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آستان قدس در دورۀ صفویه است.
روش/رویكردپژوهش :اینپژوهشبهروشتوصیفی–تحلیلیبرپایۀ
منابع كتابخانهای و با بررسی پروانچههای موجود در اسناد تشكیالت
اداری آستان قدس انجام شده است.
یافتهها و نتایج پژوهش :یافتهها نشان میدهد پروانچه ،توسط
شاه صفوی صادر میشد و مضمون آن بیشرت مربوط به امور جاری
و تصمیامت مربوط به امور مالی است .پروانچه ،جهت انتصاب افراد
به مشاغل در مجموعۀ آستان قدس و تعیین حقوق آنها و پرداخت
مواجببهنظامیانحكومتیونیزپرداختوظیفهبهوظیفهبگیرانو
بازماندگان آنها صادر میشد و متصدیان آستان قدس ملزم به رعایت
مفاد آن بودند.پروانچههای موجود ،نسخۀ اصلی نیست؛ بلكه سواد
یا صورتی از اسناد است .علتاین است كه پروانچههای یاد شده در
دستگاه سلطنتی صادر میشد ،سواد یا رونوشت آن برابر اصل میشد
و به آستان قدس ارسال میگشت .همین رونوشت ،اساس گامردن
افراد به شغلی وپرداخت حقوق به آنها درمجموعۀ آستان قدس بود.
از سال  1120ق .پروانچهای موجودنیست و بهنظر میرسد ازاین
زمان به بعد پروانچه جای خود را به «رقم» میدهد .این روند ،در
دورۀافشاریهنیزادامهمییابدوپروانچهبهعنواننوعیشیوۀدستوری
منسوخمیشود.
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مقدمه

از مجموع  69/000صفحه سند مربوط به دورة صفويه ،موجود درآرشيو مركز اسناد آستان
قدس رضوي 50،سند بهصورت رونوشت يا بهعبارتي سواد يا صورتي از احكام و فرمانها
است كه از آن بهعنوان پروانچه ياد ميشود.اين نوشتار در پي تبيين و شناساندناين نوع
سند است و در سه قسمت شکل ظاهری اسناد ،ارزشهای اطالعاتی ،و محتوای اسناد بهاين
پرسشها پاسخ ميدهد:
 .1پروانچه چه نوع سندي است و توسط چه مقام يا مقاماتي صادر ميشد؟
 .2محتواياين اسناد چيست و پروانچههاي موجود مربوط به تشكيالت اداري آستان
قدس داراي چه مضموني است؟
 .3ساختار و شكل ظاهري پروانچهها چگونه است؟
 .4علت نبود اصل اسناد مذكور در ميان اسناد تشكيالت اداري آستان قدس چيست؟
 .5سير صدور پروانچهها و اهميت اجراي مفاد آن توسط متصديان آستان قدس چگونه
بوده است؟
 .6صدوراين نوع سند در دورۀ صفويه تا چه زماني ادامه مييابد و چه نوع سندي
جايگزين آن ميشود؟
در مجموعههايي كه در آن فرمانهايي از دورۀ صفويه چاپ شده است ،از انواع
اسناد دستوري ،با عنوان فرمان ياد شده و تفكيكي ميان آنها صورت نگرفته است .ازسوي

 .1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی
مصوب سازمان كتابخانه ها،موزهها و مركز
اسناد آستان قدس رضوی است.
 .2كارشناس ارشد تاریخ  ،كارشناس اسناد
تاریخی مركز اسناد آستان قدس رضوی
hamideshahidi@gmail.com
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ديگر ،اين اسناد كه متعلق به آستان قدس ،است ،برخالف مجموعههاي ديگر كه بهطور
عمده شامل دستورات حكومتي و سياسي ميشود ،به دستورات اجتماعي و شخصي نيز
ميپردازد .ازاينرو ،بررسي اهميت ،محتوا ،و ساختار ظاهري آنها براي استفادۀ عالقهمندان و
پژوهشگران دورة صفويه ضروري بهنظر ميرسد .آنچه در زیر ميآيد استنتاج و تحليلي از
مطالعۀ پروانچههاي موجود در آرشيو مركز اسناد آستان قدس است.

شكل ظاهری اسناد

 .1ر.ک  :همین مقاله  ،تصویر پشت سند
شامرۀ یک و دو
 .2ر.ک :همین مقاله  ،تصویر سند
شامرۀ سه
.3كاغذكشمیریكاغذینسبتاًنازك
كهدركشمیرمیساختندوآهارمهره
میشد(مایل هروی  ،1372 ،ص .)755
 .4در اصطالح دیوانی ورقهای بهاندازۀ
نصف قطع خشتی كه سواد فرمانها و
احكام و نیز جمع و خرج دولت و ایاالت
و والیات را بر روی آن نوشته و آنها را
روی هم دسته میكردند.در دورۀقاجار،
از هر فرمان و حكم و نامه ،سوادی روی
كاغذهاییبهقطعكوچكمینوشتند
كه به آن فرد میگفتند ،و آنها را روی
هممیگذاشتندومجموعفرمانهاو
احكام و نامههای یك سال را بین دو
تختهچوبیبستهودرگوشهاینگهداری
میكردند(قائ ممقامی،1350،ص.)34
ازآنجاكه رسوم دیوانی دورۀ قاجار تقلیدی
از مقررات و روش اداری دورۀصفویه است،
میتوان گفت این روش در دورۀصفویه نیز
معمولبودهاست.
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هیچیک ازاين اسناد ،نسخۀ اصلي نيست؛ بلكه سواد يا صورتي از اسناد است .علتاينكه
اصل آن در مجموعۀ تشكيالت اداري آستان قدس موجود نيست،اين است كه احكام
يادشده در دستگاه سلطنتي صادر ميشد و سواد يا رونوشت آن برابر با اصل ميشد و
به آستان قدس ارسال ميگشت و در آنجا ضمن نگهداري از سواد اسناد ،محرران نیز از
روي سواد صورتبرداري میکردند و سپس سند در دفاتر مخصوص به ثبت ميرسيد.
بهاینترتیب ،اسناد يادشده دو صورت دارند:
1ـ برخي شبيه اصل هستند .بهعبارتي ،سواد يا رونوشتي از اصل هستند؛ يعني نسخهاي
كه بهطورمستقيم از روي اصل استنساخ شده است و مواضع مهرها ،طغراها ،و نام مشاغل و
است .اين اسناد ،مطابقت با اصل شده و مهر
متصدياني كه آن را ظهرنويسي كردهاند مشخص 
تأييد برابري با اصل در ظهر آن نمايان است.1
2ـ برخي ديگرصورتي از سند هستند .بهاين معني كه از روي سواد اسناد صورتبرداري
شده و در ذيل دفتر توجيهات قسمت مقررات ،در اوراق مخصوص ثبت شده اند .گاهي،
در دفتر توجيهات ،در پشت و روي برگ سند ،بهصورت ستوني ،از  2تا 4پروانچه به ثبت
رسيده است.2
از لحاظ زيباييشناختيِ اسنادبايد گفت با توجه بهاينكه این اسناد رونوشتي از اصل
هستند ،فاقد هرگونه آرايۀ هنرياند .نگارش اسناد به خط نستعليق و اعداد و ارقام آن به خط
سياق است .جنس كاغذ اسناد يادشده از نوع كشميري 3است .سواد يا رونوشت پروانچهها،
در كاغذهايي با ابعاد مختلف و بدون داشتن نظميخاص ،به ثبت رسيده است؛ ولی ساير
اسناد ثبت شده در دفتر توجيهات قسمت مقررات برروي كاغذهاي فرد 4بهطول  23و عرض
 13سانتي متر به ثبت رسيدهاند.

ارزشهایاطالعاتی

اين اسناد كه بهطور عمده در باب انتصابات افراد به مشاغل آستان قدس و نيز تعيين ميزان
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حقوق آنها و چگونگي ادارة مسائل جاري آستان قدس است؛ از مستندات مهم در زمينة
ياين اسناد
مطالعات تاريخي دردورۀ صفويهاند .با عنايت بهاين موضوع ،ارزشهاي اطالعات 
خالصه اينگونه بيان كرد:

را ميتوان بهطور
 .1اسناد و مدارك مكتوب در پژوهشهاي تاريخي ،بهعنوان منابع دست اول ،از جايگاه
ويژهاي برخوردار است .بااين حال ،اعتبار و اهميت آنها در يك سطح نيست ،چنانكه بیشتر
اسناد تشكيالت اداري آستان قدس در دورۀ يادشده ،اسناد ديواني و حسابداري است و
اطالعات موردي و جزئي دربارۀ ساختار تشكيالت آستان قدس ارائه ميدهد .در اسناد مربوط
به پروانچهها ،كه بخش كوچكي ازاين مجموعه را تشكيل ميدهد ،اطالعات مبسوطتري
مشاهده ميشود .اسناد مذكور نمايانگر چگونگي صدور احكام و فرمانها ،ترتيب ثبت و
ضبط آن ،يا به عبارتي شناخت مكاتبات ديواني و اداري دردورۀ صفويه است و ميتوان
اصطالحات ديواني ،اداري ،اجتماعي ،مالي ،و تحول آن در دورة صفويه را بررسي کرد.
 .2ازآنجاكه بخشي از اسناد مربوط به فعاليتها ،نحوة ادارة تشكيالت اداري آستان
قدس ،و چگونگي رتقوفتق امور است؛ زواياي ساختار تشكيالت اداري آستان قدس در
دورة صفويه و نقش دولت مركزي در ادارة مجموعة آستان قدس را روشن ميسازد.
 .3با توجه بهاينكه يكي از موضوعهای عمدۀ پروانچهها ،انتصاب افراد به مشاغل در
تشكيالت آستان قدس و تعيين ميزان حقوق و گاهي تعيين نوع كاركرد شغل آنهاست؛ در
شناخت مشاغل و نوع فعاليت آنها ،حقوق و مزايا ،و محل پرداخت آن اهميت ويژهاي دارد.
 .4از آنجاكه در برخي اسناد به مسائل وقف در آستان قدس پرداخته شده است ،نظير
تعيين متوليان و ناظران موقوفات ،اسناد يادشده از منابع مفيد در مورد تاريخ وقف ميباشند.

شناختمحتوایپروانچهها

سند پروانچه كه گاهي از آن بهعنوان «پروانه» ياد شده است ،در اسناد بهصورت پروانچه و
جمع آن به صورت پروانجات ذكر شده است.اين واژه بهمعناي حكم ،فرمان ،اجازه ،جواز
و نشان است(دهخدا ،ذیل واژه پروانه ) بنابر نوشتۀ قائممقامي،از اسناد ديواني دورههاي
قراقويونلو و آققويونلو معلوم ميشود كه دراين ادوار به فرمان شفاهي پادشاه كه به «رساله»
كسي به ديوان رسائل و انشاء ابالغ ميشد ،پروانچه ميگفتند .اما ،در دورۀ صفوي ،پروانچه
بهاين معني به كار نميرفت؛ بلكه به موجب اسناد و مداركي كه ازاين دوره در دست است،
پروانجات نوعي اسناد ديواني بودند كه آنها را مهر ميكردند و در دفاتر ديوان ثبت نموده و
بر آنها طغرا ميكشيدند( ،1350ص.)86
1
ويلم فلور( ،)1388اظهار ميدارد  :در آغاز سلسلۀ صفوي سن ِد نشان رواج داشت كه از

 .1درباب سند نشان ر.ك :
قائممقامی،1350،صص86-79؛رضایی،
 ،1389صص.79-59
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 .1با توجه به مطالعۀاسناد تشكیالت اداری
آستان قدس در دورۀ صفویه بهطور خالصه
دربابوظیفهمیتوانچنینگفت:مقرری
سالیانه ایبهصورتنقدیوغیرنقدی
بوده است كه به مشایخ ،علامی دینی ،و
سادات داده میشد .این مقرری ،بعد از
مرگوظیفهبگیربهبازماندگانوفرزندانوی
پرداختمیشد.
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سال 939ق .تا حدي پروانچه جاي آن را گرفت و گسترش يافت( ص .)88
با بررسی اسناد مشخص میشود که پروانچه نوعی فرمان بوده که توسط شخص
نخست مملكت ،يعني پادشاه صفوي صادر ميشد و جهت احترام ،از آن بهعنوان پروانچۀ
اشرف ياد ميشد(ساکماق ،31899،ص  7؛ ،32262صص .)19 ،18در منشآت سليماني ،در
باب پروانچه چنين ذكر شده است« :پروانچه را عنوان «هو» و «الملكهلل» است و طغرايش
«فرمان همايون شد» و مدار دادوستد ديوان و بروات و امور جزئيه بر آن است»(دبيران
دبيرخانه شاه سليمان صفوي ،1388 ،ص.)30
قائممقامي،پروانجات را اسنادي ميداند كه بيشتر جنبة مالي داشتند و در تأييد و تثبيت
مفاد و مضامين فرمانها و رقمهاي سابق صادر ميشد( ،1350صص  88و.)90
فلور نيز كاربرد پروانچه را در امور عايدات و مخارج ديواني ،براتها ،و امور عادي و
بدون اينكه مصداقي
جاري و تصميمات مربوط به امور مالي ميداند و با بياناين مطلب ،
براي آن ذكر نمايد ،عنوان پروانچهها در فتحنامهها را متفاوت ميداند و با بهكار بردن عبارت
پروانچههاي ساده ،عنوان آن را «هو» و «الملكهلل» و طغرايش را «فرمان همايون شد»ذكر
ميكند(  ،1388ص.)90
هريبرت بوسه ،در مورد پروانچه مينويسد«:در پروانچه فقط مواجب اعطا ميشده است
اما به هيچ وجه از انتصاب صحبت نميشده است»(  ،1367پانوشت ص.)67
با مطالعة پروانچههاي موجود در مركز اسناد آستان قدس ،كه شامل 50برگ سند است و
سالهاي 1113 -1025ق .را در بر ميگيرد ،مضمون پروانچهها بهترتيب اولويت چنين است:
 .1انتصاب افراد به مشاغل مربوط به تشكيالت اداري آستان قدس رضوي از خادمان و
فراشان وكفشبانان و دربانان و محرران گرفته تا مناصب عاليه نظير توليت و نظارت و وكالت.
 .2تعيين ميزان حقوق ومواجب كاركنان شاغل در آستان قدس .البته ،در مواردي
پروانچههايي نيز جهت تعيين ميزان حقوق و دستور پرداخت مواجب به نظاميان حكومتي در
ميان اسناد مشاهده ميشود(ساكماق ،بهطور نمونه .)44975 ، 28681، 44967
 .3دستور پرداخت وظيفه 1به وظيفهبگيران و بازماندگان آنها.
 .4ذكر اساميموقوفات و نذورات آستان قدس كه از محل درآمد آن به افراد ،حقوق
پرداخت ميشد؛ كه البته اين امر به ندرت در اسناد مشاهده ميشود(ساكماق ،بهطور
نمونه.)29150
بنابراين ،برخالف نظر هريبرت بوسه ،پروانچهها فقط تعيين مواجب افراد نبوده است؛
بلكه مضمون نخست پروانچهها ،انتصاب افراد به مشاغل و سپس تعيين حقوق و مواجب
آنان است.
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آنگونه كه در منشآت سليماني ذكر شده عنوان يا تحميدية پروانچههاي موجود «هو»
و«الملكهلل» است و پس از آن ،بهعلت ارتباط حكم با دستگاه امام رضا(عليه السالم) جملة
«رضيه رضويه عليه مشرفهاالفتحيه والثنا»(ساكماق،بهطور نمونه ،)28531، 28525يا عبارت
«عليابن موسيالرضا عليه الفتحيه والثنا» (ساكماق ،بهطور نمونه ،28594ص 5و )6ذكر
ازآنجاكه اين اسناد رونوشت است ،در صدر صفحه ،در قسمت مياني ،عبارت

ميشود.1
«موضع مهر مبارك اشرف ارفع اقدس اعلي» ذکر ميشود كه منظور از آن محل مهر پادشاه
وقت در اصل سند است.
طغراي پروانچهها ،كه همان عالمت و نشان مخصوص پادشاه ،جهت تأييد و تأكيد
مطالب و مندرجات آن است ،در دورة صفويه «فرمان همايون شد» يا «فرمان همايون شرف
نفاذ يافت» ميباشد .2در اسناد مورد اشاره ،تنها طغراي «فرمان همايون شد» مشاهده ميشود
كه در ابتداي خط نخست آورده شده است.
پروانچههاي صادر شده ،براساس درخواست افراد ميباشد .بدين ترتيب كه در مقدمۀ
سند به شرح درخواست افراد اشاره شده است كه در اسناد به آنها عارض گفته ميشود.
بهطور نمونه ،در ابتداي پروانچهاي مربوط به سال1092ق ،.به تقاضاي موالنا اسحق جهت
خادمي به جاي پدرش موالنا محمد صالح اشاره شده است ...« :فرمان

انتصاب به شغل
همايون شد .آن كه چون ازين قرار فضيلت پناه موالنا اسحق ولد موالنا محمد صالح خادم به
عرض رسانيد كه خادميسركار آستانه مقدسه منوره عرش درجه به والد او مرجوع و موازي
هفده خروار غله از بابت موقوفات آن سركار به صيغه وظيفه خادميدر وجه او مقرر بوده
و درين وقت فوت شده و استدعاء خدمت و وظيفه مذكوره به اسم خود نموده»(ساكماق،
،32987ص.)15
ازآنجاكه تأييد و تصديق متولي آستان قدس جهت برآورده شدن حاجت عارض،
ضروري است ،پس از اشاره به تأييد و تصديق متولي ،پروانچه صادر ميشد ...« :3و متولي
جليلالقدر سركار مزبور بر طبق عرض مشاراليه تصديق نمودهايجاب ًا لمسئوله از تاريخ
فوت ،خدمت وظيفه مذكوره را به دستور والد به مشاراليه شفقت و مرحمت فرموده ارزاني
داشتيم كه در آن روضه مقدسه به خدمات آن سركار قيام و اقدام و سال به سال موازي
مذكور را بازيافت و صرف معيشت نموده به دعاگويي دوام دولت بي زوال ابدي االتصال
اشتغال نمايد».
سپس ،متولي ،ناظر ،و مستوفي آستان قدس مورد خطاب قرار گرفته و آنان موظف به
رعايت محتواي فرمان صادر شده جهت شخص عارض ميشدند «:متولي سموالمكان و ناظر
جليلالقدر و مستوفي سركار موهبت آثار حسبالمسطور مقرر دانسته مشاراليه را در سلك

 .1این موارد در غالب پروانچهها موجود
است.
 .2جهت شناخت طغرا و كاربرد آن ر.ك:
قائم مقامی،1350 ،صص .227- 178
 .3با نگاهی به اسناد درمییابیم كه متولیان
آستان قدس ،نقش برجستهای در تعیین،
تأیید یا حتی عزل افراد داشتند .نقش متولی
تا به آنجاست كه حتی احكام صادر شده
بدون تأیید و تصدیق توسط متولی ،از
اعتبار و ارزش برخوردار نبود .در طی حكمی
از شاه سلطان حسین به این امر تأكید
میشود(ساكامق، 33380 ،ص .)5
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خدام واالمقام منتظم دانسته هرساله موازي مذكور را بالقصور و انكسار واصل و عايد او
ساخته از قرار قبض به خرج مجري دانند».
درانتهاي فرمان تأكيد ميشود كه هرسال درخواست صدور پروانچه نشود ،كهاين امر
نشاندهندۀ آن است كه حكم ،جهت افراد دائميبوده است«:هرساله پروانچه مجدد طلب
ننمايند و در عهده شناسند» .پس از آن تاريخ ماه و سال صدور سند ذكر ميشود.
جهت تأييد درستي و صحت مفاد سند ،پشت آن توسط مقامات عاليرتبه ،مستوفيان ،و
منشيان ممهور و با آوردن عباراتي گواهي به صحت سند ميدادند و درواقع آن را ظهرنويسي
ميكردند .ازآنجاكه اسناد مورد اشاره رونوشت از اصل ميباشد با آوردن عبارت «موضع مهر»
محل مهرآنان در اصل پروانچه مشخص ميشود .مكان مهر افراد به فراخور مقام و سلسله
مراتب از نظم خاصي پيروي ميكرد .نخست ،باالترين مقام دولتي يعني صدراعظم كه دراين
زمان بهعنوان اعتمادالدوله ازاين مقام ياد ميشود(شاردن ،1374 ،ص ،)1211در ظهر سند
مهر و طغرا ميكشيد .البته ،پيش از آن ،درظهر سند،اين عبارت نگاشته شده است«:از قرار
نوشته وزارت و شوكت و اقبالپناه عظمت واجالل دستگاه عاليجاهي اعتضادالسلطنه البهيه
السلطانيه اعتمادالدوله العليه العاليه الخاقانيه» (ساكماق ،بهطور نمونه .)44981
در تاريخ عالم آراي عباسي ،ذيل حوادث سال 1026ق ،.كه ميرزا ابوطالب اعتمادالدوله،
طبق دستور شاه ،به اتفاق منشيان به تبريز رفته و كار پرداخت مواجب سپاهيان را سامان
ميداد ،منشيان چهار ماه در تبريز بهكار نوشتن حكمها مشغول بودند.اين امر روشن مينمايد
كه اعتمادالدوله اختيار داشت از طرف حاكم دربارۀ مسائل مالي حكم صادر کند(تركمان،
 ،1382صص.)925 ، 924
گاهي ،در كنار مهر ،اعتمادالدوله ،به فراخور نوع و محتواي سند ،موضع مهر و طغراي
صدر ممالك(ساكماق22805 ،و ،)29139قورچي باشي(ساكماق ،)28526 ،يا قوللرآقاسي
(ساكماق )29146 ،در ظهرسند مشاهده ميشود.
ساير افراد مسئول ،اعم از مستوفيان و منشيان در بيشتر پروانچهها به همراه عبارتي كه
دال بر تأييد صحت سند ميباشد ،بهاين ترتيب است:
مستوفيالممالك:نوشتهشد،
ناظر دفترخانه :به نظر رسيد،
مستوفي خاصه :مرقوم شد،
مهردار دفتر :صح ،و
صاحب توجيه :به قلم آمد.
همانطور كه ذكر شد پروانچههاي مورد اشاره ،رونوشت يا بهعبارتي سواد سند ميباشد؛
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ازاين رو ،جهت اعتبار بخشيدن به آن ،توسط افراد مسئول ،مطابق با اصل ميشد و شاهدان به
تطابق سواد با اصل ،صحه ميگذاشتند .گاهي نيز در اسناد ،فردي كه فرمان جهت وي صادر
شده است ،با ضرب مهر ،گواهي بر صحت سن ِد رونوشت ميداد(ساكماق ،بهطور نمونه
 .)29146گفتنی است که تاريخ تطابق با اصل ذكر نشده است .در پروانچههاي موجود ،تنها
در يك مورد ،تاريخ تطابق مشخص شده است(ساكماق .)28528 ،اهميت مطابقت اسناد با
اصل آن ،دراينجا معلوم ميشود كه بدانيم رونوشت پروانچهها ،اساس گماردن افراد به شغلي
و پرداخت حقوق به آنان در مجموعة آستان قدس بوده است.
صورت اسنادي كه در ذيل دفتر توجيهات قسمت مقررات به ثبت رسيدهاند بيشتر با
سربرگ زیر آغاز ميشوند:
هو
انجام مهمات و معامالت سركار فيض آثار( ذكر سال تركي بهعنوان مثال :سنه لوي ئيل)
توجيهات و مقررات
مقررات
صورت احكام و پروانجات و مانند آن( يا صورتالمذكور)
پروانچه
پس از سربرگ ،تاريخ ذكر شده در انتهاي سند در ابتداي خط نخست پروانچه آورده
ميشود ،سپس به طغراي آن اشاره شده و متن ادامه مييابد.
عالوه بر صدور پروانچه توسط شاه صفوي ،رقم نيز صادر ميشد .با بررسي اسناد
مربوط به تشكيالت اداري آستان قدس ،مشاهده میشود که آخرين پروانچه مربوط به
ذيحجه  1113است .در ساير پروانچهها وكتابهایي كه دراين خصوص به چاپ رسيده،
آخرين پروانچهاي كه نگارنده تاكنون مشاهده نموده ،مربوط به ذيقعده  1120است كه
توسط شاهسلطانحسين ،دربارۀ انتصاب افتنديل بيگ ،به سمت اميالخور ،در واليت قرهباغ
آذربايجان صادر شده است(اوغليموسوي ،1386 ،صص .)110-103بنابراين ،از سال
1120ق .به بعد پروانچهاي موجود نيست و بهنظر میرسد پروانچه بهطوركامل جاي خود را
به رقم ميدهد .اين روند دردورة افشار نيز ادامه مييابد و پروانچه بهعنوان يك شيوة دستوري
منسوخ ميشود.
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نتیجهگیری

با مطالعۀ اسناد و ساير منابعي كه نمونههاي مشابهي از پروانچهها را چاپ كردهاند ،در مجموع
ميتوان گفت پروانچه توسط باالترين مقام سياسي ،يعني شاه صفوي ،صادر ميشد و از
مهمترين فرمانهايي بود كه در دورۀ صفويه گسترش يافت .بهطوركلي ،اين اسناد مربوط به
امورعادي و جاري و تصميمات مربوط به امور مالي بود .مضمون پروانچههاي موجود دراسناد
تشكيالت اداري آستان قدس در باب انتصاب افراد به مشاغل دراين مجموعه و تعيين حقوق
و مواجب براي آنها و دستور پرداخت مواجب به نظاميان حكومتي و نيز پرداخت وظيفه به
وظيفهبگيران و بازماندگان آنهاست .در برخي موارد ،اساميموقوفات و نذورات آستان قدس
كه از محل درآمد آن به افراد حقوق پرداخت ميشد نيز در اسناد مشاهده ميشود.
ميشد و متولي ،ناظر ،و
پروانچههاي صادر شده ،براساس درخواست افراد صادر 
مستوفي آستان قدس جهت رعايت مفاد فرمان ،مورد خطاب قرار ميگرفتند .جهت تأیيد
درستي و صحت مفاد سند ،پشت آن توسط مقامات عاليرتبه ممهور و ظهرنويسي ميشد.
پروانچههاي موجود در تشكيالت اداري آستان قدس نسخة اصلي نيست ،بلكه سواد
يا صورتي از اسناد است .علتاين است كه پروانچههاي يادشده در دستگاه سلطنتي صادر
ميشد ،سواد يا رونوشت آن برابر اصل ميشد و به آستان قدس ارسال ميگشت و در آنجا
ضمن نگهداري از سواد اسناد ،توسط محرران از روي سواد صورتبرداري شده و در دفاتر
مخصوص به ثبت ميرسيد .اهميت تطابق اسناد با اصل آن دراينجا مشخص ميشود كه
رونوشت پروانچهها ،اساس گماردن افراد به شغلي و پرداخت حقوق به آنان درمجموعة
آستان قدس بود و نوعي اعتبار بخشيدن به سند و الزام به اجراي آن بوده است.
عالوهبر صدور پروانچه توسط شاه صفوي ،رقم نيز صادر ميشد .از سال 1120ق .به
بعد ،پروانچهاي موجود نيست .بهنظر ميرسد ازاين زمان به بعد پروانچه بهطور كامل جاي
دهد .اين روند در دورة افشار نيز ادامه مييابد و پروانچه بهعنوان يك شيوة
خود را به رقم مي 
دستوري منسوخ ميشود.
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تصویرسند 1
(ساكامق)28525 ،
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تصویر پشت سند 1

(ساكامق)28525 ،
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تصویرسند 2

(ساكامق،29158،صص1و)2

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ92

17

حميده شهيدی

تصویر پشت سند 2

(ساكامق ،29158 ،صص1و)2
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تصویرسند 3
(ساكامق ، 31899،ص)7

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ92

19

حميده شهيدی

بازنویسی سند شامرۀ یك

رشح سند :پروانچه شاه سليمان جهت برقراري وظيفه خادميآستان قدس به مير محمد
محسن طباطبايي
هو
الملكهلل
رضيه رضويه علي مشرفهاالسالم والتحيه
موضع مهر مبارك نواب اشرف اقدس ارفعاعلي
فرمان همايون شد .آنكه چون درينوقت سيادت و نجابت پناه نتيجهالساداتالعظام
ميرمحمدمحسن ،ولد مرحوم مير اسماعيل طباطبايي /معروض داشت كه متولي جليلالقدر
سركار آستانه منوره به موجب تصديق عليحده مبلغ سه تومان تبريزي نقد و موازي بيست
خروار غله از بابت مداخل /موقوفات آن سركار تصديق نموده بود كه در وجه مشاراليه به
ازاء خدمت خادميحرم محترم كه حسباالمراالعلي به مومياليه مفوض گشته ،مقرر بوده
و تصديق نموده /و رسالت كرده .سيادت و نجابت پناه ،افادت و افاضت دستگاه ،هدايت و
نقابت انتباه ،عمدهالسادات و النقباءالكرام زبدهالشرف والعلماءالفخام /زين ًا للسياده والنجابه و
االفاده واالفاضه والدين ،ميرسيدعلياتوني و جمعي تصديق برقول معظماليه نموده ،بنابراين
از ابتدا قويئيل /مبلغ و موازي مزبور آن را به ازاء خدمت خادميحرم محترم روضه مقدسه
منوره ،به وظيفه مشاراليه شفقت و مرحمت فرموديم كه سال به سال بازيافت /و صرف
معيشت خود نموده ،از روي فراغ بال و رفاه حال به دعاگويي دوام دولت بيزوال اشتغال
نمايد .متولي سموالمكان و ناظر /جليلالقدر و مستوفي سركار موهبت آثار ،حسبالمسطور
مقرر دانسته هر ساله مبلغ و موازي مزبورين را بالقصور و انكسار /واصل و عايد مشاراليه
گردانیده ،قبض بازيافت نمايند ،كه از قرار قبض به شرح مجري است و دراين باب قدغن
دانسته /هر ساله حكم مجدد نطلبند و چون پروانچه به ُمهر مِهر آثار ،اشرف رسد اعتماد نمايند
تحریرا ً فی شهر محرمالحرام سنه 1078

[پشتسند]:

از قرار نوشتۀ سيادت و صدارت و اقبال پناه ،نجابت و هدايت دستگاه ،عاليجاه اسالم و
اسالميان مالذي و تجويز سيادت و نجابت و وزارت و اقبال پناه ،هدايت و عظمت و جاللت
دستگاه ،عاليجاهي اعتمادالدوله العليه العاليه الخاقانيه.
محل مهر نواب اسالم مالذي صدرالممالك [طغرا]:
توکلت علیاهلل تعالی ،فیالتاریخ
[طغرا]
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فوضت امری الیاهلل ،فیالتاریخ محل مهر نواب مستطابايران مداري
محل مهر عاليجاه محل مهر ناظر دفترخانه محل مهر مستوفي نواب خاصه
يالممالك
مستوف 
مرقوم شد.
به نظر رسيد
نوشته شد.
محل مهر لشكرنويس
مهر صاحب توجيه
مهردار [ناخوانا] دفتر
ثبت دفتر سرخط شد
به قلم آمد
صح
[حاشیه پایین ،وسط]:
ـ ثبت شد
هو
ـ الصلهاالشرفاالقدساالرفعاالعلي مطابق حرره [سجع مهربيضي شكل ]:الراضي
بقضاءاهللالغني ابوطالب الرضوي 1077
هو
ـ ذا مـع اصــله الشرفاالقدساالرفع العلـي مطابق حرره [سجع مهربيضي شكل]:
المتوكلعلياهلل-الملكالقويتاجالدينبنعليالموسويالخادم
[سجع مهربيضي شكل ]:المذنبالخاطي محمد اسماعيلبن قاسم طباطبايي
ـ السواد مطابق لالصله حرره[سجع مهر بيضي شكل ]:سيدعليالحسيني
ـ هوالسواد مطابق الصلهاالشرفاالقدس الرفعاالعلي حرره اقل طلبهالعظام [سجع
مهربيضي شكل ]:حسين مني و انا منالحسين 1076
[حاشيه پايين ،سمت راست ]:سواد پروانچه وظيفه سيادت و نجابت پناه مير محمد
محسن ولد مير اسماعيل الطباطبايي كه از ابتداء قويئيل عز صدور يافته.

بازنویسی سند شامرۀ دو

رشح سند :پروانچه شاه عباس دوم جهت انتصاب موالنا محمد شريف ،همشيره زاده
مرحوم ميرهاشم اصفهاني بهعنوان فراش آستان قدس
هو
الملك هلل
عليابن موسيالرضا عليهالف تحيه والثنا
موضع مهر مبارك اشرف ارفع اقدساعلي
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فرمان همايون شد .آنكه ،چون قبل ازين از قرار نوشته سيادت و مرحمت و غفران پناه ميرزا
حبيباهلل صدر سابق /برضمن محضرمحتوي به خطوط و امهار خدام عاليمقام آستانه مقدسه
منوره مطهره عرش درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترضالطاعه /واجبالعصمه صالحيت
دستگاه موالنا محمد شريف همشيره زاده مرحوم ميرهاشم اصفهاني در سلك فراشان حرم
محترم /روضه مقدسه منتظم شده بود درين وقت متولي جليلالقدر در باب خدمت مسفور
استدعا حكم اشرف به اسم /مشاراليه نمود .بنابرين از ابتداء شش ماهايتئيل خدمت فراشي حرم
محترم را حسبالتصديق متولي /جليلالقدر به مشاراليه مفوض و مرجوع فرموده ،ارزاني داشتيم
كه به واجبي به امر مزبور و لوازم آن قيام و اقدام نموده /دقيقه فوت و فرو گذاشت ننمايد .متولي
رفيع مقام و خدام ذوياالحترام آستانه مقدسه ،محمد شريف مزبور را /به دستور سابق در سلك
فراشان حرم محترم منتظم دانند درين باب قدغن دانسته هر ساله حكم مجدد نطلبند /و چون
پروانچه به ُمهر مِهر آثار ،اشرف رسد اعتماد نمايند .تحريرا ً جمادياالولي سنه 1069
[پشت سند]:
هواهلل
از قرار نوشته سيادت و صدارت و اقبال پناه ،عاليجاه اسالم و اسالميان مالذي و تجويز
وزارت و اقبال پناه ،عظمت و جاللت دستگاه ،عاليجاه مخلص بال اشتباه ،عمدۀ مقربان
درگاه ،اعتمادالدوله العليه العاليه الخاقانيه /بیاض شد/.
مهر
[طغرا]:
[طغرا]:
توکلت علیاهلل فیالتاریخ
فوضت امری الیاهلل ،فیالتاریخ
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
به قلم آمد
مرقوم شد
به نظر رسيد
نوشته شد
مهر
			
ثبت دفتر سرخط شد
هو
السواد مطابق الصلهاالشرفاالقدساالرفعاالعلي حررهالعبد [سجع مهردايره شكل]:
الواثق باهلل الغني غياثالدين محمد بن عنايتالدين محمدالرضوي
ذا مع اصله االشرف االقدس االرفع االعلي المطاع موافق حرره
[سجع مهردايره شكل[ :المتوكل علي اهلل الملك الغنی ابن علي تاجالدين الخادم الموسوي
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بررسیپروانچههادراسنادتشكيالت
اداری آستان قدس در دورۀ صفويه

بازنویسی سند شامرۀ سه

رشح سند :پروانچه شاه عباس اول جهت اعطاي وظيفه به ميرهاشم فراش آستان قدس
انجام مهمات و معامالت سركار فيض آثار فی لويئيل
توجيهات و مقررات
مقررات
صورت احكام و پروانجات و غيره
پروانچه
اشرف به تاريخ شهر رمضان سنه  1037آنكه ،فرمان همايون شد .آنكه چون به موجب
حكم جهان مطاع خورشيد شعاع و طومار نسقی كه /در ديوانالصداره سابق نوشته شده مبلغ
پنج هزار دينار نقد و موازي پنج خروار غله از بابت حاصل سركار فيض آثار حصه امام /الجن
واالنس ابوالحسن عليابن موسي-الرضا عليه التحيه والثنا به وظيفه صالحيت شعاري مير
محمدهاشم فراش مقرر بوده كه /صرف معيشت خود نموده در آن آستان سدره مكان ملك
پاسبان در دارالسياده به خدمت فراشي قيام و اقدام مينمايد و درين وقت /مجددا ً استحقاق
و ابتهال خود را معروض داشته استدعا امضاء همايون نمود .بنابر ظهور استحقاق او ،مبلغ /و
مقدار مذكور را از بابت حاصل آن سركار موهبت آثار به وظيفه او مقرر فرموديم كه به دستور،
به خدمت مذكور مشغول بوده ،دقيقه فوت و فروگذاشت ننمايد /متولي و ناظر و مستوفي
سركار فيض آثار مادام كه مشاراليه به حرفه مذكور قيام داشته باشد سال به سال وجه مذكور
را بدو عايد ساخته /چيزي قاصر و منكسر نگردانند و از قرار قبض مجري دانسته هر ساله
حكم مجدد نطلبند و چون پروانچه به مهر اشرف رسد اعتماد نمايند.
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