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این مقاله به بررسی چالش اقتصادی و چالش دینی که در 
کاشان بر سر راه ایجاد ساختار مشروطه وجود داشت، 

دار وضعیت نابسامان . بستر اقتصادی کاشان میراثپردازدیم
اقتصادی ایران دورة قاجار بود که پذیرش نظام نوین را با 

ای کرد. جامعة کاشان در دورة قاجار جامعهمی مشکل مواجه
ایستاست با عقاید سخت مذهبی که در آن مشروطه و نظام 

رسالة و  کلمات انجمننوین پذیرش نداشت. نوشتن دو رساله 
در جهت تطبیق دادن مشروطه با اسالم جهت متقاعد  انصافیه

کردن جامعه به پذیرش نظام نوین صورت گرفت. این 
تفاده از اسناد،نسخ خطی و منابع اصلی به دنبال پژوهش با اس

آیا وضعیت اقتصادی و فرهنگی »آزمون این فرضیه است که 
 ریتأثکاشان در دورة قاجار بر پذیرش مشروطه در کاشان 

دهد که وضعیت های این پژوهش نشان می. یافته«است؟داشته
اقتصادی نابسامان کاشان در دورة قاجار، چالش بزرگی بر سر 
راه پذیرش نظام جدید بود. وضعیت فرهنگی شهر و ساختار 
ایستای آن، چالش فرهنگی استقرار نظام نوین بود. نوشتن 
رساله انصافیه، برای اثبات انطباق مشروطه با اسالم، در جهت 

 شود.کمک به استقرار نظام نوین در کاشان ارزیابی می

 
کلمات مشروطه، کاشان، چالش اقتصادی، : های کلیدیواژه

 انجمن، رسالة انصافیه

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. 
 
Keywords: Constitution, Kashan, economic 
challenges, Kalamā t-e Anjoman; Resā ley-e 
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 مقدمه. 1

ایجاد نظام نوین مشروطه در دورة قاجاار در بساتری   

اقتصادی و نیز باورهاای   نظر ازگرفت که صورت می

 هاا مؤلفههای خاص خود را داشت. این دینی ویژگی

یک شاهر   عنوانبهدر شهر کاشان که از دورة صفویه 

شد، دوچنادان باود.   صنعتی و نیز مذهبی شناخته می

از کاشاان بازدیاد    سیاحان اروپایی کاه در ایان دوره  

در »اند. اند، به این صنایع و رونق آن اشاره کردهکرده

های برانگیز و زربفتهای ابریشمین تحسینآنجا بافته

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

)نامه های ...، « تر از آنها دیده باشمتر و لطیفظریف

کنااد کااه (. ساایاا ایتالیااایی نیااز  کاار ماای33: 0731

شود )دالوالاه،  های کاشان بهتر از ایتالیا تهیه میپارچه

(. ورود کاالهااااای خااااارجی باعاااا  073: 0731

های کاشان شده بود و ورشکستگی بسیاری از کارگاه

این صنایع، توان رقابت با سیل کاالهاای خاارجی را   

نداشت. از طرف دیگر جامعة ایستا و باورمند دینای،  

یی هارسالهنگریست. تعدد د مینظام جدید را با تردی

ناشای از هماین امار     اناد نوشتهکه علما در این دوره 

 است.  

هااای در دورة قاجااار، بااا ورود گسااتردة پارچااه 

ی کاشاان  بافشمیابری و بافپارچهی هاکارگاهخارجی، 

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

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

رونق کارخاناه کاساته شادی زیارا ابریشام باه علات        

افزایش قیمت آن در اروپا باه مقادار زیااد باه آنجاا      

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

ورود مقادار زیاادی    بافی به دلیال های ابریشمکارگاه

: 0771پارچه ابریشمی از روسیه نیز باود ) دالماانی،   

(. بنیان قوی اقتصادی کاشان دورة صفویه رو باه  334

تحلیل رفته و ضعف اقتصادی و فقار در کاشاان، در   

خاورد. در ایان ف،اا، نادای     دوره قاجار به چشم می

در ابتادا از آن اساتقبال    شد کاه ی بلند خواهمشروطه

ا که در ایان نوشاتار    عف ساختار اقتصادیشد اما ض

ا چاالش   ی بدان پرداخته خواهد شداشهیر صورتبه

 بزرگی در برابر پذیرش نظام نوین بود.

کاشان در دورة قاجار شهر مذهبی بود که در آن 

دار هدایت جامعه بودند. علمای کاشان علما، عهده

خواه و گروه : گروه مشروطهانددودستهدر این دوره 

خالف مشروطه. جامعة کاشان هم در این دوره، م

ای است که هر چیز نویی را با تردید جامعه

پذیرفتی لذا پذیرش نظام نگریست و سخت میمی

سختی صورت نوین با توجه به اعتقادات مردم به

گرفت. هرچند علمایی چون مالعبدالرسول مدنی، می

 دراین شهر، با نوشتن رساالتی کوشیدند تا مشروطه

را موافق اسالم نشان دهند اما ساختار فرهنگی و 

ای بر سر راه استقرار دینی جامعه، چالش عمده

مشروطه در کاشان بود. برای بررسی دو چالش 

ای به بررسی ساختار ریشه صورتبهنوشته باید پیش

اقتصادی و فرهنگی شهر کاشان پرداخت که در ادامة 

ینه پژوهش شود. در این زماین نوشتار ارائه می

اقتصاد مستقلی منتشر نشده است. سیف در کتاب 
های در باب تأثیر ورود پارچه ایران در قرن نوزدهم

خارجی بر کل اقتصاد ایران، مباحثی را مطرا کرده 

خصوص میزان این  که کلی است و اطالعات آن در

تأثیر  بر شهری مانند کاشان ناقص است. فلور نیز در 

، بیشتر به اجتماعی ایرانجستارهایی از تاریخ 

های تجار در مقابله با واردات کاالها و واکنش

گیری از عنصر مذهب  پرداخته است. حوزة بهره

بررسی فلور عمدتاً تهران و اصفهان است و گاهی به 

ضرورت و به صورت جزئی به شعبات شرکت 

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

در حیطة محلی و به صورت کمّی به این مطلب 

تواند پرداخته نشده، این پژوهش در این راستا می

 گام نخست باشد.
 

 استقرار مشروطه در کاشان اقتصادی یهاچالش .2

خارجی و اثرر نن روی نریا      یهاورود پارچه الف(

 کاشان

کااار آماادن آقااا   یاز زمااان سااقوو صاافویه تااا رو 

 یهاا که کشاور دساتخوش جنا     یمحمدخان قاجار

در اروپاااا تحاااوالت و   داخلااای متعاااددی باااود، 

که بعدها بر سرنوشات   صورت گرفت ییهاشرفتیپ

تأثیر گذاشت. اروپای قارن هیجادهم، انقاالب     ایران

این زماان در ایاران مقاارن    . کردیصنعتی را تجربه م

ایران بازار اروپاا   اواخر زندیه و اوایل قاجاریه بود که

داد و محصااوالت خاود را در بااازار  مای را از دسات  

 انواع مختلفی از پارچاه  و رساندیداخلی به فروش م

تنهاا بارای مصارف داخلای بافتاه       در سراسر ایاران، 

   (.43: 0730)فلور،  شدیم

قاجاار وارد  دورة اروپایی تقریباً از اوایل  یکاالها

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

از  .کاالهای اروپایی در ایران افازایش یافات   مصرف

 بر سار  یبهمنچون  ،کاالورود بی رویة  ق0311دهة 

ایران سرازیر شدی خصوصاً که ایران به سابب   صنایع

 یدرصااد عااوارا باارا 1کااه  یمعاهاادة ترکمان ااا

از  توانسات یاروپایی تعیین کارده باود، نما    یکاالها

جلوگیری به عمال آورد.   یاورود آنها با موانع تعرفه

 دلیال فقط بهاروپایی در ایران نه ةفروش رفتن پارچهب

قیماات ارزان آن بااود بلکااه کاسااته شاادن از کیفیاات 

ایرانی نیز، بازار را به رقیب واگذار نماوده   یهاپارچه

و صااحبان   دارانهیتعدادی از سارما  .ق0331بود. در 

کاشاان از شااه درخواسات کردناد تاا از       یهاکارگاه

صنایع آنان در مقابل کاالهای خارجی حمایات کناد   

ولی شاه به درخواست آنان توجهی نکارد. کاالهاای   

نساجی انگلستان زیان فراوانی به صنایع داخلی ایران 

کاشاان   یبافندگ یهاتعداد دستگاه کهیطوررساند به

هی، فشااادسااتگاه رسااید ) 111دسااتگاه بااه  1111از 

شااهر  اتتولیااد ( و707: 0737ی ساایف، 33: 0713

و  میزان قبل کااهش یافات   دهمکیکاشان به  یصنعت

ابریشام   پنباه و  باع  کاهش تولید محصاول این امر 

شاود کاه ساال باه     چگونه کسی ملتفت نمی»گشت. 

سال صنایع شرقی در آسیا رو باه کااهش گذاشاته و    

هاا  شود و چرا ایرانای محصول اروپائی جایگیرش می

هاا را بادین ظرافات    که پارچاه، تنزیاب هاا و زری   

های انگلیسی را بافند، از آنها دست کشیده، پارچهمی

 (.033: 0713)فالندن، « کنندزیور خود می

در اوایل قارن بیساتم کااهش تولیاد ابریشام در      

کاشان، انادکی باا وقفاه روبارو شاد و کمای تولیاد        

یاازی باود   افزایش تولید ناشی از ناین افزایش یافت. 

که در بازارهای اروپایی برای ابریشم خام باه وجاود   

آمده بود و بازرگانان مبادرت به صدور ابریشام خاام   

در حقیقت مراحال ابتادایی وابساتگی باه      نمودندیم

 خارج در حال رقم خوردن بود.

 ،ریا رکبیام خاان یگاذران میارزا تقا    یهاا کوشش

نتوانست تغییاری در وضاعیت صانعت نسااجی باه      

ربع قرن نوزدهم،  نیآورد. در کاشان در بازپسوجود 

و طااراا آن  دآورناادهیبااه نااام پد  یاشااال تااازه 

خان بافته شد. بافنادگان دیگار کاشاان نیاز     حسینقلی

از ناوع قادک و    یاتازه یاابریشمی ا پنبه  یهاپارچه

معروف باه عباای    یاخصوص پارچههکتانی بافتند. ب

زمساتانی باه کاار     یهاا کاه در جاماه   مشاهدی پشت

هاا،  رغام ایان کوشاش   ، تولید نمودندی اما بهرفتیم
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 (.41: 0730فلور، بافندگان توفیق چندانی نیافتند )

از کارهای سخت بافندگی، تهیه و ریسندگی ناخ  

درآماد را شاامل   پرزحمت اما کام  یاآن بود و مرحله

ریا  نیاز باه سابب     . صنف حالج و ابریشام شدیم

توسااط  یتااازگکااه بااه  اروپااایی یهاااورود نااخ

زیان دیدند.  ،صادرکنندگان ابریشم خام واردشده بود

آماده و  یهابافندگان پارچه میل داشتند که از این نخ

هااا در هااوای اسااتفاده نمایناادی امااا نااخ مااتیقارزان

باود و در کاویر    شاده هیا ته یمرطوب معتادل شامال  

 زیارا از ی شاد یمحض استفاده پاره مخشک کاشان به

و طاقاات  کردناادیتااار پارچااه اسااتفاده مااآن باارای 

عربافی و دساتگاه ش ا   یهاا وسیلة وزناه شدن بهکشیده

بافی را نداشت. نساجان برای رفاع  و مخمل یبافیزر

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

بود بدشاکل و فارم    یاتهیه کردند و نتیجة آن پارچه

لطمه وارد سااخت و  که بسیار به اعتبار پارچة کاشان 

فرنگی سوق  یهاکنندگان را به مصرف پارچهمصرف

 یهاا داد. جدول  یال میازان کااهش تعاداد کارگااه     

 :دهدیکاشان را نشان م یبافشمیو ابر یبافپارچه

 یبافپارچه یهاتعداد کارگاه -1جدول 

 کاشان یبافشم و ابر

 تار خ
 هایکارگاه

 یبافپارچه 

 های کارگاه

 یبافشم ابر

 0311 ا 0331

 ا 111 0333

 ا 311 0703

0773 311 333 

 ا 311-711 0773

 مختصر جغرافیای ؛اثر چارلز عیسوی ، رانیا اقتصادی خیتار برگرفته از:
ملی  و کتابخانة سازمان اسناد 129110212 مارةسندش ؛اثر سپهر، کاشان

فرهنگ  در اثر محمدرضا بن جعفر وصاف ،چراغانکتابچة خطی ؛ایران
 .12، ج نیزمرانیا

که سبب ورود بیشتر کاالهای فرنگای   از اقداماتی

درصااد عااوارا گمرکاای باار  1گردیااد، اختصاااص 

الوداد به انگلساتان باود و ایان    هاساس ماده دول کامل

صاانایع ساانتی ایااران را در مقاباال  بااارهکیااکااار بااه

صانعتی من ساتر و گالساکو قارارداد.      یهاا کارخانه

کاشاان باه وسایلة ناوز      یصنایع نسااج  رکودتکمیل 

مصاوب   بلژیکی انجام گرفتی نظر اجمالی به تعرفاه 

نوز را در ترقای تجاارت روسایه و     یدارجانب نوز،

یکای   . ندکیجلوگیری از رشد صنایع داخلی ثابت م

عربافی و معادوم شادن ش ا   ساالران قاجاری، از دیوان

 کاشان، اصفهان، یزد، کرمان، خراساان و  یهاینساج

توساط  تعرفاة گمرکای   برقاراری  از اثرات  را بوشهر

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

و فقاط  هنگفات   ةخارجی با پشتوانة سارمای  یکاالها

وارد بازار ایران  یراحتبهگمرکی  درصد عوارا 1با 

 کااه اگاار یااک بازرگااان اصاافهانیدرحااالی یشاادیماا

محدودة مرزهاای  جنسی را وارد کند، در  خواستیم

ایران بین انزلی و اصفهان شش بار در رشت، قزوین، 

 یتهران، قم، کاشان و اصفهان از او عوارا راهادار 

مستقیم )قپانداری  یهااتیو این غیر از مال گرفتندیم

 توانساتند ینما  یو غیره( بودی لاذا تجاار ایرانای حتا    

اجناس اروپایی را خود وارد کنناد و فقاط فروشانده    

اجناس در داخل شهرها بودناد و در داخال    خرد این

که جلوی این کار را بگیرد وجاود   یاکشور هم اراده

نداشاات. مقامااات حکااومتی نیااز بااه اسااتفاده از     

مند شاده بودناد و درکای از    عالقه یفرنگ یهاپارچه
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، یکاشان یخان صبامسائل اقتصادی نداشتند. فتحعلی

: از کاه  کناد یشاه، نقل ما دربار فتحعلی یالشعراملک

باافی  شاه خواستم که به شغل قبلی خود یعنی قماش

توشِاعر  »پادشاه نگذاشت و گفت:  .در کاشان بپردازم

موریاه،  « )بافناد یرا فرنگیاان ما   ]پارچه [ش عر ،بباف

0771 :73.) 

اقدامات مقطعی و ناقص بع،ی شاهان قاجار نیز 

به وجود نیاورد و  هاکارگاهتغییری در وضعیت 

فندگی به نوبة خود بر سایر اصناف سقوو صنعت با

وابسته نظیر رنگرزان، حالجان و کارگران بخش تمیز 

گفت این  توانیگذاشت و ممیها تأثیر کردن پارچه

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

043.) 

 یبافپارچه یجاجا گز یی نیعت فرش بهب( 

برخاوردار  فرش کاشان همواره از اعتبااری طاوالنی   

هاای ابریشام کاشاان را در    از فارش  ییهانمونه .بود

 قاالی مشاهده کارد مانناد    توانیم یخارج یهاموزه

 .3قالی اردبیل و 0یچلس

 یبااافیقااال یهاااقاجااار کارگاااهدورة در اوایاال 

هاای  محدودی در شهر کاشان وجود داشت که فرش

                                                                      
های ایران و جهان در بافتهمعتبرترین دست قالی چلسی یکی از .0

تار و پود فرش  شود.ویکتوریا و آْلبرت لندن نگهداری می ةموز

 731در  131پرز آن پشمی و ابعاد آن  است و چلسی از ابریشم

. این قالی باف استهای آن از نوع متقارن فارسیگره .متر استسانتی

دلیل آنکه فرش به اند. اینشدهو قالی اردبیل هر دو در کاشان بافته 

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

 شده است.مشهور 

ویکتوریا  ةکه در موز است اردبیل قالیترین قالی جهان، معروف .3

این قالی اثر استاد مقصود شود. و آلبرت در شهر لندن نگهداری می

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

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

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

 یصاورت سفارشا  ابریشمی برای مشاتریان خاود باه   

خارجی و رکود صانایع   یهاا ورود پارچه. ببافتندیم

بافندگی، صنف بافنده به دنبال کاار دیگاری باود تاا     

زنااادگی خاااود را اداره نمایاااد. از طااارف دیگااار  

واردکنندگان کاالهای خارجی به کاشان باه دنباال آن   

بودند تا پول حاصل از فاروش محصاوالت خاود را    

کنند تا تجارت آنان دوطرفاه   یداریکاال از کاشان خر

باشد، لذا سردرگمی بافندگان پارچه و تشویق تجاار  

توجاه قارار گیارد.     باع  شد صانعت فارش ماورد   

ها به صورت یک صانعت  که از حملة افغان بافیقالی

کشاانده   یهاای شاهر  به کارگاه روستائی درآمده بود

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

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

الزم را برای خریاد ماواد    ةکه سرمای آنجا نمود اما از

 ارزان ةمرغوب نداشات، باه خریاد ماواد اولیا      ةاولی

 دست زد. متیق

صنف رنگرز که تاازه از تجاار، طارز اساتفاده از     

ها فراگرفته بود، پارچه یجوهر آنیلین را برای رنگرز

به رن  کردن خامة قالی با جوهر آنیلین پرداخات و  

تر بود و بافندة فرش هام از آن  تر و ارزانچون آسان

پاایین   تیا فیسارعت تولیاد فارش باک   راضی بود، به

بود و هام   دکنندهیگسترش یافتی زیرا هم به نفع تول

به نفع صادرکننده. شهرت فارش کاشاان هام باعا      

. تااجری هام   دیگردیم هایاز طرف خارج خرید آن

هاا،  در کنار پارچه کردیکه فرش را از کاشان صادر م

. مدتی این روند ادامه داشات  نمودیجوهر نیز وارد م

دولت به مصرف جوهر در فارش پای بارد.     کهنیتا ا

نماود اماا در    ممنوعجوهری را  یهایابتدا صدور قال

درصاد   7 ق، صادرات آنهاا باا پرداخات    0771سال 

درصد افازایش یافات،    3که بعد به  عوارا گمرکی

 هاا یرانا یی زیارا تنهاا ا  (00: 0737نراقی، آزاد نمودی )
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جملاه   و از هاا یاین کار نبودند، بلکه خارج یمتصد

م  0413شاارکت تولیااد قااالی شاارق کااه در سااال    

 یهااای جااوهربااود بااه خریااد فاارش شااده یتأساا

محادودی  . بارها از سوی دولت اقدامات پرداختیم

برای توقف استفاده از جوهر در رنا  کاردن خاماة    

روزناماة  ی 331111331ساکما، قالی صورت گرفت. )

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

و صادرکننده ماانع از   دکنندهیتول ی(ی اما نفع آن7ص 

. برای اولین بار فارش  دیگردیتأثیر اقدامات دولت م

صادراتی ایران جایی برای خاود بااز    یهانیز در رقم

 گوناه نیا سرعت به صاادرات ا کرد و کمپانی شرق به

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

 .شودیرشد صادرات فرش مشاهده م زیرجدول 
 

 های مختلفا ران در سال رشد نادرات فرش (2 جدول

 سال        

 محصول
1581 1581 1551 

1111

1111 

 حریر و 

محصوالت 

 آن

 1 01 ا 71

 یهاپارچه

 پشمی  

 و کتانی

37 33 0 0 

 33 3 3 0 پنبه خام

 03 3 ا ا فرش

 .010فلور، ص  خذ: أم

رشااد صااادرات فاارش در ایاان دوره سیاساات   

هااای بااافی بااا کارگاااههااای قااالیجااایگزینی کارگاااه

دهااد. هم نااین افاازایش بااافی را نشااان ماایپارچااه

فروشای  دهندة خامصادرات پنبه خام در جدول نشان

جای کاالی تولیدشاده اسات کاه هار دو ایان      پنبه به

 بود. مشاهدهقابلموارد در شهر کاشان  

ارهای زیادی در سراسر ایران به بافت فراد و خانوا

در  یزمان کوتاهفرش روی آوردند و در مدت

احداث  یباففرش یهابسیاری از نقاو ایران، کارگاه

که از تجار  انیکارفرما یشد که در آن کارگران برا

تعداد  ری. جدول زبافتندیصادرکننده بودند، فرش م

که  هددیم. نشان م0403کارگران ایران را در سال 

 .اندشدهیباالترین میزان کارگران را شامل م بافانیقال

 1111ر سال دتعداد کارگران ا ران  -1جدول 

 نوع نیعت تعداد کارگران نیعت

 صنعت نفت

 )ایران و انگلی ( 

 صنایع جدید 3111

 التیش

 )روسیه( 

 صنایع جدید 7111

 صنایع جدید 0311 هاکارخانه

 صنایع جدید 311 معدن

 بخش خدمات 1111 مستخدمان

 باربران 

 و کارگران بندر

 بخش خدمات 3111

 آهنراه

 یسازو راه 

 بخش خدمات 7711

 بخش خدمات 711 چاپ

 کارگران

 صنعت برق 

 بخش خدمات 011

 یدستعیصنا 31111 بافیقالی

 یدستعیصنا 31111 بافندگی

 یدستعیصنا 31111 فلزکاری

 یدستعیصنا 7411 مصنوعات چرم

 سایر

 یدستعیصنا 

 یدستعیصنا 01111تا  01111

  033311تا  033311 جمع کل

 

بافان در این دوره در کاشان هم افزایش تعداد قالی

های شود که این افراد به تولید قالیمشاهده می

پرداختند که فقط نامی از قیمت و مصرفی میارزان

شهرت فرش کاشان دورة صفوی را با خود داشت و 
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بررسی طرا، رن ، بافت و کیفیت مواد اولیة آن، 

 دهد.افت چشمگیری را نشان می

 ابر شم و پیبه یجابه اک تولید ترج. 

بافنادگی   یجاا باه  یبااف با جایگزینی صانعت فارش  

ای هم اون ابریشام و   پارچه نیاز برای مواد اولیه ه

ی زیرا تجار صاادرکننده باه   شتش گذاکاهپنبه رو به 

جای ماواد خاام، پای    ارزش افزودة صادرات فرش به

برده بودند و در عوا ورود کاالهای خارجی فرش 

. در بافت فرش نیاز بیشاتر کارک و    نمودندیر مصاد

که از جاهای دیگار وارد کاشاان    شدیپشم استفاده م

باود، لاذا کشااورزان     یپرورو محصول دام دیگردیم

تولیدکننده پنباه و ابریشام باا کااهش میازان تقاضاا       

حاال کشاااورزان باارای تااأمین رو گردیدنااد. راهروبااه

صانعتی،  کشت اقالم کشااورزی   یجازندگی خود به

صورت محدود ها قبل بهتولید تریاک بود که از مدت

 .گرفتیدر منطقة کاشان صورت م

کشت خشخاش و تولیاد تریااک تحات ضاابطة     

ادارة تحدید تریاک قرار داشت و از ساوی ایان اداره   

ی زیرا ساود تریااک باه جیاب     دشیکنترل و تشویق م

کاشاان   اکیا و ادارة تحدید تر گشتیاداره سرازیر م

اله از بابت باندرول کردن تریاک مقداری مالیات هرس

. ضمناً تجار پولی را که از بابت پرداختیبه دولت م

به خرید اراضی نیز  ،آوردندیصدور فرش به دست م

مقادار زیاادی از    کاه یطاور ، باه دادناد یاختصاص م

مرغوب روستاها به دست بازرگانان شهری  یهانیزم

افتاد و باه وسایلة مباشاران آناان و یاا زارعاان اداره       

کاه   کوهساتانی  نواحی یهانیخصوص زمهب یشدیم

. برخای از  شاد یاختصااص داده ما   اکیا به کشت تر

بعاد از مارا اربااب توساط زارع تصااحب       هانیزم

تا دورة مشاروطه   یحت هانیاین زم تیمالک دیگردیم

 (.733-733: 0731لمبتون، ه ثبت نرسیده بود )ب

کاشاان از ادارات فعاال شاهر     اکیادارة تحدید تر

و تریاااک  داشااتبااا بزرگااان شااهر ارتباااو  بااود و 

مخصااوص باناادرول شااده را رایگااان باارای آنااان   

 .فرستادیم

نظار نشاان    نظری به تاریخ کاشان در مقطع مورد

 که وجود تریااک باعا  معتااد شادن گاروه      دهدیم

کثیااری از افااراد گردیااد. کمتاار حاااکمی بااه کاشااان 

خاان پسار   که معتاد برنگردد. ماشاءاهلل شدیفرستاده م

حسین نیز از افاراد معتااد باه تریااک باود. ماال       نایب

 کلمات انجمان رسالة  یجایعبدالرسول مدنی در جا

گفاتم  » :دیا گویدر مورد م،ارات تریااک ساخن ما    

ماذمت   یشعوری صریح عقل است که هر  زیچکی

و آن کشیدن وافوری اسات   کندیآن را بدون تأمل م

که قاطع نسل بلکه انسانیت انسان اسات. شاخص را   

از کسااب و صاانعت و عبااادت و  کناادیپریشااان ماا

شااجاعت و غیاارت و قااوت و صااورت و ساایرت و 

. تمام عالماات  شودی. فقیر و کثیف ماندازدیاعتبار م

ناان نداشاته   . اگر زن و ب اة او  رودیانسانیت از او م

مادنی،  ) «کنناد دربناد نیسات    یباشند بلکه اگر خراب

   (33تا: نسخة خطی، بی

حکام معتاد کاشان گاه بر سر تأمین تریااک خاود   

، . )ساکماپرداختندیتحدید تریاک به مجادله م ةبا ادار

331113033.) 

کشاورز و تاجر سودجو برای سود بیشتر حتی از 

ماندنشان بود نیز که آخرالدواء برای باقی  اکیتر

کاشان را  یهانگذشتند و تریاک مرغوب کوهستان

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 

 .دهدیتریاک ایران را نشان م
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 میزان تولید تر اک ا ران -1 جدول

 روپیهبها به  نیدوق سال

3-0130 131 743111 

3-0133 3131 3707111 

0110-0111 3311 1311111 

0141-0114 1041 3411111 

 .112کرزن، ص مأخذ: 

د انجمنی در تهاران  شازدیاد تعداد معتادان باع  

برای مبارزه با تریاک و مصرف الکل به وجاود آیاد.   

مباح  ایان انجمان را    کاشانی فخرالواعظین خاوری

 کتاب محمودو به نام پسرش محمود،  به نظم درآورد

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

 :دهدیتریاک را نشان م

  رانیا نه عشر نفوس خلق ا

 و رماال   یو دعانو ریگجن

 بازی گر و مارگیر و قااری 

 مااداا و سااخنور و قلناادر  

  بااز و مقلد و رسن نیبکف

 چوبک زن و راهدار و فراش

 اجااازا و متابعاااان دیاااوان

 دالل و وکیل و شیخ ارشاد

 رسم معمولیک عشر دگر به

 با زحمت و رنج و کندن جان

 و دلگیار  زارفقیر و  مشتکی

        که رسید دور تریاک اکنون

 گردانیاز کسب شدند رو

 سرا و نقالو سخن شیدرو

 باز و تااری زن و حقهتنبک

 شااااعر و ثنااااگرخنیااااگر و 

 رقاص و حریف و صاحب ساز

 قااواد و قمارباااز و قااالش 

 ارباب مناصب و هم اعیاان 

 خوار و صایاد شرطی و وظیفه

 با صنعت و زرع گشته مشاغول 

 نان یکینیا بخشید به آن ونه

 ناان سایر   سازند تمام را ز

 حساب خلق شد پاک بارهکی

 (.33-31: 0713)نراقی، 

 

 کوشش برای مقابله با کاالهای فرنگی د.

که برای مقابلاه باا کاالهاای خاارجی در      از اقداماتی

اسالمیه باود.   یهاکشور انجام گرفت، تشکیل شرکت

باا   ،به وسایلة جمعای از تجاار سانتی     ،هااین شرکت

از  یاکمک معنوی روحانیات تشاکیل یافات. شاعبه    

تأسی  شاد و شاروع باه     در کاشان، هشرکت اسالمی

 یهاموسوم به اسالمی نمود. پارچه ییهاولید پارچهت

اسااتفاده متاادینین و روحااانیون قاارار  مااورد اسااالمی

گرفت. حتی روحانیون فتاوایی مبنی بر حارام باودن   

اساالمی   یهاکاالهای فرنگی و لزوم استفاده از پارچه

در جریاان جنا  جهاانی اول،     ویژههدند. بکرصادر 

ساتفاده از اجنااس   کاشان حکام باه تحاریم ا    یعلما

 روس دادند:  

روس را بای نحو کاان   ةالتجارالیوم استعمال مال»

حرام و در حکم محاربه با اماام زماان علیاه و علای     

 «کاشاان  یعماوم علماا   یآبائه التحیه و الثنااء بدانناد  

   (.7/341: 0733)شریف کاشانی، 

اساالمی را خادمت باه     یهاا علما خریاد پارچاه  

و  دانساتند یما  یوشریعت محمادی و طریقات علا   

خاود جشانی بارای تشاکیل      ةنصراهلل مجتهد در خان

شرکت اسالمیه در کاشان ترتیاب داد و ماردم را باه    

 یاسااالمی از فروشااگاه واقااع در ساارا ةخریااد امتعاا

 و 013: 0734نجفاای، تشااویق کاارد ) هااایبروجاارد

خااارجی و  یهاااامااا گسااتردگی ورود پارچااه(ی 013

شارکت اساالمیه در   قیمت ارزان آن، مانع از موفقیت 

 د.شکاشان 

خاارجی و   یهاا ها با ورود پارچهبافندگان پارچه

 کیاز همه زیان دیدند.  شی، بداخلیکسادی صنعت 

روزی  ،ق 0700در سااال  ،کااارگر خااوب شااعرباف

این مزد  (.73: 0711وصاف، ) گرفتیقران مزد منیم

قران برای مردان و نایم تاا    7تا  1/0مقارن مشروطه، 

کودکاان باود    ییک قران برای زنان و نیم قاران بارا  

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

هاای  صورت کارگر در کارگاهدستگاهی نداشتند و به
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کااه از خااود  . شااعربافانیکردناادیدیگااران کااار ماا 

 از باافتن یاک طاقاه پارچاه     دستگاهی داشاتند، بعاد  

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

 دیخرییهودی، پارچه را از آنان م داریی خرآوردندیم

قاران   3به نام بیجک باه ارزش   یاو در عوا حواله

. مشکل تبدیل بیجک به پول نقد نیاز از  دادیا مهنه آب

 بافان باود و هماواره مجباور بودناد    مشکالت پارچه

کنند تا  یداریمقداری طناب یا لوازم غیرضروری خر

از این طریق هم مقداری  ،بتوانند بیجک را نقد نمایند

 یسااتی. کااارگر بارفااتیاز پااول آنااان بااه هاادر ماا 

. قیمات  گذراناد یقران ما  1/0 یروز را با اشیزندگ

و گوشت یک من  ،قران 3سن  شاه  آرد جو یک منِ

مشاروطه   ةدر دور کاشاان دینار بود. اکثر مردم  3111

کاه   خوردناد یم اصطالا پختنیبه یها غذافقط شب

باود و   ینا یزمبیهم ترکیبی از لوبیا و گوشت و سآن

ایان   یکردناد یما  یروز را با غذای حاضری سپر ةبقی

حالت مخصوص زمانی بود که پارچه خریدار داشت 

 یزنادگ  توانستیو غله هم فراوان بود و شعرباف م

 .داشته باشد یریبخورونم

و  آماادیاکثاار غلااه کاشااان از خااارج کاشااان ماا 

کشاورزان کاشانی به کشات محصاوالت کشااورزی    

، پرداختناد یو توت م اکیصنعتی مثل تنباکو، پنبه، تر

غلاه باه    ی،که در اثر ناامن آمدیپیش م اریبسبنابراین 

در اوایال  » .کارد یو قحطای باروز ما    دیرسیشهر نم

 نرخ نان و سایر ارزاق ترقی ،قلت غله ةواسطهب ،سال

کرده و اهالی چند صباحی دچار تنگی و شادت   کلی

 االولعیاارب 1 )روزنامااة ایااران ساالطانی، «…بودنااد 

قیمت غله را در تماام نقااو    زیر جدول (.3، ق0730

. در ایان  دهاد ینشاان ما  ، 0701 شعبان 31در  ،ایران

جدول قیمت جو و گندم در کاشان از همه شاهرهای  

 باالتر است.ایران 

 1115 شعبان، 28قیمت غله در ا ران در  -8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ق. 0902شعبان  10 خی، تار221ایران، نمره  ةوزنامرمأخذ: 

رزاق عمومی در کاشان از ثبات برخوردار ا قیمت

 01تومان تاا خارواری    1/7نبود و گندم از خرواری 

 بح  در نوسان بود. تومان در مقطع مورد

 قیمت ارزاق عمومی در کاشان -6جدول 

 گیدم  تار خ

 (خرواری)

 جو

 (خرواری)

 نان 

) ک 

من 

 شاه(

 گوشت 

) ک 

من 

 شاه(

 برنج 

) ک 

من 

 شاه(

 االول یرب

1255 

0731 

 تومان

 7011 - تومان 03

 نارید

7011 

 نارید

قعده ذی

1111 

 111/3 تومان 731

 اریند

- - - 

نفر 

1111 

- - 111 

 نارید

- - 

قعده ذی

1111 

- - 411 

 نارید

- - 

نفر 

1118 

 3111 - تومان 3 تومان 1

 نارید

- 

 گیدم شهر

 )خرواری(

 جو

 تومان 3 تومان 1 بروجرد

 3 4 همدان

 3 3 زنجان

 1 3 کردستان

 3 3 خوی

 7 1 سرخس

 1 1 کرمان

 4 1111/00 کاشان

 1 1111/3 شاهرود

 1111/3 00 سمیان

 3 1 انفهان

 3 3 قوچان

 111/3 01  زد
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نفر 

1116 

- - 111 

 نارید

3111 

 نارید

- 

جمادی 

االخر 

1116 

 411 تومان 01 تومان 01

 نارید

- - 

رجب 

1116 

03-01 

 تومان

 - نایاب - 03

االول ربی 

1111 

111/03 4111 

 نارید

111 

 نارید

3111 

 نارید

- 

نفر 

1115 

- - 0311 

 نارید

01311 

 نارید

- 

رمضان 

1115 

 - - - تومان 1/3 تومان 01

قعده ذی

1115 

 711/1 تومان 03

 تومان

- - - 

نفر 

1111 

- - 0111 

 نارید

- - 

االول ربی 

1111 

-1111/4 1111/3 311 

 نارید

3111 

 نارید

3311 

 نارید

شعبان 

1111 

 - - - تومان 3 تومان 4

نفر 

1121 

 3111 نایاب نایاب

 نارید

- - 

 االول یرب

1121 

  0311 

 نارید

 - 

، 291، 221، 292، 221، 221، 01 هههایروزنامههه ایههران، شههماره مآخااذ: 

: 0912؛ سههههههپهر،  222، 221، 0110، 211، 221، 200، 221، 212، 210

 .901ص 

 

به خاطر وضعیت باد اقتصاادی، افاراد زیاادی از     

دیگر مهاجرت کردند. باروز قحطای    یجاهاکاشان به

. گذاشات یما اثر جمعیت شهر بر و امراا دیگر هم 

 یهاا یاز کثرت کسالت و عادم اشاتغال و نااهموار   »

واساطة  هکه هر یاک با   ،عارضه بر اهالی این مملکت

 ،نارسایی و پریشانی و موافقت ننمودن خرج با دخل

اطاراف و اکنااف   ه با  ،هر وسیله که باشاد ه خود را ب

 4، 1 ، سثریاااا)روزناماااة «ساااازندیپراکناااده مااا

 (.4ق، ص 0730 یالثانیجماد

شاده تقریبااً دوساوم ماردم     آمار ارائاه با توجه به 

 وخام چیکاشان قاادر نبودناد زنادگی خاود را در پا     

اداره نمایناد و هارروز    هایها و ناامن، جن هایقحط

 .  شدیوضعیت اقتصادی آنان بدتر م

 تاوان یدیگر علت خرابی وضعیت اقتصادی را ما 

یکای از  تقلب اهالی در محصاوالت خاود دانسات.    

در مورد نساجان قریة بیادگل  ر نویسندگان دورة قاجا

علات دیگار بارای    : »سدینویم (کاشان یلومتریک 3)

سات کاه طبیعات مذموماه و خاوی      ا این ،خرابی آن

 این هیقر نیاهالی حرف ا ة میمه و سلیقة غیرمستقیم

ست که اگر جنسی از ایشان، روناق و رواجای پیادا    ا

تادریج از  هکم و با کم ،رسدیفروش مه نمود و زود ب

و از عاارا و طااولش  کاهناادیپااودش ماا چلااه و

 ،طمع ارزانی و کاستن قیمته ب ،و تجار نیز دزدندیم

هار  ه آن جان  با   تر جهه هب …خرندیاز ایشان م

 گرباار ید ،کجا که حمل شد و یکباار مشاتری خریاد   

 «شاود یمنساوخ ما   ،و این پارچاة منساوج   خردینم

تقلب فقط مخاتص ایان قریاه     (.73: 0711)وصاف، 

حتی در پنبه خام  کاشان رواج داشتی مةنبود و در ه

و حکوماات باارای  کردناادیصااادراتی نیااز تقلااب ماا

هااا، مهاار و عالماات  عاادل پنبااه  یجلااوگیری، رو

، تلخیص از صفحات 7، ش ثریا)روزنامة  گذاشتیم

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

هاار چااه باار تقلبااات اهااالی و واردات   .کاارده بااود

، از ساطح  شدیخارجی به کاشان افزوده م یهاپارچه

خصوص کارگران صنایع بافنادگی و  هب ،زندگی مردم

حالجی و رنگرزی و کشاورزان تولیدکننده ابریشم و 

بسایاری از اهاالی    کاه یطوری بهدیگردیپنبه کاسته م

و بارنج را   کباری یامصرف گوشت روزانه را به هفته

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

وصااف،  ) «اهالی آن ناان جاو و ماسات گااو اسات     
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تا دو قاران کال درآماد خاود را      کیآنها (. 1: 0711

و تنباااکو  جاااتیفی، صاااتیاانااان، لبن ةصاارف تهیاا

 .نمودندیم

زندگی خاود   توانستندینم ییهانظر به آنکه گروه

 یفقار زنادگ   رخطیا اصاطالا ز را تأمین نمایند و باه 

برای آنهاا نماناده باود جاز آنکاه       یا، چارهکردندیم

به یاغیان بپیوندند تا بتوانند گاذران   یعنوان تفنگ به

برخی از آنان به دستة راهزنان نایب  پ  یعمر نمایند

ملای   ةجنبا  ،طغیان محلیبه حسین کاشی پیوستند و 

دادناااد. بافنااادگان و فرزنااادان بافنااادگان عباااای  

باه طغیاان نایاب     هم به دلیل بیکااری مشهدی، شتپ

 ها کشور را با مشکل مواجه کردند.پیوستند و مدت

طاور مشاروا بادان    که به این وضعیت اقتصادی

در  چالشای عنوان د، در دوران مشروطه بهشپرداخته 

. هار حرکتای از   گرفتیخواهان قرار مبرابر مشروطه

دی خواهان به خااطر وضاعیت اقتصاا   سوی مشروطه

. خیال کاارگران بیکاار و    دیا گردیما  ینابسامان خنث

آلات دسات مخالفاان     توانساتند یکاه ما   ،بیکاار نیمه

مشاروطیت در  ی هاا مشروطه قرار گیرناد، از چاالش  

معیشت ماردم در ساطح    .یدآیم حساباین دوران به

ینی قرار داشت و فقط اقلیتی از تجار و اشراف در یپا

 شانیو حتی محل زندگ بردندیبه سر م بهتریوضع 

میراحمد و حوالی سلطان ةاز افراد فقیر جدا بود. محل

محل زندگی اکثر  ،خیابان فاضل نراقی و علوی فعلی

مشهد محل زندگی فقرا محسوب اعیان و محلة پشت

. این جدایی بر وخامات اوضااع افازودی زیارا     شدیم

هار   ی،جمعا صاورت دساته  باه  ،فقرا در محال خاود  

طاور کاه در   هماان  یانجام دهناد  ستندتوانیم یحرکت

مشاهد انجاام   پشات  ةدر محلا  حسینپشت سر نایب

زعم آناان باه نفاع    دادند و در مقابل مشروطیت که به

 توانسات یکه نم نمودند. فردی بزرگان بود، مقاومت

 دانسات نمای ند، کاش را سیر شکم خود و زن و ب ه

دارانه یا مغرضاانه از  مشروطه چیست و هرچه جانب

ی خصوصاً آنکه فتریپذیشد، ممیروطه بدو گفته مش

در کاشان زبان گویای هر دو گروه نیز روحانیت بود 

و افراد فقیار ماذهبی باه حارف روحانیات اهمیات       

 ،آماد یبه وجود ما  ییهایریدرگطی . دادندیم یادیز

. ناه  کشتیدیگری را م ینواینفر فقیر، ب کیبسا چه

مشروطه چیست و نه مقتول و هر دو  دانستیقاتل م

هم به نام دفاع از اسالم و احیاناً اجار اخاروی بادین    

 یکار دست یازیده بودناد. وضاعیت وخایم اقتصااد    

بارای باه    یاد عدهشنظر باع   کاشان در مقطع مورد

ناان خاود را ملاب  باه لبااس       یادست آوردن لقمه

 آنهاا باه ناام   (. 37-30تاا:  مدنی، بای نند )کروحانیت 

 یو بع،ا  زدندمیروحانیت به کارهای خالف دست 

روحانیااات در ایااان دوره باااا    یهاااایریااادرگ

خواهااان، از سااوی ایاان گااروه صااورت   مشااروطه

 یاحتی بع،اً بر سر تادری  در مدرساه  و  گرفتیم

هاا را  ناماه وقف یو حت پرداختندیهم به جنجال م با

 ضمیمة مقاله(.  0)سند شمارة گرفتندینادیده م

 

 ی فرهیگی مشروطیت در کاشانهاچالش. 1

نظاامی حااکم شاد باه ناام       ،در شهری با این ویژگی

مشااروطه کااه باارای اکثریاات افااراد، ناشااناس بااودی  

معرفای  نظام مشروطه از زباان روحاانیون    کهیهنگام

باادان اعتماااد کردنااد و آن را جزئاای از  ی، برخااشااد

بادان  نیاز هم ناان    یاشعائر دین شمردندی اماا عاده  

بودند. این افراد حول محور روحانیون مخالف بدبین 

مشروطه مخالف تدین »مشروطه جمع شدند و شعار 

از  یاعاده  ،را مطرا کردند. با طرا این شابهه « است

وبی غیر از نظام دینی را چطرفداران مشروطه که چار

بارای خاود تصاور کنناد، از مشاروطه       توانستندینم
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نادگی و  دست کشیدندی زیرا تدین جزئای از روا، ز 

حتای مشاروطه    زیا چچیهمة شخصیت آنان بود و ها 

جای آن را پر کند. با بلناد شادن نادای     توانستینم

مخالفاااات مشااااروطه بااااا اسااااالم و ساااارکوبی 

از مخالفان مشروطه و ماردم   یاخواهان، عدهمشروطه

آنکاه   وجاود  خواهان پرداختند و بابه تکفیر مشروطه

ف و ماال  شاری  اهللبیا مال حب دو مجتهد بزرا شهر،

دادند و آن  یخواهرأی به مشروطه ،عبدالرسول مدنی

را اعتالء کلمة اسالم دانستند، این شبهه برطرف نشد 

 ماردم برای رسیدن به مقاصد خود از جهل  یاو عده

ها را گسترش دادناد.  و دامنة این بح  کردنداستفاده 

جانب مشروطه گرایش پیدا نیز هر ک  را که بهمردم 

 .ستندینگریایمان مدید فردی سست، به کردیم

اهلل شاریف و  در این دوره  در کاشاان مالحبیاب  

مالعبدالرساااول مااادنی در جهااات انطبااااق دادن   

 هایی انجام دادندمشروطیت با اسالم کوشش

از طرفاااداران بنیاااادی مشاااروطه  اهللبیااامالحب

مشروطه را اعاتالی کلماة    ییو برپا شدیمحسوب م

 .دانستیاسالم م

در  ،جلسات آزادیخواهان و بزرگان شاهر در وی 

و هماواره   کارد یانجمن والیتای کاشاان، شارکت ما    

. در دورة اساتبداد  نماود یانجمن را تشویق به کار ما 

اهلل داغ مشاروطه، از ماال حبیاب    یهاا صغیر و بح 

آیا جائز است تقلیاد مجتهادی کاه انکاار     »سؤال شد 

متعصاب   ایا مشروطیت مشروعة صحیح را،  دینمایم

-13صاص  : پاورقی 0731)مدنی، «د در استبداد؟باش

جائز نیست تقلیاد اوی زیارا کاه    »وی پاسخ داد:  (.11

مراد از مشروطیت نه آن است که عوام کاالنعام گمان 

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

اعالء کلمة اسالم و تارویج احکاام شاریعت پیغمبار     

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

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

و برطرف کردن ظلم و تعدی حکام است، پا  اگار   

مجتهدی انکار چنین مشروطه را نمایاد و راضای باه    

ظلم و فساد و اختالل نظم و انتظام بالد باشاد تقلیاد   

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

 نیا و از ا هو از مشروطیت دفاع نمود وشتهن انصافیه،

به خاطر کهولت سان نتوانساته خاود باه نوشاتن       که

در این زمینه بپردازد، تأسف خاورده اسات.    یارساله

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

الواعظین ماتخلص  مشروطیة میرزا محمد حسن کمال

اع از به پروین نوشته است. پروین این شعر را در دفا 

 (.11: 0731مدنی، ) مشروطیت سروده بود.

مالعبدالرسااول ماادنی یکاای دیگاار از روحااانیون 

اندیش کاشانی است که کوشش کرده تاا نظاام   روشن

وی باه خااطر   مشروطه را موافق اسالم نشاان دهاد.   

موقعیت علمی و خانوادگی کاه داشات، باه ریاسات     

 ةانجمن والیتی کاشان، منصوب شد و ریاست محکم

. دسات آورد باه کاشان را نیز  ةه از محاکم عدلیصلحی

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

 .(3ق، ص  0731

مالعبدالرسااول، رسااالة انصااافیه را در انطباااق    

مشروطه باا اساالم نوشات. ایان رسااله باه توصایة        

. در مطبعااة ق 0731مالحبیااب اهلل شااریف در صاافر 

تواناد روی جاو   ثریا در کاشان چاپ سنگی شد تاا ب 

بگاذارد. مادنی در رسااله     ریتأثضد مشروطگی شهر 

انصافیه در توضیح معنای لفظ مشروطه که برخای را  

گاوئیم  ایناک مای  »: سدینویمبه وحشت انداخته بود 

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

مشااروطه اساات، چااون هنااوز معنااای مشااروطه را   

کنیم. مشروو باودن  یایم، بدون تحقیق منع منفهمیده

چیزی یعنی بسته است وجود آن باه وجاود ایان، و    



 10 ی اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان      هاچالشادات بیدگلی: تحلیل ود سحمسید م

 

 

گویند مشروطه است ناه چیاز دیگار را،    دولت را می

دولت یا مطلقه اسات و آن دولتای اسات کاه      چراکه

و  ساؤال صاحبان منصب آن هر چه بکنند کسی حق 

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

صاحبان منصب آن ملتزم باشند باه اطاعات قاانون و    

 (.34-31: 0731)مدنی،  «نشر عدل...

مدنی در خصوص شکستن جو ضد مشاروطه در  

خاوبی معرفای و   کند که مشروطه بهکاشان توصیه می

خوبی مصادیق درستی برای مردم بیان شود تا مردم به

دینای  و آن را معاادل بای   بفهمناد مشروطه را معنای 

هر ک  قلم و کاغذی به دست گرفت نبایاد  »ندانند. 

شاود از روی  بساا مای  نوی  شاود، چاه  روزنامه فوراً

علمای و خاالف حکمات، مصاداقی بارای لفاظ       بی

کنااد کااه مااردم از آن گریاازان مشااروطه تعیااین ماای

اناد مشاروطه   شوند، چنانکه در  هن بع،ی کارده می

یعنای خودسار، شاریر،     خاواه مشروطهدینی، بییعنی 

 (.033: 0731)مدنی،  «اعتنا به دین...فحاش، بی

خاود   ةوی چند سال قبل از مشاروطیت در خانا  

و تعادادی از دوساتان خاود     دادیانجمنی تشکیل ما 

ازجملاااه فخرالاااواعظین و چناااد نفااار دیگااار از   

و در مااورد مسااائل  کااردیآزادیخواهااان را جمااع ماا

و از مشکالت مساائل   پرداختندیح  مگوناگون به ب

ماذهبی و مملکتای    ةزندگی تا مسائل پی یاد  ةروزمر

. چناد نفار   گرفتیقرار م یدر این انجمن موردبررس

مشااروطیت بااه   ةاز اع،ااای ایاان انجماان در دور  

 .ع،ویت انجمن والیتی کاشان انتخاب شدند

کلمررات ی نیزبااه نااام امااال عبدالرسااول، رساااله

انجمن به فارسی نگاشته اسات  در مباح  این انجمن

 :که حاوی سلسله مباح  تاریخی ارزشمندی است

کلمات انجمان مجماوع چنادین کلماه )سلساله      

مباح ( است که هر یک با اتفاق یا صحبت خاصای  

فاردی   رهنگامی. مثالً کلمة اول با آمدن دشودیآغاز م

. مااال شااودیبااه در خانااه مااال عبدالرسااول آغاااز ماا

به خاطر لو نرفتن اع،ای انجمان  عبدالرسول احتماالً 

انجمن را تحت  یو از ترس اشرار و مرتجعین، اع،ا

عناوین ناقصان و کامالن انجمن و ف،اول و عاارف   

 .بردیو کمتر از آنان اسم م کندیانجمن یاد م

وی کلمة دوم از کلماات انجمان را باا انتقااد از     

چاه خااکی بار سار     : »کناد یبیکاری عمومی آغاز ما 

، کساب و صانعتی کاه    هاا یرانا یرای ما ابریزیم که ب

درخور استعدادمان باشد بدست نیست چاون مادتها   

مادنی،  «. )است مربی ملتی یا دولتای برایماان نباوده   

ی و باه انتقااد از کاارگزاران    (03تاا:  نسخة خطی، بای 

ملتفت نیستیم که ایان   کدامچیه: »پردازدیحکومتی م

نقد باع  گردآمدن اماوال جزئای آن   عمل هرچند به

انگیز چه در لباس مال باشد چاه دیاوان   متقلب حیلت

اما جماعتی دیگر پریشاان و   شودیم هانیو چه غیر ا

بلکاه   شاود یو چیزی بر دولت زیاد نم شوندیفقیر م

مادنی،  «. )شودی ره اصل دولت پریشان و فقیر م ره

 (.01تا: خطی، بی نسخة

مال عبدالرسول به اقتصاد توجه خاصای داشاته و   

نسبت به وضعیت صنایع و رکود آنها معتارا باوده   

صانعتی کاه    دیادهیدر کدام نقطه ایران شما شن»است 

جزئای زیااد کارده یاا در      میاپانصد سال پیش داشته

خیال زیاد کردن باشیم مگر صنعت تقلاب و احتماال   

مادنی، نساخة خطای،    «. )،اولی و خدعه و نفاق و ف

 (.03تا: بی

وی به بح  عدم امنیت اقتصاادی در دوره خاود   

یکی از متمولین شب  شودیبسا م»واقف بوده است. 

کاغاذی   یمالک هیچ نیست زدیخیصبح برم خوابدیم

بخط و مهر خودش مثال مساجل و ممهاور     سازدیم

به خط و مهر تمامی علمای بلد که این شخص تماام  
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هایچ ناقاد    .بزید مصالحه کرده یاا فروختاه   مالش را

ماال  « تشاخیص و امتیاازی بدهاد.    تواندیبصیری نم

عبدالرسول که خود روحانی اصایل و مردمای باوده،    

بیشترین انتقاد خاود را اول متوجاه دیوانیاان و بعاد     

در تماام یاک   » دیا نمایعصار خاود ما   روحانیون هم

 دولت مثالً یک عالم است برای بیاان احکاام شارعیه   

عالم یا دوعالم، نه، پنج عاالم الزم   کیوگرنه والیتی 

دارد برای بیان احکام شرعیه و فیصل امور رعیت بار  

وفق شریعت مطهره اینهم خود با اعوان و متعلقاین و  

به پانصد نفر و این عدد کجاا بااده    رسدیمتعلقات م

هازار جمعیات   هزار نفر چه در یک شهری که پنجااه 

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

«. شاامارندیایاان طایفااه )دیوانیااان و روحااانیون( ماا 

 (.37-30تا: مدنی، نسخة خطی، بی)

از  ییوی کلمه سوم از کلمات انجمن را با بادگو 

کاه چاه    کندیکشی افراد آغاز مبیکاری اهالی و قلیان

زیادی را از افراد در صبح و عصار صارف    یهازمان

. بعد به تمجیاد از داناایی و   کنندیقلیان م آماده کردن

صرف و و علم را نیز فقط منحصر به پردازدیدانش م

نحو عربی ا که برخای از آقایاان فقاط آن را داناش      

: ساد ینویهاا ما  و خطاب بادان  داندیا نم  دانستندیم

کاه مقصاود    دیاکه شما معنی اخبار را دانسته یطور»

مار خاود مشاغول    آن باشد که انسان باید در تماام ع 

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

و اجتهاد باشد تمام خلق که باین کار مشغول شادند  

کاه تماام    کشاد یاز زن و مرد تا شش مااه طاول نما   

و هماه ایان علماا     شودیمأکول و ملبوس دنیا تمام م

و  یلباساایبایااد هااالک شااوند از گرساانگی و باا   

یغمبر فرمود طلب علام  پ ندیگوی، چراکه میعمارتیب

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

هر مرد مسلمان و زن مسالمانی الزم اسات از زماان    

گهواره تا لحد اگرچه برفتن تا چین باشد پ  معلاوم  

الزم نیست همه خلق در تمام عمار تحصایل    شودیم

-73تاا:  مدنی، نسخة خطای، بای  «. )علوم نمایند نیا

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

اناد کاه   بع،ی از ح،رات هم ه دانساته : »سدینویم

باید وقتی از تحصایل مراجعات کردناد ماردم فقیار      

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

تاا:  مدنی، نسخة خطای، بای  «. )شعائر اسالم بشمارند

ت توضیح این مطلب ضروری است کاه وضاعی   (.71

بد اقتصااد کاشاان در دوران ناصاری باعا  گردیاد      

بسیاری از افرادی که از صالحیت اخالقای و علمای   

از  ساهمی باه دسات آوردن    یبرخوردار نبودند، بارا 

و بعاد   ناد یوجوهات شرعیه به کسوت روحانیت درآ

از گذشت مدتی خود را سمبل اسالم بدانناد و از آن  

بار سار    افرادبرخی از این جایگاه به دیگران بنگرند. 

بااه دساات آوردن کرساای درس ماادارس علمیااه بااا  

و باه حکومات    شادند یروحانیات اصایل درگیار ما    

. فریاد روحانی آزادیخواه کاشان مال بردندیشکایت م

عبدالرسول از دست این گاروه اسات کاه در لبااس     

. خاود وی در  اناد زدهیاسالم به اصل اسالم ضربه ما 

علمیااه  یاهااتأییااد علمااای بزرگااوار و متقاای حااوزه

و مماات،   اتیا تمام زندگی و مردگای، ح : »نگاردیم

و آخرت خلق )را( بواسطه وجود علماای حقیاه    ایدن

 (.71تا: مدنی، نسخة خطی، بی«. )میدانم

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

 .رساندیپایان م

در کلمة پنجم، از وضعیت اسفبار شهر، احتکار و 

از بازرگانااان، صااحبت حاااکم و برخاای  ییسااودجو

. ماال عبدالرساول ایان فالکات را ناشای از      شاود یم

والیات و خلق : »داندیایاالت م دوفروشیسیستم خر

ی یعنای  فروشاند یما  ]ناخواناا [یسروپایرا بیک نفر ب
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 فروشاند ی. هر ک  زیادتر بخرد باو مکندیم]حراج[

اگرچه شخص قاطرچی باشد مبلغی از او گرفته او را 

دیگر هیچ مالحظه کفایت . دارندیم تشیالروانة آن و

تاا:  مدنی، نسخة خطای، بای  «. )او نیست یتیکفایو ب

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

 .داندیفساد حکومتیان و ورود اجناس خارجی م

پیرامون مذاکرات جلساه انجمان    کلمة دوازدهم،

از ق است که صاحبت   0731قعده  ی 01در مورخه 

. دیآیبدی وضعیت اقتصادی و فساد حاکم به میان م

گیاری  یکی از اهل انجمان از فسااد سیساتم مالیاات    

کاه اهاالی تغلاب و تعادی      هاا نیا ا» دیا گوینالیده م

 شاد یاگر عاید اعلیح،ارت سالطان ماا ما     رندیگیم

بجان و دل راضی بودیم چراکه ما خود را بنادگان او  

پریشان و مستأصل  میدانیم درد آنستکه رعیت فقیر را

را که پادشاه ما از ماال خاود برعیات     یزیچ کنندیم

و اباداً پادشااه    رناد یگیخود بخشیده چندین برابر ما 

ایان   (.013تاا:  مدنی، نسخة خطی، بای « )خبر ندارد.

و مااال  کناادیشااخص از مشاااغل کااا ب نالااه ماا  

 شاود یرفع آنهاا نما  : »دیگویعبدالرسول در جواب م

نسااتکه بع،اای از مکاسااب مگاار بیااک طااور و آن ای

جدیده پر فایده در این والیات دائر شاود دفاع تماام    

بارای ترقای وجاوه مکاساب در      شودیمفاسد مالیه م

ها و ضعف کسبهای ما این مفاساد  اطراف و علو نرخ

 (.013-013تا: مدنی، نسخة خطی، بی«. )داشدهیپ

 یجاا یمدنی باوجود مشروطه خاواهیش در جاا  

: پاردازد یارگزاران نظام مشروطه مرساله به انتقاد از ک

گرفتاه   یقاانون یآن ه آن زماان باسام اساتبداد و با    »

و قاانون طلبای    یخاواه امروز باسام مشاروطه  شدیم

 (.014تا: مدنی، نسخة خطی، بی«. )شودیگرفته م

تأکیااد زیااادی روی  همااال عبدالرسااول در رسااال

اقتصادی دارد و دائمااً صاحبت از صانایع،     یهاجنبه

و حتی آن را معاادل   کندیثروت و پیشرفت مرکود، 

و اساتقالل و آزادی را مناوو باه     داناد یم یدارنید

استقالل مملکت بسته اسات بثاروت   . »داندیثروت م

و تحصیل ثروت بسته است به آزادی ملات و آزادی  

ملت بسته اسات بمساتحفظین و قشاون و تحصایل     

قشون بسته است بپول و ثروت پ  تحصایل ثاروت   

مدنی، نساخة خطای،   «. )ست به تحصیل ثروتبسته ا

 (.031تا: بی

 یغیر از گروه روحانیون موافق با مشروطه، گروه

نیز وجاود داشاتند کاه باه خااطر عادم شاناخت از        

مشااروطه و افتااادن در دام نفاااق بزرگااان، بااا آن بااه 

. اوج اقتاادار ایاان گااروه را خاسااتندیمخالفاات برماا

نیروهاای   در دورة استبداد صاغیر و ح،اور   توانیم

 شاه در کاشان مشاهده نمود. یاعزامی محمدعل

 

 . نتیجه8

وضااعیت اقتصااادی کاشااان از ابتاادای دورة قاجااار  

گیاار چشاام تاار گردیاادی بااا کاااهش پیوسااته وخاایم

 111دسااتگاه بااه  1111هااای ش ااعربافی، از کارگاااه

دسااتگاه، گااروه بساایاری از مااردم بیکااار شاادند و   

ی جاا باه ، قیمات باافی ارزان جایگزینی صنعت فارش 

بافی، هم نتوانست این افاراد را جاذب نمایاد.    پارچه

جای صاادرات پارچاه    همفروشی ابریشم و پنبه خام

را گرفته بود و سود فراوانی داشاتی لاذا ایان بساتر     

اقتصادی ضعیف، توانایی پذیرش نظاام جدیاد را باا    

 عناوان باه مشکالت آن نداشت. خیل عظایم بیکااران   

شای پیوساتند و منطقاة    کا حساین تفنگ ی باه نایاب  

وسیعی از کویر مرکزی ایران را دچار طغیاان و نظاام   

نوپای مشروطه را دچار چالش کردند.از طرف دیگار  

تعداد زیادی از کارگران صانایع نسااجی کاشاان، باه     

ها، مجباور شادند بارای گاذران     دلیل تعطیلی کارگاه
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کاه مادنی    طوریعمر به کسوت روحانیت درآیند به

فیه از تعداد زیاد ایان افاراد در کاشاان    در رسالة انصا

گله کرده است. هم نین فشارهای اقتصاادی کاشاان   

در تمام شئونات جامعه و حتای دریافات وجوهاات    

گذاشت. تجاار صاادرکننده در کاشاان    شرعیه اثر می

کنندگان وجوهات بودند که تعداد آنها ساال  پرداخت

 به سال کمتار  و بار تعاداد تجاار واردکننادة کااال و      

گردیاد.  صادرکنندة مواد اولیه از کاشاان افازوده مای   

گروه اخیر به دلیل مراوده با تجار اروپایی قیود تجاار  

سااانتی را در پرداخااات شاااهریه نداشاااتند. تأکیاااد 

مالعبدالرسول بر اقتصااد در رساالة انصاافیه و ارائاة     

ساامان اقتصاادی   دهد که اوضاع نابهراهکار نشان می

طه در کاشااان عماال بااه عنااوان چااالش نظااام مشاارو

کرد. مالعبدالرسول در رساالة انصاافیه، باه دنباال     می

جاای  اثبات انطباق مشروطه با اسالم بود اما در جاای 

رساله به مباحا  اقتصاادی پرداختاه اسات. لاذا دو      

هم تنیده باود  حوزة اقتصادی و اعتقادی در کاشان به

و هر دو باا هام، باه عناوان چاالش ایجااد سااختار        

 کرد.می مشروطیت عمل

 

 میاب 

زیار   میراث ایران (. قالی ایران. در 0733ادواردز، ا. س. )

 نظر ا.ج. آربری، ترجماة احماد بیرشاک و دیگاران،    

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران:

، 30 مارةروزنامة ایران سلطانی، سال پنجاه و ششم، ش

 .ق 0730شوال، 4تاریخ 

، 141، 471، 443، 413، 03 یهاااروزنامااة ایااران شااماره

471 ،430 ،431 ،441 ،401 ،433 ،433 ،0111 ،

443 ،443. 

 ق. 0701شعبان  31 خی، تار413 ةروزنامه ایران، نمر

(. سفرنامه پوالک، ایران و 0730پوالک، یاکوب ادوارد )

ایرانیان. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: 

 خوارزمی.

پاانزدهم،   شامارة م، ، چاپ تهران، ساال پانج  ثریاروزنامة

 .ق 0730 یالثانیجماد 4تاریخ 

، تلخیص از صفحات 7، چاپ کاشان، شمارة ثریاروزنامة 

 .3و  7

محارم   01، تااریخ  1 مارة، چاپ کاشاان، شا  ثریاروزنامة 

 .ق 0731

محرم  01، تاریخ 4چاپ کاشان، شمارة  ،ثریاروزنامة 

 .3ق، ص  0731

ز خراسان تا (. سفرنامه ا0771دالمانی، هانری رنه )

سینا و وشی. تهران: ابنبختیاری. ترجمه بهرام فره

 امیرکبیر.

(. سفرنامه پیترودالواله)قسمت 0731دالواله، پیترو )

الدین شفا. تهران: مربوو به ایران(. ترجمه شجاع

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، باه  کاشاان  یایمختصر جغراف(.0731) سپهر، عبدالحسین

 .مرسل کاشان: تصحیح افشین عاطفی،

و  ماارآت الوقااایع مظفااری (.0731) سااپهر، عبدالحسااین

دو کتااب در یاک   ) نیملاک الماورخ   یهاا ادداشتی

 زرین. تهران: مجلد(، به تصحیح عبدالحسین نوایی،

 اقتصاااد ایااران در قاارن نااوزدهم،(. 0737) ساایف احمااد

 .نشر چشمه تهران:

واقعاات اتفاقیاه در   (.0733ی )شریف کاشانی، محمدمهد
بااه کوشااش منصااوره اتحادیااه و ساایروس  .وزگااارر

 .جلد 7،نشر تاریخ ایران تهران: سعدوندیان،

ترجماه   .اقتصاادی ایاران   خیتار (.0734) عیسوی، چارلز

 نشر گستره. تهران: یعقوب آژند،

واپسین جنبش قرون وسطایی (.0713)فشاهی محمدرضا 

 .دانیجاو تهران: ،در دوران فئودال

سافرنامه اوژن فالنادن باه ایاران.      (.0713فالندن، اوژن )

 ترجمة حسین نورصادقی. تهران: اشراقی.

از تاااریخ اجتماااعی یی جسااتارها (.0730) فلااور، ویلاام-

ایران )صانعتی شادن ایاران و شاورش شایخ احماد       

 .توس تهران: ابوالقاسم سری، ترجمه .مدنی(
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ترجماه احماد    .شاکننده  مقاومات  (.0731) فوران، جاان 

 .رسا تهران: تدین،

ترجماة علای    .لة ایاران ئایران و مس(.0733) کرزن، جرج

 .نایسابن ، تهران:جواهر کالم

ترجماة   .مالک و زارع در ایران(.0731آ. ک. س.) ،لمبتون

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران: منوچهر امیری،

نساخة   نسخة خطای(، کلمات انجمن )مدنی عبدالرسول، 

، 333را ق. تعداد ب0703خط مولف به تاریخ بعد از 

محال نگهاداری:    دارای ریختگی در برخی صفحات،

 .کتابخانة شخصی نویسنده

زوار،  تهاران:  ،شرا زندگانی من(.0730) مستوفی، عبداهلل

 جلد. 7

. سرگذشت حااجی باباا اصافهانی   (. 0771موریه، جیمز )

 .نا: بیتهران.میرزا حبیب اصفهانیترجمه 

ترجمااه (. سافرنامه جیماز موریاه.    0713موریاه، جیماز )  

 ابوالقاسم سری. تهران: توس.

سیاسای و تااریخ نه،ات     شهیاند (.0734) نجفی، موسی

 ی.نیکل جا:بی آقا نوراهلل اصفهانی،بیدارگرانه حاج
 تهران: ،یکاشان یخاور نامهیزندگ (.0713)نراقی، حسن 

 .گوتنبرا

، قالیکاشاااندر قاارن کنااونی، خاارداد(.0737نراقی،حساان )

 .31 مارة، دورة جدید، شدممجلة هنرو مر)مقاله(، 

 ،چراغاان کتاب اه   (.0711) محمدرضا بن جعفار  ،وصاف

 .33، ج نیزمرانیفرهن  ا
Encyclopedia Americana (1963). 

NewYork: by americana corportion, 

vol 16. 
 اسیاد:

، سااند ، شاامارةاسااناد و کتابخانااة ملاای ایااران  سااازمان

 11141131 مارة ریزفیلمش ،331111331

 سند ، شمارةاسناد و کتابخانة ملی ایران سازمان

 .11331101 مارة ریزفیلم، ش331110430

 سااند ، شاامارةاسااناد و کتابخانااة ملاای ایااران  سااازمان

 11331103 مارة ریزفیلم، ش347111414

، سند ، شمارةاسناد و کتابخانة ملی ایران سازمان

 11331130 لمیزفیرمارة ، ش331113033
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