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  چكيده
قاجار، هرچند انبوه شاهزادگان، تسلّط يكپارچة سلسله را در ساختار قدرت ايران عصر 

را در نظـارت بـر رفتـار حكمرانـان     ي د، سازوكار تقسيم مناصـب مـوانع  كر تسهيل مي
الدوله نمادي از نحوة حكمراني قاجاريه  ميرزا جالل آورد و عملكرد سلطان حسين فراهم

: حـايز اهميـت اسـت   در واليات بود كه بازتاب آن در حيات اجتمـاعي از دو جهـت   
. رهيافت به مصايب قشرهاي زيردست جامعـه و تلقـي اجتمـاعي از سـاختار قـدرت     

رفـت،   مـي  شـمار  هرچند جنبش مشروطيت تحديدي بر شاه، وابستگانش و اين رويه به
خواهــان،  آرايــي مســتبدين و آزادي تضــاد منــافع روس و انگلــيس بــه شــكل صــف 

پـذيري   و اسـتفادة ابـزاري آنهـا در ضـربه     خواهان مشروطهنبودن رويه در بدنة  منسجم
آورد تا با پديـدة   الدوله فراهم طلبي افرادي چون جالل رقيب، بستر مناسبي براي فرصت

عنوان نمادي از ساختار قـدرت   الدوله به اين اساس، عملكرد جالل بر. نوين همراه شوند
دهي تلقـي   در شكل پذيري بدنة اجتماعي افزود، نقشي مؤثر تنها بر آسيب در واليات نه

تحليلـي، بـه واكـاوي در    ـ  مقالة حاضر،  با روش توصـيفي . آنها از نظام پارلماني داشت
در  :ها باشـد  گوي اين پرسش ها و مكتوبات تاريخي موجود پرداخته تا پاسخ اسناد، داده

هايي داشـت؟ عملكـرد    الدوله، حيات اجتماعي فارس و يزد چه ويژگي حكومت جالل
الدوله بـر انتظـارات مـردم واليـات نسـبت بـه پديـدة نـوين          چون جاللشاهزادگاني 

الدولـه تـا    السلطان و جالل خواهان با ظل مشروطيت چه تأثيري داشت؟ تعامل مشروطه
  .چه ميزان با آمال عمومي نسبت به نظام پارلماني تناسب داشت؟

  .السلطان، قاجاريه، مشروطيت، يزد الدوله، ظل جالل :ها كليدواژه
                                                                                                 

  atashakory@yahoo.com دانشگاه يزد ،گروه تاريخ استاديار *
  26/12/1392: تاريخ پذيرش ،27/9/1392: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
الطوايفي متمايل به تمركز،  هاي ملوك در ساختار هرمي عصر قاجار، قدرت بسان حكومت

 شاه بـه عنـوان نمـاد   ). 46: 1380بشيريه،(شديداً جنبة خانوادگي يا پاتريمونياليستي داشت 
، گرفته و به اعتبار قرابـت نسـبي و سـببي، رؤسـاي ايـل      موجوديت سلسله، در رأس جاي

درباريان، تيولداران، وزرا، مستوفيان و اشراف بـزرگ، شـاكلة نخبگـان اصـلي     شاهزادگان، 
شـاه،   يادگارمانده از عهد فتحعلي گسترة وسيع شاهزادگان به. رفتند شمارمي هيئت حاكمه به

  شـاه  اوالد ذكـور فتحعلـي   62بـراي اسـامي   (كرد  اي در نحوة حاكميت فراهم مؤلفة تازه
 كـردن ايـران   ة ايل قاجار، يا بـه عبـارتي قاجـاري   كه سيطر) 54-53: 1363هدايت،  ←

البتـه، در  . توان از نتايج آن برشمرد را مي) 88: 1375زنجاني و حسيني گلسفيدي، كريمي (
تنهـا   اي، تعدد شاهزادگان و توزيع قدرت بر مبناي پيوندهاي خوني نه كنار چنين خصيصه

خاصه در امر واليتعهدي، بـر دامنـة   ساخت، بلكه  نظارت را بر اعمال آنها با مشكل مواجه
سالي و ناآزمودگي شاهزادگان فرصتي براي  عالوه بر اين، اگر كم. هاي دروني افزود رقابت

حكومت مركزي بود تا به واسطة پيشكاران معتمد زمام امور را در اختيـار گيرنـد، امـا بـه     
ني حكومت مركـزي  دنبال انتقال تدريجي قدرت، پيوند خويشي با خاندان سلطنتي و ناتوا

دغدغـة   در نظارت دقيق بر اعمال آنها، زمينة مستعدي در رفتارهاي دلبخواهي و تملك بي
  .آورد مي اموال عمومي فراهم

» شـدند  رعايا چون اغنامي، صرفاً براي پشمشان نگهـداري مـي  «بندي كه  در اين پيكره
)Perkins, 1843: 282(عنـوان نمـادي از چارچوبـة    الدوله را به  ، مقالة حاضر حيات جالل

از ورود به ساختار قدرت تا مشروطيت و از آن هنگام تـا  (حكمروايي قاجار در دو مقطع 
: نمايد هايي چند ضروري مي بر اين مبنا، پرداختن به پرسش. گذارد به بحث مي) مرگ وي

ارس و الدوله بر والياتي از ايران خاصه ف الحكومگي و حكمراني جالل با توجه به نايب. 1
اين نحوة حكومتداري چگونـه  . 2يزد، حيات اجتماعي اين مناطق حايز چه شرايطي بود؟ 

در كشـاكش تعـارض   . 3بازتابي بر تلقي اجتماعي واليات نسبت به تغييرات آتي داشت؟ 
الدوله تا چـه ميـزان بـا     السلطان و جالل خواهان با حكومت مركزي، تعامل با ظل مشروطه

در پاسخ به پرسـش، نخسـت فرضـية    . يافت؟ ام پارلماني تطابق ميانتظارات عمومي از نظ
الدوله بـا دربـار بـه انضـمام بعـد مسـافت        مطرح، تناسب پيوندهاي خوني و روابط جالل

واليات تحت امر از مركز، فرصتي به سوء اعمـال وي در لفافـة برقـراري نظـم اجتمـاعي      
ردم والياتي نظير يـزد از مشـروطيت   كه از تلقي م در پاسخ به پرسش دوم نيز چنان. داد مي
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ديدنـد و در   رفتة خود مي آيد، ساختار نوين را گريزگاهي براي آرزوها و آمال ازدست برمي
خواهان از ابزارهاي مختلف و حتي  گيري مشروطه رسد بهره نظرمي پاسخ به پرسش آخر به

عملكـرد رؤسـاي   بعضاً مغاير با مفاهيم مشروطيت، تعارض انتظارات بدنـة جامعـه را بـا    
  .ساختار نوين آشكار كرد

  
  الدوله و بلواي نان در فارس جالل. 2

خان  الملوك، دختر ميرزاتقي السلطان و همدم ميرزا، پسر ارشد مسعودميرزا ظل سلطان حسين
ق متولد شد و نام و لقب عمويش 1285شاه خواهر بودند، در  اميركبير كه با مادر مظفرالدين

از ايام طفوليت او ). 436/ 2: 1368محبوبي اردكاني، (كرد، بدو دادند را كه در جواني فوت 
السلطان،  سالگي در اصفهان و با نظارت ظل اطالع چنداني در دست نيست جز آنكه تا سيزده

تحت تربيت حاج صدرالدين بوزنجاني بود كه ظاهراً اين شخص بعداً به سـمت مالباشـي   
پـس از آن، بـا توسـعة قلمـرو     ). 1449/ 2: 1367حسيني فسائي، (يافت  ايالت فارس دست

و با تقاضاي وي نزد شاه، به نيابـت حكومـت فـارس منصـوب و      1،)ق1298(السلطان  ظل
خـان   ، همـراه بـا ابـراهيم   )2021/ 3: 1367اعتمادالسـلطنه،  (ديوان  خان صاحب ميرزافتحعلي

اين مقطع از ). 536- 535: 1326مقامي،  قائم(الممالك شيباني به وزارتش تعيين شدند  صديق
گيري مباني شخصيت وي حايز بيشترين اهميـت   الدوله، از حيث شكل حيات سياسي جالل

دختـر ميرزايوسـف    2السـلطنه،  كه در سرآغاز نيابت بر فارس، ازدواجش بـا همـدم   است، چنان
السـلطان   الممالك صدراعظم، به حدي در تحكيم جايگـاه او اهميـت داشـت كـه ظـل      مستوفي

 3.از مخارج عروسي را خود تقبل كرد) 291: 1325السلطان،  ظل(» بيست هزارتومانيكصدوده «
، سوءرفتار كارگزاران به همـراه خـوي   )ق1305- 1298(بر پاية اسناد موجود اين دوران 
چنان نظم اجتماعي منطقه را مختـل سـاخت كـه     4رويه، ناپسند شاهزاده در انجام اعمال بي

باختگان، پسـر يـا    يد؛ جالب آنكه در صورت شكايت مالهاي شبانه امري عادي گرد دزدي
تا آنكه صاحب مال خود نوشتة رسـيد امـوال مسـروقه را    «كردند  بستگان آنها را زنداني مي

) 258: 1362اتفاقيـه،   وقـايع (» بدهد و چند توماني هم، خدمتانه و قلـق بعـالوة مـال رفتـه    
ز نمودهـاي برجسـتة چپـاول امـوال     در واقع، يكي ا. پيشكش نمايد تا محبوسان آزاد شوند

در اين رخداد، . توان در ماجراي گراني نان يافت عمومي را توسط عمال ديواني شاهزاده مي
من نهصـد   هاي معيوب را به قيمت يك ديوان كه خود از انبارداران غالت بود، گندم صاحب

ان كردنـد كـه بـراي    دينار به خبازان فروخت و آنها نيز با افزودن مبلغي، نان را به حدي گر
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، هرچند با )ق1303رمضان  18(اين شورش . اهالي گزيري جز اعتراض همگاني باقي نماند
، واكـنش حكـومتگران مركـزي    )267: همـان (يافت  قتل هشت نفر و چندين زخمي خاتمه

كـه   حكايت از كاركرد هيئت حاكمه در قبال رفتار شاهزادگان و كارگزارانش داشت، چنـان 
يـك ثـوب جبـة    «ديوان، عالوه بر ارسال  طي تلگرافي از طرف شاه به صاحبالسلطان  امين

الدوله فرستاده و به عـوض   ، هدايايي نيز براي جالل)268: همان(» ترمة شمسة مرصع ممتاز
  :عام كرد دلجويي عمومي، آنها را در صورت تكرار، تهديد به قتل

تاج و تخت خودم آنكـه اگـر يـك    به ارواح شاه مغفور و خاقان مبرور و شاه شهيد و به ...
طور حركات زشت ناشي شود، ديگر  مرتبة ديگر از حاال تا پنجاه سال ديگر از اين مردم اين 

عـام   كنيم و تمام فارس را قتـل  فرماييم و توسط احدي را قبول نمي مالحظه و اغماض نمي
  ).268: همان... (گذاريم فرموده دياري از آنها باقي نمي

الدولـه را بـه    طلبي كارگزاران، نه تنها مخارج سـفر جـالل   وجود فرصتبه هر روي، با 
روزي صـدوپنجاه نفـر مطالبـة    « ، ظل السلطان پرداخت، بلكه در شهر5هنگام عزل از قدرت

هزار تومان به كسبه بـدهكار   الدوله سه كردند و حتي ناظر نواب واال جالل طلب خود را مي
  ).308: همان(» بود

الدوله در فـارس، ذكـر دو نكتـة     الحكومگي جالل از هفت سال نايببندي كلي  در جمع
نخست، گسترة وسيع آزادي عمل در حكمرانـي كـه   : تأثيرگذار بر حيات او ضروري است

هاي خويشي با دربار و شاه تضميني بر آن بود؛ دوم، آشنايي با سازوكار قدرت كه  وابستگي
  . ساخت پذير مي نيت، توجيههرگونه دنائت طبعي را زير نام حفظ آرامش و ام

  
  الدوله حيات اجتماعي يزد در نخستين مقطع از حكومت جالل. 3

السلطان به شاه و تسلط مجدد بر واليات يزد، عراق و گلپايگـان   هاي ظل به دنبال پيشكش
بـه  ) 187 /1: 1388نـواب رضـوي،   (ق 1307الدوله از اواخـر   ، جالل)90: 1347بامداد، (

اگر امنيت و آرامش نسـبي واليـات دور از تحـول    . منصوب گرديد الحكومگي يزد نايب
زمان بعد مسافت  آورد، هم مي اي مستعد براي رونق تجاري ـ صنعتي فراهم  سياسي زمينه

شدن يزد  واقع. گسترد خواهي حكام مي اين مناطق از مراكز قدرت، بستر مناسبي در زياده
 ـ دو شاخصة  خاصه نساجي پارچه ـ   اي كه برجستگي تجاري و صنعتي در چنين حوزه
 ←دربــارة وضــعيت تجــاري يــزد در عصــر ناصــري (رفــت  شــمارمي تــاريخي آن بــه

، دليلي بود بر كندي تحرّك سياسي ـ اجتماعي منطقه  )184- 169: 1381- 1380، ميرحسيني
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كه توانمندي حكام را به تأديه و ارسال ماليات وابسـته سـاخته و جـز بـه هنگـام اعتـراض       
در ايـن ميـان، بـا وجـود     . كـرد  ، توجه حكومتگران مركزي را به خود جلب نمـي عمومي

هاي اصفهان، يزد و قم، تا مهارت كامل وي بر اجـزاي   السلطان بر راه حمايت و تسلط ظل
تر  كه پيش الممالك ـ  آوري ماليات، طي دو سال، پيشكاري مالي او به صديق ديواني و جمع

در ايـن  ). 29: 1366شـيباني،  (دار بودـ سـپرده شـد    راز عهدهگي شاهزاده را در شي مقام لَله
بين، آنچه بيش از ديگر اعمالِ شاهزاده در تهران بازتاب يافت، واقعـة قتـل هفـت تـن از     

هاي فكـري و فعاليـت مبلغـان     اي از زمينه بهاييان بود كه پيش از پرداختن بدان، ذكر سابقه
  .نمايد بابي را در يزد ضروري مي

ــ در يـزد    محمد باب عنوان آبشخور فكري علي به  سالة شيخ احمد احسايي ـ  اقامت پنج
و در  6تـرين يـاران بـاب    ، وجود تني چند از اهـالي در رديـف نزديـك   )29: 1346كربن، (

كه بعداً از سوي بهاءاهللا بـه   سطحي فراتر، حضور اعضاي برجستة خانواده و خويشان وي ـ 
، بيانگر بستر ذهني و پيشينة فعاليت اين فرقه در منطقـه  ـ در اين واليت 7شدند افنان خوانده

از اين رو، چيرگي پيروان ميرزا حسينعلي نوري بر شاخة ازلي، خاصه گرايش افنان بـه  . بود
، باعث توسعة فعاليـت مبلغـان   )55/ 1: 1342آيتي، (ها از اين فرقه  بهاييت و حمايت روس

  8.آنها در بافت تجاري ـ صنعتي يزد گرديد
الدولـه، مصـادف بـا اواخـر      الحكومگي جـالل  اي و به دنبال نايب تني بر چنين پيشينهمب

حيات بهاءاهللا، هفت تن از بهاييان به قتل رسيدند كه بنا بر فحواي اطالعـات منـابع، رفتـار    
 23آميز تني چند از بهاييان عاملي مؤثر در بروز رخداد بود؛ بدين اعتبار كه در شب  تحريك
حين عزاداري عمومي در مسجد اميرچقماق، با اعتراض به حضور دو تن  ق و1308رمضان 

از روحانيون متنفذ و مخـالف سرسـخت     از بهاييان در مجلس، شيخ محمدتقي سبزواري ـ 
هرچند با شـيوع  ). 29: 1342مالميري، (ـ دستور به ضرب و جرح و اخراج آنها داد   بهاييان

ا را محبوس و با دريافـت مبـالغي آزاد كـرد، بـا     الحكومه چند روزي آنه خبر در شهر، نايب
السلطان، متهمان به همراه پنج نفر ديگر از بهاييان در محفلـي شـبانه    دريافت تلگرافي از ظل

در نهايت، با استنكاف اين افراد از لعن بهاءاهللا، به عنوان معياري ). 32: همان(دستگير شدند 
زد براي اقدام خود مرجعـي شـرعي يافتـه و    براي خالصي از مجازات، شاهزاده از علماي ي

  9.چون محكومان بر رأي خود ماندند، به قتل آنها حكم داد
را در چارچوبة كلي رفتار شـاهزاده بسـنجيم، ايـن     10اگر حكم مذكور و نحوة اجراي آن

اقدام نوعي تالش در كسب وجاهت در ذهن رعايايي بود كه بهاييان را به عنوان فرقة ضـالّه،  
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بــه تعبيــر ديگــر، در شــرايطي كــه تحــت  . دانســتند هــا مــي بــدترين مجــازاتمســتوجب 
) 187/ 1: 1388نواب رضوي، (» دانست احدي خود را مالك شي نمي«الحكومگي وي  نايب

 ،)64/ 1زارع، نسخة تايپي، (» داد شدند كسي به عرضشان گوش نمي هركجا عارض مي«و شاكيان به 
  .ترام به باور عمومي مفهوم نداشتراستاي احچنين برخوردي بدون لحاظ منافع و در 

  
  عاملي در تشديد مصايب عمومي: الدوله با دربار پيوند جالل. 4

الحكومگي يزد داليل مستندي وجـود نـدارد،    الدوله از نايب هرچند دربارة دليل عزل جالل
الســلطان  اي در اختيــار مخالفــان ظــل بعيــد نيســت كــه بازتــاب نحــوة قتــل بهاييــان بهانــه

توان در اقامت  نكتة حايز اهميت و در عين حال شاهدي بر اين ادعا را مي. باشد آورده راهمف
و نزديكي او با صدراعظم ) 78: 1361الملك،  افضل) (ق1311تا سال (الدوله در تهران  جالل

كه از اين هنگام تا انتصاب مجدد به حكومت يزد، شاهزاده چنان خـود را بـه    دانست، چنان
اين روزها بـا  «بود كه بنا بر نوشتار اعتمادالسلطنه، حتي صدراعظم  السلطان نزديك كرده امين

السـلطان تنهـا بـاال و     گاهي هـم امـين  . نشيند الدوله كالسكه مي با جالل. شود شاه سوار نمي
گـاهي در بـين راه ناهـار    . نشـيند  السـلطان مـي   روي امـين  الدوله در كمال تملّق روبـه  جالل
  ).818/ 3: 1367اعتمادالسلطنه، ( »قي روز مشغول شطرنج هستندبا. خورند مي

ق، از مالقـات خـود بـا    1310شـوال   9اعتمادالسلطنه در گـزارش ديگـري بـه مـورخ     
يافتن بـازي   كند كه همراه تني چند از بزرگان، چهار ساعت در انتظار پايان صدراعظم ياد مي
بحمـداهللا  «دانـد كـه    دار خود را مديون آن ميالدوله بودند و نهايت نيز دي بيليارد او با جالل

  ).871: همان(» بازوهاي مباركشان خسته شد و دست از كار كشيدند
السلطان با اتابك داشت و او را عاملي در تحديد قلمرو  ترتيب، در تعارضي كه ظل بدين
كه  توان به نوعي تالش در تلطيف روابط دانست دانست، انگيزة چنين اقدامي را مي خود مي

الحكومگي بـه حكومـت يـزد ارتقـا      الدوله به واسطة صدراعظم، از نايب در نتيجة آن، جالل
بار عالوه بر پدر، حمايت  ق به يزد آمد و اين1313بنا بر چنين حكمي، وي در شوال . يافت

در اين هنگـام وي    ـ   دربار و آشنايي با ساختار ديواني را فرصتي مغتنم براي جوالن جواني
  .ـ يافت له بودسا هجده
  

  نمادهايي از شخصيت و اخالق فردي. 5
تجربه در مناصب حكومتي به مفهوم  اگر در چارچوب ساختار قدرت، توزيع شاهزادگان كم
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شد، اما همگام با آمادگي براي حكومت، استبداد و خشـونت   مي تالش براي نهادينگي تلقي
الدولـه   اين اساس، رفتارهـاي جـالل  بر . گرديد ناپذير از شخصيت آنها مي نيز جزئي جدايي

نماد بارزي از غرور و تفرعن شاهزادگاني بود كه خويشي با شاه و درباريان را تضميني بـر  
الحكومگي فارس  مطابق با اطالعات منابع، سركشي او در مقام نايب. دانستند اعمال خود مي

يا آنكه چـون در بـاغ   به حدي بود كه حتي يك مرتبه قصد داشت مالباشي را با تير بزند و 
السـلطان دسـتور    كرد، چند نفر از عمله را زخمي كرد و از اين رو، ظل دلگشا تيراندازي مي

» الدوله دارد بگيرند و مرخص نيست ديگر تفنگ دست بگيرد هرچه تفنگ نواب جالل«داد 
  ).151: 1362اتفاقيه، وقايع(

ي بر فساد اخالقي و دنائت طبع تنها حكايات متنوع همچنين، در ايام حكومتش بر يزد نه
. رفتنـد  شمارمي كه تفرعن و خشونت نمادهاي بارزي از شخصيت وي به 11او داللت دارند،

تنها واهمه از هيبت پدرانه بر  از اندروني شاهزاده، نه )Griffith( بنا بر گزارش دكتر گريفيث
شـد،   ر درد دنـدان مـي  ، كه حتي اگر يكي از افراد حرمسـرا دچـا  12بود فرزندان سايه افكنده

چرا كه شاهزاده بالفاصله آنهـا را فراخوانـده و بعضـاً دنـدان     «جسارت بروز آن را نداشت، 
كـه اعتمادالسـلطنه نيـز     در مجموع، چنان. )Griffith, 1909: 92(» آورد سالم را هم بيرون مي

يكـي مختصـر   «: كند، در تلقي عمومي، شاهزاده به سه خصيصـه شـهرت داشـت    اشاره مي
گويـد و   فحش و تقليد پدر و جد خود را در محضر صدارت مي: طرنجي بلد است، دومش
  ).824: 1385اعتمادالسلطنه، (» كند و سومي ابوالمحجن است مي

  
  استبداد در لفافة حفظ نظم اجتماعي. 6

در تناسبي ميان ضعف نظارت بر كاركرد صاحبان قدرت با رشد اعمال دلبخـواهي حكـام،   
بـر ايـن مبنـا،    . يافـت  پروري، مصداقي فراتـر از امـور اخالقـي نمـي     به رعيتبالطبع انتظار 

الدوله، از غالمي با  محمدحسين نواب در خاطرات خود ضمن اشاراتي به اعمال سوء جالل
وي بدان حد اختيـار  . كند كه مسئول قاطرخانه و تدارك لوازم شكار بود نام اكبرسياه ياد مي

جاد اختالف ميان مردم و دريافت وجه از طرفين دعوا به عمل داشت كه رفتارهايي چون اي
شماررفته  اي از آن به ها، تنها نمونه گناه به انواع بهانه عنوان وساطت و ضرب و جرح افراد بي

همچنـين، قطـع دسـت و پـا و      13.و شكايت معترضين سرانجامي جز مجازات آنها نداشت
آن ميرغضب جلوي محكـوم بـه بـازار     هاي معمول بود كه طي مهاركردن، از ديگر مجازات
آوري وجه مورد نظر از ناظران، با دست قطع شده و آغشته به  آمده و در صورت عدم جمع
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آلـودي كـه صـورت شـخص مهارشـده را       با پارچة خـون «كوفت يا  خون به سر خاطي مي
  ).79: 1355نواب، (» آورد بود، به عنوان تازيانه به سر و صورت او فرود مي پوشانده
ـتان   ترتيب، شاهزاده با ايجاد رعب و وحشت ميان عوام و تصرف بي بدين دغدغة اموال زيردس

 ــ  )115: 1380الضـرب،   يـزد در اسـناد امـين    ←به عنوان نمونه (با اتكا بر كارگزاران ديواني   ـ
داد، كه تحت نام انتظام امـور، برخـورد بـا     خود را پوشش مي 14تنها سوءاستفادة مالي نه

خـواهي   كه نواب رضوي در تقريظي بر بـاج  ساخت، چنان اعتراضي را موجه ميهرگونه 
  :نويسد الدوله، مي جالل

روز آن را من اجـاره   آباد را كه يك شبانه وقت محصول حضرت واال تمام آب وقفي دولت
بودم جلو گرفتند و محصول شتوي را هم ضبط كرده، صيفي هم سپردند، هرچه كرديم  كرده

پـس پـول   : عرض كـردم . راضي شدم به خودم اجاره دهند، قبول نفرمودند. پيشرفت نكرد
اجاره كه اول آبان ماه سال گذشـته دادم از بابـت اجـاره و زيـاده از سيصـد تومـان اسـت        

  ).211: 1388نواب رضوي، (مرحمت فرماييد، آن را هم قبول نفرمودند 

و كنتـرل اوضـاع يـاري    الدولـه را در حفـظ    ترين عناصري كه جـالل  در اين بين، از مهم
داد، جلوگيري از خروج اخبار واليت بود؛ موضوعي كـه از بعـد مسـافت يـزد و تسـلط       مي
هاي منتهي به تهران همراه با مراقبت شاهزاده در خـروج مـردم از شـهر     السلطان بر جاده ظل

نيـز   از آن سوي، حتي اگر شاكيان با عبور از موانع مختلف، خود را به تهـران  15.شد ناشي مي
گيري از مناسبات قدرت، عمالً فرجامي جـز   رساندند، بدون راهيابي ميان درباريان و بهره مي

خواهي  هاي موجود، فردي با نام سيد مهدي صباغ به تظلم كه بنا بر داده ناكامي نداشتند، چنان
ر اي د هـاي بسـيار، نتيجـه    رغم تالش ها در تهران معطل ماند و چون به الدوله مدت از جالل

ديدار با كارگزاران حكومتي نگرفت، بر آن شد تا به همراه تني چنـد از ديگـر متظلمـين در    
بـا  . مسير عزيمت شاه به حضرت عبدالعظيم، با بريدن گلوي خود نظر شاهانه را جلب كند

اين اقدامِ سيد مهدي، گرچه شاه متأثر گرديده و قول به رسيدگي داد، در بازگشت بـه يـزد،   
  ).20: 1352فرهنگ، (اش به مشهد فرار كرد  شد و با خانواده كم واقعمورد تعقيب حا

  
  نمودي از فالكت زيردستان: الدوله هاي جالل زندان. 7

الدوله اقـدام   رود، در شرايطي كه جالل شمارمي هرچند زندان نوعي كيفر مرسوم هر دوره به
تنها جرم در چارچوب  نه دانست، ناگزير به هر عملي را با عنوان حفظ نظم و امنيت مجاز مي

يافت، كه حسب سـطح انتظـار و توقـع از زيردسـتان، شـكنجه و       تضاد با شاهزاده مفهوم مي
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بر اين مبنا و بنا بر موقعيت اجتماعي ـ مالي مجرمـان، از وجـود دو    . زندان آنها نيز متنوع بود
). 442: 1355نـواب،  ( اسـت  زندان يكي در قلعة حكومتي و ديگري ميدان خان سخن رفتـه 

داشت كه به هر دليلي قادر به پرداخت وجـه مـورد نيـاز     زندان قلعه به متموالني اختصاص
شاهزاده نبودند و مدت حبس و نحوة رفتار زندانبانان بسته به نظر و تمايل حـاكم متفـاوت   

اما، محبوسان زندان ميدان خان بينوايان و افـراد عـادي بودنـد كـه بـه واسـطة فقـر و        . بود
ساختمان زندان شامل . شدند داري مي هت اجتماعي، در شرايط بسيار نامطلوبي نگهوجا عدم

شد  كرد، و ديگري زنداني مي دو اتاق يكي متعلق به داروغه، كه احكام شكنجه را صادر مي
اي بـا محـيط بيـرون     كه قسمت جلوي آن مشرف بر ميدان بوده و زندانيان از طريق روزنـه 

كردند تا دست خود را از روزن بيـرون آورده و بـا زاري و    بور ميآنان را مج. ارتباط داشتند
هـاي داروغـه و مـأموران و فراشـان او و همچنـين       هزينـه «تضرّع از عابران گدايي كنند تـا  

اگـر از  ). 443:نـواب، همـان  (» مختصر قوت اليموتي كه مورد نياز زندانيان بود تأمين گردد
شدند و  موران بنا بر دستور داروغه داخل محبس ميمأ«آمد،  نمي دست قضا وجه مورد نياز به

سـوزتر و   هـا جـان   ساختند تـا نالـه   محبوسان را با شدت و قساوت مضروب و مجروح مي
بارتر گردد و به سـبب آن دل عـابران و نـاظران را     هاي اسيران دردمند رقّت فريادها و زاري

  ).جا همان(» بيش از پيش به ترحم برانگيزد
  

  گويي حكومت مركزي مي و نحوة پاسخاعتراض عمو. 8
به هر روي، با تداوم چنين رفتارهايي كه نشان از اطمينان خاطر شاهزاده داشت، در واپسين 
ايام حكمراني ناصرالدين شاه، جمعي از اهالي يزد در صدد برآمدند تا به هر ترتيب ممكـن  

از بزرگان يـزد تقسـيم   آنها كه در دو طيف عوام و جمعي . اعتراض خود را به شاه برسانند
كه از يكسو تعدادي از  بودند، چنان شدند، در تهران با مصايب و مشكالتي خاص مواجه مي

عبـدالعظيم، در   نداشتن به مقامات حكومتي با تحصن در حرم شـاه  اهالي به واسطة دسترسي
 صدد جلب نظر شاه برآمدند و بخشي ديگر با استفاده از موقعيت مـالي و اجتمـاعي خـود،   

  .ساز يافتند السلطان با اتابك را چاره تأكيد بر اختالف ظل
شـاه،   ـ در گزارشي از صحنة قتل ناصرالدين  طبيب اتابك  شيخ محمدخان احياءالملك ـ 

  :كند شينان يزدي حرم را چنين توصيف مي بست
براي تماشاي آمدن شاه داخل حجره شديم، پردة توري جلو درهـاي آن آويختـه بودنـد و    

با وحشت سبب را . جماعتي از سيد و آخوند ميان حجره نشسته و مشغول كفرگفتن بودند
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السلطان از يزد به اصفهان  الدوله پسر ظل هشت ماه است كه از ظلم جالل: پرسيديم، گفتند
نماييم، اين شاه بـه واسـطة    ايم و هرچه شكايت و تظلم مي ن شدهايم و متحص و اينجا آمده

ايم به ارواح مقدسه جسارت كنيم تا اگـر   رسد، امروز مصمم شده السلطان به داد ما نمي ظل
توانند ما را راحت نمايند و ديگر به  ارواح مقدسه بتوانند نزد خداوند كاري كنند و اگر نمي

  ).89/ 1: 1349قدسي،  اعظام(باشيم  آنها توجهي نداشته
ال جـز كفرگـويي يـا      بدين ترتيب، در شرايطي كه جلب توجه سران قدرت به ظلم عمـ

شـاه   بود، مرگ ناصـر و جانشـيني مظفرالـدين    نگذاشته بريدن گلو در مسير كالسكه شاه باقي
 16فرصتي به بزرگان يزد، خاصه خانوادة نواب رضوي داد تا پيوند خويشي با حرمسراي شاه

  17).ق1314ذيحجة (الدوله قراردهند  ستاويزي براي عزل جاللرا د
ميلـي او بـه ايجـاد     اهميت اقدام مذكور را با لحاظ ضعف شاه جديد در ادارة امور و بي

به عبارت بهتر، ازآنجاكه تأييد حكومت . توان درك كرد السلطان مي  تنش در روابطش با ظل
شـد،   مـي  السلطان از جانشيني مظفرالدين شاه تلقي الدوله، پاسخي به ابراز حمايت ظل جالل

الدولـه از   كه در تأييد آسودگي خيـال جـالل   موفقيت در عزل وي چندان متصور نبود، چنان
خواهي يكي از روستاييان محمودآباد  توان به نحوة برخورد وي با تظلم حكومت مركزي، مي

تاي مذكور اشاره كرد كه خود شاهي از ماليات روس يزد به شاه و دريافت حكم تخفيف سي
  :است شرح ماجرا را به نظم آورده

ــو مســتقر   شــاها تــو را مــدام، ظــلّ خــدا بــه ســر ــو مســتدام، ملــك ت  عمــر ت
ــر كــرده ــران ز عــدل و داد، پ ــااي  دارالعبــــاده يــــزد افتــــاده از نظــــر   اي ام
ــرده ــاراج ك ــپاه ت ــا س ــهزاده ب  ملك و عيال و مال، محصول و سيم و زر  اســتش

 طغرايـــي از قضـــا، عنـــواني از قـــدر  روزي صدور يافت حكمي به خط شاه
 آنگــه ز مــاجرا شــهزاده شــد خبــر      با صد هزار شـوق، بـرديم سـوي يـزد
 فرمان به روي دست، قرآن به روي سـر   ما را بـه حكـم زور بردنـد در حضـور
 بـر ليك حكـم پادشـاه سـلطان بحـر و       يك تن كتاب خويش بوسيد و برد پيش
ــبور ــبان و ناص ــرور غض ــهزاده از غ ــر    ش ــه ب ــش ب ــزار چــوب آوردن ــوراً ه  ف
 فرمــان شــاه را چــون مغــز نيشــكر      بر سر رسول را چندان بـزد كـه خـورد
 از سينه تـا بـه دوش، از پـاي تـا كمـر       آنگه به زير چوب، خردش نمود خوب
 چون قرص آفتاب امري اسـت مشـتهر    زيــن مــاجرا شــگفت عــالم فراگرفــت
ــفهان ــزد و اصـ ــان از يـ ــه االمـ  داد از ايـن پسـر   فرياد از ايـن پـدر، بـي     القصـ

  )217: 1388نواب رضوي، (
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  الدوله بر يزد تداوم مصايب اجتماعي در سومين مرتبة حكومت جالل. 9
گيري مجدد وي در مقـام صـدارت    السلطان، قدرت الدوله و امين سابقة روابط مطلوب جالل

السـلطان،   نيز تالش حكومـت مركـزي بـه اسـتواري روابـط بـا ظـل        و) ق1316االول  ربيع(
چنين مناسـباتي  . در يزد گرديد) ق1317ذيقعدة  8(الدوله  ساز حكومت ديگربارة جالل زمينه

تنهـا   ــ نـه    در قياس بـا عهـد ناصـري     به انضمام ضعف مديريت و اقتدار حكومت مركزي ـ 
 .او را در رفتارهاي فراقانوني خود آزاد گذارد آورد، كه پشتوانة مستحكمي براي شاهزاده فراهم

  
  اجحاف مالياتي و تملك اراضي 1.9
كه ذكر شد، در تناسبي ميان امنيت و آرامش نسبي با رشد تجارت، يزد از عهد ناصري  چنان

هـاي   چنان رونقي در عرصة بازرگاني يافت كه عالوه بر جذب تجار ديگر مناطق، شـركت 
اي  ، دفاتري در شهر ايجادكرده، شـعبه )293/ 2: 1349كرزن، (منچستر غربي نظير زايگلر و 

چنين رونقي در عين حـال كـه نشـان از جايگـاه اقتصـاد      . نيز گشوده شد 18از بانك شاهي
داد تـا حمايـت    الدولـه مـي   تجاري منطقه داشت، فرصتي نيز در اختيار حكامي چون جالل

، پشـتوانة هرگونـه اسـتبداد و اجحـاف     حكومت مركزي و بعد مسافت منطقـه را از تهـران  
الدولـه در چارچوبـة مناسـبات     به ديگر روي، اگر انتصاب مجـدد جـالل  . مالياتي قراردهند
يافت، پاسخ به اعتراضات نيز بيش از تالش و تمايل حكومت مركـزي در   قدرت مفهوم مي

ف بود، رسيدگي به دعاوي عمومي در همان قالب تعامل و تعارض دروني قدرت قابل تعري
الضـرب در يـزد و خاصـه     خان امين هاي عامالن تجاري محمدحسن كه بر اساس نامه چنان

  .برد هاي وي پي خواهي اي از زياده توان به شمه هاي آقامحمدحسن اصفهاني، مي گزارش
ـ كـه    ق، ضمن اشاره به مراجعه نزد شاهزاده1318الثاني  ربيع 8اي به تاريخ  وي در نامه
كـردن عشـر كاروانسـرا و     ـ در مورد اضـافه   گذرانيد ر ييالق ده باالي تفت مياكثر ايام را د

  : نويسد دكاكين و نيز دويست تومان قبض مواجب آقاميرزامحمد مستوفي تفرشي مي
دهـم بـا    نمودن عشر جواب دادنـد كـه تشـخيص ايـن عمـل را مـن نمـي        در باب اضافه

مواجب آقاميرزامحمد مسـتوفي   در باب قبض. مشيرالممالك است و زياد نخواهندگرفت
شـود كـه    دانـم هـر گـاه وصـولي اسـت كـه از يـزد بايـد داده         جواب فرمودند آن را نمي

قـبض  . مسـلماً بدانيـد امسـال عشـر را دو مسـاوي سـابق خواهنـدگرفت        ... خواهندداد
اگر ايـن  . گردانند و به جايي حواله خواهندداد كه وصول نشود ميرزامحمد را دور سر مي

گرفتند و يك حواله نوشتند و آخر سـال شـد و وصـول نشـد و حكومـت هـم       قبض را 
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شود، نه قبضي در دست داريم كه مرجوع بتوانيم كه به صاحبش رد  معزول شد سوخت مي
اين وضعي كه حاليه در حكومت حضرت واال و رجـال  . نماييد، نه ريشي در دست هست

 ... ي و رسـمي بگيرنـد خواهنـدگرفت   شود، آنچه بتوانند از حقير به هر اسم مي ايشان ديده
  ).77: 1380الضرب،  يزد در اسناد امين(

كاسـت، بـا    گويي او مي البته، هرچند پيوندهاي شاهزاده با مراجع قدرت از دغدغة پاسخ
جانبه بر شهر و ممانعت از ورود و خـروج اخبـار عامـل ديگـري بـر       اين حال كنترل همه

السلطان در جلـوگيري   سوران ظل عالوه بر مراقبت قرهكه  پايداري وضع موجود بود، چنان
الدوله به حدي پسـت و تلگرافخانـه را تحـت     از سفر مظنونان به تهران، در شهر نيز جالل

 گرفـت  كنترل داشت كه نامه و مرسوالت پيش از تحويل به صاحبان، مورد تفتيش قرارمي
  19).227/ 1: 1388نواب رضوي، (

كـه بـا     هاي اقتصـادي منطقـه ـ    ي مالياتي و تسلط بر شاهرگها ستاني در مجموع، زياده
ـ چنان بر تمول شاهزاده افزود كه بـا احـداث و     پذيرفت مي همياري عوامل ديواني صورت

 ـ صدر رفت، خالصه شمارمي هاي متنوعي چون قرية دهشير، كه خالصه به خريد مزارع و باغ
آباد به تبعيت از پدر كه اصـفهان   اي به نام عباس ـ و ساخت مزرعه  آباد پيشكوه از توابع علي 

آورد  تنها در يـزد ضـياع و عقـاري بـراي خـود فـراهم       بود، نه را جزئي از اموال خود ساخته
 20.كه بخشي از اين درآمدها به ساخت منازل و باغات در تهران صرف گرديد، )337: همان(

  
  حمايت از حضور مبلّغان مسيحي در بافت اجتماعي. 10
مراه با تداوم غناي اقتصاد بازرگاني يزد تا وقـايع مشـروطيت، گسـترة نفـوذ انگلـيس در      ه

هـاي اروپـايي و مؤسسـات     هاي شركت مناطق جنوبي، عاملي معتبر براي حضور نمايندگي
همچنين، در پهنة رقابت انگليس و روس در ساختار سياسي ايـران،  . آورد نوين غربي فراهم

ها بر گرايش حكام مناطق تحت نفوذ اصـفهان نيـز    ان به انگليسالسلط بالطبع، وابستگي ظل
كه يكي از بارزترين نمادهاي حمايت از اتباع غربي و خاصه انگليس  تأثيرگذار گرديد، چنان

اين انجمن كه بـا  . الدوله با مبلّغان انجمن تبليغي كليسا شاهد بود توان در روابط جالل را مي
رغـم تبليـغ مسـيحيت،     و بـه ) ق1285(از وجود كـرده  حضور رابرت بروس در اصفهان ابر

براي اطالعات بيشتر (ديد  السلطان و حكومت مركزي را پشتوانة بقاي خود مي حمايت ظل
الدوله، فعاليت خود  گيري مجدد جالل ، يك سال پيش از قدرت)10- 8: 1392تشكري،  ←

ماندگي ايران قرن نوزدهم، اگر تمركـز عمـدة    بر مبناي عقب). ق1316(را در يزد آغاز كرد 
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رفـت، اهتمـام    شـمارمي  اين انجمن بر دو حوزة درماني و آموزشي از عوامل موفقيت آن بـه 
بـه عبـارت   . الدوله در حفاظت از منافع بريتانيا نيز تأثير خاصي در اين مـورد داشـت   جالل

مايـل بـه اسـتفاده از    ديگر، جلب حمايت انگلستان به عنوان ضامني بـر تـداوم قـدرت و ت   
ــ    تجلّي يافت 22و مدرسة مرسلين 21كه در ساخت بيمارستان دستاوردهاي نوين غرب را ـ 

بنا به تصـريح  . آورد شمار توان دو عامل مؤثر در همراهي او و پدرش با فعاليت انجمن به مي
تنهـا   ه نـه اش به اين دستاوردها تا حـدي بـود كـ    الدوله و خانواده آثار مبلّغان، گرايش جالل

اطباي مذكور مجاز به ورود در اندروني بودند و آنها را در بازديد ساالنه از بيمارستان مورد 
داد، كه تمايل همسرش به تعليم و تربيت اروپايي نيز تحكيم چنين روابطـي را   تفقّد قرارمي

 .)Griffith, 1909: 90, 165(شد  مي باعث
  
  ق1321كشي سال  بهاييرويارويي مردم با حاكم در ماجراي . 11

با توجه به سابقة حضور بهاييان در يزد و تناسب كاركرد اقتصـادي آنهـا بـا رشـد تجـاري      
رغم تضاد بنيادين باور بهاييت با اعتقاد ديني جامعه، عـواملي نظيـر وابسـتگي بـه      منطقه، به

گيري  ها، سوءاستفاده از عدم شناخت مسلمين نسبت به مباني باور خود و خاصه بهره روس
به هر روي، . بود آورده از بحث مهدويت، فضاي مناسبي براي فعاليت مبلغان اين فرقه فراهم

الدوله كه در نخستين مقطع از حكومتش بر يزد به واسـطة قتـل هفـت نفـر بهـايي از       جالل
، در ايـن مرتبـه بـه    )213: تـا  دهجي، بـي (بود  لقب يافته 23»ياء«جانب بهاءاهللا به ظالم ارض 

اي كه در تهران با يكي  چرخشي محسوس در رفتار خود كرده و بنا بر روابط دوستانهيكباره 
زمـاني   هـم  25.داشت، او را به يزد دعوت كـرد  24ابهري ابن از مبلّغان بهايي به نام محمدتقي

اين دعوت، با صدور حكمي از جانب عبدالبها مبني بـر واگـذاري امـر تبليـغ بـه ايـادي،       
ي يـزد  ـ راه خوان او بود كه مناجات  ـ 26آقا سنگسري ه ميرزاحاجيشد تا وي به همرا باعث
  ).102/ 2: 1342آيتي، ( شود

الدوله به حمايت از بهاييان به حدي در نظر اهالي دور از انتظار  در واقع، چرخش جالل
، بر شايعة »آباد عباس«گذاري آن به  دشت و نام نمود كه اقداماتي چون خريداري مزرعه ته مي

شده و اكثـر سـكنة آن را    اين مزرعه كه در حوزة خارج از شهر واقع 27.زد بهاييت وي دامن
 29.شـهرت يافـت  » آباد عباس«گويا به يادمان نام عباس افندي، به  28دادند، مي بهاييان تشكيل

الدوله، مبلّغان بهايي چنـان جسـارتي يافتنـد كـه محافـل       ترتيب، بر پاية حمايت جالل بدين
كـرد   الذكار مي ابهر مردم را تشويق به ساخت مشرق را آشكار ساخته و حتي ابنمخفي خود 
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كه بدون درنظرگرفتن بـاور عمـومي و صـرفاً بـه اتكـاي        البته، چنين اقداماتي ـ ). جا همان(
از يكسـو  : ـ حـاوي نتـايجي دوگانـه گرديـد     شد هراس اهالي از واكنش شاهزاده ناشي مي

بدانجا رسانيد كـه حتـي آشـكارا بـه مقدسـات اسـالمي تـوهين        كاري بهاييان را تا  رويه بي
اي از مسلمين به محافل آنها راه يافته و اطالع دقيقي از ياران و  كردند و از ديگر سو، عده مي

  ).جا همان(آوردند  دست شان به برنامه
گرديد تا در محلة فهـادان، فـردي    به هر روي، آسايش خاطر از همراهي حاكم باعث

اهللا در اذان اهانـت كـرده و چـون     زد يكي از مسلمين بـه ذكـر نـام محمدرسـول    بهايي ن
 مسلمان در صدد پاسخگويي برآمد، مورد عتاب و ضرب و شتم مأموران شاهزاده قرارگيرد

خـواهي مضـروب در مسـاجد، انتشـار      اين رخداد و تظلّم ).339: 1388نواب رضوي، (
اي نـزد سـيد ابـراهيم     ز شايعة وجود رقعهخبر قتل چند نفر از بهاييان در اصفهان و ني

   آمـد  تازگي از نجف راهي ايران شده و از اصفهان بـه يـزد مـي    كه به 30جمعه يزد امام
. آورد هاي مستعدي براي تحريك احساسات عمومي فـراهم  ، انگيزه)ق1321االول  ربيع 16(

ترتيب، نفرت از آزادي عمل و تبليغ بهاييان و تقابل حكومت با عقيده و باور مردم بـا   بدين
آميختـه و در لـواي طغيـان عمـومي عليـه       فروخفته نسبت به رفتار شاهزاده درهمخشم 

الدوله به جلوگيري از برپـايي مجلـس    اين هيجان كه با تالش جالل. يافت بهاييان نمود
سرعت گسترش يافت و رويارويي مردم  به 31عه آغاز شد،خواني در منزل امام جم روضه

كشي در محالت شهر و روستاهاي  دنبال شيوع بهايي كه به گرديد، چنان را با حاكم باعث
گـرفتن يكـي از    جمعيت به احتمـال پنـاه   32،)ق1321االول  ربيع 29از روز جمعه ( پيرامون

آن را در محاصره گرفتنـد و حتـي بـه حـاكم فحاشـي       33معاريف بهايي در ارگ حكومتي،
نمـود،   الدوله نيز چندان بعيد نمي با چنين رفتارهايي كه در صورت تداوم، قتل جالل. كردند

  .كشي گرديد به ناگاه حاكم بهايي تغيير رويه داده و خود جلودار بهايي
بـا قتـل قريـب بـه     و ) ق1321الثـاني   ربيع 23تا (وچهار روز  پس از بيست  اين ماجرا ـ 

و در پـي   34هرچند با همياري روحانيوني چون سـيد علـي حـائري    ـ   يكصد نفر از بهاييان
: پـذير كـرد   الدولـه را خدشـه   پايان يافـت، از دو سـو اقتـدار جـالل     35السلطان تلگراف امين

كفايتي و ناتواني در كنترل اوضاع از ديد حكومت مركزي و همدلي با بهاييان كـه بـراي    بي
آرايي عمومي عليه وي منجرگرديده و گرچه حفظ جان و قدرت، او را  بار به صف ستيننخ

خـواهي، باعـث عـزلش از     مجبور به همراهي با مخالفان نمود، در آستانة تحوالت مشروطه
 .حكومت يزد گرديد
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  خواهي الدوله و جنبش مشروطه جالل. 12
يت و سركوبي بهاييان شاخصـي  الدوله كه در حما كشي، جالل چندي پس از ماجراي بهايي

و پـس از چنـدي   ) ق1322 صـفر (رفت، از حكومت يـزد عـزل    شمارمي طلبي به از فرصت
امـا، ايـن ايـام كـه      36).ق1324رمضان (شد  حضور در تهران به حكومت كردستان فرستاده

مصادف با وقايع مشروطيت بود، چندان به طول نينجاميد و عملكرد وي به چنان اعتراضـي  
بنا ). 37/ 1: 1353معاصر، ( 37»دست مردم به قتل برسد  بود به چيزي نمانده«منجرگرديد كه 

الدوله كه از اين هنگام نقش عمده را در پيشبرد اهـداف پـدر    هاي موجود، جالل بر گزارش
شـاه و   شاه را فرصتي يافت تا ضمن نزديكي بـه محمـدعلي   داشت، مرگ مظفرالدين عهده بر

مقـامي چـون   ) 31/ 1: 1367كتاب نارنجي، (او، نسبت به نيات اطرافيانش  ايجاد بدبيني در
با اين حال، رونـد حـوادث بـه    ). 191/ 1: همان( 38وزارت جنگ را براي خود مهيا كند
السلطان در رهيافت به واليتعهـدي،   خواه و ناكامي ظل تقابل دو طيف مستبد و مشروطه

خواهان به آزمـون گـذارد    در گرايش به مشروطه داشت تا اين بار بخت خود را او را بر آن
خـواه و   نفـوذ مشـروطه   هـاي ذي  لذا، تأمين مالي تعدادي از انجمـن ). 48: 1362زينويف، (

الدولـه اجـرا    رفتند كه توسـط جـالل   شمارمي خواهان تهران، راهكارهايي به همدلي با آزادي
مقام واليتعهدي محروم مانـده  هاي بسيار از كسب  رغم تالش به ديگر روي، او كه به 39.كرد

شاه، پذيرش برتري بـرادر را تنهـا گزينـة ممكـن در حفـظ       و پس از جايگزيني مظفرالدين
  .اكنون بر آن شد تا آشفتگي موجود را دستاويز ارتقاي مقام قراردهد ديد، هم قدرت مي

دو الدوله و پدرش تأمين منافع را بر دلبستگي نسبت به هريك از  در شرايطي كه جالل
خواهي با نظـام موجـود و ايفـاي     شمردند، تضاد نگرش مشروطه طيف معارض ارجح مي

شـاه   گيري محمـدعلي  از اين جهت، قدرت. نمود نقش بينابين، عملكرد ايشان را دشوار مي
خواهـان كـه از    نظـر مشـروطه   كاست، جلب به همان ميزان كه از احتمال برآوردن آمال مي

ردار بودند، ضمن كسب وجاهت، بـر سـابقة اسـتبدادي آن    اقبال گستردة عمومي نيز برخو
  .نهاد دو نيز سرپوش مي

در : از دو سو اهميـت داشـت   40خواه هاي آزادي بر اين اساس، حمايت مالي از انجمن
خواهـان كـه بازگشـت ثبـات را در      آشفتگي سياسي موجود، حـداقل طيفـي از مشـروطه   

السـلطان را   ديدند، ظـل  شاه مي مدعليو رقيب با مح 41واگذاري قدرت به شخصي توانمند
دادنـد؛ و در بعـد دوم، حتـي اگـر شـرايط بـه جانشـيني         گزينش مطلـوبي تشـخيص مـي   

 گرديد، در حداقل كـالم، بـه او در تـداوم قـدرت فعلـي تضـميني       نمي السلطان منتهي ظل
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مستبدين البته، در اين بين، تضاد منافع روس و انگليس كه در چارچوبة حمايت از . داد مي
السـلطان و   خواهان بروز يافت نيز تأثير خاصي بر طـرح دعـاوي و عملكـرد ظـل     و آزادي

اكنون  كه سابقة درازمدت آنها در حمايت از منافع و اتباع انگليسي هم پسرش داشت، چنان
الدوله بـروز يافتـه و    آفريني جالل در قالب ابراز تمايل و جانبداري دولت انگليس از نقش

هـاي مـورد نظـر در     السـلطان را بـه يكـي از گزينـه     ثباتي، ظـل  ت تداوم بيحتي در صور
  42.ساخت واگذاري قدرت مطرح مي

خواهان به حدي توسعه يافـت   الدوله با آزادي بر پاية شرايط يادشده، حشر و نشر جالل
، )3/1875: 1377السـلطنه،   عين(خواهان  كه ضمن تدارك مالي و تهية سالح براي مشروطه

؛ 63: 1363مامـانتوف،  (ايجـاد كـرده   » انجمـن شـاهزادگان  «يـا  » انجمن امرا«با نام انجمني 
و در سوگند وفاداري به مشروطيت در مجلس، مورد تشويق ) 56: 1363مهديقلي،  هدايت،

). 129: 1377اي،  ؛ كالنتـري باغميشـه  62: 1377هـاي آبـي،    كتـاب (نمايندگان قرارگرفـت  
هاي خود،  پراكني شرايط جديد بدانجا انجاميد كه در نامههمچنين، موفقيت او در همگوني با 

گفت و حتي در تضمين وفاداري به مشـروطيت،   شاه سخن مي از تحديد قدرت محمدعلي
  ).244: تا آدميت، بي(كرد  نويس قرآن مي سوگندنامه پشت

الدولـه از   در اين ميان، پرسش اساسي آن است كه اگر در نظر حكومت، رفتار جـالل 
شـد و از   وي در دستيابي به مقام مورد انتظارش يعني صدارت جنـگ ناشـي مـي    ناكامي

اش در تعارض آشكار با دعـاوي مـذكور بـود، پـس چگونـه       سوي سابقة حكومتداري آن
خواهان دعاوي او و پدرش را پذيرا شدند؟ شـايد، در چارچوبـة شـرايط حـاكم      مشروطه

هرچند جنبش مشروطيت نمـادي از  نخست آنكه : بتوان رهيافتي چند بر اين پرسش يافت
تعارض خواست عمومي با استبداد حاكم بود، در سطح اجتماعي، كاربرد عملي مفـاهيمي  

هـاي   ملجئي براي پوشـش تضـادها و برداشـت   ... چون آزادي، نظام پارلماني، حق رأي و
در شـرايطي كـه   : طلبي ايجادكرد؛ دوم شخصي گرديده و بالطبع زمينة مناسبي براي فرصت

رفـت و از   شـمارمي  روطيت نخستين آزمون ايرانيان در تجربة نهادهايي چون مجلس بهمش
خواهان را تحديدي بر قـدرت خـويش    آنسو حكومت با تكيه بر روسيه همراهي با آزادي

السـلطان عـاملي در پـذيرش آنهـا بـه       دستي و حمايت افرادي چون ظل ديد، لذا گشاده مي
ها در جنـاح مقابـل بـا     آفريني انگليس توجه به نقش با: خواهان گرديد؛ سوم جمع مشروطه

الدوله عاملي در نرمش و انعطـاف   السلطان و جالل نظام حاكم، سابقة روابط دوستانه با ظل
  .نسبت به آنها گرديد
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الدولـه   به هر روي، در فضاي پرتنش روابط حكومت با مجلس، ادامة تحريكات جالل
بـود، كـه گويـا گزيـري جـز تبعيـد از ايـران بـاقي         تنها بيانگر ناكامي سياست نرمش  نه

الدوله، سردار منصور و عالءالدوله بـه باغشـاه، هـر     لذا، شاه با فراخوان جالل. نگذاشت
 ؛91: 1351تفرشي حسيني، (سه را دستگير و او را به همراه عالءالدوله به اروپا تبعيد كرد 

السلطان و پاسخ تند وي چنـدان دور   لاگر پيام اين اقدام به ظ). 261/ 2: 1362آبادي،  دولت
كه از  خواهان نشان از استفادة ابزاري آنها داشت، چنان واكنش مشروطه 43نمود، از انتظار نمي

لحـاف روي آنهـا   «شد تا به نگهبانان دستور دهند  سويي واهمة نجاتشان توسط مردم باعث
و از ديگر سو، برخورد ) 219: 1377اي،  كالنتري باغميشه(» كشيده و آنها را از بيراهه ببرند

خواهان در  اي در كالبدشكافي نگرش مشروطه مجلسيان و روزنامة انجمن تبريز اهميت ويژه
العـادة   از اين رو، در جلسة فوق. پذيري جناح مقابل داشت گيري از هر ابزاري براي ضربه بهره

اين سه نفـر  «جعت هاي شاه را مشروط بر مرا مجلس، نمايندگان پذيرش برخي از درخواست
انجمـن  كرده و روزنامة ) 222: همان(» اند محاكمه با آن افتضاح طرد شده تقصير و بي كه بي
  :، نوشت)ق1326االول  جمادي 12مورخ (ضمن اشاره به خبر تبعيد اين افراد  تبريز

بود، در عموم ملت تبريز خاصه حضرات اعضاء انجمـن   خبر تبعيد آنها كه از طهران رسيده
الشأن  خواهان عظيم العاده نموده و نتوانستند بر خود هموار كنند كه مشروطه ايالتي، تأثير فوق

با حميت را از خاك پاك وطن مجبور به مهاجرت نمايند و محض اسكات هيجـان ملّـت   
اليهم نوشتند كه در اين موقع، فسخ عزيمت اروپا نموده  هاي مشفقانه به حضرات معظم نامه

  ).2/ 2: 1376روزنامة انجمن تبريز، (ي دارالسطنة تبريز شوند فرما و تشريف

در هــر صــورت، بــه دنبــال تبعيــد آنهــا از ايــران و گســترش تــنش ميــان دو قطــب   
هـاي   خواهان و مستبدين كه در بمباران مجلس شـوراي ملّـي تبلـور يافـت، خانـه      مشروطه
طول  ق 1328كه تا   م تبعيد ـ با اين همه، طي ايا 44.السلطان به غارت رفت الدوله و ظل جالل
ـ نيز سعي داشتند تا در راستاي روند تحوالت، روابط خود را با هر دو طيف موافق و   كشيد

ترين منبع تـأمين مـالي    الدوله تحت راهنمايي پدر، مهم از اين رو، جالل. مخالف حفظ كنند
رياست ابوالحسـن   انجمن اعادة مشروطيت گرديد كه توسط جمعي از ايرانيان تبعيدي و به

با چنين اقداماتي كـه مفهـومي جـز تـالش بـراي      ). 218: تا آدميت، بي(بود  پيرنيا ايجادشده
  : برداري از اوضاع نداشت، سفير روس ضمن نامة تهديدآميزي به وي نوشت بهره

اين مطلب با معاهدات و قراردادهاي شما مخالف . كنيد شما در كار سلطنت شاه اخالل مي
نويسم كه دولت روس و انگليس براي تغيير سلطنت موجود موروثي ايران  ميصريح . است
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السـلطان عاقبـت وخـيم دارد     حاضر نيستند و اين اقدامات شما براي شما و خـانوادة ظـل  
  .)688/ 3: 1371زاده،  ملك(

در ظـاهر   الدوله توسط بانك استقراضي ـ  دنبال اين تهديد و حراج مابقي اموال جالل  به
ــ    )886/ 2: 1353معاصر، (جويي  هزار ليره طلب از وي و در اصل به انتقام سيزده به ادعاي

فتح تهران و توازن نوين در نظام قدرت چنان از كارآيي پدر و پسـر فروكاسـت كـه امـوال     
الدولـه حكومـت    ترين منصب جالل السلطان در بازگشت به ايران غارت گرديد و عالي ظل

كه تا دو سـال بـه طـول انجاميـد و پـس از آن از      ) 380: 1377هاي آبي،  كتاب(كرمان بود 
 45.صحنة سياسي ايران حذف شد

  
  گيري نتيجه. 13

كه ظهور سلسلة قاجار حاصل توسعة ارضـي   به تبع ساختار قدرت در تاريخ ايران، همچنان
هايي از نظـام ايليـاتي چـون     ايل و انتقال از رياست قبايلي به پادشاهي بود، كاربرد مشخصه

نهاد اتابكي، عالوه بر توزيع شاهزادگان و منسوبين در واليات، بر نحوة تثبيت سلسـله نيـز   
اي وسـيع از شـاهزادگان عـاملي بـر      شاه در توليد گسـتره  اگر ميراث فتحعلي. تأثير گذاشت

زمان فرصتي به آنها داد تا روابط خوني را با شاه تضميني بر آزادي  تسلط سلسله گرديد، هم
توان نمودي از  الدوله را مي ميرزا جالل از اين رو، حيات سياسي حسين. اردهندعمل خود قر

سازوكارهاي دروني قدرت دانست كه دو مقطع عهد ناصري تا مشروطيت و از اين هنگـام  
در تناسبي ميان سطح قرابـت شـاهزادگان بـا    . گردد تا حذف از ساختار سياسي را شامل مي

تنهـا بـر گسـترة     السـلطان نـه   مناطق مختلف، جايگاه ظلرأس قدرت و نحوة توزيع آنها در 
الدولـه   اي بـراي جـالل   دار واليتعهـدي نمـود، كـه پشـتوانه     حكومتش افزود و او را داعيـه 

الحكومگي پدر بر واليات فارس و يزد وارد گردونـة قـدرت    ساخت تا از طريق نايب فراهم
دربار، مسافت واليـات از مركـز،   ترتيب، در چارچوبة سطح روابط شاهزادگان با  بدين. شود

سنجش اقتدار حكام به حفظ آرامش و فقدان ابزار نظارت دقيق بر نحوة اعمال قدرت آنها؛ 
الدوله در سه مقطع حكومت بر يزد را بـازنموني از كـاركرد نظـام سياسـي      رفتارهاي جالل

  .حاكم تا مشروطيت مطرح ساخت
اصفهان و يزد را از حكمراناني چون وقوع انقالب مشروطه، هرچند مردم مناطقي چون 

الدوله رهايي بخشيد، تعارض منافع روس و انگليس در حمايـت از دو   السلطان و جالل ظل
خواهان، شرايط مطلوبي بـراي   خواه، همراه با عدم انسجام مشروطه جناح استبدادي و آزادي
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هـا همراهـي بـا    تن الدولـه بـا راهنمـايي پـدر نـه      كـه جـالل   آورد، چنـان  طلبان فراهم فرصت
اي نيـز در تحقّـق آرزوي ديرينـة     خواهان را شرط بقاي سياسي يافـت، كـه گزينـه    مشروطه

با وجودي كه در نظر حكومتگران، اين تغيير رويـه  . آمد السلطان براي واليتعهدي فراهم ظل
خواهـان و اسـتفاده از    گيري از شرايط سياسي نداشت، ناهمگوني مشروطه مفهومي جز بهره

با اين همه، فتح . شد شاه، موفقيت نسبي آنها را باعث پذيري محمدعلي ري براي ضربههر ابزا
گيـري   شاه تا حدي موازنة قدرت را به نفع فاتحان تغيير داد كه بهره تهران و عزل محمدعلي

 .تبدان پيشين چندان ضرورتي نداشتاز مس
  
  نوشت پي

. هـا بـود   هـا و برقـراري امنيـت راه    تموقـع ماليـا   السلطان، وصـول بـه   دليل گسترش قلمرو ظل. 1
غربي  السلطان حكومت چهارده ايالت و واليت يعني جنوب ق، ظل1305تا  1295ترتيب، از  بدين

 1297يـزد و در  1296و غرب ايران را شامل بروجرد، گلپايگان، خوانسار، كمره و محالت و در 
  ).83- 80/ 4: 1347بامداد، (خوزستان، لرستان و عراق در دست داشت 

ــ تربيـت يافتـه و نـام مـادر        دختـر ميـرزا عيسـي بـزرگ      اش ـ  اين دختر تحت سرپرستي عمه. 2
  .الدوله را بر او گذاشتند جالل

الممالـك بـدون چـون و چـرا      السلطان داد كه مستوفي خويشي با صدراعظم چنان قدرتي به ظل. 3
  ).376/ 1: 1371مستوفي، (كرد  منويات او را اجرا مي

  .151، 142: 1362وقايع اتفاقيه،  ←اي از اين گونه اعمال  مونهبراي ن. 4
الدوله نيز از  ، جالل)ق1305(السلطان و جدايي فارس از حكومت وي  به دنبال تحديد قلمرو ظل. 5

  ).446: 1385اعتمادالسلطنه، (شد  حكومت اين خطه كنار زده
. خـوان اسـت كـه از حـروف حـي بودنـد       منظور سيدحسين كاتب يزدي و ميرزامحمد روضه. 6

. گذشته از آنكه سيد حسين به همراه برادرش سيدحسن از همراهان باب در قلعـة چهريـق بـود   
 گشـت  سابقة تبليغ بابيگري در يزد نيز به نخستين ايام ظهور بابيه و حضور سيد يحيي دارابي بازمي

  ).65 ،160- 157: 1991نبيل زرندي، (
محمد در يزد سـاكن   زادگان علي اي شاخة درخت بوده و عمدة افراد از داييافنان در لغت به معن. 7

  ).100، 57، 35، 19: بديع 127فيضي،  ←براي اطالعات بيشتر (بودند 
وابستگي و پيوند بهاييان با روسـيه بـه حـدي بـود كـه حتـي ميرزامحمـدتقي شـيرازي عنـوان          . 8

خصوص و بيرق باالي سر درب خانه ممتاز از الدولة دولت بهية روس را داشته و با نشان م وكيل
  ).430- 429/ 1: 1305؛ فاضل مازندراني، 60: 1992مالميري، (ديگران بود 
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اين جلسه با حضور شيخ محمدحسن سبزواري، پسرش شيخ محمـدجعفر، شـيخ محمـدباقر و    . 9
شـود   مـي  هبرادرش تشكيل و پس از عدم استنكاف متهمان به لعن بهاءاهللا، حكم به قتـل آنهـا داد  

  ).36: 1342مالميري، (
يكي از ايشان را در حضور خود گردن زده و مابقي نيز به وضعي فجيع در بازار و معابر عـام  . 10

به قتل رسيدند؛ و بنا به دستور حاكم، چند نفر يهودي ريسمان به پاي مقتولين بسته و در بازار 
 فرنگـي بـه كمـك بازمانـدگان آمدنـد     گويا پس از ختم غائله، تعدادي از تجـار  . چرخانند مي

ق، موجود در 1309؛ سند قتل و غارت بابيان، 755: 1385دهجي، نسخة خطي؛ اعتمادالسلطنه، (
  ).5597/296سازمان اسناد ملّي، ش 

كننده در مراسم عـزاداري محـرم را بـراي وي     به عنوان نمونه، نوكران شاهزاده دختران شركت. 11
  ).79: 1334ايساتيس، (كردند  انتخاب مي

ها به هـيچ وجـه در    نويسد بچه كردن كودكان وي، مي دكتر گريفيث ضمن اشاره به واكسينه. 12
 اي دويده، منتظر نوبت واكسن خود بودنـد  ديدند و از ترس به گوشه چهرة پدر شوخي نمي

)Griffith, 1909: 92.(  
ل داشتند، اختالفي انـداخت، امـا   به عنوان نمونه، در موردي ميان دو برادر كه به شعربافي اشتغا. 13

چـون  . اي نبرد و با آنكه هر دو را مضروب كـرد، آنهـا در مقـام پاسـخ برآمدنـد      در نهايت بهره
يك دست برادر كوچـك  «شاهزاده از ماوقع اطالع يافت، دستور داد دو برادر را بازداشت كرده، 

  ).79: 1355نواب رضوي، (» و دو دست برادر ارشد را به جرم گستاخي به اكبرسياه قطع نمايند
هزارتومان ماليـات   الدوله از ماليات يزد به حدي وسيع بود كه از حدود دويست سوءاستفادة جالل«. 14

شاهي به جهت خـودش، عـالوه بـر اصـل و فـرع ماليـات ديـواني و اضـافه          واليت، توماني سي
  ).216: 1388 نواب رضوي،(» گرفت كرد، مي هايي كه از براي اقربا و رفقاي خود درست مي جمع

الدوله در جلوگيري از درز اخبار واليت به تهران تا حدي بود كه  ميزان كنترل و مواظبت جالل. 15
داد تا چنانچـه   ها را صبح و شب بدو مي بنا بر رسم شاهزاده، تلگرافچي صورت تمامي تلگراف

   ).227: همان(نمايد تلگرافي به ضرر شاهزاده بود، اطالع داده و تصميم مقتضي اتخاذ 
شاه و پسر محمدخان سـاالرالملك   خان وزير بقايا وزير افخم از درباريان مظفرالدين علي سلطان. 16

وي نخست از پيشخدمتان وليعهـد در تبريـز   . خان بافقي بود پسر عبدالرضاخان و نوة محمدتقي
، از سـوي  ق1325صـفر   6شـاه ارتقـاي منصـب يافتـه و در      بود كـه بـا حكومـت مظفرالـدين    

  شاه بود و با توجـه بـه   مادر وي دخترخالة مظفرالدين. شاه مأمور تشكيل كابينه گرديد محمدعلي
نفوذ وي در ميان درباريان و نيز شاه، خانوادة نواب از پيوند خويشي با ايـن زن بهـره جسـته و    

  ).103- 102/ 2: 1347بامداد، (الدوله شدند  موفق به عزل جالل
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كه بـا   يافت، چنان الدوله بر شهر مفهوم مي افراد در تهران با لحاظ كنترل شديد جاللحضور اين . 17
ها را در صورت بروز اخبار تهديد به مرگ كرد و  انتشار خبر قتل ناصرالدين شاه، وي تلگرافچي

همة متنفذين شهر را به بهانة ارسال تحف براي شاه، به شـام دعـوت كـرده و ضـمن بازداشـت      
اخطار نمود در صورت كوچكترين شلوغي سر توقيـف  «شاه را اعالم و به مابقي  متنفذين، مرگ

  ).73: 1344كاساكوفسكي، (» شدگان بباد خواهد رفت
يـزد در  (ق دانست  1307- 1306توان مربوط به سال  اي از بانك شاهي را در يزد مي  ايجاد شعبه. 18

  ).251، 41 :1380الضرب،  اسناد امين
شـد   در مواقع حساس هرگونه خروج از شهر براي عزيمت به تهران ممنـوع مـي  عالوه بر اين، . 19

  ).82- 81: همان(
ظاهراً، بخشي از دارايي او اراضي جالليه، واقع در ناحية شمال تهران قديم بوده كه در مالكيـت  . 20

الدوله، بـه وي تعلـق    الممالك قرارداشت و پس از ازدواج دخترش با جالل ميرزايوسف مستوفي
آقا اتحادية تبريزي براي تأسـيس دانشـگاه    اين امالك بعدها از تاجري به نام حاج ابراهيم. فتگر

  ).335- 332 :1355حكمت، (تهران خريداري گرديد 
و سـپس بـا انتقـال بـه كاروانسـراي اهـدايي        شد اين بيمارستان نخست در محوطة باغي افتتاح . 21

  ).426: 1357جكسن، (هرت يافت تاجري زرتشتي به بيمارستان مرسلين انگليسي ش
اي پسرانه براي كودكان  شش ماه پس از افتتاح بيمارستان و با الحاق كشيش ناپير مالكوم، مدرسه. 22

  ).Malcolm, 1908:261(گشايش يافت 
بهاءاهللا در الواح خود مناطقي را كه ايادي بهايي در آن به تبليغ مشغول بودند، با حـرف مخفـف   . 23

  .شد مي آن جمله يزد به ارض ياء خوانده خواند و از مي
ق مدتي نـزد عبـدالبها رفتـه و پـس از سـفرهاي تبليغـي در قفقـاز،        1313ميرزامحمدتقي ابهري در . 24

  ).322- 321/ 8: 1305فاضل مازندراني، (آباد و آذربايجان، به يزد آمده و جالل را منجذب كرد  عشق
به هنگام ورودش به يزد، با اجزاي خود به استقبال حتي، خرج سفر او را جالل پرداخت كرد و . 25

  ).338، 322: همان(قرباني كردند  رفته و حتي چند گوسفند نيز
ابهـر بـا خـود ميـرزا      الدوله تا حدي وسيع بود كه ابن فعاليت مبلغان با دلگرمي به حمايت جالل. 26

  ).323: همان(شين قرائت نمايد آقا سنگسري را به يزد آورد تا الواح بهاءاهللا را با صوت دلن حاجي
الدوله در حمايت از بهاييان و روابط وي بـا ايـادي بهـايي و عبـدالبها بـه حـدي        اقدامات جالل. 27

گسترده بود كه احتمال گرايش وي به بهاييت را تقويت كرده و حتـي گذشـته از منـابع بهـايي،     
  ). 338: 1388نواب رضوي، (گذارد  نيز بر اين امر صحه مي التوليه خاطرات وكيلنويسندة كتاب 

در اين مزرعه، بهاييان عمدتاً به كشاورزي مشغول بودنـد و مركـز عمـدة فعاليتشـان در حـوزة      . 28
   ).338: همان(شهري محلة فهادان بود 
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الدوله نام قيصر انتخاب  روابط آنها تا بدان حد صميمانه گرديد كه از سويي عبدالبها براي پسر جالل. 29
  ).211: تا دهجي، بي(خواند  المقربين مي و از ديگر سو در مكتوبات خود او را جاللكرد  مي

روز اول ورود امام جمعه به يزد، شايع گرديد كه سيدكاظم يزدي از علماي نجـف حكـم قتـل    . 30
  ).83 :همان(اند و آن حكم نزد امام جمعه است  تمامي بهاييان را داده

الدولـه   خـواني در منـزل وي، جـالل    يزد و برگزاري مجلس روضـه به دنبال ورود امام جمعه به . 31
عوامل خود را براي برچيدن آن فرستاد، اما به واسطة كثرت جمعيت، مجبور به ترك محل شدند 

  : و يكي از اهالي به روي منبر رفته و گفت
  حاكم بابي در كنيد  قباي آبي بر كنيد  حاكم بابي نَمخم  قباي آبي نَمخم

رسيد، با همين شعار به خيابـان آمدنـد    جمعيت كه تعدادشان به چهارهزار نفر مي و يكباره
  ).347: 1388نواب رضوي، (

كشـي،   بود، كه روز قبل از شـروع بهـايي   تنها محافظاني براي حفظ جان افنان گمارده الدوله نه جالل. 32
  ).113: 1342؛ مالميري، 125: ق1342آيتي، (دهد  آنها را خبردار كرده و حكم به خروج از شهر مي

گرفتن در ارگ حكومتي، آنجـا را   منظور مالعبدالغني اردكاني است كه جمعيت به گمان پناه. 33
رغم آنكه وي در خانة دكتر وايـت، از اطبـاي بيمارسـتان مرسـلين      به محاصره گذاردند و به

  لـه كردنـد   الدو كننـدة ارگ شـروع بـه فحاشـي جـالل      برد، سران محاصره سر مي انگليسي، به
  ).913 /8: 1305فاضل مازندراني، (

زاده، كه مخالف با نحوة برخـورد بـا    يكي از روحانيون برجستة يزد و پدر سيدابوالحسن حائري. 34
زاده  كـه حـائري   آرامش كرد، چنان الدوله، مردم را دعوت به بهاييان بوده و بنا به درخواست جالل

تـوان بـابي    به منبر رفته و مردم را نصيحت كرد كه نميپدرم «: گويد در اشاره به اين موضوع مي
اينها را بايد به محاكم شرع دعوت كنيد، اگر مرتد بودند طبق يـك شـرايطي آن   . را بيخود كشت

 »هم به حكم قانون شرع بايد تكليفش را معين كنيد، نه اينكـه مـردم خودسـرانه بريزنـد بكشـند     
  ).23/6/1334متن مذاكرات مجلس دورة هجدهم، مورخ (

 .1/68: 1326آيتي،  ←براي متن تلگراف . 35
ذكـر   1323الدوله را در كردسـتان   ، حضور جاللالوقايع مظفري مرآتالبته، غالمحسين سپهر در . 36

، بـه  )1325(وي همچنين دو سـال بعـد   ). 33: 1368سپهر، (نمايد  كند كه چندان صحيح نمي مي
  ).159: 1384شبيري زنجاني، (ماه نبود  حكومت زنجان رسيد، ولي حكومتش بيش از سه

  .158، ش 1906ژوئن  18داف به سر ادوارد گري، قلهك،  از ايولين گرانت. 37
الدوله در رأس گروه نظـامي مخـالف جـاي     اين زمان، وزارت جنگ با ظفرالسلطنه بود و جالل. 38

  ).191: 1367كتاب نارنجي، (الثاني  ربيع 7، 1908آوريل  25گزارش هارتويك،  ←. داشت
السلطان براي كسب مقام سپهساالري، از  آبادي در خاطرات خود ضمن اشاره به تالش ظل دولت. 39
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كند كه قصد داشتند او را نزد سيد عبداهللا بهبهاني واسـطه   الدوله ياد مي اي با حضور جالل جلسه
هزار توان به سيد  دهالدوله پيشنهاد دوهزار تومان به وي و حتي  رود، جالل كنند و چون طفره مي

  ).316: 1388آبادي،  دولت(دهد  عبداهللا مي
السـلطان و   خواهان به سه طيف، ظل خود ضمن تقسيم مشروطه خاطراتالدوله در روزنامة  عين. 40

تفنگ به  اكنون ها، هم دهد كه پس از همة غارتگري طلباني قرارمي پسرهايش را در رديف فرصت
بود و به واسطة اين حسن خدمت قصد داشت  خوراك شده همخواب و  دوش با ادني كاسب هم

  ).1895/ 3: 1377السلطنه،  عين(تا مايملك و تمول او را نگه دارد 
خواهان و توانمندي وي در برقراري نظم چنـان بزرگـان    السلطان از مشروطه اقدامات مالي ظل. 41

، دو مجتهـد بـزرگ   )1908ژوئن  29(بود كه بنا به گزارش مارلينگ به گري  مشروطه را فريفته
اي  طي تلگرافي به كربالف مصراً خواستار صدور فتوانامه) منظور طباطبايي و بهبهاني است(

 »السـلطان تعيـين گـردد    اي مثالً نظير ظـل  السلطنه نايب«به همة واليات ايران شدند تا در آن 
  ).661 /2: 1353معاصر، (

اگـر   ...«: نويسـد  مي) 1908نوامبر  18(رغم آنكه مارلينگ در گزارشي به وزارت امور خارجه  به. 42
اين دو دولت انگليس و روس ايران و شاه را به حال خود رها سازند، مسـلماً شـاه را از اريكـة    

چنـين كـاري راه حـل بـدي نيسـت بـه شـرط آنكـه روسـيه بـا           . سلطنت به زير خواهندكشيد
لـيكن  . السلطان خود يكي از اوباش درجة يك اسـت  ظل. السلطان موافقت كند ن ظلشد جانشين

، رونـد  )939/ 2: 1353معاصـر،  (» باشد نظم را برقرار خواهدساخت و اين منتهاي آرزوي ما مي
كـه   نشـيني كننـد، چنـان    ها از اين نظر عقب شد تا انگليس ها باعث وقايع و مخالفت صريح روس

الدوله، ضمن مخالفت با اقـدامات وي در كسـب سـلطنت     اي به جالل نامهشارژدافر انگليس در 
  ).533: 1388آبادي،  دولت(» اند دولتين ضامن ابقاي سلطنت ايران شده«گردد كه  متذكر مي

السلطان كه براي دوركردن از طهران حكومت فارس را داشت، با دريافت خبر  در اين هنگام ظل. 43
در همراهي ملت و خالص عالءالدوله «كند  ي به شاه كرده و تهديد ميالدوله، تلگراف تبعيد جالل

  ).96/ 4: 1347بامداد، (» الدوله اگر مسامحه شود نه خسرو بماند نه خسروپرست و جالل
هاي خز،  الدوله و پدرش به حدي بود كه بنا به اطالعات موجود، خرقه ميزان غارت اموال جالل. 44

الدوله بـا   السلطان و جالل و مردانه، چندين كالسكه و درشكة ظل شمشير الماس، جواهرات زنانه
نظيـر بـه دسـت ليـاخوف و      هاي روسي و ايراني به همراه جـواهرات و كتـب خطـي بـي     اسب

  ).221: 1338؛ براون، 2129 /3: 1377السلطنه،  عين(سربازانش غارت گرديد 
 22ر دست نيست، جز آنكه گويا در الدوله اطالعات زيادي د دربارة حوادث اواخر حيات جالل. 45

شـاه   ق به شكار رفته، سه روز بعد بر اثر قولنج كليه درگذشت و در مقبرة ناصرالدين1322صفر 
 ).224/ 1: 1363صفايي، (شد  در حرم عبدالعظيم به خاك سپرده
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