
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  120 ـ93 ، صص1390ي هفتم،  سال دوم، شماره

  

  گیري و عملکرد انجمن بلدیه اصفهان شکل
  اي ملیراول مجلس شو ي در دوره

  
  ∗∗محمد بیطرفان ،∗حجت فالح توتکار

  
  چکیده

حضـور مـردم در سـاماندهی قلمروهـاي اجتمـاعی،       ي هدر پی انقالب مشروطه، زمین
ـ     مردم بعـد از قـرن   ي توده. سیاسی و اقتصادي فراهم شد  ي ههـا تحمـل اسـتبداد، زمین

ـ    همـین امـر،   . راهم آوردنـد حضور و مشارکت خود را در تعیین سرنوشـت خـویش ف
قـانون بلدیـه از سـوي     تـدوینِ ضـرورت ِ  اي را بـراي احسـاسِ   العـاده  هاي فوق زمینه

 20با تصویب و توشـیح قـانون بلـدي در    . نمایندگان مجلس شوراي ملی فراهم آورد
یکی از ایـن شـهرها   . ایران انجمن بلدیه تشکیل دادندبرخی شهرهاي  1325الثانی  ربیع

ـ  هاي عام اصفهان توانست برخی فعالیت ي انجمن بلدیه. اصفهان بود شـهري را   ي هالمنفع
فروشـی و   مثل حفـظ بهداشـت و نظافـت شـهري، اعـالم نـرخ ارزاق، مقابلـه بـا کـم         

بـراي رفـاه و آسـایش مـردم     ... فروشی، مرمت آثار تاریخی، روشـنایی شـهر و    گران
  .اصفهان انجام دهد
  .الملک نجمن بلدیه، اداره بلدیه، وثیقاصفهان، انتخابات، ا :واژگان کلیدي

  
  

                                                             
 )hojjat.fallah@yahoo.com( .المللی امام خمینی قزوین استادیار تاریخ دانشگاه بین *

  . خمینی قزوین المللی امام ارشد تاریخ دانشگاه بین دانشجوي کارشناسی  **
)Mohammad_bitarafan٨٩٤@yahoo.com( 

  31/2/91: ـ تاریخ تأیید 42/11/90: تاریخ دریافت
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  مقدمه
هـاي مـدنی    انقالب مشروطه توجه به نظر مردم با تکیه بر ایجاد نهـاد  یکی از اهداف اصلیِ

 مـردم  آرزوي د،منحصر به فـر  کارکردبرخورداري از دلیل  ه بهانجمن بلدی ،در این میان .بود
چنانچـه بـه زعـم روزنامـه     . سـاخت  قق میشهرنشینی محنو الگوهاي  پیاده کردنِرا براي 
تمدن در هر مملکت تشـکیل  بزرگترین آثار «مشروطیت و  ي ه، اولین ثمره و عصارکشکول

طـور   اعتقاد داشت تا زمانی که این نهاد به ناقور روزنامه 1.بود» اداره بلدیه) پالیته مونیسی(
تعالی کشور بـه وقـوع   صحیح صورت نپذیرد، رفاه و آسایش مردم و پیشرفت در صنعت و 

بر این مبنا، نمایندگان ملت در دارالشوراي ملی به این مهم رسیده بودنـد   2.نخواهد پیوست
بـدین خـاطر، قـانون    . بودند و خواهان نفوذ و گسترش قدرت مردم در امور شهري بودنـد 

هـاي بلـدي از    با تشکیل انجمن«کردند  گردآوري و تصویب کردند، زیرا تصور می را بلدي
  3.فزونی خواهد گرفت» ها ان مردم، قدرت مشروطیت در شهرستاننمایندگ

و دیگر امور شهري، این نهاد را در  ها، منع احتکار تثبیت قیمت ايربهاي انجمن  عالیتف
در این میان، انجمن بلدیه اصـفهان  . داد پیوند و ارتباطی مستمر با زندگی شهروندان قرار می

ـ  که خاطره نی داشت؛ چنانقدرت و مشروعیت فراوا ،پس از تأسیس حتی با گذشت   ي آن 
  .ـ در ذهن مردم جاي داشت  ها سال

پیشینه تحقیق، شایان ذکر است که کارهاي پراکنـده و بسـیار انـدکی صـورت     ي  درباره
نوشـتار حاضـر، بـه دنبـال بررسـیِ      . پردازند گیري انجمن می گرفته است که بیشتر به شکل

منتشـر نشـده    ه اصفهان با تکیه بر منـابع اصـیل و اسـناد   گیري و عملکرد انجمن بلدی شکل
  .است

انجمـن  . 1: پاسخ آنها بوده است، عبارتند از سؤاالتی که پژوهش حاضر به دنبال یافتنِ
روابط انجمن بلدیه با حاکم اصـفهان و دیگـر مقامـات    . 2بلدي اصفهان چگونه شکل گرفت؟ 

ایـن انجمـن چـه اقـدامات مشخصـی بـراي        .3حکومتی و انجمن والیتی اصفهان چگونه بود؟ 
ـ  . 4دهی به امور شهري انجام داد؟  سامان  ي هاین انجمن چه تأثیري در روشنگري مـردم در زمین

  شان داشته است؟ حقوق شهروندي و مدنی
                                                             

 .7، ص 1327جمادي االول  21، پنجشنبه  21ـ20، سال دوم، ش کشکول اصفهان.  1
 .5، ص 1326الثانی  ربیع 11شنبه  ، سه2، سال اول، ش ناقور. 2
 .596 ، تهران، علمی، ص3، ج تاریخ انقالب مشروطیت ایرانزاده، ،  مهدي ملک. 3
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  هاي اولیه تشکیل انجمن بلدیه ضرورت
شـت تـا   بـرآن دا ایـن شـهر را    شهر اصفهان، انجمن والیتیِ مشکالت فزاینده و فراگیرِ

تـرین   تـرین تـا کلـی    این مشکالت از جزئی 1.را پیش گیردسیاست تشکیل انجمن بلدیه 
در ایـن  . در مبحث ارزاق، انجمن والیتی اصفهان را در تنگنا قرار داده بود خصوص ، بهامور

  :دشو فکر تشکیل بلدیه اشاره میایجاد ثر در مؤ گفتار به برخی عواملِ
 مشروطیت وضع عمومی اصفهان قبل از. 1

وضع عمومی اصفهان از لحاظ خدمات عمومی تا قبل از تشکیل اداره بلدیه بسـیار بـد   
عمومی، هـر روز مجبـور   » الصحه حفظ«م شهر عالوه بر رعایت نکردن که مرد طوري بود؛ به
در انجمن والیتی اصفهان، ضمن . هاي خود را به روستاهاي همجوار ببرند»خاکروبه«بودند 

عنـوان  » پیروي دیـن مبـین  «ره، از محاسن بلدیه سخن گفته و اول فایده آن بابحث در این
مشروطه ایجـاد   شهريِ ها، هم نهادي مردمی براي تقویت درك با تفکیک مسئولیت 2.شد می
اي از مشکالت معیشـتیِ بسـیار مهـم، از دوش انجمـن والیتـی برداشـته        شد و هم پاره می
 .شد می

  رم و جنایتایجاد شغل براي کم کردن ج. 2
شـد و   مناسـبی هـم ایجـاد مـی     در کنار نفع عمومی بلدیه، با تأسیس آن، فضاي کاريِ

بود و از فقر و فاقه به اعمـال  » جز نظام عالم باطل و عاطل«بیکاران زیادي که وجودشان 
پرداختند، وجودشان قرین سـود، هـم بـراي خـود و هـم بـراي شـهر         پست و نامشروع می

  3.شد می
 کیفیتی نان بیگرانی و . 3

کیفیت و  ،در این میان .غذایی در سفره ایرانی بوده است ي هترین وعد نان همواره اصلی
قیمت آن، همیشه، علت اعتراضات مردمی بوده و بدین خاطر بلـواي نـان در اقصـی نقـاط     

                                                             
قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام تنظیمات، تشکیالت و اقدامات اولیه  12بر طبق بند . 1

تنهـا  . اي نیست دار وظیفه انتخابات انجمن بلدي به حکومت محول شده و در این راستا، انجمن والیتی عهده
مرد، تذکر و اخطار بـه حکومـت در جهـت    طور مواقع براي انجمن والیتی برش توان در این اي که می وظیفه

 .اجراي وظایف قانونی خود از جمله تشکیل بلدیه بود
 .3ـ2، صص 1325محرم  11، یکشنبه 8، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
 .همانجا. 3
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در یکی از جلسات انجمـن والیتـی اصـفهان    . گرفته است ایران در مقاطع مختلف شکل می
بـا ایـن   . »رد انجمن شد و قدري نان خمیر سیاه آورد که این نان شـهر اسـت  سیدي وا... «

جناب «چنانچه . رخداد، ترس انجمن والیتی در وارد شدن به این معرکه کامالً مشخص شد
 1».گاه مداقه و مداخله کنیم بدتر میشودند که انگشت مزنید امر نان را هرشیخ االسالم گفت

 کار انجمن والیتیو تداخل امور بلدي در ساز . 4
گیري انجمن والیتی، تداخل امور بلـدي انجمـن را بـه انجـام کارهـاي       در اوایل شکل

 اصلی خود بازداشـت؛ زیـرا بـرآوردنِ    ي هفرسا مجبور کرد و آن را از وظیف اضافی و طاقت
مثالً اعتراضات بر سر کیفیت . رو بود هاي روب العاده حوائج عمومی، اغلب با دردسرهاي فوق

 ي هپنیر از جمل شکایت از گرانیِ. کرد میت ارزاق، امور انجمن والیتی را دائماً مختل میو ک
اعضاي انجمن والیتی هم در بیشترِ جلسات ناخشنودي خود را از ایـن   .این اعتراضات بود

  2.دادند ها نشان می گرانی
 ها  نبود قانون مدون و نظارت بر امور کاسب. 5

هر کاسـب، بـر   . مشخصی مبتنی نبود کار، بر نظم و ترتیبِ امور مربوط به بازار کسب و
رفتـه در میـان    کـرد کـه رفتـه    کاسبی، کارهـایی مـی   ي مبناي برداشت خود از نوع و نحوه

خـود   ها هنگام فروش اجناسِ هاي فروشنده مثالً، دادوفریاد. شد ها به سنت تبدیل می کاسب
هاي نیاز  که نخستین نغمه چنان. کسب بود هاي بازار ياز این دست ناهنجار... یا سد معبر و 

ه در اصفهان زمانی شکل گرفت که مردم از سدها به  کسبه در شوارع و خیابان معبرِ به بلدی
   3.انجمن والیتی گالیه نمودند

                                                             
  .6، ص 1325الثانی  جمادي 26، 22، سال اول، ش جهاد اکبر. 1

نظمـی و   خـاطر بـی   دولت آشکارا خواستار نظامنامه بلدي شدند، بهنخستین باري که مردم اصفهان از امناي 
هـایی از اعتـراض بـه     رخ داد، نشانه 1325در این ماجرا که در بیست و یک محرم . اختالل در امر نان بود

). 4ـ3، صص 1325صفر  2، 12الجناب، سال اول، ش (عملکرد حکومت اصفهان و حاکم مستبد نهفته بود 
صـورت کلـی درخواسـت     رسد مردم اصفهان نخستین شهروندان ایرانی بودند که بـه  ر میبه هر حال، به نظ

 . نظامنامه مزبور را جهت انتظام امور شهري خواستار شدند
 .6، ص 1325رجب  22، یکشنبه 35، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
، فصلنامه مطالعـات تـاریخی  ، »فهانهاي اجتماعی مردم اص انجمن ایالتی و خواسته«عبدالمهدي رجایی، . 3

 .260ـ259، صص 1384، بهار 6ش 
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رو  از ایـن . این مشکالت، تشکیل انجمن بلدي را براي انجمن والیتی ضروري سـاخت 
ر ذهن انجمن ملـی اصـفهان شـکل گرفـت کـه بـراي       چنان د ضرورت ایجاد نهاد بلدي آن

  1.ردیف مالیِ خاصی مشخص کردند ،اش نوشته نشده بود اي که هنوز نظامنامه بلدیه
  

  انتخابات
هاي رسمی در شهر  به حکومت اصفهان، تالش زیادي براي تشکیل انجمن هبا نصب نیرالدول

نیرالدوله را بر اصفهان بـه  حکومت  نداي اسالمهر چند روزنامه  2.و بلوکات صورت گرفت
تقریبـاً دو مـاه پـس از تصـویب و      3،کنـد  تعبیر می» بالي ناگهانی یا بدبختی اهل اصفهان«

، مقدمات تشـکیل انجمـن   1325الثانی  بلدي، یعنی در اواخر ماه جمادي ي هتوشیح نظامنام
به انجمن  السلطان علی اصغرخان امینآن از سوي دولت  ي هبلدي اصفهان با ارسال نظامنام

  4.والیتی فراهم شد
معاریف بالد نـاموران  «مجلس نظار با حضور  1325رجب  26 5،عصر روز چهارشنبه

در ایـن  . شـکل گرفـت   6الملـک  وثیقجهت تشکیل انجمن بلدیه در منزل جناب » محالت
                                                             

هر فردي از افراد اهالی در سال بچه اندازه خسارت و کسـر لبـاس از کثافـت و نـاهمواري     ... «چنانچه  .1
ها دچار است و دستگاه کالسکه و درشکه و غیره چه مقدار کسر شکستن چرخ و ضایع شدن اسـباب   کوچه

هاي سواري گرفتار مسلم است اگر بزرگان در سـال عشـر مخـارج     از پا درآمدن مال و علیل شدن اسب و
ها کـه از شـدت    بندي اسب و غیره و فقراء عشر تعمیرات در و دیوار خانه تعمیرات درشکه و کالسکه و نعل

گل و الي زمستان و گرد و خاك تابستان خراب و ضایع میشود باین اداره بدهنـد یعنـی خـرج تسـطیح و     
انجمن مقدس ملـی  » ...ظیف معابر بطور صحیح نمایند از تمام این صدمات و لطمات آسوده خواهند بود تن

 .3ـ2، صص 1325محرم  11، یکشنبه 8، سال اول، ش اصفهان
، چـاپ  تهذیب االخالق به همـراه رسـاله اصـفهان و ري   ، )ق 1330(خان جابري اصفهانی،  میرزا حسن. 2

 .186سنگی، ص 
 .5، ص 1325جمادي االول  1، جمعه 23، سال اول، ش نداي اسالم. 3
 .5، ص 1325، چهارم رجب 23جهاد اکبر، سال اول، ش  .4
الملـک   رجب را زمان گرد آمدن بزرگان در خانه وثیـق  26روز پنچشنبه  روزنامه انجمن مقدس اصفهان. 5

  .1، ص 1325شعبان  6، یکشنبه 37انجمن مقدس ملی اصفهان، ش . داند می
. السلطان بـود  پدرش مشیرالملک انصاري پیشکار سابق ظل. الملک فرد سرشناس و خوشنامی بود وثیق .6

از اصـفهان خـارج شـد و    ) داد السلطان نشان می که انگشت اتهام را به سوي ظل(الملک با قتل پدرش  وثیق
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 ي هگان اعضاي هیئت نظار محالت نوزده ،االسالم الملک و ثقۀ جلسه با کوشش و تالش وثیق
هـاي تعرفـه انتخابـاتی را منتشـر کـرد و       االسالم برگهمچنین ثقۀ. ن مشخص شدنداصفها

باشخاص بدهنـد کـه هـر یـک     «بلدي  ي هسپرد تا با توجه به نظامنام» بمعروفین محالت«
شعبان بـه کـاخ    بنویسند و در روز پنجِ» نشان منتخب خود را معین نموده در ورقه سفید بی

هـاي تعرفـه    تعداد برگه. یري به هیئت نظار تحویل دهندگ ستون آورند و در محل رأي چهل
انتخابات چهارصد عدد بود و تعداد اشخاص نامداري که ایـن اوراق را دریافـت کردنـد از    

  1.قرار بیست و شش نفر بود
اندرکاران انجمن والیتـی و   هاي انتخابات، برخی از دست با گذشت زمان و پخش تعرفه

کننـد، از شـرایط    فرادي که تعرفه انتخاباتی دریافت مـی اخی هیئت نظار گالیه کردند که بر
دهندگان  رو قرار شد نظامنامه چاپ و در اختیار رأي از این. خبرند انتخابات در نظامنامه بی

ه    ي هانتخابات، اسامی اعضـاي اولـین دور   یافتنِ با پایان ،سرانجام 2.قرار گیرد انجمـن بلدیـ
  .اصفهان مشخص شد
الملک با اکثریت آرا به ریاست انجمن بلدیه انتخـاب   انجمن، وثیق ي هدر نخستین جلس

نـان و گوشـت شـهر    ي  دربارهالملک  یکی از نکات جالب این جلسه، اظهارنظر وثیق 3.شد
اد جناب رئیس به تصدیق پیشنه ،در پی سخنان او دیگر اعضاي انجمن با تأکید فراوان. بود

الملک با دیدن این وضعیت، با خشم، رو به اعضاي  وثیق. نظري ندادند یک پرداختند و هیچ
 4.مـرا نماییـد  » بیایید اینجا بنشینید و متابعـت رأي «معنی وکالت این نیست که : بلدي گفت

نظر شوند و در مقاطع حسـاس   این سخن باعث شد بعدها، برخی از اعضاي انجمن صاحب
  .آن را یاري دهند

                                                                                                                                               
ردم اصفهان در نقش م«، )1378(محمدرضا عسکرانی، . تقریباً پس از انقالب مشروطه به موطنش بازگشت

 .180، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص 1، ج مجموعه مقاالت، »نهضت مشروطیت ایران
 .8، ص 1325، غره شعبان 26، سال اول، ش جهاد اکبر. 1
 .2، ص 1325شعبان  6، یکشنبه 37، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
 .4ص) 1325رمضان  5( 41 انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش. ٣
  .، ص ضمیمه روزنامه1328شوال  14شنبه  ، سه2، سال اول، ش پروانه. 4
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میرزا مهـدي خـان،    واگذار کرد؛ ا حاجی کالنتربلدیه را به میرز ي اداره ریاست ،انجمن
ا ایـن    1.شـد انتخـاب  امور دفتري انجام پسرش، معاون شد و سید میرزا ابوالحسن براي  امـ

نظامنامـه، ریاسـت اداره    93 ي هبلدي بود؛ زیرا براساس مـاد  ي هتصمیمات، خالف نظامنام
  .رئیس انجمن بلدیه نهاده شده بود ي هبلدیه بر عهد

 اثـر کـردنِ   اصفهان تحرکاتی براي بی  رسد، چندي پس از افتتاح انجمن بلدیه می به نظر
داد، مسـتبدان و   شکل گرفت که چون انجمن کار خود را بـا اقتـدار انجـام مـی    عملکرد آن 

کسانی که در نبود ـ  آن بهره انجمنِ قانونی، از نعمات  یمند بودند، براي تخریب و از بین بردن
اي را بـراي اعتـراض بـه انجمـن      عـده  ،مثالً چند بـار . یه گام برداشتندعمومیِ بلد ي هوجه

   2.تحریک کردند که اعتراض سادات از این قبیل بود
ه شـد، ولـی     ،الملک هاي مستبدان باعث استعفاي وثیق فعالیت روز «رئیس انجمن بلدیـ

ا بـانجمن  یکشنبه چهارم قریب پنجهزار نفر جمع شدند و رفتند در خانه ایشـان کـه ایشـانر   
انـد رفتنـد و    قلعـه و مخفـی نشـده   نی در محلّه پااند بمهما ببرند تحقیق کردند که ایشان رفته

ایشانرا بجبر از خانه بیرون آوردند و در کمال عزّت رو بانجمن آوردند و سر هر گذري این 
شما سـراغ  مساحت بعیده را یک گوسفند کشتند و تمام ذکرشان این بود که هر جا دشمنی ب

ریز خواهیم کرد معلوم است کسیکه خیـالش خـدمت بملـت باشـد     دیم او را بدندان ریزکر
  3».براستی و درستی ملّت هم در حقّ او اینطور جانفشانی میکنند

ـ   حمایت بی ه ایـن نهـاد مـدنیِ    چون و چراي مردم از انجمن بلدي، به نوع نگاه آنـان ب
ا که تا قبـل از مشـروطیت بـه یغمـا     گشت؛ زیرا این انجمن حقوق آنها ر میتأسیس باز تازه
بمحض یـک  «بلدي به حدي بود که  ي هاعتبار انجمن و ادار. گرداند مینان باز، به آرفت می

و تا بلدیه باز نشد و بر سر کار نیامد اهـالی  ... اعالن استعفا تمام دکاکین اصفهان بسته شد 
  4».مشغول کسب نشدند

                                                             
ـ 20؛ کشکول اصفهان، سال دوم، ش1، ص 1325، رمضان 4، سال اول، ش انجمن بلدیه. 1 ، پنجشـنبه  21ـ

 .7، ص 1327جمادي االول  21
 .6ـ5، صص 1325شوال  10، یکشنبه 46، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
 .3، ص1325، شوال 8، سال اول، ش انجمن بلدیه. 3
  .5، ص 1329محرم  29شنبه  ، سه15، سال اول، ش پروانه. 4
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  هاي انجمن بلدیه اولویت
. داد کـارگزاران را نشـان مـی    اصـلیِ  ي هشد، معموالً دغدغ نجمن مطرح میمسائلی که در ا

بلندمدت انجمن بود  ي اعضاء به پروسه نگري و نوع نگاه هاي انجمن بر مبناي آینده اولویت
  :شود که به برخی از آنها اشاره می

 سرشماري نفوس. 1
زیـادي داشـت و   هاي اصلی انجمن بود؛ زیـرا منـافع    نفوس یکی از دغدغه سرشماريِ

د و از وقـوع  در مقاطع زمانی مختلف تخمین بزن توانست آذوقه مورد نیاز شهر را میانجمن 
ایـن مهـم در یکـی از    . دد آذوقه یا احتکار آن جلوگیري کنقحطی یا گرانیِ حاصل از کمبو

اجـزاي اداره بلـدي،    قـرار شـد از طریـقِ   . جلسات انجمن مطرح و بالفاصله تصویب شـد 
 1.و به مردم اطالع داده شود دیوار محالت مختلف چسبانیده به در و ها اعالمیه

 هاي انجمن والیتی اصفهان درخواست. 2
یکی نمره ... «: انجمن والیتی اصفهان خواستار پیگیريِ سه کار مهم از انجمن بلدي بود

ـ   خانه د و ها است دویم تعداد نفوس بلد سیم سنگ موازین که مهر نمایند و قسمی کـه در بل
  2»...توابع شهر از بلوکات یکی باشد و اختالف نداشته باشند 

 ها درخواست روزنامه. 3
بـه  . جراید هم مطرح شدي  ویژههاي  بلدیه، درخواست ي پس از تأسیس انجمن و اداره

، پس از عرض تبریک به مناسبت تأسیس بلدیه دو درخواست اصفهانمه عنوان مثال، روزنا
هاي عمومی به شغل  را مانع شوند که در مکان» حضرات خراط«اینکه یکی : از انجمن دارد

برند گمان و  کشند و تا وسط معابر می با این شدت که کمان خود را می«خود نپردازند، زیرا 
بلکه یقین است که غفلت به چشم و پهلوي این و آن خواهد خورد و باید اوقـات عـابرین   

دیگـر  » ز قبیل کوري و شکستن اسـتخوان باشـد  صرف حفظ جان و یا آماده براي نقصان ا
                                                                                                                                               

هر چند انجمن بلدیه در میان مردم اعتبار داشت، در این میان افرادي بودند که بر اساس منافع شخصـی یـا   
اعتراض و درگیري صنف تجار با انجمن بود کـه در   بارزترین آن. آرایی کردند صنفی، در برابر انجمن صف

 .جاي خود به آن اشاره خواهد شد
 .4، ص 1325، شوال 14، سال اول، ش انجمن بلدیه. 1
 .7، ص 1325ذیقعده  2، یکشنبه  49، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
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... امکان قبل از طلوع آفتاب بیاورنـد اوالً به قدر . آورند حیواناتی که بار به شهر می«اینکه 
  1».و ثانیاً الاقل قطار بکنند و آن طور عبور بدهند که بکلی کوچه و بازار را سد نکنند

  
  یتیروابط انجمن بلدیه با حکومت اصفهان و انجمن وال

اي از  هاي بلدیه به پاره تعامل انجمن بلدیه با حکومت اصفهان خوب نبود؛ زیرا فعالیت. الف
 ،رو از ایـن . برد اختیارات حکومت که سالیان دراز تحت سیطره حاکم قرار داشت، دست می

اندازي در اقدامات آن، سرانجام انجمن  حاکمیت به استقالل انجمن و سنگ احترام نگذاشتنِ
  .وردز پاي درآرا ا

شـناخت و دعـوي آن را بـه انجمـن      حکومت اصفهان این نهاد را سازمانی مستقل نمی
براي مثال، محمد جعفر خوانساري شکایت انجمن بلدي را به انجمن . داد والیتی ارجاع می

چهـار صـد و   «والیتی ارجاع داد و گفت که بارها هشدارهاي الزم را در زمینـه اسـتیفاي   
به » دارها ان و هشت قران و شش خروار چهل من جنس مواجب سرایهشصت و هشت توم

حضـرت واال  «ایم، تا براي مصارف بلدیه ردیف مالی خاصی داشته باشیم اما  دادهحاکمیت 
  2.دهند نمی» جوابی مساعد

 شـد  االسـالم، رئـیس انجمـن والیتـی اندیشـید، تصـمیم گرفتـه        با تمهیـداتی کـه ثقـۀ   
ولـی جـوابی کـه آورد،    . من نزد حاکم برود و کسب تکلیف کنـد السلطنه از طرف انج مصلح

: که حاکم گفته است طوري بود؛ به مربوط بلدیه و قوانینِ حاکم از نهاد اطالعیِ مشحون از بی
من از انجمن بلدي اطّالع ندارم و رئیس آنرا نمیشناسم باید انجمن بلدي اظهارات خود را «

ولـی ایـن    ».رف انجمن مقدس انجـام آن خواسـته شـود   بانجمن ایالتی اخطار نماید و از ط
مـورد دیگـر،    3.صـریح نظامنامـه، از طـرف دو انجمـن رد شـد      ي هخواسته با توجه به ماد

حـاکم   ،نقش جهان براساس نظامنامه بود که طبق معمـول  هاي میدانِ ادعاي کرایهي  درباره
  4.ع داداین نهاد را مستقل نشناخت و مسئله را به انجمن والیتی ارجا

                                                             
 .1، ص 1325رمضان  29، 24، سال اول، ش اصفهان .1
 .8، ص 1325، رمضان 33اول، ش ، سال جهاد اکبر. 2
 .همانجا. 3
 .2، ص 1325رمضان  12، یکشنبه 42، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 4
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 هاي آن تمایلی هم به اجراي خواسته انجمن بلدیه، رسمیت نشناختنِ به حکومت در کنارِ
بـه عنـوان   . کـرد  با انجمن همکاري نمی 1،صریح نظامنامه ي هبنابراین، برخالف ماد. نداشت

کند  مثال، انجمن براي اجراي قوانین خود، از نیرالدوله، حاکم اصفهان نیروي قهریه طلب می
اهدافش دست به  به همین دلیل، خود انجمن براي پیشبرد. شود رو می با مخالفت او روبهکه 

از  بـه خـروج روغـن،    »شـتردارها «اقـدام  مثالً براي جلوگیري از . برد کارهاي اجرایی می
با عتاب و برخـورد نیرالدولـه   اما  2.کند دهد و اعزام می جانب خود نیروي قهریه تشکیل می

  3».سوار فرستادن ندارد انجمن حقِ«او اعتقاد داشت  .شود رو می روبه
ه و درگیـري آن بـا           اي علی حال، به دلیل همکـاري نکـردن حکومـت بـا انجمـن بلدیـ

 اما با حمایت همگانیِ 4.دندکرجمعی  صفهان، اعضاي انجمن استعفاي دستهنیرالدوله، حاکم ا
نشـینی   حاکمیت مجبور به عقـب و واکنش انجمن والیتی،  5مردم اصفهان از این نهاد شهري

  . شد
اعتـراض میـرزا   . گرفت برخورد بلدیه با نهاد حکومت، بخش مالی شهر را هم در بر می

قریـب بـه هـزار تومـان     خواهد  میخان، وزیر حاکم، به انجمن والیتی در باب اینکه  اسداهللا
                                                             

. دانسـت  نظامنامه بلدي کلیه اقدامات انجمن را به امضاي حاکم و اجراي اداره پلیس معتبر مـی  91ماده  .1
دي، یکی از مشکالت اساسی انجمـن بـود کـه    بنابراین همکاري نکردن حکومت در زمینه اجراي قوانین بل

 . بعدها باعث شد انجمن، اداره پلیس را بر عهده بگیرد
 .4ـ3، صص1325، شوال 10، ش انجمن بلدیه، سال اول. 2
  .همانجا. 3

هر چند در . طلبید اقدامات انجمن بلدي جهت تسریع امور بهینه شهري حمایت و قوه اجرایه حکومت را می
کار شود که با  شد، مجبور بود براي اجراي اوامرش خود دست به رو می اندازي حاکمیت روبه این راه با سنگ
حکم اسـت و حـقّ حکومـت    ) انجمن بلدي(حق او «شد، زیرا حاکمیت اعتقاد داشت  رو می قهر حاکم روبه

ار ولی این سخن شـع ). 3، ص 1325شوال  24، یکشنبه 48، سال اول، ش انجمن مقدس اصفهان( » ...اجرا
ي مجلس هـم ایـن عمـل     هر چند جریده. گرفت اي صورت نمی حکومت بود، زیرا در عمل، هیچ همکاري

، 1325شوال  27، چهارشنبه 221، سال اول، ش مجلس. داد انجمن بلدي را تقبیح و حق را به حکومت می
 .4ص

هرداري اصـفهان،  ، اصفهان، سازمان تفریحی شنگرشی بر مشروطیت اصفهان، )1385(سید احمد عقیلی، . 4
 .175ص 

 .4ـ3، صص 1325، شوال 10انجمن بلدیه، سال اول، ش . 5
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زیـرا، پـس از    1؛از همین منظـر بـود   ،دهند براي قراسوران وصول کند اما مردم مالیات نمی
مالیات عوارض شهري  ،نظامنامه 94تحقیقات مشخص شد که انجمن بلدي با توجه به ماده 

به اصناف نیز دسـتور داده بـود مالیـات را     2.کرد دانست و آن را وصول می را حق خود می
که تحصیلدار حکومت نیز وقتی براي مطالبه حقـوق   طوري فقط به انجمن مزبور بپردازند، به

پـس اینـا   «: با تعجبِ رئیس اصناف مواجه شد که گفـت  ناف رفت،نزد رؤساي اص قانونی
   3»چی میگوئن؟ ان چی کوجا شاه عباس نشسته

بعدها انجمن بلدیه عارض شد که حکومت بر برخی اشخاصـی   ،بر اساس چنین تفکري
از مذاکرات بعد . مالیاتی وارد آورده است فشارِدوباره اند،  که مالیات خود را به انجمن داده

اول هر دو وصول نمـود و نـزد   «: حل را مرعی دارند د، تصمیم گرفته شد یکی از سه راهزیا
ثالثی بسپارند دویم تا ده روز طرفین صبر کنند تا از دارالخالفه خبر برسد یا آنکه از طهران 

مشـخص بـود کـه     ،البتـه  4».شـود  کسب تکلیف نمایند که در حقیقت دو شق آخر یکی می
بـه همـین دلیـل،    . نخواهند آمد ن و حکومت اصفهان هرگز بر سر مطالبات خود کوتاهانجم
  5.مشکالت انجمن بلدي و نهاد مالی اصفهان از مجلس شوراي ملی خواسته شد حلِ راه

اي بـه   در کنار این مجادالت، انجمن بلدیه براي قانونی کردن اخذ عوارض شهري، نامه
عـوارض درخواسـتی، خواسـتار تصـویب نهـایی آن      فرستد و با اعالم صـورت   مجلس می

اي به وزارت مالیـه نوشـت و    نامه 1325 ي هدر این زمینه، مجلس به تاریخ ذیقعد. شود می
اوامـر انجمـن را اعمـال     ،وارد نشود» ضرر فاحش ببودجه«درخواست کرد در صورتی که 

  7.گردد می تا اینکه در این باره اخذ عوارض به اجازه وزارت مالیه معین 6کنند
                                                             

اسداهللا . در اختیارات اخذ مالیات بود) میرزا اسداهللا خان(اختالف بین انجمن بلدي با رئیس مالیه اصفهان  .1
مانـا  گیـري شـود و معنـی آن ه    معتقد بود که بر طبق مصوبه مجلس قرار شده همچو سنوات قبـل مالیـات  

 .کرد گیري می اما بلدیه نسبت به برداشت ذهنی از نظامنامه خود از اصناف مالیات. اختیارات حکومت است
 .8ـ7، صص 1325شوال  10، یکشنبه 46، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 2
ت کـه در  منظور، انجمن بلـدي اسـ  . 251، شرح زندگانی من، تهران، زوار، ص )1384(عبداهللا مستوفی،  .3

 .اوایل کار در عالی قاپو مستقر بودند
  .2، ص 1325ذیقعده  15، یکشنبه 1، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 4
 .3، ص 1325شوال  11، دوشنبه 211، سال اول، ش مجلس .5
ـ  اقدامات وثیق. 6 ی، الملک رئیس بلدیه اصفهان در خصوص ورود کاال به شهر، سازمان اسناد و کتابخانه مل

  .2ق، سند شماره  1325، 5242/240به شماره دستیابی 
 .4همان، سند شماره . 7
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گیـري،   سرانجام در پی اختالف بین انجمن بلدي و حکومـت اصـفهان بـر سـر مالیـات     
بـا  جعفر خوانساري از طرف انجمن راهی تهران شدند تا حاجی محمد الملک به همراه وثیق

 رسـد سـفرِ   به نظر می 1.مناسبی در این زمینه دست یابند حلِ مذاکره با وزارت داخله به راه
نگـاري خواسـتار    زیرا انجمن بلدي و والیتی با نامـه  طول کشید؛ ه تهران زیادالملک ب وثیق

ذیقعـده،   27التجار در تلگرافی بـه تـاریخ پنجشـنبه     ، ادیبيمورددر . ت وي شدندبازگش
شود؛ زیرا غیبـت وي را حمـل بـر اخـتالل در      معاودت وي را از وزارت مالیه خواستار می

ذیحجه مشعر بـر تـالش جهـت روانـه      5ات مالیه در جواب وزر 2.دکر امور شهر معرفی می
  3.کردن وي بود

دست  در عوض، با کوتاه شدنِ. انجمن سرانجام توانست بر حکومت اصفهان غالب شود
با بیان اینکه  ،در یک مورد. پراکنیِ حکومتیان شروع شد شایعه ،حکومت از عوارض شهري

در ایـن  . استند جامعـه را ملتهـب کننـد   خو خواهد بر همه چیز مالیات بگذارد، می بلدیه می
خاصی از واعظانِ صاحب کرسی  بینیِ با روشن انجمن مقدس ملی اصفهان ي میان، روزنامه

گیري بلدیه نسبت به زمان اسـتبداد را روشـن    خواهد مردم را آگاه کنند و جریان مالیات می
براي رفاه مردم است، نـه   گیري بلدیه به خالف زمان استبداد سازند، و تمیز دهند که مالیات

  4.اینکه مثل دوران پیش از مشروطیت به جیب مستبدان برود
گـاهی اخـتالف    ،هـر چنـد  . انجمن بلدیه با انجمن والیتی بسیار خوب بود ي رابطه. ب

از هــم تفـاهم و همکـاري    ي رشـته  آورد، پدیــد مـی در ایـن تعامـل   اختالفـاتی را  عقایـد  
دانست و حتی در  خود می بلدي، انجمن والیتی را حامیِاز این گذشته، انجمن . گسست نمی

بسیاري بدان داشت؛ تا جایی که  شمرد و وابستگیِ اوایل، جایگاه انجمن والیتی را برتر می
ــه  اي نماینــده، والیتــی در بیشــتر جلســات انجمــنِ ــه حضــور داشــت و ب از انجمــن بلدی

مـذاکرات   ها در صـورت  پاسخ این. گفت هاي انجمن والیتی پاسخ می ها و سؤال درخواست
  5.انجمن والیتی اصفهان بازتاب یافته است

                                                             
 .7، ص 1325ذیحجه  3، چهارشنبه 148ـ147، سال دوم، ش نداي وطن. 1
سازمان اسناد و کتابخانـه  . الملک رئیس بلدیه اصفهان در خصوص ورود کاال به شهر، نک اقدامات وثیق .2

 .22ملی، سند شماره 
 .17اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره  سازمان .3
 .5، ص 1326محرم  5،  8، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 4
  .انجمن مقدس ملی اصفهانصورت مذاکرات انجمن والیتی اصفهان در روزنامه . براي اطالع بیشتر، نک. 5
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 اختالف تجار با انجمن بلدیه
ایـن اسـتقبال در مکتوبـات    . کردند مردم اصفهان از اقدامات انجمن بلدیه تقریباً استقبال می

اف منافع همه در راستاي موفقیـت اهـد  در این میان،  اما 1.عصر مشروطه کامالً نمایان است
ه را به  هاي فردي یا صنفی، مصوبه اي بر اساس منفعت بلکه عده ،ه نبودانجمن بلدیهاي بلدی

  .کردند دانستند و در برابر آن مقاومت می ضرر خود می
مـاجرا از آنجـا   . هاي انجمن بلدیه، اختالف آنان با صنف تجار بـود  ترین چالش از مهم

که از شهر خارج ... ه و پنبپرسود مثل تریاك،  شروع شد که انجمن بلدیه بر برخی کاالهاي
این حرکت بلدیه بر بزرگان تجار خوش نیامـد و  . شد، عوارض شهري وضع کرد یا وارد می

  . کوشیدند در این راه اختالل ایجاد کنندبا نفوذي که در انجمن والیتی و مجلس داشتند 
سـه محـرم    239لگـراف  پرداختند، بـر اسـاس ت   نمیلدیه از تجاري که عوارض بلدي ب

صـورت   مجاريِ ي در این تلگراف عمده. صادره از تهران، عوارض قانونی خواست 1326
تنظیف شهر، تحصیل اطفال و نگاهداريِ فقـرا و ضـعفا مشـخص شـده      ،خرج این عوارض

  2.بود
بـراي حـل مشـکالت    بـین تجـار و انجمـن بلـدي،      اختالفـات  ي دامنـه  با بیشتر شدنِ

د      ي در خانـه  انجمن والیتی و طرفین دعواحضور  باکمیسیونی  حـاجی میـرزا علـی محمـ
آمد و نه تجار از رویه قبلی  اما نه انجمن بلدي از قوانین خود کوتاه می 3.گلستانه منعقد شد

  .گشتند خود برمی
اي که انجمن براي خروج اجناس ایجاد کرده بود، تجار را به  در این میان، موانع قانونی

برنج  حسین یزدي پسر حاجی اصفهانی،«داد؛ براي مثال،  غیرقانونی سوق می هاي راه گشودنِ

                                                             
هـاي سیاسـی نماینـدگان     گزارشحمایت مردم اصفهان از انجمن بلدیه در جراید، اسناد، خاطرات و گاه  .1

از اسـتقبال مـردم اصـفهان از اقـدامات      کتاب نارنجیبه عنوان مثال، . هاي خارجی کامالً نمایان است دولت
ي حسین قاسـمیان، بـه کوشـش احمـد      ، ترجمه1، ج )1367(، کتاب نارنجیدهد؛   الملک گزارش می وثیق

 .140ـ139بشیري، تهران، نور، صص 
 .2، ص1326محرم  7، دوشنبه 5سال اول، ش ، بلدیه اصفهان. 2
 .4، ص1326محرم  12، شنبه 9، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 3
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المجلس باو  ن چیده بود گیر آمد چوب زیادي فیرا گذاشته بود در صندوق و روي آن صابو
  1»...د و برنجها و صابونش را هم بردندزدن

در  سرانجام، در پی اختالف بین تجار و انجمن بلـدي، تجـار در روز شـانزدهم محـرم    
. هاي بلدي نشـان دهنـد   جمع شدند، تا با بستن بازار، مخالفت خود را با طرح 2مسجد شاه

طـور کلـی از انجمـن     مردم که به. شکست خورد اقدام به دلیل حمایت نکردن مردم اما این
التجار خواستند خیاطی  ناظمهاي  در این میان، آدم. کردند، دست به شورش زدند حمایت می

تجـار وقتـی   . انجمن بود، بکشند که بـا هجـوم مـردم ناکـام شـدند      سرسخت را که طرفدارِ
نتوانستند بازار را با خود همراه کنند، چند باب کاروانسراي متعلق به خودشان را بستند کـه  

باز هم با برخورد 3.رو شدند مردم روبه سخت  
از تجـار در  رو شد که دو نفـر   جدي روبه تکار تجار و انجمن بلدي از آنجا با مشکال

همچنین، یکی از نمایندگان مجلس شـوراي ملـی، از    4.انجمن والیتی صاحب کرسی بودند
تجـار در مجلـس، حکـم     ي هنمایند با اعمال نفوذ. تجار معروف و مرتبط با تجار فوق بود

اما هیجان عمومی باعث شد که عالءالملک که تـازه بـه   . انفصال انجمن از تهران صادر شد
 ،به هـر طریـق   5.ن منصوب شده بود، حکم ابقاي انجمن بلدي را صادر کندحکومت اصفها

االسـالم   عالءالملک، حکمـران اصـفهان و ثقـه    گريِ اختالف تجار با انجمن بلدي با میانجی
تفـاوتی از   ءمالیـات بـه جـز    وگوي بسیار، تجار راضی شدند فتپس از گ 6.پایان پذیرفت

  7.همان مبادي اخذ شود
                                                             

: ، در»)1325(تجارت در سراي مخلص بـازار قـدیمی اصـفهان در دوره قاجاریـه     «لطف اهللا احتشامی، . 1
  .49، ص 1379، بهار و تابستان 38ـ37، ش گنجینه اسناد

،  23، سال دوم، ش صبح صادق. نامیدند» مجمع مستبدین«اجتماع تجار در مسجد شاه را  اهالی اصفهان. 2
 .2، ص 1326صفر  4شنبه 

 .4ـ3، صص 1326صفر  11، 21، سال اول، ش رهنما. 3
 .التجار بودند نمایندگان تجار در انجمن والیتی، حاج محمد حسین کازرونی و حاج محمد ابراهیم ملک. 4
 .184ـ183، صص ت ایرانتاریخ مشروطی.  5
 .4، ص 1326ربیع االول  16، شنبه 230، سال دوم، ش نداي وطن. 6
 2، 16، سـال دوم، ش  انجمن مقدس ملـی اصـفهان  ؛  2، ص 1326االول  ربیع 9، 8، ش 39ایران، سال . 7

 .8، ص 1326االول  ربیع
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  یههاي بلد فعالیت
 ي هاین امر بـه انجمـن و ادار   1.کردند هاي بلدیه استقبال زیادي می مردم از قوانین و فعالیت

 آنها کارهاي زیادي براي پیشرفت مادي و معنويِ. کرد بلدیه در اجراي منویاتشان کمک می
  :شود شهرنشینی انجام دادند که به برخی از آنها اشاره می

 رسانی انجمنارگان خبر ي انتشار روزنامه. 1
ه را بـر آن داشـت تـا بـا       نیاز روزافزون به گسترش اخبار و اطالع رسانی، انجمن بلدیـ

اي منتشـر   روزنامه ،یکی از اعضاي برجسته و فعال انجمن، میرزا نورالدین مجلسی مدیریت
بود که پس از سه شماره، نام  فرج بعد از شدتمیرزا نورالدین صاحب امتیاز نشریه . سازد
از سـوي   بلدیـه اصـفهان  بعد از توقف انتشار آن، روزنامه  2.تغییر داد انجمن بلدیهبه  آن را

  .عباس خان شیداي دهکردي تأسیس شد
 تأمین مایحتاج شهري و جلوگیري از احتکار، کمبود و گرانی ارزاق. 2

 ي نظامنامه بلدي، مسئولیت جلوگیري از قحطی در شهر بر عهـده  3تبصره  2طبق ماده 
از خروج بعضـی   کرد تا انجمن قوانینی را وضع می ،به همین خاطر، هر از گاهی. ودانجمن ب

 از را روغـن  کردن ج، انجمن بلدي خار1325ر اواسط شوال د. اقالم از شهر جلوگیري کند
موازین انجمن را نادیده گرفتند و با رشوه » شتردارها«برخی  ،با این احوال. شهر قدغن کرد
نام  یکی از مأموران بلدي به با اطالعِ اما. شهر گریختندبه خارج » اه کرکابی«دادن و کمک 

  3.العابدین خان دستگیر و به شهر عودت داده شدند زین
                                                             

یگذارند و مـردم در کمـال میـل و    یکزمانی این انجمن حکم میکند در خانها را چراغ م«به عنوان مثال،  .1
رغبت خودشان بدون حکم چراغ گذاشتند دیگر آنکه ارامنه جلفا عریضه عرض کرده بودند که اهـل جلفـا   
بنرخ انجمن اجناس را نمیفروشند حکمی از انجمن داده شد که باید اجناس را بنرخی کـه از انجمـن معـین    

ف نکنند دیگر آنکه میوه فروش ها عرض کردند کـه تـا نـرخ     هاي چهار سوق شیرازي شده بفروشند و تخلّ
خربوزه معین شده اهل میدان کهنه تمام خربوزه را میبرند و نمیگذارند بما برسد حکم شد آنچه خربوزه دارد 

 .3، ص1325، شوال 8، سال اول، ش انجمن بلدیه» .شود بتمام شهر تقسیم شود می
  .1، ص 1325 ، رمضان4، فرج بعد از شدت، ش انجمن بلدیه .2

انجمن مقدس البد باید جریده مفصلی «: گوید می انجمن بلدیهمیرزا نورالدین مجلسی درباره تأسیس جریده 
 .2همان، ص » .شود همه روزه در انجمن در آن جریده درج شود داشته باشد که آنچه مذاکره می

 .4ـ3، صص1325، شوال 10همان، ش . 3
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، کمبود مواد غذایی در اصفهان انجمن بلدي را مجبور کرد صدور میـوه  ي دیگردر مورد
رمودند که برونـد سـر   سوار معین ف«تا این حد که  1؛از اصفهان به یزد ممنوع کند را و برنج

   2».راهها را محافظت کند و التزام بگیرد که برنج را حمل بسایر بالد نکنند
 تعیین نرخ ارزاق و حفظ تعادل آن در بازار. 3

براي مثـال،  . ترین وظایف انجمن بود تعیین نرخ ارزاق و تعادل آن در بازار یکی از مهم
و ... خریـدار و نـیم شـاهی از فروشـنده     ازیکشـاهی  «تعیین نرخ یوشن، آن را  ي در زمینه

نرخ زغال  ،همچنین 3.قرار دادند» یوشن مرغوب را سیصد دینار و غیرمرغوب را پنجشاهی
 4.و هیزم را شکستند

  تشکیل پلیس. 4
یل نیروي پلـیس  تشک ي هها اولین جرق هاي کداخدایان و داروغه برآورده نشدن خواسته

ها نسبت به پرداخت نشـدن   تراض کدخدایان و داروغهچنانچه اع. بود از سوي انجمن بلدیه
  .آنان منجر شد جمعیِ مطالباتشان، به استعفاي دسته

محـالت، بـه    هـا و کدخـدایانِ   پیامی به انجمن والیتی اعالم کرد کـه داروغـه  در حاکم 
ه سـپرده     ي واسطه کمیت مواجب از عهده آن خارجند و این امر خوب است بـه اداره بلدیـ

امنـی   با ایجاد نا کوشیدند که میاین اندیشه از ذهنیت مستبدان برخاسته بود  ،مانگ بی 5.شود
  . هاي انجمن بلدي را از ذهنیت مردم مرتفع کنند و فساد، شاخص

                                                             
 .4، ص1325شوال  27، چهارشنبه 221، سال اول، ش مجلس ؛49، ص ...تجارت در سراي مخلص . 1
 .3، ص1325، شوال 7، سال اول، ش انجمن بلدیه. 2
 .2، ص 1325، رمضان 5همان، ش  .3
 .13، ص 1325ذیقعده  24، دوشنبه 23، سال پانزدهم، ش المتین کلکته حبل .4
  .6، ص 1325ذیقعده  15، یکشنبه 2، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 5

چنانچه مخارج . الملک در جهت انتظام امور شهري به فکر ایجاد پلیس افتاد ، وثیقکتاب نارنجیي  به نوشته
براساس این نظـر، بـه   . سنگین این عمل را بر پایه عوارض شهري نهاده بود که با مخالفت حاکم مواجه شد

حات شهري را شروع کرد؛ کتاب نـارنجی،  السلطنه را جلب و اصال تهران رفت و موافقت وزیر داخله و نظام
بـه نظـر   . شـود  ؛ ولیکن با رجوع به صورت مذاکرات انجمن والیتی اصفهان چنین برداشـتی نمـی  123ص 
الملک داده باشند و او هم در تهران این عمل را پیگیري  رسد بعدها اعضاي بلدي این پیشنهاد را به وثیق می

 .کرده باشد
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ه       انجمن والیتی اصفهان هم در برخورد با چنین حادثه اي، بـه مـذاکره بـا انجمـن بلدیـ
بر این اساس، بـه همـت    1.باشدمن مزبور پرداخت و قرار شد نظم شهر موقتاً در اختیار انج

العابدین خان را  به این ترتیب، انجمن زین 2.الزم با کدخدایان گذارده شد انجمن بلدي، قرارِ
طور ضمنی نسبت به انجمن والیتی امنیت شهر  اي سرباز مأمورِ گشت شبانه کرد و به با عده

   3.را تضمین کرد
الملـک، اداره پلـیس    و تأیید نهاییِ وثیق 4ن والیتیبه هر ترتیب، با اصرار حاکم و انجم

تأمین نظم و ترتیب در شهر به  ي هاصفهان در اختیار بلدیه قرار گرفت و از ماه ذیحجه وظیف
المک سپرده شد و از قرار معلـوم، تـا    وثیق جنابِ ریاست نظمیه به پسرِ 5.بلدیه واگذار شد

   6.م درآمد، شصت پلیس به استخدا1326االول  ماه ربیع
الملک توجه مردم را جلب کرد و آنها از عملکرد وي در بلدیه استقبال  هاي وثیق فعالیت

مخـالف برخـی    وي مجبـور بـود نظـرِ    ،کتـاب نـارنجی   ي هبه نوشـت  اما 7.کردند اي ستهشای
با این حال، مجتهـدان بـا هـدف     8.نظر قرار دهد مسائل شهري مطمح ي روحانیان را درباره

  9.الملک موافقت کردند تبار خود، با ایجاد پلیس از سوي وثیقافزایش اع
                                                             

 .8، ص 1325، ذیقعده 39، سال اول، ش جهاد اکبر. 1
 .2، ص 1325ذیقعده  22، 2، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان .2
 .6، ص 1325، ذیقعده 40، سال اول، ش جهاد اکبر. 3
 .8، ص 1325ذیحجه  6، شنبه 4، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 4
 .6، ص 1325ذیحجه  13، شنبه 5همان، ش . 5
 .2، ص 1326االول  ربیع9، 8، ش 39؛ ایران، سال 5، ص 1326صفر  18، شنبه 14همان، ش . 6
شـد، ماهیـت    از جمله عواملی که موجب وفاداري مردم نسبت به انجمن بلدي و شخص رئـیس آن مـی   .7

برخاستند، «چنانچه زمانی به انجمن والیتی خبر آوردند که اعضاي انجمن بلدیه . اخالقی اعضاي انجمن بود
انـد   یک نفر عالف، از میزان نرخی که اداره بلدیه براي ذغال معـین نمـوده  «این بود که  اصل قضیه. »رفتند

بـه ایـن   . انـد  نمـوده ] گري و وسـاطت  میانجی[خواستند مجازات او را بدهند توسط  تخلف کرده و اعضا می
عضاي بلدي را انجمن والیتی با مواجهه با این جریان چند نفر از ا. »اند جهت، اعضاي انجمن بلدیه برخاسته

چنانچـه  «رو شدند که گفتند  ي اعضاء روبه اما با برخورد قاطعانه. احضار کرد تا بتواند انجمن را حفظ نماید
، سـال  انجمن مقدس ملی اصـفهان » .شود حال که آغاز کار است بناي رشوه و توسط باشد، کار صحیح نمی

 .7، ص 1325رمضان  19، یکشنبه 43اول، ش 
 .140ـ139صص ، کتاب نارنجی. 8
 .168ـ167همان، صص . 9
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امنیت شهر به بلدیه، مستبدان به تخریـب و دزدي و کارهـایی از ایـن    پس از واگذاريِ 
ه را ضـعیف کننـد      از . قبیل پرداختند تا امنیت شهروندان را به مخاطره افکننـد و نهـاد بلدیـ

گرفت که حکومت اعالم کرد نظـم شـهر در   جمله اینکه، بعدها چند دزدي در شهر صورت 
ها، امنیت شهر پس از تأسـیس نیـروي پلـیسِ     با وجود این خرابکاري 1.اختیار بلدیه است

کند تشکیل پلیس حتی بـر پـایین    اذعان می کتاب نارنجیمردمی ارتقاء یافت؛ تا حدي که 
  2.آمدن نرخ ارزاق هم مؤثر بود

ه پـی    حشِفا این حوادث باعث شد حکومت به شکست خود در سپردن پلیس به بلدیـ
کـه  «با تغییر رویکرد حکومت، وزیر به انجمن والیتی اعتراض کـرد   ،ببرد؛ زیرا چندي بعد

   ».کند باشد و اداره بلدیه مداخله می نظمیه با من می
این مسئله و مذاکره با وکالي بلدي اعالم کرد که انجمـن،   انجمن والیتی پس از بررسیِ

ه بـه    ي هالدولـه، وزیـر داخلـه در دسـت دارد، مبنـی بـر اینکـه ادار        صفحکمی از آ نظمیـ
  حـال،  اي علی 3.اگر ناسخ آن را در دست دارید، اظهار نمایید. الملک واگذار شده است وثیق

دهد که ترفندهاي مستبدان براي بدنام کردن بلدیه به جایی نرسید و آنها  این ماجرا نشان می
  .اجراییِ مهم به بلدیه نادم بودند از واگذاري این نهاد

 حفظ بهداشت عمومی. 5
خـان  میـرزا محمود  ي مهم نظر افکنـد، اعتـراض   نخستین باري که انجمن به این وظیفه

ه   ... «خان میرزا محمود. بودتلگرافچی به اوضاع بهداشتی  ذکر نمود که مطابق قـانون بلدیـ
قدام نمایند و از جمله آن منع کردن یکی از تکالیف انجمن اینست که در حفظ صحت نوع ا

قصابها است که در شهر گوسفند نکشند که این مطلب اسباب عفونت هوا و تکوین میکروب 
وبا و سایر امراض مسریه و دردهاي بی دواست و یکی از کسانیکه مشـغول اینکـار اسـت    

انجمـن،  . دانجمن در این راستا کشتار دام را در شـهر ممنـوع کـر    4»...غالمرضا نامی است
                                                             

 .3، ص 1325ذیحجه  6، شنبه 4، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 1
 .168ـ167، صص کتاب نارنجی. 2
، 1326محـرم   5،  8؛ همان، ش  8، ص 1326محرم  26، 11، سال دوم، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 3

 .4، ص1326حرم م 7، دوشنبه 5، سال اول، ش بلدیه اصفهان؛ 2ص 
 .2، ص1325، رمضان 4، سال اول، ش انجمن بلدیه. 4
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ـ »کثافتها«همچنین، در رفع  را » هـا  تنظیـف حمامهـا و کوچـه   « ي هي شهري کوشید و برنام
  1.دستور کار قرار داد

 مرمت و احیاي آثار تاریخی و فرهنگی. 6
ـ  . تاریخی بود ي هت از آثار و ابنیمحافظت و مرم ،از کارهاي مهم بلدیه ت تعمیـر و مرم
  ایـن اقـدامات   2.رود شمار می در این زمینه بهمات انجمن ترین اقدا میدان نقش جهان از مهم

از  االسـالم، شخصـاً   در یک مـورد، ثقـه  . بارها مورد ستایش انجمن والیتی هم قرار گرفت
گاه تذکرهایی  انجمن والیتی گه ،البته 3.تقدیر و تشکر کرد» پل سی و سه سرچشمه«مرمت 

ه سـالطین صـفویه   « یبِتخر ي داد؛ از جمله، درباره هم در این زمینه می و  4»اصطبل خاصـ
  5.تخریب کاروانسراي مهیار هشدار داده بود

 6فروشی گران فروشی و مقابله با کماعالم نرخ صحیح اجناس و . 7
فروشان را سیاسـت   فروشان و کم انجمن بلدیه با برخورداري از اختیارات قانونی، گران

چاپ شـده  نقش جهان  ي که در روزنامهجالبی  ي هپیکر 7.بست کرد و به چوپ فلک می می
   8.کشد است، اقدامات سختگیرانه بلدیه را به تصویر می

                                                             
 .3، ص 1325شوال  10، یکشنبه 46، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 1
 .4، ص 1325شوال  28، پنجشنبه 4، سال دوم، ش نداي وطن. 2
 .6، ص 1325، ذیقعده 40، سال اول، ش جهاد اکبر. 3
  .3ـ2، صص 1325ذیحجه  13، شنبه 5سال دوم، ش ، انجمن مقدس ملی اصفهان. 4

گشـت کـه    ي اصلی مستبدان برمـی  ریشه اصلی تخریب آثار و بناهاي تاریخی و فرهنگی اصفهان به اندیشه
السـلطان،   اینان، عمدتاً از نیروهـا و وابسـتگان ظـل   . دانستند خود را وارث هستی و نیستی مردم و شهر می

» قصرهاي سلطنتی و شـکوه مملکتـی  «اي مطامع شخصی خود، به تخریب حاکم مقتدر اصفهان بودند که بر
ي بناهاي دولتی، از جمله میـدان نقـش جهـان، بـه      درباره انجمن بلديچنین است که روزنامه . پرداخت می

تازد که هر یک با داشتن نسبتی به تاراج اموال عمومی و تخریـب امـاکن تـاریخی     السلطان می اطرافیانِ ظل
ایـن مسـتبدان    دسـت  بـه ؛ از آثار مهمی که 2، ص1325، رمضان 5انجمن بلدیه، سال اول، ش  پردازند؛ می

 .4ـ2همان، صص . اشاره کرد» نمکدان«توان به عمارت  ویران شد، می
 .4همان، ص. 5
 .4، ص 1325شوال  28، پنجشنبه 4، سال دوم، ش نداي وطن. 6
 .3، ص1325، رمضان 6، سال اول، ش انجمن بلدیه. 7
  .4، ص 1325شوال  23، 1، سال اول، ش نقش جهان .8
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در یـک  . کردند مردم آشکارا و بدون ترس به انجمن بلدي اعتراض میدر همین زمینه، 
ارزان و بودنـد  شـدت ناراضـی    از افزایش قیمت انگور در ماه مبارك رمضان به آنهامورد، 

بعد از تحقیق و تـدقیق زیـاد قیمـت    «هاي انجمن بلدیه  با پیگیري. تندخواس شدن آن را می
 1».انگور معین گردید که در حقّ بایع و مشتري حکم بعدل شده باشد

 هاي عمومی مبارزه با سد معبر در بازار و مکان. 8
کسـبه  «انجمن به معمارهاي اداره دستور داد به بازار بروند و در جایی کـه   ،باره در این

  2.، سد معبر را خراب کنند»اند اند و شارع عام را تنگ نموده یش نشستهپ
 تأسیس صندوق خیریه. 9

بخواهد وجه اعانه بجهۀ فقرا و مسـاکین و تأسـیس   «هدف صندوق این بود که هر کس 
 3.کمک نماید محل مخصوصی داشته باشد» مدرسه فقرا و ایتام و مریضخانه

  4ها گذاري خانه نمره. 10
 اییدخالت مستقیم در تعیین مواجب کارگران و قیمت اجناس بنّ. 11

مواجب عمله و بنّـا دخالـت مسـتقیم کـرد و بـه اسـتاد محمـود         تعیینانجمن بلدیه در 
کـه  » مزد بنّاء و عمله و آجر و آهـک و گـچ معـین شـود    «معمارباشی ده روز فرصت داد 

 5.تکلیف معماران و مردم مشخص گردد
 ب نرخ ارزاقاعالم مکتو. 12

پس از اختالل و اغتشاش بر سر قیمت برخی از ارزاق، انجمن رسماً اعالم کرد اعالمیه  
 6.صورت چاپی در سطح شهر چسبانیده خواهد شد ها به قیمت

                                                                                                                                               
ي  فروشی به فلک بسته است و در این میان، دو نفر درباره در این پیکره، اداره بلدي قصابی را به جرم گران

 .کنند وگو می اهمیت بلدیه و عملکرد خوب آن گفت
 .2ـ1، صص1325، شوال 7، سال اول، ش انجمن بلدیه. 1
  .4، ص1325شوال  27، چهارشنبه 221ال اول، ش ، سمجلس؛ 2همان، ص. 2
 .4، ص1325، شوال 8، سال اول، ش انجمن بلدیه. 3
 .4، ص 1325شوال  28، پنجشنبه 4، سال دوم، ش نداي وطن. 4
 .4، ص1325، شوال 8، سال اول، ش انجمن بلدیه. 5
 .4همان، ص. 6
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 جلوگیري از ساخت کاالي تقلبی. 13
سازها بتقلّب شغل ما را از  سازها عارض بودند که آئینه خاتم«: در این زمینه آمده است

اند و بآئینـه میچسـبانند و ارزان میفروشـند و     اند و کاغذ بشکل خاتم درست کرده میان برده
 ي به همین دلیل، اداره. »سازي منسوخ شده هم تمیز نمیدهند لهذا صنعت خاتم رعیت دهات

  1.بلدي شورایی بر پا و موازینی پیشگیرانه وضع کرد تا جلوي تقلب را بگیرد
 2ها ها و کوچه دن خیاباننصب چراغ و روشن کر. 14

 ،آید که به همت انجمـن بلـدي   هاي روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان برمی از گزارش
البته انجمـن بلـدي در    3.شده بود» چراغهاي متعدده روشن و منور«ها با  ها و خیابان کوچه

عـابر  هـاي م  مثالً انجمن از سـرقت و شکسـتن چـراغ   . رو بود این کار با مشکالتی هم روبه
  4.داند می» معین«کند و هویت اشرار و سارقین را  شکایت می

 جلوگیري از ستم و اجحاف به اقوام و مذاهب مختلف . 15
. با توجه به این مرام، انجمن بلدي یهودیان را در حقوق شهروندي آزاد اعالم کرده بـود 

. سـت و ارزاقی بوده ا یهودیان، بیشتر در زمینه مبادالت تجاري رسد اعالم آزاديِ به نظر می
مستبدانی را که از عملکرد انجمن خشمگین  ي هاي توطئه زمینه به هر حال، این اقدام بلدیه

ي هواال در جهـت سوءاسـتفاده از انگیـز    بودند، فراهم آورد و آنان را واداشت از این هدف 
یـن  اعتراضـات سـادات هـم از ا   . مقدسان و متحجران استفاده کننـد  دینی و تحریک خشک
شـدت کتـک زدنـد و     در ماجراي این اعتراضات، یک یهودي را به. چهارچوب خارج نبود

شـما   حکم انجمن شده است که شما در امان باشید و کسی متعرّض«شان این بود که  انگیزه
  5»...نباشد من مخصوصاً ترا میزنم

  

                                                             
 .4، ص1325، شوال 10همان، ش . 1
 .4، ص1325شوال  28نجشنبه ، پ4، سال دوم، شنداي وطن. 2
 .3، ص1325شوال  10، یکشنبه 46، سال اول، ش انجمن مقدس ملی اصفهان. 3
 .4، ص1325ذیقعده  15، یکشنبه 1همان، سال دوم، ش . 4
 .6ـ5، صص 1325شوال  10، یکشنبه 46همان، سال اول، ش . 5
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 درآمد انجمن بلدیه
 :هایی براي تأمین بودجه بلدیه درخواست محل. 1
، 1325ی به تـاریخ آخـر ذیقعـده    جمن بلدي در طی درخواستی از مجلس شوراي ملان
الدواب و محمدیه،  میدان سوق :کند أمین بودجه بدلیه درخواست میهاي زیر را براي ت محل
خانها، هوائی میدان قدیم، تریاك، تنباکو، پوست، زغال، صابون، برنج، قپانـداري و بـه    قهوه

  1.گري ري کرایه و بازار جوزق و پنبه و کسکچیاضافه عوارض کالسکه و گا
الهویـه خواسـتار بررسـی آن     مجلس هم با ارجاع این درخواست به شخصـی مجهـول  

گردد، از  پس از بررسی، منابعی که باعث پیشرفت کار بلدي و خیر و صالح آن می. شود می
 یرسـد و خیـر و  آنچه با مطالعه اطـراف بنظـر بنـده م   «: شود رسمیت شناخته می این قرار به

صالح و پیشرفت کار ایالت و اداره بلدیه هر دو را در آن میدانم این است که هوائی میـدان  
قدیم و تریاك و تنباکو و پوست محموله بخارجه و صابون و مغز و برنجی که حمل میشود 

گري واحد دکان اگر بـاداره   بضمیمه کالسکه و گاري کرایه و بازار جوزق و پنبه و کسکچی
دیه شود ضرري نداشته باشد بلکه گمان میکنم که اگر اینها بترتیب صحیحی در تحت نظر بل

اداره بلدیه عمل بشود عایدات و ترقیات آن بیش از حد تصور حالیه باشد و کفایـت همـه   
الـدواب و قهوخانهـا و خانـات و فواکـه و زغـال و       قسم مخارج بلدیه را بکند ولی سـوق 

بنده باید جزو عمل حکومـت باشـد واال بایـد عـوض آن را دسـتی      قپانداري ناچار بعقیده 
بایالت داد و ضرر آن راجع بدولت خواهد بود این بود صالحدید بنده حـاال هـر طـور کـه     

 2»...مجلس مقدس تصویب فرماید مطاع خواهد بود
تـاریخی قـرار داشـت، یـا بـدان       ي ابنیه هایی که درونِ اخذ وجه اجاره از ساختمان. 2

 :بود وابسته
هاي میدان نقش جهان که جزو اطاقهاي آنسـت و   خانه قهوه...«: در این زمینه آمده است

مداخله آن به موجب قانون بلدیه با انجمن بلدیه است باید وجه اجـاره آن گرفتـه شـود و    
هـاي   يچنین اسـت کـه بعـد از پیگیـر     3»...بمصرف تعمیرات خود میدان نقش جهان برسد

  4».هاي میدانرا از انجمن اجاره کردند خانه ي میدان آمدند و قهوهها چی قهوه« ،انجمن
                                                             

 .7ـ4ه شهر، سند شماره ي ورود کاال ب الملک، رئیس بلدیه اصفهان درباره اقدامات وثیق .1
 .8همان، سند شماره  .2
  .2، ص1325، رمضان 5، سال اول، ش انجمن بلدیه. 3
 .2، ص1325شوال  2، 7همان، ش . 4
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 :وضع تعرفه مالیاتی روي برخی اقالم. 3
 هـاي اقتصـاديِ   ترین اندیشـه  وضع تعرفه مالیاتی روي تریاك، یکی از مهم: تریاك. الف

بر طبـق  . شد ترین صادرکنندگان تریاك شناخته می انجمن بلدي بود؛ زیرا اصفهان از بزرگ
من شاهی بود که سهم  15500م در حدود  1869ـ1868آمار، تولید تریاك ایران در سال 

ناشی از صـادرات تریـاك    تا جایی که عواید 1؛رسید من می 5000اصفهان از این تولید به 
اگر ثلث آن را هم  2.ن برآورد شده استاقر 292,920,16 ق 1326ـ1325در بین سالیان 

رسـید علـت    بـه نظـر مـی   . شود قران سهم اصفهان می  5,640,097در نظر بگیریم، قریب 
  .مخالفت اصلیِ تجار همین بود

در » هـا  جوزق و نداف«مالیات از گرفتن ها معترض بودند که  کار پنبه: پنبه و جوزق. ب
بلدیه در پاسخ اعـالم  . است گرفتهرا  آناما انجمن بلدیه  شاه موقوف شده، مان مظفرالدینز

را ایالت کبري به گردن بلدیه انداختـه اسـت،   ) از قبیل لباس(لزومات نظمیه کرد که خرج م
ه    »محال خرج اینها هوائی پنبه میباشد و دو پاکت جوف«که از جمله  بنـابراین اگـر بلدیـ ،

 وضـع عـوارضِ   3.تواند از عهده مخارج برآیـد  اقدام در جهت منبع درآمد ننماید چگونه می
روجی شهر و اعالم وضع عوارض بر کاالهاي تجـار انگلیسـی   ورودي و خ تازه روي اقالمِ
معتقـد   اصفهانی، اعتراض سفارت انگلیس را در پی داشت؛ زیرا آنـان  التجارِ از سوي ملک

بـدین خـاطر، از   . گمرکـی اسـت   ي نظامنامـه  فصل سومِ خالفبودند که اخذ این عوارض 
انگلـیس بـدین شـرح     ي مراسلهسواد  4.خواهند تدابیر الزم ملزوم گردد وزارت خارجه می

قنسول جنرال انگلیس مقیم اصفهان بدوستار اطالع میدهد وثیق الملک رئیس بلدیه «: است
اصفهان اعالنی در آن شهر چسبانیده که بمشارالیه اجازه داده شده است که از هر محصولی 

الوه بر این از بانی را ننموده است ع بانی بگیرند محصول مزبور اسم برده ولی دروازه دروازه
التجار از تجار انگلیس خواسته است از هر چیزي که براي حمـل بخـارج    قرار معلوم ملک

                                                             
 .370ي یعقوب آژند، تهران، گستره، ص  ، ترجمهتاریخ اقتصادي ایران، )1362(چارلز عیسوي، . 1
 .30نتشارات اداره کاوه، ص ، برلین، اگنج شایگان، )1335(محمدعلی جمالزاده، . 2
 .3، ص 1326صفر  18، شنبه 14انجمن مقدس ملی اصفهان، سال دوم، ش . 3
ورود کاال به شهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند   ي اصفهان درباره الملک رئیس بلدیه اقدامات وثیق .4

  .15شماره 
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نمایند صورتی بدهند که بعد عوارض جدید را بپردازند احتیاج باظهار نیسـت   وارد شهر می
که این عوارض بکلی برخالف عهدنامه است خاطر محترم عالی را مراجعـه میـدهم بفصـل    

بانی و  مه گمرکات ایران که در آن ذکر شده است که تمام عوارض از قبیل دورازهسیم نظامنا
خانات و میدانداري و غیره معاف خواهد بود خواهشـمندیم مقـرر فرمائیـد احکـام الزمـه      
فوریه باصفهان فرستاده شود که در آنجا اعالم نمایند که اینرفتـار بـاین اعالنـات مخـالف     

ه براي تجار خارجی بسیار ک  ـ عوارض تنباکوولی  1.قط استاز درجه اعتبار سا» عهدنامه
  2.مجلس شوراي ملی، جزء عمله بلدیه محسوب شد ـ با نظرِمهم بود

 :عوارض تنباکو. 4
. شـد  عوارض تنباکو تا قبل از تأسیس انجمن بلدي به حکومت اصفهان کارسـازي مـی  

آن  مقرر شد ربـعِ . لدي داده شدولی بعد از تأسیس بلدیه، از طرف وزارت مالیه به انجمن ب
عـوارض هـر   . در اختیار مستشارالسلطان که کمیسر دولت انگلستان است، کارسازي شـود 

  3.کیسه چهار هزار دینار مشخص شده بود
  

  فرجام انجمن بلدیه
سـرانجام،   رسـد  بـه نظـر مـی   . فرجام انجمن بلدي خبر خاصی در منـابع نیسـت  ي  درباره
ه   ي هآنها چون وجود انجمن و ادار .کار خود را کرد» شهر اهل نفوذ« هاي پنهانِ دست بلدیـ

ایـن نهـاد گـام     در راه تخریـبِ  4،دیدنـد  خود مـی » برخالف مصلحت و منافع شخصیه«را 
  5.الملک را مجبور به استعفا کردند وثیق ،برداشتند؛ تا جایی که با هزاران مکر و دسیسه

                                                             
 .20همان، سند شماره  .1
 .36، سند شماره همان .2
 .38ـ37سند شماره  ،همان .3
بـا تـورق در ایـن نوشـتار،     . کامالً مشـخص اسـت  » اهل نفوذ شهر«هاي پنهانِ  از دست کشکولمنظور . 4

داشتند این جریان شامل برخی  شود که چند جریان پیوسته براي تضعیف انجمن بلدي گام برمی مشخص می
مستبدانِ پیوسته به دربـار و  . پنداشتند و نمیافراد و اصنافی بود که اهداف انجمن بلدیه را با منافع خود همس

 .ي انجمن بودند کننده هاي تضعیف از دیگر گروه... شاهزادگان، حکومت اصفهان و 
 .7، ص1327االول  جمادي 21، پنجشنبه 21ـ20، سال دوم، ش کشکول اصفهان. 5
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چنـدانی نداشـت و نفعـی بـه عمـوم       الملـک فـروغ   انجمن بلدي پس از استعفاي وثیق
. قدرت انجمن بلدیه هم در اثر مخالفت حاکم و سایر مستبدان به زوال گرایید 1.رسانید نمی

اداره بلدیـه چهـار مـاه پـیش آنقـدر      «بلند شـد کـه    2ناقور ي در این میان، صداي روزنامه
و مقـادیر و   حرارت بخرج داد که نزدیک بود در آسمان ماهی را کباب کند چنـان مـوازین  

قسم منظم شد که کاسبها وسواس گرفتند آقاي خباز در عوض یکمرتبه پنجـاه مرتبـه کفـه    
کلمـه  (ترازو را بلند میکرد و با خود میگفت نشد مبادا خدا نکرده درست نباشـد و انوقـت   

باال برد حاال بینیم چه عرض کنم پنجاه نان بیست و پنج نیست دادرس هم نیسـت  ) ناخوانا
و وزن بدست کاسبها شده چوب و فلک اداره را هم تار عنکبـوت گرفتـه فراشـان    امر نرخ 

هم از بیکاري میدان شاه را قدم میزنند و خرج براي ملت میتراشند چند هفته پیش یکـروز  
دستها را از عبا درآوردم هزار ال حول و حوقله خواندم یواش یواش پاورچین پاورچین بـا  

بلدیه گفتم آقایان اگر اجازه هسـت عـرض دارم دیـدم کسـی      هزار انا انزلنا رفتم تو اطاق
جواب نداد دو مرتبه عرض کردم جواب نیامد سه مرتبه و چهار مرتبه عاقبت دیـدم یکنفـر   
سر بلند کرد گفت قباحت دارد بیشرم چرا نمیگذاري بحساب برسیم گفتم آقـا عـرض دارم   

هـا بیاییـد ایـن     ها بچه شو بچه گفت حاال وقت ندارم گفتم یک کلمه بیشتر ندارم گفت خفه
  3»...بیندازید فضول آقا را ببرید کارت

از هـم پاشـیده اسـت؛ زیـرا      1326االول  رسد انجمن بلدي در اواخـر ربیـع   به نظر می
شـیخ و   ي همنـاظر «نـام   روزنامـه بـه   طنـزِ  در ستونِ انجمن مقدس ملی اصفهان ي هروزنام
ه سه بار گالیه می»شابمجلـسِ  انجمن، در اواخـر عمـرِ   با منحل شدنِ 4.دکن ، از نبود بلدی 

نـاقور   ي در ایـن زمینـه، روزنامـه   . اول مقرر شد انتخابات بلدي براي بار دوم برگزار شود
هم شـروع و   مجلسروزنامه  5.نویسد اي غرّا می انتخاب وکالي انجمن بلدیه مقاله ي درباره

                                                             
 .4، ص1326الثانی  ربیع 10، دوشنبه 119، سال دوم، ش مجلس .1
 .بنا به دالیل نامعلوم، نظر خوبی نسبت به انجمن و اداره وقت بلدیه نداشت جریده ناقور .2
  .7، ص1326االول  ربیع 26، 1، سال اول، ش ناقور. 3
 29، 24؛ همـان، ش  8، ص 1326االول  ، ربیـع 18، سـال دوم، ش  انجمـن مقـدس ملـی اصـفهان    . نک .4

 .4، ص 1326االول  جمادي 13، 26؛ همان، ش 7، ص 1326الثانی  ربیع
 .5، ص 1326الثانی  ربیع 11شنبه  ، سه2، سال اول، ش ناقور .5
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بست و تحصـن و  «هد مشروط بر اینکه د و برپایی انجمن بلدي را نوید می 1پایان انتخابات
  2.موقوف باشد» مشروط نمودن

ي  دورهمجلس شوراي ملی، دیگر قدرت  دومِ ي هدر دورپس از بازگشایی انجمن بلدي 
که از  پروانه ي روزنامه. کردند که نشریات مادام از آن انتقاد می طوري خود را نداشت، به اولِ

ـ   مزیـت  بود، با شـمردنِ سرخورده کارهاي بلدي  نویسـد کـه    اول مـی ي  دورهي  ههـاي بلدی
 3.را به مردم اصفهان چشاند» طعم مشروطیت«الملک  وثیق
 
  گیري نتیجه

خواهی و رهایی از استبداد، هر چند شـروعی خـوب و آرام    حضور مردم در جنبش آزادي
، گـذار ي  دورهدر ایـن  . داشت، در پایانِ دوره اول، روزگار شوم و خونینی را سـپري کـرد  

گمان،  بی. ساالرانه آشنا شدند خواهانه و مردم هاي آزادي مردم از چند راه با مفهوم و اندیشه
هاي  سیاسی از طریق جراید و انجمن دانشِ از انتقالِ ترین و تأثیرگذارترین روش، جدا مهم
 اول مشروطیت، ملموس ساختن این دمکراسی از طریـق عملکـرد انجمـنِ   ي  دورهشمارِ  بی

اصفهان، همچون ي  هانجمن بلدی. کردند که خود مردم نقش اصلی را در آن ایفا می ودبلدیه ب
 رو شد، تا جایی که در اواخر عمـرِ  حاکمیت روبه مهريِ بی ، باخود در دیگر شهرها انِهمتای

مسـتبدان، حکومـت اصـفهان و     انـدازيِ  مشروطیت اول، مقاومت این انجمن در برابر سنگ
توانست در مدتی انـدك، توجـه    ؛ اماسرانجام در هم شکستجار، ، همچون تبرخی اصناف

  .مناسبی از خود بر جاي گذارد ي کارنامه مگیري از مردم اصفهان را جلب کند وبخش چش

                                                             
 .2، ص 1326الثانی  ربیع 24، دوشنبه 131، سال دوم، ش مجلس .1
 .2، ص 1326االول  جمادي 16شنبه  ، سه149همان، ش  .2
 .8، ص 1328شوال  14شنبه  ، سه2، سال اول، ش پروانه. 3
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 123  ... د انجمن بلدیه اصفهانگیري و عملکر شکل

 و مآخذ منابع
  

  ها و مقاالت کتاب
تجـارت در سـراي مخلـص بـازار قـدیمی اصـفهان در دوره قاجاریـه        «، )1379(ـ احتشامی، لطـف اهللا،  

  .38-37هاي   ، سال دهم، شمارهگنجینه اسناد، »)1325(
فصـلنامه مطالعـات   ، »هاي اجتماعی مردم اصفهان انجمن ایالتی و خواسته«، )1384(ـ رجایی، عبدالمهدي، 

  .6، سال دوم، شماره تاریخی
  .، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري اصفهانتاریخ مشروطیت ایران، )1385(ـ ــــــــــــــ ، 

، چـاپ  االخالق بـه همـراه رسـاله اصـفهان و ري     تهذیب، )ق 1330(جابري اصفهانی، میرزا حسن خان،  ـ
  .سنگی

  .، برلین، انتشارات اداره کاوهگنج شایگان، )1335(ـ جمالزاده، محمدعلی، 
، مجموعـه مقـاالت  ، »نقش مردم اصفهان در نهضت مشـروطیت ایـران  «، )1378(ـ عسکرانی، محمدرضا، 

  .سه مطالعات تاریخ معاصر ایرانتهران، موس
  .، اصفهان، سازمان تفریحی شهرداري اصفهاننگرشی بر مشروطیت اصفهان، )1385(ـ عقیلی، سید احمد، 

  .ي یعقوب آژند، تهران، گستره ، ترجمهتاریخ اقتصادي ایران، )1362(عیسوي، چارلز، 
  .شیري، تهران، نوري حسین قاسمیان، به کوشش احمد ب ، ترجمه)1367(، ـ کتاب نارنجی

  .، تهران، زوارشرح زندگانی من، )1384(ـ مستوفی، عبداهللا، 
  ، تهران، اداره روزنامه رسمی کشور)1325(، دوره اول، ـ مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی

  .، تهران، علمیتاریخ انقالب مشروطیت ایران، )1363(زاده، مهدي،  ملک
  

  ها روزنامه
  )ق 1325(، سال اول اصفهان
  )ق 1325(، سال اول الجناب
  )ق 1326(، سال سی و نهم ایران

  )ق 1325(، سال اولانجمن بلدیه
  )ق 1326ـ1325(، سال اول و دوم انجمن مقدس ملی اصفهان

  )ق 1325(، سال اول بلدیه اصفهان
  )ق 1329ـ1328(، سال اول پروانه

  )ق 1325(، سال اول جهاد اکبر
  )ق 1235(، سال پانزدهم حبل المتین کلکته

  )ق 1326(، سال اول رهنما
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  )ق 1326(، سال دوم صبح صادق
  )ق 1327(، سال دوم کشکول اصفهان

  )ق 1326ـ1325(، سال اول و دوم مجلس
  )ق 1326(، سال اول ناقور

  )ق 1325( ، سال اولنداي اسالم
  )ق 1326ـ1325( ، سال دومنداي وطن
  )ق 1325( ، سال اولنقش جهان

  
  اسناد

الملک، رئیس بلدیه اصـفهان در   اقدامات وثیق. (5242/240و کتابخانه ملی، شماره دستیابی سازمان اسناد 
  )ي ورود کاال به شهر زمینه
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