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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  26 -  1، صص 1391 سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان

  هاي پس از مشروطه هاي اصفهان در سال وضعيت امنيت راه
  )م 1914 – 1906/ ق 1332 -  1324(

  *عبدالمهدي رجائي

  **مرتضي نورائي

  چكيده
عوامل و بار نشستن، به سبب خأل قدرت و تحت تأثير  انقالب مشروطيت پس از به

 يسابق به وضعيت ينظام امنيت اجتماعي و سياسي، گذاري كُند و پيچيده ازهاي  زمينه
هاي مواصـالتي كشـور    راهگسترده در با ناامني  را تجربه كرد و طي اين دوران تازه

  .كند ميسي اصفهان را برر ةآمده در منطق اين مقاله وضعيت پيش. شدمواجه 
 ،در اطـراف اصـفهان  هـا   وضـعيت راه كـه  شـود   در اين نوشتار نشان داده مـي 

جنگ جهـاني اول، بسـيار نـاامن     ةتا آستان هبالفاصله پس از وقوع انقالب مشروط
 و مقامـات مركـزي در   ،هاي حاكم شهر، انجمن واليتـي  و با وجود تالشبود  شده

جـاي   ر زندگي مردم بردنامطلوبي  هاياثراين امر . تهران اين ناامني استمرار يافت
، خصوصـاً  هـا  آناز هـايي   تغيير نگرش بخـش  حدي كه موجب نارضايتي واد تانه

  .دشتجار، نسبت به نظام مشروطيت 
 ي منتشره در اصفهان پس از مشروطهها مطالب روزنامه اخبار و منابع اين مقاله

سـازي اثرهـا و    شبيهو حاكم دادن فضاي  اجعه به اين نوع منابع براي نشانمر. است
جويي از منابع ديگر مانند خاطرات  نسبت به بهره، امنيتفقدان  ةواسط پيامدهاي بي

  .رسد مي نظر تر به ، مناسبو يا اسناد دولتي
  .يژاندارمر قراسوران، ها، راه يناامن ت،يمشروط اصفهان، :ها كليدواژه

                                                                                                 

  m1350323@yahoo.com) نويسندة مسئول( دانشگاه اصفهان ،تاريخ محلي يدانشجوي دكتر *
  mortezanouraei@yahoo.com دانشگاه اصفهان ،دانشيار گروه تاريخ **

  9/7/1391: ، تاريخ پذيرش12/4/1391: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
امنيت در هر جامعه نيازمنـد عوامـل و نهادهـاي    تاريخ بشري نشان داده كه برقراري ة تجرب

رونـد  اجـرا بـر    ةكه بتواند در عرصـ ، قاطع و قدرتمند تشكيالتيايجاد است و  ثرؤكارا و م
بـراي برقـراري امنيـت     برخـورد كنـد،  عوامـل مخـل   با و  باشد امنيت نظارت داشتهتأمين 

  .ضروري است
هـاي تجـاري از آن    هر سو راهكه از  بودچهارراهي  حكماصفهان در مركز كشور و در 

اصـفهان  ـ  روي خط بوشهرنيز ) انگلستان( جنوبي ةمسير اصلي تجارت همساي. گذشت مي
ها در واليـت   امنيت راه، پيش از برقراري نظام مشروطيت. ـ اصفهان متمركز بود و نيز اهواز

كار با گرفتن  طعهو مقاشد  تأمين مي هايي چون ايالت به افراد يا گروه دادن اصفهان با مقاطعه
  .كرد و نيز حق مقاطعه، هزينة خود را تأمين مي ،حق راهداري

ها را به دولت سپرد  در بدو مشروطيت، مجلس اول اين ترتيب را به هم زد و امنيت راه
تشكيل اياالت و واليـات و دسـتورالعمل    «قانون . و اخذ حق راهداري را ممنوع اعالم كرد

حفظ و حراست  «براي هر واليت تعريف كرد كه » ادارة قراسوران «اي با عنوان  اداره» حكام
قراسـوران    رئيس ادارة. شد جزو وظايف آن شمرده مي» ها و وقايه امنيت طرق و شوارع راه

پـس از اسـتبداد صـغير نيـز ادارة     . كـرد  را حاكم محل با تصويب وزيـر داخلـه معـين مـي    
آخـرين تـدبير هـم تأسـيس نيـروي      . تبديل يافـت » امنيه  ادارة «قراسوران با اندكي تغيير به 

گرفـت كـه متوليـان مـذكور، در ايـن دوران       جا ريشه مي بود، اما مشكل از آن» ژاندارمري «
هاي مركزي نيز نتوانستند، يـا   ساله، توان الزم براي برقراري امنيت را نداشتند و دولت بيست

عمل آورند، درنتيجه، تـا اسـتقرار    به ها هاي الزم مالي و مديريتي را از آن نخواستند، حمايت
كامل نظام امنيتي جديد، اوضاعي آشفته و متزلـزل و سـردرگم برقـرار بـود كـه راهزنـان و       

اگر در دوران استبداد هيبـت حكومـت و تـرس از    . كرد شدت وسوسه مي گران را به غارت
ت و داد، پـس از فـروريختن هيكـل حكومـ     مجازات سخت به راهزنان اجازة فعاليت نمـي 

غـارتي   «گو نبودند، راهزنان نيـز بـه يـاد سـنت      رفت حكام متزلزل، كه به جايي پاسخ   و   آمد
  . در آمدند هاي خود به  افتادند از مخفيگاه 1»غنيمتي
چنين بود كه كام شيرين مردم، ناشي از برقراري نظام مشروطه، تلـخ شـد و اخبـار     اين

كـه در كنـار روحانيـان و روشـنفكران از     ها همه، خصوصاً تجار  گري راه راهزني و غارت
تدريج پديـدة راهزنـي، و    به. پديدآورندگان اساس مشروطيت بودند، را سخت نگران كرد

را مـالزم بـا مشـروطيت پنداشـتند و از      چنان شايع شد كه مردم عادي آن   اثرات سوء آن،
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 اي بـود  گونـه  بهاين ماجرا حدود دو دهه ادامه داشت و تأثير آن . مشروطه رويگردان شدند
كه بخش زيادي از مردم و روشنفكران، براي برقراري امنيت و نظم و سركوبي ياغيان، بـه  

تـر   هـاي تـاريخ مشـروطيت بـيش     در كتـاب . ايجاد ديكتاتوري رضاخاني رضـايت دادنـد  
هـاي اثرگـذار و مهـم تـاريخي توجـه       تحوالت سياسي مورد توجه قرار گرفته و به گوشه

ها و اسناد به عمـق تـأثير    الي اخبار روزنامه وضوعاتي كه بايد از البهچنداني نشده است، م
  .پي برد ها آن

هاي آن دوران حدود دو دهه  اين مقاله، با نگاهي به پديدة ناامني، با مراجعه به روزنامه
تاريخ اصفهان را تبيين و تحليل كرده و كوشـيده اسـت عوامـل و پيامـدهاي ايـن آسـيب       

  .جدي را بيان كند
  

  مشروطيت و امنيت. 2
ة چـون ادار هـايي   سـازمان  تأسيس. مشروطيت نظام اداري و مديريتي كشور را متحول كرد

و عدليه موجب شد نظام مديريتي قديم به كنـاري گذاشـته و    ،حكومتي، بلديه، نظميه، امنيه
كاركرد بهتري نسبت به نظام پيشـين  همواره اما وضع جديد . گذاري شود بنيان جديدي پايه

دربارة مقايسه . بودهاي فاحش نظام جديد  ها از كاستي امنيت راه و ناتواني در تأمين نداشت
  :خارجي آورده است يها ناظر راهت ميان نظام سنتي و جديد امني

نمود كه  اوضاع قديم حاكم يك واليتي امنيت طرق را به اين طريق حفظ مي  در تحت ادارة 
داشت و  مسئوليت رئيس يا سركردة آن محل مقرر ميهر قسمت از راه را در تحت حفظ و 

اي از نوكرهاي خـود را   شد، فوراً حكومت عده واقع ميها  آن اگر سرقتي در سامان يكي از
ولـي ايـن ترتيبـات سـابقه      ... گرفتنـد  جبراً جرم مـي  ... فرستاد و از شخص مسئول راه مي

در عوض، امنية منظم كه  اين صدمخالف ميل مجلس بوده، آن قاعده را منسوخ نمودند، به ق
ليكن بدبختانه امنيه در راه وجود ندارد و اگر در چنـد  . به جهت حفظ طرق تشكيل نمايند

  .)345: 1377 ،رضازاده ملك( رسد نميها  آن نقطه اسم يا صورتي از آن است، حقوق به

بود كـه  جا  نآ اما مشكل ،ها بودند كار راه ها مقاطعه در اصفهان پيش از مشروطه بختياري
بيگـي و حضـور خـوانين و سـران متعـدد،       به ايلخاني و ايل ،تقسيم قدرت ميان ايل مذكور

در . دواصفهان معلوم نبـ براي و طرف واقعي شده بود ها  بين آنكاري  مقاطعهتقسيم موجب 
بـودن    دور از دسـترس واليـت اصـفهان بـه    مركز بختياري از مكان ايل بودن  عين حال دور

  .افزود سران آن ايل از حكام اصفهان ميي فرمانناو  ها بختياري
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هـاي اصـفهان انـدكي پـس از      شود نـاامني در راه  مي با نگاهي به منابع آن دوران روشن
، كلكتـه  المتـين  حبـل ة بنـابر خبـر روزنامـ   . آغاز شـد  الوار كوهگيلويهة وسيله مشروطيت ب

ناچار شد مقام ايلخاني بختياري را ، دولت ]لينچ[واسطة شرارت و راهزني در راه بختياري  به
اگرچـه  . )8: 14 ،كلكته المتين حبل(بدهد السلطنه  بيگي را به شهاب طنه و ايللالس به صمصام

شد، سران بختياري توانستند تا مدتي ايـن راه را از   ايل كوهگيلويه جزو فارس محسوب مي
پـانزده نفـر در    ديد خبر رسـ چند ماه بع. اما اين آغاز ماجرا بود دارند، مصونها  آن حمالت
بود از نقد و جنس همه را بردند و راه  هرچه «: اند گاري پست را غارت كرده خورت مورچه

، اصــفهان حــاكم هــاي تــالش و )3: 22 ،اصــفهان ملــي مقــدس انجمــن(» خــود ســپردند
  .جايي نرسيد  بهها  آن السلطنه، براي دستگيري نظام

در نخسـتين روزهـاي ورود حـاكم جديـد،     . شـدند مدتي بعد راهزنان متوجه راه قهيز 
حاكم راجـع بـه   ة كرد، از نمايند مي محلي عمل يمجلسمثابة  نيرالدوله، انجمن واليتي، كه به

در سابق اين راه به چندين نفر سپرده بود  « :باره پرسيد و جواب شنيد اقدامات دولت در اين
از آن تاريخ كه راهداري موقـوف شـده،    ... گرفتند كه هر ساله مبلغي به عنوان راهداري مي

مسـتحفظي بـه جهـت راه    ايجاد و احداث اين گونه اغتشاش و ناامني گرديده و اينك اگـر  
 ).5: 20 ،اكبر جهاد(» ها معين شود بگمارم مجبوراً بايستي مبلغي ساليانه ازدولت به جهت آن

 تـر  در حالي كه پـيش . بردند پس گره كار در تهران بود و نهادهاي محلي كاري از پيش نمي
  .شد مي شمردهواليت   كالن آندار تمام مسائل خرد و  حاكم هر واليت عهده و چنين نبود

گـري   واليت غـارت ة انجمن واليتي خبر رسيد كه در چهار نقط بهدرست يك ماه بعد 
ترين حساسيت را نسـبت بـه ايـن     نمايندگان تجار بيشود كه طبيعي ب. صورت گرفته است

: اصـفهان، ابـراز داشـت    يتيصنف در انجمن وال نيا ندةينما التجار، ملك. دهند نشان ماجرا
 مقـدس  انجمن(» اند مال تاجر را برده تخور مورچهدر راه . برند در اطراف مال مردم را مي «

 نـوراهللا  آقا حاج آن، سيرئ و نداشت يياجرا قدرت يتيوال انجمن اما) 6: 32 ،اصفهان ملي
 از را ها راه امنيت كه است اين انجمن تكليف «: ديبگو كه آنبكند جز  توانست يم چه ،ينجف

  ).7: همان( »بخواهد حكومت
را از تهران بخواهد يا اجازه دهد انجمن  مسئلهحل  وي به حاكم اصفهان پيشنهاد كرد يا

بايد به جهت تنظيم اصفهان و توابع، بختياري بايد در « :كرد بيان و خود با تهران مكاتبه كند
ادارة حكومت اصفهان باشد و به غير از اين نه امنيت حاصل و نه كـار جـنس مـنظم    جزو 
 نبـود،  سابقه يب و تيواقع از دور خواست يم انجمن سيرئچه  آن). 3: 33 ،همان(» گردد مي
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و لرسـتان تحـت    خوزستان، فارس، خاك همة السلطان ظل حكومت از ييها در بخش رايز
  .شد ياداره م ينظر و

 زبانمثابة  ، بهانجمن ارگان روزنامةانجام شد ولي در همان ايام   معلوم نيست چه اقدامي
   :برآورد فرياد ،يعموم افكار

چيـز   در اطراف شهر اصفهان اشتعال دارد كه احدي مالـك هـيچ   ... چنان آتش فتنه و فساد 
جمله دو سه مرتبه پسـت را   من ... برند الينقطع دارند اموال مردم بيچاره را مي. خود نيست

صـدد بـر   و احدي هنوز در. ها را آن اند، حتي كاغذهاي اند و اموال تجار بيچاره را برده زده
 شـود  تهران جلوگيري مـي  رود و نه از ي از پيش مينه اهل مجلس و انجمن را كار. نيامده

  ).2: همان(

السـلطان را پشـت    هولناك براي واليتي كه بيش از سه دهه حكومت امن ظلة اين پديد
همه معلوم شد آفت جديدي بر نهال مشـروطه نشسـته    كم بر كم. بودآور  سر داشت حيرت

كه پشتوانة آن دولت بود و معمـوالً محافظـاني همـراه     ،خصوصاً سرقت اموال پست. است
  .نمود داشت، سخت ننگين مي

بدون وساطت حاكم، با  تحمل تجار و اعيان شهر به پايان رسيد و تصميم گرفتند خود،
: از انجمن واليتي اين تلگـراف بـه مجلـس ارسـال شـد     . نندكخواهي  و تظلم تهران مكاتبه

مستدعي . شود سرقت ميهاي شهر  كه تا قريب به دروازه تر شده به حدي ناامني طرق بيش«
  ).3: 36 ،همان(» است تكليف عموم را معين كه اموال و نفوس در مخاطرة سرّاق است

. كردند خاطرنشان تهران به را بختياري به كار سپردن معايب زين اصفهان علماي و اعيان
 :نوشـتند ) 4: همان( »شده متروك بالمره هم اجناس حمل « كه حقيقت اين ذكر از پسها  آن
نتيجه اين شد كه چند . تلگرافاً استدعا امنيت شد، جواب رسيد كه با خوانين بختياري است «

كه از طرف ايالت جليله مستحفظ بودند، خارج شدند و امنيت بالمره جهـت  نفر قراسوران 
تياري با اصفهان شود ها دوباره پيشنهاد كردند حكومت بخ آن .)همان( »...احدي باقي نمانده 

  ).همان(» طور حتم بخواهند به «و نيز از حاكم اصفهان نظم و امنيت را 
انجمن واليتي كه از مجلس نااميد شده بود، تلگرافي به محمدعلي شاه ارسـال كـرد تـا    

 .از ناامني طرق و شوارع خلق تمام شدند «: شايد مسائل را مستقيماً با شاه در ميان نهاده باشد
. بختياري همراه نيست. فرمايند ايالت اقدام نمي. رسد عريضه تلگرافي شد جواب نمي چه آن

  ).3: 38 ،همان(» چيستتكليف ما ضعفاي بيچاره 
وزير داخله به حـاكم اصـفهان    از پاسخي شاه، به تلگراف ارسال از بعد روز ده باالخره
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  1391 و زمستان پاييز، دوموم، شمارة سسال  ،جستارهاي تاريخي

بايـد  « :انگشـت گذاشـته بـود   هـا   وي دوباره بر استفاده از ايل بختياري در امنيت راه. رسيد
هـا   اگر بختيـاري . حضرت واالكمال مراقبت را در اين باب بفرمايند كه سارقين معلوم شوند

بخواهند و اگر در راه و در دهات اطراف رد سارقين رفته باشند، مطابق ها  آن هستند اكيداً از
السلطنه  ه جنابان صمصامب. قواعد قديمه، از مالك آن ده مطالبه نموده، نتيجه را اطالع بدهند

السلطنه هم تلگراف شد كه خدمت حضـرت واال آمـده، قـرار صـحيحي در ايـن       و شهاب
در همـان روز  . كردنـد  ها بدون مزد نقد كار نمـي  اما بختياري ).6 :40 همان،(»بدهندفقرات 

ها حاضر هستم، پولي كه بنا بود داده  من در تأمين راه «: ايلخان بختياري به انجمن اطالع داد
 بـه و مكاتبـات   مـذاكرات  همـة پرداخت پول،  يعني ،نقطه نيدر ا). 2: همان( »شود، بدهند

هاي محلـي   حكومت. مالي بودندة شدت در مضيق همشروطه ب يها دولت. ديرس يم بست  بن
هـر نـوع   ة گرفـت، اجـاز   مي نظام متمركزي كه داشت پاة به واسط ،نيز نه پولي داشتند و نه

ماليـه  ة ادارة در نظام مالي جديد درآمدهاي ماليـاتي بـه وسـيل   . شد مي دادهها  آن پرداختي به
  .شد مي اشت كه از تهران حوالهحاكم نيز حقوق معيني د. شد مي جمع و به تهران ارسال

 1907 اكتبـر  5 /ق 1325 شـعبان  26 در كه بود مانده ها پرداخت خم و چيپ در تازه قرار
 از يصـدنفر  يكـاروان  خـورت  مورچـه  راه در. داد نشان را خود هميشه از تر هولناك ناامني
 شـدگان  غـارت  .مورد هجوم راهزنان قرار گرفت ندارند، بردن براي چيزي معموالً كه زوار،

در شهر و بازگويي ها  آن حضور. بست نشستندو در خانة حاج آقا نوراهللا  نداصفهان آمد به
در انجمـن  . خاطرات تلخ غارت و تعرض به زنان قافله، شـهر را سـخت بـه هيجـان آورد    

جهت اين اغتشاشات نبودن « :سيدحسن مدرس فرياد زد. واليتي همه حاكم را مقصر ديدند
نه نظـم داخلـي   . رود ايالت كبري، نيرالدوله، كه هيچ كار از ايشان پيش نمي. حكومت است

 شـدت بهدر آن جلسه حاكم اصفهان ). 7: 41 همان،(» آيند شهر و نه خارج را از عهده برمي
كردند كه برويم دور خانة حكومت را محاصره نماييم  بعضي از ملت فرياد مي «: شد مالمت

 درصدد ايالت «: و گفت كرد مخالفت شدت بهاما رئيس انجمن . )8: همان( »تا كار تمام شود
تتمة ماليات  «: يكي از اطرافيان پيشنهاد كرد 2).همان( »برود و شود سواراست كه  جويي بهانه

. اين پيشنهاد را نيز درست ندانست ، كه انجمن)7: همان( »ها برسانند را به مصرف تأمين راه
بختيـاري    عهدة ها در من چه كنم؟ راه « :جانب او پيغام آوردهمين حين نمايندة حاكم از  در

 ةكليد امنيت در منطق آيا اين نكته شاه .)8: همان( »است و حكومت بختياري كه با من نيست
نه بـر اسـاس سـنت    ، و اصفهان بود؟ براي حاكمي كه طبق قانون تشكيل اياالت و واليات

ومتي خويش برقرار سازد، اين سخن فـرار  حكة سابق، موظف بود اسباب امنيت را در حوز
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ابزار و عوامـل  ، دسترس بختياري از جز سواران دور، آيا حاكم. رسيد مي نظر از مسئوليت به
حكـام   ةاختيار نداشت؟ در جـايي كـه سـنت چندصدسـال     ديگري براي برقراري امنيت در

جانبـه داشـتند،    محلي برقرار بود، حكامي كه بر نفوس و اموال مردم تسلطي همـه  ةخودكام
وقتي ق،  1328داد؟ در  مي بسته و ناتوان جلوه خود را دست چنين چرا حكمران اصفهان اين

حكومـت هـيچ   « :ناامني به اوج خود رسيد، در انجمن واليتي به حاكم اصفهان انتقاد كردند
ده در آينـ . )6: 12 ،همـان (» كند دولت نمياقدامي به غير از گرفتن ماهي پنج هزار تومان از 

 و چهـارهزار  مبلـغ  بـه  هـا،  راه محافظـت  يبرا ماههخواهيم گفت كه دولت قراردادي شش
 نشـان  قـرارداد  نيا مبلغ و حاكم ةانيماه حقوق ةسيمقا. كرد منعقد ياريبخت با تومان، پانصد
ة توانست هزينـ  مي راحتي كرد، به مي خواست و مسئوليتي احساس مي حاكم اگركه دهد  مي

پايه مهم براي حكـام    موضوعي بدين كه پس چگونه بود. حفاظتي را بپردازدمالي اقدامات 
  .االت پاسخ داده خواهد شدؤبه بخشي از اين سدر ادامه  .نمود مي اصفهان ناچيز

االمـر،   حسـب  « :ها را آسـوده كـرد   دل هفتة بعد پاسخ وزير داخله به تجار اصفهان كمي 
اگر فوراً اموال . السلطنه مخابره شد ه و شهابالسلطن تلگراف خيلي سخت به جنابان صمصام

آسـوده  . ها گرفته به شما رد خواهد شـد  غرامت از خود آن... مسروقه را گرفته و رد نكنند 
  ).6: 42 همان،( »باشيد

 نـاامني،  ايجاد دربار، پنهاني خواست آيد همة اين تلگرافات پوششي بود تا بر به نظر مي
: دانديشـيدن  مـي  زاده همان زمان ديگراني هم ماننـد ملـك   در حتم طور به. سرپوش بگذارد

كرد كه اگر ناامني و دزدي در سرتاسر كشور شـيوع پيـدا كنـد و     مي شاه تصور  محمدعلي«
مردم مخصوصاً تجار را در فشار ناامني قرار بدهد، مردم از مشروطيت رويگـردان خواهنـد   

/ 1 :1373زاده،  ملـك ( »پرداخـت  مـي  انگـر  و غارت پس با اين انگيزه به تشويق دزدان .شد
در  «: تر به مجلس خاطرنشان كـرده بودنـد   ياد بياوريم اعضاي انجمن چندي پيش  به. )421
آباد صد و پنجاه سوار خيمه زده مشغول غارت و صدمة مسلمين و عـابرين هسـتند و    نظام

برويـد  . وريمكنيم و مأم گويند دزدي مي تمام اطراف هم به همين حالت است و صريحاً مي
 گران غارتدهد كه بخشي از  همين نكته نشان مي ).8: 36 همان،(» نماييد  عرضمجلس   به

اما اثبات اين امـر بسـيار   . زدند مي كار نيا به دست دربار قيتشو اي اشاره به اصفهان اطراف
شد، در فضاي تقابلي كه ميان مجلس و دربار بـه وجـود    مي حتي اگر هم ثابت. مشكل بود

  .آمد نمي حلي بيرون  آمده بود، راه
با اين همه فشارها باالخره نتيجه داد و قراري ميان حاكم اصفهان و خوانين بختياريبـه  
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. هـا باشـد   هـا بـا آن   حجه تا شـش مـاه ديگـر، نظـم راه     از اول ذي «: اين صورت بسته شد
. دتر اسـت چهارهزار و پانصد تومان داده شود كـه تقريبـاً هفتصـد تومـان ازمعمـولي زيـا      

ها كـه در دسـتورالعمل مسـتحفظ نـدارد، سـوار بگذارنـد، و اگـر         كه آن راه مشروط بر آن
براي درك ايـن مبلـغ در روزگـار    . )2: 6 همان،(»از عهده برآيند ،ديناري از كسي برده شد

 ق 1327 سـال  نخسـت  ةماهدر پنج  اصفهان ةيبلدخود، بايد دانست مجموعه درآمدهاي 
  ).1: 41 همان،(د تومان بو 2601 مبلغ

  :انجمن اصفهان مشكلي داشتة اما اين قرار از نظر روزنام
گذرند و بعد از آن است  تر مي ها كم كه اين شش ماه مدت قرارداد، زمستان است و قافله   آن

انزوا بيـرون تاختـه و مثـل مـور و ملـخ هجـوم        ةها باز شده آن وقت دزدان از گوش كه راه
  ).2: همان( چه بايد كرد؟. آورند مي

گاري پسـت  » اورچيني «ماه بعد وقتي در . حال خوشحالي تجار زياد طول نكشيد  اين  با
معلوم گرديد كـه  . »مگر قرار كار داده نشده بود؟ «: اين سؤال پيش آمدرا زدند و در انجمن 

تا حواله از تهـران نيايـد مـن     «راه شيراز و قمشه جزو قرارداد نبوده و حاكم هم گفته است 
  :در اين زمان فرياد رئيس انجمن درآمد ).1: 8 همان،(»توانم پول بدهم نمي

. آورنـد  پول براي مستحفظين داده شود عذر ديگر مي گوييم مي. دهند نمي خواهيم مي تأمين 
اين فرمايشات حضـرت واال  . پس بهتر آن است كه اجازه بدهند تا انجمن را تعطيل نماييم

  .)همان(شود  جواب ملت نمي

كـرد حـاكم جديـد شـهر،      نجمن اصفهان كه هيچ قدرت اجرايي نداشـت، سـعي مـي   ا
او اعـالم كـرد   ة پس رئيس انجمن به نمايند. عالءالملك، خود را بيش از پيش مسئول بداند

  :3طبق قانون نظم ايالت با حاكم است
ه حكام با تصويب ادارات نظميها در صورت عدم كفايت قراسوران،  براي حفظ و امنيت راه 

نمايد و بايـد بـه    و ضبطيه امر به تشكيل دستة مستحفظين سواره از اهالي و سكنه محل مي
  ).7: 21 ،همان(نمايد مستحفظ بدهند  التجاره و پول مي پست و كارواني كه حمل مال

ظهور نرسيد چراكـه مـدت كوتـاهي بعـد      ةمنص اين پيشنهادهاي تازه و شايد كارساز به
كه در آن بروز هرج و مرج و  اي دوران تازه. بداد صغير پيش آمدحادثة بمباران مجلس و است

 المتين حبلة بود كه شش ماه پس از بمباران مجلس، روزنام چنان قدرت آن خأل سردرگمي 
  : گزارش داد كلكته
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از اصفهان به هر نقطه بخواهيد برويد دزد  چراكه است شده مسدود يكل به اصفهان تجارت
پست دولتي و كاغذ خشك و خالي هم  ،التجاره سهل است مال. پشت بر دزد ايستاده است

  ).4: 20 ،المتين كلكته حبل(كند  به سالمت عبور و مرور نمي
  

  ها پس از استبداد صغير ناامني راه. 3
مرج و تزلزل شديد در حاكميت كشـوري و محلـي باعـث شـد عوامـل        و  سال هرج يك

دارتر شوند و نايب حسين كاشـي و رضـا    تر و ريشه يافته ناامني در اطراف اصفهان سازمان
هاي اطـراف را در   جات كوچك تفنگچي، مدتي طوالني راه بر ديگر دسته جوزداني، عالوه

دادن اقتـدار خـود بـه رقيـب      ي نشـان هـا، بـرا   از سوي ديگر قشقايي. سيطرة خود بگيرند
طايفة بويراحمـدي  . كردند هاي جنوب اصفهان را مغشوش  بختياري، به صحنه آمدند و راه

بـه  . يازيدنـد  ها و دهات اطراف شهر دست مـي  يافته به غارت كاروان نيز به شكلي سازمان
جات و  ان دستهمي نقاراين فهرست بايد دعوا و اختالف ميان ايل قشقايي و بختياري و نيز 

كنندة خارج از واليت اصفهان،  ورود عوامل ناامن. هاي مختلف بختياري را اضافه كرد تيره
ها كه زير نظر حكومت فارس بودند، يا نايب حسـين، كـه در كاشـان     همانند بويراحمدي

تر و زمينة روانـي نـاامني طـرق را بـيش از      استقرار داشت، كار را بر حكام اصفهان سخت
  .كرد هم پيش فرا
 انجمـن  سـبب  نيبـه همـ  . از استبداد صغير حمله را آغاز كردند پس ها بويراحمدي ظاهراً
فرسـتاده   ،ييقشقا لخانيا الدوله، صولت به تلگرافي السلطنه صمصام حكومت زمان در اصفهان

 تيـ حاكم تحـت  بويراحمـدي  كـه  داد پاسـخ  وي امـا . بـود  خواسته را ها يبويراحمد دفع و
  ).4: 24 ،اصفهان ملي مقدس انجمن( »نكرده؟ تنبيه تاكنون كه چيست جهت «: است بختياري
 زيـ ن هـا بويراحمـدي . داشـت  تيرضا بيرق كردنآيد ايلخان قشقايي از بدنام نظر مي به

خبـر  . نـد چپـاول كرد  ينـ يقماش را در اورچ قافلة دو بعد يمدت و دنديددست خود را باز 
 ذكـر  بـا  انجمنروزنامة  ).4: 26 همان،( »برند مي راها  هاي آن هر چه بوده حتي مال «: رسيد
 »چـرا  گويـد  نمـي  كسـي  و شـود  نمي خبري بينند مي برند مي چه هر « دزدان كه حقيقت اين

  ).همان( »كنند مي اندازيكم به خود شهر دست اگر جلوگيري نشود فردا كم «: داد هشدار
در چنـدي   «انجمن اصفهان اين تلگراف را به وزارت داخله فرستاد  باالخره ده روز بعد

هيچ . قبل اموال زيادي در گردنة اورچيني راه قميشه، بويراحمدي، و متفرقه به سرقت بردند
مجدداً راپورت داده شد كه قريب پانصد نفر دزد از  ...در استرداد اموال مسروقه نشد  اقدامي 
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مسـتدعي هسـتيم بـذل    ... فهان و اطراف قميشه پراكنده شده بويراحمدي و غيره در راه اص
با وجود اين تعداد سوار مسلح هـيچ كـارواني،   . )2: 29 همان،( »يديفرماتوجهي مخصوص 

  .كندعبور  سالمتبه توانست ينم ،حتي با مستحفظان زياد
  

  ها تغييرات تازه در نظام امنيت راه. 4
آشـكار   خـوبي قراسوران در دفع راهزنان بـه   ادارةكه ناتواني  ،1910/ ق 1328در آغاز سال 

. تشكيل دهد سابق ةاداربه جاي » امنيه  ادارة «اي با نام  شد، وزارت داخله تصميم گرفت اداره
ادارة قراسـوران در سـابق مختـل و     «: در توضيح پروگرام وزرا آورده است مجلس ةروزنام

سوارهايش غالب شريك دزد و پاسبان قافله بودند و هيچ روزي نبود كه پسـت را نـزده و   
 كـه  قراسوران بودجة «: افزايد پس مي ).3: 77 ،مجلس(» التجاره را چپاول نكرده قوافل و مال

 نفـر  هـزار  پنج به امنيه سوار عدة و نمود بالغ تومان كرور يك به قريب بود تومان هزار صد
دزدي و  «: شـمرد  يبرمـ  گونـه  نيارا  امنيه ةبودج شدنبرابردر ادامه، تأثير پنج). همان( »رسيد

  ).5: همان( »شده كم خيلييغماگري دراين دو ماه اخير 
ق ايـن اعالميـه از طـرف     1328الثـاني   در ربيـع . اين تغييرات بـه اصـفهان نيـز رسـيد    

 كـه  را، واليات سابق سورانقرهترتيبات «: امنية اصفهان منتشر شد ادارة رياست» حسينقلي «
 هـر  براي و نمودند تشكيل اي اداره امنيه، سوار اسم به داده، تغيير كلي به بود، رسم بال اسم
در . )4: 12 ،رودزاينده( »است شده روانه و معين اي شعبه امنيه، ادارة مركز از واليات از يك

 عبـور  حق گرفتن مثل سوران، قره زشت اعمال پس اين از امنيه«: ادامة اين اعالن آمده است
 دارد منـزل  كه را اي نقطه كه است مأمور فقط نه امنيه پيادة و سوار ... كرد نخواهند تكرار را

تـا هميشـه راه   ...  آمـده  راه نيمة تا خود محل از مرتبه دو يكي روز، در بلكه نمايد مواظبت
 خطـر  احسـاس  صورت در شد اعالن ها قافله به اين برعالوه). همان( »باشد خطر از خالي
  ).همان( ببرند خود همراه بعدي منزل تا را امنيه توانند مي

در  رود زاينـده راكه دو ماه بعد روزنامة چ ،اين تبليغات فقط روي كاغذ بود  اما گويا همة
  : هاي تجار را چنين به تصوير كشيد فضاي فكري و نگراني» امنيه كو «اي با عنوان  مقاله

اي از آن  همـين كـه نتيجـه   . خواننـد  هاي امنيه در و ديوار شهر را فرا گرفته، مردم مي اعالن 
در حـوزة تجـار كـه انسـان وارد     گويند اين كه اعالن است، خود امنيـه كـو؟    بينند مي نمي
صـاحبان امـوال مسـروقة    ...  ها از ناامني و سد باب تجارت است شود تمام صحبت آن مي

...  اي ظاهر نشـد خسـته شـدند    باقرآباد از بس كه به انجمن آمده و گفتند امنيه كو و نتيجه
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 چـون  هـا  راه مسـتحفظين ’: رسد انسان در انجمن واليتي نشسته، مكتوب رياست امنيه مي
 ‘.بدهنـد هـا   آن كـار  در قراري خواهند مي و هستند زحمت در شده نقدي ساتشان و سور
  ).6: 19 ،همان(كجا بودند؟   دانيم وقتي كه پست دولتي را زدند مستحفظين نمي

 تيـ امن يبرقـرار  ةفـ يوظانجـام   يبـرا  كه بود، كم قدركه چرا تعداد نفرات امنيه اين اين
 وقتـي   زمـان  اين در. داشت نوپا سازمان نيا يبندبودجه و تهران در شهير كرد، ينم تيكفا
ــ قـزوين    تهـران  راه در چرا«: پرسيد داخله وزير از ملي شوراي مجلس نمايندگان از يكي

 باشـد  مذكور نمايندة نظر مطابق امنيه تعداد اگر«: پاسخ شنيد »فقط دو سوار امنيه ديده است
 و يكصد اداره اين فعلي بودجة كه حالي در دارد بودجه تومان هزار چهارصد ساليانه به نياز

 شنبه پنج، 248 جلسه دوم، دوره ،شورا مجلس مذاكرات مشروح( »است تومان هزار پانزده
ها از عشاير و ايالت،  بعضي «: در ادامه وزير داخله اضافه كرد .)690: 1329 االولجمادي 19
 مـاه  دو مـاه،  يككه  اين محض به ندارند انتظامات به عادت چون شوند، مي مستخدمجا  آن

  ).همان( شوند مي متفرق رسد نميها  آن به حقوق
پنج ماه بعد از تأسـيس ايـن اداره، در   . هاي اصفهان را بسامان كند امنيه هم نتوانست راه

 در را مزرعـه  فـالن  يـا  ده فالن رسد مي خبر روزههمه «: انجمن واليتي اصفهان صحبت شد
 اسـت  خـوب ... نمودنـد  غـارت  غيره و نفر و بختياري و قشقايي سارقين غيره و رويدشت
  ).5: 12 ،اصفهان يمقدس مل انجمن( »بنمايد بيچاره اهالي براي فكري انجمن

يافته به روسـتاها بـه    هجوم سازمان. درآمد شكل وخيمي  درست يك ماه بعد وضعيت به
اشرار بويراحمـدي بـراي سـرقت و      طايفة «: آغاز شد قصد غارت و ايجاد رعب و وحشت

انـد و تـا    اند و بعضي دهات را چون اسفرجان و غيـره غـارت كـرده    اغتشاش سرازير شده
اند و  باشند و چند نفر را هم كشته هم مشغول غارت و اغتشاش ميجا  آن اند و جرقويه آمده

ملـة خطرنـاك باعـث شـد     اين ح. )3: 16 ،همان(» گويند ميرا از هفتصد تا هزار ها  آن  عدة
را  مسـئله  و دهـد  اي اضطراري با حضور حاكم شهر تشـكيل  انجمن واليتي اصفهان جلسه

 دفـع  براي كاشان سمت به و نبود شهر در كافي سوار «: بود آوراما نتيجه تأسف. بررسي كند
  ).همان(» ... بودند كرده حركت اشرار و حسين نايب
 اصـفهان  انجمـن  ةروزنام ةهفت كي اخبار. افتي يم يبدتر وضع روزبهروز ها راه تيامن
  :كند يم بازگو را اصفهان ةمنطقناامني در  ابعاد

 گوسفند هزار شش نايين مزارع از يكي از. رفت سرقت به اصفهان و نائين بين هاي مكاري
 از. بردنـد  سـرقت  بـه  سـگزي  اطراف در را يزد و اصفهان بين پستي مرسوالت. شد ربوده
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 كاشـان  در. انـد  آورده هجوم حدود آن به بويراحمدي پياده و سوار نهصد رسيد خبر قمشه
  ).3: 8 همان،( تاخت قمصر سوي به گريخته بختياري ارشد سردار دست از حسين نايب

 بـراي  ديدند، مي را زيان ترينبيش حوادث اين در كه نيز، اصفهان تجاردوران  نيهم در
 از مكرر«: نوشتند مجلس و كابينه به اميدي ها در كمال نا آن. كردند مي جداگانه اقداماتي خود
. نـداد  نتيجـه . كـرديم  شكايت امور مصادر به تجارت ابواب انسداد و شوارع و طرق ناامني
 و حكومـت . نمانده اند، ملت و دولت آبروي و مملكت روح كه تجار، دست در مالي ديگر
آخر چه خاكي بـر سـر   . حدود اصفهان مأيوسيم كلي از امنيتبه...  آيند برنمي عهده از امنيه
 از هيـ پا چـه  تاها  آن كه افتيدر توان ياز خالل جمالت فوق م). 2: 25 ،رودزاينده(» كنيم؟
  .اندبوده ديناام انياغي يسركوب و اوضاع بهبود
 جمعيدستهگستاخ شده بودند كه گاهي  قدرآن راهزنان و دزدان ق 1329 سال پايان در

  :نوشت يخبر در اصفهان انجمن ةروزنام. شدند يم واردبه داخل شهر 
 بـراي  ها پل روي و چهارباغ در ژاندارم نفر چهار سه با نظميه رئيس معاون و نظميه رئيس
هـا   آن بـه  شـهر  خارج از نفر چهل سي قريب. كردند مي حركت شهر حوالي و شهر گشت

 كـرده،  جلـوگيري ها  آن از نظميه رئيس. داشته را سرقت و شهر به ورود خيال كه برخورده
تعاقـب   راهـا   آن و نمودنـد  هم به زيادي شليك طرفين از شده، مابين مفصلي خورد و زد

  ).3: 13 همان،( ]شدند[هاي مارنان سارقين متفرق  نموده تا روي پل
  

  آخرين راه حل ؛ژاندارمري تأسيس. 5
هـا نيرويـي بـه نـام      برقراري امنيـت راه دولت تصميم گرفت براي  1911/ ق 1329در سال 

در ادامه از ميان نيروهاي قشـون،  . گرفتن از افسران سوئدي، ايجاد كند ژاندارمري را، با كمك
تر تأسيس شده بود، نيروي ژانـدارمري دولتـي تشـكيل و     امنيه، و ژاندارمري خزانه، كه پيش

در ). 105: 1362 ســپهر،(فرمانــده كــل ايــن نيروهــا شــد ) Ualmarson(» يالمارســن«كلنــل 
ها با راهزنـان در نقـاط    ، كه دائماً اخبار درگيري ژاندارمرود زايندهق روزنامة  1332الثاني  ربيع

اصـفهان،   يژانـدارمر  التيتشك سيرئ ،)Flak(كرد، خبر داد ماژر فلك  گوناگون را چاپ مي
 بشـارت  اين به را هاليا«: شوند يم وارداصفهان  به يزودبهو  اندكرده حركت ژاندارمصد  با

ها چندي بعد بـه شـهر    ژاندارم. )1: 20 ،رودزاينده( »دهيم مي اميدواري داللت انتظام و امنيت
. شـدند  ساكنخيابان خوش  در هيبقباغ زرشك مستقر شد و  درها  آن وارد شدند، فرماندهي

ـ  يوقوع جنگ جهان سبب به حال  نيا  با  در آن دنبـال كـه بـه    يا يو سـردرگم  ياول و خراب
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 تيامن نتوانستند ها ژاندارم ساخت،را با چالش مواجه  يتيو هر نوع نظام امن شد حادث كشور
جمعـي،   هاي دسته ي از دزدياخبار انتشار و كنند برقرار اصفهان ةمنطق در مطلوب نحو به را

در . انـد  تر شده خيال تر و آسوده در محالت اطراف شهر، نشان از آن داشت كه راهزنان جري
در  پارچـه كولـه  اي در محلـة  ق چهل نفر سارق به خانه 1336خبري عجيب مربوط به سال 

و  انـد بردهبوده  موجودجا  آن در طال و حبوبات و هياساس چهآن«: زدند برددست شهر ةيحاش
 نفـر  چهـل  نيـ اروشن اسـت  . )2: 2 ،رانيا مفتش( »اندكرده يزخم زين را خانه  صاحب يحت

شدن  هاي تجاري و يا زياد كاروان عبور شدنكم علتبه  ديشا ناچاراً، و نبوده يشهر سارقان
  .اند رقيبان راهزن، حوزة كارشان را از خارج شهر به داخل كشانده

  

  يافته عوامل ناامني سازمان. 6
با گذشـت زمـان   گر  غارتهاي  جات و گروه هشود دست مي كه از سير حوادث مشاهده چنان

هـاي كوچـك    افـراد و گـروه  . شدند  تري و داراي سازمان مشخص نديافت تري انسجام بيش
منـد   قـدرت  يفـرد  حمايـت ة سـاي  درهمكـاري و   واتحـاد  با  كه كم ياد گرفتند راهزن كم

جات پراكنده و متفرق بويراحمـدي   هبه دستتر  پيش .دست يابندتري  بيشتوانند به منافع  مي
بزرگ و پايدار راهزني، كـه مولـود شـرايط تـازه      به دو گروه ، در ادامهو قشقايي اشاره شد

  .شود مي بودند، اشاره
  

  اعش در شمال اصفهانمعضل نايب حسين و اتب 1.6
مشـكل   »اهللا خـان ماشـا  «سـرش  و پ» نايب حسين كاشـي  «به نام  نيافتني راهزني دستظهور 

هـا   آن هـاي  فعاليـت اگرچه مركز . هاي شمالي اصفهان بروز كرد كه در راهبود امنيتي بزرگي 
بـرد او   از دستنيز كاشان بود، با اين حال بلوكات شرقي شهر چون اردستان و نائين ة منطق
هـم  گذشت،  اصفهان، كه از كاشان مي ـ دور نبودند و ساية سنگين اين ناامني بر راه تهران به

تـر   بـيش  در زماني كه كل قشون دولتي دو سه هـزار نفـر  است يادآوري الزم به . افتاده بود
 در اطراف خـود جمـع كـرده بـود    را نبودند نايب حسين همين مقدار سوار مجهز به توپ 

لقب داده بود، توانست » اسالم سردار«كه خود را  ،نايب حسين .)51: 1379نوايي و بقايي، (
و حدود دو دهـه بـر منطقـه    هد ي دربار كوچكي براي خود ترتيب دگر غارتبا راهزني و 

شـد، بـه    مـي  كليد موفقيت وي آن بود كه وقتي با قشون دولتـي مواجـه   .تسلط داشته باشد
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. گشـت  ميگريخت و با بازگشت دولتيان دوباره بـه كاشـان بـاز    مي به كوير ،همراه افرادش
هـاي   بايست برنامـه  مي اعتبار و حمايت مردمي ةكه به پشتوان اتفاق به انقالب،گمان اين  بي

ناتواني دولـت در سـركوب ايـن    زد و  فراواني مي ، لطماتاصالحي خويش را به پيش ببرد
  4.آورد وارد ميهاي مشروطه  سختي به حيثيت دولتات ضربگر  غارتياغي 

نتيجة حكام محلي در دفع نايب  كه از اقدامات بي ،دولت 1910اكتبر  /ق 1328در شوال 
. متوسل شدها  حسين به تنگ آمده بود، سرانجام به نيروي مسلح و سيار خود يعني بختياري

اما نايب حسين توانست . شهر را محاصره كردندها  آن .لشكر بختياري به كاشان لشكر كشيد
. كار بختياري و نايب حسين سخت گـره خـورد و بـه درازا كشـيد    . شبانه از كاشان بگريزد

آمد بختياري به آن خطه خود موجب دردسر اهالي و گذرنـدگان شـده      و  اردوكشي و رفت
اي سوار بختياري به اطراف شهر آمده،  عده «: از كاشان خبر داد مجلسة روزنام خبرنگار. بود

 لخت اطراف در آيند مي شهر به دهات از كه قوافل بعضي. هستند امنيمشغول شرارت و نا
. بودنـد  معتـرض  هـا  بختياريرفتار  نيا بههم  يمحلهاي  روزنامه. )3: 113 ،مجلس( »نموده

سـازمان  اصفهان شهر قشون بختياري، يروهاين از استفاده جاي به«: كردند يم پيشنهادها  آن
  ).6: 46 ،رود زاينده( »شوند كار اين مأمور و شده يده

ق رئـيس   1328بار در  يك. شد گير انجمن واليتي اصفهان  معضل نايب حسين بارها دامن
فر شرير مفسد، متجاوز از يك سال است دو سه ن «: انجمن واليتي به وزير داخله تلگراف كرد

هـا   نايب حسين و پسرهايش، تمرد به دولت نموده، اولياي امور بـه واسـطة عـدم اهميـت آن    
اند كه پـول دولـت را گرفتـه و     ها را به عهدة اشخاص نااليق گذارده مساهله فرموده و دفع آن

كـه   ا ايـن يـ «: او به دولت پيشـنهاد كـرد  ). 54: 1379نوايي و بقايي، (» اند اقدام به دفع او نكرده
كـه اسـتعدادي در    حكم فرماييد اردوي بختياري تعاقب نموده تا به قلع او موفق شوند يا ايـن 
  ).همان(» حدود اردستان به ترتيب صحيح مقرر فرمايند كه ضمانت تمام اشرار را بكند

 1337حجه  سرانجام در ذي. ادامه داشتبعد از جنگ جهاني نيز تا معضل نايب حسين 
الدوله خطراتي ايجاد  كه براي دولت وثوق ،حسين و فرزندش ماشاءاهللا خاننايب  1919 /ق

  .تهران به دار مجازات آويخته شدندة ميدان توپخان و در ندكرده بودند، به دام افتاد
  
  رضا جوزداني و ناامني در جنوب شهر 2.6

و راهزن هاي نايب حسين، كه شمال اصفهان را ناامن كرده بود، د تازي درست در زمان ترك
هـاي جنـوب غربـي اصـفهان      و اتباعشان در راه ،جعفرقلي چرمهيني رضا جوزداني و، ديگر
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داري براي نايب حسين آغـاز كـرده    تفنگبا كار خود را  كه اين دو. شروع به راهزني كردند
 همتاي نايب حسين كاشي درمستقل و كامالً  ق 1331در اواخر ) 63 :1379قادري، ( بودند

هم اين بود كه در مقابل قواي دولتـي فـرار را بـر مبـارزه     ها  آن تاكتيك. ودنداصفهان شده ب
رود نـده يزاة خبـر روزنامـ  . كاسـتند  مي هاي احتمالي طريق از آسيب بدين و ند داد ميترجيح 
چند ماه قبل به واسـطة سـرقت    در « :بر ضد اين راهزنان است اشجع از اقدام سردارحاكي 

اي سوار بختياري مأمور به  حكمران اصفهان، سردار اشجع، عدهعمده كه كرده بود، از طرف 
 بعضي و كند مي فرار رضاخان خود طرفين از نفر چندشدن  پس از كشته. شوند گرفتن او مي

اما سارق مذكور دوباره در لنجان بـا  . )5: 2 رود، ندهيزا( »شوند مي مجازات و گرفتار او اتباع
 فغان و ناله صداي كه كند مي مشتعل آتشي هفته همين در «: كند يم ظهور آور شكلي وحشت

 اذيت و زده آتش كه بيچاره رعيت هاي خانه دود. است بلند آسمان به لنجاني بيچاره رعيت
  ).3: همان( »آورده واردها  آن به كه صدمه و

  ؛چندي بعد نيز
استعدادي بـراي سـركوبي او گسـيل    السلطنه  بدو ورود حضرت حكمران آقاي صمصام در 

همين كه سـوارهاي بختيـاري مراجعـت    . فرمودند، ولي چون فرار كرد، به او دست نيافتند
  ).7: 30 همان،(نمودند، دوباره به محال لنجان عودت نموده، بناي شرارت نهاد 

در ايـن سـال   . طـول انجاميـد   به1919/ ق 1337دستانش تا  كار رضاخان جوزداني و هم
اتباعش را از سر راه بـردارد، حكـم    جوزداني و با اين تعهد كه رضا ،جنگنصيرخان سردار

هزار تومان پول نقد  85درست در همين زمان رضا جوزداني مبلغ . حكومت اصفهان يافت
 ةكننـد  اسكندرخان عكاشه، كه از سران بختياري سركوب. غارت برده بوداز شركت لينچ به 

 هـا ايـن  عهـدة  از نمودند ايشان رفع به ملزم و كردند حاكم را كس هر «: گويد مي بود،ها  آن
وي راجع به تعداد نيروهاي ايـن راهزنـان، كـه در زمـان     ). 660: 1365عكاشه، ( »برنيامدند

 پيادة و سوار هزار هاستعدادشان بالغ بر س «: آورد مي ند،جنگ جهاني اول چند برابر شده بود
  : به تعقيب راهزنان پرداختسپاه بختياري رو  از همين. )همان(» جرار گرديد

هميشه شش فرسنگ از هـم دور،  . خان بوديم عقب جعفرقلي... به قدر پنجاه شب و روز 
راهزنان محاصره شدند و پس از حمالتـي   ‘قدرجان’سرانجام در . كلي مصادف نشديم به

ـ   گرفتن از نيروهاي پليس جنوب، بختياري سخت، و با ياري  300ا تحميـل  ها توانسـتند ب
گر، جنـوب اصـفهان را آرام كننـد     اسير، و با دستگيري و اعدام سران غارت 500كشته و 

  ).678: همان(
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  داليل ناامني در اطراف اصفهان. 7
بـه همـراه   ، مورد مطالعه اندر دورداده  ات رخاتفاقها و  با امنيت راهمرتبط شرحي جا  تا اين
بيـان شـد كـه بالفاصـله پـس از وقـوع        و، مطـرح  هاي مقامات كشـوري و محلـي   واكنش

شد هاي واليت اصفهان با خطر مواجه  فزاينده و روزافزون، امنيت راه يبه شكل ،مشروطيت
در . شدند مي تر دار نشان و تر و حتي نام يافته گذشت عوامل مخرب امنيت سازمان مي هرچه و

و هـا   پـولي دولـت   بـي اين رابطه عوامل چندي دخالت داشتند كه به چند مورد آن، ازجمله 
  .كنيم مطرح مياينك عوامل ديگري را . كشور اشاره كرديمة بودن خزان خالي
  
  فقدان قشون منظم ملي 1.7

 برقـراري نظـام   تاريخي بدين حقيقت اشاره شده است كه تا پـيش از  ياه باتر كت در بيش
ـ  و منظم محروم بودارتشي  اجباري ايران از داشتن جـز نيـروي محـدود قـزاق و بعـدها       هب

حكـام محلـي اگـر    . ژاندارمري هيچ نيروي ملي نظامي متشكلي در كشور وجـود نداشـت  
السـلطان فـوج    كـه ظـل   چنان. شخصي بودكردند با اتكا به بودجه و اعتبار  مي ارتشي فراهم

: 1383 رجـائي، ( ديگرد پراكنده فوج نيا رفتنش با و داده ليتشكجاللي را به همين ترتيب 
قـزاق   يروهـا يكـه ن  ريو خصوصاً پس از اسـتبداد صـغ   اما با وقوع مشروطيت،). 100 -  63
گـران   اعتمادي جامعه قرار گرفتند، دولت هيچ نيرويي براي مقابله با اخالل بيشدت مورد  به

دار كل كشور بود،  كه خزانه ،)Morgan Shuster( شوسترمورگان . داخلي و خارجي نداشت
موقـع در ايـران هـيچ قشـون و      در ايـن « :اعتراف كردشاه به كشور   محمدعلية حملهنگام 

در سـبب    بـدين . )143: 1368شوسـتر،  (» افواجي موجود نبود مگر در دفتر وزارت جنـگ 
ديگر، دولـت از  شاه و برادرانش و نيز سركوب ياغيان   محمدعلي ةمانند حمل ،مواقع بحراني

بـاره بـا افسـوس     در ايـن  رود نـده يزاة روزنامـ . جسـت  مـي  نيروهاي نامنظم بختياري ياري
همان روز اول كه نايب حسين بنـاي شـرارت   دولت ايران اگر قشون داشت در « :يسدنو مي

آمد كه امروز با فرستادن يك ايل بختياري و آن همـه مخـارج    گذاشت در مقام دفعش برمي
داشـتن قشـون مـنظم در    . )4: 36 رود، نـده يزا(» شهر كاشان در محاصره نماند قدرآنگزاف 
 آن فاقـد  مشـروطه  يهـا  دولت كه خواست يم يتيريمدو   بودجههاي پس از مشروطه  سال
ـ  ،يعمـوم  افكـار  گفت ديبا. كرد يم نيتضم را راهزنان يماندگار طيشرا نيا. بودند  از شيب

وارد عمـل   تـا  ندتحت نظر وزارت جنگ انتظار داشـت  ينظام يروهاياز ن ،يانتظام يروهاين
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فرما، وزير جنگ، كه شرح اصالحات خود را در روزنامة  از فرمان رود ندهيزاة روزنام. شوند
  :به چاپ رسانيده بود، با شجاعت تمام پرسيد مجلس

، هـا  آنگـري   دادن نتيجه است، در مقابل غـارت  در موقع جنبش ايالت وقتي كه موقع نشان 
آقاي وزير جنگ سـرماي  كه  آن جز. قوه كه بتواند مقابله و دفاع نمايد پيدا نخواهد شديك 

هر قدر  ... بخش طبيعي بوده، در جزو اصالحات خود محسوب دارند زمستان را، كه امنيت
آوري كـرد و اصـرار و تقاضـاي     را يـاد  اصفهان اهميت موقع و لزوم قواي نظـامي  انجمن 

 انجمـن  عاقبـت  كـه . نكـرد  موافقت  قدمي و گذرانيد مواعيد به را تمام نمود، را  تكميل آن
 سـودي  هـم  آن و كـرد  شـكايت  ملـي  دارالشـوراي  به ايشان نامساعدتي از كه شد مجبور
  ).5: 5 ،همان( نبخشيد

  

  تزلزل مديريت شهري 1.7
گير همة كشـور، از صـدر تـا ذيـل،      مديريت متزلزل و متغيري كه پس از مشروطه دامن

هـا از   آمـدن آن  شـدن اشـرار و بيـرون    خيلي سـريع اثـرات خـود را در جـري    شده بود، 
هـا فرصـت خـوبي بـراي سـوء       رفت سريع حكام و كابينـه   و  آمد. ها نشان داد گاه مخفي
شد وزير داخلـه حكـام شـهرها را تغييـر      هربار كه كابينه عوض مي. كنندگان بود استفاده

چند شهر مركـزي كشـور بـه صـورت      در مشروطة كبير نيز حكومت اصفهان و. داد مي
دادنـد و حكـام    اي ترتيـب مـي   ها درآمده بود و هرساله سران ايل جلسـه  تيول بختياري

بار، در زمان حكومـت سـردار    يك. كردند شهرهاي اصفهان، يزد، و كرمان را انتخاب مي
يـك  . اشجع در اصفهان، مردم از حاكميت بختياري ناراضي شـدند و بازارهـا را بسـتند   

رضاخان جوزداني كه از سابق ايام ياغي و متمرد  «: خبر داد رود زايندهه بعد روزنامة هفت
 ايـن  شـنيدن  از گويـا ... حتي تا يك فرسخي شهر هم دست تعدي او دراز بـود  ... بود 

 همان،( »گذارد مي لنجان بلوك در را شرارت بناي و افتاده خيال به باز اصفهان اخبارات
داي خود مطمئن نبود به سراغ راهزن مذكور نرفت و حـدود دو  حاكمي كه از فر. )2: 2
  :نوشت دوباره روزنامه بعد ماه

 حكومـت  اهتمـام  عدم واسطة به نموده، شرارت به شروع قبل چندي از كه جوزداني رضا 
 كسـب  كـم  كـم  نشود او رفع در اهتمامي اگر...  گرفته باال او كار رفتهرفته او، امر به اصفهان
  ).3: 9 همان،( شد خواهد اشكاالت موجب و كرده قدرت

. به راه لينچ يـا راه بختيـاري اسـت   حمله قدرت  راهزنان از خأل ةمورد ديگر سوءاستفاد
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كه آورده خواهد شد خوانين بختياري حفاظت راه مذكور را براي مـدتي طـوالني بـه     چنان
به  و اما وي كه خواهان حكومت اصفهان بود استعفا داد ه بودند،جنگ داد نصيرخان سردار

در همين چندروزه در راه ناصري بختيـاري   «: درست چند روز بعد خبر رسيد. اصفهان آمد
نمايند، عدة كثيري از سارقين، سـر راه را بـر    التجاره مي و ساير تجار حمل مال نچيلكه ادارة 

التجاره، كه از تجار اصـفهان و غيـره بـوده اسـت و      اي گرفته و تقريباً پانصد قاطر مال قافله
اين سرقت عمده از اثر اسـتعفاي ايلخـاني    ...برند  كردند، به سرقت مي حمل به اصفهان مي

باشد از حكومت خود، كه سارقين مطلع شده و وقت را غنيمت دانسته، مشغول عمليات  مي
ـ  ،كشور تيريشد عدم ثبات در مد كه ديده چنان. )6: 2 ،همان(» شدند  يثبـات  يو به تبع آن ب
ترين عوامل ايجـاد و گسـترش    از مهم، ها دولت ماهة  آمد شش  و  رفتو  يشهر تيريدر مد

نند شد حكام نتوانند با قدرت و هيبت الزم راهزنان را دنبال ك  همين امر موجب. ناامني بود
  .مجازات برسانند  و به

  
  عدم قاطعيت حكومت و موانع مجازات قانوني 3.7

به واسطة خشونت عرياني كه در نظام استبدادي سابق عليه متهمان  ،پس از وقوع مشروطيت
بار هر نوع خشونت، حتي  رفت، راه از افراط به تفريط كشيده شد و اين كار مي يا مجرمان به

گرمي و اقتداري كه سابق  پشت ترتيب حكام آن بدين. شد تقبيح مي ،مجازات قانوني مجرمان
  .كردند نمي احساس را داشتند

اي بـه انجمـن    و طـي نامـه   ندتنگ آمد در زمان حكومت سردار اشجع، تجار اصفهان به
به سـرقت  ها  آن هزار تومان پول  آباد، شش در حوالي باقر ،واليتي خبر دادند كه ده روز قبل

  ؛شد، وليمعاون حكومت اصفهان مأمور پيگيري . رفته است
باطن فرمايشات ايشان اين بود كه بر فرض هم مأمور رفت و سارقين هم حاضر شـدند، آن   

آورند كه دزد را نبايد چوب زد و اذيت نمود و  وقت از مقامات عاليه ايرادات بر من وارد مي
  ).3: 7 ،همان(اند  در واقع دست مرا از كــار بسته. نمايند شكايت مرا به تهران نموده و مي

 نـدگان ينما از يكـ ي حكـام،  اقتـدار  ميـزان  ةهنگام بحث دربـار  مجلس، بار هم در يك
  :داد هشدار

 قبـل  سـال  سه مردمان ما كه است راست هم اين و نيست فرنگستان ممالك ايران مملكت 
 واليات حكام به صورت اين در. نيستيم هم كردهتحصيل شدةتربيت مردمان آن اما. نيستيم
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 توپ دم و شقه يا بگيرند گچ در آدم كه كنند رفتار استبداد طور به كه داد را اقتدار آن نبايد
 نـرود  پيششـان  از كـار  كـه  كرد نبايدها  آن از بالمره هم را اقتدار سلب همچنين و بگذارند

  ).6: 13 ،مجلس(

همـت و  ، زود بـه  ها، در كنـار تعـويض زود   بودن آن بسته و دست وضعيت روحي حكام
خطرانداختن جان و آبرو و تحمل شدايد فراوان براي دستگيري و سركوب  براي به اي اراده

  .گذاشت اغيان و راهزنان باقي ميي
  
  اختالف ميان قشقايي و بختياري 4.7

دعواي ميان سران دو ايل بختياري و قشقايي از زماني آغاز شد كه ايل بختيـاري، پـس از   
حكومـت شـهرهاي دور و نزديـك را     و شد صاحبحكومتي را  مناصب  همةفتح تهران، 

 يبـاز  در شـدن ميسـه  خواهـان  زيـ ن هـا  ييرخداد قشقا نيا از پس. كردميان فاميل تقسيم 
 فكـر  بـه  دولـت . شـدند طرف آمادة كـارزار   دو كهباال گرفت  كار چنان آنو  شدند قدرت
 ةعهـد  بر »البين ذات اصالح و اختالف رفع « تيمسئولو از سوي وزارت داخله  افتاد چاره

 طـرف  به را يكي نمود منتخب ئتانجمن واليتي دو هي «: شد نهادهانجمن واليتي اصفهان 
هـا منجـر بـه     تالش آن ).4: 28 ،رود زاينده( »داشت اعزام قشقايي به را ديگري و بختياري

 متفـرق  را خـود  قشـون  جسـته،  انصـراف  جنگ عزيمت از مفخم امير آقاي «نتيجه شد و 
 بختيـاري  بـا  جنـگ  در كـه   عزمي تصميم از عشاير سردار الدوله صولت جناب نيز. ساخته
تلگراف سردار ظفر به مجلس نشان از عمق عداوت ميان ). 5: همان( »شد منصرف داشتند

با هزاران زحمت جلوگيري از هيجان ايل بختيـاري نمـوده و جمعيـت     «: دو طرف داشت
 »نمودنـد  متفـرق  بودنـد  شـده  جمـع  حكومتي، مقر جقاخور، در است چندي كه را ها آن
  ).5: 2 ،مجلس(

هـا سـعي    قشـقايي . دادند، اما اين پايان ماجرا نبـود   مصالحه تن اگرچه هر دو طرف به 
گذشـت، بـه    لينچ كه از خاك بختياري مـي   خصوص جادة ها، به كردن راه كردند با ناامن مي

ر انگليس واقع شـد  وقتي سردار اسعد به همين سبب مورد اعتراض سفي. رقيب ضربه زنند
از خود سلب مسئوليت كرد، زيرا در آن زمان حكومت بهبهان، كـه متصـل بـه راه ليـنچ و     

الدولـه سـپرده    زير نظر حاكم فارس بود، نه به يك بختياري كه به يكي از نزديكان صولت
سفير انگلـيس هـم ناچـار    . گرفت گري اشرار كوهگيلويه را ناديده مي شده بود و او غارت

، رضـازاده ملـك  (» التجـاره در ايـن راه نفرسـتد    فعالً مـال  «: شركت لينچ پيغام دهدشد به 
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توضـيح  ) Barkli(گري انگليس در شـيراز بـه بـاركلي     در ادامه كفيل كنسول). 411: 1377
چراكه ايـل   «: الدوله است ها با رضايت صولت گرانة بويراحمدي دهد كه اقدامات غارت مي

ها خصوصاً، نسبت به بختياري، به واسطة مقام عـالي كـه در    آنقشقايي عموماً، و ايلخاني 
خـوبي آشـكار    به). 320: همان(» ورزند اندازه حسادت مي اند، بي وقايع جديد حاصل كرده

استفاده و  است كه در فضايي چنين مملو از عداوت و جنگ پنهان، فضا براي هر نوع سوء
  .گري آماده خواهد شد غارت
  
  يان ايل بختيارياختالفات در م 5.7

لنگ، گاهي كـار را   خصوصاً چهارلنگ و هفت نيز، اختالفات ميان طوايف مختلف بختياري
كرد و تـوازن سـنتي    حكومت بختياري تغيير ،به مناسبتي ،ق 1325در . كشانيد به بحران مي

از اصفهان  كلكته المتين حبلكه خبرنگار  چنان ،هم خورد بيگي به ميان خاندان ايلخاني و ايل
السلطنه واگذار شـده، اهـالي و تجـار     از زماني كه حكومت بختياري به شهاب « :دادگزارش 

اسعد قرار خوبي گذاشته بود  خان سردار قلي سابق بر اين حاج علي ... اند خيلي مخوف شده
تا در هر كاري اين  ]باشد[خان  بيگي از اوالد حاج امام قلي كه ايلخاني از اوالد ايلخاني و ايل

بختيـاري مـنظم و اهـالي اصـفهان     كردند و به اين واسطه خود  دو طايفه متفقاً حكومت مي
و  »توانند از پيش ببرنـد  حاال كه حكومت با يك طايفه شده يقين است نمي... راحت بودند 

اغتشـاش  ...  نمـوده  بنـدي  سـنگر  دهات اغلب ودر خورده هم به ايل عموم«: دهد يم خبر
 المتـين حبـل (» اصفهان و عربستان و لرستان و بهبهان خواهد شـد   نظمي اري باعث بيبختي

 در اصـفهان  بزرگـان  و داد سـامان  اتابـك  اصـغرخان اين مشكل را ميرزا علي. )3: 1 ،كلكته
 تـالش  »توابـع  و اصـفهان  خلـق  كرور يك خيل رفاه و آسودگي در « ويكه  اين از تلگرافي

  ).6: 128 ،مجلس( كردند تشكر بود كرده
 پسـرعموهاي  دعـواي  ماحصـل  گـاهي  چهارلنگ، و لنگهفتگذشته از جنگ دو تيرة 

گزارش ماهانة خـود بـه    سفير انگليس در. دش ميهاي اصفهان  ناامني راهنيز باعث  بختياري
  :او نوشت. اين كشور پرده از اين معما برداشتة خارج امور وزير

را قشـقايي  هـا   قبول كرد كه خيلـي از ايـن سـرقت   توان  بنابر داليلي كه در دست است مي 
ها، بنابر اشارة امير مفخم، كه مايل به  ها و چهارمحالي نكرده، بلكه در موارد عديده بختياري

اشـجع اسـت، مرتكـب     درصدد اخالل كار و شكسـت اعتبـار سـردار    حكومت اصفهان و
  .)358: 1377، رضازاده ملك( اند بوده
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  منينتايج و اثرات سوء ناا. 8
شود و  هويدا ميتدريج  مرزي است كه ابعاد پيدا و پنهان آن به بيآور و  وحشت ةناامني پديد

را  نهضـتي به منظور ساخت دنيايي بهتر كه  اي جامعه ايخصوصاً بر، يافتن ديو ناامني سيطره
آن ة در بعد فكري و افتصادي اثرات ناامني در جامعـ . استبسيار نااميدكننده ، راه انداخته  به

  .شود مي اختصار بيان روز به
  

  بعد فكري 1.8
گسترده در ابعـاد گونـاگون   ي هاي اثرگذار و داراي بازتاب اي حادثه ها ناامني و راهزني در راه

بسياري از مردم نظام مشروطه را مسـئول و موجـد    در بعد فكري. است يزندگي شهرنشين
بـه آن   اصـفهان  انجمنة كه روزنام اي نكته. شدند مي گردان از آن روي ند وپنداشت ميناامني 

  :هدد پاسخ ميگونه  اين
ها ناامن  متزلزل و راه مستبدين حرفي با ما دارند كه اين از اثر مشروطه است كه عالمي  

 ها ناامني گويا اوالً كنم عرض جواب. ندارد خود مال اختيار كس و طرق مغشوش، هيچ
اگــر بعضــي ...  انــد كــرده فرامــوش را ســالفه هــاي كشــيآدم و ســابقه هــاي ســرقت و
 مقـدس  انجمـن ( هستند ايالت حضرت فقط هرجاها هست، اوالً مسئول در  اعتدالي بي
  ).6: 38 ،اصفهان ملي

هـا   بر سر كـار بـود روزنامـه    ،شاه  محمدعلي ،مجريهة قو استيربايد گفت تا زماني كه 
بعـد از پايـان   . سبت دهنـد كفايتي يا تعمد حكام منصوب وي ن بيتوانستند اين امر را به  مي

تـري   تر و گسـترده  استبداد صغير معلوم شد كه اين معضل ريشه در عوامل و شرايط پيچيده
كردند مشروطيت به همراه خود  مي كه گمان ،پس براي مردم سرخورده و تحت فشار. دارد
تغافـل   « :نوشتدر جايي  رود زايندهروزنامة . اي نداشتند كننده آورده است، پاسخ قانع ناامني

عوام كه به محاسـن  ... خواند  ميروزه به اضمحالل دولت  در نظم داخلة مملكت، ما را همه
 روزنامـة . )5: 7 ،رود زاينـده (» توانند دل خوش دارند؟ مشروطه واقف نيستند به چه چيز مي

از اين نقايص را عامة مـردم   «: هشدار داد روزه،همه هاي راهزني به اشاره با ،اصفهان انجمن
  ).6: 26 ،اصفهان يمل مقدس انجمن(» پندارند مشروطه و اولياي امور اين اساس مي

ـ  تيوضـع . بودند شده سرخورده زين شهر تجار بلكه يعاد مردم فقط نه  و از آمـده شيپ
ة كـم از جبهـ   اجتماعي را كـم ة به دست راهزنان، اين طبقها  آن رفتن سرمايه و دارايي دست
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پـس نبايـد تعجـب كـرد اگـر      . خارج كرد و به كنج انزوا كشانيدپرشور دفاع از مشروطيت 
شـايد مداخلـة    تجـار اصـفهان   «: كنسول انگليس مدتي بعد به سفير اين كشور گزارش دهد

و ) 527 :1377، رضـازاده ملـك  ( »قشون خارجه را براي قراسوراني طرق اسـتقبال بنماينـد  
خواهـان   مشـروطه  ،مدتي قبـل از ايـن  تجاري كه قليل  « :كنسول تبريز به همان مقام بنويسد

  .)724 :همان( »اند دار اعادة محمدعلي ميرزا شده بودند حاال صميمانه طرف  صميمي
حاج عضويت و فعاليت امثال  از، ديگر خبري هاي بعد دورههمين عوامل باعث شد، در 

كـه در دورة اول  ي بزرگـ  جـار التجـار، ت  محمدحسين كازروني و حاج محمـدابراهيم ملـك  
هـا و   در انجمن، هاي مالي مشروطيت اصفهان بودند مشروطيت از فعاالن سياسي و پشتوانه

  5.رسدنمجامع مختلف به گوش 
  
  بعد اقتصادي 2.8

در هـا   نشدن ارزاق و كاالهاي تجـاري قيمـت   وارد  به واسطة .گراني بودنتيجة فوري ناامني 
از سـوي  . گذاشـت  برجاي مـي  و اثري مستقيم بر زندگي مردمرفت  ميشدت باال  شهرها به

در  اًاز طريق تجارت به گردش درآيد ناچارتوانست  نميهاي تجار  سرمايهكه   هنگامي ديگر
ها احتكار  گذاري اي از اين سرمايه نمونه. شد هاي مضر داخل شهر مصرف مي گذاري سرمايه
ة روزنامـ . بـود هـا   آن شـدن  و درنتيجـه گـران   ،شدن كاالهاي معيشـتي  دست به دست ،ارزاق
از فرط ناامني و كساد تجـارت   «: صراحت به اين حقيقت تلخ اشاره كرده است به رود زاينده

از . )6: 39 ،رود زاينـده (» انـد  شـده داران مشغول احتكار و تجارت ارزاق مـردم   تمام سرمايه
 بـه  توانسـت  ينمـ  زيـ ن يتجارت بلكه بخـش كشـاورز   فقطنهسوي ديگر در شرايط ناامني 

 هـاي  گـاه گـروه   بـي    و   گـاه  گـذر  ةعالو بهو چپاول روستاها  غارت. دهد ادامه خود تيفعال
تـأمين غـذاي    هاي كشاورزي، و چندصد نفري راهزن يا قشون دولتي از ميان مزارع و زمين

آن را به گذاشت تا  نمي يان، ديگر مازادي براي كشاورز باقييروستا شان توسط آنان و اسبان
  .عرضه كندو  شهر آورد
  :ه استاثرات سوء ناامني را در اين چند جمله خالصه كرد اصفهان انجمنة روزنام

 سـد  و خواهـان و انزجار قلـوب مشـروطه   داخله، مستبدين شدن جويي خارجه، جري بهانه
 حسـين  نايـب  هـزار  روز هـر  كناري هر از و خسارات رواج و تجارات و معامالت طريق
هر روز مستبدين زبان طعن و اسـتهزا گشـوده كـه حقيقـت عجـب      ...  كردنسربلند نوعي

  ).6: 13 ،اصفهان يمل مقدس انجمن! (عدالت و مساوات شد
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  گيري نتيجه. 9
اما اين نظـام نـوين   . مشروطيت با شعار برقراري عدالت و آزادي در كشور ما حاكم شد

رضـايت جامعـة مخاطـب    كارهاي الزم براي تـأمين امنيـت را فـراهم و     و نتوانست ساز
شكست در اين جبهه به ناكامي منجر شد و بـه نـوعي سرنوشـت    . خويش را جلب كند

بندي كه مشروطه با  همان آزادي و عدالت نيم فقدان امنيت. كل نظام مشروطه را رقم زد
مـرد  «خود آورده بود را در كام مردم چنان تلخ كرد كـه از فـرداي مشـروطه بـه دنبـال      

نيــافتني، و  تــن، دســت هــا را از چنگــال راهزنــاني روئــين نــد تــا آنبود» منــدي قــدرت
چـون رضـاخان    سواد، و نه بلندپايه،  شرايطي كه شخصي بي. ناپذير نجات دهد شكست

  .ميرپنج از آن كمال استفاده را برد
ريخـتن هيبـت حكومـت، واليـت      شـدن دولـت و فـرو    و با سست  پس از مشروطه،

ايل بزرگ قرار گرفته بود، بارهـا مـورد تعـرض اقـوام      اصفهان، كه در مركز تقاطع چند
جـات تفنگچـي و    عـالوه بـر ايـن دسـته    . گرفت  بختياري، قشقايي، و بويراحمدي قرار

راهزن، كه تحت پرچم نايب حسين و رضا جوزداني متشـكل شـده بودنـد، نيـز از هـر      
، كه مـدت  براي شهر اصفهان. كردند هاي تجاري استفاده مي فرصتي براي غارت كاروان

السلطان را تجربه كرده بود، مشاهدة نـاتواني   پنج سال حكومت امن و مقتدرانة ظل و سي
ها بسـيار   ارادة اعزامي از دفع حمالت راهزنان و تأمين امنيت جاده روزه و بي حكام چند
  .ناگوار بود

اين فضاي ناامني و بالتكليفي ضربات سختي بـه حيثيـت نظـام مشـروطه وارد كـردو      
در ايـن شـرايط مـردم    . نهاد  باري بر حيات اقتصادي شهرها و روستاها برجاي زيان اثرات

. رفتـي از ايـن وضـعيت بودنـد     عادي و حتي طبقات ممتاز مانند تجار به دنبال يافتن برون
 آن، از پـس  سـال  هفـده  كـه  بود گذشته سخت قدرآن هاسال نيا شودمناسب است درج 

 مالك نه يناامن خاطر به كه انداخت ييروزها ادي به را خوانندگانش اصفهان در ياروزنامه
 و دل آن تيـ رع نـه  و بكند خود ملك يآباد راه در را يخرج نيتركوچك داشت قدرت
خـود   يملكـ  ايارباب  مزرعة عمران راه در يقدم بتواند كه داشت را جمع حواس و دماغ

وضـعيت نـاامني در واليـت    دادن  اين مقاله سعي كـرد بـا نشـان   . )1: 1408 ،اخگر( بردارد
 يناكـام  لينكته انگشت گذارد كه از دال نياز سراسر كشور، بر ا يا نمونه مثابة به اصفهان،

هـاي تـاريخ    موضوعي كه كتاب. هاي كشور بود راه در تيامن يدر برقرار يمشروطه ناتوان
  .اند تر بدان پرداخته هاي مربوطه كم ها و تحليل مشروطيت و پژوهش
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  نوشت پي
 

پنج درصد از جمعيـت ايـران را تشـكيل     و نزد قبايل و ساكنان خارج از شهرها كه بيش از هفتاد« .1
فرهنگ  ... دادند، عالقة فراواني به راهزني، غارت، چپاول، و گرفتن غنيمت وجود داشته است مي

اين بسيار منطقي بود بلكه . ها و قبايل خيلي مذموم باشد ايلغارتي و غنيمتي چيزي نبود كه ميان 
با استفاده از اسناد كـارگزاري  نويسنده [ )1383 نورائي،(» كه چيزي را كه ندارند از آن خود كنند

هاي اصفهان از مشروطه تا جنـگ جهـاني اول    وزارت خارجه به بررسي و تحليل راهزني در راه
  .]كند تواند در تكميل اين مقاله به خواننده كمك پرداخته است كه مي

هاي طوالني بعضـي از   حدي بود كه پس از مشروطيت ماه خرابي كار به وتزلزل مديريت شهري . 2
گونـه   ايـن  التجار در مجلس يك نمونه سخن وكيل. كردند مي شهرهاي كشورمان بدون حاكم سر

ت كابينه جداً خواست كه زودتر يك نفـر را  ئندارد بايد از ساير هيچون اكثر جاها حاكم «: است
 ).51 ،مجلس(» ارت داخله معين كنندبراي وز

اسباب امنيت  حكام بايد «: گويد مي قانون تشكيل اياالت و واليات و دستورالعمل حكام 35 مادة .3
. جان و مال اهالي را از هر حيث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فـراهم آورنـد  

پديد آيند و ادارات نظميـه و ضـبطيه از    اي از نقاط واليت الطريق در نقطه چه دزدان و قطاع چنان
در صورت  ... سريعه را به عمل آورده ةثرؤعاجز باشند بايد حاكم فوراً اقدامات مها  آن قمع و قلع

 ).42: تا بي ،... قوانين مجموعه( »... واليتي رجوع نمايد  لزوم به قواي نظامي

، از ها م دهات و اطراف كاشان و راهچند سال است كه تما«: چنين است اين نظر يك شاهد عيني. 4
از . نراق الي قم، از تاخت و تاز و غـارت او آسـوده نيسـتند    اصفهان و محالت و رتخو مورچه

 .)767/ 3: 1362شريف كاشاني، (» نظر ماها ابهت و شوكت دولت را برده است

نخسـت بـراي    ةمشـروط و اقداماتي كه در ها  آن هاي اقتصادي نقش اين دو نفر و ديدگاهة دربار. 5
انديشـه و  «فصـل هشـتم   : 1385، رجايي ← هاي اقتصادي مشروطيت انجام دادند تحقق آرمان

  .»اصفهان عصر مشروطيت عمل اقتصادي در
  

  منابع
  .1408ش  ).1317 بهمن 17( اخگر
  .32 ش  ،1 س). ق 1325 رجب 1( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .26، ش 3س ). ق 1327 يقعدهذ 12( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .42، ش 1س ). ق 1325رمضان  12( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .38 ش  ،1 سال). ق 1325 شعبان 13( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .12، ش 4س ). ق 1328رمضان  15( اصفهان ملي مقدس انجمن
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  .6، ش 2س ). ق 1325 الحجه يذ 20( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .22 ش ،1 س). ق 1325 الثاني ربيع 20( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .29، ش 3س ). ق 1327 يقعدهذ 23( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .40 ش ،1 س). ق 1325 شعبان 27( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .36 ش  ،1 س). ق 1325 رجب 29( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .16، ش 4س ). ق 1328شوال  4( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .24، ش 3س ). ق 1327 يقعدهذ 5( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .41 ش ،1س ). ق 1325 رمضان 5( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .8، ش 2س ). ق 1326محرم  5( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .41، ش 3س ). ق 1328محرم  6( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .21، ش 2س ). ق 1326 الثاني يعرب 8( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .33ش   ،1س ). ق 1325رجب  8( اصفهان ملي مقدس انجمن
  .13 ش ،3 س). 1327 رمضان 23( اصفهان يمقدس مل انجمن
  .8 ش ،5سال ). ق 1329 ذيقعده 3( اصفهان يمقدس مل انجمن
  .13 ش ،5سال ). ق 1329 حجده ذي 8( اصفهان يمقدس مل انجمن
  .20 ش ،1 س). ق 1325 الثاني جمادي 9( اكبر جهاد
  .14 ش، 14 س). ق 1324رمضان  17( كلكته المتين حبل
  .20 ش، 16 س). ق 1326 ذيقعده 5( كلكته المتين حبل
  .1، ش 17س ). ق 1325 الثاني ربيع 5( كلكته المتين  حبل

  .اصفهان دانشگاه: اصفهان ،السلطان ظل عصر در اصفهان اجتماعي تاريخ). 1383( عبدالمهدي رجائي،
  .شناسي اصفهان مركز: اصفهان ،اصفهان مشروطيت تاريخ). 1385( عبدالمهدي رجائي،
 هـاي  كتاب انگليس، خارجه امور وزارت اسناد روايت به ايران مشروطة تاريخ). 1377( رحيم ملك، رضازاده
  .مازيار معين؛: تهران ،آبي
  .39 ش ،2س ). 1328 ذيقعده 14( رود زاينده
  .20 ش، 4 س). ق 1332 الثاني ربيع 14( رود زاينده
  .5 ش ،3س ). ق 1329 صفر 16( رود  زاينده
  .9 ش ،4س ). ق 1332 محرم 19( رود زاينده
  .19، ش 2س ). ق 1328 الثاني جمادي 22( رود زاينده
  .2 ش، 4 س). ق 1331 ذيقعده 22( رود زاينده
  .28 ش ،2س ). 1328 شعبان 25( رود زاينده
  .7 ش ،2س ). ق 1328 صفر 27( رود زاينده
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  .12 ش، 2 س). ق 1328 الثاني ربيع 3( رود زاينده
  .30 ش، 4 س). ق 1332 رجب 3( رود زاينده
  .46 ش، 2 س). ق 1329 محرم 3( رود زاينده
  .25 ش، 2س). ق 1328 شعبان 5( رود زاينده
  .36 ش ،2س ). ق 1328 شوال 23( رود زاينده
  .اديب: تهران سپهر، محمدعلي كوشش به ،بزرگ جنگ در ايران). 1362( الدوله مورخ سپهر،
 سـيروس  و اتحاديـه  منصـوره  كوشـش  بـه  ،روزگار در اتفاقيه واقعات). 1362( محمدمهدي كاشاني، شريف

  .ايران تاريخ: تهران سعدونديان،
  .شاه علي  صفي: تهران شوشتري، موسوي ابوالحسن ترجمة ،ايران اختناق). 1368( مورگان شوستر،
  .سرا فرهنگ: تهران ،بختياري ايل تاريخ). 1365( اسكندرخان عكاشه،
  .گلبن: اصفهان ،چرمهيني خان جعفرقلي). 1379( خدايار قادري،
  .77 ش، 3 س). ق 1328صفر  10( مجلس
  .122 ش ،2س ). ق 1326 الثاني ربيع 13( مجلس
  .51 ش ،2س  ).ق 1326 محرم 15( مجلس
  .128 ش ،1 س). 1325 االول جمادي 21( مجلس
  .2 ش ،4س ). ق 1328 شعبان 21( مجلس
  .113 ش، 4 س). ق 1329 رجب 7( مجلس
: تهـران ). تـا  بـي ( تقنينيه دورة چهار در ملي شوراي مقدس مجلس مصوب … و ها عهدنامه قوانين، مجموعه
  .مجلس خانة چاپ
  .مجلس خانة چاپ: تهران). تا بي( ملي شوراي مجلس مذاكرات مشروح
  .2 ش، 8 س). 1336رجب  13( ايران مفتش
  .علمي: تهران ،ايران مشروطيت انقالب تاريخ). 1373( مهدي زاده، ملك
  .ايران ملي اسناد سازمان: تهران ،كاشان نايبيان). 1379( جيني شيره بقايي محمد و عبدالحسين نوايي،
 علـوم  و ادبيـات  دانشكدة مجلة ،»بيگانه اتباع و اصفهان ايالت هاي جاده در راهزني «). 1383( يمرتض نورائي،

  .37 و 36 ش اصفهان، دانشگاه انساني
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