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حملة آقا محمدخان قاجار به کرمان پیامدهای گستردة امنیتی و 
های محلی، در سیاسی در بر داشت. افزایشِ تکاپوهای هسته

ای به وجود آورده بود، جنوب شرقِ ایران، وضعیتِ پرمخاطره
نبود. این  ای که احتمالِ انتزاعِ سیستان از ایران منتفیبه گونه

وضعیت موجب شد تا قدرتِ مرکزی، برای برقراری امنیت در 
ای از ایالتِ کرمان و بازسازی شهر کرمان که بخش عمده

اش را از دست داده بود، حکمرانانی از های شهریزیرساخت
رتبة قاجار را به کرمان اعزام کند. در طیِ شاهزادگانِ عالی

منیت از سویِ حکومت سلسلة قاجار روند برقراری ا
حکمرانان قاجاری در دستور کار قرار گرفت. در نوشتارِ 
حاضر، این موضوع با تأکید بر این مسئله بررسی خواهد شد 
که روندِ برقراری امنیت و ادارة سیاسیِ ایالتِ کرمان در دورة 

دهد که های پژوهش نشان میقاجار چگونه بوده است؟ یافته
های محلی، با انتصابِ شورشرغمِ بروز شاهان قاجار، علی
کار قاجاری رتبه و دیوانساالرانِ کهنهشاهزادگانِ عالی

درجات، به برقراری امنیت و بازسازیِ شهر ویران شدة به
 کرمان پرداختند.
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 کرمان

Agha Mohammad Khan invasion to Kerman had 

great security and political consequences. The 

increasing strugg les made local heads in 

southwestern Iran had created a hazaddous 

situation to that extent that the soperation of Sistan 

region from Iran was probable. This condition 

caused the high- ranking Qajar princes to Kerman 

atate to establish security there and to reconstruct it 

which a huge part of its urban foundations had 

been destroyed. During the Qajar ruling dynasty 

the process of establishing security was put into 

agenda by the Qajar rulers. 
The present study by focusing on how the 

process of the security establishmen and political 
administration of the Kerman state were undergone 
in Qajar era, has been carried out. The finding of 
the study reveal that the Qajar rulers despite the 
existing local revolts, set out to establish security 
and to reconstruct the destroyed city of Kerman via 
appointing the high-ranking princes and 
experienced and skillful bureacrats of the Qajar 
dynasty. 
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 مقدمه. 1

ویرانی حاصل از حملة آقا محمدخان قاجار به 

خان ظهیرالدوله حدی بود که وقتی ابراهیمکرمان به

شاه قاجار ق( از طرف فتحعلی2121-2121)حک: 

به حکومت کرمان فرستاده شد و وضعیت کرمان را 

کرد ای به شاه گالیه از نزدیک مشاهده کرد، در نامه

ای که مشتی علیل در آن که او را به حکومت ویرانه

کنند، منصوب کرده است. شاهان قاجار به زندگی می

درجات برای احیا و بازسازی کرمان تالش کردند. 

رتبه و ها اغلب توسط شاهزادگان عالیاین تالش

شد و عمدتاً در دو کار انجام میدیوانساالران کهنه

ازسازی کرمان بود. برخی حوزة برقراری امنیت و ب

الملک، از آن حکمرانان، مانند ظهیرالدوله و وکیل

ای برای برقراری امنیت و بازسازی اقدامات گسترده

 شهر انجام دادند.

پژوهش حاضر، در پیِ بررسیِ نحوة برقراری امنیت  

شاه قاجار تا و بازسازی کرمان، از دورة فتحعلی

اجاری است. آستانة مشروطیت، توسط حکمرانان ق

قلمرو مکانی نوشتار حاضر، ایالت کرمان در دورة 

قاجار است که عالوه بر شهر کرمان و شهرها و 

 شد.های تابعة آن، شاملِ بلوچستان هم میقصبه

مرور ادبیات پژوهشیِ تحوالت کرمان در عصر 

دهد که حملة آقا محمدخان قاجار به قاجار نشان می

سیاسی و نظامی این  کرمان، بیش از سایر موضوعاتِ

ایالت در عصر قاجار مورد توجه محققان قرار گرفته 

های است و مسئلة چگونگیِ ادارة سیاسی، شورش

محلی و چگونگی برقراری امنیت در کرمان عصر 

قاجار، از ابتدا تا مشروطیت، چندان مورد عنایتِ 

محققان قرار نگرفته است؛ موضوعی مغفول، که 

 دان بپردازد.کوشد بمقالة حاضر می

 . فتح کرمان به دست آقا محمدخان قاجار2

ـ از سوی  ـ از اهالی کرمان خانقلیمرتضی

آقامحمدخان و با تأیید مال عبداهلل، امام جمعة کرمان، 

بر حکومت این شهر گماشته شد، اما در سال 

خان زند در برابر ق، با استیصال لطفعلی2111

ان، حاکم آقامحمدخان و روی آوردن وی به کرم

ای از افغانان بم و سیستان کرمان او را پناه داد و عده

بدین (. 122و  122)همان، ص به خان زند پیوستند 

خان را بار دیگر سان آقا محمدخان شاهزاده فتحعلی

برای انتظام امور کرمان بدان سو فرستاد و خود با 

لشگری دیگر حرکت کرد. آقا محمدخان ابتدا 

شهربابک و سپس نرماشیر را به تصرف در آورد و 

بعد کرمان را محاصره کرد. با شکست چند دسته از 

خان، به محمدخان از قوای آقانیروهای لطفعلی

ی قلعه هادروازهدستور خان زند و به منظور مقاومت 

بسته شد، آقا محمدخان نیز با به کارگیری ده هزار 

بنا و کارگر در برابر هر برج قلعه، برجی ساخت و 

ها خندق کنده شد. پس از پنج ماه ستیز میان برج

طرفین و فرا رسیدن زمستان، قحطی بر کرمان حاکم 

مردم آن چنان سخت شد که نه هزار  شد، زندگی بر

تن شهر را ترک کردند. بدین ترتیب خان قاجار 

دستور حمله به قلعه را صادر کرد و پس از ستیزی 

خان از حصار بیرون آمد و به سوی سخت، لطفعلی

بم گریخت، مردم سیستان با مشاهدة این وضعیت 

خان را زخمی کردند و خان زند اسب لطفعلی

ه دستور آقا محمدخان چشمان دستگیر شد و ب

 اشروانهخان را میل کشیدند و به تهران لطفعلی

؛ حسینی 21، 21: ص 2722الملک سپهر،  )لسانساختند 

خان مدتی در زاویة لطفعلی(. 251: ص 2722فسائی، 

کالهاویه زندگی کرد و سپس به دست میرزا 

خان دولوی قاجار به قتل رسید و در امامزاده محمد
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؛  252: ص 2722)وزیری، خاک سپرده شد  زید به

 (.2215: ص 2722السلطنه، اعتماد

که معروف است، در جریان شکست خان زند چنان

های سختی به مردم و شهر کرمان وارد شد. آسیب

حضرت آقا : »سدینویم، در این باره گشاگیتیمؤلف 

خان تمامی سپاه را از خرد و بزرگ و تاجیک محمد

و ترک به نهب و اسر شهر کرمان رخصت داد. 

هنگامة شور محشر و آشوب فزع اکبر در میان خلق 

پدید آمده، مردان ایشان عرضة شمشیر آبدار و 

طفالن و نسوان ایشان به قید اسار گرفتار و اموال و 

درآمده... بر احدی ابقاء اسباب بسیار به حیطة یغما 

: ؟؟؛ وزیری، 2727)موسوی نامی اصفهانی، « نکردند

. سرپرسی سایکس نیز در اثر خود (222: ص 2722

در این مورد مطالبی را نگاشته است، وی ضمن 

اشاره به تجاوز لشگریان خان قاجار به زنان کرمان و 

کشته شدن بسیاری از کودکان، آورده است که به 

مدخان لشگریان موظف شدند تا بیست دستور آقامح

: 2772)سایکس، هزار جفت چشم را نیز تقدیم کنند! 

. همچنین، بنا به فرمان خان قاجار، ششصد (252ص 

خانوار از بلوکات کرمان به میاندوآب کوچانده 

خان، سیصد خانوار شدند. اما پس از مرگ آقامحمد

به دلیل عالقه و بستگی به موطنشان به کرمان 

گشتند و سایرین که در آن ملک جایگیر شده باز

 (.255: ص 2722)وزیری، بودند، باقی ماندند 

ترتیب خان قاجار، آقامحمدتقی فرزند آقا علی، بدین

ی مشهور کرمان را به حکومت گماشت و هاچهرهاز 

خود به فارس رفت. آقامحمدتقی مدت در طول 

سلطنت دو سالة آقا محمدخان بر کرمان حکومت 

شاه نیز حکومت در اوایل سلطنت فتحعلی کرد.

کرمان بر دست او و چند تن از خوانین کرمان بود 

ق 2127تا اینکه در سال  (252)همان: ص 

خان دولو به سپهداری کرمان منصوب شد حسینقلی

؛ 2221: ص 2722السلطنه، منتظم ناصری، )اعتماد

 (.  771: ص2727هدایت، 

 له در کرمانخان ظهیرالدو. حکومت ابراهیم3

خان شاه، ابراهیمق عموزادة فتحعلی2122در سال 

ظهیرالدوله به حکومت کرمان قرار گرفت. وی تا 

ق )سال وفاتش( بر کرمان و بلوچستان 2121سال 

حکومت کرد. وی در طول حاکمیتش، برای برقراری 

امنیت و آرامش و عمران و آبادی در کرمان، 

ساخت حمام های بسیاری کرد از آن جمله تالش

قیصریه و مدرسه و آب انبار و کشاورزی خود و 

خان فرزندان فرزندانش در بلوکات کرمان. ابراهیم

بسیاری داشت؛ گفته شده که تعداد پسران وی به 

: ص 2757)وزیری، است  دهیرسیمبیست و دو نفر 

شاه، پسران خود را بر خطة وی همچون فتحعلی (.55

و بدین طریق  گماشتیموسیع کرمان بلوچستان 

کرد سیاست قاجاریزاسیون مرکز را اعمال می

. در سال (221-221: ص 2721)احمدی کرمانی، 

خان، که خان غلجایی افغان، پسر اعظمق محمد2121

نیاکانش بر بم و نرماشیر حکم رانده بودند،  هامدت

در این مناطق سر به شورش برداشت و از سوی 

جار عزالدین لو به دفع خان قاحکومت مرکزی نوروز

این شورش گماشته شد و در این مأموریت موفق 

خان به سیستان و بلوچستان فرار کرد گردید و محمد

و بم و نرماشیر نیز به قلمرو حکومت کرمان ضمیمه 

، 2227: ص 2722)اعتمادالسلطنه، منتظم ناصری، شد 

 (.2527: ص 2711؛ هدایت، 2225

خان که ش عباسقلیخان، پسرپس از مرگ ابراهیم

نیابت حکومت کرمان را بر عهده داشت، بر جای 

خان، بنا بر حکم پدر قرار گرفت. وزارت عباسقلی
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خان دامغانی مفوض شد. پدر، به محمدقاسم

خان مردی بود در کسوت درویشی اما محمدقاسم

ای از خان، با عدهخشن و تند. وی در زمان ابراهیم

یان برداشته بود و پس از سیستانیان، در بم سر به طغ

خان را آنکه بر منصب وزارت قرار یافت، عباسقلی

در شورش علیه حکومت مرکزی تحریض و تحریک 

کرد. این شورشیان در ابتدا به بم حمله کرده و 

ـ  خانابوالقاسم گروسی، مالزم پسر دیگر ابراهیم

ـ را دستگیر کردند و به قتل رساندند. به  خانرستم

اوضاع کرمان آشفته شد و قبایل بلوچ به این ترتیب 

تجاوز و ویرانی دست زدند. پس از انتشار این 

وقایع، حکومت مرکزی میرزا جعفر کالئی مازندرانی 

را برای انتظام امور کرمان گسیل کرد، اما به سبب 

خان بر امور، میرزا تسلط همه جانبة محمدقاسم

ک المل)لسانجعفر کاری از پیش نبرد و بازگشت 

در این زمان (. 215، 212: ص 2722سپهر ، 

میرزا، والی سابق خراسان، که بر یزد محمدولی

، برای مطلع ساختن شاه از اوضاع کردیمحکومت 

کرمان و ضمیمة آن به یزد، به جانب تهران حرکت 

خان یزدی میرزا، عبدالرضاکرد. اما با رفتن محمّدولی

ین شهر وارد خان، بیگلربیگی سابق یزد، بدپسر تقی

میرزا را از شهر شد و خانوادة شاهزاده محمدولی

بیرون کرد و برای در دست گرفتن حاکمیت یزد 

خان، تالش کرد. با آگاهی از اوضاع یزد محمدقاسم

خان برای تسخیر این شهر، با ضمن تشویق عباسقلی

نیروهای خود به سوی یزد حرکت کردند. اما 

و  کردندیمخان خدمت هایی که به ابراهیممازندرانی

خان روی آورده بودند، اکنون به همراهی با عباسقلی

این طغیان را صالح ندانستند و در منزل رباطِ 

خان شمس، در دوازده فرسنگی یزد، از عباسقلی

خان مستأصل روی گرداندند. در این حال عباسقلی

ـ  شده و روی به فارس آورد، اما از دایی خود

ـ اعتنایی ندید و به ناچار به  فرمانفرمای فارس

آرا، رفت. در این مازندران، نزد عمویش اکرم ملک

خان نیز، ابتدا به سوی بم رفت اما زمان محمدقاسم

ها به سیستان از آنجا رانده شد؛ سپس با سیستانی

شتافت. با آگاهی از حوادث کرمان و یزد، 

میرزای شاه، نواب شاهزاده حسنعلیفتحعلی

های یزد و ه را برای سرکوبی شورشالسلطنشجاع

السلطنه، ابتدا برای سامان کرمان گسیل کرد. شجاع

السلطان را به حکومت و دادن به اوضاع یزد ظل

خان را به نیابت او گمارد؛ سپس به کرمان عبدالرضا

السلطنه برای های شجاعوارد شد. همزمان با تالش

انجام « لطف و عنف»نظم امور کرمان، که با 

ای در مردم ایجاد شد که آنها را به ، واهمهگرفتیم

سوی طغیان کشاند. این طغیان )شورش معاصر 

خان خان زند( به رهبری علی آقا، نبیرة تقیکریم

دُرانی، صورت گرفت اما به سعی و تدبیر 

محمدحسن پیشخدمت، شورشیان سرکوب شدند. با 

این همه کرمانیان بار دیگر در خانة شیخ حسن 

انی مترصّد شورش شدند که با تدبیر کرم

السلطنه، سرکردگان شورشی به قتل رسیدند و شجاع

شیخ حسن از واهمة سرانجام کار، خود را به چاه 

خان السلطنه بر محمدقاسمافکند. پس از آن، شجاع

دست یافت و چشمان او را کور کرد. 

خان از این پس تا پایان عمر در دامغان محمدقاسم

السلطنه بر حکومت سان شجاع. بدینزندگی کرد

میرزا، به کرمان دست یافت و شاهزاده عباسقلی

)هدایت، وساطت عمویش نزد شاه، بخشوده شد 

: 2722؛ احمدمیرزا قاجار، 2112-2112: ص 2711

خان نوری، ق محمدزکی2122. در سال (12 ص

السلطنه در وزیر معزول فارس، به وزارت شجاع
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. سال (272: ص 2722الملک سپهر، )لسانکرمان رسید 

السلطنه نزد شاه به شیراز آمد، شجاعبعد که فتحعلی

وی آمد و محاسبات فارس و کرمان را پرداخت کرد 

 (.2111: ص 2711)هدایت، 

 السلطنه در کرمان. مأموريت عباس میرزا نايب4

ـ حاکم  خان راوریق، با شورش شفیع2122در سال 

خان ، به تحریک عبدالرضا ـ مانیکی از بلوکات کر

السلطنه بدون دستور حکومت مرکزی، یزدی، شجاع

برای دفع شورشیان اقدام کرد و به سوی یزد روانه 

السلطان حاکم یزد بود. شد. در این زمان ظل

السلطان، برای میرزا، فرزند ظلالدولهسیف

السلطنه به یزد آمد اما بین طرفین بازگرداندن شجاع

السلطنه به مدت نه ماه یزد را گرفت. شجاعجنگ در

محاصره کرد ولی با تضعیف قوایش، رو به سوی 

خان نوری، کرمان نهاد. در مدت محاصره، محمدزکی

وزیر کرمان، بر اثر بیماری فوت کرد. پس از آن 

میرزا، از سوی شاه، مأمور انتظام السلطنه عباسنایب

از رفتن  امور خراسان و یزد و کرمان شد. وی پیش

به خراسان، ابتدا اوضاع یزد را آرام و 

میرزا را حاکم این شهر کرد. در این الملوکسیف

السلطنه، السلطنه نیز از بیم نایبزمان شجاع

ـ را به استقبال فرستاد. با  ـ فرزند خود میرزاهالکو

این همه وی از حکومت کرمان عزل و به تهران 

؛  51-221: ص 2722الملک سپهر، )لسانفرستاده شد 

: 2712میرزا، ؛ جهانگیر211: ص 2721اعتضادالسلطنه، 

میرزا )پسر میرزا، خسروپس از آن عباس (251ص 

خان گرجی )امیر توپخانه( را در خود( و یوسف

کرمان گذاشت و منشور حکومت کرمان را به نام 

السلطان( گرفت و فرمان میرزا )پسر ظلالملوکسیف

خان از کرمان به سوی ا و یوسفمیرزداد تا خسرو

، 251: ص 2722الملک سپهر، )لسانیزد حرکت کنند 

251.) 

میرزا به جانب لشکرگاه پس از آن عباس

خان شاه در اصفهان حرکت کرد. اما عبدالرضافتحعلی

یزدی از واهمة اینکه شاید شاه دستگیری او را هم از 

 خان، ازالسلطنه بخواهد، به همراهی شفیعنایب

کرمان خارج شد و در اطراف یزد سر به شورش 

خان السلطنه، یوسفبرداشت، اما به دستور نایب

خان گیالنی که با فوج گرجی از کرمان و سلیمان

، برای دفع این شورش بردیمشقاقی در یزد به سر 

اقدام کردند و در این مهم به موفقیت دست یافتند 

 (.252: 2712میرزا، )جهانگیر

میرزا، میرزا به خراسان، حسنعلیبا رفتن عباس

فرمانفرمای فارس، به دلیل رابطة دوستانة 

خان قشقائی، ایلخانی ایالت خان بن جانیمحمدعلی

میرزا، موضع خصمانة خود را نسبت فارس، با عباس

به ایلخان فارس محرز ساخت و ایلخان فارس با 

مان: )هاقوام و همراهان خود به جانب کرمان رفت 

با ورود این جمع کثیر به کرمان، بلوکات (. 221ص 

میرزا، حاکم الملوکآن دچار آشفتگی شد؛ سیف

کرمان، از این تازه واردان استقبال کرد و آنها را 

اسکان داد و با بزرگان آنها همدردی کرد. از آنجا که 

هر ساله پرداخت مبلغی از وجوهات دیوانی فارس 

انفرما برای گرفتن وجوهات بر عهدة ایالت بود، فرم

دیوانی از آنها، با پانزده هزار سپاهی، راهی کرمان 

شد. ابتدا برای رفع نقار طرفین، فرمانفرما 

الملک، نزد االسالم فارس را، با جناب قوامشیخ

ایلخان فارس فرستاد. ایلخان نیز که با وزارت 

مشیرالملک سر مخالفت داشت، شرط بازگشت خود 

سان به فرمان فرمانفرما، قرار داد. بدینرا عزل وزیر 

مشیرالملک به گرمسیرات و بنادر روانه شد. پس از 
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آن ایلخان فارس راه بازگشت در پیش گرفت، اما 

میرزا اجازة بازگشت به ایالت را نداد. الملوکسیف

از این رو، در هنگام توقف فرمانفرما در شهر بابک 

ا شکایت کردند میرزالملوکای از مردم از سیفعده

میرزا را از ارائة خدمت مردم الملوکو ممانعت سیف

میرزا محمد برادر به او اطالع دادند. بنابراین فرمانفرما

میرزا الملوکمحمدحسین وکیل را به جانب سیف

ای فرستاد، تا ضمن ابراز شکایت از رفتار او، مصالحه

الملوک به قصد صورت گیرد. در این زمان سیف

ز کرمان بیرون رفته بود ولی هنگام بازگشت، شکار ا

مردم او را به شهر راه ندادند. با تدبیر فرمانفرما، 

الملوک خان قاجار قوینلو برای بردن سیفنقیعلی

الملوک به جایی دیگر گسیل شد و در پی آن سیف

؛ حسینی  1115،  1112: ص 2711)هدایت، به یزد رفت 

 (.251-221: ص2722فسائی، 

 مت فرمانفرما در کرمانحکو 5

کرمانیان الحاح کردند که »هنگام بازگشت فرمانفرما 

بعد از شکوه ما و روانه کردن امیرزاده و رنجش 

متابعین او از اهالی کرمان و بودن ارک و شهر در 

السلطنه، ما تصرف سرباز حضرت شاهزاده نایب

)هدایت، « چگونه توانیم در کرمان زیست کنیم؟

در پی آن، فرمانفرما به  .(1112: ص 2711

خان سرتیپ قراگوزلو، برای تخلیه ارک و نقیعلی

الملوک به یزد، فرمان داد اما فرستادن خانوادة سیف

خان قراگوزلو وی بدین فرمان اعتنا نکرد و با عبداهلل

سان فرمانفرما ارک سر به طغیان برداشت. بدین

کرمان را محاصره کرد و پس از چهل روز 

الملوک به خان تسلیم شد و با خانوادة سیفنقیعلی

پس از آن، (. 222 : ص2721)اعتضادالسلطنه، یزد رفت 

خان، میرزا، ملقب به بهادرفرمانفرمای فارس هالکو

میرزا، را به حکومت السلطنه حسینعلیپسر شجاع

کرمان گذاشت و کسانی چون میرزا حسن نظام 

ی انتظام امور اصغر مالباشی را براالعلما و مال علی

)هدایت، میرزا قرار داد کرمان به همراهی با هالکو

ق بار دیگر 2121در سال (. 1121، 1111: ص 2711

)همان: السلطنه به حکومت کرمان دست یافت شجاع

وی (. 211: ص 2722الملک سپهر، ؛ لسان272ص 

شاه، برای به سلطنت همزمان با مرگ فتحعلی

ارس، به جانب شیراز رساندن برادرش فرمانفرمای ف

میرزا و حرکت کرد و دو فرزند خود، هالکو

الدوله، را به نیابت خود در کرمان باقی نهاد. او فروغ

در دوران دوم حکومت خود در کرمان با مردم مدارا 

کرد اما به سبب همراه شدن با برادر، به دستور قائم 

؛ 211-212: ص 2721)احمدی کرمانی، مقام نابینا شد 

 (.227، 221: ص 2722ی فسائی، حسین

ق، بنا 2152همزمان با سلطنت محمدشاه در سال 

، 7)ج منتظم ناصریبه روایت اعتمادالسلطنه در 

(، 15خورموجی )ص  الخبارحقایق( و 2272ص

دار شد. این آقاخان محالتی حکومت کرمان را عهده

، سال این تاریخ کرماندر حالی است که وزیری، در 

شاه انتصاب را برابر با سال آخر سلطنت فتحعلی

(. 222: ص 2757)وزیری، ق( قید کرده است 2151)

میرزا بر این منصب قرار اما در سال بعد نواب فیروز

: ص 2722)اعتمادالسلطنه، منتظم ناصری، گرفت 

ای از پاره». وزیری دلیل این تغییر را (2272

)وزیری، ده است آقاخان ذکر کر« هایخودسری

. فیروزمیرزا در کرمان با دستگیری و (221: ص 2757

شاه تا به تنبیه کسانی که در فاصلة مرگ فتحعلی

تخت نشستن محمدشاه مصدر فساد و فتنه شده 

خواهان مشخص بودند و با رسیدگی به دولت

همچنین تبعید مال علی اکبر از علمای  شودیم
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ستور او صورت سختگیر کرمان به تهران نیز به د

 (.211-222) همان: ص گرفت 

 . آقاخان محلّاتی و حکومت کرمان6

میرزا، خانلرمیرزا، برادر محمدشاه در پس از فیروز

ق امور کرمان را در دست گرفت اما به 2155سال 

نظمی دلیل عدم اطاعت مردم کرمان از او و بی

اوضاع و همچنین مشکالت او در سرحدات سیستان 

خان قراباغی از سوی شاه فضلعلی و بلوچستان،

مأموریت کرمان یافت و اوضاع کرمان را آرام و 

)هدایت، میرزا را به تهران روانه کرد شاهزاده خانلر

(. 522: ص 2721؛ اعتضادالسلطنه،  1125: ص 2711

مقارن این احوال، آقاخان محالتی، که پس از عزل 

ما به ، به درگاه شاه آمد ابردیمدر قلعة بم به سر 

علت واهمه بر جان خود، با وساطت حاج 

میرزا آقاسی رفت و عبدالمحمد محالتی به خانة حاج

آرامش خاطر یافت و سپس رو به سوی محالت 

نهاد؛ ئ بعد با کسب اجازه از شاه عازم سفر مکه شد 

اما در راه با منشور ساختگی حکومت کرمان برای 

به خود، سر به عصیان گذاشت و فرمان کذب را 

اطالع حاج سید جواد، مجتهد کرمان، رساند و خود 

به سوی کرمان حرکت کرد. در یزد شاهزاده 

بهاءالدوله به فرمان شاه در برابر او مقاومت کرد. یک 

روز پس از رسیدن خبر فرمان حکومت کرمان به نام 

خان، عدم صحت این فرمان از تهران به اطالع آقا

به فرمان محمدشاه،  مردم کرمان رسید. در این زمان،

خان، که به خان، والی قندهار، و مهردلبرای کهندل

دربار ایران پناه آورده بودند، در شهر بابک سیورغال 

تعیین شد اما به دلیل نارضایتی مردم از آنها، در قلعه 

متحصن شدند. آقاخان با غنیمت شمردن این فضا، 

آورد عه را از چنگ افغانان در سعی بر آن نهاد که قل

خان، را برای و در این حین برادر خود، محمدباقر

جلب نظر مردم سیرجان فرستاد. با خروج 

خان قراباغی از کرمان، مقاومت فضلعلی

خان به شکست انجامید و سپس آقاخان محمدباقر

منهزم شد. آقاخان به ناچار به الر و اراضی احمدی 

خان، پس از تفوق بر سیرجان، به گریخت. فضلعلی

شهر بابک رفت و از سرداران افغان عذر خواست و 

شورشیان سیرجان و شهر بابک را تنبیه کرد. از آن 

سو، آقاخان، با تجهیز لشکر در الر و احمدی، به 

خان رودباری و اسفندقه و جیرفت رفت و سعید

ق، 2152در اوایل سال مردم گرمسیر بدو پیوستند. 

حکومت خان امیر توپخانه، از سوی حبیب اهلل

مرکزی، برای مقابله با آقاخان گسیل شد. از سوی 

خان، حاکم کرمان، برادر خود دیگر فضلعلی

خان را روانة ستیز با آقاخان کرد اما اسفندیار

خان در اثنای جنگ زخم خورد و سپس اسفندیار

کشته شد و در پی آن لشکرش هم رو به شکست 

های بعدی آقاخان برای دفع سایر نهاد. تالش

خان به جایی نرسید. آقاخان، برای نیروهای فضلعلی

-جلب کمک و همراهی بزرگان کرمان، مکتوباتی 

خان را دستگیر کنند و به نزدش فرستاد تا فضلعلی

خان و جنگ بین اهللبفرستند. با رسیدن قوای حبیب

آنها، شکست بر آقاخان افتاد و او مجبور به فرار شد. 

نتقام خون برادر، در خان، به اپس از آن فضلعلی

منزل ریگان در سرحد بلوچستان، آقاخان را شکست 

داد و آقاخان این بار به قندهار رفت و سپس به 

هندوستان گریخت و در بمبئی ساکن شد. 

خان نیز، پس از این پیروزی، به کرمان رفت فضلعلی

الملک )لسانو صورت حال را به درگاه پادشاه فرستاد 

: ص 2722السلطنه، ؛ اعتماد221-251: ص 2722سپهر، 

2221-2257.) 
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خان، پس از غلبه بر آقاخان، به سامان اهللحبیب

امور بن فهل و بلوچستان همت گماشت، در این 

خان از حکومت کرمان عزل شد و بر زمان فضلعلی

خان جوانشیر قرار گرفت. از اوّلین جای او عباسقلی

اسرای بن فهل اقدامات این حاکم جدید، بازگرداندن 

خان بزرگان بن فهل را به مساکنشان بود. عباسقلی

هم نواخت و برای برقراری امنیت بلوچستان و 

جمله اموال سرقت  های بسیاری کرد، ازکرمان تالش

و فتنة  پرداختشده در ملک حکومتش را خود 

خان مهنی را، در ده جیرفت، فرو نشاند؛ قلعة فتحعلی

با آب و آذوقه و علوفه  بم را تعمیر کرد وآن را

انباشت و چاهی را در آن حفر کرد؛ همچنین، به 

دستور وی، در اطراف کرمان دوازده هزار اصله 

درخت توت کاشته شد تا برای پرورش کرم قز و 

ص : 2722الملک سپهر، لسان)تولید ابریشم به کار آید 

خان و ق، کهندل2151در سال  (.222، 225

شاه ایران و با بدرقة شایستة خان، با اجازة مهردل

خان جوانشیر، از شهر بابک به قندهار عباسقلی

 (.2225ص : 2722السلطنه، اعتماد)بازگشتند 

خان قراباغی، برای بار ق فضلعلی2121در سال 

دوم، به حکومت کرمان رسید. او یکی از دختران 

خان ظهیرالدوله را به همسری برگزید و ابراهیم

خان، پس رمان حفر کرد. فضلعلیچندین قنات در ک

ی تجاری هاراهاز آنکه برای برقراری امنیت 

بلوچستان و یزد اقدام کرده بود و هوای حکومت 

یزد در سر داشت، خبر فوت محمدشاه را شنید و به 

خان، به سمت کرمان حرکت کرد؛ ولی پسران ابراهیم

الدوله و میرزا اسماعیل خان صارمهمراهی عبداهلل

که با حکومت او مخالف بودند فرصت را  وزیر،

خان به شهر غنیمت شمردند و از ورود فضلعلی

جلوگیری کردند و پسر او را حبس کردند و به 

خان، با نزدیک ور شدند. فضلعلیحمله اشخانه

شدن به کرمان و شنیدن این اخبار، راه تهران را در 

الدوله بر ارک شهر پیش گرفت. در این حین، صارم

خان ت یافت؛ اما از سوی دیگر بین پسران ابراهیمدس

بر سر حکومت کرمان اختالف افتاد و با 

صورت گرفت،  هایی که پس از آنبندیدسته

خان به کرمان وارد شد. این در حالی بود که فضلعلی

اشرار میرزا اسماعیل، وزیر کرمان، را پاره پاره 

 الملک از سوی مرکز برای رفع اینکردند. شهاب

قائله به کرمان آمد، اما خودش باعث اختالل بیشتر 

ق 2125در سال سان خان شد. بدینکار فضلعلی

میرزای مؤیدالدوله، از سوی مرکز، شاهزاده طهماسب

الملک سپهر، لسان)به حکومت کرمان گماشته شد 

از  فهرس التواریخهدایت در  (.151 -155ص : 2722

سخن به میان « ای دانشمندامیرزاده»او با عنوان 

میرزا در . طهماسب(225 ص: 2727هدایت، ) آوردیم

گران دست زد و کرمان ابتدا به سرکوب اغتشاش

کشندگان وزیر را، که چهار نفر اسد نام بودند، به 

-قتل رساند و نظم و آرامش را به شهر بازگرداند. راه

های تجاری امن شد و مردم آسوده خاطر شدند 

ق، 2122. در سال (111: ص 2722)وزیری، 

میرزا برای نظم اوضاع گرمسیر و بمپور طهماسب

خان بلوچستان سپاهی را به سرکردگی عبداهلل

الدوله فرستاد و وی در این امر موفق شد صارم

ق 2122در سال (. 2221ص : 2722الملک سپهر، لسان)

خان بلوچ، از سرکردگان طایفة بلوچ، با الدینسیف

ظهار اطاعت به نزد مؤیدالدوله طایفة خود برای ا

در همین (. 2221: ص 2722)اعتمادالسلطنه، آمدند 

سال، از سوی ناصرالدین شاه، برای مردم کرمان 

هزار تومان نقد و سه هزار خروار جنس از شش

 (. 2211)همان: ص مالیات تخفیف در نظر گرفته شد 
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میرزا از حکومـت  ق طهماسب2121سرانجام در سال 

خان سـردار  شد و به جای او محمدحسن کرمان عزل

منصوب شد. او به مدت سه سـال بـر کرمـان حکـم     

خان ق از دنیا رفت. محمدحسن2122راند و در سال 

بـود )احمـدی   « طمـع و دادرس اعتنا، بیبی»حاکمی 

خـان، در طـول   (. محمدحسن111، 111کرمانی، ص 

دوران حکومــت خــود، چنــد بــار بــرای دفــع خطــر 

الملک )لسانکرد و در این امر موفق شد ها اقدام بلوچ

: 2722؛ حسـینی فسـائی،   2177، 2111ص : 2722سپهر، 

ق 2121در سـال  (. 1251: ص 2711؛ هدایت،  117ص 

خـان، شـورش مـردم قلعـة     نیز، به فرمان محمدحسن

ـــ توســط  ی گرمســیرات کرمــانهــاقلعــهـــ از  کهیــز

خـــان درآمـــد خـــان عـــرب و امـــامقلیرضـــاقلی

ــلطن ــری، ج )اعتمادالس ــتظم ناص (. 2251، ص 7ه، من

: ص 2722)خورمــوجی، ق 2121خورمــوجی ســال  

ق را 2122الملک سپهر سـال  و محمدتقی لسان (221

خـان سـپهدار بـر حکومـت     حسینسال انتصاب غالم

. سپهر از او بـه عنـوان شخصـیتی    اندکردهکرمان ذکر 

الملـک  )لسـان یاد کـرده اسـت   « کارآزموده و مجرب»

وی سه سال بر این منصـب  (؛ 2121: ص 2722سپهر، 

ــود  ــری، ب ــرزا ( و 117: ص 2722)وزی وزارت او را می

محمد مستوفی بر عهده داشت. ریاست قشون نیز در 

خـان سـرتیپ بـود. در ایـن زمـان      زمان او با امامعلی

خان نـوری، کـه در   خان، پسر فتحعلیمحمداسماعیل

خان در کرمان اقامت داشـت،  زمان حکومت فضلعلی

های بعضی از دولتیان، بـه اصـفهان   دلیل بدخواهی به

رانده و سپس به تهران خوانده شد و حکومت کرمان 

سـان سـپهدار از مسـند خـود عـزل      را یافت و بـدین 

ــد  ــانی،  گردی ــدی کرم در (. 121، 122: ص 2721)احم

بحبوحة جنـگ ایـران و انگلـیس در خلـیج فـارس،      

 علمای کرمان آقا سید جواد مجتهد و حـاجی محمـد  

ای هـم در بـاب جهـاد نوشـت و     خان که رسالهکریم

مالمحمّد مجتهد و آقا محمدکاظم مجتهـد، همچـون   

شــاه اجــازة دیگــر علمــا و مجتهــدان، از ناصــرالدین

: 2722الملک سپهر، )لسانصدور فتوای جهاد خواستند 

میــرزا، فرزنــد ق کیــومرث2125در ســال (. 2212ص 

لسلطنه حکومـت  امیرزا نایبمیرزا، پسر عباسقهرمان

کرمـــان را در دســـت گرفـــت و وزارت او بـــه    

:  2722السـلطنه،  )اعتمادخان واگذار شد محمداسماعیل

 (.2151ص 

خان نوری اسفندياری حکومت محمّداسماعیل. 7

 در کرمان

میرزا، با وجود جوانی، در آبادانی و کیومرث

پروری از چیزی فروگذار نکرد و به سبب این مردم

شاه ملقب به ، از سوی ناصرالدینمنش و عملکرد

(. 151: ص 2722)خورموجی، عمیدالدوله شد 

خان، وزیر او، نیز ابتدا لقب محمداسماعیل

های بعد، لقب جناب و در سالو الملکی وکیل

، 2751ص : 2722)اعتمادالسلطنه، سرداری یافت 

وزیری بدین نکته اشاره کرده است که (. 2212، 2222

خان رسم با میرزا محمداسماعیل اسم با شاهزاده و»

و این نشان از این ( 112: ص 2722)وزیری، « بود

معنی دارد که خود شاهزاده در امر آبادانی و بهبود 

وضعیت کرمان نقش عملی نداشته است. با بروز 

قحطی در کرمان و پناه آوردن مردم به درگاه شاهزاده 

و دلداری آنها توسط شاهزاده و عدم رسیدگی به 

ال مردم موجبات برکناری شاهزاده از حکومت ح

پس از او،  (.112)همان: ص فراهم آمد 

خان وزیر بر کرمان گماشته شد. محمداسماعیل

شک یکی از عوامل انتخاب او برای حکومت بی

کرمان، رسیدگی به وضعیت عمران و آبادی کرمان 
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به اقدامات  مرآةالبلدانالسلطنه در بوده است. اعتماد

خان در کرمان از جمله عمرانی محمداسماعیل

ها، تعمیر کاروانسرا و ساخت بازاری ساخت حمام

، حفر قنات و شودیمخان متصل که به بازار گنجعلی

های موات و ساختن عمارتی نو در باغ احیای زمین

، 2211)همان: ص نظر کرمان، اشاره کرده است 

واشیر را تعمیر و او ارگ گ (.2522، 2212، 2222

دروازة ناصری را باز کرد و دروازة وکیل را در 

(. 155، 152: ص 2721)احمدی کرمانی، کرمان ساخت 

خان مستوفی در سفرنامة الملک غالمحسینافضل

خان خود به ساخت کاروانسرا توسط محمداسماعیل

الملک اشاره کرده و یادآور شده که این وکیل

میرزا محمدابراهیم حاجی کاروانسرا به هزینة شخصی

کرمانی ساخته شده است. وی دربارة ارتباط 

میرزا محمدابراهیم توضیحاتی الملک و حاجیوکیل

 (. 222، 225 : 2722الملک، افضل)نیز آورده است 

ق از 2112الملک در سال خان وکیلمحمداسماعیل

( و 2111: 2722السلطنه، )اعتماددنیا رفت 

خان به حکمرانی کرمان نالملک حاجی حسیشهاب

منصوب شد. پس از یکسال، بنا به درخواست خود، 

در زمان او . (121: 2757)وزیری، به تهران رفت 

مسجد ملک، از بناهای قاورد سلجوقی، مرمت شد 

ق، با 2112در سال  (.2112ص : 2722السلطنه، )اعتماد

الملک، خان وکیلتوجه به خدمات محمداسماعیل

خان، با لقب پدر، به حکومت یقلپسرش مرتضی

. وی نُه سال بر مسند (2112)همان: کرمان رسید 

حکومت کرمان بود و در دوران حکومت خود به 

درجة سرتیپی و نشان شیر و خورشید مفتخر شد 

و نیز برای نظم امور بلوچستان  ( 2125)همان: 

اقداماتی انجام داد، از جمله قلعة کوهک را، که تا 

حت سلطة حکومت قاجاریه نبود، به پیش از این ت

میرزا تصرف درآورد. او با دختر شاهزاده فیروز

اش، فرمانفرما ازدواج کرد و در سال آخر حکمرانی

به علت گرانی و کمبود غله، شورشی به رهبری 

محمد نامی، از اهالی کرمان، بر پا شد و تا جایی علی

 الملک به تهران احضار شد و بهپیش رفت که وکیل

الملک به خان شهابجای او حاجی غالمرضا

حکومت کرمان رسید. او نیز در فرونشاندن این 

شورش کاری از پیش نبرد و حتی کالنتر کرمان، 

)وزیری، ها به قتل رسید خان، در درگیرییحیی

مردم کرمان، برای رساندن (. 127،  121، 1: ص2757

صدای اعتراض خود از طریق تلگراف به مرکز، به 

الملک برای رضایت شیراز آمدند؛ در پی آن شهاب

خاطر اهالی و همدردی با آنها میرزا عیسی پسر 

نویسان )گزارش خفیهکالنتر را به شیراز فرستاد 

ق، 2711-2112انگلیس در والیات جنوبی ایران، از 

الدوله فرمانفرما سان نصرت. بدین(215: ص 2722

میرزا برای رفع آشوب، بر حکومت کرمان قرار فیروز

گرفت و شورشیان را سرکوب کرد و آرامش را به 

کرمان بازگرداند. فرمانفرما، پس از یکسال و نیم، 

میرزای حسب درخواست شاهزاده سلطان حمید بر

ناصرالدوله، حکومت کرمان را بدو واگذار کرد 

ناصرالدوله، از سال  ( و125 -127: ص 2757ری، )وزی

ق، به مدت یازده سال در کرمان حکم 2721تا  2111

راند. وزارت و استیفای او با میرزا سید کاظم بود. 

ناصرالدوله، عالوه بر خصوصیاتی چون خط خوب 

جهت گاه بیو شجاعت، حاالت غریبی داشت و گه

 ردکیمت گناهی را مجازابخشید و بیمجرمی را می

های بر گزارش . بنا(721 : ص2721)احمدی کرمانی، 

ق،  شورشی در 2712نویسان انگلیس، در سال خفیه

)گزارش کرمان علیه ناصرالدوله صورت گرفت 

: 2722نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران، خفیه
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تا 2111های های مابین سالگزارش (.717ص

شیراز و کوچ و ق بیانگر ناامنی راه کرمان ـ 2711

فشار ایالت عرب و بهارلو فارس بر کرمان است 

این ( و 212، 727، 725، 212، 22، 75)همان: ص 

هایی است که در منطقة کرمان نظمینشانگر بی

گریبان حکومت ناکارآمد قاجاریه را گرفت. 

فوت کرد. از او در کرمان  2711ناصرالدوله در سال 

و باغ شاه هرمز بناهایی چون عمارت باغ ناصریه 

زرند و باغ حمیدآباد در ماهان که ناتمامی آن 

)احمدی کرمانی، معروف است، باقی مانده است 

میرزا ق عبدالحسین2711در سال (. 717: ص2721

نصرةالدوله حاکم کرمان شد و به اصالح امور کرمان 

و وضعیت معیشتی مردم پرداخت. همچنین عالقة 

او لشکر کرمان را به  وی به امور نظامی باعث شد که

صورتی مدرن نظم دهد. راندن ایالت عرب و 

بهارلوی فارس و بلوچه از خاک کرمان از دیگر 

در  (.115-117: ص 2757)وزیری،  اقدامات اوست

دیوان به خان صاحبق میرزا فتحعلی2722سال 

الممالک )صدیقمیرزا گماشته شد جای عبدالحسین

تمامی امور را به معتمد او (. 115: ص2722شیبانی، 

خان واگذاشت، اما به دلیل دیوان میرزا حسین

-اختالفات مالی، کرمان بین این دو حکومت صاحب

:  2721)احمدی کرمانی، دیوان بیش از یکسال بپائید 

فرمانفرما ساالر لشکر در سال (. 771، 711ص

ق برای حکمرانی کرمان در نظر گرفته شد و 2721

به عنوان نائب خود در کرمان الملک را او بهجت

 (.711: ص 2722الممالک شیبانی، )صدیقانتخاب کرد 

یی هایخودسرشاه، اغتشاشات و با مرگ ناصرالدین

؛ از جمله آنکه شدجای کشور مشاهده در جای

باطناً در »و  دمآدیوان کرمان به اصفهان صاحب

السلطان به تدارک بند و بست با حضرت واال ظل

)گزارش « فارس هستند تا چه شودجهت حکومت 

: ص 2722نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران، خفیه

ق فرمانفرما به تهران خوانده شد 2722. در سال (711

الملک، مستقالً، بر کرمان باقی ماند و بهجت

الملک در کار بهجت (.21: ص 2722الملک، )افضل

د. های بسیاری کرتجارت قالی کرمان و کتیرا تالش

ای در کرمان رخ داد که به خراب در زمان او زلزله

شدن گنبد سبز و ساختمان باغ ناصریه و صدمه به 

: 2712المورخین، )ملکبرخی از بناهای دولتی انجامید 

ق از 2725الملک سرانجام در سال . بهجت(11ص

الدوله حکومت کرمان کنار رفت و آصف

خان شاهسون بر جای او نشست. غالمرضا

الدوله از همان ابتدای حکومت خود مردم فآص

کرمان را تحت فشار مالیاتی قرار داد تا جایی که 

مردم برای تهیة مالیات مجبور به فروش دختران خود 

به قیمت دو تومان شدند. عالوه بر این، داماد 

ای فرو گذار نکرد الدوله نیز از هیچ تعدیآصف

طر ق نیز هنوز خ2722. در سال (211)همان: ص

الدوله ها وجود داشت و آصفتجاوزات بلوچ

الملک را برای دفع خطر آنها خان سطوتهاشم

در محرم سال (. 715)همان: ص گسیل داشت 

اساس تعدیات مضاعف مالیاتی که به  ق، بر2722

، مظفرالدین شاه شدیمزرتشتیان کرمان وارد 

با مسلمانان، در  آنهادستوری را مبنی بر یکسان بودن 

لة مالیاتی و عدم حق تجاوز به زرتشتیان صادر مسئ

شاه، طبق پس از آن، مظفرالدین(. 212 )همان: صکرد 

پیشنهاد درباریان، عملکرد یازده نفر از رجال را برای 

کدام را انتخاب حکومت کرمان بررسی کرد اما هیچ

نکرد و از واهمة نرسیدن مالیات کرمان، سعی بر آن 

کرمان را به امیرنظام  داشت که تا نوروز حکومت

سان در همین سال . بدین(221)همان: ص محول کند 
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خان امیرنظام گروسی، علیحکومت کرمان به حسن

الملک، )افضلپیشکار سابق آذربایجان واگذار شد 

او مردی ادیب و کاردان و  (.221: ص2722

 دانستیمبود و زبان فرانسه « القلبقوی»

. حکومت وی چندی (222: ص2712المورخین، )ملک

الملک امیر تومان نپایید و پس از مرگش، حسام

در (و 271: ص2721)ریاضی هروی، حاکم کرمان شد 

ماه صفر همین سال، علیرغم رضایت مردم کرمان، از 

: ص 2712المورخین، )ملکحکمرانی کنار زده شد 

بر حسب خواست مظفرالدین شاه میرزا ( و 122

محمدخان عالءالملک که مدتی سفیر کبیر ایران در 

عثمانی بود، به ایالت کرمان و بلوچستان منصوب 

. نیابت او (721: ص 2722الممالک شیبانی، )صدیقشد 

با سعیدالسلطنه امیر تومان، پسر نظام العلمای 

ورخین، الم)ملکبود  اشبرادرزادهطباطبایی تبریزی، 

وی امور کرمان را به خوبی پیش (. 521 : ص2712

. وزارت او با دبیرالسلطنه بود و (512)همان: ص برد 

السلطنه. در زمان او سیرجان سرکردگی لشکر با عدل

مورد تاخت فارسیان قرار گرفت و عالءالملک 

توانست بر این مسئله فائق آید. سرانجام در سال 

کرمان عزل شد ق عالءالملک از حکومت 2711

. پس از او (725-722: ص 2721)احمدی کرمانی، 

شاهزاده ظفرالسلطنه بر مسند حاکمیت کرمان قرار 

نیابت  (.712: ص 2722الممالک شیبانی، )صدیقگرفت 

او را فریدالسلطنه بر عهده داشت. اما پس از چندی 

خان، پسر وی بر کنار و ناصرلشکر محمد صادق

جای او منصوب شد.  خان، برمیرزا محمدعلی

ناصرلشکر فشارهای زیادی را بر مردم وارد کرد و از 

)احمدی کرمانی، کار برکنار شد و به مجازات رسید 

ظفرالسلطنه به علت چوب زدن (. 722، 71: ص 2721

مالیی در کرمان )در این باره در سطور بعد 

توضیحات بیشتری خواهد آمد( و اعتراض مردم 

شد. حکومت مرکزی نیز او را  مجبور به فرار از شهر

الملک همدانی را به جای او عزل کرد و حسام

گماشت. مردم از او بسیار خشنود بودند 

. بنا به نوشتة (122: ص2712المورخین، )ملک

، 211)همان: ص ق 2711المورخین در سال ملک

قعدة و براساس گزارش احمدی کرمانی در ذی (217

الدوله علی رکن شاهزاده( 722)همان: ص ق 2712

میرزا به حکومت کرمان منصوب شد. اما مادة نقی

الدوله امیراالمرا، پسر فساده در زمان او پیشکار رکن

مرحوم حاجی محمدخان امیراالمرای شیخی کرمان 

بود که به اختالفات مذهبی )شیعیان و شیخیان( دامن 

الدوله در بحبوحة کار صدمة مالی دید و زد و رکن

ز قدرت کنار زده شد. به گفتة باالخره ا

اجزای حکومت دخل کردند و »المورخین ملک

. سپس بار (122، ص1)همان: ج« بدنامی را او کشید

 (115)همان: صدیگر ظفرالسلطنه سردار قرار گرفت 

ق مردم بر او شوریدند و 2717اما در ماه رمضان 

حتی بر آن بودند که او را به قتل برسانند و در پی 

)همان: ث او وادار به خروج از شهر شد این حواد

ها در بم کرمان . در همین سال انگلیسی(122ص

. بر (212)همان: صخانه احداث کردند قونسول

های اساس رسالة کاتب کرمانی وقایع ما بین سال

ق در کرمان از وقایعی است که 2717تا 2711

خیزش جنبش مشروطه را تسریع کرد. کشته شدن 

رمانی، مسئلة شیخیه و باالسریه میرزا آقاخان ک

)متشرعان(، چوب خوردن حاج میرزا محمدرضا 

)احمدی کرمانی، گونه وقایع است اهلل از اینآیت

: ص 2755؛ باستانی پاریزی،  727، 721 : ص2721

215) . 

احمد کسروی در ضمن حوادث منجر به جنبش 
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مشروطه، به اوضاع کرمان، از جمله اختالفات و 

شیخیان و باالسریان پرداخته است. این های درگیری

اختالفات مربوط به زمان حکمرانی شاهزاده 

الدوله، یکی از الدوله است. بنا به دستور رکنرکن

شیوخ شیعه به نام شیخ برینی در منابر از شیخیان 

الدوله بدگویی کرد و عامل تحریک شیعیان شد. رکن

مردم شیخ را از کرمان بیرون راند اما با اعتراض 

مجبور به بازگرداندن او شد. با ورود محمدرضا نامی 

از علمای کرمان و پیوستن او به شیخ برینی، اوضاع 

تر شد. در این زمان مظفرالدین شاه در اروپا به وخیم

میرزا ولیعهد ، بنابراین محمدعلیبردیمسر 

الدوله را از حکومت کرمان عزل کرد و شاهزاده رکن

السلطنه و داد. اما با ورود ظفر ظفرالسلطنه را قرار

اقدام او برای دستگیری حاجی میرزا محمدرضا 

مجتهد و چوب زدن به وی اسباب برکناری زود 

 (.52، 57، 51: ص 2752)کسروی، هنگامش فراهم شد 
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های ناشی از حملة آقا محمدخان به کرمان آسیب

موجب شد که جنوبِ شرقِ ایران، در آغاز حکومتِ 

شاه قاجار، با بحرانِ گستردة امنیتی مواجه فتحعلی

های جدی در شود. این بحران سبب بروز نگرانی

ها، بخشیدنِ دولت مرکزی شد و پیامد آن نگرانی

سازی کرمان و مالیات کرمان، ارسال مبالغی برای باز

ای چون رتبههمچنین انتصابِ شاهزادگان عالی

خان ظهیرالدوله بود. این روند، با فراز و ابراهیم

هایی در سرتاسرِ دورة قاجار تداوم یافت. در نشیب

خان بین حکمرانان کرمان در عصر قاجار، ابراهیم

خان نوری میرزا و محمداسماعیلظهیرالدوله، فیروز

های محلی و شورش حراناسفندیاری با ب

ای مواجه شدند. همین امر، موجب های فرقهدرگیری

شد که نیروی عمدة قاجارها در کرمان معطوف به 

رغم این مسئله، به ها شود. علیسرکوب این شورش

های محلی برای برقراری موازاتِ سرکوب شورش

های امنیت، بازسازی شهری همچنان در اولویت

ر داشت. حکمرانان قاجاری در حکمرانان مذکور قرا

کرمان، در طولِ بیش از یک قرن، تاوانِ پنج روزِ 

باری را دادند که آقا محمدخان در طلوع مصیبت

 قاجاریه بر این شهر تحمیل کرده بود.
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