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  چکیده

 تموکو مدتی ح شاهزادگان درجه اول عصر قاجار بودو یکی از فتحعلیشاه حسنعلی میرزا شجاع السلطنه ششمین فرزند 

ند ي نیز مانوبودند  در این دوره که بیشتر شاهزادگان قاجار مدعی جانشینی .به وي واگذار شدتهران و خراسان و کرمان 

 میرزا پس سینعلیحدیگر شاهزادگان مدعی جانشینی بود. وي هرچند خود ادعاي سلطنت نکرد اما با حمایت از برادر خود 

  محمدشاه را دچار بحران و چالش کرد. فتحعلیشاه از مرگ 

بود.  جانشینی ت مسئلهدول هاي اساسیبا سلطنت فتحعلیشاه یکی از مشکالت و چالش زماندر دورة قاجار خصوصاً هم

م کم هشت نفر به عنوان مدعی فتحعلیشاه قد علبود به طوري که دستآقامحمدخان سرآغاز این بحران پس از مرگ 

ی از پسران انتخاب کرد. برخمیرزا را به عنوان جانشین خود عباسآقامحمدخان کردند. فتحعلیشاه بنا بر وصیت و سفارش 

به  میرزا حاضرسنعلیارشد بودند به این انتخاب اعتراض کردند و دیگر شاهزادگان از جمله ح میرزاشاه که نسبت به عباس

  نبودند. میرزاپذیرش جانشینی عباس

م د. با مرگ زود هنگاهاي ایران و روس گردیمیرزا در جنگرقابت و ستیز شاهزادگان در این دوره از عوامل شکست عباس

رد. ود اعالم کخمیرزا را به عنوان جانشین فتحعلیشاه با وجود پسران متعدد خود محمدمیرزا فرزند ارشد عباس، میرزاعباس

دنامه میرزا و خاندان وي در عهاین انتخاب به نوعی به خاطر حمایت دولت روسیه تزاري در موضوع جانشینی عباس

دید و السلطان در تهران مدعی تخت و تاج گرم گرفت. با مرگ فتحعلیشاه علی میرزا ظلگلستان و ترکمانچاي انجا

میرزا ادعاي سلطنت و بر علیه محمدشاه شورش کرد. با شورش میرزا در فارس به کمک برادر خود حسنعلیحسینعلی

 یهسگلیس و روان ولد ا با دخالتشاهزادگان بحرانی سراسر کشور را فرا گرفت و ایران تا آستانۀ جنگ داخلی پیش رفت ام

ستگیر دمیرزا را محمدشاه توانست به سلطنت برسد محمدشاه پس از به قدرت رسیدن توانست حسینعلی میرزا و حسنعلی

رقم  اي بیگانهکشوره و سرکوب نماید. بدین ترتیب براي اولین بار در طول تاریخ ایران سرنوشت تعیین شاه ایران به دست

الحمایه این کشورها در آمد و دربار ایران زیر نفوذ ها در این موضوع ایران به نوعی تحتها و انگلیسیت روسخورد و با دخال

ما ه شود ادر این پژوهش سعی شده است که تا حدودي شخصیت حسنعلی میرزا شناساند، روسیه و انگلیس قرار گرفت

 اماتر به اقدبیشتموجود ا مشکل مواجه ساخت. منابع این پژوهش را ب محدودیت منابع در مورد شخصیت حسنعلی میرزا

 اطق تهرانانی در مندیگر اقدامات عمرانی و اجتماعی این شخص به هنگام حکمربه و اند سیاسی حسنعلی میرزا اشاره کرده

 طوريه باند از حسنعلی میرزا ارائه دادهاي عالوه بر این در بسیاري از منابع شخصیت دوگانه اندنپرداختهو کرمان و خراسان 

این پژوهش به علت گماشتن شاهزادگان از شود. در میکه پژوهشگر در تشخیص شخصیت حسنعلی میرزا دچار مشکل 

نقش  وبرادران  وزندان جمله حسنعلی میرزا به حکومت ایاالت و والیات و اقدامات وي در این ایاالت و همچنین در مورد فر

  .اشاراتی شده استفتحعلیشاه ادث عصر وي در حو

  رزایعباس م، خراسان، شاهیفتحعل، رزایم یحسنعل: هاکلید واژه
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  بیان مسأله 1- 1

) به م. 1796-1834 /.هـ.ق 1211 - 1250فتحعلیشاه (، پس از کشته شدن آقامحمدخان قاجار

اص خوقعیت مان با حکومت فتحعلیشاه قاجار ایران به دلیل مز عنوان جانشین وي به سلطنت رسید. هم

سال  39هاي استعمارگر اروپایی قرار گرفت. در مدت کانون توجه دولت جغرافیایی و سیاسی خود در

راي کسب بهاي بزرگ جهانی رقابت قدرت و انگلیس کشور ایران با تجاوزات روسیه و ،حکومت این پادشاه

هاي نوین یوهالملل و شاما چون سیاستمداران ایرانی آشنایی چندانی با روابط بین، منافع بیشتر مواجه شد

گانگان بیست امی نداشتند در این رویارویی متضرر شدند و بخش اعظمی از خاك سرزمینی ایران به دنظ

  افتاد.

قاجار داراي بیشترین زن و فرزند بود. پس از به قدرت  ر در میان شاهان سلسلۀفتحعلیشاه قاجا

ها را به دست آوردند. این والیت هاحکومت برخی از ایالتبرخی از پسران این پادشاه رسیدن فتحعلیشاه 

نها از مزایاي مند کردن آپادشاه در راستاي حذف نخبگان محلی و واگذاري امور به فرزندان خود و بهره

سن و جایگاه کشور را بین آنها تقسیم نمود. این فرزندان به تناسب  يهاتو والیها تاغلب ایال ،سلطنت

میرزا توان به حسنعلیمختلف منصوب شدند. از جملۀ این فرزندان می هايخود نزد پدر به حکومت ایالت

جهان دختر  بطن بدراز السلطنه پسر ششم فتحعلیشاه میرزا ملقب به شجاعاشاره کرد. حسنعلی

پدر خود توانست عالوه بر میرزا در زمان سلطنت . حسنعلیبه دنیا آمد محمدجعفرخان عرب حاکم بسطام

دست گیرد. انتخاب او به حکومت خراسان به عنوان ه اي حکومت تهران را نیز بحکومت خراسان در دوره

دهد. او در حکمرانی میرزا را نشان میالجیشی اهمیت حسنعلیبسیار مهم و سوقهاي یکی از ایالت

گریز از مرکز خوانین و  يهاا حدودي بر گرایشاحیا نماید و تخراسان توانست حاکمیت ایران بر هرات را 

میرزا و بقیۀ شاهزادگان قاجار به نحو مؤثري با آن درگیر اي که حسنعلیحکام خراسان پایان دهد. مسئله
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را  ین انتخاباب این شاهزادگان شاه بود. او و اغلعنوان ولیعهد رسمی فتحعلیمیرزا به انتخاب عباس، بودند

به سلطنت  تند و منتظر فرصت الزم براي به پیش بردن اهداف خود در رسیدنشناخبه رسمیت نمی

  بودند.

نت اي سلطبیشتر شاهزادگان ادع، شاه قاجارو به دنبال آن وفات فتحعلی میرزاپس از مرگ عباس

میرزا خود را میرزا فرمانفرما به کمک و همراهی برادر خود حسنعلیدر والیت فارس حسینعلی، کردند

ر ه خاطببدین ترتیب پس از مرگ فتحعلیشاه و تا به قدرت رسیدن محمدشاه  .ایران خواند پادشاه

 دسته ز بپس ا مخالفت شاهزادگان و طغیان آنها هرج و مرج مرکز و جنوب ایران را فرا گرفت. محمدشاه

رکوب س را براي میرزاها پرداخت و برادر خود فیروزگرفتن قدرت در ایران به مقابلۀ با این طغیان

میرزا به همراه میرزا به فارس فرستاد. بدین ترتیب حسینعلیمیرزا فرمانفرما و برادرش حسنعلیحسینعلی

مقام قائم میرزا دستگیر شد. این دو برادر پس از دستگیري به تهران منتقل و به دستوربرادرش حسنعلی

ت بیل زندانی شد. پس از وفار قلعۀ اردمیرزا مدتی نیز دد. حسنعلیشمیرزا کور و زندانی چشمان حسنعلی

سال  میرزا مورد عفو قرار گرفت و مدتی بعد درحسنعلی، شاهمحمدشاه و به سلطنت رسیدن ناصرالدین

  در تهران در گذشت.م.  1835 / .ق .ـ ه 1269

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 2- 1

  سؤال اصلی -1- 2- 1

  نمود؟ایفا  میرزا چه نقشی در تحوالت عصر خودحسنعلی

  سؤاالت فرعی -2- 2- 1

  شاه قاجار چگونه بود؟میرزا با فتحعلیرابطۀ حسنعلی - 1

  چگونه بود؟ لیشاهدر عصر فتحع میرزا در قبال مسئلۀ جانشینیویکرد حسنعلیر - 2

  میرزا با ادبا و شاعران چگونه بود؟ابطۀ حسنعلیر - 3
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  هاي) پژوهشفرضیه (فرضیه - 3- 1

  فرضیه اصلی -1- 3- 1

ا الت مهم رمیرزا یکی از پسران مورد اعتماد فتحعلیشاه بود و در دورة او حکومت اغلب ایاحسنعلیـ 

مود ولی نر محمدشاه شورش بمیرزا در برابر عهده داشت و پس از او نیز به حمایت از برادرش حسینعلی

  عاقبت شکست خورد و کور گردید.

  هاي فرعیفرضیه -2- 3- 1

ون بود و از جانب او به حکومت ایاالت مهمی چ فتحعلیشاهمورد حمایت میرزا همواره حسنعلی - 1

  خراسان منصوب شد.

میرزا و سپس محمدمیرزا بود ولیعهدي عباس فجاري مخالمیرزا به مانند اغلب شاهزادگان قاسنعلیح - 2

شاه ده محمدر قالب شورش علی را و پس از مرگ فتحعلیشاه فرصت الزم را براي اعتراض به این قضیه

  نشان داد.

  سرودند.میرزا دوستدار شعر و شاعران بود و خود او و فرزندانش شعر میسنعلیح - 3

  اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف اصلی  -1- 4- 1

ة و نقش وي در تحوالت دور السلطنهشجاعمیرزا هدف اصلی این پژوهش آگاهی از زندگی حسنعلی

  باشد.فتحعلیشاه و محمدشاه قاجار می

  فرعیاهداف  -2- 4- 1

میرزا با فتحعلیشاه قاجار و اقدامات سیاسی وي در دوران حکومت این ابطۀ حسنعلیآشنایی با ر - 1

  پادشاه.

  گاهی از رویکرد یکی از شاهزادگان تأثیرگذار این دوره در قبال مسئلۀ جانشینی.آ - 2
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  فتحعلیشاه قاجارهاي مختلف عصر میرزا در ایالتداري حسنعلیهاي مختلف حکومتآشنایی با جنبه - 3

  ضرورت و اهمّیت پژوهش - 5- 1

یران ار در حکومت فتحعلیشاه قاجار بر ایران به نحو گریزناپذیري با سیاست کشورهاي استعمارگ

ها و ایالتکرد ولی در پیوند خورده است. همچنین اگرچه این پادشاه به صورت مطلقه حکومت می

دارة امور اکه با حداقل نظارت حکومت مرکزي به قدرت در دست فرزندان وي قرار داشت ها والیت

 دان وي درشود که نقش هر یک از فرزنزمانی شناخت ما از دورة این پادشاه کامل می هذاپرداختند. لمی

 میرزا اشاره کرد. اهمیت پژوهش دربارةتوان به حسنعلیاین عصر مشخص گردد. از جملۀ این فرزندان می

 ونطقه مس در آن یزندگی وي با حاکمیت ایران بر هرات و سیاست انگلاو از این نظر مهم است که 

  همچنین مسئلۀ جانشینی پیوندي ناگسستنی دارد.

  پیشینۀ پژوهش - 6- 1

دي به متعد منابع پژوهشی، با توجه به تحوالت مهم و تأثیرگذاري که در دورة فتحعلیشاه رخ داد

ن کتاب ه است تا کنوتا جایی که نگارنده بررسی کرداند. این دوره اقدام کردهبررسی و تحلیل تاریخ 

 راکنده واتی پمستقلی درباره حسنعلی میرزا نوشته نشده است و تنها در برخی از کتاب و مقاالت اشار

 توان به مواردهاي مرتبط با با موضوع حاضر میگذرا به زندگی او صورت پذیرفته است. از جمله پژوهش

  ذیل اشاره داشت:

  )1387سن امداد، فارس در عصر قاجار (ح -1- 6- 1

میرزا جهت رسیدن به قدرت میرزا از برادرش حسینعلیدر این کتاب مطالبی دربارة حمایت حسنعلی

مایت اه و حتا حدود زیادي به منازعات وي با محمدش حسن امدادپس از وفات فتحعلیشاه وجود دارد. 

ا لی میرزنقش حسینع منبعدر این  .اشاره شده استطور مبسوط ه وي از برادر خود حسینعلی میرزا ب

ادر خود مان برکند حسنعلی میرزا تحت فرمیکه خواننده احساس  طوريه پررنگ تر نشان داده شد ب

   .حسینعلی میرزا است
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  )1387اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار (علی -2- 6- 1

یت و ه به شخصدیگر به طور گسترددر این کتاب تا حدودي نسبت به منابع  اصغر شمیمعلی

ت ه اسکردبه آن اشاره  اصغر شمیمعلی است. از جمله مطالبی که میرزا پرداختهاقدامات حسنعلی

نیز هرچند وي میرزا است. میرزا با محمدشاه و حمایت وي از برادرش حسینعلیمخالفت شاهزاده حسنعلی

ي این هاورشمدشاه اشاره شده است اما موضوع شبه شورش حسنعلی میرزا به همراه برادرش بر علیه مح

ز دیگر شخص را بیش ا السلطان عنوانی جداگانه را آورده است و اهمیت اینظلمیرزا علیدوره در مورد 

 یز اشارهنمیرزا شاهزادگان برجسته کرده است. عالوه بر این به حضور گسترده شاعران در دربار حسنعلی

  شده است. 

  )1392تیموري، تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار (ابراهیم  -3- 6- 1

 با مردم هرات و میرزااه محمدولیمیرزا به همرجنگ حسنعلیبه  در این کتابابراهیم تیموري 

 دهکرمیرزا در این جنگ اشاره همچنین حوادث مربوط به جنگ دوم ایران و روسیه و نقش حسنعلی

  است. 

  )1384( 12، 13، 14ایران در قرن مهدي بامداد، شرح حال رجال  -4- 6- 1

نحوة به حکومت رسیدن آید در این کتاب که یک فرهنگ رجال به شمار میمهدي بامداد 

خراسان و مسئلۀ هرات و حوادث دوران اول حکومت محمدشاه و دستگیري وي اشاره  درمیرزا حسنعلی

ی توسط عباس قدیمی قیداري دو شده است. عالوه برکتب یاد شده دو مقاله در رابطه با بحران جانشین

طور خاص ه مقاله اشاره شده است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است هرچند این مقاالت ب

طور ه به حسنعلی میرزا نپرداخته است ولی به اختالف وي با برادران و نقش وي در موضوع جانشینی ب

اوًال در این منابع به صورت ، شود این است کهاستنباط میآنچه از تمامی این منابع  .کامل پرداخته است

میرزا اشاره شده است. ثانیًا مطالب این منابع تا حدودي تکراري هستند و کلی به برخی اقدامات حسنعلی
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میرزا به طور کامل اشاره نشده است. نعلییاز برادرش حسحسنعلی میرزا از طرفی به دالیل حمایت 

  میرزا قرار گرفته است. ر حاشیه و زیر سایۀ اقداما برادرش حسینعلیهمچنین اقدامات وي د

  مواد و روش پژوهش - 7- 1

شود. همچنین با توجه گردآوري میاي ع کتابخانهبمنابرداري از هاي این پژوهش از طریق فیشداده

  روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی خواهد بود.، به ماهیت موضوع

  معرفی و نقد منابع - 8- 1

  نگاريمنابع تاریخ -8-1- 1

هاي هاي روزانه سر جان کمبل نماینده انگلیس در دربار ایران سالیادداشت: دو سال آخر

بل نماینده جان کم هاي روزانۀو جلدي شامل یادداشتن کتاب دای: اثر سر جان کمبل 1843-1834

ال آخر سلطنت م/ دو س 1834-1833هـ. ق  1249- 1248هاي دولت انگلیس در ایران در سال

میرزا را مطرح ترین مطالب مربوط به حسنعلیهایی است که بیشفتحعلیشاه است. جزء معدود کتاب

ا به میرزا در این ناحیه راوضاع خراسان و حکومت حسنعلی دربارة نویسنده در این کتابکرده است. 

  کرده است. حثصورت وسیع ب

  : تاریخ نو اثر جهانگیرمیرزا

هـ . ق./  1267م. تا  1824هـ . ق. /  1240سال سلطنت قاجار از  26این کتاب مشتمل بر وقایع 

ر دثی را ذکها اتفاق افتاده نپرداخته و فقط حوااما مؤلف به تمام اموري که در این سالم. است.  1850

میرزا را در لیکند که به گمان خودش مهم بوده است. وي در این کتاب برخی از اقدامات حسنعمی

 شاه وحعلیفتمیرزا بعد از مرگ خراسان مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ادعاي جانشینی حسینعلی

  است. میرزا از وي بحث کرده حمایت حسنعلی
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آن  این کتاب در سه جلد است و موضوع: تاریخ منتظم ناصري اثر محمدحسن اعتمادالسلطنه

رزا سنعلی میحبه حکومت  نویسنده در جلد سوم این اثر  .باشدمیاجار در مورد شاهزادگان و سالطین ق

  .ت اشاره کرده استي در این ایالدر خراسان و کرمان و اقدامات و

 رآثاترین مهمي یکی از این کتاب دو جلد: شیرازي خاوري فضل اهللامیرزاتاریخ ذوالقرنین اثر

در  میرزاوقایع دوران حکومت حسنعلیبه  تاباین کدر  .هاي جانشین در دوره قاجار استدر مورد چالش

در  بسوطیخراسان و کرمان و یزد به طور کامل اشاره شده است همچنین این کتاب داراي اطالعات م

  است.میرزا و از آن جمله حسنعلیمورد زنان و فرزندان و شاهزادگان مطرح قاجار 

دي در اطالعات ارزشمندر این کتاب هدایت : تاریخ روضه الصفاي ناصري اثر رضاقلی خان هدایت

ر د شماتو اقداااطالعاتی در مورد فرزندان  همچنین عرضه داشته است. میرزاخصوص شخصیت حسنعلی

ر و اه قاجابر علیه محمد ش میرزادر این کتاب شورش حسنعلینویسنده ه شده است ائحکومت خراسان ار

  ت.به صورت مختصر بیان کرده اسوره را ش در این دمیرزا در تحریک برادرش جهت شورنقش حسنعلی

خصیت شدر مورد  اثرین در ااست  ریخ رسمی دولت قاجاراین کتاب از توا: التواریخ اثر سپهرناسخ

راسان در خ میرزابه اقدامات حسنعلی اثر خودوي در  توسط سپهرارائه شده استاطالعاتی  میرزاحسنعلی

  و کرمان پرداخته است.

  هاسفرنامه -8-2- 1

ود خحوال ا موضوع این کتاب در: نایب االیاله میرزاسفرنامه رضاقلی نایب االیاله اثر رضاقلی

ز اجار است. هاي اول سلطنت محمدشاه قاقایع سالو عموها و برادرانش در ایران و اروپا و میرزارضا قلی

ي ارزش دارا نوشته شده است براي پژوهش حاضر میرزاآنجایی که این سفرنامه توسط برادرزاده حسنعلی

 در میرزانویسنده به واسطه رابطه نزدیک سببی به صورت گسترده به نقش حسنعلی .فراوانی است

  جهت رسیدن به قدرت اشاره کرده است. میرزاهمکاري با حسینعلی
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یی از ایران است هاشرح سفر وي به قسمت این کتاب عمدتاً: سفرنامه فریزر اثر جیمز بري فریزر

هاي دریاي خزر به م. به ایران آمد و از آنجا به مشهد رفت سپس از طریق کرانه 1822مؤلف در سال 

تبریز رساند و با اقشار مختلف و طبقات گوناگون مردم ایران اراتباط یافت. وي چون دیپلمات بود با 

فریزر در اثر خود هرچند ار ایران دیدار کرد. مقام و دیگر وزیران آن روز دربفتحعلیشاه و محمدمیرزا و قائم

میرزا اشاره نکرده است اما اقدامات و اختالفات شاهزادگان از جمله به طور اخص به شخصیت حسنعلی

  میرزا در مورد مسئله جانشینی را به طور مختصر بیان کرده است.حسنعلی



 

 

  

  

  

  فصل دوم

  ن فتحعلیشاه در حکومت وينقش فرزندا
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  میرزاتولد حسنعلی - 1- 2

شد. وي ششمین پسر  متولد م.1789./ق .هـ1204السلطنه در تاریخ ب به شجاعمیرزا مقلحسنعلی

 .)8073: 9 ج: 1380، هدایت؛ 192: 1370، اعتضادالسلطنه؛ 85: 1357، (اعتمادالسلطنهفتحعلیشاه بود

قادرخان  مادر وي بدرجهان خانم دختر جعفرخان عرب و نوة قادرخان عرب بسطامی حاکم بسطام بود.

 .)94: 1390 ،(عضدالدوله م ایران قدرت داشتندر ناحیۀ بسطاهاي بزرگ ایرانی بودند که دعرب از خانواده

ان امحمدخآقدر اوایل حکومت قادرخان عرب بسطامی که از احکام مقتدر و بانفوذ منطقۀ بسطام بود 

خان حاکم دامغان وارد جنگ شد. در این جنگ با کلبعلی .م 1780/  .ق .هـ 1195قاجار در سال 

: 1370، (اعتضاد السلطنه می درآمده تصرف قادرخان عرب بسطاخان شکست خورد و دامغان بکلبعلی

اري وي شتافت. یخان در این موقع به بنا به درخواست کلبعلیآقامحمدخان  .)28: همان، عضدالدوله؛ 31

دامغان  وقع ده سال داشت بهکه در این م باباخانخان قوانلو و آقامحمدخان قاجار به همراه اسماعیل

ه وفق بم گرفت آقامحمدخانو قادرخان درآقامحمدخان حمله کرد. در پس این حمله و جنگی که میان 

 محمود؛ 1041: 2ج : 1380، خاوري شیرازي؛ 99: 1371، (ساروي شکست و تصرف دامغان گردید

  .)478: 1352، حقیقت؛ 31: 1389، میرزا

ها و بعضی دیگر به کمک ترکمان م. 1781 /.ق .هـ 1196قادرخان عرب بسطامی بار دیگر در سال 

 امحمدخان از این قضیه خبردارقاز اهالی سرحدات خراسان خواست تا شورشی انجام دهد. در این هنگام آ

فرستاد. در جنگی که میان  شورشیاناي را به سرکردگی علیقیخان برادر خود براي دفع وعده شد

عرب شکست خورد و خودش نیز محاصره  گرفت لشکر قادرخانلیقیخان و قادرخان عرب بسطامی درع



 

 

ولی او را را زنده گذاشت  قادرخان قاجار شاه .امحمدخان گردیدقسرانجام قادرخان عرب تسلیم آ .ردیدگ

 امحمدخان که در پی کسب مشروعیت براي خود و جانشینقآاش به ساري تبعید نمود. به همراه خانواده

ة وي بدرجهان را بود به خاطر اهمیت و نفوذ و اعتباري که قادرخان در بسطام و دامغان داشت نو باباخان

اشت و این نخستین زن عقدي وي سال د 11در این موقع  باباخانخود باباخان در آورد  به عقد برادرزادة

  .)536: 1ج : 1384، بامداد؛ 214: 1352، حقیقت؛ 28: 1390، (عضدالدوله بود

هاي سرشناس ایرانی ازدواج با خانواده تثبیت قدرت قاجارهاها براي ترین روشترین و سادهآسان یکی از

با اینکه خودش توانایی ازدواج کردن نداشت براي تضمین ادامۀ سلطنت در آقامحمدخان بود. بنابراین 

گونه کرد. اینمیهاي بزرگ ایرانی تشویق خاندان قاجار ولیعهد خود را به ازدواج با زنان خانواده

پسر و ، هاگونه ازدواجهایی که در دورة فتحعلیشاه رواج پیدا کرد ازدواج سیاسی بود حاصل اینازدواج

آورد. ازدواج فتحعلیشاه با دخترهاي فراوانی بود که به نوبۀ خود پیوند جدیدي براي دربار به وجود می

که مخالفت و دشمنی خاندان عرب بسطامی را که از هاي سیاسی بود بدرجهان خانم نیز از اینگونه ازدواج

  .)4: 1390، (عضدالدولهکرد وست و متحد خاندان قاجار میخاندان سرشناس بودند تبدیل به د

  میرزا و جایگاه آنهاحسنعلیتنی برادران و خواهران  -1- 2-1

میرزا تر بود. حسینعلیبزرگمیرزا فرمانفر داشت که از وي میرزا برادر تنی به نام حسینعلیحسنعلی

میرزا از در قصبه نواي مازندران به دنیا آمد. وي به همراه حسنعلی م. 1788 ./ق .ـه1203به سال 

سالگی به حکومت مهم فارس انتخاب  11میرزا در رفت. حسینعلیشاهزادگان درجه اول دربار به شمار می

. )996- 997: 2ج : 1380، اوري شیرازي(خ شش سال در فارس حکومت کرد و ت سیگردید و به مد

میرزا روابط بسیار نزدیکی لیحسنعخود برادر تنی بود که با میرزا جزء پسران ارشد فتحعلیشاه حسینعلی

  داشت.با 

هاي همایون خانم ملقب به نواب متعالیه و میرزا سه خواهر به نامحسنعلی، میرزاعالوه بر حسینعلی

از میان خواهران  .)18: 1390، السلطان داشت (عضدالدولهبه همدم خانم و سیده بیگم ملقببیگم

سیده بیگم دختر دوم فتحعلیشاه داراي کماالت ادبی بود. سیده بیگم در حفظ شعرهاي ، میرزاحسنعلی



 

 

میرزا فردي توانا بود. وي مدتی در ایالت فارس نزد برادر خود حسینعلی، عربی و همچنین انشاي نثر

باجی بود. این خانم ملقب به جان بیگمسیده داشت.  بیگمسیده علیشاه عالقۀ بسیاري به زندگی کرد. فتح

پیرو سبک عرفان و از مریدان حاجی مال رضاي همدانی  بیگمسیده همیشه طرف محبت فتحعلیشاه بود. 

سیده بیگم در سالی که براي  .)140: 1390، (عضدالدوله نمودله هدایایی به وي ارسال میبود و هر سا

اوري خ؛ 17: 1390، (عضدالدوله مین به علت وبا در گذشتززیارت خانه خدا به مکه رفته بود در آن سر

  .)574: 1ج : 1390، سپهر؛ 1007: 2ج : 1380، شیرازي

  میرزافرزندان حسنعلی -2- 2-1

میرزا کمترین تعداد فرزند را داشت. تعداد فرزندان حسنعلی، در میان شاهزادگان بزرگ فتحعلیشاه

میرزا شانزده نفر بودند که از این تعداد هفت نفر پسر و نه نفر نیز دختر بودند. پنج نفر از فرزندان حسنعلی

خان عموي شاه هستند. سه نفر از میان این پنج و بعضی در زمان قلیمیرزا از بطن خواهر مرتضیحسنعلی

در مورد  .)1093: 2ج : 1380، (خاوري شیرازي اندبعضی پس از آن از دنیا رفتهفتحعلیشاه و حیات 

خان در منابع به خواهر محمدخان قرایی نیز اشاره میرزا عالوه بر خواهر مرتضی قلیهمسران حسنعلی

: 1380، (افشارآرا ازدواج کردم. 1822./ هـ. ق 1237نم در سال میرزا با این خاشده است. حسنعلی

عالوه بر این پسران فتحعلیشاه همانند پدرشان برخی از زنان خود را از میان زنان طایفه قاجار  .)485

خان سردار قاجار ازدواج کرد. میرزا طبق این سنت با دختر ابراهیمکردند بنابراین حسنعلیانتخاب می

ها وسشد و این عرل قاجار انتخاب میهاي پسران فتحعلیشاه از میان ایعمومًا در این دوره بیشتر عروس

  .)51: 1390، (عضدالدوله خانم معروف بودندبه گلین

ند که نام این ي در قید حیات بود از دنیا رفتمیرزا هنگامی که وبرخی از فرزندان ذکور حسنعلی

خاب شد که مدتی به عنوان حاکم ترشیز از طرف پدرش انت میرزامنگوقاآن، پسران به ترتیب عبارت است

که به هنگام محاصره قلعه باغ نظر کرمان در زمان حکومت  میرزاو در آن والیت وفات کرد. ارغون

اي که از طرف نیز در این لشکرکشی حضور داشت به واسطۀ گلوله میرزامیرزا در کرمان که ارغونحسنعلی

آباقاخان ملقب به  میرزاسربازان قراگوزلو شلیک و به وي اصابت کرد از دنیا رفت. پسر دیگر حسنعلی



 

 

مجبور شد ، الدوله بود که پس از فوت فتحعلیشاه و به علت اینکه پدر وي از مخالفان محمدشاه بودفروغ

یات برود و در آنجا ساکن شود وي به هنگام سکونت در عتبات عالیات توسط یک عرب به عتبات عال

میرزا تا زمانی که اما برخی از پسران حسنعلی .)1093: 2ج : 1380، (خاوري شیرازي ته شدبدوي کش

ملقب  رزامیاند. اسامی این فرزندان نیز هالکوزنده بودند و پس از وي از دنیا رفته، ایشان در قید حیات بود

: 1370، اعتضادالسلطنه؛ 528: 1390، (سپهر بود میرزاو ابوسعید میرزاقاآن نواب اوگتاي، به بهادرخان

میرزا هالکومیرزا پس از اینکه فتحعلیشاه فوت کرد از کرمان به طرف یزد در میان پسران حسنعلی .)193

لیات از مردم این شهر شد. پس از حرکت کرد و این شهر را تصرف نمود و خودسرانه مشغول به اخذ ما

 میرزامقام به سلطنت ایران دست یافت و مدعیان سلطنت را کنار زد. هالکواینکه محمدشاه به وسیلۀ قائم

ها به سیستان حمله کرد و موجب نیز ناچار شد به سمت هرات فرار کند. وي در هرات به کمک افغان

پس از مدتی به خاطر ترس از بازخواست محمدشاه و همچنین  میرزاثباتی در این منطقه گردید. هالکوبی

ها به وي مثل بیشتر شاهزادگان مخالفت محمدشاه که کشور را ترك کرده عدم وفاداري و کمک افغان

   .)1094: 2ج : 1380، (خاوري شیرازي رمان و اصفهان به عتبات فرار کردبودند از طریق ک

  ها ها و والیتحکمرانی ایالتانتصاب فرزندان به فتحعلیشاه و  - 3- 2

قاجارها پس از سیطره بر ایران نتوانستند نظم جدیدي بیاورند آنها ساخت موجود را تجدید سازمان 

آنها با تحمیل ارادة خود به جامعه به  .خود را به وضع موجود تحمیل کنند توانستند ارادة ندادند بلکه فقط

 هاا بر مقامات و مناصب حکومتی نصب کردند. قاجارجاي اعضاي حکومت سابق اعضاي خاندان خود ر

ها را تعویض نکردند. همچنین در سطح ملی نظام سابق را به حال خود باز گذاشتند و صاحبان منصب

گاه در امنیت نبودند و عدم امنیت در این دوره به این خاطر بود که اعیان سابق  بنابراین قاجارها هیچ

فقط شده بودند  ءبقااشیراز و سران عشایري که در مواضع و مقامات خود را  هاي تبریز ونظیر بیگلربیگی

  .)20: 1365، فلور( به حامیان قاجار تبدیل شدند



 

 

اي برخوردار اي و منطقههمۀ رقبایی را که از وابستگی قبیله یهچند آقامحمدخان مؤسس سلسله قاجارهر

 ود سیاستخ ی باي قدرتمند ایرانهابودند از میدان به در کرد. ولی جانشین وي براي متحد کردن خاندان

  .)1388: 97، (کمالی دیگري را در پیش گرفت

 1797ق./  .هـ 1212سال ولیعهد وي باباخان در  قراباغ یشوشپس از کشته شدن آقامحمدخان در 

؛ 51: 1ج : 1380، خاوري شیرازي؛ 283: 1371، ساروي؛ 85: 1ج : 1390، (سپهر به سلطنت رسید م.

شروع سلطنت فتحعلیشاه سرآغاز دورة جدیدي از فصل سیاسی ایران است. در  .)15: 1ج : 1386، نوري

و همچنین در این دوره توجه بعضی  افتاداین دوره وقایعی مثل انقالب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون اتفاق 

که بیشتر عمر خود را در آقامحمدخان رسید که د به نظر میششورهاي اروپایی معطوف ایران از ک

اما  1سرکوب مخالفان به سر برده بود کشور آرامی را براي برادرزادة خود فتحعلیشاه آماده ساخته باشد.

دشمنان داخلی بسیاري را براي فتحعلیشاه فراهم ساخته بود و با  آقامحمدخانهاي گیريها و سختجنگ

کشید. فتحعلیشاه در طول آتش کینه و انتقام و مخالفت با قاجارها از هر طرف شعله خانآقامحمدمرگ 

: 1383، (نفیسی ودبداخلی و خارجی فرسا طاقتمار شسال حکومت خود همیشه درگیر این بی 38

  .)1: 105ج

، شد به آسانی تحقق نیافتبینی میطور که پیشبه سلطنت رسیدن فتحعلیشاه آنکسب قدرت و  

رو بود. بیشتر مدعیان و مخالفان فتحعلیشاه در راه در این راه با مدعیان متعددي رو به  چرا که وي

در هاي دیگر از جمله زند و افشار بودند. اولین کسی که عموها و بازماندگان حکومت، برادران ،سلطنت وي

 ،سپهر: 301؛ 1371، (ساروي بود شقاقیخان برآمد صادقآقامحمدخان مقام مدعی سلطنت پس از قتل 

 .)1: 15 ج: 1386نوري ؛ 11: 1344، خورموجی؛ 55: 1ج : 1380، خاوري شیرازي؛ 1: 89 ج: 1390

در لشکرکشی به آقامحمدخان امحمدخان بود و به همراه قمنصبان لشکري و از نزدیکان آوي از صاحب

حضور داشت و پس از قتل وي جواهرات سلطنتی را با خود برداشت و به طرف ایران  قراباغ و گرجستان

                                                
هاي بسیار سعی کردم تا باباخان به آرامی سلطنت طوري که در منابع ذکر شده است آقامحمدخان بارها اعالم کرده است که با ریختن خون . به

  ).646: 1380کنند (ملکم، 



 

 

خان به همراه سپاهی که در اختیار داشت و همچنین به پشتوانۀ جواهرات سلطنتی به حرکت کرد. صادق

: 1382قدسی، ؛ 65: 3ج : 1300، (اعتماد السلطنه و ادعاي سلطنت کردپرداخت حعلیشاه مخالفت با فت

خان صادق .)25: 1376، پناهی سمنانی؛ 189: 1390؛ قراباغی 113: 1384؛ جوانشیر قراباغی، 230

شقاقی براي رسیدن به سلطنت دردسرهاي فراوانی را براي فتحعلیشاه به وجود آورد. با پیوستن بسیاري 

ه در رسیدن به قدرت دو چندان شد. با خان مشکالت فتحعلیشابه صادقآقامحمدخان از سران حکومت 

حتی قبل  اوبزرگی را جهت حرکت به طرف تهران آماده کرد. لشکر خان وي پیوستن ایل شقاقی به صادق

داغ منصوب کرد و تبریز و دیگري را به حکومت قراجه حکومتبه از رفتن به تهران یکی از برادران خود را 

ید و هاي بسته شده دخان در قزوین خود را مقابل دروازهدقد. لشکر صانموخود به طرف تهران حرکت 

: 56، امداد؛ 106: 1354، واتسن؛ 1371: 77، اعتضادالسلطنه؛ 1371: 305، پراکنده شد (ساروي

  ).118: 1384؛ جوانشیر قراباغی، 230: 1382؛ قدسی، 1387

براي مقابله با وي و و عموي شاه بود. فتحعلیشاه آقامحمدخان خان برادر مدعی دیگر علیقلی

شکست او سعی کرد تا سربازان و سردارانی که همراه وي هستند را پراکنده سازد. بنابراین فتحعلیشاه 

خان خان صادر کرد. این دستور باعث شد که سپاهیان علیقلیدستوري را خطاب به لشکریان علیقلی

  .)46: 1ج: 1390، پهر(سو به تهران مراجعه نماید شود تمکین پراکنده و وي مجبور به

و نبیره نادرشاه افشار از دیگر مدعیان و رقیبان فتحعلیشاه در این دوره  میرزانادرمیرزا فرزند شاهرخ

لطۀ بود که با فتح خراسان و کشته شدن وي توسط فتحعلیشاه این قسمت از ایران نیز تحت س

پس از اینکه  .)38: 1376، پناهی سمنانی103: 1ج: 1380، (خاوري شیرازي فتحعلیشاه در آمد

فتحعلیشاه تمامی رقیبان و مدعیان سلطنت را کنار زد براي اینکه بتواند با خیال راحت و آسوده در ایران 

  .)7705: 9ج : 1390، حکومت کند شاهزادگان را در ساختار قدرت سیاسی وارد کرد (هدایت

نگریستند که هر کدام از ترده میاي گسایران به دیده سفره به ،پس از به قدرت رسیدنقاجارها  

شاهزادگان سعی داشتند از این سفرة گسترده نهایت استفاده را بکنند. بنابراین فتحعلیشاه هم براي حفظ 

، (سیمونیچ فرستادمی هاتبه حکومت ایال ان راقدرت خود در ایران و هم کسب مشروعیت شاهزادگ



 

 

شد و به عنوان در این دوره حاکم ایاالت از سوي شاه انتخاب می .)1364: 38، مارکام؛ 31: 1353

شد. با براي مدت معینی به کار گمارده می هاو والیت هاتکن در ساختار سیاسی و اداري ایالترین رمهم

خود مشغول حکومت  هايتایال پرداخت و شاهزادگان نیز دراین شیوه شاه در پایتخت به امور مملکت می

گونه بود که با توجه به نیز بدین هاتیالوو  هالتشیوة انتخاب حاکمان ایا .)23: 1373، (اجاللی شدندمی

هاي متعدد وي بود از میان این شاهزادگان به تعدد پسران فتحعلیشاه که این پسران حاصل ازدواج

سوابق به حکومت  شد و با توجه به اینموقعیت و روابط با شاه و پیشینۀ خانوادگی شاهزادگان توجه می

شدند بنابراین شاهزادگانی که روابط نزدیک با شاه یا مادرشان از طوایف منصوب می هاو والیت هاایالت

   .)193: 1373، (آوري مهم داشتند هايراي کسب حکومت ایالتسرشناس بود شانس بیشتري ب

گرفت تنها فرق او با را در پیش آقامحمدخان یابی به قدرت همان سیاست فتحعلیشاه پس از دست

کرد. شاه براي عمویش این بود که وي به جاي کشتن رقباي خود اقدام به ضبط و مصادرة اموال آنها می

را به پسران خود  هاحفظ آرامش و به خاطر اینکه حکومت در دست خاندان خود باشد حکومت والیت

ي این سیاست با مشکل مواجه ساخت. واگذار کرد. البته تعداد زیاد پسران فتحعلیشاه او را در اجرا

هرها و بعضًا ش هاتبرخی از شاهزادگان به حکومت ایالبنابراین به واسطۀ اینکه تعداد شاهزادگان زیاد بود 

  .)96: 1388 ،کمالی: 255؛ 1347، (ژوبر شدندو مناطق کوچک منصوب می

را که آنها نیز ادارة حکومت هاي قدیمی ترکان و مغوالن بود چدر واقع این شیوه به تأسی از سنت

کردند. فتحعلیشاه و قاجارها نیز که خاستگاه هاي ایران را بین فرزندان خود تقسیم میو والیت هاایالت

ترکی و مغولی داشتند این شیوة انتخاب حاکم را در حکومت خود به کار گرفتند. آنچه در این سنت اصل 

 تر برحاکم بلکه بر کل اعضاي خانواده یا به عبارت دقیقو محوریت داشت این بود که قدرت نه فقط به 

: 3ج: 1300، اعتماد السلطنه;113: 1ج : 1380، (خاوري شیرازي کل اعضاي پسر خانوادة تعلق دارد

بنابراین طبق این شیوه شاهزادگان فتحعلیشاه سهیم در قدرت سیاسی این دوره شدند. فتحعلیشاه  .)28

اي که در دورة ها شیوهبا سهیم کردن شاهزادگان در قدرت سیاسی و انتصاب آنها به حکومت ایالت



 

 

سنت و این شد را ادامه حکومت صفویان منسوخ شده بود و در دورة حکومت زند به طور گسترده اجرا می

  .)35: 1375، (لمبتون را دوباره در ایران احیا کرد

در دورة حکومت فتحعلیشاه تحت تأثیر چند عامل ها ها و ایالتوالیتانتخاب شاهزادگان به حکومت 

که دولت قاجار را به  هانخست ترس دولت مرکزي و احیاناً شورش نیروهاي محلی یا حکام ایالت: بود

شمار فرزندان داد از سوي دیگر تعداد بیاي تمرکزگرایی بیشتر سوق میچنین تصمیمی در راست

اي گماشته فتحعلیشاه و افزایش اعضاي خانوادة سلطنتی که مسلماً هر یک باید به حکومت منطقه

 تأثیر نبودر سیاست فتحعلیشاه بیالبته مسائل مالی نیز در انتخاب شاهزادگان در این دوره د .شدندمی

ها و حوادثی که در پنج سال اول سلطنت فتحعلیشاه با توجه به شورش .)42: 1ج: 1386، (مستوفی

رسد اتخاذ چنین سیاستی در آن مقطع منطقی بود. از طرف دیگر با انتصاب اتفاق افتاد به نظر می

حکومت هاي مورد نیاز این شاهزادگان در ایاالت مورد هم هزینهها ها و ایالتوالیتشاهزادگان به حکومت 

 یافتت درآمد شاه نیز افزایش میشد. از طرفی با افزایش درآمد شاهزاده از طریق ایاالتأمین می

  .)100: 1370، (گرمردودي

با توجه به اینکه حکومت فتحعلیشاه تمرکزگرا بود و براي تسهیل در ادارة این نوع کشورها  

ه انجام گرفت و ایران شامل چندین ایالت تقسیمات داخلی نیاز است بنابراین این تقسیمات در این دور

هاي ایران تحت حکومت افرادي از خاندان کوچک و بزرگ شد. در اوایل حکومت قاجار تعدادي از ایالت

هاي دیگر ایران تحت نظر حکام سابق بودند که حمایت و تابعیت خود قاجار قرار داشت. تعدادي از ایالت

پس از تحکیم قدرت قاجارها در دورة حکومت فتحعلیشاه به ویژه بعد از  را از قاجارها اعالم کرده بودند اما

 .)85: 1364، (فریزر کردن حکومت در این دوره آغاز گشتهاي ایران و روس روند قاجاري جنگ

ت ها در این دوره شود سیاسفتحعلیشاه براي اینکه مانع قدرت و اقتدار رؤسا و بزرگان قبایل و ایالت

این سیاست همان گماشن فرزندان و  .)35: 1364، (مارکام مت را آغاز کردقاجاري کردن حکو

  بود. هاها به جاي حاکمان قبلی آن والیتو والیت هاشاهزادگان به عنوان حاکمان ایالت



 

 

متعدد تقسیم شد و برخی از این ها ها و ایالتوالیتدر اوایل حکومت فتحعلیشاه حکومت ایران به  

هاي سیاسی و اقتصادي و یا به فارس و خراسان به خاطر موقعیت، اصفهان، آذربایجانها همچون ایالت

بنابراین براي انتخاب  .خاطر قرار گرفتن در منطقۀ خاص مرزي در نظر شاه و دربار اهمیت بیشتري داشت

از میان شاهزادگان متعدد به خاطر شرایط خاص این شد ن مناطق توجه و دقت بیشتري میحاکمان ای

 شد و بهها عمومًا از شاهزادگان درجۀ اول که نفوذ و رابطۀ بسیار نزدیکی با شاه داشتند انتخاب میایالت

هاي یاد شده در تپس از تعیین حاکم ایال .)202: 1364، (دروویل شدحکومت این ایاالت فرستاده می

شد. عامل دیگري جوان واگذار میتر در نزد شاه به شاهزادگان اهمیتکم يهاتو والی هامرحلۀ بعد ایالت

هاي خود تقسیم کند این بود که همه آنها را با دور که باعث شد فتحعلیشاه حکومت را میان پسران و نوه

کردن از هم توطئه علیه یکدیگر باز دارد در عین حال با این انتصاب شاهزادگان از بار سنگین خزانۀ 

؛ 7578: 9ج : 1380، هدایت؛ 119: 1373، (آوري ظ کندتعادل سیاسی در کشور را حف مرکزي بکاهد و

  .)73: 2ج : 1380، ملکم

دالیل مادي علت انتصاب شاهزادگان به حکومت والیات را در کتاب تاریخ ذوالقرنین  يخاوري شیراز

  .)130: 2ج : 1380، (خاوري شیرازي کندمیبیان و کسب ثروت شاهزادگان 

شاهزادگان متعدد در دربار فتحعلیشاه را ناگزیر به انتصاب شمار در حرمسرا و وجود زنان بی

 جهت تأمین هزینۀ شاهزادگان کرد. فتحعلیشاه چون در پنج سال اول هاشاهزادگان به حکومت ایالت

ها از طرف برادران و عموهاي خود شده بود و نوعی خود گرفتار انواع مشکالت و شورش حکومت

یر نخبگان سیاسی یاعتمادي نسبت به دیگران در وي به وجود آمده بود این مسئله او را وادار به تغبی

حکومت او براي ادامۀ ، را به جاي حکام قبلی گماشت. در میان فرزندان شاه کشور کرد و فرزندان خود

قلمرو خود به یاري آنها متکی دلبستۀ چهار پسر ارشد خود بود و براي نگهداري ایاالت و والیت متعدد 

، میرزادولیمحم، میرزامحمدعلی، میرزاعباس شامل این شاهزادگان .)165: 1354، تسن(وا بود

ولیعهد و در ایالت آذربایجان مستقر بود.  میرزاعباس .)8073: 9ج : 1390، (هدایت میرزا بودندحسینعلی

 حاکم فارس بود میرزاحسینعلی حاکم خراسان و میرزامحمدولی، حاکم کرمانشاه میرزامحمدعلی



 

 

با توجه به اینکه بیشتر شاهزادگان فتحعلیشاه فاقد تحصیالت بودند و از  .)43: 1ج: 1386، (مستوفی

همراه  اتابکن همراه هر شاهزاده فردي بااطالع به عنوان خبر بودند بنابرایرسم سلطنت و حکمرانی بی

شد. وزیر پس از حاکم دومین مقام سیاسی و حکومتی ایالت بود. شاهزاده به ایالت مورد نظر فرستاده می

صول مالیات نیز بر داد. عالوه بر این کار واین مقام امور و وظایف حکومتی را به نیابت از حاکم انجام می

و حذف  هاو والیت هابا انتخاب شاهزادگان به حکومت ایالت .)63 :1ج  :1386، (همان بودعهدة وزیر 

نخبگان محلی قاجارها خانوادة بزرگی را تشکیل دادند و حکومت عمدة شهرهاي ایران را به دست گرفتند. 

د کردند و و زندگی بسیار پرتجملی را در ایالت خود ایجا زادگان همانند پدرشان دربار کوچکاین شاه

  .)485: 1382، آصف؛ 14: 1388، (هینریش نمودندهمگی آنها پشتیبانی خود را از فتحعلیشاه اعالم 

هاي بعدي شاهان قاجار نیز در دورهها ها و والیتایالتسیاست گماشتن شاهزادگان به حکومت 

اساس و بنیان ادامه یافت و این کار باعث قاجاري شدن کشور شد حکومت شاهزادگان موجب تحکیم 

شد. از آنجا که شاهزادگان به لحاظ خونی و نژادي به ایل قاجار سلطنت پادشاه و حکومت ایل قاجار می

: 1355، الدوله(امین ام حکومت رابطۀ مستقیم وجود داشتشدند میان ایفاي نقش آنان و دومربوط می

هاي محلی علیه شاه و حمایت ز شورشو جلوگیري ا هاتبا شروع حکومت شاهزادگان در ایالبنابراین  .)6

ان براي خود مشروعیتی هاي حکومت قاجاریان مستحکم و از طریق قدرت در ایرآنها از فتحعلیشاه پایه

خود کامالً  هاتدگان با انتصاب به حکومت در ایالشاهزا .)7709: 9 ج: 1380، (هدایت کسب کردند

خودمختار بودند و دربارهاي ایالتی تشکیل دادند که هزینۀ این دربارها از طریق مالیات از مردم آن والیت 

، (فریزر ژاد قاجارها در کشور به وجود آمدشد بنابراین در چنین وضعیتی نفرت از نسل و نگرفته می

باعث ثبات  هاتان به حکومت ایالگماشتن شاهزادگ هرچند سیاست .)142: 1388، بروگش؛ 86: 1364

ثباتی اوضاع کشور نسبی سیاسی در کشور ایران شد اما مواردي نیز پیش آمد که این شاهزادگان باعث بی

ثباتی در کشور به شدند. البته این ثبات تا زمانی که شاه زنده بود وجود داشت اما با مرگ فتحعلیشاه بی

، (هدایت بحران دیگري در کشور آشکار شد رسیدن به سلطنتشاهزادگان جهت  ريوجود آمد و با درگی

1380 :9-697(.  



 

 

  رابطۀ شاهزادگان باهم  -2-3-1

هاي بزرگ فتحعلیشاه در حکومت وي بود عموماً اختالف و نفاق در میان شاهزادگان یکی از چالش

پسران فتحعلیشاه تعدد شد. علت این همه اختالف و نفاق بین این اختالف بین پسران بیشتر مشاهده می

این شاهزادگان براي  فرزندان فتحعلیشاه بود و مادر این پسران نیز از نژادهاي گوناگون بودند. هر یک از

کردند که این مسئله منجر به کسب قدرت و جایگاه بهتر نزد فتحعلیشاه با یکدیگر رقابت و ستیز می

سوادي بی، عالوه بر این .)107: 1 ج: 1383، ی(نفیس شدف و نفاق در بین شاهزادگان میایجاد اختال

 شداعث تشدید رقابت میان آنها میبیشتر شاهزادگان و یا عدم اطالع آنها از شیوه و رسوم سلطنت ب

ناپذیري در اختالفات و چنددستگی شاهزادگان باعث شد که لطمات جبران .)63: 1 ج: 1386، (مستوفی

  این دوره به کشور وارد شود.

 میرزاها بر عهدة عباسدر این دوره ایران درگیر جنگ با روسیه بود و فرماندهی این جنگاگر چه 

هاي مجاور مشغول ولیعهد بود و از آنجا که بیشتر شاهزادگان با وي رقابت و ستیز داشتند یا در ایالت

نیازمند حمایت  میرزارقابت و ستیز با شاهزادگان ایالت مجاور بودند. در این زمان حساس که عباس

تنها هیچ کمکی از طرف برادران به وي نشد حتی گاهی کار به جانبه از طرف برادران و دربار بود نههمه

امیدوار بودند که وي در این جنگ شکست بخورد و با این  میرزاکارشکنی کشید چرا که برادران عباس

دوري از دربار و حضور  .)115: 1357، (اعتمادالسلطنه گاه وي نزد فتحعلیشاه تزلزل یابدشکست جای

نیز در ایالت آذربایجان زمینه را براي دسیسه علیه وي آماده ساخت بنابراین برادران به جاي  میرزاعباس

رقابت و ستیز بین  .)426: 1 ج: 1383، (نفیسی بودند میرزاعباس حمایت از یکدیگر در پی دسیسه علیه

  .شدفتحعلیشاه میخاطر اي بود که بارها موجب رنجش و تکدر شاهزادگان متعدد فتحعلیشاه به گونه

به عنوان ولیعهد در سال دوم سلطنت فتحعلیشاه  میرزارابطۀ بین شاهزادگان پس از انتخاب عباس 

طور آشکار به دشمنی با وي به  میرزابه شدت تیره و تار شد به طوري که حتی برادر ارشد وي محمدعلی

 .)103: 1ج : 1380، خاوري شیرازي؛ 52- 54: 1390، عضدالدوله؛ 813 :1380، (مالکوم پرداخت

، (مستوفی شدت مشغول رقابت با یکدیگر شدند شاهزادگان با انگیزة کسب قدرت و جایگاه در حکومت به



 

 

کرد که پسرانش را مجبور می، فتحعلیشاه با مشاهدة ستیز و رقابت بین پسران خود .)43: 1ج: 1386

میرزا رفتاري آمیخته با احترام داشته باشند ولی به خاطر اینکه بیشتر عباس نسبت به برادرشان

بستند. شدت اختالف و نفاق بین شاهزادگان پرتوقع بودند با خشمی نهفته فرمان فتحعلیشاه را به کار می

ر السلطان با وجود اینکه برادشاهزادگان طوري بود که حتی برخی از شاهزادگان مانند علی میرزا ظل

، عضدالدوله؛ 8073: 9ج: 1390، (هدایت میرزا نداشتاي با عباسابط حسنهمیرزا بود روبطنی عباس

1390 :191(.   

اي با همدیگر داشتند. از جمله این برادران که هر در این میان شاهزادگانی نیز بودند که رابطۀ حسنه

میرزا را نام برد. این دو برادر یکی در نعلیمیرزا و حستوان حسینعلیدو برادر تنی و از یک مادر بودند می

در مورد روابط نزدیک این دو  .)368: 1ج : 1384، (کمبل کردندو دیگر در خراسان حکومت میشیراز 

حاکم  میرزاهنگامی که حسنعلی م. 1822 /.ق .هـ 1238در سال : توان اشاره کردمیبرادر به رویداد ذیل 

میرزا پنهانی در فکر سلطنت است هاي خراسان به دربار ایران گزارش دادند که حسنعلیخان ،خراسان بود

طور که اشاره شد با توجه به خواهد به مخالفت با شاه اقدام کند و از اطاعت شاه بیرون بیاید. همانو می

راز فرستاد و از برادر اي به برادرش در شیوي نامه، میرزاحسینعلی و میرزاروابط نزدیک و حسنه حسنعلی

اند در دربار حاضر هاي خراسان به وي زدهخود خواست که براي برائت و دوري جستن از تهمتی که خان

رغم در دربار حاضر شدند ولی علی م. 1822./هـ. ق 1238شود بنابراین هر دو برادر در پنجم رجب سال 

ي از حکومت خراسان معزول شد. میرزا وحضور حسینعلی جهت شهادت به نفع برادرش حسنعلی

میرزا به خاطر اینکه در این موقع مریض بود و کسالتی داشت براي درمان و معالجه همراه حسنعلی

عالوه بر این معموالً  .)716: 1ج : 1367، (حسینی فسائی زا تا اصفهان آمد و در آنجا ماندمیرحسینعلی

رفتند در یکدیگر می مالقاتشدند به ار تهران حاضر میمیرزا هنگامی که در دربمیرزا و حسینعلیحسنعلی

از طرف آنها  ییهابروز چنین رفتا حالی که در مورد دیگر شاهزادگان کمتر شاهد این رفتارها هستیم

   .)780: 9ج : 1380، (هدایت دو برادر داشتنشان از روابط مستحکم این 



 

 

طور که باید و شاید نتوانستند که در آنآنچه در این میان مشخص است این است که قاجارها هرگز 

استقرار همبستگی خانوادگی موفق شوند و فتحعلیشاه خود نیز نتوانست تعادل را بین پسران ایجاد نماید 

تا بدین طریق بتواند روابط برادران را بهبود بخشد شاید دلیل عدم موفقیت فتحعلیشاه در این موضوع 

رادران بر علیه برادر اتحاد ب اعث رقابت شدید بین پسران و بعضاً بتعدد پسران وي باشد که این مسئله 

میرزا و این اتحادها از جمله اتحاد حسینعلیی اوقات گاه .)36: 1375، (لمبتون دیگر گردید

فتحعلیشاه در  .)36: 1375، (لمبتون بروز مشکالتی در این دوره گردیدمیرزا با یکدیگر باعث حسنعلی

امل تشدید رقابت و ستیز بین شاهزادگان بود زیرا وي در بیشتر موارد در مقابل جدال این میان خود نیز ع

داد و داد بلکه نرمش هم از خود نشان میگونه واکنشی که از خود نشان نمیو ستیز پسران با یکدیگر هیچ

دگان موجب شد. این اختالف و نفاق بین شاهزااین عمل وي باعث تشدید رقابت برادران علیه یکدیگر می

 ج: 1383، (نفیسی ذیري در آن دوره بر کشور وارد شدناپپریشانی کشور شد به طوري که لطمات جبران

1 :3(.   

شدند. نبود قانون مشخص در شاهزادگان قاجار از همان کودکی با حسادت و دشمنی بزرگ می

بنابراین شاهزادگان سعی رسد مسئلۀ ولیعهدي و اینکه در ایران حکومت لزومًا به فرزند ارشد نمی

کردند در زمان حیات پدر به هر نحو ممکن حمایت وي را به دست آورند و این سعی و تالش می

حس  .)95: 1388 ،(کمالی شدجویی بین برادران میو ستیزه شاهزادگان باعث ایجاد حس دشمنی

هاي جنگ دشمنی و حسادت بین برادران عباس میرزا و عدم حمایت آنها از او در تأمین بودجه هزینه

ایران و روسیه باعث شد تا زمینه براي رقابت میان شاهزادگان فراهم شود و این حسادت و رقابت بین 

ان گردید. رقابت و برادران از عوامل شکست ایران از روس و از دست رفتن قسمت وسیعی از قلمرو ایر

رسید. این دو برادر به قدري با تر از همه به نظر میمیرزا خطرناكمیرزا و حسنعلیاختالف بین عباس

یکدیگر اختالف داشتند که هر دو در پی فرصتی بودند که به یکدیگر ضربه بزنند و جایگاه دیگري را نزد 

کرد تهران را از دست ر پدر داشت سعی میمیرزا که نفوذ بیشتري دپدر کاهش دهند بنابراین عباس

  خان میرزا در نهایت موفق به انجام این امر شد و برادر خود علیمیرزا به در آورد. عباسبرادرش حسنعلی
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Abstract  

Hassan Ali Mirza Shojaa ul-Saltanah was the sixth sibling of Fath Ali Shah Qajar and 
one of the first princes of the Qajar era who was once assigned as the ruler of Tehran, 
Khorasan and Kerman. During this period when most of the Qajar princes claimed 
succession, he was a claimant as well. Although he himself did not claim a reign, but 
by supporting his brother, Hossein Ali Mirza, challenged Mohammad Shah’s reign 
after the death of Fath Ali Shah Qajar. In the Qajar era, especially during the reign of 
Fath Ali Shah, one of the main problems and challenges of the state was the issue of 
succession. The beginning of the crisis was after the death of Aqa Mohammad Khan 
Qajar, so that at least eight people came to the forefront of Fath Ali Shah. Fath Ali 
Shah, according to the will and order of Aqa Mohammad Khan, chose Abbas Mirza 
as his successor. Some of the Shah's sons, who were senior compared to Abbas 
Mirza, objected to this choice, and other princes, including Hasan Ali Mirza, were 
not willing to accept the succession of Abbas Mirza. The rivalry and oppression of 
the princes in this period was one of the reasons of the defeat of Abbas Mirza in the 
Russo-Iranian wars. With the early death of Abbas Mirza, Fath Ali Shah, despite his 
many sons, announced that Mohammed Mirza, the eldest son of Abbas Mirza, was 
his successor. This choice was somehow due to the support of the tsarist government 
in the matter of the succession of Abbas Mirza and his family in treaties of Golestan 
and Torkmanchay. With the death of Fath Ali Shah, Ali Mirza Zill ul-Sultan claimed 
the thrown and crown in Tehran, and Hossein Ali Mirza rebelled against Mohammad 
Shah in support of his brother, Hassan Ali Mirza, against Mohammad Shah. With the 
rebellion of those princes, crises swept across the country, and Iran advanced to the 
brink of a civil war, but with the intervention of the British and Russian governments, 
Mohammad Shah was able to reinforce his reign. Mohammad Shah, after taking 
power, could arrest and suppress Hossein Ali Mirza and Hassan Alimizarza. Thus, 
for the first time in the history of Iran, the destiny of the Shah of Iran was determined 
by foreign countries, and with the interference of the Russians and the British in this 
matter, Iran became a kind of tribute to these countries and the court of Iran was 
under the influence of Russia and Britain. In the present research, the aim is to 
identify to some extent the personality of Hassan Ali Mirza, but the resource 
constraints on Hassan Ali Mirza's personality faced this research with difficulties. 
The available sources refer to the political actions of Hassan Ali Mirza and did not 
address other civil and social measures of this person during reigning Tehran, 
Kerman and Khorasan regions. In addition, many sources presented a dual 
personality of Hassan Ali Mirza so that the researcher has difficulties in determining 
Hasan Ali Mirza’ personality. In the present study, the appointments of princes 
including Hassan Ali Mirza to the government of provinces and states and his actions 
in those states, as well as his sons and brothers and his role in the upheavals during 
Fath Ali Shah’s era are mentioned.  

Keywords: Hassan Ali Mirza, Fath Ali Shah Qajar, Khorasan, Abbas Mirza. 
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