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چکیده

از خاندانهای سرشناس دوره قاجار میتوان از خاندان قائممقام فراهانی نام برد .این خاندان متعلق به استان مرکزی است.
ً
خاندان قائممقام اصالتا فراهانی بوده و برخی از اعضای این خاندان ،بهخاطر مشاغل دولتی که داشتند ،در تبریز ،مشهد ،و
تهران ســاکن شــدهاند .خدمات این خاندان منحصــر به حکمرانی نبوده و برخی از شــخصــیتهای این خاندان عالوۀ بر
منصب و ریاست دنیوی ،در علم و فرهنگ و کمک به نیازمندان جامعه از طریق وقف اموال ،نیز خدماتی داشتهاند .در این
زندگانی چهار شـخصـیت برجسـتۀ این خاندان واکاوی شـده است :میرزا عیسی دوم (میرزا بزرگ قائممقام) ،میرزا
مقاله
ِ
ابوالقاسم فراهانی ،موسیبنعیسی حسینی فراهانی ،و ادیبالممالک .روش گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده و با شیوۀ
تبیینی ـ تحلیلی ،مطالب پردازش شده است .این مقاله دارای  8تصویر و سند میباشد که شمارهگذاری شدهاند.
واژههای کلیدی :قائممقام ،فراهان ،تاریخ قاجار ،وقف.
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مقدمه
 .1خاندانشناسی قائممقام
زینالعابدین× منتهی می شـود .هزاوه یکی از روسـتاهای شـهرستان اراک در استان مرکزی ایران است و فراهان نیز یکی از
شـهرسـتانهای اسـتان مرکزی با مرکزیت شهر اراک در ایران است .در کتاب عصر جعفری آمده است حسن افطس پنج
پسر داشته :عبدالله شهید ،علی ،عمر ،حسین و حسین مکفوف .عبدالله شهید به دست هارون الرشید مقتول شده و حسین
مکفوف جد ســادات هزاوۀ فراهان اســت که خاندان قائممقام از آنهاســت (ســحاب .)18 :0582 ،این خاندان از دورۀ
صفویه بهصورت موروثی در امور دیوانی حکومتهای ایران مشارکت داشتهاند (متشرعی.)380 :0387 ،
سرسلسله این دودمان شخصی است به نام میرابوالفتح مشهور به ُمهردار که به روایتی چون در عصر صفوی میزیست ،او

ُ
ُ
هر حضرت امام سجاد× در آن خانواده نگهداری میشد ،به
را از مهرداران سالطین صفوی دانسته ،و به روایتی دیگر چون م ِ
ُمهردار مشـهور اسـت (متشـرعی )377 :0387 ،اصل مهر آن حضرت اآلن در خاندان سادات حسینی فراهانی و خانواده
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این خانواده از ســادات روســتای هزاوه در منطقه فراهان ایران بودند( .متشــرعی )380 :0387 ،و نســبشــان به حضــرت

قائممقام موجود است که مردم محض تیمن و تبرک به آنجا رفته و آن مهر مبارک را بر روی کاغذها زده در منازل خود نگاه
داشته ،حرز جوادتن میدانند و گاهی آن را در آب شسته به بیمار میدهند که شفا یابد (اعتمادالسلطنه.)001 :0537 ،
از میرابوالفتح یک پسر معلوم است به نام میرزا عیسی [اول] که دو پسر داشت ،یکی به نام حاج میرزا محمدحسین وفا که
در زمان زندیه به سه پادشاه زند خدمت کرد و وزیر کریم خان زند گردید (متشرعی380 :0387 ،ـ .)388وی که ادیب و
شاعر بود سه پسر و یک دختر داشت .پسرانش حاج محمدحسین ،میرزا محمدحسن ،میرزا علی ،و دخترش نیز خانم آغا
ُ
نام داشــتند( .آغا= در زبان ترکی به معنای خاتون اســت .بیبی ،ســیده ،بانو ،بیگم ،خانم ،به معنای خاتون اســت) .فرزند
دیگر میرزا عیسـی [اول] ،میرزا حسـن فراهانی بود که او نیز پسـری داشت به نام میرزا عیسی [دوم] ،مشهور به میرزا بزرگ
قائممقام و سـیدالوزراء که نویسـنده بود .وی نزد دایی خود که از افراد برجستۀ دربار کریم خان زند بود ،تربیت و در عصر
قاجار مورد توجه فتحعلی شاه قرار گرفت و از سال 0805ق مقام وزارت عباسمیرزا نایبالسلطنه را در آذربایجان عهدهدار
شــد .وی بعـد از وزارت آذربایجان (تبریز) لقب قائممقام صــدارت کبرا گرفت .از همان زمان به بعد این لقب به ســایر
اعضای خانوادۀ او نیز منتقل شد (رمضانی.)01_2 :0528 ،
همین می رزا بزرگ بود که آداب ســلطنت و ریاســت را از طفولیت به عباسمیرزا آموخت و در حقیقت باید گفت صــفات
حسـنهای که شایسته بزرگان و ملوک است و امروز عباس میرزا به آنها مشهور است ،از تربیت میرزا بزرگ است که در نهاد
او سـپرده و به حد کمال رسـانید (متشرعی380 :0387 ،ـــ .)388میرزا عیسی [دوم] دانشمندی ادیب و شاعر بود که از
جمله خدماتش ،همانا همکاری با عباسمیرزا در فرســتادن محصـل و هنرآموز به انگلســتان برای آموختن بعضــی علوم و
دختر عمویش حاج میرزا
صـنایع جدید بود (محدثزاده و عباسـی .)307 / 4 :0374 ،ایشان دو همسر اختیار کرد ،یکی ِ

محمدحسـین وزیر ،به نام خانمآغا که از وی سـه پسـر به نام های میرزا حسن ،میرزا ابوالقاسم و میرزا معصوم متخلص به

۷۲

محیط متولد شدند .میرزا معصوم شاعر بود و نیای ادیبالممالک است .و میرزا حسن نیز وزیر دستگاه عباسمیرزا گردید.
همســر دیگرش زنی از ترکهای آذربایجان بود که از او نیز یک پســر به نام میرزا موســی و یک دختر به نام حاجیه (حاجیه
ماهتاج بیگم) متولد گردیدند (متشرعی 387 :0387 ،و .)373
 .2میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی
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۷۳

با همه این اوصـاف ،مشهورترین فرزند میرزا عیسی [دوم] ،همانا پسر دومش یعنی میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی [دوم]
مهرآباد اراک و درگذشتۀ  0800شمسی در تهران است .ادیب ،شاعر و متخلص
است .وی متولد  0032شمسی در روستای
ِ
به ثنائی بود .او پس از درگذشـت پدر به منصــب قائممقامی رســید و در دربار عباسمیرزا نایبالســلطنه ،مصــدر کارهای
ُ
بزرگی شـد .وی کسی بود که پس از فوت فتحعلیشاه قاجار ،محمد شاه را به تهران آورد و با حسن تدبیر و لیاقتش او را به
ِ
تخت ســلطنت نشــاند و خود نیز مشــغول ســرکوب شــورشها و آرام کردن اوضــاع گردید .او که در حوزه ادب ،بیشــترین
شـهرتش در نثر اسـت تا نظم ،در نوشـتههایش از سـبک گلستان سعدی پیروی میکرد .از ویژگیهای نثر میرزا ابوالقاسم
َ
رک اســتعاره و همچنین آهنگین بودن جمالت اشــاره کرد (محدثزاده و
میتوان به کوتاهی جمالت ،صــراحت لهجه ،ت ِ
عباسی.)308 / 4 :0374 ،
سواد فارسی ،به تحصیل صرف و
میرزا ابوالقاسـم که پدر و مادرش از طبقه تحصـیلکرده و با سواد بودند ،پس از آموختن ِ
نحو ،معانی و بیان و عروض ،حکمتالهی ،طبیعی ،ریاضی ،کالم ،تفسیر و اخالق پرداخت و بهزودی در بسیاری از فنون
ُ
بهویژه در امالء و انشـاء فارسی و حسن خط و سیاق تعالی پیدا کرد .او که در پانزده سالگی زیر نظر پدرش در دستگاه آقا
ِ
محمـد خـان قـاجار وارد شــده بود ،بهزودی در امر کتابت چنان توانا گردید که امروزه نامههای وی را بهعنوان زیباترین و
مهمترین اسناد تاریخی و ادبی دوره قاجار میشناسند (متشرعی.)387 :0387 ،
میرزا ابوالقـاســم مـدتی بـه عنوان مســتوفی امور مـالیاتی خدمت کرد ،اما پس از درگذشــت برادر بزرگترش یعنی میرزا
محمدحسـن که وزیر عباس میرزا بود ،به دسـتور پدر جانشین برادر گردید .میرزا ابوالقاسم کسی بود که بهواسطه لیاقت از
سـوی عباسمیرزا برای مذاکره با روسها بر سـر جنگهای دو کشـور به روسـیه رفت .ایشـان پس از درگذشت پدر ،لقب
قائممقامی او را دریافت کرد ،و به وزارت عباسمیرزا نیز منصـوب گردید .وی که مردی دانشـمند و واقف به مصطلحات و
اصـول علم عصر بود ،هم در ادبیات عرب و هم در ادبیات عجم احاطه داشت (متشرعی .)387 :0387 ،میرزا ابوالقاسم
قائممقام ،مدتی نیز در منصــب اتابکی اعظم بود (اعتضــادالســلطنه( .)367 :0361 ،توضــیح :اتابک= وزیر بزرگ ،مربی
شاهزادگان).
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تصویر شمارۀ 0
ّ
«بسم الله تعالی شأنه
گرفتن شاه قاجار ،محمد شاه قاجار ابنعباس میرزابنفتحعلی شاه قاجار
وزیر خود میرزا ابوالقاسم الملقب بقائممقام:
در عصر یوم شنبه بیست [و] سیم شهر صفرالمظفر من شهور »0830
نسخه از مجموعۀ خصوصی استاد علیاکبر صفری

�۷٤

این مرد فاضـل خدمتگزار را به گناه حق گویی در صـفر  0830قمری به امر محمد شاه دستمالی در حلقش فروبرده و او را
خفه کردند .تا هرگز زبان به انتقاد نگشاید و با نیش قلم دل نازک مستبدان و ستمگران را نیازارد (بامداد.)038 / 1 :0570 ،
 .1.2میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی و میرزا موسی وزیر
میرزا موسی مستوفی تفرشی متولد سال  0092قمری (بامداد010 / 0 :0570 ،ـ ) 013پدر میرزا عیسی وزیر و سیدعبدالله
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خان انتظامالسلطنه است .در سال  0815قمری که ناصرالدین میرزا ،ولیعهد ،به حکمرانی آذربایجان تعیین می شود ،میرزا
موسـی سمت مستوفی کل ،پیشکار دارایی ،را بر عهده می گیرد .میرزا موسی در مجلسی که از علما و رجال برای مناظره و
مباحثه با سیدعلیمحمد باب در حضور ولیعهد در همین سال تشکیل میشود نیز حضور داشته است.
در سـال  0810قمری که ناصرالدین میرزا ،پادشاه و میرزا تقی خان صدراعظم شد ،اسکندر میرزا ،پسر ششم عباس میرزا
نایبالسـل طنه ،به وزارت و پیشکاری میرزا موسی به حکومت قزوین منصوب گردید( .بامداد 010 / 0 :0570 ،به نقل از:
مدرسـی طباطبایی .) 91 :0510 ،داریوش شـهبازی وزارت میرزا موسـی در قزوین را ،سـال  0819شـمسی دانسته است
(شـهبازی .)029 / 0 :0597 ،در سـال  0819قمری که ناصـرالدین شـاه قصـد مسافرت به خارج از تهران برای تفریح و
گردشهای طوالنی داشـت و معین الدین میرزای ولیعهد ،کودک شـیرخواره را ،در تهران گذاشت ،میرزا موسی را به وزارت
(معاونت) حکومت تهران منصـوب کرد .از این تاریخ به بعد بود که میرزا موسـی معروف به وزیر شــد (شهیدی:0525 ،
.)012
دربارۀ ارتباط نســبی بین قائممقام فراهانی و میرزا موســی وزیر ،به  8نظریه دســت یافتهایم .در اینجا هر دو نظریه را مطرح
میکنیم .اثبات یا ّرد آنها نیاز به جستوجو و تحقیق در منابع تاریخی دارد:

۷٥

الف) قائممقام فراهانی با میرزا موسـی وزیر باجناق اسـت .همسـرشان خواهر میرزا یوسف مستوفیالممالک ،صدراعظم
ناصـرالدین شـاه ملقب به جناب آقا اسـت .این ایده را اسـتاد صـادق حضرتی ،در کتاب رجال و مشاهیر آشتیان ،ص080
مطرح کرده است.
در کتاب «سیاستگران دورۀ قاجار» چنین آمده است :میرزا حسن یک پسر به نام میرزا یوسف داشت و سه دختر که یکی
همسر میرزا عیسی وزیر دفتر ،دیگری همسر قائم مقام فراهانی ،و دیگری همسر میرزا هدایتالله وزیر دفتر گردیدند
(حضرتی آشتیانی812-817 :0599 ،؛ ساسانی ،بیتا.)009 :
ب) میرزا موسـی وزیر فرزند میرزا ابوالقاسـم قائممقام فراهانی اسـت .نظریه دوم بنابر اسـنادی است که از خاندان وزیری
باقی مانده و هماکنون نزد آقای منصور رشیدی است.

ّ
سـند اول :سندی است که در تاریخ  0532/15/81شمسی از طرف وکیل سیدعبدالله انتظاموزیری ،آقای احمد کاوه ،به
سازمان اوقاف نوشته شده است.

ّ
پایین سـند نام پدر و اجداد سـیدعبدالله انتظاموزیری نوشـته شـده اسـت .بنابرگفتۀ آقای منصور رشیدی ،متن پایین سند،
ّ
ّ
دسـتخط سـیدعبدالله انتظاموزیری اسـت .سیدعبدالله از دولتمردان پهلوی اول و دوم بوده و مناصب مختلفی همچون
وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است .در پایین سند چنین آمده است:

همانطور که مالحظه میشـود در این سـند ،سـلسـله نسـب به ابوالقاسـم قائممقام فراهانی که در زمان محمدشاه قاجار
صاحبمنصب بوده ،رسیده است.
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« .0میرزا بزرگ قائممقام اول  .8میرزا ابوالقاسم قائممقام دوم  .5میرزا موسی وزیرـــ میرزا عیسی وزیر که بالعقب بوده .0
ّ
ّ
سیدعبدالله انتظامالسلطنه  .3سیدمحمد انتظامالسلطنه  .1سیدعبدالله انتظام»

۷٦

تصویر شمارۀ 8
دستخط سیدعبدالله انتظاموزیری در پایین سند

سـند دوم و سوم :مربوط به قابعکسهایی است که در ذیل آن ها اشاره به رابطه پدر و پسری بین میرزا ابوالقاسم و میرزا
موسی شده است.
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تصویر شمارۀ 5
این قاب عکس تصویر میرزا ابوالقاسم است و در خاندان
وزیری نگهداری میشود.
ذیل آن نوشته شده است:
«میرزا ابوالقاسم قائممقام پدر میرزا موسی»

تبیین و بررسی زندگانی و خدمات خاندان قائممقام فراهانی

تصویر شمارۀ 0
این قاب عکس تصــویر میرزا موســی وزیر اســت و در
خاندان وزیری نگهداری میشود.
ذیل آن نوشته شده است:
«میرزا موســی وزیر ،پســر میرزا ابوالقاســم خان قائممقام
ّ
دائی میرزا عبدالله وزیر قزوین»

 .2.2فرزندان و نوادگان میرزا ابوالقاسم قائممقام
اوالد وی سه پسر به نام های میرزا محمد وزیر که وزیر امور داخله و خوشنویس بود ،میرزا علی (قائممقام سوم) وزیر امور
خـارجه ،مســتوفی خراســان ،و همچنین خوشــنویس بود و همســرش دختر میرزا مهدی خان ملکالکتاب رئیس دفتر
فتحعلی شاه قاجار بود ،و پسر دیگر میرزا ابوالقاسم نیز میرزا ابوالحسن خان نام داشت (متشرعی)386 :0387 ،

۷۸
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تصویر شمارۀ 3
شجرهنامۀ منتخب مشاهیر دودمان قائممقام
اطالعات کامل در منبع ذیل آمده است:
قزلباشــان ،امین0366 ،ش ،دودمانهای فراموششــده جلد دوم (ایران عصــر
قاجار) ،تهران :میراث فرهیختگان ،چ اول.

میرزا علی که در سال ( 0366هـ .ق) به فرمان ناصرالدین شاه قاجار به قائممقام ملقب گردید ،شاعر بود و اشعارش نیز به
چاپ رسیده است .او وزیر استیفاء [=منصب مستوفیگری] بود و پنج پسر داشت به این اسامی:
 .0میرزا علیمحمد خان معروف به ســیدالوزراء (پدر ســیدعبدالوهاب خان نویســنده مقدمه دیوان قائممقام) .7 ،میرزا
موسـی خان ملقب به میرزا بزرگ دوم و معروف به قائممقام چهارم که خود نویسـنده بود و سه پسر داشت به نامهای میرزا
عبدالغنی ،سـیدمصطفی معاون الوزراء که ادیب و رئیس عدلیه خراسان بود و همچنین سیدمرتضی ملقب به ساعد حضور

ّ
که سروان قشون بود .3 ،حاج میرزا فضلالله خان .4 ،حاج میرزا علیاکبر خان .1 ،میرزا ابوالفتح خان نیای دکتر جهانگیر
قائممقامی (متشرعی386 :0387 ،ـــ )376دکتر جهانگیر قائممقامی نیز ،نویسنده ،روزنامه نگار و مترجمی بود که ابتدا
در فنون نظامی تحصــیل کرد و ســپس دکترای تاریخ از فرانســه گرفت .او که ناشــر مجله بررســیهای تاریخی بود ،در
متخصـصـان رشـته تاریخ عصـر قاجار محسوب میگردد (محدثزاده و عباسی .)307 / 4 :0374 ،سید مصطفی فرزند
ِ
میرزا موسـی خان نیز سـه پسـر داشـت به نامهای سـیدشـمسالدین ،سیدنظامالدین خان (رئیس ثبت خمین و تفرش) ،و
سیدعبدالمجید خان (رئیس دبیرستان قائممقام تهران) که نویسنده نیز بود (متشرعی.)376 :0387 ،
 .2موسیبنعیسی حسینی فراهانی
موســیبنعیســی حســینی فراهـانی متولد  0776قمری اســت .وی برادر کوچکتر میرزا ابوالقاســم (هدایت:0575 ،
 )058_050و چها رمین فرزند میرزا عیســی اســت .وی داماد فتحعلیشــاه بود .میرزا موســی بالعقب و از مردان بنام و در

تبیین و بررسی زندگانی و خدمات خاندان قائممقام فراهانی

کشــورهـای پرتقال و اســپانیا به تحقیق در منابع تاریخی بایگانی پرداخت و مجموعه ارزشــمندی گردآوری کرد .وی از

تواریخ آلقاجار دارای مقام بوده است.
پس از مرگ پدرش در سـال  0857قمری ،در سـن هفده سالگی ،به وزارت عباس میرزا رسید .او تا سال  0801یا 0807
ً
قمری در این مقام باقی ماند و احتماال زندگی خود را بیشــتر در تهران و تبریز ســپری کرد .در این ایام به خواســت خود از
مشـاغل دولتی اسـتعفا داد اما فتحعلی شاه قاجار وی را برای ادارۀ امور آستان مقدس حضرت رضا× بهعنوان اولین متولی
رسـمی عصـر قاجار برگزید (سـوهانیان حقیقی و نقدی .)70 :0597 ،به این سـبب به متولی معروف شد .ایشان یکی از
بهترین متولیباشــی های آســتان قدس رضــوی بوده و در مدت چهارده ســال تولیت خود ،اصــالحات زیادی در ادارۀ امور
موقوفات آسـتان قدس به عمل آورده اسـت .وی موقوفات آستانه را که در آن ایام به تصرف دیگران درآمده بود ،پس گرفته،
طبق طومار علیشاهی مصارف آن را مشخص ساخت؛ بهطوری که بنا به گفتۀ محمدتقی خان سپهر ،نام او در جهان تذکره
گشت (جاللی.)029 / 5 :0527 ،
میرزا علی که در سال ( 0366هـ .ق) به فرمان ناصرالدین شاه قاجار به قائممقام ملقب گردید ،شاعر بود و اشعارش نیز به
چاپ رسیده است .او وزیر استیفاء [=منصب مستوفیگری] بود و پنج پسر داشت به این اسامی:
 .0میرزا علیمحمد خان معروف به ســیدالوزراء (پدر ســیدعبدالوهاب خان نویســنده مقدمه دیوان قائممقام) .7 ،میرزا
موسـی خان ملقب به میرزا بزرگ دوم و معروف به قائممقام چهارم که خود نویسـنده بود و سه پسر داشت به نامهای میرزا
عبدالغنی ،سـیدمصطفی معاون الوزراء که ادیب و رئیس عدلیه خراسان بود و همچنین سیدمرتضی ملقب به ساعد حضور
ّ
که سروان قشون بود .3 ،حاج میرزا فضلالله خان .4 ،حاج میرزا علیاکبر خان .1 ،میرزا ابوالفتح خان نیای دکتر جهانگیر
قائممقامی (متشرعی386 :0387 ،ـــ )376دکتر جهانگیر قائممقامی نیز ،نویسنده ،روزنامه نگار و مترجمی بود که ابتدا
در فنون نظامی تحصــیل کرد و ســپس دکترای تاریخ از فرانســه گرفت .او که ناشــر مجله بررســیهای تاریخی بود ،در

۸۰

کشــورهـای پرتقال و اســپانیا به تحقیق در منابع تاریخی بایگانی پرداخت و مجموعه ارزشــمندی گردآوری کرد .وی از
متخصـصـان رشـته تاریخ عصـر قاجار محسوب میگردد (محدثزاده و عباسی .)307 / 4 :0374 ،سید مصطفی فرزند
ِ
میرزا موسـی خان نیز سـه پسـر داشـت به نامهای سـیدشـمسالدین ،سیدنظامالدین خان (رئیس ثبت خمین و تفرش) ،و
سیدعبدالمجید خان (رئیس دبیرستان قائممقام تهران) که نویسنده نیز بود (متشرعی.)376 :0387 ،
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 .2موسیبنعیسی حسینی فراهانی
موســیبنعیســی حســینی فراهـانی متولد  0776قمری اســت .وی برادر کوچکتر میرزا ابوالقاســم (هدایت:0575 ،
 ) 058_050و چهارمین فرزند میرزا عیســی اســت .وی داماد فتحعلیشــاه بود .میرزا موســی بالعقب و از مردان بنام و در
تواریخ آلقاجار دارای مقام بوده است.
پس از مرگ پدرش در سـال  0857قمری ،در سـن هفده سالگی ،به وزارت عباس میرزا رسید .او تا سال  0801یا 0807
ً
قمری در این مقام باقی ماند و احتماال زندگی خود را بیشــتر در تهران و تبریز ســپری کرد .در این ایام به خواســت خود از
مشـاغل دولتی اسـتعفا داد اما فتحعلی شاه قاجار وی را برای ادارۀ امور آستان مقدس حضرت رضا× بهعنوان اولین متولی
رسـمی عصـر قاجار برگزید (سـوهانیان حقیقی و نقدی .)70 :0597 ،به این سـبب به متولی معروف شد .ایشان یکی از
بهترین متولیباشــی های آســتان قدس رضــوی بوده و در مدت چهارده ســال تولیت خود ،اصــالحات زیادی در ادارۀ امور
موقوفات آسـتان قدس به عمل آورده اسـت .وی موقوفات آستانه را ک ه در آن ایام به تصرف دیگران درآمده بود ،پس گرفته،
طبق طومار علیشاهی مصارف آن را مشخص ساخت؛ بهطوری که بنا به گفتۀ محمدتقی خان سپهر ،نام او در جهان تذکره
گشت (جاللی.)029 / 5 :0527 ،

۸۱

تصویر شمارۀ 1
موسیبنعیسی حسینی فراهانی

از مهمترین اقدامات میرزا موسی در حرم مطهر ،عالوه بر احیاء موقوفات آن حضرت ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تأسـیس دارالشـفا برای زائران و مجاوران حرم مطهر؛ ایجاد مهمانسـرا و آشپزخانه برای اطعام زوار؛ احیاء سقاخانۀ طالی
صـحن کهنه و نظم دادن به کار سـقاها برای تأمین آب آن و گذراندن نهر سـناباد از داخل صحن؛ تأسیس مکتبخانه برای
زائران بیبضاعت برای برگشت آنان به موطنشان؛ تعمیرات اساسی بقعۀ مطهر ،گلدستهها و رواقهای متبرکه ،صحن نو ،و
مسـجد جامع گوهرشـاد؛ سـاخت دو در نقره برای حرم مطهر در سالهای  0801و 0838ق؛ تنظیم امور خدام ،دربانان،
حفاظ و مؤذنان و به کار گماردن افرادی در نقارهخانه و ایجاد پنج کشــیک مطابق طومار علیشــاهی؛ وقف منزل مســکونی
خود در مشـهد بر مصـارف مقبرۀ خود و وقف امالک و مسـتغالتی در تبریز برای آستان قدس .حاج میرزا موسی قائممقام
فردی وارسته و مورد تحسین معاصرانش بود .محدث نوری در کتاب «دارالسالم» از وی با عنوان «الصالح الکامل صاحب
المناقب و الفضــایل» یاد کرده اســت (ســوهانیان حقیقی و نقدی70 :0597 ،ــــ .)78وی در شــب چهارشــنبه هجدهم
ربیعاآلخر  0818در  08سـالگی در مشـهد درگذشـت و در رواق دوم پشـتسـر حرم مطهر رضـوی مدفون شد (بامداد،
 .) 013 / 0 :0570با مرگ وی اوضاع آستان قدس دوباره دچار آشفتگی شد و فتنۀ ساالر صدمات زیادی به آن وارد ساخت

تبیین و بررسی زندگانی و خدمات خاندان قائممقام فراهانی

اطفال بیبضاعت و یتیم سادات علوی و پرداخت هزینۀ تحصیلی آنان و وقف موقوفاتی برای این کار؛ پرداخت هزینۀ سفر

(ســوهانیان حقیقی و نقدی .)78 :0597 ،مســئول دفتر امور دفن در صــحن آزادی حرم امام رضــا× به یکی از نگارندگان
مقالۀ حاضـر (علی قنبریان) گفت که موسـی قائممقام در رواق دارالضیافه دفن است .خواهر میرزا موسی ،حاجیه تاج ماه
بیگم معروف به حاجی عمه بود .او ابتدا با شــاهزاده ملک قاســم فرزند فتحعلیشــاه ازدواج کرد که منجر به جدایی شــد و
امالک موقوفۀ آذربایجان در اثر خیرات حاجیه خانم اسـت .گفتنی است که امالک موقوفه آذربایجان در اثر خیرات همین
حاجیه خانم است (متشرعی.)386 :0387 ،
ّ
آیتالله خامنهای نسـبتی با خاندان قائممقام دارد .وی در شـخصـیتشناسی اجداد خویش به خویشاوندیاش با خاندان
قائممقام اشاره میکند:

«سـلسـلۀ سـادات حسـینی تا جناب سیدقطبالدین ،دو رشته میشوند :یک رشتهٔ ،
رشته سیدظهیرالدین و سیدفخرالدین
اسـت ،معروف به میر فخرا ،که سـلسلۀ ماست .حضرت سیدفخرالدین جزو اجداد ماست که از اوالد قطبالدیناند .یک
ســلســلۀ دیگر ،یک شــعبۀ دیگر از اوالد ســیدقطبالدین ،خانوادۀ قائممقام فراهانی هســتند که آنها هم بزرگانی بودند تا
میرسـند به میرزا عیسی و بعد میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی ،که آنها هم جزو همین سلسلۀ سادات حسینی هستند .از
قطبالدین سلسلۀ ما ،سادات تفرشی و منطقۀ تفرش و آشتیان و اینها از سلسلۀ آنها جدا میشوند .اینها بیشتر مرد علم
و دیانت بودند ،آنها بیشـتر مرد سـیاسـت بودند و سـیدفخرالدین که معروف به میرفخراسـت ،نوۀ سیدفخرالدین ،مرحوم
ســیدمحمدتقی اســت که پســر ســیدمحمدتقی ،جوانی اســت به نام ســیدمحمد .از تفرش بلند میشــود میرود به طرف
آذربایجان .آنجا این سلسله میشوند خامنهای .مرحوم سیدمحمد که از تفرش به خامنه رفته و در آنجا ساکن شده آن سید

۸۲

تفرشـی را در شهر خامنه نگه میدارد و پدر من که نوۀ سیدمحمد است از تبریز میروند مشهد ،ما حاال از مشهد برگشتیم
تفرش( ».سحاب.)27 :0582 ،
 .0ادیبالممالک
از نوادگان میرزا عیسی ،ادیبالممالک (0736ـــ 0760ش) است .پدرش حاج میرزا حسین ،پدربزرگش صادق و جدش
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میرزا معصـوم نام داشـتهاند .میرزا معصوم شعر میسروده و «محیط» تخلص میکردهاست .این میرزا معصوم ،برادر میرزا
ابوالقاسم قائم مقام ،وزیر ادیب و دانشمند مشهور محمدشاه است که به دست وی در نگارستان خفه شد .عبرت نائینی در
ـجره کامل ادیب را به نقل از « ٔ
«تذکرة مدینة االدب» شـ ٔ
تذکره قدســی» میرزا تقی خان دانش ،ســی و شــش پشــت به امام
زینالعابدین× می رساند .مادر ادیب دختر میرزا عبدالکریم و او فرزند میرزا حسن برادر میرزا ابوالقاسم قائممقام دوم است.
پدری ادیب الممالک فراهانی (یعنی همسر میرزا صادق) نیز دختر میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی فرزند میرزا
ِ
مادربزرگ ِ
عیسـی [دوم] بود .ادیبالممالک مدیر و منشی روزنامه ادب ،سردبیر روزنامه مجلس ،و ناشر روزنامه عراق عجم ،و برای
ُ
رکی ارشاد گردید ،دیوان شعری
مدتی سردبیر روزنامه دولتی بود .ایشان که مدتی نویسنده صفحه
فارسی ضمیمۀ روزنامه ت ِ
ِ
بالغ بر بیست و پنج هزار بیت داشت (متشرعی.)386 :0387 ،
میرزا صــادق خان ادیبالمما لک فراهانی که در اشــعار تخلص امیری داشــته اســت از نوادگان میرزا عیســی قائممقام اول
است .از شعرای قصیده گوی و بزرگ دوره قاجاریه است .شرح حال او در دیوان اشعارش که به کوشش وحید دستگردی در
آبانماه  0508شمسی انتشار یافته ،مندرج است و بهعالوه خالصهای از شرح احوالش در جلد دوم کتاب شرح حال رجال
ایران (بامداد )039 :0570 ،نوشته شده است.
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وحید دستگردی در دیباچه کتاب درباره ادیبالممالک مینویسد« :ادیبالممالک بر تمام معاصران خود بدون استثناء در
شعر و شاعری مقدم است و نسبت آنان با وی نسبت قطره به دریا و ثری با ّ
ثریا است؛ بلکه در دوره تجدید حیات ادبی که
از نشـاط اصـفهانی آغاز و به ادیبالممالک ختم می شود ،پس از حکیم قاآنی و سروش و یکی دو نفر دیگر بر تمام شعرا
برتری و ّ
تفوق دارد .در علوم ادب و لغت فارسی و تازی ّ
متتبع و استاد بوده است .ادیبالممالک دارای تألیفاتی به شرح زیر
است:
صیقل المرآت در جغرافیا؛ سماء الدنیا در هیئت جدید؛ تابش مهر؛ فلک المشحون؛ تحفة الوالی در عروض.
ادیب الممالک عصـر مشـروطیت را درک کرده اسـت و قصـایدی در این زمینه دارد .مدتی روزنامه ادب را در تبریز انتشار
میداده است و پس از آن در تهران مدتی سردبیر روزنامه مجلس بوده است (افضل الملک ،بیتا.)33 :
در کتاب «سفرنامه خراسان و کرمان» درباره میرزا صادق ادیبالممالک چنین آمده است:
پس از مرتضـی قلیخان ابن مرحوم میرزا علیمحمد خان نظامالدوله ابن حاجی محمد حسـین خان صدر اصفهانی و پس
از شـیخ محمود ّ
معرب پسر آقا ابوالقاسم ّ
خباز که از علمای تهران بود ،دیگر هیچیک از ادبا و فضالی عجم را ندیده بودم

که بهخوبی جناب ادیبالممالک شـعر عرب انشـاء کرده باشـد ...مسافرت و سیاحت های ایشان به داخله و خارجه ایران
ً
فزونتر از این است که بتوان مشروحا نگاشت .در روسیه و اسالمبول و مملکت افغانستان از مردمان سیاسی دوستان دارند

بهراحتی زندگانی کردند و در سلطنت مظفریه لقب ادیبالممالک یافتند .وقتی خیال ایشان ّ
مجسم شد که در تهران نمانند،

در مشهد مقدس رفته آنجا مجاور شدند .چون با اهل و عیال به آنجا رفتند محض ترویج علم و اشاعه هنر و تربیت بعضی
از نفوس ،روزنامه «ادب» را احداث کرده مطبعه مطبوعه ای در آنجا دایر سـاختند .علم پلطیک و سـیاسـی را بهواسطه این
روزنامه منتشر ساختند .با آنکه در خراسان چندان اسباب ترجمه و مطبعه و تربیت اجزاء مناسب در کار نبود ایشان طوری
این عمل را اداره کردند که اسباب حیرت جماعتی از خواص شد .الحق روزنامه ایشان محل اعتنا و اعتماد خارجه و داخله
گشت .ایشان عالوه بر کامل بودن ادبیات عجم و عرب در اصطالحدانی خارجه و بعضی عجایب و غرایب دانستن استادی
ماهر و دانشـمندی قاهر هسـتند .ایشـان را نقصانی و عجزی در کار نیست .اآلن در خراسان بهواسطه انتشار روزنامه ادب
ّ
اداره منظم و اجزائی ّ
معین و عایدات خوب دارند .ایالت خراســان و حکام آن ســامان کمال مهر را به ایشــان دارند ،و در
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و اخذ معانی کردهاند .در هیچجا غریب نیستند .در ایام والیت عهد اعلیحضرت اقدس مظفری ِسمت پیشخدمتی داشته
و ّ
مقرب درگاه بودند .چون زمان والیت عهد تبدیل به سـلطنت شـد ،ایشان از آذربایجان به تهران آمدند و چندی در تهران

خراسان کارشان نیکو از پیش رفته است .در ایامی که در این شهر چند مجلس با ایشان مجالست داشتم از عربی و فارسی
خود ابیاتی برای من خواندند (افضل الملک ،بیتا31 :ـ.)37
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تصویر شمارۀ 7
ادیبالممالک

 .5وقفنامههای خاندان قائممقام
از خیرانی که توفیق عمل به ســنت وقف داشــتهاند ،خاندان قائممقام فراهانی در تبریز میباشــند .میرزا موســیبنعیســی
فراهانی و خواهرش حاجیه تاج ماه بیگم معروف به حاجی عمه ،قریب به دویســت ســال پیش برخی از اموال و زمینهای
خویش را وقف بر فقرا و مسـتمندان ،خرج و مخارج ازدواج جوانان بیبضـاعت ،حافظان و قاریان قرآن ،حرم امام رضا×،
حرم امام حسین× ،بارگاه امامان کاظمین و سامرا ،و ...کردند.
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موقوفات خاندان قائممقام گســترده بوده و قســمت اعظم آن در تبریز و بخشــی نیز در مشــهد مقدس میباشــد .در کتاب
«صـدرالتواریخ» دربارۀ منافع حاصـل از این موقوفات آمده اسـت که« :از حاصـل موقوفات خاندان قائممقام در سال ،دو
هزار تومان باید به عتبات عالیات برود و چند هزار تومان هم باید به مصارف دیگر برسد» (اعتمادالسلطنه001 :0537 ،؛
به نقل از :ناظم االسالم کرمانی .)301 :0571 ،این آمار مربوط به دورۀ قاجار است.
اراضی قائممقام فراهانی در حومۀ تبریز وسعتی بالغ بر  52هزار هکتار دارد و از آن زمینهایی است که حرفوحدیثهای
ّ
ّ
فراوانی ایجاد کرده اسـت حتی در تاریخ آمده است که اختالف و کدورتی بین شیخ فضلالله نوری و سیدعبدالله بهبهانی
بر سـر آن موقوفات بوده است .در خبرگزاری فارس از قول مدیر کل اوقاف و امور خیریۀ آذربایجان شرقی (حجتاالسالم
حسین نوبری) در تاریخ  0529/15/08چنین آمده است:
«پروندۀ رسـیدگی به موقوفات قائممقام فراهانی حالتی سـیاسـی و پیچیده یافته است .این امالک وقفی در
زمینی به وسـعت  211هکتار از اراضـی مابین تبریز و صـوفیان را شـامل میشـود و یک پروندۀ سنگین از
لحاظ قضــایی اســت .احکام صــادره در مورد امالک قائممقام فراهانی برخالف نظر فقهی امام و رهبری و
مراجع عظام تقلید اســت و ما به دنبال صــدور حکم تجدیدنظر هســتیم .در حال حاضــر  511پرونده در
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دادگسـتری اسـتان نسـبت به طرح دعوی در مورد امالک قائممقام فراهانی تشــکیل شده است و پیشبینی
میشود با ادامۀ روند موجود این پروندهها به  3هزار پرونده نیز برسد .در صدرو حکم دادگاهی که منجر به
محکومیت ادارۀ اوقاف و امور خیریه شـد برخی تعصـبات منطقهای دخالت داشـته است .شخصی که این
حکم را صــادر کرده اســت در منطقۀ مذکور مســئولیت داشــته و صــدور حکم بیارتباط با این تعلق نبوده
است .برخي مسئوالن مصاحبههایی در مورد این پرونده داشتهاند که برخالف نظر امام خمینی& و رهبری
بوده است .اسناد مربوط به وقف این امالک موجود است و استداللی که در راستای وقفی نبودن این امالک
صــورت میگیرد صــحیح نیســت و وقفنامه دســتنوشــته و مورد تأیید علمای  811ســال پیش از جمله
مالحسـینعلی کنی و شیخ االهین بوده است .در صدور حکم ،نظر کارشناسی آستان قدس رضوی نیز در
نظر گرفته نشده است و امیدواریم این پرونده در مسیر درست قرار گیرد».
برخی از وقفنامههای این خاندان خوانش و احیا شده و در منبع ذیل معرفی و بررسی شدهاند:

ّ
قنبریان ،علی و عبدلی آشتیانی ،اسدالله ،چهار وقفنامه از خاندان قائممقام فراهانی ،نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد
دانشـگاه تهران ،بیسـت و یک گفتار دربارۀ نسـخه های خطی ،دفتر پانزدهم ،زیرنظر :رسول جعفریان ،قم ،ناشر :کتابخانۀ
مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران با همکاری نشــر مورخ و نشـ ّ
ـریۀ پژوهشهای نســخهشــناســی ،پاییز  ،0592چ اول،
 .6نخبهپروری
به هر صـورت خانواده قائممقام فراهانی را باید بیتردید از دودمانهای خوشـنام ایر ِان عصـر قاجار دانست بهویژه که سهم
َ ّ
میرزا ابوالقاسم و پدرش میرزا عیسی [دوم] در تاریخ ایران بسیار است و در حقیقت قسمت بزرگی از ت َرقیات در زمینههای
مختلف که در آن زمان نصیب ایران گردید مرهون زحمات ،موقع شناسی و تدابیر این دو مرد ارزنده تاریخ ایران بوده است
(نجمی .)09 :0551 ،آنها با بهکارگیری افراد شایسته و الیق ،همواره در مأموریتهایشان موفق ظاهر میشدند بهطوریکه
دراینباره نوشـتهاند ،چون مناطق فرا هان ،تفرش ،آشـتیان و گرگان کانون واحد فرهنگ دیوانی و اهل قلم و نواحی مستوفی
پرور بودند( ،آدمیت ) 09 :0518 ،لذا وزیران برخاســته از این خاندان در زمان وزارتشــان در تبریز که مرکز ثقل ســیاســت

تبیین و بررسی زندگانی و خدمات خاندان قائممقام فراهانی

ص 077ـ .832

ایران در دوران ولیعهدی عباسمیرزا بود ،عدهای از منشــیان ،مســتوفیان و رعایای آشــتیانی و فراهانی را در آنجا گرد آورده
بودند (آدمیت89 :0518 ،ـ.)51
ُ
ُ
ُ
کیفیت نخبهپروری آنها چنان بود که نهتنها توان آموختن به سرداران و صاحبمنصبان ،بلکه ق ّوه
حسن تدبیر ،خردمندی ،و
ِ
ِ
مکتب خود را تا
آموختگان
تشـخیص و یافتن شایستگان در اقشار فرودست جامعه را نیز داشتند و از آن مهمتر اینکه دانش
ِ
ِ

باالترین جایگاههای اجتماعی رشد میدادند .بهعنوان نمونه ،عباسمیرزا نایب السلطنه و میرزا محمدتقی خان امیرکبیر که

بزرگان این خانوده هســتند.
پروردگان
طیف جامعه بودند( ،یکی شــاهزاده و دیگری آشــپززاده) هر دو دســت
ســر ِ
ِ
ِ
از دو ِ
عبـاسمیرزا نـایـبالســلطنـه قهرمـان اصــلی جنـگهـای عظیم ایران و روس ،بـا کفـایـتترین ،دلیرترین ،الیقترین و

میهندوستترین شخصیت خاندان قاجار (نجمی ،)3 :0551 ،روشناندیشی ،تقوا ،پاکدامنی ،گرایش به روابط با دنیای
بیرون و ترقی و تعالیخواهی کشــور و دیگر امتیازاتی که برایش برشــمردهاند را جملگی از تعالیمش نزد میرزا بزرگ [میرزا
عیسـی دوم  /قائممقام اول] بهدست آورده بود زیرا مربی و آموزگار عباسمیرزا در سنین نوجوانی ،همین میرزا عیسی [دوم]
بود که وظیفه تعلیم و تربیت او را بر عهده داشت (احمدپناهی.)17 - 18 :0380 ،
همچنین میرزا ابوالقاسـم فراهانی نیز توانست یکی از مفیدترین و شایستهترین فرزندان حقیقی ایران ،یعنی میرزا تقی خان
ً
امیرکبیر را مســتقیمـا تحـت تعلیمـات عالیه و آموزش صــحیح خود قرار داده و به جامعه ایرانی و تاریخ ایران تقدیم کند
(نجمی .)07 :0551 ،در حقیقـت میرزا ابوال قـاســم نه تنها مربی و آموزگار پســران ولیعهد بود ،بلکه امیرکبیر را در میان
ُ
فرزندان و برادرزادگان خود بزرگ کرد (آدمیت .)51 :0518 ،این نکته که این خانواده به دلیل حســن جایگاه تربیتیشــان
ِ
مأمور به پروردن شــاهزادگان درباری شــدهاند امری اســت معمول که همواره پادشــاهان بهترین مربیان را برای اوالدشــان
برمیگزیدند ،اما تربیت اوالد فرودستان از سوی بزرگزادگان نکته ای است قابل تأمل و آن این است که در نظام اجتماعی
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ایران ،سنتی کهن بود که طبقه خواص و اعیان و توانگران در سرپرستی گماشتگان و وابستگان خود ،نوعی تعهد و مسئولیت
میشـناختند .خانهزادان را به چشـم فرزندی نگاه میکردند ،و هرگاه در میانشان اطفال زیرکی مییافتند آزادوار به تربیتشان
نزد معلم ســرخانه به درس خواندن میگماشــتند .تبعیض روا نمیداشــتند .آن بنیاد
برمیآمدند و آنان را با اوالد خویشِ ،
اجتماعی که از خصــوصــیات نظام شــبهفئودالیســم ایرانی بود ،فرصــتی فراهم میکرد که برخی فرزندان طبقه پیشــهور و
«اواســطالناس» ،جوهر ذاتی خویش را بروز دهند و در ردههای اجتماعی پایگاه برتری جویند .پس شــگفت نیســت که
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بســیاری از افراد طبقه نخبگان ،پس ـر ِان همان خدمتگزاران باشــند و برکشــیدگان مخدومان خود .نمونه تمامعیار آنها همانا

امیرکبیر اسـت که در شـخصـیت او میراث تربیت میرزای بزرگ و میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی آشکار است (آدمیت،

بزرگ عباسمیرزا ساخته بود (آدمیت.)09 :0518 ،
وزیر ِ
 )09 :0518که محیط خصوصی تربیت وی را دستگاه آن دو ِ

میرزا تقی خـان امیرکبیر کـه اهل فراهان و دســتپرورده خاندان قائممقام فراهانی اســت( ،آدمیت )09 :0518 ،خانواده

پـدریاش از طبقـه پیشــه ور بودند .پدر وی کربالیی محمدقربان ،ابتدا آشــپز میرزا عیســی [دوم] (میرزا بزرگ) یا همان
قائم مقام اول بود که پس از درگذشـت وی ،همین شغل را در دستگاه پسرش میرزا ابوالقاسم قائممقام دوم داشت (آدمیت،
 .)81 :0518کربالیی قربان بعدها ناظر و در واقع ریشسفید خانه قائممقام گردید و همیشه مورد لطف مخدوم خود بود.
مادر میرزا تقی خان امیرکبیر نیز فاطمه یا فاطمهسـلطان ،دختر اسـتاد شاه محمد بنا ،اهل فراهان بود .استاد شاه محمد بنا
انجام کارهای اختصاصی خانواده قائممقام را بر عهده داشت (آدمیت.)80 :0518 ،

نتیجهگیری
۸۷

خاندان قائممقام فراهانی از خاندانهای مشهور در ایران بوده و دارای چهرههای علمی و حکومتی هستند .در این مقاله
نسبی این خاندان
برخی از ابعاد زندگانی شخصیتهای برجستۀ این خاندان توصیف شده است .همچنین به فرضیۀ ارتباط ِ

وزیری تفرش ،با ارائۀ ادله و مدارک اشاره شده است .برخی از ویژگیهای این خاندان عبارت است از :توجه به
با خاندان
ِ
علم و فرهنگ در کنار حکمرانی و زمامداری؛ شناسایی نخبگان و تربیت آنها؛ توجه به امور خیر و وقف اموال.
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