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 بررسی بحران جانشینی در دوران قاجار

 شاهزادگان مدعی! 

 
با هدف طرح و بررسی یکی از مشکالت ساختاری دولت قاجار و عوامل موثر در  نوشتاراین 

پیدایش و تداوم و منطق حاکم بر آن و تحلیل تبعات و نتایج آن با تکیه بر منابع درجه اول، 
یر ها به رشته تحرای از نوشتههای سیاسی موثق با نقد پارهها و اسناد و نامهاصیل و گزارش

  .کشیده شده است

هایی که دولت قاجار از همان آغاز با آن مواجه شد و به یکی از نخستین مشکالت و دشواری
گشت، مساله ولیعهدی و جانشینی شاه بود و این نوعی به ساختار سیاسی دولت قاجار برمی

های دولت قاجار به شمار ها و نگرانیکم تا پایان دوره ناصری، یکی از دغدغهمساله دست
گیرد، کیفیت امر ولیعهدی و له اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار میرفت. مسامی

 .شاه قاجار استویژه فتحعلیجانشینی شاهان قاجار و به

https://fararu.com/fa/news/480492/شاهزادگان-مدعی
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از آنجا که قانون ثابت و روشنی در این زمینه تعریف نشده بود، با وجود وصیت سیاسی موسس 
ه شکلی که ب -ایم که ما از آن به عنوان دکترین سیاسی در این مقاله یاد کرده -سلسله قاجار 

 ها را طراحی کرده بود و در این راه هم رفع اختالف بینپردازانه آینده سلطنت در قاجارخیال
دو طایفه قوانلو و دولّو را مدنظر داشت و نیز در اندیشه استمرار سلطت و پادشاهی در بین 

های جدی به وجود آمد که تبعاتی خطرناک برای دولت ها و نارضایتیها بوده اعتراضقوانلو
قاجار به دنبال آورد. سوال اصلی و عمده این پژوهش در راستای مساله اساسی تحقیق بر محور 

ها و دالیل و عوامل موثر در پدیده جانشینی شاهان قاجار و تبعات و نتایج آن استوار زهانگی
است. دولت قاجار دکترین سیاسی آقامحمدخان و نیز سنن ایلی قاجار را به عنوان یک قاعده 
در انتخاب ولیعهد و جانشین شاه در نظر داشت، اما عواملی، چون دخالت خارجی، شاهزادگان 
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ساالران و امرای نظامی و حتی زنان حرم شاه نیز در این امر دخالت کرده و ا، دیوانو تعدد آنه
نقش موثری ایفا کردند. مساله جانشینی و ولیعهدی در سه مقطع خود را به عنوان یک دشواری 

خاب میرزا و انتمیرزا، مرگ عباسو مشکل در ساختار سیاسی قاجار نشان داد. در انتخاب عباس
شاه و به قدرت رسیدن محمد شاه به عنوان ولیعهد و در نهایت، در مرگ فتحعلی محمد میرزا

ها و نیز ویژه در فقره آخر، ایران به جنگ داخلی که خطر جدی برای سلطنت قاجارقاجار به
 .تمامیت ارضی ایران بود، کشیده شد

 

امل موثر در با هدف طرح و بررسی یکی از مشکالت ساختاری دولت قاجار و عو نوشتاراین 
پیدایش و تداوم و منطق حاکم بر آن و تحلیل تبعات و نتایج آن با تکیه بر منابع درجه اول، 

یر ها به رشته تحرای از نوشتههای سیاسی موثق با نقد پارهها و اسناد و نامهاصیل و گزارش
 .کشیده شده است

 شاهزادگان قاجار و ساختار سیاسی دولت

های مسلط و صاحب قدرت و دادند از قشرعیت کثیری را شکل میشاهزادگان قاجار که جم
شاه قاجار زنان فراوانی داشت که به رفتند. فتحعلیاعتبار در ساختار دولت قاجار به شمار می

شاه خاوری، مورخ دستگاه فتحعلی« تن راست آید. ۰۱۱۱اگر کسی شمار کند با »نوشته سپهر: 
پسر و دختر داشت که  ۰۶۱شاه داند. فتحعلیله تحقیق مینیز شمار زنان او را خارج از حوص

دختر از او در قید حیات  ۶۶پسر و  ۵۵ها در حیات او مردند. هنگام مرگ نیز تن از آن ۰۵۱
فرزند و نواده  ۵۸۱شاه به هنگام مرگ بیش از بودند که با فرزندان این شاهزادگان، فتحعلی

دهد که شاه گذشته بود، احتمال میمرگ فتحعلیسال از  ۷۰ق که ۰۷۵۰داشت. سپهر در سال 
بر کثرت فرزندان و  -هزار نفر شوند که ۰۱اگر فرزند و فرزندزادگان شاه شمارش شوند بالغ بر 

خاوری و از منابع خارجی کرزن اشاره  -نظیر بوده استفرزندزادگان او که در تاریخ جهان بی
 .اندکرده

کرد؛ حکومت اکثر ایاالت و والیات وانی ایجاد میکثرت این شاهزادگان خود مشکالت فرا
رزا میشاه و نیز فرزندان عباسایران در دست شاهزادگان قاجار بود. فرزندان بزرگ فتحعلی

بزرگ  شاه بر پنج ایالتای در میان شاهزادگان داشتند. پسران ارشد فتحعلیموقعیت برجسته
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لی میرزا در کرمانشاه، حسینعلی میرزا در میرزا در آذربایجان، محمدعحکومت داشتند. عباس
فارس، محمدعلی میرزا در خراسان، محمدقلی میرزا در مازندران و شاهزادگان دیگر نیز اداره 

ومت سن و سال نیز به حکایاالت و والیات دیگر را در اختیار داشتند؛ حتی برخی شاهزادگان کم
ت شدند که تشکیالها همراه میی نیز با آنشدند و البته در این مورد وزرایوالیات گمارده می

این وزرا عالوه بر این، وظیفه نظارت بر اعمال  .دیوانی والیات را به نام شاهزادگان اداره کنند
 .شاهزادگان از سوی حکومت مرکزی را نیز بر عهده داشتند

ی مادرش دگموقعیت یک شاهزاده قاجاریه به ماهیت روابط او با شاه، سمت پدرش، پیشینه خانوا
های شخصی خودش بستگی داشت. البته، تعداد زیاد شاهزادگان مانع از این بود که و دستاورد

ها برابر آید. به همین دلیل، بسیاری از آنان در دربار جمع تعداد والیات و ایاالت با تعداد آن
 هزادگانکردند. به هر جهت، شابودند یا مشاغل پست داشتند یا در انزوا و فقر زندگی می

توان طبقه خاصی دانست که در سلسله مراتب قاجاری را در ساختار سیاسی و اداری قاجار می
البته در بین  .قدرت در پایگاه باالیی قرار داشتند و در ساختار سیاسی و اداری موثر بودند

نبال د اند که خود مشکالتی را بهای داشتهمیرزا و فرزندان او جایگاه برجستهشاهزادگان عباس
 .داشت

 هامیرزا و نخستین نارضایتیولیعهدی عباس

های نخست دشواری بزرگی برای دولت مساله جانشینی و ولیعهدی پادشاه قاجار، از همان سال
رادران خان به جای بمحمدشاه آینده( به جانشینی آقاقاجار ایجاد کرد. انتخاب باباخان )فتحعلی

دی دنبال داشت و همین مساله چنی برادران آقامحمد خان را بهگذار سلسله قاجار، نارضایتبنیان
که  ایرو ساخت. اما مسالههای جدی روبههای سلطنت با چالششاه را در نخستین روزفتحعلی
در آینده  هاییشاه را برای سالیان طوالنی نگران کرد و دولت او را با مشکالت و بحرانفتحعلی

 .زا به ولیعهدی بودمواجه ساخت، انتخاب عباس میر

رفت. محمدعلى میرزا، محمدقلی میرزا و شمار میشاه بهعباس میرزا فرزند چهارم فتحعلی
تر بودند. آقامحمدخان بالفاصله بعد از تولد عباس میرزا محمدولی میرزا، از عباس میرزا بزرگ

اباخان از سوی انتخاب عباس میرزا به جانشینی ب .السلطنه و ولیعهدی داداو را منصب نایب
رسیم ها تموسس سلسله قاجار براساس هدفی صورت گرفت که آقا محمد خان برای آینده قاجار
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توانستند برتری عباس میرزا را بپذیرند، اما در دوره تر به سختی میکرده بود. سه برادر بزرگ
یین تع .شاه هیچ اعتراضی دیده نشدهای نخست سلطنت فتحعلیحیات آقامحمد خان و سال

عباس میرزا به ولیعهدی و جانشینی باباخان به سیاست و دکترین سیاسی آقا محمد خان قاجار 
گشت که در کل دوره قاجار به جز برهه کوتاهی نقش موثری در تعیین ولیعهد و جانشینی برمی

 .ها ایفا کرددر ساختار سیاسی قاجار

کرد. از طرفی او به خوبی از دکترین سیاسی آقا محمد خان چند جهت عمده را دنبال می
و باش و یوخاری باش یا قوانلویژه دو طایفه اشاقهایلی قاجارها، بههای دروناختالفات و ستیزه

ساله مواجه  ۰۱خیری ها را با تایابی قاجارکه همین اختالفات سلطنتو دولو آگاه بود، چنان
قوانلو  و طایفه قدرتمند قاجار سلطنتدانست که اختالف بین این دساخته بود و نیز به خوبی می

خواست یا را با مشکل و معضل اساسی مواجه خواهد ساخت. از سویی دیگر آقامحمدخان نمی
 .توانست طایفه رقیب را به کلی از مشارکت در قدرت دور سازدنمی

با  تدریجاو با اتخاذ سیاستی، دنبال آن بود که با دادن سهم به دولوها، در ساختار قدرت به
پردازانه طراحی کرده بود، آنان را در قدرت و پادشاهی طایفه قوانلو هضم ای که خیالبرنامه

ها ها مانع آید و هم سلطنت را در قوانلوایلی قاجارسازد. به این ترتیب، هم از اختالفات درون
سی آقا اها سلطنت آنان را تهدید کند. وصیت سیتداوم بخشد، بدون اینکه خطر از ناحیه دولو

محمد خان قاجار این بود که باباخان باید با دختر فتحعلی خان دولوی قاجار، آسیه خانم ازدواج 
شد. عباس میرزا حاصل این ازدواج بود؛ کرد و حاصل این ازدواج جانشین ولیعهد قاجار میمی

. یزی کرده بودرها را نیز پیاز پدری قوانلو و مادری دولو، اما سیاست آقامحمدخان آینده قاجار
شاه توصیه کرد: دختر میرزا محمد خان بیگلربیگی دولو را برای عباس میرزا که او به فتحعلی

آید و نامش ولیعهد و از طرف مادر دولو بود، بگیرد تا پسری که از این ازدواج به وجود می
 .محمد میرزا خواهد بود از دو طایفه قاجار نسب داشته باشد

شاه دختری از خود را به پسر سلیمان خان قوانلوی قاجار تزویج فتحعلی از طرفی، توصیه کرد
نماید و دختری که حاصل این ازدواج خواهد بود، زن آینده محمد میرزا پسر عباس میرزا خواهد 

ناصرالدین شاه( از دو طرف نبیره تو )فتحعلی )بود و پسری که حاصل این ازدواج خواهد بود 
چنان که گفته شد، این توصیه و طراحی «. قت همه قوانلو همه قوانلوآن و»شاه( خواهد بود و 

پردازانه و دوراندیشانه آقامحمد خان قاجار به مثابه یک دکترین سیاسی سرنوشت آینده خیال
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ها توانستند سلطنت را در خانواده خود تداوم بخشند ها را رقم زد و بر همین اساس قوانلوقاجار
 .یز جلوگیری کنندهای ایلی نو از ستیزه

ها از طریق ازدواج باباخان با آسیه این سیاست و تدبیر آقامحمدخان در مشارکت دادن دولو
خانم دختر فتحعلی خان دولو و انتخاب حاصل از این ازدواج به ولیعهدی و جانشین آینده، از 

ها کاست و به دولوها و ای بین قوانلوثیر خود را نشان داد و از اختالفات طایفههمان آغاز تا
 .«ها اندکی بخفتفتنه»تعبیر نادر میرزا 

در کاهش و از بین بردن تدریجی اختالفات  -چنان که اشاره شد  -تدبیر آقا محمد خان 
ها را به درون طایفه قوانلو کشانید. تا وقتی آقامحمدخان ای موثر افتاد، اما این اختالفطایفه

ن سلطنت فتحعلی شاه، گزارشی از اعتراض یا نارضایتی های نخستیزنده بود و حتی تا سال
شاه آشکارا ق؛ که فتحعلی ۰۰۰۶نسبت به انتخاب عباس میرزا در دست نیست، اما از سال 

ج تدریها بهولیعهدی عباس میرزا را اعالم و او را به حکومت آذربایجان تعیین کرد اعتراض
اسی های سیهزادگان آشکار شد و رقابتشکل علنی به خود گرفت. تعارض درونی در میان شا

ها از ترین اعتراضتدریج شدت یافت. نخستین و مهمدر بین شاهزادگان و حتی حرم شاه به
ویژه محمد علی میرزا دولتشاه و حسینعلی میرزا رخ داد. تر عباس میرزا، بهناحیه برادران بزرگ

ترین اعشاه و گویا شجفرزند فتحعلی ترینمحمد علی میرزا که مادر او کنیزی گرجی بود، بزرگ
 .رفتشمار میها بهو مغرورترین آن

گزارشگران خارجی بر خالف منابع قاجاری که تمایل چندانی به طرح مخالفت محمدعلی میرزا 
با انتخاب عباس میرزا به ولیعهدی ندارند، اعتراض و حتی دشمنی محمد علی میرزا با ولیعهد 

 .اندرا گزارش کرده

از منابع ایرانی، رضاقلی میرزا پسر حسینعلی میرزا فرمانفرما، دیگر مخالف سرسخت عباس 
میرزا و پسرانش، صراحتا به خصومت شدید محمدعلی میرزا با عباس میرزا اشاره دارد. محمد 

های فراوانی که داشت و مورد عالقه و توجه شاه نیز بود، دو مانع علی میرزا با وجود شایستگی
ها داشت: اول وصیت سیاسی آقامحمدخان که عباس میرزا ر رسیدن به ولیعهدی قاجاربزرگ د

ز بایست اها تعیین کرده بود و بر همین اساس، مادر ولیعهد میرا به ولیعهدی آینده قاجار
ای ترکی که بر اصالت نسب مادری ولیعهد و جانشین بود، و دوم یک سنت قبیلهها میقاجار
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عنوان ارشد اوالد شاه بر حق خود پافشاری د. با وجود این، محمد علی میرزا بهکرکید میشاه تا
 .کردمی

ون ای از فقدان قانتواند نشانهپافشاری او بر ولیعهدی و اعتراض به انتخاب عباس میرزا، می
صیه ها توثابت، صریح و روشنی در انتخاب ولیعهد و جانشین شاه تلقی شود. هر چند قاجار

عنوان یک قاعده و اصل مدنظر قرار دادند، در ای قاجار را بهامحمدخان و سنن قبیلهسیاسی آق
ای نبود و حتی در بین سالطین عثمانی نیز دوره صفویه برای جانشینی چنین اصل و قاعده

 شد. محمد علی میرزا تا پایان زندگی خود رقابت و دشمنیفرزند ارشد پسر جانشین پدر تلقی می
های ایران و روس، در تشکیل هایی، چون جنگداد و در عرصهمیرزا را نشان میخود با عباس 

دستگاه عریض و طویل و ایجاد سپاه به سبک نظام جدید، این رقابت، دشمنی و چشم و 
 .یافتچشمی نمود میهم

میرزا و جایگاه برجسته او به عنوان فرد دوم در ساختار اداری و دشمنی و مخالفت با عباس
ها فقط به شاهزادگان مدعی محدود نشد، بلکه به حرم و اندرون شاهی نیز کشیده قاجار سیاسی

شاه، در مراسم سالم رسمی که تا سال دهم سلطنت شد. به گزارش عضدالدوله، پسر فتحعلی
میرزا خان دولوی قاجار و مادر عباسشد، آسیه خانم دختر فتحعلیشاه هر سال برگزار میفتحعلی

 .ای نزد شاه برخوردار بودگرفت و از احترام ویژهسرصف زنان حرم جای می در ابتدا و

خانم، رالنساویژه بدهمین مساله اعتراض برخی زنان حرم را که تبار قوانلو داشتند، برانگیخت، به
ست خانم را بپذیرد و زیردوجه حاضر نبود برتری آسیهخان قوانلوی قاجار به هیچدختر مصطفی
میرزا جایگاه برجسته و ممتازی در ر بگیرد و نهایتا از شاه طالق گرفت. عباسیک دولو قرا

دستگاه سیاسی و اداری قاجار داشت. استقرار در آذربایجان و فرماندهی ارتش ایران در جنگ 
دایت ای که هگونهمیرزا در سیاست خارجی ایران داد؛ بهای به عباسها موقعیت برجستهبا روس

میرزا سپرده شد و سفرای خارجی نیز عمدتا شاه به عباسران در دوره فتحعلیسیاست خارجی ای
شاه با آنکه همواره نگران اختالف بین فرزندان خود بود، از در تبریز استقرار داشتند. فتحعلی

 .کردمیرزا حمایت میعباس

اعدی ل و قومیرزا با وجود پشتیبانی شاه و جایگاه برجسته و ممتاز خود و با وجود اصوعباس
که در حمایت از تداوم سلطنت در خاندان او طراحی شده بود، باز از رقابت و دشمنی و خصومت 
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برادران خود بیمناک بود. همین نگرانی از سرنوشت سلطنت آینده ایران سبب شد او در داخل 
 .و حتی سیاست خارجی دست به اقداماتی برای تحکیم سلطنت در خانواده خود بزند

ها این بود که دول اروپایی، از جمله روس و انگلیس را وادار به شناسایی ترین راهمطمئنیکی از 
ها در عهدنامه گلستان چهره بست. او در جریان حق ولیعهدی خود بکند. نخستین این تالش

ار ها بخواهد که استمرهای صلح منجر به انعقاد عهدنامه گلستان درصدد برآمد از روسگفتگو
جانشینی او را با گنجاندن بندی در مذاکرات گلستان به رسمیت شناخته، از او  ولیعهدی و

خواست اعتراض و های او از سوی شاه به جهت اینکه نمیحمایت کنند، اما ظاهرا تالش
 .دشمنی فرزندان دیگر را برانگیزد، مورد موافقت قرار نگرفت

کردند که از جانشین برگزیده شاه حمایت ها تعهد فقط در ماده چهاردهم عهدنامه گلستان روس
کنند و در امور داخلی ایران و نزاع بین شاهزادگان دخالتی نکنند، مگر اینکه پادشاه ایران از 

. ق ۰۷۷۵ای که در سال ها چنین درخواستی بکند. قبل از عهدنامه گلستان، در عهدنامهروس
از او  میرزا بدون اینکه نامیدی عباسبین ایران و انگلستان منعقد شد در فصل یازدهم ولیعه

از باشد، ها تعهد کردند هرگاه نیبرده شود، از سوی انگلستان به رسمیت شناخته شد و انگلیسی
از مساعدت به ولیعهد کوتاهی نکنند. در فصل دوازدهم نیز انگلیس تعهد کرد در مناقشه بین 

 .ست مساعدت کندشاهزادگان قاجار دخالتی نکنند، مادامی که قاجار درخوا

میرزا با ذکر عنوان نیابت سلطنت ضمانت کرد. گنجاندن این موارد در این عهدنامه را عباس
میرزا در همراه ساختن دول خارجی با ولیعهدی خود و نیز های عباسها بر تالشاین عهدنامه

 ه مهم چرخشها داللت دارد، اما نکتبیم و هراس از شاهزادگان مدعی و اختالفات شدید بین آن
. ق هنری الیس ۰۷۷۱میرزاست. در سال سیاست انگلستان در ارتباط با مساله ولیعهدی عباس

ها مربوط به ولیعهدی . ق به ایران آمد که یکی از فصل۰۷۷۵برای تغییر دو فصل از عهدنامه 
میرزا یا همان فصل یازدهم عهدنامه مذکور بود. دلیل چرخش سیاست انگلستان در عباس

ها متعهد به میرزا ظاهرا این بود که در عهدنامه گلستان در ماده چهارم روسیت از عباسحما
عهدنامه  ۰۰ها نبود، زیرا در فصل میرزا شده بودند و این خوشایند انگلیسیپشتیبانی از عباس

دولت با دولت دیگری دوستی نداشته باشد. . ق دو طرف متعهد شده بودند که ولیعهد۰۷۷۵
ا در عهدنامه هت که منظور از دولت دیگر و ثالث روسیه است. به همین دلیل، انگلیسیمعلوم اس

فصل یازدهم را حذف کردند و فقط در فصل دوم عهدنامه مذکور تعهد کردند که در  ۰۷۷۱
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استی ها چنین درخواختالف بین شاهزادگان قاجار دخالتی نکنند، مگر اینکه پادشاه ایران از آن
 .بکند

ای به دربار تزار روسیه فرستاد و از تزار خواست . ق نماینده۰۷۰۶. م/ ۰۸۰۸زا در سال میرعباس
تا صراحتا ولیعهدی او را به رسمیت بشناسد، اما فرمانده قوای روس در قفقاز مانع این کار شد 

مخالفت یورومولوف، فرمانده قوای روس سبب تمجید محمدعلی  .و البته تزار وقعی به او نکرد
 .از او شد میرزا

های روسیه و دست آوردن پشتیبانی دولتها در جهت بهمیرزا عالوه بر این تالشعباس
های برادران مدعی خود که گاهی در شاه نیز اثرگذار ها و مخالفتانگلستان با آگاهی از توطئه

ار و دربهای برادران خود و جلوگیری از نفوذ آنان در ها و توطئهکردن مخالفتبود، برای خنثی
. ق فرمان حکومت تهران را برای برادر اعیانی و تنی خویش ۰۷۰۱شخص شاه، در سال 

 .السلطان از شاه گرفتظل

های بعدی نشان داد که مساله جانشینی در ساختار دولت قاجار یک مشکل حوادث و رویداد
اساسی و جدی است، با آنکه محمدعلی میرزا مخالف اصلی و معترض جدی ولیعهدی 

میرزا همچنان ادامه داشت. های شاه و عباس. ق درگذشت، اما نگرانی۰۷۰۵میرزا در سال باسع
های ایران با روس موقعیت او را تا حدودی متزلزل کرد و میرزا در جنگشکست عباس

برداری از های ایران با روس یاری نکردند، در صدد بهرهشاهزادگانی که به عمد او را در جنگ
اه و السلطنه پسر پنجم شمیرزا شجاعبرآمدند. در تهران شایع شد که حسنعلی هااین شکست

لیل میرزا بودند، به دمیرزا که هر دو از مخالفان سرسخت عباسبرادر تنی و اعیانی حسینعلی
 .ها، به ولیعهدی و نیابت سلطنت انتخاب شده استمیرزا از روسشکست عباس

ت صلح ایران و روسیه قبل از انعقاد عهدنامه ترکمانچای در این شایعه دقیقا در آستانه مذاکرا
میرزا را بیش از پیش کرد و پیامد این ها نگرانی عباستهران مطرح شد. این تحرکات و شایعه

های جدیدی بود که در عهدنامه ترکمانچای خود را نشان داد. اگر در نگرانی و شایعات تالش
نبود،  میرزان و روس صراحتی در حمایت از ولیعهدی عباسهای قبلی ایران با انگلستاعهدنامه

میرزا و ها صراحتا بر حمایت از ولیعهدی عباسدر ماده هفتم عهدنامه ترکمانچای روس
ی دست آوردن پشتیبانهای داخلی و بهپادشاهی موروثی در خانواده او تاکید کردند. این تالش
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میرزا، هنوز مساله جانشینی به عنوان یک خارجی نشان داد که با وجود درگذشت محمدعلی 
 .میرزا مطرح بوددغدغه اصلی عباس

 قیداریای به قلم دکتر عباس قدیمیاز مقاله
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