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ش��جرهنامهها به عن��وان یکی از معتبرترین اس��ناد تاریخی و مورد رجوع پژوهش��گران و محققان قابل
اس��تنتاج و بررسی اس��ت .از اینرو نگارنده این س��طور با بازیابی رونوشتی از ش��جرهنامه خاندان قائم مقام
فراهانی که در مرکز اس��ناد کتابخانة مجلس ش��ورای اسالمی نگهداری میش��ود قصد دارد با نگاهی گذرا
به پیش��ینة خاندان مذکور و با توجه به این مهم که خاندان قائم مقام از دوره صفویه به صورت موروثی در
امور دیوانی حکومتهای ایران مشارکت داشتهاند شمائی
کلی از آنان را ترس��یم نماید که ابتدا با ذکر اس��امی و
شجره این خاندان شروع و به بررسی کوتاهی از زندگی
و س��رانجام میرزا ابوالقاسم پرداخته و شرح اسناد مورد
استفاده در این پژوهش عنوان پایانی مقاله میباشد.
در فراهان عراق ايران در خانواده با ش��رافت سادات
هزاوه از صلب ميرزا عيس��ي فرزند ميرابوالفتح معروف
ب��ه مير مهردار ك��ه در دربار صفوي س��مت مهرداري
داش��ته دو فرزند به وجود آمد ،حس��ين و حس��ن .اولي
آنها يكي از فضالي نامي گشت و معروف شد به ميرزا
محمد حسين وفا .او در سال  1180به وزارت سالطين
زنديه اش��تغال يافت و به س��ه پادش��اه زند از جمله-1
اعتضادالدوله پسر محمدصادق خان  -2علی مردان
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خان زند  -3محمدجعفرخان(استظهارالدوله) خدمت كرد 1.وي پس از ورود كريمخان زند به شيراز و انتخاب
آن براي پايتخت حكومت زنديه به عنوان وزير در دس��تگاه پادش��اهي كريمخان مشغول كار شد و به زودي
با كارهاي ديواني و روال کار زنديان آشنا شد و از تبحر و استادي خوبي برخوردار گرديد .با سقوط حكومت
زنديه و به روي كار آمدن آغا محمدخان قاجار بار ديگر به دربار راه يافت ولي بواسطه پيري و ناتواني جسمي
از ادامه خدمت در دربار آغامحمدخان عذرخواهي نموده و به جاي خود برادرزادهش (ميرزا عيسي) پسر ميرزا
حس��ن را براي پيگيري و انجام كارهاي ديواني به ش��اه معرفي نمود و سپس تقاضا كرد تا با عزيمت وي به
عتبات عاليات موافقت نمايند .تقاضاي او مورد قبول واقع شد و ميرزا عيسي پس از ورود به تهران كار خود
را در دربار آغاز نمود .طولي نكشيد كه به سبب عالقه ،جديت و دقت در امور محوله مورد تقدير قرار گرفت
و به علت هوش ،اس��تعداد و كارداني كه داش��ت به وزارت حسن علي ميرزا (پسر فتحعليشاه و حاكم تهران)
منصوب گرديد و پس از آن پيشكار عباس ميرزا شد و وزارت آذربايجان نيز به وي سپرده شد ميرزا عيسي
بع��د از وزارت آذربايجان لقب (قائم مقام) گرفت از همان زمان به بعد اين لقب به س��اير اعضاي خانواده او
2
نيز منتقل شد.
3
نس��ب حاج محمد حس��ین وفا با  37واسطه به امام سجاد امام زين العابدين عليهالسالم مي رسد .پدر و
جد اعالي او همگي به شغل ُمهرداري كه يكي از مناصب عاليه دربار محسوب ميشد اشتغال داشتهاند وجد
بيست و هفتمش كه سلطان احمد خوانده ميشد نخستين سيد جليل القدري است كه از ناحيه عربستان به
سرزمين ايران و سپس به ناحيه فراهان مهاجرت و توطن نموده است .و قبر آن مرحوم در ساروق زيارتگاه
خاص و عام مردم آن منطقه ميباشد.
محمدحس��ين وفا در سال  1212يعني س��ال اول سلطنت فتحعليشاه قاجار در قزوين درگذشت .و دیوان
اشعاری از او بر جای ماند كه شامل غزليات اوست و از دیگر تأليفاتش تاريخ زنديه است .از محمدحسين وفا
4
دختري به جا ماند كه خانم آغا نام داشت و به زوجيت ميرزا عيسي ملقب به ميرزا بزرگ درآمد.
همانطور كه اشاره شد ميرزا عيسي پدر ميرزا محمدحسين فرزند ديگري داشت بنام حسن كه او خود نيز
فرزندي داشت بنام ميرزا عيسي مشهور به ميرزا بزرگ قائم مقام فراهاني.
فتحعليش��اه در سال  1208حسنعلي ميرزا فرزند خود را به حكومت تهران منصوب كرد و ميرزا عيسي را
به وزارت وي گماش��ت .سپس او به سمت پيشكاري عباس ميرزا نايبالسلطنه و وزارت آذربايجان به تبريز
فرستاده شد و قائم مقام صدارت كبري لقب گرفت.
وي در سال  1237در سن  70سالگي درگذشت و جسد او را در جوار شاه حمزه در تبريز به خاک سپردند.
بزرگترين خدمت آن مرحوم ايجاد نظام جديد و دعوت معلمين از اروپا براي تربيت قشون ايران است .از آن
مرحوم كتابها يا رس��ائلي بنام اثبات نبوت خاصه و رس��اله جهاديه به جای مانده و اش��عاري نيز به آن جناب
منسوب ميباشد.
اين ش��خص زاهد و عادل روزگار خود به قدري خوش اخالق و خوشرفتار با مردم بوده كه مزارش در
تبريز زيارتگاه خاص و عام است او اولين كسي است كه نخستين قافله محصلين ايراني را به سمت انگلستان

377

نسبنامه قائم مقام /فریناز متشرعی

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش 1و  / 2پائيز و زمستان 1387

378

به راه انداخت زيرا احتياجات و تمنيات آن زمان را دريافته بود.
مرحوم ميرزا عيس��ي ملقب به ميرزا بزرگ دو زن داش��ت يكي دختر ميرزا محمدحسين وزير بنام (خانم
آغا) كه از او سه پسر بوجود آمد :ميرزا حسن ،ميرزا ابوالقاسم ،ميرزا معصوم متخلص به محيط و ديگر زني
كه از اتراك آذربايجان بود و از وي يك پسر داشت بنام ميرزا موسي و يك دختر بنام حاجيه.
پس از كنارهگيري ميرزا عيس��ي فرزند ارش��دش بنام ميرزا حس��ن به اين مقام منصوب ش��د ولي مدت
وزارتش به طول نيانجاميد و در سال  1226در تبريز وفات يافت.
دومين فرزند ميرزا عيس��ي ،ميرزا ابوالقاس��م قائم مقام فراهاني (قائم مقام دوم) است وي در سال 1193
در هزاوه فراهان اراك بدنيا آمد.
پدر و مادرش از طبقه تحصيلكرده و باس��واد بودند .در آن عصر پس از آموختن س��واد فارسي به تحصيل
ص��رف و نحو ،معان��ي و بيان و عروض ،حكمت الهي ،طبيعي ،رياضي و كالم ،تفس��ير و اخالق پرداخت و
به زودي در بس��ياري از فنون و به خصوص در امالء و انش��اء فارسي و حسن خط و سياق گوي سبقت را از
همگان ربود .ميرزا ابوالقاس��م از س��ال  1209در حدود  15سالگي به دستگاه آغا محمدخان وارد شد و زير
نظر پدرش به انجام كارهاي كتابت پرداخت و در اين كار به قدري توانا شد كه امروز نامههاي او به عنوان
زيباترين و مهمترين اسناد تاريخي و ادبي دوره قاجار محسوب ميشود 5منشآت قائم مقام از نظر محققان
گنجينه عظيمي از علوم انساني و تحقيقات اجتماعي است كه ميتوان به اوضاع سياسي ،اجتماعي ،تاريخي
و اختالفات طبقاتي و چگونگي وضع دربار فتحعليش��اه و دس��تهبنديهاي درباريان و گوشه و كنایه به مردم
تبريز و تحريك روسها و مزاحمتها پي برد.
پس از مرگ آغا محمدخان و آغاز پادشاهي فتحعليشاه به مدت  7سال به خدمت ملكزادگان گمارده شد
تا به عنوان مس��توفي ،امور مالياتي و حقوقي را پيگيري نمايد( .سال  )1219-1212از سال  1219تا 1226
در خدمت ميرزا شفيع مازندراني به كار ديواني ،تحرير و كتابت پرداخت.
در س��ال  1226پس از درگذش��ت برادر بزرگش ،ميرزا محمدحس��ن كه وزير دستگاه عباس ميرزا بود به
دستور پدر به تبريز رفت و جاي برادرش را گرفت.
كارداني ،لياقت به ويژه دلس��وزي ،ايمان و عالقه او به ايران و ايراني س��بب ش��د تا يك سال بعد عباس
ميرزا او را براي مذاكره با روس��ها بر س��ر جنگهاي دو كش��ور به روسيه اعزام نمايد 6.سرانجام پس از مرگ
ميرزا عيس��ي در س��ال  1237بين دو پسرش ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موس��ي بر سر جانشيني پدر نزاع افتاد
و حاجي ميرزا آقاس��ي به حمايت ميرزا موس��ي برخاس��ت ولي اقدامات او به نتيجه نرسيد و سرانجام ميرزا
ابوالقاس��م به امر فتحعليش��اه به جانشيني پدر نايل آمد و كليه مس��ئوليتهاي او را به پسرش ميرزا ابوالقاسم
واگذار كردند و لقب قائم مقام نيز به وي اعطاء گرديد .به وزارت عباس ميرزا نايب الس��لطنه و پيش��كاري
آذربايجان منصوب گشت و تمام القاب و شئون و حقوق از طرف دولت به وي تفويض گرديد.
قائ��م مقام مردي دانش��مند و جام��ع معقول و منقول ،واقف به مصطلحات و اص��ول علم عصر بود و در
ادبيات عرب و عجم احاطه داشت .يك سال پس از انتصابش به پيشكاري آذربايجان حاسدان بر او حسد
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بردند و نزد نايب الس��لطنه از وي س��عايت كردند .نايب السلطنه نگراني خود را از عمليات او به شاه نوشت و
تقاضاي عزل او را نمود .قائم مقام پس از آن به تهران آمد و مدت سه سال گوشهنشيني و انزوا اختيار كرد
و در سال  1241به علت بينظمي در امور آذربايجان ،دولت مجبور شد او را به محل سابقش برگرداند و به
آذربايجان بفرستد 7.تاريخ فوت او را به سال  1251و در  29صفر دانستهاند 8.وي داراي سه پسر به نامهاي
ميرزا محمد وزير ،ميرزا علي ،ميرزا ابوالحسن بود.
سومين فرزند ميرزا عيسي ،ميرزا معصوم (محيط) است كه در سال  1235در سن شباب به سوي روضه
رضوان شتافت وي جد اديبالممالك مي باشد.
چهارمين فرزند ميرزا عيس��ي ،مرحوم ميرزا موس��ي متوليباشي خراسان ميباشد كه بالعقب و از مردان
بنام و در تواريخ آل قاجار داراي مقام بوده است.
گفته ش��د ميرزا بزرگ داراي  2زن بود كه از زن دوم داراي يك دختر بنام حاجيه تاج ماه بيگم معروف
به حاجي عمه بود .او در بدو امر با ش��اهزاده ملك قاس��م فرزند فتحعليش��اه ازدواج كرد كه منجر به جدايي
شد و امالك موقوفه آذربايجان در اثر خيرات حاجيه خانم است.
يكي از پس��ران ميرزا معصوم ،ميرزا صادق پدر حاجي ميرزا حس��ين كه او پدر اديب الممالك است .اديب
الممالك در قريه كازرون از بلوك ش��راء از توابع عراق (اراك) در محرم س��ال  1277متولد ش��ده است و در
سال  1316به نيابت مدرسة لقمانيه تبريز برگزيده شد .او نابغه ادب نيمه اول قرن  14هجري است.
اديب الممالك روزنامه ادب را كه نامه علمي ،ادبي ،سياس��ي ،تاريخي و تجارتي بود در محرم س��ال 1323
منتش��ر نموده و ديوان او بالغ بر  25هزار بيت ميش��ود و به س��عي و اهتمام مدير مجله ارمغان يعني مرحوم
وحيد دستگردي به سال  1312شمسي طبع و منتشر گرديد و در سن  58سالگي به رحمت ايزدي پيوست 9.در
خالل س��الهاي  1323و  1324ورقه فارس��ي ضميمه روزنامه ارشاد تركي به قلم اديب الممالك طبع و منتشر
ميش��ده است و در شعبان  1324كه مجلس ش��وراي ملي ايران باز شد مشاراليه به عنوان سردبیر روزنامه
مجلس تعیین ش��د و پس از یک س��ال روزنامه عراق عجم را تأس��یس کرد و برای مدتی س��ردبیر روزنامه
دولتی بوده است.
يكي ديگر از پس��رهاي ميرزا ابوالقاس��م ،ميرزا محمد وزير ميباشد وي داراي  13پسر و  4دختر بوده كه
در سال  1301وفات يافت .فرزند ديگرش ميرزا ابوالحسن خان كه خود داراي  8پسر و يك دختر بوده و در
سال  1305در تهران وفات يافت .ميرزا علي دومين پسر ميرزا ابوالقاسم و معروف به قائم مقام سوم در سال
 1300به فرمان ناصرالدين ش��اه به قائم مقامي ملقب گرديد و در ماه رمضان همان س��ال وفات يافت .وی
داراي تأليفات متعددي بوده است و در سوم رجب سال  1299اشعارش به چاپ رسيده است.
ميرزا علي وزير استيفاء بوده و داراي  5پسر به شرح زير است:
 -1ميرزا علي محمدخان معروف به سيدالوزراء پدر سيد عبدالوهاب خان نويسنده مقدمه ديوان قائم مقام.
 -2ميرزا موس��ي خان ملقب به ميرزا بزرگ دوم و معروف به قائم مقام چهارم كه در ماه رجب س��ال 1262
متولد شده است و مؤلف كتاب خاطرات شامل :داستانهاي ادبي ،اخالقي ،تاريخي ،قضائي و كتاب مفاتيح
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الجنه ترجمه كتاب ينابيع الموده اس��ت .وي دارای  3پس��ر بنامهاي ميرزا عبدالغني س��يد مصطفي و س��يد
مرتضي (ساعد حضور) بوده و در سال  1320وفات يافت.
 -3ميرزا ابوالفتحخان جد دكتر جهانگير قائم مقامي مؤلف منشآت قائم مقام است.
 -4حاج ميزا فضلاهلل خان
10
 -5حاج ميرزا علي اكبرخان
سيد مصطفي فرزند ميرزا موسي خان خود داراي  3پسر بنامهاي سيد نظام الدين كه رئيس ثبت خمين و
تفرش بوده ،سيد شمس ا لدين و سيد عبدالمجيدخان كه رياست دبيرستان قائم مقام را عهدهدار بوده است.
سيد مصطفي در دهم بهمن  1315در تبريز وفات يافت.

شرح سند

این س��ند شجرهنامه خاندان قائم مقام فراهانی از زبان سید شمس الدین قائم مقام فراهانی از نوادگان
میرزا ابوالقاس��م فراهانی اس��ت که در اسفند س��ال  1346ش تحریر و به جهت مجلس شورای ملی ارسال
گردیده اس��ت .در ابتدای این متن نگارنده س��ند اسامی فرزندان خود را ذکر نموده و سپس به شرح زندگانی
پ��در و اج��دادش که در نهایت به می��ر ابوالفتح معروف به (میر ُمهردار) ختم میگ��ردد و از ان به بعد تا امام
سجاد(ع) را به ذکر اسامی آنان اکتفا نموده است.
11
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 -1مجتبی برزآبادی فراهانی ،زندگی و افکار قائم مقام فراهانی (میرزا ابوالقاس��م) (تهران :اوس��تا
فراهانی ،)1379 ،ص169
 -2عباس رمضانی ،قائم مقام فراهانی (تهران :ترفند ،)1382 ،صص10-8
-3میرزا محمدحس��ین بن میرزا عیس��ی بن میرزا ابوالفتح بن میرزا ابوالفخر بن میرزا ابوالخیر بن
سید رضا بن سید روح اهلل بن سید قطب الدین بن سید بایزید بن سید جالل الدین بن سید بابا
بن سید حسن بن سید حسین بن سید محمود بن سید نجم الدین بن سید مجدالدین بن سید
فتح اهلل بن س��ید روح اهلل بن س��ید هیبت اهلل بن سید عبداهلل بن سید صمد بن سید عبدالمجید
بن س��ید شرف الدین سید عبدالفتاح بن س��ید میرعلی بن سید علی بن سلطان سید احمد بن
س��ید محمد بن سید حس��ن بن حسین بن سید حسن قطبین سید علی اصغر بن زین العابدین
علی بن امام علی عبداهلل حسین بن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ص).
اص��ل مهر حضرت س��جاد (ع) در خانواده قائم مقام موجود ب��ود که تصویر آن در صفحه 147
کتاب صدرالتواریخ آورده ش��ده است( .تلخیص از س��یف الرضا شهابی ،کارنامه سیاسی قائم
مقام فراهانی( ،تهران :رسانش ،)1385 ،ص46
 -4قائم مقام چهارم معروف به میرزا بزرگ دوم ،خاطرات میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی ،مقدمه
و فهرست تألیف عبدالمجید قائم مقام فراهانی( ،تهران :بهارستان ،)1369 ،صص.30-29
 -5همان ،صص 33و  34و 38
 -6عباس رمضانی ،همان ،ص10
 -7قائم مقام چهارم معروف به میرزا بزرگ دوم ،همان صص  53و 54
 -8در غروب آفتاب 24صفر س��ال  .1251میرزا ابوالقاس��م به باغ نگارستان احضار میشود .ولی
اثری از شاه (محمدشاه) نمیبیند و کم کم متوجه میشود که این احضار مانند دفعات گذشته
نیست و در مجلسی بنامِ باغ نگارستان گرفتار است و به طنز میگوید علی الظاهر زندانی هستم
و در حالی که در اطاق قدم برمیداشت شعر زیر را با ناخن بر دیوار نگاشته است.
چرخ بازیگر از این بازیچهها بسیار دارد
روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد
تا اینکه ماه صفر به پایان رسید و عمر قائم مقام بعد از  25سال فعالیت سیاسی توسط اسماعیلخان
قراچهداغی که یکی از جالدان درباری بود و سمت سرهنگی فراشخانه را به عهده داشت و به
اتفاق چند میرغضب دیگر به آخر رسید.
بعد از فوت جسد او را در پاره گلیم پیچیدند و سراسیمه قبل از طلوع خورشید و در دل تاریکی
ش��ب به آس��تانه حضرت عبدالعظیم رس��اندند و به خاکش س��پردند تا خبر فوت انتشار نیابد
قبرقائم مقام تا س��ال 1287هـ..ق مخفی بود تا آن که در این س��ال فرزند آن شهید عالی میرزا
علی با کسب اجازه از ناصرالدین شاه و با کمک حاجی سید آقا بزرگ متولی باشی قبر آن
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زندهیاد را در حرم حضرت عبدالعظیم کشف کرد.
لس��ان الملک سپهر در ناس��خ التواریخ در باب قتل میرزا ابوالقاسم چنین مینویسد :خاطر شاه به
پ��ارهای جهات از قائ��م مقام رنجیده و در صدد قتل آن مرحوم برآمده و خیال خود را با حاج
میرزا آغاس��ی و میرزا نصراهلل صدرالملک و محمدحس��ین خان زنگنه آیشیک آغاسی باشی و
قاسمخان قوللر آغاسیباشی و اهلل وردی بیک مهردار و آقا رحیم پیشخدمت مخصوص و چند
نفر دیگر از نوکرهای مخصوص خود در میان نهاد .چون آنها را با خود هم خیال نمود به قتل
قائم مقام اقدام کرد (.تلخیص از :سید الرضا شهابی ،همان)203-201 ،
 -9قائم مقام چهارم معروف به میرزا برزگ دوم ،همان  63و .67
 -10همان ،ص71
 -11مرکز اس��ناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،22کارتن  ، 212جزوهدان  ،34/1پوشه
 ،1موضوع :متفرقه ،ص)229
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