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چکیده
نقش آستان قدس رضوی به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای مذهبی  -باا یشیاشنه
دیوانی و اداری -در گسترش فرهنگ تیشع ،از موضوعات قابل توجهی است که ارزیابی
تأثشرات آن ،مستلزم بررسی وظایف و اقدامات متولشان این آستانه است .وجاود یرمامار
متصدیان منصب نقابت و نقشب و هزاران خادم و مستخدم با بشش از دوازده قرن قدمت
و قرار گرفتن منصب تولشت ،در رأس هرم ساختار تیاکشتتی آن یووهیای یردامناه را
ضروری میسازد و آنچه مقرر است در این مقاله با روش توصشفی -تحلشلی ،و باا تکشاه
براسناد و دادههای تاریخی مورد بررسی قرار گشرد ،واکاوی سشر تطور منصاب نقابات و
تولشت در آستان قدس رضوی به همراه ارزیابی وظایف و کارکردهاای متولشاان و تاأثشر
عملکرد آنان در اماعة فرهنگ مشعی است.
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سـال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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خراسان به سبب اهمیت سیاسی ،تاریخی و اقتصادی ،در تمامی دورانهای تـاریخی،
صحنه کشاکش حکومتهای محلی و قدرتهای بیگانه بوده است .شـررها ،بسـیاری ا
ویژگیهای ساختاری ،اجتماعی و کالبدی خود را در کشاکش تحوالت سیاسی -در طی
قرون و اعصار -شکل میدهند و هویت آنها تحـت تـیریر رخـدادهای مرـم تـاریخی،
سیاسی و مذهبی تکوینمییابد .مرمترین عاملی که سـبب مرجییـت و اهمیـت مشـرد
گردید ،جایگاهی است که این شرر به عنوان مدفن امام رضا (ع) یافـت .بـدین ترتیـب،
آرامگاه امام رضا (ع) در بقیه هارونی -در قریه سناباد 1نوقان -2نقطه عطفـی در تـاریخ
خراسان گردید و به مرور ،با ساکن شدن شیییان در مجاورت بارگاه آن حضرت ،شـرر
مشرد شکل گرفت.
آستان قدس رضوی ،به عنوان یک قطب مذهبی مرم ،ا جایگاه ویژهای در مطالیـات
تاریخ تشیع برخوردار است .در ساختار تشکیالتی ایـن نرـاد مـذهبی ،منصـب تولیـت،
باالترین مقام به شمار میآید .پیشینه این منصب ،به دوران صفویه با میگردد .ا مـان
شکلگیری این نراد مـذهبی ،کـارگااران و عـامالن آسـتانه ،کارکردهـای گونـاگونی را
عردهدار بودهاند .در کنار این منصب ،مناصب دیگری چون :نایبالتولیه ،قائممقامالتولیـه
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

وناظرآستانه وجود دارد که صاحبان این مناصب ،کارگااران اصـلی آسـتانهاند .اقـدامات
کارگااران و متولیان آستان قدس ،در دورههای مختلف تاریخی ،تیریرات گونـاگونی بـر
جامیه و فرهنگ تشیع گذاشته است .عصر قاجاریه ،یکی ا ادوار شایان توجـه در ایـن
تیریرگذاری است .در این دوره ،با توجه به گسترش موقوفات ،ضـرورت انتصـای یـک
متولی در آستانقدس -که نسبت به سایر متولیان ا ارشدیت برخوردار باشـد -بـیش ا
پیش احساس گردید.
این پژوهش ،به بررسـی اقـدامات متولیـان و صاحبمنصـبان آسـتانقدس در عصـر
قاجاریه میپردا د و بر آن است تا نشان دهد که چه عواملی در کارآمـدی و ناکارآمـدی
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 .1سناباد قصبهای است متیلق به نوقان ،که در چرار فرسخی شرر توس قرار دارد (حموی.)259/3 :1399،
 .2ا بالد توس است .شررکی است در خراسان که مرقد علی بـن موسـی الرضـا (ع) در آنجـا واقـع شـده اسـت
(حائری.)225/18 :1413 ،
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مقدمه

سير تطور منصب توليت و نقابت ،از آغاز تا پايان دوره قاجار

ا چگونگی ادارهآمور آستان قدس رضـوی ،در رو گـاران پـیش ا صـفویه ،اطـالع
دقیقی در دست نیست .آنچه نویسندگان و مورخان ذکر کردهانـد ،مسـتند بـه مـدار و
مآخذ میتبر نمیباشد (مؤتمن .)224 :1348 ،همیناندا ه میلوم است که بارگاه رضـوی،
ا همان سدههای آغا ین ،ا وجود مباشر و سرپرست ،برخوردار بوده اسـت .در مـان
سامانیان ،برای مدتی ،نی مباشر امور بقیه بود کـه رو هـا ا نوقـان میآمـد و در بقیـه
میماند و شبها دَرها را میبست و به محل سـکونت خـود بـا میگشـت (بسـطامی،
 .)15 :1332علی رغم اینکه مرقد امـام رضـا (ع) تـا مـدتها پـ

ا دوران حکمرانـی

سالطین سامانی کمتر مورد توجه بود ،اما همامان با رشد علـوم و میـار

اسـالمی در

عرد دیالمه ،رو به رو بر تیداد ائران مرقد امام هشتم افاوده میشد(خراسانی:1347 ،
ا سه ،چرار قرن قبل ا رو گار صفوی ،تصدی بقیه رضوی ،بر عرده نقیبالسادات
خراسان -که مقامیآرجمند و مخصوص سادات ،علما و بارگان محلی بود -قرار داشت
(مدیرخا نی .)154 :1335 ،نقابت ،نرادی بـود کـه بـرای صـیانت ا حقـوس سـادات و
رسیدگی به امور آنرا به وجود آمد(ماوردی .)121 :1996 ،پیدایش مینـه سیاسـی نرـاد
نقابت ،به دورهآمویان با میگردد .ستمگری امویان و رفتار خشونت بار آنرا نسـبت بـه
علویان ،مینه سا قیامهایی ا سوی آنان گردید که ا آن میان ،میتوان به قیام یحیـیبن
ید (اصفرانی )176 :1380 ،اشاره کرد .با روی کارآمدن عباسـیان ،بـار دیگـر ،علویـان
دچار تنگنا شدند و قیامهای دیگری را برپا کردند (طبـری .)277/7 :1407 ،ایـن قیامهـا
سبب شد که خلفای عباسی ،با ایجاد نراد نقابت ،عالوه بر اعطای آ ادی عمل به طالبیان
(ابناشدقم ،)77 :1380 ،آنرا را تحـت کنتـرل خـود درآورنـد(خالقی )120 :1378 ،و ا

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

.)444

ایجاد کانون قدرت علیه خود جلوگیری کنند .البته ،ایـن نرـاد ،تحـت ناـارت مسـتقیم
دستگاه خالفت نبود؛ بلکه نرادی میمولی در جامیه بود که ا احترام فراوانی برخـوردار
بود (موریموتو115 :1386 ،؛ متا.)177 :1362 ،
ا سده چرارم هجری ،خانوادههای یدیه و سپ

سـادات حسـینی ،منصـب نقابـت
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متولیان آستان قدس در ترویج فرهنگ تشیع تیریر مدخلیت داشته است.

توس -روی به این شرر آوردند ،شاخصترین ایشان ،سادات موسوی و رضـوی بودنـد
که ا حدود قرن پنجم هجری ،در شرر مشـرد ،حضـوری فیـال یافتنـد و ا سـدههای
ششم تا نرم هجری ،منصـب مرـم نقابـت را عرـدهدار شـدند (خلخـالی)618 :1331 ،
و سپ

در دوره صفوی ،ا نار مذهبی ،سیاسی و ناامی قدرتی قابل توجه پیدا کردنـد

(.)Farhat, 2002:67
اداره موقوفات ،نقطه مشترکی است که در حو ه کارکردهای منصب نقابت و تولیـت
آستانقدس رضوی دیده میشود .لذا ،با توجه به عالقـه شـیییان بـه وجـود حـرم امـام
رضا(ع) در خراسان ،و افاایش شمار ائران ،نذورات یادی وقف آستانه میگردیـد کـه
در ابتدا ،وظیفه ناارت بر آن ،بر عرـده نقبیـان علـوی بـود؛ امـا بـا افـاایش موقوفـات،
ضرورت وجـود تشـکیالتی جرـت اداره آن احسـاس گردیـد .در دوره شـاه اسـماعیل
صفوی ،برای ناارت برتر بر اشاعه مذهب تشیع ،مقامی به نام «صدر» تییین گردیـد کـه
ناارت بر اوقا

را بر عرده داشت (سمییا.)73 :1368 ،

شاه طرماسب صفوی ،بـرای اولـین بـار ،ضـمن تفکیـک موقوفـات پیشـین آسـتانه
ا موقوفات سـلطنتی ،شخصـی را بـا عنـوان «واجبـی» ،بـرای اداره موقوفـات پیشـین،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

وشخصی را با عنوان«سـنتی» ،بـرای اداره موقوفـات سـلطنتی منصـوی کـرد (ترکمـان،
.)149/1 :1382
ا

مان سلطنت شاه عباس اول ،توجه به مشرد و سادات ،بیشتر شد .او پ

ا دفـع

حمله ا بکان ،در سال  1026هــ .س ، .قاضـی سـلطان را بـه و ارت برگایـد و تولیـت
آستانه را هم به یکی ا سادات رضوی مشرد ،به نام میر ا محسن ،سپرد (همان.)928/2:
این مرحله ،آغا تولیت سادات رضوی مشرد بود کـه ا آن پـ  ،بـر امـور تشـکیالت
آستانه مسلط شدند(قمی.)625/2 :1359 ،
با آغا سلطنت شاه صفی ،سادات رضوی مشرد ،موقییت پیشـین خـود را ا دسـت
دادند؛ چرا که وصلت سادات با خاندان شـاهی ،موجبـات تـرس شـاه صـفی را فـراهم
کرد(حسینی استرآبادی .)243 :1364 ،در نتیجه ،تولیت آستان قدس ،به افـرادی غیـر ا

82

سادات رضوی مشرد سپرده شد .لذا ،میتوان دریافت کـه پیونـدهای نسـبی شـاهان بـا
سادات ،همواره نتایج یکسانی را در نگرش آنها بـه سـادات در پـی نداشـته اسـت .در
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علویان را به دست گرفتنـد .ا میـان سـاداتی کـه پـ

ا شـرادت امـام(ع) -در نوقـانِ

را در اختیار گرفتند(وحید قاوینی .)89 :1329 ،ا مـان شـاه سـلطان حسـین صـفوی،
امر تولیت آستانه ا سادات رضوی و اَحفاد ایشان جدا شد و بـه مسـتوفی خاصـه شـاه
سلطان حسین -میر ا داوود ا خاندانهای سادات مرعشی -واگذار گردید(هاشم میـر ا،
.)48 :1379
با آغا حکومت صفوی ،سنگ بنای نخسـتین تشـکیالت اداری و رسمیآسـتانقدس
نراده شد(شاملو .)186 :1371 ،ناارت بر تشکیالت آستانه ،نیـا بـه فـردی داشـت کـه
بتواند ادارهآمال و موقوفه را به دست گیرد .این فرد ،ا سوی شـاه ،بـا عنـوان متـولی،
عردهدار این مسئولیت میگردید .در رأس چنین تشکیالتی ،متولیباشی قرار داشت کـه
پ

ا شاه ،شخص اول مملکت محسوی میشد (حکمت .)4 :1297 ،فـرامین متـولی،

برای موقوفات را میموال شاه صادر میکرد .بید ا متولی ،ناظرکل ،مسـئولیت اداره ایـن
تشکیالت را برعرده داشت .در واقع ،ناظران ،کـه ا همـان ابتـدا در تشـکیالت آسـتانه
تشکیالت محسوی میشدند و گاارش کارها را به اطالع وی میرساندند.
با ظرـور نـادر شـاه افشـار ،مشـرد دچـار آشـفتگی شـد .سیاسـت مـذهبی وی بـر
این قرارگرفت که ناارت بر موقوفات و امور آستان قدس را شخصاً عردهدار شـود ،امـا
این امر ،به درا ا نکشید؛ یرا پ

ا برقراری امنیت و آرامش نسـبی در مـان جانشـین

نادر -علیشاه -تمـامی موقوفـات ضـبط شـده دیـوان آ اد شـد و سـادات ،فیالیتهـای
سیاسی ،اقتصادی و مذهبی خود را ا سر گرفتند.
تا اوایل قرن چراردهم هجـری و سـقوح حکومـت قاجـار ،متصـدیان و کـارگااران
آستانه ،عبارت بودند ا  :یک عده خادم و فراش ،که یر نارخادمباشی یا سرکشـیک؛ و
گروهی هم در دفتر آستانقدس ،تحت سرپرستی قائممقامالتولیه ،انجام وظیفه میکردنـد.
عدهای نیا ،به عنوان نایبالایاره ،مدرس ،کارمندان دفتری و مباشرین امال  ،به خدمت

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

حضور داشتند ،یر ناـر ایـن ناظرکـل ،مشـوول بـه کـار بودنـد و نماینـده او در تمـام

مشوول بودند (عطاردی.)696/1 :1371 ،
ا جمله دورانهایی که منصب تولیت ،دچار توییر اساسی شد ،اواخر دوره صـفوی و
اوایل عصر قاجار بود .در ایـن دوره ،بـرای اداره برتـر امـور آسـتان قـدس ،کـه اکنـون
تشکیالت وسییی را در بر میگرفت ،متولی ،افرادی را به عنوان نماینده خود -یا همـان
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اواخر سـلطنت شـاهعبـاس دوم ،بـار دیگـر ،سـادات رضـوی ،منصـب تولیـت آسـتانه

تحت تیریر سیاست مذهبی شاهان این سلسله -به ویژه فتحیلی شـاه -نفـوذ سـادات در
مشاغل کلیدی آستانه افاایش یافت .چه ،نقیبان ،در کنار منصب مرم نقابـت سـادات ،در
بسیاری ا مشاغل کلیدی آسـتان قـدس رضـوی چـون تولیـت ،ناـارت ،سرکشـیکی،
خادمباشی ،کلیدداری حرم و رسیدگی به امور موقوفات -ا مان ورودشان به مشرد تـا
دوره قاجاریه -نقشهای مرمیرا ایفا کردند .اما در اواخر این دوران ،نقش سـادات کـم
رنگ شد .تنرا فردی ا سادات رضوی ،که در اواخـر دوره قاجـار ،بـه منصـب تولیـت
آستان قدس مفتخر گردیـد ،محمـد علـی رضـوی بود(اعتمادالسـلطنه.)323/2 :1362 ،
مالحاات سیاسی و ارتباح درباری ،در این دوره ،بر پیوندهای مذهبی و سادات بـودن،
برتری یافت.
مجموعه متولیباشی -نایبالتولیه و ناظرکل ،تشکیالت داخلی آستانه و امور مربـوح
به موقوفات را بر عرده داشتند؛ به طوری که تمامی کارهـا در تشـکیالت آسـتان قـدس
رضوی با اطالع آنها انجام میگرفت (حسن آبادی .)35 :1382 ،لذا تشکیالت آسـتانه،
در دوره قاجار ،همان تشکیالت دوران صفوی بود و توییر عمدهای در آن ،پدیـد نیامـد.
در این دوره ،بار دیگـر ،مرکایـت علمـی و مـذهبی مشـرد -پـ

ا سـالها جنـگ و

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

کشمکش داخلی و خارجی -مـورد توجـه قرارگرفـت و بـا تـالش شـاهان و متولیـان،
گامهای مفیدی در جرت توسیه بخشهای مختلف این سا مان اداری برداشـته شـد .ا
جمله تحوالت اساسی در منصب تولیت آسـتانه در دوره قاجـار ،آمیختگـی دو منصـب
نیابت و حکمرانی خراسان بود .در ایـن دوره ،دو منصـب مرـم اسـتانداری خراسـان و
نایب التولیه ،به ترتیب ا سوی و ارت داخله و شاه تییین میشد .توییـر جـدی کـه در
این دوره صورت گرفت ،این بود که گاه ،این دو منصب ،بـه شـخص واحـدی سـپرده
میشد .تمایل بسیاری ا والیان خراسان برای بدست گرفتن منصب نیابت تولیت آسـتان
قدس رضوی ،به مرور مان ،مینه سا تیدی و تجـاو  ،در بسـیاری ا امـور مملکتـی
گردید.
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نایبالتولیه در تمام تشکیالت آستان قدس -منصوی میکرد .در اوایل حکومت قاجـار،

تبیین عملکردهای آنان در عصر قاجاریـه ضـروری مینمایـد .در ایـن دوره ،بـا توجـه
بـه گسـتردگی تشـکیالت آســتانه ،متولیـان ،وظـایف و مســئولیتهـای مختلفـی را بــر
عرده داشتند که به مرمترین آنرا در مینههای مذهبی ،فرهنگی ،عمرانی و اداری -مـالی
اشاره میشود:
مذهبي

 حضور در مراسم آیینی(اعیاد و سوگواریها) ،غبـارروبی و تنایـف حرم(مـوتمن،همان.)329:
 برپایی جشن و اطیام در ایام والدت و تشویق رروتمندان بـرای وقـف موقوفـه بـهآستانه؛(مولوی.)230/3 :1358 ،
 تییین قاریان قرآن برای قرائت در صحنهای حرم (خراسانی ،همان.)582: مرســومکردن رســم عیــدی بــه اهــل علــم و ســادات ،ا محــل عشــر حقالتولیــهفرهنگي

 رتق و فتق امور مربوح بـه مکتبخانـهها ،مـدارس و مواجـب میلمـین آنهـا بـهصورت نقدی و غیرنقـدی (سندشـماره 17393/3سـا مان کتابخانـهها ،مو ههـا و
مرکا اسناد آستان قدس رضوی).)1( 1
 ناارت بر تیمیر کتابخانه و مرمت کتایهای موجود در آن؛ ناارت بر تیمیر صحیح مدارس (اعتمادالسلطنه.)236/2 :1362 ، گسترش فرهنگ یارت ،ا طریق فراهم آوردن تسریالت یارتی برای ائـران کـهخود شامل موارد ذیل است:
 -دستگیری ا

وار نیا مند و درمانده (عریهای عراس ،حله و بحرین برای مراجیـه

به وطن)؛

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

(اعتمادالسلطنه.)9/1 :1374 ،

 ناارت بر آشپاخانه حرم ،جرت اطیام فقرا و وار؛ ناارت بر تو یع خورا میان ائرین (اعتمادالسلطنه)9/1 :1374 ،؛ .1اعدادی که ا شماره  1-7داخل پرانتا ( ) آمده ،نشانگر شماره اسناد درج شده در پیوست میباشد.
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بررسی اقدامات متولیان ،به عنوان کارگااران اصلی این نراد مـذهبی اسـت ،ا ایـن رو،

.)1236/3
عمراني

 تیمیرات بیوتات و مؤسسات وابسته (رفییا.)177 :1385 ، سنگفرش صحنهای حرم برای سرولت عبور و مرور ائران؛ ایجاد ساختمان دارالتولیه بر روی حوض انبار صحن کرنـه (بسـطامی ،همـان،51 :اعتمادالسلطنه)236/2 :1362 ،؛
 احداث راه نیشابور به مشرد (اعتمادالسلطنه)103/1 :1374 ،اداري -مالي

 ناارت بر موقوفات و ساماندهی امور آنرا (همان)10/1 :ال م به ذکر است که این وظیفه ،موارد متیددی را به جرت تنوع مصـار

آن شـامل

میشد که به برخی ا آنرا در ذیل عنوانِ کارکردهای مذهبی ،فرهنگـی و عمرانـی
اشاره شده است.
 ترتیب خدمات درگاهی و نام کلیه امور خادمان ،فراشـان ،کفـش بانـان و قاریـانقرآن ،جرت تییین مواجب ناهار و شام در اوقات خدمت (بسطامی ،همان.)52 :
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 ناارت بر امور مالی و داراییهای آستانه(موتمن ،همان.)262: پرداخـــت حقـــوس ســـاالنهی خدمـــه و عُمـــال آســـتانه ،بـــا مبـــال نقـــدی وغیرنقدی(همان.)263:
 ساماندهی امور مالی مربوح به آستانه (جشـنها ،موقوفـات ،عااداریهـا و مراسـممذهبی)( ،سند شماره  15404/5سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکـا اسـناد آسـتان
قدس رضوی) (.)2
پرداخت کمکهای خیریه به کارمندان آستانه ،جرت رفع مشـکالت آنـان .توضـیحاینکه ،در میان شیوههای پرداخت حقوس کارمندان آستان قدس ،گاهی ،عـالوه بـر
پرداخت مقرری کارگااران آن ،کمکهایی هـم بـرای انجـام امـور خیـر صـورت
میگرفت( .سند شماره  15404 /6سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان
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 -جمعآوری متکدیان ا میابر باالو پایین خیابان (بسطامی51 :1332 ،؛ سپرر:1377 ،

بخشش بیضی ا مالیاتها (بخشش مالیات شالبافان مقیم مشرد)؛افاایش حقوس کارمندان (کاویانیان.)174 :1355 ، ناارت بر صورت مخارج تریه لباس و کفش بـرای اطفـال مکتبخانـه و سـاختتیدادی دکان در کنار کاروانسرای ناصری (جرانپور)99 :1387 ،
برداشتی
 -تیسی

دارالشفای رضوی (بیمارستان آستان قـدس) بـرای بیمـاران بـومی و غیـر

بومی (کاظم امام.)493 :1348 ،
بررسي نقش متوليان تأثيرگذار در رواج فرهنگ تشيع

آستان قدس رضوی ،یکی ا مؤسسات مذهبی است که همواره کانون توجه واقفـانی
بوده است که ا سر صدس ،بخشی ا اموال یا تمـامیدارایی خـود را وقـف آن کردهانـد
سامانیان ،غانویان ،آل بویه ،وسلجوقیان ،دارای موقوفاتی بـوده اسـت .در اواخـر عصـر
صفوی ،به علت حمله افوانها و ا بکان ،موقوفـات آسـتانه ،غـارت شـد و طومارهـا و
دفاتری که موقوفات ،در آنرا ربت شده بود ا بین رفت .در دورهآفشاریه ،که مشـرد بـه
عنوان مرکا حکومت و سلطنت بیش ا پیش مورد توجه قرار گرفت ،برای رسیدگی بـه
امور موقوفات ،فردی را ا رجال درجه اول کشـوری ،بـه عنـوان نایـب التولیـه تییـین
میکردند (مصطفوی رجالی .)54 :1351 ،ا ابتدای قاجار ،در انتاام بیشتر ایـن رقبـات،
تالش شد و در دوران قاجار محصول امال موقوفه ،مانند امال اربابی ،چنـدین برابـر
ترقی کرد (سپنتا.)326 :1364 ،
قسمت اعام مسـئولیتهای متولیـان ،مربـوح بـه ناـارت بـر موقوفـهها بـود .البتـه
دامنه اختیارات متولی ،در موقوفات ،به ناـر واقـف بسـتگی داشتهاسـت .در موقوفـات

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

(عطاردی ،همان .)554:بـر اسـاس قـراین و شـواهد تـاریخی ،حـرم رضـوی در مـان

خاصه ،وظیفهی متولی ،ناارت بر اجرای وصیت شخصـی واقـف و اداره موقوفـه بـود،
اما در موقوفات مطلقه ،شخص متولی ،تمام مصـار

موقوفـه را برعرـده داشـت .پـ

ا کسر هاینههای مورد نیـا موقوفـه ،بنـابر وصـیت واقـف ،عشـر درآمـد ،بـه عنـوان
حقالتولیه ،به متولی میرسید .در برخی ا موقوفات -که متولی ا سـوی واقـف تییـین
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 -ناارت بر کمکهای آستانه به ائرین در ماههای خاص؛

میکرد (مؤتمن ،همان .)301:گستردگی و اهمیت موقوفات ،هنگامی مشـخص میشـود
که بدانیم ،عالوه بر امال آستان قدس در حومهی شـرر مشـرد ،بسـیاری ا موقوفـات
در سایر شررها ،ا جمله :ترران ،قاوین ،رشت ،ما ندران ،آذربایجـان ،کرمـان ،سـمنان،
شیرا  ،هـرات و نیمـیآ آنرـا در خـارج ا کشـور قرارداشـت .بـا توجـه بـه صـورت
اجاره موقوفات آستانه ،شـر مـوارد مصـالحه ،مـدت و وجـه مصـالحه ،نحوهناـارت
متولیان بر رتق و فتق برتر امور ،توسط ایشـان ،بـه خـوبی نمایـان میشـود( .کریمیـان،
.)65-69 :1378
در جوامــع اســالمی ،امــال و مســتوالت موقوفــه ،در تقویــت بنیادهــای گونــاگون
فرهنگی ،سرم بساایی داشته است که ا آنجمله ،میتوان به ایجـاد مـدارس ،گماشـتن
مدرسان در آنرا و خرجی دادن به طالبان علم و تشکیل کانونهـای علمـی و حلقـههای
تدری

اشاره کرد که همگی آنرا در گسترش فرهنگ تشـیع سـریم بودهانـد (سـاعاتی،

 .)16 :1387توجه به شخصیت و نگرش متولیان ،در بررسی اقدامات آنرا ،حائا اهمیـت
است .ا این رو ،عنایـت بـه شـر احـوال و اقـدامات برخـی ا متولیـان ایـن عصـر،
گوشههایی ا تاریرگذاری آنرا را در نشر فرهنگ تشیع ،آشکار خواهد کرد.
میرزا موسیخان فراهانی

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

نخستین شخصی که در دوره قاجار ،به طور رسمی ،بـه مقـام تولیـت آسـتان قـدس
رضوی رسید ،میر ا موسی خان -پسر میر ا بارگ قائم مقام اول -بود (هـدایت:1385 ،
 .)8322/15وی ا جمله سادات اصیلی بود که سلسـله نسـبش  -تـا امـام سـجاد (ع)-
در دارالشکر حرم ،بـا شـرحی ا خـدمات او در تناـیم امـور آسـتانه ،مضـبوح اسـت.
در بیشتر متون تاریخی ،ا موسی خان و اقدامات او ،به نیکی یـاد شـده اسـت .محـدث
نوری که ا میاصران او بـود ،وی را صـاحب فضـایل و مناقـب شمردهاسـت (والیـی،
 .)94 :1344موسیخان ا همان اوایل جوانی ،در دسـتگاه سـلطنت ،مناصـب مرمـی را
عردهدار شد که البته ،به اختیار خود ،ا تمامی مشاغل دنیوی کناره گرفت و به خـدمت
در آستان قدس رضوی ،همت گماشت .ا جمله اقـدام وی در اعـتالی فرهنـگ دینـی،
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میشد ،متولی آستانه ،تنرا مبلوی جرت حقالنااره -متناسب با وصیت واقف -دریافـت

تولیت خود ،موقوفاتی وقف آستانه کرد کـه ا آنجملـه ،میتـوان بـه وقـف امـال

و

مستوالت تبریا اشاره کرد (والیی ،همان .)94:در این دوران ،کتابخانه آستان قـدس نیـا
توسیه پیدا کرد .نقش این کتابخانه در ارتقـای فرهنگـی و توسـیهی میـار

شـییی در

خور توجه است.
ا سا مان کتابخانه ،در دوران پـیش ا صـفویه ،اطالعـی در دسـت نیسـت .در دوره
صفوی ،به علت توجه شاهان ،حیات و رونق کتابخانه ا سر گرفته شد .نساخان ،وراقان
و مصحفانی بودند که کتایهایی را ا خارج بدست میآوردند و برای کتابخانه ،نسـخه
برداری میکردند و یا نسخههای موجود در کتابخانه را مقابله و تصحیح مینمودنـد .در
دوره قاجار هم که امور آستانه ،نام برتری به خود گرفت ،همـواره افـرادی بـه وظیفـه
نساخی در کتابخانه عمل میکردند .ا هنگـام پیـدایش چـار در ایـران ،آسـتان قـدس،
کتایهایی را برای کتابخانه خریداری میکرد و به نـام متولیـان وقـت ،وقـف مینمـود
کتایها و رسالههای گوناگون و ار شمندی ا علما ،فقرا ،محـدران ،طالبـان علـم ،و را،
امرا و حکام بوده است .بیتردید ،وجود ایـن نسـخهها و بررهبـرداری طالبـان علـم ،در
گسترش میار

شییی نقشآفرین بود.

در سال 1262هـ .س ،.ا درآمد موقوفات ،مکتبخانـهای دائـر شـد و رو ی یکصـد
دینار نقد و ده سیرنان ،در هرشب جمیه ،و دو دست لباس بـه چرـل نفـر ا شـاگردان
مکتب خانه ،داده میشد (عطاردی ،همان.)371/1 :
مکتبخانهها ،ا دیربا  ،پایگاهی اساسی در ناام آمو شـی بـه شـمار میآمدهانـد .در
مشرد ،مکتبخانهها ،اغلب ،در مجاورت حرم امام رضا(ع) تیسـی

شـده بودنـد و تـا

پایان دوره قاجار به شکلهای مختلف و تحت نامرای متفاوت ،بـه حیـات خـود ادامـه
دادنــد .عمــده تــرین آنرــا عبــارت بودنــد ا  :مکتبخانــه ایتــام ،مکتبخانــه میــر ا

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

(سحای .)306 :1334 ،در واقع ،این کتابخانه ،همواره مـورد پـذیرای قرآنهـای خطـی،

ابوالحسنخان ،مکتبخانه صحن جدید (جرانپور ،همان)37 :؛که موقوفاتی هم توسـط
افراد خیر ،برای آنرا در نارگرفته شده بود .اقدامات ار نده موسیخان ،در ایـام تولیـت،
به ویژه توجه او به امور فرهنگی ،تیسی
آستانه و نشر میار

دینی شد.

و گسترش مراکا علمی ،سـبب پویـایی امـور
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و پوشا

آنان اشاره کرد (بسطامی ،همان47:؛ والیی ،همان .)95 :موسـی خـان در ایـام

شیخ محمد رحیم بروجردی ،ا متولیانی است که تحصیالت خود را در مینه فقـه و
اصول ،در محضر علمای درجه اول ،نایـر :مالاسـدا بروجـردی و حـاج سـید شـفیع
جــاپلقی فــرا گرفــت (اعتمادالســلطنه .)194/1 :1374 ،بــه ســبب شــرحی کــه بــر
مختصرالنافع محقق حلی نوشت ،مورد تشویق استادش قرارگرفت و به حیـ
جامع بـودن کتـای ،بـه او اجـا ه اجترـاد داده شـد (حلـی .)18 :1343 ،بروجـردی ،ا
متولیانی است که در دوران تصدی خویش ،به تیلیف آرار فراوانـی دسـت د؛ کـه ا آن
جمله ،میتوان به جوامعاالحکام فی شرح قواعد االحکام ،شـر

دالد
دداالحکام عالمـه حلــی ،رسد
اسـتداللی مفصــل بــر کتـای قواعد

ر

اثبات سیا ت و هدیدالرضوید اشـاره کـرد .هدیدالرضدوید،
کتابی در حاالت و آدای یارت حضرت رضا (ع) است که او در مراجیـت خـویش ا
عتبات عالیات ،نوشته است (والیی ،همان.)62:
وجود متولیانی چون بروجردی ،که با علوم دینی آشنایی داشتند ،میتوانست ،بیش ا
سایر متولیان ،در نشر میار

شییی ،اررگذار باشد .یکی ا مرمترین اقدامات بروجـردی

در مینهی فقه شییی ،شرح قواعداالحکام عالمه حلی است که ا کتایهـای
درسی حو ویان محسوی میشود .ا دیگر اقدامات او ،تیمیر مدرسه ابدالخان در سال

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

1297ه .س .جرت تحصیل طالی بود که حاکی ا توجه او را بـه امـور فرهنگـی اسـت
(امیرشیبانی ،همان .)31:
حاجی سلطان محمد میرزا سیف الدوله

سیف الدوله ،فر ند ارشد سلطان احمـد میـر ا عضـدالدوله -فر نـد چرـل و هشـتم
فتحیلی شاه قاجـار -در سـال 1288ه .س( .اعتمادالسـلطنه )1928/3 :1367 ،بـه سـمت
تولیت آستان قدس تییین شد .او در دوران تولیت خود ،بـه امـور فرهنگـی و آمو شـی

توجــه داشــت و کتابخانــه فیلــی را ترتیــب داد .در مقدمــه جلــد چرــارم فهرس د
کتابخاند آستان قدس ،در خصوص تیمیر و تنایم محل کتابخانـه .آمـده
است« :قبل ا میر ا سییدخان انصاری ،سیفالدوله ،این کتابخانه را ترتیـب داد؛ چـوی
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قفسهها را ا بخشهای اطرا

نیشابور تریه نمود اما میلوم نست که چرا موفق به اتمـام

آن نشد .بید ا او ،سییدخان ،کاستیها را رفع نمـود و کتایهـا را بـه کتابخانـه جدیـد
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شیخ محمد رحیم بروجردی

علوم مختلف ،تیلیف کرد که مورد استفاده طالی قـرار میگرفـت (میلـم حبیبآبـادی،
 .)851/3 :1351ایجاد مدرسهای به سبک جدید ،برای تحصـیل فر نـدان رعایـا و بنـای
مسجدی افقی در شمال شرقی خیابان شاهآباد ،ا دیگر اقدامات خیریه اوست .ا ابتدای
اسالم ،آمو ش و آموختن یکی ا ارکان مرم دین تلقی شده اسـت و توصـیه و تشـویق
اسالم به کسب دانش ،ا دالیل اصلی آشنایی مسلمانان بـا علـوم مـان بـه شـمار بـوده
است .مساجد ،اولین نراد تیلیم و تربیت بودند که در کنـار وظـایف دینـی و اجتمـاعی
خود ،محلی برای آموختن قـرآن ،احکـام دیـن ،شـرعیات و علـوم مختلـف بـه شـمار
میآمدند (مجتردی .)30 :1379 ،ا اینرو ،مسلمانان ،ا همان آغا کوشیدند تا در کنـار
مسائل عبادی ،به امر تیلیم و تربیت و با گویی احکام و دستورات اسالم و قرآن همـت
گمارند .اینگونه مدارس ،به عنوان کانونهای اصلی آمو ش و پرورش ،پ

ا مساجد،

در جران اسالم ،ا اعتبار یادی برخوردار شدند و نقش مرمـیرا در گسـترش فرهنـگ
مربــــــــــــــــــــــــوح بــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــرآن
و سنت بود .در واقع جنبش علمی مسلمانان ا مدینه آغـا شـد و نخسـتین کتـابی کـه
توجه مسلمانان را به خود جلب کرد ،قرآن بود .ا این رو ،شایعترین نوع وقف ،وقـف
قرآن بود.
عوامل مؤثر در ناکارآمددی نشدآ آسد ان
فرهنگ جشیع

دد

در جدرو

در عصر قاجار ،با وجود کثرت موقوفات و فاونی عایدات آستان قدس ،آنگونـه کـه
انتاار میرفت ،ا ظرفیتهای ایـن بارگـاه مقـدس ،در جرـت تـرویج فرهنـگ تشـیع،
بررهبرداری نشد .لذا ،بررسی دالیل ناکارآمدی و عـدم بررهبـرداری ا قابلیتهـای ایـن
نراد دینی ضروری مینماید.

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

اسالمی وشییی ایفا نمودند .نخسـتین موضـوعات علمـی در مـدارس اسـالمی ،مسـائل

آستان قدس رضوی ،در دورههای پیشـین ،بـرای حـل و فصـل امـور مـالی ،دیـوان
محاسباتی داشت که در آن ،گروهی تحت نار متولیان ،مشوول به کار بودند و برای هـر
یک ا کارگااران ،کارمندان و خدمه ،حقوس و ماایایی تیلق میگرفـت .درآمـد آسـتانه،
عبارت بود ا :
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منتقل کرد (ناصرالدین شاه .)131 :1363 ،همچنین ،کتابی تحت عنـوان الکدمم ،در

 نذورات و تقدیمیها؛ وجوه بدست آمده ا دفن اموات در آستانه.در دوره صفوی ،کلیه مخارج آستانه ،اعم ا پرداخت مواجب و هاینههای گونـاگون،
بــه صــورت رو انــه ،در رو نامچــه نوشــته میشــد (رضــوی )38 :1352 ،تــا در دفتــر
توجیرات ،مورد بررسی قرار گیـرد (شرشـرانی ،بیتـا .)138:تمـامی درآمـدهای بارگـاه
رضوی در سایر شررستانها و حسابرسی پولهای پرداختی بـه افـراد نیـا ،در اوارجـه

1

ربــت و ضــبط میگردیــد (ســمییا ،همــان140:؛ ترکمــان .)121/1 :1382 ،ایــن شــیوه
حسابرسی ،در دوره قاجار ،همچنان ادامه یافت اما پ

ا چندی ،رفتارهـای غیرقـانونی

کارگااران آستانه در مینه مالی ،موجبات نابسامانی امور را بـیش ا پـیش فـراهم کـرد.
فریار ،کر ن و ییت ،ا جمله سیاحانی هستند که در سـفرنامههای خـود ،در خصـوص
درآمدها و عایدات آستانه و اوضاع نابسامان آن مطالبی نگاشتهاند ((فریـار289 :1364 ،؛
کر ن228 :1380 ،؛ ییت .)318 :1365 ،صاحب مطلعالشم

نیا ،بیشـترین بررهبـرداری

ا درآمد آستانه را ا سوی کارگااران و مباشران ذکر میکنـد (اعتمادالسـلطنه،2 :1362 ،
ص .)24بهمناور جمعبندی مباحـ  ،در خصـوص عوامـل مـؤرر در ناکارآمـدی نقـش
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

آستانه در اشاعه فرهنگ شییی ،به دستهبندی آنرا پرداخته میشود:
 -عملكردهاي غیر انوني م ولیان

یکی ا مباح

شایان توجه در بح

موقوفات و ناکارآمدی ،دخل و تصرفاتی اسـت

که موجبات آشفتگی اوضاع آستانه و مقروض بودن همیشگی آن را فراهم میکرد .آنچه
اوضاع این نراد را بیش ا پیش آشفته ساخت ،قسمتی به اقدامات دولتمردان و حکـام،
و قسمتی نیا به تولیت آستانه برمیگشـت .وضـع موقوفـات ،ا

مـان انقـراض دولـت

صفوی رو به افول گذاشت .در مان قاجار ،میضالت جدی در امـور موقوفـات آسـتانه
پدید آمد .در دوره سپرساالر ،علـیرغم تالشهـای وی در ایجـاد اصـالحات بـدر امـر
اوقا  ،بح هایی مطر است که نشاندهنده سوءاسـتفادههای احتمـالی متولیـان بـوده
است (راوندی154/4 :1367 ،؛ سـند شـماره103 -250000817/2و1ی الـف 1سـا مان
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 -امال ماروعی ،عواید مستوالت ،باغرا و اراضی موقوفه؛

ا اواسط دوره ناصری به بید ،بینامی متولیان دستگاه اداری آسـتان قـدس آشـکار
شد  .در دوره سلطنت مافرالدین شاه ،متولیان ،با اعطای مبلوی بـه عنـوان حـقالتولیـه،
منصب تولیت را بدست میآوردند ا اینطریق ،القـای و حقـوقی را بـرای خـود رقـم
می دند .حاج سیا  ،در خاطرات خود ،مرسوم شـدن القـای -در ایـن دوره -را علـت
اصلی بدبختی ذکر میکند (سیا  .)478 :1346 ،در واقع ،هر خـدمتی ،قیمتـی داشـت و
افرادی که درپی به دست گرفتن منصب بودند ،میبایست مبلوی را به متـولی باشـیان و
دیگر صاحب منصبان متنفذ میپرداختند تا فرمان آن صادر میشد (عینالسـلطنه:1376 ،
 .)1747/2این دخل و تصرفات ،ا عدم ناارت صحیح متولیان حکایت میکرد؛ چنانکه
عضدالملک ،در قسمتی ا طومار خودش ،به ایـن تیـدی و تجـاو عمـال و متمـردین
اشاره میکند« :چنانکه بسیاری ا امال موقوفه سرکار فیض آرار که اسامی آنها ا قرار
حدود موقوفه در وقفنامجات قدیم مضبوح است ،کالً و بیضاَ ،میاندین دین و منحرفان
 سوءاس فادههاي صاحبمنصبان آس انه و مدداختآنها

عینالسلطنه در روزنامد خاطرات خود ،با اشاره به مصار

ندارواي

موقوفـات بـر

طبق وقفنامه ،به سوءاستفادههای نامشروع صاحبمنصبان آستانه و عمل نکردن ایشان به
صورت وقفنامه ،آورده است که« :این موقوفات ،هـر یـک مصـارفی میـین و مخـارجی
میلوم ،مطابق وقفنامه شرعی دارد و هر یک صد هاار لین و طین کردهانـد کـه جـا آن
مصار

خرج دیگری نشود .مثالً ،یک قریه ،وقف پوستین وار است؛ دو قریـه ،وقـف

سوخت وار است و چند قریه ،وقف مریضخانه حضرت .حتی برای سرتراشی و کفش
وار ،موقوفات ،میین است .در موقوفات مریضخانه حضرت ،نوشته شده اگر دوائـی را
مریض قی کند ،در صورتی که قیمت آن به سهتومان برسـد ،بـا مجـدداً دوا گرفتـه بـه
مریض بنوشانند .امـا ابـدا بـه آن نوشـته جـات عمـل نمیشـود و احـدی پیرامـون آن

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

و متمردین ،مداخله و تصر

کردهاند» (همدانی مستوفی.)68 :1317 ،

نمیگردد( »...عین السلطنه ،همان.)1747/2 :
 -ر ابت و اخ تفا

والیان خراسان و م ولیان

ا دیگر عوامل نابسامانی در تشکیالت آستان قدس ،میتوان بـه روابـط میـان والیـان
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اسناد و کتابخانه ملی جمروری اسالمیآیران) (.)4

منصب ایالت خراسان و تولیت آسـتانه ،همـواره اخـتال

بـود؛ و هرکـدام خـود را بـر

دیگری برتر و مقام خود را باالتر میدانسـت .نمونـهای ا دخالتهـای والیـان در امـور
آستانه را میتوان در دوران حکمرانی قوام السلطنه در خراسـان جسـتجو کـرد .وی ،بـه
علت آنکه مقام فرمانروایی مطلق خراسان را در دست داشت ،و کلیهی ادارات قضـایی،
سیاســی ،مــالی و حتــی ،مــذهبی خراســان را تحــت کنتــرل خــود درآورده بــود ،بــه
سوءاستفادههای فراوان دست د .قوام ،در کلیـه امـور آسـتانه ،نایـر :پرداخـت حقـوس
کارکنان ،بدهی مستیجرین امال موقوفه ،سفارش خدمت افراد در آستانه ،اجاره امـال
به افراد مورد نار خود دخالت میکرد (فرخ.)75 :1345 ،
 -سوءاس فادههاي خدام و كشیكچيباشیان

عدم ناارت کافی متولیان بر امور آستانه ،سـبب شـد تـا سوءاسـتفادههای یـادی ا
سوی خدام (سـیا  ،همـان )133:و کشیکچیباشـیان (سـند شـماره 29723/1سـا مان
کتابخانــهها ،مو ههــا و مرکــا اســناد آســتان قــدس رضــوی)()5صــورت گیــرد .ایــن
سوءاستفادهها ،حتی به آشپاخانه ،دارالشفای حضرتی و دیگـر قسـمتهای آسـتانه هـم
راه یافت ،به طوری که این آشفتگیها ،در مکاتبـات صـاحب منصـبان دولتـی انیکـاس
پیدا کرد.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 -دخالتهاي نامشروع م ولیان در مو وفا

در کنار عوامل یاد شده ،یکی ا مرمترین علل ناکارآمدی در گسترش فرهنگ شـییی
و نابسامانی اوضاع آستانه و به ویژه موقوفـات ،را بایـد در عملکـرد برخـی ا متولیـان
جستجو کرد .منصب تولیت حرم ،مقامی سودآور و با قدرت بود .متولیان آستانه ،مبلوـی
را تحت عنوان حق التولیه دریافت میکردند .این حقوس ،عالوه بر یک دهم درآمـدهای
حرم بود که به آنرا میرسید (رفییا .)352 :1385 ،متولی باشی ،ا درآمد سـالیانه آسـتان
قدس ،در همان وهلهی اول ،ده درصد را به عنوان مقرری رابت خود برداشـت میکـرد؛
که اینمقدار ،تمام مبل دریافتی او نبود .متولی باشـی ،هـر سـاله ،هـدایای یـادی را ا
طر
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کسانی که امالکی ا آستانه در اجاره داشتند و نیا کارکنان دیگر حرم -که تجدیـد

قرارداد اجاره یا اسـتخدام آنهـا بـا موافقـت مسـتقیم او صـورت میگرفـت -دریافـت
میکرد(ییت ،همان .)320 :با این وصف ،کمتر متولیانی یافـت میشـدند کـه خـود را ا
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خراسان و متولیان آسـتانه اشـاره کـرد .ا اواسـط دوره قاجاریـه ،در خراسـان ،بـین دو

اسناد تاریخی ،شـواهدی ا سوءاسـتفادههای متولیـان را در بـه دسـت میدهنـد (سـند
شماره 103 -250000817 /1و 1ی الف  ،1سا مان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمرـوری

اسالمیایران)( .)6عینالسلطنه ،در فقراتی ا روزنامد خاطرات خود ،اشاراتی به
دخل و تصر

در موقوفهها و عمل نکردن به فحوای وقفنامـههـا دارد (عینالسـلطنه،

همان.)1747/2:
آشفتگی اوضاع آستانه ،در مکاتبات صاحب منصبان دولتی نیا انیکـاس پیـدا یافـت.
نمونهای ا این نوع شکایات ،بـه اعمـال غیرقـانونی متولیـان ،ا سـوی اداره والیـات-
توسط مشردی آقا بارگ -نوشته شدهاست (سند شـماره  103 250000817 /24و 1ی
الف  ،1سا مان اسناد و کتابخانه ملی جمروری اسالمی ایران)(.)7
در مجموع ،میتوان گفت که یکی ا عوامل ناکارآمدی این قطب مـذهبی در تـرویج
فرهنگ تشیع ،دخالتهای ناروای کارگااران آستانه بود .البته ،همواره ،بدین شکل نبـود
گسترش میار

و فرهنگ تشیع ا نار به دور نداشت .در کارنامـه بسـیاری ا متولیـان

این دوره ،میتوان ،تالشهای آنرا را در ایجاد تسریالت و امکانات ال م برای ائـران و
ایجاد فضای مناسب یارتی ،مشاهده کرد .چنانچه ایـن اقـدامات ،در کنـار کارکردهـای
یارت ،مد نار قرار گیرند ،تیریر آنرا در ترویج فرهنگ تشیع غیرقابل خواهد بود.
نتيجهگيري

ا آنچه گذشت ،میتوان دریافـت کـه شخصـیت و عملکـرد متولیـان آسـتان قـدس
رضوی ،نقش مرمی در کارآمدی یا ناکارآمدی این نراد مذهبی در ترویج فرهنگ شییی
داشتهاست .ا جمله عوامل مؤرر در کارآمدی ،میتوان به ویژگیهای شخصیتی متـولی،
ا قبیل :تقوی ،آراسته بودن او به فضایل اخالقی و عالم بودن ،اشاره کرد.

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

و در کنار این میضالت ،بایـد حسـن تـدبیر برخـی ا متولیـان دلسـو و مـؤمن را در

در کنار این موارد ،توجه به عوامل ناکارآمدی این قطب مـذهبی در تـرویج فرهنـگ
تشیع ،ضروری مینماید .ا مرمترین عوامل تیریرگـذار در مسـائل آسـتانه ،میتـوان بـه
دست اندا یهای مـیموران دولتـی ،عـدم ناـارت صـحیح متولیـان بـر امـور آسـتانه و
دخالتهای حاکمان ایالتی در این تشکیالت اشاره کرد .در واقع ،این اعمال غیرقـانونی،
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این نوع اعمال غیرقانونی دور نگه دارند و به حقوس مقرر خویش ،قانع باشند .برخـی ا

مشوول خدمت بودند -قابل ردیابی است .به نار میرسد ،مرمترین عامـل آشـفتگی در
امور آستانه ،دخالتهای حاکمان خراسان بوده اسـت؛ چـه ،بـه همـان میـاان کـه والـی
خراسان در ایجاد نام و رضایت سلطان ،توفیق مییافت ،به همان انـدا ه ،دسـت او در
مداخالت امور آستانه با تر میشد .ا سوی دیگر ،تـالش متولیـان و حاکمـان خراسـان
برای تصاحب همامـان دو منصـب تولیـت و والیگـری ،انگیـاه اینگونـه دخالتهـا را
افاایش میداد .آمیختگی دو منصب ،با توجه به موقییت حساس خراسان ،جایگاه متولی
را دو چندان ،تقویت میکرد و استانداران خراسان ،گاه ،این سمت را به شرح واگـذاری
نیابت آستانه ،میپذیرفتند.
درواقع غلبه مییارهای سیاسی در گاینش متولیان ،سبب میشـد کـه دربـاری بـودن،
پیوند خویشی با شاه و حتی پرداخت رشوه ،در تصـدی منصـب تولیـت و جلـب ناـر
سلطان مؤرر واقع شود .بدونشک ،افرادی که با این شرایط ،به ایـن منصـب مرـم نایـل
میشدند ،کارایی چندانی در انجام وظایف محوله نداشتند و غالباً ،منافع سیاسی خـود را
بر هر امری مقدم میشمردند .لذا ،عواملی چون دوبنـدهای سیاسـی ،منـافع شخصـی،
دخــل و تصــر های نــاروا در امــور مــالی آســتانه ،ســبب آشــفتگی امــور و در نتیجــه
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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ناکارآمدی کارگااران در ترویج فرهنگ غنی تشیع میشد .البتـه ،همـواره ،بـدین شـکل
نبوده؛ چرا که در کنار این میضالت ،حسنتدبیر برخی ا متولیان تیریرگاار در گسـترش
میارفشییی را نبایـد نادیـده انگاشـت .درواقـع ،دخالتهـای نـاروا ،مـانع عمـدهای در
بررهبرداری ا قابلیتهای مادی و مینوی آستانه ،در نشر میار

شییی بود.
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ا باالترین طبقه تا پایین تـرین سلسـله مراتـب اداری -کـه خـدام و کـارگااران در آن

 .1ابناشدقم ،علی بن حسین ( ،)1380زهرهالمقول ،نجف ،بی نا.
 .2ابیالفدا ،عماد الدین اسماعیل ( ،)1375المختصر في اخبار البشر،
بیروت ،دار صادر.
 .3اصــفرانی ،ابــوالفرج ( ،)1380مقاتلالطددالبی  ،ترجمــه هاشــم رســولی
محالتی ،ترران ،بنیادفرهنگ اسالمی.

 .4اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خـان ( ،)1374ماثر و اآلثدار ،ههدل
سال تاریخ ایران ،ترجمه ایرج افشار ،ترران ،اساطیر.
 ،)1362( ________ .5مطلع الشمس ،با مقدمه محمد پیمان ،ترران ،پیشگام.
 ،)1367(________ .6تاریخ منتظم ناصري ،ترران ،دنیای کتای.
 ،)1357(________ .7صدددرالتواریخ ،بهکوشــش محمدمشــیری ،ترــران،

 .8امیرشیبانی ،عبدالرضا ( ،)1380سیمای وقف

ر خراسان ،مشرد ،سگال.

 .9بامداد ،مردی ( ،)1371شرح حال رجال ایران ،ترران ،وار.
 .10ترکمان ،اسـکندربیک ( ،)1382تاریخ عالم آراي عباسدي ،بـه
کوشش ایرج افشار ،ترران ،امیرکبیر.

 .11جرــانپــور ،فاطمــه ( ،)1387تاریخچددد مبت خاندددهددا و
مدارسقدیم ،مشرد ،سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان قدس.
 .12حائری ،محمد حسین ( ،)1413ایرهالمعارف شیعد ،بیروت :موسسه
االعلمی مطبوعات.
 .13حسنآبادی ،ابوالفضل (« ،)1382تاریخچهتشکیالت اداری آسـتانقدس رضـوی در
دوره صفویه» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیدا؛ ش  ،71-60سـال

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

رو بران.

ششم.35 -44 ،

 .14حسینی استرآبادی ،حسن مرتضـی ( .)1364از شیخ صفي تدا شداه
صفي ،تاریخ سلطاني .به اهتمام احسان اشراقی .ترران ،علمی.

 .15حکمــت ،علــی اصــور ( .)1297سددالنامد وزارت اوقدداف و
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كتابنامه

 .16حلی ،محقق ( ،)1343مختصرالنافع ،به کوشـش محمـد تقـی دانشپـژوه،
ترران ،نشر کتای.
 .17حموی بودادی ،یاقوت (  ،)1399معجم البلدان ،بیروت ،دارالفکر.
 .18خالقی ،محمـدهادی ( ،)1378یوان نقاب  ،پژوهشـی دربـاره پیـدایش و
گسترش اولیه تشکیالت سرپرستی سادات ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
التواریخ ،ترـران ،کتابفروشـی

 .19خراسانی ،محمد هاشـم ( ،)1347منتخ
علمیه اسالمی.

 .20خواندمیر ،غیاث الـدین( ،)1353حبی

السدیر ،بـه کوشـش محمـود دبیـر

سیاقی ،ترران ،خیام.
 .21راوندی ،مرتضی( ،)1367تاریخ اجتماعي ایران ،ترران ،امیرکبیر.
 .22رضوی ،محمد باقر( ،)1352شجرهطیبد ،به کوشش محمد تقیمدرس رضوی،
ترران ،چاپخانه حیدری.
 .23رفییــا ،میــر ا ( ،)1385سددتورالملو  ،بــه کوشــش محمــد اســماعیل
مارچینکوفسکی ،ترجمه علی کردآبادی ،ترران ،مرکا اسناد.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

ددها
 .24سـاعاتی ،محمـد ( ،)1387وقدف و سسدترک کتابخاند
جهان اسمم ،ترجمه حسین صابری ،مشرد ،بنیاد پژوهشرای اسالمی.

ر

 .25سپنتا ،عبدالحسین ( ،)1364تاریخچد اوقاف اصفهان ،اصفران ،اداره
کل اوقا

منطقه اصفران.

 .26سپرر ،محمد تقی ( ،)1377ناسخ التواریخ ،به اهتمام جمشید کیـانفر.
ترران ،اساطیر.

 .27سحای ،ابوالقاسـم ( ،)1334زندسانی حضرت علدی بد

موسدی

الرضا (ع) ،ترران ،چاپخانه اسالمیه.
 .28سمییا .میر ا ( ،)1368تذكرهآلملوك ،به کوشش محمود دبیرسیاقی ،ترجمه
مسیود رجب نیا ،ترران ،امیر کبیر.
98

 .29سیا  ،حمیـد( ،)1346خاطرات سیاسی حاج سیاح یدا

وره
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مستظرفد .ترران ،چار سربی.

 .30سیدی ،مرـدی ( ،)1387سزیده تداریخ و جغرافیداي شدهر
مشهد ،مشرد ،آستان قدس رضوی.
 .31شاکری ،رمضان علـی ( ،)1367سنج هزارسالد ،مشـرد ،مؤسسـه چـار و
انتشارات آستان قدس رضوی.
 .32شاملو ،ولی قلی( ،)1371قصص الخاقانی ،تصحیح حسن سـادات ناصـری،
ترران ،و ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .33شرشرانی ،عبدالوهای(بیتا) ،بحرالجواهر فی علم الددفاتر.
ترران ،چار سنگی.
 .34طبری ،محمدبن جریر( ،)1407تاریخ طبري ،بیروت ،عاالدین.
 .35عطاردی ،عایاا ( ،)1371تاریخ آستان قدس ،مشرد ،عطارد.

دی
داطرات عد
دد خد
 .36عــین الســلطنه ،قررمــان میــر ا ( ،)1376روزنامد
 .37فرخ ،مردی( ،)1345خاطرات سیاسی فرخ ،ترران ،جاویدان علمی.
 .38فریار ،جیما بیلی ( ،)1364سفرنامد فریزر ،میرو

بـه سـفر مسـتانی

فریار ،ترجمه منوچرر امیری ،ترران ،توس.
 .39قمی ،احمدبن حسین ( ،)1359خمصد التواریخ ،تصحیح احسان اشرافی.
ترران ،دانشگاه ترران.

 .40کاظم امام ،محمد ( ،)1348مشهد طوس ،تداریخ و جغراقیدای
تاریخی خراسان ،مشرد ،انتشارات کتابخانه ملی ملک.

 .41کاویانیان ،احتشـام ( ،)1355شمس الشموس یا تداریخ آسدتان
قدس رضوی ،مشرد ،نشر آستان قدس.
 .42کر ن ،جورج ناتانیـل ( ،)1380ایدران و قضدید ایدران ،ترجمـه

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

السلطند ،به کوشش مسیود میر ا سالور ،ترران ،اساطیر.

غالمیلی وحید ما ندرانی ،ترران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

موقوفدات آسدتان قددس

 .43کریمیان ،علـی ( ،)1378اسنا
هرات ،ترران ،سا مان اسناد ملی ایران.

ر

 .44ماوردی ،ابیالحسن (1996م) ،احبامالسدلطانید و الوالیدات
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خوف و وحش  ،تصحیح سیف ا گلکار ،ترران ،ابن سینا.

 .45متا ،آدام ( ،)1362تمدن اسممي

ر قرن ههارم ،ترجمه علیرضـا

ذکاوتی قراگالو ،ترران ،امیرکبیر.

انشدد اههای

 .46مجترــدی ،کــریم و دیگــران ()1379؛ مدددارس و
اسممی و غربی ر قرون وسطی ،ترران ،پژوهشگاه علوم انسانی.
 .47مدیرخا نی ،محمد ( ،)1335شدجره ،سلسدلد جلیلدد سدا ات
رضوی ،مشرد ،وار.
 .48مستوفی ،عبدا ( ،)1371شرح زندسانی م  ،ترران ،هرم .

 .49مصطفوی رجالی ،مینودخت (  ،)1351وقف

ر ایران ،بیجا ،بینا.

 .50میلمحبیب آبادی ،میر ا محمد علـی ( ،)1351مبدارم آالثدار ،اصـفران،
نشاح اصفران.
 .51مؤتمن ،علی ( ،)1348تاریخ آستان قدس رضدوی ،ترـران ،چاپخانـه
بانک ملی ایران.
 .52موریموتــو ،کــا ئو (« ،)1386مطالیــهای مقــدماتی دربــاره پراکنــدگی جورافیــایی
نقابهالطالبین» ،ترجمه  .53محمدحسین حیدریان ،آییند میدرا  ،ش 1و،2
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

صص.150-99

دویس فهرسد
دین ند
 .54مولــوی ،عبدالحمیــد ( ،)1358پد

دات
موقوفد

آستان قدس ،مشرد ،بنیاد پژوهشرای آستان قدس رضوی.

 .55ناصرالدین شاه قاجـار( ،)1363سفرنامد

وم خراسان ،ترـران ،شـب

تای.
 .56وحید قاوینی ،محمد طاهر ( ،)1329عباس نامد ،تصـحیح ابـراهیم دهگـان.
ارا  ،داوودی.

 .57والیی ،مردی (« )1342یادی ا نوای پیشین تولیت آستان قدس رضـوی» ،نامد
آستان قدس ،شماره  ،16سال چرارم ،صص.59 - .64 .
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« ،)1344(----- .58شــر حــال نــوای تولیــت علمــای آســتان قــدس» ،نامددد
آستان قدس ،شماره ،21سال ششم ،صص.86-90 .
 .59هاشم میـر ا ،سـلطان ( .)1379زبدور آل اوو  .تصـحیح عبدالحسـین
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الدینید ،بیروت ،دارالفکر.

 .60هدایت ،رضا قلی خان ( ،)1385تاریخ روضد الصفا ،تصحیح جمشـید
کیان فر ،ترران ،اساطیر.

 .61همــدانی مســتوفی ،اســماعیل خــان ( ،)1317آثارالرضددوید مدد
منتخباتالصدیقد ،مشرد ،چار سنگی.
 .62ییت ،چارلا ادوارد ( ،)1365سفرنامه خراسان و سیستان ،ترجمه قـدرتا روشـنی
( عفرانلو) و دیگران ،ترران ،یادان.
63. FFFFFF,FFF)2002(,FFFFFFF FFFFF FFF FFFFFFFF FFFFFFFFF FFF
Mashhad(unpublished

In

Case
Of
Ali–musal
–Reza
desertation),Harvard University.

نسخههای خطی

 .1بسطامی ،نورو علی1332 .ه .س .فردوسالتـواریخ .مشـرد :کتابخانـه مرکـای آسـتان
قدس رضوی ،نمرهمسلسل [ 278نسخه خطی].
رضوی ،نمره مسلسل [ 4100نسخه خطی].
فهرست اسناد

 سند شماره 17393/3سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان قدس رضوی. سند شماره 15404 /5سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان قدس رضوی سند شماره 15404 /6سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان قدس رضوی سند شماره 29723/1سا مان کتابخانهها ،مو هها و مرکا اسناد آستان قدس رضوی. سند شماره 103 -250000817 /2و1ی الف ،1سا مان اسناد و کتابخانه ملی جروریاسالمی ایران.
 ســند شــماره 103 -250000817/1و 1ی الــف ،1ســا مان اســناد و کتابخانــه ملــیجمروری اسالمی ایران.

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

 .2خلخالی ،محمدباقر1331 .ه .س .جناتالثمانیه .مشرد :کتابخانـه مرکایآسـتان قـدس

 ســند شــماره 103 -250000817/24و1یالــف ،1ســا مان اســناد و کتابخانــه ملــیجمروریاسالمی .ایران.
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نوایی .ترران ،نشر میراث مکتوی.

سند شماره1

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بازخوانی سند شماره 1

هوالوهای
حسب االمر تولیت جلیله مقدسـه عامـیآدم ا تیـالی برکاتـه ا بابـت مواجـب و
مرسوم تدری

هذه السنه اقل دعاگویان عبدالرحمن مدرس.

امضاء
مقرر شد
سبع ئیالن ئیل مبل یکصد و ده تومان نقد و پنج خروار گندم و ده خروار جو.
امضا

102

اواسط جمادی االولی سنه 1323
مرر بیضی شکل :عبدال
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پيوستها و ضمائم

عالیجنابان تحویل داران سرکار فیض آرار مبل هشت تومان نقد و مقدار چرل و پـنج

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

بازخوانی سند شماره 2

[اعداد به سیاس] مَن روغن چراغ به جرت چراغانی صحنین مقـدس در فـردا شـب کـه
شب عید سیید بندگان اعلی حضرت اقدس همـایون شاهنشـاهی ارواحنـا فـداه اسـت،
تسلیم عالی [جنای] دربان باشی کل گردید ،قبض دریافت نموده در دفتر بـرات صـادر
نماید .چرارم شرر صفرالمافر سنه [ 1303هـ .س] .
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سند شماره 2

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بازخوانی سند شماره 3

عالی جنابان حاجی مال محمد علی و میر ا آقا خان ،تحویل داران سرکار فـیض آرـار
مبل سه تومان نقد [عدد به سیاس] به جرت مخارج میالجه پسر کربالئی حسـن دربـان
کشیک اول صادر قبض گرفته ،ا قرار این مرقومه در دفتـر بـرات صـادر نمائیـد .شـرر

104

صفر المافر [ 1303هـ .س امضاء]
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سند شماره 3

نشان شیر و خورشید ایستاده
مجل

شورای ملی /ادارهآیاالت و والیات -مورخه  16ذی قیـده [ 1328هــ .س] -

نمره 9745 /394
و ارت جلیله میار

و اوقا

راپورتی ا مشرد مقدس بـه امضـاء منصـورالتولیه و جمیـی دیگـر در بـای امـال
موقوفه آستانه دائر به شکایت ا صدرالممالک متـولی باشـی بـه مجلـ

شـورای ملـی

رسیده است .سواد آن را لطفاَ مالحاه و به طوری که مقرون به صـال اسـت اقـدامات
وافیه در این خصوص به عمل آورده نتیجه را اعالم دارند (رئی

مجل

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

بازخوانی سند شماره 4

شورای ملی)

ذکاء الملک /حاشیه  :1اقدام میشود در آسایش اینها.
حاشیه [ : 2مه] ورود به دفتر کل  17شرر ذی قیده  - 1329نمره 1742
حاشیه [ : 3مرر] ورود به دفتر کل اوقا

 19 -شرر ذی قیده  - 1328نمره 2319
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سند شماره 4

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

106

بازخوانی سند شماره 5

نشان شیر و خورشید ایستاده
مجل شورای ملی -مورخه  14ربیع االول  -نمره 13371
و ارت جلیله اوقا
ا عمال و خدام آستانه مقدسه رضوی تلگرافی دائـر بـه شـکایت ا اقـدامات میـر ا
عبدالحسین فراشباشی کشیک رابع به مجل رسیده ،سواد آن را لطفاَ مالحاه و نسـبت
به مطالب اظراریه آنرا اقدامات ال مه به عمل آورده ،نتیجه را اطالع دهند .رئی مجل
شورای اسالمی
حاشیه  : 1مرر ورود به دفترکل 18 -شرر ربیع االول  -1329نمره 2820
حاشیه  : 2مرر ورود به دفترکل اوقا  18 -شرر ربیع االول  -1329نمره 3027
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سند شماره 5

و اگر وضع مملکت بگذارد و این وقایع فجییه که مطلع هستید مانع نشود امیـد دارم
که امنای آستانه مقدسه را بتوانم حاضر نمایم که قـراری در کسـر کلـی کـه ا سـنوات
عدیده وارد شده است ،بدهند .صورت قـرارداد سـابقاَ تقـدیم شـده اسـت و انشـاء ا
رسیده ،بیضی توییرات هم که بشود صورت خواهم داد که خاطر محترم مسـبوس شـود.
جنای آقای صدرالممالک یک هفته قبل ا طریق روسیه حرکت کـرده بایـد تـا رسـیدن
عریضه به طرران برسد دیگر ترتیب حسای اوضاع ایشـان را بنـده ال م نیسـت عـرض

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

بازخوانی سند شماره 6

نمایم .سایرین اظرـار خواهنـد کـرد .همـین قـدر تصـدیع مـیدهم کـه حسـای مانـده
حقالتولیه را در پنج ماه اول سال نقداَ و جنساَ تماماَ دریافـت کـرده و خیلـی ا مخـارج
داده را ابداَ محسوی نداشتهاند که خیلی اختال
امضاء احمد...

حسای در بین است.
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سند شماره 6

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بازخوانی سند شماره 7

نشان شیر و خورشید ایستاده
مجل

شورای ملـی -سـواد عریضـه مشـردی آقـا بـارگ  -اداره والیـات  -نمـره

 -12025مورخه شرر ربیع االول .1329
108

عرض میشود اینقدر که در رو نامهها نوشتن [نوشتند] ،این قدر که تمـام مـردم داد
دند که بابا صدرالممالک آستانه علی ابن موسیالرضا(ع) روحـی و اروا الیـالمین لـه
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سندشماره 7

که بروم ترران باید مدتی بیکار باشم ،ا کیسه بخورم .مال آستانه که مـال ملـت بیچـاره
نیست ،که میتمدالو اره صد هاار تومان تصر

[ناخوانا] مگر شما گوش شنوا و چشـم

بینا ندارید که هر طور 1داد می نند ،کسی گوش به عـرض عارضـین ،جرایـد کـه بـان
ملت می باشد نمی دهید .اگرچه آقای اردبیلی که خدا طول عمر به ایشان بدهـد ا هـر
طر

تولیت جلیله در مجل

شورای ملی وکالت دارند .البته ایشان مـانع نمـی شـوند.

شما گوش به عرایض مردم بدهید .آخر نه این است سـی کـرو نفـوس محتـرم شـما را
انتخای کردند[ .مخدوش] این بود که دردی را چاره نمائید ،نه آن که چندان بشـود هـر
چه مردم عریضه عرض میکنند ،داد می نند نتیجه ندارد .این فصل مستان بـا ایـن امـر
خدا میداند .امیرالسلطنه نیا دارد تمام گوشت تیره به مردم میخوراند .آخر چرا بـه داد
ماها نمیرسید .االن حق التولیت دو عشر برداشت کرد و امیدوارم که آن عریضه را مثـل
بسیار عریضهها یر انو نگذارید .جوای مرحمت فرمائید .پستخانه خواهیـد رسـانید.
حاشیه  :1ملفو

نمره  -3002اندیکاتور اداره کل اوقا

حاشیه  :2مرر ورود به دفتر کل  13شرر ربیع االول  -1329نمره 2779

 .1اصل سند :هر تور.

تیریرکارکردهای متولیان آستان قدس رضوی در فرهنگ تشیع

آقا بارگ .سواد مطابق اصل است .امضاء
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الفداه را خرای کرد ،صدهاار تومان مال آستانه را ا میان برد .خودش مکرر مـی گویـد

