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آستان قدس رضوي در دوره پهلوي دوم شرح حال و عملکرد نایب التولیه هاي
)ش1330تا 1320از(

1سعیده جاللیان

چکیده

هـر  تا به اداره امـور بارگـاه مط  شودانتخاب و به مشهد فرستاده میاز دوره صفویه براي اداره امور موقوفات از طرف سلطان وقت فردي به نام متولی 
التولیه انتخاب و به سرپرستی امـور آسـتان   در دوره پهلوي دوم مجموعاً پانزده نایب. یابدتا پایان دوره پهلوي ادامه میاین رویه. بپردازد) ع(امام رضا 

لیـه اول  تنها پنج نایـب التو آمد،فراهم نمیدر یک مقاله عملکرد تمامی این افرادنوع شرح حال و بیاناز آن جایی که. شوندقدس رضوي مکلف می
تا شرح حال و ابعاد شخصیتی ایشان به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اقدامات و عملکرد برگزیده شدند1330تا 1320هاي سالدر فاصله 

.منابع چاپی و آرشیوي موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرداستنادرضوي بهشان در آستان قدس

عملکردشرح تولیت آستان قدس رضوي، دوره پهلوي دوم، زندگینامه، نیابت :کلیدواژه هاي موضوعی

مقدمه
نامه دهخـدا، ذیـل   لغت. (واژه تولیت در معنی عمل دادن به کسی، والی ساختن و کار در گردن کسی گزاردن تعریف شده است

البتـه واژه  . کار کسـی اقـدام نمایـد   که کاري را به خود گیرد یا بهمی شوددر همین راستا متولی به کسی اطالق). واژه تولیت
دانند که بر حسب صفات و خصوصـیاتی  فقها مشخصاً متولی را کسی می. ریف خاصی استامتولی در فقه اسالمی نیز داراي تع

ک ها ینامهالزحمه وي در وقفپردازد و معموالً حقنامه ذکر کرده است به اداره امور وقف، موافق نظر واقف میکه واقف در وقف
)دهخدا، ذیل واژه متولی. (عشر از درآمد موقوفه است

اداره و مـدیریت ایـن   . گیري آن سـنت حسـنه وقـف اسـت    شود که عامل اصلی شکلآستان قدس رضوي نهادي محسوب می
جـه  یابد از دیرباز مورد تومجموعه مذهبی که به تدریج و در طول زمان کارکردهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي متعددي می

در قرون اولیه اسالمی که تشکیالت حرم مطهر کوچک و موقوفات آن اندك بود . هاي حاکم بر این سرزمین بوده استخاندان
حرم کلیداري این افراد عالوه بر این منصب،البته . شد اداره حرم را بر عهده داشتندافرادي که در اصطالح به آنها نقیب گفته می

وضعیت تا قرن نهم هجري ادامه داشت و منصب نقابت و کلیدداري بین سادات رضـوي و موسـوي   این . را نیز برعهده داشتند
.)1385،حسن آبادي( گشت تا صفویان به قدرت دست یافتندمشترك و دست به دست می

مستقل ایران به عنوان یک واحد سیاسی. آیدتغییرات و تحوالت بسیاري در کشور به وجود میحاکمان صفويبا روي کارآمدن 
اقتضائات ). 1379جعفریان،(شود می... و تشیع مبناي عمل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یافتهصورت پیش از اسالم خود را باز 

و نیازها، هیأت حاکمه را وا می دارد تا وقف را توسعه داده و از ظرفیت هاي این نهاد بـراي بهبـود جامعـه بهـره گیـري نمایـد      
ي صفویان با سنت وقف و سعی و اهتمام آنان در گسترش و ترویج آن تحوالت زیادي را آشنایی دیرینهبنابراین ).1387نوري،(

به صورتی که سرپرستی و مدیریت متولیـان جـزء و نقبـا دیگـر     آورد؛پدید می) ع(در تشکیالت ساده و کوچک بارگاه امام رضا
رسمی از طرف وي انتخاب اولین متولی به صورت) ق962ـ 907(از دوره شاه طهماسب . پاسخگوي اداره کل مجموعه نیست

S_jalalian6212@yahoo.comکارشناس پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، ١



٢

با این انتخاب نظارت و اعمال سرپرستی شاه بر آستان قدس و امور آن رسمی و قانونی شده و تا . )1385،حسن آبادي(شود می
.یابدادامه مییعنی دوره پهلويها بعدقرن

محمد ولی اسدي و فـتح اهللا پـاکروان بـه عنـوان نیابـت تولیـت،       تنها دو نفر به نام هاي ) 1320تا1304(در دوره پهلوي اول 
مجموعا پنج نفر به نام ) 1330تا 1320(اما در دهه اول حکومت محمد رضا پهلوي . سرپرستی امور آستانه را به عهده می گیرند

یب تولیت آستان قـدس  هاي حسنعلی منصور، ناصر اعتمادي، غالم حسین اشرفی، محمود بدر و مصطفی قلی رام  به عنوان نا
رضا شاه پهلوي . باید توجه داشت در این مقطع اوضاع کشور نابسامان و تا حدودي آشفته است. انتخاب و راهی مشهد می شوند

به تبعید فرستاده شده، کشور به اشغال نیروهاي متفقین در آمده است و قحطی و کمبود مواد غذایی مردم را تحـت فشـار قـرار    
او براي سـر و سـامان دادن بـه    . ضا پهلوي که به جاي پدر انتخاب شده جوانی خام و فاقد درایت الزم استمحمدر. داده است

اوضاع مملکت دست به دامان تعدادي از سیاستمداران کهنه کار و با سابقه می شود اما ظاهرا از هیچ کدام کار چنـدانی سـاخته   
می نماید و مجموعا دوازده نفر را به نخست وزیري بر به تغییر کابینهتش، هفده بار اقداماو در مدت ده سال اول حکوم. نیست

از ایـن رو  . این انتصابات پی در پی در سایر بخشها و نهادهاي کشور از جمله آستان قدس رضوي نیز رخ مـی دهـد  . می گزیند
د انجام امور این نهاد مذهبی داشـته،  و تأ ثیري که بر رونی حکومت در انتخاب نایب التولیه هاباید از جهت گیري و رویکرد کل

. غافل نماند

در اطالعـات ،حاضـر دورهیت این افراد به نزدیک بودن زمان مسئولو به رغمهامتأسفانه به دلیل برخی مشکالت و حساسیت
ن آنهـا، و کـاملی پیرامـو  تاکنون اثر مـدون واستبسیار اندكناقص و خصوص جانشینان متولی آستان قدس در عهد پهلوي

بنـابراین هویـت،   .. به رشته تحریر درنیامده اسـت کسانی که در عصر پهلوي دوم زمام امور آستانه را برعهده داشته اند خصوصاً
و در مواردي ناشناخته گرفتهاي از ابهام قرار در هالهبوده انداموردر این مقطع زمانی سر پرستشخصیت و عملکرد کسانی که

هویت و عملکرد این افراد و جایگاه سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی آن بسـیار حـائز    اطالع یابی ازحالی کهدر. باقی مانده است
.قرار دهددر این برهه از زماناین نهاد بزرگ مذهبیپیشرفت یا رکود و پس رفتدر جریانتواند ما را میاهمیت بوده و 

آیند در کتابهایی کـه پیرامـون شـرح حـال     جال سیاسی این دوره به شمار میاز آنجایی که اکثر افراد نام برده از مقامات و ر
کـه از ایـن دسـت    . رجال عصر پهلوي نوشته شده اشاراتی کلی به زندگی و اقدامات آنها در طول حیاتشان صورت گرفته است

ر رضاشـاهی و محمدرضـا   ، بـازیگران عصـ  )1380عـاقلی،  (توان به کتابهاي شرح حال رجال سیاسی ـ نظامی تاریخ معاصر  می
، )1374بهنـود،  (، از سید ضیاء تـا بختیـار   )1374طلوعی، (، بازیگران عصر پهلوي از فروغی تا فردوست )1373نجمی، (شاهی 

، نخبگان سیاسی ایـران از انقـالب   )1377آبادیان، (، زندگی نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی )1328احتشامی، (بازیگران سیاست 
توکلی، (، خاطرات جهانگیرخان تفضلی )1369پور، عبداهللا(، نخست وزیران ایران )1383شجیعی، (ب اسالمی مشروطیت تا انقال

. اشاره نمود) 1379(، دولتهاي ایران از میرزا نصراهللا خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوي )1376
ارزشی پیرامون زندگی، شخصیت و اقدامات این افراد هاي قدیمی نیز حاوي اطالعات با ها و ماهنامهعالوه بر این منابع، سالنامه

کتابهایی کـه مضـمون روزشـمار و تقـویم     . باشند که به عنوان نمونه به سالنامه دنیا و ماهنامه دادگستر می توان اشاره نمودمی
روزشمار تاریخ ایران از . دهندتاریخ دارند نیز جسته و گریخته پیرامون اقدامات و عملکرد این افراد اطالعاتی را در اختیار قرار می

هایی از نمونه) 1377جاللی، (و تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقالب اسالمی ) 1374عاقلی، (مشروطه تا انقالب اسالمی 
اسـت؛ نظیـر   چنین در کتابهایی که با اولویت خراسان و رجال برجسته آن به نگارش درآمـده هم. این دست محسوب می شوند

. گرددمطالب مفیدي در این خصوص مشاهده می) 1374میرنیا، (و وقایع خاور ایران ) 1381عطاردي، (خراسان فرهنگ
. البته در کتابهایی که اختصاصاً پیرامون آستان قدس رضوي به رشته تحریر درآمده نیز توضیحات قابل توجهی ارائه شده اسـت 

، )1355مؤتمن، (، تاریخ آستان قدس )1354احتشام کاویانیان، (الشموسشمسکتابهايتوان به ترین این آثار میمهماز جمله
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عالوه بر که در این کتابهاموارد در این است تفاوت این منابع با دیگر.اشاره نمود) 1371عطاردي، (تاریخ آستان قدس رضوي 
دت نیابـت  ن اقدامات و عملکرد ایشان در مـ اشارات اجمالی به شرح حال و زندگی این افراد توضیحات قابل مالحظه اي پیرامو

.را در این عرصه یاري دهدئه شده است که می تواند پژوهشگراراشانتولیت

علی منصور

سـالنامه  (. شمسـی تولـد یافـت   هجـري 1265هجري قمري برابـر بـا   1305علی منصور ملقب به منصورالملک در سال 
دماتی وارد دوره سوم مدرسه علوم سیاسی شد که به کوشش میرزا حسن خان مشیر وي پس از انجام تحصیالت مق). 1325دنیا،

وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و مدتها در 1286منصور پس از گذراندن دوره این مدرسه در سال . الدوله تأ سیس شده بود
مت منصور در ایـن اداره  اولین س). 1384،عاقلی(انجام وظیفه نمود،اداره مربوط به انگلیس که ریاست آن با ظهیر الملک بود

و بعد به ترتیب به ریاست کارگزینی، ریاست شعبه تجارت اداره محاکمات و ریاست اداره انگلیس که از ادارات مهم بودمترجمی
و در سال منصور در ادامه). 1379دولتهاي ایران از میرزا حسین خان مشیر الدوله تا میر حسین موسوي،(وزارت خارجه بود، رسید

وزیر مختار انگلیس در تهران پس انتصاب منصور به معاونت ). 1380عاقلی ،(شمسی به کفالت وزارت خارجه دست یافت1298
و کفالت وزارت امور خارجه طی گزارشی به لندن متذکر شد این انتصاب از نظر ما بهترین انتصاب است زیرا ما با منصور روابط 

بـه عنـوان معـاون    وز وزارت خارجه به وزارت داخله منتقل ر اعلی منصواندکی بعد ). 1384اقلی،ع(بسیار صمیمانه اي داریم 
و راهی ایـن  در نخستین سالهاي سلطنت رضاشاه به استانداري آذربایجان منصوب او هم چنین. می گرددوزارت داخله انتخاب 

).1379حسین موسوي،دولتهاي ایران از میرزا حسین خان مشیر الدوله تا میر(دیار می شود
و در سـال  دگیـر عهـده مـی  بر منصور در کابینه دوم مشیرالدوله کفالت وزارت کشور را  1302چندي بعد یعنی در سال 

از دیگر مناصب این شخصیت سر .)1369عبداهللا پور،(سمت را احراز می نمایدهمین مجدداً نیزدر کابینه مستوفی الملک1305
در جمله اعضاي هیـأت  به عنوان وزیر کشور1308در سال او. ر کابینه مخبرالسلطنه هدایت یاد نمودشناس باید از حضور او د

چندي بعد با تغییراتی که در کابینه مخبرالسـلطنه ایجـاد مـی    .  و عرصه جدیدي در زندگی سیاسی اش باز می شوددولت وارد
ایـن  کـه در البته در تـرمیم هـاي بعـدي    ). 1380عاقلی (شودو وزارت طرق به او سپرده میتغییر نمودهنیزمنصورسمتگردد 

که 1312را تا شهریور وزراتاو  پستباید گفت . کابینه صورت می پذیرد منصور الملک همچنان در وزارت طرق ابقاء می شود
).1369عبداهللا پور،(فروغی براي بار دوم به نخست وزیري می رسد حفظ می نماید

تـاریخ مهمـی در   1314سـال  ). 1380عـاقلی، (ین مقطع باید از اتمام و افتتاح راه چالوس یاد نمود از اقدامات منصور در ا
او در این سال به جرم ارتشاء و اخذ پانزده هزار تومـان رشـوه از شـرکت کامپسـاکس،     . زندگی سیاسی منصور به شمار می آید

شراف وزیر وقت عدلیـه وي و معـاونش را بـه سـوء     محسن صدر اال). 1373نجمی،(برکنار و تحت تعقیب جزایی قرار می گیرد
جلسه محاکمه در دیوان عالی کشور با حضـور کلیـه   . استفاده در راه سازي متهم و از مجلس تقاضاي محاکمه آنها را می نماید

.اما در نهایت از منصور و یارانش رفع اتهام می گردد. مستشاران و دادستان کل تشکیل می شود
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در کابینه جم به وزارت صـناعت  1317ئت خود به مدت سه سال بیکار می ماند تا این که در مرداد ماه منصور پس از برا
که متعلق به متین دفتري است وزارت پیشـه و  ايشغل بعد او در کابینه). 1380عاقلی،( می شودگماردهکه تازه تشکیل یافته  

در مورد علی منصور گفته شده ). 1383شجیعی،(زیر برگزیده می شودنخست وعنوانبه1319هنر می باشد تا این که در تیرماه 
هـا  بـه انگلیسـی  به منظور نزدیکـی نیز که او از طرفداران سیاست انگلیس در ایران بوده است و انتخاب وي از طرف رضا شاه 

حال عمر دولـت منصـور   در هر). 1379دولتهاي ایران از میرزا حسین خان مشیر الدوله تا میر حسین موسوي،(صورت می گیرد
با ورود نیروهاي نظامی دو دولت روسیه و انگلیس از مرزهاي شمال،غرب مانند بسیاري از دولت هاي این زمان کوتاه است زیرا 

ناچار به 1320شهریور 5دولت منصور در ،متالشی شدن  پادگان هادر پی آن و جنوب غربی و بمباران شهرهاي این مناطق و
).1383شجیعی،(استعفا می شود

پاکروان استاندار خراسان .در خراسان نیز تحوالتی بروز می کنداستعفاي رضاشاه و خروج او از کشور،این وقایع و پس از 
1.می گـردد کاندیداي استانداري خراسان فروغیو منصورالملک از طرف دولتمی شوددر اثر فشار افکار عمومی از کار برکنار 

و استاندار خراسان به مشهد می آید و تا هشتم عظمیتولیتیابتبه عنوان ن1320دي ماه 12تاریخ درر منصو.)1380عاقلی،(
.و مشغول به کار می شودنمودهنیز در این شهر اقامت1324آذر ماه 

:اما برجسته ترین اقدامات منصور در طی حضور در خراسان و آستان قدس رضوي 
.عملیات آن به انجام رسیده و به روي مردم گشوده می شود1324آذر ماه 22ریخ اتمام ساختمان موزه که در تا-
).1354احتشام کاویانیان،(خریداري باغ و عمارت استانداري و مزرعه بغبغو براي آستان قدس-
ان امـام  خیاب(واقع در روبروي خیابان تهراندیگريبه مکان اشانتقال ساختمان کتابخانه آستان قدس از مکان قدیمی-

).14/31134سند شماره ،... سازمان کتابخانه ها(1323مهر ماه 29در )رضا
نماي از کف حرم و استفاده از سنگهاي صورتی و سفید آن جهت سنگ فرش کف گنبـد  برچیدن سنگهاي مرمر یشم -

.حاتم خانی و سایر بیوتات متبرکه
لوله کشی داخل حرم،تعمیر قنات هاي ملک آباد،آصف الدولـه،  تعمیر گنبد الهوردي خان ،معرق کاري داخل حرم،تعمیر-

سـازمان کتابخانـه   (از دیگر اقدامات وي در آستان قدس محسوب می شـود رکن آباد و درخت کاري برخی باغات آستان قدس
).481/45799-469،سند شماره...ها

کاران زیرا مقاطعه.تی می شودو بار دچار مشکالدر زمان استانداري و نایب تولیت منصور در خراسان وضعیت خوار البته 
در شـهر دادند، بنابراین قحطـی مصـنوعی  ارزاق عمومی را به قواي نظامی خارجی که خراسان را اشغال کرده بودند تحویل می

ارزاق علی منصور به عنوان نایب تولیت و استاندار خراسان تصمیم می گیرد جهت رفع این مشـکل و رسـاندن   . می شودایجاد 
همچنـین سـاختمان   . نمایـد االر تشـریفات و مقبـره شـیخ بهـایی     اقدام به ساخت بقیه بناي کتابخانه، موزه، تعمومی به مردم 

رضا بود را بـه  هاي دیگري که مورد لزوم بیمارستان شاهبود و نیز ساختماني حضرت مهمانخانه طوس که متصل به مهمانسرا
گري این افراد از تکديجلوگیريشار ضعیف و کم درآمد و پرداخت اجرت روزانه به آنها ضمناتمام برساند و با به کار گرفتن اق

.)1354احتشام کاویانیان،(دهدبرداري قرار نیز ساخته و مورد بهرهرااین مکانها
راین به تهران منصور در مقابل تحریکات و نامالیماتی که به اقتضاي زمان به وجود می آید تاب نمی آورد؛ بنابپس از این
شغلی ندارد تا این که در انتهاي همین سال به عنـوان اسـتاندار آذر بایجـان    1325از آن پس او تا پایان سال . احضار می شود

البته اوضاع آذربایجان در این زمان بسیار آشفته و درهم ریخته است زیرا یک سـال تمـام متجاسـرین بـر آن     . انتخاب می شود
ز چند ماهی از استانداري او بر آذربایجان نگذشته که نداي عدم رضایت از هـر طـرف بلنـد مـی شـود و      هنو. اندحکومت کرده
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بنابراین او بار دیگر در زمره رجالی قرار می گیـرد کـه منتظـر ارجـاع شـغل جدیـد       . منصور مجبور به ترك آذربایجان می گردد
. هستند

امه منصوب می شود و اندکی بعد نمایندگان دوره شانزدهم بـه  منصور در اواخر حکومت ساعد به ریاست شوراي عالی برن
شـاه مایـل بـه برقـراري     برخی معتقدند این تغییر گرایش تا حدودي از آن رو ست کـه  ). 1380عاقلی،(او ابراز تمایل می نمایند

ـ اوچـون .تشخیص می دهدمنصور را مهره مناسبی بنابراین استارتباط نزدیک تر با آمریکا شده ان رجـال دوره پـدرش   از می
گرچه در ). 1374بهنود،(وانمود کرد که انگلیس و شوروي عزل او را خواسته اندتوانو می ردشهرت به نزدیکی با انگلستان ندا

عنـوان کـرده   گلشـائیان  -تصـویب الیحـه الحـاقی گـس    راهدف اصلی از روي کار آوردن دولت منصـور این ماجرا برخی نیز 
ي اعتماد و پس از رأبه مجلس شوراي ملی معرفی1329فروردین 14منصور کابینه خود را در ر تقدیر به ه.)1377آبادیان،(اند

بـه شـکل   با استعفاي وي 1329تیرماه دراین بار هم مانند قبل دولتش دوام چندانی ندارد واما مشغول به کار می شودمجلس
. اي به پایان می رسدغیرمنتظره

سفیر سیار ایران در وسفیر ایران در ترکیه ،) 1374عاقلی،(ایران در ایتالیا يسفیر کبیر،آخرین سمت هاي سیاسی منصور
پیرامون شخصـیت  ).1380عاقلی،(دول اروپایی است که به جاي سپهبد زاهدي به مدت چهار سال در سوئیس اقامت می گزیند

کـه بـراي   می داننداست مداري مرموز،ریاکار و مزدور گوناگونی وجود دارد برخی او را سیمنصور  نظرات و اعتقاداتو عملکرد
). 1374بهنـود، (را به خاندان پهلـوي آموخـت  ) پور سانتاژ(و گرفتن حق داللی) 1376توکلی،(خدمت به رضا شاه ساخته شده بود

ه وظیفـه اي بـراي   که جز اجراي اوامر ملوکانهالبته در مقابل عده اي نیز براین باورند که منصور فردي ضعیف و بی اختیار بود
در 1320در شرایط حساس شهریور قادر نبودمعرفی می کنند کهشم سیاسی این گروه او را فردي فاقد. ه استخود نمی شناخت

).  1374طلـوعی، (نقش یک مشاور صدیق براي شاه عمل کند و کشور را از تجاوز و حمله نیروهـاي متفقـین بـه دور نگـه دارد    
2.درگذشته پنجاه منصور سرانجام در اوائل ده

:نمونه امضاء

ناصر اعتمادي
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او کـه بـرادرزاده حـاجی    . مـی شـود  شمسـی در تهـران متولـد    1271در سـال  » نصـرالدوله «ناصر اعتمادي معروف بـه  
وسیه در رشته و مدتی در رمی رودپس از انجام تحصیالت ابتدایی و متوسطه به اروپااست، داماد ناصرالدین شاه »مجدالدوله«

عاقلی (می نمایدجا اقامت پس از فراغت از تحصیل به آلمان رفته و قریب به ده سال در آن. می شودتحصیل مشغول به نظام 
بـه  و در ادامـه پس از مراجعت به ایران در اداره کل قشون به عنوان رئیس محاسبات وزارت جنگ انتخـاب  اعتمادي ). 1380،

بار دیگر به عنوان فرمانده قشون اصفهان تعیین و عـازم ایـن   در مراجعت به تهران. می شودزیدهریاست قشون آذربایجان برگ
).1326سالنامه دنیا،(می گرددشهر 

انـدکی بعـد نیـز حکومـت     . به وزارت داخله منتقل و سمت حکمرانی بنادر را  عهده دار می شود 1297اعتمادي در سال 
در جریان ). 1380عاقلی،(آن جا می گرددبنابراین او عازم این ناحیه شده و چندي حاکم خمسه و زنجان به او پیشنهاد می شود 

مـی  اما پس از هشت مـاه از زنـدان آزاد   می شودوي بنا به دستور حکومت مرکزي دستگیر و در تهران زندانی 1299کودتاي 
به داردمانی که درگاهی، ریاست نظمیه را بر عهده مادي در زتناصر اع. می پردازداز آن پس به کار آزاد و مطالعات درسی . گردد

، تا اینکه می گردداتهام تشکیل کمیته بلشویکی به همراه ملک الشعراء بهار و سید حسین زعیم دستگیر شده و به سمنان تبعید 
. می نمایدسرلشکر کوپال به ریاست نظمیه انتخاب شده و دستور آزادي ایشان را صادر 

و بـراي حمـل   رفتـه تی از مهندسین براي خرید و حمل کارخانه ذوب آهن به آلمان أبه ریاست هی1317در سال نامبرده
ورود کارخانه ذوب آهن به 1320اما به واسطه بروز جنگ جهانی دوم و وقایع شهریور می نماید وسایل کارخانه به ایران تالش 

پس از مراجعت به عنوان معاون وزیر اعتمادي. باز می گرددایران بعد از چهار سال اقامت در آلمان بهاو و ر نمی شودایران میس
مـی  برگزیـده  ) علـی سـهیلی  (بـه عنـوان معـاون نخسـت وزیـر      1322چندي بعد یعنی در فروردین و )1326سالنامه دنیا،(راه

موفق به احـراز  1323که او در سال میسر می گردد به این ترتیبیک سال بعددستیابی او به پست وزارت).1374عاقلی،(شود
).1365سمیعی،(پست وزارت کشاورزي در کابینه محمد ساعد می شود

برخی منابع شروع بـه  .اعتمادي سپرده می شودبه1324پست هاي نیابت تولیت آستان قدس و استانداري خراسان در 
امـا در  .)1354احتشـام کاویانیـان،   (کننـد اسفند ماه ذکر مـی  8و پاره اي دیگر ) 1374عاقلی،؛1377جاللی،(آذز 22کار او را 

اقـدامات  آنچـه از کنکـاش در میـان اسـناد در  زمینـه     .)1355مـؤتمن، (فرا می رسد1325ماهدر مردادهرحال خاتمه کار وي 
حاصل می شود حاکی از آن است که او در زمان تصدي اش عالوه بـر انجـام   اعتمادي در مدت حضور در آستان قدس رضوي

ه اداري و مالی که شامل تأمین هزینه هاي الزم در بخش هاي مختلف آسـتان قـدس هـم چـون بیمارسـتان شـاه       امور روزمر
-64سند شماره ، ... سازمان کتابخانه ها (می باشد... رضا،کتابخانه،نوانخانه،جذامی خانه،مهمانخان،دار التربیه شاهپور،دار التولیه و

سـازمان کتابخانـه هـا    (الك دوراب و سعد آباد در ناحیه تربـت حیدریـه نمـوده   اقدام به خرید ام). 58/46393،30-28/46528
، ایـوان  )صـحن آزادي (؛ و اقداماتی نیز در جهت انجام تعمیرات و نوسازي در ایوان طالي صحن نو)19/46491،سند شماره ...و

صـورت داده اسـت   )قـدس از موقوفات آسـتان ، ، پشت بام حرم مطهر و سراي شاهوردیخان)صحن انقالب(طالي صحن عتیق
به این مطلب نیز اشاره شـده اسـت   برخی منابعالبته در). 391/46512و485، 34/46515،سند شماره ...سازمان کتابخانه ها و (

فروش بوده را بر می چیند م3کف صحن قدیم را که از دوره تولیت وزیر نظامهاي کلیه سنگدوران مسؤلیتشکه اعتمادي در 
) 1354احتشام کاویانیان،(. را با سنگ خلج سنگ فرش می نمایدصحن مذکور،بتن آرمهبا ن و ضمن زیر سازي آ

ه و تـا  که ذکر آن خـالی از لطـف نبـود   مشاهده شددیگري نیزنکات و مطالب جالب توجهیو مداركبررسی اسناددر 
. باشدلیه بودنش،ن قدس در زمات نایب التودر اداره امور اداري و فرهنگی آستااعتمادي نظر و روش بیانگرحدودي می تواند

نامه اي است که خطاب به رؤساي ادارات و دوائر مختلف آستان قدس نوشته و در آن از منفعل بودن مدیران گالیه از این جمله 
شعب آسـتان  به طوري که مشاهده می شود اکثر پیشنهادات واصله از دوائر و...":او در این زمینه صراحتا می نویسد. مند است

خـاطر نشـان مـی شـود رؤسـاي ادارات      . قدس به طور حکایت و گزارش است و انجام آن را مو کول به نظر اینجانب می کنند
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پس از تشخیص صرفه و صالح با مسؤولیتی که دارند صریحا اظهار نظر کنند تا دستور اقدام ،بایستی در انجام امور خود مطالعه
دستور پیشنهادي بفرستند عالوه بر اینکه ترتیب اثر داده نمی شود پیشنهاد دهنده مؤاخـذه مـی   داده شود چنانچه بر خالف این

.)18/31089سند شماره ،...سازمان کتابخانه ها ("شود
یافـت شـد کـه    1324قابل ذکر است در میان اسناد این دوره سند پرداخت مقرري به ناصر اعتمادي در اسفند ماه سـال  

سـازمان کتابخانـه هـا    (داشـته اسـت  تو مان در مـاه مقـرري   1000بابت حق التولیه و حق النظاره حدود وي از دهد نشان می 
).114/46388...و

ت مـدیره بانـک   أو استانداري خراسان چندي به عضویت هیـ رضوياعتمادي پس از عزل از نیابت تولیت آستان قدسهراًاظ
). 1326سالنامه دنیا،(مدیره شیالت ایران و شوروي  را عهده دار می شودتأصنعت و معدن ایران در آمده و مدتی نیز ریاست هی

.سالگی در تهران درمی گذرد60در سن 1328او سرانجام در سال 
کـه  )1380عاقلی،(دست و دل باز و کم کار بوده درباره خصوصیات اخالقی و دانش وي گفته شده که وي مردي باسواد،

).1326سالنامه دنیا،(دانسته استوبی تسلط داشته و فرانسه و انگلیسی را نیز در حد متوسط میبه زبانهاي روسی و آلمانی به خ

:نمونه امضاء 

اشرفی) آقا خان(غالم حسین

خواندند بود بعضی او را غالمحسین می» آقا خان«با آنکه نامش . در تهران به دنیا آمد1279غالم حسین اشرفی در سال 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدرسه تربیت تهران بـه اتمـام   . کردبدون ذکر نام کوچک امضاء می» اشرفی«البته او نیز و

اش سابقه ممتدي در سالگی فارغ التحصیل شد و چون خانواده19در . رسانید و سپس وارد مدرسه حقوق و علوم سیاسی گردید
سپس در شهرداري تهران و بانک سپه . وارد خدمت وزارت دارائی شد1297در سال سالگی یعنی21خدمات دولتی داشتند در 

اولین سمتش . ی وارد دادگستري شدیقضا4عوت علی اکبر داور با رتبه به د1306در سال ). 1328احتشامی،(مشغول کار گردید
.سپس رئیس محکمه بدایت و مستشار استیناف شد. بازپرسی تهران بود
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. ارتقـاء درجـه پیـدا نمـود    ی و سپس مدیر کلی آنیو ابتدا با ریاست اداره دارااً به وزارت دارائی بازگشتمجدد1312در 
در کابینه 1321و چندي بعد یعنی در سال راه می یابدبا مقام مدیر کلی به وزارت پیشه و هنر 1319اشرفی در ادامه و در سال 

دي 23( مأمور تشکیل دولت می شـود کهعلی سهیلی). 1380عاقلی،(احمد قوام به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب می شود
و این سمت را تا آخر دوره چهاردهم مجلس شوراي ملی به مدت دو اکندمیدر همین پست ابقاءمجدداً را اشرفی ) 1322ماه 

).1328احتشامی،(کندو نیم حفظ می الس
غالم حسین اشرفی به عنوان استاندار خراسان و نیابـت تولیـت آسـتان قـدس رضـوي      1325مرداد ماه  2سر انجام در 

در مـورد اقـدامات اشـرفی در    ). 1374؛میر نیا،1377جاللی،(می شودعهده دار امور در مشهد 1326اسفند 25انتخاب شده و تا 
حاوي اطالعـات  اید اذعان نمود که عملکرد وي بیشتر در منابع چاپی انعکاس یافته است و منابع آرشیوي موجودآستان قدس ب
نامه اي است که محمودي، رئـیس وقـت حسـابداري آ سـتان قـدس بـه       قابل اعتنا در این منابعردامواز جمله. چندانی نیست

در بخشی از ایـن نامـه   . یرامون نحوه تأ مین منابع کتابخانه بیان می نمایداوکتایی،رئیس کتابخانه نوشته و نظر نایب التولیه را پ
هزار و پانصد ریال اعتبار جهت خرید کتاب به نظر نیابت تولیت رسید مقرر فرمودند قیمت ایـن کتابهـا را   2مبلغ ... ":آمده است

تاب داشته باشند شأن و اهمیـت کتابخانـه آسـتان    بپردازید ولی در آیند آقاي اوکتایی باید مراقبت بیشتري در انتخاب و خرید ک
.)3/31005سند شماره ،...سازمان کتابخانه ها ("...قدس به داشتن کتب نفیسه است نه تعداد زیاد کتاب

تومـان  1000مبلغ زیرا در این سند به پرداخت. نیز جالب توجه استاز آستان قدسيمقررالبته سند مربوط به دریافت
اما در سایر منابع پیرامون .)69/46526سند شماره، ...سازمان کتابخانه ها(استره به وي اشاره شدهو حق النظاهلیحق التوبابت 

کـه برجسـته   توضیحات مفصل تري ارائه شده اسـت اقدامات اشرفی در طی یک سال و هشت ماه  حضورش در آستان قدس
:ترین موارد آن عبارت است از

4.)1354احتشام کاویانیان،()صحن انقالب کنونی( ن کف صحن عتیقاقدام جهت سنگ فرش نمود- 

بـا  . بـود اجاره شرکت فالحتی خراسان که از دوره فتح اهللا پاکروان در اجاره امالك مزروعی آستان قدسفسخ - 
ن کلیه امالك مزروعی آستان قدس از اجاره این شرکت خارج گردیده و در اختیار مأمورا1326این اقدام از سال 

5).همان(آستانه قرار می گیرد 

).1355مؤتمن،(بهاي کتابخانه آستان قدس رضوي چاپ جلد چهارم فهرست کتا- 

نشین می شود تا این که در کابینه عبدالحسین هژیـر  غالمحسین اشرفی پس از عزل از مناصبش در خراسان مدتی خانه
دولتهاي ایران (مان به عنوان وزیر اقتصاد ملی برگزیده می شودتشکیل می گردد به جاي فخرالدین شاد1327خرداد 30که در 

که پنج ماه بعـد روي  نیزاو این سمت را در کابینه محمد ساعد.)1379ین موسوي، از میرزا نصر اهللا خان مشیر الوله تا میر حس
سـالگی  58در سن 1336سال غالم حسین اشرفی معروف به آقا خان سرانجام در ). 1365سمیعی،(حفظ می نماید؛کار می آید

).1380عاقلی،(از دنیا می رود
اشرفی مردي اجتماعی و بسیار طرفدار نظم و ترتیب بـود و  : ابوالحسن احتشامی پیرامون خصوصیات وي آورده است که

).1328احتشامی،(به زبانهاي فرانسه و انگلیسی نیز تسلط کامل داشت

: نمونه امضاء 

محمود بدر
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پـس از اتمـام تحصـیالت    ). 1381عـاقلی، (متولـد شـد  1271فرزند میرزا احمد خان نصیرالدوله در سال محمود بدر
ابتدایی در تهران، تحصیالت متوسطه و عالیه خود را در انگلستان به پایان رسانید و از دانشگاه کمبریج در رشته اقتصـاد  

قمـري بـا سـمت متـرجم وارد وزارت مالیـه      1327در او بعـد از ورود بـه ایـران   ). 1376مرسـلوند، (فارغ التحصیل گردید
ــد ــا، (ش ــالنامه دنی ــی ) 1324س ــدتی منش ــگريو م ــده    یو مترجم ــه عه ــرك را ب ــی اداره گم ــیس بلژیک ــس، رئ منس

ـ به ایران و سپردن ریاست کـل دارا در پی ورود آرتور میلسپو). 1381عاقلی،(گرفت تعـدادي مستشـار   ويی ایـران بـه   ی
یکی از مستشاران آمریکایی که ریاست ،محمود بدر مدتی به عنوان معاون در کنار مستر گور. آمریکایی به ایران می آیند

.مشغول به کار می شود،شتکل محاسبات مالیه را بر عهده دا
مراحل ترقی و پیشرفت است موفق به احراز پست ریاست اداره محاسبات وزارت نمودن اندکی بعد او که در حال طی 

و در همین سمت به همراه ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشـتیان در  1310در سال .)1324دنیا،سالنامه(راه می شود
ین سـال مقـام مـدیر    و در هم.)1376مرسلوند،(مجلس شوراي ملی مأمور پایان بخشیدن به فعالیتهاي راه آهن می شود

بدر ،علی اکبر داور1315در سال ).1381ی،عاقل(ی و سپس خزانه داري کل کشور را نیز احراز می نمایدیکلی وزارت دارا
پس از خودکشی داور او به عنـوان کفیـل ایـن وزارت    .)همان(را به عنوان معاون خود در وزارت مالیه منصوب می نماید

وي در زمانی ). 1379دولتهاي ایران از میرزا نصر اهللا خان مشیر الدوله تا میر حسین موسوي، (شوددار امور میخانه عهده
اقتصـادي امـور  ت و انصـاري، رئـیس اداره   که کفالت وزارت مالیه را برعهده دارد به همراه وثیقی، معاون اداره کل تجار

وزارت خارجه براي مذاکره در امور تجاري و اقتصادي و مذاکرات پایاپاي بین ایران و آلمان به برلین می رود و موفق به 
).1374مکی،(گرددعقد قرارداد تهاتري بین ایران و آلمان می

گردد  به عنوان وزیر مالیه منصوب و تا آبان محمود جم مأمور تشکیل آن می1316اي که در مهر در ادامه در کابینه
در کابینه علـی سـهیلی بـه    1320او هم چنین بعد از شهریور ). 1374عاقلی،(شوددر این پست مشغول به کار می1318

دولتهاي ایران از میرزا نصر اهللا خان مشیر الدوله تا میر (دار وزارت دارائی می گردد عهدهعنوان وزیر مالیه حضور یافته و 
سهیلی پسـت وزارت را احـراز مـی    بدر مجدداً در کابینه دوم علی 1321بهمن 28کمی بعد در ). 1379حسین موسوي، 

). 1365سمیعی،(شودمی؛ منتهی این دفعه به عنوان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر به مجلس معرفی کند
محسن صدراالشـراف از طـرف   1324از این پس بدر تا سه سال پست مهم دولتی در اختیار ندارد تا اینکه در خرداد 

. کندی به مجلس معرفی مییزیر پیشنهادي خود جهت وزارت دارااو بدر را به عنوان و. گرددشاه مأمور تشکیل کابینه می
خالصجات خیرآباد ورامین به شدت از سوي دکتر محمد مصدق وکیل اول تهران مورد بدر در این سمت به خاطر فروش

او در این مقطع بسـیار کوتـاه   برايوزارتدر اختیار داشتن پست).1374مکی،(شودانتقاد گرفته و علیه او اعالم جرم می
بـه پایـان   1324مهـر  29دولت صدراالشراف دولـت مسـتعجل اسـت و در   زیرااست و بیش از پنج ماه طول نمی کشد 

).1379دولتهاي ایران از میرزا نصر اهللا خان مشیر الدوله تا میر حسین موسوي، (رسدمی
از طرف محمدرضا پهلوي به عنوان نیابـت تولیـت آسـتان قـدس رضـوي      1326بهمن 24در سرانجام محمود بدر 

راسان بـه عبـاس قلـی گلشـائیان و محسـن صـدر       سمت و استانداري خاینانتخاب و عازم مشهد می شود البته تنها با
برخی پایـان  . در مورد انتهاي دوره نیابت تولیت محمود بدر تا حدودي اختالف نظر وجود دارد. االشراف محول می گردد

امـا مهـم تـرین    ). 1355مؤتمن،(و پاره اي دیگر تیر ماه همین سال عنوان می کنند) 1377جاللی،(1330آن را فروردین 
:حمود بدر در مدت سه سال و اندي تصدي پست نیابت تولیت آستان قدس رضوياقدامات م

هایی کـه بـه   نامهموافقتفالحتی خراسان و تنظیمصاحب سهام و سرمایه شرکت،ییدارابا وزارت همذاکرانجام_
6.)1355مؤتمن،(دهداختالفات موجود فیصله

7).1381عطاردي،(1329در سال رمهبا بتون آ) انقالبصحن (روي نهر صحن عتیق ششپوـ 
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صحن و کاشیکاري بقیه سطوح آن تـا بـام  هايازاره،سنگ نمودن کف صحن عتیق با سنگهاي خلج سنگ فرشـ 
).1371عطاردي،(

8).1354احتشام کاویانیان،(1330ـ مرمت و تجدید آینه کاري سقف دارالسیاده در سال 

).1355مؤتمن،(1329سال بخانه آستان قدس درـ تنظیم و چاپ جلد پنجم فهرست کتب کتا
).1340نامه آستان قدس،(آستان قدس رضويکتاب براي کتابخانهجلدپنج هزارخرید-

مین برخی نیاز هاي ضروري جذامیان از جمله تهیه کتري و لیوان آبخوري از محل قراضه هاي مس موجـود در  تأ-
).2/67820، سند شماره ...سازمان کتابخانه ها(خزانه

بیمه بازنشسـتگی بـراي   جهت منظور نمودن مقرراتبین آستان قدس و شرکت سهامی بیمه ایرانانعقاد قرار داد ـ 
).1381عطاردي،(1327آستان قدس در سال کارمندان

تـا ایـن کـه    .مـی گیـرد  و خود ریاست آن را برعهـده  هبعدها محمود بدر کانون بازنشستگان کشوري را تشکیل داد
).1380عاقلی،(درگذشتسالگی76در سن به پایان می رسد و 1347ر سال دشزندگی

:نمونه امضاء

مصطفی قلی رام

در مشـهد متولـد   1277پسر علی اکبر خان انتخاب الملـک در سـال   » انتخاب الملک«مصطفی قلی رام معروف به 
رو مـی  به شـغل معلمـی   ادامه ر مشهد به انجام می رساند و درتحصیالت خود را در حد متعارف داو).1374میرنیا،(گردید

مـی  مشـغول بـه تحصـیل    در آن جا مدتی بعد عازم اروپا شده و. می گیردسپس به تهران رفته و زبان فرانسه را فرا .آورد
ن پـس از کسـب مناصــبی در آ  مـی کنــد؛ د عامـه شـروع   یــرا از وزارت فواکـار خـود  بعـد از بازگشـت بــه ایـران    .گـردد 

دار ی خراسان را عهدهیی ریاست کارگزینی و پیشکاري دارای انتقال پیدا کرده و مدتیارابه وزارت د) 1380عاقلی،(وزارتخانه
مـی  و چندي بعـد ریاسـت اداره دخانیـات بـه او سـپرده      انحصار تریاكیمدیر کلدر ادامه پست).1374میرنیا،(می گردد

).1380عاقلی،(شود
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کشاورزي، مصـطفی قلـی رام در کابینـه    ادارهتاج بخش از ریاست کلل سرتیپ مهدي قلیبا عز1318آذر 18در 
زمـانی کـه علـی منصـور مـأمور      1319تیر 4او هم چنین در )). 1374میرنیا،(این سمت را احراز می کنددکتر احمد متین

ـ      شود؛ ضمن ابقا در پست ریتشکیل دولت می نیـز بـر گزیـده مـی     ت دولـت أاست کـل کشـاورزي بـه عنـوان منشـی هی
چنان سمت خود را همگرددتشکیل می1320شهریور 6که در )کابینه علی فروغی(رام در دولت بعد  ). 1374عاقلی،(شود

.شوددار این سمت میهدهعه عنوان شهردار تهران انتخاب و چنديتا اینکه در همین سال ب). 1365سمیعی،(کندحفظ می
لتی انتخاب الملک قبل از انتخابش به عنوان نیابت تولیت آستان قـدس رضـوي ریاسـت    دوپستآخرین شایان ذکر است 

).1380عاقلی،(ی باشداداره کل آمار و سجل احوال م
احتشـام  (شـود به عنوان نیابت تولیت آستان قـدس رضـوي انتخـاب مـی    1330مصطفی قلی رام در فروردین سال 

باشـد زیـرا مـدت نیابـت     م مـی ت تولیت در آستان قدس رضوي متعلق بـه را ظاهراً کوتاهترین دوره نیاب). 1354کاویانیان،
اقدامات رام در مدت کوتاه حضورش در آستان قدس ). 1381عطاردي،(می انجامدنبه طولبیش از هشتاد و نه روز شتولیت

هـم اقـدامات او   ا.به لحاظ کمیت معدود و انگشت شمار است اما ظاهرا مورد رضایت و توجه برخی خواص قرار می گیـرد 
:عبارت است از

وضو برايمشکل زائران جهت رفعدر صحن عتیق در محل چهار حوض قدیمیچهار حوض جدیداحداث -
احتشـام  (، موزه و سایر بیوتات متبرکهاستفاده کتابخانهبرايی در جنوب غربی فضاي موزهچاه عمیقدستور ساخت-

).1354کاویانیان،
شود؛آیت اهللا فقیه سبزواري طی تلگرافی به محمدرضا پهلوي ضمن ابراز تهران احضار میبه 1330خرداد 27رام در 

شود اما شاه که سید رضایت از حسن خدمات وي در طی مدت حضورش در آستان قدس خواستار ابقاي او در این سمت می
اسـتانداري خراسـان منصـوب    جالل الدین تهرانی را براي احراز این پسـت در نظـر دارد مصـطفی قلـی رام را بـه سـمت       

).1377جاللی،(کندمی
ظـاهراً مـدت   )1374عاقلی،(شودور انتخاب میاسفند همین سال از سوي دکتر مصدق به عنوان وزیر کش26رام در 

اودهنـد و  تصدي او در این سمت نیز کوتاه است، زیرا به مناسبت افتتاح مجلس مؤسسان همگی اعضاي کابینه استعفا می
رامالبتـه ). 1374دولتهاي ایران از میرزا نصر اهللا خان مشیر الوله تا میر حسین موسوي،(ود را از دست می دهدنیز پست خ

سـمت  دآیـ که سید مهدي فرخ به عنوان استاندار جدید خراسان به مشـهد مـی  1335علی رغم همه این اتفاقات تا مرداد 
).1377جاللی،(در اختیار دارداستانداري خراسان را 

برخـی  . فی قلی رام در انتخابات دوره هجدهم ریاست انجمن نظارت بر انتخابات تهران را بر عهده مـی گیـرد  مصط
رام ادامـه در . رسـانده اسـت  و دلخواه دولـت، بـه انجـام    اعتقاد دارند او انتخابات مجلس شوراي ملی و سنا را مطابق میل 

تانداري فارس و نمایندگی مجلس سنا از دوره دوم تا دوره اس.شخصیتی است که مشاغل دیگري نیز به او پیشنهاد می شود
او در سن هشتاد . فرا می رسد1360پایان عمر رام درسال . پنجم  دیگري مناصبی است که او موفق به احراز آن می شود

ثروتمنـد، در مورد خصوصیات اخالقی وي گفته شده اسـت کـه او مـردي    . سالگی در تهران روي در نقاب خاك می کشد
). 1380عاقلی،(کار بود که قریب به پنجاه سال مشاغل مختلف را در کشور به دست آوردمحافظهوسروصدابی

:نمونه امضاء
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نتیجه گیري

آستان قدس رضوي در این برهه زمانی حاوي چند نکته مهم است کـه تـا حـدودي    بررسی احوال و عملکرد نایب التولیه هاي 
این است که رجال و شخصیت هایی که نخستموضوع.هه آغازین آن نشان می دهددوم را در درویکرد کلی حکومت پهلوي 

برخی از آنها هم چـون علـی منصـور و    . سمت نیابت تولیت را به دست آورده اند عموما از اقشار تحصیل کرده جامعه می باشند
پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی در ایران راهی غالم حسین اشرفی تحصیالت خود را در ایران سپري کرده اند و برخی دیگر 

نکته دوم وابستگی این افراد به شاهزادگان و خاندان هاي صـاحب نـام قاجـاري    . اروپا شده و در آن جا به تحصیل پرداخته اند
"، "ر الدولهنص"، "منصور الملک"این موضوع از برخورداري ایشان و پدرانشان از القاب و عناوین عهد قاجار هم چون .است

"نصیر الدولـه "که به ترتیب القاب حسن علی منصور، ناصر اعتمادي و مصطفی قلی رام می باشد و نیز لقب "انتخاب الملک
و افراد منتسب به خاندان هاي مرفـه و بیانگر این معنی است که ایند بدر می باشد به خوبی مشهود استکه عنوان پدر محمو

.صاحب نفوذ می باشند
ها نشان می دهد همگـی  بررسی. پیش از رسیدن به سمت نیابت تولیت می باشدیگر مناصب و سمت هاي این افرادوع دموض

این افراد پیش از دستیابی به این پست در مجموعه تشکیالت دولت داراي تجارب مدیریتی بوده و نوعا داراي مشـاغل مهـم و   
، معاونـت نخسـت وزیـر و    )اعتمـادي ( ، معاونت وزیر)اعتمادي و بدرمنصور، ( ، وزارت)منصور(حساسی هم چون نخست وزیري

.بوده اند) و اشرفیاعتمادي( منشی هیأت دولت
رجال انتخاب شده اکثرا یا در پایتخت متولد شده یا . البته نکته دیگري که باید به آن توجه نمود غیر بومی بودن این افراد است

به این ترتیب می توان گفـت جهـت گیـري    ). غیر از رام که در مشهد متولد شده استبه ( در آن به رشد و تحصیل پرداخته اند
کلی در انتخاب هاي صورت گرفته بر گزینش افراد داراي تحصیالت آکادمیک، فرنگ رفته، وابسته به خاندان هاي صاحب نفوذ 

دیگر از انتخاب صاحب ) ل و دوره قاجاردوره پهلوي او( و بر خالف گذشتهسوابق مدیریتی و پایتخت نشین استقدیمی، داراي 
.خبري نیستوحانیونرمنصبان نظامی و 

آشفتگی و عدم ثبات که دامنگیر کشور شده بـه  . اوضاع کشور در این مقطع زمانی استدر مجموع آنچه نباید از آن غافل ماند،
تاه ترین دوره نیابت تولیت در آسـتان قـدس   کو. همه نقاط سرایت کرده و بر روند اداره امور آستان قدس نیز تأثیر گذاشته است

ضمن این که دو نفر دیگـر  . است) روز89با ( رضوي مربوط به این مقطع زمانی و متعلق به دوره سر پرستی مصطفی قلی رام 
ارنامه بدون شک این مسأله سبب شده افراد نام برده در ک. پرستی کوتاهی در آستانه دارندیعنی اعتمادي و اشرفی نیز  دوره سر

در ایـن بـازه زمـانی قابـل     آنچه به عنوان مهم تـرین اقـدامات  . عملی شان چندان اقدام برجسته و قابل توجهی مشاهده نشود
، اتمام ساختمان موزه، خارج کردن )خیابان امام رضا( روبروي خیابان تهرانساختمان کتابخانه آستان قدس بهانتقال اعتناست؛

اجاره شرکت فالحتی خراسان، عقـد قـرارداد بـا بیمـه جهـت برخـورداري کارکنـان از حقـوق         امالك مزروعی آستان قدس از 
سـته تـرین   رجبازنشستگی و برخی اقدامات در حد تعمیرات محدود در صحن ها، رواقها و بعضا روضه منـوره اسـت کـه جـزء ب    

البته این موضوع تا حدودي . نمی شودچندان کارنامه در خشانی محسوب سال10براي مدت زمان کهاقدامات به شمار می آید
عدم اطمینـان  فراد، بعضا عدم عالقه به این سمت واما بی کفایتی و بی تدبیري ا. بی ارتباط با مشکالت اقتصادي کشور نیست

.رکود و عدم پیشرفت در این برهه زمانی باشدست می تواند از علل دیگراز باقی ماندن در این پ

پی نوشت ها
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شد و فروغی، نخست اهللا پاکروان اداره میپس از قتل مرحوم اسدي، امور تولیت و استانداري توأماً به وسیله فتحو 1314از -1
او در نظر داشت یکی از فرزندان اسـدي  . وزیر وقت مایل بود براي تسکین افکار عمومی، امور تولیت از استانداري تفکیک شود

ور فقط استاندار باشد ولی منصور قبول شغلی استانداري را موکول به صدور فرمـان  به نیابت تولیت عظمی منصوب شود و منص
دار براساس مذاکراتی که با فروغی به عمل می آید، قرار می شود علی منصور استانداري و تولیت را توأماً عهده. تولیت می کند

ار کند، ولی پس احراز این مناصب هیچ کدام از این شود و معاونت خود را در استانداري و آستان قدس به علی اکبر اسدي واگذ
.)1380عاقلی،(رجوع شود به . تعهدات عملی نمی شود

و عـده اي دیگـر زمـان فـوت او را آذرمـاه      1351برخی تاریخ درگذشت او را سال . اقوالی متفاوتی در این زمینه وجود دارد-2
اي ایـران از میـرزا حسـین خـان مشـیر الدولـه تـا میـر حسـین          دولتهـ (،)1380عـاقلی، (رجوع شـود بـه   . ذکر کرده اند1353

.)1379موسوي،
.تان قدس در دوره قاجاریهسمتولی باشی آ-3
اشـرفی  لیت او به اتمام نمی رسد و غالم حسـین ؤدوره اعتمادي آغاز می شود اما در مدت زمان کوتاه مساین کار ازظاهرا-4

رجوع . قطع نیز به پایان نمی رسد و در دوره نیابت تولیت محمود بدر به اتمام می رسدسفانه در این مأآن را ادامه می دهد که مت
.)1354احتشام کاویانیان،(شود به 

و در دوره نیابت تولیت فتح اهللا پاکروان تأسیس گردیده بـود بـا آسـتان قـدس     1315شرکت فالحتی خراسان که در سال -5
ایـن شـرکت در اوایـل کـار مـال      . بـود کردهچند اجاره نامه رسمی مبادله ه خراسان پیرامون امالك موقوفه آستانه واقع در حوز

نظمی در و ورود نیروهاي بیگانه به ایران بی1320نمود اما پس از شهریور االجاره آستان قدس را مرتب و به موقع پرداخت می
این امر باعث شد تا غالمحسـین اشـرفی   . نگردیدروال کار این شرکت ایجاد شد و اقساط مال االجاره آستانه به موقع پرداخت 

همین امر باعـث بـروز اختالفـاتی    . نیابت تولیت وقت بقیه مدت اجاره امالك را فسخ نماید که مورد تأیید شرکت فالحتی نبود
.)1354احتشام کاویانیان،(رجوع شود به .میان شرکت مزبور با آستان قدس گردید

از انجام این عمل تا آن اندازه بود که در زمان بدر از وکیل آستان قـدس بـه نـام عمـاد     ابل ذکر است رضایت و خشنودي ق-6
سازمان کتابخانه (در درالضیافه به او اهدا می شودمحل دفنیبه عمل آمده و تربتی به دلیل تالشهایش در این خصوص تشکر

آمده و براي اجاره س در صدد اجاره دادن امالك بردبعد از انحالل شرکت فالحتی خراسان، آستان ق)2/67850،سند شماره...ها
بـه اجـاره رفتـه و در دسـت     دادن امالك آگهی مزایده منتشر می کند که باعث می گردد بخشی از امالك بـا مبـالغی اضـافه   

الزم . ردداداره گ) به صورت امانی(متعدد و مختلف قرار گیرد و بخشی نیز به وسیله مأموران و مباشران آستان قدس انمستأجر
احتشام کاویانیان . به توضیح است که این جریان تا زمانی که قانون اصالحات ارضی در کشور وضع نشده بود جاري و برقرار بود

گرچه امالك تقریباً به سه برابر اجاره اولیه به اجاره داده شد و مبـالغ زیـادي بـراي عمـران قنـوات و      ": نویسددر این زمینه می
.)1354احتشام کاویانیان،(رجوع شود به ."روف گردید ولی باعث شد که آستانه مقروض شودامالك مزروعی مص

آب از زیر و وسط سردر هـا عبـور   به این کهچون در این زمان بدون توجه.این اقدام بدون محاسبه صورت می گیردظاهراً-7
ده سبب نشست پایه طاق سر در ویر پایه هاي نفوذ نمبه مرور و در سال هاي بعد آب به ز.گود نموده بودندکند کف نهر رامی 

.)1354احتشام کاویانیان،(رجوع شود به .غربی صحن قدیم و پایه طاق سر در نقاره خانه می شود
الزم به توضیح است که آینه کاریهاي این بخش کهنه و فرسوده شده و در بخشی نیز به طور کلی ریخته و از میـان رفتـه   -8

احتشـام  (رجـوع شـود بـه    .ادامه یافت و در زمان محمد مهران، نیابت تولیت وقـت بـه اتمـام رسـید    1340ا سال بود این کار ت
.)1354کاویانیان،
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