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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/10/8    پذیرش: 1398/12/21
محمدرضا ضیا1، سید احمد حسینی کازرونی2، سید جعفر حمیدی3

چکیده 

میــرزا احمــد متولــی باشــی متخلــص بــه »روشــن« از شــعرای گمنــام عهــد قاجــاری اســت کــه مدتــی 
ــت.  ــوده اس ــده دار ب ــاه چراغg را عه ــم ش ــی الکاظ ــن موس ــد ب ــرت احم ــتان حض ــت آس ــب تولی منص
اهمیــت ایــن بقعــۀ متبرکــه و بــه  تبــع آن منصــب تولیــت ایــن آســتان در طــول تاریــخ مــورد ادعــای افــراد 
ــه عنــف آن را  ــا انتصــاب از ســوی امــرا و ســالطین و گاهــی ب بســیاری واقــع شــده اســت. افــرادی گاه ب
تصاحــب کرده انــد. ایــن منصــب در عهــد صفــوی و قاجــار بــر عهــدۀ خاندان حســینی شــریفی از نــوادگان 
عالمــه میرشــریف جرجانــی بــوده اســت. در نســخه  خطــی دیــوان میــرزا احمــد متولــی باشــی اشــعاری 
وجــود دارد کــه بیانگــر اختــالف وی بــا فــرد یــا افــرادی بــر ســر منصــب تولیــت آســتان حضــرت شــاه چراغ
ــوان اشــعار میــرزا  ــر اســاس نســخه خطــی دی ــه شــیوۀ توصیفــی، تحلیلــی و ب ــه ب g اســت. ایــن مقال
احمــد متولــی باشــی، وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی تولیــت عهــد صفــوی آســتان و طومــار خطــی 
 gاستشــهادنامه ســادات دشــتکی بــه  عنــوان مدعیــان تولیــت ایــن آســتان  کــه در کتابخانــۀ  شــاه چراغ
ثبــت و نگهــداری می شــود، ایــن موضــوع را بررســی کــرده اســت؛ همچنیــن زوایــای پنهــان ایــن اختــالف 
اعــم از آغــاز و چگونگــی پیدایــش اختــالف و ســیر انتصــاب هــر یــک از متولیــان از عهــد صفــوی تــا دورۀ 

پهلــوی اول را تبییــن و تشــریح و نتیجه گیــری کــرده اســت.

کلیدواژه ها: آستان شاه چراغg، متولی باشی، خاندان شریفی، اسناد و نسخ خطی.
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مقدمه 

ــون  ــاه چراغg کان ــم ش ــی الکاظ ــن موس ــد ب ــرت احم ــارگاه حض ــه و ب ــف بقع در دوران مختل
توجهــات و عنایــات خــاص امــرا، ســالطین، رجــال مملکتــی، علمــا و مــردم بــوده اســت. اتابــک 
ابوبکــر ســعد بــن زنگــی بقعــه و بــارگاه آن حضــرت را بنــا می ســازد)عرفان منش، 1391: 215(. 
ــاخته  ــزار س ــن م ــرای ای ــه ای ب ــزرگ و زاوی ــه ای ب ــحاق، مدرس ــاه ابواس ــادر ش ــون، م ــی خات تاش
... و شــب های دوشــنبه بــه زیــارت ایــن بقعــه می آید)همــان( و دهکــدۀ میمنــد را وقــف آن 
می کند)همــان: 217(. نادرشــاه افشــار دســتور تعمیــر بقعــه  متبرکــه را صــادر می نماید)همــان: 
ــر آرامــگاه ســاخته   ــی شــاه قاجــار ضریحــی ب ــه دســتور فتحعل 218( و در ســال 1243قمــری ب
می شــود)همان: 219(. همــۀ  ایــن مــوارد بیانگــر اهمیــت و جایــگاه ایــن آســتان نورانی بیــن امرا و 
ســالطین و درباریــان اســت. ادارۀ ایــن بقعــه  متبرکــه نیــز دغدغــه  جــدی اســت کــه گاهــی تفویض 

آن از ســوی ســالطین صــورت گرفتــه اســت. 

ــانی از  ــه کس ــه چ ــت »در اینک ــاه چراغg آورده اس ــتان ش ــت آس ــوص تولی ــری در خص کالنت
ــت  ــی در دس ــالع کاف ــته اند، اط ــده داش ــر عه ــت آن را ب ــئولیت تولی ــرم، مس ــن ح ــای ای ــاز بن آغ
ــتان آن  ــان آس ــوان متولی ــا عن ــرادی را ب ــه اف ــپس در ادام ــت«)کالنتری، 1390: 185(. س نیس
ــی در  ــی و سیاس ــوی، مذهب ــاری معن ــگاه اعتب ــن جای ــر روی، ای ــه  ه ــرد. ب ــام می ب ــرت ن حض
طــول تاریــخ داشــته اســت. در تمامــی دوران  مــورد توجــه خاصــی بــوده و همــواره مدعیانــی بــر 
ســر تصاحــب منصــب تولیــت آن رقابــت داشــته اند. اهمیــت موضــوع باعــث شــده اختالفاتــی 
بــر ســر ایــن جایــگاه پدیــد آیــد و ایــن منصــب از یکــی بــه دیگــری و از خاندانــی بــه خانــواده ای 

شــود.  دست به دســت 

نســخ خطــی و اســناد تاریخــی بازمانــده از آثارگذشــتگان از مهم تریــن نمونــۀ میــراث و هویــت هــر 
ملتــی اســت. ایــن نســخ و اســناد آینــۀ تمام نمــای وضعیت اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و تاریخ 
زمــان خــود هســتند. در کتابخانــه و مرکــز اســناد آســتان حضــرت شــاه چراغg نســخ خطــی و 
اســناد تاریخــی منحصــر بــه فــرد و دســت اولــی موجــود اســت کــه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن 
پژوهشــگران بــه آن تاکنــون مغفــول مانــده اســت. از جملــه می تــوان بــه نســخۀ منحصــر بــه فــرد 
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دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی، وقف نامــه میــرزا حبیــب اللــه شــریفی اشــاره کــرد. ایــن 
مقالــه بــا اســتناد بــه اســناد مذکــور و دیگــر منابــع می کوشــد بــه شناســایی و معرفــی متولیــان این 
آســتان و اختالفــات آن هــا در ســده های گذشــته بپــردازد و ایــن موضــوع را شــرح و تبییــن کنــد؛ 

باشــد کــه رهنمــود و رهنمونــی بــرای دیگــر پژوهشــگران قــرار گیــرد. 

بیان مسئله

ــه   ــه روشــن« ب  حیــن تصحیــح نســخۀ  خطــی دیــوان »میــرزا احمــد متولــی باشــی متخلــص ب
عنــوان رســاله  دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی، بــا اشــعاری مواجــه شــدیم که شــاعر ضمن شــکوه 
و گالیــه بــه رجــال و بــزرگان مملکتــی، درصــدد اثبــات تولیــت خــود بــر آســتان  مبارکــه  حضــرت 
شــاه چراغg اســت. ایــن اشــعار بیانگــر اختالفاتــی بــا فــرد یــا افــرادی در تصاحــب ایــن منصــب 
اســت. بــا تفحــص بیشــتر و بررســی نســخ خطــی دیگــر مرتبــط بــا آســتان، ماننــد وقف نامــه  میــرزا 
ــن موســی الکاظــمg و  ــه  آســتان حضــرت احمــد ب ــی عصــر صفوی ــه شــریفی، متول حبیب الل
گواهی هــا و استشــهادهایی خطــی کــه در ایــن خصــوص در دورۀ  قاجــاری گردآوری شــده، ایــن 
موضــوع ابعــاد تــازه ای یافــت. ایــن مطالــب و مــوارد، محققــان را بــر آن داشــت تــا در ایــن فرصــت 
مغتنــم مطالــب نویافتــه ای را کــه در دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی ثبــت شــده بــا دیگــر 
ــه  ــه و ب ــه صــورت گرفت ــن زمین ــر در ای ــی کــه توســط محققــان پیش ت ــب مرتبــط و تحقیقات مطال
دالیلــی همچــون  دسترســی نداشــتن بــه برخــی نســخ خطــی مذکــور، ناقــص مانــده، تکمیــل و 

نتایــج و نویافتــه  را بــه  صــورت یــک مقالــه ارائــه کننــد. 

پیشینه و ضرورت پژوهش

از آنجــا  کــه برخــی نســخ خطــی دارای اطالعــات مهم تاریخــی تاکنــون دســت نخورده باقی مانده 
و تحقیــق جامعــی دربــارۀ آن صــورت نگرفتــه، ضــرورت دارد ایــن موضــوع مهــم مــد نظر قــرار گیرد 
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب ــر همیــن اســاس و ب ــا نتیجــۀ آن در دســترس پژوهشــگران قــرار گیــرد. ب ت
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خصــوص متولیــان آســتان حضــرت شــاه چراغg و تبییــن اختالفاتــی کــه بــر ســر ایــن منصــب 
مهــم اتفــاق افتــاده تحقیــق جامعــی صــورت نگرفتــه اســت؛ تحقیقــات پراکنــده ای پیش تــر حــول 
ایــن موضــوع صــورت گرفتــه؛ امــا بــه دلیــل دسترســی نداشــتن محققــان بــه برخــی مســتندات، 
ــورت  ــه  ص ــوارد ب ــن م ــدادی از ای ــه تع ــا ب ــت. در اینج ــده اس ــل بیان نش ــورت کام ــه  ص ــائل ب مس

مختصــر اشــاره می کنیــم: 

علی اکبــر کالنتــری)1390( در بخشــی از کتــاب آفتــاب شــیراز کــه پژوهشــی نــو و جامــع دربــارۀ 
شــخصیت و مدفــن حضــرت احمد بن موســیg اســت بــه تعــدادی از متولیــان این آســتان بلند 
آســمان اشــاره می کنــد. البتــه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه برخــی منابــع و نســخ خطــی در 

خصــوص تولیــت برخــی از افــراد تشــکیک می نمایــد و بــرای وی مســلم و قطعــی نیســت. 

همچنیــن محمــد برکــت)1397( در مقالــه ای بــا عنوان»نسخه شناســی موقوفــات آســتان 
مقــدس احمــد بــن موســی الکاظــم شــاه چراغg )مطالعــه مــوردی وقــف نامــه میــرزا حبیب اللــه 

شــریفی(« در خصــوص متولیــان ایــن بقعــه مطالــب ارزنــده ای بیــان می کنــد. 

میــرزا حســن فســایی)1388( در فارس نامــه ناصــری نــام تعــدادی از متولیــان را ذکــر کــرده و بــه 
برخــی دیگــر اشــاره نکرده انــد. 

محققــان ایــن مقالــه پــس از مراجعــه بــه نســخ خطــی و اســناد تاریخــی مرتبط بــا موضــوع و دیگر 
منابعــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، مطالــب مرتبــط را گــردآوری و دســته بندی و در پایــان نتایج 

حاصلــه را بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی ارائــه کرده اند.

معرفی نسخ خطی مورد پژوهش

الــف. نســخه  خطــی دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولی باشــی بــه شــماره  30 در مرکــز پژوهش ها 
و کتابخانــه  شــاه چراغg نگهــداری می شــود و بــه  عنــوان رســالۀ  دکتــرا تصحیــح  شــده اســت. 
ایــن نســخه بــه خــط شکســته نســتعلیق اســت کــه بــا مرکــب ســیاه توســط شــخصی بــه نام شــاکر 
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نوشــته  شــده اســت. عناویــن اشــعار و قالب هــای شــعری بــا مرکــب قرمــز اســت. نســخه مذکــور 
دارای 10۵ بــرگ )210صفحــه( اســت کــه ابعــاد آن 20/5در16 در قطــع وزیــری اســت. تعــداد 
ابیــات هــر صفحــه بیــن 13 تــا 1۵ بیــت متغیــر اســت. ایــن نســخه هیــچ آرایــش و تزیینــی نــدارد؛ 
ــر بیــت آخــر  ــر بیــت اول و شــکل 2 تصوی ــه اســت و آغــاز و انجــام دارد. شــکل1 تصوی دارای رکاب

ــوان را نشــان می دهــد.  دی

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم

ــرام ]. . . . [  ــام ذوالحت ــاء العظ ــادات و نجب ــالله الس ــار س ــت آث ــار بالغ ــعار ُدررب ــوان اش ــذا دی ه
)ادامــه ایــن ســطر پــاک شــده اســت(. دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی بــا بیــت زیــر آغــاز 

می شــود: 

باز آهنگ دیار ابتال دارد حسین                                    عزم طوف کعبه قرب خدا دارد حسین

 )برگ: 4 ن خ(

شکل 1- بیت آغاز دیوان. 
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انجام

تمــت الکتــاب بعــون الملــک الوهــاب مــن کالم روشــن کتبــت بتاریــخ یازدهــم شــهر ذیقعــده 
الحــرام کتبــه العبــد المذنــب الثــم لعالــی الواثــق باللــه المتــوکل علــی اللــه، شــاکر ســنه 1282. 

)بــرگ: 209 ن خ(

شکل 2- بیت انجام دیوان. 

ب: نسخه خطی )طومار( استشهاد و گواهی شهود سادات دشتکی

ســند مذکــور به صــورت نســخه  خطــی در بخــش اســناد اداره کل اوقــاف اســتان فــارس ثبــت 
اســت. تاکنــون هیــچ  گونــه تحقیــق و پژوهشــی دربــارۀ طومــار مذکــور صــورت نگرفتــه اســت. 

بــا توجــه بــه تاریخ هــای ثبت شــده در ایــن طومــار بــه نظــر می رســد ایــن ســند در دو تاریــخ مجــزا 
تهیــه  شــده اســت. بخشــی از آن در شــوال 1238قمــری و بخشــی دیگــر در محــرم  الحــرام ســال 
1270قمــری بــه رؤیــت شــاهدان و گواهــان رســیده و تکمیل  شــده اســت. نســخۀ  مذکور بــه تأیید 
قریــب 50 نفــر از معتمــدان، علمــا و بــزرگان آن روزگار رســیده اســت. مشــخصات آن بــه  قــرار ذیــل 
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اســت: شــکل ظاهــری: طومــار/ انــدازه: 34در175 / تعــداد بــرگ: 1 بــرگ/ نوع کتابــت: خطی/ 
نــوع خــط: نســتعلیق شکســته/ محــل نگهــداری ســند: بخــش اســناد اداره کل اوقــاف اســتان 

فــارس/ تعــداد مهرهــای ســند: 9 / تاریخ هــای موجــود در ســند: 1331/1270/1238

متــن اولیــه و مــورد استشــهاد و گواهــی ایــن نســخه بدیــن قــرار اســت: »استشــهاد و اســتعالم 
طلــب می نمایــد از عالی جنابــان اقــدس القابــان. . . رفیــع القــدر والدرجــات و علمــا و فضــالء کــرام 
و اعاظــم و اعیــان و اکابــر عظــام و معتبریــن ذوی االعــزار و االحتــرام و قاطبــه ســاکنین و جمهــور 
متوطنیــن دارالملــک شــیراز جنــت باالعــزاز کــه علــم و آگاهــی دارنــد و خبیرنــد به اینکــه به موجب 
نــص مرحــوم مغفــور خلــد آشــیان میــرزا حبیــب الــه واقــف تولیــت بقعــه منــوره متبرکــه امــام زاده 
ــا مرحمــت و غفــران  واجب التعظیــم و التکریــم ســید احمــد بــن موســی الکاظــم علیه الســالم ب
پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه شــاه خلیــل الــه دشــتکی جــد اقــل ســادات نســال بعــد نســل و عقبا 
بعــد عقــب می باشــد و اکنــون نوبــت تولیــت بــه اقــل ســادات و ســایر ورثــه رســیده و عالــی جــاه 
رفیــع جایــگاه ســالله الســادات العظــام میــرزا محمدحســین )متخلــص بــه عالی پــدر میــرزا احمد 
متولــی باشــی( خلــف مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد کالنتــر ســابق دارالعلم شــیراز غیِرحــق تصرف 
دارد و مشــارالیه را مطلقــًا و اصــاًل حقــی نیســت. بنابرایــن مســتدعی اســت کــه هرکــس شــهادتی 
ــَهاَدَه )بقــره، 283( خــود را مرقــوم و  در ایــن خصــوص دارد بــه مضمــون آیــه شــریفه َواَل َتْکُتُمــوا الَشّ
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َمــا ِإْثُمُه  َلــُه َبْعَدَمــا َســِمَعُه َفِإَنّ بــه مهــر شــریف مزیــن فرموده کــه عندالحاجه حجــت باشــد. َفَمــْن َبَدّ
ُلوَنُه« ــَن ُیَبِدّ ِذی ــی اَلّ َعَل

گواهــی دوم کــه در ادامــه بــه آن می پردازیــم بــر اســاس ایــن طومــار کــه شــرح آن بیــان شــد در 
ســال 1311قمــری تهیــه شــده اســت. 

ج: وقــف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی و استشــهادنامه حضــرت ســیدمیراحمد بــن موســی 
gــاه چراغ ــم ش الکاظ

وقف نامــه خطــی مذکــور بــه شــمارۀ 2536خ در مرکــز پژوهش هــا و کتابخانــه  حضــرت شــاه چراغ
g ثبــت و نگهــداری می شــود. مشــخصات آن عبارت انــد از: 

وضعیــت خــط: نســتعلیق / نــوع و رنــگ کاغــذ: ســفید آهــار و مهــره /تزیینــات جلــد و صحافی: 
تیمــاج عســلی زنجیــره دار بــا آســتر ابــر و بــاد /تزیینــات متــن: عناویــن بــا مرکــب قرمــز /حواشــی 
اوراق نســخه: رکابــه دارد / 58 بــرگ ، 17ســطر، ســطح مکتــوب: 11در19/5، قطــع: 26در18. 

ســال نگارش1311قمــری. 

ــات  ــی مکنون ــم عل ــرایر و العال ــا و الس ــی الخبای ــف عل ــه الواق ــمله- الحمدلل ــخه: بس ــاز نس آغ
القلــوب. . . 
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انجــام نســخه: بتاریــخ 2 شــهر محرم الحــرام 1311ق در ورقــه علیحــده مالحظــه نمــودم بخــط 
مرحــوم والــد کــه داللــت داشــته بــر شــهادت دادن مرحــوم والــد حاجــی ســید عبدالباقــی اعلــی 
اللــه مقامــه بــر متولــی بــودن مرحــوم جنــت مــکان آقــا میــرزا احمــد عمــوی مستشــهد بــر بقعــه 
متبرکــه حضــرت ســید میراحمــد علیــه آالف التحیــه و الســالم بــر عــالوه در محضــر شــرع انــور 

بنحــو مزبــور شــهادت داده انــد. صــح اقــل الســادات والحــاج ابوالحســن کازرانــی. 

1. میرزا حبیب الله شریفی دشتکی

ــریفی  ــینی ش ــدان حس ــه در خان ــتان متبرک ــت آن آس ــب تولی ــده داری منص ــت عه ــا حکای  ام
موضوعــی مفصــل اســت کــه بــرای تبییــن تولیــت شــاعر و اختالفــات داخلــی ایــن خانــدان بــر 
ســر ایــن منصــب الزم اســت بــه آن پرداختــه شــود. ابراهیــم شــریفی در کتــاب گلچیــن شــریفی 
درخصــوص نخســتین متولــی ایــن آســتان مــی گویــد:»در ســال 795قمــری امیرتیمــور 
گورکانــی پــس از تســلط بــر شــیراز تولیــت ایــن آســتان را بــه عالمــه میرشــریف جرجانــی واگــذار 
می کند«)شــریفی، 1244: 41(. هرچنــد مســتنداتی ارائــه نمی دهــد و ایــن موضــوع را بــه نقــل از 
اســدالله خــاوری اســتاد اســبق دانشــگاه شــیراز کــه خــود از همیــن خانــدان اســت بیــان می کند. 
وی دوران تولیــت میــر شــریف جرجانــی را طــی ســال های 795تا816قمــری بیــان کــرده 
اســت)همان: 56(. همچنیــن پــس از میــر شــریف فرزنــدش شــمس الدین محمــد طی ســال های 
816 تا838قمــری عهــده دار ایــن منصــب بــوده و پــس از وی علــی شــریفی از ســال838 تــا زمــان 
ــن  ــده دار ای ــه عه ــن خاندان ک ــراد ای ــر اف ــت)همان: 56(. از دیگ ــوده اس ــتان ب ــی آس ــوت متول ف



18

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

منصــب می شــود، میــرزا حبیب اللــه شــریفی اســت. میــرزا حســن فســایی چگونگــی انتصــاب او 
ــاب  ــدوۀ ارب ــتطاب ق ــاب مس ــد: »جن ــان می کن ــه بی ــاه چراغg را این گون ــتان ش ــت آس ــه تولی ب
دانــش و اســوۀ صاحبــان بینــش، عالــم فاضــل میــرزا حبیب الله شــریفی شــیرازی ســال ها به نشــر 
علــوم و مواعــظ اقــدام داشــت و در ســال 907قمــری در مســجد جامــع شــیراز، بعــد از ادای خطبه 
نــام ائمــه اثنــا عشــر را بگفــت و چــون ایــن خبــر بــه شــاه ســلطان مــراد آق قویونلــو ترکمــان رســید، 
حکــم فرمــود، او را زجــر نمــوده، خانــه اش را غــارت کردنــد و در ســال 909قمــری کــه حضــرت 
شــاه اســماعیل صاحــب قــران بــه شــیراز آمــد و ایــن واقعــه را شــنید زیان هــای او را تــدارک فرمــود 
ــایی، 13۸۸، ج۲: 943(. ــذار داشت«)فس ــه او واگ ــاه چراغg را ب ــرت ش ــتانۀ حض ــت آس و تولی

2. شاه خلیل الله فرزند میرزا حبیب شریفی

میــرزا حســن فســایی در ادامــه  مطلــب بــاال آورده اســت کــه جنــاب میــرزا حبیب اللــه، ضیــاع و 
عقــاری از خــود، وقفــه آن آســتانه نمــود و مدرســه ای بســاخت و نــام آن را حبیبــه گذاشــت، پــس 
تولیــت آســتانه را به»شــاه خلیل اللــه« پســر بزرگ خــود داد و تولیت مدرســه را به »شــاه ابوالقاســم« 
پســر دیگــر خــود وا گذاشــت و اوایــل بــه زمــان افغانــی، اوالد ذکــور شــاه خلیل اللــه بــه میــرزا بدیــع 

نــام، تمــام گشــت)همان: 943- 944(.

3. بدیع الزمان فرزند شاه خلیل الله

ــال 113۵  ــا س ــدر ت ــوت پ ــس از ف ــه وی پ ــد ک ــار می کن ــن اظه ــارۀ  او چنی ــت درب ــد برک  محم
قمــری متولــی بالمنــازع بــوده اســت)برکت، 1379: 89(؛ امــا در نســخه  خطــی وقف نامــه 
میــرزا حبیــب الــه کــه از آن نــام بــرده شــد؛ وفــات بدیع الزمــان را ســال 1139 بیــان نمــوده و ایــن 
عبــارت را آورده: »... تولیــت بقعــۀ متبرکــه پــس از شــاه خلیل اللــه مطابــق وقــف نامچــه کــه در 
ســنۀ 9۲۵ نوشــته شــده تــا ســنۀ 1139 کــه زمــان فــوت مرحمــت پنــاه میــرزا بدیع الزمــان متولــی 
شــریفی کــه ذکــور از ذکــور اوالد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه بــوده کــه از زمــان وقــف تــا زمــان 
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ــوده  مرحــوم مزبور214ســال اســت، بــدون دخالــت مرحــوم شــاه ابوالقاســم و اوالد و احفــاد او ب
اســت«)ر.ک: بــرگ4 وقف نامــه میــرزا حبیــب الــه شــریفی(. پــس نامبــرده تــا ســال 1139 قمــری 

ــد.  ــتان بوده ان ــت آس ــده دار تولی عه

4. میرزا ابوطالب کالنتر دارالعلم شیراز

وی از نســل آقــا محمدحســین از سلســله ســادات شــریف حســنی اســت کــه بــه کالنتران ســابق 
ــم  ــر دارالعل ــد کالنت ــال 1130و  ان ــت و در س ــروف اس ــی مع ــب ثان ــرزا ابوطال ــه می ــهور ند. او ب مش

ــایی، 1388، ج2: 1081(. ــیراز گردید)فس ش

او همــواره بــه منصــب تولیــت آســتان نظــر داشــته و آن را حــق خــود می دانســته اســت. چنانکــه 
 gــاه چراغ ــی ش ــان مول ــرزا بدیع الزم ــوت می ــس از ف ــار پ ــک  ب ــده ی ــری آم ــۀ ناص ــارس نام در ف
موفــق می شــود منصــب مذکــور را تصاحــب کنــد کــه بــا شــکایت میــرزا محمدحســین شــریفی بــه 
نــزد نادرشــاه، وی را عــزل نمــوده و نادرشــاه عــالوه بــر منصــب صاحب اختیــاری، تولیــت آســتانه 
و مقــداری طــال و قندیلــی نقــره جهــت تعمیــر آن بقعــۀ منــوره بــه میــرزا محمدحســین شــریفی 

می دهد)همــان: 512-14(.

میــرزا محمــد در روزنامــۀ  کالنتــر، موضــوع چگونگــی انتصــاب دایــی خــود میــرزا محمدحســین 
ــوس  ــت ب ــه دس ــن ب ــخی مایی ــم فرس ــه »در نی ــد ک ــان می کن ــد. وی بی ــرح می ده ــریفی را ش ش
خالــوی بزرگــوار میــرزا محمدحســین مشــرف شــدیم کــه عــازم شــیراز و خدمــت نادرشــاه بودنــد و 
جهــت ایــن بــود کــه در مشــهدالنبی بــه خدمــت آن پادشــاه کیــوان دســتگاه رســیده، عــرض کرده 
بــود کــه تولیــت بقعــۀ مقدســۀ منعوتــه بعــد از میــرزا بدیع الزمــان بنــی عــم مــن بــه مــن می رســد. 
لطــف فرمــوده رقــم خدمــت مذکــور را بــه مــن داده باشــند. شــاه در جــواب گفتــه بــود کــه شــیراز 
حــال بــه تصــرف افغانــان و والیــت نگرفتــه را بــر مــن الیــق نیســت کــه خدمــت و منصــب آن جــا را 
بــه کســی داده باشــم. دعــا کــن بعــد از تســخیر شــیراز منصــب اجــدادی تــو را شــفقت می کنــم. 
و نادرشــاه بــه وعــده وفــا کــرده رقــم و خلعــت مرحمــت و به عــالوه یــک هــزار و پانصــد تومــان بــه 
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جهــت تعمیــر بقعــۀ مقدســه و یــک عــدد قندیــل طــال بــه وزن یــک مــن و دویســت و ده مثقــال بــا 
زنجیــر نقــره نــذر ســرکار مذکــور. . . دادند«)کالنتــر، 1325: 6(.

ــرزا  ــریفی از می ــین ش ــرزا محمدحس ــده؛ می ــه آم ــر از فارس نام ــی دیگ ــار دوم در جای ــرای ب ب
ــر  ــوچ ب ــان بل ــتیالی محمدخ ــان اس ــه در زم ــرده ک ــکایت ک ــاه ش ــه نادرش ــر ب ــب کالنت ابوطال
ــه  حکــم محمدخــان خدمــت  ــد و اراده نمــود کــه ب شــیراز موجــب ضــرر و خســران مــن گردی
تولیــت آســتان مبارکــه حضــرت شــاه چراغg را کــه در ســفر ســابق بــه مــن ارزانــی فرمودیــد 
از دســت مــن بگیــرد. پــس از تحقیــق مدعــی میــرزا ابوطالــب کالنتــر را بــه چــوب یاســا تادیــب 
فرمود)فســایی، 13۸۸، ج1: ۵۲۸(. گویــا منبــع ایــن مطلــب فارس نامــه، مطالــب میــرزا 
ــاه  ــد: »نادرش ــان می کن ــوع را بی ــن موض ــر همی ــۀ کالنت ــت. وی در روزنام ــر اس ــد کالنت محم
ــت کــوه  ــه ایال ــوچ را ب ــۀ بغــداد و محمــد بل ــه عــزم تســخیر بغــداد حرکــت و روان از اصفهــان ب
ــه  ــداد وارد همدان ک ــوب و از بغ ــاه مغل ــاه نادرش ــش م ــد از ش ــون بع ــود. چ ــن نم ــه تعیی گیلوی
بــه تــدارک مافــات قیــام و از توپــال انتقــام کشــد؛ محمد)بلــوچ( فرصــت یافــت بــا ســرکردگان 
طایفــۀ بلــوچ و اعــراب و عشــایر خوزســتان از نادرشــاه روگــردان شــده و رفتــه رفتــه جمعیتــی 
کــرده، در وقتــی کــه نادرشــاه دو مرتبــه بــه عــزم تنبیــه توپــال عــازم گردیــد )محمدبلــوچ( وارد 
شــیراز و بــا احمدســلطان مــروی حاکــم فــارس مجادلــه و غالــب شــد. شــیراز را بــه تصــرف و 
بنــای دســت انداز گــذارده؛ بــه تهیــه و اســباب یاغیگــری پرداخــت و از آن جملــه بــه تحریــک 
میــرزا ابوطالــب کالنتــر بــه ادعــای پــوچ کــه تولیــت آســتانۀ مقدســه را نادرشــاه از مــن گرفتــه 
ــزد  ــه کــه ن ــی مای ــات ب ــرزا محمدحســین شــریفی( داده و مزخرف ــه بنــدگان صاحبــی ام )می ب
محمــد بلــوچ فرصــت یافــت مبلغــی ضــرر و خســارت بــه بنــدگان صاحبــی ام و میمنــد وقفــی 
آســتانۀ متبرکــه بــه ســعایت میــرزا ابوطالــب رســید«)کالنتر، 1325: 10( و در ادامــۀ همیــن 
مطلــب آورده اســت کــه مجــدد میــرزا ابوطالــب مخــذول و مــورد مواخــذه و چــوب و تأدیــب و 

بــه مصــداق آن کــه بــا آل علــی هــر کــه درافتــاد برافتــاد بــه او رســید)همان(.
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5. سید محمدحسین شریفی صاحب اختیار فارس، فرزند میرزا محمدقاسم )شاه ابوالقاسم 
فرزند حبیب الله شریفی دشتکی(

در مطلــب قبلــی دربــارۀ میــرزا ابوطالــب کالنتــر، شــمه ای از چگونگــی انتصــاب میــرزا 
محمدحســین شــریفی ســخن رفــت. میــرزا حســن فســایی در جلــد نخســت فارس نامــه  ناصــری 
ــواب  ــاالر )ن ــه سپهس ــب، ب ــرت شاه تهماس ــد:»... حض ــح می ده ــل توضی ــاب وی را مفص انتص
تهماســب قلــی خــان( فرمــود کــه به  شــتاب تمام بایــد افغانــان را از فــارس بیرون کنیم و سپهســاالر 
کــه همیشــه در تــدارک ســلطنت بــرای خــود بــود عــرض نمــود کــه بایــد فرمــان صــادر گــردد کــه 
هــر جــا و هــر قــدر وجــه نقــد و سیورســات ضــرور شــود بــی ســؤال و جــواب، دریافــت کنــم و شــاه 
تهماســب طوعــًا او کرهــًا قبــول ایــن مدعــا را کــه در حقیقــت تفویــض ســلطنت بــود، نمــود و بعد از 
ورود اشــرف ســلطان )افغــان( بــه شــیراز، تمامــت افغانــان از کهگیلویــه و الرســتان و یــزد و کرمــان، 
بــه شــیراز آمــده، مهیــای جنــگ بــا تهماســب قلــی خــان سپهســاالر شــدند. و نــواب سپهســاالر، با 
آنکــه فصــل زمســتان بــود... وارد تخــت جمشــید، 9 فرســخی شــیراز گردیــد و میرزا محمدحســین 
شــریفی شــیرازی کــه بعــد از چنــد ســال دیگــر بــه حکومــت و صاحب اختیــاری فــارس رســید، 
خدمــت نــواب تهماســب قلــی خــان رســید و کیفیــت جنــگ با افغــان و تســخیر شــیراز را بــه عرض 
رســانید و در بیــن معــروض داشــت کــه تولیــت آســتانۀ مبارکــۀ شــاه چراغg »ابــا عــن جــد« بــا 
پــدران مــن بــوده و بعــد از وفــات میــرزا بدیع الزمــان متولــی ســابق آســتانۀ مبارکــه کــه پســرعموی 
مــن بــود، میــرزا ابوطالــب کالنتــر شــیراز، بــه وجــه غصــب، تصــرف در امــالک موقوفــه و آســتانۀ 
مبارکــه نمــوده اســت. اســتدعا دارم کــه رقــم تولیــت و تصــرف امــالک موقوفــه را بــه مــن عنایــت 
فرماییــد. طهماســب قلــی خــان صــدور ایــن رقــم را بــه فــال نیــک گرفــت کــه لیکــن در جــواب 

گفــت: مگــر نشــنیده ای کــه گفته انــد: 

به دشت آهوی ناگرفته مبخش چنین گفت با او خداوند رخش   

ــو  ــه ت ــت را ب ــیراز( تولی ــخیر ش ــان و تس ــر افغان ــه ب ــود )غلب ــول مقص ــد از حص ــه بع ــدوارم ک  امی
واگــذارم... چــون طهماســب قلــی خــان، قبــل از تســخیر شــیراز نــذر کــرده بــود کــه بعــد از فتــح 
ــا  ــده وف ــه وع ــذارد، ب ــریفی واگ ــین ش ــرزا محمدحس ــه می ــاه چراغ را ب ــۀ ش ــتانۀ مبارک ــت آس تولی
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نمــود و به عــالوه مبلــغ یــک هــزار و پانصــد تومــان رایــج آن زمــان بــرای تعمیــر بقعــۀ مبارکــه بــه او 
.)514-512  :1 ج   ،1388 می دهد«)فســایی، 

ــی  ــخه  خط ــورت نس ــان به ص ــه همچن ــریفی ک ــه ش ــرزا حبیب الل ــه  می ــه  وقف نام ــت ب ــا عنای  ب
موجــود اســت و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد، میــرزا حبیب اللــه شــریفی تولیــت آســتانه 
و امــالک موقوفــه  شــاه چراغg را بــه شــاه خلیل اللــه ســپرده بــود. از ایــن جــا اختالفــات 
داخلــی خانــدان شــریفی بــر ســر منصــب تولیــت آســتان شــاه چراغg رقــم خــورده اســت. آنچــه 
ــده،  ــا گزارش ش ــدارک و کتاب ه ــر م ــاوری و دیگ ــه خ ــفرنامه  فضل الل ــری، س ــه ناص در فارس نام
همــواره اختــالف میــان فرزنــدان شــاه ابوالقاســم بــود و بــه  جــز یــک مورد کــه در ســفرنامۀ خــاوری 
آمــده، هیــچ اختالفــی میــان فرزنــدان ذکــور از انــاث شــاه خلیل اللــه بــا متولیــان وقــت که همــواره 
ــال  ــت، 1397: 88-89(. س ــت)ر.ک: برک ــده اس ــادی نش ــد، ی ــم بوده ان ــاه ابوالقاس ــدان ش فرزن
وفــات میــرزا حبیب اللــه شــریفی و همچنیــن فرزنــدش شــاه خلیل اللــه در دســت نیســت و مــدت 

تولیــت ایــن دو بــرای مــا مجهــول اســت)همان: 89(. 

در وقف نامــه و استشــهادنامه کــه فرزنــدان ذکــور از انــاث بدیع الزمــان پــس از فــوت آن تهیــه نمــوده 
و مدعــی تولیــت بوده انــد، مفصــاًل بــه ایــن موضــوع پرداختــه کــه در اینجــا بــه برخــی نــکات مطــرح  
شــده در آن اشــاره می کنیــم. »تولیــت بقعــۀ متبرکــه پــس از شــاه خلیل اللــه مطابــق وقــف نامچه که 
در ســنه 9۲۵ قمــری نوشته شــده تــا ســنۀ 1139 کــه زمــان فــوت مرحمــت پنــاه میــرزا بدیع الزمــان 
متولــی آســتان )ابراهیــم شــریفی در گلچیــن شــریفی ایــن تاریــخ را اوایــل ســال 1135قمــری بیــان 
می کنــد( کــه ذکــور از ذکــور اوالد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه بــوده کــه از زمــان واقــف تــا زمــان 
ــه  ــه چ ــت ب ــوده اس ــم و اوالد او ب ــاه ابوالقاس ــوم ش ــت مرح ــدون دخال ــت. ب ــال اس ــوم ۲14 س مرح
دلیــل و بــه چــه ســند در زمــان ســلطنت نادرشــاه کــه بــه شــیراز جهــت دفــع افاغنــه آمــده و در ســنه 
134۲ قمــری بــوده اســت میــرزا محمدحســین شــریفی مدعــی شــده اســت کــه از اوالد ذکــور شــاه 
ابوالقاســم هســتم و میــدان را هــم خالــی دیــده میــرزا بدیع الزمــان دشــتکی مقتــول از میــان  رفتــه و 
میــرزا بدیع الزمــان شــریفی متولــی فــوت کــرده 400 نفــر صغیــر از ذکــور و انــاث باقــی مانــده، چــون 
از اوالد و احفــاد شــاه ابوالقاســم و مســتقل در کار دیــوان بــوده نادرشــاه هــم بــه ایشــان واگــذار کــرده 
کــه موقوفــه از میــان نــرود و ایشــان هــم ادعــای تولیــت بقعــۀ متبرکــه احمدیــه را نمــوده و حــال  آنکــه 
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ایــن تفاصیــل مفهــوم از وقف نامه جــات معتبــره علــی حــده کــه نقــل شــد و فعــاًل موجــود اســت در 
یــد ســادات دشــتکی تمامــًا بــر ابطــال ادعــای مرحــوم مزبــور ناطــق و برهــان قاطــع اســت. مگــر 
اینکــه در آن زمــان از اوالد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه متولــی حقــه شــرعی به واســطۀ صغــر ســن 
و ضعــف در حفــظ موقوفــات و نظــم امــور الزمــۀ تولیــت و قــوی بــودن مرحــوم میــرزا محمدحســین 
بــه علــت اتصــال و اتــکال بــه ســلطنت محــض حفــظ موقوفــه و انتظــام بقعــه، خواهشــمند تفویــض 
امــر تولیــت بــه خــود شــده باشــد و مستمســک بــه ایــن مســئله شــده باشــد کــه از اوالد واقــف بــوده 
اســت. از مرحــوم میــرزا محمدحســین ایــن اســتدعا را بــه خــالف قــرارداد واقــف و شــرع پذیرفتــه 
باشــند. عــالوه بــر آن هــا ســواد نوشــته کــه بعــد از فــوت مرحمــت پنــاه میرزا محمدحســین شــریفی 
برحســب امــر نادرشــاه مداخلــه در بقعــۀ متبرکــه کــرده و بعــد از فــوت مشــارالیه، میرزا عبدالحســین 
دشــتکی نــوادۀ میــرزا عبدالباقــی اظهــار کــرده کــه بــه چــه جهــت تصــرف در موقوفــۀ مــا کرده انــد 
بــه  اشــتباه نوشــته درســت کرده انــد کــه آن نوشــته در ســنه 11۶۸ نوشــته  شــده و میــرزا محمدباقــر 
ولــد مرحــوم میــرزا ابوالقاســم، بــرادرزادۀ میــرزا محمدحســین کــه در همــان نوشــته مرقوم داشــته اند 
کــه به واســطۀ عــدم رشــد میــرزا محمدباقــر میــرزا محمــد بــرادر مشــارالیه مدعــی بــوده که عبــارت آن 
کاغــذ بــه  طــور خالصــه نوشــته خواهــد شــد، ســواد آنکــه بــه دســت آمد ســبب ایــن بــود کــه در زمان 
حکومــت مرحــوم تهماســب میــرزا، موئــد الدولــه حکومت فــارس داشــته، مرحمــت و غفران پنــاه آقا 
میــرزا بابــای ذهبــی جــد امــی اقــل الســادات بــرده بودنــد نــزد مرحــوم مویــد الدولــه بــه جهــت امضا 
و منشــی مرحــوم مویــد الدولــه بــه  وســیله داده بــود کــه ســوادی از آن برداشته شــده، حاضــر اســت 
و خالصــه آن نوشــته ایــن اســت: چــون بقعــۀ متبرکــه واجب التعظیــم احمدیــه علیــه آالف التحیــه از 
قــرار و قضیــه و اســتمرار بعــد از فــوت رضــوان جایــگاه میــرزا حبیب اللــه واقــف بــه اوالد اکبــر آن شــاه 
خلیل اللــه بــوده و بعــد از فــوت متولــی ثانــی بــه ولــد اکبــرش و کذالــک الــی فــوت میــرزا بدیع الزمان 
شــریفی متولــی، بعــد از فــوت میــرزا محمدحســین، خالصــه الســادات میــرزا عبدالحســین خلــف 
ــود  ــرعی ب ــی ش ــان متول ــرزا بدیع الزم ــاث می ــور از ان ــه ذک ــتکی ک ــی دش ــرزا عبدالباق ــوم می مرح
مذکــور نمــود کــه تولیــت بقعــۀ متبرکــه بعــد از انقــراض ذکــور شــاه خلیل اللــه متولــی ثانــی، بــه اوالد 
ذکــور از انــاث همــان متولــی ثانــی )شــاه خلیل اللــه( اســت و مطلقــًا اوالد شــاه ابوالقاســم را دخلــی 

نمی باشــد«)برگ6-8 نســخۀ خطــی وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی(.
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6. سید محمدباقر شریفی فرزند سید ابوالقاسم شریفی

وی بــرادرزاده ســید محمدحســین شــریفی اســت کــه پــس از فوت ســید محمدحســین شــریفی 
ــد. در  ــریفی )م 1232ق( می رس ــر ش ــید محمدباق ــرادرزاده اش س ــه ب ــت ب ــار، تولی صاحب اختی
ایــن دوره، ســید حســین دشــتکی کــه از فرزنــدان ذکــور از ُانــاث شــاه خلیل اللــه بــوده، مدعــی 
و منــازع ســید محمدباقــر شــریفی بــود. ســید محمدباقــر شــریفی بــا اینکــه عمــر طوالنــی داشــت 
امــا در عمــل هیــچ  گاه تولیــت را بــه دســت نداشــت. در ابتــدا ســید محمدخــان کالنتــر فــارس 
)میــرزا محمــد کالنتــر( و خواهــرزادۀ صاحب اختیار)میــرزا محمدحســین شــریفی( بــا نفــوذی کــه 
داشــت نایــب التولیــه شــد و اختیــارات موقوفــه را بــه دســت گرفــت و ســپس تــا ســه نســل بعــد از 
او نیــز ایــن امــر ادامــه داشــت)برکت، 1397: 90(. ســید محمدباقــر شــریفی در نجــف اشــرف 
می زیســته)ر.ک: شــریفی، 1244: 45( بــه همیــن دلیــل میــرزا محمدخــان کالنتــر نایــب التولیه  

ــردد.  ــتان می گ آس

6-1. میرزا محمدخان کالنتر از 116۸ تا1200ق)نایب التولیه(

 در صفحــات دیگــر نســخه  استشــهاد مذکــور برخــی از گواهــان و شــاهدان صریحــًا بــه نــام میــرزا 
محمــد کالنتــر و فرزنــدان او اشــاره نموده انــد کــه از نظــر شــرعی حقی در تولیت آســتان  شــاه چراغ
g ندارنــد. در این جــا تنهــا بــه یــک مــورد از آن بســنده می کنیــم: »شــهادت مرحمــت و غفــران 
پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه آقــا محمــد اســماعیل ابــن آقــا فضل اللــه وزیــر مملکت فــارس مرقوم 
فرمــوده اســت. اقــل الخلیفــه بــه کــرات از مرحــوم مغفــور جنــت و رضــوان آرامــگاه والــدم و بعضــی 
از موثقیــن اســتماع نمــودم و علــم بــه جهــت حقیــر حاصــل شــد تولیــت آســتانۀ منــورۀ مقدســۀ 
متبرکــۀ احمدیــه از دیــوان اعلــی تفویض بــه مرحوم مغفــور رضــوان جایگاهی میرزا محمدحســین 
و میــرزا محمــد کالنتــران ســابق شــد و حــق شــرعی ســادات دشــتکی اســت و غیــری را مدخلتــی 
ــریفی(.  ــه ش ــرزا حبیب الل ــه می ــی وقف نام ــخه خط ــرگ 26نس ــه« )ب ــد الل ــم عن ــد العل نمی باش
ابراهیــم شــریفی بیــان کــرده کــه پــس از فــوت میرزامحمدکالنتــر در ســال 1200قمــری ســید 
محمدباقــر شــریفی از نجــف ســید عبدالنبــی شــریفی را بــه جانشــینی خــود معرفی می کنــد. وی 
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از ایــن تاریــخ رســمًا متولــی شــاه چراغg می گــردد؛ امــا معارضیــن او و متولــی بعــد از او یکــی 
پــس از دیگــری بــه  عنــوان نایــب التولیــه در امــور تولیــت و موقوفــات تصرفاتــی نموده انــد.  ســپس 
از میرزامحمدکالنتــر و فرزندانــش میــرزا ابوالقاســم، میــرزا محمدحســین عالــی و فرزنــد وی میــرزا 

احمــد روشــن )متولــی باشــی( نــام می بــرد )ر.ک: شــریفی، 1244: 46-47(.

6-2. میرزا ابوالقاسم فرزند محمدخان کالنتر از 12۰۰-1238قمری

میــرزا محمدباقــر نســابه کــه از گواهــان طومــار استشــهاد ســادات دشــتکی بــوده، آورده اســت: 
»اقــل ســادات از مرحمــت پنــاه والــد خــود و جمعــی از معمریــن اســتماع نمــودم کــه تولیــت بقعــۀ 
متبرکــه احمدیــه بــا ســادات دشــتکی اســت و علــم حاصــل نمــوده ام کــه مرحمت پنــاه میرزا ســید 
حســین جــد عالی شــان مستشــهد بــا مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد کالنتــر ســابق کــه در زمــان 
کریم خــان تولیــت تفویــض بــه او بــوده حــرف در میــان داشــته اند و مکــرر از مرحمــت پنــاه میــرزا 
ابوالقاســم ولــد مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد اســتماع نمــودم کــه می گفــت تولیــت مــن تفویضــی 

اســت... «)طومــار خطــی استشــهاد ســادات دشــتکی(.

6-3. میرزا محمدحسین عالی فرزند میرزا محمدخان کالنتر از 123۸-1240قمری

یکــی دیگــر از گواهــان نســخه  خطــی گواهــی اول شــیخ عبدالعلــی امــام جماعت مســجد جامع 
ــده  ــوده، آم ــان نم ــال 1238 بی ــوال س ــنبه 13 ش ــه در پنج ش ــهاد وی ک ــت. در استش ــق اس عتی
اســت: »بســم الله الرحمــن الرحیــم اقــل طلبــه از جمعــی کــه اعتمــادی بــه قــول ایشــان دارم و 
ثقــه می دانــم؛ از ایشــان شــنیدم کــه تولیــت شــرعی آالن بــا ســادات دشــتکی می باشــد و حــق، 
حــق ایشــان اســت و حضراتــی کــه آالن متصرف انــد غاصب انــد و کمتریــن، علــم دارم و از خــود 
میــرزا محمدحســین اســتماع نمــودم کــه تولیــت ایشــان تفویضــی می باشــد...« )همــان(. وی در 
اثــر بیمــاری تــب دق کــه ســالیان درازی بــا آن دســت وپنجه نــرم می کنــد در ســال 1240قمــری 
از ایــن منصــب کناره گیــری می کنــد و تولیــت آســتانه را بــه فرزنــدش میــرزا احمــد متولــی باشــی 
واگــذار می کنــد و در ســال1246قمری فــوت نمــوده اســت)ر.ک: بــرگ64 نســخه خطــی دیــوان 
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میــرزا احمــد متولــی باشــی(.

6-4. احمد روشن فرزند محمدحسین عالی از سال 124۰-1256قمری

میــرزا حســن حســینی فســایی در فــارس نامــۀ ناصــری بــه تولیــت میــرزا احمــد متولــی باشــی 
ــه  ــص ب ــی متخل ــی باش ــد متول ــرزا احم ــایی، 13۸۸، ج۲: 944(. می ــوده است)فس ــاره نم اش
روشــن و ملقــب بــه روشــن عالــی ُگهــر در دیــوان اشــعار خــود بارهــا بــه منصــب تولیــت خــود 

اشــاره نمــوده اســت. 

 در فارس نامــه  ناصــری نامــی از ســید محمدباقــر شــریفی و میــرزا ابوالقاســم فرزنــد محمدخــان 
ــر  ــان کالنت ــرزا محمدخ ــت می ــا تولی ــت ی ــت تولی ــی از نیاب ــن گزارش ــده و همچنی ــر نیام کالنت
نیســت. فقــط محمدحســین عالــی و میــرزا احمــد روشــن را متولــی شــاه چراغg معرفــی کــرده 
اســت)برکت، 139۷: 90(. در چندیــن جــای نســخۀ خطــی دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی 
باشــی )روشــن( وی اشــاره بــه تولیــت خــود بــر آن آســتان  مبارکــه دارد. روشــن در قصیــده ای در 

ــه ایــن منصــب اشــاره می کنــد:  مــدح صدراعظــم ب

منصب من خدمت ساالری شاه چراغ          زاده )ی( موسی امام هفتم آن سبط بشیر

)برگ 9۲ ن خ(

 همچنین در جاهای دیگری از این نسخه  خطی می گوید: 

دست به من گردش سپهر ندارد                                   تا به َدِر خسرو سپهر جنابم

»روشن« از آن نسبت اوفتاد خطابم از دل و جان خانه زاد شاه چراغم   

 )برگ158 ن خ(

به قدر درگه شاه چراغ را خادم             ولی رعیت میمند را خداوندم

 )برگ164 ن خ(



27
تولیت آستان  حضرت شاه چراغ g در اسناد و نسخ خطی     )ضیا و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

7. فضل الله خاوری فرزند سید عبدالنبی شریفی1256-1267قمری

میــرزا حســن فســایی در فارس نامــه دربــارۀ او می گویــد: »در حــدود ســال 1190 و  انــد در 
شــیراز متولدشــده، بعــد از کســب کمــاالت، ندیــم مخصــوص نــواب اشــرف واال حســین علی میــرزا 
فرمانفرمــای فــارس گردیــد. پــس مســافرت به جانــب تهــران نمود«)فســایی، 13۸۸، ج۲: 94۵(.
ــا  ــا ب ــد: »در آن ج ــان می کن ــارۀ وی بی ــی درب ــز مطالب ــا نی ــره  دلگش ــواب در تذک ــر ن میرزاعلی اکب
بزرگانــش برخاســت و نشســت دســت داد، در خدمــت میــرزا محمــد شــفیع صدراعظــم... اعتبــار 
یافــت چنــد آن کــه محــل اعتمــاد و اعتقــاد جنــاب صــدارت مــآب آمــد و بــه تحریــر رســیله جــات 
و تســطیر فرمایشــات مشــغول بــود... بعــد از آن کــه مســند صــدارت از وجــود صــدر معظــم خالــی 
ــمت  ــه حش ــص ب ــرزا المتخل ــون می ــاهزاده آزاده، همای ــه وزارت ش ــدس ب ــب االمر اق ــد، حس مان

ــواب، 1371: 624(. ــرافراز گردید«)ن س

میــرزا احمــد متولــی باشــی در اشــعار خــود در نســخۀ خطــی مــورد تحقیــق بــه تولیــت خــود، 
پــدر و اجــدادش اشــاره می کنــد.  پــر واضــح اســت کــه حکایــت از همیــن اختالفاتــی اســت کــه 
شــرح آن پیش تــر بیــان شــد. او در قصیــده ای کــه در مــدح وزیــر فــارس ســروده اســت از فضل اللــه 
شــریفی )متخلــص بــه خــاوری فرزنــد ســید عبدالنبــی شــریفی و صاحــب تاریــخ ذوالقرنیــن( نــام 

می بــرد کــه مدعــی تولیــت موقوفــه  میمنــد و منصــب تولیــت حضــرت شــاه چراغ اســت: 

شکوه ها دارم ز بخت واژگون ز آن ها یکی                              دعوی خصم است بهر مال میمند خراب

حرف خصم این است کاین منصب سزاوار من است          یاوه گو را مشت باید بر دهن جای جواب

هفتصد سال است افزون، کاین ده ویران بود                            وقف بر شاه چراغ آن سید عالی جناب

خدمت ساالری این بقعه و آن دهکده                                              بر جهان روشن بود مانند نور آفتاب

قرن ها بوده است این منصب نیاکان مرا                                      حالیا وارث منم از بعد جّد و عم و باب

گر نداری باور از من،  هان فرامینم ببین                                    ور ندانی قول من صادق، براهینم بیاب

 )برگ 72ن خ(
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ــرزا  ــاد می ــم فره ــۀ اعظ ــب االیال ــدح نای ــر در م ــده ای دیگ ــی در قصی ــی باش ــد متول ــرزا احم  می
معتمدالدولــه از فضل اللــه شــریفی گلــه و شــکایت می کنــد. گویــا بــا پیگیری هــا و فشــارهایی کــه 
فضل اللــه شــریفی)خاوری( بــر میــرزا احمــد مــی آورد، منصــب تولیــت را از دســت میــرزا احمــد 

ــازد:  ــارج می س ــن خ روش

اگر چه نیست زبانم، ز خاوری به فغانم                                         کزو به جان و جنابم ستیزه بیشتر آمد

به عنف خواست که راند مرا به خواری و زاری                                   ز درگهی که پدر بر پدر مرا مقر آمد

به خانه )ای( که رهی مستحق ز جد و پدر شد                    یکی بپرس که وی از چه باب مستقر آمد

به روزگار مرا افتخار بود زمانی                                                      کنون رقیب به نام من از چه مشتهر آمد

به خود گمان گناهی نمی برم ز چه آیا                                                  روان بی گنه من سزای پادفر آمد

سزد اگر َرَوَدم خوِن دل ز دیده چو جیحون                               که از او مرا به رگ جان هزار نیشتر آمد

رقیب کج نظر از من گر این سخن نیوشد                                 عیان بود که از اصغای این ترانه کر آمد

کنون تو از ره انفاق سوی من نظر افکن                               که خاک تیره ز فیض نظاره )ی( تو زر آمد

 )برگ 9۵ ن خ(

میرزا احمد متولی باشی در غزلی در تقاضا به حسینعلی میرزا حاکم فارس می گوید: 

 حرف خصم است کاینچنین منصب ز ما بوده است پیش

گو ببین تا پیش از این اورنگ شاهی با که بود

حق به روی شه در دولت گشود و شه به من

مدعی گو پشت سر می خار بی گفت و شنود

)همان: 96(
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 برکــت در بخشــی از مقالــه  خــود در تأییــد ایــن موضــوع بــه نقــل از خــاوری در تاریــخ ذوالقرنیــن 
آورده اســت: »بنابرایــن تولیــت همچنــان در دســت فرزنــدان محمدخــان کالنتــر می مانــد تــا اینکه 
خــاوری در ســال 1۲۵6 بــه شــیراز می آیــد. وی در تاریــخ ذوالقرنیــن کــه از تألیفــات خــودش اســت 
می گویــد: در ســنه یــک هــزار و دویســت و پنجاه وشــش، کــه فرمانروایــی مملکــت فــارس بــه نــام 
ــن میــرزا نامــزد شــد، شاهنشــاه آگاهــش از جانــب ســرکار  ــواب ولیعهــد دوران ناصرالدی نامــی ن
ولیعهــدی نایــب االیالــه آن مملکــت فرمــود. مؤلــف ایــن روزنامچــه همایــون نیــز در رکاب او روانــۀ 
وطــن مألــوف شــدم و از وفــور التفــات حضرتــش، مالــک امــالک موروثــی اجــدادی آمــدم. تولیــت 
بقعــۀ متبرکــۀ جنــاب ســید امیــر احمــد بــن امــام الهمــام موســی بــن جعفــر )علیهــم الســالم(، 
کــه موروثــی آبــاء عظــام ایــن صــداق فرجــام و ســال ها غصبــًا بــه دســت بنــی اعمــام بــود، از وفــور 
حضرتــش بــه دســت آمــد و ایــن حســن عدالــت و انصــاف، گوشــزد ابنــاء ایــام از هــر بلنــد و پســت 
ــا  ــد: »ت ــاوری می گوی ــل از خ ــه نق ــاره ب ــز دراین ب ــریفی نی ــم ش ــد«)برکت، 1390: 91(. ابراهی ش
ســال 1256ق تولیــت از اوالد ذکــور واقــف خــارج و برخــالف نظــر واقــف در دســت اوالد اونــاث بــود 
و مرحــوم والــد و اعمــام و بــرادرم را ممکــن نشــد کــه بتواننــد اســترداد نماینــد. حقیــر پــس از 35 
ســال بــه موطــن مالــوف آمــدم و ایــن انتقــال پــس از 88 ســال بــه لطــف ایــزدی بــا ایــن خانــدان 
برگــزار شد«)شــریفی، 1344: 64(. در ادامــه ایــن شــعر از خــاوری را مــی آورد کــه در این جــا بــه 

ابیاتــی از آن بســنده می کنیــم: 

از قرار شیخ و حکم شرع و توقیع ملک                                  نی غلط کردم خطا گفتم به لطف ایزدی

میرزا احمد زکف بگذاشت کار تولیت                                              بقعۀ شاه چراغ آمد بری از هر بدی

حکــم تولیــت و تصــرف در جمیــع موقوفــات از ســوی ســرکار نــواب نایــب االیالــه فرهــاد میرزا بــه نام 
فضل اللــه خــاوری صــادر می شــود)همان: 65( امــا خــاوری بــه دلیــل ســکونت در تهــران و اشــتغال 
در دربــار قاجــاری منصــب نایــب التولیــه را بــه بــرادرش میــرزا ابوالقاســم راز واگــذار می کنــد. میــرزا 

احمــد متولــی باشــی خــود در اشــعارش بــه از دســت دادن ایــن منصــب اشــاره می کنــد: 

غم زمانه نصیب من است »روشن« از آن رو                             که منصبی به در داور زمانه ندارم

 )برگ 160 ن خ(
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۸. سید ابوالقاسم راز شیرازی، فرزند سید عبدالنبی و برادر سید فضل الله خاوری 
1267-12۸6قمری

فارس نامــۀ ناصــری او را ایــن  گونــه معرفــی می کنــد: »ســید مرشــد و شــیخ موحــد، قــدوۀ اولــی 
ــریفی  ــم ش ــرزا ابوالقاس ــاب می ــر االنس ــاب، طاه ــر االحس ــوب، ظاه ــوۀ ذوی القل ــوس و اس النف
حســینی »راز« تخلــص، مشــهور بــه میــرزا بابــای درویــش ذهبــی متولــی آســتانه مبارکــه حضــرت 

ــایی، 13۸۸، ج۲: 94۷(. ــه... «)فس ــله ذهبی ــه سلس ــیخ طریق ــاه چراغ و ش ش

ــاه چراغg را  ــرت ش ــتانۀ حض ــان آس ــیراز متولی ــاب ش ــاب آفت ــز در کت ــری نی ــر کالنت  علی اکب
معرفــی می نمایــد. دربــارۀ نفــر پنجــم از ایــن متولیــان را کــه میــرزا احمــد روشــن اســت عنــوان 
می نمایــد: »نوشــته اند میــرزا احمــد، متخلــص بــه روش فرزنــد میــرزا محمدحســین عالــی فرزنــد 
میــرزا محمــد کالنتــر شــیرازی کــه از شــاعران قــرن ســیزدهم هجــری اســت نیــز مدتــی، تولیــت 
ایــن حــرم را بــر عهــده داشــته اســت. ولــی بــا توجــه بــه اینکــه وی معاصــر بــا میــرزا ابوالقاســم راز 
بــوده اســت، ایــن ســخن، می توانــد بــدان معنــا باشــد کــه وی، در تولیــت و ادارۀ امــور حــرم، بــا راز 
همــکاری داشــته، یــا در غیــاب او، عهــده دار ایــن کار بــوده اســت«)کالنتری، 1390: 188( کــه 
بــا عنایــت بــه مطالــب پیشــین کــه حاکــی از اختالفــات بــر ســر منصــب تولیــت حــرم شــاه چراغ
ــرادر او  ــا 1۲۶۷ و تولیــت ب ــه خــاوری از ســال 1۲۵۶ ت ــخ تولیــت میــرزا فضل الل g اســت و تاری
میــرزا ابوالقاســم را از ســال 1۲۶۷ تــا 1۲۸۶ کــه محمــد برکــت آن را اســتخراج و عنــوان نموده انــد 
و همچنیــن بــا توجــه بــه فــوت میــرزا احمــد روشــن در ســال 1۲۶1قمــری پــس نمی تــوان عنــوان 
نمــود کــه میــرزا احمد روشــن بــا میــرزا ابوالقاســم راز همکاری داشــته یــا در غیــاب او عهــده دار کار 

تولیــت بــوده اســت و بــا دالیلــی کــه ذکــر شــد درســت نمی نمایــد. 

میــرزا احمــد متولــی باشــی در یــک رباعــی کــه گویــا بــه میــرزا ابوالقاســم راز سرسلســلۀ دروایــش 
ذهبیــه )بــرادر میــرزا فضل اللــه خــاوری( اشــاره دارد چنیــن می ســراید: 

ای داده به باد رسم دور اندیشی                                             مپسند از این بیش به ما دل ریشی

بگذر که گذشتیم به طوع الرغبه                                                   ما از سر منصب و تو از درویشی

 )برگ 198 ن خ(
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ــی تعلــق دارد کــه میــرزا احمــد روشــن تولیــت حــرم مطهــر را از  ــه زمان ــن رباعــی ب احتمــاال ای
دســت  داده اســت. پــس از او بــه میــرزا فضل اللــه خــاوری و ســپس بــه بــرادر او میــرزا ابوالقاســم راز 
رســیده اســت. روشــن گاهــی در اشــعار بــه ایــن موضــوع )از دســت رفتــن منصــب خــود( اشــاره  و 

ــد:  ــکوه می کن ش

غم زمانه نصیب من است »روشن« از آن رو                             که منصبی به در داور زمانه ندارم

 )همان: 160(

رفت از سر »روشن« هوس منصب عالی                                چون دید تبه حالی معزول وزیران

 )همان: 172(

9. سید جالل الدین محمد مجد االشراف فرزند میرزا ابوالقاسم راز شیرازی12۸6-
1331قمری

از جنــاب میــرزا بابــای راز شــش نفــر پســر باقی مانــده اســت که یکــی از این افــراد جناب ســیادت 
انســاب، جلیــل االصــل، جمیــل الوصــف... مجداالشــراف میرزاجالل الدیــن محمدذهبــی متولی 
آســتانه شــاه چراغgکه در ســال1249قمری متولــد گشــته... )فســایی، 1388، ج2: 947( کــه 
پــس از پــدر عهــده دار تولیــت می شــود. اختــالف بــر ســر ایــن منصــب در دورۀ مجداالشــراف نیــز 
ادامــه پیــدا می کنــد. در نســخۀ خطــی وقف نامه کــه بیانگــر مرافعه میرزا احمد مســتوفی )ســادات 
دشــتکی( بــا وی اســت چندیــن بــار دربــارۀ ایــن موضــوع مطالبــی بیان شــده اســت. در اینجــا بــه 
ــه  صــورت مختصــر اشــاره می کنیــم: »... در َمحکمــۀ ُمحکمــۀ مرحمــت و  یکــی از ایــن مــوارد ب
غفــران پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه حاجــی آقــا محمــد مجتهــد طــاب الــه الثــراه ولــد مرحمــت و 
غفــران پنــاه حاجــی محمدحســن مجتهــد اعلــی الــه مقامــه، جنــاب آقــا میــرزا جالل الدیــن مجــد 
االشــراف را حاضــر کرده انــد و مرافعــه شــرعیه نموده انــد حکمــی کــه بــر اثبــات تولیــت و حقیــت 
مرحمــت پنــاه حاجــی میــرزا احمــد مســتوفی عــم نوشته اند«)نســخۀ وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه 
شــریفی(. ایــن حکــم تمامــًا نوشــته شــده و نــام بزرگانــی را کــه بــه  عنــوان شــهود در ایــن محکمــه 
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حاضــر و ناظــر بوده انــد بیــان داشــته کــه برخــی از آنــان عبارت انــد از: فخرالمجتهدیــن الشــیخ 
محمدحســن المجتهــد آل عصفــور، زیــن المجتهدیــن الشــیخ موســی المجتهــد البحرانــی و . . . 

همچنیــن تاریــخ آن را ســال 1289قمــری ذکــر کرده انــد. 

فارس نامــه ناصــری میــرزا احمــد مســتوفی را این گونــه معرفــی کــرده اســت: پســر دوم مرحــوم 
ــای دشــتکی مســتوفی کــه در  ــه میرزاباب ــرزا عبدالحســین مشــهور ب ــای مســتوفی )می ــرزا باب می
ســال1238 طومــار استشــهادی نخســت را تهیه کــرده بــود( قــدوه  اخیــار و زبــده ی ابــرار حاجــی 
ــود  ــرار ب ــی برق ــتیفای دیوان ــب اس ــه منص ــه ب ــا آنک ــیرازی ت ــتکی ش ــتوفی دش ــد مس ــرزا احم می
اقدامــی در لــوازم آن ننمــود و عمــر خــود را در طاعــات و عبــادات ایــزد متعــال گذرانیــد و در ســال 
1300 بــه رحمــت ایــزدی پیوست)فســایی، 13۸۸، ج۲: 10۵9(. بــه نظــر می رســد بــا فــوت وی 
همچنــان تولیــت آســتانه در دســت مجداالشــراف باقــی می مانــد. درخــور توضیــح اســت کــه پســر 
دوم میرزابابــای راز، میــرزا محمدرضــا بــرادر مجداالشــراف نیــز در زمــان تصــدی تولیــت وی مقــام 

نایــب التولیــه آســتان را برعهــده داشــته اســت. 

سادات دشتکی

میــرزا عبدالباقــی دشــتکی شــیرازی اجلــۀ ســادات دشــتکی شــیرازی اســت. او دختــرزاده  میــرزا 
ــریفی  ــه ش ــرزا حبیب الل ــوه  می ــاه چراغg و ن ــی ش ــه متول ــاه خلیل الل ــد ش ــان )فرزن بدیع الزم
دشــتکی واقــف بقعــه  متبرکــه( اســت. وی، فرزنــدان و نــوادگان همگــی همــان اوالد ذکــور از اوالد 
ُاناثــی بودنــد کــه در وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی و طومــار نســخۀ استشــهادی گواهــان از 

آنــان نــام می بــرد و هیــچ  گاه نتوانســتند بــه منصــب تولیــت حضــرت شــاه چراغg برســند. 

نتیجه گیری

آســتان مقــدس حضــرت احمــد بــن موســی الکاظــم شــاه چراغg از آغــاز تاکنــون بــه  عنــوان 
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ــه  تبــع  قطــب مذهبــی و مأمــن اجتماعــی در جنــوب کشــور مــورد توجــه قــرار داشــته اســت. ب
آن منصــب تولیــت آن بقعــۀ متبرکــه جایگاهــی مهــم تلقــی گردیــده اســت. مقامــات سیاســی و 
حکومتــی از ادوار گذشــته تاکنــون همــواره بــر ایــن جایــگاه نظــر داشــته و بــر انتصــاب متولیــان، 

ــته اند.  ــت داش ــارت و دخال ــان نظ ــف آن ــرد و وظای کارک

پــس از فــوت بدیع الزمــان، افــرادی )9نفــر( کــه دارای مناصــب سیاســی بــوده و بــه هــرم قــدرت 
ــه  ــی ب ــوع )نزدیک ــن موض ــد. ای ــرف کنن ــتان را تص ــت آس ــب تولی ــتند منص ــد توانس ــک بودن نزدی
کانون های قدرت و مناصب سیاســی( بیشــترین ســهم را در به دســت آوردن تولیت این بقعه  شــریف 
دارد. ایــن افــراد عبارت انــد از: میــرزا ابوطالــب کالنتــر، میرزا محمدحســین شــریفی صاحب اختیار، 
میرزامحمدکالنتــر )بــرادر و فرزنــد و نــوه  او به واســطه جایــگاه سیاســی میــرزا محمــد کالنتــر( میــرزا 
فضل اللــه خــاوری منشــی دربــار قاجــار و در ادامــه بــرادر و برادرزادگانــش به واســطه  جایــگاه خــاوری 

در دربــار کــه همگــی از افــراد ذی نفــوذ، صاحــب منصــب و متصــل بــه کانــون قــدرت بودنــد. 

ــادات  ــهاد س ــار استش ــریفی و طوم ــه ش ــرزا حبیب الل ــان می ــهاد گواه ــه و استش ــر وقف نام بناب
دشــتکی، در واقــع وارثــان اصلــی تولیــت شــاه چراغg و فرزنــدان ذکــور از اوالد ُاناثــی کــه واقــف 
)میــرزا حبیب اللــه شــریفی( اذعــان می کنــد کــه متولــی بقعــه و موقوفــات پــس از خــود هســتند، 
ایــن افــراد بودنــد. امــا بــه دلیــل عــدم نفــوذ و عــدم اتصال بــه کانــون قــدرت و منصب های سیاســی 

هیــچ گاه نتوانســتند به حــق واقعــی خــود دســت یابنــد. 

فرزنــدان شــاه ابوالقاســم طبــق نظــر واقــف )میــرزا حبیب اللــه شــریفی( متولــی مدرســه حبیبــه 
بــوده و نبایــد در تولیــت آســتان دخالــت می کردنــد؛ اما به  واســطه نفــوذ در دربــار، از زمان نادرشــاه 
افشــار منصــب تولیــت را تصاحــب نمــوده )میــرزا محمدحســین شــریفی صاحب اختیــار فــارس( و 
تــا زمــان میــرزا احمــد متولــی باشــی )از ســال 1168 تــا 1256قمــری بــه مــدت 88 ســال( ایــن 
منصــب در دســت آنــان بــود کــه بــا اعمــال قــدرت و نفــوذ فضل اللــه خــاوری و جایــگاه وی در دربــار 
قاجــار ایــن منصــب از دســت آنــان خــارج می شــود و خــود و بــرادر و بــرادرزادگان متولــی ایــن بقعــۀ 
متبرکــه می شــوند. هــر چنــد ســادات دشــتکی بــا ایــن متولیــان نیــز مــدام مرافعــه داشــته و تولیت 

را حــق مســلم خــود می دانســتند امــا هیــچ  گاه بــه ایــن منصــب دســت نیافتنــد. 
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