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در اوان  ي. ودیـ گرد يگلسـتان و ترکمانچـا   يو روس بود که منجر بـه عهدنامـه   رانیا يهامصادف با جنگ يو یخردسال
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بسـپارد.   رزایـ و سـپس بهمـن م   رزایـ خود قهرمـان م  یانیبرادران اع را به جانیآذربا نیعهدنشیول التیمحمد شاه حکومت ا

از رجـال   یجمعـ  يمحمد شـاه قاجـار و بـا همکـار     يماریو هم زمان با ب جانیدر دوران حکومت خود بر آذربا رزایبهمن م

شـورش  م. 1848هــ.ق./  1263الدوله قـرار داشـت در سـال    آصف خان اریالله شانیکه در رأس ا یـ نظام  یاسیبرجسته س

بـه اوضـاع کشـور،     یکرد. با بهبود محمد شاه و سر و سامان بخشـ  يرهبر يو ینیخلع برادر و جانش يرا در راستا یناکام

را در  دعمـر خـو   هیـ پناهنده گشت و بق هیبعد از طلب عفو از برادر به سفارت روس رزایشورش مذکور سرکوب شد. بهمن م

 خیو تـار  اتیـ ادب نـه یدوست قاجار بود. از او در زماهزادگان فاضل و فرهنگاز ش یکی رزایم بهمن راند.ذکشور گ نیا یاراض

بـه امـر    هیبـه روسـ   دیـ قبـل و بعـد از تبع   يمانده است. و يبر جا یو شکرنامه شاهنشاه یچون تذکره محمد شاه يآثار

و  یخیتـار  ،یدبـ ف، ترجمـه، چـاپ کتـب ا   یاز تـأل  تیحما يو در راستا دیکتابخانه مبادرت ورز سیکتاب و تأس يگردآور

و  یبـه بررسـ   یلـ یـ تحل   یفیبـه روش توصـ   ،ياپژوهش بر آن است تا با استفاده از منابع کتابخانه نی. ادیکوش ییایجغراف

  قاجار بپردازد. رزایبهمن م یزندگ يمطالعه
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  هتعریف مسأل - 1- 1

 شش و بیست از فرزند چهارمین.) م1810-1883 - 84./ ق.هـ1225-1301( قاجار میرزا بهمن

 آسیه بطن از میرزا قهرمان و شاه محمد همراه به که است، قاجار السلطنهنایب میرزا عباس ذکور فرزند

 یاتح سال آخرین در میرزا بهمن. شد متولد تهران بیگلربیگی قاجار دولوي خان محمد دختر خانم

 از تهران در شاه محمد استقرار از بعد و بود اردبیل حاکم. م1834./ ق.هـ 1250 سال در شاه فتحعلی

 باعث قاجار میرزا ناصرالدین سالی و سن کم. شد واگذار وي به تهران دارالخالفه حکومت و احضار اردبیل

 جمله آن از و خود برادران هب را آذربایجان حکومت تهران، در ولیعهد داشتن نگه ضمن شاه محمد که شد

 و سیالخور مالیر، بروجرد، حکومت. م1836./ ق.هـ1251 سال اواخر میرزا بهمن. کند واگذار میرزا بهمن

 والی که میرزا قهرمان برادرش فوت از پس. م1839./ ق.هـ1255 سال در و آورد دست به را تویسرکان

. م1847./ ق.هـ1263 سال تا و شد فرستاده یزتبر به او جاي به شاه محمد طرف از بود، آذربایجان

 به براي آذربایجان حکومت به انتصاب از پس میرزا بهمن. گرفت عهده بر را آذربایجان ایالت گريوالی

 و نمود صادر. م1843 نوامبر 24./ ق.هـ1259 القعدهذي 3 تاریخ به فرمانی تربیش قدرت گرفتن دست

 قصرهاي و مذهبی بزرگ علماي خانه معروف، مساجد در جز به را تحصن و نشینی بست برآمد درصدد

 القعدهذي از که شاه محمد بیماري. نکرد کسب توجهی قابل توفیق راه این در اما. دهد پایان سلطنتی

 که داد میرزا ناصرالدین و آقاسی میرزا حاجی مخالفان به را فرصتی شد، آغاز. م1842 ژانویه./ ق.هـ1257

 سلطنت به قصد به زمان همین در شاه محمد دایی الدولهآصف. بپوشانند عمل جامه خود آرزوهاي به

 با اما کردند، حمایت مسأله این از روسیه و انگلیس خارجه وزارت. شورید شاه بر میرزا بهمن رساندن

 الدوله،آصف توطئه چون و چند شدن آشکار با. ریخت هم به الدولهآصف هايبرنامه شاه محمد بهبود

 و رساند تهران به را خود میرزا بهمن. برآمد آذربایجان از میرزا بهمن برکناري درصدد آقاسی میرزا اجیح

 این دنبال به. شد داده انتقال تفلیس شهر به و پناهنده روسیه سفارت به سپس .گرفت امان شاه محمد از

  . دشدن پناهنده انگلیس سفارت به نیز میرزا بهمن اطرافیان از تعدادي حرکت
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-  شوشی شهر تزاري روسیه دولت صالحدید به بنا. م1850./ ق.هـ1266 سال در میرزا بهمن 

 با. م1884./ ق.هـ1301 سال در عمر آخر تا و برگزید خود دائمی اقامت براي را - قراباغ نشینحاکم

 روسیه رتشا به نیز اخالفش و اوالد از توجهی قابل تعداد در این مدت .کرد زندگانی دولت این تابعیت

  . پیوستند تزاري

 شاعران، از حمایت با تبریز در اقامتش مدت در و بود پروردانش و ادیب مردي میرزا بهمن

 آثار هترجم و تألیف از ،دوره این در وي. آورد وجود به آنها براي امن محیطی هنرمندان و نویسندگان

 علی محمد میرزا و طسوجی بداللطیفع ها،حمایت همین تأثیر تحت. کرد حمایت ادبی و علمی منتخب

  . برگرداندند فارسی به را لیله و هلیل الف کتاب اصفهانی سروش

 محمد تذکره نام به ادبی هتذکر سالگی چهار و بیست در. م1833./ ق.هـ1249 سال در میرزا بهمن

  . کرد تقدیم شاه محمد برادرش به را آن و تألیف شاهی

 دوره از قفقاز ساله ششصد تاریخ از تلخیصی کتاب این. است شاهیشاهن شکرنامه او آثار دیگر از

 از دور ایام در را آن قاجار شاهزاده که باشدمی قاجار محمد خان آقا سلطنت اوایل تا مغول خان چنگیز

  . داشت تقدیم روسیه امپراطور دوم الکساندر خودوقت  نعمتولی به و نوشت وطن

 در کتابخانه این. دارد حکایت ادب و علم به وي عمیق توجه از بریزت در میرزا بهمن بزرگه کتابخان

 جمهوري فرهنگی مواریث جزء اکنون هم و شد داده انتقال کشور این به روسیه به وي پناهندگی از بعد

  . آیدمی شمار به گرجستان

  

   پژوهش هاي پرسش -2- 1

  اصلی پرسش - 2-1- 1

 دوره در قاجار حکومت فرهنگی و نظامی سیاسی، التتحو روند بر تأثیري چه قاجار میرزا بهمن 

  گذاشت؟ قاجار شاه محمد

  فرعی هايپرسش - 2-2- 1

   بود؟ چه میرزا بهمن از هاروس حمایت علت -2-2-1- 1

  داشت؟ ايویژه توجه ادبی و فرهنگی امور به میرزا بهمن چرا -2-2-2- 1
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  پژوهش هايفرضیه -3- 1

  اصلی فرضیه - 3-1- 1

 برادر و میرزا عباس فرزند( قاجار سلطنتی خاندان به نسبی وابستگی هواسط به جارقا میرزا بهمن

 حکومت تجربه ضمن و کند کسب حکومتی نظام این در را ايبرجسته موقعیت توانست) قاجار شاه محمد

 تأثیر تحت بعد چندي وي. گردد نایل آذربایجان استراتژیک و مهم ایالت حکومت به مختلف، مناطق در

 این. شورید قاجار شاه محمد خویش تاجدار برادر برابر در و شد سلطنت مدعی ،برجسته موقعیت نهمی

 عمر بقیه و گشت پناهنده روسیه سفارت به قاجار مغلوب دهشاهزا و شد سرکوب زودي به طلبیقدرت

 ایام در و دبو ادب و فرهنگ اهل وي. برد سر به امپراطوري این اراضی در و روسیه دولت پناه در را خود

 در آثاري و پرداخت فرهنگ اصحاب از حمایت به بزرگ ايکتابخانه تجهیز ضمن آذربایجان در حکومت

  .نمود خلق ادبیات و تاریخ باب

   فرعی هايفرضیه - 3-2- 1

 بند و گلستان معاهده چهارم بند در باید را میرزا بهمن از روسیه دولت حمایت دلیل -3-2-1- 1

 فرزندان از حمایت به موظف را خود روسیه دولت اساس این بر. کرد وجوجست چايترکمان معاهده هفتم

 از یکی سو یک از پذیرفت را میرزا بهمن پناهندگی دولت این که زمانی پس. دانستمی میرزا عباس

 آرامش بحران یک به بخشیدن پایان با دیگر سوي از و رهانید احتمالی مجازات از را میرزا عباس فرزندان

  .بازگرداند میرزا عباس دیگر فرزند سلطنت براي را

 عالیق تأثیر تحت چیز هر از بیش ادبی و فرهنگی امور به میرزا بهمن ویژه توجه - 3-2-2- 1

 و شاعران از حمایت با تبریز در اقامتش مدت در. بود پروردانش و ادیب مردي او. بود وي شخصی

 همچنین وي. کرد حمایت کتب هترجم و تألیف از و آورد وجود به هاآن براي امن محیطی نویسندگان

 فرهنگ مسأله به توجه و اقبال این شخصی عالیق بر عالوه. نمود تأسیس خویش براي را بزرگی هکتابخان

 بر ايمقدمه و کرد قلمداد بزرگ زمامداران و حکام عملکرد از او تقلید از متأثر توانمی را ادب و

  . دانست سلطنت به یابیدست راستاي در او هايتالش

  پژوهش پیشینه -4- 1

 تنها و نشده نوشته میرزا بهمن هدربار مستقلی کتاب تاکنون است کرده بررسی نگارنده که جایی تا

 پژوهش این. است پذیرفته صورت او زندگی به موجز و گذرا پراکنده، اشاراتی مقاالت و کتب از برخی در



5 

 و آرشیوي مدارك و اسناد از گیريبهره با تا کوشدمی ،پیشین هايوهشپژ  دستاوردهاي از استفاده ضمن

 بحث مورد را حیاتش با معاصر تحوالت بر او تأثیر و تاریخی شخصیت این زندگی اول دست مآخذ و منابع

توان به هاي مرتبط با موضوع حاضر میپژوهش جمله از. بگشاید موضوع به نسبت نو ايدریچه و دهد قرار

   ذیل اشاره داشت: موارد

  )»میرزا بهمن(« نوایی -4-1- 1

. است پرداخته میرزا بهمن زندگی از هاییگوشه به مختصر صورت به مقاله این در نوایی عبدالحسین

 جسته سود نگاريتاریخ و تاریخی اول دست منابع از میرزا بهمن زمانه و زندگی بازسازي در نویسنده

 تحلیلی نظر اظهار گونه هر از خالی و خالصه و موجز بسیار المعارف،هدایر به تعلق يواسطه به مقاله. است

  . است

  )شاهنشاهی شکرنامه »مقدمه(« احمدي - 4-2- 1

 وي فرزندان حال شرح و میرزا بهمن معرفی به ،شاهنشاهی شکرنامه کتاب مقدمه در احمدي حسین

 وجود این با. است کرده ارائه میرزا بهمن اب طتبمر اسناد از تعدادي کتاب پایان در نویسنده. است پرداخته

  .است نگرفته قرار تفسیر و بررسی مورد کامل صورت به موجود مدارك و اسناد

  )رجال حال شرح( بامداد - 4-3- 1

 هدور تاریخی شخصیت صدها کنار در آیدمی شمار به رجال فرهنگ یک که خود اثر در بامداد مهدي

 اقدامات  درباره میرزا بهمن مدخل ذیل در. است پرداخته نیز رزامی بهمن شخصیت شناسایی به قاجار

 صحبت میرزا بهمن کودتاي هدربار الدولهآصف مدخل ذیل در همچنین. است گفته سخن او فرهنگی

 این زندگی ابعاد تمام و باشدمی خالصه بسیار معرفی این اثر ماهیت تأثیر تحت احوال این با. است کرده

  . است نشده داده شرح تفصیل به آن در تاریخی شخصیت

  اطالعات گردآوري شیوه و تحقیق انجام روش -5- 1

 اسنادي و ايکتابخانه عمدتاً پژوهش، این در یافته انجام مطالعات نوع موضوع، ماهیت به توجه با

 از یريگبهره با ابتدا که ايگونه به. است شده برده بهره تحلیلی ـ توصیفی روش دو از آن در و باشدمی

 و گشته بازسازي توصیفی ايگونه به قاجار میرزا بهمن هزمان و زندگی موجود مدارك و اسناد و منابع

 از پژوهش این در موجود تاریک زوایاي از بعضی سازيروشن و سؤاالت از برخی به گوییپاسخ براي سپس

  . است شده استفاده تحلیلی روش
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   تحقیق هدف - 6- 1

 صورتی در قاجار شاه محمد سلطنت دوران سیاسی ـ نظامی تاریخ ترروشن و بهتر شناخت

 دوران این رویدادهاي و حوادث روند در قاجار شاهزادگان دیگر تأثیر و نقش به که است پذیرامکان

محمد  حکومت با معاصر قاجار شاهزادگان از یکی عنوان به میرزا بهمن شخصیت بررسی. شود پرداخته

 صورت هدف این تحقق راستاي در دوران این نظامی و سیاسی تحوالت جریان در وي نقش تبیین و شاه

  . پذیردمی

   تحقیق اهمیت و فایده - 7- 1

 پژوهشگر است، نگرفته صورت میرزا بهمن شخصیت مورد در مستقلی پژوهش تاکنون که آنجا از

 تحلیل و نماید بررسی را او زندگی مختلف ابعاد دسترس در اسناد و منابع از گیريبهره با تا است درصدد

 از بخشی تبیین به آن در که است این در موضوع این دیگر اهمیت. دهد ارائه وي شخصیت از جدیدي

  .شودمی پرداخته قاجار شاه محمد دوران جانشینی بحران

  تحقیق مشکالت - 8- 1

 هايداده دکمبو مشکل با همواره قاجار ولیعهد غیر شاهزادگان شخصیت موضوع در تحقیق و مطالعه

 اطالعات کمبود. است بوده مواجه آرشیوي مدارك و اسناد به دسترسی صعوبت و منابع در مندرج مرتبط

 فراوانی مشکالت دچار را عرصه این پژوهشگر نیز میرزا بهمن زندگانی مختلف ابعاد خصوص در منابع

. است فراوان يزینهه و وقت صرف مستلزم تاریخی اسناد مختلف آرشیوهاي به مراجعه. است کرده

 قائل خدمات ارائه در هاییمحدودیت خویش هايآرشیو انحصار حفظ راستاي در مراکز این همچنین

  .نیست علمی تفحص و تحقیق روحیه با سازگار هامحدودیت این که شوندمی

  پژوهش ساختار -9- 1

 روشن جهت رد یک هر و شده بنديتقسیم فصل چهار در زمانی ترتیب اساس بر حاضر پژوهش

  .است شده طراحی میرزا بهمن يزمانه و زندگی مختلف زوایاي کردن

 ها،فرضیه و سؤاالت طرح مقدمه، چون هاییبخش شامل پژوهش، کلیات عنوان با نخست فصل

  .باشدمی مآخذ و منابع بررسی و نقد و پژوهش پیشینه

 و تحقیق مورد شاه محمد علیه بر شورش از قبل قاجار میرزا بهمن هزمان و زندگی دوم، فصل در

  .باشدمی حاضر پژوهش بر درآمدي فصل این. است گرفته قرار پژوهش
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  .شودمی پرداخته شاه محمد برادرش علیه بر قاجار میرزا بهمن شورش موضوع به سوم فصل در

 قرار توجه مورد قاجار، شاه محمد علیه شورش از بعد میرزا بهمن هزمان و زندگی چهارم فصل در

  . است گرفته

  مآخذ و منابع بررسی و نقد - 10- 1

 قاجار حکومت اول هنیم متنوع و متعدد مآخذ و منابع قالب در میرزا همنزمانه ب و زندگی موضوع

 در و است اندك بسیار موضوع با مرتبط هايداده مآخذ و منابع تنوع و تعدد وجود با. است یافته انعکاس

  :داشت اشاره ذیل موارد به توانمی مآخذ و منابع این جمله از. رودنمی فراتر سطر چند از مواقع برخی

   منابع -1- 10- 1

   نگاريتاریخ کتب -1-1- 10- 1

  نو تاریخ - 1-1-1- 10- 1

 سال در وي. باشدمی میرزا بهمن برادر و میرزا عباس سوم پسر میرزا جهانگیر اثر این نویسنده

 اما. شد تبعید اردبیل به. م1834./ ق.ه1250 سال در و. داشت را خوي حکومت. م1830./ هـ.ق1246

 مآثرالسلطانیه تاریخ بر ذیلی عنوان به را نو تاریخ. م1850./ هـ.ق1267سال در اسارت، از رهایی از پس

 تا. م1824./ ق.هـ1240 از قاجار سلطنت سال 26 وقایع بر مشتمل کتاب این. نوشت دنبلی عبدالرزاق

 دو و شاه محمد سلطنت سال چهارده تمام قاجار، شاه فتحعلی سلطنت زا سال ده. (م1850./ ق.هـ1267

 در او اطالعات بوده، قاجارشاهزاده  یک مورخ چون. است) شاه ناصرالدین پادشاهی از اندي و سال

 آن از میرزا عباس به منصوب شاهزادگان خصوصاً قاجار، شاهزادگان دیگر و سلطنتی خاندان خصوص

 برادر دو هرابط رهدربا میرزا جهانگیر هايگزارش بین این در. باشدمی دقیق ربسیا میرزا بهمن جمله

 سلطنت دوران در قاجار جانشینی بحران جریان بازسازي جهت قاجار شاه محمد و میرزا بهمن رقیبش

  . است مغتنم بسیار شاه محمد

  ناصري منتظم تاریخ - 1-1-2- 10- 1

 رجال از و دارالفنون اول هدور شاگردان از السلطنهاعتماد به ملقب الدولهصنیع خان حسن محمد

 داشت، عهده بر را همایونی دارالترجمه ریاست سمت وي. بود قاجار شاه ناصرالدین سلطنت عهد در دربار

 زندگی از توجهی قابل هاينکته داشت، راه شاه دربار به چون او. شدمی محسوب شاه مخصوص مترجم و
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 کتاب این مختلف هايبخش در. است آورده در نگارش به را قاجار شاهزادگان جمله آن از و سیاسی رجال

  .است شده ارائه میرزا بهمن شاهزاده خصوص در گرانسنگی اطالعات

  التواریخناسخ - 1-1-3- 10- 1

 با معاصر قاجار عصر شاعر و مورخ دانشمند، ادیب، الملک،لسان به ملقب کاشانی سپهر تقی محمد

./ ق.هـ1264 سال در شاه محمد مرگ تا و گرفت عهده بر را استیفاء شغل و آمد نتهرا به محمد شاه

 آقاسی میرزا حاجی تشویق و وي دستور به و شاه محمد عهد در سپهر. ماند باقی شغل همین در. م1847

، التواریخ مأموریت یافت. در جلد دوم این کتاب سپهر به شرح حال محمد شاهبه نوشتن کتاب ناسخ

روي کار آمدنش، و اختالف وي با دیگر شاهزادگان و از آن جمله بهمن میرزا پرداخته است.  چگونگی

هاي سپهر در این موضوع باید با احتیاط صورت بپذیرد، چرا که او یک رجل سیاسی استفاده از گزارش

   شک مالحظاتی را خواهد داشت.دربار محمد شاه است و در نوشتن تاریخ رسمی این دربار بی

  ناصري الصفايهروض - 1-4- 1- 10- 1 

 سلطنت دوران با معاصر. م19./ ق.هـ13 سده نویستذکره و شاعر ادیب، هدایت خان یقلارض

 سپس و شاه محمد دربار به شاه، فتحعلی از پس وي. است قاجار شاهناصرالدین و شاه محمد شاه، فتحعلی

 خان قلیرضا. رسید دارالفنون همدرس ستریا به شاه ناصرالدین طرف از و یافت راه شاه ناصرالدین

 منسوب شاه ناصرالدین نام به را آن و نوشت میرخواند جلدي هفت الصفايهروض بر جلدي سه ايتکلمه

 شاه محمد سلطنت تاریخ در اثر این دهم جلد. گذاشت ناصري الصفايهروض را نامش جهت این از و کرد

 طور به جلد این در. است. م1856./ ق.هـ1273 سال تا شاه ناصرالدین سلطنت اول سال ده و قاجار

 و ایاالت بر او حکمرانی به مختصر صورت به و شاه محمد علیه میرزا بهمن کودتاي جریان به مفصل

  .است شده پرداخته محروسه ممالک مختلف والیات

  تبریز دارالسلطنه جغرافی و تاریخ - 1-1-5- 10- 1

 و فرهیخته شاهزادگان از او. شد متولد استرآباد در. م1827./ ق.ـه1243 در قاجار میرزا نادر شاهزاده

 سال چهل حاصل و میرزا نادر اثر ترینبرجسته تبریز دارالسلطنه جغرافی و تاریخ. بود قاجار عصر شاعر

 هحوز و است نکرده بسنده تبریز تاریخ به میرزا نادر. است تبریز در اقامتش هنگام به وي پژوهش

 بهمن و شاه محمد با معاصر شاهزادگان از مؤلف که آنجا از. شودمی شامل را آذربایجان رسراس مطالعاتش

 اثر این در. است اهمیت حائز بسیار قاجار شخصیت دو این هرابط درباره پژوهش براي او اثر باشد،می میرزا
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 کودتاي همچنین و ف،مختل والیات و ایاالت بر حکومتش او، فرهنگی اقدامات میرزا، بهمن مرگ و تولد به

  . است شده اشاره شاه محمد علیه او

  اکسیرالتواریخ -1-1-6- 10- 1

 و شاه فتحعلی فرزند قاجار، فرهنگ با و فاضل شاهزادگان از اعتضادالسلطنه فتحعلی بن علیقلی

 در که زمانی نوجوانی سنین در وي. آیدمی حساب به قاجار دولت منصبان صاحب از و شاه محمد عموي

 سال از او. شد اکسیرالتواریخ تألیف مأمور وي جانب از بود او اردوي در شاه محمد توسط هرات هصرمحا

 پایان به. م1842./ ق.هـ1258 در را آن و پرداخت اکسیرالتواریخ کتاب تحریر به. م1837./ ق.هـ1253

 کتاب این از استفاده در مورخ، توسط قاجار دولتی مناصب داريعهده و خاندانی وابستگی دلیل به. رساند

 خصوصاً میرزا بهمن هزمان و زندگی حول ارزشمندي اطالعات اثر این. کرد رعایت را احتیاط جانب باید

  .است داده دست به تویسرکان و مالیر در حکمرانی دوران در اشسیاسی حیات تحوالت و وي تولد تاریخ

  شاهنشاهی شکرنامه -1-1-7- 10- 1

 سال ششصد محمدخان آقا عهد تا چنگیز دوران از که را قفقاز تاریخ مه،شکرنا کتاب در میرزا بهمن

 و فرهنگی فعالیت نشانگر میرزا بهمن توسط شکرنامه کتاب تألیف. است نوشته اختصار به را باشدمی

 دلیل به روسیه دولت از سپاس اظهار کتاب این نگارش از میرزا بهمن هدف. اوست فرهنگی شخصیت

 وزیر آقاسی میرزا حاجی از مطالبی ذکر با را کتاب او. باشدمی شده ارائه او به تبعید امهنگ به که خدماتی

 تمجید و روسیه دولت به شدنش پناهنده از همچنین و کندمی آغاز خود با آقاسی دشمنی و شاه محمد

 فرهنگی حیات شناخت براي شده نوشته میرزا بهمن توسط کتاب که آنجا از. است پرداخته دولت این از

  .باشدمی مغتنم بسیار شخصیت این تبعید از بعد در

  محمدشاهی تذکره -1-1-8- 10- 1

 که است مؤلف معاصران و سلف شاعران منظوم آثار از ايمجموعه واقع در محمدشاهی تذکره کتاب

 و بیست در. م1833./ ق.هـ1249 سال در میرزا بهمن. است همراه آنان از کوتاهی بسیار احوال شرح با

 و تألیف را شاهی محمد تذکره میرزا محمد برادرش پیشنهاد به بود، اردبیل حاکم که زمانی سالگی چهار

 براي اثر این میرزا بهمن توسط محمد شاهی تذکره نگارش به عنایت با. کرد تقدیم برادرش به را آن

  .است اهمیت حائز تبعید از قبل دوران در وي فرهنگی هايفعالیت شناخت
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  هانامهسیاحت و خاطرات - 1-2- 10- 1

  میرزا فرهاد سفرنامه - 1- 1-2- 10- 1

 و السلطنهنایب میرزا عباس فرزند.) م1808ـ1887./ هـ.ق1223ـ 1305( معتمدالدوله میرزا فرهاد

 داراي میرزا فرهاد شاهزاده. بود شاعر و ادیب هنردوست، هنرپرور، ايشاهزاده شاه، ناصرالدین عموي

 آن کتابخانه ترینبزرگ) شاهی اندرون کتابخانه( سلطنتی يکتابخانه از بعد که بود مفصلی بسیار کتابخانه

 فرهاد. بود افزوده حواشی هاآن اغلب بر و خوانده را خود هايکتاب تمام وي. گشتمی محسوب زمان

در فرهاد میرزا . داد انجام حج فریضه اجراي براي و مذهبی و اعتقادي دالیل به بنا نیز را سفر این میرزا

 .دزپردامی گفتگو به میرزا بهمن در مورد روسیه سفیر با کند وجریان این سفر از اراضی روسیه عبور می

  .است وي تبعید دوران در میرزا بهمن مورد در ارزشمندي مطالب حاوي سفرنامه این از این رو

  اعتمادالسلطنه خاطرات روزنامه -2- 1-2- 10- 1

 و سیاسی وقایع خود خاطرات يروزنامه در بود شاه ناصرالدین دربار رجال زا که اعتمادالسلطنه

. م1880- 1895./ ق.هـ1298-1313 هايسال شامل که عمرش آخر سال 15 در را دربار هاياتفاق

 رجال زندگی از توجهی قابل هاينکته داشته راه شاه دربار به چون وي. است درآورده نگارش به شودمی

 نگارش به پرده پشت مسائل و سیاسی بندهاي و زد اجتماعی، وضع میرزا، بهمن جمله از عصر آن سیاسی

  .است درآورده

  شاه ناصرالدین اول سفر خاطرات روزنامه - 3- 1-2- 10- 1

 سال در شاه ناصرالدین. نوشت را خود خاطرات که بود ایران پادشاه نخستین قاجار شاه ناصرالدین

 خود اول سفر خاطرات يروزنامه در او. شد اروپا به سفر عازم سپهساالر دپیشنها به. م1873./ ق.هـ1290

 روابط نوع با آشنایی براي ولی است ناچیز بسیار مطالب این اگرچه. است آورده میرزا بهمن درباره مطالبی

  .است اهمیت داراي میرزا بهمن جمله از خود برادران با شاه محمد

  آرشیوي مدارك و اسناد - 1-3- 10- 1

 در ایران با ارتباط در میرزا بهمن اقدامات و هافعالیت خصوص در مهمی و ارزشمند بسیار اسناد

 این با اند،شده منتشر و چاپ اسناد این از بسیاري. است موجود خارجه امور وزارت اسناد مرکز آرشیو

 این در پژوهشگر. شوندمی نگهداري اسناد مراکز آرشیو در نشده منتشر اسناد از توجهی قابل تعداد وجود

  .است برده بهره ایران ملی اسناد سازمان آرشیو در موجود اسناد از تحقیق
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  تصاویر - 1-4- 10- 1

 عکس. باشدمی عکاسی هنر ظهور جدید، هايدوره در تاریخ عینیت افزایش عوامل ترینمهم از یکی

 و میرزا بهمن زندگانی دوران در عکاسی رونق به توجه با. داشت اينوشته و کتاب هر از گویاتر زبانی

 و زندگی از توجهی قابل بخش عکاسی، دوربین توسط اشزندگی مختلف لحظات ثبت به ایشان يعالقه

 دلیل به. است مانده یادگار به تاریخی هايعکس قالب در فراوان عینیتی با تاریخی شخصیت این يزمانه

 اینترنتی معتبر هايسایت در آنچه از یرزا،م بهمن هايعکس نگهداري آرشیوهاي به دسترسی عدم

 دست به www.zarrinkafsch-bahman.org/2.html آدرس به کفش زریناینترنتی  سایت صوصاًخ

  .گیریممی بهره ایم،آورده

   مآخذ - 2- 10- 1

  عصرقاجار ایران - 1- 2- 10- 1

قاجار  به نقش بهمن  در این اثر در تشریح حوادث و رویدادهاي دوران 1لمبتون سواینفورد کترین آن

میرزا در این رخدادها پرداخته است. در این میان کودتاي نافرجام بهمن میرزا علیه محمد شاه قاجار مورد 

  توجه ویژه قرار گرفته است.

  ایران سیاسی تاریخ -2- 2- 10- 1 

 جلد رد. است روسیه و ایران يساله هزار روابط بر مروري اول جلد است، جلد دو داراي حاضر کتاب

 مآخذ و منابع و اعالم فهرست نیز پایان در و است شده پرداخته هرات به شاه محمد لشکرکشی به دوم

 مربوط بخش و دوم جلد در اما. است الصفاهروض و التواریخناسخ تکرار مطالبش اثر این چند هر. است آمده

  .یافت روسیه به اهندگیپن از بعد میرزا بهمن مورد در مطالبی توانمی اثر این شاه محمد به

  پگاه در غروب -3- 2- 10- 1

بهرام افراسیابی در این اثر ضمن بیان زندگی و اقدامات امیر کبیر به مسئله رابطه محمد شاه و بهمن 

هاي رد و توجه کرده است. او همچنین ضمن تشریح موضوع تبعید بهمن میرزا در روسیه، از نامهمیرزا 

گورکی سفیر روسیه در موضوع بازگشت بهمن میرزا سخن به میان آورده بدل شده بین امیر کبیر و دال

  است.

  

                                                
1   . Ann Katherine Swynford Lambton 
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  آذربایجان مفاخر - 4- 2- 10- 1

 حکام از یکی عنوان به میرزا بهمنضمن بررسی حیات سیاسی نظامی  اثراین  در بخشایشی عقیقی

  .است پرداختهو در این دوران ا به تشریح اقدامات فرهنگی آذربایجان

  آذربایجان منداندانش -5- 2- 10- 1

 زیادي فرهنگی کارهاي قاجار که شاهزاده یک عنوان به میرزا بهمن از اثر این در تربیت علی محمد

  .است آورده میان به سخن داده انجام
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  فصل دوم:

  شورشزندگی بهمن میرزا قبل از 
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  درآمد -2-1

الملکی از او یاد شده است، صف با لقب نواب انتقامالتواریخ آبهاءالدوله که در کتاب رستم میرزا بهمن

 در کاخ گلستان تهران به م.1810اکتبر  11هـ.ق./  1225رمضان  13در زمان سلطنت فتحعلی شاه در 

السلطنه، پسر فتحعلی شاه قاجار، و مادرش آسیه (جهان) خانم، همسر آمد. پدر او عباس میرزا نایب دنیا

میرزا محمد خان دولوي قاجار بیگلربیگی تهران و خواهر حاجی اللهیار خان  دوم عباس میرزا، دختر امیر

؛ 468: 1382؛ آصف، 333: 1364الممالک، ؛ ادیب565: 1392الدوله حاکم خراسان بود (نادر میرزا، آصف

؛ بهمنی 79: 1388؛ مهدوي، 183: 2، ج1368؛ نصیري، 5: 1375؛ یغمایی، 180: 1، ج1384بامداد، 

  ). 164: 1380قاجار، 

در سن چهل و هفت سالگی  پدر از قبل سال م. یک1833هـ.ق/ 1249در سال  السلطنهنایب اینکه با

بودند. بهمن  ها دخترآن تن 22 و ها پسرآن تن 26 ماند که باقی وي از نفر فرزند 48 درگذشت، معهذا

؛ 190: 1384میرزا،  میرزا چهارمین فرزند از بیست و شش فرزند ذکور عباس میرزا است (جهانگیر

؛ لمبتون، 312: 1376؛ عضدالدوله، 1617: 3، ج1367؛ اعتمادالسلطنه، 395: 1370اعتضادالسلطنه، 

؛ دالمانی 42: 1380؛ والیزاده معجزي، 954: 2، ج1392؛ تیموري، 423: 1، ج1383؛ نفیسی، 38: 1375

1335 :70 .(  

  رزایفرزندان ذکور عباس م - 1- 2جدول

ف
دی

ر   سابقه حکمرانی  تاریخ وفات  ولدتاریخ ت  نام 

1  
 میرزا، شاه محمد

 غازي، ولیعهد ثانی
 پادشاهی ایران  م..1847هـ.ق./ 1264  م.1807هـ.ق./ 1222

   م.1881هـ.ق./ 1299   م.1808هـ.ق./ 1223  بهرام میرزا، معزالدوله  2
حکومت خوي، قراجه داغ، خوزستان، 

  کردستان، کرمانشاه

  خوي حکومت   م.1852/ .هـ.ق1269   م.1810ق./ هـ.1225  میرزا جهانگیر  3
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ف
دی

ر   سابقه حکمرانی  تاریخ وفات  ولدتاریخ ت  نام 

  م.1883هـ.ق./ 1301   م.1810 هـ.ق./1225  میرزا، بهاءالدوله بهمن  4
حکومت اردبیل، همدان، آذربایجان، 

  تهران،

  م.1855هـ.ق./ 1272  م.1810هـ.ق./ 1225  میرزا فریدون  5
حکومت آذربایجان، فارس، خراسان، 

  تبریز

  حکومت خوي، سلماس، قزوین  م.1856 هـ.ق./1273  م.1811./ هـ.ق1226  میرزا اسکندر  6

  حکومت مشهد  م.1883هـ.ق/ 1301  م.1822هـ.ق./ 1237  میرزا خسرو  7

8  
میرزا،  قهرمان

  لدولهعمیدا
  م.1839هـ.ق./ 1255  ؟

حکومت آذربایجان، سبزوار، خراسان، 

  یزد

9  
میرزا،  اردشیر

  الدولهرکن
  م.1865هـ.ق./ 1282  ؟

استرآباد، آذربایجان،  حکومت گروس،

  خراسان، گیالن، لرستان، خوزستان

10  
میرزا،  احمد

  الدولهمعین
  م.1892 هـ.ق./1310  م.1818هـ.ق./ 1234

حکومت گلپایگان، خوانسار، مازندران، 

  ارومیه

  ؟  ؟  ؟  میرزا قلی جعفر  11

  ارومیه حکومت  م.1854هـ.ق./ 1271  م.1819هـ.ق./ 1235  میرزا قلی مصطفی  12

13  
مراد میرزا،  سلطان

  السلطنهحسام
  م.1882هـ.ق./ 1300  م.1817هـ.ق./ 1233

حکومت قراجه داغ، فارس، یزد، 

  کردستان، کرمانشاه، خراسان

  ؟  م.1838هـ.ق./ 1254  ؟  میرزا منوچهر  14

15  
 میرزا، فرهاد

  معتمدالدوله
  م.1887هـ.ق./ 1305  م.1817هـ.ق./ 1233

حکومت لرستان و 

 شاه سلطنه ناصرالدینالخوزستان،نایب

  فرنگ او به در زمان سفر نخست

16  
میرزا،  فیروز

  الدوله، فرمانفرمانصرت
  م.1885هـ.ق./ 1303  م.1817هـ.ق./ 1233

و  حکومت فارس، عراق، تهران، کرمان

  بلوچستان

17  
میرزا،  خانلر

  الدولهاحتشام
  مأمور به جنگ انگلیس در محمره  م.1861هـ.ق./ 1278  ؟

  ؟  ؟  ؟  میرزا بهادر  18

19  
میرزا،  رحیم محمد

  ضیاءالدوله
  حکومت خوي، سلماس  ؟  ؟

20  
میرزا،  مهدیقلی

  الملکسهام
  حکومت بروجرد، مازندران  م.1853هـ.ق./ 1270  ؟
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ف
دی

ر   سابقه حکمرانی  تاریخ وفات  ولدتاریخ ت  نام 

21  
میرزا،  حمزه

  الدولهشمتح
  م.1879هـ.ق./ 1297  م.1819هـ.ق./ 1235

حکومت قزوین، زنجان، خراسان، 

زستان، آذربایجان، اصفهان، یزد، خو

  بروجرد

  ؟  ؟  ؟  ایلدرم بایزید میرزا  22

23  
میرزا،  اهللا لطف

  الدولهشعاع
  م.1881هـ.ق./ 1299  ؟

حکومت مازندران، سبزوار، همدان 

  اردبیل

  ؟  ؟  ؟  محمدکریم میرزا  24

  ؟  ؟  ؟  خان جعفر  25

  ؟  ؟  ؟  خان عبداهللا  26

؛ 312: 1376؛ عضدالدوله، 1617: 3، ج1367مادالسلطنه، ؛ اعت190: 1384 رزا،یم ری؛ جهانگ395: 1370(اعتضادالسلطنه، 

  .)83: 1378 ،ی؛ دالمان469: 1368؛ بروگش، 134: 1367مارکام، 

  

 رزایبهمن م یانیخانم برادران اع هیزاده شدن از بطن آس يبه واسطه رزایمحمد شاه قاجار و قهرمان م

  ).251: 1384 ،يد؛ احم51: 1364 ،ي؛ نور317: 1376(عضدالدوله،  شدندیم یتلق

ابوالقاسم قائم  رزایتوسط م زیدر تبر یاز برادران خود به صورت خصوص يبه همراه تعداد رزایبهمن م

ابوالقاسم قائم مقام  رزای. مافتی میبزرگ) تعل رزای(م یفراهان یسیع رزایمعروف پدرش و پسر م ریمقام وز

ضمن حفظ  رزای. مدمنصوب ش رزایاس مو وزارت عب جانیآذربا يشکاریم. به پ1825هـ.ق./ 1241در 

بهمن  یو نوجوان یدار بود. در مورد دوران کودکعهده زیرا ن رزایفرزندان عباس م میو تعل تیوزارت، ترب

  . )www.zarrinkafsch-bahman.org/2.htmlدر دسترس نیست ( اطالعاتیمیرزا در دربار تهران و تبریز 

  یاتت بهمن میرزا بر ایاالت و والحکوم - 2-2

حاکم  رانیقاجار بر ا لیا یآقا محمد خان و کمک و همراه يفرد ییتوانا جهیقاجار که در نت سلسله

مناصب  يواگذار از نحوه این امر .بود ریکم نظ رانیا خیکرد که در تار جادیرا ا یاسیاز نظام س یشد، نوع

در قبال  ایو  ینسب تقراب طهرا به واس اتیو وال االتی. شاهان قاجار حکومت اشدیم یناش یحکومت

مناطق تحت  اداره و در عوض دستشان را در نحوه کردندیبه شاهزادگان قاجار واگذار م یمبالغ افتیدر

به  زیگرمتمرکز و مرکز یاسیس يهااز نظام ياملغمه یحکمران وهیش نی. چنگذاشتندیباز م تیحاکم

ملزم به اطاعت و انجام  يحکومت مرکز ندگانیمقام نمادر  سوکیکه در آن شاهزادگان از  آوردیوجود م
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قدرت  شانتیمناطق تحت حاکم در اداره گرید ينسبت به شخص شاه بودند، اما از سو ییتعهدها

  ).152: 1388 ،یو شجاع یزدانیگو نبودند (پاسخ ينامحدود داشتند و به حکومت مرکز

 یتلق یمشترك خانوادگ تیآنچه هنوز مسئول يراها را بشاهزادگان، آن نیقدرت ب میاز تقس وهیش نیا

 نیشاه قاجار ا ی. در محاسبات فتحعلداشتیباز م گریکدی هیو آنان را از توطئه عل کردیآماده م شدیم

شاهزادگان حاکم  ازبود، چون  يمرکز يخزانه نیسبک کردن بار سنگ يبرا يالهیحال وس نیکار در ع

شاه  ستمیس نیا ن،یکنند. عالوه بر ا نیخودشان تأم التیا دیرا از عواخود  يهانهیکه هز شدیخواسته م

و  يمتعدد در کشور را حفظ کند (آور یاسیعناصر س انیکه تعادل م کردیقادر م یضمن يرا به طور

   .)193: 1387 گران،ید

 يهالداشت. سا ینقش را در بروز ناامن نیترمهم یشورش محل يهاقاجار وجود کانون در طول دوره

در خاندان قاجار  یپادشاه میو تحک یداخل يهاانیطغ نیشاه صرف سرکوب هم ینخست سلطنت فتحعل

 ادگانرا به شاهز رانیمختلف ا االتیو ا اتیوال یشاه حکمران یها سبب شد فتحعلشورش نیشد. هم

دولت قاجار  يبرا زیرا ن یمخاطرات اتیو وال االتیبه شاهزادگان در ا تیحاکم يقاجار بسپارد. البته اعطا

عطش  ستیبایتهران بود م یخود که دور از بازرس یالتیحاکم در مقر ا . شاهزادهآوردیفراهم م

او به عنوان ارباب  ینیببزرگاحساس خود  نکهیکند. با توجه به ا رابیگزاف خود را س يهايبلندپرواز

به آن دامن  شیخو يهایچاپلوس با زین یو بزرگان محل انیو اطراف شدیقلمرو کوچک خود ارضا م

دهد. شاهزادگان  بیخود ترت يبرا یقدرت محل گاهیپا کیتا  زدیبود که او را برانگ یکاف نیو هم زدند،یم

 يو وسعت منابع خود، دربار اتیو وال االتیا تیبه اهم هبود با توج یگیگلربیها بآن یحاکم که عنوان کنون

. این دندینامیم یرا مستوف یو مقامات عال ریرا وز یالتیا رانیمد و دادندیم بیترت شیخو يبرا

داشتند و  تختیدر پا یغالمان سلطنت ریو باوفا نظ یمیاز خدمتکاران قد ینظام یدستگاه شاهزادگان

حاکم  يشاهزاده يکردن خود از صدقه سر سرور وارکه در صدد پر يریاجتناب ناپذ يهایلیهمه طف

 یاز شاهزادگان یکی زین رزایبهمن م پنداشتندیم یسلطنت برنده احتمال ندهیآ یبودند او را به عنوان مدع

   ).193: 1387 گران،یو د ي(آورمختلف منصوب شد  اتیو وال االتیا یبود که به حکمران
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  والیات و ایاالت بر میرزا بهمن حکومت -2-2 جدول

 ،يری؛. نص353: 3، ج1380الدوله، آصف ؛430: 1370؛ اعتضادالسلطنه، 24: 1344 ،یخورموج؛ 95: 1384 رزا،یم ری(جهانگ

  .)164: 1380قاجار،  ی؛ بهمن183: 2، ج1368

  

  حکومت سمنان و دامغان - 1- 2-2

قاجار  يشاهزاده نیا م. آغاز کرد.1828هـ.ق./ 1243خود را در سال  یاسیس يهاتیفعال رزایبهمن م

 ری(جهانگ 2داشت اریو روس، حکومت سمنان و دامغان را در اخت رانیا يهادوم جنگ يزمان با دورههم

  ).95: 1384 رزا،یم

  اردبیل حکومت - 2- 2-2

و  لیبه حکومت اردب يم. از طرف و1834هـ.ق./ 1250شاه  یفتحعل اتیسال ح نیدر آخر رزایبهمن م

: 2، ج1368 ،يری؛ نص353: 3، ج1380الدوله، ؛ آصف213: 1384 رزا،یم رینگمنصوب شد (جها نیمشک

  .)164: 1380قاجار،  ی؛ بهمن183

خود را  زیدر تبر رزایم. محمد م1834نوامبر  8هـ.ق./ 1250 رجب 7شاه در  یپس از مرگ فتحعل

نظام و چهار  ادهیو به همراه شش هزار لشکر پ سیروس و انگل يهادولت يو  با سفرا دیمحمد شاه نام

: 1384 رزا،یم ری؛ جهانگ426: 1370کرد (اعتضادالسلطنه،  متیعراده توپ و سه هزار سوار به تهران عز

 علی شاهزاده عمویش و وي میان جدال تصور که تبریز هنگامی از محمد شاه حرکت زمان در). 225

 انگلیسى 3یت یافت تا به همراه لنزىمیرزا، حاکم اردبیل مأمور بهمن شاهزاده رفت؛می السلطانظل میرزا

                                                
 ).430: 1370محمد شاه ذکر کرده است (اعتضادالسلطنه،  دنیزمان با به سلطنت رسبر سمنان را هم رزایاعتضادالسلطنه حکومت بهمن م -2

2.Lentille                                                                                                                                 

  پادشاه وقت  دوره حکمرانی  عنوان حکومت  ردیف

  شاه فتحعلی  م.1828-1834هـ.ق./ 1243-1250  انسمنان و دامغ  1

  فتحعلی شاه  م.1834هـ.ق./ 1250  اردبیل  2

  محمد شاه  م.1834-1835هـ.ق./ 1250-1251  تهران  3

4  
کرمانشاه، بروجرد، همدان، مالیر، 

  سیالخور، تویسرکان
  محمد شاه  م.1835-1839هـ.ق./ 1255-1251

  محمد شاه  .م1839- 1846هـ.ق./ 1255-1263  آذربایجان  5
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 4بهادران به مشهور نو مسلمان فوج نیروهاي نظامی خصوصاً از جمعى و فراهانى خان امیر توپخانه، منصور

وارد زنجان شود و اوضاع آن  پینیک و سرچم راه از ؛بود ارامنه و شده مسلمان هايروس از مرکب که

؛ 23: 2، ج1344جی، خورمو؛ 426: 1370 اعتضادالسلطنه،(شد سامان بخ شاه منطقه را در قبل از ورود

اعطاي این مسئولیت به بهمن میرزا نشانگر اعتماد باالي محمد میرزا در  .)164: 1380 قاجار، بهمنی

  گرفت.سلطنت به او بود. این اعتماد بیشتر از اخوت اعیانی این دو شاهزاده قاجار نشأت می يآستانه

دستور حبس جمعی از شاهزادگان مدعی حکومت قاجار چون جهانگیر میرزا،  همچنین در این دوران

ائم مقام صادر قمیرزا ابوالقاسم خسرو میرزا، احمد میرزا و مصطفی میرزا از سوي محمد شاه و به تحریک 

بهمن  ،انتقال یافتند و مسئولیت حراست از ایشان به حاکم شهر 5شد. این محبوسین به نارین قلعه اردبیل

، 1367؛ اعتمادالسلطنه، 8: 1384جهانگیرمیرزا، (یرزا قاجار و همچنین میرزا نصراهللا اردبیلی سپرده شد م

   .)117: 1391 ؛ نوري،256: 1340 ؛ واتسن،109: 1392میرزا،  ؛ نادر1629: 3ج

 این شب همان [...] در: «نویسدیکی از محبوسین نارین قلعه اردبیل در این باره می جهانگیر میرزا

 امیرزاده و فرستادند چاپار داشت، معروض مرحوم پادشاه به خود اوالد و عیال باب در ايعریضه دعاگو

 مشغول ارومیه در که را میرزا قلی مصطفی امیرزاده و بود دیوانی خدمات مشغول خوي در که میرزا احمد

 را آنها و بودند سالگی 16و  15 سن در وقت آن در ایشان و آوردند تبریز به گرفته بود طرف آن خدمات

 منزل از نیز تبریز از شده تبریز دارالسلطنه داخل معین ساعت در مرحوم پادشاه و ساختند اردبیل روانه

  .)217: 1384 میرزا، جهانگیر» (شد اردبیل روانه گردید مذکور که نحوي به میرزا بهمن امیرزاده باغمیشه

 نینسبت به شاهزادگان مورد بغض قائم مقام، چن رزایم بهمن یرفتار انسان انیضمن ب رزایم ریجهانگ

. آمدیبه نزد آنها م یسرکش يبار برا کیها هر هفته رفع مشکالت آن ينموده است که برا حیتصر

شاهزادگان  روزانه ییغذا رهیبه کمبود ج لیقلعه اردب نیو مصائب نار هايریگسخت انیدر ب رزایم ریجهانگ

مشکل  نیدر مرتفع ساختن ا رزایو از نقش بهمن م کندیاشاره م شانیا يروزانه ياجبار يقاجار و روزه

  ).121-122: 1391 ،ي؛ نور227: 1384 رزا،یم ری(جهانگ دینمایم دیتمج

                                                
 )434: 1380فوج بهادران فوجی متشکل از افراد پیاده زبده (مدرسی ،  -1

. گردیده است ویران اول پهلوي دورة در و بوده اردبیل تاریخی و مهم هايقلعه از قلعه این). 267: 1340 واتسن،( بود ایران رسمی زندان اردبیل -2

 مالزاده،( است داشته وجود محل آن در ارك نام به تريکوچک قلعه نیز دوره این از پیش دهرچن. بود قاجاریه دوران به مربوط قلعه اصلی بناي

1358 :48.(  
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مالزم او در حکومت  رزا،یمحمد شاه به تهران قائم مقام بر حسب فرمان بهمن م متیهنگام عز

بودند، قائم مقام  یزندان لیهنگام در اردب نیدر ا رزایو خسرو م ارزیم ریشد. چون جهانگ نیو مشک لیاردب

 نیا سلطنت، انیمدع انیکه مبادا بعد از سفر محمد شاه به تهران، و در صورت بروز جنگ م دیترس

 نیاز چن يریبا هدف جلوگ يشاه بشورانند. پس و هیشورش کنند و مردم را بر عل جانیدر آذربا انیزندان

کور هرگز  است شاهزاده یهیمحمد شاه را مجاب به کور کردن شاهزادگان نمود. بد یبحران احتمال

را با  یفراشباش داغىراجهخان ق لی. پس بر حسب فرمان، اسماعابدیبر تخت سلطنت دست  توانستینم

به اردبیل فرستاد و او  رزایعباس م يبراى کور کردن جهانگیر میرزا و خسرو میرزا پسرها میچند تن دژخ

ارائه  رزایرفت و فرمان خود را به بهمن م لیم. به اردب1834نوامبر  16هـ.ق./ 1250رجب  15نیز در شب 

؛ 8: 1384 رزا،یم ریحکم از خود نشان نداد (جهانگ يبه اجرا یلیتما رزایاحوال بهمن م نیداد. با ا

  ).123: 1391 ،ي؛ نور215: 1364 ،ي؛ سعادت نور610: 2، ج1390؛ سپهر، 22: 2، ج1344 ،یخورموج

 نیالدشیخ صفى يبه اردبیل و ابالغ حکم به بهمن میرزا، به آستانه دنیاسماعیل خان بعد از رس

بهمن ). «215: 1364 ،ي(سعادت نور دیحکم امتناع ورز يگرفت و شخصاً از اجرا منیرفته نش یلیاردب

پاسخ داد که از لفظ  ينمایى؟ وىباشى چرا خود اقدام نممیرزا از او پرسید که تو مأمور به این امر مى

مقام این فرمان را به من داده و مرا پى این امر فرستاده پادشاه مرحوم چنین حکمى به من نرسیده، قائم 

 کیگفته از  نیا ).228: 1384 رزا،یم ری(جهانگ» کنمالسلطنه نمىاست. من خود را خونى اوالد نایب

سلطان  تیعصبان ایگاه به حکم ضرورت زمان و هر چند گه ه،نکیو آن ا گرفتینشأت م خیتجربه در تار

اما با گذشت زمان و فروکش  شد،یسلطان صادر م کانیو مجازات نزد هیو تنب استیدر خصوص س یفرمان

مجازات، مورد  انیبار مجر نیا و گشتیبر دل او حکمفرما م یمحبت خاندان گریکردن خشم سلطان بار د

 در قلعه یینایحکم شاهزادگان کور به همان حال ناب ي. بعد از اجراگرفتندیخشم و غضب سلطان قرار م

   ).215: 1364 ،ي؛ سعادت نور8: 1384 رزا،یم ریاردبیل در حبس ماندند (جهانگ

شب : «سدینویمجازات م نیا يدر خصوص وضع شاهزادگان محبوس در بعد از اجرا رزایم ریجهانگ

و  رزایاحمد م رزادهیخان آمده ام یپسر فتحعل يم.] محمد مهد1834نوامبر  16هـ.ق. [1250رجب  15

درب  يهااشبردند و آخر روز دوم دو نفر از فر گریبه منزل د انیدعاگو نیرا از منزل ا رزایم یقل یمصطف

آش و غذا  يکه قدر میبه حال مردن بود بیبودند آمده قر لیکه در قلعه اردب رزایبهمن م رزادهیاندرون ام

 منزل  غضبریفراشان م میگرفتار آمد بیعج یو احوال بیغر ینمودند و به حالت امیق يبه پرستار دهیرسان
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