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  )قهـ 1042( در عصر شاه صفی ،اکم فارس ح،خان بررسی علل و پیامدهای قتل امام قلی

  
  ∗دکتر جهانبخش ثواقب

  
  چکیده 
 بـه دسـت شـاه صـفی     ق.  ه1042 در سـال  ،قلی خان، حاکم توانمند فارس و از رجال سرشناس عـصر صـفویه          قتل امام 

از شـود کـه     حوادث مهم زمامداری این پادشـاه محـسوب مـی   وردی خان از و برافتادن خاندان اهللا   ) قـ   ه 1038-1052(
.  اسـت ارزیـابی شـده    ـ  نابخردانه و دهشتناکی تا اقدام، ناگزیر در راستای تمرکز قدرتی از ضرورتـگوناگون  زوایای 

های  های سیاحان اروپایی آن عصر و پژوهش        تا در نوشته  است  این قتل و حوادث مشابه در زمان شاه صفی موجب شده            
ـ   . ریز از این پادشاه ترسیم شود     ای سفاک و خون     جدید، چهره  اسـاس  ه، بـه منظـور واکـاوی ایـن موضـوع بر     در ایـن مقال

بندی قابل اعتنا، ضمن تبیـین   جمعیک های پژوهشگران معاصر، و دستیابی به  های مورخان و لحاظ کردن دیدگاه     گزارش
ـ موقعیت سیاسی امدهای آن بررسی و تحلیـل شـده   یهای قتل او و پ  و انگیزهخان در دولت صفویه، علل قلی  نظامی امام 

  . است
  

  های کلیدی واژه
  .دخان، فارس، عوامل قتلووردی خان، داو قلی خان، اهللا صفویه، شاه عباس اول، شاه صفی، امام

                                                 
   .jahansavagheb@yahoo.com          دانشگاه لرستان، تاریخدانشیار∗
  

 14/6/89: تاریخ پذیرش                                      13/10/88: تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( تاريخيهاي  پژوهش
   دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني دانشكده 

  ۱-۳۲ص ص، ۱۳۸۹پاييز  ،)۷پياپي (سال دوم، شمارة سوم دورة جديد، 
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  مه مقد
نگــاران عــصر صــفویه،  هــای واقعــه براســاس گــزارش

نظر از عملیات جهادی سلطان جنید و حیـدر در            صرف
  ۀ قفقاز، لشکرکشی صفویان در گرجـستان از دور         ۀنطقم

شاه اسماعیل اول با چهـار رشـته عملیـات دیوسـلطان            
 جدر سـلطنت شـاه تهماسـب اول، پـن         شده  روملو آغاز   

لشکرکشی گسترده در این ایالت صـورت گرفـت و در           
بـرای آگـاهی از     ( شاه عباس اول نیز تداوم یافـت          ۀدور

ثواقـب،  : کره   دور تفصیل تحوالت گرجـستان در ایـن      
1384 :18-175.(  

جـایی   هـای صـفویه بـه قفقـاز در جابـه            لشکرکشی
جمعیتی از این ناحیه به داخل کشور مؤثر بود و شـمار            

ــسیاری ــرد ب ــران ک ــازی را وارد ای ــای قفق از .  از نیروه
پیامدهای حضور این نیروهای جدیـد ایـن بـود کـه در       

اول، حکمروایی شاه عباس      ۀ   به ویژه دور   ،عصر صفویه 
اداره و ریاست بسیاری از نهادهـای حـساس کـشوری،           

ـ لشکری و اقتصادی ایـران بـه ملـل قفقـاز     هـا،    ارمنـی  
ـ ها ها و گرجی چرکس هـا بیـشتر در    ارمنی. شدواگذار   

المللــی و  وری و بازرگــانی بــین شــؤون مختلــف پیــشه
هـا در نیروهـای مـسلح و انتظـامی            ها و گرجی    چرکس

 ؛ اولئــاریوس، 716 :1378جنابــدی، (فعالیــت داشــتند 
-1/230: 1369 ؛فلــسفی. 1137-1140 و 1120: 1369
   ).80:تا ؛ گیوتاشویلی، بی229

بازسـازی     ۀها در ارتباط با مسأل      بدین ترتیب، گرجی  
سپاه وارد نیروهای ایرانی شدند و گاه به مقامات بـاال و            

تـرین مناصـب لـشکری و کـشوری دسـت            حتی عـالی  
ر سـرزمین مـادری خـویش       هـا گرچـه د      گرجی. یافتند

سرسختانه پایبنـد اصـول ملـی خـود از جملـه زبـان و               
مذهب مسیحی، حتی تحت حاکمیت مسلمانان بودنـد،        
بــه ســرعت در ایــران بــه تحلیــل رفتنــد و دوشــادوش 

جدیـد    ۀ  ژادی جامعـ    ایرانیان و ترکان، سـومین عنـصر ن       

؛ رویمــر، 173: 1380ســیوری، (ایــران را شــکل دادنــد 
از ایــن رو، از ). 351: 1380؛ همــو، 99:  برآمــدن1380

نـشان و بـه      نـام و   همین نیروها، کسانی که در ابتدا بـی       
شـدند، بعـدها      شکل اسیر به غالمی دست به دست مـی        

صاحب آوازه شـدند و در تـاریخ ایـران عـصر صـفویه        
از گرجیــانی کــه در نهادهــای . جایگــاهی رفیــع یافتنــد

ای   یـژه مختلف دولت صفوی فعالیت کردند و جایگاه و       
در حیــات سیاســی و نظــامی ایــران ایــن دوره داشــتند 

 بـود ) Undiladze(» اونـدیالدزه «خاندان اصیل گرجی    
قلـی خـان و     امـام ،وردی خـان و پـسرانش     که همان اهللا  

  . بودند ،دخانوداو
وردی خـان       م اهللا  1595 / قهــ    1003-4تا سـال    

گرجی یکی از قدرتمندترین افراد کشور صـفویه شـده          
  ۀو نه تنهـا تـصدی مقـام قوللرآقاسـی یـا فرمانـد             ا. بود

کشور در آن  ۀ  یکی از پنج مقام عمد   - های غالمان   هنگ
دار بود، بلکه حکمران والیـت ثروتمنـد     را عهده ـ  دوره

وردی خان به تساوی      با این انتصاب، اهللا   . فارس نیز بود  
 ۀبا امـرای قزلبـاش دسـت یافـت و اولـین نماینـد                رتبه

 هــ  1006-7قـدرت او در     .  غالمان شد  اشرافیت جدید   
 م که به فرماندهی کل نیروهای مسلح انتخاب      1598/ ق

بلنـد    ۀ  دستیابی او به چنان مرتب    . شد، به اوج خود رسید    
آسا    برق یتوان صعود   و در چنان مدت کوتاه را تنها می       

ــد  ــیوری، (نامی ــدانش). 70: 1363س ــه از ،او و فرزن  ک
، بر اثر درایت و تـالش       صفوی بودند و   ۀنودولتان جامع 

ای خــانوادگی تأســیس کننــد؛  خــود توانــستند سلــسله
برافتـادن  . ای بر باد رفـت      هرچند که حیات آن به اشاره     

ی خـونین   شاه صفی کـه در اقـدام         ۀاین خاندان در دور   
کــه از نکــات تاریــک صــورت گرفــت، عــالوه بــر این

، علــل و گــردد مــیزمامــداری ایــن پادشــاه محــسوب 
 مورد چند و چون است کـه در ادامـه بـه          های آن   انگیزه

  .شود بازکاوی و تحلیل این مسأله پرداخته می
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    3 / )ق.  ه1042( در عصر شاه صفی ،خان حاکم فارس  قلی   امدهای قتل امامی بررسی علل و پ
  

نیاد یافتـه،  سؤال اصلی که این پژوهش براساس آن ب       
قلی خان و براندازی دودمـان وی،   این است که قتل امام  

های شخـصی     ریشه در چه عللی داشت؟ آیا تنها انگیزه       
این حادثـه را    شاه صفی در براندازی رجال شاه عباسی،        

 فراتـر از آن بایـد       یرقم زد یا اینکـه حادثـه را در عللـ          
تحلیل کرد؟ این پژوهش از نوع پژوهش تاریخی و بـه           

های تاریخی با استناد بـه        ای است و داده     روش کتابخانه 
. نگاری گردآوری شـده اسـت      فیش   ۀمنابع اصلی به شیو   

سپس با ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات گـردآوری          
ه، بــه ســازماندهی و اســتنتاج از آن پرداختــه شــده شـد 
  .است
  

  پیشینۀ تحقیق
 روزگـار در برخی منابع اصلی صفویه مربوط بـه         گرچه  

زمامداری شاه صفی و پس از وی که به خامۀ مورخـان            
های تنـی چنـد از        رسمی نگاشته شده، و نیز در گزارش      

 به  قتل امام قلی خان   سیاحان اروپایی به اجمال حکایت      
 ۀ نقلی آمده است، و در تألیفـات جدیـد دربـار           صورت

شـاه صـفی، قتـل حـاکم           ۀصفویه نیز در بررسی کارنام      
 و وجـود    ،دخـان و داو ،فارس ذکر و شـورش بـرادرش      

دالیـل ایـن قتـل         ۀفرزندی از شاه عباس نزد او در زمر       
 مقاله به ایـن     ۀدر تحلیل علل در ادام    (مطرح شده است    

بّـع، بـه طـور مـستقل        در حـد تت     ،)شـود   آثار اشاره مـی   
یـابی،    که مبتنی بـر ریـشه     در این باره    پژوهشی منسجم   

 .شناخت علل و پیامدهای آن باشد، انجام نـشده اسـت          
 نباید از نظر دور داشت کـه در مجموعـه مقـاالت              البته

که ،   1374قلی خان در دی ماه        همایش بزرگداشت امام  
، تنهـــا انتـــشار دادآزاد قـــشم آن را   ســـازمان منطقـــه

سـفیر  )  80- 84-: تـا   بـی (جمـشید گیوتاشـویلی       ۀالمق
علـل بـه قتـل        ۀ نکاتی چند را دربار    ،گرجستان در ایران  

رسیدن این سردار بـزرگ مطـرح کـرده اسـت و سـایر              

های شخـصیتی     مقاالت در وصف خدمات و دیگر جنبه      
ــۀ حاضــر را مــی . او هــستند ــدین ترتیــب، مقال ــوان  ب ت

به شـمار    موضوع   این   ۀپژوهشی مستقل و تحلیلی دربار    
های ایـن      که با هدف تبیین و تحلیل علل و انگیزه         آورد

قتل و بررسی پیامدهای آن در تحوالت عصر شاه صفی          
  . سامان یافته است

ـ موقعیت سیاسی قلـی خـان در عـصر      نظامی امـام  
  صفویه

وردی خـان و از مـادری         فرزند بزرگ اهللا   ،خان قلی  امام
 شـاه عبـاس بـه       گرجی، پس از آنکه پـدرش از جانـب        

 بـا   ،امیراالمرایی فارس و سپهساالری ایران منصوب شد      
 هنگـامی کـه     قهــ    1010در سال   . پدر به فارس رفت   

پدرش با شاه عباس در خراسان بود، لـشکر بـه جزایـر             
 که تا آن زمان در قلمـرو        ،بحرین فرستاد و آن جزایر را     

نفوذ دولـت پرتغـال بـود، در        ۀ  حکومت هرموز در دایر   
ل فراوان بـا چنـد      ه رمضان آن سال گرفت و اموا       ما نیمۀ

منشی، (جا برای شاه به خراسان فرستاد       توپ از غنایم آن   
). 431: 1385؛ حــسینی منــشی،  989 -991/ 2: 1377
عباس نیز به پاداش این پیـروزی، او را از بیگـی بـه                شاه

عنــوان خــان مفتخــر ســاخت و چــون در همــان ســال 
ردی خـان منقـرض     و  حکومت مستقل الر به دست اهللا     

 و آن والیت نیز ضمیمۀ فارس شد، شاه عبـاس           1گردید
قلی خان سپرد و مقـام امیـر          حکومت آنجا را هم به امام     

پس از مرگ   . های او اضافه کرد     دیوانی را نیز بر منصب    
ــع14( خــان وردی  اهللا ــانی   ربی ـــ  1023الث ــه از  ،)قه ک

سرداران باکفایت شاه عباس و منشأ خدمات مهمـی در          
 شاه امیراالمرایی فـارس و سپهـساالری         2، بود ۀ وی ورد

 که مـورد توجـه وی بـود،         ،قلی خان   ایران را هم به امام    
 را به امیراالمرایی قرابـاغ و       ،دخانو داو ،سپرد و برادرش  

 بـرای آگـاهی بیـشتر     (ریاست ایل قاجار منصوب کـرد       
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؛ 1812/ 3 و 1438و 1302/  2: 1377منــــــشی، : رک
ــدی،  ــ؛ 858: 1378جناب  96-97: 1380،  اصــفهانیهوال

ق هنگـامی   هــ    1026شاه عباس سپس در سال       3.)130
 به آذربایجان تاخت،    ، وزیر اعظم عثمانی   ،که خلیل پاشا  

خان گرفت و به قرچقای       قلی  مقام سپهساالری را از امام    
ــه، (خــان داد  ــسایی، 332: 1370دالوال ؛ 465: 1367؛ ف

  ).435 -436/ 4: 1369فلسفی، 
کم در قلمرو حکمروایی خود قدرت        مخان فارس ک  

ق جزایر قـشم      هـ   1031و تسلط کامل یافت و تا سال        
شـاه    ۀو هرموز و متعلقات آنها را نیز به فرمـان و اجـاز            

عباس از پرتغالیان گرفت و از مغـرب تـا حـدود بنـدر              
بصره پیش رفت؛ به طوری که سراسـر خـاک فـارس و     

نـدر جاسـک تـا    الرستان و بنادر جنوب از ب،  گیلویه  کوه
ــر  شــط ــارس در دای ــیج ف ــر خل ــام جزای   ۀالعــرب و تم

حکمروایی و تسلط وی بود و او همیشه بیست و پـنج            
 که بهترین سـواران     ،مجهز و جنگاور     ۀهزار سوار زبد  تا سی   

/ 3: 1377منشی،   (رفتند، در اختیار داشت     ایران به شمار می   
والــــه ؛ 115: 1317؛ ترکمــــان، 1621-1626 و 1587

ــفهان ــدی، 350 و 151-154: 1380، یاص : 1378؛ جناب
  4).858: 1383؛ وحید قزوینی، 858

پـس از فـوت     «،  الفـردوس   ریاضبه تعبیر صاحب    
ــان، اهللا ــوه    وردی خ ــی ک ــت و بیگلربیگ ــه و  ایال گیلوی

 بـود   ماجدشخوزستان و فارس به دستوری که با والد         
ــام ــه ام ــان شــفقت شــد   ب ــی خ وی را فتوحــات ... قل
 روی داد کـــه احـــدی از بیگلربیگیـــان ]ای [ گرانمایـــه

سپس به  [الشأن را نیل به آن محظور ضمیر نگشته           عظیم
حـسینی منـشی،     (»]کند  بعضی از آن فتوحات اشاره می     

1385 :431-430.(  
قلـی خـان بـه        در متون تاریخی عصر صفویه از امام      

تمام نـواحی   ) گاهی والی (عنوان امیراالمرا و بیگلربیگی     
 بعـضی از    ، بحرین  و  مینا ،لویه، شمیل گی   کوه ، الر ،فارس

والیات خوزستان ماننـد حـویزه و دورق و قـسمتی از            
، توی و سرکان و     ]گلپایگان[مانند جربادقان    عراق عجم 

؛ ترکمـان،   1811/ 3: 1377منشی،  (اند    محالت یاد کرده  
 ، وی  در واقع  5.)12: 1368 ؛ اصفهانی، 115 و   81: 1317

فهان تـا سـواحل بحـر       از قمشه نزدیک اص   «ای    بر منطقه 
  .حکومت داشت) 117: 1317ترکمان، (» عمان

که در فارس صـاحب اختیـار تـام         قلی خان با آن     امام
گـاه    کـرد، هـیچ     بود و مانند پادشاه مستقلی حکومت می      

  اجـرای  سر از اطاعت شاه عباس نپیچید و همیشه برای        
شاه نیز به خان فارس اطمینـان       . دستورهای او آماده بود   

کامل داشت و او را از تمام سرداران و بزرگان          و اعتماد   
اطمینان و اعتماد شـاه     . داشت  تر می   ایران محترم و عزیز   

به وی بدان حد بود که در دوران حکومت او هرگز بـه             
قلی خان را در ادارۀ قلمرو حکومت         فارس نرفت و امام   

 . رقیب گذاشت خویش کامالً آزاد و بی

 کـه در مـسیر      ، اول سفیر اسپانیا به دربار شاه عبـاس      
قلی خان  خود از شیراز دیدن کرد، در وصف قدرت امام     

فارس، همچنین ایالت الر     ۀگوید که سرزمین برگزید    می
 ،قلـی خـان      اختیار امام  ۀ بحرین، امروز در حیط    ۀو جزیر 
ــسر اهللا ــاس آن ،وردی خــان پ ــا را  اســت کــه شــاه عب ه

شـاره  او به این نکتـه ا     . العمر به آنها بخشیده است        مادام
کند که رسم و راه پادشاهان ایران چنـین اسـت کـه               می

هایی   ایاالت کشور خود را به شخصیت        ۀحکومت مطلق 
ۀ کنند که در هر زمان که شاه اراده کند، آمـاد            واگذار می 

العمـری اسـت،      اگذاری مادام این و . اند  جنگ با دشمنان    
که حاکم مرتکب جنایتی گردد که در آن صورت         مگر آن 

بـه نقـل    . دهد  الکیت را با هم از دست می      حکومت و م  
وردی خان، حکومـت را بـه          از اهللا  پسوی، شاه عباس    

 زیـرا عـالوه بـر       ؛ واگذار کـرد   ،فرزندش، امام قلی خان   
؛ چنانکـه   بـود خدمات پدر، پسر نیز مـورد عالقـۀ شـاه           

 که با افزوده شدن ثروت سرشـار ابـراهیم      ،پدر را   ۀخزان
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، در اختیـار    بـود ای عظیم      بدان گنجینه  ،خان، پادشاه الر  
از دید این سیاح، این حکومت بـا ایـن          . فرزند قرار داد  

لزوم با  در صورت   د که   شقلی خان واگذار     التزام به امام  
 به یاری شاه بشتابد و ایـن        هده هزار سرباز پیاده و سوار     

  ۀحکام به تناسـب بزرگـی حـوز         ۀ که به هم   بودشرطی  
فیگـوئروا،  (د  یـ گرد  یفرمانروایی و آبادانی آن تحمیل مـ      

همو در توصیف زندگی حاکمـانی چـون        ). 155: 1363
، بـود  کـه ماننـد زنـدگی خـود پادشـاهان            ،حاکم فارس 

حکـومتش در سـال       ۀ که حـوز   ،این سلطان «: نویسد می
بیش از دو میلیون اکو درآمد دارد، درباری بسیار بزرگ          
و شکوهمند، صاحب منصبان نظامی و مردان سیاسی و         

شخـصی    ۀی از هر دست دارد که گروهی خدم       کارگزاران
دربار اوینـد و چـون پادشـاهی بـزرگ            ۀای خدم   و دسته 

  ).156: همان(» کند زندگی می
ـ      ۀقلی خان در دور    امام وانگرترین حکـام   شاه عباس، ت

بهـایی از نقـد و      با آنکه همه ساله هـدایای گران      . ایران بود 
ی اش بـه قـدر      فرسـتاد، دارایـی     جنس برای شاه عباس می    

کـرد    که مخارجش تقریباً با مخارج شـاه برابـری مـی    6بود
 بارهاخان فارس در مدت سال      ). 436/ 2: 1369فلسفی،  (

ت و  رفـ   برای دیدار شاه عباس به اصفهان یا مازندران مـی         
بـا سـپاه       زبکان در جنگ بود،   اگر شاه با دولت عثمانی یا ا      

شد و اغلـب      خود برای خدمت حاضر می      ۀمجهز و آزمود  
گـزارش  .  شجاعت و کـاردانی خـود پیـروز بـود           ۀسایدر  

های نظـامی     قلی خان در درگیری     های نظامی امام    مأموریت
هرمـوز و دفـع        جـرون، بـصره،      قتـسخیر دور    با عثمانی،   

 شـاه عبـاس اول در        ۀهای متعدد شورشـگران در دور       فتنه
 شاه عباس نیـز بـا       7.منابع رسمی عصر صفویه آمده است     

در . کـرد    یگانگی و دوستی رفتار مـی      خان فارس در کمال   
قلی خان همیشه باالدست سـایر    امام   مجالس میهمانی شاه،  

. نشـست   حکام و بزرگان ایران و در کنار شاه عبـاس مـی           
قدرت او در فارس و قلمرو حکومتش نیز به حـدی بـود             

که مردم آن والیت، احکـام او را بـیش از احکـام شـاهی               
قلی خـان     امام« :ی منشی حسینگفتۀ  به  . شمردند  محترم می 

بــه حلیــۀ شــجاعت و ســخاوت و فــرط اصــابت رأی و 
شهامت آراسته بود و در هژده سـال ایـام ایالـت و اقتـدار             
خــود همــۀ اوقــات از حــضرت اعلــی مــصدر عواطــف 

  ). 430: 1385حسینی منشی، (»  گردید گوناگون می
قلی خان عالوه بر خدمات سیاسی و نظـامی در            امام

هـای عمرانـی      ، و انجام مأموریت   خدمت دولت صفویه  
به دستور شاه عباس اول، در دوران حکومـت خـود در            

 بـسیار داشـت و       ۀفارس به آباد کردن این ایالـت عالقـ        
ــسترده   ــی گ ــی و فرهنگ ــای عمران ــرو  کاره ای در قلم

  متعـددی   ۀسازی، بنای ابنیـ     راه. حکومتی خود انجام داد   
یابـان،  مانند مسجد، مدرسـه، کـاخ، بـاغ، کاروانـسرا، خ          

 پل در فارس، به ویـژه در شـهر        و میدان، دارالشفا، بازار  
 عمرانی خـان فـارس گـزارش شـده           ۀشیراز، در کارنام  

ر و   و هنـ   عت صن ، علم ،او همچنین در نشر دانش    . است
 بـه   8 اهتمام خاصی داشت؛   تشویق دانشمندان و شاعران   

 بـه بیـشترین     اوای که فـارس در زمـان حاکمیـت            گونه
اصالحات اقتـصادی و فرهنگـی خـود        میزان تحول در    

وردی    اهللا ،قلی خان و پدرش     نامی امام   نیک. دست یافت 
 را بـه    ،نامـه   جرون ۀشاعر، سرایند » قدری«خان، نه تنها    

تمجید خصال و صفات نیک آن پدر و پسر واداشـته و            
های خان فـارس را شـرح         اقدامات عمرانی و مجاهدت   

: دو نوشـته اسـت    داده، بلکه بعدها فسایی نیز دربارۀ آن        
 در مملکـت    9این پدر و پسر مدت سی و نه سال بیـشتر          «

ــامی را  حاصــل نیــک  فــارس، تخــم مــروت را کاشــته، ن
  ).474: 1367فسایی، (» برداشتند

  تحلیل علل قتل خان فارس
 سیاسی، نظامی، عمرانی    ۀ خدمات برجست   ۀسرانجام با هم  

و فرهنگی که خان قدرتمند فارس، امـام قلـی خـان، در             
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 سلطنت شاه عباس اول صفوی به ایـن مملکـت           زگاررو

 شـاه عبـاس      ۀنموده بود، مرگ او به دست شاه صفی، نو        
رحمـی    م بـا قـساوت و بـی       1633/ ق      هـ 1042اول، در   
ناپذیری رقم خورد که از دید مورخـان داخلـی و             وصف

هدف اصـلی ایـن     . سیاحان اروپایی پوشیده نمانده است    
ر آمد، بازکاوی علل این قتل      گونه که پیشت    نوشته نیز همان  

قتل حاکم فارس را از زوایای گونـاگون        . انگیز است   رقت
توان این واقعـه      در یک دیدگاه می   . توان ارزیابی نمود    می

را به علل داخلی و در راستای سیاست متمرکـز سـاختن            
ناپـذیر   گریز شاه صفی که در نتیجه امری     به وسیلۀ قدرت  

 واقعـه   ۀتوان ریـش    یگر می  دیدگاهی د  از. بود، مربوط کرد  
را در تضاد قدرت میان نیروهـای درون دربـار بـا حکـام         

هـای     شاه عباس، به ویـژه رقابـت خانـدان         دورۀقدرتمند  
های مورخان    در گزارش . گرجی با یکدیگر، جستجو کرد    

 در  ،قلی خان   عصر صفوی، شورش داوود خان، برادر امام      
تبـانی خـان    ی    )تر تـوهم توطئـه     یا دقیق (قراباغ و توطئه    

فارس با این شورش، آشکارا از علل قتل وی مطرح شده           
ــۀاز .  اســت ــن  مجموع ــا در ای ــه ی ــاگونی ک ــل گون  عل
 یا از ربط بین وقایع اسـتنباط        استها مطرح شده      گزارش

توان تضاد قدرت در درون دربار شاه صفی و           می شود  می
های گرجی با یکـدیگر را از علـل اصـلی             رقابت خاندان 

 ۀ کـه در محاصـر     ، شاه صفی  .دانستان فارس   برافتادن خ 
گران بود و ذهن او از بابـت تـداوم قـدرت و             این دسیسه 

خان بدبین شده بود، به آلـت         سلطنتش نسبت به امام قلی    
علل دیگـر   . گردیدفعل گروه رقیب در اجرای قتل تبدیل        

 برانـدازی    ۀهای ظاهری برای اجـرای نقـش        در واقع بهانه  
در ادامـه بـه     . شـوند   سوب مـی  خان مح   قلی حکومت امام 

  .پردازیم بررسی و تحلیل این علل می

  قلی خان صفی از موقعیت امام ترس شاه .1
عباس   خان از رجال برجسته و کارآمد عصر شاه         قلی  امام

 دوره، موقعیت سیاسـی و      اول بود که در میان رجال آن      

ــامی چــشم ــود نظ ــرده ب ــسب ک ــود ک ــرای خ . گیری ب
گیلویه و   کوه،ع شامل فارس  ای وسی   فرمانروایی بر منطقه  

 ، بحـرین و گمبـرون     ،سواحل خلیج فارس، تصرف الر    
 در اختیــار داشــتن ،بیــرون رانــدن پرتغالیــان از هرمــوز

نیروی نظامی سـی هـزار نفـره و منزلـت اجتمـاعی در              
 کـه شـأن و   بـود جامعه و نزد مردم بخـشی از عـواملی          

 خان را در صدر سـایر امـرا قـرار داد؛ بـه              قلی  رتبت امام 
 عظـام   یای که اسکندر بیک ترکمان در ذکـر امـرا           گونه

رتبۀ ایالـت و  «عباس که هنگام ارتحال وی به     درگاه شاه 
 ابتدا  »امارت و سلطانی سرافرازی داشتند    خانی و مرتبۀ    

کنـد کـه امـرای        برد و اشـاره مـی       خان را نام می     قلی  امام
سـپس  . تابینی داشت که عزل و نصب ایشان با وی بود         

 که به حکومت    ،خان  قلی   امام ، فرزند ی سلطان قل  از صفی 
 بــرادر ،دخــانو و پــس از وی از داو،الر منــصوب بــود

 ،کند که بـه جـای محمـدقلی خـان            یاد می  ،خان  قلی  امام
قاجار به سمت بیگلربیگی والیت قراباغ و امیـر ایـل و            

ــت   ــرافرازی یاف ــاق قاجــار س ــشی(اویم / 3: 1377، من
1812.(  

ق بـه   .  هــ  1038که در سال    ا این خان ب   قلی  رفی، امام از ط 
 پـس از    10،فرمان شاه عباس اول برای فتح بصره رفتـه بـود          

عباس و جلوس شاه صفی به سـلطنت از            شنیدن مرگ شاه  
) ق.   ه 1039( عملیات دست برداشت و به اصفهان آمد          ۀادام

اصـفهانی،   (11و اطاعت خویش را از شاه جدید اعالم نمود        
 ؛ مالکمـال،    222 و   220: 1383؛ وحید قزوینـی،     48: 1368
: 1385منــشی،  حــسینی ؛ 19:  1334؛  ناشــناس، 78: 1334
 بیگلربیگی قراباغ نیـز در      ،د خان و داو ،برادرش). 431-430

 به خدمت شاه صفی رسید و مورد التفات واقـع           ق.   ه 1040
خان، فرزنـد     قلی  صفی). 235: 1383وحید قزوینی،   (گشت  

 بـه دربـار شـاه صـفی         ق.  ه 1041 نیز در سال     ،خان  قلی  امام
ــد و  ــدار آم ــرای دی ــشین شــد «ب ــزم صدرن » در مجلــس ب

شاه حتـی در آغـازین روزهـای        ). 143: 1368اصفهانی،  (
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جلوس به تخت سلطنت که به اطرافیان بذل و بخـشش         
هـزار تومـان      خان نیز مبلـغ شـصت       قلی  نمود، به امام    می

این مبلغ از عواید فارس بود که هر سـاله بـه            . انعام کرد 
  ).41: همان(شد  واصل می عامره  ۀ خزان

های مختلفی از خـان فـارس و          شاه صفی در صحنه   
نیروهای تحت امر او استفاده و حتی از وی دلجویی نیز    

در سـال   ...). و      96،  74: همـان : رکبـرای نمونـه      (کرد
صـفی، کـه       چهـارمین سـال جلـوس شـاه        ،ق    هـ 1042

 از راه دریا    ،ن هندوستا  ۀ شاهزاد ،)بوالغی(سلطان بالغی   
خان ورود او را به دربار        قلی  وارد بندرعباس گردید، امام   

 شد که نسبت به     وظفشاه اطالع داد و از سوی دربار م       
به عمـل آورده، او     را  وی لوازم تکریم و اعزاز و احترام        

ــان«را  ــاه جه ــۀ درگ ــاه روان ــد» پن ــام. نمای ــی ام خــان  قل
مـل  ای ع الفرمان بدین خدمت بـر وجـه شایـسته         حسب

 :1383وحیـد قزوینـی،     (کرد و او را به اصفهان فرستاد        
د فرزندی بـرای شـاه      به پاس تول    در همین سال،    ). 241

، امرا و اعیان هر یـک بـه         )عباس دوم (صفی در قزوین    
 ایـن موهبـت عظمـی پیـشکش         ۀبه مـژد  «فراخور حال   

 ، بیگلربیگـی فـارس  ،خـان  قلـی   نمودند؛ از آن جمله امام    
ر حقیقـت تخـت سـلطنت واال و         گاهوارۀ مرصّعی که د   

سادۀ خالفت کبری بود جهت آن نورپرورد الهی ترتیب         
والــه  ؛249: همــان(» داده، بــه نظــر کیمیــا اثــر رســانید

اگر این سخن را مبنای قضاوت  ). 154: 1380،  اصفهانی
توان استنباط کرد کـه       قلی خان قرار دهیم، می      رفتار امام 

صـفی را   خان فارس نه تنها قـصد شـورش علیـه شـاه             
نداشت، بلکه تداوم سلطنت را پیشاپیش در صلب شـاه          

  . بود همین نوزاد در نظر گرفته،صفی؛ یعنی
 شـاه عبـاس اوّل در       دانیم که یکی از اهـداف مهـم         می

ایجــاد تغییــرات در ســاختار اجتمــاعی، کــاهش قــدرت  
وی . زدند قزلباشان بود که اغلب دست به طغیان و قیام می    

،  خاندان سلطنتی بودنـد؛ یعنـی       ۀدپرکارمندانی را که سرس   

یا گرجیان و ) ایواوغلی(مقام درباری  فرزندان اعضای عالی
ن آاز  . ها نـشاند  را به جای آن   ) غالمان(سلمان شده   ارامنۀ م 

پس، حکام ایاالت که در پی ایجاد قـدرت بـه نـام خـود               
خواستند ایالت زیرنظرشان را برای خود و قوم  بودند یا می

هـای    توانستند نقـشه    نمی   قل اعالم دارند،  و قبیلۀ خود مست   
به این ترتیب، ایاالت در برابر قـدرت        . خود را عملی کنند   

هـایی    حـال دیگـر قـسمت     . نداشتندمرکزی نیرویی قاطع    
 شده  »اشرافیت درباری « به   واساسی از اشرافیت قبایل جز    

. شد  ها سپرده می  ری به آن  های مهم در امور ادا      بودند و مقام  
بایـست    ست به مقامی دست یابد، فقط می      خوا  هرکس می 

لوفـت،  (به استعداد خود و لطـف فرمـانروا متّکـی باشـد             
1380 :11-10.(  

از لحــاظ نظــامی بــرای ) هــاقوللر(غالمــان شــاهی 
حاکمـان   به وسـیلۀ ها و همچنین سربازهایی که      قورچی

شـدند در حکـم پـارادوکس یـا           ایاالت به کار گرفته می    
غالمـان سـلطنتی    . آمدند  مینیروی مهارکننده به حساب     

ورزیدنـد، مـورد    به علت اخالصی که بـه صـفویان مـی      
آمد کـه   توجه خاص شاه قرار داشتند و هیچ به نظر نمی     

. هرگز موجب ایجـاد نـاراحتی و مـشکلی شـده باشـند            
 صاحب منـصبانی بودنـد کـه     ۀفرماندهان غالمان از زمر 

 های آنان همـواره در کـار        خانواده. نقش رهبری داشتند  
و در  بودند  تأمین و برپا نگه داشتن نظم داخلی مملکت         

. کردنـد   خدمتگزاری به خاندان سلطنتی ابراز لیاقت مـی       
تر بود و تا هنگـام مـرگ         ها مهم وردی خان از همۀ آن      اهللا

گاه   همواره مورد مرحمت شاه عباس قرار داشت و هیچ        
در . قدرت نظامی خود را علیـه وی بـه کـار نینـداخت            

هـا    چری  های ینی   اتوری عثمانی بر اثر قیام    حالی که امپر  
قوللرهـا در      از نظر سیاست داخلی دچـار بحـران شـد،         

 یـازدهم هجـری پـشت و پنـاه اصـلی             ۀتمام طول سـد   
  ).28: همان(پادشاهان صفوی بودند 

ــاه   اهللا ــاد نامحــدود شــخص ش وردی خــان از اعتم
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 دو ایالـت فـارس و       ۀبرخوردار بود که با واگـذاری ادار      
وردی   اهللا.  ظهـور رسـیده بـود       ۀویه به او به منص    گیل  کوه

 ،خـان   قلی   امام ،خان و به میزان بیشتر، پسر و جانشین او        
» خـود «مناطقی را که بـه آنـان اعطـا شـده بـود ایالـت                

شـمردند و در آن       دانستند و خود را با آن همانند می         می
توان  کردند؛ هرچند می خواستند می به دلخواه هر کار می   

بـه  . نبـود هـم   بـه زیـان اهـالی         رهای ایشان   گفت که کا  
نـوازی    خان با خوی زیردست     قلی  شخص امام خصوص  

 بـه احـوال شـیرازیان       ویـژه  که به    ،و عشق به سازندگی   
نشین  ای در شاهزاده     افتاد، درست مانند شاهزاده    سودمند

  ).155: 1363؛ فیگوئروا، 77: همان(کرد  خود عمل می
ــان   ــد غالم ــرافیت جدی ــن اش ــدگی ای ــدگی زن ، زن

شان در معرض همان خطراتی بود        شان و دارایی    خانواده
ـ        که اعضا  رو بودنـد   ی اشرافیت قدیم قزلباش بـا آن روب

ــیوری، ( ــوئروا  ). 70: 1363س ــر فیگ ــه تعبی ــه از  -ب ک
 شـاه    ۀخـان و عالقـ      قلی  قعیت و ثروت امام   مو،  حشمت

گونه   در سراسر مشرق زمین این     «-عباس به او یاد کرده    
 زیـرا ولـو کـه در        ؛ت انـدکی برخوردارنـد    حکام از امنی  

 مردم باشـند،   ۀحکومتی خویش مورد نهایت عالق   ۀحوز
همواره محسود دیگـران و مـورد افتـرا و اتهامنـد و بـا               

ترین لغزشی جان و مال و حکومتـشان بـر بـاد             کوچک
  ).156 :1363فیگوئروا، (» رود می

 حرمــسرا و جــوانی ۀشــد  شــاه صــفی کــه تربیــت
بـود  تجربه    بی در امور لشکری و کشوری       ناکارآزموده و 

نفوذ برای دوام حکومـت     و از قدرت حکام توانمند و با      
ــی ــرای   خــویش م ــلطنت ب ــاز س ــان آغ ــید، از هم ترس
 ولـی چـون     ؛جـست   ای می   خان بهانه   قلی  برانداختن امام 

 خودسـری و نفـاق       ۀخان فارس هرگز به کاری که نشان      
 خدمت   ۀمادزد و همواره فرمانبردار و آ       باشد دست نمی  

خـان    در واقـع، امـام قلـی      . کرد  شاه نیز صبوری می     بود،  
همان رویۀ پدر را در زمامـداری شـاه عبـاس و اوایـل              

خـان  « اصـفهانی واله   صفی به کار گرفت و به تعبیر        شاه
گـری و اخالصـش در       مشارالیه، زر تمـام عیـار صـوفی       

 قبول تربیت و عنایـت خاقـان         ۀدارالضرب اعتبار به سک   
با این  ). 146: 1380،   اصفهانی واله(» رسیده بود کامکار  

حال، شاه صفی وجـود خـان فـارس را موجـب خطـر              
پنداشت و در کمـین فرصـتی بـود تـا او را از میـان                  می

 زیـرا او ثـروت زیـاد، نیـروی نظـامی بـسیار و               ؛بردارد
ایاالت و مناطقی گسترده در قلمرو حکومـت داشـت و           

صفی به کار گرفته    توانست به زیان شاه       این موقعیت می  
 1075  سالبه نوشتۀ دولیه دلند فرانسوی ـ که در . شود

کـه  قلـی خـان بـا آن    امـام « ـ  به ایران آمدم 1664/  ق. ه
 خـود شـاه      ۀنشاندۀ شاه بوده است، تقریباً به انداز        دست

قــدرت داشــته و همــین باعــث حــسد شــاه گردیــد و  
دلنــد، (» واداشــت او را در شــکارگاه بــه قتــل برســانند

ــ). 67: 1355 ــرادر و الزم را شــورش داو ۀبهان دخــان، ب
  ۀ و مطرح شدن شـاهزاد      در قراباغ  ،خان  قلی  کوچک امام 

خان به دسـت شـاه        قلی  نزد امام ) میرزا  قلی  صفی(صفوی  
  .صفی داد

قلـی خـان نـزد        نگرانی شاه صفی از حضور صفی      .2
  قلی خان امام

ــام  قلــی خــان مطــرح شــدن   از علــل ظــاهری قتــل ام
فرزنـد شـاه    قلی خـان،     ؛ یعنی، صفی  فویای ص   شاهزاده

 را  شـاه صـفی   ذهـن   این مـسأله     .، نزد او بود   عباس اول 
قلــی خــان را در کــانون خطــرات  پریــشان کــرد و امــام

قضیۀ ایـن   . احتمالی آینده برای قدرت خویش قرار داد      
 ه هایی که در منـابع آمـد        شاهزاده چه بود؟ بنابر گزارش    

 عالقـه و محبـت      خـان   قلـی   عباس که به امـام      ، شاه است
یکی از زنان حرم خود را به وی بخشیده   فراوان داشت،

گویا این زن هنگامی که به خانۀ خان فارس رفت،          . بود
قلی   سه ماهه آبستن بود و پس از شش ماه در منزل امام           

عباس   خان پسری به دنیا آورد که در اصل از صلب شاه          

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


    9 / )ق.  ه1042( در عصر شاه صفی ،خان حاکم فارس  قلی   امدهای قتل امامی بررسی علل و پ
  

واله  ؛518: 1369؛ تاورنیه،   732: 1369اولئاریوس،  (بود  
/ 2 و 439/ 1: 1369؛ فلــسفی، 148: 1380، اصــفهانی

قلـی   این جوان صـفی  ). 96:  برآمدن 1380؛ رویمر،   796
قلی خان، حاکم الر و در        داشت و از جانب امام      خان نام 

ــود    ــزرگ ب ــرای ب ــرۀ ام ــشی،(زم  ؛3/1812: 1377 من
  ).19: 1334 ناشناس،

 ۀچـون شـاه صـفی همـ         پس از مرگ شـاه عبـاس،      
 قلی خان  صفی نوادگان او را کشت، از وجود        فرزندان و 

خـان   قلـی  که مبادا روزی امام   نیز آرام نداشت و از بیم آن      
او را در فارس به سلطنت بـردارد و بـا قـوای آمـاده و                
مجهز خود به اصفهان تازد، مصمم بود که خان فـارس           

در این میانـه،    .  فرزندان و نزدیکانش نابود کند      ۀرا با هم  
صـفی را نـسبت بـه ایـن شـاهزاده و      کسانی ذهن شـاه   

ــام ــشان مــی  ام ــد و  قلــی خــان پری ــر کردن ــدبینی او ب ب
ــی ــد م ــمنان  . افزودن ــدخواهان و دش ــار، ب در درون درب
خـان اعتمادالدولـه و     طالـب به خـصوص قلی خان،   امام

 کـه از مـدعی شـدن پـسر بـزرگ او             ،مادر شـاه صـفی    
 و از برانگیختنــدوحــشت داشــتند، شــاه را بــدین کــار 

ان فـارس در میـان    اعتبار و محبـوبیتی کـه خـ        قدرت و 
: 1369تاورنیـه،   (داشـتند      برحذر مـی   مردم ایران داشت  

  ).5: 1360؛ نوایی، 519
خـان بـه فرزنـدی شـاه      قلـی     مطرح شدن نام صـفی    

 او برای دسـتیابی بـه سـلطنت کـه            ۀعباس و طرح نقش   
دخان مطرح شده بود، شاه صفی را       وعمدتاً از سوی داو   

سـرکوب  او   قدرت خود نگـران کـرد و          ۀنسبت به آیند  
خـان و برانـدازی       قلـی   دخان، کشتن صـفی   وشورش داو 

  ۀبــه نوشــت. خــود قــرار داد  ۀخــان فــارس را در برنامــ
طهمورث (از خان    تیمور  ۀکه نام اسکندربیک، پس از این   
ــان  ــورس خ ــا طهم ــرح  وو داو) ی ــه در آن ط ــان ک دخ

خان به کمـک نیـروی نظـامی خـان            قلی  پادشاهی صفی 
 ، آن  ۀس مطرح شده بود به نظر شاه رسید و در نتیج          فار

خان و شاه صفی نـسبت بـه یکـدیگر بـدگمان              قلی  امام
آرا جهت دفع ایـن مفاسـد بـه دفـع             رأی جهان «شدند،  

زادگـی یکـی از        کـه پادشـاه    ،قلی خان و پـسران او       امام
الجمهور بر الـسنه و افـواه مـذکور و مـشهور              ایشان بین 

النـاس بـه خـواص سـرایت          شده، این گفتگـو از عـوام      
 و  116: 1317ترکمان،  ( اجرا درآمد    ۀبه مرحل » بود  کرده

  ).148: 1380، اصفهانیواله  مقایسه شود با
و تاورنیـه   ) 733: 1369(هـای اولئـاریوس       در گزارش 

ــادرش از  ) 521-517: 1369( ــاه و مـ ــز نگرانـــی شـ نیـ
قلـی میـرزا نـزد        خان و پسران او و حضور صـفی         قلی  امام

 حتـی   .س یکی از علل قتل وی ذکر شده اسـت         حاکم فار 
 کـه در اصـل   ،میـرزا   قلـی   کند که صفی   تاورنیه تصریح می  

قلی خان و فرزنـدان        امام بودپسر شاه عباس بود، درصدد      
 بـه قـصد کنـار زدن او و دسـتیابی             و علیه شاه صفی  او را   

کـه بـه نظـر      امـا    12تحریـک کنـد؛   خود به سلطنت ایـران      
 گزارش را براسـاس شـایعات       این قسمت از  ولی  رسد    می

  .درون دربار شاه صفی تنظیم نموده است
ای   دکتر نوایی نیز براساس گزارش تاورنیـه، بـه گونـه          

میرزا در پی تاج و   قلی قضیه را مطرح نموده که گویا صفی
آنچـه در ایـن میـان       «: نویـسد   مـی  ی و .تخت بوده اسـت   

 این بـود کـه فرزنـد ارشـد     ،موجب نگرانی شاه صفی بود 
قلی خان ادعا داشت که فرزنـد شـاه عبـاس صـفوی               امام

ایـن  ... دانست  است و بنابراین، سلطنت را حق خویش می       
قلی خان نام داشت و از جانـب           که صفی  ،جوان خودخواه 

پدر حاکم الر بود، اشتیاق فراوان به تصرف تاج و تخـت            
 هـم   ، بـرادرانش  ،داشت و فتحعلی بیـک و علیقلـی بیـک         

سرانجام بر اثر این شایعات که دور . گرفتند جانب او را می
رسید، مادر شاه و طالـب خـان          از حقیقت هم به نظر نمی     

خیال صفوی را بر آن داشـتند         صدراعظم، شاه جوان و کج    
  ). 5: 1360نوایی، ( »که سردار و پسرانش را از میان بردارد
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قلـی     تبانی امـام    ۀد خان و طرح مسأل    و شورش داو  .3

  خان با وی
ی مورخان عصر صفوی به تـأثیر شـورش         ها  در گزارش 

دخان در تصمیم شاه صفی مبنی بر قتل خان فارس          وداو
ها آمده است که وقتی       در این گزارش  . اشاره شده است  
 تیمـوراز خـان   دخان و همدستی او با      وخبر شورش داو  

االنـام    بـین  «واله اصـفهانی   گرجی فراگیر شد و به تعبیر     
واص و عوام شد و      نقل مجلس خ   ،اشتهار و انتشار یافته   

چون بیم آن بود که شرّ این شـعلۀ سـرکش رفتـه رفتـه               
و ) 146: 1380،  اصــفهانیوالــه(» خــرمن آتــش گــردد

دخان به حکام شمال غرب کشور به نظـر         وهای داو   نامه
خان بد مظنه شـد     شاه صفی رسید، ذهن شاه از امام قلی       

: رک( و سپس فرمان به قتل وی داد         کرد احضار   او را و  
؛ 116: 1317؛ ترکمــان، 147 و 137: 1368ی، اصــفهان

والـــه  ؛213: 1371؛ شـــاملو، 247: 1366اســـترآبادی، 
  ).146: 1380، اصفهانی

خـان و     قلـی   قتـل امـام   ۀ  وحید قزوینی در ذکر قـضی     
ــدان ــروز شــورش    فرزن ــعت قلمــرو وی و ب  او، وس
و در همـین    ... «: نویـسد    را مؤثر دانسته، مـی     داوودخان

 مرتکب امـری کـه موجـب        ،ادر او  بر ،د مردود وایام داو 
قتل مسلمانان و نهـب و غـارت امـوال و سـبی ذراری              

در   ). 250: 1383وحیـد قزوینـی،     (» ایشان بـود گردیـد    
.  شــاه صــفی دســتور بــه قتــل خــان فــارس داد،نتیجــه

مالکمال عالوه بر تحریکات اهـل حـسد کـه مکـرر از             
زدند، بـر     خان نزد شاه صفی حرف می       قلی    استقالل امام 

در ایـن اوقـات از      «کنـد کـه       ن نکتـه هـم تأکیـد مـی        ای
» ســر زد] طغیــان[ چنــین عملــی ، بــرادر او،داوودخــان

از این رو، شـاه حکـم بـه قتـل           ). 86: 1334مالکمال،  (
  .خان و فرزندان او صادر کرد قلی امام

 شاه صفی از ایران دیدن       ۀ که در دور   ،اولئاریوس نیز 
ه صـفی بـه     هـای شـا     ها و خونریزی    ، در شرح قتل   هکرد

ــرّد     ــاالت و تم ــام ای ــداختن حک ــصمیم وی در بران ت
، حاکم گنجـه    داوودخان و   ،خان، حاکم قندهار   علیمردان
 و سپس شورش آنان علیه شاه اشاره نمـوده و           ،و قراباغ 
ها مـؤثر دانـسته       های شاه را در بروز این شورش        سفاکی
قلـی خـان و       گـاه در ادامـه بـه قتـل امـام            وی آن . است

ــه دســ ت شــاه صــفی پرداختــه و شــورش پــسرانش ب
خـان را     قلی  قلی میرزا نزد امام      و حضور صفی   داوودخان

: 1369اولئـاریوس،   (از عوامل این قتل برشمرده اسـت        
734-731.(  

پژوهــی هــم در ذکــر  در تحقیقــات جدیــد صــفویه
 به دست شاه    ،خان، حاکم فارس   قلی  امام   چگونگی قتل 

 صفویه،  خان و معاصران  های مور  صفی براساس گزارش  
 بـا شـاه و همدسـتی او بـا           داوودخـان به تأثیر مخالفت    

 و این نافرمانی را بـرای        تیمورازخان گرجی اشاره کرده   
خان بهانۀ خوبی  قلی شاه صفی در برانداختن خاندان امام

ــسته ــد  دان ــسفی، : رک(ان ــوایی، 795-802: 1369فل ؛ ن
بــه تعبیــر ). 80-84: تــا ؛ گیوتاشــویلی، بــی7-4: 1360
خـان بـا      قلـی   با این بهانۀ نسبتاً کوچک که امـام       « رویمر

مقامات نافرمان شمال غرب ایران و گرجستان همدستی    
»  پــسرانش بــه قتــل رســیدند ۀکــرده اســت، وی و همــ

پـاول  ). 96:  برآمـدن  1380؛ همو،   317: 1380رویمر،  (
خان    قلی  لوفت،  اندکی متفاوت با دیگران، بر اتحاد امام        

 تأکیـد کـرده و نوشـته اسـت     ،اند خوبا برادر خود، داو   
، حـاکم   داوودخـان  ،خـان بـا بـرادرش       قلی  که امام   زمانی

 ، پادشـاه کاخـت    ، خان  و تیموراز  ،)گنجه(باغ    پیشین قره 
متحد شد، شاه دیگر اعتماد خود را به او از دست داد و             

قلـع و قمـع     » حـزم و احتیـاط و دوراندیـشی       «به علت   
  ).12: 1380لوفت، (خاندان او را مقرر داشت 

در توضیح این مسأله الزم است اشاره شود که یکی          
های نادرست شاه صـفی، برانـداختن رجـال           از سیاست 

توانمند عصر شاه عبـاس اول از رأس ایـاالت بـود کـه              
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 انتقال قدرت از رجـال      ،برای اجرای این سیاست؛ یعنی    
به خـشونت   پیشین به نیروهای جدید هواخواه خویش       

 بـه قـدرت دسـت یافـت،         کـه او پس از این   . روی آورد 
 به  یآمیز  عالوه بر کشتار دودمان شاهی به طرز خشونت       

هـا    این قتل . نابودی بسیاری از رجال حکومتی پرداخت     
موجب تشویش و نگرانی برخـی از حکـام ایـاالت یـا             

از ایــشان مــأموران دیــوانی و امــرای نظــامی گــشت و 
ها سایه افکنده بود در وحشت عفریت مرگ که بر سر آن   

اسامی کسانی که به دسـت شـاه صـفی          . س بودند و هرا 
 نویـسندگان اروپـایی     .نابود شدند در منابع آمـده اسـت       

ــره ــرده  چه ــیم ک ــونریز از او ترس ــد  ای مخــوف و خ ان
؛ اولئـاریوس،   517 -525 و   499 -503: 1369تاورنیه،  (

1369 :734- 723 .(  
منابع ایرانی که وقایع زمـان شـاه صـفی را گـزارش            

بـا  ؛ ولـی    اند  ها پرداخته   تفصیل به این قتل   اند نیز به      کرده
انــد ایــن اعمــال را  توجیهــات گونــاگون ســعی نمــوده

اقداماتی بـرای جلـوگیری از بـروز فـساد و توطئـه در              
گیـری او از      ارکان حکومت یا دوراندیشی شاه و تجربـه       

های سالطین سلف یا دفع خیـاالت بـاطلی کـه         سیاست
: 1317ترکمان،  (یند  ذکر نما  اند  مقتوالن در سر پرورانیده   

  ).120 و 86، 52، 50
 اخبــار بــه قتــل رســیدن ق   ه1042وقتــی در ســال 

برخی از بزرگان دولتی و حکام ایاالت بـه دسـت شـاه             
ــفی  ــان در (ص ــل آن ــرح قت ــان: ش ــه  ؛97-120:هم وال

ــفهانی ــه داو) 116-120: 1380،اص ــید،  وب ــان رس د خ
ن ادر همـ . هراسان گردید و بر جان خـود بیمنـاک شـد       

 شاه صفی تمام حکام والیات و سـرحدات را بـه            ،زمان
 از رفـتن بـه پایتخـت        داوودخان ولی   ؛اصفهان خواست 

خودداری کرد و یکی از پسرانش را به گروگان نزد شاه           
: 1369اولئـاریوس،   (ا شاه صفی راضی نـشد        ام ؛فرستاد

731 .(  

ــاول لوفــت، ــه تعبیــر پ شــاه صــفی کــه یکــی از   ب
اهان دودمان صفوی بـود،   ترین ش   ترین و متلون    خودکامه

یی محـرک   أهای قتلی که مطلقـاً خـودر        با صدور فرمان  
مقام را در ترس     آنها بود، توانست صاحب منصبان عالی     

های نخـستین    به خصوص در سال  ؛و وحشت نگاه دارد   
 و  قسلطنت او تعداد زیادی از سرداران و کارمندان الیـ         

: 1380لوفت،  (دند   شاهزادگان فدای خودسری او ش     نیز
خان و پسرانش  قلی گیر خواندن قتل اماماو با چشم). 11

 شاه، این مورد و سایر مـوارد اعـدام را نمونـۀ             به وسیلۀ 
که بزرگان کشور   است  گویایی از استبداد شرقی دانسته      

تا چه     شد که در قبال قدرت و سطوت شاه         یرا یادآور م  
ــسنده بــا نقــل گــزارش     . انــدازه ناتواننــد  ایــن نوی

در آن  «ی انگلیسی کمپانی هنـد شـرقی کـه          ها  نمایندگی
» ایام در سراسر کشور احساس عدم امنیت گسترده شـد         

ی کسانی که در بیم بودنـد فقـط دو راه بـرا           «: نویسد  می
که شاه را تهدید کنند و یا این : دیدند  نجات جان خود می   

ها   بگویند که سرزمین تحت حکومت خود را به عثمانی        
که با پرداخـت    سپرد، یا این  اه مغول هند خواهند     یا پادش 

های متنفذی دست و پـا   رشوه برای خود در دربار شفیع   
  ).12:همان(» کنند

 که دیگر به شـاه صـفی اعتمـاد          داوودخاناز این رو،    
نداشت، آشکارا سر به مخالفـت برداشـت و بـا تیمـوراز             

 متحد شـد و علیـه شـاه صـفی     ، امیر کاختی ،خان گرجی 
 آخـسقه و    ، چخورسـعد  ، حکام شروان   آن دو  .طغیان کرد 

نواحی اطراف را نیز با فرستادن نامه و پیغام به اطاعـت و      
ــد ــرای جلــب داوودخــان. همدســتی خــود فراخواندن  ب

 بود که با اتحاد هـم و        گفتهخان به وی     همکاری تیموراز 
توانند شاه صـفی را از سـلطنت          قلی خان می    با کمک امام  

کـه بـه    را   ،قلی خان، فرزنـد شـاه عبـاس         بردارند و صفی  
، بـه جـای او      بـود قلی خان معرفـی شـده         ظاهر پسر امام  

خـان   وی مواردی دیگر را برای دلگرمی تیموراز      . نشانند
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اطـالع شـاه    هرچند خالی از حقیقت بـود،  مطرح کرد که    
د خـان   وداو. خان فارس تأثیر داشت      در قتل  هاصفی از آن  

به تیموراز عنوان کرد که توجه شاه صفی به امیر کاخـت            
قصد دارد پس از جلب اطمینـان،       وی   نیست، بلکه    باطنی

: کـه گفـت   دیگـر این  . اسب او را از بین ببرد     در فرصت من  
 ، الر ، بحـرین  ، تمام ممالـک فـارس     ،قلی خان    امام ،برادرم
 عربستان و حویزه را در تحت تصرف        ، خوزستان ،هرموز

دارد و بر نیرویی حـدود سـی هـزار نفـر در آن والیـت                
ب در آن والیت خطبه و سکه بـه         فرمانروا است و عنقری   

زاده و لقب او آرایش خواهد یافـت و مـن    اسم آن پادشاه  
د وداو. ام  حسب الصالح برادر به این امـور اقـدام نمـوده          

خان در مکاتبات خود با امرای اطراف عنوان کرد که این           
خـواهی خانـدان      شورش از طـرف آنـان از روی دولـت         

ای اسـت کـه در     هزاد  صفویه و تمشیت امور دولت پادشاه     
حکـام متحـد       برد و عنقریب به سعی او،       فارس به سر می   

 به تخت خواهـد     ،قلی خان و نیروهای فارس      با وی، امام  
 با امرای اطراف و نکاتی کـه        داوودخانمکاتبات  . نشست
قلـی میـرزا      قلی خان و به تخت نشاندن صـفی          امام  ۀدربار

کمـان،  تر: رک(مطرح کرده بود به اطالع شاه صفی رسید         
ــفهانی  ؛115-112:  1317 ــه اص ). 141-146: 1380، وال

. ها موجب بدگمانی شاه صفی از خان فارس شد          این نامه 
هـا و   خان در دربار نیز با سعایت قلی دشمنان و رقیبان امام  

های خود ذهن شاه را هرچه بیشتر نسبت بـه وی             دسیسه
مشوّش کرده، قتل خان فارس را در نظر او امری نـاگزیر            

  .وه دادندجل
 داوودخـان در پاسخ بدین سـؤال کـه آیـا شـورش            

ای بود از طرف خان فارس بـرای برانـدازی شـاه              نقشه
کــه خــود او شخــصاً درصــدد قیــام علیــه  یــا اینصــفی

 ؛حکومت مرکزی بوده است، دلیل قاطعی وجود نـدارد        
 ،قلـی خـان و پـیش از او پـدرش       زیرا سرسپردگی امـام   

ای بود که نزد همگـان      نهوردی خان، به صفویه به گو       اهللا

نعمـت را     به خود اجازۀ خیانت به ولـی      او  و  بود  آشکار  
داد؛ حتی وقتی که از جانب شاه صـفی بـه حـضور            نمی

دعوت شد، در پاسخ فرزندان که بـه او پیـشنهاد تمـرّد             
کنـد   نعمت خود خیانـت نمـی   دادند، گفت که او به ولی  

ــه، : رک( ــوئروا، 519: 1369تاورنی ) . 732: 1363؛ فیگ
 صـفویه نیـز اذعـان        ۀاین مطلـب را منـابع رسـمی دور        

؛ اصـفهانی،  350 و 146: 1380،   اصـفهانی  واله(اند    کرده
1368 :145.(  

خان در ایـن   قلی  رسد که مطرح نمودن امام به نظر می  
 برای تحریک تیموراز و     داوودخانقضیه، ترفندی بود که     

گرجیان و دیگر حکـام بـه طرفـداری از خـود و آشـفته               
رقبـای  . ردن اوضاع علیـه شـاه صـفی بـه کـار گرفـت             ک

خان در دربار از همین حربـه در بـدبین سـاختن              قلی  امام
شاه نسبت به خان فارس و براندازی او و تقـسیم قلمـرو            

البتـه ایـن نکتـه پـذیرفتنی        . و دارایی وی استفاده کردنـد     
نـژاد از جملـه       است که اگـر جمعـی از غالمـان گرجـی          

نظر ثـروت، قلمـرو و نفـرات نظـامی           که از    ،خان  قلی  امام
 ، بـرادر او   ،داوودخـان  و نیز    ،معتبرترین خان آن دوره بود    
 که همواره مترصد اسـتقالل     ،در قراباغ و والیان گرجستان    
 یتوانــستند در اتحــاد  مــی،و جــدایی از صــفویه بودنــد

منسجم قرار گیرند و حکامی دیگر را نیز با خـود همـراه             
 ،عـدم کـاردانی شـاه صـفی       کنند، با توجه بـه جـوانی و         

ــده   ــشکالت عدی ــار و م ــر درب ــاکم ب ــه  ضــعف ح ای ک
که شاه جوان را از اریکۀ      توانستند   ، می گیر وی بود    گریبان

  .قدرت کنار بزنند
توانست ایـن واقعیـت؛       بدین ترتیب، شاه صفی نمی    

 خطر اتحاد شورشیان بـا خـان فـارس و حـضور             ،یعنی
 قول اسکندربیک   ای نزد او را نادیده بگیرد و به         شاهزاده
از مضمون مکاتیب هرچند خالف واقع باشـد،        «ترکمان  

نقار خاطر اشرف ازدیـاد پـذیرفت، حـزم و احتیـاط و              
دوراندیشی پادشاهانه اقتضاء آن کرد که خـاطر انـور از           
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 زیـرا  ؛)116: 1317ترکمـان،  (» این دغدغه فارغ سـازند   
قلی خان در جنـوب کـه بـه آسـانی             قیام احتمالی صفی  

خان   قلی  ست به اعتبار نام نیک و قوای مجهز امام        توان  می
متّکی گردد ممکن بود مکمّـل حرکـت تیمـوراز اول و            

 در شــمال غــرب شــود و بــرای حکومــت  داوودخــان
بینـی ایجـاد کنـد       قابـل پـیش   ی غیر یهـا   مرکزی دشواری 

  ).120: 1382ثواقب، (
شود این است کـه چـرا         سؤال دیگری که مطرح می    

لی خـان را مطـرح کـرد؟ در         ق     موضوع صفی  داوودخان
توان مطرح کرد کـه او بـا ایـن            پاسخ، این احتمال را می    

توانست هواخواهان شاه عباس اول را بـه دور           تدبیر می 
خــود گــرد آورد و از نیــروی مخالفــان شــاه صــفی در 

کـه  اسـت   نکتۀ دیگر ایـن     . براندازی وی استفاده نماید   
ه یافـت، بلکـ    حرکت وی در ضدیت با صفویه معنا نمی       

خورد و با وجـود       خواهی رقم می    اقدامی از روی دولت   
، مشروعیتی برای حرکـت او نیـز تـأمین و             این شاهزاده 

مشکل آنـان در مقولـۀ جانـشینی سـلطنت در دودمـان             
ــی  ــرف م ــفویه برط ــد  ص ــی . ش ــین م ــست  همچن توان

 یخان را از موضع انفعالی بیرون آورده، در عمل            قلی  امام
پـشتیبانی وی و نیروهـایش      انجام شده قرار دهد تـا از        

 ماننـد دیگـر امـرای       داوودخـان  زیـرا    ؛برخوردار شـود  
قفقــازی بــه دلیــل نداشــتن پایگــاه ایلــی و اویمــاقی از 
حمایت نیروهای ایلی برخوردار نبود و ایـن کمبـود را           

 .کـرد   بایست از طریق اتحاد با دیگر حکام جبران می          می
ت بـه پیـروزی دسـ        در ایـن مبـارزه     داوودخانچنانچه  

ضمن رها شدن از خطـر قتـل و نـابودی بـه               یافت،  می
دســت شــاه صــفی، در ســلطنت شــاهزادۀ مــورد نظــر  

توانست موقعیت و مقام ممتازی برای خـود کـسب            می
ای   نماید، یا به حکومت مستقلی در گرجستان یا ناحیـه         

حـداقل امتیـاز   . دیگر در شمال غرب کشور دست یابـد       

قرابــاغ و حکومــت (بــرای او حفــظ موقعیــت پیــشین 
  ).123: همان(بود ) ریاست ایل قاجار

قلـی     تحریکات و سعایت مخالفان و رقبـای امـام         .4
  خان در دربار

 در  وحضور گروهی از درباریان و اطرافیان شـاه صـفی    
که ذهن شاه  خان و مادر شاه رأس آنان صدراعظم طالب 

کردنـد و بـه او      قلـی خـان بـدبین مـی         را نسبت به امـام    
ه در قتـل    ند، از دیگر عللی اسـت کـ       ورزید  حسادت می 

اینـان کـه بـا رجـال برجـسته          . این شخصیت مؤثر بـود    
کردند، نسبت بـه موقعیـت، مقـام و منزلـت،             رقابت می 

وسعت قلمرو و افتخارات خـان فـارس           قدرت، ثروت، 
ورزیدند و وجـود او را بـرای خـود خطـر              حسادت می 

ند تـا   داد ای را دستاویز قرار می      پنداشتند و هر شایعه     می
بدین طریق بتوانند خطرساز بودن او را برای حاکمیـت          

ــد  ــسلّم کنن ــاه جــوان صــفوی م ــا  . پادش ــروه ب ــن گ ای
ــین   لطــایف ــه ارتبــاط ب ــژه دامــن زدن ب ــه وی الحیــل، ب

، در اختیـار داشـتن   داوودخـان خـان و شـورش     قلی  امام
فرزندی از شـاه عبـاس، گـستردگی قلمـرو و فراوانـی             

خـان پرداختنـد و شـاه      یقلـ   قشون، به دسیسه علیه امـام     
 کــه ســخت تحــت تــأثیر مــادر و زنــدگانی  ،جــوان را

حرمسرا بود، به از میـان برداشـتن او تحـریض کردنـد             
؛ نــوایی، 517-519: 1369تاورنیــه، : بــرای نمونــه رک(

 مصادرۀ اموال خان فارس، تقسیم قلمـرو او       ). 4: 1360
 از میان برداشتن دودمان وی پس از قتـل او نـشان از              و

جویی و ترس این گروه از هواخواهان شاه           ستیزه شدّت
نسبت به رجال کارآمد پیشین دارد کـه در اصـل بـرای             
حفظ منافع و تقویت موقعیت خـود در دربـار بـه ایـن              

ایـن اخـتالف و دشـمنی از دیـد          . زدند  مبارزه دست می  
مورخان رسمی عـصر صـفویه نیـز پنهـان نمانـده و در              
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 دشــمنان هــای آنــان بــر حــسادت و ســعایت گــزارش
  . خان در دربار تأکید شده است قلی امام

خان بنـا     قلی  امام«که  وحید قزوینی ضمن اشاره به این     
بر توسعۀ الکا در معرض آن بود کـه مـصدر امـری کـه        

» مقرون به صالح دولت ابـد مـدّت نبـوده باشـد شـود             
 ۀو با وصف قلمرو گسترد    ) 250: 1383وحید قزوینی،   (

قلـی خـان متـذکر        امـام تحت امارت وی، در علت قتل       
به سعایت ارباب غرض، بـه تیـغ سیاسـت          «شود که     می

  ).326: همان(» نواب خاقان رضوان مکان به یاسا رسید
چـون مکـرر    «: در گزارش مالکمال هم آمده اسـت      

هـا بـه اقـبح        قلی خان حـرف     اهل حسد از استقالل امام    
وجهی گوشزد نواب اشرف همایون کـرده بودنـد و در           

] طغیان[ چنین عملی    ، برادر او  ،داوودخاناین اوقات از    
خان فرمـوده، او      قلی  سر زد، در قزوین حکم به قتل امام       

 که حاضر بود به قتـل       ،خان  قلی   صفی ،را با پسر بزرگش   
ــانیده  ــال، (» ...رس ــفهانی  ).86: 1334مالکم ــه اص  وال

قلـی     که امام   است اصفهانی نیز به این قضیه اشاره کرده      
حسّاد و اضـداد، معـروض تیـر        عاقبت به سعایت    « خان

،  اصفهانی واله(» قهرمان قهر خاقان رضوان مکان گشت     
 الفـردوس  ریاضبه همین نحو، صـاحب     ). 351: 1380

قلی خان در دربـار شـاه صـفی در            به نقش مخالفان امام   
: تصمیم شاه بـه قتـل وی اشـاره کـرده و نوشـته اسـت        

جمعی از اصحاب حقـد و حـسد در خـدمت اشـرف             «
قلـی خـان      سامان در باب امام     ه، سخنان بی  سعایت نمود 

قلی خـان را      معروض داشتند و کار بدان انجامید که امام       
»  قزوین طلب نموده، حکـم قتـل نمودنـد         ۀبه دارالسلطن 

  ). 431: 1385حسینی منشی، (

   رقابت قدرت میان نیروهای دربار شاه صفی .5
قلی خان و برافتـادن خانـدان         یکی از علل مهم قتل امام     

، را بایـد در     داوودخـان وردی خان، متعاقب شورش       اهللا
رقابـت  . تضاد داخلی در عصر شاه صـفی تحلیـل کـرد          

در دربـار   ) رجال جدید (قدرت بین نیروهای نو رسیده      
شاه صفی با رجال سابق و گماشته شده از جانـب شـاه             
عبــاس اول در رأس امــور نظــامی، دیــوانی و ایــاالت، 

نـابودی برخـی از     موجب اختالل امور کـشور، عـزل و         
هـای درون نظـام      بنـدی   گیری دسته   رجال دولت و شکل   

های معروف گرجـی در خـدمت         رقابت خاندان . گشت
. هـا افـزود     تنشدولت صفویه با یکدیگر بر وسعت این        

که به قلع و قمع اشراف و بزرگـان         شاه صفی پس از این    
عباس اول پرداخت، بر      کشور و نابودی رجال عصر شاه     

 شـریفه تکیـه کـرد و از ایـن            ۀن خاصـ  نیروهای غالمـا  
 که مورد سوءظن او بودنـد       ینیروها، هم در قتل بزرگان    

. هـا سـپرد  د و هم ادارۀ امور کـشور را بـه آن  استفاده نمو 
اولئـاریوس،  (بسیاری از کارگزاران او از غالمان بودنـد         

نیروی غالمان در عصر شاه     بخشی از این    ). 746: 1369
 مقامـات بـاالی نظـامی و        ل توانسته بودند بـه    عباس او 

 دولت   ۀ رجال برجست   ۀایاالت نایل شوند و در زمر        ۀادار
هـا خانـدان متنفـذی چـون        صفوی قـرار گیرنـد و از آن       

شاه صفی در   . یدوردی خان در فارس پدید آ       خاندان اهللا 
زمامداری خود، گروهـی از ایـن غالمـان را برکـشید و             

 شـاه  آنان را در برابـر عناصـر قفقـازی قدرتمنـد عـصر      
ــرار داد  ــاس ق ــه    . عب ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــن نیروه ای

های برتر سیاسی و نظامی در دولت به رقابـت            موقعیت
هـا  د پیشین پرداختند و در نـابودی آن       با نیروهای قدرتمن  

ذر به عنوان نخبگان جدیـد،      تالش کردند تا از این رهگ     
 بنـابراین، رقابـت نیروهـای       ؛ را تصاحب کنند   نانجای آ 

ولت شاه صـفی بـا صـاحب منـصبان          گرجی هواخواه د  
یا دیگر بزرگان از تـرک و تاجیـک         (متنفذ همنژاد خود    

، بـرای حـذف آنـان       ) نگـران بـود    ،که شاه صفی از آنان    
توانـست قـدرت ایـشان را در درون دولـت جدیـد               می

  ۀافزایش دهد و از طرفی، ایالت گرجـستان را در حیطـ           
ــدرت آن ــی ق ــرار م ــا ق ــاه و  . داد ه ــادر ش ــات م تحریک
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 شاه صفی برای برانداختن رجال سرشناس        ۀمادالدولاعت
هـا، تـضاد    ته کردن ذهن شاه جـوان نـسبت بـه آن          و آشف 

  .کرد قدرت را در میان نخبگان تشدید می
ها که بر اثر خدماتش بـه شـاه صـفی      این چهره  ۀنمون

توانست تا پایان زمامداری شاه از تیغ او در امان بمانـد و             
، رستم خان سپهساالر    شودر  دا  مناصب مهمّی را نیز عهده    

 کبه رستم بیـ       خانی  ۀ از دریافت رتب   پیش که تا    ،وی. بود
 شـاه    ۀشریف   ۀغالمان خاص   ۀمعروف بود، در آغاز در زمر     

 ،بنا به نقلـی، رسـتم بیـک و دو بـرادرش    . عباس اول بود  
 که از اهالی گرجستان بودند،      ،علیقلی بیک و عیسی بیک    

هــا اســیر شــدند و  گجنــدر دوران کــودکی در یکــی از 
ها را به اسارت گرفته بود هر سه نفر را بـه            سربازی که آن  

کـه  ایـن سـه بـرادر پـس از آن         . ول فروخـت  شاه عباس ا  
خواجه شدند و به خدمت شاه درآمدند، مدارج ترقّـی را           

رســتم بیــک بــر اثــر بــروز ). 748: همــان(طــی نمودنــد 
 یساولی صحبت مجلـس، سـپس بـه          ۀها به رتب    شایستگی
گـری و سـرداری والیـت آذربایجـان           بیگی   دیوان منصب

ارتقا یافت و با مرگ شاه عباس، در خدمت شـاه صـفی             
ــد ــال . درآم ــ ق.  ه1040او در س ــه رتب ــساالری  ۀ ب  سپه

 خدمات مهمّی برای شاه صفی      ،منصوب شد و از آن پس     
که تلفی را نیز برعهده داشت تا این      انجام داد و مناصب مخ    

-63: 1317ترکمـان،   : کر(به لقب خانی مفتخر گـشت       
:  بعد؛ شاملو  به 61: 1368؛ اصفهانی،   ...  و   89-114 و   30

؛ وحیـد   240-259: 1366؛ استرآبادی،   240-215: 1371
  ).47: 1329قزوینی،  

 خـود    ۀگیرانرستم خان بـا سیاسـت خـشن و سـخت          
هـای    ضمن برانداختن مخالفان شاه صفی و تقویت پایه       

ــدازی گرجیــان مت نفــذ در دولــت حکومــت او، در بران
صــفوی و امرایــی کــه در خــود گرجــستان حکومــت  

ایـن اقـدامات از جهتـی       . کردند نقش مهمی ایفا کرد      می
برای برکشیدن خود و گروه دیگری از گرجیان بود کـه           

در . بتوانند در دولت شاه صفی به مقامات عالیـه برسـند      
 حـاکم   ،داوودخـان واقع، همو بود که برای دفع شورش        

 مأموریـت یافـت و      ، والی گرجـستان   ،از و تیمور  ،قراباغ
توانست بـا شـدت و خـشونت شـورش گرجـستان را             

 و آن والیـت را بـرای        کنـد سرکوب و گرجیان را متنبه      
شاه صفی تسخیر نموده، حاکم جدید شاه صفی به نـام           
خسرو میرزا معروف بـه رسـتم خـان را در کارتیـل بـه       

  ).129: 1382ثواقب، (حکومت بنشاند 
که بسیاری از رجال توانمند کشور را شاه صفی با این

نابود کرد، رستم خان و برخی دیگر از غالمان قفقـازی           
را که خـود بـه مقامـات عالیـه رسـانیده بـود بـه دلیـل                  

 زیـرا قـدرت     ؛ساخت مرگ ن   ۀخدمات خاص آنها طعم   
 عـصر    ۀدانست و به رجال باسابق      ها می خود را مدیون آن   

این، در براندازی   بنابر. شاه عباس اعتماد چندانی نداشت    
 حاکم فـارس، نیـروی      ،وردی خان   و نابودی دودمان اهللا   

 زیـرا بـه قـدرت و نفـوذ          ؛ رقیب مؤثر بودنـد     ۀیافت  شکل
گروهی که در عصر شاه عباس اول ترقـی کردنـد و در             

 اعیـــان و بزرگـــان کـــشور درآمدندحـــسادت  ۀزمـــر
جای تعجب نیست کسانی که مـأمور قتـل         . ورزیدند  می
ود و دا ،آقاسـی   دند، کلبعلی بیک ایـشیک    قلی خان ش    امام
 ، بـرادر سپهـساالر    ، گرجـی  ک گرجی و علیقلی بیـ     کبی

ترکمـان،  (قلی خـان      بودند که هر دو نفر آخر داماد امام       
، اصـــفهانیوالـــه ؛147: 1368؛ اصـــفهانی، 116: 1317
نفوذ در دربار شاه صـفی بـه        و از عناصر با   ) 149: 1380

  .رفتند شمار می
 که مصادف بـا مـرگ شـاه         ،ندیان اسمیت، سفیر هل   

 بـه سـلطنت در      ، او، شـاه صـفی      ۀعباس و جلـوس نـو     
د و مدّتی شاهد اوضاع     کراصفهان با شاه جدید مالقات      

خود از نابسامانی اوضـاع       ۀ، در سفرنام  بوددربار صفویه   
های نیروهای دربار با یکدیگر آشـکارا شـکوه           و رقابت 

ریـت خـود    نتیجه ماندن مأمو    ر بی کرده و همین امر را د     
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در ایـن اواخـر     که  کند     اشاره می  وی(  است ر دانسته مؤث
دادند و امـور       حاکم شیراز می   ۀکارهای مرا به کلّی حوال    

اسـمیت،   ()دانستند   او می   ۀمربوط به سفارت مرا برعهد    
کـاری    بندوباری و اشـتباه      وی، بی  ۀبه نوشت ). 92: 1356

  ۀکـسانی کـه سررشـت     . شـد   در دربار هر روز بیشتر مـی      
 )شاه عباس (ارها را در دست داشتند مقاصد شاه فقید         ک

در میــان . کردنــد را از نظــر فرســتادن ســفیر درک نمــی
 دربار، حسادت اطرافیان شاه نسبت به        ۀمشکالت عدید 

و باعث شده بـود کـه تمـام         هم اهمیّت فراوانی داشت     
هـا صـرف مبـارزه بـا یکـدیگر گـردد و علنـاً               نیروی آن 

 به خـصوص   .ر مختلف نشود  یک از امو    توجّهی به هیچ  
ای بـه مـسائل تجـارت        گونـه عالقـه     مسؤوالن امر هـیچ   

ــی  ــراز نم ــارجی اب ــی و خ ــتند داخل ــذیرش  وداش  از پ
وی علـت   . رفتند  های مختلف طفرّه می     مراجعان به بهانه  

توجّهی به امـور را رفتـار         نظمی و بی    این اغتشاش و بی   
کنـد   نامربوط تعدادی از اطرافیان و دوستان شاه ذکر می        

 کـه    هنگـامی  که حتّی در حضور شاه و جمـع بزرگـان،         
گرفتند و    شد، امور را به مسخره می       پیشنهادی مطرح می  

شد بین افراد نفرت بـه وجـود          حرکات آنان موجب می   
او از بـه    ). 94: همـان (آید و انجام کارها به تأخیر افتـد         

که شاه بـرای درگیـری بـا          ریختگی نظم دربار، زمانی     هم
ی از اصفهان عزیمت کـرده بـود، خبـر داده         ترکان عثمان 

کرد،   است و اینکه کسی برای کنترل اوضاع اقدامی نمی        
زنـی و دزدی و       همه مشغول دو به هـم     « بلکه درباریان   

  ).102: همان(» و پاش بودند ریخت
یان اسمیت با تمجید از شخصیت، مقام و موقعیـت          

قلی خان حـاکم شـیراز، از بازگـشت سـریع      و نفوذ امام  
ـ که به مناسبت جلوس شـاه صـفی بـه            ی از اصفهان  و

 بـه ایـن    یـاد و  رفته بود ـ به محلّ حکمرانی خود آنجا
ــ ــف ا ۀنکت ــی  ظری ــاره م ــار و    ش ــور درب ــه ام ــد ک کن
گرفت برخالف میل خـان       هایی که انجام می     استفاده سوء

کسانی در رأس کارها قرار گرفته بودنـد کـه        . شیراز بود 
امی نداشـتند و سـعی      در زمان شـاه عبـاس جـاه و مقـ          

 خود  سودکردند در موقعیت جدید از هر فرصتی به           می
ها که سه الی چهار نفـر بیـشتر نبودنـد،           این. استفاده کنند 

 کـه   ،این سفیر . کردند  مشی سیاسی مملکت را تعیین می     
نوشـی شـاه و    شاهد رفتارهای درونی دربار بوده، از باده 

 شـاه   اطرافیان وی یاد و آن را موجب تنـزل شخـصیت          
ای که حتّی گاه در حضور شاه،         ؛ به گونه   است ذکر کرده 

چنــد تــن از درباریــان بــه نــزاع بــا یکــدیگر پرداختــه، 
گونـه    که این  اما با این   ؛دادند  رفتارهای ناشایست بروز می   

آمد، به علت جوان بودن       اعمال به مذاق شاه خوش نمی     
توانست در این باره دست بـه         و عدم تثبیت قدرت نمی    

 بزند، به خصوص که چند تن از آنان از عوامـل            اقدامی
ــد   ــیدنش بودن ــلطنت رس ــه س ــان: رک(ب در ). 91: هم

 که نایب حاکم شیراز، کـه        است گزارش این سفیر آمده   
  ۀکند، نیـز از اوضـاع آشـفت         از او به نام علی بیگ یاد می       

کـرد     نظم و قانون در مملکت شکایت مـی        نبوددربار و   
  ).107: همان(

 شاه صـفی از ایـران دیـدن          ۀ در دور   که ،اولئاریوس
: گویـد   کرد، در بیان صاحبان مناصب در دولـت او مـی          

 کنونی ایران، قبالً     ۀرتب  بیشتر مقامات مهم و افسران عالی     
اند و شاه     یری بوده در زمان شاه عباس افراد پست و حق       

های مهـم را از دم        که رجال و شخصیت   صفی پس از آن   
پـست انتخـاب        ۀ میـان طبقـ    تیغ گذراند، این افراد را از     

ای از ایـن افـراد از         عده. کرده، به کارهای مهم گماشت    
هـا را در    انـد و آن     ادر مـسیحی بـه وجـود آمـده        پدر و م  

کـه چـرا شـاه      ا این  ام ؛  ...اند    جوانی خواجه یا اخته کرده    
 داده  هـا   ها و اخته    صفی مقامات مهم را بیشتر به خواجه      

 ندارند  یزند و وارث  ها فر است، به این جهت است که آن      
 اموالشان را به نفع خود ضـبط        ۀکلی و شاه پس از مرگ،    

  ).746: 1369اولئاریوس، (خواهد کرد 
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    17 / )ق.  ه1042( در عصر شاه صفی ،خان حاکم فارس  قلی   امدهای قتل امامی بررسی علل و پ
  

ــفی در     ــاه ص ــت ش ــت سیاس ــکی در حکای فندرس
برکشیدن نسل جدید از غالمان و مالزمـان و زیردسـتان،           

کند که او بر این عقیده بود که ایـن            از این پادشاه نقل می    
او کسی را آقای خـود داننـد و بـه امیـد             نیروها نباید جز    

  و دولـت رفـت و آمـد          امرا و ارکـان     ۀحاجتی به در خان   
قــصد شــاه صــفی ایــن بــود کــه . نــدنهــا را کبنــدگی آن

که آبا و اجداد وی جمعی را که این مناصـب در             چنان هم
 ایشان نبوده، پیش کشیده و صاحب مراتب بلند و           ۀسلسل

 چنین کند و جمعی را که       اند، او نیز    مناصب ارجمند کرده  
ــسندید  ــع و پ ــق طب ــه  ۀمواف ــت و ب  نظــر او باشــند تربی

توانست تحمّـل     او نمی . های بزرگ سرافراز نماید     منصب
  ۀشـد   کند که مردم بپندارند وی بـا گروهـی کـه تربیـت            

ــی  ــشور م ــور ک ــه ام ــدران او هــستند ب ــردازد، بلکــه  پ پ
ید گروهی را تربیـت کنـد کـه بـه نـام وی              باپنداشت   می

از ایـن   . های پیشین برتـر باشـند       شناخته شوند و از گروه    
 و منصب و    ندرو، در پی آن بود که خود جمعی را پیدا ک          

 ایـشان   ۀها را چنان بزرگ نماید که سلـسل      اعتبار دهد و آن   
. های برکشیدگان آبا و اجدادش معتبرتـر باشـد          از سلسله 

های وزرای پیشین، میـرزا       ز سلسله  با وجود جمعی ا    پس
تـرین   یـک از آبـا و اجـدادش کوچـک           کـه هـیچ    ،تقی را 

منصبی هم نداشتند، اعتمادالدوله نامید و با وجود جمعی         
های صدور گذشـته، صـدارت کـل را بـه             کثیر از سلسله  

یک از آبا و اجدادش بـه منـصبی            که هیچ  ،اهللا  میرزا حبیب 
ن معتبـر عـصر شـاه        و غالما  نرسیده بودند، تفویض نمود   

که به مدارج سرداری رسیده و مشهور بودنـد،         ،  عباس را 
هیچ یک را منظور نظر نداشـته، سپهـساالری بـه غالمـی             

 داد  ،ها هم نبـود   ترین مرتبه از مراتب آن      در پایین  که   ،دیگر
منصب دیوان را هم بـه      . و او را از همگنان ممتاز ساخت      

عتبرتـر بودنـد    غالمی که بسیاری از دیگر غالمـان از او م         
تفویض نموده، سرش را به اوج عزّت و اعتبار برافراخت          

  ).123-124: 1388فندرسکی، (

 شـاه   ۀبر این اساس، آنچه رقابت قـدرت را در دور         
 حـاکم   ،قلـی خـان     کرده و در قتل امـام       صفی تشدید می  

ــرکوب داو  ــارس، س ــان   وف ــدازی دودم ــان و بران د خ
بـت نهـانی بـین      تأثیر نبوده اسـت، رقا      وردی خان بی    اهللا

» باگراتیون «،نمایندگان دو خاندان معروف گرجی؛ یعنی    
)Bagrationi(  اونــدیالدزه«و «)Undiladze ( بــوده

 خانـدان بـاگراتیون، خـسرو        ۀدر این دوره نمایند   . است
وردی خـــان و   و نماینـــدگان اونـــدیالدزه، اهللا،میـــرزا
کـاردانی و   .  بودنـد  ،داوودخانقلی خان و       امام ،پسرانش

ایت شاه عباس اول مانع بروز تنش بین ایـن نیروهـا            کف
 که کفایت الزم را برای      ،ا در زمامداری شاه صفی     ام ؛بود

برقراری تعادل بین نیروها نداشـت، زمینـه بـرای بـروز            
خدمات .  قدرت فراهم گردید    ۀرقابت بین آنان در عرص    

خاندان اوندیالدزه در حیـات سیاسـی و نظـامی ایـران            
 چشمگیر و برجسته اسـت و هـم از           صفویه بسیار  ۀدور

ای در دولـت صـفوی دسـت          این رو، به مقامات عالیـه     
  .یافتند

از طرفی، اعضای این خاندان نـسبت بـه چگـونگی           
اعتنـا نبودنـد و       وضعیت گرجستان و احوال مردم آن بی      

روابط نزدیکی با محافـل معتبـر آن دیـار داشـتند و در              
ــان ا ــدجری ــه بودن ــا بعــضی از آن. وضــاع آن ناحی ــا ب ه
ابـت خـانوادگی نیـز      هـای بـانفوذ گرجـستان قر        خاندان
ریاسـت  خـان   قلی    وردی خان و امام     که اهللا با این . داشتند

های دوران حکمرانی شـاه عبـاس اول        اغلب لشکرکشی 
کردنـد در سـرکوبی مکـرر         را برعهده داشتند، سعی می    

شـد شـرکت      گرجستان که در آن موقع ترتیب داده مـی        
 کسالت و مریض بـودن     ۀخان به بهان    لیق  نکنند؛ مثالً امام  

های   در لشکرکشی دوم شاه عباس به گرجستان در سال        
منـشی،  ( م شرکت نکرد و در تبریز مانـد          1615-1616
ــابع ). 1706/  3: 1377 ــه در منـ از اطالعـــات مندرجـ

ــی  ــار م ــه در   گرجــی آن روزگ ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ت
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گیری و برخورد اعضای ایـن        گرجستان از چنین موضع   
خاندان نسبت به مسائل گرجـستان کـامالً آگـاه بودنـد            

  ).182: تا گیوتاشویلی، بی(
 فعالیــت  ۀدر منـابع تــاریخی و ادبـی گرجــی دربـار   
قلـی     امام اعضای خاندان اوندیالدزه در ایران، مخصوصاً     

شـود    ، اطالعات ارزشمندی یافت مـی     داوودخانخان و   
وپـایی  که مکمّل مطالب ارائه شده در منابع فارسی و ار         

 دوران حکمرانـی صـفویه       ۀ ایـن رجـال برجـست       ۀدربار
هــا و اســناد  نــام خانــدان اونــدیالدزه در فرمــان. اســت

هفـتم هجـری    ( سـیزدهم مـیالدی      ۀتاریخی گرجی سد  
 م یکـی از  1260طبـق سـند   . ذکـر شـده اسـت    ) قمری

ها سمت حاجب دربـار را بـه عهـده داشـته              اوندیالدزه
عـضای خانـدان   در سندی دیگر بـه نقـش مهـم ا     . است

هـای    اوندیالدزه در مبارزات داخلی گرجستان در سـال       
  ).81-82: همان(شود   م اشاره می1452-1459

که نقش مؤثری   رزا باگراتیون نیز به دلیل آن     خسرو می 
 شـاه عبـاس ـ     ۀدر به تخت و تاج رسیدن سام میرزا، نو

که بعد به نام شاه صفی معروف گردید ـ ایفا کرد، مورد  
وی . ول لطف و عنایت شاه جوان واقع شـد        نظر و مشم  

 و  ،فرزند داوید و برادر بگرات خـان، والـی گرجـستان          
 لوارصاب خان بود کـه در عهـد شـاه عبـاس اول              ۀنواد

 اصـفهان را داشـت و در       ۀمنصب داروغگـی دارالـسلطن    
همین منصب بـود کـه شـاه صـفی بـه تخـت نشـست                

 والــه ؛7: 1317؛  ترکمــان، 37 و 33: 1367اصــفهانی، (
  ). 356 و 10، 3: 1380، اصفهانی
کـه نیروهـای    دانیم که شاه عباس اول پـس از این         می

قفقازی را در امـور دیـوانی و نظـامی بـه کـار گرفـت،                
 شاهزادگان گرجـی     ۀمنصب داروغگی اصفهان را برعهد    

شـوند   )شـیعه (تبار قرار داد با این شـرط کـه مـسلمان            
 ایــن خــسرو میــرزا نیــز از). 1692/ 5: 1372شــاردن، (

نمونه بود که با برقراری آرامـش شـهر و جلـوگیری از             

و ) بر اثر مرگ شاه عبـاس اول      (بروز شورش و آشوب     
در بـه    نقش مهمی    شاه صفی، نیز تهیۀ مقدّمات جلوس     

شاه صفی پـس از جلـوس در        . داشتقدرت رسیدن او    
 ریاست  ،گری؛ یعنی    منصب قوللرآقاسی  ق     ه 1038سال  
ـ غالمان خاصه ـ  قوللر ۀدست  خـسرو میـرزا    ۀ را بر عهد 

قرار داد و او را به رستم خان ملقب نمـود و سـپس بـا                
 مرصّع او را مورد انعام شاهانه   یاعطای خلعت و خنجر   

: 1368؛ اصـفهانی،    210 و   207: 1371شاملو،  (قرار داد   
  ).14 و 10: 1380، اصفهانیواله  ؛47 و 37

ــدارانش   ــرزا و طرف ــشرفت و ارتقــای خــسرو می پی
گیـری در هیـأت       ی در توزیـع قـدرت و موضـع        تحوالت
اندرکاران گرجی در قفقاز و دربار         ایران و دست    ۀحاکم

ایــران بــه بــار آورد و ایــن حرکــت بــه محــدود شــدن 
تدریجی نفـوذ و امکانـات خانـدان مقتـدر اونـدیالدزه            

کـه پـس از     ) رسـتم خـان   (خسرو میـرزا    . منجر گردید 
ضــاع  و تیمــوراز و بــرای مهــار اوداوودخــانشــورش 

گرجستان به حکومت آن والیت گماشته شد، تـا پایـان           
زمامداری شاه صفی در سمت والیگـری گرجـستان بـه           

؛ شــاملو، 114: 1317ترکمــان، (خــدمت مــشغول بــود 
ــفهانی، 213: 1371 ــه  ؛144: 1368؛ اص ــفهانیوال ، اص
و توانست که از بروز شـورش در        ) 355 و   144: 1380

ــد ــوگیری کن دار عاقــل و وی سیاســتم. آن والیــت جل
خان، سردار معروف     قلی  بااحتیاطی بود و علناً برضد امام     

ا او و    امـ  ؛کـرد   ایران و بیگلربیگـی فـارس، اقـدام نمـی         
هـوادارانش، شــاه را ماهرانـه علیــه رقیبـانی کــه دور از    

 ،داوودخان و    تیموراز اول  ،و دربار بودند؛ یعنی   پایتخت  
ضد شـاه  بر به اتهام فعالیت پنهانی ،حاکم گنجه و قراباغ 

های خود دو هـدف       خسرو میرزا در فعالیت   . برانگیختند
تـضعیف مواضـع و نفـوذ       .1: کـرد     اساسی را دنبـال مـی     

بـه دسـت    .2ها و در نهایت برانداختن آنهـا؛          اوندیالدزه
در گرجــــستان ) والیگــــری(آوردن مقــــام شــــاهی 
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 و تیمـوراز و     داوودخاناتحاد  ). 83: تا  گیوتاشویلی، بی (
فی، فرصت مناسب را برای خسرو      شورش علیه شاه ص   

بـدین گونـه،   . میرزا و رستم خان گرجـی فـراهم نمـود      
ــدان اهللا ۀرقابــت چنــدین ســال ــا  وردی  او و خان خــان ب

  . پیروزی خسرو میرزا به پایان رسید

  د خانو تحریکات قاجارها علیه داو.6
یکــی دیگــر از مــوارد رقابــت قــدرت کــه در برانــدازی 

صـفی مـؤثر بـود، رقابـت        قلی خان بـه دسـت شـاه           امام
قاجارهــا بــرای تــصاحب قــدرت و تحریکــات آنهــا در 

 زیـرا یکـی از مـدعیان        ؛ خـان بـود    داوودجریان شورش   
 که از غالمان گرجی     ،او.  همین قاجارها بودند   ود خان ودا

هـا و      شـاه عبـاس و بـه پـاس دالوری          ۀتبار بود، در دور   
ـ       ،قلی خان    امام ،خدمات پدر و برادرش    ه  ارتقـا یافتـه و ب

 ریاسـت ایـل و اویمـاق        ،بیگلربیگی ایالت قرابـاغ و اران     
پیش . قاجار و امیراالمرایی قشون قراباغ گماشته شده بود       
دار ایــن  از او محمــدقلی خــان زیــاداوغلی قاجــار عهــده

های قاجـار     مناصب بود و قراباغ و گنجه تیول زیاداوغلی       
: 1317؛ ترکمـان،    1697و   1088/ 3: 1377منـشی،   (بود  
ــفهانی، 289 و 109 ــ؛)324 و 137: 1368؛ اص ــاه  ام ا ش

عباس در راستای سیاست خود مبنـی بـر کنـار گذاشـتن             
ماشتن غالمان قفقـازی  حکام قزلباش از رأس ایاالت و گ     

ها و هم به دلیل خطـایی کـه از محمـدقلی در             به جای آن  
منـشی،  :  او رک   ۀدربـار ( گرجـی    »موراو«جریان شورش   

: 1317؛ ترکمان،   1061-1062 و   1028-1024/ 3: 1377
سر زد، خان قاجاری را معـزول و بـه جـای او             ) 35-29

: 1368اصـفهانی،   (وردی خان را منصوب کـرد         فرزند اهللا 
  ). 109: 1317؛ ترکمان، 324
د خـان   و از داو  ،هـا ان ایل قاجار، به ویژه بزرگـان آن       مرد

 لــیکن در ؛ او را بــه دل داشــتند ۀراضــی نبودنــد و کینــ
ود خـان   ودلیـل حمایـت او از دا      سلطنت شاه عباس به     

با روی کار آمدن شاه صفی      . توانستند اعتراض کنند    نمی

 از خـشونت    بارهـا از فرصت پیش آمده استفاده کـرده،        
و از  عدالتی او نزد شاه صفی شکایت نمودند         رفتار و بی  

ایـن  . هـا رسـیدگی نمایـد     او خواستند که به اعتراض آن     
 خـان   ودداوتحریکات موجـب انحـراف مـزاج شـاه از           

هایی را هـم نـسبت بـه او روا            گشت و عتاب و خطاب    
قلی خان و     شاه صفی به دلیل مراعات خاطر امام      . داشت

وردی خان در ابتدا در برابر شکایت قاجارها          حرمت اهللا 
ا ذهـنش    امـ  ؛ خان برنیامد  داوودبه بازخواست جدّی از     
ود ودر برابـر ایـن شـکایات، دا       . به او اشتغال پیدا کـرد     

او نـه تنهـا در      . ای از خود بروز نداد      ار سنجیده خان رفت 
  ۀ که سـخت کینـ     ،مقام دلجویی و تدارک خاطر قاجارها     

ــا  ای  وی را در دل داشــتند، برنیامــد، بلکــه در توطئــه ب
بسیاری از قاجارهـا را بـه      همدستی تیموراز خان گرجی   

: رک(رد  کـ دست گرجیان قتل عام و اموالشان را غارت         
  ).140: 1380، اصفهانیواله  ؛112-114: 1317ترکمان، 

اصوالً وجود قاجارها در گنجه، خـود مـانعی بـرای           
 خـان   داوود ، خان به اهدافش بود؛ یعنـی      داووددستیابی  

پایگاهی در قراباغ نداشت؛ بدان جهت که غالمـانی کـه    
شـدند بـه دلیـل نداشـتن          به ریاست ایالت گماشته مـی     

تی بـه   ریشه و اصل ایلی و اویماقی و وابـستگی عـشیر          
 آنها بـه شـاه      یاتکا. ایل، پایگاهی در میان آنان نداشتند     

، »شاهیـسیونی «شان با او نیز براساس اصل         بود که رابطه  
دوستداری شاه، شکل گرفته بود، یا اینکـه بـا اقتـدار و             

رجـسته و تـشکیل نیروهـای       نفوذ شخصی و اقدامات ب    
توانستند پذیرش خود را       وابسته به خود می     ۀنظامی ویژ 

طبیعـی اسـت وقتـی شـاه          . آن ایـل تحمیـل نماینـد       بر
حمایت خود را از چنین حاکمی بـردارد، نیـروی ایلـی            

  .تواند به او وفادار بماند زیردست او نمی
 ۀکه قاجارها یکـی از طوایـف اتحادیـ         دیگر این   ۀنکت

ت کردند  آمدند که از صفویان حمای      قزلباش به شمار می   
 و مقامـاتی را   دهم هجری قمری مناصب  ۀو در طی سد  
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 از نظـر تعـداد نفـرات و          آنهـا  .هم برعهده گرفته بودند   
ای کـه     رشادت و شجاعت هم شهرت داشتند؛ به گونـه        

ـ     ا در مـرو،       ایـن ایـل و اسـتقرار آن         ۀشاه عباس با تجزی
استرآباد، ایروان و نقاط دیگر از نیـروی آنـان در برابـر             

هــای داغــستان و  تهاجمــات ازبکــان، ترکمانــان، لزگــی
مسکن قاجارها از همان ابتـدای      . ها استفاده کرد    مانیعث

صفویه در سرزمین قرابـاغ بـه مرکزیـت گنجـه بـود و              
 13.هـا والیگـری قرابـاغ را برعهـده داشـتند            امرایی از آن  

طبیعی است که ظهور خاندانی از غالمـان قفقـازی کـه            
توانست موقعیت قدرت آنان را در دولت صفویه بـه            می

ــورد ر ــد، م ــود و واکــنش  حاشــیه بران ــان نب ضــایت آن
بنابراین، قاجارها نـه    ؛   آنان را در پی داشت      ۀجویان  ستیزه

ــه   ــسبت ب ــدبین ســاختن شــاه ن  و داوودخــانتنهــا در ب
 و براندازی آنان مؤثر بودند، بلکـه        ،خان  قلی   امام ،برادرش

در این رقابت قدرت توانستند موقعیت گذشتۀ خود را به          
رگـان خـود قـرار    دست آورده، تحت ریاست یکـی از بز  

  بـار دیگـر    داوودخـان  زیرا شاه صفی پس از عزل        ؛گیرند
حکومت قراباغ را به محمد خـان زیـاداوغلی قاجـار داد            

) 355: 1380،  واله اصفهانی  ؛329: 1383وحید قزوینی،   (
و او نیز سعی کرد که از آن پس با مـردم و افـراد قـشون                 

هرچنـد قاجارهـا    . بهتر از گذشـته سـلوک داشـته باشـد         
از جـا کـه     خان درگیری نداشـتند، از آن       قلی  امامستقیماً با   م

، نـد  بر ایل خود ناراضـی بود ،داوودخان ،ریاست برادر او 
 و شاه   داوودخان ایجاد اختالف بین      ۀیکی از عوامل عمد   

 نیـز نـام     داوودخـان  شورش   .صفی همین قاجارها بودند   
نتیجه، ذهـن شـاه    در؛ خان را بر سر زبان انداخت قلی  امام

عالوه بـر ایـن، بـا       . را رقم زد  ز او منحرف شد و قتل او        ا
 قزلبـاش و   ۀه به رقابت بین نیروهای قدیم از اتحادیـ     توج

ــاس،  ۀنیروهــای قفقــازی برکــشیده شــد   دوران شــاه عب
تحریکات قاجارها در این مقاله به عنوان یـک عامـل در            

  . قضیۀ قتل خان فارس مطرح شده است

  ماجرای قتل
 در  داوودخـان تر بیـان شـد، شـورش        گونه که پیش    همان

خان بـا وی      قلی  قراباغ و ادعای او مبنی بر همکاری امام       
غـرب ایـران،      به قصد همراه نمودن حکام مناطق شـمال       

 ذهنی شاه صفی  ۀخان فارس را در کانون توجه و دغدغ
کـه از ایـن شـورش       پادشاه صفوی پـس از این     . قرار داد 

 ناکـامی آن    نتیجـۀ آگاه شد، اقداماتی را به کار بست که         
شورشیان در دستیابی به هدف خود و سرانجام شکست         
شورش و فراتر از سرکوب شـورش، برانـدازی قـدرت     

 را از   داوودخـان او ابتـدا    . خـان در فـارس بـود        قلی  امام
حکومت قراباغ عزل و محمدقلی خان زیاداوغلی را بـه          

با این عمل، قـدرت قاجارهـا را        . جای او منصوب کرد   
طـور کـه تیمـوراز،         قـرار داد؛ همـان     داوودخاندر برابر   

 را نیز از حکومت گرجـستان عـزل و          ،داوودخانمتحد  
خسرو میرزا قوللرآقاسی معروف به رستم خان را بـرای     

ها باعث شد که      این عزل . حکومت آن والیت اعزام کرد    
رهبران شورش با از دست دادن موقعیت سیاسی خـود،          

نتوانند از توان نیروها    پایگاه قدرت را از دست بدهند و        
  . خویش استفاده کنندسودبه 

قلـی خـان،      گام مهم شاه صفی، از میان برداشتن امام       
برای جلـوگیری از اتحـاد احتمـالی او بـا           ،  حاکم فارس 

ــود ــیان ب ــدام یکــی از   . شورش ــن اق ــا ای ــاه صــفی ب ش
 برای خود در نظر گرفتـه       داوودخانهایی را که      گاه  تکیه

 از نیروهـا و     داوودخان بهره بردن    بود از بین برد و مانع     
 کـه   ،پادشـاه صـفوی   . های خان فـارس گردیـد       حمایت

 بــالقوه یقلــی خــان را بــرای خــود خطــر قــدرت امــام
پنداشت، در اصل برای جلوگیری از اتحاد احتمـالی           می

 و تیموراز و به اجرا درآوردن نقشۀ قتل         داوودخاناو با   
دیگـر  و  که بـه تحریـک اعتمادالدولـه و مـادر شـاه           ،او

 اسـتفاده از     ۀظاهر به بهان  در  گرفت، و     مخالفان انجام می  
در دفع این شـورش، او      اش   تدابیر او و نیروهای نظامی    
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شاه صفی فرمانی برای خـان      . را به پایتخت دعوت کرد    
اوضــاع  ۀ فــارس فرســتاد کــه بــه دربــار آیــد تــا دربــار

در برابـر ایـن     . گرجستان و قراباغ بـا او مـشورت کنـد         
اگــر : رای خــان فــارس دو راه بیــشتر نبــوددعــوت، بــ

دهندۀ تبانی او با شورشـیان        کرد، خود نشان    سرپیچی می 
سـاخت، و اگـر       بود که شاه را در نابودی او مصمم مـی         

پذیرفت، با اینکه اظهـار اطاعـت خـود را            دعوت را می  
  .افتاد کرد، با پای خویش در دام شاه صفی می اعالم می

 چند از پسران خان از      در واکنش به این دعوت، تنی     
سـرپیچی   شاه علیه وی خبر دادند و خواستند که            ۀتوطئ
: 1369تاورنیــه، : رک( و از رفــتن منــصرف شــود کنــد
قلی خان نیـز      امام). 732: 1369؛ اولئاریوس،   520-519

ها بـه     لیاگرچه ابتدا در برابر فراخوانی شاه، آمدن پرتغا       
ا مراسالت بعـدی     نیامدن به دربار کرد، ب      ۀهرموز را بهان  

شاه صفی و برای نشان دادن اظهار اطاعـت از دودمـان            
صفویه و اینکـه قـصد رویگردانـی و شـورش نداشـته             

 را اعزام دارد و سپس      شاست، ناچار شد که اول پسران     
او در حالی به خدمت شاه     . خود رهسپار دربار شاه شود    

صفی رسید که شاه لشکری فراهم کـرده بـود تـا بـرای              
ترکمـان،  (رجستان راهی آن والیت شود      دفع شورش گ  

  ).146: 1380، واله اصفهانی ؛115: 1317
شاه صفی در رأس لشکر خود از اصفهان به قـزوین           

 قزوین به دلیل بـارش بـرف و         ۀکوچ کرد و در دولتخان    
در همین مکـان بـود کـه        . باران، چندین روز به سر برد     

 مبنــی بــر حمایــت داوودخــانهــای تیمــوراز و  نوشــته
ـ        قلی خان از آنان و وجود شاهزاده        امام ه ای نزد او کـه ب

زودی به حکومت خواهد رسید، به نظر شاه گذشـت و           
قلی خان، سرنوشت     با بدبین شدن ذهن او نسبت به امام       

: 1317ترکمـان،   (بـاری را بـرای او طراحـی کـرد             خون
خـان    قلی  از قضا، امام  ). 148: 1380،  واله اصفهانی  ؛116

شـاه  . وین به اردوی شـاه رسـیدند      و پسرانش نیز در قز    

ا سـپس تـصمیم      امـ  ؛ را با مهربـانی پـذیرفت       آنها صفی
قلی خان و پـسران او را از بـین ببـرد و       گرفت ابتدا امام  

قلی   عالوه بر امام  . بعد به دفع شورش گرجستان بپردازد     
 مدّعی احتمالی سلطنت که     ،میرزا   قلی  خان، کشتن صفی  

 صفی بود، از دیگـر      دستاویزی برای شورشیان علیه شاه    
اقدامات شاه صفی بود که در نقـشۀ او گنجانیـده شـده             

اندازی شورش  این اقدام، ادعای شورشیان را در راه     . بود
ای منسوب به شاه عباس    برای به تخت رساندن شاهزاده    

  .نمودخنثی  کردند برداری سیاسی می  آن بهرهاول که از
و ا. تصمیم شاه صفی با شدّت و قساوت اجـرا شـد          

 قزوین، جشن چراغانی و ضـیافتی        ۀمیدان دارالسلطن در  
قلی خان    پسران امام . و بساط میگساری گسترد   کرد  برپا  

ی شـدند و بـه      نیز در این مجلـس مـست از بـاده نوشـ           
ها شراب دادنـد تـا هـوش از کـف           قدر به آن    تعبیری آن 

گاه به فرمان شاه، حـسین خـان بیـک، نـاظر              آن. بدادند
ن را همراه با دو برادرش، فتحعلی       قلی خا   بیوتات، صفی 
هـا را در  ورد و سرهای آن از پای درآ،بیک  بیک و علیقلی  

شاه صـفی  . طشتی زرین نهاده، به نظر شاه صفی رسانید    
 کـه زودتـر بـه    ،قلی خان دستور داد که سرها را نزد امام  
جـا سـر وی را نیـز جـدا            منزل رفته بود، ببرند و همـان      

 ،آقاسـی    کلبعلی بیک ایشیک   .کرده، همه را نزد او آورند     
 که دو   ،بیک گرجی و علیقلی بیک برادر سپهساالر      داوود

قلی خـان بودنـد، مـأمور قتـل او           امام هاینفر آخر داماد  
قلی خان آمـاده شـده بـود بـه            شدند و در حالی که امام     

بستر خواب رود، او را بیرون کشیده، سر از تن او جـدا         
خانه نزد مـادر      سپس شاه صفی سرها را به حرم      . نمودند

و نگرانـی   ) ق.   ه 1042الثـانی     اول جمادی (خود فرستاد   
اصـفهانی،  (او را از بابت خطر خان فارس برطرف نمود          

؛ تاورنیـه،   731-733: 1369؛ اولئاریوس،   148-146: 1368
 اسـترآبادی،   ؛116-117: 1317؛ ترکمان،   521-517: 1369
؛ وحیــد 147-149: 1380، والــه اصــفهانی ؛247: 1366
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ــی،  ــدایت، 250: 1383قزوینــ ؛ 447-453: 1339؛ هــ
  ).308: 1380؛ خورموجی، 472: 1367فسایی، 

قلی خـان بـه       که امام کند   را ذکر می  تاورنیه این نکته    
پیــری از شــاه خواســت کــه او را از حــضور در    ۀبهانــ

مجلس جشن معاف دارد و اجازه دهد برای طول عمـر           
 ،عـا بپـردازد   و فتح و پیروزی پادشـاه از خداونـد بـه د           

  ۀ در توصـیفی از لحظـ      وی بعـد  .  راهی خانه شـد    سپس
قتل خان گوید وقتی مأموران سرهای سه پـسر خـان را          

 از دیـدن سـر      پـس . به منزل او بردند، مشغول نماز بود      
ازه بدهنـد   پسرانش از مـأموران خـواهش کـرد کـه اجـ           

کـه  بـدون آن  . آنها نیز قبول کردنـد    . نمازش را تمام کند   
ت و آثـار اضـطرابی در حـالش پیـدا           تغییری در صـور   

البته فرمان شـاه    : بشود، نمازش را تمام کرد و بعد گفت       
  و  پس سر او را هـم بریدنـد         و مطاع است، اجرا بدارید   

] سـینی  =مجمعـه  [ۀهر چهار سر را در همـان مجموعـ        
: 1369تاورنیـه،   (طالیی گذارده، به حضور شـاه بردنـد         

اش از تمـام      وادهخان و خان    قلی  همو گوید که امام   ). 520
پنجاه و دو   او  . های ایران معتبرتر و زیادتر بودند       خانواده

که همه در این قضیه یا کشته یا       )  جا همان(اوالد داشت   
اجـساد  «: نویسد  اولئاریوس در این باره می     14.کور شدند 

قلی خان و پانزده پسر او مدت سه روز و سه شـب               امام
یدان قزوین بـاقی    ای در م    کننده  با وضع فجیع و ناراحت    

قلـی خـان بـاالی سـر      ماند و در این مدّت مادر پیر امام      
ریخت و ضـجه و شـیون         اجساد نشسته بود و اشک می     

کرد و شاه صفی پس از اطالع از این امر دسـتور داد               می
 ؛733: 1369اولئـاریوس،   (تا اجساد را به خاک سپارند       

قـدری،  : رکتفـصیل زاری مـادر خـان        برای آگاهی از    
1384 :193-191 .(  

قلی خان با مـضمون   ، روایت قتل امامجرون نامه در  
شود کـه خـان و         شاه شروع می   به وسیلۀ » احضار خان «

سـه فرزنــدش بـه حــضور شــاه صـفی رســیده، اظهــار    

کننـد، قـدری بـه مـدح فرزنـدان            اخالص و بندگی می   
قلی خان پرداخته و هـر سـه پـسر را بـه شـجاعت                 امام

، متفـاوت از دیگـر       امـه جـرون ن  براساس  . ستوده است 
ها، شاه صفی ابتدا نارضایتی خـود را از پـسران             گزارش

قلی خان به او اعالم کرد و پس از آن دستور داد که               امام
جـالد  . قلی خان و سپس فرزندانش را بکـشند         ابتدا امام 

هم ابتدا خان و سپس فرزندانش را گردن زد و سرهای           
: 1384ری، قـد (فرزندان را به نـزد مـادر خـان فرسـتاد          

دلیل قتل خان را نارضایتی شاه از          سراینده،). 198-186
فرزندانش ذکر کرده که تنها بخشی از دالیلی است کـه           

هـا   و در ایـن مقالـه بـه آن         .گردیـد منجر به ایـن واقعـه       
بدین ترتیـب، بـا عنایـت بـه همـۀ علـل،             . پرداخته شد 

 بــرای شــاه صــفی در برانــداختن داوودخــاننافرمــانی 
با اقدام خشن شاه . خوبی بود ۀ قلی خان بهان امخاندان ام

صفی، عمر یکی از سرداران صفوی و حـاکم قدرتمنـد           
  . فارس پایان گرفت

 را  ،باشی دیـوان    آقاسی   ایشیک ،شاه صفی، اغورلوخان  
قلـی    به حکومت فارس و حفظ و حراسـت قلمـرو امـام           

 فرزنـدان خـان     ۀخان فرستاد و به او دسـتور داد کـه بقیـ           
هـا تـرحم     یا کور کند و بر کسی از آن        بکشدز  فارس را نی  

 که جـزو    ،گیلویه را   شاه صفی همچنین ایالت کوه    . ننماید
اغورلوخـان  . قلی خان بود، به او واگـذار کـرد          قلمرو امام 

شاملو پس از کشته شدن زینل خان بیگدلی شاملو، اولین          
 به دسـت  ق     ه 1039 در سال    ،ایشیک آقاسی باشی دیوان   

 ؛ امـا  ن سال به این منصب تعیـین شـد        ر هما شاه صفی، د  
ــت      ــد او را از حکوم ــاه بع ــر از دو م ــفی کمت ــاه ص ش

گیلویه برکنار کرد و به جای او نقدی خـان شـاملو را       کوه
گیلویه گسیل داشـت و مقـرر شـد           به ایالت و دارایی کوه    

زیـرا او در     ؛همچنان منصب قبلی را برعهده داشته باشـد       
وی سرانجام  . رزیده بود قلی خان تعلل و     قتل فرزندان امام  

 همراه با طالب خـان بـه فرمـان          ق     ه 1044در دوم صفر    
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همچنین بحرین به سوندوک سلطان     . شاه صفی کشته شد   
عرب، هرمـوز  ) سلطان(زنگنه، دورق به مهدی خان بیک       

و بندر عبـاس بـه برخـوردار سـلطان قلخـانجی اوغلـی              
زا جا به میـر   شیراز به دیوان منسوب و وزارت آن      ذوالقدر،  

ابتـدا بـه    نیـز    الر   .قلی خان، تفویض شد        وزیر امام  ،معین
کلبعلی بیک ایشیک آقاسی واگذار شد، سپس وزیرنشین        

د گردیـ  شد و از جانب وزرای اعزامی شاه صفی اداره می         
: 1317ترکمــان،   ؛ 256 و 154 ، 148: 1368اصــفهانی، (

ــترآبادی، 278 و 261 ، 215، 117 ؛ 247: 1366؛ اســـــ
: 1383؛ وحید قزوینـی،     240 و   219،  213: 1371شاملو،  

ــه اصــفهانی  ؛332 و 250 ؛ 362 و 149-150: 1380، وال
ــشی،  ــسینی منـ ــال، 431: 1385حـ ؛ 86: 1334؛ مالکمـ

  ). 308: 1380خورموجی، 
 الر بـه فـوالد       ۀبه نوشتۀ وحید قزوینی، وزارت خط     

 ، داده شـد و پـس از مـرگ او          ،قلی خان    ناظر امام  ،بیگ
ـ      داوود  بـرادر  ،عوض بیگ  غـالم    ۀ   بیـگ، مهتـر رکابخان

 بدین خدمت منصوب شد و میرزا معـین         ه، شریف ۀخاص
تا آخر پادشاهی شاه صفی بـه خـدمت خـود ادامـه داد              

  ).332: 1383وحید قزوینی، (

  پیامدها
قلی خان، از طرف شاه صفی نسبت به          پس از مرگ امام   

ثروت و بستگان خان فـارس اقـداماتی بـه کـار               قلمرو،
وردی خان و تغییر در        که براندازی دودمان اهللا    بسته شد 

 آن، تغییراتی  ۀموقعیت فارس را در پی داشت و در نتیج
ها و در درون نظام صـفوی        نیز در وضعیت قدرت گروه    
 این  ترین مهم.  رخ نمود  همپدید آمد و حوادث دیگری      

  :پیامدها به شرح زیر قابل ارائه است
حکومت فارس از    ۀ با قتل خان فارس و تغییر شیو       .1

، موقعیـت ایـن     )خاصه شـدن فـارس    (حاکمی به ناظری    
شاه صفی، ابتدا اموال و اسبابی را که        . ایالت تضعیف شد  

قلی خان و فرزندانش در قزوین همراه داشتند ضـبط            امام

 وزیـر   ،های میـرزا محـسن      نمود و دو تا از وزیران به نام       
الد بیـک    وزیر فو  ،الدین محمد    و میرزا معین   ،ناظر بیوتات 

 را بـرای ضـبط امـوال و اوالد خـان            ،قلی خـان    ناظر امام 
 شیراز و دستور توقیـف تمـام         ۀفارس در همان شب روان    

قلـی     اموال و اسباب امـام     .اموال و امالک او را صادر کرد      
 پـس از    15. به دیوان شـاه صـفی منتقـل شـد          همگیخان  

اش، هـر یـک از        قلی خان و انقـراض خـانواده        مرگ امام 
کومتی او به صورت جداگانه به حکام واگـذار         نواحی ح 

 نـاظران   به وسـیلۀ  د و   ش و سرزمین فارس نیز خاصه       شد
.  از رونق این ایالت کاسته شد      ، در نتیجه  ؛خاصه اداره شد  

نـشین    شیراز و بعدها الر وزیرنشین و سایر والیات حاکم        
حـدود، خـان مـستقل تعیـین        شاه، دیگر برای آن     . شدند
ــه شــاه  هــا مــستقیماًآن. ننمــود  مالیــات هــر والیــت را ب
؛  ترکمــان، 154 و 148: 1368اصــفهانی، (رســاندند  مــی

ــال، 117: 1317 ــترآبادی، 86: 1334؛  مالکم : 1366 ؛ اس
-150: 1380،  والـه اصـفهانی    ؛213: 1371؛ شاملو،   247
: 1380ی، ؛  خورمــوج250: 1383؛ وحیـد قزوینـی،   149
 ممالـک تحـت     قلی خان از تمام      امام  ۀ زیرا در دور   ؛)308

پـسرهایش بـا کمـال اسـتقالل در         حکومت او که وی و      
) 518: 1369(کردند، به تعبیر تاورنیـه        جا حکمرانی می  آن

شــد و مــادر شــاه و   شــاهی نمــی ۀدینــاری عایــد خزانــ
بـا  . توانستند این وضعیت را تحمل کنند       الدوله نمی   اعتماد
ن فارس، عایـدات    شدن شیراز و تقسیم قلمرو خا        خاصه
حکــام و . شــد  شــاهی واریــز مــی ۀواحی بــه خزانــآن نــ

نـد  پیشکاران جدید شیراز، عالوه بر وجه نقدی ملزم بود        
جـا شـامل اسـب، انـار،        از کاالها و محصوالت ممتـاز آن      
 اشیا و عطرها و      ۀاز هم (روغن گل سرخ، عرق بیدمشک      

ها بودند، نیز برای شـاه بـه           که در شیراز بهترین    ،)عرقیات
عالوه بر ایـن، حکـام جدیـد        . دصورت پیشکش بفرستن  

برای بقای خود ناچار بودند به رجال دربار نیـز تحفـه و             
کـه در وضـعیت پیـشین، حـاکم           هدایا بدهنـد، در حـالی     
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از این رو، حکام    . فارس الزامی به دادن هدیه هم نداشت      
ن همـه رشـوه و تعارفـات        آ  ۀکـه از عهـد    جدید برای این  

هـا  ده، بـر آن   بـه مـردم ظلـم و تعـدّی کـر          برآیند، نـسبت    
در نتیجـه، مـردم بـه سـتوه         . نمودنـد   تحمیالت بسیار می  

رفتند که    آمده، یا برای رفع ظلم و دادخواهی به دربار می         
که بـه اجبـار بـه ایـن         دند یا این  آور  نمی به دست ای    نتیجه
کردنـد    دادند؛ اگر دیار خـود را تـرک نمـی           ها تن می    ستم

لیــه دلنــد، از همــین رو، دو). 522: 1369تاورنیــه، : رک(
قلـی خـان از       ها پس از مرگ امام      سیاح فرانسوی که سال   

 ؛شیراز نسبتاً بزرگ است   «: نویسد  کند، می   شیراز دیدن می  
قلـی خـان      ولی شکوهی را کـه در زمـان حکومـت امـام           

کند که پـس از       وی اشاره می  » .داشته، از دست داده است    
انـد، بلکـه      جا گسیل نداشته  حاکمی به آن    قتل خان فارس،  
  ). 67: 1355دلند، (اند  وزیری گماشته

 شـاه سـلیمان نیـز الر و          ۀدر گزارش کمپفر در دور    
شیراز همچنان جزو نواحی خاصه بود که عواید حاصل         

منـصبان،    ، مخارج قـصر شـاه و حقـوق صـاحب          آنهااز  
مانـد    کرد و آنچه باقی می      لشکریان و عمّال را تأمین می     

، در  )111 :1363کمپفـر،   : رک(رفـت     نیز به خزانه مـی    
 زمـانی   در سفیر هلنـد ،حالی که در گزارش یان اسمیت  

خان حاکم شیراز بود، آمده است که ایـاالت           قلی  که امام 
شـوند و     ر حاکم اداره مـی    شیراز، الر و هرموز تحت نظ     

 که یـک    ،او. دگرد آوری می    او جمع   ۀها به وسیل  درآمد آن 
یـک  رود، با این درآمـد بایـد          حاکم مستقل به شمار می    

اشـاره  وی  هرچند .تأمین کندرا هزار نفری     لشکر هشت 
 بایـد در حـدود چندصـد هـزار          ،کرده که عالوه بـر آن     

اسـمیت،  (تومان هم ساالنه به دربـار شـاه تقـدیم کنـد             
1356 :77.(  
 و قتـل    داوودخـان  شاه صفی با سرکوب شورش       .2
تـری را نـسبت بـه دیگـر       قلی خان، سیاست خـشن      امام

که هنوز در رأس ایاالت بودنـد       عصر شاه عباس    حکام  

 ،اعمال کرد که در مورد علیمردان خان، حـاکم قنـدهار          
 بـا پناهنـده      او  در نتیجـه،   .موجب شـورش وی گردیـد     

ا تسلیم کرد و ایـن  نهـ به گورکانیان، قندهار را به آ      شدن
  16.ایالت از ایران جدا گردید

 قاجارها توانستند موقعیت خود را تحـت ریاسـت          .3
ان خویش در حکومت شـاه صـفی تقویـت          یکی از بزرگ  

دخـان از   ونموده، بـا بیـرون آوردن قرابـاغ از دسـت داو           
 با عزل و    اینکه ضمن   .وضعیت غالم حاکمی رهایی یابند    

ودخـان، حاکمیـت    و متحـد دا   ، خـان  آواره شدن تیموراز  
) رسـتم خـان   (صفویه بر گرجستان با اعزام خسرو میرزا        

  .تثبیت شد
کزی بـه نفـوذ امرایـی        با فزونی گرفتن قدرت مر     .4

بعـضی از  . هم کـه در دربـار مقـیم بودنـد افـزوده شـد          
 مسمایی بودند های پیشین اغلب اسم بی     مشاغلی که دهه  

 و یافتنـد  یـازدهم وزن و اعتبـار سیاسـی      ۀاز ابتدای سد  
: 1380لوفـت،   (ا به نفوذ و ثروت رسیدند       هـصاحبان آن 

ــد آمــده در دور ). 12 ــرات پدی ــا تغیی  شــاه صــفی و  ۀب
 دارای وزن و    نـام و نـشانی      جایی قدرت، افراد بـی      جابه

  .  نفوذشان در دربار افزایش یافت ۀاعتبار شدند و دایر
 حـویزه    ۀهای متعدد آل مشعشع در منطق       گیری در .5

: 1380رویمـر،   (پس از مرگ حاکم فارس چهره نمـود         
ی از خوزستان شـرقی  وردی خان قسمت  از زمان اهللا  ). 97

تر و بهبهان جـزو خـاک فـارس و           شوش ،شامل رامهرمز 
خوزستان غربی در دست حکمروایان مشعشعی و مرکز        

قلی خان با خاندان مشعشعی روابـط         امام. آن حویزه بود  
قلی خان، حاکم الر، را به        دختر صفی وی  . حسنه داشت 

ســید عبدالرضــا، پــسر ســید محمــد مشعــشعی حــاکم 
ســـید ). 57: 1367فـــسایی، ( داد ،خوزســـتان غربـــی

ای از خویشان و بـستگان خـویش بـه            ا با عده  عبدالرض
قلـی خـان      امام. شیراز آمد و در این شهر سکونت گزید       

 پـدر سـید     ،چندی بعد دختر خـود را بـه سـید محمـد           
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د مبـارک    داد و خـواهر او را کـه دختـر سـی            ،عبدالرضا
بود، به عقد ازدواج خود     ) ق     ه 1026متوفی  (مشعشعی  

گونـــه  ایـــنوی بـــا ). 100: 1378کـــسروی، (درآورد 
ها روابط خود را با خانـدان بـانفوذ مشعـشعیان             وصلت

قتل حاکم فارس در بـروز      . بیش از پیش تحکیم بخشید    
شعشع در خوزستان تـأثیر     ها و تکاپوهای آل م      نابسامانی

 از  ؛چه عواقب نامساعد آنی در پی نداشت      رگذاشت، اگ 
جمله شاه صفی بـه جهـت خویـشاوندی سـید محمـد             

 تـصمیم بـه     قلـی خـان      بـا امـام    ،مشعشعی، والی حویزه  
 سـید   ق.   ه 1044از این رو، در سـال       . فتنابودی او گر  

 شـاه عبـاس      ۀدوردر   کـه    ، عموی سـید محمـد     ،منصور
 و بـه میـان آل فـضول          شکست خورده  شورش کرده و  

شاه او را نواخـت و      . رفته بود، به دربار شاه صفی رفت      
  حــویزه ۀعربــستان را بــه نــام او کــرده، روانــوالیگـری  

: 1380،   اصفهانی ؛ واله 1681/ 3: 1377منشی،  (گردانید  
 سید منـصور و     ۀ میان ،ق.   ه 1053در سال   ). 357 و   210

 کشاکش و زد و خورد برخاسـت و         ، سید برکه  ،پسرش
ــه اصــفهان خواســت و   شــاه عبــاس دوم، منــصور را ب

،  اصـفهانی  والـه (والیگری را به پسر او سـید برکـه داد           
در زمان سید برکه    ). 104: 1378؛ کسروی،   411: 1380

او پـروای سـامان کارهـا را        . آزار فراوان به مردم رسـید     
  .پرداخت گزاری می نداشت و به کام

 با عـزل و آوارگـی داودخـان و از دسـت رفـتن               .6
قلی خان    موقعیت او در دولت صفویه و کشته شدن امام        

ــذ اهللا  ــدان متنفــ ــدانش، خانــ ــان  و فرزنــ وردی خــ
افـول قـدرت ایـن      . ن برافتادنـد  در ایـرا  ) ها  اوندیالدزه(

خاندان به افزایش نفوذ خاندان باگراتیون و برخی دیگر         
  .از غالمان گرجی در زمامداری شاه صفی منجر گردید

قلـی    اسکندر بیک ترکمان پس از بیـان فرجـام امـام          
 قلمـرو تحـت      ۀخان و ذکر اسامی کسانی که بـرای ادار        

  از اعمال  الحق«: نویسد  حکومت او مأموریت یافتند، می    

 که  ،وردی خان    اهللا  ۀد مردود نادان، سلسل   وناشایست داو 
به یُمن تربیت این دودمان سر بـه اوج عیـوق افراختـه              
بودند و از قومشۀ اصفهان تا سواحل عمـان یـک ماهـه             
راه در تحت حکومـت و فرمـان ایـشان بـود و اسـاس               
پادشاهانه طرح انداخته در کمـال عظمـت و جـالل بـه             

نیازی رفته، ذکوراً     گذرانیدند، به باد بی     میدولت و اقبال    
  ).117: 1317ترکمان، (» و اناثاً با خاک یکسان شدند

 اصفهانی نیز همان سخنان اسـکندربیک ترکمـان          واله
قلـی خـان و       را تکرار کرده، با اشاره به تقسیم قلمرو امام        

واگذاری هر قسمت از آن بـه مـأموران جدیـد، شـورش      
ر پایــان یــافتن حیــات دودمــان د خــان را عــاملی دوداو
های او کـه      دهد نامه  کند و ادامه می     وردی خان ذکر می     اهللا

قلی خان بـدگمان      به نظر شاه رسید، شاه را نسبت به امام        
وقت آن رسیده بود که     « به تعبیر وی     ،گردانید و در نتیجه   

 به صرصر قهر قهرمان زمان انطفـا        ۀچراغ دولت آن سلسل   
: نویـسد   او می ). 149-150: 1380 ، اصفهانی واله(» پذیرد

د مـردود   وکـاری داو     غلـط   ۀالقصه، بـه شـراری از شـعل       «
ــه ،وردی خــان  اهللا خــرمن جاللــت شــأن سلــسله  کــه ب

دستی تربیـت و عنایـت خانـدان          های دراز به چابک     سال
نیازی رفته، دود از آن        به باد بی   ،...والیت نشان جمع آمده   

 عظمت و جالل     شرفات قصر  دودمان عالی شأن برآمد و    
 جلیله به نوعی انهدام پذیرفت که به جز نـامی           ۀآن سلسل 

  ).151: همان(» از آن بر ساحت روزگار ناپایدار نماند
 ،محمدمعصوم بن خواجگی، مورخ دربار شاه صفی      

حـاالت  «هـای روزگـار را     نیز مـصداق یکـی از عبـرت       
کنـد    ذکر مـی  »  حاکم فارس  ،خان  وردی   اهللا  ۀدولت سلسل 

 کـه از دیربـاز   ،ود غلو اخالص و نیکو بندگی با وج «که  
خردی و    به این دودمان والیت نشان ثابت داشتند، از بی        

ـ یی یکـی از اوالد در       أر  ناقص  هبـاءً منثـورا     العینـی   ۀطرف
 آن خـانواده بـه بـاد فنـا           ۀدین سـال  گردید و ناموس چن   

  ).136-137: 1368اصفهانی، (» رفت
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 شـورش    ۀوی در جای دیگر، ضمن اشاره بـه نتیجـ         
  ۀخـانواد   ۀخدمت و بندگی چندین سـال     « که   ،دخانوداو

ـ               ری بـه   آبا و اجداد خود را به صرصـر فنـا داده بـود، اث
 که در آداب طرزدانـی      ، او  ۀقلی خان و سلسل     احوال امام 

و نیکو خدمتی ید بیضا داشتند، به جزای اعمال گرفتـار           
، برای کاستن از قبح عمل شاه، این قـضیه را بـه             »شدند
پروری و توجـه وی بـه مظلومـان و مـستمندان              لتعدا

 مفاسـد ایـن      ۀچه کلیـ  راگ«: نویسد  سازد و می    مربوط می 
آه مظلومان فـارس نیـز کـه از سـتم و      اما  ؛قضیه آن بود  

باک آن خان به ایـشان رسـید،         درازی منسوبان بی    دست
الهی را به الهام غیبی       حضرت ظل ...  آن معنی شد      ۀعالو

بـر دل مظلومـان نهـد و انطفـای          معلوم شد که مرهمی     
  ).147: همان(» آتش ستم را به آب تیغ دفع نماید

ــت  ــزارش کارملی ــا در گ ــه ،)350-351: 1939(ه  ک
ای   ه  براساس رفتـار شـاه صـفی بـا مـسیحیان از او چهـر              

انـد، قتـل حـاکم فـارس را اسـتثنا            آمیز ترسیم نموده    رقّت
خـان و     قلی  کن کردن خاندان امام     ریشه«دانسته و از آن به      

اند کـه مـشابه آن را      تعبیر کرده » فرزندانش به علل داخلی   
پـذیرش ایـن    . توان در کشورهای اروپایی نیـز یافـت         می

هـا تمایـل       زیرا کارملیت  ؛دیدگاه باید با احتیاط توأم شود     
دارند رفتـار یـک فرمـانروا را بـا مـسیحیان تنهـا مـالک                

تردیـد، برانـدازی      بـی . قضاوت شخصیت وی قرار دهند    
 . م1633/ ق    ه1042قلــی خــان در ســال  ن امــامنــداخا

همان عملی است که نفرت بسیاری از مؤلفان بعـدی در           
ای   غرب را برای شاه صفی به ارمغان آورد که از او چهره           

 بـه تعبیـر راجـر     . انـد   رحم و خـونریز توصـیف کـرده         بی
قلی خان مثال دیگری است از یک کـارگزار           سیوری، امام 

 حـسادت   ،سان  یابد و بدین    قدرت می شاه که بیش از حد      
او همچون پدرش در خدمت     . انگیزد  یا ترس شاه را برمی    
/ ق  .   ه 1022او کـه در     .  رسـیده بـود    دولت به مقامی باال   

 بــه حکمرانــی فــارس منــصوب شــده بــود، بــه  م1613

فرمانروای بالفعل جنوب ایـران بـدل شـد و فرمـان وی             
احل خلـیج   بسیار فراتر از مرزهای فارس و در طول سـو         

ثروت و قدرت او در زمان      ... شد  فارس تا مکران اجرا می    
که شـاه   نــ المثل شـده بـود؛ چنا       حیات عباس اول ضرب   

خواهـد تـو      دلـم مـی   «: گفـت   عباس به شوخی به او مـی      
روزی یک عباسی کمتر از من خرج کنی تا میـان پادشـاه      

قلـی    از بخت بد امام   . »و خان شیراز مختصر تفاوتی باشد     
سـیوری،  ( شاه عباس عاقل نبود       ۀ صفی به انداز   خان، شاه 

 اصل سخن شـاه عبـاس بـه          برای آگاهی از   ؛206: 1363
  ). 517: 1369تاورنیه، : کقلی خان ر امام

شک، جوانی و تربیت حرمسرایی و خـصوصیات    بی
ی خـشنی   روانی شـاه جـوان در بـروز چنـین رفتارهـا           

ری، ها بعد، جملی کـار      که سال تأثیر نبوده است؛ چنان     بی
این جوان گویـا    «: اش نوشته است     درباره ،سیاح ایتالیایی 

عباس از دوران کودکی به صرف افیون عادت          به امر شاه  
داده شده بـود و بالنتیجـه، مغـز وی از اثـرات سـوء آن           

نخستین کـار مهمّـش ایـن شـد کـه           . مصون نمانده بود  
 ،]خان نوشـته    قلی  به اشتباه علی  [خان    قلی  فرمان قتل امام  

 معروف را که به ایـران و شـاه عبـاس خـدمات              سردار
سپس سه پـسر او را      . ارزشمندی نموده بود، صادر کرد    

به قتل رساند و در اصفهان نیز هفت تن از وزیران خود            
وی ملکۀ مـادر را هـم اعـدام         . الحیل کشت   را به لطایف  

  ).188: 1383جملی کارری، (» کرد

  نتیجه
 ،کم فــارسقلــی خــان، حــا  قتــل امــام ۀاز تحلیــل واقعــ

شود کـه در آغـاز سـلطنت شـاه صـفی              گیری می   نتیجه
رجــالی در مــصادر امــور دیــوانی، نظــامی و حکومــت 

الزم را   کارآیی و شایستگی      گرفته بودند که   ایاالت قرار 
 حاصــل هــا ترکیــب آن داشــتند و امــور کــشور ۀدر ادار

  ۀممتاز  ۀه عباس نسبت به تغییر موقعیت طبق      سیاست شا 
بود؛ بدین معنا که بر اثـر اصـالحات         ) قزلباشان(پیشین  
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ا هـ لی روی کار آمدنـد کـه وابـستگی آن         شاه عباس رجا  
. ه به ایل و اویماق باشد، به شخص شاه بود         کبیش از آن  

این رجال به شـاه وفـادار بودنـد، بـه ویـژه کـه تعـداد                 
چشمگیری از آنان از نیروهای جدید غالمان بودند کـه          

 ایــل و ســرزمینی کــامالً بــه شــاه وابــسته بودنــد و بــه
 ایلی شاهسون کـه      ۀاز طرفی، اتحادی  . ابستگی نداشتند و

 ایلی قزلبـاش شـکل داد آن         ۀشاه عباس در برابر اتحادی    
هم اساس اتحادش بر شاه دوستی و وفاداری به او بود،           

در چنـین وضـعیتی،     . ای و اویمـاقی     نه وابستگی عشیره  
  اداره توانست در   اگر شاه قوی و کاردان و الیق بود، می        

 کـشور و برقـراری       بخشی به این نیروهـا، اداره      و سامان   
 و در    شـود  های دیوانی و نظـامی موفـق      تعادل بین نیرو  

نتیجه، از ناسازگاری، اختالف و تنش درونی نیروها در         
راسـتای  نظام جلوگیری کند و از برآیند قدرت آنان در          

  . کشور استفاده کندیحفظ و یکپارچگی و توانمند
را نداشـت   شاه کفایت و شایستگی و توان الزم         اگر   ماا

و قادر به برقراری این تعادل بین نیروها نبـود، خطـر از             
هم گسیختگی آنان، بروز تنش و رقابت و ناهمسازگری        

ــی  ــد م ــی پدی ــیراز  درون ــه ش ــد ک ــم  ۀآم ــور را از ه  ام
 کـه از قـدرت شـاه        ، شاه صـفی   ،از این رو  . گسست  می

به رجالی تکیه کند کـه      توانست    بهره بود، نمی    عباس بی 
ه عباس شـکل گرفتـه و رشـد         در سیاست حکومتی شا   

 کـه قـصد     ،او. ند و طبیعتاً وفاداران به او بود      بودند  یافته
 کنـد، تـصمیم      را در کـشور اعمـال      داشت قدرت خود  

 رجال قدرتمند دیوانی، نظامی و حکام عصر شاه         گرفت
درت را در دســت عبــاس در ایــاالت را برانــدازد تــا قــ

بدبینی او  .  به خود متمرکز سازد    ۀ و رجال وابست   خویش
 وی در قلـع      ۀبه این رجال قدرتمند و سیاست ناسنجید      

و قمع آنان و در عوض، به کارگیری عناصری نـاالیق و    
نام و نشان، در رأس امور، که         تجربه، غالباً غالمان بی     بی

. ، موجــب زیـان کــشور شــد بودنــدتنهـا بــه او وفـادار   

آید که     برمی شاه صفی  های دهشتناک   عام نابراین، از قتل  ب
جوانی شاه و قرار گرفتن قـدرت و امـور حکومـت در             

 که در معظمات کشور بـا       ، و اعتمادالدوله   او دست مادر 
 نفوذی که در      و به واسطه   می کردند هم مشاوره و تبانی     

دادنـد، و     وجود شاه داشتند افکار او را پیوسته تغییر می        
در رقابـت   (این حکام قدرتمند    ترس از اقتدار برخی از      

، در سیاست شاه صفی مبنـی بـر از بـین بـردن              )قدرت
قلی خان حاکم  رجال الیق عصر شاه عباس، به ویژه امام

شک، تضاد درونی قدرت  بی. تأثیر نبوده است    فارس، بی 
ری نفوذ گرجی با یکدیگر در زمامـدا    باو رقابت خاندان    

دی خان به دست    ور   اهللا ۀشاه صفی نیز به برافتادن سلسل     
  .شاه کمک کرد

  ها نوشت پی
وردی خان و منـاطق در اختیـار او     های اهللا    عملیات ۀ دربار .1

، )لشکرکشی بـه بحـرین     (989-991/ 2: 1377منشی،  : رک
حملــــه بــــه   (1051-1054، )تــــسخیر الر (996-992
حمله بـه    (1111- ،)درگیری با عثمانی   (1076-1078،)بغداد
رگیری بـا چغـال اوغلـی وزیـر         د (1135-1136،  ) وان  ۀخط

 ، )حضور در جنگ با عثمانی (1166، )اعظم و سردار عثمانی
ــر (1176 ــۀمحاص ــماخیۀ قلع ــسخیر  (1126-1129، ) ش ت
و نیز خـدمات    ) حضور در خدمت شاه   (1399،  )شماخی  ۀقلع

؛ ناشــناس، 60 و 58: 1334مالکمــال، : وی در دیگــر منــابع
 و بعد؛ حسینی    448 ،   332: 1370؛ دالواله،   20 و 16:  1334

حکومت فـارس     (439: 1367 ؛ فسایی،    430: 1385منشی،  
هزار سـوارۀ     سی (449،  )تصرف بحرین  (444،  )گیلویه  و کوه 
لشکرکشی بر سر شـاهوردی      (733: 1378جنابدی،      ؛)فارس
مأموریـت   (761،  )مأموریت کشتن فرهاد خـان     (746،  )خان

وریـت بـه    مأم (778-782،  )رود  برای ساختن پل بـر زاینـده      
  ).مأموریت دیگر (824، ) وان ۀخط

وردی خان را به تاریخ       ، مرگ اهللا  الفردوس  ریاض صاحب   .2
حـسینی  (آورده اسـت    ) 1026(سنه ست و عشرین و الـف        

بـرای آگـاهی از زنـدگانی و خـدمات          ). 430: 1385منشی،  
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 ؛ دالوالـه،    732 و   716: 1378جنابـدی،   : کر وردی خان   اهللا

-1136،  992-996،  515: 1377شی،   من ؛331 – 332: 1370
؛ 461 و 449، 439: 1367؛ فــــسایی، 1438-1439 و 1135

ــوجی،  ــناس، 197: 1380خورم ــوئروا، 15: 1334؛ ناش ؛ فیگ
ــال، 95: 1363 ــدایت، 58: 1334؛ مالکمـ  و 315: 1339؛ هـ

  .  429-431: 1369بعد؛ فلسفی، 
؛ ناشناس،  58: 1334؛ مالکمال،   461: 1367فسایی،  :  و در  .3

 229: 1383؛ وحید قزوینی، 332: 1370 ؛ دالواله، 20: 1334
  . 435/ 2: 1369؛ فلسفی، 235و 
؛ 326 و 220 ،208 ،202 ، 200: 1383وحیدی قزوینی،   :  و در  .4

: 1369؛ تاورنیه، 19: 1334؛ ناشناس،   78 و   59: 1334مالکمال،  
 ,Herbert؛ 466: 1367؛ فسایی، 198: 1380خورموجی،  ؛517

قلـی خـان را زیـاده بـر       لشکریان امامۀواله شمار. 430 :1928
: 1380،   اصـفهانی  والـه (هزار سوار نامدار ذکر کرده اسـت          سی
نویسد که خـان شـیراز قـادر           می ،دالواله، سیاح ایتالیایی  ). 145

است بیست و پنج هزار اسب، بلکه بیشتر زین و بـرگ کنـد و               
: 1370اله،  دالو(غال وسعت دارد     تمام خاک پرت    ۀقلمرو او انداز  

به تعداد سپاه ) 858: 1383(در گزارش وحید قزوینی ). 56-55
از سپاه فارس و اهواز و سـاحل بحـر          «قلی خان     تحت امر امام  

گیلویـه و الر و بحـرین کـه مجمـوع             عمان و بنادر و الوار کوه     
ژان شـاردن   . اشـاره شـده اسـت     » بیست هزار سوار نامدار بود    

قلـی   ای امـام   عبارات شایـسته نیز با) 1443 و   1427/ 4: 1372(
 سـخن گفتـه     خان را توصیف کرده و از کفایـت و لیاقـت وی           

ـ   آگاهی از    برای. است : 1380،   اصـفهانی  والـه : رکه  دیدگاه وال
350 .  

: 1380،   اصـفهانی  ؛ واله 430: 1385حسینی منشی،   :  و در  .5
  .326: 1383؛ وحید قزوینی، 350 و 151

: 1369تاورنیـه،   : ک ر خـان   یقل   ثروت و دارایی امام     ۀ دربار .6
: 1380،   اصـفهانی  ؛ والـه  134 و   130: 1363؛ فیگوئروا،   517
ــه، 350 ــی،  331: 1370؛ دالوال ــد قزوین ؛ 326: 1383؛ وحی

  .206: 1363سیوری، 
منشی، (قلی خان به طرف سلماس        برای نمونه، اعزام امام    .7

ــورش   )1329 و 1302/ 2: 1377 ــرکوب ش ــضور در س ، ح
 1018لعۀ دمدم در ارومیـه در       و تسخیر ق  امیرخان برادوست   

، )408:  1366؛ مـنجم یـزدی،      1336- 1330: همـان  (قهـ  
 و  356/  2: 1377منشی،  (اعزام با فوجی به جنگ با عثمانی        

، اعزام به سوی اردوی عثمانی و جنگ با محمد پاشا           )1358
، در جنگ عثمانی و تاتار    )1496 و   1490: همان(وزیر اعظم   

ــان( ــسایی، 1544- 1545/ 3: همـ ، )468 و 463: 1367؛ فـ
، )1569/ 3: 1377منـــشی، (رنـــگ مأموریـــت حفـــر کوه

؛ وحید قزوینـی،    573: همان(کشی برای تسخیر دورق     لشکر
ــشی، 200: 1383 ــسینی من ــسایی، 430: 1385؛ ح : 1367؛ ف
منـشی،  (ها در جرون       پرتغالی ۀ، اقدام برای تسخیر قلع    )468

ــد قزوی1626-1621/  3: 1377 ــی، ، وحیــ ؛ 202: 1383نــ
حـاکم  ، درگیری با سید منصور      )430: 1385حسینی منشی،   

ــشی، (حــویزه  ــی، ؛1681/ 3: 1377من ــد قزوین :  1383 وحی
ــسایی، 208 ــش468: 1367؛ ف ــسینی من ، )430: 1385ی، ؛ ح

؛ 1706/ 3: 1377منـشی،   ( موراو گرجـی      ۀمأموریت در قضی  
یـک   شـیر ب   ۀ، مأموریت دفع فتنـ    )211: 1383نی،  وحید قزوی 

، مأموریـت   )1717/ 3: 1377منـشی،   (میر عـشیرت مکـری      
ــه مقابلــ   ــر ب ــانی  ۀدیگ ــای عثم ــان( نیروه و ) 1743: هم

، 858 - 859: 1378جنابـدی،   (های دیگـر وی در        مأموریت
: 1385حسینی منـشی،    (، تصرف بصره    )870 و   867 - 868
ــر)431 ــصرف جزی ــوز  ۀ، ت ــسایی، ( هرم  در .)466: 1367ف

ها، پرتغالیان و نیـز       خان با عثمانی    قلی های امام   مجموع جنگ 
 گیلویـه،   شـورش الـوار کـوه     (های داخلـی      سرکوب شورش 

) شـورش کردهـا      و   شورش اعـراب خوزسـتان      شورش الر،     
  .صورت گرفته که در راه وحدت سرزمین ایران بوده است

قلـی    های عمرانی و فرهنگـی امـام         برای آگاهی از فعالیت    .8
 و  36-38: 1384 قدری،   ؛1586/ 3: 1377منشی،  : ک.خان ر 

: 1369 تاورنیـه،    ؛198: 1380 خورمـوجی،    ؛صفحات دیگـر  
ــوئروا666 و 656 -657 ، 454  -165 و 97 : 1363 ، ؛ فیگـ
: 1367؛ فــسایی، 14472 و 1443/ 4: 1372؛ شــاردن، 129

؛ فرصت شیرازی،   1515 و   1181،  1147/ 2 و   474 و   1/426
ــوربن، 495: 1377 ــ186: 1361؛ ک ؛ 440: 1380د، ؛ هیلنبران

ــوال،   ــرافت م ــی 37 و 31: 1375ش ــداد، ب ــا ؛ ام ؛ 78-79: ت
؛ ثواقب،  54-75: تا  کیش، بی   ؛ صداقت 82: تا  گیوتاشویلی، بی 

  . Herbert , 1928: 279 , 354؛ 51-34: 1373
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    29 / )ق.  ه1042( در عصر شاه صفی ،خان حاکم فارس  قلی   امدهای قتل امامی بررسی علل و پ
  

ن وردی خان و امام قلی خا       خاتون آبادی مدت حکومت اهللا     .9
سـبه را از تـاریخ      ان محا سال ذکر کرده، با اینکه زم        در شیراز    را

وردی خان داده شد، در نظر گرفته          که شیراز  به اهللا     ،ق.   ه 1005
وی مدت حکومت امام قلی     ). 498: 1352آبادی،    خاتون(است  

 یـا   1042 او را به سال      خان را بیست سال نوشته و کشته شدن       
  ). 510:همان(  آورده استق.  ه1043

ی شـاه   هـا   مـشغولی    تصرف بصره یکی از اهـداف و دل        .10
از زمانی که عراق عـرب بـه تـصرف او درآمـد،             . عباس بود 

همیشه فتح و تسخیر بصره که از یک طرف به عراق عـرب             
پیوسـت،   یو از طرف دیگر به والیت خوزستان و فـارس مـ     

 ،خـان   امام قلی   ،  ق     ه 1038 او بود تا اینکه در سال        مورد نظر 
 نیز بـا    او.  را مأمور تسخیر آن والیت کرد      ،بیگلربیگی فارس 

 امـرا و حکـام لرسـتان و         .شـد  بغـداد     ۀنیروهای فارس روان  
در .  او مأمور گردیدنـد    کردستان و آن حدود هم به همراهی      

و ایـن عملیـات     درگذشـت   عبـاس      بصره شاه   ۀحین محاصر 
؛ 1074/ 3: 1377منـشی،   ( نهایی پایـان گرفـت        ۀبدون نتیج 

  ).431: 1385منشی،  ؛ حسینی220: 1383وحیدقزوینی، 
 که در آغاز سلطنت شـاه صـفی بـه           ، یان اسمیت هلندی   .11

د، از برگــزاری مجلــسی از تمــام ســفرا و یرســ حــضور وی 
هـای    بزرگان و نمایندگان سیاسی خارجی و از صـف گـروه          

متعدد حامل هدایا در میدان بزرگ جلوی قصر یاد و اشـاره            
کند دومین گروه، پس از هیأت گورکانیان هنـد، هـدایای             می

رزش سه تـن طـال      ز را تقدیم کرد که حدوداً به ا       حاکم شیرا 
هـای     از جمله هیـأت هلنـدی در ردیـف         ها  سایر هیأت . بود

  ).81 :1356اسمیت، : کر (ندبعدی قرار داشت
اولئاریوس قضیه را بدین شکل مطرح کـرده اسـت کـه            . 12

قلی خان پس از شرفیابی به حـضور شـاه            یکی از پسران امام   
شـاید از   ،  اسـت  شـاه عبـاس      صفی به دروغ گفت که فرزند     

 بخشیده شدن مادرش از سوی شـاه   ۀمرگ نجات یابد و قص   
 ولـی ایـن موضـوع شـاه         ؛قلی خان را بیان کرد      باس به امام  ع

 زیرا رقیبی برای خود احـساس       ، را بیشتر ناراحت کرد    صفی
از این رو، دستور داد او را بـا چهـارده پـسر دیگـر               . کرد  می
  ). 732-733: 1369لئاریوس، او(قلی خان گردن بزنند  امام

/ 2: 1377منـشی،   : ک خدمات قاجارهـا ر    ۀپیشین ۀ دربار .13
ــو، 1697/ 3  و1473  و1170  - 94  و83، 81: 1357؛ روملـ

: 1372،   اصـفهانی  ؛ والـه  180 و   67 -68: 1371  سومر،    ؛93
: 1352؛ غفــاری، 71-78  و41، 39: 1363؛  صــفوی، 253

مــنجم یــزدی،  ؛ 324: 1368صــفحات مختلــف؛ اصــفهانی، 
1366 :381.  

تنهـا یکـی از پـسران       ) 733: 1369( به نقل اولئـاریوس      .14
 که در شیراز بود، پس از اطالع از کشته شـدن            ،قلی خان   امام

پدر و برادران، به اتفاق مادرش ـ که دختـر یکـی از شـیوخ     
النهرین گریخت و در یکی  بود ـ به بین ] خوزستان[عربستان 
امـت گزیـد کـه در زمـان وی          بصره اق های نزدیک     از آبادی 
وتمندان آن منطقـه بـه شـمار        ا بود و از اعیان و ثر      جهنوز آن 

  . رفت می
بعداً در زمان شاه    ) 510: 1352(آبادی     خاتون  ۀ بنا به گفت   .15

قریـب بـه چهـل هـزار تومـان امـالک بـه اوالد               دوم  عباس  
  .قلی خان داده شد امام
  .47-75: 1382ثواقب، : ک این شورش رۀ  دربار.16

  منابع 
تاریخ سلطانی از ). 1366. (استرآبادی، حسن حسینی.1

  ، بـه اهتمـام احـسان اشـراقی،        شیخ صفی تا شاه صفی    
  .علمی، چاپ دوم: تهران

سـفرنامه یـان اسـمیت اولـین        «). 1356. (اسمیت، یـان  .2
، ترجمه  اولین سفرای ایران و هلند     ،»سفیر هلند در ایران   

شـش داریـوش مجلـسی و        فلـور، بـه کو     ویلمو نگارش   
  .طهوری  کتابخانه: حسین ابوترابیان، تهران

). 1368. ( اصفهانی، محمـد معـصوم بـن خـواجگی         .3
  . علمی:  به اهتمام ایرج افشار، تهران ، السیر ۀخالص

،  »قلی خـان و سـادات مـوال         امام«). تا  بی. (حسن  امداد،.4
ای فرهنـگ، تـاریخ و        قلی خان سـردار اسـطوره       امام

 آزاد قـشم، صـص    سازمان منطقـه  : تهران  ، ایران استقالل
79-76.   
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 جلـد   ، اولئاریوس هسفرنام). 1369. (اولئاریوس، آدام .5

  .کتاب برای همه: ، تهرانحسین کردبچهه  ترجمدوم،
،  تاورنیـه هسـفرنام ).  1369( . تاورنیه، ژان باتیـست .6

: اصفهان   ابوتراب نوری، تصحیح حمید شیرانی،      ترجمه
  .نایی و کتابفروشی تأیید، چاپ چهارم س کتابخانه

ــورخ   .7 ــف م ــد یوس ــکندربیک و محم ــان، اس .  ترکم
ــاریخ عــالم). 1317( تــصحیح  ، آرای عباســی ذیــل ت

  . اسالمیه چاپخانه: خوانساری، تهران
ها و علل     بررسی زمینه «). 1382. (ثواقب، جهانبخش   .8

، »گیری شورش داودخان در قراباغ و پیامدهای آن         شکل
هـای دانـشکده ادبیـات و         العات و پژوهش   مط همجل

 دوم، شماره سـی     ه، دور علوم انسانی دانشگاه اصفهان   
  107-150و چهارم،  صص

تحوالت گرجـستان در عـصر      « ). 1384 . (--------. 9
مجموعه مقاالت   ،   »)از آغاز تا شاه عباس دوم     (صفویه  

، بـه اهتمـام      ایـران زمـین     همایش صفویه در گـستره    
  .175-218 ستوده، صص  :، تبریزمقصود علی صادقی

ــه«). 1373 (. ------- .10 ــصر   مدرس ــار ع ــان یادگ  خ
سـال اول،      ، فرهنگ فـارس   هفصلنام ،»صفویه در شیراز  

  .  34-51، صص شماره چهارم
). 1383. (فرانچـــسکو جــووانی  کــارری،  جملــی  .11

 عبـدالعلی  و نخجـوانی  عبـاس  هترجمـ  ،کارری سفرنامه
  .دوم چاپ نگی،فره و علمی: تهران کارنگ،

). 1378. ( جُنابدی، میرزا بیک حـسن بـن حـسینی         .12
شـش غالمرضـا مجـد طباطبـایی،        ، به کو  الصفویه ۀروض
  .بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران

 نامـه   جرونای ناشناس و       از سراینده   کشم هجنگنام .13
 محمـد بـاقر     تصحیح و تحقیق  ).  1384. ( قدری هسرود

  .میراث مکتوب: اندیش، تهرانروثوقی و عبدالرسول خی

). 1385( . حسینی منشی، محمد میـرک بـن مـسعود         .14
  ، به کوشش ایرج افشار و فرشته      الفردوس خانی   ریاض

  .بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: صرافان، تهران
وقـایع  ). 1352. (آبادی، عبدالحسین حسینی     خاتون .15

: هـران باقر بهبـودی، ت   تصحیح محمـد    ،السنین و االعوام  
  .کتابفروشی اسالمیه

). 1380. (نگـار   خورموجی، میرزا جعفر خان حقایق    .16
: ، تهـران  االخبـار تـاریخ و جغرافیـای فـارس          نُزهت

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
، پیتـرو دالوالـه    هسـفرنام ). 1370. ( دالواله، پیترو  .17

علمـی و فرهنگـی،     :  تهـران   الـدین شـفا،      شجاع  ترجمه
  .چاپ دوم

هـای ایـران،      زیبـایی ). 1355. (دلند، آندره دولیـه    .18
  . انجمن دوستداران کتاب]: تهران[ محسن صبا، هترجم

، تـصحیح  احسن التواریخ). 1357. (حـسن    روملو،.19
  .بابک:  عبدالحسین نوایی، تهران

ــرت .20 ــانس روبـ ــر، هـ ــدن «). 1380.  ( رویمـ برآمـ
، پـژوهش در   ) صـفویان  هدور(تاریخ ایران   ،  »صـفویان 

  .جامی: تهران  یعقوب آژند، انشگاه کمبریج، ترجمهد
: ایران در راه عصر جدیـد     ). 1380 (. --------. 21

.  آذر آهنچی  ه ترجم ، م 1750 تا   1350تاریخ  ایران از     
  . دانشگاه تهران:  تهران

 تقـی   ه، ترجم ه سانسون سفرنام).  1346. ( سانسون .22
  . سینا ابن: تفضلی، تهران

نقش ترکان آنـاطولی در     ). 1371. ( سومر، فـاروق   .23
 احسان اشراقی   هترجم  ،   دولت صفوی  هتشکیل و توسع  

  . گستره:تهران تقی امامی،و محمد
، ایــران عــصر صــفویه). 1363. (راجــر  ســیوری، .24

  . کتاب تهران:  احمد صبا، تهرانهترجم
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    31 / )ق.  ه1042( در عصر شاه صفی ،خان حاکم فارس  قلی   امدهای قتل امامی بررسی علل و پ
  

  ،»نظام تشکیالتی صـفویان   «). 1380 ( .-------- .25
   .20 مارهش ←) صفویانهدور(تاریخ ایران 

جلـد،   5 ، شـاردن  هسـفرنام ). 1372. (ژان   شاردن، .26
  . توس:ان اقبال یغمایی، تهرهترجم 

 جلـد  ،قصص الخاقانی). 1371. ( شاملو، ولی قلـی    .27
وزارت :  تصحیح حـسن سـادات ناصـری، تهـران         اول،

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی
قلـی خـان سـردار و     امـام «). 1375. ( مـوال ، شرافت .28

  . 2شماره  ، سال چهارم،میراث جاویدان، »زرگواقفی ب
آثـار و بناهـای     «). تـا   بـی . ( صداقت کیش، جمـشید    .29
خـان سـردار      قلـی   م  امـا ،  »خان  قلی  م  خان و اما    وردی  اهللا

  . 54-75، صص 4 ماره ش← ... ای اسطوره
،  شاه طهماسب  هتذکر). 1363. ( صفوی، طهماسب  .30

 . دوم شرق، چاپ:امراهللا صفری، تهران  مقدمه

تــاریخ ). 1352. ( غفــاری قزوینــی، قاضــی احمــد.31
  .  حافظ:، تهرانآرا  جهان

آثار ). 1377. ( فرصت حسینی شیرازی، محمدنصیر    .32
  :یح منصور رسـتگار فـسایی، تهـران       تصح  ،  جلد2،  عجم

  .امیرکبیر
ــرزا حــسن حــسینی .33 ــسایی، می ــاریخ ). 1367. ( ف ت

ار ، تـصحیح منـصور رسـتگ      جلـد 2،   ناصـری  هفارسنام
  .امیرکبیر: فسایی، تهران

زنـدگانی شـاه عبـاس      ). 1369. (نصراهللا   فلسفی،   .34
  . علمی، چاپ چهارم:، تهرانلد ج5، اول
 ســفرنامه). 1363. ( فیگــوئروا، دن گارســیا دســیلوا.35
  .نو:  غالمرضا سمیعی، تهرانه، ترجماگوئرویف

ــدری.36 ــرون). 1384. ( ق ــه ج ــ← نام  ،13 ماره ش
  . کشمهجنگنام

، بـه کوشـش     مشعشعیان). 1378. (کسروی، احمـد   .37
  . فردوس:زیزاهللا علیزاده، تهرانع

، ترجمـه   کمپفر هسفرنام). 1363. ( کمپفر، انگلبرت  .38
 .خوارزمی، چاپ سوم: کیکاووس جهانداری، تهران

ــیرازی ). 1361. ( کــوربن، هــانری.39 صــدرالدین ش
:  اهللا منصوری، تهـران    ح ذبی ه، ترجم معروف به مالصدرا  

  .اویدانج
ِ   نکاتی چنـد دربـاره    «). تا  بی. ( گیوتاشویلی، جمشید  .40

خان سـردار   قلی امام ،»خـان  قلی علل به قتل رسیدن امام   
   .80-84، صص 4شماره ← ...ای و  اسطوره

ایران در عهد شـاه عبـاس       ). 1380. ( لوفت، پاول  .41
وزارت امـور   :  کیکاووس جهانداری، تهران   ه، ترجم دوم

  .خارجه
ــال مالک.42 ــمیمه  ). 1334. (مـ ــال ضـ ــاریخ مالکمـ تـ

، تـصحیح و تحـشیه ابـراهیم دهگـان،          التـواریخ  ۀخالص
  .چاپ فروردین : اراک

). 1366. (الــدین محمــد جــالل  مــنجم یــزدی، مــال.43
اهللا  ، به کوشش سیف    مالجالل هتاریخ عباسی یا روزنام   

  . وحید: وحیدنیا، تهران
ای تـاریخ عـالم آر    ). 1377. ( منشی، اسـکندربیک   .44

  تـصحیح محمـد اسـماعیل رضـوانی،         جلـد، 3 ،عباسی
  .دنیای کتاب: تهران

 تـــاریخ -التـــواریخ ۀخالصـــ). 1334. (ناشـــناس. 45
چاپ  : ، تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان، اراک      مالکمال
  .فروردین

اســناد و مکاتبــات ). 1360. ( نــوایی، عبدالحــسین.46
اد بنی:  تهران ،ق     ه 1105 تا   1038سی ایران از سال     سیا

  .فرهنگ ایران
ایــران در ). 1380 (. محمدیوســف  اصــفهانی،  والــه.47

 ،)بـرین  خلـد (زمان شاه صـفی و شـاه عبـاس دوم           
انجمن آثـار   : تعلیق محمدرضا نصیری، تهران   تصحیح و   

  .و مفاخر فرهنگی
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  1389، پاییز )7پیاپی (های تاریخی، دورۀ جدید، سال دوم، شمارۀ سوم   پژوهش/  32 
 

ــد). 1372. ( -------- .48 ــرین خل ــه کوشــش ب ، ب
  .اربنیاد موقوفات دکتر محمود افش: تهران میرهاشم محدث،

تـاریخ  ). 1383 (. وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر     .49
، مقدمه، تصحیح و تعلیقـات سـعید        آرای عباسی   جهان

پژوهـشگاه علـوم انـسانی و       : میر محمد صادق، تهـران    
  .مطالعات فرهنگی

، تصحیح ابـراهیم    عباسنامه). 1329. ( -------- .50
  .کتابفروشی داوودی: دهگان، اراک

الـصفای   ضـۀ رو). 1339. (نهدایت، رضـاقلی خـا    . 51
هـای مرکـزی،      کتابفروشـی  :تهران لد هشتم، ، ج ناصری
  . پیروز وخیام

 همعمـاری ایـران دور  «). 1380. (براند، رابرت  هیلن.52
  .20شماره  ←)دوره صفویان(تاریخ ایران ، »صفویان

53. Herbert, Sir Thomas, (1928), Travels in 
Persia 1621-29, London. 
54- Karmelites, (1939), A Chronicle of the 
Carmelites in Persia and the Papel Mission,  
2 vols. London. 
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