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چكيده
پژوهش حاضر در پي بازيابي و واكاوي وقايع تاريخي دوره كوتاه سهساﻟهاي از تاريخ ايران در فاصله
سالهاي ١٠٥٢ :تا  ١٠٥٥ق ١٦٤٢/تا  ١٦٤٥م است .اين پژوهش باهدف بررسي و تبيين نقش ساروتقي در
رقابتهاي درباري سالهاي اول سلطنت شاهعباس دوم به انجام رسيده است .روش تحقيق در اين پژوهش،
تاريخي -تحليلي و جمعآوري اطلاعات به روش كتابخانهاي انجامشده است .ابزار اصلي پژوهش استناد به منابع
آن دوره هست كه درنهايت بر پايهي يافتههاي حاصل از منابع استنتاج ،تبيين و تحليل بهعملآمده است.
يافتههاي اين پژوهش بيانگر آن است كه در ابتداي سلطنت شاهعباس دوم به دﻟيل صغر سن شاه رقابتهاي
شديد درباري جهت تصدي مقامات مهم و تسلط بيشتر بر امور از سوي افراد صاحب نفوذ و مدعي صورت
گرفت .در اين ميان ساروتقي بهعنوان صدراعظم در پي حفظ قدرت و همچنين گسترش سلطهي خود بر تمامي
امور اعم از ديواني ،نظامي و اقتصادي برآمد .ساروتقي ازجمله افراد باذكاوت دوره صفويه بوده كه بهخوبي
پلههاي ترقي را در زمان شاهعباس اول و شاه صفي طي نموده و در زمان شاه صفي به باﻟاترين مقام ديواني
رسيد .در زمان شاهعباس دوم ساروتقي نميخواست قدرت پيشين را از دست دهد و درراه اين هدف ،چند
صاحبمنصب مهم ازجمله رستم خان ،سپهساﻟار بانفوذ دوره شاه صفي ،را قرباني نمود .ساروتقي براي حذف رقبا
از حمايت مادر شاه و شبكهاي از جاسوسان بهره ميبرد و جناح رقيب نيز از قدرت نظامي و ايلي استفاده
مينمود .درنهايت ساروتقي قرباني سياستهاي خصمانه خود ،سختگيريها ماﻟياتي و ميل پنهان شاه براي حذف
وي ،گرديد.
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ﻣقدﻣﻪ
مقام اعتماداﻟدوﻟه يا صدراعظم يكي از مهمترين مقامات سياسي در تاريخ ايران محسوب ميشود.
اين مقام در طول تاريخ حكومتهاي ايراني فراز و نشيبهاي زيادي به خود ديده است .معموﻟاً هراندازه
شاه صاحب اقتدار و قدرت بيشتري بود ،منصب وزارت در سايه قرار ميگرفت .در دوره صفويه از اين
منصب با عناويني چون وكيل نفس نفيس همايون ،اعتماداﻟدوﻟه ،صدراعظم ،رئيس ديوان اعلي و ...
يادشده و اين دوره از معدود دورههاي تاريخي ايران است كه در آن وزير )منظور رياست ديوان(
برجستهاي به نسبت ديگر ادوار ايران در آن ظهور نكرده است .صاحبان منصب رياست ديوان در اوايل
دوره صفويه و تا مرگ شاهعباس اول معموﻟ ًا از قدرت چنداني برخوردار نبودند .بهموجب اصلاحات و
اقدامات شاهعباس اول ،شاهزادگان صفوي در حرمسرا زندانيشده و همين امر سبب شد كه شاهان
بعدي صفوي از كارايي شاهان اوﻟيه برخوردار نباشند .اين مسئله راه را براي دخاﻟت اطرافيان شاه در
امور مختلف باز كرد .دراينبين دارنده مقام اعتماداﻟدوﻟه ميتوانست بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد و
اصوﻟ ًا بيشترين ميزان تأثيرگذاري مقام اعتماداﻟدوﻟه در دوره صفويه مربوط به نيمه دوم اين حكومت
هست .ميرزامحمدتقيخان مشهور به ساروتقي )چون داراي موي بور مايل به زرد بود به او ساروتقي
ميگفتند( يكي از مهمترين اعتماداﻟدوﻟههاي عصر صفوي بود كه در زمان شاه صفي به اين مقام رسيد
و در اوايل پادشاهي عباس دوم به قتل رسيد .اين صاحبمنصب دوره صفوي مصدر اقدامات زيادي
ازجمله فعاﻟيتهاي گسترده عمراني و تقويت مهمترين منبع اقتصادي صفويان يعني تجارت ابريشم،
بوده است .طبيعي بود كه سلطه بر امور اقتصادي هم سبب قدرت بيشازحد او شده و هم باعث افزايش
تحركات مخاﻟفان وي جهت كاهش قدرت و يا احياناً حذف وي ميگرديد .هدف اصلي اين پژوهش
تحليل و واكاوي نقش ساروتقي در رقابتهاي درباري زمان شاهعباسدوم كه ميان گروههاي مختلف
درباري رخ داد و مهمترين فرضيهاي كه در اين راستا مطرح ميگردد آن است كه :به نظر ميرسد
ساروتقي با استفاده از سن كم شاه جديد ،در پي افزايش قدرت خود و حذف رقبا بوده است .اينكه
مهمترين مخاﻟفان ساروتقي چه كساني بودند؟ مهمترين اقدامات ساروتقي براي مقابله با رقيبان؟ و
واكنش مخاﻟفان نسبت به اقدامات خصمانه ساروتقي چگونه بوده است؟ همچنين جايگاه شاه در اين
درگيريهاي درباري كجا قرار داشته است؟ مهمترين سواﻟاتي هستد كه اين پژوهش در پي پاسخگويي
به آنها هست.
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تاكنون پژوهشي مستقل درباره نقش ساروتقي در رقابتهاي درباري دورهي شاهعباس دوم انجام
نشده است .فلسفي ) (١٣٤٢در مقاﻟهي »سرگذشت ساروتقي« سرگذشت ساروتقي در زمان شاهعباس
اول و شاه صفي را بيشتر مورد توجه قرار داده و سعي نموده به بيان يكسري داستانها در مورد وي
بپردازد .وي در مورد قتل ساروتقي نيز به بيان روايات متداول كه بيشتر متكي به نقلقوﻟهاي شاردن
ميباشند ،پرداخته است .هنرفر ) (١٣٥٠در كتاب گنجينه آثار تاريخي اصفهان و بابايي ) (١٣٨٥در
مقاﻟهي »نقش ميرزا محمدتقي )ساروتقي( در معماري دوره صفويه« به اقدامات عمراني ساروتقي و آثار
بر جاي مانده از وي توجه نمودهاند و كمتر به اقدامات سياسي ساروتقي پرداختهاند .ميرمحمدصادق
) (١٣٩٦در مقاﻟهي »ساروتقي« در دانشنامه جهان اسلام به معرفي ساروتقي پرداخته است .محوريت اين
مقاﻟه بيشتر اقدامات ساروتقي در زمان شاه صفي هست و اشارهاي مختصر به چگونگي قتل وي داشته
است.
ساروتقي پيش از پادشاهي شاهعباس دوم
در اين قسمت هدف آن نيست كه به طور كامل زندگينامه ،آثار و اقدامات ساروتقي از ابتدا تا روي
كار آمدن شاه عباس دوم آورده شود بلكه صرفاً به مختصري از احواﻟات وي پيش از دوره زماني مورد
بحث ،پرداخته ميشود .تقريب ًا اكثر منابع از نسب ساروتقي سخني به ميان نياوردهاند .شاردن و
وحيدقزويني او را پسر ميرزا هدايت اﻟله و و برادر زاده قاسم علي وزير آذربايجان ميداند )شاردن،
 ،١٣٧٢ج  .١٨٣٧ :٥وحيدقزويني .(٣١٠ :١٣٨٣ ،اسكندربيﮓ نيز معتقد است كه وي نواده خواجه عنايت
)وزير حسن بيك يوزباشي در زمان شاه طهماسب( )تركمان ،١٣٨٢ ،ج  (١٠٩٣ :٣هست .اﻟبته شاردن در
جاي ديگري در جملهاي تقريب ًا متناقض او را پسر نانوايي كه در شهر تبريز نانوايي ميكرد ،ميداند و
ميگويد پدر ساروتقي چون فقير بود و از عهده مخارج كودكش برنميآمد ،وي را به اصفهان ميفرستد
تا در آنجا كسب كار و معيشت كند )شاردن ،١٣٧٢ ،ج  .(١٤٠٥ :٤به هر روي به نظر ميرسد منظور
شاردن از دوران فقيري ساروتقي ،روزگار تنگدستي وي پس از مرگ عمويش هست كه وحيدقزويني نيز
بدان اشاره داشته است )وحيدقزويني.(٣١٠ :١٣٨٣ ،
عنفوان جواني ميرزا محمدتقي خان همزمان با دوران پادشاهي شاهعباس اول بود .وي در ايام
نوجواني از تبريز راهي پايتخت شد .شاردن مينويسد» :محمد تقي در آن شهر در شمار تفنگچيان
شاهي درآمد و چون داراي هوش و استعداد سرشار بود خان قرامانلو كه ازجمله سرداران روشناس و
نامدار شاهعباس كبير و حاكم اردبيل بود وي را به منشيگري خويش پذيرفت و حسابدار دارايي و
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مستغلّا ت خود كرد .پس از سپري شدن ساﻟها محمد تقي مورد توجه محمد خان زياد اوغلي حاكم قراباغ
شد و وزارت خويش را به او سپرد .بعد از ظهور حوادثي نامساعد محمد خان در جنگي كه ميان پادشاه
گرجستان و سپاهيان شاهعباس بزرگ درگرفت كشته شد ،و چون محمد تقي در اين جنﮓ هنرنماييها و
دﻟيريها كرده بود محمد قلي خان پسر خردسال محمد خان كه جاي پدرش به حكومت قراباغ فرستاده
شده بود وزارتش را به او سپرد) «.شاردن ،١٣٧٢ ،ج .(١٨٣٧ :٥
شاهعباس اول در سال  ١٠٢٥ق در سفري قشلاقي به مناطق تحت اداره ساروتقي رفته و در آنجا:
»آثار رشد و كارداني از ن اصيه احواﻟش مشاهده نموده در مقام تربيتش درآمد و در همان ايام بوزارت كل
وﻟايت طبرستان كه عبارت از مازندران بهشت نشان و رستمدار بوده باشد سربلندي يافته روانه آن صوب
شده حسن سعي و كارداني او در خدمات مرجوعه سيما انجام عمارت و ضبط و نسق مملكت و توسيع
طرق و شوارع و غير ذﻟك در ضمير منير اشرف بيشتر از پيشتر سمت ظهور يافته روز بروز در تربيتش
ميافزودند تا آنكه بمزيد عزت و اعتبار محسود اقران گشته ازجمله مقربان محفل قدس و محرمان
سراير انس گرديد تا حين ارتحال آن حضرت بدان منصب سرافرازي داشت و هميشه خدماتش
مستحسن طبع اشرف بود) «.تركمان ،١٣٨٢ ،ج  .(١٠٩٣ :٣زمانيكه شاه صفي ) ١٠٣٨تا  ١٠٥٢ق( به
قدرت رسيد در صدد برانداختن نيروهاي زمان شاهعباس و جايگزين كردن آنها بوسيله نيروهاي جديد
برآمد .اين انديشه شاه صفي توام با كشتارهاي خونين گرديد )ن .ك :مهمان نواز و ديگران:١٣٩٣ ،
 .(١٧٧-١٩٨در نهايت ساروتقي به مقام صدر اعظمي در دوره شاه صفي دست يافت و تا زمان مرگ
شاه صفي از معتمدان وي بوده و در اين منصب باقي ماند .درسال  ١٠٥٢ق شاه صفي درگذشت و به
جاي وي فرزند نه ساﻟهاش عباس دوم به قدرت رسيد .ساروتقي در زمان شاه جديد نيز همچنان منصب
خود را حفظ كرده بود.
رقابت صدراعظم و سپهسالار در ابتداي سلطنت شاهعباس دوم
به پادشاهي رسيدن شاهزادهاي نه ساﻟه )شاهعباس دوم  ١٠٥٢ق ١٦٤٢/م( فرصت را براي تمامي
صاحبان قدرت فراهم ميكرد تا با اعمال نفوذ بر شاه صغير بتوانند امور را در اختيار بگيرند .اﻟبته يك
تجربه تاريخي هم وجود دارد كه اين صاحب منصبان معموﻟ ًا به دستورات شاه جديد كم توجه هستند،
زيرا به خيال آنكه شاه قدرت مقابله با آنها را ندارد اقدام به اعمال مورد نظر و خودسرانه ميكنند .آنها
ظاهراً فراموش كردهاند كه شاه در ايران داراي قدرتي بلامنازع و مطلق هست) ،كمپفر(١٤ :١٣٦٣ ،
فرقي ندارد شاه كودكي پنج ساﻟه يا پيري هفتادساﻟه باشد ،آنچه مهم بود قدرت مطلق وي بود .شاهان
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قبلي صفوي به خوبي نشان داده بودند حتي در حاﻟيكه سن و سال زيادي نداشته ،بزرگترين
صاحبمنصبان را به قتل رساندهاند .نمونه واضح :كشتار تكهﻟوها توسط شاه طهماسب ،قتل مرشدقلي
خان تاجبخش توسط شاهعباس اول و قتل زينلخان سپهساﻟار توسط شاه صفي .اگر به اين قدرت
نامتناهي شاهان ايران دسيسه چينيهاي درباريان اضافه شود ،مشخص ميشود كسي كه در ابتداي
سلطنت شاه جديد قصد يكّهتازي داشته باشد سرانجامي غير از مرگ و نابودي در انتظارش نيست.
الف :قتل سپهسالار
رستم خان سپهساﻟار از آن دسته صاحبمنصبان پرنفوذ در ابتداي سلطنت شاهعباسدوم محسوب
ميشد كه به شدت مورد احترام و اعتماد شاه صفي و از اركان اصلي تثبيت قدرت شاه صفي بود .اين
مسئله سبب غرور سپهساﻟار در دوره شاه جديد شده و انتظار داشت تا شاه جديد در تمامي امور با او
مشورت كند .مسأﻟه ديگر تضادي بود كه ميان رستمخان سپهساﻟار و ديگر درباريان )در راس آنها
ساروتقي( بوجود آمده بود .ساروتقي وزير اعظم صفويان با كمك و حمايت جناح گرجيان در عصر شاه
صفي و جهت مقابله با جناح ترك و تاجيك روي كار آمده بود .به واقع روزگاري به دﻟيل اشتراك منافع،
رستمخان و ميرزاتقيخان شريك و يار همديگر بودند اما اين رفاقت طوﻟي نكشيد .در اواخر سلطنت شاه
صفي ظاهر ًا اختلافات آن دو شروع شده بود اما شايد به دﻟيل ترس دو نفر از شاه خونريز اين اختلافات
آشكار نشده بود .در واقع تا حدودي طبيعي بود كه يك نظامي قدرتمند و يك ديواني بانفوذ نتوانند
ساﻟها در كنار يكديگر به صورت مساﻟمتآميز به كار خود ادامه دهند .تمايل نظاميان به دخاﻟت در امور
ديواني و همچنين تمايل ديوانيان به دخاﻟت در امور نظامي مسأﻟهاي غير قابل كتمان است .بدون شك
ساروتقي در پي زير نفوذ در آوردن نيروهاي نظامي بوده ،زيرا خود را شخصيت دوم مملكت ميدانست.
اين خواست ساروتقي در ﻟقب او هويداست )سرور امرا خادم فقرا( و اين مسئله قطعاً به مذاق سپهساﻟار
خوش نميآمد .سپهساﻟار فراموش نكرده بود ،تلاشهاي وي بود كه باعث ترقي ساروتقي شد
)مهماننواز و ديگران (١٩٥ :١٣٩٣ ،و حال چگونه ميتوانست به زير نفوذ دستنشانده خود در بيايد؟ از
طرف ديگر همين زير سايه بودن ساروتقي براي اعتماداﻟدوﻟه ناخوشايند بود .به هرحال اين تضادها در
زمان شاه صفي چندان سر باز نكرده بود ،اما حال با تغيير پادشاه و در زمان شاه كم سن و سال )نه
ساﻟه( جديد ،اين تضادها به خوبي خود را نشان دادند و سبب تقابل ياران قديم گرديد .در اين بين ائتلاف
موقتي بين ساروتقي )ديواني( و قزﻟباشها بر ضد نيروهاي گرجي )نيروي سوم( صورت گرفت.
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در اواخر دوران شاه صفي به دستور وي جهت بازپسگيري قندهار از هنديها ،نيروهاي صفوي به
فرماندهي رستمخان سپهساﻟار راهي خراسان شدند تا آماده حمله باشند و آنها دستور داشتند كه منتظر
باشند تا با رسيدن شاه به اردوگاه حمله آغاز شود .اما اجل فرصت به شاه صفي نداد تا به خراسان رفته و
به قندهار حمله كند .حال رستمخان سپهساﻟار به همراه نيروهايش در خراسان بود .با جلوس شاهعباس
دوم وي نامهاي به رستم خان سپهساﻟار نوشت مبني بر آنكه سپاهيان را راهي منازل كند و خود او نيز
در مشهد مانده منتظر دستور بعدي باشد ،اما سپهساﻟار در جواب وي نوشت »بنابر آنكه توقف خود را در
مشهد معلّي مقرون به صلاح دوﻟت روز افزون نميداند«)واﻟه قزويني (٣٩٤ :١٣٨٢ ،و جهت رتق و فتق
امور به دربار ميآيد تا در آنجا »سررشته نظام و انتظام مهام دوﻟت ابدي اعتصام را بر حسب دﻟخواه نگاه
ميتواند داشت«)واﻟهقزويني .(٣٩٤-٣٩٥ :١٣٨٢ ،اين نامه توسط نظاماﻟملك وزير رستم خان به دربار
فرستاده ميشود» .اين جرأت زياده از قدر وسيع اطاعت پيشگان فرمانپذير بود مرجوع بودن راي
صواب نماي بيضا ضيا ،از عرض اين مطلب مفهوم ميگرديد«)وحيدقزويني (٣٨٢ :١٣٨٣ ،بنابر فرمان
شاهعباس براي قرچقايخان بيگلربيگي مشهدمقدس و بيرام عليخان حاكم نيشابور درشب عيدقربان
رستمخان را به قتل رساندند )واﻟه قزويني .٣٩٥ :١٣٨٢ ،هدايت ،١٣٨٠ ،ج .(٦٩٠٣ :٨
ب :دلايل و عواﻣل اختلاف شاه و سپهسالار
سؤاﻟي كه در اينجا مطرح هست :چرا شاهعباس دوم به رستمخان دستور داده بود كه سپاهيان را
به منازل بفرستد و خود در همانجا بماند؟
پاسخ اول :ساروتقي كليد حل معماي نامه شاهعباس به رستم خان سپهساﻟار هست .بدون شك
عامل نامه نگاري به رستم خان سپهساﻟار ،ساروتقي بوده است »زيرا وي هيچ علاقهاي نداشت كه اين
فرمانده متنفذ و جاهطلب گرجي را در كنار خود ببيند«)ﻟوفت (٤٥ :١٣٨٠ ،ساروتقي دشمن شماره يك
سپهساﻟار بود .ظاهراً به عباس دوم اﻟقاء كرده كه در صورت آمدن سپهساﻟار به دربار ممكن است اوضاع
پادشاهي او به وخامت بگرايد بنابراين از او بخواهد كه در همانجا بماند» .بدگوييهاي ساروتقي بيش از
هر عامل ديگر در تصميم شاه در ماندن رستمخان در خراسان و قتل او مؤثر بوده است« )اشراقي،
 (٣٠ :١٣٧٩حتي نوه رستمخان در شرح حال جد خود نيز ساروتقي را عامل كشتن وي ميداند و
مينويسد »به هيچ وجه رضا به آمدن آن خان بلند مكان نميداد و آخر از راه ﻟجاج و عناد كه با همه
امراي قزﻟباش گرفته بود كه به غير از خود ديگري را صاحب وجود و در امر دوﻟت شريك نميدانست،
رسانيد برخود آنچه رسانيد« )اشراقي (٣٢ :١٣٧٩ ،نيومن نيز قتل رستمخان را حاصل همدستي ساروتقي
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با يك زن درباري )احتماﻟ ًا مادر شاه( ميداند )نيومن .(٢٤٧ :١٣٩٣ ،ساروتقي در پي به اثبات رساندن
ﻟقبش سرور امرا بود .به همين خاطر در برابر همه كساني كه ميتوانستند براي قدرت او خطر ايجاد
كنند شمشير را از رو بسته و در اين راه مادر شاه را به همراه خود داشت و هر روز به تحريك شاه
پرداخته و وي را به صدور فرمان قتل بزرگاني اين چنيني ترغيب ميكرد .احتماﻟاً ساروتقي ميدانسته
كه رستمخان سپهساﻟار بر اثر غرور خود جوابي غرورآميز به شاه خواهد داد و همين جواب ميتواند
دستاويزي براي از ميان برداشتن او باشد .ساروتقي براي نيل به اين هدف با بزرگان قزﻟباش نيز همراه
شده بود .بزرگترين شخصيت قزﻟباش حاضر در دربار ،جانيخان قورچي باشي بود .گرچه منابع از تضاد
و يا ارتباط سپهساﻟار و قورچيباشي سخني به ميان نياوردهاند اما ميتوان حدس زد كه اين دو نيز دل
خوشي از همديگر نداشتند .تضاد اين دو نيز ريشهاي بود ،يكي گرجي و ديگري قزﻟباش ،يكي سپهساﻟار
و ديگري قورچيباشي دو منصب نظامي موازي و تقريب ًا هم سطح و اﻟبته تا حدودي رقيب .با اين
اوصاف ميتوان فهميد كه هيچ كدام از طرفين راضي به وجود طرف مقابل نبود .ضمن آنكه نامه
سپهساﻟار مبني بر آنكه قصد دارد به دربار بيايد و امور را تنظيم كند به چاﻟش كشاندن تمامي كساني
بود كه در دربار بودند .زيرا معناي اين جمله آن بود كسي كه شايسته باشد تا بتواند امور را تنظيم كند،
در دربار وجود ندارد .اين به معناي به چاﻟش كشاندن هم ديوانيان و هم اميران دربار بود .بنابراين حتي
اگر ساروتقي و جانيخان قصد همكاري در اين زمينه با همديگر را نداشتند ،مضمون نامه نگاشته شده،
آنها را بر عليه سپهساﻟار يكدل ميكرد .پس اوﻟين پاسخ :تحريك شاه توسط ساروتقي و ساير امرا براي
نگاشتن نامه به رستمخان سپهساﻟار هست.
پاسخ دوم :سپهساﻟار با تعداد زيادي نيرو در مشهد بود كه اين نيروها براي يك جنﮓ خارجي
جمعآوري شده بودند .حضور اين تعداد نيروي زياد كه حتي به توپخانه هم مجهز بودند ،در دست
سپهساﻟاري قدرتمند ميتوانست باعث ترس شاه تازه به قدرت رسيده براي طرح يك كودتا شود .سه
برادر رستمخان يعني عليقليبيﮓ ،عيسيبيﮓ و ذواﻟفقاربيﮓ مناصب ديوانبيگي ،حكومت آذربايجان و
يوزباشيقورچيان را در اختيار داشتند .عدم تمايل خاندان رستمخان به شاه جديد با توجه به قدرت بيش
از اندازه آنها ميتوانست خطر را متوجه سلطنت شاهعباس دوم كند .شاهعباس گرچه سن و سال كمي
داشت اما ظاهراً متوجه اين نكته شده بود و ابتدا در پي پراكنده كردن سپاهيان او برآمد .ترس شاه از
سپهساﻟار وقتي بر ما مسلم ميشود كه بفهميم ،به جهت جلوگيري از هر گونه شورشي قبل از آنكه
سپهساﻟار به قتل برسد شايع شد كه او قبلاً به قتل رسيده است )واﻟهقزويني .(٣٩٥-٣٩٦ :١٣٨٢ ،شايع
كردن اين خبر جهت آن بوده تا حاميان سپهساﻟار كه گروهي قدرتمند بودند كار را تمام شده بپندارند و
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خود را بدون سردار ديده و دست از پا خطا نكنند زيرا در صورت انجام عملي خلاف از طرف آنها
سرنوشتشان همان سرنوشت رستمخان خواهد بود .بلافاصله پس از شايع كردن اين خبر ،برادران وي
نيز دستگير شدند .پس دومين پاسخ به سوال اول ترس شاه از كودتاي احتماﻟي سپهساﻟار و حاميان او
هست.
پاسخ سوم :در ميان شاهان صفوي رسم و قانوني نانوشته وجود داشت و آن هم از بين بردن
عناصر قديمي و وفادار به شاه قبل بود .به واقع پادشاه جديد براي برافراشتن خيمه پادشاهي خود قصد
استفاده از ستونهاي قديمي نداشت و قصد برپايي آن بر اساس ستونهاي جديد را داشت .رستمخان
خود بر اساس همين قاعده قدرت يافته حاﻟا او وابسته به طيف نخبگان قديمي و از نورچشميهاي شاه
صفي بود و ميبايست كنار ميرفت .حوادث بعدي نشان ميدهد كه شاهعباس دوم در پي برانداختن
كامل عناصر قديمي بوده و براي پيشبرد اين كار از شيوه به جان هم انداختن نيروهاي قديمي استفاده
نمود .ابتدا قدرتمندترين شخصيت آنها يعني سپهساﻟار را با كمك قورچيباشي و وزيراعظم برانداخت.
ضمن آنكه سپهساﻟار از پايتخت دور بود و اين ميتوانست شاه را از واكنش آني او در امان قرار دهد.
اين اقدام شاهعباس ميتوانست هشداري براي كساني باشد كه قصد دخاﻟت در امور شاهي را دارند و به
واقع قصد دارند پا را از گليم خود فراتر نهند» .اينطور به نظر ميرسد كه براي تكاپوهاي تازه احتياج به
نيروهاي نظامي و سياسي جديدي بود«)رئيساﻟسادات (٤٤٨ :١٣٨٤ ،پس سومين پاسخ را بايد تمايل
شاه جديد براي از بين بردن نخبگان قديمي وابسته به شاه قبلي دانست.
سوال مهم ديگري كه قابل طرح هست :چرا رستمخان چنين پاسخي به شاه نوشته و در ادامه اين
سوال چرا سپهساﻟار قصد داشت به اصفهان برود؟
 -١احساس غرور سپهساﻟار از قدرت زياد خود و وابستگان به او مانند سه برادرش كه اكثريت امور
را در دست داشتند ،بود .به واقع پاسخ سپهساﻟار به شاه شبيه پاسخ يك زيردست به شاه نبود ،بلكه
پاسخي از سر غرور ناشي از قدرت بود.
 -٢به واسطه احساس ترس سپهساﻟار از اعمال نفوذ قورچيباشي و وزيراعظم بر شاه جديد و
تصدي پستهاي مهم توسط آنها او »تصميم عزيمت به اصفهان را گرفت تا فشار كافي را در اين
هنگامه تعويض شاه بر سياست دوﻟت وارد سازد و آنرا در تنگنا قرار دهد)«.رويمر (١٠٥ :١٣٨٥ ،در واقع
علت اصلي قصد عزيمت به اصفهان اعمال نفوذ در امور مملكت بود .سپهساﻟار قصد دخاﻟت در امور
سياسي دربار را داشت ،امري كه با آن بيگانه نبود و در زمان شاه صفي نيز چنين اعماﻟي انجام داده بود.
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اوﻟين حاصل تضاد ميان عناصر قديمي )در راس آنها ساروتقي( كه به دﻟيل صغير بودن شاه جهت
اعمال نفوذ در امور بوجود آمده بود ،قتل رستمخان سپهساﻟار بود .در اين زمان ائتلافي از تركان و
تاجيكان عليه گرجيها بوجود آمده بود .نيروي سوم به دﻟيل ماهيت وفاداري به شاه ،هميشه مورد حمايت
شاهان بودند اما در اين مقطع كه شاه جوان بود فرصت مناسبي براي تركان و تاجيكان بوجود آمده تا از
قدرت اين نيرو بكاهند و قدرت سابق خود را احياء كنند .بدون شك قدرت نيروي سوم بوده كه سبب
تضعيف قدرت قزﻟباشها و تاجيكان شده بود .ملاصاﻟح قزويني در حكايتي آورده است كه» :مردي
مجنون صفت در اصفهان نزد امير حاضر شد .اميرگفت :چه حال داري چوني؟ گفت :چه حال داشته
باشم كه در اين شهر نجاسات و سرگين آدمي را قدر و منزﻟت است و آدمي را نيست .گفت :چون؟
گفت :مگر نميبيني نجاست را بر استرها و خرهاي خوب بار كردهاند و من پياده ميروم«)قزويني،
 (٢٧٦ :١٣٧١برخي بر اين عقيدهاند كه منظور از نجاست ،نيروهاي تازه مسلمان و به احتمال زياد ارامنه
و گرجيها بوده كه موقعيت اجتماعي و ثروتشان به آنها اجازه سوار شدن داده بود و سبب كينه بزرگان
تاجيك )علما و ديوانيان( نيز شده بود )بابايي و ديگران (٤١ :١٣٩٠ ،اين دغدغه مشترك بين ديوانيان و
قزﻟباشها سبب شده بود كه ساروتقي از آن بيشترين بهره را برده و ائتلافي را عليه نيروي سوم رهبري
نمايد و اين ائتلاف در مسئله قتل رستم خان موفقيتآميز عمل نمود .ساروتقي ميدانست در صورتيكه
اقدامي نكند ،رستم خان و برادرانش و جناح نيروي سوم امور را در دست خواهند گرفت و آن وقت است
كه او بايد كنار رفته و سرنوشتي مانند پيشينيان خود در عصر شاهعباس اول و شاه صفي پيدا كند .با
كشته شدن سپهساﻟار ،تضاد ميان ائتلافي كه ساروتقي رهبري آنرا بر عهده داشت ،آشكار شد و هر كدام
از نيروهاي ذينفع درپي تصاحب قدرت به نفع خود بود .شاه نيز كم سن و سال بود و زمينه براي
سوءاستفاده بزرگان دو گروه وجود داشت در رأس نيروهاي نطامي جانيخان شاملو قورچيباشي و در
رأس نيروهاي ديواني نيز ساروتقي اعتماداﻟدوﻟه قرار داشتند .دو گروه براي غلبه بر گروه مقابل با برنامه
حركت ميكردند و از شيوه حذف عناصر وفادار به گروه مقابل استفاده ميكردند.
تلاش ساروتقي براي قبضﻪ اﻣور ديواني و نظاﻣي
ساروتقي كه بر امور ديواني به طور كامل مسلط بود ،در ابتداي سلطنت شاهعباس دوم ،يكي از
بزرگترين شخصيتهاي نظامي )رستمخان( را به كمك خود نظاميان و با استفاده از ازتباط نزديكي كه
با شاه داشت ،از ميان برداشته بود .بنابراين در پي آن بود تا به صورت خزندهاي بر تمامي امور نظامي
مسلط شود .به واقع وي در پي تحقق دو شعار بود يكي آنكه نظاميان بايد زير فرمان ديوانيان باشند و
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نه آنكه ديوانيان تحت تأثير نظاميان ،اين مسئله يعني تسلط نظاميان بر ديوانيان در دوره شاهعباس اول
و شاه صفي به دﻟيل وقوع جنﮓهاي مختلف تقريباً به طور كامل وجود داشت .فقط در اواخر سلطنت
شاه صفي بود كه با امضاي قرارداد زهاب و در پي تمام شدن جنﮓهاي متعدد با عثماني ديوانيان
توانستند قدرتي بيابند و در پي احياي شعار تسلط ديوانيان بر نظاميان باشند .حال با جلوس شاهي صغير
اين مسئله بيشتر ميتوانست تحقق يابد .شعار دومي كه ساروتقي در پي تحقق آن بود ﻟقب خود يعني
مخدوماﻟامرا )سرور امرا( بود .ساروتقي براي نشان دادن آنكه واقع ًا سرور همه امرا است ،ميبايست
نظاميان را به زير سلطه خود در ميآورد .اين مسئله قطع ًا بدون واكنش نظاميان نميماند .ساروتقي براي
تحقق شعارهاي خود »به ميزان زيادي محبت و حمايت شاه را جلب كرد) «.رويمر (٣٧١ :١٣٨٥ ،تنها
جلب رضايت شاه كافي نبود زيرا شاه در ايران يك شبه ممكن است تغيير رويه و تغيير مزاج دهد و
تصميمات غيرمنتظرهاي اتخاذ نمايد به همين سبب »او از يك شيوه اطلاعرساني مخفي استفاده
ميكرد«)رويمر ( ٣٧١ :١٣٨٥ ،ضمن آنكه وي از حمايت زنان درباري خصوصاً از حمايت مادر شاه
)آناخانم( نيز برخوردار بود .مادر شاه صفي نيز از حاميان او بود و برخلاف اظهار نظر برخي محققان ،مادر
شاه صفي در اين زمان هنوز زنده و توسط شاه صفي به قتل نرسيده بود .اين را ميتوان از روي وقف
نامهاي كه وي وقف قبر پسرش در قم كرده است دريافت )مدرسي طباطبائي ،١٣٥٥ ،ج .(١٥٢ :١
ساروتقي »روابط تنگاتنگي با درون قصر سلطنتي ،به ويژه با خواجگان و زنان حرمسرا برقرار كرده بود.
چنان كه اين دو گروه خود در پيشاپيش جنبش ضد قزﻟباش قرار داشتند ،نقش آنها را هم در تحليل
نيروي قزﻟباش نميتوان ناديده گرفت«)متي و حسن زنديه (٧٦ :١٣٨٣ ،بنابراين سه ضلع شاه ،حرمسرا
و شبكه جاسوسان ،بازوي قدرت ساروتقي محسوب ميشدند.
ساروتقي از شيوه حذف عناصر مخاﻟف استفاده ميكرد او »هرگونه مخاﻟفتي را با خود با بيرحمي
سركوب ميكرد و هرگز هيچ كلام توهينآميزي را درباره خود به دست فراموشي نميسپرد«)ﻟوفت،
 (٤٦ :١٣٨٠شايد خصلت بيرحمي ساروتقي بيارتباط با ويژگي فيزيكي او )خواجه بودن( نبوده باشد.
نكته جاﻟب در مورد نظاميان آنكه آنها در ميان خود داراي اتحاد نبودند .بين قورچيباشي و
تفنگچيآقاسي كدورت و دشمني وجود داشت و اين مسئله سبب ميشد تا ساروتقي با خود نظاميان
جهت تضعيف آنها ائتلاف كند .اين ائتلاف قبلاً در ماجراي قتل سپهساﻟار جواب داده بود و در ماجراي
قتل تفنگچيآقاسي نيز همانگونه كه خواهد آمد جواب داد.
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دومين شخصيت نظامي كه قرباني سياستهاي ساروتقي شد ،آقاطاهر ميرفتاح ثاني
تفنگچيآقاسي بود .ميرفتاح ثاني در سال  ١٠٥٣ق ١٦٤٣/م به قتل رسيد .او در دوره شاه صفي جانشين
برادرش شده بود .ظاهر ًا ريشه اختلافات تفنگچيآقاسي با اعتماداﻟدوﻟه به دوران شاه صفي باز ميگشت
)واﻟهقزويني  .٤٠٣ :١٣٨٢وحيدقزويني .(٣٩٦ :١٣٨٣ ،اختلاف ميان آن دو به دوره شاهعباس دوم هم
كشيده شد .به واقع باز هم مسئله كم سن و سال بودن شاه باعث ميشود تا طرفين فرصت را براي
برداشتن يكديگر غنيمت بشمارند .تفنگچيآقاسي »هنگامي كه نفوذ ميرزاتقي در دوره فرمانرواي جديد
كه صغير و ناباﻟغ بود فزوني گشت وي همراه با ساير ناراضيان نقشه نابودي دشمن و معاند خويش را
كشيد .وزيراعظم هنگامي كه از سوءقصد آگاه شد مصمم و شتابان دست به اقدام زد«)ﻟوفت:١٣٨٠ ،
 (١٥اﻟبته نبايد از نظر دور داشت كه اين توطئهها دو طرفه بوده و مسلم ًا ساروتقي نيز در پي از ميان
برداشتن دشمن قديمي خود بوده است .وحيدقزويني كه از طرفداران ساروتقي بوده ،جريان حوادث را به
نفع او روايت ميكند و همين امر ظاهراً سبب شده محققان ،بدون توجه به اين نكته ،تحت تأثير او
باشند .او در مورد اختلاف آنها مينويسد كه تفنگچيآقاسي كه خود بركشيده ساروتقي بود »مانند تنﮓ
حوصلگان تُنك ظرف نسبت به ميرزاتقي اعتماداﻟدوﻟه مصدر ظهور امري كه شايان خردمندان هشيار
مغز نبوده باشد ،گرديد« )وحيدقزويني (٣٩٦ :١٣٨٣ ،وي در ادامه از توطئههاي مكرر تفنگچيآقاسي
سخن به ميان ميآورد »پيوسته با جمعي كه گمان معاونت به ايشان داشت ،در تدبير تضييع ميرزاتقي
بود«)وحيدقزويني (٣٩٦ :١٣٨٣ ،آگاهي ساروتقي از اين جلسات و نيات ضد خودش ،از طريق يكي از
اضلاع قدرت او يعني جاسوسان بدست ميآمد .بسيار سادهﻟوحانه است كه پنداشته شود ،ساروتقي از اين
توطئه ها خبر داشته و در پي از ميان برداشتن ميرفتاح نبوده باشد .قطعاً وي نيز فقط منتظر بهانهاي بوده
تا ضربه نهايي را به تفنگچيآقاسي وارد كند .اين بهانه ميتوانست توسط خود او بدست بيايد .بر خلاف
وحيدقزويني كه خود ميرفتاح را عامل اصلي و قطعي قتلش ميداند ،مورخان ديگر سعايت ميرزاتقي را
عامل اين حادثه ميدانند )ملاكمال .١٠٠ :١٣٣٤ ،شاملو ،١٣٧١ ،ج  .(٢٨٣ :١بهانه بدست آمده براي قتل
ميرفتاح از سوي مورخان به صورت واحدي روايت شده است» .جمعي از تفنگچيان از سلوك ناملايم
ميرفتاح آغاز شكايت و دادخواهي نمودند و عجوزي كه به فرموده تفنگچيآقاسي دو پسر او را به قتل
رسانيده بودند ،سرهاي آن ]دو[ مظلوم را به درگاه معلي آورده ،فرياد و نفير به كره اثير رسانيده ،روز به
روز افغان مظلومان ازدياد ميپذيرفت ،تا رفته رفته گوش زد باريافتگان سرادقات جاه و جلال
گرديد«)وحيدقزويني (٣٩٧ :١٣٨٣ ،شاه با مشاهده اين وضعيت ،اعتماداﻟدوﻟه ،ايشيك آقاسي باشي،
ديوانبيگي و قورچيباشي را مأمور رسيدگي به ماجرا ميكند )وحيدقزويني .٣٩٧ :١٣٨٣ ،واﻟه قزويني،
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 .(٤٠٣-٤٠٥ :١٣٨٢حضور قورچيباشي و وزيراعظم در ميان داوران ميتوانست نتيجه دادگاه را از قبل
مشخص كند .آنها در ماجراي قتل سپهساﻟار هم همدست بودند و حاﻟا نوبت تفنگچيآقاسي رسيده بود.
نكته جاﻟب كه در حين همين اتفاق ،رخ ميدهد ،تجمع تفنگچيان در اعتراض به تصرف برخي اموال
آنها و ندادن انعام به آنان از سوي تفنگچيآقاسي بود .اتفاق ًا اين ادعاي آنها از سوي هيئت رسيدگي به
جرائم ميرفتاح مورد تصديق قرار ميگيرد )وحيدقزويني.(٣٩٧ :١٣٨٣ ،
سواﻟاتي كه مطرح است :آيا تجمعكنندگان يك گروه واقعي با خواستهاي واقعي بودند؟ يعني
آنكه آيا اينها از وابستگان به وزير اعظم و قورچيباشي و يا تحريك شدگان توسط آنها نبودند؟ منابع
پاسخي روشن به اين سؤاﻟات نميدهند و براي پاسخ به آنها بايد به حدسيات متوسل شد .اگر فرض را
بر واقعي بودن اين جمعيت و خواستهاي آنها قرار دهيم پس ظاهر ًا ميرفتاح در پست و منصب خود
نافرمانيها و ظلمهايي نموده و علاوه بر خطاي همآوردي با ساروتقي ستمگري را نيز بايد به خطاهاي او
اضافه نمود .اما نكتهاي كه در اين ميان وحيد به آن اشاره ميكند اجتماع ميرفتاح وهوادارانش به همراه
عشيرهاش بر خلاف آداب و رسوم در برابر كاخ شاهي براي رهايي ميرفتاح از اتهامات بود )وحيدقزويني،
 .(٣٩٧ :١٣٨٣براي دﻟيل اين اجتماع ميتوان دو نكته مطرح نمود ،اول؛ شايد اين گروه هواخواهان،
هوادار ميرفتاح نبوده و افراد جمع شده را دشمنان ميرفتاح جمع نموده تا به شاه اﻟقاء كنند ميرفتاح قصد
تحت فشار قرار دادن او را دارد و اين امر حس خودكامگي شاه را برانگيزد و دستور قتل ميرفتاح را صادر
كند .اﻟبته اين گمان زياد نميتواند صحيح باشد زيرا ظاهراً ترتيب دهندههاي اعتراض ميرفتاح و
برادرزادهاش آقا سعيد بودهاند و خود آنها در بين جمعيت معترض حضور داشتهاند .نكته دوم؛ انجام عمل
اعتراضي از سوي ميرفتاح كار او را يكسره كرد زيرا اين عمل رسم ًا مقابله با شاه بود .همانگونه كه وحيد
ميگويد چنين اعتراضي اصل ًا مرسوم نبوده و ميرفتاح گمان ميكرد كه »اجتماع و ازدحام باعث
استخلاص و وسيله خلاص او ميتواند بود«)وحيدقزويني (٣٩٧ :١٣٨٣ ،اصلاحات انجام گرفته از سوي
شاهعباس اول در راستاي كاهش چنين اعتراضات قبيلهاي بوده است .اعتراضاتي كه در مقاطعي به
مقابله تبديل و حتي پاي حكومت عثماني را به ميان ميكشيد .حال احياي اعتراضات قبيلهاي آن هم
در برابر قصر شاهي اصلاً به مذاق شاه خوش نميآمد .اين بار به دﻟيل همان اصلاحات عصر عباس اول
بود كه علاوه بر قبيله ميرفتاح ،هواخواهان او نيز كه ظاهر ًا هم صنفيهاي او بودهاند نيز حضور داشتند.
پايان ماجرا حكم قتل تفنگچيآقاسي و برادرزادهاش آقا سعيد )مينباشي( بود و اين اقدام توسط
سياوشخان قوﻟلرآقاسي به انجام ميرسد.
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وقتي دومين صاحبمنصب عمده نظامي به قتل رسيد به جاي ميرفتاح ،مقام تفنگچيآقاسيگري به
قلندرسلطان فرزند ميرزاعلي سلطان چوﻟهيي واگذار شد )شاملو ،١٣٧١ ،ج  .(٢٨٤ :١اما تقابل ساروتقي
با نظاميان به همين جا ختم نشد .ساروتقي قصد داشت بر تمامي امور مسلط شود و همه درباريان
دستنشانده خود او باشند .قزﻟباش ديگري كه مورد غضب ساروتقي قرار گرفت ،حيدربيﮓ ايواوغلي
ايشيكآقاسيباشي حرم بود .حيدربيﮓ از بركشيدگان خود ساروتقي بود .حيدربيﮓ خواستار معافيت
گروهي از طايفه ايواوغلي از پرداخت ماﻟيات گرديد كه ساروتقي اين خواسته را نپذيرفت و با باﻟا گرفتن
منازعه حيدربيﮓ از منصب خويش عزل و به قم تبعيد گرديد )وحيدقزويني .(٣٩٤ :١٣٨٣ ،نپذيرفتن
تقاضاي حيدربيﮓ ميتواند به سه دﻟيل باشد ،يكي نوع خساست و حساسيتي كه ساروتقي نسبت به
جمعآوري پول و عايدات براي خزانه داشت و اين مسئله سبب كدورت بسياري از وي شده بود .دوم؛
پذيرفتن تقاضاي حيدربيﮓ به معناي باج دادن به برخي از قزﻟباشها بوده است .سوم؛ اين مسئله
ميتوانست دستاويز خوبي براي حذف گروهي ديگر از قزﻟباشها باشد كه دوﻟتخواهي نيز در آن نيز هويدا
بود .اما چرا حيدرخان به قم تبعيد شد و به سرنوشت تفنگچيآقاسي و سپهساﻟار دچار نشد .تنها يك
پاسخ ميتواند قانع كنندهترين باشد و آن اينكه اين بار ائتلاف ساروتقي با جانيخان شكل نگرفت و
جانيخان حامي حيدربيﮓ بوده است .حيدربيﮓ »به عنوان يكي از متنفذترين درباريان ،به خصوص كه
مورد توجه و عنايت صاحبمنصبان نيز بود ،طرفداران و پيروان فراواني داشت كه ممكن بود مانع
اجراي كيفر شديدتري براي او باشند .شايد هم كه جانيخان از شمار آنان بوده است«)ﻟوفت:١٣٨٠ ،
 (٤٦-٤٧اين اوﻟين تقابل جدي قورچيباشي و اعتماداﻟدوﻟه بود .تير ساروتقي كامل به هدف نخورد،
گرچه توانست يكي از بزرگان قزﻟباش را از پايتخت دور كند اما موفق به حذف كامل او نشد .اقدامات
اخير ساروتقي بدگماني قزﻟباشها و نظاميان را بسيار بيشتر كرده بود.
سقوط دولت ساروتقي )واكنش نظاﻣيان بﻪ ساروتقي(
زياده طلبيهاي ساروتقي موجبات قتل او را فراهم نمود .قتل ساروتقي را بايد حاصل تقابل گروه
نظاميان با ديوانيان )سياسيون( دانست اين حادثه ازجمله حوادثي است كه نظرات متفاوتي در مورد آن
ميتوان ارائه نمود .سياستهاي اقتصادي ساروتقي باعث فشار بر عدهاي از درباريان شده بود .همچنين
زياده خواهيهاي او براي كنترل كامل بر دربار باعث نارضايتيهايي گرديده بود .در اين ميان حدسي
هم مطرح است و آن هم توطئهاي از سوي او براي تغيير پادشاه است و اﻟبته حدسياتي نيز مبني بر
تلاش جناح نظاميان براي تغيير شاهي كه تحت تسلط ساروتقي و مادرش بود ،مطرح ميشود .جناح
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مخاﻟف ساروتقي چه كساني بودند؟ جانيخان شاملو قورچيباشي كه در توطئههاي گذشته همدست
ساروتقي بود .حال كه تقريب ًا همه از بين رفته بودند ،تضاد ميان آن دو امري اجتنابناپذير بود .همراهان
و همكاران اصلي جانيخان گروهي از قزﻟباشها ازجمله نقديخان بيگلربيگي كوهگيلويه ،عرب خان
بيگلربيگي سابق شيروان ،ابواﻟفتحخان جبادارباشي و عليميرزابيﮓ يساول صحبت بودند )شاملو،١٣٧١ ،
ج .(٢٨٥ :١
ازجمله عوامل سقوط ساروتقي كه به آن اشاره شده رفتار غرورآميز او بوده »غرور و ندانم كاري
ساروتقي« )سردادور (٣١ :١٣٥٤ ،سبب شد تا مخاﻟفان او »به هم فشردهتر و متحدتر«)ﻟوفت:١٣٨٠ ،
 (٧٢شوند .اين غرور ساروتقي سبب سختگيريهاي وي نيز ميشد» .سلطهطلبي ،بياعتنايي و
بيحرمتي به مردم ،سختگيري سنگدﻟانه با مردم نادرست و متقلب در اداره امور دوﻟتي و مخصوصاً
استفاده از نظام جاسوسي در جمعآوري عايدات دوﻟتي هركدام سهمي بسزا در افزايش دشمنان
وزيراعظم داشتند«)رويمر (١٠٦ :١٣٨٥ ،وحيدقزويني در مورد اين خودسري و غرور ميرزاتقيخان
مينويسد كه او »به مزيد توجهات شاهانه و تفقدات خسروانه امتياز يافته كوس انا و ﻟاغير ميزد ،به
ن باده هوشپردازِ دير ساﻟي و نخوت قوي دستي و بلند اقباﻟي سررشته خوش سلوكي را از
مستي كه ِ
دست داده و با امرا و سپاهي و رعايا طريق رفق و مدارا سلوك نميداشت«)وحيدقزويني(٤٠٥ :١٣٨٣ ،
به واقع وحيد اعتبار يافتن ساروتقي نزد شاه و سن و سال زياد او را دﻟيل غرورش ميداند كه اين امر
علاوه بر آنكه غرور برانگيز است سبب عدم توجه به ديگران نيز ميشود و سبب شده تا ديگران را
كمارزش و بسيار پايينتر از خود بداند .مردم عادي به اجحاف و سختگيري حاكمان عادت داشتند ،پس
ساروتقي از آن جهت آسيبپذير نبود ،اما امراي مقتدر كه هر كدام در كم سن و ساﻟي پادشاه سوداي
سري داشتند ،طبيعت ًا اين رفتار خشن و غرورآميز را بر نميتابيدند .ضمن آنكه ساروتقي از همه چيز
تقريباً خبر داشت .او »از عايدات كليه بزرگان مملكت آگاه بود و ميدانست كه چه اندازه مردم را
ميچاپند و حتي چقدر خرج ميكنند«)شاردن ،١٣٤٥ ،ج  (٧٩ :٧اين آگاهي براي امراي درباري و حتي
امراي اياﻟات ميتوانست بسيار خطرناك باشد .اين صاحبمنصبان به خوبي ميدانستند كه شاه صغير
تحت نفوذ كامل ساروتقي و اﻟقائات او هست .بنابراين اگر ساروتقي بخواهد ،آنها سرنوشتي مانند
رستمخان و يا ميرفتاح و اﻟبته در بهترين حاﻟت دچار سرنوشت حيدربيﮓ خواهند شد .همچنين مخاﻟفان
ميدانستند كه شاه نيز »هيچ تمايلي ندارد كه از وزير موفق و مجرب خود جدا شود ،احتمال سرنگون
كردن وي بسيار كم است«)ﻟوفت (٧٢ :١٣٨٠ ،پس راه چاره كودتا عليه دوﻟت ساروتقي بود .راهي كه
خود ساروتقي قبلاً به صورت موفقيتآميزي تجربه كرده بود.
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براي انجام كودتا عليه دوﻟت نياز به شخصيت قدرتمند نظامي و همچنين بهانه ﻟازم بود .جانيخان
قورچيباشي هماكنون بزرگترين شخصيت نظامي بود .بنابراين او كه از دشمنان ساروتقي نيز بود به
رهبر طبيعي كودتا تبديل شد .تا پيش از اين ،دشمنان مشترك سبب همكاري ساروتقي و جانيخان
شده بود و حتي ازدواجي ميان دختر جانيخان و برادرزاده ساروتقي شكل گرفته بود )ملاكمال:١٣٣٤ ،
 (١٠٠اما تضاد منافع اين دو آنچنان بود كه اين پيوند ازدواج نتواند مانع از دشمني آنها شود .ظاهراً علاوه
بر عزم خود قورچيباشي براي مقابله با ساروتقي ،اطرافيان او نيز وي را تحريك به اين كار ميكردند.
آنها »به قورچيباشي چنان خاطرنشان نمودند كه اعتماداﻟدوﻟه به قتل تو تصميم عزيمت نموده«
)وحيدقزويني (٤٠٥ :١٣٨٣ ،جانيخان از طايفه شاملو و از ملازمان زينلخان شاملو )سپهساﻟار دوره شاه
صفي( بود .جانيخان در زمان شاهعباس اول در زمانيكه حافظ احمدپاشا ،بغداد را محاصره نموده بود به
رساﻟت نزد او رفته بود .وي در دوره همين پادشاه »بنابر جرأتي كه در بعضي امور نموده بود هم در عهد
سلطنت نواب خاقان مسطوره معزول گشت«)وحيدقزويني (٣٠٩ :١٣٨٣ ،بعد از آنكه شاه صفي به قدرت
رسيد و در ابتداي سلطنت او ،زينلخان كه همه كاره بود به دﻟيل آنكه جانيخان از طايفه شاملو بود،
توسط زينلخان بركشيده شد و يكبار ديگر به امور درباري بازگشت .با مرگ زينلخان و پس از مدتها او
به مقام ايشيكآقاسي باشي ديوان دست يافت و بعد از اميرخان ذواﻟقدر قورچيباشي ،جانيخان به مقام
قورچيباشيگري رسيد )واﻟه قزويني .(٢٥٠ :١٣٨٢ ،با روي كار آمدن شاهعباس دوم به دﻟيل اعتبار
گذشتهاي كه جانيخان داشت و به دﻟيل سن كم شاه ،سعي نمود در برخي امور دخاﻟت كند .او نيز مانند
ساروتقي سعي در روي كار آوردن وابستگان به خود داشت .يكي از اين افراد گلابيبيﮓ قاجار بود.
گلابيبيﮓ فرزند اميرگونه خان كه در زمان شاه صفي به دﻟيل »شيطنت و بدذاتي و بدانديشي با
خلايق« بركنار شده بود )وحيدقزويني (٣٤٧ :١٣٨٣ ،در دوره شاه جديد بنابر خواهش و استدعاي
جانيخان قورچيباشي به منصب قبلي خود يعني يساوﻟي صحبت بازگشت .انتصاب يك قاجاري به
مقامي با كمك جانيخان ،ميتواند براي خود او نيز سودآور باشد .زيرا صاحب منصب قورچيباشي كسي
بود كه رياست بر تمامي ايلات قزﻟباش را بر عهده داشت .بنابراين هراندازه نيروهاي قزﻟباش بيشتر در
تشكيلات درباري باشند ،قدرت رهبر و رئيس آنها اقزايش مييافت.
عاملي كه طرح كودتا عليه ساروتقي را تسريع كرد ،ماجراي داودخان حاكم گيلان بود .داودخان
حاكم گيلان بنابر نوشته شاردن از جواني شاه استفاده كرده و به زور از مردم دو ميليون)احتماﻟ ًا دينار(
گرفته بود .اين اجحاف حاكم گيلان سبب احضار او به پايتخت توسط ساروتقي شد .داودخان با اين بهانه
كه مرسوم نيست كه حاكمان را براي تسويه حساب به پايتخت بخوانند ،از رفتن به پايتخت سرباز زد.
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حامي داودخان در دربار قورچيباشي بود .همبستگي فاميلي و ترس از ساروتقي سبب گرايش بيشتر آن
دو به همديگر شده بود .جانيخان از ساروتقي نزد شاه جوان شكايت كرد و شاه نيز به او قول مساعدت
ميدهد )شاردن ،١٣٧٤ ،ج  .(١٤٠٩ :٤اما حامي اصلي ساروتقي در دربار يعني مادرشاه )آناخانم( آشكارا
از او حمايت ميكند و همواره به شاه توصيه ميكرد كه اگر روزي ساروتقي را نخواست او را عزل كند و
وي را كه پيرمردي  ٧٧ساﻟه است به قتل نرساند )سردادور .(٣٢ :١٣٥٤ ،شاردن خبر از اطلاع جانيخان
از اختلافات شاه و وزيراعظم ميدهد .قورچيباشي نزد شاه ميرود و از ساروتقي بدگوييهاي زيادي
ميكند .شاه جواب ميدهد »جانيخان من از همه اينها آگاهم بايد آنها را مد نظر قرار داد ،و بدانها توجه
كرد«)شاردن ،١٣٧٤ ،ج  (١٤٠٩ :٤جمله شاه به قورچي باشي كامل ًا مبهم بود و از آن ميتوانست چنين
برداشت شود كه شاه نيز راضي به برداشتن ساروتقي بود و شايد به دﻟيل سن و سال كم توانايي اين كار
را نداشته است .اين سخن شاه دستاويزي براي جناح قورچيباشي شد تا طرح كودتا عليه دوﻟت
ساروتقي را عملي سازند» .جانيخان قورچيباشي بگمان اينكه اگر ميرزاتقي اعتماداﻟدوﻟه را بكشد نواب
اشرف را بد نخواهد آمد« )ملاكمال (١٠١ :١٣٣٤ ،به اتفاق گروهي از همراهان خود »هم قسم شدند و
در روز چهارشنبه بيستم شهر شعبان دفتر حيات آن سركرده ارباب قلم را به توسط تندباد حمله شمشير
ابتر ساختند«)شاملو ،١٣٧١ ،ج  (٢٨٥ :١با كشته شدن ساروتقي دوﻟت او نيز سقوط كرد و كودتاگران
براي مدتي كوتاه به اهداف خود رسيدند.
اين قتل يكي از نقاط مبهم دوران شاهعباس دوم محسوب ميشود .سؤاﻟات متعددي درباب اين
قتل و حوادث پس از آن مطرح است .آيا شاه از قدرت بيش از حد ساروتقي و دخاﻟت او در تمامي امور
به تنﮓ آمده بود و به نوعي رضايت به كشتن ساروتقي داشت؟ آيا ساروتقي در پي عزل شاه بود؟ آيا
شاه جوان قتل ساروتقي را از سوي نظاميان يك كودتا عليه خود تلقي كرده و اقدامي جهت زير نفوذ در
آوردن شاه دانسته ،كه پس از مدتي كوتاه دستور به قتل كودتاگران ميدهد؟ آيا قتل دو گروه ديواني و
نظامي يكي به دست ديگري و ديگري به دست شاه ،نقشه از قبل طراحي شده شاه براي تسلط بر امور
درباري و همچنين از ميان برداشتن نخبگان قديمي و جايگزين كردن آنها توسط نخبگان نوخاسته بوده
است؟ مورخان به طور قطع به هيچكدام از اين سواﻟات پاسخ ندادهاند .قبل از پاسخگويي به اين سواﻟات
به روند حوادث بعدي پرداخته ميشود تا پاسخ دادن به سؤاﻟات راحتتر ميسر شود.

تحليلي بر نقش و جايگاه ساروتقي در رقابتهاي درباري عصر شاهعباس دوم

٢٦٣

علل و پياﻣدهاي قتل ساروتقي
اوﻟين واكنش به قتل ساروتقي را طبيعتاً مادر شاه از خود نشان داد ،زيرا او حامي اصلي ساروتقي
بود .شاه نيز در برابر اين واقعه در ابتداي امر سكوت كرد .اين سكوت هم ميتوانست ناشي از رضايت و
هم ميتوانست ناشي از ترس شاه از ابعاد كودتا باشد .جانيخان سر ساروتقي را به نزد شاه ميبرد و
ميگويد »اين سر سﮓ پير منحوس است كه حرمت مقام سلطنت را رعايت و پاسداري نميكرد ،به
پادشاه و دوﻟت پيوسته خيانت ميورزيد ،و اساس و بنيان حكومت را با اعمال بيدادگري و تجاوز به
حقوق مردمان آشفته و پريشان ميداشت .او نقشهاي طرح كرده بود كه هدفش نابودي شاه بود؛ و
وقوف بر اين سوءقصد مرا كه ازجمله جان نثاران شهريارم و تار و پود وجودم سرشته به مهر شاه است
وادار كرد پيش از آن كه به وجود مقدست گزندي برساند وي را از ميان بردارم«)شاردن ،١٣٧٤ ،ج :٤
 (١٤١٠شاه به ظاهر از اين حادثه ابراز رضايت ميكند و به پاداش اين خدمت به جانيخان مقام
صدراعظمي را داد .حال فرمانده كودتاگران دوﻟت را در اختيار گرفته بود .مادر شاه نزد او رفته و به شدت
از رفتار جانيخان شكايت ميكند و توصيههايي نيز به شاه دارد .او ميگويد» :جانيخان دﻟش براي
مملكت و سطوت سلطنت نسوخته بلكه روي دشمني با وزيراعظم روي در فشار گذاشتن حاكم گيلان
)از منسوبين جانيخان( بچنين جنايت وحشيانهاي دست زده است)«.سردادور (٣٢ :١٣٥٤ ،مادر شاه از او
ميخواهد كه به شدت مغضوبين را قصاص كند .سكوت چند روزه شاه در مقابل كودتا و حتي دادن
مقامات عاﻟي به كودتاگران از چه جهت بوده است؟ به نظر ميرسد همانگونه كه اشاره شد ترس شاه
كه هنوز جوان بود و اختيارات كامل مملكت در دست او نبود سبب شده تا شاه از اقدام فوري پرهيز
كند .شاه هنوز نميدانست كه آيا توطئه فقط عليه ساروتقي بوده و يا آنكه مقام سلطنت او نيز در خطر
است .اما شاه فرصت مناسبي پيدا كرده بود تا از دست آخرين گروه بازمانده از نخبگان قديمي نيز رها
شود .عناصر قديمي به جان هم افتاده بودند و همگي به سود شاه همديگر را قلع و قمع كرده بودند.
مادر شاه كه از ناراضيان قتل ساروتقي بود ،قصد كشتن جانيخان را نموده كه جانيخان توسط
جاسوسانش از اين مسئله مطلع ميشود و درصدد پيش دستي برآمده و قصد كشتن مادر شاه را كرد كه
اين اقدام ،بسيار مخاطرهانگيز بود .شاردن ميگويد »اگر خبر طرح اين سوءقصد بر سر زبانها نيفتاده بود
من هرگز باور نميكردم زيرا حرمسرا بويژه حرمسراي پادشاه در نظر عامه مكاني مقدس است ،و هر
مرد در آن بنگرد مستحق عقوبت سخت هست« )شاردن ،١٣٧٤ ،ج  (١٤١٣ :٤شيرهچيباشي كه از
دوستان جانيخان بود از عقوبت اين كار ترسيد و طرح او را ﻟو داد )شاردن ،١٣٧٤ ،ج .(١٤١٣-١٤١٤ :٤
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واقعه كودتا در  ٢٠شعبان رخ داده بود و چهار روز پس از آن كودتاگران نيز ساقط شدند .شاه قبل
از كشتن كودتاگران نيازمند آگاهي از نيروهاي وفادار به خود بود »هردو سردار قواي سلطنتي يعني
سياوشخان قوﻟلرآقاسي و قلندرسلطان جغتاي از تفنگچيها« )ﻟوفت (٧٣ :١٣٨٠ ،به شاه و خاندان
سلطنتي اظهار و اعلام وفاداري كردند .اين دو نفر منصب قوﻟلرآقاسيگري و تفنگچي آقاسي را برعهده
داشتند .دو منصبي كه شاهعباس اول آنها را براي وفادار ماندن به شخص شاه ايجاد كرده بود و حال
آنها وفاداري خود را به شاه جديد اعلام كرده بودند و شاه با اطمينان از اين وفاداري بود كه عزم خود را
براي براندازي كودتا گران جزم نمود .او ميدانست با برداشتن اين كودتاگران هم از دست گروهي
ذينفوذ خلاص خواهد شد و هم كساني را دارد كه بتواند با اتكاي بر آنان مناصب جديد را به آنها واگذار
كند .در اين ميان برخي از نيروهاي قزﻟباش نيز به شاه اعلام وفاداري كردند .مرتضيقليبيﮓ بيجرﻟو
شاملو كه هم طايفه جانيخان بود ،ظاهراً به طمع مقام او با شاه همكاري نزديكي نمود و اين
ميتوانست ضربه مهلكي بر جانيخان باشد زيرا بخش اعظمي از طايفه او به سمت مرتضيقليخان
ميرفتند .به هرحال مرتضيقليخان نيز بعدها به مراد خود رسيد.
جاني خان ،نقدي بيﮓ حاكم كوه گيلويه ،عرب خان و عباسقلي بيﮓ و عليميرزا بيﮓ ،ابواﻟفتح
بيﮓ جبادار باشي ،گلابي بيﮓ قاجار به قتل رسيدند .زينل خان پسر نقديبيﮓ ،قراخان بيﮓ برادر جاني
خان كه سردار خراسان بود ،اﻟغ بيﮓ برادر ديگر او در كرمان ،موسيخان پسر عربخان كه حاكم
شروان بود ،همگي محبوس شدند .اموال قورچيباشي كه در كرمان و قريه علوي همدان بودند،
همچنين اموال عرب خان در شروان همگي ضبط شدند )وحيدقزويني .(٤٠٥ :١٣٨٣ ،با اعمال نفوذ مادر
شاه كار جانيخان و خانواده او به اينجا ختم نشد »دختران او را به كنيزي فروختند و پسرانش را اخته
كردند كه اين كار براي خانواده سرشناس و متنفذي در آن روزگار سخت وهنآور به شمار ميآمد و
براي همفكران وي مايه عبرتي هراس انگيز بود)«.ﻟوفت (٧٣ :١٣٨٠ ،تعداد زياد افراد كشته شده و
دستگير شده به خوبي ميتواند نشانگر وسعت توطئه قزﻟباشها براي قبضه قدرت باشد .قطع ًا اگر شاه
جوان در برابر اين گروه واكنشي نشان نميداد آنها روز به روز خواستههايشان باﻟا ميرفت .سه اياﻟت
مهم خراسان ،كرمان و شروان نيز در اختيار آنها بود .اين مسئله حاكي از قدرت بيش از حد آنها هم در
دربار و هم در اياﻟات بود .كوتاه آمدن در برابر چنين نيروهاي نظامي قدرتمندي ميتوانست عاقبت شاه
محمدخدابنده را براي عباس دوم رقم بزندكه شاهعباس دوم به خوبي اين نكته را دريافته بود .نكته
جاﻟب آنكه وابستگي ايلي در اين كودتا رنﮓ و ﻟعاب گذشته را نداشت .جانيخان نتوانست تمامي طايفه
شاملو را با خود همدل كند و به آنها متكي باشد .مرتضيقليخان از مخاﻟفان اصلي او از طايفه شاملو
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بود .به واقع ميتوان ادعا نمود اصلاحات نظامي شاهعباس اول كه جهت كاهش همبستگي در بين
ايلات بود در اين زمان به بار نشسته بود.
در مبحث قبلي سؤاﻟاتي مطرح شد كه در اينجا سعي ميشود به آن سواﻟات پاسخ داده شود .در
پاسخ به اين سؤال كه آيا شاه از قدرت ساروتقي به تنﮓ آمده بود و يا آنكه ساروتقي قصد تغيير شاه را
داشته است ،به نظر ميرسد كه :نميتوان منكر آن شد كه شاهعباس دوم كه قدرت شاهان قبلي را ديده
و شنيده بود ،هرگز مايل نبود كه پيرمردي ديواني تمام اختيارات را از او سلب كند و او قطع ًا از قدرت
بيش از حد ساروتقي نگران و ناراحت بود .اينكه مادر شاه چند بار به او توصيه ميكند كه ساروتقي را
اگر نميخواهد ،عزل كند اما نكشد ،ميتواند گواهي بر آن باشد كه شاه قصد داشته اقدامي عليه
ساروتقي انجام دهد .همچنين طبق نوشته شاردن وقتي جانيخان از ساروتقي و قدرت بيش از حد او
شكايت ميكند شاه در پاسخ از آگاهي خود بر اين موضوع و ناراحتياش از آن ياد ميكند )شاردن،
 ،١٣٧٤ج  .(١٤٠٩ :٤پس پاسخ به بخش اول سوال كه همانا ناراحتي شاه از ساروتقي است ،ظاهراً كامل ًا
مثبت هست .ساروتقي »يحتمل با رضايت سلطان ،شاهعباس دوم ،كه ميكوشيد از مادر و بردگان
همپيمانش استقلال پيدا كند ،كشته شد«)بابايي و ديگران .(٥٨ :١٣٩٠ ،اما بخش دوم سوال كه آيا
ساروتقي قصدي براي جايگزيني شاهزاده ديگري به جاي شاهعباس دوم داشته است؟ باز هم منبع
اصلي براي جواب به اين سؤال شاردن است .در گفتگو ميان جانيخان و شاه پس از كشته شدن
ساروتقي ،جانيخان از قصد ساروتقي بر جان شاه ياد ميكند )شاردن ،١٣٧٤ ،ج  .(١٤١٠ :٤آيا سخن
جانيخان فقط براي توجيه عمل خودش بوده است؟ اگر پاسخ اين سوال آري هم باشد ،باز شاه جوان از
توطئهاي كه حتي احتمال آن ضعيف بوده ترس داشته است .ضمن آنكه آمده كه »در بين اهاﻟي شهر
چنين شايع بود كه فرد مقتول ميخواسته شاه را بركنار كند و برادر كوچكتر وي را بر تخت بنشاند«
)ﻟوفت (٧٢ :١٣٨٠ ،مورخين در اين باره اظهارنظري نكردهاند .معلوم نيست پسر مطرح شده ،پسرآنا
خانم بوده است؟ كه در غير اينصورت به دﻟيل رابطه نزديك آنا خانم با ساروتقي اين قضيه كه
شاهزادهاي ديگر به جاي شاهعباس دوم به قدرت برسد عمل ًا كان ﻟم يكن خواهد شد .به هر روي
نميتوان پذيرفت آناخانم كه همكار و همراه ساروتقي بوده در پي برداشتن شاهعباس پسر خود و
گماردن شاهزاده ديگري كه پسر او نيست ،بوده است .اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اين پسر مورد
ادعا ،نيز پسر آنا خانم بوده در آن صورت احتمال اين توطئه تقويت ميشود .به هر حال به دﻟيل آنكه
منابع در اين باره سكوت كردهاند ،قضاوت صحيح نيز امكانپذير نيست .نكته آخر آنكه با وجود اختلافات
ميان ساروتقي و شاه اين اختلافات آشكار و علني نشده بود و هيچ مورخ صفوي به آن اشاره مستقيم
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ندارد .گرچه آنها به دخاﻟتهاي بيش از حد ساروتقي اشاره ميكنند ،اما اين نميتواند دﻟيلي بر عميق
بودن اختلافات تا جايي كه منجر به عزل شاه شود ،باشد.
اما در پاسخ به اين سوال كه آيا شاه كودتا عليه ساروتقي را كودتايي عليه خود تلقي كرده و اقدامي
جهت زير نفوذ درآوردن خود دانسته است؟ بايد عنوان نمود كه :گرچه شاه ظاهر ًا بي ميل به عزل
ساروتقي و يا حتي قتل او نبوده ،اما از عزل و كشتن او نيز به اين شيوه دﻟخوش و راضي نبوده است.
زيرا اين اقدام نظاميان در واقع به نوعي بياعتنايي به شاه نيز بوده است .ضمن آنكه شاه از ابعاد
كودتاي نظاميان نيز آگاه نبود و شايد اين اقدام آنها هدفي نهايي يعني تسلط بر شاه را داشته باشند .شاه
در ابتداي امر واقعاً نميدانست كه كودتا فقط تسويه حساب شخصي با ساروتقي بوده يا فراتر از آن و
اقدامي از جانب نظاميان براي قبضه كامل قدرت نيز بوده است .عدم اقدام فوري و آني شاه دربرابر
كودتاگران و موافقت با خواست كودتاگران براي تصدي پست صدراعظمي نيز بيانگر همين ترديد شاه
بوده است .ظاهر ًا شاه حتي اگر اين كودتا را نيز عليه خود تلقي نكرده است ،باز هم در انظار عمومي در
پي آن برآمده كه آن را عليه خود جلوه دهد و به همين خاطر احساسات شاه دوستي دو گروه تازه
تأسيس و وابسته به شاه يعني قوﻟلرها و تفنگچيها را بر انگيخته تا با استفاده از اين احساسات از شر
طيف كودتاگر و قدرتطلب خلاص شود .واقعيت امر آن است كه شاه حتي اگر از آنكه كودتا عليه او
نبوده نيز اطمينان كامل حاصل ميكرد باز هم ميدانست كه اگر با اين كودتا كنار بيايد پس از مدتي
تحت نفوذ آنها در خواهد آمد و در صورت دست از پا خطا كردن ممكن بود تاج و تختش را به سود
شاهزادهاي ديگر از دست بدهد امري كه در تاريخ صفويان بيسابقه نبود .پس ﻟازم بود تا مانند
شاه عباس اول و شاه صفي به اصطلاح گربه را دم حجله بكشد.
اما آخرين سؤال آنكه آيا حذف دو گروه ديواني و نظامي يكي به دست ديگري و ديگري به دست
شاه نقشهاي از پيش طراحيشده توسط شاه براي تسلط بر امور درباري و همچنين حذف نيروهاي
قديمي بوده است؟ شاهان صفوي بهكرات ثابت كردند زماني كه تازه به قدرت ميرسند اصلاً دوست
ندارند با عناصر قديمي وابسته به شاه قبلي كنار بيايند و كار كنند .به همين خاطر معموﻟاً در اوان
پادشاهي تلاشي از سوي شاه براي حذف عناصر قديمي صورت ميگرفت و بهتبع آن ،قتل و كشتارهاي
زنجيرهوار رخ ميداد .دوران شاه عباس دوم نيز از اين قضيه مستثنا نبود .اما تفاوت در آن بود كه عامل
كشتارهاي اين دوره به غير آخرين حلقه كشتارها )جاني خان و گروهش( شاه نبود بلكه نيروهاي
قديمي به جان هم افتاده و يكبهيك همديگر را حذف ميكردند .بهواقع ساروتقي و جاني خان به
هموار كنندهي كشتارهاي شاه تبديلشده بودند ،بيآنكه بدانند در زمين دشمن ناشناخته )شاه( بازي
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ميكنند .در آخر جاني خان با كشتن ساروتقي پيروز ميدان شد و شاه درنهايت آخرين گروه باقيمانده را
بهراحتي از ميان برداشت .در اين كشتارها به دﻟيل آنكه عناصر قديمي بازيگردان بودند كمتر گناهي و يا
صفت خونريزي را متوجه شاه كردهاند .بهواقع در پاسخ به سؤال بايد گفت شاه در خلوتگاه خود راضي به
اين مجموعه كشتارها بوده و عناصر قديمي با نقشههاي كوتاهمدت خود ،در جهت اهداف بلندمدت شاه
)حذف عناصر قديمي( قدم برداشتند.
نتيجﻪ
ل خصلت استبدادي حاكميت در ايران و وجود
بعد از مرگ هر پادشاهي در ايران معموﻟ ًا به دو دﻟي ِ
مدعيان سلطنت ،آشوبها ،رقابتها و درگيريهاي زيادي جهت تعيين و يا اعمالنفوذ در شاه جديد به
وجود ميآمد .اين امر اگر با پادشاهي ،شخصي كم سن و سال مصادف ميشد بيشازپيش نمود پيدا
ميكرد .دراينبين ائتلافهايي شكل ميگرفت تا گروهي گروه ديگري را از ميدان به دركند .اين
وضعيت تا زماني كه شاه داراي اقتدار كافي ميشد ادامه پيدا ميكرد .در زمان به قدرت رسيدن
شاهعباس دوم تقريب ًا بسياري از ويژگيهاي مطرحشده وجود داشت و مطابق انتظار اتفاقاتي كه عنوان
شد ،رخ داد .ميرزا تقيخان مشهور به ساروتقي يكي از مهمترين اعتماداﻟدوﻟههاي تاريخ صفويان و حتي
ميتوان گفت از مهمترينهاي تاريخ ايران در اين زمينه هست .سن كم شاهعباس دوم سبب شده بود
كه ساروتقي در پي بسط قدرت خويش و درنتيجه تسلط بر همه امور دربار و كشور باشد .حذف رستم
خان سپهساﻟار با تحريك و دسيسهچيني ساروتقي مهمترين نماد اين ميل ساروتقي هست .ساروتقي در
اين راه ائتلافي قديمي با آنا خانم مادر شاهعباس دوم ،داشت .به دﻟيل خصلت خواجه بودن ساروتقي
ارتباط و رفتوآمد آنها خاﻟي از اشكال بوده و همين امر سبب قدرت بيشازحد ساروتقي نيز شده بود.
پشتوانه اين قدرت ،وضعيت مناسب ماﻟي آن دو نفر بوده كه ماحصل سرمايهگذاري آنها در بخش
تجارت ابريشم و در دست داشتن انحصار اين تجارت توسط آنان بود .همچنين ساروتقي در راستاي
رسيدن به هدف خويش ائتلافي شكننده با جانيخان قورچيباشي تشكيل داد اما بهزودي مشخص شد
دو پادشاه در يك اقليم نگنجند .ساروتقي در محاسبات خود در مورد قدرت شاه دچار اشتباه شده بود و
به گمان اينكه شاهِ كم سن ،توانايي دخاﻟت و جهتدهي به امور را ندارد بهصورت افراطي شاه را در
انجام تصميمات خود ناديده ميگرفت و همين امر سبب سكوت همراه با رضايت شاه ،در مقابل
مخاﻟفان ساروتقي گرديد .اختلاف آشكار ساروتقي و جاني خان شاملو با چراغ سبز شاه ،منجر به قتل
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ساروتقي و اﻟبته نهايت ًا قتل جانيخان توسط شاه شد .همانگونه كه آمد؛ آنچه حائز اهميت است ،به
تنﮓ آمدن شاه از رقابتهاي درباري و كسب اقتدار او سبب پايان دادن به اين رقابتها گرديد.
شاه عباس دوم مانند بسياري از شاهان صفوي ميلي نداشت با عناصر قديمي وابسته به شاه پيشين به
ادامه همكاري بپردازد بنابراين باسياستي آگاهانه و اﻟبته زيركانه پيگير و شاهد رقابتهاي درباري بوده و
در وقت مناسب درصحنه حاضرشده و بهعنوان فاتح نهايي بدون آنكه قتل و كشتار گستردهاي انجام
دهد ،وارد معركه شد .بههرروي ساروتقي و باوجود پشتيبان بسيار قويي كه داشت نتوانست قدرت خود
را در برابر مخاﻟفان حفظ كند و جان خويش را بر سر اين راه نهاد.
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ﻣنابﻊ
اشراقي ،احسان (١٣٧٩) ،رستم خان سپهساﻟار به روايت بيژن يكي از واقعهنگاران ،مجله تاريخ دانشكده
ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،شماره يكم ،سال يكم.
بابايي ،سوسن (١٣٨٥) ،نقش ميرزا محمدتقي )ساروتقي( در معماري دوره صفويه ،گلستان هنر ،سال دوم،
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بابايي ،سوسن و ديگران (١٣٩٠) ،غلامان خاصه نخبگان نوخاسته دوران صفوي ،ترجمه حسن افشار،
تهران :نشر مركز.
تركمان ،اسكندربيﮓ (١٣٨٢) ،تاريخ عاﻟمآراي عباسي ،ج سوم ،چ سوم ،تصحيح ايرج افشار ،تهران :دنياي
كتاب.
رويمر ،هانس روبرت (١٣٨٥) ،ايران در راه عصر جديد ،چ دوم ،ترجمه آذر آهنچي ،تهران :دانشگاه تهران.
رييس اﻟسادات ،سيدحسين (١٣٨٤) ،تصرف قندهار در دوره شاهعباس دوم ،به اهتمام مقصودعلي صادقي،
همايش ايران در گستره تاريخ صفويه ،تبريز :انتشارات ستوده.
سردادور ،ابوتراب (١٣٥٤) ،تاريخ نظامي و سياسي دوران نادرشاه افشار ،تهران :چاپخانه ارتش شاهنشاهي.
شاردن ،ژان (١٣٤٥) ،سفرنامه شاردن ،ج هفتم ،ترجمه محمد عباسي ،تهران :اميركبير.
شاردن ،ژان (١٣٧٢) ،سفرنامه شاردن ،ج چهارم و پنجم ،ترجمه اقبال يغمايي ،تهران :انتشارات توس.
شاملو ،وﻟي قلي بن داود قلي (١٣٧١) ،قصص اﻟخاقاني ،ج اول و دوم ،بتصحيح و پاورقي حسن سادات
ناصري ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنﮓ و ارشاد اسلامي.
فلسفي ،نصراﻟله (١٣٤٢) ،چند مقاﻟه تاريخي و ادبي ،تهران :دانشگاه تهران.
قزويني ،محمدصاﻟح بن محمدباقر (١٣٧١) ،نوادر ،به اهتمام احمد مجاهد ،تهران :سروش.
كمپفر ،انگلبرت ،(١٣٦٣) ،سفرنامه كمپفر ،چ سوم ،ترجمه كيكاووس جهانداري ،تهران :شركت سهامي
انتشارات خوارزمي.
ﻟوفت ،پاول (١٣٨٠) ،ايران در عهدشاهعباس دوم ،ترجمه كيكاووس جهانداري ،تهران :مركزچاپ و
انتشارات وزارت امورخارجه.
متي ،رودي و حسن زنديه ( ١٣٨٣) ،ديپلماسي ايران در قبال عثماني طي دوره سلطنت شاه سليمان اول
) ١١٠٥-١٠٧٧ق ١٦٩٤-١٦٦٦ /م( ،تاريخ در آيينه پژوهش ،شماره پنجم.
مدرسي طباطبايي ،سيدحسين (١٣٥٥) ،تربت پاكان ،ج اول ،قم :چاپخانه مهر.
ملاكمال (١٣٣٤) ،تاريخ ملاكمال ،با تصحيح ابراهيم دهگان ،اراك :بي نا.

٢٧٠

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٧پاييز و زمستان ١٣٩٩

مهماننواز ،محمود ،اصغر فروغيابري و علياكبر كجباف (١٣٩٣) ،بررسي تحليلي رقابت گرجيان با ائتلاف
تركان و تاجيكان در دوره شاه صفي ) ١٠٥٢-١٠٣٨ق( ،مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام ،شماره
چهارده ،دوره هشتم.
نيومن ،آندرو .جي (١٣٩٣) ،ايران صفوي نوزايي امپراتوري ايران ،ترجمه عيسي عبدي ،تهران :بنگاه ترجمه
و نشر كتاب پارسه.
واﻟه قزويني اصفهاني ،محمديوسف (١٣٨٢) ،خلدبرين )ايران در زمان شاه صفي و شاهعباس دوم( ،تصحيح
محمدرضا نصيري ،حديقه ششم و هفتم از روضه هشتم ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
وحيدقزويني ،ميرزامحمدطاهر (١٣٨٣) ،تاريخ جهان آراي عباسي ،مقدمه و تصحيح
سيدسعيدميرمحمدصادق زير نظر احسان اشراقي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطاﻟعات فرهنگي.
هنرفر ،ﻟطفاﻟله ) (١٣٥٠گنجينه آثار تاريخي اصفهان ،چ دوم ،اصفهان :ثقفي.
هدايت ،رضاقلي خان (١٣٨٠) ،تاريخ روضه اﻟصفاي ناصري ،ج  ،٨به تصحيح و تحشيه جمشيد كيان فر،
تهران :انتشارات اساطير.

