
  

  

  

  

  

  حكومت ابن اسفنديار در كرمان 

  )خان نوري اسفندياري محمداسماعيل(

  

  الدين نجمي شمس

  

  

  كرمان در عصر قاجار

/ ق١٢٠٨( قاجار است كه از سال ة اجتماعي تاريخ كرمان دور-هاي مهم سياسي يكي از دوره
 ةكرمان سلسلترين بدبختي و مصيبت را براي  بزرگ. طول انجاميده ب) م١٩٢٢/ ق١٣٣٤م تا ١٧٩٦

. اي تبديل شد  آقامحمدخان قاجار، كرمان به ويرانهةبا يورش وحشيان. قاجار به ارمغان آورد
 كوير ديگر قابل سكونت  نبود و سالها روي آبادي به خود ةاي كه اين شهر زيباي حاشي گونه به
  .نديد
 كه ،ند به كرمانخان ز به دنبال آمدن لطفعلي) م١٧٩٦/ ق١٢٠٨( آقامحمدخان قاجار، در سال  

در پاسخ به دعوت و استقبال بزرگان و مردم كرمان به اين شهر پناه آورده بود، از روي خشم و 
كه كرمان آباد و زيباِي  طوري به. كينه و انتقام به تخريب، قتل عام و غارت كرمان فرمان داد

عالوه بر ويراني .  تبديل كرداي با جمعي، كور، معلول و بيمار  صفوي را به ويرانهةجامانده از دور به
 ناجوانمردانه به شهر ةورد اين حملاشهر و كشتار مردم، مصايب و مشكالت زير پيامد و دست

  ١:كرمان بود
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  ؛ مهاجرت بزرگان، علما، توانگران و دودمانهاي بومي و قديمي كرمان به ديگر اياالت ايران-١
  ؛كشِي تاريخ كرمان ترين نسل  انجام بزرگ-٢
  ؛ماندن جمعي كور و بيمار د شدن نيروي انساني فعال كرمان و باقي نابو-٣
  ؛ قومي در منطقهةترين استحال وجود آمدن بزرگ  به-٤
  ؛ ايجاد ناامني اجتماعي و رواني شديد در منطقه-٥
  ؛ تعطيل شدن مركزيت علمي منطقه كه از زمان قراختايان و صفويه فعاليت داشت-٦
  ؛ به غرب و جنوب به شمال شرق- بسته شدن راه تجاري-٧
  . اقتصادِي كرمان در پي خرابي شهر كرمان و مسدود شدن راهها- انهدام قطب تجاري-٨
  ؛يانيهاي كشاورزي در پي انهدام قناتها و مهاجرت كشاورزان و روستا  تخريب و نابودِي زمينه-٩
  .م قاجارنشدنِي كرمانيها از شاهان و حكا  دائمي و فراموشة ايجاد تنفر و كين-١٠

به اشاره و ) جانشين آقامحمدخان(شاه   دردناك، فتحعليةچهار سال پس از اين حادثه و فتن  
 كرماني، به نتايج اين افتضاح ةتوصيه و اخطار بعضي از بزرگان، درباريان، علما و عرفاي آوار

بران  و به اصطالح براي دلجويي مردم و جشد خطرها و خسارتهاي آن ةتاريخي پي برد و متوج
 خود ةعموزاد ٢ قاجارةخان ظهيرالدول خسارتها و خرابيهاي اين معركه، حكومت كرمان را به ابراهيم

خان در بازديدي كه پس از ورود خود در روزهاي اول حكومت از شهر  ابراهيم. واگذار كرد
اينجا كه محل «: عمل آورد با تعجب و عصبانيت به همراهان خود گفت  كرمان، بهةشد ويران

سپس دستور داد » چرا اين شهر بدين صورت درآمده است؟!  اينجا كه ويرانه است!زندگي نيست
بسازند و با احيا و بازسازي تعدادي ) اي تازه محله(اي  در جانب غربي شهر ويران شده، شهر تازه

 و از قناتها و تشويق مردم اياالت همسايه، به مهاجرت به كرمان و تأمين راههاي ارتباطي و نظم
اي  و ساختن بازار، كاروانسرا و قيصريه دوباره به اقتصاد كرمان، جان تازه ٣نسق در بلوچستان

  .بخشيد
خان نوري اسفندياري  اسماعيل خان ظهيرالدوله، محمد سي و هفت سال پس از ابراهيم  
 بيستكه در مجموع ) الملك دوم وكيل(خان  و پس از او پسرش، مرتضي قلي) الملك اول وكيل(
 ديگري ةخان مجموع خان و ابراهيم  گنجعليةال بر كرمان حكومت داشتند، در كنار مجموعس
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شامل بازار، كاروانسرا، حمام، مسجد و آب انبار كرمان بنا نهادند كه بعدها، سراي سردار هم به اين 
گانان  اصناف، بازرةاين مجموعه، امروز در بازار كرمان برپاست و مورد استفاد. مجموعه افزوده شد

  ٤.وران قرار دارد و پيشه

  
  حكومت كيومرث ميرزا

خان  محمداسماعيل ٦به پيشكارِي ٥ميرزا عميدالدوله شاهزاده كيومرث) م١٨٦٠ /ق١٢٧٦(در سال 
اين شاهزاده، حدود دو .  كرمان شدةنوري اسفندياري، به حكومت كرمان منصوب گرديد و روان

طور رسمي   امور حكومتي ايالت كرمان، بهة اما ادار.سمي به حكمراني اشتغال ورزيدرطور  هسال ب
خوارگي، در كرمان  در اين زمان به علت هجوم ملخ به مزارع و ملخ. خان بود با محمداسماعيل

كرات به دارالحكومه رفتند و دست به  هبه همين سبب عوام نادان، ب. قحطي و گراني روي داد
بردار  ولي عوام دست. كرد ، آنان را استمالت ميميرزا هم شاهزاده كيومرث. شورش و غوغا زدند

تا اينكه به . افزود شاهزاده هم به دلداري آنها مي. افزودند نبودند و به زحمات و حركات خود مي
  . دشهمين سبب شاهزاده به دارالخالفه احضار و از حكومت كرمان عزل 

  
  حكومت ابن اسفنديار در كرمان

كوه «خان معروف به  فرزند فتحعلي ٧خان نوري اسفندياري اعيلمنظور از ابن اسفنديار محمداسم
آغاز دولت قاجار، خدمات بزرگي به سالطين اين دودمان كرد و در سال   است كه از »نور
در اين زمان، امالكي از خالصجات ديواني را به تيول . دشدر كرمان  ٨مأمور توقف) ق١٢٦١(

 كرمان بود و ةالحكوم   نايبق١٢٧٧ تا ق١٢٧٥عبان از ش ٩.همت كردگرفت و در آبادي آن امالك 
 كه درگذشت حكمراني كرمان و بلوچستان را در دست ق١٢٨٤اآلخر   جمادي١٦از آن پس تا 

طبيعت و داراي كماالت رسميه و صفات  فطرت، خوش خان، مردي نيك محمداسماعيل. داشت
ا همة طوايف بزرگ كرمان وصلت ب . تامه به هم رسانيدةدر كرمان از هر جهت عالق. پسنديده بود

بر امور حكومتي، درباب  عالوه. دختر داد و براي پسرهاي خود دختر گرفت. كرد و قرابت نمود
فتوت و  ١٠.و اربابي و فالحت در كرمان، اول تاجر و اول ملّاك بود) هندوستان(تجارت با كلكته 
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پرستي و ايستادگِي   وطنةات برجستداري، عالقة كامل او به امور زراعت و خدم جوانمردي، مردم
المثل اهالي كرمان  او در مقابل بيگانگان و حسن كفايت و تدبير او هنوز مورد ستايش و ضرب

  ١١.است

  
  خان كوه نور فتحعلي

كه است ) شاه فتحعلي(از سرداران نامي عصر قاجار  ١٢فرزند محمدرضاخان) كوه نور(خان  فتحعلي
ويژه در ايروان رشادت و خدمات  ه قفقاز بةران و روس در جبهبه شهادت تاريخ در جنگهاي اي

محمدرضاخان، پس از آنكه از آقامحمدخان قاجار شكست خورد به . اي انجام داد بزرگ و شايسته
شهر  مشگينفرزند او هم به سوي ) كوه نور(خان  فتحعلي. گريخت) اصفهان(خورت  سوي مورچه

. ه توارث عاليق ملكي داشت، فرار و آنجا سكونت اختيار كرد كه در آنجا ب،و تبريز در آذربايجان
خان زند و ديگر مدعيان  در اين هنگام آقامحمدخان قاجار، سرگرم مبارزه و زد و خورد با لطفعلي

تا . بدين سبب، مجال و فرصتي براي تعقيب فرزندان و اعقاب محمدرضاخان نداشت. سلطنت بود
 ده هزار تومان به آقامحمدخان قاجار تقديم داشت تا از تعقيب مبلغ) كوه نور(خان  اينكه فتحعلي

درخواست او اجابت شد و به اين ترتيب . خان دست بردارد كسان و فرزندان محمدرضا
آوري فرزندان و اقارب محمدرضاخان و محافظت و نگهداري آنان بر اثر لياقت و حسن  جمع

زماني كه . انجام پذيرفت)  نوري اسفندياريخان پدر محمداسماعيل(خان كوه نور  تدبير فتحعلي
در  كه ،خان برد دو پسر او يكي محمدمهدي سر مي هب) تبريز(خان كوه نور در آذربايجان  فتحعلي

اي داشت كه تعداد زيادي از افراد   زندگي مرفه و آسودهو دم و دستگاهي وسيع نور مازندران
از اعقاب او هستند و ديگري  ١٣ريخاندان اسفندياري ازجمله اسداهللا نورِي اسفنديا

 و در آنجا اقامت گزيد كه كردمأمور كرمان او را خان نورِي اسفندياري كه دولت  محمداسماعيل
  .هاِي كرمان از نسل و تبار او هستند اسفندياري
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  خان نوري اسفندياري اسماعيل محمد

 ق١٢٧٧ تا ق١٢٧٥ از شعبان سال) كوه نور(خان  خان نوري فرزند فتحعلي محمداسماعيل
حكمران كرمان و ) ق١٢٨٤االخر  جمادي( كرمان بود و از آن پس تا پايان عمر ةالحكوم نايب

 و در شدالملك   كه وزارت كرمان را داشت ملقب به وكيلق١٢٧٦نامبرده در سال . بلوچستان بود
يخ، او را الملكي به لقب سرداري هم نايل آمد و از اين تار بر لقب وكيل  عالوهق١٢٨٢سال 
  ١٤.كردند الملك خطاب مي خان وكيل الملك سردار يا سردار محمداسماعيل وكيل

چند بار ناصرالدين شاه . خان نوري، از بزرگان و رجال نامي عصر خود بود محمداسماعيل  
الملك از اوضاع دربار  وكيل. ت عظمي منصوب نمايدارقاجار تصميم گرفته بود او را به صد

لذا بدين سبب از قبول . ديد الح امور درهم و پيچيدة دربار قاجار را غيرممكن ميناراضي بود و اص
هر وقت كه ناصرالدين شاه درباريان خود را . كرد ت و زمامداري شانه خالي ميارمنصب صد
كاري نكنيد زنجير آن شير ژيان را كه در كرمان خفته است، رها و «: گفت كرد صريحاً مي تهديد مي

  ١٥.»استتر و در امور كشور بصيرتر  چه آنكه از همة شما اليق.  كنمبالي جان شما

به خدمتگزاري و انجام خدمات اشتغال ) تبريز(در آذربايجان  ١٦در ابتدا در دستگاه وليعهد  
به اقتضاي رأي جهان آراي اعليحضرت قدر قدرت ) ق١٢٧٥( ١٧»قوي ئيل«در سال . داشت

اهل .  امتياز حاصل نمودة مملكت كرمان، درجه پيشكارِيشهريار شعار، ناصرالدين شاه قاجار ب
 ازهم گسيخته و برگ ثمر نخل تعيش اوراق ةكرمان را كه به مرور ايام، از حوادث زمان شيراز

بعد از مأموريت و ورود . زندگاني به خاك ريخته بود، بخِت مساعد يار و دولِت بيدار بر كنار آمد
 همت ة را وجهعيتخاطري ر ت و كارداني، تمهيد اسباب آسودهبه مقتضاي فرِط كفاي) به كرمان(

 امنيت و حفظ ثغور و سرحدات و انتظام طرق و شوارع، به كار ديگري توجه ةجز اشاع هنمود و ب
  ١٨.نكرد

  
  خدمات

را كه در آن زمان، آغاز شرارت و هرزگي نموده و سر ) از طوايف ايالت فارس( بهارلو ة طايف-١
رؤساي آنها را . ه و در حدود كرمان دست تطاول گشوده بودند، تنبيه كامل نموداز گريبان برآورد
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 مزبور را در ةتقريباً دويست خانوار از طايف. مدار فرستاد بند نهاد و با غل و زنجير به دربار شوكت
تا به شرارت و . بلوك نرماشير سكونت داد و در حق آنها، مدد معاش از نقد و جنس مقرر داشت

) ق١٢٧٥(جاي خود نشينند و به نوكري و رعيتي بپردازند، در همين سال  هرنخواسته، بفساد ب
ن بود و با راهزنان موافق و همدستي داشت، اخيراهللا كشكولي را كه به شرارت مشهور و از متمرد

  ١٩.سزا گوشمالي داد به

تاخته و به دفع توسن خيال را به نظم بلوچستان ) ق١٢٧٦( در سال دوم ورود خود به كرمان، -٢
و به  ٢٠.چه او همواره گرفتار هواي تصرف جالق و دزك بود. پرداخت) افغان(آزادخان خارايي 

. دست آوردن فرصت براي ايجاد اختالف و نفاق ميان خوانين بلوچ بود هخيال بيهوده، منتظر ب
  ٢١.كامل به تسخير قالع ياد شده برخاست) سپاه(وكيل، با استعداد 

 پس از شنيدن اين خبر، با اينكه موقع مناسبي براي سفر به گرمسير نبود، تجهيز الملك، وكيل  
بعد از ورود به بم و نرماشير، مصلحت چنان ديد كه . لشكر نمود و عزم سفر به بلوچستان نمود

كه آخر خاك نرماشير و اول خاك ، ٢٢براي وحشت آزادخان افغان و اطمينان سپاه خود، در ريگان
لذا به اقتضاي مصلحت و رأي صائب، جمعيتي . ، اقامت نمايد و قشون مأمور داردبلوچستان است

از ريگان مأمور داشت و خود ) شترسوار(سوار  فراوان از سواره و پياده و فوج و توپخانه و جمازه
تا سرانجام به قول . در آنجا متجاوز از دو ماه ماند و پي در پي سپاه را پشتيباني كرد و كمك فرستاد

از بخِت بلند ذات اقدس شاهنشاهي، آزادخان افغان بعد از مقاتله و مجادله شكست فاحش «: وا
  ٢٤.»گريخت و قشون كرمان پيروزمندانه معاودت كرد ٢٣ديد و به خاران

الملك به  نظم آورد و نعمت امنيت برقرار شد، وكيل  بعد از اينكه امور كرمان و بلوچستان را به-٣
سپس . ، رفاه و تربيت مردم و آباداني واليت را مورد توجه قرار دادمقتضاي فطرت و طبيعت

 كه بهترين خيرات و مبرات ،تشويق اهل حرف و صنايع و احياي اراضي موات و احداث قنوات را
بدين هدف و اميد كه شايد در دل مردم اين ديار، آتش . است، شروع كرد و بناي تجارت گذاشت
 آهنِگ آبادي ملكاي تربيت آب و خاك در آنها زنده شود و همت و غيرت مشتعل و ميل و هو

حضرت ) عبا داري خامس آل تعزيه(الملك ابتدا، براي تيمن و تبرك، امارتي وسيع براي  وكيل. گيرد
تا همه ساله در ايام عاشورا در . السالم، در شهر كرمان بنا نهاد و آن را وقف نمود الشهداء عليه سيد
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را كه قبل  ٢٥كوثر ريزة اداري برگزار شود و بدين منظور، سه دانگ از مزرعاين عمارت مراسم عز
از مأموريت به خدمت در كرمان خريداري كرده بود، براي مصارف آب و آتش مراسم عزاداري 

  ٢٦.وقف نمود

گستري اين بود كه چه در زمستان و چه   از عادت و سنن پسنديدة او براي دادرسي و عدالت-٤
رسيدگي  ٢٧ل و ضابطينعماكرد و به اعمال  ر ساله، به سرحد گرمسير مسافرت ميدر تابستان ه

. داد فقرا و ضعفا را مورد تفقد و نوازش قرار مي. پرداخت كرد و شخصاً به رفع ظلم و تعدي مي مي
رسيد به اقتضاي قابليت و استعداد و نياز آن محل، تأسيساتي چون آب  به هر ناحيه و منطقه كه مي

ن به آسودگي و رفاه از آنها ايان و عابريكرد تا روستا ، حمام، قنات و كاروانسرا احداث ميانبار
  ٢٨.استفاده نمايند

الملك از دور و نزديك شنيد كه اميرامين ايرافشاني در  ، وكيل)ق١٢٧٨( ٢٩ در سال ايت ئيل-٥
براي فرو نشاندن . ندا  احمد زهي هم سر از اطاعت برتافتهةبلوچستان، به خيانت برخاسته و طايف

 ةپس از ورود به بمپور، ابتدا قلع. اين فتنه و فساد، به تجهيز لشگر پرداخت و عازم بلوچستان شد
 كه مدتها از تصرف دولت مركزي خارج شده بود، با سپاه سواره و پياده، به مدت ،ايرافشاني را

اعت گذاشتند و اميرامين  گيان، سر به اطةقلع.  روز محاصره و سرانجام به تصرف درآوردچهل
 ياغي احمد زهي ةدست سپندخان از خوانين بلوچ، كشته شد و طايف ايرافشاني به كيفر خيانت، به

  ٣٠.سختي گوشمالي داده شد ههم با كمك ممدخان سرحدي ب

 سدحدي باال گرفته بود كه مردم بمپور به علف صحرا   در آن سال، قحطي در بلوچستان به-٦
الملك به خاطر سالمت  وكيل. دادند  هر روز پنج نفر از شدت گرسنگي جان ميكردند و جوع مي

براي اين منظور دويست خروار غلّه اختصاص . و نجات نفوس بمپور، براي آنان جيره مقرر داشت
 اين شهر و ةدر قلع ٣١اي محكم داد و در مدتي كه در بمپور، اقامت داشت دستور داد قورخانه

صطبل براي اسبان توپخانه و انبار غلّه و كاه در خارج از قلعه بنا كنند كه در انبار و ا حمام و آب
  .سال ساخته شد عرض يك

 ةبه افزايش اقطاع بلوچستان پرداخت و با تصرف و تسخير قلع) ق١٢٧٩( ٣٢ در سال تنكوزئيل-٧
  ٣٣.پيشين بر اقطاع آن ديار افزود
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 ٣٤)گواتر(نصبان انگليسي از بندر كوادر م  در همين سال از بلوچستان خبر رسيد كه صاحب-٨
در جنوب استان  ٣٥)تيز= تيس ( بر بندر طيس سلطهآمده و در نظر دارند كه براي تصاحب و 
، پس از شنيدن اين خبر، براي جلوگيري از  وكيل. كرمان، اقدام به آبادي و ساخت و ساز نمايند

 بندر تيس ةنگ را از قشون كرمان روانخان سره درنگ ميرزا مهدي اين تصرف در خاك ايران، بي
)Tis (قدرت و ةاي بنياد كند كه نشان نمود و به او مأموريت داد كه هرچه زودتر در آنجا قلعه 

خان هم شتابان به بندر تيس رفت و طبق  ميرزا مهدي. تصرف دولت مركزي در آن ناحيه باشد
 بيگانگان در اين ةاشد براي منع مداخلتا اسبابي ب. اي كوچك در آنجا بنا نهاد دستور وكيل قلعه
  .ناحيه از كشور

 كه در آن ،)سيستان(براي انتظام سرزمين نيمروز ) ق١٢٨١( ٣٦ اودئيلة در نوروز سال فرخند-٩
وكيل به . الملك شرف صدور يافت نام وكيل زمان مختل و پريشان بود، فرمان سفر به سيستان به

 پس از پنج روز، با سپاهي انبوه از سواره و پياده از محض دريافت فرمان، برگ سفر ساز كرد و
در مدت دو سال با سركوبي ياغيان و خوانين متمرد و آشوبگر، . نرماشير راه سيستان را باز كرد

سامان داد و از راه بيرجند، قاين و  و آورد و اوضاع آنجا را سر  سيستان بازةامنيت را به منطق
كه به علت تحمل زحمت و مشقت زياد و گرماي شديد   حاليدر. آباد به كرمان بازگشت نصرت

  .هوا بيمار بود
آميز بود كه به پاس خدمات ارزشمندي كه از او به ظهور رسيده بود  پس از اين سفر موفقيت  

به فرمان ناصرالدين شاه قاجار مورد عنايت و تفقد مخصوص قرار گرفت و به امتيازات خاص، 
خاني و اعطاي عصاي مرصع و قمه و كارد مكمل به  ري، لقبمناصب، القاب، حكومت، سردا

الماس و نشان و تمثال همايوني مفتخر و سرافراز شد و به حكمراني مملكت كرمان و بلوچستان 
   ٣٧.و سيستان سرافراز آمد

الملك در اواخر عمر، در كمال سعادت و اعتقاد، به خيال بقاي سراي ابدي افتاد و  وكيل  
سپس براساس قانون شرع مقدس اسالم، تمام مايملك . اشرف اقدام نمود هِر نجفنسبت به حفِر ن
خان  د و جنس و ضياع و عقار را به فرزند ارجمند و خلف ارشد خود مرتضي قليقخود، از ن

مزاج او از اعتدال ) ق١٢٨٤(الثاني توشقان ئيل   جمادي١٦سرتيپ، مصالحه كرد و سرانجام در روز 



 

  

1153   )خان نوري اسفندياري محمداسماعيل( حكومت ابن اسفنديار در كرمان

اش را با كمال احترام در  طبق وصيت او، جنازه.  نود، زندگاني را وداع گفتةبگشت و در ده
الملك مردي بود كاردان، باكفايت، باتجربه، مدير، مدبر،  وكيل ٣٨.خاك سپردنده نجف اشرف ب
  .دانست خوبي مي ه و تواريخ را بسيردوست و  قلم، ادب سخنور، خوش

  
  آثار

ات، احداث حداث قناتها، ساختمان قالع محكم در سرعمران و آبادي شهرها و روستاها، احد
دهات و مزارع در استان و مستغالت زياد در شهر كرمان و همچنين، بناي ساختمانهاي زياد در 

به چاپ رساندن كتب، وقف موقوفات، . تهران، تبريز، قم، نوِر مازندران، هشتروِد آذربايجان و يزد
ري فقرا و مستمندان و ايجاد نظم و آرامش در سراسر بنياِن مساجد و تكايا و مدارس، دستگي

  .شود ه ميئهايي از آثار و خدمات اوست كه در زير آمار آنها ارا اياالت كرمان و بلوچستان نمونه
   بناهاي شهري-الف

حد فاصل، بازار ( دكان ١٦٠ بازار بزرگ، طوالني و زيباي وكيل در شهر كرمان شامل -١
  ).مظفريخان و مسجد جامع  گنجعلي

اضافة خلوت، طويله، بارانداز ه  اتاق ب١٢٠ كاروانسرايي بزرگ و باشكوه در دو طبقه مشتمل بر -٢
  .و ساير ملزومات در وسط بازار وكيل

  .هاي وسيع و عالي در اطراف بازار و كاروانسراي وكيل  خانه-٣
  . و استحكام مردان و زنان در كمال زيبايية دو باب حمام بزرگ و كوچك براي استفاد-٤
  ).ديوانخانه يا ارگ حكومتي( تاالري بزرگ و رفيع با ده اتاق در باغ گلشن -٥
  .آوري غالت ديواني در ارگ حكومتي كرمان  دو انبار بزرگ و وسيع براي جمع-٦
  .بسيار وسيع مشتمل بر دو سنگ حناسايي) فروشي، داروفروشي  گياه( يك باب مازارخانه -٧
نام  نام ناصرالدين شاه و ديگري به  ناصري بهة يكي درواز-اي شهر كرمان جديد برة دو درواز-٨

  .وكيل
 زريسف ةتاالر، اتاق، ايوان، حمام، انبار و اصطبل در مزرع:  احداث باغات و امارات عالي شامل-٩

  .در خارج از شهر كرمان
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سنگي كرمان و  لنگر در شش فرة علما، ادبا و طالب در قريةاي براي استفاد  احداث مدرسه-١٠
  . لنگرةهمچنين يك باب يخچال در خارج از اين آبادي و وقف آن به مدرس

  .كه بر اثر زلزله شكست برداشته بود) مسجد جامع مظفري( تعمير اساسي ايوان بزرگ -١١
  ).توران شاه سلجوقي( بناي شبستاني بزرگ و رفيع در مسجد ملك -١٢
  .اهللا ولي حضرت شاه نعمت مقدس ة بازسازي يكي از صحنهاي آستان-١٣
آباد و سلطاني پس از انهدام و خرابي و تغيير نام  قرهاي گَبري،   بازسازي و بناي دروازه-١٤
  . گبري و سلطاني به نامهاي خراسان و دولتةدرواز
 سرآسياب، يك فرسنگي شهر و ِده باال در سه ة خانه، حمام و باغات در مزرع احداِث-١٥

  .فرسنگي شهر كرمان
  .آباد در خارج از شهر كرمان  رحيمة احداث چهار باغ، با طرح و بناي بسيار در مزرع-١٦
   كاروانسرا در معابر-ب

  . سلطانية كاروانسرايي بزرگ از خشت خام در خارج از شهر كرمان، متصل به درواز-١٧
منزلي شهر  رباط در دو ةانباري بزرگ در مزرع  آبةاضافه  كاروانسرايي بزرگ از گچ و آجر ب-١٨

  .كرمان در راه يزد
  . كرمانشاهان در سه منزلي يزدة كاروانسرايي بزرگ و رفيع با دو رشته قنات در ناحي-١٩
  . عسگر از اقطاع بلوك بردسيرة كاروانسرايي از سنگ و گچ و آجر در روستاي قلع-٢٠
  . در راه بندرعباس، كاروانسرايي در روستاي ِنگار در دو منزلي شهر كرمان-٢١
  .در راه سيرجان) خان سرخ( كاروانسراي -٢٢
الدين در راه انار  يك گردنة زيندنز.  تعمير اساسي كاروانسراي ِشمش بازمانده از زمان صفويه-٢٣

  . يزد- انار-بابك به يزد در سه راهي شهر
  .الدين  زينة تعمير كاروانسرا و راهداري ناحي-٢٤
  . فرسخي بم با يك رشته قنات كاروانسرايي در روستاي دارزين در پنج-٢٥
  . كاروانسرايي بزرگ به ظرفيت يك هزار نفر در روستاي تَهرود در راه بم به نرماشير-٢٦
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 مسافران و قشون ة نرماشير و بلوچستان براي استفاد- در راه بمهنكا ة كاروانسرايي در ناحي-٢٧
  .مأمور به بلوچستان

  . راين به جيرفت كاروانسرايي در روستاي سروستان در راه-٢٨
  . كاروانسرايي بزرگ از گچ و آجر در روستاي دربند در راه خراسان-٢٩
  . كاروانسرايي در راه نايبند و راور-٣٠
   در بلوكات-پ

  . كاروانسرا و آب و انبار در روستاي ماهان-٣١
  . احداث بازار، كاروانسرا، مسجد، آب انبار و حمام در شهر بم جنب امامزاده-٣٢
  .و بازاري در جوپار) زايرسرا(وانسرا  كار-٣٣
  . حفر چند رشته قنات و احداث چند مزرعه، باغ و حمام در نرماشير-٣٤
  . تَهرودة احداث پلي محكم بر روي رودخان-٣٥
  .بم) رودبار( بناي حمام در روستاي -٣٦
  . بناي حمام در روستاي دروساري از اقطاع جيرفت-٣٧
ه و حفر چند رشته قنات و احداث باغ و چند باب حمام در  بازسازي و تعمير اساسي قلع-٣٨
  . ريگان سرحد نرماشير به بلوچستانةناحي
  .آباد نرماشير از مزارع خالصه  عزيزة بناي حمام در مزرع-٣٩
  . احداث حمام در مناطق دارزين، رودبار و بمپور-٤٠
  . احداث قنات در روستاهاي كروك و كالن زهو-٤١
  ).آباد نصرت (سپهكه اةقنات در ناحي احداث قلعه و -٤٢
 احداث حمام، تكيه، مسجد و باغ در روستاهاي كارزار از توابع بلوك بردسير و تعويض نام -٤٣

  .زار آن به الله
  ٣٩. احداث حمام و مسجد در بلوك گوك-٤٤

بن   احداث بناي آستانه، بقعه، صحن و زايرسراي شاهزاده حسين از فرزندان امام موسي-٤٥
  .در جوپار كرمان) ع(فرجع
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  . جوپارة احداث چند خانه، باغ، حمام و مزرعه در قري-٤٦
الملك و اتصال آن به   تعمير و بازسازي اساسي امامزاده ولي در تهران شميران با كمك صديق-٤٧

  .مدرسه و مسجد اميرنظام
  . سنگلج تهرانة احداث خانه و عمارت شخصي باشكوه در محل-٤٨
با مدرسه، حمام ) ع( الشهدا نام حضرت سيد ه سنگلج تهران بةاي بزرگ در محل  احداث تكيه-٤٩

  .و آبريزگاه براي برقراري نماز جماعت به امامت حاج شيخ حسن مدرس
  .اي در روستاي يوش از توابع نوِر مازندران  احداث تكيه-٥٠
رگوار آن و خلفا و اصحاب بز) ص(احواالت پيامبر -١:  كمك به چاپ و نشر كتابهاي-٥١

 و الملك سپهر از مجلدات ناسخ التواريخ لسان) ع( احواالت حضرت اميرالمؤمنين -٢ ؛حضرت
  .الملك دوم  آن با كمك وكيلةادام
  . اثر ِسرجان ملكمتاريخ ايران كمك به ترجمه و چاپ -٥٢
  . به مديريت محمدحسين فروغي ذكاءالملكروزنامة ادب كمك به -٥٣
  .هشترود، مقر حكومتي اين شهر) سراسلطان(باروي  بناي عمارت و برج و -٥٤
  ٤٠.آباد  حكمة بناي عمارات، دكاكين، حمام و حفر قنوات در شهر تبريز محل-٥٥

  
  جانشين، فرزندان و نوادگان

  خان   مرتضي قلي-1

طور  به) ق١٢٧٧(پس از اينكه در سال ) الملك اول وكيل(خان نوري اسفندياري  محمداسماعيل
 كه ،خان پسر بزرگ خود را دست آورد، مرتضي قلي هكرمان و بلوچستان را بمستقل حكومت 

 سرتيپي به كرمان فراخواند و به رياست دو فوج كرمان منصوب ةسرهنگ فوج مالير بود، با درج
بعدها در سال . بدين صورت كه حكومت با خودش و رياست قشون با پسرش بود. كرد
شد و در همين سال ) الملك دوم وكيل( لقب پدر خان ملقب به همين مرتضي قلي) ق١٢٨٦(
شاهسون، حاكم كرمان شد و حكومتش تا سال ) الدوله نظام(الملك  خان شهاب جاي حسين به
  .در كرمان ادامه داشت) ق١٢٩٥(
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الدوله فرمانفرما  ت دختر فيروز ميرزا نصر،السلطنه ، نجم)الملك دوم وكيل(خان  مرتضي قلي  
را به عقد ازدواج خود درآورد، او را با كالسكه به )  مصدق السلطنه،مادر دكتر محمد مصدق(

هر روز براي تماشاي كالسكه به در و اهالي كرمان كه تا آن زمان كالسكه نديده بودند . كرمان آورد
در تهران درگذشت و در نجف ) ق١٢٩٦(خان، در سال  مرتضي قلي. كردند  حاكم ازدحام ميةخان

  ٤١.خاك سپرده شده درش باشرف در كنار مزار پ

  
  الملك دوم آثار و خدمات وكيل

داري،  خواهي، مردم خان هنگامي كه به حكومت كرمان رسيد نظم و عزم، دولت مرتضي قلي
  .محاسن كردار و محامد اطوار پدر را ادامه داد و بناهاي ناتمام او را به پايان آورد

  .فِر نهِر نجف اشرف را به پايان آوردهزار تومان كار ح) هشتاد و پنج (٨٥ با پرداخت -١
  . عمارت، رواق و سر دِر عظيمي بنا نهاد) ع(   معصومهة حضرت فاطمة در آستان-٢
  .اي بيش از هزار تومان، تعمير كرد را با هزينه ٤٢ مزار حاج محمدحسن نائيني-٣
  .كرد احداث ها در راه بافق به يزد ن و قافلها كاروانسرايي براي رفاه حال عابر-٤
  .اهللا ولي در ماهان  حضرت شاه نعمتةالملكي در آستان  اتمام ساختمان صحن وكيل-٥
  . رفيع و زيبايي به بازار وكيل كرمانة افزودن بازارچ-٦
  .نام ميدان شاه در ارگ كرمان  احداث ميداني وسيع به-٧
  .الدوله خان ظهير  ابراهيمةدر جنب مدرس) شبستان( احداث مسجدي مسقف -٨
  .نام باغ نشاط در خارج از شهر كرمان احداث باغي بزرگ به -٩
  ).باغ نظر( بناي عمارات عالي و رفيع در ارگ حكومتي -١٠
  .آباد جوپار  اسماعيلة احداث باغات و عمارات در مزرع-١١
 احداث تأسيسات نظامي براساس اصول جديد براي آموزش دفاعي مدرن و نگهداري سالح -١٢

محل فعلي (خانه و مركز ستاد قشون در قسمت غربي شهر اندكي خارج از شهر  در باغ نظر، ديوان
  ).باغ ستاد و دادگاه ارتش
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   سردار نصرت-2

 كه از سال) الملك دوم وكيل(خان   فرزند مرتضي قلي،السلطنه خان معروف به عدل ميرزا حسين
سردار نصرت با عناوين و . جاي پدر مشاغل مهم دولتي با او بود  در كرمان و بلوچستان بهق١٣١٥

 امور كشوري و لشكري اين ةالحكومه، رئيس نظام و سرتيپ توپخانه، هم الملك، نايب ةمجلالقاب 
ويژه در حكومت كرمان دخالتها و مسئوليتهاي  ه به بعد، بق١٣٢٨از سال . ايالت را برعهده داشت

 حزب دموكرات در هاي بعد از استبداد صغير و تشكيالت در غوغاي دودستگي. مهم داشت
 پنجم مجلس شوراي ملي به نمايندگي شهر ةدر دور. شد كرمان، جزو عوامل مهم محسوب مي

هاي  سردار نصرت، در تمام عمر به خدمتگزاري و انجام خواسته. كرمان تعيين و به تهران رفت
را با خطي اهللا ولي  در اواخر عمر، ديوان اشعار شاه نعمت. ورزيد مردم و امور خيريه اقدام مي

 درگذشت و در نجف ق١٣٥٣نحو مطلوب به چاپ رسانيد و سرانجام حدود سال  خوب به
مرآت (خان مرآت اسفندياري  حسن :سردار نصرت دو پسر داشت. اشرف به خاك سپرده شد

هاي ششم تا چهاردهم مجلس شوراي  خان سردار نصرت كه در دوره فرزند ميرزا حسين) السلطنه
 در تهران ش١٣٢٦ آبان ٢٤سيرجان وكيل مجلس شد و در روز يكشنبه ملي از رفسنجان و 

  .درگذشت
خان مرآت و پسر سردار نصرت و  برادر حسن) السلطنه عدل(خان عدل اسفندياري  عبداهللا  
خان در سال  عبداهللا. هاي چهاردهم و پانزدهم مجلس شوراي ملي از بم و سيرجان  دورهةنمايند
مدتها . تحصيالت و كسب معلومات مصدِر خدمات دولتي گرديدپس از .  به دنيا آمدق١٣٠٤

در اواخر . عهده داشت و سالها به حكومت كاشان و بم مشغول بود نيابت حكومت كرمان را به
 جلد از ١١٤الملك تهيه و همراه با  خان وكيل  بسيار زيبايي از مرحوم محمداسماعيليعمر تابلو

تا اينكه سرانجام در سال . اهللا ولي تقديم كرد  شاه نعمت آستانةكتابهاي شخصي خود به كتابخان
  . در كرمان درگذشتش١٣٤٢
هاي  خان مرآت پسر سردار نصرت كه در دوره خان مرآت اسفندياري فرزند حسن محسن  

 .پانزدهم، هجدهم، نوزدهم و بيستم از كرمان و سيرجان به نمايندگي مجلس شوراي ملي رسيد
هاي  خان و نمايندة دوره السلطان و پسر مرتضي قلي برادر عدل) الدوله ترفع(خان اسفندياري  رستم
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 ٤٣.خان سالها ضابط بلوك ِخبيص بود رستم. سوم و چهارم مجلس شوراي ملي از شهر جيرفت
 بلوكات كرمان را ةكه اغلب ضابط) خان پسر محمداسماعيل(خان عموي سردار نصرت  ولي
الممالك پسر  خان وكيل الممالك پسر ميرزا فتحعلي خان وكيل محمداسماعيل .عهده داشت هب

  . پنجم مجلس شوراي ملي از بمة دورةالملك اول نمايند وكيل
خان  ملك منصور اسفندياري فرزند محمدجوادخان محتشم ممالك فرزند امير شوكت ولي  
دگي از  به نماين٢٢ و ٢١هاي  الملك دوم كه در دوره خان وكيل برادر مرتضي قلي) ساالر مفخم(

   ٤٤.كرمان و سيرجان به مجلس شوراي ملي راه يافت

  
  ها نوشت  پي

  .۸۴ ، صلد اول، جهشت سال در ايران،  سرپرسي، سايكس.۱
 سالگي به حكومت ۲۲تر آقامحمدخان قاجار كه در  خان برادر كوچك خان ظهيرالدوله فرزند مهدي قلي  ابراهيم.۲

  .حكومت كرمان و بلوچستان را در دست داشت) ق۱۲۴۰تا  ق۱۲۱۸(خان، از سال  ابراهيم. كرمان رسيد
 يك حاكم گذاشته ةعهده عنوان يك ايالت ب ه قاجار، حكومت كرمان و بلوچستان بةترين ايام تا پايان دور  از قديم.۳
  .شد مي
 حاج آقاعلي ة و مجموعق۱۲۷۶ وكيل در حدود سال ة، مجموع)ق۱۲۳۰(خان حدود سال   ابراهيمة مجموع.۴

  .خان ساخته شد  گنجعلية در شمال و شرق مجموعق۱۲۹۹جاني حدود سال رفسن
  . پسر قهرمان ميرزا پسر عباس ميرزا نايب السلطنه پسر فتحعلي شاه، كيومرث ميرزا.۵
  .الحكومه، وزارت  نايب.۶
 تا ق۱۲۷۵ل  خاندان اسفندياري كرمان كه از شعبان ساجد) الملك اول وكيل(خان نوري اسفندياري   محمداسماعيل.۷

 حكمراني آن سرزمين ، كه درگذشتق۱۲۸۴اآلخر سال   جمادي۱۶ كرمان بود و از آن پس تا ةالحكوم  نايبق۱۲۷۷
  .را در دست داشت

  . توقف اجباري، نوعي تبعيد.۸
  .۴ مقدمه، صجلد اول، ، تاريخ بيداري ايرانياناالسالم كرماني، محمد،  ناظم .۹
  .۸۰۸ ، صجلد دوم، كرمانتاريخ  خان، وزيري، احمدعلي. ۱۰
  .۶۶ ص ، اسفندياريةتاريخ خانواد ،...نوري اسفندياري، اسدا. ۱۱
  .ن آقامحمدخان قاجارا از رقبا و مخالف.۱۲
  .تاريخ خاندان اسفندياري ة نويسند.۱۳
  .۱۸۰ -۲۹۷ ، ص۳لد  ج،۱۳۵۷ كتابفروشي زوار، تهران، ،شرح حال رجال ايرانبامداد، مهدي،  .۱۴
  .۶۶  صفندياري، همان،نوري اس. ۱۵
  .ناصرالدين شاه=  ناصرالدين ميرزا وليعهد .۱۶
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اين تقويم اصالً چيني و تركي ). سال گوسفند(ي و اويغوري ي، نام سال هشتم از تقويم خطا)ق۱۲۷۵(ئيل   قوي.۱۷
  .استيالي مغول در ايران رواج يافتاز است و پس 

  .۶۷ص نوري اسفندياري، همان،  .۱۸
  . همان.۱۹
  . نام دو قلعه در خاك بلوچستان.۲۰
  .نوري اسفندياري، همان .۲۱
  .اي دوردست در بلوچستان  ناحيه.۲۲
  . نام آبادي در مشرق نرماشير در قلب كوير كه تا شهر بم، بيست فرسنگ فاصله دارد.۲۳
  .۶۸  صنوري اسفندياري، همان، .۲۴
  . قناتستان-فاصل جوپار  روستايي در حد.۲۵
  .ري، هماننوري اسفنديا .۲۶
  .آوري خراج و ماليات براي دولت حاكم، عامل، مسئول جمع:  ضابط.۲۷
  .نوري اسفندياري، همان. ۲۸
  .در تقويم اويغوري) سال سگ(ئيل   ايت.۲۹
  .۷۳، ص نوري اسفندياري، همان .۳۰
  . اسلحه خانه.۳۱
  .در تقويم اويغوري) سال خوك( تنكوزئيل .۳۲
  .همان نوري اسفندياري،. ۳۳
  .ترين مرز آبي ايران در ساحل درياي عمان كه از بنادر بلوچستان بوده است نام بندري در شرقي .۳۴
  .فارس در ساحل بلوچستان و بندر تجاري كرمان قديم  از بنادر خليجTis)،  تيز،طيس ( بندر تيس.۳۵
  .در تقويم اويغوري) سال گاو( اودئيل .۳۶
  .۷۶ص نوري اسفندياري، همان،  .۳۷
  .۸۰۸ ، صلد دوم ج انتشارات علمي،،تاريخ كرمان خان وزيري، احمدعلي: نيز ؛ همان.۳۸
  .  به گلباف تغيير نام داده است۱۳۶۰ سال ةكه پس از بازسازي زلزل) شهداد( روستايي آباد نزديك خبيص .۳۹
  .۷۲ ص همان، نوري اسفندياري،. ۴۰
  .۲۹۷ ، ص۳لد ، جشرح حال رجال ايرانبامداد، مهدي،  .۴۱
  . نجف در قرن سيزدهم هجرية علمية مراجع تقليد و استادان حوزييكي از علما .۴۲
  .۳۰۹ -۳۱۰، ص لد اول ج،تاريخ بيداري ايرانياناالسالم كرماني، محمد،  ناظم .۴۳
  .۸۶ ، صلد اول جوزيري، همان، .۴۴
  

  منابع

  .۱۲۴ و ۱۰۶، ۱۰۴ ص ،۱۳۶۲ ، انتشارات دانش، چاپ سوم، تهرانفرماندهان كرمان،احمدي، شيخ يحيي،  -
  .۱۳۳۵، فرهنگ ةنشريكرمان، ، راهنماي آثار تاريخي كرمانباستاني پاريزي، محمد ابراهيم،  -
  .۲۶۴ ص ،۱۳۵۵انتشارات انجمن آثار ملي، تهران،  وادي هفتواد،باستاني پاريزي، محمد ابراهيم،  -
  .۱۸۰ -۲۹۷ ص ،۳لد ، ج۱۳۵۷ ، كتابفروشي زوار، تهرانشرح حال رجال ايران،بامداد، مهدي،  -
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  .۱۳۷۰انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران،  جغرافيا و ساخت شهر كرمان،پوراحمد، احمد،  -
  .۷۸ -۸۶  صبناهاي تاريخي كرمان،دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار باستاني،  -
  .۱۶۵ ص ،۱۳۷۰ شناسي، انتشارات مركز كرمانتهران،  ريزي كرمان، جغرافيا و برنامه، علي، يآباد زنگي -
  .۸۴ ، صلد اول جهشت سال در ايران،سايكس، سرپرسي،  -
  .۳۰۹ -۳۱۰ ، صلد اول، جتاريخ بيداري ايرانياناالسالم كرماني، محمد،  ناظم -
  .۵۸ -۷۸ چاپ اقبال، تهران، ص  اسفندياري،ةتاريخ خانوادنوري اسفندياري، اسداهللا،  -
  .ارات علمي انتشتاريخ كرمان، خان، وزيري، احمدعلي -
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