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رشایط و شیوۀ بهکارگیری افراد در تشکیالت
اداری آستان قدس در دورۀ صفویه براساس اسناد
حمیدهشهیدی

1

مقدمه

با نگاهي به تشكيالت اداري آستان قدس رضوي در دورة صفويه ،ميتوان پي برد كه اين
مجموعه داراي تشكيالت اداري و ديواني منظم و حساب شدهاي بود و ميان بخشها و
تأسيسات داخلي آن تفكيك وظايف وجود داشت .اداره كردن اين تشكيالت از جهات
مختلف ،نيازمند برنامهريزي دقيق بود تا بتوان شئونات بقعة مطهر امام رضا(ع) را حفظ
نمود و از نظر نظافت ،بهداشت ،امنيت ،و سایر امور ،نيازها را برآورده و موانع را برطرف
و نظم را در آن مكان مقدس برقرار کرد .با اذعان به اين مطلب ،الزمة چنين تشكيالتي،
وجود نيروي انساني است .از ميان  69/000صفحه سند مربوط به تشكيالت اداري آستان
قدس در دورة صفويه ،بخش قابل توجهي با پرداختهاي مالي و حقوقي كاركنان 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 صورتحساب پرداخت مواجب به کارکنان ثبت
شده است .عالوه بر آن ،فرمانهایی از شاه صفوی یا تعلیقچههایی 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 مذكور مربوط به آستان قدس ،بهعنوان بزرگترين و قديميترين نهاد موقوفة شيعي

 .1دانشجوی دکرتی تاریخ ایران دورۀ
اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس
اسناد تاریخی مرکز اسناد آستانقدسرضوی
hamideshahidi@gmail.com
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در ايران و جهان است و در آن زواياي ساختار تشكيالت اداري آستان قدس در دورة صفويه و
نقش دولت مركزي در ادارة اين مجموعه روشن ميشود .از سوی دیگر ،يكي از موضوعهاي آن
انتصابافرادبهمشاغلدرتشكيالتآستانقدسوتعيينميزانحقوقوگاهيتعييننوعكاركرد
شغل آنان است .ازاينرو ،در شناخت مشاغل و نوع فعاليت آنان ،همچنين نوع حقوق ،مزايا ،و
محل پرداخت آن اهميت ويژهاي دارد و پژوهش در این موضوع براي استفادة عالقهمندان و
پژوهشگران دورة صفويه امري ضروري به نظر ميرسد .این پژوهش ،استنتاج و تحلیلی از مطالعة
مجموع اسناد مذکور است و با روش توصیفی-تحلیلی سعی درپاسخ به این پرسشها دارد:
 .1انگیزهها و علل بهکارگیری افراد در تشکیالت اداری آستان قدس چیست؟
 .2آیا بهکارگیری افراد در تشکیالت آستان قدس دارای نظم خاصی بوده و مراحل
استخدام چگونه بوده است؟
 .3آیا افراد از شغـل خود در آستان قدس كنارهگيـري كـرده يا عزل میشدند؟ در این
صورت علت يا علل آن چیست؟
 .4حکم استخدام افراد در تشکیالت اداری آستان قدس توسط چه کسی و چگونه
صادر میشد؟ حکومت مرکزی در این زمینه چه نقشی داشته است؟
 .5متولی ،بهعنوان باالترین مقام در تشکیالت آستان قدس در عزل و نصب افراد چه
نقشی داشته است؟
 .6نوع حقوق و مزایا ،و محل پرداخت آن برای افراد چگونه بوده است؟

انگیزه ها و علل بهکارگیری افراد

كار در تشكيالت آستان قدس ،بهعلت انتساب به حضرت رضا (ع) از گذشته تاكنون ،از
قداست خاصي برخوردار بوده و خدمت در آن براي عالقهمندان به آن حضرت آرزويي
بوده است .گاهي اتفاق افتاده كه فردي بهواسطة نذر يا ديدن كرامتي ،وارد اين تشكيالت
شده است .چنانكه در 1114ق .استاد محمدخان اصفهانيجراح ،به عزم زيارت و يافتن
شفا ،از اصفهان به آستان امام رضا(ع) آمد و با مشاهدة كراماتي از اين آستان ،در مجموعة
دارالشفـاي آستان قدس ،با تأييـد ميرمحمدمؤمنطبيب ،بهعنـوان جراح مشغول به كار
شد(ساكمـاق .)34313 ،البته ،در کنار انگیزههای معنوی ،همانگونه که درپی میآید ،افراد
برای بهدست آوردن حقوق و مزایا ،نيز متمایل به خدمت در آستان قدس بودند.
ورود به تشكيالت آستان قدس بهسهولت و تنها به خواسته افراد نبوده است .با مطالعه
و بررسي اسناد درمييابيم كه استخدام افراد در اين تشكيالت براساس نظم و روشي حساب
شده بوده است؛ بهگونهاي كه كسي اضافه بر سازمان ،به مجموعه افزوده نميشد؛ چراكه
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تعداد افراد و حقوق و مزاياي آنها بهخوبي مشخص بوده است .از اين رو ،با كنارهگيري و
حذف فردي از شغلي خاص ،بههر دليل ،و خالي شدن جاي وي ،شخص ديگري بهكار
گرفته ميشد .با توجه به اسناد موجود ،افراد در دوحوزه مشغول به کار می شدند:
 .1حوزهای که میتوان از آن بهعنوان اماکن متبرکه یاد نمود ،كه مسئوليت تطهير و نظافت
و برقراري نظم و آرامش در صحنها ،رواقها ،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 اين امور میپرداختند.
 .2حوزهای که میتوان از آن بهعنوان ادارات و سازمانهای وابسته به آستان قدس شامل
کتابخانه ،شربتخانه ،دارالشفا ،کرکراقخانه ،انبارخانه ،عصارخانه ،نقارهخانه ،و شماعیخانه
اشاره کرد که در اسناد ،ذیل بیوتات آستان قدس آمده است.
از مهمترين داليل جذب و بهكارگيري افراد در تشكيالت آستان قدس،که البته بعد از آن
قابلیت و شایستگی افراد نیز لحاظ میگردید ،میتوان به موارد زير اشاره كرد:

 .1موروثی بودن مشاغل

يكي از علل اصلي جذب افراد درحوزة اماکن متبرکة آستان قدس ،موروثي بودن مشاغل
است .1اين مشاغل به استناد اسناد عبارتاند از :خادمي(ساكماق ،به طور نمونه ،30435صص
1و2؛  ،35079ص ،)11كفشباني(ساكماق ،بهطور نمونه  ،35079ص  ،)9فراشي(ساكماق ،به
طور نمونه  ،35079ص 8؛  ،35079ص ،)3درباني(ساكماق ،به طور نمونه  ،35079صص
5و ،)6حافظي( ساكماق ،بهطور نمونه  ،35361ص  ،)14و مؤذني(ساكماق ،بهطور نمونه
 ،34751ص  7و  34712ص .)5در باب مشاغل حوزة دوم ،که پیش از این ذکر شد ،شغل
کتابداری در کتابخانه از مشاغل موروثی است (ساكماق ،به طور نمونه  ،33466ص  .)3شواهد
دربارة موروثی بودن سایر مشاغل در این حوزه در اسناد مشاهده نشد.
اين مشاغل ،بهواسطة موروثي بودن ،بعد از فوت پدر به فرزند ارشد ذكور به ارث ميرسيد.
البته ،اين قابليت را هم داشت كه به ساير اعضاي خانواده ،نظير برادر يا پسر برادر نيز به ارث برسد.
در دورة صفويه ،جهت زيارت حرم مطهر ،روزها يا ساعاتي خاص به زيارت زنان و اطفال آنها
اختصاص داشت(ساكماق ،35361 ،ص  .)2در آن مدت ،برخي كاركنان ،نظير كفشبانان ،زن
بودند و شغل آنها بعد از فوت ،به فرزند دختر يا نوادة آنها ميرسيد .بنابراين ،موروثي بودن شغل،
براي زنان شاغل در آستانه نيز صدق مينمود .چنانكه زني به نام هاجر ،بعد از فوت جدهاش،
شغل كفشباني وي را جهت خود تقاضا مينمايد و حكم به نام او صادر ميشود:
« ...به ذورة عرض وكالء اجالء عالي ميرساند كه درين وقت مرحومه جده اين كمينه

 .1موروثی بودن برخی مشاغل در آستان
قدس با تأثیرپذیری از دستگاه سلطنتی
بوده است .ژان شاردن در باب موروثی
بودن مشاغل در دستگاه سلطنتی چنین
می نگارد ...«:معمو ًال مشاغل و مقامات
جنبه توارث دارد ،اما بسیار اتفاق منیافتد
كه صاحب مقامی بتواند تا پایان عمر ،شغل
و موقع اجتامعی خود را حفظ كند .زیرا
وزیران و جاهمندانی كه در دربار نفوذ و
قدرت دارند پیوسته در تالشند كسانی را كه
به ذیل حامیت آنان متوسل شدهاند به جای
كسانی كه پشتیبان كارساز ندارند بگامرند.
با این همه من دو صاحبجاه و نیكنام
و معروف را كه طی دو قرن مقام بزرگ
خویش را حفظ كردهاند و پرس جانشین پدر
بوده است دیده ام»( شاردن ،1374 ،ج،3
ص .)1209
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 .1شاردن 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 عالیتری نائل شده باشد جای
پدرش را بگیرد .در چنین حال پادشاه
یك چند شخص ستودهكار ،روشننظر
و مردانهرو را به سمت قیم و مربی و
راهنامی وی میگامرد 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 ،
ج ،3ص .)1209
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در راه كعبه معظمه فوت شده و مشاراليها در روزهاي زنانه كفشبان بوده و هر ساله مبلغ يك
تومان از آن سركار در وجه او مقرر بوده .استدعا آن كه خدمت مزبور را با وظيفه مزبوره به
اين كمينه شفقت و درين باب تعليقچه رفيعه عالي به اين كمينه عنايت و مرحمت فرمايند
كه اين كمينه به نحو او مشغول خدمت خود بوده هر ساله وظيفه مزبوره را بازيافت و صرف
معيشت خود نموده مرفهالحال به دعاگويي اشتغال نمايد(ساكماق ،35281 ،صص 1و.)2
گفتني است ،گاهي صاحب شغل در زمان حيات بهواسطة پيري و كهولت و عدم توانايي در
انجام كار يا دليل ديگر ،درخواست انتقال شغل به فرزندش را مينمود .چنانكه شيخابوالبركات،
استدعاي خدمت خادميخود را جهت فرزندش شيخ محمدعلي مينمايد(ساكماق،35079 ،
ص .)8يا ،ميرغياثالدينمحمدكتابدار ،بهواسطة موروثي بودن شغلش ،درخواست تفويض
خدمت كتابداري را جهت فرزندش ميرشمسالدينمحمد مينمايد(ساكماق ، 33466،ص.)3
ميرشريفالحسيني نيز خدمت فراشي پائينپاي مبارك و كشيكخانه را جهت فرزندانش
درخواست ميكند كه براساس درخواست وي حكم به نام فرزندانش صادر ميشود:
(متن حكم):
«بر طبق عرض ميرشريفالحسيني كه استدعاي خدمت فراشي پائين پاي مبارك و
كشيكخانه را استدعا به اسم محمدباقر و محمدحسين والدان خود نموده شرح تعليقچه به
تاريخ شهر جماديالثاني سنه  1143آن كه مقرر است كه عاليقدر ناظر جزو آستانه مقدسه
حسباالستدعاي عارض ،خدمت فراشي كشيكخانه و فراشي صحن پائين پاي مبارك را
به صالحيتپناهان مال محمدباقر و محمدحسين والدان او مفوض و مرجوع نموديم كه به
خدمات مزبوره قيام نمايند .كتاب عالي حضرت ساللهالنجبايي مستوفي سركار وظيفه والد
او را در وجه ولدان مقرر دانسته از قرار قبض مشاراليه را كه به رقم رسيده باشد تنخواه
دهند»(ساكماق ، 35079 ،ص.)8
بهواسطة موروثي بودن مشاغل يادشده در آستان قدس ،بعد از فوت پدر ،شغل وي به
فرزند حتي پيش از رسيدن به بلوغ و در سن كم تفويض ميشد و تا رسيدن به بلوغ ،شخصي
بهعنوان نايب ،كارهاي وي را انجام ميداد .1چنانكه طي حكمي،ميرزاعبدالحسين ،در كودكي
بهسمت خادميمنصوب ميشود و متولي آستان قدس نيز موظف ميشود شخصي را كه
«قابليت امر مذكور داشته باشد تعيين نمايد كه به نيابت مشاراليه تا حد بلوغ و تميز ،به خدمت
مزبور قيام نمايد»(ساكماق.)29142،
در سند ديگري نيز بعد از فوت ميرسيدعليحافظ ،طي حكمي«خدمت حافظي ارثي»
وي به نام فرزند خردسالش ،سيدمرتضي ،انتقال مييابد و مير شمسالدينمحمدحسيني ،با
گذاشتن شرايطي بهعنوان نايب او به خدمت حافظي منصوب ميشود.
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[متن حكم]:
« ...به تاريخ شهر صفرالمظفر سنه  1140آنكه چون سيادت و نجابت پناه مير
شمسالدينمحمدحسيني صاحب عريضه به شرح متن عرض نموده است كه مرحوم
ميرسيدعليحافظ دور آستانه مقدسه منوره فوت شده و سيد مرتضي ولد او در سن هفت
سالگي و در نهايت احتياج و استحقاق است و استدعا نموده است كه هرگاه خدمت حافظي
دور به سيادت و نجابتپناه ميرسيدمرتضي ولد مرحوم مذكور مرجوع و وظيفه خدمت
مذكور در وجه او مقرر شود ،سيادت و نجابتپناه صاحب عريضه به نيابت خدمت مذكور
قيام و اقدام خواهد نمود كه ماداميكه به حد رشد رسيده به خدمت مذكور قيام نمايد .بنابر
تحصيل دعاي خير و مراعات جانب سادات و استحقاق او كه از جمله لوازم است ازتاريخ
فوت مرحوم ميرسيدعلي خدمت حافظي دور آستانه مقدسه منوره را به سيادت و نجابتپناه
ميرسيدمرتضي ولد مرحوم مذكور مرجوع و وظيفه خدمت مذكور را كه مبلغ ده تومان
است در وجه مشاراليه مقرر نموده و حسب االستدعاي سيادت و نجابت و فضيلتپناه،
ميرشمسالدين عارض كهاهليت و قابليت و شايستگي دارد ،نيابت مشاراليه تعيين نموده
كه بهنحوي كه استدعا نموده است صبح و شام به دستور ساير حفاظ دور آستانه مقدسه به
تالوت كالم ملك عالم اشتغال داشته ثواب او را به روح مطهر و مرقد منور حضرت ،قربت
نمايد و سال به سال مبلغ مذكور را كه وظيفه خدمت مذكور است بازيافت و يك ربع را
بهنحوي كه قرار نموده و قلمينموده در متن عريضه خود تصرف و سه ربع ديگر را تسليم
سيادت و نجابتپناه ميرسيدمرتضي حافظ نمايد كه صرف معيشت خود نموده كالهما
مرفهالحال به دعاگويي دوام دولت روزافزون مشغول باشند و سيد مرتضي مشاراليه كه به حد
رشد رسيده به خدمت خود قيام نمايد(»....ساكماق،35361 ،ص.)14
در شرايطي كه فرد صاحب شغل موروثي ،فاقد فرزند و وارث بود ،پس از فوت ،شغل
وي به يكي از خويشاوندان يا فرد ديگري انتقال مييافت .نظير ميرمحمدشفيع خادم ،كه
بهواسطة نداشتن وارث ،شغل خادميوي پس از فوت به فرد ديگري به نام حاجي محمد
طاهر تفويض شد.
[متن حكم]:
« ...فرمان همايون شد .آنكه در اين وقت شرافت و صالحيت پناه و حاجالحرمينالشريفين
حاجيمحمدطاهر به عرض رسانيد كه ميرمحمدشفيعخادم آستانه مقدسه منوره متبركه امام
ثامن ضامن مفترضالطاعة واجبالعصمة مشهور به گاوسوار فوت شده و وارثي ندارد و
استدعا نمود كه خدمت خادميمشاراليه به او مرجوع شود و بر طبق عرض مشاراليه مرحوم
متولي سابق تصديق نموده .بنابراين از تاريخ غره شهر ذيقعده الحرام سنه  ،1093خدمت

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

33

حمیده شهیدی

مزبور را به مشاراليه شفقت و مرحمت فرموده ،ارزاني داشتيم كه به واجبي به لوازم و مراسم
امر مذكور قيام و اقدام نموده دقيقه فوت و فرو گذاشت ننمايد .متولي سموالمكان و ناظر
جليلالقدر و مستوفي سركار فيض آثار ،حسبالمسطور مقرر دانسته مومياليه را بهدستور
متولي مذكور در سلك خدام واال مقام منتظم و لوازم خدمت مزبور را به او متعلق دانند و
هر ساله پروانچه مجدد طلب ندارند و در عهده شناسند .تحريرا ً في شهر ذيحجةالحرام سنه
(»1093ساكماق.)28717 ،

 .2انتساب به امئه(سادات)

صبغة مذهبي تشكيالت آستان قدس ،بهويژه پس ازبه حكومت رسيدن صفويه و
رسميت يافتن مذهب تشيع ،سبب گرديد همواره منتسبان به ائمه كه در اصطالح سادات
ناميده ميشوند ،جهت در اختيار گرفتن مشاغل و مناصب از نوعي تقدم برخوردار باشند.
اين امر در احكام و فرمانها صادر شده ،جهت تفويض شغلي به سادات بهخوبي نمايان
است .براي مثال ،در فرماني مربوط به شاهسليمانصفوي جهت تفويض شغل خادميبه
نورالدينرضويطباطبايي ،به اهميت سادات بودن جهت احراز شغل و مقام در تشكيالت
آستان قدس اشاره شده است.
[متن حکم ]:
«فرمان همايون شد .آنكه چون همواره وجهه همت دريا نوال و قرارداد خاطر خطير
خورشيد مثال آن است كه ترويج و تنسيق عتبات عاليات و روضات مقدسات مطهرات
عرش درجات /سيما آستانه مقدسه متبركه سدره مرتبه عرش درجه حضرت امام ثامن
ضامن مفترضالطاعة ،واجبالعصمة معين خدام كرام كه به علو حسب و سمو نسب سبقت
خدمتكاري آراسته باشند /و سادات رفيعالدرجات كه به شرف خدمت آن روضه مالئك مقام
از كافه انام اختصاص دارند ،انتظام يابد و مصداق اين مقال /صورت حال خير مآل سيادت
و نجابت پناه نتيجهالساداتالنجباء ،العظام ،ميرزا نورالدينالرضويالطباطبايي ابن مرحوم ميرزا
محمد طاهر است /كه از جمله خدمتكاران قديم آن آستان ماليك پاسبان است و حسب
الحكم خاقان نواب خلد آشيان صاحب قراني سابق ًا به خدمت نظارت آن روضه مقدسه
سرافراز بوده و به موجب پروانچه اشرف از ابتداي قويئيل مطابق  1077خدمت آستانه منوره
مطهره مقدسه عرش درجه حسب/التصديق متولي جليلالقدر آن سركار به سيادت و نجابت
پناه مزبور مفوض و موازي سي خروار غله از بابت حاصل محالي كه /به حلية آباداني درآمده
به وظيفة مومياليه مقرر شد و از قرار نسخه معروضه خدمت و وظيفه برطرف و در ثانيالحال
وظيفه مشاراليه برقرار /شده بود درين وال به قرب پابوسي مجلس بهشت آيين مقرر و سرافراز
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گرديده ،اهليت و قابليت خود را مجددا ً به منصة ظهور رسانيده /به دستور ،استدعا خدمت
مزبور نمود بنابر شفقت بيغايت شاهانه و مرحمت بينهايت شاهانه در ثانيالحال ،خدمت
خادميمزبور را به سيادت و نجابت پناه /مشاراليه به دستور سابق شفقت و مرحمت فرموده،
ارزاني داشتيم كه به واجبي به لوازم و مراسم امر مزبور قيام و اقدام نموده /دقيقه فوت و فرو
گذاشت ننمايد و سال به سال موازي سي خروار غله مزبور كه به وظيفة مشاراليه مقرر است،
بازيافت و صرف معيشت خود نموده /مرفهالحال و فارغالبال به دعاگويي دوام دولت بيزوال
اشتغال نمايد .متولي و ناظر جليلالقدر و مستوفي سركار موهبت آثار حسبالمسطور مشاراليه
را /در سلك خدام واالمقام ذوياالحترام منتظم داشته ،اعزاز و احترام توفير مومياليه بهجاي
آورند و هر ساله موازي مزبور را /بالقصور و انكسار واصل و عايد مشاراليه ساخته ،قبض
دريافت نمايند كه به خرج مجري است .تحريرا ً في شهر جمادياالول سنه (»1084ساكماق،
.)29145
عالوه بر اين ،جهت پرداخت برخي حقوقها مانند مدد معاش ،انتساب به سيادت،
امتياز ويژهاي محسوب ميشد .در حكميجهت پرداخت مدد معاش به ميرزارضاءالدين
خادم ،به امتياز سادات بودن وي اشاره شده است:
« ...چون سيادت و نجابت و رفعت و معالي پناه ميرزا رضاءالدين خادم از جمله سادات
و پريشان احوال است؛ مدد معاش و وظيفه ندارد و مراعات سادات از لوازم است لهذا از
ابتدا اوديئيل مقدار دوازده خروار غله به وزن تبريز به مدد معاش مشاراليه مقرر گرديد كه هر
ساله بازيافت و صرف معيشت خود نموده مرفهالحال به دعاگويي دوام دولت روزافزون قيام
و اقدام نمايد(»....ساكماق،35281 ،ص.)19
جداي از امتياز سيادت ،موروثي بودن برخي مشاغل در سيستم تشكيالتي آستانه ،سبب
گرديد تا سادات از شغلهايي نظير فراشي ،خادمي ،كفشباني ،و درباني گرفته تا مناصب عاليه
را در اختيار خاندان خود داشتند و همين امر به آنها موقعيت اجتماعي ويژهاي ميداد.1

 .3اعتبار خویشاوندان و نزدیكان

در تشكيـالت اداري آستـان قدس ،افـراد در مـواردي ،بهاعتبـار حضور نزديكان و
خويشاوندانشان مشغول بهكار میشدند .نظير فوالدآغا بيماردار ،كه بهواسطة حضور همسرش
محمدباقرعزب دارالشفاء ،2وارد اين مجموعه شده است(ساكماق،34571،صص1و.)2
در بعضي اوقات ،شغل نزديكان ،نظير دايي يا عمو ،كه بهعلت مرگ ،پيري و از كار افتادگي
يا رفتن به سفر ،قادر به انجام وظيفة خود نبودند و از طرفي فاقد فرزند ذكور يا بهعبارتي فاقد وارث
بودند ،به همشيره زاده يا برادرزادة آنها ،انتقال مييافت .در فرماني از شاهعباسدومصفوي شغل

 .1جهت آشنایی با ارتباط سادات و
آستان قدس ر.ك :حسن آبادی،1387 ،
صص  216ـ .219
 .2عزب دارالشفا امور اداری و دفرتی
دارالشفای آستان قدس را انجام
میداد(شهیدی ،1387 ،ص .)79
مسفور :نبشته ،بیان شده(لغت نامه
دهخدا ،ذیل واژه).
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فراشيِ مرحوم ميرهاشماصفهاني به همشيرزادة وي تفويض ميشود .متن فرمان اين چنين است:
«...فرمـان همـايون شد ،آنكه ،چون قبل ازين از قرار نوشتـه سيادت و مرحمـت و
غفران پناه ميرزاحبيباهلل صدر سابق بر ضمن محضر محتوي به خطوط و امهار خدام
عاليمقام آستانه مقدسه منوره مطهره عرش درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترضالطاعه
واجبالعصمه صالحيت دستگاه موالنا محمد شريف همشيره زاده مرحوم ميرهاشماصفهاني
در سلك فراشان حرم محترم روضه مقدسه منتظم شده بود درين وقت متولي جليلالقدر در
باب خدمت مسفور استدعا حكم اشرف به اسم مشاراليه نموده بنابراين از ابتداء شش ماهه
ايتئيل خدمت فراشي حرم محترم را حسبالتصديق متولي جليلالقدر به مشاراليه مفوض
و مرجوع فرموده ،ارزاني داشتيم كه بهواجبي به امر مزبور و لوازم آن قيام و اقدام نموده ،دقيقه
فوت و فرو گذاشت ننمايد .متولي رفيع مقام و خدام ذوياالحترام آستانه مقدسه محمد
شريف مزبور را به دستور سابق در سلك فراشان حرم محترم منتظم دانند .درين باب قدغن
دانسته هرساله حكم مجدد نطلبند و چون پروانچه به مهر مهر آثار ،اشرف رسد اعتماد نمايند.
تحريرا ً جمادياالولي سنه (»1069ساكماق.)29158 ،

علل حذف و كنارهگیری افراد از خدمت

همانگونه كه پيش از اين ذكر شد ،در تشكيالت اداري آستان قدس ،تعداد افراد ،حقوق
و مزاياي آنها بهخوبي مشخص بود و با حذف يا كنارهگيري فردي از شغلي خاص ،فرد
ديگري بهكار گرفته ميشد .درغيراين صورت كسي ،اضافه بر سازمان به مجموعه اضافه
نميشد .حذف يا كنارهگيري افراد از خدمت در آستان قدس بنا به داليل زير ميباشد:

 .1پیری و كهنسالی

 .1متمشی گردیدن :رسانجام یافنت،
رسانجام پذیرفنت /متمشی شدن كار:
جریان یافنت آن ،به سامان رسیدن و
برقرار گشنت آن (لغتنامه دهخدا ،ذیل
واژهمتمشی).
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در شرايطي كه فردی بنا به ضعف و كهولت سن ،ياراي انجام وظيفهاش را نداشت ،به
درخواست وی ،شغل به فرد ديگري واگذار ميشد .در حكمياز شاهسليمانصفوي ،خدمت
فراشيحاجيميرزامحمد ،بهسبب ضعف و كهنسالي به شخص ديگري واگذار ميشود:
« ...فرمان همايون شد ،آنكه چون درين وقت صالحيت شعار حاجالحرمينالشريفين
حاجيحسينمشهدي به عرض رسانيد كه حاجيميرزامحم د فراش حرم محترم حضرت امام
ثامن ضامن مفترضالطاعة واجبالعصمة عم اوست و به سبب ضعف پيري خدمت مزبور
از او متمشي 1نميشود و استدعاء دارد خدمت فراشي مزبور به مومياليه مرجوع شود و بر
طبق عرض او مرحوم متولي سابق تصديق نمود .بنابراين ازتاريخ غره شهر ذيقعدهالحرام
سنه 1093خدمت مزبور را به مشاراليه شفقت و مرحمت فرموده ارزاني داشتيم كه به لوازم
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امر مزبور قيام و اقدام نموده دقيقه فوت و فرو گذاشت ننمايد»(ساكماق.)29141،

 .2ترك سكونت از مشهد

يكي از شروط داشتن شغل در بارگاه امام رضا(ع) حضور و سكونت در مشهد بود و
زماني كه فرد صاحب شغل ،سكونت خود را از مشهد به محل ديگري انتقال ميداد ،شغل
وي به فرد ديگري داده ميشد .چنانكه شغل خواجهعنبر در سال  1083ق ، .بهسبب «ترك
سكني از مشهد» به خواجهنيكبخت تفويض ميشود:
« ...فرمان همايون شد آنكه چون به موجب پروانچه اشرف از ابتداء بيچين ئيل 1078
خدمت فراشي حرم محترم و ضبط ظروف طال سركار آستانه منوره سدره مرتبه عرش
درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترضالطاعه واجبالعصمه كه به خواجهعنبر مرجوع و
موازي پنج خروار غله از بابت موقوفات آن سركار به وظيفه مومياليه مقرر بوده ،به قيد آن
كه مومياليه ترك سكني مشهد مقدس و متولي جليلالقدر آن سركار تصديق نموده ،خدمت
مزبور به صالحيت شعار خواجه نيكبخت مفوض و موازي مزبور به وظيفه مومياليه مقرر
شد(»...ساكماق ،28594 ،صص15و.)16

 .3رفنت به سفر

ازآنجاكه در گذشته ،وسايل حمل و نقل مانند امروز نبود ،گاه سفرها ماهها طول ميكشيد.
لذا به سبب غيبت طوالني افراد ،كه به سفر ميرفتند و در اسناد به مناطق زيارتي مكه و عتبات
عاليات و به هندوستان اشاره شده است ،فرد ديگري بهطور موقت ،بهعنوان جانشين آنها به
كار گمارده ميشد.
بهنظر ميرسد ،طوالني بودن سفرها سبب ميگرديد ،جهت حفظ شغل افراد در آستانه،
نزديكان فرد ،تقاضاي انجام خدمت وي را مينمودند .بهطوریکه ،ميركمالالدينحسين
تقاضاي خدمت خادميدايي خويش ،موالنا عبداهلل را مينمايد ،كه به سفر هندوستان رفته
است(ساكماق.)29150،
گاهي ،شخص مسافر بهواسطة مرگ يا بهعللي ديگر ،باز نميگشت .از اين رو ،شغل
موردنظر بهطوررسمي ب ه شخص جانشين تفويض ميشد .مانند محمدمعصو م جاروكش
آستانه ،كه در سفر فوت مينمايد و شغل وي به سال 1081ق .به ديگري تفويض ميشود:
« ...فرمان همايون شد .آنكه چون حسباالحكام مطاعه خدمت جاروبكشي آستانه
منوره متبركه سدره مرتبه عرش درجه كه به محمدمعصوم نواده غالمعلي مرجوع و موازي
سه خروار غله كه به صيغه مرسوم خدمت مزبور در وجه مشاراليه مقرر بوده به قيد آن كه
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مشاراليه به هندوستان رفته خدمت مزبور به محمدمحسنتوني مفوض و موازي مزبور در
وجه مومياليه مقرر شده بود و درين وال صالحيت دستگاه ،محمدمحسن مزبور به عرض
رسانيد كه محمدمعصوم مزبور فوت شده و استدعا نموده كه خدمت مزبور و موازي مذكور
در وجه مشاراليه مقرر شود و جمعي تصديق نمودند كه محمدمعصوم مزبور فوت شده.
بنابراين از ابتداء تنگوزئيل خدمت مزبور را بهدستور ،به مومياليه مرجوع و موازي مزبور را در
وجه مرسوم مشاراليه شفقت فرموده ارزاني داشتيم كه سال به سال بازيافت و صرف معيشت
خود نموده ،به لوازم امر مذكور قيام و اقدام نمايد»....ساكماق.)28615 ،

 .4انجام خطایی و تقصیری

 .1با مطالعۀ مجموعۀ اسناد مربوط به
تشکیالت اداری آستان و سایر منابعی که
منونههای مشابه فرمانهای صفویه را چاپ
کردهاند در مجموع میتوان گفت پروانچهها
از مهمترین فرمانهایی بودند که توسط
شاه صفوی صادر میشد .عالوهبر صدور
پروانچه ،رقم نیز توسط شاه صفوی صادر
میشد .اینگونه بهنظر میرسد که در
ابتدا به فرمانهای شفاهی پادشاهان ،رقم
گفته میشد و بهتدریج در دورۀ حکومت
شاهسلطانحسین،جهتجلوگیریاز
تشتت در عناوین و دستورات شاه ،برای
متامی فرمانهای شاه عبارت رقم بهکار
میرود(شهیدی.)1391،
 .2مجلس بهشتآیین :با توجه به آنچه در
منابع شناخت مسائل اداری و دیوانی دورۀ
صفویه آمده است ،میتوان نتیجه گرفت.
مجلس بهشتآیین ،مجلسی بوده است كه
با حضور پادشاه و رؤسا و بزرگان مملكتی
تشكیل مییافت و در مورد امور جاری و
سیاسیمملكتتصمیمگیریمیشد.موقعیت
هر یك از مقامات در مجلس به فراخور شغل،
مقام و رتبه فرق میكرد .عدهای در وسط
مجلس جای داشته ،برخی ایستاده یا بهصورت
نشستهبودند.
 .3به اصطالح میرزایان ،دفرتی است كه
همیشه وا منیشود و به احتیاط زیر مهر
میباشد و تغییر و تبدیل در آن راه منییابد.
پس كاغذی كه همیشه به احتیاط باید داشت
در آن نگاه میدارند و آن را دفرت مخلود
(خلود) نام است(لغتنامه دهخدا ،ذیل
واژه دفرت).
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گاهي در آستان قدس ،فردي بهعلت انجام خطايي كه برخالف شئونات حرم امام
رضا(ع) بوده است از كار بركنار ميشد .در اسناد ،مواردي از بركناري افراد آمده است ،كه
البته اشارهاي مستقيم به تقصير و خطاي فرد نشده و تنها عبارت «به جهت تقصيري ممنوع از
خدمت شده» ذكر ميشود .نظير ميرسيدعليحافظدور ،كه ممنوع از خدمت ميشود و شغل
وي به فرد ديگري كه داراي صالحيت است داده ميشود:
«به تاريخ شهر ذيحجهالحرام سنه  1141آنكه كتاب عالي حضرت ساللهالنجبايي
مستوفي سركار چون مير سيد علي حافظ دور آستانه مقدسه به جهت تقصيري ممنوع
از خدمت شده از ابتداء ششماهه تخاقويئيل خدمت ميرسيدعلي را به صالحيت پناه
مالابراهيم داده شد .بايد آنچه به هر جهت در وجه مشاراليه مقرر بوده در وجه مشاراليه مقرر
دانسته»(ساكماق،34712،ص.)5

مراحل استخدام افراد

با توجه به اسناد موجود ،جهت انتصاب افراد در مشاغل مختلف در تشكيالت آستان
قدس ،نخست شخص متقاضي شغل ،عريضهاي مبني بر درخواست صدور حكم و فرمان
جهت تفويض شغل به وي ارائه ميداد .سپس ،متولي آستان قدس نظر خود را در اين باره
اعالم ميداشت و پس از تأييد صالحیت شخص مزبور جهت احراز شغل ،فرماني توسط
پادشاه وقت صادر ميشد .از فرمان مذکور ،نخست ،بهعنوان «پروانچه» و از زمان حکومت
شاهسلطانحسینصفوی بهعنوان «رقم» یاد میشود  .1احكام صادر شده توسط رقمنويس
نگاشته ميشد و توسط «مجلسنويس بهشتآيين »2طغرا كشيده و درنهايت ،به تصديق
مستوفي موقوفات ممالك محروسه ميرسيد(ساکماق، 33380 ،ص  )5و در دفاتري موسوم
به دفاتر خلود 3ثبت و ضبط ميشد .در انتهاي فرمانها صادر شده به اين امر اشاره شده
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است(ساکماق ،به طور نمونه ، 35281ص 3؛ ، 35361ص 9؛ ، 32960ص  3و .)34457
جهت تأييد درستي و صحت مفاد سند ،پشت آن توسط مقامات عاليرتبه ،مستوفيان و
منشيان ممهور و با آوردن عباراتي گواهي به صحت سند ميدادند و در واقع آن را ظهرنويسي
ميكردند .ازآنجاكه اسناد مورد اشاره رونوشت از اصل ميباشد ،با آوردن عبارت« موضع مهر»
محل مهرآنان در اصل پروانچه مشخص ميشود .مكان مهر افراد به فراخور مقام و سلسله
مراتب از نظم خاصي پيروي ميكرد.
بهطور نمونه ،در پروانچه زير ،به سال 1092ق .موالنااسحق تقاضاي شغل خادميآستان
قدس را بهجاي پدرش موالنا محمدصالح مينمايد .متولي آستان قدس نيز محتواي عريضه
را مورد تأييد و تصديق قرار داده و براساس عريضة مذكور و تصديق متولي ،پروانچه جهت
تفويض شغل خادميصادر ميشود:
« ...فرمان همايون شد .آنكه چون ازين قرار فضيلت پناه موالنااسحق ولد موالنامحمد
صالح خادم به عرض رسانيد كه خادميسركار آستانه مقدسه منوره عرش درجه به والد او
مرجوع و موازي هفده خروار غله از بابت موقوفات آن سركار به صيغة وظيفه خادميدر
وجه او مقرر بوده و درين وقت فوت شده و استدعاء خدمت و وظيفه مذكوره به اسم خود
نموده و متولي جليلالقدر سركار مزبور بر طبق عرض مشاراليه تصديق نموده ايجاب ًا لمسئوله
از تاريخ فوت ،خدمت وظيفه مذكوره را به دستور والد به مشاراليه شفقت و مرحمت
فرموده ،ارزاني داشتيم كه در آن روضه مقدسه به خدمات آن سركار قيام و اقدام و سال به
سال موازي مذكور را بازيافت و صرف معيشت نموده به دعاگويي دوام دولت بي زوال ابدي
االتصال اشتغال نمايد .متولي سموالمكان و ناظر جليلالقدر و مستوفي سركار موهبت آثار،
حسبالمسطور مقرر دانسته مشاراليه را در سلك خدام واالمقام منتظم دانسته ،هرساله موازي
مذكور را بالقصور و انكسار واصل و عايد او ساخته ،از قرار قبض به خرج مجري دانند هر
ساله پروانچه مجدد طلب ننمايند و در عهده شناسند»( ساکماق ،32987 ،ص .)15
پس از صدور حكم جهت تفويض شغل به فرد ،از اصل حكم مذكور ،نسخة ديگري
جهت آستان قدس نوشته ميشد و پس از تطابق با اصل ،رونوشت داراي اعتبار بود،
بهطوريكه كاركنان براساس آن حقوق خود را دريافت ميكردند .براساس حكم صادر شده،
دستور پرداخت حقوق به فرد موردنظر توسط متولي به مستوفي آستان قدس داده ميشد و
طي گرفتن رسيد از فرد صاحب شغل ،كه در اسناد از آن بهعنوان «قبض وصول» ياد ميشود،
حقوق نقدي يا جنسي به وي پرداخت ميشد .نمونهاي از سند قبض وصول كه توسط استاد
شمسطباخ ،در قبال گرفتن حقوق جنسي خود نگاشته شده به همراه دستور متولي در اين
خصوص ،اين چنين است:
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[دستور قاضي سلطانحسيني ،متولي آستان قدس]
«جناب رفعتپناه مستوفيالملك مقدار مذكور ضمن چون موافق حكم جهان مطاع
عالم مطيع بوده باشد كه در معامله سنه بارس ئيل شرف صدور يافته بهنوعي كه قرارداد است
برات نويسد.
[مهر متولي آستان قدس] :العبد تقيالدينمحمدالحسيني
[حاشيه سمت راست] :قبض استاد شمسطباخ
[متن قبض وصول] :قوامـاً للسيـاده و النقـابهوااليـالهوالحكـومه والشـوك ه واالقبال
واالجاللقاضيسلطانالحسينيالمتولي
اعتراف شـرعي نمود استاد شمس طباخ آستانه مقـدسه/كه واصـل او شده است از
وكيل معيننواب سيادت و نقابت پناه/ايالت و حكومت دستگاه ،شوكت و عظمت انتباه،
ملجاءالفقراء/و المساكين ،عونالضعفاء والمستحقين في سنه بارسئيل /مقدار شش خروار
غله مناصفه كه حسبالحكم جهان مطاع /در وجه مرسوم او مقرر است اين چند كلمه جهت
سند قلميشد تا موجب حاجت سند باشد .تحريرا ً في /تاريخ هفدهم شهر محرمالحرام سنه
 (»1012ساکماق، 27625 ،صص5و.)6
ازآنجاكه مهمترين منبع درآمدآستان قدس موقوفات آن بوده است ،حقوق افراد نيز
بهطور عمده از محل آن پرداخت ميشد .صاحب شغل ،حقوق جنسي خود را از انباردار
آستان قدس و حقوق نقدي خود را از خزانه دار دريافت مينمود.
با نگاهي به اسناد ميتوان پي برد كه متوليان آستان قدس ،نقش برجستهاي در تعيين،
تأييد يا حتي عزل افراد داشتند .نقش متولي تا به آنجاست كه حتي احكام صادر شده بدون
تأييد و تصديق وي ،از اعتبار و ارزش برخوردار نبود .در طي حكمياز شاهسلطانحسين بر
اين امر تأكيد ميشود .با اين حال ،گاهي از اين امر سرپيچي ميشد و با وجود دستور شاه،
در مواردي حكم فردي بدون تصديق متولي صادر ميشد كه اين امر سبب اعتراض يكي از
متوليان به نام ميرزاداود گشته و بدين سبب در 1110ق .بار ديگر شاهسلطانحسين به عمال و
دستاندركاران به لزوم تصديق متولي جهت صدور احكام ،تأكيد مينمايد ...« :مستوفيان عظام
كرام ديوان اعلي و مستوفي موقوفات ممالك محروسه و محرران ارقام و احكام مطاعه ،ارقام
و احكاميكه بدون تصديق عاليجاه مومياليه در باب خدمات و وظايف سركار آستانه مقدسه
مزبوره صدور يافته باشد ،موقوف دانسته قلميننمايند و مسوده ندهند و چنانچه خدمات و
امور مزبوره بدون تصديق عالي جاه مومياليه عرض و به جميعي شفقت شود هرگاه قابليت و
استحقاق وظيفه نداشته باشند حقايق و معارف آگاه مشاراليه ارقام و احكام ايشان را كه در باب
خدمات و وظايف سركار مزبور صادر گرديده باشد موقوف دانسته حقيقت معروض شده واال
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نمايد و در عهده شناسد و از فرموده تخلف نورزند» ( .ساکماق، 33380 :ص.)5
در حكم ديگري ازشاه سلطانحسين ،به سال  1110ق ،.ضمن تأكيد مجدد بر اين امر،
ذكر شده كه عزل و نصب افراد كه از آن بهعنوان «خدمات جزو سركار فيض آثار» ياد ميشود
در ازمنة گذشته نيز برعهدة متولي آستان قدس بوده است ...« :رقم نواب خاقان خلد آشيان
صاحب قراني جدّ بزرگوارم تاب ثراه به تاريخ شهر شعبان سنه  1070بر طبق عرض مرحوم
ميرزاباقر متولي سابق در باب تعيين خدمات صادر گشته .خالصه مضمون آنكه چون درين
وقت ميرزامحمدباقر متولي آستانه منوره مزبوره معروض داشت كه بعضي از خدمات جزو
سركار فيض آثار مثل خزانهداري و نظارت جزو و سركاري و صاحب نسقي و ميرابي آب
خيابان و غيره محال به عهده اهتمام متوليان سابق بوده و محال وقفي را هميشه خود به اجاره
ميدادهاند و درين وال جميعي ،محال وقفي آن سركار را از ديوان الصداره به مبلغ و مقدار
اندي اضافه اجاره و به وظيفه خود گذرانيدهاند و استدعا نمود كه خدمات جزو سركارفيض
آثار را به دستوري كه در سنوات سابقه به عهده متوليان آن سركار بوده به عهده مشاراليه
مقرر فرمائيم .بنابراين از ابتداء سيچقان ئيل خدمات جزو سركار فيض آثار را به دستوري
كه در سنوات سابقه به عهده متوليان آن سركار بوده به عهده مومياليه مقرر فرموديم كه به
حقيقت رسيده هرگاه آن جماعت كه خدمات جزو آن سركار به ايشان مرجوع شد اهليت
و قابليت آن امر نداشته باشند به جميعي كه اهليت داشته باشند و مصلحت داند رجوع
نمايد(»...ساكماق، 33380،ص.)7
در اسناد موجود ،عالوه بر پادشاهان صفوی ،دستوراتی بهطور مستقیم توسط متولی
آستان قدس صادر میشد که در باب انتصاب افراد به مشاغل و سایر امور جاری آستان
قدس است که از آن بهعنوان «تعلیقچه» یاد شده است .درتعلیقچههایی که دربارة بهکارگیری
افراد در آستان قدس است ،مستوفی موظف به ثبت رساندن دستور و اجرای مفاد آن است.
به ناظر آستان قدس نيز دستور داده میشد انتصاب افراد به شغل مورد نظر را به رسمیت
بشناسد(ساکماق ،به طور نمونه  ، 35079صص5و6؛  ،34712صص5و.)6
از  1111تا سال 1140ق .تعلیقچههای محدودی مشاهده میشود؛ اما از 1140ق.
تعداد تعلیقچههایی که متولی آستان قدس صادر کرده افزایش مییابد .بهویژه ،در زمان
محمدتقیرضوی ،حکم انتصاب به مشاغل و پرداخت مواجب بهصورت مستقل توسط وی
صادر میشد .این امر گویای استقالل متولی در انجام امور آستان قدس است و بهنظر میرسد
دلیل آن ،از بین رفتن حکومت مرکزی در اصفهان و فقدان حکومت قوی در مشهد بوده
است .با عزل طهماسبدوم ،در 1145ق ،.و قدرت یافتن نادرشاهافشار و تسلط بر امور آستان
قدس ،حکم انتصاب افراد مانند گذشته توسط پادشاه صادر میشد.
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نتیجهگیری

الزمة تشكيالت اداري آستان قدس در دورة صفويه ،وجود نيروي انساني بود .با بررسي
اسناد ميتوان نتيجه گرفت كه ورود به تشكيالت آستان قدس ،بهآساني و بدون دليل و قاعده
نبوده است ،بلكه اين امر از نظم خاصي پيروي ميكرد .تعداد افراد و حقوق و مزاياي آنها
مشخص بوده و با حذف يا كنارهگيري فردی ،شخص ديگري بهكار گرفته ميشد .موروثي
بودن برخي مشاغل در حوزة اماكن متبركة حرم ،سادات بودن يا انتساب به ائمه ،اعتبار
حضور نزديكان و خويشاوندان ،از مهمترين داليل بهكارگيري افراد در تشكيالت آستان
قدس در کنار قابلیت و شایستگی آنان بوده است .پيري و كهنسالي ،ترك سكونت از مشهد،
مسافرت ،و انجام خطايي بر خالف شئونات حرم امام رضا از داليل حذف افراد از خدمت
در آستانه بوده است.
سیستم استخدام افراد در تشكيالت اداري آستان قدس ،اگرچه در مواردي از مراحل
قانوني آن تخطي ميشد ،بهطوركلي منظم و حساب شده بود .نخست ،شخص متقاضي
عريضهاي مينگاشت ،با تصديق و صحة متولی آستان قدس بر عريضة فرد ،مراحل بعدي
ادامه مييافت و حكم شغل مورد نظر توسط شاه صفوي صادر ميشد .متوليان ،بهعنوان
باالترین مقام در آستان قدس ،نقش برجستهاي در تعيين ،تأييد يا حتي عزل افراد داشتند.
بهطوریکه ،جهت انتصاب افراد به مشاغل ،دستوراتی صادر میکردند که از آن بهعنوان
تعلیقچه یاد میشود .از 1140ق ،.تعداد تعلیقچهها افزایش مییابد که این امر نشاندهندة
استقالل متولی در انجام امورآستان قدس است و بهنظر میرسد 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 میشود.
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