدبیگ و دانهبیگ، احمدامرای افشار نظیر شاهرخ

اکن کرمان سبیگ افشار، با سپاهی از افشارهای (. شاهرخ63-64: 1379)ن. : الحسینی، 
ر الیت دوبیگ یاغی، و فتح آن اسماعیل به قندهار، و سرکوب شجاعدر حمله دوم شاه

افشار، در  میرزایسلطان علی(. 1370:541ر،یخواندمن. : ) ه. ، نقش مهمّی داشت 919
ردید فوی گشدن یا اسارت شاه صجنگ  الدران، از امرای سپاه صفوی بود که مانع کشته

ار از امرای سطان افش(. بادنجان1368:248؛ میرزاسمیعا،490-499: 1350)ن. : ناشناس،
ه انلو، بان قرامخبیگ هلل شاملو و بیراماسماعیل به همراه حسینشاه الش نی بود کهعظیم

 (.395: 1350کمک بابر شاه، به نبرد با ازبکان فرستادند )ن. : ناشناس،
 اسماعيل اول. مناصب سياسی و ديوانی افشارها در عهد شاه2-2-2

اسماعیل اول، ی شاههاویژه در موفقیتهاز آنجا که ایل افشار  در تشکیل دولت صفوی، ب   
نمود که امرای در شکست مدعیان قدرت نقش بسیار مهمّی را ایفا کرده بودند، طبیعی می
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صفوی به شوند. شاهافشارها در ساختار سیاسی و اداری دولت نوبنیاد صفوی به کار گرفته
 پاس خدمات و اعتمادی که به افشارها داشتند، آنان را به حکومت ایاالت و مناطق تحت

افشارها به عنوان موکلین و »نویسد:سمیعا در این باره میسکونتشان منصوب کردند. میرزا
گیری دولت صفوی دارای مقام و منصب بودند. آنان مقام اولیاء امور عدالت در آغاز شکل

سمیعا، )میرزا«  گانه را به عهده داشتندبیگی ایالت کهگیلویه، یکی از ایاالت سیزدهبیگلر
اسماعیل با بیگ افشار از طرف شاهبیگ یا بهرامه. ، بیرام 916(. در حوالی سال 1368:186

 (.26، 1384پرداخت)ن. : کرمانی،عنوان حاکم به اداره کرمان می
 . نقش افشارها در تثبيت و توسعه دولت صفوی3- 2
 ه.ق( 930-984طهماسب اول ). دوره شاه1 -3- 2 

ن ر میاطهماسب موقعیت بهتری را کسب نمودند و دافشارها در نیم قرن حکومت شاه 
فوی، اه صشایالت مهم دستگاه صفوی جای گرفتند؛ نقش و جایگاه آنان را در زمان این 

 توان دوبخش زیر بررسی نمود:می
 سياسی افشارها و حکومت آنان در مناطق مختلف ايران -.مناصب و مقامات اداری 1 -1 -3 -2

، وردندآدستهگی که افشارها در عهد نخستین شاه صفوی بافزون بر منصب بیگلربی 
یگ ب. سوندوگتصاحب کردندباشی را نیز گری و امیرشکارمناصب مهم قور ی باشی

رفت گدست  باشی دربار را درافشار بعد از افول قدرت تکلوها در دربار، مقام قور ی
طان، فرزند سلحسن گبیمدمح(. در زمان شاه طهماسب اول 1/110 :1350)ن. : ترکمان،

)ن. داشت  را باشیشکار ریو ام هیلویکهگ یگبیگلربی مناصب همزمانافشار سلطان حسن
یه را هگیلوکاسماعیل اول منصب بیگلربیگی ایالت شاه ۀ ،همانجا(. افشارها که از دور

 داشتند رایاخت در ،یبه شکل موروثآن مقام را  ،عباس اولتا عصر شاه بودند،دست آوردههب
ور برعهده طهماسب این منصب در ایالت مهکدر دوره شاه(.1357:12/328روملو،ن. : )

   (.1357:12/328؛ روملو،1369:78الوندخان افشار بود )ن. : شیرازی،
سمیعا شامل: فارس، خوزستان، میزان وسعت ایالت کهگیلویه در این زمان به گفته میرزا

(، حتی حوزه حکومتی بندر 1368:206سمیعا،)ن. : میرزا بختیاری، اراضی فهلیان بود
)شادگان( در خوزستان نیز تحت سلطه  (Doragh)ریگ، جزیره بحرین و منطقه دور 

(. نکته قابل توجه اینکه وسعت 1350:2/951حاکم افشاری کهگیلویه بود )ن. : ترکمان،
افشارها قرار داشت، از میزان  بیگی کهگیلویه در دستایالت مزبور که تحت عنوان بیگلر

کند. افشارها در کرمان نیز با عنوان قدرت بسیار زیاد ایل افشار در این دوره حکایت می
عباس اول، به پرداختند؛ این منصب در کرمان تا عصر شاهبیگلربیگ، به اداره آن منطقه می

ه. ،  933ر سال د(. 1357:12/328شکل موروثی در اختیار افشارها بود )ن. : روملو،
 یبه حکمران ستند،زییخود در کرمان م فهیافشار، را که با طا سلطانقلیشاه طهماسب،شاه
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اخبار، تا  نیسال، و براساس آخریهمانجا(. او حدود سن. : آن سامان منصوب کرد )
 عباسشاه عهد تا افشارها(. 1358:600،یریوزن. : ماند ) یمقام باق نیه. ، در ا 927سال 
همواره در کرمان  افت؛ی انیافشار، حکومت آنان در کرمان پا خانیکه با مرگ ول رکبی

حکومت و  شهیهم»... : دهدیبه ما م یباره اطالعات نیدر ا نظنزیایحاکم بودند. افوشته
و  تیآن بُلدان، در عهده کفا تیداراالمان کرمان و محافظت و مراعات ارباب و رع ییدارا
 (.  1373:325،نطنزیای)افوشته« رام قوم افشار بودک یامرا تماماه

رابأ میان  شد،از آنجا که ایالت کرمان در دوره صفویه، منطقه یزد را نیز شامل می
اسی در ش حسّافشارها در کرمان نق ،آمدقندهار و بلو ستان با اصفهان نیز به شمار می

-:1384،مانییه داشتند )ن. : کرمههب برای حکومت صفویها و افغانهای سنّکنترل بلوچ
اشد و حکومت نمود که این منطقه دارای اهمیت بسیار زیادی باز این رو طبیعی می (؛31

  ی دارد.صفو ایل افشار بر کرمان نشان از اهمیت و جایگاه امرای افشار در پیشگاه شاه
 هدومین شا قدرت افشارها در هنگام سلطنت ۀاصفهانی در مورد حوز الهیوسف ومحمد

د و احب نفوفراد صانویسد: از طایفه افشار دهد و میصفوی، اطالعاتی در اختیار ما قرار می
 خانالنه، اصخان حاکم کهگیلویاعتبار زیاد بودند که  هار نفر از مهمترین آنان خلیل
و  راسانقلی سلطان از امرای خحاکم کرمان، اسکندرخان حاکم هزار جریب و اسماعیل

 948، در سال بیگ روملو(. براساس نوشته حسن1372:411اصفهانی،بود  )ن. : والهفراه 
افشار  لطانسقلیه. ، به هنگام عزیمت شاه طهماسب به دزفول، حاکمیت آنجا را به حیدر

 (. 1357:12/389بود )ن. : روملو،داده
کوب شورشهای داخلی و های دولت صفوی با سر. نقش ايل افشار در استحکام پايه2 -1 -3 -2 

 دخالت در کنترل مرزها و مناسبات خارجی

باشند. ایل های اقتدار در ساختارهای هر حکومت، نظامیان و سپاهیان مییکی از پایه 
تی در سرکوب دهنده سپاهیان صفوی، نقش حائز اهمیّ افشار به عنوان نیروی تشکیل

بیگ داشتند. امیر اصالن کرد،هایی که حاکمیت حکومت صفوی را تهدید میشورش
-1372:4اصفهانی،احمد گیالنی، نقش مهّمی ایفا کرد )ن. : والهافشار، در سرکوب خان

 سلطانحسن انیه. ، به دنبال طغ 947در سال  (.1357:12/566روملو، ؛353
 ،صفوی شاه هیو دشتستان، عل یدشت ینواح التی(، حاکم ای( )بوشهرRishher)یشهرری

فارس، م مور  یلقدر، والاذو خانیبه همراه غاز هیلویکهگ گبیگلریان افشار، بخشاهرخ
 فشریدسیریبه وساطت و شفاعت م ،یسرکوب او شدند. آنان با محاصره حاکم طاغ

البته بعدها به حکم  ؛فرستادند جانیدر آذربا یطهماسب، او را نزد شاه صفونزد شاه یرازیش
(. در 12/299: 1357؛روملو،395 /1367:1،فساییینسی)ن. : ح دیبه قتل رس صفویشاه
های استرآباد و بیگ افشار، حاکم وقت کهگیلویه، به دنبال ناآرامیه. ، رستم 965سال 
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هجوم ترکمانان به آن مناطق، همراه جمعی از سرداران و سپاهیانی از ایل افشار که ساکن 
و با فرار ترکمانان، غائله به پایان  شوندایالت تحت حکومتش بودند، عازم استرآباد می

 (.1/349: 1359قمی ،رسد )ن. : حسینیمی
ایل افشار و امرای آن، در کنترل مرزها و دفاع از تمامیت ارضی کشور در عهد  
ایلیاتی خود را به  –های شاه صفوی، قدرت نظامیطهماسب، با حضور در لشکرکشیشاه
بیگی خان افشار به سمت بیگلر ، که محموده. 950ه ظهور رسانیدند. در سال منصّ

ه. ، سلطان سلیمان پادشاه عثمانی برای 950که در سال هنگامی ،کهگیلویه تعیین گردید
خان برادر یاغی شاه طهماسب، به مرزهای ایران حمله نمود، محمود ،میرزاحمایت از القاص

 صفوی ی تحت فرمان خود شاهافشار، بیگلربیگی کهگیلویه ، شاه صفوی را با سه هزار نیرو

-1378:2قزوینی،؛ منشی53و55؛  53-55ش، 1292طهماسب، )ن. : شاه همراهی کرد
سلطان افشار، حاکم کرمان هم قلی(. عالوه بر خان افشاری کهگیلویه، در این نبرد شاه201

-146: 1379؛ الحسینی،53ش: 1292طهماسب، با دو هزار نیرو حضور داشتتند )ن. : شاه
طهماسب را در حمله به گرجستان هم همراهی ( عالوه بر این افشارهای کهگیلویه شاه145

سلطان، با سپاهی از قلی(. حاکم افشاری کرمان، شاه70: 1379طهماسب،نمودند )ن. : شاه
مردم ایالت تحت فرمانش، به قصد انتقام از عثمانیها، در  الدران فرود آمد )ن. : 

احمد شاملو و حاکم کرمان، به همراه سلطان ،سلطان افشارقلیاه(. ش1384:31کرمانی،
شاه گورکانی را در سرکوب سلطان قاجار با سپاهی  ند هزار نفری، همایونیعقوب
و با تصرف قندهار و شکست شورشیان، شاه گورکانی را به تحت  اش یاری نمودمخالفین

(. این اقدام، 31: 1384؛ کرمانی، 133: 1379گردانید )ن. : الحسینی،شاهی هندوستان باز
شاه و افزایش طهماسب با همایونسزایی در توسعه و تحکیم روابأ خارجی شاهنقش به
سال در  ستیخراسان مدت ب یافشارهاصفوی در مناسبات خارجی با هند داشت. اعتبار شاه

 ینقش مهمّ  با منطقه، ی. به علت آشنائدندجنگییمرو، سرخس، مشهد و طوس، با ازبکان م
(. 1359:1/200،قمیینن. : حسی) داشتند ازبکان بر طهماسبشاه یهایروزیدر پ

ازبک در  خانداهللیرهبر افشارها در خراسان، پس از مرگ عب ،کوراوغلی خسروسلطان
را  انیصفو تیداده بود و موقع بیازبکان ترت هیخراسان عل یرا در نواح یه. ، حمالت 946

 (.1350:1/93ترکمان،ن. : ) دیام بخشاستحک یدر آن نواح
 بندهاسماعيل دوم و محمد خدا. دورة شاه4 -2
توان از عباس اول، میطهماسب اول تا به سلطنت رسیدن شاهاز مرگ شاه ه،ده سال ۀدور 
زمانی، امرای قزلباش،  ۀآورد. در این برهحسابهای حکومت صفوی بهترین دورانبحرانی

یک هربرداری از فقدان پادشاه مقتدر و ضعف دولت مرکزی، ا بهرهاز جمله افشارها ب
کردند، تا با رسانیدن شاهزاده مورد نظر خویش به سلطنت، جایگاه خود را در تالش می
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آنان از  تیحمایعنی  ،ساختار قدرت، تحکیم بخشند. نقش افشارها در این فاصله زمانی
، مورد بررسی قدرت تیو تثب دنی( در رسدوم و محمد خدابنده لیرا )اسماع یشاهان صفو
 دهیم. قرار می

اسماعيل دوم و سلطان محمد يابی و تثبيت سلطنت شاه. نقش افشارها در قدرت1 -4 -2

 بندهخدا

ه باجلوها شاه طهماسب اول قبل از مرگش از بیم اینکه دیگر سران قزلباش مثل است   
ت از ر محافظم مو تن از قور یان افشار را هامیرزا آسیبی وارد کنند، پنجولیعهدش اسماعیل

اه درش شپمیرزا به جای افشار طرفداری جانشینی اسماعیل اکه طایفۀزیر ؛ایشان کرد
: 1347سفی،طهماسب اول بودند و نقش مهمّی در به قدرت رسیدن ایشان داشتند )ن. : فل

کم وقت فشار حاخان اهر.  ، خلیل 984طهماسب اول در (. بعد از مرگ شاه16-11 /1
بیعت  اعیل دوماسمایالت کهگیلویه از امرای متنفه در مرکز، از اولین کسانی بود که با شاه

می قینیصفوی را در تثبیت قدرتش، کمک کرد )ن. : حسکرد، و با تقدیم هدایا، شاه
،1359 :2/643.) 

فشار بر ا خان افشار، ضمن ابقای خاناسماعیل دوم نیز به پاس خدمات خلیلشاه 
حکومت ایالت کهگیلویه، او را در میان امرای مرکز جای داد و قدرت بخشید )ن. : 

صفی شیخ»(. گزارش مؤلف کتاب از 1357:12/643؛ روملو،1364:104استرآبادی،حسینی
اسماعیل دوم و انتخاب محمد خدابنده به حوادث بعد از مرگ شاه ۀدربار« صفیتا شاه

بیک افشار در این تصمیم و جایگاه مهم افشارها حکایت دارد )ن. : شاهی، از نقش قلی
(. گستردگی، پراکندگی و حاکمیت افشارها در مناطق 1364:169استرآبادی،حسینی

مختلف ایران از جمله کرمان، کهگیلویه، خوزستان تا قزوین، آذربایجان و حتی دربار 
گهاری افشارها در ساختار ت ثیرمیزان  صفوی در دوره مورد بحث، نشان از قدرت و
. در مورد (1350:1/340ترکمان،ن. : )حکومت اسماعیل دوم و محمد خدابنده دارد 
اداری دولت صفوی در عصر سلطان  –مناصب و مقامات اداری افشارها در ساختار سیاسی 

ی یهمیشه، حکومت و دارا»... دهد که: نطنزی گزارش میایمحمد خدابنده، افوشته
کفایت و اهتمام  ۀالمان کرمان و محافظت و مراعات ارباب و رعیت آن بلدان، در عهددارا

(. به علت نفوذ افشارها در 325:1373نطنزی، ای)افوشته« بودامرای کرام ایل افشار می
پایتخت، در دوران محمد خدابنده، بسیاری از مقامات و مناصب دولتی در اختیار ایل افشار 

نامیدند، « الدولهرکن»آورد و او را دستهشار منصب قور ی باشی را بسلطان افبود. قلی
(. منابع از 32-3: 1384بیک افشار مقام یوزباشی را بر عهده داشت )ن. : کرمانی، ولی

در قزوین و حکومت آنان  (Amerlu)و امرلوی (Osanlu)حضور افشارهای اُوسالو )اصانلو(
(. در این دوره افشارها مانند قبل با 203:1343لد،اند )ن. : فیدر آن ناحیه سخن گفته



 198 ...تا یافشار در دولت صفو لینقش ا /

 لاسماعیبا شورش شاه نانکه  ای داخلی به شاه صفوی خدمت کردند؛هشورش سرکوب
افشار  خانلیگرفتن کار او، خلو باال ه،یلویهر. ، در کهگ 986)قلندر( در سال  نیدروغ

ن. : ) دیان افشار به قتل رسجنگ، خ نیمجبور شد که رمسای به مقابله با او بپردازد؛ در ا
. (1/421: 1350؛ ترکمان،2/714: 1359قمیین؛حسی1373:120،نطنزیایافوشته
 یبه سمت وال خانی عنوان با خدابنده محمدبرادرزاده او، از جانب شاه گیباسکندر
 (.1350:1/431ترکمان،ن. : انتخاب شد ) هیلویکهگ
 . دوران شاه عبا  اول5 -2
 قرار یل افشار در دوران شاه عباس اول را در دو قسمت زیر مورد بررسینقش ا 
 دهیم.می
 لعبا  اوّشاه ةاداری دور –. افشارها و ساختار سياسی 1 -5 -2
ار ایی ایل افشنمی ظهور و قدرتبایست اوج منصهمی عباس کبیر را دوران سلطنت شاه 

به  شواریل، در شرایأ دعباس اوّاهاداری حکومت صفویه دانست. ش -در ساختار سیاسی
ی، ی قبایلرگیرقدرت رسید. ایل افشار یکی از ایالت مهّمی بود که در این شرایأ دشوار د

ادر یرزا برمعباس داشت، زیرا پس از کشته شدن حمزهرسیدن شاهقدرتنقش مهمّی در به
ربار ت داطاع شاه عباس، امرای افشاری یزد، کرمان، کهگیلویه و حدود اصفهان سر از

ز اخان لیرشد قممیرزا و محمد خدابنده، با عباسقزوین پیچیدند و به رغم ارکان دولت شاه
اول  عباس(. شاه121و1/128: 1347آمدند )ن. : فلسفی،برداری دردر موافقت و فرمان

رو همینزا، دانستها میکه ادامه سلطنتش را همچون کسب آن، نیازمند همکاری قزلباش
کار  روی ایجاد تغییرات در اداره امور سلطنت و تثبیت قدرتش، کادر جدیدی را برای

آمد یمحسابمهم این کادر به یباشی از اعضاخان قور یآورد. از افشارها، یوسف
ار که عباس به سلطنت، از امرای افشاثنای جلوس شاه(. در180: 1371)ن. : سومر،

ی ب قور خان حاکم کرمان که دارایی منصلیتوان به وصاحب منصب و مقام بودند، می
ا در تصرف خان که یزد رخان فرزند ولی(؛ بکتاش2/402: 1350باشی بود )ن. : ترکمان،

ر ان افشاخخان فرزند خلیلخان، حاکم ابرقو؛ شاهقلیخان پسر عموی ولیداشت؛ یوسف
شارها را در درت اف(. اوج ق82و 1366:72یزدی،در کهگیلویه، اشاره کرد )ن. : منجم

صاب گری و انتباشیخان افشار به مقام قور یعباس اول با رسیدن ولیعصر شاه
ده مشاه توانخان به سمت والی کرمان میاسکندربیگ به سمت والی استرآباد و بگتاش

 (. 1357:56کرد )ن. : رهربرن،
 . نقش افشارها در کنترل مرزها و مناسبات خارجی2 -5 -2

عالوه بر حمایت از شاه عباسی در رسیدن به قدرت و دارا بودن مناصب دیوانی  افشارها
آوردن حکمرانی بعضی از ایاالت، در این دوران نقش مهمّی هم در محافظت از دستهو ب
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عباس، امرای ل سلطنت شاهیکه در اوامرزها و مقابله با دشمنان خارج داشتند، طوری
خان افشار، موفق شدند نیروهای ازبک را که ی مصطفیافشاری کرمان به رهبری و پایمرد

ور شده و قلعه تون را تصرف کرده بودند، بیرون برانند و  ند نفر از امرای به خراسان حمله
عظام آنان را اسیر گردانند و و همرا سر مقتولین ازبک به نزد شاه عباس فرستند )ن. : 

وظیفه،  سلطانقاسمبه رهبری  هیاروم یارهاافش ای(. دیگر اینکه دسته2/456: 1350ترکمان،
بر  ،از آن حدود یو کرمانشاه و پاسدار رانیدر مرز غرب ا را از افشارها یسپاه ینگهدار

 (.1085 -925 /2: همانن. : ) عهده داشتند.
 
 گيری. نتيجه3

ز خود ااستا صفویه عملکرد نظامی مهمّی در این ر ۀایل افشار از ابتدای ت سیس سلسل
که  ی بودندبیگ از جمله امرایبیگ و خلیلبیگ پروانچی افشار، دانهن داد. پیرینشا

نظیر  امرایی بکاناسماعیل را در رسیدن به سلطنت یاری رساندند. هنگام مقابله با تهاجم از
 ران همبیگ نقش بارزی داشتند. این کارکرد نظامی در جنگ  الدبیگ و احمدشاهرخ

سماعیل اشاه  یرزا افشار یکی از امرایی بود که در محافظت ازمتداوم یافت. سلطان علی
مت ی حکودنبال این کارکرد نظامی، آنها در ساختار سیاسی و ادارهکوتاهی نکرد. ب

ی مدت ویه برات ایالت مهم و بزرگ کهگیلنمونه حاکمیّعنوانبه؛ جایگاه مناسبی یافتند
رمان . همچنین در خوزستان و کشدمدیدی به صورت موروثی به این ایل واگهار می

ماهیت  ابراینبن ؛بیگ قدرت یافتندقلی سلطان و یعقوبقلی سلطان، شاهامرایی  ون حیدر
ان خود حامی های دولت صفوی که اتکاء به قدرت نظامینظامی ایل افشار با یکی از پایه
دمت خطوری که طی قرن دهم هجری نیروی نظامی ایل در بود، هماهنگی داشت. همان

ان . از زمردیداستقرار و تثبیت سلسله صفوی بود، با ورود به قرن یازدهم این وضع حفظ گ
 ین مقاممدند. ال آیباشی ناخان به مقام قور یخان و ولیعباس اول امرایی  ون یوسفشاه

گان بزر در سلسله مراتب دولت صفوی از جایگاه ممتازی برخوردار بود. روند انتصاب
نه نمونعنوابه ؛عباس اول همچنان ادامه یافتب مختلف در زمان شاهافشار به مناص

اید رت بصوهرنظامی به مقام خانی رسید. به بیگ یوزباشی افشار به پاس خدماتیعقوب
 انندمتوجه داشت در اواخر سلسله صفوی روابأ دو سویه ایل افشار باحکومت صفوی 

، اما ترج اسند از حوصله این نوشته خارنگ شد. دالیل این فرایدیگر ایالت قزلباش کم
همین  رنگ شدنه.   کم1135هرحال یکی از عوامل مهم سقوط سلسله صفویه در سال به

 رابطه ایالت قزلباش با دربار صفوی بود.
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