
 

١ 
 

   شصت و چھار سند درباره وقایع ھرات و خراسان

  راشفا جریا

 ٢۶شماره  - ١٣۴٩خرداد و تیر » بررسی ھای تاریخی 
................................................................................  

 ھای تاریخی اسناد و نامه

ھای تاریخی که پیش از این در جائی چاپ  مجّله بررسیھای تاریخی در ھر شماره چند سند و نامه از اسناد نامه
آوری و برای استفادهء پژوھندگان  جمع  رفته مدارک و اسناد پراکنده تاریخ ایران نشده باشد بچاپ میرساند تا رفته

  .آماده گردد

رتبه دادگستری بود توسط جناب  سید علی کبیر از قضات عالی  اسنادی چند که در اختیار آقای ١٣٣۴در سال 
موفق شدم سه نامه   در اختیار کتابخانه دانشکدهء حقوق قرار گرفت و من  برداری آقای الھیار صالح برای فیلم

 ١ چاپ برسانم  به»نوری سه سند از اعتماد الدوله«یغما تحت عنوان  مھم آن را در ھمان ایام در مجله

اینک که مجلهء بررسیھای تاریخی در نشر اسناد تاریخی اھتمامی مخصوص دارد مناسب دیدم که کلیهء آن 
  .مجله در دسترس محققان تاریخ آن دوره قرار دھم  بندی کنم و بوسیلهء صفحات این اسناد را طبفه

  ی خطاب به عضد الملک نایب التولیهء آستانھرات و بعض  این اسناد بعضی خطاب به حسام السلطنه حاکم
  .و والی خراسان است)سرکار فیض آثار(قدس

 :صورت است  بندی که در چاپ آنھا رعایت شده بدین طبقه

  .فرمان ناصر الدین شاه-١

  .دستورھای ناصر الدین شاه-٢

  .صدر اعظم  مکتوبھای اعتماد الدوله میرزا آقا خان نوری-٣

  .اسناد متفرقه-۴

  .و در ھر قسمت اسناد به ترتیب تقدم و تأخر صدور آنھاست

. ایم و به احتمال در آن مورد موارد نام مخاطب را معلوم کرده  نتأسفانه ظھر ھمهء اسناد نام مخاطب ضبط نیست
  .اند ھمکار عزیزم آقای دریا گشت بسیار متشکرم که در استنساخ این اسناد مرا یاری کردهاز 

  ایرج افشار

 ایرج افشار

  شصت و چھار سند دربارهء وقایع ھرات و خراسان

با مھر ]  حرمفرمان ناصر الدین اه به عضد الملک دربارهء تعمیر فرش [  فرمان ناصر الدین شاه:بخش اول
  شاه در باالی فرمان

علیه و علی ] چند کلمه پاره شده[ محترم  جناب عضد الملک،از قراریکه بعرض ما رسید سنگھای فرش زمین حرم
  رسد و در وقتی که آب برای تطھیر حرم آبائه الف سالم و تحیه پست و بلند زیاد دارد و ضرر آن به فرش حرم می

مبارک شکست رسانیده است آنجناب   فرو میرود و بطاق و دیوار سمت پائین پای محترم بسته میشود آب بزمین
  درصدد رفع پست و بلندی سنگھای فرش زمین] دو کلمه پاره شده[دستخط  مأذون و مرخص است که از قرار این

دو کلمه پاره [ حضرت خرج کند که رفع  حرم محترم و تعمیر آنجا برآمده آنچه اخراجات آن میشود از مال موقوفات
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کمال اھتمام نماید که انشاء الّله تعالی آنجا بطور خوب ] دو کلمه پاره شده[و ضرر بفرش و طاق نرسد ] شده
  .١٢٧۴تعمیر شود و در عھده شناسد،فی شھر محرم الحرام سنهء 

 دستورھای شاه-بخش دوم

  ]دستور شاه به عضد الملک دربارهء معدن طال[

ھو،در باب معدن طال اظھاری کرده بودید حقیقة باید درین باب الزمهء اھتمام به عمل آورده ان شاء الّله تعالی 
بامعنی است،حقیقت دارد یا نه؟از خاکش باز بدھید آدم باوقوفی   درست معلوم و مشخص نمائید که معدن

نکرده کمال سعی را به عمل   باب اھمال و اغفالخالصه درین .بشوید و عمله بگمارید کار کرده رگ تازه پیدا کنند
  ١٢٧٧و به کار دولت آید حرره فی شھر محرم الحرام سنهء   شاید ان شاء الّله تعالی معدنی باشد بامعنی.آورید

  صحیح است).صحهء ناصر الدین شاه(

  شود پشت مکتوب مھر دبیر الملک دیده می

-٣ -  

  ] دستور شاه به عضد الملک در برگردانیدن فراریان ایل تیموری[

بودید که میرزا محمد حسین مستوفی و   ھو،در باب برگردانیدن فراریان ایل تیموری شرحی نگاشته اظھار داشته
آنھا   ماتاند خد خدمات نمایان کرده ھمراه صارم الملک رفته آنھا را برگردانیده  مھر علیخان سرکردهء سواره باجالن

لکن .مراحم علیهء شاھانه امیدوار نمائید  در خاکپای مبارک درجهء قبول و استحسان یافت البته آنھا را به شمول
آنھا ھمین است که ھمان خانوار را ..کوچانیده و بسرخس روانه دارید باز  آن چھارصد خانواده فراری را بایست

موافق قاعده در میان طوایف سویت   تیموری و عمارلو را ھمکوچانیده بسرخس بفرستید و تتمهء خانوار .حتما
فی .کوچانیده روانه نمائید که برای زراعت سنبله در آنجا حاضر شوند  کرده بطوری که صارم الملک تعھد کرده

  .١٢٧٧شھر محرم سنهء 

  و مھر دبیر الملک در پشت دستور»صحیح است«باصحهء شاه

..........................................  

 ٢شمارهء  ١٣یغما سال -)١(

  

  

  

-۴ - 

  ستور شاه به عضد الملک راجع به اعزام معمار برای محمد ولی خاند[

خان سردار خواسته بود از برای   از قراریکه نوشته بودید معمار و بعضی اسباب الزمه که مقرب الخاقان محمد ولی
نویسد  می ھمه ھروقت برای او اسبابی الزم میشود و بشما البته بعد از این.اید اید بسیار خوب کرده او فرستاده

  .١٢٧٧شھر محرم الحرام سنهء .کمال اھتمام بعمل آمده او را معطل نگذارید  در فرستادن آن

  .و مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(صحیح است

  ] دستور شاه به عضد الملک دربارهء مھمانداری از سردار سلطان احمد خان حاکم ھرات[ - ۵-

  ١٧نمرهء 
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ھرات تفصیلی نگاشته بودید در خاکپای   وقیر و احترام سردار سلطان احمد خان حاکمھو،در باب مھمانداری و ت
ھر قدر در رعایت شرایط احترام و توقیر او زیادتر مبالغه و اھتمام شود باعث .ھمایون مستحسن و مقبول افتاد

در .گانگی مستحکم باشدبعد از اینھم باید در میان شما رابطهء مودت و ی.اولیای دولت علیه خواھد بود  خشنودی
بالتمام به تصرف درآورید و محصوالت آنھا را ضبط و تصاحب   البته مراقبت کرده١باب موقوفات سر کار فیض آثار

  .١٢٧٧فی شھر محرم الحرام سنهء   حرره.نمائید

  .و پشت دستور را دبیر الملک مھر کرده است».صحیح است«با صحهء شاه

-۶ - 

  ] دستور شاه به عضد الملک دربارهء قروض سردار سلطانعلی خان[

  ٢٢نمرهء 

اید  به طلبکاران او تمسک سپرده  در باب قروض سردار سلطانعلی خان که نوشته بودید خود شما قبول کرده
اید تنخواه آن با چاپار دیگر انفاد و ارسال  تمسک سپرده  اید انشاء الّله تعالی بھمانطور که بسیار خوب کرده

  .١٢٧٧شھر محرم الحرام سنهء .او داده تمسکات خود را بگیرند  میشود که به طلبکاران

  .پشت دستور را دبیر الملک مھر کرده است.»صحیح است«:باصحهء شاه

-٧ -  

  ]دستور شاه به عضد الملک دربارهء فروش غلهء سر کار فیض آثار[

  ٢٧مرهء ن

ال محاله باید بقدر .نخواھد کرد  ھو،واضح است که با آنھمه قشون که مأمور خراسان است غلهء دیوانی کفایت
از حاال که سرخرمن است بر حسب امر قدر قدرت .اعلی بفروشید  بدیوان)ع(پنجھزار خروار جنس از انبار حضرت

بمصرف برسانند تا انشاء   جنس حضرت نگاھداری کرده ھمایون بشما اظھار میشود که باید بقدر پنجھزار خروار از
حرره فی شھر محرم .داشته باشند] چند کلمه پاره شده[باید  در این باب.نمایند....الّله تعالی در مقام ضرورت

  .و مھر دبیر الملک در پشت»صحیح است«:باصحهء شاه. ١٢٧٧الحرام سنهء 

  :ناصر الدین شاه در حاشیه بخط خود نوشته است

اگر برای قشون مرو خواستند به .البته از جنس حضرت در انبار مشھد مقدس بقدر پنج ھزار خروار حاضر بکنید
  .البته حاضر کنند.شود در مشھد فروخته می.قشون بفروشید یعنی به دیوان،واال باز مال حضرت است

-٨ - 

  ] فاغنهدستور شاه به عضد الملک در قرض دادن به ا[

  ٢٩نمرهء 

بر .آیند غیراز ضرر گزاف از وجود آنھا حاصلی نخواھد بود ھو،حضرات افاغنه که بدربار گردون مدار ھمایون می
اگر آمدند از ھمانجا برگردانید .حسب امر ھمایون باید بعد از این از آنھا احدی را نگذارید بدار الخالفه الباھره بیایند

دیوان اعلی دیناری بآنھا قرض ندھند و اگر چیزی بآنھا   اخبار نمائید که باطمینانو باھالی خراسان ھم قدغن و 
  ١٢٧٧سنهء   حره فی شھر محرم الحرام.البته قدغن اکید نمایند.بعنوان قرض بدھند از کیسهء آنھا خواھد رفت

  .و مھر دبیر الملک در پشت دستور»صحیح است«:باصحهء شاه

  :اشیه نوشته استناصر الدین شاه به خط خود در ح

  .به طھران بیایند]  یک کلمه سیاه شده[ به ھمه اعالم کنند که قرض ندھند و نگذارند دیگر این
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-٩ -  

  ] دستور شاه به عضد الملک دربارهء سید ابو الحسن خان[

  ٣۴نمرهء 

آثار ھو،در باب حاجی سید ابو الحسن خان شرحی،نگاشته اظھار داشته بودید که بمنصب امامت سرکار فیض 
فرسای ھمایون ھم موقع قبول و استحسان یافته فرمان ھمایون برای   اید در خاکپای فلک منصوب و برقرار داشته

گذاری سرکار فیض  سرگرم خدمت  مزید مفاخرت و امیدورای او شرفصدور یافت باو بدھید زیارت کرده بامیدورای
  .١٢٧٧حرره فی شھر صفر المظفر سنهء .آثار باشد

  .و مھر دبیر الملک در پشت دستور»صحیح است«:هباصحهء شا

-١٠- 

  ]  دستور شاه به عضد الملک دربارهء حرکات سردار سلطانعلی خان[

  ٣۶نمرهء 

ناشناسی سلطانعلی خان و سایر افاغنهء قندھاری که اشعاری کرده  ھو،در باب حرکات خالف و ھرزگی و حق
عقوبت و سخط و سیاستی مستحق بودند ولی بھمان سیاست دو نفر افغان اکتفا شده  بودید اگرچه بھرگونه

مصحوب محمد خان چاپار چند روز پیشتر حکم ھمایون شرفصدور یافت که سلطانعلی خان را مقرب الخاقان 
  .شھاب الملک روانهء ھرات کند

حاجت بترقیم مجدد .اید داشته  حال او را روانه البته شما ھم از مدلول حکم ھمایون مستحضر شده تابه
  .١٢٧٧حرره فی شھر صفر المظفر سنهء .نیست

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور).صحهء شاه(صحیح است

-١١-  

  ] دستور شاه دربارهء علمای نیشابور و حرکت آخوند مال ھاشم[

دری شده جناب آخوند مال  فیمابین علمای نیشابور گفتگو و مشاجره اتفاق افتاده و منجر به خشونت و پرده
ھمایون به مقرب الخاقان شھاب الملک شرفصدور یافته   ھاشم با کوچ و بنه بمشھد مقدس آمده است حکم

الجوانب ھمایون امر و مقرر  شما ھم مستحضر خواھید شد بنواب پرویز میرزا حاکم نیشابور ھم از جانب سنی
باید  می.نیشابور معاودت دھد  شده است که آدم فرستاده جناب مشار الیه را ھر طور است دلجوئی کرده باز به

نوشته شده است معمول دارید و مراقبت نمائید که آخوند   شما ھم از قراری که به مقرب الخاقان شھاب الملک
قرار داده   در باب وظایف ھم بھمان قرار که حکم ھمایون است.نیشابور گردد کرده روانهء  مال ھاشم باز معاودت

  .١٢٧٧فی شھر صفر المظفر .آدم بفرستید

  با مھر دبیر الملک در پشت دستور).صحهء شاه(صحیح است

-١٢- 

  ]دستور شاه به عضد الملک دربارهء فروش غله سرکار فیض آثار[

  ٧٨نمرهء 

بود در انبار نگاه دارید شاید برای   امر و مقرر شده)ص(،در باب پنجھزار خروار غله که از امالک حضرتھو
سیورسات قشون مأمور مرو الزم شود از قراری که مقرب الخاقان قوام الدوله نوشته بود در سمت میمند و بار و 

فروخته بمصارف .نیست  ل کردن الزمبقیمت ارزان بھم خواھد رسید درینصورت غلهء حضرت را معط  چاق غله
بار کرده بلوکات ارض اقدس و موجودی انبار شھر و محمودآباد  احتیاطا برای مرو غله.تذھیب صحن مطھر برسانید
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جام کفایت خواھد کرد بمقرب الخاقان شھاب الملک حکم شده است آورده در شھر نگاھدارد تا غلهء حضرت را 
  .١٢٧٧فی شھر صفر .بفروش برسانید

  .صحیح است و مھر دبیر الملک در پشت دستور:باصحهء شاه

  ] دستور شاه دربارهء موقوفات ھرات[ -١٣-

شرحی نوشته بود در خاکپای   واقعه در ھرات حاجی سید ابو الحسن)ع(ھو،در باب امالک موقوفهء حضرت
ر شده است که الزمهء ھمایون ملحوظ افتاده در طی احکام علیه موکدا بسردار سلطان احمد خان امر و مقر

البته شما ھم باو بنویسید و اگر میدانید از میرزا .نظم شود آورده نگذارد امر موقوفات بی  تقویت و مراقبت را بعمل
کرده بفرستید و ملتفت این فقره ھم باشید که آن   شود او را تغییر داده آدم دیگر مشخص جبار کاری ساخته نمی

  و ھوشیار باشد و در جزو از جمیع اوضاع و احواالت آنجا مطلع شده ھمیشه  آدمی که میفرستید آدم زیرک
خبر  روزنامهء آنجا را نوشته بشما برساند که باینجا بفرستید و اولیای دولت را از وقایع و گزارشات آنجا بی

  .١٢٧٧فی شھر صفر المظفر سنهء .باشید  البته درین فقره زیاد اھتمام داشته.نگذارد

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور).صحهء شاه:(صحیح است

-١۴- 

  ] دستور شاه دربارهء شجاع الدوله قوچانی[

بودید باید مراقبت نمائید فیمابین شجاع   ھو،در باب عمل قوچان و بھبودی احوال شجاع الدوله اشعاری کرده
بحاجی میرزا محمود .وضاع خانوادهء آنھا مختل نگرددشود و ا  الدوله و برادرش امیر حسین خان اصالح

دھد و در   ملفوفهء فرمان مبارک شرفصدور یافت که بھر نحو که میتوانید فیمابین آنھا التیام  باشی ھم حکیم
انشاء الّله بزودی رفع ناخوشی او گردد در باب   معالجه و مداوای شجاع الدوله ھم زیاد مبالغه و اھتمام کند که

نگارش   قلعهء مبارکه ناصری و امر خانوار آنجا ھم اظھاراتی کرده بودید جواب مبسوط و مفصل بشھاب الملکبذر 
باید شما ھم الزمهء مراقبت را در انتظام امر آنجا .حاجت بنگاشتن مجدد نیست.یافته شما مستحضر خواھید شد

  .١٢٧٧فی شھر ربیع االول .بعمل آورید

  بیر الملک در پشت دستوربا مھر د)صحهء شاه(صحیح است

-١۵-  

  ]دستور شاه به عضد الملک دربارهء فروش غلهء سرکار فیض آثار[

اید چنان مفھوم میشد که  شما ھم دیده  از نوشتجات نواب و االحشمت الدوله و سایر سرکردگان اردو که البته
اگرچه سعد الملک بجھت .نمون احتیاج بغلهء خراسان بھم خواھد رسید  برای آذوقه و سیورسات قشون نصرت

ده ھزار خروار جنس مأمور ھرات گردیده لکن باید شما ھم احتیاطا مقدار پنجھزار خروار جنس از بابت انبار   خریدن
  نگاه داشته بفروش نرسانید که در انبار مھیا و موجود باشد،ھمینکه مقام احتیاج شد بارگیری کرده)ع(حضرت

باید در این باب بھیچوجه من الوجوه  می.از دیوان اعلی مرحمت خواھد شد ونقل نمایند و وجه قیمت آنھم حمل
صحیح .١٢٧٧فی شھر ربیع االول .مضایقه و کوتاھی نکرده ھرطور است پنجھزار خروار جنس پاک نگاھدارید

  با مھر دبیر الملک در پشت دستور). صحهء شاه(است

  .روار را نگاه بداریدالبته پنج ھزار خ.در انتھای نامه شاه به خط خود نوشته

-١۶- 

  ] دستور شاه دربارهء انتظام امور سرخس[

  ٧٨نمرهء 

باید در انتظام .نوشتجات محمد ولیخان سردار و سرکردگان را که فرستاده بودید در خاکپای ھمایون ملحوظ افتاد
و کردو   اینکه نوشته بودید الزم است صارم الملک.داریدامور سرخس الزمهء مراقبت و مواظبت را مرعی و منظور 

البته .خان بسرخس بروند بودن آنھا در سرخس برای سرپرستی خانوار و تدارک آذوقه و مدار آنھا بسیار خوبست



 

۶ 
 

ھرطور است آنھا را روانه دارید و به نھجی که مفصال به شھاب الملک مرقوم شده شما ھم خواھید دید خانوار 
ونقل کرده ببرند و در  با خودشان حمل  تیموری که بایست بروند آذوقهء آنھا را تا رفع محصول تدارک نموده عمارلو و

در باب بذر و عوامل ھم حسب االمر شھاب .و مضبوط باشد  آنجا ھم مراقبت نمایند که امر زراعتشان منظم
رخس و امنیت راه باید الزمهء اھتمام را الملک جابجا کرده خواھد رسانید خالصه در انتظام امور و حفظ سرحد س

  ] چند کلمه پاره شده[بعمل آورده کمال تقویت را از محمد ولیخان سردار

  .١٢٧٧فی شھر ربیع اآلخر سنهء 

مرقوم شده و خواھید   احکام ھمایون بنحوی است که علی التفصیل بمقرب الخاقان شھاب الملک)حاشیه(
حرره فی شھر .عظام ظھیر الدوله در حفظ امنیت والیت کمال مراقبت بعمل آوریدالبته تا ورود امیر االمراء ال.دید

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور).صحهء شاه(است  صحیح.١٢٧٧ربیع الثانی 

-١٧-  

  ] دستور شاه دربارهء رفتن امیر حسین خان به قوچان[

  ٧٩نمرهء 

نادانی خود سر، عزیمت قوچان نموده رفته با آن ھو،از قراریکه بعرض رسید امیر حسین خان از راه جھالت و 
حقیقة بسیار غلط و خالف کرده محض مرحمت ملوکانه از .حالت و توھم و توحشی که شجاع الدوله از او داشت

او را در مشھد امر و مقرر شده بود که ...ھمایون بامیر االمر العظام ظھیر الدوله بالمشافھته جانب سنی الجوانب
اما از قراریکه نوشته بودند .ظھور این حرکت از او بسیار خالف بود.مقدس نگاھدارند که مصدر خدمتی شود
باید . اند او ھم برگشته بدرجز رفته است حقیقة خیلی خوب کرده.اند قراوالن قوچانی او را راه ندادند مانع شده

نمائید خیال رفتن قوچان را از خاطر خود   نجا نگاھدارید و قدغنحسب االمر آدم فرستاده بزودی او را آورده در آ
پاره   چند کلمه.[ھمایون است و الزمهء مراقبت را در انتظام امور قوچان بعمل آورید  آرای رأی جھان...بیرون کند

 ١٢٧٧فی شھر ربیع االخر سنهء ]. شده است

  با مھر دبیر الملک در پشت دستور،)صحهء شاه(صحیح است

-١٨-  

  ] دستور شاه دربارهء بھادر خان و مطالبات مردم[

  ٨٢نمرهء 

نموده او را از منزل شھاب الملک   تفصیلی در باب بھادر خان نگاشته اظھار داشته بودید که صارم الملک ضمانت
که مردم را بدھد رفته بست نشسته است اوال باید صارم الملک   بیرون آورده که قرار تنخواه دیوانی و مطالبات

ای ادعاھا که نوشته بودید  ثانیا پاره.است حتما او را از بست بیرون آورده قرار تنخواه دیوان را بدھد  ضمانت کرده
در والیت مباشر کرده بود دارد از جمله میگوید ھزار و   بھادر خان از آدمھای خود و کسانی را که در ایام حکومتش

  تاده در مشھد غله خریداری کنند حاال انکار دارند و آنھا ھم کهدو نفر داده که فرس  سیصد تومان نقد به آن
باید ھمهء  و او منکر است می  ایم اند میگویند تنخواه نقد از والیت وصول کرده بخود بھادر خان داده مباشری داشته

دتان ھم با کمال آنھا را خواه در آنجا حاضر باشند خواه در والیت یکجا حاضر نموده رجوع به مرافعه نمایند و خو
گماشته حتما تا دینار   موافق قانون شرع و عرف بگردن ھرکدام ثابت شود محصل.دقت غوررسی و رسیدگی کنید

  در اینکه او مبالغ کلی از.آخر مطالبه و دریافت کنید

از بابت قیمت غله باو داده   ا ھم کهوالیت تحصیل کرده گرفته و سه ھزار و یکصد و چھل تومان تنخواه دیوانی ر
ولی چون شما توسطی از او .است جای شبھه نیست  بودند دیناری برعیت نداده و جنس را خفا از رعیت گرفته

  لکن باید وجه.کرده بمقام شفاعت برآمده بودید دیوانیان عظام مطالبه ماخوذی و سایر تعدیات او را نخواھند کرد
از او گرفته عالیجاه میرزا   نداده حتما رد کند یکھزار تومان ھم که سابقا شھاب الملکنقدی که گرفته و برعیت 

 .اسد الّله تحویل داده از تنخواه مزبور محسوب است

و قبض گرفته بفرستید که از بابت   دو ھزار و یکصد و چھل تومان را ھم البته گرفته به میرزا اسد الّله تحویل داده
میباید در وصول آن تنخواه از بھادر خان الزمهء مراقبت را .خواھد شد  قوام الدوله محسوب فاضل آخر کتابچهء طلب

  .١٢٧٧او ھم با کمال شکرگزاری بپردازد،فی شھر ربیع االول سنه .بعمل آورید
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  .،با مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(صحیح است

-١٩-  

  ] دستور شاه دربارهء رساندن آذوقه به سرخس[

  ٨٣ء نمره

خبر شکست اردوی مرو واھمه   در باب مقدمهء سرخس نوشته بودید ساخلو و خانواری آنجا بعد از رسیدگی
اند و بعد از شنیدن این کیفیت جمعیت و سوارهء قورخانه و آذوقهء  کرده قلعه را خالی گذاشته بیرون آمده

اند ولی باید  رفته  ل یقینا مراجعت کرده به سرخساید که آنھا را برگردانند اگرچه انشاء الّله تعالی تابحا فرستاده
شما و مقرب الخاقان شھاب الملک کمال مراقبت را داشته باشید که بر آنھا برگردند و بسرخس رفته و بھرطور 

  .١٢٧٧شھر ربیع الثانی .آنھا برسانید که معطل نباشند  است مال کرایه پیدا کرده آذوقه به

  .مھر شده است»دبیر الملک«ین دستور به مھرپشت ا»صحیح است«:با صحهء شاه

-٢٠- 

  ]دستور شاه به عضد الملک دربارهء فروش غله سرکار فیض آثار[

  ٨۴نمرهء 

حدود غله ضرور خواھد شد و دولت در آن   در باب غلهء انبار سرکار فیض آثار حکم ھمیونی این است که از برای
بلکه در .شده است غلهء انبار حضرت را نفروشید و از برای دولت نگھدارید  باید موافق حکمی که سابقا مرقوم

نوشته بودید برای مخارج تذھیب   اینکه.سال آینده ھم ضرور خواھد شد و غلهء انبار حضرت را دولت خود میخرد
شود که اگر غلهء خریده شد از بابت قیمت آن محسوب شود فرمایش   رحمتایوان چھار پنجھزار تومان تنخواه م

بعد از آنکه نواب حسام السلطنه آمدند قرار تنخواه آن داده خواھد شد که نواب معزی الیه .این است  ھمیونی
ربیع الثانی شھر .نواب معزی الیه زود خواھند آمد  بھمراه خود آورده در آنجا تسلیم نمایند و انشاء الّله تعالی

١٢٧٧.  

  .و مھر دبیر الملک در پشت دستور»صحیح است«:باصحهء شاه

  »غله را نگاه دارد«:شاه به خط خود در حاشیه نوشته است

-٢١-  

  ] دستور شاه دربارهء غالم حیدر خان افغان[

  ٨۵نمرهء 

ده است که صد نفر سوارهء در باب غالم حیدر خان افغان که نوشته بودید خیال رفتن قندھار را ندارد و استدعا کر
گذاری باشد شھاب الملک ھم این فقره را نوشته  مشغول خدمت  اش در خراسان افغان گرفته ھمیشه با سواره

آرای  جھان  خاکپای ھمایونی رسید و استدعای غالم حیدر خان پسندیده افتاد،باینطور که رأی  بود مراتب بعرض
  .گرفته شود  ار سوار جدید در خراسانھمایون بر این تعلق یافته است که دو ھز

در جزو ھمان دو ھزار سوار برقرار خواھد .غالم حیدر خان ھم این صد نفر سوار افغان را پایدار کرده سان بدھد
طالع سوار افغان یکصد نفر سوار دیگر ھم خود او از خراسانی داوطلب با بلکه اگر عالوه بر آن یکصد نفر.شد

الدوله گرفته و سان بدھد این دویست نفر سوار ھمیشه ابوابجمع خود او میشود و مواجب و جیرهء آنھا از  -ظھیر
اما باید شما با غالم حیدر خان گفتگو .مشغول خدمتگذاری باشند  شود که در آن صفحات دیوان اعلی مرحمت می

قدر مواجب و جیره   لوم شود خیال او چیست و چهنموده قرار مواجب و جیرهء خود او را مشخص نمایند که مع
اگر بحالت نوکری و بقدر اندازه جیره و مواجب خواھد خواست دیوان اعلی نیز .منظور دارد از دیوان اعلی بگیرد

مثال وقتی که مشار .مضایقه نخواھد کرد و خواھد داد و اگر توقع مواجب و جیره گزاف دارد این فقره اشکال دارد
ام؛اگر باین خیالھا و باین طورھا حرکت  شده  گفت شش ھفتھزار تومان مقروض الخالفه آمده بود می الیه بدار



 

٨ 
 

را بنویسید   خالصه باید در این مورد با خود او گفتگو نمائید و کیفیت.اعلی مشکل است  خواھد کرد از برای دیوان
 .١٢٧٧شھر ربیع الثانی .تا تکلیف معلوم شود

  ا مھر دبیر الملک در پشت دستورب)صحهء شاه:(صحیح است

  .بخواند  در آن فقره به ظھیر الدوله حکمی نوشته شده است:در صدر نامه به خط شاه دارد

-٢٢-  

  ] دستور شاه دربارهء خرید اسراء از ترکمانان[

  ٨۶نمرهء 

مرحمت دریغ اند ھرچند در حق آنھا از ھیچگونه  در باب اسرائی که در این مقدمه در دست ترکمان گرفتار شده
یکی اینکه کسر :دولت بخریداری آنھا اقدام شود دو عیب خواھد داشت  نخواھد شد ولی اگر عالنیه از جانب

دولت است ودیگر اینکه آنھا ھمینکه دانستند دولت در مقام خریداری اسراء است بر قیمت آنھا خواھند   شأن
جار جدید خراسانی را که ھمیشه تجارت و راه با در جزء ت  حکم ھمایونی اینست که شما و شھاب الملک.افزود

  آنھا دارند بفرستید ھمه اسراء را یکجا قیمت کرده تمام نموده باسم اینکه کسان و منسوبان

شود آنھا درک مطلب و مدعا خواھند   حتی ظھیر الدوله ھم اگر مشتری.خودشان پول میدھند تنخواه برده گرفته
  البته در این باب کوتاھی نکرده از تجار جدید االسالم آنجا چند نفری را روانه دارید و تنخواه ھم موافق صورت کرد

بعد از آنکه قرار دادن تنخواه   علیحده که برای ظھیر الدوله ارسال شده است،در خراسان تنخواه دیوانی ھست
 .١٢٧٧شھر ربیع الثانی .را مستخلص نمایند آنھا  شد از ھمان بابت کارسازی کرده انشاء الّله تعالی

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(صحیح است

-٢٣-  

  ] دستور شاه در موافقت با ظھیر الدوله[

  ٨٧نمرهء 

امیدواری خودم شده است اگرچه مایهء   دربارهء مأوریت امیر االمراء العظام ظھیر الدوله که نوشته بودید خیلی
مقرب الخاقان مشار الیه سفیر کبیر ھم مأمور خراسان شده است و مردم آنجا را خوب میشناسند ولی چون 

دارد و مقرب الخاقان مشار الیه تازه وارد شده ھنوز بلدیت ندارد لھذا باید شما کمال موافقت و   ھروقت اقتضائی
بصالح دانید باوحالی کنید تا بلدیت تام بھم   الیه نموده ھرچه را مقرونھمراھی را با مقرب الخاقان مشار 

  .١٢٧٧حروفی شھر ربیع الثانی .حسام السلطنه ھم بمقر حکومت خود بیایند  برسانید و انشاء الّله تعالی نواب

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه:(صحیح است

-٢۴-  

  ] ولی محمد خان جمشیدیدستور شاه دربارهء ایل جمشیدی و [

و رسیدهء دولت بود باو اظھار مھربانی   در باب عالیجاه ولی محمد خان جمشیدی که نوشته بودید چون مھمان
جمشیدی که در سرحدات قوچان ھستند و نوشته بودید به عالیجاه   ولی در باب بقیهء ایل.اید عیبی ندارد کرده

  بصوابدید خود نواب واال حسام السلطنه است که واگذار شود این عمل موقوف  ولی محمد خان

بعد از آنکه نواب .اند و ھم مصلحت وقت را بھتر میدانند ھم ایل جمشیدی را خود ایشان کوچانیده بمشھد آورده
بنویسند ممضی و  اگر صالح دانستند تفصیل را خودشان.گفتگو کنید  معزی الیه وارد شدند با ایشان در این فقره

 .١٢٧٧شھر شعبان .خواھد شد  مقبول

  .با مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(صحیح است



 

٩ 
 

-٢۵-  

  ] دستور شاه درباره تحریکات خدام نسبت به عضد الملک[

  ٢صفحه 

اینکه نوشته .تفصیلی که در باب حرکات خدام نسبت به خودتان نوشته بودید بنظر انور اقدس ھمایونی رسید
بودید نمیدانم آن التفات و مرحمت سابقهء ملوکانه دربارهء من شامل است و میتوانم در نظم خدام بطریق 
استقالل و استیالء حرکت کنم یا اینکه مرحمت ملوکانه سلب شده،این حرکات خدام از بابت زوال مرحمت 

خاطر خطیر مبارک بنحو سابق  این است که مرحمت  ملوکانه و اشارهء اولیای دولت علیه است فرمایش ھمیونی
نشده   بلکه اتم و اکمل در حق شما شامل است و بھیچوجه قصوری در مراحم خدیوانه نسبت بشما حاصل

توانند بکنند و در اینخصوص بنواب  نمی  است واحدی از اولیای دولت علیه ھم با عنایت خدیوانه چنین اشارتی
که به خدام ضرب معقول برند و قدغن نمایند که احدی از امر و  موکدا مرقوم شد  حسام السلطنه در ضمن احکام

واال مورد عتاب خواھند شد و بافتخار خود شما ھم ملفوفهء فرمان مبارک به مضمونی .صوابدید شما تخلف نکند
البته مرحمت ملوکانه را دربارهء خود کامل و شامل .نشان بدھید  شرف صدور یافته است که بتوانید بخدام

  .١٢٧٧شھر ذی الحجهء .استقالل مشغول نظم امور متعلقه بسر کار فیض آثار باشید  ه با کمالدانست

  .و مھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(صحیح است

  :ناصر الدین شاه خود در حاشیه نوشته است

  .البته پدر خدام را آتش زده در کمال استقالل مشغول نظم امور حضرت باشید

-٢۶- 

  ]دستور شاه به حسام السلطنه در باب عضد الملک و خدام سرکار فیض آثار[

  ١٠٣نمرهء 

مقرب الخاقان عضد الملک این دفعه در ضمن نوشتجات خودش اشعاری از این فقره نموده بود اوقاتی که او 
اند اسباب اختالل  خواسته تاده میای خیاالت فاسده اف حضرت به پاره  بستری و ناخوش بوده است بعضی از خدام

در امر آستانهء مبارکه فراھم بیاورند و نسبت به او بعضی طورھا حرکت نمایند و بدین سبب مقرب   و اغتشاش
امر قدرقدر ھمیونی به نواب واال مرقوم میشود که   لھذا بر حسب.الخاقان مشار الیه دلتنگی بھم رسانیده است

  قدر سر موئی از آنھا نسبت به ء مبارکه که عموما حالی و معلوم نمایند که اگر بهاین فقره را به خدام آستانه
عضد .احترامی واقع شود یا احدی از صوابدید و امرونھی او تخلف کند یقینا مورد عتاب خواھد شد عضد الملک بی

برعھدهء او واگذار شده  است و اختیار امور آستانهء مبارکهء سرکار فیض آثار کلیة  الملک نوکر بزرگ این دولت
خالف قاعده حرکتی  ھریک از خدام به  است و از جانب سنی الجوانب ھمایون اذن و اجازه باو داده شده است که

عمل   باید نواب واال نیز ھمیشه مراقب نظم کار او باشد و کمال تقویت را به.کند  کند یا از حرف او بیرون برود تنبیه
شھر ذیحجهء .او تجاوز و تخلف نکنند  امل کنند که درست حرکت کنند و از امرونھیبیاورند و به خدام قدغن ک

١٢٧٧  

  .بامھر دبیر الملک در پشت دستور)صحهء شاه(

  :شاه به خط خود در حاشیه نوشته است

  .صحیح است

این .حق او اعتمادستمأمورست و ما را در   شما بدانید که عضد الملک نوکر بزرگ دولت است و به خدمت بزرگ
  .چه معنی خدام یعنی تصورات بی

  .البته آنھا را تنبیه بکنید

  


