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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
باستان شناسی مازندران«
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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 ar.arghavan@gmail.com .1- دکترای تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان 

بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران
(در عصر صفویه  )والی، وکیل و وزیر

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 
حــدی از خودمختــاری بودنــد. شــاه عباس اول بــا برانداختــن خاندان های مختلــف محلی، مازنــدران را بــه ایالِت خاصه 

تبدیل نمود و نظام اداری ایالت را دگرگون نمود. 
هدف اساسی این مقاله بررسی نحوۀ دگرگونی مقام های محلی ایالت مازندران در عصر صفوی و پاسخ به پرسش های 
ذیــل بــود: حــدود اختیارات و وظایف والی قبل از خاصه شــدِن ایالت چقدر بود و چرا در زمان شــاه عباس اول حذف شــد؟ 
پــس از تبدیــل مازنــدران بــه ایالت خاصه چه تحولــی در نظام اداری آن به وجــود آمد؟ با تبدیل مازنــدران به ایالت خاصه 
چه تغییراتی در حدود اختیارات و وظایف مقام های وکیل و وزیر به عمل آمد؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، بر 

اساس منابع اولیه و پژوهش های تاریخ نگارانه تدوین شد. 
یافته های پژوهش نشان داد، نظام اداری مازندران در عهد صفوی به دو دورۀ متفاوت تقسیم  می شود.

 1ـ از ابتدا تا عهد عباس اول: ایالت توسط والی بومی با حدی از استقالل داخلی اداره می شد. هر والی مستقال یک وکیل 
و یک وزیر برای اداره ایالت برمی گزید.

که تابع مستقیم   2ـ از عهد عباس اول مازندران به ایالت خاصه تبدیل شد. مقام والی حذف و وزیِر ایالتِی منصوِب مرکز 
شاه بود جایگزین شد. مناصبی مانند مستوفی، داروغه، عامل و متصدی، وزیر ایالتی را در اداره امور یاری می کردند.

کلیدی: صفویه، مازندران، خاندان مرعشی، مناصب محلی، والی، وکیل، وزیر ایالتی. واژگان 
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گذرد. گرفته از قائمشهر امروزی می  کوه های سوادکوه سرچشمه  که از  2- رودخانه ای 
3-Klaus Michael Rohrborn
4-Roger Mervyn Savory

درآمد
مازندران در دورۀ اســـــتیالی خاندان صفوی بر ایران زمین، یکی از اعصار 
کمیت بر مازندران بین افراد  پرآشوب سیاسی و اجتماعی را سپری می کرد. حا
که بیشتر از سلسلۀ سادات مرعشی بودند، دست به  دست می شد.  مختلف 
کـــــه تنش هـــــای اجتماعی، برخوردها و جنگ هـــــای خونین جهت  دوره ای 
دســـــت یابی به قدرت و ثروت را در پی داشـــــت. هریـــــک از اعضای خاندان 
که به قدرت می رسید، عماًل با توطئه و دسیســـــۀ بنی اعمام خود  مرعشـــــی 
مواجه بود. اعضای شـــــاخص خاندان های مختلف محّلی در جهت بسط و 
تقویت قدرت سیاســـــی و مالی خاندانی و منطقـــــه ای خویش و عمومًا برای 
کل مازندران، به  حفظ برتری یا در جهت ایفای نقش سیاســـــی مؤثرتـــــر در 
کل ایالت  تنش ها و درگیری های فوق الذکـــــر دامن می زدند. مهم تر از همه، 
به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده و حد این دو قسمت رود تاالر2 بود. 
رقابتی دائمی بیـــــن اعیان خاندان ها و متنفذان محلی این دو قســـــمت در 
کمیت هایی  گاهی منجر به حذف قدرت مرکزی و ایجاد حا که  جریان بود، 
کتاب »تاریخ خاندان مرعشی« از آن به »ملوک  که نویسنده  مستقل می شد 
طوایف« یاد کرده است. این روند تا سال1008هـ .ق که مازندران توسط »شاه 
عباس اول«)حک996- 1038هـ .ق( رسمًا جزو ایالت های خاصه حکومت 
ع  مرکزی درآمد، تدوام یافت. از بررسی پژوهش های متعدد مرتبط با موضو
کنون دو پژوهش در مورد  نظام اداری محلی در عصر  مشخص می شود که تا
کتاب »نظام ایاالت در دورۀ صفویه«  گرفت. »ُرر بـــــورن«3 در  صفوی صورت 
گویا مؤلف،  به تبیین ســـــاختار نظام اداری محلی در دورۀ صفویه پرداخت. 
به کتاب »تاریخ خاندان مرعشـــــی« دسترسی نداشته  به همین دلیل تحلیل 
درســـــتی از میزان قدرت و اختیـــــار والی مازنـــــدران در دورۀ اول صفویه ارائه 
کتاب فقط یک بار از خاندان مرعشی نام برده  نشده اســـــت. در سراســـــر این 
کتاب »در باب صفویان«، به  شد)رر بورن،1383: 72(. »راجر ِسیُوری«4 در 
کلی  اشاره نمود. این پژوهش فاقد ارجاع  تشکیالت ایالتی به طور مختصر و 

به منابع تاریخ محلی است)سیوری،1380: 190(.
بازســـــازی اوضاع و احوال نظام اداری در دوره ای این چنین آشـــــفته و 
با توجه به قّلت اســـــناد و مدارک، بسیار دشوار به نظر می رسد. »میرتیمور 
کتاب  مرعشی«)معاصر شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عّباس دوم(، در 
کید  ح وقایع سیاسی و اجتماعی مازندران با تأ تاریخ خاندان مرعشی به شر

ح وقایع، به بسیاری  بر تاریخ دودمان مرعشـــــیان پرداخت. وی ضمن شر
ح وظایف و حدود اختیارات اشـــــاره  از القاب و مناصب محلی، بدون شـــــر
کتاب، به  کرده است. این تحقیق ضمن اســـــتخراج مناصب مذکور از این 
ح وظایف و حدود اختیارات مقام های محلی بر اساس شواهد و منابع  شر
موازی می پردازد و درصدد پاســـــخ گویی به پرسش های اساسی پژوهش 
که عبارتند از: حـــــدود اختیارات و وظایف والـــــی قبل از خاصه  می باشـــــد 
شـــــدِن ایالت چقدر بود و چرا در زمان شـــــاه عباس اول حذف شد؟ پس از 
تبدیل مازندران به ایالت خاصه چه تحولـــــی در نظام اداری آن به وجود 
آمد؟ با تبدیل مازندران به ایالت خاصه چه تغییراتی در حدود اختیارات و 

وظایف مقام های وکیل و وزیر به عمل آمد؟

جغرافیایتاریخیمازندراندردورۀصفویه
به نظر می رســـــد ترســـــیم جغرافیای تاریخی مازندران در دورۀ مورد بحث 
ع مقاله راهگشا  ضروری اســـــت، زیرا در فهم برخی از مباحث مربوط به موضو
گزارش »گیالنی« در باب حدود مازندران در آن دوره جالب است:  خواهد بود. 
کنار ارش رود و ارش رود سامان  »اهلم رستاق بلوکی اســـــت از بلوکات آمل در 
غربی مازندران و شـــــرقی رســـــتمدار است و سامان شـــــرقی مازندران رودخانه 
که مرعشی  کلباد«)گیالنی،1352: 105(. به نظر می رسد  کنار  کربند اســـــت در 
کلمات ایالت مازندران)مرعشی،2536: 38(، والیت مازندران)همان:68( و 
کار برده اســـــت. البته  مملکت مازندران )همان:51 و141( را به یک معنی به 

عنوان والیت دارالمرز)همان: 166( را نیز به کار می برد. 
کوه هـــــای مرتفع و  نواحی جنوبـــــی والیت، به جهت شـــــرایط اقلیمی، 
جنگل هـــــای انبوه، دارای حدی از خودمختـــــاری بودند و تنها در صورت 
کمان محلی این مناطق، حکم والی ســـــاری در این مناطق  همراهـــــی حا
جـــــاری بوده و خـــــراج و مالیـــــات به ســـــاری می پرداختند. ایـــــن مناطق 
خودمختار عبارت بودنداز: هزارجریب، سوادکوه و الریجان. در غربی ترین 
کمان این نواحی  که به حا ناحیۀ مازندران، منطقۀ رســـــتمدار قرار داشت 
عنوان »َمِلک« اطالق می شد که در جدال دائمی با والیان به سر می بردند. 
ملوک رستمدار)همان: 28( و ملوک الریجان دارای چنان قدرت مستقلی 
که در دورۀ مورد بحث حتی از نظر جغرافیای سیاسی و اداری نیز از  بودند 

توابع مازندران شمرده نمی شدند. 
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کمان این نواحی وارد آمل یا ســـــاری می شـــــدند، مؤلف از ورود  وقتی حا
که این طرز تلقی  آنها به مازندران صحبت می کند. نکته جالب این است 
از مازنـــــدران امروزه نیز در میان کوه نشـــــینان مناطق جنوبی مازندران نیز 
که برای انجام امور شخصی یا اداری وارد شهر  مرســـــوم است و آنها زمانی 
گرچه در  که به مازندران ـ مازرون ـ رفته اند. ا و دشت می شـــــوند، معتقدند 
ظاهر والـــــی در منطقه دارای قدرت فائقه و حـــــدی از خودمختاری بوده 
اســـــت اما به دالیلی چند، اعمال این قدرت فائقه و مطلق با موانعی روبرو 

بود:
کثر والیان منطقه از زمان به قدرت رســـــیدن »شـــــاه اســـــماعیل  اول: ا
که مازندران در عهد شـــــاه عباس  اول«)حک907-930هــــــ .ق( تا زمانی 
اول به طور رســـــمی جزو ایاالت خاصه شـــــد، حکومت مستعجلی داشتند. 
جابه جایـــــی پی درپی والیان نه به دلیل اعمال قدرت دولت مرکزی بلکه 
به دلیل توطئه های داخلی از ســـــوی بنی اعمام یا خاندان های ریشـــــه دار 

محلی صورت می گرفت.
دوم: شرایط اقلیمی به خصوص در مناطق جنوبی با جنگل های انبوه، 
کوه های صعب العبور و قلعه های مســـــتحکم اجازه مجری شـــــدن قدرت 
کمان محلی در مناطقی  کزی چون ســـــاری و آمل را نمی داد. حا والی از مرا
چون هزارجریب، ســـــوادکوه، الریجان و قره طغـــــان در مقابل مطامع والی 

مقاومت می کردند.
ســـــوم: خاندان های مختلفی چون ملک ها در الریجـــــان، رئیس ها در 
لفـــــور، دیوها و خطیرها در ســـــوادکوه، ســـــادات بابلکانـــــی در هزارجریب، 
روزافزونیه در ســـــاری، سادات پازواری و... به سادگی تحت تابعیت والی 
درنمی آمدند. برای نمونه در هنگامۀ قدرت گیری شـــــاه اســـــماعیل اول، 
که با شاه همراهی  مازندران تحت سیطرۀ »آقارستم روزافزون« قرارگرفت 

و همکاری نکرد)خورشاه، 1379: 228(. 
که در چندین نوبت منطقه  چهارم: مطامع مالی دولت مرکزی صفوی 
را بین والیان مختلفِ محلی تقسیم می کردند از یک طرف و عدم توانایی 
ارسال قوا به جهت درگیری با دشمنان غربی)عثمانی( و شرقی)ازبکان(
در عهد شاه اســـــماعیل، آشـــــفتگی های دربـــــار در اوایل حکومت »شـــــاه 
تهماســـــب«)حک930-984هـ .ق(، ضعـــــف عمومی دولـــــت به جهت 
قدرت گیری امرای قزلباش در عهد شـــــاه »اســـــماعیل دوم«)حک984-
985هـ .ق( و »شـــــاه محمدخدابنده«)حک985-996هــــــ .ق( از طرف 
که»منشور والیت  دیگر، موانع عمده ای در حمایت عملی از والیانی بودند 

مازندران«)مرعشی،2536 :68 ( به نام آنها صادر می گشت.

والی
عالی ترین مقام ایالت مازندران تا زمان شـــــاه عباس اول، شخص والی 
که خاندان  بود. در طول دورۀ حکومت صفویان تا سال1005-1006هـ .ق 
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 بســـــتگان 
مدعی شان از ســـــادات مرعشی همراه بود، به دســـــت می آوردند. در طول 
دورۀ تیموریان، خاندان مرعشـــــی این مقام را در اختیار داشـــــتند، منتهی 

مال و پیشکش به درگاه اعلی در هرات می پرداختند. 
»در ابتـــــدای دورۀ صفویه والیان فقط وابســـــتگی اندکـــــی به حکومت 

گاه گاه به دربار می آمدند« )رربورن،1383 :111(.  داشتند، باج می دادند و 
»سیدشـــــمس الدین مرعشـــــی«)حک894-909هـ .ق(، معاصر شـــــاه 
اســـــماعیل اول به جهت حضور در اردوی شـــــاه درسلطانیه به لقب خانی 
گشته و شاه اسماعیل»منشور ســـــلطنت ممالک مازندران و توابع  سرافراز 
به او ارزانی داشت«)مرعشی،2536 :37(. پس از آن نیز با شاه اسماعیل 
در ماجرای تصرف قلعه اســـــتوناوند و دفع میرحسین چالوی در فیروزکوه 
که منشـــــور حکومت مازندران را  کرد و نقشـــــی اساسی داشـــــت  همکاری 
کرد)همان:42(. از این پس نـــــه تنها والیان بلکه تمامی  دوباره دریافت 
که از ذریه مرعشی بوده اند در بدو تولد  اعقاب و بنی اعمام شـــــمس الدین 

لقب خانی را به یدک می کشیدند. 
ایاالت والی نشـــــین دورۀ صفـــــوی، در ادارۀ امورخود بـــــه مقدار زیادی 
دارای اســـــتقالل بودند منتهی در برخی مواقع به ویژه عدم ارســـــال باج و 
گر مسامحه ای از جانب والیان صورت  که عنوان پیشکش داشت، ا خراج 
می گرفت، دولت مرکزی با ارسال نیروی نظامی سعی در اعاده وضع سابق 
داشـــــت. برای نمونه وقتی »آقامحمدروز افزون«)حک916-954هـ .ق( 
کشـــــیده در اداى خراج  در ســـــال 924هـ .ق »ربقه اطاعت و فرمانبردارى 
کم والیت قم و زینل خان  مقررى تعلل] نمود...[ درومیش خان شاملو حا
شـــــاملو با لشکر بسیار به جهت تنبیه آن برگشـــــته روزگار متوجه مازندران 

شوند«)قاضی احمد، 1383: 240(.
تالش دولت مرکزی برای ادارۀ مســـــتقیم مازندران در دورۀ شاه تهماسب 
چندان با موفقیت همراه نبود چنان چه »ســـــلطان حســـــن میرزا« نوه شـــــاه 
تهماسب5  با سیصد سوار روانه مازندان شد و »جمیع مهمات در دست مردم 
شـــــرقی بود و قزلباش دخیل نبود«)مرعشـــــی،2536: 186(. پس از آن به 
علت قتل »آقامیردیو« توسط حسن میرزا در سال 983هـ .ق، خاندان دیو با 
کردند و شاهزاده را حبس نمودند.  همراهی مردم سوادکوه، به ساری حمله 
»قریب شـــــصت هفتاد نفر از خدمه شاهزاده را به قتل آوردند]...[ آن پادشاه 
کراه نگاه می داشـــــتند«)همان( در این حین شـــــاه  زاده را بـــــه خفت تمام و ا
کم دولت مرکزی از مازندان اخراج شد. تهماسب نیز درگذشت در نتیجه، حا
کتاب مرعشـــــی در  گزارش های دیگری از ارســـــال نیروهای قزلباش در 
گســـــیل ها جهت کمک به والی برای جمع  کثر این  دســـــت است؛ منتهی ا
کامل نبوده  گـــــردآوری خراج بوده اســـــت و بیشـــــتر اوقات با موفقیـــــت  و 
است. تنها در زمان ســـــلطان محمد به جهت عالیق خانوادگی »مهدعلیا 
خیرالّنســـــابیگم«6 در حمایت از »میرعلی خان«، بیست هزار قزلباش برای 
گسیل شـــــدند)همان: 217(. این اعزام  ضبط مازندران به همراهی والی 
که خود از خاندان مرعشـــــی  نیـــــرو قرین موفقیت بود ولی با قتل مهدعلیا 

کم مازندران بود، اوضاع به حال سابق درآمد.  حا
حکومت مرکزی در عصـــــر عّباس اول جهت جایگزیـــــن نمودن»اولیای 
دولت قاهره« به جای والیان محلی موفقیت زیادی به دست آورد. در سال 
1005هـ .ق فرهاد خان قرامانلو ـ وکیل شـــــاه عباس ـ برای تصرف مازندران 
فرستاده شد)اســـــکندر بیـــــگ ،1383: 518/2(. بـــــا حضور شـــــاه عباس در 
که  ِک مادری و این نکته  مازندران به جهت عالیق و دلبستگی به آب و خا
شـــــاه، مازندران را ملک موروثی تلقی می کرد، حکم دولت مرکزی در ایالت 
کمان محلی درهم  جاری شـــــد. به کمک توپخانه، قلعه های مستحکم حا
کوبیده شـــــد و خاندان های مختلف محلی چون دیوها، رئیس ها، سادات 

5- وی فرزند بزرگ سلطان محمد میرزا و برادر ناتنی شاه عباس اول بود. 
6- همسر شاه سلطان محمد صفوی و مادر شاه عباس اول
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مرعشی)مرعشی،2536 :347(، آهنگرها، زوبین دارها، سادات مرتضایی، 
کجـــــور، ملک های  ســـــادات پازواری، بنه دارهـــــا، میران کلباد، ملک های 
رســـــتمدار و ملک های الریجـــــان برانداخته شدند)اســـــکندر بیگ،1383: 
521/2(. مازندران به طور قطعی در ســـــال1008هـ .ق جـــــزو ایاالت خاصه 
گردید)رربورن،1383: 127(. مردم مازندران از یراق منع شدند. مقام والی 

حذف و مازندران تحت سیطره اولیاء دولت قاهره درآمد. 
که  گســـــترش ایالت خاصه ایـــــن بود  گیتی ســـــتانی« از  هدف »نـــــواب 
که خواســـــتند صرف  که به هر مصرفی  »مداخل خـــــود را علی حده نمایند 
گردد«)ناشناس،1371: 47(. بنابراین هدف  کوتاه  نمایند تا زبان ســـــپاه 
اصلی شـــــاه، اســـــتقالل مالی و نظامی از قزلباش ها بود. بر همین اســـــاس 
هـــــرگاه ایالتی به صورت خاصه اداره می شـــــد به این معنـــــی بود که قوای 
قزلباش در آن ایالت مســـــتقر نمی شدند و ایالت نه به تیول داده می شد نه 
که  گذار می شـــــد بلکه مستقیمًا از جانب دربار، وزیری  به امرای قزلباش وا
گماشته می شد  به طور معمول از اهل قلم و تاجیک بود برای ادارۀ ایالت 
و از قوای محلی و غالمان خاصه برای امور ایالت استفاده می شد. مواجب 
ک خاصه همان ایالت  آنها را با صدور برات هایی به قید همه ســـــاله از امال
که توسط جانشینانش  پرداخت می کردند. این سیاست های شاه عباس 
گرفت و در  توســـــعه یافت، در جهت تحدید قدرت امرای قزلباش صورت 

نهایت به نفع بومیان تاجیک خاتمه یافت.
بنابرایـــــن در دورۀ اول حکومت صفوی، ایالت مازندران ازســـــوی یک 
والی بومی با حدی از استقالل و خودمختاری اداره می شد. در دورۀ دوم و 

گردید. پس از تبدیل مازندران به ایالت خاصه، مقام والی حذف 

وکیل
عالی ترین مقـــــام ایالتی پس از والـــــی، وکیل نام داشـــــت. اولین اقدام 
که بر مســـــند حکومـــــت بر والیت جلـــــوس می کردند،  هر یـــــک از والیانی 
انتصاب شـــــخصی به مقام وکالت بود. البته وکیل در چند مورد با عنوان 
وکیل السلطنه)مرعشی،2536 :72( و یا به صورت وکیل الملک)همان:61 
کارکرد  و 123( آمده اســـــت. هرچند در منابع محلی به وظایف، اختیارات و 
دقیق وکیل اشـــــاره نشده است اما بعید به نظر می رسد، معادل وزیر باشد. 
که »کیخســـــرو زرگنـــــج را وکیل و تقی  گزارش شده اســـــت  زیـــــرا در مقطعی 
زوبین دار را وزیر ســـــاخت«)همان:182(. البته نه تنها شـــــخص والی بلکه 
کوچک تر نیز دارای وکیل بودند. برای مثال: مظفر  کمـــــان نواحی  امرا و حا
رئیس، وکیِل بیجن رئیس)همان:313(، آقا حســـــن، وکیِل ملک سلطان 
محمد رستمداری)همان:318(، سهراب دیو، وکیِل الونددیو)همان:314( 

و آقا عماد شیخی، وکیِل سید مظفر)گیالنی،1352: 93( بوده اند.
شخصیت های مذکور هیچ کدام مقام والی گری نداشتند اما دارای وکیل 
بودند. مقام وکالت در دربار ســـــالطین صفوی تا زمان عباس اول در حکم 
نایب السلطنه بود. حدود اختیارات وکیل به این صورت بود: »رتق و فتق 
گشـــــته،  امـــــور ملکی و مملکتی تمامًا به رأی و صوابدید او تمشـــــّیت پذیر 
هیچ یک از امرا بدون اســـــتصواب او دخلـــــی در امور ملک نمی کردند ]...[
تعیین مناصب و ارجاع خدمات تمامًا به رضا و خواهش او به عمل آمده، 
بلکه پادشـــــاه را نیز مدخلیت چندانی در اوامر و نواهی نبوده، زمام اختیار 
ســـــلطنت باتمام در قبضـــــه اختیار او می بود«)ناشـــــناس،1371: 32(. به 
دلیل همین قدرت باالی وکیالن، شـــــاه عباس پس از قتل مرشد قلی خان 

کرد. تا این مقطع وزیر در مقایسه با  اســـــتاجلوِی وکیل، وکالت را موقوف 
مقام وکیل مقام درجه دوم به شـــــمار می رفت و تنهـــــا عهده دار امور مالی 
بود. ولی از این پس وزارت به مقام درجه اول پس از شـــــاه تبدیل شـــــده 
کتاب »القاب و مواجب دورۀ ســـــالطین صفویه«  و بقول مؤلف ناشـــــناس 
گرفت. زیرا بر خـــــالف امرای قزلباِش  ایـــــن مقام در اختیار تاجیـــــکان قرار 
که در مقام  متصدی و مدعی مقام وکالت، ایشـــــان را سپاه و حشمی نبود 

فتنه انگیزی باشند)همان:40(.
کوچک  به نظر می رســـــد رابطۀ بین مقام های وکیـــــل و وزارت در دربار 
والیان محلی مازندران مانند نمونـــــه دولت مرکزی بود. هرچند اطالعات 
و شواهد دقیق تری در دست نیســـــت ولی مراوده های سیاسی و فرهنگی 
دربار محلِی ســـــاری با تبریز و قزوین؛ از ابتـــــدای قدرت گیری صفویان تا 
زمان شـــــاه عباس اول بدون تأثیر پذیری از ســـــازمان اداری و مالی دولت 
مرکزی نبوده است. شـــــاهد دیگر این مدعا عدم وجود مقامی به نام وکیل 
در منابع مربوط به تاریخ محلی قبل از صفویه مانند: »تاریخ طبرســـــتان و 

رویان و مازندران« سید ظهیرالدین مرعشی می باشد.
که شاه اســـــماعیل برای نخســـــتین والی  گزارشـــــی در دســـــت نیست 
منصوب صفوی در مازندرانـ  ســـــید شـــــمس الدیـــــنـ     مانند نمونۀیزد 
)خواندمیـــــر،1353 :478/4( یـــــا مجـــــددا یـــــزد در زمـــــان طهماســـــب 
)مفید،1385 :167/3( و خراســـــان )خواندمیـــــر،1353 :507/4 و 575( 
وزیـــــر، وکیل ایالتی یا داروغه ای نیز منصوب کرده باشـــــد. اما در زمانی که 
بین آقامحمد روزافزون و »عبدالکریم مرعشی« بر سر مازندران نزاع اتفاق 
گزارش می  دهند:  افتاد، منابع از وکیل آقامحمد به نام »آقاحســـــن مت«، 
گر ایالـــــت  مازندران را بالمشـــــارکت به  که ا »وکیـــــل آقامحمد متقّبل شـــــد 
آقامحمد ارزانی دارند، من هر سال مبلغ سی هزار تومان تبریزى به خزانه 
عامره می رسانم«)خورشاه، 1379: 231(. محمد روزافزون پس از استیال 
گزارش نویسندۀ  بر مازندران زمام امور والیت را به آقاحســـــن مت سپرد. از 
که وکیل ایالتی بـــــه مانند وزیر عمل  »تاریخ ایلچی«، این گونـــــه برمی آید 
می کرد: »امور ســـــلطنت خود را به راى صایب و فکر ثاقب دستور مملکت 
کاردانی  که به خصایص پسندیده اّتصاف داشت و در شیوۀ  آقاحسن مت 
کشـــــور و آرایش لشـــــکر عدیل و نظیر نداشـــــت  و ملک ســـــتانی و معمورى 
گزارش ها این است که پس  بازگذاشـــــت« )همان: 240(. نکتۀ جالب این 
کار وکالت و  از برکناری آقا حسن مت در سال952هـ .ق »دیگرى از عهده 
تمشّیت مهام مملکت مازندران بیرون نتوانست آمد. از این سبب فتنه و 

آشوب به والیت مازندران راه یافت«)همان(.
تا زمان شـــــاه عباس اول از انتصـــــاب دو نفر به عنـــــوان وکیل از جانب 
گـــــزارش اول مربوط به  دولت مرکزی برای والـــــی مازندران اطالع داریم. 
که »حســـــن میرزا« فرزند محمدمیرزا  زمان شـــــاه تهماسب اســـــت و زمانی 
کم مازندران شرقی منصوب  ـ شـــــاه ســـــلطان محمد بعدی ـ به عنوان حا
شد)اسکندر بیگ،1383: 126/1(. آقا میردیو از خاندان متنفذ و ریشه دار 
گردید)گیالنی،1352: 93(.  دیوان سوادکوه به ســـــمت وکالتش انتخاب 
کـــــه از طبقۀ  گـــــزارش نمود:» میـــــرک دیو را  اســـــکندربیگ در ایـــــن مورد 
کیاســـــت ممتاز بود بوکالت شاهزاده تعیین  دیوان مازندران بمزید عقل و 
که با همدستی  کردند«)اســـــکندربیگ،1383: 210/1(. پس از قتل وکیل 
گرفت، ســـــید مظفر از طرف حسن میرزا به  حسن میرزا و سید مظفر صورت 
مقام وکیلی منصوب شـــــد)گیالنی،1352: 93(. انتصـــــاب دیگر مربوط به 
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گنج  که مهدعلیا، »میرعلی خان  زمان »شـــــاه سلطان محمد« اســـــت زمانی 
افروزی« از سادات مرعشی را با عنوان والی و به همراه بیست هزار قزلباش 
کـــــه از اقرباى آن  به مازندران فرســـــتاد: »ایالت مازنـــــدران را بمیرعلیخان 
که شـــــرف مصاهرت آن  حضرت بود تفویض نموده ولیجان خان ترکمان را 
سلسله داشت بمعاونت او مأمور فرموده فرستادند«)اسکندر بیگ،1383: 
241/1(. »آقابیجن« از خاندان با نفوذ رئیس های لپور را وکیل میرعلی خان 
قرارداد)گیالنـــــی،1352 :93(. امـــــا ایـــــن وکیل هـــــا عالوه بـــــر این که 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. 
اشـــــاره شـــــد که برخی متنفذان خاندان های محلی چـــــون رئیس و دیو 
که در عهد تهماسب  نیز دارای وکیل بودند. نشـــــانه هایی در دســـــت است 
واژۀ وکیل به مفهوم نماینده، نایب و معاون و برای اشـــــاره به اشـــــخاصی 
کـــــه تنها نماینده یا نایب والیان ایاالت بودنـــــد به کار می رفت. برای نمونه 
در جواهراألخبـــــار آمده اســـــت که »حســـــین خان شـــــاملو« والـــــی هرات در 
کـــــه از جمله اعضای آن وزیر  کرد  ســـــال937هـ .ق هیأتی را به دربار اعزام 
و وکیِل والی بودند)بوداق منشـــــی،1378: 160(. حتی در عهد عباس اول 
نیـــــز چنین مفهومـــــی از اصطالح وکیل وجود دارد. فرهادخان وکیل شـــــاه 
عباس)گیالنی،1352: 95( پس از ضبـــــط مازندران ادارۀ آن را با مرکزیت 
بارفروشـ  بابل امروزی ـ  به برادرش الوند سلطان سپرد و جالل الدین رئیس 
را به وکالت وی منصوب نمود)همان(. به دلیل بی درایتی الوند ســـــلطان 
و بروز آشوب هایی در برخی نقاط، فرهادخان وکیلش »یادگارعلی سلطان 
طالـــــش« را برای اعاده نظم و امنیت به منطقه فرســـــتاد)همان:97(. در 
گزارش به طور صریح عنوان وکیل به معنـــــی نماینده و معاون به کار  ایـــــن 
رفته و معنی و حدود اختیارات آن متفاوت از معنِی عنوان وکیل در اوایل 
دولت صفوی اســـــت. بنابرایـــــن به نظر می رســـــد وکالی مقام های متنفذ 

خاندان های محلی چیزی جز مفهوم نماینده و معاون را نداشته اند.

وزیر
عنوان وزیـــــر در این دوره، بیشـــــترین تحول را از نظـــــر مفهوم، میزان 
قـــــدرت، حیطۀ اختیـــــارات و نحوۀ انتصاب داشـــــته اســـــت. جایگاه وزیر 
کرد و حتی به  نســـــبت به دورۀ قبل از خاصه شـــــدن ایالت مازندران تغییر 
نوعی جایگزین مقام والی شد. قبل از شاه عباس، وزرای ایالت مازندران 
گماشـــــته والیان بودند و برخـــــالف برخی از ایاالت، منصـــــوب وزیر مرکز یا 
کم  حکومت مرکـــــزی برای حفظ تعادلی در برابر قـــــدرت مطلق والی یا حا
نبودند. مانند نمونه یزد که »خواجه محمدشـــــریف« در عصر تهماسب به 
کلی منابع، به  وزارت یزد منصوب شـــــد)مفید،1385: 167/3(. به طـــــور 
کـــــه از طرف مرکز برای ایالتی منصوب می شـــــدند وزیر این یا آن  وزیرانی 
که توســـــط حکام منصوب می شـــــدند  ایالت اطالق می کردند و به وزرایی 
کم اطالق می کردند)ُرربورن،1383: 147(. وزیران والی  وزیر این یا آن حا
مازندران فقط به رتق و فتق امور اداری و دیوانی می پرداختند. »خواجه 
تقی زوبین دار از وزرای حکام مازندران بوده و بغایت فضیلت دوســـــت 
کتب بســـــیار«)گیالنی،1352 :102( مرعشی نیز از وی باعنوان  وصاحب 

وزیر نام برده است)مرعشی،2536 :182(.
وزیر در واقع رئیس دســـــتگاه اداری بود و اقتـــــدار مقام وی مانند نمونۀ 
دولت مرکزی تحت الشعاع قدرت وکیل قرار داشت. اما در زمان شاه عباس 

پس از حـــــذف والیان از حکومت بـــــر والیت مازندران، طبـــــق روال ادارِی 
که از مرکز انتخاب  والیـــــات خاصه، ادارۀ آن در اختیار وزیرانی قـــــرار گرفت 
می شـــــدند. وزارت ایالت خاصه مازندران »به آقا محمد ابهری، مســـــتوفی 
فرهاد خان ]...[ تعلق گرفت و وزارت گیالن به وزیر فرهاد خان میرزا محمد 
شـــــفیع]معروف به میرزای عالمیان...[ بعد از دو سال وزارت مازندران نیز 
گیالنات شده، آقامحمد ابهری محروم شد«)گیالنی،1352:  عالوه تصدی 
100(. علیرغـــــم این که »میـــــرزای عالمیان« در ســـــال 1014هـ .ق به وزارت 
خراســـــان منصوب شـــــد)وحید قزوینی،1383: 165( ولـــــی وی هم چنان 
گیالن، مازنـــــدران و قزوین را تا زمان مرگش در1019هـ .ق در اختیار  وزارت 
که عنوان وزیر  داشت، منتهی برای هریک ازمناطق نایبی از طرف خویش 
گـــــزارش وحید قزوینی دلیل  گمارده بود.  منطقه را به یدک می کشـــــیدند، 
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، 
کشـــــیدند«)وحید قزوینـــــی،1383: 176(. به تصریح  ســـــر در نقاب تراب 
فومنی، میرزای عالمیان به مدت 12 ســـــال به امر وزارت مازندران و گیالن 
اشـــــتغال داشـــــت)فومنی،1349: 181(، بنابر این وی می بایست در سال 

1007هـ .ق به این مقام منصوب شده باشد.
ایالتـــــی  وزرای  دیگـــــر  از  عباســـــی«،  »جهـــــان آرای  کتـــــاب  مؤلـــــف 
کـــــرده اســـــت)وحیدقزوینی،1383:  مازنـــــدران اطالعاتـــــی خوبی ارائـــــه 
کـــــه مهم تریـــــن آنهـــــا »ســـــاروتقی«   ،)255،259،262،333،539،741
بـــــود که از ابتدای ســـــلطنت »شـــــاه صفـــــی« )حک1038ـ1052هــــــ .ق( تا 
که در ســـــال 1044هـ .ق بـــــه وزارت اعظم ارتقا یافـــــت این مقام را  زمانی 
حفـــــظ نمود)همان:262(. البته وی قبل از تصدی این ســـــمت، در زمان 
عباس اول به هنگام عزیمت شـــــاه به مازندران »به نوشـــــتن ]حسابرسی[ 
حســـــاب وزیر و داروغه و مســـــتوفی و عامل و متصدی مازندران مشـــــغول 
شـــــد«)منجم،1366: 333(. پس از این که ساروتقی با لقب اعتمادالدوله 
به مقام وزارت اعظم رسید، وزارت مازندران به برادرش محمدصالح بیک 
کن  سپرده شـــــد)واله قزوینی، 1382: 205(. وزرای ایالتی لزومًا در ایالت سا
نمی شـــــدند، مثاًل سارو تقی در 1042هـ .ق به »سرکاری عمارت مرقد نجف 
گشـــــته« به آنجا رفت ولی ســـــمت خود در مازندران را حفظ  اشـــــرف مأمور 

نمود)همان(.
تـــــا پایان حکومت صفویان، مازندران به عنوان ایالت خاصه توســـــط 
که منصوب مرکز بودند اداره می شد. وزرای ایاالت خاصه  وزیران ایالتی 
نه تنها وظایف مالی بلکه قضایی و نظامی را نیز عهده دار بودند و مانند 
حـــــکام عمل می کردند. ایـــــن مقام را مقام های منصـــــوب دیگری چون 
داروغه، مستوفی و عامل و متصدی در اداره امور یاری می دادند. مؤلف 
»تاریخ عباســـــی« در ذیل وقایع ســـــال1016هـ .ق از وجـــــود هر پنج مقام 
فوق الذکر در مازندران یادکرده اســـــت)منجم،1366 :264(. مســـــتوفی، 
کار  وزیـــــر را در ادارۀ امور مالی یاری مـــــی داد و »متصدی محال خاصه« بر 

وزیر نظارت می کرد)مفید،1385: 3 /185(. 
کم و شـــــغل وی وزارت و حکومت بـــــود )فومنی،1349 :181(.  وزیر در واقع حا
گـــــر داروغه ای  وزیـــــر می توانســـــت عالی ترین مرجـــــع ایالتی باشـــــد ولی ا
از طـــــرف مرکز منصوب می شـــــد، داروغه به آســـــانی مجـــــال قضاوت به 
که  وزیـــــر نمی داد)ُرربـــــورن،1383: 187(. علی رغـــــم محدودیت هایـــــی 
بـــــرای وزیر ایالـــــت خاصه وجود داشـــــت به نظـــــر می رســـــد وی نمایندۀ 
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نگاره ای از ساروتقی وزیر مازندران اثری از بشنداس نقاش هندی
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گیالن«  تاماالختیار شاه در اعمال قدرت مطلق بود. تصریح مؤلف»تاریخ 
بر این مســـــأله با آوردن متن فرمان وزارت میـــــرزای عالمیان در این باب 
کر خراسان  قابل توجه است:»حکم شاه]عباس[ صدور یافت که ساِن عسا
ج امرای خراســـــان رســـــیده]...[ جمیع  دیده و به حقیقت مداخل و مخار
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 
که از خانواده های  این ایاالت در اختیار یوزباشـــــیان و مین باشـــــیانی بود 
کنار آنها غالمان سرکار خاصه شریفه  برجستۀ محلی انتخاب می شدند. در 
نیز در ایالت حضور داشـــــتند. مواجب این نیروها و هزینۀ ساز و برگ آنها از 
درآمدهای »سرکار خاصه« تأمین می گشـــــت به همین دلیل آنها برخالف 
نیروی قزلباِش متعهد به امرای قزلباش، سرسپردۀ شاه بودند. در اجرای 
گرایانه عباس اول، مین باشیان و یوزباشیان مستقیمًا  سیاست های تمرکز 
وابســـــته به مرکز بودند و از لحاظ ساختار اداری زیر نظر تفنگ چی آقاسی 
باشی بودند: »مشارالیه ]تفنگ چی آقاسی[ ریش سفید مین باشیان و یوز 
کل توابین  باشیان و]...است[ و تیول و همه ساله و مواجب براتی و انعام 
مشـــــارالیه به تصدیق و تجویز عالیجاه معزی الیه برقم وزیر دیوان اعلی 
رسیده«)میرزا ســـــمیعا، 1368: 9(. بنابراین به جهت وابستگی مالِی این 
نیروها به دولت مرکزی، طبعًا در جهت همســـــویی با سیاست های دولت 

مرکزی عمل می کردند.
گزارشـــــی از این شـــــرایط در مازندران وجود دارد: »مین باشیان و تفنگ 
کجـــــوری و الریجانـــــی و هزارجریبـــــی و غالمان خاصه  باشـــــیان نوری و 
کن مازندران به کشـــــیک]مقابله در برابر تهاجم قزاق ها[ قیام  شـــــریفه سا
کنند«)وحید قزوینی،1383 :308(. مناصب مین باشـــــی و یوزباشـــــی از 
عهـــــد عباس اول به وجود آمدند و قبـــــل از آن، منابع در هیچ منطقه ای از 
گزارشـــــی ارایه نداده اند. »نخست شخصی از این  وجود چنین مقام هایی 
طبقه جالدت شعار در خطه جنت نشان یزد علم استقالل بر افراشت]...[
که از طرف  موالنـــــا فخرالدین احمد بافقی«)مفیـــــد،1385 :3/ 273( بود 
گزارش با نام  گماشـــــته شـــــد. تنها در یک  شـــــاه عباس اول به این مقام 
که ریاست یوزها را  یکی از اشـــــخاص و متنفذان محلی ســـــابق مازندران 
به عهده داشـــــتند برمی خوریم؛ »ســـــیدگته میر« از خاندان ســـــادات پازوار 
به عنوان یوزباشی طرف غربِی تاالر منصوب شد)گیالنی،1352: 104(. از 
کجور، هزار جریب،  مین باشیان و یوزباشـــــیان نواحی مختلف مازندران ـ 
که در رأس قوای نظامی بوده اند، بدون ذکر نام اشخاص نیز،  الریجان - 
گزارشـــــی در دست اســـــت)وحید قزوینی،1383 :308(. بنابراین با وجود 
این که خاندان های حکومت گر محلی مانند رئیس، دیو، مرعشـــــی و... از 
کل والیت دارالمرز، برانداخته شدند ولی برخی از بازماندگانشان  والی گری 
با تصدی مقام های مین باشـــــی و یوزباشـــــی در نواحی محلی مختلف به 

حیات سیاسی و فرهنگی خویش ادامه دادند.

بررسیوارزیابی
از ابتدای تشـــــکیل دولـــــت صفوی تا ســـــال1005هـ .ق مازندران دارای 
گه گاهی بـــــه دولت مرکزی خراج می  حدی از اســـــتقالل داخلی بود و تنها 
پرداخت و معموال بـــــه جهت تعلل در پرداخت خراج، حضور مســـــتعجل 

کمیت عالیه منطقه  قوای قزلباش ضروری می شد. در طول این دوره، حا
کـــــه عمومًا از اعضای خاندان ســـــادات  در اختیار والـــــی با لقب خان بود 
مرعشـــــی بودند. والیان در ادارۀ امور داخلی مستقل بوده و دستگاه اداری 

آنها با هدایت وکیل و وزیر اداره می شد. 
کل والیـــــت بـــــه مناطق مختلـــــف نیمه مســـــتقل با ریاســـــت متنفذان 
که رابطۀ آنها با حکومت مرکزی ساری  ریشه دار محلی تقســـــیم می شـــــد 
در حالتـــــی بیـــــن تابعیـــــت و مرکزگریزی در نوســـــان بـــــود. به خصوص در 
مناطقی مانند ســـــوادکوه، الریجان، هزار جریب به دلیل شرایط اقلیمی و 
کوه های صعب العبور این امر شـــــدت بیشتری داشت و در پاره ای موارد به 
گاهی با اشغال شهر والی نشین ساری  جدال های خونین منجر می شـــــد. 

توسط نیروهای مخالف همراه بود. 
در سال های 1005-1006هـ .ق مازندران رسمًا به قلمرو دولت قزلباش 
گردید و اندک مدتی بعد، در ســـــال 1008هـ .ق بـــــه ایالت خاصه  منضـــــم 
تبدیل شـــــد. مقام والی به همراه وکیل حـــــذف و وزیر ایالتی منصوِب مرکز 
گردید. وزیر  به عنوان نمایندۀ شـــــاه در اعمال قدرت مطلق جانشین والی 
منصوب مستقیما تابع شـــــاه بود و رابطه ای با وزیراعظم در دربار مرکزی 
اصفهان نداشـــــت. مناصبی مانند مســـــتوفی، داروغه، عامل و متصدی، 
وزیر ایالتی را در ادارۀ امور یاری می کردند و هم وزنه تعادلی در برابر اعمال 
گاهی بازرســـــان دولت مرکزی به خصوص برای  قدرت مطلق وی بودند. 
رســـــیدگی به امور مالی به منطقه فرستاده می شدند. به دلیل عدم حضور 
کمان محلی، نیروی نظامی  نیروهای قزلباش در ایالت خاصه و حذف حا
جدیدی به فرماندهی یوزباشـــــیان و مین باشـــــیان متشـــــکل از نیروهای 
که به جهت دریافت مواجب  محلی برای حفظ نظم و امنیت تشکیل شد 
از درآمدهای زمین های 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 شود: 1ـ 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 به وجود 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 
مختلف محلی، جدال های خونیِن قبل از خاصه شدن نیز پایان یافت و 
گسترش راه ها، تأسیسات بندری، شهرسازی  نظم و امنیت بر قرار شـــــد. 
کشـــــاورزی و مراوده های تجاری ـ به خصوص ابریشم ـ  و... موجب رونق 

شده و امنیت اجتماعی ایجاد شده منجر به رفاه نسبی شد.
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- سیوری،راجر.)1380(.در باب صفویان. ترجمه رمضان علی روح الهی. تهران: نشر مرکز.
گیالن. تصحیح منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. - فومنی،عبدالفتاح.)1349(.تاریخ 

- قاضی احمد شرف الدین قمی.)1383(. خالصه التواریخ. تصحیح احسان اشراقی . تهران: دانشگاه تهران . 
- گیالنی، مال شیخعلی.)1352(. تاریخ مازندران. تصحیح منوچهر ستوده. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

- مرعشی، میر تیمور.)2536(.تاریخ خاندان مرعشی.تصحیح منوچهر ستوده.تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ج افشار. تهران: اساطیر. کوشش ایر - مفید مستوفی، محمد.)1385(.جامع مفیدی. به 

- منجم، مال جالل الدین.)1366(.تاریخ عباسی. تهران: وحید.
کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی. تهران: امیرکبیر. - میرزا سمیعا.)1368(.تذکره الملوک. به 

- ناشناس.)1371(.القاب و مواجب دورۀ سالطین صفویه. تصحیح یوسف رحیملو. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- واله قزوینی، محمد یوسف.)1382(.ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم. مصحح محمدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

- وحید قزوینی، محمد طاهر.)1329(.تاریخ جهان آرای عباسی. تصحیح سید سعید میر محمدصادق. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.




