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 چکیده
و  ینارص  ۀدرنگ دور  مهم و قابل  یدادهایشورش مردم مشهد از رو

خراسان  التیدر ا یراز یخان ش عبدالوهاب رزایم یگر   یوال امیدر ا
 نییفهم و تب تواند  یآن م یها  نهیباشد که شناخت عوامل و زم یم

 ،یراز یالدوله ش آصف یوانیو د یاسیس گاهیاز جا یتر   قیبهرت و دق

 در خراسان دوره  تیامن یدار یعوامل ناپا نیچنشورش و هم نیا ییچرا
 هیا تکو ب یلیتحل-یفیتوص یپژوهش با روش نیادست دهد.  قاجار به

 یرسش مپ نیبه ا ییدرصدد پاسخگو افته،یبر منابع و اسناد انتشار 
خراسان و  یگر  یبه وال یراز یالدوله ش باشد که علل انتخاب آصف

 مشهد در زمان او چه بوده  یشورش اهال جادیعوامل ا نیهمچن
-یو تواTند یدهند که اعتبار، خربگ یم  نشان یها افتهیاست؟ 

او به سلطنت  یوفادار  نیالدوله و همچن آصف یالتیتشک یها
 یتصد نیخراسان و همچن یگر -یبه منصب وال دنیقاجار، در رس

 یداشته است. با وجود برخ ییبسزا ریآستان قدس تاث تیتول
الدوله در  آصف یو عمران یفرهنگ ،یاسیس ۀستیاقدامات شا

 و مطالبات لجام ها یخواه-ادهیها، ز رکات، توطئهخراسان، تح
 یا ناآرام، در کنار پاره ۀمنطق نیقدرت در ا یها دسته ختهیگس

افراد  دیالدوله، همچون تبع آصف یها یر یگ ها و سخت-استیس
 ییاقر خان  ابوالقاسم یاجبار  دنیکش رونیاز بست ب زیو ن» رساچه«

مشهد و به دنبال آن عزل او از  یدر حرم مطهر، منجر به شورش اهال
  .دیگرد التیا نیا

  الدوله، خراسان، شورش خاندان بدر، آصف کلیدی: واژگان

 

Abstzract 

The rebellion of the people of Mashhad was one of the 
prominent events of the Naseri period and the 
governorate of Mirza Abdul Wahhab-Khan Shirazi in 
Khorasan.  Recognizing the factors and reasons 
behind this rebellion  can better and more accurately 
explain the political position of Asef al-Dawlah 
Shirazi, the reason for this insurgency, as well as 
factors of security instability in this sensitive state in 
Ghajar era. This study makes an attempt to explain 
reasons and factors behind the rebellion as well as the 
reasons for selecting Asef al-Dawlah Shirazi in the 
province of Khorasan via a descriptive-analytic 
method and  by utilizing the sources and the printed 
documents. The findings of this study indicated that 
the reliability, competence, apprenticeship, and 
organizational capability of Asif al-Dawlah, and also 
his loyalty to the Qajar dynasty played important role 
in his governance of the Khorasan. Despite some of 
his valuable political, cultural, and developmental 
actions of Asif al-Dawlah in Khorasan, a number of 
movements, conspiracies, avarice, unbridle demands 
of the power branches, and his politics and severity, 
such as: the exile of "Sarache" people, as well as the 
compulsory withdrawal of Abu al-ghasem-e khan 
ghara'i in the holy shrine of Razavi, caused the 
rebellion of the Mashhad and his deposal from 
Khorasan. 
Keywords: Badrakhan Household, Asif al-Dawlah, 
Khorasan, Rebellion 
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  بازخوانی اسناد یاری دادند.ام آقای منوچهر ربیعی که مرا در با سپاس و تشکر از دوست فرهیخته
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 مقدمه
و رسشناس  لیاص یها از خاندان یکیخاندان بدرخان، 

 تیمسؤل ه،یو زند هیافشار یها که در دوره باشند یم رازیش

 یال یرا بر عهده داشتند و با است رازیش  ۀخان جبه استیمهم ر

 یبر منصب سابق خود باق راز،یآقا محمد خان قاجار بر ش

قابل  یوانیو د یاسیس ییها تیبه مسؤل یماندند و حت

در  یراز یالدوله ش شدند. آصف لیقاجارها نا ۀدر دور  یدرنگ

خاندان است که  نیبرجسته و رسشناس ا یها چهره ۀزمر 

 یاسیمأمور س ،یخود را در نقش وال یاز زندگ یبخش اعظم

Tود. فرمان  یدوره سپر  نیا یقاجارها، در شهرها یوانیو د
 و النیگ جان،یآذربا یها به بحران یو سامانده یدگیرس

 ناآرام خراسان به آصف ۀمنطق یگر  یوال ضیمازندران، تفو

و اعت د قاجارها به  یاز خربگ یحاک ،ینارص  ۀالدوله در دور 

. است ها التیا نیبه اوضاع نابسامان ا یبخش او در انتظام

 آصف یگر  یم مشهد در زمان والشورش مرد ان،یم نیدر ا

باشد که  یم ییدادهایحوادث و رو ۀاز زمر  یراز یالدوله ش

د، خراسان منجر ش التیا یگر  یبه عزل او از وال نکهیافزون بر ا

قدرت  یها جناح یها یخواه ها و سهم-یبند بحران دسته

در  یو نظم عموم تیامن یدار یو ناپا یشکنندگ نیو همچن

در کانون توجه قرار داد. در مورد  شرتیناآرام را،  ب التیا نیا

خصوصأ نقش و  وله،الد آصف یاسیس ۀو کارنام تیشخص

منابع اختالف نظر  انیمشهد در م یکنش او در شورش اهال

 خیهمچون اعت دالسلطنه و ش یسو کسان کیوجود دارد. از 

او در خراسان  یها استیاند و س قاجار به او تاخته سیالرئ

: ۱۳۴۵اند (اعت دالسلطنه،  ها دانسته شورش نیرا باعث ا

 یکسان یسو  گری). از د۵۰: ۱۳۶۹قاجار،  سیالرئ خی؛ ش۴۵۳

عمل آورده و منکر  به دیاز او ج یمحالت احیچون حاج س

:  ۲۵۳۶ اح،یاند (حاج س نقش او در شورش خراسان شده

شورش و  نیا و عوامل ها شهی). شناخت و فهم ر۲۸۴-۲۸۵
  و یاسیبه مسائل س یافتیره تواند یآن، م یبازشناس

 .دیTا جادیدوره ا نیا یاجت ع

  پیشینه پژوهش
 تحقیقاتتألیفات و  شیرازی، الدولهدربارۀ زندگی آصف

، از جمله: خان ملک ساسانی در صورت گرفته است چندی

قاجار، به زندگی برخی از رجال سیاسی این  سیاستگران دوره

الدوله شیرازی خان آصفدوره، همچون میرزا عبدالوهاب

 ١٢پرداخته است. مهدی بامداد در رشح رجال ایران در قرن 

هجری قمری اطالعاتی دربارۀ زندگی میرزا  ١٤و  ١٣و 

خان شیرازی و همچنین شورش مردم مشهد ارایه عبدالوهاب

ها به الدولهسعادت نوری در مقالۀ آصف داده است. حسین

 رجالای تحت عنوان اج ل و عباس اقبال آشتیانی در مقاله

الدوله به شکلی خان آصف دوره قاجاریه: میرزا عبدالوهاب

ند. همچنین اگزارشی و با تفصیل بیشرتی به زندگی او پرداخته

هایی که حاکم الدوله در طی سالاسناد و مکاتبات آصف

ن و خراسان بوده، توسط عبدالحسین نوایی و نیلوفر گیال 

کرسی، در دو مجلد بازخوانی و انتشار یافته که در این اسناد 
ای درباره شورش اهالی مشهد آمده است. اطالعات ارزنده

ای تحت عنوان محیط مافی نیز در یاداشتی یک صفحه

انقالب مشهد به جریان به توپ بس¶ گنبد مطهر توسط 

دوله و برخی از عوامل آن اشاراتی Tوده است. با این الآصف

ن های گوناگو همه این آثار به شکل مبسوطی به دیگر جنبه

-الدوله به والیحیات سیاسی او، از جمله علل انتخاب آصف

گیری شورش گری ایالت خراسان و همچنین عوامل شکل

 وهشاند و راه را برای بررسی و پژ خراسان در زمان او نپرداخته

  اند.بیشرت باز گذاشته

  روش پژوهش
، درصدد پاسخگویی موضوع توجه به اهمیت با مقالۀ حارض

خان که علل انتخاب میرزا عبدالوهاب به این سؤال است

های  شیرازی به حکومت خراسان و همچنین عوامل و زمینه

برای شورش اهالی مردم مشهد در زمان او چه بوده است؟ 

یم افوق، این فرضیه را به آزمون گذاشتهگویی به سؤال پاسخ

-فهای آصهای تشکیالتی و کامیابیکاردانی، تواTندی که

های قبلی، در کنار اعت د دربار قاجارها الدوله در مأموریت

گری ایالت خراسان تأثیر بسزایی به او، در انتخابش به والی

ها، ای از عوامل نظیر توطئهداشته است؛ هر چند مجموعه
های قدرت در خراسان و های جناحخواهیتحرکات و سهم

در عین برخی اقدامات رسسختانه و مستبدانۀ او، رسانجام 

منجر به شورش مردم مشهد و به دنبال آن معزول شدنش، از 

  این ایالت گردید.

  خاندان بدرخان شیرازی در خدمت قاجارها
نۀ ااقتصادی سلسلۀ قاجاریه برمبنای پدرساالر -نظام سیاسی

های اصلی ها، مهرهها و گروهمدار استوار و خاندانخاندان
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عرصۀ سیاست و حاکمیت بودند. ورود افراد به صحنۀ 

سیاسی عمدتأ از طریق ایالت و خاندان ذی نفوذ صورت 

گرفت و استمرار حکمرانی آنان بر اساس وراثت، پیشینۀ می

-ز بهاپذیر بود. شیر های فی مابین، امکانخانوادگی و وصلت

که تا قبل از آن، -عنوان مرکز ایالت فارس در دورۀ قاجار 

واره هم -جایگاه پایتخت منقرض شدۀ سلسلۀ زندیه را داشت

های رسشناس دیوانی و محلی شاهد رشد و Tو خاندان

بوده که در تحوالت سیاسی و اجت عی و همچنین تداوم و 

-قابل های دیوانی و ایرانی، نقش استمرار نهادها و سنت

اند و خاندان بدرخان، Tونۀ مشخصی از توجهی ایفا Tوده
ها بودند. اصل آنان بنا بر نوشتۀ میرزا عبدالوهاب این خاندان

-خان از افشار، ناحیه کبودوند کنگاور است که به شیراز رفته

). بدرخان جد اعالی خاندان ۲: ۱۳۷۷اند (آصف الدوله، 

یی اهل شیراز بود که بدر، بنا به نوشتۀ میرزا حسن فسا

 Tاید. بدرخانفسایی از وی ذیل اعیان رسدزک شیراز یاد می

خانۀ شیراز در زمان افشاریه و زندیه منصب مهم ریاست جبه

). ۲/۱۰۶۰: ۱۳۶۷را بر عهده داشت (حسینی فسایی، 

ساالری ایرانی در دورۀ قاجار در تداوم سنن اداری دیوان

 پس از انتقال قدرت گذشته شکل گرفت و تکوین یافت و

سیاسی به قاجار، دست اندرکاران اداری، مانند ادوار 

-پیشین، وظیفه خود، یعنی انتقال مواریث اداری و ویژگی

های آن را به دورۀ بعد انجام دادند. بدرخان نیز پس از تسلط 

و استیالی آقامحمدخان قاجار بر شیراز، در همین سمت 

ین خاندان در چنین ). ابقای ا۱۰۶۱باقی ماند (ه ن: 

هم با وجود همکاری تنگاتنگ با دو حکومت منصبی آن

ش ر افشاریه و زندیه که از معاندان رسسخت قاجارها به

رفتند، حاکی از جایگاه واال و سرتگ این خاندان در امر می

حکومتی بود؛ چرا که مسئولیت جبه خانۀ حکومتی بسیار 

 یافتداستقرار میحساس و مهم بود و افرادی در این سمت 
 که هم امین و رازدار و هم از توانایی الزم برخوردار باشند.

های محمد حسین خان، محمد بدرخان سه پرس، به نام 

خان و محمد جعفرخان داشت که هر کدام در این دوره کاظم

اند (حسینی فسایی، ای بودهمصدر امور دیوانی و قورخانه

ه قاجار، با نوش آفرین ). ازدواج فتحعلیشا۲/۱۰۶۰: ۱۳۶۷

خانم دخرت بدرخان، بر اهمیت و نفوذ بیشرت این خاندان 

خان شیرازی نیز طی ازدواج افزود و بعدها میرزا عبدالوهاب

با دخرت فرهاد میرزا معتمدالدوله، عموی نارصالدین شاه 

باعث تقویت روابط فی مابین شد (عضدالدوله سلطان 

ها که در دورۀ قاجار، ازدواج ). این نوع۳۸: ۱۳۷۶احمد میرزا، 

 -گرفت مابین خاندان سلطنتی و خاندان محلی صورت می

گذشته از کسب حیثیت و ذی نفع شدن مادی و معنوی 

های در استحکام پایه -خاندان محلی در ساخت قدرت

ها و مشکالت محلی اهمیت حکومت و حل و فصل تنش

 ر تحوالتبسزایی داشت. از میان نخبگان خاندان بدر که د

سیاسی و دیوانی این دوره، نقشی مهم و قابل درنگ ایفا 

هایی چون حاجی محمد توان به شخصیتاند میTوده
-خان، میرزاحاجی محمد کاظم خان جبادارباشی،حسین

نرصالله دبیرامللک شیرازی و میرزا عبدالوهاب خان شیرازی 

/ ۲: ج ۱۳۸۰اشاره Tود (اعت دالسلطنه، » آصف الدوله«

۵۰۵ ،۵۶۳- ۵۶۴.(  

  الدوله شیرازی درساحت قدرتآصف
خان بن بدرالدین ثانی بن میرزا عبدالوهاب پرس محمد جعفر

خان بن شجاع الدین ابن بدرالدین کبیر افشار، در چراغعلی

ه.ق، در شیراز متولد شد و مقدمات علوم ۱۲۴۲سال 

متعارف زمانه را در زادگاهش شیراز فرا گرفت و به علت 

رسشار و برخورداری از ذوق و قریحۀ ادبی در ادبیات  هوش

ویژه رسایش شعر ترقی Tود فارسی و عربی، به

: ۱۳۶۷؛ حسینی فسایی،۲/۵۰۵: ۱۳۸۰(اعت دالسلطنه،

؛ دیوان بیگی ۴/۱۱۷۹: ۱۳۵۲؛ معلم حبیب آبادی، ۲/۱۰۶۱

). هنگامی  ۷۲۴: ۱۳۷۱؛ شیخ مفید، ۲۱۱۶: ۱۳۶۶شیرازی، 

د تا در تهران و اصفهان اقدام به تاسیس که امیرکبیر مصمم ش

ای و نظامی Tاید، محمد کاظم دو واحد تسلیحات توپخانه

خان و محمد حسین خان دو عضو از خاندان بدر را به 

اصفهان و تهران فرا خواند و آنان را به ساخ¶ ادوات و آالت 

جنگی ترغیب Tود. حاج محمد حسین خان در این مأموریت 
وفی خود، میرزا عبدالوهاب را به تهران پایتخت برادرزادۀ مت

قاجارها آورد. میرزا عبدالوهاب در تهران با مساعدت 

همشهری خود، میرزا حبیب قاآنی شاعر برجسته و نامدار، با 

برخی از رجال سیاسی و هÅی پایتخت آشنا و چندی بعد در 

دستگاه شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه وزیر علوم، و 

کار شد  فتحعلیشاه استخدام و مشغول بهپرس

؛ دیوان بیگی شیرازی، ۲/۵۰۵: ۱۳۸۰(اعت دالسلطنه، 
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). پس از چندی، ۵۲۳: ۱۳۴۱؛ سعادت نوری، ۲۱۱۷: ۱۳۶۶

به معلمی میرزا داوودخان پرس میرزا آقاخان نوری معین شد 

و بعدأ به عضویت وزارت امور خارجه درآمد 

  .)۲/۵۰۵:  ۱۳۸۰(اعت دالسلطنه، 

ه.ق، برای میرزا عبدالوهاب ترقی و شهرت را به ۱۲۷۳سال 

در کسوت Tایندگی  ١ملیکوف کنیازدنبال داشت. با ورود 

نایب السلطنه قفقاز به تهران، در این سال میرزا عبدالوهاب 

از کسانی بود که از طرف دولت، او و همراهانش را در هنگام 

: ۱۳۳۷سپهر، ورود استقبال و هنگام بازگشت بدرقه Tود (

). در همین زمان، در پایتخت به فردی شناخته شده ۳/۲۵۶
تبدیل شد و چندی بعد، به منصب نیابت اول یعنی 

معاونت وزارت امور خارجه نایل گردید (اعت دالسلطنه، 

ه.ق که نارصالدین شاه، ۱۲۷۸). در سال ۳/۲۵۶: ج۱۳۶۳

، دالسلطنه انتخاب Tو مظفرالدین میرزا را به منصب نایب

ی کرد که یکچون انتظام ادارۀ امور خارجیان در تربیز ایجاب می

منصبان بلندپایۀ دولت در تربیز اقامت داشته از صاحب

باشد، خان شیرازی را با حفظ سمت نایب الوزاره، به آنجا 

بخشی به امور آشفتۀ آذربایجان ). انتظام۲۷۷فرستاد (ه ن: 

 نفوذ در دستگاهذی باعث شد تا خان شیرازی به فردی مهم و

ای از نخبگان جوان ای که عدهحاکمه، تبدیل شود؛ به گونه

خان مشیرالدوله فرزند آقا محمد نائینی از نظیر میرزا نرصالله

مجرای دستگاه و نفوذ ائ به مقامات مهمی نایل شدند 

  ). ۳/۴۴۴: ۱۳۸۴االسالم کرمانی،(ناظم

 نارصالدیناوضاع نابسامان و آشفتۀ گیالن باعث شد که 

علت بدرفتاری مأموران او با شاه، دایی خود مجدالدوله را به

اهالی از حکومت گیالن معزول و حکوت آن را را ضمیمۀ 

امللک، وزیر امور خارجه مشاغل میرزا سعیدخان مؤن

Tاید. به دنبال آن، میرزا سعیدخان به نیابت از خود و با 

از مأموریت سابق او  خان را کهاشارۀ شاه، میرزا عبدالوهاب
در آذربایجان رضایت داشت را برای حل مشکالت گیالن به 

). میرزا ۳/۳۲: ۱۳۶۳جانب رشت فرستاد (اعت دالسلطنه، 

خوبی از انجام این مأموریت برآمد و خان بهعبدالوهاب

توانست با ساماندهی به امور و اوضاع  نابسامان و آشفتۀ 
                                                             

1. Konyas Miliyakov 

. الزم به ذکر است که همرس میرزا حسین خان سپهساالر، ماه تابان ٢

قمرالسلطنه دخرت فتحعلیشاه، مادرش نوش آفرین خانم دخرت خانم 

این مأموریت را به نحو احسن گیالن و برقرای امنیت در آنجا، 

شاه به لقب  به انجام رساند و از طرف نارصالدین

 ؛۲/۵۰: ۱۳۸۰نایل شود (اعت دالسلطنه، » نصیرالدوله«

). در همین سال، خان ۲۱۱۷ :۱۳۶۶ دیوان بیگی شیرازی،

شیرازی در یک چرخش سیاسی از میرزا سعید خان مؤن 

ایفا Tوده بود  امللک که در ارتقای سیاسی او نقش مهمی

خان سپهساالر (مشیرالدوله) که در جدا شد و به میرزا حسن

این هنگام به مقام صدارت نارصالدین شاه رسیده بود و در 

از این  ٢عین حال با او نسبت خویشاوندی داشت پیوست.

خانه را به ه.ق ریاست گمرک۱۲۹۰طریق او توانست در سال 
. به دنبال آن، وزارت )۲۸۸: ۱۳۶۲دست آورد (ظل السلطان، 

تجارت به او سپرده شد و به عضویت دارالشورای کربای 

؛ ۱/۵۰۷: ۱۳۸۴نارصی نیز منصوب گردید (مستوفی، 

). در زمان صدارت ۲/۵۰۵: ۱۳۸۰اعت دالسلطنه، 

-که او وزارت خارجه و جنگ را اداره میسپهساالر و هنگامی

و چون در کرد، نصیرالدوله در همۀ کارها مشیر و مشار بود 

وزارت خارجه سابقه داشت، مشکالت سیاسی به رس پنجۀ 

؛ ۱۲۲: ۱۳۶۱گردید (ملک آرا، تدبیر ائ حل و فصل می

). نصیرالدوله با اینکه از نزدیکان ۵۲۵: ۱۳۴۱سعادت نوری، 

ای خان سپهساالر بود، ولی به پارهو محارم میرزا حسین

میرزا  مالحظات سیاسی و از طرفی شاید چون داماد فرهاد

معتمدالدوله بود و این شاهزاده و فیروز میرزا و فرمانفرما 

ملقب به نرصت الدوله و سلطان مراد میرزا حسام السلطنه 

برادرهای او و جمعی دیگر از متنفذین با سپهساالر صفایی 

تدریج به صف مخالفان سپهساالر پیوست نداشتند، به

؛ ۷۶-۷۵: ۱۳۷۹؛ ساسانی، ۱۵۲-۱۵۱: ۱۳۶۱(ملک آرا، 

). این مسأله افزون بر تأثیر ازدواج ۵۲۶: ۱۳۴۱سعادت نوری، 

دوسویه خاندان بدر با قاجارها بر مناسبات قدرت، روحیۀ 

خان شیرازی را در امر سیاست و همچنین تالش  جاه طلبانۀ
گرانۀ او را جهت حفظ منافع شخصی و سیاسی، حتی حیله

-شان میبه قیمت مطرود Tودن حامیان و ولینعمتانش ن

  دهد. 

  

 خان بودبدرخان زند و به عبارتی دیگر دخرت عمۀ میرزا عبدالوهاب

 ).٣٨،١٨: ١٣٧٦(عضدالدوله سلطان احمد میرزا، 
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  آصف الدوله و عوامل شورش خراسان
های عمده و مهم نظام قاجاریه، چگونگی یکی از دغدغه

استقرار و برقراری امنیت در ایاالت و شهرهای مختلف بود، 

چرا که ناپایداری و شکنندگی نظم شهرها و ایاالت بر حیات 

ت. در گذاشسیاسی این سلسله، تأثیرات مخربی بر جای می

مور بخشی به ادوره بر اثر عوامل و مسائل مختلف، انتظام این

-شهرها و ایاالت حساسیت زیادی داشت و یکی از چالش

و ایالت  رفت. منطقههای مهم نظام قاجارها به ش ر می

های ماوراءالنهری خراسان از دیر باز نخستین منزلگاه کاروان

وب یز محسآمد و بر همین اساس والیتی ثروند نش ر میبه
الجیشی و راهربدی خراسان، شد. موقعیت سوقمی

خصوصأ در مقاطعی از عرص قاجار که این والیت را همسایۀ 

دو ابرقدرت آن روزگار ساخته بود نیز عاملی است که از دید 

و نظر مقامات دیوانی ایران پوشیده نبود. والی خراسان نیز به 

 ر مرکز عاصیتوانست به رسعت بها، میدلیل همین ویژگی

شده و علنأ دم از خودمختاری و استقالل زند؛ لذا به همین 

های خاطر بود که از اواسط عرص نارصی تالش شد تا مهره

االنتقال، دوراندیش و در عین حال صاحب اندیشه رسیع

 گری خراسان انتخابوفادار به نظام سلطنتی قاجار برای والی

  ). ۲۳۷: ۱۳۷۷شوند (موجانی، 

-ها در تاریخ دورۀ قاجاریه، میها و آگاهیع شناختاز مجمو

توان به فهرستی از عوامل و عنارص در ایجاد ناامنی و 

اغتشاش در ایاالت، شهرها و به طور کلی قلمرو قاجارها 

ثباتی وضعیت اجت عی دست یافت که در ناپایداری و بی

 ای نظامگذاشت، از جمله ساختار سنتی قبیلهتأثیر می

دورۀ قاجار، گسرتدگی قلمرو قاجارها و دوری ایاالت ایاالت 

های شاهزادگان قاجاری ها و کشمکشاز یکدیگر، درگیری

لبان طهای فرصتبرای گرف¶ تاج و تخت، تحرکات و شورش

و یاغیان، ساختار فاسد و ناساÏ نظام اداری و اشاعۀ فساد 
در میان کارگزاران حکومتی، رفتار مستبدانه و عملکرد 

-درست مأموران دولت قاجار، وجود قبایل و بافت عشیرهنا

ای گوناگون و دستربدها و حمالت ایالت ترکمن، کرد، 

نان و ویژه روستانشیبختیاری و لر، فقر و تنگدستی مردم؛ به

شد، منازعات ها میعشایر که موجب پیوس¶ آنان به شورش

-های گروهی در شهرها، سنت بستای و کشمکشفرقه

تدریج به ابزاری برای فرار مجرمان از مجازات و ه بهنشینی ک

زدن به کارهای خودرسانه شد، مداخلۀ  قانون و دست

ها در امور داخلی و های آنهای اروپایی و دخالتقدرت

طلبانه و از این ها و ایالت تجزیهحتی دامن زدن به شورش

  ).۳۲ -۳۱: ۱۳۹۴قبیل (ثواقب، 

حرکات و اغتشاشات در نواحی ه.ق، به علت ت١٣٠١در سال 

رسحدی ایران و روسیه، شاهزاده رکن الدوله برادر نارصالدین 

 ١٧شاه از والیت خراسان معزول شد و به دستور شاه در 

خان نصیرالدوله به ه.ق، میرزاعبدالوهاب١٣٠١رمضان 

ها الدوله ملقب و با وجود برخی دسائس و مخالفتآصف

ردید (مت ، ش رۀ آرشیو به استانداری خراسان منصوب گ
ظهÔالسلطان معاون ايالت صفحه) ، بی٧٢٤٩ عکس سند:

 ار ارتباط ببÔجند د اکمبه حنیز ضمن تلگرافی  خراسان 

الدوله به سمت وايل جاي رکنالدوله بهانتخاب آصف

با  منطقهحکام آن  و مساعدت لزوم همکاريبر خراسان 

 و عکس سند:تأکید Tود (مت ، ش رۀ آرشینامربده 

صفحه). دستاورد و پیامد این انتصاب و ، بیع٣٢٢٦٦/١١٤

الدوله خوشایند مأموریت سیاسی در خراسان، برای آصف

نبود، چرا که حضور و اقامت او در این دیار که نزدیک به یک 

های شورشسال و نه ماه به طول انجامید، منجر به انقالب و 

  عزل او گردید. اهالی شهر مشهد و نهایتا

 
الدوله به اعطاي لقب آصف« فرمان نارصالدين شاه:«. ١سند ش رۀ 

مÔزا عبدالوهاب خان نصÔالدوله و انتصاب وي به حکومت خراسان 

]. سایت ٧٢٤٩، ش رۀ آرشیو عکس: [»و توليت آستان قدس رضوي
htt://www.iichs.ir/s/3311 ایران موسسۀ مطالعات تاریخ معارص
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تلگراف ظهÔالسلطان معاون ايالت خراسان به  .۲ ش رۀ سند

ه الدوله بالدوله به جاي رکنحکومت بÔجند درخصوص انتخاب آصف

 ع]، سایت۳۲۲۶۶/۱۱۴سمت وايل خراسان، ش رۀ آرشیو عکس: [
    http://www.iichs.ir/s/3311 نایرا موسسۀ مطالعات تاریخ معارص

گیری شورش اهالی شکل الدوله دردر ارتباط با نقش آصف

شهر مشهد نظرات دوگانه و متفاوتی ابراز شده است. از یک 

طرف کسانی چون اعت دالسلطنه، عباس اقبال، مهدی 

الدوله در خراسان را ها و اع ل آصفبامداد، سیاست

اند و از طرف دیگر کسانی چون ها دانستهمسبب این شورش

ها را منکر و او را حاج سیاح، نقش او در ایجاد این شورش

[...] «نویسد: اند. اعت دالسلطنه در این باره میتربئه Tوده
ه الدولاالتفاقات اهال مشهد بلکه ام خراسان به آصفمن

قتل سیدی است که دربست  واسطهگویند بهاند میشوریده

 اند و بعضی تعدیاتبوده او را بیرون کشیده رسش را بریده

او را بدنام کرده هم دولت را در رسحد  مالیاتی و مداخلی

گویند الحال در ارگ مشهد محصور روس بدنام Tود. می

  ). ۴۵۳: ۱۳۴۵(اعت دالسلطنه، » است

الدوله در شورش مردم مهدی بامداد در تأیید نقش آصف

مشهد با اتکاء به قول اعت د السلطنه و با استناد به مطالب 

ه به نام او بر این باور است مقالۀ عباس اقبال ولی بدون اشار 

رد و کار بکه خان شیرازی نهایت استبداد و سختگیری را به

کارهای عجیب از او بروز کرد که منتهی به درآمدن رس و 

صدای مردم و انقالب مشهد گردید. از منظر او انقالب و 

الدوله به این علت بود که شورش اهالی مشهد بر علیه آصف

خاطر حرص و طمعی که ق)، به۱۳۰۳(او در اواخر حکومتش 

در گردآوری مال داشت، بر آن بود تا امالک خان متنفذ 

خان فرزند محمدخان قرایی و نوۀ خراسان، ابوالقاسم

خان قرایی را از او به اجبار و زور خریداری Tاید، ولی اسحاق

-مردان خان نرصتاو حارض به فروش نشد و آنان را به علی

یموری خراسان اجاره داد و سپس از ترس امللک رئیس ایل ت

-، بست نشست. آصف(ع)الدوله در صحن امام رضاآصف

ین واسطۀ االدوله فرمان داد او را از بست بیرون کشیدند. به

مردم مشهد به  (ع)هتک حرمت نسبت به حرم امام رضا

ها و بازارها را بستند و تحریک روحانیون و دشمنان او، دکان

را محارصه کرده و بر او شوریدند (بامداد: اطراف ارگ مشهد 

الدوله در ). از کارهای دیگر که آصف۲/۳۲۵-۳۲۶: ۱۳۴۷

حکومت خود در مشهد کرد و مردم آن را نپسندیده و از او 
رنجیدند این بود که به دستور او یک سینی را که به یکی از 

گفتند نصب بود و مردم می (ع)دیوارهای حرم امام رضا

حرضت را در آن انگور مسموم داده، به این عنوان مأمون، آن 

که ظرفی که کشندۀ امام باشد چه احرتامی دارد از آنجا 

  ).۳۰: ۱۳۲۷برداشتند (اقبال آشتیانی، 

-حاج سیاح یا محمد علی محالتی، که در عین حال با آصف

الدوله آشنایی و تعامل داشته است در ارتباط با شورش مردم 

«[...] نویسد: ه و در مقام دفاع میمشهد منکر نقش او شد

در خراسان مثل همه جا، ارباب اقتدار از اعیان و مالکین و... 

اند مبلغی به هر حاکمی داده با او ساخته به عادت کرده

زیردستان تعدی کنند[...] این شخص از از آن قبیل اشخاص 

نبود. در مدت حکمرانی دست تعدی این ارباب نفوذ را کوتاه 

..] بدبختی دیگر اینکه در طهران هم بزرگان دیدند کرده[.

گویی و حفظ حقوق او را مشهور و اقتدار این شخص در حق

-مسلم کرده، به دستیاری ارشار خراسان شهرت دادند آصف

الدوله دیوانه شده از بابت اینک مبادا مسند صدارت که 

-۲۸۴: ۲۵۳۶(حاج سیاح، » خالی است به او داده شود

-الدوله در این زمان، شیخالفان سخت آصف). از مخ۲۸۵

الرئیس ابوالحسن میرزا، شاعر و شاهزادۀ قاجاری بود. او 
-الدوله از مشهد گریخت و به شجاعرسانجام از چنگ آصف

الدوله حاکم بجنورد و رئیس ایالت کرد پناهنده شد و حتی 

الدوله رسود. از جمله در اشعاری در مذمت و هجو آصف

  طلع:ای با مقصیده

  گرفت       آیینه      مرا       زنگار

  ز طبع آصف آن دیوی خوی ناهنجار
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الدوله حرمت بست را شکسته، او را مورد از اینکه آصف 

  دهد:هجمه و هجو قرار می

  پلنگ طبعی  خناس،   سیرتی     هتاک

  دبنگ وضعی  نسناس   صورتی    غدار

  شکست حرمت بست و زمأمن رضوی

  آورنده گان   را     زار برون کشید پناه

  ).۵۱- ۵۰: ۱۳۶۹(شیخ الرئیس قاجار، 

الدوله از اسناد انتشار یافته، مبین درک و آگاهی آصف

: ۱۳۷۷الدوله،  موقعیت اسرتاتژیک ایالت خراسان (آصف

-، مطالبات لجامانگیزی) و همچنین فتنه۱۰۳ -۱۰۴؛ ۵۷

این های قدرت در ها و طیفخواهی جناحگسیخته و سهم

، ۶۵، ۴۳، ۲۳-۲۴:  ۱۳۷۷الدوله، منطقۀ ناآرام است (آصف

الدوله از عوامل و عنارص ). در این اسناد، آصف۲۵۱، ۲۳۵

شورش خراسان سخن به میان آورده است. او رسمنشأ 

های خواهیشورش را سوءسلوک، اع ل نسنجیده و زیاده

است. علت  میرزا سید محمد صدر، در امور آستانه دانسته

مدۀ شورش را، راه یاف¶ میرزا سید محمد صدر و امثال او ع

السلطنه، که دستشان از حکومت الدوله و مؤنبه رکن

). او بر این باور ۱۹۴داند (ه ن: خراسان کوتاه شده، می

الدوله که نزدیک به ده سال در خراسان است که شاهزاده رکن

 ه است،السلطنه که در خراسان پرورش یافتبوده و مؤن

گردانند، از این گردنشان را هم بزنند، چشم از خراسان بر Tی

رو همواره در فکر آن هستند که اسباب آشوب و شورش را در 

). او ۱۹۵-۱۹۴: ۱۳۷۷الدوله، خراسان فراهم Tایند (آصف

های این دسته از افراد در به راه اندازی در ارتباط با دیگر انگیزه

اینها خود و «[...] آورد میشورش و آشوب در خراسان 

-خوردهبرده و میمحررینشان در سال مبالغی مال مردم را می

گذارند. مأمنی ها را میتوانند، بنای این هرزگیاند، حاال Tی

هم مثل آستانۀ مقدسه دارنند که پناهگاهشان است. آشوب 

» شوندزنند و در سوراخ پنهان میاندازند و قهقهه میراه می

  ).۱۹۶: ۱۳۷۷لدوله، ا(آصف

هایی که در طی الدوله از کلیۀ نامهالزم به ذکر است آصف

نوشته، خدمت خود، به مقامات داخلی و خارجی می

هایی از Tوده است. او در بخشهایی فراهم میرونوشت

آخرین رونوشت عریضۀ خود به نارصالدین شاه درباره 

 والقاسماستفادۀ امثال ابمشکالت حکومت خراسان و سوء

آستانۀ مقدسه «[...] آورد: نشینی میقرائی از سنت بست

در شهر مشهد یک مأمن و گریزگاهی است که پناگاه هر کس 
شده است. اما مظلم باید بآنجا پناه بربد که مظلومی نیست. 

دار دیوان است یا دزد است رود که یا باقیهر کس آنجا می

یح ه یونی را یا لوطی و رشیر و خونی است و دستخط رص

اند که اینچنین اشخاص را در آستانه دارم که مقرر فرموده

آستانه هم همیشه بر آن جاری بوده  پناهی نیست. سیره

 دار دیوان بوده و بنده بهخان قرائی که باقیاست. ابوالقاسم

موجب دستورات دستخط ه یونی او را بیرون آورده جهت 

صفحه). ، بی۳۳۲۸۶(مت ،  »نشد که آن بازی را درآورند[...]

حال با اشاره به نقش حاسدین و بدخواهان در او در عین

آورد اتفاقات شورش اهالی مشهد و همچنین عزل خود می

خرب دارم هر کس از حاسدین و بدخواهان عرض «[...] 

ند ااند جواب یأس شنیدهانگیز در وجود مبارک کردهسعایت

و حتی در آن روز فرموده که دیگر احدی را قدرت عرض نبود 

الدوله غیرممکن است. با اینهمه مرحمت بودند که عزل آصف

که حد و اندازه نداشت این صورت که تغییر کرد جز تقدیر و 

  صفحه). ، بی۳۳۲۸۳(مت ، » خواست خدا هیچ نبود[...]
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الدوله خان آصفآخرین مکتوب میرزا عبدالوهاب.  «٣ سند ش رۀ

شیرازی به نارصالدین شاه قاجار دربارۀ حکومت خراسان و مشکالت 
  ق]. -٣٣٢٨٣، مت ، [»آن

  
الدوله خان آصفعبدالوهابادامۀ آخرین مکتوب میرزا . ٤ سند ش رۀ

شیرازی به نارصالدین شاه قاجار دربارۀ حکومت خراسان و مشکالت 

  ق]. -٣٣٢٨٦آن، [

 

الدوله خود قسمتی دهند که آصفهمچنین اسناد نشان می

خان نرصت امللک که مرد از امالکش را در اختیار علی مردان

انگیزی بوده گذاشته و او را به زراعت و دسیسه باز و فتنه 

فالحت ترغیب کرده تا فضای سیاسی مشهد آرام âاند و 

همین امالک را ورثه نرصت امللک با طرح دعوا در دادگاه از 

 -۱۳/  ۱: ۱۳۷۷الدوله: (آصف اندالدوله گرفتهخانواده آصف

سند و مکتوبی خطاب به الدوله در . آصف)۱۹۴ -۱۹۵؛ ۱۲

گناهی خود در شورش اهالی مشهد ن شاه، از بینارصالدی

سخن به میان آورده و  بر این باور است که الزمۀ محبت و 

-انسانیّت را دربارۀ محرکان و عوامل شورش از جمله شیخ

الرئیس ابوالحسن میرزا و آقامیرزا احمد که سالیانه مبالغی 

ها داده، بجا آورده است، اما آنمستمری نیز به آنان می

پذیر طالباتی ناحق از او دارند که محقق Tودن آن امکانم

ها هرکاری کنند و هر رفتاری از آنان آن نیست از جمله اینکه

الدوله در برابر آنان مقاومت نکند حق یا ناحق  رس بزند، آصف

الدوله در ادامه مقابله و ). آصف۱۹۶: ۱۳۷۷الدوله ،(آصف

های قدرت در ای دستههخواهیایستادگی خود در برابر سهم

خوری آنان را از عوامل خراسان و بس¶ دکان مرافعه و مردم

وسیلۀ ایشان عمدۀ به راه انداخ¶ شورش مردم خراسان به

  داند (ه ن). می

گیرها و ای از سختبا این همه در کنار این عوامل، پاره

گز الدوله، از جمله تبعید اهل رساچه به درهاقدامات آصف
و همچنین از بست بیرون کشیدن ابوالقاسم قرایی از کالت 

خوانین متنفذ خراسان، در ایجاد شورش خراسان تأثیر بسزایی 
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داشته است. اصحاب رساچه، عمدتأ از عاملان و نخبگان 

فرهنگی خراسان بودند که در چارچوب اسالم بر لزوم 

اصالحات فرهنگی و اجت عی و در عین حال احیاء و تجدید 

 کردند. وجه تسمیه و سببدینی در خراسان تأکید میمسائل 

طلب به دوست و اصالحاشتهار این گروه از نخبه، عرفان

اصحاب رساچه یا اهل رساچه، به این علت است که مرکز 

ای) واقع در مرکز شهر اجت عی آنان، منزلی کوچک (رساچه

 (ع)مشهد، در نزدیکی مسجد جامع گوهرشاد و حرم امام رضا

این عنوان برای این گروه از نخبگان فرهنگی در قرن  بود.

انتخاب شده است که » اصحاب صّفه«سیزدهم، به اقتباس 
اند و در ایوان بوده (ص)ای از یاران مسکین پیامربدسته

مسّقفی، در قسمت ش لی مسجد النّبی، مالزم مسجد و 

). از جمله Tایندگان ۵۰: ۱۳۷۸اند (امین، آمادۀ عبادت بوده

توان به کسانی چون خدیو گیالنی، و رهربان این جریان می

حاج میرزا حبیب خراسانی، فاضلی خراسانی، فاضلی 

الطّالب سبزواری و پیروان ایشان اشاره خراسانی و رئیس

ز توسط گTود. با تبعید این تشکل فرهنگی و اجت عی به دره

ن یالدوله، اسباب نارضایتی مردم مشهد و  طرفداران اآصف

الدوله فراهم جریان و در عین حال تحرکات آنان بر علیه آصف

دنبال تبعید به  ).۳۲: ۱۳۵۳؛ حبیب، ۵۸: ۱۳۷۸شد (امین، 

مردم مشهد در پشتيباä از اصحاب رساچه اصحاب رساچه، 

ويژه شخص مÔزا حبيب مجتهد خراساä و حاجي فاضل و به

. از دیگر سوی، اهانت الدوله برخاستند به مخالفت با آصف

و بیرون  الدوله به ساحت حريم رضوي هتک حرمت آصفو  

ر نشینی، مزید بکشیدن اجباری ابوالقاسم قرائی از بست

 علیۀ اونارضايتي و شورش مردم مشهد بر  بر علت شد و

خواهی انگیزی، زیادهدر مجموع عواملی نظیر فتنه. دامن زد

شت شاهزادگانی چون داهای قدرت، چشمها و دستهجناح

گری خراسان و السلطنه به منصب والیالدوله و مؤنرکن
-های رسشار آن و همچنین تحریک شورشیان توسط آنثروت

-های آصفها و تندخوییگیریای سختها، در کنار پاره

الدوله، از جمله تبعید اصحاب رساچه و از بست بیرون 

رش خراسان، گیری شو کشیدن ابوالقاسم قرائی، در شکل

  ).۲/۳۲۵: ۱۳۴۷تأثیر بسزایی داشت (بامداد: 

  

الدوله شیرازی و اقدامات شخصیت و کارنامۀ سیاسی آصف

  او در خراسان
دربارۀ شخصیت و کارنامۀ سیاسی میرزا عبدالوهاب خان 

ها و نظرات متفاوتی بیان شده است. شیرازی نیز داوری

حرضت اعلی«ست که بنجامین، وزیر مختار آمریکا، بر این باور ا

واسطۀ انتخاب این شخص به حکومت خراسان، شاه به

بصیرت خود را به ثبوت رسانیدند، زیرا که دولت روس از این 

کند و دولت روس دشمنی محال است که بر ایران تهدید می

-۲۸۶: ۱۳۶۳(بنجامین، » تر از آصف الدوله نداردسخت

-حق«ا ). حاج سیاح محالتی از لحاظ شخصیتی او ر ۲۸۷
خواه و راستگو که با پول و لق جو و علمدوست و عدل

: ۲۵۳۶معرفی Tوده است (حاج سیاح، » مخالف است

مل ع). دیوان بیگی شیرازی نیز از آصف الدوله جید به۲۸۴

 و«آورده و بر این باور است که او یکی از نوادر روزگار است 

 مجمأل مردی است راست رفتار، درست کردار، صادق

الوعد با ثبات عهد و در مالحظه آداب و رسوم و حفظ عهد 

که مخالف طبع مردم » و انکار خالف طوری مواظبت دارد

-۲۱۱۷: ۱۳۶۶بیگی شیرازی، واقع شده است (دیوان

۲۱۱۸.(  

ل الدوله و یا هر دلیخاطر رقابت با آصفاعت دالسلطنه یا به

ه از او شخصی دیگر، رضایت از آصف الدوله ندارد و هرجا ک

معلوم شد «[...] سخن به میان آورده، به او تاخته است: 

دیشب تعزیه عروسی رف¶ حرضت فاطمه در تکیه بیرون 

ا هاند[...] تعزیه خوانآوردند. این تعزیه را به قدری رذل کرده

کشیدند[...] خالصه باز نصیرالدوله و زوزه سگ می

دو  نارصامللک احضار شدند. عجب حسن عقیده به این

) و ۱۴۵: ۱۳۴۵(اعت دالسلطنه، » نادان غیر عاقل شاه دارد

شاه خیلی متغییر بودند. «[...] در جای دیگر  نوشته است: 

ها خیلی پریشان واسطه رسحدات روس و خراسان حواسبه
است. اما افسوس که مستشار این امر خطیر نصیرالدوله 

ی است که جز چند شعر عربی و دو سه فقره مطلب تاریخ

معلوماتی ندارد. بخت از ق ر و پررویی! نه غلط گفتم زیاد 

» پررویی او را صاحب مکنت کرده و شأنی یافته است

). عالوه بر این، عبدالله ۳۱۱و ۱۴۵: ۱۳۴۵(اعت دالسلطنه، 

مستوفی نیز از ق ربازی خان شیرازی سخن به میان آورده 

). سلطان مسعود ۱۴۱-۱/۱۴۰: ۱۳۸۴است (مستوفی، 
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السلطان) دربارۀ آصف الدوله چنین قضاوت کرده زا (ظلمیر 

خان نصیرالدوله بسیار آدم میرزا عبدالوهاب«[...] است: 

حیایی و هم نانجیبی بود و هم شیرازی بر خیاالت رشم و بیبی

[...] با وجودی که عموی من از حال ١عمو و بلند پروازی عمو

 مادی اودااین بدبخت مستحرض بود یک نوع افتخاری به

Tود و او را در تهران کرد و در مجالس و محافل افتخار میمی

: ۱۳۶۲السلطان، (ظل» وکیل کارهای خود قرار داده بود

شاه نیز او را قلی خان هدایت و نارصالدین). مهدی۲۸۸

  ).۶۳: ۱۳۸۵اند (هدایت، شمرده» هتاک«

ه و طبا این حال، اسناد انتشار یافته، بیانگر دوراندیشی، احا
الدوله بر مسائل سیاست خارجی و داخلی توجه آصف

ها، العادۀ هند برای روساست. او با آگاهی از اهمیت فوق

بنا بر وصیت پطرکبیر هدف غایی آنان را تسلط بر این کشور 

 هاداند. به باور او مقدمات تحقق این هدف، تسلط روسمی

ه برای باشد کبر بحر خزر، ترکستان، بخارا و خوارزم می

ند ادستیابی به آن نیز امی نیرو و قوای خود را گذاشته

ای به شاه، با اشاره ). او در مکاتبه۱۰۳: ۱۳۷۷الدوله، (آصف

ها و به اهمیت خراسان و مرزهای پیرامونی آن برای روس

-های آنان و انگلیسیاندازیهمچنین دامنۀ تحرکات و دست

خراسان امر عمده با  کار انگلیس در«[...] نویسد: ها، می

طور نیست. باید شب و وحشتی نیست. لیکن کار روس این

). با این همه، والی ۸۶: ۱۳۷۷الدوله، (آصف» روز آرام شود

کوشد هر دو قدرت نقش طبیعی ایران را در خراسان می

انگیز و مخرب آنان منطقه بپذیرند و از هرگونه اقدام وسوسه

 -۱۰۴، ۷۲به عمل آورد (ه ن: بر علیه منافع ایران جلوگیری 

۱۰۵.(  

الدوله برای ایجاد بنایی بر قرب فردوسی مبین تالش آصف 

عالقۀ او به فرهنگ ایرانی و رشد ادبیات و زبان فارسی بود. 

همچنین تعمیر قالع، احیای کاریزها و قنوات، تشویق زراعت 
طور کلی عمران و آبادی در خراسان، حاکی از توجه و و به

او به ترقی و رونق و در عین حال تحکیم حاکمیت ملی  اهت م

: ۱۳۷۷الدوله، باشد (آصفخیز میایران در این منطقۀ بحران

الدوله و دیگر اعضای خاندان آصف ). در مجموع۱۵۷؛ ۱۰۱

                                                             

. منظور فرهاد میرزا معتمدالدوله، عموی نارصالدین شاه و ١

 خان شیرازی است.پدرخانم میرزا عبدالوهاب

های محوله سیاسی و دیوانی بدرخان شیرازی، در مأموریت

و در  وفاداری و م شات الزم با قاجارها را به عمل آوردند

های سیاست داخلی و خارجی، ادبیات، کارهای عرصه

املنافع، خدمات بسزا و شایانی را در ایجاد عمرانی و عام

ا ب ظهور رسانیدند. ۀامنیت، وحدت و منافع کشوری به منص

گری ایالت خراسان و این همه رسانجام مأموریت والی

 ولهالدبرای آصف -با توجه به شورش اهالی مشهد-سیستان 

خوشایند نبود و تبعات سیاسی و روانی ناخوشایندی را برای 

او همراه داشت. به دنبال این پیشامد، آصف الدوله معزول 

و به تهران احضارشد. با اینکه در تهران نارصالدین شاه به او 
خلعت بخشید، اما دیگر مقبولیت گذشته را به دست 

  نیاورد. 

در احوال او الدوله از حکومت مشهد، پس از عزل آصف

: ۱۳۸۴اختاللی ایجاد شد و دچار جنون گردید (مستوفی، 

 امل لک). گویا پس از وفات میرزا یوسف مستوفی۱/۲۶۷

ه.ق و خالی شدن مسند صدارت، دشمنان او ۱۳۰۳در سال 

با تصور اینکه ممکن است شاه او را به منصب صدارت 

ری، االدوله نسبت جنون دادند (جابری انصبرگزیند به آصف

) و برخی دیگر بر آن هستند که او از ترس مصادرۀ ۲۹۴: ۱۳۲۱

دست های مختلف بهاموال فراوانی که در طی مأموریت

: ۱۳۴۷داد (بامداد، آورده بود خود را دیوانه نشان می

نشینی الدوله، در ایام خانه). میرزا عبدالوهاب آصف۲/۳۱۷

ون به مضم آمیز به شاه نوشته استتهران مکتوبی اعرتاض

اینکه ما چاکران صدیق و درستکار بعد از قتل امیر بایستی 

تکلیف خود را دانسته و از رسنوشت او عربت بگیریم و بدانیم 

دولت به خدمتگزاران صدیق احتیاجی ندارد. بدبختانه ما نیز 

 چشیم و شاه جوابایم و اکنون éرۀ تلخ آن را میاشتباه کرده

¶ امیر از اشتباهات جوانی ما الدوله کشداد، جناب آصف

شود این مکتوب هم اکنون در خانوادۀ مرحوم بود. گفته می
). رسانجام ۵۰۲: ۱۳۶۲نصیرالدوله بدر است (آدمیت، 

ه.ق در ۱۳۰۴االول الدوله در روز دوشنبه ششم ج دیآصف

شصت و دو سالگی به مرض سکته درگذشت 

یرازی، ؛ دیوان بیگی ش۲/۵۰۵: ۱۳۸۰(اعت دالسلطنه، 
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). با مرگ آصف الدوله، نفوذ و ۳/۲۱۱۹-۲۱۲۰: ۱۳۶۶

قدرت خاندان بدرخان متوقف نشد و از طریق نصیرالدوله 

گان و اعضای این خاندان نظیر الدوله و دیگر نوادهپرس آصف

محمود بدر، در دورۀ پهلوی نیز ادامه و استمرار یافت 

، امل لک شیبانیصدیق ؛۱۳۵: ۱۳۶۶السلطنه، (احتشام

  .) ۸۳: ۱۳۲۴بنایی، ؛ ۴۲۳: ۱۳۶۶

  گیرینتیجه
موقعیت حساس و اسرتاتژیک ایالت خراسان، در کنار برخی 

های دیگر در دورۀ نارصی، همچون جایگاه ویژه عوامل و ویژگی

سیاسی که آن را همسایه نفوذ دو قدرت بزرگ این دوره یعنی 
، های قدرتروسیه و انگلستان ساخته بود، تحرکات دسته

 گی نظم و ناپایداری امنیت درایالت مرکزگریزانه، شکننده

الدوله برادر این والیت و درعین حال عدم توفیق رکن

شاه در حکمرانی بر آن، موجب شد تا حکومت، نارصالدین

گری این ایالت فرد معتمد و دوراندیشی را به سمت والی

 وبرگزیند. در این میان کارآزمودگی و تواTندی تشکیالتی 

-الدوله شیرازی در انتظامسیاسی میرزا عبدالوهاب آصف

بخشی به امور نابسامان ایاالت آذربایجان، گیالن و مازندران 

های سیاسی و دیوانی دیگر در و همچنین توفیق در مأموریت

کنار وفاداری او به سلطنت قاجارها، در انتصاب به حکومت 

مشهد، توجهی داشت. شورش اهالی خراسان تأثیر قابل

طور کلی حضور  حرکتی مقطعی علیه برخی اقدامات و به

گری ایالت خراسان میرزا عبدالوهاب شیرازی در سمت والی

گیری آن عوامل چندی دخیل بود. بود که در ایجاد و شکل

چینی و تحرکات شاهزادگانی ای از عوامل، نظیر دسیسهآمیزه

 از ایالت که دستشان-الدوله همچون مؤن السلطنه و رکن

های میرزا سید محمد خواهیزیاده -خراسان کوتاه شده بود

امللک در امور مالکی خان نرصتصدر در امور آستانه و مردان

خواهی و مطالبات افسارگسیختۀ برخی طور کلی سهمو به
ای از اندوزی و پارههای  قدرت، در کنار ثروتها و الیهجناح

نظیر تبعید اصحاب رساچه  الدوله،گیرانۀ آصفاع ل سخت

ز خان قرائی که او از بست بیرون کشیدن اجباری ابوالقاسم

منظر مردم مشهد نوعی هتک حرمت به ساحت قدسی امام 

شد، منجر به شورش اهالی مشهد محسوب می (ع)رضا

له الدو فوری آن، معزول شدن آصف گردید. شورشی که پیامد

و مرگ او بود. هرچند  از حکومت خراسان و به دنبال آن جنون

الدوله در خراسان مستعجل بود و در ایام حکومت آصف

گیری شورش اهالی مشهد توفیقی نیافت، جلوگیری از شکل

نظر، م نعت ای اقدامات سیاسی او، از جمله دقت اما پاره

ها در خراسان و ها و انگلیسیانگیز روساز تحرکات وسوسه

نی از قبیل بازسازی قالع، همچنین اقدامات فرهنگی و عمرا

تشویق زارعان، احیای قنوات و حتی اقدام او مبنی بر ساخ¶ 

  بنایی بر آرامگاه فردوسی حائز اهمیت بود.

  فهرست منابع
- خاطرات احتشام). ١٣٦٦السلطنه، میرزا محمود. (احتشام .١

  . به کوشش محمد مهدی موسوی. تهران: زوار.السلطنه
  . تهران: خوارزمی.امیرکبیر و ایران). ١٣٦٢آدمیت، فریدون. ( .٢

اسناد میرزا ). ١٣٧٧خان. (الدوله، میرزا عبدالوهابآصف .٣
-١٣٠٣عبدالوهاب خان آصف الدوله (گزیده اسناد خراسان، 

به کوشش عبدالحسین نوایی و نیلوفر کرسی. ج  ه.ق). ١٣٠٢

اول. تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران. بنیاد 
  ازان.مستضعفان و جانب

رستم ). ١٣٨٢». (رستم الحک ء«آصف، محمد هاشم .٤
  تصحیح میرتا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب. التواریخ.

). تاریخ منتظم ١٣٦٣اعت دالسلطنه، محمد حسن خان. ( .٥
به تصحیح محمد اس عیل رضوانی. تهران:  .ج سومنارصی.

  دنیای کتاب.
. اآلثار املآثر و). ١٣٨٠اعت دالسلطنه، محمد حسن خان. ( .٦

ج دوم. تعلیقات حسین محبوبی اردکانی. به کوشش ایرج 
  افشار. تهران: اساطیر.

صدرالتواریخ ). ١٣٥٧اعت دالسلطنه، محمد حسن خان. ( .٧
تصحیح و تحشیه و توضیح و فهرستها از  یا تاریخ صدور قاجار.

  محمد مشیری. تهران: روزبهان.
ه روزنام). ١٣٤٥اعت دالسلطنه، محمد حسن خان. ( .٨

 .وزیر انطباعات در اواخر دورۀ نارصی خاطرات اعت د السلطنه
  با مقدمه و فهارس ایرج افشار. تهران: امیرکبیر.

رجال دوره قاجاریه: میرزا ). «١٣٢٧اقبال آشتیانی، عباس. ( .٩

  .٧و  ٦. ش ره مجله یادگار ».عبدالوهاب خان آصف الدوله
اجت عی  -تشکل فرهنگی). «١٣٧٨امین، سید حسن. ( .١٠

(ش ره  اقتصادی. -مجله اطالعات سیاسی .»اصحاب رساچه
  .٥٠ -٥٩. ص ٧٨)، آذر و دی ماه ١٤٨و  ١٤٧

و  ١٢رشح رجال ایران در قرن ).  ١٣٤٧بامداد، مهدی. ( .١١
  . تهران: زّوار. ٦. جهجری قمری ١٤و  ١٣
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 چند پرده از زندگی رجال.). ١٣٢٤بنایی، امیرحسین. ( .١٢
  تهران: امید.

. به . ایران و ایرانیان)١٣٦٣ساموئل گرین ویلر. (بنجامین،  .١٣
  اهت م و یاداشت رحیم زاده ملک. تهران: گلبانگ.

). ١٣٩٤ثواقب، جهانبخش و سودابه معظمی گودرزی، ( .١٤
مجله ». اقدامات قاجارها در برقراری امنیت اجت عی شهرها«

سال چهارم. (ش رۀ  نامۀ تاریخ اجت عی و اقتصادی.پژوهش
  .٥٤ -٢٩. ص ٩٤یز و زمستان دو)، پای

تاریخ اصفهان و ). ١٣٢١جابری انصاری، محمد حسن. ( .١٥
  . تهران: ع دزاده.ری

خاطرات ). ٢٥٣٦حاج سیاح، میرزا محمد علی محالتی. ( .١٦
. به کوشش حمید سیاح و حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت

  الله گلکار. تهران: امیرکبیر.به تصحیح سیف
به  ن حاج حبیب خراسانی.دیوا). ١٣٥٣حبیب، حسن. ( .١٧

  کوشش علی حبیب. تهران: زّوار.
فارسنامه ). ١٣٦٧حسینی فسایی، حاج میرزا حسن. ( .١٨

ج اول. تصحیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی. ج نارصی. 
  اول. تهران: امیرکبیر.

فارسنامه ). ١٣٦٧حسینی فسایی، حاج میرزا حسن .( .١٩
رستگار فسایی. . ج دوم. تصحیح و تحشیه از منصور نارصی

  تهران: امیرکبیر.

ـــلطانیه). ١٣٥١». (مفتون«دنبلی، عبدالرزاق  .٢٠ ـ ـ ، به مآثرالســ
  اهت م غالمحسین صدری افشار، چ دوم، تهران: ابن سینا.

ج پنجم.  ). لغت نامه دهخدا.١٣٧٣دهخدا، علی اکرب. ( .٢١
  تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

. حدیقه الشعرا). ١٣٦٥(دیوان بیگی شیرازی، سید احمد.  .٢٢
  تصحیح و تحشیۀ عبدالحسین نوایی. تهران: زرین.

. قاجار سیاستگران دوره). ١٣٧٩ساسانی، خان ملک. ( .٢٣
  تهران: گلستان.

». هاآصف الدوله). «١٣٤١سعادت نوری، حسین. ( .٢٤

  .١٣٤١)، تهران: بهمن ١٧٥. (شمجلۀ یغ 

شیخ  هایای از رسودهگزیده). ١٣٦٩شیخ الرئیس قاجار. ( .٢٥
  . ویراستۀ میر جالل الدین کزازی. تهران: مرکز.الرئیس قاجار

. رشح تذکرۀ مرات الفصاحه). ١٣٧١». (داور«شیخ مفید  .٢٦
حال و Tونه اشعار شاعران فارس از قدیم ترین زمان تا قرن 
چهاردهم هجری. تصحیح و تکمیل محمود طاووسی. شیراز: 

  نوید.

-منتخب). ١٣٦٦( امل لک شیبانی، میرزا ابراهیم.صدیق .٢٧

  . تهران: علمی.التواریخ مظفری

تاریخ رسگذشت ). ١٣٦٢السلطان، مسعود میرزا. (ظل .٢٨
تحریر معتمدالدوله. تهران:  مسعودی یا سفرنامه فرنگستان.

  دنیای کتاب.
. تصحیح تاریخ عضدی). ٢٥٣٥عضدالدواله، احمد میرزا ( .٢٩

  و توضیحات و اضافات عبدالحسن نوایی. تهران: بابک.
 ناسخ التواریخ.). ١٣٣٧ان امللک سپهر، محمد تقی. (لس .٣٠

  به اهت م جهانگیر قائم مقامی. تهران: امیرکبیر.
انقالب مشهد، توپ بس¶ ). «١٣٥٠محیط مافی. ( .٣١

. ادبیات و زبانها». ه.ق١٣٢٣الدوله به گنبد مطهر، صفر آصف
 .٥٥٦تا  ٥٥٦. ص ١٣٥٠). تیر ٩١مجله وحید. (ش ره 

تذکره ) ١٣٦٣، میرزا ابراهیم خان، (مدایح نگار تفرشی .٣٢
، با مقدمه ایرج افشار، انجمن نارصی به همراه تذکره مجدیه

  تهران: بابک.
، چ ٣، ج رشح زندگانی من) ١٣٨٤مستوفی، عبدالله، ( .٣٣

  پنجم، تهران: زوار.
مکارم ) ١٣٥٢معلم حبیب آبادی، میرزا محمد علی، ( .٣٤

جلد چهارم، ه.ق،  ١٤و  ١٣، در احوال رجال دوقرن االثار

های عمومی اصفهان وابسته به اداره اصفهان: انجمن کتابخانه
  فرهنگ و هÅ استان اصفهان.

رشح حال عباس میرزا ) ١٣٦١ملک آرا، عباس میرزا، ( .٣٥
ای از عباس اقبال ، با مقدمهملک آرا، برادر نارصالدین شاه

  آشتیانی، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: بابک.
خاطرات ). ١٣٥٣الدوله، میرزا مهدی خان. (ممتحن .٣٦

، محقق و مصحح: حسین قلی خانشقاقی، ممتحن الدوله
  تهران: امیرکبیر.

رجال وزارت ). ١٣٤٧الدوله، میرزا مهدی خان. (ممتحن .٣٧
  ، به کوشش ایرج افشار، تهران: اساطیر.خارجه نارصی و مظفری

-اسناد میرزا عبدالوهاب« ).١٣٧٧موجانی، سید علی. ( .٣٨

مجلۀ مطالعات آسیای علوم سیاسی:  ،»الدولهان آصفخ
  .٢٣٧ -٢٤٢، ص ١٣٧٧)، تابستان ٢٢ی ، (ش رهمرکزی و قفقاز

. تحقیقات و حواشی امللوکتذکره). ١٣٣٤میرزا سمیعا. ( .٣٩

امللوک. با حواشی و فهارس و و تعلیقات مینورسکی بر تذکره
  مقدمه محمد دبیر سیاقی. تهران: کتابفروشی زوار.

، ج دوم. بزرگان نامی پارس). ١٣٦٨ر، محمد تقی. (می .٤٠

  شیراز: چاپخانه مرکز نرش دانشگاه شیراز.
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 ١ج تاریخ بیداری ایرانیان. ). ١٣٨٤ناظم االسالم کرمانی. ( .٤١
  در یک مجلد. تهران: امیرکبیر. ٣و  ٢و 

. بخش مجمع الفصحا). ١٣٣٩خان. (هدایت، رضاقلی .٤٢
  ّفا. تهران: امیرکبیر.اول از مجلد دوم. به کوشش مظاهر مص

). ١٣٦٣مهدی قلی خان. (». مخربالسلطنه«هدایت  .٤٣

  تهران: زوار.خاطرات و خطرات. 

  اسناد .٤٤
 سایت موسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران (مت )، .٤٥

،www.iichs.org  :ع. ٣٢٢٦٦/١١٤ش رۀ آرشیو عکس  
  سایت موسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران (مت )، .٤٦

 ]،٧٢٤٩ش رۀ آرشیو عکس: [
موسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران (مت )، ش رۀ سند:  .٤٧

  ق. -٣٣٢٨٦
موسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران (مت )، ش رۀ سند:  .٤٨

  ق.-٣٣٢٨٣
  



 

 

 

  


