
  

  

  

  

  

  خان اميراعظم و حكومت بسطام، شاهرود و دامغان  اهللا نصرت

  ) احمد شاه قاجارةدور(

  

  دكتر مهري ادريسي

  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز شاهرود

  

  

از خانوادة قاجار بوده  اميرخان سردار و اميراعظم، اهللا خان ملقب به القاب سيف الملك، نصرت
پدرش وجيه اهللا ميرزا پسر  .رسانيد شاه قاجار نسب مي طة دو نسل به فتحعليواس هاست كه ب

عالء الحاجيه دختر  شاه قاجار و مادرش، وهشتم فتحعلي سلطان احمد ميرزا عضدالدوله پسر چهل
  . درگذشتق١٢٩٧الملك بود كه پس از تولد وي در  عالء
قامات مختلف حكومتي سروكار اي كه با مناصب و م اهللا در خانواده رشد نصرت والدت و  

اهللا ميرزا  پدرش وجيه. دشداشت سبب آشنايي وي با امور نظامي و سياسي از همان ايام نوجواني 
 خدماتي كه از بدو جواني به علت ، به٢سپهساالر و سردار وزير جنگ ،١الملك ملقب به سيف
فرهاي ناصرالدين شاه به عنوان ملتزم ركاب در س  و كفايت و كارداني كه بهكرددستگاه سلطنت 

 به مقامات و مناصب چندي ازجمله سرتيپ اول .خراسان و فرنگستان از خود نشان داد
د و از منتسبان خالفت كبري و مقربان ش نائل ٤دار نظام خزانه ،٣پيشخدمت خاصه همايوني

 اسناد موجود ديگر حاكي از توجه و عنايت شاه و مقامات. رفت مي شمار به ٥سلطنت عظمي
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الدوله، صدراعظم دورة مظفرالدين شاه، و اعطاي يك  اهللا ميرزا و برادرش عين حكومتي به وجيه
  .  است٦قبضه شمشير مرصع از درجة اول

ساز دريافت آن در   كه زمينه،حكمراني اياالت مختلف ازجمله حكومت بسطام و شاهرود
اهللا ميرزا   تقرب وجيه٧.فتر شمار مي چند سال بعد از سوي پسرش شد، از ديگر مناصب وي، به

 ،اهللا عصر خويش، فضايي خاص براي نصرت  به دربار شاهي و پيوندهاي نزديك با رجال هم
 با زمان خويش آشنا شود و ة فراهم آورد تا هرچه بيشتر با شرايط و اوضاع ويژ،فرزند وي

اهللا در ابتداي  رت نص.دشو مالي و ملكي، براي قبول مناصب حكومتي آماده ةبرخورداري از پشتوان
همسر ناصرالدين شاه، در اندرون حرمسراي  الدوله، اش خانم شمس  عمهة عالقسبب هطفوليت ب

طبق رسوم تعليم و تربيت آن زمان، وي همچون ديگر . شاهي سمت غالم بچگي يافت
يا، در علوم مختلف زبان فرانسه، تاريخ و جغراف نويسي كرد و  دارالفنون نامةشاهزادگان در مدرس

 و  نظام تهران رفتةفنون نظامي و غيره به تحصيل پرداخت و سپس براي دريافت ديپلم به مدرس
  .ديپلم گرفت

 هنگامي كه ده سال داشت، پدرش اميرخان سردار، از حكومت استرآباد معزول ق١٢٠٧در   
به  ميرزا از طرف پدر خود اهللا شد و نصرت  و سال بعد به حكومت لرستان و بروجرد گماشته

، ق١٣٢٢ ة ميرزا در ذيقعداهللا  با درگذشت وجيه٨.شد لرستان منصوب ةالحكوم بيسمت نا
  رفت ويالدوله، صدراعظم وقت و برادر متوف مظفرالدين شاه براي عرض تسليت به منزل عين

 ميرزا، لقب اميرخان سردار را با سرپرستي چند فوج پياده و دو فوج اهللا ضمن توجه به نصرت
ها و   ميرزا ضمن ابراز توانايياهللا  نصرت، بدين ترتيب٩.ست مخزن و غيره به وي دادسوار و ريا

 ،، نويسندگي١٠هاي قديمي شهرتي كه در امور اجتماعي همچون ورزش و پهلواني در زورخانه
  . انقالب مشروطيت فعاليتهاي سياسي خود را آغاز كردةم رسانيد در آستان هخطاطي و غيره به

 تحول و تغييرات جديدي در تاريخ ايران ةومت مظفرالدين شاه دورسالهاي آخر حك  
 ةو شيو  مردم و علما از عملكردةي تودت انقالب مشروطيت حاصل سالها نارضاي.شود محسوب مي

ثير سوء دخالتها و كسب امتيازات اقتصادي أ ناصري و تةويژه از دور هحكومت استبدادي قاجار، ب
الدوله بر   اول و دوم قرن چهاردهم، حضور عينة در ده.شور بوددول بيگانه و استعمارگر در ك
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منصب صدارت عظما و مسافرتهاي پرخرج و گزاف شاه به خارج، اعتراض و فعاليتهاي مخفي و 
 مردم را افزايش داد و كشور را در حالت بحران شديد ةعلني گروههاي روشنفكر، علما و تود

هايي براي  ن و عملكرد عالء الدوله، حاكم تهران زمينه كرماة حوادثي چند ازجمله واقع.فروبرد
  .شداعمال فشار بيشتر مردم بر دولت 

گرفت و  الدوله صدراعظم باال مي  هنگامي كه نزاع بين بعضي از علماء و عينق١٣٢٣در   
 كه سپس به لقب اتابك اعظم ،يافت، صدراعظم احتمال آشوب و بلوا در پايتخت افزايش مي

هاي  خانه  قراولة، براي حفظ نظم و آرامش شهر و كنترل اوضاع، مسئوليت اداربود  ملقب شده
كه هنوز موضع  در حالي.  خويش سپردة ميرزا اميرخان سردار، برادرزاداهللا تهران را به نصرت

 وي با ،سو   مشخص نبود، از يك جديد سياسي كامالًوقايع ميرزا نسبت به اهللا سياسي نصرت
شدند، به اعمال خشونت و دستگيري   كه از اوباش شهر محسوب مي،عربكارگيري يك فوج  هب

 به خاطر لياقتي كه در ايجاد نظم شهر از ،از سوي ديگر و ١١ جديد پرداختوقايعن طرفدار امتهم
االسالم كرماني در  كه ناظم خود نشان داد، مورد توجه انجمنهاي مخفي در تهران قرار گرفت، چنان

دارد انجمن درصدد   اظهار مي١٣٢٣االول   ربيع١٥ دوازدهم مورخ ةت جلسگزارش خود از مذاكرا
هاي مختلف و توان ايشان و   شخصيتةتعيين شخصي براي صدارت بود و در اين مورد دربار

 ةاي رفت اما به مالحظ ه اميرخان سردار هم اشارة دربارظاهراً. وفاداري آنها به مشروطه بحث شد
اما انجمن . هاي انجمن، به او اظهاري نشد بيني ابراز واكنشي غير از پيشالدوله و  نسبت وي با عين

 سلطنتي و هم در امور نظامي ة از وابستگان خانواد،ورود افرادي چون اميرخان سردار را كه هم
رو  شمرد ازاين خواهي غنيمت و الزم مي اي داشتند براي پيوستن به جريان مشروطه سررشته

  ١٢.سوي خود فراهم آورد را بهمقدمات تمايل فكري او 
هاي مردم، اوضاع را  هاي علما و ناآگاهي شاه از خواسته توجهي اتابك اعظم به خواسته بي

ند كرد، در آنجا تحصن ندرفت) ع( زيادي از علما و تجار به حضرت عبدالعظيم ة و عدوخيم كرد
ن سرانجام امتحصن. انندهاي خود را به گوش شاه برس تا شايد از اين طريق بتوانند خواسته

 از علما  را پذيرفت وها شاه خواسته.  سفير عثماني نزد شاه فرستادندبادرخواستهاي خود را 
 اشخاص مذكور ةعنوان واسطه فرستاد ازجمل خواست تا به تهران بازگردند و كسان متعددي را به
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 به حكومت حضرت  عمويش براي كنترل بيشتر بر اوضاع،او را همچنين .اميرخان سردار بود
از پيوستن مردم   باشد وكنندگان وي دستور داشت كه مراقب رفتار تحصن. گمارد )ع(عبدالعظيم 

الدوله، كه در اين زمان مغضوب علما واقع  رسد رقابت بين عين نظر مي به. به آنها ممانعت نمايد
  صدراعظمي كرده) زدنام(، و مشيرالدوله كه خود را كانديداي شودعزل داشت ، احتمال بود  شده

كوشيد  ميالدوله   زيرا عين؛بود   مقدسه شدهةبود، موجب انتصاب اميرخان سردار به حكومت زاوي
 ةصورت مسئل به تهران كه در اين زمان بهرا  اميرخان سردار فرصت و امتياز بازگرداندن علما با

اي خود بگيرد و از سوي ي شاه را برانگيخته بود، از دست رقبتحادي در آمده و خشم و نارضاي
  ١٣. شاه را آرام و خطر عزل خود را مرتفع سازد،ديگر
الدوله داشت مورد  اميرخان سردار ابتدا به دليل نسبتي كه با عين در حضرت عبدالعظيم،  

 آشنايي با پسران ايشان و سعي در ايجاد ارتباط با سبب اعتنايي آقايان علما قرار گرفت اما به بي
با زيركي تمام تا جلب  ن را به انجام مذاكرات جلب كند وا توانست نظر متحصنزودي هآنها، ب

 سرانجام چهار تن از فرزندان علما كه از دوستان ١٤.رضايت كامل دست از ايشان برنداشت
 سرانجام پس از مذاكرات بسيار، ١٥.الدوله به تهران رفتند اميرخان بودند براي مذاكره با شاه و عين

ماه حاضر به  بودند، پس از گذشت يك  ز طوالني شدن زمان تحصن خسته شدهن كه اامتحصن
بر  دستخط شاه مبني) ع( قبل از خروج از حضرت عبدالعظيم كنندگان تحصن. بازگشت شدند

 از تالشهاي اميرخان سردار تشكر پذيرش خواستهاي ايشان را در وسط جمعيت خواندند و ضمناً
 تهران در حضور آقايان علما، انگشتري الماس خود را به انگشت  مظفرالدين شاه نيز در١٦.كردند

  ١٧.اميرخان كرد
 بازگردانيدن علما به تهران سبب ةلئتالش و موفقيت مهم و چشمگير اميرخان سردار در مس  

خواهان افزوده شد  سو بر نزديكي و تقرب وي به مشروطه اي كه از يك گونه ترقي وي گرديد به
الدوله را از اين خيال  بعيد سيد جمال واعظ اصفهاني تالش نمود تا شايد عينكه براي رفع ت چنان

 موريتهاي جديد فرستادهأ به م و مورد توجه بيشتر شاه قرار گرفت، و از سوي ديگر١٨دور سازد
دچار  اغتشاش و ناآرامي به سياسي جديد سبب وقايع بهايالت استرآباد ازجمله اياالتي بود كه  .شد 

. كرد رو مي هويژه حضور ساكنان تركمن، برقراري نظم و آرامش را با مشكل روب ه ببود،  شده
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به پاس  خوبي از عهده كار برآيد و هاميرخان توانست با استفاده از دانش و كارداني نظامي خود ب
  .مدآ نايل »اميراعظم«ن به لقب آ

 سردار هرچه بيشتر به با امضاي فرمان مشروطه برخي از شاهزادگان سلطنتي مانند اميرخان  
ن براي وفاداري به مشروطيت، درصدد آخواهان گرويدند و با سوگند خوردن به قر مشروطه

بود، نسبت به عدم همراهي و مساعدت با   تازگي بر تخت نشسته هبرآمدند محمدعلي شاه را كه ب
بنابر گزارشات . عنوان حاكم گيالن به رشت تبعيد شد  اميراعظم به،در پي آن ١٩.ملت هشدار دهند

اسناد سياسي وزارت امور خارجه روسيه فعاليتهاي اميراعظم موجب نظم و آرامش نسبي در 
 .حاكي از استعفاي بدون دليل اوستق ١٣٢٥ ةذيقعد/ م١٩٠٧د اما گزارش مورخ دسامبر شگيالن 

ختالل در از بابت ارا  ، وزير ماليه،السلطنه سو موجبات نگراني نظام استعفاي اميراعظم از يك
ن رشت را بر آن داشت تا با ياآوري كامل ماليات فراهم آورد و از سوي ديگر، مردم و روحان جمع

حوادث پس از  ٢٠.ارسال تلگرافهايي به تهران، خواستار ابقاي اميراعظم بر حكومت گيالن شوند
ر كمي كه فقدان حاكم و اعتبار بسيا«: است   ميزان كارايي حاكم مستعفي بودهةدهند آن نشان

شود،  طع نميقمعاونين وي داشتند، منجر به يك هرج و مرج كامل در رشت شد غارت و چپاول 
بر خود راهزنان و اشرار، نيروهاي انتظامي، فراشها و پاسبانها نيز اغلب در اين غارتها و  عالوه
  ٢١.نمايند ها شركت مي راهزني
ور داشت مقاومت شديد توپ بستن مجلس در تهران حض  بهةاميراعظم در آستان  

اي از وزرا  د كه عدهشخواهان و تمايل برخي از بزرگان و شاهزادگان به مشروطه موجب  مشروطه
 الدوله و السلطان، اميراعظم، عالء الدوله پسر ظل الدوله، شاهزاده جالل و امرا و امناء از قبيل آصف

 پذيرش ة با شاه دربارگفتگوبراي  و عضدالملك اجتماع كرده ة در خانق١٣٢٦الثاني  ر ربيعد... 
آنان . حكومت مشروطه و متوقف ساختن روند مخالفت با مجلس، با يكديگر تبادل نظر نمايند

 و اكابر يا انجمن شاهزادگان تشكيل دادند كه اميراعظم به رياست »انجمن اشراف«نام  انجمني به
دليل نفوذ اعضاء، راي و   ولي به اين انجمن اگرچه حيثيت مقام رسمي را نداشت٢٢.دشآن انتخاب 
  ٢٣.ها نافذ و موثر بود بيني آنان در امور وزارتخانه مصلحت
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توپ بستن مجلس،  ات انجمن سبب شد تا اندكي بعد در بهيمخالفت حكومت با نظر  
ازجمله . ن خود را دستگير و مجازات و تبعيد نمايدامحمدعلي شاه با كمك قزاقان روسي مخالف

 سپهساالر گريخت و از آنجا ةوي به مدرس. غشاه احضار شدند، اميراعظم بودكساني كه به با
 بازگشت كنند و قانون اساسي محاكمه ضنمود كه شاه را به گناه نق ها را تحريك مي انجمن

 ةبا غلب ٢٥.در اين زمان اميراعظم عضو انجمن مظفري نيز بود ٢٤.سايرين را از باغشاه بخواهند
السلطنه و  خواهان و آغاز استبداد صغير، اميراعظم با توسل به نايب همحمدعلي شاه بر مشروط

  ٢٧.شد از مرگ نجات يافت و به فرنگ تبعيد ٢٦آباد، ملك موروثي خود به شاه  يوسفةتقديم قري
 و از آنجا براي نددر پاريس، شاهزادگان و بزرگان تبعيدشده دست از فعاليت برنداشت  

ظم به اتفاق چند تن ديگر، به يادبود ميرزا جهانگيرخان به انتشار اميراع .كردند مشروطه تالش مي
 با مساعي معاضدالسلطنه بيش از صور اسرافيل ةاگرچه روزنام.  پرداختندصور اسرافيل ةروزنام

فروش   آن تا سي تومان بهة هر شمار ورو شد هسه شماره منتشر نشد با استقبال مردم در تهران روب
  ٢٨.رفت
لي شاه و استقرار مجدد مجلس و حكومت مشروطه، تبعيدشدگان به ايران با خلع محمدع  

 برد خصوصاً سرمي  كشور با وجود برقراري مجدد مشروطه و مجلس در آشفتگي به٢٩.بازگشتند
 تزاري عليه دولت مشروطه بودند، بيش از بقيه ة كه در معرض تحريكات روسي،نواحي شمالي

بوالفتح ميرزا ساالرالدوله نيز در حدود مازندران براي دستيابي به  اظاهراً. دچار آشوب و ناامني بود
  ٣٠.سلطنت در كار و فعاليت بود

 اميراعظم از طرف وزارت داخله به حكومت سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام و ،بنابراين  
اقداماتي كه اميراعظم براي ايجاد نظم و آرامش در . فرماندهي قشون مازندران منصوب شد

ساالرين مستبد خائن «: است  باد انجام داد در تلگراف ارسالي وي براي وزير داخله آمدهآتراس
فروش به درك رفتند و اغتشاشات اين واليت مرتفع و اموال مسروقه و اسرا را گرفته و دو  وطن

عراده توپ دولت را مسترد و وكيل طوايف را معين و اصالح بين واليت و يموت را نمودن و 
  ٣١.» ...و انتظامات را دادماعاده 
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باد انجام داد ايجاد عدليه، بلديه و نظميه و تشكيل آجمله اقداماتي كه اميراعظم در استر از
اردوي نظامي براي سركوبي شورشها و تركمنان ياغي بود كه به تحريك روسيه و به طرفداري از 

باد آ در استر»اميريه«ام ن اي به همچنين مدرسه .زدند محمدعلي شاه مخلوع دست به آشوب مي
 ،د و براي تدريسشن و مخارج مدرسه را خود متقبل  كه تمام اثاثيه و لباس محصالكردتاسيس 

نويسد كه چون هنوز معلم نرسيده  باره مي اين االسالم در ناظم .چند معلم از تهران درخواست نمود
  ٣٢.بود چند روزي خودش در مدرسه تدريس كرد

حساس منطقه و خطر بازگشت محمدعلي شاه به كشور از اين مسير، با توجه به موقعيت   
باد و در ميان تركمنان، مورد تقدير و تشكر آاقدامات اميراعظم در ايجاد نظم و آرامش در استر

 محرم ٢٧ سال سوم مورخ مجلس ة روزنام٧١ ةكه در نمر نمايندگان مجلس قرار گرفت چنان
دانم از طرف مجلس  عالوه الزم مي هب «:تاس  رزا چنين آمده ميذيل نطق شاهزاده اسداهللا  در١٣٢٨

. » زيرا كه در اين موقع خدمت نموده؛مقدس از شاهزاده اميراعظم اظهار رضايت و امتناني بشود
  ٣٣.»اظهار امتنان از اميراعظم صحيح است: رئيس«: است  چند سطر بعد نيز اين عبارت مرقوم شده

خان تنكابني  عاونت وزارت جنگ در زمان صدارت محمدولي اميراعظم به مقام مق١٣٢٩در   
 هرج و ،رسيد كه از يك سو نظر مي به .آمدنايل وزير جنگ زمان  الوزراء و سپهدار اعظم، رئيس

نيز ضرورت اصالح امور ماليه و دعوت  مرج كاملي كه در امور مالي دولت حاكم بود و همين امر
 ضعف ،بود و از سوي ديگر   را مطرح ساخته،اييمريكآ كارشناس مالي ،از مورگان شوستر

 كنترل كافي بر افراد مسئول زمينه را براي برخي اشخاص صاحب  نداشتنحكومت مشروطه و
نام پرداخت حقوق سربازان و  مقام ازجمله اميراعظم فراهم آورد تا به دريافت مبالغي از خزانه به

  ٣٤.خريد سالح، دست به سوء استفاده بزنند
غارت ايالت و عشاير منطقه با  تداوم اغتشاش در واليات جنوبي كشور و ق١٣٢٩خر در اوا

 اميراعظم . تا دولت درصدد تعيين حاكمي براي كرمان برآيدنداموال مردم و سلب امنيت سبب شد
 حكومت گرفتنالعاده زيادي براي   پول فوقبراساس روال معمول فروش مقام و منصب، ظاهراً

 و طبيعي بود كه همان مقدار و بلكه بيشتر از آن را به عناوين مختلف از كرمان پرداخت نمود
  .دبو  ويژه كه تا مدتي پس از ورود به كرمان، پولي برايش نرسيده ه بگرفت ميمردم 
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گسيل داشتن محصالن مالياتي به همراه نيروي انتظامي و دو عراده توپ، پيش از آنكه امير   
د شي مردم و درخواست عزل وي از حكمراني كرمان يتب نارضارا به منظور خود نايل سازد سب

د و دستور داد اموال مردم را به كردو مسئول اصلي دريافت ماليات را بركنار  وي براي رفع غائله،
خواهند   اينكه مية حاصلخيز سبب شد تا به بهانةاز منطق كوتاه شدن دست آن دو. آنها برگردانند

طرف كرمان  به ٣٥ف مشروطه و تعديكاري است از كرمان خارج كننداميراعظم را كه ايالت مخال
كه تعداد سران  طلبان را به خود خواندند چنان در طول راه ساير ياغيان و فرصت « وندحركت كرد

  ٣٦.»خود را سالطين عشره خواندند به ده نفر رسيد و
جهت  بهقابل اعتماد با نزديك شدن ياغيان به شهر، اميراعظم كه بيش از يكصد نفر سرباز   

مقابله با آنها همراه خود نداشت، بالفاصله اسبابهاي خود را جمع و پولهاي خود را از بانك 
سختي توانست مانع خروج  ههيگ، كنسول انگليس در كرمان، ب ٣٧.شد مهياي فرار  وگرفت

ب كار را نسبت به عواق اي به سران ياغي نوشت و آنها اميراعظم از شهر شود وي سپس نامه
 شان اين ةويك امضا فرستادند و اظهار داشتند مقصود عمد اي را با سي  نامه،آنها در جواب. ترساند

  ٣٨.عزل ايالت تعدي كار ظالم را بخواهندكنند و اي به اولياي دولت عرض  ست كه عريضها
جهت پرداخت  بهسرانجام اميراعظم توانست با دريافت كمك مالي از بانك شاهنشاهي   
با  ٣٩.و به دار آويزدكند  انگليس دو رهبر ياغي را دستگير  سپاه و همراهي كنسوِلة معوقحقوق
ستاني امير و فروش مناصب رسمي در ايالت به افراد، سبب  هاي مردم از زياده همه، نارضايتي اين

سال   پس از حدود يكق١٣٣٠وي در اواسط شعبان . دشعزل وي از حكومت ايالت كرمان 
  .طريق كوير به طبس و سپس به شاهرود وارد شدحكمراني از 

باد آب و ملكي فراهم آ سابق حكمراني خود بر واليت استرةدر شاهرود اميراعظم از دور
 ساالرالدوله همچنان باقي و  اوضاع تهران هنوز آرام نشده بود خطر،ساخته بود و از سوي ديگر

بود لذا امير اوضاع   يران افزايش يافته دول خارجه در اهاي مداخله جنگ جهاني اول، ةدر آستان
 براي حفظ جان خود به تدارك  در شاهرود ماند و ضمناً وتهران را مناسب اقامت خود نديد

طريق   نيروهاي ساالرالدوله از،ماه بعد يك. آوري نفرات اقدام نمود اسلحه و مهمات و جمع
يك دسته از نيروهاي شاهزاده . تندسوي تهران را داش سمنان قصد پيشروي به - شاهرود-بادآاستر
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خان ترك امير تومان در مجن واقع در چهار فرسخي غرب  ساالرالدوله به فرماندهي مسيب
 روي امير ظاهراً. درصدد جلب رضايت امير براي عبور از شاهرود برآمدند شاهرود اردو زدند و

سمت   مرد مسلح بهپانزدهخان، شبانه با  خوش نشان نداد و در پي توهين يكي از نوكران مسيب
طور انفرادي دستگير و همگي را خلع سالح  مجن حركت كرد و سپس با حيله سران لشكر را به

در پايتخت پس از اطالع از اين امر، فرمان حكومت شاهرود و سمنان و انتظامات راه از . نمود
  ٤٠.نام امير صادر شد سمنان تا سبزوار به

 مرگش، در شاهرود و سمنان با قدرت و استبداد تمام اميراعظم از اين پس تا هنگام  
هاي   نبودن دستگاه عدليه در سمنان عاملي شد تا اختالفات و درگيريحكمراني نمود خصوصاً

هنر يغمايي كه طي حاكميت امير بر اسماعيل  .داد مي در شاهرود و اميراعظم انجام عموماًرا محلي 
هده داشت در اثر خويش به موارد متعددي از اختالفات اين ايالت، سمت رئيس انشاء وي را بر ع

  ٤١.كند محلي و اقتدار و برخورد امير در جهت حل آنها اشاره مي
مجموع گزارشات از امنيت نسبي ايالت سمنان با وجود ناامني عمومي حاكم بر كشور 

دستيابي الملل اول و حضور نيروهاي خارجي و رقابت آنها براي  شروع جنگ بين. حكايت دارد
ايالت . رفت شمار مي ه خود از عوامل اصلي ناامني و اغتشاش در كشور بةطلبان به اهداف توسعه

 كارداني و آمادگي ،همه رو بود با اين هسمنان به دليل نزديكي به روسيه با خطرات جدي روب
ر ايالت بود نظمي د صورت گردآوري هزار نيروي مسلح آماده، مانع بروز ناامني و بي نظامي امير به

طوري كه براي نمونه، موفقيت امير در خلع سالح و دستگيري پطرسن و نيروهاي آلماني وي  به
در شرايطي كه دولت .  قرار گرفت، صدراعظم وقت،مورد تمجيد و تشويق مستوفي الممالك

ان با پطرسن فرمانده نظامي آلم بود،  ايران در مخالفت با روس و انگليس، جانب آلمانها را گرفته
اما صدراعظم  .سوي افغانستان داشت اجازه از دولت ايران، قصد عبور از خاك اين كشور را به

 خطري كه از اين بابت ممكن بود از جانب روسيه متوجه ايران شود، ةچندي بعد به مالحظ
  ٤٢.شودمحرمانه به اميراعظم دستور داد مانع حركت وي 

ايي ايالت و اقتداري كه در ايجاد امنيت آن اعمال  بر مبناي همين موقعيت جغرافياحتماالً  
سازي آب و ملك بيشتر پرداخت و از پذيرفتن پيشنهاد منصب  كرد، بود كه امير به فراهم مي
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 به آقا سردار ١٣٣١ اي مورخ احتماالً اميراعظم در نامه .اري كرددحكومت بروجرد و لرستان، خود
هزار تومان   شصت،به پنجاه « خودةدرآمد ساالن ةخان معزي، داماد خود، ضمن محاسب نجفقلي
شد و همچنين تعيين ميزان ضرر از دست دادن منافع  بندي امالك عايد وي مي  كه از اجاره»بيشتر

روم و اهميت اين صفحات از حيث پوليتيكي داخله  به هيچ حالي نمي ابداً «نويسد كه خويش مي
  ٤٣.» رعيتي از هر كاري بهترو خارجه از بيشتر جاها زيادتر است و اين امر

به نويسد كه وي  باره مي اين هنر در .اندوزي شد تدريج تبديل به مال  هطلبي ب اين منفعت  
الاقل  «ن بگيرد كها امالك را به اقساط ماهيانه از مستاجرةبود كه اجار  مدير دفتر خود دستور داده

در دفتر موجود باشد كه بتوانيم خرج ماهي هزار تومان مخارجات از درآمد امالك و حقوق ماليه 
از آن به بعد ماهي هزارتومان به دفتر خصوصي امير وارد   ظاهراً».كنيم و مزاحم مردم نباشيم

اما قسمت دوم كار كه كمتر مزاحمت مردم  «گرديد شد و بقيه هم براي خريد امالك ذخيره مي مي
شد درآمد امالك به نودهزار تومان در فراهم شود عملي نگرديد و تا سه سال بعد كه امير كشته 

  ٤٤.»بود  بود و مزاحمت مردم كماكان موجود و شايد شديدتر شده  سال رسيده
به احتمال زياد براساس استقالل نسبي و اقتدار و توان نظامي امير در ايالت بود كه وي با 

 ي اول،بروز خان خاني در كشور در شرايط جنگ جهان استفاده از ضعف حكومت مركزي و
وي با مكاتبه و مذاكره با . ديگر به حكومت بر سمنان و شاهرود قانع نبود و به خيال سلطنت افتاد

اولياي دولت و پرداخت ده هزار تومان تقديمي، فرمان حكومت خراسان را از طرف احمد شاه 
 را دليل كشته شدن وي در همان شب دريافت فرمان، فرصت استفاده از آن دريافت كرد اما به

  ٤٥.نيافت
رو شده، حتي ممكن بود به قيمت از دست  هگاه با مانع جدي روب طلبي و اميال امير گه جاه  

خان قزل اياغ، از دوستان  كه تالش وي در حمايت از حسينقلي دادن جان وي تمام شود چنان
 در مجلس،  سمنان و دامغان و جندق و بيابانكةدوران تبعيد در پاريس، در انتخابات تعيين نمايند

رو شد و با حمايت علما از حكمران  ه روب، حاكم شهر سمنان،با مخالفت حاج ميرزاآقا فاميلي
 آقايان و ةاگرچه اميراعظم سرانجام با مذاكر .سمنان، نوعي شورش عمومي در شهر درگرفت

اي به دل  علماي سمنان توانست فرد منتخب خود را به مجلس برساند از حكمران مذكور كينه
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شكايت  با. صورت درگيري لفظي و زدن چوب و فلك به وي بروز كرد رفت كه چندي بعد بهگ
 سيدحسن مدرس امير را كتباً حاج ميرزا آقا فاميلي و اجتماع شاكيان بسيار از شاهرود در مجلس،
اين غائله سال بعد با وساطت . تكفير كرد و ازجمله محارب شمرده، قتلش را واجب دانست

  ٤٦. وزرا و علما پايان گرفت و صلح ميان آن دو برقرار شدالدوله و عين
 طي سه سال اقامت در شاهرود خدماتي چند انجام داد ١٣٣٣اميراعظم تا زمان مرگش در   
داشتن طبع شعر كه قدسي . رسد ناشي از تحصيالت و خصوصيات شخصي وي بود نظر مي كه به

مواردي از اعطاي  . فضاي مناسبي را براي شعراي دور و نزديك فراهم آوردكرد، طبيعتاً تخلص مي
صله به كساني كه در مدح وي شعر سروده يا اشعاري را برايش فرستاده بودند، در يادداشتهاي 

  .خورد چشم مي هنر به
سال و نيم تبعيد  تحصيالت وي در دارالفنون و همچنين ديدن وضعيت دنيا در طي يك

 به .س، وي را با مزايا و تاثير تحصيل و آموزش در پيشرفت كشور آشنا ساختخود در پاري
 »ايتام اعظميه«اي موسوم به  باد انجام داد، مدرسهآاستر  در شاهرود، همانند آنچه در،همين دليل

.  كودكان مقرر كردةمين هزينأبضاعت ساخت و ضوابط خاصي را براي ت براي كودكان يتيم و بي
 مذكور، انجام شد امير ةاي كه با آقايان نوراني و كيهاني، دو تن از شاگردان مدرس براساس مصاحبه
ها و همچنين  بار سلماني بچه اي يك روز حمام و ماهي يك هار و لباس و هفتهامخارج شام و ن

وصيت كرده بود كه  كرد و مين ميأ آنها را از درآمد خود تةمخارج ايام تعطيل سال و ماه و هفت
گيرد، براي گسترش مدرسه از ماترك  اي كه به يك پسر ارث تعلق مي گش، به اندازهپس از مر

  .پرداخت شود
اين مدرسه پس از گذشت دو سال از مرگ امير منحل شد و بعدها پسرش اميراعظم  ظاهراً  
 ساختمان . در محل درمانگاه فعلي عظيما داير ساخت»اعظميه«نام   مدرسه را بار ديگر به،ثاني

 اول و دوم و در هر كالس حدود ة زيبايي بود كه داراي چند كالس در طبقةطبق بناي دومدرسه 
همچنين يك سالن بزرگ و طويل در داخل بنا بود كه طبق . خواندند نفر درس مي بيست، سي

ها بر روي در و ديوار نقاشي شده بود و يك  خاطرات آقاي كيهاني عكس دو گوزن و تمام ميوه
 پيشين بود و انواع ةامكانات اين مدرسه همانند مدرس . كف سالن پهن بودقالي بزرگ نيز در
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 عباي اهل نايين، بافت برك و شال و بافت بند شلوار ةشيو بافت عبا به صنايع مانند عكاسي،
  .شد  معرض فروش گذاشته مي در سپسوآموزش داده 

 كه كتاب است   دبيرستان امروزي بودهةمحتواي كتب درسي در حد كتابهاي دور  
 روز اول عيد هر .شد  بود كه براي مشق و سياق از آن استفاده ميي ازجمله كتبالمراسالت ارسل

 هشدند كه به آنها يك جعب اميراعظم برده مير  همس،الدوله سال، شاگردان ايتام مدرسه نزد عفت
 دختري ة، نو اين مدرسه بنابر اظهار آقاي فيروز معزي.شد عيدي داده مي  طالةشيريني و يك سك

دو عكس از شاگردان ( .الدوله، حدود ده سال برپا بود ميرزا حسام اميراعظم و فرزند نجفقلي
  .)مدرسه در بخش ضمايم موجود است

اقدامات عمراني اميراعظم در شاهرود، حاكي از آشنايي وي به امور كشاورزي و عمراني   
 كه امير با استفاده از صد جفت گاو، اي بود  بستر رودخانهخيابان فردوسي كنوني قبالً. بود

نام  اين خيابان به. رودخانه را به مسيل امروزي برگرداند، زمين را شخم زد و خيابان را ايجاد كرد
همچنين . نام فردوسي موسوم گشت زمان سلطنت پهلوي، به  معروف بود و بعدها در»رودخانه«

شين از بسطام به شاهرود از ديگر كارهاي ن تغيير حكومت. اين خيابان به اعظميه هم معروف بود
امير بود كه به اهميت شهر افزود و با اختصاص ثلث عوايد خويش پس از مرگ براي پذيرايي از 

. دشموجب توقف كاروانهاي زيارتي در شاهرود و رونق بازار و تجارت آن ) ع(زائران امام رضا 
حمالت مكرر تركمنها و تاخت و تاز و ويژه با وجود  هن بآايجاد امنيت در شاهرود و اطراف 

وجود اشعار عاميانه در ذهن پيران شهر  .ها از اهميت خاصي برخوردار بود اسارت زنها و بچه
اميراعظم براي عبرت . باد به شاهرود استآحاكي از گستردگي و تكرار حمالت تركمانان استر
  .تركمنها، چند نفر از آنان را دستگير و به گچ گرفت

 علت آن ظاهراً .ند دو تن از دست پروردگان خود با گلوله كشت١٣٣٣ سرانجام در ا رامير  
جسد امير . بود  هاي خانوادگي و قصاص خون برادري بود كه به دست امير كشته شده وجود كينه

وي يك پسر و . دش شاهرود كه ملك وي بود و هم اكنون نيز باقي است، دفن ةدر باغ سرچشم
  خان داده  از مرگش لقب اميراعظمي و حكومت شاهرود به پسرش يداهللادو دختر داشت كه پس

  ٤٧.شد
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  ها نوشت پي
  .۵۰۶ يازدهم، ص ة شمار،۱۳۳۶بهمن   سال دهم،،يغما ة، مجلرجال عصر ناصري ،خان وستعلي، د معيرالممالك.۱
 خانوادگي، يداهللا  از آرشيو اسنادق۱۳۱۲  مورخ۲ ة سند شمارق،۱۳۱۸ مورخ ۱ ة بخش ضمائم، سند شمار:نك. ۲

  .)پسر اميراعظم(عضدي 
  . از همان آرشيو۱۳۰۳ مورخ ۳ ةهمان، سند شمار. ۳
  . از همان آرشيو۱۲۹۵ مورخ ۴ ةهمان، سند شمار. ۴
  .۳ ةهمان، سند شمار. ۵
  .۱۳۲۰، مورخ ۶ و سند شمارة ۱۳۱۸، مورخ ۵ة همان،سند شمار. ۶
نويسد كه پس از درگذشت الكساندر سوم، امپراتور روسيه در  السلطنه در يادداشتهاي خاطرات خود مي احتشام. ۷

اهللا ميرزا  وجيه. رزبورگ فرستاده شدتجهت عرض تسليت به پبه اهللا ميرزا سپهساالر  تي به سرپرستي وجيهئ هيق۱۳۱۰
با پس از بازگشت از سفر روسيه، مختارالسلطنه را از طرف خود به حكومت بسطام و شاهرود فرستاد اما مسلك او 

مين كند، خيلي زود از آن أتوانست مطامع و اميال شاهزاده را ت مسلك شاهزاده سازگار نبود و مختارالسلطنه چون نمي
، ص ۱۳۶۷، به كوشش سيد مهدي موسوي، تهران، زوار، چاپ دوم، خاطرات .شغل عزل شد و به تهران بازگشت

۲۰۶.  
  .۳۸۰، ص۴ لد، ج۱۳۴۷، تهران، زوار حال رجال ايرانح شر ، مهدي،بامداد. ۸
زرين، چاپ  ، تصحيح و مقدمه از عبدالحسين نوايي، تهران،يادداشتهاي ملك المورخين ،خان عبدالحسين، سپهر. ۹

  .۱۰۴ ص ،۱۳۶۸اول، 
  .۳۰۷، ص اول لدتا، ج  زوار، چاپ دوم، بي،، تهرانشرح زندگاني من ،عبداهللا،  مستوفي.۱۰
  .۱۳۱ -۱۳۲، ص  ...يادداشتها ،سپهر. ۱۱
 انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ،، تصحيح سعيدي سيرجاني، تهرانتاريخ بيداري ايرانياناالسالم،  ناظم،  كرماني.۱۲

  .۶۴ ، صلد دوم، ج۱۳۶۴
  .۲۹ ، ص دوم، ج۱۳۶۲، تهران فردوسي، چاپ چهارم، حيات يحيي ،يحيي، آبادي دولت. ۱۳
  .همان. ۱۴
  .۲۹۷ ، ص، همان سپهر؛۲۹۸ ، ص۱۳۸۱، تهران، اميركبير، چاپ ششم همانكرماني، . ۱۵
  .۲۸۴ ، ص همانسپهر،. ۱۶
  .۳۰۹ ، ص۱ -۳لد ، ج۱۳۷۱ ، تهران، علمي، چاپ سوم،تاريخ انقالب مشروطيت ايران ،مهدي زاده،  ملك.۱۷
  . ۳۱۱ همان، ص. ۱۸
  .۱۶۲، چاپ اميركبير، ص  همان كرماني،.۱۹
  .۱۳۷ -۱۳۸، ۸۵  ص اول،، ج۱۳۶۷ ،چاپ دوم، به كوشش احمد بشيري، تهران نشر نو، كتاب نارنجي. ۲۰
  .۱۳۸همان، ص . ۲۱
نويسد كه انجمن اشراف تحت   اين انجمن مية دربارخاطرات و خطراتخان هدايت در كتاب  مهدي قلي. ۲۲

خودش نيز در آن انجمن عضو بود و از اين بابت ده تومان وروديه از  رياست اميرخان پسر سپهساالر آقا وجيه بود و
 ؛۱۵۱ ، ص۱۳۷۵ تهران، زوار، چاپ پنجم، .صورت كار انجمن تقويت مجلس بود و در عمل تخريب .ته شداو گرف

 سعيد وزيري، تهران، نشر نقره، چاپ ةمقدم) ۴ و ۳ لدو مشروطيت از ج  قاجارةدور(  گزارش ايران،همان مولف
  .۱۹۹ ص ،۱۳۶۳دوم، 
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  .۹۲ص  ،لد اول، ج۱۳۶۹ اول،  به كوشش احمد بشيري، تهران نشر نو، چاپ،كتاب آبي. ۲۳
  .۲۲۱ ، صجلد اولكتاب نارنجي، . ۲۴
، به ۱۳۲۸تا  ۱۳۲۱ اخبار مشروطيت و انقالب ايران سالهاي ةروزنام ، حاجي ميرزا سيداحمد،تفرشي حسيني. ۲۵

  .۹۷ -۹۸ ، ص۱۳۵۱كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير، 
، تصحيح عبدالكريم حكمت يغمايي، تهران، نشر  قاجارةرجندق و قومس در اواخر دو ،عيلااسم،  هنر يغمايي.۲۶

  .۹۵، ص ۱۳۶۳تاريخ ايران، چاپ سوم، 
 فرانكلين، چاپ اول، .، به كوشش ايرج افشار، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبيخاطرات و اسناد ،ظهيرالدوله. ۲۷

  .۹۵، ص  ... اخبارةروزنام ، تفرشي؛۳۳۴، ص ۱۳۵۱
  .۱۰۲۷ -۱۰۲۸ ، ص۴ -۵لد ، ج همانزاده، ملك. ۲۸
  .۲۴۱ ، ص، همانتفرشي. ۲۹
  .۱۷۱ ص ، چهارمة، شمار۱۳۳۱ يغما، سال پنجم، تير ة، مجلرجال صدر مشروطيت ،معيري رهي. ۳۰
  .۱۷۱ چاپ اميركبير، صهمان،  كرماني،.۳۱
  .۱۶۶ همان، ص. ۳۲
  .۱۷۵ همان، ص. ۳۳
 ،۱۳۴۴ علي شاه، جا، انتشارات صفي شتري، بي ابوالحسن موسوي شوةترجم ،اختناق ايران ،مورگان،  شوستر.۳۴
  .۱۲۲ -۱۲۳ص
  .۱۸۲۸، ص ۸جلد ، كتاب آبي. ۳۵
  .۶۷۳  ص۱۳۵۲، تهران، ابن سينا، چاپ دوم، تاريخ كرمانخان،  احمدعلي،  وزيري.۳۶
  .۱۸۲۹ ، ص۸لد ، جكتاب آبي. ۳۷
  .۱۸۳ همان، ص. ۳۸
  .۱۸۵۷ همان، ص. ۳۹
  .۷۷ ، ص، همانيغمايي. ۴۰
  .۸۰ -۸۳ همان، ص. ۴۱
  .۸۸ همان، ص. ۴۲
 تصوير نامه در بخش ،هاي خصوصي آقاي فيروز معزي نامه اميراعظم به نجفقلي خان معزي از آرشيو نامه. ۴۳

  .است  ضمائم ارائه شده
  .۸۴ ، ص همانيغمايي،. ۴۴
 .۹۸ -۹۹، ص همان. ۴۵
  .۱۳۶۷ران، زوار، چاپ دوم، ، به كوشش سيد مهدي موسوي، تهخاطرات ،احتشام السلطنه؛ ۸۸ -۸۹ همان، ص. ۴۶
  .۸۹ -۹۹ همان، ص. ۴۷
 

  منابع
  .۱۳۶۷، به كوشش سيدمهدي موسوي، تهران، زوار، چاپ دوم، خاطرات ،السلطنه احتشام -
  .۱۳۴۷ تهران، زوار،  شش جلد،،شرح حال رجال ايران ،بامداد، مهدي -
، به كوشش ايرج افشار، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۱الر  اخبار مشروطيت و انقالب ايران ساةروزنام ، حسين،تفرشي، سيداحمد -

  .۱۳۵۱تهران، اميركبير، 
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  .۱۳۶۲، تهران، فردوسي، چاپ چهارم، حيات يحيي ،آبادي، يحيي دولت -
  .۱۳۳۱ شمارة چهارم، سال پنجم، تير ،مجلة يغمارجال صدر مشروطيت،  رهي معيري، -
قدمه از عبدالحسين نوايي، تهران، انتشارات زرين، ، تصحيح و ميادداشتهاي ملك المورخين ،خان سپهر، عبدالحسين -

  .۱۳۶۸چاپ اول 
  .۱۳۴۴جا، بنگاه مطبوعاتي صفي علي شاه،   بي، ابوالحسن موسوي شوشترية، ترجماختناق ايران ،شوستر، مورگان -
  .۱۳۶۳، سال دهم، دي و بهمن ۱۱ و ۱۰، مجلة آينده، شمارة سرگذشت سيدعلي آل داوودپاشا،   صالح، علي-
 ،ي جيبي فرانكلين، چاپ اولا، به كوشش ايرج افشار، تهران، شركت سهامي كتابهخاطرات و اسناد ،ظهيرالدوله -

۱۳۵۱.  
  .۱۳۶۳ايرج افشار، تهران، اساطير، چاپ دوم،  به كوشش رجال عصر مشروطيت،  علوي، سيد ابوالحسن،-
  .۱۳۶۹، به كوشش احمد بشيري، تهران، نشر نو، چاپ اول، كتاب آبي -
  .۱۳۶۷، به كوشش احمد بشيري، تهران، نشر نو، چاپ دوم كتاب نارنجي -
 سعيدي سيرجاني، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ اكبر  علي، تصحيحتاريخ بيداري ايرانيان ،االسالم ناظم،  كرماني-

  .۱۳۶۴ايران، 
  . تهران، زوار، چاپ دوم، بيتاچهار جلد،، شرح زندگاني من ،مستوفي، عبداهللا -
  . يازدهمة، شمار۱۳۳۶سال دهم، بهمن  ،يغما ة، مجل»رجال عصر ناصري« ،خان  دوستعلي،معيرالممالك -
  .۱۳۷۱ ،، تهران علمي، چاپ سومتاريخ انقالب مشروطيت ايران ، مهدي،زاده ملك -
  .۱۳۵۲تاريخ كرمان، تهران، ابن سينا، چاپ دوم،   ،خان  احمدعلي،وزيري -
  .۱۳۷۵، تهران، زوار، چاپ پنجم، خاطرات و خطرات ،خان قلي  مهدي،هدايت -
، مقدمة سعيد وزيري، تهران، نشر نقره، چاپ )دورة قاجار و مشروطيت(خان، گزارش ايران   هدايت، مهدي قلي-

  .۱۳۶۳دوم، 
، تصحيح عبدالكريم حكمت يغمايي، تهران، نشر تاريخ  قاجارةجندق و قومس در اواخر دور ، اسمعيل،هنر يغمايي -
  .۱۳۶۳يران، چاپ دوم، ا
  

  ضمائم

   اسناد و فرامين-١
   تحصيلية اعظميه و گواهينامة عكسهايي از مدرس-٢
   عكسي از جواني امير اعظم-٣
  

دليل پاره بودن  دهندة جاافتادگي در سند يا عدم وجود كلمه به  نشان]-[اين عالمت : توجه
  .سند است و تعداد هر خط تيره نشانگر يك كلمه است
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  1 ة شمارسند

  الملك و جواب ناصرالدين شاه با دستخط خود وي اهللا ميرزا سيف گزارش نظامي وجيه
  

 پانزده سال است ابوابجمع بنده است زحمتها كشيده معايبي كه در ساير ]-[فوج مسعود كه 
در اين دو . افواج است از يك فوج رفع كرده و حال دو سال است در سر خدمت هستند

عرضي . اند كه دو دست ملبوس به آنها مرحمت شد ملبوس داشتهسال حق چهار دست 
خواستم به همه جهت  پارسال سه ماهه مواجب تفاوت ايام خدمت مي. درينخصوص ندارد

و امسال ساليانه . هزار تومان به اسم انعام در حق آنها مرحمت شد باز تظلمي ننمودند
د نه ماهه خيال مرحمت كردن ان از قراري كه از تهران نوشته. مستحق مواجب هستند

مواجب در حق آنها هست، حقيقتاً دور از انصاف است كه فوج با اين آراستگي و نظم 
استدعا دارد شش ماهه محل . خدمت بكند و سه ماهه مواجب كسر به آنها مرحمت بشود

آنها را با شش ماهة مواجب ركابي تماماً در حق آنها مرحمت گردد و قبل از عيد فوج را 
بعد از دو سال سر . هاي خود برسند رخص فرمايند كه دو روز پيش از حد به خانهم

در . مواجب آنها هم تماماً در بودجه نظام منظور شده است. خدمت، عيد را در خانه باشند
هر . منصبان آنها اظهار مرحمتي بشود از بابت خانواري و غيره وقت مرخصي به صاحب

قت مرخصي هيچ عيب و نقصي در فوج نباشد شهر عرضي داشته باشند كامالً در و
  .]تاريخ معلوم نيست[الثاني  جمادي

 فوج تهران را تماماً سعي بكنيد تا از همين ]-[السلطان مواجب  جناب امين: جواب شاه
 سواري فوج را هم مرخص كنيد برود و اين فقره را ]-[شود بدهند  هايي كه داده مي تنخواه

طرنشان بكن كه اين فوج را ابداً به كس ديگر ندهند بايد ابوابجمع السلطنه خا هم به نايب
بقيه [الملك باشد كه با اين دو فوج الريجان و تهران هستند نظم استراباد بدهند  سيف

  .]شود خوانده نمي
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  2 ةسند شمار

  اهللا ميرزا  مظفرالدين شاه خطاب به وجيهةنام
   خوبست و با مزيدسردار وزير جنگ      انشاءاهللا احوال شما

  مراقبت مشغول انجام خدمات مقرره است تاكنون 
  عريضه و راپورت نظامي بعرض نرسيده است البته وقايع 

  و راپورت تازه آنچه باشد بعرض برسانيد جاي شما 
  الدوله مواظب خدمات ركابي در اينجا خيلي خاليست و عين

  بازي شب عيد مولود البته در باب آتش. شماست
  بدهيد كه تهيه نموده و در اردو در هر نقطهسفارش 

  .كه باشد براي شب عيد مولود برسانند
  ۱۳۱۶االول  شهر ربيع          
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  3 ةسند شمار

عيش مدام است باسم ما پرداخته پيوسته مركوز خاطر مهر مظاهر واال و مطمح نظر معلي 
بندگي مطرز باشد از اكفاء آن است كه جمعي از بندگان را كه قامت قابليت كارداني و نيكو 

االقران و االشباه بشمول مكرمتي ممتاز و وصول عنايتي سرافرازشان   بينةو امثال، برگزيد
الملك  اهللا ميرزا سيف مصداق اين مقال صورت احوال اعز ارجمند كامكار وجيه. فرماييم

سرتيپ اول پيشخدمت خاصه همايوني است كه از منتسبان خالفت كبري و مقربان 
 خدمتگزاري گذاشته ةسلطنت عظمي است و از بدو جواني و عنفوان زندگاني قدم به مرحل

همت خود را از اداي هيچ تكليفي قاصر نگرفته و در انجام هر خدمتي كه باو رجوع 
ايم به طور خوب و طرز مرغوب از عهده برآمده است و همواره خاطر مهر مظاهر  فرموده

 اثر خراسان و ]-[خود راضي و خرسند داشته و در سفر ملوكانه را از كفايت و درايت 
 او مشهود ةفرنگستان و غيره مالزم ركاب نصرت انتساب مبارك بوده خدمات صادقان

 مشاراليه بذل ةهمت باهره و اراده عليه مقتضي گرديد، دربار. خاطر مهر مظاهر شاهانه است
 السنه مسعود ايت ئيل درجه عاطفتي فرمائيم و بر مدارج قدرش بيفزاييم لهذا در هذه

مشاراليه را به منصب امير توماني و اعطاي يك قطعه نشان و حمايل مخصوص آن سرفراز 
مقرر . و برقرار فرموديم كه از روي كمال مظاهرت به مراسم خدمتگزاري قيام و اقدام نمايد

عادتمند  روح و مفتاح ابواب فتوح ثمره شجره دولت و اقبال فرزند سةآنكه مصباح مشكو

. السلطنه اميركبير و وزير جنگ مشاراليه را به منصب مزبور برقرار داشتيم بيهمال نايب
 احترام او را منظور دارند و مقرب الخاقان مستوفيان عظام و ]-[قدغن نمايند عموم چاكران 

  .كتّاب كرام شرح فرمان همايون را ثبت نمايند
  ۱۳۰۳االول  شهر جمادي              
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  اهللا ميرزا  ناصرالدين شاه قاجار دربارة وجيهةفرمان از دور
  شود الثاني مطابق سال فرخنده فال بارس ئيل مرقوم مي شهر ربيع      

اهللا ميرزا پيشخدمت خاصه همايوني اعلي  چون هر يك از خدمات كه بنواب اميرزاده وجيه
يت خود را ظاهر ساخته و در دار مرجوع شده در انتظام آن مراتب كارداني و كفا و خزانه

پيشگاه راي آفتاب ضياي شاهنشاهي روحنا فداه نهايت درستكاري مشاراليه سمت وضوح 
يافته برحسب امر قدر قدر همايون شاهنشاهي روحنا فداه پنجاه نفر سواره افغان كه 
 ابوابجمع مرحوم شاهنوازخان سردار بود سپرده و ابوابجمع مشاراليه شد كه در انتظام و
تنقيح و خوبي است و اسباب آنها و رسانيدن مواجب و سيورسات آنها بقراريكه در ديوان 

عموم . اعلي مقرر بوده است اهتمام نموده مراسم درايت و كفايت خود را زياده ظاهر سازد
منصب و افراد سوارة مزبوره خود را ابوابجمع مشاراليه دانسته اطاعت او را در هر  صاحب

  . لشكر، شرح حكم محكم نظامي را ثبت نمايندة مباركة، كتّاب دفترخانباب الزم شمرده
                ۱۲۹۵  
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  5 ةسند شمار

  اهللا ميرزا فرمان اعطاي يك قبضه شمشير به وجيه
چون حكمت بالغه ازلي، مفاتيح نصرت و ظفر و تربيت سكان         

ق امور را براي دست محدلت پيوست همايون ما سپرده و سد ثغور و رتق و فت كشور را به
ايم  آراي اقدس ما محول و موكول داشته ما نيز بر ذمت همت ملوكانه فرض فرموده جهان

نثاري و پيشتازان عرصه خدمتگزاري به   مقدمان صفوف جان*كه بمصداق انانبي بالسيف
اهللا المجاهدين   فضل-شمول موهبت شاهانه و توجه مرحمتي مالزمان مخصوص و مضمون

 را در اجراي اين مقصود مقدس ظاهر و منصوص - درجاً و اجراً عظيماعلي القاعدين
فرماييم عليهذا نظر بكمال جوهر ذاتي و تربيت اعز ارجمند فدوي دولت ابد پيوند و 
خدمات ركابي و اقامت اردوي نظامي دارالخالفه خاطر خطير انور ملوكانه را از حسن نيت 

ا به استدعاي نور چشم اعز ارجمند كامكار و صدق فدويت خود قرين رضايت داشته عليهذ
 و تصويب جناب مستطاب قواماً للعز و المجد و االقبال نظاماً للشوكته و ]-[مويد منصور 

الدوام و االجالل اجل اشرف اكرم اتابك اعظم مشاراليه را به اعطاي يك قبضه شمشير 
ديت راسخ و پايدار به  اول سرافراز فرموديم كه بيش از پيش در طريق عبوةمرصع از درج

 كتبه كرام شرط فرمان همايون را ]- -[توجهات بالنهايات اقدس اعال مستظهر بوده باشد 
  .ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند

 ۱۳۱۸ شهر شوال ةسن              

  
  )ص( حديث از پيامبر اكرم *
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   مظفرالدين شاهاهللا ميرزا از كارل سپات اروپا و حاشيه به خط نامه به وجيه
  جناب اشرف اتابك اعظم     سپهساالر

  حاضر است و از خدمات و اقدامات شما متذكر 
  رساند و خاطر ما از هر كه بايد مشروحاً به عرض مي طوري و به

  جهت در خدمات شما قرين رضايت و خورسندي است
  الحقيقه قابل توجه و تمجيد است و تازگي ندارد  و في

  و موروثي است و از انتظام و خدمات شما قديمي 
   قشون حاضر ركاب اردوي سرحدات و واليات ةكلي

  كمال خوشوقتي را داريم و با نهايت مرحمت و عنايت 
  اين دستخط را به افتخار شما صادر فرموده و شما را ياد 

  و از جانب ما احوال تمام امرا خود و حال . فرماييم مي
  مت اردو و سركردگان و آحاد افراد قشون حاضر خد

   ما را بانها ابالغ داريد و ةشهر را پرسيده مراحم شاهان
  .در خدمات خودتان جاهد و ساعي باشيد

  امضاء مظفرالدين شاه              
  ۱۳۲۰االول   ع ربي۲۰از كارل سپات في             
  : حاشيه

  سپهساالر انشاءاهللا احوالت خوب است 
   بود، عرض كرده بودند ]- -[از نظم اردو و 

  منصبان   صاحبةاحوال هم. ين بر شما در خدمات مامورافر
  .و سربازها را از قول ما بپرسيد
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  7 ةسند شمار

  سپهساالر        خدمات شما را كما هو حقه 
  لو كشف الغطا (وزير بقايا عرض كرد 

  خدمات شما را من خودم ) *ما از دت بيقيننا
  دانم كمال التفات انشاءاهللا  خوب مي

   ]-[الدوله هر دو برادر   كرد شما و عينبشما خواهم
  ۱۳۱۸في شهر رجب . مثل هستيد بي
  
  
  
  .شود اگر پرده برانداخته شود چيزي بر يقين من اضافه نمي): ع( حضرت علي *
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  8 ةسند شمار

  اهللا ميرزا نامه به خط مظفرالدين شاه خطاب به وجيه
  هو          

  سردار      عريضه شما را ديدم در اين باب 
  زنم  فردا با خود صدراعظم حرف مي

  در بعضي فقرات شما محق هستيد 
  و در بعضي فقرات شما محق نيستيد 

  داند  در هر صورت خدا مي
  كه من نهايت مرحمت را 

  و اطمينان قلب را 
  بشما دارم انشاءاهللا 

   اين ةكنم كه هم قسمي مي
  .عذرها مرتفع شود
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  9ة سند شمار

  خان اميراعظم اهللا ن شاه قاجار خطاب به نصرتنامه به خط مظفرالدي
  
  

  هو      
  اميرخان سردار انشاءاهللا احوال شما خوب است

  امروز شكار رفته بودم هشت عدد
  قوچ بدست خودم زدم يكي را براي شما فرستادم

  جاي شما در شكارگاه خالي است كه مالحظه
  تيراندازي را بكنيد

  .احوال عم اكرم را از جانب ما بپرسيد
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  10 ةسند شمار

  اهللا ميرزا فرمان اعطاي لقب اميراعظم به نصرت
 همچون ]-[چون در اين عهد همايون حضرت فياض      اهللا الرحمن الرحيم بسم

جل شانه و عظم سلطانه وجود مسعود همايون ما را مراتب رحمت و محالي رأفت خود 
كف باسط ماحوالت فرموده، قرار داده و ظهور هر نعمت و سعادت را بر قاطبه افراد عباد ب

اللهي فرض و واجب  شناس ظل ما نيز بشكرانه مزاياي الطاف الهي بر ذمت همت حق
زادان خدمتگزار و چاكران صداقت آثار را كه انوار مكارم شاهانه  ايم هر يك از خانه فرموده

اياي مستعدتر يابيم از ساير طبقات چاكران مزيت بخشيم و بنيل مقامات اعتبار و جلب مز
افتخار اختصاص و امتياز دهيم تا ظهور صدق و ارادت را در طريق خدمت و چاكري مايه 
شمول مكرمت دانند و بذل مال و جان را در راه دولت قوي شوكت روزافزون علت 

لهذا باقتضاي اين نيست شريف در اين موقع كه مراتب . شرافت و سعادت شمارند
ند اشرف امجد ارفع كامگار معتمد در بار خدمتگزاري و چاكري نور چشم اعز ارجم

گردون مدار فدوي خاص دولت جاويد اختصاص اميرخان سردار حكمران استراباد و غيره 
و كمال مراقبت و اهتمام او در تنظيم امورات حكومتي و تامين اهالي، مشهود خاكپاي 

آنها بر طبق همايون ما گرديده و مخصوصاً در تنبيه متمردين تراكمه استراباد و نظم 
 ما رفتار كرده، حسن كفايت و فضل درايت ذاتي خود را ة ملوكانةتعليمات و اوامر مقدس

در پيشرفت اين خدمت كامالً عرصه مشهود داده و خاطر افتاب مظاهر شاهانه را از 
پاداش . اقدامات دولتخواهانه خود قرين اعلي درجه خوشنودي و رضامندي داشته است

الصفات ملوكانه شمرده و  شناسي ذات كامل ا از لوازم قدرداني و حقخدمت صادقانه او ر
محض اظهار شمه از مراحم خسروانه، از تاريخ صدور اين فرمان قدرنشان مبارك بتصويب 
جناب مستطاب اجل اكرم اشرف امجد افخم معين دستور معظم فدوي دولتخواه ميرزا 

ليه را بلقب جليل اميراعظم كه از ا خان مشيرالدوله صدراعظم نور چشم معزي نصراهللا
مواهب و امتيازات معظمه دولتي است ملقب و قرين افتخار و مباهات فرموديم كه شمول 
اين مكرمت را دليل كمال سعادت خود دانسته، بسپاسداري اين موهبت عظمي و عطيه 
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ايه حقوق كبري، زايد اعلي ما كان جان نثار و شكرگزار بوده، در ايفا به شرايط خدمت و وق
دولت دقيقه فروگذار نكرده، بظهور صدق نيت و خلوص عقيدت پيش از اينها درك عطيت 

  .و كسب مزيت نمايد
  ۱۳۲۵ئيل  الحرام يونت شهر محرم              


