
     

   مرتبط با آستان قدس رضوين احمدشاه درانییمافر

  1زهرا فاطمی مقدم

  چکیده

احمد شاه که از . در این نوشتار سه فرمان از احمدشاه درانی راجع به تشکیالت اداري آستان قدس در دوره افشاریه معرفی می شود

به را  مشهد ر سه باهجري قمري 1184-1163ی سالهاي  در افغانستان یاد می شود طن به عنوان بانی نخستین حکومت نویوي

 در این بین تشکیالت .د دو بار توانست شاهرخ افشاري را به اطاعت خود وادارقرار داد وحمله مورد عنوان مقر حکومت افشاریان 

در تیب که به تر با صدور سه فرمان ي و. می شودتبدیل اعالم برتري احمدشاه بر شاهرخ محلی براياداري آستان قدس نیز به 

  خود بر شاه افشاري را باالتر بودن مقام   صادر می کند ضمن دخالت در امور آستانه ، هجري قمري 1171 و 1170، 1168سالهاي 

پرسش  این فرامین که مربوط به ابقاء ناظر و متولی یر مناصب خود و نیز انتصاب وکیلی جدید براي آستانه است .به رخ می کشد

تالش شده در این نوشتار . در ذهن ایجاد می کند، علل صدور این فرامین و اهمیت این اسناد اه این مناصب جایگدر مورد هایی را 

  .  نیز پرداخته شودهابه تجزیه و تحلیل محتواي آن عالوه بر بازخوانی متن اسناد با مقابله و مقایسه این فرامین با یکدیگر 

  شاریهمشهد، افت اداري آستان قدس رضوي،  احمدشاه درانی، تشکیال: هاي موضوعیکلید واژه

  مقدمه

 سایر خوانین و چونهم )60 : 1356،گلستانه( ق احمدخان فرزند زمان خان ابدالی سدوزه اي 1160با قتل نادر در سال 

 حرکت  پروراندند، همراه با دسته افغانان حاضر در اردوي نادر به سمت قندهاریسپاه نادر که داعیه قدرت در سر مسرکردگان 

و دسته علفی را چیده و به جاي  «در بین راه سپاه افغان وي را به سرداري خود برگزیدند ) 64 : 1384حسینی جامی، (.کرد

 در قندهار و از  پس از تثبیت قدرتشاهاحمد) 60 : 1356گلستانه، (.نمودند» جیقه بر سر او نصب کردند و ملقب به احمدشاه

 آگاهی از اوضاع خراسان و جنگ قدرتی که در همین زمان در میان خاندان افشاري جریان میان برداشتن مخالفان داخلی با

 براي نظامی –سی ه بر مناسب بودن شرایط سیاوبه نظر می رسد عال.  آن منطقه شدداشت به قصد حمله به خراسان روانه

هزینه هاي گوناگون سپاه از دیگر دالیل حمله  بدست آوردن غنایم و ثروت به جاي مانده از نادر براي تأمین خراسان، به هجوم

 از سوي دیگر تسلط بر خراسان و به ویژه مشهد به عنوان مرکز اصلی حکومت افشاریه براي خان ابدالی .به شمار آیداحمدشاه 

  .محسوب می شدبه معناي نوعی جانشینی نادر 

                                                
com.gmail@7638fatemi، س رضويقد آستان اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان اسناد سازي نمایه کارشناس  وکارشناس ارشد تاریخ-1

  



     

 حکومتش مواجه در سال دومد وست امراي خراسان بوي که بازیچه د. ومت افشاریان بودکدر این زمان شاهرخ میراث دار ح

این امرا شاهرخ را عزل و یکی از فرزندان میرزا داود متولی سابق آستان قدس رضوي را . با شورش برخی امراي محلی گردید

هل  چش بیش ازاما حکومت) 114 :1328 مرعشی صفوي،.( به تخت نشاندند»شاه سلیمان دوم« و با لقب »سید محمد«به نام 

  )55 : 1356گلستانه،. ( دوام نیافت و مجدداً شاهرخ با کمک دیگر امرا به تخت نشستروز

وي سپس در سال ) 64 :همو.(احمد شاه پس از آگاهی از این جریانات به سمت هرات لشکر کشید و آنجا را تصرف کرد

 .زي چشمگیري از مشهد به نیشابور رفت به سمت مشهد حرکت و این شهر را به محاصره گرفت اما ظاهراً بی هیچ پیرو1163

  )140  :1328 مرعشی صفوي، ؛ 65 : 1356گلستانه، (1.برد و درنتیجه به هرات بازگشتر آن جا هم نتوانست کاري از پیش د

با اینکه محاصره مشهد چند ماه طول کشید اما باز .  دومین هجوم خویش را به خراسان آغاز کردشاه احمد.ق1167سال در

 سید ،مرا شوق عتبه بوسی السلطان االولیاء« که داري از پیش ببرد بنابراین پیغامی براي شاهرخ فرستاک خان نتوانست هم احمد

 باکه شاهرخ نیز . کرد و درخواست متارکه جنگ » علی بن موسی الرضا علیه التحیته والثناء دامن گیر شده، امام ثامن،االتقیاء

. به خدمت شاه درانی رسیدا احمدشاه رضایت داد وز مردم در شهر مواجه بود به صلح بقحطی و گرسنگی و تلف شدن بسیاري ا

 سلطه ضمنی خود را بر ، تعیین نورمحمدخان به پیشکاري شاهرخواحمدشاه با ورود به مشهد ) 298 :1384حسینی جامی،(

  :اهرخ دیده می شود خوبی در سجع مهر شه بموضوعو این ) 73 : 1356گلستانه،(اد حکومت افشاریه نشان د

  )414-15 : 1356گلستانه،(» یافت از الطاف احمد پادشاه               شاهرخ بر تخت شاهی تکیه گاه«                    

حسینی  (.بیرون کردند مدتی پس از بازگشت احمدشاه، مردم مشهد دست نشانده وي و سایر قواي افغان را از شهر اما 

تصرف مشهد پس از محاصره اي چندین .  تصرف خراسان کرد عزمربا سومین  برايشاه احمد1184ل در سا )21 : 1384جامی،

 در حالیکه به بیماري جذام مبتال ي و.میرزا اکتفا کرد...  تنها به اظهار اطاعت شاهرخ و پسرش نصراماهه ممکن شد و احمد شاه

  : 1356گلستانه، ؛663 :1384حسینی جامی، (.ا ترك کردبود و چندان به ادامه حضورش در مشهد خوش بین نبود، خراسان ر

  2.ن بیماري درگذشت مدتی بعد بر  اثر همیایشان) 429

شرایط ویژه اي رو  هجري قمري آستان قدس رضوي نیز با 1184-1163سالهاي در دوره زمانی مورد نظر یعنی در فاصله 

 و علماء اصالحاتی در این مجموعه صورت گرفته بود ولی هنوز به  اگر چه در دوره علیشاه به منظور جلب نظر مردم.به رو بود

                                                
حسینی  (.ذکر می کندنویسنده کتاب تاریخ احمد شاهی علت ترك محاصره مشهد رامکاشفه احمدشاه وبشارت امام رضادرمورد پیروزي آینده اش  -1

  )202 :  1384جامی،
 در مطلع الشمس و مجمل التوایخ و        ذکر شده ،  ق   1180 در فهرست التوایخ و زینت التواریخ سال        .  وي اختالف نظر است    درگذشتدر مورد سال     -2

و در کتـاب    ق   1192 غفـاري سـال      نالحس ابو  اثر  در تاریخ گلشن مراد    وق  1186 سال  سلطانیتاریخ  در   . یاد شده است   ق1185تاریخ بخارایی سال    

  ).448 :1356گلستانه،. (دننویسی مق  1183شاه درانی را  احمد  سال وفات تاریخ درانی



     

 تغییراتی نظیر حذف منافع مالی آستانه با مصادره .صورت کامل تغییرات انجام گرفته در زمان نادر به وضع قبلی بازگشته نبود

 مجموعه را نسبت به دوره تاحدي اوضاع این...  حذف و یا تغییر جایگاه برخی مناصب و ،موقوفات، کوچک کردن تشکیالت

 به نظر می .کاسته بودن اما با این حال هنوز از اهمیت و جایگاه آن در نظر مردم و حکومت با آشفتگی روبه رو کرده بودصفویه 

رسد در راستاي همین جایگاه مهم باشد که احمد شاه درانی پس از تسلط بر مشهد فرامینی در مورد تشکیالت اداري آستان 

 این در حالی . می کند تا ضمن افزایش نظارت خویش در این مجموعه، دامنه قدرت و نفوذ خود را نیز نشان دهدقدس صادر

است که حکومت افشاریه نیز چه توسط خود شاهرخ و چه توسط پسرانش به ویژه نصراهللا میرزا به طور وسیعی در امور آستانه 

  .ز ارکان حکومت خود کرده بودنددخالت می کردند، به نحوي که آن را تبدیل به یکی ا

در ادامه سه فرمان باقی مانده از احمدشاه درانی مربوط به تشکیالت اداري آستان قدس بر اساس اولویت سال صدور معرفی 

 جایگاه و اهمیت هر یک از این سه ،می گردد و تالش می گردد عالوه بر بازخوانی اسناد با کمک مقایسه فرامین با یکدیگر

  .شودررسی بفرمان 

  اهمیت و محتواي اسناد

 یعنی  .ق1168از احمد شاه درانی سه فرمان در مورد آستان قدس رضوي به جاي مانده که نخستین آن مربوط به سال 

 مريقهجري  1171 و 1170دو فرمان دیگر مربوط به سالهاي . که احمدشاه پس از صلح با شاهرخ وارد مشهد شد سالیهمان 

.  در تبعیت شاه درانی هستند آن آستان قدس رضويه تبعاین سالها حکومت افشاریه و بد که هنوز در است که نشان می ده

 اموري که همواره به دستور  است در آستانهفرامین دخالت احمد شاه در عزل و نصب هاي شاه افشاري این درنکته قابل توجه 

.  درخصوص این اسناد حایز اهمیت است محتواي آنها می باشدنکته دیگري که .یا غیر مستقیم شاهرخ انجام می شد مستقیم و

 متولی و نیز تعیین وکیل جدید آستان قدس رضوي است گویاي اهمیت این مشاغل در ،این فرامین که در تأیید و ابقاي ناظر

  .  که در البه الي آن می توان به نحوي به شرح وظایف آنها نیز دست یافتمی باشدحرم رضوي 

میرزا « در تأیید نظارت  جمله فرمان همایون شد آغاز می شود، و با ق صادر شده1168 صفر سال 24ت که در فرمان نخس

  . در سمت خویش ابقا می شوداز طرف احمدشاه درانی س بودوي که پیش از این نیز ناظر آستان قد.  است»محمد رضی ناظر

حراست و نگهبانی و مواظبت بر انجام که وظیفه ده بوشغل نظارت از مشاغل مهم تشکیالت اداري آستان قدس رضوي 

 ،حسن آبادي (.کارها در کلیه امور آستان قدس را برعهده داشته و متناسب با گسترده شدن تشکیالت اداري به وجود آمده است

دانی برخورد د محمد رضی را موظف می کند که با کلیه کارکنان با حسن سلوك و کاری احمدشاه در این فرمان میرزا س)135: 

که احمدشاه براي نخستین بار وارد مشهد می شود و   مربوط به زمانی استاین فرمان. همه را به دست آوردکرده تا رضایت 



     

ذکر .  تشکیالت اداري آستان قدس استهمچنین سلطه خویش بر حکومت افشاریه و نشان دادن اي شاه ابدالی بر تالشگویاي

در مورد میرزا محمد رضی و نیز بیان این نکته »  شرافت پناه، ساللۀ السادات و النجباء العظامدرباره سیادت و نجابت و«القاب 

، »تبه رفیع المرتبه نظارت سرکار فیض آثارسرافراز و ممتاز بین االمثال و االقران و محسود همگنان فرمودیمر« که وي را به

آنجا که  از .در دوره مورد نظر و نیز در نزد احمد شاه درانی استنشان از جایگاه برتر این شخص و همچنین شغل نظارت آستانه 

  1.نمی باشدپذیر  ازخود سند امکان سند شناسیدردست نیست ارائه مشخصات اصل این سند

 فرمان که با جمله حکم همایون شد آغاز می شود و به خاطر داشتن تزئینات از دو سند دیگر متمایز می باشد، ،سند دوم

از یک طرف وکالت در آستان قدس رضوي شغل مهمی بوده که . نی در تعیین وکیل آستان قدس رضوي استاحمدشاه درا

 نظارت بر امور مالی، درآمدها و هزینه دیگرطرف   از و با مستأجران و متصرفانآستانهوظیفه رسیدگی به دعاوي مالی و وقفی 

 سرکشیک آستان قدس 2 گویا در این زمان محمد صادق،ین سندمطابق ا) 169: 1387 ،حسن آبادي. ( بر عهده داشته است راها

 این منصب را به ، با توجه به اهمیت این شغله احمد شا مطابق متن سندعهده داشته است کهر بنیز همزمان شغل وکالت را 

دو یا چند شغله  شاریه، نکته قابل توجه این که هم در این زمان و هم در دوره هاي قبل و بعد از اف.فرد دیگري واگذار می کند

دوره صفویه سرکشیک اول منصب وکالت آستان قدس را نیز بر حتی دریک مورد در بودن افراد در آستانه امري رایج بوده و

 چنین به نظر می رسد که این موضوع تنها دستاویزي براي قرار دادن یک فرد قابل اطمینان جهت کنترل 3.عهده داشته است

البته به نظر می رسد که احمد شاه به منظور .  در سند فوق وظیفه وکیل به خوبی شرح داده شده است.اشدبیشتر امور آستانه ب

 وي را موظف می کند که  چرا که در ادامه سند  را افزایش داده استاین فرد دامنه اختیارات ،نظارت بیشتر بر این تشکیالت

 به متولی و دو صاحب منصبی  همچنینوا .لیه امور آستان قدس آگاه کندپس از چند ماه به اردوي شاه درانی رفته و او را از ک

این مطلب گویاي اهمیت .  کاري انجام ندهندکیل تأکید می کند که بدون اطالع و،ماشتهکه به عنوان جانشین خود در مشهد گ

 .ق1170سند که در رجب سال این . این منصب در این زمان و برتري آن نسبت به سایر مناصب آستانه حتی متولی می باشد 

                                                
   ولی از کیفیت مناسبی بـراي ارائـه، برخـوردار    آورده شده267 در کتاب سالشمار وقایع مشهد نوشته محمد تقی مدرس رضوي صفحه سندتصویر   -1

  .نمی باشد

  
 شغل . این فرد سرکشیک سوم بوده است،موجود در مدیریت اسناد و مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوي 37367  شماره سندمطابق -2

 3سرکشیکی از مشاغل موروثی و قدیمی بارگاه رضوي است که با توجه به بزرگی و یا کوچکی تشکیالت استان قدس از دوره صفویه تا قاجاریه بین 

فردي که این مسئولیت را می پذیرفته وظیفه رسیدگی به امور کشیک خود در حرم رضوي که شامل روضه منوره و . است کشیک وجود داشته 5تا 

سایر اماکن متبرکه بوده و نیز نظارت بر کارهاي خدام ، فراشان، دربانان، موذنان و کفشبانانی که در آن کشیک خدمب می کردند را برعهده داشته 

  .است
  مدیریت اسناد و مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوي  5/3576 سند شماره - 3



     

 و بر روي کاغذ کشمیري نگاشته 50 × 5/27اي تزئینات و حاشیه هاي منقش طالیی می باشد که در قطع دارو صادر شده 

  .شده است

متولی که .  است رضوي در مسند تولیت آستان قدس»مالمحمد شرف خان«سند سوم فرمان دیگري در خصوص ابقاي 

ن قدس رضوي به حساب می آمده وظایف متعددي چون نظارت کامل بر کار کارکنان دوایر رئیس تشکیالت اداري آستا

 بر عهده  را...مختلف، پرداخت مواجب، جمع و خرج هاي مالی، تصدیق احکام صادره از سوي پادشاهان، نظم و نسق زراعات و 

فرمان همایون "ق را بر خود دارد با عبارت 1171این فرمان که تاریخ ربیع االول سال ) 80 :1384 ،حسن آبادي. (داشته است

 آغاز می شود گویا در جواب نامه متولی به احمدشاه صادر شده است که طی آن شاه درانی ضمن ابقاي محمد شریف خان "شد

این احتمال وجود دارد که پس از صدور فرمان احمدشاه در مورد .  می نماید"هرباب خاطرجمع" در  را وي،بر مسند خویش

یین میرزا علی رضا به وکالت آستانه و با توجه به گستردگی دامنه اختیارات وي و نیز منوط شدن متولی به هماهنگی در انجام تع

 به همین جهت با احمدشاه در این خصوص وکلیه امور با وکیل جدید، محمد شریف خان در مورد جایگاهش دچار نگرانی شده 

ظارت ه در این سند این است که در مقایسه با فرمان ابقاي میرزا محمد رضی در شغل ننکته جالب توج. نامه نگاري کرده باشد

 کار گرفته شده در هر دو سند، به نظر می رسد احمد شاه چندان نظر مثبتی به مستوفی نداشته و و با توجه به کلمات و القاب به

بدون  بر روي کاغذ کشمیري  مزبورفرمانکر است که  قابل ذ. استبیشتر این فرمان را به خاطر پاسخگویی به وي صادر کرده

  . نگاشته شده است2527تزئینات و در قطع 

  

  متن فرمان احمد شاه درانی در تأیید نظارت میرزا رضی ناظر

  بسم اهللا خیراالسماء ال اله اال اهللا

 و سـیادت  دربـاره  -اللهـی  ظـل / حـضرت  بیکران اعطاف و عنایات و شاهنشاهی پایان بی الطاف و اشفاق بر بنا که آن شد همایون فرمان –بقاء هللا   

ایـات  بالنه عنایـات  و اشـفاق  از اي ذره وقت این در که آثار فیض کار ناظر رضی محمد میرزا العظام، النجباء و السادات ساللۀ پناه، شرافت و نجابت

هذه السنۀ مبارکۀ ایت ئیل مشارالیه را کماکان به رتبه رفیع المرتبه نظـارت  از ابتدا چهار ماهۀ  / خاقانی شامل حال و کافل امانی و آمال مشارالیه شده         

سرافراز و ممتاز بین االمثال و االقران و محسود همگنان فرمودیم که چنانچه باید و شاید و از مراتب کاردانی و اخالص او سـزد و                    / سرکار فیض آثار  

و کاردانی و اخالص خود را بیش از پیش منظور نظـر آفتـاب اثـر    /  اقدام داشته، حسن خدمت    آید به لوازم و مراسم امر مزبور و خصوصیات آن قیام و           

و / خدمت مزبوره به دستور سنوات قبل آنچه الزمه سعی و اهتمام و دقت و کاردانی بوده باشد به عمل آورد/ اقدس نماید و در ملزومات و خصوصیات

او راضی و شاکر بوده، در کمال اطمینان و خـاطر  / وك ورزد که همگی از حسن سلوك و کاردانیبا عموم عمله و خدمه سرکار فیض آثار به نوعی سل    



     

 را هرسـاله بـه موجـب طومـار     1به دعاگویی دولت روزافزون اقدس مشغول باشند و حق النظاره      / جمعی نهایت امیدواري در آن آستانه مقدسه متبرکه       

  .دولت روزافزون قاهره مشغول باشد/ ال راستی و درست اعتقادي به خدمت مقرره و دعاگویی داد، بازیافت و صرف معیشت خود نموده در کم/2قرار

حفاظ و عمله و خدمه در سرکار فیض آثار، حسب المقرر، مشارالیه را ناظر باالستقالل و االنفراد سرکار فیض آثار دانسته از سخن و صالح حـسابی او           

مستوفیان و لشکرنویـسان عظـام کـرام        . فراخور مرتبه او از الزم دانند     / ز ننمایند و اعزاز و احترام او را       که متعلق به خدمت مزبوره باشد تخلف و تجاو        

  .1168 صفر سنه 24فی . صورت رقم مطاع را در دفاتر الزمه ثبت و ضبط حسب المقرر معمول و منظور داشته در عهده شناسند

   و محدوده اختیارات و وظایف وي تعیین وکیل آستان قدس رضويدرفرمان احمد شاه درانی

                                                
. حق النظاره دستمزدي بود که به ناظران پرداخت می شد- 1
.طومار به معنی دفتر و کاغذ می باشد که در اینجا منظور از طومار قرارداد دستورالعمل هاي اداري می باشد - 2



     

  

  



     

  

  .1165 درانی،  درالحکم هللا، یا هو، یا فتاح، احمدشاه} :سجع مهر{

اعوذ باهللا تعالی شأنه، حکم همایون شد آنکه چون همواره خواطر ملکوت ناظر نواب اشرف بدان متعلق است که آستانه مقدسه منوره } :طغرا{

داشته باشد و درین وقت به عرض اقدس رسید که خدمت  و رونق /کنه و اشرف ابنیه است، کمال انتظاممطهره علی بن موسی الرضا که اعظم ام

 ضابطه و مروت است / به ساللۀ السادات، میرزا محمد صادق سرکشیک مفوض و مرجوع نموده اید و این خالفالت سرکار آستانه مقدسه منوره راوک

حسن سرکارات باید شخص متوجه حسن منصبی باشد که به کمال زیور صالح و سداد و راستی و که دو خدمت عمده به یک شخص داده شود و در 

 من جمیع الجهات خواطر نواب همایون با ما جمع باشد که به راستی و درستی متوجه /درستی و امانت و دیانت و بی طعمی آراسته باشد و

 پناهان /تقسیم وظایف تحمیلی واقع شود و هرگاه شخصی باشد که حقیقتاً از اخالص و 1سرکارشده، نگذارد که بر ضعفا و عجزه منسوبان در توضیع

از الطاف } اي{بندگان اقدس باشد، البته به نحوي نمی ماند که به دو جاي در چنین مکان شریفی جهت  نواب اشرف حاصل شود، بناء علیه شمه 

شأن سموالقدر و المکان، خالصۀ االشراف االکرام و النجباء العظام، میرزا علی حال عالی /بی نهایت خسروانه و مرحمت بی غایت خدیوانه شامل 

 به 2 نقد و مقدار پنجاه خروار غله مثالثه/رضاي ایشیک اقاسی باشی آستانه مقدسه منوره گردیده، منصب وکالت مزبور را با مبلغ یکصد تومان تبریزي

سنه قوي ئیل در وجه او شفقت و مرحمت فرمودیم که هرساله مواجب و الرداد از ابتداء هذه  مواجب سالیانه و جیره، موافق طومار قرا3وزن تبریز

 بال قصور و انکسار و توضیع و تقسیم از نقد وجوهات سرکار بالتمام و الکمال به قبض خود بازیافت نموده صرف معیشت خود نماید و / خود را4جیره

باشد } ناخوانا{ شده، نحوي نمایند که عندالخالق و الخالیق مرضی و /متعلقه  به سرکار فیض آثاراز روي راستی و درستی و بی طمعی متوجه امور 

 رفیع جایگاه، عالمۀ العلمایی، /و دادوستد و عزل و نصب و نسق و نظام و امور زراعی و تنقیه قنوات و سایر امور متعلقه به سرکار را باید عالی جاه

ولی، بدون اطالع و استحضار آن عالی شأن رفیع مکان ننمایند و آنچه الزمه سعی و اهتمام باشد به جاي افضل الفضالي، محمد شریف خان مت

عالی جاه رفیع جایگاه، وکالت و .  و دقیقه اي کوتاهی ننموده، حسن خدمت و کاردانی خود را مورد عنایات خواطر خورشید مظاهر سازد/آورده ساعتی

 نور محمد خان درانی وکیل الدوله و سردار و عالی جاه رفیع جایگاه، عمدة الخوانین العظام، محمد حسین خان درانی /شوکت پناه، امیراالمراء العظام

ممالک موضوعه خراسان و عالی جاه رفیع جایگاه، افضل العلما، عالمۀ العلما، محمد شریف خان، متولی /لزگی، حاکم دارالرفاه فراه و صاحب اختیار 

 وزیر و مستوفی و سرکشیکان و باقی خدمه این آستان و عمال و عمله و تحویلداران و مباشرین /لی شأنان سموالقدر و المکان ناظر وجلیل القدر و عا

  و النجباء العظام، مشارالیه را وکیل و صاحب اختیار باالنفراد و االستقالل آن سرکار/آن سرکار عالی شأن سموالقدر و المکان، خالصۀ االشراف الدین

 از سخن حسابی او تخلف نورزیده، بدون خط و مهر و اطالع و استحضار او در / و اکرام او را به جاي آورده،5دانسته، کمال اعزاز و احترام و تبجیل

 باید آن مختص عالی شأن مومی الیه دانسته، احدي را شریک و سهیم ندانند و/امور جزئی و کلی آن سرکار دخل و تصرف ننمایند و امور وکالت را 

آراسته باشد تعیین نموده، سررشته مشخص منقحی مضبوطی بر جزئی و /عالی شأن مومی الیه یک نفر را محرر راست قلمی که به امانت و دیانت 

                                                
. توزیع صحیح می باشد - 1
)11/44859سند شماره . ( دو رسد گندم ویک رسید جومی باشد مثالثهاحتماال منظور از - 2
  )دهخدا ذیل واژه تبریزي (.وزن تبریز یکی از مقیاسهاي وزن در ایران است که معادل ششصد و چهل مثقال و منی معادل چهل سیر است - 3
مقرري روزانه - 4
بزرگ داشتن - 5



     

استمرار موافق مشارالیه را به دستور /  و هر ساله مواجب و جیره کلی دادوستد و معامالت آن سرکار بالقصور و انکسار از نقد وجوهات عاید او سازد

 دیگر، آن عالی شأن مشارالیه را به / که ان شاءاهللا تعالی بعد از پنج شش ماهمحرران آن سرکار بالقصور و انکسار از نقد وجوهات عاید او سازند

 از هر جمع آوري  باشد که/اردوي معلی طلبیده باید کمال استحضار بر چگونگی مداخل و مخارج و دادوستد معامالت آن سرکار به هم رسانیده

 توضیع و تقسیم حیف و میلی بر احدي واقع نشود و نوعی با خدمه و منسوبین و عمال و مباشرین /حاصل آن، سرکار کمال سعی و اهتمام نموده در

ه مع جیره و  باشند و خدمت ایشیک آقاسی باشی گري که با عالی شأن مشارالیه بود/آن سرکار سلوك نماید که از حسن سلوك او راضی و شاکر

و نجابت پناه ساللۀ النجبایی میرزا ابوالحسن ولد عالی شأن مشارالیه /مواجب به دستور استمرار که در وجه آن عالی شأن مقرر بوده دانسته به شرافت 

خصوص خدمت مزبوره  باید که در /شفقت و مرحمت فرمودیم و مادامی که شرافت و نجابت پناه مزبور به مرتبه رشد و کمال رسد، آن عالی شأن

از دقایق مهمات متعلقه امر مزبور را نامرعی نگذارد که در } اي{نایبی به جهت او تعیین کند که به تقدیم ملزومات خدمت مزبور قیام نموده دقیقه 

وفیان عظام کرام صورت رقم مست. مسامحه و تعطیلی به منصه ظهور نرسد و در هر باب به نحو مقرر معمول داشته از فرموده تخلف نورزند/این باب 

  .1170تحریراً فی شهر رجب المرجب سنه .  مطاع را دفاتر خلود ثبت و از جوانبحسب المقرر معمول و قدغن دانسته در عهده شناسند/مبارك

  }:پشت سند{

  }ـــ{: مهرچهارگوش-1

.1168افوض امري الی اهللا عبده گل محمد، } :مهرچهارگوش {-2

.، الملک الحق المبین، عبده یاقوتال اله اال اهللا} :مهربیضی{-3

.عبده سعادت} :مهرچهارگوش{-4



     

فرمان احمد شاه درانی درخصوص ابقاي مال محمدشریف خان بر مسند تولیت آستان قدس

  



     

  

  بسم اهللا خیراالسماء 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1165 درانی، یا فتاح،  در احمد شاهالحکم هللا، یا هو} :مهر{

الفضالئی مال محمد /آن که عالی جاه رفیع جایگاه اخالص و عقیدت دستگاه، اعلم العلماي و افضل . ، فرمان همایون شدالحکم هللا} :طغرا{

الطاف بی نهایات حضرت ظل اللهی سرافراز گشته، بداند، /شریف خان متولی آستانه مقدسه منوره عرش درجه، به اشفاق بی غایات شاهنشاهی و 

 / را که قلمی و انفاذ حضور المع النور نموده بود رسید، و1 دعاگویی دوام دولت ابد مدت و غیرها، سواد/صوص اخالص وعریضه که درین وقت به خ

جمع بوده در اوقات فرایض حسنه و سایر /لهذا امر و مقرر فرمودیم که در هر باب خاطر . مضامین آن، حالی روي عالم آراي جهانگشاي اقدس گردید

خدمه و مجاورین آن آستان سدره بنیان را نیز مشغول دعاگویی اقدس سازد و خود را معاف ندارد / دولت الیزال اشتغال نماید و اوقات به دعاي دوام

  .1171 شهر ربیع االول سنه 8ریراَ تح. و قدغن الزم دانسته در عهده شناسند/

  .ته شدنوش. امان اهللا. ال اله اال اهللا الملک الحق المبین} مهربیضی} {:پشت سند{

  .، ثبت شد1161محمد یوسف بن علی رضا، 

  .نوشته شد. الراجی الی اهللا عبده محمد هاشم

  .بنده غالم بارگاه شاه در دران آصف ولیخان

  .ال اله اال اهللا الملک الحق المبین، عبده کل محمد

  .ال اله اال اهللا الملک الحق المبین، عبده یاقوت، صحیح است

  .ق.ه1170عبده سعادت، 

  .شد}مرصع {1173ود الحسینی، سنه محم

  .الشکرهللا فی امان اهللا. قلمی شد

.از قرار حکم اقدس} حاشیه{

  منابع و مآخذ

 و سوم، مشهد  دومجلد، دفتر اسناد. "متولیان آستان قدس از دوره صفویه تا افشاریه"). 1384(حسن آبادي، ابوالفضل 

.سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

  .پژوهشهاي اسالمی بنیاد: مشهد. سادات رضوي در مشهد). 1387(حسن آبادي، ابوالفضل 

  . انتشارات دانشگاه تهران:تهران. تصحیح غالمحسین زرگري نژاد .تاریخ احمد شاهی ).1384(حسینی جامی، محمود

                                                
  رونوشت- 1



     

  . انجمن آثار ملی انتشارات:تهران. مقدمه اي بر شناختن اسناد تاریخی ).  1350(جهانگیر  قائم مقامی،

 انتشارات دانشگاه :تهران. به سعی و اهتمام مدرس طباطبایی.  مجمل التواریخ).1356(گلستانه، ابوالحسن بن محمد امین 

  .تهران

  .کت سهامی چاپشر: تهران. تصحیح عباس اقبال آشتیانی. مجمع التواریخ ). 1384(مرعشی صفوي، میرزا محمد خلیل 

  


