
هدف:هدف پژوهش حارض، بررسی یکی از اصطالحات مالی دورۂ 

صفویه، براساس محتوای اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس، و 

سنجش ارزش های اطالعاتی این اسناد است. تاکنون، دربارۂ »وظیفه« 

در دورۂ صفویه تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و این پژوهش 

در نظردارد به عنوان نخستین پژوهش مدون در این زمینه، با استفاده از 

اطالعات اسنادآستان قدس، دربارۂ پرداخت های  مالی به افراد مختلف، 

فقط به پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ بپردازد.

روش/ رویکرد پژوهش:روش این پژوهش، اسنادی و متکی بر اطالعات 

موجود در اسناد است و با تبیین ویژگی های سندشناسی و سندپژوهی 

سعی می کند جنبه های مختلف اهمیت اسناد را مشخص مناید. البته 

برای تأیید یا رد مطالب سندی، نگاهی نیز به منابع کتابخانه ای دارد.

یافته ها و نتایج پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که آنچه 

تاکنون با عنوان وظیفه درمنابع دست اول و یا مقاالت به آن پرداخته 

شده کلی بوده و به جزئیاتی مانند علت پرداخت، نحوۂ پرداخت، و 

میزان آن توجه نشده است و بررسی اطالعات اسناد مورد بررسی 

دربارۂ یکی از انواع پرداخت وظیفه، ضمن آشنایی با این نوع سند ما را 

با دیدگاه های جدیدی در زمینۀ  اصطالحات مالی دورۂ صفویه آشنا و 

زمینۀ تحقیقات بیشرت در این حوزه را فراهم می مناید.

ڪلیدواژه ها 
صفویان/ وظیفه/ موالید / مشایخ/  اسنادآستان قدس رضوی

ابوالفضل حسن آبادی

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بيستم و دوم، دفرت چهارم، )زمستان 1391(،  6-21

تاریخ پذیرش: 1391/10/4 تاریخ دریافت: 1391/3/23

پژوهشی در اصطالحات مالی دورۂ صفویه

)پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ در آستان قدس(



7
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 88

  ژ

ابوالفضل حسن آبادی1 

1. دانشجوی دكرتای تاریخ محلی

 دانشگاه اصفهان 

ahassanabady1@yahoo.com

پژوهشی در اصطالحات مالی دورۂ صفویه
)پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ در آستان قدس(

مقدمه
پژوهـش در امـور مالی و اداری در زمرة موضوعـاتی است که به دالیلـی مانند کمبود اسناد و 
مدارک تاریخـی و منابع تحقیقـی کمتـر مورد توجه محققاِن مسائـل دورة صفویه قرار گرفته 
است. پژوهـش در مورد اصطالحات مالی نیز به مراتـب کمتـر از تحقیقات در زمینة تشکیالت 
اداری مالی است . از معـدود کارها در زمینه اصطالحات مالي می توان در حوزة مقـاالت به 
بررسي چند سند تاریخی در مورد سیورغال )ورهرام،1366، ص667( سیورغال در دورة 
صفویه)حسن آبادي،1386، صص63-81(, توسط لمبتون در دایره المعارف بزرگ اسالمي 
و مینورسکی اشاره نمود)لمبتون،1995( از منابع دورة صفویه مي توان به کتاب های تاریخي 
مربوط به همین دوره مانند خالصه التواریخ)منشی،1359( ، عالم آراي عباسي)ترکمان،1377(، 
به خصوص،  آبادی,1352(  العوام)خاتون  و  وقایع السنین  دستورشهریاران)نصیری،1373( ، 
دوکتاب با ارزش و تخصصی مربوط به این موضوع یعنی دستورالملوک )میرزا رفیعا، 1385(. 
تذکره الملوک)میرزاسمیعا،1368( وسفرنامه هایی مانند شاردن)شاردن،1375( اشاره نمود.از 
کتاب های تحقیقي مي توان به مالک و زارع)لمبتون(، تاریخ اقتصادی صفویه)فلور(، پژوهشی 
در تشکیالت دیوان اداری)بوسه(، اشاره کرد که اشاراتي به سامانة اداري و مالي داشته اند. 
در این مقاله، با توجه به اسناد دورة صفویه موجود در مرکز اسناد آستان قدس، به یکی از 
اصطالحات مالی با عنوان »پرداخت وظیفه« می پردازیم. در این اسناد با ارزش، پرداخت وظیفه، 
به اشکال متنوعی مانند پرداخت وظیفة سادات،کارکنان، موالید، و مشایخ ذکور و اناث ذکر شده 
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که با توجه به ارزش اطالعاتی اسناد و زیاد بودن تعدادآنها، پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ 
ذکور و اناث بررسی می شودکه تا کنون درجای دیگری مورد پژوهش قرار نگرفته است.در 
این بررسي، ابتدا در مورد ارزش هاي اطالعاتي و ساختاراسناد واصطالح وظیفه، به صورت 
کلي بحث خواهیم کرد و در ادامه، محتواي کلیة اسناد موجود در دورة صفویه مورد بررسي 
قرار گرفته و سپس بر اساس پرسش های مطرح شده در مقاله سعي خواهد شد تا اطالعات 
استخراج شده دسته بندي و تحلیل شود.در تحلیل محتواي اسناد، به علت نبود منابع مرتبط 
دیگر، فقط به استفاده از محتواي اسناد و ارجاع به آنها بسنده وسعي شد اطالعات به دست 
آمده در چارچوب پرسش های مطرح شده مستندگردد. ذکر این نکته الزامي است که این مقاله، 
براساس پرسش های طرح شده نگارش یافته و ممکن است با توجه به نیازهاي اطالعاتي و 
تخصص پژوهشگران از جنبه هاي دیگري نیز قابل بررسي باشد.پرسش های اساسی مقاله 

عبارت اند از:
1. علت ارتباط این اسناد با آستان قدس چه بوده است؟

2. دریافت کنندگان وظیفه چه کسانی بوده و شرایط استحقاق افراد براي دریافت چه 
بوده است؟

3. سامانة دریافت و پرداخت پول چگونه بوده است ؟
4. نحوة صدور احکام وظیفه چگونه بوده است ؟

5. محل تأمین هزینه پرداخت وظیفه کجا بوده است ؟

ساختار و ارزش های اطالعاتی اسناد
مجموعه اسنادي که باعنوان پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ در این مقاله به آن پرداخته مي شود 
از مجموعة 69 هزار صفحه اي اسناد تشکیالت اداري آستان قدس در دورة صفویه است که بازة 
زماني سال هاي 1000تا1148ق. را در برمي گیرد و از ارزش هاي اطالعاتي زیادي در زمینه هاي 
مختلف سیاسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، اداري ، و مالي برخوردار است. این اسناد، شامل45 شماره 
اموالي اسناد و در حدود1680برگ است که نخستین آنها به سال1040)ساکماق:32196( و 
آخرین آنها به سال 1140ق. )ساکماق:32770( مي باشد . کلیة اسناد در قطع دیواني ) خشتي ( 
است که به آن »فرد محاسباتي« گفته مي شود)روستایی،1387، 104(. خط کلیة اسناد دیواني،تعلیق 

است و در بسیاري از آنها از نگارش سیاقي استفاده شده است . 
بررسي سربرگ اسناد اداري نشان مي دهد که هفت نوشتارکوتاه در سربرگ با توجه به 
محتواي اسناد در کلیة آنها تکرار شده است که از این میان هفت عنوان زیر به صورت تکرار 

آمده است: 

ابوالفضل حسن آبادی
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1. انجام مهمات و معامالت سرکار فیض آثار سنه : این جمله در کلیة اسناد آستان قدس 
چه اسناد درآمد و چه اسناد پرداخت ها آمده است؛

2. توجیهات و مقررات: کلیة خرجکردها و پرداخت هاي اسناد اداري آستان قدس با 
عنوان توجیهات و مقررات  آمده است؛

3. توجیهات: کلیة پرداخت هاي مالي آستان قدس)شهشهانی،بی تا،ص138(؛
4. وظایف یا وظیفه:در نخستین سال)1040ق.( »وظایف« و در ادامه،از کلمه »وظیفه« 

استفاده شده است؛
5. موالید و مشایخ؛
6. ذکور یا اناث؛ و
7. نام فرد گیرنده؛

اسناد پرداخت وظیفه موالید و مشایخ از جنبه هاي مختلفي واجد ارزش بررسي است که 
در اینجا فقط به قسمت هایي از آن پرداخته خواهد شدکه مهم ترین آنها عبارت اند از: 

1. ارزش اداری اسناد : با توجه به اینکه اسناد، دورة زماني بین سال هاي1040-1140ق. 

دربر مي گیرد، از بررسي آنها مي توان به نکات جالبي در مورد تغییرات سربرگ اسناد، تغییرات 
احتمالي در مناصب اداري، و نحوة ارتباط آنها با موضوع، اسامي افراد مرتبط با موضوع در هر 
دوره، تغییرات نحوة کار اداري و عوض شدن مراحل کاري در هر دوره، تغییرات در مناصب 

اداري مهم، جایگاه مناصب اداري، و تعامالت منطقه اي و محلي دست پیدا کرد.
2. ارزش اقتصادی و مالی : نحوة وصول مبالغ از محل ها ، سامانة مالي دریافت و پرداخت، 

تغییرات در روش هاي جمع آوري و پرداخت ها، اوزان قدیم، و تغییرات در میزان و مبلغ هاي 
دریافتي و پرداختي که مبین وضعیت اقتصادي هر دوره است.

3. اصطالحات : اصطالحـات بسیاري در این اسنـاد ذکر شده که کمتـر در جاي دیگـری 

آمده یا کاربرد آنها در سامانة اداري، مشخص شده است مانند: وظیفه، توجیهات و مقررات، 
برات، و وکالتنامچه )ساکماق:32182(. 

4. ارزش رجال شناسی: در این اسناد، اسامي بعضي صاحب منصبان نظامي ، صاحب منصبان 

اداري ، صاحبان سیورغاالت و تیول، و برخي اماکن مذهبي آمده که در منابع همان دوره نیامده 
است.

 با بررسی محتوایی این اسناد و طرح پرسش هایی مانند ارتباط این اسناد با آستان قدس، 
چگونگی پرداخت پول به افراد، محل پرداخت و چگونگی تأمین هزینه ، صالحیت گیرندگان، 
و مقایسة اطالعات جمع آوری شده با منابع در دسترس سعی خواهد شد جوانب موضوع 

کاماًل بررسی گردد. 

پژوهشی در اصطالحات
 مالی دورۀ صفویه
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وظیفه 
در اینجا، دلیل پرداخت به موالید و مشایخ ذکور و اناث، بررسی و در ادامه به محتوای اسناد 
خواهیم پرداخت.در مورد وظیفه، تعریف جامع و مشخصي وجود ندارد و از اطالعات 
موجود تنها برداشت هاي کلی حاصل می شود. وظیفه، در مجموع نوعی پرداخت مالی بود که 
به طیف وسیعی از افراد در دورة صفویه تعلق می گرفت .دیدگاه های مختلفی در مورد معنی 
وظیفه، نحـوة پرداخت، و گیرنـدگان از سـوی محققان ابراز شـده است.مینورسـکي، وظیفه 
را نوعی اعانه و تصّدق آورده که به صورت نقدی پرداخت می شد)1368، ص160(. بوسه، 
ذکرکرده که وظیفه، اصطالحی است که از جاهای مختلفی امکان پرداخت آن بوده و به دالیلی 
قطع می شد )1367، ص199(. فلور، معتقد است که محل پرداخت وظیفه از درآمد موقوفات 
بوده و از محل های گوناگونی مانند مالوجهات، رسد، و محصول پرداخت می شد. وی، زمان 
پرداخت ها را سالیانه یا شش ماهه آورده که قبض برای آن صادر می شد )1988،ص62 (.  نحوة 
صدور احکام وظیفه، معموالً با درخواست فرد یا مقام دولتی و صدور فرمان از جانب شاه بود 
که امور آن در ذیل وظایف مستوفی خاصه آمده است)میرزارفیعا،1385،ص229(. این احکام، 
توسط مجلس نویس نوشته می شد و لشکر نویسی نیز آن را مهرمي کرد )میرزارفیعا،1385: 
205(. با توجه به این اطالعات پراکنده می توان گفت که وظیفه نوعی کمک به افراد در خارج 
از تشکیالت اداری و نوعی پرداخت اداری به درباریان و تشکیالت اداری مانند آستان قدس 
بوده است. برداشت اطالعات از منابع موجود مبهم و کلی است و نقص آن با بررسی اسناد 

در ادامه بیشتر مشخص خواهد شد. 

ارتباط این اسناد با آستان قدس 
یکی از مسائل مهم، علت وجودی این اسناد در مرکز اسناد آستان قدس است. چرا آستان قدس 
باید به رجال و افراد خاص برای مدت های طوالنی پول پرداخت کند؟ آیا شاه صفوی، به 
علت متـولی بودن، از این قدرت برخـوردار بود که در کلیـة امور آستـان حتی مصارف وقفی 
دخالت مستقیم داشته ومی توانسته در آن تغییراتی بدهـد؟ جایگاه و میـزان اختیارات متولی 
چقدربوده است؟ تنوع محل تأمین هزینه ها، که گاهی از مزارع و گاهی از انبار و خزانه تأمین 
می شد، بیانگر آن است که شاه وگاهی اوقات درباریان در امور دخالت مستقیم داشته اند و 
به خصوص، خواست شاه و دخالت درباریان مهم ترین علت وجودی این اسناد و تخصیص 
کمک به افراد بوده است.اما باتوجه به برخي فرامین صادره که صریحاً منبع تأمین مالی را از 
محل موقوفات ذکرکرده، این احتمال را تقویت می کند که در برخی موقوفات آستان قدس 
مبالغ خاصی برای کمک به افراد از سوی واقفان، وقف شده و یا از محل موقوفاتی که اختیار 

ابوالفضل حسن آبادی
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مصرف آنها به متولی آستان قدس واگذار شده مبالغی به صورت سلیقه ای و دلخواه از سوی 
شاه براي کمک در نظر گرفته می شد. هردوي این عوامل درکمک آستان قدس به افراد دخیل 

بوده است)حسن آبادی،1390:صص (.                
   

 دریافت کنندگان و رشایط استحقاق افراد 
یکی از مباحث قابل توجه این مقاله، گیرندگان کمک، تنوع آنها، و چگونگی استحقاق براي 
دریافت کمک است که به پرسش های جزئی تری مانند جنس افراد دربرگیرنده، دامنة سنی 
دریافت کنندگان، و ارتباط خویشاوندی بین دریافت کنندگان تقسیم می شود. افراد کمک گیرنده 
شامل زن و مرد می شدند، اما نسبت تعداد مردان به زنان در اسناد باقی مانده بیشتر است. نکته  ای 
که باید توجه کرد این است که همواره این کمک به مردان تعلق مي گرفت و علت آمدن نام 
زنان در اسناد وابسته بودن به مردان و ارث رسیدن کمک بعد از فوت مرد بوده است. چنانچه، 
زن ممکن بوده همسر فرد دریافت کننده، دختر، خواهر، یا نوه و نبیره وي باشد؛ اما فرمان و 
سندی در دست نیست که زن درخواست کمک نموده و حکم، نخستین باربرای یک زن صادر 
شده باشد.بررسی موقعیت اجتماعی گیرندگان نشان می دهد که ماهیت گیرندگان در دورة 
مورد بررسي تغییر کرده است. در ابتدا، رجال و شخصیت های غیر آستان قدس و در اواخر این 
دوره بیشتر کارکنان آستان قدس آن را دریافت می کردند. برخی از این افراد، رجال شاخص و 
به خصوص وابسته به خانوادة روحانیون معتبر، افراد حکومتي و برخی افراد معمولی بودند و 
نمي توان شاخص خاصي براي استحقاق افراد تعریف کرد.در ابتدای این دوره، به خصوص 
در دورة شاه عباس اول و دوم، روحانیون بیشتر بوده اند وبه تدریج نام افرادعادي نیز درمیان 
اسناد دیده مي شود. از معروف ترین رجال غیر آستان قدس، می توان به اوالد میرزا عبداهلل 
شوشتری)ساکماق:1038(،شاه قلی غالم نواب جنت مکانی)ساکماق:31831/60(،عبدالرضا 
استرآبادی )ساکماق :33439/63 (، اوالد مال فرج اهلل شوشتری)ساکماق:32196/34(، موالنا شاه 
حسین منجم جنابدی)ساکماق:32196/40 (، جمال الدین عبدالعال)ساکماق:32558/48(، ابراهیم 
ولد شیخ بدرالدین)ساکماق:32558/45 (، اوالد و نواده خواجه عتیق )ساکماق:32558/31(، 
اسحق استرآبادی ، اوالد مال محمدعلی رستمدار)ساکماق: 34023/51(، محمد بیگ کفاش 
غالم خاصه و محمد امین استـرآبادی)ساکمـاق:34289/58 ( اشـاره کرد.از رجال آستان 
مقدس می توان از غالمرضا سقاباشی )ساکماق :32558/53 (، محمد تقی ولد محمدرضا 
فراش)ساکماق:33439/73 (، اوالد محمد کفشبان)ساکماق:33439/80 (، آقا کریم دربان در 
نقره)ساکماق:34289/211 (،آقا عبـاس خدمتـکار چهـل چراغ)ساکماق:34289/215 (، و 
محمـد شریف خــادم سـرکار )ساکمـاق:34632/37 (نام برد که بیشتر افـراد عادی بـوده اند. 
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از مهم ترین زنـان دریافت کنندة  وظیفه می تـوان بـه مریم استرآبادی)ساکمـاق:31839/34(
زوجـة مال احمـد استـرآبـادی )ساکمـاق:32195/13 (؛ شهـربانو خانم، دختر شیـخ بدرالـدین 
عبدالعال)ساکماق:32195/12(؛ شاه زمان خانم، صبیة شیخ بدرالدین عبدالعال؛ سلطانم بیگم، نبیره 
خواجه صدر منشی)ساکماق:33490/6 (؛  دختر عبدالواحد شوشتری)ساکماق:31832/12(؛و 
همشیـره مال محمـد حسین استرآبادی)ساکماق:31831/19( اشـاره کرد. براي گیرنـدگان 
مـرد، معمـوالً عنـوان فضیـلت پنـاه)ساکمـاق:34236/9(، مـوالنا )ساکمـاق:32195/31(، 
مال)ساکماق:33439/98(، درویش)ساکماق:32196/7(، صالحیت پناه)ساکماق:34870/49(، 
صـالحیت شعار)ساکمـاق:34289/39 (، رفعـت پناه)ساکمـاق:32275/91(،شیـخ)ساکمـاق:19/
32196(؛ و برای خانم ها مسماه بیگم )ساکماق:32915/14 (، و عصمت پناه)ساکماق:32195/23( 
به کار رفته است . معموالً، این گیرندگان تا چند نسل، وجه را دریافت مي کردند و به فرزندان 
یا حتی به خواهر و برادرگیرنده نیز به ارث رسیده و از زن قابل انتقال به فرزندان بوده است.از 
قدیمی ترین خـانواده هایي که در این دوره تا چند نسل از آستـان قدس مواجب دریافت می کردند، 
اوالد خواجـه عتیق منشـی، نخستین واقف آستان قدس در دورة صفـویه است که تا آخردوره 
ادامه یافتـه است. در منابع هیچ اطالعـاتي دربارة شرایط استحقاق دریافت پول آورده نشده است 
و موارد کلی که در اسناد ذکرشده »ظهور اهلیت و یا قابلیت« )ساکماق:34289/9 ( »استحقاق و 

ابوالفضل حسن آبادی



13
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 88

نیاز«)ساکماق:3289/39 ( و یا »ظهور طلع وبیداد وضیق معاش امارت«)ساکماق:22805 (بوده 
است. با توجه به نام افرادی که در اسناد ذکر شده وابسته بودن به خانوادة معروف یا روحانیون و 
رجال، نیازمالي، غریب بودن و زوار نیازمندي که مجاور و درمشهدساکن شده ازشرایط استحقاق 
بوده است)ساکماق:33439/75 ؛34289/9 و34289/129 (. این پول گاهي نسل به نسل به 
ارث مي رسید، اما به نظر مي رسد دائمي بودن آن به عواملي بستگي داشته است. در صورتي که 
فرد به علت نیاز یا مجاورت در مشهد مبلغي دریافت مي کرد، در صورت ازبین رفتن شرایط، 
این پول قطع مي شد.براساس اسناد موجود، خانوادة روحانیون معروف، رجال صاحب نام، و 
کارکنان آستان قدس که عواملي بیشتر از نیاز مالي در پرداخت به آنها مؤثر بوده، این پول را طي 
چند دهه دریافت کرده اند؛ اما برای افراد عادي این دریافت ها با شروطی همراه بوده است. گاهی 
شرایط فرد برای گرفتن مبلغ در زمان حیات از بین رفته و پرداخت پول قطع می شد»شیخ حسن 
استرآبادی به هند رفت« )ساکماق:33439/7 (.فرد وظیفه گیرنده می توانست در زمان حیات 
مواجب خود را به خانوادة خود واگذار کند»مانند خواجه فریدون حسن درحضور مستوفی به 
همشیره خود واگذار کرده است« )ساکماق:32725/69 (. اگر فرد از مشهد خارج می شد پول به 
فرزندان وي می رسید )ساکماق:32195/71 (. امکان داشت قطع پرداخت وظیفه به علت اشتباه 
یا ارائة گزارش غلطی به باال بوده که با پیگیري فرد دوباره برقرار می شد. در مواردی، افراد بعد از 
فوت گیرندة وظیفه، پیشدستي کرده و زودتر به دربار نامه می نوشتند و برای خود و اوالد دورتر 
که کمتر استحقاق داشتند، پول می گرفتند؛ چنانچه در مورد مال محمد جعفر به محمد ابراهیم 
از آشنایان دور با هماهنگي با زن وي پول را به اسم خود و همسر متوفي گرفته اند و بعد پسر 
میرزا جعفر با دربار نامه نگاري کرده و اوالد خود را ارجح بر این افراد دانسته و فرمان مجددي 
برای وی و فرزندانش صادر شده است.دخالت دربار در امر استحقاق افراد، باعث گالیه متولیان 
آستان قدس از دربارشده است. در نامة میرزا داود متولی، به شاه سلطان حسین، ضمن شکایت 
از دخالت درباریان درکار آستان، تحقیق استحقاق از باب وظایف متولی آمده است و شاه در 
پاسخ، اختیار قطع وظیفه گیرنده را در صورت عدم استحقاق، از اختیارات متولي برشمرده 
است )ساکماق: 34343(. طرفین خطاب شاه در رعایت این امر، مستوفیان دیوان اعلی، مستوفی 
موقوفات ممالک محروسه، و محرر ارقام و احکام بوده است. در اسناد موجود، به نظر می رسد 
که میزان اختیارات متولی طی سال ها متفاوت و کم و زیاد می شد.در نامة دیگری که میرزا داود 
به شاه سلطان حسین نوشته ،درخواست مجوز پرداخت سیصد خروار غلة تصدقی به صورت 
وظیفه به اهل استحقاق داشته و شاه نیز با توجه به سابقة پرداخت قبلی با آن موافقت و اختیار 
پرداخت را به متولی داده است. این سند، بیانگر میزان پول پرداختی به افراد، طی سال و نقش 
شاه ومتولي آستان قدس در پرداخت هاست که البته فقط پرداخت غیرنقدی را شامل می شد 
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)ساکماق: 34343(. نکتة آخر اینکه، پرداخت این پول همیشه اولویت اول آستان نبوده است و 
در صورت بروز حوادثی مانند خشکسالی و سیل که باعث کاهش درآمد آستان و از بین رفتن 
درآمدموقوفات می شد دستخوش نوسان مي شد. نادر، در سال 1147ق. به محمد رضا رضوی، 
متولی آستان قدس دستور می دهد که با توجه خشکسالي ،کمبودمحصوالت، وضرورت رعایت 
حال رعایای آستان ،تأمین اخراجات ضروری در اولویت بوده و چنانچه پولی ماند به ارباب 

استحقاق بدهند.

 نحوۀ صدور احكام وظیفه 
بعد از ظهور استحقاق و دارا بودن شرایط، شخص به دو صورت درخواست حکم رسمی از 

شاه برای پرداخت وظیفه می کرد:
شخص یا مستقیماً به دربار مراجعه یا مکاتبه و درخواست صدور حکم می  کرد و یا 
به متولی آستان قدس مراجعه و درخواست خود را مطرح می کرد و از طرف متولی به شاه 

نامه نوشته مي شد.
نوع نخست، در اسناد موجود بیشتر است.بعد از صدورفرمان، فردگیرنده با تهیة 
سوادي از آن به آستان قدس مراجعه و بعد از طي مراحل اداري پول خود را دریافت 

مي کرد. در تمامی احکام صادره چند جزء ثابت وجود داشته است: 
1. شروع اسناد با طغرای »حکم جهان مطاع شد« و»فرمان همایون شد« بوده و در 

صورتی که حکم تأیید فرمان پادشاه قبلی بود از عبارت»شاه بابام اناراهلل« استفاده می شد.
2. نام فرد گاهی با پسوند به کار می رفت مانند موالنا، شیخ، درویش ، مال، صالحیت 
شعار، یا فضیلت پناه. در صورتی که، حکم برای بیش از یک نفر صادر می شد اسم یک 
نفر- شاید پسر بزرگ تر- در حکم ذکر شده و از بقیه به نام »سایر اوالد« نام برده شده 

است)ساکماق:33439/98 (.
3. جزء سوم نام فردی است که از او به افراد ارث می رسید. البته در صورتی که فرمان 

در ابتدا مستقیماً برای فرد صادر می شد این قسمت حذف می شد.
4. شرحی که دلیل صدور حکم را بیان می کند ) ظهور استحقاق، قابلیت فرد، یا به 
 علت ارث از پدر یا مادر( )وظیفه والده مومی الیه که داخل طومارنسق است و متوفی شد(

)ساکماق: 33439/98 (.
5. شرح حکم قبلی، در صورت وجود، و توضیح مختصری از آن »آنکه چون در 
طومار نسق لوی ئیل مطابق 1050 سرکار آستانه منوره سدره ...« به نحوی که مشخص  شود 

دلیل صدور حکم در قبل چه بوده است.
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6. علت صدور حکم در زمان صدور» درینواله او ابوالحسن ولد مشارالیه بدرگاه 
جهان پناه آمده معروض داشت...«.

7.  تعیین مقدار وظیفه تعلق گرفته به فرد نقدی و غیرنقدی.
8. تعیین محل دادن وظیفه معموالً به از بابت موقوفات می آمد)ساکماق:34870/49(.

9. تعیین زمان اعتبار سند»سال به سال بازیافت و صرف معیشت خود نماید«.
10. دعای آخر سند که در تمامی فرمان ها ذکر می شد»بفراغبال و رفاه حال بدعاگوی 

دوام دولت روز افزون اشتغال نماید«.
11. دستور به کسانی که طرف انجام حکم بودند در مورد نحوة انجام آن و مسائلی 

که باید رعایت نمایند»متولی و ناظر جلیل القدر و مستوفی سرکار فیض آثار«.
12. تعیین زمان نحوة پرداخت: »شش ماهه»)ساکماق:29157 (، »هفت ماهه« )ساکماق: 
34870/49 (، »نه  ماهه«)ساکماق:37 /32196(، »ده ماهه«)ساکماق: 34289/39(، و یا سال 

به صورت کلی»تخاقوی ئیل« ذکر می شد )ساکماق: 33440/23 (.
به ندرت، در صورتی که تعداد وظیفه بگیران از یک نفر بیشتر بود، در متن سند نام آن 
ذکر می شد و میزان پول نقدی یا جنس تعلق گرفته به آنها می آمد)ساکماق:145/ 3299(. 
مانند: صدر ممالک محروسه، صاحب  مختلفی  توسط صاحب منصبان  فرمان ها  پشت 
توجیه، داروغه، لشکرنویس، مجلس نویس، و مستوفی الممالک مهر زده می شد. فرمان ها، 
معموالً توسط شاه صادر می شد، اما مواردی موجود است که صدر، فرمان صادر کرده 
است)ساکماق:2،14/58/59/ 31831 (.این اجزا، معموالً در همة فرمان ها صادره در طول 

این دوره نمی آمد و به تناسب دلیل صدور گاهی بعضی از اجزاء حذف می شد.

محل تأمین هزینه پرداخت وظیفه 
یکی از پرسش های مهم پیرامون پرداخت پول به افراد، محل تأمین این پرداخت ها بوده است. 

در مجموع، محل پرداخت ها به دو صورت تعیین می شد:
1. محلی که در حکم صادره مشخص می شد و به ندرت در فرمان ها می آمد، اما چنانچه 
در حکم، محل خاصی برای تأمین ذکر می شد در سامانة اداری در آستان قدس محل پرداخت 
رعایت می شد. در اسناد موجود، »از محل موقوفات سرکار فیض آثار« محل پرداخت یاد 
شده است، به طور مثال »از بابت مال و یتیمچه قریه اخلومد« )ساکماق:32725/23 ( و »قریه 
فرودآن اصفهان«)ساکماق:33439/6(. نکتة جالب اینکه، چنانچه در حکمی محل خاصی 
برای پرداخت در نظر گرفته می شد، در احکام بعدی که توسط پادشاهان دیگردر تأیید آن 
صادر می شد، محل تأمین وجه به همان محل حواله می شد»قریه فرودآن اصفهان یا از بابت 
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مال و تیمچه اخلومدکه بسیورغال آستان مقرر است«)ساکماق:12/ 32725 (.
2. زمانی که به صورت کلی از محل موقوفات آستان نام برده شده و به محل خاصی 
اشاره نمی شد، اختیار انتخاب محل پرداخت به متولی آستان قدس واگذار می شد.بررسی اسناد 
موجود دربارة محل هاي پرداخت بیانگر آن است که گاهی همة مبلغ یک نفر نه یکجا بلکه به 
چند محل حواله می شد)ساکماق:32558/38 (. همچنین، ممکن بود مبلغ وظیفه در یکسال به 
محل هاي گوناگوني یا به یکجا حواله گردد)ساکماق:34023 (در برخی سال ها محل پرداخت 
مشخص نبود وهزینه ها و پرداخت ها به صورت کلی آمده است)ساکماق:1078(.بررسی اسناد 
نشان می دهد محل خاصی برای پرداخت به زنان و مردان به صورت اختصاصی وجود نداشته 
است و ممکن بود همیشه پرداخت از محل ذکر شده در حکم نباشد و محل دیگری در 
نظر گرفته  شود)ساکماق:32725/71 (. محل پرداخت ها، در سال های مختلف متفاوت بود و 
طی دو سال پیاپی از یک محل پرداخت نمی شد. پرداخت های غیرنقدی، معموالً به مزارع و 

رعایای مزارع وپرداخت های نقدی بیشتر به خزانه حواله می شد. 
در اینجا محل هاي پرداخت طبق سال اسناد به ترتیب ذکر مي شود:

1038ق.: »مستأجـران خـان سلطـانم« )ساکمـاق:31832/8(، »مـزرعه عارفـی« 
»محمدقلـی ولد  )ساکماق:31832/21(،  احمدآباد«  »مزرعـه  )ساکماق:31832/10(، 
یـوز باشـی از بابت مبلـغ غله بندکـالت« )ساکمـاق:31832/25(، » انبـاردار سرکـار« 
)ساکماق:31832/28(، »مزرعه اخنجـان میـانوالیت« )ساکمـاق:31832/32(، »طاحـونه 
)ساکماق:31832/51(،  تون«  جنابد  »مالوجهات  )ساکماق:31832/3(،  میرعلیشیر« 
)ساکماق:  نیشابور«  »دیزباد  )ساکماق:31832/47(،  اسفـراین«  هذه السنه  »تحصیل 

31832/55( ، و »مالوجهـات محال وقفی اعتماد التولیه« )ساکماق:31832/56(.
بیسـت،  کنـه  مزرعـه  چماقـي ،  خیـن  مزرعـه  کالتچـه،  »مزرعـه  1040ق.: 

مزرعه جورمکن«)ساکماق: 32195/21(، و »مزرعه خبوشان« )ساکماق:32195/1(.
1053ق.:   »تحویل انباردار«)ساکماق: 32558/3 (،   »دیزباد نیشابور«)ساکماق:32558/3(، 

و »مزرعه نوکاریز«)ساکماق:11 /32558(. 
1067ق.: »مزرعـه چهـارده بند کـالت« )ساکمـاق: 33439/1(، »جنابـد میان 
والیـت، جایـاب و طـرق« )ساکمـاق: 33439/21 (، »قریه اسجیل از بابت بقایا- مزرعه 
سحرآباد ، مال تیمچه اخلومد که بسیورغال آستانه است«)ساکماق: 33439/35(، »کاه بها 
و جزینــان«)ساکمـاق:33439/36(،»مزرعـه جـورمکن«)ساکمـاق:33439/37(،»مـزره 
اطاب«)ساکمــاق: 33439/41 (، »اجارات سرکار« )ساکماق: 33439/43(، و» مزرعه 

کنوجرد« )ساکماق: 33439/22 (.
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1094ق.: در این سال، به ندرت به محل پرداخت اشاره شده است، اما می توان 
چالقی«  »مزرعه   ) )ساکماق:32725/19  اخلومد«  قریه  تیمچه  و  مال  بابت  »از  به 
)ساکماق:32725/23 (»محال وقفی جنابد و قریه فرودآن« )ساکماق:32275/62 (اشاره 

کرد.
1102ق. : در این سال، تمام پرداخت »از محل انبار بود و فقط اوالد محمد علی 

کشمیری از بابت قریه فرودآن بوده است« )ساکماق:32401/16 (.
1115ق.: در این سال، تمام پرداخت های غیرنقدی به انبار، و نقدی به جاهای 
قصبه  »رعایای  )ساکمـاق:34289/1(،  خواف«  »احمـدآباد  می شد.  حواله  مختلفـی 
فرهادجرد جام«)ساکماق:34289/6(، »مزرعه چهارده بندکالت« )ساکماق:34289/26(، 
»مالوجهات مزرعه چشمـه جلسب« )ساکماق:34289/69(، »تحصیلـدار مالوجهات« 
مبــارک«  پای  پایـیـن  هوایـی خیـابـان  »مستأجـر وجـوه  )سـاکمـاق:34289/32(، 

)ساکماق:34289/67(، و »رسوم خازن« )ساکماق:34289/211 (
1125ق.: در این سال، برخی محل های جدید برای پرداخت وظیفه در نظر گرفته 
شده است، مانند »از بابت توفیـرات و غیره« )ساکمـاق:34632/2 ( و »حق الشـرب و 

مالکانه«  )ساکماق:34632/9(.
1128ق.: در این سال، تنوع محل پرداخت نسبت به سال های گذشته بسیار بیشتر 
گنجعلیخان«  »موقوفات  )ساکماق:34216/3(،  سرکارخان«  رسوم  است.»بابت  بوده 
)ساکماق:34216/14(،»حاصل ضریح مبارک«)ساکماق:34216/6(،» حق الشرب باغات« 
)ساکماق:34216/18(، »مستأجر طاحونه جدید مزرعه طرق«)ساکماق:34216/13(،»قریه 

فرودآن، مستغالت شهر، و مستأجر محله کود« )ساکماق:34216/16 (.
در مجموع، محدودیت متولي در میزان مبلغی بوده که وی باید در هر سال به افراد 
می داد و در محل پرداخت و مبلغ حواله شده به هر محل با توجه به وضعیت درآمد 
موقوفه، اختیارات کلی داشته است. معموالً مبلغ جنس به مزارع، باغات، و مبلغ نقدی به 
خزانه سرکار حواله شده است .از بررسي محل هاي پرداخت در سال هاي مختلف مشخص 
مي شود که تفاوت در محل پرداخت ها زیاد بوده و مزارع کمي مانند چهارده بندکالت در 

سال هاي مختلف به آنها وجهي حواله مي شد.
 

سامانه دریافت و پرداخت پول 
بعد از صدور حکم توسط شاه، برای فرد متقاضی که به مهر درباریان نیز می رسید، شخص با 
حکم مذکور به آستان قدس مراجعه و سواد آن را جهت ثبت در طومار نسق ارباب وظایف 
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که برای نگهداری فهرست مستمری بگیران تهیه می شد ، ارائه می کرد.متولی، براساس فرمان، 
تعلیقچه ای صادر و در ادامه نام فرد وظیفه گیرنده در طومار ارباب وظایف ثبت می شد. 
بعد از ثبت مواجب، براساس مدت زمان تعیین شده در فرمان، بین شش، هفت، هشت، و 
دوازده ماهه وظیفه به فرد پرداخت و رسیدی از وی در ذیل عنوان »قبض به مستوفی« گرفته 

می شد. این رسید شامل اجزای زیر بوده است :
1.  ذکر تاریخ دقیق رسید، 

2.  ثبت تعداد پول پرداختی یا غله، 
3. علت لزوم پرداخت غله، 

4. محل پرداخت، 
5. نام فرد گیرنده )معموالً همراه لفظ احترام آمیز»کمترین« بوده است،

6. نحوة دریافت، 
7. ذکر نام و القاب متولی آستان قدس که گاهی به بیش از دو خط می رسید ،و 

8. گاهی در مقداری از متن، زمان و نحوة محاسبة پول ، محل پرداخت و میزان حواله 
شده به هر محل دقیقاً ذکر می شد )ساکماق:34219/39/40 (.

با توجه به متن صریـح فرمان، که به متولی آستـان قدس و دست اندرکاران دستـور 
داده تا هر سال حکم جدیدی براي پرداخت وظیفه فرد نطلبد »هر ساله پروانچه مجدد 
نطلبد«)ساکماق:32256/1140 ( »هر ساله رقم مجدد طلب ندارند«)ساکماق:34289/39 ( 
»در این باب قدغن دانسته هر ساله حکم نطلبند«)ساکماق:33440/23 (. این پرداخت ها 
به صورت دائمي بود. در موارد خاص که فرمان شاه گم شده و سابقه ای از آن نزد فرد و 
در آستان قدس موجود نبود، فرد درخواست رقم مجدد از شاه می کرد که برای وی صادر 

می شد)ساکماق:34870/43 (. 
در صورتی که فرد، قباًل سوادحکمش در دفتر سرکار و طومار وظایف ثبت شده باشد، 
در سال بعد برای دریافت، عریضه ای به متولی آستان قدس می نوشت و درخواست مواجب 
هر ساله را می کرد. متولی، از مستوفی تقاضاي تأیید درخواست را مي کرد و مستوفی بعد 
از تأیید ،مقدار وظیفه تعلق گرفته براساس طومار را برای متولی مشخص و دستور پرداخت 
صادر می شد و فرد بعد از دریافت، رسیدي به وکالی آستان قدس مي داد و این عمل در طول 
سال ها تکرار مي شد، مگر در صورت فوت فرد که برای فرزندان و یا گیرندگان وظایف وی 
حکم مجددی صادر می شد. در حکم صادره برای بازماندگان، اسم افراد ذي نفع به تفصیل 
می آمد و گاهی میزان مبلغ تعلق گرفته نیز دقیقاً مشخص می شد )ساکماق:32993/145 (. 
افراد، گاهی انفرادی پول خود را دریافت مي کرد و گاهی فردی به نیابت از همه آن پول را 

ابوالفضل حسن آبادی



19
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 88

می گرفت. با توجه به اینکه مبلغی از وظیفه به مزارع خارج از شهر مشهد حواله می شد و 
گاهی امکان دریافت نبود، فرد، به علت ناتوانی در دریافت پول از شاه درخواست »پرداخت 
وظیفه از مرکز توسط آستان قدس« را می کرد تا بعداً پول را توسط فردی گرفته و پس دهد .
گاهی گیرندگان، وکالتنامه ای تنظیم و به افرادی اختیارگرفتن پول را می دادند، این وکیل یک 
فرد عادی و گاهی از کارکنان آستان قدس بود )ساکماق:34226/9 (. در وکالتنامه، نام وکیل 
و مشخصاتی از شرح حکم دریافت وظیفه )مبلغ، زمان و محل دریافت ( مشخص می شد. 
وکیل با وکالتنامه و سواد حکم به آستان قدس مراجعه و پول را دریافت مي کرد.در صورت 
حواله شدن به محلي دیگر، فرد بعد از گرفتن برات از مستوفـي آستان قـدس، به محل براي 
دریافت وظیفه مراجعه مي کرد. سیر پـرداخت مبالـغ و نوع آن در این دوره نوسـان داشته 
است. بیشتر مبالغ، در ابتدا غیرنقـدی بود و به ندرت پول نقد پرداخت می شد. به همین دلیل، 
از مزارع، در ابتدا بیشتر نام برده شده است و هرچه به سوی نقدی شدن وظیفه در اواخر 
این دوره پیش می رویم به اشکال جدیدي از محل پرداخت براي تأمین هزینه نقدی وظیفه 
برخورد می کنیم، مانند بابت حاصل ضریح مبارک، مالوجهات، از بابت توفیرات، مستغالت 
مشهد و وجه اجاره، رسوم سرکار خازن، و بیشتر محل های پرداخت نقدي از خارج از 
شهر مشهد به مشهد کشیده شده است. با توجه به غیرنقدی بودن بیشتر پرداخت ها، شکل 
پرداخت توسط برات یک ساله و در مواردي بیش از یکسال نیز برات صادرشده است. موارد 
نقدی، چنانچه در بیشتر اسناد آمده ازمحل صدور تنخواه بوده است .غله داده شده معموالً به 
صورت گندم وجو بوده که از آن به غله مناصفه یاد شده است. معموال بین میزان گندم و جو 
پرداختي توازن و گاهی میزان جو بیشتر از گندم بوده است. وظیفه غیرنقدی به وزن تبریزی 
و پول نقد به عراقي، تبریزی، و خراسانی پرداخت می شد. وظیفه پرداختی، هر سال، با توجه 
به حکم صادره براساس طومار نسق و نسخة معروضه پرداخت و گاهی به طومار چند دهة 
قبل استناد می شد. از سال 1100ق. از عنوان وظیفة جدیدی و »نسخه معروضه افرادی که 
در مجلس بهشت آیین خوانده شده و جواب صواب مقرون شده«)ساکماق:32274/14 ( در 

زمان پرداخت وظیفه استفاده شده است.

نتیجه گیری
پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ، در زمرة اموری است که ارتباط نزدیکی بین آستان قدس 
با برخي رجال و علما در دورة صفویه به وجود آورده است.علت پرداخت این کمک، 
براساس اطالعات موجود به خاطر موقوفات آستان قدس و تصمیمات شاهان صفوي بوده 
است.نحوة اعطاي کمک به افراد، معموالً با درخواست آنها از دربار و تأیید آن از سوي 
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متولي آستان قدس با صدور فرماني ممکن بوده است. این فرمان ها دائمي بود و در مواقع 
بین رفتن  از  به دلیل  یا قطع کمک  بازماندگان و  مانند فوت فرد و درخواست  خاص 
استحقاق مجدد صادر مي شد. احکام، براي مردان و نام زنان به علت ارث از مردان در اسناد 
ذکر شده است. میزان پرداخت ها بسته به جایگاه فرد، مختلف بود و امکان اضافه شدن 
مبلغ آن با صدور حکم دیگري ممکن بود. محل پرداخت ها به ندرت در اسناد مشخص 
و تعیین می شد و تعیین آن از اختیارات متولي بود، اما نقدي یا غیرنقدی بودن مواجب در 
حکم صادره تعیین می شد. محل هاي پرداخت در سال هاي مختلف تفاوت داشت و بسته 
به نقدي یا غیرنقدی بودن مبلغ، محل حواله فرق می کرد. فرد، با در دست داشتن حکم 
و ارائة سواد آن براي ثبت در طومار ارباب وظایف به آستان قدس مراجعه و بعد از انجام 
کارهاي اداري، بسته به تعیین زمان پرداخت براي او برات صادر مي شد. هم فردي که 
حکم براي او صادر می شد و هم وکیل وي مي توانستند مواجب را دریافت کنند. در میان 
فهرست وظیفه بگیران آستان قدس، برخي، چندین نسل که معموالً ثابت بودند این پول را 
دریافت مي کردند.در ابتداي این دوره، پرداخت این مبلغ بیشتر براي خانواده هاي رجال و 
علماي معروف و در اواخر این دوره، نام خانواده هاي کارکنان متوفي آستان قدس نیز در 
فهرست گیرندگان دیده مي شود، به نوعي که مي توان از پرداخت وظیفه، نوعي بازنشستگي 

شغلي را برداشت کرد.
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