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شینه منصب مهرداري در آستان قدس با استناد به اسنادیپ
1آمنه موسوي

چکیده
مدن مشاغل و مناصب زیادي در حوزه آبه وجود باعثن قدس که از دوره صفویه شکل گرفت،وسعت خدمات دهی و امور جاري در تشکیالت اداري آستا

از مشاغلمنصب مهرداري. امروزه این شغل منسوخ شده و کاربردي ندارد. اشاره کردمی توان به شغل مهردار میانکه در اینه ي شداراهاي مختلف اد
همین امر انگیزه نگارش و ضرورت پرداختن به این منصب مهم می .که از دیرباز در این تشکیالت پدید آمدورد احترام و منحصر به فردي بودم،خاص
.در دوره هاي مختلف تاریخی پی بردویژه آناسنادآستان قدس رضوي می توان به نقش با بررسی . باشد

.اداريتشکیالتاسناد، مشاغل،تاریخچه،مهردار،آستان قدس رضوي،:هاي موضوعیکلیدواژه

مقدمه
از قرن چهارم به بعد این شهر به عنوان کانون تشیع مورد توجه که در شهر مشهد باعث شدوجود مرقد مطهر امام هشتم شیعیان

موجب لزوم نگهداري و حفظ این مکان مقدس و تامین نیازهاي مربوط به ،حضور و توجه زائرانزایش روز افزوناف. قرار گیرد
مردم به این مکان مقدس،بیشترتوجهودردوره صفویههمچنین گسترش موقوفات و رسمی شدن مذهب تشیع.زائران شد

همین امر موجب به وجود آمدن . پدید آمد) ع(د حضرت رضا تشکیالت خاص سازمان یافته اي به نام آستان قدس در جوار مرق
،)ع(حوزه هاي مختلف شده تا بتواند ضمن توجه به نیازهاي زائرین و حفظ شان معنوي بارگاه امام رضا درمشاغل و مناصب زیادي

و متشکل از بارگاهی کوچک بوده حرم در قرون اولیه ساده . بدهدام امور اداري و جاري این تشکیالت نظم و انسجام بیشتري به انج
اداره این مجموعه ساده و کلیدداري آن با نقباي سادات بود . که در ساعات خاصی از روز توسط کلید دار حرم گشوده می شده است

ر حرم بیشت،عدم تمکن مالی و نبود تشکیالت اداريدر این زمان به علت. که سرپرستی شیعیان منطقه طوس را در اختیار داشتند
ایجاد بناي سپس با.آستان قدس ابتدا درحوزه اماکن متبرکه به وجود آمدتشکیالت اداريشکل گیري.جنبه معنوي داشته است

کشیک ها ر قالبایجاد سیستم منظم براي رسیدگی به امور مختلف ضروري می نمودکه ابتدا د،توسط شاه عباسعتیقصحن
صدر و از آنپسوهقرار داشتاداري در راس این نظام متولی. ي به وجود آمدگریدکنار آنها مشاغلدرپسسگرفت و شکل

)1385،101، حسن آبادي(.مستوفی و غیره به وجود آمد
.به محققان این حوزه کمک موثري خواهد بودبراي پیشینه اصناف و طبقات اجتماعی گذشته،پرداختن و بررسی این مشاغل

کارشناس نمایه سازي اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي1
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در ایرانپیشینه منصب مهرداري
.الزم است قبل از پرداختن به موضوع مورد نظر نگاهی به سابقه منصب مهرداري در ایران داشته باشیم

که مهر پادشاهان به او سپرده شده و در اصطالح شغلکسی،به معنی نشانه، خاتم یا عالمت، مهردار یعنی نگهدارنده مهرمهر 
در کتاب تذکره الملوك وظیفه شغل . ارقام را نیز بر عهده داشته استعالوه بر نگهداري مهرها، مهر نمودن اسناد و مهرداري
االیام آن بوده که ارقام وزارت ها، استیفاها ، کالنتري ها و غیره را پس یمدر قدمهردارشغل":را چنین توصیف می کندمهرداري

قرار تصدیقخود را ازرسوماز این بابتنموده ومهر می،در گوشه عنوانبودهمهردارکه در نزداز ثبت دفاتر به مهر ثبت همایون
، نسون؛ سا1355،481،؛ موتمن14- 1386،13؛ جدي، 1280،48؛ میرزا رفیعا، 1368،25میرزا سمیعا، (."نموددریافت میيدفتر

)ذیل واژه مهردار،1345؛ دهخدا ،1364،53
پادشاهان ،در دوران ایران باستان.ه ساسانیان برمی گرددرهمانطورکه در برخی منابع اشاره شده به دومهرداريسابقه منصب 

موضوعاتی خاص به کار می بردند و از این زمان به بعد براي حفظکه هرکدام از آنها را درداراي مهرهاي متعددي بودندهریک
این هکبود به طوريیساسشغل بسیار مهم و ح،این منصب از قدیم.به وجود آمد»مهردار«مهرها منصبی به نامونگهداري این

؛1386،129،جدي(.همواره احترام می گذاشتند،افراد معموالً از بین نزدیکان شاه انتخاب شده و به آنها در مقام افرادي امین
)1350،229،قائم مقامی؛215- 1346،214، بالدزي

اعراب یکی از دبیران ،بعد از پیامبر.عایشه سپردساخت و آن را به کسی بود که براي خود مهر انگشتري درصدر اسالم پیامبر اولین
،  بالدزي(.پادشاهی ایرانیان بودمهردار متصدي مهرهاي خلیفه کردند که این مقام در واقع همان منصب » صاحب الزمام«را به نام 

)1336،522،ابن خلدون؛1368،586، يطبر؛1350،229،قائم مقامی؛1368،96،جدي؛1346،217
کلید تمغاهاي خان، تا پیش از پادشاهی غازان.می گفتند»تمغاآل«به مهر پادشاهانو»تمغا«مهرغول و ایلخانیان بهدر دوره م

خزانه «را از آنان گرفت وکلید تمغاها را در قابتورقاي مبارك ولی غازان خان این اختیاربود »1بیتکچیان«بزرگ دردست
به اتفاق بیتکچیان تمغا را بر برلیق ) رئیس خزانه( به بیتکچیان می دادند و رئیس قابتورقا کلید را ،گذاشت و در وقت نیاز»پادشاهی

،قائم مقامی؛103و1386،105جدي (. در این زمان مهر آل تمغا نزد سعد الدین بودکه مقام صدارت را نیز داشت. می زد) نامه(
1350،239(

مهردار ":نویسددر دوره حکومت هاي محلی و پس از آن میمهرداريصب در کتاب خود ضمن اشاره به منجهانگیر قائم مقامی 
هربرت بوسه ."نوایی در دوره سلطان حسین بایقرا مدت ها سمت مهرداري داشته استمقام ارجمندي بوده است و امیر علی شیر

اما به شرح آن برشمردهعالی مناصبازرادر دوره تیموريمنصب مهرداريژوهشی در تشکیالت دیوان اسالمینیز در کتاب پ
را نیز داشت از میان وابستگان وازطایفه قزلباش ها انتخاب می شد و همیشه » وزیر«مهردارکه عنواندردوره صفویه . نپرداخته است

1-مامورمالیات
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وي عالوه . حضور داشت)شدمجلسی که با حضور شاه تشکیل می(مجالس و روزهاي تشریفاتی از جمله مجالس بهشت آییندر
دراختیار داشت و فرامین شاه و عریضه هایی که مورد شاه که به زنجیرطالیی بسته و همراه خود داشته پنج مهردیگر را نیزبرمهر

حرم جعبه اي نزد مادر شاه درمخصوص شاه دردوره شاه سلیمان مهربه گفته برخی منابع در.قبول شاه واقع می شد مهر می نمود
دربار مهرداران در این دوره در)233- 1350،234؛ قائم مقامی،1336،453؛ شاردن، 1364،53سانسون،(.شاهی نگهداري می شد

:سه نفر بودند
،و معافیاتسیورغاالتا،هکالنترياستیفاها،آن بودکه ارقام وزارت ها،وظیفه وي:یا وزیر مهرمهرهمایونمهردار: الف 

که نزد وي بود درگوشه عنوان سند مهر نموده و دفتر به مهر ثبت مهر همایونامراء حاکم و غیره را پس از ثبت درتیولنامجات
همچنین این شغل .و چهار تومان بوده استدر سال سیصدمیزان حقوق وي. رسید خود را از قرار تصدیق دفتري دریافت می نمود

.وي در مجلس شاه حق نشستن داشت.می شدواگذاراوبه1تیولبدون
کل را که در اردوي ء وارباب مناصب جزجمیعاحکام، ارقام امرا، وزراء ، مستوفیان، لشکر نویسان ووي:رشرف نفاذمهردار مه: ب

وي . می نمود ممهورمهر همایون به مهر کوچک شرف نفاذمقابلگوشه ارقام را در، شدمحلی یا ممالک محروسه ایران تعیین می
) دفاتر پرداختی دیوان(ن رقم خود به مهرداران نمی دادند از دفاتر توجیه دیوان اعلی از رسوم مقرره خود را چنانچه که صاحب منصبا

.در مجلس شاه مجبور به ایستادن بودويهمچنین.حدود مبلغ هشتصد و سی و پنج دینار در سال دریافت می نمود
.می نمودسپاهیان و امور جنگی را مهر،وي فقط احکام مربوط به سرداران:مهردار قشون: ج

وي نیز به نوعی مهردار بوده چرا . نیز وجود داشت »دواتدار مهر انگشتر آفتاب اثر«عالوه بر سه مهردار فوق در دربار شاهی منصب
رقم هر کسی که به جواب می رسید درکیسه ،که از نظر شاه می گذشت و مجلس نویس بر آن طغرا می کشیدکه ارقام و دفاتري

.نش می رسانیداصاحبرا بههر کسرقم ،مهر مخصوص می رسیدبهکهآنر زده به اندرون می فرستاد پس ازگذاشته سرآن را مه
. وي مهر شاه را به گردن می انداخت و همیشه همراه شاه بود،در برخی منابع آمده مهر پادشاه اکثر اوقات در نزد وکیل بوده

.یاد شده است»امیر مهر«به نام »مهرآثارمهرمهردار«و از »وزیر مهر«ان به عنو»مهرهمایونمهردار«از دراین منابعهمچنین
البته در اینجا باید نکته اي را در مورد مهرداران متذکر شد که اگر چه مهرداران در تشکیالت اداري دربار از مقام باال و مزایاي عالی

اسامی برخی از فقط بهدر کتاب عالم آراي عباسی.ده اي نداشتندبرخوردار بودند اما در کار صدور فرامین و احکام نقش تعیین کنن
،مینورسکی؛234-1350،35،قائم مقامی؛1380،48میرزا رفیعا،؛1378،25،میرزا سمیعا(.استاشاره شدهمهرداران دوره صفوي 

)1364،53،سانسون؛1336،453،دنشار؛32- 1372،34،نصیري؛131-1386،129،132،جدي؛119، 1334
منشی الممالک مدتی،میرزا رضا قلی نوائی،آقا محمد خان قاجاردر زمانشاه بود به طوریکهحکم مشاوردر،مهرداردوران قاجار 

در زمان ناصر الدین شاه .بود) عباس میرزا (مهردار نایب السلطنه ،علی خان شیرازيرحیدحاجی.و منشی اسرار شاه بودمهردار

واگذار کردن دولت خالصه اي یامالیات قریه اي را به افراد در ازاء مواجب او-  1
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منصب ،در این دوره عالوه بر مهردار.مهر مبارك تعیین شد) خزانه دار(برخان ساالري به مهرداري خازن عالوهکعضد الممال
،جدي(. می نمودوظیفه وي آن بوده که مهرهاي سلطنتی را از گردن می آویخت و فرامین شاه را مهر.مهردارباشی نیز به وجود آمد

بنابراین با منسوخ شدن مهر این منصب نیز.ناد از رونق افتاد و امضاء جایگزین آن شددردوران پهلوي مهرزدن بر اس)1386،132
.شدمتروك

یشینه منصب مهرداري درآستان قدس با استناد به اسنادپ
دن عالی، مهم و محترم به شمار می رفت اما از دوره پهلوي به بعد با منسوخ شاز مشاغلراز قدیم منصب مهردادر آستان قدس نیز

اسناد به جاي مانده از دوره صفویه که در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوي. این شغل نیز متروك گردید مهر
ه در این مجموعه شکل گرفتصفوياي به تقلید از تشکیالت اداري دربار تشکیالت سازمان یافتهنشان می دهدنگهداري می شود

در طومار علیشاهی شرح . کردندبر این بوده که احکام و فرامین را با تشریفات مخصوصی مهر میدر این تشکیالت نیز رسم .است
آستانه را به طور کلی ذکر نموده که مهردار ازجمله آنهاست اما اختصاصاً به منصب وظایف مستخدمین و مباشرین ،تشکیالت اداري

)1380،36،ارعلیشاه افش؛256- 1355،25،موتمن(. پرداخته استنمهرداري 
اطالعات بسیار اندکی در مورد نحوه انتصاب و شرح وظیفه اسفانهمتشماره سند مربوط به شغل مهرداري950در بررسی حدود 
به عنوان یکی از یا د مهرداربقیه موارو درپرداخته شدهبه شغل مهردارسندمورد242حدود سند در 950بیناز.مهردار وجود دارد

مربوط به پرداخت مواجب،سند108حدود .1اشاره به واژه مهردار شده استبه نوعیو یاتري پشت سند را مهر نموده کارکنان دف
نقدي و جنسی از مورددریافت وجوهات 14مورد سند قبض وصول،28،به مهردار یا فرزندان ذکور و اناثمورد پرداخت وظیفه54

سند تحویل وجوهات نقدي و جنسی به صاحب جمعان و تحویل داران و مورد11ن،آخارج صورت گرفته از محل مو موقوفات 
سند 1،مورد مقرري1مورد مستمري،1مورد مرسوم ،1مورد سند مقرري یومیه،2هزینه،مورد سند13مخارج صورت گرفته از محل آن،

مورد سند تحویل مهر 2صاب و تعلیقچه مربوط به انتسند2نمونه سند رقم مربوط به انتصاب،2،مورد عریضه2،مرسوم و مقرري
؛11/34868؛68/30390؛1/62423؛9/349964؛17/36128؛2/35848،،سند...سازمان کتابخانه ها(.آستانه به مهردارمی باشد

)8/33382؛28/33383؛12/32334؛8/32462؛1/32996؛10/31931؛20/14642؛40/14624
قلم نام برده شده و القاب و »ارباب مناصب وارباب«،»عمال آستانه«به عنوانمجموعه از مهردار ایندراسناد حاضربر اساس

جبایی، سیادت و مغفره پناه، مقرب الخاقان، فضیلت ماب، نحضرت، سیادت و نجابت پناه، سالله العناوینی چون عالیجاه، عالی
ام، سالله السادات االنجاب، عالیشأن، مجدي فضائل مآب قدسی القاب، فضیلت و کماالت نصاب، جاللت نصاب، سالله السادات العظ

دفتر مهردر خاصه شریفه،سر رشته مهردار،هردار خاصه ،مهردار آستانه متبرکه،دفتر ه شریفه،مهردار خاصچون سر رشته مهر دار خاصه شریفه،کلماتی-1
.عضدالتولیه ولی اسمی از مهردار ذکر نشده استمهردارو
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تباه، عالیحضرت رضوان مکان براي مهردار به کار برده شده نالنصاب سیادت و نقابت پناه رفعت و معالی دستگاه اعانی و عوانی ا
اهده این القاب و مشبا . به ویژه بروات مشاهده می شودهزینه هاوي که از کارکنان دفتري بوده اثر مهرش بر عمده اسناد.است

از صاحب منصبان رده باال در این تشکیالت به شمار می رفته بلکه از موقعیت تنهانهکه مهردار عناوین در اسناد می توان دریافت 
الزم به ذکر است اولین متولی در مجموعه تشکیالت آستان قدس خواجه .در جامعه برخوردار بوده استباالیی نیزاجتماعی بسیار

،...سازمان کتابخانه ها،1377،253،ترکمان(. سمت  مهرداري داشته است،بیگ بوده که قبل از انتصاب وي به تولیتامیر 
؛11/35771؛35016/ 28و27؛8/36244؛2/36284؛3/36472؛40/36505؛30282/ 13؛24/30333؛15/19948سند

؛1/62423؛18/33437؛10/31931؛103/31836؛1/18693؛3/14581؛4/34112؛38/34867و37؛1/34285؛4/34021
)7/53755؛31/18737؛5/27721؛19/22450؛2/35848؛17/36128؛2/33542

و»هردار خاصه شریفهم«،و در دوره قاجاریه عالوه بر منصب مهردار»منصب مهردار«،دردوره صفویه و افشاریه،طبق اسناد موجود
و یا اینکه چون دربار بودهکه احتمال می رود مهردار خاصه شریفه همان منصب مهردار باشیمدنیز به وجود آ»نایب مهردار«

وتشکیالت آستان قدسهمانعنوان سلطنت داشته بنابراین عنوان خاصه شریفه ممکن است) ع(مالئک پاسبان حضرت رضا 
؛1/14296؛3/14204؛16/35355سند،...خانه هاسازمان کتاب؛256-57، 1355،موتمن(.بوده باشد) ع(خطاب به حضرت رضا 

)5/14193؛1/14120؛5/14193؛20/14642؛2/33452؛3/18737؛3/18621؛3/18695؛1/18693؛7/14282
را به صورت سه شوي مواجب. مهردار هرساله مواجب، وظیفه، مستمري و مرسوم خود را به صورت نقدي و جنسی دریافت می کرد

و گاهی یکساله از محل اجاره موقوفات آستانه و از درآمد مزارعی چون مزرعه کنه بیست، برق آهنگران، علی آباد ماهه، شش ماهه
مزرعه فرهادجرد، ،دکان جنب قهوه خانه،1وجوه هواییدکاکین پایین پا،رادکان، اخنجان،، احمدآباد خواف،شهکنه بی،)نیشابور( 

الزم به ذکر است که مواجب مهرداران در هرسال متغیر و . و نذورات ضریح دریافت می نمودجام، منزل آباد، جنابد تون، زرگران 
ضریح را به يوي همچنین مبلغی از وجوه نقد. حقوق و دستمزد نایب مهردار نصف مبلغی بوده که به مهردار تعلق می گرفته است

مبلغی به عنوان انعام یا مرسوم نیزناد آنها را انجام می دادعالوه برآن از کسانی که کار مهرنمودن اس. رسم تبرك دریافت می کرد
سازمان کتابخانه (.فقط مواجب دریافت کرده استبررسی اسناد فوق نشان می دهد مهردار در دوره قاجار. دریافت دریافت می نمود

؛ 2/34203؛ 9/36168؛ 1/31836-2؛ 1/36493؛4/440101؛ 11/19702؛ 16/18719؛ 14/18717؛ 31/18737؛ 18695/سند3،...ها
)18/33437؛ 47/33408؛ 1/33113

نیز از این امر مستثنی نبود مزبوراکثر مناصب درآستان قدس به صورت موروثی از پدر به پسر می رسید بنابراین شغلکهاز آنجایی
تعلق ا یکی از خویشاوندان نزدیکشی) فرزندارشد و اصلح(از فوت مهردار به یکی ازفرزنداني به صورت موروثی بعدو خدمت مهردار

.درآمدی راگویند کھ ازجای غیرمعین بھ دست آید:وجوه ھوایی- 1
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4،سند...سازمان کتابخانه ها(. الد  وي نیز تعلق می گرفتوظیفه  و مستمري به اوهمچنین بعد از فوت مهردار. گرفتمی
)1/27482؛59/440766؛11/32850؛4/3421؛66/33306؛34112/

منصب مهرداري مشاغلی چون مالباشی و خادم را نیز برعهده اسناد حاضر نشان می دهد که مهرداران عالوه بر منابع وبررسی
)1/34285؛3/44770؛10/37294؛1/40035؛9/34996؛18/33437،،سند ...سازمان کتابخانه ها،1386،132جدي،(.اندداشته

سند مربوط به مهردار به قدیمی ترین .استمهردار»هکمیرزاا«انجام شده از اسناد مذکور باید گفت اولین مهردارهايطبق بررسی
اسامی مهرداران از دوره . ق می باشد1333مهردار به سال 1»حاجی میرزا عبدالرضا عضد التولیه«مهردارق و آخرین1001سال 

.قاجاریه به شرح ذیل می باشدتاصفویه
اسامی مهرداران آستان قدس رضوي در دوره هاي صفویه، افشاریه و قاجار: 1جدول 

قاجارریهافشاصفویه
؛ موسوي،آمیرزاکه

مهردار و میرزا بدیع الزمان،موسوي،
؛ خادم

؛ خادممهردار ومیرزا محمد باقر،
؛میرشرف الدین علی، مهردار مهر مبارك

؛میرزا حسن، مهردارموسوي،
؛موسوي، میرزا ابوطالب، مهردار

؛محمد شفیع، مهردار
؛موسوي، میرزا محمدافضل، مهردار

؛بیگ، مهردارمحمد مقیم 
مهردارعبداهللا بیگ،

؛رضوي، آقا عبد اهللا، مهردار
؛میرزا محمد اسماعیل، مهردار

؛حسینی، میرزا محمد علی، مهردار
آقامحمد تقی، مهردار

میرزا محمد علی، مهردارخاصه شریفه و
؛مهردار مهر مبارك

میرزا ذبیح اهللا بن قوام التولیه رضوي،
وب مهردارحاجی میرزا محمد جعفر، نای

؛مهردار خاصه شریفه
؛حسینی، میرزا محمد مهدي، مهردار

عضدالتولیه رضوي، عبدالرضا، مهردار 
خاصه شریفه

پس از ثبتاسناد نشان می دهداین. در مورد شرح وظیفه مهردار به ما می دهدمطالعه اسناد مذکور اطالعات بسیار اندکی
کرد ممهور میآن را تایید ومهردار، هزینه ها و بروات در دفتر خانه توسط کارکنان دفتري و مهر نمودن پشت سندسند

در دوره قاجار پشت سند در محل مهر مهردار .سپس متولی نظر نهایی را اعالم و در صورت موافقت مهر تایید می زد
در پشت ما در دوره صفوي و افشار محل خاصی براي مهر مهردارانوشته می شد نیزطغراپایین مهرکه دروسط آن بود

.و جمعی تخلص او استشاعر نیز بودهه بر اینعالوو فاضل مشهد و از خاندان نقیب بوده استوي از رجال سرشناس-  1
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اسناد .را ممهور می کردقبض وصولبه هنگام دریافت مواجب  گوشه سمت چپ پایین سندمهردار .نداشتوجودسند
و بر از جانب متولی وقت آستانه مهردارانتصاب دهد کهنشان می)رقم، تعلیقچه و تصدیق(انتصاب مهردار بهمربوط

صورت تنظیم شدهدر طول سالاساس نظام نامه اي که از قبل در رابطه با انتصاب و نحوه پرداخت مواجب به کارکنان
عالوه رسد وي به نظر میمهر مبارك بر می خوریم که مهرداراسامی مهرداران در جدول فوق به بیندر. می گرفته است

به عمل آمده بررسی هايطبق. هداري مهر مخصوص آستانه نیز بوده استمسئول نگ،بر ممهور نمودن اسناد به مهر خود
دوره قاجار سه نمونه از ولیبدست نیامده استدر این مجموعه اسناد مهر آستان قدس اثردر زمینه مهر ها از دوره صفوي،

ه بدوره صفوي اواسطازکهتوان گفتبا دقت در اسناد می.مشاهده شده که مربوط به بروات و فرامین بوده استمهر
بطوریکه در اندرده باال هر کدام مهردار مخصوص به خود داشتهو صاحب منصبان ن افزوده شدتعداد مهرداراتدریج بر 

باغ مزرعه اخنجان مرسوم دریافت ق اشاره به مهردار متولی و مهردار ناظر دارد که از1131- 1132سندي مربوط به سال 
ناظر پنجاه من که به نظر می رسد مهردار ناظر در ردیف پایین تري مهرداریک خروار انگور ومهردار متولی.کرده اند

)13/37292،16/35355،سند...سازمان کتابخانه ها(. نسبت به مهردار متولی قرار داشته است

گیريیجهتن
در تشکیالت شرح وظیفه مهردارابع به معرفی واکثر این من.استبسیار اندكريمنصب مهردامنابع پیراموناطالعات 

ت اداري دربار از آنجایی که تشکیالت اداري آستان قدس به تقلید از تشکیال.به صورت کلی پرداخته اندصفویه اداري 
آستان قدس رضوي به این اهمیت در اسناد .پیدا کرداهمیت این مجموعه درنیزمنصب مهرداراز این رو،شکل گرفته

نه تنها از مقام بسیار باالیی در این مجموعه ،اسناد می توان نتیجه گرفت که شخص مهرداربررسی ا ب. استخوبی مشهود
ازجمله معتمدین متولی وکه ازمهرداراثر مهربنابراین .ویژه اي نیزداشته استاجتماعیپایگاهبرخوردار بوده بلکه 

.دوشمقدسه مشاهده میهاي آستانه به بروات و پرداختیبر عمده اسناد مربوط ،محسوب می شدرده باالکارکنان دفتري 
آن را تایید مهردار، ها و بروات در دفتر خانه توسط کارکنان دفتري و مهر نمودن پشت سندپس از ثبت اسناد هزینه

. سپس متولی نظر نهایی را اعالم و در صورت موافقت مهر تایید می زدوممهور می کرد 

منابع و مآخذ
.انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. ترجمه محمد پروین گنابادي. مقدمه ابن خلدون). 1375(ون ، عبدالرحمنابن خلد

. آستان قدس رضوي:مشهد. طومار علیشاهی). 1379(افشار، علی قلی خان
.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ترجمه آذرتاش آذرنوش. فتوح البلدان). 1346(بالدزي، احمد بن یحیی
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.انتشارات سروش: تهران. تصحیح  محمد روشن. تاریخ نامه طبري). 1380(بلعمی، محمدبن حریر
. ونلو در عصر صفويقراقویپژوهشی در تشکیالت اسالمی برمبناي اسناد آق قویونلو و). 1367(بوسه، هربرت

. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. ترجمه دکتر غالمرضا ورهرام
.انتشارات دنیاي کتاب : تهران. تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی.تاریخ عالم آراي عباسی). 1377(سکندر بیگاترکمان،

.فرهنگستان هنر: تهران. تاریخ مهر و حکاکی در ایران). 1386(جدي، محمد جواد 
.9، شماره شریه مشکوهن. "نگاهی کوتاه به تاریخچه تشکیالت اداري اماکن متبرکه"). 1385(ابوالفضلحسن آبادي،

.دانشگاه تهران : تهران. لغت نامه). 1352(دهخدا، علی اکبر
.انتشارات اقبال: تهران. حواشی دکتر بهمن کریمی. تاریخ غازان). 1338...(رشیدي، خواجه فضل ا

. بی نا: تهران. ترجمه دکتر تقی تفضلی. سفرنامه سانسون). 1364(سانسون
.انتشارات امیرکبیر: تهران. ترجمه محمد عباسی. ت نامه شاردنسیاح). 1336(شاردن، ژان

.انتشارات عطارد:مشهد. تاریخ آستان قدس رضوي). 1371...(عطاردي ، عزیز ا
.انجمن آثار ملی: تهران. مقدمه اي بر شناخت اسناد تاریخی). 1350(قائم مقامی ، جهانگیر

، مجله هنر و مردم."سایی روزگاران کهن، مقدمه اي از تاریخچه مهر درایرانمهرها وسایل شنا"). 1352(ملک زاده بیانی، ملکه 
. 12، دوره 133شماره 

. 7دوره . 1، شماره نامه آستان قدس."آستان قدس رضوي").1339(موتمن، علی
.انتشارات آستان قدس رضوي: ،مشهدراهنما یا تاریخ آستان قدس رضوي). 1355(موتمن، علی

. دفتر تاریخ موقوفات دکتر محمود افشار:تهران . زیر نظر ایرج افشار.دستورالملوك). 1380(بن حسنمحمد رفیع،میرزا رفیعا
.انتشارات امیرکبیر: تهران. سیاقیدبیربه کوشش . تذکره الملوك). 1368(میرزا سمیعا
.تهران. رجب نیاترجمه مسعود.سازمان اداري حکومت صفوي).1334(، والدیمیر فئودوروویچمینورسکی

انتشارات دانشگاه : مشهد. تصحیح دکتر یوسف رحیم لو. القاب، مواجب دوره سالطین صفوي).1372(نصیري، علی نقی
.فردوسی
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پیوست
:ر حسب اهمیت موضوع خواهیم پرداختدر اینجا به معرفی اسناد مربوط به منصب مهرداري ب

 ق1280ي به میرزا ذبیح اهللا رضوي در سال واگذاري منصب مهردار: 1/13489سند شماره

چون منصب جلیل مهرداري سرکار فیض آثار حضرت امام االنس و الجان ثامن االئمه الصلوة والسالم از جانب اولیاي آستانه "
ر ق جعبه تیماج مه1280متبرکه عرش درجه مفوض و مقرر به داعی ذبیح اهللا الرضوي گردید به تاریخ شهر صفر المنظر سنه 

ی به جهت بروات صادره از دفتر خانه و متاجدار به جهت فرامین و دیگر مهر با دایقه دارمبارك که در آن دو مهر است یک مهر ج
دقت در با".ه ترمه الجوردي است و مهمور به مهر متولی است واصل و عاید داعی گردید و سپرده داعی است سجعبه مذکور درکی

مهر سرکار فیض،  به متولی ومهردار،ه عالوه بر ممهور نمودن پشت سند توسط کارکنان دفتريکمضمون این سند می توان گفت
که از آنها در موقع صدور بروات داشتهنمونه مهر آستان قدس به وجودسهالزم به ذکر است که در دوره قاجار.ممهور می شدآثار

سرکار فیض مهر مبارك «: مربوط به بروات با این مضمون بودمهر .دهزینه ها و فرامین استفاده می شمربوط به پرداخت مواجب،
.اما مهر مربوط به فرامین هنوز در سند دیده نشده است»مهر مهر آثارمبارك«و»برات آستانه مبارکه سرکار فیض آثار«و» آثار

می توان نکته دیگري که در این سند .ه می کرداز آنها در موقع لزوم استفاددر نزد مهردار بوده ونیزبنابراین مهرهاي آستان قدس
همانطور که در سند آمده مهرها را در کیسه .شدبا تشریفات خاصی انجام میبه آن اشاره کرد این است که تحویل مهر به مهردار

کیسه محتوي مهر راسپس،گذاشته سر آن را متولی  مهر نموده)بودهاحتماال از جنس بسیار مرغوب و تزیین شده(ترمه الجوردي 
.جعبه گذاشته تحویل مهردار و از وي رسید دریافت می کردندداخل
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1تصویر شماره 
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 سفارش ساخت مهر آستان قدس و تحویل آن به مهردار:13527سند شماره

1زن صیرفیبه وموازي یک عدد مهر مبارك بادامی کوچک مختص بروات آستانه مقدسه که دو مثقال و پنج نخود طال دارد"

اقباله و شوکته واصل الیه تعالی}ناخوانا{خداوندگار اعظم دبیر الملک متولی باشی سرکار فیض آثار ساخته بتوسط جناب اجل اکرم
ذبیح اهللا .            ق1285جۀالحرام من شهور و عاید اقل چاکران و خانه زادان ذبیح اهللا رضوي گردید به تاریخ شهرذیح

،توسط مهردار از سوي متولی باشی آستان قدس همراه با ذکر مشخصاتدریافت مهرآستانه بهمزبورسند"}     مهر{الرضوي
.اشاره داردق1285سال جنس و وزن مهر و میزان طالي بکار رفته دراعم از نوع،

2تصویر شماره 

.وزنی که توسط صراف تعین شود:صیرفی-  1
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ق 1111صورت تقاضاي افراد جهت خدمت در آستان قدس به جاي دیگران در سال 28/33383ماره سند ش

حقیقت بر طبق عریضه میرزا نورالدین خادم ولد میرزا محمد ابراهیم خادم و مدرس که استدعاي عن وظیفه میرزا –عریضه "
ف که د راین وقت به دفتر سرکار رسیده مبلغ بیست و حسن مهردار نموده آن که به عرض می رساند که موافق سواد پروانچه اشر

چهارتومان و شش هزار و سیصد دینار تبریزي نقد و مقدار چهل خروار غله وظیفه مرحوم میر سید حسن ولد مرحوم میرزا افضل 
د از آن به موجب دینار عراقی در وجه وظیفه مال محمد مومن قاضی و بعسیصدهزار وششتومان ودوازده موسوي مهردار مبلغ 

تومان تبریزي و مقدار چهل خروار دوازدهمبلغ . سالله السادات میرزا محمد قاضی مشهد داده شد،رقم مبارك سیادت و نجابت پناه
مزبور وظیفه در وجه میرزا حسن است و به نظر نمی رسد که سواي مبلغ و مقدار غله دروجه میر محمدباقر ولد میرزا حسن مقرر

".رر بوده باشد باقی مختارندمهردار مق

3تصویر شماره 
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 صورت تصدیقات دریافت مواجب دریافت -صورت المذکور. دفتر توجیهات و مقررات 1/35885سند شماره
.1165مواجب از قرار رقم مبارك مطاع به تاریخ شهر شعبان 

ر فیض آثار را حسب االستدعا نجابت و رفعت پناه خدمت مهردار سرکا،ئیلچیبر عنوان عریضه آن که از ابتداء سنه مبارك بی"
در ستسالله النجباء العظام میرزا ابوطالب صاحب عریضه شفقت و مواجب که موافق طومار قرارداد را براي شغل مهرداري مقررا

ده خود را معاف ندارد و مدت الظهور قائم نموابدوجه مومی الیه عاید و مرحمت فرمودیم که به لوازم امر مزبور و عنایت دوام دولت
مستوفیان عظام دیوان شرح رقم اقدس را در دفاتر ثبت نموده در . عالیجاه متولی و عمال سرکار فیض آثار به نحو مقرر معمول دارند

شرح عریضه آن که عرضه داشت کمترین بندگان بذروه عرض استادگان پایه سریر خالفت مختصر عرش نظر اقدس .عهد شناسند
فقیر و مستحق بود و هیچ ممر معاش ندارد و آقا عبداهللا خازن به هیچ وجه مستحق ابوطالبی برساند که این کمترینارفع اعل

استدعا آن که به تصدیق فرقدان آساي اقدس .آثار نیست و خدمت مهرداري سرکار فیض آثار با مشارالیه استفیضخدمات سرکار
وجه مشارالیه مقرر است به این کمترین شفقت و عنایت فرمایند که در آستانه مقدسه اعلی خدمت مزبور را با وظیفه مقرري که در 

به نظر .عریضه او پرداخته استمنصب مهرداري میرزا ابوطالب به شرح تائیدسند مذکور ضمن".دبه دعا گویی قیام و اقدام نمای
.که پذیرفته نشده استاین منصب را داشتهدرخواست همزمان با انتصاب میرزا ابوطالبرسدکه آقا عبداهللا خازنمی
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4تصویر شماره 

 ارقام نواب اقدس–ارقامات مطاعه -توجیهات و مقررات2/35848سند شماره

برطبق عرض مشارالیه آن که از ابتداء سنه مبارکه که به خدمت 1165رقم مهرداري میرزا ابوطالب در هذه السنه شهر رمضان "
ثار را حسب االستدعاي رفعت و معالی پناه سالله النجبایی میرزا ابوطالب صاحب عریضه شفقت و مواجبی مهرداري سرکار فیض آ

مواجب مومی الیه عنایت و مرحمت فرمودیم که به لوازم امر مزبور و .که موافق طومار قرار داد درازاء شغل مهرداري مقرر است
و مستوفیان ندمقبول داربنحو مقررسرکار فیض آثارو عمالعالیجاه متولیردنداخود را معاف ،نمودهابد الظهوردعاي دوام دولت 

به این دهد که انتصاب مهرداراین سند نشان می".عظام دیوان اعلی شرح رقم اشرف را در دفاتر ثبت شرح آن را در عهده شناسد
سپس متولی در صورت وشتهر شغل مزبور نابتدا شخص عریضه یا درخواستی خطاب به متولی مبنی بر استخدام دکهصورت بوده

در دفتر رقم متولی رابایستو مستوفیان دیوان  میادبه دفتر خانه می فرست،صادروي راسالیانه انتصاب و میزان حقوق رقم ،تایید
. ثبت نمایند

5تصویر شماره 
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 ق1333ي حجه در سال پرداخت مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذ1/22457سند شماره

مواجب هذه السنه جناب فخامت نصاب حاجی میرزا عبدالرضا عضد التولیه مهردار خاصه شریفه از قرار قبض معزي الیه که نزد "
.جناب جاللت مآب میرزا ابوالقاسم ضابط اسناد ضبط است

"من و نیم جو7ر و شش خروار و نه من و نیم گندم        سه خروا: تومان               جنس72نقد 

6تصویر شماره 
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 مشهد مواضع و مزارع خیابان -ابوال المال حاصل المذکور–اوراجه 10/37294سند شماره

ق1132-1131دریافت وجوهات نقدي و جنسی از زراعات و باغات محال مشهد و مخارج صورت گرفته از محل آن در سال "
سیادت و نجابت پناه میرزا محمد باقر خادم و مهردار از قرار برات به تاریخ شهر رمضان باغ شاهی محله سراب من ذلک عن وظیفه 

".پرداخت شده استدینار674و6000مبلغکهدینار ربرآورد شده3009تومان3مبلغ .ق 1131المبارك 

7تصویر شماره 
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 ان قدس و سایر افراد در ماه پرداخت وظیفه و مستمري نقدي و جنسی به کارکنان آست34/44765سند شماره
ق1020رجب 

قبض دادم و قبول نمودم العبد ،و االیاله و الحکومه و العز و االقبال قاضی سلطان الحسینی متولیالنقابۀشمسا للفلک سیاده"
حکومت دستگاه به معرفت وکالّء نواب مستطاب معلی القاب عالیجاه ایالت و.االقل بدیع الزمان خادم الموسوي که واصل من شد

نجهاشوکت انتباه سیادت و نقابت پناه اسالم مالذي ملجاء الفقرا و المساکین مقدرا بیست خروار غله مناصفه که حسب الحکم
این چند کلمه حسب القبض قلمی شد تحریرا فی شهر بیست و هشتم رجب المرجب استمطاع در وجه وظیفه اینجانب مقرر

و بدیع الزمان موسوي مهردار کهسند فوق این استدرنکته قابل توجه"}مهر{خادم الموسويعبده بدیع الزمان ال.ق1020
.نسبت به حقوق مهرداري کمتر بوده استمیزان حقوق خادمیش وسند مزبور از بابت خادمی مواجب گرفته اما در خادم بوده

8تصویر شماره 
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 تحویل وجوهات به صاحب -صاحب جمعان انبار خانه–یل التحاویل و التحاص–اوارجه 14/35321سند شماره
.1147جمعان انبار خانه آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن در سال 

میرزا شرف الدین علی مهردار سرکار از قرار برات "
"خروار پرداخت شده است 6خروار            در مجموع 3: خروار       جو3: گندم 

9ره تصویر شما
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 1096-1094پرداخت وظیفه و مقرري به سادات مذکور در سال 76/32691سند شماره

وظیفه سادات ذکور-توجیهات–انجام مهمات و معامالت سرکار فیض آثار 
ق 1060اوالد میرزا افضل مهردار موافق طومار نسق و پروانچه اشرف در سال حسنیدسمیرزا ابوطالب و،میرزا ارفع"

شدهپرداخت موجب پروانچه اشرف در وجه میرز ابوطالب مهردارسیربه13من و 33خروارو 13،گندم و جوجنس،نقدنتوما10
".است

.پس از فوت مهردار وظیفه به اوالد او نیز می رسیدکهدهداین سند نشان می

10تصویر شماره 
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 ق1102پرداخت وظیفه و مقرري به سادات اناث در سال 8/32462سند شماره.

اصل شرف جهان بیگم بنت میر بدیع الزمان مهردار موسوي موافق شرح رقم نایب ناظر و وچهار خروار و پنجاه من غله منافصه "
.کتاب مستوفی موافق پروانچه اشرف در نسخه مفروضه مستمر و برقرار شد 

ظیفه وتوان دریافت کهاز این سند می".ار دار برساند من      که به جاي عوض انب25خروار 2: من         جو25خروار و 2: گندم
.شامل دختران نیز می شده استپسران عالوه برمهردار

11تصویر شماره 
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 ق 1276پرداخت مواجب میرزا محمدعلی مهردار خاصه شریفه در ماه رمضان در سال 1/18693سند شماره

فضلیت مآب میرزا محمد علی مهردار خاصه شریفه از قرار قبض که در نزد ئیل در وجهچیمواجب شش ماهه نقدي هذه السنه بی"
.ضابط ضبط است

خروار  5:جنس،تومان  20:نقد
.ساالنه جناب معزي الیه که برات علحده صادر می شود،در وجه میرزا ذبیح اهللا نایب

. نقد ریال استتومان تبریزي 5خروار    که 5:جنس،تومان 10:نقدسنه بیجی ئیل، 
بیجی ئیل عالیشان میرزا محمدعلی تحویدار سرکار فیض آثار از بابت ابواب جمعی خود برساند فی شهر رمضان المبارك فی نهس

در سند فوق میزان حقوق مهردار خاصه شریفه بیشتر از دیگر مهرداران بوده است همچنین میزان حقوق "ق 1276شهور سنه 
.وق مهردار استنایب مهردارنیز نصف حق

12تصویر شماره 


