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  ق1330بررسی اسنادي از برآورد خسارات وارده به حرم رضوي در بمباران 

  1ابوالفضل حسن آبادي

!!

  چکیده

در این .و خسارات وارده به آن در زمره موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است        )ع(توپ بندي حرم امام رضا      

ستان قدس رضوي بـه بررسـی خـسارات وارده بـه آسـتان قـدس       مقاله با استفاده از اسنادمنحصر به فرد موجود در مرکز اسناد آ         

در این بررسی ابتدا براي روشن شدن موضوع به طور خالصه درباره زمینه هاي شـکل گیـري حادثـه پرداختـه       .خواهیم پرداخت 

  شده و در ادامه کلیات اسناد مورد تبیین قرارگرفته و بازنویسی خواهد شد

  تاریخی اسناد ، توپ بندي، مشهد،)ع(ام رضاحرم مطهر ام :ي موضوعیکلیدواژه ها

  

  مقدمه 

 در طول تاریخ چند صد ساله خود چند بار مورد حمله و هتک حرمت مهاجمان                )ع (بارگاه حضرت رضا  

و چـه در  یک بارگـاه سـاده بـوده       این حمالت چه در زمانی که این بارگاه         . به دالیل مختلف قرار گرفته است     

 دو بـار از ایـن تهاجمـات   . رخ داده اسـت ده شنظم و مجموعه بزرگی برخوردار زمانی که از تشکیالت اداري م   

سه بار توسط عوامل و ) ق1330(ها  و روس) 597: 1377، ترکمان، (996 زبک  اياهغزتوسط نیروي خارجی 

، 1387حسن آبـادي،  ( حسن خان ساالر )376 ـ  374، 9 ج :1349هدایت،( شاهزاده افشاري ،داخلی نادر میرزا

 حادثه توپ بنـدي حـرم در زمـره    .بوده است) 4: 1389حسن آبادي،  (ش  1314و رژیم پهلوي در     ) 94ـ   101

علت ایـن امـر را بایـد در ضـعف     . موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است    

 مطالب زیـادي در  ،ن به این دوره تاریخی دانست که با وجود اهمیت تاریخی     و توجه کم محققا    منابع آن دوره  

زمینه می توان به حدیقه الرضویه ادیب هـروي         از مهمترین منابع موجود در این       . شده است نمورد آن نگاشته    

ترین اطالعات را آورده است و در کتاب انقالب طوس نیز این اطالعات را مجددا با شرح  اشاره نمود که کامل

در ایـن زمینـه ذکـر    ام کاویانیان اطالعات با ارزشی را در شمس الشموس نیز احتش .بیشتري تکرار کرده است  

ــت ــرده اس ــه    .ک ــود از واقع ــاي خ ــده ه ــان دی ــوب آخرالزم ــافقی در آش ــدي ب ــوپ بن ــوده ت ــوب نم را مکت

 می توان به مقاله ریشه هاي یک تهاجم در           نگاشته شده در این رابطه نیز      زمینه مقاالت  در)1330بافقی،(است

   . خراسان اشاره نمود

                                                
  دانشجوي دکتري تاریخ و سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 1



٢

  :سؤاالت زیادي پیرامون این حادثه و دالیل آن می توان مطرح نمود مانند بطور کلی

  ـ عوامل مؤثر در این حادثه کدامند؟

   بوده است؟گونهـ شکل گیري این حادثه چ

  ها و دالیل آنها در به وجود آمدن زمینه هاي این حادثه چه مقدار بوده است؟ ـ نقش روس

 مـورد   مطهـر رضـوي   خسارات وارده بـه حـرم  ریهاي مربوط به  نامه نگا   برگ سند از   نه در این مقاله    

 اسناد مذکور تنها شواهد مستدل باقیمانده از خسارات وارد به اماکن متبرکه آستان قدس. بررسی قرار می گیرد

اهمیـت    اموال ذکر شده امـا       وارده و سرقت  در سایر منابع نقل هایی از خسارات        . است در طول تاریخ     رضوي

در این پژوهش ابتدا به صـورت  . ه دلیل مستند بودن آنها از سوي یک مقام رسمی اداري می باشد           این اسناد ب  

کوتاه به حادثه توپ بندي حرم مطهر و دالیل آن خواهیم پرداخت و در ادامه اسناد مورد نظر بازنویسی و مورد 

  . تحلیل کلی قرار می گیرد

  

  بمباران حرم رضوي

 از شهرها هیچ گاه به صورت کامل مستقر نشد و زد و خورد بـین                مشروطه در مشهد برخالف بسیاري    

 تـا پیـروزي کامـل     1324موافقان و مخالفان مشروطه از هنگام مطرح شـدن مـشروطه در مـشهد  در سـال                   

  )ق1327تجلی سبزواري، . (ق ادامه یافت1327مشروطه طلبان در سال 

ا بافت سنتی شهر مشهد و مخالفت برخی از    هرچند از این سال ظاهراً مشروطه خواهان پیروز بودند، ام         

ها همچون آتش زیرخاکستر باشد و  نیروهاي مذهبی و یا افراد سرشناس شهر مشهد باعث شد تا این مخالفت

هراز چند گاهی خاکستر آن باعث ناامنی هایی در سطح شهر مشهد گردد و در واقع ریشه این نارضـایتی هـا                      

  . د که حرم مطهر بمباران گرددو وجود آمدن شرایطی شباعث تحریک افراد در سطح شهر و به

تجلی سبزواري از مشروطه خواهان که کتاب تاریخ انقالب مـشروطه او از مهمتـرین منـابع مـشروطه      

  :خراسان و حوادث بعد از آن به شمار می آید، در این مورد آورده است

  اوفتادند باز بر سر کین    مستبدین سرکش بی دین

  نائب بدنژاد ابتر را    علی اکبر رابرگزیدند نائب 

  علم ضدیت بر افرازد    تا دگر بار شورش آغاز و 

  بر سر جنگ گشت و بر سر کین      دینی بیطدانش مشباز آن 

  )22: 1327تجلی سبزواري، (
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 نـسبت    از جو نارضایتی      با استفاده    توسط مخالفان مشروطه بود که    ق  1329 سال   ازله  شروع این مسا  

 ارکان اصلی این واقعه سه نفـر        . استفاده نمودند   براي مقاصد شخصی    بوده  ر جامعه آن دوره   که د به مشروطه   

فرد دیگر یوسف خان    1) 176 :ادیب هروي، بی تا   (روضه خوان بود    طالب الحق که فردي خوش بیان و        . بودند

ر حـرم بـست   هراتی بود که براي تحصیل جغرافیا و منطق به مشهد آمده بود و بـه علـت فـرار از مجـازات د             

این منطقه در زمره .  علی اکبر حسنی بود که در نوغان ساکن بودفرد دوم نائب. 2)175-172 :وهم(نشسته بود 

  3).39 :1382حسن آبادي، (محالتی بود که مخالفان مشروطه در آن ساکن بودند 

تـا حادثـه    ق  1330شروع این اعتراضات از محرم      با  از بررسی اوضاع چنین می توان پرداخت نمود که          

شعار اصلی شورشیان   .  مشهد جو ناآرامی حاکم بود      در  ماه یعنی در سه   لتوپ بندي دهم ربیع الثانی همان سا      

از یک  .شاه بود  حمایت از محمد علیمواعال مخالفت با مشروطه و مظاهر آن مانند ادارات دولتی و روزنامه ها

 اقدام مهمی بـراي سـرکوب مخالفـان         ، حکومت به علت شنیدن اخباري مبنی بر عزلش از       4طرف رکن الدوله    

تعلل او در اخذ تصمیم قاطع براي بیـرون   .و شاید باطنا از شکل گیري این حادثه استقبال می نمود      انجام نداد 

ه بود ازدالئل مهم     که توسط منشی خان رئیس نظمیه درخواست شد        )ع( رضا یاغی از حرم حضرت    کردن افراد 

 در ششم ربیع الثانی در جریان کشته شدن نایـب حبیـب معـاون کمیـساري                 وي استعفاي .بود رباال گرفتن کا  

ها گذاشت و   عمال کلیه امور شهر را در اختیار روس شدوهکنسول روس گذاشت دابیژا توسط مخالفان روي میز

نیروهاي پلیس نیز خلع سالح می شوند و شهر بدون والی و نیروي نظامی عمال در یک وضـعیت بالتکلیـف                     

 .ه اي بین طرفین ایرانی از بـین مـی رود          ونه مصالح شده و عمال امکان هرگ    ها و شورشیان تقسیم      وسبین ر 

 ضعف حکومت مرکزي در مشهد  تضعیف نقش متولی آستان قـدس در              عالوه بر ) 207 :1326ادیب هروي،   (

ر زمـره متولیـان     کـه د   5تضی قلی خان طباطبایی     رمیرزا م  .مزید بر علت بوده است     ها در اداره امور    این سال 

ز وب شده و هیچ شناختی ا     نصشایسته در آستانه قدس محسوب می گردد در این زمان تازه به تولیت آستانه م              

مـشغول   ها وسدر زمان حمله ر   و  و عمال نتوانست نقش موثري ایفا نماید       زیرمجموعه خود در آستانه نداشت    

 .اسـت ها در این واقعه نیز قابـل تامـل           روسنقش   )220:1326،ادیب هروي ( .مذاکره با متحصنین بوده است    

ق از بـاال خیابـان      1330 محـرم    31ها که در این زمان مشغول گسترش نفوذ خود در خراسان بودند در               روس

به نظر می رسد ورود آنها به مشهد در ابتدا با استقبال مردم نیز              ) 171 :1326ادیب هروي،    (.وارد مشهد شدند  

 انند مهاجمان ازبک که در اطراف راههاي خراسان اقـدام بـه قتـل و غـارت زوار          همراه بوده است زیرا توانست    

 حفظ جان اتباع روس و جلـوگیري از غـارت           ها از این اقدام البته    آن مهممترین دلیل    . را سرکوب نمایند   نمودند

ـ  بـا یوسف خان که از کنسول روسیه وجه مدد و معاش دریافت مـی کـرده                ارتباط   .ه است بود شاناموال ب طال



٤

هـا   و وجود روسقابل کتمان نیست ها آزاد می گردد  الحق که بعد از دستگیري در حرم حضرت توسط روس    

 هیچ یـک از متحـصنین و افـراد دولتـی نیـز      اما در مجموع . ها بوده استنوعی قوت قلب براي ادامه شلوغی   

 تا روز حادثه  فکر نمی کرد یزحتی رکن الدوله ن) 129: 1352رابینو،  (.گمان نمی کردند که این حادثه رخ دهد

نفـر و  150، نفـر  64 که تعدادذکر شده در این واقعه    کشته شدگان  روایات مختلفی از تعداد    .حمله اي رخ دهد   

در داخـل  تعداد کشته ها  و بر طبق گزارش متولی آستان قدس )237 :1326ادیب هروي،   (شده   ذکر نفر 800

  . نفر بوده است40صحن ها 

 که چـه تعـداد از        و آمار جداگانه اي از این      ر حرم و تیراندازي طرفین مشخص نیست      میزان درگیري د  

 اما حمله روسها به حرم وحشیانه بوده و آنهـا در بمبـاران حـرم          . بوده اند در دست نیست     کشته شدگان نظامی  

تی بست  حه ومتحصن و مردم عادي از خود شدت عمل به خرج داد         رضوي و گنبد و بارگاه، برخورد با عوامل         

 و شرح  جزییـات  ایـن حادثـه           البته هدف از این مقاله باز نمودن زوایاي       . هاي حضرت نیز تخریب شده است     

  .صرفا اشاره اي براي تکمیل بحث خسارات وارده به حرم بود نیست و

  

  بررسی اسناد

 آسـتان  د که به مکاتبات بین کارگزاري امـور خارجـه بـا تولیـت            ن می باش  برگنه  اسناد موردنظر تعداد    

قدس، مسئول امور بهداشت مشهد با آستان قدس در مورد برآورد تعداد کـشته شـدگان و خـسارات وارده بـه                     

جود درباره خسارات وارده به حرم و اطراف آن  بعد از حمله روسـها         این اسناد تنها اسناد مو    . استآستان قدس   

له نشده اسـت و تنهـا   ه اي به این مسا   ق آستانه هیچ اشار   1330جاي تعجب است که در اسناد سال        . می باشد 

   ) 63296سند شماره  . (استها و تعیین مجدد حدود آن موجود  سندي درباره خراب شدن بست

 است که چرا هفت سال بعد از ایـن واقعـه مطـرح             این   ه درباره این اسناد مطرح می گردد       یکی از سؤاالتی ک   

 هـا   مرکزي و قدرت روس    با توجه به ضعف حکومت      چه بوده است؟   تعیین خسارات  علت عجله درباره     شده و 

دلیل ضعف حکومت مرکزي روسیه و ه  روسیه ب1917اما بعد از انقالب اکتبر  .مساله خسارات عمال مطرح نشد

 نخست وزیر وقت ء براي مطرح شدن مجددخسارات بوجود آمد و سید ضیای فرصت،تغییر خط مشی حکوت آن

مـت مرکـزي و قـدرت     با روسیه درخواست خسارت نمود اما عدم ثبات حکو با لغو قراردادها 1919ژوئن  26 در

گیري حکومت جدید روسیه باعث شد تا مساله گرفتن خسارات در حد نامه نگاري باقی بماند و با بسته شـدن            

  ).80:1369نوازنی،(. ماندباقی  بین ایران و روسیه عمال گرفن خسارات مسکوت 1921عهدنامه مودت در سال



٥

 به متـولی    ق1337 نامه اي از سوي حاکم ایالت خراسان و سیستان در تاریخ              این مجموعه    نداولین س 

) 4/63066سند شماره ،1سند شماره . (آستان قدس با قید فوریت مبنی بر برآورد خسارات طی دو روز می باشد

 ربیـع   10ستان قدس در    در همان تاریخ نامه اي نیز از کارگزاري مهام خارجه خراسان نیز مستقیماً به متولی آ               

با توجه به اینکه حکومت مرکزي نیز از طریق نماینده خود که استاندار خراسان .  فرستاده می شود1337االول 

  )6/63066سند شماره ،2سند شماره (بوده قبالً نامه ارسال نموده احتماالً دال بر اهمیت موضوع می باشد 

 شهر ربیع االول بـه اسـتاندار        11 همزمان دو نامه در      متولی آستان قدس در پاسخ به نامه هاي رسیده        

پاسـخ تقریبـاً    ) 5/36066،  4سند شماره   (خارجه  و کارگزاري مهام خارجه     ) 3/63066ـ  3سند شماره   (خراسان  

خص در این گزارش قید شده که صورت تهیه شده به فوریت و تقریبی می باشد و مـش                 . را داده است  یکسانی  

 اقدامی درباره برآورد خسارات احتماالً به دلیل ضعف حکومت مرکزي 1330 تا 1337که در بین سالهاي است 

 سـند  )63066.-5سندشـماره  (بوده اسـت خسارات به علت عجله درخواست کنندگان    برآورد وصورت نگرفته   

سند  (. صورت کامل خسارات آستانه از قبیل صدمه به اماکن متبرکه، لوازم و متعلقات آن می باشد،جالب دیگر

مشخص نیست چرا تاریخ این سند به تاریخ جمادي االول دو ماه بعد از پاسخ نامه                ) 62/63066 سند   6شماره  

رد که مشخص گردد در پاسـخ بـه         دا و عنوان خاصی نیز ن      می باشد  برآورد خسارات توسط متولی آستان قدس     

ر مجموعه تهیه شـده و بـه         که سر فرصت و توسط زی      می باشد  بلکه ظاهراً گزارشی     چه کسی بوده  درخواست  

  . ارسال شده است رضويمتولی آستان قدس

، 7سند شماره . (سه سند آخر مربوط به مکاتبات دکتر موسی خان رئیس حفظ الصحه خراسان می باشد

 مجلس حفظ الصحه حکیم الدوله از دکتر موسی خان خواسـته تـا بـرآوردي از تلفـات         یسنائب رئ ) 8/63066

در متن سند . وس در حوزه خود را برآورد نماید و حتی به قراء و قصبات نیز سفر نمایدجانی به واسطه قشون ر   

 و بنـا بـه   1337زیـرا تـاریخ سـند بـه سـال       سال قبل شده که مشخص نیست منظور چیست؟     چهار اشاره به 

از هـا   شاید منظور تا چهار سال قبل از نامه و زمـان ورود و خـروج روس               .  می شود  1333 سال   چهاراحتساب  

دکتر موسی خان بر حسب نامه اي از متولی آستان قدس درخواست ارائه تلفات جانی زمـان     . مشهد بوده است  

کـشته شـدگان   تعـداد  بـه  متولی آستان قدس در پاسـخ    ) 8/63066،  8سند شماره   . (بمباران حرم را می نماید    

 جـواب تکـراري را ارائـه مـی     به استانداري و نماینـدگی امـور خارجـه،        قبلی خود ضمن اشاره به ارسال پاسخ      

  . نیستهمانطور که گفته شد از سرنوشت این نامه نگاري ها اطالعی در دست.)7/63066-9سندشماره (نماید

  

  



٦

   و مآخذمنابع

]بی نا[:  مشهد .شمس الشموس یا تاریخ آستان قدس ).1355 (احتشام، کاویانیان

  . نیاي کتابد: تهران. عالم آراي عباسی). 1377 (، اسکندربیگترکمان

  1326چاپخانه خراسان،: مشهد. حدیقه الرضویه). 1326(محمدحسن، ادیب هروي

  کتابخانه مرکزي آستان قدس7289میکروفیلم شماره. آشوب آخرالزمان. بافقی، حسین بن اسماعیل اولیا اهللا

مجلـه  ". سـی فرهنگـی خراسـان در عـصر مـشروطیت          انجمن هـاي سیا   "). 1381(ابوالفضل   حسن آبادي، 

  .شماره دوم ،انشکده ادبیات بیرجندد

  .بنیادپژوهشهاي اسالمی: مشهد. سادات رضوي در مشهد). 1387(ابوالفضل  ،حسن آبادي

 ویژ ه نامه تاریخ روزنامه جام جم      ". سایه روشن هاي قیام گوهرشاد    "). 1389(ابوالفضل   حسن آبادي، 

  )1389 تیر31پنج شنبه (

  1327چاپ سنگی،. اسان یا بناي مشروطه خ انقالب خرتاری.)1327 (تجلی سبزواري

  . شماره سوم و چهارم،مجله دانشکده ادبیات مشهد". ریشه هاي یک تهاجم"). 1378 (حسین  الهی،

  همراه: تهران. عهدنامه مودت ایران و شوروي). 1369 (بهرام نوازنی،

  .کتابفروشی طاعتی: رشت. 1912 مشروطه گیالن، بانضمام وقایع مشهد در ). 1352(رابینو 

  .خیام: تهران. روضه الصفاي ناصري). 1349(، رضاقلی خان هدایت

  .پارسا: تهران .وقایع خاورایران). 1367(علی  میرنیا،

  

  :ها پی نوشت

  

وي به سال  .  ساله برمی شمرد که در وعظ و خطابه بسیار استاد بود           70 تا 65ادیب هروي اورا مردي     -1

وي بعـد از واقعـه    .خاطر روضه هاي گیرایش به طالب الحق معروف شـد  به مشهد آمده و به    1318

مدتی زندانی شد و سپس به عراق رفت و توسط حکومت عثمانی به جرم جاسوسی در بغداد تیرباران  

  )1326:176ادیب هروي، (.شد

 از آن چند بعد به مشهد آمد و 1300محمد یوسف خان فرزند محمد رضاي هراتی اولین بار در سال         -2

و با نامه نگاري با سفارت روسیه وجه پولی ماهانـه از آن     بار بین مشهد و افغانستان در رفت آمد بود        



٧

او مدتی در مدرسه میرزا جعفر بست نشسته و جرقه اولین تحرکش در مـسجد                .ودها دریافت می نم   

مـشهد بـه     بنـدي از     پبعد از تو   .درنوغان زده شد و در مسجد گوهرشاد خود را سردار خواند          میرهوا  

ادیـب   (.کردنـد  سمت فریمان فرار نمود و در آن جا کشته شده و نعش وي بـه مـشهد آورده بـر دار     

  ) 172-174 :1326 هروي،

ان مشهد به ضدیت با مشروطه معروف بود و انجمن همت که ضد مشروطه بـود در ایـن    منطقه نوغ -3

بـل از واقعـه تحرکـاتی در         ق ن بود که   نوغا مردم در زمره    نایب علی اکبر حسنی    .محله شکل گرفت  

  .مشهد علیه مشروطه خواهان داشت

-1329و1323-1321 فرزندمحمدتقی میرزارکن الدوله دوبار در سـالهاي    رکن الدوله علی نقی میرزا    -4

  )183 :1367،میرنیا( . شد حاکم خراسان1330

 .یـرزا بـود  مرتضی قلی خان طباطبایی نوه دختري شاهزاده خانلر میرزا احتشام الدوله پسر  عبـاس م             -5

 به 1343و1340-1336-1330وي نایب رئیس مجلس و لیدر حزب اعتدال بود و سه بار در سالهاي 

احتــشام  ( .رود تولیــت آســتان قــدس انتخــاب شــد و در زمــره متولیــان خوشــنام بــه شــمار مــی 

)435:1355کاویانیان،

 .ار خراسـان انتخـاب شـد      به عنوان اسـتاند   1337السلطنه بوددر   احمد قوام فرزند میرزا ابراهیم معتمد     -6

)175 :1367،میرنیا(

اغـراق  در بـرآورد خـسارات      مین صورت   وت زیادي دارد و البته در دو      ا با هم تف   ، برآورد خسارات دو صورت    -7

  .البته در مورد کاشیهاي حرم به درستی گفته شده است. شده است

  

  

  

  



٨

  4/63066 ـ 1سند 

  

  1337 برج قوس 20شماره بتاریخ 



٩

   و سیستانایالت خراسان

  10378نمره 

  فوري است

 جناب مستطاب اجل آقاي متولی باشی آستان قدس دام اقباله چون الزم است کلیه خـساراتی کـه از                   

طرف اجانب باستان قدس وارد شده است بفوریت تعیین و معلوم گردد، علیهذا مینویسم خسارات وارده را چـه                   

ك و موقوفات آستانه مقدسه از اجانب رسـیده اسـت در            ع بمبارانی صحن مقدس و چه خساراتی که با مال         قمو

  .ظرف دو روز معلوم گردد اطالع دهید

  6قوام السلطنه: مهر

  6/63066ـ 2سند 

  

  1337 شهر ربیع االول 10

  وزارت جلیله امور خارجه



١٠

  کارگزاري مهام خارجه خراسان

  2428نمره 

  مقام محترم تولیت جلیله عظمی دام بقائه

فرمایند بفوریت صورتی از خسارات وارده بـر آسـتانه مقدسـه کـه بـه واسـطه                  خواهشمند است قدغن    

  .اقدامات روسها بعمل آمده نوشته به کارگزاري بفرستند با سایر صورت خسارات به وزارت خارجه فرستاده شود

  امضاء

  

  

  3/63066ـ 2ـ سند 3سند 

  

  رتی فرستاده شودآستانه مقدسه            به همین مضمون کارگزاري نوشته شود و صو



١١

  212نمره کتاب 

  1337 شهر ربیع االول 11تاریخ خروج 

  مقام منیع ایالت کبراي خراسان و سیستان دامت شوکۀ

تعلیقه مبارکه در خصوص خسارات وارده به آستان قدس زیارت شده بفوریت صورتی که به نظر شـده                  

شیهاي قدیمه که از هشتصد سال قبل بوده        در تمام آنها مالحظه اقّل قیمت را نموده است خصوصاً در باب کا            

سارت جـ و ساختن آنها به کلی از امکان خارج است و به هیچ وجه نمی توان عوض آنها را تهیـه کـرد و نیـز                          

 که این خسارات راجع به خـود آسـتانه مقـدس واال از منـسوبین آسـتانه مقدسـه و بـستگان و نیـز از            مینماید

د و تیمچه هاي اطراف بلکه از حجرات صحنین مقدسین که محـل         بازارهاي اطراف صحنین مقدسین و مسج     

سکونت بوده است هر چه بوده برده اند و خسارات فوق العاده وارد شده است که بایـد خـود آنهـا بـه صـورت                   

به . تقدیم نمایند خصوصاً به تیمچه هاي حکاکان و بازار زرگري و سایر خیلی خسارت وارد شده و تعطیل است

  .رك می رساندعرض حضور مبا

  مرتضی قلی خان طباطبایی: امضاء

  

  5/63066ـ 4سند 

  



١٢

  آستانه مقدسه

  213نمره کتاب ثبت 

  1337 شهر ربیع االول 11تاریخ خروج 

  خدمت ذیشوکت کارگزاري مهام خارجه خراسان دام اقباله

بـوده  مرقومه شریفه در خصوص خسارات وارده به آستان قدس زیارت شد به فوریت صورتیکه به نظر                

نوشته شده در تمام آنها مالحظه اقل قیمت را نموده است خصوصاً در باب کاشیهاي قدیمـه کـه از هشتـصد                      

سال قبل بوده و ساختن آنها بلکی از امکان خارج است و به هیچ وجه نمی توان عوض آنها را تهیه کرد و نیز                   

 منسوبین آستانه مقدسه و بـستگان و  عرض می شود که این خسارات راجع به خود آستانه مقدسه است واال از     

نیز از بازارهاي اطراف صحنین مقدسین و مسجد و تیمچه هاي اطراف بلکه از جرأت صـحنین مقدسـین کـه     

محل سکونت بوده است هر چه بوده برده اند و خسارات فوق العاده وارد شده است که بایـد خـود آن صـورت           

 بازار زرگري و سایر خیلی خسارات وارد شده و تعطیل است            تقدیم نمایند مخصوصاً به تیمچه هاي حکاکان و       

  .به عرض حضور مبارك می رساند

  )10/63066-5سند شماره 

  



١٣

باردمان که به طور اقل و آنچه فقط به آستانه مقدسه        بمصورت خسارات وارده به آستان قدس از زمان         

ه در خسارات اطراف صحنین مقدسین کـه         منجمل ]یک کلمه ناخوانا  [ .وارد شده است و به کل احتیاط کمتر از          

 ثبت است کـه خودشـان   اینخارج از ] یک کلمه ناخوانا[ بکسبه و بازار و تیمچه ها و بستگان آستانه مقدسه و       

  .باید صورت صحیح بدهد

برده که در زمان بمباران مطابق صورتیکه از طرف دولت علیه ) خط خوردگی(صورت خرابی و خسارات 

  .گردید] یک کلمه ناخوانا[ و  جز احمد خان مهندس و جمعی دیگر در طومار ب و آقاي میرزااند

  تومان204500

   هزار تومان16  تومان500/188

  خرابی عمارات و صحنین مقدسین و غیره

   هزار تومان130

اشیاء آستانه مقدسه که بسرقت برده اند تقریباً از قبیل 

جواهر سر طوق ضریح مطهر و جعبه نقره و قفلهـاي           

  طال و نقره و شائر الباب

   هزار تومان20

اشیاء کشیک خانه در بابها در صحن قدیم و جدیـد و            

عصاهاي نقره و دسته جاروب هاي نقـره و دو شـاخه      

شاه عباسی کفشداري طال و فروش کشیک خانـه در          

  بابها تقریباً

  هزارتومان3

اسباب آبدارخانه آستانه مقدسـه از قبیـل وجـه نقـد و           

   و بعضی اسباب نقره و ورشو و غیرهقالیچه و قالی

   تومان1000

ــرات      ــه در حج ــه ک ــتانه مقدس ــه بآس ــیاء متعلق اش

سرکشیکان عظام و خـدام باشـیان گـرام و ملتـزمین            

  خدمات آستانه مقدسه بوده است و بسرقت برده اند

  هزارتومان3

اشیاء ساعت بـزرگ امـین الملکـی و خرابـی وارده و             

   مشارالیه ملزومات مستحفظ ساعت و پول نقد

   تومان1500

 و بست علیـا اسباب کارخانه خادمی و زواري واقعه در   

سرقت برده انـد و خـراب و    ب  صحن مقدس جدید که   

  تضییع شده است تقریباً

  هزارتومان2

شکست چراغهاي حرم محترم و عمارات مبارکـات از         

  چراغهاي برق و چهل چراغهاي بلور

  تومانهزار 5000

تضییع خشت هاي کاشی معرق تاریخی قدیمی که از     مقدسه و صـحنین مقدسـین و       بجهۀ تنظیفات آستانه    



١٤

کتابخانه و خزانه کـه بجهـۀ ورود قـشون روس وارد            

  شده 

   تومان4000هزار

زمان سلطان سنجر بوده و به کلی خراب شـده و بـه             

  قیمت نمی شود بیرون آورد تخمیناً

   هزار تومان30

ه خرابی وارد   در امالك و موقوفات آستانه مقدسه آنچ      

آورده اند از بابت الندشت و غیره که حاصـل را تمامـاً          

 و قنات را مـسدود      خراب نموده چرانیده و دیوار باغ را      

  .کرده اند

   تومانهزار5000
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١٦

 چهـار   بهکسصورت خسارات وارده به آستان قدس و امالك آستانه مقدسه در زمان بمباران و آنچه از                 

  1337 خودشان صورت علیحده خواهند داد بتاریخ شهر جمادي االول بست

   کرور و صد و هشتاد و پنج تومان3   تومانهزار1685000

    تومانهزار 745

   تومان هزار250  خرابی عمارت و صحنین و گنبد مطهر و غیره

طهر و جعبه هاي نقره و طال  اشیاء آستانه مقدسه که بسرقت برده اند از قبیل جواهر سر طوق ضریح م             

اگرچه جواهرات سرطوق مبارك از زمرد و  وب میان حرم محترم و طالهاي دراسبابو قفل هاي طال و نقره و

   تومانهزار200: الماس و مروارید و یاقوت قیمتی هست که نتوان قیمت کرد

 خـدمات آسـتانه     اشیاء متعلق بآستانه مقدسه که در حجرات سرکـشیکان و خـادم باشـیان و ملتمـزین                

   تومان25هزار: مقدسه بوده است بسرقت برده اند

   تومانهزار5: اسباب ساعت بزرگ و خرابی که دارد آورده اند

بجهۀ متعلقات آستانه مقدسه و صحنین مقدس و کتابخانه و خزانه بجهۀ ورود قشون روس وارد شده و 

  تومانهزار15: بخدمه

نجی قدیمی که از زمان سلطان سنجر بوده است بکلی خراب  خشت هاي کاشی نار] یک کلمه ناخوانا[ 

   تومانهزار205: شودمیشده است و بیشتر از آنها را برده اند و نمی توان قیمت کرد اقالً عمومی نوشته 

:  و لوازم دربار والیتمدار که در هر دو کشیک خانه بوده اسـت             ا از صحنین کشیک خانه در بابها در       شیاا

   تومانهزار30

ب آبدارخانه مبارکه از قبیل وجه نقد و اشیاء و چهل چراغ و جار و غیره که الزمه آبدارخانـه دربـار                   اسبا

  تومانهزار 40: والیتمدار است

   تومان50: کرده اندتضییع  و خراب و برده انداسباب کارخانه خدامی و زواري که آنچه بوده 

 30 : غیـره  چراغ بلـور و سـاعتها و          چراغهاي حرم محترم و عمارات از چراغهاي برق و چهل          شکست

  تومانهزار

: از حجرات صحنین آستانه مقدسه که اشیاء آن متعلق به اجزاء آستانه مقدسه است و بسرقت برده انـد                  

   تومان90هزار

 500:  و سر بازار که متعلق به آستانه مقدسـه اسـت           ] یک کلمه ناخوانا  [  و سفلی و   دوبست علیا از میان   

  تومانهزار



١٧

و موقوفات آستانه مقدسه آنچه محصول رعیت و آستانه را برده اند و آنچه به خـود امـالك                   در امالك   

  تومانهزار200: خسارت وارد آورده اند

این صورت اقل چیزي است که تخمین شده و چون فقط ظواهر را مالحظه کرده به این مبلغ بالغ شده 

 بی نظیري آن بشود الاقل هر خشتی متجاوز از هزار است واالّ اگر مالحظه نایابی کاشیها و آنتیک بودن آنها و

تومان قیمت خواهد داشت و هتک مقام مبارك را اگر مالحظه نمایند و توهین باعراض حاضرین ملحوظ شـد           

عده قتلی هم آنچه در حرم محترم و صـحنین مقدسـین بـوده              . شاید قیمت آنها از تمام دنیا زیادتر خواهد بود        

سانی که در خارج به قتل رسیده یا ضعفا از قبیل زنها و بچه ها که از ترس تلف شده              چهل نفر بوده اند ولی ک     

 استحصا نشده است توضیحا ایـن خـسارات راجـع           درستیا طفلی سقط کرده اند از هزار نفر متجاوز است که            

بداخله آستان قدس است و خسارات مسجد جامع گوهرشاد خارج است و علیحده صورت میدهنـد و خـسارات                   

سبه بازارچه هاي اطراف صحنین مقدسین و خیابان علیا و سفلی و تیمچه هاي اطراف و مدارس متصله هم                  ک

  7.متجاوز است] یک کلمه ناخوانا[ دوبه طور تخمین مسلماً از.   شده است] یک کلمه ناخوانا[ خارج

  

  9/63066 و 8/63066ـ 7سند 

  



١٨

  سواد مطابق اصل است  از طهران به مشهد 

  موسی خانآقاي دکتر 

جامع و دقیقی که از روي صحت و مطالعه تهیه شده باشد در خصوص تلفات جانی                الزم است راپورت    

که به واسطه قشون اجانب در مدت چهار سال قبل باهالی حوزه مأموریت شما وارد آمده هر چه زودتر بمرکـز             

براي تهیـه راپـورت مزبـور    . شودارسال دارد تا به کمیسیون تعیین خسارات که از طرف دولت معین شده داده       

اگر اقدام شود با تصدیق حکومت به بعضی قراء و قصبات هم مسافرت نمـوده و تحقیقـات محلـی بـه عمـل                

  1260نمره . از طرف مجلس حفظ الصحه دولتی مخارج مسافرت شما تادیه خواهد شد. آورید

  نایب الرئیس مجلس حفظ الصحه دکتر حکیم الدوله

  سی خان طی نامه اي از تولیت آستان قدس درخواست صورت می نمایدبعد از این دکتر مو

  

  

  8/63066ـ 8سند 

  



١٩

  1297 حوت 15

  1نمره 

  مقام محترم حضرت تولیت عظمی دامت شوکته

محترماً خاطر مبارك مستحضر میدارد برحسب تلگراف مجلس حفظ الصحه دولتی که لفـا سـواد آنـرا                  

. تلفات جانی که به واسـطه قـشون روس وارد شـده تعیـین نمایـد               تقدیم نمود این جانب مأمور است که عده         

تا صورت صحیحی از عده تلفاتی که در موقع بمباران آستان قدس واقع شده است               . امرفرماییدمستدعی است   

  . یا تصدیق حضرت مستطاب عالی مرحمت نموده بمرکز فرستاده شود

  امضاء  موسی

  

  7/63066ـ 9سند 

  

  آستانه مقدسه

  304ب ثبت نمره کتا



٢٠

  1337 شهر جمادي االخر 6تاریخ خروج 

  خدمت جناب جاللتمآب آقاي دکتر موسی خان دام اجالله

 در موضـوع عـده   اصل یافتمراسله شریفه نمره  بانضمام سواد تلگراف مجلس محترم حفظ الصحه و   

ر جـزو صـورت    چنـدي قبـل د     استفـسارنمیداند  واقـع شد    بهیه تلفات جانی که در موقع بمباران از طرف دولت        

خسارات که حضور ایالت جلیله کبري و مهام کارگزاري داده ام در ذیل خسارات مـالی از بابـت تلفـات جـانی            

قرار است عده قتل آنچه در حرم محترم و صـحنین   آن از اینک هم تصدیع میدهم   آنچه به نظر بود صورت دادم       

یا ضعف از قبیل زن و بچه که از ترس تلف مقدسین بود چهل نفر بودند ولی کسانیکه در خارج به قتل رسیده  

 جنابعالی بر حـسب     دا نشده است البته خو    قصشده یا طفل سقط کردند از هزار نفر متجاوز است که درست است            

 و غیره خواهید نمود  به مقامات عالیه اطالعات حاصله را خواهیـد  قصبات از قرا و     یمأموریت که دارید تخمین   

  .داد

  ییمرتضی قلی خان طباطبا


