
چکیده

بررسـی و شـناخت تاریـخ سیاسـی و مذهبـی آسـتان قدس، بـدون توّجـه بـه منابـع و اسـناد 

تاریخـی قابـل اسـتناد نیسـت. در دورۀ قاجـار عـاوه بـر اسـناد مکتـوب، اسـناد تصویـری 

)عکس هـا( و سـفرنامه ها نیـز در بـه تصویـر کشـیدن تاریـخ سیاسـی و مذهبـی آسـتان قدس 

نقشـی بسـزا داشـته و از جایگاه ارزشـمندی برخوردار بوده اسـت. در این اسـناد می توان به 

نحـوۀ اجـرای مراسـم سیاسـی و مذهبـی آسـتان قدس، موقعیـت و جایگاه افـراد رشکت کننده 

در ایـن مراسـم و مـکان اجـرای آن پـی بـرد.

هـدف از نـگارش ایـن مقاله آشـنایی با ترشیفات سیاسـی و جشـن های مذهبی آسـتان قدس 

بـا تکیـه بـر سـفرنامه ها و عکس های موجود در آرشـیو مدیریت اسـناد و مطبوعات اسـت.

کلید واژه: آستان قدس رضوی، تاریخ سیاسی و مذهبی، قاجاریه، اسناد تصویری.
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به روایت  سفرنامه ها و اسناد تصویری
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مقّدمه:
دردورۀ قاجـار و بـه مناسـبت های مختلـف، ترشیفاتـی 

همـراه بـا آداب و رسـوم خـاص در سـطح آسـتان قدس و 

به خصـوص در صحـن عتیـق )انقاب فعلـی( و ایـوان طای 

نـادری حـرم امـام رضـا)ع( برگـزار می شـده اسـت. متولیـان 

و  بـه جایـگاه  بـردن  پـی  بـه محـض  آسـتان قدس رضـوی 

اهمیـت اسـناد تصویری )عکس هـا( در ثبـت و ضبط وقایع 

و رخدادهـا، عکاسـانی را بـه منظور تهیۀ عکس از مراسـم و 

ترشیفـات برگزار شـده به خدمـت گرفته اند. عکاسـان، تهیه 

عکس از مراسـم و ترشیفات مختلف در سـطح آسـتان قدس 

را برعهـده داشـته، بنـا بـه فرصـت پیـش آمـده عکس هـای 

بسـیار ارزشـمندی به یـادگار گذاشـته اند.

عاوه برعکاسـان، گروهی از گزارشگران و سفرنامه نویسان 

نیـز که بنا بـه موقعیت های پیش آمده و خاص راهی مشـهد 

و حـرم امـام رضـا)ع( شـدند گزارشـات بسـیار ارزشـمندی در 

رابطـه باایـن مراسـم ارایـه داده انـد کـه پرداخـن بـه آن خالی 

از لطف نیسـت.

برگـزاری جشـن و  مراسـم سـام آسـتان قدس در 

دورۀ قاجـار:
دردورۀ قاجـار و بـه مناسـبت های خـاص از جمله: رشوع 

بـه كار والیـان خراسـان یـا متولیـان آسـتان قـدس رضـوی، 

امئـۀ اطهـار)ع( و... در فضـای  اكـرم)ص( و  پیامـر  والدت 

داخلـی صحـن عتیـق )انقـاب فعلـی( و ایـوان طـای حـرم 

امـام رضـا)ع( جشـن ها و مجالـس رسـمی سـام بـا حضـور 

شـاه، رجـال سیاسـی و مذهبـی شـهر مشـهد و آسـتان قدس 

برگـزار شـده کـه ازآن جملـه می تـوان بـه برگزاری جشـن به 

مناسـبت انتقـال آب قنـات مرحوم میـرزا هدایت مجتهد به 

چهار حوض اطراف سـقاخانه )صحن عتیق( و مراسـم سـام 

هفدهـم ربیـع االّول سـال 1284ق. کـه با حضـور نارصالدین 

شـاه در حرم امام رضا)ع( برگزار شـد، اشـاره منود )سـاکامق، 

عکـس شـامرۀ7642(.

جشـن انتقال آب به چهار حوض اطراف سـقاخانۀ 

صحـن عتیق )انقاب فعلی(:
در  کـه  مسـتوفی  افضل امللـک  غامحسـین خان  میـرزا 

ایـن ایـام در شـهر مشـهد بـوده، ضمن اشـاره بـه اقدامات 

قـدس  آسـتان  متولـی  نیرالدولـه،  میـرزا  حسـین  سـلطان 

رضـوی، بـه برگـزاری مراسـم جشـن در حـرم امـام رضـا)ع( 

اشـاره کـرده اسـت.

»کار دیگـر ایـن شـاهزادۀ بزرگـوار ایـن اسـت کـه قنـات 

مرحـوم میـرزا هدایت مجتهـد را از رشکا خریـده و با مخارج 

بسـیار از بیـرون شـهر از ممـر و مجـرای رسپوشـیده کـه 

هیچ جـا آفتابـی نشـود آب آن را وارد صحـن مقـدس منـود و 

چهـار حـوض در صحن سـاخت کـه آب در آنهـا ریخته و به 

پایین خیابان روان می شـود و محات بی آب آنجا را سـیراب 

سـال  ایـن  بیسـت وهفتم جامدی االخـر  روز  در  می سـازد. 

)1320ق.( کـه من در مشـهد بـودم آب مزبور به حوض های 

صحـن جریان می یافت. اهل شـهر مشـهد در صحن مقدس 

جشـنی گرفتنـد، محـض تهنیت بـه ایالت که ایـن کار خیر را 

کرده اسـت. رؤسـای ملت، ارکان و اعیان شـهر جمع شده در 

ایـوان طـا مجلس آراسـتند. رصف رشبت و شـیرینی کردند. 

مراسم سام مویدالدوله )ابوالفتح بن سلطان مراد( در 

ایوان طای حرم امام رضا)ع(، عکاس: عبدالله قاجار، 

تاریخ عکس: 1309ق.



شـعرای نامـی قصایـد غـرا در ایـن بـاب سـاخته در مجلـس 

قرائـت کردنـد، از آن جملـه جنـاب میـرزا کاظـم صبـوری 

ملک الشـعرای آسـتانۀ رضویـه اسـت کـه قطعـۀ شـیوایی 

سـاخته، در ایـن روز برخوانـد و صلتی الیق یافـت و صورت 

آن قصیـده ایـن اسـت کـه در اینجـا نـگارش می شـود:

در حریم زادۀ موسی که خاک درگهش

چون دم عیسی بن مریم شد شفا بخش علیل 

و اندر آن دوران که اقلیم خراسان را جامل

شاهزاده داده چون فردوس از خلق جمیل 

نیرالدوله رس نام آوران سلطان حسین

آنکه آمد دورۀ قاجار را خیر السلیل

الغرض تاریخ سالش را صبوری مرصعی

جستجو می کرد از طبع روان تر ز آب نیل

کرد گر تاریخ می خواهی روان مانند آب

یکهزار و سیصد است و بیست اندر بارس ئیل«

 )افضل امللک، بی تا:111(.

مراسم سام
باشـکوه ترین مراسـم در تاریخ سیاسـی و مذهبی آسـتان 

قـدس، مراسـم سـام بـوده که بـه مناسـبت های مختلف در 

فضـای صحـن عتیـق و ایـوان طـای نـادری برگـزار می شـده 

اسـت. ایـن مراسـم بـا آداب و رسـوم خـاص و بـا حضـور 

عالی تریـن طبقـات سیاسـی دورۀ قاجـار، یعنـی شـاه، رجال 

سیاسـی و مذهبـی آسـتان قـدس و شـهر مشـهد و... برگـزار 

می شد)سـاکامق، عکـس شـامرۀ7818(.

مراسـم سـام روز هفدهم ربیع االول سـال 1284ق. بنا بر 

یاداشـت های علی نقـی میـرزا حکیم املاملـک  بـه رشح ذیـل 

بیان شـده است:

حـرت  مولـود  سـعید  عیـد  روز  کـه  روز  ایـن  در   «

خاتم االنبیـا و سـید اصفیـا علیـه آالف التحیـه و الثنـا بـود 

اعلی حرت شاهنشـاه اسـامیان پناه و خرسو صافی طینت 

رشیعـت دسـتگاه پـاس حرمـت و رعایت شـان و عظمـت 

حـرت امامـت علیـه الّسـام را چنـان مقـرر داشـتند کـه 

سـام ایـن عیـد را در حـرم مطهر بر پـای دارند و خـود رسکار 

پادشـاهی به متام اعیان و ارشاف در مقابل امام علیه الّسـام 

تهنیـت گوینـد. پـس بـه موجـب فرمـودۀ ایشـیک آقاسـی 

باشـی متـام علـام و وزرا و شـاهزادگان و اعیـان و رسکـردگان 

را هراتـی و افغـان و سیسـتانی و اهالـی خراسـان و آنچـه از 

بـزرگان ایـران که رشف مازمت رکاب هامیون داشـتند همه  )ساکامق، عکس شامرۀ625(.



را اخبـار منـوده، بـه بـار عـام حـارض سـاخت و مجلس سـام 

در دارالحفـاظ منعقـد گشـته، شاهنشـاه جمجاه بـه هنگام 

ظهـر بـدان جـا ترشیف فرمـا شـدند و در ایـن مجلـس کـه 

فی الحققیـه محـر امـام و مرجـع انـام بـود و بشـکوه و 

رونقـی بیـرون از حـد قیاس آراسـته جلـوس فرمـوده علام را 

نیـز اذن جلـوس داده سـام منعقد گشـت نقاره خانـه رسکار 

فیـض آثـار برشافت این عید نواخته گشـته و از ابتدای ورود 

وجـود مسـعود به صحن مقدس تا اختتـام مجلس، توپچیان 

بـه شـلیک توپ اشـتغال داشـتند. امین الدوله بـه مخاطبات 

سـام کـه مبنـی بـر ذکـر عظمـت و رشافـت عیـد مولـود 

حرت سـید االمام و اظهار عقاید نیک و مقصود ذات خیر 

حـرت شاهنشـاهی در تنظیـم صفحـان خراسـان و آبـادی 

مملکـت و رعیـت بـود مخاطـب و مفتخـر گشـت. خطیب 

خاصـه هامیونـی خطبـه فصیـح و بلیـغ معـروض داشـت و 

میرزا مینای ملک الشـعرا قصیدۀ غرا به عرض رسـانده سـام 

اختتـام یافـت. شاهنشـاه دیـن پنـاه نیـز آسـتان عرش نشـان 

امـام هـامم علیه الّسـام را وداع منـوده و بـه آحـاد و افـراد 

خـدام و چاکـران آسـتانه هـر یـک علی قـد مراتبهـم اعطای 

خـاع کشـمیری و کرمانی و بـذل و انعام و احسـان بی پایان 

فرمـوده در کـامل مـال از فراقـت چنین آسـتان فیض بنیان 

مبارکـه رجعـت منودند)حکیـم املاملـک،296-1356،298(.

مراسم قرق:
مراسـم قـرق حـرم امـام رضـا)ع( بنـا بـه مناسـبت های 

از  بـا ترشیفاتـی خـاص در دوره هـای مختلـف،  و  خـاص 

جملـه دورۀ قاجـار انجام شـده وگاهـی اوقات، برگـزاری این 

مراسـم بـا حضـور وابسـتگان دربـار و رجال سیاسـی، باعث 

رنجـش خاطـر وآزردگـی زائـران حـرم امـام رضـا)ع( شـده 

شـامره17593(. عکـس  است)سـاکامق، 

محّمدحسـن خان اعتامدالسـلطنه )صنیع الدولـه( ضمـن 

اشـاره بـه ایـن مراسـم از آزردگـی خاطـر زائـران حـرم امـام 

رضـا)ع( بنـا به رفتار و کـردار انیس الدوله، همرس نارصالدین 

شـاه، گـزارش داده اسـت:

»سه شـنبه24 شـوال؛ عـرص از در خانـه بـه قصـد زیـارت 

آسـتان مبـارک آمـدم. معلـوم شـد حاال زیـارت هـم در میان 

حـرم خانـه یـک نـوع رقابـت و هم چشـمی شـده اسـت. از 

صبـح الـی عـرص به واسـطۀ دسـتگاه انیس الدولـه و... قـرق 

می شـود. مـردم دوهـزار فحـش می دهنـد. بعـد بـه جهـت 

امیـن اقـدس. خاصـه نزدیـک بـه حـرم مطهـر دیـدم یـک 

کالسـکه تنهـا می آید، سـی چهل نفـر فراش چوب به دسـت 

جلـو افتـاده بریـد! بریـد! می گوینـد. معلـوم شـد ملیجـک 

کوچـک اسـت. خاصـه به واسـطۀ قـرق بـودن حـرم مطهـر، 

خانـۀ مچول خـان رفتم«)اعتـامد السـلطنه،1345،280(.

»یکشـنبه 29 شـوال؛ صبـح در خانـه رفتـم. بعـد از ناهار 

مراسم سام فتحعلی خان صاحب دیوان، 

متولی آستان قدس، در ایوان طای حرم 

امام رضا)ع(، عکاس : عبدالله قاجار، 

تاریخ عکس : 1308ق.



خانه آمدم. زیارت آسـتان مقدس به واسـطۀ قرق حرم خیلی 

مشـکل اسـت. سـابق از صبح الی شـام بود، حاال شب ها هم 

قـرق اسـت. اگرچـه انیس الدولـه و امیـن اقـدس بی قرق هم 

می روند« )هـامن،281(.

زیـارت  بـه  الحمداللـه  امـروز  شـوال؛  سـلخ  »دوشـنبه 

مخصـوص نایـل شـدم. خوابـی دیـده بـودم کـه والـده در 

خـواب بـه مـن گفتنـد بـرو بـاالی رس حـرت منـاز بخـوان، 

در میـان دو منـاز فـان مطلـب را بخـواه، حـرت خواهـد 

داد، رفتـم و خوانـدم. دعـا کـردم. چـون امـروز شـاه ترشیف 

می آورنـد بـه حـرم محـرم که جواهـرات حـرت را ماحظه 

فرماینـد صبـح تـا ظهـر زن هـای شـاه بودنـد، بعد برای شـاه 

قـرق را نـگاه داشـته بودنـد. مـن }بعـد{ از ورود شـاه رفتـم 

خلـوت و آسـوده منـاز خوانـدم. دعا کردم. سـه مرتبـه بیرون 

رفتـه مراجعـت بـه حـرم کـردم، به جهـت والده و عیـال هر 

یـک زیارت مخصـوص خواندم. در این چنـد روز تنها زیارتی 

کـه بـه دلخـواه خود کـردم این بـود. بعد مراجعـت به خانه 

السـلطنه،2801345(. منودم«)اعتـامد 

مراسم سان خدمۀ آستان قدس:
در دورۀ قاجـار، مراسـم سـان نیـز بنا به رشایـط خاص در 

حـرم امـام رضـا)ع( برگـزار شـده به طـوری کـه علی نقی خان 

حکیم املاملـک و نارصالدیـن شـاه نیز به این مراسـم و نحوۀ 

اجـرای آن اشـاره کرده اند:

»...چـون رسکار پادشـاهی را از رصف نهـار فراغتی حاصل 

گشـت بـه دارالسـعاده ترشیـف بـرده بـر کرسـی تولیـت و 

نیابـت جلـوس فرمـوده میـرزای ناظـر و جنـاب صـدرا را که 

تعدادی از خدام و رجال آستان 

قدس در کنار گنبد طای حرم مطهر 

امام رضا)ع(، عکاس: نامشخص، 

تاریخ عکس: دورۀ قاجار.



از جمله سـادات و رؤسـای قوم اند اذن جلوس داده باحضار 

خدام شـد مجد امللک متولی باشـی از روی ثبت و رس رشـتۀ 

دفرخانۀ مبارکۀ حرتی یکان یکان رؤسا و مرئوسین کشیک 

خمسـه را از نظـر آفتـاب اثـر هامیـون گذرانـده و معرفـی 

منوده تا متام از سـان گذشـتند جمعی کثیر از اعاظم و رجال 

دولـت و چاکـران دربـار هامیونی نیـز مانند اعتضـاد الدوله 

و معیـر املاملـک و آجـودان مخصـوص و آقـا علـی و حاجی 

محمدصادق خـان رستیـپ و عکاس باشـی و امثـال ایشـان 

حتـی محمدخـان کنـه بیسـه و اغلبـی از صاحب منصبـان 

جـزو کـه در آسـتانۀ مقدسـۀ حرت سـمت خدمت گـزاری 

و خادمـی و هریـک در کشـیک از سـان گذشـتند«)حکیم 

املاملـک،1356، 260(.

نارصالدیـن شـاه در سـفر نامـۀ خود به خراسـان در سـال 

1300ق. بـه برگـزاری این مراسـم در حرم امام رضا)ع( اشـاره 

کرده اسـت:

»...عـرص هـم بایـد بـه صحـن مطهر رفتـه، سـان خدمه 

را ببینیـم. چهـار سـاعت و نیـم بـه  غـروب مانـده سـوار 

شـده بـه صحـن رفتیـم. داخـل حـرم شـده زیـارت کـرده 

بیـرون آمـده رفتیـم بـه گنبـد الله وردی خـان. ابتـدا جمعی 

از علـامی مشـهد بـه حضـور آمـده نشسـته قـدری بـا آنها 

صبحـت داشـتیم، بعـد خـدام را برای سـان خواسـتیم. پنج 

کشـیک از خـدام و دربـان و... بـه ترتیـب از سـان گذشـته 

هـزار و دویسـت نفـر بـر روی  هـم خـدام و عملـۀ آسـتانۀ 

حـرت بودنـد. یک سـاعت و نیم سـان طول کشـید.  بعد 

برخاسـته مجـّدداً بـه حـرم رفتـه، زیارتـی کـرده، مراجعـت 

به منـزل منودیـم« )نارصالدیـن شـاه،1356،141(.

مراسم خطبه خوانی:
در  طوالنـی  بسـیار  سـابقه ای  از  خطبه خوانـی  مراسـم 

تاریـخ سیاسـی آسـتان قـدس برخـوردار بـوده که بـا آداب و 

رسـوم و نظـم خاصـی برگـزار می گردیـد. در این مراسـم، بنا 

بـه اهمیـت آن متولیان، رجال سیاسـی و خدام آسـتان قدس 

حضـور داشـته و بنـا بـه موقعیت هـای پیش آمـده و حضور 

شـاه در شـهر مشـهد این مراسـم با حضور خود شـاه انجام 

می شـده اسـت )سـاکامق، عکـس شـامرۀ27472(.                          

علی نقـی میـرزا حکیـم املاملـک و قهرمـان میرزا مراسـم 

خطبه خوانـی حـرم امـام رضـا)ع( را کـه بـا حضـور خـود 

نارصالدیـن شـاه در سـال 1283ق. صـورت گرفتـه بـه رشح 

ذیـل توصیـف کرده انـد:

»بـا میـرزای ناظـر و ظهیرالدولـه و مجدامللـک مشـغول 

صحبت بودند تا وقت شـام و زمان خدمت خدام و گذاشـن 

چراغ و مانند سـایر خدام در جرگه ایشـان داخل صف شـده 

بایسـتادند. بعضـی از مقربان حـرت و اعیـان دولت چون 

برگزاری مراسم خطبه خوانی با حضور حاج 

سیدحسین نایب التولیه و جمعی از رجال 

آستان قدس در ایوان طای صحن عتیق حرم 

امام  رضا)ع( در دورۀ قاجار، عکاس: عبدالله 

قاجار، تاریخ عکس: 1308ق.



معیـر املاملـک و آجـودان مخصـوص و آقـا و عکاس باشـی و 

میـرزا صادق خـان رستیـپ و دیگـران کـه جـزو خـدام رسکار 

فیـض آثـار بـه خدمـت حارض شـدند همیـن که خادم باشـی 

چراغ هـا را روشـن منـود، یـک یـک برداشـته چنان کـه رسـم 

معمولۀ خدمه اسـت دسـت به دسـت گرفته بـه مکان خود 

می نهادنـد و رسکار هامیونـی نیـز در گرفن چـراغ از خادمی 

و رسـانیدن بـه خـادم دیگـر در نهایـت خضـوع و خشـوع 

بدان هـا تأسـی داشـتند تـا متـام چراغ هـا را بگذارنـد هریـک 

شـمعی روشـن در دسـت گرفتـه ردیـف یکدیگر ایسـتادند. 

خطیب باشـی خطبـۀ غـرّا بـا مهابـت و شـوکت متـام باسـم 

مبـارک حـرت امـام و شاهنشـاه اسـام تقریـر منـود و بعد 

از ادای خطبـه بـه یک بـار متامـاً بـه سـجده افتادنـد و رسکار 

پادشـاهی نیـز در عیـن نیـاز شـکر وصـول بـه ایـن سـعادت 

عظمـی را در حـرت معبود بی نیاز بگذاردنـد و مناز مغرب 

و عشـا را خوانـده از راه بـازار مراجعـت فـر مودند«)حکیـم 

املاملـک،231-1356،232(.

»تاریخ چهارشـنبه 25 شـوال؛ نیم سـاعت به غروب مانده 

بـود چراغ هـای حـرم را حـارض کـرده بودنـد. اعلی حـرت 

در  کـه  متعـدد  شـمع های  مرتـب خودشـان  شاهنشـاهی 

بـه حـرم مبـارک  بـود روشـن کردنـد و بعـد  شـمعدان ها 

ترشیـف آوردنـد. یـک شـمع کـه روشـن کـرده بودنـد بـه 

دسـت شاهنشـاه روحنـا فداه بـود. چند نفـر دیگر یکی یک 

شـمع روشـن کرده، در دسـت گرفتند. به من هم یک شـمع 

روشـن کـرده دادنـد. در مقابـل مرقـد مطهر ایسـتادم. سـید 

خطیـب خطبـه خیلـی خوبـی قرائـت کـرد. بعـد از آن همه 

بـه سـجده افتادنـد. اعلی حـرت شاهنشـاهی روحنـا فداه 

کـه کـامل خلـوص نیـت دارنـد بـه سـجده افتادنـد. ...درهـا 

کـه بـاز شـد مـردم از زن و مرد هجـوم کردنـد. اعلی حرت 

شاهنشـاهی روحنـا فـداه هـم مثـل آحـاد و افـراد مـردم در 

گوشـه ای ایسـتادند و در پشـت پنجـره بـاالی رس حـرت 

مدتـی توقـف کردنـد و ماحظـه خضوع و خشـوع مـردم را 

لشـگر،162-1374،163(. می فرمودند«)امیـن 

»... سـه سـاعت بـه غـروب مانـده سـوار شـده رفتیـم 

بـه زیـارت. منـاز را بـاالی رس حـرت خوانـده ... رفتیـم بـه 

حـرم حـرت چـراغ را روشـن کردیـم خطبـه خواندند رسـم 

تعظیـم و خدمـت چنان کـه معمـول اسـت بـه عمـل آمـد« 

)هـامن،153(.

مراسم غبارروبی در دورۀ قاجار:
در دورۀ  قاجـار، اسـناد مكتـوب، به روشـنی و بارصاحـت 

متـام  بـه مراسـم غبارروبـی اشـاره می كننـد. در رسبـرگ 

برخـی از ایـن اسـناد آمـده: مجلـس جـاروب حـرم و بـاز 

منـودن درب رضیـح مطهـر. بـه عنـوان منونـه در یكـی از 

ایـن اسـناد بـه تهیـۀ اقـام و ملزوماتـی ماننـد قنـد و چای، 

رشبت، شـیرینی و حلویات، شـمع، زغال، تنباكو و خوانچۀ 

هفت سـین اشـاره می شـود كـه نشـان می دهـد مراسـم در 

آغـاز سـال نـو انجـام گرفته اسـت.

قهرمـان میـرزا مراسـم غبارروبـی رضیح مطهـر در دورۀ 

قاجـار را این گونـه رشح می دهـد:

»بـه قـدر سـه سـاعت بـه غـروب مانـده اعلی حـرت 

هامیـون بـه عـزم زیـارت آسـتانۀ مقدسـه مـرشف شـدند. 

چـون در رکاب مبـارک رفتـم صحـن مقـدس و حـرم مبارک 

را خلـوت کـرده بودنـد. اعلی حرت هامیونـی با معدودی 

از عملـۀ خلـوت و نـواب واال رکـن الدولـه و... بـا کـامل 

خضـوع و خشـوع به زیـارت آسـتان مبارک مرشف شـدند. 

وقـت ورود بـه حـرم قمـه ای کـه در کمـر اعلی حـرت 

شاهنشـاهی بـود بیـرون آوردند بـه عملۀ خلوت سـپردند. 

بعـد از زیـارت و طـواف حـرم مبـارک درب رضیـح مبـارک 

را بـاز کردنـد. در میـان رضیـح مبـارک سـجاده انداختـه و 

چـراغ گـذارده بودنـد. اعلی حرت هامیونی بـا نیت صاف 

و خالـص میـان رضیـح مـرشف شـدند. بـه فاصلـه چنـد 

دقیقـه بیـرون ترشیـف آوردند و مجـّدداً ایسـتادند تا درب 

رضیـح مطهـر قفـل شـد. از آنجا  بـه تحویل خانه کـه درب 

آن بـه دارالحفـاظ اسـت ترشیـف بردند. بعضی شمشـیرها 

و اسـبابی کـه متعلـق بـه حـرت اسـت متاشـا کردنـد. از 

آنجـا بیرون ترشیـف آوردند. مجّدداً در حـرم مبارک طواف 

کردنـد و ترشیـف بردند«)امیـن لشـگر، 173-1374،174(.

نتیجه گیری:
اسـناد تصویـری موجـود در مخـزن اسـناد مدیریـت امور 

اسـناد و مطبوعات مربوط به ترشیفات حـرم رضوی دردورۀ 

قاجـار همـراه با گزارشـات مربـوط به سفرنامه نویسـانی که 

در دورۀ قاجـار راهـی خراسـان و شـهر مشـهد شـده اند، بـه 

نوعـی تاریـخ سیاسـی آسـتان قـدس بـه شـامر مـی رود و به 

لحاظ محتوایی و ارزش تاریخی از نفاسـت و ارزش بسـیاری 

برخـوردار بـوده و خـود می توانـد بـه راحتـی سـیر تاریـخ 

سیاسـی آسـتان قدس را با  متام جزییات و ظرافت  های آن در 

ایـن دوره نشـان داده، شـواهد موجـود مـا را از گامنه زنی هـا 

و پیش داوری ها بازداشـته و پاسخگوی بسـیاری از سؤاالت و 

شـبهات تاریخـی پژوهشـگران و عاقه مندان تاریخ سیاسـی  

آسـتان قدس رضوی باشـد.
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