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چکیده

Abstract
This paper will examine economic and religious
challenges that existed in Kashan which must be
dealt with in creation of a constitutional structure.
Kashan economic context, in which the new
system would be deployed, was the heir of
unorganized economic situation of Iran in the
Qajar era that made accepting the new system
more difficult. In the Qajar era, Kashan was a
static society with strict religious beliefs that did
not accept constitution and modern system.Two
letters essays of “Kalamā t-e Anjoman” and
“Resā ley-e
Ensā fiye”
for
reconciling
Constitution with Islam to accept the new system.
This study was done by using archival records,
manuscript & original sources to answer this
hypothesis that: “economic and cultural situation
of Kashan had affected the acceptance of the
constitution in the Qajar era”. The findings of this
study have indicated that the deteriorating
economic situation of Kashan in the Qajar era was
a major challenge in the way of accepting the new
system. Cultural situation of the city and its static
structure were cultural challenges for establishing
modern system. Writing essays by scholars of
Kashan to prove compliance of the constitution
with Islam is evaluated as a mean to help
establishing the new system in Kashan. In this
paper, the two aforementioned challenges and
ways out of it are analyzed.

این مقاله به بررسی چالش اقتصادی و چالش دینی که در
،کاشان بر سر راه ایجاد ساختار مشروطه وجود داشت
 بستر اقتصادی کاشان میراثدار وضعیت نابسامان.میپردازد
اقتصادی ایران دورة قاجار بود که پذیرش نظام نوین را با
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 جامعة کاشان در دورة قاجار جامعهای.مشکل مواجه میکرد
ایستاست با عقاید سخت مذهبی که در آن مشروطه و نظام
 نوشتن دو رساله کلمات انجمن و رسالة.نوین پذیرش نداشت
انصافیه در جهت تطبیق دادن مشروطه با اسالم جهت متقاعد
 این.کردن جامعه به پذیرش نظام نوین صورت گرفت
نسخ خطی و منابع اصلی به دنبال،پژوهش با استفاده از اسناد
آزمون این فرضیه است که «آیا وضعیت اقتصادی و فرهنگی
کاشان در دورة قاجار بر پذیرش مشروطه در کاشان تأثیر
 یافتههای این پژوهش نشان میدهد که وضعیت.»داشتهاست؟
 چالش بزرگی بر سر،اقتصادی نابسامان کاشان در دورة قاجار
 وضعیت فرهنگی شهر و ساختار.راه پذیرش نظام جدید بود
 نوشتن. چالش فرهنگی استقرار نظام نوین بود،ایستای آن
 در جهت، برای اثبات انطباق مشروطه با اسالم،رساله انصافیه
.کمک به استقرار نظام نوین در کاشان ارزیابی میشود

 رسالة انصافیه،انجمن
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دوره قاجار به چشم میخاورد .در ایان ف،اا ،نادای

ایجاد نظام نوین مشروطه در دورة قاجاار در بساتری

مشروطهخواهی بلند شد کاه در ابتادا از آن اساتقبال

صورت میگرفت که از نظر اقتصادی و نیز باورهاای

شد اما ضعف ساختار اقتصادی ا که در ایان نوشاتار

دینی ویژگیهای خاص خود را داشت .این مؤلفههاا

بهصورت ریشهای بدان پرداخته خواهد شد ا چاالش

در شهر کاشان که از دورة صفویه بهعنوان یک شاهر

بزرگی در برابر پذیرش نظام نوین بود.

صنعتی و نیز مذهبی شناخته می شد ،دوچنادان باود.

کاشان در دورة قاجار شهر مذهبی بود که در آن

سیاحان اروپایی کاه در ایان دوره از کاشاان بازدیاد

علما ،عهدهدار هدایت جامعه بودند .علمای کاشان

کرده اند ،به این صنایع و رونق آن اشاره کردهاند« .در

در این دوره دودستهاند :گروه مشروطهخواه و گروه

آنجا بافتههای ابریشمین تحسینبرانگیز و زربفتهای

مخالف مشروطه .جامعة کاشان هم در این دوره،

عالی تهیه می کنند .مان باه یااد نادارم کاه در اروپاا

جامعهای است که هر چیز نویی را با تردید

ظریفتر و لطیف تر از آنها دیده باشم» (نامه های ،...

مینگریست و سخت میپذیرفتی لذا پذیرش نظام

 .)33 :0731ساایاا ایتالیااایی نیااز کاار ماایکنااد کااه

نوین با توجه به اعتقادات مردم بهسختی صورت

پارچههای کاشان بهتر از ایتالیا تهیه میشود (دالوالاه،

میگرفت .هرچند علمایی چون مالعبدالرسول مدنی،

 .)073 :0731ورود کاالهااااای خااااارجی باعاااا

دراین شهر ،با نوشتن رساالتی کوشیدند تا مشروطه

ورشکستگی بسیاری از کارگاههای کاشان شده بود و

را موافق اسالم نشان دهند اما ساختار فرهنگی و

این صنایع ،توان رقابت با سیل کاالهاای خاارجی را

دینی جامعه ،چالش عمدهای بر سر راه استقرار

نداشت .از طرف دیگر جامعة ایستا و باورمند دینای،

مشروطه در کاشان بود .برای بررسی دو چالش

نظام جدید را با تردید مینگریست .تعدد رسالههایی

پیشنوشته باید بهصورت ریشهای به بررسی ساختار

که علما در این دوره نوشتهاناد ناشای از هماین امار

اقتصادی و فرهنگی شهر کاشان پرداخت که در ادامة

است.

این نوشتار ارائه میشود .در این زمینه پژوهش

در دورة قاجااار ،بااا ورود گسااتردة پارچااههااای

مستقلی منتشر نشده است .سیف در کتاب اقتصاد

خارجی ،کارگاههای پارچهبافی و ابریشمبافی کاشاان

ایران در قرن نوزدهم در باب تأثیر ورود پارچههای

با رکود و تعطیلی مواجه شدند« .در کاشاان ده ساال

خارجی بر کل اقتصاد ایران ،مباحثی را مطرا کرده

پیش هنوز چهارصد دوک در کار بود .از آن زماان از

که کلی است و اطالعات آن در خصوص میزان این

رونق کارخاناه کاساته شادی زیارا ابریشام باه علات

تأثیر بر شهری مانند کاشان ناقص است .فلور نیز در

افزایش قیمت آن در اروپا باه مقادار زیااد باه آنجاا

جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران ،بیشتر به

صاااادر گردیاااد» (پاااوالک .)713 :0730 ،کساااادی

واکنشهای تجار در مقابله با واردات کاالها و

کارگاههای ابریشمبافی به دلیال ورود مقادار زیاادی

بهرهگیری از عنصر مذهب پرداخته است .حوزة

پارچه ابریشمی از روسیه نیز باود ( دالماانی:0771 ،

بررسی فلور عمدتاً تهران و اصفهان است و گاهی به

 .)334بنیان قوی اقتصادی کاشان دورة صفویه رو باه

ضرورت و به صورت جزئی به شعبات شرکت

تحلیل رفته و ضعف اقتصادی و فقار در کاشاان ،در

اسالمیه در کاشان پرداخته شده ،که البته این
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اطالعات هم قابل استفاده است .بنابراین ،از آنجا که

کارگاههای کاشاان از شااه درخواسات کردناد تاا از

در حیطة محلی و به صورت کمّی به این مطلب

صنایع آنان در مقابل کاالهای خارجی حمایات کناد

پرداخته نشده ،این پژوهش در این راستا میتواند

ولی شاه به درخواست آنان توجهی نکارد .کاالهاای

گام نخست باشد.

نساجی انگلستان زیان فراوانی به صنایع داخلی ایران
رساند به طوریکه تعداد دستگاه های بافندگی کاشاان

 .2چالشهای اقتصادی استقرار مشروطه در کاشان

از  1111دسااتگاه بااه  111دسااتگاه رسااید (فشاااهی،

الف) ورود پارچههای خارجی و اثرر نن روی نریا

33 :0713ی ساایف )707 :0737 ،و تولیاادات شااهر

کاشان

صنعتی کاشان به یکدهم میزان قبل کااهش یافات و
کاهش تولید محصاول پنباه و ابریشام

از زمااان سااقوو صاافویه تااا روی کااار آماادن آقااا

این امر باع

محمدخان قاجاری که کشاور دساتخوش جنا هاای

گشت« .چگونه کسی ملتفت نمیشاود کاه ساال باه

داخلااای متعاااددی باااود ،در اروپاااا تحاااوالت و

سال صنایع شرقی در آسیا رو باه کااهش گذاشاته و

پیشرفت هایی صورت گرفت که بعدها بر سرنوشات

محصول اروپائی جایگیرش میشود و چرا ایرانایهاا

ایران تأثیر گذاشت .اروپای قارن هیجادهم ،انقاالب

که پارچاه ،تنزیاب هاا و زری هاا را بادین ظرافات

صنعتی را تجربه میکرد .این زماان در ایاران مقاارن

می بافند ،از آنها دست کشیده ،پارچه های انگلیسی را

اواخر زندیه و اوایل قاجاریه بود که ایران بازار اروپاا

زیور خود میکنند» (فالندن.)033 :0713 ،

را از دسات مایداد و محصااوالت خاود را در بااازار

در اوایل قارن بیساتم کااهش تولیاد ابریشام در

داخلی به فروش میرساند و انواع مختلفی از پارچاه

کاشان ،انادکی باا وقفاه روبارو شاد و کمای تولیاد

در سراسر ایاران ،تنهاا بارای مصارف داخلای بافتاه

افزایش یافت .این افزایش تولید ناشی از نیاازی باود

میشد (فلور.)43 :0730 ،

که در بازارهای اروپایی برای ابریشم خام باه وجاود

کاالهای اروپایی تقریباً از اوایل دورة قاجاار وارد

آمده بود و بازرگانان مبادرت به صدور ابریشام خاام

بازار ایران شد و از سال 0371ق .به بعد ،رغبات باه

مینمودند در حقیقت مراحال ابتادایی وابساتگی باه

مصرف کاالهای اروپایی در ایران افازایش یافات .از

خارج در حال رقم خوردن بود.

دهة 0311ق ورود بی رویة کاال ،چون بهمنی بر سار

کوشش هاای گاذران میارزا تقایخاان امیرکبیار،

صنایع ایران سرازیر شدی خصوصاً که ایران به سابب

نتوانست تغییاری در وضاعیت صانعت نسااجی باه

معاهاادة ترکمان ااای کااه  1درصااد عااوارا باارای

وجود آورد .در کاشان در بازپسین ربع قرن نوزدهم،

کاالهای اروپایی تعیین کارده باود ،نمایتوانسات از

شااال تااازهای بااه نااام پدیدآورنااده و طااراا آن

ورود آنها با موانع تعرفهای جلوگیری به عمال آورد.

حسینقلیخان بافته شد .بافنادگان دیگار کاشاان نیاز

بهفروش رفتن پارچة اروپایی در ایران نهفقط بهدلیال

پارچههای ابریشمی ا پنبهای تازهای از ناوع قادک و

قیماات ارزان آن بااود بلکااه کاسااته شاادن از کیفیاات

کتانی بافتند .بهخصوص پارچه ای معروف باه عباای

پارچههای ایرانی نیز ،بازار را به رقیب واگذار نماوده

پشتمشاهدی کاه در جاماههاای زمساتانی باه کاار

بود .در 0331ق .تعدادی از سارمایهداران و صااحبان

میرفت ،تولید نمودندی اما به رغام ایان کوشاشهاا،
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بافندگان توفیق چندانی نیافتند (فلور.)41 :0730 ،
از کارهای سخت بافندگی ،تهیه و ریسندگی ناخ

0773

711-311

ا

آن بود و مرحلهای پرزحمت اما کامدرآماد را شاامل

برگرفته از :تاریخ اقتصادی ایران ،اثر چارلز عیسوی؛ مختصر جغرافیای

نیاز باه سابب

کاشان ،اثر سپهر؛ سندشمارة  129110212سازمان اسناد و کتابخانة ملی

میشد .صنف حالج و ابریشامریا

ورود نااخهااای اروپااایی کااه بااهتااازگی توسااط

ایران؛ کتابچة خطیچراغان ،اثر محمدرضا بن جعفر وصاف در فرهنگ
ایرانزمین ،ج .12

صادرکنندگان ابریشم خام واردشده بود ،زیان دیدند.

از اقداماتی که سبب ورود بیشتر کاالهای فرنگای

بافندگان پارچه میل داشتند که از این نخهای آماده و

گردیااد ،اختصاااص  1درصااد عااوارا گمرکاای باار

ارزانقیماات اسااتفاده نمایناادی امااا نااخهااا در هااوای

اساس ماده دول کاملهالوداد به انگلساتان باود و ایان

مرطوب معتادل شامالی تهیاهشاده باود و در کاویر

کااار بااهی اکباااره صاانایع ساانتی ایااران را در مقاباال

خشک کاشان به محض استفاده پاره میشادی زیارا از

کارخانههاای صانعتی من ساتر و گالساکو قارارداد.

آن باارای تااار پارچااه اسااتفاده م ایکردنااد و طاقاات

تکمیل رکود صنایع نسااجی کاشاان باه وسایلة ناوز

کشیدهشدن بهوسیلة وزناههاای دساتگاه شاعربافی و

بلژیکی انجام گرفتی نظر اجمالی به تعرفاه مصاوب

زریبافی و مخملبافی را نداشت .نساجان برای رفاع

نوز ،جانبداری نوز را در ترقای تجاارت روسایه و

این مشکل ،تار را از نخ ایرانی و پود را از نخ فرنگی

جلوگیری از رشد صنایع داخلی ثابت میکند .یکای

تهیه کردند و نتیجة آن پارچهای بود بدشاکل و فارم

از دیوانساالران قاجاری ،معادوم شادن شاعربافی و

که بسیار به اعتبار پارچة کاشان لطمه وارد سااخت و

نساجیهای کاشان ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،خراساان و

مصرفکنندگان را به مصرف پارچههای فرنگی سوق

بوشهر را از اثرات برقاراری تعرفاة گمرکای توساط

داد .جدول یال میازان کااهش تعاداد کارگااههاای

«نوز» بلژیکی دانسته است (مستوفی.)17 /7 :0730 ،

پارچهبافی و ابریشمبافی کاشان را نشان میدهد:

کاالهای خارجی با پشتوانة سارمایة هنگفات و فقاط

جدول  -1تعداد کارگاههای پارچهبافی

با  1درصد عوارا گمرکی بهراحتی وارد بازار ایران

و ابر شمبافی کاشان

مایشاادی درحااالیکااه اگاار یااک بازرگااان اصاافهانی

تار خ

کارگاههای کارگاههای
پارچهبافی ابر شمبافی

0331

ا

0311

0333

111

ا

0703

311

ا

0773

311

333

میخواست جنسی را وارد کند ،در محدودة مرزهاای
ایران بین انزلی و اصفهان شش بار در رشت ،قزوین،
تهران ،قم ،کاشان و اصفهان از او عوارا راهاداری
میگرفتند و این غیر از مالیاتهای مستقیم (قپانداری
و غیره) بودی لاذا تجاار ایرانای حتای نمایتوانساتند
اجناس اروپایی را خود وارد کنناد و فقاط فروشانده
خرد این اجناس در داخل شهرها بودناد و در داخال
کشور هم ارادهای که جلوی این کار را بگیرد وجاود
نداشاات .مقامااات حکااومتی نیااز بااه اسااتفاده از
پارچههای فرنگی عالقهمند شاده بودناد و درکای از
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مسائل اقتصادی نداشتند .فتحعلیخان صبای کاشانی،

ابریشمی برای مشاتریان خاود باهصاورت سفارشای

ملکالشعرای دربار فتحعلیشاه ،نقل مایکناد کاه :از

میبافتند .با ورود پارچههای خارجی و رکود صانایع

شاه خواستم که به شغل قبلی خود یعنی قماشباافی

بافندگی ،صنف بافنده به دنبال کاار دیگاری باود تاا

در کاشان بپردازم .پادشاه نگذاشت و گفت« :توشِاعر

زنااادگی خاااود را اداره نمایاااد .از طااارف دیگااار

بباف ،شعر ]پارچه[ را فرنگیاان مایبافناد» (موریاه،

واردکنندگان کاالهای خارجی به کاشان باه دنباال آن

.)73 :0771

بودند تا پول حاصل از فاروش محصاوالت خاود را

اقدامات مقطعی و ناقص بع،ی شاهان قاجار نیز

کاال از کاشان خریداری کنند تا تجارت آنان دوطرفاه

تغییری در وضعیت کارگاهها به وجود نیاورد و

باشد ،لذا سردرگمی بافندگان پارچه و تشویق تجاار

سقوو صنعت بافندگی به نوبة خود بر سایر اصناف

باع

شد صانعت فارش ماورد توجاه قارار گیارد.

وابسته نظیر رنگرزان ،حالجان و کارگران بخش تمیز

قالیبافی که از حملة افغانها به صورت یک صانعت

کردن پارچهها تأثیر میگذاشت و میتوان گفت این

روستائی درآمده بود به کارگاههاای شاهری کشاانده

مشاغل عمدتاً از میان رفتند (فوران-043 :0731 ،

شد (ادواردز .)741 :0733 ،بافنادة کاشاانی دساتگاه

.)043

شعربافی را جمع کرد و به جای آن دار قاالی را برپاا

ب) جا گز یی نیعت فرش بهجای پارچهبافی
فرش کاشان همواره از اعتبااری طاوالنی برخاوردار
بود .نمونههایی از فارش هاای ابریشام کاشاان را در
موزه های خارجی میتوان مشاهده کارد مانناد قاالی
چلسی 0و قالی اردبیل.3
در اوایاال دورة قاجااار کارگاااههااای قااالیبااافی
محدودی در شهر کاشان وجود داشت که فرشهاای

نمود اما از آنجا که سرمایة الزم را برای خریاد ماواد
اولیة مرغوب نداشات ،باه خریاد ماواد اولیاة ارزان
قیمت دست زد.
صنف رنگرز که تاازه از تجاار ،طارز اساتفاده از
جوهر آنیلین را برای رنگرزی پارچهها فراگرفته بود،
به رن

کردن خامة قالی با جوهر آنیلین پرداخات و

چون آسانتر و ارزانتر بود و بافندة فرش هام از آن
راضی بود ،به سارعت تولیاد فارش باکیفیات پاایین

 .0قالی چلسی یکی از معتبرترین دستبافتههای ایران و جهان در

گسترش یافتی زیرا هم به نفع تولیدکننده بود و هام

موزة ویکتوریا و آْلبرت لندن نگهداری میشود .تار و پود فرش

به نفع صادرکننده .شهرت فارش کاشاان هام باعا

چلسی از ابریشم است و پرز آن پشمی و ابعاد آن  131در 731
سانتیمتر است .گرههای آن از نوع متقارن فارسیباف است .این قالی
و قالی اردبیل هر دو در کاشان بافته شدهاند .این فرش بهدلیل آنکه

خرید آن از طرف خارجیها میگردید .تااجری هام
که فرش را از کاشان صادر میکرد در کنار پارچههاا،

در گالری چلسی ،در خیابان گینگزرود ،فروخته شد به این نام

جوهر نیز وارد مینمود .مدتی این روند ادامه داشات

مشهور شده است.

تا اینکه دولت به مصرف جوهر در فارش پای بارد.

 .3معروفترین قالی جهان ،قالی اردبیل است که در موزة ویکتوریا
و آلبرت در شهر لندن نگهداری میشود .این قالی اثر استاد مقصود

ابتدا صدور قالیهای جوهری را ممنوع نماود اماا در

کاشانی است و ام،ا دارد و تاریخ بافت آن 433ق .است .این قالی

سال  0771ق ،صادرات آنهاا باا پرداخات  7درصاد

چون برای بقعة شیخ صفیالدین اردبیلی ،در اردبیل ،بافته شده بود و

عوارا گمرکی که بعد به  3درصد افازایش یافات،

سالها در این بقعه بود به نام قالی اردبیل مشهور شده است.

آزاد نمودی (نراقی)00 :0737 ،ی زیارا تنهاا ایرانایهاا
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متصدی این کار نبودند ،بلکه خارجیهاا و از جملاه

افراد و خانوارهای زیادی در سراسر ایران به بافت

شاارکت تولیااد قااالی شاارق کااه در سااال  0413م

فرش روی آوردند و در مدتزمان کوتاهی در

تأس ای شااده بااود بااه خریااد فاارشهااای جااوهری

بسیاری از نقاو ایران ،کارگاههای فرشبافی احداث

میپرداخت .بارها از سوی دولت اقدامات محادودی

شد که در آن کارگران برای کارفرمایان که از تجار

کاردن خاماة

صادرکننده بودند ،فرش میبافتند .جدول زیر تعداد

قالی صورت گرفت( .ساکما331111331 ،ی روزناماة

کارگران ایران را در سال 0403م .نشان میدهد که

ثریا ،چاپ کاشان ،ش  ،1تاریخ  01محارم  0731ق،

قالیبافان باالترین میزان کارگران را شامل میشدهاند.

ص )7ی اما نفع آنی تولیدکننده و صادرکننده ماانع از

جدول  -1تعداد کارگران ا ران در سال 1111

برای توقف استفاده از جوهر در رنا

تأثیر اقدامات دولت میگردید .برای اولین بار فارش
نیز در رقمهای صادراتی ایران جایی برای خاود بااز

نیعت

تعداد کارگران

نوع نیعت

صنعت نفت

3111

صنایع جدید

کرد و کمپانی شرق بهسرعت به صاادرات ایانگوناه

(ایران و انگلی )

فرش ها مباادرت نماود( .سااکما .)331110430 ،در

شیالت

جدول زیر رشد صادرات فرش مشاهده میشود.

(روسیه)

جدول  )2رشد نادرات فرش ا ران در سالهای مختلف
سال
محصول

1581

1581

1551

71

ا

01

1111
1111

حریر و
محصوالت

1

آن
پارچههای
پشمی

37

33

0

0

و کتانی
پنبه خام

0

3

3

33

فرش

ا

ا

3

03

مأخذ :فلور ،ص .010

رشااد صااادرات فاارش در ایاان دوره سیاساات

7111

صنایع جدید

کارخانهها

0311

صنایع جدید

معدن

311

صنایع جدید

مستخدمان

1111

بخش خدمات

باربران

3111

بخش خدمات

و کارگران بندر
راهآهن

7711

بخش خدمات

و راهسازی
چاپ

711

بخش خدمات

کارگران

011

بخش خدمات

صنعت برق
قالیبافی

31111

صنایعدستی

بافندگی

31111

صنایعدستی

فلزکاری

31111

صنایعدستی

مصنوعات چرم

7411

صنایعدستی

سایر

 01111تا 01111

صنایعدستی

صنایعدستی
جمع کل

 033311تا 033311

جااایگزینی کارگاااههااای قااالیبااافی بااا کارگاااههااای
پارچااهبااافی را نشااان ماایدهااد .هم نااین افاازایش

افزایش تعداد قالیبافان در این دوره در کاشان هم

صادرات پنبه خام در جدول نشاندهندة خامفروشای

مشاهده میشود که این افراد به تولید قالیهای

پنبه بهجای کاالی تولیدشاده اسات کاه هار دو ایان

ارزانقیمت و مصرفی میپرداختند که فقط نامی از

موارد در شهر کاشان قابلمشاهده بود.

شهرت فرش کاشان دورة صفوی را با خود داشت و
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بررسی طرا ،رن  ،بافت و کیفیت مواد اولیة آن،
افت چشمگیری را نشان میدهد.
ج .تولید تر اک بهجای ابر شم و پیبه
با جایگزینی صانعت فارش باافی باهجاای بافنادگی
پارچه نیاز برای مواد اولیه ه ای هم اون ابریشام و
پنبه رو به کاهش گذاشتی زیرا تجار صاادرکننده باه
ارزش افزودة صادرات فرش بهجای ماواد خاام ،پای
برده بودند و در عوا ورود کاالهای خارجی فرش
صادر مینمودند .در بافت فرش نیاز بیشاتر کارک و
پشم استفاده میشد که از جاهای دیگار وارد کاشاان
میگردید و محصول دامپروری باود ،لاذا کشااورزان
تولیدکننده پنباه و ابریشام باا کااهش میازان تقاضاا
روبااهرو گردیدنااد .راهحاال کشاااورزان باارای تااأمین
زندگی خود بهجای کشت اقالم کشااورزی صانعتی،
تولید تریاک بود که از مدتها قبل بهصورت محدود
در منطقة کاشان صورت میگرفت.
کشت خشخاش و تولیاد تریااک تحات ضاابطة
ادارة تحدید تریاک قرار داشت و از ساوی ایان اداره
کنترل و تشویق میشدی زیرا ساود تریااک باه جیاب
اداره سرازیر میگشت و ادارة تحدید تریااک کاشاان
هرساله از بابت باندرول کردن تریاک مقداری مالیات
به دولت میپرداخت .ضمناً تجار پولی را که از بابت
صدور فرش به دست میآوردند ،به خرید اراضی نیز
اختصاص میدادناد ،باهطاوریکاه مقادار زیاادی از
زمینهای مرغوب روستاها به دست بازرگانان شهری
افتاد و باه وسایلة مباشاران آناان و یاا زارعاان اداره
میشدی بهخصوص زمین های نواحی کوهساتانی کاه
به کشت تریااک اختصااص داده مایشاد .برخای از
زمینها بعاد از مارا اربااب توساط زارع تصااحب
میگردید مالکیت این زمینها حتی تا دورة مشاروطه

00

به ثبت نرسیده بود (لمبتون.)733-733 :0731 ،
ادارة تحدید تریاک کاشاان از ادارات فعاال شاهر
بااود و بااا بزرگااان شااهر ارتباااو داشاات و تریاااک
مخصااوص باناادرول شااده را رایگااان باارای آنااان
میفرستاد.
نظری به تاریخ کاشان در مقطع مورد نظار نشاان
میدهد که وجود تریااک باعا

معتااد شادن گاروه

کثیااری از افااراد گردیااد .کمتاار حاااکمی بااه کاشااان
فرستاده میشد که معتاد برنگردد .ماشاءاهللخاان پسار
نایبحسین نیز از افاراد معتااد باه تریااک باود .ماال

عبدالرسول مدنی در جایجای رسالة کلمات انجمان
در مورد م،ارات تریااک ساخن مایگویاد« :گفاتم
یک چیز است که هر صریح عقل یشعوری ماذمت
آن را بدون تأمل میکند و آن کشیدن وافوری اسات
که قاطع نسل بلکه انسانیت انسان اسات .شاخص را
پریشااان م ایکنااد از کسااب و صاانعت و عبااادت و
شااجاعت و غیاارت و قااوت و صااورت و ساایرت و
اعتبار میاندازد .فقیر و کثیف میشود .تمام عالماات
انسانیت از او میرود .اگر زن و ب اة او ناان نداشاته
باشند بلکه اگر خرابی کنناد دربناد نیسات» (مادنی،
نسخة خطی ،بیتا)33 :
حکام معتاد کاشان گاه بر سر تأمین تریااک خاود
با ادارة تحدید تریاک به مجادله میپرداختند( .ساکما،
.)331113033
کشاورز و تاجر سودجو برای سود بیشتر حتی از
تریاک که آخرالدواء برای باقی ماندنشان بود نیز
نگذشتند و تریاک مرغوب کوهستانهای کاشان را
به نشاسته و شیرة انگور آمیختند .میزان تولید تریاک
در ایران افزایش یافت و جای سایر محصوالت
کشاورزی صنعتی را گرفت .جدول یل میزان تولید
تریاک ایران را نشان میدهد.
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جدول  -1میزان تولید تر اک ا ران

این شرکتها ،به وسایلة جمعای از تجاار سانتی ،باا
کمک معنوی روحانیات تشاکیل یافات .شاعبهای از

سال

نیدوق

بها به روپیه

0130-3

131

743111

تولید پارچه هایی موسوم به اسالمی نمود .پارچه های

0133-3

3131

3707111

اسااالمی مااورد اسااتفاده متاادینین و روحااانیون قاارار

0111-0110

3311

1311111

گرفت .حتی روحانیون فتاوایی مبنی بر حارام باودن

0114-0141

1041

3411111

شرکت اسالمیه در کاشان ،تأسی

مأخذ :کرزن ،ص .112

ازدیاد تعداد معتادان باع

شاد و شاروع باه

کاالهای فرنگی و لزوم استفاده از پارچههای اساالمی
صادر کردند .به ویژه در جریاان جنا

جهاانی اول،

علمای کاشان حکام باه تحاریم اساتفاده از اجنااس

شد انجمنی در تهاران

روس دادند:

برای مبارزه با تریاک و مصرف الکل به وجاود آیاد.

«الیوم استعمال مالالتجارة روس را بای نحو کاان

ایان انجمان را

حرام و در حکم محاربه با اماام زماان علیاه و علای

به نظم درآورد و به نام پسرش محمود ،کتاب محمود

آبائه التحیه و الثنااء بداننادی عماوم علماای کاشاان»

نامید .ابیات یل از این کتاب ،بیکاری ،فساد و ازدیاد

(شریف کاشانی.)341/7 :0733 ،

فخرالواعظین خاوری کاشانی مباح

تریاک را نشان میدهد:

علما خریاد پارچاههاای اساالمی را خادمت باه

نه عشر نفوس خلق ایاران از کسب شدند رویگردان
جنگیر و دعانوی

و رماال درویش و سخنسرا و نقال

بازی گر و مارگیر و قااری تنبک زن و حقهباز و تااری
مااداا و سااخنور و قلناادر خنیااااگر و شااااعر و ثنااااگر
کف بین و مقلد و رسنبااز رقاص و حریف و صاحب ساز
چوبک زن و راهدار و فراش قااواد و قمارباااز و قااالش
اجااازا و متابعاااان دیاااوان ارباب مناصب و هم اعیاان
دالل و وکیل و شیخ ارشاد شرطی و وظیفهخوار و صایاد
یک عشر دگر بهرسم معمول با صنعت و زرع گشته مشاغول

شریعت محمادی و طریقات علاوی مایدانساتند و
نصراهلل مجتهد در خانة خاود جشانی بارای تشاکیل
شرکت اسالمیه در کاشان ترتیاب داد و ماردم را باه
خریااد امتعاة اسااالمی از فروشااگاه واقااع در ساارای
بروجااردیهااا تشااویق کاارد (نجفاای 013 :0734 ،و
)013ی امااا گسااتردگی ورود پارچااههااای خااارجی و
قیمت ارزان آن ،مانع از موفقیت شارکت اساالمیه در
کاشان شد.

با زحمت و رنج و کندن جان بخشید به آن ونه اینیکی نان

بافندگان پارچهها با ورود پارچههاای خاارجی و

یکمشت فقیر و زار و دلگیار سازند تمام را ز ناان سایر

کسادی صنعت داخلی ،بیش از همه زیان دیدند .یک

یکباره حساب خلق شد پاک

کااارگر خااوب شااعرباف ،در سااال  0700ق ،روزی

(نراقی.)33-31 :0713 ،

نیمقران مزد میگرفت (وصاف .)73 :0711 ،این مزد

اکنون که رسید دور تریاک

مقارن مشروطه 0/1 ،تا  7قران برای مردان و نایم تاا
د .کوشش برای مقابله با کاالهای فرنگی

یک قران برای زنان و نیم قاران بارای کودکاان باود

از اقداماتی که برای مقابلاه باا کاالهاای خاارجی در

(فوران .)310 :0731 ،این مزد کسانی بود که از خود

کشور انجام گرفت ،تشکیل شرکتهای اسالمیه باود.

دستگاهی نداشتند و به صورت کارگر در کارگاههاای
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دیگااران کااار ماایکردنااد .شااعربافانی کااه از خااود

جدول  -8قیمت غله در ا ران در  28شعبان1115 ،

دستگاهی داشاتند ،بعاد از باافتن یاک طاقاه پارچاه

شهر

(حدود  31متر) ،آن را به باازار شاهر بارای فاروش

جو

گیدم
(خرواری)

میآوردندی خریدار یهودی ،پارچه را از آنان میخرید

بروجرد

 1تومان

 3تومان

و در عوا حوالهای به نام بیجک باه ارزش  3قاران

همدان

4

3

به آنها میداد .مشکل تبدیل بیجک به پول نقد نیاز از

زنجان

3

3

مشکالت پارچه بافان باود و هماواره مجباور بودناد

کردستان

3

1

خوی

3

3

بتوانند بیجک را نقد نمایند ،از این طریق هم مقداری

سرخس

1

7

کرمان

1

1

از پااول آنااان بااه هاادر م ایرفاات .کااارگر بایسااتی

کاشان

00/1111

4

زندگیاش را با روزی  0/1قران مایگذراناد .قیمات

شاهرود

3/1111

1

شاه  3قران ،و گوشت یک من

سمیان

00

3/1111

انفهان

1

3

قوچان

3

3

زد

01

3/111

مقداری طناب یا لوازم غیرضروری خریداری کنند تا

آرد جو یک منِ سن

01

 3111دینار بود .اکثر مردم کاشاان در دورة مشاروطه
فقط شبها غذای بهاصطالا پختنی میخوردناد کاه
آنهم ترکیبی از لوبیا و گوشت و سیبزمینای باود و
بقیة روز را با غذای حاضری سپری مایکردنادی ایان
حالت مخصوص زمانی بود که پارچه خریدار داشت
و غله هم فراوان بود و شعرباف میتوانست زنادگی
بخورونمیری داشته باشد.

مأخذ :روزنامة ایران ،نمره  ،221تاریخ  10شعبان  0902ق.

قیمت ارزاق عمومی در کاشان از ثبات برخوردار
نبود و گندم از خرواری  7/1تومان تاا خارواری 01
تومان در مقطع مورد بح

در نوسان بود.

جدول  -6قیمت ارزاق عمومی در کاشان

اکثاار غلااه کاشااان از خااارج کاشااان م ایآمااد و

جو

نان

گوشت

برنج

صنعتی مثل تنباکو ،پنبه ،تریاک و توت میپرداختناد،

(خرواری)

(ک

(ک

(ک

من

من

من

بنابراین بسیار پیش میآمد که در اثر ناامنی ،غلاه باه

شاه)

شاه)

شاه)

7011

7011

دینار

دینار

-

-

کشاورزان کاشانی به کشات محصاوالت کشااورزی

شهر نمیرسید و قحطای باروز مایکارد« .در اوایال
سال ،بهواسطة قلت غله ،نرخ نان و سایر ارزاق ترقی

تار خ

(خرواری)

ربی االول

0731

1255

تومان

ذیقعده

 731تومان

کلی کرده و اهالی چند صباحی دچار تنگی و شادت

1111

بودنااد …» (روزنامااة ایااران ساالطانی 1 ،ربی اعاالول

نفر

0730ق .)3 ،جدول زیر قیمت غله را در تماام نقااو

 03تومان
3/111

ذیقعده

ایران ،در  31شعبان  ،0701نشاان مایدهاد .در ایان
جدول قیمت جو و گندم در کاشان از همه شاهرهای

نفر
1118

-

دینار
-

-

111

-

-

دینار

1111
1111

ایران باالتر است.

گیدم

-

-

411

-

-

دینار
 1تومان

 3تومان

-

3111
دینار

-
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02
نفر

-

-

1116
جمادی

 01تومان

 01تومان

111

3111

دینار

دینار

411

-

-

1116
رجب

01-03

1116

تومان

ربی االول

03/111

1111
نفر

-

03

رمضان

نایاب

4111

111

3111

دینار

دینار

دینار

-

0311

01311

دینار

دینار

-

-

1115
 01تومان

-

 3/1تومان

-

1115
ذیقعده

 03تومان
-

-

4/1111-

3/1111

1111
شعبان

0111

-

-

دینار

1111
ربی االول

-

-

تومان

1115
نفر

1/711

-

 4تومان

 3تومان

311

3111

3311

دینار

دینار

دینار

-

-

-

1111
نفر

نایاب

نایاب

3111

1121

دینار

ربی االول

0311

1121

دینار

کاشان قاادر نبودناد زنادگی خاود را در پایچ وخام
قحطیها ،جن ها و ناامنیها اداره نمایناد و هارروز

دینار

االخر

با توجه به آمار ارائاهشاده تقریبااً دوساوم ماردم

-

-

مآخااذ :روزنامههه ایههران ،شههمارههههای ،291 ،221 ،292 ،221 ،221 ،01
 222 ،221 ،0110 ،211 ،221 ،200 ،221 ،212 ،210؛ سههههههپهر:0912 ،
ص .901

وضعیت اقتصادی آنان بدتر میشد.
دیگر علت خرابی وضعیت اقتصادی را مایتاوان
تقلب اهالی در محصاوالت خاود دانسات .یکای از
نویسندگان دورة قاجار در مورد نساجان قریة بیادگل
( 3کیلومتری کاشان) مینویسد« :علات دیگار بارای
خرابی آن ،این اسات کاه طبیعات مذموماه و خاوی
میمه و سلیقة غیرمستقیمة اهالی حرف این قریه این
است که اگر جنسی از ایشان ،روناق و رواجای پیادا
نمود و زود به فروش میرسد ،کمکم و باهتادریج از
چلااه و پااودش ماایکاهنااد و از عاارا و طااولش
میدزدند و تجار نیز ،به طمع ارزانی و کاستن قیمت،
از ایشان میخرند… به هر جهت آن جان

باه هار

کجا که حمل شد و یکباار مشاتری خریاد ،دیگرباار
نمیخرد و این پارچاة منساوج ،منساوخ مایشاود»
(وصاف .)73 :0711 ،تقلب فقط مخاتص ایان قریاه
نبود و در همة کاشان رواج داشتی حتی در پنبه خام
صااادراتی نیااز تقلااب م ایکردنااد و حکوماات باارای
جلااوگیری ،روی عاادل پنبااههااا ،مهاار و عالماات
میگذاشت (روزنامة ثریا ،ش  ،7تلخیص از صفحات

به خاطر وضعیت باد اقتصاادی ،افاراد زیاادی از

 7و  .)3تقلب در ترازو و وزن کردن کاالها نیز رخنه

کاشان بهجاهای دیگر مهاجرت کردند .باروز قحطای

کاارده بااود .هاار چااه باار تقلبااات اهااالی و واردات

و امراا دیگر هم بر جمعیت شهر اثر مایگذاشات.

پارچههای خارجی به کاشان افزوده میشد ،از ساطح

«از کثرت کسالت و عادم اشاتغال و نااهمواریهاای

زندگی مردم ،بهخصوص کارگران صنایع بافنادگی و

عارضه بر اهالی این مملکت ،که هر یاک باهواساطة

حالجی و رنگرزی و کشاورزان تولیدکننده ابریشم و

نارسایی و پریشانی و موافقت ننمودن خرج با دخل،

پنبه کاسته میگردیدی به طوریکاه بسایاری از اهاالی

خود را به هر وسیله که باشاد ،باه اطاراف و اکنااف

مصرف گوشت روزانه را به هفتهای یکبار و بارنج را

پراکناااده مااایساااازند» (روزناماااةثریاااا ،س 4 ،1

فقط به شب آخر اسفند ،محدود کردند« .قوت غالب

جمادیالثانی 0730ق ،ص .)4

اهالی آن ناان جاو و ماسات گااو اسات» (وصااف،
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02

 .)1 :0711آنها یک تا دو قاران کال درآماد خاود را

شکم خود و زن و ب هاش را سیر کند ،نمایدانسات

صاارف تهی اة نااان ،لبنی اات ،ص ایفیجااات و تنباااکو

مشروطه چیست و هرچه جانبدارانه یا مغرضاانه از

مینمودند.

مشروطه بدو گفته میشد ،میپذیرفتی خصوصاً آنکه

نظر به آنکه گروههایی نمیتوانستند زندگی خاود

در کاشان زبان گویای هر دو گروه نیز روحانیت بود

را تأمین نمایند و باهاصاطالا زیارخط فقار زنادگی

و افراد فقیار ماذهبی باه حارف روحانیات اهمیات

میکردند ،چارهای برای آنهاا نماناده باود جاز آنکاه

زیادی میدادند .طی درگیریهایی به وجود مایآماد،

به عنوان تفنگ ی به یاغیان بپیوندند تا بتوانند گاذران

چهبسا یک نفر فقیر ،بینوای دیگری را میکشت .ناه

برخی از آنان به دستة راهزنان نایب

قاتل میدانست مشروطه چیست و نه مقتول و هر دو

حسین کاشی پیوستند و به طغیان محلی ،جنباة ملای

هم به نام دفاع از اسالم و احیاناً اجار اخاروی بادین

دادناااد .بافنااادگان و فرزنااادان بافنااادگان عباااای

کار دست یازیده بودناد .وضاعیت وخایم اقتصاادی

پشتمشهدی ،هم به دلیل بیکااری باه طغیاان نایاب

کاشان در مقطع مورد نظر باع

شد عدهای بارای باه

پیوستند و مدتها کشور را با مشکل مواجه کردند.

دست آوردن لقمهای ناان خاود را ملاب

عمر نمایندی پ

باه لبااس

این وضعیت اقتصادی که به طاور مشاروا بادان

روحانیت کنند (مدنی ،بایتاا .)37-30 :آنهاا باه ناام

پرداخته شد ،در دوران مشروطه به عنوان چالشای در

روحانیت به کارهای خالف دست میزدند و بع،ای

برابر مشروطهخواهان قرار میگرفت .هار حرکتای از

درگیاااریهاااای روحانیااات در ایااان دوره باااا

سوی مشروطهخواهان به خااطر وضاعیت اقتصاادی

مشااروطهخواهااان ،از سااوی ایاان گااروه صااورت

نابسامان خنثی مایگردیاد .خیال کاارگران بیکاار و

میگرفت و حتی بع،اً بر سر تادری

در مدرساهای

نیمهبیکاار ،کاه مایتوانساتند آلات دسات مخالفاان

با هم به جنجال میپرداختند و حتی وقفناماههاا را

مشروطه قرار گیرناد ،از چاالشهاای مشاروطیت در

نادیده میگرفتند (سند شمارة 0ضمیمة مقاله).

این دوران بهحساب میآید .معیشت ماردم در ساطح
پایینی قرار داشت و فقط اقلیتی از تجار و اشراف در

 .1چالشهای فرهیگی مشروطیت در کاشان

وضع بهتری به سر میبردند و حتی محل زندگیشان

در شهری با این ویژگی ،نظاامی حااکم شاد باه ناام

از افراد فقیر جدا بود .محلة سلطانمیراحمد و حوالی

مشااروطه کااه باارای اکثریاات افااراد ،ناشااناس بااودی

خیابان فاضل نراقی و علوی فعلی ،محل زندگی اکثر

هنگامیکه نظام مشروطه از زباان روحاانیون معرفای

اعیان و محلة پشتمشهد محل زندگی فقرا محسوب

شااد ،برخای باادان اعتماااد کردنااد و آن را جزئاای از

میشد .این جدایی بر وخامات اوضااع افازودی زیارا

شعائر دین شمردندی اماا عادهای نیاز هم ناان بادان

فقرا در محال خاود ،باهصاورت دساتهجمعای ،هار

بدبین بودند .این افراد حول محور روحانیون مخالف

حرکتی میتوانستند انجام دهنادی هماانطاور کاه در

مشروطه جمع شدند و شعار «مشروطه مخالف تدین

پشت سر نایب حسین در محلاة پشاتمشاهد انجاام

است» را مطرا کردند .با طرا این شابهه ،عادهای از

دادند و در مقابل مشروطیت که بهزعم آناان باه نفاع

طرفداران مشروطه که چارچوبی غیر از نظام دینی را

بزرگان بود ،مقاومت نمودند .فردی که نمیتوانسات

نمیتوانستند بارای خاود تصاور کنناد ،از مشاروطه

11
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دست کشیدندی زیرا تدین جزئای از روا ،زنادگی و

به معروف و نهی از منکر و کندن ریشه فتنه و فسااد

همة شخصیت آنان بود و هایچچیاز حتای مشاروطه

و برطرف کردن ظلم و تعدی حکام است ،پا

اگار

نمیتوانست جای آن را پر کند .با بلناد شادن نادای

مجتهدی انکار چنین مشروطه را نمایاد و راضای باه

مخالفاااات مشااااروطه بااااا اسااااالم و ساااارکوبی

ظلم و فساد و اختالل نظم و انتظام بالد باشاد تقلیاد

مشروطهخواهان ،عدهای از مخالفان مشروطه و ماردم

او حرام است ».وی تقریظ و تأییادی در اول رساالة

به تکفیر مشروطهخواهان پرداختند و با وجاود آنکاه

انصافیه ،نوشته و از مشروطیت دفاع نموده و از ایان

دو مجتهد بزرا شهر ،مال حبیاباهلل شاریف و ماال

که به خاطر کهولت سان نتوانساته خاود باه نوشاتن

عبدالرسول مدنی ،رأی به مشروطهخواهی دادند و آن

رسالهای در این زمینه بپردازد ،تأسف خاورده اسات.

را اعتالء کلمة اسالم دانستند ،این شبهه برطرف نشد

(ماادنی .)33 :0731 ،هم نااین تقریظاای باار قصاایدة

و عدهای برای رسیدن به مقاصد خود از جهل ماردم

مشروطیة میرزا محمد حسن کمالالواعظین ماتخلص

استفاده کردند و دامنة این بح ها را گسترش دادناد.

به پروین نوشته است .پروین این شعر را در دفااع از

مردم نیز هر ک

را که بهجانب مشروطه گرایش پیدا

میکرد ،به دید فردی سستایمان مینگریستند.

مشروطیت سروده بود( .مدنی.)11 :0731 ،
مالعبدالرسااول ماادنی یکاای دیگاار از روحااانیون

در این دوره در کاشاان مالحبیاباهلل شاریف و

روشناندیش کاشانی است که کوشش کرده تاا نظاام

مالعبدالرساااول مااادنی در جهااات انطبااااق دادن

مشروطه را موافق اسالم نشاان دهاد .وی باه خااطر

مشروطیت با اسالم کوششهایی انجام دادند

موقعیت علمی و خانوادگی کاه داشات ،باه ریاسات

مالحبیا اباهلل از طرفاااداران بنیاااادی مشاااروطه

انجمن والیتی کاشان ،منصوب شد و ریاست محکمة

محسوب میشد و برپایی مشروطه را اعاتالی کلماة

صلحیه از محاکم عدلیة کاشان را نیز باهدسات آورد.

اسالم میدانست.

(روزنامه ثریا ،چاپ کاشان ،ش  ،4تااریخ  01محارم

وی در جلسات آزادیخواهان و بزرگان شاهر ،در

 0731ق ،ص .)3

انجمن والیتای کاشاان ،شارکت مایکارد و هماواره

مالعبدالرسااول ،رسااالة انصااافیه را در انطباااق

انجمن را تشویق به کار ماینماود .در دورة اساتبداد

مشروطه باا اساالم نوشات .ایان رسااله باه توصایة

صغیر و بح هاای داغ مشاروطه ،از ماال حبیاباهلل

مالحبیااب اهلل شااریف در صاافر  0731ق .در مطبعااة

سؤال شد «آیا جائز است تقلیاد مجتهادی کاه انکاار

ثریا در کاشان چاپ سنگی شد تاا بتواناد روی جاو

مینماید مشروطیت مشروعة صحیح را ،یاا متعصاب

ضد مشروطگی شهر تأثیر بگاذارد .مادنی در رسااله

باشد در استبداد؟»(مدنی :0731 ،پاورقی صاص -13

انصافیه در توضیح معنای لفظ مشروطه که برخای را

 .)11وی پاسخ داد« :جائز نیست تقلیاد اوی زیارا کاه

به وحشت انداخته بود مینویسد« :ایناک مایگاوئیم

مراد از مشروطیت نه آن است که عوام کاالنعام گمان

لفظی که خیلی ،بع،ی را به اضاطراب انداختاه لفاظ

کرده اند ،بلکه مراد به آن مطلبی اسات کاه ثمارة آن،

مشااروطه اساات ،چااون هنااوز معنااای مشااروطه را

اعالء کلمة اسالم و تارویج احکاام شاریعت پیغمبار

نفهمیده ایم ،بدون تحقیق منع میکنیم .مشروو باودن

آخرالزمان (ص) و اقامة حدوداهلل کما انزل اهلل و امار

چیزی یعنی بسته است وجود آن باه وجاود ایان ،و
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دولت را می گویند مشروطه است ناه چیاز دیگار را،

آغاز میشود .مثالً کلمة اول با آمدن دیرهنگام فاردی

چراکه دولت یا مطلقه اسات و آن دولتای اسات کاه

بااه در خانااه مااال عبدالرسااول آغاااز م ایشااود .مااال

صاحبان منصب آن هر چه بکنند کسی حق ساؤال و

عبدالرسول احتماالً به خاطر لو نرفتن اع،ای انجمان

جواب ندارد ...یاا مشاروطه و آن دولتای اسات کاه

و از ترس اشرار و مرتجعین ،اع،ای انجمن را تحت

صاحبان منصب آن ملتزم باشند باه اطاعات قاانون و

عناوین ناقصان و کامالن انجمن و ف،اول و عاارف

نشر عدل( »...مدنی.)34-31 :0731 ،

انجمن یاد میکند و کمتر از آنان اسم میبرد.

مدنی در خصوص شکستن جو ضد مشاروطه در

وی کلمة دوم از کلماات انجمان را باا انتقااد از

کاشان توصیه میکند که مشروطه بهخاوبی معرفای و

بیکاری عمومی آغاز مایکناد« :چاه خااکی بار سار

مصادیق درستی برای مردم بیان شود تا مردم بهخوبی

بریزیم که برای ما ایرانایهاا ،کساب و صانعتی کاه

معنای مشروطه را بفهمناد و آن را معاادل بای دینای

درخور استعدادمان باشد بدست نیست چاون مادتها

قلم و کاغذی به دست گرفت نبایاد

است مربی ملتی یا دولتای برایماان نباوده»( .مادنی،

شاود ،چاهبساا مایشاود از روی

نسخة خطی ،بایتاا)03 :ی و باه انتقااد از کاارگزاران

بی علمای و خاالف حکمات ،مصاداقی بارای لفاظ

حکومتی میپردازد« :هیچ کدام ملتفت نیستیم که ایان

مشااروطه تعیااین ماایکنااد کااه مااردم از آن گریاازان

عمل هرچند به نقد باع

گردآمدن اماوال جزئای آن

میشوند ،چنانکه در هن بع،ی کاردهاناد مشاروطه

متقلب حیلتانگیز چه در لباس مال باشد چاه دیاوان

یعنی بیدینی ،مشروطهخاواه یعنای خودسار ،شاریر،

و چه غیر اینها میشود اما جماعتی دیگر پریشاان و

فحاش ،بیاعتنا به دین( »...مدنی.)033 :0731 ،

فقیر میشوند و چیزی بر دولت زیاد نمیشاود بلکاه

ندانند« .هر ک
فوراً روزنامهنوی

وی چند سال قبل از مشاروطیت در خاناة خاود
انجمنی تشکیل مایداد و تعادادی از دوساتان خاود

ره ره اصل دولت پریشان و فقیر میشود»( .مادنی،
نسخة خطی ،بیتا.)01 :

ازجملاااه فخرالاااواعظین و چناااد نفااار دیگااار از

مال عبدالرسول به اقتصاد توجه خاصای داشاته و

آزادیخواهااان را جمااع مایکاارد و در مااورد مسااائل

نسبت به وضعیت صنایع و رکود آنها معتارا باوده

میپرداختند و از مشکالت مساائل

است «در کدام نقطه ایران شما شنیدهاید صانعتی کاه

روزمرة زندگی تا مسائل پی یادة ماذهبی و مملکتای

پانصد سال پیش داشتهایم جزئای زیااد کارده یاا در

در این انجمن موردبررسی قرار میگرفت .چناد نفار

خیال زیاد کردن باشیم مگر صنعت تقلاب و احتماال

از اع،ااای ایاان انجماان در دورة مشااروطیت بااه

و خدعه و نفاق و ف،اولی»( .مادنی ،نساخة خطای،

ع،ویت انجمن والیتی کاشان انتخاب شدند.

بیتا.)03 :

گوناگون به بح

مااال عبدالرسااول ،رسااالهای نیزبااه نااام کلمررات
انجمندر مباح

این انجمن به فارسی نگاشته اسات

که حاوی سلسله مباح

تاریخی ارزشمندی است:

وی به بح

عدم امنیت اقتصاادی در دوره خاود

واقف بوده است« .بسا میشود یکی از متمولین شب
میخوابد صبح برمیخیزد مالک هیچ نیستی کاغاذی

کلمات انجمان مجماوع چنادین کلماه (سلساله

میسازد بخط و مهر خودش مثال مساجل و ممهاور

مباح ) است که هر یک با اتفاق یا صحبت خاصای

به خط و مهر تمامی علمای بلد که این شخص تماام
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معلاوم

مالش را بزید مصالحه کرده یاا فروختاه .هایچ ناقاد

گهواره تا لحد اگرچه برفتن تا چین باشد پ

بصیری نمیتواند تشاخیص و امتیاازی بدهاد ».ماال

میشود الزم نیست همه خلق در تمام عمار تحصایل

عبدالرسول که خود روحانی اصایل و مردمای باوده،

این علوم نمایند»( .مدنی ،نسخة خطای ،بایتاا-73 :

بیشترین انتقاد خاود را اول متوجاه دیوانیاان و بعاد

 .)77وی سخن تندتری از خود نشان داده ،معترضانه

روحانیون همعصار خاود ماینمایاد «در تماام یاک

مینویسد« :بع،ی از ح،رات هم ه دانساتهاناد کاه

دولت مثالً یک عالم است برای بیاان احکاام شارعیه

باید وقتی از تحصایل مراجعات کردناد ماردم فقیار

وگرنه والیتی یک عالم یا دوعالم ،نه ،پنج عاالم الزم

بی اره از آنها و بستگان آنها بترسند و این فقاره را از

دارد برای بیان احکام شرعیه و فیصل امور رعیت بار

شعائر اسالم بشمارند»( .مدنی ،نسخة خطای ،بایتاا:

وفق شریعت مطهره اینهم خود با اعوان و متعلقاین و

 .)71توضیح این مطلب ضروری است کاه وضاعیت

متعلقات میرسد به پانصد نفر و این عدد کجاا بااده

بد اقتصااد کاشاان در دوران ناصاری باعا

گردیاد

هزار نفر چه در یک شهری که پنجااههازار جمعیات

بسیاری از افرادی که از صالحیت اخالقای و علمای

]خرد[و درشت دارد اقالً ده هزار نفر آنها خاود را از

برخوردار نبودند ،بارای باه دسات آوردن ساهمی از

ایاان طایفااه (دیوانیااان و روحااانیون) م ایشاامارند».

وجوهات شرعیه به کسوت روحانیت درآیناد و بعاد

(مدنی ،نسخة خطی ،بیتا.)37-30 :

از گذشت مدتی خود را سمبل اسالم بدانناد و از آن

وی کلمه سوم از کلمات انجمن را با بادگویی از

جایگاه به دیگران بنگرند .برخی از این افراد بار سار

بیکاری اهالی و قلیانکشی افراد آغاز میکند کاه چاه

بااه دساات آوردن کرساای درس ماادارس علمیااه بااا

زمانهای زیادی را از افراد در صبح و عصار صارف

روحانیات اصایل درگیار مایشادند و باه حکومات

آماده کردن قلیان میکنند .بعد به تمجیاد از داناایی و

شکایت میبردند .فریاد روحانی آزادیخواه کاشان مال

دانش میپردازد و علم را نیز فقط منحصر بهصرف و

عبدالرسول از دست این گاروه اسات کاه در لبااس

نحو عربی ا که برخای از آقایاان فقاط آن را داناش

اسالم به اصل اسالم ضربه مایزدهاناد .خاود وی در

میدانستند ا نمیداند و خطاب بادانهاا ماینویساد:

تأییااد علمااای بزرگااوار و متقاای حااوزههاای علمیااه

«طوری که شما معنی اخبار را دانستهاید کاه مقصاود

مینگارد« :تمام زندگی و مردگای ،حیاات و مماات،

آن باشد که انسان باید در تماام عمار خاود مشاغول

دنیا و آخرت خلق (را) بواسطه وجود علماای حقیاه

تحصیل نحو و صرف و معانی و بیان و اصول و فقاه

میدانم»( .مدنی ،نسخة خطی ،بیتا.)71 :

و اجتهاد باشد تمام خلق که باین کار مشغول شادند
از زن و مرد تا شش مااه طاول نمایکشاد کاه تماام

وی کلمة سوم خود را با کر م،رات تریااک باه
پایان میرساند.

مأکول و ملبوس دنیا تمام میشود و هماه ایان علماا

در کلمة پنجم ،از وضعیت اسفبار شهر ،احتکار و

بایااد هااالک شااوند از گرساانگی و باایلباساای و

سااودجویی حاااکم و برخاای از بازرگانااان ،صااحبت

بیعمارتی ،چراکه میگویند پیغمبر فرمود طلب علام

میشاود .ماال عبدالرساول ایان فالکات را ناشای از

و نحو و صرف و اصول و فقه و اجتهااد و اینهاا بار

سیستم خریدوفروش ایاالت میداند« :والیات و خلق

هر مرد مسلمان و زن مسالمانی الزم اسات از زماان

را بیک نفر بیسروپای ]ناخواناا[ مایفروشاندی یعنای
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زیادتر بخرد باو میفروشاند

رکود ،ثروت و پیشرفت میکند و حتی آن را معاادل

اگرچه شخص قاطرچی باشد مبلغی از او گرفته او را

دین داری میداناد و اساتقالل و آزادی را مناوو باه

روانة آن والیتش میدارند .دیگر هیچ مالحظه کفایت

ثروت میداند« .استقالل مملکت بسته اسات بثاروت

و بیکفایتی او نیست»( .مدنی ،نسخة خطای ،بایتاا:

و تحصیل ثروت بسته است به آزادی ملات و آزادی

 .)31وی در پایان ،بیکاری مردم را ناشی از دو عامل

ملت بسته اسات بمساتحفظین و قشاون و تحصایل

فساد حکومتیان و ورود اجناس خارجی میداند.
کلمة دوازدهم ،پیرامون مذاکرات جلساه انجمان
در مورخه  01یقعده  0731ق است که صاحبت از

قشون بسته است بپول و ثروت پ

تحصایل ثاروت

بسته است به تحصیل ثروت»( .مدنی ،نساخة خطای،
بیتا.)031 :

بدی وضعیت اقتصادی و فساد حاکم به میان میآید.

غیر از گروه روحانیون موافق با مشروطه ،گروهی

یکی از اهل انجمان از فسااد سیساتم مالیااتگیاری

نیز وجاود داشاتند کاه باه خااطر عادم شاناخت از

نالیده میگویاد «ایانهاا کاه اهاالی تغلاب و تعادی

مشااروطه و افتااادن در دام نفاااق بزرگااان ،بااا آن بااه

میگیرند اگر عاید اعلیح،ارت سالطان ماا مایشاد

مخالفاات برم ایخاسااتند .اوج اقتاادار ایاان گااروه را

بجان و دل راضی بودیم چراکه ما خود را بنادگان او

میتوان در دورة استبداد صاغیر و ح،اور نیروهاای

میدانیم درد آنستکه رعیت فقیر را پریشان و مستأصل

اعزامی محمدعلی شاه در کاشان مشاهده نمود.

میکنند چیزی را که پادشاه ما از ماال خاود برعیات
خود بخشیده چندین برابر مایگیرناد و اباداً پادشااه

 .8نتیجه

خبر ندارد( ».مدنی ،نسخة خطی ،بایتاا .)013 :ایان

وضااعیت اقتصااادی کاشااان از ابتاادای دورة قاجااار

شااخص از مشاااغل کااا ب نالااه ماایکنااد و مااال

پیوسااته وخاایمتاار گردیاادی بااا کاااهش چشاامگیاار

عبدالرسول در جواب میگوید« :رفع آنهاا نمایشاود

کارگاااههااای شااعربافی ،از  1111دسااتگاه بااه 111

مگاار بیااک طااور و آن اینسااتکه بع،اای از مکاسااب

دسااتگاه ،گااروه بساایاری از مااردم بیکااار شاادند و

جدیده پر فایده در این والیات دائر شاود دفاع تماام

جایگزینی صنعت فارشباافی ارزانقیمات ،باهجاای

مفاسد مالیه میشود بارای ترقای وجاوه مکاساب در

پارچه بافی ،هم نتوانست این افاراد را جاذب نمایاد.

اطراف و علو نرخها و ضعف کسبهای ما این مفاساد

خامفروشی ابریشم و پنبه هم جای صاادرات پارچاه

پیداشده»( .مدنی ،نسخة خطی ،بیتا.)013-013 :

را گرفته بود و سود فراوانی داشاتی لاذا ایان بساتر

مدنی باوجود مشروطه خاواهیش در جاایجاای

اقتصادی ضعیف ،توانایی پذیرش نظاام جدیاد را باا

رساله به انتقاد از کارگزاران نظام مشروطه میپاردازد:

مشکالت آن نداشت .خیل عظایم بیکااران باهعناوان

«آن ه آن زماان باسام اساتبداد و بایقاانونی گرفتاه

تفنگ ی باه نایابحساین کاشای پیوساتند و منطقاة

میشدامروز باسام مشاروطهخاواهی و قاانون طلبای

وسیعی از کویر مرکزی ایران را دچار طغیاان و نظاام

گرفته میشود»( .مدنی ،نسخة خطی ،بیتا.)014 :

نوپای مشروطه را دچار چالش کردند.از طرف دیگار

مااال عبدالرسااول در رساااله تأکیااد زیااادی روی

تعداد زیادی از کارگران صانایع نسااجی کاشاان ،باه

جنبههای اقتصادی دارد و دائمااً صاحبت از صانایع،

دلیل تعطیلی کارگاه ها ،مجباور شادند بارای گاذران
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عمر به کسوت روحانیت درآیند بهطوری کاه مادنی
در رسالة انصافیه از تعداد زیاد ایان افاراد در کاشاان
گله کرده است .هم نین فشارهای اقتصاادی کاشاان
در تمام شئونات جامعه و حتای دریافات وجوهاات
شرعیه اثر می گذاشت .تجاار صاادرکننده در کاشاان
پرداخت کنندگان وجوهات بودند که تعداد آنها ساال
به سال کمتار و بار تعاداد تجاار واردکننادة کااال و
صادرکنندة مواد اولیه از کاشاان افازوده مای گردیاد.

خوارزمی.
روزنامةثریا ،چاپ تهران ،ساال پانجم ،شامارة پاانزدهم،
تاریخ  4جمادیالثانی  0730ق.
روزنامة ثریا ،چاپ کاشان ،شمارة  ،7تلخیص از صفحات
 7و .3
روزنامة ثریا ،چاپ کاشاان ،شامارة  ،1تااریخ  01محارم
 0731ق.
روزنامة ثریا ،چاپ کاشان ،شمارة  ،4تاریخ  01محرم
 0731ق ،ص .3

گروه اخیر به دلیل مراوده با تجار اروپایی قیود تجاار

دالمانی ،هانری رنه ( .)0771سفرنامه از خراسان تا

سااانتی را در پرداخااات شاااهریه نداشاااتند .تأکیاااد

بختیاری .ترجمه بهرام فرهوشی .تهران :ابنسینا و

مالعبدالرسول بر اقتصااد در رساالة انصاافیه و ارائاة

امیرکبیر.

راهکار نشان می دهد که اوضاع نابهساامان اقتصاادی

دالواله ،پیترو ( .)0731سفرنامه پیترودالواله(قسمت

بااه عنااوان چااالش نظااام مشااروطه در کاشااان عماال

مربوو به ایران) .ترجمه شجاعالدین شفا .تهران:

میکرد .مالعبدالرسول در رساالة انصاافیه ،باه دنباال

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

اثبات انطباق مشروطه با اسالم بود اما در جاایجاای
رساله به مباحا

اقتصاادی پرداختاه اسات .لاذا دو

حوزة اقتصادی و اعتقادی در کاشان به هم تنیده باود
و هر دو باا هام ،باه عناوان چاالش ایجااد سااختار
مشروطیت عمل میکرد.

سپهر ،عبدالحسین (.)0731مختصر جغرافیای کاشاان ،باه
تصحیح افشین عاطفی ،کاشان :مرسل.

سااپهر ،عبدالحسااین ( .)0731ماارآت الوقااایع مظفااری و
یادداشت هاای ملاک الماورخین (دو کتااب در یاک
مجلد) ،به تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :زرین.
ساایف احمااد ( .)0737اقتصاااد ایااران در قاارن نااوزدهم،
تهران :نشر چشمه.

میاب
ادواردز ،ا .س .)0733( .قالی ایران .در میراث ایران زیار
نظر ا.ج .آربری ،ترجماة احماد بیرشاک و دیگاران،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
روزنامة ایران سلطانی ،سال پنجاه و ششم ،شمارة ،30
تاریخ  4شوال 0730،ق.
روزنامااة ایااران شاامارههااای ،141 ،471 ،443 ،413 ،03
،0111 ،433 ،433 ،401 ،441 ،431 ،430 ،471
.443 ،443
روزنامه ایران ،نمرة  ،413تاریخ  31شعبان  0701ق.
پوالک ،یاکوب ادوارد ( .)0730سفرنامه پوالک ،ایران و
ایرانیان .ترجمه کیکاووس جهانداری .تهران:

شریف کاشانی ،محمدمهدی (.)0733واقعاات اتفاقیاه در
روزگااار .بااه کوشااش منصااوره اتحادیااه و ساایروس
سعدوندیان ،تهران :نشر تاریخ ایران 7،جلد.
عیسوی ،چارلز ( .)0734تاریخ اقتصاادی ایاران .ترجماه
یعقوب آژند ،تهران :نشر گستره.

فشاهی محمدرضا (.)0713واپسین جنبش قرون وسطایی
در دوران فئودال ،تهران :جاویدان.
فالندن ،اوژن ( .)0713سافرنامه اوژن فالنادن باه ایاران.
ترجمة حسین نورصادقی .تهران :اشراقی.

فلااور ،ویلاام ( .)0730جسااتارهایی از تاااریخ اجتماااعیایران (صانعتی شادن ایاران و شاورش شایخ احماد
مدنی) .ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران :توس.

سید محمود سادات بیدگلی :تحلیل چالشهای اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان

فوران ،جاان ( .)0731مقاومات شاکننده .ترجماه احماد
تدین ،تهران :رسا.
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کرزن ،جرج (.)0733ایران و مسئلة ایاران .ترجماة علای
جواهر کالم ،تهران :ابنسینا.
لمبتون ،آ .ک .س.)0731(.مالک و زارع در ایران .ترجماة

سند شمارة  .0لزوم رسیدگی به جنجال تدری

اداره مدرسة سلطانی و توجه به وقفنامة مدرسه

منوچهر امیری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مدنی عبدالرسول ،کلمات انجمن (نسخة خطای) ،نساخة
خط مولف به تاریخ بعد از 0703ق .تعداد برا ،333
دارای ریختگی در برخی صفحات ،محال نگهاداری:
کتابخانة شخصی نویسنده.
مستوفی ،عبداهلل (.)0730شرا زندگانی من ،تهاران :زوار،
 7جلد.
موریه ،جیمز ( .)0771سرگذشت حااجی باباا اصافهانی.
ترجمه میرزا حبیب اصفهانی.تهران :بینا.
موریاه ،جیماز ( .)0713سافرنامه جیماز موریاه .ترجمااه
ابوالقاسم سری .تهران :توس.

نجفی ،موسی ( .)0734اندیشه سیاسای و تااریخ نه،ات
بیدارگرانه حاجآقا نوراهلل اصفهانی ،بیجا :کلینی.
نراقی ،حسن ( .)0713زندگینامه خاوری کاشانی ،تهران:
گوتنبرا.
نراقی،حساان ( ،0737خاارداد).قالیکاشاااندر قاارن کنااونی،
(مقاله) ،مجلة هنرو مردم ،دورة جدید ،شمارة .31
وصاف ،محمدرضا بن جعفار ( .)0711کتاب اه چراغاان،
فرهن

ایرانزمین ،ج .33
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