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 يمعصومه جبار

  يران اسالميخ ايكارشناس ارشد تار
 

 مقدمه
به . زاده شد) م 1850/ق. ه1266( السلطان، چهارمين فرزند ناصرالدين شاه، به سال ميرزا ملقب به ظل مسعود

السلطنه از طايفه قاجار  السلطان، عفت مادر ظل. رفت شمار مي سبب مرگ برادران بزرگتر، فرزند ارشد شاه به
السلطان  او سه سال از ظل. رو ناصرالدين شاه فرزند ديگرش مظفرالدين ميرزا را به وليعهدي برگزيد نبود، از اين

پس از آن . ومت مازندران فرستاده شدكالسلطنه در يازده سالگي به ح با لقب يمين ميرزا مسعود. تر بودكوچك
تا 1291(ه آخرين بار از كومت اصفهان منصوب شد كومت فارس و سه بار نيز به حكسه بار به ح

دراين مدت به طور مستمر و . سال به طول انجاميد34مراني او بر اصفهان كح) م1907تا1873/ق. ه1325
حدود هفده ايالت و ) م1887/ق. ه 1305(ه تا سال كشد به طوري  ه ميدر حوزه فرمانفرمايي او افزوهرساله ب

قدرت روزافزون . رمانشاه را زير فرمان خود داشتكشور از فارس تا يزد و نيز كجنوب و غرب  كتقريباً تمامي خا
 1305ه در سال كبه طوري . رده بود ناصرالدين شاه را به وحشت انداختكه برپا كو ارتش نيرومندي 

ومت يزد سپس كاما پس از مدتي توانست ح. مراني بر تمام واليات جز اصفهان معزول شدكم از ح1887/ق. ه
ه خود را كالسلطان ابتدا به مقام وليعهدي چشم دوخته بود چرا    ظل. محالت و گلپايگان را دوباره به دست آورد

ها به نتيجه نرسيد درپي دستيابي به مقام  وقتي اين تالش. دانست متر نميكش، مظفرالدين ميرزا، ماريباز برادر 
ن شاه صفحه يبا قتل ناصرالد. ام ماندكوشش نيز ناكه اين كامران ميرزا برآمد كوزارت جنگ به جاي برادرش 

  . ران گشوده شديخ ايتار در يگريد
 

 )م1850- 1860/ ق . ه 1266- 1277(ه ياول يها تا آغاز حكومت يالسلطان از كودك ظل
م و روز دهم 1850ه سال يق، مصادف با پنجم ژانو.هـ  1266ستم صفر سال يدر روز شنبه، بمسعود ميرزا 

ن شاه يپس از چهار فرزند ناصرالد يو. ا آمديبه دنن شاه قاجار، يش، در اندرون قصر ناصرالد.هـ  1229ماه  يد
نام كلثوم  به يزيكن... «مادر او . شد يمحسوب م ين فرزند ويا رفته بودند، بزرگترياز دن يكودك يكه در ابتدا
  )478:1390، يموريت( 1. »شاه بود  نيناصرالد يا غهين همسر صيخانم كه اول

 
رزا يمادر مسعود م. رزايرزا و محمدقاسم مين ميالد نيرزا، معيمحمودم: ا رفته عبارت بودند ازين سه فرزند از دنيا

رزا يش خدمت بهمن ميك، غالم و پيب يدختر رضاقل. السلطنه لقب گرفت عفت الدوله و سپس كه بعدها عفت
ن شاه بود كه در يناصرالد يا غهيو ازجمله زنان ص) محمدشاه يانيالسلطنه برادر اع بيرزا نايپسر چهارم عباس م(
  .ش درآورديخود، او را به ازدواج خو يعهديول
 

ن عدم عالقه شاه به يبودن مادر و همچن ير عقديقاجار و غ ياز خاندان پادشاه يچون نداشتن تبار يعوامل
وب يو مع يتعهديش به مقام واليرساندن فرزند خو ياو برا يا احتماالً ناكاميالدوله  الدوله، عدم تالش عفت عفت



و پسر . ده نشوديبرگز يعهديول يرزا برايم رزا، سبب شد شاهزاده مسعوديچشم چپ مسعود م) لوچ بودن(بودن 
. ده شديبرگز يتعهديز كوچكتر بود، به سمت واليالسلطان ن رزا، كه سه سال از ظلين ميشاه، مظفرالددوم 

م نوشته است 1893/ق.هـ 1310محرم سال 19اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود در روز شنبه 
  2 .»شب باشد از وبا فوت شدنديالسلطان با دو خواجه شب جمعه كه پر السلطنه مادر ظل عفت«
 

 يخ مسعودياما او در كتاب تار. ستيدردست ن يالسلطان اطالع چندان رزا ظليمسعود م يدوران زندگ ياز ابتدا
شاهزاده . كرد يم يبه همراه برادر و مادر خود در عمارت انارستان زندگ ياو در دوران كودك...«: نوشته است كه

ن يمعلم. مشغول شد يو فارس يزبان عرب يريمحمود به فراگ رزايد در نزد ميل رسيكه به سن تحص يهنگام
و  يفرانسو 3 را نزد بهلر ياضير. بودند يرزا هارطون ارمنيعقوب و سپس ميرزا يزبان فرانسه او ابتدا م

آورد  يامتحان به عمل م يدوبار از دروس فوق از و يرزا آقاخان اعتمادالدوله ماهيم. پ آموختيذوالفقارخان سرت
بردند و عصر  يها ما را به مدرسه م م كه صبحيمان، آغا فرخ، آغا نظر، داشتيغاسلآ يها و سه خواجه به نام

م و شركت در يرفت يران ميالق شمييرا به  يل هم چند ماهيام تحصيهر ساله پس از اتمام ا. دادند يمراجعت م
. كرد يرزا را پر ميمسعود م يدوران كودك يگر از زندگيد يا بود، گوشه ياد كه از سنن درباريو اع يمراسم رسم

  4 .»...ده شد  ادامه داشتيكه او به حكومت مازندران و استرآباد برگز ين برنامه تا هنگاميا

  

 
  السلطان ظل

  



  
 )م1860-  1873/ ق . ه1277-1291(رزا از مازندران تا اصفهان يمسعود م يها حكومت

افت و در يالدوله  نيمين سال لقب ينكه درهميگذشت، تا ا يم به آرام1860/ق.هـ 1277شاهزاده تا سال  يزندگ
آرا، به حكومت مازندران،  ملك يلخانيرزا ايومرث ميك يحاج يجا به يسالگ11ن سال در يالحجه هم يذ

  5 .دياسترآباد، تركمن صحرا، سمنان و دامغان منصوب گرد
 

روز، 15 يشاهزاده و همراهان ط. است يع آن، سرگذشت مسعوديت و وقاين مأموريشرح ا ين منبع برايبهتر
وزارت مسعود . و همراهانش به عمل آمد ياز و يانياستقبال شا. شدند يآباد وارد سار يروزكوه و عليق فيازطر

 ياش با هللا حاج غالم عل يخان افشار ملقب به بهاءالملك و سرپرست يمصطف  ي ت به عهدهين مأموريرزا درايم
كردم به  يمه و دارالقضاوه جلوس مسه روز به دارالحكو يا هفته يدر طول اقامت در سار«. بود يخان دنبل

پرداختم و از علما و صاحب  يم يخان بهاءالملك به رتق و فتق حكومت يرزا مصطفير خودم ميدستورالعمل وز
شبها در خانه خودم كه اندرون بود با . شدند يم يد كرده و به من معرفيد و بازدير بلد ديو مشاه يمنصبان نظام

ر يع كارها با بهاءالملك وزيجم. من يمن و حكمران يب زندگانين بود ترتيكردم ا يم يه زندگانيخاله ودده و دا
  6 .»خواندم يم يالرسم مختصر درس يهم عل يبود گاهگاه

 
) ريوز(الملك  خان بهاء يرزا مصطفيم: كردند يم ين سفر شاهزاده را همراهيا حكومت مازندران كه در ياعضا

رزا يم) خواجه(آقا مبارك و آقا محبوب ) يخواجه باش(آقا حسن ) شكاريپ( يباش ـَلهل يخان دنبل يحاج غالمعل
 150معلم زبان فرانسه و فرمانده ( يباش يكچيخان قاجار دولو كش يمحمدعل) يم باشيحك( يآباد يعل يرضا
) ريدار، پسر عم وز صندوق(خان افشار  يمهد) ناظر( يزيخان تبر يمهد) رآخوريام(خان قاجار  يمهد) غالم

  7 ).يمالباش(دمحمد يآقا س) يفراشباش( يخان مازندران ميمحمدابراه) مهردار(رزا يشاهزاده اسكندر م
 
 زان مواجبيم
. پنج هزار تومان بود ست و يد بيگرد يالدوله پرداخت م نيميرزا يدولت به مسعود م يكه از سو يزان مواجبيم
 صديس يره فقط ماهيلباس و غ يكرد، حت يتدارك متمام لوازمات من را او . ر بودين مواجب با وزيار اياخت«

  8 .»داد ين پول را به من ميتومان از ا
 

ن اسفار يصدتومان اسب و پول درايس يعالوه هرماه«. افتي يش ميتومان به طرق مختلف افزا صدين سيگرچه ا
مازندران  ام توقف و حكومت شاهزاده را دريا…ر من آمديگ يليخصوص در استرآباد و گرگان خ و منازل به

اسب ... خواستم و طالب بودم ين سن، من ميكه درا يزيآن چ«. به حساب آورد يو شاد يام شادكاميا يستيبا
مقام  يلينبودن در مطالب خ  و مسئول يو جوان يپسر شاه: مينجا بگويد ايمن با... خوب، تفنگ خوب و شكار

نداشتم و به قول عوام،  يا و غصه ياليا خي وجه زحمت چيت نداشتم، به هيوجه مسئول چيبه ه...است يخوش
به ... دادند يبودند و مرا چندان فشار نم يمن هم مردمان كم آزار ـَلهل ر وينبودم، وز يچ كرباسيسروته ه

  9 .»نداشتم يت دولتيوجه مسئول چيه
 



در امور، غفلت از وضع مردم، عالقه  يتيمسئول ي، بييجو ها ازجمله تنعم يژگياز و يت برخين مأموريدر اول
هـ 1277ب سال انتصاب او به حكومت مازندران سال يترت نيبد. ديت گرديالعاده به شكار در او تقو فوق

  .م بود1862/ق.هـ1279م و اتمام آن درسال 1860/ق.
 

 اول دور) م1862- 1865/ق.هـ 1279-1282(حكومت فارس 
 يخان اعتضادالدوله مسم مانيسل يت مازندران به تهران بازگشت و ازسويالدوله پس از مأمور نيميرزا يم مسعود
و . و همراهان مورد استقبال قرار گرفت) ايمهد عل ين شاه و برادر تنيناصرالد يخان دائ پسر قاسم(رخان يبه ش

ر از يركبين به او بشارت ازدواج با دختر اميهمچن. ا از موضوع حكومت فارس مطلع شديدر مالقات با مهد عل
ًفارس انتخاب  يمراسم عقد به فرمانفرمائ يشاهزاده پس از برگزار. ابالغ شد شاه يالدوله خواهر تن بطن عزه

  .ديگرد
 

كه اكنون شاهزاده . بود) دولتشاه يرزايم يفرزند محمدعل(رزا يدالدوله، طهماسب ميفارس مو يحاكم قبل
رالدوله و يخان ظه ت ابتدا محمدناصرين مأموريا در. دار شده بود حكومت فارس را عهده يو يجا الدوله به نيمي

شاه  نيزمان ناصرالد شاهزاده در. دار بودند سال وزارت او را عهده كيالدوله هركدام به مدت  رزا محمد قواميبعد م
م در 1862/ق.هـ 1279 الحجه سال يذ 6ت فارس در روز ين مأموريب اولين ترتيو بد. سه سفر حاكم فارس شد

   10 .ديآغاز گرد يسالگ13
 
امروز ... م ويا حاال ما بزرگ شده. به سفر مازندران ندارد ين سفرمان شباهتيا. ميشد يما به طرف فارس راه«

 11. »مييان بود، ما فرمانفرماين كيتخت سالطيفارس را كه پا يع و طوالنيمملكت وس
) ريوز(رالدوله يحاج محمد ناصرخان ظه: ن قرار استيت فارس بدين مأموريرزا در اوليمسعود م يحكومت ياعضا

جان محمدخان ) ناظر(خان  ميابراه) رآخوريم(خان يمحمدعل) يباش  ـَلهل(خان قاجار  مانيحاج سل
خدمت شيآجودان و پ(خان  يفات مصطفيس تشريرئ) يباش يك آقاسيشيا(نورمحمدخان ) يباش يكچيكش(

  ).حضورم
 

) اصفهان يلومتريك 70(خورت  شاهزاده و همراهان در محل مورچه يهفته از شروع سفر اردوپس از حدود دو 
ن ياصفهان، سلطان حس يكيان و اشراف استقبال شد و در نزدياز اع ير اصفهان با جمعيرزا نصراهللا وزيم يازسو

ك هفته طول يامت در اصفهان اق. حاكم اصفهان به استقبال آمد) شاهزاده يو تن يانيبرادر اع(الدوله  رزا جالليم
ارت حضرت شاهرضا، شاهزاده و همراهان به يپس از ز. ديرس) شهرضا(شاهزاده به قمشه  ياز آنجا اردو. ديكش

مورد  ييل قشقايرم رفت و در سرحد فارس توسط ايبه حنّا و سم ييقشقا يلخانيخان، ا يدعوت محمدقل
  12 .راز شدنديم وارد ش1862/ق.هـ 1279الحجه  يقرار گرفت و باالخره شاهزاده و همراهان در اواخر ذ ييرايپذ
 

دست آورده بود، خواستار  به يرازيالملك ش قوام يكه از حاج يرزا با اطالعاتيراز، مسعود ميپس از ورود به ش
 .خود شد يت ماليمشخص شدن وضع

اند،  ام رفته  ـَلهلخان  يغالمعل يرم و حاجيخان بهاءالملك وز يقل يه مصطفك يغام دادم، از روزيوهللا پ ريوز يبرا«
هزارتومان دخل حكومت  صديس... ام تا به امروز، به قرب چهل و پنجاه روز است كه من تماماً به مردم انعام داده

پس من ! استكه دولت به شما نداده  نها رايمن است، ا يهزارتومان مواجب شخص فارس است به قرب شصت



 يآنها به كل... ين حرف حسابيغام و ازاين پيست؟ ازايف من چيد شود؟ و تكليام و گذران من از كجا با چكاره
قرار گذاشتند با كمال تملق و عجز » رود ير به خرج من نميده بودند كه تشر و تزويده و خوب فهميمنقلب گرد

هرماه به من  ي صدتومان، در غُرّهيتومان در عوض س هزار ود يك درجه من را آزاد بگذارند و ماهياوالً تا : كه
  .ن دوهزارتومان را هم از من نخواهنديبدهند و جمع و خرج ا

 
. نكنم يچ اظهاريه يحكومت رهيره و غيگر از بابت مواجب و غيكه من د يك شرطيمن در خرج آزاد باشم با «

كرده،  ياحكامات، تأمل يمهركردن ارقام حكام، امضاء گذاشتن بعض: مطالب مهم يمن هم قبول كردم اما در بعض
الزم است و سكوت من شرط  است از آن راه و آن مهر  ين كارها قدريمن درا يدند كه رضايفهم يچون م يگاه

 13 .»گرفتند يكرده، آن حكم و آن سند و آن امضاء را از من م يراض يميز با مختصر تقديهم، من را ن
رزا يرالدوله، ميظه يجا مان خان از طرف دربار احضار شدند و بهيرالدوله و حاج سليظه يك سال حاجيپس از 

  14 .راز شديم وارد ش1863/ق.هـ 1280القعده سال  ير در ذيعنوان وز به) يفراهان( يانيالدوله آشت محمد قوام
 
كه از وزارت او گذشت مردم  يمتفرعن و بدزبان بود و چندماه يالسلطان مرد شكار ظليالدوله پ قوام رزا محمديم
ن يا ي از علل عمده يكي. در شهر برپا شد يمياو به ستوه آمدند و شورش عظ ييراز از سوء سلوك و تندخويش
ن السلطان در آ ظل. ها بود يالملك ها و قوام يقشقائ ي ن خانوادهيالدوله در حفظ موازنه ب ر قواميشامد عدم تدبيپ

. ر خاموش كردينداشت آتش فتنه را با سرپنجه تدب يات كافيبوده و تجرب ين جوانينكه در سنيخ باوجود ايتار
الدوله را از  السلطان و قوام رزا محمدخان سپهساالر اعظم، ظليم م1865/ق.هـ 1282بعد باالخره به سال  يچند

  15 .س شدالسلطنه مأمور فار رزا حساميفارس احضار كرد و سلطان مراد م
 

 دور اول و دور دوم) م1866- 1868/ق. ه1283-1285(حكومت اصفهان 
 يبرا... ما برپا شد يعروس«. الملوك برپا شد او با همدم يرزا به تهران آمد مراسم عروسيپس از آنكه مسعود م

 .»خواهند كرد يپسر بزرگ پادشاه معلوم است به چه درجه با شكوه عروس
ا كه ين مراسم در منزل مهد عليعهده داشت و بخش عمده ا به) رخانيش(را اعتضادالدوله  ين عروسيت ايمسئول

، شاهزاده تازه داماد در سن يبعد از اتمام عروس. دياو بود، برگزار گرد يها ن مراسم به جهت دوتن از نوادهيا
راصالن خان يزمان به امن يشاهزاده درا يشكاريوزارت و پ. ن بار به حكومت اصفهان رفتياول يبرا يسالگ17

سه فارس و يشاهزاده ضمن مقا. ديشاه كه درواقع حاكم اصفهان بود، واگذار گرد نيناصرالد ييمجدالدوله دا
 : ديگو ياصفهان م

  »يائيدم همه زاهد ريچو به صومعه رس  دميبه قمارخانه رفتم همه پاك باز د«
 

 ياديز يها و حجةاالسالم ياديز يها اهللا تيقبةاالسالم، آم است كه ملقب بود به ياصفهان امروز، بلخ قد«قتاً يحق
  16. »ن خاك پاك جمعنديبس است درا يمياقل يك برايكه هر 

 
. »السلطنه طرف پدر تاجدارم ملقب شد به كوكب از«ا آمد يرزا به دنين فرزند مسعود مين سفر بود كه اوليا در

د، به يگرد ياو و همسرش محسوب م يرش كه دائيدوله وزراصالن خان، مجداليرزا با اميآرام آرام روابط مسعود م
ما  زن و بچه. ميم و با هم ناهار نخوريچ شب نشد كه با هم شام نخوريچ روز و هيماه تمام، ه تا نه«هم خورد 

الحكومه، وضع مجدالدوله را از مداخله به  حق ي آنكه من مطالبه يجا باهم، شام و ناهار ما با هم، حت كيدر



م در دو پوست، او هم شهداهللا، يك مغز بوديكردم،  ينه  رهيره و غيداد و غ يخودم كه دولت م يمواجب شخص
  17 .»دمياز او د ييصالح خود را در جدا... چند يبه جهات. قه نداشتيراه از من مضا چيدر ه

 
شاهزاده هنوز چهار . او مورد قبول قرار گرفت ياز شاه تقاضا نمود و تقاضا ا احضار خود راين توسط مهد عليبنابرا

مسعود . افتيان ين دوره حكومتش در اصفهان پايد و اوليفصل اصفهان را تجربه نكرده بود كه عازم تهران گرد
د و يد ه رفت و طبق معموليرزا پس از احضار به تهران، مانند دو سفر قبل، پس از ورود به عمارت نظاميم

م حكومت اصفهان را به او 1867 /ق.هـ 1284گر در سال يشد و بار د يپنجاه روز ط. ديدها شروع گرديبازد
فرزند حاج (، يرازيوان شيخان صاحب د يرزا فتحعليعهده م او به يشكارين سفر وزارت و پيواگذار كردند درا

  18 .محول شد) يرازيالملك ش قوام
 

دش ير جديهمان او و وزيم، ميد به در حضرت عبدالعظيعنوان بدرقه حاكم جد بهان يطبق معمول شاه و دربار
ق حوض يپس از آن، آنها ازطر. را برعهده داشت ين مهمانيا يو برگزار ييرايت پذيوان مسئوليصاحبد. شدند

به ) س(ارت حضرت معصومه يكوتاه در قم و ز يقم حركت كردند و پس از توقف يسو سلطان و كنار گرد به
ر يوز يپس از بهبود. ديك روز طول كشيست و يام توقف در كاشان بيمار شد اير بيدر كاشان وز. دنديكاشان رس

  .ديارت مرقد امام هشتم عازم خراسان گرديعنوان ز ام بوده كه شاه بهين اياصفهان آمدند، درا يسو به يهمگ
 

رود  ندهياش موسوم به اكبرآباد در كنار زا يالقييشتر وقت شاهزاده به اقامت در شكارگاه عمارت يدر اصفهان ب
 يها ن ساختمانيا آمد و همچنيدن السلطنه به نام شوكت ن فرزند او بهيت بود كه دومين مأموريدرهم. گذشت يم

ع مهم ياز وقا. م خراب كردند1868/ق.هـ 1285رش به سال يدان شاه اصفهان را به امر شاهزاده و وزيوسط م
العلماء  دمحمد، سلطانيرزا سين برادر ميرمحمدحسيو م يخ محمدباقر مسجد شاهيش اختالف حاج«ام ين ايا

به جان ) مسجد شاه و مسجد جامع( يقدرت و دو مركز روحان ي امام جمعه اصفهان است و طرفداران دو عاصمه
  19 ».كند يام ميخ محمدباقر قيت شيان به حماين ميالسلطان درا افتند و ظل يهم م

 
شاهزاده از مشهد به  يو تن يانيالدوله برادر اع رزا جاللين مين واقعه، خبر فوت سلطان حسيپس ازا يروز چند

اده از حد مهموم و مغموم است ينكه شاهزاده حكمران از فوت برادر زيز ايوان به دستاويو صاحبد. دياصفهان رس
ر مركز به تهران رفت و شاهزاده به دستو. احضار او را كرد ياز دولت تقاضا. اج به مسافرت دارديو احت
  20 .م مستقالً حاكم اصفهان شد1869/ق.هـ 1286وان به سال يصاحبد

 
دست  گر حكومت اصفهان را بهيمزه كرد كه با خود عهد نمود اگر بار د آنقدر سفر اصفهان به دهان شاهزاده قجر

ن بار يسوم يم برا1873/ق.هـ 1291كه در سال  يل هنگامين دليشه حفظ كند و به هميهم يآن را برا. آورد
مجلس اول مشروطه  ياريد مردم و يم كه با مخالفت شد1907/ق.هـ 1325د تا سال يبه حكومت اصفهان رس

  .ن شهر را حفظ كرديحكومت ا يسال متوال 34عزل شد به مدت 
 

 دور دوم) م1869-  1871/ق.هـ 1286-1288(حكومت فارس 
بار در عمارت بهارستان اقامت  نيا يمعمول وارد تهران شد ولفات يپس از بازگشت از اصفهان، شاهزاده با تشر

رزا يبا ابوالفتح م) مقلب به افتخارالدوله(خانم  لييشاه مراسم ازدواج خواهرش كسرا نيكرد و به دستور ناصرالد



در . گر حاكم فارس شديافت و بار دي» السلطان ظل«ز لقب يرزا نيو شاهزاده مسعود م. ديالدوله برگزار گرد صارم
عمل آمد و  به يفات بدرقه رسميتشر. عهده گرفت الدوله وزارت شاهزاده را به خان آصف ين سفر محمدقليا

  .فارس حركت كرد يسو السلطان به ظل
 

ن پسر ين فرزند و اوليسوم يپس از مدت. ديراز از شاهزاده، باشكوه فراوان استقبال گرديهنگام ورود به ش
ملقب به (رزا ين ميجوان مرگش به سلطان حس ياد عمويخواست شاه او را به  ا آمد و بهيالسلطان به دن ظل

. ات همزمان بوديارت عتبات عالين و زيالنهر نيسال اول حكومت فارس با سفر شاه به ب. نام نهادند) الدوله جالل
 يدگياوضاع رسالدوله به  گذشت و آصف يمختلف فارس م يشتر به شكار و گردش در نواحيز بيوقت شاهزاده ن

  .نمود يم
 

ن يرزا حسيد و حاج ميد گرديان تبعيالممالك، به آشت يمستوف يانيوسف آشتيرزا يپس از بازگشت شاه از سفر، م
السلطان درصدد برآمد تا با  اوضاع عوض شده بود و ظل. ه زديبر مصدر قدرت تك ينيخان سپهساالر قزو

ه و يدست آورد و توسط او محاسبات فارس را تسو از اوضاع به يقيدق يابيالدوله به تهران ارز فرستادن آصف
  .ديالدوله عازم تهران گرد ز به همراه آصفيرالملك نين مشيبنابرا. افت كنديمفاصا حساب در

 
 يروز. در تهران بودند يرازيرالملك شيرزا ابوالحسن خان مشيالدوله و م خان آصف يكه محمدقل ياميهمان ا در

دان توپخانه شهر تجمع يدهند و در م يجنس آن را مستمسك قرار م ينان و بد يراز تنگيش يها چند نفر از زن
ن آذوقه مردم يكه قادر به تأم يگيگلر بيالملك ب محمدخان قوام يو ازدحام كرده و درضمن تقاضا كردند كه عل

رزا يمحل نزاع رفته و م راز بهيامام جمعه ش ييحيخ يالسلطان به اتفاق حاج ش ظل... ست از كار بركنار شودين
ده بود مورد يراز منتقل گرديالملك فرمانده قشون راكه در همان اوقات از اصفهان به ش سهام يم خان نوريابراه

  .و اخراج او را داد يريبعد دستور دستگ يمؤاخذه و اندك
 

ن يجواب شاه چن. ادان امر را به شاه گزارش ديالسلطان به تلگرافخانه رفته و جر دن شورش، ظليپس از خواب
قوام را هم چون طرف نفرت مردم واقع شده، ... ،يروانه تهران كرد يم خان را خوب كرديرزا ابراهيم«: است

ثمر  يدم بياو گفتم، د يريتقص يچاره و بين بيا يگناه يهرچه از ب ين است كه به تهران بفرستيبهترش ا
  21 .»...است

 
او به  يجا را به يو قاسم خان وال يالدوله خوددار از فرستادن آصف ن خان سپهساالريرزا حسيجه آنكه حاج مينت
گذشت در  يسال از عمرش م 80ب ين كه قريخ با اين تاريدرا يقاسم خان وال«. فارس منصوب كرد يشكاريپ

  22 .»ن آذوقه شهر، كمال مجاهدت را به خرج دادياستقرار نظم و آرامش و تأم
 
. اورد و او را روانه تهران كنديدست ب از شاهزاده به يبود كه مستمسكد طبق دستور منتهذ فرصت يشكار جديپ

و البته . رزا برادرش، درخواست احضار نمودي، كامران ميل به حضور در عروسيالسلطان پس از آن، به بهانه م ظل
چهارماه م دوسال و 1871/ق.هـ 1288السلطان تا سال  حكومت فارس ظل«. دين احضار مورد قبول واقع گرديا

حكومت قاسم خان . ديفارس منصوب و برقرار گرد يبه استاندار... ياو قاسم خان وال يجا د و بعد بهيطول كش
  23 .»حصبه درگذشت يراز به ناخوشيم در ش1872/ق.هـ 1289د كه در محرم يماه طول نكش 6ش از يب يوال



 
در هنگام اقامت او در تهران، مراسم . السلطان وارد تهران شد م ظل1871/ق.هـ 1288رجب سال  15خ يدر تار

) فاتح هرات(السلطنه  رزا حساميشاه با دختر سلطان مراد م نين پسر ناصرالديرزا سوميازدواج برادرش كامران م
نكه يتا ا. شد يداريام توسط شاهزاده خرين ايز در ايه تهران نيساختمان نظام. ديدر ماه شعبان برگزار گرد
  .»ميفارس شد ير فرمانفرمايما مجدداً به حكم تقد«. به راه افتاد سرانجام كاروان سفر فارس

 
 دور سوم)  م1872- 1873/ق .هـ1289-1290(حكومت فارس 

ن سفر عالوه بر يدرا. ديم به حكومت فارس رس1872/ق.هـ 1289گر درسال يالسلطان بار د ن ظليبنابرا
كاروان شاهزاده و . كرد يم يالسلطان را همراه الملك هم ظل محمدخان قوام يرالدوله، عليخان ظه محمدناصر

راز و انجام يپس از ورود به ش. راز شدند و در بدو ورود مورد استقبال قرار گرفتندير قبل وارد شيهمراهان از مس
ام امور را به السلطان به ناچار و نه آنگونه كه ادعا كرده است به دستور صدراعظم، تم فات الزم، ظليتشر
رش را تلگرافاً به ين خود و وزيب يان قرار و مدارهاين امر، شاهزاده، جريدنبال ا به. ر خود سپرديرالدوله وزيظه

شاهزاده . ش و اسفار افتاديال شكار و عيدرخ. طنت صدراعظم خود را نجات داديت و شيشاه خبر داد و از مسئول
  24 .ش نموديبود و همه توان و تالش خود را در شكار و عمازندران رجوع كرده  ينك به حال و هوايا

 
خان  يرزا تقيت ميريس روزنامه فرهنگ فارس به مدين سفر انجام گرفت، تأسيا كه در ياز اقدامات خوب يكي

دوم  ي و شماره يو فارس ياول به زبان عرب ي شد و شماره يكبار منتشر مي يا ن روزنامه هفتهيبود ا يباش ميحك
  25 .بود يو شماره چهارم فقط به فارس يو فارس يبه عرب

 
ن يز در فارس، اوقات را به گردش از ايالسلطان ن احت بود، ظلين شاه در فرنگ مشغول سيهمانگونه كه ناصرالد

ها  ن شكارها و گردشياز ا يكيدر. كرد يها شركت م راز بود، در جشنيا اگر در شيگذراند و  يمحل، آن محل م
د و ضعف حاصله او يل گرديا تبديقانقار يمارياز آن به ب يد و زخم ناشيدست شاهزاده ترك دربود كه لوله تفنگ 

ن ين سپهساالر از صدرات پس از اوليرزا حسي، خبر عزل ميمارياز ب يبا بهبود. حصبه مبتال كرد يماريرا به ب
  .ديراز رسيم به ش1872/ق.هـ 1290سفر شاه به فرنگ 

 
شاه «الممالك او را واسطه قرار داد كه  يوسف مستوفيرزا يبه م يا شد و در نامهشاهزاده فوراً دست به كار 

ن امر به مصلحت يرالدوله را به تهران احضار كند و هرگاه انجام ايحكومت فارس را مستقالً به او واگذار و ظه
  .»شود يدولت نباشد خود او را به تهران بخواهند تا در ركاب شاه مشغول خدمتگذار

 
خان و  دست سهراب ف عرب، بهيطوا يگيل بيخان عرب، ا يقل ين نامه نگذشته بود كه علياز ارسال ا يمدتهنوز 

م يد و با اغتشاش اوضاع، شاه تصميكشته شد و اوضاع مغشوش گرد يريك درگي يط در ييداراب خان قشقا
رزا يبود سلطان مراد مكار درنظر گرفته شده  نيا يكه برا يشخص. را به فارس بفرستد يگريگرفت فرد د

شكش را يست هزارتومان پيشنهاد پرداخت دوين هنگام حكومت اصفهان را داشت و پيالسلطنه بود كه در ا حسام
السلطان گران آمد و از دولت درخواست نمود كه  ن امر بر ظليشاه قبول كرد وا. وزارت فارس داده بود يز براين

شنهاد يپ. طنه محول كنند و حكومت اصفهان را مستقالً به او واگذارندالسل الت فارس را به حساميا ييفرمانفرما
  26 .تهران حركت نمود يسو راز را ترك كرد و بهيفوراً قبول شده شاهزاده به سرعت ش



 
 )م1873-1896/ق.هـ 1291-1313(حكومت اصفهان 

 م1873-1881/ق.هـ 1291-1299دور اول استقرار در اصفهان 

ك از يچيم اتفاق افتاده باشد گرچه ه1873/ق.هـ 1291اول سال  ي د در سه ماههيورود شاهزاده به اصفهان با 
شهان از كار جهان،  يدر كتاب آگه يانصار يجابر يول. اند ت را ذكر نكردهين مأموريق ايخ دقيمنابع تار

ت را سال ين مأموريخ ايبر المĤثرواالثار، تار شيقات خويدر تعل ياردكان يالبلدان، و محبوب اعتمادالسلطنه در مرات
  .اند م  ذكر كرده1873/ق.هـ 1291

 
دراو  ير و آباديخ يوجه بو چياست، به ه يك تل خاكستريقتاً اصفهان يحق«. ديالسلطان وارد اصفهان گرد ظل
  27 .»!ن كار سخت بكنياقدام به ا يدار يو از آقا محمدخان ارث يد، با خود گفتم اگر مرديآ ينم
 

كصدوپنجاه هزار تومان از يخته است و ياوضاع به هم ر: د كهيرا به اطالع شاه رسان كار ين در ابتدا، خرابيبنابرا
ن جهت با ين اقدام او دراياول يول. بود يم اوضاع اقتصادين كار تنظياول. ن رفته استيب ات اصفهان ازياصل مال

العلماء كه  د محمد سلطانيت پرداختند و امام جمعه سيد و باعث شورش شد مردم به شكايرو گرد مشكل روبه
خصوص شاه امام جمعه را  گران بهيسرانجام دخالت دربار و د... ت كرديار متنفذ و قدرتمند بود از آنها حمايبس

  28 .ناچار به سكوت كرد
 
اصفهان را كه راتق و  ين باقرخان مستوفيد حسيت جديظل السلطان چندروز پس از ورود به محل مأمور...«

مه او را آزاد يزجر و شكنجه و اخذ ده هزارتومان جر يبود به زندان انداخت و بعد از مدت ياتيفاتق امور مال
ساقط شده بودند از  ياز هست يان و كشاورزان اصفهان دراثر قحطياست كه چون روستائ يشاهزاده مدع. ساخت

رخروار جنس به آنان مساعده داده و بعداً به مرور وصول كرده ست هزارتومان پول نقد و ده هزايب خود دويج
  29 .»...است

 
ن دو نفر از زمان يا. س قشون آنجا بوديالدوله رئ م خان سهاميل ورود شاهزاده به اصفهان محمدابراهيدر اوا
ن يالدبه ناصر يشكش كالنيم پيالسلطان با تقد سرانجام ظل. د داشتنديگر اختالف شديكديت فارس با يمأمور

است قشون يآمد به ر يبه نظر م يحال يكه مرد ب يروانيرزا آقاخان ايالدوله را از اصفهان كَند و م شاه كلك سهام
  30 .اصفهان انتخاب كرد

 
الدوله از رياست قشون اصفهان تاحد زيادي به اهداف  ناري سهامكچشم گرفتن از حسين باقرخان و بر زهر
 جمعه اصفهان ميرزا سيدمحمد  مسئله اصلي، قدرت فزاينده و نفوذ امام كنمود و اين كمكالسلطان  ظل

م اين 1873/ق. ه1291شعبان سال 10شنبه  جمعه در شب سه  امام درگذشت. گرديد العلماء محسوب مي سلطان
  31 .با مرگ ميرزا سيدمحمد، برادر او ميرمحمدحسين جانشين او شد. را از سرراه شاهزاده برداشت  مانع عمده

 
ه كدنبال آرامش اوضاع، چند سفر به نقاط مختلف ازجمله فريدن و چهارمحال بختياري انجام داد  اهزاده بهش

ر توطن كار و تفريح، حضرت واال به فكپس ازاين سفرها و ش. ار و تفريح نيز بودكالبته اين سفرها توام با ش
ه صاحبان آنها به كزمينهاي ارزان را : سدنوي او مي. نمود كونت در اصفهان افتاد و شروع به خريداري امالكس



سي كتوانم بگويم در عالم  مي«. خريدم! آمدند خود، از عهده ماليات ديواني آن برنمي كمالحظه فراواني امال
اي  رون و ماربين و فريدن و جاپلق و محالت و تهران قريهكزيادي در لنجان و  كامال. نخريده كدقت من مل به

  32 ».ان خريدمروند اصفهكدر ناحيه 
 
ومت فارس كالسلطنه به ح خان نظام به همراهي حسين قلي كم يحيي خان معتمدالمل1874/ق. ه1292سال  در

سوي تهران  ديد به ه اوضاع را به نفع خويش نميك كالمل به شيراز، قوام كبا رسيدن معتمدالمل. منصوب گرديد
ه براي از كرد كالسطان از او پذيرايي نمود و راهنمائيش  ظل. السلطان آمد فرار نمود و در اصفهان به نزد ظل

هاي  و سعي نمايد زمينه. ندكومت فارس تشويق ك، فرهاد ميرزا معتمدالدوله را به گرفتن حكبردن مشيرالمل بين
رد خاص كدليل عمل السلطان و يا به و ظل كالمل و تشويق و راهنمايي قوام كحال به تحري. فراهم سازدار را نيز ك

 كسرانجام معتمدالمل. ومت فارس برودكه فرهاد ميرزا به حكدربار و تصميم سپهساالر و شاه، قرار براين شد 
  33 .معزول و فرهادميرزا معتمدالدوله راهي فارس شد

   
بري كه مجلس دارالشوراي كلطان در اصفهان و تهران روبه افزايش بود چنانچه پس از آنالس قدرت و نفوذ ظل

. م بار ديگر جان گرفت و گروهي از شاهزادگان و بزرگان دولت به عضويت آن درآمدند1875/ق. ه1293درسال 
م 1875/ق. ه1293 از وقايع مهم سال. عهده داشت رفت، رياست دارالشوري را به السلطان به تهران مي هرگاه ظل

جمعه و شيخ محمدباقر مسجد  انون روحاني و متنفذ اصفهان ميرمحمد حسين امامكدر اصفهان، برخورد بين دو 
از آنها  كه با ايجاد اختالف بين روحانيون، از بسط قدرت هريكالسلطان براين بود  شاهي است و تالش ظل

  34 .جلوگيري نمايد
 

السلطان در  يابي ظل م را بايد دوران استقرار قدرت و ريشه1873-1876/ق. ه1291-1294حال سالهاي  به هر
اهللا خان و ميرزا حسن  ميرزا علي، ميرزا حبيب(ه وجود افرادي چون خاندان انصاري كويژه آن به. اصفهان دانست

  .نمودند زيادي مي كمكيم باشي به او كو ميرزا تقي خان ح) خان جابري انصاري
 

همه  وب مخالفين خود، بركالسلطان توانست با راندن رقبا از صحنه و يا تضعيف آنها و سر ظلسال  دراين چند
شئون اصفهان مسلط گردد و با درپيش گرفتن سياست خشن و اعمال مجازاتهاي سخت امنيت را در قلمرو خود 

 :ندك ه اين امر اشاره ميچنانچه در تلگرافي به تهران صريحاً ب. وجود آورد و ماليات مرتب و منظم اخذ گردد به
  35 »ه بي اختيارمكه باشد تأمل دارم، اال از بابت ماليات كمن در همه چيز، هرنوع «
 

ومت وي در اصفهان و كاين موضوع ادامه ح. فرستاد ترتيب ماليات را با نظم و ترتيب خاصي به تهران مي بدين
مراني او كروز قلمرو ح ازاين به بعد روزبه. داشتبسط قلمرواش، همچنين محبوبيت در نزد شاه قاجار را درپي 

  36 .ايران به زير نفوذ و قدرت وي درآمد كخا دو پنجمه كافزايش يافت تا جائي
 
- 1294السلطان در سالهاي  رد ظلكشدن عمل دنبال برقراري امنيت و آرامش در اصفهان و مشخص به

ارداني همچون كدليل وجود افراد  ه تاحد زيادي بهكم و ارسال منظم ماليات به تهران 1873-1876/ق. ه1291
الحرام سال  السلطان درماه محرم اهللا خان انصاري و ديگران بود، ظل خاندان انصاري و درايت ميرزا حبيب

و درهنگام اقامت در تهران با بزرگان و علما همچون، . م سفري به تهران انجام داد1877/ق. ه1295



ومت شهرهاي بروجرد، كو درهمين ايام فرمان ح. ني ديدارهايي انجام دادكلي و حاج مالع كالممال مستوفي
  37 .السلطان صادر گرديد نام ظل مره و محالت بهكگلپايگان، خوانسار، 

 
شاهزاده به قصد عزيمت راهي حضرت عبدالعظيم شد و شاه نيز طبق معمول ميهمان او بود، مسعودميرزا پس از 

ومت بروجرد، حاج ميرزا كا فرزند بهرام ميرزا معزالدوله را به نيابت خود به حورود به اصفهان، اسماعيل ميرز
  .مره و خوانسار فرستادكباشي را به  ومت گلپايگان و مصطفي قلي خان فراشكاشاني را به حكابراهيم مستوفي 

 
ذاشت و درماه ومت شاهزاده به تجري او نسبت به مردم هم افزوده شد و بناي تعدي گكبا افزايش قلمرو ح...«

النتر كهاي عباسقلي ميرزا و ميرزا عبدالرحيم  م دو نفر از بزرگان اصفهان به نام1877/ق. ه1295رمضان سال 
ه تاب اين اهانت را نداشت، پس از چند روز دق كميرزا عبدالرحيم . اصفهاني را دستگير نمود و به چوب بست

  38 .»...رد و از دنيا رفتك
 

السلطنه،  ه مرگ همدمكاين سال وقايع گوناگون و متضادي رخ داد  و در. م فرا رسيد1878/ق. ه1296سال 
مصيبت عظيمي دراين ايام به من روي «. ي از وقايع بودكهنگام زايمان دو طفل دوقلو ي السلطان، در همسر ظل

هاي من، بعد از ناخوشي سختي به  ه دخترعمه من بود و مادر بچهكالقلوب من  ه زن محبوبكداد، آن اين بود 
  39 ».رحمت ايزدي پيوست

 
وزنامه فرهنگ ي ر ار ادارهك اندازي و شروع به راه. السلطان نيز در اين سال بود شدن يزد به قلمرو ظل  اضافه

 40. م به وقوع پيوست1878/ق. ه1296اصفهان نيز در سال 
السلطان را تا لب پرتگاه عزل و احضار، تهران پيش  م رخ داد وظل1878/ق. ه1296سال  ه دركي  ا مهمترين واقعه

سو و روحانيت اصفهان به رهبري شيخ محمدباقر مسجدشاهي و  كه بين شاهزاده از يكبرد برخوردي بود 
ه كمأموريت داد  كالمل السلطان به حسين باقرخان سراج ظل. محمدحسين امام جمعه ازسوي ديگر روي دادمير

جامع اختالف  شيخ محمدباقر نجفي و ميرمحمدباقر امام جمعه و هواخواهان مسجد شاه و مسجداهللا  آيتبين 
شيد و كطرفداري امام جمعه دست  رد و شيخ محمدباقر ازكبه انجام اين امر توفيق حاصل  كالمل سراج. بيندازد

  .نج خانه خزيدكبه 
 

نيز به  كالمل م با همه فراز و نشيب آن به اتمام رسيد و حسين باقرخان سراج1878/ق. ه1296به هرحال سال 
ي از گماشتگان كه توسط يكومت گلپايگان منصوب شد و دراين مقام بود كه انجام داد، به حكپاداش خدمتي 

  .گرديدمقرب خود مسموم 
 

م 1879/ق. ه1297الحرام سال  ه همسر خود را از دست داده بود، در محرمكالسلطان  پس از آرامش اوضاع، ظل
بار بنا بر درخواست او استقبالي انجام نگرفت پس از  الحرام وارد تهران شد و اين محرم 29عازم تهران گرديد و در 

هاي مختلفي در  ديدوبازديدها و مهماني. ني گزيدكرفته س) عمارت مسعوديه(ورود به تهران به ساختمان نظاميه 
 20چنين در شامگاه  هم. ردكالثاني از مدرسه دارالفنون ديدن  ربيع 12در روز . ايام توقف در تهران صورت گرفت

ه عالوه بر ميرزا حسين خان سپهساالر وزير خارجه كوهي در عمارت نظاميه ترتيب داد كاالول ميهماني باش ربيع



هاي عثماني، روسيه، انگليس، فرانسه، اتريش و برخي از وزراء و شاهزادگان  و جنگ، نمايندگان سياسي دولت
  .ت داشتندكشر
 

قبضه شمشير  كبر ي  م به طول انجاميد، عالوه1879/ق. ه1297الثاني  ه تا آخر ماه ربيعكاين سفر  شاهزاده در
ومت شهرهاي  كدولت ناصري محسوب ميشد، فرمان ح ه باالترين نشانكمرصع بسيار ممتاز و نشان اقدس 

پس از بيست روز، . االول عازم اصفهان شد را نيز دريافت نمود و در اول جمادي كخوزستان، لرستان و ارا
باشي را به  رود، جعفرقلي خان پيشخدمت نار زايندهكو بعد از برگزاري جشن در . شاهزاده به مقصد رسيد

رون و فريدن به طرف كآباد،  شعبان، اردوي شاهزاده از طريق نجف 27و در . ردكومت خوزستان منصوب كح
  41 .ت نمودكلرستان حر

 
ه درباره سران قبايل نشان داد، در افزايش شهرت و آوازه او بسيار مؤثر بود، و كتي كالسلطان و حر اين سفر ظل

يچگاه ايالت بومي و اياالت جنوب ه«: اند ه حتي نويسندگان خارجي نيز بدان اشاره نمودهكاين موضوعي است 
غربي ايران سابقاً چنين حالت تسليم و اطاعتي ابراز ننموده بودند، و براثر سختگيري دستگاه اداري او، سران 

  42 ».ومتش بودند، همه رفتار دال بر نظم و اطاعت داشتندكه تابع حكياغي طوائف غربي 
 

م ماه ذيحجه، به اتفاق حسين قلي خان ابوقداره و جوانميرخان 1879/ق. ه1297شاهزاده در اواخر سال 
 .رمانشاهي عازم اصفهان گرديدك

شاهزاده . نمود كالسلطان، آرام آرام خود را به اوج قدرت نزدي ه ظلكم فرا رسيد، سالي 1880/ق. ه1298سال 
االول  شاهزاده روز دهم ربيع. رسيد و به تهران احضار شد ه بار ديگر دستخط شاه به اوكاصفهان بود 

السلطان، مظفرالدين ميرزاي وليعهد نيز در  دراين ايام همزمان با ظل. م وارد دارالخالفه گرديد1880/ق. ه1298
 22ردند و چند روز بعد در كت كالثاني برگزار شد شر ربيع19ه در كتهران بود و هردوي آنها در سالم عيدنوروز 

  43 .السلطان صادر گرديد نام ظل ومت فارس بهكالثاني فرمان ح ربيع
 

سالگي به نيابت از خويش و 12الدوله فرزند خويش را در سن  االول با اجازه شاه، جالل شاهزاده در پنجم جمادي
عنوان وزير او روانه فارس نمود و تا انجام عروسي دخترش، در تهران  به خان صاحبديوان شيرازي را ميرزا فتحعلي

ه كهنوز مدت زيادي از ورود او به اصفهان نگذشته بود . االول راهي اصفهان شد ماند و آنگاه اواخر جمادي
ه تهران، دستور داده بود عمارت قصر شاهزاده هنگام سفر ب. ديرمانشاه و سرحدات عراقين  نيز به او واگذار گردك

. ار را برعهده ميرزا تقي خان سرتيپ گذاردك نند و مسئوليت اينكاي تعمير  هشت بهشت را براي احداث مدرسه
  44 .ماه رجب افتتاح گرديد 15ه اين مدرسه هم طي مراسمي در ك
 

 )م1881-1887/ق. ه1299- 1305(دور دوم گسترش قدرت در اصفهان 
در . السطان شروع گرديد ي اوج قدرت و اقتدار ظل ه با اتمام آن، دورهكسالي . م فرا رسيد1881/ق. ه1299سال 

 8سفر تهران برآمد، وي در اواخر ماه صفر راهي تهران گرديد و  كآستانه سال جديد شاهزاده درصدد تدار
ه رسيدگي به حسابهاي كاد دراين سفر، شاهزاده ديدارهاي متعددي با شاه انجام د. االول وارد تهران شد ربيع

شدن  ي از نتايج اين مالقاتها و سفر تهران، ضميمهكي. مالياتي او، ازجمله مسائل موردبحث دراين مالقاتها بود



رمان نيز به آن افزوده شد و كومت كروز بعد، ح6درست . ردستان به واليات ابوابجمعي شاهزاده بودكاياالت 
  45 .تحت امر او و مهمات و تسليحات مربوط، به وي واگذار گرديدرياست قشون تمامي واليات و شهرهاي 

 
و . رمان را به ناصرالدوله واگذار نمودكو  كردستان را به ناصرالملكرمانشاهان و كومت كاين سفر شاهزاده ح در

اين  الدوله درآورد در اآلخر، چهار دختر خود را به ازدواج چهار پسر ابوالفتح ميرزا صارم جمادي 14در تاريخ 
رد، كالسلطان ايجاب مي درپي و گسترش روزافزون قلمرو ظل  موفقيتهاي پي. ردكت كميهماني بزرگ، شاه نيز شر
 كالممال درهمين راستا دختر ميرزا يوسف مستوفي. ندكوپا  مي براي خود دستكتا وي در تهران جايگاه مح

دنبال آن  به. ردكالدوله، خواستگاري  سهاي مصري بود، براي فرزند خويش جاللكه مادرش از چرك) صدر اعظم(
و ... نه در عروسي خودم، نه در عروسي برادرها«. مراسم جشن عقد به مدت دو هفته در عمارت مسعوديه برپا شد

  46 .»...وهي و باتفضيلي و با مخارجي در خانواده قاجاريه نشده بودكخواهرهايم، چنين عروسي باش
 

ردستان و كجهت انتظام  الثاني به شاهزاده پس از انجام امور و توقف طوالني خود در تهران، در چهارم جمادي
و  كالمل و حسام كوششهاي ناصرالملكالسلطان و  هاي ظلكمكدراين مدت، با . رمانشاه عازم اصفهان گرديدك

رند، دستگير شدند و دستگيرشدگان را به كلهر و گوران، چلبي و كحسينقلي خان ابوقداره برخي از سران ايالت 
  .اصفهان آوردند

 
خان ايلخاني، در  خانبختياري، فرزندان حسينقلي قلي م اسفنديارخان و علي1881/ق. ه 1299ماه رجب سال  در

السلطان پدرشان را نيز به نزد خويش فرا خواند، پس از چند روز پذيرايي، در روز  بردند و ظل سر مي اصفهان به
با اتمام مراسم، . رجب از آنها خواسته شد براي ديدن مراسم رژه نيروهاي نظامي، همراه شاهزاده باشند 27

. باشي روند يمكخان ح خان و پسرانش به منزل ميرزاتقي خان به منزل ابراهيم شاهزاده دستور داد، حسينقلي
پس از . د و خودش به قتل رسيدشيده شده، به زندان افتادنكخان به زنجير  دنبال آن پسران حسينقلي به
و بختياري قرار  ه در جوار چهارمحالكويژه والياتي  السلطان به نواحي مختلف، به خان، ظل شدن حسينقلي شتهك

دقت مراقب اوضاع باشند و از هرگونه تعرض احتمالي بختياريها به راهها و شهرها  ه بهكداشتند، دستور داد 
  47 .جلوگيري نمايند

 
مقام رياست قشوني واليات مختلف و افزايش نيروهاي نظامي جهت حفظ نظم و آمادگي آنها، به  شدن با واگذار

و به دستور شاهزاده، آينه بسيار . ردندكالسلطان سربازخانه بزرگي دراين سال در چهارباغ اصفهان بنا  دستور ظل
ندند تا به عمارت مسعوديه در كستون قرار داشت،  ه در عمارت قصر چهلكنما را  بزرگ، معروف به آينه جهان

  48 .الحجه عازم تهران شد ذي21ساله در تاريخ  شاهزاده به عادت همه. تهران حمل شود
 

السلطان توسعه بسياري يافته بود ازاين پس  ه قدرت ظلكحالي  م به پايان رسيد در1881/ق. ه1299سال 
 .رسيدگردد فرا  ه اوج قدرت وي محسوب ميكچندان طوالني،  اي نه دوره

م 1887 /ق. ه1305ه تا سال كالسلطان آغاز شد  اي جديد در زندگي ظل م مرحله1882/ق. ه1300با شروع سال 
بحث و  كي م در1886 تا 1882/ق. ه1304تا  1300و عزل او از مصدر قدرت ادامه يافت حوادث اين سالها از 

اتمام گسترش محدوده قلمرو اي بررسي خواهد شد از ويژگيهاي اين مرحله،  عزل او در بحث جداگانه
  .السلطان و اختيارات اوست ظل



 
شاه درصدد بود تا . درنگ به مالقات شاه رفت م وارد تهران شد و بي1882/ق. ه1300محرم  22شاهزاده درتاريخ 

بود نظر عموم ابتدا به تاييد نظر شاه . السلطان به تهران آمده بود، وزارت جنگ را به او واگذارد ه ظلكدراين سفر 
دراين سفر عالوه بر عدم . رد، شاه هم از تصميم خود منصرف شدكمخالفت ) صدر اعظم(الدوله  ولي امين

السلطان  ه قشون ابواب جمعي ظلكالسلطنه هم از شاه خواسته بود  دستيابي شاهزاده به مقام وزارت جنگ، نايب
رو  ست روبهكسب مقام وزارت جنگ با شك السلطان براي ترتيب تالش ظل بدين. را به وزارت جنگ اضافه نمايند

  49 .گرديد
 

السلطان، توسط  شاه و ظل  االول نشانهاي درجه اول مرصع دولت امپراطوري عثماني براي ناصرالدين ربيع 10در 
ه دولت عثماني بين او و كشاه گرچه باطناً ازاين . نسول ايران در اسالمبول به تهران رسيدكحاجي محمدخان 

ه خدماتش مورد تقدير دولت همسايه قرار كولي از شاهزاده . در گرديدكوت قائل نشده است، مالسلطان تفا ظل
الثاني  ربيع 10و در . چندروز بعد شاهزاده به ديدار از مدرسه دارالفنون رفت. گرفته بود، تمجيد و تحسين نمود

  50 .نمايد قبضه شمشير الماس مفتخر مي كوي را به دريافت ي. اب شاه بودكه در ركهنگامي
 

الثاني بدون تشريفات و انجام مراسم  جمادي 11ه در تاريخ كتا اين. شيدكالسلطان در تهران به درازا  اقامت ظل
و حاج . در غياب شاهزاده، حاج ميرزا محمدعلي امام جمعه اصفهان از دنيا رفته بود. استقبال وارد اصفهان شد
ه كهمچنين شاهزاده بيمارستان عسگريه را . تخاب گرديدجاي وي به امامت جمعه ان ميرزا هاشم چارسوقي به
  51 .م به پايان رسيد1882 /ق. ه1300ترتيب سال   اندازي شده بود، افتتاح نمود و بدين پس از چندسال تالش راه

 
يه مسعوديه كرا در ت) ع(حسين  السلطان مراسم سوگواري و عزاداري امام م فرا رسيد و ظل1883/ق. ه1301سال 

 2بين  كپس از پذيرايي از آنها به هري. رد و در دو نوبت جمعي طالب و علما را به ميهماني دعوت نمودكبرگزار 
برداري  السلطان براي جلب قلوب عامه مردم و بهره اين بخشي از سياست مذهبي ظل. تومان پول هديه شد10تا 

اتفاقات مهم در ابتداي سال؛ مرگ دو از . سب مشروعيت بودكي به روحانيت براي كاز عاليق مذهبي آنها و نزدي
شيخ اهللا  آيت درگذشتصفر هم خبر  19و در . شيرازي بود كالمل   و قوام كتن از بزرگان فارس مشيرالمل

  .محمدباقر نجفي به اصفهان رسيد
 

يرغم ميل گاه عل آن. الثاني به دارالخالفه وارد شد ربيع 10االول راهي تهران شد و در  شاهزاده، در روز آخر ربيع
ومت خوزستان كاز ح. ه ميخواست ديدار آنها در شهر انجام گيرد، روانه جاجرود شده، به حضور شاه رسيدكشاه 

رمانشاهان با تصدي مقام وزارت كومت كم لرستان شد و حك، حاكعزل شد و خوزستان ضميمه قلمرو مظفرالمل
  .السلطنه رسيد حتشامردستان به اكومت كو ح كالمل به حسام كخارجه ازسوي ناصرالمل

 
رود برگزار شد و در  نار زايندهكساله جشن و چراغاني چندروزه در  ترتيب همه با بازگشت شاهزاده به اصفهان، به

رون و چهارمحال شد و خبر انتصاب رسمي ميرزا يوسف كخود در  كشي به امالكآخر ماه شعبان عازم سر
به صدرات عظمي، دراين ايام به اصفهان رسيد، به دستور شاهزاده، ميدان نقش جهان و عمارت  كالممال مستوفي

السلطان جهت انجام  الحجه، اردوي نظامي ظل درماه ذي. جنان و چند اثر تاريخي ديگر، تعمير شد كرش
بر شاهزاده، مانور رد و بعد از رژه در براكت كتمرينات نظامي به صحراي خوراسگان در سه فرسنگي اصفهان، حر



طور رايگان در چهارباغ باال و  مقارن اين ايام فرامين چاپي و واگذاردن باغات دولتي به. نظامي خود را آغاز نمود
اين باغات، پرداخت  كآباد و جاهاي ديگر بين مردم توزيع شد، شرط تمل هنه و سعادتكپايين و چهارباغ نو و 

  52 .تومان ماليات بود كجريبي ي
 

السلطان براي شاهزاده  ، داماد ظلكالمل خان جالل ين روزهاي سال خلعتي از سوي شاه توسط جعفرقليدر آخر
 .الحجه همزمان با عيدغدير جشني در اصفهان برگزار شد ذي 18رسيد و به اين مناسبت درروز 

. ري انجام گرفتم سال جديد هم مانند سالهاي قبل از عزاداري و سوگوا1884/ق. ه1302با فرارسيدن ماه محرم 
رد، راهي دارالخالفه ك ماهي را به تهران سفر مي السلطان در ابتداي هرسال، چند ه ظلكبار برخالف گذشته،  اين
آوردن مقام وزارت جنگ دانست، از آن گذشته  امي در به دستكدليل آن را ميتوان نارضايتي او از نا. نشد

دانست، زيرا امور مالي اياالت تحت فرمانش را  ران را الزم نميه رفتن به تهكشاهزاده خود را در موقعيتي ميديد 
افي كحساب به تهران،  اي ازسوي او براي تسويه رده بود و رفتن نمايندهكواگذار  كو مشيرالمل كالمل به سراج

  .رسيد نظر مي به
 
به . ه اصفهان وارد شدالسلطان، با خلعتي ازسوي شاه براي شاهزاده ب داماد ظل كالمل اوائل ماه شعبان جالل در

متعاقب آن جشن بزرگي . ومت مردم و عموم طبقات براي استقبال از خلعت شاه، تا بيرون شهر رفتندكدستور ح
خبر . اصفهان ترتيب داد كمدتي بعد شاهزاده براي نيروهاي نظامي خود اردويي در جلگه مرغ، نزدي. برپا شد

نيز پس از مراجعت از اصفهان زبان به تمجيد از اردوي  كالمل جالل.انجام اين عمليات به تهران رسيد
بي زده بود يالسلطان اردوي نظامي غر  گفت ظل رده، ميكاز اصفهان مراجعت  كالمل جالل«: السلطان گشود ظل

  53 .»...هزارتومان هم به او خلعت بها داده بود
 

السلطان نيز به اين دلهره و سوءظن دامن  رسيدن اين اخبار به تهران باعث دلهره شاه شد و دشمنان ظل
اوضاع و احوال شاهزاده را مشاهده نمايد و  كند و از نزديكه به اصفهان مسافرت كشاه مصمم شد . زدند مي

تصميمي شاه . نار نمايدكار بركرا از نند واقعيت داشته باشد او ك ه براي او سعايت ميكساني كچنانچه اظهارات 
ت خود را به تأخير بيندازد تا كه شاه حركرد كالني تقاضا كش كالسلطان ابالغ گرديد و وي با تقديم پيش به ظل

ناخواه با اين تقاضا موافقت  شاه خواه. وي عمارت سلطنتي را تعمير و براي پذيرايي شاه و همراهان آماده نمايد
  .قوت گرفترد ولي سوءظن او ك
 

اخ برگزار كم مراسمي با حضور افسران و ارباب مناصب نظامي در تاالر باغ 1884/ق. ه1302قربان سال  روز عيد
اي ايراد نمود و دراين خطابه تصميم خود مبني بر  السلطان خطابه پس از انجام پذيرايي از مدعوين ظل. شد

بعد روزنامه فرهنگ چاپ اصفهان متضمن نطق  چند هفته. ومت را به اطالع آنها رسانيدكاستعفا از ح
نظر شاه رسيد و آتش خشم  ه به واسطه عدم قدرداني مصادر امور، خيال استعفا دارد بهكالسلطان مبني براين ظل

السلطان تعريف شده و مظفرالدين ميرزاي وليعهد  ه درآن از ظلكروز بعد روزنامه تايمز لندن، . ردكور  او را شعله
رد روزنامه و ترجمه آن را كم كه حكاي خشمگين شد  اندازه دست شاه افتاد و شاه قاجار به ده بود بهركوهش كرا ن

  54 .بسوزانند
 



ي اول محرم در  در اصفهان، شاهزاده پس از برگزاري مراسم سوگواري دهه. م فرا رسيد1885/ق. ه1303سال 
حضور شاه رسيد و مورد التفات  صفر وارد پايتخت شده، به 6محرم، عازم تهران شد و در  15يه مسعوديه، در كت

نارزدن كشاهزاده درهنگام توقف در تهران، از پيگيري و اصرار جهت احراز مقام وزارت جنگ يا . واقع شد
سب وجهه درميان برخي از كشدت مشغول جلب قلوب و  مظفرالدين ميرزا دست برنداشت و دراين ايام به

توان ازاين گفته او به اعتمادالسلطنه دريافت  امي شاهزاده در رسيدن بر اهدافش را ميكنا. شاهزادگان و امرا بود
ي  خواهم درتاريخ بنويسند آقامحمدخان سر سلسله ه نميكرد چراكاگر وليعهدي را به من بدهند قبول نخواهم «

  .»رد سلطنت راك قاجار بود و سلطان مسعود منقرض
 

ايت داشتند، فرصت را كالسلطان ش ه ازدست ظلك) كارا(در ايام توقف شاهزاده در تهران، مجتهدين عراق 
 55 .ايات آنها شدكالسلطان ازسوي شاه مأمور رسيدگي به ش و امين. غنيمت شمرده، به پايتخت آمدند

القعده  ه در اواخر ماه ذيكآبادي الدين اسد دراين هنگام سيدجمال. م فرا رسيد1886 /ق.ه1304سال 
 /ق. ه1304نيمه صفر سال  پس از چندي عازم اصفهان شد و در. م وارد بوشهر شده بود1885/ق. ه1303
السلطان سربازخانه بسيار  الدين اسدآبادي در اصفهان، ظل همزمان با حضور سيدجمال. م وارد اين شهر شد1886

  56 .نام سربازخانه ناصري مرسوم شد اين سربازخانه به. ح نمودستون افتتا نار عمارت چهلكبزرگي را در 
 

سوي شاه مأمور بازديد قشون  او از. االول وارد اصفهان شد ربيع 29چندي ژنرال واگنر اطريشي در  پس از
، افواج پياده، نيروي سواره و )سازي اسلحه(و درطي چندروز ذخيره نيروهاي نظامي، قورخانه . زي اصفهان بودكمر

. آنگاه مانور بزرگي براي نيروهاي نظامي مستقر در اصفهان ترتيب يافت. ردكها را به دقت بررسي  خانهسرباز
عهده داشت و فرماندهي بخش ديگر با  ننده در مانور را بهك تكواگنر فرماندهي بخشي از نيروهاي شر

لياقت فرماندهي در برابر ژنرال  اش را براي ابراز السلطان بود، شاهزاده دراين مانور، تمام توانايي نظامي ظل
هاي خود به ناصرالدين شاه  ها و شنيده املي از ديدهكواگنر نيز در بازگشت گزارش . اطريشي به نمايش گذارد

ي از عوامل عزل او درسال كالسلطان گرديد و ي اين گزارش باعث وحشت شاه، از نيروي فزاينده ظل. ردكتقديم 
  57. بعد همين گزارش بود

 
 6در . را براي تصفيه حسابهاي ساالنه به تهران فرستاده بود كالمل ه سراجكالسلطان  زمان ظل اين در

او نيز . ردكاش دريافت  االول، دستخطي از شاه مبني بر تاييد و تمجيد خود و نيروهاي نظامي جمادي
ترين جشنها با  وهكباشي از كمنصبان نظامي و امراي لشكر را احضار و با خواندن دستخط شاه، اينباري صاحب

به  كگروههاي موزي. رود برگزار شد نار زايندهكام اياالت و واليات مختلف، در كت حكو شر كنظارت مشيرالمل
  .اجراي انواع سازوآواز مشغول شده به اين بيت شعر مترنم بودند

  نرگس شهالي ما از همه شهالتر است  حضرت واالي ما از همه واالتر است
 

 :ردندك شد، و شعراي متملق در اشعار مسعود خطاب مي روز زيادتر مي نيز روزبهغرور شاهزاده 
 در رزم همچو نوذر و در بزم همچو طوس  ه هستكستان  مسعودشاه خسرو گيتي

  خو مرتبه و فرخ كآسمان قدروفل  شاه مسعود فريدون دل و رستم نيرو
 



ق به تهران . ه1305ه سفر سال كافزود تا اين و ميرسيد و بر بدگماني ا اين اشعار به گوش شاه واطرافيان او مي
  .ه مطالب آن در بخش بعدي خواهد آمدك. پيش آمد

 
 )م1887-1896/ق. ه1305- 1313(عزل و افول 

م، سال جديد هم مانند سالهاي قبل 1887/ق. ه1305م فرا رسيد، با فرارسيدن ماه محرم 1887/ق. ه1305سال 
سه روز بعد از اتمام سوگواري، حاج ميرزاعلي انصاري . ول محرم ادامه يافتعزاداري و سوگواري تا پايان دهه ا

با . ته، دنيا را وداع گفتكواسطه ابتالء به س درسن پنجاه و هفت به) كخان مشيرالمل اهللا برادر بزرگتر حبيب(
ز مرگ دو مسئله را او قبل ا. دست داد ي از ياران دانا، اديب، مدير و باتجربه خود را ازكالسلطان ي مرگ او ظل

انصاري، درصورت  كرفتن مشيرالمل  بين از - 2السلطان در سفرش به تهران  عزل ظل -1: ردكبيني  پيش
. محرم به تمام اياالت و شهرها اطالع داده شد 14مرگ او در . السلطان در مسايل مالي درگيرشدن با ظل

ي كن نيست، يكيمي ديگر براي من ممكچنين منشي ح«: السلطان در مرگ انصاري بسيار متأثر شد و گفت ظل
  58 .»گرفت مثل او داشتم، سلطنت را براي من مي

 
رسيدن . السلطان اعطا شد ه انگلستان به ظلكاالول نشان ستاره هندوستان ازسوي مل ربيع 22مدتي بعد در 

دنبال  السلطان و برادرانش چند پيامد مهم به جز خشم و حسادت امين السلطان به نشان ستاره هند براي ظل
االول عازم  جمادي 3شاهزاده در . ه از همه مهمتر حساسيت روسها و افزايش وحشت و نگراني شاه بودكداشت 

تهران شد و سه روز بعد وارد پايتخت شده از آنجا مستقيماً به طرف دوشان تپه محل استقرار شاه رفت و پس از 
االول  جمادي 6جمعه : نويسد اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود مي. حضور شاه رسيد، مرخص شد ه بهكآن
ور فرمايش فرمودند، گاهي از پدر بزرگوار خودشان بد گفتند، ج ساعت شصت كالسلطان رفتم دري به خانه ظل«

السلطان بدوگاهي غلو در تعريف فرمود، اما نه اين را مايه و نه  جلوه داده، گاهي از امين كگاهي خود را عبدمملو
  .»آن را پايه بود

 
چون متوجه شده بود قدرت در السلطان به نزد شاه رفت و  بار با امين السلطان در دربار، چندين ايام توقف ظل در

ه كجايي  داد تا ز يافته است نسبت به او التفات و تملق زيادي نشان ميكالسلطان تمر دربار در دستان امين
 :درحضور شاه گفت

عليه  جو در تهران. »بوسيدم پاي او را مي كلطف بودند، من درحضور مبار السلطان با من بي اگر جناب امين«
ه كچند روز پس از بازگشت شاه از جاجرود هنگامي . ه قاجار قصد سفر جاجرود داشتشا. السلطان بود ظل

  59 .احترامي چند تن از درباريان قرار گرفت انصاري را به حضورش ميبرد، مورد بي كشاهزاده مشيرالمل
 

ديگر چندان ه از مسائل پشت پرده خبر داشتند كالسلطان بود و درباريان  دهنده تزلزل مقام ظل اق نشانفاين ات
ه روزي شاه پس از ديدن او از فاصله دور، درصدد برآمد كار به جايي رسيد كردند، ك السلطان نمي اعتنايي به ظل

  60 .ردكجلوگيري  كالممال يمكتا شاهزاده را هدف تفنگ قرار دهد، ح
 

ارس، خوزستان، اصفهان، بختياري، يزد، ف: م اين اياالت و واليات بودكم حا1887/ق. ه1305شاهزاده تا سال 
ان، نهاوند، محالت و كمره، گلپايگان، خوانسار، مالير، تويسركردستان، بروجرد، لرستان، عراق، كرمانشاه، ك
 .ومت نصف ايران را داشتكليه نواحي جنوب و غرب ايران و تقريباً حكعبارت آخر  به



رجال و اعيان را مانند سنوات السلطان شاه و جمعي از  م ظل1887/ق.ه1305الثاني  جمادي 9روز چهارشنبه 
ه برپا ساخته بود تحف و هدايايي به ارزش كمجللي   مسعوديه دعوت نمود و در مجلس ضيافت كگذشته به پار

گفتند  كرد، مقارن غروب شاه و ساير مدعوين مجلس مهماني را تركش كشاه پيش هزارتومان به ناصرالدين بيست
مراني هفده واليت كه از حكم شاه او را وادار ساخت كنمود و به ح السلطان مراجعت وتاهي امينكو درفاصله 
ه جزو قلمرو كز و نقاطي كشب جريان تلگرافي به مرا فرمان شاه به مرحله عمل درآمد و همان. استعفا دهد

  .السلطان بود مخابره گرديد   ظل
 

قو «ور شده و به قول معروف كو سوتگاه رجال و متملقين بود،  ه همواره قبلهكصبح روز بعد عمارت مسعوديه 
السلطان صبح روز بعد با  امين. السلطان آن شب تا صبح را آرام و قرار نداشت ظل» زد درحوالي آن پر نمي

السلطان از  خالصه پس از عزل ظل. ومت اصفهان ابقاء نمودكروئي و خنده به ديدن او رفت و او را در ح خوش
ومت اصفهان حاج فرهادميرزا معتمدالدوله، بعد از چندسال كبه ح واليت و ابقاي او فقط 17مراني كح

  61. رد و گفت امروز، روز شاهي تو استكگيري، به نزد شاه رفته تعظيم  گوشه

 
 .وچه و بازار رايج گرديدكدربين مردم  يميرزا تصنيف درهمين ايام پس از عزل مسعود

 شازاده لوچه شاه نميشه    وره ماه نميشهكستاره 
 ساختي مي كسردر و ال  ساختي مي كه پاركتو بودي 

 شتيكالدوله را تو  صارم    پشتتا دادي به پشتي
  ردي كخواهراتو بيوه     رديكفشاتو گيوه ك
 

بنابراين تا آخر ماه شعبان در . السلطان، رد شد هفته بعد طلب مقام وزارت از سوي شاهزاده با وساطت امين
او اين . خود توقف نمود كرد و در امالكت كسوي اصفهان حر دم به پس از آن همچون شير بي يال و. تهران ماند

ي از دخترانش با قهرمان ميرزا پسر بانو عظمي به پايان برد و كسال عزل و افول را با برگزاري مراسم ازدواج ي
  .اي پرفرازونشيب از زندگي شاهزاده به پايان رسيد ترتيب دوره بدين

 
 1887 /ق. ه1309ق تا . ه1305السلطان از همه شهرهاي تحت فرمانش به جز اصفهان در نيمه سال  با عزل ظل 
- 1307عزلت  -1. شود م مقطعي جديد در زندگي او آغاز شد اين مقطع به دو مرحله تقسيم مي1892 تا

طور جداگانه  ل بهاز اين مراح كه هريكم 1889-1892/ق. ه1307-1309اپو كت -2م   1887-1889/ق. ه1305
  .موردبررسي قرار خواهد گرفت

 
پوشان، انجام عزاداري به مناسبت ايام محرم و صفر و  جز برگزاري چند جشن و مراسم خلعت در مرحله اول به

 در مراسم سالم عيد. اي وجود ندارد ني مسئلهكمجالس ختم مرگ و درگذشت علمايي همچون حاج مالعلي 
اتبه با پايتخت و كالبته شاهزاده از م. ت نمودكجاي او شر الدوله فرزندش به جالل م1888/ق. ه1306نوروز سال 

م شاهزاده تلگرافاً جوياي حال 1888/ق. ه1306رد، حتي در سفر سوم شاه به فرنگ ك شخص شاه خودداري نمي
ين سال او به تيره شد درا كالمل السلطان با ميرزارضا بنان همچنين روابط ظل. ردكپدرش شد و جواب دريافت 

شيرازي بر سرمسائل مالي  كالسلطان و مشيرالمل چندي بعد بين ظل. تهران گريخت و از آنجا به لندن رفت



منجر  كار، زندان، مصادره اموال و قتل مشيرالملكناري از كو اين اختالف در سالهاي بعد به بر. اختالف افتاد
  62. شد

 
آوردن موقعيت  دست سو تالش براي به كاز ي. ردكموازي آغاز در مرحله دوم شاهزاده اقداماتي را در دوجهت 

اقدامات شاهزاده براي . قبلي و ازسويي تقليد از پدر تاجدارش درجهت اخذ مال و ثروت از راههاي گوناگون
ولي درجهت موقعيت . ومت چند شهر به او تاحدي نتيجه داد و متوقف شدكسب موقعيت قبلي با واگذاري حك

  .ن ثروت، چندان مانعي بر سرراه او وجود نداشتمالي و انباشت
 

االول به پايتخت وارد  ربيع 26السلطان عازم مسافرت تهران شد و در روز  م ظل1889/ق. ه1307در اوائل سال 
الثاني، شاه و درباريان به  ربيع 4چندي بعد در . وتاهي با شاه انجام داد و به عمارت مسعوديه رفتكمالقات . شد

رجب  20ماه بعد در  كي. ردكاقامت در تهران، ميهمان او بودند و شاهزاده از پدر و اطرافيانش پذيرايي رسم ايام 
  63 .السلطان واگذار شد و گلپايگان به ظل كومت شهرهاي يزد و اراكح
 

السلطان، عالوه بر  دستاورد اين سفر براي ظل. م عازم اصفهان شد1889/ق. ه1307شعبان  15شاهزاده درتاريخ 
شدن چندين آبادي بزرگ در منطقه  ، اخذ فرمان ضميمهكومت شهرهاي يزد و گلپايگان و اراكتيابي به حدس

السلطان  حساب شهرها و اياالت تحت فرمان ظل هيم اسناد تسو1891/ق. ه1308درسال . لنجان براي خودش بود
  64 .م مورد رسيدگي قرار گرفت1887و1886/ق. ه1305و1304در سالهاي 

 
از وقايع بسيار مهم دراين ايام، واگذاري و اعطاي امتياز خريد و فروش توتون . م فرا رسيد1892/ق. ه1309سال 
جمعي از اهالي  كومه اراكالح ، نايبكدليل بدرفتاري مظفرالمل دراين ايام، به. و به تالبوت انگليسي استكو تنبا

السلطان باز پس  را از ظل كومت اراكه، حكيننتيجه ا. ملتجي شدند) دوم كمليج(السلطان  اين شهر به عزيز
درماه شوال، شاه به قصد سفر . ردندكومت محالت و خوانسار و گلپايگان را به او واگذار كجاي آن ح گرفتند و به

ش او دراين سفر به شاه، چهار اسب اصيل، كالسلطان نيز به اردوي شاه رفت پيش ظل. ار به محالت آمدكو ش
پالتو ترمه با  كالسلطان ي القعده ظل ذي 6درروز . يسه اشرفي بودكهاي نفيس و چند  مقداري فرش و پارچه

  65 .ندكرد و مرخص شد تا به اصفهان مراجعت كسردوشي الماس از شاه دريافت 
 

السلطنه، مادر  م عفت1893/ق. ه1310صفر سال  17شنبه  در روز پنج. م فرا رسيد1893/ق. ه1310سال 
رد، مادر بيچاره من كوبا بروز «: نويسد او مي. تالء به بيماري وبا دار فاني را وداع گفتواسطه اب السلطان به ظل
  66 .»ه به من چه گذشتكنويسم  هيچ دراين بابت نمي. ردكالسلطنه به مرض وبا جهان را به درود  عفت

 
ه كدانستند  همه مي .الثاني وارد پايتخت شد جمادي 18الثاني شاهزاده به تهران احضار و در روز  ماه جمادي در

بنابراين شاه . رفت السلطان به پايتخت بدون دليل نيست و سخن از صدرات احتمالي شاهزاده مي احضار ظل
السلطان داشت، ولي آنچه مانع از اجراي  تصميم به ايجاد تغييرات در اوضاع دربار و واگذاري مقام صدارت به ظل

ه مقام وزارت جنگ كبي به مقام صدرات، شاهزاده را برآن داشت عدم دستيا. اين تصميم شد، مخالفت روسها بود
ومت كالسلطان، واگذاري ح آورد اين سفر براي ظل تنها دست. ند ولي موفق نشدكرا با اصرار از شاه درخواست 

 25دوشنبه «: نويسد اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود مي. بختياري به او و فرماندهي قشون گلپايگان بود



همين روزها ... ه اين سفر به اميد صدارت و وزارت آمده بودكالسلطان  م شنيدم ظل1893 /ق. ه1310رجب 
  67 .»فرمايند سته نفير و دريده دهل به اصفهان مراجعت ميكش
 

السلطان با  اين آخرين ديدار ظل. ه براي مشايعت او آمده بود در عمارت جالليه پذيرا گرديدكده شاه را شاهزا
روز بعد شاهزاده عازم اصفهان شد و پس از رسيدن به مقر  چند. پدرش و آخرين سفر او به پايتخت بود

از دست داده بود، چند تن از ه اميد خود براي دستيابي به موقعيت و مقام مطلوب را ك كمراني خود، اينكح
ازاين . ردكريم آقا ميرپنجه را از خدمت مرخص كو  كخان مظفرالمل نانش ازجمله ميرزامحسنكاركاطرافيان و 

مدتي بعد . م شدكه ديد چشمانش هم كويژه آن ردار شاهزاده به تندي و خشونت گراييد، بهكپس رفتار و 
  68 .ه جنون او را شهرت دادندمخالفين او ازجمله صدر اعظم و ديگران شايع

 
اين موضوع باعث شد، . شدن بينايي چشمانش است مكه خشونت و تندي شاهزاده به دليل كولي مشخص شد 

ه كالسلطان از رسيدگي به اوضاع شهرهاي تحت فرمانش بازماند، اوضاع اصفهان و يزد مغشوش شد تاجايي  ظل
اري اصفهان را كتومان درسال، پيش000/30حقوقي معادل  رد باكالسلطان، به صاحبديوان شيرازي پيشنهاد  ظل

و بدرفتاري او و عدم رسيدگي به اوضاع باعث بروز چند شورش و  كسوءسلو. بپذيرد، ولي صاحبديوان نپذيرفت
  69 .م شد1894/ق. ه1311سال  اعتراض عمومي مردم براثر قحطي و گراني در اصفهان و يزد تا آخر

 
معروف اروپايي،  كپزش السلطان نيز دو چشم ظل. ورشدنش قوت گرفتكعه شدن بينايي شاهزاده و شاي مك

انگليسي را از لندن، به اصفهان طلبيد، درماه ) النسك(لنس كرا از پاريس و ) گالزوسگي فرانسوي(ي كگاالچوس
ه در كم اين دو طبيب فرانسوي و انگليسي به اصفهان آمدند و چشم شاهزاده را 1894/ق. ه1311القعده  ذي
السلطنه هم از  خان نظام در اواخر همين سال حسينقلي. ردندكش مقداري عصب اضافه روئيده بود، معالجه كپل
  70 .نار شدكومت فارس بركح
 

در . دست نيامد م اطالعات زيادي به1896تا1895/ق. ه1313تا  1312السلطان درطول سال  از وقايع زندگي ظل
ن تجاري متعلق به بازرگانان كي از اماكي ر داالندار اصفهاني درم، دو نف1896/ق. ه1313الثاني  اوايل جمادي
مردم اصفهان مرگ . اثر دود و گاز زغال بوده است احتماالً مرگ آنها در. ي درگذشتندكوكطرز مش انگليسي، به

ر مردم خواستا. اين دوتن را به تجار انگليسي نسبت دادند، شورشي برضد اتباع خارجي و ارامنه جلفا برپا شد
نه جلفا و اتباع كو امنيت از س. اي به طول انجاميد اعتراض و شورش دو هفته. قصاص قاتلين اين دوتن شدند
رد و كروحانيون اصفهان، ورثه آن دونفر را راضي  كمكالسلطان با  باالخره ظل. انگليسي و روسي سلب گرديد

يف نمود چون اجزاي كالسلطان تل ه ظلهمچنين دراين سال فرمان حكومت فارس را شاه ب. غائله پايان يافت
هم ديگر در خدمت او  كو مظفرالمل كالمل و حاج ميرزاعلي انصاري مرده و حسام كاليقش مانند مشيرالمل

افي كرده استعداد خويش را كالسلطان را ن ين ظلكالسلطنه و غيره نيز تم افي شاه مانند نظامكنبودند و وزراي 
  71 .نديد و نپذيرفت

 
 .السلطان آغاز شد شاه، مرحله جديدي در زندگاني شاهزاده ظل يافتن عمر ناصرالدينبا پايان 
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