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کالنتری از مناصب مهم حکومتیِ کرمان عصر قاجاریه بود، که 

موقعیت ممتازی در تشکیالت اداری ایالت داشت. مهمترین کارکرد 

کالنتر در این دورة گردآوری مالیات و تأمین نظم و امنیت و نظارت 

ها بپردازیم ود. در این مقاله برآنیم تا به این پرسشبر ارزاق شهری ب

شرایط کسب مقام کالنتری در دورة قاجاریه چه بود؟ دگرگونی 

ساختار قدرت این منصب در دورة قاجاریه چگونه بود؟ ضمن 

بررسی کارکردهای منصب کالنتری نقش کالنترها را بر تغییرات 

رسی کنیم. برای سیاسی و اجتماعی جامعه شهری کرمان را نیز بر

ها به روش تحلیلی و توصیفی و بر پایه منابع پاسخ به پرسش

کتابخانه ای و نشریات عصر قاجاریه جایگاه اداری کالنتر در کرمان 

های پژوهش حاکی از آن است که مقام کالنتری بررسی شد. یافته

به وسیله حاکم تعیین و بین طوایف معروف و حکومتگر کرمانی 

شد. ساختار قدرت کالنتری به سبب عدم لیاقت یدست به دست م

های سیاسی و کالنترها در انجام وظایف شان یا حمایت از آشوب

های خاندانی برای کسب این مقام و ورود نهادهای جدید رقابت

های عجوالنه و خودسرانه در  تنزل یافت. کالنترها با اتخاذ شیوه

ی فقر مردم را فراهم آوری مالیات و نرخ بندی کاالهای اساسجمع

نمودند. عملکرد نامعقول برخی از آنها در برابر فرقه نوظهور شیخیه 

 .های شهری شدو مخالفانشان مسبب آشوب
 

کرمان، قاجاریه، منصب کالنتری، کدخدا،  ها:کلیدواژه

 .تشکیالت اداری

Being a Kalantar (police officer) was one of  the 
important royal position in kerman in Qajar era 
and it was considered a high rank among official 
ranks in the state. The most important duty of a 
Kalantar was collecting taxes, providng discipline, 
security and supervision of food preparation and 
distribution among people. The presrnt research 
answers the following questions: what were the 
conditions for obtaining the position of Kalantar 
(police officer) during the Qajar period? How did 
they change the power structure of this position?  
In addition to investigating Kalantari duties, we 
also investigate the royal  of a Kalantar in political 
and social changes in kerman society.To provide 
answers for the mentioned questions, analytical 
and descriptive methods, library sources and also 
papers published in Qajar era were used to study 
about Kalantar position in kerman. The research 
findings show that Kalantar was chosen by the 
ruler or governor of the state and this position 
passed among individuals in powerful tribes in 
kerman. Kalantari power structure decreased due 
to lake of qualification of Kalantars in doing their 
duties or supporting political riots and also tribal 
competitions to win this position and also arrival 
of other powerful groups. They paved the way for 
more poverty among people by collecting taxes 
and evaluating basic goods hastily and without 
consulting. Also their unwise reactions against 
Sheikhiyya sect and their opponents caused city 

riots. 

Keywords: Kerman, Qajar, kalantar position, 

kadkhoda, Administrative structrue. 
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 مقدمه  . 1

کالنتر نخستین بار در دورة ایلخانی، به معنای واژة 

رئیس و رهبر و پیشوا، در تشکیالت حکومتیِ ایران 

: 2631، لمبتون؛ floor, 2012: xv/ 366)شیوع یافت 

در دوران صفویه و قاجار به مأمور محلی (. 21

حکومت که به کمک کدخدایان ادارة شهر را برعهده 

(. در 55: 2631)خسروبیگی، گفتند داشت کالنتر می

کرمان عهد قاجاری وظیفه مقام کالنتری اجرای 

قانون بود، کالنتر در حکم واسطه میان مردم شهر و 

شد؛ از این رو صاحب این مقام والی شناخته می

  وظایف سیاسی و اجتماعیِ فراوان برعهده داشت.

رغم آنکه مقام کالنتری نقش مؤثری در علی

کرمان عهد قاجار داشته؛ اما تشکیالت حکومتیِ 

تاکنون پژوهش مستقلی درباره وظایف این منصب 

در کرمان، در این دوره انجام نشده است. اولین 

، «مدخل کالنتر»پژوهشِ مستقل دربارة این منصب 

است.  المعارف ایرانیکادایرهبه قلم ویلم فلور در 

مؤلف در این مقاله تنها تصویری کلی از وظایف 

نتری در ادوار مختلف تاریخیِ ایران در منصب کال

دهد و در دو سطر به اجمال به دو صفحه ارائه می

معرفی وظایف کالنترهای روستاهای دو ایالت فارس 

 .(floor, 2012: xv/ 366- 367)پردازد و کرمان می

مهدی فرهانی منفرد نیز در مقاله خود با عنوان 

از منصب کالنتری و چند سند در مورد دو تن »

، این مدخل را ترجمه و به «کالنتران عصر صفوی

همراه دو سند منتشر کرده است )فرهانی منفرد، 

(. هوشنگ خسروبیگی مقاله ای با 23ـ4: 2633

سال در « منصب کالنتر در اوایل دورة قاجار»عنوان 

و ساختار و وظایفِ کلی کالنتر در منتشر  2631

در چند سطری هم ایرانِ دورة قاجاری را بیان کرد و 

به اختصار اسامی تعدادی از کالنتران کرمان آورد 

های دیگری (. پژوهش36ـ55 :2631)خسروبیگی، 

دربارة منصب کالنتری در شهرهای دیگر ایران انجام 

ای به جایگاه شده است؛ اما پژوهشگران هیچ اشاره

. این 2کالنترهای کرمانی در دورة قاجار ندارند

ا تکیه بر منابع تاریخ محلی پژوهش کوشش دارد ب

کرمان و نشریات عصر قاجاری، به بررسی ساختار 

قدرت و کارکردهای کالنتر در کرمان در این دوره 

اند از: شرایط بپردازد. سؤاالت مقاله حاضر عبارت

کسب مقام کالنتری در دورة قاجار چه بوده است؟ 

دگرگونی ساختار قدرت این منصب در دورة قاجار 

وده است؟ و ضمن بررسی کارکردهای چگونه ب

منصب کالنتری نقش کالنترها بر تغییرات سیاسی و 

 اجتماعی جامعه شهری کرمان بررسی خواهد شد. 

خان وزیری منبع دست اولی برای آثار احمدعلی 

تحقیق دربارة وظایف منصب کالنتریِ کرمان در 

زیرا برخی اطالعات وزیری  دورة قاجار است؛

صب در کرمان دورة قاجاری بر پایة دربارة این من

هایی است که برخی کالنترهای کرمانی مانند گزارش

خان کالنتر و میرزا ابوالحسن کالنتر محمدزمان

)وزیری،  اندق( برای او روایت کرده2124)متوفی 

 (.   331/ 1 :2635 ،همو؛ 243: 2635

  

. پیشینه استقرار مقام کالنتر در کرمان قبل از 2

 قاجار و چگونگی تعیین کالنتردورة 

پیشینه استقرار مقام کالنتری در کرمان به دورة 

های متعددی همراه گردد، که با قصهصفویه باز می

                                                                      
وظایف کالنتر اصفهان بازخوانی یک سند در » رنجبر، روح اهلل، .  2

(؛ 636ـ633: 2622« )مورد وظایف کالنتر اصفهان در دورة صفویه

 (.45ـ  65 :2621« )سلسله کالنتران بهبهان» طباطبایی بهبهبانی )منصور(، 
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از همان دوره خاندانی به کالنتری در  .2شده است

مستقر شدند، انتخاب  کرمان موسوم و در آنجا

منصب کالنتری به صورت موروثی اغلب از بین 

هایی هها و مشاجریفه بود، که با درگیریافراد آن طا

همراه گردید. به عنوان نمونه  بعد از مرگ میرزا 

ق بین پسر 2277ق( در سال 2731مظفر کالنتر )د. 

او، میرزا علیرضا، و نوة دختریِ وی، میرزا شجاع 

ضابط خَبیص، بر سر مقام کالنتری مشاجره و دعوا 

شاه ، شاه (. صفی675: 2632مشیزی، رخ داد )

ق( ، به پیشنهاد 2275ـ  2735صفوی، )حک: 

خان، به نفع میرزا علیرضا به اعتمادالدوله شیخ علی

رأی داد )مشیزی، « قدمت خدمت ایشان»سبب 

(؛ بنابراین تعیین مقام کالنتری در دو 537: 2632

به صورت  هاایالت کرمان و فارس در طی قرن

طایفه ای موسوم به موروثی در بین افراد سرشناس 

حسینی فسایی، گردید )کالنتری دست به دست می

(. در کرمان دورة افشاریه نیز کالنتر 2732/ 1: 2633

شد، همچنان از بین افراد خاندن کالنتری انتخاب می

اما کالنترهای ایالت و عشایر از غیر افراد این طایفه 

در کرمان دورة اما  (.332/ 1: 2635وزیری، ) بود

زندیه منحصرا کالنتر از بین طایفة کالنتری انتخاب 

                                                                      
ق( در دورة زمامداریِ گنجعلی خان 2763شاه عباس )متوفی  . 2

ق در 2725ق( به صورت ناشناس در سال2765ـ2775زیک )حک: 

لباس مبدل به کرمان سفر کرد، و در خانة آقا تقی جد خاندانِ 

ید. آقا تقی بدون آگاهی از جایگاه شاه کالنتریِ کرمان اقامت گز

عباس لوازم میهمان نوازی را در حد توانش در حد کمال به جای 

آورد. شاه عباس مقداری پول نقد به رسم هدیه به  آقا تقی تقدیم 

نمود، اما وی آن را قبول نکرد و گفت: من از میهمان پاداش 

نمود به خط  خواهم. زمانی که پادشاه عزم بازگشت به اصفهاننمی

: 2635خود منصب کالنتری کرمان را به  آقا تقی عطا کرد )وزیری، 

 (.  243ـ243

شد؛ بلکه برخی مقامات حکومتی نیز به این نمی

به عنوان نمونه در دورة شدند؛ منصب برگزیده می

ق( 2233ـ2233خان دُرانی )حک: حکمرانی تقی

: 2662درباره وی قس: هدایت، میرزا حسین راینی )

ر کرمان، به ( کالنت324/ 1: 2635؛ وزیری، 31 /2

حکمرانی و وزارت بخشی از ایالت کرمان منصوب 

شد. نیز زمانی که بزرگان کرمان از بدرفتاری و 

حک: خان، والی کرمان )کفایتی میرزا حسینبی

ق( به دربار شیراز شکایت کردند، میرزا 2226ـ2232

جعفر )وزیر دربار( پس از رسیدگی و ادارة امور 

ام را از میر برهان، برادر ایالت دستور داد تا این مق

 ( و323 /1: 2635میرزا حسین خان، گرفته )وزیری،

دوباره به یکی از افراد طایفة کالنتریِ کرمان به نام 

ـ  323، 334 /1: 2635)وزیری، آقا تقی واگذار شود 

323 ) 

 

 . پیشینه مقام کالنتری در کرمانِ عهد قاجاری3

 خان وزیری در سالبنابر گزارش احمدعلی

های کالنتریِ کرمان و ضابطیِ دو مقام ق،2122

در دورة قاجاری تقریبا بیش  3و گَوک 1بلوک خَبیص

احمدی از هفتاد سال در این ایالت وجود داشت )

 ،251-243 ،23: 2635 ؛ وزیری،633 :2632 کرمانی،

(. از 422،432 :2632،رساله کاتب کرمانی؛ 153 ،222

آقا محمدخان  آنجا که فتح ایالت کرمان به دست

ق رخ داد )احمدی کرمانی، 2172قاجار در سال 

                                                                      
که از غرب به  قرار داشت بلوک خَبیص در شمال شرقیِ کرمان. 1

کرمان ایالت دشت لوط، بین  و از جنوب به بم و از شمال به کوهپایه

     (.232: 2635وزیری ،) بود محدودو خراسان 

گَوک و خبیص یک بلوک است خبیص جلگه ای و کویر و بلوک . 3

  (232، 237، 2635وزیری: گوک کوهستانی بود )
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توان حدس زد که تقریبا از ( بنابراین می214: 2632

دهه دوم استقرار حکومت قاجاریه در ایالت کرمان 

مقام کالنتری در این ایالت وجود داشته است. 

های موجود در منابع تاریخی براساس آگاهی

سر دورة قاجار به سه کالنترهای ایالت کرمان در سرا

شود. دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم می

اغلب متأسفانه براساس منابع برجای مانده، 

ها در ایالت کرمان مربوط به کالنترهای شهر گزارش

کرمان است. مقاله حاضر به ساختار قدرت و 

کارکردهای کالنترهای شهر کرمان در سراسر دورة 

هر جا از کالنتر طوایف یا  پردازد، و درقاجاری می

شود، تصریح دیگر شهرهای ایالت نام برده می

 گردد.می

 

 . شرایط تعیین کالنتر کرمان در دورة قاجار4

در تشکیالت حکومتیِ کرمانِ عهد قاجار برای 

کسب مقام کالنتری شرایطی مقرر شده بود. شرط اول 

کی داشتن پیوند نسبی با طایفه کالنتریِ کرمان بود، که ی

از طوایف مؤثر بر ساختار سیاسی و اجتماعیِ ایالت بود 

 گشتو قدمت این طایفه به دورة صفویه باز می

(. انتخاب مقام کالنتری در 242ـ243: 2635)وزیری، 

دوره قاجار مانند دوره صفوی همچنان از بین افراد 

اگر جانشین کالنتر از طایفه  خاندان کالنتری بود.

کالنتری در سن قانونی نبود افرادی نائب کالنتر 

شدند تا وی به سن قانونی برسد. به عنوان نمونه می

ق(، از 2622)در سال  2پس از مرگ مدیرالملک کالنتر

                                                                      
. باستانی پاریزی معتقد است منظور از مدیر الملک، میرزا مهدی  2

( اما 13، پانویس ش 632: 2632خان کالنتر است )باستانی پاریزی، 

ریخی نام میرزا از آنجا که یحیی احمدی در فرماندهان به ضرورت تا

احمدی کرمانی، آورد )مهدی خان  کالنتر را به صورت کامل می

 ( بنابراین مدیر الملک باید میرزا 652، 625، 133: 2632

 

سوی عالءالملک، حاکم کرمان )حک: 

خان در سن ق(، پسرش، میرزا علی2617ـ2622

 سالگی به کالنتری برگزیده شدچهارده یا پانزده 

اما به سبب کمی  (؛632: 2632)احمدی کرمانی، 

حاجی »و « الوزارهعون»های سنش دو نفر به نام

به عنوان نائب کالنتر « العداله سید عبدالغفارناظم

)احمدی  دادندامور کالنتریِ شهر را انجام می

  (.631: 2632کرمانی، 

حکومتگر های دوم انتساب به خاندانشرط 

های اجرایی قبل از کسب کرمان و داشتن مسئولیت

مقام کالنتری بود. در صورتی که نامزد مقام کالنتری 

بایست جزء غیر از طایفه کالنتری بود، لزوما می

های حکومتیِ ایالت و دارای منصب حکومتی خاندان

باشد. به عنوان نمونه یحیی خان، کالنتر کرمان، در 

ن سرتیپ، معروف به وکیل خاقلیدورة مرتضی

ق(، 2125ـ2135حک: الملک ثانی، حکمران کرمان )

ابتدا حکمران سیرجان و سپس مدتی کالنتریِ کرمان 

باستانی  ؛252، 257، 2635)وزیری،  را عهده دار بود

(. در دوران 1، پانویس ش622: 2635پاریزی،

حکومت ظفرالسلطنه در کرمان )حک نوبت اول: 

خان، نتریِ کرمان به میرزا حسنق(، کال2611ـ2617

خان خان و از نوادگان ابراهیمفرزند حاجی موسی

: 2632احمدی کرمانی، ظهیرالدوله، واگذار شد )

میرزا حسن خان یکی  (.241: 2635؛ وزیری، 633

دیگر از کالنترهای کرمانی مدتی قبل از نائل شدن 

به مقام کالنتری به عنوان ضابط مشغول انجام 

؛ 633: 2632)احمدی کرمانی،  ولتی بودخدمات د

نیز گاهی یکی از نزدیکان  (.241: 2635وزیری، 

                                                                      
  محمد خان باشد که از وی به نام مدیر الملک  یاد شده است

 (. 654: 2632)احمدی کرمان،
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ـ  2611حاکم کرمان مانند رکن الدوله ) حک: 

به این مقام نائل شد.  2ق( یعنی رئیس خلوت2616

الملک ثانی، حاکم کرمان، به نیز یکی از پسران وکیل

م نام عدل السلطان )جزء خوانین کرمان و اغلب حاک

بافت و رئیس قره سوران بود( )رساله کاتب کرمانی، 

، به رنگ 444: 2633باستانی پاریزی، ؛633: 2632

های محرمانه هفتگی کنسولگری کویر؛ گزارش

: 2623، میالدی2223انگلیس در کرمان سال 

رساله ( به کالنتری کرمان برگزیده شد )134،135

 در دور دوم حکومت (.422:2632کاتب کرمانی، 

ق( یکی از 2616ظفرالسلطنه در کرمان )حک: 

السلطنه به کالنتری خویشاوندانِ او به نام اعدل

  (.432: 2632انتخاب شد )همان، 

ظاهرا باسواد بودن سومین شرط احراز مقام 

کالنترهای کرمانی در  دورة  رفت.کالنتری به شمار می

شان نیاز به سواد قاجار برای انجام وظایف حکومتی

دن و نوشتن داشتند، به همین سبب معموال خوان

صاحبان این مقام از بین افراد با سواد جامعه برگزیده 

خان شدند. برخی از آنها مانند میرزا ابوالحسنمی

ق( شاعر و ادیب بودند )وزیری، 2124کالنتر )متوفی: 

 (.134: 2632احمدی کرمانی، ؛ 234: 2635

 

 عصر قاجاری. ساختار  قدرت کالنتر در کرمان 5

در دورة صفویه قدرت در ایالت کرمان بین سه 

                                                                      
رئیس دربار منظور از خلوت، دربار حاکم کرمان و رئیس خلوت  . 2

بوده است، و معموال این شخص از نزدیکان و مقربان پادشاه یا 

شد. کسانی که به امین خلوت معروف بوده اند در حاکم انتخاب می

کردند. به عنوان نمونه اقبال الدوله که دربارهای پادشاهان خدمت می

به عنوان امین خلوت معروف و در دربار ناصرالدین شاه و حسنعلی 

اری در دربار مظفرالدین شاه به کار مشغول بودند )سلیمانی، خان غف

2632 :63 ،43.) 

االسالم و های مهم یعنی وزیر، شیختن از شخصیت

(. 65: 2632باستانی پاریزی، شد )کالنتر تقسیم می

در دورة قاجار در ایالت کرمان کالنتر پس از 

حکمران قرار داشت و به وسیله حاکم به این مقام 

 عنوان نمونهبه  شد؛عطا میانتخاب و القابی به او  ا
با درگذشت میرزا محمدخان مدیرالملک، کالنتر 

کرمان، عالءالملک، حکمران کرمان )حک: 

خان، ق میرزا علی2622ق(، در سال 2617ـ2622

پسرش، را به مدیرالملک ملقب )احمدی کرمانی، 

( و به کالنتری کرمان منصوب کرد 632: 2632

غه و کدخدا زیر (. در این دوره دارو632)همان: 

بود کالنتر دست کالنتر و تعیین کدخدا برعهده 

(floor, 2012, xv/ 366, 367؛ 142: 2531اورسل،  ؛

 (؛5 :ق2136االول ربیع 3، روزنامه دولت علیه ایران

که میرزا خلیل، جد طایفه کدخداهای کرمان، چنان

خان کالنتر به مقام کدخداییِ به وسیلة میرزا حسن

 (.257، 242: 2635انتخاب گردید )وزیری،  کرمان

برخی کالنترهای کرمانی آنقدر معتمد حاکم 

های آنها در امور رفتند که دیدگاهشمار میبه

گرفت. حکمرانی و دیوانی مورد توجه حاکم قرار می

به عنوان نمونه در ایام حکمرانی کیومرث میرزا 

ق 2136ق(، در سال 2136ـ2135عمیدالدوله )حک: 

خان خانِ کالنتر، به توصیه محمداسماعیلمدزمانمح

الملک اول(، به همراه دیگر رجال نوری )وکیل

خانة حکومتی حاضر حکومتی هر روز در دیوان

کرد و بر تمام شد و به امور دیوانی رسیدگی میمی

امور جزئی و کلی شهر نظارت و توجه فراوان 

 های مردم را بهها و درخواستداشت. او شکایت

داد و بنابر دستور او احکام کیومرث میرزا اطالع می

روزنامه کرد )حکومتی برای اقشار مختلف صادر می
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 (.   5 :2136ربیع االول  3، دولت علیه ایران

شان از عاملین نیز کالنترها برای انجام وظایف

ها و گاهی اوقات ضابطین مالیاتی، کدخداها، فراش

: 2616ذیقعده  3، المتینحبلروزنامه بردند )بهره می

؛ 23/ 27 :2616رمضان  12، ؛ همان26، 21/ 27

، 412، 473، 473، 626: 2632، رساله کاتب کرمانی

؛ 625، 624، 621: 2632؛  احمدی کرمانی، 411

 ؛Floor,2012,xv/,366-367؛ 243 :2635وزیری، 

به همراه  و( 615، 614، 625: 2631باستانی پاریزی، 

حکومتی در ارگ حکومتی مستقر  سایر مقامات

و  (434، 416: 2632، اتب کرمانیکرساله ) شدندمی

پوشیدند که بر روی آن نشانة خلعت کالنتری می

: 2632، رساله کاتب کرمانیمخصوصی قرار داشت )

رسد کالنترها با این پوشش قصد (. به نظر می411

داشتند تا ضمن آگاهی افراد جامعه از جایگاه سیاسی 

 شان باشند.شان، یاریگر آنها در انجام وظایفداریو ا

در دورة قاجار در کرمان، پس از مدتی به تدریج 

قدرت کالنتر رو به ضعف نهاد. تضعیف قدرت 

 کالنتر در کرمان به چهار دلیل بود: 

جویان و . در صورت حمایت کالنتر از فتنه2

گران سیاسی، دربار او را به شدت مجازات توطئه

شاه قاجار ؛ مثال بعد از مرگ فتحعلیکردمی

شاه و حکمران السلطنه، پسر فتحعلیق( شجاع2157)

ق(، دو فرزند خود، هالکو 2152ـ2143کرمان )حک: 

الدوله، را در کرمان به جانشینی خود میرزا و فروغ

گماشت و به سوی شیراز رفت تا برادر خود، 

حسینعلی میرزا فرمانفرما، حاکم شیراز )حک: 

بر تخت پادشاهی  ق( را به جای پدر2152ـ2176

بنشاند. میرزا کاظم، کالنتر کرمان، از بیم جان آن دو، 

: 2632آنها را به سیستان فراری داد )احمدی کرمانی، 

(. به همین دلیل 222: 2632؛ سلیمانی، 233ـ234

السلطنه حاکم آقاخان محالتی که به جای شجاع

ق(، به 2156ـ2152کرمان شده بود )حک نوبت اول: 

ق( در سال 2134ـ  2157دستور محمدشاه )حک: 

ق چهار چشم میرزا کاظم کالنتر و پسرش، 2151

(، کالنتر و عامل مالیات 2122خان )د. محمدزمان

حومة کرمان پس از پدرش، را درآورد )احمدی 

 (.  243: 2635؛ قس: وزیری، 221: 2632کرمانی، 

هدة . در صورتی که کالنتر به خوبی از ع1

آمد یا از موقعیت سیاسی خود وظایف خود بر نمی

کرد به درخواست حاکم کرمان استفاده می سوء

 شد.زندانی می

میرزا مهدی خان در دوران حکومت عبدالحمید 

ق( 2672ـ2122میرزا ناصرالدوله فرمانفرما )حک: 

کالنتر کرمان و حومه و خبیص بود )احمدی کرمانی، 

مسئولیت خود مستبدانه  (. وی در انجام625: 2632

کرد و برخی کارها را با پرداخت مبالغ هنگفت رفتار می

های میرزا عدالتیبرد. سرانجام مردم از بیپیش می

مهدی خان به ستوه آمدند و بر او شوریدند؛ زیرا 

شخصیت و مقام کالنتری را با هبه و بخشش و 

 دار کرده و افراد جوان و ناالیق وپرداختِ رشوه خدشه

تجربه ای را در رأس امور اداری قرار داده و بر جان بی

، المتینروزنامه حبلو ناموس مردم  مسلط کرده بود )

رمضان  12؛ همان: دوشنبه، 2/ 27، 2616شوال  13

خان کالنتر رسد میرزا مهدی( به نظر می23/ 27، 2616

به سبب همین رفتار نامناسبش با مردم در حکمی به 

اصغرخان اتابک ز سوی میرزا علیصورت تلگراف، ا

ق(، زندانی شده بود؛ و حاجی 2615ـ2135اعظم )

الدوله غالمرضاخان، حکمران کرمان )حک: آصف

، پس از ورود به 2625شعبان  24ق(، در 2623ـ2625

شغل  خان را از زندان آزاد کرد و بهکرمان میرزا مهدی

، 652: 2632پیشین خود بازگرداند )احمدی کرمانی، 
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651.) 

های دو خاندان معروف مقیمِ . دلیل سوم رقابت6

کرمان )ابراهیمی و وکیلی( برای احراز منصب 

که برخی از کالنترهای کرمانیِ چنانکالنتری بود؛ آن

شان با منتخب از طایفه وکیلی، به سبب خصومت

خاندان ابراهیمی، با برخی  از حکام منصوب کرمانی 

و حتی خواستار عزل  این خاندان به نزاع برخاستند

آنها از منصب حکومت بودند. اما دربار با آگاهی از 

کرد این موضوع نه تنها خواسته آنها را محقق نمی

نمود. به بلکه با قاطعیت از موضع خود دفاع می

السلطان کالنتر به سبب منافع و عنوان نمونه عدل

ق مخالفت 2616های شخصیِ خود در سال کینه

الدوله و انتصاب ظفرالسلطنه عزل رکنخود را دربارة 

به حکومت کرمان به ولیعهد دربار، محمدعلی میرزا، 

رساله اعالم کرد؛ اما دربار به مخالفت او وقعی ننهاد )

 (.437 ،453 :2632 ،کاتب کرمانی

. پس از دوران استبداد صغیر و استقرار مجدد 4

خواهی نهادهای جدیدی تأسیس و از مشروطه

که کالنتر حق چنانکاسته شد؛ آن قدرت کالنتر

اعتراض و دخالت در امور سیاسی ایالت را نداشت 

و قدرت وی محدود به برقراری نظم شهری گردید. 

خان، در هشتم به عنوان نمونه کالنتر کرمان، ولی

الدوله ، پس از عزل نصرت2615رجب سال 

ق(، از 2615ـ2614فیروزمیرزا، حاکم ایالت )حک: 

دار سئولیت نظم عمومی شهر را عهدهطرف دربار م

 (.4 :2615، هشتم رجب روزنامه صور اسرافیلشد )

  

. کارکردهای اصلی منصب کالنتر در کرمان 6

 دورة قاجار 

وظایف کالنتر در کرمان در دورة صفویه مشتمل 

بر سه حوزه بود: الف( گردآوری مالیات: نسق شتر، 

، نسق روغن، نظارت بر دریافت مجزیه المجوس

رسیدگی و نظارت بر اموال عمومی ایالت تا افراد 

سودجو آنها را تاراج نکنند؛ مانند نظارت بر 

استخراج قانونی از معادن. ب( به عنوان نماینده 

حاکم در امور سیاسی و ساختار اداری ایالت: مانند 

تعیین منزل وزیر در کرمان، عزیمتِ کالنتر به همراه 

الم خاصه هنگام ورود از وزیر به اصفهان، دیدار از غ

اصفهان به کرمان. ج( حفظ نظم و برقراری امنیت 

عمومی در اماکن شهری و سرپرستی امور اجتماعی 

جامعه و نظارت بر غیرمسلمانان. رسیدگی به 

اختالفات برادر وزیرِ حاکم کرمان با داروغه و 

نظارت بر شیوة زندگی و روابط اجتماعی زرتشتیان 

، 477 ،622، 633، 122: 2632 زی،مشیبا مسلمانان. )

475 ،473 ،424، 425، 512،  562 ،533 ،533، 

537، 342 .) 

در دورة افشاریه ماهیت حکومت بر حذف و 

کاهش نفوذ مقام کالنتری بود. نادر پس از دیدار با 

ق( 2237ـ2252بیگ، حاکم کرمان )حک: قلیخاندان

ق کشت؛ زیرا معتقد بود که 2237وی را در سال 

بیگ وی را مسخره کرده است. همچنین قلیخاندان

ی آقا فتحعلی کالنتر کرمان، جد خاندان کالنتر

گناه ایالت به کرمان، و بسیاری دیگر از کالنترهای بی

دستور نادر به قتل رسیدند و به دستور او از سرهای 

: 2635 وزیری،ر. ک: آنان کله منار ساخته شد )

1/ 333 ،337 ،332 ،331 .) 

های فردی برخی از در دورة زندیه، بنابر قابلیت

د؛ تری به آنها داده شکالنترها، وظایف گسترده

که گاهی از سوی دربار به عنوان ناظر بر چنانآن

اعمالِ والی بود، تا ظلم و تعدی والی را به دربار 
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عدالتی  و گزارش کند. دربار زندیه در صورت بی

 کردنارضایتی مردم از والی به عزل کالنتر اقدام می

 (.323ـ  323 /1: 2635وزیری، )

باله همان وظایف کالنتر کرمان در دورة قاجار دن 

کالنتر دورة صفویه بود؛ البته با این تفاوت که در 

دورة صفوی کالنتر دارای قدرت سیاسی بود، اما در 

دورة قاجاریه پایگاه مردمی بیشتری داشت و از 

وظایف سیاسیِ وی کاسته و بر حوزة اختیارات 

طور کلی وظایف وی در اجتماعیِ وی افزوده شد. به

ان حامی مردم در برابر دورة قاجار گاهی به عنو

، «آوری مالیاتجمع»حکومت کرمان در چهار حوزه  

وظیفه انتظامی و »و « رابط میان مردم و حکومت»

بندی نظارت بر اصناف و نرخ»و « تأمین نظم و امنیت

 قابل بررسی است.    « عادالنه ارزاق ضروری شهری
 

 آوری مالیات. جمع6-1

هایی اجار مالیاتیکی از منابع مهم درآمد دولت ق

شد. در ایالت کرمان آوری میبود، که  از مردم جمع

آوری مالیات در دورة قاجاری تعیین نرخ و جمع

منصبان مختلف از جمله کالنتر، و به توسط صاحب

 شد:  دو طریق اخذ می

 . دریافت مالیات از اصناف شهری2ـ3-2

های موجود در منابع برجای مانده از بنابر گزارش

رة قاجار، برخی اصناف شهری کرمان مانندِ دو

ها، های بافندگی، تجار، نانواها، بقالصاحبان کارگاه

ها ملزم به پرداخت مالیات فروشها و میوهفروشغله

 12، المتینروزنامه حبلساالنه به کالنتر بودند )

: 2632احمدی کرمانی، ؛ 23/ 27 :2616رمضان 

(. از 615، 614 :2631؛ باستانی پاریزی، 133، 135

آنجا که اغلب مردم کرمان کارگران صنایع بافندگی 

بودند، عمده مالیات شهریِ کرمان در دورة قاجار نیز 

مربوط به این صنعت بود. به عنوان نمونه در ایام 

زمامداری طهماسب میرزا مؤیدالدوله )حک: 

دستگاه بافندگی در کرمان  1477ق( 2132ـ2133

؛ منشی کرمانی، 122: 2625ابوت، وجود داشت )

 ( 227، 273، 271، 21، 33 ـ 35: 2622

های مرسوم دریافت مالیات نقدی یکی از شیوه

هایی که صاحبان کالنترهای کرمانی در سالوسیلة به

اصناف توانایی پرداخت میزان مالیات را نداشتند، 

در دوران اعمال تعدی و افزایش نرخ مالیات بود. 

ق(، 2125 ـ2135ملک ثانی )حک: الزمامداریِ وکیل

ق خشکسالی و قحطی در 2124ـ2122های در سال

؛ 133، 135: 2632، احمدی کرمانیکرمان پدید آمد )

( در طی این 615، 614: 2631باستانی پاریزی، 

ها درآمدِ زارعان، نانواها و برخی اصناف به سال

شدت کاهش یافت و آنها قادر به پرداخت مالیات 

خان، کالنتر کرمان، در سال رزا مهدینبودند. می

ق بر میزان نرخ مالیات افزود تا بدین وسیله 2124

که های عقب افتاده ایالت را وصول کند. زمانیمالیات

صاحبان اصناف با افزایش نرخ مالیات مواجه شدند، 

های بافندگی بر قیمت اجناس و نیز صاحبان کارگاه

بر میزان ساعت نیز برای تولید بیشتر منسوجات خود 

کاری کارگران افزودند. پیامد این سیاست کالنتر غال 

و گرانی اجناس ضروری مردم به ویژه نان در کرمان 

بود. لذا توده مردم و کارگران بافنده بر نانواها و 

اصناف شهری شورش کردند و مخالفان حکومت با 

آنها همراه شدند. بدین ترتیب اعتراض کارگری در 

خالفت با حکومت قاجاری پدید آمد این شهر در م

؛ باستانی پاریزی، 133، 135 :2632احمدی کرمانی، )

دولت قاجاری برای سرکوبیِ آشوبگران  (615: 2631

آوری مالیات یکی از و برقراری نظم و امنیت و جمع

حسنعلیخان »رتبه نظامی موسوم به فرماندهان عالی

هدی خان را به کرمان فرستاد. وی میرزا م« زرین کمر
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کالنتر را به عنوان مسبب این شورش به تهران تبعید 

؛ باستانی پاریزی، 133 :2632احمدی کرمانی، کرد )

رسد میرزا مهدی خان به نظر می (163، 163 :2633

مقام خود، همچنان  پس از انتصاب مجدد به

خودسرانه و به صورت ناعادالنه بر میزان نرخ 

اری برای جلوگیری از دولت قاجافزود. مالیاتی می

در دورة  این اجحاف میرزا مهدی خان کالنتر،

 2123زمامداری عبدالحمید میرزا ناصرالدوله )حک: 

امر وزارت همراه با استیفا را مدتی به  ق(2672ـ 

وزیر ایالت، میرزا سید کاظم واگذار کرد. میرزا سید 

مبلغی موسوم به استصواب بر نرخ مالیات  کاظم

 ،624، 621 :2632احمدی کرمانی، )ایالت افزود 

625)   

نیز این رویه در سایر کالنترهای کرمانی به عنوان یک 

المتین سنت تداوم داشت. بنابر گزارش روزنامه حبل

ق 2612کالنترهای کرمانی در سی یا چهل روز آخر سال 

به کمک ضابطین برای جبران مقداری از مالیات عقب 

المتین، روزنامه حبلکردند )افتادة ایالت مردم را جریمه 

ضابطین  گاهی اوقات که (26/ 27 :2616هشتم ذیقعده 

شدند کالنتر با زور و آوری مالیات نمیموفق به جمع

فشار بر مردم برای ارسال به موقع مالیات به خزانه مرکزی 

 به پذیرفت.می شخصا گرد آوری بخشی از مالیات را

کرمان، به سبب آنکه  نمونه مختارالملک، کالنترعنوان

ق قادر به پرداخت اقساط 2616ضابطین ایالت در سال

مالیات در زمان مقرر به دیوانِ ایالت نبودند، پس از 

مشورت با برخی بزرگان حکومتیِ کرمان گردآوری 

 :2632، رساله کاتب کرمانی) بخشی از مالیات را پذیرفت

636 ،634   .) 
 

 ی روستا مالیات بر اراضیِ کشاورز 2ـ  6-1

آوری مالیاتِ حومه و روستاهای نزدیک جمع

روزنامه نیز بر عهدة کالنتر کرمان بود ) 2کرمان
کالنترهای  (.23/ 27، 2616رمضان  12، المتینحبل

آوری مالیات کرمانی در دورة قاجار، برای جمع

گرفتند: یا کدخداهای روستایی از دو روش بهره می

کردند و یا خودشان به مأمورمیشهری را به روستاها 

خان رفتند. به عنوان نمونه میرزا مهدیروستاها می

کالنتر در دورة حکومت عبدالحمید میرزا ناصرالدوله 

( کدخدایی را برای دریافت ق2672ـ2123 )حک:

کالنتر  (.433: 2633مالیات به روستا فرستاد )براون، 

ن آوری مالیات حومة کرماگاهی اوقات برای جمع

به تنهایی بدون سرباز و یساول به مزارع و مناطق 

کرد و در روستا به جای دریافت اطراف شهر سفر می

گذاران به مالیات از زارعین و واداشتن خراج

و یا وجه ناچیزی،  پرداخت مالیات، با دریافت هدیه

به عنوان مساعده، یا دریافت علف یا غله و کاه که 

روزنامه کرد )همراهی میگذار قیمتی نداشت با خراج
(. همچنین 2/ 27 :ق2616شوال  13، المتینحبل

کالنترهای کرمانی بدون در نظر گرفتن خشکسالی و 

زدگی محصوالت کشاورزی، برزگران را ملزم یا آفت

کردند. دولت قاجار در چنین به پرداخت مالیات می

کرد، بلکه برزگر شرایطی از کشاورز حمایتی نمی

به پرداخت مالیات یا جریمه از درآمد  خود ناگزیر

ذیقعده  3، المتینروزنامه حبلاش بود )شخصی

2616: 27 /26)   

عاملین مالیاتی به دستور کالنترها در کرمان نیز 

ساالنه مبلغی به نام سربازگیریِ جدید و تهیة سپاه، از 

کردند، تا مخارج سفر های روستا دریافت میارباب

تا اردوگاه و بخشی از  سرباز از محل سکونت

                                                                      
منظور شهرهای ماهان، لَنگَر، قَناة غسان، عَبدل آباد، باغین، .  2

 (233ـ233 :2635وزیری، سَرآسیاب، هوتک و چَترود است )
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های اقامت سرباز در اردوگاه نظامی تأمین هزینه

شود. مالکین روستا نیز با زور و اجحاف بر توده 

کردند مردم روستا این مبالغِ پرداختی را تأمین می

  (.21/ 27: 2616، المتین، هشتم ذیقعدهحبل روزنامه)

کالنتر کرمانی، ساالنه مالیات دیگری از مالک هر 

خرمن گندم در روستا به میزان پنج مَن گندم و یک 

کرد. البته در دریافت می« پاکاری» بار کاه موسوم به 

برخی نواحیِ کوهستانی مانند پاریز در سیرجان، سه 

و « هاخوانروضه» )بزرگان قوم(، « خواجگان»طبقة 

از پرداخت این نوع مالیات معاف « شورهامرده»

 (473 :2632، باستانی پاریزیبودند )

های ناعادالنه کالنتر در دریافت مالیات این شیوه

تنها منبع روستایی درآمدی برای دولت نداشت و 

شوال  13، المتینروزنامه حبلدرآمدی برای کالنتر بود )

(؛ 21/ 27 :2616هشتم ذیقعده همان، ؛ 27/ 2 :ق2616

خان و پسرش، محمدزمان خان، که نابینا میرزا کاظم

تقریبا به مدت شصت هفتاد سال کالنتری  بودند و

کرمان را بر عهده داشتند، از همین راه و با استثمار 

رمضان  12 مردم ثروت هنگفتی اندوختند )همان:

2616: 27 /23 .) 
 
 

 . رابط میان مردم و حکومت6-2

در دورة قاجار کالنتر نمایندة جامعه و به عنوان 

یعنی بیگلربیگی، واسطه بین مردم شهر و نماینده شاه، 

بود و از نفوذ خود به نفع خانواده، دوستان و آشنایان 

؛ همبلی، 55، 2631کرد )خسروبیگی، استفاده می

2634 :532 ،531 ،534  ،535.)  

رغم آنکه کالنتر در دورة قاجار به منزله علی

بود؛ اما  تعدیل استبداد علنی « چشم و گوش شاه»

همبلی، بود ) رژیم یکی دیگر از وظایف کالنتر

(. برخی کالنترهای کرمانی با استفاده از 531 :2634

شان با مشاهده ظلم و موقعیت دیوانی و اجتماعی

ستم حاکم ایالت و نارضایتیِ مردم از او و با بیانِ 

و قبای وارونه « نمکِ نان از حد بیش کردند»

پوشیدن، مخالفت و اعتراض خود را نسبت به 

اعالم و مردم شهر و  های حاکمِ ایالتسیاست

 کردند. روستا را با خود همگام می

از سوی دیگر دولت با حمایت کالنتران، 

احمدی توانست والیان خود را معزول کند )می

(؛ مثال میرزا کاظم کالنتر 177ـ222 :2632کرمانی، 

در برابر ظلم و ستم فراوان خانلرخان میرزا، حاکم 

ق قبا را 2153ق( در سال 2153ـ2155کرمان )حک: 

وارونه پوشید و نعل بازگونه زد و با برخی از بزرگان 

شهر به جیرفت رفت و در آنجا به همراه گروهی از 

سرشناسان شهر از قبول حاکم خانلرخان میرزا سرباز 

( دربار 13، پانویس ش 174 :2632وزیری، زد )

احمدی کرمانی، قاجار نیز خانلرخان را عزل نمود )

2632 :177   .) 
 

 . وظیفه انتظامی و برقراری نظم و امنیت شهری6-3

ها رسیدگی و خانهکالنتر به همراه کدخدا، بر قراول

سرکشی و از این طریق نظم و امنیت شهری را تأمین 

 (. همچنین437 :2632، رساله کاتب کرمانینمود )می

کالنتر با پرداخت مقرری به فراش و با سربازان و چوب 

و فلکی که در اختیار او می گذاشت به تعقیب سارقین، 

روزنامه پرداخت )دستگیری و مجازاتِ آشوبگران می
(. در دوران 2/ 27: 2616شوال  13، المتینحبل

ق( آقا 2135ـ 2131زمامداری غالمحسین سردار )حک: 

و یارانش پس از تعقیب  2ارابوالحسن، کالنتر اَن

                                                                      
به یزد و شمال  از کهکرمان  ایالت در شمال غربینام شهری اَنار .  2

به رفسنجان و از غرب به شهر بابک محدود بود )وزیری،  از جنوب

2635 :125 ) 
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سارقینی که به کاروانِ تجاریِ فارس حمله کرده 

بودند، اموال سرقت شده را به اَنار آوردند تا به 

، بیست روزنامه وقایع اتفاقیهصاحبانشان بازگردانند )

(. شاید به سبب 2344 :ق2131و هفتم صفرالمظفر 

عملکرد مطلوب همین کالنترها بود که برخی 

ق شهری آرام و 2131کرمان را در سال  مطبوعات

بیست و هفتم  اند )همان:امن توصیف کرده

خان کالنتر (. میرزا مهدی2343 :ق2131صفرالمظفر 

در دوران حکومت عبدالحمیدمیرزا ناصرالدوله 

ق( بر کرمان به 2672ـ2122فرمانفرما )حک: 

داد و چوب و فلک باشی روزی صد تومان میفراش

(. 625 :2632احمدی کرمانی، )نیز با او بود 

ق، در اوج 2616ظفرالسلطنه نیز در هفتم شعبان 

و متشرعه، پس از انتصاب  2های فرقه شیخیمنازعه

مجدد به حکومت و ورود به کرمان به منظور 

سرکوب آشوبگران اجتماعی به ارگ حکومتی وارد 

کرمان، دیدار کرد تا  السلطان، کالنترشد و با عدل

از اوضاع شهر، کالنتر را در سرکوبی ضمن آگاهی 

آشوبگران و برقراری امنیت به همکاری با خود 

،  434 :2632، رساله کاتب کرمانیدعوت نماید )

(. کالنتر کرمان، ولی خان، در هشتم رجب 435

الدوله ق، پس از عزل حاکم ایالت، نصرت2615

ق(، از طرف دربار 2615ـ 2614حک: فیروز میرزا )

دار شد؛ ظم عمومی شهر را عهدهمسئولیت ن

که ولی خان پس از گذشت سه روز به کمک چنانآن

پنجاه شصت نفر پلیس، سعی داشت تا مردم را در 

                                                                      
پایین »که به شیخیه  ( 2142 متوفیپیروان شیخ احمد احسایی ).  2

ند، نماز خواندن و ایستادن را در باالی سر قبر امام امعروف« سری

باال »متشرعه یا  دانستند. مخالفان آنها باطل می آن رااحترامی و بی

شود که نماز خواندن باالی سر قبر امامان به کسانی گفته می« سری

  ( 635 ،634، 244 :2621 باقری،) شمردندشیعه را جایز می

بازار به اصرار و فقرا را با وعدة ناهار و کسبه را با 

خانه تهدید و ارعاب و ضعیفان را با زور به تلگراف

مردم از  ببرد تا با حفظ نظم شهر و اعالم رضایتمندیِ

روزنامه عملکرد دربار قاجار امنیت را برقرار کند )
 (.  4 :2615، هشتم رجب صور اسرافیل

 های مذهبی. روابط کالنتر با فرق و نحله1ـ6-3

سیاست کالنترها در قبال فرقه نوظهور شیخیه گاه 

جویانه بود و گاه خصمانه و همدالنه و مسالمت

ترها به دلیل گیری کالنجویانه. این جهتستیزه

انتسابشان به دو طایفة ابراهیمیِ شیخی مذهب و 

گردد؛ اما برخی وکیلیِ معتقد به متشرعه باز می

کالنترهای شیخی لوازم همکاری و دوستی متقابل بین 

که نمودند؛ چنانپیروان این دو فرقه را فراهم می

مختارالملک کالنترِ شیخی به منظور ایجاد روابط 

و متشرعه و حفظ نظم عمومی شهر حسنه بین شیخیه 

ق، پس از ورود حاج میرزا محمدرضا 2616در سال 

ش(، مجتهد متشرعه، به کرمان به 2614متوفی )

استقبال او رفت و به اخراج برخی روحانیون مخالفِ 

مبادرت کرد.  ،1شیخیه، مانند شیخ شمشیری از راوَر

های السلطنه، کالنتر کرمان، در اوج منازعهاعدل

های این ای شیخی و متشرعه از گزارش جدالقهفر

رساله کاتب دو فرقه به حکومت خودداری کرد )
( و گاهی برای کاهش 562، 563 :2632، کرمانی

تنش بین این دو فرقه به تنبیه پیروانِ متخلفِ هر دو 

(. نیز در همین 432همان: نمود )فرقه مبادرت می

رمان حاکم باشی به فسال، کالنتر به همراه فراش

                                                                      
جنوب به از از شمال و شرق به بیابان لوط و  ی کهبلوکنام ر راوَ .1

ند رَنان و زَدو شهر کوهبَ بهغرب و جنوب غربی  از کرمان و کوهپایه و

 (   672 :2635 ؛ وزیری،233 :2622رمانی، محدود بود )منشی ک
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ایالت، ظفرالسلطنه، پس از تبعید حاج محمدرضا 

مجتهد از کرمان به رفسنجان، ضمن عطای مبلغ پنج 

شاهی به پیروان متشرعه، مشوق آنها به اقامه نماز 

جماعت در مساجد متشرعه شد و با تهدید 

همان: گران درصدد دستگیریِ آنها برآمد )اغتشاش

2632 :542 ،557 .) 

ق برخی دیگر از کالنترهای 2616در سال  

کرمانی منتخب از طایفه وکیلی و معتقد به مسلک 

شان با حاکم ایالت که از متشرعه به سبب رقابت

طایفه ابراهیمیِ شیخی بود، سعی داشتند تا حاکم 

ایالت را معزول و خود به جای وی در منصب 

قدرت قرار گیرند. برای نیل به این مقصود، با 

ون و مجتهدان متشرعه و مخالفت حمایت از روحانی

ای های فرقهبا پیروان مذهب شیخیه اسباب مشاجره

های شیخی ـ ای را در قالب نزاعنظمی گستردهو بی

السلطانِ باالسری را در کرمان پدید آوردند. عدل

الملک ثانی، در سال کالنتر  کرمان، پسر وکیل

با السلطنه، رئیس قشون کرمان، ق همراه با عدل2616

پرداخت وجهی پول و وعدة وجهی به صورت 

مقرریِ ماهیانه به آشوبگران آنها را به مخالفت با 

 :2632، رساله کاتب کرمانیشیخیه دعوت کرد )

(. در منازعه شیخی و باالسری در کرمان در 423

السلطان، کالنتر کرمان، در ق عدل2616سال 

 مخالفت با شیخیه به حمایت از رهبر جنبش متشرعه

حاج میرزا محمدرضا مجتهد برخاست. وی به 

صراحت دشمنی خود را با کسانی که آنها را مانع 

نمود. کرد، اعالم میرسیدن به اهداف خود قلمداد می

خانه کرمان، حاج به عنوان نمونه مسئول تلگراف

السلطان و اعتمادالممالک، حمایت مغرضانه عدل

دربار گزارش کدخدا از متشرعه در برابر شیخیه را به 

السلطان در برابر کتک داد، به عمین سبب عدلمی

های خوردن نوة حاج اعتمادالممالک در آشوب

: 2632، رساله کاتب کرمانیتفاوت بود )خیابانی بی

ها در این ها و ناامنی(. دامنة اعتراض546، 515، 412

سال به سبب ناکارآمدی کالنتر به عزل والیِ ایالت، 

و انتصاب والی جدید، ظفرالسلطنه، و رکن الدوله، 

کتک خوردن و تبعید حاج میرزا محمدرضا از کرمان 

، 434ـ453به رفسنجان منجر شد )همان: 

 (. 517ـ 525
 

بندی عادالنه ارزاق . نظارت بر اصناف و نرخ6-4

 ضروری شهری

کرد کالنتر ریش سفید اصناف را انتخاب می

کالنترهای  (. برخی212: 2643ـ  3)میرزا رفیعا، 

حریصِ کرمانی به بهانه سرکشی و نظارت بر قیمت 

داران مبلغی رشوه از همه صاحبان اجناس مغازه

ها دریافت فروشویژه میوهاصناف در شهر، به

گذاری کردند و در مقابل فروشنده را در نرخمی

گذاردند. کالنتر کرمانی در صورت اجناسش آزاد می

وش، خودسرانه فرعدم دریافت رشوه از میوه

گذاری هایی مانند خیار سبز و بادمجان را نرخمیوه

رویه قیمت کرد و این افزایش ناعادالنه وبیمی

های یادشده، نه تنها به زیان مصرف کننده که به میوه

 12، المتینروزنامه حبلضرر زارعین نیز بود )

(. گاهی اوقات کالنترها کاه، 23/ 27: 2616رمضان 

ر قابل توجهی غله به بهانة خرید برای علف و مقادی

های حکومتی از اصناف دیگر خریداری اصطبل

کرد و در مقابل وجوه بسیار پایینی به فروشنده می

پرداخت یا با ارائه حواله ای دولتی به فروشنده می

روزنامه نمود )خود را از پرداخت پول نقد معاف می

 (.  23/ 27: 2616رمضان  12، المتینحبل

کالنتر گاهی اوقات اگر به حضور تجار، بازاریان، 
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صاحبان اصناف و کارگران صنعت بافندگی در 

تجمعات خیابانی در جهت رسیدن به اهداف خود 

نیاز داشت، دستور به تعطیلی مراکز خرید و فروش، 

های تولیدیِ بازار، کاروانسراهای تجاری و کارگاه

لطان، کالنتر السعدلداد. به عنوان نمونه، کرمان می

داران، ق به منظور شرکت مغازه2616کرمان، در سال 

صاحبان اصناف، تجار کاروانسراهایِ کرمان )گبر، 

های یهود و هندو( و کارگرانِ بافنده در اغتشاش

خیابانی و اعتراض به عزل و نصب حاکم کرمان به 

تعطیلیِ این مراکز تولیدی، تجاری و داد و ستد 

، 453، 457 :2632، اتب کرمانیرساله کدستور داد )

437 ،432  ) 

ای در تثبیت قیمت مواد غذاییِ کالنتر نقش عمده

ماهیانه مورد نیاز مردم داشت تا همیشه اجناس به 

روزنامه وفور و ارزان در دسترس مردم قرار گیرد )

 :Floor, 2012؛2 /27 :2616 شوال 13، المتینحبل

xv/  366شهر حتی برای  (. کمبود و یا فقدان نان در

مدت کوتاهی به شورش عمومی علیه کالنتر و حتی 

 شوال 13 ،المتینروزنامه حبلشد )قتل او منجر می

خان، کالنتر کرمان، در سال (. یحیی2 /27 :2616

توجهی به امور معیشتی و نان ق به جرم بی2123

مصرفیِ مردم و توهین به آنها در شورش عمومی 

پاریزی، ؛ باستانی252 :2635 وزیری،قتل رسید )به

 (. 1، پانویس ش 622 :2632

های روستا به جای پرداخت گاهی اوقات ارباب

وجه نقد گندم را به همکاران کالنتر،یعنی عاملین 

فروختند و آنها گندم را با همراهی مالیاتی، می

کردند کالنترها به قیمت بیشتری به جامعه عرضه می

دین شیوه در کرمان یک بردند. بو سود فراوانی می

سال نرخ صد مَن گندم از شش تومان به بیست و 

پنج تومان افزایش یافت. عاملین مالیاتی زیر نظر 

کالنترها در شهر هر ساله برای انتقال گندم به سایر 

شان از نواحیِ شهری مبلغی را در برابر خدمت

 12، المتینروزنامه حبلکردند )نانواها دریافت می

ها بر نرخ نان ( و بدین روش23 /27: 2616رمضان 

بنابراین مقام کالنتری در کرمان به یکی  افزودند.می

های از مشاغل حساس تبدیل شد و یکی از ویژگی

گزینش افراد به این مقام احساس مسئولیت و تهیه و 

ارسال به موقع نان و ارزاق عمومی به شهر و مناعت 

روزنامه ) طبع و دوری از حرص و طمع و آز بود

  (.21 /27 :2616، هشتم ذیقعده المتینحبل

کالنترهای مناطق کوهستانیِ ایالت نیز در اوایل 

پاییز هر سال موظف بودند تا پس از بازرسی 

های مردم، هر کسی را که آذوقه سالیانه خانواده خانه

خود را فراهم نکرده بود، قبل از شروع زمستان از آن 

جای دیگر برود؛ زیرا در  آبادی بیرون کنند تا به

های سخت و شدید که امکان فرار برای زمستان

رفتن به جای دیگر نبود، افراد از گرسنگی و سرما 

رو  کردند. از اینمردند و یا به ناچار دزدی میمی

جامعه برای بقای خود به کالنتر وقت این اختیار را 

را فدای همنوعان خود  مسئولیتداده بود تا فرد بی

د تا آسایش و امنیت برای عموم تأمین شود کن

باستانی پاریزی، ؛ 477، 622: 2632باستانی پاریزی، )

در اینجا اسامی کالنتران کرمانی که در (. 531: 2632

  شود:مقاله به کار رفته به ترتیب تاریخی آورده  می
های وابستگی نام کالنتر

)کالنتری، قومی

 ابراهیمی، وکیلی(

شروع  سال اتمام یا

یا زمان عهده دار 

 بودن منصب

 ق1252اتمام  کالنتری میرزا کاظم

ق؟( 1255ـ)1252 کالنتری خان  ابوالحسن

 شروع

سی سال حدود  کالنتری محمد زمان خان

 ق1251ـ 1255
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سال بیست کالنتری میرزا مهدی خان

ق( 1225ـ1215)

 ق( 1332ـ 1222)

 ق1323ـ 1323 ابراهیمی میرزا حسن خان

 ق1323ـ 1323 وکیلی عدل السلطان

ق در این 1325 وکیلی ولی خان

سال کالنتر بوده 

 است

 

 . نتیجه 7

کارکرد اداری وظایف منصب کالنتری در دورة 

قاجار تداوم همان وظایف این منصب دورة صفوی 

بود. اما در انتخاب و ساختار قدرت و کارکردهای 

این منصب تغییراتی ایجاد شد. وجود دو طایفه 

بانفوذ و معروف در کرمانِ دورة قاجار )وکیلی، 

و  الملک؛خان وکیلاحفاد و فرزندان محمداسماعیل

خان ظهیرالدوله( سبب شد ابراهیمی، اعقاب ابراهیم

تا نسبت به دورة صفویه که منحصرا کالنتری در بین 

شد، افرادی افراد خاندان کالنتری دست به دست می

از این دو طایفه نیز به این مقام نائل شوند. در ابتدای 

دولت قاجار کالنتر پس از حاکم ایالت دومین 

رفت و مقام کالنتری در می شمارشخصیت سیاسی به

مقایسه با دیگر ادوار تاریخی دارای تشکیالت اداری 

تدریج از اقتدار ای بود، ولی بهو کارمندان ویژه

سیاسی این منصب کاسته شد؛ زیرا گاهی برخی از 

های خود پا فراتر کالنتران از چارچوب مسئولیت

نهادند و با حمایت از آشوبگران سیاسی و با فروش 

ای در پیش گرفتند اصب حکومتی رفتار خودسرانهمن

که از سوی دولت قاجاری تبعید یا عزل شدند. 

همچنین در صورتی که منافعشان با حکومت مرکزی 

گرفت، به شدت در انتخاب والی در تعارض قرار می

کردند و از نارضایتی و خشم خود را اعالم می

دیدگاه دربار به عنوان معترض سیاسی به شمار 

رفتند. از سویی با ظهور انقالب مشروطه و تجدد می

گیری برخی ادارات جدید مقام کالنتری به و شکل

عنوان نهادی سنتی کارایی خود را از دست داد. به 

طور کلی عملکرد کالنترها در انجام یا عدم انجام 

شان بر تغییرات ساختار سیاسی و اجتماعیِ وظایف

با مشاهده ظلم و  کرمان مؤثر بود. برخی از آنها

های والی به عنوان نماینده قشر محروم جامعه ستم

مخالفت خود را نسبت به سیاست حاکم نشان 

کردند. نیز گاهی دادند و دربار به عزل او اقدام میمی

با دعوت فرق و مذاهب حاضر در شهر کرمان به 

آمیز در کنار دوستی و سیاست همزیستی مسالمت

را تأمین و با دستگیری  یکدیگر نظم عمومی شهر

های منتهی به شهر سارقین و راهزنان به امنیت راه

نمودند؛ اما از سویی برخی کالنترها کمک شایانی می

ای برای ارتقای با فرض اینکه منصب کالنتری وسیله

آوری مالیات رویه شان است، در جمعمالی و سیاسی

واحدی را دنبال نکردند. آنها با اخذ رشوه از 

گزاران و اصناف و افزایش نرخ مالیات و فشار اجخر

بر تودة مردم را راه کسب درآمد خود قرار دادند، که 

گیری بود. نیز با هایی در امر مالیاتبدعت

گران و جویی با حاکم و حمایت از اغتشاشستیزه

ای درصدد بودند تا والی های فرقهدامن زدن به نزاع

 نند.   را به دربار ناکارآمد معرفی ک

 

  منابع

شهرها و تجارت ایران در (. 2625ابوت، کیث ادوارد )

. السادات. ترجمة سید عبدالحسین رئیسدورة قاجار

 تهران: امیرکبیر.

فرماندهان کرمان )به . (2632احمدی کرمانی، یحیی )
تصحیح و تحشیه  ضمیمه رساله کاتب کرمانی(.

 باستانی پاریزی. چاپ پنجم. تهران: علم.

. ترجمة سفرنامه اورسل(. 2651اورسل، ارنست )
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مقدمه و حواشی بر (. 2632باستانی پاریزی، محمدابراهیم )

 .پنجم. تهران: علم. چاپ فرماندهان کرمان

مقدمه و حواشی یر (. 2635باستانی پاریزی، محمدابراهیم )

 .. چاپ پنجم. تهران: علمجغرافیای کرمان

. و بررسی آرای کالمی شیخیه(. نقد 2621اکبر )باقری، علی

 .قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

. یکسال در میان ایرانیان(. 2633براون، ادوارد گرانویل )

 رجمة مانی صالحی عالمه. تهران: اختران.ت

های محرمانه هفتگی کنسولگری انگلیس به رنگ کویر؛ گزارش
(. ترجمة یداهلل آقا 2623) میالدی 2223در کرمان سال

زاده. عباسی. تصحیح و تحشیه سید محمدعلی گالب

 پور. تهران: سوره مهر وابسته به حوزة هنری.مجید نیک

(. تصحیح و 2633ا حسن )حسینی فسائی، حاج میرز

 تحشیه منصور رستگار فسائی. تهران: امیرکبیر.

منصب کالنتر در اوایل ( »2631خسروبیگی، هوشنگ )

 . بهار.  2. شمارفصلنامه پیک نور«. دورة قاجار

تصحیح  .ضمیمه فرماندهان کرمان(. 2632) رساله کاتب کرمانی

  و تحشیه باستانی پاریزی. چاپ پنجم. تهران: علم.

وظایف کالنتر اصفهان بازخوانی ( » 2622رنجبر، روح اهلل )

یک سند در مورد وظایف کالنتر اصفهان در دورة 

 .، تابستان23، فصلنامه پیام بهارستان، شماره«صفویه

مصادف با  2616شوال  13(. 2636) المتینروزنامه حبل

. سال سیزدهم. تهیه و 23. شماره 2275دسامبر  15

 رحمانی. تهران: سازمان اسناد و تنظیم عنایت اهلل

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی.   

 2616رمضان  12(. دوشنبه 2636)  المتینروزنامه حبل

. سال سیزدهم. 24. شماره2275نوامبر  13مصادف با 

تهیه و تنظیم عنایت اهلل رحمانی. تهران: سازمان اسناد 

 و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی.   

. 22. شماره 2616ذیقعده 3(. 2636)  المتینحبلروزنامه 

تهیه و تنظیم عنایت اهلل رحمانی. تهران: سال سیزدهم. 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی.

شنبه. ق(. روز پنج2136) روزنامه دولت علیه ایران

 االول مطابق سال بارس ئیل. تهران.ربیع

. به نقل از 2615(. سال 2633) روزنامه صور اسرافیل

 فرمانفرمای عالم. تهران: علم. 

. شماره 2615( هشتم رجب 2615روزنامه صور اسرافیل  )

 . سال اول. به مدیریت میرزا قاسم خان تبریزی. تهران.26

صفر  13( روز پنج شنبه. 2131) روزنامه وقایع اتفاقیه

 . 152ق. شماره 2131المظفر. مطابق با سال توشقان ئیل 

 . تهران: نی.القاب رجال دورة قاجار( 2632کریم ) سلیمانی،

ها پیغمبر دزدان، نامه(. 2632سیرجانی، شیخ محمد حسن )

به تصحیح و مقدمه و حواشی باستانی پاریزی.  .و اشعار

  چاپ هجدهم. تهران: علم.  

سلسله ( » 2622طباطبایی بهبهبانی )منصور(، سید محمد )

. 1ایرانشناسی. شماره های پژوهش«. کالنتران بهبهان

 پاییز و زمستان.

منصب کالنتر و چند سند ( »2633فرهانی منفرد، مهدی )

گنجینه «. در مورد دو تن از کالنتران عصر صفوی
 . پاییز و زمستان. 63، 65شماره  اسناد.

نگرشی بر (.  2631لمبتون، آن کاترین سواین فورد )
ترجمة یعقوب آژند. . جامعة اسالمی در ایران

 نا[.جا[. ]بی]بی

. مقدمه و تذکره صفویه(. 2632مشیزی، میر محمد سعید )
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. تصحیح و تحشیه تاریخ کرمان(. 2635وزیری، احمد علی )

 .. چاپ چهارم. تهران: علمی1باستانی پاریزی. ج

ان )به جغرافیای کرم(. 2635وزیری، احمد علی  )
. به تصحیح و تحشیه ضمیمه رساله دهات کرمان(

 باستانی پاریزی. چاپ پنجم. تهران: علم.
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