
  

  

  منصب چراغچى باشى در عتبات عالیات
 )1(امیرھوشنگ بختیارى

ى شـديد مـردم  پادشاھان مختلف ايران پس از اسالم، بــا توجـه بـه ارادت و عالقــه
خى  ايران به امامان شیعه و حرم ھاى شريف ايشان در عتبــات عالیـات و بنــا بـه بر

اى به آبادى، توسعه و تكريــم  اعتقادات و مالحظات عقیدتى و سیاسى، توجه ويژه
ھــا اھــداى  ايــن امــاكن و شــھرھاى مقــدس مبــذول داشــتند، از جملــه اقــدامات آن

داشــتن و  بـراى روشـن نگــاه. ھـاى گرانبھــا بـود ھـا و شــمعدان ھا، قنديل  چراغ چھل
چراغ و شــمعدان، يــك متولــى از طــرف دولــت ايـران تعییـن  حفاظت يك يا چند چھل

 .گفتند شد كه به وى چراغچى مى مى
ھاى مربوط و اسناد وزارت  اى كوتاه، با استفاده از كتاب در اين مقاله پس از مقدمه

باشـى  خارجه، اقدامات پادشاھان ايران نسبت به عتبات عالیات، منصب چراغچـى
 .گیرد و وظايف و مسائل مرتبط بدان مورد بررسى قرار مى

 .چراغ، چراغچى باشى امامان شیعه، عتبات عالیات، چھل: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

 ّ مراقد امامان معصوم و اولیاى شیعه واقع در خاك عراق، پیوسـته مـورد عنايـت و توجـه خـاص
ھـاى  مـردان دوره اين ارادت به حدى بـود كـه پادشـاھان و دولـت. اند شیعیان ايران قرار داشته

مختلف ايران را به اين امر واقف نموده بود كه قدر و منزلت نجف و كربال نزد شـیعیان ايـران، از 
كه ّمـه و مدينـه قدر و منزلت م كم ى مكر نوره  ھـاى  رو شـاھان بـا روش تـر نیسـت؛ از ايـن ى م

ین منظـور، در . ھا نشان دھند كوشیدند، عالقه و توجه خود را بدين مكان گوناگون مى بـه ھم
كريم و توسـعه قداماتى صـورت مـى جھت ت فت و بـا گذشـت زمـان و بـا  ى مراقـد مطھــر، ا گر

تـوان بـه مـوارد  ى اين اقدامات مى از جمله. شد تر مى تر و بیش گیرى سالطین بعدى كامل پى
 :زير به صورت يك روند تاريخى اشاره كرد

 تر كردن قبه و عمارت قبلى؛ تر و وسیع بناى قبه و ساختمان و مرتفع. 1
ھـا، بـراى رفـاه  ھا به حرم احداث قنوات و نھرھاى طوالنى به منظور رساندن آب از رودخانه. 2

 اھالى و زايران شھرھاى مقدس؛
گرفتگــى،  تجديــد بنــاى امــاكن مقــدس در مواقــع آســیب ديــدگى در اثــر حوادثــى چــون آب. 3

 سوزى و ويرانى به دست مردم يا سالطین عثمانى؛ آتش
ــاى . 4 ــداماتى چــون بن ــا اق ــاه ايشــان ب ــوازم رف ــراھم آوردن ل ــران و ف ــور زاي ــه ام رســیدگى ب

 سرا؛ مسافرخانه و كاروان
 .ھاى مجاور ھا با خريد و اضافه نمودن خانه ھا و صحن تر نمودن حرم وسیع. 5
چون جواھرات،  بھايى ھم ى اھداى اشیا و خزاين گران ھا، به وسیله زينت و زيباسازى حرم. 6

نديل، شمشـیر   ھاى زربفـت، چھـل ھاى نفیس ايرانى، پرده فرش چـراغ، لوسـتر، شـمعدان، ق
 ؛... مرصع و

 ھا در طول چندين سده؛ تعمیر و اصالح خرابى. 7
 ساخت گنبد، ضريح، گلدسته، مناره، درب و مطال نمودن آنھا؛. 8
 ھا و حرم؛ كارى صحن كارى، گچ و معرق كارى، آينه كاشى. 9

 ھا؛ تعويض و ترمیم ضريح. 10
 احداث يا نوسازى حصار شھرھاى مقدس؛. 11
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 ھا؛ در گرداگرد صحن... احداث حجره، ايوان، غرفه و. 12
ھـاى  خانه ھاى علمیه و كتاب ھاى احداث مدارس، حوزه پرداخت تمام يا قسمتى از ھزينه. 13

 عالى؛
ياى  گماردن مأموران ويژه در عتبات به منظور رسیدگى به امور حرم. 14 ھا، زايران، علما و رعا

 ايرانى مقیم و مجاور شھرھاى مقدس؛
فش. 15 خـوان،  نامـه دار، چراغچـى، زيـارت گماردن افرادى با عناوين خادم، متولى، كلیددار، ك

 و پرداخت مقررى و دستمزد آنھا؛... دربان، فراش آستانه، مؤذن، قارى و
نه. 16 جالس روضـه پرداخت تمامى ھزي دارى دولـتى در ايـام  خوانـى و تعزيـه ھـاى برگـزارى م

 خاص؛
سفر به خاك عثمانى و زيارت و سركشى عتبات با وجود دشـمنى و خصـومت دايـم بیـن . 17

 1.ى مخصوص از جانب خود پادشاھان ايران و سالطین عثمانى و يا اعزام نماينده
مى پادشاھان ايران با انگیزه ھا  له اعتقـادات  ھاى متعـددى بـه ايـن قبیـل كار ند از جم پرداخت

شخصى، اداى نذر، جلب قلوب و كسب حمايت مردم ايران، نفوذ بین مردم و دولـت عثمانـى 
ظت و نگـه دارى  و زير نظر داشتن ايشان، حمايت از ايرانیان مقیم و مجاور خاك عثمـانى، حفا

 .مذھب عثمانى ھاى مردم و دولت سنى اندازى ھاى شريف در مقابل دست حرم
مــردان ايرانــى كــه خــدمات فراوانــى بــه عتبــات عالیــات نمودنــد،  برخــى از پادشــاھان و دولــت

 :اند از عبارت
یه. 1 لم و طبرسـتان، واقــع در ناح قب بـه داعـى كبـیر كـه در دي ى  سلطان محمد بن زيد، مل

 2).270سال (شمال ايران امارت داشت 
سال (ابوالھیجاء عبداللَّه بن حمدان بن حمدان تغلـبى . 2 ى  و ناصـر الدولـه 3)317مقتـول بـه 

 4).333(حمدانى 
 7).377(شرف الدوله  6،)369(عضدالدوله  5،)336(معز الدوله : بويه، به ويژه پادشاھان آل. 3
یارق  479سلطان ملكشاه سلجوقى به سـال . 4 سلطان برك سنجر و  (و پسـرش سـلطان 

495.(8 
 9).672(صاحب ديوان عطاء الملك، عطاء الدين ابن بھاء الدين محمد جوينى . 5
سب  10،)914(بیشتر شاھان صفوى، به ويژه شاه اسماعیل . 6 شـاه  11،)980(شـاه طھما

 13).1042(و شاه صفى  12)1032(عباس 
 14).1156(برخى از شاھان افشار، به ويژه نادر شاه . 7
فتح على شاه قاجار به مباشرت دو صـدر  15،)1204(شاھان قاجار، به ويژه آغا محمدخان . 8

صفھانى: اعظمش شفیع  16)1219و  22( حاجى محمدحسین نظام الدوله ا و مـیرزا محمـد 
ھاى  ناصر الدين شاه طى پنجاه سال سلطنت بر ايران، به ويژه به سال 17،)1231(اصفھانى 

 1287.18ھاى پس از سفرش به عتبات عالیات به سال  و سال 1282و  83
شاھان و دولـت مردان نداشـت و تعـداد  البته اين قبیل كارھا، اختصاص بــه افـراد نـام بـرده و 

لى  بسیار زيادى از مؤمنان، در طول سالیان دراز، خدمات شايانى به عتبات عالیات نمودنـد، و
ھـا نـامى از  ، در كتاب)جز مواردى اندك(چون داراى قدرت و معروفیتى مانند پادشاھان نبودند 

 .ايشان برده نشده است

  چراغ، لوستر و شمعدان اھداى چھل

چراغ و ساير وسايل روشن كننــده، مثـل لوسـتر، شـمعدان و  تر گفته شد، چھل كه پیش چنان
. شـد قنديل، يك نوع از لوازمى بود كه توسط شاھان و دولتمندان به عتبات عالیات تقديم مى

شـدند،  ھاى قیمتى تزيین مى اين گونه وسايل كه گاھى به جنس طال و نقره بوده و با سنگ
ناصـر . شـدند ھا آويخته مــى ھا و باالى ضريح ھا و صحن براى روشنايى و زيبايى بر سقف حرم

بل و  الدين شاه قاجار كه پنجاه سال تمام بر ايران حكم ساير شـاھان ق رانى نمود و بیـش از 
ــیزه ــت و انگ ــود، فرص ــد از خ ــت،  بع ــات داش ــات عالی ــور عتب ــه ام ــیدگى ب ــراى رس ى الزم را ب

مود ھا و شمعدان چراغ چھل مورد نصـب . ھاى مرصع زيادى به عتبات اھـدا ن اسـناد زيـادى در 
ست  چراغ اھدايى وى در حرم چھل ھاى واقع در خاك عراق عرب وجود دارد، ولى مشخص نی

Page 2 of 14

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\139.htm



 19.چراغ اھدايى وى در چه تاريخى و در كدام حرم نصب شده بود كه نخستین چھل
يران در  چراغ چھل مأموران دولـت ا يا بـه درخواسـت  ھا بر اساس نـذر و نیـت شـخص شـاه و 

ير . شد عتبات عالیات و به دستور شاه تھیه مى شاه، وز بدين ترتیب كه پس از صدور فرمـان 
شیرازى  صفھانى و  و گاھـى (امور خارجه يا صدر اعظم دستور ساخت آن توسط ھنرمندان ا

شـد و بـه  ى ساخت توسط مستوفى ديوان صـادر مـى كرد؛ لذا برات ھزينه را صادر مى) روس
مأمور ويـژه چھل. رسید امضاى شاه مى ى دولـت  چراغ ساخته شده به تاجرى معتبر و يا يـك 

: اى، از جملـه شد تا به محل مورد نظر در خاك عثمانى حمل شود و با حضور عده سپرده مى
بات عالیـات،  كارپرداز يا نماينده ى دولت ايران مقیم شھر مورد نظـر، مـأمور دولـت ايـران در عت

متولیان و خادمان حرم و تعدادى از علما و شیعیان ايرانى مقیم و مجاور عتبات، طى مراسـم 
 .شد اى در محل مناسبى نصب مى ويژه

قمـرى بـه وزارت  1281ى ابوالفضل العبـاس، در سـال  براى مثال، سید حسین، كلیددار روضه
 :ى ايران چنین نوشت امور خارجه

سین تبريـزى  در اين اوقات از جانب رفیع جوانب، جناب مستطاب فخـر الحـاج حـاجى محمدح
سركار  وارد ارض اقدس گرديد و چھل ست، از  شعار اسـالم ا نت  چراغ نورافزاى، كه زيب و زي

با دل خلـدهللا ملكـه بـه اعـزاز و احـترام وارد آورد؛ الحـق  اعلى عادل  حضرت قدرقدرت پادشاه 
كه محـل نـزول مالئكـه الزمه. نھايت الزم بود ى  ى ورود به جا آورده شـد و رواق عـرش طبـاق 

 20.كروبین است، محل ممتاز معلق شد
قمــرى از طــرف ناصــرالدين شــاه مــأمور شــد  1283علیرضــا عضــدالملك كــه در اواخــر ســال 

سن عسـگرى النقى ھاى طالى گنبدھاى مطھر امام على خشت علیـه  علیه السالم و امام ح
يل دھــد،) شیخ العراقین(السالم را به عتبات برده و به شیخ عبدالحسین تھرانى  بـه  21تحو

ى شـرح  علیـه السـالم در كـربالى معلـى، ضـمن ارائـه ھنگام زيارت مرقد مطھر امـام حسـین
چراغ اھدايى ناصرالدين شاه كه  ھاى حرم مطھر و تزيینات آن، به چھل كاملى راجع به ويژگى

 :اشاره نمود و نوشت» پايین در حرم مطھر و در رواق مبارك آويخته«
یچ يـك از مشـاھد مقدسـه . شـود تـر يافـت مـى چراغى به آن نظم و صفا كم چھل البتـه در ھ
شــود و لیكــن ايــن يــك ناتمــامى دارد كــه ايــن  چراغــى بــه آن آراســتگى افروختــه نمــى چھــل
ّ اسـت چراغ در وسط رواق مبارك بى چھل مر و مقـرر فرماينـد كـه . ممد ھر ]چـون [ھرگـاه ا از 

شن كننــد، موجـب ازديـاد   22طرف سه طاق است، ھر طاقى يك لَنتِر بیاويزنـد و ھـر شـب رو
 23.اين فقره كمال لزوم دارد. شكوه و روشنايى رواق مطھر است

میرالمؤمنین علـى عضدالملك در قسمت ديگـرى از سـفرنامه سباب زينــتى حـرم ا علیـه  اش ا
 :شمارد گونه برمى السالم را اين

چراغ ھمايونى در طرف ايوان طال درب حرم عرش قوام آويخته و ھر شب تا به صبح براى  چھل
دو مشكوة. دعاى سالمتى وجود مسعود شاھنشاھى روحنا فداه دھان و زبان گشوده دارند

شته  24 مت افرا له... طالى خسروى در پیش روى مبارك قا عالم در  جقـه پیشكشـى قب ى 
 ... .میان جاى دو انگشت مبارك آويخته

يابى اين غالم، سواى پیشكشى و نذور ھمايونى، در حرم مبارك  اسباب زينتى كه ايام شرف
 :است] زير[موجود بود به موجب تفضیل 

ى باالى ضريح مبارك، طال و مرصع،  قنديل طالى بزرگ و كوچك مرصع، بیست و دو قطعه؛ قبه
له ھشت قطعه؛ قبه به ى مرصع بـزرگ طـرف قب عالوه بـر ق عه؛  ى ضـريح،  گر، دو قط ھـاى دي

ً يك ذرع ارتفـاع دارد نديل نقـره زيـاد اسـت، امـا ...شمعدان پیشكشى سلطان روم تخمینا ؛ ق
 25.يكى كه مابین درھاى حرم مطھر است زياده از يك ذرع طول و قطر دارد

اى بـس طوالنـى دارد و در  كه گفته شد، اھداى چنین ھدايايى به عتبات عالیات سـابقه چنان
ست بـه چشـم مـى كتاب ين د يادى از ا در ايـن بیــن از پادشـاھان . خـورد ھا و اسناد، موارد ز

 .صفوى، به ويژه شاه اسماعیل، بیش از ديگران ياد شده است
سـان  بغداد را فتح كرد و بدين 914ى  شاه اسماعیل صفوى روز بیست و پنجم جمادى سنه«

ھاد و  قه ن در آن تاريخ، در حالى كه بر عراق مستولى شـده بـود، قـدم در شـھر مركـزى منط
علیـه السـالم گرديـد و شـبى را در آن  متعاقب آن، روز بعد عازم زيارت آستان مقـدس حسـین

در ھمین زيارت بود كه شھريار بزرگ ايران، ضريحى سیمین و مذّھـب . درگاه واال معتكف ماند
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شريف بـه تقديـم  حرم  شنايى  تأمین رو قرار داد و دوازده قنــديل زريـن بـراى  بر مرقد مبــارك 
یات وارد شـد و در . رسانید بات عال به عت صر طـال  اين نخستین بار بود كه به قصد تـزيین، عن

ین شـھريار نـام. رأس ساير عناصرى كه بدين منظور فراھم آمده بود، قرار گرفت دار  بـارى ھم
بھا مفـروش سـاخت  ھاى بسیار زيبا و گران علیه السالم را با قالى بود كه رواق اقدس حسین

و صنعتگران ھنرمند را از اطراف و اكناف ممالك تابعه احضار كرد و فرمان داد كه شش صندوق 
ى دين  بديع بسازند و چون به دستور او اين ھمه ساخته و پرداخته شد، بر مقابر مقدس ائمه

 26.در عراق قرار گرفت
 27.اش به اين گونه ھداياى شاھان صفوى اشاره كرده است ناصرالدين شاه نیز در سفرنامه

بات آويختـه  ھاى تقديمى خود كه در حرم چراغ از چھل 28 وى در اين سفرنامه ھاى مختلف عت
 29.و روشن بودند نیز نام برده است

  منصب چراغچى باشى

شدند؛ لذا الزم بود شخصى اولِ ھـر  ھاى اھدايى با شمع روشن مى ھا و شمعدان چراغ چھل
چنیـن از  ھاى شب روشن نگاه دارد؛ ھم شب، شمع در آنھا قرار داده و روشن نمايد و تا نیمه

رو، از طرف دولت ايران يك نفر مأمور  چراغ محافظت و نگھدارى و آن را پاكیزه نمايد؛ از اين چھل
جود از چنیـن شخصــى بـا نـام چراغچـى، چراغچـى . شـد انجام اين وظیفه مـى سناد مو در ا

لت  30.چراغ ياد شده اسـت چراغچى و متولى چھل باشى، چھل يا از طـرف دو ايـن شـخص 
ى دولـت ايـران در عتبـات عالیـات چنیـن  شد و يـا نماينـده ايران انتخاب و به عتبات گسیل مى

چـراغ تحـت  چـراغ، چھـل متولـى چھـل. گماشـت شخصى را براى تولیت يك يا چند چـراغ مـى
ّاعان مـى مى تولیت خود را با شمعى كه از شـم شن نگـاه  يد رو ين  31 داشـت خر و در ازاى ا

 .كرد خدمت، ساالنه مبلغ مشخصى را از دولت ايران دريافت مى
ى كارپرداز اول ايران در بغـداد كـه در  به عنوان نمونه و براى درك بھتر موضوع، قسمتى از نامه

 :شود به وزرات امور خارجه ارسال شد، آورده مى 1285ربیع االول  28تاريخ 
بــه  -روحنــا فــداه  -حضــرت شاھنشــاھى  ى وقفــى اعلــى ى يــك زوج شــمعدان نقــره در فقــره

مرقوم و مقرر فرموده بوديد كه رسـیدگى و  -علیھما السالم  -ى مبارك حضرت كاظمین  روضه
كنند يا نه و مباشر آن كیست و از چه وقت شب تا  معلوم نمايم كه آمده و در حرم روشن مى

جا نرسیده و از قرار دارالخالفه و اولیاى دولت  ھا به اين ھنوز شمعدان] ؟[كنند  كى روشن مى
چھار شمع به تولیت  -علیھما السالم  -در بقعتین علیتین حضرت كاظمین . علیه اطالع ندارم

قرار اسـت  -ثـراه  طاب -حاجى شیخ محمدھادى مشھور به چراغچى از عھد خاقان مغفور  بر
سوزد و يكصد تومان وجه آنھا از  كه ھمه شب از اول غروب تا ھنگام بستن در حرم مبارك مى

شمعدان آنھـا مـس اسـت و شايسـته. رسد كرمانشاھان مى حضـرت  ى سـركار اعلـى چـون 
سنیه  ه مرقـدھما  -نیست كه دو پشت از سلطنت  ّوراللـَّ بارك سـركار  -ن بگـذرد و بـه اسـم م

میرزا  -روحنا فداه  -حضرت شاھنشاھى  اعلى مآب  روشن شود، وقت شرفیابى جناب جاللت
به دربـار . اطالع از اين فقره داده شد و تعھد شمعدان نقره نمود -دام مجده  -ھدايت  بعد كه 

ر داده شد ْ ر قَد َ  32.ھمايون رسید به كلیددار نوشته بود كه قرار شمعدان نقره به امر قَد
شان  گاھى اوقات متولیان چراغ ھا، اقدام به اضافه نمودن چراغ و قنديل به حرم محل مأموريت

با شـھادت و مھــر  علیه السـالم در نامـه نمودند؛ مثالً چراغچى صحن حضرت على مى كه  اى 
جه نوشـت ست كـه  چـون سـال: تعداد زيادى از علماى نجف تأيید شده بود، به وزارت خار ھا

شھريارى پادشـاه جمجـاه  پنجاه عدد قناديل از جانب سنى الجوانب اعلى حضرت قـدر قـدرت 
قدس القـاب،  -مدظلـه العـالى  -ناصرالدين شاه  جاه  بـه مباشـرت و تولیـت ابـوى اكـرام عالی

ّ عبــاد  قدوســى انتســاب، اشــرف الحــاج و العمــار، حــاجى ماليوســف طھرانــى حــايرى و اقــل
خامس آل با  غالمحسین در صحن مطھر منور جناب  طاق  -علیـه االف التحیـة و الثنـاء  -ع در 

ھـاى  ھـا و درب خانـه دارى و ايـوان مقـدس و كشـیك نماھاى دور تا دور يك در میان و در كفـش
سطه صحن مطھر افروخته مى به وا ى تكمیـل نمـودن قناديـل كـه در تمـام  شود و ابوى حقیر 

كربال و  نماھا افروخته مى طاق صديق جمیـع علمــاى نجـف و  مايون رفتـه و ت شود به دربـار ھ
ھاى مذكوره در كمال صفا و ضـیا و  علیھما السالم و كلیددارھا را بر قرار نمودن قناديل كاظمین
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لى بارك اع به خـاك پـاى م حضـرت شاھنشـاه تقديـم  روشنى ھمراه برده و آنھا را با عريضـه 
نموده و تمناى چھل عدد قناديل به جھت رفع نقیصه و تكمیل آنھا نموده على الحساب چـون 
ید  ھم ق مت فرمـوده و در كتابچـه  عدد را مرح مخلى زياده بر اين در نظـر نبـود وجـه بیسـت 

به حقیر اخبار فرمودند و حقیر ھم بیست عـدد را بـر  -دام عمره العالى  -فرموده و جناب والد 
قناديل سابق افزوده؛ لھذا ھر كه اطالع و استحضار بـه ھـم رسـانیده اسـت كـه حـال مقـدار 
ھفتــاد و پنــج عــدد قناديــل در مواضــع مخصوصــه مرقومــه در كمــال صــفا و ضــیا و بھــا روشــن 

ى زايـران و مجـاورين ارض  شود و به ھیچ وجه من الوجوه نقص ندارد و باعث انتفاع قاطبه مى
طالع خـود را  اقدس شده و مايه ى دعاگويى دوام دولت ابدمة قاھره گرديده مستدعى آنكه ا

ه و  كه عنداللـَّ ند  ً به مرضات در فوق اين ورقه مرقوم و به خاتم شريف خـود ممھـور فرماي طیبا
چـراغ، مـدعیان زيـادى بـراى تصــدى  پس از نصب يك چھل 33.عند الرسول ضايع نخواھند شد

اقامت در حرم يك امام معصوم يا يكى از اولیاى شیعه و روشن نگاه . شدند  تولیت آن پیدا مى
از طرفى، مقام . ى ارادتمندى بود ھا، آرزوى ھر شیعه داشتن حرم و خدمت به زايران اين حرم

ھـاى آن شـخص  واليـتى ھا و ھـم شھرى چراغ عتبات عالیات، نزد ھم و منزلت يك متولى چھل
ید دريافـت مبلـغ قابـل توجھــى پـول از دولـت  اين انگیزه. بسیار زياد بود ھاى درونى در كنار اُم

عده شند، تولیــت  ى زيـادى را ترغیـب مــى ايران به عنوان صرف يا وجه روشنايى،  كـرد تـا بكو
اى كـه برخـى از آنـان،  چراغ جديد، عده رو با نصب يك چھل از اين. دار شوند چراغ را عھده چھل

شتند، بـه  يك فرمان يا سفارش صاحب نفـوذ و معتـبر دولـتى در دسـت دا نامه از يك شـخص 
ين  چراغ مراجعه مى محل نصب چھل مدعى تولیـت آن شـده، حـتى در راه كسـب ا نمودند و 

 .شدند منصب، با ساير مدعیان درگیر مى
يك  ى حـرم داران و ساير خدمه ھاى قديمى، كلیدداران، كفش چراغ متولیان چھل ھـا، پیوسـته 

چراغ جديد را به دسـت  كوشیدند، تولیت چھل پاى ثابت ادعاى تولیت بودند و تا حد امكان مى
آورند و از ورود اشخاص تازه وارد به محل خدمتشان جلوگیرى نمايند؛ بـه طــور مثـال، كلیـددار 

عى  حرم حضرت ابوالفضل، در نامه گیرى از ورود مد اى به وزارت خارجه دلیل اقــدامش در جلو
 :چراغ جديد را به حرم، چنین بیان داشت تولیت چھل

مان  سید صالح از طبقه قدر و اعتبــار اسـت، فر مه بـدنام و بـى  ى خدام كه در میان اھـل خد
اعتبـار را در  از آن جـايى كـه اشـخاص بــى. ى او باشـد چراغ در عھـده آورده كه روشنايى چھل

یم،  علیه السالم به امر التزامى مدخلیت نمـى دريان مقدس اشرف ناس ابوالفضل العباس دھ
يه سى در ايـن  ى بـى كه بناء حادثه اتفاق شود، كه ما شد، سـركار ھـم ھرگـاه ك اعتبـارى با

ّ از راه ديگــر مــورد  مقام گر قابـل اسـت، البتـه بجاسـت، واال حوال او فرمايیـد، ا ھا آمد، فحص ا
به دسـت بنـده. التفات فرمايند زاده آقـا سـید  داعى مصـلحت ندانسـته، امـر روشـنايى آن را 

 34.مصطفى واگذارده كه خود نیز مواظب خدمت او باشیم
شخص  با اين ھمه رقابت بر سر به دست آوردن تولیت يك چھل چراغ بسیار شديد بـود و ھـر 

تـرى  كوشید با مراجعه بـه اشـخاص بـانفوذ، تعـداد بیـش توانست، مى مدعى تا جايى كه مى
چـراغ بـا وزيـر امــور  جا كه اختیار انتخاب متولى يك چھل از آن. آورد نامه براى خود جمع سفارش

به  نامـه ى دولت ايران در عتبات عالیات بود، سـفارش خارجه، صدر اعظم و نماينده ھـا خطـاب 
پس از عـرض درود و سـالم و عـرض ادب  در اين گونه نامه. شد آنان تنظیم مى ھـا، نويسـنده 

شخص معرفـى شـونده، درخواسـت  بسیار، با نسبت دادن فضايل و ويژگى ھاى ممتاز بـراى 
 35.شونده سپرده شود چراغ مورد نظر، به سفارش نمود كه تولیت چھل مى

فوت شـده تنظیـم  نامه برخى از اين گونه سفارش ھا نیز بـراى فرزنـدان و وابسـتگان متولیـان 
شد؛ به طور مثال، در يكى از اين گونه اسناد، شـخص نويسـنده پـس از حمـد و سـتايش  مى

 :بسیار در حق صدر اعظم، به وى چنین نوشته است
سین مـؤتمن الشـريعه،  بعدھا مصدع آن...  كه جناب مستطاب فضايل نصاب، آقا شیخ غالمح

ھل چـراغ دولـتى صـحن مقـدس و  خلف مرحمت پناه حاجى ماليوسف طھرانى كـه متولـى چ
ُسلِم و مباشر مجلس روضه بوده، در اين  -خلداللَّه ملكه  -حضرت ھمايون  خوانى اعلى اوالد م

نان يده، چ صل گرد قديم اوقات بـه رحمـت ايـزدى وا یاى كافـه بزرگـان و  كـه از  يام رسـم دن اال
گـزاران محـض اشـقاق بـر  پروران بوده كه در صورت فوت و موت احدى از خدمت ى رعیت قاطبه
آنھـا  36ى جبر كسر خاطر ماندگان و تربیت آنان، جا و مكان او را بر اوالد او داشته تا مايه باقى
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و موجب ترغیب ديگران بوده باشد، فعالً فرزند ارجمند آن مرحـوم، جنــاب مسـتطاب آقـا شـیخ 
بل و  چنان -تعالى  اللَّه سلمه -مھدى  ً عرض شده فى الحقیقة و الواقع در نھايـت قا كه تلگرافا

خدمت و عـالوه بـر ... كامل و كاردان و ممتاز از امثال و افراق است و در خور رحمت و شـايان 
]ناخوانا [كه رأى  چنان. حال از آن مرحوم باقى است آن جمعى عیال و اطفال مقروض پريشان

الیه محـول و بـه  ى كفالت و كفايت جناب مومى تعلق بگیرد، مقرر فرمايند كه خدمت به عھده
سم او، حاسـدين و مقرضـین را از آرزوى ايـن خـدمت محجـوب و  صدور فرمان مھر لمعان بـه ا

ى دعاگويـان و داعــى  جا و محل و موجب دعاگويى و امیـدوارى كافـه بسیار به. ممنوع فرمايند
 37.خواھد بود... و

اى به وزير  مأمور دولت ايران در عتبات عالیات، طى نامه 38اى ديگر، فاضل شربیانى، در نمونه
مام حسـین ى مباركـه امور خارجه، از حاجى سید سعید خادم و سركشیك آسـتانه علیـه  ى ا

السالم به عنوان شخصى داراى عزت و احترام ياد كرده و لیاقت و استحقاق وى را در تولیــت 
موده اسـت  لنتِرھاى دولتى بعد از مرحوم آقا سید محمد متوفى تصديق كرده و درخواسـت ن

شود ى ديگـرى بـا  چنیـن در نامـه ھـم 39.كه فرمان تولیت لنترھاى مذكور براى نامبرده صـادر 
چــراغ شــاھى كــربالى معلــى،  اشــاره بــه فــوت حــاجى ســید علــى كلیــددار و متولــى چھــل

سـین، فرزنـد  درخواست كرده كه كلیددارى و تولیت چھل ُ چراغ مذكور به حـاجى سـید عبدالح
 40.مرحوم نامبرده سپرده شود

دســت آوردن تولیــت يــك   دھــد افــراد بــراى بــه اســناد زيــادى در دســت اســت كــه نشــان مــى
ھر كـه قـدرت، نفـوذ و واسـطه چراغ، حتى به نزاع با ھم نیز پرداختـه چھل قوى انـد و  تـرى  ى 

 .توانسته تولیت يك چراغ را از ديگرى بگیرد و به خود اختصاص دھد داشته، مى
ین .  شدند گاھى نیز افراد با توسل به رشوه، در اين راه موفق مى به ھر حال پس از بـروز چن

صادر  حوادثى، نامه صدارت عظمـى  ھاى زيادى از طرف خود يا اطرافیانش به وزارت خارجه يا 
غداد  كرد، چنان ترى نیز پیدا مى شد و اين موضوع گاھى ابعاد وسیع مى كه سفارت ايـران در ب

نمود؛ براى مثال، سفارت ايران در بغداد در  و علماى ايرانى مقیم نجف و كربال را نیز درگیر مى
 :اى به وزارت خارجه نوشت طى نامه 1282ربیع الثانى  19تاريخ 
چراغ اھدايى دولت علیه را كه به تولیت میرزا كوچك به بقعتین  شود چھل جا مذكور مى در اين

انـد و  اند به ديگرى داده فرستاده -علیھما آبائھما و أبنائھما السالم  -علیتین حضرت عسكرين 
اگر خدمت و صـداقت او را تصــديق . اين معنى باعث پريشانى حواس میرزا كوچك شده است

مال خوبـى بـه انجـام ]ناخوانـا [فرمايیـد ھمـه كـس تصـديق خواھنــد كـرد كـه بـا  تنخـواه در ك
بايد مأمور اين خدمت كسى باشد كـه  عالوه بر آن مى. گذراند رساند و با قرض و قُول مى مى

به آن مثل او از ھمه چیز گذشته و از ھر كارى دست كشیده خانه جـا بـرده شـغل  ى خـود را 
 41... .خود را منحصر به آن نمايد و مشكل است ديگرى مانند او باشد

مى ھا در عتبات عالیات بى چراغچى چھل خريدنـد  خبر از ھمه جا، شمع از شماعان و تاجران 
ھران،  داشتند، در حالى كه در اين سوى مرزھا در دارالخالفـه ھا را روشن نگاه مى و چراغ ى ت

فراد بـا نفـوذ و  ھاى حرم طلب، با بدگويى از خادمان و چراغچى افرادى طماع و فرصت ھا نـزد ا
گرفتند و فرمانى به نام خود يا  گاھى با دادن رشوه، تولیت چراغى را از شخص چراغچى مى

فر اجـاره داده و او را از  شخص ديگرى اخذ مى يك ن یت اخــذ شـده را بـه  نمودند و گـاھى تول
در اين گونه موارد كـه . فرستادند جانب خود و براى به دست گرفتن تولیت چراغ به عتبات مى

ً تعدادش نیز كم نبود، شخص چراغچى به اقدامات زيادى دست مى زد تا از حق خويش  اتفاقا
شـأن بـراى اثبـات  ى استشھادنامه از علما و افـراد ذى ى اين اقدامات تھیه از جمله. دفاع كند

ى زيـادى تأيیــد  ھا را عده اين استشھاد نامه. اعتبارى ادعاى مدعیان بود حقانیت خويش و بى
 :كردند؛ به طور نمونه در يكى از اين گونه اسناد چنین آمده است و مھر مى

و سـید  -علیه السـالم  -شود، از جناب آقاى كلیددار حضرت عباس  استشھاد و استعالم مى
حضـرت شاھنشـاه ايـران  چراغى كه از مرحمت اعلـى ى مباركه در خصوص چھل خدام آستانه

اللَّه است از زمانى كه  خلدهللا ملكه تولیتش با داعى سیدھاشم ولد مرحوم سیدحسین فتح
بال انقطـاع ھـر شـب  ام تا الى حال كه سنه از طھران آورده ى ھزار و سیصـد و ھجـده اسـت 

ام، ھر كدام اطالع دارند شھادت خود را در اين ورقه مرقوم و  چراغ مذكور را روشن نموده چھل
 42.اللَّه سیدھاشم ولد مرحوم سیدحسین فتح. به خاتم شريف خود مزين فرمايند
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پرداختنــد مثـــالً ســـید مرتضـــى كلیـــددار در ذيــل  شـــاھدان نـــیز بـــه تصـــديق موضـــوع مــى
 :ى باال نوشته است استشھادنامه

به تاريخ دھم . حضرت شاھنشاه خلدهللا ملكه روشن و برقرار بوده است چراغ اعلى بلى چھل
 43.الداعى حاجى سید مرتضى كلیددار. شھر جمادى الثانى سنه ھزار و سیصد و ھجده

سط ده نامه برخى از اين گونه شھادت. شد زير تصديق توسط شاھد مھر مى ھـا نفـر از  ھا، تو
 .شدند علما و شیعیان مقیم عتبات تصديق و مھر مى

یان  ھـا حـتى پـاى صـاحب چراغ افراد در راه به دست آوردن تولیت برخى از چھل صبان و وال من
یم  عثمانى را نیز به میان مى كشیدند و با تحريك آنـان، كـار را بـراى خـود و سـاير ايرانیـان مق

در يكى از اسـناد موجـود كـه در آن بـه ايـن امـر اشـاره شـده . ساختند عراق عرب دشوار مى
 :خوانیم است، مى

كه بـراى ...  عیب اين كار در حقیقت از طرف والى پاشا نیست، بلكه كلیددارھاى امـاكن متبر
مى ساير واردات،  جلب نفع خودشان اين فقرات را به ذھـن والـى پاشـا  ند كـه نـذورات و  دھ

ھاى اھدايى ھمايونى انحصار بـه آنھـا  چراغ چنین چھل انحصار به خودشان داشته باشد و ھم
ً عايد آنھا گردد اين ماده را مدتى است من . داشته، منافعى كه عالوه بر مواجب ھست كلیتا

يران و دشـمن نفـوذ قـدرت  ام كه اھالى تبعه ملتفت شده ھالى ا پول ا ى عراق عرب دوست 
ى شماع و مؤذن و غیره را از قرار تحريرات میرزا زمان خان  باشند، چنانچه ھمین فقره آنھا مى

شود،  از قرارى كه معلوم مى. ابتدا شیخ طالب به ذھن والى پاشا داد و اسباب اين فتنه شد
مى ھا  شما اطـالع  گـرديم، زيـرا كـه در ھمـان مراسـله خود ما ھم اسباب ترويج خیاالت آن ى 

علیھمـا السـالم را از آقـا محمـد  چـراغ كـاظمین دھید كه اولیاى دولـت علیـه تولیـت چھــل مى
موده لب مرحمـت فر حـاال از شـما انصــاف . انـد ابراھیم گرفته به شیخ عیسى برادر شـیخ طا

. ى شیخ طالب را پیش نگیرنـد خواھم چرا و به چه سبب ساير كلیدداران نیز ھمین شیوه مى
 44....مومى الیه كه اين فتنه را كرد چه ضرر ديد تا سايرين احتراز نمايند

برخـى از ايشـان پـس از . شـد ھا مظلوم نبودند و حقشان پايمال نمــى ى چراغچى البته ھمه
قدرت فـراوان مـى سال شـدند و در محـل مأموريتشـان  ھا اقامت در يك حـرم، صـاحب نفـوذ و 
از . رسـید اى كه حتى زور سفارت ايران در بغداد نیز بـدانھا نمـى كردند، به گونه رانى مى حكم

قمـرى   1277توان از سیدرضا نجفى، كلیددار نجف اشـرف در سـال  ى اين اشخاص مى جمله
اى بــه وزارت خارجــه از رفتـار  طــى نامــه 1277كــارپرداز اول ايــران در بغــداد در ســال .  نــام بــرد

شت سیدرضا شكايت نموده و درباره ین نو فى كلیــددار : ى اعمال و رفتار وى چن سیدرضـا نج
ــار ناپســنديده ــى  نجــف اشــرف كــه البتــه مكــرر اطــوار و رفت ــه زوار مجــاور ايران ى او نســبت ب

سطه استخفاف شأن نسبت به مأمورين دولت علیه ً بـه وا ى تحريـرات مقـرب  ى ايـران سـابقا
ندگارى  قا  -دام جاللـه  -الخاقان دبیر مھام به عرض بندگان خداو رسـیده اسـت كـه در حـق آ

 -روحنا فداه  -حضرت شاھنشاھى  محمد ابراھیم ارباب كه به موجب فرمان قضا جريان اعلى
ست و تولیــت چنـد  -علیه الصلواة و السالم  -در جرگ خدام حضرت واليت مآب  فراشباشى ا

ى اسباب وقفى دولتى با اوست، چگونه ســلوك كـرد و او را از  پارچه فرش و چھل چراغ و پاره
فت،  مد ابـراھیم بـود، گر حرم مطھر بـیرون كـرد و آنچـه اسـباب وقفـى دولـتى در دسـت مح

به  حجره اى كه در صحن مقدس نجف داشت از او گرفت، ھر چه مرحـوم مـیرزا ابـراھیم خـان 
سیدرضاى مزبور اصرار كرد و به نوشتجات اظھار نمود كه موقوفات دولتى ايران را كه تولیتــش 
مخصوص آقا محمد ابراھیم است به او ادا نمايد مفید نیفتاد كه سھل است، ھمه را فحش و 

كه حاجى محمدعلى نايب اين معنى را به او اظھار كرده در مجلـس، سیدرضـا  بد گفت، تا آن
 45.»...به حاجى محمدعلى عصا كشید و فحش و ھرزه گفت

ّد اسناد مربوط به درگیرى افراد بر سر به دست آوردن منصب چراغچى باشى، اين سؤال  تعد
يد مــى را به ذھن مى ند  آورد كه مگر چراغچیان در قبال خدمت مذكور چقدر از دولـت عوا گرفت

 زدند؟ كه به چنین كارھايى دست مى

  وجه روشنايى

ى متولــى آن روشــن  شــد و بــه وســیله چــراغ در حرمــى آويختــه مــى  از زمــانى كــه يــك چھــل
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ى شـمع  گرديد، وجھى از طرف دولت ايران به صورت سالیانه به عنوان دسـتمزد و ھزينـه مى
يافت كه به آن، وجه يا صــرف  چراغ براى پرداخت به متولى اختصاص مى مصرف شده در چھل

صورت بـود كـه پـس از تعییـن مبلغـى بـه . گفتند روشنايى مى بدين  روال معمول پرداخت آن 
كرد كـه مبلـغ  چراغ، وزارت خارجه از وزارت خزانه درخواست مى عنوان وجه روشنايى يك چھل

نده ى دولـت  مذكور را كارسازى نموده و به وزير بقايا بپردازد، تا به صورت برات تجارى نـزد نماي
راه ديگر پرداخـت وجـوه  46.ايران در عتبات عالیات فرستاده شود تا به چراغچى پرداخت شود

شد، بـدين گونـه بـود  شاه اعمال مى تر در زمان حكومت مظفرالدين روشنايى عتبات، كه بیش
يزد و كه حكام والياتى ھم كه وجـوه  ملـزم مـى... چون گیالن، كرمانشاھان، اصفھان،  شـدند 

در ايــن روش، . ى محــل حكومــت خــود بپردازنــد روشــنايى عتبــات را از محــل مالیــات ســالیانه
شـد بـه وزارت خارجـه  مباشران حكومت وجوھى را كه به خرج مالیات يك واليـت نوشـته مـى

ــى تســلیم مــى ــات م ــات عالی ــه عتب ــه آن را ب ــد و وزارت خارج ــان  كردن ــه چراغچی فرســتاد و ب
ھل 47.رساند مى ھـا چنـد سـال  چراغ ولى موضوع به ھمین سادگى نبود و گاھى متولیان چ

كردنــد و بــه حالــت استیصــال و  چــراغ تحــت تولیتشــان را دريافــت نمــى وجــه روشــنايى چھــل
زيرا از يك طرف تمامى موجودى خود را براى خريد شمع و سـوزاندن  48افتادند؛ پريشانى مى

قرض و  چراغ صرف مى آن در چھل نمودند و به امید دريافت وجه در آخر سال، مبالغ زيادى نیز 
شمع، ھزينـه مــى براى مصارف روزانه ند سـال  حـال آن. كردنـد ى خـود و خريـد  كـه گــاھى چ

در چنین وضعیتى چراغچى بیچاره، مـدام بـه . شد گذشت و از وجه روشنايى خبرى نمى مى
كـرد و از  ى دولت ايران در عتبات يـا كـارپردازى ايـران در بغـداد مراجعـه يـا مكاتبـه مــى نماينده

رغم ترس از دادن بھانـه  از سوى ديگر على. كرد نرسیدن وجه و وضعیت بد خويش شكوه مى
ھل چـراغ، بـه به دست رقبا و بدخواھان و از دست دادن تولیت چھل خاموش  ناچـار چ چـراغ را 

شنايى را  با توجه به محتويات اسناد موجود، مھم. داشت نگاه مى ترين علل نرسیدن وجـه رو
 :توان به قرار زير ذكر كرد مى

جه و از . 1 گاھى وضعیت مالى دولت مركزى به قدرى بد بود كه ناچار به اخـذ وام از دول خار
. شد ھاى خارجى، به ويژه انگلیس و روس مى جمله انگلیس و دادن امتیازات فراوان به دولت

ھاى مربوط بـه  ھا و از جمله ھزينه در چنین وضعیتى طبیعى بود كه پرداخت بسیارى از ھزينه
در اين گونه موارد، چند سال وجه روشنايى به عتبات فرسـتاده . عتبات عالیات به تأخیر بیفتد

نگارىِ صاحبان حق و مأموران دولت ايران در عتبــات،  شد و اگر ھم پس از چند سال نامه نمى
سه  سرانجام وجھى پرداخت مى شد، میزان آن بسیار كم بود؛ به طور مثال وقتى پس از دو 

اى به  سال، مبلغ حدود دو ھزار تومان به صورت برات به فاضل شرابیانى رسید، وى طى نامه
 :اش نوشت وزارت خارجه، بدين امر اعتراض كرد و در قسمتى از نامه

ً واصـل و مالحظـه شـد ھزار و كسـرى لفـا جـاى امتنـان . در خصوص وجه روشنايى، بـرات دو 
قیر اسـت؛ زيـرا اگـر ايـن وجـه دو سـاله بـه  است اگر تمام بود ولى اسباب مزيد ابتال براى ح

كدام راضى  تر نخواھد رسید و البته ھیچ ارباب حقوق قسمت شود، تومانى دو سه قران بیش
ئیل اين سال سیم است كه وجه روشنايى نرسیده؛ حال   ھذه السنه سیچقان. نخواھند شد

ضرات داد دو ھزار تومان را احقر چگونه مى ندارد. توانم بـه ح ً . امكـان  سـه سـال قبـل ظـاھرا
سوله از طھـران  ئیل چھار ھزار تومان يا بیش تخاقوى تر يك ساله به حضرات به موجـب فـرد مر

مان چـه صـورت دارد و قـوه. پول داده شـده اسـت نك دو سـاله دو ھـزار تو قر نیسـت  اي ى اح
ً  حضرات را راضى كنم و اگر بعضى را بدھم و بعضى را وعده ى وصول باقى تنخواه بدھم، ابـدا

 49.تر خواھد شد كدام قانع و دست بردار نخواھد شد و افتضاح بیش ھیچ
حكـام ايـاالت مختلـف ايـران سـاالنه مبلــغ قابـل توجھـى را بـه عنـوان مالیــات ايالـت تحــت . 2

نه حكم يز مـى رانى خود به خزا لت مركـزى بـه حكـام  ى دولـت مركـزى وار گاھى دو نمودنـد، 
حل  دستور مى...  والياتى چون گیالن، اصفھان، كرمانشاھان و داد كه مبلـغ مشخصـى را از م

لغ را بـه  ند و آن مب بات اختصـاص دھ شنايى عت مالیات واليت خويش به امر پرداخت وجوه رو
به طـور مثـال، نصـراللَّه مشـیرالدوله  50وزارت امور خارجه بپردازند تا به عتبات فرستاده شود؛

بال 1318جمادى االول  14در تاريخ  الدولـه حـاكم كرمانشـاھان تلگرافـى بــدين مضـمون  به اق
 :ارسال نمود

چه به خـرج كتاب بات  ى  ھزار و نھصد و سه تومان و دو ھزار دينار از بابـت صـرف روشـنايى عت
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صدى روشـنايى ھسـتند . كرمانشاھان منظور شده اســت كه مت ايـن وجـه را بـه اشخاصــى 
جه  ايد يا خیر؟ اگر ايصال فرموده ايصال فرموده ايد، قبوض آنھا را به وزارت خارجه ارسال، و اال و

 51.مزبور را حسب االمر به وزارت خارجه ارسال فرمايید كه به صاحبانش عايد گردد
مى بیش مذكور خـوددارى  كردنـد و الزم بـود مكاتبـات  تر حكام اياالت از پرداخت به موقع مبلغ 

جه 53سرپرست عتبـات، 52فراوانى بین چراغچیان، . ھا انجـام شـود و حكومـت 54 وزارت خار
 :كه وزير امور خارجه براى مشیرالسلطنه، وزير خزانه، نوشت چنان

در باب روشـنايى عتبــات آنچـه . پاكت جناب مستطاب عالى به موكب ھمايونى رسیده است
ست را كه حواله به مالیات عربستان و بروجرد فرمـوده توجھـى در . انـد، فقـط حوالـه كـافى نی

 ً ير بقايـا دام اقبالـه برسـد و سـريعا تر بـه جنـاب مسـتطاب وز وصول آن خواھید فرمود كـه زود
پار از  جناب مستطاب عالى نمى. ارسال شود با ھـر چا ما و مباشـرين ] جانـب [دانید كـه  عل

یدات مـى  ھا چه كاغذھا مى چراغ چھل نده در ايـن . نماينـد رسد و در ايصال اين وجه چـه تأك ب
سدود . ام مدت ھمه، به اين چاپار و چاپار ديگر وعده داده ديگر راه عذر و دفع الوقت بر بنـده م

 55.شده است
ھا  خوددارى حكام از پرداخت به موقع وجوه روشنايى علل متعـددى داشـته كـه از جملـه ى آن

كرد مى شاره  بـه . توان به بروز اختالفات مالى بین حكام اياالت با حكومت مركـزى و ديگــران ا
طور مثال بروز اختالف مالى بین سعد السلطنه و عمید السلطنه، حكام وقت گیـالن، موجـب 

كه بـه خـرج  ھاى دولتى و وجه تعزيه چراغ شده بود كه وجه روشنايى چھل دارى دولتى كربال 
قوق خـويش را  مالیات گیالن نوشته شده بود، سه سال معوق بمانـد و چراغچیـان بیچـاره ح

 56.چند سال دريافت ندارند
ھل. 3 شـدند، ايـن  چـراغ مـى برخى اشخاص با نفوذ كه موفق به كسـب امتیـاز تولیـت يـك چ

مى یت  امتیاز را به افراد ديگر اجاره  جاى خـود بـه تول دادنـد، بـدين گونـه كـه شخصـى را بـه 
ھران دريافــت مــى چھل مى از  چراغ گمارده و وجه روشنايى را خود در ت كردنـد و بعـد مقـدار ك

ھـا ھیــچ  در اين گونه مـوارد، گـاھى مسـتأجر مــدت. پرداختند وجه دريافتى را به مستأجر مى
يد شـمع و روشـن نگـاه مبلغى بابت خدمت خـود و ھزينـه ھل چـراغ دريافــت  ى خر شتن چ دا

 :دارد ى محمد شرابیانى به وزارت خارجه موضوع را گوياتر بیان مى نامه. كرد نمى
ند يـا ...  خاموش بما وجه روشنايى چراغ را در طھران بگیرند و چراغ دولت در روضات مطھـره 

سال معلـوم شـود كـه  مستأجر بیچاره يك سال از كیسـه خود چـراغ روشـن نمايـد و آخـر  ى 
خورد كرده است يا حواله به گیالن و كرمانشاھان و آذربايجان  متولى پول آن را در طھران پیش

سمى در  نه ا خورده، از چـراغش  برده است و حضرات متولیان به ھر وسیله تحصیل كرده و 
پنج ھزار تومان و كسرى وجه چراغات عتبات عالیات است؛ در .... روضات ھست و نه رسمى

له بـه واليـات يـا  صورتى كه دو ساله و نیم، چھار ھزار تومان و كسرى نزد ما بیايد، بـاقى حوا
چه سـخت بروات صادره در خود طھران باشد، ما چه مواظبت در چـراغ گـیرى بـا متولیـن  ھا و 

ــت ھــذه الســنه . داشــته باشــیم ــارى ســال انقضــا يافتــه، حضــرات وجــه ششــماھه از باب ب
ً جناب اجل عالى در خیال اين شش ماھــه . كنند ئیل طلب دارند و مطالبه مى سیچقان عجالتا

ھا  ى چراغ باشید و تنخواه آن را برسانید، داده شود و براى سال نو ترتیبى داده شود كه ھمه
آن ھم موقوف اسـت كـه تمـام وجـه روشـنايى بـه . روشن باشد و متولین نتوانند تقلب بكنند

خود را بـه قاعــده  آن. ھا فرستاده شود عربستان بیايد و صورت تمام چراغ وقت ھر كس چـراغ 
به شـخص  كند وجه آن را ھم مى روشن مى ته  ً از او گرف فورا گیرد و اگر تقلــب كنـد، مـا ھـم 

 57.دھیم امین مى
تقلــب افــراد و معــامالت پنھــان موجــود، يكــى ديگــر از داليــل نرســیدن وجــه روشــنايى بــه . 4

ماع در تھــران بـا  اسناد زيادى وجود دارد كه نشان مى. چراغچیان بود با نفـوذ و ط فراد  دھد ا
مه چینى و تقلب حقوق چراغچیان بى توطئه صاص  خـبر از ھ خود اخت جـا را پايمـال كـرده، بـه 

چراغى را اخـذ و آن را بـدون ايـن  بدين ترتیب كه با حیله و رشوه فرمان تولیت چھل. دادند مى
گران اجـاره مــى كه چھل به دي ين چراغى در كار باشـد،  غى را تھیـه و بـه  دادنـد، يـا ا كـه چرا

شن كنـد مستأجر مى با . سپردند تا در حرمى يا صحنى در عتبات بیاويزد و رو از سـوى ديگـر 
ھاى موجود در عتبات را باطل و فرمان جديد به اسم  چراغ دسیسه و دروغ، فرمان تولیت چھل

چراغ قبلـى و  در اين گونه موارد، متولى چھل. داشتند خود و براى چھل چراغ خود دريافت مى
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فت وجـه روشـنايى و از  مستأجر آن، بدون اطالع از دسیسه ى مذكور، چند سال به امید دريا
خاموش شـدن آن، چـراغ را بـا ھزينـه خود و بـا  ترس از دست دادن تولیت چراغ در صـورت  ى 

ى اعتماد السادات  به عنوان شاھد ادعا قسمتى از نامه. داشتند قرض و قول روشن نگاه مى
و حضـرت ) ع(ھاى امام حسـین چراغ حرم  و آقاسیدحسن، متولى و مستأجر دو دستگاه چھل

 :شود ، خطاب به وزارت خارجه آورده مى)ع(ابوالفضل
عا گويـان  1315از سند ماضیه تخاقوى ئیل ...  تا كنون كه دو سال است، وجه دو سـاله بـه د

یاى دولـت علیــه  خاك پـاى ھمـايونى و اول نرسیده است و در اين دو سـال آنچـه عـرايض بـه 
ستانه  معروض داشته ين اوقـات، سیدھاشـم، خـادم آ مده تـا در ا ى  ايـم نتیجـه بـه دسـت نیا

صادر  مباركه فرمانى نشان داد كه وجه مقرره به اسـم خــود  كارى  ى دعاگويان را به اشـتباه 
ھم در  نموده و دو دستگاه چھل چراغ جديد آورده و در جاى ديگر معلق نموده و بـه دعاگويـان 

ّل وھله اطالع نداده، حال كه دو سال گذشته چنین ادعـا دارد جـايى كـه ھــر مـأمورى  از آن. او
مى قع او را نفـس دولـت  داننـد، لـذا  كه از جانب دولت علیه به ھر نقطه كه بوده باشد، در وا

بدين عرض حال مزاحمت داديم كه اوالً خالفى كه در اين مدت تولیت از دعاگويان سرزده چـه 
َد دعاگويان گرفته و به ديگرى كه از تبعه ].  اسـت[ى دولت جلیله است داده شده  بوده كه از ي

چه آن خسـرو كنــد، شـیرين  ى سنیه كه اراده چنان ھر  ته  ى حضرت شاھانه چنین تعلق گرف
ً آن. بود یا فرض و پريشـانى مصـارف دو  ثان قرض و  كـه دعـا گويـان در ايـن مـدت دو سـاله بـه 

دستگاه را فراھم آورده و به اطمینان فرمان قاطع البرھان ھمايونى كه در دست داريم روشن 
كار مـى. ايم نموده شیم در اين مدت دو ساله ھر يك دويست و چھل تومان طلب اسـتدعا از . با

قوى شـوكت  مراحم حضرت عالى داريم كه تفصـیل تظلـم فـدويان را از خـدمت اولیـاى دولـت 
ً بیان فرمايید كه به خاك پاى ھمايونى معروض دارند  58... .مشروحا

گرى ھــم ى باال، عالوه بر نوشتن چنین نامه  نويسندگان نامه شخاص دي صدر   ھايى به ا چـون 
ھـا  ھايى كردند كه در آن ى استشھادنامه آورى و تھیه اعظم و محمد شرابیانى، اقدام به جمع

طور منظـم و مرتـب  چراغ شھادت داده شده بود كه چھل ھا در طول چنـد ســال گذشـته، بـه 
 59.روشن بوده است

شده و يـا مشـكالت ديگـر در راه پرداخـت  در صورتى كه ھیچ يك از مشكالت چھارگانه ى يـاد 
برات تجـارى نـزد سرپرسـت  وجوه روشنايى عتبات روى نمى صورت  داد و وجه روشنايى بـه 

مى عتبات ارسال مى طرف ديگـر، از . شـد شد، مبلغ دو عشر از آن به عنوان مالیات كسر  از 
مى جا كه وجوه روشنايى بیش آن بات ارسـال  شـد،  تر اوقـات بـه صـورت بـرات تجـارى بـه عت

سال وجـه نقـد نـیز بـه  شد؛ حال آن مبلغى از آن به عنوان كسر برات كم مى كـه در صــورت ار
ى عثمـانى، مبلـغ ديگـرى از مـیزان وجـه ارسـال شـده كـم  ھنگام تبديل پول ايرانـى بـه لـیره

مه. شد مى وزارت خارجـه بـه فاضـل  1318شـعبان  25مـورخ  57777ى  ى شـماره توجه بـه نا
 :كند تر مى شرابیانى، موضوع را روشن

درباب كسر برات وجوه روشنايى و كسر حقوق تولیت جنـاب حـاجى آقـا شـرحى كـه مرقـوم 
صرف  كسر برات كلیه... فرموده بودند زيارت شد ى روشنايى از بابت صرف برات نیسـت؛ زيـرا 

شته  برات را بنده در اين ضررى دا جا داده بودم و اين تفاوت از بابت قسمت لیره اسـت و اگـر 
موده لب داشـتند، بـدون  باشد عايد متولیان است كه لیره دريافت ن چه از دولـت ط انـد و اال آن

قا كسـر اسـت  حاجى آ كسر و نقصان، ھمان بود كه برات شد و آنچه ھم كه از بـرات جنــاب 
یه سلمة هللا از كل ى  تومان دو ھزارى است كه جناب مستطاب آقا سیدمھدى جھان شاھى 

 60... .وجوه روشنايى برده و فرمان ھمايون در برقرارى آن صادر شده است
ھل كار تولیـت چ چـراغ،  البته صرف روشنايى تنھا منبع درآمـد چراغچیـان نبــود و آنـان در كنــار 

مى جام  گذران زنـدگى ان ند كارھاى ديگرى نیز براى كسب درآمد و  ھا، . داد يكـى از ايـن كار
حرم بـود برگزارى مراسم تعزيه آنـان در ازاى ايـن . دارى دولتى در ايام خاص و از جملـه ايـام م

يه كه بـدان وجـه تعز مى خدمت، مبلغـى را  ته  شـد، از دولـت ايـران مطالبـه  دارى دولـتى گف
 61.كردند مى

سالم وجـود داشـت، چراغچیـان  جا كه كارھاى متعددى در مراقد امامان معصـوم از آن علیـه ال
گرفتند  باشى اكتفا نكرده، مشاغل ديگرى را نیز به عھده مى تنھا به داشتن منصب چراغچى

كرد ى اين مشاغل مى از جمله.  نمودند و از اين راه درآمد كسب مى : توان به موارد زير اشاره 
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شى، مؤذّنـى، خوانى، كفش نامه كلیددارى، زيارت 62سقّايى، ا ّ دارى، قرائت قرآن، دربـانى، فر
مورد ... . و 65 خوانى روضه 64قاپوچى باشى، سركشیكچى، 63 یان، برخـى  در میـان چراغچ

كـه  ايـن. گرفتنـد ى دولت در عتبات قـرار مــى منصبان دولتى و يا نماينده التفات و محبت صاحب
ساس لیاقـت و اسـتحقاق چراغچـى شـامل حـال وى مـى ساس  اين محبت بر ا شـد يـا بـر ا

كارپرداز ايـران . به درستى روشن نیست! مسائل پشت پرده به ھر حال سرپرست عتبات يـا 
يف و  اى به وزارت خارجه مـى ى شاه ايران، نامه در بغداد و يا مأمور ويژه شت و پـس از تعر نگا

ِ مورد نظر، براى وى درخواست اضافه وجه مى كرد؛ به عنوان مثـال، فاضـل  تمجید از چراغچى
 :اى به وزارت خارجه نوشت شرابیانى طى نامه

ــل...  ــوم  چھ ــاه شــھید مرح ــراغ ش ــجعه  -چ ــرهللا مض ــى -عط ــه در رواق حضــرت اب ــه  ك االئم
معلّق است و تولیت آن با جناب حاجى نجفقلى میرزا  -الصلواة و السالم  علیه -امیرالمؤمنین 
تر و ھمیشه روشن است و احقر ھر شب كه شــرفیاب حـرم  ى چراغات با نظم است، از ھمه

ً نگاه مى مطھر مى . كنم، ولى وجه روشنايى آن يكصد و ھشتاد تومان اسـت شوم، مخصوصا
سنوات ماضیه على الرسم دوعشر وضع شده يكصد و چھل و چھار تومان به جناب مشارالیه 

ظه. رسیده مى ھل  احقر بـه مالح ين كـه چـراغش ھمیشـه روشـن و وجـه آن از سـاير چ ى ا
ى تخاقوئیل وجه آن را علــى االسـتحقاق تمـام دادم و دو سـه  ھا خیلى كم است، سنه چراغ

ً زحمت دادم كه وجه چھل دفعه خدمت جناب ً و تحريرا چراغ حاجى نجفقلى مـیرزا را  عالى كتبا
كه بعضـى... االستحقاق تمام مرحمت كنید على ھار سیصـد ببرنـد و ايـن  گوارا نیسـت  ھـا چ

تكلیف احقر . شخص عزيز با اين خدمت نمايان صد و ھشتاد ببرد، آن ھم بعد از وضع دو عشر
 66.بود عرض نمود

شاه نـزد وى  وزير امور خارجه نیز پس از دريافت اين نامه، عین نامه را براى ديدن مظفرالدين 
به اطــالع شـاه رسـاند و درخواسـت كـرد  فرستاد و موافقت خود را بـا درخواسـت شـرابیانى 

با ايـن  67»سنوات آتیه ھم يكصد و ھشتاد تومان تمام مرحمت شود« شاه  ولى مظفرالدين 
صرف «: ى مـذكور نوشـت ى نامـه امر مخالفت ورزيد و در حاشیه ناب اشــرف اتابـك اعظـم؛  ج

مظفرالدين شاه تنھــا بـا پیشـنھاد تعويـض  68.»شود روشنايى محل مواجب و مستمرى نمى
شده و اللـه ھاى آن شكسـته بـود،   چھل چراغ اھدايى ناصـرالدين شـاه كـه كھنــه  ھـا و آويز

ند اما در باب تجديد چھـل«: موافقت نمود و نوشت یب دارد، تجديـد كن چه ع لـذا  69.»چـراغ، 
 70.چراغ جديد اختصاص يافت چراغ كھنه و خريد چھل يكصد تومان برات براى تعويض چھل

گاھى مبالغـى  البته دقت و سخت گیرى در پرداخت وجه روشنايى، ھمیشه وجود نداشت و 
كه چراغى روشـن شـده  شد بدون آن به عنوان وجه روشنايى به برخى اشخاص پرداخت مى

ین مسـأله نامه. باشد به چن اى  ى میرزا محمودخان، كارپرداز ايران در بغداد بـه وزارت خارجـه 
 :اشاره دارد

اند كه فدوى رسیدگى نمايد  ى طفالن مسلم امر و مقرر فرموده در خصوص روشنايى بقعه... 
يوان ھمــايون بـراى مصـارف روشـنايى  كه حاال امر روشنايى با كیست و يكصد تومان كـه از د

جناب شـیخ حسـن را  رسد يا خیر و صالحیت عالى شود به مصرف روشنايى مى مرحمت مى
ى مباركه در بغـداد و  چاكر پس از زيارت تعلیقه. براى اين خدمت به عرض مبارك عالى برساند

به كسـى محـول شـده  كاظمین تحقیقات الزمه نموده و معلوم نشد كه امر روشـنايى آن جـا 
گـیرد  شود، معلوم نیست كى مى باشد و اين يكصد تومان ھم كه از ديوان اعلى مرحمت مى

ى طفـالن مسـلم،  ى متبركـه آنچه محقق است اين است كه بقعـه.  رسد و به چه مصرف مى
ً روشنايى ندارد سال لى كـه بـه . ھاست ابدا عالیجاه شیخ حسن پسر جناب حاجى شـیخ ع

حاجى شـیخ . دارالخالفه آمده است، فدوى خود او را نديده و معرفتى به حال او ندارد ناب  ج
شیخ حسـن ھــم بـه  على، پدر مشارالیه كه از اخیار و محترمین و متدينین اند؛ البته عالیجاه 

ً امر روشـنايى آن. پدر خود اقتدا كرده است با كـى  براى معلوم كردن اين كه سابقا  ً جـا اسـما
طالع بدھـد ... بوده است، به نواب كربالى معلى و مسیب نوشت كه تحقیقات الزمه نمـوده ا

ى متبركه برسد كه اسباب اسـتحكام  به اعتقاد چاكر اگر وجه روشنايى به مصرف تعمیر بقعه
 71... .و بقاى آن مكان شريف باشد اولى است

 :ھا نوشت پى
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جعفـر خلیلـى، موســوعة العتبـات : ك.تر ر براى اطالع و آگاھى بیش. اين موارد از بین اطالعات چندين كتاب استخراج شده است. 1
اللَّـه علـى  ؛ عبـاس عـزاوى، تــاريخ العــراق بیـن احتاللیـن؛ احسـان...المقدسه؛ محمدجعفربن محمد نقدى، تاريخ االمامین الكاظمین

حرم؛ )اردالن(ى عضدالملك به عتبات؛ ابوالحسن خان فخر الملـك  استخرى، قدم صدق؛ علیرضا عضدالملك، سفرنامه تا  ، از حــريم 
غرى؛ ابـن  ناصرالدين شاه قاجار، سفرنامه ى عتبات ناصرالدين شاه قاجار؛ ابن حوقـل، صــورة االرض؛ ســید ابـن طــاووس، فرحـة ال

تاريخ الكوفــه؛ مــیرزا محمـد  جوزى، المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم؛ رسول كركوكلى، دوحة الوزراء؛ حسین ابـن احمـد البراقـى، 
 .مھدى خان استرآبادى، جھانگشاى نادرى، جعفر محبوبة، ماضى النجف و حاضرھا

سید ابـن طـاووس، فرحـة الغـرى، ص 45، ص 2الحديد، شرح نھــج البالغــه، ج  ابن ابى. 2 بات 110؛  ، جعفـر خلیلـى، موســوعة العت
 .94ص ) المدخل(المقدسة 

 .240ابن حوقل، صورة االرض، ص . 3
 .29 - 28شیخ محمد السماوى، و شايح السراء فى شأن سامراء، ص . 4
 .جا ھمان. 5
 .147جا و ص  جا؛ جعفر خلیلى، ھمان ؛ سید ابن طاووس، ھمان148، ص 2ديلمى، ارشاد القلوب، ج . 6
 .164، ص 1، ج ...محمدجعفر ابن محمد نقدى، تاريخ االمامین الكاظمین. 7
 165، ص 1ج ) قسـم الكـاظمین(؛ جعفر خلیلى، ھمان 62؛ محمد جعفر ابن محمد نقدى، ھمان، ص 30 - 29، ص 9ابن جوزى، ج . 8
 .58در عراق، ص ) ع(اللَّه على استخرى، قدم صدق، از دلھاى ايرانیان مسلمان تا عتبات ائمه دين ؛ احسان166 -
؛ جعفـر خلیلـى، ھمـان 310و  263، ص 1؛ عباس عزاوى، تاريخ العراق بیـن احتاللیــن، ج 116 - 115سیدابن طاووس، ھمان، ص . 9
 .155، ص 1ج ) قسم النجف(

 .341و  337، ص 3عباس عزاوى، ھمان، ج . 10
 .192، ص 1جعفر محبوبة، ھمان، ج . 11
 .268، 266، ص 1ج ) قسم الكربال(جعفر خلیلى، ھمان . 12
سترآبادى، 267و  262، ص 5؛ عباس عزاوى، ھمــان، ج 51و  46رسول كركوكلى، دوحة الوزراء، ص . 13 ھدى خــان ا ؛ مـیرزا محمدم

 .395جھانگشاى نادرى، ص 
 .جا ھمان. 14
 .108، ص 6عباس عزاوى، جھانگشاى نادرى، ج . 15
 .113و  185، ص 1، ج )قسم النجف(جعفر خلیلى، ھمان . 16
 .76 - 75محمدجعفر بن محمد نقدى، ھمان، ص . 17
مان، ص 34 - 33؛ شیخ محمد السماوى، ھمان، ص 159و  114، ص 2جعفر خلیلى، ھمان، ج . 18  - 115؛ ناصرالدين شاه قاجار، ھ

 .؛ علیرضا عضدالملك، سفرنامه عضدالملك به عتبات، بیشتر صفحات158و  116
 .157ى ايران، دفتر مكمل، ش  اسناد وزارت امورخارجه. 19
 .43ھمان، ش . 20
  .8علیرضا عضدالملك، ھمان، ص . 21
 .فرھنگ عمید. كنند گويند كه از سقف آويزان مى پايه را مى دار، فانوس، در فارسى چراغ نفتى بى چراغ پايه: لنتر. 22
 .161ھمان، ص . 23
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ــاس عــزاوى، ھمــان، ج . 26 ــى، ھمــان 317 - 316، ص 3عب ــر خلیل ــان110 - 109، ص 1ج ) قســم الكــربال(؛ جعف ــى  ؛ احس ــه عل اللَّ

 .58استخرى، ھمان، ص 
 .125 - 124ناصرالدين شاه قاجار، ھمان، ص . 27
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