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   در تشکیالت آستان قدس رضوين اعتضاد رضوي  بررسی جایگاه خاندا                                      

  

 1حمیده شهیدي

  

  چکیده 

خاندان اعتضادالتولیه از خاندانهایی هستند که به واسطه موروثی بودن مشاغل در تشکیالت اداري آستان قدس، در این مجموعه            

با توجه .  منصب آنها در این تشکیالت سمت سرکشیکی پنجم است که از پدر به فرزند انتقال می یافت                   عمده. داراي نفوذ بودند  

به اینکه شناخت تاریخ آستان قدس منوط به شناخت صاحبان مشاغل و گردانندگان و اقدامات آنان است لذا در این نوشتار برآنیم 

ایـن مجموعـه     در تشکیالت اداري آستان قدس به شـناخت بهتـر    قش آنان  اعتضادالتولیه و ن    خاندان سابقه تاریخی   تا با بررسی    

  .دست یابیم 

  آستان قدس رضوي ، خاندان اعتضادالتولیه ، سرکشیک پنجم  : هاي موضوعیکلید واژه

  

  مقدمه

، سبب گردید برخـی از خانـدانها کـه     متبرکه از دوره صفویه به بعد   مشاغل در تشکیالت اماکن      موروثی بودن 

ان دراز داراي مشاغل کلیدي در تشکیالت  آستان قدس رضوي بودند  در این مجموعه داراي نفـوذ                   طی سالی 

بهتـر   و شـناخت      در تبیـین     ، این مجموعـه   داره ا  در ان نقش آن   بررسی خاندانها و این  شناسایی   . زیادي شوند   

 تولیه اسـت کـه هـم      الاد   خاندان اعتض  ، از جمله این خاندانها    . به پژوهشگر یاري می رساند     تاریخ آستان قدس  

آنـان و   بازماندگان   اهداي مجموعه اسناد این خاندان از سوي         .کنون به عنوان اعتضاد رضوي معروف هستند      ا

  خاندان مذکور ، بهانه اي شد تا     رضوي با بخش تاریخ شفاهی مدیریت اسناد آستان قدس       مصاحبه هایی   انجام  

خانـدان   به سابقه و پیشینه خدمت     ضمن اشاره    نوشتاراین  در  .  قرار گرفته و معرفی گردد      و بررسی  مورد توجه 

در تشکیالت اداري آستان قدس به نقش این خاندان در حوادث تاریخی شهر مـشهد پرداختـه                 اعتضاد التولیه   

 ازسوي بزرگ این خاندان  محمد علـی اعتـضاد رضـوي جهـت               پس از آن با توجه به اهداي اسناد       . می شود   

 از آنجایی که اسناد اهدایی در شناخت خاندان          می شود و در نهایت     آورده  وي ل  حا  شرحی از  ایشان تجلیل از 

  .    به معرفی اسناد یاد شده پرداخته می شود  حائز اهمیت استمذکور 
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  اعتضاد التولیهسابقه تاریخی خاندان 

 علـی اعتـضاد     بنا بـه ادعـاي محمـد        هاي قدیمی آستان قدس رضوي هستند      از خانواده که  اندان اعتضاد   خ  

از   و مهـاجرت نمودنـد    بـه ایـران       از ایـن سـرزمین        در دوره صـفویه    نان و ب ل عاملاهل جبل   صل  رضوي، درا 

. باشـند  بنام عهد شاه عباس اول مـی ه شیخ بهایی از دانشمندان      ببن حسین عاملی معروف      برادرزادگان محمد 

  )1388اعتضاد رضوي، (

پـدر وي حـاجی سـعید آل ثابـت کلیـددار حـضرت         . ست یکی از اجداد مادري آنان سید حسین عرب ا        

براسـاس نوشـته اعتمـاد الـسلطنه در     . اسـت السالم ـ و مادرش از دختران فتحعلی شاه قاجار   ابوالفضل ـ علیه 

الملک سفیر کبیر مقـیم اسـتانبول    به همراه شیخ محسن خان معین. ق.هـ1302روزنامه خاطرات، وي به سال   

 الدوله والی خراسان و متولی باشی آستان قدس          زمان میرزا عبدالوهاب خان آصف     به ایران مهاجرت نمود و در     

در میان اسناد آصف الدوله، مکاتباتی با ناصرالدین شـاه موجـود    )1343اعتماد السلطنه، . ( به مشهد آمد رضوي

ر سـایه   د)1377 نوائی؛ کسري،  (.باشد  است که حاکی از توجه ویژه شخص شاه به میرزا سید حسین عرب می             

در . ق.هــ 1335 رسید و تا زمان فـوت بـه سـال          2مقام نیابت تولیت  ق به     . ه 1302 سال   این توجهات وي به     

  .3 خدمت نمود رضوي سال در آستان قدس33همین سمت به مدت 

                                                
هـاي او   ره صفویه و افشاریه تنها در زمان غیبت متـولی کارهـا و مـسئولیت        بر طبق اسناد موجود مربوط به تشکیالت آستان قدس، در دو           2

در دوره قاجاریه با گسترش تشکیالت آستان قدس، جهت . ها معدود هستند بدین دلیل تعداد نایب التولیه    . گرفت  توسط نایب التولیه انجام می    

آخـرین  . شـد  گردید کـه شـخص دوم ایـن مجموعـه محـسوب مـی       میباشی انتخاب  اداره بهتر امور یک نفر به عنوان نایب متولی یا متولی   

با روي کـار آمـدن رژیـم پهلـوي، سیـستم دیگـري       .  وي اشاره شده است    به باشد که در متن     التولیه در این دوره سید حسین عرب می         نایب

سته و افرادي که براي اداره امـور        رضا و محمدرضا پهلوي عنوان تولیت کل را از آن خود دان           . جایگزین تشکیالت سابق آستان قدس گردید     

سـوزنچی،  : (نگاه کنیـد بـه    التولیه در آستان قدس       یب  براي اطالع بیشتر از منصب نا     . (نامیدند  التولیه می   کردند، نایب   آستان قدس انتخاب می   

1385( (

ایرج افـشار بـه   . دواج وي در آمدهمسر دوم سید حسین عرب، اشرف السلطنه است که بعد از مرگ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به از             3

منـد   گذراند و به تاریخ و طب عالقه نویسد که وي فرزندي نداشت و عمر خود را بیشتر به مطالعه کتب می السلطنه می  نقل از برادرزاده اشرف   

وي ). ) 1343اعتماد السلطنه، : (نگاه کنید به. (فوت نمود و در دارالسیاده مدفون گردید. ق.هـ1333 سالگی در مشهد به سال 53در سن . بود
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بـه لقـب    ق توسـط پادشـاه وقـت    .ه1311از سـال  همان گونه که در پی خواهـد آمـد ، ایـن خانـدان               

و ایجـاد نـام   بـا تاسـیس سـجل احـوال     . ملقب و شهرت می یابنـد یاري دهنده تولیت اعتضادالتولیه به معنی   

ستان آ به واسطه داشتن منصب در تشکیالت اداري          خاندان مذکور  خانوادگی براي هر فرد در دوره پهلوي اول       

  . قدس ، اعتضاد رضوي  نامیده می شوند 

  

  پیشینه  خدمت خاندان اعتضاد در آستان قدس رضوي

سابقه خدمتگزاري خـانواده اعتـضاد در آسـتان قـدس بـه دوره              اد رضوي،   فته محمدعلی اعتض  به گ     

 لیکن چنین امري در اسناد و منابعی که رجوع گردید  ثابـت نمـی                 )1388اعتضادرضوي،  ( .گردد  صفویه برمی 

ر این تـشکیالت    د اوایل حکومت محمد شاه قاجار    خاندان مذکور از    شود اما به یقین با توجه به اسناد موجود ،           

   .ند بود4سمت سرکشیکی پنجممشغول به خدمت و عهده دار 

                                                                                                                                           
 در آرشیو مدیریت اسناد آسـتان قـدس رضـوي          65479قریه میامی در نزدیک مشهد را وقف امور خیر نمود که تصویر وقفنامه آن با شماره                 

  .موجود است

 به مقامات عالیه رسیدند و تـا  بنا به نوشته عزیزاهللا عطاردي، بعدها خاندان وي به ثابتی معروف شدند و در دوران قاجاریه و پهلوي        همچنین  

. ش سفیر ایران در یمن بود و در همانجا درگذشت1353یکی از آنان حسین ثابتی در سال . انقالب اسالمی از کارگزاران دولتی وابسته بودند    

 از   ادب نیز فعال بـود و  وي عالوه بر سیاست در عرصه شعر و.دیگري علی مؤید ثابتی، سناتور بود که بعد از انقالب به خارج از کشور رفت        

  )1381عطاردي، . (شود امور معاصر خراسان محسوب میادبا و شعراي ن

اي از خادمان، فراشـان،   سرکشیک به نیابت از متولی، مسئولیت اداره اماکن متبرکه را در کشیک خود داشته است و تحت نظر او مجموعه         4

نظـام  . ق. هــ  1117با تکیه بر اسناد، در دوره صفویه تا سال          . نی مشغول خدمت بودند   دربانان، کفشبانان، مؤذنان و خدمه دیگر در مدت معی        

با روي کار آمدن نادر شاه، تعداد سرکشیکان مجدد به سـه نفـر      . نظام پنج کشیکی برقرار بود    . ق. هـ 1148سه کشیکی و از آن پس تا سال         

و اسناد موجود، نظام پنج کشیکی دوباره برقرار گردید و این نظام تا  شاهیکاهش یافت و در زمان علیشاه جانشین وي با استناد به طومار علی

  .  منحل گردید ،ش، ادامه یافت تا اینکه با تشکیل اداره تشریفات توسط محمدولی خان اسدي1314سال 

به تشکیالت اداري و موقوفـات  ترین و با ارزشترین اسناد مربوط     طومار علیشاهی در زمره قدیمی    راجع به طومار علیشاهی هم باید گفت که         

این . به دستور علی شاه افشار پس از مرگ نادر و استقرار بر اریکه سلطنت، تنظیم گردید. ق. هـ1161آستان قدس رضوي است که به سال       

ار مـذکور در  اصـل طومـ  . اي از کل موقوفات آستان قدس و مسجد گوهرشاد است که از ابتدا تا زمان تنظیم، شناخته شده بود                   طومار سیاهه 

در کتاب آثارالرضویه به صورت چاپ سنگی به چاپ رسیده است و . شود  نگهداري می111بخش مخطوطات کتابخانه آستان قدس با شماره 

 راجـع بـه   57 تـا  56در مـتن مـذکور از ص      . متن استنساخ شده آن نیز در مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوي موجود است               

.ه و مواجب آنها آمده استسرکشیکان و جیر
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حـاجی  «نخستین فرد از خاندان اعتضاد که در اسناد به عنوان سرکشیک پنجم از وي یاد شـده اسـت                    

 سندي که به وي اشاره شده مربـوط بـه صـفر             نتری  قدیمی. باشد  می) ابوالحسن اول (» میرزا ابوالحسن شریف  

  .5ست است که جزو اسناد هزینه و موضوع آن پرداخت مواجب ا.ق.هـ1251سال 

صـاحبان مـشاغل در زمـان       از آنجایی که مشاغل در مجموعه تشکیالت آستان قدس مـوروثی اسـت              

حیات، فرزند ذکور خود را به عنوان جانشین خویش به شاه وقت معرفی می کردند و شـاه نیـز طبـق فرمـانی                   

. ق.هــ 1300این اساس فرمانی از ناصرالدین شاه مربوط به شـوال            بر. ودنم  سمت پدر را به فرزند تفویض می      

موجود است که در خصوص واگذاري منصب سرکشیکی پنجم به میرزا عبدالرضا بنا به تقاضاي پدرش حاجی                 

در حکم مذکور چنـین آمـده    .باشد این حکم اولین ابالغ موجود به این خانواده می     . است) اول(میرزا ابوالحسن   

  :است

 الفضالء الکرام حاجی میرزا ابوالحسن سرکشیک پنجم در روز هجناب فضایل و کماالت نصاب عمد... «

 االنجاب میرزا عبدالرضا ولد خود در پیشگاه حضور همـایونی           هجناب فضیلت نصاب سالل     با عالی  ،عرض بیان 

 نمود، مراتب کهولـت و  اع متعلقه به کشیک خود را   بمشرف شده پس از آنکه در کمال آراستگی عرض بیان ات          

جناب میرزا عبدالرضا پسر خود را معـروض پیـشگاه حـضور           ضعف قواي خود و مدارج استعداد بر قابلیت عالی        

ي انتقال خدمت و منصب و مواجب و مرسـوم خـود را بـه میـرزا      اعاستد. عنایت ظهور همایون سلطانی داشت    

این اسـتدعا را    ر خاطر مرحمت مظاهر مشهود بود       جناب مشارالیه د   چون استعداد عالی  . عبدالرضا پسرش نمود  

فرمائیم که نور چشم مکرم کامکار  به عز اجابت مقبول و به صدور این منشور مطاع آفتاب شعاع امر و مقرر می

باشی امـور     و سیستان و متولی    الدوله والی و فرمان فرماي مملکت خراسان         رکن ،میر نامدار و برادرزاده فرخنده    

ر از حال تحریر و ما بعدها شئونات و احترامات و دقایق الزمه خدمت سرکـشیکی و مخاطـب                   سرکار فیض آثا  

بودن به خطاب جنابی را با مواجب و مرسوم معمولی در حق جناب میرزا عبدالرضـا برقـرار داشـته، انتظامـات                      

 او را در ترتیـب      کشیک پنجم را از او بخواهد و قدغن بلیغ نماید تمام خدام و اهالی کشیک مزبور امر و نهـی                   

مقـرر  .  مشغول خدمت و دعـاگویی شـود  ،فراغت و آسودگیه  درجه الزم االجرا دانند تا ب    شخدمات آستانه عر  
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آنکه مقرب الخاقان عظام شرح منشور قضا دستور مبارك را در دفاتر خلود ثبـت و ضـبط نمـوده و در عهـده                         

  1300.6ئیل سنه   شهر شوال المکرم قوي21فی . شناسند

ین با استناد به سند مذکور، حاجی میرزا عبدالرضا، بنا به کهولت سن پدر و قابلیت و استعداد خـود                    بنابرا

حکم رکن الدوله والی خراسان و تولیت آستان قدس نیز در تـاریخ             . گردد  وان سرکشیک پنجم تعیین می    به عن 

  7.ستدر این خصوص صادر شده که در اسناد موجود ا. ق.هـ1300القعده  ذي

 به دلیل شایـستگی  جعت از سفر حج،  حاجی میرزا عبدالرضا پس از مرا     . ق.هـ1311ع االول سال    در ربی 

تمامی عموم اهالی آستانه مقدسه  «اعتضادالتولیه ملقب و مقرر گردیدتوسط پادشاه مذکور طی فرمانی به لقب     

نین یک قبضه عصاي مرصع  همچ8»رندور دانظ مرعی و م،یر و احترام او را در خور این رتبه و مقام   قشرایط تو 

شـد،   عالوه بر مواجبی که به سایر سرکشیکان داده می تومان، هر ساله 250نیز به وي اعطا گردید و نیز مبلغ        

االول همین سال در ایـن        نیز که در جمادي   حکم مؤیدالدوله تولیت وقت آستان قدس        .به وي اختصاص یافت   

دان به لقب اعتضادالتولیه شهرت یافت و از این زمان در از آن پس این خان. 9خصوص صادر شده، موجود است  

الزم به ذکر است پیش از این تاریخ، . شوند است و با این عنوان یاد می » اعتضادالتولیه«اسناد، سجع مهر آنان     

عبدالرضـا  «و  » ابوالحـسن الـشریف   «و حاجی میرزا عبدالرضا با سـجع        ) اول(مهرهاي حاجی میرزا ابوالحسن     

  .10شود  اسناد مشاهده میدر» الشریف

ر اساس فرمانی از مظفرالدین شـاه مربـوط بـه           ا توجه به نفوذ و شایستگی حاجی میرزا اعتضادالتولیه ب         ب

داده شد که این امر به تایید علماي وقـت خراسـان از             وي  ق تولیت مدرسه نواب به      . ه 1315ربیع االول سال    

   11.خراسانی نیز رسیده است جمله میرزا حسن مجتهد آشتیانی و حاجی میرزا جعفر

 اسناد فوق نشان می دهد حاجی عبدالرضا موفق شده بود به جایگاه ویژه اي دست یابد  علی رغم اینکه 

 در آستان قدس رکشیکی پنجمس قرار گرفته و از خدمت متولی باشی  مورد غضب 1315با این حال در شوال  

 تلگرافـی از    .ین نیز از خدمت ناظمی کتابخانـه خلـع شـد            به همراه وي برادرش میرزا عبدالحس     . برکنار گردید 

                                                
.65489سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  6
.65488رکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و م 7
.65495سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  8
.65481سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  9

 به   و مهرهاي حاجی میرزا عبدالرضا نیز213، 214، 927، 925از جمله مهرهاي حاجی میرزا ابوالحسن به طور نمونه در سندهاي شماره  10

  .شود  مشاهد می22ـ 10 ـ 9 صفحات 535 و 42 ـ 4ـ 3 صفحات 328، 20 ـ 2 ـ  1 صفحات 251طور نمونه در سندهاي شماره 
  .65486موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ،  11



Ó

الدوله موجود اسـت کـه در آن بـه     خان امین باشی وقت به صدارت عظمی میرزا علی   مدیرالدوله محمود، متولی  

  گفتـه محمـد علـی اعتـضاد         بـر اسـاس     در اسناد مشخص نیست اما     این امر علت   .12این امر اشاره شده است    

نی شب عاشورا به علت برودت هوا، حاجی میرزا عبدالرضا اعتضادالتولیه، پـیش از  در مراسم خطبه خوارضوي،  

. دآور دهـد همـین امــر موجبـات خـشم متــولی را فـراهم مــی      آمـدن متـولی، دســتور خوانـدن خطبـه را مــی    

براي آنکه همه کس بداند خدمات با صواب را نعمـت و            « وقت   متولی باشیِ  از این رو،  ) 1388اعتضادرضوي،  (

آنان را از سمتهاي خود برکنار و به مالحظه خـدمات آبـاء و            13» و عملهاي خطا را نقمت و جزایی است        عطایی

 عمـوي آنـان را بـه سرکـشیکی پـنجم و پـسر وي شـیخ محمـد                    ،اجداد آنها حاجی شیخ ابو محمـد مجتهـد        

 الثـانی    ز ربیـع   البته این امـر چنـدان بـه طـول نینجامیـد  و ا               .14الحرمین را به ناظمی کتابخانه می گمارد        شیخ

در اسناد، مجدد از حاجی میرزا عبدالرضا به عنوان سرکشیک یاد شده به ویژه آنکه حکمی از . ق. هـ1316سال

 مبنی بر اعطاي یک قبضه عصاي مرصع به میـرزا عبدالرضـا بـه               1316لدین شاه مربوط به رجب سال       امظفر

یرزا عبدالحسین به عنوان نایب سرکـشیک،       برادرش م   در اسناد نیز به       .15عنوان سرکشیک پنجم موجود است    

  . 16اشاره شده است

 حوادث مـشروطه  ق در . ه1327االول سال جمادي  عبد الرضا درنگونه که در پی خواهد آمد میرزا   هما

البته پیشتر از .  در منصب سرکشیکی جانشین وي می گردد ) دوم(به قتل می رسد و فرزندش میرزا ابوالحسن         

 از متولی وقت درخواست تفویض منصب سرکشیکی پنجم را بعد از رفتن به سفر حج  قبل   ااین میرزا عبد الرض   

تان قـدس بـه تـاریخ       حکم میـرزا ابوالقاسـم خـان نـصیرالملک متـولی آسـ            . از خود براي فرزندش نموده بود     

  .17 در این باب موجود است1319الثانی  جمادي

صیتی اهل علم و از مدرسین فقه و اصول محسوب          شخ) دوم(نشان می دهد که میرزا ابوالحسن       اسناد موجود   

متحد الشکل نمودن البسه در دوره رضا شاه کسانی که به امور روحانی اشتغال              اجراي قانون   در زمان    . شد می

... از این رو هفت نفر از مراجع و علماي برجسته آن دوران از جمله آیت ا. 18داشتند از این قانون مستثنی بودند

                                                
.65474سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  12
  .65474اره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شم 13
.65474سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  14
.65485سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  15
  .16739ستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آ 16
  .65487سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  17
  )1380منظوراالجداد،( : نگاه کنید بهبراي اطالع بیشتر از قانون متحدالشکل شدن البسه در دوره رضاشاه  18



Ô

از  ابوالحـسن اعتـضادالتولیه      کـه را   امر   محمد حسین غروي نائینی این    ...  اصفهانی و آیت ا    ابوالحسن موسوي 

بر طبق تصدیق آنان ، سـرهنگ نـوایی           .19تایید و تصدیق نموده اند    رسین فقه و اصول محسوب می شود        مد

ه را کـه از  میرزا ابوالحسن اعتـضادالتولی ) ق.ه1348( ش . ه 1308رئیس نظمیه ناحیه شرق در اردیبهشت سال        

  .20، از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف می نمایدبوداین قانون مخالفان 

در  مسجد گـوهر شـاد    واقعه  به علت مخالفتهایش با سیاستهاي رضاشاه پس از         ) دوم  ( میرزا ابوالحسن   

بـه    از منصب سرکشیکی عزل شد و      به استناد گفته  فرزندش محمد علی اعتضاد،        )ق.ه1354 (ش1314سال  

وي دیگر مقارن این زمان تشکیالت سنتی کشیکهاي پنج گانه منحل           ساز  . ندان به سر برد   ز د ر    سال 6مدت  

پـس از  ) دوم (  از ایـن رو میـرزا ابوالحـسن       )12ص: 1388اعتـضادرضوي،    (.و اداره تشریفات تأسیس گردید    

  : گوید ی در این خصوص چنین ممحمد علی اعتضاد  .به پیشه کشاورزي پرداخت از زندان آزادي 

 . است  پدرم دید خیلی وضع ما بد      .رفتم جنگ جهانی دوم بود      هنوز مدرسه نمی  . پدر بنده را آزاد کردند    «

خیلی بچه  هست  که من یادم؛ متر عمقپنج ششچاه با  .موتور آب خرید. از بانک، وامی گرفت و یک چاه زد 

 هیچی نداشت از این چاه      .است موقوفه   .ستههم   یک زمینی بود اآلن      .بودم فلکه انداختند چاه به آب آوردند      

  )15ص: 1388اعتضادرضوي،  (»....آب آمد و این جا کشت و زرع کردند

اعتـضاد در    بعد از وي نیز خاندان   . وارد تشکیالت آستان قدس نگردید     از آن پس  ) دوم(میرزا ابوالحسن   

  . وارد نشدندرضوي دوره پهلوي دوم و بعد از انقالب اسالمی در تشکیالت اداري آستان قدس

الزم به ذکر است خاندان اعتضادالتولیه، عالوه بر منصب سرکشیکی مـشاغل دیگـري نیـز در آسـتان              

، عالوه بر سرکشیکی پـنجم، امـور مربـوط بـه نظـم      )اول(به طوري که میرزا ابوالحسن شریف . قدس داشتند 

ـ ق . ه1280 توسط حسام السلطنه به تاریخ رجب کتابخانه مبارکه نیز  ه او تفـویض شـد و مقـرر گردیـد کـه       ب

کتابدار سرکاري بدون اطالع او کتب موقوفه را از کالم اهللا مجید و سایر کتب به قراء و محصلین و معلمین                     «

و متعلمین و غیرهم ندهد تا به مهر و امضاء و استحضار مشارالیه شود و هر کار که متعلق به کتابخانه است به 

بگذرد و مبلغ چهل تومان نقد و مقدار ده خروار گندم کـه در ازاي ایـن خـدمت                   الیه    آگاهی کهف الحاج مومی   

                                                
. 8-2ص : 65493ن کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازما 19
  .1ص: 65493سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  20



Õ

برقرار شد هر ساله از اعمال خجسته اعمال سرکار فیض آثار به موجب برات دریافـت و صـرف مخـارج خـود                       

   .22دار سمت مذکور گردید بعد از وي فرزندش میرزا عبدالحسین عهده .21»نماید

وه بر منصب سرکشیکی، ثبت و مهر و سررشته فـرامین، احکـام و اسـناد                حاجی میرزا عبدالرضا نیز عال    

طی حکمی تولیت وقت، مجوز این کار را به حـاجی میـرزا ابوالحـسن               . دفتري آستان قدس را بر عهده داشت      

بدون ثبت و مهر ایشان نباید از دفترخانه مبارکه حکم و سـندي        «شود که     دهد و مقرر می     فرزند وي می  ) دوم(

  .23»بگذرد

دار   همچنین داماد حاج میرزا عبدالرضا، میرزا ابوالقاسم خان امین کلی تعمیرات آسـتان قـدس را عهـده                 

 تـا   1300نام وي در اسناد هزینه راجع به تعمیرات امـاکن و موقوفـات مختلـف آسـتان قـدس، از سـال                       . بود

   .24موجود است1316

  

   شهر مشهدنقش خاندان اعتضاد در حوادث تاریخی

در هنگامه مشروطه، در . اند د نشانگر آن است که این خاندان در برخی از حوادث نقش داشتهمنابع موجو

. شهر مشهد که موافقان و مخالفان در ستیز بودند، حاجی میرزا عبدالرضا اعتضادالتولیه در سلک مخالفین بـود          

ادیـب   (دیـد رور گ توسط مشروطه طلبان تر   . ق.هـ1327االول سال     بدین سبب در شب شنبه شانزدهم جمادي      

در میان مجموعه اسناد متعلق به این خاندان، گزارش مختصري از چگونگی به قتل رسـیدن                 .) 1331هروي،  

  :وي، موجود است

کشتن مرحوم حاجی اعتضادالتولیه شنبه شب چهار ساعت و نیم گذشته آمدن گلوله زدند هـشت نفـر                  «

و یکی در شانه، دو تا هم در ] ناخوانا[ دست و یکی در کمر بودند امانه تیر زدند سه تا در زیر ناف یکی در توي 

  .25»1327االول   جمادي16...پهلو راست خورده

                                                
  .65490 مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، 21
 از وي به عنوان 65474 و 65463اسناد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره  22

  .برند ناظم کتابخانه نام می
.65496 شماره سندسناد و مطبوعات ، سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت ا 23
، 21298، 23788هـاي سـند   شـماره   از جملـه    سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسـناد و مطبوعـات ،                    24

.22638 و 22637، 13052
.65471 ره سندشماسازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ،  25

  



Ö

 مسجد گوهرشاد در مخالفت و مبارزه بـا طـرح کـشف             واقعه در جریان    نیز) دوم(حاجی میرزا ابوالحسن  

بدین سـبب   . لول بود  و جزو طرفداران شیخ به     شاهرضا  سیاستهاي رژیم   وي از مخالفان    . حجاب حضور داشت  

در مـدت اسـارت، خـانواده وي در سـختی و         .  تا آغاز جنگ جهـانی دوم در زنـدان بـسر بـرد              سال 6به مدت   

  : گوید محمد علی اعتضاد فرزند وي در این خصوص چنین می .تنگدستی بودند

در . میدم این موضوع را فه سال بیشتر نداشتم، به من گفتند پدرت رفته مسافرت،  بعدهاسه چهارمن « 

 بـا کـشف    پـدرم چـون .  نمـی دادنـد   هماز آستان قدس یک قران  .این مدت با پدرمان هیچ ارتباطی نداشتیم      

 یـادم   .سرقت شد داشتیم  از طرف دیگر هر چه      . حجاب مخالفت کرده بود اسمش را  از آستان قدس خط زدند           

بینـد کـه       شب خواب مـی    شناخت یک رهباردار که پدر من را می         .گرسنه بودم . هست داشتم از بین می رفتم     

       ها را روي آتـش       ین گندم یادم هست ا  . م داد گن گندم به مادر بزر    داریم از گرسنگی می میریم، بنابراین چند م

  )11ص: 1388اعتضادرضوي، ("  ...اندیمالحمداهللا زنده مدر دهانم ریخت   را آردش. آرد کرد.برشته کرد

یم با منحل شدن کشیکهاي پنج گانه، میرزا ابو الحسن پس همانگونه که پیش از این به آن اشاره نمود       

  .از آزادي از زندان به پیشه کشاورزي پرداخت

  

  بررسی اسناد خاندان اعتضاد 

   اسناد  واقف به عنوانمحمد علی اعتضاد رضويشمه اي از شرح حال *

و ماندگار کردن محمد علی اعتضاد رضوي، عالوه بر انجام مصاحبه هاي متعدد در بخش تاریخ شفاهی 

مجموعه اسناد خانوادگی خود را به مدیریت امور اسناد و مطبوعات آسـتان قـدس            1384خاطرات خود، در سال   

 عمـده فعالیـت وي   هاي فرهنگی شهر مشهد و کی از چهرهوي که بزرگ خاندان اعتضاد است ی    . تقدیم نمود 

دیپلم دانشسراي کشاورزي در با  است ش در شهر مشهد1310  سالایشان که متولد. باشد در حوزه آموزش می

ترین سمتهاي ایشان پیش از  مهم .26شود ش در آموزش و پرورش با سمت آموزگار استخدام می       1331 مهر   20

  :انقالب عبارتند از

 .27از طرف رئیس فرهنگ بجنورد به سمت نمایندگی فرهنگ گیفان، 1331در دي ماه -

                                                
  .1ص: 6836سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  26
.8ص: 6836سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  27



Î Í

ت سرپرسـت تعلیمـات اساسـی اسـتان         ، از طرف وزیر فرهنگ بـه سـم        1336در فروردین   -

 .28خراسان

، از طرف رئیس اداره کل فرهنگ خراسان به سمت راهنمـاي تعلیمـاتی   1342در فروردین   -

حمد علی اعتضاد، در دوران فعالیت خویش چه پـیش از انقـالب و چـه پـس از آن،         م. .29سپاه دانش 

بـا گـرفتن امتیـاز تأسـیس     ش 1351در بیـستم اردیبهـشت   . دهمت واالیی در امر مدرسه سازي دار   

وي . را بنـا نمـود    مدرسه موقوفه   این  ،  )آزادي کنونی (در خیابان شاهرضا نو      30ینمدرسه راهنمایی نو  

 کـه  استپس از پیروزي انقالب اسالمی عالوه بر سمت آموزگاري داراي فعالیتهاي اجرائی متعددي  

  :عبارتند از

ه عنوان نماینده آموزش و پرورش ب، 1 از طرف رئیس آموزش و پرورش ناحیه  29/1/58در  -

   .31ناحیه یک در ادارات مختلف شهرستان مشهد

 از طرف مدیر کل آموزش و پرورش خراسان بـه عنـوان نماینـده اداره کـل                  18/10/58در  -

 .32آموزش و پرورش خراسان در امر سوادآموزي

شهد و   از طرف استاندار خراسان به سمت مدیر عامل سـازمان اتوبوسـرانی مـ              12/2/61در  -

 .33حومه

 از طرف استاندار خراسان مأمور خدمت در استانداري و انتساب به سمت معاون              1/2/62در  -

 .34دفتر امور سیاسی و انتظامی استانداري

متولی موقوفه مدرسه نوین، موقوفه کمیل و موقوفـه یـک بـاب       محمد علی اعتضاد رضوي، هم اکنون       

   .نموده استالمنفعه  امور خیر و عام که خود وقف دباش منزل در شهرستان مشهد می

   

   اسناد خاندان اعتضادمعرفی*

                                                
  .7ص: 6836سناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز ا 28
.4ص: 6836سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  29
.33ص: 6836سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  30
  .7ص: 6837سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  31
.8ص: 6837سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  32
.2ص: 6838ستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آ 33
.4ص: 6838سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس ، مدیریت اسناد و مطبوعات ، شماره سند  34
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 1073تـاریخ    ترین آن مربـوط بـه    داراي اسناد باارزشی است که قدیمی       اسناد خاندان اعتضاد   مجموعه

محدوده زمانی این اسـناد بـه    .ه صفویه در این مجموعه است  رتنها سند به جاي مانده از دو      است که    .ق.هـ

  : که موضوعات ان به این شرح می باشدمده دوران قاجاریه و پهلوي اول را در بر می گیردطور ع

   سند42  قبض، صورت مجلس، مکاتبات خصوصی و اداري   سند17  حکم، فرمان، رقم

   سند1  استفتاء   سند4  مصالحه نامه

   سند2  تعهدنامه   سند1  اجاره نامه

   سند4  نظام نامه   سند1  مبایعه نامه

   سند1  استشهادنامه   سند2  امهوقف ن

  

گـروه اسـناد   آرشـیو   این اسناد در سایر مجموعه هاي نمونه موضوع و از نظر اینکه      ظربرخی از اسناد فوق از ن     

   : مله جاز  حائز اهمیت است ،آستان قدس موجود نیست

 ابخانه آستان قدستق جهت تفویض منصب ناظمی ک. ه1280اصل رقم حسام السلطنه در رجب 

1302مربوط به سال     مان ناصرالدین شاه مبنی بر اعطاي خدمت  امین کل تعمیرات آستان قدس            رف 

ق .ه

فرمان و حکم از ناصرالدین شاه ، رکن الدوله ، میرزا ابوالقاسم خان نصیرالملک در باب تفویض چهار  

 سرکشیکی پنجم منصب

ق . ه1311مربوط به سال ستان قدس حکم اعطاي  لقب اعتضادالتولیه براي نخستین بار درآ 

 ش 1305نظام نامه اساسی آستان قدس مربوط به سال *      

حکم و چند نامه متفرقـه اداري مربـوط بـه    ،   ابالغیه   33 اد یاد شده    ن عالوه بر اس   محمد علی اعتضاد رضوي    

مانی سالهاي  مربوط به محدوده ززمان خدمت خود در آموزش و پرورش و مراکز دیگر در قبل و بعد از انقالب

  .  است، تقدیم نموده ش 1365 تا 58

  :در ذیل فهرستی از عناوین اسناد یاد شده بر اساس شماره بازیابی ارائه می شود  
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  تاریخ  عنوان  شماره سند

  2و1 ص65449
قبض پرداخت مستمري به آقاي اعتضاد رضوي به مبلغ ده هزار و نهصد و شانزده تصویر 

  .ریال و سی دینار
  ش1329خرداد 

  3، ص65449
حقوق به حاجی اعتضاد رضوي به مبلغ دو هزار و دویست و نـود و            تصویر قبض پرداخت    

  .نه ریال
  ش1326اسفند 

  4، ص65449

میـرزا ابوالحـسن اعتـضادالتولیه      تصویر استفتاء از آیت اهللا محمدکاظم طباطبایی توسـط          

موافقت ایشان بـا    و  سرکشیک پنجم در خصوص اجازه دریافت مواجب از محل موقوفات           

  .این درخواست

  نامشخص

65450  
واقع در بلوك منیژان و صرف درآمـد   از مزرعه مؤمن آباد     تصویر وقفنامه یک رشته قنات      

  .آن جهت زوار مسکین
  1292صفر 

 2 و 1، ص 65451

  6 و 5 و 4و 

  .امور ملکی که گیرنده و فرستنده آن نامشخص استتعدادي مکاتبه متفرقه در باب 
  نامشخص

  3، ص65451
شرکت ایشان در   اي به اعتضادالتولیه از وزارت داخله ایالت خراسان و سیستان جهت              نامه

  .جلسه مذاکره پلیس و دربان آستان قدس
  ش1289

  2و1، ص65452
 آن  هکـه فرسـتند   اي    صورت اسامی دوره دارهاي صحن مقدس عتیق به همراه متن نامه          

  . و سیستان جهت پرداخت حقوقنامعلوم است به مقام ایالت عظمی خراسان
  نامشخص

  1313ربیع االول   .النیابه النیابه و معین  تومان رایج خزانه از بابت مواجب نقدي وکیل50قبض پرداخت مبلغ   3، ص65452

  نامشخص  .اي در خصوص تعمیرات الزم عمارات مربوط به آستان قدس نامه  2، ص65453

  نامشخص  .انه از موقوفات آستان قدسدرخواست جهت تعمیر یک باب خ  1، ص65453

  3، ص65453
اي از میرزا عبدالمؤمن مشرف تعمیرات جهت اعـالم تحویـل روزنامجـات تعمیـرات                 نامه

  .اماکن مقدسه و متفرقه آستان قدس
  1285شوال 

  4، ص65453
اي از موقوفـات      تعمیر خانـه  اي به میرزا عبدالمؤمن مشرف تعمیرات جهت درخواست           نامه

  .سآستان قد
  نامشخص
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65454  

 بین کربالیی محمدصادق با آقا شـیخ محمـدعلی          تعدادي اراضی و امالك    مصالحه نامه 

  1327 خراال جمادي  .سرکشیک پنجممدرس آستان قدس و ابومحمد مجتهد و میرزا ابوالحسن اعتضادالتولیه 

65455  
حـسن  حکم تولیت آستان قدس مبنی بر برقراري مواجـب و مرسـوم در حـق میـرزا ابوال                 

  .اعتضادالتولیه سرکشیک پنجم
  1330شوال 

65456  

و متـولی مدرسـه نـواب بـه         آستان قدس   مصالحه نامه میان آقا میرزا محمدعلی مدرس        

الحرمین با حاج میرزا ابوالحسن اعتضادالتولیه  همراه برادرش آقا میرزا محمد ملقب به شیخ

  .اي در بلوك تبادکان سرکشیک پنجم در باب مزرعه

  1337ذي حجه 

65457  
تعهدنامه حاج سید شیر ناظر از بابت پرداخت بدهی به مبلغ دو هزار و یکصد تومان به آقا      

  .میرزا محمد سبزواري
  1329 رمضان 11

65458  
الدوله متولی آستان قدس به امین کل آستانه مبارکه و صدور دستوراتی در بـاب        رقم رکن 

  .تعمیرات آستان قدس
  1299 شعبان 17

65459  

ارداد رهن مجري المیاه شش سهم و نیم از چهارده سهم مزرعه پاچنار واقع در بلـوك                 قر

میان والیت با جمیع لواحق مابین حاجی میرزا حـسن تـاجر یـزدي مـشهور بـه افـشار و         

  .پسران مرحوم حاجی خان محمد تاجر قندهاري

  1313االول   جمادي27

65460  
الـدین توسـط میـرزا سـلیمان      گود حسام سند فروش چهارصد و پنجاه زرع واقع در محله          

  .باشی به حاجی میرزا ابوالحسن شاه قندهاري متولی شرعی موقوفات عتیقی منشی
  1276الثانی   ربیع24

65461  
اهللا امـام جمعـه و خـادم          برات پرداخت مواجب توسط آستان قدس به حاجی میرزا هدایت         

  .ضریح مطهر
  1306شوال 

65462  
الحسن ناظم کتابخانه مبنی بر پرداخت بدهی بـه مبلـغ چهارصـد             تعهدنامه حاج میرزا ابو   

  .خوان باشی آستان قدس مال حسین روضهتومان به حاجی 
  .ق. هـ1316القعده  ذي

65463  
دار گمرك خانه و حاجی میرزا ابو تراب خان  مصالحه نامه آقا میرزا غالمرضا خان سررشته

  . مزارع وقفی در گنابادالتولیه با حاجی اعتضادالتولیه در باب  اقبال
  .ق. هـ1322شوال 

  1315الحجه  ذيمصالحه نامه ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله با حاجی میرزا عبدالرضا اعتـضادالتولیه سرکـشیک             65464
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پنجم آستان قدس در باب واگذاري همگی ملک و آب و مجري المیاه یک رشـته قنـات                  

  .موسوم به پلنگ آباد در بلوك میان والیت

65465  
اي در باب درخواست از یکی از مقامات براي عدم قطع مـستمري و مـدد معـاش                عریضه

  .نویسنده عریضه
  نامشخص

65466  
نامه سپهساالر اعظم در خصوص برقراري و پرداخت ده خروار جـنس بـه حـاجی میـرزا                  

  . ابوالحسن سرکشیک پنجم آستان قدس مطابق دستورالعمل صادره
  1294 ربیع الثانی 14

   نامشخص  نظامنامه دفتر آستان قدس رضوي  64467

65468  
بـه اوضـاع    نامه متولی باشی به سرکشیکان و خادمان پنج کـشیک جهـت سـامان دادن                

  .مغشوش صحنهاي حرم و دقت در انجام وظایف
  1309قعده   ذي19

  .ق. هـ1073  .وصیت نامه برادر شیخ بهاء از اجداد خاندان اعتضاد  65469

  ش1308  .ملتزمین خدام کشیک خامسصورت اسامی   65470

  1327االول   جمادي16  .ن حاجی عبدالرضا اعتضادالتولیهه شدگزارشی از چگونگی کشت  65471

65472  

متبرکه که از مال حسنعلی مقاطع تحویل حرم و اماکن صورت چهل چراغ و دیوارکوبهاي 

جهـت چگـونگی    عظام گردیده و به همراه دستورالعملی       گرفته شد و تحویل سرکشیکان      

  .مراقبت، نظافت و نصب چراغها و رعایت آن از سوي کشیکان

 و شوال 1309رجب 

1317  

65473  

 محلـی   هـر االرض دفن اموات در صحنین مقدس و بستها که مطابق نقـشه               صورت حق 

مشخص گردیده است به همراه دسـت خطـی از متـولی مبنـی بـر رعایـت آن از سـوي                   

  .اعتضادالتولیه در دفن اموات

  1336قعده  ذي

65474  

سواد تلگرافی از متولی باشی وقت مدیرالدوله محمود، به صـدارت عظمـی در بـاب خلـع      

، سرکشیک پنجم و برادرش و گماردن حاج شیخ ابومحمد مجتهد بـه سرکـشیکی پـنجم          

میرزا محمدعلی به نیابت سرکشیکی و شیخ محمد شیخ الحـرمین بـه نـاظمی کتابخانـه             

  .مبارکه

  1315 شوال 15

65475  
السلطنه والی خراسان در باب قریه شمس آباد متعلـق بـه              فرمان ناصرالدین شاه به حسام    

  .پسر عمویش مسعود میرزا
  1281صفر 
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65476  
فرمان ناصرالدین شاه در انتصاب حاجی سید ابوالحـسن خـان بـه سـمت امینـی آسـتانه                  

  .مبارکه
  1277صفر 

65477  
عبدالرضا اعتضادالتولیه توسـط ناصـرالملک      حاجی آقا   راث  حکم برقراري وظیفه در حق و     

  .نایب السلطنه
  .ق. هـ1328

65478  
پرداخت مقرري همه ساله بـه میـرزا محـسن فرزنـد            فرمان ناصرالدین شاه قاجار در باب       

  .میرزا ابوالقاسم امین آستان قدس
  .ق. هـ1310شوال 

65479  
اشرف الـسلطنه فرزنـد     ک خانم ملقب به     لتصویر وقفنامه مزرعه میامی از امالك عزت م       

  .شاهزاده عمادالدوله
  .ق. هـ1328محرم 

65480  
فرمان ناصرالدین شاه به آصف الدوله والی خراسان مبنی بر اعطـاي خـدمت امـین کـل                  

  .تعمیرات آستان قدس به میرزا ابوالقاسم
  .ق.هـ1302شعبان 

65481  
 بـه حـاجی میـرزا        مؤیدالدوله، مبنی بـر اعطـاي لقـب اعتـضادالتولیه          ،حکم نیابت تولیت  

  .عبدالرضا سرکشیک پنجم
  1311االول  دهم جمادي

65482  
میـرزا ابوالحـسن    در حـق بـرادرش      فرمان برقراري مـستمري مرحـوم میـرزا ابوالقاسـم           

  .سرکشیک اول و کتابدار آستان قدس
  .ق1284شعبان 

  1329الثانی   ربیع13  .صورت مجلس اصالح امور در آستان قدس  65483

65484  
مرتضی قلی طباطبایی متولی آستان قدس مبنی بر برقراري حقـوق مرحـوم حـاج        دستور  

  .مجتبی به واسطه نداشتن فرزند در حق برادرش حاج اعتضادالتولیه و آقا میرزا علیمیرزا 
  1336الثانی   جمادي28

65485  
حکم مظفرالدین شاه مبنی بر اعطاي یـک قبـضه عـصاي مرصـع بـه میـرزا عبدالرضـا                    

  .ه سرکشیک پنجماعتضادالتولی
  1316رجب 

65486  
فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر برقراري تولیـت مدرسـه نـواب توسـط حـاجی عبدالرضـا             

  .اعتضادالتولیه سرکشیک پنجم
  1316ربیع االول 

65487  

حکم میرزا ابوالقاسم خان نـصیرالملک متـولی آسـتان قـدس در بـاب تفـویض منـصب                   

ـ     سرکشیکی پنجم به میرزا ابوالحسن بنا        رش حـاجی میـرزا عبدالرضـا       دبـه درخواسـت پ

ان بلـوغ و    مـ ز تا اعتضادالتولیه و انتساب عموي وي حاجی میرزا عبدالحسین به نیابت او          

  .ق1319االخر  جمادي
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  .ایام غیبت میرزا عبدالرضا

65488  

فرمان رکن الدوله حاکم خراسان و تولیت آستان قدس در خصوص اعطاء لقـب جنـاب و             

 به میرزا عبدالرضا به تقاضاي پـدرش حـاجی میـرزا ابوالحـسن              منصب سرکشیکی پنجم  

  .سرکشیک پنجم

  .ق1300القعده  ذي

65489  
فرمان ناصرالدین شاه در خصوص واگذاري منصب سرکشیکی پنجم به میرزا عبدالرضا به 

  .تقاضاي پدرش حاجی میرزا ابوالحسن سرکشیک پنجم
  1300شوال 

65490  
ور نظم کتابخانه آستان قدس به حاجی میرزا ابوالحسن         السلطنه در تفویض ام     حکم حسام 

  . سرکشیک پنجم
  1280رجب 

65491  
نامه تولیت آستان قدس در باب افزایش مواجب اعتضادالتولیه سرکشیک پـنجم از محـل          

  .اضافه اجاره مزرعه موقوفه عمیدآباد
  1335محرم 

  1، ص65492
 قدس در خصوص دادن گـزارش  متحداالمال صادر شده توسط کفیل نیابت تولیت آستان   

  .حضور افراد متحصن در آستان قدس یا تسلیم آنان به مقامات
  ش1310 فروردین 12

  2، ص65492
دستور نیابت تولیت آستان قدس به سرکشیک پنجم در خصوص کسب اطمینان از فتواي 

  .آیت اهللا آشتیانی براي بودن عید فطر، جهت زدن نقاره
  ش1309 بهمن 29

  3، ص65492
ستوري از نیابت تولیت آستان قدس به سرکـشیک پـنجم راجـع بـه انفـصال آقـا سـید              د

  .السابق مرتضی خادم کشیک پنجم و تأکید بر بودن ایشان به سمت خادمی کمافی
  ش1310 مهر 5

  4، ص65492
متحدالمآل صادر شده از طرف نیابت تولیت آستان قدس در خصوص منع صرف چـاي و                

  .حفظ حرمت آستان قدسشیکخانه فراشان به واسطه سیگار و غلیان در عمارت ک
  ش1308 بهمن 5

  2، ص65493
ــرزا ابوالحــسن تــصدیق آیــت اهللا ابوالحــسن الموســوي االصــفهانی   ــاب اینکــه می در ب

  .شود اعتضادالتولیه از مدرسین فقه و اصول محسوب می
  ش1308اردیبهشت 

  3، ص65493
 باب اینکه میرزا ابوالحسن اعتضادالتولیه تصدیق آیت اهللا محمد حسین الغروي النائینی در

  .شود از مدرسین فقه و اصول محسوب می
  ق1347شوال 

  4، ص65493
تصدیق ضیاءالدین عراقی در باب اینکه میرزا ابوالحسن اعتضادالتولیه از مدرسـین فقـه و            

  .شود اصول محسوب می
  ق1347



ÎÔ

  5، ص65493
نکه میـرزا ابوالحـسن اعتـضادالتولیه از        تصدیقی از محمد حسین الغروي نائینی در باب ای        

  .شود مدرسین فقه و اصول محسوب می
  ق1347شوال 

  6، ص65493
تصدیقی از ابوالحسن الموسوي الصفهانی در باب اینکه میرزا ابوالحسن اعتـضادالتولیه از             

  .شود مدرسین فقه و اصول محسوب می
  ق1347

  7، ص65493
که میرزا ابوالحسن اعتضادالتولیه از مدرسـین      تصدیقی از محمد حسن الطوسی در باب این       

  .شود محسوب میفقه و اصول 
  ق1347

  8، ص65493
تصدیقی ابوالحسن الموسوي الصفهانی در باب اینکـه میـرزا ابوالحـسن اعتـضادالتولیه از            

  .شود مدرسین فقه و اصول محسوب می
  ق1347

  1، ص65493

ابوالحـسن  ص اینکـه میـرزا   ناحیه شـرق سـرهنگ نـوایی در خـصو         دستور رئیس نظمیه    

شود جهت معاف شدن ایشان از لباس  اعتضادالتولیه از مدرسین فقه و اصول محسوب می       

  .متحدالشکل

  1308 اردیبهشت 12

  ش1305مرداد   آستان قدس نظامنامه اساسی آستان قدس و نظامنامه خدمات کشیکی   8تا1، ص65494

  ش1307  .دسنظامنامه خدمات کشیکی آستان ق  25 تا 9، ص65494

65495  

فرمان ناصرالدین شاه به ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله والی خراسان مبنی بـر ملقـب سـاختن                

حاجی میرزا عبدالرضا سرکشیک پنجم آستانه به لقب اعتضادالتولیه و اعطاي یک قبـضه              

  . به ويعصاي مرصع

  1311االول  ربیع

65496  
اد دفتـري توسـط اعتـضادالتولیه بـر     حکم تولیت آستان قدس مبنی بر ثبت احکام و اسـن         

  .حسب سنت پدرش که این سمت را داشته است
  1335االول  جمادي

  نامشخص  .گزارشی از وضعیت هرات و طوایف افغانی  65497

  نامشخص  .نظامنامه دایره تولیت آستان قدس  65498

65499  

ـ            به امیر امان  نامه اولیاي آستان قدس      د بـر اتحـاد     اهللا خـان شـاه افغانـستان جهـت تأکی

مسلمانان و جلوگیري از نفاق و نیز گزارشـی از حـضور عبـدالباقی خـان نماینـده دولـت                  

  . در حرمافغانستان

  نامشخص

  نامشخص  .دستوراتی راجع به انجام امورات مختلف در حرم  65500



ÎÕ

65501  
متحدالمال به سرکشیکان، خادمباشـیان و فراشباشـیان در خـصوص چگـونگی پرداخـت              

  .حقوق
  صنامشخ

  نامشخص  .متحدالمآل به سرکشیکان در خصوص نظامنامه دفن اموات  65502

65503  

    .گزارشی از امین آستانه راجع به اوضاع خراسان و تقاضاي دریافت خلعت

  نامشخص

  

68636  
 سند مربوط به زمان خدمت محمدعلی اعتضاد رضـوي در وزارت فرهنـگ یـا                33حاوي  

  .آموزش و پرورش قبل از انقالب

  

  

68637  
هاي اداري متفرقه مربوط به آقاي محمدعلی اعتـضاد رضـوي در              ابالغیه و احکام و نامه    

  .زمان خدمت در آموزش و پرورش بعد از انقالب

  ش1361 تا 1358از 

  

68638  

9                حکم و ابالغ مربوط به آقاي محمدعلی اعتضاد رضوي در زمـان خـدمت در 

.استانداري بعد از انقالب

     اعتـضاد رضـوي در زمـان پایـان سـمت مـدیریت سـازمان         تقدیرنامه از آقـاي

  .اتوبوسرانی

                نامه اداري از دادسراي انقالب اسالمی مـشهد بـه دادسـتان انقـالب اسـالمی

  .پیرامون معرفی محمدعلی اعتضاد

  ش1365 تا 1361

  نامشخص  .توضیحاتی در خصوص خاندان آل ثابت و شرح اقدامات و کارهاي انجام شده توسط آنها  68639

  

  منابع و مآخذ

بـی  [: مـشهد . تاریخ انقالب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران      ). 1331(ادیب هروي، محمدحسن    

  .1331، ]نا

حـسین سـنابادي   : کننـده    مصاحبه.محمدعلی اعتضاد رضوي مصاحبه با). 1388(اعتضاد روضوي، محمدعلی  

  .2 ص:؛ متن تایپ شده)1169نوار شماره (،  18/3/88: عزیز، تاریخ مصاحبه



ÎÖ

 قـسمت  : امیرکبیـر : تهـران .روزنامه خاطرات اعتمادالـسلطنه   ).1343(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان    

  7 تا 3مقدمه ص 

، ص 2، جدفتر اسـناد  ."هاي آستان قدس از صفویه تا پایان قاجاریـه         التولیه  نایب ") .1385(سوزنچی، علی   

11- 72 .   

 و 303جـزء چهـارم، ص  : عطـارد،  : تهران .)طوسبخش  (فرهنگ خراسان   .  )1381( عزیزاهللا   ،عطاردي

  ). 439جزء پنجم، ص

گزیده اسناد متحدالشکل شـدن البـسه   ( سیاست و لباس   ).1380(منظوراالجداد، محمدحـسین    

  . سازمان اسناد ملی ایران: ن تهرا.)1307-1318

گزیده اسناد (اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله نیلوفر ). 1377(نوایی، عبدالحسین؛ کسري 

  .44 و 35، ص23 و 6هاي شماره   نامه:مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران :تهران. )خراسان


