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Abstract 

Rostam Baig is one of the Georgian servants belonging to the aristocratic family and 

apparently before Shah Abbas I and between the ages of ten and twelve, he entered Iran 

with his father, Qarabijan Baig, and it is placed in the king's special slavery. He progress 

quickly left behind, and during his years of political and military activity he was in such 

important positions as: Yasavol-e Sohbat, Biglarbaigi of Azarbayjan, Divan Baigi, 

Tofangchi Aghasi and finally, Sepahsalary of the army of the Safavid government was 

appointed in the reign of Shah Abbas I and Shah Safi. He played an important role in 

military and political progress in the area of Georgia, and as well as the war with the 

Ottoman Turks in the region of Azarbayjan and Iraq-e Arab as the commander and 

Sepahsalar of the Iranian Army, and finally in the year (1053 /1643) his loyalty was 

suspected following the conspiracies of Mirza taghi Mazandarani, Major General 

(Vazir-e A‘zam) Shah Abbas II, and brutally murdered in Mashhad. History of Rostam 

Khan, the Sepahsalar of Georgia, written by Bijan Safavikhan and he was also a 

Georgian servant in the era of Shah Soleiman as a historian, he wrote the events of his 

life as a Georgian Amir, and among the Safavid historical texts is an important example. 

He wrote this book in (1104/1692) on the recommendation of one of the Nemiri of 

Rostam Khan Sepahsalar which was called Rostam Khan and also was Sepahsalar of 

Shah Soleiman. 
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تاری    خ رستم خان سپهساالر گرجی ییک از متون مهم تاریخی است که در اواخر حکومت شاه سلیمان 

وشته شده  نبیجن    وسیلۀ شخیص به نام  به   ق.( 1104) صفوی و در اوایل قرن دوازدهم هجری

Add 7655 است. تنها نسخۀ خیط این کتاب به شمارۀ بریتانیا نگهداری یم    در کتابخانۀ موزۀ  

شمارۀ به  ی  نی  آن  میکروفیلم  و  مرکزی   3927شود  های خیط کتابخانۀ  نسخه  و  اسناد  مرکز  در 

بیجن این کتاب را به سفارش رستم خان، سپهساالر شاه سلیمان  دانشگاه تهران موجود است.  

ح حال    نوشته و اهداء کرده است.   گونه آگاه   چیاسناد و مدارک موجود ه  انیدر م  این مورخاز شر



ی هم  میدان  و احوال او یم  تیو آنچه از شخص  ست،ی در دست ن  ق  یدق است که   اشارات کوتاه  ی 

 یبرد.  تقر   خوان« نام یم  یصفو   خی    تار   جنی کتاب آمده است. او در کتابش از خود به »ب  نیدر ا
 
 با

متفاوت و در خور    ینمونه ا  یمورخان شناخته شده در عرص صفو   و مؤلفان    ر یسا  انیکه در م  نایم

آثار«   نیخود به عنوان »ناظم اخبار و راقم نوادر ا بر معرفی  یو  د یحال تأک نی. با اد ینما توجه یم

ی و همچن ی نگار«  چن  عی»وقا  ی  ده خود را ب  به نظر یم  ی   سان ینو   خ ی    تار   ۀاز طبق   ونی  رسد که نامیی

ی ب  جنیمهم است که ب  نیاست. ا   دهید   هم نیم را برقرار    نسبت مشخیص  هیصفو   خی    خود و تار   ی 

 ی برخوردار   گر،ی کند. از طرف د  یم  معرفی   هیصفو   خی    خود را متخصص تار   یامروز   ی  ساخته و به تعب

از پهلوانان نامدار در شاهنامه آمده نام او را    و یپرس گ  رانیا  یی  اساط  اتیکه در ادب  لیاص  او از نایم

   آور و متفاوت ساخته است.  نگاران شناخته شده از آن دوران شگفت   خی    تار  اسایم انیدر م

، سیایس و نظایم نیای بزرگ رستم خان که هم    به   موضوع اصیل این کتاب
ی

ح حال خانوادگ شر

اختصاص  و سپهساالر شاه صقی اول بود،  نامش رستم خان نام داشت و از شداران شاه عباس اول  

 خاندان  از  بزرگ خان رستم. یاد کرد رستم خان سپهساالر بزرگ  از او به که یم توان در اینجا   یافته

ی ن   اکانشیو ن  برد   یم  گرجستان بود و نسب به داود نتی    انیَبگرات  سلطنت    لیپشت در پشت در کارت  ی 

بوده سلطنت  و  قدرت  صاحب  قرابند ا  گرجستان  پدرش  اف  گبی  جنی .  اشر   های  زاده  از 

. اما منابع  است   کرده  خدمت یم  انگرجست  لیکارت  )ازناور( گرجستان بوده و به لوارصاب وایلنظایم

ی که ب  ی  در جنگها  زاده  بیبه نام آن نج  یصفو  و   کمی  طهماسب  و گرجستان در زمان شاه  ران یا  ی 

پس از آنکه داودخان تحت   گبی  جنی . قراباند   اشاره نکرده  مطلتی   چیلوارصاب اتفاق افتاده به ه 

به    ازناور نظایم  ک ی  گاهیدر جا   افتیگرجستان دست    لیسب به حکومت کارتطهما  شاه  تیحما

بر ش قدرت در گرجستان    ونیداود و سما  عتی یدو برادر    انیکه م   خدمت او درآمد، و در زمایی 

  زادۀ   بیکشته شد آن نج  ون یماند و چون داود به دست سما  رفت در کنار داود باف  جنگ درگ

حفظ جانشان به سمت    یآنان را برا  درنگ  داودخان پرداخته و یی   ۀاز خانواد   تی به حما  گرجی 

ی   عباس  شاه.  آوردند   پناه   کم ی  عباس  انتقال و به دربار شاه  رانیا ق. از او و همراهانش 999در سال    نی 

و   کانیکش  ءرشادت در جز   نیا  ۀرا بواسط  گبی   جنیاستقبال کرده و سپس قراب  به گریم  نیدر قزو 

 نگهبانان دولتخانه قرار داد. 



دولتخان   گبی  جنی قراب در  خدمت  سال  چند  از  دال   یصفو   ۀپس  ن  یلیبه  معلوم  به   ستیکه 

 ۀ کاخت بود، بازگشت، و به همراه خانواد   رخان وایلو الکساند  ها یگرجستان که در اشغال عثمان

 شفاه  تیروا  کی در اطراف رود کر ساکن شدند. به موجب    یوز یبه نام قرا  ای  خود در منطقه

 اش   و خانواده  گبی  جنی کوتاه، قراب  پس از مدی    است  دهیافواه و السنه« شن  تر به »توا  جنیکه ب

و همرس و سه فرزندش   رسد،  حادثه به قتل یم  نای  در   خود   و   گرفته  معاند قرار   انگرجی  هجوم  مورد 

ی ن . شاه آورند   پناه یم  یبه دولت صفو   ار یبوده پس از تحمل مشقات بس  گبی  از آنها رستم  یکی که    ی 

ی ن   یصفو  را در گروه    گبی جنی تا بازماندگان قراب  دهد  و دستور یم  رفتهیرا به حضور خود پذ   نانآ  ی 

 در گزاریسر   وسی. اولئار ند ی  قرار گ  تیو ترب  میداده تا در »اندرون« تحت تعل  یجا  غالمان شاه

به اسارت   تاندر گرجس  گ بی  یسیو ع  گیب  قیلیو دو برادرش عل  گبی  که رستم  کند   متفاوت نقل یم

 به   شدند   خواجه  آنکه  از   پس  آنها   و   فروخت  عباس  درآمدند و او آنها را به شاه  یشباز صفو   کی

.   وستند یپ غالمان شاه مجموعۀ  

 یدق  اش   که نام گرجی   گبی  رستم
 
   ا یق. در گرجستان به دن996در سال  ستیمعلوم ن  قا

ً
آمد و احتماال

ی ب ی سن  ی     ی 
ی
  فه ی شر   خاصۀ  غالمان  و   عباس  ق. به مالزمت شاه1007و در سال  ده تا دوازده سالگ

ی  فتح  از   پس  او   است،  درآمده سال داشت به مقام    جدهیکه تنها ه  ق. در حایل1012در سال  ز تیی

  ۀ و محاص   جانی آذربا  یدر مرزها  ترکان عثمایی   داتیتهد  صحبت منصوب شد. سپس در ی    ساویلی

ق. اتفاق افتاد به 1033-1036یسالها  ۀکردستان که در فاصل  بغداد و شورش اقوام کرد در نواج

که    ای نظایم یها تیدر انجام مأمور  گبی . رستم د یمنصوب و اعزام گرد   جانیسپاه آذربا یشدار 

ی   عباس  موفق بود، و شاه  ار یشد بس  حولم  یبه و  ق. 1035برده بود در سال  او ی    یتهایکه به قابل  نی 

 بی وانیبه د
ی

.  کرد   اش منصوب یک  

 ی صفو   د ی حضور داشت. پادشاه جد  ز یدر تیی   صقی   شاه  ق. و آغاز پادشاه1038تا سال  گبی  رستم

 از   اش  او را در همان سال اول سلطنت  افتی  آگاه  گبی  رستم  ی های  جانسپار و    یچون از وفادار 

ی داد و سپس مبلغ سه هزار تومان به او انعام   یبه اصفهان فراخواند و در گروه مقربان خود جا  ز تیی

 بزرگ  مادر   گمبی  فخرجهان تی تحت حما بگرای   غالمان گرجی  صقی  . در واقع در زمان شاهد ی بخش

ی بود و همچن   بگرای    انگرجی  از   خود   که  شاه نفوذ   یغالمان در دربار صفو   ۀلل  گبی  محبعیل  ،ی 



و    یو   از   گبی  قرار داشت و محبعیل  همان دو گرجی   تی تحت حما  گبی   کردند. رستم  دا یپ  یادیز 

موقع  گرجی   یزامی    خرسو  بود که  تش  تی خواسته  نام  به  دربار  در  را  ت  عیخود  بر گرد    ۀ ی  و 

صفو یدر ی )حیپدر  شاهان  رستم   میتحک  ی(  ز   گبی  کنند.  قتل  از  در   خان  نلیپس  شاملو 

  ۀ از آن مقام به درج  یاز مورخان صفو   منصوب شد. برجی   انیسپاه  یق. به مقام شدار 1040سال

 بی  وانی( و دی)سپهساالر یق. در کنار مقام شدار 1042کنند. او در سال  یم  اد ی  یسپهساالر 
ی

به    یک

تفنگخ   ی ن   یگر آقاسی   مقام  ترکان عثمایی   افت،یارتقاء    ی  وع حمالت  با شر به 1045در سال  و  ق. 

 او را به مقام سپهساالر   صقی   شاه  روان،یا
 
 حکومت    التیدر تشک  نظایم  ۀمرتب  نتری  که عایل  یرسما

ی .  کرد   ملقب  خان  بود منصوب و به رستم  هی صفو    الت یدر همان سال حکومت ا  صقی   شاه   ،همچنی 

 یگلرب یرا با عنوان ب  جانیآذربا
ی

واگذار نمود.  یبه و  یک  

هند   خان  رستم توسط  قندهار  اشغال  از  شاه  انیپس  دستور  سال   صقی   به  برا 1050در    ی ق. 

  چیق. ه1052در سال صقی  خراسان شد. اما تا مرگ شاه راه رانی بازگرداندن آن به قلمرو ا
ی

  جنیک

نامه نوشت    یبار به و   نیچند  شابور نی  از   دوم  عباس  شاه  پادشاه  آغاز   با   خان  . رستمفتاد ی اتفاق ن

ی که در غزن  انیهند  یو پنجاه هزار نفر   کصد یداد سپاه    عو اطال  از    اردو زده بودند پس از آگاه  ی 

ی و همچن شاه تخت بر  دوم عباس جلوس شاه   شابور یدر ن رانیا  انیشدن حضور لشکر  طوالیی  ی 

در   قحیط  میکه ب  سپاههمه    نیا  یزمان نگهدار   نیدر ا  ن،بنابرای.  اند   حال و متفرق شده  شانیپر 

وری    چیساکنان آن منطقه بدنبال آورده ه  یبرا  ا غالت ر  ندارد، و اگر پادشاه موافق باشد به    صی

ور   نای  در   که  شود   اجازه داده  انیسپاه شد دوباره   یزمان به اوطان خود بازگشته و هر وقت که صی

ی در خراسان جمع شوند، و اگر پادشاه ن ی موافق باشد خود ن ی  به حضور شاه   که  است مند  عالقه ی 

ف  ر یگذاشت و وز   انیدر م  اعیل  وانید  ر یوز   خان،  زاتق  ی  موضوع را با م  نیا   یشود. شاه صفو   ابیشر

ی ن متهم کرد،    یشاه صفو   هیعل  انتخی  به  را   او   و   پرداخته  خان  رستم  شنهاد ی آشکارا به مخالفت با پ  ی 

ی   دوم  عباس  و شاه  ی گلربیب  رش،یوز   ۀالقائات خصمان   ی  تحت تأث  نی 
ی

َرَچقا   یک
َ
مأمور    ا ر   خان  یمشهد ق

رستم ی   مشهد   حاکم .  کرد   خان  قتل  ب  نی  ن  خان  امی  به کمک  ع  شابور یحاکم  شب  قربان    د ی در 

  هفت و  پنجاه سن در  را  خان ق. رستم1053سال
ی
. دند ی به قتل رسان سالگ  



سپهساالر گرجی کتاب   خان  عمویم  رستم  شکل  روایی   در  و  ساده  خایل  نیر  اما  تکلفات   دارد،  از 

ن  انهیمنش نو ستیهم  ا  سندهی.  را  نیاز  از سبک  متأثر  است. در واقع    یدر دوران صفو   جینظر 

 یآم
ی

 یاز و   سطخ  یها  یو سجع پرداز   فاریس  اتیاب  ث،ی احاد  ،قرآیی   اتیجمالت کتاب به آ   ختیک
ی

  ژگ

تازه    از یامت  چیبا آثار آن دوران ه  سهینظر در مقا  نیرود، و از ا   کتاب به شمار یمنیر   مویمع  یها

تب ن  یا کتاب آورده در سه   ۀباچیدر د  سندهیکتاب مطابق آنچه که نو   ساختار .  ستیبر آن می 

دهد که او در عمل   کتاب نشان یم  یاست. اما محتوا افتهی میخاتمه تنظ کیفصل و  کیقسم و 

 یساختار هم نبوده و تقر   نیبه حفظ ا   بند یپا
 
ی    موضویع  ماتیتوان گفت که شاکله و تقس  یم  با می 

 نو   شده تفاوت اسایس  د یأککتاب ت  یبا آنچه که در ابتدا
ً
شده است که    مدیع  سندهیدارد. مثال

   می قسم دو 
ی

ح چگونیک ی یحضور    کتاب مشتمل بر شر د شاه عباس  رستم خان سپهساالر در نز   افی 

اوراق« آمده است. و   نیا  میاز قسم دو   می»قسم س  لیمطلب در ذ  نیکه ا  اول است،  در حایل

ذکر    عتی یاست موضوع قسم سوم کتاب باشد    بودهقرار    باچهیبالعکس آنچه که مطابق همان د

اوراق« قرار گرفته است.    نیا  می از قسمت س  می»قسم دو   لیدر ذ  ل،ی احوال والت گرجستان کارت

 قرار بوده است در درون خود به گفتار    گر،ید  یاز سو 
 
 ی گر یاقسام د  ا ی هر کدام از آن اقسام ظاهرا

شود.    اقسام مذکور مشاهده نیم  لیدر ذ  یم بند ی شکل تقس  نیاز ا  نشایی   چیشود، اما ه  میتقس 

ی نکته ن  نیا ح تار   نوع توازن نستی   چیاست، ه  افزودیی   ی  اقسام کتاب   یدر محتوا  خی یبه لحاظ شر

ب( است،  اما -قسم اول و دوم و سوم تنها شامل شش برگ)الف تیکه کل   یوجود ندارد. به طور 

فتیو پ  فصل کتاب که به ذکر احواالت شاه صقی  خان سپهساالر در زمان همان پادشاه    مرست  رسر

ح و موضوع تشک  حجم کتاب را با یس   نیباالتر   افته،یاختصاص   دهد.   یم  لیو هفت گفتار و شر

ی خاتمه ن  در حق    ی  خ  یو دعا  د یبه ذکر تمج   گر یگفتار آمده و مؤلف بار د  کیکتاب در    یدر انتها  ی 

ن و  ی رستم خان کوچک     ی 
ی

زندگ اختصار   رستم  تکرار سالشمار حوادث دوران  به  خان سپهساالر 

  پرداخته است. 

 


