
اعطای امتیازات به خارجیان و ایرانیان، از ویژگی های اقتصادی دورۀ 

نارصالدین شاه می باشد . او، پس از شکست در اعطای امتیازات به 

خارجیان و مسدود شدن راه های کسب درآمد برای خزانه اش، اقدام 

به فروش خالصجات به طبقات ممتاز و ارشافی جامعه كرد. شاید طبق 

تأکیدات شاه، هدف از اعطای خالصجات، بهكرد وضع کشاورزی و 

ترقی کشور بوده است؛ اما دست اندرکاران محلی اقتصاد ایران، باعث 

شدند تا رشایط به نفع آنان رقم بخورد. اصفهان، پایتخت صفویان 

از لحاظ زمین های خالصه، منبعی رسشار برای اصالحات کشاورزی 

به ش³ر می آمد و درآمد آن، نقش بسزائی در نظام دیوانی اصفهان 

داشت. به همین دلیل این خالصجات برای دولت ، متولیان امور 

دیوانی و متقاضیان خرید، درآمد هنگفتی داشت که باعث شد بر رس 

واگذاری خالصجات، میان رجال دیوانی و محلی مدت ها نزاع روی 

دهد و در نتیجه، مالکیت در اصفهان دچار آشفتگی شود . 
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فرمانگذاری خالصجات در اصفهان 
در دورۂ نارصالدین شاه 

( تبدیل زمین های دولتی به زمین های اربابی، 

به طور مرشوط)

مقدمه
ناصرالدين شاه پس از شكست در اعطاى امتيازات به خارجيان ، برنامه هاى اصالحات اقتصادى 
را به روش سنتى در پيش گرفت. با وجود اهميت موضوع، منابع كم تر به آن پرداخته اند؛ تنها 
دركتاب تاريخ اصفهان نوشتة جابرى انصارى -كه يكى از منابع مهم تاريخ محلى اصفهان 
مى باشد- راجع به واگذارى خالصجات و پيامدهاى آن، توضيحاتى داده شده است . اهميت 
موضوع و بازتاب آن در سطح محلى، باعث شد تا  در اين مقاله به بررسى خالصجات در 
نظام ديوانى اصفهان ، سياست ناصرالدين شاه براى واگذارى خالصجات ، موافقان و مخالفان 
اين اصالحات و در نهايت تأثيرات آن بر اصفهان، پرداخته شود. همچنين در سازمان اسناد و 
كتابخانة ملى ايران، فرمان هاى مختلفى راجع به واگذارى خالصجات نگهدارى مى شود كه 
يكى از اولين فرمان هاى ناصرالدين شاه به لحاظ ارتباط نزديك با گفته هاى جابرى انصارى، 

مورد بررسى قرار گرفته است.

خالصجات 
اصفهان و نواحى پيرامون آن، همواره در كنار تجارت و صنعت از كشاورزى خوبى برخوردار 
بوده و به دليل داشتن زمين هاى وسيع، آب فراوان، نيروى انسانى كافى و هواى مساعد، يكى 
از منابع مهم كشاورزى كشور بوده است. از ديرباز زميندارى در اصفهان به سه شكل وقفى، 
اربابى و خالصه، اداره مى شد و زمين هاى وقفى، عمدتاً در اختيار روحانيان و متوليان وقف 
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قرارداشت، زمين هاى اربابى، جزو مالكيت مالكان بزرگ و خرده مالكان، و زمين هاى خالصه 
همواره قسمتى از دارائى دولت بود. 

در دورة شاه عباس و انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت صفوى، به آن اعتبارى خاص 
بخشيد و از آن پس دولت صفويان، براى انجام امور ديوانى خود، باغ ها و سراهاى دولتى 
بسيارى بر پا كرد. پادشاهان صفوى، بعضى از امالك تيول را به طبقة علما و روحانيان 
واگذار مى كردند. در دورة نادرشاه تمامى اين امالك به داليل گوناگون به نفع دولت ضبط 
شد و اساس امالك خالصة حكومت هاى زند و قاجار قرارگرفت. مجموع امالكى كه از 
دورة آقامحمدخان تا ناصرالدين شاه از طريق ضبط ، پيشكشى و هديه به شاه فراهم شده 

بود، جزو زمين هاى ديوانى قرارگرفتند. (تاريخچة مالية ايران،ص 30) 
بعد از سقوط صفويان و انتقال پايتخت از اصفهان، دوران سخت و جنگ هاى ويرانگر 
داخلى بر سر تصاحب تاج و تخت ، ستيزهاى خانگى در شهر و نواحى اطراف آن، توان و 
رمق را از اين شهر گرفت و دفتر زندگانى اش سخت به هم پيچيد (االصفهانى،1368،ص 37)؛  
به حدى كه از دو ركن مهم اقتصادى اصفهان (تجارت و كشاورزى) چيزى باقى نماند. كاهش 
سرمايه گذارى ،امنيت، جمعيت و تعداد كارگران، هر دو بخش را به نابودى كشاند و مردم 

ناگزير به صنعت روى آوردند كه در آن هم  پيشرفت چندانى حاصل نشد. 
بعد از صفويان، برقرارى نظام هاى سخت ماليات گيرى نادرى و ناامنى ها، اوضاع را 
آن چنان آشفته ساخت كه زمين هاى كشاورزى به حدى مضمحل گرديد كه تفكيك زمين هاى 
وقفى از زمين هاى اربابى و خالصه، امكان پذير نبود. با روى كار آمدن دولت قاجار، تالشى 
براى اصالح و بهكرد اين وضع صورت نگرفت و به روال گذشته ادامه يافت. «حوادث 
پى درپى صدساله، دفاتر خالصه و اربابى و وقفى اصفهان را مخلوط و مغلوط و با يكديگر 
مختلط و نامرتبط نشان داده؛ دردولت قاجاريه هم از محاسبين طهرانى كسى پيشكار و زمامدار 

ماليه نبوده تا رقبة خالصه و اربابى را با واقع مطابق كند.» (جابرى انصارى،1378،ص 35)
زياده خواهى هاى حكام و محاسبان مالياتى از مردم اصفهان، مزيد بر علت شد؛ به حدى 
كه تقريباً بيش تر طبقات مردم امنيت مالى و جانى نداشتند. اين شرايط براى مالكان -كه 
جزو اركان مهم اقتصادى،اجتماعى اصفهان محسوب مى شدند و از ديرباز اعتبار خاصى 
داشتند- سخت تر گرديد ، اعتبارشان را از دست دادند و موقعيتشان به سختى دستخوش تزلزل 
! مى گفتند : در اين خانواده  شد. «تجار، احتياط مى نمودند كه به پسر مالكين دختر بدهند 
اعتبار نيست و سرى را كه شمشير بشناسد، بهتر است تا مأمورين ضباط و وزير»(جابرى 

انصارى،1378،ص 36)
در دورة ناصرالدين شاه وضع كمى بهبوديافت و كشاورزى رونق گرفت. زمين هاى خالصه 
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-كه عايداتشان منبع درآمد خوبى براى ديوان بود- با وضع ماليات هاى سنگين و بى توجهى به 
عمران خالصجات، رو به ويرانى نهاد. ديوان، به اجاره داران زمين هاى دولتى، هزينه هاى تعمير يا 
ساخت و سازهاى الزم و وجوه صرف كرده در تجديد بنا را نمى پرداخت. اجاره داران هم نه 
تنها در آبادى و رونق آن تالشى نمى كردند، بلكه مى كوشيدند ضمن تظاهر به فقر، خالصجات 
را بيش از پيش مخروبه جلوه دهند تا ماليات كم ترى به ديوان بپردازند؛ تا آن جا كه معروف 
است ناصرالدين شاه، در سفرهاى خود از دور هر قريه اى را ويران مى ديد، مى گفت اين خالصة 
ديوان است و هر قلعه و مكانى كه آبادى داشت، مى گفت ملك كدام ارباب است؟ (جابرى 

انصارى،1378،ص 38)
در اين زمان ناصرالدين شاه با مشكالت اقتصادى مختلفى مانند قحطى و كمبود نان، 
كاهش نقدينگى خزانه، سودجوئى و منفعت طلبى رجال دربارى -كه پنجه هاى خود را 
هر چه بيش تر در دولت و جامعه فرو مى بردند- روبه رو بود (فوران،1377،ص249). شاه 
پس از شكست در اعطاى امتيازات به خارجيان، سياست هاى اصالحى خود را به سوى 
اصالحات سنتى تغيير جهت داد. زمين هاى وسيع خالصه، گزينة مناسبى بود و ممكن بود 
در بهبود اوضاع مالى بخصوص خزانة وى تأثيرگذار باشد؛ اما شاه محافظه كارانه برخورد 
مى كرد. تصور مى شود به دليل اهميتى كه مالكيت زمين در كسب اعتبار سياسى و اجتماعى 
در جامعة سنتى ايران داشت، شاه عالقه مند بود اين اعتبار را حفظ نمايد و از دست دادن 
امالك خالصه و كاهش اعتبارش در داخل و خارج از كشور، وى را نگران مى ساخت. 
ترديد شاه در انجام اصالحات اقتصادى حتا در سطح داخلى، عده اى از رجال اصالح طلب 
را بر آن داشت تا با فراهم ساختن مسافرت هاى شاه به فرنگ، وى را با اهميت ايجاد 
تحوالت اقتصادى و تغييرات اجتماعى آشناكنند.آن ها،پيشرفت اقتصادى روسيه را، با توسعة 
كشاورزى از طريق واگذارى زمين هاى دولتى به كشاورزان الگو قرار دادند و باألخره دستور 

اصالحات را از شاه گرفتند .
«مدت هاست ما را اين انديشه به خاطر است و از بدنامى بى اعتبارى نزد دول بيم داشتم. 
حال كه آن ها بيش تر و پيش تر اين روش را پيشه گرفته اند، حتماً فرمان واگذارى به ماليات 

جزو جمعى بدهيد.» (جابرى انصارى،1378،ص 38)

 فرمانگذاری خالصجات 
ناصرالدين شاه، اصالحات كشاورزى را در دو مرحله آغازكرد. در ابتدا، درسال 1291ق.، 

خالصجات را به شاهزادگانى مانند ظل السلطان اعطا كرد كه حكمران مستقل اصفهان بود. 
ظل السلطان حاكم اصفهان ، ضابطان و مأموران مالياتى را به روستاهاى خالصه مى فرستاد 
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تا ميزان ماليات پرداختى به دولت را بر آورد و اخذ نمايند.(جابرى انصارى،1378،ص36) 
به يمن برخوردارى از عايدات زمين هاى خالصه، وضع مالى ديوان حكومت محلى اصفهان 
رونق گرفت و زمينة گسترش فعاليت هاى رجل اصفهانى مانند مشير انصارى در زمينه هاى 
سياسى ، اقتصادى و حتا نظامى فراهم گرديد . ميرزاحبيب اهللا خان معروف به مشير انصارى، 
توانست در مدت كوتاهى بيش از نيمى از ايران را ضميمة حكومت ظل السلطان در اصفهان 

نمايد و تا آن جا پيش رفت كه انديشة سلطنت را در ذهن ظل السلطان پرورش داد. 
« و الحق ظل السلطان به كفايت مشير در ابتداى فرمانگذارى كه بر ادارات افزوده و 
انديشة سلطنتى به دماغش نقش مى بست و بيست فوج پياده و سوار و قراسوران و تفنگدار 
مرتب و قورخانه و توپخانة منظم در حكم داشت، به تعمير شهر و متعلقات ديوانى خاطر 
مى گماشت، سربازخانه و فتحيه و توپخانه ساخت و ميدان نقش جهان و چهارحوض، حتا 
دكاكين مردم را -كه بالمره از ميان رفته بود- گفت آباد كردند و فرمان انتقالى بعضى بازارهاى 
اطراف ميدان را -كه جزو رقبه بود- گرفته و كسبه را آورده، از هر دكانى ثلث به آن ها مجانًا 

واگذارده تا پابست نشست باشند.» (جابرى انصارى،1378،ص 36)
در مرحلة بعدى، شاه فرمان خالصجات را به نام آحاد، افراد و طبقات زده است. روشى 
كه وى در انتقال امالك به افراد در پيش گرفت، تقريباً در هيچ كشورى سابقه نداشت. او، 
بر خالف روش معمول در بسيارى از كشورها -كه خالصجات را طبق شرايط خاص و با 
توجه به مصالح عمومى به افراد و مؤسسات واگذار مى كردند- زمين هاى خالصه را با شرط 

پرداخت مبلغى نقد و يا مقدارى جنس به دولت، به افراد انتقال مى داد. 
و در صورت  داشتند  تقدم  آن ها حق  بود،  اشخاص  تيول  در  غالباً  خالصجات چون 
نپذيرفتن، امتياز خريد به ديگرى واگذار مى شد. ميزان پرداخت نقدى و جنسى ملك را بر 
اساس عايدات سه سال گذشته تخمين مى زدند و پس از صدور فرمان، ثبت دفترى مى شد 
و به نام خريدار انتقال مى يافت. خريدار در موقع صدور فرمان، عالوه بر رسم دفترى، مبلغى 
معادل عايدات نقدى ملك، پول طال به شاه تقديم مى كرد. در اين نوع فروش مقيد و مشروط، 
خريدار مالك شناخته مى شد و ملك خريدارى شده انتقال پذير به غير بود، مشروط بر اين كه 
به تبعة خارجه منتقل نشود و خريدار هرساله مقدار نقدى و جنسى را مرتباً مى پرداخت. 

(تاريخچة مالية ايران،ص 39) 
به نظر مى رسد، در اصفهان قدرت گرفتن حكومت هاى محلى و مدعيان خاموش 
سلطنت در كاخ هاى سلطنتى صفوى -كه به ديوان و نيروى نظامى مجهز شده بودند- زنگ 
خطرى براى شاه به شمار مى آمد و شاه را بر آن داشت تا قسمتى از زمين هاى خالصه را به 
تعدادى از روحانيان كه از طبقات متمول و قدرتمند شهر  بودند صادرنمايد. به نظر مى رسد، 
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شاه مى كوشيد تا تعادل ميان آن ها را بر هم بزند و از قدرت حكومت محلى اصفهان بكاهد. 
از طرفى، با فراگيرشدن انتقال خالصجات و رسيدن وصف سودآورى خريد زمين هاى 
خالصه به اصفهان، روحانيان، اعيان و متموالن از هر طبقه اى به تكاپو افتادند تا خالصه اى 
را مستقيماً از شاه خريدارى كنند؛ اما مشير انصارى با اين كار مخالفت مى كرد. يكى از اين 
فرمان ها كه مربوط به سال 1306ق. مبنى بر واگذارى چند قريه به ميرزامهدى و مرتبط با 
گفته هاى جابرى انصارى است، در سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران نگهدارى مى شود 
(شهرستانى،1381،ص 144). در اين جا، به بررسى فرمان و پيامدهاى آن در اصفهان، در اين 

دوره از سلطنت ناصرالدين شاه مى پردازيم . 

بررسی فرمان واگذاری چند پارچه از خالصجات اصفهان 
1. محتواى مهر ناصرالدين شاه در باالى فرمان، حاكى از اين است كه او، حكومت بر 
سرزمين ايران را نه تنها بنا بر خواست و ارادة خداوند به دست آورده، بلكه مقام شاهى، 
حاصل قابليت هاى فردى، ارثية پدرى و حق قانونى و خاندانى وى مى باشد و بقية افراد 
وامدار بخشش هاى او بوده و مى بايست سر بر طاعتش فرود مى آوردند." الملك هللا التعالى، 
السلطان بن السلطان، ناصرالدين شاه قاجار." تفاوت محتواى اين مهر با مهر ديگرى از 
ناصرالدين شاه -كه در آن مواجب يا مناصب را به اشخاص اعطا مى كرد- مؤيد اين ديدگاه 
وى است."الملك هللا تعالى، تا كه دست ناصرالدين خاتم شاهى گرفت'  صيت داد و 

معدلت از ماه تا ماهى گرفت" 
2. در آغـاز فرمـان، شـاه توجـه ويـژة خود را نسبت به فرزنــدش نشـان داده و براى 
عنوانى همسان مظفرالدين ميرزاى وليعهد1 به كار برده " مصباح مشكوه، روح مفتاح2،  ظل السلطان،
ابواب فتوح،" اما در عبارات بعدى به توصيف جايگاه شخصى، سياسى و نظامى ظل السلطان به 

عنوان حكمران و صاحب اختيار منطقة اصفهان پرداخته است. 
"فروزنده اختر برج شهريارى ، درخشنده گوهر درج3 تاجدارى، خجسته فرزند سعادتمند 
كامكار، قره العين غراسور4 نامدار، مسعود ميرزاى ظل السلطان، حكمران اصفهان، صاحب 

اختيارآن سامان به مالهى5 و الطاف مخصوص شاهى معزز به مواهب بوده." 
3. سپس ناصرالدين شاه مستقيم به اصل موضوع پرداخته و اصالحات را ناشى از 
خواست و ارادة خود دانسته و آن را حول محورهاى آبادى، ترقى، ترويج زراعت و فالحت 
بيان داشته است. به نظر مى رسد، شاه به تأثير مستقيم عمران، افزايش جمعيت و ثروت در 
افزايش اعتبار سلطنتش مى انديشيده و براى داشتن كشورى قدرتمند مانند اروپا، او هم نياز 
به ملتى ثروتمند و خزانه اى انبوه داشت. كسب ثروت، يكى از مهم ترين دغدغه هاى شاه 

۱.  مصباح مشکوة روح و مفتاح ابواب 

فتوح، فرزند اسعد کامکار، ولیعهد دولت 

ابدقرار(شهرستانى،۱۳۸۱،ص ۱۱۲) 

۲. کلید و هرچه بدان چیزی گشایند. 

۳. صندوقچه و طبله که زیور و جواهر 

در آن نهند. 

  

 ۴. سواره نظام

 ۵.  آالت بازی 
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بوده كه صريحاً به آن اشاره كرده است. محور بعدى كه مطرح مى شود، ترقى است كه به 
دنبال آبادى مى آيد تا توسعه، بهبود شرايط اقتصادى، رفاه و آسايش جامعه را به همراه آورد. 
نگاه ناصرالدين شاه به مردم، همان نگاه قديمى ملت و مملكت بوده، هر چند عبارت ملت را 
پيش تر از مملكت به كار برده تا مردم را بيش از حدود و ثغور كشور به حساب آورده باشد. 
«بداند كه چون مدتى است ارادة علية همايونى، محض آبادى و ترقى وترويج زراعت 

و فالحت كه ركن ركين ثروت ملت و مملكت است... .»
4. ناصرالدين شاه، با توجه به گستردگى و تنوع اقوام مختلف در ايران، بعد از به 
كاربردن عبارت كلى ملت، به يك يك افراد و طبقات -كه درخدمت دولت يا در سلك 
رعايا قرار داشتند- اشاره كرده؛ سپس وى به صورت خاص تر از طبقات مختلف اجتماعى 
مانند طبقة علماى اعالم، رعاياى تجار، زارع و غيره نام برده كه توان خريد زمين هاى خالصه 
را داشته اند. با توجه به اين كه خريدار خالصه از طبقة علما بوده، در تنظيم متن فرمان، علماى 
اعالم جزو طبقة برتر محسوب شده و مقدم بر طبقات ديگر قرار گرفته اند و امضاى شاه، 
بر اين نظام طبقاتى صحه نهاده است. بعد از علما، چاكران دولت شامل اميران كشورى 
ولشكرى قرار گرفته اند. تجار و كشاورزان جزو رعايا محسوب شده اند و به نظر مى رسد 
در آن زمان اين دو، پايگاه ثابت رسمى نداشته اند. به ديگر اقشار اجتماعى، به طور مبهم با 
عبارت «و غيره» اشاره شده است؛ زيرا به ندرت تمكن مالى براى خريد زمين هاى خالصه 

داشته اند.  
5.  ناصرالدين شاه اگر چه در مقابل وجوهى، زمين هاى خالصه را به فروش مى رساند، 
اما با به كار بردن عبارت «فروخته و مرحمت و واگذار شده»، خريداران را مكلف مى كرد 
تا هرساله مبالغى به دولت بپردازند؛ هر چند  اين عبارت افزون بر تأكيد بر معاملة شرعى و 

قانونى، نشانة لطف شاه نسبت به مخدومان خود و انتقال قطعى به خريدار هم بوده است. 
«به فروش خالصجات ديوانى به آحاد1 و افراد طبقات نوكر و رعاياى اين دولت جاويدانى 
عالقه گرفته و دركل ممالك محروسه، اين ارادة مطاعة ملوكانه مجرا و امالك خالصة زياد 
به موجب صدور فرامين همايون به علماى اعالم و چاكران دولت ابد ارتسام2 و رعاياى تجار 
و زارع و غيره فروخته و مرحمت و واگذار شده كه از روى غايه الحصولى اطمينان و اعتماد، 

در آبادى آن جاها -كه ملك طلق3 آن ها گرديده است- مجاهده و سعى و كوشش نمايند.»
6. با توجه به اين كه اين فرمان نوعى خريد و فروش است مانند مصالحه نامه ها  موقعيت 
جغرافيائى، حدود ملك و خريداران به صراحت مشخص شده و شاه تأكيد داشت كه سريعًا 
كار انتقال زمين ها به آن ها صورت گيرد و كسى حق فسخ قرارداد را نداشته تا آن ها بتوانند 
طبق وعده هاى خود، زمين هاى مذكور را آباد نمايند. «كه از جمله چند پارچه از خالصجات 

۱. یک یک افراد  
۲. فرمان بردن   
۳. حالل، بی آمیغ، خالص، روا.   
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اصفهان از قبيل قرية پنجكرد و اراضى شط1 كافاشان2 و قرية هفتان3 و قمشچه4 و غيره 
است كه به موجب صدور فرمان محكم مطاع مبارك همايونى به عاليجناب ميرزامهدى5 و 
سايرين فروخته و واگذار فرموده ايم كه بايد سريعاً به آن ها واگذار شود و اسباب مهين اين 
همه قوانين و امالك مبيعه و ايفاد باشد، اشتهار6 فسخ فرامين نشود. لهذا به صدور اين فرمان 
واجب االذعان7 اكيداً و صريحاً  امر و مقرر مى فرمائيم، اماكن مزبوره را به موجب صدور 

فرامين مطاعه،  به صاحبان آن ها واگذار نمايد كه در نهايت اطمينان مشغول آبادى شوند.»
7. به نظر مى رسد، ظل السلطان از واگذارى اين زمين ها بى اطالع بوده و از اين كه سطح 
وسيعى از اراضى ديوانى بدون مشورت با او، فرمان واگذاريشان صادر شده، ناراضى بود. 
ناصرالدين شاه براى دلجوئى از وى، در انتهاى فرمان مذكور، از آن پس اجازة واگذارى 

خالصجات اصفهان را به شاهزاده ظل السلطان واگذار كرده است.
«و من بعد خالصجات اصفهان، بدون امضاى آن گرامى فرزند اعز كامكار، فروخته 

نخواهدشد. حسب المقرر معمول دارند و در عهده شناسند. شهر جمادى االولى  1306»
8. در آن زمان ممكن بوده چندين فرمان براى يك مكان صادر شود. لذا براى جلوگيرى 
از صدور فرمان هاى مشابه، در حاشيه نوشته است: «اين فرامين قبل از آن صادر شده به جائى 

كه قرار شد ديگر صادر نشود.»

پیامدهای واگذاری خالصجات 
در اصفهان ميرزا حبيب اهللا خان انصارى،8 وزير ظل السلطان و رئيس ادارة ديوان، امور ديوانى 
را كليد واليات و تصاحب حكومت (جناب،1385،ص503) و زمين هاى خالصه را، اعتبار 
دولت مى دانست. او را مى توان يكى از مخالفان واگذارى خالصجات در اصفهان دانست كه 

تالش مى كرد مانع از خارج شدن زمين هاى خالصه از مالكيت ديوان شود. 
نبود جز  يارا  را  احدى  داشت،  انصارى وزارت  تا مشيرالملك  اصفهان  در  «بارى 
ظل السلطان كه ملك خالصه را فرمان صادر كند ، خصوص به طبقات علما كه اصًال يك 
وجب ملك نمى گذارد ... و صراحتاً مى گفت: ناصرالدين شاه چه حقى دارد امالك دولتى را 

بفروشد؟ اين امالك، اعتبار دولت است .» (جابرى انصارى،1378،ص38)
با وجود قدرت و نفوذى كه مشير انصارى داشت(جناب،1385،ص504)، نتوانست 
در مقابل فشار اعيان اصفهان براى خريد خالصجات زياد مقاومت كند. ميرزامهدى، يكى از 
روحانيان متمول، توانست فرمانى از ناصرالدين شاه خريدارى كند كه در آن، نواحى وسيعى 
از شمال و شرق تا جنوب را در بر مى گرفت. وسعت زمين ها به قدرى زياد بود كه جابرى 
انصارى، با بهت و حيرت از آن ياد كرده! با وجودى كه ناصرالدين شاه در سراسر فرمان، 

۱.  کرانۀ رود و جوی

۲.  دهی از دهستان های زازرجان 

شهرستان فالورجان. ( مهریار ،۱۳۸۲ 

،ص ۵۷۸) 

 

۳.  از قرای اصفهان در 

جی.(مهریار،۱۳۸۲،ص۸۸۵)

۴.  از قرای برخوار واقع در ش³ل 

اصفهان.(مهریار،۱۳۸۲،ص۶۳۹) 

  

۵. از اوالد مالهاشم معروف به هاروت.  

۶. آشکارا کردن و آشکارا شدن

۷. اقرار، اعرتاف ، اقرار کردن

 

 ۸. که با هفت واسطه به میرزا نورالدین 

صاحب مدرسۀ نوریه و با ده واسطه 

به میرزاسلی³ن وزیر شاه عباس بزرگ 

می رسید. قدمت و Ýول این خاندان 

دیوانی، به اعضای خانواده در شهر 

اصفهان اعتباری سياسی ، اقتصادی 

و اجت³عی بخشیده بود . عالوه 

بر اعتبار خانوادگی و آشنائی کامل 

میرزاحبیب الله،در  داشß ارتباط نزدیک 

با دربار قاجار -که روزگاری پدر بزرگش 

در دورۀ فتحعلی شاه، صدراعظمی ایران 

را بر عهده داشت- وی را به یکی از افراد 

متنفذ در این زمینه تبدیل کرده بود.
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ديوان اصفهان را به رياست ميرزاحبيب اهللا خان مورد خطاب قرار داده تا مفاد فرمان اجرا 
شود، اما مشير انصارى از واگذارى زمين هاى مندرج در فرمان به ميرزامهدى خوددارى كرد. 
ميرزامهدى وقتى نتوانست در اصفهان كارى از پيش ببرد، ناگزير بارها به دربار شاه رفت 
و عريضه ها نوشت. اما بر اثر قدرت و اعمال نفوذ مشير انصارى، تمام بى جواب ماند و در 

نهايت خود مشير، با دادن مقدارى پول، فرمان را از ميرزا مهدى خريد. 
رجـال و اعيـان اصفهـانى بـراى خريد خالصـجات ديوانـى، چـاره اى جز كنارزدن 
ميرزاحبيب اهللا خان انصارى نديدند؛ سنتى ترين راه چاره تخريب چهره اش بود. مخالفان، 
رفتار وى را زير ذره بين نهادند و داستان هائى مبنى بر ميگسارى در ميهمانى هاى مجلل، 
حالت مستى، نپوشيدن كاله و عبا (لباس هاى سنتى اصفهانيان)، انداختن عبا بر روى دست 
در مسير خانه تا ديوان و ساختن خانه هاى مجزا و بزرگ براى فرزندانش را در شهر شايع 
كردند. ظل السلطان هم -كه از نفوذ و اقتدار مشير انصارى به تنگ آمده بود -توانست  فرمان 
عزلش را از ناصرالدين شاه بگيرد و دربارة مردى كه براى تحكيم پايه هاى قدرتش در 

اصفهان كوشيده بود، گفته است: 
«ميرزاحبيب اهللا خان، يك ميرزاى پست اصفهانى بود. به وزارت تمام جنوب ايران و لقب 
مشيرالملكى برقرار شد با ميرزارضاى منشى من كه بعد بنان الملك شد، به جان هم افتادند، رسوائى ها 

بر پا كردند، باألخره من العالج گشته، هر دو را معزول كردم.»(ظل السلطان،1362،ص 320)
جابرى انصارى، معتقد است كه مشير انصارى بر اثر دسيسة عده اى تازه به دوران رسيده 
كه به اموال دولتى طمع بسته بودند، بركنار شد. باغات دولتى تاراج، عمارت هاى زيبا از بين 
رفت و از چوب و سنگ آن ها، ساختمان هاى خوب ساختند(جابرى انصارى،1378،ص36). 
حلقه هاى مذهبى، اين پيروزى را با شور و غوغاى بسيار در شهر جشن گرفتند و با رفتن 
ميرزاحبيب اهللا خان به تخت فوالد و مرگ وى در سال 1309ق.، مهم ترين مانع واگذارى 
خالصجات برطرف شد. آن هائى كه پيشقدم شدند، امالك مرغوبى به دست آوردند. آن گاه 
شاهزادگان، علما، اعيان، كسبة بازارى، بازرگانان و حتا زنان بزرگان نيز، براى صادر شدن 

فرمان به رقابت پرداختند. 
«در زندگى ناصرالدين شاه، خالصجاتى كه به تصرف ديوان بود، چون گوشت روى 
قاب از يكديگر ربودند و دست به دست به ديگران فروختند كه هر قريه در مدت ده سال، 

پنج دست گشته، به قيمت اربابى انتقال شد.»(جابرى انصارى،1378،ص 38) 
هزينه هاى كم كشاورزى و سود فراوان آن، باعث شد تا در مدت كوتاهى به قدرى 
هيجان عمومى براى تصاحب اين زمين ها باال بگيرد كه عده اى با سندسازى بسيارى از 
زمين هاى وقفى و ملكى مردم را زمين هاى دولتـى جلـوه دادند و فرمـان تصرف آن ها 
گفت كه عوامـلى مانند  بتــوان  انصـارى،1378،ص44). شايد  را دريافت كردند(جابـرى 
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فروكش كردن جنگ هاى خانگى، گسترش امنيت، رونق نسبى اقتصاد، افزايش جمعيت 
اصفهان و نواحى اطراف آن و مهاجرت به شهر، نشانه هاى توسعه بودند كه براى گسترش 
آن، بيش از هر چيزى نياز به زمين داشت. اعيان و متموالن -كه بر شريان هاى اقتصادى 
تسلط داشتند- اين نياز را درك كردند و با پرداخت وجوه قابل توجه، موفق به دريافت 
فرمان هاى خالصه شدند. آن ها، زمين هاى خريدارى شده را دست به دست چرخاندند و 
تبديل به زمين هاى اربابى كردند تا راحت تر قطعه قطعه كنند و به صورت زمين يا ساختمان 

به فروش برساندند. 
اگر چه اين اصالحات با هدف ترقى و رفاه حال مردم آغاز شد، اما به دليل نبود نظارت 
بر روند آن، نتيجه اى جز آه و فغان براى مردم نداشت كه از اين بيداد فريادشان به آسمان 

مى رسيد. دولت بى اعتبار شد و عده اى خاص، قدرت بيش ترى به دست آوردند . 
             

سخن آخر
با فشار تحوالت جديد ازسوى روسيه و اروپا و  1. ناصرالدين شاه در روياروئى 
شكست در واگذارى امتيازات به اروپائيان، ناگزير شد اصالحات اقتصادى را در داخل 
كشور، با واگذارى خالصجات بياغازد. او، بر اين عقيده بود كه با بهكرد شريان هاى سنتى 
اقتصاد ايران، نه تنها توليد ثروت براى ملت و مملكت فراهم مى شود، بلكه زمينة تغييرات 

اجتماعى و بهبود وضع جامعه فراهم خواهدشد. 
2. فرمانگذارى خالصجات، نوعى تبديل مالكيت دولتى(زمين هاى خالصه) به مالكيت 
اربابى مشروط بود كه مالكان جديد در مقابل فروش، مرحمت و واگذارى زمين هاى خالصه 
از سوى شاه، متعهد مى شدند زمين ها را زير كشت ببرند و آباد كنند و زمينة ترقى كشور را 

فراهم سازند. 
3. مخالفت ميرزاحبيب اهللا خان (وزير ظل السلطان و رئيس ديوان اصفهان) با واگذارى 
خالصجات، براى تداوم حيات و گسترش نظام ديوانى محلى اصفهان بود كه بر پاية درآمدهاى 

حاصل از خالصجات قرارداشت. 
4. اعمال نفوذ در دربار شاه، رقابت ميان رجال ديوانى و مذهبى و گستردگى زمين هاى 

واگذار شده، از علل به تعويق افتادن اجراى اين گونه فرمان ها بود.
5. فرمانگذارى خالصجات، نه تنها در جهت سياست هاى شاه و رفاه حال مردم اصفهان 
قرارنگرفت، بلكه عده اى افراد سودجو، زمين هاى خالصه را خريدارى كردند و پس از مدتى 
با دست به دست چرخاندن، آن ها را به زمين هاى اربابى مبدل ساختند و بلكه با سندسازى، 

زمين هاى اربابى و وقفى را دولتى جلوه دادند و آن ها را به زور تصاحب كردند. 
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بازخوانی مß سند 
[۱]مهر : الملك هللا تعالى، السلطان بن السلطان، ناصرالدين شاه قاجار.

[۲]توشیح : اين فرامين قبل از آن صادر شده به جائى كه قرار شد ديگر صادر نشود. 

درخشنده گوهر  [3] مصباح مشكوه روح، مفتاح  ابواب فتوح،  فروزنده اختر برج شهريارى،
درج تاجدارى،خجسته فرزند سعادتمند كامكار، قره العين غراسور نامدار [4]، مسعود ميرزاى 
ظل السلطان، حكمران اصفهان، صاحب اختيار آن سامان به  مواهب و الطاف مخصوص 
شاهى، معزز و مباهى مى بوده، بداند كه چون مدتى است ارادة علية همايونى، محض آبادى 
و ترقى[5]  وترويج زراعت و فالحت -كه ركن ركين ثروت و ملت و مملكت است-  به 
فروش خالصجات ديوانى به آحاد و افراد طبقات نوكر و رعاياى اين دولت جاويد، عالقه 
گرفته [6]و در كل ممالك محروسه، اين ارادة مطاعة ملوكانه مجرا و امالك خالصة زياد 
به موجب صدور فرامين همايون، به علماى اعالم و چاكران دولت ابد ارتسام و رعاياى تجار 
و زارع و غيره فروخته [7] و مرحمت و واگذار شده كه از روى غايه الوصولى اطمينان و 
اعتماد در آبادى آن جاها -كه ملك طلق آن ها گرديده است- مجاهده و سعى و كوشش 
نمايند كه از جمله چند پارچه [8] از خالصجات اصفهان از قبيل قرية پنجكرد و اراضى شط 
كافاشان و قرية هفتان و قمشچه و غيره است كه به موجب صدور فرمان محكم مطاع مبارك 
همايونى [9] به عاليجناب ميرزامهدى و سايرين فروخته و مرحمت و واگذار فرموده ايم كه 
بايد سريعاً به آن ها واگذار شود و اسباب مهين اين همه قوانين و امالك مبيعه و ايفاد باشد 
[10] اشتهار فسخ فرامين نشود. لهذا به صدور اين فرمان واجب االذعان، اكيداً و صريحاً امر 
و مقرر مى فرمائيم اماكن مزبوره را به موجب صدور فرامين مطاعه[11]،  به صاحبان آن ها 
واگذار نمايد كه در نهايت اطمينان مشغول آبادى شوند و من بعد خالصجات اصفهان، بدون 
امضاى آن گرامى فرزند اعز كامكار، فروخته نخواهدشد. حسب المقرر معمول دارند[12] و در 
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