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چکیده

در سال 1323ق1905 /م در کرمان حووددی ری ددد کوم مر ور وم
کشوووشم و و ن و و د دز دهووواک کرموووان و و چووووو دووووردن

حاجمیرزدمحم رضا دیرگذدرترین حادیم دز دین یقایع وود ی مشو یر دز
آن ،دی تن دز حُکام کرمان رکرار

ن ا رسی ن ددبوار وم تاوردن،

لما ،دن منها ی آزدد دودهان دز دین حوددث رد پیشوبرد دهو د

آزدد دودهانوو دوووی

دسووشداد اوویار ردنوو ی طوو ماووا ر

پراهر گان م حرم ب دکعظیم ،حوددث کرمان در دودسشمها

حکومت مشبلور

لما دز

ومرغوم تو ییر دیون یقوایع در دنبومو مشوریطم،

 .۱استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز؛ mm_mkhalaj@yahoo.com

 .۲دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز؛ rsm.hist@gmail.com
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یافشوومهووا پوژیه

حوواک دز آن دسووت کووم یقووایع کرمووان وومدکیو

مشریطمدوده کرمانیان نبود ،لکم نا

دز رقا ت

میان دان دنها حکومشگر کرمان درگرفشم ود ی نب

ی

وود کوم

دصول رد در

پ ی آم ن دین یقایع دد ت درم موع ،هدوت ندور دز دانو دنهوا

د ردهیمو  ،یکیو دکملکو ی فرماندرموا 65 ،سووال دز  115سوال توواریخ

کرمان رد ،دز آغاز دیرۀ قا وار توا مشوریطیت ،در کرموان حکوموت
کردن دز نظر تع دد ،دین حُکام فبط  19درصو دز کو حُکوام رد در
دیوون دیر تشووکی م و دددن و ؛ دمووا ووی

دز  57درص و دیوون دیر رد

حکومت کردن دز ملم ودم مؤیر دیگر در پ ی آم ن دین یقایع
رکت فعاالن دقشار افرو

وود کوم  78درصو

معیوت کرموان رد

تشکی م دددن ی م ردیط نامراسب زیاش ی معیشش دود یدکر
نشان دددن

واژههای کلیدی :کرموان ،دنبومو مشوریطم ،میرزدمحم رضوا،
دان دن یکی دکملک  ،دان دن د ردهیم
 .۱مقدمه
رب

مشریطیت یک دز حوددث ایار مام ی دیرگذدر تاریخ دیردن دست کوم موردم مرواط

مخشلف دیوردن ،دز ملوم تاوردن ،آبر ای وان ،دصوداان ی گویمن در آن نبو

دنکارناپوذیر

دد شمدن دز دین میان ،م ز تاردن سوایر مرواط در مرحلو دیم دنبومو مشوریطم مشوارکت
دد شر کم دکبشم دین دمور سوود حروور آزدد دودهوان دیون مرواط در حووددث مرحلو دیل
دست در مرحل دیل دنبمو نب
تاردن نب

پررنگ در رب

مردم تاردن ی

دز سوایر مرواط دسوت ی آزدد دودهوان

مشریطم ددرن ی دگرچوم آزدد دودهوان مرواط مخشلوف در

مبووارز وورکت دد ووشر  ،کووانون دصوول

رووب  ،ووار تاووردن ووود در دیوون میووان ،عر و
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نویار گان ،کرمان 1رد پیشگام مرحل دیل دنبمو مشوریطم مو ددنرو ی آغواز دنبومو رد دز
کرمان م ددنرو (نواممدالسومم کرموان  )309 /1 :1376 ،آنچوم کوم نویاور گان رد ور آن
دد شم دست تا کرمان رد در دین مرحلم پیشگام معرف کرر  ،حوددث ی یقوایع دسوت کوم در
سال 1323ق1905 /م در کرمان ری ددد دست ی مشریطمدودهان در تاردن آن رد ر اوشم
کردن ی دستآییز

رد مبارز ا حکومت قردر دددن ی دین یقایع ت ییر دود رد در یقوع

مشووریطیت نشووان ددد دزآن اکووم دیوون ریی و دد در مشووریطیت مووؤیر ووود ،پرس و
قا طرح دین دست :آیا دین یقایع نا

دساس و

دز مشریطمدوده کرمانیان دست یا ودمو دیگور

در پ ی آم ن دین یقایع دیرگذدر ود دست؟ فرضی نگارنو در پاسوخ وم دیون سوؤدل دیون
دست کم ریی ددها کرمان مبارن ا مشریطیت ،مش یر دز رقا ت سیاس  ،دقشصاد ی موذهب
دی دان دن یکی دکملک ی د ردهیم ی کا ها دقشصاد  -د شما
پژیه

کرمان وود در دیون

ردساس ریش کشا خانمد ی ویوۀ توصوید  -تحلیلو وم مروا ع تواریخ ر ووع ی
ا رهیافش تاریخ م وت نب ی ررسو گذد وشم و دسوت دیون پوژیه

فرضی پژیه

همچرین درص د ریشمیا

ودم مؤیر در ریی ددها کرمان ،دز ملم رقا وت دانو دنهوا

حکومشگر کرمان ،نیریها مذهب ی دقشار د شما

نظیر افر گان دست

 .۲ظهور خاندانهای حکومتگر کرمان در دورۀ قاجار

ری کار آم ن قا اردن در دیردن ،مطور رسم دز حمل آغامحم دان قا وار وم کرموان ی
م کل مصیبت ار رد مردم کرمان آغاز
قش ام

طو دیون حملوم کرموان وم مو

سوم ریز

ی تا  35هزدر دت چشم دز مردم کرمان درآیردن (ملکم557 :1380 ،؛ کرزن،

 )297 /1 :1373غار
داک یکاان

ار تا سم موا دددموم دد وت ،دیودرهوا ی سوادشمانهوا

مووم وا

ن  ،معیت ظیم دز سواکران وار کشوشم ،ی سو هوزدر ندور دز آنهوا وم

دیاال دیردست تبعی

ن در دی دهم ع دز دین حمم  ،کرمان هرووز ایگوا دوود رد

 . ۱در دورۀ قاجار و پیش از تقسیمات جدید ایران ،بلوچستان نیز جزء کرمان محسوب میشدد ککدرزن/۲ :۱373 ،
.)۲99
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مدست نیایرد ود ی دحشمال آن م رفت کم هرگز دز دیرد دیون فا عوم یحشوشراک ابوود
نیا (پواتیر ر257-256 :1348 ،؛  )kinneir, 1813: 198ومدنبوال آن ی در یو

دیر 87

ساکم ،دز ری کار آم ن قا اریان توا ماوور سوومین دانو دن حکوموتگور کرموان در سوال
1296ق1879 /م 23 ،ندر در کرمان حکومت کردن کوم دی ندور دز آنهوا -فرولعل دوان ی
آقادان محمت  -دی دیر حکومت دد شر دز میوان آنهوا چاوار ندور وم مو
نوزد ندرِ اق مان

م مو

 44سوال ی

 43سوال حکوموت کردنو  25سوال دز دیون  44سوال رد دفوردد

دان دن د ردهیم  -د ردهیمدان ی باسبل دان -دز سال  1218توا 1243ق 1803 /توا 1827م،
ی  19سال هم پ ر ی پار یکی دکملو

 -محم دسوما ی دوان ی مرترو قلو دوان -دز سوال

 1275تا 1295ق 1858 /تا 1877م حکوموت کردنو (یزیور  )874-873 :1364 ،الزم وم
دی سوال پیشوکار کیوومرثمیورزد (-1275

بکر دسوت کوم محم دسوما ی دوان وم مو
1277ق1860-1858 /م) رد ر ا

دد ت (همان )805 ،در فاصل پ ر ی پار یکی دکمل

سال ااودکمل

حایندوان در حکوموت کرموان وود (دحمو

هم م م

ی

حا

کرمان  )168 :1386 ،نگاه م فارست حُکام کرمان مشخص دودهو کورد کوم دکثریوت
قریب م دتداق آنها دز نزدیکان ی ید اشگان دانو دن قا وار ی فبوط وی
فرزن دن ی نوددگان فشحعل

دز دیسووم آنهوا،

ا ودن ما ب هم دز ددمادها ی نزدیکان فشحعل

ا ی قا ارهوا

م مار م آم ن (ر ک همان)151-73 ،
طول م

حکومت دین دفردد ا ث

کم دی دان دن حکومتگر کرمان پایومگوذدر

ود دان دن د ردهیمو دز دیرۀ د وردهیمدوان مایردک یکوم1240-1218( 1ق1824-1803 /م)
پایمگذدر

ی دان دن دیم معری

م «دان دن یکیل » دز دیرۀ محم دسما ی دان نور

(1284-1277ق1867-1860 /م) صاحب ق ر

و ن دز زموان قو ر یوا دانو دن دیم

 .۱وزیری در تاریخ کرمان ک ،)7۵۸ :۱3۶۴دورۀ حکومت ابراهیمخان را از سال  ۱۲۱۶تدا ۱۲۴۰ق و در جغرافیدای

کرمان ک ،)۱۱۶ :۱3۸۵دوران حکومت او را از سال  ۱۲۱7تدا ۱۲۴۰ق ذکدر کدرده اسدت .یحیدی احمددی کرمدانی
نویسندۀ فرماندهان کرمان ک ،)7۸-7۴ :۱3۸۶این دوره را از سدال  ۱۲۱۸تدا ۱۲۴۰ق ثبدت کدرده اسدت و باسدتانی

پاریزی در توضیحاتی بر تاریخ کرمان کر.ک .وزیری ،)7۵۸ :۱3۶۴ ،در پاورقی نتیجه میگیرد کده غاداز حکمراندی

ابراهیمخان سال ۱۲۱۸ق .است.
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رقا ووت و ی

در میووان دی دان و دن درگرفووت کووم در دیرۀ قا اریووم ی ع و دز آن مرش و

تحوال سیاس  ،د شما

ی مذهب در کرمان

مامترین دیرۀ حکومت کرمان -دز د ش د دیرۀ قا ار توا سوال 1296ق1878 /م -دیرۀ
د وووردهیمدوووان مایردک یکوووم (1240-1218ق1824-1803 /م) ،مووووزددۀ پاد وووا قا وووار،
فشحعل

ا  ،دست کوم طووالن تورین حکوموت کرموان در دیرۀ قا وار محاووو مو

کرمان کم دز حمل آغامحم دان آسیب ایار دی
دز نظر دقشصاد ی د شما
سال م مردن ی آ اددن

وود

ود ی تب ی م ار دزهومگاویخشم

ود ،در دیرۀ د ردهیمدان سریسامان یافوت دی در دیون 22
ار پردددت یدردوکار ها آغامحم دان توا حو ید تورمیم

یافت ایار دز دق دما د ردهیمدان رد دحیا دقشصاد ی کشایرز ود ی در دین زمیرم دی
می ر را م رسم ی حمام ی ازدر ،دممک پردرآم

دح دث کرد ی قرا ها زیاد نیز

می ود آیرد دزآن اکوم حکوموت قا وار تواز ت سوی

وود ،دیون دیرۀ طووالن وم همورد

دق دما مذکور ،کرمان رد در ددشیار دین دان دن قردر ددد ی سالها طوول کشوی توا در میوان
طبب حاکم کرمان دان دن م رقا ت ا آنان ردیزد نکش مام دیر است کوم وم لوت دیرۀ
طوالن حکومت د ردهیمدان هرک دم دز فرزن دن ی نوددگان دی حکومت یالیش دز کرمان رد
در ددشیار دد ت ی حکومت یالیا کوچ
دیاکت کرمان صواحب دمومک زیواد

ی زرگ کرمان در ددشیار آنها ود آنها در

و ن ی قو ر زیواد ومدسوت آیردنو ( اسوشان

پاریز  )178 :2535 ،د ردهیمدان ،ا تیز یر ی در دقو دم حاواو و  ،وا دزدیدج دوود ی
فرزن دن

وا دوانودد هوا مخشلوف کرموان تودناوت دیلو زید ریشوم ی ددیور

ندووب ی

حیطم دقش در دود رد در امع کرمان یسعت خش ی دان دن مبش ر ی واندوب دز دوود در
کرمان ر ا گذدرد م دین ترتیب ،دانو دن د ردهیمو تبو ی وم قو ر مرو ترین دانو دن
کرمان در دیرۀ قا ار

دین دان دن دز نظر مذهب هم ریی دم

دز پاردن د ردهیمدان م نام محم کریمدان ریانگذدر مذهب یخیم

درپی

گرفشر یکو

(دحمو

کرموان ،

 )1376 :1386آنها ع دز یعیان (مششور م) ،وزرگتورین دقلیوت امعو کرموان در دیرۀ
قا ووار ودن و دز معی وت  49،120ندوور کرمووان در ح و ید  6000ندوور رد وویخیم تشووکی
م دددن (سوایک  )228 :1336 ،ویخیم خصویتهوا واندوب قا وار رد پشوشیبان دوود
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م دی ن ؛ زیرد آنها دز دان دن قا ار ودن

ای یک دز ل حمایوت قا واردن دز ویخیم

دسشداد دز ق ر مذهب آنها در رد ر لموا مششورع ی ورد کواه

ندووب آنهوا وود دز

رب دقشصاد نکش مام در مورد یخیم دین وود کوم ومکحوا پایگوا دوانوددگ  ،آنهوا دز
همان د ش د زء طببا مرفم کرمان محااو م آم ن ی ا دد شن دممک یسویع در کرموان
ی تود ع آن ی نیز موقوفا
دین دان دن نیز م کا

ایار م کا
د شما

مر ر

دقشصاد
ی مرز ر

امعم کرمان ددمن زدن ی یخ ودن
هوا ی فاصولمهوا رد در کرموان یشوشر

کرد
دان دن یکیل دیگور دانو دن حکوومشگر کرموان دسوت کوم غیرکرموان ی غیرقا وار
محاوو م

ن د دد آنها در نور ،ک ور ی کمرسوشاق حکوموت مو کردنو ی ددرد

دممک زیاد در مازن ردن ،تاردن ،دصداان ی یردز ودن همچرین قلمریها تیوک در نبوا
دایر آبر ای ان ی پیردمون درد ی دد شر (قاسم  )159-13 :1354 ،دین دان دن دز دیرۀ
محم دسما ی دان نور (1284-1277ق1867-1860 /م) در کرمان م قو ر رسوی ن ی
پ ر ی پار یکی دکمل

 محم دسما ی دان ی مرتر قلو دوان -وا دحشاواو دیرۀ نیا وتنوزد سال در کرمان حکوموت کردنو آنهوا رقیوب

حکومت ی پیشکار حُکام ،م م

دانو دن د ردهیمو ی وویخ هووا ودنو دانو دن یکیو دکملکو دز سووال 1275ق1858 /م ووا
پیشکار محم دسما ی دان در کرمان ق ر یافشرو ی در سوال 1277ق1860/م حکوموت
کرمان رد ماشبمً م دی تدویض کردن

ع دز دی سال هم کبوب «یکیو دکملو

کم ا دحشااو دیر دیساک پیشکار کیومرثمیرزد ،م
دز دی مدنبال حکومت ی

ساک

ااودکمل

1295ق1878-1868 /م) ،پار یکی دکمل

حا

»» وم دی د طوا

نُم سال حکومت کرد ی عو

حایندان ،مرترو قلو دوان (-1285

دیل ،م حکومت کرموان مرصووو و (ر ک

یزیر 847-757 :1364 ،؛ اسشان پاریز )205-176 :2535 ،
دز ربو دقشصوواد ی سیاسو یکیو دکملکو هووا همووان رد دانو دن د ردهیمو رد رفشرو ی
چرانکم د ار

د ردهیمدان دممک زیاد رد در کرمان آ واد کورد ی وم سوادت ماو

،

م رسم ی ازدر دهشمام یرزی محم دسما ی دان نور ی فرزن ش ،مرتر قل دان ،هوم وم
همان رد رفشر ی دزآن اکم دهمیت رقا ت ا دان دن د ردهیم رد دریافشم ودن  ،در کرمان وم
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سادت راها

امدکمردعم نظیر ما

 ،حموام ،کاریدناورد ی وازدر دهشموام کردنو (یزیور ،

 )113-106 :1385یک دز کارها دان دن دسدر یار (یکی دکمل

) کاه

ندوب دان دن

د ردهیم ود تا شودنر ندوب محل ی سیاس یششر در کرمان دد شم ا ر (قاسوم :1354 ،
)54
یکی دکمل

رد فری ردن ریشمها قو ر محلو دووی

در کرموان ،در رد ور فرقو

یخی قا ار (دان دن د ردهیم ) رییکرد صووفیانم ی موذهب رد درپوی

گرفوت توا شودنو

اا دود رد گاشردن ی حش نان حکوموت فرزنو دن ی دحدواد ی دیالد دوود رد تو مین کرو
(همان )28 ،ردساس گزدرش سایک

( ،)228 :1336در همان زمان کم یخیم  6000ندر دز

معیت کرمان رد تشکی م دددن  ،دز معیت  120,49ندر کرمان  37000ندر رد مششور م
تشکی م دددن دزآن اکم دان دن دی ریشم در کرمان ن د ت ،سع دد ت ا نزدی
م زرگان کرمان دین ضعف رد بردن کر در همین زمیرم دحم

و ن

کرموان مو نویاو « :دز

هر ات مق تاموم در کرموان ومهوم ورزد ،وا طودیوف وزرگ قرد وت دنو ددت ،قبیلوم ی
شیر دش م دن ک یقش زرگ

[ ]» ()162 :1386

 .۳اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی کرمان در دورۀ قاجار
 .۱-۳محدودیت اقتصادی و معیشتی کرمان

کشایرز کم غ دکثریت دیردنیان ود ،در کرمان ا مح یدیت مود م ود؛ زیورد زموینهوا

دغلب ریگزدر ی ور زدر دست؛ می رآن میزدن ارنو گ در کرموان اویار کوم دسوت ی
مع ل آن م د یا دیدزد سانش مشر در سال م رس ی را ردین همم زمینها قا کشت رد
نم تودن زرد ت کرد ( اسشان پاریز  )217 :2535 ،دز سو دیگور ،وزرگتورین دمومک
در دست اهزددگان ی دانودد ها اندوب ود ی دکثریت امعم ی زدر ان ر ری زمین کار
م کردن

رد نمونم خش دز دممک یسیع فرماندرموا وین دسوشان فوارس ،کرموان ی روادر

روو پردکر
ی

ود در دین دممک ی

ریددانم ،صوت قروا  360 ،آسویاو ی قریوب وم

میلیون دناان ی ود دد شم دست مااحت داکص ا فرماندرما در کرمان مق ر مااحت
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کشور لژی

ود در ای دودش گدشم ود ماک

ی

هششم کشور دیردن دست (قاسوم ،

تا57-56 :؛ یرهردم)222 :1385 ،
دزآن اکم غردفیا کرمان رد کار کشایرز مح یدیت دی واد کورد وود ی فعواالن
رص کشایرز هم دفردد دان دن حواکم ودنو  ،صورایع ،ومییوژ صورعت وال واف  ،ی در
دیددر دیرۀ قا ار صرعت فرش اف ری م ترق گذد وت کوارگر ی پیشومیر مشکو وم
نیری دناان ود ی ردم

کشایرز نیاز م سورمایم ن د وت وم هموین دکیو ی وم لوت

مشکم معیشش  ،کرمانیان فرزن دن دود رد در ال اف ی فرش واف ومکوار مو گما وشر
(سیاح)164 :2536 ،
حاکم کرمان ا رودن یدک  ،حاکم ی حکمردن کم ر لوچاوشان نیوز فرموان مو ردنو  ،دز
ا تعیین م

طر

ی در تمام دمور زئ ی کل یالیت م ددلم م کورد ی دیون رد حو

دود م پر د ت (طیب  )103-102 :1389 ،در کرمان ،در ده آدر قورن نووزدهم توکیو ی
ت ار در دنحصار دان دنها حاکم ود کم یکیو دکملو

دیم (1295-1285ق) دز ملو

دیون حاکموان دسوت ( )Floyer, 1882: 322-323حُکوام دنبارهوا رد دز ماککوان گرفشوم ی وم
ت مینکرر دنحصار درزدق مردم تب ی

ودن آنها ا سووءدسوشداد دز موقعیوت دوود

غلم رد ا نرخ دیل پایین دز دیکت تاعیر م کردن ی غلم رد دز مردم یالیا م گرفشر ی وا
نرخ ایار اال ی تا د رد ر قیمت دری

م فریش م رسان ن دقشار ضعیف ورد تایو

درزدق دود م بور م فریش زنان ی ددشردن ودن ر و گیر دز کابم کاممً ردیج ود ی وا
کمفری

ی ناداکص ی ددد کردن داک ی چیزهوا دیگور نوان و کیدیشو رد وم موردم

تحوی م دددن کوم قیموت آن اویار یشوشر دز قیموت دسوم آن وود دیونگونوم دقو دما
ری همرفشم مردم رد ایار ناردض کرد ود مرغم دیرکم کرمان غلمدیز نبود ،مق ر کواف
غلم ی ود دد ت کم دچار کمبود نشود ی فبوط ومدکیو سوءدسوشدادۀ حُکوام وود کوم گدشوم
م

غلم نایاو دست زنان ناچار ودن رد ت مین معواش دوانودد دیواط ی کبواسدیز

کرر

ایار دز دانودد ها چر ریز نان ن د شر  ،ا لغم ی چغر ر دمردر معاش م کردنو ی

پو اک ایار محبر م تن دد شر
م

اویار دز دفوردد کوم درآم وان دز هیوزمفری و تو مین

 ،هم ماکیا م پردددشر ی هم درج زنو گ مو کردنو دز هموم و تر دیرکوم موردم
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مناچار «دز

پریشان زن ی ددشردن رد کم وم نومسواکگ رسوی یوا نرسوی

وم مباطعوم

م دهر یا م دسم صیغم ی مشعم یا فریش ،هرچم گووی سزدسوت» و د مخصوو

دیون

کار ودن کم درآم ان دز دین رد مدست م آم ی «دز دین ی و ماکیا دیودن ی د مشانم
م موردن ددد م

ود» ی د ر گرفشن دز دین کار مخوشص کرموان وود گریهو هوم نظیور

توپچ ها کم پوک در ودن  ،درآم دود رد دز قمار مدست م آیردن ی قماردانوم دد وشر ی
یقش مردم «مرطر

دصوصاً رد ماکیا دیودن دز دها ی ار ،زن ی ددشور وم آنهوا

گری ددد  ،پول قرض م کرر » (ر ک سیاح)166-162 :2536 ،
 .۲-۳کرمان شهر بافندگان

در سال 1299ق1813 /م معیت کرمان ی

دز  20،000ندر نبود کوم و ۀ کمو دز آنهوا

هم زرتشش ودن ( )kinneir, 1813: 198ال اف در د ش د دیرۀ قا ار م همرد صرایع
تدرگساز ی نم اف مشواورترین صورایع کرموان ودنو دیون صورایع در سرتاسور آسویا
ار

دد شر ی ی

سوم ساکران ار د م دز زن ی مرد م آنها د شغال دد وشر در میوان

دین صرایع ،ال اف دهمیت یششر دد ت ی الها توکی و در کرموان قا و رقا وت وا
نمونمها مشا م کشمیر ود لت مرغو یت آن هوم پشوم کرموان وود کوم در هویچ نبطو
دیگر ا دین کیدیت مدست نم آم (پاتیر ر )257 :1348 ،را م گزدرش کیوت د وو در
نیم قرن نووزدهم ،کرموان وین سوالهوا  1266توا 1267ق 1849 /توا 1850م 25000 ،ندور
معیت 2200 ،کارگا ال اف ی  220کارگا پشم اف دد ت؛ دکبشم م غیور دز حو ید 325
کارگا کم مشعل م نُم ریسشا دطرد

آن ود ( یاو  )413 :1362 ،دین درحاک وود کوم

در هر کارگا سم تا چاار ندر مشغول کار ودن ی دین ین معر دست کم ی

سوم تا نیم

دز دین معیت م افر گ د شغال دد شر تع دد افر گان در دی ده آیر ر و محاوسو
رد نشان م ده در دیددر قورن سویزدهم ،یعرو در سوال 1291ق1874 /م کوم سوال تو کیف

کشاو غردفیا کرمان 1دست ،دیدزد هزدر دسشگا ال اف کم دستکوم  24هوزدر ندور دز

 .۱وزیری ،احمدعلیخان ک .)۱3۸۵جغرافیای کرمان .تصحیح و تحشیۀ محمدابراهیم باستانی پداریزی .چ .۵تهدران:

علم.
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معیت  41هزدر ندر کرمان در آنها مشغول مکار ودن  ،ددیر ود (یزیور 115 :1385 ،
ی  )121دین دن معر دست کم تبریباً نیم تا دیسوم دز معیت کرمان در زمیر افرو گ
ی حرفمها مرتبط ا آن فعاکیت دد شر در گاشرش دین حرفوم یکیو دکملو
1295ق1878-1868 /م) نب

مام دد ت؛ کارگا ها

کرد ود کم در هر کارگا تا ه

دیم (-1285

زرگ ال واف در کرموان ددیور

دسشگا افر گ ی ود دد ت پشت هر دسشگا دی توا

سم ندر مشغول افر گ ودن نمتراا کارگا افر گ  ،لکم نبض دقشصاد کارگواه کرموان
در دین رهم در ددشیار یکی دکملکو هوا وود آنهوا توکی کررو دصول  ،مو تورین توا ر،
چاارپوواددر ی دنبووارددر دیاکووت ودنو ی ضورّدودانووم ،کارگووا هووا کووم ی فوورش نمو

،ی

فری گا هوا وزرگ وال ی فورش در ددشیوار آنهوا وود ( )Floyer, 1882: 322-327در
سالها ع ی ا آغاز قرن چااردهم ،هروز تع دد زیاد دز کارگردن ال ا

در کرمان وم

دین حرفم د شغال دد شر ی در سال 1297ق1879 /م تع دد آنها ح دق پانزد هوزدر ندور وود
(دفشار )205 :1352 ،ردسواس گوزدرش سوایک
ال افان ری م کواه
دفزدی

( ،)235-233 :1336تعو دد دسوشگا هوا ی

ی تعو دد دسوشگا هوا فورش واف ی دسوشاددن ی کوارگردن آن ری وم

ود ای تو م دد ت کم دز تع دد ال افان کاسشم ی م ا آن م فرش افان دفزید
صرعت فرش اف کرمان دز دیرۀ ب دکحاوینمیورزد فرماندرموا (1311-1309ق-1891 /

1893م) ترق کرد دغلب دسشگا ها

ال واف مبو ل وم قواک واف

و (یزیور :1385 ،

 )115زرگترین سرمایمگذردن ،کاردانمددردن ی ت وار نیوز حُکوام ،دوودنین ی واهزددگان
ودن (دحم
دفزدی

کرمان  )226 :1386 ،تع دد دین در ا ان ی ت ار یریتمر سال م سال درحال

ود نمون ارز دین ت ار ا تدکمل

دز حُکوام کرموان وود یاوو در موورد دی

نو شم دست:
م چرین یری

ظیمو دسوت

تا حاال هیچی

دز حکام کرمان مث ا تدکمل

نیافشم دست [ ] ی تمام توکی د محل رد -گر م ،و ،نخود،

س ،پربم ،پشوم،

کر ی غیر ی نیز وذر دشوخاش ی کشوشزدرها آن رد -ضوبط کورد ی در دنبارهوا
دحشکار م کرد ی در فص زماشان م سم رد ر قیمت ،آنها رد مو فریدوت (:1362
)63
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مءدکملووو

(1320-1319ق1902-1901 /م) حووواکم کرموووان نیوووز در دیرۀ کوتوووا

حکمردن دود ا همکار نزدیکان

در کار توکی فرش مصور دنبوو فعاکیوت دد وت ی

کارگا ها فرش اف زیاد رد در رب درگ حکومش ددیر کرد ودن کم ص ها کوارگر
در دین کارگا ها مشغول فعاکیت ودن

ای وددین ،صرعت ال ی نم در د ش د قرن یاوشم

ی در سووال 1219ق1901 /م هروووز صوورعش اوویار ماووم ی ام و

ووار

ووار کرمووان ووود

()Landor, 1903: 1/ 436-437

 .۳-۳شرایط نامطلوب بافندگان

افر گان م دی گری دکثریت ی دقلیت تبایم م

ن ؛ گری دکثریت افر گان ال ی فرش

ودن کم کار دصل رد دن ام م دددن ی در فبر ی ترگرا ومسور مو ردنو ی در کارگوا هوا
افر گ مکار مشغول ودن کارگا ها
فاق در ی پر ر ودن کارگردن ال ا

ال اف مکان تاریو

 ،کثیوف ،غیر ا د وش ی

دکثردً مورددن ی کودکوان وا سون کمشور دز هدوت

سال ،یچار  ،زردری ی نیمم رهرم ودن کودکوان چرانچوم مرتکوب د وشباه در حوین افوت
ن  ،مورد ضرو ی شم قردر م گرفشر ی ایار دز آنها در سورین پوایین دز دنیوا

ال م

م رفشر (Floyer, 1882: 324-326؛ دفشار )205 :1352 ،دز طر

دیگر ،زنان نیوز وا کوار

دود کرک ی پشم رد تایم مو کردنو ی وم وال افوان ی والهوان (ناوا ان) مو فریدشرو
(یزیر  )166 :1385 ،افر گان در کارگا ها مردرد ی
هیچگونم دتحادیمد دز سو آنها تشکی نش
دبر ودن

د دز هم فعاکیوت مو کردنو ی

ود ی منظور مو رسو دز سوازیکار آن هوم

ال افان تمام ریز رد ،دز قب دز طلوع آفشاو تا ع دز غریو ،کار م کردنو

ی تعطیم آنها مح ید م نصف ریز معم ،سیزد ریز ی ی دیوام وااد

وود ( وردین،

 )230 :1384فرش اف رد نیز دطدال ،زنان ی ددشردن دن ام م دددن (سوایک 233 :1336 ،؛
دفر دکمل
م

 ،تا )181 :فرش اف نیز همچون ال اف در وردیط اویار نامراسوب دن وام

ی کارگردن رد د شراو دز دشک هود ناچار ودن کم در زیرزمین ی ا مرطووو

کار کرر (کرزن )624 /2 :1373 ،دینها همم حاک دز آن دست کم در دین دیر هیچگونوم
قانون ر فعاکیت کارگاه مشرتوب نبوود ی قوانون کوار ی وود ن د وت ی حشو دز وردیط
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حاکم ر دریپا در دیرۀ ماقب سرمایمددر نیز ببتر ودنو دصورا

کوم نبو

مامو در

توکی کارگاه ددرد ،م یوۀ مرسوم آن ی ود ن د وت ،ور سوا ا کوار ی ازنشاوشگ ی
یم آنها مهیچی م مح یدیش د مال نم
ی فعاکیت م پردددشر

ی در ردیط ا د ش ایار نامطلو

م کار

افر گان تا یقش کم تودن کار کردن دد شر  ،مزد م گرفشر ؛ هرچر

منظر م رس کم دسشاددن افرو گ دز مزدیوا دوو

ردوورددر ودنو ی و د دز آنهوا

حبوق دو م گرفشر ( ردین )230 :1384 ،ایار دز آنها نیز ا بیقی ووق وم فعاکیوت
م پردددشر ی دز دین کار داشم ،مریض ی فرسود نم
ترتیب ،قشر

ن (سایک  )234 :1336 ،م دین

دز کارگردن افر کم در کرموان پوا وم رصوم ی وود گذد وشم ودنو  ،دگور
دد شر ی تراا تدوای آنهوا وا

نگوییم رد  ،قشر ید اشم ودن کم ردیط ایار ناماا

کارگردن رد ای در دین ود کم مزد ناچیز م گرفشر ؛ دموا وردیط کوار  ،ا د وش ی
تغذیمد
کا

ایار نامطلو دد شر

را ردین ،دی ن آنها در آن حال ی ریز نشانگر

دکش ی

طببات گاشرد د ود کم در کرمان ی ود دد ت

گری دیگر نیز ی ود دد ت کم م تودن آنها رد افر نامی دکبشم ،دین

دود وان

افر گ نم کردن  ،لکم سرمای دود رد در دین صرعت مکوار مو دن دشرو ی دز کوارگردن
ودن ی چمها کار م کشی ن ی ا درتباط کم ا طببم حاکم دد شر  ،در معامم کمنشوان
یری

ایار م دن یدشر ی افر گان م دیون گوری ید اوشم ودنو ( اسوشان پواریز :1385 ،

)245-243
 .۴ظهور سومین خاندان حکومتگر

در دیرۀ حکومت مرترو قلو دوان ،یکیو دکملو
د شردضات دز سو

دیم (1295-1285ق1878-1868 /م)،

ال افان صور گرفت دز ودم دصول د شردضوا در یهلو نخاوت

قحط غلم ،کمبود نوان ،ی سوءسیاسوت ی سووءدسوشداد دز بدوایر گرو م ی فوریش آن وود
مدنبال دین قحط

ال افان م سرکردگ

ل محم

ال ا

حملم ی آنها رد تخلیم کردن (همت کرمان )294 :1389 ،

وم دنبارهوا ی مروازل مشمووالن

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 227 /

در دین یقایع رفشمرفشم نب

ودم مذهب ی ددشمفا فرقمد ی طببات نمایان و ی دز

مرحل آغازین فردتر رفت ی صور فشرم ی آ ووو ی روگ موذهب وم دوود گرفوت دیون
دحشماالُ دز نخاشین درگیر ها دان دنها کرمان دست در ریان دین یقوایع صوحبت دز
ورش «حی ر  -نعمش » دست کم تب ی م د ود « یخ  -االسور » مو

وود ی ویخیم

ریدرری مششوور م ( االسوور ) قووردر م و گیرن و ی وورد کاسووشن دز درگیوور هووا ،حووا
محم رحیمدان ،پیشود

یخیم ،رد م تاردن م فرسشر (دحم

کرمان )184 :1386 ،

یکی دکمل

رد غلبم ر دین دیضاع م ل محم  ،سرکردۀ ال افوان ،دمشیوازدت ددد ی

چرانکم معری

 ،حکموردن کرموان،

دست دی تمام دممک داکص

یرفت رد دز یکی دکمل

د ووار کوورد ی ووم یریت و دفاووانمد دسووت یافووت؛ ووم همووین دکی و هووم هاووت کووم دی ووم
« ل محم دان» معری
ااودکمل

(صدا )178 :1390 ،نواتودن مرترو قلو دوان ی انشوین دی،

(1296-1295ق1879-1878 /م) کم در دیرۀ دی

د دز زنان م سرکردگ

نایب مریم ،یحی دانْ کمنشر ار رد کششر ی چر دانم رد نیز ییردن کردن  ،ا ث رکرار
آنها

ا زل دیموین حواکم ،سورکو د شردضوا

ومدسوت دانو دن فرماندرموا دفشواد ی

نصوور دک یکووم فیریزمیوورزد ( ووار دیم1298-1296 :ق1881-1879 /م) ووم حکومووت کرمووان
م مور

دی تع دد دز دکود رد م همرد دی ،سم زن ی نایب مریم دسشگیر کرد کوم مردهوا

رد سر ری ن ی نایب مریم رد ا چوادر ددوم کردنو

عو دز آن غلوم دز دردک ی ویردز یدرد

کردن  ،نان در ددشیار مردم قوردر گرفوت ی دیضواع توا حو ید تحوت کرشورل قوردر گرفوت
(همت کرمان )298-295 :1389 ،
ا م ق ر رسی ن نصر دک یکم فیریزمیرزد ورد وار دیم در سوال 1296ق1879 /م در
کرمان ،دی پایمگذدر سومین دان دن حکومشگر کرمان

کوم در دیرۀ قا وار ی عو دز آن،

ساکیان مشماد در مرصب حکوموت کرموان قوردر گرفشرو در یو

دیرۀ  28سواکم ،دز سوال

1296ق1879 /م کم نصور دک یکوم فیریزمیورزد وم حکوموت کرموان دنشخواو و توا سوال
1324ق1906 /م ی آغاز مشریطم ،دیدزد ندر در چاارد دیر م حکوموت کرموان مرصووو
ن کم در دین میان سم ندر دز دان دن فرماندرما در

دیر ی م م

ه

سال دز دیون

 28سال رد در کرمان حکومت کردنو ی فبوط سوم دیرۀ آن رد ب دکحاوینمیورزد فرماندرموا
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(1311-1309ق1893-1891 /م1314-1312 ،ق1896-1894 /م1324-1323 ،ق-1905 /
1906م) حکومت کرد ی د سال اق مان رد هشت ندر دیگر در ق ر

ودن دیون و د

دز دی ساک دست کم دیگر رو دان دن فرماندرما ،نصر دک یکوم (نووۀ نصور دک یکوم دیل)،
در دیرۀ مشریطم ی مفاصلم ع دز پو رش ،ب دکحاوینمیورزد ،وم قو ر رسوی (دحمو
کرمان  )277-276 :1386 ،دین دان دن ا یکی دکملک ها ،دیگر دانو دن وزرگ ی مشواور
کرمان ،قرد ت دد شر ی در ط دین دیر یکیل ها کماکان در مراصب مام ودن

1

 .۵رقابت خاندانهای حکومتگر کرمان در سالهای منتهی به مشروطیت
 .۱-۵رقابت سیاسی -اقتصادی

هرگام کم رکندک یکم م سال 1322ق1904 /م م حکومت کرمان مرصوو
ق م م دیرۀ حااس دز یقایع سیاس گذد ت ی آ اشن حوددث تاز د
تا )126 :رکندک یکم انشین مدردکالطرم ( )1322-1320و (دحمو

 ،دیون وار

(دفرو دکملو

،

کرموان :1386 ،

 )246-235کم می ر رقا ت دان دنها ،هردی آنها در دیون پیشوام ها نبو
ددرن دز دین زمان م ع  ،رقا ت دان دنها حکومشگر کرمان م دیج دود نزدی

ر اوشمد
م

.آنچم کم در مرا ع دین دیر در مورد حُکام کرمان آم دست ،نشان م ده کوم دیون وار
دچار دیدسشگ های ود؛ م دین صور کم رد طرف در ی زء دیواد یکیو دکملکو هوا
ودن ی مع طرف در یخیم کم دریدقع دز دان دن د ردهیمو ودنو (رزمآسوا)11 :1367 ،
دین دی دان دن دز ربمها سیاس  ،د شما  ،مذهب ی دقشصواد رقا وت و ی
هوا ی صوف رو

کردن ی سبب می ود آم ن مرز ر

ن کم دقشار مخشلف ی افر گان هم خو

رد آغواز

هوا سیاسو ی موذهب در کرموان

مامو دز آن ودنو کاوری در دیون موورد

م نویا « :در آن ار [کرمان] مردم م دی گری م ودن  :یک کریمخانیان (یا ویخیان)،
ی دیگر مششر ان (یا االسریان) ،ی دین دی گری
کیرم در میانشان ود ی گاه آت
 )52در دین درگیر هوا در یو

کشواک
طور

د دز هم زیاوشر

 ،ی هومچشوم هوا ی

در میانشوان دفریدشرو

» (کاوری :1376 ،

نیوری سیاسو دانو دن یکیلو ی نیوری موذهب

 .۱مرتضیقلیخان ،وکیلالملک دوم ،داماد نصرتالدوله فیروزمیرزا بود کوزیری.)۸۱۱ :۱3۶۴ ،
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ال افان ی دکثریت امع کرمان قردر دد ت ی در طر

مششر م ،ا پششودن د شما

دان دن د ردهیم ود کم ید اشم وم قو ر مرکوز  ،ردوورددر دز نیوری موذهب

دیگور
ویخیم ی

ددرد پایگا د ردف ود ی مکحا مردم نابت م یکیل پایگا ضعیفتر دد ت؛ دما در
میان هیئت حاکمم ددرد ندوب ایار ود پیشود
یوۀ زن گ دی هیچ باهش م ی

یخیم در دین رهم محم دان دست کوم

فرد مذهب ن د ت ی مخاکدت وا دی ومنوو

مخاکدوت

دکثریت فبیر ی کارگر ا دقلیت د ردف ود نواممدالسومم کرموان در موورد ویوۀ زنو گ
محم دان م نویا :
دز هور اوت رئوی

ماوولم و

وود؛ دیالً دسوم وویخ رد دز دوود ردد وشم ی ووم

ز ان ها دوش ر لما کرمان تدوق م
ود ،چم د شیا

گرد آم

دودنین یدگذدر
دیکت کل

ات ،یانیاً ماکیم ی ملو

زیواد ور دی

ی چم داکصم ،چم یقد ی چم تب یم  ،ی وم هریو

دز

ی میدسوط غوم د رواس کرموان در دیون سورود یوری ی

ای مشاردکیم

ود گردن ی درزدن

چرانکم رسم فبردست کم آنان رد ا دغریا

ر

رد دز آنان م ددناوشر ی

دیت دست ،مردور

ود (/1 :1376

)311-310

دان دن د ردهیم دز دیرۀ د ردهیمدان (1240-1218ق1824-1803 /م) در کرمان ریشوم
دیدنی ی ی

دز ی

قرن مص ر دموور کرموان وود ی دز نظور موذهب هوم ردهو وردم

دکثریت مششر م پیمود ود دین مائلم مو ب ک دکعم کرمانیان

ی م لوت نزدیکو

ا قا ارها ،مخاکدت ا یخیم ی دان دن د ردهیم در حکم مخاکدت ا قا ار ی حامیوان آنهوا
نیز ود
رقا تها سیاس  -دقشصاد کم ر سر ومدسوت آیردن مراصوب سیاسو ی دموور مواک
درمو گرفوت ،یشوشرین نبو

رد در حووددث کرموان دد وت در د شو د کوار رکوندک یکوم

(1323-1322ق1905-1904 /م) دان دن یکیلو مبوام پیشوکار  ،ریاسوت قشوون ،طورق ی
ودرع ،ی ضا ط لوکا ی یالیا کرمان رد در ددشیار دد شر ی دانو دنهوا دیگور رد در
دمور مشارکت نم دددن ی چرین قص

هم ن د شر (رضو  )777 :1381 ،رکندک یکوم وا

رسی ن م حکومت کرمان ریش سوا رد کروار گذد وت دوودنین یکیو دکملکو رد کوم دز
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طری دویشاین

ا دان دن فرماندرما ی

دز چر دهم مص ر دموور ودنو  ،دز کوار رکروار

کرد ی دودنین د ردهیم رد م ا آنها مرصوو کرد ی دفردد دوانودد دوود رد وم حکوموت
نودح مخشلف کرمان گما ت؛ هرچر ا د شردضا

ع

م بور و آنهوا رد وزل کرو

(رساک کاتب کرمان  )377 :1371 ،در د ش د محم دان دز دان دن د ردهیم وا رکوندک یکوم

د مر م کرد ،دما مزید ددشمفا رد کرار گذد شر ی دی وم مبوام دمیردالمردیو رسوی ی
نزدیکان دی ،مخشاردکمل

 ،ومترتیوب وم کمنشور

 ،رفعوتدکاولطرم ی ماوشعاندکملو

وار،

حکومت رفار ان ی حکومت زرنو مرصووو و ن (هموت کرموان  )362 :1389 ،و ین
ترتیب ،ق ر آنها در خ

زرگ دز دیاکت کرمان گاشرد

وااودکمماکو

کوم دز

حمایت دان دن یکی دکملکو ردوورددر وود ی نایوبدالیواکگ رد ر او دد وت ،دز کوار
رکرار
ع دز مدست آیردن دین مراصب سیاس  ،دودنین د ردهیم ر آن
پیشکار ی فرسشادن م موردن ماکیات دز طر

ن کم وا پوذیرش

دود م یالیا  ،دموور مواک رد هوم ومدسوت

گیرن ی رد دین کار مودفبت رکندک یکم رد نیز مدست آیردن هرگام کم دیون ددبوار وم
دودنین یکی دکملک رسی ی آنها مبام ی مرصوب سیاسو ی مواک  ،هوردی ،رد دزدسوترفشوم
دی ن و (رسوواک کاتووب کرمووان  )386-385 :1371 ،ی وومرغووم دیرکووم ووم عر و دز دووودنین

یکی دکملک نیز مرصبهای ددد

 ،درص د رآم ن کم دین دیضاع رد تغییر دهر ی «دین

اکود رد رهم زنر » (ناممدالسمم کرمان )310 /1 :1376 ،
 .۲-۵رقابت سیاسی با پوشش مذهبی

دان دن یکی دکملک در پو

مذهب م د شردض ی تبا

وا دانو دن د ردهیمو رداسوشر

در د ش د ح ید چا ندر دز سادد حایندوان رد یدددر کردنو توا در دانو آقا واقر م شاو
ات رشیرر ی زل دمیردالمرد رد خودهر (دیردنپور )55 :1383 ،در همین زموان ویخ َریرو
یدرد

کم در پو

یر ر آم

مذهب وم یقوایع ی رییو ددها هی وان زیواد ددد دی دز دردسوان یوا

ود ی دود رد فرسشادۀ دمام معرف م کرد در د ش د نوکِ تیز دنشبادد دی مشو م

زرتشش ها ی یاودیان

ی م آنان ناسزد م گدت؛ دما ع دز م ت دز یخیم و گوی کورد
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ی م آنها نابت کدر ددد دی در ودو کاان کم م پرسی ن « :کیاشی ؟» مو گدوت« :پاور
منظر م رسو دز حروور دی دانو دن

مشیر»؛ م همین دکی م « یخ مشیر » معری

یکیل سود ردن ی مذهب ی ددشمفا مذهب رد دسوتمایو حموم دوود لیوم دانو دن
د ردهیم قردر دددن تا ق ر دین دان دن رد کوم ور موذهب ویخیم ودنو  ،هو
مییژ کم دی دز سو

دز ید اوشگان یکیلو وم کرموان د وو

وااودکمماکو

گیرنو ؛
و

وود

کاری در مورد دی م نویا « :در دین زمان چرین رخ ددد کم ویخ َریرو نوام وم کرموان
آمو ی در مربرهووا وم و گوی دز کریمخانیووان رداسووت ی مششوور ان رد وور دیشووان آغاکیو »
(کاری  )52 :1376 ،حرور دی ر دکشاا ا مو ود دفزید؛ زیرد ا سخران دوود موردم وودم
رد ذو م کرد ی درنشی م

ۀ زیاد ر گرد دی مع

ن (دیردنپور)56 :1383 ،

یرید میرزدمحم رضا ریحان  ،مششرع کرمان ی اگرد آدون دردسان  ،دز شبوا
کرمان ،درحاک کم ار دچار دکشااو ی ددشمفا
 ،)311 /1 :1376دان دن یکیل رد دز پششودن ی
دز پوی

میب

وم

وود (نواممدالسومم کرموان ،

ریحان مبش ر ردورددر سوادت ی وی

ووم یقووایع رنووگی ووو مووذهب ددد مخاکدووان وورد

لووب حمایووت ریحانیووان نووزد

حاجمیرزدمحم رضا رفشر ی رد پیشبرد کار ی لب رضایت دی مائل مخاکدت ا ویخیم رد
پی

کشی ن

رد رد دن ددشن رگ ویخ ی االسور  ،دی رد مشبا و کردنو کوم ورد

کاب ق ر ی ریاست در کرمان ای ا یخیم کم در دین زمیرمها ق ر ی حمایت زیواد
دد شر  ،رقا ت کر ی م دی ی

دددن کم یکی دکملک ها ی اشگانشان دی رد در رد ر ویخیم

یوووار دودهروو ددد (رضوووو 778 :1381 ،؛ رسووواک کاتوووب کرموووان )389-388 :1371 ،
میرزدمحم رضا ا

گدشن دز یخیم ی حمایت کردن دز یخ َریرو

مومً در کروار دوودنین

یکی دکملک قردر گرفت (رضودن  )86 :1352 ،دسوراد کراوولگور ریسویم در دیون رهو
زمان رقا ت سیاس رد در پو
سدار دیکت قو

مذهب کاممً ت یی م کر :
وکت دمپردتور ریسیم مبیم در ار دیوردن -موردوم 21 :وار

ر یعدالیل  -1323راو ماشطاو د
قوناولگر دیکت قو
[سرددر نصر ] ،رئی

دکرم درفع دفخم -دز مداد ردپور یدصلم دز

وکت دمپردتور در کرمان ،معلوم م

ود

لدکالطرم

قشون آن ا ،ی موف دک یکم ر ض دیاکت کرموان رداسوشم ی

همار دهاک آن ا رد تحری

مو نمایرو کوم وردم

ی ضو حکومت وورش ی
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وون کوم ور

لودی رپا نمایر ی عمی آقایان لما ی مشایخ آن ا رد محرک مو

ض زرد شیان آن ا عر دقو دما کررو کوم روودن رد موذهب قوردر هرو [ ]
(مرکز دسراد ی تاریخ دیپلماس یزدر دمور دار م ،ش)2

ا تحری

دان دن د ردهیمو ی طرفو دردن آنهوا ی ورد

مذهب مخاکف مدنبال تحرکا

لووگیر دز وریز دحااسوت

یخ َریر  ،دی وم ردیر تبعیو

 )310 /1 :1376ی دودنین یکی دکملک ع دز تبعی

و (نواممدالسومم کرموان ،

ویخ مشویر در حمایوت دی تحصور

ترتیب دددن (کاری  )52 :1376 ،در همین ا ود کم افر گان م صحرم آم ن ی دوودنین
دز ی ود دین قشر دنبو رد پیشبرد کار دود ار ردن یرید ال افان تبویتکرر ۀ گری
یکیل ها ی دز ودم رکرار دمیردالمرد ود ید اشگان م دان دن یکی دکمل
رؤسا کاردانمها ،ال افان ی فرش افان رد م مو
مع کردن ی دودسشار ازگرددن ن یخ

وا همکوار

پوانزد ریز در دانو میرزدمحم رضوا

ن (رساک کاتب کرمان )390 :1371 ،

معیت ظیم ی ردیط نامراسب گویوا ماوائ اویار در موورد افرو گان دسوت در

ریزنام حبو دکمشوین (س ،13ش ،)16 :14در مطلبو تحوت روودن «مکشوو دز اوردمآ واد»
گزدرش کوامل دز آنهوا در سوال 1323ق1905 /م مو وود دسوت در دیون نو وشم معیوت

کرمان تبریباً  60،000ندر بکر

دست  10،000ندر ملّاک ی توا ر ی تبریبواً  2000ندور دز

آنها هم لما ی دودنین ی کارمر دن اک رتبوم دیکشو هاوشر کوم وودرض آنهوا ور دیش
مردم کرمان دست دز  50،000ندر اق مان
تبریباً همگ  ،دز زرگ ی کوچ

م ز دی دک سوم هوزدر ندور کوم کاوبم هاوشر ،

 ،ال ا  ،قاک ا

ی رکمال هاشر دیون و دن معرو

دست کم دز معیت  60،000ندر کرمان ح ید  78درص آنها در زمیر افر گ فعاکیوت
م کردن ؛ دما ردیط آنها ایار ناگودر ود دکثریت قریب م دتدواق دیون معیوت تودنوای
ری ن کردن مرزل دود رد ن د شر ی درآم آنها مدن دزۀ معاش ی
دز قب دز طلوع آفشاو توا عو دز غوریو کوار مو کردنو

ریز ود؛ درحاک کوم

ومرغوم دیرکوم قواک هوا قیمشو

م افشر  ،سود دصل رد دسشاددن ی تا ردن م ردن ی وم افرو گان موزد در حو دووردک
ریزدنم ددد م

ای وددیرکم دسوشع دد ی توودن مشویر گورفشن ن د وشر ی دهو

روگ ی
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د ود نبودن  ،دغششا ا همیشم دز ناحی آنها ود در هرگام گردن ی قحط دکثریوت آنهوا
کم یششر کودکان پرج تا پانزد ساکم ودن  ،در دیا ان ی ازدر رد م دفشادنو ی تموام مشوک
دود رد دز ناحیو در ا وان ی ممکوین مو ددناوشر ی دمومک ی دنبارهوا ی نوانودی هوا رد غوار
م کردن
حرور دقشار ضعیف ی فبیور افرو  ،دز یو

سوو نا و دز وردیط نوامطلوو معیشوش ی

ا د ش ود کم آنها رد یدم دد ت تا وم دیون وردیط نامراسوب یدکور
سو دیگر نا

نشوان دهرو ی دز

دز ید اشگ آنها م سرمای دودنین ی کارفرمایان یکیل ود دیون دوودنین

دز طریوو ک دوو دیان -رؤسووا دصوورا  -افروو گان رد یدددر ووم ت معووا ی د شردضووا
م کردن ؛ ضمندیرکم آنها دز نظر مذهب هم ددرد د شردک بی  ،ی ا د رد

ویخیم در

تعارض ودن
نشی

دین د شردضا

ود دریدقع ،تبعی

ازگرددن ن یخ َریر م کرمان ی تحکیم موقعیت یکی دکملک هوا
کشوی

یخ ی ازگشت دی ،م دددمو مباحثوات کوم پوی

وود ،ددمون زد

(رضودن  )85 :1352 ،دسراد م وا مانو دز کراوولگور ریسویم در دیون مبطوع ،حروور
یخ مشیر رد دز ل دصل مراقشا سیاس ی مذهب م ددن :
سدار دیکت قوو

ووکت دمپردتوور ریسویم مبویم در وار دیوردن -موردوم19 :

ماد دکثوان  -1323در ماوئل دغششواش کرموان ی وورش دهواک آن وا ور ضو
ما ت یخیم ی زرتششیان ی کاان کم مذهب تشیع رد ددرد نم ا ور [ ] سوبب
دین ورش ی مایج دهاک آن ا ر ض

یخیم ،دحم نام دسوت کوم سوا باً دی رد دز

کرمان تبعی نمود ی ین د از دودسردنم وم آن وا معواید ی مرد عوت کورد
دست چون دین دغششاش ی دمش دد ورش ی لود مرر م حال ت ار ی مرافع دتبواع
ریس دست ی عمی دوود دیکیوا دیکوت لیوم دیوردن نبایو ردضو وم دغششواش ی
نظم آن ا ا ر ؛ کاذد دیستددر ا دحشردم تمام،

دً دز راو ماوشطاو واک

دودهشمر دست مبرر فرمایر دحکام مؤک مؤیر صادر گردد کوم هرچوم زیدتور
یخ دحم مشاردکیم دز کرمان تبعی نمایر تا مو ب آسای

دهاک ی رفع دین غائلوم

ود (مرکز دسراد ی تاریخ دیپلماس یزدر دمور دار م ،ش  1ی )4
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مخاکدان ا همکار

ومصوور موودز تلگردفوات وم مرکوز در موورد

ااودکمماکو

کیاقش رکوندک یکوم مخوا ر کردنو تحوت تو ییر دیون ت معوا ی د شردضوا  ،درناایوت
دمیردالمرد ی کمنشر رد رکرار کرو (نواممدالسومم کرموان /1 :1376 ،

رکندک یکم م بور

 )312ی دین رد مششور م ی ر یوت کرموان پیوریز زرگو محاووو مو
یددد ت تا رد

و ی آنهوا رد

زل رکندک یکم نیز تمش دود رد دددمم دهر

مخاکدان دان دن د ردهیم دز هر یدقعم ی حادیمد رد پیشبرد کار دود ار م ردنو ی
دسشاییز تاز د

رد مخاکدت ا دان دن د ردهیم ی ویخیم مو سوادشر در کووردن یقوایع،
آم  ،مرگ دین زن مششرع رد م ددوشم

یقش کم مرگ زن یک دز یخیم پی

دی

ماول

ا همارش نابت دددن ی دیرکم ومدسوت هماور ویخ دش کشوشم و دسوت ،ی ریز عو
دی ار زنان ،ال افان ی فرش افان ت مع کردن ی نابت م دیون موضووع د شوردض نمودنو
ا تغییر دمامت ما

دین همزمان

ازدر ا کم دز طر

حاجمیرزدمحم رضوا دز ویخیم

گرفشم

ی م آقا یخمحم صادق ،پار م دی ،سپرد

دین ما

سالها در دست یخیم ود ی میدسطم موقوفات کم دد ت ،گوری هوا دیگور
ودن

هم طاکب دمامت ما

ی دی م زم نماز م ما

یخیم در رد ور دیون مخاکدوتهوا ی دقو دما مخاکدوان ،ورد

زیمت م تاوردن در واغین ت موع ی وا مرکوز مکاتبوم کردنو درنشی وم دز طور
تلگرد

آم کم دمامت ما

لوگیر

رفت

در ددشیار یخیم ا

ی دز رفشن پیشود

یکیعاو

یخیم هم وم تاوردن

ود (رساک کاتب کرمان  )418-417 :1371 ،دین مطلوب نشواندهرو ۀ حمایوت

در ار دز یخیم دست؛ حش مظدردکو ین وا وم ویخیم دکباوشگ دد وت ی کومی وی

پیوری

طریبت یخیم ود (کرزن )542 /1 :1373 ،دین حمایت م دسشحکام موقعیوت دیون فرقوم در
کرمان کم

م کرد

مششر ان درص د د رد حکم میرزدمحم رضا ودن ی یدکور
یرید مردم م ما

ود مردم مناچار م طر

ویخیم نیوز ممانعوت دز

دان محم دان ،پیشود

نزدع سخش درگرفت ی مر ر م م ددلوم دفوردد ماول ی تیردنو دز وم سوو
درنشی م

د م ریح ی کششم

یخیم ،رفشرو کوم
معیوت و ؛

ن یقش دین ددبار م تاردن رسی  ،در غیاو ا کوم در

سدر دارج دز کشور ود ،یکیعا م بور

رکندک یکم رد معزیل ی مدردکالطرم رد م ا دی
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مرصوو کر (ناممدالسمم کرمان  )313 /1 :1376 ،ماهردً رکندک یکم ومدکیو

و دی

یخیم ی نزدیک ا یکیل ها در دین یقایع دداکت نکرد ود ی محم دان ،پیشود
در د شردض م
دما ا مذدکرد

وا

ویخیم،

مدداکت حکومت دیاکش ی خص رکندک یکم قص رفشن وم تاوردن کورد؛
عو

دز دیون کوار صور نظور کورد (رضوو  )782-781 :1381 ،وا وزل

دمیردالمرد ی رکندک یکم ،دودنین یکی دکملک در دین یقوایع وم هو
مشیر َریر کرمان رد ترک کرد ،دمام ما ت

ی در ما

دوود رسوی ن

ویخ

دسشبردر یافت ،ی د ود

یخ ی االسر هم ماهردً پایان پذیرفت؛ دما گذ وت زموان نشوان ددد دیضواع آنچروانکوم
د م پر د شر  ،آردم نش دست
 .۳-۵ادامۀ درگیریها و چوب خوردن میرزامحمدرضا

می ردیرکم در دین یقایع دی دان دن یکی دکملک ی د ردهیم درگیر ودن  ،حُکام کرموان

نیز رکرار دز دین ددشمفا ی رقا تها نبودن مدردکالطرم کوم قبو دز رکوندک یکوم در مبوام
حکومت کرمان ود ،در ریان رکرار دمیردالمرد ی کمنشر وا مخاکدوان همردهو مو کورد
(ناممدالسمم کرمان  )312 /1 :1376 ،رکندک یکم کم ماهردً دز ویخیم رن شو هوم دد وشم
دست (رضو  ،)778-777 :1381 ،قب دز ترک کرمان ا میرزدمحم رضا ممقوا ی هو
دود رد سختگیر نابت م یخیم رودن کرد ی دز دی دودست کم در دیرۀ مدردکالطرم نیز
نوواآردم دددمووم پیو د کرو تووا دیکووت دیوون دتداقووا رد حمو وور نوواتودن رکووندک یکووم نکر و
(ناممدالسمم کرموان  )314-313 /1 :1376 ،مدردکاولطرم ورد کاسوشن دز درگیور هوا وا
میرزدمحم رضا ی محمو دان ،پیشوودیان مششور م ی ویخ  ،ممقوا ی آنهوا رد د وو
آردم

وم

کرد (همت کرمان )366 :1389 ،

درگیوور هووا زمووان دددمووم یافووت کووم در یکوو دز ریزهووا سووال 1323ق1905 /م
میرزدمحم رضا م تباضا یکو دز کاوبم ،وردوفری و رد دز مو دووی
نصیحت کرد ی دی نیز تو م کرد؛ دما
یاودیان ریخشر ی هم مر ها
کمنشر ی حکومت مشوس

ازدد وت ی

د دز دین کار سوءدسشداد کردن ی ریز ع م دان
ردو آنها رد کاشر کم حکم آقاست یاودیان نیز وم

ن ی دز کراوول دنگلوی

تباضوا کمو

کردنو ی دز سوو
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دیگر مبصردن در دان میرزدمحم رضا ات نشاشر (رسواک کاتوب کرموان -496 :1371 ،

)499

مدردکالطرم ،میرزدمحم رضا رد رد معرف ی تحویو م رموان تحوت فشوار قوردر ددد ی
ضومن توضووی دودسوشن دز دی ،وورد آردم کوردن دیضوواع دز ی دودسوت ووم مشوا وورید
میرزدمحم رضا هم ضمن دماار دطم  ،قص
ی مردم دز هم محم

مرششر

موع و ن ی دی رد وم وار ازگرددن نو دسودر یاردان

چاقچ کم م مور پردکر کردن موردم دز دطورد
دشونت کم ط آن

زیمت م مشوا کورد کوم دبور در وار

د م ریح ی مبشول

میرزدمحم رضوا و

وود ،وا تووهین ی

ن  ،دی رد م همرد چر تن دز نزدیکان

درگ حکومش رد (ناممدالسمم کرمان )316 /1 :1376 ،

وم

د دز نزدیکوان مدردکاولطرم

دین ایر رد در دی تبویت کردن کم میرزدمحم رضا ا همکار رکندک یکم قص ترعیف دی
رد ددرن ی دین یقایع نیز در همین ردسشا صوور مو گیورد (دیردنپوور )61 :1383 ،وم هموین
دکی مدردکاولطرم ومرغوم دیرکوم سوی محم طباطبوای وم دی سودارش کورد وود وا رواو
میرزدمحم رضا م طری دیسش رفشار کر (همت کرموان  ،)366 :1389 ،دوود رد دز موا رد
کرار کشی ی ددشیار رسی گ م ماوئل میرزدمحم رضوا رد وم د و لدک یکوم ی ویندکملو

،

رددردن رکندک یکوم ،یدگذد وت ی آنهوا نیوز وم تمفو رکروار رکوندک یکوم در حرکشو
ناسوور ی دسووشور چوووو زدن ووم میرزدمحم رضووا ی چروو توون دز نزدیکووان

رد دددنوو

(ناممدالسمم کرمان  )316-315/1 :1376 ،ع دز دین یدقعم آنها رد م م تبعی کردن ؛ دما
ووا دسووشور مدردکاوولطرم کووم دز دیوون پیشووام نگووردن ی پشوویمان و

ووود ،آنهووا رد دز رد ووم

رگرددن ن ی م ملآ اد رفار ان فرسوشادن (رسواک کاتوب کرموان )520-519 :1371 ،

دان دن یکی دکمل

کم ا حمایت میرزدمحم رضا م مبام ی موقعیت دزدسترفشوم ازگشوشم

ی رقبا رد کات ددد ودن  ،حمایش دز ی م م نیایردن (دیردنپور)63 :1383 ،
دی ار ت مع دز سو افر گان تشکی
ازدر تعطی

 ،وا دطومع موردم کارگوا هوا افرو گ ی

ی مردم ر در مرزل میرزدمحم رضا د شماع کردنو (هموت کرموان :1389 ،

 )373لما مششرع حاضر م نماز گزدردن نش ن ی یخ ها دی ار آمواج حموم موردم
یدقع

ن محم دان ،پیشود

یخ ها ،هوم وا یدکور

موردم مود وم و ی وم کرگور در
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نزدیک ماهان رفت ی ع دز چاار ما در همان ا درگذ ت (ناممدالسمم کرموان :1376 ،
)318 /1
ا رسی ن ددبار م تاردن ،لما تاردن ،مدصو
نشان دددن سع ی تمش آنها ا ث

سی محم طباطبای  ،یدکر

زیاد

مدردکالطرم معزیل ی ریدن تاردن ود ی حکومت

کرمان م اهزدد ب دکحاینمیرزد فرماندرما یدگذدر ود ی ین ترتیب دی رد سومین وار
م حکومت کرمان رسی حاجمیرزد محم رضوا کوم قصو
دوده

زیموت وم مشوا رد دد وت ،وم

فرماندرما سدرش رد م ت دیر دن ددت فرماندرما ا چاورۀ آزدد یدرد کرموان و ؛

دما چوون ی وود میرزدمحم رضوا رد مخواکف دقشو در ی مباصو
محرمانم دز نخاتیزیر دودست دی رد تبعی کر

خصو دوود مو ددناوت،

م همین دکی در تاردن یندک یکم رد امو

تبعی محم رضوا ددناوشر ی فرماندرموا در دیون قرویم نیرنوگ سیاسو زد ی دوود رد وم وا
نزدی

ی آزدد دودهان رد داموش کرد ،ی دود رد ویدشم ی دو متگوزدر مشوریطم نشوان

ددد م دین ترتیب ،ا ری کار آم ن فرماندرما کوم دویشواین دانو دن یکیو دکملو

وود،

لدکالطرم دز ید اشگان یکی دکملک م نایبدالیاکگ کرمان رسی ی کار مدست مششور م
فیصلم یافوت (ر ک قاسوم  ،و توا32-31 :؛ نواممدالسومم کرموان 320-309 /1 :1376 ،؛
رساک کاتب کرمان )596-376 :1371 ،

 .۶تأثیر وقایع کرمان در تسریع فرمان مشروطه

هرگام کم لما مخاکف حکومت در تاردن وم هوم نزدیو

و

ودنو ی در ماوا

ی

مرا ر م دنشباد دز ملم ی سشم دیکشیان ی قانون مملکت م پردددشرو  ،دبور یدقعو کرموان ی
چوو دوردن میرزدمحم رضا کرمان دز سو
ر

حمم ی دنشبادد

مال مدردکالطرم م تاردن رسی ی دین دبور

لما دفزید (دیکتآ اد )6 /2 :1371 ،

دز نظر زمان  ،دبر دین یدقعم در ما رمران م تاردن رسی سی محم طباطبوای پو
دسشماع دبر در ب هد هم ما مبارک رمران ضمن ی ۀ تمش ورد

دز

وزل مدردکاولطرم،

درص د لب همکار سی ب دهلل اباان ی حاج یخفر دهلل نور رآمو (موردد دلوج،
 )95 :1389دزآن اکم ما رمران ود ،دین فرصت در ددشیار طمو ی ریحانیان قردر گرفوت
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تووا شودنر و دز آن ح و دکثر دسووشداد رد در نکوهی و ن ی مخاکدووت ووا ماووشب دن ،ومدصووو
یندک یکم ی حکام دنشصا دی برن ؛ تا ای کم سی محم طباطبوای ی صو ردکعلما دوود وم
مربر رفشر ی دین حث رد پی

کشی ن ی سی ب دهلل اباوان نیوز دز ی وا دودسوت دز دیون

یدقعم در دطبمها سخن م میان آیرن (کاری )54 :1376 ،
دین یقایع در نزدی
آن دیر نب

کردن دی تن دز لما رام کم در رب

مشریطیت ی ریی ددها

ر اوشمد دد وشر  ،اویار موؤیر دفشواد دیون دی تون لموا ر اوش تاوردن،

طباطبای ی اباان ودن کم دز قب قردر نزدیک ی همکار رد گذد وشم ودنو ؛ دموا عو دز
دین یقایع پیون همدسش میان دیشان دسشودرتر گردی (همان ا)
تمرکز لما ی ی ا در دین یقایع ر مائل میرزدمحم رضوا ی ردوورد وود کوم وا دی
دست ی تصور نم کردن کوم چروین رفشوار وا لموا ی م شاو دن شوود هرگوام کوم
موضوع زیمت میرزدمحم رضا م مشا دز طری تلگرد

وم دطومع سوی محم طباطبوای

رسی  ،رآ دت ی دز یندک یکوم رن یو دواطر و ی وا تلگورد
سودارش دی رد وم لموا مشووا کورد؛ حشو

ی درسوال ناموم ،توصویم ی

وویندک یکوم هوم وورد کاسوشن دز دشوم لمووا

توصیمهای در دین زمیرم م آصوفدک یکوم ،حواکم دردسوان ،نموود (نواممدالسومم کرموان ،
)319 /1 :1376
دکبشم ،در دین موورد ویخفرو دهلل نوور نومتراوا وا طباطبوای ی اباوان همردهو نکورد
(کاری  ،)54 :1376 ،لکم نابت م دین موضوع ی یدقعو کرموان حااسویت زیواد نشوان
ن دد ی آن رد در ات حدظ نظم موم قلم دد کرد ی سیاسوت کوردن م رموان رد ومحو
ددنات ی انب حکومت رد گرفت دکبشم رد

بب نمان ن دز قاطب لموا ی آزدد دودهوان

م دددن قولهای ار نمود ی د مم کرد کم ورد حواجمیرزدمحم رضوا تباضوا دلعوت
دوده کرد (ناممدالسمم کرمان )322 /1 :1376 ،
دبر توهین م یک دز خصیتهوا ماوم ریحوان نومتراوا در تاوردن لکوم در ن وف ی
مردکز لمیم هم مرششر

دین مائلم یندک یکم رد مشو م د شباها ی دطاها م موردن هوم

نمود ی میان ریحانیان ی دیکشیان کا

دی اد کرد (مل

زدد )139 /2 :1363 ،
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حوددث کرمان در نزدی

کردن لما م مردم نب

مام دد وت ی دیون وای وم دیون

دکی ود کم ماائ مذهب ی چوو دوردن لما نابت م سایر یقایعِ پی آم پررنوگتور
ود ناممدالسمم کرمان در دین مورد م نویا :

نشان ددد

همینق ر مردم مرشظر اانم یا دبن دز طر
گدتیگو

لما ودن تا دکاکین رد بر نو  ،لکوم

ااد هم در دکارم ی دفود ودم دفشاد؛ دگرچم معلوم ود کم م دوذ

ن درد ،ککن مو ب هرجیمرج گردی  ،مردم در دیال ی

لودی وزرگ ودنو

ددنشمر دن ی د زد دن من مخد هم دین دیوام وم دو ما مر و و دوود کواممً
د شغال دد شر ()328 /1 :1376

یک دز ماائ ایار مام کم در م اک
نب

طرح م

 ،یدقع کرمان ود

کرمانیان مبیم تاوردن نیوز در طورح دیون یقوایع ماوم دسوت؛ یقوایع کوم محافو ی

آزدد دودهان رد م ربی وش دن ددت ی آنها م همرد کرمانیان مبویم تاوردن در ری ون
ن د عاد قریم سا

ودن ی ا ث نزدیک دی تن دز لما ایار وزرگ و کوم ورد

رسی ن م مباص آزدد طلب ی مشریطمدوده تمش م کردن دی تون دز دیون کرمانیوان،
ناممدالسمم ی م

دالسومم ودنو کوم در دن مونهوا تاوردن روویت دد وشر ی وا لموا

رفتیآم م کردن دین دی وا دریافوت مکاتیوب رسوی دز کرموان موضووع رد آویتواو
م دددن ی م دطمع د را دن من مخد ی لما م رسان ن (همان)320 ،
در همین ریزهای کم بکر حادی کرمان نب محافو آزدد دووده ی مربرهوا تاوردن
ود ،حوددث دیگر نیز در ریان ود کم مشریطم رد دستیافشر تور مو نموود نمونو دیون
حوددث ،حادی ان

ود کم مر ر م زدیدورد مردم ی م موردن حکومش

م چوو اشن ازرگانان مدسشور مءدک یکم ،حاکم تاردن ،پی
چر تن دز ازرگانان معری

تاردن رد م چوو ی فل

ی مدنبوال آن

آم کم مدکی گردن قرو

اشر ی تربیم کردن نشی

همو دیون

حوددث ،تاردن رد در یضعیت حردن قردر ددد ی مدنبوال آن لموا تصومیم وم ماوا ر
حرم حرر

وم

ب دکعظیم گرفشر کم دین موضوع در ریان مشریطم وم «ماوا ر صوغر »

موسوم دست (ر ک کاری  )64-54 :1376 ،در فردهم کردن مبو ما ماوا ر صوغر
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ودم مشع د نب

دد شر کم یدقع کرموان ی چووو دووردن میرزدرضوا کرموان کوم در

د شردضا ی مرا ر مطرح م
ع دز پراهر

 ،دز مل دین ودم ود (مردد دلج)99 :1389 ،

ن لما م حرم حرر

ب دکعظیم ،در وار ی در ر س آن وا دز لموا

تباضا کردن کم م تاردن مرد عت کرر در دین میوان لموا وردیط رد ورد ازگشوت وم
در ار د مم نمودن کم در د ش د دی ر دز دردودستهوا در موورد میرزدمحم رضوا وود؛ رو
دیم در مورد زل مدردکالطرم مدکی تووهین وم حوا
دردودست لما ود مبر ر دیرکم ی

صا

میرزدمحم رضوا وود ی رو چاوارم

ودهرنشان دز طور

میرزدسوی دحم ( ورددر

سی محم طباطبای ) ورد میرزدمحم رضوا فرسوشاد وود کوم دردودسوتهوا موورد قبوول
یندک یکم یدقع نش (مل

زدد )281 /2 :1363 ،؛ دما ا سیر حوددث ی مرغم کار کر ها

یندک یکم ،ا دردودست ازگشت لما رد صادر کرد دردودستها پراهرو گان در دیون
مرحلم ا یساطت سدیر ثمان م در ار ی دست ا رسوی ی مظدردکو ین وا وم پراهرو گان
دطمیران ددد کم دردودستها دیشان رد م پذیرد آنچوم کوم در دیون نو وشم ورد موا ماوم
دست ،ر دیم دز دردودستها دیکیم ی هشتگان پراهر گان دست کم دز دین قردر دست:
مرد عت ی معاید حاج میرزدمحم رضا کرموان رد کوم در وملآ واد رفاور ان
مرد ی مبع ود محشرماً ی م مً م کرمان؛ چوم دز زموان کوم یدقعو کرموان دتدواق
دفشاد ود دک دین دیام ،مشاردکیم در رفار ان توقف نمود ود ی دیکت مانع ود کم
ود

م کرموان نمایو ؛ کوذد معواید دددن دی رد وم کرموان وزء دهوم مباصو ی

ماش یا قردر ددد ودن ( ناممدالسمم کرمان )358 /2 :1376 ،

یحی دیکتآ اد م نویا کم دی یدسط ین سدیر کبیر ثمان ی لما وود دسوت در
د ش د لما دردودستها دود رد رد دی م فرسشر تا دز طری سدیر ثمان م دطمع در وار
رس

ر هدوشم دردودسوت لموا ورد دیکوتآ واد در موورد ت لیو دز میرزدمحم رضوا

مدکی دهانش دست کم م دی

دست ود هوم کوم سودیر دز در وار مو آیرد ،حواک دز

مودفبت ودم حکومت ا دکثر دردودستها

لما دز ملم موضوع میرزدمحم رضا دسوت

(دیکووتآ وواد  )23-22/2 :1376 ،وومرغووم دسووشور ووا در مووورد وورآیردن دودسووشمهووا
پراهر گان ،یندک یکم فرمان پاد اه رد ماکو گذد ت ی مرغم پیگیر آزدد دودهوان
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ک ا ووت م و کوورد ی ووا کار ووکر قص و
(م

لوووگیر دز د وورد دردودسووتهووا رد دد ووت

دالسمم کرمان  )3 :2536 ،یندک یکم اقبت م بور

کم دردودستها رد دز هشوت

ر م چاار ر تبلی ده مائل میرزدمحم رضا در نام یندک یکم م ا کماکان رو دیم
دردودسووت لمووا رد ووم دووود ددشصووا
حاجمیرزدمحم رضا

ددد ووود« :نظوور ووم و دحشردم و کووم ناووبت ووم

؛ چون دز د اگویان دیکت دست ،دماار مرحمش شود کم مو وب

مزی دمی یدر ی د اگوی طبب لما د مم گردد» (کاری )71 :1376 ،
هرگام کم میرزدمحم رضا دز کرمان ریدن مشوا
یندک یکم درپی

گرفشم ود ی دم

و  ،لموا تاوردن دز ری و کوم

دسشخط ا م م کرد ،ناردض ودن

یندک یکم

رپای تلگردفا فرماندرما م مو کورد کوم در آنهوا رفوشن میرزدمحم رضوا وم مشوا رد
مدکی نذر دی ددناشم ود ی در تلگرد
کرمان ی

دیگر  ،فرماندرما دز دصردر ورد ازگرددنو ن دی وم

مپذیرش میرزدمحم رضا دبر ددد ود یندک یکم م دردودستهوا

لموا هوم

مبر ر ازگرددن ن میرزدمحم رضا ی د رد دسشور ا یقع نم گذد ت؛ حش تلگردفو
م دین مرمون دز یندک یکم نزد سی محم طباطبای آیردن « :چر ندر سودر درسشی

راو
دز

حاجمیرزدمحم رضا رد دز ین رد دردسوان رگرددنیو ی وا دحشوردم دی رد یدرد کریو پو

چر ریز کم دی ی ازدی م آدر رسی  ،دی رد مخیر کری وین آمو ن وم تاوردن ی رفوشن وم
مشا » (ناممدالسمم کرمان  )319 /1 :1376 ،مدنبال همین یقایع دست کم دز سو
تاردن تلگردفات رد

لما مشا ممرظورحمایوت دز میرزدمحم رضوا مخوا ر مو

لما
وود ی

یندک یکم رد ناگزیر م کر کم دی هم م آصفدک یکم ،حاکم دردسان ،توصیم مخا ر نمایو
(همان ا)
دکبشم ،تمشها

یندک یکم رد معوق گذد شن دردودسوتهوا ی رییواریی وا حرکوت

آزدد دودهان و مووردم نوواموف ووود میرزدمحم رضووا عوو دز رسووی ن ووم مشووا  ،هوو دیا
فرسشاد

دز سو حاکم مشا رد نپذیرفت ی عو دز دی موا توقوف در آن وا وم کرموان

مرد عت کرد (همان )320 ،آزدد دودهان ی مشریطمطلبان هم مبوارز رد دددموم دددنو ی وا
ماا ر

م قم ی حرم حرر معصومم (س) (ماا ر کبور ) ی نیوز تحصون در سودار

دنگلی  ،ریان دمور مگونمد پی

رفت کم ا درناایت دسشخط ت سی

م ل

ورد
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مل و رد در  14موواد دکثووان 1324ق1906 /م صووادر کوورد (ر ک کاووری -76 :1376 ،
)126
 .۷نتیجه

کرمان دز کانونها دصل مشریطیت در دیوردن وود ی حووددی کوم وین سوالهوا -1322
1323ق1905-1904 /م در دیوون ووار رخ ددد ،نبطوو آغوواز وور یقووایع مشووریطم وو
ای وددین ،در پ ریز دین یقایع مشریطمدوده کرمانیان چرو دن تو ییر ن د وت ،لکوم
حوددث کرمان یانگر تراد سیاس  ،دقشصاد ی مذهب در میان دان دنها حکومشگر وود

در زمیر سیاس کرمان تحت سیاشم حکوموت دوانوددگ قا اریوم دددر مو

و در یو

دیرۀ  115ساکم ،دز د ش د حکومت قا ارها تا مشوریطیت 36 ،ندور در  41دیر وم حکوموت
کرمان مرصوو

ن در  65سال دز دین  115سال ،فبط هدت ندر دز دان دنها د ردهیمو ،

یکی دکملک ی فرماندرما در مص ر کار ودن دز نظر تع دد ،دیون حکوام  19درصو حکوام
دز  57درص دز دین م

کرمان رد تشکی م دددن ؛ دما ی

مح یدیت مرا ع در کرموان ،دسوتیوا
دان دنها حکومشگر کرمان
گردی

رد حکومت کردنو

وم مشواغ سیاسو ی دقشصواد ا وث رییواریی

؛ ضمندیرکم دانو دن د ردهیمو دز نظور موذهب وم ویخیم

دد شر ی زمیر ردورد مذهب میان یخیم ی مششر م در کرمان فردهم ود؛ م هموین

لت رقا وت دیون دانو دنهوا رقوا ش سیاسو ی دقشصواد در پو و
دقشصاد ی د شما
م کرر

کرمان ا ث

کم دقشار افر

موذهب وود وکا

وم روودن نیوری توود د دیون یقوایع

یششرین معیت کرمان افر گان ودن کم  78درص ک

رد تشکی م دددن حرور آنها دز ی
نو

وم لوت

سو در ات تبا

معیت ار کرموان

ا کارفرمایان ،ی دز سو دیگر

مخاکدت موم نابت م دان دن د ردهیم ود کم یکمتواز رصو سیاسوت ی دقشصواد

کرمان در صر قا ار ودن یرید میرزدمحم رضا ریحان کرموان وم دیون یقوایع دگرچوم
ماهردً یرید مذهب دست ،در چارچوو رقا ت دانو دنهوا حکوومشگر کرموان صوور
گرفت ی چوو دوردن دی دیرگذدرترین حادیم دز دین یقایع وود دز میوان مشوریطمدودهوان،
یششرْ لما ی کرمانیان مبیم تاردن ودن کم م دین یقوایع تو وم نشوان دددنو ی نیوز دز یقوایع
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کرمان هم یششر ْرفشار کم ا میرزدمحم رضا
کم دین تو م ،یششر ا ه

 ،تو م لما رد لب کرد منظر مو رسو

همرد کردن مردم رد ار رددر ها سیاس صور گرفشم

دست دز دین مرظر یقایع کرمان در تاریع ص یر فرمان مشریطم دیرگذدر ود
منابع
 دحم
پاریز

کرمان  ،یحی

( )1386فرماندهان کرمان تصوحی محمو د ردهیم اسوشان

چ 5تاردن :لم

 دفشار ،دیرج (معر ) (« )1352سدرنام تلگردفچ فرنگو » فرهنگ

ایگران زمگین

ش 19صص260-183
 دفر دکمل

 ،غممحایندان [ تا] سفرنامۀ خراسان و کرمان مدهشموام قو ر دهلل

ری ر (ز دردنلو) تاردن :توس
 دیردنپور ،محم ( )1383کرمان در نهضت مشروطیت چ 1تاردن :دسشان


اسشان پاریز  ،محم د ردهیم ( )2535وادی هفتواد تاردن :دن من آیار مل

 )1385( _______ فرمانفرمای عالم چ 5تاردن :لم


ردین ،ددیدرد گردنوی ( )1384یک سال در میان ایرانیگان تر مو موان صواکح
ممم چ 1تاردن :ددشردن

 پوواتیرچر ،هروور ( )1348مسگگافرس سگگند و بلوچسگگتان :اوضگگاع ج رافیگگایی و
تاریخی تر م



اپور گودرز

تاردن :دهخ د

ماکزدد  ،محم ل ( )1384گنج شایگان :اوضاع اقتصادی ایگران چ 3تاوردن:
سخن

 حبلالمتین س 13ش14
 دیکتآ اد  ،یحی ( )1371حیاس یحیی چ 5تاردن :طار -فردیس
 رزمآسا ،دسما ی ( )1367تاریخ مطبوعاس کرمان تاردن :زیدر
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 رسالۀ کاتب کرمانی ( )1371تصحی محم د ردهیم اسشان پاریز

چ 4تاردن :لم

 رضودن  ،محم دسما ی ( )1352انقالب مشروطیت ایران چ 2تاردن :د نسیرا
 رضووو  ،محم و ( )1381خگگاطراس وکیگگلالتولیگگه (میرزدمحمو نووودو رضووو )
مکو

ل دکبر تشکر افب ج 2چ 2تاردن :سخن

 سایک  ،سر پرس ( )1336سگفرنامۀ سگایک

تر مو حاوین سوعاد نوور

چ2

تاردن :د نسیرا

 سیاح ،محم ل ن محم رضا ( )2536خاطراس حگا سگیا یگا دورۀ خگو
وحشت مکو

حمی سیاح تصحی سیفدهلل گلکار چ 2تاردن :دمیرکبیر

 صدا ،زیزدهلل ( )1390تاریخ جیرفت و کهنو

چ 2کرمان :مرکز کرمان راس

 طیب و  ،محم و (« )1389یالیووت کرمووان در مطبو ووا دیرۀ قا ووار پووی
تاریخ ایران ش 64صص121-101



و

دز مشووریطم»

یاو  ،چارکز ( )1362تاریخ اقتصادی ایران (عصگر قاجگار۱۳۳۲-۱۲۱۵ ،ق).
تر م یعبوو آژن چ 1تاردن :گاشر

 قاسووم  ،د ودکدر و (« )1354دان و دن دسوودر یار » الیگارشگگی یگگا خانگگدانهگگای
حکومتگر ایران .ج 2چ 1تاردن :دنششارد رز

 [ _______ توا] «دانو دن فیوریز ،فرماندرمائیوان» الیگارشگی یگا خانگدانهگای
حکومتگر ایران .ج 1چ 1تاردن :رز

 کرزن ،رج ن ( )1373ایران و قضیۀ ایران تر م غممعل یحی مازن ردن
چ 4تاردن :رکت دنششارد

2ج

لم ی فرهرگ

 کاری  ،دحم ( )1376تاریخ مشروطۀ ایران چ 18تاردن :دمیرکبیر

 م دالسمم کرمان  ،دحم (« )2536سدرنام کوم » تگاریخ انقگالب مشگروطیت
ایران مب مم ی تحشی محمود دلی پور ج 2چ 2دصداان :ددنشگا دصداان
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 مووردد دلووج ،محم ما و

( )1389مشگگروعهخواهگگان مشگگروطیت چ 1وویردز:

کو امار
 مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارس امگور خارجگه سور
کارتن  1پو

6

 ._______ سر
 مل

ومارۀ 1323 2ق

زدد  ،ما

مارۀ  1ی 1323 4ق کارتن  ،1پو م 6
( )1363تاریخ انقالب مشروطیت ایران ج 3-1تاردن :لم

 ملکم ،سر ان ( )1380تاریخ کامل ایران تر م میرزددسما ی حیر

چ 1تاردن:

دفاون
 ناممدالسمم کرموان  ،محمو ن لو ( )1376تگاریخ بیگداری ایرانیگان ومدهشموام
ل دکبر سعی

سیر ان

ج 2-1تاردن :پیکان

 یرهردم ،غممرضا ( )1385نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی در عصر قاجار
چ 1تاردن :معین
 یزیوور  ،دحم و ل دووان ( )1364تگگاریخ کرمگگان (سگگایریه) تصووحی ی تحشووی
محم د ردهیم اسشان پاریز

چ 3تاردن :لم

 )1385( _______ ج رافیگگای کرمگگان تصووحی ی تحشووی محمو د ردهیم اسووشان
پاریز

چ 5تاردن :لم

 همت کرمان  ،محمود ( )1389تاریخ کرمان تاردن :گل
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