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Abstract:

Purpose: The mid-western region of Eraagh in Iran now: Ostaan-e Markazi) expe-
rienced an extraordinary short period of the governance of Mustafa Gholikhan Far-
rashbashi, a pioneer reformist. This paper discusses his initiatives and the reasons for 
his quick dismissal.

Method and Research Design: Data was gathered from archival and library resources.

Findings and Conclusion:  Farrashbashi actively launched a number of reforms, in-
cluding setting up a bureau of investigation to facilitate judicial processes, reconstruc-
tion of water supply system of the city, supply of irrigation water for rural areas, control-
ling agricultural products prices, return the ownership of lands to farmers, resolution 
of local disputes and prosecuting criminals. However, he was unexpectedly dismissed 
by Prince Zell-e Soltan and his property was confiscated. Apart from the greed of the 
Prince, dismissal of Farrashbashi is attributed to the increase of his popularity among 
the people of the region, and his failure to collect taxes to the level that Zell-e Soltan 
expected, as well as conspiracy by influencial figures in the region.
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هدف: بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی عراق در دورۀ حکومت هشت ماهۀ مصطفی قلی خان 

فرّاش باشی و علل عزل او از حکومت عراق.

روش/ رویکرد پژوهش: توصیفی-تحلیلی و برپایۀ نسخ خطی، اسناد و مدارک آرشیوی، مطبوعات، و 

منابع اصلی است.

یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که مصطفی قلی خان، فرّاش باشِی ظلّ السلطان 

در دورۀ حکومت هشت ماهۀ خود در عراق (اراک امروزی) اقدامات بسیاری درزمینۀ اجتماعی و 

اقتصادی انجام داده است؛ ازجمله: ایجاد اطاق تحقیق؛ احیای قنات ها؛ تأمین آب از دیگر روستاها برای 

مردم؛ تعیین نرخ غالت و سایر اجناس با هدف تثبیت قیمت ها؛ کاهش قیمت ها در هنگام بروز بیماری 

در برخی بلوکات عراق؛ برگرداندن کشاورزان اراضی خالصه و احیای زمین ها؛ حل وفصل اختالفات 

محلی؛ و دستگیری مجرمان. درزمینۀ عزل ناگهانی مصطفی قلی خان از منصب فرّاش باشی و حکومت 

عراق و مصادرۀ اموالش به دسِت ظلّ السلطان به علل زیر می توان اشاره کرد: طمع ظلّ السلطان به 

ثروت فرّاش باشی؛ محبوبیت فرّاش باشی نزد مردم اصفهان و عراق؛ موفق نبودن فرّاش باشی در پرداخت 

مالیات تعیین شده؛ و دسیسۀ متنفذان عراق که قدرتشان در دوران حکومت فرّاش باشی محدود شده 

بود.

ڪلیدواژه ها: 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی؛ ظلّ السلطان؛ عراق؛ سلطان آباد؛ دورۀ قاجار.
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۱. مقدمه
عراق یکی از والیات حاکم نشین دورۀ قاجار بود که مرکز آن، سلطان آباد به دستور فتح علی شاه 
ساخته شد. این والیت در 1297ق/1880م به والیات تحت حکومت ظلّ السلطان ضمیمه 
گردید. ظلّ السلطان در 130۴ق/1887م به مدت هشت ماه حکومت عراق را به مصطفی قلی خاِن 
فّراش باشی یکی از صاحب منصبان معتبر دربارش واگذار کرد. مصطفی قلی خان اصالتاً اهل 
نور مازندران و منسوب به خاندان نوری بود. او هم زمان با منصب فّراش باشی، به عنوان یکی 
از اعضاِی انجمن معارف، مجری ساخت طرح های عمرانی مصّوب انجمن بود و تجربۀ 

حکومت در شهرهایی چون خوانسار، کمره، نجف آباد، سمیرم و کرمانشاه را هم داشت.
مصطفی قلی خان در دورۀ حکومت کوتاه مدت خود، اقدامات بسیاری درزمینه های 
اجتماعی و اقتصادی انجام داد که تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ حکومت او و اقداماتش در 
عراق انجام نشده است. در این پژوهش برای نخستین بار از نسخۀ خطی »کتابچۀ تحقیقات و 
کسور دهات مخروبۀ عراق« و اسناد »کتابخانۀ مرکزی شهرداری اصفهان« استفاده شده است.

2. پیشینۀ پژوهش
ازلحاظ محتوایی، هیچ سابقۀ پژوهشی برای مقالۀ حاضر وجود ندارد و به این علت می توان 
این موضوع  گفت که در چارچوب پژوهش های تاریخی، برای نخستین بار است که 

بررسی می شود.

۳. پرسش های پژوهش
1. اقدامات مصطفی قلی خان فّراش باشی چه تأثیری بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی 

عراق گذاشت؟
2. دالیل عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق چه بود؟

اقدامات مصطفی قلی خان برای احیای قنات ها، تالش برای بهبود وضعیت اراضی 
خالصه جات و اعطای مجوز پخت نان خانگی، تا سال ها پس از عزلش از حکومت عراق، 
در وضعیت اجتماعی و معیشت مردم آن جا مؤثر بود. موفق نبودن او در کسب مالیات مدنظر 

ظلّ السلطان، و دسیسه چینی صاحبان قدرت در عراق از دالیل عزل اوست.
این مقاله پس از مقدمه و درآمدی بر جغرافیای تاریخی عراق به بررسی اجمالی اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی عراق تا آغاز حکومت ظلّ السلطان، اوضاع عراق در دورۀ حکومت 
ظلّ السلطان، و اوضاع عراق در دورۀ حکومت مصطفی قلی خان فّراش باشی و علل عزل او 

از حکومت عراق می پردازد.

سمیه بختیاری
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۴. درآمدی بر جغرافیای تاریخی عراق
بالد مرکزی ایران تا پیش از قرن ششم هجری به منطقۀ جبال شهرت داشت. نخستین بار، 
در نیمۀ دوم قرن پنجم هجری به این منطقه، عراق عجم گفته شد. مسلمانان تا پیش ازاین 
به نیمۀ سفالی بین النهرین، عراق می گفتند؛ ولی پس از این که سلجوقیان بر مناطق غربی 
پایتخت خود قرار دادند، خلیفۀ عباسی به آن ها لقب  یافتند و همدان را  ایران تسلط 
سلطان العراقین اعطا کرد که یکی عراق عرب و دیگری عراق عجم بود)لسترنج، 1377، 
صص 200 و 201(. در قرن هشتم هجری، حمداهلل مستوفی در نزهت القلوب، حدود 
عراق عجم را چنین آورده است: »حدودش با والیات آذربایجان و کردستان و خوزستان 
و فارس و مفازه1 و قومس و جیالنات2 پیوسته است« و وسعت آن »از سفیدرود تا یزد 
صدوشصت فرسنگ و عرض آن از جیالنات تا خوزستان صد فرسنگ« بوده و شامل 
چهل شهر می شده است )مستوفی، 1336، ص51(. در قرن سیزدهم نیز نویسندۀ کتاب 
بستان السیاحه تقریباً چنین مساحتی را برای عراق عجم ترسیم کرده؛ با این تفاوت که فاصلۀ 

سفیدرود تا یزد را صدوپنج فرسخ برآورده کرده است )شیروانی، بی تا، ص365(.
عراق عجم )ایالت عراق( با والیت عراق که در متون دورۀ قاجار دیده می شود، متفاوت 
است. افضل الملک به این مطلب توجه کرده و تذکر داده که در گذشته، ایران را به شش 
ایالت تقسیم کرده  بودند. مملکت عراق، فارس، خراسان، آذربایجان، طبرستان و اهواز که 
مملکت عراق شامل تفرش، آشتیان، گرگان، فراهان، سلطان آباد، ساوه، قم، کاشان، اصفهان، 
ری، مالیر، تویسرکان، نهاوند، خزل3، قزوین، یزد، اردکان، بروجرد، لرستان، کمره، گلپایگان، 
خوانسار، همدان، کنگاور، کرمانشاه تا حد پل زهاب و قصر شیرین می شده است۴؛ ولی منظور 
از عراق که در اصطالح دربار و اهل دفتر و روزنامه نگاران قاجار می گفتند: »فالنی به حکومت 
عراق منصوب شد«، این است که او به حکومت آشتیان، تفرش، گرگان، فراهان و سلطان آباد 
منصوب شده است. در هیچ یک از این پنج محل، شهر بزرگی وجود نداشت؛ ولی چند صد 
قریۀ معتبر و مزارع بزرگ داشت )افضل الملک، 1361، صص 298-301(. ظلّ السلطان در 
کتاب خاطرات خود، عراق را به چهارسوق ایران و مرکز ایران ملقب نموده و آن را دارای 
شش بلوک فراهان، شترا، کّزاز، خلج، بزچّلو، و سرابند ذکر کرده است )ظلّ السلطان، 1362، 
ص271(. باتوجه به این که ظلّ السلطان مدتی حاکم عراق بوده است، محدودۀ حکومت عراق 

همین شش بلوک می بایست بوده باشد.
در این مقاله، منظور از عراق، والیت عراق است که سلطان آباد مرکز آن بوده است. 
سلطان آباد، قصبه ای مابین فراهان و کّزاز و کمره بوده است که آن را یوسف خان گرجی 
سپهدار در 1231ق/1815م به دستور فتح علی شاه ساخت و چون به دستور سلطان ساخته 

بی آب وعلف؛  بیابان   :/mafāze/ مفازه    .۱

کویر.

2. جیالن معرب گیالن است.

۳. نام یکی از طوایف بزرگ ایران است که 

در برخی از شهرهای غربی کشور ساکن اند. 

در دورۀ قاجار، خزل یکی از بلوکات والیت 

ساکنان  بیشرت  که  بود  روستا  با ۴۷  نهاوند 

آن از طایفۀ خزل بودند که به نظر می رسد 

شغل شان تفنگداری بوده باشد؛ زیرا هرگاه 

حکومت نهاوند را به خانی می سپردند، فرد 

دیگری را به رسکردگی سوارۀ خزل منصوب 

می کردند  (اعتامدالسلطنه، ۱۳۶۷، ج۳، صص 

۱۷2۸، ۱۷۴۵ و ۱۷۸۵). امروزه خزل یکی از 

بخش های تابعۀ شهرستان نهاوند در استان 

همدان است.

۴. پس از مرشوطه، برای تأسیس انجمن های 

ایالتـی  و والیتــی، ایالــت ها و هم چنیــن 

والیت های هر ایالت را مشخص کردند. عراق 

کرمان،  هم چون  دیگر  ایاالت  کنار  در  نیز 

کرمانشاهان،  طهران،  آذربایجان،  خراسان، 

طربستان، فارس و عربستان یک ایالت منظور 

شد. مرکز آن شهر اصفهان بود و یزد، نائین، 

اردکان، اردستان، کاشان، خوانسار، گلپایگان، 

سلطان آباد، دولت آباد، محالت، خمین، کمره، 

و  تعیین شد  او  تابعۀ  فریدن و… والیات 

مرکز و خرم آباد فعلی و سیالخور از توابع آن 

محسوب شدند (مجداالسالم کرمانی، 2۵۳۶، 

صص ۳۷ و ۳۸).

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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و آباد شد، به آن سلطان آباد گفتند. این شهر در 12۴0ق/182۴م که زین العابدین بن اسکندر 
شیروانی نویسندۀ بستان السیاحه گزارش می دهد، نزدیک به هزار باب خانه داشته است. 
آبش از کاریز تأمین می شده و خاکش حاصلخیز »و مشحون از آبادانی و نعمت بی شمار« 

بوده است )شیروانی، بی تا، صص 309 و 698(.
ناصرالدین شاه در 1287ق/1870م در راه عتبات عالیات، در سلطان آباد اُتراق کرد. او شهر 
سلطان آباد را مربع شکل دارای ارگ کوچکی توصیف کرد که عمارات دیوانی در آن ارگ 
واقع بود. او در خاطراتش نوشت: »شهر را بسیار به قاعده ساخته اند. کوچه ها راست به یک 
اندازه، تقسیم آب ها و نهرها به نظم و قاعده و خانه های بسیار عالی دارد.« این شهر بنابه گفتۀ 
شاه، هزار و پانصد خانه داشته است و مردم آن به علت کشت پنبه، قالی بافی و تجارت قالی 

متمکن بوده اند )ناصرالدین شاه قاجار، 1372، صص 215 و 216(.
میرزا عبدالغفار اصفهانی ملقب به نجم الملک از منجمان و مهندسان عصر ناصرالدین شاه 
در 1306ق/1888م از سلطان آباد دیدن کرد. او سلطان آباد را شهری مربع شکل با کوچه هایی 
موازی توصیف کرد که دروازه های آن مشرف به دو خیابان است و کاروان سراهایش خوب 
است و نانی باکیفیت دارد. براساس برآورد نجم الملک، جمعیت سلطان آباد تقریباً بیست الی 
سی هزار نفر بوده و سه هزار باب خانه داشته است )نجم الدوله، 1386، صص 58 و 59(. شش 
ماه پس از او، فووریه -پزشک ناصرالدین شاه- از سلطان آباد دیدن کرده و چنین نوشته است: 
»سلطان آباد اهمیت خاصی به جز این که مرکز تجارت عمدۀ قالی است، ندارد. این شهر هم 
مانند سایر بالد ایران دارای کوچه هایی است تنگ و غالباً کثیف و دیوارهایی از خشت وگل 
و تیره رنگ که خانه ها در پشت آن ها واقع شده و بازاری دارد که از این سر به آن سر شهر 
را به دو نیمه تقسیم می کند.« او جمعیت عراق را حدود چهل هزار نفر نوشته است )فووریه، 

1385، صص 261 و 262(.
ناصرالدین شاه، برای بار دوم در 1309ق/1891م از عراق دیدن کرد. او چند تن از علمای 
عراق را نام می برد؛ ازجمله: حاجی آقامحسن؛ جناب آقاضیاء؛ جناب حاجی آقاجمال برادر 
حاجی آقامحسن؛ حاجی آقااحمد پسر حاجی آقامحسن؛ جناب حاجی آقامحمود امام جمعه؛ 
جناب حاجی ماّلنبی؛ و شیخ االسالم حاجی آقاحسین قمی پسر مرحوم حاجی ماّلمحّمد 
مجتهد کزّازی )ناصرالدین شاه، 1362، ص56(. گفتنی است، در این دوره فرهیختگان و 
بزرگان زیادی از عراق برخاستند که میرزا عیسی قائم مقام، فرزندش میرزاابوالقاسم قائم مقام، 
میرزاتقی خان امیرنظام، و میرزایوسف مستوفی الممالک را می توان نام برد  )افضل الملک، 

1361، ص298(.
عراق در دورۀ پهلوی اّول دارای 10 بلوک و 6۴5 روستا بود)استادوخ، 1313، کارتن17، 

سمیه بختیاری
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پروندۀ1، ص87(. در این دوره نام آن به اراک تغییر یافت و همین نام به سلطان آباد، مرکز 
عراق هم اطالق گردید. برخی عراق را معرب اراک دانسته و بازگرداندن نام اراک را تالشی 
برای زنده کردن نام قدیم این منطقه دانسته اند و برخی مانند عین السلطنه، اراک را فرانسوی شدۀ 

لغت عراق دانسته اند )عین السلطنه، 137۴، ج10، ص7837(. 

۵. بررسی اجاملی اوضاع اجتامعی و اقتصادی عراق تا آغاز حکومت ظلّ السلطان
شهر سلطان آباد در 1231ق/1815م ساخته شد و تا 12۴0ق/182۴م، یوسف خان گرجِی 
سپهداْر حاکم آن بود و پسرش غالم حسین خان هم نایبش بود. غالم حسین خان پس از 
مرگ پدر به حکومت عراق منصوب گردید )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص1566(. از 
1252ق/1836م تا 1297ق/1880م که ظلّ السلطان به حکومت عراق منصوب شد، تقریبًا 
هر دو سال یک بار حاکم عراق تغییر کرده است. از حاکمان عراق در این مقطع زمانی، به 
محّمدخان ایروانی امیرتومان، میرزاحسن خان وزیرنظام، امیرزادْه نصرت الدوله  فرمان فرما، 
مستوفی الممالک،  میرزایوسف  میرزاسیداحمدمستوفی،  میرزامحّمدحسین  دبیرالملک، 
معتمدالملک، و حکیم الممالک پیشخدمت باشِی سالم می توان اشاره کرد )اعتمادالسلطنه، 
1367، ج3، صص 1637 تا 1991(. در بین این حکام، میرزاحسن خان وزیرنظام، امیرزادْه 

نصرت الدوله، و میرزامحّمدحسیِن دبیرالملک دو بار به حکومت عراق منصوب شدند. 
میرزاحسن خان وزیرنظام برادر میرزاتقی خان فراهانی )امیرکبیر( در 1267ق/1850م 
به حکمرانی عراق منصوب  به مدت چهار سال  به مدت دو سال و در 1270ق/1853م 
در  او   .)1760 و   1713 صص  ج3،   ،1367 اعتمادالسلطنه،  295/80۴1؛  شد )ساکما، 
1268ق/1851م بازارهای شهر سلطان آباد را ساخت که بنابه گفتۀ فووریه در مرکز شهر بوده 
و شمال و جنوب شهر را به هم متصل می کرده است )فووریه، 1385، صص 261 و 262(؛ 
هم چنین عمارات دیوانی را در شمال شهر احداث کرد و باغ شاه را در بیرون دروازۀ ارگ 
سلطان آباد آباد کرد1)خورموجی، 13۴۴، ج1، ص95(. پس ازآن در 1270ق/1853م که برای 
بار دوم به حکومت رسید، حجره های بازار و عمارات دیوانی را تعمیر کرد، باغات را آباد کرد 
و درختان زیادی کاشت و از شهرهای دیگر ارباب صنایع را به سلطان آباد آورد و اسکان داد 
تا شهر رونق یابد. هم چنین در 1273ق/1856م بند نیمور را در عراق بست و به یک قطعه 
نشان اّول میرپنجگی با حمایل آن مفتخر شد )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، صص 1768، 1795 
و 1802(. به نظر می رسد که میرزا حسن خان صرف نظر از خوی تندش )محبوبی اردکانی، 
137۴، ج2، ص611(، همانند برادرش به آبادانی و اصالحات گرایش داشته است. در یکی 
از اسناد خاندان غفاری، عریضه ای از محمدحسن خان موجود است که در آن، شغل تقاضا 

برای  تا ۱۳۰9ق  از ۱۳۰۷  ظل السلطان،   .۱

مظفرامللک  او  شد.  عراق  حاکم  دوم  بار 

حکومت  به  نایب الحکومه  به عنوان  را 

به دستور  مظفرامللک  کرد.  منصوب  عراق 

فروخت،  را  عامرت  آجرهای  ظل السلطان، 

و  خندق  و  کرد  قطع  را  شاه  باغ  درختان 

فتح علی شاه  دورۀ  در  که  را  شهر  باروی 

ساخته شده بود، به مردم فروخت (بامداد، 

و 2۱۴)؛ هم چنین  ۱۳۵۷، ج۳، صص 2۱۳ 

به کمپانی زیگلر امکان داد تا اراضی و آب 

قنات شیخ االسالم را بخرد و باغ و بنا احداث 

کند(ساکام، 29۶/2۱۶۸۶).

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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کرده است. در این سند به طور مستقیم مشخص نشده که این شخص همان محمدحسن خان 
فراهانی است، ولی ازآن جاکه به مأموریت سابق خود، حکومت عراق اشاره کرده است و 
باتوجه به دغدغۀ رعیت که از فحوای سند برداشت می شود، می توان این طور استنباط کرد. 
در این سند آمده است: »عراق را به گردن بنده گذاشته و خانۀ بنده را به کلی خراب کردند و 
اصل وفرع مال دیوان و مال رعیت را، همه را بردند و هنوز بنده درگیر هستم. خداوند روا داند 
بر حضرات، آنچه را در حق مردم روا داشتند. ... همان قدر که زنده گذاشتند، گرسنه و برهنه، 

شکر این فقره باقی است« )اسناد تاریخی خاندان غفاری، 1385، ج2، ص3۴9(.

۶. اوضاع عراق در دورۀ حکومت ظلّ السلطان
در20صفر1266ق/ 5  ناصرالدین شاه  ارشد  پسر  ظلّ السلطان،  به  ملقب  مسعودمیرزا 
ژانویۀ1850م متولد شد. او بااینکه سه سال از مظفرالدین میرزا بزرگ تر بود، ولی به عنوان 
ولیعهد انتخاب نشد؛ زیرا مادرش از دودمان قاجار و از زنان معقوده و دائمی ناصرالدین شاه 
نبود )سعادت نوری، 13۴7، صص 11 و 12(. باوجوداین، او با صدایی شبیه شاه )ویلس، 
1363، ص60( در بیش از سه دهه فرمانروایی، تنها تاج وتخت کم داشت )اسناد برگزیدۀ 

دوران قاجاریه، 2535، ص66(. 
نخستین تجربۀ حکمرانی او در سن دوازده سالگی، حکومت مازندران، ترکمن صحرا، 
سمنان و دامغان بود )ظلّ السلطان، 1362، صص 19 و 20(. وی، نخستین بار در 1283ق/1866م 
حاکم اصفهان شد )سعادت نوری، 13۴7، ص21(. حکومت بروجرد، گلپایگان و خوانسار 
در 129۴ق/1877م، یزد در 1296ق/1879م، عراق و لرستان و عربستان با افواج عراق و 
افواج اصفهان در 1297ق/1880م، حکومت ایالت فارس و کرمانشاه در 1298ق/1881م، 
کردستان در 1299ق/1882م، محالت و درجزین و فوج کردستان در 1300ق/1883م، و 
فوج درجزین در 1303ق/1886م ضمیمۀ حکومت اصفهان شد )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 537، 
پنجشنبه اول رجب 1305ق(. او که در طی این سال ها در اوج شوکت و قدرت و اقتدار در 
مقر خود در دارالسلطنۀ اصفهان حکومت می کرد، در 1305ق/1888م به دستور پدر از تمام 
حکومت والیات و قشون به جز اصفهان استعفا داد و به مدت یک سال در تهران بیکار بود 
و تنها عنواِن حکومت اصفهان را داشت. پس ازآن، حکومت عراق از 1307ق/1889م تا 
1309ق/1891م، حکومت گلپایگان، خوانسار و کمره در 1309ق/1891م و حکومت عراق 
در 1312ق/189۴م به ظلّ السلطان واگذار شد )شیبانی، 1366، صص 258 و 295(؛ بنابراین 

براساس شواهد و قراین موجود ظلّ السلطان سه بار به حکومت عراق منصوب شده است.
هنگامی که ظلّ السلطان به حکومت عراق گمارده شد، میرزا رضاقلی نامی تفرشی را 
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به جای خود به حکومت عراق فرستاد. ظلّ السلطان او را »آدم درست و حساب دان خوب« 
توصیف کرده است )ظلّ السلطان، 1362، ص271(. ازآنجاکه ظل السلطان در همه چیز هر نوع 
که بود می توانست تأمل ]صبر و حوصله[ کند اال ازبابت مالیات )اسناد بیوتات، ص۴3، 
تلگراف نمرۀ 12 به نقل از طاهراحمدی، 1370، ص86(، بنابراین میرزا رضاقلی، مالیات را 
به موقع وصول و ارسال می کرده است. از 1299ق/1882م تا 1301ق/188۴م ظلّ السلطان، 
میرزا علی اکبرخان را به حکومت عراق گماشت )کمشا، 20۴8(. میرزا علی اکبرخان پیش ازآن 
نیز در 129۴ق/1877م -که معدن طال در قریۀ دیلم زار عراق از امالک میرزا محمد برادر 
میرزا علی قائم مقام کشف شد- نایب الحکومۀ عراق بود )ساکما، 295/729۴ و کمشا، 1711(.

۷. اوضاع عراق در دورۀ حکومت مصطفی قلی خان فرّاش باشی
پیش از مصطفی قلی خان، میرزاتقی خان نایب الحکومۀ عراق بود. ازآنجاکه در خبر تنها 
اشاره ای  عراق  بر  دوران حکومتش  به  دیده شد،  که  منابعی  در  و  اکتفا شده  او  به نام 
نشده است، هیچ شناختی از او به دست نیامد. روزنامۀ فرهنگ اصفهان1 در دو شماره به 
انتصاب مصطفی قلی خان فّراش باشی اشاره کرده است. یکی در شمارۀ ۴51 به تاریخ 8 
شعبان130۴ق/2می1887م که ورود مقرب الخاقان مصطفی قلی خان، حاکم جدید عراق 
را خبر می دهد )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴51، دوشنبه هشتم شعبان 130۴ق( و دیگری در 
شمارۀ ۴59 به تاریخ 6 رمضان130۴ق/29می1887م که افزون بر انتصاب معتمدالسلطان 
مصطفی قلی خان به جای مقرب الخاقان میرزا تقی خان، به حسن کارآگاهی، کفایت و درایت 
او در فراهم آوردن اسباب رفاه و آسودگی رعیت اشاره کرده و این مأموریت را به او 
تبریک گفته و از خداوند متعال خواهان است که او مظهر توفیق الهی گردد )فرهنگ 
اصفهان، نمرۀ ۴59، دوشنبه ششم رمضان 130۴ق(. به نظر می رسد که َدرپِی شکایت 
اهالی عراق از تعدیات مأموران دولتی )ساکما، 295/8016( و اختالفات حاکم با امام جمعۀ 
سلطان آباد )ساکما، 295/7225(، ظلّ السلطان، مصطفی قلی خان فّراش باشی را نایب الحکومۀ 
عراق کرد و قسمتی از حوالۀ مالیات آن جا را بابت مخارج ساخت سربازخانه و تعمیر 
عمارات به او پرداخت کرد )کتابچۀ مخارج بنایی سربازخانه و سایر عمارات، برگ 97(.
مصطفی قلی خان اهل نور مازندران بود و با برادرش میرزا زکی خان در دستگاه ظلّ السلطان 
وارد خدمت شده بودند )سعادت نوری، 13۴7، صص 50-52(. آن ها به خاندان خواجه نوری، 
خواجوی نوری، نوری خواجوی و خواجوی منتسب اند که از اعقاب خواجه ابوالصلت هروی 
در قرن دوم هجری اند. نخستین سلف مصطفی قلی خان در دورۀ قاجار خواجه ابدال بیگ 
است که میرزا آقاخاْن اعتمادالدولۀ نوری یکی از نوادگان اوست )خواجه نوری، 1335، صص 

نخستین  اصفهان،  فرهنگ  روزنامۀ   .۱

از  خارج  در  را  آن  که  است  روزنامه ای 

پایتخت در اصفهاِن دورۀ نارصالدین شاه میرزا 

تقی خان رستیپ، حکیم باشِی ظل السلطان از 

پنج شنبه 2جامدی االولی۱29۶ق تا پنج شنبه 

روزنامه  این  کرد.  منترش  2۱رمضان۱۳۰۸ق 

هدف خود را انتشار اخبار رویدادهای مربوط 

به اصفهان، یزد، بروجرد، خوانسار و گلپایگان 

اعالم کرد (فرهنگ اصفهان، سال اول، منرۀ ۱، 

2جامدی االولی۱29۶ق)؛ ولی در ادامۀ کار به 

اخبار و رویدادهای دیگر والیات قرارگرفته 

تحت حکومت ظل السلطان ازجمله کردستان 

پرداخت.  نیز  بروجرد و عراق  کرمانشاهان، 

گزارش بیامری ها و چگونگی درمان سنتی و 

جدید آن، و تعداد تولد و مرگ ومیر به علت 

پزشک بودن رسدبیر در این روزنامه جایگاهی 

رشح  کنار  در  روزنامه  این  داشت.  خاص 

روزنامه  صفحات  پایین  در  خارجه،  اخبار 

کتابچۀ  یا  و  فرهنگ مرشق زمین  تاریخ  به 

میرزا تقی خان در صنایع و نباتات و معادن 

روزنامه  این  اخبار  می پرداخت.  اصفهان 

برخالف دیگر روزنامه های هم عرصش ازجمله 

»روزنامۀ ایران« تلگرافی و بدون اظهارنظر و 
یا تحلیل نبود و در بیشرت شامره هایش نامه ای 

از مخاطبانش را درج می کرد. این روزنامه در 

یکی از آخرین شامره های خود امیدوار است 

ابدآیت هادی  این دولت  نامه در  که »این 

ملت گشته، عرصها به ملک و ملت خدمت 

۵محرم   ،۷2۸ منرۀ  اصفهان،  مناید« (فرهنگ 

۱۳۰۸ق).

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
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2-5(. نام مصطفی قلی خان فّراش باشی نخستین بار در 1295ق برای حکومت خوانسار و 
کمره آمده است )روزنامۀ ایران، نمرۀ 253، دوشنبه یازدهم جمادی االول 1295ق(. پس ازآن 
در روزنامۀ فرهنگ اصفهان، نام او در بین اعضای »انجمن معارف« در کنار نایب الحکومه 
و دیگر صاحب منصبان درگاه ظلّ السلطان دیده می شود. آن ها به این انجمن دعوت شده 
بودند تا به خواست شاهزاده دربارۀ منافع عامۀ رعیت، طبقات نوکرها، امور سرکاری و 
یا شخصی خودشان با یکدیگر گفت وگو و مشاوره کنند. از تصمیمات اولیۀ این انجمن، 
ساخت دارالشفاء برای فقرا بود )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 83، صفرالمظفر 1298(. او تا 1306ق، 
مجری طرح های عمرانی مصوب انجمن بود. ازجملۀ این طرح ها عبارت اند از: ساخت 
سربازخانه جنب کاخ چهل ستون؛ تعمیر کاروان سراهای مخلص، بازارچه و کاروانسرای 
مادرشاه )بازارچۀ بلند(، سردر بازار قیصریه، و کاروان سرای چهارحوض؛ و سنگ فرش کردن 
قسمت هایی از کاخ چهل ستون، چهارباغ، میدان مشق )میدان نقش جهان( و باغ کاج )کتابچۀ 
مخارج بنایی سربازخانه و سایر عمارات، برگ 10-108(. مصطفی قلی خان پیش از حکومت 
عراق، افزون بر برقراری نظم و امنیت در اصفهان، خواباندن غائلۀ کردستان )استادوخ، کارتن 
100، پروندۀ 83، ص7(، تجربۀ حکومت خوانسار، کمره، ابرقوه )کمشا، 25۴2(، برزرود، 
جوالهه )کمشا، 20۴8(، کرمانشاهان، سمیرم، نجف آباد و توابع آن1 را هم در کارنامه داشت 
و پیش ازآن تاحدی موفق شده بود اختالفات میان ایل خانی و حاجی باباخان کیخا کدخدای 
دره شولی )دره شوری( را حل وفصل کند )وقایع اتفاقیه، 1383، ص273( و سربازخانۀ ناصری2 
را باشکوه و عظمت بسازد )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴0۴، پنجشنبه 21 ماه صفر 130۴ق(. 
براین اساس ظلّ السلطان او را به حکومت عراق منصوب کرد؛ عراقی که بارها ظلّ السلطان 
و پدر تاجدارش وفور نعمت، تمکن مالی اهالی و ارزانی آن را ستوده بودند، ولی در آن 
برهه دستخوش کم آبی، خشک سالی و اختالفات درونی شده بود. مصطفی قلی خان به مدت 
هشت ماه در عراق حکومت کرد و اقدامات بسیاری درجهت اعتالی سطح رفاه و آسودگی 

مردم انجام داد که در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی عراق مؤثر بود.

۸. وضعیت اجتامعی عراق در دورۀ حکومت مصطفی قلی خان فرّاش باشی
اوضاع اجتماعی عراق متأثر از ساختار اجتماعی ایران در دورۀ قاجار بود. تنها تقسیم بندی ای 
که در سطح کشور وجود داشت شاه و رعیت بود؛ به این معنی که یک نفر شاه وجود 
داشت و تمامی افراد جامعه اعم شاهزادگان، وزراء، روحانیون، ثروتمندان و دیگر اقشار 
جامعه جزو رعایا محسوب می شدند. پس از سطح کالن کشور، در مختصات کوچک تر 
ایاالت و والیات قرار داشتند که در آن ها رعیت به دو طبقۀ حاکم و محکوم تقسیم می شد. 

۱299ق/۱۸۸2م  در  مصطفی قلی خان   .۱

نایب الحکومۀ سمیرم و نجف آباد بوده است. 

نسخۀ خطی کتابچۀ مفاصاحساب سمیرم 

دورۀ  آن  حکومت  از  غیره  و  نجف آباد  و 

کتابخانه،  در  فرّاش باشی  مصطفی قلی خان 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 

موجود است (کتابچۀ مفاصاحساب سمیرم 

و نجف آباد و غیره، برگ ۸).
در ۱۳۰۴ق/۱۸۸۷ق  مصطفی قلی خان    .2

این رسبازخانه را ساخت. نسخۀ خطی کتابچۀ 

مخارج بنایی رسبازخانه و سایر عامرات که 

شامل رسدر قیرصیه، کاخ چهل ستون، تاالر 

و  موزه  کتابخانه،  در  می شود،  ارشف و… 

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موجود 

است (کتابچۀ مخارج بنایی رسبازخانه و 

سایر عامرات، برگ ۱۱).

سمیه بختیاری
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در طبقۀ حاکم دو گروه حضور داشت. یکی حاکم ایالت و یا والیت و افراد منتسب به او 
و دیگری روحانیون متنفذ که از حمایت جامعۀ مذهبی ایران برخوردار بودند. در مختصات 
کوچک تر از آن، روستاها بودند که مردمش به دو طبقۀ حاکم و رعیت تقسیم می شدند. 
حاکم، اربابان و صاحبان امالک بودند که عموماً صاحب یک یا چند روستا بودند و تا 
زمانی که مالیات معوقه نداشتند، بی مانع در امالک خود حکومت می کردند. بقیۀ افراد، طبقۀ 
محکوم جامعه را تشکیل می دادند. حاکم و نایب الحکومه اش در ایاالت و والیات، همان 

قدرت و اختیارات شاه را داشتند.
مصطفی قلی خان در طول دورۀ حکومت کوتاه مدتش در عراق، روابطی مسالمت آمیز 
با علما و روحانیون عراق داشت. او در بدو ورودش، جناب حاجی میرزا بهاء و میرزا خان 
فّراش باشی را ازجانب حکومت فرستاد تا در حضور جمعی از علما و بزرگان شهر »یک 
ثوب لبادۀ ترمۀ کشمیری و یک حلقه انگشتری الماس« به جناب شریعت مآب حجت االسالم 
سیدمحمدباقر تقدیم کنند )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴62، پنجشنبه شانزدهم رمضان 130۴ق(. 

هم چنین اطاق تحقیق را با نظارت مستقیم حجت االسالم تأسیس کرد.
در زمینۀ اجتماعی مصطفی قلی خان در تالش برای برقراری امنیت، احقاق حق مظلومان، 
انتظام امور مردم، و ایجاد رفاه و آسایش برای آن ها اقداماتی انجام داد که برخی از آن ها در 
روزنامۀ فرهنگ اصفهان انعکاس یافته است که در ادامه با رعایت تقدم زمانی به آن ها پرداخته 

می شود:

۸. ۱. حل وفصل شکایت اهالی قریۀ امیرآباد ۱علیه اهالی قریۀ موت آباد2
یکی از کارهایی که مصطفی قلی خان پس از رسیدن به حکومت انجام داد، رسیدگی به 
شکایت اهالی قریۀ امیرآباد علیه اهالی قریۀ موت آباد بود. پیش ازآن، اهالی قریۀ امیرآباد که 
مالک آن امیراالمراءالعظام حاجی صمصام الملک بود، از عراق به اصفهان رفته بودند و به 
ظلّ السلطان عارض و متظّلم شده بودند که اهالی قریۀ موت آباد -که مالک آن مقّرب الخاقان 
امان اهلل خان سرتیپ بود- خسارت و خرابی به آبادی آن ها وارد آورده اند. بدین سبب مقرر 
شد که معتمدالسلطان مصطفی قلی خان هنگام ورود به عراق به این شکایت رسیدگی و 
احقاق حق کند. مصطفی قلی خان نیز برای تحقیق دربارۀ این موضوع به همراه مقرب الخاقان 
حاجی ذوالفقارخان سرتیپ و امان اهلل خان سرتیپ و میرزا باقر لشکرنویس به قریۀ امیرآباد 
رفت. پس از تحقیقات و بررسی شواهد و قراین معلوم شد که چند نفر از اهالی قریۀ 
موت آباد خودسرانه به قریۀ امیرآباد رفته اند و افزون بر خراب کردن قنات جدید، قلمه های 
باغ جدیدی را که مردم امیرآباد غرس کرده اند، کنده اند و دور انداخته اند. فردای آن روز، 

تابع  روستاهای  از  یکی  امیرآباد،  قریۀ   .۱

که  است  مرکزی  استان  باقرآباد  دهستان 

واقع  محالت  شهرستان  مرکزی  بخش  در 

شده است.

2. موت آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان اراک در استان مرکزی است. این 

روستا در دهستان معصومیه قرار دارد.

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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مصطفی قلی خان مجرمان را دستگیر و حبس کرد )فرهنگ اصفهان، دوشنبه بیستم رمضان 
130۴ق، نمرۀ ۴63(.

۸. 2. دستگیری مجرمان قریۀ داودآباد
دستگیری قاتالن کدخدای یکی از محالت قریۀ داودآباد و هم چنین قاتالن فردی به نام 
حسین از اهالی قریه، از دیگر اقدامات مصطفی قلی خان بود. نزاع مابین دو محله از قریۀ 
داودآباد به قتل یک نفر از هر محله منجر شده بود. بابارسول کدخدای یکی از محالت 
کشته شده بود و طرف مقابل نعشش را پنهان کرده بود. از محلۀ مقابل هم حسین نامی 
مقتول شده بود که اهالی محله اش نعشش را برداشته و به سلطان آباد آورده بودند و شرح 
واقعه را برای ظلّ السلطان تلگراف کرده بودند. از طرفی مستوفی الممالک هم که مالک قریۀ 
داودآباد بود، خواهان احقاق حق و تنبیه و تأدیب مقصران بود. مصطفی قلی خان دستور 
دستگیری مرتکبان حادثه را صادر کرد. مجرمان پس از دستگیری، ابتدا منکر کشتن کدخدا 
شدند و گفتند که او به تهران و یا کرمان رفته است؛ ولی پس از مدتی اعتراف کردند که 
نعش او را در شترخانی دفن کرده اند. با برگرداندن جنازۀ متوفی به خانواده اش و با تأیید 
حاجی سیدمحمدباقر حجت االسالم، مجرمان در حبس ماندند تا براساس قانون شرع حکم 

صادر شود )فرهنگ اصفهان، دوشنبه بیستم رمضان 130۴ق، نمرۀ ۴63(.

۸. ۳. ایجاد اطاق تحقیق
به طور کلی در دورۀ قاجار حتی پس از تشکیل وزارت عدلیۀ اعظِم فرمایشی در دورۀ 
انجام  ناصرالدین شاه، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری به دو صورت 
می شد؛ یکی برطبق احکام و قوانین شرع اسالم و دیگری براساس عرف و سنت )شمیم، 
1387، ص3۴5(. یکی از اختیارات حاکم، ختم دعاوی افراد، چه حقوقی و چه جزایی 
بود. اگرچه مجتهدین هم در این کار با او همکاری می کردند، ولی اقدامات و تحقیقات 
مقدماتی و باألخره اجرای حکم با حاکم بود. حکام این وظیفۀ خود را در شهرها به وسیلۀ 
فّراش باشی و فّراشان و در خارج از شهر به وسیلۀ تفنگداران خود انجام می دادند )مستوفی، 
138۴، ج1، ص۴35(. یکی از اقدامات مصطفی قلی خان برای »انتظام امورات و مطالب 
والیات و تحقیق و رسیدگی به عرایض و دعاوی مردم و احقاق حق عارضین و متظّلمین 

و اطالع بر صحت وسقم ادعای هرکس« ایجاد اطاق تحقیق بود.
سیدمحمدباقر  حاجی  و  مصطفی قلی خان  را  اطاق  این  صدیق«  و  »موثق  اعضای 
حجت االسالم تعیین کردند. آن ها موظف بودند که از صبح تا غروب آفتاب به عرایض 

سمیه بختیاری
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مردم رسیدگی و دربارۀ آن تحقیق کنند تا ازاین طریق »کاری به اشتباه نگذرد و به قاعده و 
قانوِن عدل و انصاف، احقاق حق هرکس بشود و هرگاه لزوم به مرافعۀ شرعیه دارد، رجوع 
به محضر شرِع مرضیّ الّطرَفین نمایند و هرگاه از ترافع گذشته حرفی است به حکومت اظهار 
نمایند تا حکم و احقاق حق شود.« اعضای اطاق عبارت بودند از: »جناب حاجی میرزا بهاء 
ازجانب حکومت؛ مقربالحضرة میرزا خان فّراش باشی برای اجرای حکم حکومت و یک 
نفر منشی به نام میرزا رحیم؛ حاجی علی قلی بیک ازجانب تجار و کسبه و رعیت شهری و 
غیره؛ و حاجی رحمت اهلل گرم رودی ازجانب جناب شریعت مآب حجت االسالم آقای حاجی 

سیّدمحمدباقر َسّلمهُ اهللُ تعالی« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴63، دوشنبه بیستم رمضان 130۴ق(.
اطاق تحقیق تا پایان دورۀ حکومت مصطفی قلی خان به کار خود ادامه داد. دو ماه پس از 
تشکیل اطاق تحقیق، روزنامۀ فرهنگ اصفهان نوشت: »اجزای اطاق تحقیق کمافی السابق 
در کمال اهتمام مشغول رسیدگی به مطالب و عرایض عارضین هستند و اَعمال در تحت 
انتظام است« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴79، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 130۴ق(. از آخرین خبر 
این روزنامه پیش از خبر عزل مصطفی قلی خان این گونه برداشت می شود که اطاق همچنان 
به کار خود ادامه می داده است. گفتنی است که در روزنامۀ فرهنگ اصفهان و دیگر منابع هیچ 
گزارشی از وضعیت اطاق تحقیق، پس از عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق دیده نشد.

۸. ۴. تأمین آب از قریۀ عقیل آباد۱
نبود.  فراهم  هم  محله  یک  نوشیدن  برای  آب  سلطان آباد،  وقفی  قنات  خرابی  پس از 
به همین دلیل مصطفی قلی خان برای رفاه و آسایش مردم هفته ای دو شبانه روز آب از قریۀ 
عقیل آباد -که مالک آن نواب ناصرالدوله بود و با سلطان آباد دو فرسخ فاصله داشت- خرید 
و به شهر جارچی فرستاد که اهالی از بی آبی خالص شدند و مقرر شد که تا اتمام الیروبی 
قنات وقفی شهر، هفته ای دو شبانه روز همین آب را به شهر بیاورند و جاری کنند که عموم 
مردم بتوانند از آن استفاده کنند. مصطفی قلی خان هزینۀ ده شبانه روز آب را پرداخت کرد 

تا اهالی شهر آسوده باشند )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴71، دوشنبه نوزدهم شوال 130۴ق(.

۸. ۵. احیای قنات وقفی سلطان آباد
قنات وقفی سلطان آباد، به دلیل بی توجهی حکام پیشین در الیروبی آن، درحال ویرانی بود و 
اگر تعمیر نمی شد به کلی بایر می شد. مصطفی قلی خان این قنات را احیا کرد. چند مقنّی و 
کارگر با چند دستگاه چرخ به طور شبانه روز در کانال های قنات مشغول کار شدند. او اغلب 
شخصاً به سر قنات می رفت و با دقت کار آن ها را زیرنظر داشت. عملیات الیروبی قنات، 

۱. عقیل آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است. 

این روستا در دهستان سده قرار دارد.

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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حدود یک ماه طول کشید. در طی این مدت، مصطفی قلی خان، آب را از دهات نزدیک 
شهر تأمین می کرد. به طوری که در کوچه ها آب ساری و جاری بود )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 
۴79، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 130۴ق(. پایان عملیات الیروبی قنات و جاری شدن آب 
در شهر در شمارۀ ۴85 روزنامه درج شده است)فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴85، دوشنبه نهم 
ذی حجۀ 130۴ق(. مصطفی قلی خان هم چنین در دورۀ حکومت خود عمارت دیوانی، 
دکاکین بازار و کاروان سراهای خالصۀ سلطان آباد را هم تعمیر کرد )ساکما، 295/798۴ و 

.)295/7985

۸. ۶. رفع اختالف بین قریۀ حاجی امید با اهالی قریۀ هزاوه
مدت ها بین دو قریۀ هزاوه -که مالک آن حاجی آقامحسن، بانفوذترین و ثروتمندترین 
ساکن عراق بود- و قریۀ حاجی امید بر سر حدود اراضی مجادله بود و این موضوع همواره 
موجب منازعه و مشاجره بین اهالی این دو قریه می شد. مصطفی قلی خان، میرزا بهاء را با 
چند نفر اشخاص موثق و معتبر از اعیان و مصّدقین شهر و دهات حول وحوش به قریۀ 
حاجی امید فرستاد و از روی کمال دقت و حقیقت و بی غرضی، محدودۀ اراضی هریک 
را معین کرد و اختالف بین آن ها را رفع کرد و موجب آسودگی و آسایش خاطر طرفین 

شد )فرهنگ اصفهان، دوشنبه نهم ذی حجۀ 130۴ق، نمرۀ ۴85(.

۸. ۷. اعطای مجوز پخت نان به خّبازان خانگی
در سلطان آباد از قدیم رسم بود که در برخی از خانه ها نان طبخ می کردند و در بازار 
نان باشند،  بازار طبخ  می فروختند. خبّازها، برای این که رقیبی نداشته باشند و یکه تاز 
طبخ و فروش نان خانگی را موقوف کرده بودند و خودشان هم باوجوداینکه غالت 
فراوان و باکیفیتی موجود بود، نان را خوب نمی پختند. مصطفی قلی خان، خبّازان خانگی 
را حاضر کرد و دستور داد که هرکس می خواهد نان در خانه بپزد و در بازار بفروشد، 
کسی مزاحم حال او نشود و فّراشان در بازار، حکم حکومت را ابالغ کردند. پس ازآن 
خبّازان خانگی، مشغول فروش نان خانگی شدند. »به این واسطه مدتی است بحمداهلل تعالی 
نان ها تمام خوب و مرغوب و در کمال وفور است و نان بد به هیچ وجه من الوجوه پیدا 
نمی شود« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴79، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 130۴ق(. ازآن پس افرادی 
که از سلطان آباد دیدن می کردند، نان مرغوب آن را می ستودند )نجم الدوله، 1386، صص 

58 و 59(.
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۸ . ۸. رسیدگی به شکایت مردم قریۀ وریِن دهستان پشِت گدار علیه میرزا جعفرخان 
نایب الحکومۀ محالت

َدرپِی بست نشینی مردم قریۀ ورین در خانۀ حجت االسالم سیدمحمدباقر و طرح شکایت 
ازجانب  رسمی  به طور  مصطفی قلی خان  معتمدالسلطاْن  محالت،  نایب الحکومۀ  علیه 
ظلّ السلطان برای بررسی این موضوع تعیین شد. این افراد می گفتند که میرزا جعفرخان 
چریک هایی را به روستای آن ها فرستاده و اسباب و اموال آن ها را به غارت برده است. میرزا 
جعفرخان با حکم تلگرافی از محالت به عراق احضار شد. در تحقیقاتی که معتمدالسلطان 
با حضور حجت االسالم و اهالی و میرزا جعفرخان انجام داد، معلوم شد که شکایت اهالی 
بی اساس بوده است. اهالی پس ازآنکه چند نفر نادان به مأمور اخذ باقِی مالیات سال گذشته 
بی احترامی کرده بودند، وحشت کرده بودند و به عراق آمده بودند تا با خلط مبحث، اهالی 
را از خشم حاکم تبرئه کنند. با مشخص شدن اصل ماجرا، معتمدالسلطان درصدد برآمد تا 
اهالی را دلگرم کند و آن ها را به همراه جعفرخان روانۀ محالت کند تا »آسوده خاطر مشغول 
رعیتی و دادن مالیات دیوان باشند« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴79، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 
130۴ق(؛ ولی براساس گزارشی که تقریباً پس از یک ماه در روزنامۀ فرهنگ اصفهان چاپ 
شده، ماجرا به این سرعت و با این نتیجه خاتمه نیافته است. این که دراین بین چه اتفاقی افتاده 
و چه مدارک و شواهدی به دست آمده است، مشخص نیست. به نظر می رسد که روزنامه در 
نحوۀ انعکاس اخبار، خودسانسوری کرده است، زیرا حکم حجت االسالم با طرح شکایت 
اولیه که در گزارش پیشین آمده است تفاوت دارد. »رعایای پشت گدار و قریۀ ورین1 جزو 
محالت که با مقرب الخاقاْن میرزا جعفرخاْن نایب الحکومۀ محالت بر سر مالیات گفت وگو 
داشتند و برحسب امر مبارْک تلگرافی رجوع به حکومت عراق شد که در محضر جناب 
مستطاب شریعت مآب حاجی سیدمحمدباقر حجت االسالم َسّلمهُ اهللُ تعالی به عرایض و 
مطالب آن ها رسیدگی شود. حکومت برحسب امر مبارک، میرزا جعفرخان را اطالع داده، 
مشارالیه به عراق آمد. بعداز رسیدگی معلوم شد که عرایض آن ها خالف و بی مأخذه 
بود]ه است[ و جناب حجت االسالم به مقتضای خدمت به دین و دولت چنین صالح دید 
که سادات از عمل مباشری و راه داری ممنوع باشند و آن ها را ملتزم شرعی ]نمودند[ و 
صیغه جاری فرمودند. باقی مالیاتی آن ها را هم مطابق فرد علی حده به قبولی خود عارضین 
معین و مشخص نمود]ند[. ]هم چنین[ صورت معاملۀ مالیاتی میرزا جعفرخان هم با اهالی 
دلیجان از روی کمال دقت و حقیقت به استحضار جناب آقای حجت االسالم معلوم و 
معین شد. صورت صحیح نوشته شد تا اینکه قرار عمل آن ها به طوری که صالح باشد داده 

۱.  در منبع اصلی »ور« نوشته شده است.شود« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴85، دوشنبه نهم ذی حجۀ 130۴ق(.
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۸. 9. برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا در ارگ حکومتی
مصطفی قلی خان از روز بیست و ششم ذیالحجةالحرام در ارگ حکومتی مراسم عزاداری 

و تعزیه خوانی برگزار کرد)فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴95، دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق(.

9. وضعیت اقتصادی عراق در دورۀ مصطفی قلی خان
که  گزارش هایی  بوده است.  مساعد  نسبتاً  عراق  مردم  معیشت  و  اقتصادی  وضعیت 
ناصرالدین شاه و ظلّ السلطان پیش ازاین دربارۀ ارزانی و وفور نعمت و غالت عراق می دهند، 
گواه این مطلب است )ناصرالدین شاه قاجار، 1372، ص215 و ظلّ السلطان، 1362، صص 
269 و 270(. ظلّ السلطان یک بار بین سال های 1297ق/1880م تا 1299ق/1882م برای 
شکار به عراق، بروجرد و لرستان سفر کرد.1 او عراق را شهری بسیار تمیز و زیبا توصیف 
کرد که »ارزانی و وفور نعمت و ارتفاع غالت همه وقت در آن به اعلی درجه است«. این 
شهر به دلیل صنعت قالی بافی متمول و آباد بود و براساس تخمین شاه زاده، به واسطۀ کمپانی 
زیگلر و سایر تجار ایرانی و خارجی، سالی یک میلیون تومان پول از اروپا به این شهر 

سرازیر می شد )ظلّ السلطان، 1362، صص 269 و 270(.
فووریه یک سال پس از عزل مصطفی قلی خان از عراق دیدن کرده و در سفرنامه اش 
نوشته است: »در هر خانۀ سلطان آباد کارگاهی برای بافت قالی برپاست و زن ها درعین این که 
به کارهای خانه داری می رسند، به قالی بافی نیز مشغول اند و به طور متوسطه هر هفته سه 
فرانک از این راه عایدشان می شود و چون در این جا ارزانی است، این مبلغ به نظر کافی می آید. 
تجارت خانۀ زیگلر که مرکز آن در منچستر است و شعبه ای نیز در طهران دارد، بیشتر قالی های 
خود را از سلطان آباد می خرد؛ بلکه باید گفت که تجارت خانۀ مزبور مشتری تمام قالی هایی 
است که در سلطان آباد بافته می شود و همۀ کارگران به خرج آن کار می کنند. نمایندۀ آن 
تجارت خانه این ایام مشغول ساختن بنای عظیمی است؛ به این قصد که در آن جا مدرسه ای 
جهت نساجی مطابق اصول جدید درست می کند. سلطان آباد از برکت همین تجارت قالی 
که معروف ترین آن ها را در فراهان می بافند، به سرعت ترقی یافته؛ چنان که در عرض پنجاه 
سال اخیر جمعیت آن از چند صد نفر به ۴0٫000 نفر رسیده و همین کیفیْت به خوبی 
اهمیت تجارت قالی این شهر را می رساند« )فووریه، 1385، صص 261 و 262(. هم چنین، 
ناصرالدین شاه به تجار معتبر سلطان آباد که اصالتاً از آذربایجان و خوانسار و غیره بودند، اشاره 
می کند و می نویسد که آن ها به دلیل تمکن مالی خانه های خوبی ساخته اند )ناصرالدین شاه، 
1362، ص56(. بنابراین، تمکن مالی مردم عراق صرف نظر از اوقات شیوع بیماری های 

مهلک، کم آبی و البته مداخل حکومتی زبانزد خاص و عام بوده است.

۱. در کتاب تاریخ رسگذشت مسعودی که 

کتاب زندگی نامه و خاطرات ظل السلطان 

بروجرد  عراق،  به  سفر  سال  به  است، 

پیش از  او  نشده است.  اشاره  لرستان  و 

بختیاری  ایل خانی  حسین قلی خاْن  سفر، 

منصوب  عربستان  حکومت  به  را 

کرد(ظل السلطان، ۱۳۶2، ص2۶9) و درحین 

گزارش سفر و جغرافیای عراق می نویسد 

که میرزارضاقلی نامی تفرشی نایب الحکومۀ 

ازجانب اوست(ظل السلطان، ۱۳۶2،  عراق 

این که حسین قلی خان  باتوجه به  ص2۷۱). 

رسیده  قتل  به  ۱299ق/۱۸۸2م  در 

انتصاب  اعتامدالسلطنه  ازآنجاکه  و 

ثبت  در ۱29۸ق/۱۸۸۱م  را  میرزا رضاقلی 

ج۱،   ،۱۳۶۷ کرده است(اعتامدالسلطنه، 

ظل السلطان  که  می رسد  به نظر  ص۵29)، 

بین سال های ۱29۷ق تا ۱299ق به این سفر 

رفته باشد.
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عملکرد اقتصادی مصطفی قلی خان در دوران حکومتش در عراق، توجه او به معیشت 
کشاورزان و صاحبان حرف و مشاغل کوچک را نشان می دهد. اعطای مجوز پخت نان به 
خبّازان خانگی، تعیین قیمت غالت و مأکوالت و نصب آن بر دروازه ها برای ثابت نگه داشتن 
قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی و یا دادن تخفیفات دیوانی به افراد ناتوان در پرداخت 
مالیات در بهبود وضعیت اقتصادی مردم تاحدی مؤثر بوده است. در ادامه به برخی از این 

اقدامات پرداخته می شود:

9 .۱. تعیین نرخ غالت و سایر اجناس و مأکوالت
مصطفی قلی خان برای رفاه مردم و ممانعت از گران فروشی و احتکار، نرخ غالت و سایر 
اجناس و مأکوالت را معین کرد و آن را ثابت نگه داشت تا مانع قحطی و غال شود. او 
»قیمت اجناس را از هر قبیل به نرخ خرید کسبه معین و منافع و مخارج آن را هم برآورد 
کرده، اعالن نامه درب کاروان سرا و دروازه ها نصب شد که احدی زیادتر از این نرخ دادوستد 
و معامله ننماید و از آن قرار معمول داشته و می دارند. از این مطلب هم کمال آسایش برای 
عموم مخلوق حاصل گردیده است« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴62، پنجشنبه شانزدهم رمضان 
130۴ق(. نرخ های اجناس والیت عراق که در شماره های مختلف روزنامه درج شده است، 
نشان می دهد که در طول دورۀ حکومت هشت ماهۀ مصطفی قلی خان، نرخ غالت، گوشت 

و نان ثابت بوده و یا کاهش یافته است.

9 .2. منظم کردن امور مالی بالتکلیف خالصه جات
خالصه، شامل امالک و اراضی ای می شد که مالکیت و حق بهره برداری از عایدات آن 
در اختیار شاه و حکومت مرکزی قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختیار زارعان 
قرار می گرفت و یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار می شد که اغلب 
هم به علت بی توجهی دولت و عّمال مالیه، روزبه روز رو به خرابی می رفت. در اواخر 
دورۀ ناصرالدین شاه این اراضی را َدراِزاِی مبلغی به افراد واگذار می کردند تا از بایرماندن 
و مخروبه شدن آن ها جلوگیری کنند و مالیات آن ها را ازدست ندهند )ساکما، 997/315(. 
مصطفی قلی خان، عمل خالصه جات عراق را که به طور کامل معوق و مغشوش بود، سامان 
داد. او کشاورزان اراضی خالصه را که ازدست مأموران مالیات متواری شده بودند و در 
امالک اربابی اطراْف مشغول زراعت بودند و یا در والیات اطراف مانند مالیر، بروجرد 
و سیالخور ساکن شده بودند به شهر بازگرداند. او »با کمال مهربانی آن ها را به مراحم 
کاملۀ کارگذاران آستان مبارْک امیدواری و دلگرمی داد و یک نفر نایب خارج بی غرض 
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برای انتظام امور خالصه معین و به همراه آن ها به دهات خالصه فرستاد« )فرهنگ اصفهان، 
نمرۀ ۴62، پنجشنبه شانزدهم رمضان 130۴ق(. او دو ماه پس از اسکان مجدد اهالی امالک 
به دهات خالصه رفت و  بازدید طرز کار زارعین  اراضی خالصه، برای سرکشی و  و 
آن ها را دلگرم و امیدوار کرد و از آن ها خواست تا نسق زراعت سال آینده را هم انجام 
دهند )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴85، دوشنبه نهم ذی حجۀ 130۴ق(. گزارش بازدید و تنسیق 
دهات خالصۀ بلوک کّزاز نیز در شمارۀ بعدی روزنامه آمده است )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 

۴89، دوشنبه 23ذی حجۀ130۴ق(.
در  عراق  اراضی خالصۀ والیت  زراعت  و  نسق  درارتباط با عمل  که  گزارش هایی 
15محرم1305ق/3اکتبر1887م آمده است با یکدیگر مغایرت دارد. به ندرت پیداشدِن یک 
نفر رعیت سالم مزاج، تلف شدن مردم بلوک فراهان از بیماری، هالک شدن گاوهای بلوک 
کّزاز ازیک طرف و منظم شدن عمل نسق و زراعت خالصه و این که آسوده حال مشغول 
زراعت و رعیتی سنۀ آینده هستند ازطرف دیگر، آن هم در یک شمارۀ روزنامه بسیار عجیب 
ر  است )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴95، دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق(. ممکن است محرِّ

روزنامه برای پرکردن ستون، مرتکب چنین خطایی شده باشد.

9. ۳. مالیات و متوجهات دیوانی
فصل اوِل التزام نامه ای که ظلّ السلطان از نُّواب می گرفت و ازنظر او »اَهم و اَلزم1 بر سایر 
فصول است« دربارۀ مالیات و متوجهات دیوانی بود. نایب الحکومه موظف بود تا سفته ای 
معادل درآمد تخمینی مالیات و متوجهات دیوانی ای که باید از محل مأموریت خود کسب 
می کرد، به دفترخانه بسپرد و به صورت قسطی، بدون تأخیر، درآمد حاصل از محل را 
به خزانه پرداخت کند. نایب الحکومه نمی توانست به هیچ وجه وصول و ایصال مالیات و 
متوجهات را به تعویق بیاندازد؛ چون او به خزانه بدهکار بود و مردم محل مأموریتش هم 
به او بدهکار بودند. هم چنین فصل ششم دربارۀ تخفیفات مرحمتی بود که باید مطابق 
صورت تأییدشده به دست مبارک به هرکس مطابق آنچه معین شده بود، تخفیف دهد و از 
آن ها قبض صحیح بی عیب بگیرد و آخر سال به ظلّ السلطان تحویل دهد )رجائی، 138۴، 
پاییز، صص 260- 263(؛ بنابراین مصطفی قلی خان ملزم بود که در وصول و ایصال مالیات 

و متوجهات دیوانی اهتمام داشته باشد.
مصطفی قلی خان از شوال130۴ق/جوالی1887م که به عنوان حاکم وارد عراق شد تا 
ماه ربیع الثانی که به طور ناگهانی از حکومت عراق عزل شد، درحال تنظیم امور مالی بود. در 
تمام گزارش های روزنامه به مشغول بودن شب و روز حکومت در وصول و ایصال مالیات،  ۱. الزم تر؛ واجب تر
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متوجهات دیوانی، ترتیب اقساط و رسیدگی به محاسبات دفتری اشاره شده است )فرهنگ 
پانزدهم محرم  نمرۀ ۴95، دوشنبه  نوزدهم شوال 130۴ق؛  نمرۀ ۴71، دوشنبه  اصفهان، 

1305ق؛ نمرۀ 516، پنجشنبه 29ربیع االول1305ق(.
گزارش ماه های اول حکومت فّراش باشی هم حاکی از این است که »امور زراعت و 
فالحت برای رعیت و مالکین خوب و خوش، و تمام حاصل ها بی آفت است« )فرهنگ 
اصفهان، دوشنبه نوزدهم شوال 130۴ق، نمرۀ ۴71(؛ ولی با تغییر وضعیت آب وهوایی عراق 
و بروز بیماری های مهلک بین مردم و مواشی1، بسیاری از مردم تلف شدند و بلوک باشی ها 
و کدخدایان ازپِس پرداخت مالیات برنیامدند. به طوری که در آن ایامِ نسق و زراعت، یک 
کشاورز سالم مزاج در آن حدود به ندرت پیدا می شد. هم چنین در بلوک کّزاز براثر یک 
بیماری، مواشی به ویژه گاوها تلف شدند؛ تاجایی که در هر قریه و مزرعه یک گاو برای نسق 
و زرع کشاورز پیدا نمی شد و کشاورزان این بلوک با االغ شخم و زراعت می کردند )فرهنگ 
اصفهان، نمرۀ ۴95، دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق(. در تلگراف محرمانۀ میرزاحسین از عراق 
به مشیرالملْک وزیرِ ظلّ السلطان در تاریخ 13جمادی االول 1305ق، تقریباً سه هفته پس از 
برکناری مصطفی قلی خان آمده است: »جنس باقی مانده از مصطفی قلی خان دو هزار و صد 
خروار گندم و جو است. هفت صد خروار گندم آن خیلی خراب است؛ آن قدر که نه برات دار 
می گیرد و نه کسی می خرد. چهارصد خروار گندم و هزار خروار جو دیگر هم پاره ای خوب 

است و پاره ای بد که اگر به فروش برسد بدون ضرر نخواهد بود« )کمشا، ۴220(.
َدرپِی این رویدادها، مصطفی قلی خان نرخ اجناس و غالت را پایین آورد و قیمت 
نان را که خبّازها دو عباسی )هشت شاهی( می فروختند هفت شاهی تعیین کرد )فرهنگ 
اصفهان، نمرۀ ۴95، دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق(. البته این مقدمه به این معنی نیست که 
مصطفی قلی خان موفق نشده است مالیات و متوجهات دیوانی را پرداخت کند، بلکه به علت 
این وضعیت نتوانست تمام اقساط را پرداخت کند و تا چند سال پس ازآن، همچنان درحال 
تسویه حساب مالیات عراق بود. نسخه ای خطی دربارۀ تخفیفات مالیاتی عراق از دورۀ 
حکومت مصطفی قلی خان در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موجود 
است که تاحدی عملکرد او را در این دورۀ هشت ماهه به ویژه در دو ماه آخر نشان می دهد.

این نسخه »کتابچۀ تخفیفات و مقرری استمراری اهالی عراق و تخفیفات دهات 
محروسه و سکنۀ دهات بارس ئیل 1307ق« است به خط نستعلیق و سیاق، ممهور به مهر 
مصطفی قلی خان. در ابتدای کتابچه نوشته شده است: »کتابچۀ تخفیفات کسور اهالی و سکنۀ 
محروسۀ عراق سوای تخفیفات مرحمتی که موافِق طومارِ ممهوری است.« این کتابچه 32 
صفحه دارد که تنها 12 صفحۀ آن دارای متن است و از هر دو صفحۀ دارای متن هم یک 

۱. مواشی /mavāši/: چهارپایان، ازقبیل گاو، 

گوسفند و  شرت.
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صفحه شماره دارد. شمارۀ صفحات دارای متن از 2 شروع شده و به 6 خاتمه یافته است. 
صفحۀ آخر دارای متن شماره ندارد؛ احتماالً به دلیل این که صفحۀ روبه رویی آن بدون متن 
است. در این کتابچه، مصطفی قلی خان که دیگر منصب فّراش باشی ندارد و حدود دو سال 
است که از حکومت عراق برکنار شده، تخفیفات مالیاتی ای را که در دوران حکومتش بر 
عراق، به اهالی و سکنۀ عراق و دهات اطرافش داده است، جزءبه جزء و فردبه فرد مشخص 
کرده است. برخی از تخفیفات که »از قرار حکم« بوده نیز مشخص شده است. در صفحۀ آخر 
این کتابچه، مصطفی قلی خان شرحی دربارۀ محتوای کتابچه و چگونگی تخفیفات آورده است.
»قربانت شوم این تخفیفات دخلی به تخفیفات مرحمتی حضرت اشرف اقدس ارفع 
واال روحنا فداه ندارد. اشخاصی که در این کتابچه مشخص و معین شده اند، بابت تخفیف 
کسوراتی است که در جزو دستورالعمل دیوانی ازبابت باقی تخفیف بدون اسم که به خرج 
دستورالعمل دیوانی می آید ید و اختیار آن با حکومت محلی بوده ]و[ به جهت قراء مخروبه 
و شکسته و اشخاصی که از عهدۀ مالیات خود برنمی آمده اند می شد. قدری هم که عالوه بر 
مأخذ می شد بازهم حکومت راه دستی و وسعتی در تفاوت عمل والیتی و خالصجات 
داشت که محتمل شکسته و کسر ارباب توقع می شده. حال آن تخفیف بدون اسم در جزو 
دستورالعمْل تمام با اسم شده و به جزء مشخص شده نوشته ]شده[ چیزی برای شکستگی 
و الوصول ازبابت باقی نمانده؛ چنانچه جناب جاللت مآب هم از این فقره اطالع دارند و 
دستورالعمل دیوانی به نظر مبارک رسیده است که چیزی برای شکسته و الوصول عراق 
باقی نمانده است. الحال وضع و مدْت تفاوت کلی دارد. درباب بنیچۀ خواجه مالک را که 
حکومت نتوانست تفاوتی از او برده باشد، جمیعاً متقبل شده ]و[ خود را خارج نموده اند و 
خالصجات هم که تفاوتی داشت او هم اربابی شد و تمام تفاوت عمل والیتی از میان رفته. 
چیزی که باقی مانده]است[ تخفیفات محلی و توقعات این اشخاص و مالیات دهات شکسته 
و مخروبۀ بالسکنه ]است[ که اگر چاکر بخواهد تخفیف بدهد از کجا و چه محل داده شود، 
اگر بخواهیم ندهیم صدای مردم به بیرون خواهد آمد؛ چاکر در کار خود حیران مانده. عرض 
محرمانۀ چاکر این است از قراری که به تحقیق و موشکافی نموده ام، تمام اختالف و انقالب 
عراق و باصداگی1 مردم با حکام سر همین مطلب بوده است. چاکر محض دولت خواهی 
و چاکری آستان مبارْک صدق مطلب را به خاک پای مبارک و جناب جاللت مآب عرض 
نموده ام؛ حال به هرچه تکلیِف چاکر جان نثار را مقرر فرمایند اطاعت می نماید.« در حاشیۀ این 
برگ کتابچه برای تأیید محتوای کتابچه آمده است: »این تخفیفات والیتِی موافق این کتابچه که 
تشخیص داده شده، در سنوات سابق الی سنۀ ماضیه بوده اند و اغلب هم حکم دولت دارند.« 
مهرهایی که این کتابچه را تأیید کرده اند عبارت اند از: مصطفی قلی، عبده عباس، محمدرضا 

صدا؛  بلندبودن  باصدابودن؛  باصداگی:   .۱

یعنی صدای مردم در اعرتاض به حاکم بلند 

بوده است.
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الحسینی، باهللِ ُحسن ظنّی)کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات مخروبۀ عراق، برگ 22(.
همان طورکه از فحوای متن هویداست، این کتابچه دربارۀ تخفیفاتی است که حاکم 
اختیار آن را داشته است که به اشخاصی بدهد که در قراء مخروبه و شکسته زندگی می کرده اند 
و توانایی پرداخت مالیات نداشته اند. هم چنین مصطفی قلی خان با صراحت اعالم می کند که 
از باقی مالیات و تفاوت عمل عراق چیزی برای وصول باقی نمانده است. »چنانچه جناب 
جاللت مآب هم از این فقره اطالع دارند و دستورالعمل دیوانی به نظر مبارک رسیده است که 
چیزی برای شکسته در وصول عراق باقی نمانده است« )کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات 
مخروبۀ عراق، برگ 22(. پس چنین برمی آید که پس از تعیین میزان مالیات افراد و گرفتن 
تمسکات، افراد هنوز برای تسویه حساب مالی دو ساِل پیش مراجعه می کرده اند و درصدد 
گرفتن تخفیف مالیاتی بوده اند که مصطفی قلی خان شرح می دهد که اگر تخفیف ندهد، مردم 
اعتراض می کنند و اگر بخواهد تخفیف بدهد از کجا و چگونه کسری آن تخفیف را تأمین 

کند )کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات مخروبۀ عراق، برگ 22(.

۱۰. بررسی دالیل عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق
از 1297ق/1880م تا 130۴ق/1887م که مصطفی قلی خان فّراش باشی حاکم عراق شد، 
کارگزاران  مراقبت  »ُحسن  به دلیل  عراق  امور  انتظام  و  امنیت  آرامش،  از  گزارش هایی 
حضرت اشرف واال ظلّ السلطان« در شماره های مختلف روزنامۀ فرهنگ اصفهان منتشر 
شده است )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 130، پنجشنبه 30 محرم 1299ق(؛ ولی پس از انتصاب 
مصطفی قلی خان، در چندین شماره به مشکالت و اختالفاتی اشاره شده است که پیش از 
حکومت مصطفی قلی خان وجود داشته و مقرر شده است که او به آن ها رسیدگی کند. این 
روزنامه با حمایت مالی و سیاسی ظلّ السلطان انتشار می یافت و در تهران و کشورهای 
هم جوار توزیع می شد و مهم ترین خوانندۀ آن ناصرالدین شاه بود. بنابراین به نظر می رسد 
که بیشتر اخباری را منتشر می کرده است که به اعتبار شاهزاده بیفزاید؛ به عبارت دیگر، این 
روزنامه تریبونی بود که شاهزاده از آن برای اغراق دربارۀ اقدامات اجتماعی، اقتصادی و 
نظامی خود بهره می جست؛ به طوری که گزارش های آن با جمالتی مانند »عموم مردم 
به دعاگویی وجود مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی ارواحنافداه مشغول هستند« پایان 
می یافت )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴51، دوشنبه هشتم شعبان 130۴ق( و گزارش دزدی، 
اغتشاش و ناامنی راه ها زمانی در روزنامه منعکس می شد که فّراش باشی و حکام توانسته 

بودند مجرمان را دستگیر کنند و اموال مسروقه را به صاحبانشان برگردانند.
روزنامۀ فرهنگ اصفهان تا پیش از حکومت مصطفی قلی خان تنها در این حد به اخبار 
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عراق می پرداخت که عموم رعایا در کمال آسودگی اند و قیمت غالت در این شهر ازاین قرار 
است. پس از انتصاب فّراش باشی به حکومت عراق، تمام رویدادهای عراق در روزنامه 
منعکس می شد. ولی دوباره پس از عزل مصطفی قلی خان از حکومت تا یک سال بعد هم 
که ظلّ السلطان از تمام حکومت های والیات به جز اصفهان برکنار شد، گزارشی در روزنامه 
دربارۀ عراق به جز وضعیت آب وهوای آن موجود نیست. دلیل توجه روزنامه نگاران این 
روزنامه به اقدامات مصطفی قلی خان در عراق مشخص نیست. ممکن است به این علت باشد 
که نایب الحکومه های پیشینی که ظلّ السلطان برای حکومت عراق منصوب می کرد، به جز 
وصول مالیات از مردم به هر شکلی، اقداماتی عام المنفعه نداشتند که بتوان آن را در روزنامه 
منعکس کرد و یا جایگاه اجتماعی مصطفی قلی خان در نزد مردم و ظلّ السلطان آنقدر رفیع 
بوده که روزنامه نگاران به اخبار مربوط به اقدامات او عالقه نشان داده اند. در این صورت این 
سؤال مطرح می شود که چرا اقدامات جالل الدوله پسر ظلّ السلطان، ابوالفتح خاِن صارم الدوله 
و فرزندش قهرمان میرزا، رکن الملک، میرزا نصراهلل خان مستوفی و مشیرالملک که هریک در 
مقطعی نایب الحکومۀ والیتی بوده اند تا این اندازه مطرح نشده است؟ درهرصورت، صحت 
گزارش های روزنامۀ فرهنگ اصفهان دربارۀ اقدامات مصطفی قلی خان زیر سؤال نمی رود؛ 
زیرا این روزنامه در اصفهان، تهران و والیات تحت حکومت ظلّ السلطان و کشورهای 
هم جوار توزیع می شد و ناصرالدین شاه، ظلّ السلطان، رکن الملْک نایب الحکومۀ اصفهان و 
دیگر صاحب منصبان حکومتِی ظلّ السلطان این روزنامه را می خواندند و دیدگاه خود را 
دربارۀ آن می نگاشتند؛ به طوری که در برخی از شماره های این روزنامه، دیدگاه ناصرالدین شاه 
و دیگر خوانندگان آن درج شده است. هم چنین دلیلی ندارد که سردبیر و همکارانش به جای 
ظلّ السلطان، دربارۀ اقداماِت فّراش باشِی او اغراق کنند؛ آن هم زمانی که ظلّ السلطان مطالب 

روزنامه را دنبال می کرده است.
در تمام گزارش های موجود روزنامه از دوران حکومت مصطفی قلی خان در عراق، به 
کمال امنیت و انتظام امور عموم طبقات مردم از اصناف، تجار، کسبه، رعایا و برایا1 ازهرجهت 
اشاره شده است )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴71، دوشنبه 19شوال130۴ق(. »شهر سلطان آباد و 
توابع و بلوکات به یمن اقبال بی زوال اعلی حضرِت قدرقدرِت شهریاری ادام اهلل تعالی ملکُه 
و سلطانه در کمال امنیت و انتظام ]است[ و عامۀ رعایا و برایا از صغیر و کبیر و برنا و پیر 
از روی صمیم قلب به دعاگوئِی ذاِت ملکوتی صفاِت ولی نعمِت ُکْل ارواحنافداه اشتغال 

دارند« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ ۴85، دوشنبه نهم ذی حجۀ 130۴ق(.
در اوایل ربیع الثانی1305ق/دسامبر1887م منصب فّراش باشی که بیش از یک دهه برعهدۀ 
مصطفی قلی خان بود، از او گرفته شد و به میرزازکی خان اعطا شد که پیش ازاین جانشین  ۱. برایا /barāyā/: خالیق؛ آفریده شدگان.

سمیه بختیاری



۵۳
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

موقتی مصطفی قلی خان بود. نکتۀ حائز اهمیت در این برکناری و انتصاب این است که در 
هیچ شماره ای از روزنامۀ فرهنگ اصفهان به برکناری رجال دربار اصفهان از منصبی اشاره 
نشده است. عالوه براین تأکید ظلّ السلطان در حکمش بر این که هیچ کس مجاز نیست که به 
مصطفی قلی خان، فّراش باشی بگوید، قابل تأمل است. در این خبر که در صفحۀ اول روزنامه 
چاپ شده، آمده است: »تاکنون منصب فّراش باشی گرِی سرکاری برعهدۀ مقرب الخاقاْن 
مصطفی قلی خان بود. از این تاریخ به بعد منصب مذکور به موجب دست خط مبارک که صورت 
آن ذیاًل درج می شود، برعهدۀ لیاقِت مقرب الخاقاْن میرزا زکی خان برقرار شده است «)فرهنگ 

اصفهان، نمرۀ 519، دوشنبه 11ربیع الثانی1305ق(.
در آخرین شماره ای که روزنامه در این ماه چاپ کرده، خبر عزل مصطفی قلی خان از 
حکومت عراق درج شده است. علت این برکناری، ضرورت حضورش در دربار ظلّ السلطان 
تاریخ  در  معّدل الملک  میرزامحمد  حاجی  که  آمده  گزارش  این  در  گردیده است.  ذکر 
هفدهم ربیع الثانی به طرف عراق حرکت کرده است؛ این در حالی است که اعالن رسمی 
خلع مصطفی قلی خان از منصب فّراش باشی در تاریخ یازدهم ربیع الثانی در روزنامه چاپ 
شده است؛ بنابراین مصطفی قلی خان هم زمان از منصب فّراش باشی و حکومت عراق برکنار 
شده است. ظلّ السلطان پس از دریافت تلگراف ها و عریضه های مردم عراق در حمایت از 
مصطفی قلی خان مجبور شد که افزون بر تأیید استعداد و توانایی های فردی و ُحسن رفتار 
مصطفی قلی خاِن فّراش باشی در ادارۀ حکومت عراق، توجیه کند که چرا مصطفی قلی خان را 
احضار کرده و حاجی معدل الملک را به حکومت عراق منصوب کرده است )فرهنگ اصفهان، 
نمرۀ 522، دوشنبه 21ربیع الثانی1305ق(. گفتنی است که حکومت حاجی معدل الملک تا ماه 

شوال بیشتر طول نکشید )کمشا، 1936(.
دالیل عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق، در پرده ای از ابهام قرار گرفته و در منابع 
هیچ اشاره ای به آن نشده است. باتوجه به پاسخ ظلّ السلطان به نامۀ ناصرالدین شاه در حمایت 
از مصطفی قلی خان، به نظر می رسد که او برای مدتی، منصب حکومتی نداشته است. در این 
نامه ظلّ السلطان تأکید کرده که با مصطفی قلی خان »همسری و غرضی« ندارد و »بی میلی و 
بی محبتی« نمی کند و او را به حکومت اردستان می گمارد تا کسانش شکایت نکنند1)ساکما، 

.)295/7۴36
پیش ازاین گفته شد که ظلّ السلطان در 1298ق/1881م از عراق دیدن کرد. او عراق را به دلیل 
تجارت قالی و قالی بافان آن، شهری ثروتمند توصیف کرد. پیش از او هم، ناصرالدین شاه مردم 
عراق را ثروتمند دانسته بود. ازآنجاکه ظلّ السلطان در همه چیز می توانست تأمل کند، اال ازبابت 
مالیات، ممکن است میزان مالیات و متوجهات دیوانی پرداختی مصطفی قلی خان قابل توجه 

۱. این سند، یکی از نامه های ظل السلطان 

یزد و سایر  فارس،  اصفهان،  اوضاع  دربارۀ 

تاریخ  مناطق و ایالت و عشایر است که 

ندارد و تنها به نام مصطفی قلی خان اشاره 

ظل السلطان  دربار  در  اگرچه  شده است. 

نام  با  هم  دیگر  صاحب منصب  چند 

مصطفی قلی خان وجود داشته اند، ازجمله 

مصطفی قلی خان عرب و مصطفی قلی خان 

به  منبعی  هیچ  در  چون  ولی  میرپنج، 

اشاره  افراد  این  منصب  ازدست دادن 

نشده است، برداشت نویسنده آن است که 

فرّاش باشی  هامن  مصطفی قلی خان،  این 

سابق است.

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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نبوده باشد. سه ماه پس از برکناری مصطفی قلی خان در 2شعبان1305ق/1۴آوریل1888م، 
مشیرالملک )وزیر ظلّ السلطان( براساس برات صرف، »متوجهات نقد و جنس تنگوزئیل 
]1305ق[ عراق« را به میرزا اسداله تحویل داد تا »برحسب حکم اولیای دولت ابدمدت 
ضبط نموده و از محل دریافت دارد«. درواقع، اسداله برات های مهرشدۀ مصطفی قلی خان و 

میرزاحسن و مابقی را به دیوان همایون اعلی پرداخت کرد )کمشا، 1937(.
چون  افرادی  او  پیش از  که  مصطفی قلی خان  امالک  و  اموال  به  ظلّ السلطان  طمع 
سراج الملک و مشیرالملک را هم در همان نسخه پیچیده بود، می تواند علت دیگری بر عزل 
او بوده باشد. راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران دربارۀ فّراش باشی نگاشته است: »خانه 
و امالک مصطفی قلی خان را به جبر و عنف ضبط نمود و فرزندان او را تیره بخت و سیه روز 

گردانید« )راوندی، 1386، بخش 2، ج۴، ص9۴5(.
کارشکنی صاحبان قدرت در عراق علیه مصطفی قلی خان یکی دیگر از علل عزل او 
بود. بیشتر روستاهای عراق اربابی بود و همان طورکه پیشتر آمد، مصطفی قلی خان چندین بار 
اختالفات اهالی این روستاها را حل وفصل کرده بود که در روزنامه هم ثبت شده است؛ البته 
گاهی میانجی گری بین دو گروه، یک گروه را همچنان ناراضی نگه می دارد و این می تواند 

یکی از علل کینه از او بوده باشد.
یکی از افراد متنفذ و ثروتمند عراق، ناصرالدوله فرزند نصرت الدوله حاکم سابق عراق 
بود که مانند حاتم طائی از ظلّ السلطان پذیرایی کرد و دیگری حاجی آقامحسن فرزند 
آقامیرزا ابوالقاسم بود که بنابه گفتۀ اعتمادالسلطنه عزل و نصب حکام با او بود )اعتمادالسلطنه، 
1367، ج2، ص935( و حتی در 1312ق/1895م باعث عزل بدیع الملک میرزا عمادالدوله از 
حکومت عراق شد )محبوبی اردکانی، 137۴، ج2، ص588(. پیش ازآن، در 1309ق/1891م 
حاجی میرزا ابوالقاسم -پدر حاجی آقامحسن- و اهالی نجره و دستجره از حاجی آقامحسن 
و مأموران حکیم الممالک شکایت کرده بودند )ساکما، 296/21725(. حاجی آقامحسن در 
دورۀ مشروطه هم جزو افرادی بود که دربرابر مجلس مشروطه ایستاد )کسروی، 1383، صص 
281-283(. او چنان ثروتمند و قدرتمند بود که چندبار میزبانی ناصرالدین شاه و ظلّ السلطان 
و اردوی همراه آن ها را تقبل کرد. ظلّ السلطان او را بسیار عاقل و زیرک می دانست و 
در خاطراتش دربارۀ او نوشت: »سالی دویست هزار تومان دخل امالک اوست که چهل 
هزار لیره باشد. مکرر نزد من آمدند و مرا مهمان کردند« )ظلّ السلطان، 1362، ص270(. 
ناصرالدین شاه او را در زمرۀ علمای عراق نوشته و اعتمادالسلطنه او را مجتهد دانسته است 
که البته اگر عالم و یا مجتهد می بود، همانند حجت االسالم محمدباقر خوانده می شد و در 
روزنامه و عرایض و نامه ها عنوان او کامل ذکر می شد. محتمل است که حاجی آقامحسن از 

سمیه بختیاری
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این که مصطفی قلی خان او را نادیده گرفته است و تنها از حجت االسالم محمدباقر که به نظر 
می رسد بیشتر چهرۀ شناخته شدۀ مردمی بوده، دلجویی کرده است و او را در اطاق تحقیق 
صاحب نظر ندانسته است، ناراضی بوده باشد. یک دهه پیش ازآن، نصرت الدوله برای ختم 
غائلۀ بابیان از همراهی حجت االسالم محمدباقر و حاجی آقامحسن هم زمان استفاده کرده 
بود. در گزارشی که از حل اختالفات حاجی امید و روستای حاجی آقامحسن پیش ازاین آمد، 
مصطفی قلی خان، خود شخصاً برای حل اختالف به آن روستا نرفت، ولی میرزا بهاء را با چند 
نفر اشخاص موثق معتبر از اعیان و مصدقین شهر و دهات اطراف به آن جا فرستاد تا بدون 
جانبداری حدود اراضی را مشخص کنند. این در حالی است که پیش ازآن حاجی آقامحسن 
با صاحبان اراضی و امالک قریۀ کره رود بر سر حدود اراضی اختالف داشت و بنابر فحوای 
عریضه، حاجی آقامحسن، بخشی از اراضی آن ها را به طور غیرشرعی غصب کرده بود و 
درصدد گرفتن مابقی آن بود)کمشا، 1711(. مجموعۀ این عوامل در کنار هم می تواند علت 
عزل مصطفی قلی خان بوده باشد. اقدامات عام المنفعۀ او در عراق، همچون خاری در چشم 
ظلّ السلطان، حاجی آقامحسن و دیگر متنفذان عراق بود. پیش از مصطفی قلی خان، طومار 
میرزاحسن خان وزیرنظام را هم -که در دورۀ حکومت خود در عراق اقداماتی برای اعتالی 
سطح زندگی مردم انجام داده بود- چنان پیچیده بودند که تا چند سال درحال پرداخت مابقی 

مالیات عراق بود. مصطفی قلی خان نیز عاقبت به همین بلیه گرفتار شد.

۱۱. نتیجه
ارگ حکومتی در سلطان آباد مرکز والیت عراق)اراک امروزی( قرار داشت. این شهر را 
یوسف خان گرجِی سپهدار به دستور فتح علی شاه ساخته بود. سلطان آباد تا 130۴ق که 
مصطفی قلی خان به حکومت عراق منصوب شد، جمعیتی بالغ بر بیست هزار نفر و بیش از 
سه هزار باب خانه داشت و مردم آن به علت کشت پنبه، قالی بافی و تجارت قالی متمکن 
بودند. نخستین حاکمان آن، یوسف خان گرجی سپهدار و پس از او پسرش غالم حسین خان 
بودند که حدود دو دهه بر عراق حکومت کردند. از 1252ق تا 1297ق که ظلّ السلطان 
به حکومت عراق منصوب شد، چند حاکم دیگر نیز بر عراق حکومت کرده بودند که 
اقدامات عام المنفعۀ میرزاحسن خان وزیرنظام -که دو بار عهده دار حکومت عراق شد- 

درخور توجه است.
ظلّ السلطان َدرپِی شکایت اهالی عراق از تعدیات مأموران دولتی و اختالفات حاکم 
با امام جمعۀ سلطان آباد، مصطفی قلی خان فّراش باشی را به حکومت عراق منصوب کرد. 
مصطفی قلی خان در مدت هشت ماه حکومتش بر عراق اقدامات بسیاری درجهت اعتالی 

عراق(اراک) در دورۀ حکومت 
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سطح رفاه و آسودگی مردم انجام داد که در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی عراق مؤثر بود. 
یکی از اقدامات او تأسیس اطاق تحقیق برای انتظام امور حقوقی و کیفری، تحقیق و رسیدگی 
به عرایض و دعاوی مردم، احقاق حق عارضین و متظّلمین، و اطالع از صحت وسقم ادعای 
هرکس بود. از دیگر اقدامات او احیای قنات وقفی سلطان آباد بود. اعطای مجوز پخت نان به 
خبّازان خانگی از دیگر اقدامات او بود که سبب افزایش کیفیت نان و پایین آمدن قیمت آن و 

ایجاد اشتغال شد.
به  را  برگرداند و آن ها  به عراق  را  اراضی و امالک خالصه  توانست کشاورزان  او 
منصف بودن کارگزاران حکومتی امیدوار کند. با کشت وکار زارعان، زمین های خالصه که بایر 
شده بود، آباد شد و درنتیجه امور مالی خالصه جات نظم یافت. او برای تثبیت قیمت ها نرخ 
غالت و سایر اجناس را معین کرد و در هنگام بروز بیماری در برخی بلوکات عراق، قیمت 

اجناس را پایین آورد.
پس از هشت ماه درحالی که مصطفی قلی خان به خوبی درحال َرتق وَفتق امور عراق بود، 
افزون بر این که منصب فّراش باشی را ازدست داد، از حکومت عراق هم عزل شد و اموالش 
مصادره شد. ظلّ السلطان طی فرمانی دستور داد که ازاین پس کسی حق ندارد مصطفی قلی خان 
را فّراش باشی خطاب کند. ظلّ السلطان پس از این اقدام ضمن تأیید استعداد و توانایی های 
فردی و حسن رفتار مصطفی قلی خان در ادارۀ عراق، علت عزل او را نیاز به وجود او در 
دربار خود بیان کرد. باتوجه به سکوت منابع، علل عزل او از حکومت عراق و ازدست دادن 
منصب فّراش باشی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. طمع ظلّ السلطان به ثروت فّراش باشی، 
محبوبیت فّراش باشی نزد مردم اصفهان و عراق و دسیسۀ متنفذان عراق که قدرتشان در دوران 

حکومت فّراش باشی محدود شده بود، می تواند از علل عزل او بوده باشد.

سمیه بختیاری
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سطح رفاه و آسودگی مردم انجام داد که در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی عراق مؤثر بود. 
یکی از اقدامات او تأسیس اطاق تحقیق برای انتظام امور حقوقی و کیفری، تحقیق و رسیدگی 
به عرایض و دعاوی مردم، احقاق حق عارضین و متظّلمین، و اطالع از صحت وسقم ادعای 
هرکس بود. از دیگر اقدامات او احیای قنات وقفی سلطان آباد بود. اعطای مجوز پخت نان به 
خبّازان خانگی از دیگر اقدامات او بود که سبب افزایش کیفیت نان و پایین آمدن قیمت آن و 

ایجاد اشتغال شد.
به  را  برگرداند و آن ها  به عراق  را  اراضی و امالک خالصه  توانست کشاورزان  او 
منصف بودن کارگزاران حکومتی امیدوار کند. با کشت وکار زارعان، زمین های خالصه که بایر 
شده بود، آباد شد و درنتیجه امور مالی خالصه جات نظم یافت. او برای تثبیت قیمت ها نرخ 
غالت و سایر اجناس را معین کرد و در هنگام بروز بیماری در برخی بلوکات عراق، قیمت 

اجناس را پایین آورد.
پس از هشت ماه درحالی که مصطفی قلی خان به خوبی درحال َرتق وَفتق امور عراق بود، 
افزون بر این که منصب فّراش باشی را ازدست داد، از حکومت عراق هم عزل شد و اموالش 
مصادره شد. ظلّ السلطان طی فرمانی دستور داد که ازاین پس کسی حق ندارد مصطفی قلی خان 
را فّراش باشی خطاب کند. ظلّ السلطان پس از این اقدام ضمن تأیید استعداد و توانایی های 
فردی و حسن رفتار مصطفی قلی خان در ادارۀ عراق، علت عزل او را نیاز به وجود او در 
دربار خود بیان کرد. باتوجه به سکوت منابع، علل عزل او از حکومت عراق و ازدست دادن 
منصب فّراش باشی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. طمع ظلّ السلطان به ثروت فّراش باشی، 
محبوبیت فّراش باشی نزد مردم اصفهان و عراق و دسیسۀ متنفذان عراق که قدرتشان در دوران 

حکومت فّراش باشی محدود شده بود، می تواند از علل عزل او بوده باشد.

ضامئم

   
تصویر  ۱

خرب عزل مصطفی قلی خان از منصب فرّاش باشی
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تصویر  2

خرب عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق
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تصویر  ۳

عریضۀ رعایای قریۀ کره رود و اخوان حاجی 
رحمت الله
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