1394  تابستان ـ پاییز،)76/5(18  شماره:تاریخ ایران

Iran History: No. 18(76/5), Summer-Autumn 2015

 دولتم�ردی:میرزامحبعلیخ�ان ناظمالمل�ک مرن�دی یکانل�و
*ناشناخته از عصر ناصری
1

نصراله صالحی
چكیده

 به عنوان یکی از رجال، کمی بیش از پنجاه سال، قمری1309  تا سال، از اواخر دورة محمدشاه قاجار،میرزامحبعلیخان ناظمالملک مرندی یکانلو
 همراه او به. وی کار خود را با دستیاری و منشیگری میرزاجعفرخان مشیرالدوله شروع کرد. عهدهدار مسؤلیتهای مهمی بود،وزارت امور خارجه
 جانشین وی شد و به مدت چند دهه، به عنوان رئیس کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی، بعد از درگذشت میرزاجعفرخان.مأموریت عثمانی رفت
شرق
ِ  در مرزهای غرب و شمال،تمامیت ارضی ایران
ّ  وی با وجود چند دهه تالش مستمر عملی و قلمی در راه دفاع از.عهدهدار این مسئولیت بود
 متأسفانه، پژوهشهای مربوط به رجالشناسی در تاریخ معاصر ایران. هنوز در زمرة یکی از رجال ناشناختة معاصر باقی مانده است،کشور؛ متأسفانه
، حتی در حد طرح موضوع، اما مهم و مؤثر، پرداختن به زندگی شخصیتهای ناشناخته.شخصیت بزرگ معطوف و منحصر شده است
به زندگی چند
ِ
 تحلیلی و با استفاده از اسناد و دستنوشتهها به ویژه اسناد- این پژوهش با روش تاریخی و رویکرد توصیفی.تنها راه شکستن چنین انحصاری است
 میرزامحبعلیخان کیست؟ کارنامة او در طول پنج دهه فعالیت:و نسخههای خطی باقی مانده از میرزامحبعلیخان به این پرسشها پاسخ می دهد
 وی در مکتب دولتمردان بزرگی نظیر میرزاجعفرخان مشیرالدوله:مستمر در عرصة روابط خارجی چیست؟ یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهد
 جانشین او شد و در طول چند دهه مناسبات خارجی ایران به ویژه با عثمانی و انگلیس توانست در مذاکرات سیاسی برای تحدید حدود.پرورش یافت
. اسناد به جا مانده از او گواه صادقی است بر این موضوع. از تمامیت ارضی ایران با شایستگی تمام دفاع کند،مرزهای غربی و شمال شرق کشور
. هشتادان، تحدید حدود، عثمانی، قاجار، ایران، میرزامحبعلیخان:واژگان کلیدی

Mirza Moheb’Ali Khan-e Nazem-ol Molk Mrandi Yekanlou:
An Unknown Statesman of the Qajar Era
Nasrollah Salehi2
Abstract

From the very last days of the reign of Muhammad Shah Qajar (r. 18341848-) to 18921309/, Mirza Moheb’Ali
Khan Nazem-ol Molk, as one of the Foreign ministry officials, takes over the main responsibilities in Iran and
Ottoman demarcation for more than fifty years. He began his work as an assistant for Mirza Ja'far Khan MoshirolDoleh who was the head of Iran and Ottoman border commission. After the death of the latter, he succeeded the
position and maintained the office for some decades. Despite decades of practical efforts and writing treatises
and taking part in various border commissions to defend the territorial integrity of Iran, He is still, unfortunately,
one of the unknown statesmen in the Qajar era. Studies on the lives of influential figures in the contemporary
history of Iran, unfortunately, focus on the lives of a few distinguished figures. This study, through use of historical
approach and descriptive-analytical method and use of archival documents and manuscripts, particularly those
remaining from Moheb’Ali Khan, answers the following questions: Who is Mirza Moheb’Ali Khan? What is his role
and function during the five decades of his actively involved in the field of foreign relations? The results of this
study shows: He was raised by the tradition of great statesman like Mirza Ja'far Khan Moshir-olDoleh. He was
successful for decades in Iran's foreign relations, especially with the Ottoman and British political negotiations
for the delimitation of boundaries in the West and North East of the country, with competence all defend the
territorial integrity of Iran. Documents left behind him, confirms this issue properly.
Keywords: Mirza Moheb’Ali khan, Ottoman empire, Iran, Qajar, Hashtadan, Border, Demarcation.
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مقدمه
7
میرزامحبعلیخان مرندی یکانلو 3،ملقب به ناظمالملک 4،و معتمدالسلطان 5،و مهندس 6،جغرافیدان،
یکی از رجال وزارت امور خارجه در دورة ناصری اس��ت .در طول بیش از پنجاه س��ال ،مسئولیتها
و مأموریتهای مهمی برعهده داش��ت .سالها ریاست کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی و در
اواخر زندگی ریاس��ت کمیسیون تحدید حدود ایران و افغانستان را برعهده داشت .جدای از سیاست،
در عرصههای علمی و فرهنگی نیز آثاری از خود برجای گذاش��ت 8.در خوشنویس��ی مهارت داشت
و آثار متعددی به خط او باقی مانده اس��ت 9.از جمله کتاب تاریخ ناپلئون بناپارت ،به خط شکس��ته
10
نس��تعلیق زیبای او که مورخ 1262قمری اس��ت ،در کتابخانة مسجد اعظم قم نگهداری میشود.
آثار دیگری نیز به خط او در کتابخانۀ آس��تان قدس رضوی موجود اس��ت 11.وی زبان ترکی عثمانی
 .3وی در مقدمة جلد اول حقوق بینالملل ،از خود با عنوان «محبعلی منش��ی یکانلو» یاد کرده اس��ت .نک :نس��خة خطی شمارة
1405کتابخانة ملی.
 . 4در بیشتر منابع از او با لقب ناظمالملک یاد شده است.
 . 5نگارنده تنها در دو جا به این لقب برخورده است :یکی در عنوان رسالة ترکی خطی موجود در کتابخانة ملی ملک به شمارة 4326
با عنوان «الیحة معتمدالس��لطان میرزامحبعلیخان که در اس�لامبول برای تشخیص حدود ایران و حقیقت ،خودش نوشته است»؛ دیگر در
«سفرنامة مأموریت سرحد قطور برای تحدید حدود» که از سوی فرزندش میرزاجهانگیرخان به عنوان منشی هیأت به نگارش درآمده است .وی
در صفحة نخست این سفرنامه مینویسد« :علیهذا حسب االمر االقدس االشرف االعلی روح العالمین فداه معتمدالسلطان میرزامحبعلیخان
ناظمالملک »....کپی نسخة خطی این اثر در اختیار دکتر اسماعیل شمس است .به لطف ایشان امکان استفاده از آن فراهم شد.
 . 6ابراهیم صفایی از او با عنوان «محبعلیخان مهندس» یاد کرده اس��ت .نک :ابراهیم صفایی ،اس��ناد سیاسی دوران قاجار (بی
جا :بی نا ،بی تا) ،ص .98
 . 7ممتحن الدوله شقاقی از او به عنوان «اول ژاگراف طبیعی» یاد کرده است .نک :میرزامهدیخان ممتحنالدوله شقاقی ،رجال
وزارت خارجه ،به کوشش ایرج افشار (تهران :نشر اساطیر )1365 ،ص.92
 .8در فهرس��ت نس��خههای خطی کتابخانة ملی به چند اثر از میرزامحبعلیخان اشاره شده است .از جمله ترجمة حقوق بینالملل
(جلد اول و دوم) اثر اوطوقار .این اثر در س��ال 1269و  1271از ترکی به فارس��ی ترجمه ش��ده اس��ت .نک :ج ،3ص .462همچنین اثر
دیگری با عنوان تاریخ کشف و فتح آمریکا ،که از ترکی به فارسی ترجمه شده است .نک :ج ،2ص 64و نیز فهرست کتب خطی آستان
قدس رضوی ،ج )1( ،7ص.36
 . 9برای آگاهی از نسخههایی که کاتب آنها میرزامحبعلیخان بوده نگاه کنید به :فهرستواره دست نوشتههای ایران (دنا) ،ج،1
ص 427و ج ،4ص 496و ج ،5ص 548و ج ،8ص46؛ نیز ،مقالة «نس��خههای خطی ترکی در کتابخانة س��رکار فیض آثار رضوی» به
قلم محمد وفادار مرادی ،متن  pdfاین نوشته در اینترنت قابل دسترسی است.
 . 10نک :قمست پایانی معرفی نسخة کتابچة عضدالملکی در کتابخانة ملی به شماره .5-17963
 . 11از جمله :تحریر اقلیدس ،به ش��ماره 12111؛ قانون و قاعدة توپخانه ،مولف جعفر بن حس��ینی تبریزی ،به ش��ماره 12154؛
بدایعالحس��اب در ریاضیات از میرزاجعفرخان مش��یرالدوله (این اثر در نیاوران تهران به س��ال  1262در  137ورق کتابت شده است) به
شماره 12003؛ ترشیحاالعمال از محمدزمان مشهدی ،به شماره 16424؛ فرحنامه فاطمی در حکمت ،به شماره  .28905از آقای رضا
نقدی ،کارشناس محترم مرکز پژوهشهای آستان قدس رضوی ،برای دراختیار گذاشتن این اطالعات سپاسگزارم.

میرزامحبعلیخان ناظمالملک مرندی یکانلو :دولتمردی ناشناخته از عصر ناصری 147 /

را میدانس��ت و چند اثر از این زبان به زبان فارس��ی ترجمه کرد 12.او نخستین کسی بود که کتابی
در حقوق بینالملل 13را به فارسی برگرداند 14.با این همه ،ناظمالملک هنوز در زمرة رجال ناشناختۀ
ایران عصری ناصری به شمار میآید و دربارة زندگی و فعالیتهای او پژوهشی انجام نشده است.
ِ
در برخی منابع ،آگاهیهای پراکندهای دربارة او آمده اس��ت .در کتاب ش��رح رجال بامداد ،با این
ک��ه دربارة فرزند او ،میرزاجهانگیرخان ناظمالملک ،توضیح��ی در حد یک صفحه آمده 15،اما دربارة
پدر او ،هیچ توضیح مستقلی نیامده است .در کتاب رجال وزارت خارجه نیز دربارة میرزامحبعلیخان
به صورت کوتاه سخن به میان آمده است:
از س��ادات صحیحالنسب متوطنین ش��هر مرند من والیات آذربایجان و از منشیان و صاحبقلمان حوزة
مرحوم میرزاجعفرخان مشیرالدوله که سالها با ایشان مصاحب و در خدمات دولتی چه در سفارت لندن
و اس�لامبول ،چه در کمیس��یون مختلط سرحدی ،چه در تولیت آستان سرکار فیضآثار شراکت داشتند.
پس از درگذش��تن مرحوم مش��یرالدوله داخل هیئت مرکزی خارجه گش��ته ،ناظم و رئیس دفتر وزارت
خارجه بودند و چون در اس��ناد تاریخی مربوط به حدود ایران ،ید طوالیی داش��ته و اول ژاگراف طبیعی
بودند ،مدتها ریاس��ت کمیس��یون س��رحدی ایران و عثمانی و تعیین حدود راجع به ایشان و در کمال
امان��ت و دیان��ت خدمت بدین خاک فرموده ،مدتی کارگزار خراس��ان و بعد مأم��ور مخصوص ایران در
مجلس س��رحدی منعقده در اسالمبول بودند .سالها معلومات ایشان در مسألة کلیة حدود ایران ،دولت
16
را به کار خواهد بود و میرزاجهانگیرخان ناظمالملک پسر آن مرحوم جانشین بحق پدر میباشند.

در این گزارش مختصر ،نه به تاریخ تولد و مرگ میرزامحبعلیخان اشاره شده و نه از سالهایی
ک��ه عه��دهدار مقامها و مس��ئولیتهای مختلف دولتی بوده ،س��خن به میان آمده اس��ت .بنابراین،
 . 12از جمله تاریخ کش��ف آمریکا که در دو جلد و  97ورق اس��ت و به ش��ماره  .4183نس��خههای دیگری از این اثر در کتابخانه
ملی موجود است.
 .13به نوش��تة محبعلیخان این اثر در س��ال  1263قمری در وین از زبان نمس��اوی به ترکی ترجمه شده و بعد از رسیدن آن به
دارالخالفة تهران از سوی او به فارسی برگردانده شده است .ترجمة جلد اول آن در رجب  1269و ترجمة جلد دوم در ربیعالثانی1271
پایان یافته است .نک :نسخة خطی در کتابخانة ملی به شمارة  1405و کتابخانة مجلس به شمارة . 7908
 .14آدمیت دربارة این اثر مینویس��د« :میرزامحبعلیخان یکانلو نخس��تین کتاب را در حقوق بینالمللی عمومی به عنوان «حقوق
ملل» به فارس��ی ترجمه کرد .از عهدة نگارش آن خوب برآمده و فصل مهمی در «حقوق موضوعة ملل» و اصول حاکمیت به عنوان
«حقوق اطالق و استقالل» دارد و از مفهوم «ارادة ملت» به عنوان منشأ قدرت دولت سخن گفته است ».نک :فریدون آدمیت ،امیرکبیر
و ایران( ،تهران :خوارزمی )2535ص.380
 .15مهدی بامداد ،ش��رح حال رجال ایران در قرن  ۱۲و  ۱۳و ۱۴هجری ،ج ( 5تهران :زوار ،)۱۳۴۷ ،ص ،56نیز ج ،1ص.285
گفتنی اس��ت که به تازگی رس��الهای نویافته و مختصر از میرزاجهانگیرخان منتش��ر شده اس��ت .نک :منیژه صدری و رحیم نیکبخت:
«هویت ایرانی در آس��تانة مشروطه به روایت رس��الهای نویافته از میرزاجهانگیرخان ناظمالملک »،پیام بهارستان ،دوره دوم ،سال اول،
ش1و( 2پاییز و زمستان  ،)1387ص .187-215
 .16ممتحنالدوله شقاقی ،ص.92
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بازسازی زندگی چنین شخصیتی ،از خالل آگاهیهای جسته و گریخته در منابع ،کار دشواری است.
با این حال ،در نوش��تار حاضر تالش ش��ده است تا با استناد به نوشتههای باقی مانده از وی و نیز با
رجوع به برخی منابع ،جزئیاتی از زندگی میرزامحبعلیخان شناخته گردد.

زندگی و مسئولیتها
محبعلیخان حس��ینی مرندی یکانلو ،پس��ر میرزاتقی از اوالد مرحوم میرقیلینج بابا ،مدفون در یکان
کهریز 17اس��ت .تاریخ تولد او به درس��تی روشن نیس��ت .حصاری تولد او را ،با حدس و گمان ،سال
1250قمری نوش��ته اس��ت 18.پدر او ،میرزاتقی خوش��نویس ،در زمان محمدشاه قاجار از منشیهای
دیوان بود .به نوشتة حصاری ،وی در دارالفنون ،در رشتة نظام تحصیل کرد 19.برخالف نوشتة بامداد
و حصاری که مرگ او را 1308قمری نوش��تهاند 20،اس��نادی موجود اس��ت که نشان میدهد تا سال
 1309در قید حیات بوده اس��ت .از جمله س��واد مکاتبات او دربارة حدود ایران و افغانستان که از10
21
شعبان  1308تا  3صفر  1309را شامل میشود.
بنابرای��ن ،میرزامحبعلیخان تا س��ال  1309در قید حیات بوده و ت��ا آخرین روزهای عمر نیز به
عنوان رئیس کمیس��ون تحدید حدود ایران و افغانس��تان ،و بعد به عنوان کارگذار خراس��ان مشغول
انجام مأموریت بوده اس��ت 22.ازاینرو ،میرزامحبعلیخان کمی بیش از پنجاه س��ال از س��وی وزارت
 .17یکی از دهستانهای چهارگانۀ بخش مرکزی مرند که در شمال خاوری مرند قرار گرفته یکانات است .قسمتی از دهات این
دهستان در کوهستان و دارای هوایی سردسیر ییالقی است .این دهستان دارای  19آبادی کوچک و بزرگ است :از جمله یکان کهریز
سفلی ،یکان کهریز علیا و ....نک :فرهنگ جغرافیایی رزم آرا ،ج ،4ص.585
 .18میرهدایت حصاری ،آذربایجان فولکلورو (تهران :انتش��ارات تابان ،)1379 ،ص  .392این تاریخ قطع ًا اش��تباه است .زیرا ،بنا به
نوش��تة خود محبعلیخان ،وی در رجب  1256به عنوان منش��ی میرزاجعفرخان مشیرالدوله همراه او عازم مأموریت استانبول شده بود.
نک :بند  13رسالة تاریخیة تحدید حدود( .مشخصات رساله در کتابنامه آمده است).
 .19حصاری ،ص  .392حصاری برای این خبر ،هیچ سندی ارائه نکرده است .نگارنده نیز در جای دیگری به این مطلب برنخورده
است.
 .20بامداد ،ج ،5ص ،56حصاری ،ص.392
 . 21خانبابا بیانی ،فهرست بخشی از اسناد و عهدنامهها و سفرنامهها و رسالههای دورة قاجار ّیه ،نشریه شمارة  2مرکز بررسی و
تنظیم اس��ناد وزارت امور خارجه (تهران :وزارت امورخارجه ،)1354 ،ص230؛ همچنین نویسندة عینالوقایع مرگ میرزامحبعلیخان را
در ذیل وقایع سال  1309آورده است .نک :محمدیوسف ریاضی هروی ،عینالوقایع ،به اهتمام محمدآصف فکرت (تهران :انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی  ،)1372 ،ص .106
 .22بام��داد ،ج ،5ص 56؛ یوس��ف متولی حقیقی ،افغانس��تان و ایران (مش��هد :آس��تان قدس رض��وی ،)1383 ،ص  304و بعد؛
تمامیت ارضی ایران :سیری در تاریخ مرزهای ایران ،جلد اول :بررسی تفصیلی دورة رضاشاه (تهران :مؤسسة
محمدعلی بهمنی قاجارّ ،
مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،)1390 ،ص.91-78
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امور خارجه عهدهدار مسؤلیتهای مهم سیاسی بهویژه تحدید حدود ایران و عثمانی ،و در اواخر عمر
تحدید حدود ایران و افغانس��تان بوده است .سرانجام ،وی در اثر بیماری مشمشه (آنفلوآنزا) در شهر
23
تهران درگذشت.
میرزامحبعلیخان در آغاز مس��ؤلیتهای سیاسی ،س��الهای متمادی به عنوان منشی و دستیار
میرزاجعفرخان مش��یرالدوله مش��غول انجام وظیفه بود .بعد از درگذشت مشیرالدوله در جمادیالثانی
 ،1279جانشین وی شد .نخستین آگاهی ما از سمت منشیگری میرزامحبعلیخان ،به مطلبی که خود
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی 24آورده اس��ت برمیگردد .وی مینویس��د:
او در بند  13الیحة
ّ
25
«میرزاجعفرخان مرحوم نیز در شهر رجب  1256روانة اسالمبول گردیده .درین سفر ثانی ،این بنده
نیز به عنوان منشیگری سفارت آن مرحوم همراه بود .باز هیچ یک از این دو سفیر ،موفق به اصالح
26
نزاعیه نگشته ،مراجعت به پایتخت دول متبوعة خود نمودند».
مواد ّ
دومین آگاهی ما از مس��ؤلیت میرزامحبعلیخان ،به زمان مأموریت میرزاجعفرخان مش��یرالدوله
برای ش��رکت در نخستین کمیس��یون مرزی ایران و عثمانی بازمیگردد .بعد از انعقاد عهدنامة دوم
ارزروم 27،چند کمیس��یون مش��ترک میان ایران و دول ثالثه شامل روس و انگلیس و عثمانی برای
تحدید حدود دو کش��ور در مقاطع مختلف تش��کیل ش��د .نخستین کمیس��یون تحدید حدود ،در 14
ربیعاالول  1266در بغداد تش��کیل ش��د .نمایندگان چهار کشور حاضر در این کمیسیون ،از این قرار
بود :درویشپاش��ا به عنوان رئیس هیأت نمایندگی عثمانی و خورشیدپاشا به عنوان منشی و دستیار
او .میرزاجعفرخان مش��یرالدوله به عنوان رئیس هیأت نمایندگی ایران و میرزامحبعلیخان به عنوان
28
منشی و دستیار او .از جانب دولت روس ،سرهنگ چریکف و از طرف دولت انگلیس ،کلنل ویلیامز.
نخستین کمیسیون تحدید حدود ،تا اواخر ذیحجة  1268ادامه یافت و سپس بدون حصول به نتیجه،
 .23به نوشته حصاری بنا به وصیت میرزامحبعلیخان ،جنازة او را برای دفن به کربال منتقل کردند .نک :حصاری ،ص .392
 .24این الیحه ،از سوی نگارنده تصحیح و منتشر شده است .نک :مجموعه رسایل فارسی ،دفتر یازدهم (مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی ،)1392 ،ص.135-190
 . 25سفر اول میرزاجعفرخان به استانبول ،در پی تجاوز نیروهای علیرضا پاشا به خرمشهر در  1254صورت گرفت ،نک :بند 13
تاریخیة تحدید حدود( .مشخصات رساله در کتابنامه آمده است).
رسالة
ّ
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی ،خطی ،کتابخانۀ ملی ،شمارة /2156ف ،برگ .31
 .26میرزامحبعلیخان ناظم الملک ،الیحة
ّ
 .27درخصوص کم و کیف انعقاد این عهدنامه و نیز اسناد آن ،نک :اسنادی از روند انعقاد عهدنامة دوم ارزنهالروم (،)1258-1263
به کوشش نصراهلل صالحی (تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.)1377 ،
 .28نک :س��یاحتنامة مسیو چریکف ،ترجمة آبکار مسیحی ،به کوشش علی اصغر عمران (تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی،
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی ،برگ .36
 .)1358ص  .3-4و نیز میرزامحبعلیخان ،الیحة
ّ
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به کار خود پایان داد.
س��ومین آگاهی ما از زندگی میرزامحبعلیخان ،به پنج س��ال پیش از تشکیل دومین کمیسیون
مشترک ایران و عثمانی(1291ق ).برمیگردد .اعتمادالسلطنه در ذیل وقایع  1869/1286مینویسد:
«چون به جهت برخی مواد س��رح ّدیه دایرة مابین دولتین علیتین ایران و عثمانی ،باید کمیس��یونی
از طرفین مأمور و روانه س��رح ّد ش��ود ،میرزامحبعلیخان ـ ناظم دفترخانة وزارت خارجه ـ به اعطای
29
علیه
خلعت همایون سرافراز و به جهت مقصود مزبور مأمور سرحد شد ».این خبر در روزنامة دولت ّ
با تفصیل بیشتر آمده است:
میرزامحبعلیخ��ان ناظ��م دفتر وزارت خارجه که مراتب خدمتگذاری او چه در مأموریت وکالی اربعه به
س��رحد ،چه در جزو سفارت کبرای لندن و س��فارت اسالمبول و چه در نظم دفتر وزارت امور خارجه به
منصة ظهور رس��یده بود ،به اس��تدعای مع ّزیالیه با اعطای خلعت مهرطلعت سرافراز و به جهت برخی
علیتین ایران و عثمانی که حسب المقرر قومسیون مخصوص از طرفین
مواد سرحدیه دایرة مابین دولت ّ
بایس��ت مأمور و روانة س��رحد بشود مأمور و قرین امتیاز آمده در پنجم شهر شوال روانة محل مأموریت
خ��ود گردی��د که به اتف��اق مأمور دولت عثمانیه مواد مزبورة س��رحدیه را به نحوی که مقتضای ش��أن
30
مصافات کاملة دولتین اسالم است انجام دهد.

میدانی��م که دومین کمیس��یون تحدید حدود ،بع��د از یک وقفة طوالنی ،بار دیگر ،با ش��رکت
مأموران چهار کش��ور ،در اس��تانبول از س��رگرفته ش��د ( .)1291/1874در این کمیس��یون ،اینبار
درویشپاش��ا و مصطفیپاش��ا ـ والی ارضروم ـ از طرف عثمانی و حاجی محس��نخان معینالملک
به عنوان وزیرمختار ایران ،به جای میرزا جعفرخان مش��یرالدوله که در س��ال  1279درگذشته بود و
میرزامحبعلیخان مس��ئولیت داشتند .میرزامحبعلیخان در 14جمادیاالول  1291مأموریت یافت تا
به عنوان نمایندة ایران روانة اس��تانبول گردد .در اس��ناد وزارت امور خارجه در این باره چنین آمده
مهیا و جمیع لوازم مأموریت او راجع به وزارت
اس��ت« :میرزامحبعلیخان برای رفتن به اس�لامبول ّ
امور خارجه از قبیل احکام و دس��تورالعمل و نوش��تجات و اس��ناد و نقش��جات س��رحد ّیه و غیر ک ً
ال
بالنقصان حاضر است 31».میرزامحبعلیخان ،خود در این باره مینویسد:
عقد مجالس مزبور نیز چند س��الی تأخیر به هم رس��انیده ،در س��ال  1874/1291قرار شد در اسالمبول
علیه مقیم
تش��کیل مجالس بش��ود .این بنده و جناب [میرزامحسنخان] معینالملک س��فیرکبیر دولت ّ

 .29محمدحسنخان اعتمادالس��لطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،تصحیح محمداسماعیل رضوانی( ،تهران :دنیای کتاب ،)1367 ،ج،3
ص .1909در صفحة  2103همین اثر ،از میرزامحبعلیخان ناظمالملک با عنوان «نایب ا ّول و مدیر ادارة عثمانی» یاد شده است.
علیه ایران ،پنجشنبه  2ذیقعده  ،1286نمره  ،639ص .2
 . 30روزنامة دولت ّ
 .31اسناد وزارت خارجه ،به نقل از محمود فرهادمعتمد ،تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی( ،تهران :ابن سینا ،)1336 ،ص.77
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علیه ایران برای مذاکرات مجلس مزبور مأموریت
اسالمبول که آن وقت وزیرمختار بود ،از طرف دولت ّ
عثمانیه هم درویشپاش��ای معروف که در مجالس مح ّمره و گردش
به هم رس��انیده و از طرف دولت
ّ
عثمانیه بود ،به س��مت مأمور اول و مصطفیپاشا
مأمورین دول اربعه در س��رحد مأمور مخصوص دولت
ّ
32
به سمت مأمور ثانی معین گردید.

در همین کمیس��یون بود ک��ه میرزامحبعلیخان برای مقابله با ادعاهای درویشپاش��ا ،اقدام به
نوشتن الیحهای به زبان ترکی در تعیین خط حدودی ایران نموده و به کمیسیون تقدیم نمود 33.وی
در این خصوص مینویسد:
ای��ن بن��ده [ ]...الیحة خود را نیز محتوی به دالیل کلیة آن که من جمله مح ّمره و زهاب بوده باش��د،
مرقوم و به مجلس تسلیم نموده و دالیل راجع به توضیحات را طوری مندرج نمود که باز دلیل مقبول
ش��دن توضیحات از طرف ایران نش��ود .تفصیل خط حدودی که این بنده بیان و دالیلی که در ضمن
الیحة خود ابتیان نمودهام ،عبارت از الیحة ترکی اس��ت که به فارس��ی و فرانسه نیز ترجمه شده است.
یعنی ،چون اصل الیحه چنانکه ا ِشعاری در جملة  28بر آن شد ،به زبان ترکی بود که نکات مطلب به
عثمانیه بشود و ترجمة آن را هم به زبان فارسی خود متصدی
زبان ترکی بیان ش��ده به س��هولت معلوم
ّ
گردید که نکات مقصوده به سبب ترجمه به فارسی فوت نگشته ،حتیاالمکان ،نکات مندرجه در ترکی
را کام ً
ال حاوی باشد ،به فرانسه نیز ترجمه شد که صورت آن به مأمورین واسطه داده شده ،بعد از امعان
نظر در الیحه ،هر یک طرفین هرچه مقتضای رأی منصفانة ایش��ان خواهد بود از روی اطالع کافی و
آگاهی تمام از دالیل طرفین قلمی و در مجلس آتیه قومیسیون مختلط ارائه و حالی نمایند .خریطههای
طرفین که خط حدود تکلیفی خود را در روی آن ترسیم نموده بودند ،با ترجمة فرانسوی الیحه هریک
34
به مأمورین واسطه تسلیم شد».

دومین کمیسیون تحدید حدود نیز به دلیل کارشکنیهای درویشپاشا ،ناکام ماند و کمی بعد دولت
عثمانی درگیر جنگ بالکان شد ،جنگی که درنهایت منجر به تشکیل کنگرة برلین گردید .در همین
کنگ��ره بود که دولت عثمانی موظف به باز پسدادن بلوک قطور به ایران ش��د 35.میرزامحبعلیخان
بعد از پایان کمیس��یون ،به اس��تانبول رفت تا برای بازپسگیری قطور ،راهی آن منطقه شود .به این
دستورالعمل
منظور ،از س��وی میرزاحس��ینخان مشیرالدوله ـ سپهس��االر ـ خطاب به محبعلیخان،
ِ
 .32میرزامحبعلیخان ،همان ،برگ .44
 .33از این الیحه ،چهار نسخة خطی با نامهای مختلف ،در کتابخانههای مختلف موجود است .از جمله در کتابخانه ملی ملک با
این مشخصات« :الیحة معتمدالسلطان میرزامحبعلیخان ،»...نسخة خطی شمارة .4326
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی ،خطی ،ملی ،شمارة /2156ف ،برگ47و.48
 .34میرزامحبعلیخان ،الیحة
ّ
 .35دربارة طرح حقوق ایران در کنگرة برلن ،نک :مسعود مرادی ،دفاع از منافع ایران در کنگرة برلن  ،1878مندرج در نخستین
همایش ایران شناسی ،مقاالت تاریخی و جغرافیایی( ،تهران :بنیاد ایرانشناسی ،)1381ص .449 -466و نیز محمدرضا نصیری ،اسناد
و مکاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)( ،تهران :کیهان )1371 ،ج ،3ص .سی و یک و دو.
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مفصلی برای «تعیین حدود قطور و استرداد آن» ارسال شد.
میرزامحبعلیخان بعد از دریافت دس��تورالعمل ،از اس��تانبول راهی محال قطور ش��د .وی در این
خصوص مینویسد:
36

چون رد قطور به ایران داخل معاهدة عمومی کنگره برلین ش��ده و اس��ترداد آن اهمیت مخصوصی پیدا
کرده اس��ت ،بدین جهت ،میباید مقدمت ًا بلوک قطور تخلیه و تس��لیم ایران شده ،بعد به تتمة مذاکرات
علیتین مباش��رت ش��ود .دولت عثمانی هم ظاهراً قبول کرده به تاریخ محرم س��نة 1296
حدود دولتین ّ
ای��ن بنده ،برای تعیین حدود قطور ،مأمور و از اس�لامبول رو به قطور روانه و محمدصادقخان قاجار ـ
علیه مأمور به تحویل گرفتن بلوک قطور گردیده ،قریب نوزده دهکده از
امین نظام ـ نیز از طرف دولت ّ
عثمانیه تحویل مش��ارالیه و در باب تتمه اعتذار نمودند که حدود
بلوک مزبور را به انضمام قصبة قطور،
ّ
ظن اولیای دولت
آن باید معین ش��ده ،بعد اگر باز مقتضی رد محلی بوده باش��د ،رد کند و حال آنکه به ّ
37
عثمانیه باقی بود و بایست رد کنند.
ایران هنوز دهات عدیده از بلوک قطور در تصرف
ّ

محبعلیخان بعد از انجام این مأموریت ،در  1297به تهران بازگشت و بار دیگر در  1300راهی
قطور ش��د تا با حضور مأمورین دول ثالثه ب��ه تکمیل مأموریت محوله درخصوص قطور اقدام کند،
ولی به دلیل حضور نیافتن نمایندگان دولتهای مزبور ناچار به تهران بازگشت .وی مینویسد:
باز در شهر شعبان  1300مجدداً برای تعیین حدود آنجا بروفق قرار که دولتین واسطه گویا به مالحظة
قدرتی که قرار کنگره برلین در حق قطور به ایشان داده بود ،مابین خودشان در حق حدود آنجا معین
عثمانیه
کرده و به دولتین اسالم اطالع داده بودند ،مأمور روانه گشته ،باز هیچیک از مأمورین واسطه و
ّ
علیه مراجعت به
در س��رحد حاضر نش��ده ،این بنده نیز پس از انتظ��ار طوالنی به حکم اولیای دول��ت ّ
38
دارالخالفه تهران نموده ،مشغول تقدیم سایر خدمات مح ّوله به عهدة چاکر خود گردیده

البت��ه محبعلیخ��ان ،پی��ش از ت��رک مح��ل مأموریت خ��ود ،طی مراس��لهای ب��ه وزارت
نیافتن مأمورین دول ثالثه در تبریز ،برای تحویل دادن دهات
خارجه(17رمضان  ،)1300حضور
ِ
قط��ور را گزارش میکند 39.از جری��ان مأموریت محبعلیخان ،اثری به نام س��فرنامة مأموریت
س��رحد قطور برای تحدید حدود باقی مانده که در فاصلة زمانی 20ش��عبان  1300تا  8محرم
 .36ب��رای آگاه��ی از متن دس��تورالعمل نک :گزیده اس��ناد ایران و عثمانی( ،تهران :انتش��ارات وزارت خارج��ه )1369 ،ج ،2ص
.148-140
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی ،برگ49؛ درخصوص احضار محبعلیخان از سوی مشیرالدوله
الیحة
خان،
ی
میرزامحبعل
.37
ّ
برای انجام مأموریت مذکور ،نک :تلگرافات عصر سپهساالر (خط تبریز  ،)1295-96به کوشش محمود طاهر احمدی (تهران :سازمان
اسناد ملی ایران ،)1370 ،ص .634
تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی ،برگ 49و .5
 .38میرزامحبعلیخان ،الیحة
ّ
 .39نک :فهرس��ت اسناد مکمل قاجاریه ،جلدهای  ،54-64به کوش��ش محمدحسن کاووسی عراقی (تهران :وزارت امور خارجه،
 ،)1383ص .443
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1301به نگارش درآمده است.
چنانکه از فقرة فوق برمیآید ،محبعلیخان به عنوان رئیس کمیس��یون سرحدی ،تا اواخر سال
 ،1300عم ً
ال درگیر مس��ئلة تحدی��د حدود ایران و عثمانی بوده و بعد از آن ،به دلیل عدم تش��کیل
کمیس��یون مش��ترک مرزی 41در زمان حیات او ،دیگر نقشی در این زمینه نداشت .البته ،دیگر نه به
عنوان رئیس کمیس��یون تحدید حدود 42،واال ،با سمت «ناظر سرحدات کرمانشاه» ،همچنان درگیر
مس��ائل مرزی دو کشور بود .چنانکه از سند  25صفر  1306وزارت امور خارجه برمیآید ،او در این
تاریخ ،س��واد نقش��های از حدود ایران به مقیاس کوچکتر در  9قطعه برای معینالملک ـ وزیرمختار
ایران در اس��تانبول ـ ارس��ال داشته تا وی با استفاده از این نقشهها ،بهتر بتواند از حدود ارضی ایران
به موقع دفاع کند 43.عالوه بر آن در فاصلة سالهای  1304تا  1309شش رساله و الیحه ارزشمند
دربارة تحدید حدود ایران و عثمانی از او باقی مانده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
40

سرپرستی هیأت ایرانی در تعیین حدود هشتادان
تمامیت ارضی ایران ،در اواخر عمر عهدهدار مسؤلیت
میرزامحبعلیخان به دلیل شایستگی در دفاع از ّ
مهم دیگری در تعیین مرزهای ایران در ش��رق کش��ور ش��د .وی در  1304قمری به عنوان رئیس
کمیس��ون تحدید حدود به همراه پسرش ،میرزاجهانگیرخان ،که سمت منشیگری او را داشت راهی
44
خراسان شد.
45
در س��ال  1305دولت ایران و افغانس��تان برای حل و فصل اختالفات خود در منطقة هشتادان
 . 40گفتنی اس��ت که از جریان مأموریت محبعلیخان ،اثری به نام س��فرنامة مأموریت سرحد قطور برای تحدید حدود باقی مانده
که در فاصلة زمانی 20ش��عبان  1300تا  8محرم 1301به نگارش درآمده اس��ت .این اثر به قلم فرزند او ،میرزاجهانگیرخان ،که سمت
منشیگیری محبعلیخان را برعهده داشته ،به رشتة تحریر درآمده است .نسخة خطی آن متعلق به کتابخانة شخصی دکتر محمد مکری
( )1386-1305در پاریس است .عنوان مذکور عین ًا در صفحة نخست اثر آمده است .کپی این نسخه را آقای دکتر اسماعیل شمس ،از
استانبول تهیه کردهاند .از ایشان برای دراختیار گذاشتن این اثر سپاسگزارم.
 .41گفتنی اس��ت که اختالف مرزی دو کش��ور در طی دو کمیس��یون مذکور ،حل و فصل نشد .کمیسیون سوم در 1905/1323
و کمیس��یون چهارم در  1912/1330تشکیل ش��د .پروتکل معروف  1913حاصل کمیسیون اخیر است که به امضای میرزامحمودخان
احتشامالسلطنه نمایندة ایران رسید .نک :آدمیت ،ص.598
 .42ب��ه نوش��تة بامداد ،حاجی میرزامحمدعلیخان ،در س��ال 1304قمری ،ملقب به ثقةالملک ش��د و به ج��ای میرزامحبعلیخان
ناظمالملک «رئیس ادارة امور متعلقه به عثمانی» گردید .نک :بامداد ،ج ،6ص.241
 .43نک :فهرست اسناد مکمل قاجاریه ،ص.287
 . 44بامداد ،ج ،5ص .56
 .45هشتادان جلگهای است با هشتاد رشته قنات که در حدفاصل تایباد در ایران و غوریان در افغانستان قرار دارد.
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تن به حکمیت دولت انگلیس دادند .بدین ترتیب ،از افغانستان هیأتی به سرپرستی جنرال غوثالدین
و از ایران هیأتی به سرپرس��تی میرزامحبعلیخان و هیأتی از انگلیس به سرپرستی مکلین ـ کنسول
انگلی��س در مش��هد ـ عه��دهدار مذاکره و ح��ل اختالف فیمابین ش��دند 46.دولت ای��ران با انتخاب
محبعلیخان به عنوان کس��ی که بیش از چهار دهه از عمر خود را صرف مس��ائل س��رحدی ایران و
عثمان��ی ک��رده بود ،درواقع بهترین گزینة ممکن را انتخاب نمود .ناصرالدین ش��اه در باالی یکی از
نامههای سفارت انگلیس که از شاه درخواست شده بود تا اجازه دهند «برای بستن راه اختالف ،خطِ
س��رحد چند متر به طرف باختر کش��یده شود ،برای اینکه سرچشمة قناتهایی که مال افغان است در
خاک افغان باشد» 47،تشخیص امر را به محبعلیخان واگذار کرده و مینویسد« :جناب امینالسلطان،
در فقرة تغییر عالمات و بردن به س��ر قنات نمیدانم صالح اس��ت یا نه و هیچ اطالعی ندارم .باید
فوراً این فقره را با تلگراف رمز از ناظمالملک مش��هد س��ئوال بکنید که آیا میتوان این پیش��نهاد را
48
پذیرفت یا نه؟»
تمامی��ت ارضی ای��ران در منطقة هش��تادان بهخوب��ی از عهده برآمد.
چنانک��ه وی در دف��اع از ّ
محبعلیخان با «مهارت دیپلماتیک» بارها با توس��ل به اس��تداللهای منطقی به رد ادعاهای نماینده
مالکیت
انگلیس ،مکلین ،پرداخت و «حدود ادعایی مکلین در مورد هشتادان را تبدیل به دلیلی برای ّ
ایران بر سرتاسر هشتادان» کرد 49.بنابراین« ،در سایة تدبیر و ایستادگی میرزامحبعلیخان ،حاکمیت
50
دولت ایران بر مناطقی از خاکش تثبیت گردید».
محبعلیخان عالوه بر هش��تادان در مس��ألة اختالف بر سر موس��یآباد و خوشابه نیز با قاطعیت
تم��ام برخورد نم��ود .زمانی که وی با ابراز تردیدهای مکلین نس��بت به حاکمی��ت ایران بر این دو
منطقه مواجه ش��د با اعتراض تند و صریح و هش��دار به مکلین مبنی بر ترک حکمیت ،موجب شد تا
افغانها موقت ًا از تجاوز به موس��یآباد و خوشابه صرفنظر کنند .با این حال ،وی خطر یورش دوبارة
افغانها را به این دو منطقه و ادعای حکومت افغانس��تان ،منتفی نمیدانس��ت .از این رو ،با ارس��ال
 .46نک :زهرا لطفی« ،مسألة هشتادان و رقابتهای منطقهای افغانستان و ایران »،مجله جامعه فردا ،س ،1ش( 3زمستان ،)1385
ص320؛ صفایی ،مرزهای ناآرام (تهران :انتشارات ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ،)1352 ،ص.111-112
 .47نامة سفارت انگلیس در طهران به تاریخ  21رمضان  ،1308به نقل از صفایی ،ص.116
 .48صفایی .117 ،و نیز :صفایی ،نامههای تاریخی ،ص.90-91
 . 49بهمنی قاجار ،تمامیت ارضی ایران ،ص .82
 . 50بهمنی قاجار ،ص 85؛ برای آگاهی از بخشی از مکاتبات محبعلیخان با وزارت امور خارجه دربارة هشتادان در فاصلة محرم
تا ذیحجة  ،1305نک :محمدعلی بهمنی قاجار ،ایران و افغانس��تان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاس��ی (تهران :مرکز اس��ناد و تاریخ
دیپلماسی ،)1385 ،ص405-422؛ و نیز :صفایی ،مرزهای ناآرام ، ،ص .111-119
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نامهای به س��هامالملک ـ حاکم خواف و باخرز و جام ـ نس��بت به حفظ امنیت مرزها تدابیر خاصی
را پیش��نهاد نمود .از جمله در بخش��ی از نامة مزبور نوشت« :واضح است که اگر افغان این دفعه نیز
همچو جس��ارتی بکند و کس��ی به دهنش نزند ،هر روزه نظایر این اقدامات را در امتداد خط س��رحد
51
خراسان و قائنات در هر نقطه از نقاط قرب حدود ،بلکه متدرج ًا در داخل حدود نیز ،خواهند کرد»....
البت��ه ،توصیههای محبعلیخان چنان که باید جدی گرفته نش��د تا جایی که افغانها ،با اعزام نیرو،
موسیآباد را گرفتند و در آنجا استقرار یافتند 52.درست هفده سال بعد ،یعنی در  1322قمری ،فرزند
محبعلیخان ـ میرزاجهانگیرخان ـ که در کمیسیون تحدید حدود هشتادان سمت منشیگری پدرش
را برعهده داش��ت ،دربارة پیشبینی و تشخیص درس��ت پدرش در حاشیة نامة او به سهامالملک به
تاریخ  15ذیقعدة  ،1305نوشت:
از مالحظة این س��واد معلوم خاطر مبارک خواهد ش��د که هفده سال قبل ،تمامی این اوضاع آیندة این
نقطة س��رحدیه را مرحوم ناظمالملک ابوی پیشبینی کرده و آنچه الزم بوده به جاهای الزم نوش��ته
بوده اس��ت که این اوضا ِع حالیه جلوگیری شده باش��د و به وقوع نرسد .سرچشمه شاید گرفتن به بیل/
[چو پرش��د نشاید گرفتن به پیل ].باز باید به تأییدات خداوندی همت گماشت و اتفاقات محتملة آتیه را
53
جلوگیری کرد.

کارگذاری خراسان
به نوش��تة بامداد ،محبعلیخان در اثنای مأموریت تعیین حدود ایران و افغانستان ،در  1306به جای
میرزاصادقخان ،کارگذار خراسان شد .او پسرش میرزاجهانگیرخان را نیز به سمت معاونت کارگذاری
منصوب کرد .مأموریت پدر و پسر تا اواخر  1307به مدت دو سال ادامه یافت و در سال  1308جزو
کارمندان وزارت خارجه که در آن زمان اصطالح ًا آنان را صاحب منصبان وزارت خارجه میگفتند و
54
درحقیقت منتظرین خدمت محسوب بودند ،درآمدند.
اعتمادالسلطنه ،نیز ،به مأموریت جدید پدر و پسر در خراسان اشاره کرده است 55.از طرفی ،سندی
عنوان مأمور امور مرزی خراسان،
از محبعلیخان به تاریخ  11شوال  1307در اختیار داریم که او به
ِ
 .51اس��ناد وزارت خارجه ،کارتن  ،19پروندة  ،17ش��ماره  15( ،5ذیقعده  ،)1305به نقل از بهمنی قاجار ،ایران و افغانس��تان،...
ص.409
 .52بهمنی قاجار ،تمامیت ارضی ایران ،ج ،1ص.90
 . 53بهمنی قاجار ،ایران و افغانستان ،ص409 -410؛ بهمنی قاجار ،تمامیت ارضی ایران ،ج ،1ص.90
 .54بامداد ،ج ،5ص.56
 .55اعتمادالسلطنه ،المآثر واآلثار ،ج ،1ص.415
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خطاب به میرزا عباسخان قوامالدوله ـ وزیر خارجه ـ نوشته است 56.این سند حاکی از این است که
«محبعلیخان مهندس» بعد از چند دهه مس��ؤلیت در مسائل مرزهای غربی ،از سال  1304به بعد،
برای رسیدگی به امور مرزهای شرقی ،بدان خطه مأموریت یافته است .بهجز این سند ،اسناد متعدد
دیگری ،نیز ،از  1304تا  1309در دس��ت اس��ت که همگی مربوط به فعالیتهای محبعلیخان در
57
سمت کارگذاری خراسان میباشد.

سالهای پایانی زندگی
چنانکه اشاره شد ،پنج سال پایانی عمر محبعلیخان ،یعنی از  1304تا 1309قمری ،صرف رسیدگی
به اختالفات مرزی ایران در ش��مال ش��رق کشور شد .همین امر موجب شد که دیگر نقش عملی و
بارزی در مسائل مربوط به مرزهای غرب کشور نداشته باشد .با این حال ،اسناد و مدارک متعددی از
او بهجا مانده که نشان میدهد محبعلیخان با وجود حضور در خراسان ،همچنان به عنوان کارشناس
زبدۀ محل رجوع دولتمردان در امور مرزهای غرب کش��ور مورد مراجعه بوده اس��ت .رسائل و لوایح
باقی مانده از او گواه این امر است.
در فاصلة زمان مذکور ،شش رساله و الیحه دربارة مرزهای غرب کشور ،به قلم محبعلیخان ،از
او باقی مانده است .وی در برخی از این آثار دانش و تجارب خود را ،در مورد مسائل مربوط به تحدید
حدود ایران و عثمانی ،در اختیار مراجع ذیربط گذاشته است .رسائل و لوایح مزبور از این قرار است:
 .1الیحیة تاریخیة تحدید حدود ایران و عثمانی (شعبان )1300
 .2عریضه به وزارت خارجه در باب اسامی نهرهای باغسایی (ذیحجه )1301
 .3عریضه به وزارت خارجه دربارة حدود پشتکوه لرستان (ذیحجه )1301
58
 .4الیحة تحدید حدود ایران و عثمانی (جمادیالثانی )1302
ملکیت دش��ت وزنه من اراضی الیجان س��اوجبالغ ب��ه ایران (ذیقعده
 .5الیح��ه در باب تعلق ّ
)1307
 .56برای آگاهی از متن سند ،نک :صفایی ،اسناد سیاسی دوران قاجار (تهران :چاپ شرق ،بیتا) ،ص98؛ و نیز :صفایی ،مرزهای
ناآرام ،ص .113-119
 . 57نک :فهرس��ت اس��ناد مکمل قاجاریه (جلدهای  ،)64-54به کوشش محمدحس��ن کاووسی عراقی (تهران :انتشارات وزارت
خارجه ،)1383 ،صفحههای مختلف.
 .58از این رساله ،دو نسخة خطی موجود است :یکی در کتابخانة ملی به شمارة 1919در  54برگ و دیگری در کتابخانة مجلس
به شمارة  2775از صفحة  214تا .281
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 .6کتابچة دستورالعمل (جمادیالثانی )1309

59

ِ
ِ
موقوفات» آستان قدس رضوی
«سمت انشا و سررشتهداری
در
میرزامحبعلیخان از اواخر  1278قمری ،برای مدتی ،خدمتگزار آستان قدس رضوی بوده است .خود
وی در بازنویسی «طومار علیشاهی» به منصب اسمی و رسمی خود ـ انشا و سررشتهداری ـ و آنچه
فتق تمامی امو ِر
که در عمل بدان میپرداخته اس��ت ،تمامی وظایف «متولّیباش��ی» ،یعنی «رتق و ِ
ائیل
آس��تان مط ّهر» ،اشاره کرده اس��ت:
تاریخ سنة ایت ِ
ِّ
«...اقل بندگان محبعلی منشی یکانلو که به ِ
آستان قدس بنیان
شرف انتساب به خدمتگزاری
س��عادت تحویل،
مطابق سنة  1279و اواخر ِ 1278
ِ
ِ
کامل موقوفات و فع ً
فتق تمامی
حاصل نموده ،اسم ًا ِ
سمت انشا و رسم ًا سررشتهداری ِ
ال و معن ًا رتق و ِ
مشرف بود 60»....با وجود
امور آس��تان مطهر و تنظیم و
ِ
تنس��یق کل را که وظیفة متولیباشی استّ ،
این ،آگاهی چندانی از این دوره از زندگی او در دس��ت نیس��ت ،بهجز آنکه ،در این دوره دو طومار
مهم آستان قدس رضوی را کتابت کرده و مقدمهای نیز بر آنها نوشته است.
کتابچة طومار علیشاهی
علیقیخ��ان افش��ار ،ملق��ب به عادلش��اه و علیش��اه (ح��ک1161-1160 :ق ).برادرزادة نادرش��اه
(حک1160-1148:ق ).پس از کش��ته ش��دن نادر ،و اس��تقرار در مش��هد به عنوان جانش��ین او در
27جمادیالثانی ،1160یکصد زوج از رقبات و امالک خود را وقف آس��تانة مقدس��ة امام رضا(ع) کرد.
او ،بر حس��ب نذر خود ،دس��تور داد مشخصات و نش��انی این موقوفات و دیگر موقوفهها و امالک و
رقبات وقفی آس��تان مقدس رضوی را در طوماری در رمضان  1160گردآورند .در آن طومار ،تمامی
موقوفات و امالک با مش��خصات بیشتر آنها ،از جمله حدود ،درآمد ،و مسایلی مانند آن ،تشکیالت
اداری ،و وظایف ،و نوع مس��ئولیت هریک از کارگزاران و مس��تخدمان آس��تان قدس با اسم و رسم
تمامی افراد ،حقوق ،ساعت کار ،مصارف و هزینهها ،و مسایلی مانند آن ثبت شده است .این طومار
61

 . 59این رسائل و لوایح از سوی نگارنده تصحیح شده و در آستانۀ انتشار است.
 . 60نک :معرفی نسخۀ خطی کتابچة طومار علیشاهی ،در سایت کتابخانة ملی ،و نیز :رضا نقدی« ،موقوفات نادرشاه و علیشاه
افشار در مشهد مقدس »،فصلنامة وقف میراث جاویدان ،س ،12ش( 46تابستان  ،)1383ص.90-91
 .61نسخة خطی این کتابچه در کتابخانة ملی به شمارة  5-17963/2موجود است ،با این مشخصات :پدیدآورنده علیقلی افشار،
تألیف در رمضان  ،1160کاتب و مقدمه نویس محبعلیخان منش��ی حس��ینی مرندی یکانلو ملقب به ناظمالملک ،کتابت در 1279ق.
ص29ب49-ب (50برگ)17-45 ،س.
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که به منزلة دستورالعمل سنواتی آستان قدس به شمار میآمد و بعدها به «طومار علیشاهی» معروف
ش��د ،از قدیمیترین و باارزشترین اسناد مربوط به موقوفات آستان قدس رضوی است 62.به همین
«دست نااهلی» در متن این سند ،نسخهای از آن
تصرف
س��بب میزامحبعلیخان ناظمالملک از بیم
ِ
ِ
را برای کتابخانة خود کتابت کرده اس��ت .او در ابتدای نس��خه (ص )29دربارة این طومار و تحریر
نسخة آن مینویسد:

سلطان
حضرت
بنیان
امالک موقوفۀ
باب نظم و قرا ِر
س��وا ِد
ِ
ِ
فرمان علیش��اهی است که در ِ
ِ
آستان قدس ِ
ِ
ِ
تفکیک مشاغل و مراتب و راتبه و
س��ری ِر والیت و ارتضا ،علی بن موس��یالرضا علیه الس�لام و نظم و
ِ
آس��تان خادم اختتا ِم آن حضرت نوش��ته ش��ده و اصل فرمان مزبور در کتابخانة
مواجب خُ ّدا ِم واالمقا ِم
ِ
ِ
صرافت
مبارکة آن حضرت موجود و ضبط اس��ت به پارچة س��فید حریر قلمی شده است .چون گاهی به
ِ
نقص اعتبار آن نشود مظه ِر حک
ا ّیام
ِ
دس��ت نااهلی به آن رس��یده و پارهای جاها سیاه و قلیلی که مایة ِ
مطابق
ائیل سعادت تحویل،
تاریخ سنة ایت ِ
و اصالح شده بودِّ ،
ِ
اقل بندگان محبعلی منشی یکانلو که به ِ
سمت
ش��رف انتساب به خدمتگزاری
س��نة  1279و اواخر 1278
آستان قدس بنیان حاصل نموده ،اسم ًا ِ
ِ
ِ
کامل موقوفات و فع ً
فتق تمامی امور آستان مطهر و تنظیم
انشا و رسم ًا سررشتهداری ِ
ال و معن ًا رتق و ِ
فرمان مزبور نیز که از جمله اسنا ِد
صیانت
مشرف بود ،در
و
ِ
ِ
ِ
تنسیق کل را که وظیفة متولیباشی استّ ،
تأکیدات الزمه به عمل آورده منجمله این سواد را نیز همان ایام
مبارک فیضآثار است،
آستان
معتبرۀ
ِ
ِ
ِ
تبر ِک
اصل معتبر مطابق ًا ایاه برداشته ِ
از روی همان ِ
داخل کتابخانۀ خود نگاهداشت که هم مایة تی ّمن و ّ
جهت امور آس��تانة مطهره وسیلة رف ِع تشاجر و اختالف
جاوید خود و اخالف و هم ش��اید یک وقتی به ِ
63
السالم ...و رحمه اهلل [و] برکاته.
شودّ .
والصلوه و ّ

کتابچة طومار عضدالملکی
کتابچ��ة طوم��ار تفصیلی امالک موقوفه خاصه و مطلقه آس��تان مقدس علی بن موس��یالرضا بر
اساس طومارها ،افراد (سیاقهای) قدیم و جدید ،وقفنامهها ،و اسناد معتبر شرعی موجود در کتابخانة
64

(ع)

 . 62برای آگاهی بیشتر نک :علی مؤتمن ،راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی (تهران :بانک ملی ،)1348 ،ص  .257برای آگاهی
از «خالصه و مفاد طومار» ،نک :همان ،ص .230-258
 .63نک :معرفی نسخه خطی کتابچة طومار علیشاهی ،در سایت کتابخانة ملی ،و نیز رضا نقدی ،موقوفات نادرشاه و علیشاه افشار
در مشهد مقدس ،فصلنامة وقف میراث جاویدان ،س ،12ش ،46تابستان  ،1383ص.90-91
 .64نسخة خطی این کتابچه در کتابخانة ملی به شمارة  5-17963/1موجود است .با این مشخصات :پدیدآورنده سیدمحمدحسین
حس��ینی عضدالملک متولی باش��ی ،تألیف بین سالهای  1272تا 1275قمری ،کاتب و نویس��ندۀ مقدمه محبعلیخان منشی حسینی
مرندی یکانلو ،ملقب به ناظمالملک ،کتابت در ؟ قمری .ص3ب27-ب (50برگ)14-43 ،س .این کتابچه نخس��تینبار در کتاب «آثار
الرضویه من منتخبات الصدیقه» با ارقام س��یاق به صورت مغلوط به چاپ س��نگی رسیده است .برای دومین بار از سوی شورای علمی
وقف مرکز خراسانشناسی و آستان قدس رضوی با ارقام جدید ،به صورت محدود در سال  1379خورشیدی چاپ شده است.
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آستان قدس رضوی ،از زمان گذشته تا زمان تدوین طومار ،یعنی ماه رجب ( 1273ئیالن ئیل) است.
این کتابچه به دس��تور میرزامحمدحسین عضدالملک ،تولیتباشی آستان قدس رضوی در سالهای
1272تا  1275تدوین شده است .عضدالملک در همان ابتدای مسئولیت خود 65برای اطالع از میزان
موقوفههای واقفان آستان مقدس امام رضا(ع) اعم از امالک و عقار و خانها و حمام ها و مستغالت،
دس��تور میدهد تمامی وقفنامهها ،طومارها ،و اوراق پراکنده به خط س��یاق ،در یک طومار گردآوری
ش��ود .س��پس این طومار به مهر و تأیید علما و اعیان برس��د و در کتابخانة مبارکه نگاهداری شود.
این طومار ،معروف به «طومار عضدالملکی» ،پس از «طومار علیشاهی» دومین طومار مهم آستان
قدس است .طول آن  1/9متر و عرض آن  44سانتی متر است .این طومار به تأیید بسیاری از علما و
رجال و مسئوالن آستان قدس و مستوفی الممالک وقت و ناصرالدین شاه رسیده است .در آن تمامی
موقوفاتِ بالفعل آستان قدس رضوی تا سال  1273گردآمده است و از ثبت بسیاری امالک موقوفه
که اسامی آنها در وقفنامههای قدیمی آمده ،و برخی متمردان و معاندان در سالهای پیش در آن
دست برده ،و تصرف کردهاند خودداری شده است .عضدالملک برای حفظ این طومار ،و جلوگیری از
تع ّدی به مطالب آن در آینده ،برخی کارگزاران آستان قدس را مأمور میکند هریک نسخهای از این
طومار تهیه و به صورت کتابچهای نزد خود نگاه دارند .نس��خة ملی به ش��مارة  5-17963/1توسط
میرزامحبعلیخان کتابت شده است .البته این نسخه فاقد مقدمة طومار عضدالملک است ،در عوض
محبعلیخان در ابتدای نس��خه مقدمهای به قلم خود در ش��ش صفحه نوشته است .در این مقدمه از
چگونگی تدوین این طومار به تفصیل یاد کرده اس��ت .متن طومار ش��امل ذکر موقوفات به اختصار
و اعداد به حس��اب س��یاق است .امتیاز این نس��خه به خط و مقدمة محبعلیخان است که به دستور
66
میرزامحمدحسین عضدالملک ،تولیت وقت آستان قدس رضوی کتابت شده است.

سخن پایانی
میرزامحبعلیخان ناظمالملک ،از دورة محمدش��اه قاجار ،وارد دس��تگاه وزارت خارجه شد و تا اواخر
دورة ناصرالدین شاه ،در این وزارتخانه ،عهدهدار مسؤلیتهای متعددی بود .از آنجا که وی آشنایی
خوبی از دانش جغرافیای طبیعی داش��ت ،و نیز از مناطق و حدود غربی کش��ور به خوبی آگاه بود و
 . 65عضدالملک دوبار در فاصلة س��الهای  1272تا  1277قمری و  1282تا  1283عهدهدار این مس��ئولیت بود .نک :مؤتمن،
ص .231
 .66نک :معرفی نسخة خطی کتابچة عضدالملکی ،در سایت کتابخانة ملی.
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همچنین به زبان ترکی عثمانی نیز تسلط داشت ،از همان ابتدای خدمت در وزارتخانة مزبور در حوزة
مسائل مربوط به عثمانی ،به ویژه حدود مرزی دو کشور ،به خدمت پرداخت.
کار او با دستیاری و منشیگری میرزاجعفرخان مشیرالدوله آغاز شد و همراه او دوبار به مأموریت
عثمانی رفت .محبعلیخان ،بعد از درگذشت میرزاجعفرخان مشیرالدوله ،به جای او رئیس کمیسیون
س��رحدی ای��ران و عثمانی گردید .وی در این مس��ئولیت بود که چندبار برای ش��رکت در مجالس
کمیس��یون مش��ترک دو کش��ور که همراه با نمایندگان دول روس و انگلیس تشکیل میشد ،عازم
اس��تانبول گردید .محبعلیخان ،در مقام رئیس کمیس��یون سرحدی ،بیش از دو دهه به انجام وظیفه
پرداخت .او عالوه بر اقدامات عملی ،در راس��تای مسئولیتی که داشت ،به تألیف رسائل و لوایح مهم
در دفاع از حد و حدود مرزی ایران ،پرداخت .جدای از آنها ،هزاران برگ سند دربارة مرزهای ایران
در غرب و ش��مال شرق کش��ور از خود باقی گذاش��ت .در طول مأموریتهای طوالنی اغلب فرزند
خود میرزاجهانگیرخان را نیز به عنوان منش��ی در کنار خود داش��ت .جهانگیرخان به دلیل تخصص
و تس��لطی که در مس��ائل سرحدی ایران یافت ،بعد از پدر جانش��ین وی شد .دوران مأموریت پدر و
پس��ر کمی بیش از یک قرن میشود .میرزاجهانگیر خان در دو سند مختلف به سوابق طوالنی خود
و پدرش در مس��ائل سرحدی ایران و عثمانی اش��اره میکند .یکی در نامهای خطاب به وثوقالدوله
درب��ارة حل و فصل اختالفات با دولت عثمانی به تاریخ 4محرم 1332مینویس��د...« :اکنون عرض
میکنم بمنه تعالی این خدمت بکلی به صرفه دولت و مطابق آرزوهای چهارصدساله به حسن انجام
رس��ید و چون پدرم پنجاه و نه س��ال و خودم چهل و سه سال در این راه زحمتها کشیده خونابهها
خ��ورده اطالع��ات و تجربتها حاصل کرده بودیم ،منتهای آرزوی بنده در نوکری موفقیت به انجام
67
این مسئله بود که مبادا بنده از میان بروم و خونابههای صد سالۀ پدرم و خودم به هدر رفته باشد».
وی نُه سال بعد از نگارش این نامه ،در نامة مبسوط دیگری خطاب به ریاست مجلس شورای ملی
ـ مؤتمنالملک ـ به تاریخ ش��وال  1341دربارة س��وابق خدمتی خود و پدرش مینویس��د« :در این
مسئلة سرحدیه ،پدرم مرحوم میرزامحبعلیخان ناظمالملک که مکرر به مأموریت کمیسیون سرحدی
رسمیه نوشته و به
رفته اطالعات کافیه به دست آورده لوایحی در اثبات حق دولت با ادلّه و براهین
ّ
دولت تقدیم کرده بود ،عالوه بر نتیجه یک عمر فداکاری آن مرحوم که متخصص این فن بودند و
آنچه این بنده از ایش��ان آموخته به یادگار داش��تم در اسالمبول به کتابخانههای اسالمبول رفته به
تواریخ عثمانی رجوع و ادلّه و براهینی از کتابهای خودش��ان اس��تخراج و در اثبات حقوق دولت به
 . 67میرزاجهانگیرخان ناظمالملک ،منشآت و یادداشتها ،خطی ،کتابخانة ملی ،ش ،5-18026.ص.85
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کار میبردیم تا به توفیقات خداوند ع ّز اسمه این قسم موفقیت حاصل شود».
آثار مکتوب این دو شخصیت دربارة مرزهای ایران در واقع به مثابة کتابخانه یا بایگانی اسنادی
بود که در فقدان بایگانی رس��می اسناد ،به عنوان یگانه مرجع قابل استناد در اختالفات مرزی مورد
استفاده دولتمردان دوره های بعدی قرار گرفت .کمااینکه در دورة مظفری و حتی چند سال بعد از
مشروطه که در اثر تجاوز عثمانی به قلمرو ایران ،بار دیگر اختالفات مرزی به یکی از مسائل اصلی
کشور تبدیل شد و وزارت خارجه موظف به پیگیری گردید ،نمایندگان ایران در استانبول برای دفاع
از مرزهای ایران هیچ سند و مدرکی بهجز آثار مکتوب باقی مانده از محبعلیخان و فرزندش در دست
نداش��تند .برای اثبات این امر اسناد ارزشمندی در دست است .ازجمله احتشامالسلطنه مینویسد :در
دورة مظفری که مسئولیت تحدید حدود ایران و عثمانی را برعهده من گذاشتند «از دولت و وزارت
خارجه تقاضا کردم اس��ناد و مدارک آرش��یوی که خطوط س��رحدی و حدود تعریف و تعیین شده دو
مملکت را مشخص نماید ،در اختیارم بگذارند .جواب دادند :اسناد و مدارک مضبوط و مرتبی نداریم.
69
شما بهتر است زودتر حرکت کنید و خودتان را معطل این جزئیات غیرالزم نکنید».
احتشامالس��لطنه در ادامه ،ضمن معرفی اعضای هیأت همراه خود به حضور میرزاجهانگیرخان
ناظمالملک اش��اره کرده و ضمن تعریف و تمجید از او مینویسد« :ناظمالملک بعضی یادداشتها و
70
کتابچههای خطی از مرحوم پدرش به ارث برده بود که مورد استفاده ما قرار گرفت».
در همین زمینه ،س��ند دیگری مربوط به بعد از مش��روطه در دس��ت اس��ت که در آن به نقش و
اهمیت کوششهای محبعلیخان و فرزندش در تحدید حدود ارضی اشاره شده است .در نامة مزبور
که از سفارت ایران در استانبول در  23رمضان  1330به وزارت خارجه نوشته شده ،آمده است:
68

آقای ناظمالملک که خودش و پدرش نود و دو س��ال 71در این رش��ته [مسائل سرحدی ایران و عثمانی] کار
کرده و تجربتها دیدهاند و این بنده هم که چند س��ال اس��ت وارد این مسائل شده و بصیرتها و اطالعاتی

 . 68میرزاجهانگیرخان ناظمالملک ،همان ،ص 128
 .69خاطرات احتشامالس��لطنه ،به کوشش س��یدمحمدمهدی موسوی (تهران :زوار ،)1366 ،ص .555احتشامالسلطنه در ادامه این
فقره با تعجب میپرس��د« :دولت از اختالفات دویس��ت ساله مرز عثمانی س��وابق مضبوط ندارد! ای فغان ،از زمان نادرشاه تاکنون چند
قرارداد با عثمانیها در زمینة اختالفات سرحدی بسته شده ،میرزاتقیخان مرحوم پنج سال و میرزاجعفرخان مشیرالدوله بیشتر از دوازده
س��ال در آن حدود متوقف بودند و بیش از پانصد فقره راپورت به دولت دادهاند .نمایندگان روس و انگلیس یکصدس��ال است در قضیة
اختالفات س��رحدی ایران و عثمانی وس��اطت و دخالت کردهاند ،چگونه وزارت خارجه و دولت میگویند سابقه نداریم و مدارکی موجود
نیست ».همان ،ص .555
 .70همان ،ص.557
 . 71البته صحیح آن صد و دو سال است .پیشتر جهانگیرخان به دورة زمانی خدمت خود و پدرش اشاره کرده بود.
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حاصل کردهام ،بر وفق تعلیمات کتبی و دس��تورالعملهای واصله تلگرافی ،با اینکه هیچگونه اسباب کاری
جز کتابچههای مرحوم ناظمالملک نداش��تیم و اطالع��ات صحیحه که بتوان اطمینان کرد ،جز کتابچههای
مزبوره دس��ترس نبود با تحصیل بعض کتابها و رجوع به کتابخانههای معروف این شهر و وسایل سایره
ج��داً درص��دد تکمیل اطالعات خود ب��وده و به یک جدیت فوقالعاده صمیمی ک��ه هریکی خود را به حکم
وجدان مقروض ادای این خدمت میدانیم ،داخل مذاکره ش��ده ش��ب و روز به تهیة مطالب و ترتیب اولیه و
72
براهین و حاضر کردن جوابها و طرح سواالت مشغول بوده....

اشارات هر دو سند مذکور حاکی از نقش و جایگاه اسناد خانوادگی میرزامحبعلیخان و فرزندش
در پیگیری مسائل مرزی ایران و عثمانی در طول بیش از صد سال است .این دو شخصیت ،نه تنها
چن��د دهة متم��ادی به طور عملی درگیر تحدید حدود ایران و عثمانی بودند ،بلکه هریک به س��هم
خود در ثبت و ضبط اس��ناد مربوطه و نیز تدوین رس��ائل و لوایح تحدید حدود نقش مهمی داش��تند.
تمامیت ارضی ایران بارها از سوی نمایندگان دولت ایران در
آثار آنها به مثابة اسناد متقن در اثبات
ّ
مذاکرات مربوط به مسایل سرحدی مورد استفاده قرار گرفت.
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