
 

  اسنادآستان قدس گاهی به اسناد نظامی دوره قاجارموجود در مرکزن

  

   *مهدي خانی زاده

  

  چکیده

 هجري قمري از منظـر  1328 الی 1280پیش رو در صدد است تا وضعیت ارتش ایران را در طی سالهاي         مقاله  

در راسـتاي ایـن    .و دریچه یکی از مجموعه هاي نظامی آرشیو مرکز اسناد آستان قدس مورد بررسی قرار دهـد     

پس محتوا و ارزشهاي اطالعاتی ایـن اسـناد شـامل فـوج هـاي      هدف ابتدا نوع و مشخصات ظاهري اسناد و س  

. ادوات جنگی مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه اسـت    لباس، نوع سالح و، سواره و پیاده نظام، تو پخانه،حقوق   

 ایـران در   اوضاع نظامیت شناخت هرچه بیشترجه پژوهشگرانن و ا به محقق کمکیارائه این مباحث می تواند      

  .باشد دوره قاجار

   اسناد نظامی، دوره قاجار، آرشیو اسناد آستان قدس رضوي:ي موضوعیه هاژکلیدوا

  

  مقدمه

 سربازان فقط در مواقع. د نوزدهم میالدي ایران فاقد نوعی سازمان منظم و منسجم نظامی بوقرنتا اوایل 

نها بودجه و اعتبار کافی در دسترس ه آشدند و براي تمرکز و تعلیم دادن ب  می فراخواندهجنگ و بروز خطر

  . تهیه کندنیرو  ملزم بود براي دولت،  و طایفههر قبیلهو دیدند  هاي سنتی تعلیم می سپاهیان به شیوه. نبود

یاسی ــ فرسودگی نظام سپی در پی، هاي   شکستیل دوره قاجار ووابا آغاز جنگهاي ایران و روسیه در 

میرزا  افرادي چون عباسپس و از آن اجتماعی کهن ایران و به تَبع آن سازمان لشگري آن آشکار گردید 

تا با استخدام مربیان و  درصدد برآمدند  میرزا عیسی معروف به قائم مقام و ابوالقاسم فراهانیالسلطنه ، نایب

ور اصالحات در سازمان و تشکیالت لشگري کشکارشناسان نظامی اروپایی و استفاده از دانش نظامی آنها 

با انجام یکسري اصالحات   امیرکبیرخان  میرزاتقیبعد از آنها . )98،ص1،ج1337،هرپس( الزم را به عمل آورند

 تغییر الگوي حذف اخذ سیورسات از زارعین، تقویت توپخانه، نظام،  پیاده و سواره نیروهايدر نحوه آرایش



 

  و همچنین تاسیس دارالفنونساخت انواع سالح تاسیس قراول خانه و، کردن لباسهامتحدالشکل  ،سرباز گیري

کامران میرزا نایب  . )140،ص1382رضاقلی،( د به وجود آور در ارتش ایران یاساس  تحولی شگرف وموفق شد

م در السلطنه فرزند دوم ناصرالدین شاه که براي مدتی وزارت جنگ را بر عهده داشت با تاسیس مدرسه نظا

 درمسیر این اصالحات گام برداشت هجري قمري و استفاده از مستشاران اتریشی 1303سال 

  . )82،ص1384یکرنگیان،(

  

قائم مقام ها صدارت السلطنه و ایام  میرزا نایب  عباستوان گفت به استثناي دوره والیتعهدي طورکلی می به 

 تا سقوط سلسله ها خوبی انجام شد، در سایر دورهقریبا ت که براي تقویت بنیه نظامی کشور اقدامات و امیر کبیر

توجهی دولتمردان  مهري و بی  سازمان نظامی کشور به مانند سایر سازمانها و نهادهاي کشوري مورد بی،قاجار

قاجار قرار گرفت و هرگز اقداماتی بنیادي که در پرتو آن ایران بتواند صاحب ارتشی مقتدر، منضبط و منسجم 

  .ا نگردیدگردد، اجر

ارتش و قواي نظامی یک کشور همیشه درمقام نیروي دفاعی و یک عامل بازدارنده در  ،در طول تاریخ

 قدرت و توانمندي باالئی برخوردار بود استقالل آن کشور هر زمان این قوا از .برابر تهاجمات خارجی بوده اند

 با ضعف و از هم یعنی عکس داشته باشداین مسئله می توانست نتیجه .  بودترمشهودنیز در عرصه جهانی 

زمینه دخالت دول استعمارگر در آن کشور مهیاّ می شد و امروزه تنها منبعی که می تواند  ،گسیختگی این قوا

جهت اینکه  به هستند اسناد ضعف را براي نسل امروز و آینده به صورت شفاف بازگو نماید، سیر قدرت وین ا

  .داهد و گواهی از دوران خود می باشاند و هر برگ آن ش ید شدهدر بطن حوادث روزگار خود تول

 مراکز برخی از به مانندرضوي آستان قدس مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها و موزه هاي 

  در زمینه امور نظامی و انتظامیمتنوعیداراي اسناد   همچون سازمان اسناد ملی و کاخ گلستانآرشیوي کشور

 موضوعاتی مثل دربردارنده  اغلب خریداري و یا اهدائی هستند کهاین اسناد .است دوره قاجارمربوط به کشور 

مستمري و سیورسات  ،، میزان مواجب و تجهیزات، نوع لباسنوع سالح، وه استخدام و به کارگیري سربازاننح

نحوه  ، وظایف قورخانه،یمناصب نظام درجات و نمودار تشکیالت پرسنلی فوج ها، پرداختی به نظامیان،

یک  یا موضوع یک مقاله و تواندی ک به تنهایی م یکه هرمی باشد اعزام نیرو به مناطق جنگی تدارکات و

  .وهشی باشدژ پطرح



 

آصف السلطنه  ، مجموعه هاي علمبهمی توان  مدیریت اسناد آرشیو نظامیازجمله مجموعه هاي بزرگ 

زمان  این خاندان از. دنخراسان می باش و لم مربوط به شرق کشورخانواده ع اسناد .اشاره کردوحسن زاده 

ه سیستان بود وت حکمران منطقه قائنا)  ش1323(لم تادوره شوکت الملک ع)  ق1144( امیراسماعیل خزیمه 

نظامی است که اطالعات بسیارجالبی  این مجموعه مربوط به امور اسناد قسمتی از .)17،ص1354منصف،( اند

 .آن حوزه دارد در همچنین فوج هاي نظامی حاضر وافغان  بلوچ و اشرار باري نظامیان درخصوص درگی

حاوي اطالعات خانواده علم،  به مانندمجموعه اسنادخانواده آصف السلطنه که اهدایی بنیاد شهید تهران است

رسال این شخص د. باشد می، مواجب نظامیان و نحوه سربازگیري تشکیالت قورخانهموضوع  مفیدي در

این  مرتبط با کار وي در به همین واسطه اسناد و ) 28،ص1369چرچیل،( است  ق رئیس قورخانه بوده1325

 ، اسناد خریداري از آقاي حسن زاده و مجموعه آخر که هدف این مقاله معرفی آن استاستمجموعه موجود 

  1.می باشد

  

  معرفی مجموعه

 هزینه هـا، صـورت اسـامی     صفحه می باشد شامل    000/10 تقریبی  که به  تعداد    فوق مضمون اسناد  موضوع و 

دربرمـی   قاجاریه را دوره زمانی اواخر که  دستورالعمل دیوانی است    چه هاي   دفتر تشکیالت و  ،سربازان و فوج ها 

 آنهـا  محدوده زمانی و شمال شرق کشور غرب و   ،ی هم مربوط به قسمت هاي شمال غرب       ازحیث مکان  و گیرد

 ،الملکاءمتعلـق اسـت بـه میرزاتقـی ضـی      این اسناد  اولیهء  منشا . می باشد  مري ق 1328  الی 1280بین سالهاي   

دست به دسـت شـدن درخـانواده         که در نهایت پس ازطی سالیان متمادي و         آذربایجان  وقت  باشی لشکرنویس

  .دیمی ،امروزه به دست مارسیده استهاي ق

  : می باشدبررسی  وقابل دو منظرکلی داراي اهمیت  از حسن زادهمجموعه اسناد

  و شکل به لحاظ نوع  _الف

                                       
در طی دو مرحله از آقای ناصرالدین حسن  جمموعه نظامی مذکور 1

 مي درمرحله اول که موضوع مقاله ما .زاده خریداری شده اند
 با ١٣٨٨حله دوم در تیر ماه رم  و در١٣٨۶ در آبان ماه شدبا

 صفحه که این قسمت تکمیل کننده اسناد مرحله اول ٨٠٠٠تعداد 
 .است



 

   اطالعاتی و ارزشمحتوابه لحاظ  _ب 

  

  نوع اسناد -الف 

می باشد دراصطالح دیوانی به ورقه اي گفته مـی            »فرد«مشخصات ظاهري    توجه به شکل و    باکه   نوع سندها 

 جمـع و  مـستوفیان  بـوده کـه منـشیان و    تراهی هم  باریکگ اندازه آن نصف قطع یک خشت و     که قطع و   شود

روي هـم بـه    را آنها و روي آن می نوشتند بر  )همچون امورنظامی  ( خرج خاصی را یا ایاالت و خرج والیات و  

 علـم سـیاق    قواعـد  طبـق بر می نوشتند این گونه اوراق  هنگامی که جمع وخرج را در. ترتیب دسته می کردند   

مـی گرفتـه اسـت مـی      عرض کاغذ را  افقی که برابرباالي ورقه خطی    )م  ی نوشتاري حساب در قد     یک شیوه (

 نوشـته و   یک خط منفـرد    زیر در چون ارقام مزبور   و این خط می نوشتند    یرز در ارقام محاسباتی را   و کشیده اند 

والیـان    ،احکام شـاهان  فرامین و سواد  .)123،ص1350م مقامی،ئقا(می گفتند  فرد نیز آن را ،جمع بسته می شد 

دفترچـه   به صورت کتابچه و    ساالنه و  مجموع این اوراق را   . بود لیه کشوري هم ضمیمه آنها    مناصب عا  دیگر و

  . تخته چوب بسته درکناري نگهداري می نمودند بین دو

 2صفویه داراي بخـش هـایی همچـون اوارجـه     کتابچه هاي تشکیالت اداري ومالی عصر      به مانند  مذکور اسناد

ایـن نـوع شـیوه محاسـباتی        . خـرج مـی باشـد      صورت جمع و   ت اسامی و  صور 5روزنامچه  ،4مقررات  ،  3توجیهات  ،

آرشـیو اسـناد      (دوره قاجاریه ادامه داشته اسـت  اواخر  تاحتی متداول بوده و درطول دوره تاریخ اسالمی رایج و     

  . )92732،سندشماره آستان قدس رضوي

، عالوه بر جـوهر  ز تر است رییه  دانگ قلم نسبت به اسناد صفو     : مشخصات ظاهري اسنادبه شرح ذیل می باشد      

جنس کاغذ هـا کـشمیري  و    ،ع خط سیاق و فارسی شکسته می باشد  نو ،مشکی از جوهر آبی هم استفاده شده      

                                       
رسی و پراکنده کردن حسابهاي دیوانی است که به به معنی حساباصطالحات دیوانی قدیم است و از اوارج گرفته شده و  از 2

 )3616،ص3هنگ دهخدا،جفر(صورت روزانه دریک جا آمده است 
به معنی تربیت وحساب دیوانی و پیش آگهی است که شامل برآورد تمام مخارج همچون مواجب ،مستمري،مرسوم ،مددمعاش  3

  )1162 ،ص1 ،ج1364فرهنگ معین ، انتشارات امیرکبیر، (می شود... رایه ،تعمیرات ،سوخت و،مساعده ،اخراجات ،تخفیف،ک
 در رابطه با اوارجه و توجیهات ازسوي شاهان ، والیان و دیگرمقامات کشوري، لشکري صادرمی شود کلیه احکام و فرامینی که 4

 )21330،ص 14ج  فرهنگ دهخدا،( و در اصطالح کتابچه هاي دیوانی مقررات نام دارد
اوراجه ،توجیهات )ابچه کت(دفتري است که در آن تمامی مخارج هر دایره را به صورت روزانه یاداشت می نمودند و بعداً دردفتر 5

   )12360، ص 8فرهنگ دهخدا،ج (  خرج و مبلغ آن را مشخص می کردندعلت



 

و   20 × 12 – 15 × 7– 10 × 7است و اندازه  اسناد در ابعـاد   رنگ و زرد فرنگی و به رنگ هاي قهوه اي کم  

 در دیوانیـان مـاهر   مـستوفیان و  محررین ووجود  ازنشان  ،اسناد زیباي نوع نگارش بسیار.   می باشد     33 × 21

   .می باشداین عرصه 

نظـام تـشکیالت    رابطـه بـا    دریجـامع  می توان اطالعات بـسیار    شیوه چیدمان آنها   بررسی نوع محاسبات و    با

 ستوفیان و مـ  ،منـشیان  نحـوه کـار    بـا  همین طور  و دست آورد ه  قاجاریه ب  عصر درمالی ایران    ، دیوانی و  اداري

خاصـی   که داراي قواعد روي یکدیگر گرفتن اوراق بر خرج ها، نوع قرار همچنین نحوه  درج جمع و  حرران و م

نظام  فوق می توان به نماد     گرفتن تمام موارد   نظر در که با  شد غیره آشنا  نوع خط، فصل بندي مطالب و      ،است

  . کرد اداري ایران آن دوره دست پیدا

  

   اطالعاتی اي  و ارزشهمحتوا - ب

 حـین کـار    در،ایـن مـالك تقـسیم بنـدي    .  موضوع اصلی تقسیم بندي کـرد چهارمی توان به   را مذکور  اسناد

   :ذیل است تفکیک موضوعی استخراج شده که شرح آن به قرار

 6000 غـرب ایـران حـدود     شمال غـرب و   )توپخانه سواره و پیاده ،(نظامی مربوط به افواج   مجموعه اسناد  -1

   صفحه 

  صفحه 3000   شمال شرق ایران حدود،نظامی مربوط به نیروي سواره نظام منطقه مجموعه اسناد -2

 صفحه  1300 تشکیالت قورخانه حدود -3

   صفحه 400 تیوالت حدودنحوه اداره  خرج و جمع و اسنادمرتبط با -4

 فرمانده هـان  میمربوط به افواج نظامی مناطق آذربایجان است که شامل صورت اسا      اً  اکثر  اسناد قسمت اول 

 و نوع سالح ها     ،تجهیزات نظامی، نوع لباس    سالح و  خرید و مخارج مربوط به تعمیر      ،سربازان ، مواجب   ارشد و 

  . به مناطق مرزي می باشد هزینه اعزام آنها

  :به شرح ذیل است  ان با توجه به نام آنها در اسناداسامی فوج هاي نظامی منطقه شمال غرب و آذربایج

فـوج توپچیـان    -)  ق1295(اره نظام شاهسون ایل قورت بیگلو به فرماندهی حسینقلی خان میرپنجـه      فوج سو   

فـوج    -)  ق 1289(اصالن خـان سـرتیپ         ، فوج توپچیان خرقانی   -  ) ق 1298(، نصرت بیک وکیل     طایفه مقدم 



 

 ،توپخانـه مقـدم   توپچیـان فـوج مخبـران        -  ) ق 1299( محمدکریم بیک یاور    ،  توپچیان طایفه مقدم ساوجبالغ   

حـسام    ، فوج اول خاصه-محمدقلی خان سرکرده   ،مشکین سواران شاهسون    -  ) ق 1299(بیوك خان سرهنگ      

وج فـ  -)  ق1295-99( اسداهللا خان یاور  ، فوج توپچیان اتریشی- فوج اول توپخانه بهارلو       - ) ق 1297(الدوله    

فـوج   –)  ق 1295( ، آقاخـان سـرتیپ        بریـزي  فـوج چهـارم ت     -)  ق 1299( محمدبیک یاور  ،توپچیان  مرندي  

 –نعمت اهللا سرهنگ فوج دوم توپخانه طایفه تبریـزي ، صـفرعلی سـرهنگ        ،توپچیان طایفه مرندي وخلخالی   

 ،وج بهـادران توپخانـه طایفـه بهـارلو    توپچیـان فـ       - ) ق 1303( نجف قلـی خـان ایـل بیگـی           فوج ایل بهارلو،  

، فـوج نهـم خـوي    -  ) ق1298 (هم بهادران، شیخ علـی خـان سـرتیپ     فوج د -  )ق1295( الهوردیخان سرتیپ     

فوج سواره طایفـه   –)  ق1298(، تقی خان سرتیپ      فوج پنجم طایفه خوي    -  ) ق 1298 (میرعلی خان سرهنگ    

 فوج هشتم شقاقی، حسین علی خان جنرال آجـودان  -  ) ق1294(یوسف علی خان سرکرده      ،دلیکانلوي شقاقی 

بیـوك خـان     ، فوج پـنجم شـقاقی   -  )ق1296(  بیوك خان یاوردوم     ،اقیوج ششم شق   ف -  ) ق 1297( مخصوص  

 فوج ششم اقبال تبریـزي قـراول     -  ) ق 1296 (محمدرضاخان سرهنگ  ، مخبران شقاقی   فوج -  ) ق 1297(یاور  

  فـوج  -  ) ق 1288(  فـوج قهرمانیـه ،شـیرعلی سـلطان          - ) ق1299(خاصه شاهی ابوابجمعی شـجاع الـسلطنه        

 فوج توپچیان   -  ) ق 1290 (محمودخان یاور   فوج جدیدافشار،  -  ) ق 1291(  خان باباخان سرتیپ    ص افشار، اخال

 1296(محمدرضـاخان سـرتیپ      فوج اول توپخانه طایفه افشار،        - ) ق 1296(طایفه افشار، رجبعلی خان میرپنج      

محمـدباقرخان     ارومـی،  ره افـشار   فـوج سـوا    -)  ق 1297(نایب اول    محمدآقا   فوج بهادران طایفه افشار،     -) ق

   توپچیـان فـوج بهـادران افـشار و اول طایفـه افـشار،      -اقبال الدولـه  ، فوج هشتم افشارتومان اول  - ) ق 1295( 

 فـوج پـنجم     –قزوین ابوابجمعی محمدخان امیرتومـان       جدید  افواج قدیم و   -  ) ق 1294( رجبعلی خان سرتیپ    

  فوج گرمرود- فوج طایفه ارونقی - فوج مخبران ماکویی     -مراغه   فوج مظفر  -فوج کرکر  -ایالت قراچه داغی    

 فـوج سـربندي ،     - فوج سوادکوهی، ابوابجمعی میرزاکـریم خـان سـرهنگ           - فوج توپچیان  طایفه گروسی       -

 فـوج  -محمـدباقرخان سـرهنگ      فـوج عـرب وعجـم بـسطام،    -ابوالفتح سرهنگ ابراهیم خان سـهام الملـک       

  . فوج کمره فوج مالیري و -فوج طایفه لک -تیپ ابوالقاسم خان سر  ،دماوندي

بـرخالف فـوج     این فـوج هـا    .است  ) خراسان  ( مربوط به افواج منطقه شمال شرق کشور       اسناد، قسمت دوم 

اي سواره نظـام نیرومنـدي بـوده    این منطقه دار گویا .دنسواره نظام می باش غرب ایران اکثراً  هاي آذربایجانی و  

    :می باشدبه شرح ذیل ه زه نظام این حوسواري  اسامی فوج ها.است



 

 جمعـی عطـاء اهللا خـان وعلـی     ، فوج سواره تیموري-  ) ق1291(جمعی حاجی آزادخان    ،فوج سواره کوهستانی  

یوسف خان     ،سواره هزاره    - )ق  1291(جمعی محمدحسن خان کوهستانی        ، سواره هراتی  - ) ق 1291(مرادخان  

 - سـواره چنـارانی   -  ) ق 1290( سعادت قلـی  خـان          ، سواره سبزواري  -سواره سرجامی       - ) ق 1291(سرتیپ    

 -  ) ق1290(  علی نقی بیـک یـاور    ، فوج قرایی درساخلوي سرخس -  ) ق 1290( سواره رادکانی، محمدرضاخان  

 سـواران   -  )ق1290( جمعی گـل محمـدخان         ،سواره بجستاتی  -)  ق 1290 (جمعی عبداهللا بیک      سواره عمارلو، 

سـواره   -) ق1290(جمعی رسـتم خـان         ،سواره چوالیی  -  ) ق 1290(جمعی علیخان بیک بهادري      ،باديجیم آ 

 سـواره سـنگ     -  سواره کنه بیست   - سواره طوسی    - سواره میامی    - سواره باخرزي    -سواره خوافی    -درگزي  

 سـواره دزداب  -  سواره مزدورانـی - سواره قوچانی    - سواره تیموري    -سواره کالتی    - سواره بجنوردي    -بست

آنچـه  پیاده نظام هاي این منطقـه برحـسب    .  سواره مزینانی  ی و  سواره کابل  - سواره ثموري    -سواره طبسی    -

         :از که دراسناد آمده عبارتند

(  عباس خـان سـرتیپ   ،ترشیزيپیاده نظام ، ) ق1280(  به فرماندهی حیدر قلی خان سرتیپ   نیشابورپیاده نظام   

کنـار نـام    شـده در  اسامی فرماندهان ذکر .)ق1282( امیرعلم خان حشمت الملک ،نظام قاینی و پیاده    )ق1283

  .و فقط جهت مثال آورده شده است افواج، مربوط به همان سال می باشد

بوط بـه همـین فاصـله زمـانی مـی           کور مر ذنظامی م  دوره قاجاریه به خصوص بین سالهایی که اسناد        اواخر در

ي بـراي اهـالی   یادافغانی مزاحمت هاي ز اشرار بلوچ و  ال شرقی کشور، ترکمانان و    شم درقسمت شرق و   ،باشد

 و می نمودنـد   داقتصادي فراوانی به مردم وار     مالی و  ضررهاي جانی و   باحمالت خود  و می کردند  منطقه ایجاد 

منـاطق  بـه ایـن    نقاط ایـران ازجملـه آذربایجـان را        مواقع فوج هاي نظامی دیگر     اکثر حکومت مرکزي هم در   

اغلـب اسـناد ایـن    . بپردازندمهاجم به مقابله  اشرار سیستانی با همکاري افواج خراسانی و   با گسیل می داشت تا   

 ، مخصوصاً سرخس و درگز می باشـد آذربایجانی به منطقه شمال خراسانمجموعه مرتبط با قشون کشی افواج   

مـدیریت اسـناد،    (پیـروز مـی شـدند    جنگ ها  این که هدف اصلی آنها درگیري با ترکمن ها بود و غالباً هم در            

هـت توفیـق در    درمیان اسناد احکام و فرامینی موجود است که به فرمانده هان ارشد بـه ج . )92766سندشماره  

، آرشـیو اسـناد آسـتان قـدس رضـوي      (شـده اسـت   ن هاي طال و نقـره اعطـاء     نشا ،جنگ و شکست ترکمانان   

  . )92595سندشماره 



 

اساس شیوه هـاي نـوین آن        یک انتظام خاصی بر     ایران تحوالتی صورت پذیرفت و     ارتش  ق در  1268درسال  

 ،برطبق این تقسیم بنـدي    . ل آمد تقسیم بندي هایی به عم       ،ین معنی که درسازمان آن    ه ا ب. گرفت دوره به خود  

فـوج   فرمانـده هـر   و یازده فوج می شد تا تومان آن به تفاوت شامل چهار  ارتش به ده تومان قسمت شدکه هر        

   .)56،ص1،ج1382بابایی،( مقام سرتیپ بود

 دو   ،نایـب  دسـت وي دو    زیـر  در دسته یک سلطان و    رأس هر  در  و  یا دسته تشکیل می شد      رسد ج از ده  فو هر

 خرج فوج و فوج یک مشرف یعنی ناظر    هر در .سرجوخه مشغول به خدمت بودند     چهار وکیل و  چهار   ،بیک زاده 

 نمـودار  این تقسیمات باتوجه بـه      .)55،ص1،ج1382 بابایی، (                                 داشتند منشی قرار  چهار

  .اندکی تغییرات جزئی به خوبی قابل مشاهده است با فوج ها تشکیالتی بدست آمده از

فـوج   کل نفرات هر   تعداد نظر، افواج مجموعه مورد    پرسنلی به دست آمده از     نمودارهاي نمونه از  بررسی چند  با

 .دسـت نبـود   یـک  دسته هـا  بود، حتی تعداد متغیر  نفر900 الی 800یعنی بین  نمی رسد نفر نصاب هزار  حد به

  :عامل اصلی توجیه شود چند درست  تواناین مسئله می

  فوت سربازان یا فرار -1

 امکانات بودجه و کمبود -2

  دوره قاجاریه اواخر بی نظمی ارتش ایران در -3

 

   : به محتواي اطالعاتی  اسناد مذکور به شرح ذیل از این قرار می باشدتوجه تشکیالتی یک فوج با ساختار

 که به ترتیب عبـارت بودنـد   داشتند نظامی قرارمناصب عالی  سپس دیگر رأس هرم یک فوج مقام سرتیپ و  در

کیـل بیـرق    و سرکرده، وکیل باشی ، ماجور،  تحویلدار،  بیرق دار،    ،آجودان   ،مشرف   سرهنگ، سرشته دار، یاور،     :از

  .انجام می دادند را نایب دوم که هر کدام وظایف خاص خود  نایب اول و  ،زادهبیک   ،بیدق یا

  : بود این قرار نفرات آن  از داشت که تعداد ، دسته موزیکانچی قرارصاحب منصبان از ردیف بعد در

نی زن بـین        -     نفر  2 زن  سنج     -      نفر15  الی 12طبال بین      - نفر     9 الی  7شیپورچی بین   

   نفر15 تا 12

اربـاب مناصـب   . دارد رأس آن مقام سلطان قرار  دسته بهادران قرارداشت که در     یا دسته موزیکانچی رسد   از بعد

به چهار جوخـه   دسته فوق خود. وکیل پنج نفر نایب دوم و یک نفر  ،یک نفرنایب اول   از این دسته عبارت بودند   



 

 20نفرات تحت فرمانـدهی وي بـین    داشت که تعداد   جوخه یک سرجوخه قرار    رأس  هر   ه در ک تقسیم می شد  

  .  نفر بود25الی 

  نفـر 90 الـی  80دسـته بـه    نفرات هر تعداد .داشتند ششم قرار دسته بهادران به ترتیب دسته هاي اول تا       از بعد

 از دسـته بعـد   اربـاب مناصـب هـر    .شتدا دسته بهادران مقام سلطان قرار دسته به مانند  رأس هر  در. می رسید 

اربـاب مناصـبش چهـار جوخـه      از دسته بعـد  هر. مقام وکیل داشت  نفر5  مقام نایب و2مقام سلطان به ترتیب   

تـشکیالت یـک     ردیف آخـر   در نهایتاً. برعهده داشت   نفري را  25 الی   20داشت که سرجوخه فرماندهی نفرات      

آرشـیو   (.بـود  دسته هـا  داشت که چارت پرسنلی آن هم به ماننددیگر    قرار  )واحدمخابراتی   (فوج، دسته مخبران    

در هـر فـوج سـمت هـا و مـشاغل             ) پیوسـت  1نمودارشماره   ) (92906شماره   ، سند اسناد آستان قدس رضوي   

که نام و خالصه شـرح وظـایف آنهـا بـه      خدمت بودند به   سربازان مشغول  دیگري هم وجود داشت که در کنار      

  :شرح ذیل بود

  .)572،ص1341بادي،آاستر( انتظام دادن به افواج  و پل ها شوارع و طرق و  مأمورین حفاظت از:قراول

ــد :یــساول ــه اشــخاص و شــاه را کــه اوامــر کــسانی بودن تکمیــل ( دســته هــاي نظــامی مــی رســاندند  ب

  .)86،ص1همایون،ج

 و  مـی کردنـد  سـربازان جلـوگیري   فـرار  از و داشـتند  قـرار  پشت سـرپیاده هـا   به هنگام جنگ در    :نسق چی 

 سـردادور، ( بـود  وظـایف آنهـا    دیگر از نیز تأمین امنیت معابر   حفاظت اموال و   همچنین مسئولیت نظم قشون و    

  .)280ص

بخـش   نظـام سـربازگیري در  . متفاوت بـود  یکدیگر سواره نظام با سیستم پیاده نظام و   در نظام سربازگیري 

خـود،   بـرآورد درآمـد   که متناسب با   بود هدطایفه متع  یا روستا هر ،ساساین ا   بر .نام داشت  »بنیچه«پیاده نظام   

 ایران اعمال می شد     این قانون درسراسر   .)هژذیل وا  فرهنگ معین، (  تأمین کند  پیاده نظام را   نیاز سربازان مورد 

معـاف   دادن سـرباز  عمـده از  مالیات برزمین وضع نشده بود؛ به طـور     مناطقی که درآنجا   ولی اراضی سلطنتی و   

  .بودند

 جیـره  نامشان براي خدمت نظـام ثبـت مـی شـد     و می رفتند سربازانی که مطابق نظام بنیچه مشمول به شمار    

 ، یعنـی در   مستقیم توسـط روسـتائیان     غیر که به طور   دریافت می کردند  » خانواره«خانوادگی ساالنه موسوم به     



 

 ین خدمت متـوفی و بازانی که درحسر. تأمین می شد ،طریق  مالیاتهاي ارضی که به دولت می پرداختند        واقع از 

طوسـی،تاریخ  ( جایگزین وي می نمودنـد     می بایست شخص دیگري را     روستاي آنها اهالی   می نمودند،    فرار   یا

   .)89،ص1369معاصر،

زیـادي    تعـداد  اسناد آستان قدس رضـوي     آرشیو در مجموعه هاي نظامی موجود    دیگر این مجموعه و   اسناد در

 در ریـش سـفیدان نوشـته و    دیگـر  یا و خطاب به کدخدا زارعین یک روستا و عایاکه ر می باشد عریضه موجود   

همچنـین داراي   و اعتـراض داشـتند   توجه به وضعیت معیشتی خود دادن سرباز با عدم توانایی اشان در   رابطه با 

ان آرشیو اسناد آسـت  (ن پرداخت خانواري به سربازان است  که محتواي آ   یکسري قبوض اعالم وصولی می باشد     

   .)54033و1455ه  سند شمار قدس رضوي،

 رهبران و فرماندهی  تحت   فرادیعنی ا . ماندهی شده بود  ایالتی ساز  اساس قواعد  برایران   نیروي سواره نظام  

 تمامـاً  ایـن نیروهـا  . تهیه مـی کردنـد    را تجهیزات خود  اسب، اسلحه و   شخصاً و خدمت می کردند   رؤساي خود 

 محـل اسـتخدام خـود    نام ایل یا کدام با هر معموالً و خدمت می کردند ودنواحی محل سکونت خ    و درحوزه ها 

 شـوارع  پلیس حـافظ طـرق و    یا،» قره سوران«به صورت دائمی به عنوان      این نیروها  برخی از  .شهرت داشتند 

 دسـته غـالم   : دسته تقسیم مـی شـد    نیروي سواره نظام به دو    .  استخدام  می شدند   ) هژ وا  ذیل ،فرهنگ معین (

 100 هـر  فرمان یـک ده باشـی و       زیر  سوار 10 هر می شد و    سوار 400شامل   و مخصوصی بود  ب که گارد  رکا

تحـت فرمـان یـک       تن آنها  هزار که هر   دسته غالم سوار   وبه فرماندهی یک یوزباشی خدمت می کردند         سوار

   .)111،ص1367ورهرام،(تحت امر وي بودند سرجوخه  2  وکیل و 2 نایب و2 سلطان بوده و

مربوط بـه حـوزه خراسـان مـی          آورده شد  نام آنها  که قبالً  فوج هاي سواره نظام این مجموعه همان طور        کثرا

 درنظـام ،   طوایف خراسـانی حاضـر     ، اطالعات جامعی درباره ایالت و     آن توجه به حجم زیاد    با این اسناد . باشند

، تیـره   پوشـش آنـان    ، نوع سـالح و     شان نام فرماندهان ،میزان مواجب دریافتی     تعدادنفرات، آنها، منطقه تمرکز 

 محققـان و   اختیـار  در نوع ملیت آنهـا    جنگ و  ، شیوه اردوکشی و   ) فرمانده  ( ن  اریش سفید  هاي  یک طایفه و    

  .می دهد پژوهشگران قرار

 ،، قـدیمی  سـالح هـاي نظامیـان    که اکثـر   می توان پی به این مطلب برد       بانگاهی گذرا به اسناد    : تسلیحات

 بـر  که مـسئولیت ایـن کـار    مت پیدا می کردند   مرّ و به تعمیر  گاهی نیاز  چند از هر و ده هستند فرسو مستعمل و 

 ،ایـن دوره تفنـگ هـاي فتیلـه اي          در توجه بـه اسـناد     استفاده سربازان با   سالح هاي مورد  . عهده قورخانه بود  



 

آرشـیو اسـناد   ( سـت ن ا مگـزی  ، بـردان و   چخماقی، اشنایدر، مارتینی، روسی، ورندل، پروسی، گاللین ، شاسپورت        

  . )92949 سند شماره آستان قدس رضوي،

تـوپ   ، زنبـورك و ده قرارمی گرفت می توان به شـمخال استفا ازجمله سالح هاي سنگین که دراین زمان مورد       

یک شـمخالچی مـی   . سنگین بود بسیار این تفنگها.  شمخال را، شمخالچی می نامیدند حمل کننده   . اشاره کرد 

 روي آن بینـدازد  بـر  موقـع تیرانـدازي ، سـنگینی تفنـگ را      کـه در   حمل می کـرد    خود  با شاخه اي  بایست دو 

  .)509،ص1354سردادور،(

 شـتر،  بـاالي جهـاز    این سالح بر  . که نوع کوچک توپ محسوب می شد       سري سالح هایی بود    زنبورك هم از  

قـسمت   در زنبـورك  و   فتیله   قسمت راست شتر   در. بسته می شد   باالي استخوان کتف شتر    بر روي یک محور  

عقـب   پشت این دسـتگاه روي زیـن در    زنبورکچی در . می کردند  آویزان   گلوله را  چپ آن کیسه هاي باروت و     

  .سوي دشمن مـی رانـد  به  همین شکل    به هنگام جنگ با    می گرفت و   را شتر مهار و می شد  سوار کوهان شتر 

 شتر و خواباند می   زانو چهار را اشاره پا، شتر   کچی با زنبور یا شود، شترسوار  زمانی که می بایست تیراندازي آغاز     

ــا   ــه ی ــورت پای ــه ص ــوپ در  ب ــراده ت ــد  ع ــی آم ــلیک را  م ــورکچی ش ــاه زنب ــرد  آنگ ــازمی ک ــل  (آغ تکمی

  .)68،ص1،ج1376همایون،

که  می شدند جاه ب جا قاطر  یا اسب و  اتریشی بودکه با   توپهاي فرانسوي و  ا ً وپخانه ایران هم دراین دوره اکثر     ت

 و نقل آنها، پرداخت کرایـه بـه مکـاري هـا           توپها، هزینه حمل و     درباره تعمیر  زیادي بسیار  اسناد ین رابطه   ا در

  .) 92880   و92880، سند شماره   آرشیو اسناد آستان قدس رضوي (می باشد اسامی توپها موجود

، )نوعی پارچه پـشمی  ( ام ماهوتی   هان در این دوره از جنس تم        لباس سربازان و فرماند       :پوشاك نظامیان   

 داراي چکمه و نیم چکمه هاي چرمی،        این سربازان   همچنین . فلفل نمکی بود    و هوتی ، متقالی، کرباسی   نیم ما 

مـدیریت   (.به عهده قورخانـه بـود      که وظیفه تهیه آنها    کرمانی بودند شال  ، زانوبند، کیف، کاله و      کمربندفشنگ

مأموریـت  اعـزام  زمان  اي نظامی داراي خیمه هایی بودندکه در فوج ه  ) 92552 و   92520اسناد ، سند شماره       

، تحت عناوین سـرهنگی، یـاوري، قلنـدري        چادرها یا این خیمه ها  . آن استفاده می کردند    به مناطق مختلف از   

، سـند شـماره     آرشـیو اسـناد آسـتان قـدس رضـوي       (آمده است  اسناد در) داروخانه  (چادر داوخانه    چهارچوب و 

92910( .  



 

شـش ماهـه دریافـت مـی         یـا  به صورت سه ماهـه و      مستمري خودرا   سربازان حقوق و   :جب ومستمري موا

نقـره   و نشان هاي طـال  ، رتبه و  که بستگی به درجه    پایه مقیاس متغیري بود    بر  پرداخت مواجب  میزان. داشتند

 داراي درجـات  ولی افـسران   می گرفتند  را نصف حقوق خود   ،می شدند  سربازانی که بازنشست    . دریافتی داشت 

پایین بودن   پرداخت شدن مواجب و    گاهی عواملی همچون دیر   . دریافت می نمودند   را کل حقوق خود   غالباً باال

مجموعه هـاي    این رابطه گزارش هاي فراوانی در       که در  غارتگري نظامیان می شد    مبلغ آن منتج به شرارت و     

  .) 5419 و 54260سند شماره ي، آرشیو اسناد آستان قدس رضو( می باشد نظامی موجود اسناد

این منبـع ، مالیـات    از غیر و  بنیچه بودنظام سربازان، تأمین مواجب   هايمحل یکی از    شد ذکر که قبالً  طورهمان

. بـود  جمله حقوق آنها منابع تأمین هزینه سربازان از   دیگر خالصه جات هم از    جمع آوري شده ازامالك تیولی و     

که مربوط به فـوج زنگنـه       است موجود اسناد ، طوماري در  واجب دریافتی نظامیان  میزان م  از براي آگاهی بیشتر  

 بـا  را ، میزان مواجب دریـافتی آنهـا  سربازان ضمن درج اسامی صاحب منصبان و   این سند  در. می باشد خراسان  

  ق آورده شـده کـه      1281سه ماهه اول سال     ر  د درنظرگرفتن نشان هاي افتخار    رعایت سلسله مراتب نظامی و    

   )92863، سند شماره   آرشیو اسناد آستان قدس رضوي(: ذیل است شرح آن به قرار

 / تومـان  60 مـشرف  / تومـان  30) سـرگرد ( یـاور /دینـار  800 تومان و129محمدرضاخان سرتیپ فرمانده فوج  

 /دینـار 125  تومـان و 7 تحویلـدار /دینـار  500  تومـان و  9 بیرقدار/دینار 300  تومان و 15) بانشان طال (آجودان  

 1500و  تومـان  4 بیـک زاده  /دینـار   3700 تومان و4) نشان نقره ( وکیل باشی   /دینار  9375  تومان و  5ماجور  

 2 نـی زن باشـی   /دینار 9450و  تومان 2) نشان نقره (  شیپورچی /دینار 2500 و   تومان   2 وکیل بیرق      /دینار  

  نایـب اول  /دینار2500و  تومان 14) سروان(لطان  س/دینار  3250و   تومان   3 طبال باشی    /دینار  9450و  تومان  

 1) سـربازان عـادي   (بقیه نفرات   تومان و2 سرجوخه /دینار1250و  تومان  4نایب دوم   /دینار  1250   و  تومان 7

  .دینار1500 وتومان 

نظـامی   امـور  مرتبط با  مراکز قورخانه یکی از  .  می باشد  تشکیالت قورخانه  اسناد مربوط به     قسمت سوم 

رتبه وزارتـی اداره مـی    این اداره توسط یک مقام غیرنظامی با. موجود می باشد مذکور اسناد در فور که به و   بود

  :از وظایف آن عبارت بوداعم که  شد

حمـل   لبـاس و  ، تهیـه پوشـاك و    تجهیـزات  برخی از  تعمیر ، ساخت و  ادوات نظامی  ، مهمات و  تسلیحات  خرید

 در بـود  تهـران کـه مرکـز      قورخانه عالوه بر   )59سی،تاریخ معاصر،ص طو( اردوها تجهیزات نظامی در   وسایل و 



 

، شـیراز،  همچون گرگان، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، خوي، خرم آباد، کردستان، مشهد، سارينقاط ایران    دیگر

مجموعـه مـذکور     اسـناد .)54062ه  سند شمار ،آرشیو اسناد آستان قدس رضوي( تبریز شعباتی داشت   و شوشتر

تـشکیالت داخلـی آن    وظایف و  می توان با   این اسناد مطالعه   باکه   قورخانه آذربایجان می باشد      تعلق به م اکثراً

 آنها، صنعتگران مسؤلیت انجام یک کـاري را    یک از  هر چندین قسمت تشکیل شده که در       قورخانه از  .شد آشنا

  )   54068ه  سند شمار ،  رضويآرشیو اسناد آستان قدس( :ذیل است دسته هاي فوق به قرار. عهده داشتند بر

دسـته چاشـنی    ،پرکـردن گلولـه هـا    دسته بستن کیسه هـاي تـوپ و    ،  نقل تجهیزات    حمل و  دسته باربندي و  

 دسـته تفنـگ   فـشنگها، چاشـنی گذاشـتن      ، پرکردن و  دسته فشنگ سازي   ،)باروط کوبی   (دسته مهران    ،سازان

سـراجی   دسـته  ،)مراسم ها هاي الوان توپ درمخصوص شلیک گلوله (دسته آتشبازي    ،چخماق سازي  سازي و 

،  دسـته نجـاران  ، دسته ریخته گـران ،دان دسته حداّ،حاصل کار  دسته انبار ، دسته انبارداري تفنگ   ،) زین سازي (

 آنچـه کـه از    . دسته دواتگران  وشیپورسازان    دسته طبل و   ،دسته قداره سازان  ،   دسته نقاشان  ،دسته طرقه سازان  

بـراي افـواج    چادرهـاي نظـامی را   ست که قورخانه حتی مـسئولیت تهیـه لبـاس و    این ا  استنتاج می شود   اسناد

 بـرس و موتورهـاي چـرخ    ،قبیل دستگاههاي پـرس  الزم به ذکراست که تأسیسات قورخانه از     . برعهده داشت   

  .شده بود فرانسه واردو اتریش  از بخار

 و قورخانه توسط صنعتگران تولیـد     که در  ) فشنگ تفنگ و تجهیزات اصلی مثل     از غیر (جمله وسایل جانبی     از

   : نمود ذیل اشاره می توان به موارد می شد تعمیر یا

ـ   کردن لوله اهرم، سمبه، مال بنداسـب     جهت باز  سمبه دوسرحلقه دار   رزین ، سـینه بنـد،   ، قنـداق ، توشـکچه زی

، گلوله اروت کش برنجی چاشنی کش، چاشنی کوب، ب     ،درجات نظامی، زانوبند، مال بند     کیف،،زنجیر، گلن گدن  

، اتریشی، رکاب توپ، ماسه کوب  آهنی، تخته گلوله ریـزي   فرانسه و،، کفگیرگلوله ریز، فانسقه طرح    چوبی گیر

  .غیره  حلبی و چاشنی دان مسی و

اصـناف   سـپس  ، ارباب مناصـب و رأس آن یعنی در .تشکیالت افواج نظامی بود  مانند بهتشکیالت قورخانه هم 

 نمـودار . بـود  مقام سرتیپ عهده دار     سرپرستی قورخانه را   .داشت بعد قرار رده هاي    کارکنان در  دیگر و صنعتگر

  :به شـرح ذیـل اسـت    مجموعه مذکور توجه به محتواي اسناد     ق با  1298سال    قورخانه آذربایجان در   کارکنان

   )92504، سند شماره آرشیو اسناد آستان قدس رضوي(



 

 1،  نفروکیــل8 نفرنایــب دوم، 8،  نفرنایــب اول2 نفرسـلطان،   6،  نفریــاور4 نفرسررشــته دار، 1،  نفرسـرتیپ 1

   .کارکنان دیگر و  نفرصنعتگر63و مشرف نفر

  حـوزه  خـرج مربـوط بـه امـالك تیـولی          جمـع و   ، کتابچه هاي دستورالعمل دیـوانی و       اسناد قسمت چهارم 

دولـت بـه     طـرف پادشـاه و   آن ازهزینـه   و کـه درآمـد   تیول به زمین هایی گفته می شـد   . آذربایجان می باشد  

ایـن  ) هژذیـل وا  فرهنگ معین،( .می گردید حقوق آنها واگذار به ازاي مواجب و ابراز لیاقت یا اشخاص به خاطر  

دسـت صـاحب منـصبان     در غالبـاً  این زمین ها. دوره قاجار ادامه داشت    اواخر تا دوره ایلخانان شروع و    رسم از 

 به این امالك هرساله مالیات دیوانی تعلق می گرفـت و  . آذربایجان بود  نفذاشخاص مت  ، تجار، مالکین و   نظامی

  .بودکه دولت می توانست مواجب وحقوق نظامیان راپرداخت نماید درآمدهامحل همین  از

، شـیوه واگـذاري    نحوه اداره امـالك    ارتباط با   اطالعات مفیدي در   ،این قسمت  اسناد مکاتبات صورت گرفته در   

بـه   آمـده و  ازجمله امالکی کـه نـام آن دراسـناد   . جمع وخرج ها می دهد و وه وصول مالیات ها  شی اجاره آنها و  

   :ذیل اشاره نمود می توان به موارد اشخاص مختلف واگذارشده بود

قراچـه    قریه سنگ از،چه داغ تیولی میرزامحمدعلی مجتهد   قریه قرا  ،خوشنویس خسرو  قریه طاران تیولی میرزا   

رفیـع خـان مـستوفی خاصـه      تیـولی میـرزا   قراء گرمرود زردین سفلی و  ،خان تفنگدارباشی اغ تیولی میرحسن    د

 امالك خالصه دیـوان اردبیـل تیـولی حـسنعلی خـان       ،دستن سلماس تیولی محمدفتحعلی خان     قریه کر  ،سرکار

 احمـد   قـراء سـاوجبالع تیـولی میـرزا        ، قریه کالله تیولی میرزاصادق خان       ،  آجودان مخصوص  و سرتیپ افشار 

  . چلیک مراغه تیولی حاج محمدتاجر قاضی و

 مـورد  احکام سپهساالراعظم در   فرمان هاي شاه و    ، سواد شدهاهمیت مجموعه خریداري     با مهم و  ازجمله اسناد 

تعریـف آن  ( که به صورت فرد اعطاي نشان می باشد ، ارتقاء درجه و   نتصاب اشخاص به سمتهاي نظامی گري     ا

گرفتـه    نظـامی قـرار  خرج هـاي  جمع و وجزء کتابچه هاي دستورالعمل دیوانی  رد)   آمده است مقالهدرابتداي  

  نفـره از چهـار  گـروه  دودومـی صـورت اسـامی     و) 92998، سند شماره آرشیو اسناد آستان قدس رضوي  (است  

آرشـیو   (به عهـده داشـتند   انگلیس را رانسه ونظامیان است که تحت عنوان قراول محافظت کنسولگري هاي ف   

  . )92983، سند شماره ستان قدس رضوياسناد آ

  

  



 

  سخن پایانی

 رابطـه بـا   روشـن در  جـامع و   بـسیار بـودن اطالعـات   به جهت دارا   که مجموعه مذکور   پایان بایست افزود   در

مـی   به فردترین مجموعه هاي حـال حاضـر        منحصر یکی از  نوع خود  دوره قاجاریه در   وضعیت ارتش ایران در   

  .جلب نماید به خود پژوهشگران این عرصه را ن وعالقمندا که می تواند باشد

 در موجـود  (مجموعه هاي مرتبط     دیگر و مجموعه حاضر  اسناد تکیه بر   پژوهش با  جهتموضوعات پیشنهادي   

  :می باشد ذیل شرح به)   استان قدس رضوي و مطبوعاتاسنادمدیریت  آرشیو

، » دوره قاجاریـه   اواخـر  عیت ارتـش ایـران در  وض «:مثل، قابل ارائه می باشند طرح موضوعاتی که درقالب    -1

  .» شمال شرق کشور وضعیت امنیتی شرق و«، » تشکیالت آن  معرفی قورخانه و«

، »چـارت تـشکیالتی افـواج نظـامی      سـازمان و «؛ شـامل  قابل بررسی هستند موضوعاتی که درقالب مقاله   -2

 نقش طوایـف در   «،  » ظایف آنها  شرح و  می و معرفی مناصب نظا  «،» اداري دوره قاجاریه     تشکیالت دیوانی و  «

تـسلیحات نظامیـان    نوع لباس و« ، » اصطالحات رایج نظامی دوره قاجار «،  » قاجاریه   تشکیالت نظامی عصر  

  .» دوره قاجاریه 

  

  )1نمودارشماره : (سازمان تشکیالتی یک فوج : پیوست

  

  )فرمانده فوج ( سرتیب -1

 -  مـاجور - تحویلـدار  - بیـرق دار   - آجـودان    - مـشرف    -ررشـته دار   س -  یـاور  -سرهنگ  (  ارباب مناصب    -2

  ) نایب دوم - نایب اول - بیک زاده - وکیل بیدق -وکیل باشی  -سرکرده 

  )  سنج زن – نی زن – طبال –شیپورچی (  دسته موزیکانچی -3

  

  

  ←)  وکیل –نایب (  ارباب مناصب ←) فرمانده (  سلطان ← دسته بهادران -4

   

 سرجوخه :  جوخه اول -
   جوخه دوم -
   جوخه سوم  -
  جوخه چھارم-



 

    

  ←)  وکیل–نایب ( ارباب مناصب ←) فرمانده ( سلطان ← دسته اول  -5

 
 

    
  
 
 
   ←)  وکیل -نایب(  ارباب مناصب ←) فرمانده ( سلطان ← دسته دوم-6

 
  
  
  
 
  
  ←)  وکیل–نایب ( ارباب مناصب ←) فرمانده ( سلطان ← دسته سوم -7
  
  
  
 
  
       ←)  وکیل -نایب( ارباب مناصب ←) فرمانده ( سلطان ← دسته چهارم-8

 
  
  
  
  
  ←)  وکیل –نایب ( ارباب مناصب←) فرمانده ( سلطان ← دسته پنجم-9

 
 
 
 
 
  ←)  وکیل –نایب ( ارباب مناصب ←) فرمانده (سلطان ← دسته ششم -10

 
  
  

 سرجوخه :  جوخه اول -
   جوخه دوم -
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 سرجوخه :  جوخه اول -
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  ←) وکیل-نایب (← ارباب مناصب ←) فرمانده ( سلطان ← دسته مخبران -11
     

  : خذآم منابع و
  

  .انجمن آثارملی :  تهران. به اهتمام حسین انوار. جهانگشاي نادري ).1341(مهدي  ،باديآاستر
  .آشیان : تهران. تاریخ ارتش ایران ).1382(غالمرضا  ،بابایی

پژوهـشهاي   دفتـر  :تهـران . انتحـوالت قـشون درتـاریخ معاصـرایر        ).1376( ناصر ،نتکمیل همایو 
  .فرهنگی
  .نشر نی : تهران. جامعه شناسی نخبه کشی  ).1382(علی  رضاقلی،

  . امیر کبیر:تهران.  ناسخ التواریخ  ).1337(محمد تقی  سپهر،
  .تشرستاد ا :تهران .ران نادرسیاسی ایران دو تاریخ نظامی و). 1354( ابوتراب سردادور،

  .انجمن آثارملی: تهران. تاریخی شناخت اسناد مقدمه اي بر ).1350( جهانگیر ،قائم مقامی
  .1369، مطالعات فرهنگی مؤسسه پژوهش و: تهران. ایران مجموعه مقاالت تاریخ معاصر

  .امیر کبیر  :تهران .فرهنگ معین ).1344( معین،محمد
  امیرکبیر،  :تهران. شوکت الملک علم ).1354(محمدعلی  ،منصف
 :تهران. عصر قاجار سازمان هاي اجتماعی ایران در نظام سیاسی و ).1367( غالمرضا ورهرام،

   .معین
 .خجسته :تهران. سیري در تاریخ ارتش ایران ) .1384(میر حسین  یکرنگیان، 

 سرجوخه :  جوخه اول -
   جوخه دوم -
   جوخه سوم  -
  جوخه چھارم-


