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کوتاه زمانی پس از تشکیل مجلس شورای ملی، مشکالت متعددی در 

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وقوع پیوست. این عرصه

های مختلف به همراه داشت که از آن جمله ناامنی را در حوزهمشکالت، 

های محلی در نقاط مختلف کشور اشاره ها و شورشتوان به ناآرامیمی

کرد. به سبب خالء قدرت و تحت تأثیر عوامل دیگر، ناامنی در مسیرهای 

ارتباطی شهرهای مختلف و اطراف آنها شکل گرفت که اصفهان نیز از 

ها و غارتگری اشرار در مسیرهای مواصالتی و ا نبود. دزدیاین امر مستثن

حومة شهر، این ناحیه را به یکی از مناطق ناامن مرکزی تبدیل کرد. 

ها و شورش وی از رضاخان جوزدانی یکی از این اشرار بود که فعالیت

م( ادامه داشت. اینکه چه عواملی 9191-9199ق ) 9221تا  9231سال 

جوزدانی شد؟ عملکرد او چگونه باعث ناامنی باعث شرارت رضاخان 

های او توان او را یاغی و بر فعالیتپیرامون اصفهان شد و اینکه چرا می

 های اصلی این پژوهش است. عنوان شورش نهاد؟ سؤال

این پژوهش ضمن پاسخگویی به سؤاالت فوق، به بررسی و تحلیل 

پردازد. به نظر میشورش و یاغیگری رضاخان جوزدانی در منطقة اصفهان 

های واگیردار، نبود حاکمی رسد عواملی چون قحطی، شیوع بیماریمی

های بیگانگان در ایران باعث رشد دزدی، غارتگری و قدرتمند و دخالت

 ها شد که رضاخان جوزدانی یکی از پیامدهای آن بود. یاغیگری
 

 روطه.رضاخان جوزدانی، غارتگری، ناامنی، اصفهان، مش :هاواژهکلید

 

Shortly after the formation of the National 

Assembly, many problems occurd in the social, 

political and economic sheres. These problems 

brought in security in different areas, including 

local unrest and riots in different parts of the 

country. Due to the vacuum of power and under the 

influence of other factors, incesrity was created in 

the communication paths of different cities and their 

surroundings, which was not excluded by Isfahan. 

Robbery and predatory plunderings in the urban and 

suburban routes transformed the area into one of the 

centeral insecure areas. Reza Khan Jozdani was one 

of those rebels whose activities and revolt continued 

from 1329-1337 AH/1911-1919 AD. What caused 

Reza Khan Jozdani’s viciousness? How did his 

performance caused insecurity around Isfahan, and 

why can he be considered as a rebel and his 

activities as rebellion? are the main questions of this 

research. 

The present study, in addition to answering 

the above questions, investinges and analyzez the 

rebellion of Reza khan Jozdani in Isfahan. It 

seems that factors such as famine, the prevalence 

of contagious diseases, the lack of powerful ruler 

and the interference of foreigners in Iran have led 

to the growth of robbery looting, and rumors that 

Reza Khan Jozdani was one its products. 
 

Keywords: Reza Khan Jozdani, plundering, 

insecurity, constitutionalism. 
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 مقدمه. 1

در دو دهه، از پیروزی مشروطیت تا آغاز پادشاهی 

رضاخان، مسائل و حوادث بسیاری به وقوع پیوست. 

م، به توپ بستن مجلس و استبداد 9191قرارداد 

صغیر، فتح تهران و تشکیل مجلس دوم، اولتیماتوم 

ها و تعطیلی این مجلس، جنگ اول جهانی و روس

ها و بیماریاشغال ایران، بروز قحطی در ایران، شیوع 

ومیرهای گسترده، ناتوانی حاکمان در ادارة امور مرگ

و همچنین شیوع یاغیگری و غارتگری در مناطق 

مختلف کشور حتی در مناطق مرکزی مانند اصفهان، 

 هایی از این مسائل مهم بود. نمونه

در اواخر دورة قاجاریه که ایران در اوج 

ت، های سیاسی و اقتصادی قرار داشنابسامانی

هایی در اصفهان رخ داد که معموالً از آن با شورش

ها که شود. این شورشبرده می نام« یاغیگری»عنوان 

 اًبررسی است، اکثرهای محلی قابل در قالب شورش

در آغاز با یك انگیزة شخصی شکل گرفت و بعداً 

تری پیدا نمود و طیف وسیعی و اجتماعی ترجنبة عام

 را به خود مشغول کرد.

های پیروزی یاغیان در اصفهان، در فاصلة سال

مشروطه تا آغاز پادشاهی رضاشاه، در دو منطقه 

حضور داشتند؛ گروهی به سرکردگی نایب حسین و 

خان کاشی در کاشان و مناطق شمالی اصفهان ماشااهلل

و گروهی دیگر تحت رهبری رضاجوزدانی و 

خان چرمهینی در مناطق غربی و جنوبی جعفرقلی

فهان. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی اص

ها و شورش رضاخان جوزدانی گیری یاغیگریشکل

و بررسی عملکرد او است. اینکه رضا جوزدانی و 

یارانش تحت تأثیر چه عواملی به غارتگری و 

یاغیگری در اصفهان پرداختند و عملکرد او چه 

تأثیری بر ناامنی در اصفهان داشت، در این پژوهش 

دهد او شود. بررسی موضوع نشان میبررسی می

واسطة حضور بیگانگان در تحت تأثیر شرایطی که به

ها دست به شده بود و ناکارآمدی دولت ایران ایجاد

 این اقدام زده است. 

از این، پژوهشگرانی چند به موضوع ناامنی پیش 

اند. این دورة تاریخی در اطراف اصفهان توجه کرده

ین میرجعفری، در مقالة سید محمود سادات و حس

)مجلة «  علل و عوامل بروز و ادامة طغیان نایبیان»

ها در کاشان و مناطق  به ناامنی  (،9231، گنجینه اسناد

اند اما متعرض شورش شمالی اصفهان پرداخته

اند. عبدالمهدی رجائی و رضاخان جوزدانی نشده

های وضعیت امنیت راه»مقالة نورائی، در مرتضی 

-9231های پس از مشروطه در سال اصفهان

، جستارهای تاریخی)مجلة « م9191-9191ق/ 9223

های اصفهان را طور مشخص وضعیت راهبه(، 2932

های پس از مشروطه بررسی کرده و او نیز در سال

رغم پرداختن به عوامل ایجاد ناامنی در این دوره، به

طور مشخص به چرایی و چگونگی شورش به

 رضاخان جوزدانی نپرداخته است. 

این پژوهش به شیوة مطالعة تاریخی و اسنادی و 

مطالعة میدانی و مصاحبه با افراد نیز با استفاده از 

 آگاه محلی از این موضوع صورت پذیرفته است. 
 

 های آن. یاغی، یاغیگری و ویژگی2

یاغی، در لغت به معنای نافرمان، سرکش و اهل 

طغیان؛ و یاغیگری، به معنای نافرمانی و سرکشی 

(. در 39101/ 91: 9212آمده است )دهخدا، 

گریزان روستایی انوناصطالح اجتماعی، یاغیان، ق

حساب هستند که ارباب و دولت، آنان را مجرم به

آورد ولی در درون جامعة روستایی، مردم آنها را می

خواه گیر، مبارز عدالتعنوان قهرمان، پهلوان، انتقامبه
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و حتی رهبر آزادی، شایستة ستایش، یاری و 

شناسند. این یاغیان در خاک یا زادگاه پشتیبانی می

و یا حتی در خاک دیگران، خرمن دهقانان را  خود

ربایند، بلکه چشم به دنبال مال و خرمن ارباب نمی

 (. 93: 9219دارند )هابس باوم، 

در هنگام فقر یا بحران اقتصادی گرایش به 

شود. عوامل دیگری همچون یاغیگری شایع می

جنگ، تسلط بیگانگان بر کشور، آشفتگی سیاسی، 

پاشیدگی شیرازه مملکت نیز حکومت ضعیف و ازهم

در افزایش میل به یاغیگری مؤثر بود. یاغیان کسانی 

هستند که خود را از جریان عادی زندگی خود جدا 

آورند. گریزی و تبهکاری روی میکنند و به قانونمی

های بحران و تشنج آنان عموماً چیزی جز نشانه

ـ مانند قحطی، بیماری واگیر، جنگ یا  جامعة خود

ـ نیستند،  پاشدچیز دیگری که جامعه را از هم می هر

ای برای جامعة خود، برنامهخودیبنابراین یاغیگری به

دهقانی نیست، بلکه نوعی خودیاری برای گریز از 

 (. 31-32: 9219آن شرایط خاص است )هابس باوم، 

 

 . معنای لغوی و اصطالحی شورش 3

شورش، در لغت به معنای آشفتگی، پریشانی، 

آمیختگی، عصیان، آشوب، هیجان، غوغا کردن درهم

؛ عمید، 3931/ 3: 9219و تالطم است )معین، 

 (.1190/ 0: 9239؛ انوری، 391: 9211

آید. می  Insurgencyشورش از عنوان التین 

، به معنای رستاخیز یا  Surgereاین واژه مشتق از 

بپاخاستن و نیز به معنای کسی است که به شورش 

(. شورش، در اصطالح 219تا: د )الیوت، بیخیزبرمی

به معنای قیام و طغیان برضد یك سازمان متشکل 

)مثل حکومت( است که به حد جنگ منظم نرسیده 

عنوان جنگ داخلی شناخته نشده است. همچنین و به

به معنای یك قیام ناموفق در برابر قدرت حاکمه 

رود که از وسعت کمی برخوردار است کار میبه

 (.239: 9232قابخشی، )آ

در شورش، هدف تخریب و بازسازی ساخت 

سیاسی و اجتماعی نیست. شورش، تأثیر غیرمستقیم 

گذارد و اساساً به بر نهادهای سیاسی و اجتماعی می

آمیز نسبت به وضعیت معنی اعتراض خشونت

موجود است. علت این اعتراض ممکن است اوضاع 

. اعتراض بد اقتصادی و خودکامگی سیاسی باشد

شورشگران عموماً شخصی است و شورشگران با 

موضوعات انتزاعی )مانند دولت( یا اشخاص دور از 

وبیش مهم های کمدسترس مانند )پادشاه( و یا گروه

)مانند طبقه( سروکار ندارند. بنابراین آنها در پی 

تغییر بافت اجتماعی و ایجاد ساختی جدید نیستند و 

(. در 90: 9211د )بشیریه، طرحی برای آینده ندارن

دست تمام ها احتمال اینکه از حمایتِ یكشورش

جمعیت برخوردار باشند، وجود ندارد. همچنین 

رود که آنها منطقة جغرافیایی مشخصی احتمال نمی

عنوان داشته باشند که بدون مزاحمت دیگران، به

کار پایگاهی برای تعمیم سربازان و گردآوری لوازم به

 (. 3: 9211یریه، برند )بش

های تاریخ معاصر ایران یکی از ویژگی

های اجتماعی متعددی است که در قالب جنبش

نهضت و انقالب، قیام و اعتراض و شورش 

 گرفته است. شکل

ها از نظر هدفمندی به دو دسته تقسیم این جنبش

 شوند: می

های گریز از مرکز هوشمند و دارای . جنبش9

لکت و دولت مرکزی. هدف با قصد اصالح مم
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هایی برگزیده ها معموالً انسانسردمداران این جنبش

توانند ها به لحاظی میو نخبه بودند. این جنبش

 به خود بگیرند.« قیام»عنوان 

هدف که های گریز از مرکز کور و بی. جنبش3

« ومرج طلبیهرج»و « طلبیفرصت»عموماً جنبه 

تابیدند که نمیرا بر« قیام»ها عنوان داشتند. این جنبش

: 9219نامید )جعفری، « شورش»توان آنها را می

931 .) 
 

. اوضاع ایران پس از پیروزی مشروطه تا 4

 1211کودتای 

قاجار، یکی از  احمدشاهایران مقارن سلطنت 

اجتماعی  -ی تاریخی و سیاسیهادوره نیترپرتنش

محکوم به »ایران گویا  کهی اگونهبهخود را گذراند. 

آن را  توانستینم زیچچیهسرنوشت شوم بود و 

(. نهضت مشروطه 31: 9211)غنی، « نجات دهد

اگرچه از قدرت شاه کاست، اما در مقابل، باعث شد 

ی ایالت بر صحنه سیاسی مسلط شوند. از هاخانکه 

یکی از اهداف جنبش مشروطه  نکهیبااسوی دیگر، 

ارجیان بود اما انعقاد معاهدة جلوگیری از مداخلة خ

ی هاقدرتم و تقسیم ایران به مناطق نفوذ 9191

خارجی، استقالل ایران و اهداف مشروطه را بیشتر 

 تحلیل برد. 

همچنین، به دنبال پیروزی مشروطیت، برخی 

کار گرفته کارگزاران قبلی، مجدداً در امور اداری به

طلبانه شروع به کارشکنی شدند. این عده، فرصت

کردند. آنها دست به تحریك اشرار و تهییج یاغیان 

در مناطق مختلف زدند که نتیجة آن، ریخته شدن 

وال رعایای های زیادی در دفع شر آنها بود. امخون

ایرانی به دلیل فساد، نهب و غارت آنان به باد رفت، 

قوای دولتی در برابر آنان دچار ضعف و فتور شد 

 (.19:  9230)آبادیان، 

وجود آمد که در آن مردم از سوی دیگر فضایی به

خـود را محـق دیدنـد کـه در حاکمیـت       شیازپشیب

ای گمـان  سیاسی و امور کشـور دخالـت کننـد. عـده    

ردند که مفهوم مشروطه این است که اگر قانونی کمی

تصویب شد، مردم باید مستقیم در نحـوة اجـرای آن   

کردند که در ای دیگر نیز تصور میدخالت کنند. عده

اقتـدار حکومـت مسـتقیماً بـه دسـت      »نظام مشروطه 

ملت بوده، قدرت و عظمـت دولـت بـرخالف دوره    

یسـت و  استبدادیّه، مسـتقالنه حکمـران و فرمـانروا ن   

آحاد مـردم حـق دخالـت در مجـاری کارهـا داشـته       

اختیار نقض یا ابرام احکام، رد یا قبول تکالیف هیئت 

)روزنامة آفتـاب،  « دولت وظیفة اشخاص خواهد بود

ــفر  91 ــوء و  2: 9229ص ــرات س ــن تعبی ــة ای (. نتیج

و تغییرات ویرانگـر در   هایسردرگمخیاالت عامیانه، 

 (. 01: 9230ی، نظام مدیریتی کشور بود )رجای

از زمـان   کـه یطوربه شدیممکرر عوض  هانهیکاب

 12ش، 9311صدور فرمـان مشـروطیت تـا کودتـای     

ی ترمیمــی هــانــهیکابکابینــه )بــدون در نظــر گــرفتن 

آمدند که جز در مـواردی انـدک،    سرکارغیرمهم( بر 

ـ اکثرشان بـا   ی و سـردرگمی روزگـار را طـی    ثبـات یب

 کردند.  

رو بودنـد کـه   با موانع متعددی روبـه  هانهیکاباین 

. دخالـت  داشـت یبازمرا از انجام مسئولیت خود  آنها

، هـا وزارتخانهقوة مقننه در اجرائیات، تداخل وظایف 

ی شـدید حزبـی و جنـاحی، فروپاشـی     هـا کشمکش

و پانگرفتن تشـکیالت   هاوزارتخانهتشکیالت قدیمی 

ی مطبوعـات، گسـترش پدیـدة    ختگیافسارگسجدید، 

ی ایلــی و فشــار هــاکشــمکشکشــی و ارعــاب، آدم

برای تحقق  هادولتی انگلستان و روسیه بر هادولت

ــورآرین،   ــود )پــ ــداف خــ ( 023-020: 9230اهــ



 201 ی رضاخان جوزدانی در اطراف اصفهان    گریاغبررسی و تحلیل شورش و ی علی اکبر جعفری و همکاران:                           

 

 

 یی از این مسائل بود.هانمونه

معضل تغییر حکام بعد از اسـتبداد صـغیر حـادتر    

گردید. در چنین شرایطی بود که پس از فـتح تهـران،   

. برای روندینماز حکام  كیچیه»السلطنه گفت: عین

. استعداد نظامی هـم  باشندینمآنکه از جان خود سیر 

: 9211السـلطنه،  )عـین « که نیست با چه چیز برونـد؟ 

م 9199(. از سـوی دیگــر، در اواســط ســال  3133/ 3

ی شده بودنـد  افهیطای قومی و هاجنگایاالت دچار 

 شـد یم ترفیضع روزروزبهدولت مرکزی  جهیدرنتو 

 (.  931: 9219براهامیان، )آ

هم زمان با این مشکالت که در سیستم اداری و 

دولتی وجود داشت، ایران شاهد نفوذ گستردة 

ی خارجی در مرزهای خویش بود. از هاقدرت

م(، صفحات شمالی 9191-9199ق )9223تا 9231

ی جنوب تحت هابخشایران زیر سلطة روسیه و 

این شرایط  سیطرة انگلستان بود. دولت ایران در

و مالکان  هالهیقببسیار ضعیف شده بود و رؤسای 

بزرگ در مناطق خود قدرت را به دست گرفتند و 

(. این شرایط، 311: 9219حاکم مطلق شدند )فوران، 

زمینه را برای یاغیگری بیشتر شورشیان فراهم 

 .دکریم

مشکل دیگری که ایران در این زمان به آن گرفتار 

ی هایماریبرزاق عمومی و شد، کمبود نان و ا

در کشور بود. محتکرین فرصتی یافتند تا با  ریگهمه

انبار کردن اجناس خود، از این بازار آشفته سودهای 

ق بیماری وبا 9233کالن ببرند. همچنین در سال 

شمال کشور را فراگرفت و تا سه منزلی قزوین هم 

 سرایت کرد. 

ی احمدشاه نگذشته ذارگتاجهنوز چند روز از 

بود که جنگ اول جهانی آغاز شد. جنگ، تأثیرات 

ی هاارتشمخربی بر اقتصاد ایران برجای گذاشت؛ 

متخاصم محصوالت کشاورزی و دامی را مصادره 

کردند، شبکه آبیاری را ویران نمودند، دهقانان را 

و  داشتندوای نظامی هایگاریبی و سازجادهزور به به

ز سکنه شد. واردات بر صادرات خالی ا روستاها

پیشی گرفت و شهرهای کشور دچار تورم شد. 

سربازان خارجی، آذوقة موجود را استفاده یا در 

و دالالن و سودجویان نیز  کردندیمتوزیع آن اخالل 

. اوج مشکالت در زمستان زدندیمبه کمبودها دامن 

م بود که قحطی 9191-9193ق / 9221-9221

ی هاشهیری اعده، هاگزارشبنا بر شدیدی بروز کرد. 

و حتی در مواردی به  خوردندیمدرختان را 

ی نیز روی آوردند. آنفلوانزا و تیفوس شیوع خوارآدم

هزار نفر را به کام مرگ فرستاد.  هادهپیدا کرد و 

تجارت دچار نابسامانی شده بود و قیمت گندم در 

در  کهیدرحالتهران مدام در حال افزایش بود، 

: 9239)کدی،  دیپوسیمغالت در انبارها  جاهمه

939 .) 

ناشی از بیماری و  ریوممرگ، رقم مجموع در

گرسنگی بسیار باال بود. بنا به برآوردها، تلفات 

انسانی ناشی از قحطی بین یکصدهزار نفر تا دو 

 (.  311: 9219میلیون نفر بوده است )فوران، 

ی در این اکتهنبه  صراحتبهمقالة روزنامة پروانه 

 :کندیممورد اشاره 

خیال  افسوس، خود غلط بوده آنچه ما پنداشتیم. به»

آبادی مملکت و رفع پریشانی ما ملت، زعما 

فرستادیم، وکال گسیل داشتیم ولی ما غلط کردیم و 

خوب نکاشتیم. اینك به صدای بلند و صالی رسا 

کاری برای ما صورت گوییم ای وکالی ملت، چهمی

دادید؟ ای زعمای مملکت چه عالجی برای دردهای 

در جلو  باطنی ما نمودید؟ ای دوستان وطن چه سدی



 22های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           201

دشمنان آزادی و رقبای مملکت کشیدید؟ کدام 

مطلب مهمی را برای ما اصالح فرمودید؟ کدام بندی 

شوال  33را از پای ملت گشودید؟ )روزنامه پروانه، 

9233 :1.) 

ی هابخشدر این شرایط بود که ناامنی و راهزنی 

ی که بنا به اگونهبه. فراگرفتمتعددی از کشور را 

دولت مرکزی در بیرون از »انگلیس،  ررمختایوزگفتة 

: 9219)آبراهامیان، « پایتخت وجود خارجی نداشت

931.) 

ی جنگ هایرانگریواساس، در دورة بین  نیبر ا

م ایران شاهد 9139ش/ 9311اول جهانی تا کودتای 

ی داخلی و هاجنبشکشمکش فزایندة دولت، 

ی بیگانه بود؛ کشمکشی که بر وخامت هاقدرت

داد آن، یاغیگری و و برون افزودیملی اوضاع داخ

  بود.   شورش
 

. اوضاع اصفهان پسس از مشسروطه تسا کودتسای     4

 شورش یاغیان   سازنهیزم؛ 1211

اصفهان سومین شهری بود کـه انقـالب مشـروطه در    

آن شکل گرفت. این شهر توانست با برپـایی انجمـن   

والیتی، جنبش مشروطه را تحقق بخشد. اصفهان بـه  

ی و تحت یـك رهبـری واحـد توانسـت     دستکمدد ی

ی اوایـل مشـروطیت، بـه    هـا بینشـ مکرراً در فراز و 

 نیتـر عمـده کمك نهضت نوپای مشروطه بشـتابد و  

آن، نقشی بود که این شهر در پایان دادن بـه اسـتبداد   

صغیر ایفا کرد. مردم اصفهان بـا قیـام عمـومی علیـه     

هـای فـرار او از اصـفهان را    حاکم مستبد خود، زمینه

فراهم نمودند. در ادامه نیز، در راه بازگشایی مجلـس  

و فتح تهـران بـا بختیـاری هـا همـراه شـده و جـزو        

بـه اسـتبداد صـغیر قـرار      فـاتحین و پایـان دهنـدگان   

گرفتند. احتماالً به همین دلیـل اوژن اوبـن در مـورد    

اصفهان تـاج و تخـت از دسـت    : »سدینویماصفهان 

داده، هنوز خود را از تك و تا نینداخته است و هرگز 

فرامـوش کنـد کـه روزگـاری پایتخـت       خواهـد ینم

: 9213)اوبـن،  « سیاسی و مذهبی این سـرزمین بـوده  

310  .) 

ی تغییـر کـرد و خیلـی زود هـم     زودبهوضاع اما ا

شـده و   زدهدلچون سایر شهرها از جریان مشـروطه  

 گردید.   تفاوتیبنسبت به آن 

ــفهان از  ــدهیذ 1اصـ ــامبر  33ق/ 9231 قعـ دسـ

م که خورشید مشروطیت در ایـن شـهر طلـوع    9191

ــا   ــود ت ــان  30نم ــه  31ق/ 9221رمض م، 9191ژوئی

جربه کرد. عـالوه بـر   شانزده بار تغییر حاکم خود را ت

این، پس از استبداد صغیر حکومت چند شهر مرکزی 

تیول در  صورتبهکشور چون کرمان، یزد و اصفهان 

ی هـا دورهدست ایل بختیاری درآمـده بودنـد کـه در    

ــان خــوانین ایــل مــذکور       ــامنظم، می مــنظم یــا ن

. چگــونگی حکــومتگری شــدندیمــ دســتبــهدســت

اشـت کـه مـورد    بختیاری نیز قواعد خاص خود را د

مـردم   جهیدرنتقبول و رضایت مردم این شهرها نبود. 

عامه و بزرگان شهر، دائماً بـا حکـام خـود و نیـز بـا      

کابینــه و مجلــس بــرای تعیــین و تبــدیل حکــام، در 

 (.09: 9231کشمکش بودند )رجایی، 

 كیـ چیهـ در اصفهان، همچون سایر نقاط کشور، 

میه، عدلیـه  از نهادهای تازه تأسیس همچون بلدیه، نظ

 دادنـد ینمی وظیفة خود را انجام درستبهو ادارة مالیه 

برجای بود. عالوه بر ایـن، دولـت    آنهاو تنها نامی از 

ی این سیستم هانهیهزمشروطه ناچار بود برای تأمین 

از مردم مالیات و عوارض بگیرد؛ مالیات گیری بـرای  

نهادهایی کـه عمـاًل هـیچ کـاری بـرای مـردم انجـام        

در ایـن خصـوص    رودنـده یزا. شرح روزنامه اددینم

 ی گویای وقایع است:  درستبه
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، مبالغی به جهت تأمین طـرق  هرسال ... اهالی اصفهان

ملتـی کـه    ... از آن نیست امنیـت اسـت   آنچه. دهدیم

، دهــدیمــمصــارف نظــام و امنیــه  همــهآن، هرســال

آسـایش نـدارد. عـالوه بـر تـأمین طـرق و        گونهچیه

نیـز از تجـاوزات و    هـا یآبـاد شوارع، سکنه دهات و 

... تمـام اجنـاس، در    ... آسـوده نیسـتند   چپاول اشرار

ــرت.   ــرین عس ــالی، ق ــی، اه ــت گران ــهنهای ــطب ة واس

نامساعدتی قـوای اجراییـه، تمـام قراردادهـای آن در     

ــ   ــه  ک ــان از نظمی ــه  ام ــق. وای از نظمی ــده تعوی ه عق

... بلـی   برنـد یمـ ی مردم را با کمال جسـارت  هاخانه

هرکس به ادارة والیتی برود، و عدم تناسب اعضاء را 

 هـا یخرابـ مشاهده کند، خواهد دانست که علت ایـن  

روزنامـه  ... ) چیست، و آب از سرچشمه، گـل اسـت  

   (.9233رمضان  91، رودندهیزا

این مقاله همچنین به گرانـی ارزاق و اجنـاس در   

هـوای   وجـود  بـا اصفهان اشـاره دارد. در ایـن شـهر    

مساعد و آب کافی و نیز نزدیکی به مراکز تولید غله، 

در این دوره، موضوع  نان به مشکلی بزرگ و مستمر 

برای مردم و حکمرانان و مدیران شـهر تبـدیل شـد.    

ـ ا رد انجمـن مقـدس ملـی اصـفهان    روزنامة   بـاره نی

 نوشت:

که این قحطی نان بر دوام و برقرار اسـت.   هاستسال

یك دو سال نیست بسیاری از صاحبان امالک، گنـدم  

که در همـین اصـفهان   . چنانپوسانندیمرا انبار کرده، 

تـا   داشـته نگـه بعضی از محتکرین، گنـدم را در انبـار   

 رودنــدهیزاخـراب شـده و شـب البــداً بـه رودخانـة      

 2، روزنامه انجمـن مقـدس ملـی اصـفهان    ) زندیریم

 (.  0: 9230ی الثانیجماد

خطاب به  پروانهدر همین زمان، روزنامة 

از وضعیت بد  گونهنیانمایندگان مجلس و دولت 

 نان شکایت کرد: 

غرض الزم ای وکال، ای وزرا، امروز وزرای فعال بی

است، امروز حکام مقتدر فعال واجب است. این 

قدر در زحمت و مرارت این مشت ملت رایك

قدر باین و آن نفروشید ما نیندازید ما مسلمانان را این

افتادگان را هر ساعت به دست یك نفر ندهید ما 

خواهیم. در شهر خواهیم، ما رفاهیت میآسایش می

اصفهان که انبارها مملو از گندم است و البته آذوقة 

چند سال در آن جمع است، چگونه سزاوار است 

مسمّی باشد چگونه خود را راضی کنیم ان، اسمی بین

اصطالح بلدیه که در دورة عدالت و مشروطیت به 

 33، روزنامة پروانهنتواند از عهدة یك نان برآید؟ )

 (.3: 9233شوال 

م اوضاع نان بدتر شد. 9191ق/ 9223در سال 

تر نوشت که اوضاع نان خراب رودزایندهروزنامة 

های شهر یافت شده و خاک، سبوس و کاه در نان

 (. 0: 9223الثانی ربیع 91، رودزایندهشود )روزنامة می

م، عالوه بر کمبود 9191ق/ اکتبر 9221در محرم 

نان و گرانی دیگر مواد خوراکی، آب نیز کمیاب 

آب شد و های آب، خشك و کمگردید. اغلب چاه

: 9231گذراندند )نفیسی، سختی روزگار میهمردم ب

های واگیردار ازجمله (. در همین سال بیماری331

حصبه و وبا شیوع یافت و بسیاری را به کام مرگ 

(. گرانی و قحطی 310، 311: 9231کشاند )نفیسی، 

 کرد. نیز بیداد می

ضعف حکومت، ناتوانی نهاد اداری و قحطی و 

ش ناامنی و گسترش راهزنی افزای سازنهیزمنبود نان، 

شد و اخباری از دزدی در شهر و راهزنی در بیرون 

شهر شایع بود. تجار اصفهان که بیش از همه از این 

، بارها با تجمع و ارسال دندیدیمجریان ضرر 

تلگراف به مجلس و دولت خواستار برخورد قاطعانة 

: 9231)رجایی،  شدندیمبا دزدان و راهزنان  آنها

30 .) 
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قمری 9221مچنین در راپورتی که به تاریخ ه

توسط مشیرالسلطنه نوشته شده، به اوضاع نابسامان 

اصفهان، ازجمله ناامنی و کمبود نان و اخاذی 

ق: 9221کارکنان حکومتی، اشاره شده است )ساکما، 

برگ( )رک: پیوست سند شماره  0، 133/399شناسه  

 (. 2و  3و  9

ــهافــزایش مشــکالت،  قحطــی، گســترش  ازجمل

ی واگیـردار باعـث شـد    هایماریبگرانی، گرسنگی و 

ـ که بسـیاری از مـردم    و فقیـر بـه سـرقت و     زیـ چیب

راهزنی روی بیاورند. در این شرایط بـود کـه یاغیـان    

 متعددی ظهور پیدا کردند.  

 ازجملـه ی از کشور، اعمدهی هابخشراهزنی در 

در منطقـة   کتاب آبـی اصفهان، فراگیر شد. به گزارش 

 آنهـا بر عده دهاتیان که بدبختی » روزهروز بان، اصفه

/  1: 9211)کتـاب آبـی،   « را به سـرقت وادار نمـوده  

 .شدیم( افزوده 9191

ــع،  ــودهدرواق ــات ــی ه ــچیب ــه از روســتا زی یی ک

فشـــارهای گونـــاگون کـــارگزاران حکـــومتی و    

ی چون مالیات گزاف، فشـار  اهیسوی چندهایگرفتار

ی چـون وبـا   اشندهکخوانین محلی، قحطی و امراض 

به تنگ آمده بودند، راهی جـز پیوسـتن بـه صـفوف     

ی نیز علـت نـاامنی را   آباددولت. افتندیینمشورشیان 

ی و گرسـنگی مـأموران دولـت عنـوان کـرده      زیچیب

 است:  

از کاشان گذشته تا سرحد این حکومت و از آنجا تـا  

امــن بــود، چــه  جــاهمــهســرحد حکومــت اصــفهان 

مأمورین یاغیان عملیات راهزنى خود را در خـارج از  

ـ ازاو  دادنـد یمـ حوزه اقتدار خویش انجام  ، سـبب نی

گرسنه دولت اداره  نیمأمورناامنى در حدودى بود که 

 (.  990/ 1: 9219ی، آباددولت) کردندیم

خــان  ماشــاءاهللنایــب حســین کاشــی و پســرش 

اصفهان بودنـد کـه    شورشیان و یاغیان منطقة ازجمله

محــدودة راهزنــی آنــان از جنــوب قــم تــا یــزد و از 

و  شـد یمـ تا حـوالی طـبس را شـامل     خورتمورچه

 .  9مرکز اصلی فعالیت ایشان شهر کاشان بود

ــته ــه   ادس ــفهان ب ــة اص ــان ناحی ــر از یاغی ی دیگ

ی حسـین و  هـا نـام ی به آبادنجفسرکردگی دو نفر 

. ایـن  مودنـد نیمـ شرارت  "پزکله"عباس، معروف به 

دسته ابتدا از همدستان رضاخان جوزدانی بودند، امـا  

بعد از مدتی از او جدا شدند و برای خود به شرارت 

بـرج   آبادنجفپرداختند. این دو برادر، در مرکز شهر 

: 9211ی داشــتند )خلیلــی، حشــم و خــدمو بــارو و 

021  .) 

دادن اقتـدار  برای نشـان  هاییقشقااز سوی دیگر، 

ی هـا راهخود به رقیب بختیاری، به صـحنه آمدنـد و   

هـا  کردند. طایفه بویراحمدی ناامنجنوب اصفهان را 

و دهات  هاکاروانبه غارت  افتهیسازماننیز به شکلی 

. به این فهرسـت بایـد   زدندیماطراف اصفهان دست 

دعوا و اختالف میان ایل قشـقایی و بختیـاری و نیـز    

ـ تهـا و  دستهقار میان ن ی مختلـف بختیـاری را   هـا رهی

کنندة خارج از والیـت  ناامناضافه کرد. ورود عوامل 

و زمینـة   تـر سـخت اصفهان، کار را بر حکام اصفهان 

ـ نـاامنی طـرق را    فـراهم کـرد )رجــایی،    شیازپــشیب

9231 :321.) 

شورشی که بعد از شورش  نیترمهمدر این میان، 

تأثیر قـرار  اصفهان را تحت نایب حسین کاشی، منطقة

جوزدانی بود که  رضاخانی هایگریاغداد، طغیان و ی

                                                                      
نایب حسین کاشی و اتباعش به . برای اطالعات بیشتر در مورد 9

، نوایی؛ بقایی، 901: 9213این منابع رجوع کنید: باستانی پاریزی، 

زاده معجزی، ، والی999-999: 9219، سادات، 31-93: مقدمه، 9211

9239 :231. 
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 .  دشویمدر ادامه بررسی 
 

 . معرفی رضاخان جوزدانی  6

ی به نام جوزدان امنطقهجوزدانی، از اهالی  رضاخان

بود  آبادنجفبود. جوزدان روستای بزرگی در حومة 

جوزدان در شهر که امروزه به شهر تبدیل شده است. 

و از  شدهواقع آبادنجفشرقی کیلومتری جنوب 3

و از غرب به  فوالدشهرشرق به شهر جدید جنوب

 آبادنجفهای کشاورزی و شهرک صنعتی زمین

 ةامتداد یافت هایکوهها و جوزدان( و جنوب به تپه)

مشرف  ،موسوم به کوه پنجی ،های زاگرسرشته کوه

 .شودمی

نام رضاخان در منابع مختلف به سه صورت 

جوزانی، جوزونی و جوزدانی آمده که درست آن، 

همان جوزدانی است. در تلگرافی که او به دولت 

وقت ارسال نموده، همین نام را آورده است. 

طور یك از منابع بهحال کامل رضاخان در هیچشرح

کامل عنوان نشده، تنها مرحوم جابری انصاری در 

، توضیحاتی در این مورد شهان از کار جهان آگهی

 آید: ارائه نموده که قسمتی از آن در ادامه می

 بود رضا  خارکنی  بس   عجیب

 خار ره دین   شده آن  نانجیب

 حلقه زده گرد  وی  از هر   بالد

 راهزن   بومی  و  دزد     غریب

 قرب   هزارش   ز  پیاده    سوار 

 به زیب جمع و مکمل  به سالح  و 

 طبل و علم، بیدق و شیپور جنگ

 جا   در   کتیبپیش قراول همه

 آنکه   زدی  بوق  به   حمام  ده

 نای   زده    نوبتیش   بر   نجیب

 بار  تجارت  ز  فرنگش  نصاب

 نقدی بنك از همه رنگش نصیب

 باج   بدو  داده   بدون  حساب

 مالك و زارع  ز وضیع و حسیب

 ام  و  سوارگاه  که   اردوی  نظ

 حمله بدو برده  به  توپ   مهیب

 روز سه شب راه  طیکرده به یك

 چار  حد   شهر   فراز  و  نشیب

 شب چو بِکَروَن می انگور خور

 صبح نطنزش مزه بُد  نار و  سیب
 

 (20تا: )جابری انصاری، بی 

شود که رضاخان براساس این اشعار، مشخص می

کردند، اما لیت میو افرادش در چهار طرف شهر فعا

مرکزی اصلی فعالیت آنها، جنوب و غرب اصفهان 

عالوه بر اشعار جابری انصاری، شعرهای زیادی  بود.

صورت اشعار در وصف رضاخان سروده شده و به

 فولکوریك، امروزه بین مردم محل نیز رایج است:

 رضاخانی  به جوزدون  پا گرفته

 چنون جنگ می کنه که ماه گرفته 

 رضاخانی   عرب  پشدو   طالیی

 چنون جنگ می کنه سردار شاهی

 قوایی رگ رگی دارد   رضاخان

 به جوزدون رعیتی  داره رضاخان

 رضاخانی  عرب   پشدو   طالیی

 چنون جنگ می کنه سردار شاهی
 

 (99/99/9211)مصاحبه با رمضان جعفری، 

نویس و ، داستاننگارروزنامه ،ابوالقاسم پاینده

رضا جوزدانی  حالدر وصف  آبادینجفمترجم 

 : نویسدمی

آدمی بود  .خان مطلق ناحیه ما، رضا جوزدانی بود

مانند همه، با یك سر و دو گوش و دو چشم که 

بود. قدی کوتاه  حالتبیبسیار گود افتاده و ریز و 

اما زده. آبلهتیره و  ایچهرهکوچك ،  ایجثهداشت و 
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روهی سوار داشت که ، گچردهسیاههمین خان کوتوله 

با یك قبضه تفنگ و یك قطار فشنگ و  هرکدامشان

و جمعشان  دادندنمیبه فلك باج  ،نتیکِیك یابو لَ

خان، به فارسی سره یك دسته دزد نیرومند  عالوهبه

گردنه زن بودند که مدت چند سال سراسر ناحیه ما 

را به آتش کشیدند. روزی نبود که خان گردنه بند و 

را خالی نکنند، یکی را نکشند یا  ایخانهو همدستان ا

 اسفند joozdan.com ،39) را غارت نکنند ایگله

9211 .) 

 زندگانی و کردمی خارکنی ابتدا خانرضا

 با )مصاحبه ابوالقاسم پدرش، .داشت ایفقیرانه

 نامی عباس یا (31/99/9211 محمدی، نوروزعلی

 که بود (31/99/9211 محمدی، غالمرضا با )مصاحبه

 شروع یجتدربه رضاخان داشت. اشتغال کشاورزی به

 شد موفق مدتی از پس و کرد اندک هاییدزد به

 با )مصاحبه کند جمع خود دور به سوار یاعده

 نصراهلل با مصاحبه ،31/99/9211 ،محمدی غالمرضا

 . (99/99/9211 عباسی،

رضاخان و همدستش، جعفرقلی چرمهینی، کار 

داری برای نایب حسین کاشی آغاز خود را با تفنگ

(. آنها با نایب حسین 12: 9211کردند )قادری، 

توافق همکاری و مودت نمودند و موفق به غارت 

(. رضاخان 939: 9213نطنز شدند )باستانی پاریزی، 

ق/ 9231پس از مدتی به زندان افتاد اما در سال 

دنبال تصرف محل انجمن والیتی و م، به9199

دست مردم، از زندان عمارت عدلیة اصفهان به

، از نایب پس نیا از(. 11: 9233گریخت )یزدانی، 

حسین جدا گردیده و با اتباعش، مستقالً به کار 

هایی شد درگیریمشغول گردید و منشأ برخوردها و 

که عرصه را بر مردم، نیروهای خارجی، 

 های محلی و خوانین بختیاری تنگ کرد.  حکومت

م( دورة 9191-9191ق )9221تـا   9220ی هاسال

اوج و سپس افول قدرت جوزدانی بود. نفوذ و سلطة 

قدرتمند وی باعث هراس و وحشت حکـام گردیـد،   

و  به همین خاطر بـود کـه در حکومـت امیـر مفخـم     

الحکـومگی جوشـقان   بختیاری، نایب خانیقلیمرتض

را به وی پیشکش کردند که باعـث افـزایش  قـدرت    

 رضاخان کهیهنگام(. 13: 9233وی گردید )یزدانی، 

ــت طــرف از ــه اصــفهان حکوم ــب ب  یگالحکــومنای

 گرفتنقدرت از علویجه سران ،شد منصوب جوشقان

 ،آقـا  حیدر منطقه، این کدخدای لذا شدند. بیمناک او

 همـراه  بـه  را گ،بیـ یمحمـدعل  حاج ،همسرش برادر

 و محلــی سـوغات  مقـداری  بــا آقـا یحـاج  بـرادرش 

 را آنهـا  گرمـی  به رضاخان .فرستاد او نزد به گوسفند

 عنـوان  و نمود هدیه آنها به نیز تفنگ یك و پذیرفت

 درصـدد  و نـدارد  کـدورتی  علویجـه  اهالی با که کرد

 جوشـقان،  بـر  اخانرض حکومت .نیست آنها با جنگ

 ،چنـدی  از پـس  و نینجامیـد  طـول  بـه  زیـادی  مدت

 گرفـــت ســـر از را یـــاغیگری و شـــرارت مجـــدداً

(Blogfa.com joozdan.، 39 9211 اسفند.) 

از تعداد افرادی کـه بـا او همـراه بودنـد، اطـالع      

دقیقی در دست نیست. تعداد افراد او را تا هزار نفـر  

ی عباسـی،  لـ قیمرتضـ )مصـاحبه بـا    انـد زدهتخمـین  

، نام و مشخصـات  هاگزارش(. در اقوال و 99/99/11

 آنهـا  ازجملـه آمـده اسـت کـه     آنهاحدود سی نفر از 

بــه شــجاع همــایون دهکــردی، جعفرقلــی  تــوانیمــ

چـی، اسـماعیل باصـری، شـهباز     ینقـ یعلچرمهینی، 

( محمدرضاخالق، وکیل 012: 9211یی )خلیلی، قشقا

ابوالقاسم، میرزا حمید و کربالیی محمدحسـین قلـی   

( اشاره 31/99/9211)مصاحبه با نوروزعلی محمدی، 

داشـت کـه هنگـام     دارچمـاق کرد. وی هفت محافظ 

حرکت، سه نفر از طرف راسـت، سـه نفـر از طـرف     
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 کـرده یمـ حرکت  رضاخانچپ و یك نفر از جلوی 

 (.99/99/11مصاحبه با رمضان جعفری، است )

 که: دینمایمی اشاره آباددولتیحیی 

با بـودن یـك حـاکم     نیازاشیپاصفهان تا زمان کمى 

از طرف دولت، اختیاراتش در دسـت یاغیـان    حالیب

بوده است که هنوز هم جنوب ایـن شـهر در    جوزانى

. جوزدان یکى از توابع اصـفهان  آنهاستتحت قدرت 

و جعفـر قلیخـان از مـردم آنجـا       خانرضـا است که 

گیرنـد و  بدولت یاغى شده از مسـافرین بـاج راه مـی   

جـوى شـهرى هـم بـا آنهـا بـی رابطـه        اشخاص فتنه

  (.993/ 1: 9219آبادی، باشند )دولتنمی

دو همســـر اختیـــار کـــرد. یکـــی از  رضـــاخان

همسرانش از اهالی جوزدان و همسر دیگرش دختـر  

ها صاحب یك پسـر شـد   نایب حسین کاشی بود و تن

 .(31/99/9211 محمدی، غالمرضا با )مصاحبه
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 در سرکوب وی

اتباعش تمام منطقـه جنـوب    رضاخان جوزدانی و

و غرب اصفهان را ناامن کرده بودنـد. دار و دسـته او   

بردند علناً و در روز روشن، اموال مردم را به یغما می

ای جز تسلیم نداشت. اگر کسی  صاحب مال، چارهو 

ــود    ــاغی، از خ ــن ی ــأمورین ای ــی از م ــل یک در مقاب

داد، پس از ساعتی، با خیل اوبـاش  استقامت نشان می

اش و مزدوران رضاخان مواجه شده و خانه و کاشـانه 

از  هـا مـدت مـأمورین دولتـی نیـز تـا      شـد. ویران می

تاکتیـك ایـن    ،درواقعدستگیر کردن او عاجز ماندند. 

راهزنان آن بود که در مقابل قوای دولتی فـرار را بـر   

ی هـا بیآسو بدین طریق، از  دادندیممبارزه ترجیح 

 .  کاستندیماحتمالی 

؛ بردنـد یمـ را به سرقت  هاکاروان التجارهمال آنها

به این صورت که روزی سه هزار تومـان بـاج راه از   

آن، خود  از بعد کردند.التجاره دریافت میمُکارى مال

برنـد و  سـرقت مـى   التجاره را در محل دیگرى بهمال

کلیة مخارج خود و دسته خودشان را هم از دهـات  »

گرفتنـد )جـابری   مى« وحوش خود نقداً و جنساًحول

ــاری،  ــین311: 9213انصـ ــلطنه، ؛ عـ / 1: 9211السـ

0913.) 

به گفتة اهالی جوزدان، رضاخان بـا مـردم منطقـة    

فقرا، کاری نداشته و فقط بـه   صوصخبهجوزدان، و 

. حتـی  گرفـت یمباج  آنهاسراغ ثروتمندان رفته و از 

نمود، ها میگفته شده رعایت حال زنان را در کاروان

تا جایی که اگر زنی همراه قافله و کاروانی بود، افراد 

و اگـر یکـی از    داشـت یبـازم خود را از حمله به آن 

 شـدت بـه را  ، اوکـرد یمـ تعرضـی   هـا زنافرادش به 

)مصاحبه بـا نـوروزعلی محمـدی،     نمودیممجازات 

(. اهالی جوزدان معتقدنـد کـه وی آدم   9211/ 31/99

بـوده  « دزد پـدر و مـادردار  » اصطالحبهخوبی بوده و 

(. 99/99/9211ی عباسی، قلیمرتضاست )مصاحبه با 

رضاخان منطقة جوزدان را امـن کـرد و دیگـر کسـی     

ــة   ــت در منطق ــر ت نداش ــاخج ــد  انرض دزدی نمای

 (31/99/9211)مصاحبه با غالمرضا محمدی، 

: شـدند یمـ مردم به سه طریق به رضاخان ملحـق  

. اجبـار از  3پیشنهاد همکاری از جانب رضـاخان؛   .9

. عالقـه و میـل قلبـی مـردم بـرای      2؛ رضاخانطرف 

ملحق شدن به وی که بیشتر مردم نـه از روی اجبـار   

ی بـه او ملحـق   نثـار جان قصدبهبلکه از سر رغبت و 

)مصـــاحبه بـــا ابوالقاســـم پورقیصـــر،  شـــدندیمـــ

؛ مصـــاحبه بــــا رمضــــان جعفــــری،  33/1/9211

ی از رجـال و  اعده(. حتی گفته شده با 99/99/9211

 (932/ 9: 9211تجار مکاتبه داشته است )صابری، 



 22های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           221

م به دستور سردار اشجع، 9192ق/ 9229در سال 

ری مــأمور حکمـران اصــفهان، تعــدادی سـوار بختیــا  

ی که کرده اعمدهی هاسرقتگرفتن رضاخان به دلیل 

بود، شدند. پس از کشته شدن چنـد نفـر از طـرفین،    

رضاخان فـرار کـرده و بعضـی از افـراد او گرفتـار و      

 قعــدهیذ 33، رودنــدهیزامجــازات شــدند )روزنامــه 

9229 :0 .) 

در همین سال، رضاخان به منطقـة لنجـان حملـه    

کرده و در آنجا بنـای شـرارت را گذاشـت. روزنامـه     

 :  دهدیمگزارش  بارهنیا در رودندهیزا

]رضاخان جوزدانی[ در همـین هفتـه آتشـی مشـتعل     

که صدای ناله و فغان رعیـت بیچـاره لنجـانی     کندیم

ی رعیت بیچـاره کـه   هاخانهبه آسمان بلند است. دود 

وارد آورده و  آنهـا آتش زده و اذیت و صدمه کـه بـه   

 پدریبو یتیمان  شوهریب زنانوهیبصدای ناله و نوحه 

که در این فصل بهار تهیه لقمه نان برای زمستان خود 

ــه غــارت و یغمــا   ــیش چشــمان ب ــد، و پ کــرده بودن

ــ ــدیم ــاد   بردن ــود فری ــی خ ــنگی و برهنگ و از گرس

، آیا ایـن صـداها شـنیده    کنندیمالما، وامحمدا، وا اس

شنید و هـیچ نگفـت؟ )روزنامـه     توانیم؟ آیا شودیم

 (.9229ذی قعده، 2، رودزاینده

السلطنه، حکمران جدید اصفهان، نیرویی صمصام

نیـز موفـق    آنهـا برای سرکوبی او گسیل داشـت، امـا   

 :سدینویم بارهنیا در رودندهیزانشدند. روزنامه 

السلطنه حضرت حکمران آقای صمصامدر بدو ورود 

جــوزدانی[  رضــاخاناســتعدادی بــرای ســرکوبی او ]

گسیل فرمودند. ولـی چـون فـرار کـرد بـه او دسـت       

سوارهای بختیاری مراجعت نمودند،  کهنیهمنیافتند. 

دوباره به محل لنجـان عـودت نمـوده بنـای شـرارت      

ی از سـواران بختیـاری را در   اعـده نهاد. اینك دوباره 

ریاست آقـای محمـدخان بـرای دسـتگیری او     تحت 

به او برخـورده، پـس    9"وه سرخ". بدواً در اندفرستاده

. سوارهای بختیـاری او را  کندیماز اندک مدافعه فرار 

. گویا قبالً دره را، که در آن نزدیکـی  ندینمایمتعاقب 

سـوارهای   کـه نیهمـ واقع بوده، سنگر کـرده بودنـد.   

. کننـد یمـ شـلیك تفنـگ   ، رسـند یمبختیاری به آنجا 

سواران رشـید   ذلكمعمحل خیلی سخت بود،  باآنکه

. چند نفر ندینمایمشجاعت مقاومت  باکمالبختیاری 

تـا در شـب،    شـوند یمدر این موقع کشته و زخمدار 

 طــرفبــهرضــاخان و اتبــاعش از آنجــا فــرار نمــوده 

و آنجا  روندیم، باشدیم آبادنجفی که نزدیك اقلعه

ی کـه در  خـورد  و زد. بعـد از  دهنـد یمار را سنگر قر

فـرار کـرده    رضاخان، شودیمواقع  آبادنجفنزدیکی 

و در آنجـا نیـز بـا او تصـادف      رودیمعلوی  طرفبه

 31و از یك ساعت به غـروب شـب جمعـه     کنندیم

. کننـد یمـ ]ام[ تا دو سـاعت از شـب گذشـته جنـگ     

و سـوارها بـا یـك     کنـد یمـ باالخره از آنجا هم فرار 

جدیتی در تعاقـب او هسـتند کـه اگـر ایـن جـدیت       

ــایر    ــوق و س ــت حق ــرف دول ــد و از ط ــتدامه یاب اس

برسد، البته دستگیر خواهد شد. چـه   آنهاملزومات به 

و تسلیم  شودیممسلم است که عاقبت ذخیره او تمام 

... امـوالی را کـه از تجـار     گـردد یمسواران بختیاری 

 دایـ پبود، همـه را در خانـة او    خارجه به سرقت برده

که بـه صـاحبانش مسـترد     اندآوردهو به شهر  اندکرده

 (.1: 9223رجب  2، رودندهیزادارند )روزنامه 

م، 9191 آگوســـت 39ق / 9223رمضـــان  31در 

بـه گـاری پُسـت     3آبادنیامبا افراد خود در  رضاخان

حمله کرده و هرآنچه در آن بـود را سـرقت کردنـد.    

خــان ســرتیپ  ســواران آقــای حــاج حیــدرعلی   

ی از این واقعـه مطلـع شـده و فـوراً بـه      خورتمورچه

                                                                      
 باشد که نزدیك مبارکه است.. احتماالً منظور ده سرخ می9

 ن. بخش مرکزی شهرستان اصفها روستایی از توابع .3
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 خـورد  و زدسمت رضاخان حرکت کردنـد. پـس از   

خـان  خان کـه از بسـتگان حیـدرعلی   رضایعلبسیار، 

موفـق  سرتیپ بود، کشته شد و رضـاخان و افـرادش   

. به دنبال این حادثه، صد سوار بختیاری شدندبه فرار 

و پنجاه نفر ژاندارم، بـه همـراه سـه عـدد تـوپ، بـه       

تعقیــب او رفتنــد، امــا اثــری از وی و افــرادش پیــدا 

 (. 3: 9223 قعدهیذ 3، مفتش ایراننکردند )روزنامه 

ی رضـا جـوزدانی در   هـا شـرارت آزار و اذیت و 

ه دیگر تـوان تحمـل بـرای    حدی رسید کبه آبادنجف

قصـد   9یآبـاد نجـف مردم نمانده بود. میـر سـیدعلی   

ــود حکومــت   ــا در نب داشــت اقــدامی انجــام دهــد ت

ی رضـاخان بـر   هاشرارتقدرتمند و صالح، از میزان 

کاسـته شـود. در ایـن میـان، مـادر       آبـاد نجـف مردم 

ی هم از آبادنجفرضاخان از دنیا رفت. میر سیدعلی 

فاده کرد و بـا گروهـی از مـردم    است آمدهشیپفرصت 

، در مراسم ختم مادر او شرکت کرد و بدین آبادنجف

، بعـدازآن کـرد.   زدهخجالـت ترتیب به نحوی وی را 

ی که منزل میرسیدعلی در آنجـا قـرار داشـت،    امحله

، اشـرار، امـوال بـه    شـد یمامن شد و اگر وی واسطه 

ــان     ــه صاحبانشـ ــدودی بـ ــه را تاحـ ــارت رفتـ غـ

. در آن موقع بسیاری از مردم، سـید را  دگرداندنیبازم

به خاطر این عمل سرزنش کردند. وی در جواب این 

مثَل مـا، مَثَـل حضـرت موسـی بـن      : »َگفتیمگروه 

الرشـید،  جعفر )ع( است که به خیزران، مـادر هـارون  

گویـد تـا از   در مرگ فرزنـدش موسـی تسـلیت مـی    

 (.  931: 9231)نورمحمدی، « شرش در امان بماند

 صـف  بهبا شروع جنگ اول جهانی، رضاخان نیز 

                                                                      
از روحانیون برجسته و  آبادینجفسیدعلی  ه اهللفقیه پارسا، آی .9

 .مدرسین طراز اول حوزه علمیه اصفهان

سـوی تهـران و   هـا بـه  پیوست. حرکت روس مبارزان

زمزمة تغییر پایتخت از تهران به اصفهان و مهـاجرت  

وجـود آورد.  آزادیخواهان، جوششی را در اصفهان به

آزادیخواهان و سران حـزب دمـوکرات اصـفهان، بـا     

علی آقـا نـوراهلل و محمـد   همکاری و همراهـی حـاج  

کلباسی و سایر علما در پـی کمـك بـه مهـاجرین و     

ــاده ــوان   آم ــاه ج ــتقبال از ش ــت و اس ــازی و حرک س

احمدشاه قاجار برآمدند و سـعی نمودنـد بـا فـراهم     

هـا برخیزنـد.   آوردن نیرویی مسلح، به مقابله با روس

خان و رضاخان جـوزدانی  به همین جهت از ماشاءاهلل

گرفتنـد. ایـن دو   ای داشتند، کمـك  که نیروهای آماده

طـرف قـم حرکـت کردنـد و در     نفر و افرادشـان بـه  

آباد قم در انتظار دستور کمیتة دفاع ملی ماندنـد.  علی

اما چون از این کمیته خبـری نرسـید، بـه عسـگرآباد     

هـا  رفته و منتظر شـاه و همراهـانش گردیدنـد. روس   

شدن آنها به طرف اصفهان حرکت کردند. با نزدیكبه

هـا،  جع بـه همـراه سـایر بختیـاری    شهر، سـردار اشـ  

قصد چهارمحال تخلیـه کـرد. رضـاخان    اصفهان را به

خان سردار صولت و جعفرقلـی  جوزدانی و چراغعلی

چرمهینی با پانصد سوار و همراهی کنسولگری آلمان 

به شهر حمله کرده و دارالحکومه و ادارات دولتـی را  

متصرف شدند و تالش کردند که از افتـادن شـهر بـه    

: 9211ها جلوگیری کنند )دانشورعلوی، ت روسدس

 (.11: 9233؛ یزدانی، 911-912

به گفتة اهالی جوزدان، رضاخان و افرادش در 

که در تنگة  هاروسی خود با هاجنگیکی از 

جوزدان، نزدیکی گز ستون رخ داد، موفق به شکست 

شدند )مصاحبه با رمضان جعفری،  آنهادادن 

ام سپاه روس، طی جنگی، (.  اما سرانج99/99/9211

بر رضاخان و یارانش تسلط یافته و شهر اصفهان را 
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از تصرف آنان خارج ساختند. با تصرف اصفهان به 

، آزادیخواهان و علما مجبور به فرار هاروسدست 

 (.101: 9232)کسروی، به بختیاری گردیدند 

شاید همین اقدامات رضاخان در مقابله با 

ای خارجی به بهانة و یا غارت کااله هاروس

ممانعت از ورود این کاالها به شهر، باعث شد 

افرادی مانند خدایار قادری از رضاخان جوزدانی یك 

 (.21: 9211قهرمان ملی بسازند )رک: قادری، 

شکست، مهاجرین دوباره تالش  نیا از پس

کردند تا رضاخان و جعفرقلی را با خود همراه کنند. 

دستگردی بود که در یکی از این افراد، وحید 

 ی خود به این موضوع اشاره دارد: هاادداشتی

به عزم چرمهین و  ددشتیسفشوال از  33 شنبهسه

خان و رضاخان حرکت کردم و دیدن جعفرقلی

را با شارژدافر و بعضی  آنهامقصود این بود که 

خوانین بختیاری همراه ساخته، برای تسخیر 

گذشته وارد اصفهان حرکت بدهم. از تنگ رنجیره 

چرمهین شدم... شب را منزل جعفرقلی خان مانده 

با او مذاکره کردم و مساعد بود. فردا حرکت کردم 

بید، منزل رضاخان وارد شدم و شب با به قلعة الی

رضاخان مذاکرات زیادی نموده، عقیده او این بود 

اصفهان را گرفت چون  شودینم بیترتنیابهکه 

یع یك نفر نیستند و با بختیاری، مط زادگانخان

جنگ  توانینمقشون نظامی هم به طریق حمله 

کرد. اگر هم حاضر شوند که اطاعت از رضاخان 

کنند، نقشة حملة شهر را از چند طرف کشیده و 

را خارج سازند و این مسئله ممکن نیست.  هاروس

 آقاحاجرضاخان قول شرکت نداد و مکتوبی هم به 

نوراهلل نوشت که صالح نیست آقا با سپاه بختیاری 

 (. 239: 9201حرکت کند... )نیکزاد امیرحسینی، 

ی کـه بـه   درزمـان معلوم نیست کـه آیـا رضـاخان    

، از پیشة خود یعنـی  ردکیمنیروهای آزادیخواه کمك 

غارت و دزدی دست برداشته یا نه؟ اما آنچـه مسـلم   

د ادامـه داد؛  ماجرا به شـیوة خـو   نیا از بعداست وی 

ق گـزارش  9220االول السـلطنه در ربیـع  چنانچه عین

 دهد:  می

ــان    ــى خ ــولت چراغعل ــردار ص ــان و س ــاءاهلل خ ماش

]...[ بــه اردســتان رفتــه، بختیــارى و رضــاى جــوزانى

مشغول گرفتن مالیات و چاپیدن خلق هستند. دولـت  

ایران آخراالمر از عهـده نایـب حسـین و پسـرهایش     

هـم رسـاندند   ا هـم عجـز بـه   هـ برنیامد، حتـى روس 

 (.  1112/ 1: 9211السلطنه، )عین

ی جدید رضاخان جوزدانی موجب شد هاشرارت

تا تالش برای سرکوبی او در روزگـار بعـد از پایـان    

جنگ اول جهانی نیـز مـورد توجـه حاکمـان منطقـة      

اصفهان و حتی دولت مرکزی قرار گیـرد؛ موضـوعی   

این ماجرا به  را در الممالكیمستوفپای  تیدرنهاکه 

 میان کشید.

ای سوار م، عده9193ق/ 9221در رجب  سال  

صورت پیاده، برای دستگیری قزاق، با توپ و به

رضاخان حرکت کردند. اما موفق به دستگیری او 

 (. 2: 9221رجب  92، مفتش ایراننشدند )روزنامه 

فوجی »در همین سال، در چهار فرسخی اصفهان 

رادش سرقت شد )اسناد توسط رضاخان و اف« سالح

( )رک: 9302مؤسسه تاریخ معاصر ایران، شماره 

 (1پیوست سند شماره 

همچنین در همین سال بود که رضاخان، طی 

های تلگرافی به تهران، ضمن اشاره به تالش

الدوله، فرزند ظل السلطان برای دستگیری صارم

وی، خواستار برخورداری از عفو و تأمین از 

ق: 9221شد )ساکما، طرف دولت مرکزی 

برگ( )رک پیوست سند  3،  313/399شناسه 

 (.  1و  0شماره 
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 . فرجام رضاخان جوزدانی 8

پس از پایان جنگ اول جهانی، به خاطر  هایسیانگل

و هم حفظ  هایآلمانهمراهی رضاخان و یارانش با 

سرکوب  درصددی تجارتی خود، هاشاهراهامنیت 

 هایسیانگلیاغیان منطقه برآمدند. بدین منظور، 

ی، آباددولترا  بر سر کار آوردند ) الدولهوثوق

(. دولت نیز سردار نصیرخان بختیاری، 11/ 1: 9219

ملقب به سردار جنگ، را با اختیارات الزم به 

 اصفهان منصوب کرد.  حکومت

م، 9191ق/ 9221با این انتصاب و به سال  همزمان

به کمك اتباع خود کاروانی را که حامل پول  ضاخانر

برای کمپانی لینچ انگلیس بود و از خوزستان به سمت 

غارت کرد. این پول را  9، در فالورجانرفتیمتهران 

هزار تومان بود، یکی از افراد رضاخان،  30 بربالغکه 

ی، به مقرّ خان در آبادنجفبه نام سید محمود 

اشرف به کمك سردار معظم به  جوزدان برد. ساالر

عکاشه  اسکندرخانتعقیب یاغیان پرداخت که به گفتة 

سه هزار  بربالغاستعدادشان »الدوله بختیاری( )ضیغم

(. در 119: 9210)عکاشه، « سوار و پیادة جرّار گردید

اطراف تیران، جنگ سختی بین آنان درگرفت. اشرار 

کرده  تیران، مخفی به مشرفخود را در قلة کوه، 

بودند و سردار نتوانست سنگر آنان را بگیرد و در 

ة معروف رضاخان و چند سردستعوض، سید محمود، 

نفر دیگر آنان به قتل رسیدند )نیکزاد امیرحسینی، 

9201 :303.) 

، اردوی دولتی در یك هایریدرگدر ادامة این 

                                                                      
اصفهان،  از شرق به شهرهای استان اصفهان که یکی از شهرستان .9

 از شهرستان مبارکه، از جنوب به شهر،شهرستان خمینی از شمال به

به شهرستان لنجان غرب آباد و از شهرستان نجفغرب به شمال

 .گرددمحدود می

شبیخون گسترده عرصه را بر یاغیان تنگ کرد. 

و یاغیان که از امکانات و  درگرفتاز هر سو  3جنگ

تجهیزات جنگی کمتری نسبت به نیروهای دولتی 

برخوردار بودند، شکست خوردند؛ اما میان آتش 

توپ و تفنگ، تا پیش از ظهر فردای آن روز، 

استقامت نمودند و در حدود سیصد کشته و پانصد 

نفر اسیر دادند و سایرین با لباس مبدل متواری 

شده بود، به همراه  شدند. رضاخان که زخمی

چی، ینقیعلجعفرقلی و شجاع همایون دهکردی و 

-931: 9211از طریق قنات فرار کردند )صابری، 

 (. 113: 9210؛ عکاشه، 931

الدوله در سرپرستی ضیغم داران، بهتفنگ

، خانه به خانه، به جستجوی فراریان آبادنجف

برآمدند و سردارجنگ نیز وارد کارزار شد. 

ی هاباغزخمی و رضاخان نیز در یکی از  جعفرقلی،

فالردی و آقا  خانیعلمحمدیه کرون به دست 

چی نیز در ینقیعلمحمود بابا احمدی دستگیر شد. 

به دام افتاد و پیکر شجاع همایون  آبادنجفی هاباغ

، بیترتنیابهدر یکی از سنگرها پیدا شد و 

ان را پس از پنجاه روز پایان یافت. راهزن زدوخوردها

ی سروصدابه اصفهان بردند و، در میان شادی و 

اصفهان به دار آویختند.  جهاننقشمردم، در میدان 

جوزدانی و اسماعیل باصری  رضاخانچی، نقیعلی

را در یك روز اعدام کردند. جعفرقلی چرمهینی 

زخمی را با ساز و دهل به اصفهان آوردند و به 

ی بسیاری که هازخمزندان انداختند. وی به دلیل 

برداشته بود، پس از چند روز در زندان درگذشت 

 (. 931: 9213ی، آبادكین)شفیعی 

                                                                      
 این جنگ به جنگ قهدریجان معروف شد.  .3
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جابری انصاری در شعری، به تاریخ بر دار زدن 

 است: کردهاشارهرضا جوزدانی 

 رضای  خارکن،  خار  ره   اسالم  شد   عمری

 بسا ساالر و بس، لشگر که  بِشکسته  ز پیکارش

 توپ و  نه  نظامش،  چاره   بنمودهنه  قزاق و نه 

 که در یك روز سی فرسنگ بُد شبگیر و ایوارش

 گر  از  سوءالقضای  این  رضا  بس  نارضا بودم

 ببین حسن القضا آخرچه سان طی کرد طومارش

 النصیر دینیگانه مرد مردانه که شد نعم

 به مردی  رفت و  بگرفتش  بیاورد و  بزد  دارش

 تمین دور آمد از این سگچو نام آن امام هش

 یقین قهر رضا برد از میانه نام و آثارش

 بلی قهر رضا بر هر که شد قهر خدا باشد

 در ختم گفتارش« قهرالرضا»تاریخش بگو به
 

 (239: 9239)جابری انصاری، 

مردم اصفهان از فرمانروایی سردار جنگ و اقدام 

او برای دستگیری راهزنان خشنود شدند و شاعران، 

سید  جمله ازرهایی در ستایش وی سرودند. شع

 سرود:  گونهنیای در شعری آبادنیحسمهدی 

 امیر عادل سردار پیروز، اول سپهدار، گرشاسب ثانی

 فرمانروای ملك سپاهان، صدرالعالی، ظهرالئالی

 به زیر بندش کس ننالد، به غیر ظالم به غیر زانی

 در پاسبانیآنان که  بردند اموال مردم، اکنون به رنجند 

  ، تدبیر شاهی، تقدیر خانینمودندیماین هر دو بودند که 

 خان چرمهینی، دیگر رضاخان جوزدانیجعفرقلی
 

 (929-931: 9211)صابری، 

 :کردندیممردم نیز این شعر را زمزمه 

 رضاخان  نوشته به درگاه باغ نو

 رضا را   گرفتند   زیر  بته   مو

 بیلچیرضاخان نوشته به دسته  

 چیینقیعلرضا را  گرفتند با  
 

 (31/99/9211)مصاحبه با غالمرضا محمدی، 

ی از اشمهی بهار، پس از ذکر الشعراملك

، به سرکوب جعفرقلی و الدولهوثوقاقدامات دولت 

این : »سدینویمو  کندیمرضا جوزدانی اشاره 

اقدامات موجب ایجاد امنیت و مقدمة اصالحاتی شد 

 ماندیموام یافته بود و تا امروز باقی که هرگاه د

« میشدینمدچار مصائب تاریخی گذشته و حال 

 (.21/ 9: 9231)بهار، 

ختم غائلة یاغیان باعث شد که سران ایل 

ی متمادی به قدرت بالمنازع در هاسالبختیاری تا 

اصفهان تبدیل شوند و از این پیروزی بهرة فراوان 

ی هاپولصیر، غرامت که عوامل سردار نبردند. چنان

 زوربهسرقت شده توسط رضاخان از بیگانگان را 

گرفتند )خلیلی،  آبادنجفزندان و شکنجه از مردم 

؛ مصاحبه با محمود معینی، 010: 9211

 در خصوصی هم آباددولت(.  39/99/9211

 : دیگویم آنهای هاسوءاستفاده

که در این وقت حکومت دارند با قواى  هایاریبخت

ایلى خود و قوة ژاندارمرى و یك عده از پلیس 

از فارس آمده است، با  آنهاجنوب که براى کمك 

را گرفتار و  آنهاجنگ کرده، رؤساى  یاغیان جوزانى

. از آورندیمدست ، غنیمت بسیار بهکنندیماعدام 

بنام  اآنهی هامنزلچپاول کردن اطراف دور و نزدیك 

اموال یاغیان و از گرفتن پول زیاد از پولداران شهرى 

داشتن رابطه خوددارى  به جرمو دهاتى هم 

 (.990: 9219ی، آباددولت)  ندینماینم
 

 یریگجهینت. 1

مشروطیت، با شعار برقراری عدالت و آزادی، در 

کشور ما حاکم شد. اما این نظام نوین نتوانست 

سازوکارهای الزم برای تأمین امنیت را فراهم و 

رضایت جامعة مخاطب خویش را جلب کند. 

زودی کشور دچار مصائب گوناگون، ازجمله به
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قحطی و نبود ارزاق عمومی، ضعف حکومت، 

اری، دخالت بیگانگان در ایران و ناتوانی نهاد اد

دنبال راهکاری وقوع جنگ جهانی شد. مردم به

برای خروج از این وضعیت بودند که در این میان، 

تعدادی از آنها راهزنی و غارتگری را انتخاب 

 . کردند

رضاخان جوزدانی یکی از این یاغیان بود که با 

 9231ای سوار به گرد خود، از سال کردن عدهجمع

م( منطقة غرب و جنوب 9191-9199ق )9221تا 

اصفهان را ناامن نمود. رضاخان محصول زمانه خود 

بود و عوامل ملی و فراملی باعث ظهور وی شد. 

رضاخان در ناحیة جوزدان که موطن اصلی او بود 

با دهقانان و فقرا کاری نداشت و فقط نواحی 

نمود. حرکت وی جنبشی گریز اطراف را غارت می

رکز، هوشمند و دارای هدف نبود و باآنکه از م

سودای سروری در سر داشت، اما قصدش اصالح 

مملکت و دولت مرکزی نبود؛ بلکه حرکتی بود که 

طلبی داشت. ومرجطلبی و هرجفقط جنبة فرصت

رو، باید بر او عنوان یاغی و بر فعالیتش عنوان ازاین

شورش نهاد، شورشی محلی که ضمن ناامن کردن 

هایی از ناحیة اصفهان و واردکردن خسارات بخش

های انداختن فعالیتای و از رونقعمده بر عده

اقتصادی در این ناحیه، خود معضل و مشکل 

زده و دارای جدیدی فراروی اصفهان قحطی

مشکالت متعدد بعد از مشروطه شده بود. بررسی 

انجام شده پیرامون اقدامات رضاخان جوزدانی 

هایش مصداق کاملی از و فعالیتدهد او نشان می

یاغی، یاغیگری و شورش بوده که در ابتدای این 

  .پژوهش، به آن پرداخته شد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی از اوضاع اصفهان به وزارت داخله و هیئت : تلگراف9سند شماره 

 ها، تحصن تجار، خروج قشون روس و ورود پلیس جنوبدولت: ناامنی راه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هایی از اوضاع اصفهان به وزارت داخله و هیئت : تلگراف3شماره سند 

 ها، تحصن تجار، خروج قشون روس و ورود پلیس جنوبدولت: ناامنی راه
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هایی از اوضاع اصفهان به وزارت داخله و هیئت : تلگراف2سند شماره 

 ها، تحصن تجار، خروج قشون روس و ورود پلیس جنوبدولت: ناامنی راه
 

 ] بسم اهلل الرحمن الرحیم[ 9»/

  دلو 90تاریخ  بهراپورت اصفهان  3/

 دلو 91تاریخ وصول 

اوضاع مالیه اصفهان و اطرف ترتیب خوشی را جلوه  2/

قرب شهر مغشوش و غالب ...  1/ دهد تمام طرق تانمی

 0/ دولتی و غیره و قطارهای شتر با محمول دچار

در تزاید  سرقت شده سارقین از هر دسته و هر گروه

عدم امنیت .... کلیه تجار  1/ علت همالیات دولتی ب

ضررهای  فاحش درصدد تعطیل عمومی و در  ةواسطهب

دو روزه تلگرافات چند به پایتخت و والیات  1/ این

و از  بمناس 3/راجع به تعطیل و عدم حمل مال التجاره 

عالج فوری و توجهات دولت علیّه نزدیك است 

زمزمه اینکه تا ترتیبات  1/ ار مشموعمأیوس شوند از قر

اصفهان مثل خراسان و غیره نشود امورات منظم 

در میان بعضی خواص مطرح و از  99/ نخواهد گردید

ب آو  99/ اخاذی کارکنان حکومتی در هر قبیل امور نان

و ارزاق عمومی حتی حیف و میل شدن مبلغی که از 

آوری در این قحط و غور جمع 93/  بابت اضافه شود

 92/ شده شایعاتی است کمیسیون تعیین خسارات با

وجه یچهاینکه یك ماه است افتتاح حاصل نموده به

که هنوز بعضی امالک  این 91/ علتهنتیجه نبخشیده و ب

گری روس باقی و اموال در ید تصرف قونسول و

عرض  ،احکام دولتی تاکنون مسترد نشده 90/ ضرورتهب

دانسته  91ه /نتیجا فعالً اهالی بیحال دادن به کمیسیون ر

نمایند که از طرف حکومت و کارگذاری و تصور می

پس از مراجعت قشون  91/ عمل نیامده استهاقدامات ب

روس و ورود پلیس جنوب و دوسه نفر صاحب منصب 

چندی بوده که مشغول تزید آن بوده و چند  93/ انگلیسی

و قلیلی  19/ نها به طرف جنوب عازمآست بیشتر روزی

استخدام هدر اصفهان باقی ولی حالیه کسی را ب

رام و در آچندی بود  39/ که رضای جوزانی .پذیرندنمی

حدود لنجانات ساکن و گویا تقریبا از طرف حکومت 

سه روز قبل اردوی قزاق با چند  ،یافته بوده 39/ مینأت

الدوله در صارم 33/عراده توپ و با جمعی از سواران 

رضا و کسانش را احاطه نموده  ،نج فرسخی شهرپ ر،پیلو

توپ و تفنگ مشارالیه با کسان خود  32/ و بعد از جنگ

   .باقی است 90/ نهاآفرار و اردوی قزاق در تعقیب 

 «دلو مشیر السلطنه  90
 

 
 1سند شمارة 
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: تلگراف رضا جوزانی از اصفهان: برخورداری از عفو 0سند شماره 

 از اعتضادالسلطنه و تقاضای مقابله با صارم الدوله عمومی و گرفتن تأمین
 

 
 

تلگراف رضا جوزانی از اصفهان: برخورداری از عفو : 6سند شماره 

 عمومی و گرفتن تأمین از اعتضادالسلطنه و تقاضای مقابله با صارم الدوله
 
 
 

 ] بسم اهلل الرحمن الرحیم[ 1/

 به اصفهان ارسال تهران شود 9رانهاز ط 3»/

مقام منیع حضرت مستطاب اشرف ارفع اعظم آقای  2/

الوزرا ء دامت شوکته در چند الممالك رئیسمستوفی

سابقه خدمات خود را تلگرافاً عرض  شرح روز قبل

ولی متأسفانه تاکنون به جواب تأمل نگردیده  1نموده /

خواطر مبارک شوم  و ر مجدداً هم الزم دانسته که متذک

مایم پس از دادن عفو در ثانی هم کسب تکلیف ن

و بعد از ورود حضرت اقدس آقای  0عمومی /

اعتضادالسلطنه غالم را به دست خط تأمین از طرف 

خودشان مفتخر فرمودند و مختصر خدمتی هم به اخوی 

دادند باز هم همه روزه وعده می 1رجوع فرمودند ولی /

که از طرف دولت تأمین ابدی برای شما حاصل و 

خواهد شد غالم هم برای اینکه  خدمات مهمه رجوع

پنج نفر از کسان خود را به  1تمرّد امر نشده باشد /

گروی پای رکاب فرستاده و گوشه)ای( را اختیار نموده 

و با کمال عسرت زندگانی کرده و صادقانه مشغول 

عاقبت نتیجة  3خدمتگزاری به دولت و ملت بودم /

الحال الدولة معلومخدمات چاکر این شد که صارم

واسطة خیاالت باطن خود که البته در نظر اولیای امور به

به جوش آمده مشغول  1پوشیده نیست خون حسدش /

آنتریك و تحریك بریگاد غیررسمی اصفهان شده بدون 

جهت آمدند غالم را محصور و مجبور به دفاع نمودند 

مقاصد و خیاالت خود  99یله تا اندازه)ای( /که بدین وس

السابق همه روزه به را انجام داده و عجالتاً هم کما فی

عناوین مختلفه مشغول غارتگری یك مشت رعیت 

غالم هم با یك عدة کثیری  99باشد /زده میرنجبر فلك

ها متواری بالتکلیف و سرگردان و متفکّر در بیابان

گونه حرکات از این چنانچه زمامداران جلوگیری

                                                                      
های استان اصفهان یکی از شهرستانشهرستان تیران و کرون .  9

شهرستان لنجان و استان چهارمحال و بختیاری  از جنوب به است که

  شود. و از غرب به شهرستان فریدن محدود می
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کنند و این قبیل اشخاص خائن نمی 93خودسرانة /

تقصیر که تمام اهالی و تکلیف قطعی هم برای غالم بی

فرمایند ایالت وقت اصفهان شاهد و گواهند معین نمی

در این صورت خوب است از طرف دولت اجازه  92/

به غالم داده شود تا آنکه داوطلبانه و مجاناً قصاص 

که عبرت  91ونه حرکات خود سرانه را بنمایم /گاین

باشد برای امثال این قبیل اشخاص خائن که دست از 

حرکات خودسرانه بکشند و بیشتر از این راضی نشوند 

زده بشوند مملکت و رعیت فلك 90که باعث خرابی /

نماید در این مدت قصد غالم در خاتمه هم عرض می

ی نبوده و نیست جز خدمت به دولت و ملّت چیز دیگر

ها خدمات و بعضی مفسدین و دسیسه چین 91اغراض /

های غالم را در نظر بعضی طور دیگر جلوه فشانیجان

داده است نتیجة عرایض صادقانه غالم وقتی واضح 

 مهمی رجوع شود. 91خواهد شد که خدمت /

 «امضاء[]  فدائی وطن رضا جوزدانی

 

 

 گزستون وکوه پنجی: موقعیت جغرافیایی 9نقشه شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 : موقعیت جغرافیایی تنگه جوزدان 3نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمسی 9291: نقشه تاریخ جوزدان مربوط به سال 2نقشه شماره 
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 بندچی در نقیتصویر علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           211

 منابع

ایران از سقوط مشروطه تا (. 9230آبادیان، حسین)

. تهران: موسسه مطالعات و کودتای سوم اسفند

 های سیاسی. پژوهش

. ایران بین دو انقالب(. 9219آبراهامیان، یرواند)

ترجمه احمد گل محمدی، محمدابراهیم فتاحی. 

 تهران: نی.

فرهنگ (. 9232آقا بخشی، علی؛ افشاری راد،  مینو)

 . تهران: انتشارات چاپار.علوم سیاسی

 .9302اسناد مؤسسه تاریخ معاصر ایران، شماره سند 

. ترجمه مهدی فرهنگ سیاسیتا(. الیوت، فلورنس)بی

 جا: انتشارات زرین.افشار. بی

. تهران: فرهنگ بزرگ سخن(. 9239انوری، حسن)

 سخن.انتشارات 

اصغر . ترجمه علیایران امروز(. 9213اوبن، اوژن)

 فروشی زوار.سعیدی. تهران: کتاب

شاهنامه (. 9213)میمحمدابراهباستانی پاریزی، 

 . تهران: عطائی.آخرش خوش است

. انقالب و بسیج سیاسی(. 9211بشیریه، حسین)

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

تاریخ مختصر احزاب (. 9231بهار، محمدتقی )

 . تهران: امیرکبیر.سیاسی ایران: انقراض قاجاریه

. تهران: شدهانقالب فراموش(. 9230پورآرین، فؤاد )

 چاپار.  

آگهی شهان از تا(. جابری انصاری، محمدحسن )بی

 نا. جا: بی. بیکار جهان

تاریخ اصفهان و (. 9239)محمدحسنجابری انصاری، 

 روزنامه و مجله خرد.  . اصفهان:ری و همه جهان

. تاریخ اصفهان(. 9213)محمدحسنجابری انصاری، 

 تصحیح جمشید مظاهری. اصفهان: مشعل.

بررسی و تحلیل ( »9219اکبر )جعفری، علی

های اجتماعی ایران از پیروزی نهضت جنبش

ش/ 9330-9291مشروطیت تا سقوط قاجاریه 

م، مطالعه موردی جنبش شیخ محمد 9130-9191

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و ، مجله «یخیابان

 . 909-930، شماره اول، صصاسالم

ای بر تاریخ و مقدمه(. 9211اهلل )خلیلی، فضل

آباد: انتشارات مهر . نجفآبادفرهنگ مردم نجف

 زهرا)س(. 

پرستان جنبش وطن(. 9211دانشورعلوی، نوراهلل )

 . تهران: آنزان. اصفهان و بختیاری

 نا.. تهران: بینامه دهخداغتل(. 9212دهخدا )

. تهران: حیات یحیى(. 9219آبادی، یحیى )دولت

 عطار.

فضای اجتماعی اصفهان ( »9230رجایی، عبدالمهدی )

های آن پس از مشروطه از نگاه مقاالت روزنامه

، 23و  21، شماره فرهنگ اصفهان، مجله «دوران

 .29-39صص 

انقالب اصفهان از (. 9231رجائی، عبدالمهدی )

. اصفهان: دانشگاه مشروطه تا جنگ جهانی اول

 اصفهان. 

 .9229صفر  91، 1روزنامه آفتاب، ش 

روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش 

 .9230الثانی جمادی 2، 33

روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش 

 .9230رجب  31، 21

 .9233شوال  33، 2روزنامه پروانه، سال اول، ش 

 91، 39، سال چهارم، ش رودندهیزاروزنامه 

 .9223ی الثانعیرب

 33، 3، سال چهارم، شماره رودندهیزاروزنامه 

 .9229 قعدهیذ

رجب  2، 29، سال چهارم، شماره رودندهیزاروزنامه 

9223. 

رمضان  91، 29، سال دوم، ش رودندهیزاروزنامه 

9233. 

 .9231صفر  3، 2، سال سوم، ش رودندهیزاروزنامه 
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 قعدهیذ 3، 9روزنامه مفتش ایران، سال پنجم، شماره 

9223. 

رجب  92، 3روزنامه مفتش ایران، سال هشتم، شماره 

9221. 

سیر حوادث طغیان ( »9219سادات، سید محمود)

اسناد ، فصلنامه «نایبی مبتنی بر اسناد ملی

 .921 -993، صص 9، سال اول، شماره بهارستان

تلگراف  کتابخانه ملی ایران )ساکما(:سازمان اسناد و 

رضا جوزانی از اصفهان: برخورداری از عفو 

عمومی و گرفتن تأمین از اعتضادالسلطنه و 

ق، شناسه  9221تقاضای مقابله با صارم الدوله،  

 برگ. 3،  313/399

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(:

اخله هایی از اوضاع اصفهان به وزارت دتلگراف

ها، تحصن تجار، خروج و هیأت دولت: ناامنی راه

ق،  9221قشون روس و ورود پلیس جنوب،  

 برگ. 0،  133/399شناسه  

 گرکویه )جرقویه(.(. 9213ی، علی )آبادكینشفیعی 

 : گلبن.جایب

های دور تا تیران از گذشته(. 9211صابری، حسین )

 . اصفهان: یکتا.امروز

 تاریخ ایل بختیاری(. 9210عکاشه، اسکندرخان )

 جا: فرهنگسرا.)فرید مرادی، مصحح(، بی

. تهران: انتشارات فرهنگ عمید(. 9211عمید، حسن )

 امیرکبیر. چاپ دوازدهم.

روزنامه (. 9211السلطنه، قهرمان میرزا سالور)عین

.  تصحیح مسعود سالور، السلطنهخاطرات عین

 ساطیر.ایرج افشار. تهران: ا

ایران: برآمدن رضاخان (. 9211غنی، سیروس)

. ترجمه حسن هایسیانگلبرافتادن قاجار و نقش 

 کامشاد. تهران: نیلوفر.

. ترجمه احمد مقاومت شکننده(. 9219فوران، جان )

 تدین. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

جا: . بیجعفرقلی چرمهینی(. 9211قادری، خدایار )

 گلبن.

(. 1(. به کوشش احمد بشیری، )ج 9211) کتاب آبی

 تهران: نشر نو.

ایران دوران قاجار و برآمدن (، 9239کدی، نیکی آر )

. ترجمه مهدی حقیقت خواه. تهران: رضاخان

 ققنوس.

. ساله آذربایجانتاریخ هجده(. 9232کسروی، احمد)

 تهران: امیرکبیر.

تهران: انتشارات  فرهنگ فارسی(. 9219معین، محمد)

 امیرکبیر. چاپ هشتم.

. تهران: از طبابت تا تجارت(. 9231نفیسی، مهدی )

 نشر تاریخ ایران. 

(. نایبیان 9211نوایی، عبدالحسین؛ بقایی، محمد )

کاشان )بر اساس اسناد(. تهران: انتشارات سازمان 

 اسناد ملی ایران.

. آبادیمجتهد نجف(. 9231نورمحمدی، محمدجواد)

 هان: انصار االمام المنتظر )عج(. اصف

شناخت سرزمین (. 9201نیکزاد امیرحسینی، کریم )

 . اصفهان: نشاط. بختیاری

)عطااهلل نوریان،  یاغیان(. 9219هابس باوم، اریك)

 ترجمه(. تهران: نشر قطره.

تاریخ لرستان (. 9239والیزاده معجزی، محمدرضا)

 : حروفیه.جایب. روزگار قاجار

 . اصفهان:گویا. دیباچه دیار نون(. 9233ی )یزدانی، عل

 

 :هامصاحبه

مینا  کنندهمصاحبهمصاحبه با نوروزعلی محمدی، 

، ساعت 9211/ 31/99معینی، تاریخ مصاحبه 

 صبح.  1:29

مینا  کنندهمصاحبهمصاحبه با غالمرضا محمدی، 
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، ساعت 9211/ 31/99معینی، تاریخ مصاحبه 

 صبح. 3:29

مینا معینی،  کنندهمصاحبهمصاحبه با رمضان جعفری، 

 صبح. 99، ساعت 9211/ 99/99تاریخ مصاحبه 

مینا معینی،  کنندهمصاحبهمصاحبه با رمضان جعفری، 

 صبح. 99، ساعت 9211/ 99/99تاریخ مصاحبه 

مینا  کنندهمصاحبهی عباسی، قلیمرتضمصاحبه با 

 ، ساعت9211/ 99/99معینی، تاریخ مصاحبه 

 صبح. 99:29

مینا معینی،  کنندهمصاحبهمصاحبه با نصراهلل عباسی ،  

 99:29، ساعت 9211/ 99/99تاریخ مصاحبه 

 صبح.

 مینا معینی، کنندهمصاحبهمصاحبه با محمود معینی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99:29، ساعت 9211/ 39/99تاریخ مصاحبه     

 صبح.

مینا  کنندهمصاحبهمصاحبه با ابوالقاسم پورقیصر، 

 3، ساعت 33/1/9211معینی، تاریخ مصاحبه 

 شب. 

 

 منابع الکترونیکی:

آغاز کار (. »9213محمدی جوزدانی، عبداهلل )

.joozdan «. جعفرقلی و رضاخان جوزدانی

Blogfa.com9211 اسفند 39، بازیابی. 

افسانه سه تفنگدار )رضاخان جوزدانی، »نا، بی

(. 9211« )چی(قیجعفرقلی چرمهینی و علین

joozdan.com  ، 9211 اسفند 39بازیابی. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


