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   اوضاع سیاسي و اقتصادي آناطولي در ايام شاه عباس

  يفیروز منصور

  

  http://iichs.org :منبع

عباس، براي مطالعه اوضاع نظامي و سیاسي دولت عثماني، و وضع اقتصادي و اجتماعي مردم آناطولي در زمان شاه

  :داغ چنین نوشته شده استدر مقاله پرفسور آق

از  روستائیان. حیات اجتماعي مردم آناطولي را فلج کرد ١۵٩۶ھاي عثماني و اتريش، در سال طوالني بودن جنگ 

ھاي مالي و کمبود درآمد، صنعت و بحران. کشت و کار دست کشیدند و اين رويداد باعث قحطي در کشور شد

  .کشاورزي را به نابودي و نابساماني سوق داد

ھا، مقايسه دستمزد کارگران، نويسنده با ارائه آمار و ارقام، نرخ ارزاق عمومي، کاھش عیار آقچه، باال رفتن قیمت 

  :ارندد ھا و ساير اوضاع اقتصادي را در چندين صفحه مورد بحث و بررسي قرار داده و مرقوم ميرض و مالیاتافزايش عوا

داشت که يا از محل فرار کنند، يا براي نقصان زراعت و کمبود ارزاق و بروز قحطي در کشور، روستائیان را بر آن مي 

در جنوب . ريزي نمايندھاي محلي را پيجاللي و ناامنيھاي امرار معاش، غارت و شرارت را پیشه گیرند و عصیان

کردند، روستاھا بیشتر در معرض خرابي قرار گرفته بود شرقي آناطولي که اکثريت مردم به صورت عشايري زندگي مي

ز جیک اکثرآ خالي اق، قراء و قصبات شھرھاي ماردين و ديار بکر و بیره. ھـ ١٠٠٧در سال . کردندو اھالي فرار مي

در شمال، در ايالت سیواس ھمچنان وضع وحشتناک قحطي و ناامني برقرار بوده و روستائیان به . سکنه بودند

  .شدندھا متواري ميشھرھاي مجاور و کوھستان

به واسطه بستن جرايم و مالیات سنگین و عوارض متعدد محلي، مردم مجبور به ترک روستا شده به نقاط ديگر 

ھاي دھات مزبور را در سال خالي مانده بود، به سفارش قضات، زمین ١٠سال و  ٨تي را که دھا. کردندمھاجرت مي

ھا را دادند به اين امید که آنھا در اثر اسکان ويرانهمقابل مبلغي عشريه، بیست ساله به ايالت و عشاير مقاطعه مي

ا به نام تیمار يا به رشوت غصب و قبضه کرده ھا و نظامیان قلدر که زمینھاي مفت و مجاني ربیگلربیگي. آبادان نمايند

فرستادند و از  ھاي اعتراض ميبه استانبول نامه. بودند، راضي به واگذاري زمین به عشاير و ايالت و مردم روستا نبودند

داشتند و زمامداران و زورمندان دھاتیان را اجیر کرده و رعیت خود محسوب مي. راندندقطع درآمدھاي خود سخن مي

چري، قاضي، بیگلربیگي، يني: زمینھاي قراء مرزي و مردم آن به وسیله. پرداختندھاي بزرگ مي پروري بیشتر به دام

  .شدسپاھي، ارباب عرف و مباشرين آنھا غارت مي

آنان را نه براي خدمت به . دادندتشکیل مي ١» ھاسگبان«و » لوندھا«مأمورين اجرايي و مباشرين والیان اياالت را  

ھا و امراي محلي باعث و باني عصیاندر حقیقت بیگلربیگي. کردندمردم، بلکه براي غارت و اعمال زور استخدام مي

  .ھاي جاللي بودند

 دولت به منظور اينکه از غارت و چپاول عشاير کرد و عرب در جنوب آناطولي جلوگیري نمايد، به رؤساي عشاير مقام و

والي دياربکر قورد احمدپاشا به میرمحمدبیک رئیس عشاير میريملي سنجاق خابور را اعطا کرد تا . کردمنصب اعطا مي

ولي ھمین شخص بعد از يکسال با در دست داشتن حکومت . بلکه عشاير مزبور قراء خالي را مسکون و معمور گردانند

اختالفات آنھا دھات دياربکر را بیشتر به غارت و ويراني کشانید و . خابور، با والي ديار بکر درافتاد و به دولت عاصي شد

در اين کشمکش قدرت و تصاحب . اتفاق افتاد» میشکي«ھمین جريان درباره عشاير . باعث فرار سکنه آن ناحیه گرديد
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کردند، غارت مي چه بسا عشاير ھمديگر را. گذاشتندديدند و از چپ و راست پا به فرار ميحکومت، فقط رعايا ضرر مي

کرد بدين منظور که شايد با قدرت گرفتن يکي از آنان، امنیت در منطقه برقرار دولت ھم يکي را بر ضد ديگري تحريک مي

  .گردد

رفتند، آنان که ھوادار او بودند و دوروبرش را حسن رؤساي مشھور جاللي ھم از بین مياگر قارايازيچي و برادرش دلي 

  .کردندچاپیدند و مجبور به فرار ميبه نفس خود قارايازيچي شده مردم را ميگرفته بودند ھر يک 

دربار چینلي قلدران و اشقیاي جاللي و طايفه ترکمن . خانوار کوچ کردند ۵٠٠از قراحصار .) ھـ١٠١٢ـ١٣( ١۶٠۴در سال  

زنان و دختران . ردم را لخت کردندريز قرا و قصبات را غارت و مسوار خون ٨٠٠، با »بنلي احمد«تحت رياست کافر مراد و 

افراد و اکراد کردعلي و کردحیدر، در ناحیه . را به اسارت گرفتند، سر دختران را تراشیدند و به کارھاي پسرانه گماردند

  .بردندقرامان پس از يغما زنان و دختران را ھمراه خود مي

بعد از شکست، در . عباس به ايران رفته بودندگ با شاهبراي جن ٢گفتند مي» آلتي بلوک«قلدران بزرگ چماق که آنھا را 

اين اقدام .) ھـ١٠١۴االول ربیع. (مراجعت به استانبول، دھات را غارت کردند و اغنام و احشام روستائیان را با خود بردند

ز فرار فقرا و ضعفا از انگی ترين علت و خاطره غم نام نھادند که يکي از مھم» سپاه سورکوني«چپاولگرانه آنان را در تاريخ 

  .بردند ھمین سپاھیان عثماني زنان زيبا را ربوده با خود مي. منطقه به شمار آمد

اھالي . دادندپیوستند و غارت انجام ميشان به گروه جاللي ميآدمھاي بیکار و تھیدست نیز گاھي با زن و بچه

  .پرداختندمي» فديه نجات«شھرھا براي رھايي از چپاول و مرگ 

ھا، گاو و گوسفند را با خود برده در ساير جاھا ميرسیدند، پس از غارت اموال خانهھا به ھر شھر و روستا ميالليج

گاھي اشقیا افراد . لوندوسکبان، قیصريه را محاصره نمود و آب قلعه و شھر را قطع کرد ٧٠٠آغاجدان پیري با . فروختند

  .بردندکشتند اموالشان را ميھا را ميخانواده

ھیچ؛ به اشخاص ماجراجو و رؤساي . توانست امنیت برقرار نمايدآمد و نميدولت مرکزي از عھده ياغیگران برنمي

  .اين اقدام ناشايست و نسنجیده دولت، اوضاع را بیشتر وخیم کرد. دادجاللي، بیگلربیگي ھم مي

ورزي و روستانشیني، تھاجم و تجاوز و چپاول، فرھنگ، بیکاران و بیزاران از کار و کشابراي کسان فرومايه و بي 

دھاتیان بیکار و لوندھا دوروبر قلدري را . شداي از اشقیا، سرگرمي و حرفه حساب ميسرداري و سرکردگي عده

آمد،  رسید و دولت ھم از عھده آنان برنميچون مردم زورشان بدين قلدرھا نمي. فراگرفته به چپاول و زورگويي پرداختند

  .شدندامور ميآنان ن

اين بدعت و . به امارت و والیگري رسید و سنجاق بیگي دريافت کرد. قارايازيچي يکي از غالمان سراي اندرون بود

چريان استانبول ھم ھمین راه را در پیش گرفتند و در يني. حمايت از ياغي و چپاولگر، رسمي شد و دوام پیدا کرد

  .ت آورده و براقران و امثال خود برتري يافتندشھرھاي بزرگ براي خود محل و مقام به دس

روستائیان بیکار و ترکان «توانستند به مقامي برسند کساني که از طريق سوابق و سلسله مراتب و طي مدارج نمي

  ».رسیدندآناطولي را دور خود جمع کرده از طريق غارت به نان و نوا مي

ھاي بخشي به ياغیگران، از عاشقايج نوازش قلدران و مقامتوجھي دولت به نتداغ ضمن بحث از بيپروفسور آق

سرودند، سخن رانده و چنین  اي که در کوي و برزن سران جاللي را مدح نموده، تصنیف و ترانه درباره آنھا مينوازنده

  :گیرندنتیجه مي

تن، به نام آنھا سرود و داستان ھا مدح گفاز زبان مردم قلدري و ياغیگري را ستودن، سران جاللي را در تصنیف و ترانه

داد که ھا در دھات و قصبات با آھنگ حزين آنھا را به گوش مردم رسانیدن، چنین نتیجه ميساختن و به وسیله عاشق
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ھا ھاي عاشق آوردند تا از تمجید و تحسین گري روي ميجوانان روستائي با گردآوري چند لوند به چپاول و جاللي

  .رفته جاللي و ياغي نامور بودن، براي آنھا نھايت آرزو به شمار ميسرگرو. برخوردار شوند

اعطاي منصب و مقام در حقیقت عفو عمومي شورشیان جاللي به . حسن بیگلربیگي بوسني شددلي ١۶٠٣در سال 

به  حسن ديگر راحسن، ھفتاد دليدادن مقام بیگلربیگي به دلي: نوح پاشا به عنوان اعتراض گفته بود. حساب آمد

قلندر . قارايازيچي بیگلربیگي اماسیه و چوروم را داشت. ذوالفقار پاشاي جاللي حاکم قیصريه بود. وجود خواھد آورد

  .کردند ھاي ديگر در ساير شھرھا حکمراني مياوغلو محمد در آنکارا و جاللي

ھاي خود به قراء و قصبات، به عنوان مأمور والي يا بیگلربیگي، وسیله مردم روستا پذيرائي لوندھا در مسافرت

اين . اکثر آنان سربازان مزدور و مجرد بودند، افراد متأھل نیز به واسطه دوري از خانواده حکم مجرد را داشتند. شدند مي

  .کردندھا تجاوز مياشخاص به زنان و ناموس روستائي

َلي فرھادپاشا با نیروھاي نظامي عازم سفر ايران بود، ضمن عبور آنان از بورسا، مردم به  ١۶٠٣در سال  وقتي که د

انتظار داريد «: پاشا با قیافه حق به جانب پاسخ داده بود. برندبعضي از سربازان زنان را مي: سردار شکايت کردند که

  ٣» مرا ببرند؟

ھاي جانبه، در حالي که بیشتر از غارت و ظلم جاللیان، عوارض و جرايم و مالیاتدر مقابل اين ھمه تھاجم و ستم ھمه

سنگین دولت انسانھا را به وحشت انداخته و روستاھا را ويرانه کرده بود، بھترين وسیله رھائي از انواع باليا اين بود که 

مجاور را غارت نمايند، يا اينکه ترک  ھاي مسلح تشکیل داده يک قسمت از سرزمینھايروستائیان بیکار و ناچار گروه

  .ملک و مال نموده با اھل و عیال به نقاط امن فرار کنند

زده روستاھا به سه صورت پناه و فلکفرار مردم بي. آغاز شد) ق. ھـ١٠١٢ـ١٠١١( ١۶٠٣سابقه در سال فرار بزرگ و بي

  :گرفتزير انجام مي

ساختند و در آنجا اسکان و ھاي کوچک محصور به سور و خندق ميهبا اخذ جواز از دولت، در جاھاي مناسب قلع. ١

  .جستندپناه مي

  .زيستندرفتند و در چادرھا و يا بناھاي موقت ميھاي دور از جاده ميھا و جنگلبه دره. ٢

  .کردندمخصوصآ به شھرھاي مرزي شرق مھاجرت ميبه واليات دور، . ٣

اي که امسال از طرف زيرا قلعه. کردکه ساختن قلعه نیز دردي را دوا نمي با اين وصف، اوضاع به قدري وخیم بوده 

شد و ساکنانش بر علیه گرديد، دو سال ديگر ھمان قلعه مرکز ياغیان جاللي ديگر ميدولت براي اسکان رعايا بنا مي

  .دانست قلعه بسازد يا تخريب نمايددولت نمي. کردندحکومت قیام مي

تنھا جاي امن براي مردم آناطولي، استان روم ايلي بود و . افزودياغیان، بر عده ناراضیان ميخود خراب کردن قلعه 

: کند کهبه استانبول گزارش مي ١۶٠٢الروم در سال بیگلربیگي ارزن. شھرھاي شرقي در جوار مرزھاي ايران و ترکیه

رعاياي مرعش، . کندحقوق سربازان را نميدر اثر فرار مردم و ويران ماندن قراء و قصبات، درآمد استان تکافوي «

  ۴» .اندالروم جالي وطن کرده به شھرھاي مرزي شرق کوچ کردهسیواس، و ارزن

   

  يبنظريات کوچي

ِي را محققان ترک، منتسکیوي عثماني، و رساله الملوک السلوک في سیاستنھج: اش را برتر از کتابکوچي ب

ھاي جاللي را او سبب اختالل و اغتشاش اوضاع سیاسي دولت و علل بروز قیام. اندابونجیب سھروردي معرفي کرده

عباس ھم چون از کارھاي شاه. به سلطان مراد چھارم تسلیم کرده است. ھـ١٠۴١در رساله خود رقم زده و در سال 
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يخ صفويه ھم اين رساله در در اين رساله به نیکي ياد کرده و به رخ فرمانروايان عثماني کشیده است، براي بررسي تار

  .باشدخود اعتنا و اعتبار مي

  :نويسندچريان را مورد بحث قرار داده و ميبي، در آغاز رساله آمار و ارکان و قوانین ينيکوچي

بلغار، روم و ارمني ) بوشناق(آرناوود، بوسنا : چريان، افراد اين طايفه از میان جوانان مسیحي مللطبق قوانین يني« 

از اھالي . يافتندھاي ويژه، زبان ترکي ياد گرفته و با آئین اسالم پرورش ميشدند و پس از اعزام به پادگاناب ميانتخ

نیز مطابق قانون به فرماندھان » زعامت«و » تیمار«. کردندچري استخدام نميھاي ديگر کسي را ينيعثماني و ملت

ر قراء و قصبات مابین استانبول، بورسا و ادرنه در نھايت رفاه آموزش اين افراد د. شدزبده و جنگاوران نظامي تفويض مي

جاري بوده و  ٩٩٢رساندند، اين رسم و مقررات تا سال شدند و در شھرھا به کسي اذيت و آزار نميديده و مقیم مي

  .دوام داشت

ماتشان مفید بود، مزد روزانه آنھا را چرياني که خديني) فاتح شیروان و تبريز(اوزدمیر اوغلو عثمان پاشا . ھـ٩٩٢در سال 

وسیله افراد اجنبي را وارد ارتش و مقامات استخدام نمود و بدين) قول(ھاي مزدور محلي آقچه ترفیع داد، و دسته ٩به 

  .نظامي کرد

   

اشخاص متفرقه را به خدمت » قول اوغلو«به نام  يانیکق، قوجاسنان پاشا براي محافظت قلعه . ھـ١٠٠٣در سال 

  ۵. با اين بدعت نظم و نظام ارتش بھم خورد. فراخواند و اسلحه به دستشان داد

از آن به بعد به دست اشقیا و اراذل افتاد، . منافع و مزاياي تیمار و زعامت مخصوص عساکردين بود. ھـ٩٩٢تا سال 

زمامداران و صاحبان قدرت . مقامات را با رشوت به اين و آن دادند. اراضي قراء و قصبات به تصرف افراد مسلح درآمد

ھا براي حفظ در شھرھا بیگلربیگي. ارباب سیف را خلع يد کرده امالک و اراضي را به اعوان و انصار خود بخش کردند

ي مفصل شمار استخدام کرده آمارھانفوذ و امالک شخصي، از ھر صنف و از ھر ملتي سپاھیان محلي و مزدور بي

 ١۵تا  ١٠ولي در موقع جنگ و ترتیب سفر، بیش از . کردندنوشتند و مواجب آنھا را اکثرآ خود رؤسا از خزانه دريافت مي

بدين جھات ھر قلدري صاحب قدرتي شد و فتنه و فساد کشور را فرا . شدندھزار نفر عمله و عجزه مفلوک حاضر نمي

  .گرفت

. ھـ١٠٠٣تا سال «: نويسدبحث کرده و مي» مفتي وقت«االسالم قضات و شیخاش از بي، در فصل ديگر رسالهکوچي

االسالم مفتي شرع، از میان علما و دانشمندان بر حسب فضل و کمال، نطق و بیان و علم و ايمان انتخاب ميق شیخ

. شدندعمر عزل نمي اين اشخاص اعلم و اصلح قوانین شرع و عرف را با نھايت دقت و عدالت اجرا نموده و تا آخر. شد

اينکه قضات وفقھاي جديد از ترس. هللا افندي وضع قضائي کشور دگرگون شداالسالم صنعولي در اين تاريخ با عزل شیخ

به جاي عالم جاھل نشست، فريبکاري و تزوير و تعدي رواج يافت، مفتي و . معزول نشوند جرأت حرف زدن نداشتند

امالک اوقاف با رأي . ند، آنان عزت و حرمت شرع و علم و عرفان را از بین بردندقاضي لشکر نوکر حکومت و حاکم بود

  ».ايمان به قلدران و زورمندان اختصاص يافتگونه قضات بياين

  :کوچي بي، امور اقتصادي دولت را چنین توصیف کرده است

آقچه به عنوان عوارض به دولت  ۴٠آقچه جزيه، و ھر خانه  ۵٠تا  ۴٠ق در ترکیه سالیانه ھر نفر . ھـ٩٩٠تا سال  

مباشرين در موقع وصول رسوم . شدکرد، براي ھر دو رأس گوسفند نیز يک آقچه رسم غنم دريافت ميپرداخت مي

بدين ترتیب . کردند و بیش از آن جرأت تجاوز و اخاذي را نداشتنداضافه دريافت مي» غالمیه«آقچه به نام  ۵تا  ٣فوق، از 

  .شدبالغ مي) يوک ٢۴۴٠(میلیون آقچه  ٢۴۴ه ھمايون به عوايد سالیانه خزان
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به بعد، عده سربازان مزدور و محلي افزايش يافته و مخارج عمومآ باال رفته است و به ھمان نسبت به . ھـ٩٩٠از سال 

کشور رو  در نتیجه فزوني تحمیل و تعدي، اقشار مردم گرفتار فقر و تنگدستي شده و. اندعوارض و تکالیف رعايا افزوده

آقچه  ٣٠٠آقچه جزيه، و ھر خانه  ٢۴٠آقچه جزيه قبلي، امروزه ھر نفر  ۵٠و  ۴٠در مقابل . به ويراني نھاده است

چند سال است طايفه . تعیین شده است» رسم غنم«پردازد، و براي ھر رأس گوسفند يک آقچه عوارض به دولت مي

ر سلطاني را با تقلب به دست آورده در مسجد سلطان محمد تحصیل اموال پادشاھي، دفات: به بھانه» بلوکآلتي «

خريداران طماع و کالش براي مجموع در حدود . فروشندعلنآ به حراج و مزايده گذارده و به اشخاص متفرقه حواله مي

  .نمايندآقچه از مردم عوارض وصول مي ٨٠٠، ٧٠٠

آقچه عوارض مي ٣٠الي  ٢٠لي براي ھر رأس گوسفند آقچه تعیین نمود، ولي در آناطو ٨و  ٧عوارض گوسفند را دولت 

از امالک خاص ھمايون در گرجستان و . تواند طاقت بیاوردپناه به اين ھمه ظلم چگونه ميرعیت مظلوم و بي. گیرند

امروزه اوضاع برگشته و درآمدھا قطع شده . شدآقچه عايد خزانه مي ٠٠٠,۴٠٠,۴٨گنجه و ايروان و بغداد سالیانه 

قسمت اعظم قراء و قصبات شھرھاي مذکور به دست دشمن افتاده و قسمت ديگر با عناوين مختلف به خواص  .است

حالیه به . بعضي از امالک برخالف شرع تملیک و وقف شده يا به ويرانه تبديل گشته است. و وزراء انتقال يافته است

ه اينکه امروزه ظلم و تعدي که به فقرا و رعايا خالص. شودخزانه عامره به زحمت در سال ده میلیون آقچه واصل مي

گردد، آه سرد مظلومان شود و اعمال نميشود، در ھیچ تاريخ و ھیچ کشور و اقلیم پادشاھي ديده نميتحمیل مي

ماند ولي به ظلم دنیا به کفر پايدار مي. سازدکند و اشک چشم دردمندان دنیا را غرقاب فنا ميھا خراب ميخانمان

   ».ھاي علما و مشايخ استاين حرفھا از من نیست از گفته. گیردقرار نمي

  :نمايدبي، در فصل ديگر، چنین اظھارنظر ميکوچي 

ً با رشوت به اشخاص نااھل و بي.  ھـ٩٩٠از سال  تجربه و به بعد، آنگاه که مناصب و مقامات کشوري و لشکري اکثرا

در آناطولي اشقیاي جاللي ظھور کرده قراء . ھـ  ١٠٠۴مت و تیمار از بین رفت، نخست در سال فرومايه داده شد و زعا

الروم و موصل را غارت کردند و چندين ايالت قرامان، سیواس، حلب، شام، اورفه دياربکر، وان، ارزن: و قصبات شھرھاي

وي و چادرنشین آناطولي از اطاعت درآمده ھاي بدترکمن. نیز غارت شد» بورسا«را ويران ساختند حتي پايتخت قديم 

  .رعايا را يغما نموده ظلم و تعدي را از حد گذرانیده و چندين دھکده را ويران کردند

سپس شاه عجم پس از . ھا از جانب درياي سیاه تجاوز کردنددر ھمین اوضاع آشفته دولت و پريشاني ملت، قزاق 

تاکنون چندين بار بر علیه . تصرف کرد و مرقد امام حنفي را ضبط نمودگرفتن چندين ايالت، حصن حصین بغداد را ھم 

ايم اصال مفید واقع نشده حتي شمار تلف کردهالمال بيايم و در اين راه بیتايشان لشکر آراسته و سفرھا ترتیب داده

دراين. ا شاه عجم محال استبا قشون امروزي مقابله ب. ايم يک دھکده دو خانواري را از دست ايرانیان بگیريمنتوانسته

  .باره پادشاه شخصآ بايد اقدام نمايد

عباس را از آن رساله نقل داستان شاه. صفحه بزرگ را در برگرفته و مطالب مفید و مفصل دارد ١٣٠بي رساله کوچي 

  .دھدنموده و بدين فصل خاتمه مي

  :نگاردبي، چنین ميکوچي 

التباس در آغاز جلوس، علما و عقال، امراء و وزراء را فراخواند و در يک نشست ھمگاني مسائل شاه عباس شوکت 

علت عدم موفقیت و نداشتن کفايت و اقتدار ما در مقابل دولت قوي شوکت : کشور را مطرح نموده و بیان داشت که

علما و وزراء . عالم رأي آنان شدعثماني چیست؟ براي دريافت پاسخ، مھلت کوتاھي به اعضاي مجلس داد و منتظر ا

علت پیشرفت و پیروزي دولت عثماني اين است که، در آن ديار : پس از مطالعه و مشورت، جملگي چنین رأي دادند که
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اقتدار امور و اداره کشور به عھده وزيراعظم محول گرديده و کسي حق مداخله در کارھاي او ندارد و وزير مزبور زود به 

ارتش عثماني از افراد برگزيده و آموزش ديده و پیراسته تشکیل يافته و اشخاص بیگانه را در . شود نميزود عزل و نصب 

دارند و مال  المال ماالمال بوده، از مردم به جور و ستم يک درھم دريافت نميحال و بیترعايا آسوده. دھندآن راه نمي

  .خورندوقف نمي

جمله را تأيید نموده لباس فاخر و خنجر گرانبھا را از تن خود دور کرد،  عباس پس از دريافت پاسخ مشاوران،شاه 

با دولت عثماني صلح برقرار نموده ضمن سروسامان دادن به مشکل . پوشاک ساده پوشید و سالح معمولي بکار برد

ايا ستم و بدرفتاري قیمت پوشد و به رعايا و برھر کس رخت فاخر و گران: ھا، در سراسر کشور فرمان صادر کرد کهازبک

ھا را گرد آورد و از میان آنان يکي را که اعلم و عاقل و سپس خان. کنمآورم و خاندانش را بر باد ميکند جگرش را درمي

ھا را به قید حیات سمت بقیه خان. مجرب بود به خانلرخاني برگزيد و زمام امور کشور را به دست باکفايت او سپرد

خان حاکم تبريز حتي پیر بداق. قدم ماندخاني داد و بعد از خودشان اوالدشان را وارث مقام دانست و در قول خود ثابت

سال در آن مقام بود عزل نکرد، بعد از آنکه محمدپاشا حاکم وان پیربداق را کشت پسرش را جانشین پدر کرد  ٣٠را که 

سال حاکم ايروان کرد بعد از  ٢٨طور امیرگونه خان را ھمین. باشدريز در حکومت نوه پیربداق مياکنون واليت تبو ھم

عباس با اين تدبیرات، پس از مدتي شاه. ھاي اياالت ھم بدين منوال بودندساير خان. فوت او حکومت به پسرش رسید

با اين . ھم حاکمان واليات زير فرمان داشتندمرد جنگي  ٠٠٠,۴٠براي خودش فراھم آورد و » قول«نفر  ٠٠٠,١٢توانست 

  ۶.... نیروھاي وفادار به پیروزي رسید و کشورش را وسعت داد 

ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

وسیله عالي مدير  نوشته لطفي پاشا به تواريخ آل عثمانکتاب . نامه دھخدا مراجعه نماينددرباره لوند به لغت: لوند. ١

کتاب مزبور، درباره لوندھا  ۴١۶و  ۴١۵، ٣۵٧در صفحات . کتابخانه موزه آثار عتیقه استانبول تصحیح و تحشیه شده است

داغ نیز ضمن بحث از لوندھا و سگبانپروفسور آق. نامه دھخدا شرح و بسط به قلم آمده استبیشتر از مندرجات لغت

ھا و منازل به خانماني، در خانت و قصبات به شھرھا ھجوم آورده در اثر بیکاري و بيجوانان از دھا«: ھا نوشته است

  ».جھت فحشا و میگساري و ساير بدآموزيھا رواج پیدا کردھا و حرامیگري پرداختند و بدينزشتکاري

Mustafa Akdag. "genel Gizgileriyle XVll. yuzyil Turkiye Tarihi "Tarihi Arastirmalari dergisi, eilf IV Sayi: 6-7, 

Ankara, 1966. S :٢٠۴.  

نقل از لغت. پذيرفتند  العاده به رضايت خود خدمت سربازي را ميجوانان روستائي که در مواقع ضروري و فوق: سگبان

ِينامچه پايان رساله کوچي   .ب

: ھاي ششگانه زير بودندامل گروهکه ش. »آلتي بلوک«گفتند و سواره را چري ميعثمانیان سربازان پیاده را يني. ٢

  .سپاھي، سلحدار، غرباي يمین، غرباي يسار، علوفچیان يمین، علوفچیان يسار

٣ .Paìa Cevabinda: "ya Benimi kaldinsinlar "demiìti.  

۴ .Akday, Mustafa. "Celali isyanlarindan Buyuk Kacgunluk. 1603-1606." Tarih Arastirmalari dergisi. Celt II 

Sayi: 2-3, Ankara, 1964. S :١-۴٩.  

و حرم ھمايونا خالف قانون تورک و يوروک و چینگنه و يھودي و بي«: گونه نگارش يافته استرساله اين ٣٢صفحه .  ۵

  »...مذھب نیچه کالش و عیاش شھر اوغالنالري گیرر اولدي دين و بي
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