
  

  دا���ده �د�یات و ع�وم ا�سا�ی

  �وه آ�وز�ی �ر�خ

  

  ارشد یکارشناسنامه براي دریافت درجه  پایان

  در رشته تاریخ گرایش ایران دوره اسالمی 

  

  زندگی و زمانه محمدولی میرزا قاجار 
  

  

  پژوهشگر

  افشین ممی زاده 
  

  استاد راهنما

  دکتر جعفر آقازاده 
  

  مشاوراستاد 

  دکتر سجاد حسینی 

  

1397شهریور 



  افشین ممی زاده / زندگی و زمانه محمدولی میرزا قاجار   :و نام پدیدآور عنوان

  دکتر جعفر آقازاده  : استادراهنما

  دکتر سجاد حسینی  :مشاور استاد

  25/06/1395  :دفاعتاریخ

  ص 97  : اتتعدادصفح

  تاریخ  :نام گروه

  :چکیده

می زندگی و زمانه محمدولی میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار و آشنایی با بررسی هدف این پژوهش   :هدف

  .باشد

اي  به صورت توصیفی و تحلیلی و شیوة گردآوري منابع به صورت کتابخانهروش تحقیق  :روش شناسی

  باشدمی 

11ویدرسن. محمدولیمیرزا،پسرسومفتحعلیشاهبود :یافته ها

1218سالگیازسویشاهقاجاربهسمتحکمرانیسمنانمنصوبشدتاسرانجامپسازفتحمشهددرسال

16قتوسطنیروهایدولتیوازبینبردنحکومتنادرمیرزاآخرینبازماندهسلسلهافشاري،محمدولیمیرزادرسن.ه

. ازپدرحکمگرفتعنواناولینوالیقاجاریدرخراسان سالگیبه

. حکومتاودرخراسانباشورشهایگستردهایازسویخوانینوحکاممحلیهمراهشد

. محمدولیمیرزاپسازچندسالفترتبهحکومتیزدرسید. اینشورشهاسببشدتافتحعلیشاهاوراازحکومتخراسانبردارد

. مهمتریناتفاقبرایاودرحکومتیزدماجرایخیانتعبدالرضاخانبافقیاست

میرزاپسروجانش داد،گردنکشیعباسقلی هفرصتیبهزیادهخواهیعمالحکومتیمیهنگامیکهتمرکزدرباربهجنگباروسی

. ینظهیرالدولهدرکرمانوتهاجمویبهیزد،سرآغازبحرانیبدفرجامشد

جوازیزدودفعآنباانتص اعزامشجاعالسلطنهبرایایجادآرامش،گرچهشایعهوادعایجانشینیاوراکمرنگکرد،امامحاصرةبی

. یثباتبودالسلطان،نشانازضعفحکومتمرکزیدربرقرار ابظل

  .اماهرچهبوددستمحمدولیمیرزاازحکومتداریبرایهمیشهکوتاهماند

. ازسالهایپایانیزندگانیمحمدولیمیرزااطالعچندانیدردستنیست: نتیجه گیري

اندکهشاهزادهمحمدولیمیرزادرپایانعمردرعصرناصر مگراینکهدرچندکتابتاریخیتنهابهذکراینعباراتبسندهکرده

  .است ایکبرایدولتیراداشته،عضویتدارالشور)هجري1279سال(ي

  .شاه، خراسان، یزد قاجار، محمدولی میرزا، فتحعلی: هاي کلیدي واژه

  



  

  

مقدمه - 1-1

چنین . بود حکومت قاجار، داراي ساختار سیاسی و اقتصادي بر محوریت استبداد فردي   

اي موروثی ، مختص این نظام سیاسی اقتصادي نبوده، بلکه مسئلهاستبداد فردي ساختار

در تاریخ ایران است که این نظام نیز در به دست آوردن قدرت و هم در ادامه دادن آن به 

ویژگی دیگر این گونه حکومتها، دادن . قدرت متوسل شده استاین استبداد و تحمیل 

به عبارت دیگر  ؛رنگ و بوي الهی، یعنی تقدس بخشیدن به خود و حکمرانی خویش است

مشروعیت بخشیدن به حکومت و در کل به تمام آنان با اتصال خود به دین، در صدد 

  .هستندکارهاي خود 

ین سیاست داخلی و خارجی کشور از در ساختار حکومت قاجار، رهبري و تعی   

در . کنندامتیازهاي ویژه شاه است و همه دولتمردان با نظر وي انتخاب و انجام وظیفه می

ي کورکورانه این ساختار گزینش افراد براي تصدي مناصب حساس کشور با تملق، جانبدار

براي  حکومت استبدادي و حاکم مستبد است و در این بین جاییو بدون قید و شرط 

  . شایسته ساالري وجود ندارد

در در این میان خویشاوندان و به خصوص فرزندان شاه نسبت به افراد دیگر جامعه    

ها به خصوص تصاحب قدرت حکمرانی مناطق مختلف ند، از جمله این اولویتهست اولویت

د به آنها تواناست، و شاید این اولویت نیز از سر جبر باشد چون تنها کسانی که شاه می

  .اعتماد کند و حکومت خود را حفظ بکند، فرزندان خودش هستند

به خاورمیانه  ماوراالنهر، از دهم هجري قمريقاجارها مانند بیشتر قبایل ترك، در سده    

آنها به واسطه اتحاد . ، در حوزه سیاست ایران ظاهر نشدندیازدهمآمدند ولی تا آغاز سده 

ها را در رسیدن به ، صفويشدنددیگر ترك و شیعه مذهب که به قزلباش معروف  قبایلبا 

پادشاهان صفوي اگرچه روساي قاجار را به دربار سلطنتی اصفهان . سلطنت یاري کردند

عده اي را براي  آنان .دعوت کردند، ایالت آنها را با احتیاط پراکنده و متفرق ساختند
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عازم  ازبکانمحافظت از مرزهاي شمالی به گرجستان فرستادند؛ عده اي را براي جنگ با 

هاي محلی، به خراسان کردند و گروهی را نیز براي دفاع از شهر استرآباد در مقابل ترکمن

، گروه نخست با افشارهاي شمالی متحد شد؛ دوازدهمدر سده . مازندران گسیل داشتند

دوم از صحنه تاریخ محو شد و سومین گروه نیز علی رغم تقسیم به دو دسته گروه 

یوخاري باش و اشاقه باش، در اوایل سده هجدهم، و بالفاصله پس از سقوط سلسله 

  .باره به صحنه آمدوصفوي، د

، پس از فرار از دربار زند در شیراز، او. دشحکمرانی قاجاریه با آقا محمد خان شروع    

اختالفات دیرینه خود را با طایفه دولّو،  ؛خود را در مازندران از بین برد نخویشاوندا

جوار، ها و کردهاي همرهبري کننده ایل یوخاري باش، حل و فصل کرد و عالوه بر ترکمن

ها و افشارهاي جنوب و حاج ابراهیم کالنتر، حاکم قدرتمند شیراز در زمان با بختیاري

شیراز را تصرف کرد، زندیان را شکست  کالنتر، حاج ابراهیماو با کمک . زند، پیمان بست

به حکمرانی  داد و اکثر مناطق جنوبی را در دست گرفت و برادرزاده خود فتحعلی خان را

  .بر تخت سلطنت جلوس کرد م1799.هـق 1210و خود در سال . آن نواحی منصوب کرد

از سرکوب  پست رسید، عموي خود آقا محمدخان به حکومفتحعلی شاه که بعد از    

از جمله مخالفین . گذاري کرددر تهران تاج م1801.ق.هـ1212به سال مخالفین حکومت، 

توان صادق خان شقاقی و برادرش حسینعلی خان نام برد، که شاه به دفع سلطنت وي می

، به استقرار درت به دست آمده در خاندان قاجاربراي حفظ قفتحعلی شاه . ها پرداختآن

مورد همراهی با  هحکومت و تحکیم آن در ایاالت مختلف پرداخت، و این خواست

  . شداعتمادترین افراد که به تثبیت این مهم کمک کنند ممکن می

که فتحعلی شاه  پرشماريدر بین فرزندان . بودند فرزندان، مورد اعتمادترین افراد شاه

مدعلی میرزا، محمدقلی میرزا، محر بودند که به ترتیب داشت، پسران بزرگ او چهار نف

اند، در این بین، سه فرزند او داراي لقب بوده .بودند محمدولی میرزا و عباس میرزا

محمدعلی میرزا دولتشاه، محمدقلی میرزا ملک آرا، نایب السطنه العلیه ولیعهد عباس 

. دهدمیرزا، که این مسأله خود تفاوت قائل شدن بین فرزندان شاه را نیز نشان می

محمدولی میرزا در بین فرزندان شاه از جایگاه مناسب یک شاهزاده تا پایان عمر خود 
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با این که تقریبا تمام . توان این مسئله را حتی از نداشتن لقب او فهمیدبرخوردار نشد، می

هایی مرانی خود شروع کردند و موفقیتبه حک ین نوجوانیفرزندان بزرگ شاه در سن

شود اما نام محمدولی میرزا در به وفور یافت می یتاریخ بدر کتکسب کردند و نامشان 

  .ان قضاوتی منطقی از کارهاي او دست دادموجود نیست که بتو یتاریخ کتباز  بسیاري

مدخل، بیان مسئله، سواالت،  هایی چون، از بخشفصل اول، کلیات بحث است که    

در فصل دوم، با  .تشکیلشده استفرضیات، اهداف، ضرورت، پیشینه تحقیق و نقد منابع، 

عنوان حکمرانی خراسان، ابتدا به حکمرانی محمدولی میرزا در سمنان و سپس به 

حکمرانی وي در خراسان و سپس نقش خارجی و کشورهاي همسایه در ایران آن روز، و 

. محمدولی میرزا نظر انداخته ایم تحت حکمرانی ت محصوره خراساِنلبه خصوص در ایا

فصل چهارم نیز به . کنیم میرزا بر یزد و بحث می وم دربارة حکمرانی محمدولیدر فصل س

.اقدامات او پس از  حکمرانی بر یزد اختصاص دارد

  بیان مسئله-1-2

، او بعد از آقا محمد خان قاجار در ابتداي قرن سیزده هجري حکومت قاجار را تشکیل داد

به نام پادشاه ایران در . م1799. ق.هـ 1210موفقیت در سرکوبی مدعیان قدرت، در سال 

 حکومتآقا محمدخان قاجار یک سال به عنوان پادشاه در ایران . گذاري کردتهران تاج

هاي قفقازیه کرد و مهمترین کارهاي او بعد از پادشاه شدن لشکرکشی به خراسان و جنگ

شاه، به عنوان جانشین آقا فتحعلی. ق.هـ1211بعد از قتل او در سال . ودب گرجیانبا 

شرایط ایران در . گذاري کرددر تهران تاج .م1797/ق.هـ 1212محمد خان قاجار به سال 

، اولویت اول آمدهایی که در جاي جاي این سرزمین بوجود عصر فتحعلی شاه و سرکشی

 1212فتحعلی شاه از سال . ها قرار دادفتحعلی شاه را سرکوب این سرکشی

به صورت جدي به حل مسائل داخلی و قوام .م1802/ق.هـ 1217تا  .م1797/ق.هـ

مسأله برگرداندن ثبات و استقرار به کشور، توجه او . سلطنت یعنی حذف مدعیان پرداخت

. سپردن سمت هاي مهم به فرزندان خود را سبب شد به افراد قابل اعتماد و مخصوصاً

 1203از جمله فرزندان فتحعلی شاه، محمدولی میرزا پسر سوم فتحعلی شاه، متولد 

به عنوان والی سمنان انتخاب .م1799/.ق.هـ 1214سالگی  11است، او در  .م1789/.ق.هـ
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توانست در آنجا حکمرانی ترین منطقه ایران آن زمان بود که یک والی میآرامسمنان . شد

هاي نظامی و آموختن و تربیت علمی محمدولی میرزا در سمنان به فراگیري آموزش. کند

  . مشغول شد

بر آن از اهمیت ویژه  خراسانیکیازناامنترینایاالتایرانیبودکهحکمرانی،اولقاجارةدر دور

بر این . م1803/ق.هـ 1218شاه پس از آن که توانست در سال فتحعلی. اي برخوردار بود

این . منطقه تسلط پیدا کند، محمدولی میرزا را به عنوان حکمران این ایالت انتخاب کرد

 1231ازاینزمانتاسال. استهایاو شاهقاجاربهتواناییفتحعلیةمسئله بیانگر اعتماد ویژ

که محمدولی میرزا از حکمرانی خراسان عزل شد، او در این منطقه مشغول .م1816/ق.هـ

مهمترین چالش او در این منطقه سرکشی خوانین خراسان و پیوندهاي . بود حکمرانی

نزدیک آنها با خاندان درانی بود که آنها نیز چشم طمع به خراسان داشتند و اقتدار 

ها همچنین حمالت مکرر ترکمن. حکومت قاجار را در شرق ایران به چالش کشیده بودند

حمدولی میرزا که نتوانسته بود اقتدار حکومت قاجار م. افزود نیز بر مشکالت این ایاالت می

از حکومت این منطقه .م1816/ق.هـ1231در سال سرانجام را در خراسان پیاده نماید، 

. عزل شد

اي سیاستمدار و با کفایت از  ه سیاحان خارجی چهرهژمنابع عصر قاجار به وی

اعتماد سابق را  شاه هرگز فتحعلیاند، بنابراین با این شناخت محمدولی میرزا ترسیم نکرده

رغم انتصاب به حکومت مناطق کم اهمیت نتوانست نقش پررنگی  او علی. به او پیدا نکرد

با به سلطنت رسیدن محمدشاه دوران انزواي کامل . شاه ایفا کند در تحوالت عصر فتحعلی

اي کبري سیاسی محمدولی میرزا آغاز شد و او تنها در اواخر عمر به ریاست دارالشور

  . در تهران از دنیا رفت. م1864/ق.هـ 1281درآمد و مدتی بعد در سال  

  پژوهش) هايسؤال(سؤال  - 1-3

محمدولی میرزا از چه جایگاهی در بین شاهزادگان قاجار برخوردار بود؟

  هاي پژوهشفرضیه - 1-4
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به حکومت شاه  محمدولی میرزا اگرچه در ابتداي امر در راستاي انتصاب فرزندان فتحعلی

ایاالت و والیات، به حکمرانی ایالت مهم و سوق الجیشی خراسان انتخاب شد، اما او 

نتوانست از 

 شاهبهحکومتایالت اینایالتبرآبد،بنابراینباعزالزحکومتاینمنطقه،تاپایانزندگیفتحعلیةادارةعهد

ا زندگی مهمی منصوب نشد و با پادشاهی محمدشاه قاجار، او تا پایان عمر تقریبا در انزو

  .کرد

  اهداف پژوهش- 1-5

  هدف اصلی -5-1- 1

  بررسی زندگی و زمانه محمدولی میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار

  یاهداف فرع -5-2- 1

  کشورةشاهازفرزندانشدرادار فتحعلیةآشنایی با چگونگی استفاد

  آشنایی با نحوه کشورداري شاهزادگان قاجار با تکیه بر محمدولی میرزا

  شاه در رأس حکمرانی ایاالت و والیات و تغییرات حضور فرزندان فتحعلیبررسی تحوالت 

  

  
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

سال بر ایران حکومت کردند، این مسأله اهمیت این  132به حکومت قاجاریه، نزدیک

از جمله افرادي . حکومت را طلب می کند استمرارحکومت و بررسی نحوه شکل گیري و 

. که نقش مؤثري در این حکومت داشته محمدولی میرزا فرزند سوم فتحعلی شاه است

شاه در مزایاي سلطنت و  فرزندان فتحعلی شدنتواند چگونگی سهیم  بررسی زندگی او می

  .حکمرانی را روشن کند
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  ي پژوهشپیشینه - 1-7

کرده، تا کنون پژوهش مستقلی تا آنجایی که نگارنده بررسی 

به بررسی  امامطالعاتیکه. محمدولیمیرزاانجامنگرفتهاستةدربار

  :اند قاجارداشتهةاند،گاهاشاراتیپراکندهبهبخشیازابعادزندگیاینشاهزاد قاجارپرداختهةدور
  

ایران در دوره سلطنت قاجار نوشته علی اصغر شمیم

کتاب در بررسی اوضاع خراسان در لف این مؤ. است این کتاب از منابع دوره قاجار

. شاهقاجارنگاهیگذراواندکبهاقداماتمحمدولیمیرزادراینایالتداشتهاست فتحعلیةدور

ناچیز و مختصر  محمدولیمیرزاةمطالباودرباربنابراینقاجاراست،ةاماچونتمرکزاصلیاوبرکلدور

  .است

تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار نوشته ابراهیم تیموري

روابط ایران با کشورهاي روسیه و انگلستان و  بهاي در این کتاب نگاه ویژهابراهیم تیموري 

کتاب او مستند به  جایی که از آنهمچنین . ها در تحوالت این دوره داشته استنقش آن

گلستان است در این کتاب مطالب مهمی انۀهاي وزارت خارجاسناد بایگانی

توانپیداکردکهپیوندنزدیکیباحکم شاهمی فتحعلیةوخراساندوردرافغانستانانگلیسسیاستةدربار

  .رانیمحمدولیمیرزادرخراساندارد

  

  تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر نوشته سعید نفیسی

در این کتاب مهم ترین رخدادها و وقایع سیاسی واجتماعی ایران مربوط به دوره قاجاریه 

اهمیت این کتاب براي پژوهش . شاه بازگو شده استاز آغاز تا پایان حکومت فتحعلی 

هاي نویسنده از نقش شاهزادگان قاجار در  پیش رو در واقع تحلیل

  .بایکدیگراستنهایآنا شاهوکشاکش سلطنتفتحعلیةدور

  له جانشینی در ایران صدر قاجار نوشته عباس قدیمی قیداريأروسیه و انگلیس و مس
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له جانشینی در اوایل دوره قاجار به أکشورهاي خارجی در مساین مقاله به بررسی مداخله 

مقاله مزبور صرف نظر از مختصر بودن . طور مشخص تا پادشاهی محمد شاه پرداخته است

اي است که به مطالعه دخالت آن از این جهت حائز اهمیت است که نخستین مقاله

دیگر  اي ه در مقالهاین نویسند. کشورهاي خارجی در فرآیند جانشینی پرداخته است

بحران جانشینی را در آغاز دوره قاجار تا جلوس محمد شاه را مورد ارزیابی قرار داده است 

  .و از این منظر براي پژوهش حاضر داراي اهمیت است

  خراسان و حکمرانان از محمد افشارآرا

با جزئیات  افشارآرا در این کتاب حاکمان خراسان را از دورة پیش از اسالم تا دورة پهلوي

اي را به محمدولی میرزا در زمانی که حاکم  او چند صفحه. زندگی آنان معرفی کرده است

  .خراسان بود اختصاص داده است

  

مقالۀ برافتادن فرمانروایی افشاریان در خراسان و ستیزه هاي پایانی افشاریان با 

  قاجاریان

افشار در خراسان پرداخته منصور صفت گل در این مقاله به بررسی جانشینان نادرشاه 

او در این مقاله به بسیاري از مسائل حکمرانی محمدولی میرزا در خراسان به ویژه . است

  .جنگ او با نادرمیرزا افشار نوادة نادرشاه اشاره کرده است

  

  مواد و روش پژوهش - 1-8

شیوة گردآوري منابع به  روش پژوهش در این پایان نامه به صورت توصیفی و تحلیلی و

هاي مرتبط و که با مراجعه به منابع مختلف از جمله کتاب می باشداي کتابخانه صورت

  .گرفته استمقاالتی که در این زمینه نگارش گردیده است انجام 

  و مآخذ معرفی و نقد منابع -1-9
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  منابع تاریخ نگاري -1-9-1

  اشرف التواریخ- 1-9-1-1

است که در دو جلد در زمان حیات محمدولی میرزا نوشته شده  هاییاز جمله کتاب 

جلد آن یک جلد تصحیح و چاپ شده است و این نیز از مشکالت نوشتن  2اما از . است

مؤلف منشی دربار و مربی محمد ولی میرزا و سمت مشاور در هنگام . نامه بوداین پایان

حضور نویسنده در به سبب اب مزیت این کت.حکومت شاهزاده در خراسان را داشته است

هایی از جمله توصیف نویسنده از جنگ ؛هاي زندگی محمدولی میرزا استتمام صحنه

است که محمدولی میرزا حضور دارد، هر چند با تعریف و تمجیدهاي فراوان که این نیز 

این امر ممکن است سبب درج مطالب خالف  . جواري شاهزاده استخاصیت فردي در هم

  .دواقع شو

 شرف التواریخ منبع مفیدي براي اطالع از وقایع مربوط به آخرین بازمانده سلسلها  

هاي قاجارها با امراي خراسان و یعنی نادر میرزا در خراسان و نیز درگیريافشاریان

  .ترکمنان و ایالت و طوایف سرکش شمال خراسان در دوره تثبیت قاجارها است

  جامع جعفري- 1-9-1-2

این کتاب نیز در زمان شاهزاده محمدولی میرزا نوشته شده است، اما به نسبت اشرف  

این  .التواریخ، کتاب رویکردي انتقادي نسبت به اقدامات شاهزاده محمدولی میرزا دارد

شود می مشخصکتاب تنها به تعریف و تمجید وي نپرداخته، بلکه در بعضی مواقع 

ویژگی دیگر این کتاب براي این پایان . اشته استنویسنده حتی دشمنی خاصی با وي د

نامه توجه به منطقه یزد است، این توجه ما را بیشتر با اتفاقاتی که محمدولی میرزا در یزد 

گیري فصل نهایی این پایان با آنها درگیر شد معطوف می کند، و کمک فراوانی در شکل

  . نامه کرد

  حقایق االخبار ناصرى- 1-9-1-3
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تاریخى به زبان فارسى در دوره قاجار، تالیف محمد جعفر خورموجى از مورخان کتابى 

  1276او تالیف این کتاب را در . است دربار ناصرالدین شاه قاجار، ملقب به حقایق نگار

گوید،ازاوخواستنکهخوددرمقدمهآنمىبهدرخواستناصرالدینشاهآغازکردوچنان.م1892/ق.هـ

. خائن را خادم و فرّار را کرّار نشمارد چیزىنگویدودکهدرتاریخخودجزازراستىوانصاف

  1279االولى خورموجى، تالیف جلد اول را در جمادى

این کتاب به برخی از  در .لیفجلددومکردهاستأبهپایانرساندهوسپسشروعبهت.م1901/ق.هـ

  .اشاره شده است به خراسان حوادث دورة محمدولی میرزا از جمله حملۀ حاجی فیروز

  ناسخ التواریخ- 1-9-1-4

شرح  جلد در مورد تاریخ قاجاریه است که 4این کتاب نوشته میرزا محمدتقی سپهر در 

بیشتر  این کتاب،. گیردشاه را در بر میتا دههاول حکومت ناصرالدین حوادث تاریخی

. طرفانه به حوادث داردحوادث دوران قاجار را به تفصیل بیان کرده و همچنین نظري بی

ین کتاب حوادث تاریخی رخ داده در دورة قاجاریه و به ویژه حوادث مربوط به دورة ا

  . محمدولی میرزا را به صورت سال به سال بازگو می کند

  تاریخ ذوالقرنین- 1-9-1-5

وي از مورخان . است.م1850/ق.هـ 1266تالیف میرزا فضل اهللا خاوري شیرازي متوفی 

، سمت دبیري و منشی گري و در دربار فتحعلی شاهبرجسته دوره صدر قاجاریه است که 

قی وي همچنین اطالعات دقی.اشته استرا د ایالتچندین سال سمت وزارت والیان چند 

  . ئه کرده استاز حوادث عصر فتحعلی شاه و محمدولی میرزاي قاجار ارا

  تاریخ عضدي- 1-9-1-6

که که با  است ی شاهتالیف سلطان احمد میرزا عضدالدوله فرزند فتحعلاین کتاب، 

تاریخ عضدي  .به کتابی سودمند تبدیل شده است توضیحات تکمیلی دکتر حسین نوایی

سران فتحعلی شاه سرا و پ، عوامل حرمدر واقع شرح حال خاندان شاهی سلسله قاجار



  10مقدمه و هدف                 

شاه است و در آن دستگاه پرورش یافته چون نویسنده کتاب فرزند فتحعلی. است

  . ولی میرزا دارددربارة دورة کودکی محمددقیق و قابل اعتماد  یاطالعات

  تاریخ نو-7- 9-1- 1-1

ذیل کتاب قاجاریه مآثر  این اثر،. است شاهزادة قاجاري کتاب جهانگیر میرزا اینمولف 

از جهت مطلب براي . شده است نوشته.م1845/ق.هـ 1240سلطانی است که به سال 

مطالب بسیار مهمی در به جهت داشتن . پادشاهی قاجاریه داراي اهمیت فراوانی است

اهمیت فراوانی بر  ازاي قاجاري ه و توجه به شاهزاده خصوص جنگهاي دوم ایران و روس

  .خوردار است

  

  سفرنامۀ حج- 1-9-1-8

شته است بسیاري از وقایع اوایل حکومت به یادگار گذاکه  اي سفرنامهدر محمدولی میرزا 

که به قلم شخصیت مورد پژوهش این کتاب از آن جایی . قاجاریه را شرح داده است

. دارداین شاهزادة قاجاري افکار و زندگی نوشته شده است اطالعات بسیار مفیدي دربارة 

  . منتشر ساخته است پنجاه سفرنامۀ حج قاجارياین سفرنامه را رسول جعفریان در کتاب 

  



  و پیشینه تحقیق مبانی-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  تولد - 2-1

ه در روز جمعه اول شوال سال محمد ولی میرزا پسر سوم فتحعلی شا

والده به نوشته محمد تقی نوري . متولد شدي الریجان در قصبه نوا  .م 1789/ق.هـ1203

در سال .)1380نوري،(وداصفهان مقیم بدر وی محتشم آن حضرت، از خاندان

سال داشت از سوي فتحعلی شاه  11هنگامی که محمد ولی میرزا . م 1779/ق.هـ1214

  .به حکومت سمنان منصوب شد

  محمدولی در میان برادران و خواهران جایگاه-1- 2-1

با این همه او خواننده هاي .زن عقدي و کنیز و رقاصه داشتچندین فتحعلی شاه 

تعداد زنان او در آغاز حکومت از چهار زن . تهران را نیز به قصر خود دعوت می کردزن 

کرد اما پس از مدتی به پانصد نفر رسید و تا پایان دوران عقدي و شصت کنیز تجاوز نمی

تعدادي از . کردند از هزار گذشته بودسلطنت تعداد زنانی که در حرمسراي او زندگی می

شاه از فتحعلی.م موفق به حتی صحبت با شاه نیز نشده بودنداین زنان حتی یک بار ه

احمد میرزا کوچکترین فرزند او نیز کتابی در شرح . فرزند داشته است 262زن خود  157

  .)1376عضدي،(و اسامی و احوال آنان را به ترتیب ذکر کرده استحال زنان او نوشته است

عروف قاجاري مانند عباس میرزا و در کتب تاریخی نام مادر بسیاري از شاهزادگان م

رسیم چیزي جز  حسن علی میرزا ذکر شده است اما وقتی به نام مادر محمدولی میرزا می



له أهمین مس. بینیم نمی» وددر اصفهان مقیم بوالده آن حضرت، از خاندان کریم و«جملۀ 

  .ساخته است دشوارکار را براي شناختن خواهران و برادران تنی او 

  فرزندان محمدولی میرزا-2- 2-1

سپهر تعداد . محمد ولی میرزا به گفتۀ لسان الملک سپهر کثیر االوالد بوده است

. تن دختر بوده اند 20تن پسر و  26نفر ذکر کرده است که از این تعداد  46فرزندان او را 

بزرگترین پسر او اسماعیل میرزا از مادري کرد تبار است و کوچکترین پسر او  سعید 

جالب آنکه یکی از پسران او هم نام پدر است و محمد ولی میرزا نام . رزا نام داردمی

  .)1380سپهر،(دارد

  

  حکمرانی در سمنان - 2-2

اش شاهزاده محمدولی میرزا، در ابتداي حکمرانی بهدر مقایسه با فرزندان دیگر شاه، 

 آقاسالگی بر حسب وصیت  11سمنان سپرده شد، عباس میرزا در سن  والیتکم اهمیت

محمدخان به عنوان نایب السلطنه و ولیعهد انتخاب و به حکمرانی آذربایجان منصوب 

شد، محمدعلی میرزا به حکمرانی قزوین و محمدقلی میرزا به حکمرانی مازندران منصوب 

  . شدند

سر ضرورت بوده باشد، در هر صوررت هر چند این انتخاب وي نیز ممکن است از 

 ، حسن قلی خان،به جانشینی عموي خود م1779/ ق.هـ 1214محمدولی میرزا در سال 

حسن قلی خان قاجار  .م1779/ق.هـ 1214در سال . به حکمرانی سمنان انتخاب شد

بنابراین . ورزیدبرادر فتحعلی شاه، از حکومت سمنان ناراضی بود و به آن قناعت نمی

سالگی  11حکومتش از سمنان به کاشان تبدیل شد و به جاي او محمدولی میرزا در سن 

  .)1380، افشارآرا(و براي اولین بار به حکومت سمنان برقرار شد 

مراحل اولیه زندگی و همچنین صورت بندي شخصیت محمدولی میرزا در حکمرانی 

در زندگی عملی شاهزاده مثال در (این تربیت هر چند بعدها  .گرفتسمنان شکل 



زندگی و زمانه محمدولی میرزا قاجار  3

چنان که در اشرف التواریخ نوشته شده نشان داده نمی شود، نوري ) حکمرانی خراسان

مینو منازل به عیش و  ي دریادل در آن بلدهتا مدت شش سال کامل شاهزاده«: گوید می

م فرهنگ و دانش و مراتب طریقه رسمی اشتغال و مراس کامرانی و تحصیل علوم متداوله

تازي  دانی و بینش و آداب سواري و تیراندازي و مدارج شمشیرورزي و شکارافکنی و اسب

مشغول و به مرتبه کمال رسانیده، در محاورات و متداوالت افالطون را طفل دبستان خود 

سفندیار را گري و سواري و لوازم مبارزات و شجاعت رستم و اشمرد و در آداب سپاهینمی

این گفتۀ نوري نشان از تربیت یافتگی محمدولی میرزا ). 1380نوري،(» آوردبه نظر نمی

  .کند که استاد او کیست دارد اما مشخص نمی

صفحه  7شود، نزدیک اما هر چند با داشتن این کماالت که براي شاهزاده شمرده می

دیار خراسان ما جز عیش و بعدي یعنی تا شروع بخش مربوط به مأموریت شاهزاده به 

سرور شاهزاده چیزي در اشرف التواریخ نمی بینیم، پس ما کلمات اولیه این نقل قول را 

شاهزاده دریادل به مدت شش سال در آن دیار به عیش و کامرانی «باید قبول بکنیم که 

 براي قوت این مطلب در کتاب ناسخ التواریخ نیز در جایی که از محمدولی» .سپري کرد

و از درایت و کاردانی در  شودمی اشارهعیش و سرور او  ، تنها بهشودمیرزا اسم برده می

در بحث رفتن شاه تاجدار به خراسان و نظم و انضباط . .شود امر حکومت سخنی گفته نمی

بیست و هفتم شهر صفر از ظاهر سبزوار کوچ  «: آن دیار سپهر چنین روایت کرده است

منزل اسفراین، حسینعلی خان به درگاه پیوست و در آق قلعه،  داده راه برگرفت و در

ابراهیم خان اعتضاد الدوله برسید و ابراهیم خان عرب و عجم به توقف مزینان مأمور 

روز در چمن کالپوش براي نظم طایفه کوکالن و  14و از آنجا طی مسافت کرده . گشت

و عرس شاهزاده محمدولی  یموت توقف فرمود و از آنجا به سمنان آمده، بساط عیش

  ). 1390سپهر، (» میرزا را به پاي برد

  حکمرانی خراسان - 2-3

  اهمیت تاریخی خراسان-1- 2-3



ي شتربخشهایانتوانستهبودندبربیکهصفوی درآغازقرننهم،درحال

ی بانیلتوانستمحمدخانشیشاهاسماع.ق.هـ916رانمسلطشوند،درسالیا

ي روشیاننتوانستندتابلخپیاماصفود،ینماي مهقلمروصفویراشکستدهدوخراسانراضم

. شهازدستدادیهمي رابرابلخشاهطهماسباول.ق.هـ922کنندودرسال

هـ 1160تختنادرشاهافشارشد،پسازمرگنادردرسالیدرقرندوازدهم،مشهدپا

یفرماندهافغانافتادکهدغدغهاصلی شابوربهدستاحمدشاهدرانیخراسانازمغربتان.ق

افشاري توانست در این منطقه به حکومت خود ادامه شاهرخ نیبنابرا؛اشافغانستانوهندبود

. م1795/ ق.هـ1210درسالی ول.دهد

رش؛1371ساروي،(دیانبخشیتشاهرخافشارپایمحمدخانقاجارمشهدرابدونجنگگرفتوبهحاکمآقا

  )1378شمیم، ؛1364تیا،

. بودقاجاریهمنطقهخراسان،یکیازمهمترینکانونهایبحراندردورهی

مهمیکهداشت،هموارهموردتوجههمسایگانایرانبهویژهازبکانقرااینمنطقهبهدلیلموقعیتحساسو

. انگاشتندازبکانبهعنوانوارثانچنگیزوسپستیموریان،خراسانراسرزمینموروثیخودمی. گرفترمی

نیزبهعنوانجانشینانحکومتهایرسمیایران،اینسرزمینراجزییازقلمروخودمیشمردقاجاریهدرمقابل

هاي  گروهباقاجاریهبرخوردهایطوالنیمدتاینعاملدرکنارعواملمذهبی،زمینههای. ند

. رافراهمکردمتجاوز

. تداومداشتوازرهگذرآن،منطقهخراسانمتحمآلسیبهایجدیشدقاجاراینمنازعاتدرهمهیادواردولت

حیاتسیاسی،اجتماعی،اقتصادیومذهبیمنطقهیخراسانکهتاپیشازیورشهایازبکانطریقاعتالمیپیم

  . ود،براثرتهاجماتپیوستهدچاررکودورخوتشد

ی قعمدروا

توانگفتکهیورشهایپیوستهبهمناطقآبادخراسانتمامیابعادحیاتانسانیدراینمنطقهراتحتتاثیرخود

  .قراردادوروندرشدوارتقافضایکلیاینمنطقهرامتوقفویاگرفتارکندینمود
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. والیت خراسان در همسایگی خود با نیروهاي محلی و کمتر نظام یافته طرف بود

اما . شدند ي خراسان محسوب مینیروهاي همسایهها، ترکمنان و اوزبکان مهمترین افغان

حضور و همچنین دخالت نیروهاي خارجی معادالت را در این منطقه به کلی تغییر داد، 

رقابت این کشورها بر سر هندوستان . انگلیس، فرانسه و روسیه این نیروهاي بیگانه بودند

ذکر این نکته ضروري . بودي غرب هند یعنی عثمانی و ایران کرده ها را متوجه منطقه آن

محمدولی میرزا در خراسان، تقریبا در تمام شهرهاي نماید که پیش از حکمرانی  می

مختلف خراسان افرادي سعی در سرکشی علیه نظام حاکم و بدست گرفتن قدرت در 

  ).1370شمیم،(خراسان داشتند

. ستریشۀ سرکشی حکمرانان محلی را باید در حکومت ضعیف شاهرخ افشاري دان

زیرا حکمرانی ضعیف او باعث شد تا در شهرهاي مختلف خراسان حاکمانی بر سر کار 

براي نمونه در سبزوار الهیار خان جوینی، در . آیند که شاهرخ هیچ تسلطی بر آنان نداشت

ترشیز مصطفی قلی خان ترشیزي، و در تربت اسحق خان قرائی و در طایفه هزاره محمد 

وري که ساکن خاف و باخزر بودند قلیچ خان تیموري، و در خان هزاره، و در ایل تیم

خان کرد، و در نیشابور جعفر خان نیشابوري، و در  خبوشان معروف به قوچان امیر گونه

کالت فتحعلی خان کالئی، و در دره جز لطفعلی خان دره جزي، براي خود حکومت 

.)1352نیبور،(مستقلی تشکیل داده بودند
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Abstract

Research Aim: The purpose of this research is to study the life and time of 
Mohammad Vali Mirza Gajar, the son of FathAli Shah Qajar.
Research Method:The research methodology is descriptive and analytica and 
the method of collecting resources is a library.
Finding:Mohammad Vali Mirza was the third son of Fath Ali Shah. At the age 
of 11, he was appointed by the Shah of Qajar to rule Semnan, eventually after 
the conquest of Mashhad in 1218 AH by the state forces and the elimination of 
Nader Mirza's rule, the last remaining Afshari dynasty, Mohammad Vali Mirza 
at the age of 16 As the first governor of Qajar in Khorasan, he was sentenced to 
death. His rule in Khorasan was accompanied by widespread revolts from local 
councils and rulers. These riots caused Fathali Shah to be taken from the 
Khorasan government. Mohammadi Mirza came to power in Yazd after a few 
years. The most important thing for him in Yazd is the story of Abdul Raza 
Khan's betrayal. When the court's focus on the war with Russia was an 
opportunity for government over-government, Gandhashchi Abbasgholimirza, 
the son and successor of Zahir-al-Dawlah in Kerman and his invasion of Yazd, 
started a bad crisis. The dispatch of brave al-Saltanah to calm down, although 
the rumor and claim of succession diminished him, but the siege of the Bijwaz 
of Yazd and its repudiation by the appointment of Sultan Sultan, signaled the 
weakness of the central government in stabilizing. But what Mohammadi 
Mirza's hand of government did not last forever. From this date onwards, he 
became the first personality to be the black personality of the army. 

Conclustion:No information is available about the late years of Mohammadi 
Mirza's life. Unless in a few historical books only mentioning these phrases that 
Prince Mohammadi Mirza had at the end of his life in the Nazareth period (1279 
AH), he had been a member of the government of Karbara, and Nasir al-Din 
Shah was assigned to supervise Mohammadi Mirza as guardian of the incident. 
The events and political connections of Mehdi Alia, the mother of Nasir al-Din 
Shah.

Keywords: Qajar, Mohammadi Mirza, Fath Ali Shah, Khorasan, Yazd



University of Mohaghegh Ardabili

Faculty of Literature and Humanities

Department of History

Thesis is approved for the degree of M.A.

In History,  Isliamic Iran Period

life and time of Mohammad Vali Mirza Gajar

By:

Afshin Mamizadeh

Supervisor:

Dr. Jafar Aghazadeh

Advisor:

Dr. Sajjad hosseini

Sep 2018 


