
هدف: هدف پژوهش حارض، شناخت رشایط، مقررات، و شیوۀ  
به کارگیری افراد در تشکیالت اداری آستان قدس، در دورۀ صفویه و 

بررسی نقش حکومت مرکزی و متولی آستان قدس در این امر است.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و 
براساس اسناد مربوط به تشکیالت اداری آستان قدس، سعی در پاسخ 

به پرسش های پژوهش دارد.

یافته ها و نتایج پژوهش: باتوجه به اسناد موجود، تشکیالت اداری 
آستان قدس رضوی در دورۀ  صفویه، دارای تشکیالت اداری و دیوانی 

منظم و حساب شده بود. اداره کردن این تشکیالت، مستلزم وجود 

نیروی انسانی است. با بررسی اسناد معلوم می شود كه ورود به 

تشكیالت آستان قدس، به آسانی و بدون دلیل و قاعده نبوده است، 

بلكه از نظم خاصی پیروی می كرد. تعداد افراد و حقوق و مزایای آنها 

مشخص بود و با حذف و كناره گیری فردی،  شخص دیگری به كار گرفته 

می شد. فرآیند استخدام افراد نیز، اگرچه در مواردی از مراحل قانونی 

آن تخطی می شد اما به طور كلی منظم و حساب شده بود. متولیان در 

این فرآیند، به عنوان باالترین مقام در آستان قدس نقش برجسته ای در 

تعیین، تأیید یا حتی عزل افراد داشتند. حکم شغل مورد نیز نظرتوسط 

شاه صفوی صادر می شد. 
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حمیده شهیدی1

1. دانشجوی دکرتی تاریخ ایران دورۀ  

اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس 

اسناد تاریخی مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

hamideshahidi@gmail.com

رشایط و شیوۀ  به کارگیری افراد در تشکیالت 
اداری آستان قدس در دورۀ  صفویه براساس اسناد

مقدمه 
با نگاهي به تشکیالت اداري آستان قدس رضوي در دورة صفویه، مي توان پي برد که این 
مجموعه داراي تشکیالت اداري و دیواني منظم و حساب شده اي بود و میان بخش ها و 
تأسیسات داخلي آن تفکیک وظایف وجود داشت. اداره کردن این تشکیالت از جهات 
مختلف، نیازمند برنامه ریزي دقیق بود تا بتوان شئونات بقعة مطهر امام رضا)ع( را حفظ 
نمود و از نظر نظافت، بهداشت، امنیت، و سایر امور، نیازها را برآورده و موانع را برطرف 
و نظم را در آن مکان مقدس برقرار کرد. با اذعان به این مطلب،  الزمة چنین تشکیالتي، 
وجود نیروي انساني است. از میان 69/000 صفحه سند مربوط به تشکیالت اداري آستان 
قدس در دورة صفویه، بخش قابل توجهي با پرداخت هاي مالي و حقوقي کارکنان در 
ارتباط است. قسمتی از آن مربوط به دفاتر مختلف از جمله دفتر روزنامچه، مجمل جمع و 
خرج، و دفتر توجیهات است  که در آن صورت حساب پرداخت مواجب به کارکنان ثبت 
شده است. عالوه بر آن، فرمان هایی از شاه صفوی یا تعلیقچه هایی از متولی آستان قدس 

در باب گماردن افراد به مشاغل مختلف و تعیین حقوق و مواجب آنان موجود است. 
این اسناد نسخة اصلي نیست؛ بلکه سواد یا صورتی از اسناد است و فاقد هرگونه آرایة 
هنری است. جنس کاغذ از نوع کشمیری،  نوع نگارش اسناد به خط نستعلیق، و اعداد و 

ارقام آن به خط سیاق است. 
اسناد مذکور مربوط به آستان قدس، به عنوان بزرگ ترین و قدیمي ترین نهاد موقوفة شیعي 
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در ایران و جهان است و در آن زوایاي ساختار تشکیالت اداري آستان قدس در دورة صفویه و 
نقش دولت مرکزي در ادارة این مجموعه روشن مي شود. از سوی دیگر، یکي از موضوع هاي آن 
انتصاب افراد به مشاغل در تشکیالت آستان قدس و تعیین میزان حقوق و گاهي تعیین نوع کارکرد 
شغل آنان است. از این رو، در شناخت مشاغل و نوع فعالیت آنان، همچنین نوع حقوق، مزایا، و 
محل پرداخت آن اهمیت ویژه اي دارد و پژوهش در این موضوع براي استفادة عالقه مندان و 
پژوهشگران دورة صفویه امري ضروري به نظر مي رسد. این پژوهش، استنتاج و تحلیلی از مطالعة 

مجموع اسناد مذکور است و با روش توصیفی-تحلیلی سعی درپاسخ به این پرسش ها دارد:
1.  انگیزه ها و علل به کارگیری افراد در تشکیالت اداری آستان قدس چیست؟

2. آیا به کار گیری افراد در تشکیالت آستان قدس دارای نظم خاصی بوده و  مراحل 
استخدام چگونه بوده است؟

3. آیا افراد از شغـل خود در آستان قدس کناره گیـري کـرده یا عزل می شدند؟ در این 
صورت علت یا علل آن چیست؟

4. حکم استخدام افراد در تشکیالت اداری آستان قدس توسط چه کسی و چگونه 
صادر می شد؟ حکومت مرکزی در این زمینه چه نقشی داشته است؟

5. متولی، به عنوان باالترین مقام در تشکیالت آستان قدس در عزل و نصب افراد چه 
نقشی داشته است؟

6. نوع حقوق و  مزایا، و محل پرداخت آن برای افراد چگونه بوده است؟

انگیزه ها و علل به کارگیری افراد
کار در تشکیالت آستان قدس، به علت انتساب به حضرت رضا )ع( از گذشته تاکنون، از 
قداست خاصي برخوردار بوده و خدمت در آن براي عالقه مندان به آن حضرت آرزویي 
بوده است. گاهي اتفاق افتاده که فردي به واسطة نذر یا دیدن کرامتي، وارد این تشکیالت 
شده است. چنانکه در 1114ق. استاد محمدخان اصفهاني جراح، به عزم زیارت و یافتن 
شفا، از اصفهان به آستان امام رضا)ع(  آمد و با مشاهدة کراماتي از این آستان، در مجموعة 
دارالشفـاي آستان قدس، با تأییـد میر محمدمؤمن طبیب، به عنـوان جراح مشغول به کار 
شد)ساکمـاق، 34313(. البته، در کنار انگیزه های معنوی، همان گونه که در پی می آید، افراد 

برای به دست آوردن حقوق و مزایا، نیز متمایل به خدمت در آستان قدس بودند.
ورود به تشکیالت آستان قدس به سهولت و تنها به خواسته افراد نبوده است. با مطالعه 
و بررسي اسناد درمي یابیم که استخدام افراد در این تشکیالت  براساس نظم و روشي حساب 
شده بوده است؛  به گونه اي که کسي اضافه بر سازمان، به مجموعه افزوده نمي شد؛ چراکه 

حمیده شهیدی
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تعداد افراد و حقوق و مزایاي آنها به خوبي مشخص بوده است. از این رو، با کناره گیري و 
حذف فردي از شغلي خاص، به هر دلیل، و خالي شدن جاي وي، شخص دیگري به کار 

گرفته مي شد. با توجه به اسناد موجود، افراد در دوحوزه مشغول به کار می شدند:
1. حوزه ای که می توان از آن به عنوان اماکن متبرکه یاد نمود، که مسئولیت تطهیر و نظافت 
و برقراري نظم و آرامش در صحن ها، رواق ها، و متعلقات داخلي حرم را داشتند، شامل مشاغل 
خادمی، فراشی،  حافظی، کفشبانی، مؤذنی، و  دربانی. در دورة صفویه، ابتدا، در سه کشیک و از 

حدود سال1129ق.، در پنج کشیک)ساکماق، 34508( به این  امور می پرداختند.
2. حوزه ای که می توان از آن به عنوان ادارات و سازمان های وابسته به آستان قدس شامل 
کتابخانه،  شربتخانه، دارالشفا، کرکراق خانه، انبارخانه، عصارخانه، نقاره خانه، و شماعی خانه 

اشاره کرد که در اسناد، ذیل بیوتات آستان قدس آمده است.
از مهم  ترین دالیل جذب و به کارگیري افراد در تشکیالت آستان قدس،که البته بعد از آن 

قابلیت و شایستگی افراد نیز لحاظ می گردید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.  موروثی بودن مشاغل
یکي از علل اصلي جذب افراد درحوزة اماکن متبرکة آستان قدس،  موروثي بودن مشاغل 
است1. این مشاغل به استناد اسناد عبارت  اند از: خادمي )ساکماق، به طور نمونه 30435،صص 
1و2؛ 35079، ص11(، کفشباني)ساکماق، به طور نمونه  35079، ص 9(، فراشي)ساکماق، به 
طور نمونه 35079، ص 8؛ 35079، ص3(، درباني)ساکماق، به طور نمونه 35079، صص 
5و6(، حافظي) ساکماق، به طور نمونه  35361، ص 14(، و مؤذني)ساکماق، به طور نمونه  
34751، ص 7 و 34712 ص5(. در باب مشاغل حوزة دوم، که پیش از این ذکر شد، شغل 
کتابداری در کتابخانه از مشاغل موروثی است )ساکماق، به طور نمونه 33466، ص 3(. شواهد 

دربارة موروثی بودن سایر مشاغل در این حوزه در اسناد مشاهده نشد.
این مشاغل، به واسطة موروثي بودن،  بعد از فوت پدر به فرزند ارشد ذکور به ارث مي رسید. 
البته، این قابلیت را هم داشت که به سایر اعضاي خانواده، نظیر برادر یا پسر برادر نیز به ارث برسد. 
در دورة صفویه، جهت زیارت حرم مطهر، روزها یا ساعاتي خاص به زیارت زنان و اطفال آنها 
اختصاص داشت)ساکماق، 35361، ص 2(. در آن مدت، برخي کارکنان، نظیر کفشبانان، زن 
بودند و شغل آنها بعد از فوت، به فرزند دختر یا نوادة آنها مي رسید. بنابراین، موروثي بودن شغل، 
براي  زنان شاغل در آستانه نیز صدق مي نمود. چنانکه زني به نام هاجر، بعد از فوت جده اش، 

شغل کفشباني وي را جهت خود تقاضا مي نماید و حکم به نام او صادر مي شود:
»... به ذورة عرض وکالء اجالء عالي مي رساند که درین وقت مرحومه جده این کمینه 

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد

1. موروثی بودن برخی مشاغل در آستان 

قدس با تأثیر پذیری از دستگاه سلطنتی 

بوده است. ژان شاردن در باب موروثی 

بودن مشاغل در دستگاه سلطنتی چنین 

می نگارد:»... معموالً مشاغل و مقامات 

جنبه توارث دارد، اما بسیار اتفاق منی افتد 

كه صاحب مقامی بتواند تا پایان عمر، شغل 

و موقع اجتامعی خود را حفظ كند. زیرا 

وزیران و جاه مندانی كه در دربار نفوذ و 

قدرت دارند پیوسته در تالشند كسانی را كه 

به ذیل حامیت آنان متوسل شده اند به جای 

كسانی كه پشتیبان كارساز ندارند بگامرند. 

با این همه من دو صاحب جاه و نیكنام 

و معروف را كه طی دو قرن مقام بزرگ 

خویش را حفظ كرده اند و پرس جانشین پدر 

بوده است دیده ام«) شاردن، 1374، ج3، 

ص 1209(.
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در راه کعبه معظمه فوت شده و مشارالیها در روزهاي زنانه کفشبان بوده و هر ساله مبلغ یک 
تومان از آن سرکار در وجه او مقرر بوده. استدعا آن که خدمت مزبور را با وظیفه مزبوره به 
این کمینه شفقت و درین باب تعلیقچه رفیعه عالي به این کمینه عنایت و مرحمت فرمایند 
که این کمینه به نحو او مشغول خدمت خود بوده هر ساله وظیفه مزبوره را بازیافت و صرف 

معیشت خود نموده مرفه الحال به دعاگویي اشتغال نماید)ساکماق، 35281، صص 1و2(.
گفتني است، گاهي صاحب شغل در زمان حیات به واسطة پیري و کهولت و عدم توانایي در 
انجام کار یا دلیل دیگر، درخواست انتقال شغل به فرزندش را مي نمود. چنانکه شیخ ابوالبرکات، 
استدعاي خدمت خادمي خود را جهت فرزندش شیخ محمدعلي مي نماید)ساکماق، 35079، 
ص8(. یا، میر غیاث الدین محمد کتابدار، به واسطة موروثي بودن شغلش، درخواست تفویض 
خدمت کتابداري را جهت فرزندش میر شمس الدین محمد مي نماید)ساکماق، 33466 ، ص3(.

میر شریف الحسیني نیز خدمت فراشي پائین پاي مبارک و کشیک خانه را جهت فرزندانش 
درخواست مي کند که براساس درخواست وي حکم به نام فرزندانش صادر مي شود:

)متن حکم(:
»بر طبق عرض میر شریف الحسیني که استدعاي خدمت فراشي پائین پاي مبارک و 
کشیک خانه را استدعا به اسم محمدباقر و محمدحسین والدان خود نموده شرح تعلیقچه به 
تاریخ شهر جمادي الثاني سنه 1143 آن که مقرر است که عالي قدر ناظر جزو آستانه مقدسه 
حسب االستدعاي عارض، خدمت فراشي کشیک خانه و فراشي صحن پائین پاي مبارک را 
به صالحیت پناهان مال محمدباقر و محمدحسین والدان او مفوض و مرجوع نمودیم که به 
خدمات مزبوره قیام نمایند. کتاب عالي حضرت سالله النجبایي مستوفي سرکار وظیفه والد 
او را در وجه ولدان مقرر دانسته از قرار قبض مشارالیه را که به رقم رسیده باشد تنخواه 

دهند«)ساکماق، 35079 ، ص8(.
به واسطة موروثي بودن مشاغل یادشده در آستان قدس، بعد از فوت پدر، شغل وي به 
فرزند حتي پیش از رسیدن به بلوغ و در سن کم تفویض مي شد و تا رسیدن به بلوغ،  شخصي 
به عنوان نایب،  کارهاي وي را انجام مي داد1. چنانکه طي حکمي،  میرزا عبدالحسین، در کودکي 
به سمت خادمي  منصوب مي شود و متولي آستان قدس نیز موظف مي شود شخصي را که 
»قابلیت امر مذکور داشته باشد تعیین نماید که به نیابت مشارالیه تا حد بلوغ و تمیز، به خدمت 

مزبور قیام نماید«)ساکماق،29142(.
در سند دیگري نیز بعد از فوت میر سید علي حافظ، طي حکمي»خدمت حافظي ارثي« 
وي به نام فرزند خردسالش، سید مرتضي، انتقال مي یابد و میر شمس الدین محمد حسیني، با 

گذاشتن شرایطي به عنوان نایب او به خدمت حافظي منصوب مي شود. 

حمیده شهیدی

1.  شاردن در خصوص مرسوم بودن 

این رسم در دستگاه سلطنتی چنین می 

نگارد:»این رسم نیز بجاست كه اگر پرسی 

در خردسالی خواه پدرش درگذشته باشد 

یا به مقام عالی تری نائل شده باشد جای 

پدرش را بگیرد. در چنین حال پادشاه 

یك چند شخص ستوده كار، روشن نظر 

و مردانه رو را به سمت قیم و مربی و 

راهنامی وی می گامرد تا امور مهم از 

جریان صالح و صواب بیرون نشود و 

این مأموریت تا زمانی كه طفل به رشد 

طبیعی برسد و قابلیت تعهد مشاغل 

بزرگ را بیابد ادامه دارد ») شاردن، 1374، 

ج3، ص 1209(.



33
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 95

]متن حکم[:
میر  پناه  نجابت  و  سیادت  چون  آن که  سنه 1140  صفرالمظفر  شهر  تاریخ  به   ...«
شمس الدین محمد حسیني صاحب عریضه به شرح متن عرض نموده است که مرحوم 
میر سیدعلي حافظ دور آستانه مقدسه منوره فوت شده و سید مرتضي ولد او در سن هفت 
سالگي و در نهایت احتیاج و استحقاق است و استدعا نموده است که هرگاه خدمت حافظي 
دور به سیادت و نجابت پناه میر سید مرتضي ولد مرحوم مذکور مرجوع و وظیفه خدمت 
مذکور در وجه او مقرر شود، سیادت و نجابت پناه صاحب عریضه به نیابت خدمت مذکور 
قیام و اقدام خواهد نمود که مادامي که به حد رشد رسیده به خدمت مذکور قیام نماید. بنابر 
تحصیل دعاي خیر و مراعات جانب سادات و استحقاق او که از جمله لوازم است ازتاریخ 
فوت مرحوم میر سیدعلي خدمت حافظي دور آستانه مقدسه منوره را به سیادت و نجابت پناه 
میر سید مرتضي ولد مرحوم مذکور مرجوع و وظیفه خدمت مذکور را که مبلغ ده تومان 
است در وجه مشارالیه مقرر نموده و حسب االستدعاي سیادت و نجابت و فضیلت پناه،  
میر شمس الدین عارض که  اهلیت و قابلیت و شایستگي دارد، نیابت مشارالیه تعیین نموده 
که به نحوي که استدعا نموده است صبح و شام به دستور سایر حفاظ دور آستانه مقدسه به 
تالوت کالم ملک عالم اشتغال داشته ثواب او را به روح مطهر و مرقد منور حضرت، قربت 
نماید و سال به سال مبلغ مذکور را که وظیفه خدمت مذکور است بازیافت و یک ربع را 
به نحوي که قرار نموده و قلمي نموده در متن عریضه خود تصرف و سه ربع دیگر را تسلیم 
سیادت و نجابت پناه میرسید مرتضي حافظ نماید که صرف معیشت خود نموده کالهما 
مرفه الحال به دعاگویي دوام دولت روزافزون مشغول باشند و سید مرتضي مشارالیه که به حد 

رشد رسیده به خدمت خود قیام نماید....«)ساکماق، 35361،ص14(.
در شرایطي که فرد صاحب شغل موروثي، فاقد فرزند و وارث بود، پس از فوت، شغل 
وي به یکي از خویشاوندان یا فرد دیگري انتقال مي یافت. نظیر میر محمد شفیع خادم، که 
به واسطة نداشتن وارث،  شغل خادمي وي پس از فوت به فرد دیگري به نام حاجي محمد 

طاهر تفویض شد.
]متن حکم[:

»... فرمان همایون شد. آن که در این وقت شرافت و صالحیت پناه و حاج الحرمین الشریفین 
حاجي محمد طاهر به عرض رسانید که میر محمد شفیع خادم آستانه مقدسه منوره متبرکه امام 
ثامن ضامن مفترض الطاعة واجب العصمة مشهور به گاو سوار فوت شده و وارثي ندارد و 
استدعا نمود که خدمت خادمي مشارالیه به او مرجوع شود و بر طبق عرض مشارالیه مرحوم 
متولي سابق تصدیق نموده. بنابراین از تاریخ غره شهر ذي قعده الحرام سنه 1093،  خدمت 

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد
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مزبور را به مشارالیه شفقت و مرحمت فرموده، ارزاني داشتیم که به واجبي به لوازم و مراسم 
امر مذکور قیام و اقدام نموده دقیقه فوت و فرو گذاشت ننماید. متولي سموالمکان و ناظر 
جلیل القدر و مستوفي سرکار فیض آثار، حسب المسطور مقرر دانسته مومي الیه را به دستور 
متولي مذکور در سلک خدام واال مقام منتظم و لوازم خدمت مزبور را به او متعلق دانند و 
هر ساله پروانچه مجدد طلب ندارند و در عهده شناسند. تحریراً في شهر ذي حجة الحرام سنه 

1093«)ساکماق، 28717(.

2.  انتساب به امئه)سادات(
صبغة مذهبي تشکیالت آستان قدس، به ویژه پس ازبه حکومت رسیدن صفویه و 
رسمیت یافتن مذهب تشیع، سبب گردید همواره منتسبان به ائمه که در اصطالح سادات 
نامیده مي شوند، جهت در اختیار گرفتن مشاغل و مناصب از نوعي تقدم برخوردار باشند. 
این امر در احکام و فرمان ها صادر شده، جهت تفویض شغلي به سادات به خوبي نمایان 
است. براي مثال، در فرماني مربوط به شاه سلیمان صفوي جهت تفویض شغل خادمي به 
نورالدین رضوي طباطبایي، به اهمیت سادات بودن جهت احراز شغل و مقام در تشکیالت 

آستان قدس اشاره شده است.
]متن حکم :[

»فرمان همایون شد. آن که چون همواره وجهه همت دریا نوال و قرارداد خاطر خطیر 
خورشید مثال آن است که ترویج و تنسیق عتبات عالیات و روضات مقدسات مطهرات 
عرش درجات/ سیما آستانه مقدسه متبرکه سدره مرتبه عرش درجه حضرت امام ثامن 
ضامن مفترض الطاعة، واجب العصمة معین خدام کرام که به علو حسب و سمو نسب سبقت 
خدمتکاري آراسته باشند/ و سادات رفیع الدرجات که به شرف خدمت آن روضه مالئک مقام 
از کافه انام اختصاص دارند، انتظام یابد و مصداق این مقال/ صورت حال خیر مآل سیادت 
و نجابت پناه نتیجه السادات النجباء، العظام، میرزا نورالدین الرضوي الطباطبایي ابن مرحوم میرزا 
محمد طاهر است/ که از جمله خدمتکاران قدیم آن آستان مالیک پاسبان است و حسب 
الحکم خاقان نواب خلد آشیان صاحب قراني سابقاً به خدمت نظارت آن روضه مقدسه 
سرافراز بوده و به موجب پروانچه اشرف از ابتداي قوي ئیل مطابق 1077 خدمت آستانه منوره 
مطهره مقدسه عرش درجه حسب/  التصدیق متولي جلیل القدر آن سرکار به سیادت و نجابت 
پناه مزبور مفوض و موازي سي خروار غله از بابت حاصل محالي که/ به حلیة آباداني درآمده 
به وظیفة مومي الیه مقرر شد و از قرار نسخه معروضه خدمت و وظیفه برطرف و در ثاني الحال 
وظیفه مشارالیه برقرار/ شده بود درین وال به قرب پابوسي مجلس بهشت آیین مقرر و سرافراز 

حمیده شهیدی
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گردیده، اهلیت و قابلیت خود را مجدداً به منصة ظهور رسانیده/ به دستور، استدعا خدمت 
مزبور نمود بنابر شفقت بي غایت شاهانه و مرحمت بي نهایت شاهانه در ثاني الحال، خدمت 
خادمي مزبور را به سیادت و نجابت پناه/ مشارالیه به دستور سابق شفقت و مرحمت فرموده، 
ارزاني داشتیم که به واجبي به لوازم و مراسم امر مزبور قیام و اقدام نموده/ دقیقه فوت و فرو 
گذاشت ننماید و سال به سال موازي سي خروار غله مزبور که به وظیفة مشارالیه مقرر است، 
بازیافت و صرف معیشت خود نموده/ مرفه الحال و فارغ البال به دعاگویي دوام دولت بي زوال 
اشتغال نماید. متولي و ناظر جلیل القدر و مستوفي سرکار موهبت آثار حسب المسطور مشارالیه 
را/ در سلک خدام واالمقام ذوي االحترام منتظم داشته، اعزاز و احترام توفیر مومي الیه به جاي 
آورند و هر ساله موازي مزبور را/ بالقصور و انکسار واصل و عاید مشارالیه ساخته، قبض 
دریافت نمایند که به خرج مجري است. تحریراً في شهر جمادي االول سنه 1084«)ساکماق، 

.)29145
عالوه بر این، جهت پرداخت برخي حقوق ها مانند مدد معاش،  انتساب به سیادت، 
امتیاز ویژه اي محسوب مي شد. در حکمي جهت پرداخت مدد معاش به میرزا  رضاءالدین 

خادم، به امتیاز سادات بودن وي اشاره شده است:
»... چون سیادت و نجابت و رفعت و معالي پناه میرزا  رضاءالدین خادم از جمله سادات 
و پریشان احوال است؛ مدد معاش و وظیفه ندارد و مراعات سادات از لوازم است لهذا از 
ابتدا او دي ئیل مقدار دوازده خروار غله به وزن تبریز به مدد معاش مشارالیه مقرر گردید که هر 
ساله بازیافت و صرف معیشت خود نموده مرفه الحال به دعاگویي دوام دولت روزافزون قیام 

و اقدام نماید....«)ساکماق، 35281،ص19(.
جداي از امتیاز سیادت، موروثي بودن برخي مشاغل در سیستم تشکیالتي آستانه، سبب 
گردید تا سادات از شغل هایي نظیر فراشي، خادمي، کفشباني، و درباني گرفته تا مناصب عالیه 

را در اختیار خاندان خود داشتند و همین امر به آنها موقعیت اجتماعي ویژه اي مي داد1.

3. اعتبار خویشاوندان و نزدیكان
در تشکیـالت اداري آستـان قدس، افـراد در مـواردي، به اعتبـار حضور نزدیکان و 
خویشاوندانشان مشغول به کار می شدند. نظیر فوالد آغا بیماردار، که به واسطة حضور همسرش 

محمدباقر عزب دارالشفاء2،  وارد این مجموعه شده است)ساکماق،34571،صص1و2(.
در بعضي اوقات، شغل نزدیکان،  نظیر دایي یا عمو، که به علت مرگ، پیري و از کار افتادگي 
یا رفتن به سفر، قادر به انجام وظیفة خود نبودند و از طرفي فاقد فرزند ذکور یا به عبارتي فاقد وارث 
بودند، به همشیره زاده یا برادرزادة آنها، انتقال مي یافت. در فرماني از شاه عباس دوم صفوي شغل 

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد

1. جهت آشنایی با ارتباط سادات و 

آستان قدس ر.ك: حسن آبادی، 1387، 

ـ 219. صص 216 

2. عزب دارالشفا امور اداری و دفرتی 

دارالشفای آستان قدس را انجام 

می داد)شهیدی ، 1387،ص 79(.

  مسفور: نبشته، بیان شده)لغت نامه 

دهخدا، ذیل واژه(.
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فراشِي مرحوم میرهاشم اصفهاني به همشیرزادة وي تفویض مي شود. متن فرمان این چنین است:
»...فرمـان همـایون شد، آن که، چون قبل ازین از قرار نوشتـه سیادت و مرحمـت و 
غفران پناه میرزا حبیب اهلل صدر سابق بر ضمن محضر محتوي به خطوط و امهار خدام 
عالي مقام آستانه مقدسه منوره مطهره عرش درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترض الطاعه 
واجب العصمه صالحیت دستگاه موالنا محمد شریف همشیره زاده مرحوم میرهاشم اصفهاني 
در سلک فراشان حرم محترم روضه مقدسه منتظم شده بود درین وقت متولي جلیل القدر در 
باب خدمت مسفور  استدعا حکم اشرف به اسم مشارالیه نموده بنابراین از ابتداء شش ماهه 
ایت ئیل خدمت فراشي حرم محترم را حسب التصدیق متولي جلیل القدر به مشارالیه مفوض 
و مرجوع فرموده، ارزاني داشتیم که به واجبي به امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام نموده، دقیقه 
فوت و فرو گذاشت ننماید. متولي رفیع مقام و خدام ذوي االحترام آستانه مقدسه محمد 
شریف مزبور را به دستور سابق در سلک فراشان حرم محترم منتظم دانند. درین باب قدغن 
دانسته هرساله حکم مجدد نطلبند و چون پروانچه به مهر مهر آثار، اشرف رسد اعتماد نمایند. 

تحریراً جمادي االولي سنه 1069«)ساکماق، 29158(.

علل حذف و كناره گیری افراد از خدمت 
همان گونه که پیش از این ذکر شد، در تشکیالت اداري آستان قدس، تعداد افراد، حقوق 
و مزایاي آنها به خوبي مشخص بود و با حذف یا کناره گیري فردي از شغلي خاص، فرد 
دیگري به کار گرفته مي شد. درغیراین صورت کسي، اضافه بر سازمان به مجموعه اضافه 

نمي شد. حذف یا کناره گیري افراد از خدمت در آستان قدس بنا به دالیل زیر مي باشد:

1.  پیری و كهنسالی
در شرایطي که فردی بنا به  ضعف و کهولت سن،  یاراي انجام وظیفه اش را نداشت، به 
درخواست وی،  شغل به فرد دیگري واگذار مي شد. در حکمي از شاه سلیمان صفوي، خدمت 

فراشي حاجي میرزا محمد، به سبب ضعف و کهنسالي به شخص دیگري واگذار مي شود:
»... فرمان همایون شد، آن که چون درین وقت صالحیت شعار حاج الحرمین الشریفین 
حاجي حسین مشهدي به عرض رسانید که حاجي میرزا محمد  فراش حرم محترم حضرت امام 
ثامن ضامن مفترض الطاعة واجب العصمة عم اوست و به سبب ضعف پیري خدمت مزبور 
از او متمشي1 نمي شود و استدعاء دارد خدمت فراشي مزبور به مومي الیه مرجوع شود و بر 
طبق عرض او مرحوم متولي سابق تصدیق نمود. بنابراین ازتاریخ غره شهر ذي قعده  الحرام 
سنه 1093خدمت مزبور را به مشارالیه شفقت و مرحمت فرموده ارزاني داشتیم که به لوازم 

حمیده شهیدی

1.  متمشی گردیدن: رسانجام یافنت، 

رسانجام پذیرفنت/ متمشی شدن كار: 

جریان یافنت آن، به سامان رسیدن و 

برقرار گشنت آن )لغت نامه دهخدا، ذیل 

واژه متمشی(.
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امر مزبور قیام و اقدام نموده دقیقه فوت و فرو گذاشت ننماید«)ساکماق،29141(.

2.  ترك سكونت از مشهد
یکي از شروط داشتن شغل در بارگاه امام رضا)ع( حضور و سکونت در مشهد بود و 
زماني که فرد صاحب شغل، سکونت خود را از مشهد به محل دیگري انتقال مي داد، شغل 
وي به فرد دیگري داده مي شد. چنانکه شغل خواجه عنبر در سال 1083 ق. ، به سبب »ترک 

سکني از مشهد« به خواجه نیکبخت تفویض مي شود:
»... فرمان همایون شد آن که چون به موجب پروانچه اشرف از ابتداء بیچین ئیل 1078 
خدمت فراشي حرم محترم و ضبط ظروف طال سرکار آستانه منوره سدره مرتبه عرش 
درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترض الطاعه واجب العصمه که به خواجه عنبر مرجوع و 
موازي پنج خروار غله از بابت موقوفات آن سرکار به وظیفه مومي الیه مقرر بوده، به قید آن 
که مومي الیه ترک سکني مشهد مقدس و متولي جلیل القدر آن سرکار تصدیق نموده،  خدمت 
مزبور به صالحیت شعار خواجه نیکبخت مفوض و موازي مزبور به وظیفه مومي الیه مقرر 

شد...«)ساکماق، 28594، صص15و16(.

3.  رفنت به سفر
ازآنجاکه در گذشته، وسایل حمل و نقل مانند امروز نبود، گاه سفرها ماه ها طول مي کشید. 
لذا به سبب غیبت طوالني افراد، که به سفر مي رفتند و در اسناد به مناطق زیارتي مکه و عتبات 
عالیات و به  هندوستان اشاره شده است، فرد دیگري به طور موقت، به عنوان جانشین آنها به 

کار گمارده مي شد.
به نظر مي رسد، طوالني بودن سفرها سبب مي گردید، جهت حفظ شغل افراد در آستانه، 
نزدیکان فرد، تقاضاي انجام خدمت وي را مي نمودند. به طوری که، میر کمال الدین حسین 
تقاضاي خدمت خادمي  دایي خویش، موالنا عبداهلل را مي نماید، که به سفر هندوستان رفته 

است)ساکماق،29150(.
گاهي، شخص مسافر به واسطة مرگ یا به عللي دیگر، باز نمي گشت. از این رو، شغل 
موردنظر به طوررسمي به  شخص جانشین تفویض مي شد. مانند محمد معصوم  جاروکش 

آستانه، که در سفر فوت مي نماید و شغل وي به سال 1081ق. به دیگري تفویض مي شود:
»... فرمان همایون شد. آن که چون حسب االحکام مطاعه خدمت جاروب کشي آستانه 
منوره متبرکه سدره مرتبه عرش درجه که به محمدمعصوم نواده غالم علي مرجوع و موازي 
سه خروار غله که به صیغه مرسوم خدمت مزبور در وجه مشارالیه مقرر بوده به قید آن که 

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد



38
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 95

مشارالیه به هندوستان رفته خدمت مزبور به محمدمحسن توني مفوض و موازي مزبور در 
وجه مومي الیه مقرر شده بود و درین وال صالحیت دستگاه، محمد محسن مزبور به عرض 
رسانید که محمد معصوم مزبور فوت شده و استدعا نموده که خدمت مزبور و موازي مذکور 
در وجه مشارالیه مقرر شود و جمعي تصدیق نمودند که محمدمعصوم مزبور فوت شده. 
بنابراین از ابتداء تنگوزئیل خدمت مزبور را به دستور، به مومي الیه مرجوع و موازي مزبور را در 
وجه مرسوم مشارالیه شفقت فرموده ارزاني داشتیم که سال به سال بازیافت و صرف معیشت 

خود نموده، به لوازم امر مذکور قیام و اقدام نماید....«ساکماق، 28615(. 

4.  انجام خطایی و تقصیری
گاهي در آستان قدس، فردي به علت انجام خطایي که برخالف شئونات حرم امام 
رضا)ع( بوده است از کار برکنار مي شد. در اسناد، مواردي از برکناري افراد آمده است، که 
البته اشاره اي مستقیم به تقصیر و خطاي فرد نشده و تنها عبارت »به جهت تقصیري ممنوع از 
خدمت شده« ذکر مي شود. نظیر میر سیدعلي حافظ دور، که ممنوع از خدمت مي شود و شغل 

وي به فرد دیگري که داراي صالحیت است داده مي شود:
»به تاریخ شهر ذیحجه  الحرام سنه 1141 آن که کتاب عالي حضرت سالله  النجبایي 
مستوفي سرکار چون میر سید علي حافظ دور آستانه مقدسه به جهت تقصیري ممنوع 
از خدمت شده از ابتداء ششماهه تخاقوي ئیل خدمت میر سید علي را به صالحیت پناه 
مال ابراهیم داده شد. باید آنچه به هر جهت در وجه مشارالیه مقرر بوده در وجه مشارالیه مقرر 

دانسته«)ساکماق،34712، ص5(.

مراحل استخدام افراد 
با توجه به اسناد موجود، جهت انتصاب افراد در مشاغل مختلف در تشکیالت آستان 
قدس، نخست شخص متقاضي شغل، عریضه اي مبني بر درخواست صدور حکم و فرمان 
جهت تفویض شغل به وي ارائه مي داد. سپس، متولي آستان قدس نظر خود را در این باره 
اعالم مي داشت و پس از تأیید صالحیت شخص مزبور جهت احراز شغل، فرماني  توسط 
پادشاه وقت صادر مي شد. از فرمان مذکور، نخست، به عنوان »پروانچه« و از زمان حکومت 
احکام صادر شده توسط رقم نویس  شاه سلطان حسین صفوی به عنوان »رقم« یاد می شود 1.
نگاشته مي شد و توسط »مجلس نویس بهشت آیین2« طغرا کشیده و درنهایت، به تصدیق 
مستوفي موقوفات ممالک محروسه مي رسید)ساکماق، 33380 ،ص 5( و در دفاتري موسوم 
به دفاتر خلود3 ثبت و ضبط مي شد. در انتهاي فرمان ها صادر شده به این امر اشاره شده 

حمیده شهیدی

1.  با مطالعۀ  مجموعۀ  اسناد مربوط به 

تشکیالت اداری آستان و سایر منابعی که 

منونه های مشابه فرمان های صفویه را چاپ 

کرده اند در مجموع می توان گفت پروانچه ها 

از مهم ترین فرمان هایی بودند که توسط 

شاه صفوی صادر می شد. عالوه بر صدور 

پروانچه، رقم نیز توسط شاه صفوی صادر 

می شد. این گونه به نظر می رسد که در 

ابتدا به فرمان های شفاهی پادشاهان، رقم 

گفته می شد و به تدریج در دورۀ  حکومت 

شاه سلطان حسین، جهت جلوگیری از 

تشتت در عناوین و دستورات شاه، برای 

متامی فرمان های شاه عبارت رقم به کار 

میرود)شهیدی،1391(.

 2. مجلس بهشت آیین: با توجه به آنچه در 

منابع شناخت مسائل اداری و دیوانی دورۀ  

صفویه آمده است، می توان نتیجه گرفت. 

مجلس بهشت آیین، مجلسی بوده است كه 

با حضور پادشاه و رؤسا و بزرگان مملكتی 

تشكیل می یافت و در مورد امور جاری و 

سیاسی مملكت تصمیم گیری می شد. موقعیت 

هر یك از مقامات در مجلس به فراخور شغل، 

مقام و رتبه فرق می كرد. عده ای در وسط 

مجلس جای داشته، برخی ایستاده یا به صورت 

نشسته بودند.

3. به اصطالح میرزایان، دفرتی است كه 

همیشه وا منی شود و به احتیاط زیر مهر 

می باشد و تغییر و تبدیل در آن راه منی یابد. 

پس كاغذی كه همیشه به احتیاط باید داشت 

در آن نگاه می دارند و آن را دفرت مخلود 

)خلود( نام است)لغت نامه دهخدا، ذیل 

واژه دفرت(.
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است)ساکماق، به طور نمونه  35281 ،ص 3؛ 35361 ،ص 9؛ 32960 ،ص 3 و 34457(. 
جهت تأیید درستي و صحت مفاد سند، پشت آن توسط مقامات عالي رتبه،  مستوفیان و 
منشیان ممهور و با آوردن عباراتي گواهي به صحت سند مي دادند و در واقع آن را ظهر نویسي 
مي کردند. از آنجا که اسناد مورد اشاره رونوشت از اصل مي باشد، با آوردن عبارت» موضع مهر« 
محل مهرآنان در اصل پروانچه مشخص مي شود. مکان مهر افراد به فراخور مقام و سلسله 

مراتب از نظم خاصي پیروي مي کرد.    
به طور نمونه، در پروانچه زیر، به سال 1092ق. موالنا اسحق تقاضاي شغل خادمي آستان 
قدس را به جاي پدرش موالنا محمد صالح مي نماید. متولي آستان قدس نیز محتواي عریضه 
را مورد تأیید و تصدیق قرار داده و براساس عریضة مذکور و تصدیق متولي، پروانچه جهت 

تفویض شغل خادمي صادر مي شود:
»... فرمان همایون شد. آن که چون ازین قرار فضیلت پناه موالنا اسحق ولد موالنا محمد 
صالح خادم به عرض رسانید که خادمي سرکار آستانه مقدسه منوره عرش درجه به والد او 
مرجوع و موازي هفده خروار غله از بابت موقوفات آن سرکار به صیغة وظیفه خادمي در 
وجه او مقرر بوده و درین وقت فوت شده و استدعاء خدمت و وظیفه مذکوره به اسم خود 
نموده و متولي جلیل القدر سرکار مزبور بر طبق عرض مشارالیه تصدیق نموده ایجاباً لمسئوله 
از تاریخ فوت، خدمت وظیفه مذکوره را به دستور والد به مشارالیه شفقت و مرحمت 
فرموده،  ارزاني داشتیم که در آن روضه مقدسه به خدمات آن سرکار قیام و اقدام و سال به 
سال موازي مذکور را بازیافت و صرف معیشت نموده به دعاگویي دوام دولت بي زوال ابدي 
االتصال اشتغال نماید. متولي سموالمکان و ناظر جلیل القدر و مستوفي سرکار موهبت آثار، 
حسب المسطور مقرر دانسته مشارالیه را در سلک خدام واال مقام منتظم دانسته،  هر ساله موازي 
مذکور را بالقصور و انکسار واصل و عاید او ساخته،  از قرار قبض به خرج مجري دانند هر 

ساله پروانچه مجدد طلب ننمایند و در عهده شناسند«) ساکماق، 32987، ص 15(.
پس از صدور حکم جهت تفویض شغل به فرد، از اصل حکم مذکور، نسخة دیگري 
جهت آستان قدس نوشته مي شد و پس از تطابق با اصل، رونوشت داراي اعتبار بود، 
به طوري که کارکنان براساس آن حقوق خود را دریافت مي کردند. براساس حکم صادر شده، 
دستور پرداخت حقوق به فرد موردنظر توسط متولي به مستوفي آستان قدس داده مي شد و 
طي گرفتن رسید از فرد صاحب شغل، که در اسناد از آن به عنوان »قبض وصول« یاد مي شود، 
حقوق نقدي یا جنسي به وي پرداخت مي شد. نمونه اي از سند قبض وصول که توسط استاد 
شمس طباخ، در قبال گرفتن حقوق جنسي خود نگاشته شده به همراه دستور متولي در این 

خصوص، این چنین است:

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد
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]دستور قاضي سلطان حسیني،  متولي آستان قدس[
»جناب رفعت پناه مستوفي الملک مقدار مذکور ضمن چون موافق حکم جهان مطاع 
عالم مطیع بوده باشد که در معامله سنه بارس ئیل شرف صدور یافته به نوعي که قرارداد است 

برات نویسد.
]مهر متولي آستان قدس[: العبد تقي الدین محمدالحسیني

]حاشیه سمت راست[: قبض استاد شمس طباخ
]متن قبض وصول[: قوامـاً للسیـاده و النقـابه  واالیـاله و الحکـومه و الشـوکه  و االقبال 

و االجالل   قاضي سلطان  الحسیني المتولي
اعتراف شـرعي نمود استاد شمس طباخ آستانه مقـدسه/که واصـل او شده است از 
وکیل معین نواب سیادت و نقابت پناه/ایالت و حکومت دستگاه،  شوکت و عظمت انتباه،  
ملجاء الفقراء/و المساکین،  عون الضعفاء و المستحقین في سنه بارس ئیل/ مقدار شش خروار 
غله مناصفه که حسب الحکم جهان مطاع/ در وجه مرسوم او مقرر است این چند کلمه جهت 
سند قلمي شد تا موجب حاجت سند باشد. تحریراً في/ تاریخ هفدهم شهر محرم الحرام سنه 

1012«) ساکماق، 27625 ،صص5و6(.
ازآنجاکه مهم ترین منبع درآمدآستان قدس موقوفات آن بوده است، حقوق افراد نیز 
به طور عمده از محل آن پرداخت مي شد. صاحب شغل، حقوق جنسي خود را از انباردار 

آستان قدس و حقوق نقدي خود را از خزانه دار دریافت مي نمود. 
با نگاهي به اسناد مي توان پي برد که متولیان آستان قدس، نقش برجسته اي در تعیین، 
تأیید یا حتي عزل افراد داشتند. نقش متولي تا به آنجاست که حتي احکام صادر شده بدون 
تأیید و تصدیق وي، از اعتبار و ارزش برخوردار نبود. در طي حکمي از شاه سلطان حسین بر 
این امر تأکید مي شود. با این حال، گاهي از این امر سرپیچي مي شد و با وجود دستور شاه، 
در مواردي حکم فردي بدون تصدیق متولي صادر مي شد که این امر سبب اعتراض یکي از 
متولیان به نام  میرزا داود گشته و بدین سبب در 1110ق. بار دیگر شاه سلطان حسین به عمال و 
دست اندرکاران به لزوم تصدیق متولي جهت صدور احکام، تأکید مي نماید: »... مستوفیان عظام 
کرام دیوان اعلي و مستوفي موقوفات ممالک محروسه و محرران ارقام و احکام مطاعه، ارقام 
و احکامي که بدون تصدیق عالي جاه مومي الیه در باب خدمات و وظایف سرکار آستانه مقدسه 
مزبوره صدور یافته باشد، موقوف دانسته قلمي ننمایند و مسوده ندهند و چنانچه خدمات و 
امور مزبوره بدون تصدیق عالي جاه مومي الیه عرض و به جمیعي شفقت شود هرگاه قابلیت و 
استحقاق وظیفه نداشته باشند حقایق و معارف آگاه مشارالیه ارقام و احکام ایشان را که در باب 
خدمات و وظایف سرکار مزبور صادر گردیده باشد موقوف دانسته حقیقت معروض شده واال 

حمیده شهیدی
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نماید و در عهده شناسد و از فرموده تخلف نورزند«. ) ساکماق: 33380 ،ص5(.
در حکم دیگري ازشاه سلطان حسین، به سال 1110 ق.، ضمن تأکید مجدد بر این امر، 
ذکر شده که عزل و نصب افراد که از آن به عنوان »خدمات جزو سرکار فیض آثار« یاد مي شود 
در ازمنة گذشته نیز بر عهدة متولي آستان قدس بوده است: »... رقم نواب خاقان خلد آشیان 
صاحب قراني جّد بزرگوارم تاب ثراه به تاریخ شهر شعبان سنه 1070 بر طبق عرض مرحوم 
میرزا باقر متولي سابق در باب تعیین خدمات صادر گشته. خالصه مضمون آن که چون درین 
وقت میرزا محمد باقر متولي آستانه منوره مزبوره معروض داشت که بعضي از خدمات جزو 
سرکار فیض آثار مثل خزانه داري و نظارت جزو و سرکاري و صاحب نسقي و میرابي آب 
خیابان و غیره محال به عهده اهتمام متولیان سابق بوده و محال وقفي را همیشه خود به اجاره 
مي داده اند و درین وال جمیعي، محال وقفي آن سرکار را از دیوان الصداره به مبلغ و مقدار 
اندي اضافه اجاره و به وظیفه خود گذرانیده اند و استدعا نمود که خدمات جزو سرکار  فیض 
آثار را به دستوري که در سنوات سابقه به عهده متولیان آن سرکار بوده به عهده مشارالیه 
مقرر فرمائیم. بنابراین از ابتداء سیچقان ئیل خدمات جزو سرکار فیض آثار را به دستوري 
که در سنوات سابقه به عهده متولیان آن سرکار بوده به عهده مومي الیه مقرر فرمودیم که به 
حقیقت رسیده هرگاه آن جماعت که خدمات جزو آن سرکار به ایشان مرجوع شد اهلیت 
و قابلیت آن امر نداشته باشند به جمیعي که اهلیت داشته باشند و مصلحت داند رجوع 

نماید...«)ساکماق،33380 ،ص7(.
در اسناد موجود، عالوه بر پادشاهان صفوی،  دستوراتی به طور مستقیم توسط متولی 
آستان قدس صادر می شد که در باب انتصاب افراد به مشاغل و سایر امور جاری آستان 
قدس است که از آن به عنوان »تعلیقچه« یاد شده است. درتعلیقچه هایی که دربارة به کارگیری 
افراد در آستان قدس است، مستوفی موظف به ثبت رساندن دستور و اجرای مفاد آن است. 
به ناظر آستان قدس  نیز دستور داده می شد انتصاب افراد به شغل مورد نظر را به رسمیت 

بشناسد)ساکماق، به طور نمونه 35079 ، صص5و6؛ 34712، صص5و6(.
از 1111 تا سال 1140ق. تعلیقچه های محدودی مشاهده می شود؛ اما از 1140ق.
تعداد تعلیقچه هایی که متولی آستان قدس صادر کرده افزایش می یابد. به ویژه، در زمان 
محمدتقی رضوی، حکم انتصاب به مشاغل و پرداخت مواجب به صورت مستقل توسط وی 
صادر می شد. این امر گویای استقالل متولی در انجام امور آستان قدس است و به نظر می رسد 
دلیل آن، از بین رفتن حکومت مرکزی در اصفهان و فقدان حکومت قوی در مشهد بوده 
است. با عزل طهماسب دوم، در 1145ق.، و قدرت یافتن نادر شاه افشار و تسلط بر امور آستان 

قدس، حکم انتصاب افراد مانند گذشته توسط پادشاه صادر می شد.

شرایط و شیوۀ  به کارگیری افراد 
در تشکیالت اداری آستان قدس
 در دورۀ  صفویه براساس اسناد
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نتیجه گیری
الزمة تشکیالت اداري آستان قدس در دورة صفویه، وجود نیروي انساني بود. با بررسي 
اسناد مي توان نتیجه گرفت که ورود به تشکیالت آستان قدس، به آساني و بدون دلیل و قاعده 
نبوده است، بلکه این امر از نظم خاصي پیروي مي کرد. تعداد افراد و حقوق و مزایاي آنها 
مشخص بوده و با حذف یا کناره گیري فردی، شخص دیگري به کار گرفته مي شد. موروثي 
بودن برخي مشاغل در حوزة اماکن متبرکة حرم،  سادات بودن یا انتساب به ائمه، اعتبار 
حضور نزدیکان و خویشاوندان، از مهم  ترین دالیل به کارگیري افراد در تشکیالت آستان 
قدس در کنار قابلیت و شایستگی آنان بوده است. پیري و کهنسالي، ترک سکونت از مشهد، 
مسافرت، و انجام خطایي بر خالف شئونات حرم امام رضا از دالیل حذف افراد از خدمت 

در آستانه بوده است. 
 سیستم استخدام افراد در تشکیالت اداري آستان قدس، اگرچه در مواردي از مراحل 
قانوني آن تخطي مي شد، به طور کلي منظم و حساب شده بود. نخست، شخص متقاضي 
عریضه اي مي نگاشت، با تصدیق و صحة متولی آستان قدس بر عریضة فرد، مراحل بعدي 
ادامه مي یافت و حکم شغل مورد نظر توسط شاه صفوي صادر مي شد. متولیان، به عنوان 
باالترین مقام در آستان قدس، نقش برجسته اي در تعیین، تأیید یا حتي عزل افراد داشتند. 
به طوری که، جهت انتصاب افراد به مشاغل، دستوراتی صادر می کردند که از آن به عنوان 
تعلیقچه یاد می شود. از 1140ق.، تعداد تعلیقچه ها افزایش می یابد که این امر نشان دهندة 
استقالل متولی در انجام امورآستان قدس است و به نظر می رسد دلیل آن، از بین رفتن 
حکومت مرکزی در اصفهان است. با قدرت یافتن نادر شاه افشار و تسلط وی بر امور آستان 

قدس، حکم انتصاب افراد توسط پادشاه صادر می شود.
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