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 بخش سی ام 

 ششاه و پسران
 

جای ماند. نام آنها ناصرالدین میرزا، عباس میرزا، محمدتقی    پسر به  ۴از محمد شاه       

نام    ستند. اولین پسر وی به هه  نفر اکنون زند  ۴باشد و هر  و عبدالصمد میرزا می   1میرزا

پادشاه ایران است. فرزندان دیگر وی که والیان  میالدی    1٨۴٨ناصرالدین شاه از سال  

ساده  نسبتأ  زندگی  به  جنجال  از  دور  به  تهران  در  اکنون  بودند  ایران  بزرگ  ای  ایاالت 

باشد. این رسم دربار  نوز والی خراسان میه  هالدولمشغولند. جوانترین برادر شاه بالقب رکن 

تحمل نکرده و آنها را به شهرهای ایران است که شاه نزدیکی برادران و عموهای خود را  

های  مواره مقامه  ه د بهتر است. اما فرزندان شانفرستند و هرچه دورتر باشدور دست می 

خود را به   جای  به عنوان عمو، مهمی در دربار و دولت دارند ولی پس از مرگ شاه، آنها 

  یرند. رابطۀ عجیب بین شاهان و گمیهیاهوئی در پیش فرزندان شاه جدید داده و زندگی بی

به یک قانون شده است. اما باید اذعان داشت که  در خاندان شاهی ایران  برادران آنها تبدیل  

جوی شاه مانع از  در زمان ناصرالدین شاه یک استثناء انجام یافته و ذات مهربان و صلح 

بردن روش  مورد  های خشونت بکار  گردیده است.    میل افآمیز در  به  او  آنها  تمامی  با  او 

در ایل قاجار همۀ آنها را زیر چتر خود قرار داده است. مهربانی رفتار کرده و به عنوان پ

دست به کارهای  نسبت به اطرافیان خود  شود که او در ابتدای سلطنت خود  اگر گفته می

علت آنها شرایط حاکم بر ایران و سفارش   زده است باید در نظر داشت که خشونت آمیزی 

  وزرا بود.

میالدی شاه شد.    1٨۴٨سال  میالدی به دنیا آمد و در    1٨٣٠ناصرالدین شاه در سال       

ایران،  ولیعهد  اقامت  محل  و  آذربایجان  بزرگ  ایالت  مرکز  تبریز،  در  را  جوانی  مدت 

  کمبود فراوانی داشت و فقط در حد خواندن و نوشتن، زبان  ه گذراند. تربیتی که از پدر یافت

بود. البته کمبودهای تربیتی زمان خردسالی او با    عربی، آموزش قرآن و تربیت ایرانی 

گذشت زمان جبران شده است. از زمان جوانی، عالقۀ خاصی به تحصیالت و مدارج باال  

 دنبال یافتن پاسخ   به خصوص علوم داشته و در طول عمر خود همواره با کنجکاوی به 
  1۲٨٣ه ق به حکمرانی تهران منصوب شد. در    1۲۷٣ه پسر سوم محمدشاه که در سال  الدول. ملقب به رکن1

 1٣1٨الدوله لقب یافت و به حکومت زنجان رفت. سپس والی خراسان و فارس شد تا اینکه در سال  ه ق رکن

 ه ق درگذشت. 
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  های سیاسی و اجتماعی اروپا را با دقت وهای خود بود. او از آغاز سلطنت پیشرفت سؤال

ند.  کمی ا و مجالت اروپائی آنها را دنبال  هه خاص زیر نظر داشته و از طریق روزنامعالقۀ  

پیشرفت هه تمامی مقاالت روزنام و  ایران  مورد  اروپائی در  ترجمه در  ای  از  پس  هایش 

یچ پادشاهی در این قسمت از دنیا به  ه   ه توان گفت کیرد. به جرأت می گمیاختیار او قرار  

ندارد. برای اطالع م توانم بگویم که شاه از  یاندازۀ او در مورد مسائل اروپا اطالعات 

 مجلۀ علمی سوئد شده است. نت خان خواستار اشتراک بهترینبه طریق دکتر هی 

 

 
 

می       نویسنده  و  شاعر  شاه  جغرافیا  ناصرالدین  مورد  در  مقاالتی  و  است.  باشد  نوشته 

ها  عکسقلم آورده و آنها را با   اروپا را به   گذشته از آن در جزواتی شرح سفرهای خود به 

های مشهد، مازندران و غیره  ای او در مسافرتهه هائی کامل کرده است. سفرنامنقاشیو  

دید   و  نگارش  طرز  از  خواننده  آنکه  برای  است.  گشته  اصالح  اعتمادالسلطنه  توسط 

های "یادداشت نام    اروپا را به  کنجکاوانۀ او اطالع یابد، قسمتی از خاطرات سفر اول وی به

به  ، ترجمۀ لغت  1میالدی  1٨۷٣سال  اروپا در  در سفر    پارسضرت پادشاه  روزانۀ اعلیح

البته    کنم.میالدی" که به انگلیسی ترجمه شده، بیان می   1٨۷۴لندن،    ۲توسط ردهاوس،لغت  

از   در این جزوه چند غلط وجود دارد و این برای یک شخص شرقی که برای اولین بار 

ها از نظر منظم بودن و برداشت  باشد. این یادداشتکند کامأل طبیعی می اروپا دیدن می

   توجه بودهدر طول سفر به آن برخورد کرده، جالب   شفاف وی از موضوعات اجتماعی که
1 .1873 Diary of H.M. The Shah of Persia, During His Tour Through Europe 

۲ .J.W. Redhouse 
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  هایدیدهنماید. در این نوشته او با لغات مثبت  ای وی از مملکت کافران را بازگو می هه و یافت

 ند. قطعۀ زیر از دیدار وی از پاریس برداشته شده است.کمی  را تحسین  اروپاخود در 

باید بگویم که آنها  "امروز متوجه موضوع جالبی در بین فرانسوی       ها شدم. در ابتدا 

باشند. پیر و جوان همه گرفته و ناراحتند.  هنوز هم از جنگ بین آلمان و فرانسه غمگین می 

های مردان و زنان لباس مراسم عزاست. اصأل پر زرق و برق نبوده و خیلی ساده  لباس

داد. عصر گاهی یکی فریاد "زنده باد مارشال، زنده باد شاه ایران" سر می پوشند. هر از  می

"خدا کند سلطنت تو پاینده باشد".    زدفریاد می روزی مشغول قدم زدن بودم و شنیدم یکی  

یک    دهندۀ آن است که احزاب متعددی در فرانسه، احتیاج کشور را بهتمام این نکات نشان 

و  ناپلئون  د. یکی دوستدار  نباشمی  رانسه بسیار فعالاند. سه گروه در فشاه احساس کرده 

عالقه دارد و گروه سوم  1فیلیپ ئیطرفدار فرزند وی است. دیگری به فردی از سلسلۀ لو

د. در واقع این دو شخص آخر هر  نخواهرا به شاهی می   ٣از خانوادۀ بوربن  ۲هانری پنجم

ائی خواستار  هه دارند. از طرف دیگر گرونظر  ستند اما با هم اختالف ه  ه دو از یک خانواد

می  سرخ میجمهوری  جمهوری  برخی  ندارند.  مشترکی  هدف  اما  تابع  باشند  که  خواهند 

ها هم طلبعالقمندند که حتی سلطنت   رومیانه عموم باشد اما گروه دیگر به جمهوری  صالح

ای دیگری هه است ای دیگر خوهه شاهی در میان باشد. گرو  آنکه پای  در آن فعال هستند بدون 

ای دهندۀ آن است که در این ایام، حکومت کردن کار ساده نظرها نشان دارند. این اختالف 

گذاری یک حکومت سلطنتی یا جمهوری بسیار  ا برای پایه ههاز اینرو اجماع گرونیست.  

 باشد".مشکل می 

یشرفت مطبوعات در ایران عالقۀ خاصی دارد. در تهران سه نشریه منتشر  شاه به پ     

هر  ردد و شاه عالقۀ زیادی به آنها دارد. به علت عالقۀ او به مطالعۀ آنها توسط مردم،  گمی

نصب  کند تا با های مختلف تهران ارسال میها به محله شمارۀ این نشریات را توسط فراش

نشان دهند.  دن مطبوعات عادت کرده و برای خرید آنها عالقه آنها به دیوار، مردم به خوان

اطالع شود بی وگرنه بسیاری از اهالی پایتخت از اینکه در شهر آنها سه نشریه منتشر می

 ماندند.  می

 ها دارد. آنگونه کشیدن چهرۀ آدم  باشد و عالقۀ شدیدی به قلم خوبی میشاه نقاش سیاه        
1  .Ludvig Filip    1٨۴٨تا    1٨٣٠م، پادشاه فرانسه بین  1٨۵٠اوت    ۲۵، درگذشت  1۷۷٣اکتبر    ۶تولد ،

کرد. در انقالب ماه ژوئیه  م در تبعید بود و در آمریکا و انگلستان زندگی می  1٨1۴تا    1۷9٣های  او بین سال

آزادیخواه قلمداد عنوان پادشاه محبوب و  سلطنت رسید. او سعی داشت به دار بهبا پشتیبانی قشر سرمایه  1٨٣٠

 شود اما مردم وی را شاه گالبی نام دادند.

۲  .V  Henrik    اوت    ۲۴، درگذشت  1٨۲٠سپتامبر    ۲9هانری چارلز فردیناند ماریه دیودون دارتو، تولد

شارل دهم در انقالب ژوئیۀ پاریس توسط    کهیهنگامماه پس از فوت پدرش به دنیا آمد.    ۷م، او    1٨٨٣

و  روز پادشاه فرانسه بود    ۷از سلطنت خلع شد، او به مدت    1٨٣٠ماه اوت    ۲خواهان در روز  جمهوری

 م ادعای سلطنت داشت. 1٨٨٣تا   1٨۴۴سپس تبعید گشت اما از 

٣  .Bourbon    م در قسمتی از فرانسه و ناوارا حکومت   1۵سلسله ای در فرانسه که حکام آن از ابتدای قرن

 سلطنت رسیدند.در کل فرانسه به 1۶کردند و در قرن می
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هیئت را به زیبائی ترسیم  که به من گفته شد او پس از شرفیابی هیئت ما، چهرۀ سرپرست 

مواره در شهر، ه هعکاسی عالقمند بوده و خود عکاس ماهری است. شا کرد. او شدیدأ به

 ای البرز عکاس هه در تمامی سفرها و اردوهای تابستانی در کوهپای   کوه یا طبیعت و حتی 

ای مردم و اشیائی  ههمناظر، گرومراه دارد. عکاس دائمأ باید آماده باشد تا از  ه   ه دربار را ب

برداری نماید. شاه گذشته از ترکی که زبان مادری وی  ند عکس کمیکه نظر شاه را جلب 

ند. زبان فرانسه را هم خوب صحبت  کمیهای فارسی و عربی نیز صحبت  به زبان است  

 نماید.با این زبان مکالمه می  انددهمآ اروپااطرافیانی که از کشورهای مختلف کرده و با 

، به ویژه در  جغرافیائی  متعدد  تحقیقات یان علوم به جغرافیا بسیار عالقمند است. در م     

ا  هه های متعدد جغرافیا، نقشفارسی، کتاب   کارهای وی دربارۀ این علم به زبان مورد ایران،  

من گفت    . آنگونه که اعتمادالسلطنه بعدها به باشدمی زمین در کتابخانۀ وی موجود    و کرۀ 

که از طرف هیئت ما به او اهدا شد،    1فاکسیمیلنام اطلس    شولد بهاثر عظیم و جالب نوردن 

وی را بسیار خوشحال نمود. شاه بالفاصله وزیر مطبوعات را احضار نمود و از او که  

ای با ارزش  هه باشد خواست تا در کنار وی مروری بر نقشمرد تحصیلکردۀ محترمی می

ی نموده است. البته کار کتاب داشته باشد. شاه برای بقای هنرها و علوم ایرانی تالش فراوان

شود و هرگاه شخصی کار هنری جدیدی انجام دهد  بسیار اندک انجام می هنری در ایران  

 ند.کمیدایائی برای وی ارسال ه هشا

پیش از آنکه شاه به کشورهای اروپائی سفر کند عالقۀ فراوانی به کشورهای این قاره       

ای نسبت به اروپا داشت و همواره  نظر شاعرانهتوان گفت که او  داد. میاز خود نشان می 

میالدی و دو سفر    1٨۷٣در آرزوی سفر به این قاره بود. اولین سفر وی به اروپا در سال  

میالدی    1٨٨9و    1٨۷٨های  المللی پاریس در سالبین   بعدی وی همزمان با انجام نمایشگاه

باشد.  سفر دیگری به فرنگ می توان حدس زد که او در آرزوی  راحتی می  انجام گرفت. به 

نگام شرفیابی هیئت ما، عالقۀ خود به دیدار از سوئد و نروژ را ابراز نمود اما در  ه  هشا

ترس نیست. دلیل اول، سن زیاد شاه و دلیل دیگر آن،    انجام این سفر مطمئن   تهران کسی به 

اروپا چندان خوشحال    داند که آنها از سفرهای وی به باشد زیرا او می وی از روحانیون می

اروپا و پا گذاشتن در خاک کشورهای    نیستند. روحانیون عقیده دارند سفر پادشاه شیعیان به

آور است. البته روحانیون عالقۀ چندانی به او ندارند و علت آن، دید مالیم شاه  کافر، شرم

رد که به اندازۀ ای پیدا کشیعه توان مسلمان    باشد. در ایران مشکل به احکام اسالم میبه  

ایران های شراب تعصب باشد. او در ماه رمضان روزه نگرفته و هر روز بهترین شاه، بی 

 آورد.جای نمی  گانه را هم بهنوشد و احتماأل نمازهای پنج و دنیا را می 

راضی نبوده و کارهای او  کسی از  لی  شاه برای کشورش خدمات بسیاری انجام داده و      

هائی تمامی اعضاء دولت برنامه   این کارها تأثیر چندانی بر پیشرفت کشور نگذاشته است.

باشد که شاه در نظر دارد  ای میاجرا دارند. اروپا نمونه در دست    پیشرفت کشور  برای

 پیشرفت چندانی حاصل نشده است. ایرانیان متعصب    امر هم  ایران شبیه آن شود اما در این

1 .Facsimile  م منتشر کرد. 1٨٨9شولد در سال اطلسی که نوردن 
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برای کسی که  و    نمایندتند افتخار می به آنچه که دارند راضی بوده و به اینکه ایرانی هس

ترین کشور  خوشبخت  زیباترین و  . از دید آنها ایران بهترین،خورندأسف می ایرانی نیست ت

باشند. ایرانیان به رسوم کهن  بدبخت و بدشانس میدر مقابل،  کفار اروپائی  جهان است و  

به کوچکترین تغییر ندارند. از اینرو مدرن کردن  ای اندازه پایبند بوده و هیچ عالقه خود بی 

 ای است و بدبینی اهالی را به دنبال خواهد داشت.کشور، کار بسیار مشکل و پیچیده 

به       که  دیگری  دارد،   مانع  وجود  کشور  کردن  مدرنیزه  مقابل  در  مردم  تعصب  جز 

های اولیۀ سلطنت،  کشوری است. در سالیاقتی و ناکارآئی اطرافیان شاه و مقامات باالی  لبی

های سابق را بر مصدر امور قرار داد و اشخاصی را انتخاب کرد که در  شاه شخصیت 

فتح  امروزه اطراف شاه را جوانان  زمان  اما  بودند.  منشأ خدماتی  علی شاه و محمد شاه 

برای خود    ه اندیشند کنند و میکمی از شغل خود احساس غرور    اند که گرفته ای  تجربه بی

ترین اطالعی از اصول  آیند، کوچک کاری بر نمی کسی هستند. آنها در واقع از عهدۀ هیچ 

 ه به آنها تفویض شده تحصیالت یا تجربیاتی ندارند.  ک   مینداشته و در مورد مقا   کشورداری

  ند. حتی آن اشخاصی که در سفرهای شاه به اروپا همراهکمیگی آنها تعجب  عالقهآدم از بی

های دول اروپائی دارند. آنها از خطراتی  وی بودند، تصاویر غلطی از جغرافیا و سیاست 

تهدید   بی کمی که کشور را  کامأل  که مصلحت  ند  دارد  اطالعند. گروه کوچکی هم وجود 

دهند اما تعداد آنها از شمار انگشتان دست بیشتر  کشور را به منافع شخصی خود ترجیح می

های اروپائی باید به  شوند که دولت لتمردان ایرانی، کسانی پیدا مینیست. ولی در میان دو

آنها احترام بگذارند و اولین آنها شخص شاه است. او نه فقط به خاطر هوشمندی، درک باال  

 خاطر خودداری از افراط در انجام مسائلی که سالمت وی را بهو عشق به میهن، بلکه به 

عادالنۀ او هر    ند. رفتار دوستانه، مؤدبانه و کمی  هوشیارانه عملاندازد، بسیار  خطر می 

 وی پیدا کند.  شخص، ارادت خاصی بهشود که  اروپائی را مجذوب کرده و باعث می 

السلطان در اطراف شاه حضور دارد صدراعظم امین   اندیشی که یکی از مردان نیک      

چنین   داشتن  به  باید  ایرانیان  از است.  یکی  اعتمادالسلطنه  کنند.  افتخار  صدراعظمی 

باشد که کارهای علمی او حتی در اروپا هم شناخته شده  مردان ایران می  کرده ترینتحصیل

ذارد بسیار مورد اعتماد شاه است.  گمی شاه    ه به ک  میخاطر احترابه این دلیل و به  است.  

در خدمت شاه  سال    ۴1ساله است که    ۴9باشد. مردی  وجود او برای شاه نعمت بزرگی می 

سالگی به عنوان پیشخدمت وارد دربار شد. یکی دیگر    ٨انجام وظیفه کرده است. او در  

باشد که انسان تحصیلکرده  کند مشیرالدوله میدربار ایران خدمت می  از اشخاصی که در

 و مؤدبی است.

.  باشدکه تعداد آنها زیاد نمی   اندگذشته از این دو، چند تن دیگر هم منشأ خدماتی بوده     

های های باالی کشوری و درباریان، انسان که اکثر مقام تشخیص داد  توان  به راحتی می 

دهند. به این خاطر سعی شاه  به پیشرفت کشور اهمیت نمی خیراندیشی نبوده و به اندازۀ شاه  

بی  پیشبرد کشور  می برای  به کشور صدمه  که  از جمله مواردی  مانده است.  زند، نتیجه 

باشد که گریبانگیر اکثر درباریان و اعضاء دولت است و مداخل وجود یک بیماری می
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شوند  دار وظایف مهمی در مملکت می . بدین صورت که مردان قدرتمند که عهدهباشدمی

کنند. آنها از  به حقوق خود اکتفا نکرده و فقط برای به دست آوردن درآمد بیشتر خدمت می 

جات شایع است که دولتمندان  نمایند. این عمل به قدری در ادارهفاده می موقعیت خود سوءاست

 آورند.رشوه و مداخل را جزئی از وظیفه و درآمد قانونی خود به حساب می 

 

 
 

ساله است. جثۀ نسبتأ بزرگ، قوی و مناسبی دارد. حرکات او موزون،    ۶1شاه اکنون       

با وجود آنکه زنآرام و شاهانه می  اما در دگی خصوصی معمولی و سادهباشد.  ای دارد 

کند و هرگز بدون چندین سوارکار، سرباز و خدمه ظاهر  عام تظاهر به جاه و جالل میمالء 

مینمی ماهری  شکارچی  و  خوب  سوارکار  او  شد  آن  باشد.شود.  اشاره  قبأل  که  چنان 

 به سفر به دامنه های البرز عالقۀ شدیدی دارد.  ناصرالدین شاه  

وظیفه    خدماتی مشغول انجام رأس    سه پسر بزرگ او در  .دارای چند پسر استشاه       

 نویسم.ای در مورد هر کدام از آنها می چند جمله باشند. می
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شاهزاده مظفرالدین میرزا ولیعهد، والی آذربایجان بوده در تبریز اقامت دارد. او پسر دوم 

  خاطر مادر قاجار خود، به عنوان ولیعهد انتخاب شده است. این قانون،   شاه است اما به

میالدی  1٨۵۲میالدی است. او در سال   1٨۲٨چای در سال یکی از مواد عهدنامۀ ترکمن 

 چهرۀ او ای بزرگ و ظاهری آرام دارد و در باشد. جثه ساله می  ٣9دنیا آمده و اکنون  به 

 

 
 

است عالئم   نمایان  قاجار  می مشخصۀ  گفته  برای  .  و  دارد  ضعیفی  شخصیت  او  شود 

که  گیرد. بسیار پایبند مسائل مذهبی است و زمانیگیری از اطرافیان خود کمک می تصمیم 

تواند کشتی دولت را از میان اشخاصی که اطراف شاه شود پادشاه خوبی خواهد شد اما نمی 

های ر به نجات مملکت در طوفان اند به سالمت به ساحل آرامش برساند و قاداو را فرا گرفته 

آینده نخواهد بود. تحصیالت او از تحصیالت پسران سایر ایرانیان اعیان و اشراف تجاوز 

کند. در شناخت از اروپا فقط به یادگیری چند جمله به زبان فرانسوی بسنده کرده است.  نمی

یرانی شکارچی کند و مانند سایر ثروتمندان اعکاس ماهری است، بیلیارد خوب بازی می 

 باشد.دستی می چیره

السلطان است که مادر شاهزاده نداشته و امیدی  بزرگترین پسر شاه مسعود میرزا ظل      

ساله است. او والی   ۴۲دنیا آمده و اینک    میالدی به  1٨۴9در سال  او  به شاه شدن ندارد.  

می آن  اطراف  و  بر  اصفهان  در  را  کشور  جنوب  تمام  وی  قدرت  محدودۀ  سابقأ  باشد. 

رسید اما صدراعظم چند سال پیش قدرت او را محدود فارس میخلیج سواحل  و تا    گرفتمی

خلع نمود ولی جدیدأ مجددأ والی اصفهان   اصفهاناو را از والیت  زمان کوتاهی  کرد و حتی  

 ه است.شد
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باشد که اندکی چاق بوده و چشم چپ او آسیب دیده است. در  ای میمرد کوچک جثه او       

رسد، با خشونت صحبت کرده و با صرف انرژی مجموع انسان خشن و جدی به نظر می 

 زیاد شدیدأ به دنبال قدرت است. به دفعات به مردم ظلم کرده و بوئی از عدالت نبرده اما  

 

 
 

خود، طرفداران فراوانی دارد که به احتمال زیاد به خاطر ترس آنها از   در محل خدمت

وی می مظفرالدینخشم  به  است.  خود  برادران  مخالف سرسخت  به خاطر    باشد.  میرزا 

برد و میرزا به علت وزارت جنگ حسد می  به کامران تصاحب تخت و تاج و  ولیعهدی و 

میرزا د نسبت به کامران باشکند. چون شدیدأ به وزارت جنگ عالقمند میبا آنها دوستی نمی 

 کند.حسد بیشتری دارد. هرگز هنگام سخن گفتن از برادران خود از آنها با احترام یاد نمی 

به نظامی       میرزا عالقۀ شدیدی  دارد  مسعود  بیشتر وگری  با سربازان  و  قت خود را 

کرد و که قدرت شاهزاده بیشتر بود به محل خدمت خود بسیار رسیدگی می زمانی است.  

سربازانش چند قبضه  های فراوانی بنا نهاد. او به خرج خود برای  ها و مدرسه سربازخانه 

های ته پر از وین خریداری کرده و به اصفهان حمل نمود. با توجه به  و تفنگ مدرن توپ 

های پیشرفت محل مأموریت خود را از دارائی او این مخارج برای او سنگین نبود. نقشه 
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تقلید می مدل آلمانی  کاله   کند. حتی کاله های  خودهای  خود سربازان خود را هم به شکل 

خود   ها، کالهها و رژهاست. خود او هم در مراسم رسمی، سان   ن آلمان تغییر دادهسربازا

جیب  باشد و  می   های او مطابق آخرین مدهای اروپائیلباسگذارد.  آلمانی به سر می   براق

 و همیشه دستمال رنگی یا جعبه سیگاری بیرون زده است.سینۀ کت ا

 

 
 

دنیا آمده   میالدی به 1٨۵۶السلطنه پسر سوم شاه است که در سال کامران میرزا نایب      

می   ٣۵و   به عنوان وزیر جنگ خدمت  ساله  پیش  از چند سال  او  او جثۀ  کمیباشد.  ند. 

باشد. از زمان تولد تا کنون پسر  مؤدب می کوچکی دارد و ظاهر وی شاد، دوستانه و بسیار  

مورد عالقۀ شاه بوده است. او باهوش و خوش ظاهر است، به تحصیالت اروپائی عالقۀ  

نماید. زبان  فراوانی داشته و از طریق نشریات فرانسوی و آلمانی وقایع اروپا را دنبال می

به  را  به   فرانسه  و  کرده  دارد  خوبی صحبت  آشنائی  آلمانی  با    زبان  را  خود  مقصود  و 

  به باشد اما  قبولی میعمومی او در سطح قابل ند. در مجموع معلوماتکمی مشکالتی بیان  

ندارد. از زمان جوانی همواره معلمین نظامی اروپائی داشته و تمام    عالقه علم مشخصی  

د اینی ایتالیائی که از زمان تولمدارج نظامی را از ستوانی طی کرده است. ژنرال آندره

 های او بود.برد یکی از معلموی در تهران به سر می 
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  هستند باشد که مورد توجه والیان و درباریان  شاه دارای چندین پسر خردسال نیز می     

ا در مقایسه  ههسلطان در دل او جای ندارند، اگر چه سایر شاهزادیک به اندازۀ عزیزاما هیچ 

 باشند.با او کودکان زیبا و دلنشینی می


