سازوکار تشکیالت دیوانی در دوران وزارت میرزا طالبخان اردوبادی



محسن بهرامنژاد
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چکیده
میرزا طالبخان اردوبادی ،یکی از چهرههای سیاسی و دیوانی عصر صفویه است که در
زمان شاهعباس اول و شاهصفی به مقام وزارت عظمی منصوب شد .شواهد و مستنندات
تاریخی ،حاکی از آن است که دستنااه دیتوانی در دوران وزارت او ،بته لاتام متالی و
نظارت بر عملکرد کارگزاران ،دچار آشفنای شد؛ تا جائیکه این شرایط ،در دور نخست،
منجر به عزل او از منصب وزارت ،و در مرحلۀ دوم ،منجر به قنل او  -توسط شاهصفی-
گردید .پژوهش حاضر ،حول ماور این پرسش سامانیافنه است که :شرایط اجنمتاعی و
سیاستتی دوران حیتتات میتترزا طالتتب ختتان ،چتته ت ت ثیری در شتتکلگیری شخصتتیت و
فعالیتهای او در مسند وزارت داشت؟ یافنههای تاقیق ،نشان میدهد کته طالبختان،
فاقد هرگونه اسنعداد کافی و شایسنای الزم برای احراز مقام وزارت بود .امتا ارتقتاو وی
به وزارت ،صرفنظر از نسبنی که با خاندان خواجه نصتیرالدین طوستی و وزیتر بزرگتی
چون میرزا حاتم بیگ داشت؛ بیشنر ،من ثر از شرایطی بود که زمامدارانی با خصوصتیات
فکری شاهعباس اول و شاهصفی ،در آن حکمفرما بودند.
کلید واژگان
میرزا طالبخان ،شاهعباس اول ،شاهصفی اول ،وزارت.

مقدمه
* این اثر ،با استفاده از اعتبار پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،بـه شـماره 385012-1391مـررد ممایـ
قرار گرفته اس .
 .1استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ،گروه تاریخ ،قزوین ،ایران bahramnejad1345@yahoo.com
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در دوران صفری ،عرصه ظهرر چهرههای متعـددی بـرد .ایـن شخصـی ها ،بـه لحـا
اجتماعی ،عمرماً از میان دیرانسـاالران ایرانـی ،طبقـ نرپـای مـیهبی ،امیـران طرائـ
قزلباش و یا از میان منسربان خانرادۀ سلطنتی برگزیده میشـدند ( .)floor, 2001:34ایـن
تنرع طبقاتی ،نه تنها بیانگر تمایز منص

وزارت در دوران صفری با دورانهای پـیش از

خرد -در ایران -برد ،بلکه نشانگر این واقعی

مهم نیز برد که وزارت ،در همسـرئی بـا

تغییرات اجتماعی و سیاسی زمان خرد ،شرایط جدیدی را تجربه میکرد .بـا ایـن مـال،
باید اذعان داش

که شرایط میکرر ،هیچگاه ،سب

تغییر بنیادی در سـازوکارهای اداری

و اجرایی دستگاه وزارت نگردید؛ بلکه همچنان با مفظ ویژگیهای ساختار سـنتی ،بـه
میات خرد ادامه داد .بی شک ،آنچه مرج

پایداری این ساختار گردید ،پیرستگی عقب

آن با عناصر ایرانی برد .همین امتیاز ویژه ،باعث شد تا همراره دیرانساالران ایرانـی ،در
رقاب

با نمایندگان طبقات مررد اشاره ،در بیشتر دوران صفری ،پیـروز میـدان بـرده ،و

هم چرن ادوار گیشته ،منص

وزارت را در انحصار خرد داشته باشند.

از جمله خانرادههای ایرانی ،کـه در مقـام وزارت صـفریان ،شـهرت یافـ  ،خانـدان
اردوبــادی اسـ  .از میــان ایــن خانــدان شــیعی ،کــه نسبشــان بــه خراجــه نصــیرالدین
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

طرسی(مترفی672ق ) .میرسد ،تا قرن یازدهم هجری ،تنها دو شخصی
دو دورۀ مترالی ،به منص

بردنـد کـه در

وزارت نائل آمدند .نخستین آنها ،میرزا ماتم بیگ ،نام داش

و در زمان پنجمین پادشاه صفری - ،شاهعباس اول  -نزدیک بـه بیسـ

سـال (-1019

1000ق ) .عهدهدار مقام وزارت برد .دوم؛ میرزا طال خان ،پسر بزرگ میرزا ماتم بیگ،
برد که در دو مقطع تاریخی -ابتدا پس از مرگ پـدرش در همـان دورۀ شـاهعباس اول،
بین سـالهای1019-1030ق .و سـسس در عصـر ششـمین زمـامدار صـفری ،شاهصـفی
(1052-1038ق ) .و در فاصل 1041-1044ق .به مدت دو سال و نیم -منصـ
را بر عهده گرف  .این پدر و پسر ،جمعاً ،نزدیک به سی و سه سال ،مدیری

وزارت
تشکیالت

دیرانی صفریان را در اختیار خرد داشتند و از این جهـ  ،خـانرادهای ممتـاز در تـاریخ
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وزرات این دوره بشمار میآیند.
ارزیابی شخصی

و عملکرد میرزا طال خـان در دوران وزارت دو پادشـاه صـفری،
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وزارت ،به عنران یکی از ارکان مهم نظام مکرمتی ،در فرایند پرفـراز و نشـی

خـرد

اجتمــاعی و سیاســی دوران میــات میــرزا طال خــان ،بــر شــکلگیری شخصــی

و

فعالی های او در مسند وزارت اس  .چنین مینماید که تجلی نام شخصی ها در مرزۀ
تاریخ گیشته ،تنها مرلرد نبرغ و استعدادهای ذاتی و شخصی آنها نبرده اسـ  ،بلکـه تـا
اندازۀ قابلترجهی به اندیشه و طرز فکر زمامداران سیاسی نیزبستگی داشته اس  .بر این
مبنا ،گاه زمامداران صفری به واسط اماط مطلق خرد بر نهادهای مکـرمتی ،ضـرورتی
نمیدیدند تا چهرههای کارآمدی جه

تصدی نهادهای اداری جامعه ،نظیر نهـاد وزارت

برگزینند؛ متی اگر این شیره ،پیامدهای جبرانناپییری را بـه همـراه مـیآورد .از سـری
دیگر ،در فرایند تاریخی استبداد شاهی صفریه ،آنگاه کـه قـدرت در اختیـار زمـامداری
بیتجربه و معارض با شرایط پیشین قرار میگرف  ،گاه ،وزارت در همسرئی با فضـای
قدرت و اختیارات خرد را در مسیر مطامع شخصی و فرص سـازی بـرای سرءاسـتفادۀ
اطرافیان ،و درنهای  ،تخری

و یا تضعی

نهاد دیرانساالری سرق میداد.

در نگاه نخس  ،شاهعباس اول مصداق واقعی چنین زمـامدارانی و میـرزا طال خـان
نیز نمرنهای از این نرع وزیران به شمار میآمدند .بیشک ،آن فرمانروای زیـر  ،میـرزا
طال خان را  -که نخستین روزهای جـرانی خـرد را تجربـه میکـرد و تـا آن زمـان در
عرص نظام دیرانی هرگز مجالی برای تجربـهآمرزی و آگاهییـابی از فنـرن ادارۀ کـالن
مکرم

بدس

نیاورده برد -ناآگاهانه به مقام وزارت دیران اعلـی برنگزیـد .بلکـه بـه

گمان قـری ،زمـامدار صـفری چنـین میاندیشـید کـه مضـرر چنـین وزیـری در رأس
تشکیالت مکرمتی ،برای پاسداش

مریم اقتدار مطلق پادشاهی ،بهتر از وزیـری اسـ

که از ترانمندی بیشتری در امرر اجرایی برخرردار باشد اما با رومیه ماجراجریی ،هرس
قدرت را در سر بسروراند .پیداس

که بـه گـاه لـزوم ،برکنـار نمـردن وزیـر ضـعی

و

بیکفای  ،آسانتر و کمهزینهتر از وزیر متنفی و مقتدر خراهد برد.

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

غال  ،به فردی با همان خصرصیات سـسرده میشـد ،و وزیـر نیـز در چنـین شـرایطی،

اگرچه میراث باقی مانده از دوران وزارت ده سال میرزا طال خان ،در منابع صـفری،
بازتاب کمرنگی یافته اس  ،اما بر همیناساس ،میتـران گمانـهزنی کـرد کـه در دوران
وزارت او ،هیچگرنه اتفاق مثب
ضع

و مهمیروی نداده اسـ  .ایـن مطلـ  ،بـر نـاترانی و

او گراهی میدهد که به ناگزیر ،شاه را متقاعد کـرد تـا وی را از مقـامش برکنـار
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اساس این تحقیق را تشکیل میدهد .بر ایـن پایـه ،پرسـش اصـلی تحقیـق تأثیرشـرایط

گمنامی سقرط کرد .اما برای آن وزیر نگرن بخ  ،راه ترقی و پیشـرف  ،بـرای همیشـه
بسته نبرد و در آن نظام سیاسی و اجتماعی ،با خصرصی
داش

یاد شده ،ایـن امکـان وجـرد

تا کسانی همانند وی ،بار دیگر در صدر وزارت قرار گیرند .دقیقاً پـس از هشـ

سال از تاریخ برکناری او -که به عل

ناکارآمدی مدیریتی و افراط در میگسـاری اتفـاق

افتاد -در زمان شاهصفی ،دوبـاره بـه همـان مقـام برگزیـده شـد .منـابع تـاریخی عصـر
شاهصفی ،شراهدی که بر تغییر رفتار و یا ترانمندی میرزا طال خـان -بـه عنـران وزیـر
اعظــم در مــرزۀ مــدیری

و یــا تصــمیمگیریهای اداری دالل ـ

نمیدهند؛ بلکه گزارشهای مرجرد ،مبین آن اسـ

داشــته باشــد -ارائــه

کـه در فاصـل کرتـاه وزارت او در

زمان شاهصفی ،نظام مالیاتی دچار آشفتگی شد و سرءاستفادههای مالی در میـان بعضـی
مکام و کارگزاران مکرمتی رواج عـام یافـ ؛ تـا جـایی کـه اعتـراض دولـ مردان ،و
سرانجام شاه ،را برانگیخ  .میرزا طال خان ،تصرر میکرد که با اماطـهای کـه بـر شـاه
جران دارد ،میتراند بر این شکای ها غلبه کند؛ اما غافل از آن برد که شـاه جـران نیـز،
میراثدار نظامیآس

که شاهعباس اول از خرد به جای گیاشته بـرد؛ و پادشـاه در ایـن

نظام ،قطع نظر از شرایط سنی ،رفتارهای خردسرانه و متکبران وزیر و اطرافیـانی را کـه
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

قصد تحقیر و یا تضعی

او را داشتند ،برنمیتابید؛ چنان که ناباورانه؛ گرفتار تیغ پادشـاه

شد و به طرز فجیعی از میان رف .
پژوهش ماضر ،با چنین رویکردی به تجزیه و تحلیل شخصی

میـرزا طال خـان و

مرادث دو دورهآز وزارت او میپردازد؛ کاری که نسبتاً با دشراریهای بسـیاری همـراه
برد .زیرا در این باره ،منابع مرجرد ،اعم از تراریخ رسمی ،کت

تـیکره ،اسـناد دیـرانی،

مکتربات خصرصی ،سفرنامههای اروپایی و متی تحقیقات جدید ،گزارشهای پراکنـده
و آگاهیهای محدودی را در اختیار قرار میدهند؛ اطالعات ناقصی که تنها به بخشـی از
دوران زندگی میرزا طال خان منحصر نمیشرد ،بلکه در واقع ،هم مرامـل زنـدگی تـا
مرگ وی را پرشش میدهد .به طرری که بر پای آنها ،هرگز نمیتران سالشمار دقیـق و
به هم پیرستهای را از دوران میات او تنظیم و ارائه کرد .مطالبی که در پی خراهد آمـد،
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خرد گریای این واقعی
کرشیدهاس

غیر قابل انکار اس  .با وجرد این ،نگارنـده ،در ایـن نرشـتار،

بر اساس اطالعات مرجرد و در چهارچرب طرح و فرض میکرر ،تصـریر
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کند .او با رأی پادشاه به اوج عزت و اعتبار دس

یاف

و بـا رأی همـر نیـز بـه زاویـ

تبارشناسی :نیاکان و خانوادۀ میرزا طالبخان

میرزا طال خان ،فرزند ارشد میرزا ماتم بیگ اردوبادی ،از وزرای بـزرگ شـاهعباس
اول ،اس

که به نظامالملک ثانی شهرت داشـ  .1نسـ

او از جانـ

پـدر بـه خراجـه

نصیرالدین طرسـی میرسـید (ترکمـان22 /2 :1382 ،؛ ابرالمفـاخر )66-65 :1388 ،امـا
دقیقاً معلرم نیس

که به کدام یک از سه فرزند آن عالم فرهیخته نس

تاریخ ترلدش ،هیچ اطالعی در دس

نیس

در منابع صفری و کت

میبردهاس  .2از
تـیکره نیـز ،بـرای

تخمین سال ترلد و متی سنین عمـرش ،شـراهد کـافی وجـرد نـدارد .او ،هرچنـد کـه
به اردوبادی شهرت داش  ،اما به یقـین ،نمیتـران گفـ

کـه در اردوبـاد مترلـد شـده

اس  .بیشک ،شهرت وی به اردوبادی بیشتر متأثر از نسب

پدرش ،میـرزا مـاتم بیـگ

آنچه مسلم اس  ،نیاکان میرزا طال خان ،در اردوباد ،واقع در شمال رود ارس ساکن
برده ،و در میان اهالی آن والی  ،به طبقه یا سلسل نصیریه و نیـز در مـیه
تشیع شهرت داشتهاند .پس از تشکیل دول

شیعی صفری ،آفتاب اقبال و سـعادت ایـن

خانراده طلرع کرد و با ورود به تشکیالت اداری و دیرانی به تدریج از منص
اردوباد تا وزارت دیران اعلی ،مدارج پیشرف
فروپاشی دول

صفری ،از صام

داری ،بـه

و ترقی را پش

کالنتـری

سر نهادنـد و تقریبـاً ،تـا

منصبان بـزرگ آن بشـمار میآمدنـد 3.ملـک بهـرام،

 .1تعدادی از منابع که به شرح مال میرزا ماتم بیگ پرداختهاند بدین شرح اس ( :قمی-1086 ،1018 ،2 :1359 ،
1089 ،1078؛ افرشتهای نطنزی608 ،564 ،563 ،551 :1373 ،؛ ترکمان ،همـان454 ،439 ،437 ،419-421 /1:؛
همان828 ،723/2:؛ مـنجم یـزدی88 ،83 ،74 ،70 :1366 ،؛ جنابـدی709-711 :1378 ،؛ فخرالزمـان قزوینـی،
.)589-588: 1362
 .2خراجه نصیرالدین طرسی سه پسر داش به نامهای :صدرالدین علـی کـه فیلسـرم ،مـنجم و ریاضـیدان بـرد؛
اصیلالدین مسن اهل دانش و سیاس برد؛ و فخرالدین محمد ریاس امرر مرقرفات در زمان ایلخانان مغـرل
را به عهده داش  .نک( :مدرس رضری 86 :1370 ،و بعد) .نفیسـی مینریسـد کـه پسـر سـرم خراجـه نصـیر،
وجیهالدین یرس نام داش و در آذربایجان میزیس  .نک ( :نفیسی.)730/2 :1344 ،
 .3شاید بتران آخرین بازماندگان سلسل نصیریه را که در تراریخ رسمی عصر صفری به نام آنها اشاره شده ،چنین
معرفی کرد ،محمدابراهیم و پسرش محمدربیع نصیری .محمدابراهیم در سال1010ق .به مقـام مجلـس نریسـی
شاه سلطان مسین منصرب شد .او فرزند زینالعابدین نصیری ،منشیالممالک شاه سـلیمان و از نرادگـان میـرزا
عبدالحسین نصیری از عمرزادگان میرزا طال خان اس  .کتاب دسترر شهریاران که از مآخی مهم تاریخنگـاری


سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

برده اس .
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واقع بینانهای از شخصی

تاریخی میرزا طال خان ارائه نماید.

کرده برد ،نخستین فرد از این خانراده برد که در عهد شـاه اسـماعیل اول ،بـه کالنتـری
اردوباد منصرب شد و تا پایان میاتش در زمان شاه طهماسـ
آن مقام خدم
به هنگام بازگش

اول (984-930ق ،) .در

کرد .او ،سرانجام ،در زمان وزارت معصرم بیگ-در مـدود نردسـالگی،
از سفر مج و در راه شام -درگیش  .میرزا کافی نیز ،که پسر عمری

ملک بهرام برد ،معاصر با وی ،از منشـیان بـزرگ زمـان شـاه طهماسـ
میشد و چندین سال ،صام
ملک بهرام ،پنج پسر داش
هم رسانیدند .چنان که میر

مقام انشاء ممالک برد.

اول محسـرب

1

و هر کدام در قلمرو نظـام اداری ،شـهرت و آوازهای بـه
بیگ ،ابتدا منص

انشاء ،لشکرنریسـی ،و وزارت معصـرم

بیگ صفری را عهدهدار برد و سسس ،مجلس نریس دربار شاه طهماس

اول شد ،تـا آن

که در قم درگیش ؛ ادهم بیگ پسر ،دوم ملک بهرام ،در زمان شاه طهماس

اول ،ابتـدا

مسترفی شاهزاده مصطفی میرزا در شیراز برد و آنگاه ،وزیر سرکار شاهزاده شد .در عهد
سلطان محمدخدابنده (996-986ق ) .نیز ،کالنتر تبریز گردیـد و سـسس ،وزیـر سـرکار
علیقلی خان فتح اغلـی اسـتاجلر مـاکم تبریـز شـد و بـه دنبـال آن ،در آغـاز سـلطن
شاهعباس اول ،وزارت اسلمس خان تاتی اغلـی مهـردار را اختیـار نمـرد و عاقبـ  ،در
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

10

1010ق .در شیراز درگیش  .همچنین ،کالنتـری اردوبـاد ،وزارت دلـر بـرداق روملـر،
ماکم خری در زمان شاه طهماس

اول ،وزارت ولی خان افشار ،ماکم کرمان و سـسس

فرزندش بیکتـاش خـان در زمـان سـلطان محمدخدابنـده ،و مقـام مسـترفیالممالکی و
وزارت دیران اعلی(اعتمادالدوله) در زمان شاهعباس اول از جملـه مناصـبی هسـتند کـه
در سالهای پایانی دول صفری میباشـد منسـرب بـه محمـدابراهیم اسـ  .نـک( :نصـیری.)51-52 :1373 ،
محمدربیع در زمـان شـاه سـلیمان محـرر و نریسـندۀ سـرکار تفنگچیـان بـرده و در زمـان همـان پادشـاه بـین
سالهای1094-1098ق .به همراه هیأت نمایندگی ایران که با محمدمسین بیگ غالم سرکار خاصـه بـرد عـازم
سیام و دربا ر نرائی پادشاه آن سرزمین شد و مشاهدات سفر خرد را در کتابی تح عنران سفین سـلیمانی گـرد
آورد .نک( :محمدربیع .)4-8 :2536 ،برای آگاهی بیشتر از شخصی محمدربیع نصیری و اهمی کتاب سـفین
سلیمانی در خصرص تاریخ سیام ،نک:

)(Bahramnejad ,2010: 274-280; Rota,2010:71-84

 .1در یکی از مکاتی دیرانی از میرزا کافی به «منشاء فنرن کماالت االفضل ...الراق
العلرم و الحکم» یاد شده اس  .نک( :الری شیرازی.)192 :1389 ،

به زکاء الفطنـه علـی اقسـام
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پدربزرگ میرزا طال خان ،که در زمان مکرم

آق قریرنلرهـا امـرر دیـرانی را تجربـه

دادهاند .ابرتراب بیگ فرزند چهـارم ملـک بهـرام ابتـدا مسـترفی مشـهد در زمـان شـاه
طهماس

اول برد ،بعد در زمان شاه اسـماعیل دوم(986-984ق ) .وزیـر مرتضـی قلـی
ماکم مشهد شد ،و سرانجام در همانجا درگیش  .ابرطال

خان پرنا

پسر بهرام بیگ نیز ،ابتدا در عهد شاه اسماعیل دوم ،سم

بیـگ پنجمـین

استیفای علیقلی بیـگ شـاملر

و بیگلربیگی هرات را بر عهده گرف  ،و سرانجام ،در اوایل سلطن

شاهعباس اول و در

زمان محاصرۀ هرات ،ترسط عبداهللخان اوزبک کشته شد (ترکمان ،همـان،723-728/2:
.)805
صرمنظر از مطال

فرق ،که مبین گسترۀ نفرذ خانرادگی میرزا طال خان در ساختار

نظام دیرانساالری صفریان اس  ،خرد او نیز براسط ایجاد پیرنـد بـا خـانرادۀ متنفـیی
ساخ  .چنان که مشهرر اس  ،وی با دختر گنجعلی خـان مـاکم معـروم کرمـان -در
عهد شاهعباس اول -ازدواج کرد (ومید قزوینی285-286 :1383 ،؛ قزوینـی اصـفهانی،
261 :1382؛ باستانی پاریزی .)419 :1362 ،ماصل این ازدواج ،دقیقاً معلرم نیسـ ؛ امـا
ظاهراً میرزا طال خان ،صام
سرگیش

چند فرزند برده اس  .چنان که بیجن -صـام

کتـاب

رستم خان -در یکجا بدون آن که اسامی آنان را ذکـر کنـد ،بـه اوالد میـرزا

طال خان اشاره دارد ( .)Rota,2009:387البته این را هم میدانیم کـه میـرزا طال خـان،
دختری داش
برده اس

که در عقد ازدواج مسن بیگ -از یساوالن صحب  1در عهد شاهصـفی-

(ترکمان ،)144 :1317 ،و یا آن که اولئاریرس بدون ذکر نام به وجرد پسـری

منســرب بــه میــرزا طال خــان اشــاره میکنــد (اولئــاریرس .)731/2 :1369 ،همچنــین،
شخصی به نام محمدمؤمن بیگ با میرزا طال خان قراب
طال خان وزیر شاهصفی شد تحـ

ممایـ

سببی داشـ  ،و چـرن میـرزا

وی ،وزیـر دارالسـلطن اصـفهان گردیـد.

 .1میرزا سمیعا دربارۀ مقام یساول صحب چنین مینریسد « :و یساوالن صحب بـه غیـر از امـرزادۀ معتبـر دیگـر
کسی نبرده ،و در قدیم هش نه نفر بیشتر نبردهاند ،در مجلس خاص ایشـان بـه جـای ایشـیک آقاسـی باشـی
خدم  ،و در مجالس عام در برابر پادشاه ایستاده میشرند .و خدم مجلس را ایشـیک آقاسـیان مینماینـد ،و
همگی تابین ایشیک آقاسی باشی دیران اعلی ،و تصدیق مراج و خدم ایشان بـه عالیجـاه مشـارالیه متعلـق
اس » (سمیعا ،1368 ،ص27؛ مینررسکی ،1368 ،صص.)120-121

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

همچرن گنجعلیخان ،پایههای اجتماعی سلسل نصیریه را در آن روزگار ،مسـتحکم تـر
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مررخان به میرزا ماتم بیگ -پسر سرم ملـک بهـرام و پـدر میـرزا طال خـان -نسـب

قزوینی ،همان333:؛ قزوینی اصفهانی ،همان .)363:باستانی پاریزی ،بدون آن که سـندی
ارائه دهد ،مینریسد که :چرن میرزا طال خان به قتل رسید خانـدانش در اکنـام ایـران
نابرد شدند (باستانی پاریزی ،همان.)420:
خصایل و فضایل فرهنگی میرزا طالبخان

از میات علمی و مرامل تربیتی میرزا طال خان ،1اطـالع دقیقـی در دسـ

نیسـ .

متی نمیدانیم که استادان و معلمان نخستین وی چه کسـانی بردهانـد .در میـان شـراهد
مرجرد ،تنها نشانهای که در این خصرص ،یاف
آرای عباسی اس

میشرد ،گزارش نریسندۀ تـاریخ عـالم

که فقط در یک جا از معلم میرزا طال خان نام میبـرد .او مینریسـد

که میرمحمدمسین تفرشی 2که از سادات بزرگ تفرش اس
داش

و به فضل و کمال شـهرت

و در فـن انشاءنریسـی بسـیار ترانمنـد بـرد ،سـالها بـه تعلـیم و تربیـ

طال خان اشتغال داش

میـرزا

(ترکمان .)756/2 :1382 ،از این معلم و منشی شاعر پیشه -که

در عهد شاهعباس اول و شاهصفی میزیس  -مکترباتی بـه جـا مانـده کـه تعـداد قابـل
ترجهی از آنها ،نرشتههای معلم به شاگردش -میرزا طال خان -اس

که هم بـه جهـ

سطح ارتباط میان آن دو ،و هم براسط ترصیههای اخالقیای کـه اسـتاد بـه شـاگردش
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

نمرده اس  ،اهمی

قابل تـرجهی دارنـد (تفرشـی ،برگهـای37ب40-الـ 41 ،الـ -

43ب49 ،ب51-ال ).

3

با این مال ،تنها معیارهایی که تا میتـران بـه کمـک آنهـا میـزان پیشـرف

علمـی و

جایگاه فرهنگی میرزا طال خان ،در طـرل دوران میـاتش ،را مـررد ارزیـابی قـرار داد،
تعابیر منشیانهای اس
 .1برخی از منابع ،او را ابرطال

که گاه ،تاریخنریسان و شاعران صفری در مدح او بکـار بردهانـد؛
خان نامیده اند.بنگرید بـه (:ترکمـان807/2 :1382 ،؛ تفرشـی ،بـرگ73ب؛ ومیـد

قزوینی ،همان)195 :

12

 .2دربارۀ شرح مـال میرمحمدمسـین تفرشـی ،نـک( :محسـن بهـرام نـژاد « :منشـآت میرمحمدمسـین تفرشـی:
کندوکاوی در زندگانی فرهنگی و دیرانی او » ،فصـلنام آئینـ میـراث ،سـال ششـم ،شـمارۀ چهـارم ،زمسـتان
(1387پیاپی  ،)43صص.)93-125
 .3در نسخ چاپی روضهالصفریه نام میرزا طال خان به اشتباه میرزا طاهر خان آمده اس  .نک( :جنابـدی:1378 ،
.)818
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محمد مؤمنبیگ پیش از این ،وزیر گنجعلی خان -مـاکم کرمـان -بـرد اسـ

(ومیـد

اس ؛ و نیز اشعار کرتاهی اس

که گاه از تراوشات ذهنی او برشمردهاند .بـر پایـ ایـن

گفتار ،مررخی همانند اسکندربیگ ترکمان ،او را در فنرن فضایل و کماالت علمی ،برتر
از پدرش -میرزا مـاتم بیـگ -میشناسـد(ترکمان 807 ،727/2 :1382 ،و  ،)827و نیـز
مجمرعاً شانزده بی

از اشعار وی را در البالی ترضـیحات تـاریخی خـرد نقـل نمـرده

اس  .این اشعار که مادۀ تاریخ میباشند ،میرزا طال خان ،دو بی

آن را در مـرگ شـیخ

بهــایی -در ســال1030ق - .ســروده (همــان ،)968/2 :و هش ـ

آن را در زمــان

شاهصفی و در سال1043ق .به مناسب
قزوین و یک درگاه در جان

بی ـ

امداث خیابانی در شـمال عمـارت عالیقـاپری

شرقی همان بنا به نظم درآورده (همر128-129 :1317 ،؛

قزوینی اصفهانی ،همان ،)158-159:و نیز ششبی

دیگر را در همان سال ،بـه مناسـب

اهداء شمشیر امیرتیمرر گررکانی به شاهصفی از سری سرندو سلطان -از امرای تـابین
همان.)159-160:
میرزابیگ جنابدی اظهار میدارد که میـرزا طال خـان در دوران میـاتش ،در «کسـ
کمال و فضایل و علرم متداوله به قدر امکان کرشید[و] در علم سیاق و مساب و فنـرن
شعر و انشا ،از صامبان آن فن ،گری تفرق» را ربرد» (جنابدی ،همان .)818 :همچنـین،
ابرالمفاخرتفرشی ،ضمن آن که میرزا طال خان را نراب دانشمدار خطـاب نمـرده ،وی
را به جه

دیران شعر و منشآت و مقاالت نریسی ،سرآمد اقران و کسانی همانند ،شـیخ

ابرالفضل هندوستانی ،مریری ،مرالنا ظهرری ،مرالنـا شـرمالدین علـی یـزدی و شـیخ
فیضی هندوستانی برمیشمارد (ابرالمفاخر ،همان .)64-65:اما شـگف

ایـن کـه تـیکره

نریسان صفری ،به شرح خصرصیات و مقام شـاعری میـرزا طال خـان ،هـیچ تـرجهی
نکردهاند .صام

جهانآرای عباسی ،میرزا طال خان را بـه جهـ

منشی ،مسن صرت و استعداد ،سترده اسـ

نیـک ذاتـی ،بـزرگ

(ومیـد قزوینـی ،همـتن .)310:نریسـندۀ

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

امام قلی خان ماکم هرمرز -سـروده اسـ

(ترکمـان130 :1317 ،؛ قزوینـی اصـفهانی،

خلدبرین نیز ،با اقتباس از اسکندر بیگ ترکمان ،از سرودههای کرتاه میرزا طال خان بـه
بزرگی یاد میکند (قزوینی اصفهانی ،همان.)158-160:
الزم به ذکر اس

که از میان نامههایی که به میـرزا طال خـان منسـرب اسـ  ،تنهـا

دو فقرهآز آنها ،تـاکنرن شـناخته شـدهاند .نخسـتین نامـه ،در کتـاب جنگـی اسـ

کـه
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و یا آثاری اس

که به وی نسب

داده شده ،اما تاکنرن هیچ نشانی از آنها بدس

نیامـده

(جنــگ ،شــمارۀ ،8823برگهــای .)227-229دومــین انشــاء ،خطــاب بــه

نیســ

میرمحمدمسین تفرشی اس

که میرزا طال خان ،آن را به استادش -تفرشـی -نگاشـته،

و بر اساس آن ،علل عزل خرد را از وزارت شـاهعباس اول شـرح داده اسـ
برگهای73ب 75-ال ).

(تفرشـی،

1

دیباچهنریسی و مدمیهسرایی ،بـه نـام مفـاخر فرهنگـی و سیاسـی ،در همـ مقـاطع
تاریخی از سری نریسندگان و شاعران امری رایج برده اس  .از این منظر ،فضایل علمی
و جایگاه سیاسی میرزا طال خان نیز در مقام وزارت دو پادشاه صفری (شـاهعباس اول
و شاهصفی اول) ،از نگاه نریسندگان زمان خرد مخفـی نمانـده اسـ  .بـر ایـن اسـاس،
اسکندربیگ ترکمان ،در ابتدای صحیف دوم از کتاب تـاریخ عـالم آرای عباسـی ،اظهـار
میدارد که دیباچ همان کتاب را به نام او معنرن ساخته اس
این مطل
واقعی

(ترکمان.)379/1 :1382 ،

را در مرضع دیگری از این کتاب ،تکرار نمـرذه اسـ
این اس

که چنین شرمی در صحیف نخس

(همـان .)727/2 :امـا

کتاب مـیکرر ،نـه در چاپهـای

سنگی آن ،و نه در چاپهـای امـروزین کـه بـه اهتمـام ایـرج افشـار و محمداسـماعیل
رضرانی صررت گرفته ،دیده نمیشرد .به نظر میرسد کـه آن قسـم ها ،از نسـخههای
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

14

خطی مررد استفاده در چاپ افتادهاند.
محمدمعصرم اصفهانی نیز از ممـدومین میـرزا طال خـان بـرده و چنـان کـه خـرد
میگرید در مقصد سرم کتاب خالصهالسـیر ،بـاب مسـتقلی را بـه ذکـر خصرصـیات و
مناق

میرزا طال خان اختصاص داده اس  ،اما نسخ چاپی کتاب وی نیز که به اهتمـام

مرمرم ایرج افشار انتشار یافته ،خالی از چنین ترضیحاتی اسـ

(خـراجگی اصـفهانی،

.)128 :1368
 .1میرمحمدمسین تفرشی ،منشآت(مجمرعه) ،برگهای73ب 75-ال  .ثابتیان این نامـه را در کتـاب خـرد منتشـر
نمرده اس  .نک( :ثابتیان ،1343 ،صص.)364-366
 .1نگارنده تصرر میکرد که شاید نسخههای خطی تاریخ عالم آرای عباسی دارای اوصـام میـرزا طالـ خـان در
صحیف دوم کتاب با شد .به همین منظرر به عنران نمرنه دو نسخ خطی از کتاب میکرر و مرجـرد در کتابخانـه
مجلس را مررد مطالعه و بررسی قرار داد .اما قابل ذکر اس کـه آن نسـخهها نیـز فاقـد چنـین ترضـیحاتی در
وص صفات میرزا طال خان میباشند .نک( :تاریخ عـالم آرای عباسـی ،کتابخانـ مجلـس شـررای اسـالمی،
شمارههای  8706و . )8707
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در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران نگاهـداری میشـرد ،امـا مخاط نامـه دقیقـاً معلـرم

اس  .قصیدۀ او در این باره شامل سی و سه بی

کـه امتمـاالً ،آن را در ابتـدای

اسـ

وزارت میرزا طال خان -در زمان شاهصـفی -سـروده اسـ
 .)102-101همچنین ،محمد یرس

(مشـرقی طرسـی:1388 ،

واله قزوینی ،اظهار میدارد که در ذیل مدیق پنجم

تاریخ خلدبرین ،اشعاری را در مدح فضایل و خصرصـیات میـرزا طال خـان بـه نظـم
درآورده اس  .اما از آنجا که مدیق میکرر ،تاکنرن انتشار نیافته و دسترسـی بـه نسـخ
خطی آن نیز برای نگارنده میسر نشد ،لیا هیچگرنـه شـناختی از محتـرا و کیفیـ

ایـن

ابیات در اختیار نداریم (قزوینی اصفهانی ،همان.)320 :
الف :دوران وزارت میرزا طالبخان و اقدامات او در عهد شاهعباس اول
 .1علل انتخاب به مقام وزارت

سیاس  ،و یا مدیری
گرف

در بخش دیرانی ،به یک بـاره مـررد ترجـه شـاهعباس اول قـرار

و در ربیع االول سال1019ق - .بعد از مرگ پـدرش میـرزا مـاتم بیـگ -لبـاس

وزارت بر تن کرد و برای یک دهه ،در مسند امرر دیرانی نشس  .گفتنی اس

که میرزا

طال خان ،در شرایطی به آن مقام برگزیده شد که بـه تـازهگی سـنین جـرانی را تجربـه
میکرد .البته ،سن دقیق او به هنگام این رویداد ،دقیقـاً مشـخص نیسـ  ،امـا برخـی از
منابع ،شاید به کنایه از او به نام وزیری خردسال (ترکمـان ،)807/2 :1382 ،و مـردی در
آغاز جرانی (همر )143 :1317 ،و صغر سن نام بردهاند (جنابدی ،همان .)818:با وجـرد
این ،عقیدۀ اغل

تاریخنریسان صفری بر این واقعی

مبتنـی اسـ

کـه شـاهعباس اول،

بدون ترجه به شرایط سنی میرزا طال خان ،نخس  ،به پاس امترام از خـدمات دیـرین
سلسل نصیریه و نیز تالشهای بیس
جه

سال میرزا ماتم بیگ در مقام وزارت؛ سـسس بـه

فضایل و استعدادی که در میرزا طال خان سراغ داش

پدرش برتری داش  ،او را به وزارت گماش

و از این میث ،کامالً بـر

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

میرزا طال خان را باید از جمله رجالی برشمرد که بـدون تجربـه آمـرزی در قلمـرو

(ترکمان807/2 :1382 ،؛ ترکمـان:1317 ،

143؛ جنابدی .)818 :1378 ،اما به نظر میرسد که این مرضرع ،ارتباط بسیار زیـادی بـا
رومیه و تفکر شاهعباس اول در مرزۀ مکرمـ داری داشـته اسـ  .در مقیقـ  ،ایـن
پادشاه -که به افزایش و تمرکز اقتدار خریش میاندیشـید -بعـد از مـرگ میـرزا مـاتم

15
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از جمله شعرایی که به مدح میرزا طال خان پرداختـه ،میـرزا ملـک مشـرقی طرسـی

کهنه کاری همانند میرزا ماتمبیگ نیازی نمیدید .بر همـین اسـاس ،در فاصـل -1038
1019ق .سه وزیری که به نامهای میرزا طال خـان و سـلمان خـان اسـتاجلر و خلیفـه
سلطان ،در رأس نظام اداری قرار گرفتنـد ،هرگـز از شـأن و منزلـ
برخرردار نبردند.

میـرزا مـاتم بیـگ

1

 .2میرزا طالبخان و اصالح روش پرداخت مواجب و مرسوومات
مالزمان

ســخن گفــتن از فعالی هــای میــرزا طال خــان -در دوران وزارت شــاهعباس اول-
کار بسیار دشراری اس  .زیرا منابع تـاریخی ،هرگـز سالشـمار دقیقـی از کارهـایی کـه
میرزا طال خان در مدت ده سال وزارتـش انجـام داده اسـ  ،ارائـه نمیدهنـد .شـاید،
بتران گف
گزارشی اس

که ،نخستین روایتی که ناظر بر عملکرد میرزا طال خان در وزارت میباشد،
کـه مـنجم یـزدی بیـان نمـرده ،و چنـدان هـم اهمیـ

این روای  ،دالل

تـاریخی نـدارد.

بر آن دارد که شاهعباس اول ،در روز دوشنبه چهاردهم ربیـع اخخـر

سال1020ق .در باغ میشه اصفهان مضرر یاف

تا به امرر مـردم و خراسـتههای امیـران

و وزیران سرمد رسیدگی کند .میرزا طال خان نیز در این اجتماع ماضـر بـرد و نقـش
وی در این میان ،تنها آن برد که «عرایض عجـزه و مسـاکین» را در نـزد پادشـاه قرائـ
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

کند ،و شاهعباس اول نیز ،در مالی که با علما مشغرل صحب

و مــدد و دوا و مســتدعیات و جــراب معــامالت » را مــیداده اســ

(مــنجم یــزدی،

.)415-414 :1366
منابع صفری ،در باب فعالی های میرزا طال خان در فاصل سالهای1020-1026ق.
کامالً سکرت کردهاند .از اینرو ،پیرند دادن مـرادث ایـن سـالها بـا شخصـی
طال خان ،کار دشراری به نظر میرسد .وجرد این وضعی
دیرانی او ،این فرض را تقری

میـرزا

مبهم در زندگانی سیاسی و

میسازد کـه دسـتگاه وزارت صـفری ،پـس از دو دهـه

تالش در زمان میرزا ماتم بیگ ،شرایط سکرن و آرامیرا پش
16

میبـرد «جـراب فصـرل

سر مینهـاده اسـ  .در

 .1سلمان خان استاجلر بـین سـالهای1030-1033ق .و خلیفـه سـلطان نیـز در سـالهای1033-1041ق .وزارت
نمردند .نک( :ترکمان1013 ،966/2 :1382 ،؛ ترکمان90 :1317 ،؛ خراجگی اصفهانی ،همان.)127:
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بیگ ،برای گسترش نظارت مستقیم خرد در مرزۀ دیرانی ،دیگر به مضرر دولـ مردان

سامان یافته برد ،و او ترجیح میداد که شـکل و وضـعی

مرجـرد -بـدون هـیچ تغییـر

جدیدی که بخراهد آرامش و نشاط جـرانی وی را بـر هـم زنـد -مفـظ شـرد .همـین
امر ،جایگاه وی را در مقـام وزارت دولـ

صـفری ،تح الشـعاع قـرار داد و او را بـه

ماشی مرادث راند .البته ،نمیتران ایـن واقعیـ
بیتجربگی میرزا طال خان سب

را هـم نادیـده گرفـ

کـه جـرانی و

شده برد تا شاهعباس اول ،چندان به وزیرش اعتمادی

نکند و یا اگر واقعبینانهتر داوری کنـیم ،انتظـار زیـادی از وی در تکاپرهـای سیاسـی و
اداری نداشته اس .
بعد از این سالها ،نخستین گزارشی که مبین نقش میرزا طال خان در امرر دیرانی و
مالی اس

شـده ،اصـالماتی اسـ

و تنها ترسط اسکندربیگ ترکمان روای

کـه او در

مراج

و مرسرمات همه سال « عساکر منصررۀ مالزمان رکـاب اشـرم ،متـی شـاگرد

پیشگان عمله بیرتات » انجام داده اس  .آنچه مسلم اس  ،قبل از این تغییرات ،نظامیـان
و کارگران بیرتات ،مراج
مکانهای مختل

و مرسرمات همه سال آنها از سری دفتر و دیران مالی و در
میشد .این شیره ،مشکالتی را به همراه آورده برد .نخسـ

پرداخ

این که ،به هنگـام پرداخ هـای سـالیانه ،مراجعـات زیـادی بـه دیـران مـالی صـررت
میگرف ؛ دوم ،مراج
مرقع مراج

آنان هیچگاه به مرقع پرداخ

و مرسرمات ،دیرن دول

مراجع آنان به مکانهای مختلف

نمیشد؛ سرم ،عدم پرداخـ

به عساکر را افزایش داده برد .و در آخر ،اینکـه

برای دریاف

مراج

نبرد .از اینرو ،شاهعباس اول برای مل این معضل
برات

همهساله در پرداخ

معین و نزدیک به هر کس

و برای جل

خـرد ،خـالی از زممـ

هـم

به میرزا طال خان پیشنهاد داد کـه

کلی مطالبات سربازان از محل نقدینگی والیات پرداخ
مراج

بـه

رضـای

شرد ضمن آن که برای صـدور
افـراد و گروهـا ،محلهـای

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

سال1026ق .به امر شـاهعباس اول و بـه کمـک مسـترفیان ،در خصـرص نحـرۀ تعیـین

مد نظر قرار گیرد .میـرزا طال خـان ،بیدرنـگ ،مسـترفیان

مالی را در تبریز جمع کرد و آنها مرفق شدند پس از چهارماه تالش شـبانه روزی ،ایـن
17
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واقع ،میرزا طال خان جران ،خرد را میراث دار تشکیالتی میدید کـه از سـری پـدرش

چگــرنگی ایــن برنامــهریزی و ســاماندهی مــالی ،هیچگرنــه اطالعــاتی در اختیــار
قرار نمیدهند تا بتران در خصرص ترانمندی میـرزا طال خـان در رفـع ایـن نـراقص،
قضــاوت کــرد .امــا از کلیــات اختالفــات -کــه در ذیــل ،مــررد بررســی قــرار گرفتــه-
چنین استفاده میشرد که این اصالمات ،ظاهراً مشکالت دیگری را در پی داشته اسـ ؛
و همین سب

گردید تا مسترفیالممالک ،عملکرد مالی میرزا طال خان را مـررد انتقـاد

قرار دهد.
 .3علل اختالف میرزا طالبخان با قواموا محدود اصونهان
مستوف الددالک

محترای یک گزارش ،ماکی از آن اسـ

کـه میـرزا طال خـان در سـال1027ق .بـه

همراه شاهعباس اول در فرحآباد مازنـدران بسـر میبـرده اسـ  .در آنجـا ،میـان میـرزا
طال خان و قراما محمد اصفهانی -که سم

مسترفیالممالکی را به عهده داشـ  -بـر

سر مسائل مالی اختالم پیش آمد .این اختالم از آنجا ناشی شد کـه مسـترفیالممالک،
میرزا طال خان را به کرتاهی و تضییع امرال دیرانی متهم ساخ  .شاهعباس اول ،از این
مرضرع مطلع شد و دسترر داد که صـدور عظـام 2بـه سـرکاری کلبعلـی بیـگ یسـاول
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

صــحب

شــاملر ،بــه آن رســیدگی کننــد .آنهــا در فرحآبــاد ،دیــرانی تشــکیل دادنــد.

مسترفیالممالک در آن محل مضرر یاف

و به تفصیل ،به طرح دعاوی خرد علیه میرزا

طال خان پرداخ  .اما چرن رسم نبرد که اعتمادالدوله را بـه دیـران فراخراننـد ،لـیا از
میرزا طال خان خراستند که اظهارات خرد را در پاسخ بـه مـدعیات مسـترفیالممالک،
کتباً به دیران ارسال نماید .او نیز «در هر فصلی ،جرابی بـا صـراب در قلـم آورد» و در
اختیار صـدور و کلبعلـی بیـگ قـرار داد .شـرح جزئیـات دعـاوی مسـترفیالممالک و
دفاعیات میرزا طال خان در منابع انعکاسی نیافته اس ؛ اما آنچه مسلم اس  ،شـاهعباس
اول پس از اطالع از گفتههای رد و بدل شده ،به بیهردگی و مغرضانه بردن آن مکایات
تحریـر امکـام در خـدم

18

میـرزا

 .1اسکندربیگ منشی نیز در این اصالمات به عنـران محـرر داراالنشـاء جهـ
طال خان و گروه مسترفیان برده اس .
 .2مقصرد از صدور عظام اشاره اس به قاضی خـان صـدر و میـرزا رفیـع .گفتنـی اسـ کـه میـرزا رفیـع نایـ
میرصدرالین محمد در مقام صدارت با قاضی خان شریک برد .نک( :ترکمان.)937 ،928/2 :1382 ،
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کــار را ســامان دهنــد (ترکمــان 1.)924-925 ،2 :1382 ،متأســفانه ،منــابع در خصــرص

هیچگاه دربارۀ آن سخنی نسرسید .میرزا طال خان و قراما محمد اصـفهانی نیـز پشـیمان
شدند و دیگر مرفی به میان نیاوردند (ترکمان .)942/2 :1382 ،لـرئی بـالن ،در تحقیـق
خرد اظهار میدارد که شاهعباس اول از اختالم پیش آمده میان آن دو تاجیـک -کـه در
مجمرع ،تحقیر آن طبقه را به همراه داش  -چندان خرشنرد نبرد .لیا ترجیح داد در این
نزاع ،مستقیماً دخال

نکند و بررسی آن را به یکی از یساوالن خـرد واگـیار نمایـد .او

بعد از این که مطلع شد ،وزیر و مسترفیالممالک از اختالم خرد صرم نظـر کردهانـد،
بسیار خرشحال شد و همین را علتی بر صداق
دانس

وزیر و صح

مسـابهای دیـرانی او

(بالن.)271 :1375 ،

نریسندۀ تاریخ جهان آرای عباسی نیز ،شرح مختصری از این مـاجرا را آورده اسـ ؛
از این مادثه ،در ذیل وقایع سال1028ق .یاد نمرده؛ و دیگـر ایـن کـه ،ایـن اخـتالم و
کشمکش را نتیج یک تحرل نجرمی میشناسد و متیکر میشرد که «در سالی که دهـره
و ذو ذابه پدید آمد و مدت دو مـاه بـه طـرل انجامیـد» ،ایـن مادثـه رد داد .منجمـان،
نشانههای این اتفاق فلکی را اختالم ،خرنریزی و شیرع بیماری تشـخیص داده بردنـد.
بر همین اساس ،صام

کتـاب یادشـده ،بـدون ترجـه بـه علـل اخـتالم میـان میـرزا

طال خان و قراما محمد ،و نیز انتشار بیماری طاعرن و وبا در مازندران -که بـا تلفـات
نسبتاً زیادی همراه شد -صرفاً ،آنها را نتـایج مسـتقیم ایـن رویـداد تلقـی نمـرده اسـ
(ومید قزوینی ،همان.)199:
 .4رسیدگ
و فرجام آن

میرزا طالبخان به ماجرای قتل رمازبیگ گرجو

در سال1028ق .که مصادم با همان انقالب نجرمیبرد ،در قصـب اشـرم مازنـدران،
واقع دیگری رد داد که شاهعباس اول ،مسئرلی

رسیدگی به آن را به میرزا طال خـان

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

اما در ترضیحات او ،دو مطل

متفاوت وجرد دارد که قابلترجه اس  .نخس  ،این که،

واگیار کرد .ماجرا از این قرار برد که یک غالم گرجی -به نام مجنه بیگ -با همدسـتی
دو بــرادرش ،از روی عنــاد شخصــی ،یکــی از غالمــان گرجــی شــاهعباس اول را -کــه
رمازبیگ نام داش  -به قتل رساندند .پادشاه صفری ،به میرزا طال خان فرمان داد که به
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پی برد .لیا ،به ترق

کار دیـران دسـترر داد و از آن واقعـه چشمپرشـی کـرد و دیگـر

همیاری ام

بیگ سیاه منصرر داروغ فرحآباد ،مجنه بیگ را به دیـران بیگـی امضـار

کنند و انگیزه و علل قتل آن غالم بیچاره را مررد بررسی قرار دهند .آنها ،این جلسـه را
در دولتخان فرحآباد تشکیل دادند و مجنه بیگ را امضـار و استفسـار نمردنـد .مجنـه
بیگ ،از روی شجاع  ،به عمل خـرد و همدسـتانش اعتـرام کـرد و در همـین مـال،
کلبعلی بیگ ،بدون مشررت با میرزا طال خان ،تصـمیم گرفـ
کند .از اینرو ،به سـراغ مجنـه بیـگ رفـ

کـه قـاتالن را دسـتگیر

تـا بـا گـرفتن خنجـرش ،او را دسـتگیر و

روان زندان نماید .اما برادرانش در دفاع از وی ،دس

به شمشیر بردند و کلبعلـی بیـگ

را مررد ممله قرار دادند و به قتل رساندند (همان جا) .همچنین ،در همـان زمـان،
یکی از برادران مجنه بیگ به میرزا طال خان هجرم برد تا او را نیز از پای درآورد؛ امـا
دیگران ،مانع کار او شـدند و بدینسـان ،میـرزا طال خـان نجـات یافـ  .پـس از ایـن
اتفاقات ،قاتالن میکرر ،برای مفظ جان خرد به درون دولتخانه پناه بردند .اما ام
که از نی

بیگ

آنها آگاه شده برد ،بدون هیچ مالمظـهای ،مجنـه و بـرادرانش را در باغچـ

دولتخانه ،با ضرب گلرله از پای درآورد و بدین طریق ،غائلـه خاتمـه یافـ

(ترکمـان،

.)946/2 :1382
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

درواقع ،میرزا طال خان ،به عنران وزیر دیران اعلی ،در محکمهای مضرر یافـ

کـه

مطابق ترضیحات منابع دیرانی عصر صفری ،تنها در صررتی که دعری و یا دعـاوی «در
باب مالیات دیران یا طرم دعری از جمل ارباب قلم ترابین وزیر اعظم» میبرد مضـرر
او در دیران بیگی ضرورت مییاف

و یا مرضرع برای رسیدگی بـه وی مرالـه میشـد

(میرزا سمیعا12-13 :1368 ،؛ میرزا رفیعا .)198-200 :1385 ،اما مادث فرق ،بر خـالم
مترن دیرانی ،نشان میدهد که گاه ،وزیر اعظم به مکم پادشاه میترانس
از ارکان اصلی ،در محکم یک قتل ،مضرر یابد .گفتنی اس
صرری نداش ؛ بلکه اتخاذ هر نرع تصمیمی از جان

به عنران یکی

که ایـن مضـرر ،ماهیـ

دیران بیگی ،نیازمنـد اعـالم نظـر

اعتماالدوله برد .چنان که در رابطه با واقع یاد شده ،اسکندربیگ ترکمـان -کـه بـه نظـر
20

میرسد ناظر بر این رویداد برده اس  -نقل میکند که ،چرن کلبعلی بیگ «بدون صالح
و تجریز وزیر دیران اعلی» اراده کرد که مجنه بیگ را خلـع سـالح و دسـتگیر نمایـد،
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کمک کلبعلی بیگ یساول صحب

شاملر -که در آن وق

صام

دیران بیگی برد -بـا

.)946/2:
 .5علل برکناری از مقام وزارت

منابع صفری ،در فاصل رویداد یاد شده تا سال1030ق ، .به هیچ مرضرع دیگری کـه
با میات میرزا طال خان ارتباط پیدا کند ،نسرداختهاند .تنها مطلبی که مررد اشارۀ برخـی
از وقایعنگاران قـرار گرفتـه ،مـاجرای عـزل او از وزارت اسـ  .او کـه «بـین االفـاخم
واالعالی ،معزز و ممتـاز بـرد» ،در سـال1030ق ،اعتبـارش را در نـزد شـاهعباس اول از
دس

داد و به یکبارهآز منص

وزارت دیران اعلی برکنار شد (همان .)966/2 :مطـابق

تاریخ انتصاب میرزا طال خان ،گمان میرود که او تا سـال مـیکرر ،مـدت یـازده سـال
وزیر برده اس  .با وجرد این ،اسکندربیگ ترکمان ،در دو جا از نرشتههایش تأکید دارد
اظهارات این مررد -به عنران یک ناظر و معاصر با میرزا طال خان -قابل اعتماد اس ؛
با این مال ،یک منبع متأخر ،گزارش میدهد که میـرزا طال خـان ،در سـال1029ق .از
وزارت عزل گردید .چنان که روشن اس  ،این تاریخ ،بـا مـدت ده سـال وزارت میـرزا
طال خان ،مطابق

دقیقتری دارد (شاملر .)202/1 :1371 ،عجی

ایـن کـه ابرالمفـاخر

تفرشی اظهار میکند که میرزا طال خان ،در زمان شاهعباس اول ،نزدیک به دوازده سال
وزارت کرد ،که البته صحیح به نظر نمیرسد (ابرالمفاخر ،همان.)66:
آنچه مسلم اس  ،اصلیترین عل

برکناری میرزا طال خـان از وزارت ،تمایـل زیـاد

وی به شرب خمر و بیترجهی به انجام وظایفی برد که بر عهدۀ یک وزیـر اعظـم قـرار
داش  .در اینباره ،یک مررد آگاه ،مداقل سه بار تأکید نمرده اسـ

کـه ترجـه افـراط

گرن میرزا طال خان به مشتهیات نفس اماره و نیز انجام بعضی رفتارهای نابهنجار «کـه
الزم نشاء جرانی و غرور جاه و منص
مهمترین عللی بردند که سب
«کمال مرممـ

اس » ،و همچنین ،جهالـ

و غـرور نفـس ،از

گردید تا شاهعباس اول ،با وجـرد آن کـه بارهـا از روی

و مقگـیاری خـدمات سـابقه و المقـه» بـر اعمـال ناشایسـ

میـرزا

طال خان پردۀ اغماض پرشانیده برد ،به ناگزیر ،چرن نتیجهای در پـی نداشـ  ،او را از
این خدم

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

که میرزا طال خان ،تنها ده سال وزارت کرد(همان1091/2 :؛ همر .)143 :1317 ،گرچـه

مهم معام نمرده ،و ایام بیکاری و گرشهنشینی را به فرصتی مناسـ

بـرای
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مررد ممل همدستان قاتل قرار گرف

و عاقب

مجروح و کشـته شـد (ترکمـان1382 ،

1091 ،966-965/2 :1382؛ همر.)143 :1317 ،
افزون بر مطال

یاد شده ،آنچه کـه عقیـدۀ اسـکندربیگ ترکمـان را تأئیـد مینمایـد،

مکتربــات میرمحمدمســین تفرشــی بــه میــرزا طال خــان اســ

کــه کمــی قبــل و

بعد از برکناری او از وزارت نگاشـته شـدهاند .تعـداد ایـن نامـهها کـه بـه چهـار فقـره
میرسد ،سه مررد آن ،نرشت تفرشی به میرزا طال خان اس
و استادی داش
به تفرشی اس

کـه بـر او سـم

(بهـرام نـژاد ،همـان ،)101:و نامـ چهـارم ،کتابـ
که براسط آن ،پس از عزل از وزارت در جهـ

معلمـی

میـرزا طال خـان

رد نسـبتی کـه بـه وی

داده شده به دفاع از خرد پرداخته اس  .نخستین نام تفرشی ،گراه بر آن دارد کـه او از
فساد اخالقی شاگردش اطالع داشته و بر مس
پرهیز از مناهی ،نصحی

وظیفـه ،بارهـا میـرزا طال خـان را در

نمـرده ،امـا وی بـه عـرایض و نصـایح معلـم خـرد تـرجهی

نمیکرده اس  .این مسرده ،در عین مال ،ناظر بر این اس

که شـاهعباس اول ،پـیش از

آن که اقدام به عزل میرزا طال خان نماید ،شخصی به نام امام ویردی1را مأمرر میسـازد
که در خصرص میرزا طال خان و رفتارهای ناشایستی که بـه او نسـب

داده شـده -در

نزد کسانی که محرم و یـار او بردنـد -تحقیـق و بررسـی جـدیتری انجـام دهـد .ایـن
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

22

شخص نیز ،به تفرشی مراجعه نمـرده و او نیـز در دفـاع از میـرزا طال خـان برآمـده و
نسب هایی را که به وی داده بردند ،تکیی

میکند و یادآور میشرد که این اکاذی

نزد پادشاه ،از سری کسانی مطرح شده که از مق و راسـ

در

گفتـاری محـروم میباشـند

(تفرشی ،برگ71ب).
ظاهرا ،تکاپرهای تفرشی در این عرصه ثمری نداشـته اسـ  .زیـرا ،سـرانجام ،میـرزا
طال خان ،اقتدارش را در ساختار مکرمتی صفریه از دسـ

داد و بـه زاویـ خمـرل و

تنهایی افتاد .تفرشی ،پس از این مادثه ،در نام دیگری به میرزا طال خان ،آشکارا بیـان
 .1به نظر میرسد که امام ویردی پسر قرچقای ،سسهساالر شاه عباس اول بـرده اسـ  .امـام ویـردی در جنـگ بـا
مرراو گرجی و در سال1034ق .کشته شد .نک( :ترکمان ،1382 ،ج ،2ص.)1025
 .1ینگ ،ینگا ،ینگه در کت لغ به معانی مختلفی آمده اس  .همانند :طرز و روش ،قانرن و رسم ،چاره و عالج،
تمکین و وقار ،عظم و بزرگی ،مشاطه ،زنی که دس عروس بدس داماد دهد .نک( :فرهنگ لغـ دهخـدا،
ذیل همان کلمه) .اما از این کلمه در عبارت تفرشی به معنی خراننده استفاده میشرد.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

تهیی

و کس

تجارب بیشتر برای آن وزیـر معـزول تشـخیص و قـرار داد (ترکمـان،

مصامب
نابایس

با افراد نادان برده کـه بـا وجـرد آگـاه سـاختن از «مفاسـد ارتکـاب آن امـرر
و ناشایس  . . .اثری بر آن مترت

نمیگش » بلکـه همچنـان «اوقـات گرامـی

[را] صــرم اســتماع نغمــات و ترنمــات ینگـ قنــدهار یــا لــیت شــرب و درد خمــار»
میساختی (همان ،برگهای72ال -ب73 ،ال ) .در واقع ،این نامه نشان میدهد کـه،
آنچه دربارۀ رفتارهای غیراخالقی میرزا طال خان شایع بـرده ،مقیقـ
تفرشی نیز ،برخالم نرشت قبلی خرد ،نترانسته این واقعی

داشـته اسـ

و

را کتمان کند .چنـان کـه در

سرمین نام خرد ،همان مضامین را با تحریر دیگری متیکر شده اسـ

(همان ،بـرگ

 87ال -ب) .اما وزیر معزول ،در پاسخ به این سهنامه ،که به تفرشی نرشـته اسـ  ،نـه
تنها در مقام دفاع از شخصی

خرد برآمده و سرزنش «در باب اشـتغال بـه مشـتهیات و

بینانه ترصی

میکند ،بلکـه از فحـرای نرشـت او ،چنـین اسـتنباط میشـرد کـه چـرن

نمیترانسته در پیش بردن امرر «مرافق رضای خالق و پادشـاه و خالیـق» عمـل کنـد از
مصدر امرر برکنار شـده اسـ

(همـان ،برگهـای 73ب 75-الـ )؛ ادعـایی کـه هـیچ

گزارشی ،آن را تأئید نمیکند.
ب :طلوع مجدد آفتاب اقبال میرزا طالبخان در عهد شاهصفی
 .1چگونگ

انتصاب به مقام واقعه نویس

سالهای1030-1038ق .را میتران دوران خامرش زندگی میرزا طال خان نامگیاری
کرد .زیرا وقایعنگاران ،براسط آن که میرزا طال خـان در مصـدر امـرر قـرار نداشـ ،
ضرورتی هم ندیدهاند که در ثب

مرادث زندگی او اهتمامی نشان دهنـد .تنهـا ،همـین

مقدار میدانیم که او در تمـام ایـن سـالها ،در اصـفهان اقامـ

داشـته اسـ

(قزوینـی

اصفهانی ،همان .)320:اما با مرگ شاهعباس اول و آغاز زمامداری شاهصـفی ،در چهـارم
جمادی الثانی1038ق ، .فرص
اعاظم و ارکان دول

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

مستلیات نفسانی» و گرش سسردن به ترنمات ینگ قنـدهار و میخـرارگی را غیـر واقـع

دیگری برای میرزا طال خان فـراهم شـد تـا در سـلک

صفری قرار گیرد .چنان که از عبـارت یـک مـتن معتبـر تـاریخی

استفاده میشرد ،شاهصفی به میرزا طال خان ،در همان روز نخسـ

سـلطن  ،ترجـه و

عالق خاصی نشان داد ،و لیا او را به مقام واقعه نریسی منصـرب کرد(ترکمـان:1317 ،
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میدارد که علل غایی کسـرم آفتـاب «نـراب قبلـهگاهی» در برالهرسـی ،میخـرارگی و

میرزا طال خان ،پس از کس

این مرقعی

جدید ،به شاهصفی بسیار نزدیـک شـد و

پادشاه صفری نیز به واسط شناختی که از میرزا مـاتم بیـگ -پـدر میـرزا طال خـان-
داش  ،از همان ابتدای سلطنتش ،ترجه ویژهای نسب

به فرزند وی نشان داد .بر همـین

اساس ،شاهصفی بعد از آن که تقریباً ،نـرزده روز از نخسـتین مراسـم تاجگـیاریش -در
تاریخ چهارم ربیع الثانی -میگیش  ،تصمیم گرف  ،بار دیگر بر تخ

سلطن

جلرس

کند و تمامی وزراء و دول مردان سیاسی و نظامیرا به مضرر بسـییرد .او ،اجـرای ایـن
مراسم را به میرزا طال خان و تخته خان استاجلر واگیار کرد .ایـن مراسـم ،بـه اهتمـام
آنها در روز شنبه 23ربیعالثانی 1038ق ، .با شکره و جالل خاصـی -در عمـارت عـالی
قاپر -تشکیل گردید و همین تالشها مرج
اعتبار و اعتماد بیشتری را کس

شد تا میرزا طال خان در نزد شاه جـران،

کند (خراجگی اصفهانی ،همان.)40 :

میرزا طال خان ،نزدیک به سه سال ،مجلس نریس شاهصـفی بـرد و در ایـن مـدت،
مرفق شد اعتبار پیشین خرد را بدس
ساختار مکرم

صفری داش

اعظم ،دومین شخصی

آورد و نیـز ،براسـط اهمیتـی کـه ایـن مقـام در

و به تعبیر میرزا سمعیا ،در میان اهل قلم ،بعـد از وزیـر

سیاسی و دیرانی کشرر بشمار میآمد ،بـه سـرع

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

مجالس عام و خاص ،از محارم نزدیک پادشاه صفری گردد .مطابق شرح وظایفی کـه از
مجلس نریس ،در منابع صفری میشناسیم (میرزا سـمعیا15-16 :1368 ،؛ میـرزا رفیعـا،
 ،)205-204 :1385گمان میرود که میرزا طال خان ،به عنران مجلس نریس ،در فاصل
آن مدت ،در تنظیمنامهها و یا فرامینی که به نام امراء و بیگلربیگیان و مکـام و سـالطین
قلمرو صفری صادر شده ،نقش عمدهای داشته اس  .به عنران نمرنه ،فرمان رفع قرروق
خرید و فروش ابریشم (ترکمان ،)13 :1317 ،و فرمان تخری

میخانهها و منع خریـد و

فروش خمر (ابرالمفاخر ،همان23:؛ تفرشی ،همان )220:و فرمان برداشـتن اخراجـات از
ممالک محروسه که به جه

ساخ

نهر آب کرنگ از مردم گرفتـه میشـد (خـراجگی

اصفهانی ،همان )39:نخستین امکامی هستند که در ابتدای مکرم
24

ترانسـ

در

شاهصفی و همزمان

 .1اسکندربیگ ترکمان مدت آن را قری به ده سال نرشته اس  .البته این مدت دقیق بـه نظـر نمیرسـد .زیـرا بـا
ترجه به تاریخ عزل میرزا طال خان از منص وزارت در سال1030ق .و انتصاب وی به مقام مجلـس نریسـی
در سال1038ق .دوران انزوا و بیکاری او هش سال برده اس نه ده سال.
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.)144-143

1

 .2انتصاب مجدد به وزارت دیوان اعل

میرزا طال خان ،پس از جل
مکرم

اعتماد شاهصفی و اثبات وفاداریش در مرادث آغازین

وی ،به ویژه در شرایطی که عیسـیخان و خلیفـه سـلطان و میـرزا رفیعالـدین

صدر و میرزا محسن مشهدی و پسران هر کدام ،مـتهم بـه فتنـه و فسـاد علیـه سـلطن
شاهصفی بردند و عاقب

نیز از مناصـ

خـرد عـزل و فرزنـدان آنهـا بـه قتـل رسـیدند

(ترکمان86-90 :1317 ،؛ خراجگی اصفهانی ،همان124-126 :؛ ابرالمفاخر ،همـان-63 :
 ،)62در میان سایر رجال صفری ،فردی شایسته برای امـراز مقـام وزارت دیـران اعلـی
شناخته شد .از اینرو ،میرزا طال خان ،به دنبال برکنـاری خلیفـه سـلطان از وزارت ،در
 23شعبان 1041ق .وزیر شاهصفی گردید .اسکندربیگ ترکمان ،این مطل
میرزا طال خان از مس

و علل اصلی این انتخاب را بهرهمندی

و نسبی شناخته شده ،برخـررداری از فضـل و کمـال ،و نیـز

مأنرس و جلیس بردن با شاهصفی میداند (ترکمـان .)90 :1317 ،یـک منبـع معتبـر ،در
بیان عل

این انتصاب ،اظهار مـیدارد کـه چـرن وزارت در خـانرادۀ میـرزا طال خـان

مرروثی برد ،به آن مقام منصرب شد (تفرشی ،همان .)240:برخی دیگر از مررخان نیـز،
به جای پرداختن به علل این انتصـاب ،تنهـا بـا ذکـر الفـاظی متکلفانـه ،کرشـیدهاند تـا
شایســتگی میــرزا طال خــان را در مقــام وزارت ،نشــان دهنــد (خــراجگی اصــفهانی،
همان128-128:؛ ابرالمفاخر ،همان .)64-65:از عبارات اسـکندر بیـگ ترکمـان ،چنـین
استفاده میشرد که میرزا طال خان ،در میان رجال مکرمتی ،شخصـی

محبـربی بـرده

اس  .اشارهآو به این نکتـه کـه وضـیع و شـری  ،از وقـرع ایـن امـر ،اظهـار شـادمانی
نمردند«و الحق ،مقی به مرکز خرد قرار گرف » مؤیـد ایـن معناسـ

(ترکمـان:1317 ،

 .)91این مرضرع ،متی از ترجه برخی از سخنپردازان و شاعران و مررخان دور نماند.
چنــان کــه ،کســانی هماننــد ضــیاء محمــد یرســفای قزوینــی بریــانی ،محمــد صــالح،

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

اهمی  ،در ذیل مرضرع مستقلی شرح داده اس

را بـه لحـا

میرزاعبدالحسین نصیری ،اسکندربیگ منشـی ،میرمحمدمسـین تفرشـی و میـرزا ملـک
مشرقی ،این واقعه را به نظم درآوردند ،و از اینجه  ،کمتر وزیـری در دوران صـفری
میتران یاف

که تا بدین درجه ،مررد ترجه قرار گرفته باشـد (همـان90-91:؛ تفرشـی،
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با فعالی های میرزا طال خان ،در مقام مجلس نریس ،صادر شدهاند.

دوران وزارت میرزا طال خان -در زمان شاهصفی از  23شعبان 1041ق .تـا  2صـفر
1044ق - .تقریباً دو سال و نیم به طرل انجامید .ابرالمفاخرتفرشی که معاصـر بـا میـرزا
طال خان میزیسته ،و ظاهراً بـا وی مراواداتـی هـم داشـته ،در یـک نگـاه عمـرمی ،از
تالشها و خدمات میرزا طال خان در آن سالها ،به بزرگی یاد میکنـد .او در اینبـاره،
گزارش میدهد که میرزا طال خان ،در انجام وظای

خرد اهـل دقـ

و تـدبیر بـرد و

تمامی اوقات شبانهروزی خرد را صرم رسیدگی به امرر رعایـا میکـرد و در تنظـیم و
ساماندهی امرر سساهیان و خدم و مشم ،اهتمام جدی مینمرد .او به وضعی
هر والی  ،ترجه خاصی نشان میداد و در تمشی
تصمیم میگرف

مستمندان

امرر آنان ،مطابق صـدق و مقیقـ

و در ترویج آبادانی و اجرای عدال  ،از هیچ کرششی دریغ نمیورزید

(ابرالمفاخر ،همان.)64:
در ورای این کلیات ،واقعی

آن اس

که وقایع نگاریها ،دربارۀ کیفیـ

و جزئیـات

این نرع فعالی ها ،اطالعات دیگری در اختیار قـرار نمیدهنـد تـا بتـران بـه بررسـی و
داوری دقیــق تــری -در خصــرص عملکــرد آن وزیــر -پرداخــ  .از ســری دیگــر،
گزارشهای اندکی نیز که وجرد دارد خالی از هرگرنه نقد و سرزنش مررخان بـرده کـه
بخراهد فیالمثل نرشته و عقیدۀ کسانی همانند ابرالمفاخر تفرشی را که در فـرق بـه آن
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

اشاره شد مررد تردید قرار دهد .مطالبی که در پی خراهد آمد ،تنها مبین نقـش عمـرمی
میرزا طال خان در فرایند مرادث عصر شاهصفی میباشد.
 .3مهمترین وقایع دوران وزارت میرزا طالبخان
 .1-3استقبال از شاهزاده بالغی

نخستین مطل

و رویدادی که بعضی از منابع صفری به آن اشاره دارند -و به نـرعی

با وزارت میرزا طال خان ارتباط یافته اس  -فـرار شـاهزاده سـلطان بالغـی از هنـد ،و
پناهندگی وی به دربار پادشاه صفری اس  .او در محرم سال 1042ق .به مدود اصفهان
رسید و میـرزا طال خـان -بـه امـر شاهصـفی -همـراه بـا رسـتم خـان قرللرآقاسـی و
اغررلرخان شاملر و سـایر امیـران ،بـرای اسـتقبال از شـاهزادۀ هنـدی ،در دروازۀ شـهر

26

اصفهان مضرر یافـ

و او را تـا محـل اسـکان همراهـی نمـرد (خـراجگی اصـفهانی،
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همان.)240:

روای

عمرمی دیگـری ،میخـرانیم کـه شاهصـفی پـس از قتـل فرزنـدان مسـن خـان

استاجلر -که از صبی سلطان میدرمیرزا بردند -در مراسم شادمانی و سروری که بـدین
مناسب  ،در منزل میرزا طال خان ،در ماه صـفر 1042ق ، .تشـکیل شـده بـرد مضـرر
یاف (خراجگی اصفهانی ،همان .)142:این گزارش ،هرچند که علتی بـر دخالـ

میـرزا

طال خان در کشتار شاهزادگان صفری نمینماید ،با وجرد این ،بـه عنـران یـک نشـان
تاریخی که بر همسرئی وزیر با رفتارهای خشرن

آمیز پادشاه صفری گـراهی میدهـد،

جای تأمل دارد.
 .2-3ماجرای قتل امامقلی خان و داستان دخالت میرزا طالبخان در آن

یکی از مرادث مهمی که تقریباً پس از گیش

نـه مـاه از وزارت میـرزا طال خـان

غمانگیز کـه در اواخـر جمـادی االول 1042ق .بـه وقـرع پیرسـته در برخـی از وقـایع
نگاریهای عصر صفری و همچنین بعضی از سفرنامههای اروپایی نسبتاً بازتاب وسیعی
یافته اس  .اما آنچه در اینجا ،ضرورت به اشارۀ آن دارد ،تفاوت گزارش تاورنیه با سایر
روای های مرجرد میباشد .بر اساس اظهارات این سیاح فرانسری ،اعتمادالدوله و مادر
شاهصفی ،اصلیترین دشمنان امامقلی خان بردند و همانها سب

قتـل وی و فرزنـدانش

شدند .زیرا آنان چنین میاندیشیدند که امامقلی خان ،به واسـط ثـروت کـالن و اقتـدار
وسیع و استقاللی که در سرتاسر سرامل خلیج فارس بدسـ
آرزوی تغییر سلطن

آورده بـرد ،جـاه طلبانـه

در ایران ،آن هم به نام صفی قلی خان -که از صل

شاهعباس برد

 .1شاهزاده بالغی پسر خسرو سلطان برد ،و چرن شاه جهان در هند به سلطن رسید به قتل شـاهزاده فرمـان داد.
اما در این میان شخص دیگری به جای شاهزاده بالغی کشته شد ،و او نیـز بـرای مفـظ جـان خـرد بـه ایـران
گریخ و به دربار شاه صفی پناه آورد .شاه صفی با امترام او را پییرف و بـه او اجـازه داد در ایـران زنـدگی
کند .سلطان بالغی از سال 1041ق .تـا 1068ق .در قـزوین زنـدگی میکـرد .امـا منـابع صـفری در خصـرص
سرنرش این شاهزادۀ هندی ،بعد از آن سال هیچ نرع گزارشی را ثبـ نکـرده انـد .نـک( :قزوینـی اصـفهانی،
همان604-605:؛ ومیدقزوینی ،همان.)635-637:
 .1برای آگاهی بیشتر ،نک( :ترکمان116-117 :1317 ،؛ خراجگی اصفهانی ،همان146-148 :؛ ابرالمفـاخر ،همـان:
96-95؛ ومیدقزوینی ،همان326 ،250:؛ قزوینی اصـفهانی ،همـان350-351 ،147-151:؛ مالکمـال86 :1334 ،؛
تاورنیه517-521 :1363 ،؛ اولئاریرس.)730-731/2 :1369 ،

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

روی داد واقع قتل قساوتآمیز امامقلی خـان ،مـاکم فـارس بـرد .شـرح ایـن رویـداد
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همان141:؛ قزوینی اصفهانی ،همـان134:؛ومیـد قزوینـی ،همـان 1.)241-242:در یـک

مادر شاه ،با یکدیگر متحد شدند و شاهصفی را ترغی

نمردند تـا امـام قلـی خـان را از

فارس به اصفهان فراخراند؛ تـا از ایـن ،طریـق مرجبـات نـابردی وی را فـراهم سـازند
(تاورنیه ،همان .)518:اما واقعی

این اس

که هیچ یک از مررخان صفری ،آشـکارا بـه

دخال

میرزا طال خان و یا همدستی او با مادر شـاه نسرداختهانـد ،بلکـه ،تنهـا بـه ایـن

مطل

بعـض از اهـل مسـاد و

اشاره دارند که قتل امام قلی خان به تحریک و ترغیـ

اضداد اتفاق افتاد (ومیدقزوینی ،همان326:؛ قزوینـی اصـفهانی ،همـان351:؛ مالکمـال،
همان86:؛ مسینی منشی .)431 :1385 ،بدیهی اس
عمرمی ،هرگز نمیتران از دخال

که ،به استناد این نرع مفاهیم کلی و

مستقیم میرزا طال خان در این مادثه سخن گفـ

و

یا عقیدۀ تاورنیه را مررد تأیید قـرار داد؛ واقعیتـی کـه متأسـفانه ،برخـی از پژوهشـگران
معاصر ،آن را نادیده گرفته و با فرض صح
پرداختهاند.

گزارش آن سیاح ،به تبیـین ایـن مرضـرع

1

 .3-3رسیدگی به اختالف میرزا تقی و بیکتاش خان

در نرروز سال 1043ق ،میرزا طال خـان ،بـه همـراه شاهصـفی ،در قـزوین مضـرر
داش  .در همان زمان ،خبری در شـهر شـایع شـد ،مبنـی بـر ایـن کـه بیکتـاش خـان،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بیگلربیگی بغداد « ،خیال فاسد در دماغ راه یافته ارادۀ باطل در خـاطر دارد» (خـراجگی
اصفهانی ،همان .)164 :شاهصفی ،بررسی این مرضرع را پس از امضار بیکتاش خان بـه
قزوین ،به میرزا طال خان وزیر ،واگیارکرد .او ،بی درنگ بـه اتفـاق امیرخـان قـررچی
باشی در این باره تحقیق نمرد و در نهای  ،دریاف

که اینخبر ،ساخت ذهن اهـل عنـاد

برده و هیچ پایه و اساسـی نـدارد(هماان .)165-166 :صـام

تـاریخ جهـان آرای

عباسی ،منشأ این خبر کیب را میرزا تقی ،وزیر دارالمرز معرفی میکند ،و اظهار میدارد
که میرزاتقی در مدتی کـه بـه عنـران سـرکار عمـارت نجـ

بـرد ،بـا بیکتـاش خـان-

بیگلربیگی بغداد -اختالم پیدا کرد .شاهصفی ،برای رفع این مناقشه ،میـرزا تقـی را بـه
دربار امضار کرد و کار مرم

آن عمارت را به بیکتاش خان ،تفریض نمـرد .میرزاتقـی
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و در نزد امامقلی خان بزرگ شده برد -در سر میپرورانیـد .از ایـن رو ،اعتمادالدولـه و

نهان ،به بدگریی علیـه بیکتـاش خـان پرداخـ

(ومیـد قزوینـی ،همـان253:؛ قزوینـی

اصفهانی ،همان .)169:اما وی از این کار سـردی نبـرد و چنـان کـه اشـاره شـد ،میـرزا
طال خان ،بیاساس بردن مدعیات میرزا تقی را به اطالع شاهصفی رسـانید ،و بیکتـاش
خان ،تح
دریاف

ممای

میرزا طال خان ،نه تنها در سم

شمشیر و اس

و زین طـال ،مـررد لطـ

قبلی خرد ابقاء گردیـد ،بلکـه بـا
و شـفق

شـاهانه نیـز قـرار گرفـ

(خراجگی اصفهانی ،همان.)166:
 .4-3بررسی اختالف میرزا طالبخان با میرزا تقی ،وزیر دارالمرز و گیالن

رویدادی که در باال ،مررد اشاره قـرار گرفـ

منشـأ دشـمنی و نفـرت دائمـی میـان

میرزا طال خان و میرزا تقی گردید .چه ،ا میرزا طال خـان ،نـه تنهـا اقـدام میـرزا تقـی
آن ماجرا ،مادث دیگری رد داد که بیش از عل

نخس  ،سب

انزجار میرزا طال خـان

از میرزا تقی گردیـد؛ و آن ،داسـتان قتـل میـدربیگ قراداغلـر و هاشـم بیـگ مسـترفی
خاصه که هر دو از یاران میرزا طال خان بردند و بدس

شاهصـفی قبـل از فراخرانـدن

بیکتاش خان به قزوین به طرزی ومشتنا کشته شدند .در واقع ،آن دو کارگزار نگـرن
بخ  ،هنگامی که از فتنهگری میرزا تقی علیه بیکتاش خان -در دربار شاهصفی -اطـالع
یافتند ،تصمیم گرفتند ،بیکتاش را از این مرضرع مطلع سازند .بـر همیناسـاس ،نامـهای
تنظیم نمردند و مخفیانه ،آن را به وسیل پیکـی ،ارسـال کردنـد .امـا بـر مسـ

اتفـاق،

میرزامحمد واقعه نریس ،از این نامه مطلـع شـد و پـس از فـریفتن پیـک ،نامـه را از او
گرف

و در اختیار میرزا تقی قرار داد .میرزا تقی نیز ،پس از آگاهی از محترای نامـه ،آن

را به اطالع شاهصفی رساند و همان را به عنران سند محکمیبـر اثبـات مـدعیات خـرد
علیه بیکتاش خان بکار گرف  .شاهصفی نیز ،بیتامل ،چرن «تخری
که منتج صد گرنه فساد و فترر میباشد مقرون به صالح دول

نیسـ

امرای عظـام ثغـرر

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

را دسیسهای بزرگ علیه دوس

نزدیک خـرد بیکتـاش خـان میدیـد ،بلکـه در فراینـد

امـر بـه دریـدن

شکم میدربیگ و کندن چشم و بریدن گـرش و بینـی هاشـم بیـگ فرمردنـد» (ومیـد
قزوینی ،همان.)254:
میرزا طال خان بعد از آن واقعه ،همه وق  ،بـه تضـییع و عـزل میـرزا تقـی از مقـام
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نیز ،که از این اتفاق چندان خرسند نبرد ،مضرر در دربار را فرصتی دانسـته و آشـکار و

شد ،برای تحقق این هدم مهم ،دواتدار خرد -خلیل بیگ الهیجی -را اغراء نمـرد کـه
مردم گیالن را علیه سیاس های مالی میـرزا تقـی در آن منطقـه تحریـک نمایـد .خلیـل
بیگ -که در دستگاه وزارت میرزا طال خان از اعتبار و اختیار قابل تـرجهی برخـرردار
برد -پیشنهاد وزیر را پییرف

و آشکارا اقرام خرد و اهل گیالن را به بـدگریی از رفتـار

مکرمتی میرزا تقی و کارکنانش ترغی

کرد .او متی ،جمعیتی از مـردم گـیالن را گـرد

آورد و راهی قزوین نمرد تا صدای اعتراض خرد را به گـرش شاهصـفی برسـانند .ایـن
مرک  ،بازتاب وسیعی یاف ؛ چنان که شاهصفی تح

تأثیر این شکایات عمرمی ناچار

شد میرزا تقـی را از وزارت دارالمـرز و گیالنـات ،عـزل نمـرده و نیـز میـرزا معصـرم،
مسترفی بقایا را مأمرری

داد تا کلی اسناد مالی سـالهایی را کـه میـرزا تقـی وزیرکـل

گیالنات(1043-1039ق ) .برد مررد بررسی قرار دهد و مقیق

را بـر همگـان آشـکار

سازد (همان254-255 :؛ قزوینی اصفهانی ،همان.)171:
برکنــاری میــرزا تقــی از مکرمـ

آن والیــات ،در ابتــدا ،بــرای میــرزا طال خــان و

مامیانش ،یک پیروزی بزرگ بشمار میآمد .اما این پیروزی ،چنـدان دیرپـا نبـرد ،زیـرا
پس از چند ماه تحقیق و تفحص ،میرزا معصرم ،نتایج کار خـرد را در سـرم ذی مجـ
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

سال 1043ق .به شاهصفی ارائه داد و به استناد آن ،ثاب

نمرد که میرزا تقی و کارکنانش

از هر گرنه اتهام و سرءاستفادۀ مالی مبـرا میباشـند (خـراجگی اصـفهانی ،همـان-185:
184؛ ومید قزوینی ،همان .)259:شاهصفی نیز ،چرن به مدار ارائه شده اعتمـاد کامـل
داش  ،مجدداً میرزا تقی را به مکرم

مازندران و گیالنات منصـرب کـرد؛ اتفـاقی کـه

هرگز خرشایند میرزا طال خـان و اطرافیـانش نبـرد و بـه اسـتناد خلـدبرین «اینمعنـی
مرج

وهن مال و کسر جاه و جالل میرزا طال خان اعتمادالدولـه گردیـد »(قزوینـی

اصفهانی ،همان.)195:
 .5-3ابهام و آشفتگی در محاسبات مالی دوران وزارت میرزا طالبخان

به نظر میرسد که میرزا طال خان ،از عمل میـرزا معصـرم کـه بـه نفـع میـرزا تقـی
30

مسابرسی نمرده برد ،چندان خشنرد نبرد ،لـیا ایـن مرضـرع ،اخـتالم میـان آن دو را
شدت بخشید .میرزا معصرم نیز ،که مغرور از کار خرد شده برد ،پیشدستی کرد و بـرای
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وزارت دارالمرز میاندیشید .از این رو ،پس از آن که بیکتـاش خـان در منصـبش ابقـاء

بار دیگر وجرد سرءاستفادۀ مالی از سری مسابداران دستگاه مالی کشرر که زیر نظارت
میرزا طال خان و میرزا سـعید مسـترفیالممالک قـرار داشـتند ،مطـرح سـاخ  .میـرزا
معصرم ،برای اثبات ادعای خرد ،عملکرد مالی دو نفر از مسـاب نریسـان ،بـه نامهـای:
آقاشمس اصفهانی و آقاصالح اصفهانی -که به ترتی

نریسـندگی اسـناد مـالی

مسئرلی

محبعلی بیگ لل غالمان ،و مالیـم بیـگ و ملـک التجـار و ضـرابی باشـی را بـه عهـده
داشتند -مررد ترجه قرار داد و از طریق خراهر اغررلر بیگ ،که جزو زنان مـرم شـاهی
برد ،به شاهصفی اطالع داد که آن دو مساب نریسان ،در کار خرد خیان
جه

دریاف

ورزیده و بـه

مفاصا مساب ،اعداد و ارقام مجعرلی را در محاسبات خرد وارد سـاخته

اند .لیا ،از شاهصفی درخراس

کرد که به او اجازه دهد تا عملکـرد و اسـناد مـالی هـر

کلیه دفاتر و مدار

کرد و به دنبال آن ،دسـترر داد کـه

آن دو مساب نریس ،در اختیـار میـرزا معصـرم قـرار داده شـرد و

اغررلربیگ را نیز در کنار وی ،به عنران داروغ مساب ،تعیین نمرد .میرزا معصرم ،بـی
درنگ به تحقیق و بررسی مدار پرداخ

و در پایان ،مترجه اختالم در ثب

جمـع و

خرج ارقام مالی هر کدام از مساب نریسان شد .به طرری که در نرشتجات آقا شـمس،
رقم سیصد هزار ترمان و در نسخه جات آقا صالح ،رقم دویسـ

هـزار ترمـان کسـری

نشان میداد .میرزا معصرم ،نتایج تحقیقات خرد را به شاهصفی ارائه داد و به این طریق،
غفل

و خیان

مساب نریسان را ثاب

تالش ،میرزا معصرم را مررد عنای

نمرد .شاهصفی نیز ،به منظـرر قـدردانی از ایـن

خرد قرار داد و به وی خلع

بخشید .همچنین ،بـا

صدور یک فرمان عمرمی به میرزا معصرم و اغررلربیگ ،اجازه داد که چرن «محاسـبات
سایر عمال و وزرا و متصدیان تحصیلداران و مؤدیان محاسبات دیرانی» ،چه ،آنها که بـه
دفاترشان رسیدگی شده و مفاصا مساب دریاف

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

یک از مساب نریسان را مررد بررسی قرار دهد تا نادرستی مـدار
آشکار سازد .سرانجام شاهصفی با این تقاضا مرافق

و خیانـ

آنـان را

کردهاند ،و چه ،آنهایی که این مرامـل

را به انجام نرساندهاند ،نمیتران اعتماد کرد؛ لیا ضروری اس

کـه کلیـ اسـناد و دفـاتر

مالی هر کدام از آنان را دقیقاً مررد بررسی مجدد قرار داده تـا صـح

و سـقم مـدار

تعیــین و تشــخیص داده شــرد (ومیــد قزوینــی ،همــان250-251:؛ قزوینــی اصــفهانی،
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جلرگیری از واکنشهای امتمالی وزیر ،با همدستی اغررلربیگ -غالم خاصـ شـریفه-

معصرم ،با همکاری اغررلربیگ مرفق شد ،نادرستی محاسبات ثب
بسیاری از مساب نریسان را آشکار و ثابـ

شده در دفـاتر مـالی

نمایـد؛ مـرفقیتی کـه سـب

غـرور میـرزا

معصرم گردید؛ چنانکه بی باکانه ،میرزا طال خان را به عدم وقرم و جهالـ

در امـرر

وزارت متهم سـاخ  ،و بـدون هـیچ مالمظـهای در نـزد همگـان ،میـرزا طال خـان و
مسترفیالممالک را مسب

اصلی این آشفتگی در ساختار مالی مکرم

این سخنان ،آن چنان تأثیر عمیقی بـر جـای گیاشـ
مسترفیالممالک و سایر مسترفیان را مجال گف

معرفی میکـرد.

کـه در برابـر او «اعتمادالدولـه و

و شـنید نمانـده ،گفتـ میـرزا معصـرم

مناط اعتماد و محل اعتبار گردید» (ومید قزوینی ،همان .)251:در تأئید این گفتار ،یـک
گزارش دیگر تاریخی میافزاید کـه میـرزا معصـرم ،جسـارت و سـرزنشهای خـرد را
نسب

به میرزا طال خان ،به مدی رسانید که نه فقط در مجالس رایـج « اسـناد بعضـی

تهم ها به وی مینمرد» ،بلکه شأن و منزل

وی را نادیده گرفتـه و در مضـرر امـرا و

وزرا « اکثر اسناد و نرشتجات رقم کردۀ خدمتش را پـاره میکـرد » (قزوینـی اصـفهانی،
همان.)288:
گزارشهای مرجرد نشان میدهند که میرزا طال خـان ،در برابـر ایـن اتفاقـات -کـه
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

سخ

مرقعی

و اعتبار او را متزلزل ساخته برد -هرگز نترانس

متی ،این ضع

و زبرنی به جایی رسید که میرزا تقی را در امرر وزارت قـائم مقـام او

نمردند (همان .)173:با این مال ،میرزا معصرم ،در کار خرد استقالل تام بدس
و کامالً بر دستگاه مالی مکرم
کاف ارباب مناص

و اصحاب مرات

اقتدار و اعتباری بدس

آورد

چیره شد ،و تنها فرمان او و اغررلربیـگ بـرد کـه «بـر
و محرران دفترخان همایرن» جاری برد .او ،چنان

آورد که برای مسابرسی اسناد مـالی ،عـالوه بـر نریسـندگان و

کتّابی که در دفتر بقایا مضرر داشتند ،جمع دیگری از نریسـندگان کارآمـد را بـه جمـع
محرران دفتر بقایا افزود ،و برای آنان عالوه بـر مراجـ
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واکنشـی نشـان دهـد.

مرسـرم «انعامـات و ادرارات»

قابل ترجهی در نظر گرف  ،بدون آن که کسی در برابر این پرداختیها تران مخالف

بـا

وی را داشته باشد .اما سرانجام ،میرزا تقی ،به عنران قـائم مقـام وزیـر ،بـه مخالفـ

بـا

خردسریهای میرزا معصرم پرداخ

و به اطالع شاهصفی رسانید که اگر جلری ریخـ
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همان .)171-172:از فحرای عبارات یکی از مررخان ،چنین استفاده میشـرد کـه میـرزا

مالی مکرم

نخراهـد شـد .لـیا شاهصـفی پیشـنهاد او را پـییرف  ،و «میـرزا معصـرم

را از ذروۀ بلند کاردانی و مساب نریسی سقرط روی نمـرد» ،و بـدین طریـق ،هماننـد
گیشته ،دستگاه وزارت ،جایگاه نظارتی خرد را بـر امـرر مـالی مکرمـ

بدسـ

آورد

(همان.)173-174:
 .4چگونگی قتل میرزا طالبخان

با وجرد این رویدادها ،که کـامالً ناکارآمـدی میـرزا طال خـان در مـدیری

وزارت

دیران اعلی را به اثبات رسانید ،شاهصفی در صدد عزل وی برنیامد .به نظر میرسـد کـه
او به وزیر خرد نیز ،دیگر هیچ اعتمادی نداش  .شاید هم ،مترصد فرص

مهمتری بـرد

تا بتراند تصمیم خرد را مبنی بر کنار گیاشتن میرزا طال خان از وزارت ،عملـی سـازد.
مشاجره در مضرر امرا ،نه تنها میرزا طال خان را تحقیر نمرد ،بلکـه در اوج عصـبانی
و از روی خشم و نفرت ،با دستان خرد ،او را به قتل رسانید ،و بدین طریق ،بـه میـات
فیزیکی و اداری او خاتمه داد .در باب علل قتل او ،گرچه مررخان عصر صفری عراملی
چرن افراط گرایی در شرب خمر و عدم وقرم و اطالع وی بر امـرر کـارگزاران مـالی
تأکید دارند ،با وجرد این ،کیفی

شرح هر کدام از این رویدادها متفـاوت اسـ ؛ چنـان

که آنان در البالی ترضیحات خرد ،گاه به نکتـههای ظریفـی اشـاره دارنـد کـه در فهـم
واقعی های مرتبط با شخصـی

میـرزا طال خـان و علـل قتـل میترانـد مـؤثر باشـد.

ترضیحاتی که در ذیل آمده اس  ،مبین این عقیده میباشد.
در میان تاریخ نریسان ،گزارش اسکندربیگ ترکمان ،در خصرص این واقعه ،بر سایر
نرشتههای مررخان تقدم دارد .در مقیق  ،مفصلترین گزارش مرجـرد متعلـق بـه ایـن
مررد اس

که در ذیل تاریخ عالم آرای عباسی آمده اس  .او قبل از پرداختن به شـرح

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

سرانجام ،این شرایط در اوایل سال 1044ق .فراهم گردیـد ،و شاهصـفی بـه دنبـال یـک

این مرضرع ،نکاتی را از منظر اخالق سیاسی و اجتماعی مررد ترجـه قـرار داده اسـ .
اهمی

این مطال  ،در این اس

که نریسـنده ،میـان طـرح دیـدگاههای خـرد و رفتـار

دول مردان سیاسی دوران صفری -از جمله میرزا طال خـان -کرشـیده اسـ

نسـبتی

برقرار سازد (ترکمان .)142 :1317 ،او عقیده دارد که ارباب دول  ،از آن هنگام کـه بـر
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و پاشهای میرزا معصرم گرفته نشرد ،مطمئناً در طی سال ،هیچ گرنه مبلغی ،عاید دیران

اطرافیان و متی پادشاه میشرند و از هرشیاری ،اجتناب از مفاسد ،مق مداری ،بردباری
به اشتباهات خرد آگاه میشرند که از

و تعقل در امرر ،غافل میمانند .آنان ،زمانی نسب
تخ  ،بر تخته افتند.

او پس از این ترضیحات ،مؤید و مصداق واقعـی عقیـدهاش را دوران وزارت میـرزا
ماتم بیگ و پسرش -میرزا طال خان -میشناسد؛ با ایـن تفـاوت کـه ،اعمـال و رفتـار
میرزا ماتم بیگ ،مبتنی بر آگاهی و درستی برد و به همین عل
خرد رضای

ترانس

در زمان میات

و خشنردی شاهعباس اول و مردم را فراهم آورد ،و بدین شیره ،نامی نیک

از خرد به جای گیارد ،اما میرزا طال خان «با وجرد مدر عـالی و فهـم و فراسـ
دریاف

نیک و بد روزگار» ،چرن به معای

و

و مفاسدی مانند ،جهال  ،غـرور ،افـراط در

بادهگساری ،گستاخی ،بیترجهی به فرامین و مخاطبـات پادشـاه ،و نیـز سرءاسـتفاده از
وثرق و اعتماد پادشاه نسب

به خرد دچار برد ،سب

بـدنامی و مـرگ خـریش گردیـد

(همان.)141-144:
اسکندربیگ ترکمان ،پس از ایـن مقدمـه و طـرح اسـتداللهای خـرد ،بـه ترصـی
چگرنگی کشته شدن میرزا طال خـان -ترسـط شاهصـفی -پرداختـه اسـ  .از فحـرای
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

عبارات او ،میتران دریاف

که وی در سهند مضـرر داشـته و شـاهد عینـی آن مادثـه

برده اس  .این ماجرا ،از آنجا شروع شد که در روز پنجشنبه ،اول مـاه صـفر 1044ق، .
افرادی همانند ،مسن خان  -بیگلربیگی خراسان -و آغررلرخان ایشـیک آقاسـی باشـی
شاملر و اوتارخان و مسن بیگ یساول صحب
و تا ساعاتی از ش

در منزل میـرزا طال خـان جمـع شـده

به میخـرارگی پرداختنـد .آغررلرخـان و مسـن بیـگ -کـه دامـاد

میرزا طال خان برد -در ش

همان روز در دولتخانه نرب

کشـیک داشـتند ،لـیا از آن

مجلس بیرون آمده و در دولتخانه مضـرر یافتنـد .آغررلرخـان در محـل کشـیک خـرد
شروع به بدمستی نمرده و چرن با اعتراض بهـرام بیـگ -کشـیک چـی باشـی -مراجـه
گش  ،غضبنا شده و با کربیدن چربی بر سر بهرام بیگ ،او را مجروح نمرد .شاهصفی
که در بستر ،بیدار برد ،این مجادلهها را میشنید اما هیچ نرع واکنشـی نشـان نـداد .روز
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جاه و مقام تکیه میزنند ،غالباً دچار غفل  ،غرور ،مسادت ،بیترجهی نسب

به نصایح

بیگ ،قبل از خروج شاهصفی از دولتخانه ،برای تظلم خراهی به نزد وی رف
آغررلرخان شکای

و از رفتار

کرد .شاهصفی نیز وعده داد که در منزل مسن خان با مضرر میـرزا

طال خان و سایر امیران جلس دیران را تشکیل دهد و به این مرضرع رسـیدگی نمایـد.
به دنبال این درخراس  ،شاهصفی مادثهای را که خـرد شـنیده بـرد ،در جمـع همگـان
مطرح ساخ  .میرزا طال خان ،در آن جلسه با چربزبانی و زیرکی تالش کرد کـه بـه
نرعی بحث دربارۀ آن مرضرع را مترق

سازد .اما شاهصفی ،چرن میدانس

بدمستی آن دو مالزم ،در خان میرزا طال خان فراهم آمده ،بـا عصـبانی
خطاب و سرزنش قرار داد و چرن نترانس

خشم و غض

که شرایط
وی را مـررد

خرد را فرو خـررد ،دسـ

به شمشیر برد و پـس از دو ضـرب محکـم ،میـرزا طال خـان را بـه زمـین انـداخ

و

ماضران نیز بر جسم نیمه جان وی یررش برده و به زندگی اش خاتمه دادنـد .پـس از
(ترکمان ،همان.)145-146:
گزارش محمد معصرم بن خراجگی اصفهانی ،در خصرص قتل میرزا طال خـان ،بـا
وجرد آن که از ناظران مرادث عهد شاهصفی برده اسـ  -در مقایسـه بـا اسـکندربیگ
ترکمان -نه تنها کرتاه ،که روایتی کـامالً متفـاوت از قتـل میـرزا طال خـان اسـ  . .او
ماجرایی را که اسکندربیگ تعری

نمرده ،هرگز به آن نمیپردازد .اما زیـاده روی میـرزا

طال خان در نرشیدن شـراب را یکـی از معایـ

بـزرگ او میشـمارد کـه اراده و دور

اندیشی در امرر وزارت را از وی ستانده برد .خراجگی اصفهانی ،بدون اشـاره بـه هـیچ
شراهدی ،مرگ میرزا طال خان را بیشتر ناشی از یک ترطئه از سری دشمنان او میداند
که همراره در جستجری فرصتی بردند تا با بدگرییهای خرد ،نظر شاهصـفی را نسـب
به میرزا طال خان ،منحرم نماینـد و زمینـ زوال وی را فـراهم سـازند .ایـن تالشهـا
 .1بیجن دربارۀ عل این مهمانی مینریسد که مسن خان متهم بـرد کـه بـا ازبکـان علیـه دولـ صـفریه روابـط
پنهانی دارد .شاه صفی که در تبریز برد از این مرضرع مطلع شد و بالفاصله مکم به امضار او داد .مسن خـان
پس از مضرر در تبریز ،از این اتهام مبرا گردید .شاه صـفی نیـز ،بـرای ابـراز محبـ نسـ بـه وی وعـده داد
کـه روزی را مهمــان او خراهدشــد .ایــن مهمــانی ،در دوم صــفر 1044ق .در ســهند و در خیمـ مســن خــان
برگزار گردید .مهمانیای کـه میـرزا طالـ خـان نیـز در آن مضـرر یافـ و سـرانجام بـه قتـل رسـید .نـک:
(.)Rota,2009:385

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

این مادثه ،به مرج

فرمان شاهصفی ،آغررلرخان و مسن بیـگ نیـز بـه قتـل رسـیدند
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بعد که شاهصفی به منزل مسن خان -بیگلربیگی خراسـان -دعـرت شـده بـرد 1،بهـرام

آورد(خراجگی اصفهانی ،همان.)188 :
نگاه و نرشتههای ابرالمفاخرتفرشی نیز در ترصی

مرگ میرزا طال خان بسیار

عل

سطحی اس  .او بدون اشاره به اقدام مستقیم شاهصفی در کشتن این وزیر تیـره بخـ ،
تنها به اختصار آورده اس

که چرن میرزا طال خان به پشتران نام اجدادش ،مس

غرور شده برد ،به تیغ سیاس

گردنش را از تن جدا نمردند (ابرالمفـاخر ،همـان-104:

 .)103همچنین ،آنچه در نرشتار بیجن بیگ جل
گفتگریی اس

بادۀ

ترجه مینمایـد ،اشـاره بـه بخشـی از

که از زبان میرزا طال خان در مقابـل اعتـراض شاهصـفی در خصـرص

رفتارهای ناشایس

آن دو مالزم نقل شده اس  .از نگاه او ،تنها مرضرعی کـه خشـم و

نفرت شاهصفی را برانگیخ

و مرج

قتل وزیـر گشـ

نـه عملکـرد مالزمـان ،بلکـه

سخنان دور از ادب وزیر برد که در ترجیه آن اتفاق گستاخانه به پادشـاه پاسـخ داد کـه
من « وزیر و اعتمادالدوله ام نمیترانم در خانه را به روی خرد و مـردم ببنـدم » .بـیجن
بیگ ،اظهار میدارد که شاهصفی چنان از این شیرۀ سخن برآشـف
برخاس

کـه بیتابانـه از جـا

و به ضرب شمشیر ،وزیر را از پای درآورد(.)Rota,2009:386

صرم نظر از منابع یاد شده ،بعضی از مررخان دوران شاهعباس دوم و شـاه سـلیمان
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

نیز ،در آثار خرد که به مرادث عهد شاهصفی عالقه نشـان دادهانـد ،مسـأل قتـل میـرزا
طال خان را مررد ترجه و بررسی قرار داده ،و بخشـی از نرشـتههای خـرد را بـه ایـن
مرضرع اختصاص دادهاند .یکی از آنان ،میرزا طاهر ومید قزوینی اس  ،شـاید براسـط
آن که برادر بزرگش میرزا محمد فصیح ،امتماالً در زمـان شـاهعباس اول ،مـدتی وزیـر
میرزا طال خان برد (نصرآبادی ،)113/1 :1378 ،لیا وظیف خرد میدید که به بیان علـل
این مادثه بسردازد .البته باید گف
اسکندربیگ ترکمان اس

که منبع اصلی او در ترصی

و این بـدینمعنا اسـ

کـه او کلیـ

ایـن مـاجرا ،نرشـتههای
عقیـدۀ آن مـررد را در

خصرص قتل میرزا طال خان را پییرفته اس  ،به جز در یک مررد کـه از نگـاه ومیـد
قزوینی اصلیترین و مهمترین عاملی برده اس
کشانید .این عل
36
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که این وزیر را به ورط سقرط و مرگ

مهم ،نابسامانی و درهم ریختگی نظام مالیـاتی و بـی نظمیآشـکار در

و ضبط مسابهای مالی و همچنین سرءاستفادههایی برده اس

که در فاصل دو و
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سرانجام در مهمانی ماکم هرات به ثمر نشسـ

و قتـل میـرزا طال خـان را بـه دنبـال

این مرادث شاهصفی را سخ

آزرده برد .یکی از این ماکمان که پشتش به وزیر گـرم

برد ،علیمردان خان ،ماکم قندهار و پسر گنجعلی خان ،بـرده اسـ  .وی در مـدتی کـه
میرزا طال خان ،وزیر شاهصفی برد ،براسط نسب

خریشاوندی با وزیر ،هیچ مبلغـی از

درآمدهای مالی قندهار را به دیران مالی مکرم

واریز نکـرد ،و میـرزا طال خـان نیـز

هرگز از او مطالبه ننمرد .تا جایی که در میان همگان ،چنین شهرت یاف
که علیمردان خان جمع آوری نمرده از گنج قارون نیـز بیشـتر اسـ

کـه ثروتـی را
(ومیـد قزوینـی،

همان 1.)285-286:این مررد ،تأکیـد میکنـد کـه خشـمگین شـدن شاهصـفی از رفتـار
اغررلرخان و به دیران کشیدن او ،تنهـا بهانـهای بـرد کـه میـرزا طال خـان را براسـط
نابسامانیهای مالی ،به باد سرزنش و انتقاد بگیرد .اما ،چـرن میـرزا طال خـان درصـدد
طال خان را از پای درآورد (همان.)261:
قتـل میـرزا طال خـان را

با گیر از ادعای شاملر و مالکمـال کـه بـه ترتیـ  ،علـ

کرتاهی در امرر مملک داری و مراضع ناپسند او در برابـر شاهصـفی شمردهاند(شـاملر،
همان215-216/1:؛ مالکمال ،همان ،)89:محمدیرس
ومید قزوینی اس

واله ،دومین تاریخ نـریس بعـد از

که در کتاب خلدبرین ،با تفصیل بیشـتری بـه ایـن مرضـرع عالقـه

نشان داده اس  .نرشتههای محمدیرس

از این جه

مائز اهمی

اس

که مرگ میرزا

طال خان را نامق و ظالمانه تصرر نمیکند .او معتقد اس

که میرزا طال خـان ،سـب

شد تا با روی آوردن به رفتارهای ناهنجار ،چنین سرنرش

شرمیرا برای خـریش رقـم

زند .او میافزاید که میرزا طال خان ،مدی برای سنین جـرانی و میانسـالی خـرد قائـل
نبرد؛ چنان که در هم این سالها ،ایام را «بر شرب مدام و عـیش دوام » میگیرانیـد ،و
از مسئرلیتی که بر گردن داش  ،کامالً غفل

ورزیـد ،و منصـ

اعتبار بلنـد خـرد ،سـاقط کـرده بـرد .محمدیرسـ

وزارت را از جایگـاه و

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

جراب و یا دفاع از خرد برآمد ،این رفتار بر پادشاه گران آمد ،با دسـتان خـریش ،میـرزا

والـه ،در ادامـه مـیآورد کـه ایـن

 .1علیمردان خان پس از قتل میرزا طال خان چرن جان خرد را در دورۀ وزارت میرزا تقـی در امـان نمیدیـد در
سال 1046ق .امرال و خانرادۀ خرد را برداش و به شاه جهان ،پادشاه هند پناهنده شد .نک( :مالکمـال ،همـان:
. )93
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نیم سال وزارت میرزا طال خان در میان مساب نریسان و بعضی مکام رواج داشـته ،و

به دسیسهچینی علیه او پرداختند و شاهصفی را بر عـدم لیاقـ
این مقام ،متقاعد کردند .سرانجام ،همین عی جرییها سب

و کفایـ

او در تصـدی

شـد تـا شاهصـفی ،دسـتان

خرد را به خرن وزیرش آغشته نماید .اما از فحرای گفتههای این مررد ،چنین اسـتفاده
میشرد ،که شاهصفی ،ظاهراً ،از کار خرد پشیمان شد .لیا از سـر تـرمم ،اجـازه داد کـه
کلی دارائی و امال میرزا طال خان ،در اختیار فرزندانش قرار گیرد (قزوینی اصـفهانی،
همان.)320 ،203-204:
گفتنی اس

1

که تأمل در علل و چگرنگی کشته شدن میرزا طال خـان ،تنهـا در نگـاه

تاریخ نریسان صفری اهمی

نیافته ،بلکه از میان گزارشگران اروپایی ،مداقل یک نفر را

میشناسیم که نسبتاً ،با دق

خاصی به تحقیق دربارۀ این مرضـرع پرداختـه اسـ  .وی

اولئاریرس نام دارد و در بین سـالهای1048-1049ق .بـه عنـران منشـی و متـرجم ،در
جمع هیأت سیاسی-اقتصادی دو هلشتاین -کـه بـرای مـیاکره بـه ایـران سـفر کـرده
بردند -مضرر داش

(والسر .)88-89 :1364 ،زمانی کـه اولئـاریرس در ایـران اقامـ

داش  ،تقریباً ،پنج سال از تاریخ قتـل میـرزا طال خـان میگیشـ  ،و اختصـاص دادن
مداقل دو صفحه از گزارش سفر خرد به این مادثه ،مبین آن اس
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

38

که خاطرۀ غمانگیـز

فرجام زندگی میرزا طال خان ،همچنان در اذهـان عمرمیزنـده بـرده اسـ  .بـا اینکـه
اولئاریرس در نقل این روای  ،منابع مکترب یا خبری خرد را ذکر نمیکند ،اما میتـران
مدس زد که نرشتههای او مبتنی بر گفتههای کسانی اس
مالقات و مراودهای داشـته اسـ  .اولئـاریرس ،علـ
رفتارهای ناشایس

که در دربار صفری ،بـا آنـان

اصـلی قتـل میـرزا طال خـان را

اغررلرخان و مسن بیگ نمیداند ،بلکه ریشه در اهانتی میبیند کـه

وزیر در گفتگری با بهرام بیگ ،نسب

به شاهصفی مرتک

شد و از او به یک بچـه یـاد

کرد .بهرام بیگ ،این مرضرع را به شاهصفی اطالع داد و شاه نیز در مهمانی مسن خـان،
 .1شاردن مینریسد که میرزا طال خان در شهر اصفهان و در میان کرچ منشیالممالک که به بازار شـهر متصـل
میشد کاخی داش که از پدرش ناتمام به وی رسیده برد و میرزا طال خان نیز مرفق به تکمیل سـاختمان آن
نگردید .سرانجام این بنا در اختیار میرزا تقی(ساروتقی) قرار گرف و او مرفق شد آن را به اتمـام برسـاند و تـا
زنده برد در آن زندگی میکرد .این ساختمان که در اصفهان به کاد ساروتقی مشهرر برد در زمان شـاه سـلیمان
در اختیار داروغگان اصفهان قرار گرف  .نک ( :شاردن.)1415 ،1405/4 :1374 ،
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کژرفتاریها هیچگاه از نگاه دشمنان و رقبای میرزا طال خان مخفی نماند .چـه ،همانهـا

وزیر خرد را به مق ناسساسی و عدم رعای

کمال خشم و نفرت ،میرزا طال خان را به ضرب شمشیر از پـای درآورد (اولئـاریرس،
همان.)730/2 ،:
از آنجا که مررخان صفری ،این روای

را ثب

نکردهاند ،صحه گیاشتن بـر آن ،کـار

دشراری اس  .با اینمال ،نظر میرسد که اولئاریرس ،تنهـا روایـ گر صـررتی از ایـن
واقعه اس

که در اذهان عمرمی به جای مانده برد .شاید بـه همـین علـ  ،فلسـفی ،در

مقال «دس های خرن آلرد» ،در بیان عل

قتل میرزا طال خان ،به ایـن گفتگـر اعتمـاد

کرده و بدون اشاره به مأخی خرد ،آن را مررد تأکید قرار داده اس
باستانی پاریزی ،همان .)422-423:با وجرد ایـن ،بایـد گفـ
ترضیحات خرد دچار اشتباهات فامشی شده که از وثاق

(فلسفی ،بیتا219 :؛

کـه اولئـاریرس ،گـاه در

گزارش او میکاهد .به عنران

نمرنه ،از مسن خان بیگلربیگی خراسان که در خان او این مادثـه روی داد بـرد ،هـیچ
منشی مخصرص شاه و شاعر دربار صفری نام میبرد ،در مالی که او تنها سم
صحب

یساول

را داشته اس  .همچنین ،نام بهرام بیگ را به اشـتباه ،مرتضـی قلـی خـان آورده

اس ؛ و یا مینریسد که بهرام بیگ (مرتضی قلی خان) ،بـه دسـترر میـرزا طال خـان و
ترسط نرکرانش ،مضروب شد؛ و در انتها نقل میکند که چرن پسر میرزا طال خـان ،در
مضرر شاهصفی ،نترانس

نارامتی خرد را از قتل پدرش کتمان کند ،شاه به نفـع خـرد

دسترر داد تا تمام امرال میرزا طال خان را مصـادره کننـد (اولئـاریرس ،همـان-731/2:
.)730

1

نتیجهگیری

رهآورد این تحقیق از دو منظر قابل ترصی

اس  :نخس  ،جایگـاه اجتمـاعی میـرزا

طال خان در جامع عصر صفری اس  .او ،منسرب به خاندانی بـرد کـه مـداقل ،طـی
چهار قرن پیش از صفری ،به سـه خصـل

دانشمـداری ،سیاسـ داری و شـیعهگرایی

 .1اولئاریرس در یک جا مینریسد که «شاه صدر اعظم پیر خرد میرزا طال خان را کشـ » .نـک( :همـان ،ج،2
ص .)578اما با ترجه به این که میرزا طال خان در سال 1019ق .در آغاز جرانی وزیر شد ،بنابر ایـن بـه نظـر
میرسد که قتل او در سال 1044ق .مصادم با سنین میانسالی او برده اس نه پیری.

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

ذکری به میان نمیآورد ،و یا آن که ،از مسن بیگ  -داماد میرزا طال خان  -بـه عنـران
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مقرقِ نمک خرارگی ،مـتهم سـاخ

و در

ایشان در آن برهه از تاریخ ایران -به ویژه در قلمرو تشکیالت اداری -گردیدند .فراینـد
ترقی این خانراده ،در عصر جدید تاریخ ایران ،همانند هر طبق ایرانـی دیگـری ،رابطـ
تنگاتنگی با فراز و فرود نقش عناصر اهل قلم در ساختار مکرمتی صـفریه داشـ  .بـه
همین عل  ،خاندان اردوبادی (نصیریه) ،در دوران نخس
و اقتدار ترکان قزلباش ،هرگز نتراستند با بدس

آن مکرم  ،و در برابر نفرذ

آوردن اصـلیترین مناصـ

مکـرمتی،

مضرر چشمگیر و برجستهای در این ساختار داشته باشند .اما بـا آغـاز دور دوم تـاریخ
سیاسی صفریه -که با سلطن
تضعی

و اصـالمات شـاهعباس اول همـراه شـد و بـه تـدریج،

ترکان را در پی داش  -زمین ورود خـانرادۀ اردوبـادی -بـه عنـران مهمتـرین

نمایندگان طبق تاجیک -به عرص عالیترین منصـ

سیاسـی و دیـرانی ،یعنـی وزارت

اعظمی ،فراهم گردید .میرزا ماتم بیگ ،نخستین فرد از این سلسله برد که به دنبال ایـن
تحرالت ،در جایگاه وزارت قرار گرف
مدت بیس

و هرشمندانه نهاد دیرانساالری صـفریان را در

سال اداره کرد و از این جهـ  ،نـام بلنـدی از خـرد در تـاریخ وزارت بـه

یادگار گیاش  .خرشنامی و وفاداری سیاسی میرزا مـاتم بیـگ بـه شـاهعباس اول -بـه
عنران بزرگترین زمامدار صفری -مرجـ

مـرروثی شـدن مقـام وزارت در خـانرادۀ او

گردید .چنان که بر همین اساس ،فرزند بزرگش -میـرزا طال خـان -نیـز در فاصـل دو
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

دوره ،نزدیک به چهارده سال ،وزیر دو پادشاه صفری گردید .بیگمان ،انحصـار وزارت
برای تقریباً چهار دهه در نزد این خانراده ،باید یک رویداد شگرم و اسـتثنایی بهشـمار
آورد؛ اتفاقی که هرگز نظیر آن را در تاریخ وزرای دول
دومین مطل

قابل ذکر در اینجا ،داوری دربارۀ شخصی

صفری نمیتران یاف .
و عملکرد میرزا طال خـان

در طرل میات فردی و اجتماعی او میباشد .ابتدا باید در نظر داش  ،شرایطی که میـرزا
طال خا ن در آن پرورش یافته برد چندان شباهتی با دوران میـات پـر جنـ
پدرش نداشته اس  .در واقع او در محیطی از ثبات سیاسی و امنی
از اینرو ،نمیترانس

اجتماعی رشد کرد.

همچرن پدرش ،به قدرت -در مرزۀ وزارت -بیندیشد .چنان که

از منابع تاریخی استفاده میشرد ،میرزا طال خان ،از اقتدار وزارت نه در جهـ
40

وظای

و جـرش

اجـرای

دیرانی خرد ،بلکه بیشتر در مسیر مطامع شخصی و هری و هرسهـای جـرانی

استفاده کرد ،و بدین طریق ،ارزش و اعتبار خدمات گیشت خانرادۀ خـرد را خدشـهدار
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شهرت داشتند ،و همانها ،مرجبات پیرستگی آنان با دول

صفری و بسترسـاز پیشـرف

ناآگاهانه ،میرزا طال خان را با وجرد ضع های آشکار وی به وزارت برگزیـده باشـد؛
بلکه ،به نظر میرسد که او آگاهانه دس
سیاس

تضعی

بـه ایـن انتخـاب زد تـا بدینوسـیله در کنـار

ترکان و تحدیـد شـاهزادگان ،از نقـش فراگیـر تاجیکـان نیـز در مقـام

وزارت اعلی بکاهد تا مبادا آنان براسط پیشین خانرادگی و تجربههای دیـرانی گیشـته،
وزارت و دیرانساالری را جرالنگاه قدرت و اهدام شخصی خرد قرار دهند و سلطن
صفری را به مخاطره اندازنـد .از نظـر او ،شایسـته سـاالری در انتخـاب وزرا ،همـراره،
نمیترانس
سم

به نتایج دلخراه و مطلربی منتهی شرد؛ بلکه این شیره ،گاه ،ممکن بـرد بـه

و سرئی مرک

کند که در نهایـ  ،مرجـ

زیـان و نـابردی قـدرت و عظمـ

پادشاه گردد .در واقع ،از نظر شاهعباس اول ،مداقل ،برای مدتی کرتاه ،تحمـل وزیـری
برد تا وزیری بلند پرواز و جریای نام.
همچنین ،در مقطعی که نظام قدرتِ شاهی پـس از مـرگ شـاهعباس اول ،در اختیـار
شاهصفی -به عنران پادشاهی جران و بیتجربه در امرر مکرم داری و از همـه مهمتـر
زخم خررده از اتفاقات دوران زندگیاش -قرار گرف  ،راه ترقـی در مکرمـ

جدیـد،

برای شکس

خرردگان سیاسی و وزیر معزولی هماننـد میـرزا طال خـان بسـته نبـرد؛

بلکه ،وضعی

پیش آمده ،زمینهساز انتخـاب مجـدد میـرزا طال خـان در مقـام وزارت

گردید ،و به همان نسب  ،در کنـار چنـین زمـامداری ،اقتـدار او در تشـکیالت دیـرانی
گسترش یاف  .اما این شرایط ،نه تنها هیچ تأثیر سازندهای در ارتقـاء نقـش او در امـرر
دیرانی نداش  ،بلکه میرزا طال خان ،وزارت را وسیله و فرصتی برای جبران روزهـای
از دس

رفته -در تأمین خراسـتههای نفسـانی خـرد -قـرار داد ،و بـا نادیـده انگاشـتن

کارکردهای اصلی خـرد در امـرر وزارت ،راه را بـرای از همگسـیختگی سـاختار اداری
مکرم

همرار ساخ ؛ رفتاری که سرانجام ،مرج

نابردی او گردید.

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

ناالیق و بیتجربه ،همانند میرزا طال خان در سازمان مکرمتی جامعـه ،بهتـر و آسـانتر
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ساخ  .با این مال ،بسیار دشرار اس

که تصرر کنیم که پادشاهی چرن شاهعباس اول،

 .1افرشتهای نطنـزی ،محمـردبن هـدای اهلل( ،)1373نقااه

آلثاااف

ا

ذکرآلالخیاف ،به کرشش امسان اشراقی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

 .2اومدی دقـاقی بلیـانی ،تقیالـدین محمـد( ،)1388عر اا

آلعااقاقی ،

تصحیح محسن ناجی نصرآبادی ،تهران ،انتشارات اساطیر.
 .3اولئاریرس ،آدام( ،)1369سفرنامه ،ترجم مسـین کردبچـه ،بیجـا ،انتشـارات
شرک

کتاب برای همه.

 .4باستانی پاریزی ،محمدابراهیم( ،)1362گنجالیخان ،تهران ،انتشارات اساطیر.
 .5بهرام نژاد ،محسـن( « ،)1387منشـآت میـر محمـد مسـین تفرشـی :کنـدوکاوی در
زندگانی فرهنگی و دیرانی او » ،صلنامۀ آئینۀ میرآلث ،سال ششـم،
شمارۀ چهارم ،زمستان (پیاپی  ،)43صص.93-125

 .6بالن ،لرئی( ،)1375زندگ

قا عباس آلهل ،ترجم ولیاهلل شادان ،تهران،

انتشارات اساطیر.

 .7ترکمان ،اسکندر بیگ ( ،)1382تاافخ

عااعآ آفآلع عباسا  ،بـه

کرشش ایرج افشار ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 ،__________ .8عاعآ آفآلع عباس  ،کتابخان مجلس شـررای اسـالمی،
نسخ خطی ،شمارههای  8706و .8707

 ،)1317(__________ .9ذخل تافخ

عاعآ آفآلع عباسا  ،بـه

اهتمام اممد سهیلی خرانساری ،تهران ،انشارات اسالمیه.

 .10تفرشی ،ابرالمفاخر بن فضل اهلل الحسـینی( ،)1388تافخ قا صف  ،به
آلنضمام مبادع تافخ زمان نااآل فوااآلن مناان
(قا صف ) ،تألی محمد مسین الحسینی تفرشی ،تصحیح محسن بهـرام نـژاد،
تهران ،میراث مکترب.
 .11تفرشی ،میرمحمد مسین ،منشآ (مجماعه) .نسخ خطی ،اتریش :کتابخان
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وین ،شمارۀ.MSÖN N. F50

 .12ثابتیـــان ،ذ ،)1343( .آلساااناد ه ناماااههاع تاااافخخ

ه
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کتابنامه

 .13ثراق  ،جهانبخش(« ،)1389بررسی علل و پیامدهای قتـل امـام قلـی خـان ،مـاکم
فارس ،در عصر شاهصـفی(1042ق ،») .پژههشهاع تافخخ  ،دورۀ جدیـد،
سال دوم ،شمارۀسرم(پیاپی ،)7پائیز ،1389صص.1-32
 .14جنابدی ،میرزابیگ مسن بن مسـینی( ،)1378فهوةآلعصافاخه ،بـه اهتمـام
غالمرضا مجد طباطبایی ،تهران ،بنیاد مرقرفات دکتر محمرد افشار.
 .15مسینی منشی ،محمدمیر

بن مسعرد( ،)1385فخاضآلعفردهس خان  ،به

اهتمام ایرج افشار و فرشته صرافان ،تهران ،بنیاد مرقرفات دکتر محمرد افشار.
 .16خراجگی اصفهانی ،محمدمعصرم( )1368خالصهآلعسیر ،به اهتمام ایرج افشار،

تهران ،انتشارات علمی.
مارچینکرفسکی ،ترجم علی کردآبادی ،تهران ،مرکز اسناد و تاریخ دیسلماسی.
 .18سمیعا ،میـرزا( ،)1368تذکر آعملا  ،بـه کرشـش سـیدمحمد دبیرسـیاقی،
تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .19شـاردن ،ژان( ،)1374سفرنامۀ قاافدن ،ترجمـ اقبـال یغمـایی ،تهـران،
:انتشارات ترس.
 .20شاملر ،ولی قلی بن داودقلی( ،)1371 ،1374قصا آلعخاقان  ،بـه کرشـش
مسن سادات ناصری ،تهران ،انتشاراترزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .21فخرالزمان قزوینی ،مالعبدالنبی( ،)1362تذکرۀ میخانه ،تصـحیح اممـد
گلچین معانی ،تهران ،اقبال.

 .22فلسفی ،نصـراهلل(بیتا) ،چند مقاعۀ تافخخ

ه آلدبا  ،تهـران،

انتشاراتدانشگاه تهران.

 .23قزوینــی اصــفهانی ،محمدیرســ والــه( ،)1382آلخاارآلن دف زمااان
قا صف ه قا عباس آلهل دهم (تافخ خلدبرخ ) ،به

سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی

 .17رفیعــا ،میــرزا( ،)1385دسااتافآلعملا  ،بــه کرشــش محمــد اســماعیل

اهتمام محمدرضا نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 .24قمی ،قاضی اممدبن شرمالدین مسینی( ،)1359خالصهآلعتاآلفخ  ،تصحیح
امسان اشراقی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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آلجتماع

دورۀ صفاخه ،تهران ،انتشارات ابن سینا.

آلخاعت

افس ه الفستان دف دهفۀ صافاخه) ،تصـحیح

محمدباقر وثرقی ،با همکاری خدیجه عـالمی و منـرچهر ایزدپنـاه ،تهـران ،کتابخانـه
مجلس شررای اسالمی.
 .26محمدربیع ،محمدابراهیم بن( ،)2536سفینۀ سالیمان  ،تصـحیح محمـد
فاروقی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .27مــدفس رضــری ،محمــدتقی( ،)1370آلحاااآلل ه آااااف خاآلجااه
نصیرآلعدخ

طاس  ،تهران ،انتشارات اساطیر.

 .28مالکمـال( ،)1334تافخ

صفاخان(خالصهآلعتاآلفخ -تاافخ

مالکمال) ،تصحیح ابراهیم دهگان ،ارا  ،انتشارات فروردین.

 .29منجم یزدی ،مالجاللالدین( ،)1366تافخ

عباس

خا فهزناماۀ

مال جالل ،به کرشش سی اهلل ومیدنیا ،تهران ،انتشارات ومید.

 .30مینررسکی ،والدیمیـر( ،)1368سازمان آلدآلفع حنامت صفاع خا
تالیقا

مینافسن

بر تذکر آعملا  ،ترجم مسعرد رج

نیا ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 .31نصــــــــــرآبادی ،محمــــــــــدطاهر( ،)1378تااااااااااذکرۀ
نصرآبادع(تذکر آعشارآل) ،به اهتمام محسن ناجی نصرآبادی ،تهران،
اساطیرئ
 .32نصیری ،محمـدابراهیم بـن زینالعابـدین( ،)1373دساتاف قایرخافآلن،
تصحیح محمد نادر نصیری مقدم ،تهران ،بنیاد مرقرفات محمرد افشار.

 .33نفیسی ،سـعید ( ،)1344تافخ
دف زبان

نظآ ه نثار دف آلخارآلن ه

افس  ،تهران ،انتشارات فروغی.

 .34نرائی ،عبدالحسـین( ،)1360آلسناد ه مناتبا سیاس آلخرآلن
آلز سال 1038تا 1105ق .همرآل باا خاددآلقاتهاع
تفصیل  ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
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 .35والســر شرســتر ،ســیبیال( ،)1364آلخاارآلن صاافاع آلز دخاادگا
ساافرنامههاع آلفهپائیااانپ پژههشاا دف فهآلباا
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 .25الری شـیرازی ،روح اهلل ( ،)1389قر نامه (مناتبا

دخااآلن

سیاس ا

. امیرکبیر، تهران،غالمرضا ورهرام
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سازوکار تشکیالت دیرانی در دوران وزارت میرزا طال خان اردوبادی
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