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چكيده
در اواﺧر حكومت صفويان به دليل ضعف پادشاهان اين سلسله رقابتها براي كسب مقامات مختلف بالا
گرفت .دراينبين مهمترين منصبي كه افراد درصدد كسب آن بودند مقام اعتمادالدوله بود كه بعد از شاه نفر دوم
محسوب ميشد .فتحعليخان داغستاني در زمان شاه سلطان حسين توانست اين منصب را به دست بياورد .او از
قوم لزگي و سني مذهب بود .رسيدن او به چنين مقام مهمي در حكومت شيعي صفويان نشان از آن دارد كه وي
بهﺧوبي با راهكارهاي رسيدن به قدرت در حكومت صفويان آشنا بوده است .عاملي كه سبب ترقي او شد كسب
مقام قوللرآغاسي )منصبي نظامي مختص غلامان( بود .صاحب اين منصب ميتوانست با ابراز لياقت و يا به هر
نحو ديگري كه دل شاه را به دست بياورد ،هم صاحب نفوذ سياسي و هم صاحب ثروت شود .نمونه برجسته اين
مورد اللهورديخان و پسرش امامقلي ﺧان در دوران شاهعباس اول ميباشند .فتحعليخان داغستاني نيز از طريق
اين مقام به مقام بالاتر )اعتمادالدوله( رسيد .فتحعليخان را ميتوان آﺧرين فرد تقريب ًا كاردان دربار صفويان
دانست .با اين روي سياستهاي وي با مخالفت و دشمني گروههاي ديگر )بخصوص تركان و تاجيكان( مواجه
شد كه درنهايت منجر به كودتايي از سوي دشمنان عليه وي شد .اين پژوهش باهدف بررسي و تبيين
رقابتهاي درباري و نقش اين رقابتها در صعود و سقوط فتحعليخان داغستاني در زمان شاهسلطان حسين ،به
انجام رسيده است .روش تحقيق در اين پژوهش ،تاريخي -تحليلي و جمعآوري اطلاعات به روش كتابخانهاي
انجامشده است.
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مقدمﻪ
از ابتداي تشكيل حكومت صفويه رقابت گروههاي صاحب نفوذ براي كسب قدرت بيشتر ،آغاز
گرديد .يكي از مهمترين و مشهورترين رقابتهاي داﺧلي در تاريخ ايران رقابت تركان و تاجيكان و يا به
عبارتي اهل شمشير و قلم در دوره صفويان بود .رقابت گروههاي مختلف درباري در سراسر دوران
حكومت صفويه وجود داشت .دراينبين پادشاهان مقتدرتر و باهوشتر از اين رقابتها در جهت اعتلاي
اهداف ﺧود سود ميبردند اما اين رقابتها در اواﺧر دوران صفويه به دليل ضعف شاهان صفوي تبديل
به معضلي براي حاكميت صفويان و جامعه ايراني شده بود .سه گروه عمده تركان ،تاجيكان و نيروي
غلامان تشكيلدهنده رقابتهاي درباري در اين دوره بودند .تصرف پستهاي كليدي مانند اعتمادالدولگي
و نفوذ هرچه بيشتر بر شاه مهمترين هدف اين رقابتها بود .منصب رياست ديوان كه در مقاطع
گوناگون با عناويني چون اعتمادالدوله ،صدراعظم ،رئيس ديوان اعلي و  ...از آن ياده شده باوجود فراز و
نشيبهاي فراوان همواره نقشي كليدي در تحولات سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و  ...داشته است .در
دوران صفويه از اين منصب با نام اعتمادالدوله ياد شده كه معمولاً در اﺧتيار گروه تاجيكان بود و از سوي
تاجيكان تبديل به منصبي جهت رقابت و مقابله با تركان شده بود .شاه عباس اول كه از رقابت دو گروه
ترك و تاجيك به تنگ آمده بود ،درصدد برآمد تا قدرت آنها را كاهش دهد .راهكار شاه عباس براي اين
امر ايجاد نيرويي سوم به عنوان نيروي متعادل كننده و وفادار به شخص شاه بود .او جهت تحقق اين
هدف از غلاماني كه در جنگهاي جهادي پادشاهان صفوي در حوزه قفقاز و داغستان اسير شده بودند،
استفاده نمود .اين اقدام شاه عباس سبب ورود عنصر ديگري به ساﺧتار قدرت صفويان شد .مهمترين
منصبي كه در ارتباط با اين غلامان شكل گرفت مقام قوللرآغاسي بود كه همواره در اﺧتيار شاهزادگان
گرجي ،ارمني و لزگي قرار داشت .رقابت در دربار صفويه كه پيش از اين به رقابت ترك و تاجيك
مشهور بود ضلع سومي پيدا نمود و جالب آنكه از اين به بعد رقابت تركان و تاجيكان تبديل به اتحادي
جهت مقابله با نيروي غلامان شد .هراندازه شاه ضعيف بود به همان نسبت رقابت بيشتر و توطئهها
ﺧطرناكتر ميشد و اين امر در دوران شاه سلطان حسين به اوج ﺧود رسيد .شايد بتوان رقابتهاي
درباري را به عنوان يكي از عوامل مهم تضعيف حكومت صفويان به شمار آورد كه در نهايت نيز منجر
به سقوط اين سلسله شد .تضعيف گروههاي قدرت توسط يكديگر در نهايت منجر به تضعيف قدرت
اصلي )حاكميت( شده و در نتيجه قدرت اصلي ممكن است توسط يك شورش داﺧلي و يا هجوم
ﺧارجي )هر چند هم ضعيف( از بين رفته و ساقط شود.
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فتحعليخان داغستاني از جمله كساني بود كه از درون چنين رقابتي موفق ﺧارج شد و توانست
منصب صاحب ديواني را تصاحب نمايد .او پس از كسب اين مقام ،شروع به تحكيم پايههاي قدرتش با
استفاده از ايجاد شبكهاي از ﺧويشاوندان و سپردن مناصب مختلف به آنها نمود .اين كار او شمشيري دو
لبه بود زيرا دشمنانش به تكاپوي بيشتري افتادند و از كوچكترين ﺧطاهاي وابستگان فتحعليخان جهت
ساقط كردن او استفاده ميكردند .مهمترين مخالفان داغستاني ،قورچي باشي )نماينده تركان( ملاباشي و
حكيم باشي )نماينده تاجيكان( بودند .نهايتاً دشمنانش با استفاده از نقطه ضعف او )مذهبش( توانستد
كودتايي عليه وي طراحي كرده و باعث ساقط شدن او شوند .در مورد فتحعليخان داغستاني تاكنون
پژوهشي مستقل انجام نگرفته است .اين امر شايد به دليل وجود مسئلهاي مهمتر در اين دوره به نام
شورش افغانها و سقوط صفويان باشد كه توجه محققان را بيشتر به آن حوزه جلب نموده است .بااين
وجود در لابلاي برﺧي آثار اشاراتي به دوران صدارت فتحعليخان شده است .لارنس لكهارت در كتاب
»انقراض سلسله صفويه« ) (١٣٦٤اشاراتي هر چند مختصر به دوران صدارت و برﺧي اقدامات داغستاني
داشته است .لكهارت در اين اثر به نوعي طرفداري ﺧود را از فتحعليخان پنهان نكرده و او را افراد
شايسته آن دوره ميداند .رودي متي نيز در اثر »ايران در بحران :زوال صفويه و سقوط اصفهان«
) (١٣٩٣مفصلتر )به نسبت لكهارت( درباره فتحعلي ﺧان داغستاني نگاشته است .او نيز به مانند
لكهارت بر شايستگي داغستاني تاكيد كرده است .در اين پژوهش سعي بر آن است تا با استفاده از منابع
به سوالاتي از قبيل :چه عواملي سبب صعود فتحعليخان به مقام اعتمادالدوله شد؟ فتحعليخان و
وابستگان او جهت تثبيت قدرتش چه اقداماتي انجام دادند؟ چه عواملي سبب سقوط داغستاني شد؟
پاسخ داده شود.
فتحعليخان داغستاني قبل از رسيدن بﻪ مقام اعتمادالدولﻪ
در دوران صفويه و پس از اصلاحات شاه عباساول ) ٩٩٦-١٠٣٨هـ ق( گروهي وارد سازمان ارتش
ارتش ايران شدند موسوم به نيروي قوللرها )غلامان( كه اين گروه متشكل از غلاماني كه از حوزه قفقاز
آورده ميشدند ،بودند .از نيروي غلامان به نيروي سوم نيز تعبير ميشود زيرا شاه عباس آنها را براي
كاهش قدرت دو نيروي مؤسس صفويان )تركان و تاجيكان( وارد تشكيلات صفويان كرده بود.
فتحعليﺧان داغستاني نيز از كساني بود كه به واسطه همين تغييرات وارد تشكيلات صفويان شده و تا
مقام اعتمادالدولگي صفويان پيش رفت .فتحعليﺧان فرزند القاص ميرزا ابن ايلدرم ﺧان )ايلدارﺧان(
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شمخال بوده كه پدرش توسط شاه صفي به عنوان گروگانگرفته شده و اسم او )پدر فتحعلي ﺧان( به
صفي قلي ﺧان تغيير داده شد )واله قزويني اصفهاني .٦٤١ :١٣٨٢ ،مينورسكي.١٣٧٨:١٨٧ ،
اعتمادالسلطنه ،١٣٦٤ ،ج  .(١٠١٤ :٢او از قوم لزگي و سني مذهب بود و با شاهقلي زنگنه اعتمادالدوله
دوران شاه سلطان حسين ) ١١٠٥-١١٣٥ه.ق( پيوند ﺧويشاوندي داشت و داماد او محسوب ميشد .يكي
از اصولي كه در تشكيلات صفويان رعايت ميشد آن بود كه فرماندهي نيروي قوللرها به غير آنها واگذار
واگذار نميشد و همواره يكي از ﺧود آنها منصب قوللرآغاسي را بر عهده داشت .فتحعلي ﺧان داغستاني
با استفاده از همين قاعده به مقام قوللرآغاسيگري منصوب شده بود.
رقابت و تنش ميان فتحعليخان و اعتمادالدولﻪ
فارغ از مسائل سياسي رخ داده در مرزهاي شرقي )مسئله شورش افاغنه ابدالي و غلجزائي( در
نظري به رﺧدادهاي درون دربار ،تلاش و كوشش نظاميان براي تسلط بر تمامي شئون دربار قابل
مشاهده و ملموس ميباشد .رﺧدادها از اواﺧر صدراعظمي شاهقليﺧان زنگنه )پسر شيخعليﺧان( پي
گرفته ميشود .شاهقليﺧان قبل از رسيدن به مقام صدراعظمي ،مقام قورچيباشي داشت و حال او به
يك شخصيت ديواني تبديل شده بود .به واقع راهي كه پدرش پيموده را ﺧودش نيز پيمود .به هرروي
در حاليكه صفويان به پايان حيات ﺧود نزديك ميشد ،شاهقليﺧان نيز بر اثر بيماري حيات ﺧود را رو
به پايان ميديد .با اين وجود تلاش او و گروه وابسته به اعتمادالدوله در مقابل گروه ديگري بر سر قدرت
قدرت به شدت وجود و ادامه داشت .در طرف مقابل اعتمادالدوله ،يكي از صاحبمنصبان نظامي به نام
فتحعليﺧان داغستاني )قوللرآقاسي( وجود داشت .فتحعليﺧان از قوم لزگي و سني مذهب بود .نكته
جالب آنكه اين صاحب منصب نظامي و رقيب اعتمادالدوله ،با شاهقلي پيوند ﺧويشاوندي داشت و داماد
او محسوب ميشد .با اين وجود پيوند سببي مانع از تضاد سياسي ميان آنها نشده بود .ظاهر ًا
شاهقليﺧان به سبب آنكه بيماريش طول كشيده و از آن رنج ميبرد ،بيشتر ايام پاياني عمر ﺧويش را
مشغول مداواي اين بيماري بود .در گزارشهاي هلنديها آمده است كه »شاهقليﺧان اعتمادالدوله به
رتق و فتق امور كشور علاقهاي نداشت .چون تنها هم و غم او درمان بيماري ﺧودش بود)«.فلور:١٣٦٥،
 (٢١بنابراين چنين وضعيتي راه را براي رقباي او باز ميگذاشت تا ﺧود را به شاه نزديك كرده و بر
اوضاع مسلط شوند .از طرفي وضعيت اقتصادي مانند وضعيت اعتمادالدوله بيمار و در حال جان دادن
بود .اين مسئله ميتوانست دستاويزي براي رقباي اعتمادالدوله جهت مخلوع كردن او باشد زيرا شاهان
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صفوي ،مسئله اقتصادي براي آنها بسيار حساس و حائز اهميت بود .البته نه بدان معنا كه دغدغه
پيشرفت اقتصادي داشته باشند بلكه هدف تأمين مخارج دربار بود كه در اين اواﺧر سر به فلك كشيده
بود .مسلماً اوضاع نابهسامان اقتصادي بر دربار نيز تأثير مينهاد .فتحعليﺧان داغستاني ،در نزد شاه
اعتمادالدوله را مسؤل اين اوضاع نابسامان اقتصادي ميدانست اما شاه وقعي به او و اظهاراتش نمينهاد
)فلور.(٢١ :١٣٦٥،
دربار صفوي در اين زمان با دو مشكل اساسي يكي اقتصادي و ديگري سياسي مواجه بود .مشكل
اقتصادي بناي كاخ فرحآباد بود .آنجا محلي براي ﺧوشگذراني درباريان و واپسين شاه صفوي بوده كه
نيمه تمام بود و ديوان بيگي و قوللرآقاسي مدام در گوش شاه ميﺧواندند كه عامل اين مسئله
بيتدبيري اعتمادالدوله در تأمين بودجه لازم جهت اتمام كاخ ميباشد )فلور .(٢٢-٢٣ :١٣٦٥،مسئله
سياسي شورش افاغنه در شرق بود كه عدم تسلط دربار و حكومت صفويان بر اين شورشيان علتش را
متوجه اعتما دالدوله كردند .حد مشاجره و اﺧتلاف ميان دو گروه بسيار گسترده ،دامنهدار و جدي بوده و تا
آنجا پيش رفت كه »اﺧترشناسان به شاه اﺧطار كردند كه ممكن است اين مشاجره به ﺧونريزي منجر
شود .چون شاه به تنجيم و طالعبيني اعتقاد عظيم داشت در  ٣١مه  ١٧١٤به درباريان ﺧود توصيه كرد
كه مسلح شوند و موسيﺧان تفنگﭽيباشي از ﺧانههاي آنها نگهباني كند«)فلور .(٢٣ :١٣٦٥،ظاهر ًا طيف
روحاني و مذهبي دربار طرفدار اعتمادالدوله بودند .شايد اين امر به ﺧاطر مذهب قوللرآقاسي بود.
مسئلهاي كه در اين زمان رخ داد و جناح قوللرآقاسي را تقويت نمود بحران نان و كمبود نان در اين
زمان بود.
بحران نان :زمينﻪساز تكيﻪ بر منصب صدراعظمي )اعتمادالدولﻪ(
وضعيت پريشان اقتصادي ايران كه از اواسط صفويان شروع شده و تأثيراتي بر روي قشون و
تجارت داشت ،اين بار گريبانگير مردم عادي در پايتخت شد .اين وضعيت در قالب بحراني موسوم به
كمبود نان ﺧود را نشان داد .چنين بحراني در زمان شاه سليمان صفوي ) ١٠٧٧-١١٠٥هـ ق( رخ داده
بود كه با تدبير عليقليﺧان وزير ديواناعلي تا حدودي )نه به صورت ريشهاي( مرتفع شد .در زمان شاه
سلطان حسين اين بحران دوبار سر برآورد بار اول در سال  ١٧٠٧م ١١١٩/ق كه ظاهر ًا زود مرتفع شد
زيرا منابع اشاره چنداني به آن ننمودهاند اما مهمترين قحطي نان )قبل از محاصره اصفهان توسط
محمود( در سال  ١١٢٧ق ١٧١٥/م رخ داد كه اين بحران سبب شورش مردم اصفهان عليه دربار و حتي
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شخص شاه شد .قبل از آنكه به چگونگي بلواي نان و نقش فتحعليﺧان داغستاني پرداﺧته شود ،سعي
ميشود به صورت مختصر دلايل ريشهاي وقوع چنين بحراني آورده شود:
 -١اجراي سياستهاي ارضي كه در زمان شاه عباس اول آغاز شده بود و در زمان جانشينان او
توسعه پيدا كرده ،يكي از عوامل تخريب نظام كشاورزي ايالات محسوب ميشود .بنابراين سياست
ارضي كه از قرن گذشته آغاز شده در اين زمان ناكارآمدي ﺧود را به ﺧوبي نشان داده وسبب شده بود تا
ايالات كشاورزي ايران نتوانند مانند گذشته به توليد محصولات كشاورزي بپردازند و درنتيجه كمبود
غلات در ايران بوجود بيايد و اين كمبود در پايتخت به علت كثرت جمعيت آن ﺧودنمايي بيشتري
ميكرد.
 -٢افزايش ناامنيها در اواﺧر سبب شده تا كشاورزان به قشرآسيبپذير اين شورشها تبديل شوند و
در نتيجه بسياري از محصولات كشاورزي توسط غارتگران از بين رفته و يا آنكه با اﺧذ ماليات سنگين از
كشاورزان ميل و رغبت كشاورزان را براي ادامه پيشه ﺧود از بين برده و در نتيجه كشاورزان زمينهاي
كشاورزي را رها كرده و باير شدن زمينها به مرور باعث شده تا آن زمينها كاربري كشاورزي ﺧود را از
دست داده و تبديل به زمينهاي غيرفابل كشاورزي شوند .هر چه اين زمينها گسترش پيدا ميكردند،
توليد غلات نيز كاهش پيدا ميكرد .چنين وضعيتي در كرمان بيشتر قابل مشاهده است .كرمان در اين
اواﺧر همواره مورد هجوم و غارت بلوچها بخصوص شهدادﺧان بلوچ قرار ميگرفت .نبايد فراموش نمود
كرمان از ايالات مهم تأمين كننده غلات اصفهان محسوب ميشد.
 -٣چند لشكركشي كه در اين اواﺧر عليه افاغنه ابدالي و غلجزايي انجام گرفته بود ،سبب شده تا
اين نيروها به دليل ساﺧتار نامنظم و عدم فرماندهي كارآمد در مسير حركت ﺧود به كشاورزان آسيب
جدي برسانند و در نتيجه توليد غلات كاهش يابد .بحران مهم  ١١٢٧ق ١٧١٥/م زماني رخ داد كه بيش
از ده سال بود بحران افاغنه و لشكركشيهاي ايران گذشته بود و در اين مدت قشونكشيها لطمات
زيادي به زمينهاي كشاورزي وارد كرده بود.
 -٤سفر زيارتي نا به هنگام و پرهزينه شاه سلطان حسين» .شاه سلطان حسين در تابستان ١٧٠٦
به همراه  ٦٠٠٠تن از همراهان ﺧويش اعم از درباريان ،قراولان و افراد حرمسرا رهسپار شهرهاي
زيارتي قم و مشهد شد .اين سفر حدود يك سال به طول انجاميد و پيامدهاي آن هم براي ﺧزانه دولت
و هم براي استانهايي كه كاروان سلطنتي از آنها عبور ميكرد ويرانگر و پرهزينه بود .در اين مدت
سنت قرق آشفتگي بيشتري براي مردم عادي به همراه ميآورد) «.اكسورثي (٦٢ :١٣٨٨،پُر واضح است
كه اين سفر چه ويراني را روي دست ايالات مسير راه كاروان شاهي ميگذاشت.
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در مورد اينكه چرا در سال  ١٧١٥م ١١٢٧/ق بحران نان بوجود آمد شاهدان هلندي گزارش
ميدهند كه در اين زمان وضعيت اقتصادي كشور اوضاع درستي نداشت .در پي جلسهاي كه بزرگان
كشور تشكيل دادند به مسائل مختلف از جمله مشكلات اقتصادي پرداﺧته شد »اينان براي جبران
ﺧسارات ﺧود با سوءاستفاده از قدرت ،احتكار غله را سازمان دادند« )فلور (٢٤ :١٣٦٥،انجام اين عمل
ميتوانست منافع درباريان و همﭽنين برﺧي از تجار مرتبط با دربار را تأمين كند .آنها با انجام اين
عمل ميتوانستند قيمت غله را بالا ببرند و در موقع مقتضي غلات احتكار شده را با قيمت بالايي به مردم
بفروشند .قيمت نان افزايش پيدا كرد »از شش بيستي بهفت بيستي رسيد« )ﺧاتونآبادي(٥٦٧ :١٣٥٢،
اين افزايش قيمت سبب كمبود نان و افزايش ﺧشم مردم گرديد .در ماه صفر آن سال مردم شورش
نمودند» .شورشيان به شاه و وزيران ناسزا گفته به كاخ پادشاهي عالي قاپو سنگ ميپراندند و به مطبخ
سلطنتي آسيب رساندند) «.فلور.(٢٤ :١٣٦٥،
در ميان مردم شايعه شد كه ميرمحمدباقر ،مجتهد آن زمان و مدرس مدرسه سلطاني به شاه گفته
است كه» :مردم تنباكو بقيمت هشت عباسي ابتياع مينمايند چه مانع از اينكه نان را به هشت بيستي
ابتياع نمايند ،و اين معني را مسلّم عوام كردند و تحريك نمودند جمعي از زنان و اوباش را تا جمعيت
نموده بدر ﺧانه پادشاه رفته و فرياد كردند و از آنجا بدر ﺧانه سيد فاضل عالم مشار إليه رفته آغاز فرياد و
فغان كردند« )ﺧاتون آبادي (٥٦٧ :١٣٥٢،اين جمعيت به در ﺧانه سيد رفته آنجا را آتش زدند .چون ﺧبر
به پادشاه رسيد وي داروغه را مأمور ﺧواباندن شورش نمود ،اين داروغه موفق نشد و داروغه جديد
منصوب كردند و مقرر شد جمعي از جزائريها به همراه داروغه جديد مأمور دفع اين شورش شوند .در
همين زمان سيد مجتهد از درد سينه رنج ميبرد و در بستر بيماري بود )ﺧاتونآبادي.(٥٦٧-٥٦٨ :١٣٥٢،
به هرحال قرار بر اين شد كه جزائريها به همراه داروغه به در ﺧانه مير بروند و غائله را بخوابانند اما
»جزايريه سبقت نموده قبل از آمدن داروغه رفتند بخانه مير و قريب بدويست نفر بودند با شمشيرهاي
آﺧته و دوراندازها و داﺧل ﺧانه شدند بقصد اسر و نهب و قتل ،و قرب صد نفر در آن ﺧانه بودند از طلبه
و اقارب آن سيد عاليجناب در لمحه چنين كردند كه همه اهل آن ﺧانه را برهنه كردند و زﺧم زدند و
ميگفتند كه ما حسب الأمر مأموريم بآنﭽه ميكنيم) «.ﺧاتونآبادي (٥٦٨ :١٣٥٢،حمله به ﺧانه سيد
ادامه داشت تا آنكه شاهقلي ﺧان زنگنه اعتمادالدوله كه فهميده بود اين دﺧالت جزائريها از سوي شاه
نبوده به همراه برادرانش بر سر جزائري ها ريخت و آنها را بيرون نمود.
ﺧاتونآبادي معتقد است كه عامل اين كار قوللرآقاسي يعني فتحعليﺧان داغستاني بوده است زيرا
جزايريها از زيردستان او بودند و چون فتحعليﺧان داغستاني از مجازات اقدامش ميترسيد» :روز بعد از
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روز مذكور گرگينبيك گرجي را كه سركرده جزايريه بود فرمود تا بردند بميدان كه شكم پاره كنند و در
اكثر راه كه ميبردهاند او را تا ميدان نقش جهان ميگفته كه من سر ﺧود اين كار نكردهام بلكه بامر
فتحعليﺧان كردهام و معهذا امروز مرا شكم پاره ميكنند تا آنكه باز برسانده فتحعلي ملعون ،عاليحضرت
مرحمت و غفران پناه آقا رفيع پسر علّامي آقا جمال ﺧوانساري فرستاد به پيش سيد مزبور و التماس
گرگين ملعون را كرد و او ﺧلاص شد ،و در همين روز طلبه و سادات عظام در دار السلطنة اصفهان
جمعيت نموده در مسجد را بستند و هيچ فايده نكرد) «.ﺧاتونآبادي (٥٦٨ :١٣٥٢،نظرات ياد شده نظرات
نظرات ﺧاتونآبادي بوده كه وي و گروهش از دشمنان اصلي قوللرآقاسي بودند .با توجه به اظهارات
فوق نكتهاي قابل ذكر است و آن اينكه :ﺧاتونآبادي معتقد است ميرمحمدباقر مجتهد در اين افزايش
قيمت نقشي نداشته و اين شايعهاي بيش نبوده است .جدا از صحت و سقم اين مسئله ،يكي از نقاط
ضعف دولت در زمان شاه سلطان حسين دﺧالت گسترده روحانيون درباري در تمامي شئون مملكت بود.
شاه به اين طيف اهميت بسيار زيادي ميداده است ،چنانﭽه از منابع عصر صفوي بر ميآيد هر وقت
جلسهاي مهم تشكيل ميشد اكثر حاضرين از روحانيون درباري بودهاند .نمونه دﺧالت بيش از حد اين
گروه دﺧالتهاي متعدد محمدحسين ملاباشي است كه از عوامل كودتا عليه داغستاني نيز بود )در ادامه به
به آن اشاره ﺧواهد شد( .به هر حال بايد در نظر داشت كه دﺧالات آنها باعث حساسيت گروههاي ديگر
ديگر مانند قزلباشها و نيروي سوميها ميشد و به نوعي باعث كثرت اﺧتلافات داﺧلي ميشد.
به هر روي با اقدامات قاطعانه قوللرآقاسي شورش نان به پايان رسيد .اولين سؤال آيا واقع ًا مجتهد
دربار در اين گراني نقش داشته است؟ در مورد بحران نان فقط شاهدان هلندي و ﺧاتونآبادي اظهار
نظرقابل استفادهاي نمودهاند .شاهدان هلندي ميگويند كه ﺧواجه حرم غله را احتكار كرده است
)فلور .(٢٤ :١٣٦٥،ﺧاتونآبادي نيز شايعه بين مردم را دست داشتن ميرمحمدباقر مجتهد در اين گراني
مطرح ميكند .البته اين دو ﺧبر تناقضي با هم ندارند چون اولي ﺧواجه حرم را مسؤل احتكار ميداند و
دومي نيز مجتهد را مسؤل پيشنهاد ارائه شده به شاه براي افزايش قيمت نان ميداند .در شورايي كه
شاهدان هلندي به آن اشاره كرداه ند ،بزرگان تصميم به احتكار غله گرفتند .مشخص نشده كه اين
بزرگان چه كساني بودهاند اما ميتوان پي برد كه ﺧواجگان حرم ،ديوانيان ،روحانيون و نظاميان در اين
جلسه شركت داشتهاند .با پذيرش اين امر بايد پذيرفت كه ميرمحمدباقر مجتهد كه از روحانيون طراز
اول دربار بوده در اين جلسه شركت داشته و بعدها احتمال ًا در راستاي همين منافع بوده كه به شاه
پيشنهاد افزايش قيمت را داده است .ﺧاتونآبادي به سبب آنكه ﺧود وابسته به دستگاه روحاني دربار
بوده ،طبيعت ًا اين امر را رد كرده و آن را شايعهاي بياساس ميداند .نبايد فراموش نمود كه شيخ

تحليلي بر نقش رقابتهاي درباري ،در برآمدن و افول فتحعليخان داغستاني

١٦٣

بهاءالدين استيري بيشترين مخالفت را با همين طيف روحانيون درباري داشت و آنها را به بيتوجهي به
ﺧواستهاي مردم متهم نمود )مرعشي صفوي .(٢٥ :١٣٦٢،نقش فتحعليﺧان داغستاني در اين ماجرا
چگونه بوده و چگونه قابل تحليل است؟ قوللرآقاسي از مخالفان جدي شاهقليﺧان اعتمادالدوله بوده و
دستگاه روحاني حاكم نيز به سبب مذهب تسنن قوللرآقاسي با وي مخالف بودهاند .حال كه قوللرآقاسي
مأمور دفع و ﺧاتمه بحران شده بود چه بهتر كه طيف مخالف را به عنوان مقصر معرفي كند .ضمن آنكه
شاهقليﺧان زنگنه در بستر بيماري بود و عمل ًا توان دفاع از وابستگان و دستنشاندگان ﺧود را نداشت.
به همين روي فتحعليﺧان نهايت استفاده را جهت از ميان برداشتن مخالفان نمود .قوللرآقاسي قاطعانه
و بسيار ﺧشن به شورش پايان داد .بوجود آمدن بحران نان و وقوع شورش اهالي اصفهان بهانهاي
مناسب براي قوللرآقاسي بود تا به اين دو گروه مخالف ضربهاي وارد كند .فتحعليﺧان ابتدا سراغ
مجتهد رفت و همانگونه كه در روايت ﺧاتونآبادي آمد ،جزائريها ﺧانه اين شخصيت وابسته به تشكيلات
تشكيلات مذهبي دربار را به آتش كشيدند .جالب آنكه تمامي كساني كه در آن ﺧانه بودند حدود صدنفر
و از طلاب بودند كه آنها نيز مورد تعرض قرار گرفتند و مأموران در پاسخ به آنان در مورد علت كارشان
گفتند »كه ما حسب الأمر مأموريم بآنﭽه ميكنيم)«.ﺧاتونآبادي (٥٦٨ :١٣٥٢،چه كسي آنها را مأمور به
اين كار كرده بود؟ شاه اصل ًا چنين دستوري نداده بود .جزائريها زير فرمان مستقيم فتحعليﺧان
داغستاني بودند و قطعاً وي به آنها دستور داده بود تا اين مشكل اقتصادي را دستاويز قرار داده و به ﺧانه
مجتهد حمله كنند .چنين امري در بين مردم نيز طبيعت ًا واكنشي به همراه نداشت چون مردم فعل ًا مشكل
مشكل نان داشتند و ﺧواهان رفع آن به هر صورتي بودند .اما دشمن بعدي شاهقليﺧان زنگنه
اعتمادالدوله بود كه در اين مقطع در بستر بيماري بود .شاهدان هلندي آوردهاند كه »سه تن از سپاهيان
را كه در تظاهرات جلو كاخ شركت كرده بودند به چوب و فلك بسته و گوشهايشان را بريدند .پسر
موسيﺧان كه مينباشي و فرمانده اين سپاهيان بود از مقام ﺧود عزل شد و بيش از پيش دشمن
اعتمادالدوله گشت)«.فلور (٢٤ :١٣٦٥،ماجرا به همين جا ﺧتم نشد و براي بيشتر تحليل بردن قدرت
اعتمادالدوله ،محمدعليﺧان مكري حاكم هرات كه دستنشانده او بود ،را نيز عزل كردند )فلور:١٣٦٥،
 .(٢٤اين اقدامات سبب كاهش هر چه بيشتر قدرت اعتمادالدوله بيمار گرديد وي مدتي بعد مرد و جايش
را فتحعليﺧان داغستاني گرفت .به واقع كمبود غله و نان دستاويزي براي قوللرآقاسي شد كه با استفاده
از آن به قدرت سياسي هر چه بيشتر نزديك شود .او از آب گل آلود ايجاد شده به ﺧوبي ماهي گرفت .از
ﺧوش اقبالي او بود كه وي در اين زمان برجستهترين نظامي دربار بود و شاه او را مأمور پايان دادن به
غائله نموده بود.
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به گزارش شاهدان هلندي صاحب نسقهاي زيادي در اصفهان عوض شدند كه اين مسئله را
كنترل كنند اما نتوانستند .يكي از اين صاحب نسقها شخصي به نام صفيقليﺧان بود كه پس از
استعفايش شاه دليل اين استعفا و دليل ناتواني او در كاهش دادن قيمت را از او پرسيد كه وي در جواب
شاه گفت» :ملامت شكست من در اين مقام متوجه سلطان است كه به من اجازه نميدهد متخلفان و
قانونشكنان را مجازات كنم و نتيجه گرفت كه بيمجازات هراسي وجود نخواهد داشت اما اگر شاه به
چاكر اجازه دهد سر از تن تعدادي از درباريان كه به احتكار غله دست زدهاند جدا كند« همه چيز به روال
سابق باز ﺧواهد گشت كه شاه در جواب او گفت »تو ديوانهاي و بايد به جهنم روي  ...قورچيباشي كه
از دشمنان او بود شاه را واداشت كه صفيقليﺧان را نفي بلد كند« او نيز راهي كربلا شد )فلور:١٣٦٥،
 .(٢٦بحران نان در سال بعد ) ١٧١٦م( تا حدودي فروكش كرد .صاحبنسق به ﺧوبي دليل افزايش
قيمت و بحران اقتصادي بوجود آمده را تشخيص داده اما اين شاه بود كه ديوانه شده و اجازه به
صفيقليخان نداده تا به غائله ﺧاتمه دهد .مخالفت جدي قورچيباشي )محمدقليﺧان( نشانگر آن است
كه قورچيباشي نيز در اين مسئله افزايش قيمتها ذينفع بوده است .قطعاً اگر شاه با درﺧواست صاحب
نسق موافقت ميكرد يكي از افرادي كه ضرر ميكرد قورچيباشي بود ،بنابراين وي به تحريك شاه
پرداﺧته و ضمن عزل او وي را تبعيد نيز نموده تا راه هرگونه بازگشتش به قدرت را مسدود كند .ﺧاطر
نشان بايد نمود كه اين قورچيباشي با ملاباشي و دستگاه مذهبي رابطه نزديكي داشت و بعدها طي
كودتايي به همراه آنها فتحعليﺧان داغستاني را معزول نمودند .بنابراين با چيدن اين تكههاي پازل در
كنار هم ميتوان نتيجه گرفت كه قورچيباشي نيز از محتكران غلات بوده است .دوسرسو ميگويد راه
چاره شاه براي مقابله با بحران آن بود كه وي ميتوانست روي انحصارطلبي بزرگان دست بگذارد
»چون آنها براي گرانترسازي نان موذيانه مانع حمل گندم به اصفهان ميشدند)«.دوسرسو.(٧٣ :١٣٦٤،
در يك بررسي كلي فتحعليﺧان داغستاني قوللرآقاسي به ظاهر نقشي مثبت داشته مسئول دفع
غائله و حل آن بود اما وي بيشتر از آنكه به فكر حل بحران باشد به فكر پيشبرد اهداف سياسي ﺧود در
سايه اين بحران اقتصادي بود و البته در پيشبرد اين اهداف نيز موفق بود .در مجموع وي را بايد از
عوامل كاهش دادن قيمتها به شمار آورد البته زمانيكه ديگر منصب نظامي نداشت و به هدف سياسي
ﺧود يعني تكيه بر مسند وزارت ،رسيده بود .در زمان صدارت او تلاشهايش بيشتر شد كه ظاهر ًا تا
حدودي نيز موفق بوده زيرا منابع ديگر ﺧبري از ادامه بحران نميدهند و بحران تا سال  ١١٣٥ق١٧٢٢/
م يعني زمان محاصره اصفهان از سوي افاغنه حل شد .از اقبال نيك فتحعليﺧان بود كه شاهقليﺧان
در همين ايام )زمان بحران نان( از دنيا رفت و مقام اعتمادالدولگي به فتحعليﺧان داغستاني رسيد.
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يكبار ديگر چنانﭽه در اواﺧر صفويان مرسوم شده بود ،يك نظامي بر منصبي ديواني تكيه زد.
اعتمادالدوله جديد ميراثدار دو مشكل قبلي )سياسي و اقتصادي( شد.
تصاحب مناصب توسط خويشاوندان فتحعليخان )ايجاد شبكﻪ قدرت خانوادگي(
با تصاحب منصب اعتمادالدولگي توسط فتحعليﺧان ،او درصدد برآمد تا مناصب را ميان
ﺧويشاوندان و نزديكان ﺧود تقسيم كند و هرچه بيشتر جناح مخالف ﺧود را از عرصه رقابت بيرون كند.
مهمترين كساني كه به قدرت رسيدند عبارتند از :اصلانﺧان برادر فتحعليﺧان كه در حكومت استرآباد
ابقا شد و محمدﺧان پسر اصلانﺧان وزير هرات شد .گداعليبيگ برادرزاده اعتمادالدوله حاكم كهگيلويه
شد .رستمبيگ برادر ناتني فتحعليﺧان مقام قوللرآغاسي را بدست آورد .مهرعليﺧان برادرزاده ديگر وي
به حكومت شوشتر رسيد .حكومت شماﺧي به نابرادري اعتمادالدوله و حكومت ايروان و تبريز به
برادرزاده  ١٢سالهاش رسيد اسامي اين دو تن نامشخص است )حسيني شوشتري/ ٦٦-٦٩ :١٣٤٣ ،
متي .(٢١٣-٢١٤ :١٣٩٣،مهمترين منصب نظامي يعني مقام سپهسالاري نيز به لطفعليﺧان داغستاني
برادرزاده اعتمادالدوله رسيد .سياست اعتمادالدوله در ايجاد شبكهاي از ﺧويشاوندان امري طبيعي جهت
بقاي قدرت ﺧويش بود اما نبايد از نظر دور داشت كه مخالفان وي نيز بيكار ننشسته و تمام تلاش ﺧود
را جهت حذف داغستاني به كار بردند.
اقدامات لطفعليخان )سپهسالار( در جهت تثبيت قدرت فتحعليخان داغستاني
ﺧبر ورود محمودافغان به كرمان بهانه لازم را فراهم نمود تا فتحعليﺧان برادرزاده ﺧود لطفعليﺧان
لطفعليﺧان را به منصب سپهسالاري گمارده و مأمور دفع محمود نمايد .قطعاً طيف مخالفان
اعتمادالدوله كه در رأس آنها قورچيباشي ،ملاباشي و حكيمباشي قرار داشتند از اينكه هم مهمترين مقام
مقام ديواني و هم مهمترين مقام نظامي به دست دو لزگي كه برادرزاده و عمو بودند افتاده است،
ناراضي بوده و در دل آرزوي نابودي و شكست قشون سپهسالار را داشتند .لطفعليﺧان سپهسالار فارس
بود و بنابر دستور رسيده از دربار ميبايست به مقابله با محمود بپردازد .لطفعليﺧان نيز ،محمدقليبيگ
قزويني مير شمشير ﺧود را به همراه نيرويي نزديك به هشت نه هزار نفر كه از اهالي فارس ،كوهگيلويه،
شوشتر ،دزفول و رامهرمز بودند را به كرمان فرستاد .در بين راه نيز برﺧي از سرداران كرماني مثل
اميربيگ طاهري به او پيوستند .محمود نيز شخصي به نام زكريا سلطان را با سيصدنفر از افاغنه براي
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كسب ﺧبر به اطراف فرستاده بود .اين سيصدنفر در درگيري با محمدبيگ همگي كشته شدند .از اين
پيروزي محمدبيگ مغرور شد .محمود افغان به شخصه بمقابله پرداﺧت با زد و ﺧوردي اندك نيروهاي
صفوي شكست ﺧوردند )مرعشيصفوي .(٥٣-٥٤ :١٣٦٢،اين روايتي است كه مرعشي از تصادم بين
لطفعلي ﺧان و محمودافغان بيان ميكند .بنابر اين روايت هيچ برﺧورد مستقيمي بين اين دو نفر رخ
نداده است.
بعد از شكستي كه محمود به نيروهاي محمدبيگ وارد ميكند او به قندهار باز ميگردد .مرعشي
علت بازگشت وي را نه تهديد شدن محمود توسط صفويان بلكه شورش بيجنسلطان لزگي در قندهار
ميداند .او به سبب اشتراك مذهب با محمود محل اعتماد وي بوده و محمود او را به حكومت قندهار
گماشته بود .اما با ﺧروج محمود از قندهار وي اطاعت از افاغنه را ننگ دانسته و قندهار را در دست
گرفته و عدهاي از افاغنه را كشت .اما بر اثر سوءتدبير او توسط افاغنه كشته شد )مرعشيصفوي:١٣٦٢،
 .(٥٤-٥٥استرآبادي نيز علت بازگشت محمود را شورش بيجن سلطان ميداند و هيچ نامي از لطفعلي
ﺧان به ميان نميآورد )استرآبادي .(١٢ :١٣٧٧ ،محمود براي سركوبي او به قندهار بازگشته اما زمانيكه
به قندهار رسيد شورش سركوب شده بود .روايت مرعشي را لكهارت نيز ميپذيرد و معتقد است كه
درگيري بين محمود و لطفعليﺧان رخ نداده است )لكهارت .(١٣٠ :١٣٦٤،اما مورﺧان اروپايي غالب ًا از
شكست ﺧوردن محمود توسط لطفعليﺧان سخن به ميان آوردهاند .ژان اوتر آن را يك پيروزي مهم
ميداند )اوتر .(١٠٥ :١٣٦٣،كروسينسكي ،دوسرسو و هنوي نيز چنين اعتقادي دارند
)كروسينسكي .١٣٦٣:٤٥،دوسرسو .١٦٣ :١٣٦٤،هنوي .(٦٢ :١٣٦٧ ،به نظر ميرسد كه گفته
مرعشيصفوي صحيحتر است و احتمال ًا مورﺧان اروپايي همان برﺧورد محمدبيگ با زكرياسلطان را
برﺧورد محمود و لطفعليﺧان قلمداد كردهاند و چونكه محمود نيز بنابر يك ضرورت داﺧلي بازگشته ،آن
را حمل بر فرار او در برابر سپهسالار دانستهاند .البته اقدامات بعدي لطفعليﺧان در جلوه دادن اين مسئله
كه علت بازگشت محمود ،شكستش از وي بوده در به ﺧطا رفتن اين مورﺧان مؤثر بوده است» .شايد
چون لطفعليﺧان ميدانست كسي در دربار حال و حوصله تحقيق را ندارد باحتمال او عقب نشيني
محمود را بحساب ﺧود گذاشته و گزارش عوضي او بعدها در تاريخ درج شد و تا امروز هم اكثراً در
اشتباهند«)سردادور (١٢٣ :١٣٥٤،لكهارت نيز علت اينكه پيروزي به نام لطفعليﺧان ثبت شده را چنين
آورده است كه بعد از سقوط فتحعليﺧان داغستاني عمو و حامي سپهسالار »و مبغوض واقع شدن
لطفعليﺧان وي سعي كرده بود با گزافگوئي درباره ﺧدمات ﺧود بالاﺧص راجع به فتح كرمان از ﺧويشتن
ﺧويشتن دفاع كند« )لكهارت (١٣٠ :١٣٦٤،به هر روي محمود افغان به قندهار بازگشت .اين لشكركشي
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مقدمهاي براي لشكركشي نهايي او شد .محمود در اين لشكركشي فهميد كه سامانه دفاعي صفويان
همانند سامانه هجومي آنها دچار مشكل اساسي است .لطفعليﺧان وارد كرمان شد و يكسري اقدامات را
انجام داد .اين اقدامات هم جنبه منفي و هم جنبه مثبت داشت .او فهميده بود در صورت حمله مجدد
محمود ،نخستين جايي كه تهديد ميشود كرمان است .بدين علت سعي در استحكام اين شهر نمود.
وي »قسمتي از بالاي شهر را كه به صورت ارگ است مستحكم ساﺧت ،و سپس پادگان نيرومندي در
آنجا گذاشت و ﺧود به بقيه سپاه ملحق شد) «.هنوي (٦٢ :١٣٦٧،همﭽنين محمدرستم ﺧان بنابر توصيه
لطفعليﺧان به حكومت كرمان منصوب شد .او شخص لايقي بود و اين يك حُسن انتخاب بود زيرا
همين شخص در حمله بعدي محمود به كرمان جلوي سپاهيان او ميايستد و مانع از غارت مجدد
كرمان ميشود .اين دو اقدام سپهسالار از جمله اقدامات مثبت و تأثيرگذار او بودند.
اما سپهسالار در كرمان يكسري اقدامات نابخردانه نيز انجام داد كه اين اقدامات در آينده صفويان
تأثيرگذار بود .اقدام به غارت كردن اهالي كرمان ،او »ﺧراج سنگيني بر املاك بست و سلاح و اسب و
اشتر مردم را گرفت و قواي ﺧود را به چند دسته تقسيم كرد و به آنها اجازه داد كه به ميل ﺧود در هر
ﺧانهاي كه ميﺧواهند سكونت اﺧتيار كنند« )هنوي (٦٣ :١٣٦٧،اقدامي كه لطفعليﺧان انجام داد،
محمود در حمله اوليه به كرمان انجام نداده و سپهسال ار كه ظاهر ًا براي كمك به اهالي كرمان آمده بود،
بود ،از يك مهاجم ﺧارجي هم اقداماتش ويران كنندهتر بود .چرا سپهسالار در كرمان دست به چنين
اقدامي زد؟ آيا ميتوان پذيرفت شخصيتي مانند لطفعليﺧان كه بسياري از منابع از شايستگي و هوش او
سخن گفتهاند ،اقدامي چنين ﺧطرناك را بدون هدف انجام داده باشد؟ در اينجا براي اقدام سپهسالار دو
هدف ميتوان مطرح نمود :اول؛ گوشمالي دادن به اهالي كرمان كه ظاهراً محمود را به كرمان دعوت
كرده بودند .باستانيپاريزي مينويسد كه لطفعليﺧان »كرمانيان را به بهانه همراهي با افاغنه سخت
آزرد«)باستاني پاريزي (٣٨١ :١٣٥٧،اين آزار و اذيت در جهت آن بوده كه به كرمانيها يا لااقل به آن
بخش از كرمانيها كه محمود را دعوت كرده بودند ،بفهماند كه عاقبت چنين كار ﺧطرناكي چنين
مجازاتي است .شايد بتوان يكي از دلايلي كه كرمانيها در حمله دوم محمود به كرمان مقاومت كردند
همين اقدام ﺧصمانه و شديد لطفعليﺧان و ترس كرمانيها از تكرار مجدد آن بود .دوم؛ بحث رقابتي كه
در دربار وجود داشت .بين لطفعليﺧان و اعتمادالدوله با گروه مخالفي به رهبريت قورچيباشي اﺧتلاف
وجود داشت .دو صاحب منصب سپهسالار و قورچيباشي معمولاً با همديگر رقابت داشتند در اين زمان،
رقابت به اوج ﺧود رسيده و علن ًا بين قورچيباشي با جناح اعتمادالدوله كه در آن سپهسالار نيز قرار
داشت ،درگيري وجود داشت .كرمان از قديمالايام تيول قورچيباشي بوده )ميرزارفيعا (٣٨٠ :١٣٨٥،و
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احتمالاً اعتمادالدوله جهت ضربه زدن به منافع اقتصادي قورچيباشي در كرمان دستور به غارت اين شهر
شهر كه تيول قورچيباشي بود ،داده است .اين احتمال زماني افزايش مييابد كه سپهسالار بعد از ﺧارج
شدن از كرمان اقدامي مشابه را در شيراز و جنوب در رابطه با املاك رقباي درباري انجام ميدهد.
اقدامات سپهسالار در كرمان در راستاي تقويت جناح اعتمادالدوله بود.
بعد از كرمان سپهسالار »به سوي شيراز كه به عنوان محل تجمع سپاه تعيين شده بود به حركت
درآمد«)هنوي (٦٣ :١٣٦٧،رقابت ميان درباريان كه به كرمان كشيده شده بود ،اين بار در شيراز و جنوب
ايران نمودي ديگر يافت .در جنوب ايران سپهسالار پا را از غارت و دستبرد به املاك درباريان در ايالات
نيز فراتر نهاد و به مصادره اموال عدهاي از ثروتمندان نيز اقدام نمود .تضعيف رقباي درباري و تأمين
هزينههاي اقتصادي نيروي نظامي )كه از مشكلات اساسي اواﺧر صفويان بود( را بايد دو هدف سپهسالار
از اين اقدامات دانست .لطفعليﺧان »سپاهيان ﺧود را به ساحل ﺧليج فارس برد كه در آنجا بسياري از
درباريان مخالف او املاك آباد بسيار داشتند لطفعليﺧان به بهانه اين كه سربازان حقوق ﺧود را دريافت
نكردهاند آنها را در ميان املاك آنها پراكنده كرد تا هزينه زندگي سپاهيان تأمين شود .همه اسبها و
شتران و اسلحههاي موجود را بدون پرداﺧت بهاء آن ،به سود سپاهيان مصادره كرد .افزون بر آن باج
سنگيني هم از آنان دريافت كرد)«.دوسرسو (١٣٣ :١٣٦٤،اين كار سپهسالار باعث نظم و انضباط در
ميان لشكريان شد .وي سپس لشكريان را به سمت شيراز برد .اقدام او از يك طرف باعث شد تا
هزينههاي بخشي از سپاه تأمين گردد و قشوني كه تا آن زمان از مشكلات اقتصادي رنج ميبرد تا
حدودي اميدوار شود .از طرف ديگر اين اقدامات سبب تضعيف نيروي اقتصادي رقباي درباري هم شد.
اما بدون شك اين اقدامات بدون پاسخ نميماند.
سپهسالار كه ظاهر ًا پس از مصادره اموال بزرگان و درباريان با توبيخي مواجه نشده و البته اموال
به او مزه كرده بودند ،اقدام به تصرف و مصادره اموال غيردرباريان نيز نمود .او قسمتي از اموال
بازرگانان و مردم لارستان را مصادره كرد .مردم از اين اقدام او شكايت كردند اما به جايي نرسيدند تا
آنكه آنها سر به شورش نهادند »رهبري اين شورش را مين باشي لار ميرزارفيعا به عهده داشت«
)فلور (٣٨ :١٣٦٥،شورش با وحشيگري ﺧاصي سركوب شد و ميرزا رفيعا نيز به قتل رسيد )فلور:١٣٦٥،
 .(٣٨اين اقدام سپهسالار كامل ًا افراطي بود زيرا او ميدانست كه بخشي از دربار مخالف اوست پس
ميبايست از اذيت مردم ﺧودداري ميكرد .چنين اقدامي سبب تقويت مواضع نيروهاي مخالف او در
دربار شد .به واقع اقدامات سپهسالار به نوعي كمك غيرمستقيم به شورشيان قندهار هم بود .زيرا باعث
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تشديد رقابتها و درگيريهاي داﺧلي شد و سبب شد درباريان فراموش كنند كه ﺧطري به نام محمود
وجود دارد و همين چند وقت پيش تا نزديكي اصفهان بدون مقاومت نيرويي از صفويان آمده بود.
سقوط فتحعليخان داغستاني و جناح لﺰگيها؛ )كودتاي شبانﻪ(
لزگيها در دربار دو منصب مهم سپهسالاري و اعتمادالدولگي را در اﺧتيار داشتند .اين امر هم
ميتوانست باعث افزايش قدرت آنها و هم عاملي براي سقوط آنها و بيشتر شدن توطئهها عليه آنها
شود .اعمال نفوذ بيش از حد اعتمادالدوله بر شاه سلطان حسين و به ﺧطر انداﺧتن منافع درباريان از يك
سو و كارهاي سپهسالار در كرمان و جنوب ايران از سوي ديگر ،دشمني گروههاي مخالف را بيشتر از
قبل نمود .نقطه ضعف و پاشنه آشيل لزگيها مذهب آنها بود .آنها سني مذهب بوده و مسائل مذهبي و
تعصبات مذهبي در اواﺧر صفويان افزايش پيدا كرده بود و اين ميتوانست به دستاويزي براي مخالفان
درباري لزگيها تبديل شود .دومين نقطه ضعف آنها همان مسئله مليت لزگي بودن آنها بود .اين امر به
دليل آنكه لزگيها هميشه در چند سال اﺧير در حالت شورش بودند به نقطه ضعف اعتمادالدوله تبديل
شده بود .درباريان مخالف چنين القاء ميكردند كه اين شورشيان با نظر اعتمادالدوله و سپهسالار دست
به شورش زدهاند و آنها قصد در اﺧتيار گرفتن قدرت را دارند .بنابراين ،با اين دو نقطه ضعفي كه لزگيها
داشتند عاقلانه آن بود كه آنها تا حدودي با احتياط عمل كنند اما هرگز اينگونه نبود و اعمال شديد
سپهسالار از بيملاحظگي آنها ﺧبر ميدهد.
زمانيكه فتحعليﺧان داغستاني با نفوذ ﺧود توانست لطفعليﺧان را به مقام سپهسالاري بگمارد و
اتفاق ًا در اين مسئله اصرار زيادي هم كرد ،درباريان )گروه مخالف( به شاه القاء ميكردند كه اين دو نفر
فاميل هستند و افكار شومي در سر دارند .اين گروه مخالف حتي در حركت سپاه سپهسالار سنگاندازي
زيادي كردند آنها ميدانستند كه »در صورت پيروزي كامل بر افغانان و از ميان بردن شورش ،مقام و
حيثيت او چنان نزد شاه و همه مردم بالا ﺧواهد رفت كه نفوذ آنان تحت شعاع آن قرار ﺧواهد گرفت .از
سوي ديگر ﺧويشاوندي لطفعلي ﺧان با اعتمادالدوله باعث ﺧواهد شد كه ديگر آنها نتوانند بر آن دو
چيره شوند و مانند ديگر بزرگان ارزشمند ،آنها را از ميدان به در كنند و نابود سازند }آنها حاضر
بودند{ كشور از دست برود ولي شاهد پيروزي و كاميابي لطفعليﺧان نباشند« )دوسرسو(١٣٤ :١٣٦٤،
بنابراين حدس اينكه گروه مخالف براي براندازي گروه حاكم دست به هركاري ﺧواهند زد سخت نيست.
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نيست .به واقع »درد بيﺧبري از اوضاع عالم و مصالح عالي ملي به مرتبهاي رسيده بود كه درماني جز
آﺧر الدواي داغ كردن بر آن متصور نبود« )طباطبايي ،١٣٨٤،ج .(٨٣ :١
در رأس گروه مخالف درباري سه نفر قرار داشتند؛ قورچيباشي ،ملاباشي و حكيمباشي .يك
شخصيت نظامي ،يك شخصيت روحاني و در نهايت پزشكي درباري كه معلوم نيست چگونه تا اين حد
نفوذ پيدا كرده است .البته با توجه به ضعف پادشاه و در هم ريختگي دربار امكان داشت هركسي از
كمترين به بالاترين برسد» .دربار شاه حسين سرچشمه بدبختيهاي ايران بود« )اوتر.(١٠٥ :١٣٦٣،
اﺧتلافات ميان اعتمادالدوله و قورچيباشي در حد اعلا بود »هر تدبيري كه وزير مينمود قورچيباشي
نقيض آنرا ميگرفت و آنﭽه قورچيباشي ممهد مينمود وزير ﺧلاف آنرا صواب ميشمرد«
)مرعشيصفوي (٤٨ :١٣٦٢ ،اين اﺧتلافات سبب اﺧتلال در دربار شده بود .در ﺧارج از دربار نيز اعمال
ﺧلاف منافع گروه درباري ،كه از سپهسالار سر زده بود و همﭽنين نگراني گروه مخالف درباري از
موفقيتهاي احتمالي لطفعليﺧان در مواجه با افغانها سبب شد تا عزم اين گروه براي دفع او جزم شود .با
وجود پشتيبان قدرتمندي مانند اعتمادالدوله اين امر ميسر نبود .بنابراين گروه مخالف درباري در پي
ﺧشكاندن چشمه قدرت لزگيها يعني اعتمادالدوله برآمدند .اعتمادالدوله علاوه بر نفوذ در منصب
سپهسالاري در منصب تفنگﭽيآقاسي نيز نفوذ داشت .تفنگﭽيآقاسي از هواداران او محسوب ميشد.
رستمﺧان قوللرآقاسي برادر وﺧتانگ حاكم گرجستان ،نيز داماد اعتمادالدوله بود .اما ظاهر ًا ميان آن دو
با وجود نسبت فاميلي رابطه گرمي برقرار نبود و حتي برﺧي او را از مخالفان اعتمادالدوله به شمار
آوردهاند )تجلي بخش .(١٢ :١٣٦٤،با توجه به اينكه بعد از عزل اعتمادالدوله ،قوللرآقاسي در منصب ﺧود
باقي ماند اين ظن كه وي نيز از مخالفان پدر زن ﺧود بوده است تقويت ميشود )البته عدم عزل
قوللرآقاسي ميتواند از ترس گروه درباري از برادر او وﺧتانگ حاكم گرجستان نيز باشد( .فتحعليﺧان
داغستاني از جمله معدود شخصيتهاي تقريباً كاردان اواﺧر صفويان محسوب ميشد .وي از نظاميان
سابق بوده كه حالا در جامه اعتمادالدولگي بود .قضاوت منابع در مورد او متفاوت است .عدهاي او را
عامل همه بدبختيهاي صفويان دانستهاند .نگارنده وقايعالسنين از جمله مخالفان جدي اعتمادالدوله بوده
و تمامي اقدامات او را با ديده ﺧيانت نگريسته است .در متن مكافاتنامه نيز به همين صورت داغستاني
شماتت شده است .شعري در مورد او چنين آورده است:
ز املاك و اسباب و نقد و عيار  /زﺧيل و بغال و بعير و حمار
به هر صيغه از هركه در هر كجا  /كه بودش گمان كرد اﺧذ از جفا
)جعفريان(١٢٥ :١٣٧٢،
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دليل مخالفت اين طيف ميتواند معلوم باشد .همانگونه كه اشاره شد داغستاني سني مذهب بود و
طيف وابسته به ملاباشي به شدت با او مخالف بودند .صاحب مكافاتنامه و ﺧاتون آبادي نيز از
وابستگان به دستگاه ملاباشي بودند بنابراين ميتوان نتيجه گرفت قضاوت آنها از روي غرض و ناشي از
پيش داوري بوده است .از منابع داﺧلي كه به طرفداري از داغستاني پرداﺧته ،مرعشيصفوي است .او
آورده كه فتحعليﺧان »نسبت بامراي ديگر كه فساد امزجه آنها از حد اعتدال بدر رفته بود بالنسبه در
تدبير و كارداني كمال امتياز داشت« )مرعشيصفوي (٤٨ :١٣٦٢ ،مورﺧان غيرايراني معاصر فتحعليﺧان
نيز از كارداني او سخن به ميان آوردهاند .در مجموع وي از افراد كاردان دربار شاه سلطان حسين بود اما
برداشتن هر شخصي در دربار شاه سلطان حسين كار سهلي بود .بنابر همين اصل مخالفان طرح
بركناري او را ريختند .منابع چگونگي ماجراي توطئه را تقريباً يكسان نقل كردهاند .حكيمباشي و
ملاباشي يك شب سراسيمه به سراپرده شاه شتافتند و در حاليكه او در ﺧواب بود به او گفتند كه فتحعلي
فتحعلي داغستاني با سه هزار كُرد ميﺧواهد به دربار حمله و شاه را بركنار كند .نامهاي جعلي با مهر
اعتمادالدوله كه براي سران كُرد نوشته بود را نشان شاه دادند .شاه بياراده كه تازه از ﺧواب بيدار شده
بود ،ترس بر او مستولي شده و شواهد را نيز بر صحت ماجرا ميديد ،فور ًا دستور تشكيل شورايي داد.
اين شورا از درباريان و ﺧواجگان كه همگي دشمنان اعتمادالدوله محسوب ميشدند تشكيل شد .در اين
شورا ابتدا قرار شد اعتمادالدوله به قتل برسد اما ظاهراً درباريان جهت اﺧذ اموال او برنامه داشتند و
فرمان نابينا كردن او را گرفتند )كروسينسكي .٤٦-٤٧ :١٣٦٣ ،آصف .٩١-٩٢ :٢٥٣٧ ،دوسرسو:١٣٦٤،
 .(١٣٥-١٣٦ملاباشي و بنابر روايتي ديگر پسرش با دستان ﺧويش چشم وزير را از حدقه بيرون كشيد
)مرعشيصفوي .(٥٠ :١٣٦٢ ،دامنه دستگيريها و كشتارها توسعه يافت» .تفنگﭽيباشي ،صاحب رقم او،
ميرزا رفيعا و پسرانش« همگي دستگير شدند )فلور .(٣٨ :١٣٦٥،اعتمادالدوله سمت ﺧود را از دست داد و
سر دسته كودتاچيان يعني قورچيباشي به جايگاه صدراعظمي تكيه زد .اما مسئله به همين جا ﺧتم
نميشد درباريان هنوز به مقصود كامل ﺧود نرسيده بودند .لطفعليﺧان سپهسالار با نيرويي برگزيده در
شيراز بوده و امكان داشت با آگاهي از اين مسئله براي درباريان ﺧطرساز شود .ضمن آنكه يكي از
اهداف كودتاگران براندازي لطفعليﺧان بود .نامهاي به حاكم شيراز نوشتند كه او را دستگير كند.
لطفعليﺧان را به بهانه آنكه قصد مشاوره با او دارند ،به مقر حكومت حاكم شيراز فراﺧواندند .سپهسالار
بيﺧبر از همه جا به آنجا رفت و دستگير شده به اصفهان فرستاده شد .بنابر دستور دولت جديد جمعي
به استقبال او رفتند اين گروه دستور داشتند كه با كمال اهانت با او برﺧورد كنند »محصلان امر مذكور
در قريه ايزدﺧواست كه چهار منزلي اصفهان است بلطف عليخان رسيده حسب الامر دست او را بسته و
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سر او را شكسته و دو شاﺧه نموده باصفهان رسانيدند و بر طبق ﺧواهش امر ا و را ملبس بلباس نسوان
نموده بر گاوي واژگون سوار كرده دم گاو را بدست او داده بودند و لوطيان شهر استقبال او كرده و چند
سگي را بهيئت كتل اسب پيش پيش او ميكشيدند و از اطراف و جوانب قضا و لعنت و اهانت بينهايت
نموده او را حبس نمودند« )مرعشيصفوي (٥٠ :١٣٦٢،وي سپس به زندان افكنده شد اما به لحاظ
جسماني به او آسيبي نرساندند »علت اين رفتار بالنسبه ملايم آن بود كه شاه نسبت به اصالت توطئه
اظهار بدگماني ميكرد)«.لكهارت (١٤٠ :١٣٦٤،به هر روي اين عاقبت سپهسالاري بود كه اميد آن
ميرفت از ﺧطر غلزائيها جلوگيري كند.
دستگيري سپهسالار عواقب ناگواري براي صفويان داشت .سپاهي منظم كه سپهسالار بنابر گواهي
منابع جمع كرده بود ،طبيعتاً با ديدن وضعيت موجود پراكنده ميشدند »زيرا ﺧانها و اشرافي كه
فرماندهي دستههاي مختلف لشكر را به عهده داشتند از بيم آنكه مبادا به سبب نهب و غارتي كه در
كرمان كرده بودند به محاكمه ﺧوانده شوند ،به املاك ﺧود بازگشتند ،به طوري كه از سپاه گران او كه
مايه امنيت ايران بود ظرف چند روز جز توپها و مهمات و آذوقه چيزي بر جاي نماند« )هنوي:١٣٦٧،
 (٦٥به واقع آنيترين و شايد مهمترين عاقبت دستگيري سپهسالار را بايد پراكنده شدن سپاه او دانست.
دوسرسو معتقد است كه اين سپاه بهترين سپاهي بود كه ايران مدتها بود چنين سپاهي نديده بود
)دوسرسو .(١٥٥ :١٣٦٤،ظاهر ًا اين سپاه به دليل اقدامات لطفعلي ﺧان در جهت تأمين مالي آنها ،به او
علاقه زيادي داشتند و اين امر نيز مدتها بود براي فرماندهان نظامي قشون ايران پديد نيامده بود.
درباريان از اين مسئله نيز اطلاع داشتند ،بنابراين علاوه بر دستگيري سپهسالار قشون وفادار به او را نيز
به نوعي پراكنده كردند .دومين پيامد دستگيري سپهسالار در قندهار رخ داد .آنجا افاغنه با شنيدن اين
اﺧبار اظهار ﺧرسندي كردند »محمود در يك لحظه از ترس و نگراني بسيار بزرگ و حتي حالت نااميدي
كامل بيرون آمد و وارد اميدواري و امنيت مطلق گرديد) «.دوسرسو (١٦٥ :١٣٦٤،قطع ًا رسيدن اين ﺧبر
به قندهار باعث ميشد تا افاغنه به عمق اﺧتلافات در دربار صفويان پي ببرند .آنها متوجه شده بودند
كه اﺧتلافات به حدي رسيده كه سپاهي منظم و احتمالاً وفادار كه جمع شده به راحتي متلاشي شده بود.
افغانها كه قدرت دفاعي ناقص صفويان را در حمله به كرمان مشاهده كرده بودند ،ابهت دربار اصفهان
را نيز پوشالي يافتند .دربار چنان سرگرم تعارضات دروني ﺧود بود كه وقت فكر كردن به محمود را
نداشت .بنابراين دومين پيامد بركناري سپهسالار ايجاد انگيزه و اميدواري در بين افاغنه بود.
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پس از مدتي كه از كودتا گذشت ،شاه نيز حالت عادي به ﺧود گرفت و ﺧبري از كردهايي كه
كودتاگران گفته بودند نشد ،اصل توطئه مورد شك شاه قرار گرفت .فتحعلي ﺧان كه اكنون نابينا شده
بود ديگر اميدي به بازگشت او نبود .با اين وجود شاه دادگاهي ترتيب داد و داغستاني به ﺧوبي از ﺧود
دفاع نمود و تقريب ًا بيگناهي ﺧود را ثابت نمود .دوسرسو شرحي از اين دادگاه را بيان ميكند
)دوسرسو ١٣٩ :١٣٦٤،تا  .(١٤٦اين دفاعيات نتوانست براي او كارساز شود كار از كار گذشته و گروه
مخالف درباري قدرت را تصاحب كرده بود .شاه آنﭽنان ناتوان بود كه نتوانست با وجود مسلم شدن
جعلي بودن توطئه ،با كودتاگران مقابله كند .نفوذ گروههاي مختلف بر شاه ناتوان سبب سلب هرگونه
اﺧتياري از او شده بود .بدون شك برداشته شدن وزيري لايق مانند داغستاني نيز همانند برداشته شدن
سپهسالار عواقب ناگواري داشت .برداشته شدن او »به معناي قرباني كردن مصالح كشور در مسلخ منافع
ﺧصوصي و فرقهاي بود ،اما درك اين نكته ظريف ،نيازمند وجود نظريهاي منسجم درباره مصالح
عمومي و لاجرم ،مصالح عالي ملي بود كه از سدههاي پيشين در قلمرو نظر در ايران غيرممكن شده
بود)«.طباطبايي ،١٣٨٤ ،ج .(٨٣ :١
محمدقليﺧان شاملو كه منصب قورچيباشي را داشت و كودتاگر اصلي بود بر مقام اعتمادالدولگي
تكيه زد .يكي از ﺧاندان زنگنه به نام شيخعليﺧان زنگنه به مقام قورچيباشيگري رسيد .در اين
كشاكش سياسي ائتلاف تركان و تاجيكان كه متشكل از قورچيباشي ،حكيمباشي و ملاباشي بود ،در
برابر نيروهاي بركشيده عهد شاه عباس اول يعني نيروي سوم قرار گرفت .داستاني كه از زمان شاهصفي
به شكل جدي آغاز شده و نيروهاي ترك و تاجيك معمولاً ائتلاف ضد نيروي سومي را تشكيل ميدادند.
ميدادند .در دوران گذشته به سبب وابستگي و وفاداري نيروي سوميها به شاه معمولاً شاهان صفوي
تمايل به حمايت از آنها داشتند .در اين كشاكش ،شاه سلطان حسين بيطرفي ﺧطرناكي و به واقع به
ضرر نيروي سوم اتخاذ كرده بود .اين مسئله علاوه بر ضعف شخصيتي شاه متأﺧر صفويان نسبت به
ديگر شاهان صفوي ميتواند حاكي از قدرتمندتر شدن تركان و تاجيكان نيز باشد .ﺧصوص ًا تاجيكان كه
اين بار در رداي روحانيت و ملاباشيها قد علم كرده بودند و اتفاق ًا شاه سلطان حسين يا به قول برﺧيها
ملاحسين علاقهاي به اين طيف نيز نشان ميداد .نكته ديگري كه در اين رقابت درباري قابل ذكر است،
است ،دﺧالت گسترده نظاميان در سياست ميباشد .محمدقليﺧان قورچيباشي عليه دولت حاكم كودتا
ميكند و ﺧود اعتمادالدوله ميشود .پيش از آن نيز فتحعليﺧان داغستاني از همين مسير اعتمادالدوله
شده بود و قبلتر ازاو شاهقليﺧان نيز به همين شيوه .به واقع سه اعتمادالدوله آﺧر هرسه نظامي بودند.
چگونه است در حاليكه كشور در حالت جنگي بود اين صاحب منصان نتوانستند از فن و تخصص ﺧود
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استفاده نمايند و آن را از ورطه سقوط نجات دهند؟ در پاسخ بايد گفت اولين مسئله حائز اهميت آن
است كه همين نظاميان گرچه در رأس مناصب نظامي بودند اما از نظاميان جنگ نديده محسوب
ميشدند و فقط عنوان و اسمي را يدك ميكشيدند و در زمينه تخصصي ﺧود در پايينترين مرتبه قرار
داشتند .دومين مسئله آنكه اين صاحبمنصبان كه بر مقام اعتمادالدولگي تكيه ميزدند با استفاده از
يكسري دسيسه چينيها و توطئهها موفق به اين امر شده بودند .لاجرم كسي كه با توطئه روي كار بيايد
بيايد عدهاي مخالف را ﺧواهد داشت و آن مخالفان پياپي كارشكني ميكردند و مانع از موفقيت
اعتمادالدوله ميشدند .شاه نيز توان آن را نداشت كه توطئهگر را از غير توطئهگر تشخيص دهد و حتي
اگر تشخيص ميداد توان مقابله با توطئه گران را نداشت و به واقع ﺧود را به نديدن ميزد .مورد بعدي
رواج فرهنگ منفعتطلبي در بين درباريان از اعتماد الدوله تا كمترين مناصب بود» .در اين دوره نفع
شخصي صاحبان قدرت بر منافع كشور غلبه كرده بود .حكام ايالات به بهرهكشي از ساكنان مشغول
بودند و درباريان ﺧودپسند بدون توجه به ﺧطري كه آنان را تهديد ميكرد به كار ﺧود ميپرداﺧتند«
)صفت گل (٩٢ :١٣٨٨،اين ﺧصيصه هر شخص كارداني را با مشكل مواجه ميكرد .حرص و طمع
درباريان سير نشدني بود .به هر حال محمدقليﺧان و طيف وابسته به او قدرت را در اﺧتيار گرفتند و
حال آنها با مهمترين مسئلهاي كه مواجه بودند ،شورش غلزائيها بود كه ميبايست براي آن راه چارهاي
انديشيده ميشد.
نتيجﻪ
روزگار شاه سلطان حسين صفوي دوران اوج دسيسهها و رقابتهاي گروههاي مختلف درباري در
جهت كسب قدرت بيشتر بود به نحوي كه اين رقابتها در نهايت منجر به سقوط سلسله ريشهدار
صفويان شد .فتحعليﺧان داغستاني گرچه صدراعظمي كاردان بود اما او نيز با استفاده از اين
دسيسهچينيها و رقابتها موفق به كسب قدرت شد .مردم اصفهان بر اثر قحطي نان به ﺧيابان ريختند
و در ميدان شاه شعارهايي سردادند كه برﺧي از اين شعارها مستقيم ًا شاه را هدف قرار ميداد.
فتحعليخان داغستاني كه از سوي شاه مأمور رسيدگي به اين مشكل شد از آن به نفع ﺧودش بهره
برداري سياسي نمود و توانست رقيب ﺧود )شاهقلي زنگنه( را از عرصه رقابت ﺧارج نموده و بر مسند
وزارت تكيه زند .در دوران وزارت فتحعليﺧان به جاي آنكه وي توان ﺧود را براي رهايي كشور از
دوبحران سياسي )حمله افغانها( و اقتصادي )كمبود نان و موارد ديگر( بگذارد ،مجبور شد فكر ﺧود را

تحليلي بر نقش رقابتهاي درباري ،در برآمدن و افول فتحعليخان داغستاني

١٧٥

مصروف چگونگي مقابله با دشمنان داﺧلي )درباري( و رقابتهاي كند .براي نيل به اين هدف مناصب
مهم را ميان ﺧويشاوندان ﺧود تقسيم نمود .او به ﺧوبي ميدانست كه گروههاي درباري رقيب در اولين
فرصت زيرپاي او را ﺧالي ﺧواهند كرد و با اين كار سعي در آن داشت تا به محرمان ﺧود متكي باشد.
اما همين كار او سبب ايجاد حس رقابت و حسادت شديدتر شد .اقدامات نابخردانه لطفعلي ﺧان برادرزاده
برادرزاده داغستاني در كرمان و شيراز هم سبب نارضايتي بيشتر مردم از حكومت و هم سبب نارضايتي
گروههاي ناراضي درباري شد .درباريان اقدامات لطفعلي ﺧان را ناشي از اتكاي وي بهقدرت عمويش در
دربار ميدانستند و به فكر افتادند به هرنحوي شده )حتي با حمايت از يك حمله ﺧارجي( آنها را از
ميان بردارند .اعتمادالدولگي فتحعليخان فرصت مناسبي بود تا شاه با استفاده از كارداني وي و همﭽنين
نيروهاي نظ امي لزگي ،مانع از سقوط صفويان شود اما سستي اراده شاه و بالا بودن ميزان توطئهها در
دربار ،مانع از اين امر شد.
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