
در خالل ب� سال هاى ۱۳۲۴ق./ ۱۹۰۷م. تا ۱۳۳۷ق./ ۱۹۱۹م. 

طغيانى در منطقۀ مركزى ايران با مركزيت كاشان به وجود آمد. 

رسدستۀ طغيانگران، نايب حس� كاشى و پرسش ماشاءالله خان 

بودند. محدودۀ جغرافيائى اين طغيان، از جنوب قم تا يزد و 

از مورچه خورت تا حوالى طبس را شامل مى شد. پاره اى علل و 

عوامل، باعث بروز و ادامۀ طغيان نايبيان در اين محدوده گرديد. 

علل و عوامل محلى، ملى و فراملى، باعث شد كه طغيانى با اين 

وسعت شكل بگیرد و سال هاى مت»دى ادامه يابد. اين نوشته، 

به دنبال رشح و بسط اين علل و عوامل است. در عوامل محلى 

به موقعيت طبيعى منطقۀ كاشان و اختالف و دودستگى اهالى 

ادارات  ناكارآمدى  و  كاشان  حكام  نايبيان،  شگردهاى  كاشان، 

محلى مى پردازد. در عوامل ملى، از آمد و شد پياپى كابينه ها، 

فقدان ارتش، كمبود بودجه و تشكيالت نامتمركز وزارت ماليه، 

فساد مركزنشينان و تباهی ن·وهاى اعزامى از مركز و نايب، 

اهرمى براى فشار به مرشوطه خواهان مطرح شده و سياست 

خارجى انگلستان در قبال ايران، تلگرافخانۀ انگليس و نايبيان، 

جنگ جهانى اول و بيكارى، به عنوان عوامل فراملى بروز و 

ادامۀ طغيان نايبيان، بحث شده است.
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طغيان/ كاشى، نايب حس�،؟-۱۲۹۸ /كاشى، ماشاءالله خان،؟- ۱۲۹۸/ كاشان/ شورش هاى محلى/

 مجاهدين/ بختيارى ها/ انگلستان.
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علل و عــوامل
 بروز و ادامۀ طغیـان نایبیـان

 عوامل محلے 
۱-۱. موقعيت طبيعى

شهرستان كاشان، در منطقة نيمه بياباني حاشية كوير قرار گرفته است. اين شهرستان، در قسمت 
كوهستاني خود به كوه هاي بلند و بعضاً صعب العبور و در قسمت بياباني، به نوار ريگ بلند 
به طول 120 كيلومتر محدود مي شود. ويژگي محدود بودن به كوه وكوير، باعث شد تا در 
طول تاريخ عموماً و در دورة قاجار خصوصاً، در پي بروز شورش ها و درگيري هاي محلي، 
افراد شرور از اين ويژگي سود فراوان ببرند و بعد از انجام شرارت، به كوه يا كوير بگريزند. 
كوه هاي پراكندة محلي كركس و سياه كوه، موقعيت مناسبي براي مخفي شدن و جنگيدن 

فراهم مي آورد.
ابتداي شرارت بعد از پائين آمدن از  حسين پشت مشهدي،-نايب حسين بعد- در 
گلدسته هاي مرقد حبيب بن موسي، به كوه هاي اطراف پناه برد. وي، پس از مدتي جنگ و گريز، 

به ويژگي ياد شده در منطقة كاشان پي برد و همواره از اين ابزار مؤثر، استفادة فراوان مي كرد.
كوير مركزي ايران - كه محدودة اصلي جوالن نايب حسين كاشي و پسرش ماشاءاهللا 
خان محسوب مي شد - سرزميني است خشك وسوزان كه عبور از آن دشوار مي باشد و 
با آذوقة كافي نيز بسختي مي توان از آن گذشت. قواي گوناگون مجاهد، بختياري، قزاق و 
ژاندارم - كه براي سركوب نايب از مركز گسيل مي شد - به محض ورود به كاشان، با 
فرار نايب مواجه مي گشتند. نايب، يا به كوه هاي اطراف مي گريخت يا از نوار ريگ بلند 
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مى گذشت و خود را به  سياه كوه مي رساند. در حالت اخير، اگر يك لشكر هزار نفري 
مي خواست به مدت يك ماه براي تعقيب نايبيان در كوير بماند، دست كم نياز به 750,000  
ليتر آب داشت. براي حمل اين ميزان آب، سواي آذوقه و اسلحه، به 7500 اسب و استر 
احتياج بود. اين مقدار آب، مى بايستي از مكان هاي دور حمل مي شد؛ زيرا نايب و دار و 
دسته اش، سر چاه هاي درون كوير را  پوشانده بودند. (نوائي، بقائي، 1379،ص 53) اگر 
لشكر ياد شده مي توانست نوار ريگ بلند را پشت سر بگذارد، در پشت توده هاي عظيم 
شن هاي سوزان و روان، نايب در درون قالع خود با اسب و آذوقه و آب كافي در كمين 
بود و آن ها نمي توانستند از عهدة نايب آماده و آشنا به كوير برآيند. بويژه آن كه افراد گسيل 
از بختياري هاى پرورش يافته در مناطق كوهستاني و  شده براي سركوب نايب، اكثراً 

سردسير بودند كه تحمل آب و هواي گرم و خشك براي آنان دشوار بود.
يكي از قلعه هائي كه نايب از آن بهرة فراوان مي برد و تقريباً مقر او در خارج كاشان 
شمرده مي شد، قلعة كهرشاهي يا گرشاهي بود. خرابه هاي اين قلعه، در سي كيلومتري 
روستاي ابوزيدآباد واقع است. دژ كهرشاهي، در زمين مسطح ساخته شده و از شمال، 
تپه اي بدان مشرف است. در آن تپه، برج و ديدباني ساخته شده بود. دژ، از سمت جنوب 
به سياه كوه منتهي مي شود و نايب با زدن نقب، راهى مخفي از دژ به طرف سياه كـــوه 

حفركرده بود. (فوالدوند، 1346،ص 21)
نايب در جريان جنگ جهاني اول، به كمك مهندسان آلماني، تغييراتي در دژ ايجاد 
و آن را در مقابل توپ مستحكم كرد. دژ، داراي دو ديوار ضخيم بود؛ به طوري كه يك 
سوار براحتي از روي آن عبور مي كرد. هشت برج با سوراخ هاي دقيق در آن تعبيه شده 
بود. درون دژ، زيرزمين هائي با وسعت فراوان براي انبار كردن توشة دو هزار نفر سوار به 
مدت يك سال وجود داشت. همچنين يك باب آسياب و چشمه آبي نيز در وسط دژ قرار 
داشت كه آب اضافي آن را به درون خندق ها سرازير مي كردند. از اين رو، همواره اطراف 

كهرشاهي به صورت باتالق بود. (فوالدوند، 1346، ص 22)
كهرشاهي، بهتـــرين قلعة نايب براي مقابله با دشمن به شمار مي آمد. كوير مركزي 
ايران با قلعه هائي پر از آذوقه، اسلحه و آب كافي، دستماية مناسبي براي مقاومت نايب در 
مقابل حكومت محسوب مي شد. زيرا حكومت، اين امكانات را نداشت و نمي توانست 
هم به جنگ نايب و هم به جنگ كوير برود. در سال 1333ق./1915م.، وقتي ماشاءاهللا 
خان خبردار شد از مركز نيروهائي براي سركوبش اعزام شده اند، نيرو و توشة كافي به قلعة 

كهرشاهي فرستاد تا به مقاومت بپردازد. (ساكما: 2400001855)

۲-۱. اختالف و دودستگى اهالى ڪاشان
اختالف و تفرقه در ميان اهالي كاشان - كه ريشه در جنگ هاي حيدري، نعمتي صفويه 
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داشت - يكي از عوامل ادامة طغيان شمرده مي شد. اهالي شهر، به جاي اين كه وجود نايب 
حسين و شرارت هاي او را وجه المصالحة خود قرار دهند و با يكديگر متحد شوند، به دو 
گروه طرفدار و مخالف نايب تقسيم شده بودند كه البته اين طرفداري و مخالفت ها، در 

نهان بود و طرفين، جرئت ابراز آن را نداشتند.
بجز اين مورد، اهالي شهر به ساكنان محلة پشت مشهد، به ديدة تحقير مي نگريستند 
و اين امر باعث مي شد كه ساكنان پشت مشهد، طرفدار نايب و دار و دستة  او شوند و اين 

محله را، به مركز و مقر او تبديل كنند.
دو دستة مخالف و موافق نايب، براي خود انجمن هاي مخفي داشتند. اگر نايب از 
نيروهاي اعزامي از مركز، شكست مي خورد و كاشان را ترك مي كرد، طرفدارانش دست 
به كار مي شدند، انجمني محرمانه تشكيل مي دادند و صدر انجمن، تازه ترين خبرها را از 
اردوي نايب براي اعضا مي خواند. اعضا نيز، خطابه هاي پرشوري مي خواندند و زمينه را 

براي ورود دوبارة نايب آماده مي كردند. (ايران نو، 1329ق، ص 4)
روزنامة ثريا، دربارة داليل بروز و ادامة طغيان نوشته است: «... اين نيست مگر عدم اتفاق 
و كثرت نفاق در ميان اهالي اين شهر؛ يعني اشخاصي هستند كه در واقع نايب پرستند و با 
هزار دسيسه و حيل، تدابيري عملي به كار برده، نمي گذارند كه آن ها دستگير شوند ... .» (ثريا، 

1337ق، ص 4)
دو گروه طرفدار و مخالف نايب بعد از بروز انقالب مشروطيت، با جديت بيش تري 
بردند، بخصوص ماشاءاهللا خان  به اقدامات خود ادامه دادند.- از نفاق اهالي نايبيان سود مى 
كه «همواره به دسايس، بين اهالي شهر كدورت و خصومت مي انداخت و با جمعي، با 
نهايت الفت مي كرد و جمعي ديگر را مي راند و وقتي غلبه به واسطة تمايل خودش با 
كرده، او را چيره بر غالب مي نمود.»(مدني،  يكي مي شد، ديگر كار را منعكس و با مغلوب تمايل 

1378،صص 72-71)
خواهان، موافقان و مخالفان نايب حضور  در دو گروه مخالفان مشروطه و مشروطه 
داشتند. ترجمان (ارگان) اين دو گروه، دو روزنامة محلي بود؛ روزنامة كاشان، ترجمان 
طرفداران نايب بود كه آن را به سال 1329ق./1911م. نايب الصدر منتشر مي كرد. روزنامة 
ثريا را، فخرالواعظين آزادي خواه منتشر مي كرد و ترجمان مخالفان نايب بود. كسروي، در 
مورد روزنامة كاشان نوشته است: «در همان روزها، روزنامه اي در كاشان به همان نام برپا 
شده كه همانا د ََررفت آن را، نايب و پسرانش از درآمدهاي سرشار خود مي پرداختند.» 

(كسروي، 1374،ص 627)
آزادي خواهان، داراي انجمني سّري بودند كه «اتفاق كرده بودند، در اجراي بعضي 
مقاصد حقه از جمله كوشش زياد در دفع شر حضرات داشتند ... .» (مدني، 1378،ص 98)

اين گروه شامل سيد ابراهيم پشت مشهدي، آقاتقي و حسام االسالم بودند و شروع به 
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اقداماتي در جهت سركوب نايبيان كردند؛ اما كاري از پيش نبردند و بعد از مدتي متفرق شدند 
و حتا كوشيدند تا اسم خود را از سياهة انجمن خارج كنند. (مدنى، 1378، ص 98)

مدني، شرارت نفساني بزرگان كاشان را، يكي از داليل و زمينه هاى قدرت اشرار دانسته 
است. (1378، ص22)

نايب از اين دودستگي ها در جهت پيشبرد كار خود استفاده مي كرد. اشراف و بزرگان 
نيز، وارد دودستگي ها شده بودند. يك عده از اشراف كاشان، مبالغي هزينه مي كردند تا نايب 
بماند و عده اى ديگر، همسنگ همان پول را صرف مي كردند تا نايب سركوب شود. كار اين 
دو گروه همديگر را خنثا مي كردند و نايب از اين وضعيت سود مي برد. لذا بزرگان شهر نيز، 

در دوام و ماندگاري طغيان سهيم بودند. (بهرامي، 1363،ص 361)
از البه الى سروده هاى مرشد نّساج كاشاني، دودستگي اهالي شهر را نسبت به نايب 

مى توان مشاهده كرد:
 آن نايبي كه خلق، سرودند كافرش

ويرانه ساختند سراي محجرش
آتش زدند جمله به هر بام و هـر درش

كشتند هر كجا كه عـيان گشت، لشكرش
ـَــرش هشتاد بّره ذبح نمودند در بــ

وارد به شهر ساخته، با چنگ و مـضمرش
خواندند فرقه اي ز ارادت، پيمبرش

يك جرگه، اعتقاد نمودنـد بــر داورش
يا صاحب الـزمان ... (نساج كاشاني، بى تا،ص 168)

طرفداران نايب با خارج شدن وى از شهر به تكاپو مي افتادند، او را به شهر دعوت كرده، به 
استقبالش مي شتافتند (نوائي، بقائي، 1379،ص 168). البته تمام استقبالچى هاى نايب، هوادارانش 

نبودند، بلكه شمارى از آن ها مردم عادي بودند كه از سر ترس به پيشواز وي مي رفتند.

۳-۱. شگردهاى نايبيـــان
نايبيان، در فنون اسب سواري و تيراندازي مهارت كافي داشتند. نايب خود، در جواني از 
تيراندازان و اسب سواران ماهر بود. وي سوار بر اسب مي شد، زير شكم اسب مي خوابيد و 
از ميان دو دست هاي اسب تير مى انداخت. ماشاءاهللا خان پسر نايب، تيرانداز خوبى بود. اين 

مهارت ها در حوادث و جنگ ها، برگ برندة نايبيان به حساب مي آمد.
از شگردهاي نايبيان - كه اغلب به هنگام فرار از آن سود مى جستند - ريختن سكه هاي 
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طال در پشت سر خود بود و باعث شد تعقيب كنندگان، دست از پيگرد بردارند و به 
جمع آوري غنايم سرگرم شوند. نايب حسين در اوج قدرت، در حدود دو هزار مرد جنگي 
آمادة رزم داشت كه پانصد نفر از آنان در خدمت خودش و پانصد نفر در اختيار ماشاءاهللا 

خان و بقيه در روستاها و راه ها پراكنده بودند و در هنگام ضرورت فراخوانده مي شدند.
دو جهش در طغيان نايب وجود داشت كه باعث پيشرفتشان گرديد. يكي از آن دو جهش 
، غارت شصت صندوق تفنگ و فشنگ دولت بود كه باعث شد قدرت نايب افزايش يابد. 
جهش دوم، بهره مندى از پول و اسلحة آلمانى ها در جريان جنگ جهاني اول بود؛ به طوري 
كه بعد از پايان جنگ، كم تر نيروئي در كشور قدرت مقابله با نايب را داشت . نكتة ديگري كه 
نايب از آن برخوردار بود و باعث مي گرديد كم تر دچار غافل گيري شود، جاسوسانى بودند 
كه خبرهاي مهم و سرنوشت ساز را بموقع به نايب مي رساندند. اين جاسوسان در تهران، قم 

و كاشان فعاليت داشتند.
جاسوسان نايب در تهران دو گروه بودند يك گروه، دولتي ها بودند كه تلگراف شكايت 
اهالي را دست نخورده به نايب مي رساندند كه از آن ميان، مي توان به اقدامات عين الدوله 
در رساندن نامة شكايت علي نراقي به دست نايب نام برد (كسروي، 1374،ص 570). البته 
نمى توان عين الدوله را جاسوس نايب ناميد اما كار او باعث خبر دار شدن نايب از اوضاع 
پايتخت نسبت به خودش شد. بجز عين الدوله، كسان ديگري هم بودند كه با نايب تماس 

داشتند و نايب نيز، پاداش مناسبى در مواقع لزوم براي آنان مي فرستاد.
گروه دوم جاسوسان نايب غيردولتى ها بودند كه از آن ميان مى توان به قنبر قهوه چى 
و دو زن فاحشه به نام هاى عزيز كاشى و آهو اصفهانى اشاره نمود. قهوه خانة معروف قنبر، 
روبه روي بازار بزرگ تهران قرار داشت. نايب، با قنبر قهوه چي رابطه اي دوستانه داشت. قنبر 

، اخبار اعزام قشون به كاشان را به گوش نايب مي رساند. 
در حملة سال 1329ق./1915م. به كاشان، عزيزكاشى خبردار شد كه قرار است 
لشكري روانة كاشان شود، فوراً يكي از زنان فاحشة خود را به سراغ لشكرنويس باشي 
فرستاد تا از او اطالعات بگيرد. ماري، زن معروفه، اطالعات ذي قيمتي از لشكرنويس 
گرفت و حتا موفق شد بياض بغلي لشكرنويس را - كه تعداد لشكريان و سالح هاي آنان 
در آن نوشته شده بود - بربايد (فوالدوند، 1347،ص 10). اين بياض، به وسيله عزيز كاشي 
به نايب رسانده شد و نايب، قبل از رسيدن اردو به كاشان، از شمار و نوع سالح لشكريان 

اعزامي با اطالع بود!
نايب در قم و كاشان نيزجاسوسانى داشت. در جاي جاي خاطرات ماشاءاهللا خان به 
اين جمالت برمي خوريم: «از قم راپورت رسيده» (كاشي، 1356، شمارة 219-220،ص 
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103) و يا «به محض ورودشان به قم، مفصًال راپرتشان براي ما رسيد» (كاشي، 1356، 
شمارة 221،ص 62) كه نشان مي دهد در مسير راه تهران تا كاشان نيز، افرادي براي نايب 

اطالعات مي فرستادند.
بجز اين موارد، پست هاي امنيتي نيز در ابتداي ورود به كاشان وجود داشت كه به محض 
ورود قشون دولتي، بالفاصله به ماشاءاهللا خان خبر مي دادند.(دولت آبادي،1371،ج4،ص 111)

افرادى هم كه به جنوب كشور سفر مى كردند در كاشان چند روزي مهمان ماشاءاهللا خان 
بودند و نايبيان، از آنان نيز اطالعاتي به دست مي آوردند: يحيي دولت آبادي و عبداهللا بهرامي، از 
اين دست مهمانان بودند. پذيرائي از مركزنشين ها، يكي از شگردهاي نايبيان به شمار مي رفت 

كه باعث مي شد اين افراد نمك خورده، بعداً در تهران همدلي هائي با آنان نشان دهند.
از كار انداختن لشكرگسيل شده از تهران، از ديگر ترفندهاي نايبيان به شمار مي آمد. نايب 
به محض اطالع از اعزام قواي دولتي، عده اي را به قم مي فرستاد تا فشنگ هاي سربــازان را 
خـــريداري يا با فشنـــگ بدل و ســوزن خورده معاوضه كنند (فوالدوند، 1347، ص 12) 

و وقتي اردوي دولتي به كاشان مي رسيد، عمًال كارائي نداشت وبسرعت از هم مي پاشيد.
جاسوسان نايب در كاشان در مواقعي كه شهر در تصرف قواي دولتي بود، اطالعات 
اردوي دولتي را بدو مي رساندند و نايب را از تاريخ برگشت اردو به تهران مطلع مي كردند. 
لذا با خروج اردوي دولتي از شهر، نايب از دروازة ديگر وارد كاشان مي گرديد. ترور و ايجاد 
رعب، از حربه هائي بود كه نايبيان از آن استفاده مي كردند. حتا ماشاءاهللا خان، دست به ترور 

چراغعلي خان زد كه به نتيجه نرسيد. (ساكما: 293004779)
نايب، از محدودة نفوذ خود خارج نمي شد و دير به افراد اعتماد مي كرد. با اين شگردها بود 

كه آن ها توانستند مدت ها در مقابل قواي اعزامى از مركز مقاومت كنند و به سركشى ادامه دهند.

۴-۱. حكام ڪاشان و ناكارآمدى ادارات محلے 
۱-۴-۱. حاك»ن ڪاشان 

در دورة قاجار واگذاري حكومت واليات در قبال دريافت پول، باعث مي شد تا افراد سودجو 
به حكمراني واليات برسند. حاكمان، در پي آن بودند كه مبلغ پرداختي را دو چندان از رعايا 
بگيرند. حاكم كاشان، براي به دست آوردن مبلغ پرداختي، توجهى به وضعيت رعايا و احيانًا 
بروز خشكسالي يا آفت زدگي محصوالت كشاورزي نداشت و شكاياتى از اين دست از 

حاكمان كاشان وجود دارد.(ساكما: 29000556)
كشاورزان فقير نيز زمين هايشان را رها مى كردند تا از زير بار ماليات نجات يابند. اين 
افراد بيكار، به عنوان تفنگچي به استخدام نايب درمى آمدند در واقع عملكرد حاكم بود كه 
غيرمستقيم بر قدرت نايب مي افزود. حاكـمان كاشـــان نيز با نايب مدارا مي كردند. زيرا 
نمي خواستند حوزة حكومتي آنان دستخوش حوادث گردد. در مواقع لزوم هم، مي توانستند 
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از قدرت نايب براي سركوب مخالفان محلي خود استفاده كنند. (ساكما: 293001579)
امير معزز گروسي، از حاكمان كاشان، ارتباط نزديكي با نايب داشت و در ساية اين ارتباط، 
مردم از امنيت نسبي برخوردارگرديده بودند. با اعالم حكم بركناري امير معزز، اهالي شهر 
بدان اعتراض كردند. امير معزز هم تهديد كرد كه در صورت بركنار شدنش، اشرار دوباره در 

شهر به شرارت خواهند پرداخت. (ساكما: 293000665)
لزوم برقراري امنيت - كه مردم نيز خواهان آن بودند - باعث مي گرديد كه طغيان 
نايب باقي بماند و اگر حاكمي مي خواست نايب را سركوب كند، با مخالفت مردم مواجه 
مي گرديد. زيرا مردم به تجربه دريافته بودند كه مدارا با نايب و دار و دسته اش، بهتر از جنگ 
با آن هاست. بدين لحاظ بود كه لشكركشي هاي مركز براى سركوب اشرار كاشان، با اقبال 

عمومي مواجه نمي شد.

۲-۴-۱. ناكارآمدى ادارات محلـے
پس از برقراري نظام مشروطه، ادارات، با تشكيالت نامتمركزي كه در نحوة تخصيص بودجه 
براي آن ها درنظر گرفته مى شد، پيوسته با مشكل مواجه بودند. بدين صورت كه مثًال ادارة 
بلدية كاشان، بايستي بودجة خود را طبق درخواست خود و دستور مركز، از ادارة مالية 
كاشان دريافت مى كرد و همكاري نكردن اين ادارات، باعث ناكارآمدي آن ها مي گرديد. اين 
ناكارآمدي، نارضايتي مردم را به دنبال داشت و حتا گاهي حقوق كارمندان ادارات به دليل 
ناامني عقب مي افتاد. اسنادى در اين دوره وجود دارد كه كارمندان ادارات، همواره تقاضاي 

پرداخت حقوق معوقة خود را داشتند. (ساكما: 240012952)
كارمندان براي تأمين زندگي خود، به دريافت رشوه رو مي آوردند. نايب نيز براي آن كه 
بتواند در مواقع لزوم از آن ها استفاده كند، مبالغى ساالنه بدان ها مي پرداخت. نايب با اين 

پرداخت ها  كارمندان ادارات را جيره خوار و وادار به انجام كارهاي مورد نياز خود مي كرد.

۲- عوامل ملى 
۱-۲. ضعف دولت مرڪزى 

۱-۱-۲. ضعف ساختارى 

۱-۱-۱-۲. آمد و شد پياپى ڪابينه هـــا 

مقطع بين برپائي مشروطه تا كودتاي 1299ش.، حوادثي همچون مشروطيت، به توپ بسته 
شدن مجلس، فتح تهران، برپائي مشروطة دوم، اتمام حجت روسيه و جنگ جهاني اول، به 

وقوع پيوست.
در تهران، مشكالت گوناگوني بر سر راه نظام نوين به وجود مي آمد كه مجال پرداختن 
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به گوشه و كنار كشور را نمي داد. تزلزل كابينه ها، يكي از اشكاالت آن دوره بود. به طوري 
كه ميانگين عمر هر كابينه، 3 ماه بود. بعضي از كابينه ها، گرايش به روسيه داشتند و برخي، 
هوادار انگليس بودند و هر دو طرف در تالش بودند تا ديگري را سرنگون سازند و خود، 
قدرت را به دست بگيرند. احمدشاه، ساية خردسالي از خدا بر روي زمين شمرده مي شد. 
نخست وزير، سعي مي كرد تمام اركان قدرت را در دست داشته باشد. شيباني، با زبان شعر 

به بيان اين مطلب پرداخته است:
صدراعظم، شاه ايران است؛ گوئي نيست؟ هست

شاه، هاي و هوي و عنوان است؛ گوئي نيست؟ هست
اين برهه، دوران گسست اقتدار دولت مركزي است. در گوشه و كنار كشور، واليان، 
حاكمان، سران ايالت وعشاير، ياغيان و صاحب نفوذان محلي، از فرصت بهره مى بردند و 
براي خود قلمروئي پديد مى آوردند. در كوير مركزي ايران از خراسان تا اصفهان، افرادي 
همچون محمد نيشابوري، رمضان باصري، نايب حسين كاشي، جعفرقلي خان چرمهيني، 
رضا جوزاني، خليل طورزني، محمد شنگـــلي و احمــــدخان مورچه خورتي، قدرت را 
در دست داشتند. ناپايداري دولت ها، فرصت تجهيز قوا را براى سركوبى آنان از دولتمردان 
تا مقدمات گسيل لشكري فراهم مي آمد، دولت، جاي خود را به ديگري  گرفته بود. 
مي سپرد و كار، ناتمام مي ماند. اگر هم احياناً نيروهائي اعزام مي شدند، در نيمة راه فرمان 
مراجعت بدان ها داده مي شد. به خاطر آن مجموعة شرايط بود كه نايب حسين كاشي - كه 
نزديك ترين ياغي به پايتخت بود - توانست دست به شورش بزند و مدت ها به سركشى 

در حاشية كوير بپردازد.

۲-۱-۱-۲. فقدان ارتش
نيروي نظامي ايران ارتشى دائمي نبود؛ و در مواقع حمله به كشور تشكيل مي گرديد و بعد 
از دفع حمله، دوباره منحل مي شد. سپاهيان، متشكل از ايالت و عشاير بودند. در زمان 
قاجار نيز، اين نيرو ستون اصلي ارتش ايران را تشكيل مي داد. بريگاد قزاق - كه تنها نيروي 
متشكل و سازمان يافتة كشور شمرده مي شد - بيش از آن كه از دولت ايران دستور بگيرد، 

مطيع فرمان امپراتوري روسيه بود.
بعد از فتح تهران، نيروهاي نظامي مختلفي در پايتخت وجود داشت. افراد و لوتي هاي 
محلي با نام مجاهدين، ارامنه به رهبري يپرم خان، محمدولي خان تنكابني با عده اي 
از رعايا و سربازان خود و بختياري ها، هستة اصلي نيروهاي فاتح را تشكيل مي دادند.
گروه هاي كوچك غيربومي، با نام مجاهدين براي سركوب مخالفان مشروطه و ياغيان اعزام 
مي شدند. اين افراد، نظامي نبودند و نظامي گري نمي دانستند و به خاطر كسب لقمه اي 
نان، سالح به دست گرفته بودند و و چون به هنگام مأموريت ها، مزد خود را در اول  كار 
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دريافت مي كردند، در موقع جنگ و به محض احساس خطر، از صحنه مي گريختند.
بختياري ها، بعد از برپائي مشروطة دوم، ستون اصلي نيروي نظـــامي كشــور را 
تشكيل مي دادند و در تحت فرمان يك خان، با دريافت جيره و مواجب به مأموريت ها 
اعزام مي شدند. آن ها مطيع فرمان خان خود بودند نه دولت و گاهى در وسط جنگ خان 

و افرادش به داليل واهي قهر مي كردند و به زادگاه خود باز مي گشتند.
پليس جنوب، نيروي ديگري بود كه در بهار 1916م./1334ق. در پي توافق انگلستان 
و ايران تشكيل گرديد. اين نيرو، متشكل از تعدادي افسر انگليسي در رأس و افراد داوطلب 
هندي و ايراني به عنوان سرباز بود. هدف اصلي از تشكيل پليس جنوب، تخلية جنوب 

ايران از آلمانى ها و عوامل آن ها بود و كاري به اغتشاشات  نقاط ديگر نداشت.
ژاندارمري، در اوت 1911م./ شعبان 1329ق. به همت سه افسر سوئدي به نام هاي 
كلنل يالمارسن، ماژور شوبران و ماژور پترس به وجود آمد. ژاندارمري، نيروئي نسبتاً منظم 
بود. ژاندارم ها در پي تكميل و گسترش قدرت خود بودند كه با جنگ جهاني اول روبه رو 

گرديدند و از حدود 10,000 نفر ژاندارم قبل از جنگ، فقط 1400 نفر باقي ماندند.
نيروهاي پيشگفته، در درون خود دچار ضعف ساختاري بودند. مجاهدين، نظامي 
نبودند. بختياري ها، متشتت و در پي رسيدن به مطامع خود بودند نه نجات مردم منطقه از 
دست اشرار. دولت روسيه هم، سودي در سركوب نايب نمي ديد تا به نيروي قزاق اجازة 
دخالت  بدهد. نيروي ژاندارمري هم، در جريان جنگ جهاني اول تحليل رفته بود. به لحاظ 
فقدان نيروي سركوبگر منسجم و سازمان يافته بودكه نايب، توانست از مرحلة شرارت به 

شورش روي آورد و كشور را با مشكل مواجه سازد. 

۲-۱-۲. ضعف مالى 
۱-۲-۱-۲. كمبود بودجه و تشکیالت نامتمركز وزارت ماليه 

دولت در اين دوره در ادارة امور روزمرة حكومتي با مشكل مواجه بود و تأمين هزينة 
لشكري كه بتواند طغيان ريشه دارى را سركوب كند، از عهدة دولت برنمي آمد. براي حل 
اين مشكل، وزارت ماليه به پرداخت غيرمتمركز ماليات روي آورد و به جاي آن كه حقوق 
لشكريان را در مركز بپردازد، آن را حواله به ماليات واليات مي كرد. در مورد كاشان نيز اين 
شيوه را اعمال كردند. ادارة مالية كاشان، حقوق سواران اعزامي را مي پرداخت و در عوض، 
قبض مالياتي از آنان مي گرفت و آن را جزو ماليات آن ســـال محاسبه مي كرد. (نوائي، 

بقائي، 1379، ص 43)
البته اين شيوه، در جائي مؤثر بود كه يك مرتبه نيرو اعزام مي شد و غائلة آن جـــا 
به پايان مي رسيد. اما كاشان از اين امر مستثنا بود و طوالني شدن طغيان، باعث شده بود 
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دائماً ادارة ماليه به اجبار حقوق سواران را بپردازد. گاهي به علت خشكسالي يا سوءاستفادة 
مأموران مالياتي، ادارة مالية كاشان نمي توانست حقوق سواران را بپردازد. نپرداختن حقـــوق 
در سال 1329ق./1911م.، برخورد شديــد قواي نظامي را با ادارة ماليه درپى داشت (ساكما: 

240007615) كه با اعتراض مورگان شوستر مواجه گرديد. (ساكما: 293002498)
ادارة ماليـــة كاشان هم براي آن كه كم تر به مركز ماليات بپردازد، ادعا مي كرد حقـــوق 

ســـواراني را پرداخته كه وجود خارجي نداشتند. (ساكما: 240002722)
اين كار، رويه اي شده بود كه ادارة مالية كاشان، براي فرار از پرداخـــت ماليات در 
پيش مى گرفت. نرسيدن حقوق سواران مأمور سركوب نايب، باعث مي گرديد آن ها نيز 
با مختصرى درگيري يا فرار نايب، به مركز بازگردند. لذا كمبود بودجه و نظام نامتمركز 

پرداخت حقوق را، مي توان يكي از عوامل مهم ادامة شورش به شمار آورد.

۲-۲. فساد حڪومت 
۱-۲-۲. فساد مركز نشينان 

در دورة مورد بحث فساد مالي در بين كاركنان دولتي وجود داشت. فساد كارمندان دولت، 
ناشي از سه عامل بود:

1- كمبود بودجه و به تعويق افتادن حقوق كاركنان؛ به طوري كه آنان براي گذران 
زندگي به رشوه خواري رومي آوردند.

در  كه  بود  كارچاق كن هائي  و  واسطه ها  وجود  فساد،  زمينه ساز  عامل  دومين   -2
سلسله مراتب حكومت، تا رأس هرم قدرت نفوذ داشتند. اگر كاري از اين واسطه ها خواسته 

مي شد و مبلغ موردنظر بدان ها پرداخت مي گرديد، بدون شك انجام مي گرفت.
3- افراد ثروتمندي كه با پرداخت پول هاي كالن، خواهان منصب دولتي و يا حتا 

حكومت واليتي بودند.
در مورد نايبيان، يك ضلع مثلث فساد، ماشاءاهللا خان پسر نايب حسين بود با ثروت فراوان. 
ضلع ديگر آن، همشهري هاي وي در تهران از جمله سيدعبدالرحيم تمبري، مجلل الدوله 
و ديگران بودند كه در دستگاه هاي مختلف نفوذ داشتند و با پرداخت سكه هاي ماشاءاهللا 
خان به افراد ذي نفوذ، مقام و منصب قراسوراني براي نايبيان جفت و جور مى كردند و 
همواره تالش هاي مخالفان نايب را در اقدام براي سركوب شورش، با پرداخت رشوه، خنثا 
مي ساختند: «در تهران، اغلب رجال با آن ها ارتباط داشته و نايب حسين، ساالنه هدايائي 
براي آن ها مي فرستاده است و به دستور آن ها، عليه مصالح مملكت اقداماتي مي كرده است.» 

(كحال زاده، 1361،ص 406)
عبداهللا بهرامي، در سفر به اصفهان، يك شب در كاشان مهمان نايب حسين بود. بهرامي 
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در خاطرات خود نوشته است: قرار بود هيئتي از تهران براي مذاكره با نايب به كاشان برود. 
نايب - كه نگران بود - از تركيب هيئت  پرسيد و بهرامى جواب داد: «رياست هيئت، با 
آقاي سهام السلطنه و اعضاي آن، از آقايان شيباني ها و يك نفر صاحب منصب سوئدي است. 
نايب حسين، از شنيدن اين اسامي، اطمينان پيدا كرد ... زيرا اين اشخاص، حقيقتاً حاميان و 

نمايندگان نايب حسين در تهران بودند.» (1363، صص 355- 356)
به لحاظ پرداخت رشوه بود كه افراد اعزامى براى سركوب نايب، از كار خود صرف نظر 
مي كردند (نوائي، بقائي، 1379، ص 183) و اگر مى پذيرفتند و راهي كاشان مي شدند، مرتبًا 
در كار آنان كارشكني صورت مي گرفت. فرمانده لشكر قزاق اعزامي به كاشان، نوشته است: 
«قبل از حركت از تهران، مي دانستم نايب حسين هاي تهران ... نخواهند گذاشت عمليات 
ما به نتيجه برسد! مادامي كه نايب حسين هاي تهراني دست اندركار هستند، همة خاك ايران 

تيول نايب حسين هاي محلي است.» (فوالدوند، 1346، ص 20)
نايب را كه دستگير كردند و در تهران بازجوئي مي شد، در جواب مستنطق - كه او را 
مقصر مي دانست - گفت: «فقط كاشي ها مقصر هستند؟ از تهراني ها هيچكس مقصر نيست 
... مقصر آن هائي هستند كه روز اول بناحق به ما ظلم و شكنجه كردند و ما را ياغي و طاغي 
نمودند و بعد هم ما را تقويت كردند. چه، اين طور تشخيص داده بودند كه وجود من و امثال 
من براي آن ها الزم است. به همين لحاظ بود كه با ما كج دار و مريز [رفتار] مي كردند تا بكلي 

از بين نرويم و آن ها به مقاصد خويش نائل شوند.» (فوالدوند، 1347، ص 9)
حتا نامة خصوصي از عين الدوله به ماشاءاهللا خان در دست است (نراقي، 2536، صص 

132- 133) كه حاكي از ارتباط نزديك آنان مي باشد.
ماشاءاهللا خان، در خاطرات خود، داليل رياست كردن افراد را هفت چيز برشمرده 
است: «اول ميل و تعلق شخصي سلطان؛ دوم بستگي به يكي از وزرا و اعيان؛ سوم مقلده و 
خوش صحبتي در مجالس بزرگان؛ چهارم شارالتاني و دروغ و نفاق و الف و گزاف؛ پنجم 
چهرة زيبا و قامت رعنا و صورت صاف؛ ششم حمل لحاف؛ هفتم دادن اشرفي و اسكناس 

به اجزا و اطراف.» (كاشي، 1356، شمارة 221، ص 61)
نايبيان، با بهره گيرى از بند هفتم يعني رشوه دادن، توانستند در نزديكي پايتخت بساط 
ياغيگري بگسترانند (بهرامي، 1363، ص 362). لذا رشوه، يكي از عوامل مهم در ادامة 

طغيان به شمار مى آيد.

۲-۲-۲. فساد ن·وهاى اعزامے از مرڪز 
نيروي نظامي كشور بعد از فتح تهران، مجاهدين، بختيـــاري ها، نيروي قــزاق و ژاندارمري 
بودند و بيش تر فعاليت هاي نظامي را، اين گروه ها انجام مي دادند. در ادامه، بتفكيك به 
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بررسي نيروهائي كه براي سركوب نايبيان به كاشان اعزام شدند، مي پردازيم:

۱-۲-۲-۲. مجاهدين 
مجاهدين، از اولين نيروهائي بودند كه به كاشان فرستاده شدند. 

آن ها، در برخورد اول با نايبيان چندين كشته دادند و منتظر نيروي اعزامي از مركز 
ماندند. اما حكومت قم به داليلي نامشخص! راه عبور نيروى اعزامى از تهران را به كاشان 

مسدود كرده بود. (نوائي، بقائي، 1379، ص 35)
آنان حدود دو ماه، بي هدف در كاشان ماندند و وجوه دريافتي از دولت را، صرف 
عيش و نوش كردند. جالب است كه آنان، حتا فشنگ هاي كشتگان خود را به ماشاءاهللا خان 
فروختند و مبلغ به دست آمده را صرف خوشگذراني كردند. «باطناً با اشرار سازش كردند 
و قدري اموال مسروقه را به آن ها دادند كه ما و شما هم مسلك هستيم و جنگ ما ظاهري 
است» (نوائى، بقائى، 1379، ص 25). مجاهدين بعد از مدتي اقامت دركاشان، بدون نتيجه 

به تهران بازگشتند.

۲-۲-۲-۲. ن·وى قزاق 
قزاق ها، نيروي ديگري بودند كه به كاشان فرستاده شدند. آنان از نظر تشكيالتي، منظم تر 
از مجاهدين بودند. بدين لحاظ، نايب از آنان واهمه داشت. قزاق ها، كاشان را محاصره 
كردند. مردم شهر، «در نهايت پريشاني، از يك طرف از اشرار مي ترسيدند و از يك طرف از 
ورود قزاق مي لرزيدند» (مدني، 1378، ص 57). قزاق ها، كاشان را تصرف كردند و نايبيان 
گريختند. آن ها، مدتي در شهر ماندند اما نيروي كمكي نرسيد. لذا قزاق ها نيز، بدون حصول 

نتيجه به مركز بازگشتند.

۳-۲-۲-۲. ژاندارمرى 
ژاندارمري در آخرين لشكركشي خود - كه به دستگيري و اعدام نايب انجاميد - به كاشان 
فرستاده شد. اين نيرو، شامل افرادي آموزش ديده و نظامي بود. اردوى ژاندارمرى بعد از 
ورود به كاشان، خانه هاى نايب و دار و دسته اش را تصرف كرد و تنها اردوئي بود كه به 

اهالي شهر صدمه نزدند.
«اين اردو، يك اردوي بسيار منظم مستعد مقبولي [بود كه] ابداً مزاحم احدي نشدند ... 

و هيچ صدمه[اى] از آن ها به مردمان بي تقصير وارد نشد.» (مدنى،1378، ص 81)
ژاندارم ها، فقط به اموال نايبيان قناعت كردند. نظم و موفقيت اين نيرو، ناشي از دو 
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عامل بود: اوالً نيروي ژاندارم، نيروئي كالسيك و آموزش ديده بود. ثانياً اوضاع و شرايط در 
تهران تغيير كرده، ارادة جمعي حكومت بر سركوب نايب حسين قرار گرفته بود.

۴-۲-۲-۲. بختيارى 
عمدة نيروئي كه از سال 1324ق./1906م. (شروع گستردة طغيان) تا سركوب نايبيان به سال 
1337ق./1919م.، با آنان درگير شدند، بختياري ها بودند. از جملة مأموريت هاي دائمي آنان، 
سركوب نايب حسين كاشي بود. بختياري ها، بارها با گرفتن مبلغ هنگفتي از دولت، داوطلب 

سركوب نايبيان مي شدند.
بختياري ها در حملة سال 1328ق./1910م.، كاشان را محاصره كردند و بعد از نزديك 
به يك ماه محاصره، نايب حسين از دروازة  دولت كاشان خارج و روانة كوير شد. خروج 
نايب از كاشان، فرار ده، بيست سوار نبود كه نتوان آن را تعقيب كرد، بلكه همان طور كه 
ماشاءاهللا خان در خاطرات خود نگاشته است، طول سواران و بار و بنة آنان در حــدود دو 
فرسخ بود (كاشي، 1356، شمارة 224، ص 54). اما بختياري ها عكس العملي نشان ندادند. 
گوئي هدف آنان، مردم كاشان بود نه نايبيان: «تعجب اين است كه بختياري اطراف شهر را 
داشتند و در اين فرار، ابداً زد و خوردي ميانة آن ها واقع نشد. فرداي آن روز اردوي دولتي 

وارد شهر شده، سوار بختياري مشغول غارت شدند.» (دولت آبادي، 1368، ص 104)
اهالي كاشان، از دست نايب رها و به دست بختياري گرفتار آمده بودند (روزنامة خاطرات 
عزيزالسلطان، 1376، ج 3، صص 1885- 1886). هرچند دائماً از مركز تلگراف هائي درباب 
رعايت حال اهالي كاشان مخابره مي شد (ايران نو، 1328ق، ص 3) اما سواران بختياري، به 
آزار مردم و غارت اموال آنان مشغول بودند: «تا يك ساعتي از روز گذشته، تقريباً نصف 
از شهر را غارت كردند و هر ذخيره و نقب را، بدون معطلي نهب كردند.» (مدني، 1378، 

ص 53)
با تأكيدهاى مكرر مركز، سرداران بختياري، تصميم گرفتند اموال غارتي را به صاحبانشان 
برگردانند. اموال را به سراي امين الدوله در كاشان ريختند و از اهالي خواستند اموال خود را 

پيدا كنند و در اين گير و دار، اموال بسياري از مردم ناپديد گرديد.
بختياري ها براي تأمين مخارج خود، با ادارات شهر همچون ادارة ماليه و انجمن واليتي 
درگير بودند. حتا شهـــاب السلطنه، به ضرب و جرح معاون ادارة مالية كاشان پرداخت 

(ساكما: 293002498).
شهاب السلطنه و سوارانش، كه تا شهرآب به تعقيب نايب پرداخته بودندسرانجام 
از تعقيب دست كشيده، به كاشان بازگشتند. در كاشان به جهت اختالفات طايفه اي بين 
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بختياري ها، كار سركوب اشرار ناتمام ماند. زيرا گروهي از آنان قهركردند و بقيه نيز به مناطق 
خود بازگشتند (بختياري، 1353، ص 38). در اين حمله حركت مثبتي به جهت سركوب 
نايب صورت نگرفته بود و فقط اموال كاشانيان - كه قبًال فقط نصيب نايـــب مي شد - اين 

بار ميان نايب و بختياري تقسيم شده بود.
مرشد نّساج كاشاني، چه زيبا اين نكته را به شعر درآورده است:

كاشان، هر آنچه بود ز اموال برقــرار
قسمت نمود قاسم ارزاق نور و نار

سهمي از آِن نايب و سهمي ز بختيار ...
(نساج كاشاني، بى تاريخ، ص 127)

اين حمله، تنها حملة بختياري ها به كاشان نبود. در حمالت بعدي نيز، همواره روية 
يكساني تكرار مي شد. بدين صورت كه نايب را ابتـــدا در شهــــر محاصره مي كردند. 
بعد از مدتي نايب بدون مشكلي خاص فرار مي كرد؛ در ايــن جا بختياري ها دو قسمت 
مي شدند: عده اي به غارت كاشان مشغول و عده اي سوار نيز، به تعقيب نايب فرستاده 
مي شدند. نايب در حال فرار، وارد روستا يا شهري مى شد و به غارت اموال و هتك نواميس 
مردم مي پرداخت و بعد بختياري ها وارد مي شدند؛ اهالي را جريمه مي كردند كه چرا نايب 
را به روستاي خود راه داده اند! و از آنان حق العمل براى سركوب او مي گرفتند. مردم، از هر 

دو گروه نايب و بختياري، شاكي بودند. (ساكما- 240001076)
بختياري ها، در اين دوره درگيري شديدي با نايب پيدا نكردند. حتا مشهور شده بود 
كه نايب «نان داني» بختياري ها شده است: «جسارت نايب حسيـــن، نان دانــي بختياري ها 
شده بود كه هرچند ماهي يك مرتبه بر سر او بروند و حق السكوتي گرفته، مراجعت كنند 

و بگويند، به صحرا متواري شد.» (هدايت، 1363، ص 118)
بختياري ها نايب را دكاني براي خود تصور مي كردند كه همواره مي توانستند از آن 
بهره مند شوند: «وجود نايب حسين، به جهت شجاعان و دليران بختياري، يك ملك مستغلي 
شده؛ اگر چه امالك مستغل سالي يك مرتبه حاصل مي دهد، اين مستغل سالي دو سه دفعه 
حاصل مي دهد. زيرا كه هرچند ماه يك دفعه خود را جلوه مي دهد، بايد دولت مبالغي 
گزاف مواجب و مصارف بدهد، سواران بختياري بروند ولي او را نگيرند،  بگويند فرار كرد، 

مراجعت نمايند و هيچ مؤاخذه در كار نباشد.» (شريف كاشاني، 1362، ج 3، ص 718)
بختياري ها، از نايب به عنوان منبع درآمد استفاده مي كردند و براي آن كه اين منبع سرشار 
را از دست ندهند، با جديت با نايب برخورد نمي كردند و همواره به او اجازه مي دادند، 
بگريزد تا منبع درآمدشان قطع نشود. عبدالرسول مدني - كه خود شاهد حـــوادث بوده 
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- نوشته است: «بالجمله شركت بزرگ خوبي و رابطة تجارت مرغوبي داشتند. حضرات از 
رعايا براي طهران و آن ها از دولت فقير بيچاره براي كاشان، تجارتخانة بزرگ مبسوطي در 
بين داشتند كه معروف شده بود: نايبي ها، درخت جواهر اوليايند.» (مدني، 1378، ص 25)

بعد از آن كه نايبيان در ظاهر دست از شرارت برداشتند و به كار قراسوراني روي 
آوردند، درآمد سرشار بختياري ها قطع گرديد. بختياري ها، نمي توانستند تحمل كنند كه 
دزدان ديروز همكاران امروز آنان باشند و در كار دولتي وارد شوند. لذا «بختياري ها چون 
هميشه از ياغيگري حضرات فايده برده و از اين است، سعي دارند به هر نحو [كه] ممكن 

است آن ها را به حالت اوليه برگردانند.» (نوائي، بقائي، 1379، ص 187)
بختياري ها، انواع تحريكات را به عمل مي آوردند. سواران خود را به نام نايبي به 
دهات مي فرستادند تا به قتل و غارت بپردازند تا شايد بتوانند نايب را به شرارت مجدد 
بكشانند و سرانجام نيز موفق شدند. سردار صولت، فرمان سركوب نايبيان را از حكومت 
گرفت. كشانده شدن پاي بختياري ها به منطقة كاشان و سودجوئي آنان از شرارت هاي 

نايب، از عوامل بسيار مهم و مؤثر در ادامة سركشى نايبيان محسوب مي گردد.

۳-۲-۲. نايب، اهرمى براى فشار به مرشوطه خواهان
مظفرالدين شاه، ده روز بعد از امضاي فرمان مشروطيت، درگذشت و محمدعلي ميرزا، 
با كمك  نداشت و  ميانة خوشي  با مشروطه  ابتدا  از  به دست گرفت. وي،  را  قدرت 
عّمال خود، ياغيان و اشرار مناطق مختلف را برضد آزادي خواهان تحريك مي كرد. يكي 
ارتباط برقرار كرد و از آن به عنوان اهرمي برضد  با آن  از گروه هاي ياغي - كه شاه 
مشروطه خواهان استفاده مي كرد - نايبيان بودند. اولين اقدام طرفداران استبداد، فراري 
دادن ماشاءاهللا خان پسر نايب حسين از زندان عدليه بود. همچنين مساعدت هاي رعاياي 

اقبال الدوله، باعث شد ماشاءاهللا خان فراري به سالمت وارد قم شود.
در دوران استبداد صغير، ماشاءاهللا خان از اقبال الدوله - كه به جهت حكومت اصفهان 
از كاشان عبور مي كرد - استقبال كرد و حكم نيابت حكومت نراق را از او گرفت. نايبيان 
با ويژگي هاي خاصى كه از آن برخوردار بودند و با اعمالي كه انجام مي دادند، نمي توانستند 
با مشروطه و مشروطه خواهان ميانة خوبي داشته باشند. مفاهيمي همچون آزادي و حقوق 
مردم، براي آنان بيگانه بود. لذا به اردوي هواداران محمدعلي شاه پيوستند. (انه، 1368، ص 182)

دستور  به  و  كردند  قرار  بر  شاه  محمدعلي  و  عين الدوله  با  نزديكي  رابطة  آن ها، 
محمدعلي شاه، قورخانة دولتي را در كاشان به يغما بردند (ثريا، 1327ق.، صص 4-3). 
حتا نايب قبل از به توپ بسته شدن مجلس، طي تلگرافي به محمدعلي شاه، اذعان داشت: 
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«اگر اجازه بفرمائيد، حاضرم كه با جمع كثيري بيايم تهران و اساس مجلس را به هم بزنم.» 
(مغيث الدوله، 1363، ص 194)

نايبيان، در هرج و مرج بعد از مشروطه، به افزودن قدرت خود و سركوب مخالفان 
پرداختند. حتا بعد از فتح تهران، هنگامي كه محمدعلي ميرزا دوباره براي به دست گرفتن 
حكومت، خود را به تبريز رسانده بود، نايب و اتباعش خيال داشتند بدانان بپيوندند (نوائي، 
بقائي، 1379، ص 88). اما شرايط منطقه و سركوبى محمدعلى ميرزا مخلوع، آنان را از اين 

حركت بازداشت.
نايب، با امير معزز گروسي رابطة نزديكي داشت و با كمك وي بود كه توانست در سال 

1329ق./1911م.، به شهر بازگردد.
استفادة محمدعلي شاه از نايب به عنوان اهرمي براي فشار آوردن بر مشروطه خواهان، 
باعث ازدياد قدرت نايبيان و از عوامل ادامة طغيان آن ها شمرده مي شود. زيرا در پناه اين 
سياست بود كه آنان قورخانة دولتي را ربودند، قدرت خود را دو چندان كردند و توانستند 

چندين سال در ساية حاميان شاه مخلوع  به طغيان ادامه دهند.

۳. عوامل فراملى
۱-۳. سياست خارجے انگلستان در قبال ايران

سياست انگلستان بعد از جنگ هاي ايران و روس و بخصوص با حملة محمدشاه به هرات، 
بر تضعيف دولت مركزي و ايجاد مراكز متعدد قدرت قرار گرفت و به سياست عدم تمركز 
روآورد. تعيين كردن ابتداي زمان روي آوردن انگلستان به اين سياست، كمي مشكل است. 
اما حوالي سال هاي 1918 تا 1919م. را، مي توان زمان به انتها رسيدن اين سياست در نظر 
گرفت. به طوري كه در 1919م./1337ق. و مشخصاً در دولت وثوق الدوله، انگلستان در 

يك چرخش عمدة سياسي، به حمايت و تقويت دولت مركزي در ايران پرداخت.
در دوره اي كه تأكيد بر مراكز متعدد قدرت بود، اشرار و ياغيان مناطق مختلف، در 
ساية اين سياست به فعاليت مي پرداختند. نايب حسين و پسرش ماشاءاهللا خان - كه در 
ظاهر، دشمن قسم خوردة انگليسي ها بودند - خواسته يا ناخواسته در جهت سياست كلي 

انگلستان قدم برمي داشتند.
كامل ترين گزارش ها را از حوادث طغيان نايبي، از تلگراف هاى مأموران سياسي 

انگلستان به يكديگر، مي توان به دست آورد.
 - قلمداد گرديد  بي طرف  منطقة  كاشان جزو  كه  قرارداد 1907م. -  از عقد  بعد 
انگلستان بظاهر در اين منطقه دخالت نمي كرد و حتا تقاضاي نايب براي تحصن در 
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كنسول گري انگلستان در اصفهان، رد شد (كيانفر، استخري، 1363، ص 268). اما تمامى 
جنگ و گريزها وحركات اين منطقة حساس را زيرنظر داشت.

قبل از شروع جنگ اول جهاني،آلمانى ها شروع به اعزام جاسوس به مناطق مختلف 
ايران كردند تا عشاير و گروه هاي قومي- قبيله اي و اشرار مناطق مختلف را برضد منافع 
انگلستان بشورانند. از جملة گروه هائي كه به همكاري با آلمانى ها پرداختند، نايبيان بودند. 
با گرائيدن نايبيان به آلمانى ها، سياست انگلستان در قبال اين گروه طغيانگر، البته در 
چارچوبة چرخش عمدة سياسي پيشگفته، بخصوص در جريان جنگ جهاني اول و بعد از 

آن، تغيير كرد.
از آن جا كه سند روشني از اين تغيير در اسناد و مدارك مشاهده نمي شود ، بناچار بايستي 
به سراغ روزنامه هاي طرفدار انگلستان و آلمان رفت. در روزنامة رعد در زمان جنگ و بعد 
از آن، همواره اخباري از شرارت ها و كشتارهاي نايب حسين وجود دارد كه بر لزوم اقدام 
حكومت مركزي جهت سركوب اشرار تأكيد مي كند. در حالي كه در روزنامة كاوه (طرفدار 
آلمان)، خبري از اين شرارت ها نيست و تنها از همكاري نايبيان با مليون در جريان سفر 

مهاجرت ياد شده است.
تغيير اوضاع در زمان جنگ جهانى اول و بعد از آن  به گونه اي بود كه نايب نيز بدان پي برده 
بود: «نايب را كم كم در كاشان خوف گرفته است. چه، وي دائماً بيش از پيش محصور مي شد. 

نايب، از دولت ايران استدعاي اجازة سفر كربال نموده است.» (قاسمي، 2537، ص 51)
با روي كار آمدن دولت وثوق الدوله، اين جهت گيري ها سمت و سوئي مشخص يافت. 
وثوق الدوله، به دنبال جمع كردن اسناد بود تا ياغي بودن نايبيان را اعالم كند. وثوق الدوله 
سندي از نايبيان برضد دولت مركزي به دست آورد و آن، قرارداد ماشاءاهللا خان با رجبعلي 
لر بود. وثوق الدوله، قرارداد را به نظر سفارت انگلستان رسانيد. سياست انگلستان نيز اتمام 
تاريخ مصرف نايبيان را  اعالم كرده بود. ماشاءاهللا خان، براي آن كه ثابت كند هنوز كارائي 
دارد و احضار خود را به تهران به تعويق اندازد، در آخرين اقدام، افرادي را در كاشان به 
بلشوئيسم متهم كرد و آن ها را به سفارت انگلستان معرفي كرد (نوائي، بقائي، 1379، ص 

273). اما سودي از اين كار نبرد.
كنسول گري انگلستان در اصفهان و بعد سفارت آن كشور در تهران، به ماشاءاهللا خان 
اطمينان نامه داد تا او را به مركز بكشاند. بعد از آن كه ماشاءاهللا خان به تهران رفت، نه از 
سفارت خبري بود نه از اطمينان نامه سخني رفت! او را به نام وطن و پاسداري از آن، دستگير 

كردند و بر دار كشيدند تا اولين قرباني چرخش سياسي انگلستان باشد.
سرپرسي كاكس، سفير انگلستان، در نامة ضميمة قرارداد 1919- كه سندي از چرخش 
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سياسي انگلستان در جهت تقويت دولت مركزي بود - چنين نوشته است: «اميدوارم كه 
حضرت اشرف در دورة زمامداري با موفقيت خودتان در امور مملكت ايران، يقين كرده اند 
كه دولت اعالحضرت پادشاه انگلستان، هميشه سعي نموده است كه آنچه در قوه دارد، 
كابينة حضرت اشرف را براي اين كه از يك طرف اعادة نظم و امنيت را در داخلة مملكت 
تكميل و از طرف ديگر روابط صميمانه بين دولتين ايران و انگلستان محفوظ باشد، تقويت 

نمايد.» (كحال زاده، 1361، ص 408)
انگليس نوشته شده، چنين  نامة سفير  از اين عبارت كه در  مخالفان وثوق الدوله، 
برداشت كردند كه وقتي انگليسي ها حمايت ضمني خود را از نايب حسين و ماشاءاهللا خان 
برداشتند، نقشة احضار ماشاءاهللا خان كشيده شد. كاركنان كنسول گري و سفارت انگلستان، 
به ماشاءاهللا خان گفته بودند به تهران عزيمت كند و خطري براي او متصور نيست. مطمئنًا 
اگر اطمينان نامة انگلستان نمي بود، ماشاءاهللا خان با آن پروندة پُر از قتل و غارت، با يك 

تلگراف احضار وثوق الدوله، راهي تهران نمي شد. (كحال زاده، 1361، ص 408)
منابع ديگر نيز به همراهي و حمايت كردن انگليسي ها از نايبيان اشاره دارند (اعظام 
قدسي، 1349، ص 391). فن ميگوش، بعد از نگارش داستان اعدام ماشاءاهللا خان نوشت: 
«اگر او [ماشاءاهللا خان] با انگليسي ها بهتر كنار آمده بود، حتماً در سمت حاكم كل كاشان 

باقي مانده بود.» ( 1377، ص 310)
دولت روسيه نيز، فّعال مايشا بودن انگلستان را در اين منطقه پذيرفته بود؛ زيرا سفير 
روسيه، در جواب شكايت نايب از دست برخي از عّمال دولت مركزي، اعالم كرد: اين 
موضوعات - چون امر داخلي است - به ما مربوط نمي باشد. گزارشي از غارت اموال اتباع 
روس به دست نايب در كاشان، در منابع ديده نشده است؛ در حالي كه روس ها صاحب 

امالك وسيعي در كاشان بودند. (ساكما: 240003770)
توازن به وجود آمده ميان دو دولت، در كوچك ترين مسائل نيز رعايت مي شد. اين، 

نكته اي است كه در حوادث و وقايع بايد دنبال شود.

۱-۱-۳. تلگرافخـانۀ انگليس و نايبيان 
يكي از مكان هائي كه در سراسر طغيان، نايبيان در جهت اهداف انگلستان حركت كرد، 

تلگرافخانة كاشان بود.
در 15 اوت 1901م./ 29 ربيع الثاني 1319ق.، بين ايران و انگلستان قرارداد احداث 
خط تلگراف كاشان تا بلوچستان منعقد گرديد. اين خط، به طول 1136 كيلومتر و داراي 
3 سيم انتقال بود (ليتن، 1367، ص 23). خط انتقال تهران- بوشهر نيز از كاشان منشعب 
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مي شد و تلگرافخانة كاشان، مركز انشعاب اين خطوط (گلدو، نيوكومن، 1367، ص 67) و 
يكي از هشت ادارة مهم تلگرافخانة انگليس محسوب مي گرديد. محل تلگرافخانة كاشان، 
عمارت دولتخانه بود. در طبقة اول عمارت، تأسيسات تلگراف را جا داده بودند و طبقة 
دوم، مهمانسراي مهمانان خارجي بود كه از كاشان عبور مي كردند (نراقي، 1343، ص 25). 
كلود انه، از جملة مسافران خارجي بود كه در تلگرافخانه اقامت كرده است. (انه، 1370، 

صص 209- 210)
بعدها ادارة تلگراف خانة دولت ايران نيز، در همين محل برپا شد و روزي دوساعت 
تجهيزات تلگرافخانة انگليس دراختيار تلگراف چيان ايراني بود تا تلگراف هاى ادارات كاشان 
را به مركز مخابره كنند. اغلب مكاتبات ادارات شهرستان ها با مركز، از طريق تلگراف 
صورت مي گرفته است و تلگرافچي ها اگر اخباري مغاير با منافع انگلستان مى رسيد، «سواد 

يا مضمون آن را قطعاً به نظر سفارت [مي]رساند[ند].» (مستوفي، 1371، ج 3، ص 80)
انگلستان از طريق اين اداره در كاشان، حوادث و عملكرد نايب را زيرنظر داشت. 
لذا اگر مردم مي خواستند از دست نايب به مركز شكايت كنند، سيم تلگراف بدانان سپرده 
نمي شد و بارها درگيري بين مأموران تلگرافخانة و مردم در اين مورد به وجود مي آمد. 

(كتاب آبي، 1362، ج 1، صص 157- 158)
نايب حسين نيز، در مواقع لزوم هداياي مناسبي براي تلگرافچي ها مي فرستاد و آنان، 
اخبار مركز را حتا قبل از اطالع دادن به ادارات محلي، به نايب مي رساندند (نوائي، بقائي، 
1379، ص 186). تلگرافخانه هاي مسير راه تهران تا كاشان نيز، بارها به كمك نايب آمدند 
و در مواقع لشكركشي، تعداد سواران را به نايب گزارش مي دادند (نوائى، بقائى، 1379، 
ص 128). ساختمان تلگرافخانه كه در خارج حصار شهر واقع بود - مأمن خوبي براي 

نايبيان محسوب مي شد كه خود يا خانواده شان مي توانستند بدان جا پناهنده شوند.
از طريق همين تلگرافخانه بود كه تلگرافچي ارمني، خبر حركت واسموس را از 

كاشان به قم مخابره كرد و او در قم دستگير گرديد.
نايب حسين در شوال 1328ق./ اكتبر 1910م.، تلگرافخانة انگليس را تهديد به تخريب كرد؛ 
زيرا تلگرافچى ها خبر غارت اموال كمپاني لينچ را به مركز مخابره كرده بودند؛ اما اين كار 

فقط در حد تهديد باقي ماند.

۲-۳. جنگ جهانے اول
از عواملي كه به ادامة طغيان نايبيان كمك فراوان كرد، بروز جنگ جهاني اول و كشانده 
شدن ايران به جنگ بود. نايبيان در هنگام شروع جنگ، در قلعة كهرشاهي در محاصرة 
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سردار صولت بودند. شدت محاصره هر روز بيش تر مي گرديد؛ تا اين كه نامة دعوت 
مهاجرين به كمك نايب آمد. نايبيان، به كميتة دفاع ملي پيوستند و از محاصرة سردار صولت 

خالصي يافتند.
در طول دورة مهاجرت و بعد از آن، نايبيــــان خدماتي براي مهاجرين انجام دادند 
و در قبال آن، اجازه يافتند به كاشان بازگردند و از مجازات اعمال گذشته شان نيز رهائي 
يابند. جنگ جهاني اول، باعث افزايش قدرت نايب گرديد. نايبـــيان به كمك سالح هاى 
ساخت آلمان و ليره هاي مأمـــوران آلماني، به قدرتي محلــي تبديل شدند كه براي 
سركوب آنان، بايستي هزينه بيش تري پرداخت مي شد.لذا جنگ جهاني اول را، مي توان از 

عوامل ادامة طغيان نايب حسين كاشي و پسرش ماشاءاهللا خان به حساب آورد.

۳-۳. بيڪارى
بيكاري، ظاهراً از عواملي است كه بايد جزو عوامل محلي مطرح گردد. اما بررسي ريشه هاي اين 

مسئله، ما را بر آن مي دارد كه آن را جزو عوامل فراملي مطرح سازيم.
در دورة قاجار و خصوصاً بعد از جنگ هاي ايران و روس و تعيين پنج درصد عوارض 
براي كاالهاي خارجي به موجب عهدنامة تركمانچاي و سپرده شدن ادارة گمرك به دست 
بلژيكي ها، باعث شد كاالهاي خارجي و بخصوص پارچه، به مقدار زياد وارد كشور شود. ورود 
پارچه هاي خارجي، زمينه ساز ورشكستگي صنايع كاشان گرديد. تعداد دستگاه هاي بافندگي، از 
8000  به 800  دستگاه كاهش يافت، يعني نه دهم كارگاه ها تعطيل شد. عده اي از افراد بيكار 
يا نيمه بيكار، به صنعت بافندگي فرش با كيفيت پائين روي آوردند. اما عده اي - كه جمعيتشان 
به مراتب بيش تر بود - شغلي نيافتند. زيرا فرشبافي نيز، سرماية اوليه نياز داشت كه بسياري فاقد 

آن بودند. 
بيكاري كارگاه ها، بر توليد محصوالت كشاورزي نيز اثر گذاشت و توليد فرآورده هاى 
كشاورزي صنعتي با ركود مواجه گرديد. كارگران َشعربافي، در اوج رونق اين صنعت روزي 
دو قران درآمد داشتند و غذاي روزمرة آنان، نان و لبنيات بود كه فراهم آوردن اين حداقل قوت 

روزانه نيز، كاري دشوار مي نمود.
اوج بيكاري را، در كشاكش هاي بعد از مشروطه مى توان مشاهده كرد كه امنيت نيز از ميان 
رفته بود. كارگران بيكار و كشاورزان نيمه بيكار، كار و توليد را رها كردند و براي تأمين مخارج 
خود، در نقش تفنگچي به استخدام نايب درآمدند. زيرا نايب و پسرش ماشاءاهللا خان را، به 
خاطر اعانه هائي كه هر روز به مردم مي دادند، مي شناختند. آنان با گرائيدن به نايبيان، از يك طرف 
به تأمين هزينه هاى خود و خانواده شان پرداختند، اما از طرف ديگر، طغيان نايب را جنبة ملي 
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دادند و آن را از شرارت در محدودة كاشان، به طغيان در تمام كوير مركزي ايران تبديل كردند.
اگر دولت مركزي تمهيداتي براي جلوگيري از ورود پارچه هاي خارجي و حمايت از 
توليدكنندگان داخلي مى انديشيد، اين افراد، به كار و صنعت خود سرگرم مي شدند و حتا در 

سركوب نايب نيز مي كوشيدند.
شايد بيكاران پيوسته به طغيان، بدين شكل مي خواستند اعتراض خود را به حكومت 
كاشان نشان دهند. لذا مي توان بيكاري عمومي را، از عوامل مهم در بروز و ادامة طغيان نايبيان 

به شمار آورد.

نتيجه 
اثر  ايران در آن دوره در بروز طغيان ها  انگلستان در  1-سياست عدم تمركز دولت 

غيرمستقيم و مؤثر گذارده است.
2-نايب حسين كاشي، محصول زمانة خود بود. كلية عوامل و شرايط محلي، ملي و 

فراملي، دست به دست هم داد تا طغياني بدين گستردگى شكل بگيرد.
3-بروز مشروطيت در كشور و فروريختن مشروعيت شاه، باعث به چالش كشيده شدن 
انديشة ظل اللهي در اذهان مردم گرديد و به دنبال آن، هر فرد و گروهي خود را محق در 

رسيدن به حكومت مي دانست و همين امر، ناخواسته، بر آشفتگي اوضاع مي افزود. 
4-اقتصاد در حال گذار ايران از مرحلة خودكفائي به وابستگي، واكنش هاي گروه هاي 
بهره مند از اقتصاد مستقل را برمي انگيخت و چه بسا اين گروه ها در واكنش به اوضاع نابسامان، 

به تأمين مالي آشوب ها به طور اعم و نايب حسين به طور اخص مي پرداختند. 
5-كارگران صنايع نساجي و كشاورزان، از بابت تغيير اقتصاد ايران بيش از بقيه آسيب ديدند 

و پيوستن به طغيان نايب، شايد واكنش اعتراض گونة آنان به وضعيت موجود بوده است.
6-چرخش عمدة سياسي انگلستان در مورد ايران در دهة دوم قرن بيستم - كه نمود آن 

را مي توان در قرارداد 1919م. ديد - در سركوب نايبيان اثر مستقيم داشته است.
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