ساختار كلي طومارها در نظام اداري آستان قدس رضوي
آمنه موسوي

1

چکیده

دسآسضیٔ ٛذیشیت اسٙاد ٔ ٚغثٛػات وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آستاٖ لذس سضٛی اسٙادی ٚرٛد داسد ؤ ٝشتٛط ت ٝتطىیالت
اداسی آستاٖ لذس اص دٚس ٜغفٛی ٝتا پّٟٛی ٔی تاضذ .دس ٔیاٖ ایٗ اسٙاد عٔٛاس یا ٘ٛضتٞ ٝای ِ ِٝٛضذ ٜعٛیّی تٝ
ع َٛحذٚد ٔ 77تشٔشتٛط ت ٝدٚس ٜلاراس ٚرٛد داسدو ٝدسآٖ ٌضاسضی اص غٛست ٞضیٞ ٝٙادسحٛضٞ ٝای ٔختّف ٚتؼییٗ
خذٔات وطیىی  ٚضشح ػّٕىشد واسوٙاٖ دس حشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝت ٝغٛست سٚصا٘ٔ، ٝاٞا٘ ٚ ٝساال٘ٔ ٝی پشداصدٞ .ذف
اص ٍ٘اسش ایٗ ٔمأِ ٝؼشفی عٔٛاسٞایی عٛیُ تا لذٔت چٙذ غذ ساِ ٝو٘ ٝظیش چٙیٗ عٔٛاسٞایی دس ٞیچ یه اص ٔشاوض
آسضیٛی وطٛس یافت ٕ٘ی ضٛد.
كلید واژه هاي موضوعي :آستاٖ لذس سضٛی ،اسٙاد ،عٔٛاس ،تطىیالت اداسی آستاٖ لذس

 . 1واسضٙاس ٕ٘ای ٝساصی اسٙاد ساصٔاٖ وتاتخا٘ٞ ٝاٛٔ ،صٞ ٜا ٔ ٚشوض اسٙاد آستاٖ لذس سضٛی.
Mosavi99@gmail.com
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مقدمه

اسٙاد تاسیخی ٔٛرٛد دس ٔذیشیت اسٙاد ٔ ٚغثٛػات وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آستاٖ لذس سضٛی ،تخص اسصضٕٙذی
اصٔیشاث ت ٝرأا٘ذ ٜاصدٚسٞ ٜای پیطیٗ است و ٝآی ٝٙتٕاْ ٕ٘ایی اص ٚضؼیت ارتٕاػی ،التػادی ،سیاسی ٚ
اداسی دس آٖ دٚساٖ ٔحسٛب ٔی ضٛد.
تشسسی تشي تشي ایٗ اسٙاد٘ ،اٌفتٞ ٝایی سا تیاٖ ٔی وٙذ وٞ ٝش ٔحمك  ٚخٛا٘ٙذٔ ٜطتالی سا تا صٚایای پٟٙاٖ
ا٘ساٖ ٞا ٛٔٚلؼیت دِٚت ٞا آضٙا ٔی ساصد دس ٔیاٖ ایٗ اسٙاد سٙذٞایی تا ػٛٙاٖ دفاتش اٚاسر ٚ ٝدفاتش سٚص٘أچٝ
ٚرٛد داسد .دسدفاتش اٚاسرٌ ٝضاسش غٛست دسآٔذٞای آستاٖ لذس اص ٔحُ ٔٛلٛفات آستا٘ٔ ٝی تاضذ  ٚدفاتش
سٚص٘أچٌ ٝضاسش غٛست رٕغ  ٚخشد یا ٞضیٞ ٝٙای آستاٖ لزس دسحشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝاست .دس ٔیاٖ اسٙاد
تا ػٛٙاٖ دفاتش سٚص٘أچ" ٝعٔٛاسٞا" یا "٘ٛضتٞ ٝای ِ ِٝٛضذ ٜعٛیّی" دیذٔ ٜی ضٛد و ٝدسآٖ ٌضاسش غٛست
رٕغ ٚخشد  ٚضشح ػّٕىشدواسوٙاٖ آستاٖ لذس دسحشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝسا ت ٝغٛست سٚصا٘ٔ ،ٝاٞیا٘ٚ ٝ
یاساِیا٘ٔ ٝطخع ضذ ٜاستٞ .ذف اص ایزاد چٙیٗ عٔٛاسٞایی ٛٙٞص تشٔا آضىاس ٘طذِٚ ٜی احتٕاَ ٔی سٚد
رٟت ٘ظٓ تخطیذٖ تٌ ٝضاسضات دسع َٛیه ساَ ٔی تاضذ اص سٛی دیٍش ٍٟ٘ذاسی آٖ ٞا تذیٗ غٛست تاػج
ٔػٔ ٖٛا٘ذٖ آٖ ٞا اص آسیة ٞای ٔختّف ٔی ضذ ٜاست ٚاِثتٕٛ٘ ِِٝٛ ٝدٖ آٟ٘ا فضای وٕتشی سا اضغاَ ٔی
وٙذ .أا ٞذف اص ٍ٘اسش ایٗ ٔمأِ ٝؼشفی عٔٛاس ٞای عٛیُ ت ٝعٔ77 َٛتش ٔٛرٛد دس اسٙاد آستاٖ لذس تا
لذٔت چٙذ غذساِ ٝو ٝدس ٞیچ یه اص ٔشاوض آسضیٛی ایشاٖ یافت ٕ٘ی ضٛد.
تعزیف طومار

تزاست لثُ اص تشسسی ٔضٕ ٖٛعٔٛاسٞا و ٝدس ٘ٛع خٛد ٔٙحػش ت ٝفشد ٔی تاضٙذ ،تا ٔؼٙا  ٚسیطِ ٝغٛی ایٗ
ٚاط ٜآضٙایی تیطتشی حاغُ ٌشدد.
وّٕ ٝعٔٛاس دس فشٞ ًٙٞأ 2ؼا٘ی ٔختّفی داسد یه ٔؼٙی آٖ ضأُ لسٕتی اص خظ ػشتی اص ٘ٛع حماَ تٌٝ٘ٛ ٝ
ای و ٝایٗ خظ ٔؼٕٛال دس ٘ٛضتٗ وتیثٞ ٝای ٔسارذ  ٚتٙاٞای تاضى ٜٛتىاس ٔی سفت ٝاستٔ ،ؼٙی دیٍش ٞشٌاٜ
خغی سا اص خغٛط ٘سخ ت ٝلّٓ تاسیه ٘ٛیسٙذ ٜخظ غثاس  ٚت ٝلّٓ رّی وتاتت عٔٛاس ٔی ضٛد ٕٞچٙیٗ ٚاحذی
تشای ضٕاسش واغز ؤ ٝؼادَ د ٜدست ٝواغز ٚ 24سلی است ٘ ٚیض ٚسیّ ٝصیٙتی و ٝاص ٘طا٘ٞ ٝای غذاست ٚ
أاست تٛد ٜاست ،تٔ ٝؼٙی ٘أ ،ٝدفتش ٛ٘ ٚضت٘ ٝیض ت ٝواس ٔی سفت ،ٝأا أشٚصٛ٘ ٜضتٞ ٝای ِ ِٝٛوشد ٜسا ٌٛیٙذ ٚ
دساغغالح دیٛا٘ی اص رّٕ ٝتشات ٔ ٚا٘ٙذ آٖ و ٝدساصی داضت ٝتاضذو ٝدس٘ٛضت ٝفٛق ٕٞیٗ ٔؼٙی اخیشعٔٛاس
ٔذ٘ظش است .عٔٛاس دس ٚالغ یه وّٕ ٝی٘ٛا٘ی تٛد ٜو ٝدس ٔػش تاستاٖ واغز آٖ سا اص پاپیشٚس ٔی ساختٙذ.

 . 2فش ًٙٞدٞخذا ،ریُ ٚاط ٜط  ٚفش ًٙٞسخٗ ریُ ٚاط ٜط.
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طومارهاي موجود در اسناد آستان قدس رضوي

تا تشسسی اسٙاد ٔٛرٛد دس آسضیٔ ٛذیشیت اسٙاد ٔ ٚغثٛػات وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آستاٖ لذس سضٛی ٔی تٛاٖ
دسیافت و ٝواستشد عٔٛاس دسٌزضت ٝتا اٚاخش دٚس ٜافطاسیٔ ٝؼٙی ٘أ ٝیا فشٔاٖ سا داضت  ٚاغغالح عٔٛاس ٘سك
و ٝدساسٙاد آستاٖ لذس دسایٗ د ٚدٚس ٜصیاد ت ٝچطٓ ٔی خٛسد دس ٚالغ یه دستٛس اِؼُٕ وّی تٛسظ ٔتِٛی
آستاٖ لذس ت ٝواسوٙاٖ دفتشی تٛد ٜرٟت ٘ظٓ ت ٝتٕاْ پشداختی ٞا ٞ ٚضیٞ ٝٙای ٔشتٛط ت ٝآستاٖ لذس وٝ
عثك آٖ دستٛس اِؼُٕ ارشایی ٔی ضذ.وّٕ٘ ٝسك دس فشٞ ًٙٞا تٔ ٝؼٙی دستٛس ،لاػذ ،ٜسسٓ٘ ،ظٓ ٚتشتیة ٚ
سٚش آٔذ ٜاست تا ٌزضت صٔاٖ ت ٝتذسیذ عٔٛاس اص حاِت ٘أ ٝخاسد ضذ ٜدسٔؼٙی دستٛساِؼُٕ ٞای اداسی سایذ
ضذ ت ٝعٛسیى ٝدس دٚس ٜلاراسی ٝوٓ وٓ عٔٛاس تٌ ٝضاسضٟای سٚصا٘ ٝیا ٔاٞا٘ ٚ ٝساِیا٘ ٝتؼّك ٌشفت .أا دسساَ
 1161ق تا ٘ٛضتٗ عٔٛاس ػّیطاٞی 3ػّیطا ) ٜافشار ،علی قلی خان ،حاکم مشهد6611 ،ق  -؟( تشادسصادٜ
٘ادس ٚاط ٜعٔٛاس تٌ ٝضاسش ٞای عٛال٘ی ٔ ٚفػُ دس تطىیالت اداسی اعالق ٌشدیذ .عٔٛاس ضٕاس4785 ٜ
ٔشتٛط ت ٝساَ 1167ق ٔٛرٛد دسآسضیٔ ٛذیشیت اسٙاد عٔٛاسی است و ٝدس آٖ ت ٝغٛست ػّٕىشدواسوٙاٖ ٚ
ٔیضاٖ حمٛق دسیافتی آٟ٘ا اضاسٔ ٜی ضٛد  ٚایٗ تغییش ػٕذ ٜای دس ٘ظاْ دیٛا٘ی آستاٖ لذس دس دٚس ٜافطاسیٝ
تٛد ٜاست.
تشایٗ اساس اص دٚس ٜافطاسی ٝت ٝتؼذ دس اسٙاد آستاٖ لذس ػٙاٚیٙی چ ٖٛعٔٛاس ٔفاغا حساب(غٛست حساب)،
عٔٛاس غٛست اراس٘ ٜأٞ ٝا  ٚلثٛضات ،عٔٛاس ػٛایذ ٔستغالت آستاٖ لذس ،عٔٛاس غٛست رٕغ  ٚخشد
غاحة رٕؼاٖ ،عٔٛاس غٛست ٔػاسف تؼٕیشات ،عٔٛاس سٚص٘أچٔ ٝخاسد  ٚتؼٕیشات ،عٔٛاس سسیذ پشداخت
ٔٛارة ت ٝواسوٙاٖ پٙذ وطیه تا ساَ 1343ق صیاد ت ٝچطٓ ٔی خٛسد و ٝػٕٔٛا ع َٛآٟ٘ا ت ٝوٕتشاص حذٚد 5
 . 3عٔٛاس ػّیطاٞی :سیا ٝٞای است اص وُ ٔٛلٛفات آستاٖ لذس سضٛی ٔ ٚسزذ رأغ ٌٞٛشضاد و ٝاص اتتذا تا صٔاٖ تٙظیٓ
عٔٛاس ضٙاخت ٝتٛد ٜاست و ٝدسآٖ ٔٛلٛفات ٞش ضٟش ٚ ٚالیت  ٚغیش ٜت ٝتفىیه ٔضاسع ،تاغات ،خا٘ات ،دواویٗ ،عٛاحیٗ ،تیٕچٝ
ٞا ،لٛٙات ،حٕاْ ٞا  ٚغیش ٜتا احتساب دسآٔذ ٘مذی  ٚرٙسی ٞش سلث ٝت ٝحشٚف سیاق دس ریُ ٕٞاٖ ضٟش تا ٚالیت حثت ٌشدیذٜ
است  ٚتٛسظ ػّیطا ٜتشادسصاد٘ ٜادسضاٛ٘ ٜضت ٝضذ ٜاست.
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ٔتشٔی سسذ .ت ٝعٛس ٔخاَ ت ٝچٙذ ٔٛسد اضاسٔ ٜی ضٛد :ضٕاس 35975ٜتا ػٛٙاٖ تٛریٟات ٔ ٚمشسات-غٛست
إِزوٛس-عٔٛاس ٔفاغا حساب رٕغ  ٚخشد سشواس آستا٘ٔ ٝمذسٔ ٚ ٝسزذ رأغ وثیش دس ساَ 1153ق،
ضٕاس 37997ٜعٔٛاس رٕغ ٚخشد حاری ٔال واظٓ ٔثاضش تؼٕیشات دسساَ 1251ق ،ضٕاس 47116ٜغٛست
عٔٛاس ٔستغالت ٔؼّٔٛی ٛٔ ٚرٛدی آستاٖ لذس دس ساَ 1275ق ،ضٕاس 42525 ٜعٔٛاسأالن تمسیٓ ضذٜ
ٔیاٖ افشاد  ٚغٛست لٙادیّی وٚ ٝلف آستا٘ ٝضذ ،ٜضٕاس 43595 ٜعٔٛاس سسیذ پشداخت ٔٛارة ت ٝواس وٙاٖ
وطیه س ْٛدس ساَ 1282ق ،ضٕاس 42995 ٜعٔٛاس اراس٘ ٜأزات أالن ٔٛلٛف ٝآستاٖ لذس دسساَ
1277ق ،ضٕاس 43539 ٜعٔٛاس سٚص٘أچ ٝتؼٕیشات آستاٖ لذس دس ساَ 1283ق  ٚغیش.ٜ
اص ساَ 1273ق و ٝعٔٛاسػضذإِّه 4تٛسظ ٔحٕذحسیٗ ػضذإِّه لضٚیٙی ٔتِٛی تاضی آستاٖ لذس
سضٛی دس دٚس ٜلاراس ٘ٛضت ٝضذ تاساَ 1285ق یؼٙی دس دٚس ٜتِٛیت ٔیشصارؼفش ٔطیشاِذٔ ِٝٚتِٛی تاضی
آستا٘ٔ ،ٝیشصا ػّی اوثش لٛاْ ضیشاصی ٔتِٛی تاضی آستا٘ٔ ،ٝیشصا ٔحٕذ خاٖ سپٟساالس ٔتِٛی آستا٘ٔ ،ٝیشصا
ٔحٕذ خاٖ ٔزذإِّه ٔتِٛی آستا٘ٔ ٚ ٝیشصا ٔحٕذ حسیٗ دتیشإِّه ٔتِٛی آستا٘ ٝتؼضاً عٔٛاسٞایی ت ٝعَٛ
ٔ 77تش ٘ٛضت ٝضذ و ٝدس ٘ٛع خٛد تی ٘ظیش ٙٔ ٚحػش ت ٝفشد ٞستٙذ.دس ٔٛسد ػّت ٟ٘ی ٝایٗ عٔٛاسٞا ٔحاسثٝ
دسآٔذٞا  ٚخشد ٞای غٛست ٌشفت ٝدس ع َٛیه ٔا ٜت ٝغٛست یه را  ٚلاتُ دستشس تٛدٖ ٌضاسضات ٔٛرٛد
استٕٞ .چٙیٗ عٔٛاسٞا فضای وٕتشی سا اضغاَ ٔی وٙذ .عثك تشسسی ٞای ا٘زاْ ضذ ٜتؼذاد ایٗ ٘ٛع عٔٛاسٞا
دس ٔزٕٛػ ٝاسٙاد آستاٖ لذس ت 154 ٝضٕاس ٜأٛاِی ٔی سسذ تشسسی ٞا  ٚرستزٞٛا دس سایت ٞای ٔختّف
٘طاٖ ٔی دٞذ ت ٝرض آسضی ٛاسٙاد وتاتخاّ٘ٔ ٝی 5و ٝعٔٛاسی ت ٝعٔ 21 َٛتشدساختیاس داسد سایش ٔشاوض
آسضیٛی وطٛس فالذ چٙیٗ عٔٛاسٞایی ٔی تاضٙذ .6تا دلت  ٚتٛر ٝت ٝعٔٛاسٞای فٛق ٔی تٛاٖ دسیافت و٘ ٝظاْ
اداسی واسآٔذی دس تطىیالت اداسی  ٚدیٛا٘ی آستاٖ لذس دس ساَ1273ق ضىُ ٌشفت ٝاست.
عٔٛاسٞا اتتذا اص لغؼات وٛچىتش یه یا دٔٚتشی تطىیُ ضذ ٜؤ ٝضٕٞ ٖٛش لغؼ ٝاص آٖ ضأُ ٌضاسش وأّی
اص غٛست ٞضی ٚ ٝٙضشح وأّی اص ػّٕىشد واسوٙاٖ دس تخص ٞای ٔختّف آستاٖ لذس ٔی تاضذو ٝدس ٔزٕٛع
اص27تا 177لغؼ ٝوٛچه تطىیُ ضذ ٜاست .دس سشتشي ٞش یه اص ایٗ لغؼات تا ػٛٙاٖ "سٚص٘أچ ٝآستا٘ٝ
ٔمذسٔ ٚ ٝسزذ رأغ وثیش" تا روش تاسیخ لٕشی  ٚتشوی دسد ضذ ٜاستٞ .ش لغؼ ٝعٔٛاس تا ٌضاسش یىی
اصوطیه ٞای پٙزٍا٘ ٝضشٚع  ٚتٌ ٝضاسش اص ٔسزذ رأغ ٌٞٛشضاد ختٓ ٔی ضٛد و ٝدسآٖ غٛست اسأی
واسوٙا٘ی و ٝرذیذا دس آٖ سٚص ّٔتضْ ت ٝخذٔت ضذ ٜا٘ذ ٘ ٚیضوسا٘ی ؤ ٝخُ ساتك ٔطغ َٛت ٝخذٔت ٞستٙذ تٝ
غٛست رذاٌا٘ ٝلیذ ضذ ٜاست .پس اص اتٕاْ ٌضاسش یه سٚص وأُ ،آ٘شا ت ٝلغؼات سٚص لثُ تا سشیص
ٔیچسثا٘یذ٘ذ ٚدس پایاٖ ٞشٔا ٜآٟ٘ا سا ِ ِٝٛوشد ٚ ٜت ٝغٛست رذاٌاٍٟ٘٘ ٝذاسی ٔیوشد٘ذ ،أا دس تؼذادی اص ایٗ
عٔٛاسٞا لغؼات ت ٝغٛست ٔٙظٓ ٛٔ ٚاصی تذ ٖٚایٙى ٝچسثیذ ٜضذ ٜتاضذ تشسٚی  ٓٞلشاس ٌشفت ٝاستٛ٘ .ع
واغز تىاس سفت ٝدسایٗ عٔٛاسٞا ،واغز وطٕیشی  ٚتا خظ ٘ستؼّیك سیض ٞ ٚضیٞ ٝٙای غٛست ٌشفت ٝتا خظ سیاق
٘ٛضت ٝضذ ٜاست.
 . 4ػّت تٟی ٝایٗ عٔٛاس ٔؼشفی ٔٛلٛفات ٔ ٚیضاٖ دسآٔذ ٞا ٞ ٚضیٞ ٝٙای غٛست ٌشفت ٝدسآستاٖ لذس ٔی تاضذ.
. 5سایت وتاتخاّ٘ٔ ٝیwww.nlai.ir:
 . 6سایت ٔٛسسٔ ٝغاِؼات تاسیخ ٔؼاغش ،سایت ٔٛسسٔ ٝغاِؼات سیاسی ،سایت حّم ٝواتثاٖ ،ساصٔاٖ اسٙاد  ٚا٘مالب اسالٔی،
سایت ٔشوض اسٙاد ٚصاست أٛسخاسر ،ٝسایت ٔشوض اسٙاد سیاست رٕٟٛسی ،سایت وتاتخا٘ٔ ٝزّس.
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 ٓٞاو ٖٛٙایٗ عٔٛاسٞا دسآسضیٔ ٛذیشیت اسٙاد ٔ ٚغثٛػات وتاتخا٘ٔ ٝشوضی آستاٖ لذس سضٛی دس لٛعی
ٞای فّضی ٔذٚس سشداسی تا اتؼاد  23*17سا٘تیٕتشی ٍٟ٘ذاسی ٔی ضٛد.
معزفي طومار
الف :بزرگتزین طومار

تضسٌتشیٗ عٔٛاس دس ایٗ ٔزٕٛػ ٝتا ضٕاس ٜأٛاِی  43891ت ٝساَ 1278ق ت ٝعٔ 68 َٛتش  ٚػشؼ حذٚد 27
سا٘تیٕتش تٛد ٜو ٝاص لغؼات وٛچىتش  47*27سا٘تیٕتشی و ٝدس ٔزٕٛع اص 86لغؼ ٝتطىیُ  ٚت ٝغٛست ٔٛاصی
ٙٔ ٚظٓ تا سشیص ت ٝسٚی  ٓٞچسثیذ ٜضذ ٜاستٛ٘ .ع واغز تىاس سفت ٝواغز وطٕیشی تا خظ ٘ستؼّیك ٘ٛضتٝ
ضذٔ ٚ ٜضٕ ٖٛآٖ دس ٔٛسد ٌضاسش غٛست رٕغ  ٚخشد  ٚضشح ػّٕىشد واسوٙاٖ ت ٝغٛست سٚصا٘ ٝدس عَٛ
یه ٔا ٜدس حشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝسا تٕٞ ٝشا ٜداسد و ٝت ٝضشح ریُ ٔی تاضذ.
 وطیه خا٘ : 7ٝغٛست اسأی واسوٙاٖ پٙذ وطیه  ٚتؼییٗ ٔحُ خذٔت آٖ ٞا دس ٞش ضثا٘ ٝسٚص دس
ع َٛیه ٔا ٚ ٜیا یه ساَ اػٓ اص خذاْ ،فشاضاٖ ،دستا٘اٖ ،وفطثا٘اٖٛٔ ،ر٘اٖ ،حافظاٖ ،خغیثاٖ ٚ
٘ایة خغیة ،غذساِحفاػ٘ ،ایة غذساِحفاػ و ٝتا ٘ظاست  ٚسشپشستی سشوطیه  ٚتاضیاٖ
(سشپشست) ٞش وطیه اداسٔ ٜی ضذو ٝت ٝغٛست ریُ تمسیٓ تٙذی ٔی ضذ.
ٞ ضی ٝٙسٛخت  ٚسٚضٙایی حشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝاػٓ اص سٛخت ا٘ٛاع ضٕغ ٞأ ،طؼُ ٞا ،چشاغٟا ٚ
لٙذیُ ٞا  ٚتٟی ٝسٚغٗ چشاؽ ٞ ٚیٕ ٝو ٝتحٛیُ ضٕاع (ضٕغ ساص) آستا٘ٔ ٝی ضذ.
ٔ ىتة خا٘ :ٝغٛست اسأی ایتاْ سادات ٔىتة خا٘ ٝتا اعالع ٟٔ ٚش سیذ ػّی ٔٛسٛی ٔؼّٓ ٔىتة
خا٘ ٝرٟت غزای ٔمشسی آٟ٘ا و ٕٝٞ ٝسٚصٔ ٜی سسیذ ٜاست ٞ ٚضیٔ ٝٙشتٛط ت ٝآٖ
 واسخا٘ ٝخادٔی  ٚصٚاسیٞ :8ضی ٝٙتأٔیٗ ٔٛادغزایی تشای ضاْ ٟ٘ ٚاس واسوٙاٖ آستا٘ ٚ ٝصٚاس حشْ ٚ
تٟی ٝظشٚف ٚغیش ٜتا اراص ٚ ٜاعالع سیذ غفی ٔٛسٛی ٘اظش واسخا٘ٔ ٚ ٝال حسٗ ػّی أیٗ واسخا٘ٝ
 ٚتا ٘ظاست ٔحٕذ تمی سضٛی ٔطشف (٘اظش) واسخا٘ :ٝت ٝتٛسظ ٔحٕذ ػّی تحٛیّذاس غٛست ٔی
ٌشفت.
 تحٛیُ خا٘ :ٝغٛست ٚسایُ ٚلف  ٚیا ٘زس ضذ ٜو ٝتحٛیُ ٔیشصا ٔحٕذ ٞادی سضٛی تحٛیّذاس
تحٛیُ خا٘ ٝتا ٘ظاست  ٚاراص ٚ ٜاعالع ٔیشصا ٔحسٗ ضشیف حسیٙی ٔطشف تحٛیُ خا٘ ٝغٛست ٔی
ٌشفت.
 وتاتخا٘ :ٝتحٛیُ وتة ٚلفی ٚ ٚلفٙأٞ ٝای ٔٛلٛفات آستا٘ ٝت ٝوتاتذاس وتاتخا٘ ٝتا ٘ظاست ٔیشصا داٚد
سضٛی ٔطشف وتاتخا٘ ٝا٘زاْ ٔی ضذ.
 سماخا٘ :ٝغٛست اسأی واسوٙاٖ سماخا٘ٞ ٚ ٝضیٞ ٝٙای ٔشتٛط ت ٝآٖ تا ٘ظاست ٔال لشتاٖ ػّی
ٔثاضش(ٔتػذی) سماخا٘ ٝا٘زاْ ٔی ضذ.
 داساِطفاء :غٛست ٔخاسد داساِطفاء اػٓ اصتٟی ٝداسٞٚای ٌیاٞیٔ ،مذاس  ٚلیٕت آٟ٘ا ،تأٔیٗ ٔٛاد غزایی
رٟت تغزی ٝتیٕاساٖ  ٚتٟی ٝا٘ٛاع غزاٞا ،غٛست اسأی واسوٙاٖ اص رّٕ ٝحىیٓ ،حىیٓ تاضی،
ٔ . 7حّی و ٝوطیه چیاٖ تزٕغ ٔی وشد٘ذ.
ٕٟٔ . 8ا٘خا٘ ٝأشٚصی و ٝت ٝأٛس تغزی ٝخذاْ  ٚصٚاس ٔی پشداصد.
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رشاحاٖ ،تیٕاسداساٖ یا پشستاساٖ (اػٓ اص صٖ ٔ ٚشد)٘ ،اظشاٖ ،حٕأی  ٚحزاْ(حزأت وٙٙذٚ )ٜ
پشداخت ٔٛارة ت ٝآٟ٘ا ،غٛست تیٕاسا٘ی و ٝدس ٔاٖ  ٚیا ٔشخع ضذ ٜا٘ذ ٕٞچٙیٗ تذفیٗ تیٕاساٖ
دسغحٙیٗ ٔمذس  ،غحٗ ٔذاسس اص رّٕٔ ٝذسس ٝػّی ٘می ٔیشصا  ٚلثشستاٖ لتٍّا ٜتا اراص ٜآخ٘ٛذ
ٔال ٔحٕذ حسیٗ ٘اظش داساِطفاء دفٗ ٔی ضذ٘ذ.
 وطیه خا٘ :ٝغٛست ارٙاس خشیذاسی ضذ ٜاص رّٕ ٝتٛسیا تشای وطیه خا٘ ٝاست .دس وطیه خا٘ٝ
خذاْ  ٚدستا٘اٖ ٔحّی ٚرٛد داضت ٝتشای وسا٘ی و ٝخالف وشد ٚ ٜلػٛسی اص آٖ ٞا غٛست ٌشفت ٝوٝ
دس آ٘زا ٔحثٛس ٔی ضذ٘ذ تا ت ٝرشْ آٟ٘ا سسیذٌی ضٛد
ٔ سزذ رأغ ٌٞٛشضاد :غٛست اسأی واسوٙاٖ ٔسزذ ٞ ٚضیٞ ٝٙای غٛست ٌشفت ٝدس آٖ تا اراصٚ ٜ
اعالع ٔیشصا عاٞش ٔتِٛی ٔسزذ ٌٞٛشضاد ٘ ٚظاست ٔیشصا ػسىشی ٔٛسٛی فشاش تاضی ٔسزذ
ٌٞٛشضاد ا٘زاْ ٔی ضذ.
ب :كوچکتزین طومار

وٛچىتشیٗ عٔٛاس تا ضٕاس 43548 ٜت ٝع َٛحذٚد  44سا٘تیٕتش  ٚػشؼ حذٚد  27سا٘تیٕتش تٛدٛ٘ ٜع واغز
تىاسسفت ٝفشٍ٘ی تا خظ ٘ستؼّیك سیض ٘ٛضت ٝضذ ٜاست.
ٔضٕ ٖٛعٔٛاس فٛق دس ٔٛسد ٞضیٞ ٝٙای تؼٕیشاتی حشْ أاْ سضا  ٚأاوٗ ٔتثشو ٚ ٝتشخی اص ٔٛلٛفات آستاٖ
لذس سضٛی تا اعالع سیذ اتٛاِحسٗ خاٖ ٔٛسٛی أیٗ وُ ٔٛلٛفات  ٚتا ٘ظاست ٔیشصا تاتا حسیٙی ٔطشف
تاضی ت ٝتٛسظ آخ٘ٛذ ٔال اوثشػّی ٔثاضشتؼٕیشات ٔٚؼٕاستاضی آستا٘ ٝت ٝتاسیخ سٔضاٖ 1284ق  ٚس ٝٙتٛضماٖ
ئیُ ٔی تاضذ غٛست ٞضی ٝٙوّی تىاس سفت ٝحذٚد ٞطتاد  ٚضص تٔٛاٖ ٞ ٚطت ٞضاس  ٚپا٘ػذ  ٚچٝ٘ ٚ ُٟ
دیٙاس سایذ ٘مذ ٔ ٚمذاس تیست  ٚیه خشٚاس ٞ ٚفتاد  ٚپٙذ ٔٗ ٌچ سسٕی  ٚضطػذ تخت ٝحٕیُ اِٛاٖ (تختٝ
ٞای صیثای سٍ٘اسً٘) ٔ ٚمذاس ٞفتاد  ٚپٙذ ٔٗ تٚ ٝصٖ تثشیضوا ٜاستٕٞ .چٙیٗ غٛست ٔمذاس  ٚلیٕت ٔػاِح
ساختٕا٘ی  ٚغٛست واسٌشاٖ ٔ ٚمذاس ارشت پشداخت ضذ ٜت ٝآٖ ٞا دس ٞش سٚص ت ٝغٛست رذاٌا٘ ٚ ٝتا خظ
سیاق ٘ٛضت ٝضذ ٜاست.
ت ٝعٛس ٔخاَ دس سٚص یىطٙث16 ٝسٔضاٖ إِثاسن تؼٕیش پطت تاْ حشْ  ٚسفیذ وشدٖ اتاق ٔٛاسد ریُ تمسیٓ
ضذ ٜاست.
سفیذ واسی اتاق 677:دیٙاس
پطت تاْ حشْ 7825 :دیٙاس
تٙا٘2فش ضاٌشد تٙا سایش٘5فش
سایش٘3فش
تٙا ٚضاٌشد٘2فش ٘ا ٜٚوص تیّذاس٘2فش
1885دیٙاس 1277دیٙاس 1757دیٙاس 3777دیٙاس 377دیٙاس 2577دیٙاس
2777دیٙاس
ارشت وٛصٌ ٜچ تثادواٖ

377دیٙاس

أاوٙی وٛٔ ٝسد تؼٕیش لشاسٌشفت ٝضأُ خاٖ ٘اغشی (ضأُ پطت تاْ چا ٜخا٘٘ ،ٝػة دس ٚخٛسد ٜواسی ،چٛب
تست) ،چٛتخا٘ ،ٝایٛاٖ غحٗ رذیذ ،واسخا٘ ٝصٚاسی٘ ،ماس ٜخا٘ٔ ،ٝىتة خا٘ ،ٝا٘ثاس،واسخا٘ ٝخادٔی ،ضشیح أاْ
سضا (ع) ٔٙثت واسی ایٛاٖ غحٗ رذیذ ،اتاق ،اتاق ٔؼا ٖٚتؼٕیشات ،غحٗ رذیذ ،اتاق فٛق ضشتت خا٘ٝ
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ٔذسس ٝػّی ٘می ٔیشصا ،الیشٚتی چاٞ ٜا ،تؼٕیش تاصاس خفافاٖ ،عاح ٝ٘ٛتاال خیاتاٖ ٕٟٔ ،اٖ خإ٘ٔ ،ٝشٟ٘ش ضاٞی،
ٌٙثذ اهلل ٚسدی خأٖ ،حىٕ ٝداساِطفاء ،دٚس تاْ حشْٔ ،خاسد تؼٕیش یخچاَ (یخذاٖ) ٔضسػٔ ٝحشاب خاٖ،
ٔضسػ ٝسٕضلٙذ ،اِٙذضت ٔطٟذ  ٚدیٛاس تاؽ ٔحُ ٔضتٛس ،عاح ٝ٘ٛتاال خیاتاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تؼٕیش صاغٛت ٚ ٝضٕؼذاٖ
حشْ  ٚتٟی ٝحػیش تشای ٕٟٔا٘خا٘ ٝصٚاس استٔ .ػاِح ت ٝواس سفت ٝدسایٗ أاوٗ ضأُ ٌچ سسٕی ،واٌ ،ٜچ
تثادواٖ ،خطت ،ارشٔ ،یخ آ ،ٗٞچٛب اسسی ،یشاق٘ ،اٚداٖ چٛتی ،خان لشٔض ،حٕیُ(تختٞ ٝای صیثای
سٍ٘اسً٘) ،آی ،ٝٙحػیش  ٚتٟی ٝاتضاس ٚ ٚسایُ تٙایی ٔیثاضذ.

نتیجه گیزي

عٔٛاسٞای ٔٛرٛد دسآسضیٔ ٛذیشیت اسٙاد ٔ ٚغثٛػات اعالػات تسیاس ٔفیذی دسخػٛظ ٞضیٞ ٝٙای غٛست
ٌشفت ٝدس حشْ  ٚأاوٗ ٔتثشو ٝداسد و ٝت ٝغٛست ٌضاسش سٚصا٘ٔ ،ٝاٞا٘ٚ ٝساِیا٘ٔ ٝی تاضذ .ایٗ ٌضاسضٟا ٞش
سٚص ت ٝغٛست رذاٌا٘ٛ٘ ٝضت ٝدس پایاٖ ٞش ٔا ٜلغؼات سا ت ٓٞ ٝتا سشیص چسثا٘ذ ٜت ٝغٛست عٔٛاس دس ٔی
آٚسد٘ذ .ایٗ عٔٛاسٞا ػال ٜٚتش غٛست ٞضیٞ ٝٙا ،دس ٔٛسد أاوٗ لذیٕی و ٝاو ٖٛٙاحشی اص آٟ٘ا ٘یست ٚ
ٕٞچٙیٗ اسأی واسوٙاٖ  ٚتؼذاد آٟ٘ا و ٝدس أاوٗ ٔختّف ٔطغ َٛت ٝخذٔت تٛد ٜا٘ذ ٘ ٚیضٔشاحُ اداسی عی
ضذ ٜو ٝت ٝتاییذ ٔتِٛی ٚلت سسیذ ٜاعالػات تسیاس اسصضٕٙذی سا دس اختیاس ٔا لشاس ٔی دٞذ .دسایٗ عٔٛاسٞا
ٞضیٞ ٝٙا ت ٝخظ سیاقٛ٘ 9ضتٚ ٝپس اص تاییذ ٟٔ ٚش واسوٙاٖ دفتشی ت ٝتاییذ ٔتِٛی ٚلت آستا٘ٔ ٝی سسیذ.
ٞضیٞ ٝٙای غٛست ٌشفت ٝتشای ٞش ٔحُ ت ٝعٛس رذاٌا٘ ٝلیذ ضذ ٜاست ،ػال ٜٚتش آٖ ٔیضاٖ حمٛق واسوٙاٖ
 ٚواسٌشاٖ تٕٞ ٝشا ٜتؼذاد سٚصٞایی ؤ ٝطغ َٛت ٝخذٔت تٛد ٜا٘ذ ٘یض لیذ ضذ ٜاست و ٝتا تشسسی ٔیضاٖ حمٛق
آٟ٘ا دسایٗ عٔٛاسٞا دس ع َٛیىساَ ٔی تٛاٖ ت ٝایٗ ٘تیز ٝسسیذ و ٝحمٛق واسوٙاٖ آستا٘ ٝدس ٔا ٚ ٜیا ساَ
چٔ ٝمذاس تٛدٔ ٚ ٜثضاٖ واسوشد آٟ٘ا چمذس است.

منابع و مآخذ
ساصٔاٖ وتاتخا٘ٞ ٝاٛٔ ،صٞ ٜا ٔ ٚشوض اسٙاد آستاٖ لذس ،اسٙاد ضٕاس،43879 ،43878 ،43548 ،43891 ٜ
،43915 ،43914 ،43913 ،43917 ،43979 ،43896 ،43893 ،43892 ،43891 ،43888 ،43887 ،43886
.43934 ،43937 ،43928 ،43927 ،43925 ،43922

 . 9خغی و ٝدس دفاتش تشای غٛست حساب ٞا ا٘زاْ ٔی ضذ.
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