
1
3

8
7

هر 
م

86

قراين و شواهد بيانگر آن است كه از ديرباز توجه به بهداشت عمومي و رعايت 
حال بيماران فقير و زوار در جوار ملكوتي حضرت امام رضا (ع) جايگاهي داشته 
ــفاخانه و زماني دارالشفا ناميده شده1 است و بانيان آن  كه گاهي با عنوان ش
اشخاص نيكوكار و پاك سيرتي بودند كه به سبب نيل به اين معني، درصدد 
بودند هم چنان كه مردم در سيرت از ساحت قدس رضوي به درك فيوضات 
ــوند، در صورت هم متوسلين به تربت شريف حضرتشـ   روحاني نائل مي ش
كه شفابخش آالم جسمي و روحي بيچارگان استـ  از آن بهره مند گردند و 
ــه ي فتوت خويش در راه بذل اهتمام و ابزار  با اين نيت، مؤمنين خيِّر از كيس
خدمت كرده، در حد وسع خود مايملك و امكاناتي را براي رفاه احوال مرضي 
ــم آورند2. دكتر ج. ك. ويشـاردـ  طبيب آمريكاييـ   ــدگان زوار فراه و درمان
ــپار ايران  ــال 1891 م / 1270 ش جهت ارائه ي خدمات طبي رهس كه در س
شده بود، ضمن فعاليت حرفه اي و سياحت و گشت وگذار در نواحي كردستان، 
درباره ي وضعيت بهداشت در شهرهاي مقدس مشهد، قم و... و بيماري هاي 
زوار مي نويسد: در مشهد، مقدس ترين شهر مذهبي ايران، زندگي مردم متكي 
ــت... بيماران زيادي را زائران بي شماري كه به قم،  ــافران اس به زائران و مس
مشهد و كربال مي روند تشكيل مي دهند. اين سفرهاي طوالني، كسل كننده 
و خستگي آور حتي براي آدم هاي مقام و خوش بنيه هم گرفتاري هايي به وجود 
مي آورد. در فصل تابستان بسياري بيمار مي شوند و سروكارشان به مريض خانه 
مي افتد. پس از بهبودي به سفرشان ادامه مي دهند و عده اي ديگر جاي آن ها 
ــهر يا خانه شان آن چه در مريض خانه در  را پر مي كنند. در مراجعت به ده، ش
مورد آنان انجام گرفته براي ديگران تعريف مي كنند... و مريض هاي زيادي از 

فاصله هاي دور به ما پناه مي آورند3. 

تاريخچه ى دارالشفاء
در عهد سالطين صفويه تقريباً اكثر شهرهاى ايران داراى مريض خانه هايى 

موسوم به دارالشفا بودند4، به خصوص در دوره ى شاه تهماسب اول محلى بنام 
دارالشفا وجود داشته است كه به مداواى بيماران مى پرداخته اند5. در تمام اين 
دارالشفاها تدريس طب هم مى شد و بخش هايى براى زنان بنا كرده بودند6. 
عالوه بر دارالشفا، داروخانه هاى مرتبى وجود داشته و اطبايى خارج از دارالشفاها 
ــتند7 و به موجب وقف نامه اى كه درسال 931هجرى  به طبابت اشتغال داش
قمرى/ 903 هجرى شمسى نوشته شده است، عتيق على بن احمد بن ملك 
اسـمعيل طوسى االصل اردوبادى المنشـاء، امالكى را وقف بر آستانه نموده 
(كه دراين عصر به موقوفات عتيقى موسوم است8 ) و شرط كرده از درآمد آن 

سهمى به مصرف مرضاى فقير برسد. 
در منابع و مآخذ تاريخى و تذكره هاى دوره ى صفويه آمده است كه اطباء در 
عصر صفويه، هم چون ديگر ادوار گذشته، از منزلت وااليى برخوردار بودند، آنان 
اغلب مشاوران شاه و گاه به مقام باالى وزارت نيز مى رسيدند. در زمان صفويه 

حكيم باشى9 مقام مهمى در دربار بود.10 
ــى» تأليف اسكندربيك تركمان، از طبيب و حكيمى كه در  «عالم آراى عباس
ــت نام برده است، او در مورد  ــتانه ى مباركه بيماران را معالجه مى كرده اس آس
طبيب نامبرده و ارادت خاندان صفويه به آستان قدس رضوى مى نويسد: حكيم 
ــورى و حذاقت مشهور آفاق  عمادالدين محمود كه در علم و حكمت و دانش
بوده، رساالت مرغوب و نسخه هاى غريب از او در علم طب و ترتيب معالجين 
ــراض مزمنه و مواد حاره خصوصاً جرب صغير و كبير11 كه بين  و معالجه ام
الجمهر به آتشك مشهور است معتمد عليه اطباء است تا آن جا كه گويد: چون 
شاه جنت مكان در رواج و رونق آستانه ى مقدسه حضرت امام الجن و االنس 
به اقصى الغايه توجه مرعى داشته، از هر طبقه آن چه بهتر بود، به خدمات آن 
سركار تعين مى فرمودند، او نيز به طبابت سركار فيض آثار مأمور گشته، مدت ها 
در مشهد مقدس معلى به معالجه مرضى مشغولى داشت، و الحق جامع صفات 

و كمال و زبده اصحاب گزيده و ارباب افضال بود12.

دارالشفاي آستان قدس 
به روايت اسناد

● علي كريميان
سرپژوهشگر سازمان اسناد وكتابخانه ملي
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دارالشفاي آستان قدس به روايت اسناد

ــتورالملوك ميرزا رفيعا نيز در بيان وظايف متولى  ــيم دس هم چنين در بند س
ــركار فيض آثار از كتاب خانه  ــق س ــت: نظم و نس روضه ى رضويه آورده اس
ــه و فراش خانه و حويج خانه و  ــفا و مطبخ و عطارخان ــربت خانه و دارالش و ش
شماعى خانه و خبازخانه و اياغ خانه و قصاب خانه و هيمه خانه و راتبه و شيالن 
ــود و تجويز  ــيم ش ــنايى و رخوت و خالع كه بر جماعت مقرره تقس و روش
سركشيكان و خادم باشيان و خدمه و حفاظ كالم اهللا و اطباء و منجم و خزانه دار 
و صاحب نسق و فراشان و بخورسوزان و مؤذنان و دربانان و اياغ چيان علم داران 
و باغبانان و عمله ى نقاره خانه و بيلدارباشى و همگى عمله كارخانجات و بيوتات 
عزل و نصب و بازخواست و تنبيه هر يك از اين ها و تكثير و توفير زراعت و 
عمارت باغات و حواله و اطالق و تنخواه دادن از كارخانجات مزبوره و واجب 
و مقررى ناظر و مستوفى و سركشيكان و خادم باشيان و همگى منشيان آن 

آستان مالئك پاسبان با عالى جاه متولى آستانه مقدسه است13. 
ــتورالملوِك رفيعا، ضمن بيان  ــل چهاردهم از باب دوم دس هم چنين در فص
ــاير اطباء در دوره ى  ــى و حدود اختيارات وى، درباره ى س وظايف حكيم باش
صفويه مى نويسد: «اطباء زمان شاه سلطان حسين، سواى ميرزارحيم باشى 
سابق كه سيصد و چهل و يك تومان مواجب و همه ساله داشته، موازى شصت 
و هشت نفر مالزم ديوان، و يك هزار و هفتصد و نود و نه تومان و شش هزار 
و سيصدو شصت و شش دينار در وجه اطباء مزبوره از همه ساله و تنخواه براتى 

مقرر بود14.»

دارالشفاء در عصر افشار 
ــاه ـ برادرزاده ى نادرشاه افشارـ دارالشفاى  در دوره ى افشار نيز عادل ش
ــالم را تعمير و تكميل نمود و مقدارى از  مباركه ى حضرت رضا عليه الس

امالك خود را وقف آن كرد15.

مخارج دارالشفا بر اساس طومار علي شاه 
ــاه كه در رمضان سال 1160 ق. نگاشته شده و شامل  در طومار علي ش
ــود از داير كردن  ــت، مقص ــتان قدس اس ــه ى رقبات وقفي آس مجموع
ــفا، مصارف نقدي و جنسي، مواجب اطباء، بيماردار، ناظر، اغذيه،  دارالش
ــل قيد نموده  ــرح ذي ــد، به تفكيك و به ش ــاير اخراجات16 باش ادويه و س

است: 
«بر ذمه ى همگي الزم است كه مراعات جانب زوار و صادر و واردين آن 
آستان را به عمل آورده نوعي نمايند كه غبار ماللي دامن گير هيچ يك از 
آنان نشود تا آن كه پادشاه لم يزال خاتمه ى احوال هريك را به خيريت 
ــت و غضب خسرواني  ــحنه ى سياس ــت برد ش و خوبي منتهي و از دس
نگهداري مي نموده باشد و چون از جمله ى انتظام مهام آن سركار يكي 
رونق دارالشفاي مقدس است كه همه ساله بايد ادويه ضروريه از مداخل 
ــركار خريداري و غذاي مرضا نيز از بابت مداخل آن سركار مهيا و به  س
مصارف بيماران و غربائي كه خانه و مسكن نداشته باشند يا از بالقوه ى 
ــنوات سابقه از قرار  ــند، مي رسيد و در س ــرانجام غذا و دوا عاري باش س
ــتوفيان عظام كرام به نظر همايون  ــبات سركار فيض آثار كه مس محاس
ــانيده تا مساوي نود و چهار تومان17 به جهت اخراجات دارالشفا و  ما رس
مواجب طبيب و جراح و غيره مأمورين آن جا، و چون خاطر خطير بندگان 
ــوده، مقرر فرموديم  ــاكين ب ــي متعلق به مراعات عجزه و مس اقدس اعل
ــركار فيض آثار  ــه ى باقي مداخل موقوفات س ــه مبلغ مزبور را ضميم ك
ــفاي مبارك  ــانند و از اخراجات دارالش ــركار مذكور رس و به مصارف س
ــاله از بابت يك صد  ــخص و هرس را مقرر فرموديم كه بدين موجب مش
ــركار فيض آثار  ــالك خالصه ى18 قديم كه در اين وقت وقف س زوج ام
فرموده ايم، عالي جاه متولي و ناظر و باقي عمال سركار فيض آثار موافق 
ــتور و معمول آن سركار به مصارف مزبور رسانيده نسخه بركميت و  دس
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كيفيت آن درست داشته، به دفترخانه ى همايون رسانند.»  
               مواجب طبيب و غيره

جنسنقد

69 خروار40  تومان
50 من5 قران

               طبيبان
جنسنقد

47 خروار32  تومان
50 من5 قران

     
ناظران         طبيب به اسم ميرزا محمدعلي                            

نقدنقد 20 تومان
12 تومانجنس 20 خروار

5 قران
آقارضا

نقد  7 تومان و 5 قران
جنس 15 خروار

                بيماردار و غيره
جنسنقد

22 خروار8  تومان
50 من

جراح و دالكبيماردار
جراح مع قيمت مرهم به 20 خروار

اسم حاجي يوسف      

مأمور
8 تومان

دالك319 نفر 16 خروار
2 خرواردو نفريك نفر

8 8 خروار
خروار

50 من

دربار
4 خروار

اخراجات:
ــه و ادويه و معالجين و غيره اخراجات مرضا كه به تجويز  بيماران اغذي
ــخه  ــاخته، هرروزه از قرار نس ــرانجام س ــفا س ــق طبيب دارالش و تصدي
ــرف  ــيده، مش ــه خط و مهر طبيب و اطالع او به مصرف بيماران رس ب
ــأن  ــته ى آن را در آخر هر ماه به اطالع عالي جاه متولي و عالي ش سررش
ناظر مستوفي سركار موافق سررشته مشرف كه به مهر عالي جاه متولي 
و ناظر رسانيده، مفروغ و مفاصًا به مهر وزير و مستوفي بازيافت نمايند.            

200 تومان20. 

دارالشفا در دوره ى قاجاريه
در اواخر دوره ى سلطنت فتح على شاه، توليت آستانه ى مقدسه به حاجى 

ميرزا موسـى خان21ـ برادر ميرزا ابوالقاسـم قائم مقام فراهانى ـ مفوض 
ــاعى جميله در اين كار خطير نمود، امر موقوفات  ــاراليه مس گرديد، مش
ــات جاريه22  ــادى و مرمت و احياء صدق ــزا داده و در آب ــى به س را نظم
ــفاى  ــه از آن جمله مى توان: از خيرات دارالش ــش زيادى كرد، ك كوش
ــا و واردين از آن  ــه جمعى از غرب ــركار فيض آثار ك ــهد و مطبخ س مش
ــكيالت آستان قدس كه  ــرف در تش بهره مند مى گردند نامبرد.23 و مش
ــه معنى ناظر بوده بر موقوفات نظارت مى كرد، و معموًال از قديم االيام  ب
ــتان قدس مثل كارخانه هاى خدامى  تمامى اماكن و بيوتات مختلف آس
و زوارى، دارالشفا، شربت خانه داراى يك ناظر جزء بوده است كه تحت 
ــمت  ــخيص وى به اين س ــتان قدس بودند و با تش ــر ناظر كل آس نظ

منصوب مى شدند24.

خدمات ميرزا سيدجعفر مشيرالدوله(مهندس باشى)
ــى) در سال 1278قمرى به  ميـرزا جعفرخان مشـيرالدوله (مهندس باش
ــت توليتى وى  ــد، فرمان نياب ــتان قدس رضوى منصوب ش توليت آس
ــتور دربارى در  ــارت آخرى فرمان وى به دس ــيد، ليكن عب به نظر نرس
ــماره 519 در مورخه 1278ق. در عنوان  روزنامه ى دولت عليه ايران، ش
وقايع دارالخالفه الباهره و درباره معدلت مدار همايون ذكر شده، و بدين 
شكل نقل گرديده است: از آن جا كه حضرت بى چون وجود فايض الجود 
همايون را به واسطه ى تولى و فرمان بردارى ائمه اثنى عشر و آل طهارت 
ــلطنت  ــوات اله الملك االكبر حاوى س ــر عليهم صل ــرت سيدالبش حض
ــورى و معنوى فرموده و مخصوصًا پيكر مبارك خالفت را به خلعت  ص
مهرطلعت خدمتگزارى و توليت سركار فيض آثار حضرت سلطان واليت 
ــه ازكى التحيه و  ــى الرضا علي ــا ثامن ائمه  هدى على بن موس و ارتض
ــت، بر ذمه ى ملوكانه واجب  ــرف امتياز و مفاخرت بخشيده اس الثناء ش
ــته وظيفه بندگى و عبوديت را كامًال رعايت نموده،  فرموده اند كه پيوس
ــن مراقبت و توليت امور آن حضرت را  ــًا من الوجوه از دقايق حس و جه
مهمل نگذارند و مسئوليت مسامحات متوليان و خدام جزو را در هر حال 
ــب اقتضاء مصلحت حالت اولويت  ــته، هميشه برحس راجع به خود دانس
ــيرالدوله ميرزا جعفر خانـ   ــار نمايند، عليهذا به مالحظه آن كه مش رفت
ــوراى كبرى ـ ايام عمر خود را از عهده ى وليعهد مبرور25  رئيس دارالش
ــته، در امور  ــته به قيامت خدمات دولت مصروف داش تا اين عهد خجس
عهده ى معظمه و مهمام مهمه مشكله ى رزانت راى و اصابت تدابير او 
بر رأى جهان آراى همايون كراراً مشهود و مكشوف گرديد و محل وثوق 
وافر و اعتماد خاطر همايون مى باشد، و غيبت او از ركاب مبارك جز بر 
ــود. معزى اليه را محض لحاظ تنظيم امور  انجام امر خطير تجويز نمى ش
ــركار فيض آثار كه از منظورات عهده ى ملوكانه است و رعايت تعمير  س
ــن كهولت و حصل درجات  ــم خانه ى آخرت معزى اليه كه به س و ترمي
ــت، با ابقاى رياست دارالشوراى همايون به شغل نبيل  عاليات آخرت اس
ــى گرى» آن  ــار  و اعطاى لقب «متولى باش ــركار فيض آث توليت امور س
ــزاز فرمودند كه به اقتضاى كفايت و كاردانى  ــرت قرين افتخار و اع حض
ــرايط اوقاف و توفيق  و مالحظه ى صرفه و صالح حضرت و تطبيق ش
ــغل مزبور را چنان كه منظور نظر  احكام شريعت واجب االطاعه لوازم ش
ــرف وجوهات بر  ــوده و در ضبط و ص ــت تقديم نم ــر ملوكانه اس مهراث
ــيت  ــه ى مطهره و تزييد رونق آن جا و تمش ــم امور خدمه روض و تنظي
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ــغل كمال دقت و مراقبت به عمل آورد، و  ــاير فقرات متعلقه به اين ش س
ــريف  ــيه دار از ملبوس بدن مبارك به تش يك ثوب جبه ى ترمه ى حاش
معزى اليه مرحمت گرديد26. يكى از اقدامات مهم مشيرالدوله در دوره ى 
ــفاء بود، از اين رو، ابتدا به اختصار نظرى به خدمات،  توليتش بناء دارالش

و سپس به بناى دارالشفا خواهيم پرداخت.

بناء دارالشفا آستان قدس رضوى توسط ميرزا جعفرخان 
مشيرالدوله (مهندس باشى)

ــتان قدس: ساختن  ــيرالدوله در آس يكى از خدمات ميرزا جعفرخان مش
ــتان  ــتانى نو براى آس ــعاده27 و بناء بيمارس درب نقره براى رواق دارالس
ــبق واقع در  ــتان اس قدس(درمانگاه رازى فعلى) در خيابان عليا (بيمارس
ــگاه آن امروز  ــاد بود، و جاي ــجد جامع گوهرش بازار روبه روى درب مس
ــراى ناصرى است)، عمرش وفا به اتمام نكرد. از عباراتى  معروف به س
ــده، معلوم مى شود، بناى مزبور در  ــنگ سردر اين بنا نوشته ش كه بر س
ــيرالدوله در جمادى الثانى 1279 قمرى دار فانى را وداع  حيات خود مش
ــيد. حسب الوصيه، فرزند او محمدصادق خان از مال  گفته به پايان نرس

شخصى آن مرحوم اين بنا را به اتمام رسانيد28. 
ــيرالدوله در بنا دارالشفا  ــمس نيز در مورد خدمات مش و مؤلف مطلع الش
ــد: «عضدالملك.... عازم طهران شد و مرحوم ميرزا جعفر خان  مى نويس
ــال هزار و  ــيرالدوله به جاى او مأمور گرديد و اين در ماه ذيحجه س مش
ــت و هفتاد و هفت بود. مرحوم مشيرالدوله در نظم امور خاصه در  دويس
ضيافت زوار و علما و شام خدام مساعى جميله نمود، و دارالشفاى سابق 
ــجد جامع متروك داشت، و در خيابان عليا متصل به  را كه در جنب مس
باغ وقفى سركار فيض آثار، مريض خانه بنا نمود كه جاى مردان مريض 
ــريه مفروز بود، و  ــان جدا و همچنين حجرات صاحبان امراض مس از زن
چون اين بنا در حيات مشيرالدوله تمام نشد، به موجب وصيت او، فرزند 

او از مال خاصه ى آن مرحوم آن بنا را به انجام رسانيد.»29

دارالشفاء از منظر سفرنامه و روزنامه هاى دوره ناصرى
ــاه به  ــفر اول ناصرالدين ش ــه ى اردوى همايون كه در زمان س روزنام
ــد، ضمن برشمردن  ــر مى ش ــال 1284ق. چاپ و منتش ــان به س خراس
ــقاخانه، شربت خانه،  ــكيالت آستان قدس رضوى از جمله: س اجزاء تش
ــاد، كفش كن، ايوان ها، صحن ها و درها و ساير  ــجد گوهرش مطبخ، مس
ــته  ــدس رضوى نيز گذرا ياد كرده و نوش ــتان ق ــفاى آس ابنيه از دارالش
ــفا در خيابان عليا و مهمان خانه ى زوار در خيابان عليا،  ــت: «دارالش اس

مهمان خانه ى اعيان در خيابان سفلى» [واقع است.]30 
ــاه بود،  ــفر همراه ناصرالدين ش عليقلى حكيم الممالك نيز كه در اين س
ــبختانه اين  ــر درآورده، خوش ــته ى تحري ــفر را به رش ــرات اين س خاط
ــال هاى بعد با عنوان «روزنامه ى سفر خراسان» به طبع  مجموعه در س
ــه، در ذيل وقايع غره ربيع االول  ــيد. او در ضمن بيان وقايع روزنام رس
1284 قمرى به بازديد شاه از دارالشفا پرداخته و مى نويسد: ... در بازديد 
ــه از بناهاى مرحوم  ــفاى جديد حضرت ك ــرم مطهر ابتدا به دارالش از ح
مشيرالدوله است تشريف برده، وضع باغچه ها و حجرات مرضاء و البسه 
ــتر و تخت و اغذيه و ادويه جات مريض خانه مقبول طبع ملوكانه  و بس
ــم انعام احسان  ــتحقين دارالشفا به رس ــته، و مبلغى به خدام و مس گش

ــتان  ــته، اول به زيارت آس فرمودند و از آن جا داخل صحن متبركه گش
امامت تشرف جسته...31»  

او در صفحات بعد متذكر مى شود كه در اين زمان [كاركنان] دارالشفاى 
ــت و چهار نفر بودند كه شـيخ ابوالحسـن ميـرزا32 فرزند  ــه بيس مبارك
محمدتقى ميرزا حسام السلطنه ناظر دارالشفا و ساير اطبا و خدام و غيره 

بيست و سه نفر بودند.33 
ــاه قاجار نيز يك  ــلطان محمدبن فتحعلى ش هم چنين سـيف الدوله34 س
ــيرالدوله (مهندس باشى) يعنى در 24 شهر  دهه پس از ميرزا جعفر مش
ذيحجه الحرام سنه 1288ق. به توليت آستان قدس منصوب عازم مشهد 
ــفا ياد كرده، مى گويد: «مرحوم ميرزا  ــد، در خاطراتش از رونق دارالش ش
جعفرخان در عهد توليت خودش در خيابان باال، دارالشفاى خوبى ساخته 

است.»35 
حاج سـياح نيز در شرح سفر خود به مشهد در ربيع الثانى 1295 قمرى 
ــهد درباره ى  ــتى مش ــاد از مصارف موقوفات اوضاع بهداش ــن انتق ضم

دارالشفا مى نويسد: 
اگر آن چه از امالك مقرر شده كه منافع آن ها ساليانه به مدارس مجانى 
ــاير آن چه واقفين شرط كرده اند، خرج  و مريض خانه و مهمان خانه و س
شود، يك سمت ايران از ويرانى خارج مى گردد. اگر آن مقدار منافع كه 
متعلق به آن حضرت است موافق مقصود صاحبان مال و رضاى خداوند 
ــتگيرى فقرا و  ــان و دس متعال بر تربيت ايتام و اوالد فقرا و تعليم ايش
معالجه ى مريضان صرف شود، خراسان گلستان مى شود، لكن افسوس! 
ــوس! اوًالـ اگر مثًال منافع امالك پانصد هزار  ــوس! صد هزار افس افس
ــبب را ندارم.  تومان بايد عايد كند، صدهزار هم نمى دهند. حالت بيان س
ــًا ـ از اين قدر منافع و ثروت الاقل هزار يك بلكه صد هزار، يك به  ثاني
ــود. يعنى يك  ــان و مقصود واقفان خرج نمى ش ممر خير و حق و احس
ــد. ثالثًا ـ كاش اصًال نبود و خرج  تومان هم به مصرف صحيح نمى رس
ــق و فجور و فساد  ــد. بدبختانه هر مبلغى از آن، به يك ممر فس نمى ش
ــرار گردن كلفت و تنبالن  ــود، و از آن وجوه اش ــرارت صرف مى ش و ش
مى خورند و مى گويند: اين قدر وجه كفايت نكرده، حضرت قرض هم داد 
و بايد دانست كه شاه و نه وزير و نه متولى و نه كسى مى تواند جلوگيرى 

از اين فساد فاحش حيف و ميل  كند36.
و در صفحات بعدى حاج سياح در اين باره يادآور شده است: «هرچه به 
دخل خدام و جالل ظاهرى و دخل دارد محفوظ، هرچه فايده و معنويت 
دارد اصًال وجود ندارد. مثًال مدرسه ى معمولى نيست، مريض خانه خراب 

و ابداً معالجه در كار نيست.37
ــان شد،  ــال 1300 ق. براى بار دوم عازم خراس ــاه در س ناصرالدين ش
سفرنامه ى او چاپ شده و در دسترس است، وى در روز يكشنبه پانزدهم 
شوال سه ساعت به غروب مانده از دارالشفا بازديد كرده، و در اين مورد 
مى نويسد: «دارالشفاى حضرت سپرده به شيخ الرئيس ابوالحسن ميرزا 
ــان از جانب خود محمدهاشـم ميـرزا معين التوليه برادر خود  بود، و ايش
ــاراليها هر دو حاضر بودند. اجزاء و عمله ى دارالشفا  ــت. مش ــپرده اس س
ــدند. دارالشفا  ــخاصى كه در آن جا حاضر بودند همه معرفى مى ش و اش
ــا را در آن جا خوابانده اند.  ــا دو اتاق دارد كه مريض ه ــن كوچك ب صح
چند نفرى مريض بودند قدرى توى حياط گردش كرديم، اطباى حافظ 
ــى طولوزان و  ــاى ملتزم ركاب ما هم از قبيل: حكيم باش ــه و اطب الصح

دارالشفاي آستان قدس به روايت اسناد
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ــان و غيره حضور  ــيخ االطباء و ميرزا زين العابدين خ ــاء و ش ملك االطب
داشتند، بعد از تماشا از دارالشفا بيرون آمده پياده به حرم رفتيم38.

ــفر روزنامه اى تحت عنوان «روزنامه ى اردوى همايون»  در طى اين س
چاپ و منتشر مى شد كه وقايع و اخبار روزانه در آن درج مى گرديد، ذيل 
ــتم. سال 1300  ــنبه پانزدهم 1300 قمرى، نمره ى هش اخبار روز يكش
ــفا پرداخته و  ــاه و همراهان او از دارالش ــرى به بازديد ناصرالدين ش قم
مى نويسد: «در اين روز حشمت الملك امير قاين و سيستان با عمادالملك 
وكيل طبس و دو پسرهايش كه براى شرفيابى آستان همايونى از قاين و 
طبس آمده بودند، به حضور مهر ظهور همايونى مشرف گرديده، هريك 
مورد تفقدات ملوكانه گرديدند، و همچنين حسينعلى خان قرائى سرتيپ 
ــد. از اين جا سركار فيض آثار تشرف فرما گشته،  فوج همايونى معرفى ش
تمام اطباى ركابى و اطباى مريض خانه و مشهد حاضر بوده، آن جا را با 
كمال نظم و انتظام مالحظه و مشاهده فرمودند. رياست مريض خانه به 
ــيخ الرئيس و محمدهاشم ميرزاى معين التوليه برادر  عهده ى شاهزاده ش
ــيخ الرئيس محول است، هر دو حاضر و مورد مراحم ملوكانه گرديده،  ش

از آن جا به زيارت آستانه مطهره مشرف گشتند.39
ــفر از  ــكر نيز كه در اين س در تأييد اخبار مذكور قهرمان ميرزا امين لش

همراهان شاه بود و شرح سفر خود را نگاشته آورده است:
« اعلى حضرت همايونى امروز از منزل نواب واال ركن الدوله به دارالشفاء، 
مريض خانه كه سپرده به معين التوليه ـ پسر مرحوم محمدتقى ميرزاى 

حسام السلطنه ـ است، تشريف بردند.40»
ــوان نماينده ى  ــال 1893ميالدى به عن كلنل سـى.ئى. ييـت كه در س
ملكه ى انگليس جهت رفع اختالف با دولت روسيه بر سر مسأله ى رود 
ــمال هرات به ايران آمد و تا دهم فوريه 1987سركنسول  ــك در ش كش

مشهد بود، نيز مطالبى به ايجاز درباره ى دارالشفا تقرير كرده است:
ــى رود بهترين مركز درمانى  ــتانه كه انتظار م درمانگاه يا دارالصحه آس
كشور باشد، فقط دو درصد از درآمد ساليانه را به خود اختصاص مى دهد، 
ــت.  ــم و محدود، و اصًال مى توان گفت هيچ اس ــيار ك و فعاليت آن بس
ــى و دارويى  ــدودى از زوار از امكانات غذاي ــداد مع ــد: فقط تع مى گوين
ــوند، حال آن كه اين حق مسلم همه ى آنان است. افراد  برخوردار مى ش
ــده و امرار معاش مى كنند، و كسر بسيار  ــتانه تغذيه ش زيادى از ِقَبل آس
ــيدگى به وضع  ــز به امور خيريه و رس ــاليانه آن ني ــزى از درآمد س ناچي
ــت. تعداد بسيار  ــده اس ــكينان و بهبود حال زوار تخصيص داده ش مس
كمى هرساله موفق مى شوند تا از اين امكانات محدود و اندك بهره مند 

گردند41.  
ــهد و حرم امام رضا  ــهر مش عبدالغنى ميرزايف نيز در كتاب «تصوير ش
ــفا يا به قول خودش  ــريح اوضاع دارالش ــفرنامه ى واضح» به تش در س

بيمارخانه حضرت پرداخته، و در بيان اهميت آن آورده است:
ــاله سه هزار تومان به مصرف ادويه ى  از بيمارخانه ى حضرت كه هرس
آن مقرر شده، و با مأموران آن حكيم باشى و ناظم و طباخ ادويه بوده اند. 
ــراى بيماران  ــد زن معين بوده كه ب ــى براى چن ــن منزل بزرگ هم چني
ــراى بيماران مى برده اند.  ــتور داده، پخته، و ب غذاهايى را كه حكيم دس
ــباب و وسايل مورد نياز بيمار فراهم بوده  هم چنين حجرات زيادى با اس
ــتراحت بيمار از آن ها استفاده نمايد. اين بيمارستان زير  كه در مدت اس
نظر آستان قدس بوده، و فعاليتش از دير زمان انجام مى گرفته و مختص 

به عصر حاضر نبوده است.42

انجمن رسيدگى احوال و لوازم بيماران دارالشفا و مكتب آستان 
قدس

ــهر رمضان المبارك هنگام عصر در شفاخانه ى اقدس  روز جمعه 29 ش
ــاران منعقد  ــوال و لوازم بيم ــيدگى اح ــوى انجمنى مخصوص رس رض
ــرف دعوت  ــده نيز در آن محفل عالى با كمال ش ــته، بنده ى نگارن گش
ــرفت ها به نفس نفيس در آن جا  ــده توليت جليله ى عظمى دامت ش ش
ــميان و فحول امناى آستان قدس با  ــتند. صفا ديده ها ش ــريف داش تش
ــيحادم و جراحان هنرمند در صدر و حواشى محفل مجتمع  طبيبان مس
بودند. پاسى برنگذشت كه نمونه ى ملبوس و مايحتاج جديده را از شعار 
و دثار و پيراهن و آزار تا كفش و كاله و بسترخواب و ظروف و اوانى كه 
ــتى صرف كنند، به نظر رسانيدند. الحق همه ى  در آن ها غذا و دوا بايس
ــته و مرغوب ساخته و خريدارى كرده بودند كه از  آن ها را طورى شايس
آن بهتر و مناسب تر نمى توان تصور كرد. از قرار معلوم سى دست لباس 
ــب اختالف اندام و سن بيماران در  و جامه ى خواب كه بالضروره برحس
ــى و كوتاهى و بلندى مختلف بودند  ــى و كوچكى و فراخى و تنگ بزرگ

براى مريضان مستشفاى مقدس دوخته اند بر مهنوج ذيل:
لباده: شلوار ـ قبا ـ از جنس معروف به (فاستونى) و (نيم تابوت)

پيراهن: زيرجامه از (متقال) بسيار خوب و (چلوار)
شب كاله: ابره ماهوت: استر چيت: چشمان بند به وضع معتاد خراسان

كفش ـ ُچتك خراسانى در نهايت راحت و محكم و ظريف
لحاف چيت: حشوان پنبه

ــك: متقال، حشوان پنبه با ملحفه هاى سفيد كه بعد از چرك شدن  توش
شسته شود

ــدن  ــوان پنبه با ملحفه هاى چيت كه بعد از چرك ش مّتكا: چيت ـ حش
بشويند

ــازند و لعابى مانند  ــكوكه از آهن مى س ظروف: از اوانى مال التجاره مس
چينى برآن مى زنند.

ــا نموده، و به  ــبى مهي ــيا در نهايت خوبى و ارزانى و مناس همه اين اش
ــزاوار است كه تشكرات خود  ــفاى مباركه سپردند. حاال س امناى دارالش
ــاب جاللت مآب اجل آقاى حاجى (نصيرالملك) دام اقباله العالى  را از جن
ــكار نموده، و از صميم قلب ايشان را دعا كنيم، زيرا كه  يك بر هزار آش
ــلمان واقعى در فكر خدمت به  ــن مرد نجيب بزرگوار و مس مى بينيم اي
ــتان و رعايت مسلمان است. آفرين بر نيت پاك و سرشت عالى  اين آس

ايشان باد.
ــدوى در تنقيح و تصفيه ى آب و هواى مريض خانه هم  اميدواريم كه ف
ــارتى كرده و صحبتى از  ــد. چنان كه در آن مجمع نيز اش همت بگمارن
ــان بعدها آب هاى  ــد كه به توجه ايش ــن در رانده ايم و قرار بر اين ش اي
خوش از گلوى مردم ناخوش فرورود، و قدغن فرمايند كه براى بيماران 
دارالشفا از آب انبارهاى تميز و نهرهاى پاكيزه آب ببرند. (انشاءاهللا تعالى 
ــهد خواهيم نگاشت) كه  ــرحى نيز از بابت آب هاى مش در موقع خود ش
ــت. هم چنين هواى اتاق ها  جداثيم (چراثيم) تمام مرضى ها در آب [ا]س
ــطه ى تنفس بيماران به زودى مسموم و متعفن مى شود، و به  كه به واس
ــدك زمانى درد مريض از اثر انقالب آب و هوا به مرض ديگر تبديل  ان
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يافته، و طبيبان را دچار وسواس و هوا حبس مى كند.
ديگر از بابت مكتب سادات در آستانه ى مقدسه كه مكرر در اوراق ادب 
ــارتى فرمودند عن قريب  ــت هم در آن مجمع نويد بش ذكر آن رفته اس
وضع آن جا را مثل مدرسه ى تهران خواهند فرمود و اينك مقدارى لباس 
ــده  ــاداتى كه در آن جا درس مى خوانند تهيه ش به طرز خاص براى س
است. ما هم اين بشارت را گوشزد غيرتمندان وطن كرده و منتظريم كه 
وعده ى كريمانه آن جناب از قوه به فعل آيد و معدودى از ذرارى طاهره ى 
ــا به جامه و جامگى و  ــالم اهللا عليهم را از آن خوان يغم ــل البيت س اه
طعام و شراب روحانى و جسمانى دستگيرى فرمايند.43 (َفلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذا 

الَْبْيِت اْلَِّذى أَْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َو َء اَمَنُهم  مِّن َخْوِف)44

دارالشفا پس از انقالب مشروطيت
ــال 1325ق. اوقاف ضميمه ى  ــروطيت ايران؛ در س پس از انقالب مش
ــروطه، يعنى در سال 1328ق./  ــد45،  و چهار سال بعد از مش معارف ش
ــتظرفه  ــاف و صنايع مس ــارف و اوق ــون ادارى وزارت مع 1289ش. قان
ــتان ها  ــئوالن ادارات معارف در شهرس ــب گرديد، از آن پس مس تصوي
ــدند46. و براى امور جارى  موظف به انجام امور مربوط به اوقاف هم ش
آستان قدس رضوى نيز در تاريخ 27 ذيقعده 1329ق. قانون جداگانه اى 
ــتانه ى مباركه ى  ــده ماده و تحت عنوان «قانون موضوعه ى آس در هج
ــد كه ماده دوازدهم آن در موضوع فعاليت ها و وظايف  رضويه» وضع ش
ــفاء حضرت بايد موافق مقتضيات  ــت: «ماده دوازدهم: دارالش دارالشفاس
ــت مريض خانه و اطباء مريض خانه  ــود. رياس صحيحه ى علميه اداره ش
ــه، به تصويب وزارت اوقاف  ــخاص مجرب عالم به علوم طبي بايد از اش
باشد. عده ى مرضا كه در مريض خانه  نگاهدارى مى شود، بعد از تعيين 
و برآورد مصارف به ترتيب معينه بسته به عايدات است كه از موقوفات 

مختصه ى دارالشفا حاصل مى شود.47»

اقدامات اميراعلم
ــس مجلس حفظ الصحه دولتى  ــال 1336ق. رئي دكتر اميراعلم كه درس
ــتان مبارك حضرت ثامن االئمه عليه الصلوات و  بود، به قصد زيارت آس
ــى به مؤسسات بهدارى و صحى مشهد راهى آن ديار  السالم و سركش
ــاهده كرده و دراين باره چنين  ــفاء را اَسفناك مش ــد. او وضع دارالش ش
يادآور مى شود: «... در عوض ترقى، امور دارالشفا رو به انحطاط گذارده، 
و در سايه ى القيدى عموم در سنوات اخير كارش به جايى رسيده كه از 
نقطه نظر طبى نام نامى خود را از دست داده، و به جاى تسميه دارالشفا 

سزاوار عنوان داراالمراض گرديده48» 
ــاعدت با مخالفت  ــالح برمى آيد؛ اما به جاى مس ــر اعلم درصدد اص امي
ــتان قدس رضوى مواجه مى گردد، اما با پشتيبانى  ــت اندركاران آس دس
رئيس الوزراء وقت ـ وثوق الدوله كه پدرزنش نيز بود ـ در كمال جديت 
ــروع به كار  كرد، و آستانه صرف نظر از مساعدت، حتى از تأديه عوائد  ش
موقوفه نيز براى تعمير دارالشفاء خوددارى مى نمايد. در حالى كه عايدات 
ــفا از محصول نقدى و جنسى امالك موقوفه ها تأمين مى گرديد.  دارالش
ــتأجرين امالك مذكوره هيچ گاه در خيال نبوده اند كه مال االجاره را  مس
ــانند، وقتى زمان تأديه مى رسيد، عايدات دچار سه  ــفا برس بايد به دارالش
ــتناكى كاسته مى شد،  بليه مى گرديد كه از مقدار حقيقى آن به طور دهش

ــتر به مصارف: اول ـ مواجب شخصى دوم ـ خريد قبوض حقوق  و بيش
ــمتى از حقوق مرضا  ــوم ـ خرج قنوات هريك از اين آفات ثالثه قس س

را از ميان مى برد.
مشاهده ى اين اوضاع نابسامان، اميراعلم را به فكر واميدارد كه وضعيت 
ــاه گزارش نمايد، بعد ازجانب  ــفا را توسط وزارت دربار به احمدش دارالش
ــان مأموريت مى يابد كه اصالح اساسى در دارالشفا به وجود آورد. و  ايش

عايدات موقوفات آن را مطابق وقف واقفين گرداند49.
ــراى معالجه مرضاى فقير  ــيس خود فقط ب ــفا در اول تأس گرچه دارالش
ــده بود، ولى تصميم برآن گرديد كه بعدها مجانين  زنانه و مردانه بنا ش
ــفا از موقوفات  ــه همين جهت اداره ى دارالش ــوند. ب نيز بدان افزوده ش
ــاختمان براى دارالمجانين تقاضا، و توليت نيز  ــهر يك باب س خارج ش

پذيرفت50. 
ــفا را كامًال از  دكتر اميراعلم درصدد بود كه بخش مردانه و زنانه دارالش
ــان در فكر تربيت كادر  ــر مجزا نمايد، و براى اداره ى بخش زن همديگ
ــعبه ى اخير در فكر خواستن  ــان: «براى ش طبى زنانه يا به قول خودش
ــمت  ــتم كه از نقطه نظر معالجات نيز از قس طبيبه و جراحه و قابله هس
ــايد بتوانيم بدين وسيله طبيبه يا الاقل قابله هاى  مردانه جدا بماند، و ش
ــه و عالمه تربيت نماييم، و از تلفات هولناك زنان بارنهاده، و اطفال  قابل
نوزاد حتى االمكان جلوگيرى كنيم. و اگر بخواهيم به خاطر آوريم كه در 
مملكت ما صدى سى الى پنجاه از زنان حامله در وقت زايمان زندگانى 
ــود به خوبى معلوم  ــان نيز تلف مى ش ــدرود مى گويند، و اكثر اطفالش را ب

خواهد شد كه نظريه ى اخيره ى ما تا چه اندازه داراى اهميت است51.
ــتان قدس رضوى عالوه بر  ــفاى آس دكتر اميراعلم براى تكميل دارالش
ــامان دادن به عايدات موقوفات، جهت تكميل بناى دارالشفا مبادرت  س
به دريافت اعانه نموده و قريب به 2800 تومان نقد جمع آورى نمود كه 
ــيد و 400  تقريبًا دو هزار تومان آن براى كمك در بنايى به مصرف رس
تومان نيز آالت جراحى ابتياع گرديد و سيصد تومان كسرى براى تهيه 
تختخواب هاى آهنى به مصرف رسيد52. صورت ريز عايدات بشرح ذيل 

بوده است: 

كمك هاى خيرين به بناء دارالشفاء
ــرقى خيابان نادرى، جنب كوچه ى ملك بنا  ــفاى مباركه در جنوب ش دارالش
ــته است. ساختمان آن دو طبقه و مساحت زير بنا قريب 350 متر مربع،  گش
و مساحت كل دارالشفا 850 متر مربع بوده است. ساختمان آن از طرف مردم 
خيرخواه و آستانه بناء شده است. كسانى كه در بناء دارالشفا كمك نموده اند، 
عبارتند از: ميرمرتضى قلى خان 2000 قران، توسط آقاى سردار 7500 قران، 
ــلطان اهللا اكبرى 5000 قران، شجاع ملك  ــف وهاب اف 5700 قران، س يوس
ــان 4000 قران، رئيس التجار 4000 قران،  4000 قران، اداره ى تحديد خراس
حدادالسلطنه 3500 قران، توسط حكومت شيراز 3600 قران، حاج اقبال التوليه 
3750 قران، مصدق السلطنه [دكتر محمد مصدق] 2750 قران، توسط سردار 
ــد 2000 قران، رضاقلى حاكم درگز 2000 قران،  2500 قران، حاج گل محم
معتمداالياله 2000 قران، ماليه ى خراسان 2000 قران، تاجرباشى 1000 قران، 
ــمت از تربت  ــار 1900 قران، ملك التجار 1500 قران، ساالرحش معاون التج
ــاالرمظفر 1200 قران،  ــمعيل از شيراز 1400 قران، س 1500 قران، حاج اس
ــجيع الملك 1000 قران، عبدالصمداف 1000 قران، عميدالسلطنه 1000  ش

دارالشفاي آستان قدس به روايت اسناد
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ــلطان 1000 قران، تاج محمد خان  ــجاع الدين 1000 قران، دبيرالس قران، ش
ــين خان رئيس 500 قران، معتمدالوزاره 1000 قران،  1000 قران، غالم حس
ميرزا اسمعيل خان 500 قران، شاه صاحب 500 قران، ميرزا عبدالحسين خان 
500 قران، مظفرالسلطان 500 قران، محمدجعفراف 500 قران، حاج محمد 
ــالچى 500 قران، شيخ على تاجر خمسه 500 قران، اصفهانى 500 قران،  ش
ــمت 500 قران، شجاع التوليه 500  حاج محمد تقى زاده 500 قران، ساالرحش
ــاهزاده عدل الدوله  قران، رئيس التجار 500 قران، نصرت الملك 500 قران، ش
پنجاه عدد پنج هزارى طال، كارگزارى خراسان 460 قران، مسعودالملك 360 
ــيدصادق يزدى 360 قران، رئيس  ــران، حاج خليل خامنه اى 260 قران، س ق
ــن قزوينى 150  ــران، امين دفتر 300 قران، محمدحس ــه 300 ق تلگراف خان
ــاهزاده عباس ميرزا 180قران، حاذق الدوله 200  قران، اتحاديه 180 قران، ش
ــلطان 200 قران، عمادالسلطنه 200قران، مجلل 270 قران،  قران، صارم الس
شجاع االياله 300 قران، اميراعلم 900 قران، رفيع الملك 150 قران، باقرزاده 
150 قران، محمد كشميرى 100 قران، دكتر موسى خان 100 قران، حاج ناظم 
ــى 100 قران، دكتر نصير بيك اف 100 قران،  دفتر 100 قران، ميرزا مصطف

ابوالفضل خان 50 قران و شيخ احمد مدير روزنامه  ى بهار 50 قران.
ــال 1327ق. خاتمه يافت و بودجه آن از طرف  ساختمان دارالشفا در س
ــتانه پرداخت مى شد و همان طور كه گفته شد اغلب به صورت جنس  آس

بوده و به بيشتر طبيبان غله داده مى شده است.53

دارالشفا در عصر پهلوى
در سال 1305 شمسى، حاج داود (زائرى از بمبئى) به مشهد آمد و پس 
از بازگشت سفرنامه اش را تدوين كه در سال هاى اخير توسط سيدحسين 
رئيس السادات ترجمه و توسط مؤسسه ى چاپ و انتشارات آستان قدس 
ــته شد، وى درباره ى بيمارستان هاى آن عصر  رضوى به زيور طبع آراس
مشهد، بخصوص دارالشفا نوشته است: «در مشهد سه بيمارستان عمده 
ــود،  ــتان قدس اداره مى ش ــود دارد يكى از آن ها كه از بودجه ى آس وج
ــفاء حضرت مى باشد كه البته براى عموم است بخصوص معالجه  دارالش

زوار. 
ــتان ديگر زير نظر دولت بريتانياست و يك دكتر زرتشتى به نام  بيمارس
خانم دمرى Damry  آن را اداره مى كند. اين بيمارستان روزانه سيصد 

بيمار را به طور مجانى معالجه مى كند.
عالوه بر دو بيمارستان فوق، بيمارستان مسيون آمريكايى نيز با پول به 

معالجه ى بيماران مى پردازد.
ــتان كوچك ديگر به نام شفاخانه ى منتصريه وجود دارد كه  يك بيمارس

زير نظر دولت اداره مى شد، و معالجه در آن مجانى بود.54»

دارالشفا و بيمارستان
وضع نابسامان و محقرانه ى دارالشفا در مقايسه با مريض خانه ى ينگى دنيا، 
باعث ناخشنودى بود تا در سفر اول رضاشاه به مشهد دستور بناى بيمارستانى 
صادر شد. حاجى بى بى همسر حاج ميرزا يحيىـ  رياست مهمانسراى حضرتى 
ـ هم به قصد قربت تمام باغ هشتاباد55 را در اختيار دارالشفاء گذاشت. بعد از 
انتقال دارالشفاء به باغ هشتاباد، عمارت اندرونى به اسم «بيمارستان نسوان» 
نامگذارى شده. با گذشت ايام با توسعه ى تشكيالت درمان و ازدياد اطباى 
تحصيل كرده، تجهيزات طبى و جراحى، باغ هشتاباد به بزرگترين بيمارستان 

ــط و تكامل دارالشفاى حضرتى در قياس با  ــهر درآمد56. هم زمان با بس ش
ــش و پشتكار محمدولى اسدى57ـ توليت  مريض خانه ى ينگى دنيا به كوش
ــه ى بناى عظيم دارالشفايى (بيمارستان امام رضا  آستان قدس رضويـ نقش
فعلى) در اراضى زراعتى روستاى الندشت پياده شد، و ساختمان آن با شتاب 
ــال 1314 شمسى خبر ورود قريب الوقوع شاه به مشهد  ادامه يافت58. در س
موجب شدت يافتن عمليات نوسازى بيمارستان شد، و دارالشفاى حضرتى از 

باغ هشتاباد به محل نوساز انتقال يافت59. 

دارالشفاى امام بعد از انقالب
دارالشفاى امام در سال 1370 شمسى در يك ساختمان سه طبقه متصل به 
صحن نو، در بست پايين خيابان قرار داشت كه در اين موقع به كليه وسايل و 
تجهيزات مجهز بوده و روزانه صدها بيمار و دردمند به دارالشفا مراجعه و مورد 
معاينه و درمان قرار مى گرفتند، در اين ميان هم زائران و هم ساكنان مشهد 
مقدس از خدمات درمانى آن بهره مند مى شدند. در اين برهه دارالشفاء داراى 
24 پزشك بود و به طور شبانه روزى به انجام خدمت مشغول بوده اند.60 طبق 
آخرين اطالعات كسب شده، دارالشفاى آستان حضرت رضا(ع) هم اكنون به 
مركزى فعال براى مراجعه و درمان زائرين و مجاورين بيمار تبديل شده، و با 
دارا بودن بخش هاى مختلف، به طور شبانه روزى ارائه خدمات مى كند، در اين 
مركز درمانى بخش هاى: قلب، داخلى، اطفال، گوش و حلق و بينى، اعصاب، 
عمومى، دندانپزشكى و تزريقات فعال است و در هر سال بيش از پانصد هزار 
نفر در اين مركز تحت درمان قرار مى گيرند، وبه تعداد زيادى از بيماران داروى 
ــايش هرچه بيشتر مراجعين داروخانه ى  ــود. و به خاطر آس رايگان داده مى ش

مجهزى در جوار محل جديد دارالشفا احداث شده است61. 

موقوفات دارالشفا:
ــدس رضوي دوفقره طومار مهم و  ــتان ق درمورد تاريخچه موقوفات آس
نفيس و شماري اسناد معتبر مضبوط است كه نحوه ى عملكرد ضابطين 
و سير تحول هر يك از موقوفه ها و اجزاء آن را به ايجاز نگاشته اند، اين 

طومار ها و اسناد عبارتند از: 
1ـ طومار و وقف نامه عليشـاه افشـار : اين طومار در زمان عليقلي خان 
ــنه ى 1160  ــار، به تاريخ رمضان المبارك س ــاه افش برادرزاده ى نادرش
ــامل مجموعه رقبات وقفي آستان قدس  هجري قمري تنظيم شده، ش
ــاه در تصرف دولت وقف بوده و به طور خالصه  ــت كه زمان نادر ش اس
عمل مي شده است، از روي دفاتر نادري و اسناد و مدارك معتبر موجود 
ــار ثبت نموده اند كه  ــه صورت برداري و در طوم ــه ى مبارك در كتاب خان
ــيله موقوفات را (دولت) به وقف (آستان قدس) برمي گرداند، و  بدين وس
ــعه ى دارالشفا  نيز ميزان يك صد زوج زراعي از امالك خود را وقف توس
ــيده است، مبناي كشيك   نموده، اين طومار عالوه برآن كه به ثبت رس
ــه كشيك  ــالطين قبلي تغيير داده و بر س ــتان قدس را كه س خدام آس
ــيك قرار  ــته بودند تغيير داده، و به نام پنج تن آل عبا بر پنج كش گذاش
ــماره رديف 111 ثبت دفتر موقوفات گرديده و  مي دهد، اين طومار به ش

در كتاب خانه ى آستان قدس مضبوط است62. 
ــناد و نفايس  2ـ طومـار عضدالملك: طومار عضدالملك از معتبرترين اس
ــتان قدس است كه در كتاب خانه ى آستان مباركه نگهداري مي شود،  آس
اين طومار در زمان توليت مرحوم ميرزا محمدحسين خان حسيني ملقب 
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ــاه) از روي  ــال نامي و متدين عهد ناصرالدين ش ــه عضدالملك (از رج ب
وقف نامه ها و دفاتر قديمي و اسناد معتبر و طومار عليشاه و فرامين و احكام 
ــرعي تنظيم گرديده كه حاوي اكثر موقوفات حضرت رضا عليه السالم  ش
از قراء و مزارع، باغ ها، قنوات، دكاكين، خانات، حمام ها  و غيره است. اين 
ــان توشيح و به مهر خود مزين  طومار را فقها و مجتهدين معروف خراس
ــان و امناء و كارگزاران آستان قدس،  فرموده اند و نيز اعيان و رجال خراس
همچنين ناصرالدين شاه به مهر خود ممهور نموده اند. اين طومار به شماره 

رديف 112 دفتر موقوفات ثبت شده است63. 
ــناد معتبر ديگر موقوفات آستان قدس، دفتر قديم  3ـ سـاير مآخذ: از اس
ــوم عضدالملك  ــر در زمان مرح ــراد اين دفت ــت كه اف ــتان قدس اس آس
ــتفاده  ــده كه در تنظيم و تدوين طومار از افراد اين دفتر اس جمع آوري ش
ــده است. شايسته است درباره ى اهميت اين دفتر به نوشتار پشت جلد  ش
ــود. «هواهللا تعالي»  ــود، اكتفا ش ــي، دو طرف آن كه عيناً نقل مي ش چوب
ــهر جمادي الثاني 1275 مطابق  ــم اهللا الرحمن الرحيم» به تاريخ ش «بس
ــنه ى تركي يونت ئيل قلمي مي شود كه چون اغلبي از امالك موقوفه  س
سركار فيض آثار به صروف ازمنه و مرور و دهور از ميان رفته، غاصبين و 
ــت تعدي دراز و چشم طمع باز كرده به تصرف مالكانه ى  ارباب جور دس
خود درآورده اند و بعضي ديگر از امالك را كه بالفعل در تصرف كارگزاران 
ــادا من بعد به مرور  ــال و گمان آن كه مب ــركار فيض آثار محض احتم س
ــون مال اهللا خصم  ــي از مردمان بي دين كه يخضم ــنين و اعوام بعض س
ــالك وقف بوده و  ــواره درصدد تعدي و غصب ام ــل نبته الربيع هم االب
هستند از امالك متصرفي بالفعلي وقف نيز به حيز ضبط و غصب درآورند، 
لهذا جناب جاللت مآب مقرب الحضرت الرضويه و الخاقانيه ميرزا محمد 
حسين الحسيني عضدالملك دولت عليه و متولي باشي روضه  ى رضيه زاده 
اهللا توقيفاته، طوماري مشتمل بر اسامي امالك موقوفه متصرفي بالفعلي 
سركار فيض آثار قلمي فرمودند كه سه طغري از آن مرقوم گرديد. قاطبه ى 
علما و مجتهدين و اعيان و اشراف واليت ارض اقدس و عمال و خدام و 
ساير منسوبين آستان مالئك پاسبان مهر كرده و صورت آن طومار در اول 
اين دفتر هم ثبت و مضبوط است كه هر كس را مراجعه به اسناد امالك 
ــركاري احتياج افتد مرور و رجوع كرده معلوم نمايند و اين دفتر هم كه  س
ــتمل بر افراد قديم مضبوطه در كتاب خانه ى مباركه سركار فيض آثار  مش
ــات النعش متفرق بود، جمع و فراهم  ــي بالفعلي و غيره مثل بن از متصرف
آورده در كتاب خانه ى مباركه ضبط كردند. نظر به مراتب مسطور نگارش 
ــود كه هركس اين دفتر را از كتاب خانه ى مباركه سركار فيض آثار  مي ش
بخواهد بيرون ببرد، ملعون ازل و ابد و با هارون الرشيد و مأمون الرشيد لعنه 
اهللا عليها محشور خواهد بود و همچنين كتابدار حال و استقبال چنان چه 
يك فرد از افراد اين دفتر را به كسي بدهد يا بگذارد از كتاب خانه ى مباركه 
ــرمدي جناب رسالت مآب صلي اهللا  بيرون ببرد به لعنت ابدي و نفرين س
ــور گردد.  ــمر و ابن ملجم لعنه اهللا عليها محش ــه و آله گرفتار و با ش علي
هركس كه محتاج به رجوع نموده هر نوع بهره كه خواهد برد ولي احدي 
ــر و يا كلمه آن را از آن جا به جايي  ــت كه فردي از افراد دفت مأذون نيس
ديگر نقل كند.  فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه، اللهم 
العن من غشه و من خلطه و من جزاه و من نقله و من ضيعه و ارحم من 

عمل هذا المضمون و احشره مع االمام (ع).
ــده بود كه مورد  ــر در بايگاني راكد جزء اوراق قديمي ضبط ش اين دفت

ــات اين دفتر در  ــتي گفت مندرج ــرداري قرار نمي گرفت و بايس بهره ب
شناسايي و اثبات وقفيت تعداد زيادي از رقبات مورد استفاده قرار گرفته 
ــت64. كه چند وقف نامه از آن به ايجاز معرفى مى شود و از آن جا كه  اس
در اين قسمت از مقال، صرفًا سعي بر معرفي موقوفات دارالشفاي آستان 
قدس رضوي است به مدد چند برگ از اسناد موجود در گنجينه ى اسناد 
ــفاء مباركه، مطابق  ملي ايران، صورت جمع و خرج موقوفه هاي دارالش

وقف نامه ها و طومارهاي مذكور تهيه و ارائه مي شود.

برخى از موقوفات دارالشفاى آستان قدس
محمدناصر خان ظهيرالدوله قاجار در سال 1288

ــومه به شادكن ـ  ــش دانگ مزرعه موس از همگى و تمامى جملگى ش
ــه در زمان خود  ــان ـ با جميع متعلقات آن ك ــه بيرون دروازه نوغ واقع
ــه: اراضى و صحارى و  ــر و توصيف بوده، از آن جمل ــتغنى از تحري مس
برارى و مجارى دائره كان ام بائره مجرى القنات و باغ و اشجار و انهار 

و يحمل و ريشه.
ــر حق النظاره كه خمس از  ــر حق التوليه، و يك عش بعد از وضع يك عش
موقوفه مى شود چهار حصه ى ديگر از منافع و محصول موقوفه مزبوره بعد 
از اخراجات الزمه موقوفه در هر زمانى از ازمنه بقيه را صرف دوا و غذا و 

پرستارى و غيرذلك بيماران دارالشفاى سركار فيض آثار نموده است65. 

مال محمد عطار باشـى خلف مرحوم حاجى مالحسـن در رمضان 1244 
قمرى

ــافالن و محل  ــى و تمامى كل مزرعه خيرآباد ـ واقعه در توابع ش همگ
كج آباد هرات ـ وقف كرده و مصارف آن را بدين شكل قرار داد:

ــى را تنصيف نموده به  ــات ضروريه مابق ــع ماليات و اخراج ــد از وض بع
مصارف ذيل برساند.

ــث و صرف مرضاى  ــه، ثل ــنايى روضه مقدس نصف از كل: صرف روش
دارالشفاى مباركه دو ثلث66. 

اميرحسين خان شجاع الدولهـ  رئيس ايل زعفرانلو و حاكم قوچانـ  در محرم 
سال 1307 قمرى تمامى زمين زيركشت، يك رشته قنات موسوم به «قهرمان 
ــد با تمامى توابع و لواحق و  آباد» واقع در بلوك يام كه مدارش بر 16 مى باش
متعلقات آن: قلعه، باغ ها، مراتع و ديمجه زار و غيره براى مصارف ذيل: شمع، 
ــقاط (الله و...)، حفاظ صحيح القرائه و فراش، حق النظاره و حق التصدى و  اس
ــيك خانه مباركه؛ تخصيص داد و در وقف نامه قيد  از بابت تعزيه دارى در كش
ــفر دنيوى و اخروى غرباى  ــده، «آن چه باقى ماند به مصرف تجهيز س گردي
مرضاى دارالشفاى مباركه به اطالع و تصويب نظارت اوليه دارالشفاى مباركه 
برسانند، به اين معنى كه اگر انشاء اهللا تعالى مريض صحت پذيرفت به اندازه ى 
استحقاق و لياقت از يك تومان الى ده تومان خرجى راه به او بدهند، مراجعت 

به وطن نمايد و اگر مرحوم شد مخارج كفن و دفن او نمايند.67» 

رونوشت جمع و خرج موقوفات دارالشفا در سال 1328 قمرى
هو 

صورت حساب جمع و خرج موقوفه دارالشفا مباركه مطابق وقف نامجات 
كه در آستانه مقدسه ضبط است68. 

دارالشفاي آستان قدس به روايت اسناد
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جنس نقد   

579 خروار3384 تومان                                                    

50 من8 قران

موقوفات علي شاهي 

جنسنقد
248 خروار                50 من681 تومان       8 قران                                   

            
دارالشفاءسعدآبادرفيقان

ربعجنس 90 خروارنقد 200 تومانجنسنقد
ربع20 خروار100 تومان

جنس ـ  22 خروار[و] 50  مننقد 50 تومانجنسنقد
500 من25 تومان

     
                          

 
در حق دارالشفاء

حق دارالشفاءاندادحق دارالشفاءخوشان
ربعجنس ـ 48 خروار و 80 من    نقد ـ 174 تومان   ربعجنسنقد

68 خروار318 تومان      
جنس ـ12 خروار و 20من                          نقد ـ43 تومان 5 قران          جنس ـ 17 خروار و 20من       نقد  79 تومان 5 قران     

كلوخاندرنگ آباد

حق دار الشفا300 تومان               حق دارالشفا         جنس ـ 380 خروار    نقد ـ 350 تومان    
ربع75 تومان                         ربع

و 75  ـ 20 خروار  جنس 
من         

جنس ـ 20 خروار و 75 من         

 

اشتنقرماريان

حق دارالشفاجنس 85 خروار          نقد 666 تومان200 تومان  حق دار الشفا                
ربعربع50 تومان                         

جنس ـ 21 خروارنقد ـ 166 تومان           
25 من  پنج قران              
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چنبر غربال 
از جاياب اَخلمدحق دار الشفا                            جنس ـ 80 خروار        نقد ـ 200 تومان    

جنس 60 خروار[و] 35 من   نقد 20تومان                 ربع           
جنس 20خروار                                                    نقد 50 تومان                

عوض سردار زيركناحمد آباد
حق دارالشفاجنس 37 خروار       نقد 128 تومان        حق دارالشفا          21 خروار

ربعربع6 خروار و 75 من              
جنس 9 خروار و 25 مننقد32 تومان           

رزان   (رضوان)

حق دارالشفاجنس 30 خروار                                         نقد220 تومان                 
ربع

9 خروار و 50من52 تومان و پنج قران             

موقوفات عتيقي 

حق دارالشفاجنس ـ 1561 خروار                       نقدـ 4925 تومان [و] 7500 دينار
45   من

رادكانشاه طغاكنه بيست

جنسنقدجنسنقدجنسنقد

و بار كرده 125 خروار    265 تومان900 من                                            70 تومان     تومان   60
2500دينار       

184 خروار

ارجاياتمنزل آبادكاريز پايين

جنسجنسنقدجنسنقد

7 خروار و 45 من98 خروار   12 تومان  33 خروار   108 تومان  

چاه نوكاهوچاه خاصه
جنسنقدجنسنقدجنسنقد

60من66 تومان  66 خروار   12 تومان  باركرده 88 خروار    350 تومان  

حق االرض منزل آبادطاحونه كلوخ                                 طاحونه كلوخ                                 

جمع ـ جنس ( غله ) 520 خروار742 تومان                   30 تومان                                        

جمع ـ نقد ـ 1642 تومان                             
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موقوفات متفرقه 

جنسنقد
3 خروار 60 من1051 تومان          

شادكندكان عطاري سرشوردكاكين معين الحرم
220 تومان                              

بال                    فعًال  قوچان  آباد  قهرمان 
آستانه          تصرف  است،  جمع 

نيست.                                 

24 تومان
قراراظهار                       از  قوچان  آباد  علي 
التوليه               مقام  قائم  حاجي  جناب 

260 خروار                                      

آنچه ولي  است  دارالشفا  وقف  تمامًا 
حاجي    موقوفه  عشر  تومان   70 مي رسد 
دو ساالرو  سراي  كه  خان  محمد  شاه 

باب دكان و اصل ليست خيابان عليا
10 تومان

عشر از موقوفه محمد آباد و بحر آباد   
موقوفه مرحوم نظام الدوله و غيره                  

طاحونه شهرحمام دارالشفا                     

جنس ـ 60خروارنقد ـ 970 تومان                            
محمد آباد ـ 800 تومان  نقد ـ 970 تومان                            

4 خروار400 تومان                   نقد ـ 97 تومان 
600 تومان                        

امالكي كه فعًال در تصرف نيست و بايد تحقيق شود كه در تصرف كيست؟ و در طومار عليشاه مرقوم است، ولي فعًال در تصرف آستانه نيست و معلوم 
نيست كجا است. 

خوش هوا (8 زوج)؛ سرخي (4 زوج)؛ مزرعه سنجد (2 زوج)؛ حسين آباد (10 زوج)؛ مزرعه يخني؛ مزرعه يخ چاه؛ مزرعه ده نو

جنسنقد
447 خروارـ 45 من2064 تومان ـ 4 قران                                             

مخارج تعمير رقبات و تنقيه و قنوات وكسرالوصول 
مطابق سنه ماضيه          

حق التوليه جزء و كلسهم دارالشفا           

جنسنقدجنسنقد
3 550  خروار3634 تومان  7 7

تومان            
170 خروار

45 من4 قران8 قران                          

از بابت تعميراتكسرسعد آباد             كنه بيست              
125 تومان ـ 5 قراننقد 200 تومان             نقد 400 تومان       

جنس 5 خروار      جنس 50 من          

تعمير چاه خاصهتعمير حمام دارالشفا        تعمير طاحونه كلوخ         
130 تومان60 تومان                          
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پي نوشت ها:
ــوان بيمارخانه حضرت از  ــفرنامه ى ميرزا نف عبدالغنى به عن 1 ـ در س

آن نامبرده شده.
 طاهرنيا، بهروزآ مشـهد ازنگاه سـياحان از 1600 تا 1914م. (مشهد: 
ــوى، 1376)، ص 204؛  ــتان قدس رض ــارات آس ــه چاپ و انتش موسس
به نقل از ميرزا نف، عبدالغنى: تصوير شهر مشهد و حرم امام رضا(ع) در 
سفرنامه واضح. نشريه دانشكده الهيات و معارف اسالمى مشهد،  مشهد 

پاييز 1353، شماره 12. 
2 مؤتمن، عليآ راهنما يا تاريـخ و توصيف دربار واليتمدارى رضوى(ع)، 

(مشهد: آستان قدس، 1355)، ص 401.
ــى پيرنيا، (تهران:  ــارد، جان؛ بيسـت سـال در ايران، ترجمه عل 3 ويش

موسسه انتشارات نوين، 1363)، ص 239.
4 تشيد، على اكبر؛ ارمغان جاويد يا (زندگانى خلد آشيان دكتر اميراعلم)، 
ــارات مجله  مقاله «در دارالفنون، [خطابه دكتر امير اعلم]، (تهران: انتش

تاريخ اسالم، 1340ش)، ص 61. 
ــران از آغاز تا عصر حاضر، بر آن باور  ــتان هاى اي 5 مؤلف تاريخ بيمارس
ــت كه دارالشفاى آستان قدس رضوى از زمان شاهرخ ميرزا تيمورى  اس
ــيس (نيمه اول سده نهم هجرى قمرى)  ــاخته شده، و از ابتداى تأس س

مورد توجه بوده است. 
ــن؛ تاريخ بيمارسـتان هاى ايران( از آغاز تـا عصر حاضر)،  تاجبخش، حس
(تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1379ش.)، ص 246. 
 قصابيان، محمدرضا؛ تاريخ مشهد ( مشهد: انتشارات انصار، 1377ش.)، 

ص 248.

6 تشيد، على اكبر؛ همان، ص 61.
ــيورى، راجر؛ ايران عصر صفـوى، ترجمه احمد صبا (تهران: كتاب  7 س

تهران، 1363)، ص 199. 
ــى در سال 931ق. كه وقف بر اطعام  8 موقوفات عتيق على منشى باش
ــنايى حرم مطهر نموده از اين قرار است:  ــفا مباركه و روش زوار و دارالش
حمام آقچه، مزرعه كنه بيست و تبادكان، مزرعه سنكور تبادكان، مزرعه 
كاريز تبادكان، عشر مزرعه رادكان، مزرعه منزل آباد، مزرعه چاه خاصه 
ــاطغاى درزآب، سه  ميان واليت، مزرعه چاه نوبلوك تبادكان، مزرعه ش
ــياب]  ــه ى كاهو، زوج و فرد از مزرعه جاياب، طاحونه [آس زوج از مزرع

كلوخ واقع در طرق. 
ــوزنچى كاشانى، على؛ مهمان سراى رضوى از روزگار صفويه تا پايان  س
ــناد، ج اول،(مشهد: سازمان كتاب خانه ها، موزه ها  دوره قاجاريه، دفتر اس

و مركز اسناد قدس رضوى، 1381)، ص 73.
ــاب دوم كه در بيان  ــا در فصل چهاردهم از ب ــتورالملوك رفيع 9 در دس
ــاراليه از جمله مقربان و   ــغل حكيم باشى به تفضيل نوشته است، مش ش
ريش سفيد اطباى سركار خاصه شريفه و انيس و جليس پادشاهان بود 
ــابقه در رقم منصب او حكيم نوشته مى شد و در مجلس  و در ازمنه ى س
پايين دست جمعى مقربان مى نشستند. در زمان نواب طوبى آشيان لفظ 
ــد. و بعد از آن ملقب به لقب مقرب الخاقان گرديد و در  ــى اضافه ش باش
ــب االمر مقرر شد كه در مجالس بعد از  ــاه سلطان حسين حس زمان ش

مستوفى الممالك بنشيند.
ــه درب دولت خانه ى  ــر روز صبح و عصر ب ــن بود كه ه ــه ى او اي وظيف
ــود و طبابت شاه مختص او بود، هم چنين ترتيب ادويه  مباركه حاضر ش
ــاختن معاجين (معجون ها) و تركيب حبوبات و سفوفات و  ــربه و س و اش

محمود آباد بغمانمخرج چاه هاي عتيقي اشتنفر تعمير قريه كلوخي        كنه بيست     130 تومان
59 تومان28 تومان                               30200 تومان               

200 دينار8 قران                                   

100 من                           1000 تومان                              
ماليات علي آباد از قرار تقرير جناب     

مستطاب حاجي قائم مقام التوليه                     
كرايه بعد از وضع حق التوليه و بار كرده5074

خروار كسر مى شود 270 خروار 12 من                              
حق التوليه240 خروار

بار كرده 162 خروار
67 من96   

منزل آبادكاريز پايينشاه طغا
34 خروار14 خروار38 خروار
طاحونهچاه نوچاه خاصه
4 خروار3 خروار
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ــاراليه بود. و مواجب ساليانه و تيول ايشان بر طبق  غير هم مختص مش
ــت  ــيد از دفاتر مى گذش ــز او كه به رقم وزير ديوان اعلى مى رس تجوي
ــرايان،  ــرم مختص حكيم حرم بود و طبابت خواجه س ــت اهل ح و طباب
ــاير اطباء بود. و عطارباشى سركار خاصه  غالمان خاصه و غير هم با س
ــى به جهت بيگلربيگان و  ــت. اگرچنان چه طبيب زير نظر او فعاليت داش
ــتند يا به اتفاق سپهساالر يا سردارى روانه  سالطين مى خواستند بفرس

نمايند به تجويز مشاراليه روانه مى شد.
ــى دانش پژوه، مجله  ــش محمدتق ــتورالملوك ميرزا رفيعا؛ به كوش  دس
ــانزدهم، شماره سوم، صص  ــانى، سال ش ــكده ادبيات و علوم انس دانش

299ـ301. 
10 سيورى. راجر؛ همان، صص 198ـ199. 

ــى از رشد  ــرى ناش ــتى مس 11 جرب صغير و كبير(Jarab): بيمارى پوس
انگلى خاص در نقاط مرطوب پوست مانند كشاله ران كه باعث خارش 

شديد مى شود. 
12 دستورالملوك ميرزا رفيعا؛ همان. 

ــتورالملوك ميرزارفيعا و تذكره الملوك؛  13  دانش پژوه، محمدتقى؛ دس
مجله ى دانشـكده ى ادبيات و علوم انسـانى تهران، دوره ى شانزدهم، شماره  ى 1و 

2، صص 66ـ 67.       
14 همان، صص 299ـ 301.

15 تشيد، على اكبر؛ همان، ص 62.
16 اخراجات: جمع اخراج، وجه معاش، وجه گذران (لغتنامه دهخدا، ج1، 
ص 1282) گروهى از ماليات ها كه برخى دائمى و پاره اى به طور اتفاقى 
ــفر آنها از  براى تأمين هزينه هاى نگهدارى عمال و مأمورين و خرج س

رعايا گرفته شود.
ــگاه  ــارات دانش ــدا، على اكبر؛ لغتنامه دهخدا، ج 1، (تهران: انتش دهخ

تهران، 1373)، چاپ اول از دوره جديد، ص 1282.
شاپوريان، عنايت اهللا؛ بيست وپنج سده ماليات، (تهران: چاپخانه وزارت 

اطالعات، 1350)، ص 94. 
ــناد ملى، مخارج دارالشفا از  ــناد موجود در گنجينة اس 17در يكى از اس
ــده در طومار عليشاه: نقد 240 تومان و پنج قران  محل موقوفات قيد ش

و جنس 69 خروار و 50 من ذكر كرده اند. 
18 امالك خالصه: زمين هاى متعلق به دولت، زمينى كه ارباب آن را از 
ــيم ميان دهقانان و به اصطالح پشك انداختن مستثنى مى دارد و  تقس

خود راسًا آن را زراعت مى كند.
ا.ك.س لمبتون؛ مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميرى، (تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345)، ص 746. 
19 اصل: دلك. 

ــتانه  ــتوفى همدانى: صورت وقفنامجات آس 20 حاج ميرزا حبيب اهللا مس
ــه ثامن االئمه على ابن موسى الرضا ـ عليه آالف التحيه و الثنا ـ  مقدس
ــل اكرم افخم بندگان آقاى صديق  ــتطاب اج در زمان توليت جناب مس
ــهد: [بى نا]،  الدوله ـ دام ظله العالى ـ خالصه از كتاب خانه مباركه، (مش

1317ق.) 
ــام فراهانى(متوفى  ــزرگ قائم مق ــر ب ــى خان پس 21 حاجى ميرزا موس
ــد و پس از مرگ پدرش، سمت  ــال 1220ق. متولد ش 1237ق.)، در س

ــم و سمت وزارت عباس ميرزا به او واگذار  قائم  مقامى به ميرزا ابوالقاس
ــد. وى از 1248 تا 1264ق. كه فوت كرد، نيابت توليت آستان قدس  ش
ــتان  ــت و اصالحات زيادى در اداره ى آن آس ــوى را به عهده داش رض

انجام داد. 
مهدى بامداد؛ همان، ج 4، ص 165.

22 صدقات جاريه: به معنى وقف است.
ــتاد،  ــد جعفر؛ ترمينولـوژى حقوق، (تهران: راس ــر لنگرودى، محم جعف

1363)، ص 406.
ــن خان(صنيع الدوله)؛ مطلع الشـمس،  ــلطنه، محمدحس 23 اعتمادالس
ــارس و اهتمام  ــهد مقدس)، با مقدمه و فه ــخ ارض اقدس و مش (تاري
ــرا، 1362)، صص  ــارات فرهنگس ــور برهان ليمودهى( تهران: انتش تيم

522ـ 523. 
ــناد [آستان قدس رضوى]. على ثابت نيا و على سوزنچى  24 اداره ى اس
كاشانى «معرفى مجموعه اسناد روشنايى حرم مطهر و اماكن وابسته در 
ــهد: سازمان كتاب خانه ها، موزه ها و مركز  دوره قاجاريه» دفتر اول (مش

اسناد آستان قدس رضوى، 1381ش.)، ص 123. 
25 عباس ميرزا نايب السلطنه.

ــوال المكرم  ــنبه 17 ش 26 روزنامه دولت عليه ايران؛ نمره 519، پنجش
سال ايت ئيل 1278ق.، ص 2.

27 ميرزا سيد جعفرخان مهندس باشى «مشيرالدوله»؛ رساله تحقيقات 
ــيرى، (تهران: انتشارات بنياد فرهنگ  سـرحديه، به اهتمام محمد مش

ايران، 1348)، صص 14ـ 15.
28 واليى، مهدى. شرح حال نواب توليت عظماى آستان قدس رضوى. 

نامه آستان قدس، شماره 18 (مرداد ماه 1343)، صص 91ـ 92.
ــن خان (صنيع الدوله)، مطلع الشمس،  ــلطنه، محمد حس 29 اعتماد الس

همان، ص 525.
30 قاسمى، سيد فريد؛ روزنامه اردوى همايون، (تهران: سازمان ميراث 

فرهنگى، 1379)، ص 52.
31 علينقى حكيم الممالك. روزنامه سـفر خراسان، زير نظر ايرج افشار 

(تهران: انتشارات فرهنگ ايران زمين، [بى تا])، ص 259.
ــلطنه؛ شاغل در  ــام الس ــيخ الرئيس، فرزند محمد تقى ميرزا حس 32 ش

دارالشفاى آستانه كه در دوره اى رئيس آن بوده است. 
33 علينقى حكيم الممالك. همان، صص 194ـ195. 

ــيف الدوله: سلطان محمد ملقب به سيف الدوله، پسر سى و هشتم  34 س
ــد.  ــه در روز 26 جمادى االولى 1228ق. متولد ش ــاه بود ك فتحعلى ش
ــوگلى فتحعلى شاه بود  مادر وى تاج الدوله طاووس خانم زن دلبند و س
ــاه  حكومت منطقه وسيع  ــال 1240 فتحعلى ش و به همين جهت در س
ــال  ــيزده س ــر واگذار نمود، در حالى كه س و مهم اصفهان را به اين پس
ــپهدار را به وزارت او برگماشت.  ــت و يوسف خان گرجى س بيش نداش
ــاه، چون سيف الدوله نيز مانند ساير برادران به  پس از مرگ فتحعلى ش
ــت، به صوابديد قائم مقام و  برادرزاده ى ناتوان و بيمار خود اعتنايى نداش
ــتور محمدشاه، حكومت اصفهان بر عهده خسروخان گرجى قرار  به دس
ــيف الدوله و مادرش را به تهران گسيل  گرفت و او مأموريت يافت تا س
ــاه اجازه يافت تا با مادر خود به  ــيف الدوله از آن پس از محمدش دارد. س
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عتبات عاليات برود و مدتى نيز در بغداد ساكن شد. سيف الدوله در سال 
8ـ 1289 توليت آستان قدس رضوى بود.

ــلطان احمد ميرزا؛ تاريخ عضدى، به كوشش عبدالحسين  عضدالدوله س
نوايى (تهران: انتشارات بابك، 2535)، ص 186.

ماه وان؛ تاريخ زندگانى االمام ابوالحسـن على ابن موسـى الرضا عليه 
ــوان، 1379)،  ــاراتى ماه ــه جغرافيايى و انتش ــهد: موسس السـالم (مش

ص148.
35 سيف الدوله سلطان محمد؛ سفرنامه سيف الدوله (معروف به سفرنامه 
مكه)، به تصحيح و تحشيه على اكبر خداپرست( تهران: نشر نى، 1364 

)، ص 318.
ــش حميد سياح(تهران:  ــياح؛ خاطرات حاج سـياح؛ به كوش 36 حاج س

موسسه انتشارات امير كبير، 1359)، صص 132ـ 133. 
37 همان، ص 134. 

38 ناصرالدين شاه؛ سـفرنامه دوم خراسان (تهران: انتشارات كاوش و 
شب تاب، 1363ش.)، صص 139ـ140.

39 روزنامه اردوى همايون، نمره 8 يكشنبه 15 شوال 1300 ق.
ــكر؛ روزنامه سـفر خراسـان به همراهى  ــان امين لش ــرزا قهرم 40 مي
ــول دريا گشت،  ــارـ محمد رس ــش ايرج افش ناصرالدين شـاه، به كوش

(تهران: انتشارات اساطير، 1374ش.)، ص 45. 
41 كلنل ييت؛ سـفرنامه خراسـان و سيستان؛ شرح سفر كلنل ييت به 
ــتان در روزگار ناصرالدين شاه. ترجمه قدرت اهللا روشنى  ايران و افغانس
زعفرانلو. مهرداد رهبر (تهران: انتشارات يزدان، 1365ش.)، ص 321. 

42 طاهرنيا، بهروز؛ همان، ص 204.
43 روزنامه ادب، سال دوم، نمره 6 (18 شوال 1319)، ص 41ـ42.

44 سوره قريش/ آيه 3 و4. 
45 فيوضات؛ «بيانات آقاى فيوضات ـ رئيس اداره كل اوقاف» تعليم و 

تربيت، سال ششم، شماره اول، فروردين 1315، ص 128.
46 سليمى فر، مصطفى؛ نگاهى به وقف و آثار اقتصادى و اجتماعى آن (مشهد: 

بنياد پژوهشهاى اسالمى، آستان قدس رضوى، 1370ش.)، ص 90. 
47 اداره اسناد [آستان قدس رضوى]؛ على كريميان، «تشكيالت آستان 
ــناد،  ــروطيت (1329قمرى)»، دفتر اس قدس رضوى پس از انقالب مش
ــهد: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس  ج اول، (مش

رضوى، 1381ش.)، ص 41.
48 تشيد، على اكبر؛ همان، ص 88.

49 همان، صص 90ـ 93. 
50 همان، ص 93.
51 همان، ص 94.
52 همان، ص 95.

53 بيمارستان هاى شهر مشهد، جهان شناسى، صص 46ـ 47.
54سفرنامه حاجى داود (زائرى از بمبئى به مشهد 1305ش./ 1926م.)، 
ــه چاپ و انتشارات  ــين رئيس السادات، (مشهد: مؤسس ترجمه سيدحس

آستان قدس رضوى، 1376ش)، ص 66.
ــيع با عمارت مسكونى عالى در دو انتهاى شهر داشت،  55او دوباغ وس
يكى مسما به باغ هشتاباد در مجاور دروازه باال خيابان و ديگرى به نام 

باغ فردوس در حومه جنوب شرقى شهر بود.

ــتاباد: «وسعت اين باغ به قدرى بود كه از سوى شمال و مغرب  باغ هش
ــد، و ضلع جنوبى باغ در  ــهر محدود مى ش به انحناى خندق و باروى ش
ــر  ــيه باال خيابان قرار مى گرفت. سراس ــت منازل و دكان هاى حاش پش
منطقه شرقى آن، عين باغ هاى انگورى حومه شهر، «جوبه جو به» بود. 
ــهر، سبزيجات و  قطعه كم درخت تر آن را هم، مانند حياط هاى درون ش
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