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چڪیده

هدف :این پژوهش به بررسی اسناد سازماندهی وتشکیالت داخلی
قشون قاجار اختصاص دارد .هدف از این تحقیق طرح مباحث جدید
در حوزۀ ساختارشناسی اسناد نظامیدورۀ قاجار با استفاده از اسناد
موجود در آستان قدس است.
رویکرد پژوهش :پژوهش حارض توصیفی-تحلیلی است و با بررسی
مجموعۀ 10/000برگی اسناد نظام ی که محدودۀ سالهای 1264
 1343ق .را دربر میگیرد ،به دنبال پاسخ دادن به پرسش پژوهشاست.
یافتههــا و نتایـج :یافتههای پژوهش نشـان میدهد که اسنــاد
نظامیدورۀ قاجار براساس اصول دیوانی تهیه شده و از نظم خاص
در نوشتار برخوردار است .این اسناد با چهار بخش سواره نظام،
پیاده نظام ،توپخانه ،و قورخانه مرتبط بوده که زیرمجموعۀ ساختار
هرمیبزرگتری قرار داشتندکه متشکل ازخوانین قاجار ،نیروی سوارۀ
غالمپیشخدمتان رکابی و والیتی؛ و در ردیفهای بعد ،رستۀ نظام
مرکب از پیشکاران و پیشتازان ،رستۀ رسبازان مرکب از فوجهای پیاده
نظام و در انتها؛ رستۀ خارج نظام مرکب از دستههای کوچک سواره
و پیاده نظام محلی بوده است.

ڪلیدواژهها
سازمان ،تشکیالت ،قشون ،قاجار ،مجموعۀ حس نزاده ،مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
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مقدمه

امروزه ،اسناد ،بهعنوان بخشي از يادوارههاي مشترك مردم جهان ،نقش مهمي در حفظ
هويت ديني و ملي و فرهنگي گذشته ،حال ،و آينده دارند و «حافظة ملي» را تشكيل
ميدهند .ارزش اسناد تاريخي و امتياز آنها بر ساير منابع تاريخي ،اصالت و ارزش وجودي
آنهاست .این اسناد وسيلة مطمئني براي درك تاريخ و شناخت تحوالت اجتماعي،
اقتصادي،سياسي ،فرهنگي ،و نظامي يك جامعهاند.
هدف این پژوهش ،تجزیه و تحلیل نحوة سازماندهی قشون در دورة قاجار ،براساس
ساختار محتوایی کتابچههای نظامي مجموعة حسنزاده ،موجود در آرشیو مرکز اسناد
آستان قدس رضوی ،باعنوان سازمان و تشکیالت داخلی قشون دورة قاجار است .علت
انتخاب موضوع ،ارزش اطالعاتی این اسناد و فقدان منابع اطالعاتی -مانند مقاله -در حوزة
ساختارشناسی اسناد نظامياست .از ویژگیهای این مقاله استخراج نمودارهای تشکیالتی و
ي دورة قاجار براساس اسناد است.
سلسله مراتب داخلی نیروهای نظام 
ي از افواج گوناگون در شهرهای
اهمیت موضوع در این است که کتابچههای نظام 
مختلف بهصورت موردی از برخی سالها در مراکز اسنادی موجود است که اطالعات
پراکندهای دربارة ساختار نظاميدارد .منشأ سند در بیشتر این کتابچهها مشخص نیست و

 .1کارشناس ارشد ایرانشناسی -اصول
نسخهشناسی و مرمت نسخ خطی و
نسخه آرایی ،دانشگاه بیناملللی امام
رضا(ع)(نویسندۀمسئول)
mehdi.khanizadeh54@yahoo.com
 .2دكرتی تاریخ محلی ،سازمان كتابخانهها،
موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوی
ahassanabady1@yahoo.com
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بهعلت پراکندگی جغرافیایی و همچنین محتوایی ،نميتوان دربارة ساختار نظاميدورة قاجار
اطالعات جامعی از آنها به دست آورد ،مانند کتابچههای نظاميکتابخانه مجلس شورای
اسالمي(کمام . )8011،از دیگر دالیل اهمیت اسناد مورد بررسی در این مقاله ميتوان به جامع
بودن تعداد اسناد ،مشخص بودن منشأ اسناد ،و درکنار هم بودن اسناد فوجهای مختلف
از سراسر کشور -که امکان بررسی ساختاری را فراهم ميکند -اشاره کرد .این ویژگیها
مجموعة اسناد نظامي مورد بررسیرا نسبت به سایر مجموعههای پراکنده برجسته ميسازد.
بررسی سابقة پژوهش نشان ميدهد که تاکنون مقالهای مبتنی بر اسناد که به معرفی
سازمان و تشکیالت داخلی قشون قاجار پرداخته باشد -با توجه به وجود این مجموعه
درمرکز اسناد آستان قدس -نوشته نشده است وتنها یک مقاله باعنوان« فوج پیاده نظام قاینات»
با تکیه بر اسناد آستان قدس نگارش یافته است(خانیزاده،1388،ص.)24
پرسشی اصلی این پژوهش عبارت است از« :سازماندهی تشکیالت داخلی قشون ایران
ي حسنزاده چگونه است؟»
در دورة قاجار براساس اطالعات اسناد نظام 
پژوهش حاضر با استفاده از اسناد آرشیوی و با رویکرد تحلیلی انجام شده است .در
این پژوهش ،در ابتدا ،ویژگی کلی اسناد از جنبة سندشناسی بررسی شده و در ادامه ،ساختار
نظاميدورة قاجار طبق محتوای اسناد در دسترس ،تجزیه و تحلیل و در قالب نمودارهای
اداری ترسیم شده است .محتوای اطالعاتی این پژوهش ،از بررسی مجموع کل  10/000برگ
سند نظامي -اغلب کتابچههای دیوانی -بهدست آمده است .برای درك بهتر موضوع پژوهش،
تصاویر اسناد بهصورت نمونه در داخل متن آورده و بازنویسی شده است .برای سهولت
در خواندن متنهای استنساخ شده از نشانههای نگارشی مانند ویرگول و نقطه در جمالت
استفاده شده و برخی از حروف که به کلمات چسبیده شده بودند ،از لحاظ رعایت آداب آئین
نگارش ،از یکدیگر جدا شدهاند .از محدودیتهای این پژوهش ميتوان به تعداد زیاد اسناد،
سختی بازنویسی ،و حجم باالی اطالعات اشاره کرد که قابلیت نگارش تعدادی پایاننامه و
مقاله را دارد .قبل از ورود به مبحث و پاسخ به پرسش اصلی ،الزم است توضیحاتی راجع
به ویژگیهای مجموعة حسنزاده داده شود.

ویژگ یه ایسندشناسیمجموعۀحس نزاده

کاغذ اسناد این مجموعه ،کاغذ فرنگی آهاردار و به رنگ نخودی روشن است .اندازة
اسنادگوناگون و در ابعاد  12×20 ، 7×15 ، 7×10ميباشد .موضوع اسناد نظامي و شامل
«فرد محاسباتی» و بیشتر در قالب کتابچه تنظیم شدهاند و در جرگة اسناد دیوانی محسوب
ميشوند .فرد ،دراصطالح دیوانی ،به ورقهای گفته ميشودکه قطع و اندازة آن نصف قطع
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یک خشت وگاهی هم باریکتر بوده و منشیان و مستوفیان ،جمع وخرجها را برروی آن
مينوشتند و سپس بهترتیب روی هم قرار ميدادند .مجموع این اوراق را بهصورت کتابچه
بین دوتخته چوب بسته درکناری نگهداری مينمودند(قائم مقامی،1350،ص.)123
بیشتر اسناد این مجموعه بهصورت کتابچههای دیوانی است که براساس قواعد و فنون
سیاقنویسی تنظیم شدهاند .سياق و سياقت روشى بود برای ثبت محاسبات ديوانى و تجارى
كه در قرون متمادى در ايران متداول بود و تماميدرآمدها و هزینههای جاری با این ارقام در
دیوانها ثبت و ضبط ميشد(صفینژاد،1387،ص .)9این کتابچهها خود به چند دسته تقسیم
ميشوند که شامل کتابچههای دستورالعمل فوجهای نظامی ،کتابچههای پرداخت مواجب
فوجها ،کتابچة صورت جمع و خرج ،کتابچة سررشتة توجیهات و مقررات ،کتابچههای
صورت حساب والیات ،کتابچههای نفری ،و کتابچههای بنیچهبندی است .دورة زمانی این
کتابچهها قاجار و گسترة جغرافیایی آنها قسمت هاي شمالغرب ،غرب ،شمالشرق ،و
نواحی مرکزی کشوررا شامل ميشود.
با بررسی نحوة تنظیم ،شیوة محاسبات ،و نوع چیدمان کتابچهها میتوان اطالعات
بسیارجامعی دربارة نظام تشکیالت اداري ،دیوانی ،ومالی ایران درعصر قاجار بهدست آورد.
منشأ اولیة اسناد این مجموعه متعلق به میرزاتقی ضیاءالملک ،لشکرنویسباشی وقت آذربایجان
بوده است .مرکز اسناد آستان قدس رضوی این مجموعه را از ناصرالدین حسنزاده ،یکی از
مجموعهداران اسناد تاریخی خریداری کرده است.
ساختار محتوایی این کتابچهها اغلب جامع و درموضوعات متنوعی مانند سازمان
وتشکیالت داخلی قشون ،نحوة استخدام و بهکارگیري سربازان ،نوع سالح وتجهیزات ،نوع
لباس ،میزان مواجب ،مستمري وسیورسات نظامیان ،درجات ومناصب ،وظایف قورخانه،
مراکز نظامی ،تعداد فوجها و دستههای پیاده و سواره و توپخانه ،تعداد نفرات آنهادر هر
منطقه ،منابع تأمین هزینههای نظامی ،نحوة تدارکات ،واعزام نیرو به مناطق جنگی است که
دراین پژوهش فقط به یکی از این موضوعات پرداخته میشود.
با بررسی کتابچههای نظاميدیگر مراکز اسنادی و مقایسة آن با مجموعة حسنزاده این
نکته مشخص ميشود که شکل ظاهری اسناد حسنزاده بهصورت فرد است که اوراق آن
از طریق شمارهگذاری یا نظمی خاص بر روی یکدیگر قرار گرفتهاند؛ ولی در دیگر مراکز
اسنادی ،شکل ظاهری کتابچهها مانند نسخههای خطی ،دارای جلد و اوراق آن صحافی شده
است و تنوع آن ،بر خالف مجموعة حسنزاده ،محدود و فقط شامل کتابچههای صورت
نفرات و پرداخت مواجب است .وجه مشترک این کتابچهها این است که همگی توسط
لشکرنویسان ،سررشتهداران ،و محرران دیوانی تنظیم شدهاند.
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سازمان و تشکیالت داخلی قشون دورۀ قاجار

با بررسی محتوای اسناد و کتابچههای مجموعة حسنزاده و نحوة تنظیم آنها ،تشکیالت
داخلی دستههاي سواره ،پياده ،توپخانه ،نيروهاي چريک ،و ادارة قورخانه در هر ایالت یا
والیت بهدست آمد که در ادامه به آن پرداخته ميشود .مجموع این دستهها ،در ساختاری
بزرگتر ،یک هرم را تشکیل ميدهد .در رأس این هرم ،خوانین قاجار قرار داشتند(شکل.1)1
خوانین قاجار ،همگی منتسب به خاندان سلطنتی قاجار بودند و به جهت نقشی که در امور
نظاميهر منطقه داشتند ،دارای مناصب تشریفاتی در حوزة نظام بودند و بیشترین میزان
مواجب و سیورسات 2به آنها اختصاص داده ميشد(ساکماق.)109672/1،

شکل 1
خوانینقاجار

 .1بریده تصاویر اسناد که در این پژوهش
آورده شده متعلق به سال  1292قمری است.
 .2سیورسات شامل جیره(آذوقه) وعلیق
(علوفه) بود که به نیروهای نظامی
درمأموریتها بهصورت ماهیانه یا روزانه
تحویل داده میشد.
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آذربایجان
نقد 277189تومان و  3879دینار
جنس علیق 12829خروار و  64من و 20سیر /شلتوک  55خروارو 50من /کاه 1542خروار و
 65من و 34سیر
خوانین قاجار  249تومان و 6000دینار
عالیجاه علی محمدخان دولو مأمور مشکین و قراچه داغ عالیجاه محمدخان دولو مأمور ارومیه
 59تومان و  7600دینار
 84تومان و 4400دینار
در ردیف بعد از خوانین ،غالم پیشخدمتان رکابی و غالمان پیشخدمتان والیتی قرار
داشتند(شکل  .)2غالم پیشخدمتهای رکابی،گروه مسلحی بودند که پاسداری و محافظت
از مکانها یا مقامات را در ایاالت و والیات همچون والیان ،بر عهده داشتد یا مسئول اجرای
مراسم تشریفات بود و در مراسم رسميدر جای مخصوص ميایستادند(ناصرالدین شاه
قاجار،1369،ص )22و برای بدرقة شاه یا دیگر مقامات هنگام سفر در دو سوی خیابانها
بهترتیب خاصی صف ميکشیدند(صدیق الممالک ،1366 ،ص.)128
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شرح وظایف غالم پیشخدمتان والیتی هم مانند غالم پیشخدمتان رکابی مشخص
بود ،ولی محدودة وظایف آنها در حدود والیات بود .والیات زیرمجموعة ایاالت محسوب
ميشدند .دو نیروی مذکور ،دستههای سواره نظام بودند که فرماندهی آنها بر عهدة
یوزباشی(فرمانده یک دستة صد نفری) و پنجاهباشی( فرماندة یک دستة پنجاه نفری) بود.
تعداد دستهها بیشتر صد نفری بود .محل پرداخت مواجب آنها نیز از محل مالیات تیولها
بود (ساکماق.)109672/2،

شکل 2

مواجب غالم پیشخدمتان رکابی
و غالم پیشخدمتان والیتی

هو
دستورالعمل مواجب و سیورسات هذهالسنه سیچقانئیل قشون ظفرنمون که به خرج
والیات ميآید
آذربایجان غالم پیشخدمتان و غالمان رکابی و والیتی
غالمان رکابی
رسته عالیجاه طهماسب قلی خان یوزباشی [حاشیه سمت چپ ]:مواجب
بعد از این رده ،رستة نظام قرار داشت(شکل  )3که به دو شاخة پیشکاران و پیشتازان
تقسیم ميشد(ساکماق .)109672/15،پیشکاران ،امور اداری و اجرایی حوزة نظاميهر ایالت
را برعهده داشتند که شامل شش منصب بود  :ارباب قلم؛ طبیب و جراح؛ سرتیپان ،سرهنگان،
و نایبان آجودانباشی؛ یاوران؛ سالطین؛ و موزیکانچیان.
 .1ارباب قلم :امور دفتری ،ثبت محاسبات ،و هزینهها در کتابچهها و اجرای احکام و
فرمانهای نظامياز جمله وظایف این صنف بود که به مشاغل زیر تقسیم ميشد:
 مستوفیان نظام :وظیفة مستوفیان نظام رسیدگی به امور مالی و تنسیق و تنظیم دفترهایمالیاتی و خرج و دخل ایاالت و والیات بود(مصدق،1365،ص()34شکل )4؛
 لشکرنویسان :لشکرنویسان تحت امر لشکرنویسباشی به انجام وظایفی چون جمعو خرج قشون ،ثبت و ضبط احکام و فرمانهای مربوط به نظامیان ،و خرج و تعدیل بروات
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مواجب و مخارج سپاهیان اشتغال داشتند .مستوفی مينویسد که لشکرنویسان هر ساله
بهصورت یکنواخت ،اساميافراد و صاحب منصبان افواج را به والیاتی که در آن مستقر بودند
و نزد مستوفی آن والیت ميفرستادند و مستوفی نیز به نوبة خود در خرج آن والیت منظور
ميکرد(مستوفی ،1345،ج،1ص .)89یکی از مهمترین وظایف لشکرنویسان ،آمارگیری از
سپاهیان بود .آنها وظیفه داشتند در هنگام سان سپاه ،دستهها و افواج مختلف لشکر را بر
اساس دفاتر خود بخوانند که بر حضور و غیاب سپاهیان نظارت داشته باشند(خسروبیگی،
 ،1384ص()97شکل )5؛
 سررشتهداران :سررشتهداران کسانی بودند که به مستوفی در انجام امور کمک ميکردند.هر مستوفی یک سررشتهدار و چند نفر نویسنده داشت و مواجب آنها از رسوماتی که دریافت
ميکرد ،پرداخت مينمود(مصدق ،1365،ص)35؛ و
 منشیان :منشیان یا محرران نیز افرادی بودند که کلیه قوانین و بروات را در دفاتربعضی از مستوفیان ثبت ميکردند .وظیفة دیگر آنها رفع نواقص اسناد بود(مستوفی،1345 ،
ج،1ص()425شکل.)6

شکل 3
رستۀ نظام شامل پیشکاران و پیشتازان

رستة نظام :نقد  187946تومان و  8374تومان /جنس علیق  2105خروار و 35من کاه 917
خووار  32من،
پیشکاران :نقد  23005تومان و  6108دینار /جنس علیق  740خروار و  8من و  34سیر کاه
 40خروار و  32من ،و
ارباب قلم :نقد  8728تومان و  1875دینار /جنس علیق 319خروار و  82من و  4سیر کاه
 40من و  32من.

شکل 4
مستوفینظامی
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عالیجاه مقرب الخاقان میرزا محمود خان مستوفی نظام آذربایجان

شکل 5
لشکرنویسان

شکل 6
رس رشته دار

 .2طبیب و جراح :تعداد طبیبان و جراحان بسته به تعداد نفرات فوجهای نظاميمستقر
در ایاالت متغیر بود ،ولی در بیشتر مواقع دو نفر طبیب و یک نفر جراح جزء دستورالعمل
ایاالت بودند که عالوه بر دریافت مواجب و سیورسات ،انعام و همچنین قیمت داروهای
مصرفی به آنها پرداخت ميشد(ساکماق()109673/23،شکل.)7

شکل 7
طبیب و جراح نظامی

 .3رستیپان ،رسهنگان ،و نایبان آجودانباشی :سرتیپ ،صاحبمنصبی بود پائینتر از
مقام امیرتومان و باالتر از سرهنگ و فرماندهی یک فوج را عهده دار بودند .سرهنگ،
مرتبهای پائینتر از سرتیپ و باالتر از یاور(سرگرد) بود .آجودانباشی نیز مأمور رسیدگی
به وضعیت واحدها و قراوالن حکومتی و همچنین بازرسی امور نظاميو گزارش آن به
فرماندة کل و دستیار فرمانده بود(مدرسی و دیگران،1380،ص()13شکل.)8

شکل 8

رستیپان و رسهنگان و نایبان
آجودانباشی
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 .4یاوران :درجة نظاميیاور پائینتر از سرهنگ و باالتر از سلطان(سروان) بود و
امروزه سرگرد نامیده ميشوند(مدرسی و دیگران،1380،ص()626شکل .)9

شکل 9
یاوران خارج از فوج

 .5سالطین :سلطان ،صاحبمنصبی پائینتر از یاور بود و امروزه باعنوان سروان نامیده
ميشود(شکل)10

شکل 10
سالطین و غیره

 .6موزیکانچیان :گروه موزیک نظام بود که در مراسم نظاميموسیقی مينواختند و بین
 20تا  25نفر بودند ( شکل )11و شامل دستة شیپورچیان ،نی زنان ،و طبّالها ميشدند .درجات
نظاميموزیکانچیان اغلب نایب اول ،نایب دوم ،و وکیلباشی بود(ساکماق.)109672/29،

شکل 11
موزیکانچیان

دستورالعمل
مواجب و سیورسات هذهالسنه سیچقان ئیل قشون ظفرنمون که به خرج والیات ميآید
آذربایجان
عالی شأن  -رسته نظام -پیشتازان
موزیکانچیان
نقد  896تومان جنس جیره  78خروار و  16من و  12سیر
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پیشتازان :این گروه در جنگها و درگیریها درصفوف مقدم ارتش قرار داشتند و جلوتر
از آنها حرکت ميکردند(ساکماق()109672/41،تصویر .)1پیشتازان ،شامل رستههای زیر
ميشد:
 .1توپخانه  .2اصطبل توپخانه  .3قورخانه
نیروهای توپخانه اغلب متشکل از نیروهای محلی طوایف بودند و هر دستهای به نام
طایفهاش نامگذاری ميشد .اصطبل توپخانه نیز مسئولیت تدارکات و حمل توپها را به نقاط
مختلف برعهده داشت که هزینة آن در دستورالعملها منظور ميشد( ساکماق)92851/6،
(شکل.)12

شکل 12
توپخانه

هو
هو دستورالعمل مواجب و سیورسات هذهالسنه قشون ظفرنمون
آذربایجان
عالی شأن – رسته نظام – پیشتازان -توپخانه و اصطبل توپخانه -تومان اول
[حاشیه سمت چپ ]:توپچیان از بابت مواجب محلی تومان اول
قورخانه در ردة سوم رستة پیشتازان قرار داشت که مسئولیت تهیه و ساخت تجهیزات
نظاميو تدارکات را عهده دار بود(شکل .)13

شکل 13
قورخانه
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هو
دستورالعمل مواجب و سیورسات هذه السنه سیچقان ئیل قشون ظفرنمون که به خرج
والیات ميآید
آذربایجان
عالی شأن -رسته نظام -پیشتازان
قورخانچیان
نقد  394تومان و  9425دینار جنس جیره و علیق  269خروار و  7من و  30سیر
کاه  13خروار
رستۀ رسبازان بعد از رستة پیشتازان قرار داشت(شکل .)14این رسته بر اساس فوجهای
ي مستقر در هر والیت و ایالت تنظیم ميشد .هر فوج از هزار نفر تشکیل ميشد
بوميو غیربوم 
و به نام طایفه یا منطقة جغرافیایی خود نامگذاری ميشد .هریک از این فوجها نیز دارای یک
سازمان درون فوجی هستند .هر ده فوج زیرمجموعة یک تومان قرار ميگرفت(شکل)15
(تصویر )2و فرماندة ده فوج را امیر تومان مينامیدند(ساکماق.)109672/50،

شکل 14
رسبازان

هو
دستورالعمل مواجب و سیورسات هذهالسنه سیچقان ئیل قشون ظفرنمون که به خرج
والیات ميآید
آذربایجان
عالی شأن
سربازان
نقد  123474تومان و  8880تومان جنس غله 299خروار و  93من و  13سیر
[متن وسط ]:از قرار فرمان به تاریخ شهر ربیعالثانی تنگوزئیل  1292مقربالخاقان
محمد باقرخان شجاعالسلطنه به منصب سرتیپی اول سرافراز شده سیصد تومان بر مواجب
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سابق او افزوده شده که بعد از تعیین محل دریافت نماید  300تومان240 /تومان
در هذهالسنه سیچقانئیل از بابت مواجب مرحوم قاسمخان سرتیپ شقاقی محل داده
شده 200تومان منهای 160تومان بعد از تعیین محل  80تومان

شکل 15
امیر تومان

تومان دوم نقد  42718تومان و  3235دینار جنس غله  114خروار و  5من و  20سیر
فوج دهم خوی
سایر  878نفر  6339تومان
رستة خارج نظام(شکل ،)16آخرین رده در ساختار قشون قاجار قرارداشتند ،که
متشکل ازدستههای کوچک پیاده و سواره نظام ميشدند .این دستهها در چار چوب قواعد
و تشکیالت نظام نبودند و فقط در مواقع جنگ فراخوانده ميشدند و ترکیبی از نیروهای
سواره بوميو غیربوميمأمور در یک حوزة جغرافیایی بودند(ساکماق.)92851/19،

شکل 16
خارج نظام

با توجه به مستندات فوق ،ارتش ایران در دورة قاجار ترکیبی از نیروهای پیاده نظام،
سواره نظام ،توپخانه ،اصطبل توپخانه ،و قورخانه بود .نمودار  ،1یک نمونه از اینگونه
ساختار را در ایالت آذربایجان با جزئیات نشان ميدهد.
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 . 1پیاده نظام

پیاده نظام در نمودار تشکیالت قشونی ایران دورة قاجار در رستة سربازان قرار ميگرفت که
مرکب از فوجهای پیاده بود .در رأس هرم هر فوج ،صاحبمنصبان و فرماندههان عالیرتبه
قرار داشتند .این مناصب عبارت بودند از :سرهنگ( ا نفر) ،سرشته دار (1ا نفر) ،یاور2(2نفر)،
مشرف (3ا نفر) ،آجودان (4ا نفر) ،بیرقدار (5ا نفر)،ماجور (6ا نفر) ،وکیلباشی(7ا نفر)،وکیل
بیرق یا بیدق( 4نفر) ،بیکزاده 5(8نفر) ،نایب اول( ا نفر) ،ونایب دوم( ا نفر) که هرکدام وظایف
خاص به خود داشتند .البته ،در سال های بعد سمتهای دیگری همچون طبیب ،جراح،
چخماقساز ،و قنداقساز به آن افزوده شد(ساکماق.)109768/1،
در ردیف بعد از صاحب منصبان ،دسته یا رستة موزیکانچی قرار داشت که شامل
شیپورچی ،طبال ،سنج زن ،و نیزن بودند .بعد از رستة موزیکانچی «رسته» بهادران قرار
ميگرفت که در رأس آن مقام سلطان 9قرار داشت .فرماندهان ارشد این رسته عبارت بودند
از :نایب اول ، 10نایب دوم ،و وکیل .11رستة فوق خود به چهار «جوقه» تقسیم ميشد که
در رأس هر جوقه ،مقام سرجوخه 12قرار داشت(ساکماق.)92579/1،
در ردیف بعد از صاحب منصبان ،رستههای موزیکانچی یا باالبانیان قرار داشتند که
میانگین تعداد نفرات هر گروه عبارت بودند از :شیپورچی(بین  8الی 10نفر) ،طبال(بین
 15الی  18نفر) ،و نیزن(بین  17الی 20نفر) .بعد از دسته موزیکانچی ،رستة بهادران
قرارداشت،که متشکل از افراد زبده و نیروهای ورزیده و ماهر هر فوج پیاده بود(مدرسی و
دیگران،1380،ص .)80فرماندهی این رسته برعهدة مقام سلطان قرار داشت .ارباب مناصب
این رسته عبارت بودند از دو نفر نایب و پنج نفر وکیل .رستة فوق ،خود به چهار جوخه
تقسیم ميشد که در رأس هرجوخه ،یک سرجوخه قرار داشت و تعداد نفرات تحت
فرماندهی وی بین 15الی  26نفر بود(ساکماق.)109764/1،
بعد از رستة بهادران ،بهترتیب ،رستههای اول تاششم قرار داشتند .تعداد نفرات هر
رسته بین 87الی  94نفر متغیر بود .دررأس هر رسته مانند رستة بهادران ،مقام سلطان قرار
داشت .اربابمناصب هر رسته ،بعد از مقام سلطان ،بهترتیب  2مقام نایب و  5نفرمقام
وکیل داشت .هررسته ،بعد از ارباب مناصبش چهار جوخه داشت که سرجوخه فرماندهی
نفرات  15الی  27نفری را برعهده داشت .در ردیف آخر ،رستة مخبران قرار داشت،
وظیفة این رسته شناسایی و جلوگیری از حمالت غافلگیرانة دشمن بود(مدرسی و
دیگران،1380،ص .)542نمودار  ،2سازمان وتشکیالت داخلی فوج قرایی خراسان در سال
اودئیل  1283قمری را نشان ميدهد(ساکماق.)109764/1 ،

 .1منصبی از مناصب محاسباتی در
دوره قاجار ،حسابدار
 .2رسگرد
 .3ناظر امورمالی و محاسبات واحد
نظامی
 .4دستیار فرمانده در امور عملیاتی
و آموزشی
 .5فرد حامل پرچم در میدان های
مشق و جنگ
 .6معادل یاور
 .7صاحب منصبی پائین تراز نایب و
باالتر از وکیل ،رسگروهبان
 .8مسئول ابالغ اوامر فرمانده و
دریافت پیام ها و گزارشها
 .9رسوان
 .10صاحب منصبی پائینتر از
سلطان،ستوان
 .11گروهبان
 .12مقامی پائینتر از گروهبان،
پائینتریندرجةنظامی
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منودار 2
سازمان و تشکیالت داخلی
فوج قرایی خراسان
در سال  1282ق.
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 .2سواره نظام

ي قاجار ،سواره نظام ،ترکیبی از«غالم پیشخدمتان رکابی
در نمودار تشکیالتی نیروهای نظام 
و والیتی» و «رستة خارج نظام» بود .غالم پیشخدمتان ،در جرگة «سواره نظام منظم» قرار
ي در اختیار دربار ،والیان ،و حاکمان محلی بودند و موظف
داشتند که بهصورت نیروی دائم 
به حضور همه روزه در محل خدمت خود بودند(ساکماق)92842/1،؛ ولی نیروهای سوارة
رستة خارج نظام ،جزء «سواره نظام غیرمنظم» قرار ميگرفتند که براساس قواعد ايالتي
سازماندهي شده بود .اين نيروها درحوزهها و نواحي محل سكونت خود خدمت ميكردند
و معموالً هر كدام با نام ايل يا محل استخدام خود شهرت داشتند .از این رو ،در جرگة
رستة خارج نظام گزارده شده بودند(ساکماق.)92772/21،
دستههای منظم غالمان رکابی و والیتی ،نسبت به دستههای نامنظم محلی از تشکیالت
داخلی نظاممندتری برخوردار بودند .نيروي سوارة غالمان رکابی و والیتی به دو دسته تقسيم
ميشد :دستة غالم ركاب كه گارد مخصوصي بود و شامل  400سوار ميشد و هر  10سوار
زير فرمان يك دهباشي و هر  100سوار به فرماندهي يك يوزباشي خدمت ميكردند و دستة
غالم سوار یا سوار نظام معمولی كه هر هزار تن آنها تحت فرمان يك سلطان بوده و نايب
و 2وكيل و 2سرجوخه تحت امر وی بودند(ورهرام،1367،ص .)111فرماندة یك دستة سوار
هزار نفری را «مینباشی» و فرماندة یك گروه صد نفری را «یوزباشی» و مسئول یك جوخة
ده نفری را «اونباشی» مینامیدند(ورهرام ،۱۳۶7 ،ص .)۱۰۴
درسواره نظام نامنظم ،تعداد نفرات در دستهها متفاوت بود .تعداد نفرات دستهها از
 10الی  450نفر متغیر بود .در دستههایی که تعداد نفرات آن کم بود ،تحت فرماندهی
فردی با درجة «سرکرده» قرار داشتند(ساکماق)92414/1،؛ ولی در دستههای بزرگتر به
جهت تعداد نفرات بیشتر ،دارای تشکیالتی منسجمتری بودند ،بهطوریکه ارباب مناصب
در رأس هرم این تشکیالت و مابقی سربازان در زیرمجموعة آن قرار داشتند .فرماندهان
عالیرتبـة این دستــهها عبارت بودند از :سرکرده(1نفر) ،یاور(2نفر) ،مشرف(1نفر)،
بیکزاده(5نفر) ،وکیلباشی(1نفر) ،بیرقدار(1نفر) ،تحویلدار(1نفر) ،سردسته(1نفر) ،نایب
اول(1نفر) ،و نایب دوم(1نفر)(ساکماق .)109732/175،در دستههایی که تعدادشان کمتر
بود فقط فرماندههان سه ردیف آخر در رأس آن دستهها قرار داشتند(ساکماق.)92851/1،

.3توپخانه

ي دورة قاجار در زیرمجموعة رستة پیشتازان قرار دارد.
توپخانة ایران در سازمان نظام 
واحدهای توپخانه به طوایف واگذار شده بودند؛ به این معنی که هر واحد توپخانه به نام
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یکی از طوایف نامگذاری شده بود .تشکیالت توپخانه در این دوره تا حدودی به فوجهای
پیادهنظام شباهت داشت؛ با این تفاوت که تقسیمبندی نفرات در فوجهای پیاده براساس
«رسته » بود که از رستة بهادران شروع و به رستة مخبران ختم ميشد ،ولی در فوجهای
توپخانه ،مالک این تقسیم براساس قرار گرفتن هر ده فوج در زیرمجموعة یک «تومان»
بود به این معنی که هر تومان دارای فوج بهادران ،فوجهای اول تا هشتم ،و فوج مخبران
بود(ساکماق.)109677/1،
تعداد فوجهای هر تومان توپخانه بر حسب تعداد نفرات نیز متغیر بود .تعداد نفرات
هر فوج با احتساب فرماندهان عالیرتبة آن بین  160الی  280نفر بود .این فوجها هرکدام از
یکدیگر مستقل بوده و بهصورت جداگانه به جنگها و مأموریتها اعزام ميشدند(ساکمــاق،
 .)92869/92905 ،1/9فرماندهان عالیرتبه یا اربابمناصب فوجهای توپخانه بهترتیب
سلسله مراتب و میانگین تعداد نفرات آن عبارت بودند از :سرهنگ(1نفر) ،یاور اول(1نفر)،
یاور دوم(1نفر) ،سلطان(1تا 4نفر) ،آجودان(1نفر) ،نایب اول( 1تا  5نفر) ،نایب دوم( 1تا 5
نفر) ،بیکزاده( 1تا 5نفر) ،وکیلباشی( 2تا  3نفر) ،مباشر 2( 1تا  3نفر) ،وکیل( 6تا 15نفر) ،و
سرجوقه( 7تا 10نفر)(ساکماق .)92870/1 ،92872 /1 ،110103/1 ،در برخی فوجها مقام
میرپنجه 2و سرتیپ هم در صورت اساميارباب مناصب دیده ميشود .مابقی نفرات هر فوج
بهعنوان یک سرباز توپچی در خدمت فوج خود بودند(ساکماق.)92869/1،

 .4قورخانه

 .1پیشکار ،کارگزار در امور نظامی
 .2صاحب منصبی باالتر از رستیپ ،فرمانده
پنج فوج
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جایگاه قورخانه در سازمان تشکیالتی نیروهای نظاميدورة قاجار ،در شاخة پیشتازان قرار
داشت .قورخانه وظايفی از جمله تهیه ،ساخت ،و نگهداری مهمات و انواع سالحهای
سنگین و سبک ،تعمیر تجهیزات و ادوات نظامي ،تهية لباس فرم ،چکمه و خیمه برای
ي و حمل و جابه جایی بارها و تجهيزات نظامي درزمان اردوکشیها و
نیروهای نظام 
جنگها را بر عهده داشت(ساکماق.)54068/1،
قورخانه از دو بخش ارباب مناصب و ارباب صنایع تشکیل ميشد .ارباب مناصب
در رأس دستههای ارباب صنایع قرار داشتند که عبارت بودند از :سرتيپ ،سرهنگ ،ياور،
سلطان ،نايب اول ،نايب دوم  ،وكيل ،سررشتهدار ،و مشرف .در بخش ارباب صنایع،
صنعتگران قرار ميگرفتند که مسؤليت انجام امور فنی مختص به خود را بر عهده داشتند
و شامل چندین دسته ميشدند .این دستهها به شرح زیر بود(ساکماق:)54068/2،
دستة باربندي و حمل و نقل تجهيزات ،دستة بستن كيسههاي توپ و پركردن گلولهها،
دستة چاشنيسازان،دستة مهران(باروتكوبي)،دستة فشنگسازي ،پركردن و چاشنيگذاری
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فشنگها ،دستة تفنگسازي و چخماقسازي،دستة آتشبازي(مخصوص شليك گلولههاي
الوان توپ در مراسم) ،دستة سراجي(زينسازي)،دستة انبارداري تفنگ ،دستة انبار حاصلكار،
دسته حداّدان ،دستة ريختهگران  ،دستة نجاران ،دستة طرقهسازان ،دستة نقاشان ،دستة
قدارهسازان ،دستة طبل و شيپورسازان  ،و دستة دواتگران(ساکماق()54062/28،نمودار.)3
اين اداره توسط يك مقام غيرنظامي با رتبة وزارتي اداره ميشد(طوسی،1369،ص.)59

منودار 3
چارت تشکیالتی قورخانه
تهران 1326ق.
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ارزیابینهایی

ي سعی شد تا تشکیالت نیروهای
در این مقاله ،با ساختار شناسی محتوای اسناد نظام 
نظاميدر دورة قاجار همراه چارتهای اداری آنها تبیین شود .نیروهای نظاميدورة قاجار
به چهار بخش سواره نظام ،پیاده نظام ،توپخانه ،و قورخانه تقسیم میشدند که هر کدام
دارای تشکیالت داخلی نظاممند مختص به خود بودند و در درون یک سازمان بزرگتر
ي داشت ،در رأس این هرم ،خوانین قاجار،
قرار داشتند .این سازمان ،سلسله مراتب هرم 
نیروی سوارة غالم پیشخدمتان رکابی و والیتی ،رستة نظام مرکب از پیشکاران و پیشتازان،
رستة سربازان مرکب از فوجهای پیاده نظام ،رستة خارج نظام مرکب از دستههای کوچک
سواره و پیادهنظام محلی قرار میگرفتند .آشنایی با نمودار این تشکیالت ،کمک شایانی به
مراکز اسنادی ،در شناسایی و به نظم درآوردن اوراق مجموعههای سندی پراکنده میکند
و باعث چیدمان صحیح آنها بر روی یکدیگر میشود.
نتایج و خروجی این پژوهش از جهت طرح مباحث جدید که برگرفته از اسناد
ميباشد ،میتواند نقطة شروع مناسبی برای مطالعات و طرحهای پژوهشی اسنادی
درارتباط با شناخت بيشتر اوضاع نظامي ايران در دورة قاجار باشد و همچنین باعث عالقة
روز افزون سندپژوهان به تعقیب اینگونه مباحثشود.

منابع

اسناد

سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(ساکماق) ،اسناد شماره ،109672/10 ،96722/1
92851/19 ،109672/50 ،92851/6 ،109672/29 ،109672/41 ،109673/23 ،109672/15
،109732 /175 ،92414/1 ،92772/21 ،92842/1 ،109764/1 ،109764/1 ،92579/1 ،109768/1،
92869/1 ، 92870/1 ، 92872 /1 ، 110103/1 ، 92869/1 ، 92905 /9 ، 109677/1 ، 92851/1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی(کمام) ،شمارههای، 8026 ، 8019، 8008 ، 7992، 7600
9330

به ا و مقاالت
کتا 

خانیزاده ،مهدی( .)1388فوج پیاده نظام قاینات در سال 1282قمری.فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی4(3 ،
و.24،)5

خسرو بیگی ،هوشنگ( .)1384وزارت لشکر در دوره قاجاریه.مجله پیک نور.94 ،)5(3 ،
صدیقالممالک ،ابراهیم بن اسداهلل(  .)1366منتخبالتواریخ .تهران :محمد علی علمی.
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صفی نژاد ،جواد( .)1387کوششی در آموزش خط سیاق.تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

طوسی ،ر( .)1369ارتش ایران 1259-1286ش مجموعه مقاالت تاریخ معاصر ایران(حسینعلی نوذری،
مترجم).تهران :مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

قاجار ،ناصرالدین شاه( .)1369روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان( محمد اسماعیل
رضوانی و فاطمه قاضیها ،کوششگران) .تهران :سازمان اسناد ملي ايران ،دفتر پژوهش و تحقيقات رسا.

قائم مقامی ،جهانگیر( .)1350مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی .تهران :انجمن آثار ملی.

مدرسی،یحیی و دیگران( .)1380فرهنگ اصطالحات دوره قاجار قشون و نظمیه .تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.

مستوفی ،عبداهلل( .)1345شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه .تهران :زوار.

مصدق ،محمد(.)1365خاطرات و تأمالت دکتر محمد مصدق (.ایرج افشار ،کوششگر) .تهران :علمی.

ورهرام ،غالمرضا( .)1367نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار .تهران :معین.
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تصویر 1
قسمتی از کتابچۀ دستورالعمل
آذربایجان در سال1293ق .که
نشاندهندۀ فوجهای توپخانه در
زیرمجموعۀ دستۀ پیشتازان است.

[استنساخ تصویر ]1
هو
دستورالعمل مواجب و سیورسات هذهالسنه سیچقان ئیل قشون ظفر نمون که به خرج
والیات ميآید
آذربایجان
پیشتازان
جنس
نقد 31569 :تومان و  8675دینار
علیق  987خروار و  16من و  30سیر جیره  877خروار
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توپخانه و اصطبل توپخانه
جیره
جنس :علیق  718خروار  9من
نقد 28474 :تومان و  90250دینار
 864خروار
توپچیان
جنس 59 :خروار و 50من
نقد 27462 :تومان و  2250دینار
تومان اول
جنس 24 :خروار
نقد 22294 :تومان  6875دینار
فوج بهادران بهارلو  275نفر  6155تومان
 273نفر  6040تومان
جزو فوج
ارباب مناصب  38نفر  3184تومان
 16نفر  2701تومان
مقربالخاقان اهللویردیخان سرتیپ اول  2000تومان
خرج سفره که در رکاب
خرج سفره  500تومان
مواجب  1500تومان
مرحمت میشود  500تومان
 1500تومان
محمد تقی خان یاور اول  300تومان
سلطان  3نفر عباسآقا حاجیشکور سلطا ن حبیباهلل خان سلطان نشان طال و مطال
 405تومان
مواجب  3نفر در 130نومان  390تومان تفاوت نشان  15تومان طال  10تومان
مطال  5تومان
638تومان  5000دینار رسومات
تومانی  2000دینار  2205تومان 441 /تومان
تومانی  5000دینار  3950تومان 197 /تومان  5000دینار
[حاشیه باالسمت راست] :قربان مبارک به تاریخ شهر ربیعالثانی برزو خان مسیحی
سرهنگ توپخانه که متوفی شده پنجاه تومان از مواجب او در حق ورثهاش برقرار گردیده
[حاشیه سمت چپ باال] :از قرار حکم نظاميبه تاریخ شهر ربیعاالول  1293سیچقان
ئیل میرزا صالحخان پسر حاجیمیرزا مهدی کالنتر را منصب یاوری دوم توپخانه سرافراز
گردیده بدون مواجب
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تصویر 2
قسمتی از کتابچۀ پرداخت مواجب
که نشاندهندۀ تومانها و فوجهای
زیرمجموعۀ آنها میباشد.

[استنساخ تصویر ]2
صورت
 23فرد است
تفاوت مواجب و جیره افواج قاهره از سنه ماضیه سیچقان ئیل  1268تا هذهالسنه
تنگوزئیل1292
 560120تومان و  1330دینار
مواجب
 93فوج  83500نفر المقرر  528506تومان و  3375دینار
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تومان اول  10فوج  2248نفر  101812تومان و  8675دینار
فوج بهادران  1100نفر  15476تومان و  500دینار المقرر سالیانه و غیره 14137
تومان و  1875دینار
سالیانه بگیر  14398تومان و  5500دینار
تفاوت نشان  421قطعه  968تومان
مواجب  1025نفر  13224تومان
تدارک  206تومان و  5500دینار
 13597تومان و  9375دینار
 6ماهه بگیر  83نفر  1087تومان و  5000دینار المقرر  6ماهه
 539تومان و  2500دینار
رسومات 800 :تومان و  6125دینار  915 -1200 /تومان  109تومان و 8000
دینار 500/دینار  690تومان و  8125دینار
فوج اول خاصه و دستجات جمعی حسینسلطان و قاسمسلطان 1437نفر 16209
تومان و  7000دینار
فوج  1074نفر  13242تومان و  3175دینار
سالیانهبگیر و نه ماهه بگیر  1052نفر  13593تومان /رسومات  465تومان و
 2085دینار
مواجب  12843تومان و  5000دینار
سالیانه سرتیپ و مشرف و سرهنگ  3نفر  1880تومان  9 -ماهه  1049نفر 10963
تومان و  5000دینار
 749تومان و  5000دینار
تدارک سالیانه
تفاوت نشان  775تومان 9 /ماهه  551تومان و  2500دینار
 168تومان و  2500دینار
 13127تومان و 7915دینار
 6ماهه بگیر  22نفر  114تومان و  9250دینار
دستجات  363نفر  2967تومان و  3825دینار
دسته حسینسلطان  186نفر /مواجب 6ماهه و تدارکات سالیانه  1217تومان و
 3750دینار
 1750تومان و
دسته قاسمسلطان  177نفر /مواجب  9ماهه و تدارک سالیانه
 75دینار
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