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Abstract:
Purpose: The mid-western region of Eraagh in Iran now: Ostaan-e Markazi) experienced an extraordinary short period of the governance of Mustafa Gholikhan Farrashbashi, 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, including setting up a bureau of investigation to facilitate judicial processes, reconstruction of water supply system of the city, supply of irrigation water for rural areas, controlling 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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عراق(اراک) در دورۀ حکومت مصطفیقلیخان
ف ّراشباشی(شعبان-۱۳۰۴ربیعالثانی۱۳۰۵ق)
سمیهبختیاری

1

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:
هدف :بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی عراق در دورۀ حکومت هشتماهۀ مصطفیقلیخان
ف ّراشباشی 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.
باشی ّ
ظلالسلطان
یافتهها و نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان میدهد که مصطفیقلیخان ،ف ّراش ِ
در دورۀ حکومت هشتماهۀ خود در عراق(اراک امروزی) اقدامات بسیاری درزمینۀ اجتماعی و
اقتصادی انجام دادهاست؛ ازجمله :ایجاد اطاق تحقیق؛ احیای قناتها؛ تأمین آب از دیگر روستاها برای
مردم؛ تعیین نرخ غالت و سایر اجناس با هدف تثبیت قیمتها؛ کاهش قیمتها در هنگام بروز بیماری
در برخی بلوکات عراق؛ برگرداندن کشاورزان اراضی خالصه و احیای زمینها؛ حلوفصل اختالفات
محلی؛ و دستگیری مجرمان .درزمینۀ عزل ناگهانی مصطفیقلیخان از منصب ف ّراشباشی و حکومت
ظلالسلطان به علل زیر میتوان اشاره کرد :طمع ّ
دست ّ
ظلالسلطان به
عراق و مصادرۀ اموالش به ِ
ثروت ف ّراشباشی؛ محبوبیت ف ّراشباشی نزد مردم اصفهان و عراق؛ موفقنبودن ف ّراشباشی در پرداخت
مالیات تعیینشده؛ و دسیسۀ متنفذان عراق که قدرتشان در دوران حکومت ف ّراشباشی محدود شده
بود.
ڪلیدواژهها:

مصطفیقلیخان ف ّراشباشی؛ ّ
ظلالسلطان؛ عراق؛ سلطانآباد؛ دورۀ قاجار.
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سمیه بختیاری

 .1مقدمه

عراق یکی از والیات حاکمنشین دورۀ قاجار بود که مرکز آن ،سلطانآباد بهدستور فتحعلیشاه
ساخته شد .این والیت در 1297ق1880/م به والیات تحتحکومت ّ
ظلالسلطان ضمیمه
گردیدّ .
ظلالسلطان در130۴ق1887/م بهمدت هشتماه حکومت عراق را به مصطفیقلیخا ِن
فراشباشی یکی از صاحبمنصبان معتبر دربارش واگذار کرد .مصطفیقلیخان اصالت ًا اهل
ّ
فراشباشی ،بهعنوان یکی
نور مازندران و منسوب به خاندان نوری بود .او همزمان با منصب ّ
ِ
اعضای انجمن معارف ،مجری ساخت طرحهای عمرانی مص ّوب انجمن بود و تجربۀ
از
حکومت در شهرهایی چون خوانسار ،کمره ،نجفآباد ،سمیرم و کرمانشاه را هم داشت.
مصطفیقلیخان در دورۀ حکومت کوتاهمدت خود ،اقدامات بسیاری درزمینههای
اجتماعی و اقتصادی انجام داد که تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ حکومت او و اقداماتش در
عراق انجام نشدهاست .در این پژوهش برای نخستینبار از نسخۀ خطی «کتابچۀ تحقیقات و
کسور دهات مخروبۀ عراق» و اسناد «کتابخانۀ مرکزی شهرداری اصفهان» استفاده شدهاست.

.2پیشینۀ پژوهش

ازلحاظ محتوایی ،هیچ سابقۀ پژوهشی برای مقالۀ حاضر وجود ندارد و بهاینعلت میتوان
گفت که در چارچوب پژوهشهای تاریخی ،برای نخستینبار است که این موضوع
بررسی میشود.

 .3پرسشهای پژوهش

فراشباشی چه تأثیری بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی
 .1اقدامات مصطفیقلیخان ّ
عراق گذاشت؟
 .2دالیل عزل مصطفیقلیخان از حکومت عراق چه بود؟
اقدامات مصطفیقلیخان برای احیای قناتها ،تالش برای بهبود وضعیت اراضی
خالصهجات و اعطای مجوز پخت نان خانگی ،تا سالها پساز عزلش از حکومت عراق،
در وضعیت اجتماعی و معیشت مردم آنجا مؤثر بود .موفقنبودن او در کسب مالیات مدنظر
ّ
ظلالسلطان ،و دسیسهچینی صاحبان قدرت در عراق از دالیل عزل اوست.

این مقاله پساز مقدمه و درآمدی بر جغرافیای تاریخی عراق به بررسی اجمالی اوضاع
اجتماعی و اقتصادی عراق تا آغاز حکومت ظلّالسلطان ،اوضاع عراق در دورۀ حکومت
ّ
فراشباشی و علل عزل او
ظلالسلطان ،و اوضاع عراق در دورۀ حکومت مصطفیقلیخان ّ
از حکومت عراق میپردازد.
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 .4درآمدی بر جغرافیای تاریخی عراق

بالد مرکزی ایران تا پیشاز قرن ششمهجری به منطقۀ جبال شهرت داشت .نخستینبار،
در نیمۀ دوم قرن پنجمهجری به این منطقه ،عراقعجم گفته شد .مسلمانان تا پیشازاین
به نیمۀ سفالی بینالنهرین ،عراق میگفتند؛ ولی پساز اینکه سلجوقیان بر مناطق غربی
ایران تسلط یافتند و همدان را پایتخت خود قرار دادند ،خلیفۀ عباسی به آنها لقب
سلطانالعراقین اعطا کرد که یکی عراقعرب و دیگری عراقعجم بود(لسترنج،1377 ،
صص  200و  .)201در قرن هشتمهجری ،حمداهلل مستوفی در نزهتالقلوب ،حدود
عراقعجم را چنین آوردهاست« :حدودش با والیات آذربایجان و کردستان و خوزستان
و فارس و مفازه 1و قومس و جیالنات 2پیوستهاست» و وسعت آن «از سفیدرود تا یزد
صدوشصت فرسنگ و عرض آن از جیالنات تا خوزستان صد فرسنگ» بوده و شامل
چهل شهر میشدهاست(مستوفی ،1336 ،ص .)51در قرن سیزدهم نیز نویسندۀ کتاب
بستانالسیاحه تقریباً چنین مساحتی را برای عراقعجم ترسیم کرده؛ با این تفاوت که فاصلۀ
سفیدرود تا یزد را صدوپنج فرسخ برآورده کردهاست(شیروانی ،بیتا ،ص.)365
عراقعجم(ایالت عراق) با والیت عراق که در متون دورۀ قاجار دیده میشود ،متفاوت
است .افضلالملک 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 ،سلطانآباد ،ساوه ،قم ،کاشان ،اصفهان،
ری ،مالیر ،تویسرکان ،نهاوند ،خزل ،3قزوین ،یزد ،اردکان ،بروجرد ،لرستان ،کمره ،گلپایگان،
خوانسار ،همدان ،کنگاور ،کرمانشاه تا حد پل زهاب و قصر شیرین میشدهاست4؛ ولی منظور
از عراق که در اصطالح دربار و اهل دفتر و روزنامهنگاران قاجار میگفتند« :فالنی به حکومت
عراق منصوب شد» ،این است که او به حکومت آشتیان ،تفرش ،گرگان ،فراهان و سلطانآباد
منصوب شدهاست .در هیچیک از این پنج محل ،شهر بزرگی وجود نداشت؛ ولی چند صد
قریۀ معتبر و مزارع بزرگ داشت(افضلالملک ،1361 ،صص ّ .)301-298
ظلالسلطان در
کتاب خاطرات خود ،عراق را به چهارسوق ایران و مرکز ایران ملقب نموده و آن را دارای
شش بلوک فراهان ،شترا ،ک ّزاز ،خلج ،بزچ ّلو ،و سرابند ذکر کردهاست ّ
(ظلالسلطان،1362 ،
ص .)271باتوجهبه اینکه ّ
ظلالسلطان مدتی حاکم عراق بودهاست ،محدودۀ حکومت عراق
همین شش بلوک میبایست بوده باشد.
در این مقاله ،منظور از عراق ،والیت عراق است که سلطانآباد مرکز آن بودهاست.
سلطانآباد ،قصبهای مابین فراهان و ک ّزاز و کمره بودهاست که آن را یوسفخان گرجی
سپهدار در 1231ق۱۸۱۵/م بهدستور فتحعلیشاه ساخت و چون بهدستور سلطان ساخته

 .1مفازه  :/mafāze/بیابان بیآبوعلف؛
کویر.
 .2جیالن معرب گیالن است.
 .3نام یکی از طوایف بزرگ ایران است که
در برخی از شهرهای غربی کشور ساکناند.
در دورۀ قاجار ،خزل یکی از بلوکات والیت
نهاوند با  ۴۷روستا بود که بیشرت ساکنان
آن از طایفۀ خزل بودند که بهنظر میرسد
شغلشان تفنگداری بوده باشد؛ زیرا هرگاه
حکومت نهاوند را به خانی میسپردند ،فرد
دیگری را به رسکردگی سوارۀ خزل منصوب
میکردند (اعتامدالسلطنه ،۱۳۶۷ ،ج ،۳صص
 ۱۷۴۵ ،۱۷۲۸و  .)۱۷۸۵امروزه خزل یکی از
بخشهای تابعۀ شهرستان نهاوند در استان
همدان است.
 .4پساز مرشوطه ،برای تأسیس انجمنهای
ایالتـی و والیتــی ،ایالــتها و همچنیــن
والیتهای هر ایالت را مشخص کردند .عراق
نیز در کنار ایاالت دیگر همچون کرمان،
خراسان ،آذربایجان ،طهران ،کرمانشاهان،
طربستان ،فارس و عربستان یک ایالت منظور
شد .مرکز آن شهر اصفهان بود و یزد ،نائین،
اردکان ،اردستان ،کاشان ،خوانسار ،گلپایگان،
سلطانآباد ،دولتآباد ،محالت ،خمین ،کمره،
فریدن و… والیات تابعۀ او تعیین شد و
مرکز و خرمآباد فعلی و سیالخور از توابع آن
محسوب شدند(مجداالسالم کرمانی،2536 ،
صص  37و .)38
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و آباد شد ،به آن سلطانآباد گفتند .این شهر در 12۴۰ق18۲۴/م که زینالعابدینبناسکندر
شیروانی نویسندۀ بستانالسیاحه گزارش میدهد ،نزدیک به هزار باب خانه داشتهاست.
آبش از کاریز تأمین میشده و خاکش حاصلخیز «و مشحون از آبادانی و نعمت بیشمار»
بودهاست(شیروانی ،بیتا ،صص  309و .)698
ناصرالدینشاه در 1287ق1870/م در راه عتباتعالیات ،در سلطانآباد اُتراق کرد .او شهر
سلطانآباد را مربعشکل دارای ارگ کوچکی توصیف کرد که عمارات دیوانی در آن ارگ
واقع بود .او در خاطراتش نوشت« :شهر را بسیار بهقاعده ساختهاند .کوچهها راست به یک
اندازه ،تقسیم آبها و نهرها بهنظم و قاعده و خانههای بسیار عالی دارد ».این شهر بنابه گفتۀ
شاه ،هزا روپانصد خانه داشتهاست و مردم آن بهعلت کشت پنبه ،قالیبافی و تجارت قالی
متمکن بودهاند(ناصرالدینشاه قاجار ،1372 ،صص  215و .)216
میرزا عبدالغفار اصفهانی ملقب به نجمالملک از منجمان و مهندسان عصر ناصرالدینشاه
در 1306ق1888/م از سلطانآباد دیدن کرد .او سلطانآباد را شهری مربعشکل با کوچههایی
موازی توصیف کرد که دروازههای آن مشرف به دو خیابان است و کاروانسراهایش خوب
است و نانی باکیفیت دارد .براساس برآورد نجمالملک ،جمعیت سلطانآباد تقریب ًا بیست الی
سی هزار نفر بوده و سه هزار باب خانه داشتهاست(نجمالدوله ،1386 ،صص  ۵۸و  .)۵۹شش
ماه پساز او ،فووریه -پزشک ناصرالدینشاه -از سلطانآباد دیدن کرده و چنین نوشتهاست:
«سلطانآباد اهمیت خاصی بهجز اینکه مرکز تجارت عمدۀ قالی است ،ندارد .این شهر هم
مانند سایر بالد ایران دارای کوچههایی است تنگ و غالب ًا کثیف و دیوارهایی از خشتوگل
و تیرهرنگ که خانهها در پشت آنها واقع شده و بازاری دارد که از این سر به آن سر شهر
را به دو نیمه تقسیم میکند ».او جمعیت عراق را حدود چهلهزار نفر نوشتهاست(فووریه،
 ،1385صص  261و .)262
ناصرالدینشاه ،برای بار دوم در 1309ق1891/م از عراق دیدن کرد .او چند تن از علمای
عراق را نام میبرد؛ ازجمله :حاجی آقامحسن؛ جناب آقاضیاء؛ جناب حاجی آقاجمال برادر
حاجی آقامحسن؛ حاجی آقااحمد پسر حاجی آقامحسن؛ جناب حاجی آقامحمود امامجمعه؛
ملنبی؛ و شیخاالسالم حاجی آقاحسین قمی پسر مرحوم حاجی ّ
جناب حاجی ّ
ملمح ّمد
مجتهد کزّازی(ناصرالدینشاه ،1362 ،ص .)56گفتنی است ،در این دوره فرهیختگان و
بزرگان زیادی از عراق برخاستند که میرزا عیسی قائممقام ،فرزندش میرزاابوالقاسم قائممقام،
میرزاتقیخان امیرنظام ،و میرزایوسف مستوفیالممالک را میتوان نام برد(افضلالملک،
 ،1361ص.)298
عراق در دورۀ پهلویا ّول دارای  ۱۰بلوک و  ۶۴۵روستا بود(استادوخ ،۱۳۱۳ ،کارتن،۱۷
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پروندۀ ،۱ص .)۸۷در این دوره نام آن به اراک تغییر یافت و همین نام به سلطانآباد ،مرکز
عراق هم اطالق گردید .برخی عراق را معرب اراک دانسته و بازگرداندن نام اراک را تالشی
برای زندهکردن نام قدیم این منطقه دانستهاند و برخی مانند عینالسلطنه ،اراک را فرانسویشدۀ
لغت عراق دانستهاند(عینالسلطنه ،1374 ،ج ،10ص.)7837

.5بررسیاجاملیاوضاعاجتامعیواقتصادیعراقتاآغازحکومت ّ
ظلالسلطان

شهر سلطانآباد در 1231ق1815/م ساخته شد و تا 1240ق1824/م ،یوسفخان گرجیِ
سپهدا ْر حاکم آن بود و پسرش غالمحسینخان هم نایبش بود .غالمحسینخان پساز
مرگ پدر به حکومت عراق منصوب گردید(اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج ،3ص .)1566از
1252ق1836/م تا 1297ق1880/م که ّ
ظلالسلطان به حکومت عراق منصوب شد ،تقریب ًا
هر دو سال یکبار حاکم عراق تغییر کردهاست .از حاکمان عراق در این مقطع زمانی ،به
مح ّمدخان ایروانی امیرتومان ،میرزاحسنخان وزیرنظام ،امیرزاد ْه نصرتالدولهفرمانفرما،
میرزامح ّمدحسین دبیرالملک ،میرزاسیداحمدمستوفی ،میرزایوسف مستوفیالممالک،
معتمدالملک ،و حکیمالممالک پیشخدمتباشیِ سالم میتوان اشاره کرد(اعتمادالسلطنه،
 ،1367ج ،3صص  1637تا  .)1991در بین این حکام ،میرزاحسنخان وزیرنظام ،امیرزاد ْه
نصرتالدوله ،و میرزامح ّمدحسینِ دبیرالملک دو بار به حکومت عراق منصوب شدند.
میرزاحسنخان وزیرنظام برادر میرزاتقیخان فراهانی(امیرکبیر) در 1267ق1850/م
بهمدت دو سال و در 1270ق1853/م بهمدت چهار سال به حکمرانی عراق منصوب
شد(ساکما295/8041 ،؛ اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج ،3صص  1713و  .)1760او در
1268ق1851/م بازارهای شهر سلطانآباد را ساخت که بنابه گفتۀ فووریه در مرکز شهر بوده
و شمال و جنوب شهر را بههم متصل میکردهاست(فووریه ،1385 ،صص  261و )262؛
همچنین عمارات دیوانی را در شمال شهر احداث کرد و باغشاه را در بیرون دروازۀ ارگ
سلطانآباد آباد کرد(1خورموجی ،1344 ،ج ،1ص .)95پسازآن در 1270ق1853/م که برای
بار دوم به حکومت رسید ،حجرههای بازار و عمارات دیوانی را تعمیر کرد ،باغات را آباد کرد
و درختان زیادی کاشت و از شهرهای دیگر ارباب صنایع را به سلطانآباد آورد و اسکان داد
تا شهر رونق یابد .همچنین در 1273ق1856/م بند نیمور را در عراق بست و به یک قطعه
نشان ا ّول میرپنجگی با حمایل آن مفتخر شد(اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج ،3صص 1795 ،1768
و  .)1802بهنظر میرسد که میرزا حسنخان صرفنظر از خوی تندش(محبوبی اردکانی،
 ،1374ج ،2ص ،)611همانند برادرش به آبادانی و اصالحات گرایش داشتهاست .در یکی
از اسناد خاندان غفاری ،عریضهای از محمدحسنخان موجود است که در آن ،شغل تقاضا

 .1ظلالسلطان ،از  1307تا 1309ق برای
بار دوم حاکم عراق شد .او مظفرامللک
را بهعنوان نایبالحکومه به حکومت
عراق منصوب کرد .مظفرامللک بهدستور
ظلالسلطان ،آجرهای عامرت را فروخت،
درختان باغ شاه را قطع کرد و خندق و
باروی شهر را که در دورۀ فتحعلیشاه
ساخته شده بود ،به مردم فروخت (بامداد،
 ،1357ج ،3صص  213و )214؛ همچنین
به کمپانی زیگلر امکان داد تا اراضی و آب
قنات شیخاالسالم را بخرد و باغ و بنا احداث
کند(ساکام.)296/21686،
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کردهاست .در این سند بهطور مستقیم مشخص نشده که این شخص همان محمدحسنخان
فراهانی است ،ولی ازآنجاکه به مأموریت سابق خود ،حکومت عراق اشاره کردهاست و
باتوجهبه دغدغۀ رعیت که از فحوای سند برداشت میشود ،میتوان اینطور استنباط کرد.
در این سند آمدهاست« :عراق را به گردن بنده گذاشته و خانۀ بنده را بهکلی خراب کردند و
اصلوفرع 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 ... .همانقدر که زنده گذاشتند ،گرسنه و برهنه،
شکر این فقره باقی است»(اسناد تاریخی خاندان غفاری ،1385 ،ج ،2ص.)349

 .6اوضاع عراق در دورۀ حکومت ّ
ظلالسلطان

مسعودمیرزا ملقب به ّ
ظلالسلطان ،پسر ارشد ناصرالدینشاه در20صفر1266ق5 /
ژانویۀ۱۸۵۰م متولد شد .او بااینکه سه سال از مظفرالدینمیرزا بزرگتر بود ،ولی بهعنوان
ولیعهد انتخاب نشد؛ زیرا مادرش از دودمان قاجار و از زنان معقوده و دائمی ناصرالدینشاه
نبود(سعادت نوری ،1347 ،صص  11و  .)12باوجوداین ،او با صدایی شبیه شاه(ویلس،
 ،1363ص )60در بیشاز سه دهه فرمانروایی ،تنها تاجوتخت کم داشت(اسناد برگزیدۀ
دوران قاجاریه ،2535 ،ص.)66
نخستین تجربۀ حکمرانی او در سن دوازدهسالگی ،حکومت مازندران ،ترکمنصحرا،
سمنان و دامغان بود ّ
(ظلالسلطان ،1362 ،صص  19و  .)20وی ،نخستینبار در 1283ق1866/م
حاکم اصفهان شد(سعادت نوری ،1347 ،ص .)21حکومت بروجرد ،گلپایگان و خوانسار
در 1294ق1877/م ،یزد در 1296ق1879/م ،عراق و لرستان و عربستان با افواج عراق و
افواج اصفهان در 1297ق1880/م ،حکومت ایالت فارس و کرمانشاه در 1298ق1881/م،
کردستان در 1299ق1882/م ،محالت و درجزین و فوج کردستان در 1300ق1883/م ،و
فوج درجزین در 1303ق1886/م ضمیمۀ حکومت اصفهان شد(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ ،537
پنجشنبه اول رجب 1305ق) .او که در طی این سالها در اوج شوکت و قدرت و اقتدار در
مقر خود در دارالسلطنۀ اصفهان حکومت میکرد ،در 1305ق1888/م بهدستور پدر از تمام
حکومت والیات و قشون بهجز اصفهان استعفا داد و بهمدت یک سال در تهران بیکار بود
و تنها عنوا ِن حکومت اصفهان را داشت .پسازآن ،حکومت عراق از 1307ق1889/م تا
1309ق1891/م ،حکومت گلپایگان ،خوانسار و کمره در 1309ق1891/م و حکومت عراق
در 1312ق1894/م به ّ
ظلالسلطان واگذار شد(شیبانی ،1366 ،صص  258و )295؛ بنابراین
براساس شواهد و قراین موجود ّ
ظلالسلطان سهبار به حکومت عراق منصوب شدهاست.
هنگامیکه ّ
ظلالسلطان به حکومت عراق گمارده شد ،میرزا رضاقلینامیتفرشی را
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مصطفیقل یخانف ّراشباشی

بهجای خود به حکومت عراق فرستادّ .
ظلالسلطان او را «آدم درست و حسابدان خوب»
توصیف کردهاست ّ
(ظلالسلطان ،1362 ،ص .)271ازآنجاکه ظلالسلطان در همهچیز هر نوع
که بود میتوانست تأمل [صبر و حوصله] کند اال ازبابت مالیات(اسناد بیوتات ،ص،43
تلگراف نمرۀ  12به نقل از طاهراحمدی ،1370 ،ص ،)86بنابراین میرزا رضاقلی ،مالیات را
بهموقع وصول و ارسال میکردهاست .از ۱۲۹۹ق۱۸۸۲/م تا ۱۳۰۱ق۱۸۸۴/م ّ
ظلالسلطان،
میرزا علیاکبرخان را به حکومت عراق گماشت(کمشا .)۲۰۴۸ ،میرزا علیاکبرخان پیشازآن
نیز در 1294ق1877/م -که معدن طال در قریۀ دیلمزار عراق از امالک میرزا محمد برادر
میرزا علی قائممقام کشف شد -نایبالحکومۀ عراق بود(ساکما 295/7294 ،و کمشا.)1711 ،

 .7اوضاع عراق در دورۀ حکومت مصطفیقلیخان ف ّراشباشی

پیشاز مصطفیقلیخان ،میرزاتقیخان نایبالحکومۀ عراق بود .ازآنجاکه در خبر تنها
بهنام او اکتفا شده و در منابعی که دیده شد ،به دوران حکومتش بر عراق اشارهای
نشدهاست ،هیچ شناختی از او بهدست نیامد .روزنامۀ فرهنگ اصفهان 1در دو شماره به
فراشباشی اشاره کردهاست .یکی در شمارۀ  451بهتاریخ 8
انتصاب مصطفیقلیخان ّ
شعبان1304ق2/می1887م که ورود مقربالخاقان مصطفیقلیخان ،حاکم جدید عراق
را خبر میدهد(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،451دوشنبه هشتم شعبان 1304ق) و دیگری در
شمارۀ  459بهتاریخ  6رمضان1304ق29/می1887م که افزون بر انتصاب معتمدالسلطان
مصطفیقلیخان بهجای مقربالخاقان میرزا تقیخان ،به حسن کارآگاهی ،کفایت و درایت
او در فراهمآوردن 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  ،459دوشنبه ششم رمضان 1304ق) .بهنظر میرسد که َدرپیِ شکایت
اهالی عراق از تعدیات مأموران دولتی(ساکما )295/8016 ،و اختالفات حاکم با امامجمعۀ
سلطانآباد(ساکماّ ،)295/7225 ،
فراشباشی را نایبالحکومۀ
ظلالسلطان ،مصطفیقلیخان ّ
عراق کرد و قسمتی از حوالۀ مالیات آنجا را بابت مخارج ساخت سربازخانه و تعمیر
عمارات به او پرداخت کرد(کتابچۀ مخارج بنایی سربازخانه و سایر عمارات ،برگ .)97
مصطفیقلیخان اهل نور مازندران بود و با برادرش میرزازکیخان در دستگاه ّ
ظلالسلطان
وارد خدمت شده بودند(سعادت نوری ،13۴7 ،صص  .)۵۲-۵۰آنها به خاندان خواجهنوری،
خواجوی نوری ،نوری خواجوی و خواجوی منتسباند که از اعقاب خواجه ابوالصلت هروی
در قرن دوم هجریاند .نخستین سلف مصطفیقلیخان در دورۀ قاجار خواجه ابدالبیگ
است که میرزا آقاخانْ اعتمادالدولۀ نوری یکی از نوادگان اوست(خواجهنوری ،133۵ ،صص

 .1روزنامۀ فرهنگ اصفهان ،نخستین
روزنامهای است که آن را در خارج از
پایتخت در اصفهانِ دورۀ نارصالدینشاه میرزا
باشی ظلالسلطان از
تقیخان رستیپ ،حکیم ِ
پنجشنبه 2جامدیاالولی1296ق تا پنجشنبه
21رمضان1308ق منترش کرد .این روزنامه
هدف خود را انتشار اخبار رویدادهای مربوط
به اصفهان ،یزد ،بروجرد ،خوانسار و گلپایگان
اعالم کرد (فرهنگ اصفهان ،سال اول ،منرۀ ،1
2جامدیاالولی1296ق)؛ ولی در ادامۀ کار به
اخبار و رویدادهای دیگر والیات قرارگرفته
تحت حکومت ظلالسلطان ازجمله کردستان
کرمانشاهان ،بروجرد و عراق نیز پرداخت.
گزارش بیامریها و چگونگی درمان سنتی و
جدید آن ،و تعداد تولد و مرگومیر بهعلت
پزشکبودن رسدبیر در این روزنامه جایگاهی
خاص داشت .این روزنامه در کنار رشح
اخبار خارجه ،در پایین صفحات روزنامه
به تاریخ فرهنگ مرشقزمین و یا کتابچۀ
میرزا تقیخان در صنایع و نباتات و معادن
اصفهان میپرداخت .اخبار این روزنامه
برخالف دیگر روزنامههای همعرصش ازجمله
«روزنامۀ ایران» تلگرافی و بدون اظهارنظر و
یا تحلیل نبود و در بیشرت شامرههایش نامهای
از مخاطبانش را درج میکرد .این روزنامه در
یکی از آخرین شامرههای خود امیدوار است
که «این نامه در این دولت ابدآیت هادی
ملت گشته ،عرصها به ملک و ملت خدمت
مناید»(فرهنگ اصفهان ،منرۀ ۵ ،۷۲۸محرم
۱۳۰۸ق).
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 .1مصطفیقلیخان در 1299ق1882/م
نایبالحکومۀ سمیرم و نجفآباد بودهاست.
نسخۀ خطی کتابچۀ مفاصاحساب سمیرم
و نجفآباد و غیره از حکومت آن دورۀ
مصطفیقلیخان ف ّراشباشی در کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
موجوداست(کتابچۀمفاصاحسابسمیرم
و نجفآباد و غیره ،برگ .)8
 .2مصطفیقلیخان در 1304ق1887/ق
اینرسبازخانهراساخت .نسخۀخطیکتابچۀ
مخارج بنایی رسبازخانه و سایر عامرات که
شامل رسدر قیرصیه ،کاخ چهلستون ،تاالر
ارشف و… میشود ،در کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موجود
است (کتابچۀ مخارج بنایی رسبازخانه و
سایر عامرات ،برگ .)11

40

فراشباشی نخستینبار در ۱۲۹۵ق برای حکومت خوانسار و
 .)۵-2نام مصطفیقلیخان ّ
کمره آمدهاست(روزنامۀ ایران ،نمرۀ  ،253دوشنبه یازدهم جمادیاالول 1295ق) .پسازآن
در روزنامۀ فرهنگ اصفهان ،نام او در بین اعضای «انجمن معارف» در کنار نایبالحکومه
و دیگر صاحبمنصبان درگاه ّ
ظلالسلطان دیده میشود .آنها به این انجمن دعوت شده
بودند تا به خواست شاهزاده دربارۀ منافع عامۀ رعیت ،طبقات نوکرها ،امور سرکاری و
یا شخصی خودشان با یکدیگر گفتوگو و مشاوره کنند .از تصمیمات اولیۀ این انجمن،
ساخت دارالشفاء برای فقرا بود(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،83صفرالمظفر  .)1298او تا ۱۳۰۶ق،
مجری طرحهای عمرانی مصوب انجمن بود .ازجملۀ این طرحها عبارتاند از :ساخت
سربازخانه جنب کاخ چهلستون؛ تعمیر کاروانسراهای مخلص ،بازارچه و کاروانسرای
مادرشاه(بازارچۀ بلند) ،سردر بازار قیصریه ،و کاروانسرای چهارحوض؛ و سنگفرشکردن
قسمتهایی از کاخ چهلستون ،چهارباغ ،میدان مشق(میدان نقشجهان) و باغ کاج(کتابچۀ
مخارج بنایی سربازخانه و سایر عمارات ،برگ  .)۱۰۸-۱۰مصطفیقلیخان پیشاز حکومت
عراق ،افزون بر برقراری نظم و امنیت در اصفهان ،خواباندن غائلۀ کردستان(استادوخ ،کارتن
 ،۱۰۰پروندۀ  ،۸۳ص ،)۷تجربۀ حکومت خوانسار ،کمره ،ابرقوه(کمشا ،)۲۵۴۲ ،برزرود،
جوالهه(کمشا ،)2048 ،کرمانشاهان ،سمیرم ،نجفآباد و توابع آن 1را هم در کارنامه داشت
و پیشازآن تاحدی موفق شده بود اختالفات میان ایلخانی و حاجی باباخان کیخا کدخدای
2
درهشولی(درهشوری) را حلوفصل کند(وقایع اتفاقیه ،1383 ،ص )273و سربازخانۀ ناصری
را باشکوه و عظمت بسازد(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،404پنجشنبه  21ماه صفر 1304ق).
ظلالسلطان او را به حکومت عراق منصوب کرد؛ عراقی که بارها ّ
برایناساس ّ
ظلالسلطان
و پدر تاجدارش وفور نعمت ،تمکن مالی اهالی و ارزانی آن را ستوده بودند ،ولی در آن
برهه دستخوش کمآبی ،خشکسالی و اختالفات درونی شده بود .مصطفیقلیخان بهمدت
هشتماه 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.

 .8وضعیت اجتامعی عراق در دورۀ حکومت مصطفیقلیخان ف ّراشباشی

اوضاع اجتماعی عراق متأثر از ساختار اجتماعی ایران در دورۀ قاجار بود .تنها تقسیمبندیای
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 میشدند .پساز سطح کالن کشور ،در مختصات کوچکتر
ایاالت و والیات قرار داشتند که در آنها رعیت به دو طبقۀ حاکم و محکوم تقسیم میشد.
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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
کوچکتر از آن ،روستاها بودند که مردمش به دو طبقۀ حاکم و رعیت تقسیم میشدند.
حاکم ،اربابان و صاحبان امالک بودند که عموم ًا صاحب یک یا چند روستا بودند و تا
زمانی که مالیات معوقه نداشتند ،بیمانع در امالک خود حکومت میکردند .بقیۀ افراد ،طبقۀ
محکوم جامعه را تشکیل میدادند .حاکم و نایبالحکومهاش در ایاالت و والیات ،همان
قدرت و اختیارات شاه را داشتند.
مصطفیقلیخان در طول دورۀ حکومت کوتاهمدتش در عراق ،روابطی مسالمتآمیز
با علما و روحانیون عراق داشت .او در بدو ورودش ،جناب حاجی میرزا بهاء و میرزا خان
فراشباشی 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 شریعتمآب حجتاالسالم
سیدمحمدباقر تقدیم کنند (فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،462پنجشنبه شانزدهم رمضان 1304ق).
همچنین اطاق تحقیق را با نظارت مستقیم حجتاالسالم تأسیس کرد.
در زمینۀ اجتماعی مصطفیقلیخان در تالش برای برقراری امنیت ،احقاق حق مظلومان،
انتظام امور مردم ،و ایجاد رفاه و آسایش برای آنها اقداماتی انجام داد که برخی از آنها در
روزنامۀ فرهنگ اصفهان انعکاس یافتهاست که در ادامه با رعایت تقدم زمانی به آنها پرداخته
میشود:

 .1 .8حلوفصل شکایت اهالی قریۀ امیرآباد1علیه اهالی قریۀ موتآباد

2

یکی از کارهایی که مصطفیقلیخان پساز رسیدن به حکومت انجام داد ،رسیدگی به
شکایت اهالی قریۀ امیرآباد علیه اهالی قریۀ موتآباد بود .پیشازآن ،اهالی قریۀ امیرآباد که
مالک آن امیراالمراءالعظام حاجی صمصامالملک بود ،از عراق به اصفهان رفته بودند و به
ّ
مقربالخاقان
ظلالسلطان عارض و متظ ّلم شده بودند که اهالی قریۀ موتآباد -که مالک آن ّ

اماناهلل خان سرتیپ بود -خسارت و خرابی به آبادی آنها وارد آوردهاند .بدین سبب مقرر
شد که معتمدالسلطان مصطفیقلیخان هنگام ورود به عراق به این شکایت رسیدگی و
احقاق حق کند .مصطفیقلیخان نیز برای تحقیق دربارۀ این موضوع بههمراه مقربالخاقان
حاجی ذوالفقارخان سرتیپ و اماناهللخان سرتیپ و میرزا باقر لشکرنویس به قریۀ امیرآباد
رفت .پساز تحقیقات و بررسی شواهد و قراین معلوم شد که چند نفر از اهالی قریۀ
موتآباد خودسرانه به قریۀ امیرآباد رفتهاند و افزون بر خرابکردن قنات جدید ،قلمههای
باغ جدیدی را که مردم امیرآباد غرس کردهاند ،کندهاند و دور انداختهاند .فردای آن روز،

 .1قریۀ امیرآباد ،یکی از روستاهای تابع
دهستان باقرآباد استان مرکزی است که
در بخش مرکزی شهرستان محالت واقع
شدهاست.
 .2موتآباد ،روستایی از توابع بخش مرکزی
شهرستان اراک در استان مرکزی است .این
روستا در دهستان معصومیه قرار دارد.
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مصطفیقلیخان مجرمان را دستگیر و حبس کرد(فرهنگ اصفهان ،دوشنبه بیستم رمضان
1304ق ،نمرۀ .)463

 .2.8دستگیری مجرمان قریۀ داودآباد

دستگیری قاتالن کدخدای یکی از محالت قریۀ داودآباد و همچنین قاتالن فردی بهنام
حسین از اهالی قریه ،از دیگر اقدامات مصطفیقلیخان 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 حسیننامی
مقتول شده بود که اهالی محلهاش نعشش را برداشته و به سلطانآباد آورده بودند و شرح
واقعه را برای ّ
ظلالسلطان تلگراف کرده بودند .از طرفی مستوفیالممالک هم که مالک قریۀ
داودآباد بود ،خواهان احقاق حق و تنبیه و تأدیب مقصران بود .مصطفیقلیخان دستور
دستگیری مرتکبان حادثه را صادر کرد .مجرمان پساز دستگیری ،ابتدا منکر کشتن کدخدا
شدند و گفتند که او به تهران و یا کرمان رفتهاست؛ ولی پساز مدتی اعتراف کردند که
نعش او را در شترخانی دفن کردهاند .با برگرداندن جنازۀ متوفی به خانوادهاش و با تأیید
حاجی سیدمحمدباقر حجتاالسالم ،مجرمان در حبس ماندند تا براساس قانون شرع حکم
صادر شود(فرهنگ اصفهان ،دوشنبه بیستم رمضان 1304ق ،نمرۀ .)463

 .3.8ایجاد اطاق تحقیق

بهطور کلی در دورۀ قاجار حتی پساز تشکیل وزارت عدلیۀ اعظ ِم فرمایشی در دورۀ
ناصرالدینشاه ،دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری به دو صورت انجام
میشد؛ یکی برطبق احکام و قوانین شرع اسالم و دیگری براساس عرف و سنت (شمیم،
 ،1387ص .)345یکی از اختیارات حاکم ،ختم دعاوی افراد ،چه حقوقی و چه جزایی
بود .اگرچه مجتهدین هم در این کار با او همکاری میکردند ،ولی اقدامات و تحقیقات
مقدماتی و باألخره اجرای حکم با حاکم بود .حکام این وظیفۀ خود را در شهرها بهوسیلۀ
فراشان و در خارج از شهر بهوسیلۀ تفنگداران خود انجام میدادند(مستوفی،
فراشباشی و ّ
ّ
 ،1384ج ،1ص .)435یکی از اقدامات مصطفیقلیخان برای «انتظام امورات و مطالب
والیات و تحقیق و رسیدگی به عرایض و دعاوی مردم و احقاق حق عارضین و متظ ّلمین
و اطالع بر صحتوسقم ادعای هرکس» ایجاد اطاق تحقیق بود.
اعضای «موثق و صدیق» این اطاق را مصطفیقلیخان و حاجی سیدمحمدباقر
حجتاالسالم تعیین کردند .آنها موظف بودند که از صبح تا غروب آفتاب به عرایض
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مردم رسیدگی و دربارۀ آن تحقیق کنند تا ازاینطریق «کاری بهاشتباه نگذرد و به قاعده و
قانو ِن عدل و انصاف ،احقاق حق هرکس بشود و هرگاه لزوم به مرافعۀ شرعیه دارد ،رجوع
مرضی ّ
الطر َفین نمایند و هرگاه از ترافع گذشته حرفی است به حکومت اظهار
به محضر شر ِع
ّ
نمایند تا حکم و احقاق حق شود ».اعضای اطاق عبارت بودند از« :جناب حاجی میرزا بهاء
فراشباشی برای اجرای حکم حکومت و یک
ازجانب حکومت؛ مقربالحضرة میرزا خان ّ
نفر منشی بهنام میرزا رحیم؛ حاجی علیقلیبیک ازجانب تجار و کسبه و رعیت شهری و
غیره؛ و حاجی رحمتاهلل گرمرودی ازجانب جناب شریعتمآب حجتاالسالم آقای حاجی
سیّدمحمدباقر َس ّلم ُهاهللُتعالی»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،463دوشنبه بیستم رمضان 1304ق).
اطاق تحقیق تا پایان دورۀ حکومت مصطفیقلیخان بهکار خود ادامه داد .دو ماه پساز
تشکیل اطاق تحقیق ،روزنامۀ فرهنگ اصفهان نوشت« :اجزای اطاق تحقیق کمافیالسابق
در کمال اهتمام مشغول رسیدگی به مطالب و عرایض عارضین هستند و اَعمال در تحت
انتظام است»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،479دوشنبه هفدهم ذیقعدۀ 1304ق) .از آخرین خبر
این روزنامه پیشاز خبر عزل مصطفیقلیخان اینگونه برداشت میشود که اطاق همچنان
بهکار خود ادامه میدادهاست .گفتنی است که در روزنامۀ فرهنگ اصفهان و دیگر منابع هیچ
گزارشی از وضعیت اطاق تحقیق ،پساز عزل مصطفیقلیخان از حکومت عراق دیده نشد.

 .4.8تأمین آب از قریۀ عقیلآباد

1

پساز خرابی قنات وقفی سلطانآباد ،آب برای نوشیدن یک محله هم فراهم نبود.
بههمیندلیل مصطفیقلیخان برای رفاه و آسایش مردم هفتهای دو شبانهروز آب از قریۀ
عقیلآباد -که مالک آن نواب ناصرالدوله بود و با سلطانآباد دو فرسخ فاصله داشت -خرید
و به شهر جارچی فرستاد که اهالی از بیآبی خالص شدند و مقرر شد که تا اتمام الیروبی
قنات وقفی شهر ،هفتهای دو شبانهروز همین آب را به شهر بیاورند و جاری کنند که عموم
مردم بتوانند از آن استفاده کنند .مصطفیقلیخان هزینۀ ده شبانهروز آب را پرداخت کرد
تا اهالی شهر آسوده باشند(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،471دوشنبه نوزدهم شوال 1304ق).

 .5.8احیای قنات وقفی سلطانآباد

قنات وقفی سلطانآباد ،بهدلیل بیتوجهی حکام پیشین در الیروبی آن ،درحال ویرانی بود و
اگر تعمیر نمیشد بهکلی بایر میشد .مصطفیقلیخان این قنات را احیا کرد .چند مقنّی و
کارگر با چند دستگاه چرخ بهطور شبانهروز در کانالهای قنات مشغول کار شدند .او اغلب
شخص ًا به سر قنات میرفت و با دقت کار آنها را زیرنظر داشت .عملیات الیروبی قنات،

 .1عقیلآباد ،روستایی از توابع بخش مرکزی
شهرستان اراک در استان مرکزی ایران است.
این روستا در دهستان سده قرار دارد.
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حدود یک ماه طول کشید .در طی این مدت ،مصطفیقلیخان ،آب را از دهات نزدیک
شهر تأمین میکرد .بهطوریکه در کوچهها آب ساری و جاری بود(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ
 ،479دوشنبه هفدهم ذیقعدۀ 1304ق) .پایان عملیات الیروبی قنات و جاریشدن آب
در شهر در شمارۀ  485روزنامه درج شدهاست(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،485دوشنبه نهم
ذیحجۀ 1304ق) .مصطفیقلیخان همچنین در دورۀ حکومت خود عمارت دیوانی،
دکاکین بازار و کاروانسراهای خالصۀ سلطانآباد را هم تعمیر کرد(ساکما 295/7984 ،و
.)295/7985

 .6.8رفع اختالف بین قریۀ حاجی امید با اهالی قریۀ هزاوه

مدتها 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 میشد .مصطفیقلیخان ،میرزا بهاء را با
چند نفر اشخاص موثق و معتبر از اعیان و مصدّقین شهر و دهات حولوحوش به قریۀ
حاجی امید فرستاد و از روی کمال دقت و حقیقت و بیغرضی ،محدودۀ اراضی هریک
را معین کرد و اختالف بین آنها را رفع کرد و موجب آسودگی و آسایش خاطر طرفین
شد(فرهنگ اصفهان ،دوشنبه نهم ذیحجۀ 1304ق ،نمرۀ .)485

 .7.8اعطای مجوز پخت نان به خ ّبازان خانگی

در سلطانآباد از قدیم رسم بود که در برخی از خانهها نان طبخ میکردند و در بازار
میفروختند .خبّازها ،برای اینکه رقیبی نداشته باشند و یکهتاز بازار طبخ نان باشند،
طبخ و فروش نان خانگی را موقوف کرده بودند و خودشان هم باوجوداینکه غالت
فراوان و باکیفیتی موجود بود ،نان را خوب نمیپختند .مصطفیقلیخان ،خبّازان خانگی
را حاضر کرد و دستور داد که هرکس میخواهد نان در خانه بپزد و در بازار بفروشد،
فراشان در بازار ،حکم حکومت را ابالغ کردند .پسازآن
کسی مزاحم حال او نشود و ّ
خبّازان خانگی ،مشغول فروش نان خانگی شدند« .به این واسطه مدتی است بحمداهللتعالی
نانها تمام خوب و مرغوب و در کمال وفور است و نان بد بههیچوجه منالوجوه پیدا
نمیشود»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،479دوشنبه هفدهم ذیقعدۀ 1304ق) .ازآنپس افرادی
که از سلطانآباد دیدن میکردند ،نان مرغوب آن را میستودند(نجمالدوله ،1386 ،صص
 58و .)59
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پشت گدار علیه میرزا جعفرخان
ورین دهستان ِ
 .8 .8رسیدگی به شکایت مردم قریۀ ِ
نایبالحکومۀمحالت
َدرپیِ بستنشینی مردم قریۀ ورین در خانۀ حجتاالسالم سیدمحمدباقر و طرح شکایت
علیه نایبالحکومۀ محالت ،معتمدالسلطانْ مصطفیقلیخان بهطور رسمی ازجانب
ّ
ظلالسلطان برای بررسی این موضوع تعیین شد .این افراد میگفتند که میرزا جعفرخان

چریکهایی را به روستای آنها فرستاده و اسباب و اموال آنها را بهغارت بردهاست .میرزا
جعفرخان با حکم تلگرافی از محالت به عراق احضار شد .در تحقیقاتی که معتمدالسلطان
با حضور حجتاالسالم و اهالی و میرزا جعفرخان انجام داد ،معلوم شد که شکایت اهالی
بیاساس بودهاست .اهالی پسازآنکه چند نفر نادان به مأمور اخذ باقیِ مالیات سال گذشته
بیاحترامی کرده بودند ،وحشت کرده بودند و به عراق آمده بودند تا با خلط مبحث ،اهالی
را از خشم حاکم تبرئه کنند .با مشخصشدن اصل ماجرا ،معتمدالسلطان درصدد برآمد تا
اهالی را دلگرم کند و آنها را بههمراه جعفرخان روانۀ محالت کند تا «آسودهخاطر مشغول
رعیتی و دادن مالیات دیوان باشند»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،479دوشنبه هفدهم ذیقعدۀ
1304ق)؛ ولی براساس گزارشی که تقریب ًا پساز یک ماه در روزنامۀ فرهنگ اصفهان چاپ
شده ،ماجرا به این سرعت و با این نتیجه خاتمه نیافتهاست .اینکه دراینبین چه اتفاقی افتاده
و چه مدارک و شواهدی بهدست آمدهاست ،مشخص نیست .بهنظر میرسد که روزنامه در
نحوۀ انعکاس اخبار ،خودسانسوری کردهاست ،زیرا حکم حجتاالسالم با طرح شکایت
اولیه که در گزارش پیشین آمدهاست تفاوت دارد« .رعایای پشت گدار و قریۀ ورین 1جزو
محالت که با مقربالخاقانْ میرزا جعفرخانْ نایبالحکومۀ محالت بر سر مالیات گفتوگو
ْ
مبارک تلگرافی رجوع به حکومت عراق شد که در محضر جناب
داشتند و برحسب امر
مستطاب شریعتمآب حاجی سیدمحمدباقر حجتاالسالم َس ّلم ُهاهللُتعالی به عرایض و
مطالب آنها رسیدگی شود .حکومت برحسب امر مبارک ،میرزا جعفرخان را اطالع داده،
مشارالیه به عراق آمد .بعداز رسیدگی معلوم شد که عرایض آنها خالف و بیمأخذه
بود[هاست] و جناب حجتاالسالم بهمقتضای خدمت به دین و دولت چنین صالح دید
که سادات از عمل مباشری و راهداری ممنوع باشند و آنها را ملتزم شرعی [نمودند] و
صیغه جاری فرمودند .باقی مالیاتی آنها را هم مطابق فرد علیحده به قبولی خود عارضین
معین و مشخص نمود[ند][ .همچنین] صورت معاملۀ مالیاتی میرزا جعفرخان هم با اهالی
دلیجان از روی کمال دقت و حقیقت به استحضار جناب آقای حجتاالسالم معلوم و
معین شد .صورت صحیح نوشته شد تا اینکه قرار عمل آنها بهطوریکه صالح باشد داده
شود»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،485دوشنبه نهم ذیحجۀ 1304ق).

 .1در منبع اصلی «ور» نوشته شدهاست.
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 .9.8برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا در ارگ حکومتی

مصطفیقلیخان از روز بیست و ششم ذیالحجةالحرام در ارگ حکومتی مراسم عزاداری
و تعزیهخوانی برگزار کرد(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،495دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق).

 .9وضعیت اقتصادی عراق در دورۀ مصطفیقلیخان

 .1در کتاب تاریخ رسگذشت مسعودی که
کتاب زندگینامه و خاطرات ظلالسلطان
است ،به سال سفر به عراق ،بروجرد
و لرستان اشاره نشدهاست .او پیشاز
سفر ،حسینقلی ْ
خان ایلخانی بختیاری
را به حکومت عربستان منصوب
کرد(ظلالسلطان ،1362 ،ص )269و درحین
گزارش سفر و جغرافیای عراق مینویسد
که میرزارضاقلینامی تفرشی نایبالحکومۀ
عراق ازجانب اوست(ظلالسلطان،1362 ،
ص .)271باتوجهبه اینکه حسینقلیخان
در 1299ق1882/م به قتل رسیده
و ازآنجاکه اعتامدالسلطنه انتصاب
میرزا رضاقلی را در 1298ق1881/م ثبت
کردهاست(اعتامدالسلطنه ،1367 ،ج،1
ص ،)529بهنظر میرسد که ظلالسلطان
بین سالهای 1297ق تا 1299ق به این سفر
رفتهباشد.
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وضعیت اقتصادی و معیشت مردم عراق نسبت ًا مساعد بودهاست .گزارشهایی که
ناصرالدینشاه و ّ
ظلالسلطان پیشازاین دربارۀ ارزانی و وفور نعمت و غالت عراق میدهند،
گواه این مطلب است(ناصرالدینشاه قاجار ،1372 ،ص 215و ّ
ظلالسلطان ،1362 ،صص
 269و ّ .)270
ظلالسلطان یک بار بین سالهای 1297ق1880/م تا 1299ق1882/م برای
1
شکار به عراق ،بروجرد و لرستان سفر کرد .او عراق را شهری بسیار تمیز و زیبا توصیف
کرد که «ارزانی و وفور نعمت و ارتفاع غالت همهوقت در آن به اعلی درجه است» .این
شهر بهدلیل صنعت قالیبافی متمول و آباد بود و براساس تخمین شاهزاده ،بهواسطۀ کمپانی
زیگلر و سایر تجار ایرانی و خارجی ،سالی یک میلیون تومان پول از اروپا به این شهر
سرازیر میشد ّ
(ظلالسلطان ،1362 ،صص  269و .)270
فووریه یک سال پساز عزل مصطفیقلیخان از عراق دیدن کرده و در سفرنامهاش
نوشتهاست« :در هر خانۀ سلطانآباد کارگاهی برای بافت قالی برپاست و زنها درعین اینکه
به کارهای خانهداری میرسند ،به قالیبافی نیز مشغولاند و بهطور متوسطه هر هفته سه
فرانک از این راه عایدشان میشود و چون در اینجا ارزانی است ،این مبلغ بهنظر کافی میآید.
تجارتخانۀ زیگلر که مرکز آن در منچستر است و شعبهای نیز در طهران دارد ،بیشتر قالیهای
خود را از سلطانآباد میخرد؛ بلکه باید گفت که تجارتخانۀ مزبور مشتری تمام قالیهایی
است که در سلطانآباد بافته میشود و همۀ کارگران به خرج آن کار میکنند .نمایندۀ آن
تجارتخانه این ایام مشغول ساختن بنای عظیمی است؛ به این قصد که در آنجا مدرسهای
جهت نساجی مطابق اصول جدید درست میکند .سلطانآباد از برکت همین تجارت قالی
که معروفترین آنها را در فراهان میبافند ،بهسرعت ترقی یافته؛ چنانکه در عرض پنجاه
کیفیت بهخوبی
سال اخیر جمعیت آن از چند صد نفر به  40٫000نفر رسیده و همین
ْ
اهمیت تجارت قالی این شهر را میرساند»(فووریه ،1385 ،صص  261و  .)262همچنین،
ناصرالدینشاه به تجار معتبر سلطانآباد که اصالت ًا از آذربایجان و خوانسار و غیره بودند ،اشاره
میکند و مینویسد که آنها بهدلیل تمکن مالی خانههای خوبی ساختهاند (ناصرالدینشاه،
 ،1362ص .)56بنابراین ،تمکن مالی مردم عراق صرفنظر از اوقات شیوع بیماریهای
مهلک ،کمآبی و البته مداخل حکومتی زبانزد خاص و عام بودهاست.
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عملکرد اقتصادی مصطفیقلیخان در دوران حکومتش در عراق ،توجه او به معیشت
کشاورزان و صاحبان حرف و مشاغل کوچک را نشان میدهد .اعطای مجوز پخت نان به
خبّازان خانگی ،تعیین قیمت غالت و مأکوالت و نصب آن بر دروازهها برای ثابتنگهداشتن
قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی و یا دادن تخفیفات دیوانی به افراد ناتوان در پرداخت
مالیات در بهبود وضعیت اقتصادی مردم تاحدی مؤثر بودهاست .در ادامه به برخی از این
اقدامات پرداخته میشود:

 .1.9تعیین نرخ غالت و سایر اجناس و مأکوالت

مصطفیقلیخان برای رفاه مردم و ممانعت از گرانفروشی 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 ،اعالننامه درب کاروانسرا و دروازهها نصب شد که احدی زیادتر از این نرخ دادوستد
و معامله ننماید و از آن قرار معمول داشته و میدارند .از این مطلب هم کمال آسایش برای
عموم مخلوق حاصل گردیدهاست»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،462پنجشنبه شانزدهم رمضان
1304ق) .نرخهای اجناس والیت عراق که در شمارههای مختلف روزنامه درج شدهاست،
نشان میدهد که در طول دورۀ حکومت هشتماهۀ مصطفیقلیخان ،نرخ غالت ،گوشت
و نان ثابت بوده و یا کاهش یافتهاست.

 .2.9منظمکردن امور مالی بالتکلیف خالصهجات

خالصه ،شامل امالک و اراضیای میشد که مالکیت و حق بهرهبرداری از عایدات آن
در اختیار شاه و حکومت مرکزی قرار داشت و غالب ًا بهصورت اجاره در اختیار زارعان
قرار میگرفت و یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار میشد که اغلب
هم بهعلت بیتوجهی دولت و ع ّمال مالیه ،روزبهروز رو به خرابی میرفت .در اواخر
دورۀ ناصرالدینشاه این اراضی را َدرا ِ ِ
زای مبلغی به افراد واگذار میکردند تا از بایرماندن
و مخروبهشدن آنها جلوگیری کنند و مالیات آنها را ازدست ندهند (ساکما.)997/315 ،
مصطفیقلیخان ،عمل خالصهجات عراق را که بهطور کامل معوق و مغشوش بود ،سامان
داد .او کشاورزان اراضی خالصه را که ازدست مأموران مالیات متواری شده بودند و در
ْ
اطراف مشغول زراعت بودند و یا در والیات اطراف مانند مالیر ،بروجرد
امالک اربابی
و سیالخور ساکن شده بودند به شهر بازگرداند .او «با کمال مهربانی آنها را به مراحم
ْ
مبارک امیدواری و دلگرمی داد و یک نفر نایب خارج بیغرض
کاملۀ کارگذاران آستان
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برای انتظام امور خالصه معین و بههمراه آنها به دهات خالصه فرستاد»(فرهنگ اصفهان،
نمرۀ  ،462پنجشنبه شانزدهم رمضان 1304ق) .او دو ماه پساز اسکان مجدد اهالی امالک
و اراضی خالصه ،برای سرکشی و بازدید طرز کار زارعین به دهات خالصه رفت و
آنها را دلگرم و امیدوار کرد و از آنها خواست تا نسق زراعت سال آینده را هم انجام
دهند(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،485دوشنبه نهم ذیحجۀ 1304ق) .گزارش بازدید و تنسیق
دهات خالصۀ بلوک ک ّزاز نیز در شمارۀ بعدی روزنامه آمدهاست(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ
 ،489دوشنبه 23ذیحجۀ1304ق).
گزارشهایی که درارتباطبا عمل نسق و زراعت اراضی خالصۀ والیت عراق در
15محرم1305ق3/اکتبر1887م آمدهاست با یکدیگر مغایرت دارد .بهندرت پیداشد ِن یک
نفر رعیت سالممزاج ،تلفشدن مردم بلوک فراهان از بیماری ،هالکشدن گاوهای بلوک
ک ّزاز ازیکطرف و منظمشدن عمل نسق و زراعت خالصه و اینکه آسودهحال مشغول
زراعت و رعیتی سنۀ آینده هستند ازطرف دیگر ،آنهم در یک شمارۀ روزنامه بسیار عجیب
محرر
است(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،495دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق) .ممکن است ِّ
روزنامه برای پرکردن ستون ،مرتکب چنین خطایی شده باشد.

 .3.9مالیات و متوجهات دیوانی

 .1الزمتر؛ واجبتر
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فصل او ِل التزامنامهای که ّ
ظلالسلطان از ن ُ ّواب میگرفت و ازنظر او «اَهم و اَلزم بر سایر
فصول است» دربارۀ مالیات و متوجهات دیوانی بود .نایبالحکومه موظف بود تا سفتهای
معادل درآمد تخمینی مالیات و متوجهات دیوانیای که باید از محل مأموریت خود کسب
میکرد ،به دفترخانه بسپرد و بهصورت قسطی ،بدون تأخیر ،درآمد حاصل از محل را
به خزانه پرداخت کند .نایبالحکومه نمیتوانست بههیچوجه وصول و ایصال مالیات و
متوجهات را بهتعویق بیاندازد؛ چون او به خزانه بدهکار بود و مردم محل مأموریتش هم
به او بدهکار بودند .همچنین فصل ششم دربارۀ تخفیفات مرحمتی بود که باید مطابق
صورت تأییدشده بهدست مبارک به هرکس مطابق آنچه معین شده بود ،تخفیف دهد و از
آنها قبض صحیح بیعیب بگیرد و آخر سال به ّ
ظلالسلطان تحویل دهد(رجائی،1384 ،
پاییز ،صص )263-260؛ بنابراین مصطفیقلیخان ملزم بود که در وصول و ایصال مالیات
و متوجهات دیوانی اهتمام داشته باشد.
مصطفیقلیخان از شوال130۴ق/جوالی1887م که بهعنوان حاکم وارد عراق شد تا
ماه ربیعالثانی که بهطور ناگهانی از حکومت عراق عزل شد ،درحال تنظیم امور مالی بود .در
تمام گزارشهای روزنامه به مشغولبودن شب و روز حکومت در وصول و ایصال مالیات،
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متوجهات دیوانی ،ترتیب اقساط و رسیدگی به محاسبات دفتری اشاره شدهاست(فرهنگ
اصفهان ،نمرۀ  ،471دوشنبه نوزدهم شوال 1304ق؛ نمرۀ  ،495دوشنبه پانزدهم محرم
1305ق؛ نمرۀ  ،516پنجشنبه 29ربیعاالول1305ق).
فراشباشی هم حاکی از این است که «امور زراعت و
گزارش ماههای اول حکومت ّ
فالحت برای رعیت و مالکین خوب و خوش ،و تمام حاصلها بیآفت است»(فرهنگ
اصفهان ،دوشنبه نوزدهم شوال 1304ق ،نمرۀ )471؛ ولی با تغییر وضعیت آبوهوایی عراق
و بروز بیماریهای مهلک بین مردم و مواشی ،1بسیاری از مردم تلف شدند و بلوکباشیها
ِ
ازپس پرداخت مالیات برنیامدند .بهطوریکه در آن ایامِ نسق و زراعت ،یک
و کدخدایان
کشاورز سالممزاج در آن حدود بهندرت پیدا میشد .همچنین در بلوک ک ّزاز براثر یک
بیماری ،مواشی بهویژه گاوها تلف شدند؛ تاجاییکه در هر قریه و مزرعه یک گاو برای نسق
و زرع کشاورز پیدا نمیشد و کشاورزان این بلوک با االغ شخم و زراعت میکردند(فرهنگ
اصفهان ،نمرۀ  ،495دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق) .در تلگراف محرمانۀ میرزاحسین از عراق
ْ
مشیرالملک وزی ِر ّ
ظلالسلطان در تاریخ ۱۳جمادیاالول ۱۳۰۵ق ،تقریب ًا سه هفته پساز
به
برکناری مصطفیقلیخان آمدهاست« :جنس باقیمانده از مصطفیقلیخان دو هزار و صد
خروار گندم و جو است .هفتصد خروار گندم آن خیلی خراب است؛ آنقدر که نه براتدار
میگیرد و نه کسی میخرد .چهارصد خروار گندم و هزار خروار جو دیگر هم پارهای خوب
است و پارهای بد که اگر به فروش برسد بدون ضرر نخواهد بود»(کمشا.)۴۲۲۰ ،
َدرپیِ این رویدادها ،مصطفیقلیخان نرخ اجناس و غالت را پایین آورد و قیمت
نان را که خبّازها دو عباسی(هشت شاهی) میفروختند هفت شاهی تعیین کرد(فرهنگ
اصفهان ،نمرۀ  ،495دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق) .البته این مقدمه به این معنی نیست که
مصطفیقلیخان موفق نشدهاست مالیات و متوجهات دیوانی را پرداخت کند ،بلکه بهعلت
این وضعیت نتوانست تمام اقساط را پرداخت کند و تا چند سال پسازآن ،همچنان درحال
تسویهحساب مالیات عراق بود .نسخهای خطی دربارۀ تخفیفات مالیاتی عراق از دورۀ
حکومت مصطفیقلیخان در کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موجود
است که تاحدی عملکرد او را در این دورۀ هشتماهه بهویژه در دو ماه آخر نشان میدهد.
این نسخه «کتابچۀ تخفیفات و مقرری استمراری اهالی عراق و تخفیفات دهات
محروسه و سکنۀ دهات بارسئیل 1307ق» است بهخط نستعلیق و سیاق ،ممهور به مهر
مصطفیقلیخان .در ابتدای کتابچه نوشته شدهاست« :کتابچۀ تخفیفات کسور اهالی و سکنۀ
ِ
موافق طومارِ ممهوری است ».این کتابچه 32
محروسۀ عراق سوای تخفیفات مرحمتی که
صفحه دارد که تنها  12صفحۀ آن دارای متن است و از هر دو صفحۀ دارای متن هم یک

 .1مواشی  :/mavāši/چهارپایان ،ازقبیل گاو،
گوسفند و شرت.
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صفحه شماره دارد .شمارۀ صفحات دارای متن از  2شروع شده و به  6خاتمه یافتهاست.
صفحۀ آخر دارای متن شماره ندارد؛ احتماالً بهدلیل اینکه صفحۀ روبهرویی آن بدون متن
فراشباشی ندارد و حدود دو سال
است .در این کتابچه ،مصطفیقلیخان که دیگر منصب ّ
است که از حکومت عراق برکنار شده ،تخفیفات مالیاتیای را که در دوران حکومتش بر
عراق ،به اهالی و سکنۀ عراق و دهات اطرافش دادهاست ،جزءبهجزء و فردبهفرد مشخص
کردهاست .برخی از تخفیفات که «از قرار حکم» بوده نیز مشخص شدهاست .در صفحۀ آخر
این کتابچه ،مصطفیقلیخان شرحی دربارۀ محتوای کتابچه و چگونگی تخفیفات آوردهاست.
«قربانت شوم این تخفیفات دخلی به تخفیفات مرحمتی حضرت اشرف اقدس ارفع
واال روحنا فداه ندارد .اشخاصی که در این کتابچه مشخص و معین شدهاند ،بابت تخفیف
کسوراتی است که در جزو دستورالعمل دیوانی ازبابت باقی تخفیف بدون اسم که بهخرج
دستورالعمل دیوانی میآید ید و اختیار آن با حکومت محلی بوده [و] بهجهت قراء مخروبه
و شکسته و اشخاصی که از عهدۀ مالیات خود برنمیآمدهاند میشد .قدری هم که عالوهبر
مأخذ میشد بازهم حکومت راه دستی و وسعتی در تفاوت عمل والیتی و خالصجات
داشت که محتمل شکسته و کسر ارباب توقع میشده .حال آن تخفیف بدون اسم در جزو
ْ
دستورالعمل تمام با اسم شده و بهجزء مشخص شده نوشته [شده] چیزی برای شکستگی

 .1باصداگی :باصدابودن؛ بلندبودن صدا؛
یعنی صدای مردم در اعرتاض به حاکم بلند
بودهاست.
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و الوصول ازبابت باقی نمانده؛ چنانچه جناب جاللتمآب هم از این فقره اطالع دارند و
دستورالعمل دیوانی به نظر مبارک رسیدهاست که چیزی برای شکسته و الوصول عراق
مدت تفاوت کلی دارد .درباب بنیچۀ خواجه مالک را که
باقی نماندهاست .الحال وضع و ْ
حکومت نتوانست تفاوتی از او برده باشد ،جمیع ًا متقبل شده [و] خود را خارج نمودهاند 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 نمودهام ،تمام اختالف و انقالب
عراق و باصداگی 1مردم با حکام سر همین مطلب بودهاست .چاکر محض دولتخواهی
ْ
مبارک صدق مطلب را به خاکپای مبارک و جناب جاللتمآب عرض
و چاکری آستان
ِ
تکلیف چاکر جاننثار را مقرر فرمایند اطاعت مینماید ».در حاشیۀ این
نمودهام؛ حال به هرچه
برگ کتابچه برای تأیید محتوای کتابچه آمدهاست« :این تخفیفات والیتیِ موافق این کتابچه که
تشخیص داده شده ،در سنوات سابق الی سنۀ ماضیه بودهاند و اغلب هم حکم دولت دارند».
مهرهایی که این کتابچه را تأیید کردهاند عبارتاند از :مصطفیقلی ،عبده عباس ،محمدرضا
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الحسینی ،باهلل ِ ُحسن ظنّی(کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات مخروبۀ عراق ،برگ .)22
همانطورکه از فحوای متن هویداست ،این کتابچه دربارۀ تخفیفاتی است که حاکم
اختیار آن را داشتهاست که به اشخاصی بدهد که در قراء مخروبه و شکسته زندگی میکردهاند
و توانایی پرداخت مالیات نداشتهاند .همچنین مصطفیقلیخان با صراحت اعالم میکند که
از باقی مالیات و تفاوت عمل عراق چیزی برای وصول باقی نماندهاست« .چنانچه جناب
جاللتمآب هم از این فقره اطالع دارند و دستورالعمل دیوانی به نظر مبارک رسیدهاست که
چیزی برای شکسته در وصول عراق باقی نماندهاست» (کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات
مخروبۀ عراق ،برگ  .)22پس چنین برمیآید که پساز تعیین میزان مالیات افراد و گرفتن
تمسکات ،افراد هنوز برای تسویهحساب مالی دو سا ِل پیش مراجعه میکردهاند و درصدد
گرفتن تخفیف مالیاتی بودهاند که مصطفیقلیخان شرح میدهد که اگر تخفیف ندهد ،مردم
اعتراض میکنند و اگر بخواهد تخفیف بدهد از کجا و چگونه کسری آن تخفیف را تأمین
کند(کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات مخروبۀ عراق ،برگ .)22

 .10بررسی دالیل عزل مصطفیقلیخان از حکومت عراق

فراشباشی حاکم عراق شد،
از 1297ق1880/م تا 130۴ق1887/م که مصطفیقلیخان ّ
«حسن مراقبت کارگزاران
گزارشهایی از آرامش ،امنیت و انتظام امور عراق بهدلیل ُ
حضرت اشرف واال ّ
ظلالسلطان» در شمارههای مختلف روزنامۀ فرهنگ اصفهان منتشر
شدهاست(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،130پنجشنبه  30محرم 1299ق)؛ ولی پساز انتصاب
مصطفیقلیخان ،در چندین شماره به مشکالت و اختالفاتی اشاره شدهاست که پیشاز
حکومت مصطفیقلیخان وجود داشته و مقرر شدهاست که او به آنها رسیدگی کند .این
روزنامه با حمایت مالی و سیاسی ّ
ظلالسلطان انتشار مییافت و در تهران و کشورهای
همجوار توزیع میشد و مهمترین خوانندۀ آن ناصرالدینشاه بود .بنابراین بهنظر میرسد
که بیشتر اخباری را منتشر میکردهاست که به اعتبار شاهزاده بیفزاید؛ بهعبارتدیگر ،این
روزنامه تریبونی بود که شاهزاده از آن برای اغراق دربارۀ اقدامات اجتماعی ،اقتصادی و
نظامی خود بهره میجست؛ بهطوریکه گزارشهای آن با جمالتی مانند «عموم مردم
به دعاگویی وجود مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی ارواحنافداه مشغول هستند» پایان
مییافت(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،۴۵۱دوشنبه هشتم شعبان 130۴ق) و گزارش دزدی،
فراشباشی و حکام توانسته
اغتشاش و ناامنی راهها زمانی در روزنامه منعکس میشد که ّ
بودند مجرمان را دستگیر کنند و اموال مسروقه را به صاحبانشان برگردانند.
روزنامۀ فرهنگ اصفهان تا پیشاز حکومت مصطفیقلیخان تنها در این حد به اخبار
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عراق میپرداخت که عموم رعایا در کمال آسودگیاند و قیمت غالت در این شهر ازاینقرار
فراشباشی به حکومت عراق ،تمام رویدادهای عراق در روزنامه
است .پساز انتصاب ّ
منعکس میشد .ولی دوباره پساز عزل مصطفیقلیخان از حکومت تا یک سال بعد هم
که ّ
ظلالسلطان از تمام حکومتهای والیات بهجز اصفهان برکنار شد ،گزارشی در روزنامه
دربارۀ عراق بهجز وضعیت آبوهوای آن موجود نیست .دلیل توجه روزنامهنگاران این
روزنامه به اقدامات مصطفیقلیخان در عراق مشخص نیست .ممکن است بهاینعلت باشد
که نایبالحکومههای پیشینی که ّ
ظلالسلطان برای حکومت عراق منصوب میکرد ،بهجز
وصول مالیات از مردم به هر شکلی ،اقداماتی عامالمنفعه نداشتند که بتوان آن را در روزنامه
منعکس کرد و یا جایگاه اجتماعی مصطفیقلیخان در نزد مردم و ّ
ظلالسلطان آنقدر رفیع
بوده که روزنامهنگاران به اخبار مربوط به اقدامات او عالقه نشان دادهاند .در این صورت این
سؤال مطرح میشود که چرا اقدامات جاللالدوله پسر ّ
ظلالسلطان ،ابوالفتحخا ِن صارمالدوله
و فرزندش قهرمانمیرزا ،رکنالملک ،میرزا نصراهللخان مستوفی و مشیرالملک که هریک در
مقطعی نایبالحکومۀ والیتی بودهاند تا این اندازه مطرح نشدهاست؟ درهرصورت ،صحت
گزارشهای روزنامۀ فرهنگ اصفهان دربارۀ اقدامات مصطفیقلیخان زیر سؤال نمیرود؛
زیرا این روزنامه در اصفهان ،تهران و والیات تحت حکومت ّ
ظلالسلطان و کشورهای
ظلالسلطان ،رکن ْ
همجوار توزیع میشد و ناصرالدینشاهّ ،
الملک نایبالحکومۀ اصفهان و
دیگر صاحبمنصبان حکومتیِ ّ
ظلالسلطان این روزنامه را میخواندند و دیدگاه خود را
دربارۀ آن مینگاشتند؛ بهطوریکه در برخی از شمارههای این روزنامه ،دیدگاه ناصرالدینشاه
و دیگر خوانندگان آن درج شدهاست .همچنین دلیلی ندارد که سردبیر و همکارانش بهجای
ِ
فراشباشیِ او اغراق کنند؛ آنهم زمانی که ّ
ّ
ظلالسلطان مطالب
ظلالسلطان ،دربارۀ
اقدامات ّ

 .1برایا  :/barāyā/خالیق؛ آفریدهشدگان.
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روزنامه را دنبال میکردهاست.
در تمام گزارشهای موجود روزنامه از دوران حکومت مصطفیقلیخان در عراق ،به
کمال امنیت و انتظام امور عموم طبقات مردم از اصناف ،تجار ،کسبه ،رعایا و برایا 1ازهرجهت
اشاره شدهاست(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،471دوشنبه 19شوال1304ق)« .شهر سلطانآباد و
ِ
ِ
قدرقدرت شهریاری اداماهللتعالی ملک ُه
حضرت
توابع و بلوکات بهیمن اقبال بیزوال اعلی
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 دعاگوئیِ ِ
ِ
نعمت ُک ْل ارواحنافداه اشتغال
صفات ولی
ذات ملکوتی
دارند»(فرهنگ اصفهان ،نمرۀ  ،485دوشنبه نهم ذیحجۀ 1304ق).
فراشباشی که بیشاز یک دهه برعهدۀ
در اوایل ربیعالثانی1305ق/دسامبر1887م منصب ّ
مصطفیقلیخان بود ،از او گرفته شد و به میرزازکیخان اعطا شد که پیشازاین جانشین

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت دوم ،تابستان  ،1398شامرۀ پیاپی 114

عراق(اراک) در دورۀ حکومت
مصطفیقل یخانف ّراشباشی

موقتی مصطفیقلیخان بود .نکتۀ حائز اهمیت در این برکناری و انتصاب این است که در
هیچ شمارهای از روزنامۀ فرهنگ اصفهان به برکناری رجال دربار اصفهان از منصبی اشاره
نشدهاست .عالوهبراین تأکید ّ
ظلالسلطان در حکمش بر اینکه هیچکس مجاز نیست که به
فراشباشی بگوید ،قابلتأمل است .در این خبر که در صفحۀ اول روزنامه
مصطفیقلیخانّ ،
فراشباشی ِ
گری سرکاری برعهدۀ مقربالخاقانْ
چاپ شده ،آمدهاست« :تاکنون منصب ّ
مصطفیقلیخان بود .از این تاریخ بهبعد منصب مذکور بهموجب دستخط مبارک که صورت
ِ
آن ذی ً
لیاقت مقربالخاقانْ میرزا زکیخان برقرار شدهاست»(فرهنگ
ال درج میشود ،برعهدۀ
اصفهان ،نمرۀ  ،519دوشنبه 11ربیعالثانی1305ق).
در آخرین شمارهای که روزنامه در این ماه چاپ کرده ،خبر عزل مصطفیقلیخان از
حکومت عراق درج شدهاست .علت این برکناری ،ضرورت حضورش در دربار ّ
ظلالسلطان
ذکر گردیدهاست .در این گزارش آمده که حاجی میرزامحمد معدّ لالملک در تاریخ
هفدهم ربیعالثانی بهطرف عراق حرکت کردهاست؛ این در حالی است که اعالن رسمی
فراشباشی در تاریخ یازدهم ربیعالثانی در روزنامه چاپ
خلع مصطفیقلیخان از منصب ّ
فراشباشی و حکومت عراق برکنار
شدهاست؛ بنابراین مصطفیقلیخان همزمان از منصب ّ
شدهاستّ .
ظلالسلطان پساز دریافت تلگرافها و عریضههای مردم عراق در حمایت از
مصطفیقلیخان مجبور شد که افزون بر تأیید استعداد و تواناییهای فردی و ُحسن رفتار
فراشباشی در ادارۀ حکومت عراق ،توجیه کند که چرا مصطفیقلیخان را
مصطفیقلیخا ِن ّ
احضار کرده و حاجی معدلالملک را به حکومت عراق منصوب کردهاست(فرهنگ اصفهان،
نمرۀ  ،522دوشنبه 21ربیعالثانی1305ق) .گفتنی است که حکومت حاجی معدلالملک تا ماه
شوال بیشتر طول نکشید(کمشا.)1936 ،
دالیل عزل مصطفیقلیخان از حکومت عراق ،در پردهای از ابهام قرار گرفته و در منابع
هیچ اشارهای به آن نشدهاست .باتوجهبه پاسخ ّ
ظلالسلطان به نامۀ ناصرالدینشاه در حمایت
از مصطفیقلیخان ،بهنظر میرسد که او برای مدتی ،منصب حکومتی نداشتهاست .در این
نامه ّ
ظلالسلطان تأکید کرده که با مصطفیقلیخان «همسری و غرضی» ندارد و «بیمیلی و
1
بیمحبتی» نمیکند و او را به حکومت اردستان میگمارد تا کسانش شکایت نکنند (ساکما،
.)295/7436
پیشازاین گفته شد که ّ
ظلالسلطان در1298ق1881/م از عراق دیدن کرد .او عراق را بهدلیل
تجارت قالی و قالیبافان آن ،شهری ثروتمند توصیف کرد .پیشاز او هم ،ناصرالدینشاه مردم
عراق را ثروتمند دانسته بود .ازآنجاکه ّ
ظلالسلطان در همهچیز میتوانست تأمل کند ،اال ازبابت
مالیات ،ممکن است میزان مالیات و متوجهات دیوانی پرداختی مصطفیقلیخان قابلتوجه

 .1این سند ،یکی از نامههای ظلالسلطان
دربارۀ اوضاع اصفهان ،فارس ،یزد و سایر
مناطق و ایالت و عشایر است که تاریخ
ندارد و تنها به نام مصطفیقلیخان اشاره
شدهاست .اگرچه در دربار ظلالسلطان
چند صاحبمنصب دیگر هم با نام
مصطفیقلیخان وجود داشتهاند ،ازجمله
مصطفیقلیخان عرب و مصطفیقلیخان
میرپنج ،ولی چون در هیچ منبعی به
ازدستدادن منصب این افراد اشاره
نشدهاست ،برداشت نویسنده آن است که
این مصطفیقلیخان ،هامن ف ّراشباشی
سابق است.
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نبوده باشد .سه ماه پساز برکناری مصطفیقلیخان در 2شعبان۱۳۰۵ق۱۴/آوریل۱۸۸۸م،
مشیرالملک(وزیر ّ
ظلالسلطان) براساس برات صرف« ،متوجهات نقد و جنس تنگوزئیل
[۱۳۰۵ق] عراق» را به میرزا اسداله تحویل داد تا «برحسب حکم اولیای دولت ابدمدت
ضبط نموده و از محل دریافت دارد» .درواقع ،اسداله براتهای مهرشدۀ مصطفیقلیخان و
میرزاحسن و مابقی را به دیوان همایون اعلی پرداخت کرد(کمشا.)1937 ،
طمع ّ
ظلالسلطان به اموال و امالک مصطفیقلیخان که پیشاز او افرادی چون
سراجالملک و مشیرالملک را هم در همان نسخه پیچیده بود ،میتواند علت دیگری بر عزل
فراشباشی نگاشتهاست« :خانه
او بوده باشد .راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران دربارۀ ّ
و امالک مصطفیقلیخان را به جبر و عنف ضبط نمود و فرزندان او را تیرهبخت و سیهروز
گردانید» (راوندی ،1386 ،بخش  ،2ج ،4ص.)945
کارشکنی صاحبان قدرت در عراق علیه مصطفیقلیخان یکی دیگر از علل عزل او
بود .بیشتر روستاهای عراق اربابی بود و همانطورکه پیشتر آمد ،مصطفیقلیخان چندین بار
اختالفات اهالی این روستاها را حلوفصل کرده بود که در روزنامه هم ثبت شدهاست؛ البته
گاهی میانجیگری بین دو گروه ،یک گروه را همچنان ناراضی نگه میدارد و این میتواند
یکی از علل کینه از او بوده باشد.
یکی از افراد متنفذ و ثروتمند عراق ،ناصرالدوله فرزند نصرتالدوله حاکم سابق عراق
بود که مانند حاتم طائی از ّ
ظلالسلطان پذیرایی کرد و دیگری حاجی آقامحسن فرزند
آقامیرزا ابوالقاسم بود که بنابه گفتۀ اعتمادالسلطنه عزل و نصب حکام با او بود (اعتمادالسلطنه،
 ،1367ج ،2ص )935و حتی در 1312ق1895/م باعث عزل بدیعالملک میرزا عمادالدوله از
حکومت عراق شد (محبوبی اردکانی ،1374 ،ج ،2ص .)588پیشازآن ،در 1309ق1891/م
حاجیمیرزا ابوالقاسم -پدر حاجی آقامحسن -و اهالی نجره و دستجره از حاجی آقامحسن
و مأموران حکیمالممالک شکایت کرده بودند(ساکما .)296/21725 ،حاجی آقامحسن در
دورۀ مشروطه هم جزو افرادی بود که دربرابر مجلس مشروطه ایستاد(کسروی ،1383 ،صص
 .)283-281او چنان ثروتمند و قدرتمند بود که چندبار میزبانی ناصرالدینشاه و ّ
ظلالسلطان
و اردوی همراه آنها را تقبل کردّ .
ظلالسلطان او را بسیار عاقل و زیرک میدانست 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» ّ
(ظلالسلطان ،1362 ،ص.)270
ناصرالدینشاه او را در زمرۀ علمای عراق نوشته و اعتمادالسلطنه او را مجتهد دانستهاست
که البته اگر عالم و یا مجتهد میبود ،همانند حجتاالسالم محمدباقر خوانده میشد و در
روزنامه و عرایض و نامهها عنوان او کامل ذکر میشد .محتمل است که حاجی آقامحسن از
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اینکه مصطفیقلیخان او را نادیده گرفتهاست و تنها از حجتاالسالم محمدباقر که بهنظر
میرسد بیشتر چهرۀ شناختهشدۀ مردمی بوده ،دلجویی کردهاست و او را در اطاق تحقیق
صاحبنظر ندانستهاست ،ناراضی بوده باشد .یک دهه پیشازآن ،نصرتالدوله برای ختم
غائلۀ بابیان از همراهی حجتاالسالم محمدباقر و حاجی آقامحسن همزمان استفاده کرده
بود .در گزارشی که از حل اختالفات حاجی امید و روستای حاجی آقامحسن پیشازاین آمد،
مصطفیقلیخان ،خود شخص ًا 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 آنجا فرستاد تا بدون
جانبداری حدود اراضی را مشخص کنند .این در حالی است که پیشازآن حاجی آقامحسن
با صاحبان اراضی و امالک قریۀ کرهرود بر سر حدود اراضی اختالف داشت و بنابر فحوای
عریضه ،حاجی آقامحسن ،بخشی از اراضی آنها را بهطور غیرشرعی غصب کرده بود و
درصدد گرفتن مابقی آن بود(کمشا .)1711 ،مجموعۀ این عوامل در کنار هم میتواند علت
عزل مصطفیقلیخان بوده باشد .اقدامات عامالمنفعۀ او در عراق ،همچون خاری در چشم
ّ
ظلالسلطان ،حاجی آقامحسن و دیگر متنفذان عراق بود .پیشاز مصطفیقلیخان ،طومار
میرزاحسنخان 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 .مصطفیقلیخان نیز عاقبت به همین بلیه گرفتار شد.

.11نتیجه

ارگ حکومتی در سلطانآباد مرکز والیت عراق(اراک امروزی) قرار داشت .این شهر را
یوسفخان گرجیِ سپهدار بهدستور فتحعلیشاه ساخته بود .سلطانآباد تا 130۴ق که
مصطفیقلیخان به حکومت عراق منصوب شد ،جمعیتی بالغبر بیست هزار نفر و بیشاز
سه هزار باب خانه داشت و مردم آن بهعلت کشت پنبه ،قالیبافی و تجارت قالی متمکن
بودند .نخستین حاکمان آن ،یوسفخان گرجی سپهدار و پساز او پسرش غالمحسینخان
بودند که حدود دو دهه بر عراق حکومت کردند .از 1252ق تا 1297ق که ّ
ظلالسلطان
به حکومت عراق منصوب شد ،چند حاکم دیگر نیز بر عراق حکومت کرده بودند که
اقدامات عامالمنفعۀ میرزاحسنخان وزیرنظام -که دو بار عهدهدار حکومت عراق شد-
درخور توجه است.
ّ
ظلالسلطان َدرپیِ شکایت اهالی عراق از تعدیات مأموران دولتی و اختالفات حاکم
فراشباشی را به حکومت عراق منصوب کرد.
با امامجمعۀ سلطانآباد ،مصطفیقلیخان ّ
مصطفیقلیخان در مدت هشت ماه حکومتش بر عراق اقدامات بسیاری درجهت اعتالی
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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 متظ ّلمین ،و اطالع از صحتوسقم ادعای
هرکس بود .از دیگر اقدامات او احیای قنات وقفی سلطانآباد بود .اعطای مجوز پخت نان به
خبّازان خانگی از دیگر اقدامات او بود که سبب افزایش کیفیت نان و پایینآمدن قیمت آن و
ایجاد اشتغال شد.
او توانست کشاورزان اراضی و امالک خالصه را به عراق برگرداند و آنها را به
منصفبودن کارگزاران حکومتی امیدوار کند .با کشتوکار زارعان ،زمینهای خالصه که بایر
شده بود ،آباد شد و درنتیجه امور مالی خالصهجات نظم یافت .او برای تثبیت قیمتها نرخ
غالت و سایر اجناس را معین کرد و در هنگام بروز بیماری در برخی بلوکات عراق ،قیمت
اجناس را پایین آورد.
پساز هشت ماه درحالیکه مصطفیقلیخان بهخوبی درحال َرتقو َفتق امور عراق بود،
فراشباشی را ازدست داد ،از حکومت عراق هم عزل شد و اموالش
افزون بر اینکه منصب ّ
مصادره شدّ .
ظلالسلطان طی فرمانی دستور داد که ازاینپس کسی حق ندارد مصطفیقلیخان
فراشباشی خطاب کندّ .
ظلالسلطان پساز این اقدام ضمن تأیید استعداد و تواناییهای
را ّ
فردی و حسن رفتار مصطفیقلیخان در ادارۀ عراق ،علت عزل او را نیاز به وجود او در
دربار خود بیان کرد .باتوجهبه سکوت منابع ،علل عزل او از حکومت عراق و ازدستدادن
فراشباشی در هالهای از ابهام قرار گرفتهاست .طمع ّ
فراشباشی،
ظلالسلطان به ثروت ّ
منصب ّ
فراشباشی نزد مردم اصفهان و عراق و دسیسۀ متنفذان عراق که قدرتشان در دوران
محبوبیت ّ
فراشباشی محدود شده بود ،میتواند از علل عزل او بوده باشد.
حکومت ّ
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ضامئم

تصویر 1
خرب عزل مصطفیقلیخان از منصب ف ّراشباشی
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تصویر 2
خرب عزل مصطفیقلیخان از حکومت عراق
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تصویر 3

عریضۀ رعایای قریۀ کرهرود و اخوان حاجی
رحمتالله
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تصویر 4
تلگرافمحرمانۀمیرزاحسینبهمشیرامللک
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تصویر 5

فرماننارصالدینشاهمبنیبرواگذاریخالصجات
اصفهان به اشخاص پساز تأیید ّ
ظلالسلطان
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تصویر 6
نامۀ ّ
ظلالسلطان به نارصالدینشاه دربارۀ
مصطفیقلیخان
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تصویر 7

کتابچۀتحقیقاتوکسور
دهات مخروبۀ عراق 1307ق
مأخذ :کامم ،س .954
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ادامۀ تصویر 7
کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات
مخروبۀ عراق 1307ق
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منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران(ساکما)295/7225 :؛ 295/7294؛ 295/7436؛ 295/7482؛ 295/7984؛
295/7985؛ 295/8016؛ 295/8041؛ 295/8076؛ 296/21686؛ 296/21725؛ .997/315
مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه(استادوخ):

قاجار ( ،)۱۲۹۹کارتن  ،۱۰۰پروندۀ .۸۳
پهلوی ( ،)۱۳۱۳کارتن  ،۱۷پروندۀ .۱
کتابخانۀ مرکزی شهرداری اصفهان(کمشا)1711 :؛ 1936؛ 1937؛ ۲۰۴۸؛ ۲۵۴۲؛ .۴۲۲۰

نسخۀ خطی

کتابچۀ تحقیقات و کسور دهات مخروبۀ عراق .کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
شمارهبازیابی س.954
کتابچۀ مخارج بنایی سربازخانه و سایر عمارات .کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
شمارهبازیابی س.948

کتابچۀ مفاصاحساب سمیرم و نجفآباد و غیره .کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
شمارهبازیابی .10/1155

کتابفارسی

اسناد برگزیدۀ دوران قاجاریه( .)2535( .ابراهیم صفائی ،محقق و مصحح) .تهران :بابک.

اسناد تاریخی خاندان غفاری( .)1385( .کریم اصفهانیان و بهرام غفاری و علیاصغر عمران ،محقق و
مصحح)( .ج .)2تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان .)1367( .تاریخ منتظم ناصری(.محمداسماعیل رضوانی ،محقق و مصحح).
(ج  .)3 ،2 ،1تهران :دنیای کتاب.

افضلالملک ،غالمحسین .)1361( .افضلالتواریخ( .منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ،محقق و
مصحح) .تهران :تاریخ ایران.

بامداد ،مهدی .)1357( .شرححال رجال ایران( .ج  1و  .)3تهران :زوار.

خواجهنوری ،حسنعلی .)1335( .شجرهنامۀ فامیل خواجهنوری .بیجا :بینا.

خورموجی ،محمدجعفر .)1344( .تاریخ قاجار (حقایقاالخبار ناصری)( .حسین خدیو جم ،محقق و
مصحح)( .ج  1و  .)2تهران :زوار.

راوندی ،مرتضی .)1386( .تاریخ اجتماعی ایران( .بخش  ،2ج( .)4چ .)3تهران :نگاه.
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سعادت نوری ،حسینّ .)1347( .
ظلالسلطان( .ج .)1تهران :وحید.

شمیم ،علیاصغر .)1387( .ایران در دورۀ سلطنت قاجار .تهران :بهزاد.

شیبانی ،میرزاابراهیم (صدیقالممالک) .)1366( .منتخبالتواریخ .تهران :محمدعلی علمی.
شیروانی ،زینالعابدینبناسکندر( .بیتا) .بستانالسیاحه .تهران :سنایی.

ّ
ظلالسلطان ،مسعودمیرزا .)1362( .تاریخ سرگذشت مسعودی :زندگینامه و خاطرات ّ
ظلالسلطان همراه
با سفرنامۀ فرنگستان .تهران :بابک.

عینالسلطنه ،قهرمانمیرزا سالور .)1374( .روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه( .ج( .)10مسعود سالور و ایرج
افشار ،محقق و مصحح) .تهران :اساطیر.

فووریه .)1385( .سه سال در دربار ایران( .عباس اقبال آشتیانی ،مترجم) .تهران :علم.
کسروی ،احمد .)1383( .تاریخ مشروطۀ ایران( .چ .)20تهران :امیرکبیر.

لسترنج ،گی .)1377( .جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی( .چ( .)3محمود عرفان ،مترجم) .تهران:
شرکت انتشارات علمیوفرهنگی.

مجداالسالم کرمانی ،احمد .)2536( .تاریخ انحطاط مجلس :فصلی از تاریخ انقالب مشروطیت ایران.
(محمود خلیلپور ،محقق و مصحح)( .چ .)2اصفهان :دانشگاه اصفهان.

محبوبی اردکانی ،حسین .)1374( .چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصرالدینشاه( .ج( .)2چ.)2
(ایرج افشار ،محقق و مصحح) .تهران :اساطیر.

مستوفی ،حمداهلل .)1336( .نزهةالقلوب( .محمد دبیر سیاقی ،محقق و مصحح) .تهران :بینا.
مستوفی ،عبداهلل .)1384( .شرح زندگانی من( .ج  1و ( .)2چ .)5تهران :زوار.

ناصرالدینشاه قاجار .)1372( .شهریار جادهها( .محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی ،محقق و مصحح) .تهران:
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.

ناصرالدینشاه .)1362( .سفرنامۀ عراق عجم( .چ .)2تهران :تیراژه.

نجمالدوله ،عبدالغفار .)1386( .سفرنامۀ دوم نجمالدوله به خوزستان( .احمد کتابی ،محقق و مصحح) .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

وقایع اتفاقیه( .)1383( .چ( .)4سعیدی سیرجانی ،محقق و مصحح) .تهران :آسیم.

ویلس ،چارلز جیمز .)136۳( .تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه( .چ .)2تهران :طلوع.

هدایت ،مهدیقلی .)1385( .خاطرات و خطرات( .چ .)6تهران :زوار.

مقاله

رجائی ،عبدالمهدی« .)1384( .التزامنامۀ حکومتی ّ
ظلالسلطان (یک سند تازه از نحوه حکومتداری حاکمان
منصوب ظلالسلطان)» .تاریخ معاصر ایران ،پاییز ( ،)35صص .268-255
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ّ .)1370( . محمود،طاهراحمدی
ق) مخابرات1295-6 «ظلالسلطان (برگزیدۀ تلگرافهای خط اصفهان
ّ حکومت مرکزی با
.87-77  صص،)4و3(  پاییز و زمستان، گنجینۀ اسناد.»ظلالسلطان

روزنامه

.)ق1295  (یازدهم جمادیاالول،253  نمرۀ،روزنامۀ ایران

:فرهنگاصفهان

،404 ق)؛ نمرۀ1299محرم30( ،130 ق)؛ نمرۀ1298  (صفرالمظفر،83 ق)؛ نمرۀ1296جمادیاالولی2( ،1 نمرۀ
ق)؛ نمرۀ1304  (ششم رمضان،459 ق)؛ نمرۀ1304  (هشتم شعبان،451 ق)؛ نمرۀ1304  ماه صفر21(
 (نوزدهم شوال،471 ق)؛ نمرۀ1304  (بیستم رمضان،463 ق)؛ نمرۀ1304  (شانزدهم رمضان،462
،489 ق)؛ نمرۀ1304  (نهم ذیحجۀ،485 ق)؛ نمرۀ1304  (هفدهم ذیقعدۀ،479 ق)؛ نمرۀ1304
ق)؛ نمرۀ1305ربیعاالول29( ،516 ق)؛ نمرۀ1305  (پانزدهم محرم،495 ق)؛ نمرۀ1304ذیحجۀ23(
ق)؛1305 (اول رجب،537 ق)؛ نمرۀ1305ربیعالثانی21( ،522 ق)؛ نمرۀ1305ربیعالثانی11( ،519
.)ق۱۳۰۸محرم۵( ،۷۲۸ نمرۀ
English Translation of References
Documents
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