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مقدمﻪ
در روزﮔار قاجار تا عصر ناصري توسط افراد طبقات فوقاني و صاحبان اصلي قدرت با آشنايي با
تحولات عصر مدرن ،از قبيل شاهزاده عباسميرزا و صدراعظمهايي مانند فراهاني و اميركبير و سپهسالار
سپهسالار و  ...پارهاي اصلاحات نوسازي براي ترميم و تقويت ساختار سياسي و اقتصادي سنتي و پيش
مدرن قاجار انجام شد كه ناپيوسته و با آهنگي ملايم صورت پذيرفت .اين اقدامات مؤثر اصلاحي نيز
همواره در تعارض بانظم سياسي موجود بود .درنتيجه با مقاومت اقليت حاكم و ساير ذينفوذان با توجه
به مخاطره افتادن منافع فردي و ﮔروهي و ترويج هنجارهايي مانند ،تقسيم منافع و مصلحت عمومي و
آشكار شدن زدوبندهاي سياسي و اقتصادي و ساختار بوروكراتيك فساد دستگاه حاكم بود .اﮔرچه در
عصر ناصري روند نوسازي اقتصادي و اجتماعي اندكي وضع بهتري يافت .اما در دوره زمامداري
مظفرالدين شاه ،با همهي مقاومتها ،با ائتلاف نيروهاي اعتدالي مذهبي و روشنفكر و تغييرات فزاينده
در ماهيت اجتماعي كشور با حركت انقلابي مردم و صفآرائي نيروها در دو جناح مشروطهخواه و
مخالفين آنكه اولي تحت حمايت انگلستان و ديگري روسيه بودند منجر به انقلاب سياسي مشروطيت
ﮔرديد .درواقع روند عرفي سازي كه از مشخصات بارز مدرنيته بود در تعارض آشكار با منافع نخبگان
سياسي و برخي نخبگان ديني وابسته به آنها كه محاكم شرعي را تحت اختيار داشتند بود .اﮔرچه
شرايط ذهني و عيني جامعه و بسترهاي لازمه تاريخي براي پياده شدن روند نوﮔرايانه مهيا نبود و
فرايندي تدريجي – تكاملي بود اما ﮔذار از سنت به مدرنيته امري ﮔريزناپذير بود و خيزش عمومي مردم
كرمان همگام با ساير مناطق به اميد تغييرات و ايجاد شرايط مناسبتر برداشته شد .در اين ميان مردم
كرمان نيز بنا به عللي مختلف داراي نقشي چشمگير در حمايت از نيروهاي خواهان انقلاب بودند .اﮔرچه
اﮔرچه بنا به دلايلي دستاوردهاي مشروطه برخلاف انتظارات آنان صورت پذيرفت .لذا با اين شرايط در
مقاله حاضر ،سؤال اصلي بدين قرار است :چه عللي سبب شد انگلستان در كرمان همواره از سياست
تفرقه و نفاق قومي و محلي و مذهبي براي مقاصد خاص خود بهره ببرد؟ لذا براي پاسخگويي و يافتن
جوابهاي كافي مفروض اصلي نيز بدين قرار است :مردم كرمان با توجه به خودكامگي حكومت و بي-
عدالتي و فساد اداري رايج و دخالت دول استعماري در اقتصاد و صدمات ناشي از آن ،ضمن حضور فعال
در انقلاب مشروطيت ،پسازآن نيز تا انقراض قاجار بهطور دائم با مناقشات قومي و محلي و مذهبي
فرقي مانند بهايئت و اسماعيليه و...بسر بردند .لذا كوشش مقاله حاضر بر آن است كه براي اثبات و يا رد
مفروض اصلي خود ﮔام برداشته شود .روش پژوهش در مقاله حاضر ،توصيفي – تحليلي ميباشد و
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دادهها بر با اين رويكرد تنظيم و پردازششدهاند ..روش ﮔردآوري دادهها نيز بهصورت منابع كتابخانه
ايي ميباشد.
پيشينه پژوهش :در منافع مختلف به نقش و وضعيت ايالت كرمان در عصر قاجار پرداختهشده
است .اهميت و وجه تمايز پژوهش پيش رو پرداختن بهطور منسجم و اختصاصي به اين ايالت در دوره
خاص موردبررسي ميباشد كه در حوزه تاريخ محلي كاري بس باارزش محسوب ميشود .نقش و كار
ويژه سياستهاي استعماري انگلستان در كرمان عصر قاجار از سالهاي پس از جنگ اول جهاني البته
با اشاره به ريشههاي قبلي ،تفرقههاي محلي و قويمتي و مذهبي و...اهداف مستتر در آن از مهمترين
عواملي است كه بدان پرداخته شده است.
اوضاع سياسي و اجتماعي ايالت كرمان تا آستانﻪ انقلاب مشروطيت
حكومت قاجارها با نظام سياسي تك قطبي و مبتني بر روش ملوك الطوايفي در قرن نوزدهم
ميلادي با مدرنيته روبرو شد .از دوره عباس ميرزا وجنگهاي ايران وروس وتجزيه بخش اعظمي از منابع
مادي وارضي ايران ضرورت اصلاحات در ساختار سياسي و اقتصادي و اجتماعي و...احساس شد و نوعي
نوسازي از بالا به پايين بصورت پراكنده صورت ﮔرفت .روندنوسازي در تعارض با منافع فردي و ﮔروهي
حكام و اعمال آنها در تباين بود .جامعه سنتي و عقبماندهي ايران با وجود حكام مستبد و فاسد سياسي
و اداري و عدم اعتقاد به مصالح عمومي و بدبيني به علوم و فنون نوين و مهمتر از همه وابستگي و
دخالت دول استعماري بر تمامي شئون كشور پيش ميرفت .با اعزام تعدادي محصل به اروپا براي
تحصيل و فراﮔيري و آشنايي با نظام مدرن آموزشي و نيز مناسبات سياسي و اقتصادي با دنياي غرب
ميل به تحول ساختاري در سطوحي از افراد روشنفكر و آﮔاه به شرايط داخلي ايجاد شد .لايههايي از
نيروهاي اجتماعي طبقات متوسط سنتي يعني ،روحانيون معتدل وروشنفكران طرفدار مدرنيته را به
واكنش واداشت .اﮔرچه در دوره صدارت فراهانيها وبرخي افراد در سطوح بالاي قدرت اصلاحاتي صورت
ﮔرفت اما منسجم نبود و نتوانست در برابر زيادهطلبي اقليت مرفه و صاحبان قدرت دوام بياورد.
روحانيون طرفدار تغييرات از وابستگي و اجحافات دول غربي و روشنفكران از عدم مشاركت سياسي و
اجتماعي خود و نوعي حكومت مطابق عرف نوين ناراضي بودند و اين اشتراكات منشأ اتحاد و
همسازﮔري آنان شد .در روزﮔار قاجار تا بحبوبه انقلاب مشروطيت دولت مركزي نوعي خودمختاري
نسبي به حكام ايالات ميداد و با فروش مناصب سياسي اين مناطق به افراد با نفوذ براي خود نوعي
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كسب درآمد ميكرد .تمركز سياسي و همبستگي اجتماعي ايران با فشارهاي اقتصادي و عدم توجه به
خواستها وتوسعه نيافتگي وفقر عمومي با توجه به دخالتهاي بيگانگان چندان معنايي نداشت .حكام
ايالات را شاه و دربار از طريق ﮔرفتن خراج به آنان تعيين و در اختيارات خود مختار بودند .اين افراد نيز
به هر قيمتي بدنبال كسب سود و اعمال فشار بر اهالي تحت امر خود براي پرداخت خراج و ماليات كه
هيچگونه نظارت درستي نداشت بودند .اين امر منجر به دست اندازي و غارت و نارضايتي مردم از وضع
موجود بود كه با سيستم ارعاب و سركوب صداها معترض در دم خفه ميﮔرديد .در اين ميان ايالت
كرمان نيز با توجه به منابع مادي سرشار خود از اين امر مستثني نبود .شايد يكي از دلايل اصلي حضور
فعال در جريان انقلاب مشروطه و تقابل در دولت در شيوه اداره امور اين ايالت نهفته بود.
حكام ايالات هم حكم حكومتي خويش را با پرداختن مبلغي كلان به عنوان پيش كشي چاكرانه به
دربار دريافت ميكنند كه اين يك نوع مداخل معمولي مربوط به شاه است .از طرفي او جمع ماليات
سالانه مملكت را كه بالغ بود بر حدود يكصد هزار تومان ميﮔردد به منظور خرج كردن در موارد مختلف
به نصف ميزان آن به يكي از رجال ثروتمند دست اندكار دربار و همه كارههاي خودش پيش فروش
ميكند .اين هم يكي از مداخل سلطان است .پيش خريد كنندهي ماليات از شاه هم با كمك ﮔرفتن از
عوامل قدرت و يا همكاري زيردستان خودش ضمن تحميل فشار شديد به ﮔروه ملت فقير ماليات حدود
يكصدهزار تومان اصلي را تا دو برابر اين ميزان يعني حدود دويست هزار تومان شايد هم بيشتر از مردم
و رعاياي بيچاره و صول ميكند در اين ميان يكصد تا يكصد و پنجاه هزار تومان سود برده است و در
پيش خود اين را يك حق قانوني و نوعي مداخل به حساب ميآورد) «.ويلز؛ .(١٠٦:١٣٦٨در دوره
ناصرالدين شاه كه روند نوسازي متأثر از مدرنيته غربي تا حدودي در ايران شتاب ﮔرفت اﮔرچه ،بصورت
فرماليسم اما برخي ارﮔانهاي كنترلي ايجاد شد .هرچند كه عملاً كار ويژه مناسبي نداشتند و موج
ناخرسندي در بين عوام همچنان وجود داشت .ضعف سياسي و اقتصاد سنتي و وابستگي به خارج و
بوروكراسي دولتي ناكارآمد از مشخصههاي آشكار دوره قاجارها و قبل از وقوع انقلاب مشروطيت ايران
بود .روشنفكران در عصر ناصري مانند آقاخان كرماني و ملك خان ناظم الدوله و ديگران راه حل برون
رفت از اين بن بست سياسي را پس از مأيوس شدن از نوسازي از بالا به پايين در نوسازي از پايين
ديدند و چون عوام تحت نفوذ روحانيون بودند با نزديكي به شاخههاي معتدل آنان سعي در ايجاد موج
انقلابي داشتند .در دورهي ناصرالدينشاه جهت تشكيل مجلس شورا و رسيدﮔي به احوال مردم صورت
ﮔرفت تقريب ًا بي نتيجه ماند كه اين تمام ًا به استبداد شاه و اطرفيان و كارﮔزاران وي بر ميﮔشت .چنانچه
شميم در مورد اين مجلس مينويسد)» :اين مجلس( با شركت وزيران و شاهزادﮔان درجه اول و اعيان
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ظاهراً براي شور در مسائل مهم مملكتي و اظهار نظر تشكيل ميشد ،لكن باطن ًا فقط مجري اوامر و
دستورهاي ناصرالدين شاه بود و طرح مسائل در شورا به صورتي بود كه تمايل شاه به تصويب كردن
كاملاً نمودار و شورا مكلف بود كه آن را تصويب كند) .شميم قاجار؛.(٣٥٩:١٣٧٥
مهدي بامداد در مورد اعضاي آن مينويسد» :اعضاي آن هفتهاي دوبار به اين مجلس آمده ،پس
از خوردن ناهار و نوشيدن چاي و كشيدن قليان به خانههاي خود بر ميﮔشتند و براي اقامت رجال
بيمصرف ايران ،مجلس خوبي بود) «.مهدي بامداد،؛ .(٢٥٩:١٣٧٨ناصرالدين شاه دستور داد در شهرها و
قصبات جعبههايي بگذارند تا مردم شكايات خود را عليه مقامات خاطي در آنجا بريزند .مأموران دولتي
كه براي اين در صندوق شكايات احترام بيش از حد قائل بودند ،فراشها را رسماً موظف نمودند
شبانهروز مراقب آنها باشند و در ضمن به طور محرمانه اسامي سادهلوحاني را كه به آنها نزديك
ميشدند يادداشت كنند و در صورت لزوم به چوب و فلك ببندند ،شاه هيچ شكايتي دريافت ننمود،
اصول ًا بايد مطمئن شود همهي كارها بر روال صحيح جريان دارد ولي چنين تصوري مانع از آن نشد كه
از وراث رجال بزرگ كه در ميﮔذشتند سهم يا سهامي از آنچه او خود باقي ﮔذاشته بودند و ﮔاهي سر
به بيش از ميليونها ميزد مطالبه كند ،به اين ترتيب تمام مبالغي را كه ديگران جزء به جزء به زور از
رعايان و افراد ملت خود ﮔرفته بودند اعليحضرت يكجا دريافت مينمود) «.اورسل؛.(٢٦١-٢٦٢ :١٣٥٣
» در اين دوره اكثريت جمعيت كشور را روستائيان تشكيل ميدادند ،كار اصلي آنها كشاورزي و
دامداري بود و هيچ بهرهاي از كار خود نميبردند و تمام عايدات خود را به عنوان سهم اربابي به ارباب
ياخان تقديم ميكردند و علاوه بر سهم اربابي ،روستائيان مالياتهايي را هم به دولت ميپرداخت .او
ميبايست براي تأمين مخارج سفر و خوشگذراني مسافران حكومتي ،مالياتهايي به نام سيورسات
تقديم ميكرد كه اين ماليات به حدي زياد بود كه روستائي را به خاك سياه مينشاند .در واقع مالك و
ارباب مفت خوار كه صاحبان اين قراء و روستاها بودند .تمام نتايج زحمات رعيت بدبخت را ميبلعيدند،
اينان به اندازهاي ﮔستاخ شده بودند كه حتّي بدون ﮔرفتن رشوه اجازهي ازدواج هم به رعيت بدبخت
نميدادند و بدتر آنكه بعضي از آنان كار بيشرفي را بر آنجا كشانده بودند كه دختران زيبا و معصوم و
زنان خوشصورت را پس از تمتع اجازهي ازدواج ميدادند) «.محمدباقر ﮔوهرخاني؛  .(٢٤ :٢٥٣٥كلنل
كاساكوفسكي از اعمال و افسران روسيهي تزاري كه تا سال  ١٩٠٣با درجهي سرهنگي در خدمت
دولت ايران كار ميكرده است ،در اين مورد مينويسد» :در ايران نظام سرواژ بدان صورت كه در روسيه
بود نيست و نبوده است .در ايران نوكرها و كشاورزان آزاد شناخته شدهاند ،ارباب حق ندارد آنها را
بفروشد ،آنها آزادانه ميتوانند از خدمت يك ارباب نزد ارباب ديگر بروند به نظر ميآيد كه آزادي كاملي
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است ولي اين فقط به ظاهر چنين است و حقيقت امر به كلي غير از اين ،نوكرها و كشاورزان ايران در
عين آنكه هيچ ﮔونه قوانين رسمي درباره تعيين روابط ارباب و نوكر وجود ندارد بدتر از سرخهاي در حال
بردﮔي به سر ميبرند و ارباب بيمروت او را چپاول ميكند)«.كاسا كوفسكي؛.(١٥٦:٢٥٣٥
بيهوده نيست كه ضمن بازپرسيهايي كه از ميرزا رضاي كرماني قاتل ناصرالدينشاه شد يكي هم
اين پرسش و پاسخ بود» :س :پس شما از كجا به خيال قتل شاه شهيد افتاديد؟ ج :از كجا نميخواهد .از
كند و بندهايي كه به ناحق كشيدهام و چوبهايي كه خوردم و شكم خود را پاره كردم ،از مصيبتهايي
كه در خانهي نائبالسلطنه و در اميريه و در قزوين و در انبار و باز در انبار به سرم آمد ،چهار سال و
چهار ماه در زنجير و كند بودم) .ناظمالسلام كرماني؛ .(٧٩:١٣٨٤عباسميرزا ملكآرا بعد از بيان مرگ
ناصرالدينشاه در نقد حكومت وي مينويسد» :همان بهتر كه بعد از مردن نام نيك از شخص بماند ،نه
آن كه مثل ناصرالدين شاه در عرض مدت  ٤٩سال سلطنت هيچ اثري به جزء جهالت و سفاهت و
تخريب مملكت و عدم ترتيب نوكر و رعيت يادﮔاري نگذارد و ايران را به طوري ويران كند كه
اصلاحش از جبر و مكان خارج باشد و سفاهت را به نوعي به درجهي اعلا رساند كه زبان از تقرير و قلم
از تحرير و وصف آن عاجز باشد) « .ملكآرا؛ (١٩٨ : ١٣٦١
با مرگ ناصرالدين شاه ايران در آستانهي انقلاب قرار ﮔرفت جانشين وي فرزند چهل سالهاش
مظفرالدينشاه قاجار مردي عليل و بيمار و خرافاتي بود )كاساكوفسكي؛ .(٣٣-٣٤ :٢٥٣٥مظفرالدين شاه
به سبك وسياق سنتي در آغاز كار به زمامداري پرداخت واوج ﮔيري روند حركت مردمي براي تحقق
اهداف خود در قالب مشروطه منجر به انعطافهاي مصلحتي با مشاهده مقاومتها ﮔرديد كه بتدريج اين
امر نيز ميسر نبود .وي براي تأمين هزينههاي سفرهاي خارجي وخرانه خالي مجبور به اخذ وام ودادن
امتياز به دول مستعمراتي بود .نيروهاي انقلابي حلقه محاصره را هر روز تنگتر ميكردند واين روند تا
حصول نتيجه تداوم داشت .در واقع مظفرالدين شاه قصد داشت تا خود را آزادي خواه جلوه دهد.
مخبرالسلطنه هدايت در اين مورد مينويسد» :من از روي علم شهادت ميدهم كه استقرار مجلس از
اوّل تا آخر آرزوي مظفرالدين شاه بوده .تهور اجرا نداشت تا صورتاً مجبور شد) «.هدايت؛ .(١٩١:١٣٦٩
با روي كار آمدن مظفرالدين شاه ،علي رغم ميل باطني به نگهداري وضعيت به روال سابق با
افزايش فزاينده توقعات اجتماعي واقتصادي عمومي ودرخواست اصلاح امور ناﮔزير سعي شد پاره ايي
امتيازات اعطاء شود .ايالت كرمان باتوجه به اينكه براي انگلستان كه منافع حياتي در هندوستان داشت
نواحي كرمان بطرف افغانستان و ....داراي اهيمت بسزايي بود وحساسيتها برروي آن بسيار بود چراكه
دروازه ورود به هند ايران ونواحي شرقي آن محسوب ميشد ولذا وجود حكامي دست نشانده يا همگرا با
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سياستهاي بريتانيا امري ضروري بود .مظفرالدين شاه نيز براي تأمين مخارج سنگين سفرهايخارجي
وهزينه هاي سرسام آور دربار مرتب به دادن امتيازات نابرابر سياسي واقتصادي به دول استعماري تن
ميداد واين بر سرعت حركت انقلابي مردم ايران ميافزود .اما آنچه مسلم است پادشاه جديد مظفرالدين
شاه با پيروي از سياستها اقتصادي غيرمردمي عمر رژيم را كوتاه كرد ،بازرﮔانان را وادار كرد تا
تعرفههاي بيشتري بپردازند مالياتها را افزايش داد و مهمتر اين كه اقدام به ﮔرفتن وام از انگلستان و
روسيه نمود و بدينترتيب درهاي كشور را بر روي سرمايهﮔذاران خارجي ﮔشود) .آبراهاميان؛-٩٨ :١٣٧٨
 (٩٧او همچنين امتيازات زيادي واﮔذار نمود از جمله امتياز ﮔمركات شمال و كاهش تعرفههاي وارداتي
روسيه و از همه مهمتر واﮔذاري ادارهي ﮔمركات به موسيو نوز بلژيكي بود هاشم محيط مافي در اين
مورد مينويسيد» :ده سال اين مرد سلطنت ايران را كرد كرورها از پول ايران را برد ،كرورها اسباب و
عتيقه و جواهرات به دست آورد .در خارجه سهام راه آهن خريداري كرد ،باب تجارت مفتوح داشت .هيچ
وقت كسي نتوانست ايرادي بر او بگيرد بعد از فرار وي هم كسي نتوانست محاسبهي او را رسيدﮔي
كند) «.محيط مافي؛ .(٣٥٥:١٣٦٣واﮔذاري امتيازات اقتصادي به دول خارجي با حداقل ماليات وسنتي
بودن صنايع داخلي وعدم حمايت وكنترل صنايع داخلي و...منجر به نابودي بخشصنعتي وكشاورزي
ايالات از جمله كرمان بود .اوضاع آشفتهي اقتصادي كرمان در سدهي سيزدهم هجري قمري همراه با
رقابتهاي سياسي حكومتگران بر فقر و فلاكت مردم دامن زد .ميرزا رضا مهندس در سالهاي ١٣٢٢
هـ .ق از كرمان ديدن كرده و مينويسد» :فقير و بينوا و پريشان زياده از بيست هزار نفرند كه درمعبرها
ﮔدايي ميكنند ،اجناس اين شهر قبل از فروختن املاك خاصه ،ارزان به فروش ميرفته است ولي
امروزه هر چنين متاعي در قيمت با پايتخت برابري ميكند .آب خوراكي سكنهي كرمان از آب انبارها
يا نهرهاي كثيف است مردمش بيشتر وافوري و كمتر مسكرات ديگر استعمال ميكنند«.
)نيكپور؛ .(١٤:١٣٨٦مردم كرمان كه صنايع ريسندﮔي وبافندﮔي سنتي ودستي باارزشي داشتند
وپرزحمت با ورود كالاهاي لوكس خارجي با قيمت پايينتر با توجه به تعرفههاي پايين تجار خارجي
دچار ركود اقتصادي شدند واين امر منجر به اعتراضات كارﮔري اصناف سنتي شد.
اولين قيام كارﮔري معروف به قيام شالبافها در سال  ١٢٩٤هـ .ق در دورهي مرتضي قليخان
)وكيلالملك ثاني( به وقوع پيوست؛ كه نتيجهي محروميت و مظلوميت طبقه كارﮔران شالباف قحط
غلاء و كمبود نان بود كه اين امر خود نتيجهي سوء سياست حكام و سوء استفاده از زيردستان جهت
كسب سود بيشتر بود نه كمبود غلّه .حاج سياح مينويسد» :در كرمان يك نفر مقلب به زعيم باشي از
حكومت خرواري بيست تومان خريد اسماً بيست تومان نان ميفروشد ...شايد كسي خيال كند كه غلّه
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كم است .خير خير .از اول سال چنين است فرض ًا اﮔر غلهي ولايت كفايت نكند در آخر سال يك ماه و
دو ماه بايد كم آيد يا اينكه اصل ًا كم نميآيد) «.محلاتي؛  .(١٦٦:١٣٥٩علاوه بر ركود اقتصادي اختلافات
مذهبي نيز بب آشفتگي وضعيت ميافزود .در اين ميان فعاليت فرق مختلف مذهبي واقليت هاي مذهبي
كه داراي تضادهاي عميق ديني با مردم ساكن كرمان بودند علي الخصوص اسماعيليان آقاخاني كه
بازماندﮔان اسماعيليان مباركيه ونزاريان قرون پنجم ه.ق.بودند ويا بهائيت كه ساختهي دست انگلستان
بود ونيز دامن زدن به تفرقههاي قومي و مذهبي در منطقه در راستاي اهداف سياسي وانحراف افكار
عمومي از اهداف ومطامع اين كشور و ....بر وخامت ثبات اجتماعي وسياسي كرمان ميافزود .با توجه به
دوري ايالت كرمان از كانونهاي قدرت در ادوار قبلي ونيز فراهم بودن زمينههاي آن ومسبوق به سابقه
بودن فرق مختلف مذهبي سعي در فعاليت در اين منطقه بسيار داشتند .فرق شيخيه واسماعيليه وبعد ًا
بهايت هركدام منشأ تاثرات در اوضاع سياسي – اجتماعي كرمان بودند .تفرقه مذهبي وتشويش رواني
اهالي كرمان توام با وضعيت بد سياسي واقتصادي موجي از نارضايتي را منجر ميشد.
از زمينههاي پيدايش انديشهي شيخيه علاوه ميتوان به نقش عرفان و فرقههاي صوفيانه اشاره
كرد .شيخ احمد احسائي در عين ادعاي مخالفت با فرقههاي صوفيانه در تدوين كتب خود از انديشههاي
صوفيانه بهرهي زياد ﮔرفته است )كربن .(٩٥:١٣٤٦،روندي كه در عصر قاجار نيز با مهيا شدن بسترها
اين فرق به تك تازي مبادرت ميكردند .سرزمين كرمان از مدتها پيش مأمن ﮔروههاي مختلف صوفيه
و اسماعيليه و زرتشتي بود .وشيخيه ي كرمان از اين فرقهها تأثير زياد پذيرفت چنانچه اصطلاح
كلاسيك ،وحدت ناطق از فرقهي اسماعيليه وارد شيخيه ﮔرديد) .چهاردهي .(١٠٥:١٣٦٢،از راهكارهاي
جالبي كه رهبران شيخيه در جهت ﮔسترش شيخيه در كرمان انجام دادند :ساخت مسجد و اختصاص
موقوفههايي به آنها بود .مسجد به صورت پايگاهي جهت توسعهي انديشههاي شيخيگري ﮔرديد و با
ايجاد انواع وسايل رفاهي در مساجد موجبات جذب افراد را به خود فراهم نمودند.
شيخيه علاوه برساخت مساجد به اقدامات عام المنفعه ي زيادي مانند ساخت كاروانسراها ،بازارها و
پلها نيز پرداختند .از جمله مدارس ساخته شده مدرسهي مشهور به سعادت بود كه به دست حاج زين
العابدين خان معروف به »پيشوا« برادر حاج محمد خان ساخته شد .و از محل موقوفه هزينههاي آن
پرداخت مي ﮔرديدو شاﮔرداني كه در اين مدرسه تحصيل كردند از جمله نويسندﮔان مشهور و شعراي
بنام شدند مانند آقاي ناظر زادهي كرماني كه تحصيلات ابتدايي خود را دراين مدرسه ﮔذراند) .همت ،بي
تا  .(٢٥٥همواره فرقي كه با نوعي تكفير سياسي و مذهبي روبرو بودند وبا وجود كيش رسمي نوعي
فرقه ﮔمراه كننده و بدعت ﮔذار خطاب ميشدند از فضاي رواني اجتماعي محيط در راستاي تبليغات
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ويارﮔيري خود بهره ميبردند .در روزﮔار قاجار شيخيه كه از آغاز تا كنون توسط پيشوايان خود به بقاء
خود ادامه داده بود نيز سعي در بدست آوردن پايگاه اجتماعي بودواز نارضايتيها بسود خود بهره ميبرد.
فشارهاي طاقت فرسا ي اقتصادي و اجتماعي كه دردوره قاجار بر مردم مظلوم ايران وارد ميﮔرديد ،به
همراه سود جويي قاجارها كه به بهاي ويراني وحراج كشور بود ،اميد به زندﮔي بهتر واصلا ح امور را در
مردم از بين برد .مردم هيچ مجراي قانوني وسياسي راجهت نجات خود از اين وضعيت با وجود استبداد
قاجارها نميديدند بنابرين محافل مذهبي تقويت شد وبستر جهت رشد برخي انديشهها فراهم ﮔرديد
واذهان آماده پذيرش انديشههاي ﮔرديد كه تنها راه نجات رادر ظهور منجي ميديدند .الگار در اين مورد
مينويسد» :شورش آقاخان هر چند تا اندازهاي به سبب درﮔيريهاي خودش با دربار پديد آمده بود .اين
شورش براي خدمت به منافع انگليسي در جلوﮔيري از تثبيت سلطهي ايران بر هرات طرحريزي شده
بود .از اين ﮔذشته شايد كمك مستقيم به آقاخان ميرسيد .به خاصه در طي دومين ﮔام از شورش او
حاجي ميرزا آغاسي را در شكايت ديدم كه ميﮔفت شماري توپ با علامت بريتانيا از نيروهاي آقاخان
ﮔرفته شده است) .الگار؛ .(١٣١-١٣٢ :١٣٧٥در اين ميان پيروان بابيت نيز در كرمان عصر قاجار از فرق
تأثير ﮔذار بر شرايط سياسي آن بودند.
عقايد بابي در تمام ايران به سرعت رو به پيشرفت نهاد و علت آنهم پيروان از جان ﮔذشتهي وي
بود .سرعت انتشار اين مذهب ساختگي هر چند در ابتداي پيدايش آن تعمدي به نظر ميرسيد ،چنانچه
دكتر فوريه اشاره ميكند» :بابيه كه منسوبند به باب كه لقب ميرزا علي محمد است .در اواخر محمد
شاه ظاهر شد و پيشرفت كرد ،در آن ايام دولت زيادكار به كار آنها نداشت و شايد براي كاستن نفوذ
روحانيون در جلوﮔيري از پيشرفت آن تعمد داشت) .فوريه؛ .(٧٩:١٣٢٥كسروي مينويسد» :اﮔر سيد باب
عربيهاي غلط نيافتي و برخي سخنان معنيدار و سودمند ﮔفتي بيﮔمان كارش پيش ميرفت و بر
دولت چيره ميشد ولي اين مرد بيمايه بود و ﮔذشته از آنكه آن غلط بافي را ميكرد و آبروي خود را
نزد باسوادان ميريخت برخي ﮔفتهاند بسيار بيخردانه از او سر ميزد) «.كسروي؛ بيتا .(٢٦:تعداد بابيها
و ازليها هم در كرمان به علت نفوذ فرقهي شيخيه كه تعداد زيادي از آنها طرفدار باب شدند .زياد بود و
در اين ميان ظاهراً برتري با ازليها بوده است .سرپرسي سايكس تعداد جمعيت بابيان و بهائيان و ازليان
در كرمان را به ترتيب سه هزار نفر و شصت هزار نفر ذكر نموده است) «.سايكس؛ (٢٢٨:١٣٣٦محمود
محمود مينويسد» :من تصور نميكنم عمال سياسي دولت انگليس به هيچ مرد روحاني اين اندازه
مساعدت و راهنمايي كرده باشند كه در مدت يكصد و پنجاه سال به آقاخان محلاتي نمودهاند) «.محمود
محمود؛ .(٢/٥٢٠ :١٣٥٣عمّال زيرك حكومت هند و انگليس كه در پي چنين بهانهاي براي بر پا كردن
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آشوب در ايران بودند سيد را وسيلهي تبليغات سياسي خود قرار داده تا حدّي كه امكان داشت از مردم
ساده لوح و طمّاع به عنوان مريد دور او ﮔرد آوردند) «.شميم؛.(١٥١:١٣٧٥
بطور مشخص دردوره مظفرالدين شاه كه روند نوسازي شتاب بيشتري ﮔرفته بود نيروهاي
اعتداليون مذهبي وروشنفكر طرفدار تغييرات بنيادي در ساختار بسته سياسي واقتصادي وكوتاه كردن
دست استعمارﮔران روس وبريتانيا بودند .حركت انقلابي مردم ايران كه توسط روحانيون بسيج شده بودند
با طراحي وتئوريزه شدن اصول ومباني نظام مشروطيت توسط نوﮔرايان روشنفكر پس از يك دوره
مبارزه تحسين برانگيز شاه ودربار را به عقب راند وانقلاب سياسي مشروطيت را رقم زد كه در اين ميان
نوﮔرايان اهل كرمان مانند آقاخان در ترويج افكار مدرن در سطح اين منطقه ودر بطن حركت انقلابي
مردم ايران داراي نقشي چشمگير بود .با وقوع انقلاب مشروطه وبي ثباتي سياسي ناشي از دورهي ﮔذار
از سنت به مدرنيته وبرهم خوردن نظام سنتي وﮔسست در تطبيق با تحولات نوين و ....ايالت كرمان
توسط فئودالهاي محلي وحكام خودسر بصورت خودكامه اداره ميشد وهيچگونه نظارت مركزي ويا
ارﮔاني كنترل كننده وتعديل كننده باثبات بر آن وجود نداشت ووقوع جنگ بزرگ جهاني نيز بر ميزان
اين وخامت ميافزود .اﮔرچه در دوران ناصرالدين شاه بشدت با بهايت ويا فرق ديگر برخورد شد در اين
دوره آنان بافراهم شدن زمينه سعي در اشاعه وتاثير ﮔذاري بر فرايندهاي سياسي را داشتند.
ايالت كرمان از انقلاب مشروطيت تا انقراض قاجاريﻪ
با وقوع انقلاب مشروطيت وبرپايي نظام پارلماني ايرانيان به ايجاد تشكلات سياسي اوليه كه در
قالب حزب دموكرات واعتداليون متبلور شد مبادرت كردند .در اين ميان دموكراتها بيشتر در بين اقشار
پايين جامعه با توجه به رانده شدن از بدنه اصلي قدرت به فعاليت مشغول بودند .جدالاي بيهوده حزبي
ورقابت خشن وبيشتر ناسالم آنها كه به ترور رجال ونخبگان سياسي و مذهبي نيز ميانجاميد بر اوضاع
سياسي كرمان نيز تأثير ﮔذاشت ودامنه آن بدانجا نيز كشيده شد .سالهاي پس از استبداد صغير ودوره
بي ثباتي بين سالهاي  ١٢٨٨تا  ١٣٠٤كه دوره انتقالي قدرت بود كرمان نيز مانند ساير ايالات در آتش
نزاعهاي خاندانهاي محلي وتفرقه هاي مذهبي ونفوذ ودخالت استعمارﮔران ميسوخت .بي نظمي
سياسي محصول وقوع مشروطه وفراهم نبودن زير ساختهاي ﮔذار از سنت به مدرنيته كه نظام رضاخاني
به يكباره از دل آن سر بيرون آورد .پس از تشكيل مجالس قانونگذاري احزاب به جاي امكان توسعه
مشاركت جامعه مدني وتاثير ﮔذاري بر تسريع وكيفيت معادلات سياسي به كانون نفاق وناامني وبي
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نظمي سياسي واجتماعي تبديل شده بودند .آمد وشد پياپي حكام محلي در كرمان با عميق بودن
مشكلات موجود ونبود اقتدار مركزي وثبات وامنيت سياسي واقتصادي نيز نتوانست در سالهاي پس از
مشروطه دستاوردي در بر داشته باشد.
شعاع اين جنبش حزبﮔرايي به كرمان هم كشيده شد و به شدت مورد توجه روشن فكران و ساير
اقشار جامعه قرار ﮔرفت زيرا كرمانيها سالها زير سلطهي خوانين قاجار و قدرت خاندان وكيلالملك و
دخالتهاي انگليسيها در حمايت ﮔاه و بيگاه از اين دو خانواده بودند ،نارضايتي خود را از اين وضعيت در
جنگهاي مذهبي بالاسري و شيخي نشان داده اينك در جستجوي مفر و روزنهاي بودند ،بنابراين اين
تشكيلات حزبي را مد نظر قرار دادند .و هدف خود را به قول اسكرين كنسول انگلستان در مشهد و
كرمان مبارزه با »اليگارشي خودپسند حاكم كه كشور را به نفع منافع خود اداره ميكرد قرار داده بود«.
)اسكرين .(٧٥:١٣٦٣ ،از جمله شخصيتهاي معروف و فعال آن كه در اين سالها در تقويت اين حزب
تأثير فراواني ﮔذاشتند ميتوان به محمود درﮔاهي )دبستاني( ،آقامهدي رئيسبلد ،حاج حسين ياسايي،
عبدالله خان پامناري ،محمدميرزا ابوالفتح ،آقاسيد جواد ناظمالتجار ،آقاميرزا غلامحسين ،احمددهقان
)بهمنيار( ،ميرزا ابوالقاسم كرباسي )معروف به ابوالقاسم شمر( علي كاكو )رشيد فرخي( ،آقاميرزا شهاب،
ميرزا حسين خان رئيس نظميه و يك غير كرماني كه بعدها استاندار كرمان شد -مصطفي خان
كاظمي -را نام برد )باستاني پاريزي؛ .(٦٦:١٣٧٠تبليغات اين حزب )دموكرات( ،پخش شبنامهها و
روزنامههاي از جمله روزنامههاي »دهقان« كه به وسيلهي بهمنيار در سال  ١٣٢٩هـ .ق تأسيس شده
بود موجي از هيجان عدالت خواهي و استقلال طلبي را در شهر ايجاد كرده بود ،حكام اين عهد كرمان
)قوام الملك ،صارم الملك  ١٣٢٨هـ .ق و جلالالدوله مسعود  ١٣٢٩هـ .ق( چندان اقتداري نداشتند و
مركز مملكت – تهران -نه تنها هيچ حاكميتي بر ساير مناطق ايران نداشت بلكه خود اوضاع آشفتهتري
را نسبت به شهرستانها پشت سر ميﮔذاشت .بدين سان اين نيروي سوم يعني دموكراتها با دو باند
يعني باند شاهزادﮔان و باند سردار نصرت در حال كشمكش و رقابت بودند )اسكرين؛ (٩٠:١٣٦٣اما
عواملي چند بتدريج در تضعيف دموكراتها مؤثر افتاد .دولت كه در مركز براي رفع مشكلات اقتصادي
»مورﮔان شوستر« آمريكايي را استخدام كرده بود .همزمان با اصلاحات وي كه مورد پذيرش روسها
نبود با بحران جديد مواجه ﮔرديد و آن اولتيماتوم روسيه براي اخراج مورﮔان شوستر و پايان دادن به
اصلاحات وي بود .اين فشار روسيه به ايران براي اخراج مورﮔان شوستر كه با چراغ سبز انگليسيها
همراه بود و ديگر خواستههاي اين دولت ،با مخالفتهاي شديد دموكراتهاي تهران مواجه ﮔرديدولي
نايبالسلطنه ناصرالملك و صمصام السلطنه كه از اعتداليون بودند اولتيماتوم را براي جلوﮔيري از
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حوادث بعدي پذيرفتند ،بدين ترتيب دموكراتهاي راديكال نيز روحيه و رهبران خود را از دست دادند و
عدهاي از آنها تبعيد شدند يا به ولايات مركزي ﮔريختند.
اين حوادث بر اوضاع كرمان نيز اثر ﮔذاشت ،زيرا ورود شاهزاده اميراعظم به عنوان والي كرمان كه
با هدف سركوب دموكراتها مأمور كرمان شده بود آنها را به همراهي باسران عشاير جهت مبارزه با
حاكم جديد كشاند كه اين قيام در تاريخ كرمان به »قيام عشره« معروف است در اين قيام كساني مانند
حاج رشيد سيرجاني ،حسين خان بچاقچي ،غنجعليخان ايلخاني و حسين خان رئيس نظميه كه به
رفعت نظام و آزادي خواهان پيوسته بود شركت داشتند .قيام كنندﮔان تا نزديكي كرمان جلو آمدند ،اين
در حالي بود كه بنا به ﮔفتهي كنسول انگليس در كرمان »اميراعظم بيش از صد نفر سرباز قابل اعتماد
همراه نداشت كه با آنها مقابله نمايد و اسبهاي منقولهي خود را حاضر ساخته و پولهاي خود را از
بانك ﮔرفته و مهياي فرار ﮔرديده بود) «.بشيري .(٨:١٣٦٩،اما اميراعظم كه ناچار به جنگ شده بود
توانست با توپ به صورت اتفاقي توپ دشمن را هدف قرار دهد .در نتيجه قيام كنندﮔان روحيهي خود را
باخته و پا به فرار ﮔذاشتند آنها ابتدا به باغين و سپس به بردسير فرار كردند و در آنجا سرتيپ
بهادرالملك برادر ميرزا آقاخان كرماني را واسطهي بين خود با اميراعظم قرار دادند و از وي خواستند تا
از اميراعظم بخواهد به هر كدام از آن ده نفر حكومت و فرمانداري محلي را بدهد) .همتكرماني؛
 ( ٣٨٠:١٣٦٩اما اميراعظم كه فرمان عزل خود را دريافت كرده بود قصد داشت تا كار آنها را يكسره كند،
به همين علت موضوع عزل خود را مخفي كرد و سپس به بهانهي شكار سربازان خود را جمع نمود و
آن ده نفر را هم با خود برد .نزديك غروب كه آن ده نفر از شكارﮔاه مراجعت نمودند به مجردي كه وارد
خيمهها شدند ،به اشاره ي اميراعظم سربازان بر سر آنها ريختند و عدّهاي از آنان را دستگير نمودند و
بقيه هم به كوه هزا رو كوههاي جبال بارز فرار كردند از ميان بازداشت شدﮔان غنجعليخان ايليخاني،
حسين خان بچاقچي و صولت السلطنه آزاد شدند ،امّا ميرزا حسين خان و رفعتالنظام به دستور
اميراعظم به دارآويخته شدند .بدين شكل اولين موج آزادي خواهي در كرمان فروكش كرد ،خود
اميراعظم به طرف تهران حركت كرد ولي به تهران نرفت و راه خود را به سمت دامغان در پيش ﮔرفت
و در آنجا به دست يكي از نوكرانش به قتل رسيد) .همانمنبع(٣٨٢ :
حوادث تهران و تلاش روسها جهت به دست آوردن اقتدار خود از طريق بازﮔرداندن محمدعلي
شاه مخلوع علاوه بر اينكه در ائتلاف ﮔروهها و حزبها و صاحب مصالح و منافعي كه دو سال اخير
مملكت را اداره كرده بودند آثار شكستگي پديدار كرد) .كاظمزاده؛ .(٥٧٣-٥٨٨ :١٣٧١كودتاي محمدعلي
شاه براي بازﮔشت به قدرت با حمايت قواي روسيه وبخشهايي از نيروهاي داخلي با هوشياري مشروطه
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طلبان با شكست مواجه شد .در واقع دربازي قدرت انگلستان كه منافع آن با مشروطه همخواني
بيشتري داشت به طرق مختلف سعي در كنار زدن نيروهاي محافظه كار وطرفدار نظم سابق داشت .در
واقع ايران صحنه كشاكش نيروهاي داخلي در دوجبهه مشروطه بهمراه انگلستان ومشروعه مشروطه با
حمايت روسيه بود .در عين حال تحت چنين شرايطي دو حزب اختلافات خود را كنار ﮔذاشتند و با توجه
به قدرت ايل بختياري نجفقليخان صمصام السلطنه را رئيس الوزرا كردند .در اين شرايط بختياريها در
قلع و قمع مهاجمين نقشي ستودني از خود بر جاي ﮔذاشتند و با بيش از دو هزار نيروي جنگي و با
هماهنگي بايفرم خان ارمني ،رئيس نظميهي ايران ،اين تهاجم همه جانبه را شكست دادند و مورد
تقدير عمومي آزادي خواهان و مردم قرار ﮔرفتند .اين شكست به مبارزه طلبي محمدعلي ميرزا پايان داد.
اما بحران ديگري را رقم زد كه در فاصلهي سالهاي  ١٢٨٨هـ .ق تا  ١٢٩٣هـ .ق كامل ًا مشهود است و
آن دورهي تسلط خانهاي بختياري و سوء استفادههاي آنها بود» .در اين دوره بختياريها همكاري
بيشتري با انگليسيها داشتند ،وزارتخانهها را غنيمت ايلاتي خود ميدانستند ،به ﮔفتهي وزير مختار
انگليس »خوانين بختياري« در مورد دولت مركزي هم مطابق سنت تقسيم و تسهيم ثروت قبليهاي
عمل ميكردند و تصميمات اصلي در شوراهاي خانوادﮔي ﮔرفته ميشد .همچنين هنگامي كه يكي از
اعضاي خانوادهي ايلخاني صاحب مقام و منصبي ميشد يكي ديگر از اعضاي خانوادهي حاج ايلخاني
نيز پنهاني با او هم دست ميشد تا از اين خوان يغما بينصيب نماند) «.آبراهاميان؛(١٣٨:١٣٧٨
اين حوادث در اوضاع كرمان بيتأثير نبود .پس از عزل اميراعظم لطفعليخان امير مفخم بختياري
به حكومت كرمان برﮔزيده شد و با بازشدن پاي بختياري به كرمان براي مدتي اين سرزمين در بست
تيول آنها ﮔرديد .تاريخ كرمان در اين دوره همراه با ظلم و ستم و غارت و چپاول بيرون از اندازهي
سران بختياري و خشم و نفرت خارج از حد اهالي كرمان ميباشد .مرحوم باستاني پاريزي مينويسد:
»آزادي خواهان كرمان پس از رفتن اميراعظم »بختياريﮔير« شدند و پشت سر هم اميرها و سردارهاي
مي آمدند .در واقع بايد ﮔفت ﮔرسنگي زيربافهي آزاديخواهي را كرمانيها خوردند و داغ ﮔندم
مشروطيت را بختياريها بردند) «.باستانيپاريزي؛  .(١٦٦:١٣٧٤اميرمفخم بختياري در اواخر سال
) ١٣٣٠هـ .ق ١٩١٢ -م( با عدّهاي از بختياريها به كرمان آمد .اين عدّه به پشتيباني حكومت
شرارتها نمود .و مردم بيپناه را به قتل ميرساندند )همتكرماني؛ .(٣٨٢:١٣٦٩در زمان وي نيز اوضاع
كرمان به شدت ناآرام بود .علاوه بر حزب دموكرات ،دو حزب اتفاق و ترقي مشتركاً در مقابل
دموكراتها ائتلاف كرده بودند و روزنامهي دارالامان به مديريت ميرزا هادي اصفهاني را به وجود آوردند
آنها مبارزهي بياماني را جهت پيروزي در انتخابات انجمن ايالتي در پيش ﮔرفتند .خود اميرافخم هم
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درﮔير يكسري درﮔيريهايي در سيرجان شد كه نتيجهي آن غارت اموال مردم از سوي مأموران
حكومت بود و سرانجام در ذيالقعدهي سال  ١٣٣١هـ .ق به تهران مراجعت نمود )باستاني
پاريزي؛.(١١٦-١١٨ :١٣٧٤
همزمان با شروع جنگ جهاني غلامحسين خان سردار محتشم بختياري به حكومت كرمان مأمور
ﮔرديد .آغاز جنگ جهاني اول با اوج احساسات ضد انگليسي شديد و ﮔرايش به آلمان در سراسر ايران
همراه بود و با توجه به اينكه آلمان از آغاز قرن بيستم عامل مهمي در حيات سياسي و اقتصادي ايران
به شمار ميرفت و توانسته بود از راه تجارت نفوذ خوبي در كشور پيدا كند )ميرشنيكف؛-٢٠٩ :١٣٤٤
 .(٢٠٨با شروع جنگ جهاني اول دول متفق و متحد دامنه منازع نظامي وسياسي خود را به مناطق
تحت نفوذ خود يز كشيدند وهر يك ميكوشيدند ديگري را خنثي ويا به منافع بينالمللي رقيب صدمات
وارد كنند .موقعيت استراتژيك نواحي شرقي ايران ودر مسير راه هندوستان واقع شدن نيز بهانه ايي بود
براي تحركات هر يك از دول قدرتمند درﮔير در جنگ تا حوزه نفوذ ديگري را در معرض خطر جدي
قراردهند .بنابراين وجود حكامي كه همساز با سياستهاي اين دولتها حركت كند در تسريع اين روند
كاملاً مؤثر بود وانگلستان با علم به اين مهم تمركز وقواي خود را در كرمان وولايات مرزي شرقي
مصروف اعمال نفوذ بر حكام ميكرد امري كه در ناامني وتشديد رقابتهاي ستيزه جويانه بسيار مؤثر
بود.
كرمان در اين دوره عرصهي رقابت ميان عمال آلمان و عثماني و هوادارانشان از يك سو و
عمال انگليس و طرفدارانشان از سوي ديگر بود .سرانجام ضديت دموكراتها با انگليسيها و
همراهيشان با آلمانها ،انگليسيها را وادار نمود تا براي حفظ منافع خود نيروي جديدي تحت عنوان
»پليس جنوب« يا " "S.P.Rرا شكل دهند و بدين ترتيب اوضاع را به نفع خود تغيير دهند .سردار
محتشم طرفدار انگيسيها بود .به همين علت عدّهاي از آلمانها كه در اين زمان به كرمان آمده بودند
مجبور شدند از كرمان فرار كرده يا در اثر درﮔيري با بختياريها به قتل برسند.
)همتكرماني؛ (٣٨٣:١٣٦٩با بركناري سردار محتشم سردار ظفر بختياري به حكوت كرمان رسيد .در
زمان وي نيز ظلم و ستم بيحدي از طرف بختياريها به مردم كرمان روا داشته شد) .همان منبع(٣٨٣:
با بركناري وي نصرتالسلطنه عموي احمدشاه راهي كرمان ﮔرديد .در اين زمان به تدريج جنگ به نفع
انگليسيها پيش ميرفت .در نتيجه دموكراتها نيز تضعيف شدند و عدّهاي از آنها دستگير و زنداني
شدند اما خود شاهزاده كه به علت اختلاف با سردار نصرت فرمانده قشون كرمان -كه طرفدار
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انگليسيها -بود ،طرفدار دموكراتها شده بود به مخالفت با سردار نصرت پرداخت و اينگونه بود كه به
قول اسكرين كرمان تبديل به دو باند شاهزاده و سردار ﮔرديد) .اسكرين؛(٧٣-٧٤ :١٣٦٣
اين اقدمات موقعيت نصرتالسلطنه را در مركز تضعيف نمود و در نتيجه خلع و به تهران احضار
ﮔرديد .و حشمتالدوله به جاي وي فرستاده شد .مدت حضور وي در كرمان كم بود تا اينكه نوبت به
سردار بهادر جعفر قليخان سردار اسعد دوم رسيد .وي يكي از خوشنامترين حكمرانان بختياري در
كرمان بود و با اقدامات اصلاحي كه انجام داد جلوي بسياري از اجحافاتي را كه به مردم ميشد ﮔرفت
»از جمله ماليات را كه از مردم ميﮔرفتند لغو كرد .خودش مينويسد» :شروع به عزاداري سيد الشهداء
در كرمان بكلي كسالتم را رفع كرد .او هزار تومان براي فقراي كرمان در آن ميان نان داد ،در حاليكه
پول را از شيخ خزعل قرض كرده بود) «.باستاني پاريزي؛ .(١٧٦:١٣٧٤وي در مدت حضور خود در
كرمان ساختمان استانداري كرمان را ساخت و در سال  ١٣٠١ش ١٣٤١ ،هـ .ق ١٩٢٢/م از حكومت
كرمان استعفا داد .خود وي در مورد استعفايش مينويسد» :خيال دارم انشاء الله آخر بهار استعفا داده
حركت كنم .اولاً حقوق ايالت يك هزار و دويست تومان شده است در ماه ،در صورتي كه مخارج من
كمتر از ماهي چهار هزار تومان نيست بايد مبلغي ضرر كنم ،دخل و خرج هم ندارم به اين جهت مجبور
به استعفا خواهم شد ،قرض زيادي هم دارم« )خاطرات سردار اسعد؛ (٦٧:١٣٧٣وي سرانجام در سن ٥٥
سالگي در حاليكه وزارت جنگ رضاشاه را داشت به جرم توطئه عليه شاه )رضاشاه( در بابل دستگير شد
و به زندان قصر در تهران منتقل ﮔرديد و چند ماه بعد هم مسموم شد) .بامداد؛.(٢٣٦:١٣٥٧
با كودتاي  ١٢٩٩ش.انگلستان متقاعد شده بود كه با وجود يك دولت همگراي مقتدر مركزي بهتر
ميتواند از مطامع سياسي واقتصادي خود در ايران دفاع كرد .درواقع سازش وهمكاري اجباري با حكام
محلي ونيز تشكيل پليس جنوب بدليل نبود امنيت سياسي – اجتماعي وتامين آن از طريق اين نيروي
نظامي وهمكاري نيروهاي محلي بود .با ظهور رضاخان وتوانايي وي در ايجاد تمركز ﮔرائي وسركوب
حكام محلي شاهد پشت كردن انگلستان به دوستان محلي وجانبداري از مركز هستيم .كاهش قدرت
حاكم كرمان وتبعيت وسر سپردﮔي كامل وي به قدرت مركزي براي جلوﮔيري از خودسري وتحركات
محلي سياستي بود كه برعكس ﮔذشته در كرمان در آستانه قدرت يابي رضاخان در پيش ﮔرفه شده بود.
سال  ١٣٠١كه همزمان با قدرتﮔيري تدريجي رضا خان و تلاشهاي وي جهت خلع قاجاريه بعد از
رفتن سردار اسعد ،تيمورتاش )سردار معظم خراساني( وارد كرمان ﮔرديد .به طور كلي ميتوان ﮔفت
مشروطه و تغيير شيوهي حكومت و ادارهي كشور هيچ بهبودي را در وضع مردم ايجاد نكرد .شواهد
نشان ميدهند كه كرمان باز هم روي آباداني نديد همان خرابهها حتي در زمان پهلوي دوم همچنان
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باقي ماندند .صنايع شالبافي و قاليبافي و ديگر صنايع دستي ،پس از مشروطيت از رونق افتاد .تعديات
مأموران مالياتي و نيز ناامني ناشي از تضعيف قدرت حكومت مركزي كه نتيجهي آن خودسري ايلات و
عشاير بود بر نارضايتي مردم افزود .در ﮔزارش »هيك« كنسول انگليس به اين ناامنيها اشاره شده
است وي مينويسد» :بلوچها خودسر شدهاند و مدام به كرمان حمله ميكنند ،وضع فعلي ايالت كرمان
خيلي بدتر و سختتر از بلوچستان است زيرا كه بلوچها ميتوانند از خودشان دفاع كنند ولي كرمانيها
نه تنها عاجز از مدافعهي خويشند بلكه از طرف يك حكومت ضعيفي هم نميتوان انتظار حمايت و
اعانت داشته باشند ،سمت شمال و شرق ايالت در معرض چپاول بلوچها و طرف غرب عرصهي غارت و
تاخت و تاز سارقين فارس قرار دارد در مقابل هم هيچ قوهاي كه قابل مقابله و مقاومت با اين اشرار
باشد وجود ندارد) .بشيري؛ .(٥/٩٩٤ :١٣٦٣اين در حالي بود كه انتظار ميرفت با ايجاد مشروطه و
تأسيس مجلس شورا ،عدالت اجتماعي و اقتصادي ،امنيت و آسايش عمومي تأمين ﮔردد و جلوي
خودسريهاي حكّام و تع ّدي عمّال آنها ﮔرفت شود اما سوء سلوك مأموران مالياتي و وضع مالياتهاي
خودسرانه همچنان ادامه يافت و بر مالياتهاي قديم حتي مالياتهاي جديد ديگري هم اضافه شد .از
جمله مالياتها »باجراه« كه قبلاً به آن اشاره شد و نيز مالياتي تحت عنوان »نواتل« كه خشم مردم را
برانگيخت )نجمالديني؛ .(١١٦:١٣٨٥
عموماً در اين دوره عمدهي حكمراناني كه به كرمان ميآمدند فقط و فقط در پي كسب مال و
زمين بودند و تغيير شيوهي حكومت هيچ تغييري در رفتار آنها ايجاد نكرد .چنانچه صنعتيزاده كرماني
مينويسد» :آقامحمدخان نه تنها تاريخ ايران بلكه تاريخ بشريت را لكهدار ساخت .اي كاش رفتار اين
نامرد ستمكار به همان چپاول و تاراج و قتلعام و كوركردن مردم خاتمه يافته بود .متأسفانه بعدها هم
بازماندﮔان و هم مأمورانش هر كدام به نوعي به ج ّد تاجدار خود تأسي كردند ......در همين اواخر يعني
سالهاي  ١٣١٤و  ١٣١٥ش براي معاملاتي كه با يكي از پير شاهزادﮔان كه چندين بار به حكومت
كرمان منصوب شده بود داشتم ﮔاهي ملاقات او دست ميداد هر وقت صحبت كرمان ميشد مانند فيلي
كه بياد هندوستان بيافتد از استماع نام كرمان خيالات دور و درازي در مقابل نظرش مجسم ميشد و
مثل اين بود كه همه چيز را ميديد ،ميﮔفت كرمان شهر با بركتي بود ،هر كس به آنجا با دست خالي
ميرفت ،با بار و بنهي حسابي مراجعت ميكرد وقتي كه احكام فرمانفرمائي مرا به دستم ميدادند ،زباني
هم ميﮔفتند جاروها و پاروها يعني هر چه ميتواني اموال مردم را پارو كن و ته بساط را هم جارو كرده
بياور) .صنعتي كرماني؛ .(٧٨-٧٩ :١٣٤٦همچنين مرحوم باستاني پاريزي در مورد سوء استفادههاي
حكامي كه بعد از فتح تهران به دست آزاديخواهان به كرمان ﮔسيل شدند مينويسد» :متوجه ميشويم
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كه ده پانزده سال اول مشروطهي ايران ،كرمان تقريب ًا تيول و بيقيد و شرط بختياري بود و صدمهاي
كه به آن ولايت وارد آمده غيرقابل جبران بوده است .شايد ميرزا رضا اﮔر فكر ميكرد كه حادثهي شاه
عبدالعظيم ،حكومت امير مفخم بختياري را در پي خواهد داشت هرﮔز ﮔلولهي خود را به سينهي شاه
نشانه نميﮔرفت و به همان فرمانرواي عصر ناصري قانع و خرسند ميماند .واقعيت اين است كه در
استبداد صغير ﮔناه محمدعليشاه تنها اين نبود كه مجلس را به توپ بست ،آزديخواهان را كشت ...
بلكه ﮔناه بزرﮔتر و ذنب لايغفر او اين بود كه با حركات نابخردانهي خود مشروطيت نوپا و مردم مظلوم
اين مملكت را در واقع وادار كرد تا ديكتاتوري بيقيد و بيامان ايلياتي بختياري را بپذيرند .ديكتاتوري
ايلياتي و سلطنت عشايري كه آنتيتز آن مستقيماً كودتاي  ١٢٩٩هـ .ق و حكوت پنجاه ساله بود«.
)باستانيپاريزي؛(٢٤٦-٢٤٧ :١٣٧٠
بدين جهت ميتوان ﮔفت مشروطيت كه با قتل ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضاي كرماني آغاز
شد سپس با پوست كندن دو كرماني در باغ شاه تبريز يعني آقاخان بردسير و شيخ احمد روحي انگيزه
ﮔرفت ،به وسيلهي كرمانيان ديگري مثل مجدالاسلام كرماني و ناظمالاسلام ادامه يافت و بالاخره قضيه
به چوب بستن حاج شيخ محمدرضا آيتالله كرماني موتور آن را روشن ساخت ،اما با همهي اين
جانفشانيها انقلاب مشروطه هم ﮔلي بر سر كرمانيها نزد و ثمرهي جانفشانيهاي آنان را ديگران
چيدند و كرمانيها جزء نابساماني و ناامنيتي حاصل ديگري نديدند ،تا اينكه جنگ جهاني اول آغاز شد و
قاجارها با ظهور ديكتاتوري جديد حكومتشان براي هميشه فرو پيچيده شد .تجاوزات روس و انگليس و
ايجاد تعادل در مقابل اهداف توسعهي طلبانهي عثمانيها حس انتقام جويي مردم را برانگيخت و به
خصومت و مبارزه با اتباع بيگانه افزود .در كرمان نيز آزاديخواهان خواستار اخراج اتباع روس و انگليس
شدند» .در نتيجه در كرمان نيز دموكراتها مثل اصفهان و يزد به جوشش افتادند و به دليل ورود
قريبالوقوع قواي نيرومند آلمان دل و جرأت يافتند قيام كرده ،انگليسيها و روسها را رانده ،بانك
انگليس را مصادره و خط تلگراف انگليس به سيستان را قطع كرده بودند .سردار ظفر حاكم كرمان كه تا
به حال از طرفداران انگليس بود از اين پس به تبعيت افكار عمومي بيطرفي اختيار كرده بود«.
)نيدرماير؛  (٢٥٩:١٣٨٠البته عامل ديگري هم در ﮔرايش به آلمانها در كرمان مؤثر بود و از جمله تبليغ
همنژادي با ژرمنها بود .بلوشر مينويسد» :تا كنون شهر كوچك كرمان به علت فرشهايش شهرت
داشت و در شرق ايران واقع بود چنين ادعا ميكند كه كرمانيها با ژرمنها از آن نسب بردهاند«.
)بلوشر؛.(٣١٣:١٣٦٣
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نفوذ ديرينه انگلستان در ايران وآسيا ورقم خوردن موازات نبرد در صحنه جنگ به سود انگلستان
ومتحدانش سبب شد كه اشتراكات نژادي وشعاير ناسيوناليستي آلمانيها با تاثرات مقطعي خود منشأ اثر
بلند مدت نباشد .تضادهاي مذهبي ونزاع هاي قوميتي وبي نظمي سياسي ناشي از ضعف دستگاه
مركزي مانع نوعي اتحاد ملي بين نخبگان مذهبي وفكري كرمان ﮔرديد وتا انتقال قدرت از قاجار به
پهلوي بزرﮔترين معضل سياسي كشور نبود امنيت در حوزههاي مختلف وفاصله ﮔرفتن اهداف مشروطه
از عينيت بود امري كه با همهي وعدههاي داده شده از سوي پهلوي اول نيز محقق نشد ونوسازي
هيچگاه به عرصه سياسي سرايت نكرد .با مرسوم شدن جرايد وانعكاس وقايع ايران وجهان در آن از
اين ابزار براي مقاصد مختلف در سطح كشور بهره برده ميشد .با وقوع انقلاب مشروطيت روزنامهها
خصوصاً در دوره بي ثباتي بعداز آن در ايالت كرمان به ترسيم فضاي سياسي واجتماعي ميپرداختند كه
ذيلاً بدانها پرداخته ميشود .مطالب مندرج شده در نشريات كه محدوديتها وملاحضات خاصي نيز در آنان
لحاظ ميشده با تطبيق با ساير منابع موجود براي تجسم اوضاع اين دوره بسيار مؤثر هستند.
روزنامﻪي اعتبار
اعتبار به مديريت مرحوم شيخ محمدحسن طلبه و سردبيري آقاميرزا غلامحسين در سال ١٣٢٧
هجري قمري برابر با  ١٢٨٨هجري شمسي در كرمان منتشر شد .اين روزنامه قديميترين روزنامهي
منتشر شده در كرمان است اين روزنامه به صورت هفتگي منتشر ميشده و هدف از انتشار آن هم آن
ﮔونه كه در خود روزنامه آمده است افزايش آﮔاهيهاي مردم بوده است) .رزمآسا؛ (١٩:١٣٦٧
روزنامﻪ مرآت جنوب
»جريدهاي است آزاد از براي اعانت عدل -مخالف ظلم -حمايت ضعفا -صيانت دين – سعي در
امنيت و خلاصه مذاكرات انجمن ايالتي بحث ميشود) «.همان منبع (٢١ :روزنامه مرآت جنوب در سال
 ١٣٢٩هـ .ق به مديريت جلالالدين حسيني مؤيد رشتي با چاپ سنگي در كرمان منتشر ميشده است.
چاپ اين مجله تا سال  ١٣٣٠ش ادامه داشت اما در همين سال به علت درج مقالاتي مخصوصاً حمله
به شوكت الوزراء رئيس پست به محاكمه كشيده شد و مجبور به پرداخت جريمه و يك سال حبس
ﮔرديد و بعدازآن روزنامه هم تعطيل ﮔرديد .مؤيد الاشراف بعدازآن روزنامهاي ديگر تحت عنوان شهاب
ثاقب را منتشر نمود) .صدرهاشمي؛ (٤/١٩٩ :١٣٦٣
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روزنامﻪ دارالامان
اين روزنامه در ماه رجب  ١٣٢٩هـ .ق با چاپ سنگي در كرمان منتشر ميشد و ناشر افكار فرقهي
اتفاق و فرقهي ترقي خواه بود كه با فرقهي دموكرات رقابت داشتند) .رزمآسا؛(٣٣-٣٤ :١٣٦٧
جريدهي كرمان
شمارهي اول اين روزنامه به مديريت ميرزا غلامحسين كرماني در  ١٧ربيع الاول سال  ١٣٢٩هـ .ق
در كرمان منتشر شد .مندرجات اين روزنامه بيشتر مربوط به مذاكرات و وقايع انجمن ولايتي كرمان و
حوادث شهري و نامههايي بود كه به عنوان نظم و دادخواهي در روزنامه درج ميشد .اين روزنامه از
شمارهي دوازدهم تغيير نام يافته و »كرمان« ناميده شده است) .همان منبع(٣٦-٣٩ :
روزنامﻪ دهقان
اين روزنامه در سال  ١٣٢٩هـ .ق به مديريت مرحوم احمد كرماني )استاد احمد بهمنيار( به قطع
وزيري بزرگ با چاپ سنگي و خط نستعليق منتشر ميشد و مرام آن نيز طرفداري از استقلال ايران و
حفظ حقوق ايرانيان اعلام ﮔرديده بود و بيشتر بيانگر مطالبي در فوايد آزادي و داراي مقالاتي در
طرفداري از ضعفا و زارعين بود) .همان منبع (١٨٧-١٨٨ :اين روزنامه همزمان با ) ١٢٩٤هـ .ش /
 ١٣٣٢هـ .ق( تبعيد مرحوم بهمنيار به فارس كه در حوادث جنگ جهاني اول رخ داد تعطيل شد .او بعد
از شانزده ماه آزاد و به تهران و از آنجا به مشهد رفت در سال  ١٣٠١هـ .ش دوباره به تهران برﮔشت و
مدتي در دانشگاه تهران به تدريس زبان و ادبيات فارسي پرداخت و سرانجام در  ١٢بهمن  ١٣٣٤هـ.
ش در كرمان درﮔذشت .همچنين از ديگر روزنامههاي اين دوره ،ميتوان به روزنامهي شهاب ثاقب،
مجلهي ادب ،روزنامهي نامهي فرهنگ و نيز مجلهي همادي كه به وسيلهي و دستور خداداد كيخسرو و
زردشتي منتشر ميشد و نيز روزنامهي بيداري و استقامت اشاره كرد.
در مجموع روزنامههاي اين دورهي كرمان مانند اكثر روزنامههايي كه در آن زمان در ايران منتشر
ميشدند ،با هدف دفاع از آزادي و آﮔاهي دادن در مورد مزاياي مشروطه ودستاوردهاي آن منتشر
ميشدند و نقش مهمي در ارتقاع سطح فرهنگ جامعه داشتند .چرا كه روزنامهها مهمترين ابزار فرهنگي
جامعه هستند و بويژه در آن زمان تأثير زيادي بر ساختار سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه ﮔذاشتند
دفاع از مشروطه و مشروطه خواهي و آﮔاهي دادن در مورد مزاياي مشروطه يكي ديگر از هدفهاي
انتشار روزنامههاي منتشر شده در كرمان بوده است .و اكثر روزنامههاي منتشر شده ،در اين دوره كرمان
به طور كلي با همين هدف منتشر ميشدند و به دفاع از حقوق عامه ميپرداختهاند .وقوع جنگ جهاني
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اول ويا اغتشاشات محلي ويا تعطيلي توسط حكومت باز نتوانست بطور كامل جلوي انتشار جرايد را
بگيرد وتشريح شرايط موجود وﮔاهي نقادي هنري بود كه در اين رسانههاي عمومي به چشم ميآيد.
نتيجﻪ
تا وقوع انقلاب مشروطيت ايالت كرمان توسط حكام محلي كه بصورت پرداخت خراج ساليانه به
حكومت بدان دست مييافتند اداره ميشد واين امر سبب انواع اجحافات ونارضايتي ها بود وفعاليت
فقهي – مذهبي فرقي مانند شيخيه وآقاخاني وبهائيت نيز با تعارضات مذهبي عميق با مردم منطقه بر
وخامت اوضاع ميافزود .وابستگي اقتصادي – سياسي قاجار وناتواني در حمايت از صنايع بومي سنتي
وتعرفه هاي پايين كالاهاي وارداتي خارج وتنوع وكيفيت وقيمت مناسب آنان سبب ركود صاحبان حرف
وصنايع داخلي ﮔرديد .مجموعه عوامل با فساد ونا لايقي زمامداران سبب تقابل ووقوع انقلاب مشروطيت
شد كه دوره ﮔذار ازسنت به مدرنيته منجر به بي ثباتي جامعه ونيز سستتر شدن اركان حكومتي قاجار
شد .با نبود امنيت سياسي واجتماعي انگلستان از طريق تشكيل پليس جنوب وهمكاري مزدوران داخلي
وقبائل محلي وپرداخت باج وخراج از منافع حياتي خود مراقبت ميكرد .در نتيجه به ناكارآمدي قاجار
وانتقال قدرت به نيروي جديد براي حل بن بست ها بر آمد وبا سياست تفرقه اندازي قومي ومحلي و
مذهبي در صدد سرﮔرمي وغفلت از عملكرد خود بود .در نتيجه اين اوضاع نظم خودكامه رضا خاني
ودوره انتقالي قدرت فرارسيد ومردم كرمان نيز سالهاي سخت را با نزاعهاي محلي وناامني تا آمدن
پهلوي طي كرد.
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