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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران
(والی ،وکیل و وزیر)در عصر صفویه
علی رستم نژاد نشلی

1

چکیده
در آستانۀ تأسیس سلسلۀ صفویه ،مازندران تحت سیطرۀ خاندان سادات مرعشی بود و تا زمان شاه عباس اول ،دارای
ایالت خاصه
حــدی از خودمختــاری بودنــد .شــاه عباس اول بــا برانداختــن خاندانهای مختلــف محلی ،مازنــدران را بــه ِ
تبدیل نمود و نظام اداری ایالت را دگرگون نمود.
هدف اساسی این مقاله بررسی نحوۀ دگرگونی مقامهای محلی ایالت مازندران در عصر صفوی و پاسخ به پرسشهای
ـدن ایالت چقدر بود و چرا در زمان شــاه عباس اول حذف شــد؟
ذیــل بــود :حــدود اختیارات و وظایف والی قبل از خاصه شـ ِ
پــس از تبدیــل مازنــدران بــه ایالت خاصه چه تحولــی در نظام اداری آن بهوجــود آمد؟ با تبدیل مازنــدران به ایالت خاصه
چه تغییراتی در حدود اختیارات و وظایف مقامهای وکیل و وزیر به عمل آمد؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ،بر
اساس منابع اولیه و پژوهشهای تاریخنگارانه تدوین شد.
یافتههای پژوهش نشان داد ،نظام اداری مازندران در عهد صفوی به دو دورۀ متفاوت تقسیممیشود.
1ـ از ابتدا تا عهد عباس اول :ایالت توسط والی بومی با حدی از استقالل داخلی اداره میشد .هر والی مستقال یک وکیل
و یک وزیر برای اداره ایالت برمیگزید.
منصوب مرکز که تابع مستقیم
ایالتی
وزیر
ِ
2ـ از عهد عباس اول مازندران به ایالت خاصه تبدیل شد .مقام والی حذف و ِ
ِ
شاه بود جایگزین شد .مناصبی مانند مستوفی ،داروغه ،عامل و متصدی ،وزیر ایالتی را در اداره امور یاری میکردند.
واژگان کلیدی :صفویه ،مازندران ،خاندان مرعشی ،مناصب محلی ،والی ،وکیل ،وزیر ایالتی.



 -1دکترای تاریخ محلی ،دانشگاه اصفهانar.arghavan@gmail.com .
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درآمد
مازندران در دورۀ اس ـ ــتیالی خاندان صفوی بر ایران زمین ،یکی از اعصار
پرآشوب سیاسی و اجتماعی را سپری میکرد .حاکمیت بر مازندران بین افراد
مختلف که بیشتر از سلسلۀ سادات مرعشی بودند ،دست به دست میشد.
شه ـ ــای اجتماعی ،برخوردها و جنگه ـ ــای خونین جهت
دورهای ک ـ ــه تن 
دسـ ـ ـتیابی به قدرت و ثروت را در پیداش ـ ــت .هری ـ ــک از اعضای خاندان
ً
مرعش ـ ــی که به قدرت میرسید ،عمال با توطئه و دسیس ـ ــۀ بنی اعمام خود
ّ
مواجه بود .اعضای ش ـ ــاخص خاندانهای مختلف محلی در جهت بسط و
ً
تقویت قدرت سیاس ـ ــی و مالی خاندانی و منطقـ ـ ـهای خویش و عموما برای
حفظ برتری یا در جهت ایفای نقش سیاس ـ ــی مؤثرت ـ ــر در کل مازندران ،به
تنشها و درگیریهای فوقالذک ـ ــر دامن میزدند .مهمتر از همه ،کل ایالت
به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده و حد این دو قسمت رود تاالر 2بود.
رقابتی دائمی بی ـ ــن اعیان خاندانها و متنفذان محلی این دو قس ـ ــمت در
جریان بود ،که گاهی منجر به حذف قدرت مرکزی و ایجاد حاکمیتهایی
مستقل میشد که نویسنده کتاب «تاریخ خاندان مرعشی» از آن به «ملوک
طوایف» یاد کردهاست .این روند تا سال1008هـ .ق که مازندران توسط «شاه
ً
عباس اول»(حک1038 -996هـ .ق) رسما جزو ایالتهای خاصه حکومت
مرکزی درآمد ،تدوام یافت .از بررسی پژوهشهای متعدد مرتبط با موضوع
مشخص میشود که تاکنون دو پژوهش در مور د نظام اداری محلی در عصر
صفوی صورت گرفت«ُ .رر ب ـ ــورن» 3در کتاب «نظام ایاالت در دورۀ صفویه»
به تبیین س ـ ــاختار نظام اداری محلی در دورۀ صفویه پرداخت .گویا مؤلف،
به کتاب «تاریخ خاندان مرعش ـ ــی» دسترسی نداشت ه به همین دلیل تحلیل
درس ـ ــتی از میزان قدرت و اختی ـ ــار والی مازن ـ ــدران در دورۀ اول صفویه ارائه
نشدهاس ـ ــت .در سراس ـ ــر این کتاب فقط یکبار از خاندان مرعشی نام برده
شد(رر بورن« .)72 :1383،راجر ِس ُیوری» 4در کتاب «در باب صفویان» ،به
تشکیالت ایالتی بهطور مختصر و کلی اشاره نمود .این پژوهش فاقد ارجاع
به منابع تاریخ محلی است(سیوری.)190 :1380،
بازســـــازی اوضاع و احوال نظام اداری در دورهای این چنین آش ـ ــفته و
ّ
با توجه به قلت اس ـ ــناد و مدارک ،بسیار دشوار به نظر میرسد« .میرتیمور
مرعشی»(معاصر شاه عباس اول ،شاه صفی و شاه ّ
عباس دوم) ،در کتاب
تاریخ خاندان مرعشی به شرح وقایع سیاسی و اجتماعی مازندران با تأ کید
 -2رودخانهای که از کوههای سوادکوه سرچشمه گرفته از قائمشهر امروزی می گذرد.

بر تاریخ دودمان مرعش ـ ــیان پرداخت .وی ضمن شرح وقایع ،به بسیاری
از القاب و مناصب محلی ،بدون ش ـ ــرح وظایف و حدود اختیارات اشـــــاره
کردهاست .این تحقیق ضمن اس ـ ــتخراج مناصب مذکور از این کتاب ،به
شرح وظایف و حدود اختیارات مقامهای محلی بر اساس شواهد و منابع
موازی میپردازد و درصدد پاسـ ـ ـخگویی به پرسشهای اساسی پژوهش
میباش ـ ــد که عبارتند از :ح ـ ــدود اختیارات و وظایف والـــــی قبل از خاصه
ـدن ایالت چقدر بود و چرا در زمان ش ـ ــاه عباس اول حذف شد؟ پس از
شــ ِ
تبدیل مازندران به ایالت خاصه چه تحول ـ ــی در نظام اداری آن بهوجود
آمد؟ با تبدیل مازندران به ایالت خاصه چه تغییراتی در حدود اختیارات و
وظایف مقامهای وکیل و وزیر به عمل آمد؟
جغرافیای تاریخی مازندران در دورۀ صفویه
به نظر میرس ـ ــد ترس ـ ــیم جغرافیای تاریخی مازندران در دورۀ مورد بحث
ضروری اس ـ ــت ،زیرا در فهم برخی از مباحث مربوط به موضوع مقاله راهگشا
خواهد بود .گزارش «گیالنی» در باب حدود مازندران در آن دوره جالب است:
«اهلم رستاق بلوکی اس ـ ــت از بلوکات آمل در کنار ارش رود و ارش رود سامان
غربی مازندران و ش ـ ــرقی رس ـ ــتمدار است و سامان ش ـ ــرقی مازندران رودخانه
کربند اس ـ ــت در کنار کلباد»(گیالنی .)105 :1352،به نظر میرسد که مرعشی
کلمات ایالت مازندران(مرعشی ،)38 :2536،والیت مازندران(همان )68:و
مملکت مازندران (همان 51:و )141را به یک معنی به کار برده اس ـ ــت .البته
عنوان والیت دارالمرز(همان )166 :را نیز بهکار میبرد.
نواحی جنوب ـ ــی والیت ،به جهت ش ـ ــرایط اقلیمی ،کوههـــــای مرتفع و
جنگله ـ ــای انبوه ،دارای حدی از خودمخت ـ ــاری بودند و تنها در صورت
همراه ـ ــی حاکمان محلی این مناطق ،حکم والی ســـــاری در این مناطق
ج ـ ــاری بوده و خ ـ ــراج و مالی ـ ــات به س ـ ــاری میپرداختند .ایـــــن مناطق
خودمختار عبارت بودنداز :هزارجریب ،سوادکوه و الریجان .در غربیترین
ناحیۀ مازندران ،منطقۀ رس ـ ــتمدار قرار داشت که به حاکمان این نواحی
عنوان َ«م ِلک» اطالق می شد که در جدال دائمی با والیان بهسر میبردند.
ملوک رستمدار(همان )28 :و ملوک الریجان دارای چنان قدرت مستقلی
بودند که در دورۀ مورد بحث حتی از نظر جغرافیای سیاسی و اداری نیز از
توابع مازندران شمرده نمیشدند.
3-Klaus Michael Rohrborn
4-Roger Mervyn Savory
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یش ـ ــدند ،مؤلف از ورود
وقتی حاکمان این نواحی وارد آمل یا س ـ ــاری م 
آنها به مازندران صحبت میکند .نکته جالب این است که این طرز تلقی
از مازنـــــدران امروزه نیز در میان کوهنش ـ ــینان مناطق جنوبی مازندران نیز
مرســـــوم است و آنها زمانی که برای انجام امور شخصی یا اداری وارد شهر
و دشت میش ـ ــوند ،معتقدند که به مازندران ـ مازرون ـ رفتهاند .اگرچه در
ظاهر والـــــی در منطقه دارای قدرت فائقه و ح ـ ــدی از خودمختاری بوده
اســـــت اما به دالیلی چند ،اعمال این قدرت فائقه و مطلق با موانعی روبرو
بود:
اول :اکثر والیان منطقه از زمان به قدرت رس ـ ــیدن «ش ـ ــاه اس ـ ــماعیل
اول»(حک930-907ه ـ ـ ـ .ق) تا زمانی که مازندران در عهد ش ـ ــاه عباس
اول به طور رس ـ ــمی جزو ایاالت خاصه ش ـ ــد ،حکومت مستعجلی داشتند.
جابهجایـــــی پیدرپی والیان نه به دلیل اعمال قدرت دولت مرکزی بلکه
به دلیل توطئههای داخلی از س ـ ــوی بنیاعمام یا خاندانهای ریشـ ـ ـهدار
محلی صورت میگرفت.
دوم :شرایط اقلیمی بهخصوص در مناطق جنوبی با جنگلهای انبوه،
کوههای صعبالعبور و قلعههای مس ـ ــتحکم اجازه مجری ش ـ ــدن قدرت
والی از مراکزی چون س ـ ــاری و آمل را نمیداد .حاکمان محلی در مناطقی
چون هزارجریب ،س ـ ــوادکوه ،الریجان و قرهطغ ـ ــان در مقابل مطامع والی
مقاومت میکردند.
ســـــوم :خاندانهای مختلفی چون ملکها در الریج ـ ــان ،رئیسها در
لفـــــور ،دیوها و خطیرها در س ـ ــوادکوه ،س ـ ــادات بابلکان ـ ــی در هزارجریب،
روزافزونیه در س ـ ــاری ،سادات پازواری و ...به سادگی تحت تابعیت والی
درنمیآمدند .برای نمونه در هنگامۀ قدرتگیری ش ـ ــاه اس ـ ــماعیل اول،
مازندران تحت سیطرۀ «آقارستم روزافزون» قرارگرفت که با شاه همراهی
و همکاری نکرد(خورشاه.)228 :1379 ،
چهارم :مطامع مالی دولت مرکزی صفوی که در چندین نوبت منطقه
را بین والیان مختلف ِ محلی تقسیم میکردند از یک طرف و عدم توانایی
ارسال قوا به جهت درگیری با دشمنان غربی(عثمانی) و شرقی(ازبکان)
در عهد شاهاس ـ ــماعیل ،آش ـ ــفتگیهای درب ـ ــار در اوایل حکومت «ش ـ ــاه
تهماســـــب»(حک984-930هـ .ق) ،ضع ـ ــف عمومی دول ـ ــت به جهت
قدرتگیری امرای قزلباش در عهد ش ـ ــاه «اس ـ ــماعیل دوم»(حک-984
985هـ .ق) و «ش ـ ــاه محمدخدابنده»(حک996-985ه ـ ـ ـ .ق) از طرف
دیگر ،موانع عمدهای در حمایت عملی از والیانی بودند که«منشور والیت
مازندران»(مرعشی )68: 2536،به نام آنها صادر میگشت.
والی
عالیترین مقام ایالت مازندران تا زمان ش ـ ــاه عباس اول ،شخص والی
بود .در طول دورۀ حکومت صفویان تا سال1006-1005هـ .ق که خاندان
مرعشی از مازندران رانده شدند ،این مقام در اختیار افرادی از این خاندان
بود که آن را یا به ارث یا به مدد قوه قهریه که همراه با قتل عام بس ـ ــتگان
مدعیشان از س ـ ــادات مرعشی همراه بود ،بهدس ـ ــت میآوردند .در طول
دورۀ تیموریان ،خاندان مرعش ـ ــی این مقام را در اختیار داش ـ ــتند ،منتهی
مال و پیشکش به درگاه اعلی در هرات میپرداختند.
«در ابتـــــدای دورۀ صفویه والیان فقط وابس ـ ــتگی اندک ـ ــی به حکومت
 -5وی فرزند بزرگ سلطان محمد میرزا و برادر ناتنی شاه عباس اول بود.
 -6همسر شاه سلطان محمد صفوی و مادر شاه عباس اول

داشتند ،باج میدادند و گاهگاه به دربار میآمدند» (رربورن.)111: 1383،
«سیدش ـ ــمسالدین مرعش ـ ــی»(حک909-894هـ .ق) ،معاصر شـــــاه
اس ـ ــماعیل اول به جهت حضور در اردوی ش ـ ــاه درسلطانیه به لقب خانی
سرافراز گشته و شاه اسماعیل«منشور س ـ ــلطنت ممالک مازندران و توابع
به او ارزانی داشت»(مرعشی .)37: 2536،پس از آن نیز با شاه اسماعیل
در ماجرای تصرف قلعه اس ـ ــتوناوند و دفع میرحسین چالوی در فیروزکوه
همکاری کرد و نقش ـ ــی اساسی داش ـ ــت که منشـــــور حکومت مازندران را
دوباره دریافت کرد(همان .)42:از این پس ن ـ ــه تنها والیان بلکه تمامی
اعقاب و بنیاعمام ش ـ ــمسالدین که از ذریه مرعشی بودهاند در بدو تولد
لقب خانی را به یدک میکشیدند.
ایاالت والینش ـ ــین دورۀ صف ـ ــوی ،در ادارۀ امورخود بـــــه مقدار زیادی
دارای اس ـ ــتقالل بودند منتهی در برخی مواقع بهویژه عدم ارســـــال باج و
خراج که عنوان پیشکش داشت ،اگر مسامحهای از جانب والیان صورت
میگرفت ،دولت مرکزی با ارسال نیروی نظامی سعی در اعاده وضع سابق
داش ـ ــت .برای نمونه وقتی «آقامحمدروز افزون»(حک954-916هـ .ق)
در س ـ ــال 924هـ .ق «ربقه اطاعت و فرمانبردارى کشـــــیده در اداى خراج
مقررى تعلل[ نمود ]...درومیشخان شاملو حاکم والیت قم و زینلخان
ش ـ ــاملو با لشکر بسیار به جهت تنبیه آن برگش ـ ــته روزگار متوجه مازندران
شوند»(قاضی احمد.)240 :1383 ،
تالش دولت مرکزی برای ادارۀ مس ـ ــتقیم مازندران در دورۀ شاه تهماسب
چندان با موفقیت همراه نبود چنانچه «س ـ ــلطان حس ـ ــن میرزا» نوه ش ـ ــاه
تهماسب 5با سیصد سوار روانه مازندان شد و «جمیع مهمات در دست مردم
ش ـ ــرقی بود و قزلباش دخیل نبود»(مرعش ـ ــی .)186 :2536،پس از آن به
علت قتل «آقامیردیو» توسط حسن میرزا در سال 983هـ .ق ،خاندان دیو با
همراهی مردم سوادکوه ،به ساری حمله کردند و شاهزاده را حبس نمودند.
«قریب ش ـ ــصت هفتاد نفر از خدمه شاهزاده را به قتل آوردند[ ]...آن پادشاه
زاده را ب ـ ــه خفت تمام و اکراه نگاه میداش ـ ــتند»(همان) در این حین ش ـ ــاه
تهماسب نیز درگذشت در نتیجه ،حاکم دولت مرکزی از مازندان اخراج شد.
گزارشهای دیگری از ارس ـ ــال نیروهای قزلباش در کتاب مرعشـــــی در
دس ـ ــت است؛ منتهی اکثر این گس ـ ــیلها جهت کمک به والی برای جمع
و گ ـ ــردآوری خراج بوده اس ـ ــت و بیش ـ ــتر اوقات با موفقیـــــت کامل نبوده
است .تنها در زمان س ـ ــلطان محمد به جهت عالیق خانوادگی «مهدعلیا
ّ
خیرالنس ـ ــابیگم» 6در حمایت از «میرعلیخان» ،بیست هزار قزلباش برای
ضبط مازندران به همراهی والی گسیل ش ـ ــدند(همان .)217 :این اعزام
نی ـ ــرو قرین موفقیت بود ولی با قتل مهدعلیا که خود از خاندان مرعشـــــی
حاکم مازندران بود ،اوضاع به حال سابق درآمد.
حکومت مرکزی در عص ـ ــر ّ
عباس اول جهت جایگزی ـ ــن نمودن«اولیای
دولت قاهره» بهجای والیان محلی موفقیت زیادی بهدست آورد .در سال
1005هـ .ق فرهاد خان قرامانلو ـ وکیل ش ـ ــاه عباس ـ برای تصرف مازندران
فرستادهشد(اس ـ ــکندر بی ـ ــگ  .)518/2 :1383،ب ـ ــا حضور ش ـ ــاه عباس در
خاک مادری و این نکته که
مازندران به جهت عالیق و دلبستگی به آب و ِ
ش ـ ــاه ،مازندران را ملک موروثی تلقی میکرد ،حکم دولت مرکزی در ایالت
جاری ش ـ ــد .به کمک توپخانه ،قلعههای مستحکم حاکمان محلی درهم
کوبیده ش ـ ــد و خاندانهای مختلف محلی چون دیوها ،رئیسها ،سادات
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مرعشی(مرعشی ،)347: 2536،آهنگرها ،زوبیندارها ،سادات مرتضایی،
س ـ ــادات پازواری ،بنهداره ـ ــا ،میرانکلباد ،ملکهای کج ـ ــور ،ملکهای
رس ـ ــتمدار و ملکهای الریج ـ ــان برانداخته شدند(اس ـ ــکندر بیگ:1383،
 .)521/2مازندران بهطور قطعی در س ـ ــال1008هـ .ق ج ـ ــزو ایاالت خاصه
گردید(رربورن .)127 :1383،مردم مازندران از یراق منع شدند .مقام والی
حذف و مازندران تحت سیطره اولیاء دولت قاهره درآمد.
هدف «نـــــواب گیتی س ـ ــتانی» از گس ـ ــترش ایالت خاصه ای ـ ــن بود که
«مداخل خـــــود را علیحده نمایند که به هر مصرفی که خواس ـ ــتند صرف
نمایند تا زبان س ـ ــپاه کوتاه گردد»(ناشناس .)47 :1371،بنابراین هدف
اصلی شـــــاه ،اس ـ ــتقالل مالی و نظامی از قزلباشها بود .بر همین اس ـ ــاس
یش ـ ــد به این معن ـ ــی بود که قوای
هـــــرگاه ایالتی بهصورت خاصه اداره م 
قزلباش در آن ایالت مس ـ ــتقر نمیشدند و ایالت نه به تیول داده میشد نه
ً
به امرای قزلباش واگذار میش ـ ــد بلکه مستقیما از جانب دربار ،وزیری که
به طور معمول از اهل قلم و تاجیک بود برای ادارۀ ایالت گماشته میشد
و از قوای محلی و غالمان خاصه برای امور ایالت استفاده میشد .مواجب
آنها را با صدور براتهایی به قید همه س ـ ــاله از امالک خاصه همان ایالت
پرداخت میکردند .این سیاستهای شاه عباس که توسط جانشینانش
توســـــعه یافت ،در جهت تحدید قدرت امرای قزلباش صورت گرفت و در
نهایت به نفع بومیان تاجیک خاتمه یافت.
بنابرایـــــن در دورۀ اول حکومت صفوی ،ایالت مازندران ازس ـ ــوی یک
والی بومی با حدی از استقالل و خودمختاری اداره میشد .در دورۀ دوم و
پس از تبدیل مازندران به ایالت خاصه ،مقام والی حذف گردید.
وکیل
عالیترین مق ـ ــام ایالتی پس از وال ـ ــی ،وکیل نام داش ـ ــت .اولین اقدام
هر یـــــک از والیانی که بر مس ـ ــند حکوم ـ ــت بر والیت جل ـ ــوس میکردند،
انتصاب شـــــخصی به مقام وکالت بود .البته وکیل در چند مورد با عنوان
وکیلالسلطنه(مرعشی )72: 2536،و یا بهصورت وکیلالملک(همان61:
و  )123آمده اس ـ ــت .هرچند در منابع محلی به وظایف ،اختیارات و کارکرد
دقیق وکیل اش ـ ــاره نشده است اما بعید به نظر میرسد ،معادل وزیر باشد.
زی ـ ــرا در مقطعی گزارش شدهاس ـ ــت که «کیخس ـ ــرو زرگن ـ ــج را وکیل و تقی
زوبیندار را وزیر س ـ ــاخت»(همان .)182:البته نه تنها ش ـ ــخص والی بلکه
امرا و حاکم ـ ــان نواحی کوچکتر نیز دارای وکیل بودند .برای مثال :مظفر
وکیل ملک سلطان
وکیل بیجن رئیس(همان ،)313:آقا حس ـ ــنِ ،
رئیسِ ،
وکیل الونددیو(همان)314:
محمد رستمداری(همان ،)318:سهراب دیوِ ،
وکیل سید مظفر(گیالنی )93 :1352،بودهاند.
و آقا عماد شیخیِ ،
شخصیتهای مذکور هیچکدام مقام والیگری نداشتند اما دارای وکیل
بودند .مقام وکالت در دربار س ـ ــاطین صفوی تا زمان عباس اول در حکم
نایبالسلطنه بود .حدود اختیارات وکیل به این صورت بود« :رتق و فتق
ً
امـــــور ملکی و مملکتی تماما به رأی و صوابدید او تمش ـ ـ ّـیت پذیر گش ـ ــته،
هیچ یک از امرا بدون اس ـ ــتصواب او دخل ـ ــی در امور ملک نمیکردند []...
ً
تعیین مناصب و ارجاع خدمات تماما به رضا و خواهش او به عمل آمده،
بلکه پادشـــــاه را نیز مدخلیت چندانی در اوامر و نواهی نبوده ،زمام اختیار
ســـــلطنت باتمام در قبض ـ ــه اختیار او میبود»(ناش ـ ــناس .)32 :1371،به
دلیل همین قدرت باالی وکیالن ،ش ـ ــاه عباس پس از قتل مرشد قلیخان
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ـتاجلوی وکیل ،وکالت را موقوف کرد .تا این مقطع وزیر در مقایسه با
اس ـ ـ
ِ
مقام وکیل مقام درجه دوم ب هش ـ ــمار میرفت و تنهـــــا عهده دار امور مالی
بود .ولی از این پس وزارت به مقام درجه اول پس از شـــــاه تبدیل شـــــده
و بقول مؤلف ناش ـ ــناس کتاب «القاب و مواجب دورۀ ســـــاطین صفویه»
قزلباش
ای ـ ــن مقام در اختیار تاجی ـ ــکان قرار گرفت .زیرا بر خـــــاف امرای
ِ
متصدی و مدعی مقام وکالت ،ایش ـ ــان را سپاه و حشمی نبود که در مقام
فتنهانگیزی باشند(همان.)40:
بهنظر میرس ـ ــد رابطۀ بین مقامهای وکی ـ ــل و وزارت در دربار کوچک
والیان محلی مازندران مانند نمون ـ ــه دولت مرکزی بود .هرچند اطالعات
و شواهد دقیقتری در دست نیس ـ ــت ولی مراودههای سیاسی و فرهنگی
محلی س ـ ــاری با تبریز و قزوین؛ از ابت ـ ــدای قدرتگیری صفویان تا
دربار
ِ
زمان ش ـ ــاه عباس اول بدون تأثیر پذیری از س ـ ــازمان اداری و مالی دولت
مرکزی نبودهاست .ش ـ ــاهد دیگر این مدعا عدم وجود مقامی بهنام وکیل
در منابع مربوط به تاریخ محلی قبل از صفویه مانند« :تاریخ طبرســـــتان و
رویان و مازندران» سید ظهیرالدین مرعشی میباشد.
گزارشـــــی در دســـــت نیست که شاه اســـــماعیل برای نخســـــتین والی
منصوب صفوی در مازندران ـ ســـــید شـــــمس الدیـــــن ـ مانند نمونۀیزد
(خواندمیـــــر )478/4: 1353،ی ـ ــا مج ـ ــددا ی ـ ــزد در زمـــــان طهماســـــب
(مفید )167/3: 1385،و خراس ـ ــان (خواندمی ـ ــر 507/4: 1353،و )575
وزی ـ ــر ،وکیل ایالتی یا داروغهای نیز منصوب کردهباشـــــد .اما در زمانی که
بین آقامحمد روزافزون و «عبدالکریم مرعشی» بر سر مازندران نزاع اتفاق
افتاد ،منابع از وکیل آقامحمد بهنام «آقاحس ـ ــن مت» ،گزارش میدهند:
«وکی ـ ــل آقامحمد ّ
ت مازندران را بالمشـــــارکت به
متقبل ش ـ ــد که اگر ایالـ ـ ـ 
آقامحمد ارزانى دارند ،من هر سال مبلغ سى هزار تومان تبریزى به خزانه
عامره مىرسانم»(خورشاه .)231 :1379 ،محمد روزافزون پس از استیال
بر مازندران زمام امور والیت را به آقاحس ـ ــن مت سپرد .از گزارش نویسندۀ
«تاریخ ایلچى» ،اینگون ـ ــه برمیآید که وکیل ایالتی بـــــه مانند وزیر عمل
میکرد« :امور س ـ ــلطنت خود را به راى صایب و فکر ثاقب دستور مملکت
آقاحسنمت که به خصایص پسندیده ّاتصاف داشت و در شیوۀ کاردانى
کس ـ ــتانى و معمورى کش ـ ــور و آرایش لش ـ ــکر عدیل و نظیر نداشـــــت
و مل 
بازگذاش ـ ــت» (همان .)240 :نکتۀ جالب این گزارشها این است که پس
از برکناری آقا حسن مت در سال952هـ .ق «دیگرى از عهده کار وکالت و
ّ
تمشیت مهام مملکت مازندران بیرون نتوانست آمد .از این سبب فتنه و
آشوب به والیت مازندران راه یافت»(همان).
تا زمان ش ـ ــاه عباس اول از انتص ـ ــاب دو نفر بهعنـــــوان وکیل از جانب
دولت مرکزی برای وال ـ ــی مازندران اطالع داریم .گـــــزارش اول مربوط به
زمان ش ـ ــاه تهماسب اس ـ ــت و زمانی که «حس ـ ــن میرزا» فرزند محمدمیرزا
ـ ش ـ ــاه س ـ ــلطان محمد بعدی ـ به عنوان حاکم مازندران شرقی منصوب
شد(اسکندر بیگ .)126/1 :1383،آقا میردیو از خاندان متنفذ و ریشهدار
دیوان سوادکوه به س ـ ــمت وکالتش انتخاب گردید(گیالنی.)93 :1352،
اس ـ ــکندربیگ در ای ـ ــن مورد گ ـ ــزارش نمود «:میـــــرک دیو را کـــــه از طبقۀ
دیوان مازندران بمزید عقل و کیاس ـ ــت ممتاز بود بوکالت شاهزاده تعیین
کردند»(اس ـ ــکندربیگ .)210/1 :1383،پس از قتل وکیل که با همدستی
حسنمیرزا و سید مظفر صورت گرفت ،س ـ ــید مظفر از طرف حسن میرزا به
مقام وکیلی منصوب ش ـ ــد(گیالنی .)93 :1352،انتص ـ ــاب دیگر مربوط به
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زمان «ش ـ ــاه سلطان محمد» اس ـ ــت زمانی که مهدعلیا« ،میرعلیخان گنج
افروزی» از سادات مرعشی را با عنوان والی و به همراه بیست هزار قزلباش
به مازندران فرس ـ ــتاد« :ایالت مازن ـ ــدران را بمیرعلیخان ک ـ ــه از اقرباى آن
حضرت بود تفویض نموده ولیجانخان ترکمان را که ش ـ ــرف مصاهرت آن
سلسله داشت بمعاونت او مأمور فرموده فرستادند»(اسکندر بیگ:1383،
« .)241/1آقابیجن» از خاندان با نفوذ رئیسهای لپور را وکیل میرعلیخان
قرارداد(گیالن ـ ــی .)93: 1352،ام ـ ــا ای ـ ــن وکیله ـ ــا عالوه ب ـ ــر اینکه دورۀ
مستعجلی داشتند ،تنها نماینده و معاون والی در ادارۀ امور بودند و در واقع
کارگزار وکیل دولت مرکزی ـ وکیل نفس نفیس همایون ـ نبودند.
اش ـ ــاره ش ـ ــد که برخی متنفذان خاندانهای محلی چ ـ ــون رئیس و دیو
نیز دارای وکیل بودند .نش ـ ــانههایی در دس ـ ــت است که در عهد تهماسب
واژۀ وکیل به مفهوم نماینده ،نایب و معاون و برای اش ـ ــاره به اش ـ ــخاصی
ک ـ ــه تنها نماینده یا نایب والیان ایاالت بودن ـ ــد بهکار میرفت .برای نمونه
در جواهراألخب ـ ــار آمده اس ـ ــت که «حس ـ ــین خان ش ـ ــاملو» وال ـ ــی هرات در
س ـ ــال937هـ .ق هیأتی را به دربار اعزام کرد ک ـ ــه از جمله اعضای آن وزیر
وکیل والی بودند(بوداق منش ـ ــی .)160 :1378،حتی در عهد عباس اول
و ِ
نیـــــز چنین مفهوم ـ ــی از اصطالح وکیل وجود دارد .فرهادخان وکیل ش ـ ــاه
عباس(گیالنی )95 :1352،پس از ضب ـ ــط مازندران ادارۀ آن را با مرکزیت
یـ به برادرش الوند سلطان سپرد و جاللالدین رئیس
بارفروش ـ بابل امروز 
را به وکالت وی منصوب نمود(همان) .به دلیل بیدرایتی الوند س ـ ــلطان
و بروز آشوبهایی در برخی نقاط ،فرهادخان وکیلش «یادگارعلی سلطان
طالـــــش» را برای اعاده نظم و امنیت به منطقه فرس ـ ــتاد(همان .)97:در
ایـــــن گزارش بهطور صریح عنوان وکیل به معن ـ ــی نماینده و معاون بهکار
معنی عنوان وکیل در اوایل
رفته و معنی و حدود اختیارات آن متفاوت از ِ
دولت صفوی اس ـ ــت .بنابرای ـ ــن بهنظر میرس ـ ــد وکالی مقامهای متنفذ
خاندانهای محلی چیزی جز مفهوم نماینده و معاون را نداشتهاند.
وزیر
عنوان وزی ـ ــر در این دوره ،بیش ـ ــترین تحول را از نظ ـ ــر مفهوم ،میزان
قـــــدرت ،حیطۀ اختی ـ ــارات و نحوۀ انتصاب داش ـ ــته اس ـ ــت .جایگاه وزیر
نســـــبت به دورۀ قبل از خاصه ش ـ ــدن ایالت مازندران تغییر کرد و حتی به
نوعی جایگزین مقام والی شد .قبل از شاه عباس ،وزرای ایالت مازندران
گماشـــــته والیان بودند و برخ ـ ــاف برخی از ایاالت ،منص ـ ــوب وزیر مرکز یا
حکومت مرک ـ ــزی برای حفظ تعادلی در برابر ق ـ ــدرت مطلق والی یا حاکم
نبودند .مانند نمونه یزد که «خواجه محمدش ـ ــریف» در عصر تهماسب به
وزارت یزد منصوب ش ـ ــد(مفید .)167/3 :1385،ب هط ـ ــور کلی منابع ،به
وزیرانی کـــــه از طرف مرکز برای ایالتی منصوب می ش ـ ــدند وزیر این یا آن
ایالت اطالق میکردند و به وزرایی که توس ـ ــط حکام منصوب میش ـ ــدند
ُ
کردند(رربورن .)147 :1383،وزیران والی
وزیر این یا آن حاکم اطالق می
مازندران فقط به رتق و فتق امور اداری و دیوانی میپرداختند« .خواجه
تقی زوبیندار از وزرای حکام مازندران بوده و بغایت فضیلت دوســـــت
وصاحب کتب بســـــیار»(گیالنی )102: 1352،مرعشی نیز از وی باعنوان
وزیر نام برده است(مرعشی.)182: 2536،
وزیر در واقع رئیس دس ـ ــتگاه اداری بود و اقت ـ ــدار مقام وی مانند نمونۀ
دولت مرکزی تحت الشعاع قدرت وکیل قرار داشت .اما در زمان شاه عباس

اداری
پس از ح ـ ــذف والیان از حکومت ب ـ ــر والیت مازندران ،طب ـ ــق روال
ِ
والی ـ ــات خاصه ،ادارۀ آن در اختیار وزیرانی ق ـ ــرار گرفت که از مرکز انتخاب
یش ـ ــدند .وزارت ایالت خاصه مازندران «به آقا محمد ابهری ،مس ـ ــتوفی
م 
فرهاد خان [ ]...تعلق گرفت و وزارت گیالن به وزیر فرهاد خان میرزا محمد
ش ـ ــفیع[معروف به میرزای عالمیان ]...بعد از دو سال وزارت مازندران نیز
عالوه تصدی گیالنات شده ،آقامحمد ابهری محروم شد»(گیالنی:1352،
 .)100علیرغ ـ ــم اینکه «می ـ ــرزای عالمیان» در س ـ ــال 1014هـ .ق به وزارت
خراس ـ ــان منصوب ش ـ ــد(وحید قزوینی )165 :1383،ول ـ ــی وی همچنان
وزارت گیالن ،مازن ـ ــدران و قزوین را تا زمان مرگش در1019هـ .ق در اختیار
داشت ،منتهی برای هریک ازمناطق نایبی از طرف خویش که عنوان وزیر
منطقه را به یدک میکش ـ ــیدند ،گمارده بود .گ ـ ــزارش وحید قزوینی دلیل
تأیید مدعای فوق است .در سال وفات وی «از عمال و گماشتگان او []...
میر ابوالقاسم وزیر مازندران [ ]...وزیر بیه پس و بیه پیش و [وزیر] مشهد،
س ـ ــر در نقاب تراب کش ـ ــیدند»(وحید قزوین ـ ــی .)176 :1383،به تصریح
فومنی ،میرزای عالمیان به مدت  12س ـ ــال به امر وزارت مازندران و گیالن
اش ـ ــتغال داش ـ ــت(فومنی ،)181 :1349،بنابر این وی میبایست در سال
1007هـ .ق به این مقام منصوب شده باشد.
مؤل ـ ــف کت ـ ــاب «جه ـ ــانآرای عباس ـ ــی» ،از دیگ ـ ــر وزرای ایالت ـ ــی
مازن ـ ــدران اطالعات ـ ــی خوبی ارائ ـ ــه ک ـ ــرده اس ـ ــت(وحیدقزوینی:1383،
 ،)255،259،262،333،539،741ک ـ ــه مهمتری ـ ــن آنه ـ ــا «س ـ ــاروتقی»
ب ـ ــود که از ابتدای س ـ ــلطنت «ش ـ ــاه صف ـ ــی» (حک1038ـ1052ه ـ ـ ـ .ق) تا
زمانی که در س ـ ــال 1044هـ .ق ب ـ ــه وزارت اعظم ارتقا یاف ـ ــت این مقام را
حف ـ ــظ نمود(همان .)262:البته وی قبل از تصدی این س ـ ــمت ،در زمان
عباس اول به هنگام عزیمت ش ـ ــاه به مازندران «به نوش ـ ــتن [حسابرسی]
حس ـ ــاب وزیر و داروغه و مس ـ ــتوفی و عامل و متصدی مازندران مش ـ ــغول
ش ـ ــد»(منجم .)333 :1366،پس از اینکه ساروتقی با لقب اعتمادالدوله
به مقام وزارت اعظم رسید ،وزارت مازندران به برادرش محمدصالح بیک
ً
سپرد هش ـ ــد(واله قزوینی .)205 :1382 ،وزرای ایالتی لزوما در ایالت ساکن
ً
نمی ش ـ ــدند ،مثال سارو تقی در 1042هـ .ق به «سرکاری عمارت مرقد نجف
اش ـ ــرف مأمور گش ـ ــته» به آنجا رفت ولی س ـ ــمت خود در مازندران را حفظ
نمود(همان).
تـــــا پایان حکومت صفویان ،مازندران به عنوان ایالت خاصه توســـــط
وزیران ایالتی که منصوب مرکز بودند اداره میشد .وزرای ایاالت خاصه
نه تنها وظایف مالی بلکه قضایی و نظامی را نیز عهدهدار بودند و مانند
حـــــکام عمل میکردند .ایـــــن مقام را مقامهای منصـــــوب دیگری چون
داروغه ،مستوفی و عامل و متصدی در اداره امور یاری میدادند .مؤلف
«تاریخ عباســـــی» در ذیل وقایع ســـــال1016هـ .ق از وجـــــود هر پنج مقام
فوقالذکر در مازندران یادکرده اس ـ ــت(منجم .)264: 1366،مســـــتوفی،
وزی ـ ــر را در ادارۀ امور مالی یاری م ـ ــی داد و «متصدی محال خاصه» بر کار
وزیر نظارت میکرد(مفید.)185/ 3 :1385،
وزیر در واقع حاکم و ش ـ ــغل وی وزارت و حکومت ب ـ ــود (فومنی.)181: 1349،
وزی ـ ــر میتوانس ـ ــت عالیترین مرج ـ ــع ایالتی باشـــــد ولی اگـــــر داروغهای
از ط ـ ــرف مرکز منصوب میش ـ ــد ،داروغه به آســـــانی مجـــــال قضاوت به
وزی ـ ــر نمی ُ
داد(ررب ـ ــورن .)187 :1383،علیرغ ــــم محدودیتهایـــــی که
ب ـ ــرای وزیر ایال ـ ــت خاصه وجود داش ـ ــت به نظـــــر میرســـــد وی نمایندۀ
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نگارهای از ساروتقی وزیر مازندران اثری از بشنداس نقاش هندی
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تاماالختیار شاه در اعمال قدرت مطلق بود .تصریح مؤلف«تاریخ گیالن»
بر این مســـــأله با آوردن متن فرمان وزارت میـــــرزای عالمیان در این باب
سان عساکر خراسان
قابل توجه است«:حکم شاه[عباس] صدور یافت که ِ
دیده و به حقیقت مداخل و مخارج امرای خراســـــان رســـــیده[ ]...جمیع
سالطین و خوانین و امرا به عزل او معزول و به نصب او منصوب باشند و
اختیار ملکی و مال رعیت و ســـــپاهی را متعلق مشارالیه شمارند»(فومنی،
.)181 :1349
از آنجایی که در ایاالت خاصه نیروی قزلباش مستقر نبود ،قوای محافظ
این ایاالت در اختیار یوزباش ـ ــیان و مینباش ـ ــیانی بود که از خانوادههای
برجستۀ محلی انتخاب میشدند .در کنار آنها غالمان سرکار خاصه شریفه
نیز در ایالت حضور داش ـ ــتند .مواجب این نیروها و هزینۀ ساز و برگ آنها از
درآمدهای «سرکار خاصه» تأمین میگش ـ ــت به همین دلیل آنها برخالف
قزلباش متعهد به امرای قزلباش ،سرسپردۀ شاه بودند .در اجرای
نیروی
ِ
ً
سیاستهای تمرکز گرایانه عباس اول ،مینباشیان و یوزباشیان مستقیما
وابســـــته به مرکز بودند و از لحاظ ساختار اداری زیر نظر تفنگچی آقاسی
باشی بودند« :مشارالیه [تفنگ چی آقاسی] ریش سفید مین باشیان و یوز
باشیان و[...است] و تیول و همه ساله و مواجب براتی و انعام کل توابین
مشـــــارالیه به تصدیق و تجویز عالیجاه معزی الیه برقم وزیر دیوان اعلی
مالی این
رسیده»(میرزا س ـ ــمیعا،
 .)9 :1368بنابراین بهجهت وابستگی ِ
ً
نیروها به دولت مرکزی ،طبعا در جهت همس ـ ــویی با سیاستهای دولت
مرکزی عمل میکردند.
گزارشـــــی از این ش ـ ــرایط در مازندران وجود دارد« :مینباشیان و تفنگ
باشـــــیان نوری و کج ـ ــوری و الریجان ـ ــی و هزارجریب ـ ــی و غالمان خاصه
شـــــریفه ساکن مازندران به کش ـ ــیک[مقابله در برابر تهاجم قزاق ها] قیام
کنند»(وحید قزوینی .)308: 1383،مناصب مین باش ـ ــی و یوزباش ـ ــی از
عهـــــد عباس اول بهوجود آمدند و قب ـ ــل از آن ،منابع در هیچ منطقهای از
وجود چنین مقامهایی گزارش ـ ــی ارایه ندادهاند« .نخست شخصی از این
طبقه جالدت شعار در خطه جنت نشان یزد علم استقالل بر افراشت[]...
موالنـــــا فخرالدین احمد بافقی»(مفی ـ ــد )273 /3: 1385،بود که از طرف
شـــــاه عباس اول به این مقام گماش ـ ــته ش ـ ــد .تنها در یک گزارش با نام
یکی از اشـــــخاص و متنفذان محلی س ـ ــابق مازندران که ریاست یوزها را
به عهده داش ـ ــتند برمیخوریم؛ «س ـ ــیدگته میر» از خاندان س ـ ــادات پازوار
غربی تاالر منصوب شد(گیالنی .)104 :1352،از
بهعنوان یوزباشی طرف ِ
مین باشیان و یوزباش ـ ــیان نواحی مختلف مازندران ـ کجور ،هزار جریب،
الریجان  -که در رأس قوای نظامی بودهاند ،بدون ذکر نام اشخاص نیز،
گزارشـــــی در دست اس ـ ــت(وحید قزوینی .)308: 1383،بنابراین با وجود
اینکه خاندانهای حکومتگر محلی مانند رئیس ،دیو ،مرعش ـ ــی و ...از
والیگری کل والیت دارالمرز ،برانداخته شدند ولی برخی از بازماندگانشان
با تصدی مقامهای مین باش ـ ــی و یوزباش ـ ــی در نواحی محلی مختلف به
حیات سیاسی و فرهنگی خویش ادامه دادند.
بررسی و ارزیابی
از ابتدای تش ـ ــکیل دول ـ ــت صفوی تا س ـ ــال1005هـ .ق مازندران دارای
حدی از اســـــتقالل داخلی بود و تنها گهگاهی ب ـ ــه دولت مرکزی خراج می
پرداخت و معموال ب ـ ــه جهت تعلل در پرداخت خراج ،حضور مس ـ ــتعجل

قوای قزلباش ضروری میشد .در طول این دوره ،حاکمیت عالیه منطقه
ً
در اختیار وال ـ ــی با لقب خان بود ک ـ ــه عموما از اعضای خاندان ســـــادات
مرعش ـ ــی بودند .والیان در ادارۀ امور داخلی مستقل بوده و دستگاه اداری
آنها با هدایت وکیل و وزیر اداره میشد.
کل والی ـ ــت ب ـ ــه مناطق مختل ـ ــف نیمه مس ـ ــتقل با ریاســـــت متنفذان
ریشهدار محلی تقس ـ ــیم میش ـ ــد که رابطۀ آنها با حکومت مرکزی ساری
در حالت ـ ــی بی ـ ــن تابعی ـ ــت و مرکزگریزی در نوس ــــان بـــــود .بهخصوص در
مناطقی مانند س ـ ــوادکوه ،الریجان ،هزار جریب به دلیل شرایط اقلیمی و
کوههای صعبالعبور این امر ش ـ ــدت بیشتری داشت و در پارهای موارد به
جدالهای خونین منجر میش ـ ــد .گاهی با اشغال شهر والی نشین ساری
توسط نیروهای مخالف همراه بود.
ً
در سالهای 1006-1005هـ .ق مازندران رسما به قلمرو دولت قزلباش
منض ـ ــم گردید و اندک مدتی بعد ،در س ـ ــال 1008هـ .ق بـــــه ایالت خاصه
منصوب مرکز
تبدیل ش ـ ــد .مقام والی به همراه وکیل ح ـ ــذف و وزیر ایالتی
ِ
به عنوان نمایندۀ ش ـ ــاه در اعمال قدرت مطلق جانشین والی گردید .وزیر
منصوب مستقیما تابع ش ـ ــاه بود و رابطهای با وزیراعظم در دربار مرکزی
اصفهان نداش ـ ــت .مناصبی مانند مس ـ ــتوفی ،داروغه ،عامل و متصدی،
وزیر ایالتی را در ادارۀ امور یاری میکردند و هم وزنه تعادلی در برابر اعمال
قدرت مطلق وی بودند .گاهی بازرس ـ ــان دولت مرکزی بهخصوص برای
رس ـ ــیدگی به امور مالی به منطقه فرستاده میشدند .به دلیل عدم حضور
نیروهای قزلباش در ایالت خاصه و حذف حاکمان محلی ،نیروی نظامی
جدیدی به فرماندهی یوزباش ـ ــیان و مینباش ـ ــیان متشـــــکل از نیروهای
محلی برای حفظ نظم و امنیت تشکیل شد که به جهت دریافت مواجب
از درآمدهای زمینهای خاصه ،تابع مستقیم شاه بودند و از لحاظ ساختار
اداری از تابعین تفنگچی آقاسی باشی بودند.
بنابراین تاریخ سیاسی ـ اجتماعی مازندران در عهد صفوی به دو دورۀ
متفاوت تقســـــیم می شود1 :ـ قبل از خاصه شدن(تا 1008هـ .ق) 2ـ بعد از
خاصه شدن .نظام اداری و سیاسی این دو دوره تفاوت چشمگیری با هم
دارند و به تبع آن تغییراتی در ســـــاختار اجتماعی نیز بهوجود آمد .برخی
مشـــــاغل حذف و برخی مناصب جدید پدیدآمـــــد .از طرف دیگر به جهت
اعمال قدرت مرکزی و حضور شاهان صفوی در منطقه و حذف مدعیان
خونین قبل از خاصه شدن نیز پایان یافت و
مختلف محلی ،جدالهای
ِ
نظم و امنیت بر قرار شـــــد .گسترش راهها ،تأسیسات بندری ،شهرسازی
و ...موجب رونق کشـــــاورزی و مراودههای تجاری ـ بهخصوص ابریشم ـ
شده و امنیت اجتماعی ایجاد شده منجر به رفاه نسبی شد.
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