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Abstract:
Purpose: This paper explores the social, cultural, and economic rank of the position of 
seal-holder in the shrine of the 8th Shia Imam (=Astan-e Quds-e Razavi) in Mashad 
during from 16th to early 20th century.
Method and Research Design: Data for this paper was collected from archive docu-
ments and library sources. 
Findings and Conclusion: The position was granted to prominent citizens. Although 
it was inferior compared to that of its counterpart in the kings’ courts, the Astan’s seal-
holder was locally a high ranking position with considerable influence in the whole 
country. During the Safavids (16th and 17th centuries) the kings appointed the seal-
holder. During the Gajarids he was appointed by Motavalli Astan-e Quds-e Razavi 
(=the Custodian of the Shrine) The seal on every document was a non-arguable sign of 
authenticity. The position became obsolete after the practice of signing instead of seal-
ing documents became common in the Pahlavi era.
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بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی

از دورۀ صفوی تا قاجار
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منصب مهرداری از مشاغل مهم دیوانی در تشکیالت اداری آستان قدس رضوی تا پایان دورۀ قاجار 

بوده است. مهرداران از معتمدان متولیان آستان قدس محسوب می شدند. با رواج امضاء در دورۀ پهلوی 

شغل مهرداری منسوخ شد.

هدف: این پژوهش با استناد به اسناد آستان قدس رضوی به بررسی پایگاه اجتامعی، فرهنگی، علمی 

و اقتصادی مهردار به عنوان یک شغل مهم دیوانی، و نحوۀ انتصاب و رشح وظایف و تعداد مهرداران 

آستانه و میزان پرداخت مواجب به آن ها، القاب آن ها و… در سه دورۀ صفوی، افشار و قاجار می پردازد.

روش / رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و 

منابع اصلی نوشته شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: مهردار آستانه جایگاهی پایین تر و محدودتر از مهردار تشکیالت دیوانی دربار 

داشته است. مهردار اغلب از رجال بانفوذ خراسان و مشهد –دارای پایگاه اجتامعی، علمی، فرهنگی و 

اقتصادی باال- انتخاب می شد و اثر مهرش بر اسناد -به ویژه در دورۀ قاجار- تصدیق و تأییدی مطمنئ بر 

مضمون اسناد آستان قدس محسوب می شد. عالوه براین، مهردار مسئول نگهداری مهرهای آستانه نیز 

بود. انتصاب مهردار و اعطای لقب به او در دورۀ صفوی از سوی دربار و در دورۀ قاجار توسط متولی 

آستانه انجام می شد.

ڪلیدواژه ها: 
آستان قدس رضوی؛ مهردار؛ تاریخچه؛ اسناد؛ مشاغل؛ تشکیالت اداری.
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مقدمه
ُمهر به معنی نشانه، خاتم یا عالمت است و ُمهردار یعنی نگه دارندۀ مهر، کسی که نگهداری 
ُمهر پادشاهان برعهدۀ او بود. مهردار عالوه بر نگهداری مهرها، وظیفۀ مهرکردن اسناد و 
ارقام را نیز برعهده داشت )دهخدا، 1352، ج14، ص21896(. سابقۀ منصب مهرداری به 
دورۀ باستان برمی گردد. هرکدام از شاهان ساسانی مهرهای فراوانی داشتند که در جاهای 
گوناگون از آن ها استفاده می کردند. از آن زمان به بعد برای حفظ و نگهداری این مهرها 
منصبی به نام »مهردار« به وجود آمد. مهردار عالوه بر نگهداری مهرها، بسیاری از اسناد را 
هم با کسب اجازه از شاه مهر می کرد؛ بنابراین مهردار شغلی بسیار مهم و حساس داشت 

و معموالً از میان نزدیکان شاه انتخاب می شد.
بعداز پیامبر، اعراب یکی از دبیران را به نام »صاحب الزمام« متصدی مهرهای خلیفه 
کردند که این مقام درواقع همان منصب مهردار پادشاهی ایرانیان بود )بالذری، 1346، صص 
214-217؛ ابن خلدون، 1359، ج1، ص508(. دربارۀ نقش مهردار در حکومت های محلِی 
ایران تا دورۀ مغول مدارک اندکی به جا مانده است و فقط به تعدادی از نام مهرداران اشاره 
شده است )قائم مقامی، 1350، ص229(. در دورۀ مغول و ایلخانیان، به مهر »تمغا« و به مهر 
پادشاهان »آلْ تمغا«1 و به کسی که مهرها را نگهداری می کرد »بیتِک چی«2 گفته می شد. ولی 
در زمان غازان خان، رئیس خزانه )قابتورقا(3 به اتفاق بیتِک چیان تمغا را بر »یرلیق«4 می زد 
)قائم مقامی، 1350، ص239؛ جدی، 1386،ص103(. در دورۀ صفوی سه مهردار به نام های 
مهردار ُمهرِ همایون، مهردار ُمهرِ شرِف نفاذ و مهردار ُمهر مِهرآثار در دربار خدمت می کردند 
)تذکره   الملوک، 1378، ص25(. در دورۀ قاجار مهردار حکم، مشاور شاه بود و سرانجام در 

دورۀ پهلوی با رواج امضاء، مهرداری منسوخ شد )جدی، 1387، ص132(.
منصب مهرداری به تقلید از دربار، در تشکیالت اداری و دیوانی آستان قدس نیز 
شکل گرفت که سابقۀ آن به دورۀ صفوی برمی گردد. وظایف مهردار آستانه شباهت زیادی 
به منصب مهردار تشکیالت دربار داشت با این تفاوت که حوزۀ کاری مهردار آستانه به 
رتق وفتق امور آستانه و موقوفات آن مربوط بود. مهرداران جایگاهی ویژه در این تشکیالت 
داشتند و گاهی برخی از آنان جزو صاحب منصبان دولتی محسوب می شدند. عالوه براین، 
مهرداران پایگاه اجتماعی، فرهنگی و علمی برجسته ای در جامعه داشتند؛ بنابراین بررسی 

نقش و جایگاه مهردار در تشکیالت اداری آستان قدس اهمیت زیادی دارد.
تعدادی منبع و نویسنده ازجمله تذکره   الملوک، دستورالملوک، سفرنامه های سانسون 
و شاردن، و مینورسکی، و هربرت بوسه و... به جایگاه و وظایف منصب مهرداری در 
دربار اشاره کرده اند؛ ولی دربارۀ نقش مهردار در تشکیالت آستان قدس هیچ گونه تحقیقی 

1. آل متغا از دو جزء آل به معنای رسخ و 

متغا به معنی مهر و نشان تشکیل شده است 

و روی هم به معنی رسخ مهر )مهر رسخ( به 

نوعی مهر اطالق می شده است که با مرکب 

رسخ یا شنگرف بر اسناد، نامه ها و فرمان ها 

زده می شده است.

2. بیتک چی /bitekči/: )اسم، صفت( ]ترکی[ 

]قدیمی[ در دورۀ ایلخانان مغول به مأمور 

منابع  در  ولی  می گفتند؛  مالیات  وصول 

وظایف دیگری ازجمله نگهداری مهرها را 

به نظر می رسد  او نسبت می دهند که  به 

بوده است.  دارا  را  شغل  دو  هر  بیتکچی 

محمدجواد جدی در کتاب مهر و حکاکی در 

ایران نوشته است: متغا معنی خراج و باج نیز 

دارد و به مهری که پس از گرفنت باج وخراج 

بر اجناس می زدند نیز اطالق می شده است.

3.  خزانه

4.  یرلیق در زبان مغولی به معنی نامه است.

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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انجام نشده است و فقط کتاب تاریخ آستان قدس اشاره ای کلی به این موضوع کرده است.
پژوهش گر سعی دارد در بررسی و تحلیل نقش و جایگاه ویژۀ مهردار در تشکیالت 
دیوانی آستان قدس به پرسش های زیر به روش کتابخانه ای با رویکرد اسنادی، و براساس 

اسناد آستان قدس رضوی پاسخ دهد:
1. نحوۀ انتصاب، شرح وظیفه و میزان حقوق دریافتی مهردار چگونه بوده است؟

2. تعداد مهرداران در هر دورۀ تاریخی چند نفر بوده و پایگاه اجتماعی، فرهنگی، 
علمی و اقتصادی آن ها چگونه بوده است؟

3. چه تعداد سند دربارۀ مهردار در آستان قدس وجود دارد؟
4. در سه دورۀ صفوی، افشار، و قاجار چه القابی برای مهردار به کار رفته است؟

اهمیت جایگاه مهردار در اسناد اداری آستان قدس
اسناد موجود در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس حاوی اطالعاتی مهم از 
تشکیالت اداری و دیوانی دورۀ صفوی تا پهلوی است که بخش زیادی از آن ها به منصب 
مهرداری مربوط است. این منصب به دلیِل تبعیِت نظام دیوانی آستان قدس از تشکیالت اداری 
دربار شکل گرفت و اهمیت پیدا کرد؛ به طوری که اثر ُمهر مهردار به عنوان تصدیق کنندۀ مضمون 
سند بر بیشتر اسناد بروات و هزینه های آستان قدس رضوی از دورۀ قاجار، مشاهده می شود. 
در برخی از اسناد نیز آمده است: »مزیّن به ُمهر مِهرآثار شود«. چنین به نظر می رسد که مهردار 

می بایست این اسناد را به مهر آستانه ممهور می کرد )ساکماق، 31627، ص1؛ 31640، ص1(.
اسنادی از دورۀ صفوی و افشار هم مربوط به پرداخت مواجب، وظیفه، مرسوم، قبض 
وصول، انتصاب و تعیین حقوق برای مهردار وجود دارد؛ ولی تعدادش کمتر از دورۀ قاجار 
است. در 2494 شمارۀ سند در موضوعات مختلف به ویژه در پرداختی های آستان قدس، به 
منصب مهردار اشاره شده است. با نگاهی کلی به تعداد اسناد مهرداران با استفاده از نرم افزار، 
3 مورد مهردار آستان قدس رضوی )ساکماق، 97560، ص4(، 82 مورد مهردار آستانۀ 
مبارکه )ساکماق، 21336، ص2(، 75 مورد مهردار آستانۀ متبرکه )ساکماق، 21427، ص2(، 
یک مورد مهردارباشی )ساکماق، 63875، ص8(، 17 مورد مهردار خاصۀ شریفه )ساکماق، 
41897، ص3(، 3 مورد مهردار متولی )ساکماق، 34386، ص4( یک مورد مهردار ُمهر 
مبارک )ساکماق، 13475، ص50(، یک مورد مهردار ناظر )ساکماق، 37292، ص13( یک 

مورد واژۀ مهرداری )ساکماق، 13489، ص1( مشاهده شد.
در بررسی های انجام شده از بین 2494 شمارۀ سند، حدود 123 سند مربوط به دورۀ 
صفوی، 80 سند مربوط به دورۀ افشار و مابقی یعنی 2291 شمارۀ سند مربوط به دورۀ قاجار 

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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است. در اسناد دورۀ صفوی دو فرمان مربوط به انتصاِب مهردار، و مابقی مربوط به پرداخت 
مواجب به مهردار و وظیفه و مستمری به اوالد اوست )ساکماق، 34284، ص19؛ 28118، 
ص3(. از دورۀ افشار یک سند عریضه و یک سند رقم انتصاب مهردار موجود است و 
بقیۀ اسناد مربوط به پرداخت مواجب و مرسوم به مهردار و پرداخت وظیفه به اوالد اوست 
)ساکماق، 35848، ص2؛ 35615، ص2(. از دورۀ قاجار نیز دو شمارۀ سند مربوط به انتصاب 
مهردار و حدود 288 شمارۀ سند در موضوع پرداخت مواجب و انعام به صورت نقدی و 

جنسی به مهردار است و در بقیۀ موارد فقط به واژۀ مهردار و یا مهر آن اشاره شده است.
الزم به توضیح است که در اغلب اسناد مربوط به پرداخت هزینه ها )مثل اسناد هزینۀ 
اماکن متبرکه و پرداخت مواجب(، یا مهردار به عنوان یکی از کارکنان دیوانی و دفتری پشت 
سند را به نشانۀ تأیید و تصدیق مهر کرده و یا به نوعی به واژۀ مهردار بدون ذکر نام او اشاره 
شده است1 )ساکماق، 13489، ص1؛ 14666، ص1؛ 21715، ص2؛ 25779، ص2(. در 
بررسی دقیق و جزءبه جزءِ 950 سند مشخص شد که به طورِ اََخص دربارۀ نحوۀ انتصاب 

و شرح وظیفۀ منصب مهرداری، اطالعاتی اندک در اسناد وجود دارد.

انتصاب و رشح وظیفۀ مهردار آستانه در سه دورۀ صفوی، افشار و قاجار
درکتاب تاریخ آستان قدس دربارۀ منصب مهردار آستانه آمده است: »مهردار یعنی نگه دارندۀ 
مهر و از مشاغل آستان قدس بوده است« )مؤتمن، 1355، ص481(. حدود 5 شمارۀ سند 

مطابق با این تعریف یافت شد که در اینجا به 3 نمونه از آن اشاره می شود:
در مجموعه اسناد آستان قدس یک سند »رقم«2 مربوط به دورۀ افشار وجود دارد که 
مضمون این سند حکم انتصاب میرزاابوطالب مهردار در سال 1165ق است. باتوجه به این 
سند، صدور حکم براساس درخواست مهردار انجام شده است و برطبق نظام نامۀ آستان 
قدس معروف به طومار قرارداد یا طومار نسق، قراردادی بین این مهردار و آستان قدس 
امضا شده و انتصاب و حقوق او تعیین شده است. در متن این سند به صراحت به صدور 
حکم ازطرف دربار اشاره نشده است؛ ولی با دقت در مضمون سند و وجود کلمۀ مستوفِی 
دیواِن اعلی، چنین به نظر می رسد که صدور این حکم و ثبت آن در دفاتر مخصوص در 
تشکیالت دیوانی دربار انجام شده است. در اینجا منظور از دیوان اعلی، تشکیالت دیوانی 
دربار است. همچنین این حکم باید به تأیید متولی و صاحب منصبان آستان قدس نیز 

می رسیده است )ساکماق، 35885، ص2(.
از دورۀ قاجار دو سند مربوط به انتصاب میرزا ذبیح اهلل رضوی به خدمت مهرداری 
آستان قدس وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود: در عنوان سند شمارۀ 40306 

مانند  است  کلامتی  به  اشاره  منظور   .1

رسرشتۀ مهردار خاصۀ رشیفه، مهردار خاصۀ 

رشیفه، دفرت مهردار خاصۀ رشیفه، رسرشتۀ 

مهردار، مهردار خاصه، مهردار آستانۀ متربکه، 

دفرت مهردار، و عضدالتولیه.

2. رقم: فرمانی بود که ازطرف صاحب منصبان 

ازجمله متولی صادر می شد.

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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آمده است: »فرمان مبارک به افتخار و سرافرازِی عالی جناِب سالله  السادات میرزا ذبیح اهلل 
سند  این  صفرالمظفر.«  شهر   24 تاریخ  به  فیض آثار  سرکار  مهرداری  خدمت  درباب 
کامل ترین و مفصل ترین سند دررابطه با انتصاب، شرح وظیفه، نقش و جایگاه ویژۀ مهردار 
است؛ زیرا در بخشی از این سند آمده است: »... مهرداران نسب به نسب دارای سیادت و 
شرافت بوده اند که ازجمله عالی جناب قدسی نصاب، سعادت انتساب، خالصه   السادات و 
نتیجهالنقبایی کرام، میرزا ذبیح اهلل که تربیت یافتۀ این درگاه مالئک پناه است، سابقاً هم نیابت 
مهرداری سرکار فیض آثار را به عهده داشته که در اندک مدت از محک تجربه و بینش اولیای 
آستانه سربلند بیرون آمده و منصب مهرداری به میرزا ذبیح اهلل خلف عالی جناب سیادت و 
سعادت نصاب میرزا محمدجعفر سرکشیک تفویض نموده اند.« متولی وقت آستانه در این 
زمان قوام الملک شیرازی بوده که دراِزاِی خدمت مهرداری، سالی چهل تومان نقد و مقدار 

ده خروار جنس به وزن تبریز، مواجب برای میرزا ذبیح اهلل منظور داشته است.
همچنین در این سند به کیسۀ مهر که ممهور به مهر متولی بوده و صندوقچۀ زرنگار که 
کیسۀ مهر در آن قرار داشته نیز اشاره شده است. این مهرها یکی مهر مربوط به بروات و دیگری 
مهر مخصوص فرمان ها بوده که مهردار آن ها را با خود همراه داشته است )ساکماق، 40306، 
ص1(. در همین زمینه، سند دیگری به سال 1280ق وجود دارد که به مهر »جیقۀ تاجدار1« 
مخصوص فرمان ها، مهر بادامی برای بروات، کیسۀ ترمۀ حاوی مهر، و جعبۀ مخصوص مهر 

اشاره دارد که نزد مهردار بوده است )ساکماق، 13489، ص1(؛ )تصویر شمارۀ 3(.
سند قبض وصولی مربوط به سال 1285ق نیز، به مهر بادامی کوچک مخصوص 
بروات آستانه با وزن دو مثقال و پنج نخود طال اشاره دارد؛ میرزا ذبیح اهلل این مهر را از 
متولی وقت آستانه )دبیرالملک( دریافت و رسید را مهر کرده است )ساکماق، 13527، 

ص1(؛ )تصویر شمارۀ 1 و 4(.
در موزۀ آستان قدس رضوی جعبه ای زرنگار مخصوص مهرهای آستانه در دورۀ قاجار 

وجود دارد که به نظر می رسد همان جعبۀ نام برده در دو سند فوق باشد )تصویر شمارۀ 2(.
1. جیغه با جقۀ زیوی مرصع که سالطین و 

امرا بر رس زنند.  

 ذبیحا� مھر با سجع الراجی1: تصویر شمارۀ 
 ق مربوط بھ ذبیحا�1301 با تاریخ یالرضو

  قاجار است. مھردار دورۀیرضو

 مربوط بھ مھر آستان قدس در دورمھردان فلزی2: تصویر شمارۀ 
 ۀ

 

 ذبیحا� مھر با سجع الراجی1: تصویر شمارۀ 
 ق مربوط بھ ذبیحا�1301 با تاریخ یالرضو

  قاجار است. مھردار دورۀیرضو

 مربوط بھ مھر آستان قدس در دورمھردان فلزی2: تصویر شمارۀ 
 ۀ

   

   

تصویر 1

تصویر 2

مهر با سجع الراجی ذبیح الله الرضوی با تاریخ 
1301ق مربوط به ذبیح الله رضوی مهردار 

دورۀ قاجار است.

مهردان فلزی مربوط به مهر آستان قدس در 
دورۀ قاجار

(تصویر 2)(تصویر 1)

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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باتوجه به اسناد فوق و همچنین اسناد دیگر چنین استنباط می شود که انتصاب کارکنان 
تنظیمی  نظام نامۀ  براساس  افشار،  به ویژه در دو دورۀ صفوی و  آستانه ازجمله مهردار 
دررابطه با انتصاب و نحوۀ پرداخت مواجِب ساالنه به کارکنان، معروف به طومار نسق یا 
طومار قرارداد انجام می شده است؛ ولی حکم نهایی را پادشاهِ وقت صادر می کرده است. 
به نظر می رسد در دو دورۀ مذکور صدور حکم انتصاب افراد و ثبت آن، در دفاتر تشکیالت 
دربار انجام می شده است؛ ولی در دورۀ قاجار، متولی شخصاً اختیار عزل و انتصاب کارکنان 
را به عهده داشته است. به صورتی که ابتدا شخص متقاضی شغل، عریضه ای را مبنی بر 
تقاضای انتصاب به شغلی خطاب به متولی می نوشته و درصورت تأییِد صالحیِت او، 
متولی هم تصدیق می کرده و رقم انتصاب و میزان حقوق سالیانۀ او را باتوجه به نظام نامۀ 
فوق تنظیم می کرده و آن را به دفترخانه می فرستاده است تا مستوفیان، رقم یا حکم را در 
دفتر مخصوِص معروف به دفاتر خلود1 ثبت کنند. البته این موضوع شامل درخواست 
به  نیز می شده است که خواهاِن واگذاری شغل خود  اصلح  اوالد ذکور و  با  کارکنانی 

فرزندانشان بوده اند )ساکماق، 35848، ص2؛ 13489، ص1(.
مهردار در دورۀ قاجار -به عنوان یکی از کارکنان دیوانی- محل مخصوص به مهر خود 
را در پشت اسناد مربوط به بروات پرداختی های آستانه به نشانه تأیید و تصدیق مهر می کرد. 
عالوه براین، عبارت »ثبت سررشتۀ مهردار شد« هم به صورت طغرا در پایین مهرش نوشته 
می شده است. در دو دورۀ صفوی و افشار مهری از مهردار به نشانۀ تصدیق ثبت نشده است؛ ولی 
مهر متولی یا نایب التولیه در اکثر سندها دیده می شود. این احتمال وجود دارد که مهر متولی و مهر 
آستانه هر دو در اختیار مهردار بوده و او با دستور متولِی وقت اسناد را مهر می کرده است )ساکماق، 
35885، ص1؛ 40306، ص1؛ 13527، ص1(. در طومار علیشاهی نیز شرح تشکیالت اداری 
آستانه و وظایف مستخدمین آن به طور کلی ذکر شده و مهردار هم ازجمله آنان است؛ ولی 

به شکل اختصاصی توضیحی دربارۀ مهردار نیامده است )ساکماق، 4785(.
آستانه،  مهرهای  نگهداری  عالوه بر  قاجار  دورۀ  در  قدس  آستان  مهردارِ  وظایف 
مهرکردن اسناد مربوط به امورات و هزینه های آستان قدس، اماکن متبرکه و موقوفات 
از شاه دستور  نایب التولیه -که هر دو  یا  با اجازه و دستور متولِی وقت  بوده است که 
می گرفتند- انجام می شد. در سندی از دورۀ قاجار به »مهردار مهر مبارک« برمی خوریم که 
به نظر می رسد این شخص مسئول نگهداری و مهرکردن اسناد با مهرهای مخصوص آستانه 

به عنوان مهر سازمانی بوده باشد )ساکماق، 33475، ص50(.
یعنی  آن هاست؛  موروثی بودن شغل  آستانه،  کارکنان  انتصاب  دررابطه با  مهم  نکتۀ 
از این قاعده  نیز  مشاغل به صورت موروثی بعداز پدر به پسر می رسیده است؛ مهردار  1.  دفاتر ثبت دیوانی

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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مستثنا نبوده است و به ویژه در دورۀ صفوی و افشار این فرزند ارشد و اصلح مهردار بوده 
که عهده دار وظیفه و دریافت کنندۀ مستمری او می شده است )ساکماق، 34112، ص4؛ 

33306، ص66؛ 27482، ص1(.
در سندی مربوط به دورۀ صفوی، میرزا نورالدیِن خادم فرزند میرزا محمدابراهیم 
خادم و مدرس، متقاضی خدمت و وظیفۀ میرزاحسن مهردار بوده است؛ ولی با درخواست 
او موافقت نشده و این منصب به پسر میرزاحسن )میرزا محمدباقر( تفویض شده است 

)ساکماق، 33383، ص28(.
همچنین سند دیگری دررابطه با این موضوع در سال 1091ق وجود دارد که خدمت 
مهرداری پس از فوت میرزارفیع به برادرش میرزاابوطالب واگذار شده است. شاید میرزارفیع 
اوالد ذکور و اصلحی نداشته و یا پسرش صغیر بوده است، بنابراین تا رسیدن پسر میرزارفیع 
به سن قانونی، میرزاابوطالب به نیابت از پسر بردارش این شغل را عهده دار شده است 

)ساکماق، 32995، ص69(.

   

تصویر 3
سند شامرۀ 13489 با موضوع واگذاری 

منصب مهرداری به میرزا ذبیح الله رضوی در 
سال 1280ق

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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پایگاه اجتامعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی مهردار آستانه
باتوجه به کاربرد القاب و عناوین خاص برای مهردار در منابع و اسناد آستان قدس، می توان 
پایگاه اجتماعی ویژه ای داشته است؛ ولی  نیز، مانند مهردار دربار  گفت: مهردار آستانه 
هم ردیِف با مهردار تشکیالت دربار نبوده است. همچنین باتوجه به اسناد، مهردار از رجال 
درجه اول و ازجمله کارکنان دیوانی و دفتری ای محسوب می شده که از دانش و سواد عالی 
نیز برخوردار بوده است؛ به طوری که اثر مهرش -به عنوان تصدیق کنندۀ مضمون سند- بر 
اکثر اسنادِ هزینه، به ویژه بروات سیاقی در دورۀ قاجار مشاهده می شود )ساکماق، 19948، 
ص15؛ 40306، ص1؛ 40415، ص3( )جدول شمارۀ 1(. کتاب خالصه التواریخ به نام 
خواجه امیربیک مهردار در دورۀ صفوی اشاره کرده که مدتی وزیر خراسان بوده است و 

   

تصویر  4
سند شامرۀ 13527 با موضوع دریافت مهر 
بروات آستانه توسط میرزا ذبیح الله مهردار

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری



15
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت سوم، پاییز 1397، شامرۀ پیاپی 111

سپس به ِسَمت متولی آستان قدس رضوی منصوب شده است. او اولین متولِی دورۀ صفوی 
در مجموعه تشکیالت آستان قدس بوده است )منشی قمی، 1359، ج1، ص212(.

در بخشی از سند شمارۀ 40306 دربارۀ اهمیت منصب مهرداری چنین آمده است: »از 
جمله خدمات و مهام، امر مهرداری سرکار فیض آثار است که از جمیع مشاغل و مناصب 
دقیق تر و شریف تر است؛... و ازآنجاکه منصب مهرداری از اََدق1 و اشرف مناصب آستانۀ 
مقدسه بوده و تشریف شریف این موهبت به مالحظۀ شوکت آستانۀ مقدسه تأمین ست، 
قابلیت شخصی را مناسب است که صاحب سعادت و مصاحبت امانت و صیانت باشد. 
بناًءعلی هذا2 بعد اجاله ]بصر[ عقیدت امر در حالت تربیت یافتگان آستان مالئک پاسبان و 
مالحظۀ مراتب سداد3 و به استعداد و پاکِی گوهر، اصالِت جوهر، رفعِت رتبت و نیکِی 

فطرت هریک باشد.«
مهردار ازنظر موقعیت اقتصادی و فرهنگی جزو طبقات باالی اجتماع محسوب 
می شده است. در کتاب نفوس ارض اقدس به میرزا ذبیح اهلل مهردار اشاره شده که در 
محلۀ اعیان نشین سراب مشهد ساکن و جزو متمولین بوده است )زین العابدین میرزای 
قاجار، 1382، ص26(. همچنین تقی بینش در مقاله ای، عبدالرضا عضدالتولیۀ مهردار را از 
رجال سرشناس، فاضل، تحصیل کرده و از اعیان مشهد معرفی کرده است. بنابه گفتۀ بینش، 
عضدالتولیه از خاندان نقیب بوده است و نسبش به زمامداران دورۀ صفوی برمی گردد. 
او شاعرنیز بوده است و »تخلصش جمعی«. او همچنین از سواد عالی برخوردار و به 
زبان فرانسه نیز آشنا بوده است. ملیح السلطنه دختر ادیب الممالک فراهانی و زینت السلطنه 

همسران او بوده اند )بینش، 1358، صص 30- 34(؛ )تصاویر شمارۀ 5(.
در نشریۀ نامۀ آستان قدس دربارۀ موقعیت و جایگاه مهردار آمده است: از قدیم االیام 
در آستان قدس رسم بوده است که احکامِ آستانه را با تشریفات مخصوصی مهر کنند؛ 
و چون دربار مالئک پاسبان عنوان سلطنت داشته، لذا مهرداری شغلی خطیر و پرارزش 
بوده است. آخرین مهردار عبدالرضا عضدالتولیه بوده که نََسبش به امام رضا )ع( و نیز به 
زمامداران صفوی می رسیده است. او از رجال سرشناس و فاضل مشهد و از خاندان نقیب 
بوده و شعر هم می گفته است. دیوان او به خط خودش در کتابخانۀ استاد فرخ باقی است 
و نمونه هایی از اشعار او در مطبوعات سابق مشهد نظیر مجلۀ دبستان چاپ شده است. 
او برای قتل کلنل پسیان مادۀ تاریخی ساخته که مشهور شده است )شبیریان و بینش، 
1346، صص 100-101؛ ساکماق، 16922، ص1؛ 22614، ص14(. کتاب شجرۀ طیبه 
نیز عبدالرضا عضدالتولیه را از اوالد میرزاجعفرِ سرکشیک و جزو اعیان و اشراف معرفی 

کرده است )رضوی، 1384، ص70(؛ )تصویر شمارۀ 6(.

1. ]اََدق ق[ نعت تفضیلی از ِدّقة. دقیقرت؛ 

باریک تر؛ نازکرت؛ غامض تر؛ مشکل تر.

2.  بنابراین

3.  سداد در فرهنگ دهخدا به معنی راستی 

است.

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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با جستجو و مطالعۀ بیشتر در منابع و اسناد، اطالعاتی دربارۀ آداب و نحوۀ مهرکردن 
که  گفت  می توان  تنها  ذکرشده  مطالب  باتوجه به  نیامد.  به دست  مهردار  به دست  سند 
منصب مهرداری از دورۀ صفوی تا پایان قاجار جزو مشاغل عالی، مهم و محترم به شمار 
می رفته است؛ ولی از دورۀ پهلوی به بعد با منسوخ شدن مهرهای حقیقی و جایگزینِی امضاء 
به جای آن، شغل مهرداری نیز در آستان قدس متروک شده و درعوض، مهر سازمان ها و 

ادارات )مهر حقوقی و غیرشخصی( رواج بیشتری یافته است.

القاب و عناوین مهرداران آستانۀ مقدسه
اهمیت جایگاه مهرداران در تشکیالت اداری آستان قدس در دوره های مختلف، موجب 
اختصاص القاب و عناوینی مهم به این قشر از کارکنان می شد؛ القابی که هرکدام معنا و 

   

   

تصویر  5

تصویر  6

دو مهر متعلق به عبدالرضا مهردار

میرزا عبدالرضا مهردار )نفر سمت راست(

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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کاربردی خاص داشتند. برای آشنایی بیشتر با این القاب، صورتی از آن ها به ضمیمۀ تاریخ 
کاربرد آن در جدول زیر مشخص شده است )جدول شمارۀ 1(.

شامرۀ سند و صفحهتاریخالقاب مهردارسلسله

صفوی

998 -1148ق

1- سیادت و نقابت پناه، رفعت و معالی دستگاه، معانی و 

عوانی انتباه

2- سیادت و نقابت پناه

3- مرحمت پناه

4- سیادت و نجابت پناه

5- سیادت پناه و نجابت دستگاه

6- سیادت پناه

7- سیادت و مغفرت پناه

8- عالی حرضت رضوان مکان

9- رفعت و عزت پناه

10- عالی حرضت

1014ق

1020ق

1024ق

1025ق

1037ق

1067ق

1080ق

1084ق

1102ق

1142ق

27721، ص5

44763، ص3

53755، ص7

31836، ص1

31836، ص10

33437، ص18

34112، ص4

28685، ص31

33542، ص2

34676، ص9

افشار

1148-1212ق

1- مقرب الخاقان

2- عالی شأن مقرب الخاقان

3- عالی جاه

4- عالی شأن

5- نجابت و رفعت پناه ساللةالنجبایی

6- ساللةمآب

7- ساللةالسادات العظام

8- عالی حرضت

9- عالی حرضت ساللةالنجبایی

10- ساللةالنجبایی

11- عالی حرضِت ساللة السادات و النجباءالعظام

1162ق

1163ق

1163ق

1164ق

1165ق

1166ق

1170ق

1171ق

1175ق

1175ق

1175ق

35771، ص11

36128، ص17

36472، ص2

37377، ص4

35848، ص2

36284، ص2

30433، ص24

37377، ص2

62423، ص2

36505، ص17

36472، ص3
   

جدول  1
القاب و عناوین به کاررفته برای مهردار در سه 

دورۀ صفوی، افشار و قاجار

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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باتوجه به جدول فوق به نظر می رسد که نه تنها هیچ تنزلی در پایگاه اجتماعی مهرداران 
در سه دورۀ تاریخی مذکور حاصل نشده، بلکه بر اهمیت و تعداد مهرداران نیز افزوده 
شده است که این موضوع بر ارزشمندبودن منصب مهرداری داللت دارد. با رواج القاب 
اختصاصی در دورۀ قاجار، مهردار نیز از داشتن این القاب بی نصیب نماند؛ به طوری که 
میرزا ذبیح اهلل به لقب قوام التولیه و عبدالرضا به لقب عضدالتولیه مفتخر شدند. البته کاربرد 
عناوین کلی و عمومی، تاحدودی در این دوره کوتاه تر و کم تر شد )ساکماق، 16922، 
ص1؛ 30132، ص1(. باتوجه به این که حکم و سمت افراد به ویژه در دورۀ صفوی ازسوی 
تشکیالت دربار مشخص می شد، به احتمال زیاد القاب و عناوین مهرداران نیز ازسوی دربار 
معیّن می شده است. الزم به ذکر است که واژۀ »التولیه« به کاررفته در کنار القاب، مربوط به 

صاحب منصبان و کارکنان آستان قدس رضوی است.

قاجار

1210 تا 1345ق

1- فضیلت مآب

2- عالی جناب

3- فضیلت و کامالت اکتساب

4- ساللةالسادات و االنجاب

5- عالی جناب فضائل مآب قدسی القاب

6- مجدالنصاب

1274ق

1274ق

1277ق

1281ق

1292ق

1333ق

14222، ص9

18622، ص17

18737، ص31

18622، ص17

14581، ص3

22450، ص19

شامرۀ سند و صفحهتاریخالقاب مهردارسلسله

   

ادامۀ جدول  1
القاب و عناوین به کاررفته برای مهردار در 
سه دورۀ صفوی، افشار و قاجار

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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اسامی مهرداران و میزان حقوق دریافتی آنان در دورۀ صفوی، افشار و قاجار
با مطالعۀ اسناد مربوط به شرح وظایف یا دریافت حقوق و دستمزدهای مهرداران، فهرستی 

از اسامی آن ها جمع آوری و با ذکر اسامی متولِی وقت در جدول زیر تنظیم شد:

متولی آستانهاسامی مهرداران و سمت آن هاردیفسلسله
سال رشوع و 

پایان خدمت

صفوی 998-

1148ق

1010-1017قمحمدتقِی قاضی سلطان حسینیآمیرزاکه: مهردار1-

-2
موسوی، میرزامحمد بدیع الزمان: 

مهردار
1012-1092قشاه تقی الدین محمد موسوی رضوی

-3
موسوی، میرزا محمدافضل بن 

محمدباقر: مهردار
1080-1115قشاه تقی الدین محمد موسوی رضوی

1090قشاه تقی الدین محمد موسوی رضویحسینی، میرزا محمدعلی: مهردار4-

1091-1118قشاه تقی الدین محمد موسوی رضویموسوی، میرزاابوطالب: مهردار5-

-6
میرزا محمدرفیع بن میرزا محمدافضل: 

مهردار
1095-1102قمحمدابراهیم رضوی

1096-1097قمحمدابراهیم رضویمحمدمقیم بیک: مهردار7-

1103-1115قشاه تقی الدین محمد موسوی رضویموسوی، میرزاحسن: مهردار8-

1109-1132قمیرزاداود حسینیمیرزا محمدباقر: مهردار و خادم9-

1117-1167قمیرزاداود حسینیعبدالله بیک: مهردار10-

1140-1147قمحمدتقی بن شمس الدین رضویمیررشف الدین علی: مهردار مهر مبارک11-

افشار 1148-

1212ق

1167-1172قمحمدابراهیم رضوی حسینیمیرزا محمداسامعیل: مهردار1-

1160-1163قمحمدابراهیم رضوی حسینیآقا محمدتقی: مهردار2-

1161-1174قمحمدابراهیم رضوی حسینیرضوی، آقاعبدالله: مهردار3
   

جدول  2
اسامی مهرداران آستانه از دورۀ صفوی تا 

قاجار به ترتیب تاریخ

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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منبع جدول: ساکماق، 32458، ص30؛ 36707، ص30؛ 35771، ص11؛ 35321، ص14؛ 14350، 
ص5؛ 14120، ص1؛ 14666، ص1؛ 33113، ص1؛ 30390، ص168؛ 14058، ص4؛ 13489، ص1؛ 
14204، ص3؛ 14120، ص1؛ 31836، صص 1-2؛ 31931، ص10؛ 32995، ص169؛ 34285، ص1؛ 

34676، ص9؛ 34867، ص37.
طبق بررسی های انجام شده روی اسناد مذکور و باتوجه به جدول فوق اولین مهردار 
آمیرزاکِه موسوی بوده و همچنین قدیمی ترین سنِد مربوط به مهردار، در سال 1010ق 
صادر شده است. در این سند خدیجه خانم بنت آمیرزاکه موسوِی مهردار ازبابت وظیفۀ 
پدرش شانزده هزار دینار رایج خراسان وجه نقد دریافت کرده است )ساکماق، 27482، 
ص1(. همچنین آخرین مهردار تا سال 1334ق حاجی میرزا عبدالرضا عضدالتولیه مهردار 
خاصۀ شریفه بوده که ازبابت مواجب، هفتادوپنج تومان وجه نقد و شش خروار و شش 
من و نیم گندم و سه خروار و هفتادوهشت من و نیم جو به صورت جنسی دریافت 
کرده است؛ این پرداخت را میرزا ابوالقاسم ضابط کل اسناد ثبت کرده است. آخرین مهردار 

قاجار 1210-

1345ق

1271-1276قفضل الله وزیر نظام نوریحسینی، میرزا محمدمهدی: مهردار1-

-2
قوام التولیۀ رضوی (میرزا ذبیح الله بن 

حاجی میرزا)
1272-1280قمحمدحسین عضدامللک

-3
محمدجعفر: نایب مهردار و مهردار 

خاصۀ رشیفه
1273-1291قمحمدحسین دبیرامللک

-4
میرزا محمدعلی: مهردار خاصۀ رشیفه 

و مهردار مهر مبارک
1280-1295قمحمدتقی رکن الدوله

-5
عضدالتولیۀ رضوی، عبدالرضا: مهردار 

خاصۀ رشیفه

محمدکاظم طباطبایی تربیزی 

و مرتضی قلی طباطبایی 

نائینی، میرزا محمودخان 

مدیرالدوله، مرتضی قلی 

طباطبایی نائینی، محمدشفیع 

صدراملاملک حسینی، 

محمدرضا صدیق الدولۀ نوری، 

محمدکاظم طباطبایی تربیزی، 

میرزا ابوالقاسم نصیرامللک 

شیرازی و سلطان حسین میرزا 

نیّرالدوله

1296-1334ق

متولی آستانهاسامی مهرداران و سمت آن هاردیفسلسله
سال رشوع و 

پایان خدمت

   

ادامۀ جدول  2
اسامی مهرداران آستانه از دورۀ صفوی تا 
قاجار به ترتیب تاریخ

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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دورۀ قاجار یعنی عبدالرضا عضدالتولیۀ رضوی در مدتی طوالنی مقارن با زمان تولیت میرزا 
محمودخان مدیرالدوله، مرتضی قلی طباطبایی نائینی، محمدشفیع صدرالممالک حسینی، 
محمدرضا صدیق الدولۀ نوری، محمدکاظم طباطبایی تبریزی، میرزا ابوالقاسم نصیرالملک 
شیرازی و سلطان حسین میرزا نیّرالدوله، یعنی بین سال های 1296ق تا 1334ق خدمت 

کرده است )ساکماق، 22450، ص19( )جدول شمارۀ 2(.
براساس اسناد موجود، در دورۀ صفوی و افشار، منصب مهردار ایجاد شد و در 
دورۀ قاجار عالوه برآن، »مهردارباشی«، »مهردار خاصۀ شریفه« و »نایب مهردار« نیز پدید 
آمد. احتمال می رود مهردار خاصۀ شریفه همان منصب مهردارباشی باشد و یا اینکه چون 
دربار مالئک پاسبان حضرت رضا )ع( عنوان سلطنت داشته، بنابراین عنوان خاصۀ شریفه 
ممکن است همان تشکیالت آستان قدس و خطاب به حضرت رضا )ع( بوده باشد. 
باتوجه به اسناد فوق به نظر می رسد که گسترش تشکیالت اداری در آستان قدس و به تبِع آن 
وسعت و حجم زیاد کار مهردار موجب به وجودآمدن شغل نایب مهردار و مهردار خاصۀ 
شریفه شده باشد تا در برخی کارها به او یاری رسانند )مؤتمن، 1339، صص 256-257؛ 
ساکماق، 35355، ص16؛ 14204، ص3؛ 14296، ص1؛ 27482، ص1؛ 18693، ص1؛ 

18695، ص3؛ 18621، ص3(.
مهردار، هرساله مواجب، وظیفه، مستمری و مرسوم خود را به صورت نقدی و جنسی 
به صورت  را  مواجبش  او  دریافت می کرد )ساکماق، 18737، ص31؛ 22147، ص41(. 
سه ماهه، شش ماهه و گاهی یک ساله از محل درآمد حاصل از اجارۀ موقوفات آستانه، به ویژه 
مزارعی مانند کنه بیست )ساکماق، 14130، ص4(، جنابِد1 تون2 )ساکماق، 32850، ص15(، 
)ساکماق، 44766،  ماسی  )ساکماق،33437، ص18(،  نیشابور و چشمه گلسب  علی آباد 
ص50( کنه بیشه )ساکماق، 28245، ص22( اخنجان و منزل آباد و عارفی )ساکماق، 35335(، 
وجوه هوایی3، سنگور )ساکماق، 34203، ص2( خیابان و باِغ شاهی )ساکماق، 33113، 
ص1(، باغ های الندشت )33408، ص47(، فیض و برم )ساکماق، 40035، صص 3-6(، بازار 
زرگران )ساکماق، 40936، ص1(، و نذورات ضریح )ساکماق، 36493، ص1( و... دریافت 
می کرد. الزم به ذکر است که مواجب مهرداران در دوره های مختلف متغیر بود و حقوق و 
دستمزد نایب مهرداْر نصف مهردار بود. مهردار همچنین مبلغی از وجوه نقدی ضریح را 
به رسم تبرک دریافت می کرد )ساکماق، 44010، ص4؛ 36168، ص9(. عالوه براین، مهردار 
از کسانی که کار مهرکردن اسنادشان را انجام می داد نیز مبلغی به عنوان انعام یا مرسوم دریافت 
می کرد )ساکماق، 22147، ص41؛ 18695، ص3؛ 18737، ص31؛ 32618، ص14(. در 
سندی مربوط به گزارش صاحب جمِع کرکراق خانه4، پوشاک به مهردار تحویل داده شده است 

1. معرب گنابد که هامن گناباد امروزی باشد.

2.  فردوس امروزی

3.  وجوه هوایی: درآمدی را گویند که از جای 

غیرمعّین به دست آید.

دهخـدا  فرهنـگ  و  اسـناد  باتوجه بـه   .4

مکانـی اسـت کـه پوشـاک در آن نگهـداری 

می شده اسـت.

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
در آستان قدس رضوی از ...
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)ساکماق، 33542، ص2(. بعداز فوت مهردار نیز وظیفه و مستمری او به فرزندانش تعلق 
می گرفت )ساکماق، 33307، ص15؛ 18717، ص14؛ 18719، ص16(. بررسی برخی از 
اسناد نشان می دهد که مهردار در دورۀ قاجار فقط مواجب دریافت می کرده است و از پرداخت 
وظیفه به اوالد او سندی مشاهده نشد )ساکماق، 19702، ص11؛ 44010، ص1؛ 31836، 
صص 1-2؛ 36168، ص12؛ 33113، ص12؛ 33408، ص47(؛ )جدول شمارۀ 3(؛ )تصویر 

شمارۀ 7(.
در سندی مربوط به سال 1131-1132ق میزان پرداختی به میرزا محمدباقر خادم و 
مهردار، مبلغ سه تومان و 9300 دینار برآورد شده که مبلغ 6674 دینارِ آن پرداخت شده است؛ 
ولی مشخص نیست این پرداخت بابت خدمت خادمی اوست یا مهرداری؛ ولی ازآنجاکه این 
مقدار، مبلغ زیادی نیست، احتمال دارد که تنها بابت حقوق خادمی او بوده باشد؛ چون میزان 

مواجب خّدام کمتر از کارکنان دیوانی بوده است )ساکماق، 37294، ص10(.

   

تصویر  7
درآمد و مخارج آستانه از موقوفات در سال 
1131-1132ق ازجمله پرداخت وظیفه به 
میرزا محمدباقر مهردار و خادم

آمنه موسوی 
شهربانو  دلبری
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براساس اسناد موجود، میزان حقوق و دستمزد مهردار براساس نوع کارش متفاوت 
بوده و به انواع: مواجب، وظیفه، مقرری، مرسوم، انعام و مستمری تقسیم می شده است. 
میزان وظیفه، مقرری، و مرسوم پرداختی به مهردار کمتر از مقدار مواجب پرداختی به او 

بوده است.

منبع جدول: ساکماق، 15195، ص9؛ 17634، ص18؛ 22450، ص19؛ 14666، ص1؛ 14540، 
ص4؛ 18693، ص1؛ 18717، ص140؛ 36284، ص2؛ 36169، ص1؛ 32458، ص30؛ 34848، صص 

1-2؛ 34867، ص7؛ 36199، ص1؛ 36099؛ ص4؛ 14282، ص2.

تاریخمیزان حقوق )نقدی و جنسی(مهردار

آمیرزاکه: مهردار
شش تومان نقد بابت وظیفه

13 خروار غلۀ مناصفه بابت وظیفه به صبیۀ او

1017ق

1024ق

موسوی، بدیع الزمان: مهردار

هفت تومان وجه نقد بابت وظیفه

10 تومان و 20 هزار دینار وجه نقد رایج خراسان بابت مواجب مهرداری

3960 هزار دینار بابت مرسوم

5000 هزار دینار بابت مقرری

1020ق

1025ق

1084ق

1095ق

میرزا محمدحسن، مهردار

15 تومان نقد و 13 خروار و 33 من و 1 استار غله بابت وظیفۀ خادمی

15 تومان وجه نقد و 37 خروار و 33 من و 1 سیر غله بابت وظیفۀ مهرداری

16 تومان و 6300 دینار ازبابت مقرری

1090ق

1097ق

1113ق

میرزا عبدالله، مهردار
10 تومان نقد و 20 خروار غله بابت مواجب مهرداری

10 تومان نقد و 20 خروار غله بابت مواجب

1163ق

1178ق

میراسامعیل، مهردار
10 تومان نقد و 20 خروار غله بابت مرسوم و مقرری

10 تومان نقد و 10 خروار بابت مواجب

1166ق

1167ق

میرزا محمدعلی، مهردار 

خاصۀ رشیفه

15 تومان نقد و پنج خروار غله بابت مواجب

20 تومان نقد و پنج خروار غله مواجب شش ماه

20 تومان نقد و پنج خروار غله بابت مواجب شش ماه اول

1275ق

1276ق

1277ق

رضوی، ذبیح الله، مهردار

40 تومان نقد و 10 خروار غله به وزن تربیز بابت مواجب

20 تومان نقد و خروار و 50 من غله بابت مواجب

16 تومان نقد و 12 خروار غلۀ مثالثه بابت مواجب

1292ق

1294ق

1295ق

میرزا عبدالرضا عضدالتولیه، 

مهردار

25 تومان نقد و هفت خروار غلۀ مثالثه بابت مواجب در دو قسط

71 تومان و 5000 دینار نقد و هشت خروار گندم و 83 من جو

75 تومان نقد و شش خروار و شش من و نیم گندم و سه خروار و هفت من 

و نیم جو

1300ق

1325ق

1333ق
   

جدول  3
میزان حقوق مهرداران )مواجب، وظیفه، 

مرسوم، انعام، مقرری( در سه دورۀ صفوی، 
افشار  و قاجار
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در بررسی و مقایسۀ میزان حقوق پرداختی مهردار آستانه در سه دورۀ تاریخی مذکور 
به طور قطع می توان گفت تفاوت چندانی بین حقوق مهردار در دورۀ صفوی با افشار وجود 
ندارد، ولی میزان حقوق مهردار در دورۀ صفوی با دورۀ قاجار اختالف بسیار دارد. در اینجا 
دو احتمال را می توان درنظر گرفت: اول این که جامعه در دو دورۀ صفوی و افشار، ثبات 
اقتصادی بیشتری داشته و ارزش پول زیاد بوده است؛ ولی در دورۀ قاجار ثبات اقتصادی 
کاهش یافته و ارزش پول کم شده است. در احتمال دوم، شاید نابسامانی و رکود اقتصادی 
حاکم بر جامعه در دورۀ افشار به ویژه در اواخر این دوره مانع افزایش حقوق کارکنان شده 
باشد. احتمال دوم قوی تر به نظر می رسد؛ چون مطالعۀ تاریخ این دوره نشان می دهد در 
آن زمان سخت گیری در گرفتن مالیات از آستانه، دخالت های نادرشاه در امور موقوفات و 
ضبط بسیاری از موقوفات آستان قدس موجب کمبود درآمد آستانه شده بود؛ به طوری که 

گاهی حقوق کارکنان ماه ها به تعویق می افتاد.1
در اسناد مربوط به مهرداراِن دورۀ قاجار بیشترین اسم و مهر به میرزا ذبیح اهلل مهردار 
تا 1318ق(2 در آستانه  )بین سال های 1280  دارد که در سال های مختلف  اختصاص 
او  که  است  این  مهردار  ذبیح اهلل  دربارۀ  قابل توجه  نکتۀ  بوده است.  به خدمت  مشغول 
عالوه بر منصب مهرداری ِسَمت سرکشیک دوم آستانه -از مناصب عالی و مهم آستانه- را 
نیز برعهده داشته و در بسیاری از موارد ازبابت سرکشیکی و امور مربوط به آن، اسناد 
را مهر کرده است؛ به همین دلیل بیشترین مهر از او در این نوع از اسناد دیده می شود. 
شغل سرکشیکی به صورت موروثی از پدرش محمدجعفر بن عبدالحی به او رسیده بود 
)تصاویر شمارۀ 8(. کتاب روزنامۀ سفر خراسان به میرزا ذبیح اهلل مهردار به عنوان یکی از 
صاحب منصبان آستان قدس اشاره کرده؛ ولی به طور اختصاصی به معرفی او نپرداخته است 
)ساکماق، 14058، ص4؛ 14350، ص5؛ 21408، ص4؛ 21410، ص14؛ 16223، ص27، 

حکیم الممالک، 1356، ص197(.

 .)1391( زهـــــــرا.  فاطمــــی مقدم،   .1

»سیاسـت های وقفی عرص نادر و موقوفات 

آستان قــــدس رضـــــوی«. پژوهـــش نامۀ 

مطالعات اسـنادی و آرشیوی، سال 1، شامرۀ 
1، )زمسـتان 1391(، صـص 40 و 47-42.

2. میـرزا ذبیح اللـه در زمـان متولیانـی چون 

عبدالوهاب آصف الدولۀ شیرازی، محمدتقی 

رکن الدولۀ قاجار، حسـین خان سپهســــاالر 

قزوینـــــی، فتحعلــــی خان صاحب دیـوان 

شیـــرازی، محمـــدعلــی صــــدراملاملک، 

محمدحسـین عضدامللک حسینی، علی اکرب 

قوام امللـک شـیرازی، ابوالفتـح مؤیدالدولـه، 

جعفرخـان مشـیرالدوله، محمدسـعیدخان 

فضل اللـه  میـرزا  و  انصـاری  مؤمتن امللـک 

وزیرنظـام نـوری، مهـردار بوده اسـت.

   

تصویر  8
دو منونه دیگر از مهرهای متعلق به ذبیح الله 
رضوی مهردار که در مقام رسکشیکی مهر 
کرده است.

آمنه موسوی 
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اسناد حاضر نشان می دهد که مهرداران عالوه بر منصب مهرداری مشاغلی همچون 
)ساکماق، 34996، ص9؛  داشته اند  برعهده  نیز  را  »سرکشیکی«  و  »خادم«  »مالباشی«، 
37294، ص10؛ 44770، ص3؛ 34285، ص1؛ 30132، ص1؛ 19846، ص33؛ 13682، 

ص2؛ 16922، ص1؛ 11366، ص13(.
از اواسط دورۀ صفوی به تدریج بر تعداد مهرداران در تشکیالت اداری آستانه افزوده شد 
و صاحب منصبان رده باال، هرکدام مهردار مخصوص به خود را داشتند؛ به طوری که در سندی 
مربوط به سال 1131-1132ق به مهردار متولی و مهردار ناظر اشاره می شود که از باغ مزرعۀ 
اخنجان مرسوم دریافت کرده اند. از آن محل یک خروار انگور به مهردار متولی و پنجاه من 
انگور به مهردار ناظر تعلق گرفته است که نشان می دهد مهردار ناظر در سطِح شغلِی پایین تری 

از مهردار متولی قرار داشته است )ساکماق، 37292، ص13؛ 34384، ص40(.
یکی از رسوم قدیمی و از مزایای اختصاص یافته به مستخدمان و به تبِع آن مهرداران 
آستانه، دفن رایگان آن ها و سه نفر از بستگانشان در حرم بود. در سندی با موضوع گزارش 
دفن اموات در سال 1215ق ذکر شده است که والدۀ عبدالرضا عضدالتولیۀ رضوِی مهردار 
در ایوان طالی نادری به صورت رایگان دفن شده است؛ ولی از دفن رایگان سایر مهرداران 

اثری در اسناد مشاهده نشد )ساکماق، 12150، ص1؛ 12117، ص11(.
نگارنده با جستجو در نسخ خطی موجود در ادارۀ مخطوطات آستان قدس رضوی، 
اطالعاتی دربارۀ موقعیت و جایگاه مهردار در تشکیالت اداری آستانه به دست نیاورد. فقط 
در جملۀ آغازین کتابی با عنوان تبصره االعیاد - در موضوع آداب ورسوم اعیاد- اشاره ای 
کوتاه به این شرح به نام مهردار شده است: »با مرتبۀ پادشاهی اش به خدمت مهرداری اش 
سرافراز است. فصلوات اهلل علیهم ما دامت االعیاُد موِجًب للسرور«1. این جمله که مشخص 
نیست خطاب به کدام یک از مهرداران است، در نسخه ای آمده که برگ اول آن افتاده و 

همین موضوع، جمله را نامفهوم کرده است )ابن شاهوردی، شمارۀ 1106ق، ص2(.
در دوران پهلوی انجام اصالحات اداری به سبک اروپایی موجب از رونق افتادن 
مهرهای حقیقی و جایگزین شدن امضاء به جای آن و رواج مهرهای حقوقی )سازمانی( 

شد؛ بنابراین با منسوخ شدن مهر منصب مهرداری نیز متروک شد.

نتیجه گیری
در ارزیابی نهایی اسناد می توان گفت که مهردار آستانه از معتمدان متولی و ازجمله کارکنان 
دفتری و دیوانی رده باال در تشکیالت اداری و دیوانی آستان قدس بوده و پایگاه اجتماعی، 
علمی وفرهنگی و اقتصادی مهمی در جامعه داشته است. وجود القاب و عناوین اختصاصی 

1.  سالم و درود خدا بر آنان باد تا زمانی که 

عیدها موجب شادمانی و رسور می شوند. تا 

زمانی که عیدها موجب شادمانی و رسور 

می شوند اصطالحی است به معنی تا همیشه. 

پس معنی این عبارت می شود: سالم و درود 

خدا بر آنان باد تا همیشه.

بررسی جایگاه منصب مهرداری 
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برای مهردار -که به طور معمول ازطرف دربار به مهردار داده می شد- مؤید این مطلب 
است. مهردار که ازسوی دربار به ویژه )در دورۀ صفوی و افشار( به این سمت منصوب 
می شد، وظیفۀ نگهداری مهرهای آستانه و مهرکردن اسناد را برعهده داشت؛ به طوری که 
اثر مهرش بر عمدۀ اسناد مربوط به بروات و پرداختی های آستانۀ مقدسه به ویژه در دورۀ 
قاجار مشاهده می شود. مهردار از این بابت حقوقی نقدی و جنسی دریافت می کرد که در 
دوره ها و سال های مختلف متغیر بود و در دورۀ قاجار به بیشترین حد خود رسید. برطبق 
این اسناد اولین مهردار در دورۀ صفوی آمیرزاکه و آخرین مهردار در دورۀ قاجار عبدالرضا 

عضدالتولیه بوده است.
کاربرد و اهمیت مهر و حساس بودن این منصب در دورۀ قاجار موجب به وجودآمدن 
شغل مهردارباشی، مهردار خاصۀ شریفه و نایب مهردار هم شد. عالوه براین در این دوره 
صاحب منصبانی ازجمله متولی، وزیر، مستوفی، ناظر و... هم هرکدام مهردار مخصوص به 

خود را داشتند.
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