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Abstract:

Purpose: This paper reports Iran-Ottoman disputes over the region of Baghsaee, owned 
by Iran since the Safavid time, and its final anexion to the Ottoman Empire in 1914.

Methodology and Research Design: Archival records and library resources were ex-
amined for gathering data.

Findings and Conclusion: Security concerns of the Ottomans were due to the prox-
imity of Baghsaee city to the central Mesopotamia cities and the Tigris river. Also, 
supply of irrigation water flow from Iran to downstream areas of Konjancham and 
Changooleh was a major concern for the Ottomans. Prologed border disputes resulted 
in a sense of insecurity among the population and led to widespread immigration from 
Poshtkooh to the Ottoman territory. Evantually according to the 1914 treaty an area of 
7 to 20 km width and more than 200 kilometers length including the city of Baghsae 
was transferred to the Ottomans.

Keywords:
Iran; Ottoman Empire; Baghsaee; Feli Governors.
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چڪیده:

اختالف ایران و عثامنی بر رس شهر باغسائی 

1. استادیار تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکدۀ 

امام خمینی و انقالب اسالمی، تهران، ایران 

basirat1341@yahoo.com

اسالمی،  انقالب  تاریخ  دکرتی  دانشجوی   .2

انقالب اسالمی،  امام خمینی و  پژوهشکدۀ 

تهران، ایران، )نویسندۀ مسئول(

Morad1356moradi@yahoo.com

هدف: بررسی اختالفات ایران و عثمانی بر سر شهر باغسائی و چگونگی و چرایی الحاق آن به امپراتوری 

عثمانی و کشور عراق. به نقش آب در بروز و تداوم این منازعۀ مرزی و اثر آن در مهاجرت ساکنان 

پشت کوه به عراق پرداخته شده است. 

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها با بهره گیری از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای گردآوری و تحلیل 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: دغدغۀ  امنیتی عثمانی ها به خاطر نزدیکی باغسائی به شهرهای مرکزی عراق 

و رود دجله از یک سو و ضرورت تأمین آب برای مناطق پایین دسِت دو رود کنجان چم و چنگوله در 

عراق ازسوی دیگر سبب بروز و تداوم منازعات مرزی و بروز ناامنی مداوم و مهاجرت گستردۀ ساکنان 

پشت کوه به عراق شد. درنهایت با معاهدۀ 1914 شهر باغسائی از ایران جدا شد.

ڪلیدواژه ها: 
ایران؛ عثامنی؛ باغسائی؛ والیان فیلی.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى
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1. مقدمه
پیشینۀ حاکمیت ایران بر شهر مرزی باغسائی به دورۀ صفوی می رسد؛ بدین نحو که همواره 
والیان پشت کوه آن را اداره می کردند و در زمان انعقاد معاهدۀ اول ارزروم )1238ق/1823م( 
و دوم ارزروم )1263ق/1847م( و در زمان گردش وکالی دول چهارگانۀ ایران، عثمانی، 
انگلستان و روسیه در سال 1268ق هم جزئی از خاک ایران بود و عثمانی ها هیچ گونه ادعایی 
دربارۀ آن و دیگر مناطق مرزی پشت کوه نداشتند. ولی عثمانی ها از سال 1282ق به بعد 
برخالف قرارداد استاتوکو1 و منافی حکم صریح مادۀ سوم2 عهدنامۀ دوم ارزروم تهاجم 
مکرر به مناطق باغسائی، صیفی، ملخطاوی، معادن نمک پشت کوه و دیگر مناطق مرزی 
پشت کوه را بنا گذاشتند و مدعی مالکیت بر آن مناطق شدند و از پذیرفتن مرزهای ایران 
در آن منطقه خودداری کردند. همین موضوع مقدمه ای شد تا از سال 1282ق به بعد سراسر 
مرزهای پشت کوه محل منازعۀ دو کشور شود. حکومت مرکزی ایران در مواجهه با حمالت 
مکرر عثمانی ها و اعراب مرزنشین به باغسائی و دیگر مناطق مرزی پشت کوه فقط اقدامات 
دیپلماتیک و حقوقی انجام داد و هرگز اقدامی نظامی و تدافعی برای دفع حمالت مکرر 
عثمانی به آن منطقه انجام نداد. هرچند دولت ایران و عثمانی در دورۀ صدارت سپه ساالر در 
سال 1288ق بر متروک الزرع شدن باغسائی موافقت کردند و بعدها هم ایران طبق معاهدۀ 
تحدید حدود 1914م به مجزاشدن شهر باغسائی از خاک ایران و ضمیمه شدن آن به قلمرو 
عثمانی رضایت داد، ولی والیان پشت کوه بدون توجه به این دو قرارداد، با کمک ایالت 
و عشایر آن منطقه بارها تجاوزات عثمانی ها و اعراب عراق به آن منطقه را دفع کردند و 
هم چنان آن منطقه را در تصرف خود نگاه داشتند و به کشت و زرع در آن پرداختند. درنهایت 
دولت عثمانی به دلیل سماجت غالم رضاخان، والی پشت کوه، بر تعلق باغسائی به خاک ایران، 
پذیرفت که آن منطقه تا زمان حیات والی در اختیار او باشد و مالکیت شخصی او را بر اراضی 

باغسائی -باوجود ضمیمه شدن آن به خاک عثمانی- پذیرفت.
موضوع مورد تحقیق، فاقد پیشینه پژوهشی مستقلی است و تاکنون در بارۀ آن پژوهشی 
صورت نگرفته است. در این پژوهش سیر تحوالت تحدید حدود مرزهای ایران و عثمانی 
در منطقۀ پشت کوه و چرایی و چگونگی جداشدن منطقۀ باغسائی از ایران بررسی خواهد 
شد. در این راستا به این پرسش اصلی پاسخ داده خواهد شد که اختالفات ارضی ایران و 
عثمانی بر سر منطقۀ باغسائی چه فرایندی را طی کرده و چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟

1. قرارداد استاتوکو درباب رسحد دو دولت 

ایـران و عثامنـی در سـال 1286ق/1869م 

مابیـن سـفیر ایـران، حاج میرزاحسـین خان 

و محمدامیْن عالی پاشـا، وزیـر امور خارجۀ 

عثامنـی، منعقـد و مبادلـه شـد )جعفـری 

ولدانـی، 1376، ص646(.

این کـه  از  بـود  عبـارت  اسـتاتوکو  قاعـدۀ 

متنازعٌ فیهـا در هـامن حالتـی کـه در ایـام 

رسـیدگی کمیرسهای دول اربعه بوده است 

باقـی و برقـرار مبانـد و ایـن قاعـده ازطرف 

دولتیـن و مأمورانشـان در آن مناطـق کاماًل 

رعایـت شـود و از حرکتـی کـه خـالف آن 

)جعفـری  شـود  احـرتاز  و  اجتنـاب  باشـد 

ص646(.  ،1376 ولدانـی، 

دولتین  ارزروم:  عهدنامۀ  سوم  مادۀ   .2

خود  ارضی  دعاوی  سایر  از  که  پذیرفتند 

دربارۀ یکدیگر رصف نظر کنند و مأمورانی 

تعیین کنند تا طبق مادۀ 2 به تحدید حدود 

و تعیین رسحد دو کشور بپردازند )جعفری 

ولدانی، 1376، ص33(.

حمید بصیرت منش 
مراد مرادی مقدم



9
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

2. جغرافیای تاریخی باغسائی
باغسائی تنها منطقۀ پشت کوه است که به طور مستمر از دورۀ باستان تا اوایل دورۀ پهلوی به 
مناسبت های مختلف نامش در منابع تاریخی و جغرافیایی آمده است. واقع شدن باغسائی در 
مسیر راه ارتباطی جنوب و مرکز ایران به بین النهرین از یک سو و قرارگرفتن آن در سرحد 
جغرافیای سیاسی و نژادی ایران و عثمانی ازسوی دیگر اهمیتی ویژه به این شهر داده بود 
که آگاهی از آن به درک بهتر تحوالت این منطقه در دورۀ مدنظر، کمک می کند. در منابع 
تاریخی، اسم منطقۀ »باغسائی« به اسامی »باکسایا«، »باغسائی« و »باغشاهی« هم آمده است 
و در زبان کردی ایالمی به آن »باغسای« گفته می شود. باغشاهی کلمه ای فارسی است که 
بیشتر در اسناد و منابع دورۀ قاجار آمده است و در منابع تاریخی قبل از دورۀ قاجار »باکسایا« 
یا »بکسایه« آمده است. برخی ریشۀ کلمۀ »باکسایا« را از زبان آرامی می دانند که در این زبان 
»با« به معنی خانه و شهر است و »کسایا« به معنی چادر است )لغةالعرب، 1294ش، ص50(؛ 

به عبارت دیگر باکسایا به معنی شهر چادرهاست.
»باکسایا« در دوران خسرو انوشیروان بخشی از شهرستان تازه تأسیس رومیه در سواد 
عراق بود. )طبری، 1384، ص198(. هم چنین کتاب مسالک و ممالک، باکسایا را یکی از 
پنج طسوج )ناحیۀ( استان »بازیجان خسرو« از منطقۀ سواد عراق معرفی می کند )ابن خردادبه، 
1371، ص27(. احمد ابن ابی یعقوب نیز از »بادرایا« و »باکسایا« به عنوان دو طسوج )ناحیه( نام 

برده است )ابن ابی یعقوب، 1347، ص100(.
در کتاب معجم البلدان دربارۀ باکسایا چنین آمده است: شهری است نزدیک بندنیجین 
و بادرایا و در بین بغداد و واسط در سمت شرقی منطقۀ نهروان واقع شده است )السامرائی، 
1996، ص192(. در قرن هشتم حمداهلل مستوفی باکسایا و بادرایا را دو قصبه از قصبات توابع 
بیات معرفی می کند )مستوفی قزوینی، 1389، ص39(. هم چنین لسترنج، بندنیجین در جنوب 
شاه راه خراسان را کرسی دو والیت بادرایا و باکسایا معرفی می کند و از باکسایا به عنوان 

قریه ای یاد می کند که هنوز باقی مانده است )لسترنج، 1377، ص69(.
باغسائی در فاصلۀ تقریباً بیست وپنج کیلومتری روستای چنگولۀ کنونی )در جنوب شهرستان 
مهران(، در کنار رود چنگوله و در حدفاصل شهر بدره و علی غربی در کشور عراق واقع 
شده و اکنون جزئی از استان واسط عراق است. اراضی صیفی و ملخطاوی نیز به فاصلۀ 

کمی در شمال غربی باغسائی واقع شده اند.
مشیرالدوله مرزهای شهر باغسائی را به شکل نیم دایره ای ترسیم می کند که تنها شامل مزارع 
و مراتع اطراف باغسائی می شده است. بنابه نوشتۀ او تعیین حدود مرزهای ایران و عثمانی در 
پشت کوه در اکثر مناطق به تبعیت از کوه های حمرین مشخص شده است؛ ولی خط مرزی 

اختالف ایران و عثامنی
 بر رس شهر باغسائی
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با عبور از تنگۀ مرزی منگله »از تبعیت رشتۀ جبل حمرین بیرون آمده، به طرف صحرا یعنی 
به سمت جنوب و مغرب میل کرده ]و[ به حرکت قوسی در سمت مشرق و جنوب مزرعۀ برع 
شوهان... به گنبد امام زاده سیدمحمد رسیده و بعدازآن از یسار رود چنگوله به یمین آن گذشته 
]و از[ جنوب قلعۀ مخروبۀ موسوم به علی خان و شمال قلعۀ ثامر ]از[ کنار جنوب غربی مزرعۀ 
شهابی رد شده باز به سمت رشتۀ جبل حمرین میل کرده ]تا[ به ذروۀ1 قلعه ویزان برمی خورد و 
بدان واسطه از دهنۀ تنگ منگله تا نقطۀ ذروۀ قلعه ویزان قریب به نیم دایرۀ تمام احداث می کند« 
)مشیرالدوله، 1272ق، ص50(. با این اوصاف باغسائی تنها شهر و منطقه ای از خاک ایران بود که 

در جنوب کوه های حمرین و در نزدیک ترین فاصله از رود دجله واقع شده بود.
میرزامحب علی خان دربارۀ حد و حدود منطقۀ باغسائی چنین گزارش می دهد: »شرقاً و 
شماالً به اراضی دولت علیۀ ایران متصل است و غرباً به اراضی بادرائی و جسان و جنوباً به 
حاشیۀ یسار شط بغداد ]رود دجله[ منتهی می باشد.« او در ادامه دربارۀ جزئیات حد و حدود 
شمالی و شرقی باغسائی آورده است: »شماالً به جبل حمرین و شرقاً به ]رود[ دویَرج یعنی 
از هر دو طرف مزبوره به خاک ایران متصل و به اراضی پشت کوه محدود است« )مرندی 

یکانلو، 1395، صص 101-100(.
درویش پاشا مأمور تحدید حدود امپراتوری عثمانی با استناد به مکتوب اهل بدره، محل 
تغییر نام رود چنگوله به »نهرالوادی« در جنوب باغسائی و ازآن جا تا بادرائی در غرب و تا 
رود میمه در جنوب شرقی را خط مرزی ایران و عثمانی در منطقۀ باغسائی مشخص کرد؛ 
به گونه ای که آنچه از این حدود به سمت کوه های ایالم می رفت به ایران تعلق داشت و آنچه 
از این حدود به سمت مناطق مسطح و رود دجله می رفت به امپراتوری عثمانی تعلق داشت 

)درویش پاشا، 1287ق، ص17(.

3. اهمیت باغسائی
باغسائی پرجمعیت ترین و آبادترین شهر و منطقۀ پشت کوه ایالم بود. این منطقه در دورۀ 
والیان تا دهۀ 1280ق آباد و دارای مزارع گسترده و باغات خرما و مرکبات بود و در هنگام 
آبادانی و امنیت بیش از سیصد خانوار در آن ساکن بودند؛ به گونه ای که از آن به عنوان شهر هم 
یاد شده است. عمدۀ کار کشاورزی و باغداری اهالی پشت کوه در عصر والیان، در باغسائی و 
منطقۀ زیربند انجام می شد؛ »به حدی که می توان گفت زراعت عمده و انتفاع فالحتی اهالی 

منحصر به صفحۀ باغسائی بوده است و بس« )مرندی یکانلو، 1395، ص101(.
باغسائی مهم ترین منطقۀ مرزی پشت کوه ایالم بود که بیش از 70 سال تا الحاق آن به 
عراق در سال 1306ش مدام بین والیان پشت کوه با حاکمان عراق بر سر آن جنگ و درگیری 

1. ذروه /ze)o(rve/: نوک؛ بلندی؛ جای بلند 

مانند قلۀ کوه.

حمید بصیرت منش 
مراد مرادی مقدم
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رخ می داد. میرزامحب علی خان معتقد بود که حفظ باغسائی به اندازۀ بندر محمره ]خرمشهر[ 
و تنگۀ قطور برای ایران اهمیت دارد )مرندی یکانلو، 1395، ص133(. آنچه باغسائی را از 

دیگر مناطق پشت کوه ایالم متفاوت می کرد عبارت بود از:
وجود آب فراوان و قابل شرب که عمدۀ آن از رود چنگوله تأمین می شد، اهمیتی ویژه 
به منطقۀ باغسائی داده بود؛ چراکه اختالف سطح آب رودخانۀ چنگوله از اراضی باغسائی 
به کم ترین حد خود می رسید و برای اهالی پشت کوه این امکان وجود داشت که با ایجاد 
جویبارهایی، آب رودخانه را به سمت مزارع و باغات خود هدایت کنند. مزارع باغسائی به 
برکت رودخانۀ چنگوله آنچنان آباد و پرمحصول بودند که باغسائی را به صورت انبار غلۀ 

پشت کوه درآورده بودند.
نزدیکی باغسائی به رود دجله و شهرهای عراق ازجمله بدره، جسان، بغداد و عتبات از 
یک سو و بودن در مسیر راه کاروان رو زوار و تجار مناطق خوزستان، لرستان و ایالم به عراق 
ازسوی دیگر، اهمیتی ویژه به آن داده بود؛ به گونه ای که باغسائی را به صورت مهم ترین مرکز 
خریدوفروش اهالی پشت کوه درآورده بود که در آن مازاد محصوالت دامی و کشاورزی خود 
را می فروختند و کاالها و محصوالت واردشده از شهرهای عراق را می خریدند. از گذشتۀ 
بسیار دور تا عصر پهلوی مسیر باغسائی یکی از راه های عبور مناطق مرکزی و جنوبی ایران 
به مناطق مرکزی عراق و عتبات عالیات بود و این مسیر »راه معروف عبورومرور قافله و زوار 

از باغسائی تا صیفی و ملخطاوی و داخلۀ پشت کوه ]بود[« )مشیری، 1348، ص102(.
ویژگی هایی که برشمردیم به همراه مراتعی وسیع که پس از دو دورۀ بارش، سرسبز 
و آمادۀ علف چری احشام می شد، باعث شده بود که باغسائی به صورت مهم ترین مرکز 
قشالق نشینی عملۀ والی، ایالت و طوایف پشت کوه درآید؛ به گونه ای که در دو فصل پاییز و 
زمستان عالوه بر خانوارهای یکجانشین باغشاهی، عملۀ والی با بیش از هزار تا هزار و پانصد 
خانوار، و خانوارهای زیادی از دیگر ایالت و طوایف پشت کوه در باغسائی و مراتع اطراف 

آن اسکان می یافتند.

4. پیشینۀ حاکامن باغسائی
استناد به پیشینۀ مالکیت مناطق موردمناقشه در مرزهای ایران و عثمانی یکی از ادلۀ اثبات 
مالکیت هر دو کشور بر منطقۀ مدنظر بود؛ ازاین رو میرزامحب علی خان مسئول تحدید 
تعلق  اثبات  برای  پشت کوه  والی  و  باغسائی،  اهالی  از  موسوی  ایران، سیدتقی  حدود 
باغسائی به خاک ایران به پیشینۀ مالکیت آن استناد کردند و به معرفی حاکمان، ضابطان، 

مباشران، رؤسا و توشماالن آن منطقه پرداختند.

اختالف ایران و عثامنی
 بر رس شهر باغسائی
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میرزامحب علی خان مدعی بود که »همیشه حکام و ُضبّاط1 و مباشر و رئیسان باغسائی 
ازطرف والت پشت کوه معین ]می شده اند[« و از دورۀ والی گری شاه وردی خان در حدود 
1080ق معاصر با شاه سلیمان صفوی تا زمان نگارش گزارش خود در سال 1287ق »حکام 
و مباشرین« باغسائی »در هر عهدی سال به سال معین است« )سید محب علی بن محمدتقی، 

1301ق، ص56(.
والیان پشت کوه برای حفظ نظم، برقراری امنیت، اداره و سرپرستی طوایف و جمع آوری 
مالیات در مناطق مهم، ضابطانی را معین می کردند. قاسم بک و حسین خان از ُضبّاط باغسائی 
در عهد حسن خان والی بودند. اسماعیل خان، توشمال محسن از توشماالن شوهان، قاسم بیگ 
شوهان، کرم اهلل بلوچ، ولدبیگ ولد حیدربیِگ نشانگر و »چند سال ]هم[ سیدان ولد حسین علی 
باپیروند کرد ازجانب علی خان والی« ضابط قریۀ باغسائی بودند )مرندی یکانلو، 1395، صص 

.)114-111
»سلیمان خان معروف به شاه سلیمان ولد مرحوم اسماعیل خان والی ]در اواخر دورۀ زند 
و اوایل قاجار[ یازده سال حاکم باغسائی بود.« اسماعیل خان، مهدی پسر عبدی، باقرخان، 
کرم اهلل، و رئیس عیسی از مباشران باغسائی در عهد علی خان والی بودند و عبداهلل بیگ، ولدبیگ 
و نظربیگ از مباشران باغسائی در عهد حسین قلی خان والی بودند )مرندی یکانلو، 1395، 

ص109(.

5. باغسائی در دورۀ گذر مأموران دولت های چهارگانه
براساس مادۀ سوم عهدنامۀ ارزروم، مقرر شده بود که کمیسیونی چهارجانبه برای تحدید 
حدود ایران و عثمانی تشکیل شود. در این راستا دولت ایران، میرزاجعفرخان مشیرالدوله 
را و دولت عثمانی، درویش پاشا را برای این کار انتخاب کرد. نمایندگان روسیه و انگلیس 
در این کمیسیون به ترتیب سرهنگ چریکف و سرهنگ ویلیامز بودند )جعفری ولدانی، 

1376، ص61(.
نمایندگان دولت های چهارگانه در سال 1268ق به همراه یکدیگر کار تحدید حدود 
مرزهای ایران و عثمانی را تا »قصبۀ مندلیج« پیش بردند. در آن جا درویش پاشا، نمایندۀ 
عثمانی، همراهی خود را با نمایندگان سه کشور دیگر به عزل حاجی جابر حاکم ایرانی 
محمره و برداشتن پرچم ایران از آن منطقه مشروط کرد که این شروط ازسوی سه نمایندۀ 
دیگر پذیرفته نشد؛ ازاین رو نمایندۀ عثمانی از ادامۀ مسیر با دیگر نمایندگان خودداری کرد و 
آن ها بدون نمایندۀ عثمانی وارد قلمرو پشت کوه و شهر باغسائی شدند )مشیرالدوله، 1272ق، 

ص26(.
1.  ُضّباط /zobbāt/: جمع ضابط. ضابط: 

حاکم؛ والی؛ مبارش؛ پاسبان.

حمید بصیرت منش 
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آنچه دربارۀ گذر وکالی روس و انگلیس از منطقۀ باغسائی اهمیت دارد، این است که 
نمایندگان روسیه و انگلیس به تعلق تاریخی شهر و منطقۀ باغسائی به خاک پشت کوه و قلمرو 
ایران پی بردند و حکام و سکنۀ ایرانی آن جا را مالقات کردند. میرزامحب علی خان هم در 
الیحه ای در دفاع از حدود ایران در کمیسیون مشترک مرزی ایران و عثمانی در سال 1292ق 
در دفاعیاتش دربارۀ تعلق منطقۀ باغسائی به خاک ایران، به بازدید وکالی دولت های سه گانه 

از منطقۀ باغسائی استناد کرده است )مرندی یکانلو، 1396، ص45(.
بااین که درویش پاشا نمایندۀ دولت عثمانی در سال 1268ق حاکمیت و مالکیت ایران بر 
شهر باغسائی را دیده بود و به تعلق باغسائی به عشایر فیلی هم اشاره کرده بود )درویش پاشا، 
1287ق، ص17(، ولی بااین حال عثمانی ها یک دهه بعد مدعی مالکیت منطقۀ باغسائی، 

صیفی، ملخطاوی و معادن نمک پشت کوه بودند.

6. قلعه های مرزی باغسائی
والیان پشت کوه ایالم در جای جای مناطق مرزی قلعه هایی را ایجاد کرده بودند که از 
از مهران  قاجار  اواخر دورۀ  تا  ایجاد آن ها می توان پی برد که مرزهای پشت کوه  محل 
تا فکه در جنوب شهرستان دهلران تا اراضی شرقی رود دجله را شامل می شده است. 
میرزامحب علی خان نیز با استناد به برخی از این قلعه ها به دفاع از تعلق باغسائی به خاک 
ایران پرداخته است. او با استناد به اعتراف سریع خورشیدپاشا در سیاحت نامه اش مبنی بر 
تعلق قلعۀ چنگوله به والیت پشت کوه به درستی از تعلق باغسائی به خاک ایران دفاع کرده 
و دراین باره نوشته است: »اعتراف سیاحت نامه به این که قلعۀ چنگوله در قطعۀ پشت کوه 
است، تصدیق است به این که باغسائی در قطعۀ پشت کوه است؛ چراکه اراضی چنگوله 

منحصر به باغسائی و مزارع آن است« )مرندی یکانلو، 1396، ص110(.
باغسائی دو قلعه داشته است به نام های »قلعۀ قدیم« و »قلعۀ قیران« که به »قلعۀ تازه« 
معروف بوده است. این دو قلعه به همراه باغات، اراضی و خانه های ساکنان باغسائی به علت  
تعدیات و هجوم مکرر عثمانی ها به ویژه در سال های بین 1282ق تا 1288ق ویران شدند 
)مرندی یکانلو، 1395، ص103(. دیگر قلعه های مرزی و نزدیک به باغسائی که ذیل دفاعیات 
مرزی به آن ها استناد و اشاره شده است، عبارت بودند از: قلعۀ حسینیه واقع در کنار رود میمه 
و در حدفاصل باغسائی و کوت1 االمارۀ عراق )مشیری، 1384، ص98(؛ قلعۀ صیفی )مرندی 
یکانلو، 1395، ص289( و قلعۀ ملخطاوی هر دو واقع در دشت مهران )مرندی یکانلو، 1395، 
ص215(؛ قلعۀ حسن خان فیلی واقع در جنوب باغسائی و قلعۀ علی خان والی بین جسان و 

1  قلعه؛ حصار.باغسائی )مشیرالدوله، 1272ق، ص50(.
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7. باغسائی از آبادانی تا ویرانی
باغسائی در دورۀ صفوی تا اواسط دورۀ قاجار آنچنان آباد و پرجمعیت بوده که از آن 
بانام شهر یاد شده است. میرزامحب علی خان دربارۀ آبادانی باغسائی در دورۀ صفوی چنین 
گزارش می دهد: »اما تفصیل باغات و نخلستان و دهکدۀ باغسائی و توابع آن و زراع 
آن ها موافق تقریر بعض رؤسای اهالی باغسائی و طوایف شوهان و غیره و داللت بعض 
نوشته جات قدیمه بدین قرار است که پیشتر یعنی در عهد قدیم به خصوص سالطین 
صفوی و مقارن عهد سلطان مرادِ رابع، آبادی باغسائی به حدی بوده است که در بعض 

قباله جات، بلدۀ باغسائی نوشته شده است« )مرندی یکانلو، 1395، ص108(.
کلب علی خان فرزند اسماعیل خان در اواخر دورۀ زند مدتی حاکم پشت کوه بود و 
به علت رقابت و کشمکش با دیگر والی زاده ها به ویرانی برخی از مناطق باغسائی پرداخت 
و باعث شد تعدادی از طوایف ساکن باغسائی آن منطقه را ترک کنند )مرندی یکانلو، 
1395، ص108(؛ بااین حال در دورۀ والی گری حسن خان والی )1210ق تا 1255ق( باغسائی 
هم چنان بخشی از آبادانی خود را حفظ کرد. پس از وفات حسن خان والی، حکومت مرکزی 
ایران والی گری منطقۀ پشت کوه را به سه فرزند او -احمدخان، حیدرخان و علی خان- واگذار 
کرد )ساکما، 7396-295، ص158(. دراین میان علی خان والی به عنوان والی صفحۀ کرد 
انتخاب شد که باغسائی هم جزئی از آن بود. علی خان ازیک طرف به دلیل ناتوانی در پرداخت 
مالیات سنگین موردغضب حاکمان قاجار قرار گرفته بود و ازطرف دیگر با برادران خود در 
صفحۀ محکی در کشمکش بود. همین موضوع موجب شد فترتی در پشت کوه به وجود آید و 
اعراب و نیروهای عثمانی به سراسر مرزهای پشت کوه هجوم آورند و باعث ویرانی قریه های 
بیات، دهلران و به ویژه باغسائی و اراضی صیفی و ملخطاوی شوند که این بی سامانی تا دورۀ 

والی گری حسین قلی خان تداوم داشت.
عثمانی ها یک سال بعداز گردش وکالی چهارگانه در مرزهای دو کشور ایران و عثمانی 
در سال 1269ق »برخالف قرار »استاتوقو« تجاوز حدود نموده، یکی از مزارع باغسائی را 
که عبارت از غریبه باشد، عنفاً غصب و تصرف نمودند« که در واکنش به این اقدام، دولت 
ایران اعتراض کرد. هم چنین در دورۀ والی گری اهلل قلی خان، پسر و جانشین علی خان، اهالی 
باغسائی »ازیک طرف به سبب تعدی عرب و عثمانی و ازطرف دیگر به علت کم حالی و 
ظلم اهلل قلی خان والی، تاب اقامت نیاورده، متفرق شدند«؛ به گونه ای که برخی از اهالی باغسائی 
به عراق عرب مهاجرت کردند؛ ازجمله رئیس عیسی از بزرگان باغسائی به همراه عده ای دیگر 
به نزد شیخ سعد و مهدی علی خان در غریبه رفتند و در آن جا مشغول زراعت و فالحت شدند 
و خمس محصول را به عثمانی ها می پرداختند. افزون بر این در سال های 1284ق و 1285ق 
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اعراب و عثمانی ها به باغسائی هجوم آوردند و قلعۀ باغسائی و خانه های آن جا را ویران کردند 
)مرندی یکانلو، 1395، ص110(.

میرزامحب علی خان یکانلو دربارۀ این دوره از فترت در پشت کوه، چنین گزارش می دهد: 
»...پنج سال قبل ]1282ق[ ... عرب و عثمانی به علت فترت والت و اختالل حالت باغسائی، 
فرصت جسته، تخطی حدود نموده، در غریبه احداث قلعه و بنای زراعت کرده، به جهت 
این که تمامی صفحۀ بسیِط یسارِ شط ]رود دجله[ را تصاحب و یکپارچه متعلق و مخصوص 
عثمانی نمایند، عزم خودشان را راسخ نمودند که باغسائی را به کلی خراب و بایر سازند و اهل 

آن را به کلی متفرق نمایند« )مرندی یکانلو، 1395، ص110(.
بنابه اسناد موجود، عثمانی ها و اعراب تا قبل از سال 1269ق تنها در مناطق مرزی 
پشت کوه باعث ناامنی می شدند و گاهی به غارت برخی عشایر پشت کوه می پرداختند؛ ولی 
در سال 1269ق اراضی غریبه در غرب باغسائی را هم تصرف کردند. از سال 1282ق هم 
عثمانی ها مدعی مالکیت باغسائی شدند و با تهاجمات مکرر آن منطقه را ویران کردند؛ 
درحالی که بنابه شهادت سیدتقی موسوی از ساکنان باغسائی، عثمانی ها و اعراب تا آغاز دهۀ 

1280ق هیچ گونه ادعایی بر باغسائی نداشتند )مرندی یکانلو، 1395، صص 114-111(.
به نظر می رسد اهلل قلی خان تا سال 1285ق در »صفحۀ کرد« حاکم بوده است؛ ولی در 
این سال عمادالدوله حاکم کرمانشاه حکمرانی »صفحۀ کرد« را به حسین قلی خان واگذار کرد 
و او حاکم باألستقالل پشت کوه شد )اِستادوخ، 267-49-1286ق(. حسین قلی خان بعداز 
نزدیک به چهل سال، پشت کوه را به صورت یکپارچه در تحت حکمرانی خود درآورد و فوج 
پشت کوه را تشکیل داد )ساکما، 296002569( و از آن برای برقراری ثبات، امنیت و حفظ 
مرزهای قلمروش از هجوم اعراب و عثمانی استفاده کرد. حسین قلی خان، مقتدرترین والی 
پشت کوه، »دو دسته سرباز پشت کوهی« را برای دفاع از مرزهای پشت کوه و دفع تجاوزات 
عثمانی ها و اعراب عراق مأمور کرد که اگر یک روز غفلت می کردند »از اعراب و غیره خیلی 

بی اعتدالی به رعایای پشت کوهی« می شد )اِستادوخ، 4-11-11-2-1281ق(.
هرچند در دورۀ حسین قلی خان ثباتی نسبی در پشت کوه ایجاد شد، ولی از آبادانی 
گذشتۀ باغسائی جز خاطره ای باقی نماند. در سال 1287ق حسین قلی خان بخشی از اهالی 
باغسائی را بازگرداند و در قلعۀ باغسائی اسکان داد و هرکس در محل خود به زراعت 
پرداخت؛ ولی در ماه صفر همین سال، عثمانی ها به دستور مدحت پاشا و به فرماندهی 
محمدپاشا بابان به همراه توپ و نیروهای عرب به باغسائی هجوم آوردند و غله و تمامی 
محصول آن جا را ضبط کردند. درپِی این حمله، اهالی باغسائی منطقه را تخلیه و فرار کردند. 
بعداز این حمله، میرزامحب علی خان یکانلو دربارۀ وضعت قریۀ باغسائی می نویسد: »اآلن جز 
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چهار دیوار مخروبه که توی آن هم عالمت بعض خانه های خراب و بایر شده و قلیلی دیوار 
آن ها پیداست، آبادی و اثری از آن باقی نمانده است. من جمله قریب بیست وچهار آسیاب 
داشته است که اآلن یکی از آن ها دایر و آباد نیست« )مرندی یکانلو، 1395، ص111(. میزان 
خانوار ساکن در قلعۀ باغسائی در اوایل دهۀ 1300ق به امنیت آن ها در مقابل تهاجمات و 
تجاوزات اعراب و عثمانی ها بستگی داشت و »از پنجاه شصت خانوار تا دویست سیصد 

خانوار« در نوسان بود )مرندی یکانلو، 1395، ص290(.
به نظر می رسد که اقدام عثمانی ها در حمله به باغسائی و تخریب مجدد آن در سال 
1287ق، به علت انعقاد قرارداد استاتوکو بین دو دولت ایران و عثمانی در سال 1286ق 
بوده باشد که براساس آن عثمانی ها باغسائی را جزئی از اراضی متنازع فیه لحاظ می کردند 
که هیچ یک از دو دولت حق نداشتند در آن تصرف و آبادانی کنند یا بنا ایجاد کنند. والیان 
پشت کوه بعداز ویران شدن شهر باغسائی باآن که این منطقه را در تصرف خود داشتند، ولی 

فقط در آن کشت و زرع می کردند و به ندرت به ایجاد بنا یا احیاِی قلعه ها می پرداختند.
غالم رضاخان، آخرین والی پشت کوه، برای حفظ اراضی باغسائی، صیفی و ملخطاوی 
بارها تجاوزات عثمانی ها و اعراب را دفع کرد و هم چنان آن اراضی را در تصرف خود نگاه 
داشت و تاجایی که مقدور بود ساالنه بخشی از آن اراضی را به زیر کشت می برد )غالم رضاخان، 
1384، ص223(. به طور کلی عثمانی ها وضعیت آن اراضی را به گونه ای درآورده بودند که 
مانع هرگونه آبادانی دائمی در آن می شدند؛ ازاین رو هنگامی که غالم رضاخان والی در سال 
1327ق به ساخت بناهایی ازقبیل قنات، حمام و آسیاب در اطراف آن اراضی اقدام کرد، با 
مخالفت عثمانی ها مواجه شد و آن ها به دولت ایران اعتراض کردند. ازاین رو عالءالسلطنه 
وزیر امور خارجۀ وقت در سال 1328ق در تلگرافی به غالم رضاخان والی دربارۀ اختالفات 
مرزی ایران و عثمانی در منطقۀ پشت کوه توضیح خواست. غالم رضاخان در جواب، ضمن 
رد ادعاهای عثمانی ها بر اراضی باغسائی، صیفی و ملخطاوی آن راضی را »ملک ِطلق« ایران 
معرفی کرد و هدف عثمانی ها را ازاین گونه ادعاهای ارضی چنین بیان کرد: »صریحاً عرض 
می کنم این آهوگردانی1 و بازی عثمانی ها ]جهت[ تصرف نمودن اراضی صیفی و ملخطاوی 
و باغسائی است که ملک طلق دولت علیۀ ایران است. هرگاه یک وجب از این امالک را 
تصرف نمایند، ]نه تنها[ تمام پشت کوه را برده اند، بلکه به قانون علم هندسه دزفول و بوشهر 

را هم تصرف می کنند« )اِستادوخ، 8-24-1328ق(.
درپایان غالم رضاخان از عالءالسلطنه وزیر امور خارجه می خواهد که برای رهایی 
از سؤال وجواب و دردسرهای همیشگِی اراضی باغسائی، صیفی و ملخطاوی مأمورانی 
از هر دو دولت معین شوند تا تکلیف قطعی الحاق این اراضی به یکی از دو کشور 

دیگران  اغفال  با  و  )زیرکی(  ُگربزی  با   .1

به سوی مقصود خویش  رفته رفته  را  امری 

سوق دادن.
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مشخص شود )اِستادوخ، 8-24-1328ق(.

8. نقش آب در ایجاد چالش بر رس منطقۀ باغسائی
آب یکی از عوامل مهمی بود که باعث شد عثمانی ها و اعراب عراق به طور مکرر به مناطق 
باغسائی، صیفی و ملخطاوی )اراضی دشت مهران( هجوم بیاورند. دو رود چنگوله و 
کنجان چم که از کوه های ایالم سرچشمه می گرفتند، پس از مشروب کردن اراضی باغسائی، 
صیفی و ملخطاوی به سرزمین عراق سرازیر می شدند و آب شهرها و روستاهای زیادی 
را در عراق تأمین می کردند. هنگامی که ساکنان پشت کوه اراضی وسیعی را در مناطق 
باغسائی، صیفی و ملخطاوی به زیر کشت می بردند، مناطق پایین دست این دو رود در 
امپراتوری عثمانی با کمبود آب مواجه می شدند؛ ازاین رو عثمانی ها و اعراب عراق برای 
تأمین آب شهرها و کشتزارهایشان، به طور مکرر به مناطق باغسائی، صیفی و ملخطاوی 
هجوم می آوردند و با آتش زدن مزارع و کشتزارها، و خراب کردن نهرهای اهالی پشت کوه 
مانع کشاورزی در آن مناطق می شدند و با زور، آب آن دو رود را به مناطق خود سرازیر 
)استادوخ، 41- 2/ 5-3- می دادند  توسعه  را  کشتزارهای خود  و  و شهرها  می کردند 
1323ق(. به عبارتی می توان گفت که هدف عثمانی ها از ادعای ارضی بر سر مناطق مذکور 

بیش از آن که بر سر خاک باشد برای تأمین آب بود.
چنگوله مهم ترین رودی بود که از منطقۀ باغسائی می گذشت و به مسافت »سه فرسخ«، 
نهرهایی را برای زراعت در دو طرف آن ایجاد کرده بودند. میرزامحب علی خان در سال 
1287ق برای اثبات تعلق باغسائی به خاک ایران نهرهای بزرگ و کوچک باغسائی و ریشۀ 
ایرانی نام آن ها را با جزئیات معرفی کرده است و نه نهر بزرگ باغسائی را با شاخه هایشان 
و طول و مساحت زیر کشت هرکدام با دقت ویژه ای آورده است. براین اساس نهرهایی که 
به سمت اراضی شرقی رود چنگوله ایجاد شده بودند، عبارت بودند از: »نهر بزرگ شوهان«، 
»نهر کندالن«، »نهر بزرگ سیدمحمد«، »شاه نهر الجو«، »نهر بزرگ چه رود« و »شاه نهر گنجیجه«. 
نهرهای غربی نیز شامل »نهر دیرمالی«، »نهر بزرگ شمالی« و »نهر بزرگ غریبه« می شدند 

)سید محب علی بن محمدتقی، 1301ق، صص 163-159(.
غالم رضاخان والِی پشت کوه در سال 1328ق در توضیح تنش های مرزی پشت کوه، 
برای اثبات تعلق باغسائی به خاک ایران به معرفی نهرها و زارعان باغسائی پرداخته است. او 
از سه نهر »حسن آباد«، »برع«، و »گنجه« نام می برد که به ترتیب به طوایف شوهان و کاوری، 

توشماالن شوهان، و رئیس های باغسائی تعلق داشته اند )اِستادوخ، 8-24-1328ق(.
گزارش غالم رضاخان مربوط به سال 1328ق است؛ یعنی 41 سال بعداز گزارش 
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میرزامحب علی خان در سال 1287ق و برخالف گزارش میرزامحب علی خان که از 9 نهر 
بزرگ و ده ها نهر کوچک و چندین طایفه نام برده است، تنها از سه نهر و سه طایفه نام 
برده است. این گزارش می رساند که والیان پشت کوه باوجود هجوم های مکرر عثمانی و 
توافق دو دولت بر »متروک الزرع«شدن منطقۀ باغسائی در دورۀ صدراعظمی سپه ساالر )ُمتما، 
64486ق، ص2(، هم چنان آن منطقه را در تصرف خود نگاه داشته بوده اند. تفاوت تعداد 
نهرها و طوایف به این علت است که براثر حمالت مکرر عثمانی ها و اعراب، دیگر نهرهای 

باغسائی ازبین رفته بوده اند و طوایف ذکرنشده نیز پراکنده شده بوده اند.

9. طوایف ساکن و زارع در باغسائی
یکی از استنادهای میرزامحب علی خان، سیدتقی موسوی، و والی پشت کوه برای اثبات 
حاکمیت و تعلق باغسائی به خاک ایران، معرفی طوایف ایرانی ساکن در باغسائی بوده است. 
طوایفی که در باغسائی ساکن بودند از طوایف ایل کرد، شوهان )مرندی یکانلو، 1395، 
ص108( و از طوایف بومی و اصیل منطقۀ پشت کوه بودند. این طوایف عبارت بودند 
از: طایفۀ شوهان، سادات سیدمحمد ناصرالدین، طایفۀ ابراهیم حصین، طایفۀ زرگوش، 
جماعت باغسائی ها، دیرمالی ها، پسیاری ها و گله دارها. هرکدام از این طوایف در نهرها و 

زمین های اختصاصی خود زراعت می کردند )مرندی یکانلو، 1395، ص108(.
میرزامحب علی خان در »الحقۀ«1 خود که در نقد و رد سیاحت نامۀ خورشیدپاشا نوشته، 
دربارۀ تعلق باغسائی به خاک ایران به اسامی ایرانی نهرها و طوایف پشت کوه استناد کرده است 
و دراین باره آورده است: »هم چنین است حالت باغسائی که سکنه و زّراع آن نیز طوایف 
پشت کوهی و بعض فاّلحان پشت کوهی است که اسامی اغلب نهرهای آن نیز به اسم همان 
زّراع خود موسوم و همگی به لفظ فارسی است؛ مثل جوی و رود؛ ازقبیل جوی کاوری، جوی 
شوهان، جوی باغسائی، الجو، چه رود، جوی دیرمالی، جوی کندالن، جوی گنجیجه که همه 
به لفظ جوی یا رود است و کاوری و شوهان و دیرمالی هم از اسامی طوایف پشت کوهی 
است که من القدیم در آن جا سکنی و زراعت داشته و دارند، باغ ها و آسیاب ها به اسم خود 

ساخته اند« )مرندی یکانلو، 1396، ص113(.
پس از ضمیمه شدن باغسائی به عراق در سال 1306ش برخی از خانوارهای کرد فیلی 
هم چنان در آن جا ماندند )اِستادوخ، 32/32- 19-1309ش(؛ به عبارتی دیگر با الحاق باغسائی 

به عراق بخشی از جمعیت پشت کوه نیز به آن کشور ملحق شد.
حمالت عثمانی ها و اعراب باعث شد که تمام مناطق آباد و پرجمعیت پشت کوه در منطقۀ 
گرمسیری شامل شهر باغسائی، صیفی، ملخطاوی، قریۀ دهلران و قریۀ بیات ویران و خالی از 

پسایند؛  متمم؛ ضمیمه؛  مؤنث الحق؛   .1

چیزی که به دنبال چیز دیگر آید.
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سکنه شود و بیشتر ساکنان آن به ناچار به عراق مهاجرت کنند و در کنار همان رودخانه ها و 
نهرهایی به کشاورزی و دامداری بپردازند که از کنار زمین هایشان در ایران می گذشت. سفارت 
ایران در بغداد، یکی از اهداف مهم عثمانی ها را از حمله به مناطق مرزی ایالم بی سامان کردن و 
ناگزیرکردن مردم این منطقه به مهاجرت به عراق ذکر می کند و دراین باره در گزارشی به تاریخ 
1323ق می نویسد: »چند سال است عثمانی ها می خواهند مروراً عشایر سرحدیۀ ایران را برای 
حصول منظورات باطنیۀ خود بی پا و پراکنده نمایند. بدیهی است عشایر همین که پراکنده شدند، 
به خاک عثمانی توّطن نموده، اسباب آبادی مملکت عثمانی خواهند شد و آب های جبالیۀ دولت 
علیۀ ایران که حاْل عشایر ایرانیه از آن زراعت می کنند بعداز پراکنده شدن عشایر، بالطبیعه تمامًا 
به خاک عثمانی آمده، ... و عشایر آن ها متمکن و قوی خواهند شد؛ آن وقت بالمانع در کمال 
سهولت تجاوز حدود نموده، به منظورات... و مقاصد معمولۀ خود نائل خواهند شد؛ چنانچه 
بعداز واقعۀ سومار، آب حیوان را به مندلیج آورده ساکنین سومار را پراکنده و مندلیج را آباد 
نمودند و از چند سال قبل به این طرف اراضی غریبه و سیدمحمد را تصرف نمودند و آب های 
جبالیۀ پشت کوه را به زرباطیه برده و دو ثلث اهالی پشت کوه به واسطۀ نداشتن محل زراعت 

پراکنده شده به خاک عراق عرب آمده اند« )اِستادوخ، 41 - 2/ 3-5-1323ق(.
در ادامۀ این گزارش تأکید می شود که والی در سال 1323ق در اراضی باغسائی، صیفی 
و ملخطاوی زراعت کرده است و چنانچه بازهم عثمانی ها مزارع آن مناطق را آتش بزنند و 
نهرهایش را خراب کنند، »یک ثلث دیگر رعایای پشت کوهی به مالحظۀ این که محل زراعت 
آن ها منحصر به همان اراضی است، فراراً به خاک عثمانی خواهند آمد« )اِستادوخ، 41 - 2/ 

3-5-1323ق(.

10. فرایند جداشدن باغسائی از خاک ایران
از زمان شکل گیری مرزهای ایران و عثمانی در دورۀ صفوی تا قرارداد 1914م مساحت 
زیادی از مرزهای ایران در منطقۀ پشت کوه تا کناره های رود دجله کشیده شده بود و خط 
و نقطه ای موردتوافق طرفین در این منطقه وجود نداشت )مرندی یکانلو، 1395، صص 

133 و 134(.
منازعۀ اصلی ایران و عثمانی در منطقۀ پشت کوه شامل اراضی واقع در سمت شرقی 
رود دجله در حدفاصل کوه های حمرین تا رود دجله به عرض »پنج تا هشت نه فرسخ« و از 
بادرائی تا رود دویرج به طول نزدیک به »سی فرسخ« می شد. این منطقه موردمنازعه به دو 
قسمت غیرمساوِی شمالی و جنوبی تقسیم می شد. منطقۀ شمالی شامل باغسائی و منطقۀ 

جنوبی شامل کوت األماره می شد )مرندی یکانلو، 1395، ص100(.
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عثمانی ها ابتدا در سال 1269ق ادعای ارضی به منطقۀ غریبه را شروع کردند و با 
تجاوزات مکرر، زراعت اهالی باغسائی را در آن منطقه ازبین بردند و مانع از زراعت در آن 
مناطق شدند؛ بنابراین اهالی باغسائی به ناچار آن منطقه را رها کردند. در ابتدا اعراب مرزی از 
آن مناطق به عنوان مرتع استفاده می کردند و به تدریج با حمایت عثمانی ها در سال 1282ق در 
منطقۀ غریبه ساکن شدند و به زراعت و بنای قلعه پرداختند. در سال 1284ق اعراب عثمانی 
در غریبه زراعت کردند که ازطرف مأموران ایرانی ممانعت شد )ُمتما، 64487ق، ص2(. 
غریبه منطقه ای در غرب باغسائی است که با نهری به همین نام آبیاری می شد و تقریباً نیمی 

از اراضی کشاورزی باغسائی را شامل می شد.
میرزامحب علی خان مسئول تحدید حدود ایران و عثمانی تأکید می کند که عثمانی ها 
منطقۀ غریبه را تا سال 1292ق در تصرف خود داشتند و از آن زمان تا الحاق رسمی 
باغسائی به عثمانی ها در سال 1914م هم چنان منطقۀ غریبه را در تصرف خود داشتند. 
میرزامحب علی خان در تحلیل چرایی و هدف عثمانی ها از تصرف منطقۀ غریبه معتقد بود 
که این اقدام در راستای ایجاد مغلطه در تعلق مالکیت باغسائی به ایران انجام شده است. به 
این معنی که تصرف و دردست داشتن غریبه را به معنای تصرف و تعلق همۀ منطقه باغسائی 
به امپراتوری عثمانی تلقی می کردند و در مذاکرات و لوایح دفاع از مرزهای خود نیز بر آن 
تأکید می ورزیدند تا در آینده و درعمل نیز تمام منطقۀ باغسائی را غصب و تصرف کنند 
)مرندی یکانلو، 1396، ص45(. جالب اینجاست که سیر وقایع سال های بعد درستی تحلیل 

و پیش بینی های میرزامحب علی خان را به خوبی نشان داد.
عثمانی ها پس از تصرف غریبه بین سال های 1278ق تا 1282ق شروع کردند به تجاوز 
مکرر به شهر باغسائی؛ به طوری که باغسائی، پرجمعیت ترین شهر پشت کوه را با باغ ها و 
مزارع وسیعش متروک کردند و قلعه و خانه های اهالی و 24 آسیاب آن را ویران کردند. 
به دنبال ادعای عثمانی ها بر منطقۀ غریبه و باغسائی، دو دولت رسماً قرار گذاشتند »که از 
طرفیْن مأمور به آن جا رفته، تحقیقات الزمه را نموده، حق با هریک از طرفین باشد به او 
واگذار شود« )ُمتما، 64487ق، ص2(. دولت ایران بالفاصله میرزامحب علی خان را مأمور 
و روانۀ پشت کوه کرد و عثمانی ها قدری بیگ، کمال افندی و فیض بیگ را مأمور کردند؛ 
ولی نمایندگان عثمانی هرکدام به بهانه ای از ادامۀ تحقیقات دربارۀ تحدید حدود در منطقۀ 
مرزی ایالم و منطقۀ باغسائی خودداری ورزیدند و استعفا کردند. میرزامحب علی خان تا سال 
1287ق در انتظار نمایندگان عثمانی ماند؛ ولی به علت حضورنیافتن نمایندگان عثمانی، ادعای 
ارضی باغسائی بین دو دولت معوق ماند )ُمتما، 64487ق، ص2(. بااین حال او به تنهایی به 
تحقیق و بررسی در نوار مرزی پشت کوه و به ویژه منطقۀ باغسائی پرداخت و از بزرگان 
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پشت کوه و اهالی باغسائی شهادت نامه هایی دربارۀ گذشتۀ باغسائی و غریبه تهیه کرد. او 
دربارۀ حاصل، خالصه و لّب آن شهادت نامه ها چنین گزارش می دهد: »حاصل همه چنین 
است که باغسائی ملک طلق دولت علیۀ ایران است و همیشه به خصوص ده سال قبل از این 
در تصرف والت پشت کوه بوده ]است[«؛ »ولی در تشخیص این که غریبه هم از توابع باغسائی 
است یا خیر، شهادت ایشان متفاوت است؛ نه متضاد. بعضی صراحتاً با دالیل مقتضه گفته اند 
که از توابع باغسائی است و بعضی به دلیل این که آن جا را همیشه در عمر خود خراب و بایر 
دیده اند و کسی زراعت نمی کرده است که حاْل تبعیّت آن را به باغسائی یا غیر بدانند، اظهار 

بی اطالعی از حالت حقیقی آن جا نموده اند« )مرندی یکانلو، 1395، ص117(.
میرزامحب علی خان در عریضه ای به تاریخ 25جمادی الثانی1287ق به صراحت از قصد 
و نیت عثمانی برای تصرف باغسائی می نویسد: »دولت عثمانی خیال ضبط باغسائی و یکجا 
منحصرنمودن اراضی واقعه در یسار شط ]رود دجله[ را تا جبل حمرین بلکه تا هر جای 
پشت کوه که اقتضا کند ]دارد[«. او در ادامه واقع بینانه ابراز می دارد: عثمانی »تا قّوۀ پرزوری در 
مقابل نبیند و صولت این تهّورات سه چهارپنج ساله، خاصه امسالۀ بغداد نشکند، با هیچ حرف 
حسابی و معاهده و استدالالت عقلیّه و نقلیّه و شرطیّه و عهدیّه و دالیل حسیّه و رجحانیّه 
متقاعد ]نمی شود[ و از خیال راسخ خود دراین باب منصرف نخواهند شد«؛ به نحوی که هرچه 
ایران با درپیش گرفتن روش های مسالمت آمیز سعی داشت وضع موجود را حفظ کند، 
نتیجه ای جز افزایش تجاوزات مرزی عثمانی َدرپِی نداشت )مرندی یکانلو، 1395، ص133(.
بااین که میرزامحب علی خان تنها راه مقابله با تجاوزات عثمانی به مرزهای پشت کوه 
را توسل به زور ذکر می کند، ولی با مقایسۀ سطح پیشرفت و توسعۀ ایران و عثمانی و با 
جمع بندی دقیق وضعیت داخلی ایران اظهار می دارد که در هیچ شرایطی آغاز جنگ تمام عیار 
با عثمانی به صالح نیست؛ ازاین رو دراین باره می نویسد: »عقیدۀ فدوی این است که با حالت 
امروزه و به موازنه و قیاس ترقی دولتین و مهیابودن اسباب ترقی هریک ]از[ طرفین تا قرنی 
بعدازاین نیز هرگز صالح ایران نمی تواند شد که با دولت عثمانی جنگ کند؛ حتی اگر اعتضاد 
دولت دیگر هم در میانۀ بوده باشد. در اغلب صور آن نیز با این قشون بی نظم و این اسلحۀ 
بی مصرف و این گونه قشون گردانی ها که حاال داریم، باز بقای صلح دولتین البته بهتر خواهد 
بود.« بااین حال میرزامحب علی خان تأکید می کند که این دیدگاه به این معنی نیست که ایران 
»محض مالحظۀ این که مبادا جنگی بشود«، از حقوق خود صرف نظر کند و برخی اقدامات 
دفاعی را برای حفظ منافع خود انجام ندهد )مرندی یکانلو، 1395، ص136(. سیر وقایع 
نشان می دهد که رویکرد داخل نشدن به جنگ تمام عیار با امپراتوری عثمانی تا انقراض آن 

امپراتوری، سیاست کلی دولت ایران در روابط با آن امپراتوری بوده است.
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میرزامحب علی خان در یکی از عرایض خود به اولیای دولت ایران به تاریخ 1278ق ضمن 
تأکید بر این نکته که »مسائل تحدید حدود دولتین... هرچه در عقدۀ تعویق بماند سوای ضرر 
متوالی ایران حاصلی نخواهد داشت«، پیشنهاد می دهد که یا یک بار برای همیشه مسائل تحدید 
حدود دو دولت مطرح شود و ازطریق گفت وگو و مذاکره به حل وفصل آن ها پرداخته شود و یا 
اگر این امکان وجود ندارد، حداقل برای جلوگیری از تجاوزات هرروزۀ »ایالت بغداد« به مناطق 
مرزی پشت کوه و به ویژه برای محافظت از منطقۀ باغسائی، تنها به حفظ و حراست از قلعۀ 
باغسائی بپردازند؛ چراکه میرزامحب علی خان معتقد بود که حفظ باغسائی به اندازۀ حفظ محمره 

]خرمشهر[ و تنگۀ قطور برای ایران اهمیت دارد )مرندی یکانلو، 1395، ص133(.
آنچه درعمل ازسوی دولت ایران اتفاق افتاد این بود که نه مذاکراتی منتج به نتیجه دربارۀ 
مناطق مورداختالف انجام شد و نه کم ترین اقدامی برای حفظ و حراست از قلعۀ باغسائی 
انجام شد. به طور کلی ازنظر اولیای حکومت مرکزی ایران، تجاوزات مکرر عثمانی ها و 
اعراب به مناطق مرزی پشت کوه جزئیاتی بودند که ارزش توجه نداشتند و همواره به والی 
پشت کوه تأکید می کردند که نمی بایست »به جهت ]این گونه[ جزئیات مفسده واقع شود و 

زحمتی برای اولیای دولت حاصل آید« )ساکما، 295001130(.
در سال 1287ق ناصرالدین شاه برای زیارت عتبات عالیات به عراق عرب مسافرت کرد 
)ُمتما، 64486ق، ص2(. میرزامحب علی خان از اولیای دولت ایران خواست که از فرصت 
مسافرت ناصرالدین شاه به عراق عرب استفاده کنند و »قرار موقِت معینی در حق باغسائی و 
توابع و صیفی و ملخطاوی بدهند که من بعد ایالت بغداد وسیلۀ تخطی و شقاقی1 نداشته باشند 
]و[ تا وصوِل موقع تحدید حدود از این بابت ها آسودگی حاصل آید و رعیت بیچارۀ محال 
مذبوره2 به علت این که هنوز در میان دولتین مسئله ُمنَکِشف و منتهی به قراری نگشته است، 
از کاروکاسبی و زراعت خود آواره و مستأصل نشوند« )مرندی یکانلو، 1395، ص135(. 
باوجوداین که میرزامحب علی خان در ادامۀ عریضه چندین روش را برای حل موقت منازعات 
مرزی در باغسائی، صیفی و ملخطاوی پیشنهاد می دهد، ولی ناصرالدین شاه و هیئت همراهش، 

برای حل موضوع باغسائی اقدامی انجام نمی دهند )ُمتما، 64487ق، ص2(.
در دورۀ صدراعظمی سپه ساالر بین دو دولت ایران و عثمانی »قرار رسمی بر این شد 
که باغسائی و غریبه از طرفین بالکّلیه متروک الزرع بماند تا قرار کلیۀ عمل حدود داده شود و 
همان وقت صیفی و ملخطاوی در تحت ... تصرف ایران بود و اصاًل ]عثمانی ها[ حرفی در 
آن نمی زدند« )ُمتما، 64486ق، ص2(؛ ولی آن چه در واقعیت اتفاق افتاد این بود که والیان 
پشت کوه هم چنان باوجوداین قرار رسمی، باغسائی را در تصرف خود نگاه داشتند و در آن 

به زراعت پرداختند.
دشمنی؛  مخالفت؛   :/šeqāq/ شقاق   .1

ناسازگاری؛ شکاف.

2.  مذبور )مزبور(: نوشته شده؛ مذکور.
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یکی از اهداف اعراب و عثمانی از هجوم مکرر به مرزهای پشت کوه به ویژه مناطق 
باغسائی، صیفی و ملخطاوی این بود که اهالی پشت کوه را از آن مناطق پراکنده کنند 
و به تدریج اعراب را در آن مناطق ساکن کنند. در این راستا دولت عثمانی درصدد بود 
تا دولت ایران را وادار کند که آن مناطق ازسوی دو دولت به صورت »متروک التصّرف« 
درآیند؛ ولی میرزامحب علی خان با توضیحاتی که ارائه می دهد، کاماًل به حق اشاره می کند که 
متروک التصرف ماندن اراضی باغسائی، صیفی و ملخطاوی ازسوی دو دولت ایران و عثمانی، 
حکم آن را خواهد داشت که تنها دولت ایران ترک تصرف کرده و آن مناطق را به عثمانی 
واگذاشته است؛ چراکه ایران در منطقۀ باغسائی دارای هیچ گونه عالمت تصرفی غیراز قریه 
و قلعۀ باغسائی به همراه اراضی کشاورزی و باغات نبود و اعراب بنی الم نیز از دورۀ والیان 
سه گانه بنای تعرض و تعدی به آن منطقه را گذاشته بودند و به تدریج حضوری پررنگ در 
اطراف منطقۀ باغسائی به هم رسانده بودند و با ترک تصرف ایران و والیان پشت کوه از آن 
منطقه آن اراضی حکم اراضی بایر را پیدا می کرد و اعراب بنی الم به راحتی در آن اراضی 
جوالن می دادند و آن را تصرف می کردند و ازآن جاکه اعراب بنی الم خود را تبعۀ عثمانی 
می دانستند، آن اراضی -که شامل شرق رود دجله و قسمت عمدۀ منطقۀ زیربند پشت کوه 
می شد- از تصرف ایران خارج و به خاک امپراتوری عثمانی ملحق می شد و »تمامی حقوق 
ایران در آن جا و در یسار شط ]رود دجله[ عموماً به هدر ]می رفت[« )مرندی یکانلو، 1395، 

ص136(.
عثمانی بعداز ادعای ارضی بر منطقۀ غریبه و باغسائی، تحت نام اراضی سیدحسن 
-امام زاده ای در شهر مهران- ادعای ارضی جدیدی را مطرح کرد که شامل اراضی صیفی و 
ملخطاوی )مهران کنونی( می شد. در این راستا وزیرمختار انگلیس چنین اظهارنظر می کند: 
»درصورتی که سابقاً حرف در غریبه و باغسائی بوده و آن طور قرار شده و حرفی در اراضی 
دیگر نبوده است، چگونه مقدور است در اراضی صیفی و ملخطاوی که این طرف باغسائی در 

داخلۀ ایران است ایجاد ادعایی بشود« )ُمتما، 64487ق، صص 2 و 3(.
سفیر روسیه هم دربارۀ اختالف اراضی ایران و عثمانی به یکی از مسئوالن عالی رتبۀ 
ایران می گوید: »قرار شده است شما دالیل حقانیت خود را ازهرجهت با نقشه و غیره به ما 
بدهید، ما به دولت متبوعۀ خود بفرستیم، آن ها از روی حقانیت هرطور مکشوف شود، قرار 

الزم را بدهند« )ُمتما، 64488ق، ص3(.
اختالفات مرزی والیان پشت کوه با عثمانی ها بعداز تحدید حدود 1332ق/1913م و 
1333ق/1914م بین ایران و عثمانی، تاحدی کاهش یافت. براساس صورت جلسات کمیسیون 
فنی 1914م منطقۀ »باغشاهی« از ایران جدا شد و به عثمانی واگذار شد )کوهستانی نژاد، 
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1383، ص31(؛ اراضی کوهستانی به ایران تعلق گرفت )استادوخ، 2-7-42-1305ش( و 
اراضی صیفی و ملخطاوی هم چنان جزئی از خاک ایران باقی ماند؛ ولی به دلیل پافشاری 
غالم رضاخان در تعلق باغشاهی به قلمرو ایران، دولت عثمانی پذیرفت که آن منطقه تا 
زمان حیات والی در اختیار او باشد و بخشی از باغشاهی را نیز به عنوان ملک شخصی 
غالم رضاخان در عراق شناخت )اِستادوخ، 18-1-45-1338ق(. غالم رضاخان که تا سال 
1306ش/1928م در پشت کوه حاکم بود، منطقۀ باغسائی را در تصرف خود نگاه داشت؛ ولی 

با رفتنش به عراق آن مناطق نیز از پشت کوه مجزا و به خاک عراق ملحق شد.
در سال 1306ش غالم رضاخان آخرین والی پشت کوه، قشالق را در باغسائی گذراند و 
با اتمام فصل قشالق از بازگشت به منطقۀ ییالقی پشت کوه خودداری کرد و هم چنان به همراه 
یک صد خانوار در باغسائی ماند )َمراسان، شمارۀ 00524013، ص6( و ازطرف حکومت 

عراق به او اجازه داده شد که در آن جا بنا و خانه بسازد )اِستادوخ، 8-9-1307ش(.
در سال 1306ش محمدحسین بدیع، کنسول ایران در بغداد از اراضی باغسائی به عنوان 
»امالک متنازع فیه باغشاهی« یاد می کند و از ایجاد پست نظامی در آن اراضی توسط کشور 
عراق، خبر می دهد و به شدت والی پشت کوه را سرزنش می کند که او اراضی باغشاهی 
را به کشور عراق واگذار کرده است و از دولت ایران می خواهد که به این اقدام کشور 
عراق اعتراض کند )استادوخ، 34-5-42-1306ش(. ولی واقعیت این است که اولیای دولت 
مرکزی ایران طبق قرارداد سال 1914م آن منطقه را به امپراتوری عثمانی واگذار کرده بودند 

و این کوشش والی پشت کوه بود که هم چنان آن منطقه را در تصرف ایران نگاه داشته بود.
ویس کنسولگری1 ایران در کوت األماره در گزارشی به تاریخ 17تیرماه1309ش مدعی 
می شود که غالم رضاخان، والی سابق پشت کوه برطبق قراردادی با مأموران عالی انگلیس 
و مأموران عراقی، باغسائی را تقسیم کرده اند. طبق این قرارداد »]من: غالم رضاخاْن والِی 
پشت کوه[ باغسائی را به تصرف شما می دهم، لیکن بعداز مدتی به خودم مرجوع بدارید 
به طریق مبایعه، و برطبق آْن ورقۀ طابو »ثبت امالک« به اسم من صادر نمائید« )اِستادوخ، 
32/32-19-1309ش(. در ادامه ویس کنسولگری ایران در کوت األماره مدعی است که در 
خردادماه 1309ش هیئتی متشکل از گردون مفتش انگلیسی، متصرف ایالت کوت األماره و 
رئیس نظمیۀ باغسائی به منطقۀ باغسائی می روند و از روی نقشۀ معین به قرار ذیل باغسائی 
را تقسیم می کنند. دوسوم باغسائی را که به طرف کشور عراق بوده است، به عنوان امالک 
غالم رضاخان تأیید و تصویب می کنند و یک سوم اراضی باغسائی را که در حدود مرزهای 
ایران واقع بوده است، برای ایجاد بناهای نظامی و پست های امنیتی دولت عراق مشخص و 
معین می کنند )اِستادوخ، 32/32-19-1309ش(. پس از الحاق باغسائی به کشور عراق، دولت 

1. ویس کنسول /viskonsul/: نایب کنسول؛ 

کاردار.
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عراق در سال 1309ش برخی از کردهای ساکن باغسائی را »ازنقطه نظر این که هویتشان 
مشکوک و عدم اطمینانشان بود، آنان را به جای دیگر انتقال دادند« )اِستادوخ، 19-32/32-

1309ش(.

11. نتیجه
تا زمانی که والیان فیلی در پشت کوه حکمرانی می کردند، با اتکا به نیروهای ایالت و عشایر 
منطقه هرگز اجازه ندادند تا باغسائی به تصرف عثمانی ها درآید و تنها در سر میز مذاکره 
بود که رجال قاجار، باغسائی و مناطقی دیگر از پشت کوه را به عثمانی ها واگذار کردند. 
درنهایت نه تنها تالش های میرزامحب علی خان در لوایح و دفاعیاتش برای اثبات تعلق 
تاریخی منطقۀ باغسائی به سرزمین ایران به جایی نرسید، بلکه تالش های بی وقفۀ والیان و 

   

تصویر 1
مناطق مورد مناقشۀ ایران و عثامنی
در منطقۀ پشتکوه. ترسیم نگارنده
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طوایـف ایـالم هم بـرای حفـظ باغسـائی مـؤثر واقـع نشـد.
عثمانی ها برای الحاق باغسایی به خاک خود در یک بازۀ زمانی هفتادساله، مراحلی 
مختلف از رویارویی را پشت سر گذاشتند. آن ها در مرحلۀ اول مناطق اطراف باغسائی 
ازجمله منطقۀ غریبه را تصرف کردند و اعراب تبعۀ خود را در آن مناطق اسکان دادند؛ در 
مرحلۀ دوم با حمالت مکرر خود به باغسائی آن شهر را ویران و ساکنانش را پراکنده کردند و 
مدعی مالکیت بر باغسائی و غریبه شدند؛ در مرحلۀ سوم از عمران و آبادانی مجدد باغسائی 
و غریبه توسط والیان پشت کوه جلوگیری کردند و با حضور پررنگ نظامی و ایجاد ناامنی در 
مرزهای پشت کوه، متنازعٌ فیه بودن دو منطقۀ غریبه و باغسائی را به دولت ایران تحمیل کردند؛ 
در مرحله چهارم، مدعی مالکیت بر اراضی صیفی و ملخطاوی در شمال باغسائی شدند و با 
حمالت مکرر خود زمین های کشاوزی و نهرها و قنات های آن مناطق را ویران کردند. در 
مرحلۀ پنجم با دست پر وارد میز مذاکره شدند و براساس تحدید حدود 1914، باغسائی و 

غریبه به عثمانی و صیفی و ملخطاوی به ایران تعلق گرفت.
واگذاری باغسائی به عراق تنها شامل الحاق قریۀ آنجا نمی شد، بلکه این واگذاری 
به معنای مجزاشدن باریکه ای مرزی از شهرستان مهران تا مرز خوزستان بود که در جنوب 
کوه های حمرین واقع شده است. این باریکه 30 تا 40 کیلومتر عرض و بیش از 200 کیلومتر 

طول داشت که ازنظر کشاورزی و منابع عظیم نفت و گاز دارای اهمیت است.
ریشۀ مشکل ساکنان مرزنشین پشت کوه به جغرافیای زیست آن ها ارتباط داشت؛ چون 
آن ها در منطقۀ موردمناقشۀ ایران و عثمانی زندگی می کردند که مرزهای دو کشور در آن 
مشخص نبود و بیش از یک قرن تا انعقاد قرارداد 1914م و الحاق باغسائی به امپراتوری 
عثمانی، ناامنی و منازعات مرزی در آن تداوم داشت. عثمانی ها با ادعای ارضی بر مناطق 
غریبه، باغسائی، صیفی و ملخطاوی )مهران( و به طور کلی منطقۀ زیربند پشت کوه باعث 
ناامنی در آن مناطق شدند و هجوم های مکرر آن ها و اعراب باعث شد که قریه های باغسائی، 
بیات و دهلران متروک شود و ساکنان آن پراکنده شوند و بیشترشان به عراق مهاجرت کنند.
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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 
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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.
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1. 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 1304ق/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.

3. 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.
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4. 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 است4؛ 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    .1

کویر.

2. جیالن معرب گیالن است.

3. 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 47  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، 1367، ج3، صص 

1728، 1745 و 1785(. امروزه خزل یکی از 

بخش های تابعۀ شهرستان نهاوند در استان 

همدان است.

4. 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، 2536، 

صص 37 و 38(.

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 1240ق/1824م 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 645 روستا بود)استادوخ، 1313، کارتن17، 
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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، 1374، ج10، ص7837(. 

5. بررسی اجاملی اوضاع اجتامعی و اقتصادی عراق تا آغاز حکومت ظلّ السلطان
شهر سلطان آباد در 1231ق/1815م ساخته شد و تا 1240ق/1824م، 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،  295/8041؛  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، 1344، 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، 
1374، 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 1309ق  از 1307  ظل السلطان،   .1

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 214(؛ هم چنین  1357، ج3، صص 213 

به کمپانی زیگلر امکان داد تا اراضی و آب 

قنات شیخ االسالم را بخرد و باغ و بنا احداث 

کند)ساکام، 296/21686(.

عراق)اراک( در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی



38
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

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، ص349(.

6. 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، 1347، 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، 1347، ص21(. حکومت بروجرد، گلپایگان و خوانسار 
در 1294ق/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/1894م 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، ص43، 
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/1884م ظلّ السلطان، 
میرزا علی اکبرخان را به حکومت عراق گماشت )کمشا، 2048(. میرزا علی اکبرخان پیش ازآن 
نیز در 1294ق/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، 295/7294 و کمشا، 1711(.

7. 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 451 به تاریخ 8 
شعبان1304ق/2می1887م که ورود مقرب الخاقان مصطفی قلی خان، حاکم جدید عراق 
را خبر می دهد )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 451، دوشنبه هشتم شعبان 1304ق( و دیگری در 
شمارۀ 459 به تاریخ 6 رمضان1304ق/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 459، دوشنبه ششم رمضان 1304ق(. 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، 1347، 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   .1

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 االولی1296ق تا پنج شنبه 

روزنامه  این  کرد.  منترش  21رمضان1308ق 

هدف خود را انتشار اخبار رویدادهای مربوط 

به اصفهان، یزد، بروجرد، خوانسار و گلپایگان 

اعالم کرد )فرهنگ اصفهان، سال اول، منرۀ 1، 

2جامدی االولی1296ق(؛ 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 

5محرم   ،728 منرۀ  اصفهان،  مناید« )فرهنگ 

1308ق(.

عراق)اراک( در دورۀ حکومت 
مصطفی قلی خان فرّاش باشی
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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، 2542(، برزرود، 
جوالهه )کمشا، 2048(، 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 404، پنجشنبه 21 ماه صفر 1304ق(. 
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.

8. 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. 

1299ق/1882م  در  مصطفی قلی خان   .1

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 8(.
در 1304ق/1887ق  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 11(.

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 462، پنجشنبه شانزدهم رمضان 1304ق(. 

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:

8. 1. حل وفصل شکایت اهالی قریۀ امیرآباد 1علیه 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   .1

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 
1304ق، نمرۀ 463(.

8. 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 1304ق، نمرۀ 463(.

8. 3. 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، ص345(. 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، 
1384، ج1، ص435(. 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؛ مقرب الحضرة 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 463، دوشنبه بیستم رمضان 1304ق(.
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 479، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 1304ق(. 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.

8. 4. تأمین آب از قریۀ عقیل آباد1
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 471، دوشنبه نوزدهم شوال 1304ق(.

8. 5. 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، 

1. 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 
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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 
479، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 1304ق(. پایان عملیات الیروبی قنات و جاری شدن آب 
در شهر در شمارۀ 485 روزنامه درج شده است)فرهنگ اصفهان، نمرۀ 485، دوشنبه نهم 
ذی حجۀ 1304ق(. مصطفی قلی خان هم چنین در دورۀ حکومت خود عمارت دیوانی، 
دکاکین بازار و کاروان سراهای خالصۀ سلطان آباد را هم تعمیر کرد )ساکما، 295/7984 و 

.)295/7985

8. 6. 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 1304ق، نمرۀ 485(.

8. 7. 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 479، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 1304ق(. ازآن پس افرادی 
که از سلطان آباد دیدن می کردند، نان مرغوب آن را می ستودند )نجم الدوله، 1386، صص 

58 و 59(.

سمیه بختیاری
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8 . 8. 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 479، دوشنبه هفدهم ذی قعدۀ 
1304ق(؛ 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 

1.  در منبع اصلی »ور« نوشته شده است.شود« )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 485، دوشنبه نهم ذی حجۀ 1304ق(.
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8. 9. برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا در ارگ حکومتی
مصطفی قلی خان از روز بیست و ششم ذی الحجةالحرام در ارگ حکومتی مراسم عزاداری 

و تعزیه خوانی برگزار کرد)فرهنگ اصفهان، نمرۀ 495، 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 40٫000 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.

1. 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، 1362، ص269( و درحین 

گزارش سفر و جغرافیای عراق می نویسد 

که میرزارضاقلی نامی تفرشی نایب الحکومۀ 

ازجانب اوست)ظل السلطان، 1362،  عراق 

این که حسین قلی خان  باتوجه به  ص271(. 

رسیده  قتل  به  1299ق/1882م  در 

انتصاب  اعتامدالسلطنه  ازآنجاکه  و 

ثبت  در 1298ق/1881م  را  میرزا رضاقلی 

ج1،   ،1367 کرده است)اعتامدالسلطنه، 

ظل السلطان  که  می رسد  به نظر  ص529(، 

بین سال های 1297ق تا 1299ق 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 .1. 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 462، پنجشنبه شانزدهم رمضان 
1304ق(. 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 462، پنجشنبه شانزدهم رمضان 1304ق(. 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 485، دوشنبه نهم ذی حجۀ 1304ق(. گزارش بازدید و تنسیق 
دهات خالصۀ بلوک کّزاز نیز در شمارۀ بعدی روزنامه آمده است )فرهنگ اصفهان، نمرۀ 

489، دوشنبه 23ذی حجۀ1304ق(.
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 495، دوشنبه پانزدهم محرم 1305ق(. ممکن است محرِّ

روزنامه برای پرکردن ستون، مرتکب چنین خطایی شده باشد.

9. 3. 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، 1384، 
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 شوال1304ق/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،  1. الزم تر؛ واجب تر
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متوجهات دیوانی، ترتیب اقساط و رسیدگی به محاسبات دفتری اشاره شده است )فرهنگ 
پانزدهم محرم  نمرۀ 495، دوشنبه  نوزدهم شوال 1304ق؛  نمرۀ 471، 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 1304ق، نمرۀ 471(؛ 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 495، 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، 4220(.
َ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 495، 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 

1. 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:   .1

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(.

10. بررسی دالیل عزل مصطفی قلی خان از حکومت عراق
از 1297ق/1880م تا 1304ق/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 451، دوشنبه هشتم شعبان 1304ق( 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 471، دوشنبه 19شوال1304ق(. »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 485، دوشنبه نهم ذی حجۀ 1304ق(.
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  1. برایا /barāyā/: خالیق؛ آفریده شدگان.
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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، 

.)295/7436
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 

1. 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



54
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

نبوده باشد. سه ماه پس از برکناری مصطفی قلی خان در 2شعبان1305ق/14آوریل1888م، 
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، ج4، ص945(.
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، 1374، 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 
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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.

11. 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 1304ق 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 
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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.
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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.
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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.
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1. مقدمه
در اواخر قرن نوزدهم میالدی/ سیزدهم قمری انجمن فرهنگی بین المللی یهود به نام 
اتحادیۀ جهانی اسرائیلی )Alliance Israelite Universelle( تکاپو های خود را برای تشکیل 
مدارس به سبک نوین در ایران آغاز نمود. این تشکیالت در آوریل 1898م مقارن با ایام 
سلطنت مظفرالدین شاه موفق شد تا اولین مدرسۀ آلیانس را در تهران افتتاح کند. پس ازآن، 
تالش های این انجمن برای توسعۀ این مدارس در سایر ایاالت یهودی نشین ایران هم ادامه 
یافت. مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در سال 1904م/1283ش به مدیریت مسیو سدی افتتاح 
شد. این مدرسه یکی از مراکز اصلی آموزش جدید و مهم ترین پایگاه فرهنگی کلیمیان 
کرمانشاه بود و نقشی مؤثر در ارتقاِی سطح دانش عمومی و پیشرفت مدنی آنان ایفا کرد.

2. پرسش های پژوهش
مدرسۀ آلیانس در چه شرایط اجتماعی و با چه ساختار و برنامۀ آموزشی ای تأسیس شد و 

روش های آموزشی و رویکرد فرهنگی مدیران آن چگونه بود؟
آیا مدرسۀ آلیانس در بهبود وضعیت اقتصادی و مشارکت مدنی یهودیان کرمانشاه موفق 

بود؟

3. فرضیۀ اصلی پژوهش
 تأسیس مدرسۀ آلیانس بر مبنای فرهنگ آموزشی فرانسه و با هدف ارتقاء دانش عمومی 
جامعۀ یهودیان ایران و آشناکردن آنان با حقوق شهروندی شان برای ایفای نقش مؤثر در 
برنامه های توسعۀ ملی و محلی انجام شد و آموزش زبان و ادبیات فارسی در این نهاد 

آموزشی موضوعی ثانوی بود.

4. پیشینۀ پژوهش
تاریخ مدارس میسیونری و آلیانس در کرمانشاه چندان موردتوجه پژوهش گران تاریخ و 
فرهنگ محلی قرار نگرفته است. مفصل ترین گزارش تاریخی از تأسیس مدرسۀ آلیانس 
در کرمانشاه در سال نامۀ معارف کرمانشاه آمده است. در این کتاب عبدالحسین سلطانی 
رئیس معارف وقت کرمانشاه گزارشی تاریخی از رویدادهای مدرسۀ آلیانس تا سال 1305 
شمسی عرضه می کند. ادوارد ژوزف ادیب و مترجم کرمانشاهی روایتی از درون و نگاهی 
از نزدیک به سیستم آموزشی مدرسه دارد. او از نخستین دانش آموخته های مدرسۀ آلیانس 
است که مشاهدات خود را از دوران تحصیل در آلیانس )1290ش( تقریر کرده است. هما 
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ناطق در کتاب »کارنامۀ فرهنگی فرنگی در ایران« گزارشی جامع و تفسیری تاریخی از 
تحوالت مدارس آلیانس در ایران عرضه می کند؛ ولی به مدرسۀ آلیانس کرمانشاه اشاره ای 
کوتاه می کند. کتاب تاریخ یهود ایران اطالعاتی مفید دربارۀ یهودیان کرمانشاه و مدارس 
آنان در عصر پهلوی اول دارد. هومن سرشار در ُجنگ نامۀ تاریخی فرزندان استر بخشی 
را شامل اسناد تصویری منحصربه فرد به آلیانس اختصاص داده است. در البه الی خاطرات 
نیز سفرنامه های  و  کرمانشاهی  عبدالکریم غیرت  دیوان  مقدمۀ  و  فریدالملک همدانی 

خارجی هم اطالعاتی مفید دربارۀ مدرسۀ آلیانس کرمانشاه می توان یافت.

5. نگاهی به جامعۀ یهودیان کرمانشاه در قرن نوزدهم
جامعۀ یهودیان کرمانشاه در قرن نوزدهم، جامعه ای بسته و منزوی بود. یهودیان در محلۀ 
فیض آباد زندگی می کردند؛ جایی که رود آبشوران از آن عبور می کرد. فاضالب شهر هم 
داخل این رود ریخته می شد. بوی گند آب و فضوالت انباشته شده در حاشیۀ آبشوراْن زندگی 
ساکنان این محله را دشوار و مشام آنان را به ویژه در فصل تابستان آزرده می کرد. البته این 
وضعیت ویژۀ یهودیان نبود و طبقات فرودست مسلمان نیز در همسایگی آنان وضعی مشابه 
داشتند. محلۀ یهودی نشین فیض آباد در نزدیکی یکی از پنج دروازۀ شهر قرار داشت. این 

دروازه به دلیل سکونت قوم یهود در مجاورت آن به دروازۀ یهودی ها معروف بود.
در آغاز قرن نوزدهم میالدی جمعیت یهودیان کرمانشاه به 136 خانواده می رسید؛ ولی 
به چند دلیل ازجمله کوچ یهودیان بغداد و اقامت آنان در کرمانشاه جمعیت یهودیان اندکی 
افزایش یافت. هوگو گروته جغرافی دان و قوم شناس آلمانی -که در حدود سال 1906م از 
شهر کرمانشاه بازدید کرده است- در گزارش سفر خود به کرمانشاه می نویسد: »جمعیت 
کرمانشاه در این ایام حدود 70 هزار نفر بود و تعداد 800 تا 1000 یهودی در آن زندگی 
می کردند که از این میان 50 نفرشان بازرگانان یهودی بودند که از بغداد به کرمانشاه مهاجرت 
کرده بودند؛ ]هم چنین[ 80 کلدانی مسیحی نیز در شهر ساکن بودند« )گروته، 1363، ص16(.
براساس مشاهدات ژان اوبن سفیر فرانسه در سال 1906م »تعداد 300 خانوار یهودی در 
کرمانشاه مقیم بودند که به حرفه های کوچک یا دوره گردی در اطراف شهر مشغول بودند و 
مانند بسیاری ]از[ پیروان حضرت موسی به لهجۀ سریانی صحبت می کردند. ]آن ها[ با بغداد 
رابطۀ تجاری داشتند و ده خانواده از تجار یهودی بغداد در آن ]کرمانشاه[ ساکن شده بودند« 

)اوبن، 1362، ص345(.
براساس گزارش تاریخ یهود ایران در کرمانشاه 1406 خانوار یهود زندگی می کردند و 
پس از آن در شهرهای کِرِند 30 خانوار، گهواره 18 خانوار، منطقۀ ذهاب 16 خانوار، سرپل 

مدرسۀ آلیانس کرمانشاه و نقش
 آن در پیرشفت فرهنگی ...
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14 خانوار و قصر شیرین 12 خانوار یهود زندگی می کردند. مشاغل عمدۀ این یهودیان 
عبارت بود از: عطار 22 خانوار، تاجر 55 خانوار، زرگر 23 خانوار، بزاز دوره گرد 44 خانوار، 
عطار دوره گرد 70 خانوار، رنگرز 28 خانوار، حمال 15 خانوار، دالل 5 خانوار، معلم عبری 
2 خانوار، بافنده 10 خانوار، عرق کش 2 خانوار، فروشندۀ عرق 3 خانوار، سلمانی 3 خانوار، 

خادم کنیسه 3 خانوار، و چاه کن 3 خانوار )لوی، 1339، ص813(.
به قاعدۀ کلی نظام تربیتی جامعۀ یهودیان ایران »آموزش مختص پسران و به زبان عبری 
بود و هدف آن آشنایی و خواندن تورات و اجرای آیین ها و مناسک مذهبی مانند نماز و 
نیایش بود. این آموزش در ماّلخانه یا مکتب خانه هایی که در خانۀ خاخام های یهود و یا 
کنیسه ها بود، صورت می گرفت. اندکی از یهودیان از پدران خود حسابداری ایرانی موسوم 
به سیاق را آموخته بودند و برخی از آن ها به عنوان شاگرد و یا پادو برای تاجران و اطباء کار 

]می کردند[ و دفاتر حساب آنان را رتق وفتق می نمودند« )سرشار، 1384، ص193(.

6. تحوالت جامعۀ یهود کرمانشاه در اواخر قرن نوزدهم
نخستین نشانه های دگرگونی در جامعۀ یهود کرمانشاه اواخر قرن نوزدهم نمایان شد. این 
تحوالت یهودیان را از حالت انزوا و انفعال خارج کرد و مقدمات تأسیس مدرسۀ آلیانس 

را فراهم کرد. این تحوالت را در سه عنوان کلی می توان بررسی کرد:
1. فعالیت میسیونرهای مسیحی در کرمانشاه؛

2. مهاجرت گروهی از یهودیان بین النهرین به کرمانشاه؛
3. تشکیل انجمن محلی آلیانس.

6 .1. فعالیت میسیونرهای مسیحی در کرمانشاه
 در میانۀ قرن نوزدهم فعالیت میسیونرهای مسیحی در ایران افزایش یافت. آن ها اگرچه 
در آغاز وانمود می کردند که هدفشان تقویت دانش دینی مسیحیان بومی و عرضۀ خدمات 
اجتماعی به آنان است، ولی به تدریج معلوم شد که مأموریت اصلی شان تبلیغ در میان 
یهودیان و مسلمانان برای تغییر دین و گرایش به مسیحیت است. دراین میان میسیونرهای 
آمریکایی نقشی فعال تر داشتند و حوزۀ فعالیت شان گسترده تر بود. فعالیت آن ها در سال 
1834م در ایران آغاز شد. آن ها به تدریج در شهرهای تبریز، تهران، رشت، کرمانشاه، مشهد 
و همدان مستقر شدند و با ایجاد بیمارستان، چاپ خانه، کلیسا و مدرسه به تبلیغ آرا و 
عقاید خود پرداختند. در سال 1844م اولین گروه از مبلغان مسیحی انگلیسی برای فعالیت 
در جوامع یهود ایران وارد کشور شدند. آن ها به »انجمن لندن برای اشاعۀ مسیحیت در 
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میان یهودیان« وابسته بودند. َدرپِی فعالیت این گروه تبلیغی جمعی از یهودیان به مسیحیت 
گرویدند. این موضوع زنگ خطری برای ُزعمای یهودی ایران بود. آنان دانستند که باید 
اصالحاتی را در شیوۀ آموزش دینی و نظام فرهنگی خود آغاز کنند تا اقلیت شان خردتر 

.)balagh.irنشود و هویت دینی شان به خطر نیفتد )میرزایی و میرزایی مقدم، 1395، از

6 .2. مهاجرت گروهی از یهودیان بین النهرین به کرمانشاه
در اوایل قرن نوزدهم جامعۀ یهود بغداد مرکزیت داشت و جوامع یهودی همجوار خود را 
در ایران، عثمانی و هند هدایت می کرد. بغداد نه تنها مرکز تجاری یهودیان بلکه مرکز دینی 
آنان نیز بود. در آن روزگاران میان یهودیان ایران و عراق روابط تجاری و همکاری درزمینۀ 
مطالعات دینی برقرار بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گروهی از یهودیان 
بغداد براثر سیاست های دولت عثمانی به ویژه سختگیری در دوران والی گری داوودپاشا و 
نیز نداشتن تمایل به شرکت در خدمات نظامی دولت عثمانی تصمیم به مهاجرت گرفتند. 
در آن ایام جوانان یهودی ازطرف ترک ها برای شرکت در ارتش و حضور در میدان 
جنگ در فشار بودند. آنان برای فرار از خدمت اجباری راهی ایران شدند. تعدادی از این 
خانواده های یهودی در کرمانشاه مقیم شدند. آن ها از تحوالت دنیای مدرن باخبر بودند و 
با جنبش اصالحات عثمانی موسوم به »عصر تنظیمات« آشنایی داشتند و هم چنین درزمینۀ 
تجارت با ملل هم جوار هم صاحب دانش و تجربه بودند. ورود آنان به کرمانشاه جامعۀ 
بسته و منزوی کرمانشاه را اندک تکانی داد و آمادۀ پذیرش مفاهیم نو کرد )سرشار، 1384، 

ص273(.

6 .3. تشکیل انجمن محلی آلیانس
 در اواخر قرن نوزدهم میالدی انجمن فرهنگی بین المللی یهود به نام اتحادیۀ جهانی 
اسرائیلی تکاپوهای خود را برای تشکیل مدارس سبک نوین در ایران هم آغاز کرد. این 
تشکیالت در سال 1860م در فرانسه تأسیس شد. »هدف آلیانس ارتقاء دانش عمومی 
یهودیان، بهبود وضعیت اجتماعی و آگاه نمودن آنان با حقوق شهروندی شان بود و آموزش 

را روش و ابزاری مؤثر در این راه می دانست« )رینگر، 1381، ص152(.
این انجمن شاخه های محلی خود را تأسیس کرد و کوشید برنامه های خود را گسترش 
دهد. از مهم ترین برنامه های انجمْن تالش برای تأسیس مدارس نوین به سبک اروپا )برمبنای 

نظام آموزش فرانسه( در ایران بود.
ناصرالدین شاه  دارالفنون و طبیب مخصوص  پزشکی  معلم  پوالک1  ادوارد  یاکوب 
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نخستین کسی بود که موضوع تأسیس مدرسۀ آلیانس در تهران را مطرح کرد؛ ولی این 
اندیشه اجرایی نشد. در آوریل 1898م در دوران سلطنت مظفرالدین شاه اولین مدرسۀ آلیانس 
به حمایت کنسولگری های فرانسه و بریتانیا و نیز حمایت دویست تومانی مظفرالدین شاه در 
تهران افتتاح شد. این مدرسه بانام اتحاد با ثبت نام 100 دانش آموز آغاز به کار کرد. عالوه بر 
دو معلم عبری، شش آموزگار مسلمان هم برای تدریس فارسی و عربی به کار گرفته شدند. 

کتاب و دفاتر آموزشی الزم هم از فرانسه فرستاده می شد.
درپی این تحوالت، اتحادیۀ جهانی اسرائیلی برای یهودیان همدان در سال 1900م/ 
1278ش، یهودیان اصفهان در سال 1901م/ 1279ش، یهودیان شیراز درسال 1904م/1283ش 
و یهودیان کرمانشاه درسال 1904م/1283ش مدارسی تأسیس کرد که از الگو و شیوۀ آموزشی 

مدارس مرکزی آلیانس پیروی می کرد )سرشار، 1384، ص193(.

7. تأسیس مدرسۀ آلیانس ارسائیلی کرمانشاه )1904م/1283ش(
مدرسۀ آلیانس اسرائیلی کرمانشاه در سال 1904م/1283ش به مدیریت مسیو سدی1 افتتاح 
شد. در این سال ها جنبش نوسازی آموزشی در کرمانشاه آغاز و نخستین مدارس شهر با 
نام های مدرسۀ احتشامیه )1278ش( و مدرسۀ اسالمیه )1278ش( تأسیس شده بود؛ ولی با 
توقف و تعطیلی این مدارس دانش آموزان آن ها بالتکلیف مانده بودند. در 1280ش مدرسۀ 

علمیۀ اسالمیه تنها نهاد آموزشی جدید در کرمانشاه بود.
تأسیس مدرسۀ آلیانس در محیط کرمانشاه اتفاقی تازه بود. نقش و نام مؤسسۀ جهانی 
آلیانس و حمایت سفارت خانه های فرانسه و انگلیس از آن برای مدرسه اعتبار می آورد. 
و  شهر  اعیان  برای  به ویژه  خاص  جاذبه ای  و  مزیت  آلیانس  در  فرانسه  زبان  آموزش 
صاحب منصبان دولتی داشت؛ چون آن ها می کوشیدند با فرستادن فرزندان خود به آلیانس 
منصب دولتی آیندۀ آنان را تضمین کنند. اگرچه مدرسۀ آلیانس برای آموزش کودکان و 
نوآموزان یهودی تأسیس شده بود، ولی منعی برای تحصیل دانش آموزان دیگر مذاهب مانند 
مسیحیان و مسلمانان وجود نداشت. تقریباً تمام خانواده های مسیحی کرمانشاه کودکان خود 
را به مدرسۀ آلیانس می فرستادند تا براساس برنامه و نظام آموزشی آلیانس دانش بیاموزند 

)سرشار، 1384، ص201(.
برنامۀ آموزشی مدرسۀ آلیانس برای دورۀ ابتدایی و متوسطه شامل زبان عبری، تعلیمات 
دینی، زبان و ادبیات فرانسه، فارسی، ریاضیات، علوم طبیعی، فیزیک، و تاریخ و جغرافیا بود. 
آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان علمی، و آموزش زبان عبری به عنوان زبان دین یهود در 
صدر آموزش قرار داشت. آموزش زبان عبری در مدرسۀ آلیانس ویژۀ دانش آموزان کلیمی 
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بود. در این ساعت دیگر دانش آموزان آزاد بودند تا در محیط مدرسه به بازی و سرگرمی 
بپردازند؛ ولی اگر دانش آموزی به فراگیری آن مایل بود و در آن استعدادی نشان می داد، از 
او ممانعت نمی شد. ادوارد ژوزف )1282-1372ش( ادیب و مترجم کرمانشاهی از نخستین 
دانش آموخته های مدرسۀ آلیانس کرمانشاه بوده است. او در گزارش مختصر خود از خاطرات 
تحصیلی اش در مدرسۀ آلیانس جزئیاتی جالب را بیان می کند: »یک روز هنگام درس عبری 
همۀ مسلمان ها و مسیحی ها از اتاق خارج شدند، جز من که در جای خود نشسته بودم. خلیفه 
یادگار دستور داد که از کالس بیرون بروم. گفتم که من عبری یاد گرفته و می توانم تورات 
بخوانم. گفت بردار و بخون. من هم خواندم و خلیفه یادگار اجازه داد که بمانم« )ژوزف، 

1363، ص180(.
برنامۀ مدرسۀ آلیانس مطابق آموزش فرهنگی کشور فرانسه بود و کتاب های درسی 
زبان فرانسه از پاریس می آمد؛ حتی دفترهای مشق هم از فرانسه می آمد، ولی شیوۀ اجرای 
برنامه های آموزشی و کیفیت آن را مدیریت مدرسه برعهده داشت. اغلِب آموزگاران محلی 
بودند و بضاعت علمی شان اندک بود. معموالً روش حفظ و تکرار طوطی وار محور فعالیت ها 

بود و به وقت اقتضا از توبیخ و تنبیه بدنی به عنوان قاعدۀ چوِب تر استفاده می شد.

8. متون و برنامۀ آموزشی آلیانس
مدارس آلیانس در ایران براساس سیاست های کلی سازمان آلیانس جهانی شکل گرفته 
بود. زبان فرانسه زبان علمی آموزشی در این مدارس بود. مدیران آلیانس عمدتاً فرانسوی 
و دیپلمۀ دارالمعلمین پاریس بودند. آنان در این مأموریت می کوشیدند تا فرهنگ و نظام 
آلیانس  مدارس  آموزش  برنامۀ  دربارۀ  ناطق  دهند. هما  اشاعه  را  فرانسه  تعلیم وتربیت 
می نویسد: شاگردان متن هایی از الکساندر دوما، ویکتور هوگو و ولتر می خواندند. افزون 
بر این، کتاب علوم، تاریخ و جغرافیا هم می آموختند. امتحانات پایان سال را به زبان 
فرانسه می گذراندند و کارنامۀ تحصیالت ابتدایی را پس از شش سال و دیپلم را پس از 
تا  انتظار می رفت  این پروسۀ آموزشی  9 سال می گرفتند )ناطق، 1380، ص161(. در 
دانش آموختگان آلیانس بتوانند در آزمون و امتحانات زبان فرانسه شامل انشا، ترجمه، دیکته 
و مکالمه، زبان فارسی شامل انشا، دیکته، و روخوانی، زبان عبری شامل تعلیمات دینی 
و روخوانی تورات، هم چنین حساب، و تاریخ و جغرافیا نمرۀ قبولی بگیرند. بدین منظور 
مدیران آلیانس می کوشیدند تا جمعی از یهودیان ایرانی تحصیل کرده و آشنا به زبان فرانسه 

و ترجیحاً دارندۀ تصدیق نامۀ آلیانس را به عنوان آموزگار و دبیر به خدمت گیرند.
برای آموزش زبان و خط عبری و کاهش خصومت خاخام ها و رفع دل نگرانی های 
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آنان دربارۀ نادیده گرفته شدن شریعت موسی در نظام آموزشی جدید، تعدادی از مالیان و 
روحانیون یهود را هم در مدارس آلیانس به کار گرفتند )سرشار، 1384، ص201(.

آموزش زبان فارسی و ادبیات عربی برعهده آموزگاران مسلمانی بود که با مدرسه آلیانس 
همکاری می کردند. بر اساس قدیمی ترین برگه احصائیه موجود در بایگانی راکد آموزش و 
پرورش استان کرمانشاه مدرسه آلیانس در سال تحصیلی 1309ش، 16 پرسنل داشت، مدیر 
مدرسه فرانسوی و دیپلمۀ دارالمعلمین پاریس بود. در میان معلمان مدرسه به جز مسیو صالح 
کهن که تصدیق دیپلم آلیانس داشت، یک نفر سیکلت اول 6 نفر تصدیق ششم ابتدایی و 
مابقی مدارک قدیم داشتند. یک روحانی کلیمی آموزش زبان عبری را برعهده داشت که فاقد 
مدرک تحصیلی بود. سن آموزگاران بین 14 تا 55 سال بود. 4 تن از آموزگاران مدرسه نیز 
مسلمان بودند. مدرسه دو مستخدم داشت )اسناد بایگانی راکد آموزش و پرورش، پوشۀ 

احصائیه ها، سال 1309(.
 مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در آغاز ساختمانی مستقل نداشت و محلی را به اجاره 
می گرفت. ادوارد ژوزف در خاطرات خود می نویسد: »مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در زمان 
ما از خود بنا و ساختمان نداشت. اجاره کردن خانه ای بزرگ که دارای چندین اتاق باشد در 
محلۀ کلیمی ها کار بسیار دشواری بود. در تمام مدت تحصیل من تنها در دو ساختمان بزرگ 
تحصیل کردیم. مدتی هم در یک کاروان سرای بزرگ که اتاق زیاد داشت مدرسه دایر بود« 

)ژوزف، 1363، ص184(.
یکی از اقدامات سنجیدۀ کمیتۀ محلی آلیانس کرمانشاه، تأمین ساختمانی مستقل برای 
مدرسه بود که به مالکیت انجمن آلیانس درآمد. ساختمان مدرسه در زمان خود محکم و 

مناسب بود و در مرکز شهر در جوار مراکز مهم دولتی معروف به دیوان خانه قرار داشت.
مدرسۀ آلیانس خود را مستقل از پروگرام دولتی می دانست و تا مدت ها به بازرسی و 
نظارت ُمفتّشان ادارۀ معارف تن نمی داد. تنها پس از استقرار سلطنت رضاشاه و دستورالعمل 
یکسان سازی مدارس نوین در اجرای پروگرام دولتی بود که این مدرسه به تدریج و به اکراه به 
نظارت تن داد و برگه های احصائیه را تنظیم و به ادارۀ معارف کرمانشاه ارسال کرد )سلطانی، 

1305، ص9(.

9. مدیران آلیانس کرمانشاه
تأسیس  سدی  مسیو  مدیریت  با  1904م/1283ش  سال  در  کرمانشاه  آلیانس  مدرسۀ 
در  شد.  برگزیده  مدرسه  ریاست  به  ساکه1  مسیو  نوامبر 1905م/1284ش  پس از  شد. 
سال   10 فرانکو3  مسیو  او  پس از  و  شد  مدیر  کهن2  موسیو  دسامبر 1908م/1287ش 

محمد علوی کیا

1. sagues

2. kuhan

3. franku



81
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

)1909-1919م/1287-1297ش( مدیر مدرسۀ آلیانس شد. او یهودِی اهل فرانسه بود. 
تا مدت ها پس ازآن میرزا حسن خطاط هنرمند  این دوره و  نظامت مدرسه را هم در 
خوش نویس شهر برعهده داشت که زبان فارسی و مشق خط را نیز آموزش می داد. پس از 
مسیو فرانکو یک چند میرزا حسن خطاط کفالت او را برعهده گرفت )سلطانی، 1305، 
ص9(؛ تا اینکه در 1924م/1302ش یکی از ایرانیان کلیمِی تحصیل کردۀ پاریس به نام 
ابراهیم )آبراهام( نهورای اهل اصفهان -کارمند برجستۀ ادارۀ گمرک- به مدیریت آلیانس 

انتخاب شد.
یکی از وظایف مدیران محلی آلیانس دادن گزارش وضعیت یهودیان و رخدادهای 
اجتماعی آنان به کمیتۀ جهانی آلیانس فرانسه بود؛ چنان که مسیو فرانکو مدیر مدرسۀ آلیانس 
کرمانشاه در گزارشی می نویسد: »از وقتی که نظام السلطنه حاکم ]کرمانشاه[ شده، وضع یهودیان 
کرمانشاه بهتر است و دیگر قتل و دزدی در شهر نیست و حاکم اطمینان داده است« )لوی، 

1339، ص837(.

10. عایدات مدرسۀ آلیانس
مدرسۀ آلیانس نهادی غیردولتی بود و کمیته ای محلی آن را اداره می کرد و بودجۀ آن 
ازطریق شهریۀ دانش آموزان و جمع آوری اعانه از خانواده های سرشناس و ثروتمند کلیمی 
فراهم می شد. کمک های خارجی بیشتر به صورت اقالم آموزشی و کتب درسی به کمیتۀ 
محلی آلیانس می رسید. در گزارش سال 1305 سال نامۀ معارف کرمانشاه آمده است: »در 
برج سرطان 1292 تجار کلیمی به اسم اینکه یک قسمت از تجارت شهر در دست آن ها 
است، مطالبۀ سهمی از عایدات عدلی یک شاهی گمرکی نمودند و بعداز چندین جلسه 
مذاکرات یک ثلث از عایدات مذکور به مدرسۀ آلیانس اختصاص داده شد« )سلطانی، 

1305، ص8(.
سلطانی رئیس معارف کرمانشاه در سال 1305 در گزارش خود به وزارت معارف 
از کمبود و کاهش بودجۀ ادارۀ معارف و مجموعۀ مدارس و پرسنل گله می کنند و یادآور 
می شود: »جمع بودجۀ 1305 از جمع بودجۀ 1304 خیلی کمتر و بالغ بر 26772 تومان گردیده 
و چون از این مبلغ ماهی یک صد تومان )ساالنه 1200 تومان( اعانه ای که باید به مدرسه 
پرداخت نماییم ازآن کسر ]می[شود، جمع بودجه 2970 تومان کمتر از بودجۀ سال 1304 

می باشد« )سلطانی، 1305، ص52(.
شهریۀ دانش آموزان منبع دیگری بود که آلیانس با استفاده از آن مخارج خود را تأمین 
می کرد. شهریۀ ماهانۀ مدرسه حداقل 3 قران بود که شاگردان تهی دست و خانواده های 
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کم بضاعت یهود از پرداخت آن معاف بودند )ژوزف، 1363، ص182(. در سال تحصیلی 
1309ش از تعداد 460 دانش آموز مدرسه 143 تن به رایگان تحصیل می کرده اند.

در شرح اثاثیه و لوازم کالسیک مدرسه آمده است: میز و نیمکت 141 عدد؛ میز معلم 7 
عدد؛ صندلی 12 عدد؛ تخته سیاه 12 عدد؛  نقشۀ جغرافیا 15 عدد شامل 6 عدد گنگ، 4 عدد 
فارسی و 5 عدد فرانسه )اسناد بایگانی راکد آموزش وپرورش کرمانشاه، پوشۀ احصائیه ها، 

سال 1309(.

11. تنبیه بدنی در آلیانس
در آغاز تصور می شود که با تأسیس مدارس جدید و شیوۀ نوین آموزشی، تنبیه بدنی )یکی 
از معایب نظام مکتب خانه ای( از نظام آموزشی حذف شده باشد، ولی براساس اسناد و 
روایت های موجود، این شیوه در برخی از مدارس جدید ازجمله در آلیانس کمابیش تا 
مدت زمانی بعد هم اعمال می شده است. ادوارد ژوزف یکی از دانش آموختگان نسل اول 
مدرسۀ آلیانس در سال 1290ش، در خاطرات خود از رواج این شیوه در مدرسۀ آلیانس 

یاد می کند )ژوزف، 1363، ص180(.
براساس برنامه ای نانوشته هفته ای یکی دو روز چوب و فلک در کار بود. ابتدا در صف 
صبحگاهی شاگرد بینوا به نام خوانده می شد و ناظم مدرسه میرزا حسن خطاط دربارۀ جرائم 
اعمال او نکاتی را به استماع دانش آموزان می رساند. سپس بساط چوب و فلک مهیا می شد. 
خطاکاران به دلیل تنبلی در آموزش و یا شیطنت مجازات می شدند؛ »گاه نیز به درخواست 
اولیای دانش آموزان تنبیه می شدند. مثاًل کسی شکایت به مدرسه آورد که فرزندش در خانه 
درس نمی خواند و به کبوتربازی می پردازد. او را در مقابل چشمان پدر و انظار دانش آموزان 
چنان تنبیه کردند که بیچاره زیر چوب فلک داد می زد که غلط کردم دیگر کفکربازی نمی کنم؛ 

از رنج درد و هول جان به جای گفتن کفتر کفکر می گفت« )ژوزف، 1363، ص182(.
چوب خیزران نازکی وسیلۀ کمک آموزشی میرزا حبیب معلم زبان فرانسه بود که از 
آن بسیار استفاده می کرد. فقط تقصیر و کوتاهی بهانۀ تنبیه دانش آموزان نبود، گاه دستاویزی 
کوچک هم بهانۀ تنبیه آن ها می شد. مثاًل دانش آموزی به جرم چپ دست بودن مستحق تنبیه و 

آزار بدنی می شد )ژوزف، 1363، ص184(.
گاه تنبیه بدنی چنان با قدرت و خشونت اعمال می شد که به نقص بدنی دانش آموزان 
منجر می شد. برای نمونه »دانش آموزی مسیحی بود که در برنامۀ تنبیه میرزا یائیز جیرۀ یومیه 
داشت. یک بار میرزا یائیز چنان به کف دست او زده بود که انگشت کوچک دست راستش 
شکسته بود. پدر و مادرش ناچار او را نزد پزشک بردند و انگشت او را عمل کردند. بیچاره تا 
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آخر زندگی انگشت کوچکش خمیده ماند و درست باز نمی شد« )ژوزف، 1363، ص184(.

12. دیگر کوشش های کمیتۀ محلی انجمن ارسائیلی کرمانشاه
پس از تأسیس مدرسۀ آلیانس کرمانشاه کمیتۀ محلی انجمن اسرائیلی تالش های خود را در 

دو زمینه به کار گرفت:
نخست تأسیس مدارسی ویژۀ یهودیان در والیات تابعه؛ دوم تأسیس مدرسۀ دخترانۀ 

آلیانس.

12 .1. تأسیس مدرسۀ آلیانس ِکرِند
چند خانوار یهودی در والیات تابعۀ استان کرمانشاه مانند کرند، قصر شیرین و کنگاور 
زندگی می کردند. در کرند 20 خانوار یهودی به کسب و دادوستد مشغول بودند )اوبن، 
1362، ص354(. کمیتۀ محلی آلیانس برآن شد تا شعبه ای از مدرسۀ آلیانس را در این والیت 
هم تأسیس کند؛ ولی اندک بودن تعداد نوآموزان یهودی و فراهم نبودن زمینه های اجتماعی، 
تأسیس این مدرسه را به تعویق انداخت. سرانجام در سال 1305ش مدرسۀ آلیانس کرند افتتاح 
شد. در گزارش سال نامۀ معارف کرمانشاه دراین باره آمده است: »جماعت کلیمی برای تعمیِم 
سواد در قصر ]شیرین[ و کنگاور هم اقداماتی نمودند و مدارسی دایر کردند؛ ولی به واسطۀ 
کمی تعداد ]دانش آموزان[ و نظریات دیگر، مدارس مذکور را منحل ]کردند[ و این طایفه در 
مدارس دولتی قصر و کرند و کنگاور مشغول تحصیل شدند. اخیراً )1305ش( به واسطۀ ضیق 

مکاِن ]مدارس دولتی[ مدرسۀ کلیمی مجزا گردید« )سلطانی، 1305، ص9(.
شهر کرند یک کنیسه، سه ]مجلد[ تورات و یک حمام داشت. بعداز خرابی ذهاب عده ای 
از یهودیان آن به قصر ]شیرین[ و خانقین رفتند و عده ای به کرند آمدند. مردم کرند »با یهودیان 
محبت دارند. یهودیان کرند سابقاً تلمود داشتند. هنگام جنگ اول و دراثر جنگ عثمانی و روس 
چندین مرتبه یهودیان کرند غارت ]شدند[ و مدرسۀ آن ها بسته شد« )لوی، 1339، ص1023(.

12 .2.  تأسیس مدرسۀ دخرتانۀ آلیانس
دیگر اقدام کمیتۀ محلی، تأسیس مدرسۀ اناث آلیانس بود. خانواده های یهودی سنت گرا 
بودند و دختران خود را به مدرسه نمی فرستادند. دختران در خانه از خواهر و برادر خود 
مراقبت می کردند و اکثراً در سنین 9 تا 13 سالگی ازدواج می کردند و اجازه نداشتند 

به تنهایی از خانه خارج شوند )سرشار، 1384، ص107(.
تالش برای تأسیس مدرسۀ دخترانۀ آلیانس در کرمانشاه سرانجام در سال 1304 به ثمر 
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نشست. در سال 1305 شعبۀ اناث مدرسۀ آلیانس در کرمانشاه 77 دانش آموز داشت که در 
کالس های تهیه و سال اول و دوم به تحصیل مشغول بودند. مدیران آلیانس بر این عقیده 
بودند که مدارس دخترانه نقشی مهم در بهبود وضعیت اجتماعی زنان خواهد داشت و این 
مدارس را عاملی بسیار مهم در کاهش ازدواج کودکان، چندهمسری و طالق می دانستند 
)رینگر، 1381، ص155(. برنامۀ آموزشی مدارس دخترانۀ آلیانس با آنچه پسران می آموختند 
متفاوت بود. دختران، زبان عبری، تعلیمات دینی، خواندن و نوشتن فارسی، و زبان فرانسه 
می آموختند؛ عالوه برآن، بهداشت فردی، و تدبیر منزل شامل مهارت هایی چون خانه داری و 

خیاطی را هم فرامی گرفتند.
مدارس آلیانس می بایست از الگوی مرکزی مدارس نوین به سبک اروپایی پیروی 
می کردند. کالس ها دیگر نمی باید انباشته از دانش آموزان با سنین مختلف می بود. مدرسه 
می باید ساختمانی آبرومندانه، کالس های منظم و دانش آموزانی در رده های سنی تقریباً یکسان 
و پایه های آموزشی معین و کتب درسی تعریف شده می داشت. ادارۀ مدرسه برعهدۀ مدیری 
بود که خود فارغ التحصیل دانش سرای آلیانس بود؛ ناظم هم او را در ادارۀ مدرسه یاری 
می رساند. اصول اولیۀ بهداشت رعایت می شد؛ کالس ها دارای میز و صندلی )نیمکت( بود و 
دانش آموزان دیگر بر روی زمین نمی نشستند؛ آموزگاران هم با دقت مراقب پاکیزگی و لباس 

دانش آموزان بودند.
ولی روش تدریس اختالف فاحشی با نظام سنتی و مکتب خانه ای نداشت. تکرار و به 
حافظه سپردن متون درسی هنوز شیوۀ متداول بود. تنبیه بدنی رسماً غیرمجاز بود، ولی درواقع 

رعایت نمی شد و معلمان هر وقت که ضرورت می دیدند بدان اقدام می کردند.
آموزْش توجه بیشتری به نوشتن داشت. وجود تخته سیاه در یک کالس درس برای 
به تصویرکشیدن و نشان دادن مطالب در تفهیم متون نقشی مؤثر داشت. مهم ترین تفاوت 
آلیانس با مکتب خانه های یهود، زبان آموزشی آن بود. در مکتب خانه ها متون دینی به زبان 
عبری تدریس می شد، ولی در آلیانس متونی از دانش های عمومی و به زبان فرانسه آموزش 
داده می شد. تنها در آموزش تعلیمات دینی و قرائت متون مذهبی از زبان عبری استفاده می شد. 
گواینکه در مدارس جدید آلیانْس فرد یهودی به عنوان یک عضو جامعۀ یهود تربیت نمی شد؛ 

او برای عضویت در فرهنگ جدید و اروپایی و به صورت خاص فرانسه پرورش می یافت.

13. کارنامۀ آلیانس کرمانشاه
کارنامۀ فرهنگی آلیانس کرمانشاه را از دو منظر می توان بررسی کرد: منظر درونی و در 
پیوند با هویت قوم یهود؛ و منظر بیرونی در پیوند با هویت ایرانی. آلیانس در پیوند با هویت 
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قومی یهود نقشی مثبت و مؤثر ایفا کرد. دستاوردهای این نهاد آموزشی را چنین می توان 
ارزیابی کرد:

13 .1. افزایش دانش و فرهنگ عمومی
 تأسیس مدرسۀ آلیانس کرمانشاه در رشد فکری و فرهنگی و درنتیجه ارتقاء پایگاه طبقاتی 
جامعۀ یهود مؤثر بود. تعداد دانش آموخته های آلیانس رو به فزونی نهاد تا جایی که کمتر 
کسی از آنان بی سواد باقی ماند. سال نامۀ معارف کرمانشاه دراین باره می نویسد: »مدرسۀ 
آلیانس نسبت به جماعت کلیمی کاماًل به وظایف خود عمل نموده و این طایفه را که در 
منتهادرجۀ ذلت و فالکت امرار حیات می نمودند به طی مدارج ترقی واداشته و تااندازه ای 
فعالیت به خرج داده که امروزه در جماعت اسرائیلی جز عدۀ قلیلی بقیه صاحب خط و 
سواد بوده و بلکه بعضی عالوه بر زبان فارسی، فرانسه، عبری و انگلیسی را هم فراگرفتند« 

)سلطانی، 1305، ص8(.

13 .2.  توسعۀ دامنۀ تجارت و مشارکت سیاسی
 عده ای از دانش آموخته های آلیانس کرمانشاه راهی اروپا شدند و کسانی نیز برای تکمیل 
تحصیالت خود در رشتۀ طب به مدرسۀ دارالفنون تهران رفتند. فرزندان تاجرپیشۀ یهود نیز 
سروسامانی به کسب وکار خود دادند و آن را توسعه بخشیدند و در دفاتر تجارت خارجی خود 
با بنگاه های اقتصادی خاورمیانه وارد معامالت شدند. ورود به صحنۀ سیاست ایران و منطقه برای 
پاره ای از تحصیل کرده های آلیانس جذاب بود و کسانی نیز بخت خود را در این راه آزمودند؛ 
از این نمونه می توان به شموئیل حییم1 )1276-1310ش( دانش آموختۀ مدرسۀ آلیانس کرمانشاه 
اشاره کرد. او در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشوده بود. پدرش یِحْزقیل حییم از کاسبان 
شناخته شدۀ شهر بود. َسموئیل پس از پایان تحصیالت متوسطۀ خود وارد خدمات دولتی شد و 
به استخدام ادارۀ گمرک کرمانشاه درآمد و در سن جوانی تا ریاست گمرک کرمانشاهان پیش 
رفت. او در زمان جنگ جهانی اول و اشغال ایران به دست قوای بریتانیا، به عنوان مترجم و مشاور 
اداری ارتش به خدمت انگلیسی ها درآمد. پس ازآن راهی تهران شد و توانست به عنوان نمایندۀ 

جامعۀ کلیمیان ایران به مجلس پنجم مشروطه راه یابد.

13. 3. آلیانس به عنوان مرکز فعالیت فرهنگی اجتامعی یهود
 مدرسۀ آلیانس توانست به مهم ترین سازمان اجتماعی و فرهنگی جامعۀ یهود کرمانشاه 
تبدیل شود. آلیانس مرکز همایش های اجتماعی، فعالیت و مالقات های عمدۀ یهودیان 
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شد و در استیفای حقوق مدنی آنان گام هایی مؤثر برداشت. در بلوای سال 1288ش که 
به غارت محالت یهودی نشین شهر توسط اَجامر1 و اوباش منجر شده بود، روحانیون و 
بزرگان شهر درپی رفع تظلم برآمدند و مدرسۀ آلیانس به صورت پایگاهی برای جمع آوری 
اموال منهوبه درآمد )برای اطالع بیشتر رجوع شود به فریدالملک همدانی، 1354، ص312؛ 

کتاب آبی، 1377، ص219(.
ولی این همۀ ماجرا نیست. کارنامۀ این نهاد فرهنگی در مواجهه با هویت ملی و آموزش 
زبان و ادبیات فارسی چندان موفق نیست. آلیانس می کوشید پایگاهی برای اشاعۀ فرهنگ، 
زبان و ادبیات مغرب زمین در ایران باشد و آموزش زبان و ادبیات فارسی در آن موضوعی 

ثانوی تلقی می شد.
مدرسۀ آلیانس تا مدت ها مانند یک نهاد مستقل آموزشی عمل می کرد و برنامه و دروس 
آموزشی آن براساس اهداف انجمن آلیانس طراحی شده بود و بودجۀ آن هم مستقل بود و 
تالش حکومت برای نظارت بر سیستم آموزشی آن از اوایل عصر رضاشاه آغاز شد. براساس 
گزارش های ارسالی به ادارۀ معارف و حکومت کرمانشاهان، پروگرام وزارت معارف در این 
مدرسه اجرا نمی شد؛ بدین صورت که در کالس های ابتدایْی زبان فرانسه تدریس می شد و 
زبان فارسی آموزش داده نمی شد )ساکما، 297017246، برگۀ 2(. در راپورت دیگری به 
ادارۀ نظمیۀ کرمانشاه آمده است که تنی چند از یهودیان ازجمله دو مستخدم بانک عثمانی 
و بانک شاهنشاهی و یک تاجر یهودی بین خود »مجلس تشکیل داده و اظهار کرده اند که 
چون مخارج مدرسه را خود متحمل می شویم چرا باید ادارۀ معارف تدریس فرانسه را غدغن 
کند. آنان بر این گفتار بوده اند که »یا باید مخارج مدارس آلیانس را ادارۀ معارف تهیه نماید یا 
هرچه بخواهیم می خوانیم« )ساکما، 297017246، برگۀ 4(. به نظر می رسد که اصرار مدیران 
محلی آلیانس در آموزش زبان فرانسه و آموزش ندادن زبان فارسی براساس رویکرد عمومی 
و فرهنگی آلیانس و دستورالعملی کلی بوده است. آنان بر وجه »اقلیت« و »کلیمی«بودن خود 
اصرار و ابرام داشتند و از درهم آمیخته شدن با فرهنگ ملی، و سنن و مواریث تاریخی آن 
اکراه داشتند. برنامه های آموزشی آلیانس حاکی از آن است که تدریس زبان فارسی و دروس 
مرتبط با تمدن و فرهنگ ایران مانند تاریخ و جغرافیا چندان در آن جدی گرفته نمی شده است. 
شموئیل حییم )مقتول 1310ش( از دانش آموخته های آلیانس کرمانشاه و از فعاالن جنبش 
صهیونیسم در ایران بود )سرشار، 1994، ج3، ص47(. او در پیشبرد برنامه های صهیونیسم در 

ایران بسیار کوشید. هر چند که او را نمی توان نمایندۀ قاطبۀ کلیمیان کرمانشاه دانست. 1.  اراذل؛ الواط؛ اوباش؛ غوغاطلبان؛ ولگردان.
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14. نتیجه
تأسیس مدرسۀ آلیانس در کرمانشاه مقارن با تحوالت جنبش مشروطیت و تالش برای 
نوسازی سیستم آموزشی در ایران بود. آلیانس در این برهۀ پرآشوب نقشی مفید و مؤثر 
در کرمانشاه داشت. نخستین مدارس شهر -محتشمیه و اسالمیه- به دالیلی تعطیل و 
دانش آموزان آن بیکار و رها شده بودند. این دانش آموزان پس از تأسیس مدرسۀ آلیانس 

مجال یافتند تا تحصیالت خود را برای مدتی در آلیانس پیگیری کنند.
ولی مهم ترین کارکرد مدرسۀ آلیانس کرمانشاه، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی 
کلیمیان شهر بود. اکثر یهودیان ازلحاظ موقعیت اجتماعی دون پایه بودند و اطفال شان هم 
بی سواد بودند. با تأسیس مدرسۀ آلیانس این کودکان مجال یافتند تا به دانش اندوزی روی 

آورند و در ارتقاء جایگاه اجتماعی خود بکوشند.
انجمن آلیانس کرمانشاه از پیشگامان جنبش آموزش نسوان در کرمانشاه بود. شعبۀ 
دخترانۀ مدرسۀ آلیانس در سال 1304ش تأسیس شد. آموزش های آلیانس در کاهش ازدواج 
کودکان، چندهمسری و طالق مؤثر بود. این دختران مهارت های ضروری یک زن خانه دار 
را نیز می آموختند. انجمن آلیانس برآن بود تا دایرۀ تعلیمات نوین و تأسیس مدارس جدید 
را در شهرستان های تابعه گسترش دهد؛ هرچند که این کوشش ها تنها در شهرستان کِرِند 

به ثمر نشست.
جوانان یهودی با زبان و ادبیات فرانسه آشنا شدند و توانستند مدارج ترقی را در سازمان 
اداری طی کنند و در جنبش نوسازی سازمان سیاسی اداری عصر رضاشاه مشارکت کنند. 
آلیانس امکان جابه جایی طبقاتی قوم یهود را از فرودستان شهری به طبقۀ متوسط فراهم کرد. 
آنان توانستند مفهوم شهروندی را درک کنند و مشارکت مدنی خود را بیازمایند. بااین همه 
تمایل رهبران آنان به سیاست جهانی و جنبش صهیونیست مانعی بزرگ در شکل گیری مفهوم 
»یهود ایرانی« بود و پیشینۀ تاریخی و دینی آنان هم امکان زیست برابر و مسالمت آمیزشان را 

با بقیۀ جامعۀ ایران ازبین می برد.
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1. مقدمه
شناسنامه سندی رسمی است در اثبات اهلیت فرد ازنظر سن و وضعیت حقوقی. دولت ها 
برای اشراف بر امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتباع خود از شناسنامه استفاده می کنند؛ 
مثاًل در زمینۀ معیشت، سیاست، دریافت مالیات و... )زاهدی نیا، 1381، صص 18-17(. 
صد سال پیش در ایران، احوال شخصی به شکل منظم ثبت نمی شد. والدت اشخاص آن هم 
فقط در بعضی خانواده های باسواد پشت قرآن یا کتاب دعا و یا در ورقه ای جداگانه نوشته 
و نگهداری می شد. فوت افراد عادی هم جز در سنگ های قبر آن هم نه برای همۀ افراد، در 
محل دیگری ثبت نمی شد. ازدواج و طالق هم در دفتر بعضی از علمای مذهبی یادداشت 

می شد؛ ولی متمرکز نبود و رویه ای مشخص نداشت.
در چنین وضعیتی دولت ایران متأثر از تحوالت ابتدای سدۀ بیستم و ظهور مشروطه 
تصمیم گرفت که احوال شخصی مردم را به صورت منظم و با تشریفات قانونی ثبت و 
متمرکز کند. اولین اقدام در این زمینه در سال 1334ق/1295ش انجام شد. در شهریور این 
سال تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده برای ثبِت احوال به تصویب هیئت وزیران رسید؛ 

ولی تا آذر 1297ش اجرا نشد )اداره کل آمار و ثبت احوال، 1329، ص4(.
در سال 1336ق/1297ش ازطرف دولت وقت مقرراتی برای ثبت هویت افراد وضع 
شد )ماحوزی، 1379، ص12(؛ ولی چون اداره یا سازمانی برای چنین کار مهمی به وجود 
نیامده بود، توزیع ورقۀ شناسنامه برعهدۀ نظمیه )شهربانی( محول شد و اداره ای به نام 
»احصائیه و سجل احوال« در آن نهاد به وجود آمد؛ ولی چون عماًل کاری انجام نشد، ادارۀ 
مذکور از نظمیه منتزع شد و تحت نظر بلدیۀ )شهرداری( تهران قرار گرفت )بنی احمد، 

2536، ج2، ص350(.
نخستین اقدامات برای تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه در دی ماه 1297 انجام شد 
و نخستین شناسنامۀ یک برگی صادر شد )مجموعه ای از قوانین، آیین نامه ها...، 1369، 
ص7(. پس از صدور شناسنامه برای بخشی از ساکنان تهران، یعنی حدود دو ماه بعداز آغاز 
فعالیت های »سجل احوال«، براساس پیشنهاد وزارت عدلیه »مطالبۀ سجل والدتی« برای 
امور مهمی مانند صدور تعرفۀ انتخابات، تعرفۀ هویت، تذکرۀ عبور، جواز حمل اسلحه، 
و قبض حواله جات و شهریه و مستمری الزامی شد و به دنبال آن به ادارات دولتی اعالم 
شد: »از اعضای محترم دوایر دولتِی مقیم مرکز و اشخاصی که در طهران حقوق و دیوانی 
دریافت می دارند، ورقۀ هویت مطالبه شود و هرگاه ورقۀ سجل احوال نداشته باشند، بدیهی 
است مأمورین پرداخت حقوق دیوانی از تأدیۀ حقوق اداری آن ها خودداری خواهند کرد« 

)ساکما، سند: 124، 240/1247(.
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نخستین رئیس ثبت احوال ایران میرزاخان محیط بود که در سال 1297ش ازطرف 
وزیر داخله منصوب شد و تا سال 1302ش این مسئولیت را برعهده داشت. نخستین 
شناسنامه در ایران هم در 3دی ماه1297 در بخش 2 تهران به نامِ خانم فاطمه ایرانی صادر 
شد. از 1303ش به بعد اداره کل سجل احوال تابع وزارت کشور شد. پس از این تغییر، 
اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در 14خرداد1304 در مجلس شورای ملی وقت 
تصویب شد )مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دورۀ پنجم...، 1350، صص 223-
243(. براساس این قانون مقرر شد که تمام اتباع ایرانِی داخل و خارج کشور باید دارای 
شناسنامه باشند. ولی ثبت والدت و صدور شناسنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور 
پس از چهار سال یعنی از اسفند 1308 در نمایندگی های ایران آغاز شد و مأموران کنسولی 
وزارت امور خارجه اولین سند سجلی را در کنسولگری ایران در بمبئی به نام عبدالحسین 
سپنتا )کارگردان فیلم دختر لر( تنظیم کردند و شناسنامه اش را صادر کردند و تحویل دادند 

و َدرپِی آن، صدور شناسنامه در عراق و جمهوری های شوروی سابق ادامه یافت.
به گزارش روزنامۀ ایران نخستین قانون ثبت احوال در اول تیرماه 1304 برای اجرا به 
وزارت داخله ابالغ شد و اجرای آن در ابتدا فقط در بلوکات و قصبات تهران بود. »برای 
اشخاصی که هنوز در تهران ورقۀ هویت تحصیل نکرده اند نیز موعدی معین خواهد گردید 
]که[ تا انقضای آن کلیۀ اشخاص بدون ورقۀ هویت به ادارۀ مزبور رفته، ثبت نام نمایند« 

)روزنامۀ ایران، شمارۀ 1839، ص2(.
به موجب این قانون فعالیت های ادارۀ سجل احوال که حدود 7 سال فقط در تهران 
انجام می شد، به شهرستان ها نیز گسترش یافت و توزیع شناسنامه در بیشتر مناطق کشور 
شروع شد )محمدی، 1395، ص30(. در بهمن 1306 به موجب قانون مصوب مجلس و با 
هدف امکان اجرای قانون نظام اجباری )سربازی( گرفتن شناسنامه اجباری شد و نگرفتن 
شناسنامه یا ورقۀ هویت در مهلت مقرر، مشمول جریمه و مجازات شناخته شد و ارائۀ 

شناسنامه در رجوع به همۀ ادارات دولتی الزامی اعالم شد )رحمانیان، 1391، ص199(.
در سال 1307ش بر گرفتن شناسنامه بیشتر تأکید شد؛ بنابراین ادارۀ ثبت احوال که 
در ابتدای تأسیس »سجل احوال« نامیده می شد و گاهی زیرنظر بلدیه و گاهی جزو یکی 
از ادارات وزارت کشور بود، در این سال مستقل شد و به نام »ادارۀ احصائیه و سجل 
احوال مملکتی« فعالیت های خود را گسترش داد و شعبه های جدیدی در تهران دایر کرد 
و در سراسر کشور هم صدور شناسنامه گسترش یافت )حجازی، 1338، ص611(. ادارۀ 
مذکور توزیع شناسنامۀ تک برگی را بین افراد مملکت آغاز کرد. این شناسنامه حاوی نام 
و نام خانوادگی، محل تولد و نشانی، و وقایع اربعه )والدت، ازدواج، طالق، و فوت( بود. 
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این اداره برای ثبت شناسنامه ها دفاتری را در مرکز و شهرستان ها ایجاد کرد و مقدمات 
سرشماری مملکت را نیز به مرور فراهم کرد )بنی احمد، 2536، ج2، ص351(.

در دو نوبت بر گسترش و تسریع فعالیت های ادارۀ احصائیه و سجل احوال بیشتر 
تأکید شد. بار اول طی سال های 1311 و 1312 بود که دفاتری در نقاط دورافتادۀ کشور 
هم دایر شد و تالش شد تا فعالیت در این نقاط هم تکمیل شود. بار دوم هم طی سال های 
1315 و 1316 بود که طبق تأکیدات رضاشاه، اقداماتی وسیع و فوق العاده در تمام مناطقی 
که مردم شناسنامه نگرفته بودند -به ویژه مکران1 و بلوچستان- آغاز شد و در سال 1317 

خاتمۀ عملیات آمار اعالم شد )حجازی، 1338، ص612(.
نظر به اهمیت تعیین نفوس کشور و مقدم بودن این موضوع بر تهیۀ سایر آمارها، 
در 10خرداد1318، قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بالفاصله 
اولین سرشماری در 1تیرماه1318 در شهر کاشان انجام شد و سی وپنجمین سرشماری 
هم در 3شهریور1320 در شهر شاهرود انجام شد. برنامۀ کار به گونه ای تنظیم شده بود که 
سرشماری عمومی ابتدا در چند شهر، سپس در چند شهرستان و پس از کسب تجارب 
الزم و تهیۀ وسایل کار و تجهیز مأموران، در سراسر کشور انجام شود؛ ولی اشغال ایران در 
جریان جنگ جهانی دوم این کار را ناتمام گذاشت و به تعویق انداخت )حجازی، 1338، 

ص612(.
نکتۀ مهم دربارۀ صدور شناسنامه و اجرای قانون ثبت احوال و آمار این بود که برنامه ها 
و اقدامات دولت در این زمینه تقریباً بدون مانعی جدی در بیشتر نقاط کشور اجرا شد؛ البته 
بلوچستان در این زمینه مستثنا بود. در آغاز صدور شناسنامه، شمار زیادی از مردم این ناحیه 
از گرفتن شناسنامه خودداری کردند و با پناه بردن به مناطق کوهستانی و دور از دسترس 
مخالفت خود را با این کار نشان دادند. دومین دور اجرای قانون سجل احوال با حمایت 
نیروهای ارتش و امنیه انجام شد که سبب مهاجرت های گسترده ای در بلوچستان شد که 
معمرین بلوچ از آن سال ها با عنوان »سال جال وتان2 )جالی وطن(، سال های سجلی« یاد 
می کنند. واکنش مردم بلوچستان در برابر سند هویتی سجل )شناسنامه( مسئله ای ناگشوده 
است که پژوهش حاضر سعی دارد به آن پاسخ دهد. در این نوشتار مهم ترین واکنش ها 
بررسی می شود و ابهامات این واقعه روشن و پیامدهای آن مشخص می شود. در تحقیقات 
میدانی به مناطقی از بلوچستان توجه شده که قانون سجل احوال با جدیت بیشتری در آن ها 

اجرا شده و بیشترین واکنش ها هم ازسوی مردم این مناطق نشان داده شده است.

1. مکـران اصطالحـی اسـت جغرافیایـی و 

فرهنگی کـه در دوره های گوناگون تاریخی 

جنوبـی  و  مرکـزی  بخـش  نامیـدن  بـرای 

بلوچسـتان کاربـرد داشـته و دارد. حـدود 

ایـن ناحیه در منابـع جغرافیایـِی دوره های 

گوناگون، متفاوت ذکر شده اسـت. در دورۀ 

مدنظـر پژوهش حـارض مکران بیشـرت برای 

نامیـدن نواحـی جنوبـی بلوچسـتان بـه کار 

می رفته اسـت. به دنبال تفکر احیاِی اسـامی 

و نام هـای تاریخـی در ایـران، دولـت وقـت 

طـی مصوبـه ای در سـال 1313 اعـالم کـرد: 

»از ایـن تاریـخ مناطـق کرمان، بلوچسـتان، 

]و[ زابل، مکران نامیده می شـوند و اسـامی 

فردفـرد آن نواحـی به حال اولیـۀ خود باقی 

خواهنـد مانـد« )روزنامۀ اطالعات، شـامرۀ 

2438، ص6( باوجـود ایـن مصوبـه، مکـران 

به عنوان اصطالحی اختصاصی برای مناطق 

مرکزی و جنوبی و سـواحل بلوچستان باقی 

ماند.

2. ایـن کلمـه بـه همیـن شـکل در بیـن 

می شـود. تلفـظ  بلوچ هـا 
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2. نگاهی بر چگونگی استقرار قدرت دولت پهلوی در بلوچستان
در دوران قاجار و به ویژه از دورۀ ناصرالدین شاه و درنتیجۀ سیاست های امیرکبیر، بیشتر 
حاکمان محلی بلوچستان اطاعت خود را از دولت مرکزی اعالم می داشتند. پس از گسترش 
قدرت دولت مرکزی در بلوچستان، به مانند دوره های پیش ازآن، ادارۀ این ناحیه به حاکم 

کرمان سپرده شد و کرمان و بلوچستان باهم یک ایالت را تشکیل دادند.
سال های تسلط حاکمان قاجار بر بلوچستان سال هایی سخت برای مردم بلوچستان 
بود و در اثر سختگیری های مالیاتی، شمار زیادی از مردم این ناحیه به خارج از ایران 
مهاجرت کردند )ساالر بهزادی، 1372، ص280( و حاکمان محلی هم دربرابر اقدامات 
دادند  انجام  شورش هایی  مضاعف،  مالیات  گرفتن  برای  مرکزی  حکومت  کارگزاران 

)استادوخ، 1323ق، کارتن 15، پوشۀ 14، ص43(.
با استقرار مشروطیت در ایران و افتتاح مجلس شورای ملی، مردم بلوچستان هم مانند 
سایر مردم ایران امیدوار بودند که ظلم و ستم از آن ها رفع شود تا مشکالت دیرینۀ آن ها 
حل شود؛ بنابراین تلگرافی برای نمایندگان مجلس اول فرستادند و ظلم و ستم فاحش 
واردشده بر خود را متذکر شدند )حبل المتین، شمارۀ 42، 1325ق، ص13(. ولی ایستادگی 
محمدعلی شاه و مخالفت های او با نمایندگان و وقایع بعدی مانع توجه نمایندگان مجلس 

نوپا به بلوچستان شد.
منابعی که به وضعیت بلوچستان در این سال ها اشاره کرده اند، از بروز آشفتگی 
در بلوچستان بعداز فوت مظفرالدین شاه گزارش داده اند. خوانین بلوچستان که از بهبود 
وضعیت منطقۀ خود پس از مشروطه، ناامید شده بودند، از نارضایتی مردم بلوچستان استفاده 
کردند و خودسری را آغاز کردند. ازمیان این خوانین، سردارانی چون َسیَدخان )سعیدخان( 
و بهرام خان در جریان این رقابت ها موفقیت بیشتری به دست آورند و بخش های مرکزی 
بلوچستان را به دو ناحیۀ عمدۀ تحت تسلط خود تقسیم کردند؛ دیگر نواحی به ویژه مناطق 
ساحلی و بخش های شمالی )سرحد( هم در اختیار دیگر سرداران این مناطق بود. ازطرف 
دولت مرکزی نیروهایی از کرمان برای مقابله با حاکمان محلی و اعادۀ قدرت دولت 
مرکزی به بلوچستان اعزام شدند؛ بلوچ ها به فرماندهی بهرام خان آن ها را شکست دادند و 
ازآن پس تسلط دولت مرکزی بر بلوچستان ازبین رفت و این وضعیت تا سال 1307ش 

ادامه یافت )سپاهی، 1385، ص272(.
در دورۀ رضاشاه، بلوچستان آخرین بخش از ایران بود که دولت مرکزی به گسترش 
قدرت خود در آن پرداخت؛ البته دزداب )زاهدان( تنها نقطۀ بلوچستان بود که دولت 
مرکزی قبل از عملیات قشون هم در آن نماینده داشت. قدرت واقعی در دزداب و تا پیش از 
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ظهور رضاخان در دست نیروهای انگلیسی مستقر در ناحیۀ سرحد1 بلوچستان بود.
یک سال پس از کودتای 3 اسفند1299، حاکم دزداب ضمن ارائۀ گزارشی به مرکز 
دربارۀ حضور انگلیسی ها در این شهر، اظهار داشته بود که با پانصد نفر قشون می توان 
دزداب را تحت حاکمیت ایران درآورد. این موضوع به وزارت جنگ منعکس شد و امیِر 
لشکرِ شرق، حسین خزاعی موظف شد تا گزارشی در این زمینه تهیه کند. خزاعی به 
رضاقلی افشار -فرماندهِ تیپ سیستان و قائنات- مأموریت داد تا گزارشی کامل از منطقه 

تهیه کند )فراهانی، 1385، ج2، ص697(.
فرماندهِ تیپ سیستان ضمن ارائۀ گزارشی از وضعیت بلوچستان، اعالم کرد که حاضر 
است درصورت اجابت شرط هایش ناحیۀ سرحد را به »حیطۀ اقتدار دولتی« درآورد و یک 
سال بعد عالوه بر سرحد، »تمامی بلوچستان را به حیطۀ اقتدار دولتی درآورد که در واقع 

یکی از ایاالت ایران شمرده شود« )مپس، سال 1301، پوشۀ 10، صص 22-19(.
رضاخان در سمت وزیر جنگ، در 2اردیبهشت1302، طی دستوری به امیرِ لشکِر 
جنوب تأکید کرده بود: »همۀ نقاطی که تحت نفوذ حکومت مرکزی و قشون نیست، باید 
تحت سلطۀ قشون درآید و اجرای بخش مهمی از این تصمیم برعهدۀ لشکر جنوب است. 
بلوچستان، بختیاری و سواحل خلیج فارس از زمرۀ این مناطق هستند« )مپس، سال 1302، 

پوشۀ 16، ص65(.
در آذرماه این سال دولت مرکزی تصمیم داشت تا با اعزام نیرو از بیرجند )استادوخ، 
1302ش، کارتن 50، پوشۀ 1، ص16( قدرت خود را به بلوچستان گسترش دهد. هم چنین 
قرار شده بود که هشت صد نفر از کرمان، و هزار نفر از بیرجند با ساالرامجد حرکت کنند 
و پس از حرکت آن ها، شوکت الملک حاکم بیرجند نیز به آن سو حرکت کند )استادوخ، 

1302ش، کارتن 50، پوشۀ 1، ص9(.
در این زمان، رضاخان وزیر جنگ، اردوکشی به بلوچستان را در این سال صالح 
ندانست و به شوکت الملک دستور داد که به یکی از نقاط بلوچستان برود و خوانین و 
منتقدین آن جا را احضار کند و با پند و اندرز آن ها را از مخالفت با دولت مرکزی منع 
تیرماه 1303 رضاخان حاکمیت  کند )مپس، 1302ش، پوشۀ 18، صص 39-41(. در 
دوست محمدخان بلوچ -برادرزاده و جانشین بهرام خان- را تأیید کرد )مپس، 1302ش، 

پوشۀ 18، ص49(.
در فاصلۀ سال های 1303 تا 1307ش که عملیات قشون در بلوچستان آغاز شد، 
دوست محمدخان با دولت مرکزی در ارتباط بود و چندبار نیز مالیات تعیین شده را پرداخت 
کرد. ولی دولت مرکزی به این نوع اطاعت راضی نبود و نظامیان که کنترل بخشی های 

1.  ناحیۀ رسحد شامل بخش های شاملی 

زاهدان  شهرستان های  ازجمله  بلوچستان 

عمدتاً  ناحیه ای  رسحد  است.  خاش  و 

کوهستانی است و مراتع آن برای پرورش 

جهت  همین  به  بوده است؛  مناسب  دام 

شکل غالب معیشت در این ناحیه تا پیش از 

شهر  گسرتش  و  زاهدان  شهر  شکل گیری 

خاش، دامداری بوده است. ایالت بزرگ بلوچ 

ریگی،  )شه بخش(،  اسامعیل زهی  ازجمله 

و  گمشادزهی  و  )شه نوازی(  یاراحمدزهی 

چندین طایفۀ دیگر، ساکنان این ناحیه را 

تشکیل می داده اند.
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شمالی بلوچستان را در اختیار داشتند، نمی توانستند چنین وضعی را تحمل کنند؛ بنابراین 
گزارش هایی که ازسوی آنان به مرکز فرستاده می شد، به گونه ای بود که رضاشاه را به اعزام 
نیروهای نظامی و سرکوب دوست محمدخان مصمم ساخت. این عملیات از مهر تا بهمن 
1307 طول کشید و نتیجۀ اصلی آن شکست دوست محمدخان بارک زایی )بارک زهی( و 

سرانجام تسلیم شدن او بود.1

3. آغاز اقدامات نوسازی دولت پهلوی در بلوچستان
اولین اقدام و نشانۀ حضور دائمی دولت در بلوچستان درزمینۀ نوسازی، ساخت جاده 
و تسطیح راه ها بود. این کار در سال 1307ش هم زمان با شروع عملیات قشون ضد 
دوست محمدخان بلوچ آغاز شد. برای استقرار نیروها و تجهیزات لشکر شرق و ایجاد 
پادگان ها الزم بود که اقداماتی درزمینۀ راه سازی در سایر نواحی آغاز شود؛ بنابراین عملیات 
راه چابهار به بمپور و ایرانشهر و خاش و زاهدان آغاز شد )جهانبانی، 1336، ص5(. 
روزنامۀ اطالعات در آن زمان از این برنامه خبر داد )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 538، 

21مرداد1308، ص2(.
پس از سرکوب دوست محمدخان -قدرتمندترین حاکم بلوچ در بخش های مرکزی و 
جنوبی بلوچستان- حدود پنج سال طول کشید تا نیروهای نظامی به تدریج قدرت خود را 
در بیشتر مناطق بلوچستان گسترش دادند. پس از مطیع کردن همۀ خوانین بلوچ انتظار این 
بود که ادارۀ بلوچستان هم مانند سایر نواحی به غیرنظامیان سپرده شود؛ ولی این مسئله تا 

پایان دورۀ رضاشاه محقق نشد.
اولین برنامۀ وسیع دولت در بلوچستان صدور شناسنامه بود. پس از اجرای برنامۀ 
سجل احوال در بیشتر مناطق کشور، در سال 1311ش رضاشاه بر اجرای این قانون در 
نقاطی از ایران تأکید کرد که هنوز این قانون در آن ها اجرا نشده بود )حجازی، 1338، 
ص612(. اجرای قانون سجل احوال در این ناحیه، از چند جهت برای دولت اهمیت 
داشت: بلوچستان تنها بخش ایران بود که اطالعات کمتری از تعداد ساکنان آن وجود 
داشت و در طی سال های حکومت قاجارها، شمار زیادی از ساکنان آن به خارج از ایران 
مهاجرت کرده بودند. عالوه براین دراثر نفوذی که انگلیسی ها در بخش هایی از بلوچستان 
داشتند، برخی از مردم بلوچستان گذرنامۀ انگلیسی داشتند. در روزنامۀ حبل المتین گزارشی 
جالب در این زمینه آمده است. در بخشی ازاین گزارش چنین آمده است: »حقیر در زمستان 
عازم کراچی بودم. چون به چابهار رسیدم، بسیاری از بلوچ ها که در موقع زمستان ازبرای 
عمله گی به کراچی مهاجرت می کنند که تقریباً زیاده از سیصد نفر مرد و زن می شدند، 

1. رشح عملیات رسکوب دوست محمدخان 

در  بلوچستان  عمدۀ  حاکم  بارک زهی، 

قشون  »عملیات  کتاب  در  سال ها،  این 

امان الله  رستیپ  نوشتۀ  بلوچستان«  در 
آمده است؛  رشق  لشکر  فرماندِه  جهانبانی 

جهانبانی فرماندهی این عملیات را برعهده 

داشته است. اطالعاتی که جهانبانی در این 

مختلف  جهات  از  کرده است  ارائه  کتاب 

ارزشمند است. مقدمه ای بر تاریخ بلوچستان، 

بلوچ و همکاری  دربارۀ طوایف  اطالعاتی 

آن ها با نیروهای دولتی در اجرای عملیات در 

سال 1307 و رشح نقشه و طرح و توضیح 

این کتاب را  نتایج آن، مطالب  عملیات و 

تشکیل می دهد.
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باوجوداینکه اظهار می داشتند کشتی ازبرای سواری نبود َوااِّل زیاده از دو هزار کس معطل 
جهاز هستند، سوار شدند. هیچ یک تذکرۀ ایران نداشتند؛ تماماً مثل بقیۀ رعایای هند که به 
خارجه می روند، تذکرۀ انگلیسی گرفته بودند و خود این مطلب داللت بر مالکیت دیگران 

می کند« )حبل المتین، سال 32، شمارۀ 7، جمعه 13ذی القعدۀ1343/ 5ژوئن1925(.
قانون سجل احوال در دورۀ رضاشاه به تدریج در چند مرحله در سراسر ایران اجرا 

شد. بیشترین مخالفت با اجرای این قانون را مردم بلوچستان نشان دادند.
در این نوشته کوشش شده است که به این پرسش ها پاسخ داده شود:

1. قانون سجل احوال چگونه در بلوچستان اجرا شد؟
2. مهم ترین موانع اجرای این قانون در بلوچستان چه بود؟

3. مقاومت دربرابر اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان، چه پیامدهایی را به همراه 
داشت؟

صدور شناسنامه برای مردم بلوچستان این پیام را می توانست برای مردم این ناحیه 
داشته باشد که دیگر شکل روابط مردم با خوانین تغییر کرده است و مردم در حمایت 
دولت مرکزی قرار می گیرند و نحوۀ حضور این دولت جدید، با دولت های قبلی متفاوت 
خواهد بود. در چنین وضعیتی دولت جدیدی که روی کار آمده بود، برپایۀ مقتضیات 
قدرت و به عنوان گفتار مدرن درصدد ساختن هویت جدید ایرانی بود )اکبری، 1384، 
ص296(. بنابراین مشخص بود که شناسنامه به عنوان یکی از برنامه های مهم دولت نقشی 
مهم می تواند داشته باشد؛ درنتیجه صدور آن در بلوچستان بالفاصله پس از استقرار نخستین 

پایه های قدرت آغاز شد.

4. مرحلۀ اول صدور شناسنامه در بلوچستان و واکنش مردم
براساس مراجعۀ نگارنده به بایگانی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، نخستین 
شناسنامه در این استان، در 11اسفندماه1307 در زابل )سیستان( برای ولی اهلل رئوفی، متولد 
بیرجند ناظم مدرسۀ پهلوی این شهر صادر شده است. اولین شناسنامه در حوزۀ بلوچستان 
و در شهر دزداب را هم، محمد یوسفی متولد شیروان که در این شهر به آشپزی اشتغال 
داشته، در 15تیرماه1308 دریافت داشته است. بررسی سایر شناسنامه های صادرشده در 
دزداب هم نشان می دهد که غیربومیان و مهاجران سایر مناطق ایران به دزداب اولین 
گزارش  بلوچستان،  و  سیستان  ثبت احوال  )اداره کل  بوده اند  شناسنامه  دریافت کنندگان 
داخلی(. در چابهار -جنوبی ترین نقطۀ بلوچستان- هم اولین شناسنامه در 6خرداد1310 

به نام عیسی بلیدهی صادر شده که شغلش منشی بوده است.
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البته ذکر این نکته ضروری است که در آن سال ها بیشتر ساکنان دزداب مهاجران 
سایر نقاط ایران و تاجران هندوستانی و به ویژه سیک ها بوده اند. مردم بومی که در اطراف 
دزداب زندگی می کردند، تجربۀ تعامل با نیروهای دولتی را از سال 1301ش به دست 
آوردند؛ هم چنین شماری از افراد طوایف مختلف ناحیۀ سرحدی هم از سال 1302ش 
به عنوان نیروی امنیه به استخدام درآمدند و تا حدود زیادی نگرانی و ترسشان از برنامه های 

دولتی کاسته شد.
صدور شناسنامه در بلوچستان به عنوان برنامه ای عمومی از سال 1312ش آغاز شد. 
در این سال شورای عالی آمار و ثبت احوال از ترکیب نمایندگان وزارت خانه ها و ادارات 
مستقل دولتی در تهران تشکیل شد و این اداره بر فعالیت های خود افزود )بنی احمد، 
2536، ص351(؛ درنتیجه فعالیت های ادارات سجل احوال در بلوچستان هم به صورت 

جدی آغاز شد.
براساس مراجعات نگارنده به بایگانی ادارات ثبت احوال ایرانشهر )ادارۀ ثبت احوال 
ایرانشهر، دی ماه 95، گزارش داخلی و مراجعۀ نگارنده به بایگانی ثبت احوال( و سراوان 
و اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان و تحقیقات میدانی و بررسی شناسنامه های 
صادرشده در آن دوره مشخص شد که نخستین شناسنامه ها در شهرها و مناطقی صادر 
شده است که نیروها و نهادهای دولتی پس از عملیات قشون در سال 1307ش در آن مستقر 
بوده اند. خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار که از مراکز نسبتاً بزرگ جمعیتی بلوچستان 

به حساب می آمدند، تقریباً به صورت هم زمان شاهد اجرای برنامۀ سجل احوال بودند.
آغاز فعالیت های مأموران برای صدور شناسنامه، موجب نگرانی عمومی مردم این 
مناطق شد؛ هم چنین انتشار خبر این اقدام در سایر نواحی بلوچستان هم که هنوز این 
برنامه در آن ها آغاز نشده بود، موجب وحشت و نگرانی مردم آن مناطق شد. گفت وگوها 
و مصاحبه های متعدد نگارنده با معمرین، مؤید این نکته است که از همان ابتدای صدور 
شناسنامه، شمار زیادی از مردم امتناع خود را از این اقدام به شیوه های مختلف نشان دادند.
مهم ترین واکنش مردم در ابتدا خودداری از گرفتن شناسنامه بود. با شروع به کار 
مأموران دولتی برای صدور شناسنامه، کسانی که آگاهی بیشتری داشتند و از همان ابتدای 
ورود نیروهای دولتی به بلوچستان، به دالیلی مختلف به آن ها پیوسته بودند، در گرفتن 
سجل پیش قدم شدند )ساکما، سند شمارۀ 230009104،0021(. روحانیان و مالیان که 
عموماً باسوادهای جامعۀ بلوچستان را تشکیل می دادند، برخی از خوانین که عمدتاً از 
مخالفان دوست محمدخان بارک زهی بودند و در سرکوب او با نیروهای دولتی همکاری 
کرده بودند و برخی از مالکان ازجمله گروه هایی بودند که حاضر شدند شناسنامه بگیرند؛ 
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ولی بیشتر مردم به مخالفت با این برنامه پرداختند. مهم ترین روش امتناع از این برنامه، 
ترک خانه و سکونتگاه و پناه بردن به کوه ها و مناطق دورازدسترس نیروهای دولتی بود.

از اجرای مرحلۀ اول سجل احوال در بلوچستان )1312-1313ش( چندان استقبالی 
نشد. بیشترین شناسنامه های صادرشده در این مرحله به سراوان و توابع آن مربوط بود 

)براساس مراجعۀ نگارنده به ادارۀ ثبت احوال سراوان(.
علل استقبال مردم سراوان را در عوامل زیر می توان جست وجو کرد:

1. سراوان منطقه ای بود که در جریان عملیات قشون در سال 1307 ش، بیشترین 
درگیری ها را داشت و پایگاه اولیه و سنتی خاندان حکومتگر بارک زهی بود. دشمنان 
سرسخت و رقبای محلی دوست محمدخان در این ناحیه در جریان عملیات قشون با 
نیروهای دولتی همکاری نزدیکی داشته بودند و احکامی از فرماندهان نظامی مستقر در 
سراوان دریافت کرده بودند )ساکما، سند شمارۀ 230009104،21(؛ درنتیجه نوعی ارتباط 
نسبتاً نزدیک بین نیروهای دولتی و بخشی از مردم این ناحیه به وجود آمده بود که به پیشبرد 

و موفقیت برنامه های دولتی در این ناحیه کمک می کرد.
2. برخالف دیگر نقاط بلوچستان که نظامیان پس از استقرار در آن ها ظلم و ستم بر 
ساکنان شان را شروع می کردند، خوانین محلی سراوان به علت همکاری با نیروهای دولتی 
بخشی از قدرت خود را حفظ کرده بودند؛ درنتیجه می توانستند مانعی دربرابر زیاده خواهی 
نظامیان باشند. درنتیجه نوعی رابطۀ متعادل بین مردم و نیروهای دولتی به وجود آمده بود 

که تاحدودی در کاهش بدبینی مردم به نیروهای دولتی مؤثر بود.
3. تعداد افراد باسواد )خانواده های با پیشینۀ روحانی گری و مالیی( در سراوان بیشتر 
از سایر نواحی بلوچستان بود و شمار زیادی از افرادی پیش قدم در گرفتن شناسنامه این 

گروه بودند )ساکما، سند 230009104،21(.
4. سراوان ناحیه ای بود که جمعیت ساکن آن بیشتر از کوچ نشینان بود و این ویژگی 
زمینه ای مناسب برای اجرای برنامۀ سجل احوال بود )جهانبانی، 1336، صص 53 و 54(.

5. اقدامات فرماندهان نظامی ازجمله سرتیپ جهانبانی و سرهنگ محمدخان نخجوان 
در جلب قلوب بخشی از مردم و ایجاد رابطۀ مطلوب بین آن ها با نیروهای دولتی مؤثر بود؛ 
البته ذکر این نکته هم الزم است که برخی از نظامیان ازجمله سرتیپ البرز با مردم شدت 

عمل به خرج می دادند که در رویگردانی مردم از نیروهای دولتی اثرگذار بود.
6. نقش برخی از خوانین بلوچ در تبیین قدرت دولت مدرن و تفاوت های آن با 
دولت های گذشته. شماری از خوانین همسو با کارگزاران و مأموران دولتی، سعی کردند 
تا با اطمینان دادن به مردمی که از گرفتن شناسنامه خودداری می کردند، مانع از مهاجرت 
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و ترک دیار آن ها شوند )الهیاری، مصاحبه: 1388/1/4؛ محمودی، مصاحبه: 1396/4/29(.
بیشترین تعداد شناسنامه در سال اول و دوم اجرای این قانون در بلوچستان، در 
سراوان صادر شد و در ناحیۀ ایران شهر و بمپور تا پایان سال 1312 فقط 12 فقره شناسنامه 
صادر شد )ثبت احوال ایرانشهر، بایگانی(؛ درحالی که برنامۀ سجل احوال در ایرانشهر از 

29آذر1312 و در سراوان از 1اسفند1312 شروع شده بود.

5. مرحلۀ دوم صدور شناسنامه در بلوچستان
صدور شناسنامه در بلوچستان در اولین مرحله )1312 و 1313ش( اجباری نبود؛ درنتیجه 
واکنش ها دربرابر آن چندان شدید نبود. در این مرحله افراد حاضر به گرفتن شناسنامه 
خواص و عمدتاً ساکنان شهرها و روستاهایی بودند که نهادهای دولتی در آن ها مستقر 
شده بودند و ساکنان آن ها تجربۀ پنج سالۀ تعامل با نیروهای دولتی را داشتند؛ در سایر نقاط 

این ناحیه عموم مردم از پذیرش شناسنامه سر باز می زدند.
گزارش های ارسالی نظامیان از بلوچستان به تهران موجب شد که رضاشاه دستور 
»اقدامات شدید و فوق العاده در کلیۀ مناطق مخصوصاً مکران و بلوچستان« را صادر کند 
)حجازی 1338، ص612(. درنتیجه بلوچستان آخرین نقطه از ایران بود که مرحلۀ دوم 
برنامۀ سجل احوال به صورت جدی و با تأکیدات خاص رضاشاه و نظارت او از سال 

1315ش در آن شروع شد.
مرحلۀ اول صدور شناسنامه اختیاری بود و فقط در نقاط شهری بلوچستان انجام 
شده بود؛ ولی بیشتر جمعیت بلوچستان در دورۀ موردمطالعه در آبادی های کوچک و یا 
به صورت عشایری زندگی می کردند که پای مأموران سجل احوال در مرحلۀ اول به آن 

مناطق نرسیده بود.
با شروع اجرای مرحلۀ دوم، موفقیت در انجام و خاتمۀ کار در هر منطقه، ازنظر 
موقعیت و طرز فکر اهالی تفاوت داشت و به آسانی انجام نمی شد و مأموران ثبت احوال 
با اشکاالت گوناگون مواجه می شدند و حتی به عده ای از بهترین و ورزیده ترین مأموران 
اعزامی به بلوچستان هم در پاره ای موارد حمله شد و یا دچار نقص عضو شدند )حجازی، 

1338، ص612(.
تأکیدات رضاشاه و نظارت او بر این مرحله از اجرای قانون سجل احوال موجب 
شد که مأموران برای پیشبرد کار از همۀ امکانات و زمینه ها استفاده کنند. بهره گیری از نفوذ 

خوانین، سرداران، زمین داران، کدخدایان و روحانیان ازجملۀ این اقدامات بود.
واکنش مردم در این مرحله به دلیل اجباری بودن برنامه شدیدتر بود؛ خودداری از 
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گرفتن شناسنامه، ترک محل سکونت و پناه گرفتن در مناطق کوهستانی ازجمله واکنش های 
معمول بود. سخت ترین و گسترده ترین مخالفت ها در این مرحله، مهاجرت شمار زیادی از 
مردم بلوچستان به خارج از ایران به ویژه به هندوستان، عمان و زنگبار در آفریقا بود )کمام، 

سند شمارۀ 1000115588 و سند شمارۀ 6444562035(.
باوجود مهاجرت مردم بلوچستان به خارج از ایران، مأموران سجل احوال در بیشتر 
مناطق به کار خود ادامه می دادند؛ ولی درعین حال همچنان مناطقی هم وجود داشت که 
پای مأموران به آن ها باز نشد. با شروع به کار مأموران مشکالتی برای آن ها ایجاد شد. 
در گزارشی که ازسوی مسئول دفتر پست مستقر در بخشان سراوان در اول دی ماه 1315 
ارسال شده است، از حمله به مأموران ادارۀ احصائیه و سجل احوال و ازبین بردن اوراق 

و دفاتر و اسباب و وسایل آن ها، خبر داده شده است )مراسان، سند شمارۀ 00339101(.
مأموران که یکی از وظایف شان آگاه کردن مردم به مزایای استفاده از شناسنامه و 
تشویق آن ها به گرفتن شناسنامه بود )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 538، صص 1 و 2(، تمام 
تالش خود را برای اجرای این برنامه زیرنظر رضاشاه به کار گرفته بودند. در گزارش 
بازرسی آمار و ثبت احوال بخش بلوچستان در تاریخ 21دی ماه1315 و به شمارۀ 2539 
آمده است که نامه ای را که ازسوی فرماندهِ هنگ 18 مکران به همراه داشته به کدخدای 
اسپکه تحویل داده است تا در این زمینه با مأموران ثبت احوال مشارکت کند. در ادامۀ این 
گزارش آمده است: »او را جهت اخذ شناسنامه هدایت کردم. جواباً اظهار داشتند: اگر من 
بگیرم موردمالمت سرداران خواهم شد تا سرداران نگیرند ما هم شناسنامه نخواهیم گرفت. 
هرقدر او را نصیحت کردم و هرقدر فواید و محسنات شناسنامه را شرح دادم مفید واقع 

نشد« )مراسان، سند شمارۀ 00339102(.
در ادامۀ این گزارش آمده است، چون کدخدای این ناحیه از همکاری خودداری 
کرده است، بازرس طی نامه هایی به سرداران ناحیۀ الشار از آن ها دعوت می کند که برای 
شرکت در جلسه ای دربارۀ این موضوع حاضر شوند تا »به هدایت و راهنمایی آن ها الشار 
و چانف و سورمیچ آمار شوند«؛ ولی هیچ یک از این سرداران حاضر نمی شوند در چنین 

جلسه ای شرکت کنند )مراسان، سند شمارۀ 00339102(.
پس از حضورنیافتن سرداران ناحیه برای شرکت در جلسه، مأمور بازرسی ثبت احوال 
برای مالقات با میرهوتی سردارِ الشار به این ناحیه می رود. در این زمان شمار زیادی از 
بزرگان و ریش سفیدان مخالف با برنامۀ ثبت احوال نزد میرهوتی رفته بودند. میرهوتی در 
پاسخ به تقاضای بازرس ثبت احوال می گوید: »اگر من سجل بگیرم تمام بلوچستان با من 
دشمن می شوند و تا ابدالدهر مرا لعنت می کنند؛ هر وقت بلوچستان را آمار کردید، ما هم 

 عبدالودود سپاهی 
محمد حسن رازنهان



105
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

اطاعت می کنیم« )مراسان، سند شمارۀ 00339103(.
سرانجام بعداز مذاکراتی میرهوتی حاضر می شود شناسنامه بگیرد و برای شروع به 
کار، سه نفر از افراد محلی را دربرابر دریافت حقوق به مأموران سجل و آمار معرفی می کند: 
افراد محلی که حاضر می شوند همکاری کنند، یادآور می شوند که اگر به اهالی سختگیری 
کنید، ممکن است فرار کنند و به خارجه بروند و سه سال مهلت می خواهند. ولی مأمور 
آمار می گوید که سه سال زیاد است و آن ها در پاسخ اعالم می دارند که این کار ازدست ما 
برنمی آید. سرانجام بازرس آمار پیشنهاد می کند که »با استخدام امنیه های محلی کار را پیش 

ببریم و منتظر صدور امر مقتضی هستم« )مراسان، سند شمارۀ 00339103(.
با پیچیده شدن مسئلۀ آمار و سجل در بلوچستان، محمود جم، نخست وزیر وقت طی 
نامه ای به دفتر مخصوص شاهنشاهی می نویسد که برای پیشبرد برنامه »به ستاد ارتش و 
اداره کل آمار و به حکومت مکران در اجرای اوامر مبارک دستور داده شد« )مراسان، سند 

شمارۀ 00339108(.
سرتیپ تاج بخش فرماندهِ تیپ مکران1 در پاسخ به دستور رئیس الوزرا نوشته است که 
در نقاطی که برنامۀ سجل احوال شروع شده است باید ادامه داشته باشد و به برخی از نقاط 
ازجمله بمپور و توابع آن مأمور اعزام می شود و شروع برنامه در مناطقی ازجمله چابهار 

و توابع آن تا سفر تاج بخش به چابهار موقوف باشد )مراسان، سند شمارۀ 00339109(.
احوال، نخست وزیر وقت طی درخواستی  برنامۀ سجل  دربرابر  مردم  مقاومت  با 
َگه  الشار،  قصرقند،  سرباز،  نواحی  در  که  نوشته است  شاهنشاهی  مخصوص  دفتر  به 
]نیک شهر[، فنوج، دشت یاری و سایر نواحی بلوچستان »که اهالی از اخذ ورقه فراری]اند[ 
و انواع مشکالت را برای مأمورین ]آمار[ فراهم می نمایند، درصورتی که ارادۀ ملوکانه اقتضا 
فرمایند، مأمورین این قسمت هم احضار ]شوند[، پس ازآنکه زمینۀ بهتری فراهم شد، بعداً 

اقدام شود« )مراسان، سند شمارۀ 00339105(.
نظر رضاشاه دربارۀ فعالیت های مأموران آمار و سجل احوال در بلوچستان محرمانه 
به رئیس الوزرا اعالم می شود: »نامۀ شمارۀ 12696 متضمن رونویس گزارش مأمورین 
آمار مکران به عرض پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی رسید. حسب المقرر ابالغ 
می شود در نقاطی که ازطرف ادارۀ آمار شروع به اقدامات شده و مأمورین به آن نقاط 
اعزام داشته اند، تعطیل و موقوف کردن اقداماْت مناسب و مقتضی نیست و سو]ء[ اثر 
خواهد نمود. در هرجا هنوز شروع نکرده و اقدام ننموده اند، به طوری که سابقاً امر مبارک 
صادر شده، فعاًل به تعویق بیندازند. ولی در جاهایی که شروع شده، ترک عملیات برخالف 
مصلحت است؛ بنابراین اگر در سرباز، قصرقند و نقاط دیگری ]که[ در نامه اسم برده 

1.  بلوچستان تنها بخش ایران بود که تا پایان 

دورۀ پهلوی اول ادارۀ آن مستقیاًم برعهدۀ 

نظامیان بود و فرمانداری های آن فرمانداری 

نظامی بود.
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شده شروع کرده اند، دیگر موقوف نباید کرد و باید دستور داده شود هرطور مقتضی است 
عملیات را ادامه بدهند و چون در گزارش مأمور آمار مکران بیشتر از مشکالت توسط 
بلوچ ها فراهم می شود و شکایت نموده اند، در این قسمت ها ممکن است به ارتش محل 
مراجعه و رفع اشکاالت را بخواهند؛ البته ازطرف ارتش هم تسهیالت برای پیشرفت کار 

خواهد شد. رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی« )مراسان، سند 00339104(.
پس از صدور دستور رضاشاه بر متوقف نکردن اجرای برنامۀ آمار و سجل احوال در 
مناطقی از بلوچستان که این برنامه در آن ها آغاز شده بود، مأموران ادارۀ آمار با حمایت 
نیروهای نظامی ازجمله ارتش و نیروهای امنیه که ازمیان افراد بومی استخدام شده بودند، 
به فعالیت های خود ادامه دادند؛ در مقابل مردمی که از اجرای برنامه های دولتی و به ویژه 
سجل احوال بیمناک بودند، به طور گسترده ای به خارج از ایران مهاجرت کردند )رئیسی، 
مصاحبه: 1395/12/21( و این سال ها که به »سال های سجلی« مشهور است، نزد گذشتگان 

و معمرین بلوچ یادآور مهاجرت های وسیع مردم بلوچستان به خارج از ایران است.
پیشرفت برنامۀ سجل احوال به واکنش مردم نواحی مختلف بلوچستان بستگی داشت. 
در مناطقی که پس از گذشت 7 سال از استقرار نیروهای دولتی، رابطۀ خوبی بین دولت و 
بزرگان و خوانین منطقه به وجود آمده بود، این برنامه درحال گسترش بود. پیش قدم شدن 
سرداران و کدخدایان منطقه در گرفتن شناسنامه نقشی مهم در موفقیت این برنامه داشت؛ 
چون این متنفذین محلی ضمن تشویق سایر مردم به گرفتن شناسنامه، افرادی را هم از 
معتمدین محلی با مأموران ادارۀ آمار و سجل احوال همراه می کردند )زند مقدم، 1393، 

ج6، ص138( که بیش از هر روشی در موفقیت این برنامه تأثیر داشت.
در برخی از مناطق که رابطۀ نیروهای دولتی با منتقدان و خوانین محلی به کدورت 
انجامیده بود )مالکی زابلی، 1387، ص52(، تداوم برنامه با مشکالتی مواجه شد. برای 
نمونه حاکم ناحیۀ ِسب و سوران ابتدا از پیش قدمان همراهی با نیروهای دولتی در جریان 
ایران و مهاجرت  با بخشدار سراوان و ترک  عملیات قشون بود؛ ولی پس از اختالف 
به ناحیۀ پنج گور در بلوچستان انگلیس ]پاکستان[ تغییر رویه داد و به منازل برخی از 
ساکنان ناحیۀ قبلی تحت ادارۀ خود حمله کرد )سپاهی، مصاحبه: 1395/10/6(؛ هم چنین 
به مأموران ادارۀ آمار هم حمله کردند و دفاتر و وسایل آن ها را ازبین بردند )مراسان، 
سند شمارۀ 00339101(. عالوه براین عشایر منطقه را هم به انجام اقداماتی علیه مأموران 
سجل احوال تحریک کردند )ایران دوست، مصاحبه: 1395/12/20(. این اقدامات در حالی 
انجام می شد که ناحیۀ سب و سوران از اولین مناطق بلوچستان بود که برنامۀ سجل 
احوال در آن شروع شده بود )صالحی، مصاحبه: 1396/4/18(. ولی جالب است بدانیم 
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که باوجود کارشکنی های انجام شده، به دلیل حمایت بخشدار منطقه از مردم دربرابر ظلم و 
ستم خوانین محلی )مالکی زابلی، 1387، ص52( استقبال از برنامۀ سجل احوال در سب 

و سوران ادامه یافت.
در چابهار به دلیل اختالف نیروهای دولتی با سه نفر از بزرگان منطقه و تحت فشار 
قراردادن این سه تن -که از رهبران و منتقدان منطقه به حساب می آمدند- نه تنها برنامۀ 
سجل احوال پیشرفتی نداشت، بلکه شمار زیادی از مردم این ناحیه به همراه دو تن از 
رهبران محلی به ناحیه ای در هندوستان )پاکستان کنونی( مهاجرت کردند و پس ازآن دو 
برادر به نام های جمعه و سید، مأموران ثبت احوال را تعقیب می کردند و وسایل و دفاتر 

آن ها را می سوزاندند )رئیسی، مصاحبه: 1395/12/21(.
و  بلوچستان  در  احوال  برنامۀ سجل  اجرای  بر  اکید رضاشاه  باوجود دستورهای 
تالش های مأموران دولتی برای شناسنامه دارکردن مردم بلوچستان، شمار زیادی از مردم 
این منطقه از گرفتن شناسنامه خودداری کردند )کمام، اسناد شمارۀ 1000115588 و 

.)6444562038
رضاشاه  اکید  دستورات  اجرای  در  احوال  سجل  مأموران  تالش های  و  اقدامات 
برای ادامه این برنامه، موجب گسترش نگرانی و وحشت بیشتر بین مردم مناطق مختلف 
بلوچستان شد. ناتوانی مردم منطقه در تمایز بین دولت جدید با قاجارها )برقعی، 2536، 
ص256( بر نگرانی ها می افزود. مردم در این زمان، با اطالع از ورود مأموران سجل احوال، 
روستاها را تخلیه می کردند و به نواحی کوهستانی پناه می بردند؛ به گونه ای که مأموران 
به هرجا وارد می شدند، با مناطق خالی از سکنه مواجه می شدند )رضائیان، مصاحبه: 

.)1395/12/20
در ایرندگان از مناطق تابعۀ خاش، شمار زیادی از مردم به طرف ناحیۀ سرباز حرکت 
کردند تا به خیاِل خود ازدست »مأموران سجلی« در امان بمانند؛ ولی بعداز دریافت اطمینان 

ازسوی مأموران دولتی به محل خود بازگشتند )روحی زهی، مصاحبه: 1395/12/21(.
با تداوم فعالیت های مأموران سجل احوال که با پشتیبانی و همراهی نیروهای نظامی 
همراه بود، مردم برخی از مناطق ازجمله کنارک و چابهار، سراوان، سب و سوران و 
مه گاس )مهرستان( به شکل گسترده به بلوچستان هندوستان )تحت الحمایۀ انگلستان( 
مهاجرت کردند؛ به نحوی که در شهرهای آن سرزمین، محله هایی به نام مهاجران شهرهای 
مختلف بلوچستاِن ایران به وجود آمد )بازدار، مصاحبه: 1395/12/21؛ بزرگ زاده، مصاحبه: 

.)1395/12/29
نقاط  پناهگاه های طبیعی،  بلوچستان، وجود  ناشناختۀ  در چنین اوضاعی طبیعت 
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صعب العبور و مهم تر از آن نبود راه های مناسب، زمینه های مناسبی بود برای کسانی که به 
گرفتن شناسنامه حاضر نبودند. استدالل برخی از این افراد این بود که »دولت ما را ثبت 
می کند و اختیار ازدست ما می رود« و براساس این نوع نگاه و درک از مفهوم دولت بود 
که در بلوچستان به کسانی که به استخدام نهادهای دولتی درآمده بودند، اصطالح »نوکر 
دولت« اطالق می شد که امروزه در میان معمرین بلوچ کاربرد دارد )محمودی، مصاحبه: 

.)1396/4/29
برنامه های  از سیاست ها و  نگرانی مردم  بلوچستان،  بدگمانی مردم  از دیگر علل 
نوسازی رضاشاه بود. اخبار تحوالت سایر مناطق ایران به بلوچستان هم می رسید و مقاالت 
و نوشته هایی که دربارۀ آزادی زنان و یا نظام اجباری )سربازگیری( در روزنامه و مجالت 
آن دوره چاپ می شد، در بلوچستان هم منعکس می شد. مردم در چنین وضعیتی تمام 
جنبه های زندگی خود را درمعرض خطر دگرگونی احساس می کردند )حسین بُر، مصاحبه: 
1396/4/29( و مخالفان این برنامه ها، با بزرگ و خطرناک جلوه دادن این اقدامات، بر 
وحشت مردم می افزودند؛ به گونه ای که برخی تصور می کردند که دولت قصد دارد نظام 

سربازگیری را در میان دختران نیز اجرا کند )زند مقدم، 1388، ج5، ص190(.
یکی از کارگزاران که در سال 1330ش برای انجام مأموریتی وارد بلوچستان شده 
بود، نوشته است: به مناطقی رسیدیم که »در آنجا به ما گفتند که تابه حال شما اولین مأموران 
دولتی هستید که پایتان این جا می رسد و می گفتند حتی امنیه هم به این جا نیامده« )ملک، 
1357، ص259(. گزارش های دیگری مربوط به سال 1350ش نیز این موضوع را تأیید 
کرده است که در برخی از نقاط بلوچستان بیشتر مردم شناسنامه نداشته اند )برقعی، 1354، 
صص 112 و 144(. افراد دیگری هم که در سال های آخر پادشاهی پهلوی دوم و در 
سال های اول پس از انقالب اسالمی در بلوچستان مأموریت هایی داشته اند در نوشته های 
خود از مأموریت ها و سفرهای رسمی و اداری خود، از بی شناسنامه بودن بخش زیادی از 
مردم بلوچستان گزارش داده اند؛ درحالی که سال ها از اجرای این قانون در دورۀ پهلوی اول 
و استقرار ادارات ثبت احوال در دورۀ پهلوی دوم و استقرار نظام جدید، گذشته بوده است 

)غراب، 1364، ص135(.
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6. نتیجه
اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان بیش از سایر نواحی ایران با مخالفت های جدی 
ساکنان همراه شد. این برنامه را می توان فراگیرترین پروژۀ نوسازی دولت پهلوی اول در 
بلوچستان دانست؛ چراکه دیگر برنامه های دولت پهلوی باتوجه به اوضاع جغرافیایی و 
وضعیت اجتماعی این ناحیه به صورت فراگیر و کامل اجرا نشدند. برنامۀ سجل احوال در 
بلوچستان در دو مرحله اجرا شد که مرحلۀ اول آن اجباری نبود. مرحلۀ دوم این برنامه 
که با پشتیبانی نیروهای ارتش و امنیه همراه بود به صورت اجباری آغاز شد. در این مرحله 
بیشتر مردم بلوچستان از گرفتن شناسنامه خودداری کردند و شمار زیادی از آن ها به 
هندوستان، زنگبار و عمان مهاجرت کردند و بخشی از مردم هم به مناطق کوهستانی و 
صعب العبور متواری شدند. نتیجۀ این واکنش ها این بود که بخش زیادی از مردم بلوچستان 
بدون شناسنامه ماندند و این وضعیت در دورۀ پهلوی دوم و حتی در دورۀ کنونی هم تداوم 
پیدا کرد. البته کم کم شمار زیادی از این افراد با پی بردن به اهمیت شناسنامه، از راه های 
قانونی به اخذ شناسنامه اقدام کرده اند و تعدادی نیز همچنان به دلیل خألهای قانونی، از 

داشتن شناسنامه محروم اند.
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پیـوسـت ها

   

تصویر  1

دستور رضاشاه به نخست وزیر در 
تعیین وضعیت برنامۀ سجل احوال 
در بلوچستان، مراسان، 00339104
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تصویر  2

منونه ای از نخستین شناسنامه های صادرشده در 
بلوچستان، این شناسنامه در اختیار آقای عثامن 

صالحی است.
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تصویر  3
نامـۀ سیــد قادربخــش حسینی 
بــه  ســــراوان  شـــرع  قاضــی 
محمدرضاشاه و برشمردن خدمات 
خود در دورۀ رضاشاه در پیشربد 
برنامه های دولت در منطقه، کامم، 
00003-11202-23
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تصویر  4
نخستیــــن  از  منـــونه هـــایی 
شناسنامه هـــای صادرشـــده در 
بلوچستان که متعلق به خانوادۀ 
صالحـــی و در اختیار آقای عثامن 
صالحـــی در شهرستـــان سب و 

است. سوران 
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تصویر  5

صادرشده  شناسنامۀ  اولین  سند 
در رساوان به نام آقای لشکرخان 
)ادارۀ   .1312 سال  در  خدابنده 
همکاری  با  رساوان  ثبت احوال 
آقای جالل هاشم زهی رئیس ادارۀ 
رساوان(. ثبت احوال 
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تصویر  6
سنــد شناسنــامۀ دکتـــر غالم رضا 
رحامنــی اولین پزشک بلوچ ایرانی 

)ادارۀ ثبت احوال رساوان(.
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تصویر  7
عبــدالحق  شناسنامـــۀ  سنـــد 
درازهـــی از شاعران رساوان )ادارۀ 
رساوان(. ثبت احـــوال 
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Abstract:

Purpose: This study addresses the problem of using synthetic adhesives for paper resto-
ration.  It suggests the use of traditional adhesives instead. The paper discusses the wide 
range of the use of serish )eremurus paste( in Iran, including for applying on paper. The 
study provides methods to increase the viscosity and viscidity of serish. 
method and Research design: Tradional methods of extraction include enzyme stabili-
zation, and polysaccharide extraction were applied separately as well as simultaneously 
on fresh serish roots and serish powder. Then the quality of produced samples was 
examined. Boiling 70% Ethanol was applied to stabilized enzyme and sticky polysac-
charides were extracted using 96% Ethanol. Extracted polysaccharides were dried using 
freeze drying method. Then, 2% solutions of these adhesives were prepared. The vis-
cometry, UV-Vis spectroscopy and pH metery were examined on the produced adhe-
sives several times and  was compared to the traditional serish paste.
Findings and Conclusion:  Stabilizing methods were effective as the viscosity and vis-
cidity of the extracted adhesives increased. However, the extraction process using just 
Ethanol was not effective enough. Extracting polysaccharides after stabilizing enzymes 
led to the best result, as not only the viscidity and viscosity tured to be at the highest 
level, but the pH and brightness of adhesive increased.

Keywords: 
Paper restoration; Adhesive; Eremurus; viscosity and viscidity improvement; Polysac-
charide; Enzyme stabilization; Ethanol extraction.
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بهینه سازی ِگران َروی )قوام، چسبناکی( چسب گیاهی 
رسیش برای استفاده در مرمت کاغذ1
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هدف: زیان های استفاده از چسب های سنتزی در مرمت کاغذ و لزوم احیاء چسب های سنتی  تشریح، 

و پیشینۀ استفاده از  سریش در صنایع دستی کهن ایران بیان، و برای افزایش ِگران َروی )قوام( آن راهکار 

ارائه شده است.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در بخش میدانی 

برای بهبود کیفیت چسب، براساس روش های متداول در استخراج ترکیبات از گیاهان، بر روی ریشه های 

گیاه سریش و پودر سریش تهیه شد و کیفیت آن با استفاده از روش های آزمایشگاهی بررسی شد. 

بررسی شامل تثبیت آنزیم ها در اتانول 70% جوشان، و استخراج پلی ساکاریدهای چسبنده با استفاده از 

اتانول 96% جداگانه و هم زمان بر روی نمونه ها انجام شد، آن گاه پلی ساکاریدهای به دست آمده با روش 

انجمادی خشک و از آن ها محلول های 2% تهیه، و آزمون های گراوی متری، طیف سنجی مرئی-فرابنفش، 

و pHمتری در زمان های مختلف بر آن ها انجام، و نتایج حاصل از چسب های فرآوری شده با داده های 

حاصل از چسب سنتی سریش مقایسه شد.

یافته ها و نتیجه گیری: تثبیت آنزیمی در افزایش قوام چسب سریش مؤثر است، ولی روش استخراج 

با اتانول به تنهایی در افزایش این ویژگی تأثیرگذار نیست. تثبیت آنزیم ها در ریشۀ گیاه و استخراج با 

اتانول برای بهبود ویژگی های قوام چسب سریش مؤثرترین روش است و باعث کاهش اسیدیتۀ چسب 

و حذف رنگ از چسب سریش نیز می شود.

ڪلیدواژه ها: 
مرمت کاغذ؛ چسب؛ رسیش؛ بهینه سازی ِگران َروی )قوام، چسبناکی(؛ پلی ساکارید؛ تثبیت آنزیم؛ استخراج با 

اتانول.
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1. مقدمه
چسب ها، از پرکاربردترین مواد در حوزۀ صحافی و مرمت نسخ خطی و اسناد کاغذی اند. 
در این حوزه از چسب ها برای اهداف گوناگونی مانند اتصال قطعات، استحکام بخشی، 
پوشش و آهارزدن کاغذ استفاده می شود )Prajapati, 2005, p215(. به طور سنتی در قرن های 
گذشته برای ساخت و مرمت نسخه های خطی در مناطق مختلف از چسب های طبیعی 
استفاده می شد. از آغاز قرن 20 با پیشرفت و گسترش دانش شیمی چسب هایی متنوع 
تولید شد. تنوع و کاربرد آسان این محصوالت )Kathpalia, 1973, p175(، در کنار مشکالت 
تهیه و استفاده از چسب های ُسنتی، ازجمله خشکی و انعطاف ناپذیری الیۀ چسب و 
آسیب پذیری بیولوژیکی چسب های سنتی )نیک نام، 1365، ص32(، سبب شد که از 
چسب های سنتزی، در صحافی و مرمت اسناد کاغذی نیز استفاده شود و تنها سال ها 
پس ازآن بود که معایب استفادۀ گسترده از این چسب ها آشکار شد؛ به طوری که امروزه در 
آرشیوهای اسناد تاریخی، مکتوبات و نسخ باارزشی را می توان دید که صرف نظر از روش 
درمانی، به دلیل نامناسب بودن چسب به کاررفته به مرورزمان دچار آسیب های جبران ناپذیری 
شده اند. ازجملۀ این آسیب ها به خشکی و شکنندگی کاغذ دراثر اسیدی شدن چسب، و 
برگشت ناپذیربودن و تغییر رنِگ فیلم برخی از چسب های سنتزی می توان اشاره کرد 
)نیک نام، 1365، ص33؛ مرادخانی و دیگران، 1390(. به دنبال آشکارشدن این معایب در 
طول زمان و نظر به شناخته شده بودن واکنش چسب های سنتی دربرابر عوامل مختلِف 
مرتبط با آن -به عنوان مزیتی نسبت به انواع چسب سنتزی- اندیشۀ احیا و استفاده از 

چسب های سنتی در ذهن برخی از پژوهش گران این حوزه ایجاد شد.
یکی از چسب های سنتی که در گذشته بسیار استفاده می شده است، چسب گیاهی 
سریش است. این چسب که از آسیاب کردن ریشۀ خشک شدۀ گیاه سریش و مخلوط کردن 
آن با آب تهیه می شود، به عنوان چسبی بومی در اعصار متمادی مورداستفادۀ صحافان 
بوده است )Samanian, 2011؛ مرادخانی و دیگران، 1390( و در صنایع  ایران  و وّراقان 
)ثابت جازاری،  فراوان کاربرد داشته است  جلدسازی و صحافی و حاشیه نمودن متن، 
1378(. ازجمله خصوصیات چسب سریش به قدرت چسبندگی مناسب، برگشت پذیری 
 Samanian,( خنثی، دوام کیفیت و تهیۀ آسان و ارزان آن می توان اشاره کرد pH ،در آب
2011؛ عدنانی حسینی، 1374(. هم چنین ِگران َروی آن در آب خیلی بیشتر از چسب های 

برپایۀ فرمالدئید است که این قابلیت بر چسبندگی و قدرت اتصال آن تأثیر مثبت دارد 
)Taghizadeh Tousi, et al, 2014( و هنگامی که به صورت تازه تهیه شود، چسبندگی زیادی با 

کاغذ ایجاد می کند. باوجود این مزایا، چسب سریش معایبی هم دارد که سبب شده است 
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تا امروزه کمتر از آن در کارگاه های مرمتی استفاده شود؛ ازجمله اینکه این چسب ماهیتًا 
زردرنگ است که این ویژگی ازلحاظ قوانین مرمتی مطلوب نیست )Samanian 2011,؛ 
عدنانی حسینی، 1374؛ گلبن، 1392؛ کوه کش، 1397(؛ هم چنین به دلیل داشتن ماهیت آلی، 
دربرابر عوامل بیولوژیک آسیب پذیر است )بهادری، 1385؛ مرادخانی و دیگران، 1390(. 
عالوه بر این ها ِگران َروی و هم چنین قدرت چسبندگی محلول چسب سریش پس از چند 
ساعت از زمان تهیه شروع به کاهش می کند )آب انداختن در اصطالح عامیانه(؛ بنابراین باید 

همواره به صورت تازه تهیه و مصرف شود )Samanian, 2011؛ کوه کش، 1397(.
باتوجه به ویژگی های چسب سریش و هم چنین براساس اصل سعی در  بنابراین 
نگهداری ماهیت حقیقی اشیاء در حفاظت و مرمت که اساساً مبتنی بر اجزاء تشکیل دهندۀ 
مادی اثر است )میناس، 1396، ص99( و تشابه ساختاری بین چسب گیاهی سریش با 
ساختار سلولزی کاغذ، شایسته است تا با تحقیق در رفع معایب این چسب، گامی برای 

احیاء جایگاه این چسب بومی برداشته شود و از محاسن آن ازنو بهره برداری شود.
پیش ازاین برای بررسی تأثیر این چسب بر رشد عوامل بیولوژیک در اسناد آرشیوی 
پژوهش هایی انجام شده است )مرادخانی و دیگران، 1390(. پژوهش هایی هم درزمینۀ 
حذف رنگ از چسب سریش به عنوان چسبی مرمتی انجام شده است. ازجمله عدنانی 
حسینی در پایان نامۀ خود به بررسی تأثیر حالل های مختلف بر حاللیت پودر سریش و 
بررسی تأثیر استفاده از جاذب کربن فعال در رنگ بری از این چسب پرداخته است )عدنانی 
حسینی، 1374(. گلبن نیز در پایان نامه ای به رنگ بری از این چسب با نانولوله های کربنی 
پرداخته است )گلبن، 1392(. طوسی و همکاران نیز در پژوهشی با موضوع تأثیر استفاده از 
پودر سریش بر ضریب انباشتگی جرم تخته های نئوپان، به بررسی ِگران َروی این چسب 
با نحوۀ تهیه و هم چنین زمان استفاده از چسب مرتبط دانسته اند  پرداخته اند و آن را 
)Taghizadeh Tousi, et al, 2014(؛ ولی تاکنون پژوهشی برای بهبود قوام این چسب انجام 

نشده است.
تحقیق حاضر ولی برآن است تا با استفاده از تثبیت آنزیم ها و استخراج با اتانول، 
امکان افزایش زمان ماندگاری و حفظ قوام چسب سریش را بررسی کند. در این راستا 

پس از بررسی متون مرتبط با حوزۀ پژوهش، پرسش هایی به شرح زیر مطرح شد:
 - کنترل و تثبیت آنزیم ها چه تأثیری بر حفظ قوام و چسبناکی سریش دارد؟

 - استخراج با اتانول چه تأثیری بر حفظ قوام و چسبناکی سریش دارد؟

بهینه سازی ِگران َروی
 )قوام، چسبناکی( چسب ...
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2. معرفی گیاه رسیش
سریش1 یکی از گیاهان تیرۀ الله2 است. این گیاه به نام های زنبق دم روباهی3، شمع صحرایی4، و 
آسفودل غول پیکر5 نیز شناخته می شود. نام علمی گونۀ سریش )ارموروس( از دو کلمۀ یونانی 
Eremos به معنی تنها و مجرد و Ouru به معنی ُدم، تشکیل شده است که به گل آذین خوشه ای 

این گونه اشاره دارد )دشتی و دیگران، 1384(. این گیاه علفی و چندساله، در بیشتر نقاط دنیا و 
هم چنین ایران به صورت خودرو می روید و در ایران سریش نامیده می شود )دشتی و دیگران، 
Samanian, 2011 ; 1384(. سیستم ریشه ای این گیاه، شامل یک ریزوم6 )ساقۀ زیرزمینی( کوتاه و 
ضخیم، چسبیده به تعدادی ریشه های کلفت و شبیه بازوان ستارۀ دریایی است که از مشخصات 
بارز این گیاه محسوب می شود. ریشه و غده های این گونه غنی از کربوهیدرات و مواد ذخیره ای 
ترکیباتی  کربوهیدرات ها  این    )jahanbin and Beigi, 2015; Pourfarzad, et al, 2015a( .است
بی شکل )آمورف( با رنگ سفید تا کرم روشن اند که در حضور یُد7 تغییر رنگ نمی دهند؛ 
درعین حال بسیار هیگروسکوپیک8 )رطوبت دوست( هستند و با حل شدن در آب محلولی با 
Yuldasheva and Rakhimov, 1989; Gudyushkina and Rakhi-(  ویسکوزیتۀ زیاد تولید می کنند
C( فراوان ترین پلی ساکارید 

6n
H

10n+2
O

5n+1
mov and Z.F, 1976; Berdikeev, et al, 1982(. اینولین9 )

موجود در ریشۀ سریش و مهم ترین عامل در ژله ای شدن و ویسکوزشدن عصارۀ ریشه است 
)خراسانی و دیگران، 1384؛ Pourfarzad, et al, 2015a( از صدها سال پیش مردم به طور سنتی 
این ریشه ها را جمع آوری، خشک و آسیاب می کردند و با آب می آمیختند تا چسب تهیه 
کنند. خاصیت ژل شوندگی سریش نتیجۀ جذب آب توسط اینولین است و میزان چسبناکی 
)قوام( و چسبنــدگی سریــش به مقــدار اینولیـن موجـــود در پودر آن )خــراسانی و 
دیـگران، 1384؛ Pourfarzad, et al, 2015a( و نحوۀ تهیه، اندازۀ ذرات، خلوص، ِگران َروی و 

.)Taghizadeh Tousi, et al, 2014( زمان خشک شدن چسب بستگی دارد

3. رسیش در متون کهن
در متون علمی و طب سنتی قبل و بعداز قرن 14ق سریْش گیاهی با خواص دارویی و 
کاربردهای صنعتی، معرفی شده است. بحرالجواهر یکی از کتاب هایی است که از سریش 
نام برده است. این کتاب فرهنگ نامه ای از لغات طبی است و نسخۀ خطی آن مربوط به 
اواخر قرن 10ق است. در این کتاب آمده است که سریش نام فارسی گیاه األشراس است 
و برای آن کاربرد طبی بیان شده است )هروی، 1387، ص36(. در برهان قاطع که در قرن 
11ق تألیف شده و در این پژوهْش نسخۀ چاپی آن بررسی شده است، زیر واژۀ سریش 
چنین آمده است: »سریش رستنی ای است که در سبزی و تازگی بپزند و با ماست بخورند و 

1. Eremurus

2. Liliaceae

3.  Foxtail lili

4. Desert candle

5. Giant Asphodel

6.  Rhizome

7.  Iodine

8. Hygroscopic

از واحدهای  Inulin .9.زنجیره ای متشکل 

فروکتوز که با پیوندهای )ß )1→2 به هم 

لینک شده اند و در انتهای زنجیره یک واحد 

گلوکز قرار دارد
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بعداز رسیدْن آن را خشک کنند و آرد سازند و کفش گران و صّحافان چیزها بدان بچسبانند« 
)برهان، 1376، ص1137(. عقیلی در مخزن االدویه )تألیف 1183ق( سریش را »بیِخ ]بُِن، 
ریشۀ[ گیاهی« می نامد که معادل عربی آن اشراس است. او برای سریش خواصی گوناگون 
بیان می کند )عقیلی علوی شیرازی، 1387، ص150(. در فرهنگ نظام )تألیف 1306ش( 
نیز آمده است که ریشۀ نام این گیاه از واژۀ »سرشتن« است و »سریش بیخ گیاهی است که 
ریشۀ آن را کوبیده و آرد می سازند و چون با آب سرشته می شود چسبناک می شود و برای 
چسباندن چیزها از آن استفاده می کنند« )داعی االسالم، 1363، ج3، ص371(. در لغت نامۀ 
دهخدا نیز به نقل از برهان قاطع آمده است: سریش گیاهی است که در سبزی و تازگی بپزند 
و با ماست بخورند و بعداز رسیدن آن را خشک کنند و آرد سازند و واژۀ »سریش کردن« 
به معنی چسباندن و به هم وصل کردن است )دهخدا، 1346، ج25، ص502(. در فرهنگ 
فارسی دکتر معین، سریش گیاهی از تیرۀ سوسن دانسته شده است که چون دارای ریشۀ 
لعاب دار است، از آن در تهیۀ چسب استفاده می شود )معین، 1378، ج2، ص1880(. در 
متون مرتبط با خوش نویسی و کتابت ازجمله در رسالۀ »فوایدالخطوط« محمد بخاری و 
رسالۀ »در بیان خط و مرکب و کاغذ و ساختن رنگ ها« از مؤلفی ناشناس که در مجموعۀ 
کتاب آرایی در تمدن اسالمی چاپ شده اند، از سریش و استفاده از آن در آهار سخن گفته 
شده است )مایل هروی، 1372، صص 374 و 535(. میرحیدر نیز در معارف گیاهی، ضمن 
شرح خواص دارویی سریش، آورده است که شاردن -سیاح فرانسوی- در سفرنامۀ خود 
به تولید و مصرف چسب سریش در ایران اشاره کرده و آن را چسبی خوب دانسته است 
که از ریشۀ گیاهی تولید می شود و پیشنهاد داده است که در صنایع اروپا از آن استفاده شود 
)میرحیدر، 1383، ص320(. در واژه نامۀ توصیفی صحافی سنتی نیز آمده است که سریش 
به راحتی در آب نیم گرم حل می شود و به جوشاندن نیاز ندارد. گرچه استحکام آن کمتر از 
سریشم )چسبی حیوانی که از پوست و استخوان حیوانات تهیه می شود( است، ولی چون 
به مرور اثرش ازدست نمی رود، در گذشته در این صنعت بسیار از آن استفاده می شده است 
)محمدلوی عباسی، 1385، ص89(. در »زرافشان« که فرهنگ اصطالحات و ترکیبات 
خوش نویسی، کتاب آرایی و نسخه پردازی است نیز از سریش نام برده شده است و سریش 
گونه ای چسب گیاهی معرفی شده است که پودر خاکی رنگ آن را در آب نیم گرم حل 

می کنند و از آن استفاده می کنند )قلیچ خانی، 1392(.
عالوه بر اشارۀ متون علمی و کتب طب سنتی به سریش، در ادبیات کهن ایران نیز 
شاعرانی چون موالنا، سعدی، انوری، سنایی و ملک الشعرای بهار، در سرودن ابیاتی از این 

واژه استفاده کرده اند که این نشان دهندۀ قدمت استفاده از سریش در ادوار گذشته است:

بهینه سازی ِگران َروی
 )قوام، چسبناکی( چسب ...
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»ای شاد باطلی که گریزد ز باطلی// بر عشق حق بچفسد بی صمغ و بی سریش« 
)موالنا، غزلیات شمس، غزل 1268(؛

»زخم شمشیر غمت را ننهم مرهِم کس// طشت زّرینم و پیوند نگیرم به سریش« 
)سعدی، دیوان غزلیات، غزل 340(؛

»گویند از آن لب شکرین تلخ گفته ای// تلخی به شکر تو نچسبد به صد سریش« 
)ملک الشعرای بهار، قصیدۀ 142( )گنجور، 1397(.

این گیاه در منابع تاریخی با نام های دیگری نیز شناخته می شود؛ ازجمله: سرش، 
چریش و خنثی )برهان، 1376، صص 772، 1137(؛ اسراش، پَت، ثَرط و اسقولوس 
اسفودالوس  و  چسب  علف  پیموالک،  اشراس،  و  ص502(؛  ج25،   ،1346 )دهخدا، 

)میرحیدر، 1383، ص319(.

4. کاربردهای رسیش در گذشته و حال
سریش در گذشته در صنایع صحافی، درودگری، کفاشی و جعبه سازی به عنوان چسب 
کاربرد داشته است )برهان، 1376، ص1137؛ دشتی و دیگران، 1384(. هم چنین پیشینیان 
این ماده را برای آهارکردن کاغذ به نشاسته می افزوده اند )مایل هروی، 1372، ص374( 
و از مخلوط آن با سفیدۀ تخم مرغ برای چسباندن ورق طال بر کاغذ و حاشیه نمودن متن 
استفاده می کرده اند )حسینی، 1372، ص563(. به دلیل این که در گذشته صحافان و وّراقان، 
به مرمت و جلدکردن مجدد کتب و نسخ خطی هم می پرداخته اند، از چسب سریش 
تا سال های اخیر به طور سنتی در کارگاه های مرمتی استفاده می شد؛ ولی پس از ورود 
چسب های سنتزی جدید به بازارهای ایران، استفاده از سریش محدود شد )محمدلوی 

عباسی، 1385، ص89(.
با  به عنوان گیاهی خوراکی  از قرن های پیش  همان طورکه اشاره شد گیاه سریش 
خواص دارویی در طب استفاده می شده است )برهان، 1376، ص1137(. در مخزن االدویه 
آمده است که سریش در درمان بیماری هایی چون درد پهلو، سرفه، یرقان، و بیماری های 
نظر  طبق  سریش  1387، ص150(.  شیرازی،  علوی  )عقیلی  می شود  استفاده  روده ای 
حکمای طب سنتی ازنظر طبیعت، گرم و خشک است و خوردن آن در رفع خشونت 
حلق مفید است و ضماد آن برای جوش خوردن استخوان شکسته، التیام جراحت های بد، 
گرفتگی عضله و عصب، تسکین درد دندان و درمان گزش مار و عقرب التیام بخش دانسته 
شده است. ترکیب آن با سرکه و روغن کنجد برای نرم کردن ورم های سفت و با آرد جو 
برای کچلی مفید ذکر شده است )میرحیدر، 1383، ص323(. این گیاه در ترکیه و عراق 
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برای درمان التهاب چشم، دیابت و اگزما کاربرد دارد )Gaggeri, et al, 2015( و در چین 
 .)Berdikeev, et al, 1982( از آن در درمان روماتیسم و ضعف فیزیکی بدن استفاده می شود
تحقیقات جدید نیز نشان داده است که عصارۀ اتانولی ریشۀ گونه های مختلف این گیاه 
خواص ضدباکتریایی، ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی فراوانی دارد و به میزان زیاد کاهندۀ قند 

.)Xiao, et al, 2012; Gaggeri, et al, 2015; Zhu, et al, 2014( خون است

5. مواد و روش ها
مطالعات این پژوهش بر روی ریشه های گیاه سریش و هم چنین پودر آن انجام شده است 
تا درپایان امکان نتیجه گیری بهتری از فرایندهای تجربی فراهم شود. بدین منظور ریشه های 
تازۀ گیاه سریش در خردادماه سال 1396 از ارتفاعات بینالود در استان خراسان شمالی 
 -18 °C تهیه شد. ریشه ها با آب شسته شدند و تا زمان آزمایش های بعدی در دمای
)در وضعیت انجمادی( نگهداری شدند. پودر سریش، از فروشگاهی عطاری در تهران 
 SP خریداری و با الک 100مش الک شد. پودر سریش در این مقاله با عالمت اختصاری
مشخص شده است. اتانول 96% هم از شرکت الکل زنجان تهیه شد. در این پژوهش برای 
حفظ خاصیت چسبناکی )قوام( چسْب تا مدت زمان بیشتری از ساخت آن، روش های: 
1. تثبیت آنزیم ها، 2. استخراج با اتانول، و 3. استخراج با اتانول پس از تثبیت آنزیم ها، 
بر روی پودر و ریشه های گیاه سریش انجام شد و درنهایت از روش انجمادی برای 
خشک کردن نمونه ها استفاده شد. مطالعات اولیۀ این پژوهش در روش های استخراج در 
آزمایشگاه حفاظت و مرمت دانشگاه هنر تهران و استخراج نهایی و خشک کردن نمونه ها 
در آزمایشگاه فارماکولوژی مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام 

شد.
روش های به کاررفته در این پژوهش به تفصیل در ادامه آمده اند:

است  ممکن  گیاهی  ترکیبات  از  استخراجی  عصاره های  آنزیم ها:  تثبیت  1. روش 

به مرورزمان به دلیل تغییر در ماهیت ترکیبات شیمیایی دگرگون شود. این تغییرات می تواند 
به دلیل فرایندهای آنزیمی یا شیمیایی موجود در مخلوط باشد که سبب تجزیۀ ترکیب 
می شوند. برای کاهش این تخریب ها پرهیز از عوامل تشدیدکنندۀ واکنش مؤثر خواهد 
بود. یکی از این روش ها متوقف کردن عمل آنزیم ها با استفاده از اتانول جوشان است 
تا به این ترتیب از شکسته شدن درشت مولکول ها به وسیلۀ آنزیم ها ممانعت شود )هوتون 
از  سریش  گیاه  ریشۀ  که  شد  اشاره  نکته  این  به  مقدمه  در  رامان، 1389، ص32(.  و 
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پلی ساکاریدهایی انباشته شده است که در تماس با آب حالت ویسکوز و چسبنده به محلول 
می دهند. بنابراین برای بررسی تأثیر آنزیم ها بر چسبناکی )قوام( چسب سریش، فعالیت های 
 Smirnova( آنزیمی در ریشه و پودر سریش، با اتانول 70% جوشان تثبیت و متوقف شد
and Mestechkina and Shcherbukin, 2001(. در ابتدا ریشه های نگهداری شده در شرایط 

انجمادی، از انجماد خارج و به قطعات کوچک تر خرد شدند. 250 گرم از قطعات ریشه 
به مدت یک ساعت در اتانول 70% جوشان قرار داده شد تا آنزیم هایش غیرفعال شوند و 
مواد با وزن مولکولی کم حذف شوند. سپس این قطعات از اتانول خارج و روی صافی 
قرار داده شد تا باقی ماندۀ اتانول تبخیر شود. این نمونه در مراحل بعدی، با کلمۀ اختصاری 

R.St مشخص شده است.

این شیوه بر روی پودر سریش نیز انجام شد و 100 گرم پودر سریش به مدت یک 
Smirnova and Mestechkina and Shcher-( 70% جوشان حرارت داده شد  ساعت در اتانول
bukin, 2001(. پودر سریش که در اتانول نامحلول است، پس از گذشت یک ساعت با کاغذ 

صافی از اتانول جدا شد و برای تبخیر باقی ماندۀ اتانول و خشک شدن کامل در آون با 
دمای 50-60 درجۀ سانتی گراد حرارت داده شد. این نمونه در جدول ها و نمودارها با کلمۀ 

اختصاری SP.St مشخص شده است.

2. روش استخراج با اتانول: استخراج با حالْل متداول ترین روش عصاره گیری از گیاهان 

است. پلی ساکاریدهایی که کاماًل یا نسبتاً در آب حل می شوند و ژل و یا محلول های 
چسبنده و غلیظ ایجاد می کنند با آب گرم و یا سرد قابل استخراج اند؛ ولی این ترکیبات در 
حالل هایی با قطبیت کمتر از آب چندان محلول نیستند و رسوب می کنند. متداول ترین 
روش جداسازی این ترکیبات از عصاره های آبی، رسوب دادن آن ها با افزودن حالل های 
غیرقطبی تر و قابل اختالط با آب )مانند اتانول( است )هوتون و رامان، 1389، ص72(. در 
این روش، به ترتیب زیر پلی ساکاریدهای موجود در محلول های پودر و ریشۀ سریش، با 

اتانول جداسازی شد.
برای استخراج پلی ساکاریدها از ریشۀ سریش، 100 گرم از قطعات ریشه با ده برابر حجمـی 
آب مقــطر )Smirnova and Mestechkina and Shcherbukin, 2001( بـا دمـای C° 85-80 در 
مخلوط کن ریخته شد و به مدت 28-30 دقیقه درحین خردشدن با این آب داغ مخلوط شد 
)پورفرزاد و دیگران، 1394( تا پلی ساکاریدهای موجود در سلول های پارانشیمی ریشه استخراج 
شوند و با آْب مایعی چسبناک و ویسکوز ایجاد کنند. این مخلوط غلیظ روی پارچۀ کتانی صاف 

شد تا ذرات سلولزی و چوبِی بافت ریشه که در آب نامحلول اند، جدا شوند )محلول الف(.

نسیم کوه کش 
کورس سامانیان | مریم افشارپور



133
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

در مرحله ای دیگر g 10 پودر سریش با ml 500 آب مقطر گرم به خوبی مخلوط شد 
و به مدت 28-30 دقیقه در دمای C° 85-80 )پورفرزاد و دیگران، 1394( به طور مداوم 
هم زده شد تا پلی ساکاریدها و مواد چسبنده برای استخراج از ذرات سریش فرصت 
داشته باشند و محلول چسبناک و غلیظ چسب سریش به دست آید. این مایع روی پارچۀ 
کتانی صاف شد تا ذرات سلولزی و چوبِی بافت ریشه که در آب نامحلول اند، جدا شوند 

)محلول ب(.
در ادامۀ این روش هرکدام از محلول های الف و ب، جداگانه با 4 حجم اتانول 
96% مخلوط شدند )Ku, et al, 2003( و مخلوط ها به مدت 15 ساعت در دمای یخچال 
نگهداری شدند )Smirnova and Mestechkina and Shcherbukin, 2001(. در چنین شرایطی 
پلی ساکاریدهای موجود در محلول سریش با افزودن اتانول به صورت توده ای بی شکل 
رسوب می کند. این رسوبات با صاف کردن از سایر اجزای مخلوط که رنگ زرد تیره 
دارد، جداسازی شد. در مراحل بعدی برای شناسایی نمونۀ استخراجی با اتانول از ریشۀ 
پلی ساکاریدهای  نمونۀ  برای شناسایی  و   ،R.Et اختصاری کلمۀ  از  الف(  )محلول  خام 

استخراج شده با اتانول از پودر سریش )محلول ب( از کلمۀ SP.Et استفاده شده است.

3. روش استخراج با اتانول پس از تثبیت آنزیم ها: در این روش برای استخراج با اتانول از 

ریشه هایی استفاده شد که عملیات تثبیت آنزیمی )روش 1( بر روی آن ها انجام شده بود. 
تمام مراحل استخراج با آب گرم و تهیۀ مایع چسبناک و سپس استخراج پلی ساکاریدها با 
استفاده از اتانول، مطابق روش 2 انجام شد. پلی ساکاریدهای موجود در محلول سریش با 
افزودن اتانول به صورت توده ای بی شکل با رنگ روشن و متمایل به سفید رسوب می کنند. 
برای شناسایی نمونۀ استخراجی با اتانول از ریشه با فعالیت آنزیمی تثبیت شده از کلمۀ 

R.St.Et استفاده شده است.

خشک کردن انجمادی: در روش سنتِی تهیۀ پودر سریش، حین خشک شدن ریشه ها 
امکان فرایندهای تجزیه ای دراثر عوامل درونی )آنزیم ها( و بیرونی )میکروارگانیسم ها( 
تأثیر روش  تا  بنابراین در پژوهش حاضر از روش انجمادی استفاده شد  وجود دارد، 
انجمادی  خشک کردن  روش  شود.  بررسی  چسب  )چسبناکی(  قوام  بر  خشک کردن 
برای نمونه هایی استفاده می شود که مواد مؤثر آن ها خیلی زود تحت تأثیر قرار می گیرد 
)صمصام شریعت، 1386، ص11(. این روش کمترین تأثیر منفی را بر خواص فیزیکی 
پلی ساکاریدهای سریش دارد )Pourfarzad, et al, 2015b(. در این روش مولکول های آب 
براثر سرما منجمد می شوند و سپس نمونه در خأل خشک می شود. در این پژوهش برای 
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شناسایی ریشۀ سریش خشک شده به روش انجمادی از کلمۀ اختصاری R.raw استفاده 
شده است. هم چنین ریشه های تثبیت شده و چسب های استخراجی با اتانول نیز با روش 
 -20°Cانجمادی خشک شدند. بدین منظور هرکدام از محصوالت به مدت یک شب در دمای
نگهداری شدند؛ سپس با خشک کن انجمادی ساخت کارخانۀ Zirbus آلمان به مدت 24 
ساعت در دمای C°80- و خأل bar 10 خشک شدند. در جدول 1 نمونه های تهیه شده در 

این پژوهش و کدهای آن ها آمده است.

6. مطالعات آزمایشگاهی
برای پاسخ به پرسش های پژوهش، مطالعات آزمایشگاهی سنجش ِگران َروی، طیف سنجی 
مرئی-فرابنفش، و سنجش pH بر روی نمونه های فراوری شده انجام شد تا تأثیر روش های 

موردپژوهش بر قوام )چسبناکی، ِگران َروی( و هم چنین اسیدیتۀ چسب ها بررسی شود.

الف- آزمون سنجش ِگران َروی: یکی از پارامترها در مطالعۀ خواص فیزیکی مایعات، 

مقاومت آن ها دربرابر جاری شدن است که بانام ِگران َروی بیان می شود. این ویژگی در 
چسب هایی که تشکیل فیلم آن برپایۀ تبخیر حالل است، با قدرت چسبندگی ماده ارتباط 
فراوری شده  چسب های  ِگران َروی  بررسی  بنابراین   .)Shields, 1975, p2( دارد  مستقیم 
و مقایسۀ آن ها با چسب سنتی سریش، می تواند اطالعاتی مفید از قدرت و عملکرد 
این چسب ها در اختیار قرار دهد. بدین منظور از چسب های تهیه شده طبق جدول 1 
محلول های Pourfarzad, et al, 2015a( 2%( تهیه شد و با همزن با دور تند مخلوط شد تا 
محلول هایی همگن تهیه شود. ِگران َروی این محلول ها در فواصل زمانی 30 دقیقه، 1، 

کد منونۀ چسبرشایط تهیهماده

پودر رسیش

SPبدون تغییر

SP.Stتثبیت آنزیم ها

SP.Etاستخراج پلی ساکاریدها با اتانول

ریشۀ رسیش

R.rawبه صورت خام و بدون تغییر

R.Stتثبیت آنزیم ها

R.Etاستخراج پلی ساکاریدها با اتانول

R.St.Etتثبیت آنزیم ها و سپس استخراج با اتانول

   

جدول  1
منونه چسب های فراهم شده از ریشه و 
پودر رسیش
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2.5، 4 و 24 ساعت اندازه گیری شد. این آزمایش ها در آزمایشگاه کنترل فیزیکی-شیمیایی 
دانشکدۀ داروسازی کرمانشاه و با ویسکومتر بروکفیلِد آمریکا مدل DV-III Ultra انجام شد.

غلظت  نسبت  بررسی  برای   :)UV-Vis( مرئی-فرابنفش  طیف سنجی  آزمون  ب. 

پلی ساکاریدها در زمان های مختلف، از روش طیف سنجی مرئی-فرابنفش استفاده شد. 
در این روش هرچه تعداد مولکول های جاذب نور با طول موج معین بیشتر باشد، مقدار 
جذب نور نیز افزایش می یابد؛ یعنی شدت نور عبوری از ماده به غلظت مولکول های 
جاذب ربط داده می شود )پاویا و دیگران، 1379، ص304(؛ بنابراین غلظت بیشتر جذب 
قوی تری را در ناحیۀ طول موج جذبی خواهد داشت. بدین منظور رقت 0.001 از هرکدام از 
محلول های چسب فراهم شد. این محلول ها در ناحیۀ طول موج های nm 800-190 اسکن 
شدند تا بیشینۀ طول موج جذبی )  max λ( محلول به دست آید. سپس نمونه های رقیق شدۀ 
چسب در زمان های 30 دقیقه و 2/5 ساعت پس از زمان تهیه در طول موج بیشینۀ جذب 
طیف سنجی شدند. این آزمون در آزمایشگاه شیمی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و 

با دستگاه طیف سنج HACH آمریکا مدل DR 6000 انجام شد.

ج. آزمون سنجش اسیدیته: یکی از معیارهای انتخاب چسب مناسب برای مرمت کاغذ، 

داشتن pH در محدودۀ خنثی است؛ زیرا مواد اسیدی باعث تخریب سلولز و کاهش 
مقاومت مکانیکی کاغذ می شوند )Batterham and Rai, 2008؛ نیک نام، 1365(. ازاین رو 
آزمون سنجش اسیدیته بر روی محلول های چسب انجام شد. به دلیل چسبندگی شدید 
محلول ها، امکان سنجش pH به طور مستقیم وجود ندارد. برای رفع این مشکل مطابق 
دستورالعمل استاندارد ملی ایران به شمارۀ 5776، محلول های %10 از چسب ها تهیه شد 
)ISIRI 5776(. آنگاه آزمون pHمتری در زمان نیم ساعت و 24 ساعت پس از تهیه این 

محلول ها، در آزمایشگاه حفاظت و مرمت دانشگاه هنر تهران انجام شد.

7. نتایج و بحث
داده های حاصل از آزمون سنجش ِگران َروی و درصد تغییرات آن پس از یک ساعت از 
زمان تهیۀ چسب ها و درپایان دورۀ آزمایش در جدول 2 و نمودار 1 عرضه شده است. 
چنانچه مشاهده می شود چسب حاصل از پودر سریش )SP( کمترین ِگران َروی را در بین 
اتانول از  با  نمونه ها دارد. پس ازآن ریشۀ خام سریش )R.raw( و چسب استخراج شده 
محلول پودر سریش )SP.Et(، ِگران َروی اولیۀ کمتری از سایر نمونه ها دارند. این چسب ها 
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در ساعت اول با کاهش شدید ِگران َروی مواجه اند )76/6-% برای SP و 47/6-% برای 
SP.Et(؛ هرچند که در این زمان کاهش ِگران َروی در چسب R.raw آهنگ کندتری دارد 

)5/7-%(. این در حالی است که چسب های تهیه شده از ریشه و پودر سریش با فعالیت 

آنزیمی تثبیت شده) R.St و SP.St( و هم چنین چسب های استخراجی با اتانول از ریشۀ گیاه، 
پیش و پس از عملیات تثبیت آنزیمی)R.Et وR.St.Et(، ِگران َروی اولیۀ به مراتب بیشتری 

دارند و در طول یک ساعت اوْل افزایش ِگران َروی نیز داشته اند.
هرچند که چسب های SP.St و R.Et، در ساعات اولیه افزایش ِگران َروی داشته اند 
)به ترتیب 14+ و 4/6+ درصد(؛ ولی نهایتاً ِگران َروی آن ها کاهش یافته است )به ترتیب 
32/8- و 13/3- درصد( و فقط دو نمونه چسب R.St و R.St.Et درپایان دورۀ آزموْن افزایش 
ِگران َروی داشته اند. بنابراین از این آزمون نتیجه گرفته می شود که تثبیت آنزیم ها روشی 
مؤثر در کاهش تخریب پلی ساکاریدها و درنتیجه افزایش گران روی )قوام، چسبناکی( 
چسب سریش است و استخراج با اتانول به تنهایی در این فرایند تأثیر چندانی ندارد؛ ولی 
درصورتی که عملیات استخراج پس از تثبیت آنزیم ها و از ریشۀ گیاه انجام شود، بیشترین 

بازده در حفظ خاصیت ِگران َروی چسب حاصل می شود.

کد 
چسب

 )Cp( ِگران َروی محلول های چسب
درصد تغییر ِگران َرویبرحسب زمان تهیه )ساعت(

پس از 1 0.512/5424
ساعت

پس از 2/5 
ساعت

پس از 24 
ساعت

SP2170508109276/6-76/695--99/7

SP.St9700110601051098006518+14+ 8/4-32/8

SP.Et4520237020801835144-47/654--96/8

R.raw4300405537801950725-5/712--83/1

R.St1185512185127611294013050+2/8+ 7/6+10

R.Et113001182012600127809800+4/6+ 11/5-13/3

R.St.
Et1203013074132801362014500+8/7+10/4+20/5

   

جدول  2

ِگران َروی محلول های چسب برحسب زمان
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داده های حاصل از آزمون طیف سنجی مرئی-فرابنفش در جدول 3 آمده است. بیشینۀ 
جذب همۀ این محلول ها در حدود nm 280 است. چنانچه مشاهده می شود نمونه هایی 
که هیچ گونه عملیاتی روی آن ها انجام نشده است )SP, R.raw(، پس از زمان 2/5 ساعت 
کاهشی چشمگیر در میزان جذب داشته اند )6/8-% و 6/7-%( که این ناشی از کاهش غلظت 
مولکول های مؤثر در جذب است. هم چنین چسب استخراج شده با اتانول از پودر سریش 
)SP.Et( نیز در این بازۀ زمانی با کاهش قابل توجه جذب مواجه شده است )8-%(. درحالی که 

، 2/7 درصد  نمونه هایی که عملیات تثبیت آنزیمی بر روی آن ها انجام شده است
افزایش جذب را در طول موج بیشینه داشته اند که این افزایش نشان دهندۀ افزایش غلظت 
مولکول های مؤثر در جذب است. هنگامی که عملیات استخراج با اتانول پس از تثبیت 
آنزیم ها انجام شود )R.St.Et(، مقدار جذب محلول در طول موج مؤثر افزایش بیشتری نیز 
دارد )3/2+%(؛ بنابراین این آزمون تأثیر روش های تثبیت آنزیم ها و استخراج با اتانول را بر 

ِگران َروی و غلظت چسب های فراوری شده تأیید می کند.

 

   

   

منودار 1

جدول  3

 ِگران َروی چسب ها برحسب زمان

نتایج طیف سنجی چسب های مختلف

)max λ )nmکد منونه
مقدار جذب

درصد تغییر
در 2/5 ساعتدر 30 دقیقه

SP2851/3471/256- 6/7

SP.St2811/5931/636+2/7

SP.Et2831/4631/345-8

R.raw2841/4581/358- 6/8

R.St2781/6601/705+ 2/7

R.Et2821/6581/695+ 2/2

R.St.Et2821/6641/718+ 3/2

بهینه سازی ِگران َروی
 )قوام، چسبناکی( چسب ...
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نتایج مربوط به آزمایش سنجش اسیدیته در جدول 4 آمده است. چنانچه مشاهده 
 )R.raw( و چسب استخراجی از ریشۀ گیاه )SP( می شود محلول های حاصل از پودر سریش
که هیچ گونه عملیاتی روی آن ها انجام نشده است، بیشترین اسیدیته )کمترین pH( را 
در بین نمونه ها دارند و با گذشت زمان نیز اسیدیتۀ آن ها افزایش می یابد. ولی هر دو 
عملیات تثبیت آنزیمی و استخراج با اتانول، سبب کاهش اسیدیتۀ )افزایش pH( عصارۀ 
استخراجی از ریشه و پودر سریش می شوند؛ به ویژه هنگامی که هر دو عملیات تثبیت 
انجام شود، کاهش اسیدیتۀ چسب  اتانول روی ریشه های گیاه  با  آنزیم ها و استخراج 
 pH خیلی زیاد خواهد بود. هرچند که در همۀ نمونه ها، پس از گذشت 24 ساعت، کاهش
مشاهده می شود، ولی میزان کاهش برای نمونه های بدون تثبیت آنزیمی به مراتب بیشتر از 
سایر نمونه هاست. بنابراین نتیجه گرفته می شود که عملیات تثبیت آنزیم ها هم از تجزیۀ 

پلی ساکاریدها جلوگیری می کند و هم از افزایش اسیدیته ممانعت می کند.

8. جمع بندی
آزمون های این پژوهش مشخص کرد که تجزیۀ پلی ساکاریدهای چسبنده دراثر فعالیت 
آنزیم های گیاه، عامل اصلی در کاهش ِگران َروی )قوام، چسبناکی( چسب سریش است و 
با استفاده از روش کنترل و تثبیت آنزیم ها با اتانول جوشان %70 از تخریب پلی ساکاریدهای 

کد منونهنام منونۀ چسب
pH

پس از 24 ساعتدر 30 دقیقه

SP5/885/4پودر رسیش

SP.St6/536/27پودر رسیش پس از تثبیت آنزیمی

SP.Et6/445/76استخراج با اتانول از پودر رسیش

R.raw5/675/46ریشۀ خام گیاه رسیش

R.St6/566/41ریشۀ گیاه پس از تثبیت آنزیمی

R.Et6/586/33استخراج با اتانول از ریشۀ گیاه

R.St.Et6/726/68استخراج با اتانول از ریشۀ گیاه پس از تثبیت آنزیم ها

   

جدول  4

pH چسب های استخراجی از پودر و
 ریشۀ رسیش
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چسبنده می توان جلوگیری کرد؛ این اقدام به ویژه بر روی ریشه های تازۀ گیاه سریش که هنوز 
تحت تأثیر فعالیت های آنزیمی در فرایند طوالنی خشک شدن قرار نگرفته اند، مؤثر است. 
هم چنین چسب های استخراجی پس از تثبیت آنزیمی، pH بیشتری از چسب های استخراجی 
از پودر و ریشۀ خام گیاه دارند. ازسوی دیگر عملیات استخراج با اتانول در افزایش ِگران َروی 
اولیۀ چسب تاحدی مؤثر است؛ ولی درنهایت به دلیل فعالیت آنزیم های داخل محلوْل 
پلی ساکاریدها تخریب می شوند و ویسکوزیته کاهش می یابد. این نتیجه دربارۀ چسب 
حاصل از ریشه های خام گیاه که به روش انجمادی خشک شده اند نیز صدق می کند و آشکار 
می سازد که روِش خشک کردن سریش، مقدار کمی بر افزایش ِگران َروی )قوام، چسبناکی( 
چسب سریش تأثیرگذار است؛ ولی چون در این روش نیز آنزیم های موجود در ساختار 
گیاه کماکان حضور دارند، تخریب پلی ساکاریدها مدت زمان کوتاهی بعداز تهیۀ چسب آغاز 
می شود. در این پژوهش مشاهده شد که چسب استخراجی با اتانول از ریشه هایی که فعالیت 
آنزیمی در آن ها تثبیت شده است، بیشترین ِگران َروی و بیشترین زمان حفظ ِگران َروی و 
هم چنین کمترین اسیدیته را داشته است؛ بنابراین چنین نتیجه گرفته می شود که تثبیت آنزیم ها 
با اتانول 70درصد جوشان در ریشه های تازۀ گیاه سریش و سپس استخراج با اتانول و 
خشک کردن محصول به روش های مناسب و کنترل شده، در بهبود و حفظ ِگران َروی )قوام، 
چسبناکی( چسب سریش و در کاهش اسیدیتۀ آن بسیار مؤثر است. این روش هم چنین سبب 
حذف میزان زیادی از رنگ چسب سریش می شود. به این ترتیب با اصالح این معایب، امکان 
استفاده و بهره برداری از مزایای چسب سریش در مرمت اسناد کاغذی و جایگزینی آن با 
چسب های سنتزی که کمتر با اسناد تاریخی سنخیت دارند، فراهم خواهد شد و جایگاه این 

چسب سنتی و بومی در این عرصه احیا خواهد شد.
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1. مقدمه
تا پیش از مشروطه بیشتر امور زندگی روزمرۀ مردم ایران براساس مقررات و هنجارهای 
عرفی تنظیم و قاعده مند می شد )کنفینو، 1394، ص171، جوادی، 1390، صص 34-35(؛ 
ولی شماری دیگر از امور، بنابه اهمیت و تأثیرات درازمدتشان در زندگی فردی و اجتماعی، 
در قالب های حقوقی تنظیم و ثبت می شدند. نقش نظام حقوقی و قضایی در برقراری امنیت 
و نظم در جامعه )امنیت روانی فردی و اجتماعی، کاهش چالش های اجتماعی، حل وفصل 
منازعات، امنیت سرمایه و حقوق مالکیت، برقراری عدالت و نظم اجتماعی( قابل ارزیابی 
است. تاریخ اجتماعی نهادهای حقوقی و قضایی، درکی عمیق تر از زندگی روزانه به دست 

می دهد؛ البته کمبود داده و نبود مطالعات کافی دو مانع جدی در این مسیر است.
امور حقوقی و قضایی همواره در تاریخ ایران در الگوی دوگانۀ عرف و شرع سامان 
یافته است و ازنظر ساختار، کارکردها، قوانین و وظایف و نیز آموزه ها و مفاهیم، تغییرات 
زیادی را ازسر گذرانده است. یکی از دشوارترین دوره های تغییر در حوزۀ قضایی مربوط 
به هنگام رویارویی این حوزه با نظام حقوقی سرمایه داری و پیامدهای اجتناب ناپذیر ماهیت 

هژمونیک آن بود.
موقعیت و سرگذشت تاریخی ساختار حقوقی و قضایی ایران در دورۀ قاجار، از دو منظر 
قابل طرح و بحث است: 1. ازمنظر تاریخ حقوق: تأثیر تفاوت های بنیادین دو نظام در تداوم و 
تحول آموزه های حقوقی و نظام دادرسی؛ 2. ازمنظر تاریخ دیوان ساالری و بروکراسی: مطالعۀ 

تکاپوهای اصالح گرایانه در تشکیالت حکومت با هدف ارتقای کارآمدی آن.
مقالۀ حاضر پژوهشی سندی دربارۀ گردش امور اداری بین محاکم عرف و شرع در 

آستانۀ مشروطیت در ایران است.

2. طرح موضوع 
بررسی تحوالت تاریخی تشکیالت دادرسی عرف و شرع و روابط این دو در دورۀ قاجار، 
زمینه های مؤثری را برای فهم تحوالت جامعۀ ایران به دست می دهد. در اندک آثار موجود 
)ساکت، 1365، امین، 1382، طیبی، 1388، زندیه، 1392( الگو و جزئیات روابط محاکم 
عرف و شرع )موضوع پژوهش حاضر( طرح و بحث نشده است. در نظر کنشگران سیاسی 
و اجتماعی، در فرایند اصالحات دورۀ قاجار برنامۀ نوسازی اندیشه های حقوقی و تشکیالت 
قضایی )عدلیه( پیشتاز بوده است و چون دیوان عدلیه یکی از مفاصل اصلی ارتباط حکومت 
و نمایندگان عالمان دین بوده است، نوسازی آن بر رابطۀ محاکم عرف و شرع مؤثر بوده است.
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3. پرسش پژوهش
 آیا فرایندهای نوسازی حقوقی و قضایی فقط به دیوان عرف منحصر بوده یا تشکیالت و 

روندهای محکمۀ شرع را نیز دربر گرفته است؟
دراین باره دو فرض مطرح می شود:

1. ازمنظر حکمرانی، راهبردهای اصالحی باید فرایندهای حقوقی و قضایِی عرفی و 
شرعی را به طور متوازن دربر می گرفت.

2. اصالحات مزبور فقط معدودی از صالحیت های حقوقی و قضایی )مانند رسیدگی 
به امور اقلیت ها، اتباع خارجه، برخی امور بازرگانی( یا الزامات و حقوق اداری جدید )مانند 
ثبت اسناد، و الصاق تمبر( را شامل می شد و تأثیراتی اساسی و پایدار در روند گردش کار این 

بخش نداشت.
با وجود این که شماری اثر ارزشمند در تاریخ حقوق ایران در دست است، اما به دلیل آن 
که تا کنون داده های کافی در باب موضوع این مقاله در دسترس نبوده است، غور الزم در این 
موضوع صورت نگرفته است1، اطالعات موجود در دو کتابچۀ نویافته )سوابق بایگانی عدلیۀ 

اعظم( امکان بررسی وجوهی از روابط دو تشکیالت مزبور را بدست می دهد.

4. مستندات پژوهش
 بایگانی دیوان عدالت )عدلیۀ اعظم( بنابه روال های معموِل نگاهداری سوابق دیوانی، به 
دو دستۀ اوراق قابل نگاهداری و اوراق غیرضروری دسته بندی می شود. از وضعیت سابقۀ 
بایگانی های دیوان مزبور، اطالعی نداریم؛ البته با جست وجوهای دقیق و روشمند می توان 
بخشی درخور از بازمانده های سوابق مزبور را از آرشیو ملی، مراکز اسناد دولتی، خصوصی و 
نیز سایر مدارک، شناسایی و بازسازی کرد. آن چه اکنون در دست است شامل »کتابچۀ ثبت 
قبالجات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 شهر محرم الحرام« )56 
برگ( و »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 
شهر محرم الحرام« )27 برگ( است که در یک مجلد صحافی شده و با شمارۀ 8317 در 
کتاب خانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی در قم ثبت شده است. این دو کتابچه در حکم نوعی جدید 
از منابع تاریخ حقوق و قضا است و حاوی داده هایی بسیار ارزشمند برای مطالعات تاریخ 

اجتماعی ایران است.
پژوهـش حاضـر با روش اسنـادی و آرشیـوی انجـام شده است؛ به این شـکل که 
ابتدا موضوع پژوهش با تکیه بر مطالعۀ تاریخی و براساس اسناد آرشیوی موجود از مقطع 
زمانی مدنظر، پیشینه کاوی و تحلیل شد. در گام بعد گردش کار اداری بین دو نهاد دادرسی 

1. ازجمله فریدون آدمیت )1362 و 1385(، 

حسن زندیه )1392(، محمد طیبی )1388(، 

.)2017( kondo و )حسن امین )1382
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مدنظر )دیوان عدالت و محکمۀ شرع( براساس نظام اسناد تولیدشده در این دو بخش و با 
تکیه بر دانش آرشیوی بازسازی شد. به دلیِل فقدان مطالعات قبلی، و نیز تکیه بر دو کتابچۀ 
بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم، موضوع کاماًل جنبۀ اکتشافی و مطالعۀ کیفی پیدا کرده است. در 
ادامه ابتدا موقعیت تاریخی دو نهاد دادرسِی دیوان عدالت و محکمۀ شرع تشریح می شود و 
سپس الگوی روابط این دو نهاد بازسازی می شود تا بتوان پاسخی برای پرسش های تحقیق 

عرضه کرد.

5. محاکم حقوقی و قضایی در ایران: رشع و عرف
نظام اجتماعی ایران، همواره بر دو رکن شرع )مبتنی بر ساختارهای دینی( و عرف )تجربۀ 
زیست شدۀ آدمیان( استوار بود. حوزۀ شرع ساحت دین، قوانین، مقررات و نحوۀ کاربست آن 
را در جامعه دربر می گرفت و حوزۀ عرف امور گوناگون زندگی روزمره را.1 آمیختگی های این 
دو حوزه مانع از تمییز آن ها از یکدیگر در ادوار تاریخی می شود. دخالت در امور حوزۀ شرع2 
در صالحیت عالمان دین بود که از آن جمله، دانش حقوق شرعی، تولید ادبیات حقوقی و 
بررسی های مربوط، و فرایند دادرسی شرعی در ساختاری با عنوان »محکمۀ شرع« متمرکز بود.

حاکم شرع در محکمه )محضر( شرع، وفق ضوابط و مقررات دینی و مذهبی به امور 
مربوط رسیدگی و دربارۀ آن ها تصمیم گیری می کرد. حاکم شرع با ویژگی های )مجتهد 
جامع الشرایط، متبحر در فروع فقهی، اشتهار به عدالت، و مقبولیت نزد عامه( )مهدوی دامغانی، 
1383، ص88(، به دعاوی مدنی )ازدواج، طالق، نسب(، برخی جرائم )امور جنحه و جزایی 
مانند ضرب وجرح(، فصل خصومت، تعیین برخی امور جزایی )میزان دیه و ارش3(، امور 
حسبی )تعیین وّراث، تحریر ترکه، تنظیم و تنفیذ وصیت، تعیین قیم و دیگر موضوعات( 
)مهدوی دامغانی، 1383، صص 88-89( و )kondo, 2017, pp 38-44(، رسیدگی و احکام 

ضروری )مستوفی، 1388، ج1، ص100( را صادر می کرد.
در محکمۀ عرف به شماری دیگر از امور حقوقی و قضایی که عمدتاً دعاوی کیفری، 
دعاوی مردم بر دولت و دعاوی مدنی بود رسیدگی و حکم صادر می شد )مهدوی دامغانی، 
1383، ص89(. صالحیت اصلی این محکمه رسیدگی به اَحداث4 اربعه )قتل، ازالۀ بکارت، 
کورکردن چشم، و شکستن دندان( و تحرکات علیه امنیت عمومی و موارد دیگر بود )مهدوی 
دامغانی، 1383، صص 88-89(؛ )kondo, 2017, pp 22-23(. البته چون حدود صالحیت های 
دو محکمۀ عرف و شرع به دقت روشن نبود، تداخل محضر شرع و دیوان خانه پرهیزناپذیر 
بود )آدمیت، 1362، ص307؛ مستوفی، 1388، ج1، ص100؛ امین، 1382، صص 404-
408(. صالحیت های قضایی و شرعی قاضی1 در سده های میانه تا دورۀ قاجار یکسان بود.

1. »انجام مکرر و مستمر یک کار یا ترک 

مکرر و مستمر آن به گونه ای که مردم بدون 

هیچ قرارداد یا الزام قانونی خود را به انجام 

یا ترک آن ملزم بدانند« )ر.ک: دانش پژوه، 

 ،1388 بنانی،  و  فلور  ص154؛   ،1389

حاشیه، صص 5-6(. این تعریف رایج، در 

نزد حقوق دانان که »عرف عملی« را مدنظر 

دارند دقت بسیاری دارد؛ ولی درهم پیچیدگی 

حوزۀ رشع و عرف در تاریخ ایران را به خوبی 

توضیح منی دهد.

2. صورت بندی رشع در این قضیه چنین 

است: خداوند به عنوان حاکم جهان قوانین 

می کند.  ابالغ  پیامربان  ازطریق  و  را صادر 

اساس  الهی  قوانین  و  احکام  زیسنت طبق 

دین است. واژۀ رشع غالباً به معنی عام دین 

وحیانی به کار می رود. حوزۀ رشع به تدریج 

چنان وسیع و گسرتده شده است که امروزه 

به سختی فهم و دریافت می شود؛ ازجمله: 

و  معامالت،  خوردنی ها،  عبادات،  حوزۀ 

کرون،  )ر.ک:  اخالقی  حوزه های  برخی 

سیاسی  اندیشۀ  تاریخ   .)1389( پاتریشیا. 

در اسالم. )مسعود جعفری، مرتجم(. تهران: 

سخن. صص 43-42(.

3. مقدار مالی که به عنوان جربان خسارت 

مالی یا بدنی، که در رشیعت برای آن 

اندازه ای مشخص نشده به خسارت دیده 

پرداخت می شود.

4. جمع َحَدث
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6. گردش کار در محکمۀ رشع: تولید اوراق، بایگانی و آرشیو
چون بیشتر اسناد دو کتابچۀ بررسی شده به حوزۀ محاکم شرع مربوط است، ابتدا فرایند 
تولید، بایگانی و آرشیو اسناد در محاکم شرع تشریح می شود. در بین مسلمانان مکتوب کردن 
قرارها2 همواره موردتأکید بوده است. نظام استنادی محاکم شرع با تکیه بر اسناد کتبی و 
شهادت شهود بسیار تکامل یافته بود )شاخت، 1388، صص 112-113(. مدیریت ایجاد 
اسناد در محکمۀ شرع تا دورۀ قاجار چنین بود: دستیاران حاکم شرع )قاضی( ازجمله 
کاتْب وظیفۀ ایجاد اسناد و مدارک مرتبط با گردش کار امور حقوقی و قضایی را انجام 
می دادند.3 دانش مدیریت اسناد در کتب »الشروط و الصکوک« )در علوم معامالت، عقد 
و احکام( )غفرانی، 1387، صص 254-255( بحث می شد.4 بخشی از سوابق بایگانی 
محکمه ها »محضرها«، صورت جلسۀ دادرسی بود که چهار بخش داشت: 1. نام و عنوان 
دعوی، نام خواهان، نام خوانده؛ 2. پاسخ خوانـده )اقرار و انکار خوانده(؛ 3. گواهی گواه یا 
گواهـان؛ 4. تاریخ )سال و ماه و روز( دادرسی و گواهی دادن گواهان. چون5 حکم قاضی بر  
بخش های چهارگانۀ محضر افزوده می شد سجل، سجالت )دفتر یا کتاب قاضی، دادنامه( 
)ساکت، 1365، صص 189-190( نامیده می شد. سجل شش بخش داشت: 1. سرآغاز، 
)گواهی قاضی بر مطالب مندرج در سجل(؛ 2. بخش های چهارگانۀ محضر؛ 3. مهلت 
قاضی که برای اقامۀ دلیل و سند به خوانده برای دفاع از خود می  دهد.؛ 4. دادرسی به سود 
کسی که گواهی به سود او بود و حکم برضد کسی که گواهی به زیان او بود و واداشتن 
خوانده به اجرای حکم؛ 5. گواهی دادن قاضی به آنچه خود دادرسی کرده بود؛ 6. تاریخ 
دادرسی و زمان اجرای حکم. نسخه ای از دادنامه )سجل( به خواهان یا برندۀ دعوی داده 

می شد و نسخه ای دیگر در محکمه بایگانی می شد )ساکت، 1365، ص190(.
نگارش صورت جلسۀ دادرسی، اظهارات طرفین دعوی و گواهی گواهان، وظیفۀ دبیر 
)کاتب القاضی، کاتب الحکم، منشی دادگاه( بود که باید دارای ویژگی های زیر می بود: عدل، 
عقل، اسالم و ازنظر برخی هم دارابودن شرط فقاهت تا بر جریان دادرسی، درک محتوای 
مباحث و درنهایت ثبت دقیق ماوقع )نخجوانی، 1395، ج2، صص 610-611؛ ساکت، 
1365، صص 190-191( توانا باشد.6 این تشکیالت در کلیات خود تا دورۀ قاجار تداوم 

داشت.
سابقۀ دادرسی، در بایگانی محکمۀ شرع ضبط می شد. به طور معمول چون اسناد 
خصوصی درست حفظ نمی شد و عوامل آسیب رسان محیطی و انسانی موجب تخریب 
آن ها می شد، ناگزیر به تجدید و تأیید اسناد صادره در محکمۀ شرع نیاز بود و این کار با رجوع 

قاضی،  صالحیت های  از  آگاهی  برای   .1

ر.ک: ماوردی، 1383، صص 149، 150-151؛ 

ابن خلدون، 1362، ج1، صص 426-425.

2. »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا َتَدایْنُتْم ِبَدیٍن إَِلی 

ی َفاکُتُبوُه وَْلیکُتْب َبیَنکْم کاِتٌب  أََجٍل ُمَسمًّ

ِباْلَعْدِل َواَل یأَْب کاِتٌب أَْن یکُتَب کاَم َعلََّمُه اللَُّه 

َفْلیکُتْب...« )قرآن کریم، بقره، 282(.

محکمه،  اعضای  وظایف  مالحظه  برای   .3

ر.ک: شاخت، 1388، ص246.

4. با تأسیس دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم در سال 

ثبت  به  مربوط  دستورالعمل های  1279ق 

»ادارۀ  استقرار  و  ابالغ شد  مدارک  و  اسناد 

دفرتخانۀ عمومی« در آن وزارت، این روال ها 

را تکامل داد.

5. نوشته ای به نام محرض بود که قاضی بر آن 

حکمش را  می  افزود.

کارکنان  دیگر  وظایف  از  آگاهی  برای    .6

محکمه ها، مانند بخشگر، خازن دیوان الحکم 

)بایگان(، امین الحکم یا امین القاضی، مدیر 

ترکه )وصی قاضی(، اصحاب املسائل، عدول، 

 ،1365 ساکت،  )ر.ک:  )دربان(  حاجب  و 

صص 191-199؛ نخجوانی، 1395، ج2، صص 

581-593، 610-612؛ مصاحب، 1356، ج2، 

ص1998(.
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به بایگانی محکمه انجام می شد.
چون بایگانی محاکم معموالً در منزل حاکم شرع بوده اند و به ندرت این بایگانی ها 
به جز شمار بسیار اندک،1 بیشتر  در مساجد و اماکن پایدار نگاه داری می شده اند، تقریباً 
این بایگانی ها ازبین رفته اند. این اندک قباله ها و اسناد باقی مانده از محاکم شرع هم که در 
مراکز آرشیوی نگاهداری می شوند، اسنادی اند که در پایان دادرسی به طرفین دعوی تسلیم 
می شده اند؛ درحالی که بایگانی های محاکم شرع، گستره ای بسیار متنوع از اسناد و مدارک 

حقوقی و قضایی را دربر داشته اند.
مراجعه به محکمۀ شرع بخشی مهم از زندگی اجتماعی بود؛ ازجمله: کارهای مربوط 
به ازدواج وطالق، کسب وکار، معامالت، عبادات، قرض و اجاره، اجرای حدود شرعی، 
جرائم و قتل، قّسامه، فوت و ارث و وصیت، اوقاف و… . موضوعات ثبت شده در بایگانی 
محکمۀ شرع، بازتاب مناسبات زندگی روزمره است. این گونه مجموعه های اسنادی در 
بررسی ساختار و عملکرد دستگاه قضا در انتهای دورۀ سنت و آغاز مدرن سازی این 
بهار-تابستان  )آل داوود،  ساختار«  و  قوانین  بین  تعارض  و  »دوگانگی  -وضعیت  نهاد 
1383، ص89( ناشی از تداخل نظام کهن حقوقی و قضایی و رسوخ روش ها و نظریات 
حقوقی جدید )آبادیان، زمستان 1389، صص 12-13(- بسیار ارزشمند است. این دیدگاه 
دربارۀ تاریخ عدلیه برای بسیاری از بحث های بنیادین امروزی راهگشاست. کتابچۀ ثبت 
قبالجات، حاوی اسناد محکمۀ شرع است که طبق روال تشریح شدۀ فوق ایجاد شده اند و 

برای طی مراحل بعدی دادرسی به دیوان عدلیۀ اعظم ارجاع شده اند.

7. محکمۀ عدلیه؛ از دیوان عدالت تا دیوان عدلیۀ اعظم
برای درک نظام گردش امور بین دیوان عرف و محکمۀ شرع تصویری اجمالی از موقعیت 
تاریخی دیوان عدلیۀ دورۀ قاجار به دست می دهیم. سوابق اداری دیوان عدلیه بسیار ناقص است 
)آدمیت، 1385، ص173(. مدیریت حوزۀ قضایی عرفی تا دورۀ قاجار در اختیار حکومت و 
مقاماتی چون دیوان بیگی2 بود. در دورۀ فتح علی شاه اقداماتی برای سامان دهی »دیوان عدالت« 
آغاز شد؛ اقداماتی که به نام »تأسیس« تعبیر می شود. در 1246ق/1830م دیوان مرکزی )محکمۀ 
عدالت( با چهار عضو تشکیل شد که یکی از آن ها روحانی بود؛ ولی دیری نپایید )فلور و 
بنانی، 1388، صص 33-34؛ طیبی، 1388، صص 364-365(. در دورۀ محمدشاه قاجار 
)1250-1264ق/1834-1848م( اعضای دیوان عدالت عبارت بودند از: صدر دیوان، امیر دیوان، 
امیر نجبا، امیر لشکر، مستوفی دیوان، ناظم عدالت، و منشی باشی )فلور و بنانی، 1388، ص34(.
در دورۀ میرزاتقی خان امیرکبیر فرایند دادرسی در محاکم شرع و عرف، با افزایش نظارت 

1. ز آن میان دو مجموعه مربوط به محاکم 

شهر تهران در قالب طرح پژوهشی، بررسی و 

تحلیل شده است: )یوسفی فر، شهرام. »بازتاب 

تاریخ اجتامعی شهر تهران در اسناد محکمۀ 

رشع سیدمحمد طباطبایی«. پژوهشگاه علوم 

پایان  تاریخ  فرهنگی.  مطالعات  و  انسانی 

طرح 1394(، نیز )یوسفی فر، شهرام. »بازتاب 

تاریخ اجتامعی شهر تهران در اسناد محکمۀ 

رشع سیدصادق طباطبایی«. پژوهشگاه علوم 

پایان  تاریخ  فرهنگی.  مطالعات  و  انسانی 

طرح 1390(.

این روند  تاریخی  بررسی  برای مالحظۀ   .2

ر.ک:

 Ando and savory, 1995, pp 439-440;

.floor, 2000, pp 11-12
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حکومت و تقویت اختیارات »دیوان خانۀ بزرگ«، تحت نظارت مؤثر حکومت قرار گرفت. 
اقدامات امیرکبیر در برنامۀ »قانون و عدالت« چنین بود: اصالح برخی از روال ها در گردش 
امور محکمۀ شرع؛ سامان دهی امور دیوان خانۀ عدالت؛ توجه به دادخواهی مردم علیه دولت؛ 
آیین جدید دادخواهی اقلیت های مذهبی؛ و منع شکنجۀ متهم و مجرم )آدمیت، 1362، صص 
308-316(. در این دوره صالحیت »دیوان خانۀ عدالت« رسیدگی به این امور بود: دعاوی 
عرفی بین افراد؛ مرافعه بین افراد و دولت )مانند اختالفات مالیاتی(؛ دعاوی بین اتباع بیگانۀ 
در خدمت دولت و دعاوی آنان با ایرانیان )آدمیت، 1362، صص 310-311(؛ و رسیدگی 
به جرائم کیفری )فلور و بنانی، 1388، ص37(. به نظر می رسد که برخی از این صالحیت ها 
)مانند دعاوی اقلیت ها( از محکمۀ شرع منفک شده اند و به دیوان خانۀ عرف الحاق شده اند.1 
گردش کار دعاوی چنین بود: تمام دعاوی می توانست در »دیوان خانۀ عدالت« )آدمیت، 
1362، صص 307-311( طرح شود؛ ولی اگر ماهیت شرعی داشت به محکمۀ شرع ارجاع 
می شد. تجربۀ تفوق و نظارت یک محکمه )مثل محکمۀ شیخ عبدالرحیم بروجردی، و 
محکمۀ شیخ عبدالحسین تهرانی( بر سایر محاکم شرع )آدمیت، 1385، صص 308-310؛ 
فلور، 1388، صص 35-36( نیز در این دوره آزموده شد. پس از این دوره ساختار و رویه های 
بناشده تداوم یافت و شماری پیشنهاد هم برای اصالحات حقوقی و قضایی عرضه شد که 

به دالیل متفاوت )فلور و بنانی، 1388، صص 37-39( به مرحلۀ اجرا نرسید.
فرمان ناصرالدین شاه برای تأسیس پنج وزارت خانه و ازجمله وزارت عدلیه )دیوان عدلیۀ 
اعظم( در سال 1275ق/1858م مرحله ای جدید در نوسازی ساختار و عملکرد این دیوان بود. 
با ابالغ کتابچۀ »دستورالعمل تعیین وظایف و گردش کار« )روزنامۀ وقایع اتفاقیه، ش407، 
11ربیع الثانی1275ق، صص 3-4( طرز عمل محکمۀ عرف و روابط آن با محکمۀ شرع 
تعریف شد.2 دیوان بیگی در هر ایالت ناظر بر عملکرد محاکم عرف و شرع بود و گزارش 
منظم ساالنه، شامل »صورت احکام یک سالۀ شرعیه و عرفیه و مرافعات و فتاوی حکام شرع« 
در جریده ای ثبت و برای وزیر عدلیه ارسال می شد )الگار، 1356، صص 222-223(. تأکید 
بر حضور نماینده ای از دیوان در تمام جلسات محاکم شرع در حکم گسترش قلمرو عرف 
دربرابر شرع بود )الگار، 1356، ص223( و ازاین رو با مخالفت عالمان بانفوذ و حکام محلی 
روبه رو شد؛ و این مخالفت موجب تضعیف دستورالعمل )فلور و بنانی، 1388، ص39( شد. 
در ادامه شماری فرمان در رجب 1278ق و 1279ق برای تقویت نقش دیوان عدالت صادر 
شد؛ ازجمله فرمان تشکیل مجدد دیوان عدالت و تهدید به مجازات کم توجهی به احکام دیوان 
عدلیه )فلور و بنانی، 1388، ص40(. در فرمان دیگری هم در 26جمادی الثانی1279ق/1862م 
دستورالعمل دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم، برای انتظام بیشتر گردش امور »دیوان خانۀ عدالت« و 

1. بـرای مالحظـۀ بررسـی فرمـان 1268ق 

دامغانـی،  مهـدوی  ر.ک:  دراین بـاره  شـاه 

ص90.  ،1383

وظایـف  دسـتورالعمل  ایـن  در   .2

دیوان بیگیـان، مناینـدگان امیـن عدلیـه، و 

حـکام و امنـای رشع در والیـاْت تدویـن 

ایـن  ایـن دسـتورالعمل  در  ابـالغ شـد.  و 

نـکات تنظیم شـده بـود: نحوۀ ارجـاع امور 

عرفـی و رشعـی در محاکـم مربـوط؛ نحوۀ 

ارجـاع امـور رشعـی بـه محکمـۀ رشع و 

اخـذ التـزام از طرفیـن بـرای پذیـرش نتیجۀ 

دادرسـی در محکمـۀ رشع؛ تعییـن دفاتـر 

معتـرب در دیوان خانـه بـرای ثبـت هـرروزۀ 

ثبـت  ارسـال  صـادره؛  احـکام  و  دعـاوی 

کل سـاالنه بـه دیوان خانـۀ عدلیـۀ اعظـم؛ 

نحـوۀ تأییـد مسـتندات در محکمـۀ رشع 

جزئـی  مـوارد  و  دیوان خانـه؛  در  ثبـت  و 

ش407،  اتفاقیـه،  وقایـع  )روزنامـۀ  دیگـر 

.)4-3 صـص  11ربیع الثانـی1275ق، 
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صالحیت های آن، در دو فصل: کتابچۀ تکلیف وزارت خانه ها با دیوان عدلیه )فصل اول( و 
تکالیف دیوان عدلیه با حکام ممالک )طهران و حکام والیات( )فصل دوم( ابالغ شد.1 بااین که 
شاه گزارش های منظمی از دیوان دریافت می کرد )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، ص1427(، 
بازهم عملکرد دیوان -به ویژه در ایاالت- رضایت بخش نبود و الزم بود پیوسته تأکید شود که 
احکام دیوان باید در کشور اجرا شود؛ ازجمله تأکید شد که هر مدرک صادره در معامالت، 
باید در دیوان عدلیه ثبت شود )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، صص 1427-1428(؛ نیز دعاوی 

باید در دفتری در دیوان ثبت شود تا مانع از تکرار آن ها شود.
با انتصاب میرزاحسین خان )29رمضان1287ق( به »وزارت عدلیۀ اعظم کل ممالک 
ایران« )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، ص1641( سامان دهی عدلیه برای انطباق بیشتر با ساختار، 
آموزه ها و عملکرد نهادهای مشابه در ملل مترقی )آدمیت، 1385، صص 127-158(2 انجام 
شد. اقدام اساسی، ابالِغ »تشکیالت عدلیه« )1288ق/1871م( با شش مجلس بود که ابتدا 
چهار مجلس بود و سپس دو مجلس دیگر به آن افزوده شد: مجلس تحقیِق ]دعاوی[؛ 
مجلِس ]تنظیِم[ قوانین؛ مجلس جنایات؛ مجلس اجرا]ی احکام[ )وقایع عدلیه، نمرۀ 1، سلخ 
ذی حجۀ 1287ق، صص 2-3(؛ مجلس تجارت و مجلس امالک )وقایع عدلیه، نمرۀ 2، 

س2، محرم الحرام 1288ق، ص1(.3
در دستورنامۀ »تکالیف مشترکۀ مجالس وزارت عدلیۀ اعظم« )وقایع عدلیه، نمرۀ 2، 
محرم الحرام 1288ق، ص1( گردش کار محاکم شش گانه تعیین شد و در آن بر حقوق 
متهمان، منع دخالت حکام در روند دادرسی، و انحصار رسیدگی ها در وزارت عدلیه تأکید 
شد. نکات مهم برای بحث حاضر در تکالیف مشترک مجالس وزارت عدلیه )29 تکلیف( 
عبارت اند از: بند سوم: »عرایْض ضبط مجلس ]می شود[ و پس از رفع مخاصمه، مانند فهرست 
ثبت دفتر مجلس مخصوص، همان عرض می شود«؛ بند ششم: »استشهادنامه بی حضور 
شهود در این مجالس معتبر نیست، مگر آن که مهر و خط شهود را اجزای مجلس بشناسند 
یا آن که ازجانب علمای عظام زاداهلل امثالهم حکم شرعی برطبق آن، صادر شده باشد«؛ بند 7: 
»سواد هیچ حکمی در این مجالس معتبر نیست«؛ بند 8: »احکام شرعیۀ شریفه که ازجانب 
مجتهدین عظام به این مجلس می رسد پس از اجرا صورت آن ها ثبت دفتر خواهد شد« )وقایع 
عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام1288ق، ص1(. این مقررات حاکم بر روال تدوین کتابچۀ 
ثبت قبالجات است؛ بند 10: »اجزاء مجالس در محاکم مأذون به الزام مصالحه نیستند و اگر 
پیش از عرض به وزارت عدلیۀ اعظم نزد حکام شرع انور مصالحه واقع شده باشد، در این 
صورت آن کار را تمام شده منظور خواهند داشت«. در تکالیف خاص مجلس جنایات در ربط 
با محاکم شرع هم این چند بند وجود دارد: بند 14: »اجزاء مجلس پس از تفریق حق از باطل 

1. منت کتابچه در روزنامۀ دولت علیۀ ایران، 

ش535، 17رجب1279ق، صص 3-6 و بازنرش 

در اعتامدالسلطنه: 1367، ج3، صص 1423-

1427؛ محمود فرهاد، 1325، صص 43-38.

2. برای مالحظۀ مرور آراء مختلف در این 

موضوع، ر.ک: جوادی یگانه و جوادی، 1392، 

اصلی  رئوس  بررسی  و  253-259؛  صص 

اقدامات او: جوادی یگانه و جوادی، 1392، 

صص 262-263.

3.  در سال 1300ق این ترتیب چنین بود: 

اجزای  و  عدلیه  وزیر  مخصوص  مجلس 

ملکی  )امور  دیوان خانه  صدر  مجلس  آن؛ 

ُنقود؛  و رشعی(؛ مجلس تحقیق و دعاوی 

مجلس تحقیقات؛ مجلس جنایات و تجارت؛ 

مجلس تحقیق؛ مجلس اجرا )روزنامۀ ایران، 

17جامدی االول1300،  سه شنبه   ،512 منرۀ 

صص 3-2(.

شهرام یوسفی فر



159
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

خالصۀ مطلب را نوشته خدمت وزیر عدلیه انفاذ خواهند نمود«. بند 17: »تعیین دیه برطبق 
احکام مجتهدین عظام و مطالبۀ آن از جنایت رساننده از روی مدلول همان احکام خواهد شد« 

)وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 1288، ص1(.1
در بخش تکالیف مشترکه »مواردی درباب گردش امور دیوان با عملکرد محاکم شرع« 
وجود داشت )بند 3، 6، 7، 8، 10(. در بخش تکالیف مخصوصۀ مجلس جنایات بند 17 و در 
بخش »شروط گزارش نامه که از مجالس خدمت وزیر عدلیۀ اعظم انفاذ می شود« دستورالعمل 
تدوین کتابچۀ ثبت قبالجات درج شده بود )وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 
1288ق، ص1(. در این دستورالعمل »تکالیف مشترک مجالس وزارت عدلیۀ اعظم«، تکالیف 
مخصوصۀ مجالس جنایات، تکالیف طرفین دعوی، تکالیف کسانی که برای شهادت دادن یا 
تحقیق امری به مجلس احضار می شدند، شروط تصدیق نامه، و شروط گزارش نامۀ مجالس 
که خدمت وزیر اعظم انفاذ می شد )وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 1288ق، ص2( 
تعیین شد و برای چند دهه الگوی گردش امور اداری، اجرایی و قضایِی محاکم را تعیین کرد.
داشت  ماده   119 عدلیه(  وظایف  دستورالعمل  )کتابچۀ  قانون  اجرایی  آیین نامۀ 
)ربیع الثانی1288ق/1871م( و »کامل ترین قانون عدلیۀ ایران پیش از دورۀ مشروطیت« )آدمیت، 

1385، ص176( بود. فرازهای مهم این آیین نامه چنین بود:
تبیین بیشتر قواعد حاکم بر روند قضاوت؛ منع دخالت دستگاه مجریه در امر قضا؛ 
یکسان کردن اصول محاکمات و ترکیب محاکم در والیات؛ حصر رسیدگی به امور جزایی 
در عدلیه؛ سازمان دهی ساختار و تشکیالت اداری کارآمد برای دیوان عدلیه ازطریق ایجاد 
مجالس شش گانه؛ ترغیب مراجعۀ اصحاب دعوی در طرح امور حقوقی )غیرجزایی( در 
دیوان عدلیه، با هدف تمییز بیشتر روابط محاکم شرع و دیوان عدلیه )آدمیت، 1385، صص 

.)178-177
در سال های بعد نیز شماری فرمان برای تأکید بر اصول مستقر در تنظیمات حقوقی و 
قضایی )فرهاد، 1325، صص 43-44؛ طیبی، 1388، صص 418-419(، زدودن آسیب های 
ساختاری و عملکردی عدلیه، و تنظیمات دقیق تر بین محاکم شرع و عدلیه صادر شد؛ ولی 
تغییرات سیاسی و اداری این گونه تالش ها را محدود کرد. تحلیل حوزۀ حقوقی و قضایی 
در اشاره به علل مخالفت با سپه ساالر معموالً مغفول است2 و تنها حامد الگار به درگیری او 

با عالمان دین )الگار، 1356، صص 238-239( اشاره کرده است.
در مواد 29 و 30 »کتابچۀ مجلس تنظیمات حسنه« )ابالغ در 1291ق( تکالیِف مرافعات 
شرعیه درج شده و تصریح شده است که همۀ اختالفات شرعی و عرفی و امالک به مجلس 

تنظیمات ارجاع داده شود )دامغانی، 1357، ص151(.

1. نسخۀ متفاوت تری از آیین نامۀ »ترتیب 

مجالس وزارت عدالت عظمی« در 4 مجلس، 

ایران موجود است )ساکام،  در آرشیو ملی 

.)296004426

2. ر.ک: جوادی یگانه و جوادی، 1392، صص 

.311-271
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سرگذشت عدلیه در آستانۀ مشروطیت با خواست مردم معترض به حکومت قاجارها 
برای تأسیس عدالت خانه، گره خورد. اگرچه در سال های متمادی اقداماتی در وضع و رعایت 
اصول، روندهای قضایی و حقوقی و سامان دهی بهتر امور محاکم عرفی و شرعی انجام شد؛ 
ازجمله: تشکیل مجمع تدوین »قانون جدید مطابق قواعد شریعت« )در 1294ق( )فلور و 
بنانی، 1388، ص46(؛ تثبیت رویۀ مستندسازی اسناد رسمی با الصاق تمبر و ثبت دولتی 
)طیبی، 1388، ص421(؛ و…1 . در دورۀ وزارت عدلیۀ میرزاعلی خان امین الدوله، اقدامات و 
طرح های اصالحی )امین، 1382، صص 435 به بعد؛ طیبی، 1388، صص 420-421( پی گیری 
شد. تالش ها برای اصالح و توانمندسازی تشکیالت عدلیه هم درنهایت نتوانست این نهاد را 
دربرابر مطالبات عدالت اجتماعی و حقوقی توانا و روزآمد و پاسخگو کند )کسروی، 1363، 
ناآرامی های فزاینده در سال 1323-1324ق/1905-1906م، و طرح  َدرپِی  ج1، ص73(. 
»مقاصد آقایان« که »… برای رسیدگی به عرایض کلیۀ رعایا و مظلومین… ترتیبی در امر 
عدالت خانۀ دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوْم حقاً و عدالً به عمل آید و در اجرای عدالت 
مالحظۀ احدی نشود« )کسروی، 1363، ج1، ص71(، فرمان تأسیس »عدالت خانه« به منظور 
»اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت… اجرای… قانون معدلت اسالمیه که عبارت 
از تعیین حدود و احکام شریعت مطهره… در تمام ممالک محروسۀ ایران…« )کسروی، 
1363، ج1، صص 71-72( صادر و نظامنامه ای برای آن تدوین شد )جمادی االول1324ق/
ژوئیۀ1906م( )طیبی، 1388، ص433(.2 مسیر رخدادهای بعدی نشان داد که این تالش ها 
دربرابر خواست اجتماعِی تحقق عدل و قانوِن مبتنی بر آموزه های حقوقی و فلسفه های جدید 

اجتماعی، قانع کننده نیست.
بررسی فشردۀ تأسیس، تحول ساختار و عملکرد »دیوان خانۀ عدالت« و »دیوان عدلیۀ 
اعظم« )تشکیالت متولی تولید اسناد موجود در دو کتابچۀ موردمطالعه در این پژوهش( امکان 

فهم گسترده و روشمند اسناد موردبحث را فراهم می کند.3

8. گردش امور حقوقی و قضایی بین دیوان عدلیه و محاکم رشع تهران
اساس بررسی روابِط محاکم عرف و شرع در آستانۀ مشروطیت، دو مجموعه بایگانی 
تشکیالت عدلیه است: »کتابچۀ ثبت قبالجات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه 
لوی ئیل 1322 قمری« )که ازاین پس در این مقاله کتابچۀ ثبت قبالجات نامیده می شود( 
و »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322« )که 
ازاین پس در این مقاله کتابچۀ ثبت التزامات نامیده می شود(. این دو کتابچه بخشی از 
بایگانی مجالس دیوان عدلیۀ اعظم است و ازبین بایگانی اداری آن تشکیالت، فقط همین 

و  )فلور  ر.ک:  موارد،  دیگر  بررسی  برای   .1

 ،1382 امین،  46-47؛  صص   ،1388 بنانی، 

صص 430 به بعد(.

متفاوت  برداشت های  مالحظۀ  برای   .2

توانی،  )مالیی  ن.ک:  عدالت خانه،  درباب 

بهار-تابستان 1391، صص 113-130؛ آبادیان، 

زمستان 1389، صص 18-17(.

3. برای بررسی مفصل تاریخ تحوالت نظام 

حقوقی و قضایی ایران در دورۀ قاجار، ر.ک: 

محمد طیبی )1388( و برای دورۀ رضاشاه 

ر.ک: اثر ارزندۀ دکرت حسن زندیه )1392(. در 

مراتب بعدی هم اثر دکرت حسن امین )1382( 

تاریخ حقوق ایران قابل توجه است.
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مقدار باقی مانده است. چون هرکدام از این دو کتابچۀ مزبور، به یک مجلس عدلیه تعلق 
دارد، به طور جداگانه بررسی می شود.

8 .1. بایگانی های مجالس دیوان عدلیه
8 .1 .1. کتابچۀ ثبت قبالجات در دیوان عدلیۀ اعظم

کتابچۀ ثبت قباله جات شامل 110 خالصه )در 108 برگ(، از اصل اسنادی است که 
به عنوان مستندات دعاوی در دیوان عدلیه و مجالس مختلف آن طرح شده است. این 
کتابچه دربردارندۀ سوابق گردش یک سال امور در ادارۀ )مجلس( مربوط )از 19محرم1322 
الی 22ذی حجۀ1322ق( است و شامل اطالعاتی منسجم دربارۀ شمار مراجعات، ماهیت 
حقوقی دعاوی طرح شده در دیوان عدلیه و نیز فرایند گردش امور اسنادی و قضایی در 
تشکیالت عدلیه است. دربارۀ ارزش تاریخی این مجموعه باید اشاره کرد که زمان تولید 
این اسناد مقارن است با تحوالت دهۀ 1320ق و وقوع نهضت مشروطیت؛ زمانی که نهاد 
حقوقی و قضایی کشور دستخوش دگرگونی های اساسی1 شد. این مجموعه اسناد شناخت 
نظام کهن قضایی پیش از مشروطه و دگرگونی های ساختاری و عملکردی دوران گذار در 

آن را آسان می کند.

8 .2. شیوۀ تولید اسناد دیوانی در عدلیه
براساس اطالعات کتابچه ها، فرایند گردش امور اداری مکاتبات دیوانی را چنین می توان 

بازسازی کرد:
الف. با طرح دعوی در دیوان، مستندات مدعیات به دیوان عدلیه برای تعیین اصالت و 
تهیۀ خالصه ای از آن ارائه می شد؛ ازجمله این که طبق روال مورداشاره در بحث قبل، اصل 

قبالجات صادره در محکمۀ شرع باید برای ثبت ارائه می شد.
ب. سپس اصالت قباله، دست خط و مهر حکام شرع، بررسی و تأیید می شد. کشف 
جعل و دست کاری اسناد در این مرحله انجام می شد. نحوۀ فرایند کارشناسی اسناد را محرر 
عدلیه به شکل خارج نویسی »مهر« و نام افراد، در دو کتابچۀ مدنظر منعکس کرده است. در 

کتابچه ها خالصۀ قباله ها به دقت تحریر شده است.
ج. مرحلۀ بعد ثبت خالصۀ قبالجات و مستندات در »کتابچه« بود؛ به این شکل که ارکان 
چندگانۀ قباله،2  استخراج و ثبت می شد. بااین که قواعدی مشخص در استخراج ارکان سند و 
ثبت آن وجود داشته است، به دالیل مختلف ثبت مستندات در کتابچه متنوع است؛ گاه حتی 
متن کامل قباله هم درج شده است )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 3(. به طور معمول پس از تأیید 

1. برای مالحظۀ این تغییرات، ر.ک: )زندیه، 
1392، صص 88 به بعد؛ شهیدی و دیگران. 

زمستان 1396. صص 89-66(.
2. برای منونه این ارکان در اسناد حقوقی و 
قضایی تعیین شده اند: 1- رسآغاز؛ 2- نام و 
عنــوان دعـــــوی و نام خواهــان و خوانــده؛

 3- پاســــخ خوانــده؛  4- گــــواهـی گواهـان؛          
5- مهلت های داده شدۀ قاضی بـه خوانده، 
حکم،  اجرای  به  خوانده  واداشنت  نحوۀ 
گواهی قاضی به ماوقع، تاریخ روز دادرسی 
در   .)190-189 صص   ،1365 )ساکت، 
چکیده نویسی سایر اسناد صادره از محاکم 
رشع نیز اسلوب های مشابهی رعایت شده 
قابل مالحظه  حارض  کتابچۀ  اسناد  در  که 
است. یادآوری می شود که ارکان مدنظر در 
چکیده نویسی اسناد رشعی براساس موضوع 

سند تفاوت هایی دارد.
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خط حکام شرع، سجع مهر، اسامی و عنوان و لقب شهود و جملۀ ادای شهادت بر وقوع امر، 
بازنویسی می شد. برای افراد درگذشته، دعاهای مرسوم برای آمرزش به کار می رفت و برای 
ِظلُّه، دام بقائه و... به کار می رفت. آرزوی بقای افراد عبارت های روحی فداه، َسلَّمهُ اهللُ تعالی، ُمدَّ
به نظر می رسد که به علت پیروی از رویه های ثبت مستندات در کتابچه های سوابق امور 
در طول زمان های متمادی تا هنگام تدوین این کتابچه از عنوان »سواد« برای نشان دادن ماهیت 
اسناد مدنظر استفاده نمی شده و به ندرت این اصطالح روی اسناد درج می شده است )کتابچۀ 
ثبت قبالجات، نمرۀ 11(. کاربرد »سواد« برای اسناد مهم همراه قبالۀ اصلی، که رونوشت 
)سواد( آن باید در »کتابچه« درج می شد، کاربرد داشته است تا سند ُملصق به قباله را از متن 
قبالۀ اصلی در »کتابچه« قابل تشخیص کند. نحوۀ نگارش متن و حاشیه های مربوط در کتابچه، 
به صورتی است که تشخیص اجزاء مهم و ضروری را برای پی گیری و مراجعات بعدی 
به سادگی ممکن کند؛ ازاین رو، الگوی درج مطالب در یک صفحه از »کتابچه« گاه بدون نظم 
و ترتیب و بیشتر با رعایت جدانویسی آشکار و به ویژه برجسته بودن »نظریه یا رأی« دیوان 

عدالت عظمی است.
د( نحوۀ بررسی، ارزیابی و تأیید مستندات و قبالجات در دیوان، براساس ساختار 

کتابچه ها و اطالعات قابل استخراج از کتابچۀ ثبت قبالجات، چنین بود:
براساس روال مشروح فوق، قباله ها ارزیابی می شد و به ترتیب ورود به ادارۀ ]مجلس[ 
ذی ربط، در دیوان خانه در »کتابچۀ ثبت قبالجات« ثبت می شد. کتابچۀ ثبت قبالجات از 
»نمرۀ 1« شروع شده و تا »نمرۀ 20« به طور منظم شماره گذاری شده و پس ازآن شماره گذاری 
متوقف شده است. باآنکه در باالی برخی از صفحات عنواِن »نمره« درج شده است، ولی 
شمارۀ ترتیِب ثبت درج نشده است. به نظر می رسد که کاربرد شماره گذاری مستندات در 
کتابچه برای بازیابی سوابق، زیاد اهمیت نداشته است، زیرا ترتیب ورود مستندات و قبالجات 

از روی ترتیب زمانی درج آن ها در کتابچه به دست می آمده است.
آخرین عملیات در کتابچۀ ثبت قبالجات تأیید مراتب توسط »وزیر دیوان عدلیه« بود؛ به 
این شکل: »جمالت مسطوره متناً و هامشاً صحیح است و در دیوان وزارت جلیلۀ عدلیۀ اعظم 

ثبت شد. 22محرم1322 محل مهر مبارک حضرت اشرف آقای نظام الملک، روحی فداه«.
پس از این فرایند »رأی« یا »نظر« عدلیه دربارۀ موضوع دعوی درج می شد. ازجمله چنین 
آمده است: »به طوری که جناب مستطاب شریعتمدار آقای سلطان العلماء سلمه اهلل تعالی مرقوم 
فرموده اند صحیح ]است[ و از همین قرار باید معمول و مجری شود. 25 شهر محرم الحرام 
1322، مهر وزارت عدلیۀ اعظم« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 4(. یا »مراتب مسطورۀ متن 
به استحضار دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم گذشته است. چنانچه مشهدی عباس در رسانیدن قسط 

شهرام یوسفی فر



163
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

مزبور تأخیر نماید، برعهدۀ یوزباشی ابوالقاسم مستخدم دارالطباعه است که مهم سازی نماید. 
22 شهر محرم 1322« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 5(.

در مواردی روی قباله ها »اقرار و اعتراف« فرد ثبت می شد: »بر التزام و مراتب مسطوره در 
هامْش کربالیی قربان در وزارت عدلیه اقرار و اعتراف نمود. محل مهر مبارک بندگان حضرت 
مستطاب آقا، روحی فداه« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 6(. گاه لزوم اخذ »قرار و اعتراف« از 
فرد در عدلیه در کتابچه درج می شد )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 19(. در این موارد فرد به 
»صحت معاملۀ متن« اقرار و تعهد می کرد: »از قرار التزام جداگانه ملتزم گردید از حاِل تحریر 
لغایت 45 روز دیگر تتمۀ وجه ملزمی خود را به میرزاغالم علی عاید دارد…« )کتابچۀ ثبت 

قبالجات، نمرۀ 19(.
برخی از مدارک، مستندات آراء و احکام و قباله هایی بود که از محضر عالمان دین 
برای اطالع یا اجرا به دیوان عدلیۀ اعظم ارجاع می شد. در این موارد موضوع در دیوان خانۀ 
عدلیۀ اعظم بررسی و تصمیم گیری می شد و گاه ختم یا قرار ختم کار صادر می شد و 
پس از یادداشت وزیر مانند »مراتب مسطورۀ متن صحیح است. همین طور که در متن نوشته 
شده است در دیوان عدالت کبری ختم شد. 23 شهر صفرالمظفر 1322« در کتابچه ثبت می شد 
)کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 40(. برخی موضوعاْت مربوط به ختم دعوی و مصالحۀ قبلی 
بود که موعد مقرر آن سررسید شده بود. در این موارد فرد/ افراد ذی نفع در مجلس مربوط در 
دیوان خانه حاضر می شدند و قرار و التزام اجرای تعهدات یا ختم عمل و دریافت حق وحقوق 

خود را می گذاشتند )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 41(.
دیگر موارد ثبت، مربوط به امور مراجعه شده به دیوان خانه عدلیه بود که پس از رسیدگی 
و صدور رأی و ختم موضوع، گزارش آن در کتابچۀ ثبت قبالجات ثبت می شد: دعاوی مالی؛ 
اختالفات بر سر قراردادها؛ مراجعه نکردن به محضر شرع تعیین شده؛ تنظیم مجدد قرارهایی 
که اسنادشان ازبین رفته بود؛ رسیدگی به اختالفات ناشی از رسیدگی به موضوع در محاکم 
شرع و موارد مشابه. در این موارد گاه چنین تأیید می شد: »به طوری که جناب جاللت مآب 
معتمدالملک و اجزای دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم رسیدگی نموده و تصدیق داده اند، صحیح است. 
باید به موقع اجرا گذاشته شود. ربیع االول 1322. محل مهر، حضرت مستطاب اجل امجد 
اکرم افخم اعظم آقای نظام الملک وزیر عدلیۀ اعظم دامت شوکته« )کتابچۀ ثبت قبالجات، 

نمرۀ 42(.
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8 .3. کتابچۀ ثبت التزاماِت افراد در دیوان عدلیه
کتابچۀ دوم این مجموعه »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم، ازبابت هذه السنه 
لوی ئیل 1322، شهر محرم الحرام« است که 57 برگ شامل 136 خالصۀ »التزام نامه« دارد. 
ترتیب و نظم ثبت دفتری این کتابچه از کتابچۀ ثبت قبالجات سامان یافته تر است و تا 
آخرین مورد، نمره گذاری دارد. در حاشیۀ خالصۀ التزامات، معموالً یادداشتی اضافه و 
خارج از متن وجود ندارد و مواردی معدود مربوط به آن هایی است که بعداز ثبت التزام نامه 

قراری گذاشته شده و الزم بوده است تا در کتابچه هم ثبت شود.
الگوی گردش کار اداری بین مجالس عدلیه در سال 1322ق، براساس اطالعات موجود 
در گزارش دعاوی مطرح در دیوان عدالت چنین بود که به دلیل ماهیت موضوع دعوی یا 
سوابق قبلی آن، باید طبق مقررات به محکمۀ شرع ارجاع می شد تا وفق قواعد شرع بررسی 
به عمل می آمد. روش انتخاب محکمه متنوع بود. راه اول چنین بود: اگر طرفین دعوی دربارۀ 
مراجعه به یک محکمه توافق داشتند، از طرفین التزام گرفته می شد تا به محضر مزبور مراجعه 
و طرح دعوی کنند و »به هر نحو حکم شرعی قطعی حضوری از محضر محترم جناب 
مستطاب معظم له بر حقانیت اَحدی الطرفین صادر آید، طرفین تخلف نورزند« )کتابچۀ 
ثبت التزامات، نمرۀ 1(. حکم محکمۀ شرع باید »مدلول آن در وزارت عدلیه به موقع اجری 
گذاشته شده، طرفین تخلف نورزند« )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 2(. چنانچه طرفین بر سر 
انتخاب حاکم شرع توافق نمی کردند، به ناگزیر انتخاب آن به قرعه ارجاع می شد )کتابچۀ 

ثبت التزامات، نمرۀ 4(.
گاه در التزام نامه موضوع بررسی در محضر شرع ذکر می شد )مثال طرح قسم(. گاه از 
فرد تعهد گرفته می شد که اگر در محضر تعیین شده حضور نیابد یا در محضر دیگری طرح 
مرافعه کند، تمام »مدعی به« او ساقط است. یا اگر فرد از ایراد قسم یا رد قسم اجتناب کرد، 
بدون عذر از عهدۀ تمام »مدعی به« شخص مقابل برآید )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 125(.

موضوع دعوی و گردش کار مربوط طی نامه ای به محکمۀ منتخب اعالم می شد و پس از 
طی فرایند دادرسی، رأی حاکم شرع به صورت مکتوب به دیوان اعالم و سپس اجرا می شد. 
مستندات موجود در کتابچۀ ثبت قبالجات تأییدی است بر این که آراء صادره از محکمۀ 
شرع در دیوان عدلیه پذیرفته می شده است؛ چون موردی دال بر تشکیک، رد یا اعادۀ دادرسی 
در آراء مزبور، در دیوان عدلیه مالحظه نشد. این موضوع خالف تصور شایع دربارۀ اختیار 
تجدیدنظر دیوان عدلیه در آراء محاکم شرع است. باتوجه به التزامی که طرفین می دادند، حق 
اعتراض و دادخواهی بعدی از آن ها سلب می شد و حکم صادره قابل فرجام خواهی نبود. 
نوع دیگری از التزام نامه های کتابچۀ ثبت التزامات، به قرارهای طرفین در دیوان عدلیۀ اعظم 
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مربوط می شود و موضوعات متنوعی را دربر دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
ارجاع حل وفصل دعوی بر سر یک گاری به تحقیق محلی مطلعان )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 17 و 20(؛ پرداخت قیمت قالی در موعد مقرر و تعیین جریمۀ دیرکرد به 
دیوان؛ پرداخت مال االجارۀ خانه و تخلیۀ آن )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 28(؛ واگذاری 
آب کشاورزی )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 59(؛ پذیرش نظر استاد معمار )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 60(؛ خارج نشدن از شهر تا هنگام اتمام بررسی شکایات رعایای دماوند از 
فرد )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 62؛ و مورد دیگر، نمرۀ 87(؛ پرداخت بدهی )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 90(؛ پذیرش نتیجۀ بررسی کارشناسی موضوع )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 
100(؛ حاضرکردن افراد متهم از روستا در مدت معین وگرنه برآمدن از عهدۀ دعاوی مدعی 
بدون عذر )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 107( و موارد مشابه. البته سند نمرۀ 136 در این 
کتابچه التزام نامه نیست و اطالعی است تا سردار اکرم میرزاجواد، مباشر موقوفات را به مرکز 

راهی کند.
از ارزیابی کلی کتابچۀ ثبت التزامات مشخص می شود که فقط مراحل انجام توافقات 
و قرارهای طرفین دعوی ثبت وضبط می شده است و مراحل بعدی گردش کار که معرفی 
به محکمۀ شرع، روند دادرسی و اعالم رأی به دیوان خانۀ عدالت عظمی و درنهایت نحوۀ 
اجرای احکام مزبور است، با خأل اطالعات مواجه است و با استفاده از اسناد محاکم شرع 

باید آن را روشن کرد.1

9. اهمیت داده های کتابچه ها برای مطالعۀ تاریخ ایران و تاریخ تشکیالت 
قضایی عرف و رشع

افزون بر آنچه از اهمیت داده های دو کتابچۀ مذکور برای مطالعۀ ساختار و گردش کار 
امور در دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم به آن اشاره شد، از اطالعات موجود برای تحلیل وضعیت 
حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادِی سال های مربوط هم می توان استفاده کرد. چند 

محور مشخص در این راستا چنین است:
1. اطالعات منحصربه فرد کتابچه ها دربارۀ طرز کار دیوان عدلیۀ اعظم و به ویژه مجالس 
تخصصی آن تاکنون دردسترس نبوده است تا بتوان جزئیات فرایندهای حقوقی و طرز عمل 

.)kondo, 2017( :دیوان عدلیه را روشن کرد. ازجمله ر.ک
2. اطالعات کتابچه ها دربارۀ روابط دیوان عدلیۀ اعظم با محاکم شرع پایتخت بسیار دقیق 
و شامل جزئیات است. مستندترین اطالعات دربارۀ روابط عالمان دین و بخش دیوانی قاجار 
-به ویژه در آستانۀ انقالب مشروطه- در دو کتابچه قابل دسترس است. اطالعاتی از عالمان 

1. دربارۀ گردش امور قضایی در آن دوره در 

والیات، تحقیقی مفصل مستند بر »کتابچۀ 

احکام والیت ثالث« مربوط به سال 1325ق 

نتایج آن در  به زودی  در جریان است که 

عرضه  حارض  پژوهش  دستاورد  با  تطبیق 

خواهد شد.
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حاکم شرِع مورداعتماد عدلیه، مستندات آراء حقوقی و قضایی آنان، مقبولیت اجتماعی آنان، 
رویه های دادرسی و حکمیت در امور و نظایر آن، برای بررسی های مربوط بسیار مغتنم است.
3. داده های اسناد مذکور چشم اندازی از چالش های حقوقی آن دورۀ زمانی را ارائه 
می کند. برخی از دعاوی که در سازوکارهای موجود امکان ختم نداشته تا سطوح عالی 
دادخواهی در دیوان عدلیه و حتی تا سطح شاه پی گیری می شده است. بررسی ماهیت دعاوی 
و گردش کار پرونده ها ازنظر تاریخ حقوقی و قضایی، و نحوۀ تنظیم و ضبط اسناد، مدارک 
و شواهد اهمیت دارد. هم چنین اشاره به آسیب ها و نارسایی هاِی این روند هم در متن اسناد 

وجود دارد.
4. کتابچۀ ثبت قبالجات که درواقع ازنظر گردش کار کتابچۀ دوم این مجلد است، از 
نحوۀ »دادرسی دعاوی« در محاکم شرع تهران اطالعاتی ناب دارد. در مواردی که طرفین 
دعوی به محکمۀ موردتوافق ارجاع می شدند، رأی پس از دادرسی در قباله ها ثبت می شد. 
یک نسخه از قباله به دیوان عدلیۀ اعظم ارسال می شد تا پس از ثبت دفتری، مراحل تسجیل 
و پی گیری اجرائیات موضوع دعوی توسط مقامات دیوان خانه -که درنهایت وزیر عدلیه یا 
»صدر دیوان« بود- انجام شود و سپس قباله در »کتابچۀ ثبت قبالجات« درج شود. درنهایت 
یک نسخه از قبالۀ مزبور به »مجلس اجرا« ارجاع می شد تا وفق التزام قبلی طرفین در پذیرش 
نتیجۀ رسیدگی قضایی، رأی نهایی به کار بسته شود. اطالعات موجود از چگونگی گردش 

کار اداری بین محاکم عرف و شرع بسیار ذی قیمت و از زوایای مختلف قابل کاوش است.
5. افزون بر ماهیت دعاوی، دیگر زمینه های مربوط به موضوع چون سنخ شناسی 
چالش های حقوقی و قضایی، الگوهای رسیدگی به مرافعات در محاکم شرع، آشنایی دقیق با 
رویه های دادرسی در محاکم شرع و نیز آراء مجتهدان بزرگ تهران دربارۀ مسائل و چالش های 
روز، عرصه های فراتری را برای مطالعه فراهم کرده است. برای نمونه ازنظر اسلوب دادرسی 
مجموعۀ آراء حکام شرع در امور کیفری و حقوقی، مجموعه ای غنی از رویۀ حقوقی و 

قضایی در دورۀ مدنظر است.
6. اطالعات کتابچه ها از ساختار عرف و شرع در نظام قضایی دورۀ قاجار بسیار غنی 
است؛ ازجمله این اطالعات: موقعیت دیوان عدلیه نسبت به محاکم شرع؛ محدودیت های 
اعمال شده بر محاکم شرع، و به ویژه ارزیابی پایایی الگوها و رویه های وضع شده در جریان 
اصالحات دستگاه قضا تا پیش از مشروطه؛ نحوۀ پشتیبانی اداری، حقوقی و قضایی دیوان 
عدلیه از محاکم شرع ازجمله تضمین پذیرش احکام محاکم شرع توسط طرفین؛ مدیریت 
چالش ها و مسائل اجتماعی توسط دیوان شرع و عرف و تفوق دیوان عدلیه در حل وفصل 

مسائل در قیاس با محکمۀ شرع؛ تجمیع اجرائیات در دیوان عرف؛ و موارد مشابه.
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7. ارجاع به حکام شرع تهران دو حالت داشت: در حالت اول سابقۀ دعوی نزد یکی 
از حکام شرع وجود داشت، بنابراین موضوع به او ارجاع می شد. در حالت دوم، موضوع به 
روال تعریف شده از دیوان به محکمه ارسال می شد. اشاره به اسامی شماری از عالمان دین 
و حکام شرع در کتابچه ها، به دلیِل مدخلیت آن ها در قبالجات بوده است؛ ولی حکام شرع 
طرف همکاری با دیوان که نامشان در کتابچه درج شده است، دارای صالحیت و موردوثوق 

دیوان خانۀ عدلیه بوده اند و پرونده ها به آن ها ارجاع می شده است.
8. افزون بر آنچه دربارۀ اهمیت داده های موجود در اسناد مدنظر ذکر شد، اطالعات 
بسیار بیشتری در متن کتابچه ها وجود دارد که گزارش اجمالی از وضعیت کیفی داده های 

مربوط با شیوۀ مقوله بندی چنین است:
• داده های مربوط به عناصر کالبدی، امکان و فضاهای شهری و روستایی )نام محالت، 

گذرها، کوچه ها، مشخصات عمارت های مسکونی و تجاری...(؛
• خانواده و مسائل آن، ازدواج، طالق؛

• معامالت و اجارۀ مستغالت شهری و روستایی، ارزش ملک؛
• چالش و مسائل مالکیت؛

• اسامی طوایف و قبایل، خاندان ها؛
• منزلت اجتماعی: القاب و عناوین؛
• اوزان و مقادیر، پول و مسکوکات؛

• مالیات، عوارض، رسوم و چالش های مربوط؛
• آیین دادرسی شرعی و عرفی؛

• محاکم و حکام شرع، ویژگی ها و عملکردها؛
• چالش ها و مسائل حقوقی در جامعه، آراء و رویه های حقوقی و قضایی، شیوه های 

حل دعاوی؛
• اجرای قانون در جامعه، گریز از اجرای تعهدات؛

• ارزیابی اسناد و مدارک حقوقی، جعل و دست کاری اسناد؛
• تولید و گردش مکاتبات، نظام بایگانی در تشکیالت اداری، آسیب ها و نارسایی های 

مربوط و شیوه های حل آن؛
• وصیت، ارث، چالش ها و نزاع های حقوقی و اجتماعی مربوط؛

• وقف، احکام مربوط، آسیب ها، ادارۀ موقوفه ها؛
و شماری از مقوالت دیگر.

در هریک از مقوالت ذکرشده داده های بسیار ارزشمندی وجود دارد که ازنظر مطالعات 
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تاریخ  نهادهای حقوقی،  تاریخ تشکیالت و  ایران،  تاریخ اجتماعی  ایران،  تاریخ حقوق 
روحانیون، تاریخ شهر تهران، و موضوعات دیگر مهم است.

10. نتیجه
تکاپوهای نوسازی جامعۀ ایران در سدۀ 13ق/ 19م بر تشکیالت حکمرانی تمرکز داشت. 
در حوزۀ امور حقوقی و قضایی، دیوان عدلیه به عنوان بخشی پیشتاز در این راستا تغییرات 
و نوسازی هایی را ازسر گذراند که به ناگزیر تشکیالت محاکم شرع را هم باوجود تعلق 
آن به حوزۀ دین، درگیر کرد. سیاست گذاری ها و اصالحات حاصله در تشکیالت عرف 
که تحت تأثیر شرایط بین المللی و مقتضیات جامعه روی داد )مانند تعهدات ناشی از 
معاهدات بین المللی، حقوق کنسولی و نوسازی حقوق مدنی، ظهور محاکم اختصاصی 
)تجارت( و راهبردهای تمرکزگرایانه در حکمرانی( عوامل فشار روزافزون بر تشکیالت 
دادرسی شرعی بودند. بررسی داده های موجود نشان داد باوجوداینکه حکومت و دیوان 
عدلیه برای برقراری سیطره بر قلمروهای رقیب در جامعه، به محدودسازی روند دادرسی 
شرعی پرداختند، ولی حوزۀ دادرسی شرعی عمدۀ استقالل عمل دیرینۀ خود را تا آستانۀ 
مشروطیت حفظ کرد و تنها در جریان تصویب قوانین دادرسی و استقرار تشکیالت جدید 
عدلیه در دورۀ انقالب مشروطه و رخدادهای دهۀ بعدی بود که دگرگونی های عمیقی در 

تشکیالت و حدود اختیارات محاکم شرع روی داد.

منابع
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وظایف دیرینۀ آن، شماره بازیابی 296004426.

نسخۀ خطی
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.8317

قرآن کریم.
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Abstract:

Purpose:  This study examines archival literacy among the users of archives in Tehran.
Method and Research Design: 80 users completed a researcher designed question-
naire the components of which were extracted from the literature. The reliability of the 
questionnaire was 0.881 using Cronbach's alpha. The SPSS 21 statistical software was 
employed for data analysis. 
Findings and conclusion: The state of literacy among users was relatively well-suited. 
Knowledge, evaluative and analysis skills, knowledge of rules and regulations, locating 
skills, and the level of originality were desirable. However, knowledge of the role of 
archivists and advanced skills were low. Also, a direct relationship was noticed between 
archival literacy and academic background and the length of use, whereas no relation 
was seen between the level of library literacy and academic background.
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روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامۀ 

محقق ساخته استفاده شده است. این پرسش نامه بین 80 نفر از کاربران توزیع شد. معیار سنجش 

داده ها، طیف پنج گانۀ لیکرت است.

یافته ها و نتیجه گیری: سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران در سطحی نسبتاً مطلوب قرار 

دارد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سواد آرشیوی ازجمله: شناخت، ارزیابی و تحلیل، قوانین، 

جایابی، فرهنگ، و استفاده در وضعیت نسبتاً مطلوب، و متغیر اصالت در سطح مطلوب قرار دارد و 

متغیرهای نقش آرشیویست، و مهارت های پیشرفته در وضعیت نامطلوب قرار دارند. بین سواد آرشیوی 

با میزان تحصیالت کاربران و هم چنین مدت زمان آشنایی آنان با مرکز آرشیوی رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ 

ولی بین میزان سواد آرشیوی و رشتۀ تحصیلی کاربران رابطه ای وجود ندارد.

ڪلیدواژه ها: 
سواد آرشیوی؛ منابع آرشیوی؛ کاربران؛ منابع دست اول.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
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1. طرح موضوع
سواد و سوادآموزی از مباحثی است که همواره به آن توجه شده است. سواد در تعریف 
سنتی، توانایی خواندن و نوشتن است؛ ولی امروزه )در قرن بیست ویکم( توانایی خواندن 
و نوشتن، تنها بخشی کوچک از تعریف سواد است و داشتن مدارک و مدارج عالی 

دانشگاهی نیز به تنهایی دلیل باسوادی نیست )میرجلیلی، 1385(.
»سواد1« قدمتی بسیار طوالنی دارد و به تدریج کامل تر شده است. سواد، دربرگیرندۀ 
مهارت های موردنیاز برای هر شخص است تا بتواند نقشی مناسب در جامعه ایفا کند. 
ساده ترین حالت سواد، داشتن توانمندی های زبانی است؛ بدین معنا که فرد باسواد، به 

خواندن، نوشتن و درک زبان بومی خود قادر باشد )خالقی و سیامک، 1389(.
کتابداران و متخصصان اطالعات، بیش از 25 سال است که بر روی موضوع سواد 
اطالعاتی کار می کنند؛ ولی دربارۀ سواد منابع دست اول و منابع آرشیوی، تنها طی 12 سال 
اخیر بررسی هایی انجام شده است. ازآنجاکه استانداردی ویژه برای منابع آرشیوی )به دلیل 
داشتن پیچیدگی هایی درزمینۀ یافتن، دسترسی، ارزشیابی و تفسیر منابع( وجود ندارد، به نظر 
می رسد که عرضۀ استانداردهایی مرتبط با سواد آرشیوی، یکی از نیازهای اساسی کاربران و 

پژوهش گران آرشیوی باشد )کارینی2، 2016(.
منابع موجود در مراکز آرشیوی به دلیل منحصربه فردبودن و ارزش اطالعاتی )ارزش 
ثانوی3(، با منابع کتابخانه ای متفاوت اند؛ هم چنین روش های یافتن )مکان یابی( و سازمان دهی 
منابع آرشیوی با منابع کتابخانه ای متفاوت است. بنابراین الزم است تا کاربران مهارت های 
الزم را برای استفاده از این منابع بیاموزند و به کار گیرند. ازاین رو، وجود فهرستی از این 
مهارت ها و هم چنین تدوین استانداردهایی برای چگونگی استفاده از این منابع ضروری 

است )وینر4، 2015(.
مراکز آرشیوی را به دلیل غنای زیاد اطالعات -به ویژه اطالعات تاریخی و باارزش- 
می توان یکی از مراکز مهم اطالعاتی برشمرد. در پژوهش حاضر، سعی برآن است تا میزان 
سواد آرشیوی مراجعه کنندگان به مراکز آرشیوی شهر تهران، طبق مؤلفه های معرفی شده 
بررسی شود و درصورت لزوم راهکارهایی برای بهبود وضع موجود عرضه شود. امید است 

که این پژوهِش پیشگام، مبنایی برای پژوهش های آیندۀ حوزۀ آرشیو باشد.

2. مبانی نظری
2 .1. سواد

پژوهش گران طی دهه های اخیر بیش از 34 نوع سواد مفید و مدرن را شناسایی و معرفی 

1. Literacy

2. Carini

3. Secondary value

4. Weiner

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 
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کرده اند. سواد علمی با معنای مصطلح در نظام آموزشی ما، تنها یکی از این نوع سوادها 
محسوب می شود. از جمله سوادهای مفید و مدرن دیگر می توان به سواد فرهنگی، سواد 
اجتماعی، سواد سیاسی، سواد اقتصادی، سواد رسانه ای، سواد اطالعاتی، سواد کامپیوتری، 
سواد اینترنتی، سواد محیط کار، سواد خانوادگی، سواد فناوری و ... اشاره کرد که هرکدام 
تعریف، استانداردها و راهکارهای توسعۀ خود را دارند. بقیۀ سوادهای قرن 21 را در شش 
گروه می توان جای داد که عبارت اند از: سواد مقدماتی؛ سواد رایانه ای؛ سواد رسانه ای؛ سواد 

الکترونیکی؛ سواد فرهنگی؛ و سواد اطالعاتی )رضایی و فتحی پور، 1392(.

2 .2. سواد اطالعاتی1
سواد اطالعاتی، روشی موفق برای توسعۀ مهارت ها در یادگیری منابع اطالعاتی است و 
می توان گفت دانشجویانی سواد اطالعاتی دارند که در جریان یادگیری و شناخت منابع 
اطالعاتی بیشتر مسئولیت دارند. این نگرش در مهارت های یادگیری، تمام دوران زندگی را 
تکامل می بخشد؛ زیرا افراد همواره درحال یادگیری از همان منابعی اند که برای استفاده در 
زندگی روزانه از آن ها بهره می گیرند. ازاین دست منابع به این ها می توان اشاره کرد: کتاب؛ 
روزنامه؛ تلویزیون؛ پایگاه های اطالعاتی؛ اسناد دولتی؛ کارشناسان موضوعی و... )انجمن 

کتابداران آمریکا2، 1989(.
سواد اطالعاتی عبارت است از توانایی تشخیص زمان نیاز به اطالعات و هم چنین 
توانایی ذخیرۀ اطالعات، و ارزشیابی و استفادۀ مؤثر از آن در زمان نیاز. سواد اطالعاتی 
در جوامع امروزی ضروری است؛ چون این جوامع درمعرض منابع اطالعاتی بی شمار و 

تغییرات دائم فناوری قرار دارند )کرافورد3، 2012(.
سواد اطالعاتی انتخاب رفتار اطالعاتی مناسب برای دستیابی به اطالعات ضروری 
ازطریق روش های ممکن است و با آگاهی الزم دربارۀ اهمیت استفادۀ خردمندانه و صحیح از 
اطالعات در جامعه همراه است. سواد اطالعاتی توانایی تشخیص زمان استفاده از اطالعات، 
مکان استفاده از اطالعات، ارزیابی اطالعات، و استفادۀ مؤثر از اطالعات و انتقال اطالعات با 
حالت های مختلف است. هم چنین، سواد اطالعاتی عبارت است از مهارت های مرتبط با حل 

مسئلۀ اطالعاتی )فیضی و دیگران، 1397(.

2 .3. آرشیو4
واژۀ آرشیو که ما در فارسی به کار می بریم، تلفظ واژۀ فرانسوی "archives" است. این واژۀ 
فرانسوی از واژۀ التین »آرکیُوم« "archivum" به معنی »ساختمان عمومی« و »پیشینه« و 

1. Information Literacy

2. ALA

3.  Crawford

4. Archive

سواد آرشیوی کاربران
 مراکز آرشیوی شهر تهران
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هم چنین از واژۀ یونانی آرکیون "archeion" با معنی تحت اللفظی »جایگاه آرکن« -به معنی 
قاضی القضات- گرفته شده است. این دو واژۀ التین هم خود از واژۀ »آرِکه« ریشه گرفته اند 

که معانی مختلفی دارد؛ ازجمله: »سرچشمه«؛ »قدرت«؛ و »آغاز« )مرادی، 1392(.
به طور کلی واژۀ آرشیو به سه معنا به کار می رود: 1. اسنادی که دیگر استفادۀ جاری 
ندارند و به دلیل ارزش حقوقی یا اطالعاتی نگهداری می شوند؛ 2. محلی که مواد آرشیوی در 
آن نگهداری می شود؛ 3. سازمان یا بخشی از سازمانی اداری که وظیفۀ اصلی اش انتخاب و 

قابل دسترس کردن اسناد آرشیوی است )پدرسون1، 1987(.

2 .4. سواد آرشیوی2
سواد آرشیوی مجموعه ای از مهارت هاست که فرد را قادر می سازد تا نیاز اطالعاتی خود را 

تشخیص دهد و با استفاده از منابع موجود در مراکز آرشیوی آن را برطرف کند.
عناصر سواد آرشیوی عبارت اند از: شناخت؛ تجزیه وتحلیل )تفسیر(؛ ارزیابی؛ رعایت 
اصول مربوط به استناددهی؛ شناسایی و جایابی مخازن )واسپارگاه ها(؛ پیروی از اصول 
اخالقی؛ و امانت داری در هنگام استفاده از منابع. اگرچه گفته می شود که سواد آرشیوی یکی 
از کاربردها و زیربخش های سواد اطالعاتی است و مؤلفه های آن مشابه مؤلفه های سواد 
اطالعاتی است، ولی درعمل تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد. در بررسی متون 
مربوط به سواد آرشیوی با تعاریفی متعدد از این مفهوم روبه رو می شویم که در برخی از موارد 

با یکدیگر شباهت دارند )کارینی، 2016(.
سواد آرشیوی، برای مکان یابی، استفاده و تحلیل منابع دست اول، اهمیتی خاص قائل 
است. هم چنین آموزش سواد آرشیوی، فرصت هایی برای توسعۀ آرشیوها و مجموعه های 
ویژه فراهم می کند و سبب واردشدن این سواد به درون زندگی کاربر می شود. این حوزه 

می تواند به فراتر از آرشیو فیزیکی برود؛ مثاًل به قلمرو دیجیتال )وینر، 2015(.
یاکل3 و تورس4 داشتن سه مهارت را برای تبدیل شدن به متخصص منابع دست اول 
)آرشیوی( الزم دانستـه اند: 1. دانش موضوعــی؛ 2. دانــش )سـواد( مربوط به مصنوعات؛ 
3. هوش آرشیوی. آن ها ازمیان دو حوزۀ دانش مربوط به مصنوعات، و هوش آرشیوی، شش 
استاندارد کلیدی را برای سواد منابع دست اول استخراج کرده اند که عبارت اند از: شناخت؛ 

تفسیر؛ ارزیابی؛ استفاده؛ دسترسی؛ و رعایت اصول اخالقی )کارینی، 2016(.
وینر نیز فهرستی برای استانداردهای سواد آرشیوی معرفی کرده است که عبارت است از: 
1. شناخت منابع دست اول؛ 2. مکان یابی منابع دست اول؛ 3. استفاده از سؤال پژوهشی، استناد 
و استدالل برای پیشبرد پژوهش؛ 4. تهیۀ راهنما برای آرشیویست ها؛ 5. گسترش فرهنگ 

1. Pederson

2. Archival literacy

3. Yakel

4. Torres

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 
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آرشیوی؛ 6. رعایت پروتکل های انتشار؛ 7. مهارت های پیشرفته.
یاکل، اهمیت آموزش به کاربران مراکز آرشیوی برای چگونگی استفاده از مخازن 
آرشیوی و نسخ خطی و به ویژه استفاده از اطالعات موجود در وب را بیان کرده است. 
او اذعان می کند که بیست سال پیش، همۀ مردم از آرشیوها استفاده می کردند و کارکنان 
بخش مرجْع نسخ خطی را هم امانت می دادند؛ ولی امروزه این کار دیگر ممکن نیست. 
عالوه براینکه درزمینۀ آموزش برای استفاده از منابع آرشیوی، برنامۀ آموزشی خاصی تعیین 
نشده است، آرشیویست ها نیز صالحیت های پایه و اولیۀ کار با منابع دست اول را ندارند. دو 
علت افزایش تمایل به استفاده از آرشیو عبارت است از: انتشار حجم زیادی از اطالعات 
به دست آرشیویست ها ازطریق اینترنت؛ و پی بردن مربیان و استادان به این نکته که استفاده 

از منابع دست اول یکی از ابزارهای آموزش مهارت های تفکر انتقادی است )یاکل، 2004(.
استانداردهای سواد اطالعاتی، بسیاری از حوزه های مربوط به چگونگی استفاده از منابع 
دست اول آرشیوی را دربر نمی گیرند؛ این حوزه ها عبارت اند از: ارزیابی منابع فیزیکی؛ درک 
اهمیت مخاطب؛ اطالعات مربوط به رویدادهای تاریخی؛ وقایع نگاری و گاه شماری )وینر1، 

.)2015

3. پیشینۀ پژوهش

روش هدف پژوهشمحقق )سال(
یافته های پژوهشجامعۀ پژوهشابزار پژوهشپژوهش

کارینی، 2016

ایجاد چارچوبی 
برای ساخت 

مجموعه استانداردهای 
سواد اطالعاتی برای 

منابع اولیه

پرسش نامهتوصیفی
دانشجویان 

مقطع کارشناسی 
دانشگاه دارمتوث

ایجاد مجموعه ای از 
استانداردها برای آموزش 
به دانشجویان در مقطع 

کارشناسی

ویرن، 2015

بررسی میزان 
مهارت های سواد 
آرشیوی در بین 

دانشجویان رشتۀ تاریخ

پرسش نامهپیامیشی

دانشجویان 
مقاطع 

کارشناسی، 
کارشناسی 

ارشد و دکرتای 
دانشکده های 
ایاالت متحده

معرفی شش مؤلفه برای 
سواد آرشیوی: تصور 

درست از منابع دست اول؛ 
تعیین محل منابع 

دست اول؛ استفاده از یک 
سؤال پژوهشی، شواهد و 
استدالل برای پیشربد یک 
رساله؛ تهیۀ راهنام برای 

آرشیویست ها؛ نشان دادن 
فرهنگ پذیری آرشیوی؛ 

رعایت اصول نرش

1. Winner

   
جدول  1

پیشینۀ پژوهش

سواد آرشیوی کاربران
 مراکز آرشیوی شهر تهران
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موریس، 2014

شناسایی انتظارات 
دانشکدۀ تاریخ از 
دانشجویان دربارۀ 

مهارت های پژوهشی 
آرشیوی خود و 
ایجاد فهرستی از 

صالحیت های پژوهش 
آرشیوی

مصاحبهپیامیشی
دانشجویان 

دانشکدۀ تاریخ و 
آرشیو

عرضۀ فهرستی 
از صالحیت ها و 

استانداردهای سواد 
آرشیوی برای دانشجویان 

رشتۀ تاریخ

یاکل و تیُب،1 
2010

نظرسنجی دربارۀ ابزار 
تعیین استانداردها برای 
آرشیوها و مجموعه های 

خاص

دانشکدۀ پرسش نامهپیامیشی
میشیگان

وجود استانداردها 
و دانسنت آن ها به 

موفقیت و اعتامدبه نفس 
دانشجویان در بازیابی 
منابع اولیه کمک می کند.

کراوس2، 2010

ارزیابی میزان 
آموزش دادن سواد 

آرشیوی به دانشجویان 
و تأثیر آن بر یادگیری 

آن ها

پرسش نامه و آزمایشی
مصاحبه

دانشجویان 
مقطع 

کارشناسی چند 
دانشگاه بزرگ 
ایاالت متحده

مشخص شدن نقش 
آموزش بر چگونگی 

استفاده از منابع آرشیوی 
و نقش آرشیویست ها در 

یادگیری

جانسون3، 
2006

بررسی میزان آگاهی 
دانشجویان از منابع 

موجود در آرشیو
مصاحبهتجربی

دانشجویان 
سال آخر مقطع 

کارشناسی

آموزش به دانشجویان 
مراجعه کننده به مراکز 

آرشیوی سطح پژوهش و 
کیفیت را باال می برد.

یاکل و تورس،4 
2003

پیشنهاد الگویی برای 
خربگی پژوهش گر و 
کارکرد این الگو در 

آموزش کاربران آرشیوی 
برای ایجاد سواد منابع 

اولیه

مصاحبهکیفی

28 نفر از کاربران 
استفاده کننده از 
منابع آرشیوی 

دانشگاه 
میشیگان

3 ویژگی مهم کشف شده 
در این مطالعه: توانایی 

زبانی؛ درک هوش 
آرشیوی؛ توانایی ارزیابی 
دانش خود و آرشیویست 

مرجع.

عزیزی، 1394

بررسی رفتار اطالع یابی 
محققان مراجعه کننده 
به آرشیو ملی و رابطۀ 
آن با رشتۀ تحصیلی 

آن ها

پرسش نامهپیامیشی
محققان 

مراجعه کننده به 
آرشیو ملی ایران

بیشرتین فراوانی 
مراجعه کنندگان 

مربوط به دانشجویان 
و دانش آموختگان 

کارشناسی ارشد رشتۀ 
تاریخ است.

روش هدف پژوهشمحقق )سال(
یافته های پژوهشجامعۀ پژوهشابزار پژوهشپژوهش

   

ادامۀ جدول  1

پیشینۀ پژوهش

1. Yakel and Tibbo

2.  Krause

3. Johnson

4. Yakel, and Torres

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 
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4. اهداف
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران 

است. 9 هدف جزئی پژوهش نیز عبارت اند از:
1. تعیین میزان شناخت کاربران از وجود مراکز و منابع آرشیوی؛

2. تعیین میزان آشنایی کاربران با روش های ارزیابی و تحلیل اسناد و مدارک؛
3. تعیین میزان رعایت قوانین استفاده از اسناد و استناددهی توسط کاربران؛

4. تعیین میزان توانایی کاربران در جایابی منابع موردنیاز در مجموعۀ آرشیوی؛
5. تعیین میزان امانت داری و رعایت اصول مربوط به حفظ اصالت اسناد؛
6. تعیین میزان آگاهی کاربران از نقش آرشیویست ها در مراکز آرشیوی؛

7. تعیین میزان آگاهی کاربران از اهمیت فرهنگ آرشیوی؛
8. تعیین میزان توانایی کاربران در استفاده از منابع آرشیوی؛

9. تعیین میزان بهره گیری کاربران از مهارت های پیشرفته.

5. پرسش های پژوهش
تعداد پرسش های پژوهش برطبق اهداف ذکرشده 10 عدد است. پرسش اصلی: میزان 
سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران چقدر است؟ پرسش اصلی دربرگیرندۀ 

9 پرسش فرعی است:
1. میزان شناخت کاربران از مراکز آرشیوی و منابع موجود در آن چقدر است؟

2. میزان آشنایی کاربران با روش های ارزیابی و تحلیل اسناد چقدر است؟
3. میزان رعایت قوانین توسط کاربران در استفاده از اسناد و استناددهی چقدر است؟
4. میزان توانایی کاربران در جایابی منابع موردنیاز در مجموعۀ آرشیوی چقدر است؟

5. میزان امانت داری و رعایت حفظ اصالت اسناد توسط کاربران هنگام استفاده از اسناد 
و منابع آرشیوی، چقدر است؟

6. میزان آگاهی کاربران از نقش آرشیویست ها در مراکز آرشیوی چقدر است؟
7. میزان آگاهی کاربران از اهمیت فرهنگ آرشیوی چقدر است؟

8. میزان توانایی کاربران در استفاده از منابع آرشیوی چقدر است؟
9. میزان توانایی کاربران در به کارگیری مهارت های پیشرفته چقدر است؟

سواد آرشیوی کاربران
 مراکز آرشیوی شهر تهران
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6. فرضیه ها
پژوهش سه فرضیه دارد که عبارت اند از:

1. بین میزان تحصیالت کاربران و میزان سواد آرشیوی آن ها رابطه وجود دارد؛
2. بین رشتۀ تحصیلی کاربران و میزان سواد آرشیوی آن ها رابطه وجود دارد؛

3. بین مدت زمان آشنایی کاربران با مراکز آرشیوی و میزان سواد آرشیوی آن ها رابطه 
وجود دارد.

برای ساخت الگوی مفهومی پژوهش حاضر از تجمیع دو الگوی مفهومی استفاده شد 
که از بقیۀ الگوها کامل تر بودند: 1- الگوی ارائه شدۀ یاکل و تورس در مقالۀ کارینی؛ 2- الگوی 

هفت مؤلفه ای وینر.
تصویر 1 الگوی مفهومی نهایی استفاده شده در پژوهش را نشان می دهد.

   

تصویر  1

الگوی مفهومی پژوهش

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 
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7. روش تحقیق
رویکردهای مختلفی برای انجام پژوهش ها وجود دارد. دو رویکرد متداول در پژوهش ها 
عبارت اند از: تدوین فرضیه ها ازطریق پژوهش قیاسی )فرضیه ای-قیاسی(؛ تدوین فرضیه ها 
ازطریق استقراء )استقرایی(. در رویکرد فرضیه ای-قیاسی، پژوهش با ایجاد چارچوبی 
نظری آغاز می شود و سپس مراحل تدوین فرضیه ها و استنتاج منطقی از نتایج آن طی 
می شود. در رویکرد استقرایی پژوهش گر ابتدا داده ها را گردآوری می کند، سپس براساس 
آن ها فرضیه می سازد و آنگاه براساس این فرضیه ها نظریه ارائه می دهد )دانایی فرد، الوانی، 

آذر، 1387(.
در پژوهش حاضر نیز پس از بررسی ادبیات پژوهش، چارچوب پژوهش که بیانگر رابطۀ 
متغیرهای پژوهش است مشخص شد و سپس به بررسی روابط )آزمون فرضیه ها( پرداخته 

شد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر در قالب رویکرد فرضیه ای-قیاسی می گنجد.
روش استفاده شده در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. به دلیل آنکه پژوهش 
حاضر برای توصیف و بررسی یک ویژگی از جامعه است، بنابراین از این روش استفاده 
شده است. هم چنین به دلیل محدودیت در دسترسی به کل جامعه، این پژوهش در مقیاس 
تقریباً کوچک انجام شد )سرمد، بازرگان، حجازی، 1392(. برای گردآوری داده های پژوهش 

از پرسش نامه استفاده شده است.
جامعۀ آماری اولیۀ پژوهش عبارت بود از: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )آرشیو 
ملی(؛ مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی؛ اداره کل آرشیو صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران؛ مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛ مرکز اسناد بنیاد ایران شناسی؛ 
مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ مرکز اسناد 
انقالب اسالمی؛ کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ و مرکز اسناد و تاریخ 

دیپلماسی وزارت امور خارجه )جدول 2(.

تعداد تقریبی کاربراننام مرکز آرشیوی

150سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )آرشیو ملی(

70مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی

-اداره کل آرشیو صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران

35مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

   
جدول  2

تعداد تقریبی ماهانۀ کاربران هر مرکز

سواد آرشیوی کاربران
 مراکز آرشیوی شهر تهران
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برخی از این سازمان ها در مرحلۀ نخست و برخی دیگر در مرحلۀ توزیع پرسش نامه از 
همکاری خودداری کردند و تنها سه مرکز به عنوان جامعۀ آماری نهایی پژوهش باقی ماندند 
که عبارت اند از: مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛ مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر 
ایران؛ و مرکز اسناد انقالب اسالمی. بنابراین از تعداد تقریبی 355 کاربر تنها 80 کاربر )کاربران 

3 مرکز باقی مانده( جامعۀ آماری نهایی پژوهش را تشکیل دادند )جدول 3(.

-مرکز اسناد بنیاد ایران شناسی

-مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران

20مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران

30مرکز اسناد انقالب اسالمی

50کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

-مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

355تعداد تقریبی کل کاربران

تعداد تقریبی کاربراننام مرکز آرشیوی

   

   

ادامۀ جدول  2

جدول  3

تعداد تقریبی ماهانۀ کاربران هر مرکز

جامعۀ آماری پژوهش برحسب تعداد 
کاربران

نام مرکز آرشیوی
تعداد کاربران )حجم 

جامعه(
تعداد کاربران بررسی شده )حجم منونه(

مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران 15 15

مرکز اسناد انقالب اسالمی 30 30

مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 35 35

کل 80 80

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 
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8. یافته های پژوهش
از 80 نفر کاربر سه مرکز آرشیوی مذکور که به پرسش ها پاسخ دادند 51 نفر )63/75 
درصد( زن و 29 نفر )36/25 درصد( مرد بودند. بیشترین تعداد پاسخ دهندگان مربوط به 
گروه سنی بیش از 30 سال )40 درصد( و کمترین تعداد در گروه سنی کمتر از 20 سال 
)0 درصد( بود. بیشترین تحصیالت افراد جامعۀ پژوهش مربوط بود به مدرک کارشناسی 
ارشد با 43 نفر )53/75 درصد( و کمترین مربوط بود به دیپلم با 0 نفر )0 درصد(. بیشترین 
میزان فراوانی رشتۀ تحصیلی افراد مربوط بود به سایر رشته ها با فراوانی 49 نفر )61/25 
درصد( و کمترین میزان فراوانی مربوط بود به رشتۀ آرشیو با فراوانی 22 نفر )27/5 

درصد(.
براساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، نتیجۀ نرمال بودن برای متغیرهاِی وجود، 
ارزیابی و تحلیل، جایابی، فرهنگ، استفاده، اصالت، آرشیویست، و مهارت های پیشرفتۀ نرمال 

بود و برای متغیر رعایِت قوانین غیرنرمال بود.
برای بررسی میزان همبستگِی فرضیۀ رابطه بین میزان تحصیالت کاربران و سواد آرشیوی 
آن ها، ابتدا آزمون نرمالیته برای هریک از متغیرها انجام شد. سپس با به دست آمدن نتیجه که 
غیرنرمال بودن دو متغیر را نشان می داد، آزمون کِندال برای مشخص شدن میزان همبستگی بین 
دو متغیر این فرضیه انجام شد. نتیجۀ همبستگی این آزمون وجود رابطۀ معنادار متوسط بین 

میزان تحصیالت کاربران و سواد آرشیوی آن ها را نشان داد.
برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهاِی فرضیۀ رابطه بین رشتۀ تحصیلی کاربران و 
میزان سواد آرشیوی آن ها باتوجه به نوع این متغیرها از آزمون وی کرامر استفاده شد. نتیجۀ این 
آزمون نبود رابطه بین رشتۀ تحصیلی کاربران با میزان سواد آرشیوی آن ها را نشان داد؛ بنابراین 

دیگر به آزمون تعقیبی برای میزان رابطۀ رشته ها نیاز نبود.
برای بررسی همبستگی بین متغیرهای فرضیۀ رابطه بین مدت زمان آشنایی کاربران با 
مراکز آرشیوی و سواد آرشیوی آن ها از آزمون کِندال استفاده شد. نتیجۀ این آزمون وجود 
رابطۀ متوسط بین مدت زمان آشنایی افراد با مراکز آرشیوی و میزان سواد آرشیوی آن ها را 

تأیید کرد.

9. نتیجه گیری
میزان  با  آرشیوی  مراکز  کاربران  آرشیوی  داد که سواد  نشان  پژوهش  به طور کلی نتایج 
پاسخگویی 3/39 طبق طیف لیکرت در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد. نتیجۀ متغیرها 
به ترتیب عبارت اند از: متغیر شناخت )3/48( در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ متغیر ارزیابی و 

سواد آرشیوی کاربران
 مراکز آرشیوی شهر تهران
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تحلیل )3/22( در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ متغیر قوانین )3/07( در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ 
متغیر جایابی )3/24( در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ متغیر اصالت )3/76( در وضعیت مطلوب؛ 
متغیر نقش آرشیویست )2/31( در وضعیت نامطلوب؛ متغیر فرهنگ )3/34( در وضعیت 
نسبتاً مطلوب؛ متغیر استفاده )3/18( در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ و متغیر مهارت های پیشرفته 

)2/23( در وضعیت نامطلوب.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها نیز به ترتیب این طور استنباط شد: فرضیۀ اول )رابطه بین 
میزان تحصیالت و میزان سواد آرشیوی افراد( تأیید شد. این گونه به نظر می رسد که هرقدر 
میزان تحصیالت افراد بیشتر باشد، نیاز به استفاده از منابع آرشیوی و مراجعه به مراکز آرشیوی 
بیشتر است و احتماالً دانشجویان مقاطع تحصیلی باالتر برای انجام پژوهش های خود بیشتر 

به این گونه مراکز مراجعه می کنند.
وینر )2015( در پژوهشی بر روی تعدادی از دانشجویان رشتۀ تاریخ تأثیر میزان 
تحصیالت بر میزان سواد آرشیوی را بررسی کرده است. نتیجۀ بررسی او نشان داده است 
که میزان تحصیالت با میزان مهارت های سواد آرشیوی مستقیماً رابطۀ دارد؛ به همین جهت 
در پژوهش حاضر هم یکی از فرضیه ها را رابطه بین این دو متغیر درنظر گرفتیم که نتیجه با 

پژوهش وینر همسو شد.
در پژوهش وینر در سال 2015، وجود رابطه بین رشتۀ تحصیلی و میزان سواد آرشیوی 
افراد نمایان شد. این پژوهش روی افراد رشتۀ تاریخ انجام شده است و نتیجه اش بیانگر آن 
است که دانشجویان رشتۀ تاریخ در استفاده از منابع آرشیوی بیشتر از افراد رشته های دیگر 
تخصص دارند؛ ولی این نتیجه در بررسی فرضیۀ دوم پژوهش حاضر )رابطه میان رشتۀ 
تحصیلی کاربران و میزان سواد آرشیوی آنان( رد شد. باتوجه به نتیجۀ به دست آمده این گونه 
می توان استنباط کرد که اگرچه احتماالً افراد تحصیل کرده در رشته های تاریخ و آرشیو از افراد 
تحصیل کرده در سایر رشته های غیرمرتبط با آرشیو بیشتر مهارت آرشیوی دارند، ولی این 
موضوع دلیلی بر ناآگاهی افراد سایر رشته ها در استفاده از منابع آرشیوی نیست و هم چنین 
به عکس گاه ممکن است افراد رشته های تاریخ و آرشیو نیز تخصص کافی برای کار با انواع 
منابع آرشیوی را کسب نکرده باشند؛ بنابراین میزان سواد آرشیوی هر فرد بدون ارتباط با رشتۀ 

تحصیلی اش می تواند متغیر باشد.
پژوهش دییکما1 )2011( برای بررسی رابطه بین میزان آموزش و سواد آرشیوی افراد 
نشان داد که بین آموزش و سواد آرشیوی افراد رابطه وجود دارد. در پژوهش حاضر هم 
نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم )رابطه بین مدت زمان آشنایی افراد با مراکز آرشیوی و میزان سواد 

آرشیوی آن ها( تأیید شد. 1.  Diekema

زینب رضایی  
 مریم ناخدا | علیرضا نوروزی 



189
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

چون آموزش آرشیوی در ایران به مانند جوامع دیگر وجود ندارد در این پژوهش 
آموزش  میزان  به جای  منابع  با  کارکردشان  و  آرشیوی  مراکز  با  افراد  آشنایی  مدت زمان 
آرشیوی شان درنظر گرفته شد. از علل احتمالی وجود رابطه بین دو متغیرِ مدت زمان آشنایی 
افراد با مراکز آرشیوی و میزان سواد آرشیوی آن ها، به کسب تجربه در مدت زمان حضور 
افراد در مراکز آرشیوی به علل کار با منابع و گرفتن کمک از مسئوالن مراکز آرشیوی می توان 

اشاره کرد.
با استناد به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر برای بهبود وضعیت 

سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی مطرح می شود:
1. باتوجه به یافتۀ مربوط به فرضیۀ اول )ارتباط بین میزان تحصیالت افراد و سواد 
آرشیوی آن ها( پیشنهاد می شود که آموزش ها و آشنایی های الزم برای افزایش سواد آرشیوی 

افراد با تحصیالت پایین تر هم فراهم شود.
2. براساس یافتۀ مربوط به فرضیۀ سوم )رابطه بین مدت زمان آشنایی افراد و میزان سواد 
آرشیوی آن ها( پیشنهاد می شود که دوره های آموزشی بازدید از مراکز آرشیوی و آشنایی با 

کارکرد این مراکز برای دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود.
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