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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  23ـ  1، صص 1390بهار و تابستان ، اولسال اول، شمارة 

  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه
  *لقمان دهقان نيري

  **المهدي رجايي عبد

  چكيده
ر زمان با انقالب مشروطيت نهادي به نام بلديـه، بـر   هم كـردنِِِِِِِ خـأل مـديريت     اي پـ

اين نوشتار با مراجعه به منابع عصـر  . شهري، در بيشتر شهرهاي كشورمان برپا شد
گيري و آغاز به كار ادارة بلدية اصفهان، بسـترهاي اجتمـاعي،    مشروطه، روند شكل

ها و موانع آغازين آن را بررسي كرده و نگاه مـردم بـه ايـن نظـام مـديريت       چالش
و اقدامات كارگزاران اين نهاد نوپا را براي تثبيت موقعيت و اعتبار آن  شهري نوين

از آنجا كه نظميه اصفهان در پي تاسيس . كند در ميان ساير مراكز قدرت ارزيابي مي
بـر   گفتنـي اسـت بنـا   . شـود  بلديه شكل گرفت، در اين نوشتار بدان نيز پرداخته مي

مامي شهرهاي كشـورمان حـاكم بـود،    شرايط نسبتاً يكساني كه در آن روزگار بر ت
 منظر صد سال پيش در ساير شهرها را نيز از ها در يك توان شرايط تأسيس بلديه مي

  . اين مقاله نگريست
تحليلي اسـت و شـيوة گـردآوري اطالعـات آن      ـ  روش اين پژوهش توصيفي

 هـاي منتشـره در اصـفهانِ عصـر     اي و بيشتر متكـي بـر روزنامـه    كتابخانه ــ   اسنادي
  .مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است

 .بلديه، نظميه شهري،  اصفهان، مشروطيت، مديريت :ها واژه كليد

  مقدمه
زمان با نوسازي نظام مديريت كشوري، نظام مـديريت   پس از برپايي نظام مشروطيت و هم
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  yahoo.com@1350323 )نويسنده مسئول (دانشجوي دورة دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان   **
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   2

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

الت و واليـات و  قانون تشـكيل ايـا   «از سويي قانون مفصلي به نام . شهري نيز بازنگري شد
» ادارة واليتـي  «اي به نـام   حوزة كار حكّام شهر را مشخص كرد و اداره» دستورالعمل حكّام

طور مشخص، امور مـديريت   ، به»قانون بلديه «براي هر شهر تعريف شد، از سوي ديگر در 
. كـرد  سپرده شد كه خود زير نظر انجمـن بلديـه كـار مـي    » ادارة بلديه «شهري تعريف و به 

تشكيل شد كه در مجلس » هاي ايالتي و واليتي انجمن«ها مجلسي محلي به نام  فزون بر اينا
   1 .رسميت يافت و جايگاه آن معلوم شد» هاي ايالتي و واليتي قانون انجمن «اول با تصويب 

مشخص است كه تثبيت جايگاه هر نهاد مديريتي و تعيين حوزة اختيارات و وظايف هر 
نشيب است؛ به ويژه، وقتي نهادي مانند بلديه، بـا   و  زمان و همراه با فراز   يك، امري نيازمند

هزينة خـود، بايـد از آنهـا     جامعة مخاطب خود رابطة مستقيم داشته و براي ارائة خدمات پر
بلديه ) بر فرضيه اين مقاله بنا (گونه كه  شوند؛ آن موانعِ كار پديدار مي  عوارض دريافت نمايد،

آورده ساختن انتظارات جامعة مخاطب خود ناتوان ماند، و اين امر سبب شد تا اصفهان از بر
  .تفاوت باشند آنها كاركرد بلديه را مثبت ارزيابي نكرده و نسبت به آن بي

جامعـة سـنتي اصـفهان در راه    : در اين مقاله در نظر است به اين سؤاالت پاسخ داده شـود 
ماتي نموده و تـا چـه حـد حاضـر بـود بـراي       برپايي يك نظام مديريت شهري مدرن چه اقدا

تقويت و پيشبرد كار آن مايه بگذارند؟ كدام يك از طبقات اجتماعي بيشتر و كدام كمتر نسبت 
دادن كاركرد مثبت خـود   داد؟ مديران جديد شهري براي نشان به عملكرد بلديه عالقه نشان مي

مشـكالتي دسـت و پنجـه نـرم      به جامعة مخاطب، چه اقداماتي كردند و در اين مسير با چـه 
در اين تعامل قدرت چه نقشي ايفا  ـ  كه واسطة ميان حكومت و مردم بود ـ  كردند؟ نهاد بلديه

  كرد؟ مشخصاً، گذر از نظام سنتّي مديريت شهري به نظام مدرن، طي چه فرايندي انجام شد؟
  

  ها بستر اجتماعي تأسيس بلديه .1
ها در مجلـس اول شـوراي ملـي     يريت شهري غرب شهردارينظام مد يقين، افرادي آشنا با  به

اما، در مجلس اول ضرورت تشكيل انجمن بلديه از آن جهت احسـاس شـد    2حضور داشتند،
ديگر به مجلس ارجاع نشود و انجمن بلديه بدان ) مشخصاً نان و گوشت( كه امور ارزاق شهر

در خصوص نان و گوشـت تهـران    سابقاً «: باره گفت اين در زاده سيد حسن تقي. رسيدگي كند
  »گفتيم حيف كه مجلس بلديه نيست تا اين مطلب را به آنجا رجوع نماييم شد، مي صحبت مي

، چرا كه مجلس شوراي ملي خود را در جايگاهي )1325جمادي األول  12،  121 مجلس، ش (
ان شـايان توجـه اسـت كـه در او    . ديد كه هر لحظه درگير مسائل روزمـرة شـهري شـود    نمي
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 3   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

ديده كه مفرّي به نام مجلس يافته بودند، تقريباً براي كليـة امـور ريـز و     مشروطيت، مردم ستم
صـداي اعتـراض   . مجلس شورا بودند نكردند و جزو عارضي درشت خود به آنجا مراجعه مي

، نماينـدة تهـران   سـعدالدوله مثالً . نمايندگان مجلس نسبت به هجوم پرهياهوي مردم بلند بود
بايـد حـالي   . كننـد  آيند تمام تظلمات را اينجا مي كم مردم ياد گرفتند مي حاال كم «كرد اعتراض 

، 38 مجلس، سـال اول، ش  (» اين مجلس كارهاي كلي دارد...  كرد كه اينجا جاي تظلّم نيست
مردم . هاي ايالتي و واليتي شهرها نيز همين شرايط حاكم بود تقريباً انجمن) 1324ذيحجة  20

  3.گويي به آنها بود و مطالبات متنوعي داشتند كه انجمن مذكور ناچار به پاسخ ها خواسته
از سوي ديگر، در نظام مديريتي نوين كه مشروطيت قصد برپـايي آن را داشـت، امـور    

دستگاهي كه اجزاي آن به غيـر از  . شد مديريت شهرها بايد به نهادهاي تخصصي سپرده مي
سطح انتظار شهرنشينان افزايش يافتـه  . و فراش بودندبيگلربيگي، كدخدا، داروغه، محتسب 

از جمله، امـر نظافـت شـهر در    . هاي جديد نبود بود و مديريت شهري سنتي جوابگوي نياز
اي نداشت و بايد نهـادي   شمار وظايف جديدي بود كه در نظام پيشين جايگاه تعريف شده

  . شد دار آن مي عهده
. تأثير نبود ها بي گيري بلديه نيز در شكل» سياست«كه ها، بايد در نظر داشت  بر اين افزون
  هـاي بلـدي تشـكيل شـد تـا مشـروطيت را در اعمـاق         ، انجمـن زاده مهـدي ملـك  به گفتة 

هـاي   كردند با تشـكيل انجمـن   نمايندگان تصور مي  «: شهرهاي دور و نزديك گسترش دهد
ــردم، قــدرت مشــروطيت در شهرســتان  ــدگان م » واهــد شــدهــا بيشــتر خ بلــدي از نماين

از آنجا كه مديريت كـالن ايـاالت و واليـات هنـوز در دسـت      ) 1/569ج  ،1373زاده، ملك(
گيـري ايـن    توان تصور كرد بـا قـدرت   حكُامي بود كه منصوب شاه و صدراعظم بودند، مي

  .نهادهاي انتخابي، بخشي از اختيارات حكام در ميان مردم توزيع شود
انست باري از دوشِِ نهاد مردمي پيشين و همـزاد  تو در شهرها، تشكيل انجمن بلديه مي

هاي ايالتي و واليتي بردارد، زيرا تا آن زمان همة مسائل شهري به اين  مشروطه، يعني انجمن
بار وقتي در اصفهان جمعي شكايت نمودند كه كسبه بـا بسـتن    يك. شد ها ارجاع مي انجمن

: ة ارگـان انجمـن واليتـي نوشـت    شوند، روزنامـ  سكّو و گذاشتن تخته موجب سد معبر مي
اميد است به توجهات . گونه مطالب با ادارة بلديه است، ولي ادارة بلديه برپا نشده تنظيم اين «

  ، سـال اول، انجمن مقدس ملـي اصـفهان  ( ».اعضاي انجمن مقدس ادارة جليله تشكيل شود
ضـرورت  چندي بعد، يكي از اعضاي انجمـن واليتـي اصـفهان     )ق 1325رجب   1، 32 ش 

انـد و   چنانچه پنير را گـران كـرده  . بلديه تشكيل شود  البته بايد ادارة «شمرد  بلديه را چنين بر
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   4

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

فقط با . گونه مطالب حق انجمن مقدس نيست اين. شوند اكنون به انجمن مقدس عارض مي
  ) ق1325رجب  22، 35ش   ، سال اول،انجمن مقدس ملي اصفهان(» .ادارة بلديه است

  
  رز قانونيحد و م .2

ق ازسوي مجلس شـورا تصـويب و بـه    1325الثاني  ربيع 20در   ماده 108در » بلديه«قانون 
به موجب اين قانون، شورايي كه مركب از نمايندگان محالت شهر بـود،  . شدواليات ابالغ 

با انجام انتخابـات  ) نفر به نسبت جمعيت شهر 30و  20، 16به تعداد (» انجمن بلديه«به نام 
همه جانبه بود چـرا كـه   » ادارة بلديه «رياست و نظارت انجمن بلديه بر . شد ي تشكيل قانون

ناميـده  » كالنتـر  «رياست بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديـه بـود كـه در شـهرهاي بـزرگ      
انجمن بلديه كاركنان بلديه را انتخاب و خط مشي كلي امـور بلديـه را ترسـيم مـي     . شد مي

نظافـت و بهداشـت شـهر و برپـايي     ة ارزاق مسئول بود، دربـار  كرد و نسبت به تعديل نرخ
كـرد،   ها دستوراتي به ادارة بلديه ابالغ مي هاي عمومي مانند ساخت بازارها و كتابخانه مكان

هاي شـهر   به ترتيب و تكميل نقشه و راجع دادهها را سامان  امور حمل و نقل شهري و كرايه
تعين مقدار فروعات و عوارضـي كـه    «تر از همه،  گرفت و مهم و تعيين حوزة آن تصميم مي

   4.با انجمن بلديه بود» شود براي مصارف بلديه از اهالي شهر به موجب قانون گرفته مي
 
  تصور مردم از بلديه. 3

شـود، درك    آشـنا مـي    هاي دولتـي و عمـومي    اي كه تازه با مؤسسات و سازمان براي جامعه
مقالـة زيـر كـه در روزنامـة     . مؤسسات جديد مهم اسـت ها و  حوزة عمل و كاركرد سازمان

دهد مردم عصر مشروطه پيش از تأسيس بلديه   انجمن مقدس ملي به چاپ رسيد، نشان مي
نويسـنده مقالـه بـا يـادآوري ايـن      . ديدنـد   چه تصوري از آن داشته و لزوم آن را چگونه مي

وضـعيت فاضـالب    موضوع كه در اصفهان هر روز كشاورزان اطراف بـراي رسـيدگي بـه   
وسيله معبرهاي ما مشتمل بر كثافات و نجاسات و عفونات  و بدين «آيند،  ها به شهر مي خانه

ايـن  . اسـت  دانستهها بسيار مهم  ، برپايي سازماني را براي تميزكردن كوچه»العاده است فوق   
بيكـاران و   از ايـن بـه بعـد خيـل    . داند روزنامه رفع بيكاري را فايدة ديگر بلديه در شهر مي

انجمـن مقـدس   (» .البال خواهند شـد  در اين اداره داراي شغل و كار مرفه«فقراي تنگدست 
  )ق1325محرم  11، 8 سال اول، ش  ملي اصفهان،

گونـه خالصـه    ها در فرنگستان، وظايف اين اداره را اين او پس از ذكر فعاليت شهرداري
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 5   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

هاي تنگ و باريك را بـه   كوچه... نمايند  ميهر نوع كثافتي را به ترتيبي از معابر زايل «: كرد
در ...  ]نماينـد  مـي  [فرشي به فراخور وسعت  هاي ريزه، سنگ طرز مناسب مسطح و با سنگ

، 8 ، سال اول، ش انجمن مقدس ملي اصفهان(» .هر محلي چراغي براي روشني نصب شود
بلديه را آشكار كرده نويسندة مقاله در ادامه، منشأ شناخت خود از ادارة ) ق1325محرم  11

العاده دارد كه اغلـب مايحتـاج اهـالي     فوق   اين اداره در ممالك خارجه اهميت   «: افزايد و مي
ها و ممر آب در تمام  ها و كوچه ها و خيابان خانه بدين اداره مرجوع است، مثل روشني چراغ

ها و غيره كه با  هعمارات و ضمانت امنيت اموال اهالي از سرقت و محافظت دكاكين و مغاز
، سال انجمن مقدس ملي اصفهان(» .نمايد  زحمات شاقه و اجزاي متعدده اين اداره تحمل مي

  )ق1325محرم  11، 8 اول، ش 
امـا  . مطالب فوق مربوط به وقتي بود كه مردم هنوز تصور درستي از ادارة بلديه نداشتند

ان، به دليل مشكالت مـالي كـه بلديـه    سه سال پس از برپاييِِ بلديه اصفه رود زايندهروزنامة 
اي تحت  كرد و عمالً كار آن را مختل كرده بود، در مقاله اين شهر با آن دست و پنجه نرم مي

به زبان ساده سعي كرد لزوم اين ادارة را براي خوانندگان خود تشريح » اهميت بلديه «عنوان 
ه كدبانو همـه وقـت در اصـالح امـر     چنانچ «تشبيه كرد، » كدبانوي خانه«او بلديه را به . كند
كند، هم چنين ادارة بلديه در ترتيب  امور ساكنين يك مسكن صرف وقت مي و تنظيم خانه

پردازد و همه گونـه اسـباب آسـايش اهـالي را فـراهم       متعلقه به يك شهر مي و تنسيق امور
  )ق1328صفر  13، 5 ، سال دوم، ش رود زاينده( ».سازد مي

چنين اهالي يك شهر كـه حـوزة احتياجاتشـان     هم«: كند مه، سؤال ميروزنامه با اين مقد
توانند بدون اشخاصي كه خادم مصالح عامه باشند امور شـهري را   تر است، چگونه مي وسيع

بـه هـر حـال    ) ق1328صـفر   13، 5، سال دوم، ش رود زاينده(» ؟اداره كرده به كار بيندازند
با همة اجزاي زنـدگي مـردم سـروكار داشـت و     اي بود كه  بلديه سازمان حجيم و پرمشغله

رساني  بهتر  اندازي و خدمت كردند و براي راه مردم بايد لزوم وجود آن را به خوبي درك مي
تأثير بسـيار زيـادي در كـاركرد    » متغير«اين . آوردند مي  و بيشتر آن همكاري الزم را به عمل

  .نهايي سازمان مزبور داشت
  

  در دورة اول مشروطيتبرپايي بلدية اصفهان  .4
باالخره سه ماه پس از تصويب قانون بلديـه، و حـدود يـك سـال پـس از امضـاي فرمـان        

ق، مقدمات تشكيل انجمن بلديه در اصفهان فراهم شد؛ بـه ايـن    1325مشروطيت در شعبان
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   6

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

تشكيل و در محالت شهر انتخابات برگزار، در عمارت چهلسـتون  » انجمن نظّار«ترتيب كه 
گانة شهر، يك نفر انتخاب شد كه اسامي آنهـا در   ه و از هر كدام ازمحالت نوزدهآراء خواند

شـعبان   20، 39، سـال اول، ش  مقـدس ملـي اصـفهان   انجمـن  ( .روزنامه درج شده اسـت 
ترتيب نخستين جلسه انجمـن بلديـه اصـفهان تشـكيل و شخصـي بـه نـام         بدين) ق1325

، ش انجمن بلديه فرج بعد از شـدت . (ه شدرا به رياست ادارة بلديه برگزيد» كالنتر حاجي «
ميـرزا اسـداهللا   اما رياست او يكي دو هفته بيشتر نپاييد و چنـدي بعـد   ) ق1325رمضان  ،4

  . رئيس بلديه شد5الملك وثيق
هاي مختلف استخدام  هاي انجمن بلديه و رئيس فعال آن، چند نفري در حوزه با كوشش

در شّـوال همـين سـال    » انجمن بلديـة اصـفهان  «زنامه رو. را دائر كنند» ادارة بلديه«شدند تا 
بـراي رئـيس و    «بـه موجـب آن   . تعداد اعضا و ميزان حقوق ماهيانة موقتي آنها را درج كرد

): آميـرزا ابوالحسـن  (هشت تومان، دفتردار): آميرزاموسي(پانزده تومان، منشي : معاون ايشان
چهارتومان و پنج هزار، فـراش  : )يك نفر(دوازده تومان، نايب : شش تومان، شخص چهارم

:  )يك نفـر (چي  نفري چهارتومان، قهوه:  )دو نفر(نفري سه تومان، پيشخدمت ): شانزده نفر(
در نظـر  ) ق1325شوال  20، 9، سال اول، ش انجمن بلدية اصفهان(» سه تومان و پنج هزار

مطـابق قـانون   اداره مـذكور  . نفـر عضـو داشـت    25ادارة بلدية اصفهان در آغاز . گرفته شد
در واقع انجمن بلديه مغز و فرماندة امور . ها، وظايف متنوع و سنگيني بر عهده داشت بلديه

عهده داشت، مشابه تقسيم كاري كه بين شوراي شهر  بلديه بود و ادارة بلديه امور اجرايي بر
نرخ  اين اقدامات بيشتر پيرامون محور تأمين و تعديل. هاي امروزي وجود دارد و شهرداري

در يك مورد نيز مانع از كشتار گوسـفند  . بود  ارزاق و ديگر مايحتاج شهر مثل ذغال و هيزم
رمضـان   ،4، سـال اول، ش  انجمـن بلديـة اصـفهان   . (در كاروان سراي داخل شـهر شـدند  

ها را به  پس از آن بلديه با مستأجران ميدان نقش جهان در افتاد كه بايد كرايه دكان) ق1325
  ) ق1325، رمضان 5، سال اول، شانجمن بلدية اصفهان( .دهنداين اداره ب

توانسـت از عهـدة    اما تأمين ارزاق اساسي شهر بار سنگيني بود كه بلدية نوپا به سختي مي
قسمت اخير بـا وظـايف حـاكم    . خواست و هم بازوي پر زور اين كار هم تدبير مي. آن برآيد

سـنتي و جاافتـادة حكومـت و سـازمان      ها ميان قدرت پس نخستين تنش. شهر تداخل داشت
ديـد مـانع ازخـروج ارزاق از     بلديه مطابق قانون خود را موظف مي. نوپاي بلديه شكل گرفت

ها بگذارند كه گندم و  لهذا اعضاي انجمن صالح در آن ديدند كه سوار در سر راه«شهر شود، 
شـوال   ،10ال اول، ش سـ  انجمن بلديـة اصـفهان،  (» .برنج را به خارج از حدود اصفهان نبرند
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 7   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

لهذا اعضـاي انجمـن   «بنابراين اصل، از حاكم تعدادي سوار خواستند كه قبول نكرد، ) ق1325
تفنگ از ذخيـره عاريـه     ناچار شدند از جانب خودشان سوار بفرستند، فرستادند و شش قبضة
، فهانانجمن بلدية اص(» خواستند، حضرت واال فرموده بودند انجمن حق سوار فرستادن ندارد

  .همين اقدامات بيانگر جديت اعضاي بلديه اصفهان بود) ق1325شوال  ،10سال اول، ش 
، رئيس انجمن واليتـي، سـه مطلـب را از بلديـه     آقا نوراهللا نجفي حاجدر زمان تأسيس، 

هاست، دويم تعداد نفوس بلد، سيم سنگ موازين كه مهـر   يكي نمرة خانه «: درخواست كرد
 انجمن مقـدس ملـي  (» .كه در بلد و توابع شهر از بلوكات يكي باشدنمايند و قسمي بكنند 

مطابق اين دستور چندي بعد در انجمن بلديـه  ) ق1325ذيقعدة 2، 49ش  ، سال اول،اصفهان
مذاكره شد اول چيزي كه الزم است سرشماري محالت اهل اصفهان و نمـره گذاشـتن در    «

بلديه حتـي بـراي   ) ق1325، ذيحجه 14انجمن بلديه اصفهان، سال اول، ش (»  هاست خانه
بـه  «داد مردم شهر به درستي همكاري نكنند؛ پس تصـويب شـد    سرشماري نيز احتمال مي

چسبيده شود كه براي سرشماري است و غرض از آن تعيـين و تهيـة    ]اعالن[ تمام محالت
، 14ن بلديه اصـفهان، سـال اول، ش   انجم(» .آذوقة اهل شهر است و غرض ديگري نيست

  )ق1325حجه ذي
  
  بلديه و درآمد 4.1

اين نكته مسلم است كه كار . ترين مشكل بلديه تامين منابع درآمد براي مخارجش بود اصلي
. شـد  ها نيز بايد از كيسة مردم شهر تأمين مي هزينة ادارة بلديه. اجرايي نياز به منبع مالي دارد

تـازه تأسـيس را بـا ديگـر       امات ادارةاين اقد. پس بلديه به تكاپو افتاد تا منابع درآمدي بيابد
نخستين اقدام بلديه آن بود كه چون خود را متولّي  6.هاي شهر رو در رو كرد نهادها و قدرت

هـا و مسـتغلّات دولتـي را حـق خـود       پنداشت، گرفتن ماليات اصناف، كرايه دكـان  شهر مي
نجـا بـه مركـز سـرازير     رفـت و از آ  ها بود كه اين پول به جيب ماليه مي دانست، اما قرن مي
هـا   آنهـا بـر روي ايـن پـول    . رفتنـد  طبيعي بود كه حاكم و پيشكارِ ماليه زير بار نمي. شد مي

: شده در انجمن واليتي بدين قرار بـود  يكي از موارد شكايت مطرح. حساب باز كرده بودند
كنند و  لبه مياند، دوباره از طرف حكومت مطا از بعضي كه ماليات بلديه را به بلديه پرداخته «

، سـال  انجمن مقدس ملي(» .بايد معلوم كرد كه ماليات را حكومت بايد بگيرد يا ادارة بلديه
آمده در موارد متعدد به انجمـن واليتـي    هاي پيش درگيري) ق1325ذيقعده  15، 1دوم، ش 
انجمـن  ) ق1325رمضان  12، 42، سال اول، ش انجمن مقدس ملي اصفهان. (شد ارجاع مي
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   8

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

اي نداشت جز آن كـه اول قـوانين مربوطـه را در انجمـن قرائـت نمايـد و چـون         هم چاره
  7.نتيجه بود شد، از تهران استفسار كند كه اين راه هم بي اي حاصل نمي نتيجه

منبع كسب درآمد ديگري كه بلديه وضع كرد، عـوارض صـادرات بعضـي محصـوالت     
دت نداشتند و به آساني زيـر بـار   كاري كه تجار شهر بدان عا. تجاري مثل ترياك و پنبه بود

به حكمِِِ قانون بايـد مـداخل شـما در ازاء مخـارج تـان       «آنها بهانه آوردند كه . رفتند آن نمي
انجمـن مقـدس ملـي    (» معين و محدود باشد و با اطالع وكالي محترم صرف وطن بشـود 

بـا  تجار اصـفهان دسـت بـه كـار شـدند و      ) ق1326محرم  19، 10ش   ، سال دوم،اصفهان
، رئـيس بلديـه، از   الملـك  وثيقاشان در مجلس شورا حكم انفصال  همكاري و نفوذ نماينده

  اما هنگامي كه اين خبر بـه اصـفهان رسـيد، شـهر شـلوغ شـد و اصـناف        . تهران صادر شد
. شدند» تمام دكاكين را بسته و خواهان رئيس بلديه «داري از بلديه اعتراض كردند؛  به طرف

  در نتيجـه عالءالملـك   ) ق1326صـفر   4، 12، سـال دوم، ش  صـفهان انجمن مقدس ملي ا(
بر كارش را صـادر كـرد    الملك وثيق كه تازه به حكومت شهر منصوب شده بود، حكم ابقاء

  بـه  . و با وساطت انجمن واليتي، در پاسخ به تهـران مسـئله را خاتمـه يافتـه اعـالم كردنـد      
ن يافـت، امـا موافقـان و مخالفـان بلديـه      اين ترتيب دعواي پيش آمده با تجـار موقتـاً پايـا   

  .مشخص شدند
  
  بلديه در تكاپوي اعتبار 4.2

هاي شـهري بـود و    بلديه نهادي تازه تأسيس بود كه در پي تثبيت خود در كنار ساير قدرت
هاي شهري را ناچار به  قدرت  چندي بعد بلديه تمامي. كم كم اين كوشش ها به ثمر شست

اين جلسه در خانـة  . اي بينديشند منابع درآمد اين اداره چارهة  اراي كرد تا درب تشكيل جلسه
خـوب اسـت از    «يكي از اعضاي انجمن واليتـي پيشـنهاد كـرد    . حاكم اصفهان تشكيل شد

 2، 16، سـال دوم، ش  انجمن مقدس ملي اصفهان(» .ها از روي سرشماري گرفته شود خانه
رئـيس بلديـه   . رد شـد  » شـود  بدعت مي «ه اين پيشنهاد با اين احتمال ك) ق1326االول  ربيع
. كسب شود» تنباكو و ترياك و غيره «اي از وزير داخله نشان داد كه درآمد بلديه بايد از  نامه

قانون و تعيين خرج و دخل بلديه بايد از مجلس مقدس مركزي  «اما حكومت مخالفت كرد 
ت مخارجي معين شـود تـا   عجالتاً خوب اس. تواند مقنن باشد وضع شود و اين انجمن نمي

: و سرانجام مصوب شد كه مخارج بلدية اصـفهان از ايـن منـابع تـأمين شـود     » قانون برسد
تنباكو، پوست و ترياك صادراتي از شهر، مستغالت ميدان نقش جهـان،   بخشي از عوارض «
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 9   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

. »برنج صادراتي به يزد و كاشاني فقط از ذغال، عوارض هاي ميدان، قپاندار خانه كرايه قهوه
  ) ق1326صفر  11، 13، سال دوم، شانجمن مقدس ملي اصفهان(

اي وضع  بلديه پس از كسب قدرت، عوارضِِ تازه. اين درآمدها مستمر نبود و اندك بود
در مـذاكرات انجمـن واليتـي    . كرد كه مخالفت اعضاي انجمن واليتي را به همـراه داشـت  

از «تي خبردادند بلديـه اعالنـي داده   در يك مورد وق. ديدند مي» تحميالت «عوارض تازه را 
براي تنظيف شهر گرفته شود، رئيس » االغ پنج شاهي، از قاطر دو عباسي و از شتر ده شاهي

انجمـن  (» .بايد توضيح خواست. اين كه بدعت است«: انجمن واليتي با عصبانيت پاسخ داد
ة بلديـه را بـه   بالفاصله نمايند) ق1327رمضان  22، 13سال سوم، ش  مقدس ملي اصفهان،

گذاريد خوب است به انجمـن ارائـه    قراري كه مي «انجمن احضار كردند به او فهمانده شد 
همچنين به بلديه گوشزد شـد بـا ايـن گونـه     » اگر تصويب كردند اعالن و اجرا داريد. كنيد

، سال انجمن ملي مقدس اصفهان(» .خواهيد مردم را از مشروطه مأيوس نماييد مي «اقدامات 
انجمن واليتي در مقام مـدافع نظـام مشـروطه بـود و از     ) ق1327رمضان  22، 13، ش سوم

  كرد، اما ادارة بلديه يك دستگاه اجرايي بـود كـه مشـكالت و     حقوق كلّي مردم حمايت مي
  .نيازهاي خاصي داشت

جالب است دانسته شود حتي روزنامة ارگان انجمن واليتي هم در اين كشمكش حق را 
تواند ادارة تنظيفيه و  بلديه اگر پول نداشته باشد و محل دخل نباشد از كجا مي «: داد به بلديه 

با اين مخارج و نبـودن دخـل، كـي ادارات    . ... تشكيل نمايد... الصحت و  احصائيه و حفظ
هـا را   هاي كوچـه  تشكيل خواهد شد و به كدام قوه تسطيح معابر نمايند؟ به كدام قوه چراغ

، سـال  انجمن مقدس ملـي اصـفهان  (» را نگاهداري نمايد؟ قوه پليس  روشن سازد؟ به كدام
  )ق1327ذيقعدة  20، 28سوم، ش 

  
  مقاومت برابر پرداخت عوارض 4.3

ايـن نـزاع در مـواردي    . انجمن واليتي و قدرتمندان شهر زير بار عوارض تازة بلديه نرفتند
ض تازه، سـبب اعتـراض   هاي انجمن واليتي با عوار سرانجام، مخالفت. گرفت بسيار شدت 

جمله هنگامي كه انجمن بلديه قرار نهاده بود كه قيمت ماست و پنير را  از. انجمن بلديه شد
براي مدت معيني اعالن كرده و قرارداد را براي حاكم شهر ارسال كرد؛ پس از مدتي معلوم 

صـحه   واليتي فرسـتاده و انجمـن واليتـي بـر قـرارداد      ا به انجمنشد حاكم شهر قرارداد ر
اعضاي انجمن بلديه از كم لطفي انجمـن واليتـي خشـمگين شـدند، حتـي      . نگذاشته است
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  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

معتقد بودند مصوبة انجمن بلديه را بايد نظميه و حـاكم شـهر اجـرا كننـد و ارسـال آن بـه       
انجمن واليتي همـه روزه   «: سخن حاج محمد جعفرخوانساري. انجمن واليتي وجهي ندارد

انجمن بلدي وقتي قراردادي كه راجع بـه رفاهيـت   . ديه چه كردهكند كه انجمن بل فرياد مي
 رود، زاينـده (» .پس خوب است ديگر تشكي هم نكننـد . كنند كنند، رد مي است، مي عمومي 

  )ق1328صفر  6  ،4سال دوم، ش 
ثروتمندان و اعيان شهر نه تنها در پرداخت عوارض بلديه تعلل كـرده، آن را بـاري بـر    

كردند، بلكه براي امور عيني و آشـكاري مثـل روشـنايي شـهر نيـز       دوش خود احساس مي
بلديه نمي توانست هزينة روشنايي شهر را تأمين كند، در نتيجـه  . حاضر به همكاري نبودند

اما آنگونه . اشان چراغ گذارده و آن را روشن كنند ها در خانه از اعيان شهر خواست كه شب
حـاج  . تعـداد كمـي اقـدام بـه چنـين كـاري كردنـد       آيد  كه از مذاكرات انجمن بلديه بر مي

، يكي از اعضا، پيشنهاد كرد چاره آن است كه موقتاً بلديـه سيصـد چـراغ تهيـه     محمدجعفر
مـن شخصـاً بـر ايـن     «: عضو ديگر گفت. كرده، در شهر نصب و كم كم آن را افزايش دهد

را بـه مـردم   گويم كه الزم است بلديه كاري كنـد كـه لـذت مشـروطه      عقيده همراهم و مي
كـنم كـه    سوال مي حاجي محمدجعفرندارد و از  ] بودجه=  [بچشاند، ولي افسوس كه محل

  ،4، سـال دوم، ش  رود زاينده(» دهد؟ مخارج سيصد چراغ و سي نفر چراغچي را از كجا مي
در ادامه، مذاكره شد كه بلديه از محل عوارض روده، ماهانـه صـد تومـان    ) ق1328صفر  6

چون بلديه سيصد تومان به ادارة . اي نرسيد ر هزينه كند كه آن هم به نتيجهبراي روشني شه
. كرد مقروض بود و به محض كسب پول مذكور، بايد قرض خود را ادا مي  8صرافي جهانيان
منظور كسب ماهي يك صد تومـان، بـراي روشـنايي شـهر بـه       كردن منبعي، به سرانجام پيدا

  )ق1328صفر 6، 4سال دوم، ش  رود، زاينده. (جه ماندنتي كميسيوني محول شد كه آن هم بي
پنداشت، نه تنها عوارض تازة بلديه را تصويب  انجمن واليتي كه خود را نمايندة مردم مي

صـورت   «بلديـه اصـفهان بـراي اولـين بـار      . خواسـت  نكرد، بارها از بلديه حساب و كتاب 
مطـابق ايـن   . نجمن به چـاپ رسـانيد  خود را به انجمن ارائه داد و در روزنامة ا» خرج و جمع

از بابت عشور پوست و عمل تنباكو  «: ها آمده بود صورت، درآمدهاي بلديه اصفهان از اين راه
و ترياك و كراية دكاكين ميدان نقش جهان و غيره، از بابت عـوارض كالسـكه و درشـكه، از    

لديـه حقـوق ادارة   ترين بخش مخارج متعدد ب عمده. »بابت مجازات نقدي از كسبه و اصناف
، سـال سـوم،   انجمن مقدس ملي اصفهان( .بلديه بود  نظميه، تنظيفيه و حقوق اعضاي انجمن

ذيحجه آن سال، يعنـي   8ق تا 1327مطابق اين سند، از اول رجب) ق1328محرم  6، 41ش 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 11   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

از درآمدهاي . تومان بود 2916هاي آن  تومان و هزينه 2601حدود پنج ماه، درآمدهاي بلديه 
  .تومان، بابت حقوق به ادارة نظميه پرداخت شد 1163ل، فقط يك قلم مبلغ حاص

اجرائيه بود؛ حتـي در صـورت وجـود منبـع     مشكل ديگر بلدية اصفهان نداشتن نيروي 
در اصل اين وظيفه بـر عهـدة   . مالي، نيرويي نبود كه ضمانت اجرايي تصميمات بلديه باشد

در مذاكرات انجمـن  ). ه از بلديه منفك شده بوددر اين زمان نظمي(نظميه يا حاكم شهر بود 
ق، شكايت اصناف شهر در گراني اجناس خوانده شد و وقتـي  1328بلديه اصفهان در سال 

:  كند، يكي از اعضا پاسخ داد رئيس بلديه پرسيد چرا بلديه در تعديل نرخ اجناس كاري نمي
ت و از نداشـتن قـوة   بلديه در اين مدت مطابق صورت دفتر، شصـت قـرارداد كـرده اسـ    « 

خوب است اصناف  «: حاج محمدجعفر اضافه كرد» .اجرائيه اغلب آنها در عقدة تعويق است
آورند، سر نظميه بياورند كه چرا قراردادهاي بلديه بايـد مجـري    اين فشاري كه به بلديه مي

  )ق1328شعبان  5، 25سال دوم، ش  زاينده رود،(» .نشود يا به حكومت جليله اظهار بدارند
اين فشارها باعث شد انجمن بلدية اصفهان تلگراف تهديدآميز زيـر را بـه وزارت داخلـه    

واسـطة نداشـتن قـواي     بـه  يك سال متجاوز است بلديه اصفهان تشكيل شـده و    «: ارسال كند
اجرائيه و محل دخل كاري از آن پيشرفت نكرده، تمام قراردادها معوق و غير مجري، از طرف 

ي و اختالل امور معاشي همه روزه بـه انجمـن فشـار آورده، وكـال نـه از عهـدة       اهالي از گران
اگر امر بدين ترتيب ...   توانند امورات شهري را مرتب سازند آيند و نه مي مي جواب موكلين بر

  )ق1328شعبان  5، 25، سال دوم، ش رود زاينده(» .اي نداريم باشد بجز انفصال بلديه چاره
م نبود درآمد كافي آن قدر بلديه را تحت فشار قـرار داد كـه   1911/ق 1329در آغازسال 

) ق1329محرم  18، 1 ، سال سوم، شرود زاينده(خان، رئيس بلديه كناره گرفت  آميرزا مهدي 
چون مالية بلديه گنجايش ندارد و ادارة  «و انجمن بلديه هم پس از چند جلسه تصميم گرفت 

از قبيل تنظيفيه و احتسابيه و احصائيه وغيره موقتاً  مبلغي مقروض است، فروع و شعب بلديه
اداره از اين تاريخ به بعد فقـط  ... باقي  بلديه با همان چهار نفر اعضاي رسمي  موقوف، و ادارة

» همش مصروف ترتيب امور ارزاق و تهية موجبـات سـهولت معيشـت اهـالي خواهـد بـود      
اين ترتيب بلدية فقير در پي آن برآمد كه  به) ق1329محرم  24، 2، سال سوم، ش رود زاينده(

  .حوزة فعاليت خود را كاهش دهد و تنها به امور ارزاق شهر رسيدگي كند
حـاكم نماينـدة حاكميـت و    . داري داشت هاي ريشه رابطة حاكم و انجمن بلديه نيز گره

. دشريك مالكين و اعيان شهر و انجمن بلديه منتخب مردم، اصناف و مدافع حقوق آنها بـو 
از بلديـه بـه انجمـن واليتـي     : توان خاستگاه و اهداف دو طرف را ديـد  در دو پردة زير مي
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   12

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

فـردا اسـباب ضـيق ارزاق    . نماينـد  برنج و گندم را حمل به بلوكات مـي  «شكايت كردند كه 
انجمـن  (» .انـد  ايم و نداده ده سوار از حكومت براي جلوگيري خواسته. شود بندگان خدا مي

مسـئله ايـن نيسـت كـه حـاكم      ) ق1325ذيقعدة  2  ،49، سال اول، ش نمقدس ملي اصفها
داند، بلكه حاكم خود را  ، استفاده از سرباز را در حوزة اختيارات بلديه نمينيرالدولهاصفهان، 

. اي كه دغدغة ارزاني نان مردم شـهر را دارد  ديد تا بلديه تر مي داران نزديك با مالكين و زمين
بندي شهر اصفهان،  متوجه شد در دستورالعمل يا همان بودجه الملك قوثياي ديگر  در نمونه

نفر سرايداران عمارات تـاريخي   47تومان و مقداري جنس براي مواجب  464ساليانه مبلغ 
. اصفهان در نظر گرفته شده است، ولي بالفعل چهار نفر سرايدار بيشتر مشغول به كار نيستند

عمارات عتيقه و مرمـت و  «و چون ) ق1325شوال  ،7، سال اول، ش انجمن بلدية اصفهان(
انجمن مقدس . (حاكم بايد اين پول را به بلديه بدهد» اصالح آنها در عهدة ادارة بلديه است،

خواست از اين مداخل  هرگز نمي نيرالدولهاما ) ق1325رمضان  26، 44، سال اول، ش ملي
. ديه به انجمن واليتي شـكايت كـرد  بل. پس به ادارة بلدية جواب درستي نداد. دست بردارد

و پاسخي آورد بدين مضـمون كـه انجمـن     رفت نيرالدولهنمايندة انجمن واليتي به حضور 
. شناسم من از انجمن بلدي اطالع ندارم و رئيس آن را نمي «. شناسد بلدي را به رسميت نمي

بايد انجمن بلدي اظهارات خود را به انجمن ايالتي اخطار نمايد و از طرف انجمن مقـدس  
اعضاي انجمـن  ) ق1325رمضان  25، 33، سال اول، ش جهاد اكبر(» انجام آن خواسته شود

ايـن  «: واليتي از اين جواب حاكم خشمگين شدند و رئيس انجمـن واليتـي اظهـار داشـت    
تواند مستقيماً با حكومت در  چرا كه انجمن بلدي مي» ،نامه مخالف است عنوان با قانون نظام

حاكم شهر درآمدهاي پيدا ) ق1325رمضان  25، 33، سال اول، ش جهاد اكبر. (تماس باشد
ديد، طبيعي است روي خوشي  اني داشت و اينك معارضي چون بلديه را در مقابل ميو پنه

  .بدين جريان نشان ندهد
. با وجود مشكالت مالي، بلدية اصفهان اقدامات زيادي در آباداني و پاكي شهر انجام داد

هـا   چنـدي اسـت بنـاي نصـب چـراغ در خيابـان       «: آمده اسـت  انجمن اصفهان نامة در روز
هـا   اند تا منتهاي چهارباغ عباسي كه منتهي به سر پل شروع كرده 9از چهارحوض. ندا گذارده

ها را نيز مشغول و  ساير خيابان. اند ممتد نموده10شود و از يك طرف تا خيابان چهارسوق مي
هـا را نيـز    سـردرب خانـه  . اي قريب به اتمام است بعضي مثل خيابان احمدآباد ناتمام و پاره

هـا آب   انـد و هـر روز در خيابـان    دار شروع نمـود  هاي نمره نصب كاشيچندي است كه به 
پيشتر ادارة بلديـه  ) ق1328الثاني  جمادي 6، 82، سال سوم، ش انجمن اصفهان(» .پاشند مي
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 13   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

قرارداد كرايه كالسكه و درشكه  «نيز بعدها . سعي كرد براي عمارات تاريخي سرايدار بگمارد
شهري كرايـه حمـل و نقـل     زبان امروزي، براي مسيرهاي به. را نهاد» و دليجان و دوچرخه

  )ق1327شعبان  9، 33، سال دوم، ش كشكول. (تعيين نمود
  

  بلدية اصفهان در عصر مشروطيت دوم .5
چند ماه پس از فتح اصفهان و پيش از فتح تهران، انجمن واليتي حكـم بـه احيـاي انجمـن     

از فـروغ نعمـت   « وهبتي دانسـت كـه  ايـن مؤسسـه را مـ    رود زاينـده بلديه كرد و روزنامـة  
انجمـن  «پس خبر داد كه جمعي از بزرگان به تشـكيل  . نصيب ملت شده است» مشروطيت

االول  جمـادي  13  ،11 ، سـال اول، ش رود زاينـده . (اند براي انتخابات بلديه اقدام كرده» نظار
يـه بـا   ماه بعد كه شهر در كشاكش حمله به تهـران بـود، دورة جديـد انجمـن بلد    ) ق1327

، حاكم شـهر، بـه   السلطنه صمصاممدتي بعد . حضور سي نفر وكيل منتخب، آغاز به كار كرد
همچنين بـه  . رئيس جديد بلديه، را امضا نمود ، ميرزا مهدي خان انجمن بلديه رفت و حكم 

انجمن مقـدس ملـي   . (موجب قانون بلديه او را به سمت كالنترِ شهر اصفهان منصوب كرد
  ) ق1325رمضان  19، 43، ش ، سال اولاصفهان

اگرچه تأسيس بلديه در آن شرايط بحراني، بيانگر آن است كه كـاركرد آن اداره تـا ايـن    
شده بود، بايد گفت كه بلدية دورة نخسـت منتقـديني نيـز     زمان در نظر مردم مثبت ارزيابي 

كنند گران هر جنسي را خواستند ارزان «در نقد دورة اول نوشت  رود زايندهروزنامة . داشت
رفتـه   رفتـه ... آمدند، نقصان و انعدام آن صـورت گرفـت    در مقام ازدياد حوائج ناس بر. شد

خردان تشكيل بلديه را مضر به حال نوع دانسـته، انفصـال آنـرا از     اي بي طوري شد كه پاره
) ق1327الثـاني   جمـادي  18  ،16، سـال اول، ش  رود زاينده(» .كردند خداوند خواستاري مي

خواست  - اند  كه غالباً در دورة پيشين هم عضو انجمن بلديه بوده ـ  مه از وكالي جديدروزنا
  .كار بندند تجربيات گذشته را به

  
  مشكالت جديد بلديه 5.1

تر شـد، چـرا كـه وخامـت      تر و عميق مشكالت بلدية اصفهان پس از استبداد صغير پيچيده
شدت برگراني اجناس در  ي ارتباطي، بهها اوضاع كلي كشور، خصوصاً ناامني گسترده در راه

دو ماه پيش از بلـواي نـان،   . كرد پيش گرفتار  از شهرها اثر گذاشت و همين امر بلديه را بيش
، منتشره در اصفهان، نامة يكـي از خواننـدگانش را چـاپ كـرد كـه در نقـد       پروانهروزنامة 
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  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

دانيـد و    آيا مي«: شده بودخطاب به وكالي انجمن بلدي نوشته تحركي بلديه،  اقدامات يا بي
خبر داريد كه در هر خانه و در هر دكان و در هر حجره و در هر مجلس اين شهر، از عزا و 

دانيـد كـه     آيا مـي  ...شود؟   عروسي و ضيافت، به جز شكايت از شما چيز ديگر استماع نمي
آرزوي مـردن   انـد   ميرند و آنهـا هـم كـه زنـده      فقرا و ضعفا هر روز از سرما و گرسنگي مي

دانيد از بابت قيمت نـان و گوشـت و غيبـت خاكـه و هيـزم بـه فقـرا چـه           كنند؟ آيا مي  مي
نيز در تأييد سخن  پروانهروزنامة ) ق1329محرم  29، 15، سال اول، ش پروانه(» گذرد؟  مي

تراشيِ هنگفت براي دولت و تحميالت زيـاد   فايدة بلديه جز يك خرج «: اين خواننده افزود
تنظيف معابر را كدام چشـم  . اند  تا كنون از روي علم بر نداشته  قدمي . ملت چيزي نيستبر 

تواند درحق بلديه شهادت بدهد؟ مگـر نـه     تاكنون ديده؟ مواظبت در نرخ اجناس را كي مي
اين همان بلديه است كه در دورة مشروطة اول به درجه اي طرف فقـرا و ضـعفا را منظـور    

ولي دراين دوره بلدية حاليـه بـه   ... و آسودگي آنها را فراهم نمود  داشت و اسباب رفاهيت
 29، 15، سـال اول، ش  پروانـه (» حدي اسباب يأس فراهم نموده كه تصور كردنـي نيسـت  

دوِ كـار، اعيـان و تجـار بـزرگ بـا بلديـه سـر          چنان) ق1329محرم  كه گفته شد از همان بـ
سال فعاليت، تشكيالت بلديه بدنة اجتماعي رسد پس از چهار  به نظر مي. ناسازگاري داشتند

  .داد حامي خويش يعني اصناف و مردم عادي را از دست مي
، كه در انجمن بلديه نخست عضو انجمن بلديه بود، اكنون حاج محمدجعفر خوانساري

او در پاسـخ بـه   . هاي چشمگيرش به معاونت ادارة بلدية اصفهان رسيده بود خاطر فعاليت به
مبني بر اينكه اگـر مـردم اصـفهان    . روزنامه به چندي از انتقادات پاسخ داد مكتوب فوق در

او از . هـاي بيشـتري كننـد    خواستار بلدية فعال و قدرتمندي هستند، بايد به اين اداره كمك
در اين بيست ماه كه بلديه منعقد شده، اين ملـت اصـفهان، كـدام    «: صاحب مكتوب پرسيد

تواند بدون محل و دخل و همراهـي    اند؟ آيا بلديه مي ادهدينار را جهت مصارف بلديه د يك
بلديه هزار گونه مخارج دارد كه از وظايف تكليفية اوسـت، و بايـد   .. . قوة مجريه كار نمايد

معـاون  ) ق1329صـفر   21، 17، سـال اول، ش پروانـه (» . ...اهالي از عهدة خرج آن بر آيند
شود، منشأ ديگري دارد؛  كه به بلديه ارجاع مي بلديه در ادامه افزود كه بسياري از مشكالتي

: شدن آنها، در كار بلديه و تأمين ارزاق مردم بسيار مؤثر بـود  ها و بسته خصوص ناامني راه به
بارد، سرما به درجة صفر  درپي مي هاي پي دهد؛ برف  قضاي آسماني يا بالي ناگهاني رخ مي«

نايب حسـين  . شود  مرور قوافل متروك ميشود، عبور و   رسد، طرق و شوارع مسدود مي مي
اناركي تأمين ندارد ذغال به اصفهان حمل . برد  كاشاني شترهاي انارك را به نهب و غارت مي
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  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

محتكـر  . نماينـد   الطريق امنيت را از تجار و غيره سـلب مـي   بويراحمدي و ساير قُطّاع. ندارد
تقصير بلديه . دهد  نس خود را نميشود و به اختيار ج  انصاف به هيچ صراطي مستقيم نمي بي 

در واقع، بيشتر اين امور مربـوط بـه   ) ق1329صفر  21، 17، سال اول، شپروانه(» چيست؟
  .آمدند ها بر نمي حوزة حاكم شهر و قراسوران بود كه از عهدة تأمين راه

  
  بلواي نان و بلديه اصفهان 5.2

پـيش از مشـروطه،   . شهر نيـاز بـود  هاي  مديريت قوي و مطلعي به منظور تهية گندم نانوايي
هاي شهر را بين آنهـا تقسـيم    حاكم شهر هنگام كمبود نان صاحبان اراضي را جمع ، نانوايي

بايـد آرد آن نـانوايي را تـأمين     ماه  گرفت كه مثالً در طي مدت شش كرده و از آنها تعهد مي
هر حمل كـرده، مشـكل   كنند، يا با مديريت فشار و اجبار گندم را از بلوكات و نواحي به ش

اما پس از مشروطيت ديگر اقتدار مركزي وجود   11   !به همين سادگي. شد داخل شهر حل مي
آنها . دادند بنابراين صاحبان امالك دائماً براي منافع خود بازار را تحت تأثير قرار مي. نداشت

  .كردند با احتكار و ايجاد قيمت كاذب، محصول خود را گران مي
از مشروطه، دائماً، با كمبود نـان مواجـه بـود و معلـوم اسـت هـدف ايـن        اصفهان پس 
ق، بلديه مجبـور شـد انبارهـاي محتكـرين را بگشـايد و      1329در سال . حمالت بلديه بود

اين امر دشمنانِ قدرتمندي را مقابل بلديه و معاون فعـال آن بـه   . شان را به بازار آورد ا گندم
داليلي كه  به( خان معتمدخاقان شكراهللاصفهان به نام از سوي ديگر، حاكم وقت ا. صف كرد
سـرانجام، در  . از همان ابتدا به بلديه و انجمن واليتي روي خـوش نشـان نـداد   ) اشاره شد

از صـبح شـهر هيجـان    . ق طرح حاكم شهر به اجرا درآمد1329االول  جمادي 7تاريخ شنبه 
ف بلديه تجمع و به داخل بلديه هجـوم  اي در اطرا ها را بستند و عده بازاريان دكان. زده بود

، معـاون اداره، را كشـته و جنـازة او را در ميـدان نقـش      محمد جعفر خوانساريبرده، حاج 
ور  پس از آن به ادارة عدليه حمله. هنوز خشم جمعيت فرو ننشسته بود. جهان آويزان كردند

رده، تمام اسناد عدليـه را از  تمام اثاثيه از ميز و صندلي و غيره هرچه بوده به غارت ب «شدند،  
، رود زاينده(» ها بيرون آورده، بعضي را پاره و در حوض چهلستون ريخته ها و كارتن دوسيه

  .سپس نوبت به انجمن واليتي رسيد) ق1329األول  جمادي 12، 15سال سوم، ش 
حتي فرش انجمن را به غارت » ميز و صندلي «اغتشاشگران به چهلستون حمله كردند و 

، فقط اداراتي كـه از  »همين معامله را با اداره، بلديه و تحديد ترياك نموده«بعد از آن . دندبر
غوغائيان به سمت عمـارات  . دستبرد و غارت محفوظ ماند ادارة واليتي و نظميه و ماليه بود

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   16

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

چند تير هوايي شليك كرده، نگذاردند بدانجا وارد  «حكومتي و نظميه هم حركت كردند كه 
آن روز غروب شد در صورتي كه ديگر نه از ادارات اثـري، نـه از امنيـت     «سرانجام » .شوند
سرانجام سـه روز  ) ق1329جمادي األول  12، 15، سال سوم، ش رود زاينده(» .... اي  نشانه

آباد  ها باز گرديده، وارد كردن گندم از نجف بعد بنا به اصرار اشخاص موجه تعدادي از مغازه
  )ق1329جمادي األول  12، 15، سال سوم، ش رود زاينده(. و غيره آغاز شد

در بلديـة  . خـورد  هاي مصنوعي در تاريخ ايران فـراوان بـه چشـم مـي     اين نوع شورش
، معتمدخاقانحاكم وقت اصفهان، . ق اهميت زيادي دارد 1329اصفهان را اين روز در سال 

نجمـن واليتـي و نيـز    عزل شد و سردار اشجع به جاي او نشست، اما تعطيلي شش ماهـة ا 
. انجمن بلديه و برچيده شدنِ بسياري از آثار مشروطيت، بيـانگر پيچيـدگي موضـوع اسـت    

هـاي   بلديه كه نماينده طبقات مختلف مردم بوده و با رأي آنها بر پا شده بود، برابـر قـدرت  
 سنتي شهر، حاكم، اشراف و مالكين، ضربة سختي را متحمل شد تا ديگر خود را با آنهـا در 

بلديه خواستار تامين نان طبقات پايين جامعه و مانع سودهاي كالني بود كه در زمان ! نيندازد
شد، اما اشراف پياده نظامِ خود را داشـتند؛ پيـاده نظـامي جاهـل و      قحطي نصيب اشراف مي

مطيع كه گوش به فرمانِ اربابان خود، اساس بلديه را برچيدند و خون معاونِ آن را بر زمين 
  12 .؛ و البد مزد دست خود را گرفته و آسوده به خانه برگشتندريختند

امـا اگـر جنبـة ديگـري از     . اين بود پايان تلخ داستان چهارسالة نخست بلديـة اصـفهان  
فعاليت بلدية اصفهان نيز بازگو نشود، پژوهش حاضر كامل نخواهد شد، امري كه با موضوع 

اي به نام پليس  گفته شود مردم ايران با اداره پيشتر بايد. مديريت شهري ارتباط مستقيم دارد
اما اين تشكيالت فقط در تهران مستقر بود و  13 يا نظميه از زمان ناصرالدين شاه آشنا بودند،

  .شدند ساير شهرها با همان تشكيالت سابق اداره مي
  

  اصفهان) پليس(ادارة نظميه  .6
اي  ر بايد توسط بلديه برپـا گـردد، اشـاره   اي جهت انتظام شه در قانون بلديه به اين كه اداره

هـا سـپرده    به بلديـه » پليس«يا » ادارة نظميه«شايد به دو دليل تأسيس و مديريت . نشده بود
كردند و دوم آن كه بلديـه   ها مانند پليس زير نظرِ وزارت داخله كار مي اول آن كه بلديه: شد

به هـر  . شهر را نيز به آن بسپارند جا نبود اگر امور نظم شد، بي چون مدير شهر محسوب مي
اينگونه بود كـه تـا   . حال ادارة، در ابتداي كار، نظميه اصفهان زير نظرِ اداره بلدية برپا گرديد

ق و در پي زمزمة جدايي نظميه از بلديه، نظميه ديگر واحد مسـتقلي شـد   1327اواخر سال 
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  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

ق رئـيس نظميـة جديـد    1327در ذيقعـدة  . كـرد  كه مستقيماً زير نظر وزارت داخله كار مي
صد تومـان حوالـه سـر بلديـه اسـت بـه        يك«: اصفهان به انجمن واليتي رفت و اعالم كرد

، انجمـن اصـفهان  (» موجب تلگراف براي آوردن دفتر كه تفكيك امور نظميه از بلديه بشود
اين كه پـس از چـه مـدتي ايـن تفكيـك صـورت       ) ق1327ذيقعدة  20، 28سال سوم، ش 
ه معلوم نشد، اما به هر حال تأسيس و دو سال مديريت ادارة نظمية اصفهان گرفت بر نگارند

  .با بلديه بود و بايد در كارنامه بلدية اصفهان بدان اشاره شود
  

  سنت جديد تنظيم شهر 6.1
او كدخدايان محلّات را زير نظر . دانسته است كه تا پيش از آن تاريخ، نظم شهرها با داروغه بود

نيز براي كار خود عناصر و اجزايي ماننّد فراش، عسس و گَزمـه را اسـتخدام   كدخدايان . داشت
چرخيـد امـا تغييـر نگـرش      پس از برپايي مشروطيت تا مدتي امور بر همين نَهج مي . كردند مي

مـردم ديگـر پـول زور    . شدن چوب استبداد، اين چرخه را با مشكل مواجه كرد مردم و برداشته
در مـوردي  . ب شد كه مـداخل داروغـه و كدخـدايان كـاهش يابـد     همين مهم موج! دادند نمي

من مواجـب نـدارم و مواظـب شـهر      «: داروغه اصفهان با صراحت به انجمن واليتي اطالع داد
داروغه و كدخدايان محالت حفظ امنيت شهر  «: مدتي بعد در انجمن واليتي مطرح شد» .نيستم

انجمن مقدس (» .ودتان درصدد حفظ امنيت باشيددهند كه خ را استعفا داده و به مردم اعالم مي
در تعليـل مسـئله بـه     جهـاد اكبـر  ، روزنامة )ق1325ذيقعدة  2، 49، سال اول، ش ملي اصفهان

هاي  گويا جهت استعفا اين است كه در زمان استبداد كدخدايان و داروغه دخل «درستي نوشت 
واسطة صيت مساوات و آوازة قـانون، مـردم    داشتند و اكنون به  هاي غير قانونيه بر مي كلي از راه

  )ق1325رجب  23، 25، سال اول، ش جهاد اكبر(» روند اندازة آنها نمي زير بار تحمالت بي
گونه تعهد  انجمن واليتي تصميم گرفت حل مشكل را از حاكم بخواهد، حاكمي كه از هر

غـه و كدخـدايان،   هاي مكـرر مـالي دارو   به همين خاطر درخواست. كرد مالي شانه خالي مي
كرد نظم شهر را بـر عهـدة    ، زيرا كه حاكم سعي مي تنشي ميان بلديه و حاكم شهر ايجاد كرد

ق در انجمـن واليتـي   1325در اواخـر سـال   . بلديه گذارد، بدون آن كه ديناري به بلديه دهد
از طرف ايالـت گفتـه شـد كـه داروغـه و كدخـدايان محـالت         «خبري پيچيد مبني بر اينكه 

خوب اسـت آنهـا را   . توانيم خدمت نماييم و نظم شهر را بدهيم ويند با اين مواجب نميگ مي
، سـال دوم، ش  انجمن مقدس ملي اصفهان(» .به اداره بلديه سپرده كه قرار كار آنها را بگذارد

المجلس دو نفر از انجمن بلديـه احضـار شـدند و رئـيس انجمـن       في) ق1325ذيقعدة  1، 1
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شويد كه نظم  شما متعهد مي. خواهد ايالت كبري نظم بلد را از شما مي «د واليتي از آنها پرسي
. خواهـد  بدهيد؟ اظهار داشتند كه بنا بر قانون بلديه نظم شهر با بلديه است اما ادارة، پليس مي

اگـر داده شـود   . برآورد كردند به جهت اداره نظميه چهارده هزار تومان مخـارج الزم دارد ... 
، سـال دوم،  انجمن مقـدس ملـي اصـفهان   . (»اب بدنامي بلديه خواهد شدوگرنه اسب. صحيح

سرانجام، انجمن واليتي با همراهي حاكم شهر نظم شهر را به بلديه ) ق1325ذيقعده  1، 1 ش
سپردد، با اين ترتيب كه از قشون اصفهان تعدادي سرباز براي نظم شهر اختصاص داده و نيز 

  .باشد مقرُر شد طرف حساب كدخدايان بلديه
اين قرار بدون هيچ پشتوانه يا ضمانت مالي نهاده شد و معلوم اسـت كـه بلديـه بـدونِ     

چند هفته بعد در انجمن واليتي گزارش داده شد كه حاكم . آمد درآمد كافي از عهده بر نمي
افتد، شاكي شده اسـت و بلديـه را مقصـر و     هاي زيادي كه در شهر اتفاق مي شهر از دزدي

از جانب انجمن بلديه گفته «: انجمن واليتي از انجمن بلديه توضيح خواست. داند متكفل مي
اند و  گرفته كه اين نظم موقتي بوده و داروغه و كدخدايان چهار هزار تومان مواجب مي: شد
چنـان كـه   ) ق1325ذيحجـة   6،  4، سال دوم، ش انجمن مقدس ملي اصفهان( » خواهند مي

خواست بلديه را در درآمدهاي ماليـاتي   ه حاكم شهر نميتر اشاره شد، مشكل آن بود ك پيش
گيرد  هركس ماليات مي «داري از بلديه گفته شد  شهر شريك كند و حتي در انجمن به طرف

  )ق1325ذيحجة  6،  4، سال دوم، ش انجمن مقدس ملي اصفهان(» .بايد نظم بدهد
او . آغاز به كار كـرد  لكالم وثيقبا اين وضعيت متزلزل و مبهم نظمية اصفهان به رياست 

در ماه بعد ادارة نظمية اصـفهان رسـماً   . را مسئول نظميه كرد ميرزا احمدخانشخصي به نام 
نظميه شصـت    به جهت ادارة«: رئيس نظميه در انجمن واليتي گزارش داد. آغاز به كار كرد

ـ   نفر پليس گرفته شده، و چند نفر از آنها با لباس راي همـه  هاي مخصوصة خود، كه تهيـه ب
، سـال  انجمن مقدس ملي اصفهان(» .نموده بودند، از منسوجات وطنيه اصفهان ارائه نمودند

  )ق1326صفر  18، 14دوم، ش 
از طرف وزارت داخله به رياست نظميـة   الممالك سيفق شخصي به نام 1327در سال 

جدايي  آيا اين آغاز) ق1327رمضان  6، 27 رود، سال اول، ش زاينده. (اصفهان منصوب شد
نظميه از بلديه بود؟ در اين زمان بنا به درخواست انجمن واليتي نخستين صـورت بودجـة   

 19پلـيس و   103بـه موجـب آن پرسـنل نظميـة     . ادارة نظميه اصفهان در روزنامه درج شد
انجمـن مقـدس ملّـي     ( .آن نيز ذكـري رفتـه اسـت     هاي از كميسرها و منشي. كدخدا بودند

  )ق1328صفر  8، 50، سال سوم، ش اصفهان
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 19   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

  نقد نظمية اصفهان 6.2
. شهرهاي ايران پس از مشروطه، متأثر از فضاي متزلزل مديريتي، ديگر امنيت سابق را نداشتند

در مقايسـة دو   رود زايندهروزنامة . ها بود دزدي، اغتشاش و شرارت از اخبارِ هميشگي روزنامه
ا حدي رعايت نظـم و رفـاه اهـالي    تدورة پيش و پس از مشروطه نوشت كه در زمان استبداد 

  ) ق1328رمضان 10، 30سال دوم، ش  ، زاينده رود. (شد ولي امروز چنين نيست مي
بنـا بـر نظـر    . حال عبور از نظام سنّتي به نظام جديد نظم شهر، مخالفيني هم داشت به هر

گيري از از لحاظ كارآمدي داروغه هـا قـادر بـه جلـو     رود، زايندهيكي از خوانندگان روزنامة 
بـه  ) ق1328شوال  2، 33، سال دوم، ش رود زاينده. (نظميه ناتوان بود  سرقت يا كشف آن، و

هر ترتيب بلديه اصفهان توانست ادارة نظمية اين شهر را پايه گذاري كند و سنگ بناهاي اول 
  .بگذار تا اين كه اين اداره به صورت مستقل و زير نظر وزارت داخله به كار خود ادامه داد

  
  رساني در بلديه اطالع. 7

بايد به دنبال . هاي خود را از كيسة خدمت گيرندگان گرفت اي بود كه هزينة فعاليت بلديه اداره
اي بود كه بتواند گزارش اقدامات خود را به عوارض دهندگان بدهد تا بـه آنهـا بگويـد     رسانه

رساني كوشـا   ار در امر اطالعنيز بسي انجمن بلديه اصفهان. رود عوارض پرداختي آنها هدر نمي
فرج بعـد از   ، كه روزنامة ميرزا نورالدين مجلسيطوري كه از همان آغاز كار، وقتي آقا  بود؛ به 
كرد، به عضويت آن انجمن آمد، اعضاي انجمـن و رئـيس از او خواسـتند     را چاپ مي شدت
، رمضـان  4ول، ش فرج بعـد از شـدت، سـال ا    انجمن بلديه. (اش را ارگان بلديه كند روزنامه
روزنامـه  . منتشر شـد  انجمن بلدية اصفهاناين روزنامه از شمارة ششم تحت عنوان ) ق1325

پس از . است 14آخرين شمارة موجود . ق هم نرسيد1326مذكور عمر زيادي نكرد و به سال 
ق 1325ذيحجـة   4بـه تـاريخ    )شـيدا (خان چهارمحالي  ميرزا عباسآن شخص ديگري به نام 

تاريخ اي كه از اين روزنامه كه مؤلف كتاب  در پنج شماره. را منتشر كرد بلديه اصفهان روزنامه 
. كند، حاوي گزارش مذاكرات انجمن بلديه اصفهان است از آنها ياد مي جرايد و مجالت ايران

هاي بعد اخبار ادارة بلديه و مشروح مـذاكرات انجمـن    در سال ) 20/ 2 ج :1363صدرهاشمي، (
حتـي روزنامـة در   . رسـيد  مرتبـاً بـه چـاپ     رود زايندهو  انجمن اصفهانهاي  نامهبلدي در روز

از  . ، اخبار بلديـه را درج شـد  انجمن بلديهو با لوحي جداگانه تحت عنوان  رود زايندهضميمه 
هـاي آن دوره بـاقي مانـده اسـت،      ميان اطالعات ارزشمندي كه در پس اين فرايند در روزنامه

  14.از تحوالت آغازين بلديه اصفهان به قلم آورد توان تصوير روشني مي
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   20

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

  گيري نتيجه
بـرد و   هاي زيادي رنج مـي  نظام اداري جديد پس از مشروطه نوپا بود و از معايب و كاستي

هاي  در سال. ، به آرامش و اطاعت جامعه بستگي تام و تمام داشت استقرار اين نظام گسترده
مجلسـيان و نهادهـاي مشـروطه، كـار را بـه      نخست مشروطه كشمكش ميان دربار، دولت، 

مرج كشانيد و ماجراي استبداد صغير و جنگ داخلي شرايط الزم براي برقراري نظـام   و هرج
ها  بر آشفتگي) بار ماه يك هر شش(ها  پي دولت در شدن پي عوض. نوين مديريتي را ازبين برد

هاي  انجمن) ش1309سال ( كه از زمان جنگ جهاني اول تا اوايل عصر رضاشاه افزود؛ چنان
شهر ماند و وزارت داخله كه بايـد  . هاي ايالتي و واليتي خاموش شد بلدي تعطيل و انجمن

  . شهرداران را انتصاب و ارسال نمايد/ حكام آن و نيز رؤساي بلديه
كـه در    اي از رشد و آگاهي رسـيده باشـد   جامعة مخاطب يك نظام اداري بايد به درجه

در جامعة صدر مشروطه كه بـيش از  . شود ن آنان پيشرفت امور حاصل ميتعامل سازندة ميا
بردنـد، نظـام اداري سـالم و قدرتمنـد      مـي  سـوادي مطلـق بـه سـر     نود درصد جامعة در بي

خصوصاً در مورد تشكيالتي مانند بلديه كه در ارتباط . توانست از عهدة وظايفش برآيد نمي
بايد از كيسة مردم شهر تأمين شود و بودجة آن مستقيم و تنگاتنگ با جامعة مخاطبش است 

باشند يا در پرداخت عوارض و ماليات بلدي خود   اگر مردم اعتماد كاملي به بلديه نداشته ـ
آن چه در اصفهان اتفاق افتاد، . كه شد چنان ـ شد كاهلي كنند، امور بلديه با اختالل مواجه مي
هري مثل تجار و اعيـان، كـه درك بـاالتري از    از اين نظر غيرمنتظره بود كه طبقات باالي ش

جاي آن كه با اهداي اندكي از سرماية خود، اين نهـاد مشـروطه را    نظام مشروطه داشتند، به
از سوي ديگـر مـردم عـادي و طبقـات     . كردند ياري دهند، از پرداخت عوارض خودداري 

آورد، در ابتـدا از   ه عمل اصناف شهر، به خاطرِ تالشي كه اين اداره در تعديلِ نرخ اجناس ب
ترين پشتيبانان آن بودند، اما در مشروطة كبير كه دست و پاي بلديه بـه تـدريج بسـته     جدي

قـدر   تفاوت شدند و حتـي آن  شد و كاركرد مؤثري از آن مشاهده نشد، نسبت به آن نهاد بي
اي قـرار   پايگاه مردمي بلديه تضعيف شد كه بدون پشتيباني جدي مردم، مـورد حملـة عـده   

  .اي مهلك را متحمل شد گرفته، ضربه
  در سطح كالن و كشوري شايد بتوان گفت يك علت ناكامي نظام مديريت نـوين، هـم  
زمانيِ تحوالت اجتماعي ياد شده با تحوالت سياسي كالن مملكتي مثل تغيير نظام سياسـي،  

. بـود ...   ان وها، جنگ داخلي منجر به فـتح تهـر   پي دولت در پادشاه كشور، عوض شدن پي
شايد اگر نظام سياسي ثباتي داشت، اجراي اين اصالحات اجتماعي با موانع كمتري مواجـه  
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 21   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

هر چه بود بلديه اصفهان نتوانست انتظارات جامعة مخاطبش را به درستي بـرآورده  . شد مي
  .اعتنايي و حتي حملة اين جامعه قرار گرفت به همين دليل نيز مورد بي. كند

ديريت كشوري و شهري كه در عصر مشروطه با تأكيد فراوان بر امر قانون نظام نوپاي م
هـا بـازنگري شـد و     ش قانون بلديـه 1309و با پشتوانة مردميِ زياد بنياد نهاده شد، در سال 

تا حدود زيـادي  . هاي بلدي با نظارت شديد وزارت كشور دوباره آغاز به كار كردند انجمن
گونه كه حق انتخاب شهردار از آنها ستانده شد و نيز  بدين. ها گرفته شد استقالل اين انجمن

بـه هـر روي مـردم ايـران ديگـر بـا       . رسيد مصوبات آنها بايد به تصويب وزارت داخله مي
  . و حوزة كار آن آشنا شده بودند» بلديه«اي به نام  اداره

  
  نوشت پي

بـراي بررسـي چگـونگي    . ق به تصويب رسيدند 1325همه اين قوانين در مجلس اول و در سال  .1
 ).1384(اي  مراغهعلي مرادي : گيري اين نهادهاي شورايي در واليات، نك شكل

ها خارج شد و بـه   كم ادارة شهرها از حوزِة اختيارات حكومت در اروپاي اواخر قرون وسطي، كم .2
ه ترتيب هم  هاي شهر و نظام انتخاب شهردار شكل گرفت و بدين انجمن. گرديد جا محول مردم آن

براي مطالعة ايـن سـير   . رود كارها بهتر پيش مي. دريافتند اگر شهرها به صورت مستقل اداره شوند
 ).1364 (  منوچهر قهاري: در اروپا و نيز ايران نك

 ).1385  (عبدالمهدي رجايي: هاي جمعي نك دربارة اين خواسته .3

  .»ها وستپي «،  )1384( مذاكرات مجلس اول: ها، نك براي مطالعة قانون بلديه .4
اهللا، وزيـر   حبيـب  ميـرزا . شيرازي بود  خان مشيرالملك اهللا الملك، فرزند ميرزاحبيب خان وثيق اسداهللا .5

ق بـه   1309السلطان بود كه سـرانجام در اثـر اخـتالف بـا او، در سـال       مقتدر اصفهان در دورة ظل
بهار بـه عنـوان عضـو    الملك از محلة گل خان وثيق اسداهللا. السلطان مسموم و مقتول شد دستور ظل

انجمن بلديه انتخاب و سرانجام از سوي اعضاي انجمن بلدية به عنوان رئيس اين انجمن برگزيده 
خـان چنـد    اسدهللا. او تالش زيادي كرد تا جايگاه و شأن ادارة بلديه را تثبيت كند و ارتقا دهد. شد

در مشـروطة  . دية اصفهان مطلع كنـد بار به تهران سفر كرد تا اولياي امور را در بارة تأمين بودجة بل
 .الملك به عضويت انجمن واليتي درآمد دوم وثيق

نامة . گفتني است ادارة بلدية تهران هم پس از تأسيس با زحمت زياد توانست منابعي براي درآمد خود بيابد .6
بلديه  ها برده تا اين شش محل جمع ها كرده و چه زحمت چه اقدامات و كوشش «بلديه تهران به مجلس 
ـات درشـكه    خانـه  ماليات قهـوه : اين شش محل عبارت بودند از» اند  شده و به تصرف آورده ـا، مالي ـا،   ه ه

 )ق1326صفر  9، 71، سال دوم، ش روزنامة مجلس... (االرض نفط و  االرض ميدان محمديه، حق حق
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  تحليل و توصيف نظام مديريت شهري اصفهان در صدر مشروطه   22

  1390ار و تابستان به، اولسال اول، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

ت وصـول ماليـا   «: ش آمـده اسـت  1309خوب است بدانيم در بازنگري قانون بلديـه در سـال    .7
هـا   بدين ترتيب دعواي هميشگي بلديه» .مستغالت هر محل به عهدة بلدية آن محل خواهد بود

 .ها به پايان رسيد و ماليه

. ادارة جهانيان و جمشيديان دو صرّافي بزرگ بودند كه در بيشتر شهرهاي ايـران شـعبه داشـتند    .8
  ).1380 ( سهيال ترابي: راجع به اين دو صرّافي،نك. دادند آنها كار بانك را نيز انجام مي

چسبيده به ميدان نقش جهان و در محل فعلي بانك ملي در خيابان سپه قرار : حوض ميدانِ چهار .9
 .بود كاربريِ اين ميدان بيشتر نظامي . داشت

  اين خيابان. شد ها منتهي مي اهللا طالقاني فعلي است كه به چهارسوقِ شيرازي منظور خيابان آيت .10
 .نيز گرِفته است » خشك، خوش و شاه «هاي ديگري چون  نام

 ).1383( عبدالمهدي رجايي: باره، رك اين در .11

  ).1386( نك عبدالمهدي رجايي هاي آن دوره، براي شرح و تحليل كامل شورش از زبان روزنامه .12
چون موكب مسعود صاحبقراني از سفر فرنگ ثـاني مراجعـت گزيـد،    « :گويد اعتمادالسلطنه مي .13

مستخدم گرديده بود، بفرمود تا اين اداره را در نهايت اهتمـام مشـتمل   كنت دمونت فرت را كه 
اينك شغل شحنگي شـهر  . بر كثرت و ازدحام تشكيل داد با اسلحة خاص و ملبوس مخصوص

) 1/164 ج ،1374اعتمادالسلطنه، (» .باشد و پاس بيوتات و اسواق دارالخالفه با اين گروه انبوه مي
 ).1362( در اين رابطه، نك مرتضي سيف

 ).1387( هاي بلديه روزنامهباره، نك  اين در .14

  
  منابع

، به كوشش ايرج افشار، چاپ دوم، چهل سال تاريخ ايران؛ المĤثر واآلثار ).1374( اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  .اساطير: تهران

  .اختران: ، به كوشش الهه تيرا، تهرانجغرافياي اصفهان ).1388(خان  تحويلدار، ميرزا حسين
هـاي بيگانـه پـيش از انقـالب      راهكارهـاي تجـار در رويـارويي بـا سـرمايه     « .)1380 زمسـتان (بي، سهيال ترا

  .22، ش فرهنگ اصفهان» مشروطيت
  . دانشگاه اصفهان :اصفهان، تاريخ اجتماعي اصفهان در عصر ظل السلطان .)1383(رجايي، عبدالمهدي 
  . شناسي مركز اصفهان: فهاناص، تاريخ مشروطيت اصفهان .)1385(رجايي، عبدالمهدي 
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان، اصفهان از انقالب مشروطه تا جنگ جهاني اول .)1386(رجايي، عبدالمهدي 

  .شناسي مركز اصفهان: به اهتمام دكتر محمدعلي چلونگر، اصفهان .)ق1387( بلديه هاي روزنامه
  . اصفهان:سال اول، محل نشر  .)ق1325( روزنامة انجمن بلدية اصفهان

  . اصفهان:  سال اول تا پنجم، محل نشر .)ق1332 ـ 1325( انجمن مقدس ملي اصفهانروزنامة 
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 23   لقمان دهقان نيري و عبدالمهدي رجايي

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

  . اصفهان: سال اول، محل نشر . )ق1327( پروانهروزنامة 
  .اصفهان: سال اول تا سوم، محل نشر .)ق1325 ـ 1327(جهاد اكبر روزنامة 
  .اصفهان: پنجم، محل نشرسال اول تا  .)ق1332ـ  1326(رود  زايندهروزنامة 
  .اصفهان: محل نشرسال دوم،  .)ق1327(كشكولروزنامة 
  .تهران: سال اول تا پنجم، محل نشر .)ق1332 ـ 1324(مجلسروزنامة 

  .سرا يساولي و فرهنگ: ، تهراننظم و نظميه در دوره قاجار .)1362(سيف، مرتضي 
  .كمال: ، اصفهان1، جتاريخ جرايد و مجالت فارسي .)1363(صدرهاشمي، محمد 

  .جا بي: ، تهرانادارة امور شهرها ).1364(قهاري، منوچهر 
  .مازيار: به كوشش غالمحسين ميرزاصالح، تهران .)1384(مذاكرات مجلس اول 
  .اوحدي: ، تهرانعبور از استبداد مركزي .)1384(مرادي مراغه اي، علي 

  . علمي: ان، تهر4 ، چتاريخ مشروطيت ايران .)1373(ملك زاده، مهدي 
  .مازيار: ، تهرانمذاكرات مجلس اول .)1384(ميرزا صالح، غالمحسين 
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