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کاشانشناسی،دورهجدید،شماره(۳۱پیاپی،)۱۳پاییزوزمستان،۳۱31ص۱ـ۱۰


صحتسنجی ۱گزارشهای کتاب کلمات انجمن ۲با
اسناد آرشیوی در باب تاریخ کاشان در عصر قاجار
تاریخ دریافت79/5/51 :

تاریخ پذیرش79/9/02 :
*

سید محمود ساداتبیدگلی

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مطالب تاریخ کاشان مندرج در کتاب کلمات انجمنن و سننجش آن بنا اسنناد و
مدارک آرشیوی در جهت تأیید یا تکذیب این مطالب است .در این پنژوهش ،از روش توصنییی و تحلیلنی
استیاده شده و اطالعات مقاله از کتاب کلمات انجمن و اسناد و مندارک آرشنیوی اسنتجراج شنده اسنت.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که روایت عبدالرسول از وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی کاشان در
دورۀ قاجار به امر واقع در گذشته نزدیکی فراوانی دارد و این نکته را اسناد و مدارک آرشیوی تأیید میکنند.
انطباق مطالب مطرحشدۀ وی در باب تاریخ کاشان در کلمات انجمن بنا اسنناد و مندارک آرشنیوی باعن
اعتماد به گزارشهای وی میشود .جامعنگری ،نگاه به زندگی فرودستان و حتی عادات روزاننۀ آننان ماننند
قلیانکشی ،تریاککشی ،تقلب و عدم رعاینت آداب معاشنرت و ...و همچننین نگناه دوسنویۀ وی در اینن
صحتسنجی مشجص میشود.
کلیدواژهها :کاشان ،دورۀ قاجار ،وضعیت سیاسی ،وضعیت اجتماعی ،وضعیت اقتصنادی ،مالعبدالرسنول
مدنی ،کلمات انجمن.

صحتسنجی گزارشهای
کتاب کلمات انجمن با
اسناد آرشیوی در باب...

* استادیار تاریخ پژوهشکدهٔ امام خمینی و انقالب اسالمیsadat@ri-khomeini.ac.ir /
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در پژوهشهای تاریخ محلی ،تأکید بر این است که پژوهشگرر از منگاب ی اسگتااده کنگد کگه در
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 .1مقدمه
زمان وقوع رخداد نوشته شده باشد .عبدالرسول مگدنی کاشگانی یکگی از رونگانیون کاشگان در

نرارش تاریخ محلی رو آورده است .از وی سه اثر محلینرارانگه بگه جگا مانگده اسگت رسگالۀ
انصافیه در انطباق مشروطه با اسالم ،تاریخ اشرار کاشان در تاریخ طغیان نایگ نسگینکاشگی و
پسرش ماشاءاهللخان ،و کلمات انجمن در مبانث انجمن آزادیخواهانهای کگه وی در ۳۱۳۱ق/
۳911م در منزلش تشکیل داده بود .عبدالرسول با ژرفاندیشی به محلینراری پرداختگه اسگت.
از درون بافت تاریخی ،زمانۀ خود را روایت میکند اما گوشهچشمی هم به نوادث ملی دارد و
ریشۀ برخی مسائل محلی مانند بیکاری و رکود صنایع را در مشکالت ملی میداند.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که گزارشهای عبدالرسول مگدنی در
کلمات انجمن تا چه میزان صحت دارد و آیا اسناد و مدارک آرشیوی این گگزارشهگا را تأییگد
میکند و روایتگری محلینرارانۀ او چقدر به امر واقع در گذشته نزدیک بوده است؟
در باب این موضوع با وجود جستوجوی فراوان ،پژوهشی دیده نشد که مطال

یگک اثگر

محلینرارانه را با اسناد و مدارک آرشیوی سنجش نماید.
 .2شرح حال نویسنده
نس

مال عبدالرسول مدنی به شیراز میرسد؛ ولی پدر و جدش متولد کاشان بودهاند .خگودش

در انتهای کلمات انجمن مینویسد «بنده مال عبدالرسول ابن مرنوم مالمحمد ابن مرنوم مگال
زینال ابدین ابن مرنوم مال محمود ابن مرنوم آقاعلی .آقاعلی از علما و رؤسای شگیراز بگوده
صان

مدرسه» (مدنی ،)۳4۱ ۳۱19 ،مگال عبدالرسگول در روز مب گث سگال ۳891ق۳9۱4 /م

متولد شد و بدین روی نامش را عبدالرسگول گذاشگتند .اولگین اسگتاد او مالنبیگ اهلل شگری
کاشانی (۳8۱8گ۳۱41ق۳94۱ /گ )۳188و سپس میرزا فخرالدین نراقی بگود .عبدالرسگول بگرای
ادامۀ تحصیل راهی عتبگات شگد و در کگربال شگاگرد شگیخ زیگنال ابگدین مازنگدرانی و شگیخ
محمدنسین اردکانی شد .وی به سنت نوزوی ،تحصگیل مقگدماتی را نگزد دو ناگر از طگالب
نج
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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به نام های سیدمحمد ابن ناجی سیدنسین الجوردی کاشانی و سید محمدکاظم یگزدی،

که ب دها جزء علمای نوزه شدند ،ادامه داد .استادانش در نجگ

نگاجی سگید نسگین تگرک،

ناجی میرزا نبی اهلل رشتی ،ناجی میرزامحمد ترک و مامقانی ،شیخ ج ار شوشگتری و شگیخ
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دورۀ قاجار است که میتوان او را در دستۀ محلینراران قرار داد که در بافت تاریخی خگود بگه
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محمدنسین کاظمینی عرب بودند (همان .)۳41
او از ابتدای پیدایش مشروطیت ،از طرفگداران ایگن نه گت در کاشگان بگود و در مجگالس
گوناگون آزادیخواهان شرکت میکرد و بهعلت موق یت علمی و خانوادگی ،به ریاست انجمن
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والیتی کاشان منصوب شد؛ همچنین ریاست محکمۀ صلحیه ،از محگاکم عدلیگۀ کاشگان ،را نیگز
دارا بود (روزنامۀ ثریا ،ش  ،1تاریخ  ۳1محرم ۳۱89ق .)4
مدنی م موالً وض یت رونی و روانی و زندگی خود را هنرام نوشتن آثگارش از جملگه در
رسالۀ نجابیه بیان میکند «با نواسی پریش و دلی پُرریش و اموری مختل و کارهایی م طَّل و
باطنی غم دار و ظاهری گرفتار و روزگاری چون ش ِ تار مینویسد بندۀ فانی( »...مدنی۳۱11 ،
 .)۳1۳وی در انتهای کلمات انجمن هم مینویسد «خوشبختترِ افراد انسان ،آنهایند کگه بگه
دنیا نیایند و خوشبختتگر آنهگا کگه بگه دنیگا آینگد ،آنهاینگد کگه در کگودکی بمیرنگد ...پگس
بدبختترین مردم آن هایند که بمانند ،خاصه در تحت تربیت پگدر و مگادر ،خاصگه در شگهر و
آبادی ،خاصه اوالد مال و آخوند و بدبخت ترین پدرها آخوند و مالیی است که عیالمند باشگد»
(همو.)۳11 ۳۱19 ،
وی روز چهارشنبه  9صار ۳۱۱۱ق ۳۳ /دی ۳۱81ش ۳ /ژانویۀ  ۳141در 9۱سگالری فگوت
کرد و در بق ۀ پنجهشاه کاشان به خاک سپرده شد (آقابزرگ طهرانی۳4۱1 ،ق ج.)۳۳۳1 ،۳1
خانبابا مشار ت داد کتابهای چاپشدۀ مدنی را  ۳1عنوان اعگالم کگرده اسگت ۱.البتگه ت گداد
کتابها را تا  ۳1عنوان و نتی بیشتر هم گاتهاند که برخی از آنها هنوز چاپ نشگده اسگت .سگه
کتاب رسالۀ انصافیه ،تاریخ اشرار کاشان و کلمات انجمن از نظگر تگاریخی مهگمانگد و اطالعگات
درخور توجهی ارائه میدهند .رسالۀ انصافیه از سایر آثار مهمتر است .این رسگاله در ادامگۀ سگنت
رسالهنویسی علما با هدف نشاندادن انطباق مشروطه با اسالم نوشته شگده اسگت .جَگو سگنرین و
نوادث پس از مشروطیت در کاشان از جمله ناکارآمدی ادارات مشروطه ،ناامنی و نیز دودسگتری
بین رونانیون و شبهات فراوانی که مقلدین دربگارۀ مشگروطه مطگری مگیکردنگد ،مجتهگد بگزرگ
کاشان ،مال نبی اهلل شری  ،را بر آن داشت کگه رسگالهای در دفگاع از مشگروطیت بنویسگد ولگی
کهولت سن مانع شد و او این کار را به داماد خود مال عبدالرسول واگذار کرد .وی ایگن رسگاله را
نوشت و مال نبی اهلل مقدمهای بر آن نوشت؛ این رساله در ۳۱89ق۳1۳1 /م در چاپخانۀ ثریگا در
کاشان چاپ شد (مدنی۳۱19 ،ب  )۳41جَو ضد مشروطۀ شهر کاشان را بشکند.
دومین کتاب تاریخی مدنی ،تاریخ اشرار کاشان است .ایگن کتگاب شگامل  91صگاحۀ مگتن
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ذینجۀ ۳۱۱1ق ۳۱ /سپتامبر  ۳1۳1با روز سرکوب نای

و پایان طغیان نایبیان مصادف است.
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اصلی و  4فصل ضمیمه شامل  ۳4صاحه است .شروع نرارش کتاب تاریخ اشگرار کاشگان۳1 ،
این موضوع نشاندهندۀ جَو خاقانی است که در آن ،صانبان قلم دم فرو بسگته و سگر خگویش
جمادیاآلخر ۳۱۱1ق /فوریۀ  ۳18۳به کتاب ملحق شده است .کتابْ متنگی روان دارد و مللگ
در جایجای آن آیات قرآن و انادیث نبوی را شاهدمثال آورده است .مدنی در این کتاب علل
بروز طغیان را مختص به اشرار ندانسته است .او بیکاری مردم ،ض

دولت ،بیایمانی بزرگان

شهر و خیانت کارگزاران امور و در یک کالم فساد اوضگاع زمانگه را در طغیگان دخیگل دانسگته
است .در منابع دیرر ،این دید دیده نمیشود و آنها صرفاً به برخی دالیل پرداختهاند.
مال عبدالرسول در سگال ۳۱۳۱ق۳911 /م چنگد سگال قبگل از مشگروطیت ،در خانگۀ خگود
انجمنی تشکیل داد و با ت دادی از دوستان خود از جمله فخرالگواعظین 4و چنگد ناگر دیرگر از
آزادیخواهان موضوعات گوناگون از جمله مشکالت روزمرۀ زندگی تا مسائل پیچیدۀ مگذهبی
و مملکتی را در آن بررسی میکرد .چند ناگر از اع گای ایگن انجمگن در دورۀ مشگروطیت بگه
ع ویت انجمن والیتی کاشان انتخاب شدند .مدنی مورخی محلی است و کلمات انجمگن کگه
سومین اثر مدنی در نوزۀ تاریخ است ،مجموع این مبانث است.
 .3معرفی کلمات انجمن
این کتاب به زبان فارسی نوشته شده است .کلمات انجمن مجموع چندین کلمه (سلسلهمبانگث)
است که هریک با اتااق یا صحبت خاصی آغاز میشود .این کلمهها (مبانث) را مگال عبدالرسگول
ب دها جمعآوری کرده و نام کلمات انجمن بر آن نهاده است .در خانگهاش ت گدادی از دوسگتان و
همدالن و چند نار از فرزندانش جمع میشدند و مبانثی را مطری میکردند .این گروه بگهشگدت
ضد ف الیتهای نای نسینِ کاشی بودند .در تاریخ اشرار از انجمنی مخاگی کگه قصگد برانگدازی
اشرار را داشته ،اسم برده شده و شاید همین انجمن باشد که در خانۀ مدنی تشکیل میشده اسگت.
«یکی دو نار از دوستان انجمگن کگه در خانگۀ مگن خاتگه بودنگد بیگدار شگده برخاسگته بگه اتگاق
انجمنِخانه نشستند» (همو .)48 ۳۱19 ،مال عبدالرسول برای لو نرفتن اع ای انجمن ،انتمگاالً از
ترس اشرار و مرتج ین ،آنها را با عناوین ناقصان و کامالن انجمن و ف ول و عارف انجمن یگاد
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷

6
















میکند .این انجمن از سال ۳۱۳۱ق۳919 /م تا ۳۱۱1ق۳1۳1 /م برگزار مگیشگده اسگت؛ البتگه نگه
بهصورت پیوسته و گاهی ماهها بگین جلسگات فاصگله مگیافتگاده اسگت .ایگن مجموعگه در واقگع
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گرفته بودند .پایان نرارش متن اصلی صار ۳۱۱9ق /نوامبر  ۳1۳1است و فصلهای ضمیمه تگا
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صورتجلسات این انجمن است و مطال

مختلای را شامل میشود .این صورتجلسات پراکنده

بوده تا اینکه مدنی در اواخر عمگر بگه فکگر جمگعآوری آنهگا افتگاده اسگت «خاصگه از مراج گۀ

نوشتهجات محروم ماندم و عجالتاً تا زنده و ممکنم باشد جمع خواهم کرد و این کلمگات انجمگن
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نیز خیلی و متارق بود؛ آنچه ممکن شد از بگین نوشگتهجگات متارقگه جمگعآوری کگرده؛ هگرکس
مالنظه کند به صدق عرای م برخواهد خگورد» (همگان ۳14گگ .)۳11مگدنی در جگایی دیرگر از
کلمات انجمن هم به پریشانی اوضاع زمانه و نیز پراکنده شدن دوستان انجمگن اشگاره کگرده و در
انتها نوشته است که این اوراق که ناوی صورتجلسات بگوده ،پگاره و پراکنگده شگده اسگت «در
جم ه ،نهم ربیعاالول یکهزار و سیصد و سیوهات هجری است که یکگی از اع گای انجمگن در
م بر برخورد و گات از آن سال تا به نال که دست تطاول روزگار ،آبادی بر اندی نرذاشگت و
تمام دوستان را متارق بلکه گرمی مادۀ دوستی و محبت از دلها برداشته شد ،اع گای انجمگنهگا
پراکنده ،نوشتهجات آنهم پاره و نایاب» (همان .)۳4۱
کلمات انجمن پر ا ست از آیات قگرآن و انادیگث امامگان شگی ه و اشگ ار شگاعران ایرانگی.

واژگان زبان محاوره و همچنین لغات و اصطالناتی به گویش کاشگی هگم در کلمگات انجمگن
آمده است .متن ،گاهی تند و گزنده میشود و گاهی عصبانی و نتگی بگه طگرف شگماتت هگم
میرود ،ولی گاهی نیز نالت طنز و مطایبه دارد (همان .)1۱
نظر مدنی در کلمۀ اول از کلمات انجمن به سخنان سید جمالالدین اسدآبادی شباهت دارد
آنجا که صحبت از آسودگی جوامع غربی میکند و اینکه غربیان بر طبگق قواعگد اسگالم رفتگار
میکنند و در آسودگی زندگی میکنند و مسگلمانان در سگختی «مگا بگه غیگر اینکگه مگیگگوییم
مسلمانیم دیرر هیچ خبر از قواعد مسلمانی نداریم و هیچ رفتار نمیکنیم؛ لذا روزبهروز مشقت
م یشت و مذلتها زیاد میشود».
مدنی در کلمات انجمن بهجز بحث های فقهی ،سه دسته مطل
بهسب

اهمیت آن بهصورت تاصیلی بیان میشود مطال

تاریخی مهم بیان کرده کگه

سیاسی ،مطال

اقتصگادی و مطالگ

اجتماعی.
3ـ .1مطالب سیاسی
3ـ1ـ .1استبداد

مدنی استبداد رأی ناصرالدینشاه و تحمگل نکگردن پیشگرفت زیردسگتان از سگوی او را باعگث
خرابی مملکت میدانست .مگدنی دربگارۀ خصوصگیت اسگتبدادی ناصگرالدینشگاه مگینویسگد
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خود را صان رأی میدانست ،او را از میان برمیداشت و همین دو صات اخیگرۀ او جهگت و
سب

خرابی باطن مملکت او شد» (همان  .)۳۱1یکی از این افراد که مورد عالقگۀ مگدنی هگم

فین کاشان نغنوده بود که میرزا علیخان فراشباشی مأمور شد امیر را به قتل رساند .ش

شگنبه

 ۳9ربیعاالول در نمام او را برشودند تیغال از نال بردند نهتنها امیر را رگ زدنگد ،رگ ت گالی
ایران را زدند» (هدایت .)14 ۳۱۱4 ،مستوفی هم تاریخ قتل امیگر را هجگدهم ربیگعاالول ۳8۱9
گزارش کرده است (مستوفی ۳۱94 ،ج .)1۱ ،۳ب د از مرگ ناصگرالدینشگاه ،کگه او را آخگرین
سلطان بالمنازع کشور میدانند ،نظم ظاهری فروپاشید و مشکالت از هر طرف به کشور هجوم
آورد .مدنی مشکالت کشور ب د از مگرگ ناصگرالدینشگاه را بگه ایگن صگورت در ایگن رسگاله
طبقهبندی کرده است
 .۳القای عدم استقالل کشور به بیرانران؛
 .8رشوه دادن بیرانران به اع ای نکومت ایران؛
 .۱از بین بردن علما با قتل آنها به دست مردم که شاید اشگاره بگه دار زدن شگیخ ف گلاهلل
نوری باشد؛
 .4دادن رشوه به عدهای از رونانیون؛
 .1غالت مردم؛
 .۱بدگویی از بزرگان و متنار کردن مردم از آنان؛
 .1ایجاد تارقه از طریق القای شبهات مذهبی؛
 .9ورود کاالهای غیرضروری و عادت دادن مردم به مصرف آنها و سپس گران کردن آن کاالها؛
 .1بیکاری؛
 .۳1خرید مایحتاج اصلی مردم به قیمت خوب توسط خارجیها و خگالی شگدن کشگور از
گندم ،برنج و گوشت (مدنی.)۳۱۳ ۳۱19 ،
3ـ1ـ .2سیستم فروش ایاالت

در کلمۀ پنجم ،از وض یت اسگابار شگهر ،انتکگار و سگودجویی نگاکم و برخگی از بازرگانگان
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صحبت میشود .مگال عبدالرسگول ایگن فالکگت را ناشگی از سیسگتم خریگدوفروش ایگاالت و
نارستادن نکام الیق برای ایاالت و والیات میداند «والیگت و خلگق بیچگاره را بگه یگک ناگر
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بود ،امیرکبیر بود که در نمام فین کاشان به قتل رسید« .ارب ینی بیش میرزا تقیخگان در گوشگۀ

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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«ازجملۀ صاات او این بود که کسی را نرذاشت در دولتش ترقی کند .چنانچه ترقی میکگرد و
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بیسروپایِ مُت َدی میفروشد؛ ی نی نراج میکند .هرکس زیادتر بخرد به او میفروشد؛ اگرچگه
شخص ،قاطرچی باشد ،مبلغی از او گرفته او را روانۀ آن والیتش میدارد .دیرر هگیچ مالنظگۀ
کاایت و بیکاایتی او نیسگت» (همگان « .)1۱هکگذا مگثالً نکومگت بگه والیگات مگیفرسگتند،
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والیتفروشی میکند .متظلم غیراز م طلی و خرج ،فایده نگدارد تگا نآنه هنرگام کگه والیگت از
رهن آن ناکم بیرون آید؛ ندوبارهه مرهون دیرری میکند» (همان .)۳89
در طول  18سال نکومت فتح لیشاه و محمدشاه به طور متوسط هر دو سال یک بار ،یک
ناکم به کاشان فرستاده میشد که برخی نکام بهخاطر سودجوییشان با اعتراض مردم مواجگه
میشدند و از سوی مرکز برکنار میشدند .افراد متناذ برای بهدستآوردن نکومت کاشان ،کگه
هم نزدیک تهران بود و هم صان

کارگاههای نساجی بود ،با یکدیرر رقابت میکردنگد؛ زیگرا

کاشان منافع زیادی برای این افراد داشت و آنها از طریق اجحاف در گگرفتن مالیگات و سگایر
عوارض ،مبلغ پرداختی برای خرید منص

نکامی والیت کاشان را جبران میکردند.

1

در دورۀ نکومت ناصرالدینشاه این سیستم فگروش ایگاالت ادامگه داشگت .وجگود نکگام
منا تجو باعث میشد که بارها اهالی در تلررافخانۀ انرلیس تحصگن و بگه وضگ یت نگاکم
اعتراض کنند؛ ولی از این تحصنها و اعتراضها نتیجهای ناصل نمیشد .شاه هرازچنگدگاهی،
نکومت کاشان را به فردی میبخشید؛ نتی یکمرتبگه ،شگاه ،نکومگت کاشگان را بگه یکگی از
کَحاالن خانهبهدوش بخشید که در دربار به طبابت اشتغال داشت (پوالک .)414 ۳۱۱9 ،هرچند
کَحال ،نکومت را نپذیرفت ،اشخاصی هم که به نکومت شهر منصوب مگیشگدند ،برخگی از
آنها بهتر از کَحال نبودند .نتی زمانی یکی از کبوتربازان سرشناس تهران بنا به نظر ملیجک بگه
نکومت کاشان فرستاده شد (بشیری ۳۱۱1 ،ج ،891 ،۳پاورقی) .با وجگودی کگه افگراد متناگذ
کاشانی از خانوادههای غااری و شیبانی از دورۀ فتح لی شاه به ب د در دربار وجود داشگتند .بگا
وجود این ،باز هم ناکمانی فرسگتاده مگیشگدند کگه بگه اهگالی اجحگاف مگیکردنگد (سگاکما
8۱41گ1۳11 ،811گ .)81۱البته بهندرت ناکمانی هم به نکومت کاشان منصوب میشگدند کگه
مردم از عملکرد آنها رضایت داشتند (کمام  )4/11/84/۳/۳۱8ولی دوران نکومت آنان کوتگاه
بود و اکثراً از دو سال تجاوز نمیکرد ۱.م زالدوله از نکامی بود که اهالی از او رضایت داشتند.
وی دربارۀ چرونری گرفتن نکومت و ادارۀ آن مینویسد «دیگوان عگالوه بگر مالیگات ،از مگن
پیشکش میگیرد و من ناچارم به هر والیتی که ناکم مگیشگوم ،پیشگکش دیگوان را بگر رعایگا
تحمیل کنم؛ و این عمل ظلم فانشی است ».وی هیچگاه دیرگر نکومگت شگهری را نپگذیرفت

صحتسنجی گزارشهای
کتاب کلمات انجمن با
اسناد آرشیوی در باب...
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3ـ1ـ .3ناکارآمدی ادارات پس از مشروطه در کاشان
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(اف لالملک.)4۱1 ۳۱۱۳ ،
مدنی با وجود مشروطهخواهیاش در جایجای رساله بگه انتقگاد از کگارگزاران نظگام مشگروطه
مشروطهخواهی و قانونطلبی گرفته میشود» (مدنی)۳۳4 ۳۱19 ،؛ زیگرا کگارگزاران ایگن نظگام
ب

اً همان افراد دورۀ استبداد بودند.
مدیرالسلطنه ناکم کاشان با وجود برپایی مشروطه و نکومت قگانون در کشگور ،بگه کتگک

زدن و نبس کردن افراد محترم پرداخت و بارها تلرراف و شگکایت از وی بگه مرکگز مخگابره
میشد (روزنامۀ مجلس ،شمارۀ  ،۳1۱تاریخ  84ربیعالثانی ۳۱81ق  )4اما ناوذ پگدرش مگانع از
برکناری وی میشد.
محمدعلی آزاده از بازرگانان روشناکر را با سید محمد الجوردی ،بازرگان م روف ،به یک
فلک بستند .تقی تقوی از بازرگانان آزادیخواه نیز پس از زندانی شدن ،با تهدید به شگکنجه و
تب ید ،مجبور به دادن مبلغ گزافی شد .گروهی به مدرسۀ علمیهگ از آثگار مشگروطه گ ریختنگد و
اسباب و لوازم آن را شکستند و کارکنان و دانشآموزان را با ضگرب و شگتم از مدرسگه بیگرون
کردند (نراقی.)۱۳ 81۱1 ،
ب د از ایجاد مشروطه ،به ناکارآمدی ادارات دولتی افزوده شد .مدنی دربگارۀ ادارات کاشگان
مینویسد «پنج سیر گوشت گرفتم ،سه درَم کم بود .دو سه روزی به ادارات گشگتم؛ آخراالمگر
والیتی گات "کار بلدیه است ".بلدیه گات "انتسابیه نداریم ".ب د از اینکه جم ی را بگه اسگم
انتسابیه نامزد کردند ،سه روز مشغول استنطاق شدیم؛ آخراالمر چیگزی م لگوم نشگد» (مگدنی،
۳۳1 ۳۱19گ .)۳۳۱توضیح اینکه با برپایی نظام مشگروطه ،سگاختار اداری دسگتخوش تغییراتگی
شد .ساختار نوین اداری برای جاافتادن و بهدستگرفتن امور ،به زمان نیگاز داشگت ،ولگی نبگود
ثبات سیاسی در مرکز ،برپایی استبداد صغیر ،فتح تهران و نگوادث دیرگر مگانع از آن شگد کگه
نکام والیات بتوانند نظم نگوین را پایگهگگذاری کننگد .نگاکم کاشگان مگأمورانی را بگرای ادارۀ
نکومتی استخدام میکرد ،ولی مرکز نه نقوق برای آنان میفرستاد و نه اجازۀ برکناری آنگان را
به ناکم میداد (ساکما  .)84111۱119این بینظمی تا سال ۳۱81ق۳111 /م وجود داشگت .در
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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این سال به مخارج ادارۀ نکومتی کاشان رسیدگی و نقوق م وقۀ کارکنان و مأموران نکومتی
پرداخته شد (ساکما  .)8411۳81۱9قبل از این زمان فقط به مقدار مالیات وصولی توجه میشد
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میپگردازد «آنچگه آن زمگان بگه اسگم اسگتبداد و بگیقگانونی گرفتگه مگیشگد ،امگروز بگه اسگم
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(ساکما  .)8411۳8۱۱9تأمین بودجه برای ادارۀ نکومتی و دیرر ادارات شگهر بگرای مسگنوالن
وزارت مالیه چندان مهم نبود .وزارت مالیۀ نیز بدون آنکه بگه پرداخگت بودجگۀ کاشگان کگاری
داشته باشد ،دائماً فقط به نسگاب نکگام رسگیدگی و مااصانسگاب صگادر مگیکگرد (سگاکما

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 22:11 +0330 on Saturday February 27th 2021

.)8411۳8119
در این بی نظمی و ناکارآمدی نظام جدید ،نهتنها ادارۀ نکومتی ضرر مگیدیگد ،بلکگه همگۀ
ادارات شهر با مشکل روبهرو بودنگد .شگکایت از ادارات دولتگی ب گد از مشگروطه از موضگوع
عرایض مردم کاشان به مجلس شگورای ملگی بگود (کمگام ،4/11/84/۳/۳1۱ ،4/11/84/۳/۳1۱
 .)4/11/84/۳/۳۳۱ ،4/11/84/۳/۳۳4نتی انجمن والیتی کاشگان کگه قلگ
نساب می آمد و مدنی نیز یکی از اع ای ف ال آن و منتخ

نظگام مشگروطه بگه

مردم کاشان بگود ،بارهگا بایسگتی

بگگرای درخواسگگت بودجگگه بگگا ادارۀ مالی گۀ کاشگگان و وزارت مالیگگه مکاتبگگه مگگیکگگرد (سگگاکما
 .)84111۳9۱8وقتی ادارات دولتی با مشکل تأمین بودجه مواجه بودند ،بهطبع نمیتوانستند بگه
وظای

خود عمل کنند و بیشتر مراج هکنندگان بگه ایگن ادارات هگم از دسگت نظگام جدیگد و

بینظمی آن به تنگ میآمدند .نتی گاهی اوقات ب

ی از ادارات اقدامات خودسگرانهای بگرای

تأمین بودجه انجام می دادند؛ مثالً انجمن بلدیه شروع به گگرفتن مالیگات از بارهگای ارسگالی از
اصاهان به تهران و بال کس کرد (روزنامۀ ایران نو ،سال دوم ،ش  ،91تگاریخ  9صگار ۳۱81ق
۱؛ ش ،14تاریخ  ۳4صار ۳۱81ق )۱؛ که بارها از طرف تجار با شکایت مواجه شد .این رسگم
قبل از مشروطه هم برقرار بود و نکام و عمال آنان ،هم از این بارها و هم از بارهای وارده بگه
شهر از روستاهای اطراف مالیات میگرفتند .در ۳۱۱1ق ،پیشنهاد شد که عواید نواقل (عوارض
راهداری) جهت تأمین بلدیه کاشان اختصاص یابد (ساکما ۱91گ.)81۱
3ـ1ـ .۴ناامنی

در دورۀ زندگی مدنی ،بزرگترین طغیان در منطقۀ مرکزی ایران به دست نای نسینِ کاشگی و
پسرش ماشاءاهللخان انجام شد .محدودۀ جغرافیایی این طغیان از جنوب قم تا نوالی یگزد و از
مورچهخورت تا طبس بود .این طغیان از ندود سال ۳۱۳۱ق۳911 /م بهصورت محدود شروع
شد و در ب د از مشروطه به اوج رسید تا سگرانجام در ۳۱۱1ق۳1۳1 /م سگرکوب شگد .مگدنی
کتاب تاریخ اشرار کاشان را در این باره نوشت .نیروهایی کگه بگرای سگرکوب نایگ
اعزام میشدند ،عمدتاً بختیاریها بودند که تمایلی برای سرکوب نای
این دوره ،درگیری شدیدی با نای

از تهگران

نداشتند .بختیاریهگا در

پیدا نکردند؛ نتی مشهور شده بگود کگه نایگ « ،نگاندانگی»
00
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یکمرتبه بر سر او بروند و نقالسکوتی گرفته ،مراج ت کنند و برویند ،به صحرا متواری شد»
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بختیاریها شده است «جسارت نای نسین ،ناندانی بختیاریها شده بگود کگه هرچنگد مگاهی
(هدایت.)۳۳9 ۳۱۱۱ ،
آن بهرهمند شوند «وجود نای نسین ،بهجهت شجاعان و دلیران بختیاری ،یک ملک مسگتغلی

1

شده؛ اگرچه امالک مستغل ،سالی یکمرتبه ناصل میدهگد ،ایگن مسگتغل سگالی دوسگه دف گه
ناصل میدهد؛ زیراکه هرچند ماه یکدف ه خود را جلوه میدهد ،بایگد دولگت مبگالغی گگزاف
مواج

و مصارف بدهد ،سواران بختیاری بروند ولی او را نریرند ،برویند فرار کرد ،مراج گت

نمایند و هیچ ملاخذه در کار نباشد» (شری

کاشانی ۳۱۱8 ،ج .)1۳9 ،۱مدنی ،که خود شگاهد

نوادث بوده ،نوشته است «بالجمله شرکت بزرگ خگوبی و رابطگۀ تجگارت مرغگوبی داشگتند.
ن رات از رعایا برای طهران و آنها از دولت فقیر بیچاره برای کاشگان ،تجگارتخانگۀ بگزرگ
مبسوطی در بین داشتند که م گروف شگده بگود نگایبیهگا ،درخگت جگواهر اولیاینگد» (مگدنی،
۳۱19ال

 .)81تلررافها ی مت گددی از علمگا و مگردم کاشگان در شگکایت از قتگل و غگارت

بختیگگاریهگگا بگگه مجلگگس شگگورای اسگگالمی ارسگگال شگگده اسگگت (کمگگام ،8/۳۱۳/1/۳/1/۳1
 .)۱/۳18/8۱/4/1 ،8/۳۱۳/1/۳/1/۳۳بختیاریها از مردم درخواست پول مگیکردنگد و بگه آنهگا
قبوضی میپرداختند که این پول در عوض مالیات آنها باشد؛ اما مبلغ دریافتی بگیش از مالیگات
آنها بود و در نق مردم اجحاف میشد (کمام  .)8/۳۱۳/1/۳/1/81اسناد گاتگه مگدنی را تأییگد
میکند و شکایاتی به مجلس فرستاده میشد که همزمگان هگم از شگرارتهگای نایگ نسگین و
افرادش و هم از تجاوز و غارت بختیگاریهگا شگکایت شگده اسگت (کمگام ،8/۳۱۳/1/۳/1/49
8/۳۱۳/1/۳/1/۳1؛ ساکما ۳11۱گ« .)841نای نسین کاشی که از چندین ماه پیش دستههایی بر
سر خود گرد آورده و در آن پیرامونها کاروانها را میزد و دیهها را تاراج میکرد این زمان بگه
شهر کاشان دست یافته و سپاه بختیاری با توپخانه گگرد آنجگا را فگرا گرفتگه بودنگد و در میانگۀ
زدوخورد میرفت» (کسروی .)۳41 ۳۱9۱ ،بختیاریها در نبود نیروی نظامی متشگکل و قگوی،
تنها نیروی منسجمی بودند که با دریافت مبالغی به ت قی

نای نسگین مگیشگتافتند ولگی او را

دستریر نمیکردند (ساکما 84۱19گ114۳ ،841گ.)841
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مدنی توصی

دقیقی از وض یت کاشان در آن دوره میدهد «چه ت دیات فوقالطاقه و چه ...کگه

یارای بیان نیست .نماند دختری که دارای فیالجمله مال یا جمال باشد مرگر اینکگه در تحگت نبالگۀ
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در واقع ،بختیاریها نای

را دکانی برای خود تصور کرده بودند که همواره میتوانسگتند از
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نکای خود یا گماشتران درنیاورده ...کاشانی که ضربالمثل شده بود در عات و ناگ نگاموس یگک
زناخانه شد» (مدنی۳۱19 ،ال

 .)49شکایت فراوانی از قتل و غارت و تجاوز افراد نای نسگین در

مراکگگز آرشگگیوی وجگگود دارد کگگه نشگگان از شگگدت ایگگن اعمگگال دارد (کمگگام ۳1گگگ،/8/۳۱8/8/1
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.)۱/۱1/۱8/8/۳88 ،8/۳۱۳/1/۳/1/۳ ،8/۳۱۳/1/۳/1/1 ،8/۳۱۳/1/۳/1/8 ،8/۳۱8/1/۳/۳1
«کاشان دارالانونی برای یادگرفتن فنون دزدی و راهزنی شده بود که کسگانی پگس از آنکگه
چند سال در زیردست نای

کار میکردند شیوۀ دزدی را یاد گرفته بیرون میرفتند» (کسگروی،

« .)914 ۳۱9۱بازمیگات سهام الدولگه را مگابین کاشگان و اصگاهان دزدزده اسگبابش را بگرده»
(سالور.)8111/4 ۳۱11 ،
در جایجای کلمات انجمن به ناامنی ناشی از این طغیان اشاره شده است «اگر جم ی دزد
مثالً بیاید تمام دارایی رعیت بیچارهای را بچاپد و ببرد و این بیچارۀ بیعقل تَظلُّم نماید ،جم ی
را همراه او میکنند ،باید مبلغی سیورسگات بگرای دزدبریرهگا مهیگا کنگد .چنگدی ایگن بیچگاره
زنمتها میکشد ،خرجها بکند ،خیلی کار بشود ،سوارها میگویند ماها که دزدبریگر نیسگتیم.
خودت باید چند نار برداری بروی بلکه آنها را بریری .بیچاره گگول مگیخگورد مگیرود .اگگر
چیزی دیرر هم دارد از او میگیرند .یک نار از آنها را هم مقتول میسازند ،بیچارهها مراج ت
میکنند؛ به لطای الحیل دزدبریرها را برمگیگردانگد» (مگدنی .)۳81 ۳۱19 ،درگیگری و قتگل و
غارت اهالی کاشان موضوع روزانه تلررافاتی بود که از کاشان بگه تهگران در ایگن دوره مخگابره
میشد (ساکما 81۱گ.)81۳
مدنی خود نیز در مخالات با نای نسین ف گال بگود و در همراهگی بگا مگردم و رونگانیون
بهویژه مالنبی اهلل شری

و نظامالدین نراقی در مدرسۀ سلطانی تحصن نمود و خواستار رفگع

شر نایبیان از تهران شدند (روزنامگۀ نبگلالمتگین ،یومیگۀ تهگران ،ش ،881تگاریخ  89ذینجگۀ
۳۱81ق  .)4رونانیون در هنرام ورود اردوی دولتی به کاشان به اردوگاه رفتند تگا بگا کمتگرین
هزینه ،طغیان فرو نشانده شود (ساکما 811۱گ.)8۳1
البته بخشی از بیکاری ناشی از ناامنی بود که امکان کار و تجارت را از بین میبگرد و نتگی
ملسسات م تبر هم در شهر امکان کار نداشتند .با وجگود هگرجومگرج زیگاد و کشگمکشهگای
فراوان ،امنیت از شهر رخت بربسته بود و کارهای اقتصادی در رکود بگه سگر مگیبگرد (سگاکما
1199گ .)841پست دولتی توسط نای نسین در سالهای ۳۱81گ۳۱۱1ق غارت میشد (ساکما
811گ .)81۱عدم امنیت راههای کاشان باعث میشد تا وجوه دولتی نیز به تهران نرسگد (همگان
03
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وجود نداشت؛ نتی نای

در ۳۱81ق شروع به گرفتن مالیات به نام خود کرد و به اهالی قبض
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8۱۳4گ .)81۱وقتی وجوه دولتی نمیرسید بودجهای هم برای تجهیز لشکر و فرونشاندن طغیان
میداد (همان 84114گ .)841این قبوض مورد تأیید دولت نبود ولی مردم آن را پرداخت کگرده
داشت (همان  .)841111۱11دولت بگرای کنتگرل نایگ نسگین و ماشگاءاهلل خگان نااظگت از
راههای بیرون شهر را که به قراسوران مشهور بگود بگه نایگ نسگین واگگذار کگرد امگا سگواران
ماشاءاهلل خان باز به غارت شهر و روستاها مشغول بودند (همان 9۱11گ .)8۳1بررسی اسگناد و
مدارک کاشان در دورۀ نوشته شدن کلمگات انجمگن ی نگی سگال ۳۱۳۱ق۳911 /م تگا ۳۱۱۱ق/
۳1۳9م نشان میدهد که ناامنی بحث اصلی این اسناد و مدارک اسگت (همگان اسگناد بیوتگات،
شمارۀ آلبوم  ،۳1جزء ۳1؛ شمارۀ آلبوم 8گ ،11شمارۀ سند ۱1گ۱۱؛ شگمارۀ آلبگوم  ،۳11شگمارۀ
سند  8۱و آلبوم شمارۀ .)۳88
3ـ .2مطالب اقتصادی
3ـ2ـ .1بیکاری

مدنی کلمۀ دوم از کلمات انجمن را با انتقاد از بیکاری عمگومی آغگاز مگیکنگد و بگه انتقگاد از
کارگزاران نکومتی میپردازد «هیچکدام ملتات نیستیم کگه ایگن عمگل هرچنگد بگهنقگد باعگث
گردآمدن اموال جزئی آن متقل

نیلتانریز چه در لباس مال باشد چه دیوان و چه غیر اینهگا

میشود ،اما جماعتی دیرر پریشان و فقیر میشوند و چیگزی بگر دولگت زیگاد نمگیشگود بلکگه
ذرهذره ،اصل دولت پریشان و فقیر میشود» (مدنی .)41 ۳۱19 ،مال عبدالرسول یکی از دالیگل
بیکاری و بیرونقی کس وکار را نبود مسنوالن دلسوز میداند «لکن چه خاکی بر سگر بریگزیم
که برای ما ایرانیها کس

و صن تی کگه درخگور اسگت دادمان باشگد بگه دسگت نیسگت .چگون

مدت هاست مربی ملتی یا دولتی برایمان نبوده ،همه چون اَن ام بل اَضل بارآمگدهنایمه» (همگان
49گ « .)41شهر کاشگان چقگدر کارخانجگات شگ ربافی داشگت و نگاال نگدارد» (سگالور۳۱11 ،
« .)۱1۱8/1در کاشان تنها ،هاتصد دستراه کارخانه ش ربافی نبوده که همه نوع پارچگه نریگر و
غیره میبافتند و از همه جهت به پارچه فرنگ ترجیح داشت ،زیرا که در ایران پارچه به دسگت
بافته میشود و در خارجه به ماشین .البته پارچۀ دستی بگه هگزار درجگه اسگتحکامش از پارچگۀ
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چرخ بیشتر است .امروزه آن کارخانجات عددش به هات رسیده .مرر مردم ایران از مردم اروپا
کمهوشتر و کمذکاوتتر میباشند یا آبوخاکشان پستتر که این نوع انتیاج به آنهگا داشگته
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بودند .بانک شاهنشاهی کاشان دائماً تقاضای اعزام سرباز از مرکز جهگت محافظگت از بانگک را
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باشند؟ با اینکه امروزه در اغلبی از بالد ایران همه نوع پارچه میبافند ،چون کسگی نمگیپوشگد
بیقدر و قیمت است» (سپهر ۳۱9۱ ،ج.)۳4۱ ،۳
3ـ2ـ .2انتقاد از مالیات
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کلمۀ دوازدهم ،دربارۀ مذاکرات جلسۀ انجمن در مورخ  ۳1ذیق دۀ ۳۱81ق 81 /دسامبر ۳111
است که صحبت از بدی وض یت اقتصادی و فساد ناکم به میان میآید .یکی از اهل انجمن از
فساد سیستم مالیاتگیری مینالد و میگوید «اینها که اهالی تغل

و ت دی میگیرند اگر عاید

اعلین رت سلطان ما میشد به جان و دل راضی بودیم چراکه ما خود را بندگان او میدانگیم.
درد آن است که رعیت فقیر را پریشان و مستأصل میکنند؛ چیزی را که پادشاه ما از مگال خگود
به رعیت خود بخشیده چندین برابر میگیرند و ابداً پادشاه خبر ندارد» (مگدنی .)11 ۳۱19 ،در
اسناد ،شکایات فراوانی از کارگزاران مالیاتی کاشان و نیز ازدیاد مالیات و عدم توانایی مگردم در
پرداخت مالیات وجود دارد که نشان میدهد سخن مدنی در این بگاره مسگتند و صگحیح اسگت
(کمگگگگام ،4/11/84/۳/۳8۱ ،4/11/84/۳/۳81 ،4/41/84/۳/9۱ ،4/41/84/۳/۱1 ،4/41/84/۳/۱1
 .)۱/۱۱/۱8/۳/1۱ ،۱/۱۱/۱8/۳/1۱ ،4/11/84/۳/۳۱4مدنی همچنین از گرفتن مالیات قپگان داری
انتقاد میکند .در دورۀ قاجار در دروازه های شگهر از اقگالم وارده بگه شگهر ،مالیگاتی بگا عنگوان
قپانداری میگرفتند که دربارۀ کاالهای ساختهشدۀ خارجی توجیه داشت ،ولیکن دربگارۀ اقگالم
غذایی و مصرفی مورد نیاز و روزانۀ مردم ضرورتی نداشت ولگی همگواره ایگن مالیگات گرفتگه
میشد و باعث میشد تا اقالم خوراکی گرانتر به دست مصرفکننده برسد .مدنی در رساله بگه
این موضوع هم اشاره دارد «یک شقۀ ت دی مسنلۀ قپانِ دروازههاست که میگویند اقگالً روزی
پانصد بار از میوهجات و نبوبات و هیزم و زغگال و غیگره وارد کاشگان مگیشگود .مگیگوینگد
قَپان دار باری یک قران الی سی شاهی میگیرد» (مدنی .)1۱ ۳۱19 ،عگوارض سگوقالگدواب و
داللی و ذبایح از جمله این مالیات بود که باعث گرانی نملونقگل و قیمگت گوشگت مگیشگد
(کمام  .)1/۳49/۱1/۳/۱1گاهی دریافت مالیات قپانداری را بهصورت ساالنه به یک نار اجگاره
مگگیدادنگگد کگگه منا گگتطلبگگی ایگگن شگگخص باعگگث اجحگگاف م گگاع

مگگیشگگد (همگگان،

 .)1/۳41/۱1/۳/۳19در ۳811ش ،قرار شد تا مالیات ارزاق لغو شود و عوارض جدیگدی بگرای
بلدیهها ت یین شود (ساکما ۳11۱1گ)841؛ امگا قبوضگی از سگال  ۳۱11تگا ۳۱۳۳ش در آرشگیو
سازمان اسناد با موضوع دریافت عوارض قپان وجود دارد که نشان میدهد تا دورۀ رضاشاه هم
گرفتن این عوارض ادامه داشته است (همان۱114۱ ،گ.)111
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از دهۀ  ۳8۱1ق ۳9۳1/به ب د ،رغبت به کاالهگای اروپگایی در ایگران افگزایش یافگت و از دهگۀ
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3ـ2ـ .3انتقاد از خامفروشی

۳811ق ۳9۱1 /کاالهای اروپایی همچون بهمنی بر سر ایران سگرازیر شگد؛ بگهخصگوص آنکگه
نمیتوانست با موانع ت رفهای از ورود این کاالها جلگوگیری کنگد .فگروش پارچگۀ اروپگایی در
ایران نهفقط بهعلت قیمت ارزان آن بود ،بلکه کاستهشدن از کیایت پارچههای ایرانی نیز ،بگازار
را به رقی

واگذار کرده بود .در ۳8۱1ق۳944 /م ت دادی از سرمایهداران و صانبان کارگاههای

کاشان از شاه درخواست کردند تا از صنایع آنان در مقابل کاالهای خارجی نمایت کنگد؛ ولگی
شاه به درخواست آنان توجهی نکرد .ورود کاالهای نساجی انرلستان زیان فراوانگی بگه صگنایع
داخلی ایران رساند بهطوری که ت داد دستراههگای بافنگدگی کاشگان از  9111دسگتراه بگه 911
دستراه رسید (فشاهی44 81۱۱ ،؛ سی )۱۳۱ ۳۱1۱ ،؛ ی نی تولیگد شگهر صگن تی کاشگان بگه
یکدهم میزان قبلی کاهش یافت .کاهش ت داد دستراههگای پارچگهبگافی باعگث کگاهش تولیگد
محصول ابریشم شد و به دنبال کسادی صنایع و بیکاری کارگران ،کشاورزان هم با رکود مواجه
شدند و به شیوۀ خامفروشی روی آوردند .صدور ابریشم خام سود بیشگتری داشگت؛ در نتیجگه
تاجرانی به این کار مشغول شدند و ابریشم خام صادر و پارچه وارد کردند .کاشگان کگه زمگانی
ابریشم خام از گیالن و خراسان وارد میکرد تا جوابگوی کارگاههای ابریشمبافی خگود باشگد
به صادرکنندۀ مادۀ خام تبدیل شد؛ نتی مواد غذایی نیز جزء اقالم صادراتی قرار گرفت .مگدنی
به صادرکردن پوست نیوانات و واردکردن مصنوع ساختهشده هم م ترض بگود و آن را ناشگی
از بیخردی میدانست «مس ساخته نمیبرند؛ برنج و روغن را میبرند؛ پوست نیوان کوچگک
میبرند .تمام آن چیزها را هم که مگی برنگد ،بگه صگد برابگر ،دوبگاره بگه اهگل ایگران بگیشگ ور
میفروشند» (مدنی .)۳89 ۳۱19 ،این همان ارزش افزودهای است که در اقتصاد کنونی مطگری
است و مدنی یکصد سال قبل آن را بیان کرده است.
مال عبدالرسول در این رساله تأکید زیادی روی اقتصاد دارد و دائماً از صنایع ،رکود ،ثروت
و پیشرفت صحبت میکند و نتی آن را م ادل دینداری میداند و استقالل و آزادی را به وجود
ثروت منوط میداند «استقالل مملکت بسته است به ثروت؛ و تحصیل ثگروت بسگته اسگت بگه
کاشانشناسی
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آزادی ملت؛ و آزادی ملت بسته است به مستحاظین و قشون؛ و تحصیل قشون بسته اسگت بگه
پول و ثروت؛ پس تحصیل ثروت بسته است به تحصیل ثروت» (همان .)۳۳1
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ایران بهسب

م اهدۀ ترکمانچای ،که 1درصد عوارض برای کاالهای اروپایی ت یین کگرده بگود،
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3ـ2ـ .۴انتقاد از گمرکی نبستن بر کاالهای خارجی

نابود شدن ش ربافی و نساجی کاشان ،اصاهان ،یزد ،کرمان ،خراسان و بوشگهر از اثگرات ت رفگۀ
گمرکی نوز بود (مستوفی ۳۱1۳ ،ج .)9۱ ،۱کاالهگای خگارجی ،بگا پشگتوانۀ سگرمایۀ هنراگت،
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م اف از هرگونه عوارض (غیر از 1درصد) بهرانتی وارد بازار ایران میشد و مدنی همواره بگه
این موضوع م ترض بود «گمرک ببندد به جنسها که از خارج ،داخگل ایگران مگیشگود ،کمتگر
بیاورند یا قدغن کنند ،هیچ جنسی نبرنگد و هگیچ جنسگی نیاورنگد» (همگان  .)۳89در ۳۱89ق/
۳1۳1م اهالی کاشان درخواست کردند تا روی پارچههای وارداتی گمرکی بسته شگود (سگاکما
8489گ )841تا بتوانند با این کاالها رقابت کنند.
3ـ2ـ .۵قحطی سال  1211قمری

فقر و فالکت مردم در این دوران ،ناشی از نوادث طبی ی و امراض گوناگون هم بگود .وبگا در
سگگال ۳8۱1ق۳91۱ /م (ریاضگگی )۱1 ۳۱18 ،زلزلگگه در سگگال ۳891ق۳9۱1 /م (همگگان  )9۱و
قحطی در سال ۳899ق۳91۳ /م رخ داد .مدنی در خصوص قحطگی سگال ۳899ق۳91۳ /م در
کلمات انجمن آورده است «قحطی هشتادوهشت 9را فی الجمله خاطرم هسگت کگه ب

گی ناز

مردمه اطاال خود را خوردند و جمع زیادی از گرسنری و سرمای زیگاد مردنگد .قیمگت جگو و
گندم نبهه یک من شاه ،یک تومان رسید؛ اما م ادل بود با پنج تومان این زمان .آن زمگان خیلگی
سخت گذشت؛ بهخصوص برای سرمای زیاد و برف فراوان و سگد راههگا؛ امگا خیلگی اجنگاس
ارزانتر و فراوانتر بود» (مدنی .)۳41 ۳۱19 ،در اسناد گزارشگی از قتگل یگک کگودک کاشگانی
توسط مادرش در ۳899ق وجود دارد .مادر بهخاطر قحطی ،کودک خود را کشته و خورده بود.
سال ب د مادر را بدین خاطر اعدام کردند (ساکما 8111گ.)811
«عمده دلیل خرابی صن ت و شهر این است که در سنوات گرانی و بلکگه قحطگی ۳899ق،
مردم پامال و م طر شدهاند» (سیای .)1۱ 81۱۱ ،چون کشاورزان کاشانی به کشت محصوالت
صن تی کشاورزی مانند پنبه و تنباکو میپرداختنگد غلگۀ کاشگان بایگد از خگارج از کاشگان وارد
میشد و همواره کسری غله در کاشان وجود داشت و قیمت غلگه افگزایش مگییافگت (سگاکما
1914گ .)841این مسنله نتی تا اواخر دورۀ رضاشاه هم وجگود داشگت (همگان ۱11۳1گگ،841
811۱گ .)۱۳1مدنی ،هات دلیل را هم برای قحطی کاشگان در زمگان جنگگ جهگانی اول 1آورده
است «اول ،عالمگیری آن؛ دویم ،نابود ناصلی چهارساله و زنگ و شگته و کگمآبگی چهارسگاله
بلکه نالیه؛ سیم ،جنگ بزرگ بین دول که سال چهارم است؛ چهارم بیدولتی و خیانگت آنهگا
07
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ندارد؛ ششم ،ناامنی کلی م ابر که نیز نمیتوان از عهدۀ شگری آن برآمگد؛ هاگتم ،بگیرنمگی و
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که اسم دیانت روی خود گذاشتهنانده؛ پنجم ،ناامنی خاصۀ کاشان که زبان و قلم ،قدرت گاتگار
بیانصافی و بی ترسی از خدا و قیامت بزرگانان و داراها و تمام این امور امروزها نیز بهنحوِ اَتَم
نقحطی۳1ه بود» (مدنی۳41 ۳۱19 ،گ .)۳49غلۀ کاشگان از سگلطانآبگاد (اراک کنگونی) و کمگره
(خمین کنونی) وارد میشد .در مواقع ناامنی درراهها ،غله نمیرسید و قحطگی بگروز مگیکگرد.
همچنین گاهی ادارۀ ارزاق نیز برای افزایش قیمگت دررسگیدن غلگه از ایگن منگاطق بگه کاشگان
کارشکنی میکرد که باعگث شگکایت از ایگن اداره بگه مجلگس شگورای ملگی مگیشگد (کمگام
 )4/11/84/۳/۳41و یا اجازۀ نمل گندم خریداریشده از خارج از کاشان به شهر داده نمیشگد
که باعث خسارت به صان

کاال و کمبود غله برای مردم میشد (همان.)4/41/84/۳/۱۱ ،

3ـ .3مطالب اجتماعی
3ـ3ـ .1انتقاد از روحانیون

مدنی خود از خانوادۀ اصیل رونانی برخاسته بود و همواره نقش رهبری و هگدایت جام گه را
برای رونانیون قائل بود؛ با این نال در کلمات انجمن بیشترین انتقادات را به همکسوتان خود
دارد .به رونانیون انتقاد میکند که چرا به دریافت وجوهات شرعی وابسگتهانگد و نتگی بگرای
دریافت آن ،کارهای سخی

میکنند «خمس دیررِ اهل ایران علما و طالب و کسانی که به این

صورتاند ،همچه خیال کرده اند که واق اً باید سایر مردم زنمتکشگیده ،کسگ

کننگد و تمگام

م یشت آنها ،بلکه ف ول م یشت آنها را بدهند .این هم ند ندارد؛ اگرچه برسد به کرورهگا.
اگر قدری دیر برسد به آنها هزار نیله میانریزند ،بگدها مگیگوینگد ،اسگباب طگراز مگیکننگد،
مسنلهها سیاهنمایی مینمایند .اگر قدری مسامحه کننگد ،کارشگان بگه نگدود ارتگداد مگیکشگد»
(مدنی.)1۳ ۳۱19 ،
مدنی برای رهایی از دریافت وجوهات شرعی توصیه میکنگد کگه رونگانیون بگه تأسگی از
بزرگان دین ،عالوه بر انجام امور مذهبی مردم ،برای خود شغل جداگانهای هگم داشگته باشگند
«قصدم این است که این طایاه نباید بنشینند بیکار در انتظار سایرین ،چشمشان بگهطگرف خلگق
باز و دستشان بهجان ِ آنها دراز باشد .باید نالت رؤسای خود ببیننگد و عبگرت گیرنگد؛ و بگه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷

08
















همان دستور و آثار رفتار فرمایند (ونقتای آثارکم)» (همان « .)18پس هم باید تحصگیل طریقگۀ
کس

و صن ت نمود و هم بهقدرِ مخارج ،بلکه قدری زائد از آن از کس

و صن ت دخل نمود
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موجود است؛ لذا این قحطی سال گذشته را قدرِ یقین میتوان گات هات مرتبه سختتر از آن
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تا آسوده تَ َیُّشْ نماید و به آن کارهای دیرر هم که گاتیم برسد و هر ساعتی دست خود را نزد
دنیالطبع نبهه گدایی دراز نکند؛ و با ندادن البد شود تمام عمر گرانبهای خود را صرف گدایی
و تملق و خایهمالی فرومایران کند؛ باز چارۀ مخارجش نشگود .البگد و ناچگار دسگت بزنگد بگه
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ب

ی دزدیها و مردمآزاریها و تقلبات که هم دنیا و آخرت خگود را بگه بگاد دهگد و هگم آن

مظلوم بیچاره را از این مزخرفات نقیر نکنده .میشود م لوم کرد که همۀ عمر را صرف مسائل
مبدئیه و م ادیه کردن از بیخبری و بیخردی است» (همان .)11
وی از زیاد بودن ت داد طالب گالیه میکند «در تمام یک دولت مثالً یک عالم کافی اسگت
برای بیان انکام شرعیه؛ وگرنه ،والیتی یک عالم یا دو عالم ،نَه پنج عالم الزم دارد بگرای بیگان
انکام شرعیه و فیصل امور رعیت بر وفق شری ت مطهره .اینهم خود بگا اعگوان و مت لقگین و
مت لقات میرسد به پانصد نار و این عدد کجا با ده هزار نار .چه در یک شهری که پنجاه هزار
جم یت خرد و درشت دارد ،اقالً ده هزار آنهگا خگود را از ایگن طایاگه مگیشگمارند» (همگان
18گ.)1۱
وض یت وخیم اقتصادی کاشان در زمان قاجار باعث شده بود تگا عگدهای بگرای بگه دسگت
آوردن لقمه ای نان ،خود را به لباس رونانیت ملبس کنند (همان 1۳گ )1۱و به نام رونانیت به
کارهای خالف دست بزنند .تگأخیر در پرداخگت نقوقشگان آنهگا را بگه شگکایت بگه مجلگس
میکشاند (کمام )۱/۱۱/۱8/۳/14 ،۱/۱1/۱8/8/۳48؛ زیرا برخی از رونانیون از محگل دریافگت
مالیات دیوانی ،نقوق دریافت میکردند .عگدم پرداخگت ایگن نقگوق در سگال ۳۱۱8ق باعگث
شکایت این افراد به مجلس شد (ساکما ۱۱۳14گ .)841قناعتی که رونانیون سنتی وجه همگت
خود در زندگی طلبری قرار داده بودند در بین افراد دیده نمیشگد .آنگان نتگی ب

گاً بگر سگر

تدریس در مدرسهای باهم درگیر میشدند و نتی وق نامهها را نادیده مگیگرفتنگد ۳۳.بگر سگر
تولیت موقوفات مدرسۀ سلطانی درگیری به وجود آمد کگه دو طگرف دعگوا هگم از رونگانیون
بودند (کمام  )4/11/84/۳/۳11و نشان میدهد که مسائل مالی بر مسائل م نوی چیرگگی یافتگه
است .مدنی همواره بر کاهش ت داد رونانیون تأکید میکرد «ما را همان است که گاتم .چنگین
شخصی در نوزۀ اسالم ،یک نار یا والیتی یک نار کاایت میکند .همین است کگه او را نایگ
امام میگویند ،همانند امام علیهالسالم .همان نحو که در هگر زمگان یگک امگام کاایگت خلگق را
میکند برای فیصل نق از باطل» (مدنی.)۱1 ۳۱19 ،
مدنی در انتقاد از رونانیون به این نکته پرداخته است کگه رونگانیون کسگ

صحتسنجی گزارشهای
کتاب کلمات انجمن با

علگم را فقگط
09

اسناد آرشیوی در باب...
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میداند «طوری که شما م نی اخبار را دانستهاید که مقصود آن باشد کگه انسگان بایگد در تمگام
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منحصر به علوم نوزوی میدانند ،ولی مدنی این کار را خالف فرمگودۀ پیگامبر در کسگ

علگم

عمر خود مشغول تحصیل نحو و صرف و م انی بیان و اصول و فقه و اجتهاد باشد .تمام خلگق
دنیا تمام میشود و همۀ این علما باید هالک شوند از گرسنری و بیلباسی و بیعمارتی؛ چراکه
میگویند پیغمبر فرموده طل

علم نحو و صرف و اصگول و اجتهگاد در ایگنهگا بگر هگر مگرد

مسلمان و زن مسلمانی الزم است از زمان گاهواره تا لحد؛ اگرچه به رفتن تا چین باشگد .پگس
مردم هیچ کار دیرر نباید بکنند» (مدنی19 ۳۱19 ،گ.)11
وی از رونانیونی که خودشان به رعایت انکام اسالم مقید نبودند ،انتقاد میکرد «م گروف
است که پیغمبر ب د از آنکه ،یک روز خرما تناول نکرد ،طال را نهی کگرد .بگرادر چشگم برشگا
ببین چه میگویم .ناال جماعتی که تمام همتشان مصروف ت دی و زیادتی است ،مگیخواهنگد
مردم را نماننده اطاال کوچک به راه عدل درآورند؛ آن را هم ،اسگم دیرگران برذارنگد؛ نهایگت
بیانصافی و بیخردی است» (همان ۳81گ .)۳8۱مدنی با لحنی تند ،نخوت برخی از رونانیون
را به با انتقاد میگیرد «ب

ی از ن رات ،همچه دانستهاند که باید وقتی از تحصگیل مراج گت

کردند ،مردم فقیر بیچاره از آنها و بستران آنها بترسند و این فقره را از ش ایر اسالم بشمارند»
(همان  .)۱۳او همواره علمای نقه را پناه مردم در برابر ظلم و ستم نکام مگیدانسگت «تمگام
زندگی و مردگی ،نیات و ممات ،دنیگا و آخگرت خلگق نراه بگهواسگطۀ وجگود علمگای نقیگه
میدانم» (همان  )۱۳و وقتی میدید که پارهای از این رونانیون در خدمت نکگام درآمگدهانگد،
سخن به اعتراض میگشود «مقصودم آنها هستند که متص

به این صااتاند و در اخبگار بگه

علما ،سوء اعتبار از آنها شده و فیالحقیقه ایشان از عُمال دیواناند؛ لباس علما پوشیدهاند و در
تخری

دین پیغمبر کوشیده .فقیر نکرد مردم را مرر تقل

این طایاه و عُمگال دیگوان» (همگان،

.)۱۳ ۳۱19
مدنی خود صان

چندین کتاب و رسگاله بگود و در انجمگن والیتگی کاشگان هگم ف الیگت

میکرد ،ولی به اصالی جام ه به دست خود مردم اعتقاد داشت و از خمودگی برخی رونانیون
انتقاد میکرد که اصالی همۀ امور را به ظهور ن رت مهدی منوط میکردند «مرگر آنهگا کگه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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همواره میگویند «یا لَیتَنا کُنّا مَ َکمْ فَگأَفُوزَ فَگوْزاً عَظیمگاً» ،مجاهگده در خگدمت امگام را غیگر از
مجاهده در راه ترویج انکام و صَرف قوانین شرع میدانند .نمی دانم مجاهده در رکاب م صوم
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که به این کار مشغول شدند از زن و مرد تا شش ماه طول نمیکشد که تمام مگأکول و ملبگوس
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را برای ریاست یا کس

مال یا تحصیل اغراض ناسانیه تاسیر میکنند .اگر مجاهده را به نحگو

اول تاسیر کنگیم ،امگروز روز مجاهگده اسگت ،امگروز روز نمایگت اسگت ،امگروز روز اظهگار
بی غرضی است ،امروز روز نا استقالل اسالم است ،امروز روز منع دشمن داخلی و خارجی
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است ،امروز روزی است که تحصیل خشنودی خدا و رسول خدا و ائمۀ هُدی را به نمایت از
صَرف انکام و قوانین مشروعه نماییم» (همان ۳۳1گ.)۳۳9
3ـ3ـ .2انتقاد از کشیدن قلیان

«خیال کردم که این اسباب تَ َیُّشْ و تانن و تاریح ماهاست که هریک موجگ

صُگداع و تنرگیِ

ناس و پریشانی؛ بلکه باعث هالکت است» (همان .)14
3ـ3ـ .3انتقاد از کشیدن تریاک

مدنی در جگای جگای رسگاله بگه کشگیدن تریگاک واکنشگی سگخت نشگان داده و همگواره آن را
ازبینبرندۀ انسانیت انسان دانسته است «گاتم یکچیز است که صریح عقل و هر ذیشگ وری،
مذمت آن را بدونِ تأمل میکند و آن کشیدن وافور است که قاطع نسگل بلکگه انسگانیت انسگان
است ،شخص را پریشان میکند ،از کس

و صن ت و عبادت و شجاعت و غیگرت و فُتگوت و

صورت و سیرت و اعتبار میاندازد ،فقیر و کثی

میشود ،تمام عالمات انسانیت از او مگیرود؛

اگر زن و بچۀ او نان نداشته باشند ،بلکه اگر خرابی کنند ،دَربند نیست .اگر دارای مُلگک قگارون
و زهد سلمان و شجاعت رستم و نظافت سالطین باشد ،تمام میشود .نَ مجام ت که از همۀ
نُظوظ برای انسان باالتر است و همینطور ن اَکَل و شرب از او سگل
انیاناً اوالدی از او بشود ،زرد ض ی

مگیشگود .اگگر هگم

الغرِ ناتوانِ ناقص ناسته» (همان .)۱۱

وی در جای دیرری از کلمات انجمن میگوید «چیزی که از دخانیگات اسگت مالش نگرام،
بلکه عالمت بیش وری و کمعقلی است ،است مال وافور است؛ چراکه با مگادۀ انسگانیت انسگان
منافات دارد و ازاین جهت تمام شنونات انسانیت را از میان میبگرد» (همگان 11گگ .)19دربگارۀ
ازدیاد تولید و است مال تریاک در کاشان در آن دوره ،گاتنی ذکر است که با جایرزینی صگن ت
فرشبافی بهجای بافندگی پارچه ،نیاز به مواد اولیه از جمله ابریشم و پنبه کگاهش یافگت؛ زیگرا
تجار صادرکننده به ارزش افزودۀ صادرات فرش بهجای مواد خام پِی برده بودنگد و در عگوضِ
ورود کاالهای خارجی ،فگرش صگادر مگی کردنگد .در بافگت فگرش نیگز بیشگتر از محصگوالت
دامپروری مثل کرک و پشم استااده میشد که آنهم از جاهای دیرر بگه کاشگان وارد مگیشگد؛
بنابراین کشاورزان تولیدکنندۀ پنبه با کاهش تقاضا روبهرو شدند .راهنل کشاورزان برای تگأمین
10
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خشخاش از مدتها قبل هم بهصورت محدود در منطقۀ کاشان انجام میشد .کشت خشگخاش
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زندگی خود بهجای کشت اقالم صن تی کشاورزی مانند پنبه ،تولیگد تریگاک بگود؛ البتگه کشگت
و تولید تریاک تحت ضابطۀ ادارۀ تحدید تریگاک قگرار داشگت و از سگوی ایگن اداره ،کنتگرل و
نرهداری آن را نداشتند و در غیر این صورت مشمول جریمه قاچاق تریاک مگیشگدند (کمگام
4/41/84/۳/۱4 ،4/41/84/۳/۱1؛ ساکما 844۳گ .)81۱میزان شکایت از این اداره به مجلگس تگا
دورۀ رضاشاه نشان میدهد که کاشت ،فروش و مصرف تریگاک مبتالبگه مگردم کاشگان در ایگن
دوره بگگوده اسگگت (کمگگام ،9/8۱/81/۳/4 ،9/81/81/8/11 ،1/۳4۱/89/8/۳14 ،۱/۱۱/۱8/۳/91
 .)۳1/۳91/81/۳/۱8 ،1/۳19/19/8/11سود تریاک به جی

اداره سرازیر میشد و ادارۀ تحدیگد

تریاک کاشان هرساله ازبابت باندرول کردن تریاک ،مالیات به تهگران مگیفرسگتاد .ادارۀ تحدیگد
تریاک کاشان از ادارات ف گال شگهر و بگا بزرگگان شگهر در ارتبگاط بگود و تریگاک مخصگوص
باندرولشده را رایران برای آنان میفرستاد .درآمد فراوان ادارۀ تحدیگد تریگاک کگه محصگولی
انحصاری بود و فقط دولت میتوانست آن را بخرد ،بستهبندی کند و به فروش برسگاند باعگث
گسترش کشت این محصول در کاشان و مصرف آن شد .یکی از اقالم مهم مالیگاتی کاشگان در
این دوره کشت تریاک بوده است (ساکما ۳11111گ.)841
گسترش میزان اسگتااده از تریگاک بگهنگدی بگود کگه کارکنگان مدرسگۀ علمیگه کاشگان کگه
قدیمیترین مدرسۀ نوین کاشان هم بود و همواره م لمان آن ،الروی اهالی شهر بودند آلوده به
تریاک شده بودند (همان ۱19۳۳گ.)81۱
کمتر ناکمی به کاشان فرستاده میشد که م تاد برنرردد .ماشاءاهلل خان پسر نای نسین نیز
از افراد م تاد به تریاک بود .نکام م تاد کاشان گاه بر سر تأمین تریگاک خگود بگا ادارۀ تحدیگد
تریاک مجادله میکردند (همان  .)841118۳84افزایش م تادان باعث شد تا انجمنگی در تهگران
برای مبارزه با تریاک و مصرف الکل به وجود آید .فخرالواعظین خاوری که پای ثابت جلسات
انجمن در خانۀ مال عبدالرسول بود و از ف االن انجمن مبارزه با تریاک هم محسگوب مگیشگد.
وی مبانث این انجمن را به نظم درآورده و به نام پسرشْ محمود ،کتابِ محمود نامیده است.
3ـ3ـ .۴وجود جعل و تقلب در کاشان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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مدنی از وجود ج ل و تقل

در کاشان در آن دوره خبر میدهد «خط و مُهگر مصگنوعی را کگه

شبیه به خط و مهر دیرری است ،خوب میسازند که نمیشود فرق گذارد .بسا میشود یکی از
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تشویق میشد .کشاورزان باید محصول تریاک خود را به ادارۀ تحدید تریاک میدادند و اجگازۀ
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متمولین ش

میخوابد ،صبح برمیخیزد مالک هیچ نیست .کاغذی میسگازند بگه خگط و مهگر

خودش مثالً مُسَجَّل؛ و ممهور می سازند به خط و مهر تمام علمای بلد که ایگن شگخص ،تمگام
مالش را به زید مصالحه کرده یا فروخته .هیچ ناقد بصیری نمیتواند تشگخیص و امتیگاز دهگد»
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(مدنی .)11 ۳۱19 ،در ۳۱81ق۳1۳۳ /م فردی با ج ل مهر و سند ادارۀ مالیۀ کاشان ،مبگالغی را
دریافت داشت (ساکما ۳1۳۱48گ.)819
«کسی که روزی مثالً یک قران یا سی شاهی دخل دارد و ده نار هستند ،چه بر او میگذرد.
اگر هم اتااقاً گوشت بریرد ابداً اجزای دُهنیه با او نباشد .تمامش را قصاب روغگن نمگیه کنگد
یک من سه تومان و نُه قران باروشد .اگر نان بخرد خمیر جو کم» (مدنی.)11 ۳۱19 ،
3ـ3ـ .۵انتقاد از رعایتنکردن آداب گفتگو

مدنی در کلمات انجمن دائماً از رعایت نکردن آداب سخنگویی در جمع انتقاد میکند «ممکن
نیست در مجلسی برذارند متکلمی نطق خود تمام کند .اگر مبتگدا را برویگد ،دیرگری خبگرش
میگوید .اگر شرطی بروید ،دیرری جواب و خبگرا .اهلل اکبگر مطالگ

مهمگه از میگان مگیرود؛

مسائل الزمه نوه رئوس مسائل مجهول میماند .مرر نمیبینند خداونگد دو گگوش داده و یگک
زبان» (همان « .)9۳مثالً اگر بزرگ و مهتر مجلس سخن گوید ،تمام گوش بایگد بگود ،اسگتماع
سخنان او باید نمود و در بین سخن او هرچنگد الزم باشگد تکلگم نبایگد و نشگاید مرگر هنرگام
سکوت ،او آن هم در مقام و به مقام .پس اگر ببینی مهتر مجلس التاگاتی بگه سگخنان تگو نگدارد
زنهار که سخن گویی» (همان .)۳۱۱
 .۴نتیجهگیری
بررسی گزارشهای کتاب کلمات انجمن اثر عبدالرسول مدنی کاشانی با موضوع تاریخ کاشگان
در دورۀ قاجار و سنجش آنها با اسناد و مدارک آرشیوی نشان میدهد که ایگن گگزارشهگا تگا
ندود زیادی به امر واقع در گذشته نزدیک اسگت .دقگت نظگر عبدالرسگول مگدنی در کلمگات
انجمن مقام وی را تا ند یک محلینرار نرفهای با مختصاتی که هماکنون محلگیپژوهگان مگد
نظر دارند باال میبرد .وی عالوه بر پرداختن به مسائل اصلی سیاسی و اقتصادی کاشان در ایگن
دوره ،به تاریخ فرودستان کاشان و مبانث آنها نیز میپردازد .وی عالوه بر آنکه رونگانی بگود
از جایراه علمی برخوردار بود در نظام جدید مشگروطه در کشگور هگم ع گو انجمگن والیتگی
کاشان و ع و نظار انتخابگات مجلگس شگورای ملگی در کاشگان نیگز بگود و بگدین سگب

نیگز

گزارشهای وی ،روایتهای یک شگاهد در صگحنه اسگت .مگدنی در نوشگتن کلمگات انجمگن
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خود را نراشته است .روایت عبدالرسول از وض یت سیاسگی اجتمگاعی و اقتصگادی کاشگان در
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نیمنراهی نیز به مسائل ملی دارد و با توجه به مسائل محلی و گوشۀ نظری به مسائل ملی آثگار
دوره قاجار از جام یت برخوردار است و این نکته را اسناد و مدارک آرشیوی مورد اسگتااده در
ناکارآمدی ادارات مشروطه ،انتقاد از واردات کاالی سگاختهشگده و قحطگی را اسگناد و مگدارک
آرشیوی تأیید میکند .گزارشهای محلینرارانگه وی در بگاب عملکگرد رونگانیون و انتقگاد از
کشیدن قلیان و تریاک توسط مردم ج ل و تقل

مگردم و نتگی عگدم رعایگت آداب م اشگرت

نشان میدهد که مورخ با دقت رخدادهای جام ه خود را روایت کگرده اسگت .انطبگاق مطالگ
مطریشدۀ عبدالرسول مدنی در باب تاریخ کاشان در رسالۀ کلمات انجمن بگا مطالگ

اسگناد و

مدارک آرشیوی باعث اعتماد به گزارشهای وی میشود.
پینوشتها
 Fact checking .۳به بررسی میزان صحت و اعتبارسنجی ادعاهای یگک مگتن غیرداسگتانی بگا
افکتهای موجود گاته میشود.
 .8در فاصلۀ داوری مقاله ،این رسالۀ خطی را انتشارات شیرازۀ کتاب ما چاپ کرد .لذا در مگتن
بهجای رسالۀ خطی ،از کتاب کلمات انجمن یاد خواهد شد و ارجاعات نیز به نسخۀ چاپشده
خواهد بود.

 .۱ال  .آب نیات (شری دعای سمات) ،کاشان۳۱۳1 ،ش ،سربی ،رق ی 11 ،ص؛ ب .اخگالق
مدنی ،کاشان۳۱۳1 ،ش ،سربی ،رق ی۳۳۱ ،ص؛ پ .تریگاق السگموم ،طهگران۳۱۱1 ،ق ،سگربی،
رق گگی ۳11 ،ص؛ ت .تاکیگگک نقیقگگت از طبی گگت ،طهگگران۳۱۳9 ،ش ،سگگربی ،ناشگگر اسگگداهلل

شهشهانی؛ ث .الرد علی البابیة و البهائیه ،طهگران۳۱14 ،ق ،سگربی ،خشگتی ۱1 ،ص؛ ج .رسگالۀ
انصافیه (در بنیان مشروطیت) ،کاشان۳۱89 ،ق ،سنری ،خشتی ،به دسگتور میگرزا نبیگ اهلل بگن

علیمدد 19 ،ص؛ چ .رسالۀ نجابیه ،کاشان۳۱8۱ ،ش ،سربی ،جیبی ۱۱ ،ص؛ خ .عالئم الحقیقة
و آثار الطریقة ،طهران۳۱84 ،ش ،سربی ،جیبی 91 ،ص؛ د .مجمع النصگائح ،طهگران۳۱۱1 ،ش،

سربی ،رق ی 111 ،ص؛ ذ .هدیة المح
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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(در آداب و سنن) ،طهگران۳۱81 ،ق ،سگنری ،رق گی،

 ۳11ص (مشار.)۳۱41 ،
 .4سید انمد فخرالواعظین خاوری فرزند سید هاشم واع ب د از مرگ پگدر شگغل واعظگی را
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متن مقاله تأیید میکند .گزارشهگای وی در مگورد اسگتبداد آن دوره ،سیسگتم فگروش ایگاالت،
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اختیار کرد .در سال ۳۱۳۱ق به تهران مسافرت کرد و از مظارالدین شگاه لقگ

فخرالگواعظین و

لسان االسالم را دریافت داشت (نراقگی .)8۳ ۳۱1۱ ،وی بگهعلگت سگرودن شگ ر و تمجیگد از
کشتن اتابک در ش نامهای پس از دستریری به کاشگان تب یگد شگد .فخرالگواعظین روزنامگهای
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کاریکاتوری به نام میزان را در تهران به سال ۳۱81ق تأسیس کرد و بهصگورت هاترگی منتشگر
ساخت (قاسمی .)881 ۳۱18 ،همچنین سردبیری روزنامگۀ ثریگا (چگاپ کاشگان) را بگر عهگده
قانون و مقایسۀ ایران با سگایر دول و دالیگل پیشگرفت دول متمگدن

داشت و مقاالتی در وص

نراشت .وی در انتخابات انجمن والیتی کاشان کاندید شد (روزنامۀ ثریا ،شگمارهٔ  )4 ۳۳و بگه
ع ویت محکمۀ صلحیۀ کاشان درآمگد (همگان ،شگمارهٔ  .)4 1روزنامگهٔ ثریگا نقگش مهمگی در
روشنرری افکار مردم کاشان بازنمود.
 .1شخصی که نکومت کاشان را یافته بود ولی از بین راه تهران به کاشان م گزول و بگه تهگران
برگردانده شده بود ،این بیت ش ر پرم نا را زمزمه میکرد «م زول شدم بنده به کاشان نرسگیده/
گرگ دهنآلودۀ یوس

ندریده» (مرعشی.)41 ۳۱۱8 ،

 .۱نکام والیت کاشان در دوران نکومت ناصرالدینشاه عبارتاند از شاهرخ میرزا؛ عباسگقلی
خان پسیان؛ ابراهیمخان پسر عبدالرزاق خان یزدی؛ محمدنسن خان پیشگخدمت تگرک کگه دو
بار نکومت کاشان یافت؛ عیسی خان بیرلربیری؛ محمدیوس

خان سرتیپ پسر خانبابگا خگان

سردار؛ نواب اسماعیل میرزا م زالدوله؛ نواب جالل الدین میرزا انتشامالملک؛ میرزا هاشم خان
امینالدوله که به نیابت از خود میرزا مهگدی خگویی پیشگخدمت را بگه کاشگان فرسگتاد؛ میگرزا
همایون غااری کگه از جانگ

او میگرزا محمدنسگین مسگتوفی خمسگه نگاکم شگد؛ آقگا علگی

امینن ور که به نیابت از طرف خود ،میرزا نسن را فرستاد؛ نواب اشگرف واال کگامران میگرزا
نای السلطنه که به نیابت از خود ابتدا میرزا محمدنسین خمسهای و ب گد نگاجی میگرزا رضگا
وکیلالرعایا را فرستاد؛ میرزا مهدی خان اعت ادالدوله که به ترتی

در سالهگای ،۳۱11 ،۳811

 ۳۱11و ۳۱11ق ناکم بود؛ محمدنسن خان برادر نواب علّیه انگیس الدولگه؛ میرزاعلگی رضگا
ملتمنالسلطنه؛ محمدمهدی خان اعت ادالدوله که در زمان وی ناصرالدینشاه در نرم ن رت
عبدال ظیم به قتل رسید (اعتمادالسلطنه11 ۳۱۱۱ ،؛ سگپهر ۳۱11 ،ج ۳۳11 ،۱و ۳811؛ بامگداد،
 ۳۱41ج ۱48 ،8و  ،۱4۱ج 8۳1 ،۱و 411؛ عباسگگی و بگگدی ی44 ۳۱18 ،گگ41؛ اعتمادالسگگلطنه،
 ۳۱۱9ج۳814،۳19۱ ،۳114 ،۳19۱ ،۳19۱ ،8؛ شیبانی 818 ۳۱۱۱ ،و .)811

صحتسنجی گزارشهای
کتاب کلمات انجمن با

 .1ملک اجارهای ،ملکی که درآمد داشته باشد.

اسناد آرشیوی در باب...
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دوران است.
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 .9بیت «به سالی که آدمخوری باب گشت /هزار و دویست است و هشتادوهشگت» یادگگار آن
 .1قحطی بزرگ (۳1۳1گ۳1۳1م).
 .۳۳اسناد خانوادگی نسن عاطای ،سند درگیری بر سر کرسی درس مدرسهٔ سلطانی کاشان.

اسناد استیادهشده
اسناد خانوادگی نسن عاطای ،سند درگیری بر سر کرسی درس مدرسۀ سلطانی کاشان.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) ،آلبوم بیوتات ،شمارۀ آلبوم  ،۳1جزء .۳1
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) ،آلبوم بیوتات ،شمارۀ آلبوم 8گ ،11شمارۀ سند ۱1گ.۱۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) ،آلبوم بیوتات ،شمارۀ آلبوم  ،۳11شمارۀ سند .8۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما) ،آلبوم بیوتات ،شمارۀ آلبوم .۳88
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 9۱11گ.8۳1
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 811۱گ.8۳1
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۳11۱گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .84111۳9۱8
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .841118۳84
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 8489گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .84111۱119
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 114۳گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .841111۱11
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 1914گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 1199گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۱11۳1گ.841
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .8411۳81۱9
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .8411۳8119
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 .۳1منظور قحطی ۳899ق است.

] [ DOI: 10.22052/2.13.3

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند .8411۳8۱۱9
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۳111۱گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 84114گ.841
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سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 841۱9گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۱۱۳14گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۳11111گ.841
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 81۱۳گ.81۳
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 811گ.81۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۱91گ.81۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 844۳گ.81۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 8۱۳4گ.81۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 811۱گ.۱۳1
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 1۳11گ.81۱
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 8۱41گ.811
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند 8111گ.811
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۳1۳۱48گ.819
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران( ،ساکما) ،شمارۀ سند ۱114۱گ.111
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/۳
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/8
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/۳1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/۳۳
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/81
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱۳/1/۳/1/49
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .8/۳۱8/1/۳/۳1

صحتسنجی گزارشهای

کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند ۳1گ.8/۳۱8/8/1

کتاب کلمات انجمن با

کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۳18/8۱/4/1

اسناد آرشیوی در باب...
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کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/۱4
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کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/۱۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/۱1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/۱1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/9۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳1۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳11
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳1۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳۳4
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳۳۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳81
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳8۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳41
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/11/84/۳/۳۱4
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .1/۳49/۱1/۳/۱1
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .1/۳41/۱1/۳/۳19
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۱۱/۱8/۳/1۱
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۱۱/۱8/۳/14
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۱۱/۱8/۳/91
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۱1/۱8/8/۳88
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۱/۱1/۱8/8/۳48
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .1/۳4۱/89/8/۳14
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .9/8۱/81/۳/4
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷
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کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .9/81/81/8/11
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .1/۳19/19/8/11
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کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .4/41/84/۳/۱1
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کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( ،کمام) ،شمارۀ سند .۳1/۳91/81/۳/۱8
منابع
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 .۳آقابزرگ طهرانی ،محمدمحسن۳4۱1 ،ق ،طبقات اعالمالشی ه ،لبنان داراالنیاء التراث ال ربی.
 .8اعتمادالسلطنه ،محمدنسن ،۳۱۱۱ ،المأثر و اآلثار ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران اساطیر.
 .۱گگگگگگگگ  ،۳۱۱9 ،مرآت البلدان ،بهکوشش عبدالحسین نگوایی و میگر هاشگم محگدث ،تهگران انتشگارات
دانشراه تهران.
 .4اف لالملک ،غالمحسین ،۳۱۱۳ ،اف ل التواریخ ،تهران نشر تاریخ ایران.
 .1بامداد ،مهدی ،۳۱41 ،شری نال رجال ایران ،تهران زوار.
 .۱بشیری ،انمد ،۳۱۱1 ،کتاب نارنجی ،چ ،8تهران نشر نو.
 .1پوالک ،یگاکوب ادوارد ،۳۱۱9 ،سگارنامۀ ایگران و ایرانیگان ،ترجمگۀ کیکگاووس جهانگداری ،چ ،8تهگران
خوارزمی.
 .9روزنامۀ ایران نو ،سال دوم ،شمارۀ  ،91تاریخ  9صار  ۳۱81ق؛ شمارۀ  ،14تاریخ  ۳4صار ۳۱81ق.
 .1روزنامۀ ثریا ،چاپ کاشان ،شمارۀ  ،1تاریخ  ۳1محرم  ۳۱89ق؛ شمارۀ  ،۳۳تاریخ  81محرم ۳۱89ق.
 .۳1روزنامۀ مجلس ،شمارۀ  ،۳1۱تاریخ  84ربیعالثانی ۳۱81ق.
 .۳۳روزنامۀ نبلالمتین یومیۀ تهران ،شمارۀ  ،881تاریخ  89ذینجه ۳۱81ق.
 .۳8رهبری ،مهدی« ،۳۱91 ،رونانیت ،انقالب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدد» ،دانش سیاسگی)۳( 4 ،
11گ.۳88
 .۳۱ریاضی هروی ،۳۱18 ،عین الوقایع ،تهران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی.
 .۳4سالور ،عینالسلطنه قهرمان میرزا ،۳۱11 ،روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه ،ج ،4تهران اساطیر.
 .۳1گگگگگگگ  ،۳۱11 ،روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه ،ج ،1تهران اساطیر.
 .۳۱سپهر ،عبدالحسین ،۳۱9۱ ،مرآت الوقایع مظاری ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران میراث مکتوب.
 .۳1سپهر ،محمدتقی ،۳۱11 ،ناسخ التواریخ ،به اهتمام جمشید کیانار .تهران اساطیر.
 .۳9سیای ،81۱۱ ،خاطرات ناج سیای یا دورۀ خوف و ونشت ،به کوشش نمید سیای ،تصحیح سگی اهلل
گلرار ،چ ،8تهران امیرکبیر.
 .۳1سی  ،انمد ،۳۱1۱ ،اقتصاد ایران در قرن نوزدهم .تهران نشر چشمه.
 .81شری کاشانی ،محمدمهدی ،۳۱۱8 ،واق ات اتااقیه در روزگار ،بهکوشش منصگوره اتحادیگه و سگیروس
س دوندیان ،تهران نشر تاریخ ایران.

 .8۳شیبانی ،ابراهیم (صدیقالممالک) ،۳۱۱۱ ،منتخ

صحتسنجی گزارشهای

التواریخ ،تهران علمی.

کتاب کلمات انجمن با

 .88فشاهی ،محمدرضا ،81۱۱ ،واپسین جنبش قرونوسطایی در دوران فنودال ،تهران جاویدان.
 .8۱قاسمی ،فرید ،۳۱18 ،راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار ،تهران مرکز مطال ات و تحقیقات رسانهها.
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 .81عباسی ،محمدرضا و بدی ی ،پرویز ،۳۱18 ،گزارشهای اوضاع سیاسی گ اجتماعی والیات عهد ناصگری
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 .84کسروی ،انمد ،۳۱9۱ ،تاریخ هیجدهساله آذربایجان ،چ ،8۳تهران امیرکبیر.
«۳۱11ق» ،تهران انتگشارات پژوهشکدۀ اسناد.
 .81گگگگگگ  ،۳۱19 ،کلمات انجمن ،تهران شیرازۀ کتاب ما.
 .89گگگگگگ ۳۱19 ،ال  ،تاریخ اشرار کاشان ،چ ،8کاشان مرسل.
 .81گگگگگگ ۳۱19 ،ب ،رسالۀ انصافیه ،کاشان مرسل.
 .۱1گگگگگگ  ۳۱11 ،ش ،رسالۀ نجابیه چاپشده در فوائد المتکلمین ،فائدۀ  ،1۳تاریخ بازیابی ۳۱11/۳1/۳8
از سایت زنان قاجار دانشراه هاروارد http://www.qajarwomen.org/fa/items/901C3.html

 .۱۳گگگگگگ  ،بیتا ،هدیة المح  ،نسخۀ چاپ سنری کتابخانۀ ملی ایران به شمارۀ 18۱۱گ.۱
 .۱8مرعشی صاوی ،محمدخلیل ،۳۱۱8 ،مجمع التواریخ ،تصحیح عباس اقبال ،تهران سنایی و طهوری.
 .۱۱مستوفی ،عبداهلل ،۳۱1۳ ،شری زندگانی من ،ج ،۱تهران زوار.
 .۱4گگگگگگ  ،۳۱94 ،شری زندگانی من ،ج ،۳تهران زوار.

 .۱1مشار ،خانبابا ،۳۱41 ،مللاین کت

چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون ،بیجا بینا.

 .۱۱نراقی ،نسن ،81۱1 ،کاشان در جنبش مشروطه ایران ،تهران مش ل آزادی.
 .۱1گگگگگگ  ،۳۱1۱ ،زندگینامۀ خاوری کاشانی ،تهران گوتنبرگ.
 .۱9هدایت ،مهدیقلی ،۳۱۱4 ،خاطرات و خطرات ،تهران زوار.
 .۱1هدایت ،مخبرالسلطنه ،۳۱۱۱ ،طلوع مشروطیت ،بهکوشش امیر اسماعیلی ،تهران جام.

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱۳پپاپی )۲۱
پاییز و زمستان ۱۳1۷

31
















Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 22:11 +0330 on Saturday February 27th 2021

 .8۱مدنی ،عبدالرسول ،بیتا ،کلمات انجمن (نسخۀ خطی) ،نزد نرارنده.

