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چکیده

 رويدادهاي تاريخي مجموعه اي سترگ درباره زندگي اقوام و ملت  هاي گوناگون در گذر زمان
 است. ملت  ها مي  کوشند که با حفظ دانش تاريخي و انتقال آن به نسل  هاي بعد، هويت خود را پاس

دارند. اما ماهيت غير ديني تاريخ و انقطاع زماني ميان گذشته و حال، حوادث تاريخي را براي 
نسل امروز تجربه ناپذير مي  سازد که اين حفظ و انتقال وقايع تاريخي را نيز دشوار مي  کند. فيلم 
يكي از ابزارهايي است که مي  تواند به انتقال اطالعات به مخاطبان و بازسازي گذشته در ذهن 
آنان کمك کند. در ميان انواع فيلم  ها، گونه  هاي مختلف فيلم مستند به لحاظ اتكا بر واقعيات و 
منابع متقن، يكي از بهترين ابزارهاي بازنمايي و درك رويدادهاي گذشته براي مخاطبان است. 
در بررسی نسبت هنر هفتم و فرهنگ رضوی يكی از زمينه  های مطالعاتی در اين خصوص، توليد 
 فيلم  های مستند داستانی و تاريخی است. يكی از مراحل مقدماتی در کار ساخت اين گونه فيلم  ها،

گزينش ايده ی فيلم می  باشد، در اين زمينه سرگذشت نامه  های متوليان آستان قدس رضوی به 
دليل ويژگی  ها و ظرفيت  های خاص آن، ايده  ی مناسبی را برای توليد فيلم  های مستند داستانی و 
تاريخی در اختيار اصحاب رسانه و فيلم سازان قرار می  دهد. در پژوهش حاضر تالش شده با تكيه 
بر روش تحقيق تاريخي، گزيده  ای از زندگی نامه  های متوليان آستان قدس جهت فيلم نامه نويسی 
مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. فرض اصلی اين نوشتار بر قابليت  های سرگذشت   نامه  ي متوليان 
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آستان قدس رضوي در ساخت فيلم  های دينی و تاريخی قرار دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ رضوی، سينمای دينی، فيلم های مستند داستانی، متوليان آستان قدس 

رضوی.

مقدمـه

آستان قدس رضوی به عنوان يك نهاد مذهبی در مطالعات تاريخ ايران و اسالم و تاريخ محلی 
خراسان، جايگاه ويژه  ای دارد. ساختار تشكيالتی آستانه با قدمت بيش از دوازده قرن، ضمن اينكه 
از قديمی ترين ساختارهای ديوانی و سازمانی ايران و جهان به شمار می  آيد، از نظر تأثيرگذاری بر 
نهادهای مذهبی ديگر نيز واجد ارزش است. همين توضيح مختصر، جايگاه و ارتباط اين نهاد را در 
فرهنگ رضوی مشخص می  سازد. باالترين منصب تشكيالت آستانه، متولی است. متوليان از زمان 
رسميت يافتن اين منصب و در ادوار تاريخی، وظايف و کارکردهايی را عهده دار بودند. برخی از 

متوليان هم، از شخصيت  های سياسی پرآوازه  ی تاريخ ايران به شمار می  آيند.

و  تاريخی  مستندهای  قالب  در  قدس  آستان  متوليان  تصوير کشيدن سرگذشت نامه  های  به 
 داستانی، عالوه بر اينكه آگاهی  های ارزنده  ای را در مورد اين نهاد در اختيار مخاطب قرار می  دهد،

مراسم آيينی آستان قدس، تاريخچه  ی پيدايی برخی سازه  های درون حرم، هنر رضوی و خيلی 
ابعاد ديگر اين فرهنگ گسترده را نيز به نمايش می  گذارد.

در مقاله  ی حاضر با تكيه بر روش تحقيقات تاريخی، از ميان بيش از سی متولی آستانه در عصر 
قاجار، شرح حال شش نفر از متوليان برجسته و تأثيرگذار در حوادث تاريخی گزينش شده است 
که نقاط عطف سرگذشت نامه  های اين شخصيت  ها و اقدامات تأثيرگذار آن  ها، در رواج فرهنگ 
رضوی قابليت  های خاصی در ساخت فيلم  های مستند تاريخی و داستانی دارد. قبل از بيان شرح 
حال اين متوليان، کلياتی در باب مستندهای تاريخی و نكاتی که بايد در ساخت آن  ها مدنظر قرار 

گيرد بيان می  شود.
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بازشناسي نقش فیلم مستند در رویدادهاي تاریخي

  در جهان امروز، يكي از بهترين روايت گران رويدادهاي تاريخي، فيلم  هاي مستند است. 
مستند از نظر لغوي به هر گونه گزارش و بازنمايي يا اجرا که نمادهاي بصري يا کالمي را در ثبت 
منظم يك رويداد يا تدارك يك برهان به کار بندد اطالق مي شود )کيلبرن، 1385: 32(. ثبت يك 
عطسه ساخته ديكسون1 در سال 1894م. و خروج کارگران از کارخانه ساخته برادران لومير2 در 
سال 1894م. که بدون واسطه و فقط از زاويه ديد دوربين با وفاداري بسيار به واقعيت، رويدادي را 
به تماشاگران انتقال دادند اولين آثار مستند سينما محسوب مي  شوند. فيلم مستند يكي از انواع فيلم 
 )factual( غير تخيلي است. از نظر برخي محققان، فيلم  هاي غير تخيلي به دو دسته عمده واقع گرا 
)documentary( تقسيم مي  شود. هر دو به خلق رويدادهاي واقعي توجه دارند، ولي  و مستند 
مستند دربردارنده پيام است و محتواي فيلم از سبكي که فيلم بر اساس آن ساخته شده اهميت 
بيشتري دارد. در حالي که فيلم واقع گرا فاقد پيام خاص است و حتي اگر پيامي هم در آن مستتر 
باشد اجزاي ديگر فيلم را تحت الشعاع قرار نمي  دهد. به عبارت ديگر، فيلم مستند بر حقايق و 

عقايد مبتني است، ولي فيلم واقع گرا فقط بر حقايق استوار است )بارسام، 1362: 18(. 

فيلم مستند که نوعي گزارش واقعيت است، نيز اثري روايي است. امروزه روايت شفاهي و 
تصويري در هم آميخته شده و نمايش فيلم که همزمان از دو عنصر بيان بصری و شفاهي استفاده 
مي  کند در بازسازي رويدادهاي گذشته در ذهن مخاطب کاربرد ويژه يافته است )امير تيموري، 
1377: 30(.آکادمي هنرها و علوم سينمايي آمريكا فيلم مستند را فيلمي مي  داند که موضوعات 
تاريخي- اجتماعي و علمي- اقتصادي را بررسي مي  کند و در اين نوع فيلم، اهميت محتواي واقعي 

بيش از محتواي سرگرم کننده است )نفيسي، 1357: 5(.

1. Dixon.

2. Lumiere.
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 فيلـم مستند از چنـد جهت با فيلـم داستانـي تفاوت دارد: 1. تفاوت در هـدف، 2. تفـاوت در
نظرگاه ها و مسؤوليت  هاي تماشاگر، 3. تفاوت در نحوه توليد، 4. تفاوت در نحوه توزيع در جامعه، 
5. تفاوت در ترکيب و رابطه گروه توليد )همان: 6(. از نگاه سازنده فيلم داستاني، مطابقت داشتن 
واقعيت فيلم با واقعيت خاصي در جهان خارج اهميت چنداني ندارد، در حالي که تالش سازنده 
فيلم مستند براي نزديك تر شدن به واقعيت، مسؤوليتي مهم است و در غير اين صورت از اعتبار و 

مقبوليت فيلم مستند نزد مخاطبان کاسته خواهد شد )ضابطي جهرمي، 1387: 242(.

در آغاز، ثبت رويدادها در فيلم مستند به صورت غريزي بود، ولي به تدريج از دوران جنگ 
جهاني اول و دوم فيلمبرداران با هدف ثبت رويدادهاي مهم به ميدان آمدند. با گسترش عالئق 
استعماري در جهان سوم، فيلم  هاي مستند بسياري براي ثبت جاذبه  هاي تاريخي و طبيعي کشورهاي 
گوناگون ساخته شد که حاوي اطالعات تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اقليمي ارزشمندي بود و 
در سال  هاي بعد در تحقيقات اجتماعي و سياسي مورد استفاده قرار گرفت )دهقان پور، 1382: 11(.

تا کنون بيشتر تقسيم بندي هاي فيلم مستند موضوعي يا مضموني بوده است که اين تقسيم بندي 
حد و مرزي ندارد؛ مانند مستند اجتماعي- تاريخي و بهداشتي. اما برخي از محققان براي فيلم 
مستند تقسيم بندي ساختاري را بهتر مي  دانند )ضابطي جهرمي، 1387: 243(. فيلم مستند از نظر 
شيوه ساخت به گونه  هايي چون مستند بازسازي، مستند نمايشي، مستند روايتي، مستند خبري و 
مستند تأليفي تقسيم مي  شود )دهقان پور، 1382: 120( که تقريباً همه آن  ها در به تصوير کشيدن 

رويدادهاي تاريخي در ابعاد مختلف کاربرد دارد.   

کلیاتی پیرامون تولید مستندهای داستاني، تاریخی و مذهبی

پس از ساخت اولين آثار سينماي مستند، رفته رفته شخصيت  ها و رويدادهاي تاريخي، سياسي 
و اجتماعي محور توليد فيلم  هاي مستند قرار گرفتند و در دهه  هاي 1930 و 1940م. نـه تنهـا در 
انگلستان و آمريكا بلكه در هلند، آلمان، فرانسه و بلژيك نيز آثار سينمايي مستند متعدد ساخته شد 
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که مورد توجه قرار گرفت. با تكامل سينما و يافتن قواعد و اصول هنري و فني آن، سينماي مستند 
نيز گسترش يافت. در دو دهه ذکر شده، اکثر فيلم  هاي مستند به همت کاوشگران، جهانگردان، 
دانشمندان و ماجراجوياني که به ثبت ناشناخته  ها عالقه مند بودند ساخته شد، ولي به تدريج تا 
و  اروپا  در  سياسي که  و  اجتماعي  مهم  رويدادهاي  و  بين المللي  تحوالت  دوم،  جنگ جهاني 
امريكا واقع شد به توليد فيلم  هاي مستند خبري انجاميد. در روسيه نيز پس از پيروزي انقالب اکتبر 
1917م. زمينه مساعدي براي ظهور و بروز سينماي مستند خبري و مستند تبليغاتي سياسي فراهم 
آمد و سبك برخي هنرمندان روسي چون ژيگاورتوف1 در تكوين سينماي مستند شوروي و اروپا 
تأثيرگذار شد. در دوران جنگ جهاني دوم، بسياري از فيلم  هاي مستند تحت تأثير عقايد فيلم 
سازان از مستند خبري به فيلم  هاي تبليغاتي سياسي تبديل شدند اما هم چنان در زمره منابع مطالعات 

تاريخي قرار دارند )بارسام، 1362: 18(. 

در باب سينمای مستند ايران، آثار مختلفی نگارش يافته  اند اما در اين زمينه مقاله  ی حميد نفيسی 
با عنوان “سينمای مستند ايران” به دليل تقسيم بندی که در مورد تاريخچه  ی سينمای مستند ايران 
 ارائه داده و نوع شناسی اين سينما، در خور توجه است. بحث گسترده  ی نفيسی در باب تاريخچه ی

سينمای مستند از حوصله  ی اين مقاله خارج است لذا با تمرکز بر موضوع اصلی مقاله، به سراغ 
مقاله ی نفيسی )1387: 263( می  رويم. وی در تقسيم بندی خود فيلم  های ساخته شده در مورد 
نهادها و مناسك مذهبی اسالمی را در ذيل فيلم  های مستند مردم نگاری ذکر کرده و در اين 
مبحث، با تأکيد بر ديدگاه  های مردم شناسانه از چند فيلم که با مضمون دينی ساخته شد نام می  برد. 
در تاريخچه  ی سينمای مستند ايران محدوديت  هايی فراروی توليدکنندگان بوده، کنترل شديد 
اين محدوديت  ها در  )قاسم خان، 1387: 230(.  اين محدوديت  هاست  از  مقامات دولتی يكی 
ساخت فيلم  های مذهبی بويژه در دوره  ی رضاشاه اوج می  گيرد. اين تقسيم بندی نشان می  دهد که 

در تاريخ سينمای مستند ايران، سينمای مستند دينی هويت جداگانه و مستقلی نداشته است.

1. Zhygavrtvf.
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در ميان فيلم  هايی که با مضمون مذهبی در اين مقاله از آن به عنوان يك فيلم مستند برتر ياد شده، 
فيلم يا “ضامن آهو” است که در سال 1349ش. توسط پرويز کيمياوی – از فيلم سازان برجسته - 
کارگردانی شد. اين فيلم، مستندی کامل و فوق العاده از سفر زيارتی به مرقد امام رضا )ع( در مشهد 
 است. يا ضامن آهوي کيمياوی يك روز از رخدادهای حرم مطهر امام رضا )ع( را به تصوير می  کشد.

مشاهده  ی صحنه  های مختلف و مراسم به صف ايستادن جاروکشان حرم مطهر و دست به دست 
کردن جاروها و بوسيدن آن، نمايش يك اعتقاد ديرينه در هنگام ورود به حرم مطهر است و آن 
اعتقاد طهارت و پاکی است. در اين صحنه، طهارت و مراسم آن شكلی آيينی به خود می  گيرد و 
 عموميت می  يابد. ساير صحنه  ها هم ضمن نمايش آيين زيارت و مراسم وابسته به آن، کاربردهای 
 خالقانه  ی صدا و تصوير را در به تصوير کشيدن حس و حال معنوی يك روز زيارتی را نشان می  دهد

فرهنگ  با  مرتبط  مباحث  ساير  و  مطهر  زيارت حرم  آيينی  مراسم  )امامی، 1388: 141-139(. 
رضوی گسترده تر از آن است که با ساخت يك يا دو فيلم، ضرورت پرداختن به آن منتفی گردد. 
برعكس مطالعه در مسائل زمان حيات امام رضا )ع(، سيره  ی عملی، نگرش  های اخالقی، علمی و 
آثار گسترده  ی فرهنگ رضوی پس از شهادت حضرت، توجه جدی دست اندرکاران هنر هفتم 

و اصحاب رسانه را طلب می  کند. 

لسی وودهد1 - سازنده  ی برخی از جذاب ترين مستندهای شبكه های انگليس- عقيده دارد 
که “مستند داستانی روشی است برای ساختن چيزی که با ديگر اشكال مستند غير ممكن است” 

)روزنتال، 1386، ج2: 226(.

يك گام مهم در ساخت فيلم  هاي مستند داستاني و تاريخي انتخاب موضوع است؛ به طوري 
که اين موضوع مي  تواند فكر اوليه يا ايده  اي از مندرجات روزنامه، خبر تلويزيون و يا واقعه  اي باشد 
که در زمان و مكاني خاص اتفاق افتاده است. در ساخت يك فيلم نامه که شخصيت  ها محور بحث 
هستند، فيلم نامه نويس در تالش است که اشخاص داستان را در برخورد با موقعيت  هايي مناسب 

1. Lesliewood head.
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به تكاپو وادارد تا از طريق اعمالي که انجام مي  دهند به صورتي کاماًل طبيعي و معقول، عصاره 
 فكري را که با خود دارند، در ذهن مخاطبان اثر بگذارند. بايد توجه داشت که شخصيت  هاي

داستان بايستي از جميع جهات مناسب با هدف انتخاب شوند تا اعمالي که در جهت رسيدن به 
هدف انجام مي  دهند براي مخاطبان معقول، محتمل و ملموس باشد. 

سرگذشت متوليان آستان قدس يكی از ايده  هايی است که می  تواند شالوده ی ساختار يك 
مستند داستانی را تشكيل دهد. قابليت  های اين موضوع برای ساخت مستند داستانی به اين دليل 
است که در مستند داستانی شخصيت  ها را بايد از عالم واقع انتخاب کرد و بحث امانتداری تا حد 
امكان در بيان روايت ها نيز بايد مدنظر قرار گيرد. اين همان نكته  ای است که تاريخ سينمايی را در 
تقابل با تاريخ آکادميك قرار می  دهد. بسياری از استادان تاريخ معتقدند که سينماگران نبايد به 
عرصه  ی تاريخ پا بگذارند. آن  ها می  گويند يك مورخ راستين در پی دقت است و سينماگر به دنبال 
 سرگرمی. به نظر تاريخ پژوهان، تهيه کنندگان سينما و تلويزيون در تاريخ به دنبال شخصيت  های

جعلی و متناسب با صنعت سرگرمی و نمايش خود هستند تا با آن برنامه  ای را پر کنند )همان، ج2: 
.)256

چنين تعارض و بحثی ميان دين پژوهان و اصحاب رسانه نيز وجود دارد. برخی از صاحب 
 نظران حوزه  ی دين عقيده دارند که رسانه تجربه  ی دينی و معنوی را سرخورده و دل زده می  کند

هم  به ضعف  های  مباحث  اين  می  دهد.  قرار  تهديد  مورد  را  هستی شناسی  و  معرفت شناسی   و 
اصحاب  رسانه و هم صاحب نظران بر می  گردد که نتوانسته  اند تعامل و همكاری منطقی با يكديگر 
 داشته باشند. رسانه  ی قدرتمند در دستان نيروهای قدرتمند دينی می  توانـد باعث ترويـج و تـرفيع 
ايدئولوژی  های خاص دينی شود )هودر، 1386: 458(. بنابراين در ساخت مستندهای تاريخی با 
موضوع مذهبی، حضور فعال و نه صوری استادان تاريخ و صاحب نظران پژوهش  های دينی، به 

عنوان مشاور ضرورت دارد.
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در اينجا از ميان بيش از سی متولی که عهده دار امور آستانه در عصر قاجار بوده  اند، به شرح 
 حال شش نفر از متوليان برجسته که می  توان در توليد فيلم  های سينمايی و مستند از آن بهره گرفت 
پرداخته می  شود؛ زيرا شخصيت  هاي يك داستان، شالوده اساسي يك فيلم نامه را تشكيل مي  دهند 
و توجه به عوامل بيروني و دروني اين شخصيت  ها از جمله مباحث قابل توجه در ساخت فيلم  هاي 
داستاني و تاريخي است. زندگي دروني افراد از زمان تولد آنان تا لحظه شروع فيلم رخ مي  دهد و 
اين روند شخصيت را شكل مي  دهد و زندگي بيروني اشخاص از زمان شروع فيلم تا انتهاي داستان 

را در برمي  گيرد و اين نيز روندي است که شخصيت  ها را آشكار مي  سازد )فيلد، 1378: 22(.

- میرزا موسی خان فراهانی )تولیت 1247ق.(

حاج ميرزا موسی خان، اولين شخصی است که در دوره  ی قاجار رسماً به مقام توليت تعيين 
شد. ميرزا موسی خان پسر ميرزا بزرگ قائم مقام اول- برادر کوچكتر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، 
صدراعظم محمدشاه و داماد فتحعلی شاه - بود که در سال 1220ق. متولد شد )بامداد، 1371، 
 ج4: 165؛ هدايت، 1385، ج15: 8322(. موسی خان از جمله سادات اصيلی بوده که سلسله ی

انساب او تا امام سجاد )ع( در دارالشكر حرم با شرحی از خدمات او در تنظيم امور آستانه آمده 
است )کاويانيان، 1355: 412(.

از دوران زندگی موسی خان اطالع زيادی در دست نيست. در سال 1238ق. وزارت عباس 
ميرزا نايب السلطنه را بر عهده گرفت و از سال 1248- 1262ق.  با حفظ منصب قبلی به سمت نيابت 
توليت آستانه رسيد. وی يكی از بهترين متولی باشيان حرم بوده است. در مدت چهارده سال که امر 
 توليت را بر عهده داشته اصالحاتی بنيادی در تشكيالت حرم ايجاد کرد. اکثر متون از ميرزا موسی

خان و اقدامات او به نيكی ياد کرده  اند. محدث نوری از جمله معاصران وی در کتاب خود او 
را “ابا الصالح الكامل صاحب المناقب و الفضائل” خطاب کرده است )واليی، 1344: 94(. نوروز 
علی خان بسطامی )1332: 47-50( مؤلف فردوس التواريخ نيز که خود در زمان توليت موسی 
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خان در مشهد بوده، وی را به علت داشتن زهد و تقوا ستايش کرده و از خدمات او در آستانه با 
تجليل ياد می  کند. موسی خان از همان اوايل جوانی در دستگاه سلطنت صاحب مقام و مناصب 
مهمی بوده که البته به اختيار خود از تمامی مشاغل دنيوی کناره گرفت و در نظم خدمات آستان 

قدس رضوی همت گماشت. 

از جمله کارهای مهم موسی  خان در زمان توليت، مسلمان کردن حدود يك هزار خانوار 
 يهودی ساکن مشهد در سال 1255ق. است. وی اطفال يهودی را به مكتب  خانه فرستاد و اموال آن  ها

را پس از اسالم آوردن بازگرداند )همانجا(. از جمله خدمات عمرانی و کارهای خير وي می  توان 
به موارد ذيل اشاره کرد:

- عمارت و تزئين روضه ی رضوی )تزئين و کاشی کاری صحن نو و مرمت گلدسته و بيوتات 
و اجراء نهر از وسط صحن قديم، تعمير سقاخانه ی طاليی در صحن قديم(؛

- ترتيب خدمات درگاهی و نظم کليه ی امور خادمان، فراشان، دربانان، کفش بانان، قاريان 
قرآن و مؤذنان جهت تعيين مواجب ناهار و شام در اوقات خدمت؛

در  غير بومی  و  بومی  بيماران  برای  بيمارستان آستان قدس-  دارالشفای رضوی-  تأسيس   -
حدود سال 1260ق. )کاظم امام، 1348: 493(؛

- تأسيس مكتب خانه و دبستان سادات علوی در صحن مقدس برای آموزش و پرورش اطفال؛

- دستگيری از زوار نيازمند و درمانده )اعراب عراق، حله و بحرين برای مراجعه به وطن(؛

- نقره شدن درب نقره ی حرم که از ايوان طالی صحن کهنه به راه روی سقاخانه می  رفت؛

- فعال کردن مطبخ خانه  ی حرم جهت اطعام فقرا و زوار؛

- ايتام سادات و تأمين هزينه  ی خوراك و پوشاك آن  ها؛

- آبادی رقبات موقوفه و نظارت بر دخل و خرج آن  ها؛ 
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- کوتاه کردن دست غاصبين از موقوفات؛

- تزيين گلدسته  های حرم )اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235؛ کاويانيان، 1355: 98 و 181(؛

در تهيه  ی فيلم مستند چه از نوع تاريخی و چه از نوع داستانی موارد فوق الذکر با بهره گيری از 
 ابعاد فني و صحنه پردازي ه ای مناسب می  تواند جلوه  های معماری و هنر رضوی را به نمايش گذارد.

هم چنين صحنه مهم ترين عنصر فيلم نامه، مكاني است که رويداد در آن اتفاق مي  افتد. صحنه 
واحد مشخصي از ماجرا و مكاني است که در آن نويسنده، داستان خود را حادث مي کند و هدف 

صحنه، پيشبرد داستان است. 

موسی خان در ايام توليت خود موقوفاتی وقف آستانه کرد که از آن جمله می  توان به وقف 
 امالك و مستغالت تبريز بر آستان قدس اشاره کرد )واليی، 1342: 94(. در اين دوران کتابخانه ی

آستان قدس نيز توسعه پيدا کرد. در سال 1262ق. از درآمد موقوفات، مكتب خانه ای دائر شد و 
روزی يكصد دينار نقد و ده سير نان در هر شب جمعه و دو دست لباس به چهل نفر از شاگردان 

مكتب خانه داده می  شده است )عطاردی، 1371، ج1: 371(.

اصالحات مـوسی خان تا آخـر دوره ی ناصـرالدين شـاه در رتق و فتق آستانـه مـورد توجه 
متوليان در دوره  های بعد قرار گرفت. با نگاهی به اقدامات موسی خان می  توان دريافت که او 
در ايام توليت خود، دستگاه آستانه را از حالت رکود خارج و بر نظم هر چه بيشتر امور تالش 
نمود. توجه به امور آستانه او را در رديف يكی از بهترين متوليان اين دوره قرار داده است. در 
 آخرين سال نيابتش در سن 42 سالگی در مشهد درگذشت و در رواق معروف به کشيك خانه ی

خدام دفن شد.         

- میرزا فضل اهلل وزیرنظام )تولیت1270-1272ق.(

ميرزا فضل اهلل خان نوری ملقب به وزيرنظام، سومين فرزند ميرزا اسداهلل خان نوری لشكرنويس 
باشی و برادر ميرزا آقا خان نوری- صدراعظم ناصرالدين شاه- در سال 1209ق. به دنيا آمد. در سال 
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1267ق. ميرزا فضل اهلل خان به کمك برادرش به حكومت قم رسيد. ميرزا آقا خان نوری که از سوی 
انگليسی  ها حمايت می  شد پس از قتل اميرکبير، برادرش ميرزا فضل اهلل را ملقب به وزيرنظام کرد و 
 وزارت نظام آذربايجان را به او سپرد. وی در ابتدا مستوفی اول خزانه و بعد منشی ميرزا علی اصغر

از  ميرزا علی اصغرخان پس  ناصرالدين شاه و زمامداری  اتابك شد. در دوره ی سلطنت  خان 
اسماعيل خان امين الملك در خزانه و وزارت دارايی، شخص اول به شمار می رفت و به سبب 
اين مشاغل ثروت زيادی به دست آورد. در سال 1270ق. با احضار حشمت الدوله به تهران، وزير 
نظام از سمت خود برکنار و در رمضان همين سال توليت آستان رضوی و وزارت فريدون ميرزا 
فرمانفرما- والی خراسان- به او واگذار شد و تا ذی قعده ي 1272ق. در اين سمت باقی بود )بامداد، 

1371، ج3: 106 و 176(.

بررسـي سرگذشت زنـدگي وزيـر نظام بـه عنـوان يكي از متوليانـي که - به لحاظ پيوندهاي 
خويشاوندي با درباريان- مشاغل حساس حكومتي را بر عهده داشته  و سوء استفاده  هاي احتمالي  
که توسط اين افراد در امور حكومتي- به علت رقابت ميان دولتمردان - صورت مي  گرفته است؛ 

خود مي  تواند ايده مناسبي براي ساخت يك فيلم نامه باشد. 

ميرزا فضل اهلل وزيرنظام به سبب پيوند خويشاوندی با صدراعظم ناصرالدين شاه، در رديف 
کارگزاران و رجال با نفوذ عصر قاجار قرار داشت. وی از زمان ورود به دستگاه سلطنتی، مشاغل 
حساسی را بر عهده گرفت و تا جايی که امكان داشت به جمع آوری ثروت پرداخت. کنت 
گوبينو1 نويسنده  ی فرانسوی در راه بازگشت از تبريز به فرانسه در اثر خود در اين باره می  نويسد: 
“هنگامی که به ترکمن چای رسيديم تمام سكنه و آبادی بيرون ده بودند زيرا روز پيش به آن  ها 
خبر رسيده بود که قائم مقام تبريز، برادر بزرگ صدراعظم از تبريز به طرف تهران می  رود و از 
قريه ترکمن چای می  گذرد بطوری که می  گويند علت مسافرت قائم مقام تبريز به تهران راضی 

1. Count Gobinean.
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کردن شاه و درباريان است زيرا اين شخص در تبريز نايل به جمع آوری ثروت هنگفتی شده و 
اينك بيم دارد که مبادا از او حساب بخواهند و يا حسودان در دربار کارش را بسازند” )همان، 

ج3: 107(.

بايد اشاره کرد که بسياري از متوليان در کنار سوء استفاده هاي احتمالي در امور حكومتي، 
برخي از اقداماتشان در آستان قدس رضوي منشاء خير و برکت بوده است و  اين موضوع از جمله 
ايده  هايي است که مي  تواند شالوده ساختار يك مستند داستاني را تشكيل دهد. چنانچه وزيرنظام 
در مدت کوتاهی که توليت آستان قدس را در اختيار داشت در ساماندهی هر چه بيشتر آن تالش 
کرد و به علت ضرورت امور آستانه از همان ابتدا يكی از منشيان ماهر خود به نام ميرزا خانلرخان را 
مسؤول رسيدگی به تعميرات و اصالحات در حرم و شهر مشهد کرد )جاللی، 1387، ج3: 284(. 
اگر چه مدت توليت وزيرنظام تنها دو سال طول کشيد ولی اقدامات مفيد وی در جهت توسعه ی 
حرم، او را در رديف متوليان برجسته قرار می  دهد. از جمله کارهای عمرانی وزيرنظام می  توان به 

موارد ذيل اشاره کرد:

- تذهيب و تزئين بقعه  ی رضوی و دارالحفاظ، دارالسياده، توحيدخانه و غرفات صحن حرم؛

- جاری کردن آب سناباد به آشپزخانه  ی حرم برای شستشوی فرش  ها و وسائل آستانه؛

- تعمير کناره  های نهر خيابان با خشت و ساروج و نصب سنگ  های بزرگ در کنار نهر؛

- ساخت حوضی در وسط صحن نو و طرح بازار فوقانی در جنب غربی صحن؛ 

- سنگ فرش صحن عتيق جديد برای سهولت عبور و مرور زائران؛

- نصب چراغ در صحن  ها و باالی گلدسته  ها و مسجد گوهرشاد؛

- جمع آوری متكديان از معابر باال خيابان و پايين خيابان؛ 

- ساخت بازار آقچه و عباسقلی خان که مخروبه بوده است؛
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- ايجاد ساختمان دارالتوليه بر روی حوض انبار صحن کهنه؛ 

- رديف بندی مغازه  های واقع در خيابان  های شهر؛

- تعويض درب نقره  ی دارالسعاده و درب پايين پای حضرت؛

- بخشش بعضی از ماليات  ها )بخشش ماليات شالبافان مقيم مشهد(؛

- کالف نمودن مناره  ی مسجد گوهرشاد با ميله  های آهن؛

- تعمير و نوسازی مسجد محراب خان و آماده ساختن آن برای نماز جماعت؛

- بنای بازار و کاروانسرا در قسمت غربی صحن کهنه که از مراکز مهم تجاری بوده است؛

- نصب چراغ در صحن  ها و باالی گلدسته  ها و مسجد گوهرشاد؛

- ايجاد کاروانسرايی برای تجمع فيروزه تراشان؛

- تعمير و تذهيب ايوان  های صحن جديد؛

- تعمير کتابخانه و مرمت کتب آن؛

- تزيين ايوان طال و سقاخانه  ی حرم؛

- تزيين درب مرصع ضريح )بسطامی، 1332: 51-53، اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235-236؛ 
سپهر، 1377، ج3: 1236(.

- ساخت درب نقره در قسمت شرقی دارالسياده در سال 1271ق. )فياض، 1324: 311(.

- بانی چهار زوج درب نقره به حرم رضوی )اعتمادالسلطنه، 1374، ج1: 95(.

از ديگر اقدامات وزيرنظام که منشأ خير و برکت بوده، موقوفه  هايی است که از طرف وی 
وقف آستان قدس شده و بسياری از اين موقوفه  ها در ساماندهی وضع مشهد تأثير مهمی گذاشته؛ 
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به طوری که اکثر موقوفات او تا سال  ها پس از وی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه  ای از اين 
موقوفات در ذيل اشاره می  شود: 

بازار کفش دوزان )کفاشان(: وزيرنظام در ضلع شمالی بست خيابان عليا، بازاری بنا می  کند که 

سال  ها محل کسب و کار کفاشان مشهد بوده و به اين سبب به بازار کفاش  ها معروف است. قبل 
 از ساختمان بازار، در اين محل رباطی برای زوار بنا شده بود که چون رو به خرابی پيش می رفت

مرحوم وزيرنظام محل رباط را به بازار تبديل کرد و آن را وقف قرار داد. اين بازار پنجاه و دو باب 
دکان کوچك و در خارج بازار هم سه باب دکان متصل به صحن عتيق و دو باب در دو طرف 
بازار داشته است. اين بازار تا زمان نيابت توليت مرحوم محمد ولی اسدی- نايب التوليه آستان 
قدس در دوره  ی پهلوی اول- باقی بود. وی مصارف اين موقوفه را بعد از تعميرات الزم به صورت 

نصف عشر حق التوليه و بيست تومان و چهار قِران برای مصارف مطلقه  ی موقوفات قرار داد.

عمارت باالی آب انبار صحن عتیق: ميرزا فضل اهلل در سال 1271ق. در ابتدای دوران توليت خود 

بر روی آب انبار قديمی در ضلع غربی صحن عتيق عمارتی ساخت و آن را وقف آستانه قرار 
داد. اين ساختمان از هفده باب حجره  ی فوقانی و تحتانی تشكيل شده است. وزيرنظام توليت اين 
موقوفه را تا زمان حيات واقف با خود او و بعد از فوت با متولی باشی آستان قدس قرار داد. ميرزا 
وزارت اين موقوفه را به آقا سيد ميرزا جان- زيارتنامه خوان باشی- واگذار کرد. مصرف وقف پس 
 از يك عشر حق التوليه، نيم عشر حق النظاره ماهی يك تومان و دو قِران برای مصارف مطلقه ی

آستان قدس اعم از سوخت قناديل شيشه  ای و ساير تعميرات حرم اختصاص يافت )مولوی، 1358، 
ج3: 237(.

تیمچه ی حکاکان: ميرزا فضل اهلل در جمادی الثانی 1271ق. شش دانگ تيمچه ی حكاکان 

واقع در صحن جديد آستانه را ساخت. اين محل در ابتدا منزل مسكونی متولی باشيانی بوده که از 
تهران به مشهد می  آمده و در آنجا ساکن می  شده  اند. وی اين محل را خراب و به جای آن سی 
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و هشت باب حجره ی تحتانی و فوقانی برای حكاکان بنا کرد که به تيمچه ی حكاك  ها معروف 
شد. وی توليت اين موقوفه را در اختيار آستان قدس قرار داد. از جمله مصارف وقف، دو ثلث را 
برای ساخت قناديل غرفات صحن جديد و تعمير آن، ثلثی صرف روشنايی حرم و نيم عشر جهت 
حق التوليه در نظر گرفت. ميرزا نظارت اين موقوفه را به ميرزا احمد نايب التوليه و اوالد او سپرد 
)همان، ج2: 195(. ميرزا فضل اهلل وزيرنظام در ربيع الثانی سال 1289ق. در سن هشتاد سالگی بر 
اثر بيماری حصبه درگذشت، جسدش را به مشهد منتقل و در رواق پشت سر حضرت در قسمت 

شرقی مسجد زنانه دفن کردند.

- میرزا جعفرخان مشیرالدوله )تولیت 1277-1281ق.(

ميرزا جعفرخان اصالتاً فراهانی و پسر ميرزا محمدتقی وزير بود. پدرش در تبريز تحت تعليمات 
مردمانی بزرگ چون ميرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول خدمت می  کرد. در سال 1230ق. بنا 
به صالحديد و دستور عباس ميرزا نايب السلطنه و ميرزا عيسی قائم مقام اول، پنج نفر از جمله 
به کرنل خان به سرپرستی ميجر دارسی معروف   ميرزا جعفرخان برای کسب معلومات جديد 

انگلستان اعزام شدند و هر يك در زمينه  ای به تحصيل پرداختند. ميرزا جعفر خان در سال  به 
ايران بازگشت و به کار تدريس رياضی و فنون مهندسی و  به  1234ق. به دستور عباس ميرزا 
توپخانه پرداخت. وی به علت حسن خدمت در امور از جانب عباس ميرزا ابتدا به لقب خانی و 
مهندس باشی ملقب گرديد. در سال 1252ق. از جانب محمدشاه مأمور دربار عثمانی شد و تا 
سال1259ق. سفير ايران در اسالمبول بود. در اين زمان عثمانی  ها به تحريك انگلستان در سال 
1253ق. تجاوز به خاك ايران را شروع و ادعای مالكيت آن خاك را داشتند. برای حل اختالفات 
با دولت عثمانی در سال1260ق. از تهران به طرف تبريز حرکت کرد اما به علت بيماری در تبريز 
نتوانست مأموريتش را به انجام رساند و به جای او ميرزا تقی خان فراهانی- وزيرنظام آذربايجان- 
جهت حل اختالفات به ارزنـه الروم فرستاده شد. در سال 1262ق. معاهده ی ارزنـه الروم به امضا 
رسيد. در سال 1264ق. پس از حرکت شاه به تهران، به دستور اميرکبير به سمت کارپردازی مهام 

....
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خارجه1 منصوب و در تبريز مقيم شد. وی در همين سال جهت تعيين خطوط مرزی بين ايران و 
عثمانی به آن کشور اعزام شد که اين مأموريت تا سال 1271ق. طول کشيد. در سال 1275ق. 
پس از عزل ميرزا آقاخان صدراعظم به دستور ناصرالدين شاه، دارالشوری دولتی مرکب از شش 
مشيرالدوله واگذار شد. در سال  بر عهده ی جعفر خان  رياست آن  تأسيس شد که  وزارتخانه 
1276ق. شورايی مرکب از يازده نفر از وزرا تشكيل شد که جعفرخان در آن عضويت داشت. 
وی با حفظ سمت رياست دارالشوری، سال1277ق. در لندن مأموريت يافت و پس از يكسال به 
تهران بازگشت و با حفظ سمت رياست شورای دولتی به توليت آستان قدس رضوی منصوب 
شد. وی مدت دو ماه در مسؤوليت اخير خدمت کرد تا اينكه در اوايل سال 1279ق. درگذشت. 
جعفرخان در دوره ی ناصرالدين شاه لقب مشيرالدوله يافت. در سال 1287ق. با اعطای يك قطعه 
نشان با حمايل آن و يك توپ جبه ی ترمه ي حاشيه دار از سوی ناصرالدين شاه به منصب توليت 

گماشته شد )سپهر، 1377، ج1: 665؛ بامداد، 1371: ج1: 241(.

 از جمله اقدامات مشيرالدوله در ايام توليت آستانه می  توان به ساخت پانزدهمين درب نقره ی
به  ايجاد کاروانسرايی  نادری- در سال 1323ق.،  ايوان  جلوی کفش داری صحن عتيق- جنب 
نام سرای ناصری، بنای بيمارستانی برای آستان قدس رضوی و انتقال دارالشفای سابق به طرف 
باال خيابان، توسعه ی مهمانسرای حضرتی و دستور رسيدگی به امور مهمانسرا بر طبق طومار علی 
شاهی از جانب وی )کاويانيان، 1355: 260-261( و گماردن مأمورينی جهت نظارت بر توزيع 

اطعام ميان زائرين در مهمانسرا اشاره کرد.

جعفرخان مشيرالدوله در علوم قديم و جديد مهارت کافی داشته و بسيار خوب و شيوا به 
زبان فارسی می  نوشته است. جعفرخان در زمان خدمت خود در مشاغل دولتی تأليفاتی از خود به 
يادگار گذاشته است که از آن جمله رساله  ی تحقيقات سرحديه، کتاب خالصه الحساب و اثری 

1. در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، دبير مهام خارجه هم لقب بوده و هم شغل. اين منصب به معنی معاونت و يا 
کفايت وزارتخانه بوده است.

..
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در هندسه که به هندسه جعفرخان مشهور است )سپهر، 1377، ج1: 666(.

- میرزا حسین خان سپهساالر )تولیت 1297ق.(

ميرزا حسين خان سپهساالر پسر ميرزا نبی خان امير ديوان قزوينی است که در سال 1243ق. 
 متولد شد. پدرش ميرزا نبی خان در دوران محمدشاه قاجار امير ديوان خانه بوده است. ميرزا حسين

خان به واسطه ی خدمات پدرش در دربار موقعيت خوبی پيدا کرد و پدر و پسر با دو دختر فتحعلی 
اميرکبير آغاز می  شود. از زمان صدارت  ميرزا حسين خان  ازدواج کردند. خدمت دولتی   شاه 

آبادی،  )معلم حبيب  فارس شد  ايالت مملكت  امور  مباشر  و  ديوان خانه  امير  در سال 1256ق. 
1351، ج4: 1142(. سال 1267ق. در سمت کارپردازی و مقام قنسولگری به بمبئی رفت و در 
سال1271ق. به عنوان ژنرال قنسول تعيين شد و در سن سی و دو سالگی به عنوان وزير مختار 
اسالمبول مأمور شد. وی مدتی را در دربار عثمانی بود و در سال 1282ق. لقب مشيرالدوله  اي 

گرفت و در 1285ق. مقام سفير کبری و والی گری پيدا کرد. 

دوره ی دوم زندگی سياسی سپهساالر در سال 1278ق. آغاز شد. او در بيست و نه رمضان اين 
سال به وزارت عدليه و اوقاف و وظايف معين شد و در سيزده رجب 1288ق. با لقب صدراعظم 
به وزارت جنگ رسيد. در بيست و نه شعبان 1288ق. به صدارت رسيد و در بيست رجب 1290ق. 
در راه برگشت از سفر با شاه به فرنگستان رفت و در نزديكی قزوين از صدارت استعفا داد و 
به حكومت گيالن اعزام شد. در هجده شعبان 1290ق. از رشت به تهران احضار و به وزارت 
تا  و  او سپرده شد  بر عهده ی  منصوب گرديد. در شوال 1291ق. وزارت جنگ  امور خارجه 
1297ق. هر دو وزارتخانه را بدست گرفت. در شوال همين سال از وزارت جنگ و وزارت امور 
پيشكاری  به  مدتی  از  از سال 1291-1297ق. پس  قزوين رفت.  به حكومت  و  معزول  خارجه 
مظفرالدين ميرزای وليعهد گماشته شد )آدميت، 1351: 125؛ افضل الملك، 1361: 73؛ سپهر، 
1377، ج3: 1216و 1269(. وی در هجده شعبان 1298ق. به ايالت خراسان و توليت آستان قدس 
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رضوی منصوب گرديد )اعتمادالسلطنه، 1379: 59؛ صفايی، 2535: 1(. ابتدا ناصرالدين شاه تصميم 
گرفت مظفرالدين ميرزا وليعهد را به وزارت سپهساالر به حكومت خراسان بفرستد اما وليعهد 
به رفتن خراسان تمايلی نشان نداد و حكومت خراسان و توليت آستانه به سپهساالر واگذار شد 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج3: 2024-2026؛ صفايی، 2535 :1؛ بامداد، 1371، ج1: 422(.

 اعتمادالسلطنه در يادداشت  های روزانه ی خود در مورد واگذاری حكومت خراسان به سپهساالر
می  نويسد: “مقارن غروب به درب خانه رفتم تفضيلی شنيدم امروز حكومت خراسان را به وزارت 
سپهساالر به وليعهد تكليف کرده بودند حضرت وليعهد قبول نكرده بود مستقاًل به خود سپهساالر 

دادند با توليت مشهد مقدس” )اعتمادالسلطنه، 1379: 85(.

 ميرزا حسين خان سپهساالر چون سال  های زيادی از عمر خود را در کشورهای اروپايی سپری
 کرده بود، پس از رسيدن به مقام صدارت تصميم گرفت در ايران به يك سلسله اصالحات دست زده

)مستوفی، 1371، ج1: 117-118؛ کسروی، 1376: 8( و برای نظم و ترتيب امور نظامی و کشوری 
ابتدا در زمينه ی جلوگيری از ظلم و تعدی و رشوه گيری عمال دولتی به  مقرراتی وضع کند. 
تمام واليان و فرمانداران کشور دستورالعمل  هايی صادر کرد که اين امر چندان با موفقيت همراه 
از  بسياری  از طرفی  بود؛  نفوذ کرده  پايين ترين سطوح دستگاه  فساد و رشوه خواری در  نبود. 
استاندارانی که از بستگان شاه بودند زير اين قبيل دستورات نرفته و بر ضد او به مخالفت برخاستند. 
از جمله کسانی که با سپهساالر مخالفت کرد، سلطان مرادميرزا حسام السلطنه- فاتح هرات و والی 
قرابت  های  به سبب  بودند که  معتمدالدوله- حاکم کردستان-  فرهادميرزا  خراسان- و ديگری 
خانوادگی خود را از ميرزا حسين خان باالتر می  دانستند. اگر چه سپهساالر با جلب موافقت شاه 
توانست برنامه ی اصالحی خود را به اجرا درآورد و قوی ترين مخالفان خود را سرکوب کند اما 
اين اصول چندان دنبال نشد. ميرزا حسين خان سپهساالر بعد از اميرکبير با اقتدارترين صدراعظم 

دوره ی قاجار بوده است )بامداد، 1371، ج1: 407(.
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از جمله وقايع مهم سپهساالر در دوران توليت آستان قدس، مسافرت ناصرالدين شاه قاجار در 
سال1300ق. به مشهد است. در اين سفر با جمعی از درباريان از راه دماوند، فيروزکوه، قوچان و 
چناران به مشهد رفت و پس از نه روز وارد مشهد شد و بعد از زيارت به تهران برگشت )ناصرالدين 
شاه، 1363: 128(. به علت کوتاه بودن دوران توليت وی در مشهد واقعه ی مهم ديگری رخ نداد.

سپهساالر در ايام خدمت خود برای جلب اعتماد طبقه ی نيازمند کشور دستور داد شب  ها در 
قورخانه نان بپزند و افرادی را مأمور می  کرد که هر روزه فقرا و نيازمندان را جمع آوری و روزی، 
ده هزار قرص نان در نقاط مختلف تهران ميان ضعفا تقسيم کنند و به هر يك از آنان کمك نقدی 
و جنسی بدهند. اين کمك  های نقدی روزانه به هزار تومان می  رسيد. ناصرالدين شاه هم دويست 
نفر از فقرای تهران را به ناظم خلوت خود سپرد که خرج ايشان را بر عهده گيرد، هم چنين به هر 
يك از اعيان و ارکان دولت، ده تن و بيست تن و سی تن سپرد که پرداخت مخارج آنان را متحمل 

شوند )افضل الملك، 1361: 394(.

از جمله آثار خيريه ی ميرزا حسين خان مسجد معروف سپهساالر و عمارت و باغ بهارستان در 
تهران است. ميرزا حسين خان سپهساالر در سال 1289ق. در سن 75 سالگی در مشهد درگذشت 
و در وسط ديوار غربی دارالسياده مقابل درب دارالحفاظ صفه ی بزرگی که به صفه ی سپهساالر 
معروف است به خاك سپرده شد. ناصرالدين شاه که از مرگ سپهساالر دل آزرده شده بود اين 

رباعی را به هنگام فوت او خواند:

   سپهساالر صد حيـف از جهان رقت           چه تيری کو نيايـد، از کمــان رفت

    پـی تاريـخ فـوتش گفـت نـــاصــر           سپهساالر صد حيف از جهـان رفت 

)کاويانيان، 1355: 122(.
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- حاج غالمرضا خان آصف الدوله شاهسون )تولیت 1322-1323ق.(

حاج غالمرضا خان )شهاب الملك - آصف الدوله( پسر حسين خان نظام الدوله شاهسون 
اينانلو بود. پدرش از آغاز جوانی رئيس توپخانه شد و در سال 1300ق. از افسران ارشد و سرتيپ 
اول توپخانه بوده است. در سال 1291ق. به لقب نظام الدوله ملقب شد و پسرش غالمرضا خان 
به لقب پدر خود شهاب الملك مشهور گشت. در سال 1295ق. حكومت  کرمان و بلوچستان 
به او واگذار شد که تا سال 1296ق. در اين منطقه حكومت کرد )بامداد، 1371، ج3: 14(. وی 
اگر چه در نظم شهر بسيار دقت کرد ولی به علت بروز قحطی، مردم شورش کردند و در اين 
جريان کالنتر شهر کشته شد و غالمرضا خان آصف الدوله از ايالت کرمان معزول و به تهران 
)وزيری، 1340: 28(. غالمرضاخان  منصوب گشت  او  به جای  فرمانفرما  فيروز ميرزا  و  احضار 
به  )عمادالدوله(  السلطنه  حشمت  ميرزا  الملك  بديع  جای  به  1298ق.  سال  در  الدوله  آصف 
به  الدوله  آصف  1299ق.  سال  در   .)15 ج3:   ،1371 )بامداد،  شد  فرستاده  کرمانشاه  حكومت 
حكومت طبرستان انتخاب شد که در اين تاريخ حكومت آن ايالت جزء مشاغل کامران ميرزا 
 نايب السلطنه بود که آصف الدوله از طرف او به امور حكومتی اين منطقه فرستاده شد. در دوره ی

قاجار رسم بود که سالطين، مشاغل کليدی را به فروش می گذاشتند و کسانی که تمايل به اين 
مسائل داشتند مبلغی به عنوان پيشكش به صدراعظم و شاه داده که آن را “دم جا” می  گفتند. 
اين افراد پس از رسيدن به آن منصب در واقع برای جبران پولی که از جيب داده اند از طريق 
زورگويی به مردم حوزه ی مأموريت خود، گاهی چندين برابر آن مبلغ را می  گرفتند. پادشاهان 
 قـاجـار فـرمانروايی هر يك از استان  های کشور را به يكی از شاهزادگان، برادران و وابستگان 
می  سپردند که اغلب در سنين جوانی زمامدار امور مهم يك منطقه می  شدند. از آنجايی که هنوز 
تجربه  ی الزم را نداشتند گاهی اوقات يك نفر از رجال را به عنوان نايب همراه او می  فرستادند. 
نايب االياله هم از عوايد مشروع و نامشروع که آن را مداخل می  گفتند همه ماهه مبلغی به عنوان 

هزينه و خرج سفر برای شاه می  فرستاد.
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الملك واگذار گرديد، حكومت خراسان می باشد  به شهاب  بار  از جمله مناصبی که چند 
)مشيری، 1363، ج1: 202(. از آن جايی که حكومت خراسان قيمتی گزاف داشت، واليان موظف 
به پرداخت پيشكشی به شاه بودند. آصف الدوله نيز عالوه بر مبلغی که به عنوان هديه به ناصرالدين 
شاه اعزام کرد، باغ قيطريه تجريش که از جمله مستغالت او بود را به ميرزا علی اصغر خان اتابك 
اعظم اهدا کرد و سپس روانه ی خراسان شد )همان: 14(. در واقع آصف الدوله در خراسان حق 
آب و گل داشت چون پدرش يك بار در سال 1289ق. به استانداری خراسان رسيد که در ايام 
خدمتش خرابی  های مسجد گوهرشاد را تعمير کرد )سعادت نوری، 1364 : 36(. وی به هنگام 
حكومت در خراسان به آصف الدوله ملقب و لقب شهاب الملك نيز به پسرش اعطا شد. در سال 
1316ق. يك قطعه عكس تمثال مبارك از سوی شاه دريافت کرد )افضل الملك، 1361: 364(. 
مدت حكومت او در خراسان چندان طول نكشيد؛ چرا که از همان ابتدا با اهالی خراسان بنای 
مخالفت برداشت و حق و حقوق مردم را ضايع کرد و به جای او محمدتقی ميرزا رکن الدوله برای 

چندمين بار به حكومت نايل شد و آصف الدوله به تهران رفت.

تحصن در حرم رضوی

وجود بسياری از حوادث در تاريخ ايران نظير بست نشينی در حرم رضوی ازجمله مباحثی 
است که می  تواند به لحاظ فيلم سينمايی و مستند قابل استفاده باشد. اکثر مواقع تحصن در حرم به 
نشانه  ی اعتراض به عملكرد نامناسب دولت و عدم نظارت دقيق متوليان آستانه بوده است. نمونه  ای 

از اين تحصن  ها را می  توان در دوره قاجار مالحظه کرد. 

در دوران کوتاه حكومت آصف الدوله در خراسان، مشهد وضعيت مناسبی نداشت و خراسان 
دچار رکود اقتصادی شده بود )ميرنيا، 1373: 240-241(. مسائلی چون ترور شاه نيز اوضاع داخلی 
را تحت الشعاع قرار داد و با کشته شدن ناصرالدين شاه مدتی در خراسان ناامنی شد. تا با روی 
کار آمدن مظفرالدين شاه و فرستادن والی بعدی- رکن الدوله- اوضاع و احوال خراسان کمی 
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آرام تر شد. در اين زمان روس  ها نيز به بهانه ی بروز طاعون در هند و افغانستان گروهی قزاق 
را وارد مشهد کردند تا به قرنطينه در مرزهای ايران و افغانستان بپردازند و اين آغاز مداخالت 
جدی روس در خراسان بود که نهايتاً در سال 1330ق. منجر به توپ بسته شدن حرم شد )سيدی، 
1378: 411(. مردم ايران از مسافرت شاه به اروپا و ولخرجی  های او و درباريان به خشم آمده 
قيام کردند  عليه دولت  باطن  الدوله، ولی در  بر ضد حكمرانی آصف  به ظاهر  تهران  اهالی  و 
 )کرمانی،1361: 393(. در سال 1317ق. از طرف ناصرالدين شاه قاجار به حكومت دارالخالفه ی

تهران به انضمام وزارت خالصه ی تهران و رياست حدود دارالخالفه منصوب شد و به يك ثوب 
پالتو و سردوشی الماس مفتخر شد )افضل الملك، 1361: 418 و 429(. 

در دوران حكومت او در تهران نيز نان گران شد و آنچه که به مردم می  فروختند جز تراشه ی 
چوب نبود. بسياری از زنان فقير به نشان اعتراض بر ضد آصف الدوله به پا خواستند و از اعمال 
او نزد علما شكايت کردند. هم چنين بسياری از کسبه مغازه  های خود را بستند )رياضی هروی، 
1372: 138(. در سال 1323ق. وی به جای سلطان حسين ميرزا نيرالدوله برای بار دوم به حكومت 
اين سال توليت  ناصرالدين شاه در  تبريزی داماد  خراسان منصوب شد و مير سيد محمدکاظم 
آستانه را به دست گرفت. آصف الدوله در ايام حكومت در خراسان با مردم بد رفتاری می  کرد؛ 
به طوری که رفتار ناشايست او در سال 1325ق. که برای سومين بار والی خراسان بود، خود را به 
صورت شورشی عليه او نشان داد. مردم مشهد به به صحن امام رضا )ع( ريختند و بسست نشستند 
و به ظلم او اعتراض کردند. غالمرضاخان آصف الدوله به سربازان خود دستور شليك داد و به 
 واسطه ی همين اقدام از حكومت معزول و به تهران احضار شد. پس از اين ماجرا مدتی در کابينه ی
 ابوالقاسم خان راگزلوی همدانی، ناصرالملك، وزير کشور بود اما ديگر نزد مردم و نمايندگان آن  ها

چندان وجهه ای نداشت )بامداد، 1371، ج2: 16(. يكی از داليل شورش مردم عليه آصف الدوله 
را بايد در مطالبه ی بيش از حد ماليات از رعايای خراسان و مؤديان مالياتی برای وصول مطالبات 

دولت - حقوق و مستمری کارکنان - جستجو کرد.
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از ديگر وقايع مهم در خراسان در اين دوره، حمله ی پانصد سوار ترکمن به چادرهای کردان 
طايفه ی باشقانلو در قوچان بود. در اين حادثه چهل و نه نفر زن، دختر و پسر اسير شده و دوازده نفر 
از آن طايفه کشته و اموالشان غارت شد. بر اثر شكايات بستگان، اسيران و تحصن نمايندگان آن  ها 
در مجلس شورا که همزمان با آغاز مشروطيت بود، به دستور دولت کميسيون تحقيقی مرکب از 
وزارت دارايی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نمايندگان مجلس شورا، نمايندگان شاکيان 
و عده  ای قوچانی مشهور که از ماجرا با خبر بودند در وزارت دادگستری تشكيل شد. کميسيون 
طی پنج جلسه تحقيق از شاکيان و واليان خراسان، گرگان و فرمانداران مازندران، بجنورد، قوچان 
و مأموران اعزامی از مرکز، مطلعان محلی، محرکان ماجرا را تشخيص داد و مجازات آن  ها را 
تعيين کرد. بعد از شورش، ساالر مفخم، حاکم بجنورد را در اين واقعه مقصر اصلی دانسته و 
دستور حكم او را صادر کردند. آصف الدوله والی خراسان هم به پرداخت دو هزار تومان جزای 

نقدی متهم شد )ميرنيا: 1373: 246؛ اعظام قدسی، 1348، ج1: 192-175(. 

يكی از داليل اصلی فروش دختران قوچان اين بود که سال گذشته در خراسان ملخ خواری 
شد و کشت محصوالت چندان تعريفی نداشت. علی رغم اينكه شاه بازرسانی برای نظارت بر اين 
کار فرستاد، اما نتيجه نداد و آصف الدوله و کارکنانش از مردم ماليات خواستند. مردم که چيزی 
در دست نداشتند مجبور شدند دختران خود را به ترکمانان بفروشند. از طرف ديگر، ساالر مفخم 
با دريافت مبلغی همه ساله مأمور جلوگيری از تاخت و تازهای ترکمن  ها می  شد اما وقتی آصف 
الدوله اين پول را قطع کرد، ساالر هم ترکمن  ها را تحريك و اين امر سبب هجوم آن  ها به قوچان 
و کشتار و غارت مردم گشت. اين جريان تا به حدی مهم بود که عنوان روزنامه های حبل المتين 

و مجلس شد )سعادت نوری، 1364: 43(.

زورگويی  های آصف الدوله به قدری توسعه پيدا کرد که حتی رعايای قوچان در اثر فشار 
مأمورين مالياتی ناچار شدند دختران خردسال خود را به قيمتی ناچيز به ترکمانان بفروشند. دختران 
قوچان در عوض سه ری گندم ماليات به ترکمانان و ارامنه ی عشق آباد فروخته شدند و ده هزار 
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رعيت قوچانی برای در امان ماندن از ستم  های او به خاك روس فرار کردند. آصف الدوله پس 
از عزل از خراسان به حكومت فارس اعزام شد. اين مدت که همزمان شده بود با انقالب مشروطه، 
او مشروطه خواهان را تار و مار کرد، اما چون احساس کرد که پيروزی با مشروطه طلبان خواهد 
بود پس با آزادی خواهان فارس سازش کرد و تهران به دست قوای ملّيون افتاد و در شيراز انجمن 
نظار تشكيل شد. آصف الدوله در اين مجلس نه تنها مخالفتی نكرد بلكه در روز انعقاد انجمن، 
نطقی ايراد کرد که قباًل هميشه متمايل و طرفدار حكومت پارلمانی بوده است )کرمانی، 1361، 

ج1: 397(.

در مورد شخصيت آصف الدوله بايد گفت وی مردی صاحب اراده و سفاك بود )بامداد، 
1371، ج2: 16(. او اغلب اظهار تقدس می  کرد، ريش خود را نمی  تراشيد و از نوشابه  های الكلی 
مصرف می  کرد اما دارای طبعی شير خشتی مزاج بود و از ارتكاب پاره ای از اعمال زشت هيچ 
ابايی نداشت. آصف الدوله پس از حكومت فارس چندان عمری نكرد و بعد ميرزا صالح خان 
باغميشه وزير اکرم که برادرش ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله کالنتر، وکيل اعيان تبريز بود به 
آصف الدوله ملقب شد )سعادت نوری، 1364: 49(. در واقع آصف الدوله هميشه در فكر به دست 

آوردن مقام صدارت بود و به همين جهت دست از ياغی گری بر نداشت، و مكرر اين شعر را می  
خواند: 

کـه ساالر باشـم کنـم بندگــی       مــرا عـار آيـد از ايـن بندگـی  

)رياضی هروی، 1372: 19(.

از جمله موضوعات مهم ديگري که در سرگذشت نامه  هاي متوليان مي  تواند زمينه ساخت يك 
مستند داستاني را فراهم کند، بي توجهي برخي از متوليان به عملكرد کارگزاران آستان قدس بوده 
است. لذا پرداختن به دوران توليت ظهيراالسالم و مرتضي قلي خان طباطبايي نيز براي روشن تر 

شدن عوامل مؤثر در نابساماني امور آستانه ضروري مي  نمايد.
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- حاج سید جواد ظهیراالسالم )تولیت 1334 -1336؛ 1338-1340ق.(

حاج سيد جواد فرزند سيد زين العابدين ظهيراالسالم امام جمعه ی تهران در سال 1300ق. 
به دنيا آمد. مادرش ضياءالسلطنه دختر سوم ناصرالدين شاه و خودش داماد مظفرالدين شاه بود. 
به سبب پيوند خويشی با اهل دربار هميشه مورد توجه پادشاهان قاجار قرار داشت. پس از فوت 
پدرش در سال 1321ق. به لقب ظهيراالسالم ملقب شد. او ابتدا در جنبش مشروطه نسبت به هر 
دو طرف راه مماشات در پيش گرفت. چندی نگذشت که پس از فوت مظفرالدين شاه و روی 
کارآمدن محمدعلی شاه و دشمنی او با مشروطه خواهان به صف شيخ فضل اهلل نوری پيوست و 
ضمن حرام دانستن مجلس شورای ملی، خواهان مشروطه ی مشروعه بود. پس از پيروزی مشروطه 
در سال 1329ق. که محمدعلی  اما  ماند؛  امان  در  آسيبی  هر گونه  از  او  تهران  فتح  و  خواهان 
شاه همراه شجاع الدوله و ساالر الدوله برای سرنگونی دولت مشروطه يورش می  آوردند، دولت 
صمصام السلطنه بختياری ناچار شد او و مجدالدوله و امين الدوله را دستگير و زندانی کند. در 
دوم مهر 1300 خورشيدی ظهيراالسالم و عده  ای ديگر به جرم ايجاد کميته ی سری به منظور 
سوء قصد به سردار سپه و قوام السلطنه بازداشت می  شوند. فرماندار نظامی تهران در اعالميه  ای 
ظهيراالسالم را رئيس کميته ی ترور معرفی می  کند ولی او اندکی بعد در رديف هواداران رضاشاه 
در می  آيد و به مناصب مختلف می  رسد. او پنج دفعه در سال  های 1324، 1334و 1342ق. و مرداد 
1330ش. و آذر 1342خورشيدی نايب التوليه ي مدرسه ی سپهساالر بوده و دو بار در سال های 
1334و 1338ق. به نيابت توليت آستان قدس نايل شد. او در سال 1315ش. به نمايندگی دولت 
ايران برای افتتاح مسجد مسلمانان به پاريس رفت و در همان سال به دستور شاه از لباس روحانيت 
خارج می  شود. دو بار برای مذاکره با ملك فاروق به مصر می  رود و در سال 1318 خورشيدی، 
وزير مختار ايران و عربستان می  گردد. وی در دولت قوام السلطنه بعد از شهريور 1320ش. به اتهام 
اختالس بازداشت و در دوره  ی اول مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابی انتخاب می  شود. او در 

سال 1344ش. در سن 84 سالگی در تهران درگذشت )مرسلوند، 1369، ج1: 262- 263(.
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دوران توليت ظهيراالسالم از نظر حوادث ايجاد شده  قابل توجه است، لذا سعی شده به علت 
 اهميت اين وقايع به آن پرداخته شود. در اين زمان اوليای دفتر که 40 نفر سياق نويس بودند، هفته  ای

چهار روز در دارالتوليه نزد متولی باشی جمع می شدند و امور آستانه را از نظر اجارات، درآمد 
هزينه در دسته فردهای خود يادداشت می  کردند. بسياری از امالك آستانه را به نام مستأجر در 
تصرف خود داشتند و حتی با متولی باشيانی که مانع از اجرای اعمال غيرقانونی آن  ها نمی  شدند 
سازش هم می کردند و مال االجاره را به عنوان تعميرات و خريداری قبوض حقوق ساليانه ی خدمه 
و ساير موقوفات به ثلث قيمت و حقوقی گزاف برای خود در نظر می  گرفتند تا آن جايی که خود 
را طلبكار هم می  دانستند. اين اعمال کارگزاران سبب شد در اواخر دوره ی توليت ظهيراالسالم 
آستانه بيش از هر زمانی مقروض شود )کاويانيان، 1355: 99-100(. البته بی توجهی ظهيراالسالم 
به عملكرد کارگزاران سبب نابسامانی در امور و سوء استفاده  های کارگزاران می  شده است. از 
طرف ديگر، گاه متولی وقت با عمال در تصرف امالك آستانه دست داشته  اند و اين خود کار 
آنان را توجيه می  کرده است. در اين ميان بيشترين کسانی که آسيب ديدند، خدام حرم بودند 
که هيچ دخالتی در امور مالی و تماس با نواب توليت نداشتند؛ به طوری که به سبب ايجاد اين 
آشفتگی مجبور شدند حقوق ساليانه ی خود را که از يكصد و پنجاه من تا سه خروار گندم بيشتر 
نبود را به ثلث قيمت به مستأجرين مزبور بفروشند. چيزی نگذشت که هيأت متحده ی خدام آستانه 
به رهبری مرحوم ميرزا علی اکبر معز دفتر- تحويلدار آستانه و مدير کل امور مالی- برای رفع اين 
معزل تصميم گرفت در برابر اين اقدام اوليای آستانه مقاومت کند. به دنبال قيام آن  ها ظهيراالسالم 
از نيابت برکنار و به تهران احضار شد و از طرف شاه مرتضی قلی خان طباطبايی نايب التوليه 

گرديد )کاويانيان، 1355: 100؛ عاقلی، 1372، ج1: 155(. 

با روی کارآمدن طباطبايی برای بار دوم به توليت آستانه پس از مذاکرات با هيأت متحد خدام، 
 کميسيونی برای اصالحات در سال 1335ق. تشكيل شد. در اين کميسيون ظهيراالسالم که چاره  ای

جز قبول تخطيات آستانه نداشت برای پرداخت حقوق خدمه ی پنج کشيك که حقوق يك سال 
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خود را دريافت نكرده بودند از عشر حق التوليه ی يك ساله ی خود صرف نظر نمود. بسياری از 
اوليای آستانه هم طبق اصالحات کميسيون قرار شد حقوق يك ساله ی خود را که به حساب 
اجاره بها گذاشته بودند، برگشت دهند )کاويانيان، 1355: 101(. در دوره ی دوم توليت طباطبايی 

تا حدی از مقروضات آستانه کاسته شد.

در کميسيون اصالحات ميرزا ابوالقاسم - ضابط اسناد- هم متهم به همدستی با خرابكاران 
بود و بر حسب رأی کميسيون مأمورين اجرايی که دربانان آستان قدس بودند به منزل ميرزا که 
از مقتدرترين اوليای دفتر آن دوره بود ريختند و چند صندوق اسناد آستانه را به کتابخانه منتقل 
کردند، مدتی مرحوم ميرزا عزيز االشرف و بهاءالتوليه وزير وظايف آستانه و عده ای ديگر اسناد 

را بررسی و تطبيق نموده و بايگانی کردند )همان: 306-305(.

معتصم السلطنه در خاطرات خود در خصوص ايجاد کميسيون اصالحات می  نويسد: “روزی 
که دست به اصالح وضع آستانه زديم، روز جالبی بود. بعد از ختم يك مهمانی که به جهت 
روز تولد احمدشاه برپا شده بود، تمام رؤسای آستانه را دستگير و توقيف ساختيم و حرف ما به 
آقايان اين بود که پدرآمرزيده  ها حضرت رضا چه کار کرده بود که چهارصد هزار تومان به شما 
مقروض شد؟ شما آن همه عايدات امالك موقوفه را می  خوريد و می  بريد و می  دزديد و عاقبت 
چهارصد هزار تومان، حضرت را مقروض و تومان يك عباسی هم از حضرت نزول می  گيريد؟” 

)فرخ، 1345: 94-91(.

ظرف يك سال و نيم برای دومين بار ظهيراالسالم به توليت منصوب شد اما در مدت دو 
 سال خدمت، بار ديگر آستانه بيش از پيش مقروض شد و پس از چندی برکنار شد. مرتضی قلی

از نكات قابل توجه در  به توليت رسيد )کاويانيان، 1355: 102(.  بار سوم  خان طباطبايی برای 
مورد ظهيراالسالم اين است که علی رغم مقروض شدن آستان قدس در زمان توليت او که سبب 
برکناری وی از منصب توليت گردد، سه دفعه به عنوان متولی آستانه انتخاب شد. شايد يكی از 
علل اين امر را بتوان در پيوندهای خويشی با سلطان جستجو کرد. دوران نيابت توليت ظهيراالسالم 
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و حكمرانی قوام السلطنه با حوادث مهمی پيوند خورده است که توجه به آن ضروری است. يكی 
از اتفاقات مهم، قيام محمدتقی خان پسيان است.

قیام کلنل محمدتقی خان پسیان

کلنل محمدتقی خان از خانواده ی مهاجر قفقاز بود که در سال 1309ق. در تبريز متولد شد. در 
سال 1324ق. به درجه ی ستوان دومی نايل شد و در سال 1338ق. به فرماندهی ژاندارمری خراسان 
منصوب شد )ميرنيا، 1373: 310(. هنگامی که او در مشهد بود از قدرت قوام السلطنه آگاه شد. 
او با قوام رابطه ی خوبی داشت و قوام هم با او همكاری می  کرد. قوام السلطنه برای جلوگيری از 
اغتشاشات احتمالی به طور پنهانی برای تقويت خود تصميم گرفت يك هزار نفر چريك مسلح 
از افراد ايالت و طوايف خراسان را جمع آوری کند، لذا بسياری از خوانين سرشناس شهرهای 
خراسان را به مشهد احضار و سهم هر يك را در گرد آوردن و معرفی چريك معين کرد. قوام اين 
موضوع را به دولت سيد ضياء الدين طباطبايی پيشنهاد کرد و او موافقت کرد. اين اقدامات، سيد 
ضياء را به قوام بدگمان کرد و با اطالعی که از روابط حسنه بين قوام و کلنل داشت سيد ضياء، 
کلنل را به کفالت حكومت خراسان منصوب کرد و دستور داد قوام السلطنه به تهران برگردد. پس 
از دستگيری قوام توسط کلنل، او خود را فرمانفرمای خراسان و سيستان دانست و با اطمينان از 
حسن خدمت خود به دولت سيد ضياء و حمايت او به رتق و فتق امور ايالت مشغول شد. روز پنجم 
خرداد 1300ش. ناگهان فرمان تلگراف احمدشاه مبنی بر عزل سيدضياء از مقام نخست وزيری 
صادر شد و در همين زمان خبر آزادی قوام از زندان عشرت آباد و تلگراف انتصاب او به مقام 
نخست وزيری به جای سيدضياء به او ابالغ شد. قوام السلطنه بعد از آن که به مقام نخست وزيری 
رسيد بدون اينكه عهدشكنی کلنل و توصيف اموال خود را به رخ او بكشد، ميرزا نجدالسلطنه را به 
کفالت خراسان منصوب و کلنل را در مقام ژاندارمری ابقا کرد. کلنل از ترس انتقام قوام اين حكم 
را قبول نكرد و جمعی از صاحب منصبان با نفوذ و ساير ياران قوام را بازداشت و ادارات آستان 
قدس، دارايی، پست و تلگراف خراسان را تصرف کرد )مجتهدی، 1327: 43؛ آذری، 1344: 32(.



129قابلیت  های سرگذشت  نامه  ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید فیلم  های مستند داستانی و تاریخی

در اين زمان حادثه  ای اتفاق افتاد که هدف اصلی آن توطئه بر ضد ظهيراالسالم بود. هنگامی 
که احمدشاه در تلگرافی به کلنل دستور داد ياران قوام را آزاد کند، به او اطمينان داد که از او 
حمايت خواهد کرد. ياران قوام که در زمان توقيف قوام و حكومت سيدضياءالدين و قدرت 
کلنل در امر نظم شهر فرصت کوچكترين خطايی را نداشتند، اين آزادی سبب گستاخی آنان 
شد. به محض اطالع از وزارت قوام السلطنه تصميم گرفتند هر چه در مسيرشان قرار دارد را از 
بين ببرند. اولين مكانی که مورد حمله ی آنان قرار گرفت دارالتوليه بود. ده هزار نفر از اوباش که 
 دستشان از موقوفه  های آستانه کوتاه مانده بود جلوی درب دارالتوليه جمع شدند و فرياد می  زدند

به  ژاندارم  نفر  همراه شش  السلطنه  معتصم  بزنيم”  دار  به  لحضه  همين  را  التوليه  نايب  بايد  “ما 
دارالتوليه رفت و در تلگرافی به زبان فرانسوی از کلنل خواست تا نايب التوليه را از دارالتوليه 
بيرون آورد و از خطرهای بعدی جلوگيری کند. در اين زمان نجدالسلطنه هم به اداره ی نظميه 
دستور داد از خروج ظهيراالسالم جلوگيری کنند. چيزی نگذشت که ناگهان چند نفر ژاندارم 
آنان را متفرق کرده و نايب التوليه را در کالسكه سوار کردند. در اين لحظه تيری به کالسكه 
 اصابت کرد و ژاندارم  ها به طرف آن پاسبان حمله کردند و او را خلع سالح نمودند و نايب التوليه

زمان  اين  در  و  رفت  تهران  به  ژاندارم  عده  ای  همراه  ظهيراالسالم  دادند.  نجات  مرگ  از  را 
کلنل و معتصم السلطنه که نمی  خواستند طعمه ی رئيس الوزراء باشند تصميم گرفتند موجبات 
را  قوام  کم  دست  بتواند  که  کودتايی  بزنند،  دوم  کودتای  به  دست  و  کنند  فراهم  را  او   عزل 
به دنبال يك نخست وزير اليق  اين زمان  از  برکنار کند.  از رياست دولت  او را   ساقط کند و 
می  گشتند که از موقعيت مناسب و شهرت خوبی برخوردار باشد. اين شخص مشارالملك بود 
که از سوی نايب التوليه معرفی شد. او وزير دربار احمدشاه بود و با قوام رابطه ی خوبی نداشت. 
کلنل محمدتقی خان پسيان به تهران رفت تا حكم توقيف قوام و نخست وزيری مشارالملك 
را از احمدشاه بگيرد. يكی از اشتباهات نايب السلطنه در اين زمان اين بود که بدون مشورت 
با معتصم السلطنه و کلنل، در تلگرافی با انگليسی  ها جريان را برايشان تعريف کرد و از آن ها 
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درخواست کمك نمود. در واقع اين اشتباه بزرگی بود که از سوی او صورت گرفت و تا حدی 
 نقشه ی آنان را با عدم موفقيت روبه رو کرد. ناگهان سرنوشت قوام عوض شد؛ چرا که انگليسی  ها

به قوام السلطنه اطالع و مقدمات شورش را فراهم  به محض اينكه از جريان با خبر شدند فوراً 
کردند. ابتدا قوام سعی کرد سردارسپه را که در اين زمان وزارت را در دست داشت به اتهام اينكه 
مشارالملك قصد ترور او و خودش را دارد او را بر ضد آنان تحريك کند. قوام السلطنه، ژنرال 
قونسول انگليس در مشهد و عده  ای از ياران قوام مشترکاً عليه کلنل و معتصم السلطنه وارد حمله 
شدند. چيزی نگذشت که قوام، مشارالملك را تبعيد کرد و استعفای وکالت مجلس را هم از او 
گرفت؛ زيرا عالوه بر وزارت دربار، نماينده ی مجلس بود. مدتی نگذشت که قوام توسط همين 
سردارسپه تبعيد شد و مشارالملك بار ديگر به ايران برگشت. هنگامی که مشارالملك به تهران آمد، 
 سردارسپه به ترميم کابينه  اش مشغول بود و چندی بعد مشارالملكی که قوام ادعا می  کرد می  خواهد

او و سردارسپه را بكشد وزير کابينه  ی سردار سپه و وزير امور خارجه شد )فرخ، 1345: 91-94 و 
.)108-104

- میرزا مرتضی قلي خان طباطبایی )تولیت 1329-1334؛ 1336-1338؛ 1340-1341ق.(

مرتضی قلي خان طباطبايی فرزند ميرزا حسن خان مستوفی و نوه ی دختری احتشام الدوله خانلر 
ميرزا، پسر نايب السلطنه عباس ميرزا بود. او علوم رايج زمان خود را به حد کافی فرا گرفت و از 
جمله اشراف عصر خود محسوب می  گرديد. او از جمله متوليانی است که سه دوره به نيابت توليت 
 نايل شده و در هر دوره خدمات مفيدی در آستانه انجام داده است. وی در شوال 1340ق. کتاب  های

زيادی به کتابخانه ی آستانه وقف کرد )مولوی، 1358، ج4: يب(. در زمينه ی وقف زمين هم در 
سال 1341ق. رجب آباد تبادکان و رسول آباد را به روضه ی رضوی وقف کرد و عشر درآمد آن 

را برای مصرف مكتب خانه ی سادات در مشهد قرار داد. 

او در زمستان هر ساله سی عدد کليجه پوستين و سی جفت کفش با جوراب پشمی و بيست 
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تومان- قِران- نقره ی آن زمان به هر يك از زوار کمك می  کرده است )کاويانيان، 1355: 537 و 
546(. از ديگر اثرات خير طباطبايی می  توان به توسعه ی مكان نمازگزاران در وسط جنوبی صحن 
ايوان عباسی و مفروش کردن اين ايوان با سنگ مرمر )مولوی، 1358،ج4: 203( و نظارت بر 
گزارش ساالنه ی مصرف نان و خورشت مدرسه ی رضويه اشاره کرد )جهان پور، 1387: 124(. 
مرتضی قلي خان طباطبايی برای جلوگيری از مخروبه شدن حجرات تحتانی- که محل فعاليت 
 ساعت ساز، نقاش و مكتب دار اطفال بود - حجره ی مخروبه  ی که پهلوی ايوان عباسی مقابل 
پنجره  ی فوالد قرار داشت را تعمير کرد و مقبره ی اختصاصی خانوادگی خود قرار داد. طباطبايی 
در آبان 1314ق. در جنوب شرقی ايوان عباسی مدفون شد )عطاردی، 1381، ج2: 108؛ موتمن، 
 1348: 432(. زمان توليت مرتضی قلي خان طباطبايی پر آشوب ترين دوره  ای بوده است که روس  ها

اين دوران آشفته  در  او  وارد کردند. خدمات  بر حرم  بسياری  بستن حرم خسارات  توپ  به  با 
قابل توجه است. لذا با توجه به اهميت اين حادثه الزم است در خصوص چگونگی وقوع آن 

توضيحاتی ارائه شود.

ماجرای به توپ بسته شدن حرم )1330ق.(

تدارك  در  سال 1327ق.  پايان  از  قبل  ماه  چند  از  قاجار که  مخلوع  شاه  ميرزا،  محمدعلی 
بازگشت به ايران و تصرف تاج و تخت از دست رفته خود بود؛ از راه روس تحت عنوان “خليل 
بغدادی تاجر” به ايران آمد. در اين زمان، در بعضی از شهرهای ايران به خصوص مشهد به تحريك 
روس که طرفدار محمدعلی شاه بودند آشوب  هايی برپا شد. هنگامی که قوای محمدعلی شاه 
مخلوع از دولتيان شكست خورد به درخواست دولت ايران، مجلس تصويب کرد که امالك 
شعاع السلطنه و ساالر الدوله که در لشكرکشی محمدعلی شاه شرکت داشتند به نفع دولت ضبط 
شود و مورگان شوستر1 آمريكايی خزانه دار، مأمور اجرای اين امر شد و ژاندارم  های خزانه را 

1. Morgan Shuster.
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برای توقيف اموال او به تهران فرستاد. وزير مختار روس- پاکليولكی کزيل- با عنوان اينكه شعاع 
السلطنه تحت حمايت دولت روس است به اين عمل اعتراض کرد و چون شكايت او مورد قبول 
واقع نشد در اولتيماتومی به دولت ايران خواستار اخراج مورگان شوستر شد. روس در اوايل ذی 
قعده ی 1329ق. قشون خود را از قفقاز به بندرانزلی، رشت، تبريز و مشهد وارد کرد و روابط خود 
را با دولت ايران قطع نمود. دولت، مجلس را بست و اولتيماتوم را پذيرفت )ميرنيا، 1373: 266(. 
مورگان شوستر دليل اصلی اين اولتيماتوم را در کتاب اختناق ايران چنين می  نويسد: “تصميم اصلی 
روس  ها اين بود که می  خواستند بهانه  ای بدست آورند که قشون شان نقاط شمالی ايران را اشغال و 
تصرف نمايند زيرا که قبل از فرستادن اولتيماتوم، شروع به کار کرده بودند” )شوستر، 1362، ج5: 

210؛ لنزوسكی، 1353: 26(.

نيروهای روسيه در انزلی، رشت و تبريز به کشتار زيادی دست زدند که از آن جمله اعدام ثقه 
االسالم، - روحانی بزرگ تبريز-  و گلوله باران گنبد امام رضا )ع( در مشهد بود. در اوايل محرم 
1330ق. افسران قشون روس-  به بهانه ی حفظ رعيت خود -  به وسيله ی علی نقی ميرزا  رکن الدوله، 
استاندار خراسان پذيرايی شدند و اسكان يافتند. قشون روس چون فهميد رؤسا و اشراف با او ضديت 
ندارند يوسف خان هراتی سرکرده  ی جمعی از اشرار و اوباش را اجير کرد که مجلسی ترتيب دهد 
 و اظهار کند “ما مشروطه نمی خواهيم و احمدشاه را به سلطنت قبول نداريم و محمدعلی شاه را 
می  خواهيم”. چند روز بعد سيد محمد طالب الحق1 و نايب علی اکبر به همين مقصود مجلسی در نوقان 
تشكيل دادند و طالب الحق می گفت “دموکراتی  ها بابی هستند، نظم و عدليه و ماليه و ساير اداره ها 
را قبول نداريم و تمامی اهل ادارات بابی و کافرند”. طالب الحق روزها در ميان مردم فرياد می  زد: 
“ای مردم هوشيار باشيد که دين و مذهب شما را باب  ها بردند”. اين مجالس جمعيت انبوه ی را جمع 
 کرد. سرکردگان اوباش مرکز فعاليت خود را از ميادين شهر به صحن جديد انتقال دادند. يوسف

خان- که مورد حمايت قنسول روس بود – در حجره ی باالسر حوض انبار جديد و طالب الحق 

1. پسر عموی سيدضياءالدين، نخست وزير کودتای 1299ش.

..
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در حجره ی باالی کفشداری ساکن شده بودند و حوزه ی فعاليت آنان را ميان مسجد گوهرشاد و 
صحن جديد و بازار قرار دادند. 

يوسف خان هراتی مخالفين را به بهانه ی مخالفت با مرکز تنبيه می  کرد و به دنبال اين اقدامات، 
تجار و کسبه ناچار شدند دکان  های خود را ببندند و دست از کار بكشند. نيروی مسلح هراتی به 
سرکردگی محمد قشون آبادی نيشابوری که از اشرار معروف بود مطابق دستور قونسول روس به 
همراه اسماعيل ترشيزی و جمعی از افغان  ها که حدود پانصد نفر بودند، گلدسته ها و سردرهای 
صحنين را برای جلوگيری از ورود قوای دولتی و مأمورين انتظامی سنگر قرار دادند. قوای نظامی 
هم در گلدسته  های مسجد گوهرشاد سنگر گرفته و شروع به تيراندازی کردند. جمعی از سربازان 
روس، چند مرکز از اطراف و باالی بام ها را سنگر گرفتند. ژنرال کنسول روس در مشهد به مقامات 
پيام داد که اگر جمعيت متجاسرين خلع سالح و متفرق نشوند و دکان  ها  دولتی و روحانيون 

باز نشوند به ضرب گلوله متواری خواهند شد. به دنبال اين اولتيماتوم، يك دسته از روس  ها با 
 توپ به پشت بام حرم، يك عده ميان دارالسياده و از شبكه  های پنجره ی نقره و دسته  هايی از پشت 
 پنجره ی صحن به حرم و ضريح توپ می  زدند. تقريباً از جمعيتی که ميان حرم، رواق  ها، پشت بام  ها

و ميان صحن بودند هفتاد نفر از زوار و شيعيان کشته شدند.

مرتضی قلي خان طباطبايی که در اين زمان متولی باشی حرم بود دستمالی بر سر عصا کرد و از 
شكاف درب توحيدخانه به طرف ايوان طال و به عالمت امان آوردن روس  ها بيرون آورده و توپ 
زدن را متوقف کردند. به چند نفر از مسلمانان قفقازی که رعيت روس بودند اجازه داده شد که 
اجساد را از حرم بيرون ببرند. بسياری از زنان و مردانی که در گوشه و کنار حرم زنده مانده بودند به 
هوای اينكه آستانه پناهگاه خلق است به آنجا پناه برده بودند. شب يازدهم عيد، روس  ها اجازه دادند 
که اسراء خارج شوند و کشته  ها را هم دفن کنند. در چهاردهم ربيع الثانی هم اجازه ی ورود به حرم 
از طرف روس  ها داده شد و کار تطهير حرم با حضور متولی حرم آغاز شد. طباطبايی، حاج سيد 
..حسين عرب نايب التوليه و حاجی ميرزا عبدالمجيد ثقه االسالم و بهاءالتوليه دارالسياده، توحيدخانه، 
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دارالسعاده و راهروی کشيك خانه را جاروب کردند. چند ماه بعد چوب بندی گنبد آغاز شد. در 
 ماجرای به توپ بستن حرم هجده جای گنبد از ضرب گلوله سوراخ شده بود. پس از مدتی يوسف
 خان هراتی و طالب الحق هر دو به سزای اعمالشان رسيدند. روس  ها که به ظاهر حامی يوسف

خان بودند او را کشتند و طالب الحق هم در بغداد کشته شد )خراسانی، 1347: 587-591؛ اهلل 
ورديان طوسی، 1371: 58؛ اديب هروی خراسانی، 1373: 317(. ژنرال سرپرسی سايكس1 که در 
زمان گلوله باران گنبد در مشهد بوده است در اين باره می  نويسد: “هم قطار روسی من در شهر 
مشهد برای منافع شاه مخلوع محمدعلی ميرزا جداً کار می  کرد. او حتی تا اين قدر جلو رفت که 
يوسف خان هراتی را که يك اخالل گر مفسد بود تحريك نمود که بر ضد شاه تبليغ کند. من اين 
وقايع را به سفارت بريتانيا گزارش دادم و نتيجه اين شد که مطابق تعليمات سفير روس، يوسف 
و همكارانش از قونسولگری به خارج رانده شدند ولی او فوراً به مزار و مكان مقدس شتافت. در 
اين ماجـرا يك عـده زوار بی گناه مجـروح شدنـد. بـر اثـر اين بمباران خزانه ی حضرتی که دارای 
نفايس و هدايای گران بهای امراء، سالطين و زائرين بود به بانك روس منتقل شد و متولی حرم 
را با تهديد به مرگ حاضر کردند تا سندی را امضاء کند که تمام خزانه را تحويل گرفته است” 

)سايكس، 1336: 655(. 

ادامه ی  به  می  توان  از آن جمله  است که  داشته  نقش  بستن حرم  در گلوله  بسياری  عوامل 
مبارزات استقالل طلبانه ی مردم بعد از استبداد صغير، ضعف حاکميت دولت قاجار و عدم وجود 
کابينه ی دولت در زمان وقوع حادثه، دخالت  های دول خارجی بويژه روس و انگليس در ايران، 
علل خارجی همچون قرارداد 1907م. و ايجاد دو منطقه ی نفوذ روس و انگليس، تأثير شرايط 
حساس بين المللی و دوران قبل از جنگ جهانی اول اشاره کرد )الهيجی، 1385: 127-28(، اين 

ناآرامی  ها با استخدام مورگان شوشتر و عزل او افزايش يافت )الهی، 1378: 311(. 

1. Sir Percy Sykes.
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بنابراين بحث قيام  ها، تحصن و بست نشينی در حرم رضوي از جمله مباحث تاريخی مهم 
و جذابی است که در صورت پردازش فني و هنری مناسب و به لحاظ قابليت  هايی که از بعد 

رخدادی در آن وجود دارد، ايده  ی مناسبی در جهت توليد مستند داستانی است. 

نتیجه گیری

ساخت يك فيلم مستند داستاني و تاريخي، زندگي واقعي شخصيت  ها را به نحوي خالق و با 
توجه به شرايط اجتماعي آن  ها به تصوير مي  کشد و به دنبال توضيح چگونگي و چرايي پديده  ها 
 پيش مي  رود. به همين علت، در افزايش سطح آگاهي مردم از فرهنگ و تاريخ سرزمين و جامعه  شان

نقش مهمي دارد. در ساخت فيلم مستند داستاني، کار مستندساز و کار محقق تاريخي به هم پيوند 
مي  خورد و کار هر دو خلق صحنه  ها است. محقق تاريخي صحنه را با استفاده از اسناد و منابع 
تاريخي بازسازي مي  کند تا به واقعه اصلي نزديك شود و مستندساز اين بازآفريني را به تصوير 
مي  کشد تا مخاطبان، بهتر صحنه  ها را درك کنند و از حالت تحقيق تاريخي خارج شود.  چنانچه 
امروزه انبوهي از فيلم  هاي مستند، حاوي اطالعاتي از تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تاريخ هنر، 

تاريخ طبيعي و زندگي شخصيت  ها با اين هدف به صحنه نمايش مي  رود.

در واقع مستند داستاني يكي از شاخه  هاي فيلم  هاي مستند است که تاريخي طوالني داشته و 
به رغم مشكالت ساخت آن براي فيلم سازان از جذابيت فوق العاده  اي برخوردار است. فرهنگ 
گسترده  ی رضوی نيز از بعد مناسك و نهادی، مباحثی را در درون خود دارد که می  تواند ايده  ی 
فيلم نامه نويسان و مستندسازان تاريخی و داستانی قرار گيرد. سرگذشت نامه متوليان آستان قدس 
رضوي به علت قابليت  هاي اين موضوع، از جمله ايده  هايي است که مي  تواند شالوده ساختار يك 

مستند داستاني را تشكيل دهد. 

پرداختن به ابعاد زندگي متوليان، فعاليت  ها و اقدامات آنان و حوادث مهم تاريخي در دوران 
توليت هر کدام از متوليان، ضمن آشنايي مخاطبان با فضاي فيزيكي، سازه  هاي گوناگون حرم 
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رضوي و از بعد به تصوير کشيدن هنر و معماري، به مخاطب کمك مي  کند که خود را به شرايط 
اجتماعي حاکم بر زندگي متوليان و زمان و مكان وقوع رويدادها نزديك تر کند. 

در توليد اين گونه مستندها که نمونه  ای از آن در مقاله  ی حاضر مورد بررسی قرار گرفت؛ 
نكات مهمی است که دست اندرکاران هنر هفتم بايد به آن توجه کنند. به منظور رفع تقابل و 
تعارض  های مطرح در تاريخ علمي و تاريخ سينمايی، در ساخت مستندهای تاريخی با مضمون 
دينی –  فرهنگ رضوی به طور خاص يا فرهنگ دينی- حضور فعال تاريخ پژوهان و دين پژوهان 
 به عنوان مشاور ضـرورت دارد. تعـامل صحيـح، منطقی و هم دالنه  ی اصحاب رسانه و مشـاوران 
می  تواند به خلق مستندهای تاريخی آموزنده و هنری منجر شود که ضمن ايجاد فضايی معنوی، 

بيانگر تاريخ و هويت اعتقادی مردم ما نيز باشد. 

بنابراين مخاطب فيلم مستند با ديدن تصاوير گوناگون بيش از ديگران مي  تواند به زاويه نگاه 
مردم گذشته از رويدادهاي تاريخي نزديك شود. با ساخت فيلم  هاي مستند تاريخي، ديگر تاريخ 
مجموعه اسامي و حوادث نوشته در کتاب  هاي قطور نخواهد بود؛ چرا که مخاطبان فيلم مستند، 
ابعاد مختلف زندگي اشخاص را مي  بينند و زندگي واقعي آنان را با توجه به شرايط اجتماعي  شان 

به تصوير مي  کشند و از آن رويدادهاي تلخ و شيرين در زندگي خود بهره مي  گيرند.
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35- فيلد، سيد )1378(. چگونه فيلم نامه بنويسيم. ترجمه عباس اکبري  و ديگران. تهران: نشر 
ساقي.

36- قاسم خان، عليرضا ) 1387(.” نگاهی کوتاه به تصوير شهر در فيلم مستند ايران از آغاز 
تا 1357” در: درآمدی بر انسان شناسی تصويری و فيلم اتنوگرافيك”. گردآوری و ترجمه ناصر 

فكوهی. تهران: نشر نی.242-224.

37- کاظم امام، محمد )1348(. مشهد طوس، تاريخ و جغرافيای تاريخی خراسان. مشهد: 
کتابخانه ملی ملك.

38- کاويانيان، احتشام ) 1355(. شمس الشموس يا تاريخ آستان قدس رضوی. مشهد: آستان 
قدس رضوی، بنياد پژوهش  های اسالمي.

39- کرماني، ناظم االسالم )1361(. تاريخ بيداري ايرانيان. ج2. به اهتمام علی اکبر سعيدي 
سيرجاني. تهران: آگاه.

40- کسروي، احمد )1376(. تاريخ مشروطه ايران. تهران: اميرکبير.

41- کليبرن، ريچارد؛ جان، آيزوود )1385(. مقدمه  اي بر مستند تلويزيوني. ترجمه محمد 
تهامي نژاد. تهران: سازمان صدا و سيما، اداره کل پژوهش .

تصحيح  به  مشهد.  شهر  جغرافياي  و  تاريخ   .)1385( علي  محمد  بن  محمد  الهيجي،   -42
محمدرضا قضابيان. مشهد: انصار. 

43-  لنزوسكي، جرج )1353(. رقابت روسيه و غرب در ايران. ترجمه اسماعيل رائين. تهران: 
جاويد.
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44- مجتهدي، مهدي )1327(. رجال آذربايجان در عصر مشروطيت. اصفهان. چاپخانه نقش 
جهان.

45- مرسلوند، حسن )1369(. زندگي نامه رجال و مشاهير ايران )1299-1320(، ج 1. تهران: 
الهام.

46- مستوفی، عبداهلل)1371(. شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجاريه، 
تهران: هرمس. 

47- مشيري، احمد )1363(. کتاب آبي. گزارش هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس 
درباره انقالب مشروطه ايران. تهران: نشر نو.

48- معلم جبيب آبادي، ميرزا محمد )1351(. مكارم آالثار در احوال رجال در قرن 12 و 14 
هجري. اصفهان: نشاط.

49- موتمن، علی ) 1348(. راهنما يا تاريخ آستان قدس رضوی، تهران: چاپخانه بانك ملی 
ايران.

50- مولوي، عبدالحميد )1358(. پيش نويس فهرست موقوفات آستان قدس رضوی. مشهد: 
آستان قدس رضوی، بنياد پژوهش  های اسالمی.

51- ميرنيا، سيد علي )1373(. سرداراني از اياالت و طوايف درگز. مشهد: مؤلف. 

52- ناصرالدين شاه قاجار )1363(. سفرنامه دوم خراسان. تهران: شب تاب. 

53- نفيسی، حميد )1387(. “ سينمای مستند ايران” در: درآمدی بر انسان شناسی تصويری و 
فيلم اتنوگرافيك. گردآوری و ترجمه ناصر فكوهی. تهران: نشر نی: 28-3.

54- ------ )1357(. فيلم مستند. تهران: دانشگاه آزاد ايران.

55- واليی، مهدی )1342(. “ يادی از نواب پيشين توليت آستان قدس رضوی”، نامه آستان 
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قدس. سال چهارم. شماره شانزدهم. )آذر(: 59- 64.

56- ------ )1344(. “شرح حال نواب توليت عظماي آستان قدس”،  نامه آستان قدس. سال 
ششم. شماره بيست و يكم. )مرداد(: 90-86.

57- هدايت، رضا قلي خان )1385(. تاريخ روضه الصفاي ناصري. به تصحيح جمشيد کيان 
فر. تهران: اساطير. 

58- هوور، استوارت ) 1386(. “مخاطبان و رسانه ای کردن آن” در: دين و رسانه. به کوشش 
محمدرضا جوادی يگانه، حميد عبداللهيان. تهران: طرح آينده: 458-420.

59- وزيري، احمد علي خان )1340(. تاريخ کرمان )ساالريه(. به اهتمام محمدابراهيم باستاني 
پاريزي. تهران: ابن سينا.
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