
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  107ـ137، صص 1391 پاييز ،سيزدهمي  ، شمارهچهارمسال 
  

 و دولتشاه ميرزا محمدعلي رقابت اجتماعي و سياسي پيامدهاي

  ميرزا عباس

  
  ***ابراهيم خاكسار بلداجي **،سجاد برزگر *،جليل نائبيان

  
  چكيده

توسط آنها گسترش  داري از حكومت فرهنگيبا آغاز حكومت قاجارها در ايران، 
طق مختلفي از كشور يافت كه در آن شاهزادگان متعدد قاجاري به عنوان حّكام منا

ميرزا دولتشـاه بـود كـه بـه      شدند؛ يكي از اين شاهزادگان، محمدعليمنصوب مي
حضور اين خاندان . همراه خاندان خود در منطقه غرب كشور به حكومت رسيدند

در قدرت حاكمه كشور پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به دنبال داشت، 
ميرزا بر سـر   دها متأثر از رقابت وي با عباسدر دوره دولتشاه، اين پيام خصوصب

ميرزا عالوه بر آن كه از نظر  رقابت دولتشاه با عباس. ي وليعهدي بوده است مسئله
خصـوص در  اجتماعي در منطقه غـرب كشـور ب  سياسي پيامدهايي داشت از نظر 

در . كرمانشاه اثرات مثبتي در پيشرفت و بهبود وضعيت زندگي مردم داشته اسـت 
ـ تحليلي بر پايه ش تحقيق تاريخي و به صورت توصيفي   بر اساس رو قاله،ماين 

اي، نتايج سياسي و اجتماعي ناشي از رقابت دو شـاهزاده بررسـي    منابع كتابخانه
  .شده است

ميـرزا، اصـالحات، كرمانشـاه،     ميرزا دولتشاه، عبـاس  محمدعلي :هاي كليدي واژه
  .تبريز
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  مقدمه

شاهزادگان متعدد قاجاري به  انتصابقاجار در ايران، سياست  شاه با آغاز حكومت فتحعلي
هاي اين پادشاه جهـت   ترين برنامه حكومت اياالت و واليات مختلف كشور به يكي از مهم

از اين روي شاهزادگان قاجـاري بـه يكـي از    . تداوم حكومت قاجارها در ايران تبديل شد
تماعي و فرهنگي ايران عصـر قاجـار   ي مناسبات سياسي، اج ترين نقش آفرينان عرصه مهم

در ميان اين شاهزادگان تنها تني چند، كـارداني و لياقـت الزم را بـراي اداره     .تبديل شدند
فرزند ارشد  ميرزا دولتشاه علي محمدامور محوله دارا بودند؛ از جمله اين شاهزادگان بايد از 

مسأله وليعهدي داشته كه ايـن  بر سر ميرزا  عباسشاه نام برد؛ وي رقابت شديدي با  فتحعلي
  .رقابت پيامدهاي سياسي و اجتماعي را به دنبال داشته است

ريشـه   ي دربـاره  مختصـر  بحثـي  ي ارائـه  از پـس  تا است شده تالش پژوهش، اين در
سـاز رقابـت دو    شود كه عوامـل زمينـه   داده پاسخ پرسش اين اختالف ميان دو شاهزاده به

ميرزا دولتشاه ـ چه بـوده و دولتشـاه در     رزا و محمدعليمي شاهزاده بزرگ قاجاري ـ عباس 
ويژه در منطقـه غـرب كشـور     رقابت با برادر، چگونه مصدر تحوالت سياسي و اجتماعي به

  بوده است؟
 شده انجام تحليلي، و توصيفي صورت به تاريخي، تحقيق روش اساس بر ،پژوهش اين

 برحسـب  مـواردي  در و اصـلي  منابع زا ها داده استخراج بر كار مبناي روش، اين در. است
 در هـا،  داده پـردازش  و گـردآوري  از پس كه پذيرد مي صورت تاريخي تحقيقات ضرورت

  .گيرد مي قرار بررسي و تحليل مورد تحوالت روند تحليلي رويكرد چارچوب
  

  و واليتعهدي علي ميرزا دولتشاهمحمد

كنترل  كارداني الزم را براي اداره و از ميان شاهزادگان متعدد قاجار تنها تني چند، لياقت و
هايي بـراي آبـاداني منـاطق تحـت حكومـت و       مسئوليت محوله به خود را داشتند و تالش

د كـه از جملـه ايـن     برخورد پرقدرت با متجاوزان خـارجي را داشـته   تـوان بـه    هـا مـي   اـن
ـ  هـر  1.ميرزا والي خراسـان اشـاره كـرد    ميرزا و محمدولي ميرزا، محمدعلي عباس د كـه  چن
تاريخي اين دوره  منابعحاكمه، توسط مورخان در نگارش  نمايي هيئت  گويي و بزرگ تمّلق

                                                
زوار، : ، تهران1، جشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي اداري دوره قاجاريه، )1343(عبداهللا مستوفي، . 1

 .28ص
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ولي بدون شك اگـر بـه كارنامـه ايـن دو      ،هاي تاريخ ايران وجود داشته است و ديگر دوره
دو . شاهزاده بنگريم بايد گفت كه سخن مورخان اين دوره به دور از واقعيـت نبـوده اسـت   

ان كه لياقت و شايستگي بسياري داشته و هردو در جواني دار فاني را وداع ي كارد شاهزاده
  .هاي خود را به منصه ظهور رسانند گفته و نتوانستند شايستگي

در قصـبه   1788دسامبر  6برابر با  1203در در تاريخ هفتم ربيع الثاني  ميرزا محمدعلي
كننـد و   ه عنوان پسر دوم شاه ذكر مـي از منابع، وي را ب رخيدر ب 1.نوا مازندران به دنيا آمد

ه ميـرزا   از عباس پسنام او را  آورنـد كـه ايـن امـر ناشـي از       لحـاظ ترتيـب تولـد مـي     ـب
در حـالي كـه تولـد    . باشـد  ميرزا و باالتر بودن وي از لحاظ مقام مي السلطنگي عباس نايب

  2.بوده است 1203ذي الحجه  4ميرزا نيز در تاريخ  عباس
ميرزا از همان دوره كودكي آغاز شده بود و اين  ان دولتشاه و عباساختالف و رقابت مي

اختالفات تا دوران حكمراني دو شاهزاده نيز ادامه داشت و در نهايت با مـرگ زود هنگـام   
ريشـه اخـتالف ميـان دو شـاهزاده بـه امـر انتخـاب        . ق به پايان رسـيد 1237دولتشاه در 

ودن از لحـاظ    حالي گردد، در باز مي عهدي يتبه وال ميرزا عباس كه دولتشاه به دليل ارشد ـب
از جمله داليلي كـه بـراي انتخـاب نشـدن     . دانسته است سن، خود را شايسته اين مقام مي

  :توان به موارد زير اشاره نمود دولتشاه به وليعهدي وجود داشته مي
  

  ميرزا دولتشاه قاجاري نبودن مادر محمدعلي. 1

در دوره صفويه، اصل مشخصي براي انتخـاب وليعهـد   خصوص قبل از تأسيس قاجاريه و ب
و  خـون ها؛ يعنـي اصـل    وجود نداشت؛ ولي در دوره قـاجار يكي از رسومات ديرين ترك

د  را نسب واالي مادريهمراه با  ،شاهي دولتشـاه از   3.به عنوان شرط جانشيني اعمال كردـن
. ريشـه قــاجاري نداشـت   مادري گرجي به نام زيباچهر خانم به دنيا آمده بود كه ايـن زن  

بايست از دو طرف از خانواده قاجار باشد و آقا محمدخان  وليعهـد مي ،اي طبق سنت قبيـله
را بـه وليعهـدي    وي ميـرزا  عبـاس  كـودكيِ سـن  به اين قانون سخت پـايبند بود و خود در 

                                                
كتابخانه و موزه مجلـس  : ، تصحيح ناصر افشار، تهران2، جينتاريخ ذوالقرن، )1380(خاوري شيرازي، . 1

 .973شوراي اسالمي، ص

 .306بابك، ص: ، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ عضدي، )2535(احمدميرزا عضد الدوله، . 2

علمـي و  : ، ترجمـه غالمعلـي وحيدمازنـدراني، تهـران    1ج. ايران و قضيه ايـران ، )1360( جرج كرزن،. 3
 .540ي، صفرهنگ
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ـ     مادر عباس. انتخاب كرد ا ميرزا آسيه خانم دولو و از  شاخه رقيـب قويونلـو بـوده كـه آق
بتواند با ايجاد پيوند خـوني بـين    هماي را اجرا كند و  سنت قبيله همكه  محمدخان براي اين

رقيـب باشـد    ي از اختالف آنها بكاهد، به انتخاب وليعهدي كه از نسل دو شـاخه  ،دو شاخه
   1.اقدام كرد

دهد كه دولتشاه از اين طريـق شانسـي بـراي رسـيدن بـه       محمدخان نشان ميتأكيد آقا
شاه به حدي اهميت داشته  محمدخان براي فتحعليعهدي نداشته و اجراي فرامين آقا تيوال

ميرزا نيز حاضر نشـد از ميـان فرزنـدان متعـدد ديگـر خـود،        كه حتي پس از مرگ عباس
دولتشاه خود همواره به حكـم قـانون   . ميرزا به وليعهدي برگزيند شخصي را جز پسر عباس

دانسته و موضوع قاجاري نبودن مادرش را دليل بـر   عهدي را حق خود مي واليت ،ارشديت
آيا گناه من است كه از بطن زني از خاندان متشخص و يا از كنيزكي «: داند ناكامي خود مي

   2.»ام؟ سوگلي به دنيا نيامده
  

  پروائي دولتشاه     بي. 2

 كه ايـن  بطوري ،ميرزا دولتشاه از دوره كودكي، همواره اخالقي تند و خشن داشته محمدعلي
گونه رفتارهاي وي موجبات ناراحتي آقا محمدخان را فراهم آورده و حتي يك بار قصـد  

آمـد، دولتشـاه    در اختالفات كودكانه كه بين دو شاهزاده پيش مي. كشتن وي را داشته است
بـه آقـا    هـاي وي  پروائي و شـباهت برخـي از ويژگـي    ميرزا فايق بود و همين بي بر عباس

بـا  . محمدخان در ابتدا نظر مساعدي نسبت به وي داشته باشدتا آقا محمدخان، موجب شد
ها كه دولتشاه نسبت به آقا محمـدخان و پـدرش    پروائي گذشت زمان و بيشتر شدن اين بي

                                                
. 10نشر تاريخ ايران، ص: ، ترجمه صفيه روحي، تهرانميرزا و فتحعليشاه عباس، )1376(امينه پاكروان، . 1

شاه شهيد آقامحمدشـاه روزي  «: كه سپهر پيرامون تأكيد آقا محمدخان درباره نسب وليعهد نموده است چنان
بايـد دختـر    خويش شريك ساختم تو ميشاه خطاب كرد كه من جماعت قاجار دولو را با دولت  با فتحعلي

ميرزا كه وليعهد دولت است به شرط زناشويي بار گـذاري و فرزنـد    ميرزا محمدخان قاجار دولو را با عباس
ايشان كه از سوي مادر دولو و ازجانب پدر قوانلو خواهد بود و نيز وليعهد دولت خواهد گشت چون به سن 

ز بهر او دختري از جماعت قوانلو ضجيع فرماي تا فرزند ايشـان  رشد و بلوغ رسد همچنان تو زنده باشي ا
 محمدتقي لسان الملـك سـپهر،  (» .از دو جانب نسبت به قوانلو رساند و چون پادشاه باشد همه قوانلو باشد

 )311ـ312اساطير، ص: تهران فر، جمشيدكيان كوشش به ،1ج قاجاريه، تاريخ التوارخ ناسخ ،)1377(

بنياد فرهنگ ايران، : ، ترجمه عليقلي اعتماد مقدم، تهرانمسافرت در ارمنستان و ايران، )1347(پير ژوبر، . 2
 .256ص
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 1.ميـرزا جلـب شـود    شاه داشت، باعث شد تا نظر آقا محمدخان  نسبت بـه عبـاس   فتحعلي
تـرين   بـه شـاهي كينـه تـوز، كـه كوچـك      ها از دولتشاه آن هـم نسـبت    پروائي گونه بي اين
تواند در عدم موفقيت دولتشـاه در   كرد، مي ها را با  شديدترين تنبيه مجازات مي احترامي بي

  .رسيدن به مقام وليعهدي مؤثر باشد
  

  ميرزا لياقت و كفايت عباس. 3

 توان بيان كـرد، يـك دليـل هـم در     كه براي وليعهد نشدن دولتشاه مي جمله موارد ديگراز 
لياقت و كارداني شاهزاده مزبور نسبت بـه   ،ميرزا است؛ و آن توانايي رابطه مستقيم با عباس

كـرد كـه وي را بـه مقـام      كه هر پادشاهي را مجاب مـي  ساير شاهزادگان بوده است، بحدي
از  ،انـد  هاي افرادي كه از نزديك وي را ديـده  ميرزا طبق نوشته عباس. وليعهدي انتخاب كند

ن شاهزادگان دوره قاجار بوده و همه سجاياي الزم براي رسيدن به سـلطنت را  جمله بهتري
: نويسـد  ميرزا بـوده در توصـيف او مـي    كه از مشاوران نزديك عباس دروويل. داشته است

ميرزا به جانشيني خود الحق حسن تدبير به خرج داده اسـت؛   فتحعليشاه با انتخاب عباس«
تر است بلكـه بـا    تر و شايسته ان ديگر شاه به مراتب مطلعميرزا نه تنها از فرزند زيرا عباس

سجاياي انساني خويش مخصوصاً قدرت شناسايي روحيه ديگران و جلب محبت آنان يك 
سپس با تأكيد بيشتر مطلب خود را اينچنين ادامه » سر و گردن از برادران ديگر بلندتر است

                                                
در . 195كتب ايـران، ص : ، ترجمه جواد محبي، تهران2، جسفرنامه دروويل، )1348(گاسپار دروويل، . 1

دسـتور خفـه    شـود كـه   آخرين بي پروائي دولتشاه نسبت به آقا محمدخان، شاه قاجاربه حدي عصباني مي
كـه   كند، اين واقعه زماني اتفاق افتاد كه دولتشاه در پاسخ به سؤال شاه مبنـي بـر ايـن    كردن او را صادر مي

دارم كه  آن را براي زماني نگه مي«: كردي؟ پاسخ داد شمشيري را كه در دست شاه است اگر داشتي چه مي
تر بـه مـن    عدالتي هر چه تمام كه با بي ر برادرم رابتوانم سر شما را ببرم سر زشتتان را كه از آن متنفرم و س

گيـرد   حرم شاه پس از اين دستور تصميم مـي » ايد و سرانجام هم روزي او را خواهم كشت ترجيحش داده
كودك را مخفيانه به شيراز و نزد پدرش بفرستند تا از مجازات شاه رهايي يابد و تا زمان زنـده بـودن آقـا    

مسافرت در ارمنستان . (ميرزا را پيش او به زبان آورد داشته كه نام محمدعليمحمدخان هرگز كسي جرأت ن
 ديگـر  هاي سياحان خارجي در برخي از منابع عالوه بر نوشته ).122صتاريخ عضدي، ؛ 254، صو ايران

ميرزا از  شاهزاده محمدعلي«: محمدخان صحبت شده استولتشاه نسبت به آقاپروائي د دوره قاجار نيز از بي
فوليت حاضر جواب بود، وقتي خاقان مرحوم مالطفت كرده يك كاله درويشي به دست خودشان بر سـر  ط

بعد درويشي اگر : آيد در جواب عرض كرده بود دولتشاه گذاشته، فرموده بودند اين كاله بر سر تو خوب مي
 ).124ص، همان(» .هيچ نباشد شاهي است
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جسـورترين شـاهزادگان آسـيا در     ميرزا بدون اغـراق زيبـاترين و   امروزه عباس«: دهد مي
   1».نظير است انسانيت و رأفت در سراسر اين قطعه بي

هـايي   اگـر وي آمـوزش  «: نيز بر اين بـاور اسـت كـه    جيمز موريه در ديدگاهي مشابه
هاي برتري و افتخار پيوسته در  روشنگرانه داشت و در جايي پرورش يافته بود كه سرمشق

ه سرافرازي كشور خـود بلكـه در شـمار بهتـرين مـردان و      برابر چشمش بودند، نه تنها ماي
ميرزا  اين تنها چند مورد از توصيفات در مورد لياقت عباس 2».بهترين شاهزادگان جهان بود

بوده است، البته وي در دوره مسئوليت خود نيز اين لياقت را نشان داد و اين امـر يكـي از   
ترين دليل ناكـامي دولتشـاه در    شواهد، مهم با وجود اين. داليل رسيدن وي به اين مقام بود

و ديگـر داليـل از درجـه دوم اهميـت      ،نسب مادري وي بـوده اسـت   ،رسيدن به وليعهدي
شود تا تبعات و پيامـدهاي ناشـي از انتخـاب     در ادامه اين پژوهش، تالش مي. برخوردارند

بين اين شـاهزاده و   السلطنه و استقرار وي در تبريز و رقابت تر به عنوان نايب برادر كوچك
تـر شـدن مسـئله،     جهـت روشـن  . شاهزاده ارشد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

پيامدهاي سياسي و اجتماعي ناشي از رقابت اين دو شاهزاده را از هم تفكيك نمـوده و در  
ابتدا پيامدهاي سياسي و سپس تبعات اجتماعي ناشي از اين رقابـت و كشـمكش را مـورد    

  .دهيم ار ميبررسي قر
  

  ميرزا پيامدهاي سياسي رقابت دولتشاه با عباس) الف

بنـدي در بـين درباريـان بـراي      ميرزا منجر بـه دسـته   ميرزا و محمدعلي اختالف بين عباس
طرفداري از هر كدام از اين دو شاهزاده شده بود، كه هر كدام سعي بر آن داشـتند تـا بـراي    

اين اختالف به حدي بوده است كـه طرفـداران   . يندي خود تبليغ نما ي مورد عالقه شاهزاده
طرفداران دولتشاه نيز سعي  3.خواندند خان مي ميرعلي ،حقارت سررقيب دولتشاه، وي را از 

آن داشتند كه با جلوه دادن نيروي بدني و هوش سرشار او، توجه شاه را به بيمـار بـودن    بر
ي  اً طرفداران وحـدت ميـان دو تيـره   ميرزا عمدت طرفداران عباس. نايب السلطنه جلب كنند
ها براي برانگيختن سـوء ظـن شـاه نسـبت بـه دولتشـاه اسـتفاده         قاجار بودند و از فرصت

  4.كردند مي

                                                
 .166صسفرنامه دروويل، . 1

 .256توس، ص: ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران)سفر دوم(سفر نامه جيمز موريه، )1386(جيمز موريه، . 2

 .254مسافرت در ارمنستان و ايران، ص. 3

 .167، صميرزا و فتحعليشاه عباس. 4
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ميرزا  ميرزا، آغازگر تحوالت جديدي در زندگي محمدعلي اعالم رسمي وليعهدي عباس
بـه ايـن موضـوع از    ميرزا واكنش تندي را نسبت  وي با اعالم وليعهدي عباس. دولتشاه بود

اعالم رسمي اين امر، . دهد و حتي قصد لشكركشي به پايتخت را داشته است خود نشان مي
دولتشاه در اين زمـان بـا ورود بـه پايتخـت     . زمان با حكومت دولتشاه در كرمانشاه بود هم

 دروويل معتقد است كه دولتشاه قبل. كند اعتراضات خود را نسبت به شاه و وليعهد ابراز مي
ه خـود جلـب نمـوده،       از صحبت با شاه موافقت و همراهي برخي از بزرگان مملكـت را ـب

 بـرده  ارث بـه  پدر از را شجاعت«: كه در پاسخ شاه پس از اعالم وليعهدي گفته است چنان
 حقـوق  اسـت  قـادر  ننمايد او ى درباره را عدالت رعايت پادشاه چنانچه و مادر از نه است
 ى شايسـته  قانون از سرپيچى و باشد مى وى نفع به قانون زيرا آورد دست به را خود ى حقه

ه قبضـه   ».نيست سلطنت تاج و  تخت  كـه  حـال «: ي شمشـير بـرده و گفـت    آنگاه دست ـب
 كرد خواهد قضاوت ما بين شمشير اين است، پيرزنها مانند رفتارتان و كنيد مى چه دانيد نمى

   1.»بود خواهد من قانونى مدافع تنها پس اين از و
با  كه نخست آن  توانسته صحت داشته باشد؟ آيا همراهي برخي از بزرگان با دولتشاه مي

توانست مخالفت برخي با  ي خود سرپيچي كرده است، مي كه وي از قوانين قبيله توجه به اين
ي ايجاد ارتش مـدرن و   ميرزا در زمينه اقدام عباس دوم؛اين تصميم را به دنبال داشته باشد، 

هـاي نظـامي نفـوذ خـود را از      شد تا سران ايالت و قدرت زمان قشون باعث ميتجديد سا
توانسـت   ميـرزا در برخـورد بـا دول خـارجي مـي      همچنين اقـدامات عبـاس  . دست بدهند

با وجود اين داليل، موضوع همراهـي  . طرفداران آنها در داخل را به سوي رقيب او بكشاند
گفته شده دولتشاه در بازگشت بـه   .ت نبوده استامري دور از واقعي ،او با بعضي از بزرگان

اما پس از چندي از ايـن امـر    ،كند كرمانشاه شروع به تجهيز قوا براي حمله به پايتخت مي
داليلي كه در انصراف دولتشاه از حملـه بـه   . گردد منصرف شده و متوجه امور كرمانشاه مي

  :پايتخت موثر بوده است عبارتند از
  نارسايي قواي جنگـي وي در برابـر ارتـش دولتـي     ) 2ه به پدر نامناسب ديدن حمل) 1

شـاه يعنـي پـول دوسـتي وي و امكـان جلـب نظـر وي بـا تقـديم           نقطه ضعف فتحعلي) 3
   2.هاي قابل توجه پيشكش

                                                
؛ 147شباويز، ص: ، تهران مقدم اعتماد ترجمه منوچهر ،4ج ،سفرنامه دروويل، )1370(گاسپار دروويل، . 1

 .167ص .كتب ايران: ، ترجمه جواد محبي، تهران2، جنامه دروويلسفر، )1348(، همو

 .168ص ،2ج، همان؛ 47ـ48ص ،4ج، همان. 2
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كه دولتشاه  زيرا با آن ،اقدام دولتشاه از انصراف حمله به پايتخت يك اقدام معقوالنه بود
ر بوده، ولي آنقدر قدرت نداشـته كـه بتوانـد بـا نيروهـاي      حاكم يكي از مناطق مرزي كشو

مركزي به مقابله برخيزد، نيروهايي كه در صورت نياز از مناطق ديگر كشور نيز بـه يـاري   
توانست مشروعيت الزم را در بين قبايل قاجار،  دولتشاه نمي ،بر اين  شتافتند، عالوه آنها مي

  . لشكركشي عليه شاه مشروع به دست آورد براي حكومت بر تمام طوايف قاجار از طريق
دهد، ولي همچنان به رقابـت و   دولتشاه بعد از اين نيز اقدام نظامي عليه دربار انجام نمي

وجـود داشـت كـه بـا      اودهد و همواره اين خطر از سـوي   ميرزا ادامه مي اختالف با عباس
ومت مركـزي ايجـاد   براي حك ،آوري نيروهاي تحت فرماندهي خود و ديگر ناراضيان جمع

شـاه   از مـرگ فتحعلـي   پـس رسد دولتشاه قصد داشته اين تصميم را  مشكل كند؛ به نظر مي
   1.داد مي ميرزا نشان  كه همواره اعتراضات خود را به اقدامات عباس چنان ،عملي كند

هر چند دولتشاه در ابتدا از اقدام نظامي عليه حكومت مركزي براي رسيدن بـه تـاج و   
شـاه   از فتحعلـي  پسري كرد، ولي همواره اين را در ذهن خود داشته است كه تخت خوددا

تكليف تاج و تخت را شمشير تعيين خواهد كرد و حتي با الهام گرفتن از اين انديشه بـراي  
تـاجي در   ،نيروهاي نظامي خود در كرمانشاه نشاني را طراحي كرده بـود كـه در آن نشـان   

   2.آن دو شير با هم در حال پيكارند ،خاطر ربودن تاج ميان دو شير قرار گرفته بود و به
ژنـرال  ميـرزا برقـراري رابطـه بـين      از پيامدهاي سياسي اختالف دولتشـاه و عبـاس  

سفير روسيه و دولتشاه براي كمك كردن به دولتشاه در رسيدن بـه تـاج و تخـت     3يرمولف
 گلسـتان   عهدنامهعقاد ق به ان1228هاي ايران و روس كه در  ي اول جنگ از دوره پس. بود

منجر شد، در فصل چهارم ايـن عهدنامـه، بنـدي نوشـته      )1813اكتبر 12/ 1228شوال 29(
شده بود بدين مضمون كه وليعهد تعيين شده توسط شاه ايران را، روسيه به رسميت شـناخته  

ايـن اقـدام و تأكيـد    . و از كمك به فرزندان شاه در رسيدن به تاج و تخت مضايقه ننماينـد 

                                                
ام از بـرادرم   آيا مني كه سرحدات ايران را تا رود جيحـون رسـانيده  ... « : كه از وي منقول است بطوري. 1

ميرزا، كـه   به عهده بگيرم؟ اين عباسكمترم كه بتوانم دفاع از خاك ايران را در برابر چند هزار سرباز روس 
دهند كه  چرا به من اجازه نمي... رسد به كدام فتوحات نايل آمده است؟  هر لحظه اسم نحسش به گوش مي

مسـافرت در  (» ...كنم و زور و بازوي خود را به آنـان بنمـايم   ) روسياه(ي  به دربند رفته، روسيه را روسيه
 )256، صارمنستان و ايران

2. George Keppel, Personal narrative of a journey from India to England, vol.2, edit.2, 
London: Henry Colburn, 1827, p.16. 

3 . Alexander Yermolov 
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توانـد ناشـي از نگرانـي آنـان از     ميرزا و شاه براي گنجاندن اين بند در عهدنامه مـي  باسع
كـه در   چنـان  هـم  1.هايي كه بـين شـاهزادگان بـوده اسـت، باشـد     اقدامات داخلي و رقابت

نيز در بند دوازده ذكر شده  كه دولت انگليس در اختالفات  ستانق با انگل1227ي  عهدنامه
ي خـود نشـانگر    ي مزبور به نوبه اين ماده از عهدنامه 2.را دخالتي نكندبين شاهزادگان يا ام

 كـه،  اسـت  بـاور  اين بر اتكين موريل. ميان شاهزادگان قاجار بوده است ،وجود اختالفات
 در كـه  فهماندنـد  او بـه  ميـرزا  عباس روي پيش جانشيني هاي چالش از آگاهي با ها روس

ت  از ريبيشـت  اقتـدار  بـا  صـلح،  شـرايط  پذيرش صورت  تـرش،  بـزرگ  بـرادر  بـا  او رقاـب
 بـه  صـريح  اشـاره  بـا  خواسـت  نمي كه شاه 3.كرد خواهند حمايت دولتشاه ميرزا علي محمد

 از بـردن  نـام  موافـق  انگيزد بر او ضد بر را پسرانش ديگر دشمني ميرزا، عباس واليتعهدي
 از روسـيه  كـه  شـد  ذكـر  صـورت  ايـن  بـه  ماده اين لذا ،نبود عهدنامه مذكور بند در وليعهد

  4.كرد خواهد حمايت» شاه برگزيده جانشين«
ي گلستان، يرمولف از طرف روسيه براي انجام مذاكرات به ايـران   از انعقاد عهدنامه پس

كه روابـط دو كشـور را    اما وي بيشتر به دنبال آن بود تا اختالفات را دامن زند، نه آن ،آمد
يـان دقيـق اقـدامات و اصـالحاتي ـ      وي همـواره دولـت خـويش را در جر    5.بهبود بخشد

يرمولـف بـا   . داد ميرزا در حال انجام آن بود، قرار مي ـ كه عباس در حوزه نظامي بخصوص
ميـرزا، بـا رقيـب     ي گلستان مبني بر رسـميت شـناختن عبـاس    ناديده گرفتن مفاد عهدنامه

ـ  سرسخت او دولتشاه روابط پنهاني برقرار كرد و به وي وعده س از فـوت  ي آن را داد كه پ
ي يرمولف آن بود كه پس از مـرگ   نقشه. شاه او را در رسيدن به سلطنت كمك خواهد كرد

                                                
براي . 258سينا، ص: ، تهران1، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، )1344(سعيد نفيسي، . 1

 ،ناصري منتظم تاريخ ،)1367( السلطنه، خان اعتماد محمدحسن: (عهدنامه نكاين  اطالع بيشتر از مفاد كامل
 طباطبـائي  غالمرضا: همچنين 1510ـ1516كتاب، ص دنياي: تهران رضواني، محمداسماعيل تصحيح ،3ج

افشـار،   محمـود  موقوفـات  بنياد: تهران قاجاريه، دوره در تاريخي قراردادهاي و معاهدات ،)1373( مجد،
 ).77ـ84ص

 .18، ص2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر. 2

 نشـر  مركـز : تهـران  خـادم،  محسن ترجمه ،1780ـ1828 روس و ايران روابط ،)1382( اتكين، موريل. 3
 .186دانشگاهي، ص

 .180همان، ص. 4

  ترجمه ،2ج ،ايران تاريخ ،)1380(  ، سرپرسى سايكس: (ي اهداف و مأموريت ژنرال يرملوف نك درباره. 5
 .457افسون، ص: تهران گيالنى، داعى فخر محمدتقى سيد
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ميـرزا را مشـغول نمايـد تـا      شاه بـه ايـروان حملـه كـرده و آن را تصـرف كنـد و عبـاس       
وي در گزارش خود به روسيه . ميرزا با فرصت كافي تاج و تخت را صاحب شود محمدعلي

دهد به ياري  ده كردم از هر چه پيشرفت حوادث به من اجازه ميبه او وع«: ذكر كرده است
ايم كه به آن وسـيله بتـوانيم    او بكنم او را آگاه كنم، و در ميان خود مهري را نشان قرارداده
ها هيچ اسم خاصي را ببريم  مكاتيب يكديگر را بشناسيم زيرا كه ممكن نبود كه در اين نامه

  1.»بسياري از ديگران را به خطر نيندازيمميرزا و  تا اينكه جان محمدعلي
 حسـن  محمـد  ق1234 در بـود  يافته اطالع يرمولف و دولتشاه رابطه از كه ميرزا عباس

 درخواسـت  امپراتـوري  از و فرسـتاد  اول الكساندر روس تزار نزد هدايايي با را نامي خان
 شـديد  مخالفـت  بـا  درخواست اين بشناسد، رسميت به ايران وليعهد عنوان به را او كه كرد

  2.نكرد توجهي آن به روس تزار كه شد روبرو يرمولف
از مـرگ   پـس گزارشات گاردان نيز فرضيه امكان لشكركشـي دولتشـاه بـه پايتخـت     

كند، به باور گاردان دولتشاه بـا شـاهزادگان و امـراي مسـتقر در      شاه را تقويت مي فتحعلي
و چـون ايـن دو   ...«  :و را ياري كننـد قزوين و همدان زد و بند نموده تا در صورت لزوم ا

ميـرزا در صـورت    علـي  شهر به تهران نزديك و بر سر راه اين شهر و تبريز قرار دارد محمد
 3»تواند از بـرادر خـود در ورود بـه تهـران جلـوگيري نمايـد       ادعاي سلطنت به سهولت مي

ي  او در صورت غلبه ها به دليل همين امر، يعني تزلزل مقام ميرزا نيز از روس نگراني  عباس
اين امر او را وا داشت تا آن را در بند چهارم عهدنامه گلسـتان اضـافه   . ها بوده است روس

  . نمايد 
رو نشـد و بـه وي     آنچه كه يرمولف به دربار روسيه نوشته است، با اقبال اين دولت روـب

ـ . ميرزا را خاتمه دهـد  دستور آن داده شد كه روابط پنهاني خود با محمدعلي رخالف نظـر  ب
بايد تنها به پيش ...  «: رسد سفير، دستورهاي وزير امور خارجه خالي از سوءظن به نظر مي

ي آن باشيم كه بر متصرفات خود  آنكه پنهاني در انديشه بي ،آمد در حد دوستي قناعت كنيم
مـن   بينم تا چه اندازه نظـر  چون مي«: كند كه يرمولف نيز در پاسخ وزير بيان مي 4».بيفزاييم

                                                
 .89، ص2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر. 1

 بـه  كمبريج، ايران تاريخ مجموعه: ، درقاجار و زند افشار، دوره ايران تاريخ ،)1387( زاده، كاظم فيروز. 2
 .320جامي، ص: تهران فر، ثاقب مرتضي  ترجمه ،آوري پيتر سرپرستي

 .224سپهر، ص: ، ترجمه عباس اقبال آشتياني، تهـرانمأموريت ژنرال گاردان در ايران، )1362(گاردان، . 3

 .90، ص2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر. 4
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ميرزا پسر مهتر شاه با اصول سياست اعلي حضرت امپراطور كه بلنـدي   ي محمدعلي درباره
فكر احصانا پذيرش آن را ايجاد و استوار كرده است تفاوت دارد از اين پس ديگر جسارت 

   1 .»نخواهم كرد نظر خود را و حتي افكار خود را تأييد بكنم و نيز پيشنهادي مانند آن بكنم
 براي توان مي را سهمي كمتر وليعهدي مسئله سر بر ميرزا عباس و دولتشاه بين رقابت در

ـ  دولت زماني، برهه اين در كه بوده كلي سياستي دليل به هم آن شد قائل ستانانگل  يسانگل
 فصـل  در انگلستان، و ايران ق1227 عهدنامه در دوران، همين در .بود  كرده اتخاذ ايران در

ه  باشـد  نيـاز  هرگاه كه كردند هدتع ها انگليسي ؛يازدهم  همـين  در و كننـد  كمـك  وليعهـد  ـب
 از شاه كه زماني تا شاهزادگان بين مناقشه در كه شدند متهعد نيز دوازدهم فصل در عهدنامه

 بـه  اشـاره  عهدنامه، يازدهم در فصل ديگر نكته .نكنند دخالتي ننمايد كمك درخواست آنها
  .باشد داشته دوستي يديگر دولت با نبايد وليعهد كه است آن

 در هـا  انگليسـي  ميـرزا،  عبـاس  از حمايت به ها روس تعهد و گلستان عهدنامه دنبال به
 بـين  اخـتالف  در كـه  شـدند  متعهـد  فقط و كردند حذف را يازدهم فصل جديد، اي عهدنامه

  2.نكنند نكرده، دخالتي درخواست شاه كه زماني تا قاجار شاهزادگان
 ايران به نسبت اعتنايي بي سياست انگلستان ديپلماسي هدستگا در م1815/ق1230از 

 اين ق1240 دهه اوايل از البته انجاميد؛ طول به دهه دو حدود كه گرفت قرار توجه مورد
 امور وزارت به 3ويلوك گزارشات در جمله از ،گرفت قرار ترديدهايي مورد سياست
 اطمينان براي دارد احتمال ويژه شرايط دليل به ميرزا عباس كند مي ذكر كه انگلستان خارجه

 نزديك با ها روس كه شود مي متذكر يو .بخواهد كمك ها روس از اش جانشيني از يافتن
 كه كند مي نشان خاطر و باشند مي ايران در نفوذ ي انديشه در ميرزا عباس به شدن

 آن بر هعالو و كنند روسيه خطر متوجه را او بايد ميرزا عباس از حمايت ضمن ها انگليسي
 است صورت اين در تنها و كنند، تفهيم او براي نيز را ايران پادشاهي استقالل تأمين اهميت

 بايد ها انگليسي آن، بر افزون و شد ها روس آغوش به ميرزا عباس افتادن از مانع توان مي كه
 به ها روس كمك بدون را سلطنت تخت و تاج بتواند خود كه دهند قرار موقعيتي در را او

                                                
 .همان، همانجا. 1

ـ   ، )1344(محمود محمود،  ؛1520، ص3ج ،ناصري منتظم تاريخ. 2 ، 1ج ران و انگلـيس، تـاريخ روابـط اي
 .200اقبال، ص: تهران

3 . Henry Willoch. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 25

https://chistorys.ir/article-1-243-en.html


 13مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   118

 دهد نشان كه وجود ندارد شاهدي گونه هيچ دوره، اين در وجود اين با 1.آورد دست
 ميرزا عباس با مقابله جهت دولتشاه از ،خود اعتنايي بي سياستبر اساس  ها انگليسي
  2.ق پايان پذيرفت1237كه اين ماجرا با مرگ دولتشاه در  ن چنا ،باشند كرده حمايت

ميرزا و دولتشاه به دنبال داشت، آن بود كـه دولتشـاه    سپيامد ديگري كه رقابت بين عبا
ي تحت حكم خويش يعني كرمانشـاه؛   ميرزا در تبريز، در منطقه نيز سعي كرد همانند عباس

ميرزا در  تر از آنچه بود كه عباس البته اصالحات وي بسيار سطحي .اصالحاتي را انجام دهد
بيشتري را به او در اين زمينه نداد، ولي در داد و مرگ زود هنگام وي مجال  تبريز انجام مي
اي براي عمران و پيشرفت كرمانشاه شد و عمـوم مورخـان آغـاز عمـران و      عين حال پايه

  . دانند ي دولتشاه مي شهرسازي در كرمانشاه را مربوط به دوره
پس از . هاي نوين بود ي اصالحات دولتشاه، اصالح قشون و تجهيز آن با شيوه از جمله

بين ايران و فرانسه، ناپلئون بـراي   )1807مي/ 1222صفر 25( 3كنشتاين فين عهدنامهاد انعق
تعلـيم   ،ها، معابر و بنـادر ايـران   از راه برداري نقشه هدات خود مبني براجراي دو ماده از تع

يـابي بـه هندوسـتان     سازي مقدمات حمله به روسيه و راه آماده، ساختن قالع و توپ ،سپاه
نفر صاحب  70ي ايران كرد كه اين هيأت مركب از  ياست ژنرال گاردان روانههيأتي را به ر

                                                
 ايـران  دربار در انگليس نماينده كمبل سرجان روزانه هاي يادداشت آخر سال دو ،)تا بي( سرجان كمبل،. 1

 عباس قديمي قيداري، از نقل به. 353ـ359تهران، ص دانشگاه: تهران تيموري، ابراهيم تحقيق ،1833ـ34
 ،11خـارجي، س  روابـط  تاريخ فصلنامه ،»قاجار صدرِ ايران در شاه جانشيني مسئله و ليسانگ و روسيه«

 .133ـ134ص ،1389، 44ش

 و قاجـار  شـاه  جانشيني و وليعهدي مسئله خصوص در انگليس و روسيه رويكرد از بيشتر اطالع براي. 2
 محمدشاه جلوس تا تأسيس از(قاجار  دولت در جانشيني بحران« قيداري، عباس قديمي: نك آن پيامدهاي

 ،2س جديـد،  ي دوره( اصـفهان  دانشگاه ـ  انساني علوم و ادبيات دانشكده تاريخي هاي پژوهش ،» )قاجار
 در شاه جانشيني مسئله و انگليس و روسيه« قيداري، عباس قديمي ؛)87ـ106صص ،1389 ،5پياپي ـ1ش

: نك همچنين ؛)125ـ150صص ،1389، 44ش ،11س، خارجي روابط تاريخ فصلنامه ،»قاجار صدرِ ايران
: جانشـيني  ي مسـئله  و تركمانچاي ي عهدنامه« نژاد، ورفي ايرج و نيري دهقان لقمان و نژاد دهقان مرتضي
 ،1390، 2ش ،2س، تـاريخي  جسـتارهاي  فصـلنامه  ،»جانشيني فرايند در ها روس ي مداخله علل واكاوي

 .43ـ62صص

، قاجاريـه  دوره در تـاريخي  قراردادهـاي  و معاهدات: نك هدنامهع اين كامل مفاد از بيشتر اطالع براي. 3

 .43ـ47ص
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مشهورترين اعضـاي نظـامي    1.كش، منشي، مترجم و مبلغ مذهبي بود منصب، مهندس، نقشه
كه ايـن افـراد    2المي و ربول، تره زل، برنارد، تروي ليه اند از فابويه، اين هيأت عبارت بوده

مانشاه حضور يافته تا بتوانند نيروهاي نظامي را تحت نظـم و  در آذربايجان و اصفهان و كر
   3.انضباط در آورند

افسران اروپايي دولتشاه نيز در كرمانشاه اقدام به تجهيز و نظـم و انضـباط سـپاه خـود     
: از كرمانشـاه ديـدن كـرده، آمـده اسـت      1818در گزارش كرپورتر كه در سـپتامبر  . كردند

ربيت و تشكيل قشون كرمانشاه با تاكتيك اروپايي با برادرش شاهزاده در تعليم نظامي و ت«
همين چند هفته پيش دو نفر افسر فرانسوي را بـه خـدمت فـرا    . كند ميرزا رقابت مي عباس

. انـد  كـرده  اين دو افسر سابقاً در آذربايجان انجام وظيفه مـي . خوانده و استخدام كرده است
يك . دهند شهر فاصله دارد تعليم نظامي مي آنان يك گروه را در محلي كه چند فرسنگ از

  4.»صنعتگر ماهر ارمني نيز اخيراً از استانبول آمده و استخدام شده است
سـازي و   ي تـوپ  دولتشاه عالوه بر تربييت قشون در اين شهر، اقدام به احداث كارخانه

ردنـد و  ك گري مـي  سازي نيز كرد كه از مس و برنز در آن براي ساخت اسلحه، ريخته اسلحه
ي يك نفـر افسـر    ي كرمانشاه بر عهده رياست و مديريت اين كارخانه و فرماندهي توپخانه

وي عالوه بر افسران فرانسوي كورت، مسـرز   5.روسي به نام يوسف خان توپچي باشي بود
اسـتفاده   6و دوو از دو صاحب منصب ايتاليايي و چند افسر اسپانيايي از جمله سنوراومس

ي دولتشاه در كرمانشاه به حدي بوده كه موجـب   هاي آتشين در دوره الحتوليدات س 7.كرد

                                                
، به كوشش كبيرميرزا تقي خان امير، )1355(؛ عباس اقبال آشتياني، 1486، ص3ج ،ناصري منتظم تاريخ. 1

براي آگاهي بيشتر از مناسبات ايران و فرانسه در اين برهه زماني و چند . 200توس، ص: ايرج افشار، تهران
  ترجمـه  ،پاتينجر سفرنامه ،)1384( پاتينجر، هنرى: باره نك گيري و عملكرد انگليس در اين چون موضعو 

 .18ـ19دهخدا، ص: تهران گودرزى، شاپور

2. Fabvier, Reboul ,Trezel, Bernard, Truihiller, Lamy 

 .201، صخان امير كبير ميرزا تقي. 3

4. Robert kerportr, (1822), Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, vol.2, 

London: longman, p.181. 

5. J. S. Buckingham, (1829), Travels in  Assyria, Media, and Persia. London: Henry Colburn, 

p.110. 
6. Court, Messrs, De veaux, senoroms. 

7. Personal narrative of a journey fromIindia to England, vol.2, pp.16-20. 
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هـاي توليـدي آن بـه     شهرت كرمانشاه در اين زمينه در نواحي اطراف شده و حتـي سـالح  
                        1.شد مناطق ديگر نيز فرستاده مي

لتشـاه  ي دو با وجود توصيفاتي كـه چنـد سـياح از اوضـاع نظـامي كرمانشـاه در دوره      
ميرزا  كه در بازديد از سپاه دولتشاه و عباس سرهارد فورد جونزاند، در مورد صحبت  نوشته

ماند، زيرا وي سپاه دولتشاه را به همان وضعيت  در اوجان حضور داشته جاي شك باقي مي
بند فلزي يا زره زنجيري، شمشير، تپانچه، گرز، نيـزه و   سنتي و شامل كاله خود فلزي، سينه

نمايد كـه سـپاه نـامنظم و     كند در عين حال كه ذكر مي سرپر يا چخماقي توصيف ميتفنگ 
نكته قابل توجه ايـن   2.ميرزا است مسلح به نيزه و شمشير دولتشاه كارآمدتر از سپاه عباس

ق بوده و از اين تاريخ، هنوز سه سال بيشتر از 1224 است كه حضور دولتشاه در اوجان در
گذشته ولي مشاهدات  اين و حضور افسران فرانسوي در ايران نميامضاي عهدنامه فين كنشت

توانسـته   بود و در طي ايـن ده سـال مـي    1818تا  1816هاي  سياحان فوق مربوط به سال
كه دولتشاه خـود نيـز بـه     با وجود اين. تغييرات زيادي در ارتش دولتشاه ايجاد شده باشد

ميـرزا   سرگور اوزلي در مالقات با عبـاس  دنبال اصالح و بازسازي سپاه كرمانشاه بود، ولي
برادرش دولتشـاه   ،ميرزا يكي از مخالفان اصالحات نظامي خودش را كند كه عباس بيان مي

در حال وانمود كردن اين امر است كه من با پذيرش آداب و نظام كافران، ديـن  «داند كه  مي
استوار مانـده از ميـان خـواهم     يـه اهللا عل صلي اسالم را كه تا امروز با همان شمشير و نظام محمد

اي از قرآن كريم را كه بر فراهم كردن جنـگ افـزار و    ميرزا آيه به همين منظور عباس» .برد
  3.دفاع تكيه داشته با تأييد مجتهدان در سراسر كشور پخش كرد

هـاي اروپـايي مخـالف بـوده و      سرهارد فورد جونز نيز معتقد است كه دولتشاه با روش
ها نيز با اقـداماتي كـه دولتشـاه بـراي      اين گفته 4.سنتي بوده است  هايروش طرفدار همان

البته دولتشاه از هر اقدامي بـراي تضـعيف   . باشد اصالحات نظامي انجام داده در تعارض مي
البتـه  . هاي وي براي اين امر باشد تواند يكي از راه كرد و اين نيز مي ميرزا استفاده مي عباس

                                                
1. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, vol.2, p.201. 

، ترجمه ماني صالحي عالمه، روزنامه سفر خاطرات هيئت اعزامي به ايران، )1386(سرهاردفورد جونز، . 2
 .160ثالث، ص: تهران

 .253-254ص، )سفر دوم(سفر نامه جيمز موريه. 3

 .159، صروزنامه سفر خاطرات هيئت اعزامي به ايران. 4
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ر گرفت، اصالحاتي كه وي در كرمانشاه به وجود آورد براي رقابت وي با بايد اين را در نظ
  . مدعيان تاج و تخت و نبرد با عثماني يك امر الزم بود

  
  ميرزا پيامدهاي اجتماعي رقابت دولتشاه با عباس) ب

دولتشاه براي عمران و آبادي كرمانشاه در رقابت با تبريز اقـدامات بسـياري انجـام داده و    
ميـرزا   علي كرمانشاه تا قبل از حضور محمد 1.امات موجب پيشرفت كرمانشاه شدهمين اقد
دان  چندان رونق و آباداني نداشته است؛ البته در مقاطعي در دوران ) ق1221(دولتشاه  خاـن

  ق در زمان مصطفي1211كه در  اوليويه .شود تا حدودي وضعيت منطقه دگرگون مي زنگنه
نفـر   9000تـا   8000جمعيـت شـهر را بـين     ؛دن كرده استخان زنگنه، از اين شهر دي قلي

  2.كند كه  چندان ساختار شهري ندارد دانسته و ضمن اشاره به وفور نعمت بيان مي
با ورود دولتشاه به كرمانشاهان و انتخاب اين شهر به عنوان مركز واليات كرمانشاهان، 

ويـژه از   ونق به سزايي بـه لرستان و خوزستان و مقر حكومتي سرحددار عراقين، اين شهر ر
در دوره دولتشـاه و   3.لحاظ عمران و آبـادي و رونـق شـهري و رفـاه عمـومي پيـدا كـرد       

تغييـر چهـره    4.ها تجديد بنا شـد  عمادالدوله اين شهر توسط آنها با ايجاد بازارها و عمارت
ه دهكـده  كرمانشا ،تر از نيم قرن پيش كم« :كرمانشاه در دوره دولتشاه بسيار بارز بوده است

د  بزرگي بوده است كه ساكنان آن را كشاورزان و دامداران تشكيل مـي  و يـك قصـبه    دادـن
ميرزا بـه حكومـت آنجـا     علي اين شهر از زماني كه محمد. مرزي در مقابل پاشاي بغداد بود

تعيين شد و مستقر گرديد از نظر گسـترش شـهري و جمعيـت و فراوانـي رو بـه افـزايش       
ه بـراي آبـاداني و پيشـرفت كرمانشـاه ناشـي از رقابـت وي بـا        تـالش دولتشـا   5»...است

كه بتواند اين شهر را در برابر تبريز كه در حال رشد بوده  گسترش و  ميرزا بوده و اين عباس
البته در سطحي محدودتر از آنچه  ،در انجام اين امر بسيار موفق بوده است وي 6.رونق دهد

                                                
 .298مركز، ص: وند، تهران ، ترجمه مجيد جليلسفرنامه گروته، )1369(هوگو گروته، . 1

اطالعات، : ، ترجمه محمدطاهرميرزا، تصحيح غالمرضا ورهرام، تهرانسفر نامه اوليويه، )1371(اوليويه، . 2
 .34ص

 . 301سها، ص: ، تهران3، جتاريخ مفصل كرمانشاهان، )1373(محمدعلي سلطاني، . 3

 .708، ص1ج. ايران و قضيه ايران. 4

5. Travels in  Assyria, Media, and Persia, pp.100-101. 
6. J. Ferrier, (1976), Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and 

Beloochistan, London: Oxford university press, p.24. 
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اداني شـهر   داده است، دولتش ميرزا انجام مي عباس اه نيز در كرمانشاه اقدام به گسترش و آـب
   1.كرد و كرمانشاه را از نو بنياد نهاد

هاي عام المنفعه و استحكامات دفـاعي توسـط    انجام كارهاي عمراني و ايجاد ساختمان
ه  دولتشاه، عاملي بـوده اسـت كـه روز    در كتـاب   2.افـزود  روز بـر اهميـت كرمانشـاه مـي     ـب

دارالدولـه  «: پيشرفت اين شـهر در دوره دولتشـاه آورده شـده اسـت    درباره  دستوراالعقاب
كرمانشاهان شهري بود مشحون به ده هزار خانه مسكون، ششـهزار دكـان دايـر، خانـات و     

متصرفين صنايع و اصحاب حـرف و  . بايد حمامات و مساجد و مدارس را بر اين قياس مي
خطوط و طبع از اطراف جهـان   ارباب دانش و فضالي عظام، عظماي با احتشام و صاحبان

در آن مكان جمع بودند و آباداني به نوعي انجاميد كه مشتي خاك را بـه كيـل سـيم پـاك     
   3.»ندادند

اند، بر اين نكته تأكيد دارند كه  اكثر نويسندگاني كه از كرمانشاه در اين دوره ديدن كرده
در رقابـت بـوده اسـت و     كرمانشاه خود به قدري پيشرفت داشته كه با ساير شهرهاي ايران

بازگشـت  . آثار اين اقدامات عمراني و اصالحي دولتشاه هنوز هم در كرمانشاه وجـود دارد 
اهميت كرمانشاه بعد از دوره ساسانيان تنها در دوره دولتشاه بوده است، وي براي اينكه مقر 

يسـه بـا   اش بزرگ و آباد شود به هر كاري اقدام كرد و پيشرفت كرمانشـاه در مقا  حكومتي
دولتشاه . اند، بسيار بارز بوده است هاي قبل به اين شهر آمده هاي سياحاني كه در دوره گفته

ت بـا عبـاس    ميـرزا، اقـدام بـه ايجـاد كارخانـه       عالوه بر اقدام به عمران كرمانشاه در رقاـب
بـراي   4.كند، كه داراي شهرت فراواني بـوده اسـت   گري در اين شهر مي سازي و ريخته توپ
هاي مختلـف بـه اسـتخدام در     ه بتواند سپاه كارآمدي داشته باشد، افسراني را از مليتك اين

اي برخوردار و توانسته بودنـد بـا    آورده بود؛ افسراني كه از موقعيت عالي و حقوق شايسته
هـا بـه    زحمت، سپاه آبرومند و معتبري را از سربازان محلي تعليم دهند كه در تمام جنـگ 

5.همراه وي باشند
   

بايست رفتاري مناسب با  يك حاكم براي داشتن قدرت و جلب مردم به سوي خود، مي
. رعاياي خويش داشته باشد؛ رفتاري كه توأم با لطف و مهرباني و در عين حال اقتدار باشد

                                                
 .339زوار، ص: اصغر سعيدي، تهران ، ترجمه عليايران امروز، )1362(ژان اوبن، . 1

2. Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, vol.2, p.201. 

 .5نشر تاريخ ايران، ص: ، تهراندستور االعقاب، )1376(ميرزا مهدي نواب طهراني، . 3

4. Travels in  Assyria, Media, and Persia, p.103. 

5. R. C. M, (1828), Journal of tour in Persia, London: Tower- hill, p.199. 
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هاي دولتشاه بوده است، وي با درك لزوم همبستگي مردم با منـافع   اين نوع رفتار از ويژگي
 .اسـت  بـرده  هاي دلسوزانه و پدرانه به كار مـي  فتار حقيقي و كوششخود در فرمانروايي، ر

او باعث شد تا كرمانشاه به يك منطقه حاصلخيز و رونق يافتـه تبـديل    ي مؤسسات خيريه
در عين حال، دولتشاه نفوذ و  1.كردند شود كه مردم آن در آسايش و وفور نعمت زندگي مي

ردم و ثبات وي در مسائل و مشاغل عمومي اعتبار خودش را مديون طرز برخورد وي با م
كـه مايـل بـه     دولتشاه در برخورد با بزهكاران سختگيري بسياري داشته و عالوه بر آن. بود

همـه   ،توانگري بوده به عمران و آبادي منطقه نيز عالقه بسياري داشـت و بـه همـين دليـل    
  2.نسبت به وي وفادار و فرمانبردار بودند

باشد؛ دولتشـاه در ايـن منطقـه     هاي وجود شهر آباد امنيت مي بدون شك يكي از الزمه
دگي خـود     توانسته بود امنيت الزم را براي اين كه مردم بتوانند به راحتي و آسودگي بـه زـن

 دسـتوراالعقاب در . ادامه دهند فراهم كند و اين خود از عوامل رونق اين شهر بـوده اسـت  
ئر در يكي از منازل تفنگي بر شاخه درختي آسايش آنچنان رسيد كه عابري زا« :آمده است

 دستور االعقابهرچند مثال  3».نهاد و فراموش كرده و در عود از عتبات به جاي خود ديد
آميز است ولي منظور وي از اين مثال وجود امنيت در اين منطقه بـوده كـه بـا     بسيار اغراق

  .تتوجه به پيشرفت كرمانشاه در اين دوره، يك امر الزم بوده اس
اقدامات عمراني دولتشاه نه تنها در كرمانشاه؛ بلكه در خوزستان و لرستان نيز گسترش 
يافته وي نسبت به آباداني اين مناطق اقدام كرده بود، البته در مقياس با مقر حكومتي خـود  

در لرستان تنها در دوره دولتشاه بوده كه توجه به آباداني واليات . كرمانشاه، كمتر بوده است
شد و در دوره ساير شاهزادگان قاجار كه در اين منطقه حكومت كردند بيشـتر بـه فكـر     مي
اي  ع خود بوده و براي رسيدن به مقصود خود تا حد امكان از اختالفات قومي و قبيلـه فمنا

دولتشاه براي رسيدگي به امور لرستان و خوزستان، بعضي از فصـول را   4.كردند استفاده مي
تـالش   5.برد در فصل زمستان كه در خوزستان بسر مي اند، بخصوصگذر در اين مناطق مي

                                                
1. Caravan Journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan, 

p.25. 
2. Travels in  Assyria, Media, and Persia, p.102. 

  .5، صدستور االعقاب. 3
 .209افالك، ص: ، خرم آبادعهد قاجار لرستان در، )1383(سعادت خودگو، . 4

، )ق1299تأسـيس تـا كودتـاي     از روزگار قاجار(تاريخ لرستان ، )1380(واليزاده معجزي، محمدرضا  .5
 .24ليال، ص: تهران
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 ـ   اش، موجب شده بود تـا لرسـتان   بسيار دولتشاه براي برقراري نظم در اياالت تحت سلطه
 در زمـان وي مـنظم و  ـ   برده اسـت  اي رنج مي هاي قومي و قبيله از مناطقي كه از درگيري

نظمـي گذشـته خـود     اين واليت به حالـت بـي   آرام باشد؛ ولي مجدداً بعد از مرگ دولتشاه
   1.بازگشت

بـه  . شـد  در دوره دولتشاه به منظور آسايش اهالي، از طبيبان آگاه و حاذق استفاده مـي 
آمدنـد؛   رفتند و يا بيماران به كرمانشاه مي اي كه در مواقع لزوم به شهرهاي مختلف مي گونه

كـوبي اهـالي    ين دولتشاه اقدام به آبلههمچن 2.ايشان حكيم كرمانشاهي بوده است ي از جمله
ود را بـه     آوانس مراديانكرمانشاه نمود و به اين منظور  كه اصالتاً اهل استانبول و ارمنـي ـب

كوبي علمي را فرا گرفته بـود و   عنوان مترجم در دستگاه خويش به خدمت گرفت، وي آبله
از خاندان دولتشاهي واكسـينه  شاهزاده زن و مرد  25آن را در كرمانشاه اجرا كرد؛ در ابتدا 

و كوبي به طريق جديـد اجـرا شـده اسـت      اين اولين شهر ايران بوده، كه در آن آبله 3.شدند
بعضي نيز معتقدند كه  4.تصويب كرد اميركبير كوبي عمومي را ميرزاتقي خان قانون آبله بعدها

 سواير صورت اين اقدام به ه 5.ميرزا اين اقدام را در تبريز انجام داده است اولين بار عباس
از تقدم و تأخر، از اقدامات مثبتي بوده است كه توسـط دولتشـاه انجـام شـد تـا مـردم در       

  . سالمتي به سر برند
هاي وسيع قـرار   كرمانشاه به عنوان يك منطقه مرزي كه در مجاورت يكي از امپراتوري

ريق خليج فـارس وارد  كاالهايي كه از ط. داشته، از لحاظ اقتصادي حائز اهميت بوده است
خانقين وارد كرمانشاه شده و از آنجا به ساير شهرهاي ايران  راهاند از  شده بغداد و بصره مي

 اهللا بيـت  همچنين اين شهر مرزي بواسـطه عبـور زوار عتبـات و حجـاج     6.شد فرستاده مي
طبعـاً   كردنـد  الحرام داراي اهميت اقتصادي بوده است زيرا مسافراني كه از آنجا عبـور مـي  

هزار نفـر در  100رقم زوار را در حدود  ؛عيسوي .كردند مقداري پول در اين شهر هزينه مي

                                                
علمي و فرهنگـي،  : ، ترجمه محمدحسين آريا، تهراننسفرنامه لرستان و خوزستا، )1371(بارون دوبد، . 1

 .426ص

 .531، ص1، جتاريخ مفصل كرمانشاهان. 2

 .532، ص1همان، ج. 3

 .324خوارزمي، ص: ، تهراناميركبير و ايران ،)1348(فريدون آدميت، . 4

 .200، صميرزا و فتحعليشاه عباس. 5

 .685، ص2، جايران و قضيه ايران. 6
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تواند رقم بااليي از مسافر در آن زمان براي يك شـهر مـرزي    سال تخمين زده است كه مي
   1.باشد

با روي كار آمدن دولتشاه، وضعيت اقتصادي كرمانشاه و غرب كشور نيز دچار تغييراتي 
ي عمران و آباداني مناطق تحت سلطه خود انجـام داد   الطبع اقداماتي كه وي در زمينهب. شد

از لحاظ اقتصادي نيز تأثيراتي را به همراه داشته است، ولي با فوت دولتشاه ايـن اقـدامات   
هـاي وي بـراي بازسـازي     ي عمادالدولـه تـالش   كه مجـدداً در دوره  دچار وقفه شد؛ تا اين

اي صنايع و دولتشاه با احي. يت تا حدودي رونق اقتصادي را بازگرداندكرمانشاه به اين وال
خصوص صنايع نظامي در اين شهر، موجب رونق اقتصادي اين شـهر  حرف در كرمانشاه و ب

منظور امور دفاعي پايه گذاري شده بود، ولي خود بـه عنـوان    صنايع نظامي گرچه به  2.شد
توانست توليد كافي براي رفع نياز ساير  كارخانه مياين  .هاي اقتصادي شهر بود يكي از پايه

  3.واليات را نيز داشته باشد
اقدام زيربنايي دولتشاه براي اقتصاد كرمانشاه ايجاد بازاري براي اين شهر بود، بـازاري  

هـاي مختلفـي    در زمان دولتشاه اين بازار از قسـمت . كه در اين دوره رونق بسياري داشت
ر كيفيت به حدي بود كه بهترين بازارهاي قاهره و دمشـق نيـز بـه    تشكيل شده بود و از نظ

4.اند مانند آن نبوده
هاي داير در اين شهر را شش هزار دكان  نيز تعداد دكان دستور االعقاب 

  5.داير نام برده است كه وجود آن نشان از رونق تجارت در اين شهر بوده است
ي در اين شهر براي ساخت لوازم مورد هاي عالوه بر ساخت وسايل نظامي، وجود كارگاه

ها عالوه بر توليـد لـوازم،    نياز اهالي و نياز همسايگان قابل توجه بوده است، در اين كارگاه
توليد فرش نيز در كرمانشاه . هاي كتاني و دستمال مرغوب به وفور رواج داشت توليد لباس

هـاي فـروش    وجود مغـازه . ستبه حدي بوده  كه با ميزان توليد تمام كشور برابري داشته ا
هم با كيفيت باال و تنوع مواد و تعـداد زيـاد در شـهر كرمانشـاه، از      آن ،غذا، ميوه و قنادي

وجـود ايـن    6.هاي اين شهر بوده كه توجه جهانگردان را به خود جلب كـرده اسـت   ويژگي

                                                
 .197گستره، ص: ، ترجمه يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران، )1369(چارلز عيسوي، . 1

 .301، ص3، جتاريخ مفصل كرمانشاهان. 2

3. Travels in  Assyria, Media, and Persia, p.110. 
4. Ibid. 

  .5، صدستور االعقاب. 5
6. Travels in  Assyria, Media, and Persia, p.110. 
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ايـن  توليد و فروش آنها بدون شك ناشي از وجود سيستم حكـومتي بـوده كـه از     ،ها مغازه
  . كرد ي الزم را براي اين اقدامات فراهم مي امور حمايت كرده و امنيت و زمينه

ي دولتشاه در غرب كشور بـه ويـژه در كرمانشـاه موجـب بسـط       وجود امنيت در دوره
داران بوده است تا به اين منطقه مهـاجرت   تجارت و آباداني و مشوقي براي تجار و سرمايه

 عـرب  تـاجر  اسـماعيل  سـيد . بوداندان سادات تاجر بغدادي خي اين تجار،  از جمله. كنند
 بـه  است داشته وجود بحث مورد زمان و عصر در و كرمانشاه در كه امتيازاتي بر بنا بغدادي

 ديار در را اي گسترده بازرگاني بساط كرده ورود كرمانشاه به خود پسران از تن چهار اتفاق
 از زمان آن در كه بغداد از خاندان اين تجارت هداير زودي به كه جايي تا گسترانيد، بيستون

 محسـوب  روسـيه  كاالهـاي  مهـم  انبار كه همدان تا ،بود مشرق و اروپا تجارتي مهم مراكز
 بـه  و ورزيده اشتغال تجارت امر به خاندان آن كسان و افراد تمام و گسترش يافت شد، مي

ن خانواده به حـدي شـهرت   اي. شدند سزا به ثروت و فراوان اموال و امالك صاحب تدريج
يافت كه در كرمانشاه در اوج احترام و از مصادر حل و عقد امـور اقتصـادي و تجـاري و    

هـاي   از خانـدان  1.رفـت  مورد توجه و وثوق مقامات دولتي ايران و عثماني بـه شـمار مـي   
بودنـد كـه   هاي انگليس  وكيل الدولهدودمان ديگري كه تجارت كرمانشاه را گسترش دادند، 

ه   عثماني به كرمانشاه مهاجرت كردند و با عناوين  از در نقـاط  وكيل السفاره و وكيـل الدوـل
دليل ثـروت زيـادي كـه     كردند و به حساس ايران جهت حفظ منافع بريتانيا انجام وظيفه مي

   2.داشتند باب مراوده و تجارت در كرمانشاه را باز كردند
ق اوليويـه، سـياح   1211برسـد، در  كه دولتشاه به حكومت در غرب ايـران   از آن پيش

خـان   قلـي  زمان با حكومـت مصـطفي   فرانسوي از كرمانشاه ديدن كرده است، اين واقعه هم
هايي بوده كه كرمانشاه تا حدودي آباد و امن بوده  دوره حكومت وي نيز از دوره. زنگنه بود

همـين زمـان    البتـه در  3.نفر برآورد كرده است 8000اوليويه جمعيت شهر را  حدود . است
نفـر   18000تـا   16000كنسول فرانسـه در بغـداد جمعيـت كرمانشـاه را      روسو) م1807(

  4.زند تخمين مي
                                                

فردوسـي،  : ، تهـران كليات آثار سيدعبدالكريم غيرت كرمانشاهي، )تا بي(هي، محمدسعيد غيرت كرمانشا. 1
 .17ـ23ص

 .825طاق بستان، ص: ، كرمانشاه2، جزندگان عرصه عشق، )1382(اردشير كشاورز، . 2

 .34صسفرنامه اوليويه، . 3

4. Travels in  Assyria, Media, and Persia, p.101. 
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رشـد سـريعي بـه خـود      ،اين شـهر  جمعيت با ورود دولتشاه به كرمانشاه روند افزايش 
علت اين امر نيز امنيت منطقه و توجه دولتشاه به عمران و بهبـود زنـدگي مـردم در    . گرفت
كـه   رسيدنفر  30000ق حدود 1231جمعيت كرمانشاه با ورود دولتشاه در . نطقه بوداين م

همـه فضـاهاي   كه  كه در گزارش باكينگهام آمده است چنان. تقريباً نصف جمعيت بغداد بود
همچنين تعداد جمعيت در دو سـال بعـد يعنـي     1.ها و ساكنان آن پر كرده است شهر را خانه

عالوه بر اقدامات عمرانـي   2.خانوار تخمين زده شد 15000ق توسط كرپورتر حدود 1233
كه دولتشاه در اين شهر انجام داد، عامل ديگري نيز جذب جمعيت به اين منطقـه را همـوار   

قم و  ،جمله اصفهان، كاشان هاي متعدد در مناطق ديگر از كرد و آن وجود قحطي و بيماري
براي بـه دسـت آوردن غـالت و     ،ناطقنواحي ديگر ايران بود كه جمعيت بسياري از اين م

   3.ارزاق به اين منطقه مهاجرت كردند
ي جانشينان دولتشاه وضعيت اجتمـاعي منـاطق غربـي ايـران بـا دوره خـود        در دوره

شـهر بـه حـدي بـوده كـه يكـي از        ي اين تغييـر چهـره  . هايي اساسي دارد دولتشاه تفاوت
شـهر  «: كنـد  گونه بيان مي شهر را اين م وضعيت1824جهانگردان در بازديد از كرمانشاه در 

ها تنگ و بـازار   اي كثيف در آن جاري است، كوچه چيزي ندارد كه به تعريف آيد، رودخانه
هاي بافت زنان دهات كردسـتان   فرش ،بزرگترين صادرات و متاع بازار... ها بسته و آلوده 

ي كـه در كرمانشـاه   پس از چهار سال از مرگ دولتشاه تعـداد افسـران اروپـاي    4».باشد مي
اند به سه نفر كاهش يافته بود و اين سه نفر نيز به دليل نداشـتن حقـوق دوره دولتشـاه     بوده

از مرگ دولتشاه بـه   پساكثر افسران حاضر در كرمانشاه  5.اند تصميم به ترك خدمت داشته
    6.اند م همين قصد را داشته1824هندوستان رفته و سه نفر باقي مانده نيز، در سال

ه كـارگزاران    با آغاز دوره وزارت حاج ميرزا آقاسي و واگذاري حكومت اين منطقه ـب
روند عقب افتادگي كرمانشاه و ويران شدن آنچه توسط دولتشاه ايجاد شده بود سرعت  ،وي

بيشتري به خود گرفت، و اين واليت به يك واليت ويران با تجـارت كـم تبـديل شـد كـه      
در همـين دوره   دسـتور االعقـاب   7.و آمد زوار بوده اسـت تجارت آن تنها محدود به رفت 

  :كند گونه توصيف مي وضعيت كرمانشاه را اين

                                                
1. Ibid. 
2. Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia, vol.2, p.202. 
3. Ibid, vol.2, p.195. 

4.  Journal of tour in Persia, p.217. 
5. Ibid, p.199. 

6. Personal narrative of a journey from india to England, vol.2, p.20. 

  .196خوارزمي، ص: تهران. نورصادقي ينحس ترجمه ،3ج فالندن، اوژن سفرنامه ،)2536(اوژن فالندن، . 7
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  پس از دوران دولتشه يكي بگذر به كرمانشه        چنان بيني مداين را كه بي نوشيروانستي
كوتـاهي   فرصـت وجود كارگزاراني كه تنها به فكر چپاول منطقـه و اسـتفاده بيشـتر از    

شده است تا فكري براي آباداني  كه به حكومت يك منطقه رسيده بودند، موجب مياند  بوده
در اواخر دوره . براي درآمد بيشتر خود استفاده كنند موقعيت به دست آمدهمنطقه نكرده از 

كرمانشاه با آن حصار و باروي معروف خود تبديل بـه  . تر شد محمدشاه، اين وضعيت وخيم
همزمان با اين ويراني، ركـود اقتصـادي   . ا ديوارهاي خراب شديك شهر باز و بدون بارو ب

توان به دليل ظلم جانشينان دولتشاه و  شديدي هم در كرمانشاه گسترش يافت كه آن را مي
توجه ايشان به منافع خود دانست؛ وسعت ركود اقتصادي به حدي بوده است كه حتي نـود  

منيت، مردم در وحشت و نگرانـي بـه سـر    درصد بازار كرمانشاه بسته شده و در اثر فقدان ا
چنين ملكـي وسـيع و   «: نيز شاهدي بر اين ماجراست دستور االعقابي  نوشته 1.اند برده مي

عريض و معمور را چنان از حيز انتفاع بيانداختند كه دهات معظم را به دراهم معدود دهنـد  
ه علـت تـواري و فـرار    عابرين و متمردين را گذشته از بيم سارقين ب. خريدار يافت نيست

قصور مذهب به سـيم و زر و منـاظر   . الدواب متعذر است اهل سوق و بازاري قوت و عليق
   2.»مطرّر به طالي اذفر كه آثار ابناي ملوك و واليت آن شهر بود، خراب و باير است

همچنين در طول دوره مرگ دولتشاه تا روي كار آمـدن عمـاد الدولـه، وجـود باليـاي      
هاي واگيردار در چنـد مرحلـه موجـب وارد آمـدن      ده در اين منطقه و بيماريطبيعي گستر

  3.خسارات بسيار به اين منطقه شد كه در ويراني منطقه و مهاجرت مردم مؤثر بوده است
در دوره  بستان السـياحه اي بوده كه مؤلف  تغييرات عمراني و جمعيتي كرمانشاه به گونه

اليام شهر كرمانشاهان، شهر وسط بـوده و بـه مـرور    قديم ا«: نگارد ناصري در شرح آن مي
الجمله معمور گشـت و در زمـان    ايام روي به خرابي نموده و در ايام دولت امراي زنگنه في

ميرزا دولتشاه كثرت عمارات آنجا از كثرت بـالد ايـران گذشـت و بعـد از      علي دولت محمد
: نويسـد  در ايـن بـاره مـي    نيـز  دسـتور االعقـاب   4».فوت آن شاهزاده رو به خرابي نهـاد 

دارالدوله كرمانشاهان شهري بود مشحون به ده هزار خانه مسكون، شش هزار دكان دايـر،  «
  5.»بايد خانات و حمام و مساجد و مدارس را بر اين قياس مي

                                                
1. Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan, 
pp.23-25.   

 .5ص دستور االعقاب،. 2

 .492سنايي، ص: ، تهرانبستان السياحه، )تا بي(العابدين شيرواني،  حاج زين .3

 .همان. 4

 .5ص ،دستور االعقاب. 5
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  نتيجه

ي  ميـرزا بـر سـر مسـأله     دهد كه رقابت دولتشـاه بـا عبـاس    هاي اين تحقيق نشان مي يافته
هرچند كه اختالفـات  . اي سياسي و اجتماعي مختلفي به دنبال داشته استوليعهدي پيامده

سياسي ممكن بود كشور را به هرج و مرج بكشاند اما تأثير مثبتي از لحـاظ اجتمـاعي بـر    
جملـه نتـايج سياسـي ايـن      داشته است، از در بر كرمانشاه به عنوان مقر حكومتي دولتشاه
توانسته تغييرات بسـياري در آرايـش    است كه مي  اختالف، نزديكي دولتشاه به روسيه بوده

توجهي از جانب دولـت روسـيه ايـن موضـوع برطـرف       سياسي كشور داشته باشد كه با كم
نمايـد كـه بـه     ميرزا اقدام به انجام اصالحات نظامي مي دولتشاه در رقابت با عباس. شود مي

قشون و وسايل نظامي وي  گيرد تا همين منظور چند تن از افسران اروپايي را به خدمت مي
همچنين در ادامه اين رقابت، دولتشاه در كرمانشاه اقـدام بـه انجـام امـور     . را نوسازي كنند

نمايد؛ شرط اول اين اقدامات، امنيت بوده است كـه   عمراني و رسيدگي به آباداني منطقه مي
نها در كرمانشاه اقدامات عمراني دولتشاه نه ت. دولتشاه نسبت به آن بسيار توجه داشته است

  .ويژه در لرستان و خوزستان نيز مشهود بوده است بلكه در منطقه غرب كشور به
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  و مĤخذ منابعفهرست 

  
  :ها و مقاالت ـ كتاب

: رضواني، تهران محمداسماعيل تصحيح ،3ج ،ناصري منتظم تاريخ ،)1367( ،محمدحسن السلطنه، ـ اعتماد
   .كتاب دنياي

  .توس: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانميرزاتقي خان امير كبير، )1355( ،تياني، عباسـ اقبال آش
  . زوار: ، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهرانايران امروز، )1362(ـ اوبن، ژان، 

  .اطالعات: ، ترجمه محمدطاهرميرزا، تصحيح غالمرضا ورهرام، تهرانسفرنامه اوليويه، )1371(ـ اوليويه، 
  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران ،)1348(ون، ـ آدميت، فريد

   .دهخدا: گودرزى، تهران شاپور  ، ترجمهسفرنامه پاتينجر، )1384(ـ پاتينجر، هنرى، 
  .نشر تاريخ ايران: ، ترجمه صفيه روحي، تهرانميرزا و فتحعليشاه عباس، )1376(ـ پاكروان، امينه، 

، ترجمه ماني صالحي عالمه، اطرات هيئت اعزامي به ايرانروزنامه سفر خ، )1386(ـ جونز، سرهاردفورد، 
  .ثالث: تهران

مجلـس شـوراي   : ، تصحيح ناصرافشار، تهـران 2، جتاريخ ذوالقرنين، )1380(اهللا،  شيرازي، فضل ـ خاوري
  .اسالمي

  .افالك: ، خرم آبادعهد قاجار لرستان در، )1383(ـ خودگو، سعادت، 
  .كتب ايران: ، ترجمه جواد محبي، تهران2، جمه دروويلسفرنا، )1348(ـ دروويل، گاسپار، 

  .شباويز: ، تهران مقدم اعتماد ، ترجمه منوچهر4، جسفرنامه دروويل، )1370(، ـ ــــــــــــ 
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمه محمدحسين آريا، تهرانسفرنامه لرستان و خوزستان، )1371(ـ دوبد، بارون، 

بنياد فرهنگ : ، ترجمه عليقلي اعتماد مقدم، تهرانافرت در ارمنستان و ايرانمس، )1347(امده،  .ـ ژوبر، پ
  .ايران

  .افسون: گيالنى، تهران داعى فخر سيدمحمدتقى  ، ترجمه2، جتاريخ ايران، )1380(  ، سرپرسى، ـ سايكس
فـر،   جمشـيدكيان  كوشـش ، به 1ج ناسخ التوارخ تاريخ قاجاريه،، )1377(ـ سپهر، محمدتقي لسان الملك، 

  .اساطير: تهران
  .سها: ، تهران3، 1، جتاريخ مفصل كرمانشاهان، )1373(ـ سلطاني، محمدعلي، 

  .سنايي: ، تهرانبستان السياحه، )تا بي(ـ شيرواني، حاج زين العابدين، 
 بنيـاد : تهـران ، قاجاريـه  دوره در تـاريخي  قراردادهـاي  و معاهدات ،)1373(مجد، غالمرضا،  ـ طباطبائي

  .افشار حمودم موقوفات
  .بابك: ، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ عضدي، )2535(ـ عضدالدوله، احمدميرزا، 

  .گستره: ترجمه يعقوب آژند، تهران، تاريخ اقتصادي ايران، )1369(ـ عيسوي، چارلز، 
  .فردوسي :، تهرانكليات آثار سيد عبد الكريم غيرت كرمانشاهي، )تا بي(ـ غيرت كرمانشاهي، محمدسعيد، 

  .خوارزمي: ترجمه حسين نورصادقي، تهرانسفر نامه اوژن فالندن، ، )2536(ـ فالندن، اوژن، 
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 131  ميرزا عباس و دولتشاه ميرزا محمدعلي رقابت اجتماعي و سياسي پيامدهاي

 كمبـريج،  ايـران  تـاريخ  مجموعه :در ،قاجار و افشار، زند دوره ايران تاريخ ،)1387( زاده، كاظم ـ فيروز،
  .جامي: تهران فر، ثاقب مرتضي  آوري، ترجمه پيتر سرپرستي

 »روسيه و انگليس و مسئله جانشـيني شـاه در ايـران صـدرِ قاجـار،     «، )1389(، عباس، ـ قديمي قيداري
  .125-150؛ ص44، ش11س، فصلنامه تاريخ روابط خارجي

هاي روزانه سرجان كمبل نماينده انگليس در دربار ايـران   يادداشت ؛دو سال آخر، )تا بي(ـ كمبل، سرجان، 
  .دانشگاه تهران :ابراهيم تيموري، تهران به كوشش ،34-1833

علمـي و  : ، ترجمه غالمعلي وحيدمازندراني، تهـران 2، 1ج. ايران و قضيه ايران، )1360( .ن ـ كرزن، جرج
  .فرهنگي

  .طاق بستان: ، كرمانشاه2، جزندگان عرصه عشق، )1382(ـ كشاورز، اردشير، 
ـ 2، جمأموريت ژنرال گاردان در ايران، )1362(دو،  ـ گاردان، كنت آلفرد ه عبـاس اقبـال آشـتياني،    ، ترجم

  .سپهر: تهـران
  .مركز: وند، تهران ، ترجمه مجيد جليلسفرنامه گروته، )1369(ـ گروته، هوگو، 

  .اقبال: ، تهران1، تاريخ روابط ايران و انگليس، ج)1344(ـ محمود، محمود، 
  .زوار: ، تهران1ج ،شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي اداري دوره قاجاريه، )1343(ـ مستوفي، عبداهللا، 

 نشـر  مركـز : تهـران  خـادم،  محسن ترجمه ،1780ـ1828 روس و ايران روابط ،)1382( اتكين، ـ موريل
  .دانشگاهي

  .توس: ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران)سفر دوم( سفرنامه جيمز موريه، )1386(ـ موريه، جيمز مستو، 
  .سينا: ، تهران2، 1، جدر دوره معاصرتاريخ اجتماعي و سياسي ايران ، )1344(ـ نفيسي، سعيد، 

  .نشر تاريخ ايران: ، تهراندستور االعقاب، )1376(ـ نواب طهراني، ميرزا مهدي، 
: ، تهران)ق1299گار قاجارازتأسيس تا كودتاي روز(تاريخ لرستان ، )1380(ـ واليزاده معجزي، محمدرضا، 

  .ليال
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