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      1یعلی سوزنچی کاشان 
  
  

  صفویههای به کار رفته در اسناد آستان قدس رضوی در دوره  عناوین و خطاب

  
  

  :چکیده
در دوره صفویه بعضی معتقدند که القاب و عنـاوین بـه صـورت کامـل افـول پیـدا                    

گردیم که القاب اشخاص شـاید از بـین            موجود متوجه می   اما با بررسی اسناد   . کرد
های خاص بـه      رفته باشد اما برای هر طبقه و قشر خاصی از جامعه عناوین و خطاب             

هـای خـود ایـن مـسئله را       شد و کاتبان درباری و مردم عادی در نوشته          کار برده می  
فـی  در این مقاله سـعی شـده اسـت بـه صـورت اختـصار بـه معر                 . کردند  رعایت می 

های به کار رفته برای کارکنان شاغل در تشکیالت اداری آسـتان              عناوین و خطاب  
  .قدس رضوی در دوره صفویه بپردازد

  .آستان قدس، تشکیالت اداری، عناوین، القاب: ها کلید واژه
 
  
  

های دور برای تعیین مقام و منزلت اجتماعی رجال و بزرگان القـاب               از گذشته 
ها و دستگاههای دیـوانی و        شهرها، کشورها، دولت  . رفت  و عناوین خاصی به کار می     

لقب و عنوان نیز همچون بـسیاری       . بهره نبودند   بناهای تاریخی هم از عنوان و لقب بی       
افتاد و دست آخـر بـا         شد و از سکه می      از دیگر نهادهای اجتماعی و فرهنگی زاده می       

   1.گرفت سرآمدن زمان در دل تاریخ جای می

                                                 
 .Alisuzanchi@gmail.com اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمانسرپرست گروه. 1
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 از دوره تیموریان بـه بعـد محـدود گردیـد و بـه خـصوص                 القاب و عناوین  

توان مدعی شد که دوره افول القاب بود و در مـوارد خـاص و                 دوره صفویه را می   
گردید مانند متصدیان مشاغل بزرگ و آن هم تـا زمـانی              نادر از القاب استفاده می    

 بـرای  که بر مصدر کار بودند مانند اعتمادالدوله برای صدر اعظـم، رکـن الـسلطنه      
و چنـد   ) فرمانده سپاه (و رکن الدوله برای قوللر آقاسی       ) وزیرجنگ(قورچی باشی 

ــد          ــود مانن ــاط ب ــغلی در ارتب ــاوین ش ــا عن ــستقیماً ب ــه م ــود ک ــز ب ــر نی ــب دیگ لق
ــستوفی ــالی و (الممالــک  م ــور م ــر ام ــزی و وزی ــیس (، معیرالممالــک ...) ممی رئ
 گردید ایـن القـاب متعلـق    طور که اشارههمان. 2 ...و الممالک ، محتسب)ضرابخانه

به مشاغل حکومتی بود و خود افراد فاقـد القـاب بودنـد امـا مـردم در مکاتبـات و                     
حتی مکالمات خود با یکدیگر برای هر یـک از طبقـات جامعـه بـه فراخـور مقـام                    

هر یک از افراد جامعـه از عنـاوین و تعارفـات خـاص اسـتفاده                ... علمی، مذهبی و  
  .کردند می

ل از پرداختن به مبحث اصلی، ابتدا نگاهی گذرا به اهمیت به            در این تحقیق قب   
کار بردن القـاب و عنـاوین مناسـب در مکاتبـات خـواهیم پرداخـت سـپس القـاب و                     
عناوین به کار رفته برای خود آستان قدس رضوی و کارکنـان شـاغل در آنجـا را در         

  .دوره صفویه مورد بررسی قرار خواهیم داد
 ها در مکاتبات و مکالمات مردم ناوین و خطاب اهمیت به کار بردن ع-1

در اصل به معنی سرنامه است، نهادی اجتماعی اسـت کـه معطـوف بـه       »عنوان«
حفظ شأن و حرمت اهل مراتب و درجات اجتماعی در ترسل دیوانی و در مکالمات               

تعیـین  «: چنـین آورده اسـت    » عنـوان «دستورالکاتب در مـورد تعریـف       . عمومی است 
از افراد ملـوک و سـالطین و امـرا و وزراء و اکـابر و اصـاغر و اعیـان و                      مرتبه هر فرد    

ها بـوده را      معارف قادر بوده و دعا و خطابی که مالیم حال و فراخور قدر و وضع آن               
    3.»توانسته تقدیر و تحریر کند می

شک به کار بردن القاب و عناوین مناسب یکی از اصول مهـم و عمـده فـن                بی
بـه  . کردنـد   ان و نویسندگان بود و باید به این مهـم توجـه بـسیار مـی               انشاء در نزد دبیر   

 هــای مربــوط بــه ایــن علــم بــه نویــسندگانی کــه تــازه همــین دلیــل در کتــب و رســاله
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شـد کـه عنـوان نامـه کـه بـه              خواستند قدم در این راه بگذارند سفارش بـسیار مـی            می
) اغذ در قـسمت بـاال  عرض ک(نویسند عناوین را کامل نوشته تا طی کاغذ        بزرگان می 

شـد کـه      پر شود و به کسانی که در فن نویسندگی فاقد تجربه الزم بودند توصـیه مـی                
؛ همیشه به کار بردن القاب و عناوین مناسب برای هـر یـک از        4»روا بود اگر ننویسند   «

افراد، از مهمترین اصول فن کتابت و نویسندگی بود، به نحوی که آن را یـک هنـر و      
دانستند و کاربرد آن در اخوانیات و سلطانیات بود           ی بلند و رفیع می    صنعت با جایگاه  

کردند که بخش اول آن در مراسم و آداب و مقدمات  و آن را بر دو بخش تقسیم می   
   .5نامیدند می»عنوانات«هنر نویسندگی بود که آن را 

دانـستند کـه بـر تعیـین مرتبـه افـراد              کاتبان و نویسندگانی را حاذق و الیق مـی        
ها مسلط بوده و حد وسـط را          ختلف و به کار بردن القاب و عناوین فراخور حال آن          م

رعایت نموده و از به کار بـردن و اسـتعمال الفـاظ غریـب و اصـطالحات متـروک و                     
و باید القاب و عناوین هر کس بر حـسب قـدر و              6کردند  نامأنوس احتراز و دوری می    

هـای شـریف و بـزرگ از عنـاوین            انرفت و اگر بـرای انـس        منزلت خود او به کار می     
شـد و چنانکـه       ها در عرف جامعه می      شد باعث خفیف کردن آن      کوچک استفاده می  

شد باعث اسـتهزاء و ریـشخند مـردم     برای افراد کوچک از عناوین بزرگ استفاده می   
گردید و به ایـن دلیـل بـود کـه کاتبـان، دبیـران و نویـسندگان متبحـر را زینـت و                          می

    7.دانستند آرایش مملکت می
خواجه نظام الملک هم اعتقاد شدید به ایـن امـر داشـت و اسـتفاده درسـت از                   

چون لقـب مـرد بـازاری و دهقـان همـان باشـد کـه لقـب                  «. کرد  عناوین را توصیه می   
. عمیدی و هیچ فرق نباشد میان وضیع و شریف و محل معروف و مجهول یکی باشـد       

ین بود و لقب شاگردی یـا ترکـی کـه از            چون لقب امامی یا عالمی یا قاضی معین الد        
علم شریعت هیچ دست ندارد بلکه خواندن و نوشتن هم نداند لقبش معین الدین بـود                

؟ لقـب هـر دو      !پس چه فرق باشد میان عالم و جاهل و قاضیان و شاگردان در مرتبت             
هـای   یکـی از نـاموس  «: گویـد  و به این دلیل است که می    » .یکی باشد و این روا نباشد     

و از اینکه در زمـان او         8».لکت، نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازه هر کسی است          مم
دهـد از هـر       در القاب و عناوین فساد و خلل وارد شده و هر کس به خـود اجـازه مـی                  
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لقب و عنوانی استفاده نماید به شدت ناراحت و معتقد اسـت کـه بـا متخلفـین از ایـن                     

   9 .ی دیگران درس عبرتی باشدقاعده باید به شدت برخورد کنند تا برا
گفتن فضل و مدح افراد با توجه به مراتب اجتماعی هر فرد در مکاتبات امری               

داد در نـزد عمـوم مـردم آدمـی            رایج و ستوده بود و کسی که این کار را انجـام نمـی             
 .10کردنـد   شد و حتی این قبیل افراد را نکوهش مـی           متکبر و مغرور و نادان شمرده می      

ن الفاظ، القاب و عناوین مناسب برای هر یک از طبقات جامعه یک قاعده              به کار برد  
و اصل مهم در بین کاتبان و نویسندگان بود و بـا جـدیت تمـام درصـدد رعایـت آن                     

کردند که از ایـن قواعـد عـدول نکننـد و در تسلـسل       بوده و به دیگران هم توصیه می   
    11.مقید بودندعبارات و الفاظ مناسب و آراستگی لفظ و معنی بسیار 

در دوره صفویه، به کار بردن القاب برای افـراد در ارقـام و احکـام صـادره از                   
داشـته اسـت و   » مجلـس نـویس  «یـا   » واقعه نـویس  «سوی پادشاهان اختصاص به شغل      

این پست از مناصب بسیار مهم عصر         12 .سایرین اجازه دخالت در این کار را نداشتند       
میـرزا محمـدطاهر وحیـد قزوینـی بـه منـصب مجلـس        باشد و هنگامی کـه    صفویه می 

شود از آن شغل به عنـوان رتبـه ارجمنـد و منـصب                نویسی شاه عباس دوم انتخاب می     
    13.کند بلند یاد نموده و آن را با افتخار برای خود ذکر می

هم چنین به کار بردن القاب و عناوین به خصوص برای بزرگـان و نـام آوران                 
لّفظ و متفق المعنی در جهت تأکید معانی مراد و تشیید مبانی            شامل عبارات مختلف ال   

     14 .طول کالم و رعایت آن در جمیع فقرات از صنایع انشاء بود. وداد  بود
باشیم و به این دلیل است   رعایت این نکته را در گفتار عامه مردم هم شاهد می          
دم ایران در به کار بردن،      که بسیاری از سیاحان اروپایی مانند شاردن اعتقاد داشتند مر         

و آدام اولئاریوس سفیر فرانسه در       15نکات ظریف، طنز و استعاره مهارت کامل دارند       
هـا در     در حقیقـت ایرانیـان خیلـی بهتـر از فرانـسوی           ... «: دربار صفویه معتقد است که    

برای ایـن معتقدنـد کـه نوشـتن       16»...های زیبا استفاده کرده و کلمات خود از استعاره 
  17 .های رسمی مستلزم مهارت در بیان تعارفات و تشریفات دقیق است امهن

تـوان گفـت ایرانیـان در نوشـتار و گفتـار       با بررسی اسناد و منابع این دوره مـی        
خود بسیار به اصول اخالقی پایبند بودند و یکدیگر را با الفاظ و عناوین احترام آمیـز                  
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دادنـد، هـر چنـد کـه برخـی از آن       ر مـی و با کمال تواضع و فروتنانه مورد خطاب قرا        
اما واقع امر آن است که در کشور ما     18 .اند  تعبیر به تملق و چاپلوسی و دورویی کرده       

طبقات و مراتب اجتماعی افراد بسیار مهم و مورد تأکید بوده است و بـا کمـی دقـت                   
راد در در عناوین به کار رفته برای افـراد بـه راحتـی متوجـه مقـام و شـأن و پایگـاه افـ         

ها بـا افـراد مختلـف     شویم به نحوی که حتی برای زنان با توجه به نسبت آن جامعه می 
    19 .رفت جامعه عناوین خاص خود به کار می

توانیم بگوییم که عناوین و القاب به کار رفته به دو             با توجه به این مقدمات می     
 همـان عنـاوین و      تـر اسـت،     دستۀ اول که در نـزد مـا رایـج         : شده است   دسته تقسیم می  

القاب شغلی برای کـسانی بـوده کـه در دسـتگاههای دولتـی و حکـومتی مـشغول بـه                     
خدمت بودند و دستۀ دوم، عناوین و القابی است که برای افراد جامعه حسب مراتـب                

ها به کار رفته است؛ مانند علما و روحانیون، اهل علم و ادب، هنرمندان،                اجتماعی آن 
ر حـالتی عنـاوین خـاص خـود را دارا بـوده و ایـن عنـاوین                  ، ایـشان در هـ     ...سادات و 

چنانکه یکی از سادات یا علما در مناصـب         . ها نداشت   ارتباطی با مشاغل حکومتی آن    
شـد از القـاب و عنـاوین آن پُـست هـم برخـوردار                 دولتی هم مشغول بـه خـدمت مـی        

ام گردید و در صورت عزل فقـط عنـاوین و القـاب در ارتبـاط بـا آن پـست و مقـ                        می
رفـت مـرتبط       مثالً عناوینی که برای اصحاب علم و هنر به کار مـی           . گردید  حذف می 

به هنری بود که در آن صاحب تخصص، شهرت واعتبارشده بودند و هیچگاه عنـوان               
عناوین و القاب به کـار      . رفت  یک خطاط زبردست مانند یک استاد نقاش به کار نمی         

شـد، عبـارت       نقاشی یگانه عصر شـناخته مـی       الدین بهزاد که در     رفته برای استاد کمال   
هـم   20.»بین استاد کمال الدین بهزاد    ه   المُذ اسوۀ المصورین و    قدوۀنادرالعصر،  «: بود از 

روحانیون قائل بودند نه به خاطر پست       چنین به دلیل  احترامی که مردم  برای علما و            
مور دینی و بـسیاری     و مقام دولتی و نه به خاطر تملق و چاپلوسی، بلکه چون کلیه ا             

ها را دلیل و برهان دین،  گردید و آن ها توسط روحانیت انجام می از امور دنیوی آن
اهل تحقیق، یاری کننـده و پاسـدار دیـن شـریف نبـوی، دارای علـم نبـی، بنـدگان               

دانـستند و     خالص خدا، راهنمای مردم، سالکان راه حق و آشنا به اسرار خداوند می            
بردند کـه متـضمن    ها به کار می  بوده و هست، عناوینی برای آن    ها  این باور قلبی آن   
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و یا از قدیم سادات و نقبا در جامعه دارای جایگاهی رفیع بـوده                21این عبارات بود  

بـسیاری از پادشـاهانی کـه از اهـل سـنت بودنـد              . و همیشه مورد احترام ویژه بودند     
هـا را     سوم معـین بـه آن     سادات را گرامی و دستور پرداخت سیورغال و وظیفه و مر          

به کار بردن عناوین و القاب این گروه نیز نـه بـه سـبب جایگـاه                   22کردند  صادر می 
ها بود و سادات را جامع اسباب سیادت و بزرگـی             شغلی بلکه به خاطر احترام به آن      
بـا روی کـار آمـدن صـفویه و          . دانـستند   مـی ) ص(و از خاندان و ساللۀ پیامبر اکـرم       

ادات از جایگاه و منزلـت بـسیار بـاالتری برخـوردار گردیـده و               تشیع، س  رسمی شدن 
بعـضی از  ) ص(ها با خانـدان پیـامبر     ای شدند و به علت نسبت آن        دارای امتیازات ویژه  

کردنـد و     ها از هیچ کوششی دریـغ نمـی         پادشاهان در بزرگی و احترام گذاشتن به آن       
دانستند و اعتقـاد داشـتند    ها را واجب می احترام به سادات و کمک مالی نمودن به آن       

اعتقـاد پادشـاهان    . ها خواهد بود    دعای سادات موجب مزید عمر و بقای حکومت آن        
و بعـضی    23صفویه این بود هر که با ایـن خانـدان دشـمنی کـرد جـزای خـود را دیـد                    

ــی     ــارج م ــدال خ ــته و از حــد اعت ــر گذاش ــدم را فرات ــات ق ــرام   اوق ــد احت ــدند مانن ش
      24 .س اول برای سادات اسکویه تبریز قائل بودای که شاه عبا العاده فوق

با توجه به این مقدمات و ذکر این مهم که عمدۀ اسناد موجود در مرکز اسـناد          
آستان قدس رضوی بنا به ماهیتـشان، بیـشتر مربـوط بـه امـور مـالی، حـسابداری و بـه                      

ده از فن باشد، مانند اسناد اخوانیات و سلطانیات نبوده و آکن         صورت جمع و خرج می    
هـا،   و نیـز اسـناد آن مربـوط بـه دفـاتر اوارجـه و توجیهـات، روزنامچـه                25سیاق بـوده  
از ... داری، فردهای محاسباتی، مفرده حساب، بقایا، گوشواره، حـشو، بـارز و       سررشته

توان دقایق و ظرایف نویسندگی و به کار بردن دقیـق القـاب و                باشد، نمی   این قبیل می  
ها انتظار داشت؛ با ایـن        ز استعارات و سخنان نغز و شیرین را از آن         الفاظ و یا استفاده ا    

وجود، بنابر همان رسم دیرینه ایرانیان کـه احتـرام گذاشـتن بـه هـر فـرد بـا توجـه بـه                        
توان از میان سطور رنگ پریده همین اسـناد،           اش ضروری است، می     جایگاه اجتماعی 

  .فراد در دوره صفویه آشنا شدبا بسیاری از القاب و عناوین به کار رفته برای ا
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  القاب و عناوین به کار رفته برای آستان قدس رضوی
مهمترین عاملی که باعث شد به بررسـی القـاب و عنـاوین خـاص آسـتان قـدس                   
رضوی در دوره صفویه بپردازیم این بود که در بسیاری از منابع و اسناد آن عصر عنـوان                  

اند، اما متوجـۀ نظـر نویـسنده نگردیـده و              دیده آستان قدس به کار رفته و محققان  آن را         
برخـی از   . باشد  اند توضیح دهند که این عنوان مربوط به آستان قدس رضوی می            نتوانسته

انـد    و برخی با حدس و گمـان اعـالم نمـوده           26کنار آن بدون ارائه هیچ توضیحی گذشته      
     27 .کردنـد    بسنده مـی   که این لقب مربوط به اماکن و بقاع متبرکه بوده و به همین توضیح             

ای از    انـد کـه آنجـا شـعبه         بعضی از شرق شناسان مانند مینورسکی و لکهارت فکر کـرده          
هـایی از آن دوره   دلیل دیگر آن است کـه وقفنامـه   28 .باشد تشکیالت دربار پادشاهان می  

باشد، امـا بـه خـاطر عـدم آشـنایی بـا              موجود است که مربوط به آستان قدس رضوی می        
 آستان قدس در دوره صفویه این قبیل موقوفات به صورت ناشـناخته اسـت و در                 عناوین

باشد، در این مـورد مـدیریت موقوفـات آسـتان قـدس بـا انجـام                   اختیار آستان قدس نمی   
  .تواند در شناسایی این قبیل رقبات موقوفه گام بردارند پژوهشهای مستند می

قدس رضـوی بـه کـار رفتـه         در اسناد، القاب و عناوین گوناگونی برای آستان         
الزم به توضـیح اسـت کـه نویـسندگان چنـدان            . ایم  ها پرداخته   است که ما به ذکر آن     

مقیّد نبودند که تمام عناوین را بـه صـورت کامـل نوشـته و در بعـضی اسـناد عنـاوین                      
تر و در بعضی از تعداد بیشتری استفاده شده است و  دیگر آنکه گـاهی اوقـات                   کوتاه

عناوین با یک نظم و ترتیب خاصی به کار نرفته وپس و پـیش شـدن   شاهد هستیم که   
  .شود ها در اسناد به وفور دیده می واژه

آستانه مقدسه منوّره متبرکه عرش «ترین عناوین در اسناد عبارت   یکی از کامل  
الرضـا علیـه       علی بن موسـی    العصمۀ واجب   الطاعۀدرجه حضرت ثامن ضامن مفترض      

  .است 29» و الثناءالتحیۀالف 
همان طور که ذکر شد نویسندگان تقید چندانی برای به کار بردن دقیق عنوان              
در همه جا نداشتند و ما این عنوان را در صفحه یک ایـن سـند شـاهد هـستیم کـه بـه                        
جای آستانه مقدسه منوره متبرکه از عبارت منوره مطهره استفاده شده و سایر عنـاوین           

      30 .باشد مانند هم می
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تـوان از عبـارت        عناوین کامل بـه کـار رفتـه بـرای آسـتان قـدس مـی                از دیگر 

آستانه مقدسه منوره سدره مرتبه عرش درجه رضیه رضویه علی مشرفها الف سالم و              «
فرق این عبارت با آنچـه در کتـاب القـاب و مواجـب دوره سـالطین       31 .نام برد » تحیۀ

م آسـتانه یـک کلمـه       صفویه آمده این است که میرزا علی نقـی نـصیری بعـد از خـاد               
  .اند متبرکه را بیشتر آورده و سایر عناوین دقیقاً مثل هم به کار رفته

در نوشتن عناوین ترتیب خاص و منظمی وجود نداشت و کاتب با سلیقه خود              
سـدره  «در ابتـدا و   » عـرش درجـه   «آورد به عنوان نمونه یـک جـا کلمـه             عناوین را می  

عرش «در ابتدا و    » سدره مرتبه « جای دیگر عنوان   و در   32بعد از آن به کار رفته     » مرتبه
آسـتانه مطهـره    «یکـی از نویـسندگان عبـارت         33 .بعد از آن به کار رفتـه اسـت        »درجه
  34.کند را استفاده می» آستانه مقدسه منوره«برد و دیگری  را به کار می» متبرکه

 نتیجه  توان به این    از عناوین به کار رفته برای آستان قدس رضوی در اسناد می           
) ع(که این مکان به دلیل وجود مضجع شریف و مبـارک حـضرت امـام رضـا                : رسید

نورانی و پاک است و به دلیل کرامات این امـام معـصوم اطاعـت امـر ایـشان واجـب                     
ــدس       ــن مکــان مق ــد در ای ــرب خداون ــک مق ــتگان و مالئ ــین فرش ــرای هم اســت، ب

  .ن مکان مقدس استها مخصوص ای حضوردارند و برترین و بهترین درودها و سالم
» سرکار فـیض آثـار   «توان از   از عناوین کوتاه به کار رفته برای آستان قدس می         

نام برد که در بـین هـزاران سـند موجـود در ایـن مرکـز بیـشترین کـاربرد را داشـته و                         
روضـه  «تـوان   از دیگـر عنـاوین کوتـاه مـی      . احتیاج به توضیح وارجـاع سـندی نـدارد        

را برای ایـن مکـان نـام          37»سرکار موهبت مدار  «و    36»آستان فیض نشان  «،   35»مقدسه
از سـایر    39»رضـیه رضـویه علـی مـشرفها الـسالم و التحیـه            «و    38»روضـه مطهـره   «. برد

  .عناوین کوتاه است که در اسناد به کار رفته است
در . در منابع آن عصر نیز عناوینی متفاوت برای آستان قدس به کار رفته است             

یخ در ذکر سفر سلطان حسین میرزا فرزند بهرام میرزا به مشهد از              التوار خالصۀکتاب  
احـرام زیـارت روضـه مقدسـه منـوره          ... «این عنوان برای آستان قدس استفاده نموده        

 همچنـین از عبـارات    » ...تحیۀعرش منزله رضیه رضویه علی راقدها الف الف سالم و           
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 و روضـۀ عـرش منزلـه        کوتاه عتبه گردون و روضۀ مقدسه منوره و روضه عرش آسـا           
    40 .هم استفاده کرده است

آسـتانه مقدسـه منـوره متبرکـه        «در کتاب دستور شـهریاران از دو عنـوان بلنـد            
آسـتانه متبرکـه عـرش      «و  »  و الثنـاء   لتحیـۀ االسالم و     عرش درجه امام ثامن ضامن علیه     

ه و همچنـین از عنـاوین کوتـا   » تحیـۀ درجه و روضه رضویه علی ساکنها الف سالم و          
روضه مقدسه و سرکار فیض آثار و عتبـه مقدسـه و آسـتان مالیـک پاسـبان اسـتفاده                    

       41 .کرده است
امام ثامن ضـامن مفتـرض      «نیز از عنوان    ) ع(معموالً برای شخص حضرت رضا    

و یـا از عبـارت       42شد  استفاده می »  و الثناء  لتحیۀا علیه الف اآلف     لعصمۀا واجب   عۀالطا
   43 .»)ع(الرضا مام الجن و االنس ابوالحسن علی بن موسی و السالم علی اۀالصلو«

ترین عنوانی که به صورت مـشترک بـرای آسـتان قـدس و حـضرت                  اما کامل 
سرکار آستانه مقدسه منوره مطهره متبرکه    «به کار رفته است این عنوان است        ) ع(رضا

 لعـصمۀ ا واجـب    ،عـۀ الطـا سدره مرتبه عرش درجه حضرت امام ثامن ضامن مفترض          
   44 .باشد می»  و الثنالتحیۀاالرضا علیه  لی بن موسیع

آستان مالیـک آشـیان امـام الجـن         «در کتاب عالم آرای عباسی هم از عبارت         
از عبارات دیگر که در عالم آرا برای آسـتان مقـدس              45 .استفاده شده است  » واالنس

ضـه رضـا علیـه      سـلطان رو  «: توان به این موارد اشاره کرد       به کار رفته می   ) ع(امام رضا 
مرقد منـور  «، »روضه مقدس مطهر حضرت امام الجن و االنس   «،  » و الثناء  لتحیۀآالف ا 

روضـه  «،  »روضـه جنـت مثـال     «،  »روضه مطهـر مزکـی    «،  »حضرت امام مفترض الطاعۀ   
   46.»السالم آستان سدره نشان امام ثامن ضامن علیه«و » منوّر معطّر

ای کوتاه بـه عنـاوین بـه کـار            ن اشاره قبل از پرداختن به القاب و عناوین متولیا       
  .نماییم رفته برای خود شهر مشهد مقدس می

» مشهد مقدس معلـی مزکـی     «ترین لقب برای شهر مشهد در اسناد و منابع            رایج
یکـی    48 .از عنوان مشهد مقدس معلی هم به کـرات اسـتفاده شـده اسـت            47 .باشد  می

   49 .رفـت   ه که در منابع بـه کـار مـی         جا، ارض اقدس بود     دیگر از القاب رایج برای آن     
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در بعـضی  » مشهد مقـدس معطـر  «و  » مشهد مقدسه رضوی علی مشرفه السالم     «عبارت  
       50 .ها به کار رفته است نامه از وقف

  
 القاب و عناوین به کار رفته برای متولی و نایب متولی

برکـه  رئیس تشکیالت گسترده ایـن آسـتانه مت       ) ع(متولیان حرم مطهر امام رضا    
سرکشیکان و خادم باشیان، امـور مربـوط بـه          : کلیه امور مربوط به خدمه شامل     . بودند

کارکنان آستان قدس اعم از دفتری و عمال دیگر آستانه، نظم و انتظام امـور مربـوط                 
؛ بازخواست  ...خانه، دارالشفاء، مطبخ و     کتابخانه، شربت : به بیوتات متبرکه آنجا شامل    

ب کارکنـان، نظـارت برآبـادی و عمـران زراعـات، باغـات،              و تنبیه و یـا عـزل و نـص         
ها، صدور حوالـه و تنخـواه دادن بـه تحویلـداران بیوتـات               مستغالت و درآمدزایی آن   

متبرکـه، پرداخــت مواجـب و مقــرری بــه خدمـه و کارکنــان آسـتان قــدس رضــوی،     
پرداخت رسومات به سادات، فضال، طالبان علم، اشراف و اعیان خراسان، کمـک بـه               

ستحقین زوار، نظـارت بـر روشـنایی و سـوخت بیوتـات متبرکـه، برگـزاری مراسـم                   م
مذهبی در اعیاد ملی و مـذهبی و مراسـم سـوگواری، انجـام تعمیـرات مـورد نیـاز در                     
آستان قدس رضوی و کلیه موقوفات متعلق بـه آن و لـزوم سـاختن بناهـا و فـضاهای                    

هـا و     مالت، پروانچـه  جدید، نظارت بر جمـع و خـرج مـالی و تـصدیق و اجـرای معـا                 
ــه وظــایف و     احکــام صــادره از ســوی پادشــاهان صــفوی در امــور مختلــف از جمل

      51 .کارکردهای متولیان آستان قدس رضوی بود
از آنجا که تشکیالت آستان قدس رضوی برگرفته از دربار حکومت مرکـزی        

 ایـن   بود و شخص متولی به عنوان نماینده و نایب ویژه و مخصوص سالطین وقت بـه               
شد و نظر به اهمیت و موقعیت مذهبی، سیاسـی و اجتمـاعی آسـتان                 پست گمارده می  

قدس و ارتباط نزدیک آن با قدرت حاکمه، متولی آن از جایگاه بسیار رفیع و بلندی                
دلیل نیست کـه میـرزا        بی. ای برخوردار بود    برخوردار بوده و از احترام و جایگاه ویژه       

یان به جهت تعظیم و توقیر که بعد از احدی نبوده باشد            جای متول «نویسد که     رفیعا می 
نـشین    حده در پای ستون نزدیـک بـه شـاه           در مسجد چهل ستون و مجالس دیگر علی       

و میرزا خلیل مرعشی در مورد انتصاب میرزا داود به تولیت آستان قدس        52.»مقرر بود 
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ان بـر همـه مناصـب       که به اعتقاد اهالی ممالک ایر     ... «: گوید  از طرف شاه سلیمان می    
   53.»عالی رجحان دارد

شـویم کـه القـاب و عنـاوین        با توجه به این مقدمه و بررسی اسـناد متوجـه مـی            
باشـد    های خـاص خـود مـی        آمیز بوده و دارای ویژگی      متولیان بسیار طوالنی و احترام    

که در مورد آن توضیح خواهیم داد و هیچ فردی در آستان قـدس دارای ایـن چنـین                   
توان ادعـا کـرد بعـد از القـاب و عنـاوین خـاص آسـتان                   عناوینی نبوده و می   القاب و   

ها سایر عنـاوین بـه کـار رفتـه بـرای افـراد بـسیار         قدس، متولی و در مواردی نایب آن     
باشد مگر برای صاحب منصبان کشوری و یـا از علمـای اعـالم و                 مختصر و کوتاه می   

  .درجه اول باشند
هـا از     ان در دوره صفویه این است که همۀ آن        نکته دیگر در مورد القاب متولی     

هـا بـه    سادات و نقبای مهم بودند و برای این در القاب و عناوین به کار رفته بـرای آن              
ها توجه ویژه شده و بسیاری از القـاب بـه کـار رفتـه                 مسئله سیادت و سادات بودن آن     

ودن القـابی کـه   بعد از مسئله سیادت و سادات ب   . ها متضمن این عبارات است      برای آن 
رفت اشاره به پـست و مقـام بلنـد تولیـت آسـتانه مقدسـه کـه از         ها به کار می  برای آن 

داد کـه از      ارزش واال برخوردار بود و آن را هم ردیـف والیـان و حاکمـان قـرار مـی                  
کننده  ها را یاور و کمک      در انتها آن  . شوکت، حشمت و عزت بسیاری برخوردار بود      

هـا دعـایی    دانستند و عناوین انتهایی برای آن   اهگاه مسلمین می  به ضعفا و مساکین و پن     
ها بـه کـار       بود که برای ازدیاد عمر و عزت و ادامه یافتن دوران اقبال و کامروایی آن              

نوشـتند و     الزم به توضیح است که بعضی نویسندگان عنـاوین را کامـل مـی             . رفت  می
  . کردند برخی از عناوین کمتری استفاده می

م متولی آستان قدس بسیار باال و از اهمیت دینی و دنیوی برخوردار             ارزش مقا 
ردیف مشاغل مذهبی مهم مانند مالباشـی   نویسنده کتاب دستورالملوک او را هم   . بود

جـاه کـه مخـصوص امـراء          و صدور خاصه و عامه ذکر کـرده اسـت و از لقـب عـالی               
ه باعـث اهمیـت مقـام       نکتـه دیگـر کـ       54 .بزرگ بود برای نامبرده استفاده کرده است      

با دربار در ارتباط    . ها به نیابت از پادشاهان وقت به این محل بود           متولیان بود اعزام آن   
مستقیم بوده و کلیه احکام و فرامین مربوط به آن مـستقیماً توسـط پادشـاهان صـفویه                  
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بنـابراین بـه علـت همـین ارتبـاط مـستقیم بـا شـخص اول                 . گردیـد   صادر و ابـالغ مـی     

های زمانی از نمایندگان      ها شده و در بعضی از برهه         قدرت فراوان آن   حکومت باعث 
تـوان گفـت وی       پـس بـه اختـصار مـی         55 .شـدند   رسمی حکومت نیز قدرتمندتر مـی     

نماینـده شـاهِ وقــت در همـه امــور آسـتان قـدس بــود و هـیچ یــک از فـرامین شــاهان        
اوین بـه کـار رفتـه بـرای     بنابراین در القاب و عن. تصدیق و تأیید وی قابل اجرا نبود   بی

ها فضایل و محاسن و منـاقبی بـسیار را            متولیان به منظور بیان جالل و شکوهمندی آن       
با این مقدمات به بررسی عناوین به کـار رفتـه   . دادند به متولیان آستان قدس نسبت می    

ا ابتدا عناوین و القابی که برای متولیان در صـدر یـ           . پردازیم  برای متولیان در اسناد می    
دهیم سپس به القاب و عناوین به کار          باالی اسناد به کار رفته را مورد بررسی قرار می         

  .رفته در متن اسناد خواهیم پرداخت
  

  های به کار رفته در صدر اسناد عناوین و خطاب: الف
ها باید گفـت کـه در همـه اسـناد بـه کـار نرفتـه         در مورد این عناوین و خطاب    

بود آمده است ... های روشنایی، سوخت و بوط به قبضاست و فقط در اسنادی که مر 
     56 .گردید و در اسناد دفاتر توجیهات و اوارجه این ترتیب رعایت نمی

  القاب به کار رفته
 و مـۀ الحکـو  و لـۀ االیـا  و یـۀ الهـدا  و بۀالنجا و بۀالنقا و ۀالسیادـ شمساً لفلک   1

     57.ال و العزّ و االقبلنصفۀا و لحشمۀا و لجلیلۀا و کۀالشو
 و  فـۀ العطـو  و   لنـصفۀ ا و   کۀالشوو   مۀالحکو و   ۀاالمار و   بۀالنقا و   ۀللسیادـ زیناً   2

    58.العزّ و االقبال
 و وۀالمـر  و وۀالـسخا  و یـۀ الهـدا  و بـۀ النجـا  و بۀالنقـا  و السیادۀـ شمساً لفلک  3

    59 . و العزّ و االقباللحشمۀا و لجلیلۀا و کۀالشو و مۀالحکو و لۀاالیا
    60. و العز و االقباللسلطنۀا و لۀاالیا و ۀاالمار و بۀالنقاو  ۀالسیادماً لمناظم ـ ناظ4
     61. و العزّ و االقبالمۀالحکو و لۀاالیا و ۀاالمار و بۀالنجا و ۀللسیادـ زیناً 5
 ۀاالفاد و ضۀاالفا و بۀالنقا و  یۀالهدا و   بۀالنجا و   لیۀالتو و   ۀالسیادـ شمساً لفلک    6

     62 . و االقبالمۀالمکر و ۀالعز و عۀالمنا و مۀالفخاو 
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 و العزّ و    ضۀاالفا و   ۀاالفاد و   یۀالهدا و   بۀالنجا و   بۀالنقا و   ۀالسیادـ شمساً لفلک    7
       63.االقبال

هـا بـه زبـان عربـی          همان طور که در القاب باال مشخص است نوع نگارش آن          
  .باشد می

هـا را     ن اشـاره گردیـده و آن      ها به سـیادت و سـادات بـودن متولیـا            در تمام آن  
هـا پرداختـه      خورشید آسمان سیادت و نقابت دانسته بعد به سایر القـاب و عنـاوین آن              

  .شده است
هـا را خورشـید آسـمان      القاب ابتدایی از دو کلمه ترکیـب یافتـه و معمـوالً آن            

و یـا نظـم دهنـده       ) ۀللـسیاد زینـاً   (یـا زینـت سـیادت و سـادات          ) شمساً لفلک (سیادت  
هـایی از آن    دانـستند کـه در بـاال بـه نمونـه            مـی ) ۀالسیادناظماً لمناظم   (ه سیادت   دستگا

معموالً القاب و عناوین همین عبـارت بـود بـا انـدکی پـس و پـیش یـا                    . اشاره گردید 
ها و فقط در ابتـدا عنـاوین صـدر اسـناد               کردن آن   اضافه کردن بعضی از القاب و کم      

      64 .استفاده شود... ، یقیناً وامکان داشت از عبارات دیگر مانند قوام
شد که به یک مورد آن        در صدر اسناد ازالقاب و عناوینی دیگرنیز استفاده می        

  .نماییم اشاره می
طـور کـه    همـان  65لعظمۀا و   کۀالـشو  و   بۀالنقا و   ۀالسیادجهان مطاع شمساً لفلک     

جب خـود   کنید کاتب که غالم حسین نظامی نام داشته برای پرداخت موا            مالحظه می 
باشـد بـا عبـارت جهـان      از آستان قدس باالی سند را که مخصوص القاب متـولی مـی       

مطاع آغاز نموده است و یا در جای دیگر فقط با عبارت آستانه مقدسه منوره سـلطان   
     66.السالم آمده است ابوالحسن علیه

 تـا   و کمترین القاب بـه کـار رفتـه          67بیشترین القاب به کار رفته تا سیزده کلمه       
هـای رسـید    در بعـضی ازقـبض    68. استالنقابۀ و   للسیادۀسه کلمه بود که شامل شمساً       

در این دوره شاهدیم که در صدر سند هیچگونه لقب و عنوانی از متولی نیامده اسـت    
و یا در قبوضـی   69و آغاز سند با عبارت اعتراف صحیح شرعی نمود، آغاز شده است      

لتولیه خود متولیان آسـتان قـدس رضـوی بـوده           ا  که مربوط به پرداخت مواجب و حق      
و در ایـن اسـناد      . باشـد   است دیگر از القاب باالی سند و داخل متن سند خبـری نمـی             
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معموالً در باالی سند عنوان فیض آثار برای آستان قـدس رضـوی آمـده اسـت و در                   
داخل متن سند متولی خـود را دعـاگوی دوام دولـت و حکومـت پادشـاهان صـفوی                   

     70.زدند ت و در انتهای سند پس از ذکر تاریخ مهر خود را بر آن میدانسته اس
  
  القاب و عناوین به کار رفته در متن اسناد: ب

القاب و عناوین به کار رفته در متن اسناد در اکثر موارد به صورت رسم الخط                
اند و یا در ابتدا با خـط فارسـی و القـاب انتهـایی را بـا خـط عربـی                        فارسی نوشته شده  

الخط عربی بـه تنهـایی بـه        باشیم که رسم    ها شاهد نمی    اند اما در هیچ یک از آن        نوشته
  .کار رفته باشد

هـای رسـید بـسیار        نکته دیگر آنکه معموالً القـاب داخـل مـتن سـند در قـبض              
تر و بیشتر است و گاهی القاب و عناوین به کار رفته در متن سند بالغ بر بیست                    مفصل

آن خواهیم پرداخت و گاهی هم بـه صـورت مختـصر چنـد              شود که به ذکر       لقب می 
  .ای به کار رفته است کلمه

هـای رسـید در آن        تفاوت دیگر القاب داخل متن با القاب بـاالی اسـناد قـبض            
شود که مربوط به شـوکت و         است که در القاب باالی سند معموالً به القابی اشاره می          

امـا در   . رسـد   عز و االقبال به اتمام می     باشد و در انتها با        حکومت و ایالت و امارت می     
القاب داخل متن سند که معموالً مربوط به پرداخت وجـه بـه افـراد اعـم از کارکنـان                    

در القـاب انتهـایی بـه کلمـاتی         . آستان قدس یا وظیفه بگیران و مستمری بگیران است        
اشاره شده که حاکی از آن است کـه متـولی پناهگـاه و مـأمن مناسـب بـرای افـراد و                     

اما در مواردی که بـرای افـرادی از طبقـه            71 .باشد  کننده به ضعفا و مساکین می       کمک
ها فـرق نمـوده و در ایـن            فضال و اصحاب علم و دانش بودند القاب انتهایی آن          ،علما

      72 .شد موارد از عنوان با لقب رفعت العلماء و الفضالء در انتها برای متولی استفاده می
ومیت نداشته و گویا برای کسانی که خیلی خـاص و ممتـاز             البته این مسأله عم   

عـون الـضعفاء و   «شـد و بـه کـار بـردن کلمـاتی ماننـد             بودند از این القاب استفاده مـی      
نکتـه آخـر ایـن      . دانستند  را دون شأن طبقه علما می     » عون المستحقین «و یا   » المساکین

نظـم خاصـی ندانـسته      است که نویسندگان خود را مقید به نوشتن القاب بـا ترتیـب و               
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نکتـه دیگـر در مـورد القـاب         . کردنـد   گاهی القاب را پس و پیش و یا کم و زیاد مـی            
داخل متن این است که در بعضی از جاها پس از به کار بردن کلی القاب در وصـف                   

  73 .نیاز از القاب به کار رفته است یعنی بی» غنی االلقابی«متولی از عبارت
حضرت متعالی منزلت، سـیادت مرتبـت، مقـدس           لیـ ذوی العز و االعتالء عا     1

طینت، فلک رفعت، فرشته خصلت، سیادت و تولیت و نجابت و اقبال پناه، هـدایت و          
نقابت و مکرمت و اجـالل دسـتگاه، افـادت و افاضـت و فـضیلت و کمـاالت امتنـاء،                     

   74.ام السادات و النجباء العظام الکرۀعمدجاه  اکتناه، عالی] ناخوانا[فخامت و مناعت 
ـ ذوی العز و االعتالء، نواب مستطاب معلی القاب، مبـادی آداب، سـیادت و               2

نجابت و نقابت پناه و تولیت و اقبال پناه، فضیلت و افادت و افاضت انتباه، حـشمت و                  
 الـسادات و النجبـاء      ۀعمـد عظمت و اجالل دستگاه، حقایق و دقایق و معارف آگـاه،            

 و بـۀ النجا و ۀالسیادجاهی، شمساً لفلک      مالذی، عالی  الکرام العظام، اسالم و اسالمیان    
     75. و العز و االجالل و االقبالۀاالفاد و لحشمۀا و لیۀالتو و بۀالنقا

ـ سامی رتبت، معالی مرتبت، سیادت و نقابت پناه، هدایت و نجابت دستگاه،             3
خار اعـاظم   جاه عالمی فهامی، افت     افادت و افاضت امتناء، حقایق و معارف آگاه، عالی        

 و  ۀاالفـاد  و   بـۀ النجـا  و   بـۀ النقا و   ۀللسیادالسادات العظام و النقباء الکرام، شمساً لفلک        
     76 . و العز و االقبالضۀاالفا

ـ نواب مستطاب معلـی القـاب، سـیادت نـسب، واال رتبـت، متعـالی مرکـب،                  4
 سامی مرتبت، قمر طلعت، خورشید عظمت، امارت و ایالت و حکومت پنـاه، حقـایق              

ــضعفاء و        ــون ال ــساکین، ع ــراء و الم ــاء الفق ــالذی، ملج ــالم م ــاه، اس ــارف آگ و مع
    77.المسلمین
حضرت سـیادت و نقابـت پنـاه، امـارت و        ـ نواب مستطاب معلی القاب، عالی     5

  . العلماء و الفضالءفعۀرایالت دستگاه، عون الفقراء و الضعفاء، 
ی هـم بـرای متولیـان       اما گاه در اسـناد شـاهد هـستیم کـه از عنـاوین کوتـاهتر               

  :شد مانند استفاده می
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 الـسادات  نتیجۀجناب سیادت و نقابت پناه، شوکت و عظمت دستگاه،   ـ عالی 6
      78.العظام

     79 .جاهی ـ نواب سیادت و ایالت و شوکت پناه عالی7
  .ـ نواب مستطاب نامدار فلک جناب8
      80.جاهی ـ نواب مستطاب امارت پناه حکومت دستگاه عالی9

 و العـز و  لیـۀ التو و یۀالهدا و بۀالنجا و النقباء و    ۀالسیادالسماء،    ـ العبد االعظم  10
  .االقبال، میرزا بدیع الزمان الرضوی المتولی

در مجموع و در القاب بـه کـار رفتـه بـرای متولیـان ابتـدا اشـاره بـه سـیادت و                  
 از فـضالی اهـل      ها  سادات بودن متولیان آستان قدس گردیده، در ادامه چون اکثر آن          

هـا بـا    صالح و آشنا بـا علـوم دینـی و در جرگـه فقهـای بـزرگ بودنـد در القـاب آن                  
عباراتی از قبیل حقایق و معارف آگاه، رفعت العلماء و الفضالء، افـادت و افاضـت و                 

ها به کار رفته اسـت و بـه سـبب منـصبی کـه در              فضیلت و کماالت دستگاه، برای آن     
ای برخوردار بود از عبارات و القابی مانند امارت و            گاه ویژه ها بود و از جای      اختیار آن 

ها   ایالت دستگاه، شوکت و عظمت دستگاه، امارت پناه و حکومت دستگاه، برای آن            
کـه در بـسیاری از اسـناد دسـتور پرداخـت کمـک و               رفـت و بـه خـاطر آن         به کار می  

د عـون الـضعفاء و    شد از القـابی ماننـ       ها صادر می    مساعدت به افراد مختلف توسط آن     
شـد و در انتهـای برخـی      ها استفاده می    المساکین، ملجاء الفقراء و المستحقین برای آن      

العز و االقبـال، دامـت شـوکته،        : شد مانند   ها استفاده می    اسناد از یک دعا هم برای آن      
  ...دام اجالله و

توان گفت که القـاب بـه کـار رفتـه بـرای متولیـان          بندی کلی می  در یک جمع  
  :اره به چهار مسئله عمده داشت که به ترتیب عبارت بود ازاش

  ـ سیادت متولیان1
  ـ امتیاز ویژه منصب تولیت آستان قدس 2
  ها و اعانات  های حقوق و مستمری ـ صدور دستور پرداخت3
  ـ دعا برای دوام و عزت متولیان 4
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  یالقاب و عناوین به کار رفته برای صاحب منصبان ارشد آستان قدس رضو
  القاب نایب التولیه

این منصب از اواخر دوره صفویه به وجود آمد و به همـین دلیـل از قـدمت                  
   81باشـد،   زیادی در تشکیالت آستان قدس رضوی در دوره صفوی برخوردار نمـی           

اما چون نامبرده نفر دوم آستان قـدس بعـد از متـولی بـوده و از اختیـارات زیـادی                     
ردیـف متولیـان    ولیه هـم از القـاب و عنـاوینی هـم    برخوردار بود، لذا برای نایب الت 

جاه   شد و شاید تفاوت القاب وی با متولی را بتوان فقط در عنوان عالی               استفاده می 
رفتـه اسـت و بـرای نایـب متـولی از عنـوان                ذکر کرد که برای متولی بـه کـار مـی          

ا در  هـ   التولیـه   تـرین القـاب بـرای نایـب         اما از متـداول   . شد  حضرت استفاده می    عالی
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود دوره صفویه می

 بـۀ النجـا  و   ۀلـسیاد حضرت واال رتبـت، معلـی مرتبـت، شمـساً لفلـک               ـ عالی 1
 والعز و االقبال، میرزا محمـد       لفضیلۀاو   ضۀاالفا و   ۀاالفاد و   عۀالمنا و   یۀالهدا و   بۀوالنقا

     82 .جاه متولی علیا الحسینی و نایب عالی
العتالء، عالی حضرت سامی مرتبـت، معـالی منزلـت، سـیادت و             ـ ذو العز و ا    2

 الـسیادۀ العظام الکرام، زیناً لفلک        السادات و النجباء   ساللۀنجابت و نیابت و اقبال پناه،       
میـرزا محمـدعلی حـسینی،         و االقبال  یۀالهدا و   لفضیلۀا و   سۀالکیا و   سۀالسیا و   بۀالنجاو  

      83 .نایب نواب مستطاب معالی القاب
منزلت، منیع مرتبت، سیادت و نجابت و هـدایت و اقبـال              حضرت رفیع   ـ عالی 3

  ].متولی[  84جاه نایب عالی پناه، فضیلت و نقابت و هدایت و اجالل دستگاه
جایگاه نایب متولی به خصوص فرزندان میرزا داود متولی به قدری باال و مهم              

طـراز متـولی    ر بردن القابی هـم ها را در صدر سند و با به کا بوده است که حتی نام آن   
  :کنیم اند که به یک نمونه آن اشاره می کرده ذکر می

 و العـز و     لیـۀ التـو  و   ضـۀ االفا و   ۀاالفاد و   یۀالهدا و   بۀالنجا و   ۀالسیادزیناً للفلک   
      85 .االقبال و االجالل میرزا محمد علیا دام ظله العالی

دهنده جایگاه ویـژه و       د نشان به کار بردن چنین القابی که مخصوص متولیان بو        
  .اهمیت این شغل در آستان قدس دوره صفویه است
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  القاب مستوفیان

کلیـه مخـارج   . مستوفی از جمله مشاغل بسیار مهم در آستان قدس رضوی بود      
گرفت و کلیه اسناد       مالی توسط نامبرده انجام می      های آستان قدس و پرداخت      و هزینه 

  .مستوفی قابل پرداخت بودبا دستور متولی یا نایب او به 
شغل نامبرده در دستگاه حکومتی هم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و کلیـه              
امور دیوانی و حساب و مخارج مربوط به نقاط مختلـف بـا مـستوفیان بـود و موظـف                    
بودند در ضبط و ربط مالیات دیوان کمال اهتمام را به عمل آورده اختیـار داد وسـتد                  

ن تنخواه به نظامیـان تمامـاً در دسـت او بـوده و کـل افـرادی کـه                    وجوه دیوانی و داد   
کردند و کلیه اسـناد مـالی بایـد بـه             مسؤول امور مالی بودند تحت نظر نامبرده کار می        

       86.رسید مهر و تأیید نامبرده می
باید در کمال مهارت و نویسندگی بوده، وقوف تمام       و صاحب این منصب می    

جات و هرگونه محاسبات و دستورالعمل دیوان داشـته، در            سخاز علم سیاق و تحریر ن     
نهایت راستی و راست قلمی و دیانت بوده باشـد کـه تمـام نویـسندگان بـه وقـوف و                     

      87 .مهارت او قائل بوده باشند
ها مختصرتر و در اواخـر آن دوره از القـاب و    در اوایل دوره صفویه القاب آن   

  .شد ده میها استفا عناوین بیشتری برای آن
در دوره شاه عباس اول و بعد از او فقط از لقب رفعـت پنـاه مـستوفی الملـک                    

در دوره سـلطنت شـاه عبـاس دوم دو لقـب معـالی و       88.گردیـد  برای وی استفاده مـی    
توفیق آثاری هم به القاب او اضافه گردید و عنوان به کار رفتـه بـرای نـامبرده از ایـن                     

       89.» توفیق آثاری، مستوفی الملکیرفعت و متعالی پناه،«. قرار بود
از اواخر این دوره القاب و عنـاوین شـغل مـستوفی بیـشتر شـد و معمـوالً ایـن                     

  :رفت القاب برای او به کار می
مقـدار، مـستوفی سـرکار موهبـت          حضرت، سیادت و نجابت پناه، رفیع        عالی .1

     90 .آثار
مقــداری، مــستوفی  یــع نجابــت و رفعــت و متعــالی پنــاه، توفیــق آثــاری، رف .2
   91.القابی
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حضرت، سیادت و نجابت پناه، متعالی پنـاه، عـزت و عـوالی دسـتگاه،                  عالی .3
      92 .مقداری، مستوفی سرکار فیض آثار رفیع

کنید چنانچه مستوفی از جرگه سـادات بـود عنـوان             همان طور که مالحظه می    
بـا کلمـه نجابـت القـاب او         رفت و اگر از سادات نبوده         سیادت هم برای او به کار می      

      93 .گردید آغاز می
معموالً در احکام صـادره توسـط پادشـاهان وقـت در مـورد کارکنـان آسـتان                  

گردید و از     قدس در متن فرمان نام متولی یا نایب او به همراه ناظر و مستوفی ذکر می               
 93 .دشد که مطابق فرمان صادره عمل نمـوده و از آن تخطـی ننماینـ                ها خواسته می    آن

در اوایل دوره صفویه و قبل از به وجود آمدن مشاغلی مانند نایب متولی و ناظر کـل                  
توان ادعا کرد که مستوفی بعد از متولی نفر دوم تشکیالت آسـتان قـدس رضـوی                   می

  .بوده است
  القاب ناظران

شغل ناظر کل از اواخر دوره صفویه در تـشکیالت آسـتان قـدس رضـوی بـه                  
 از به وجود آمدن این منصب هر یـک از بیوتـات آسـتان قـدس                 البته قبل . وجود آمد 

ها زیرنظـر مـستقیم متولیـان و سـایر صـاحب منـصبان آسـتان         دارای ناظر بودند اما آن   
از اواخر دوره صفویه و از دوره شاه سـلیمان بـود کـه              . قدس مشغول به خدمت بودند    

عد است که ناظران جزء، شویم و از آن به ب در اسناد با نام ناظر آستان قدس مواجه می  
در اسـناد از دوره شـاه عبـاس         . شـوند   هر یک زیرنظر ناظر کل مشغول به خدمت مـی         

القـاب بـه کـار رفتـه بـرای ایـن             94 .شود  دوم به بعد است که از این سمت نام برده می          
  :منصب عبارت بودند از

حـضرت واال رتبـت، سـامی منزلـت، سـیادت و نظـارت و اقبـال پنـاه،                عالی .1
القـدر سـرکار فـیض     مقـداری، نـاظر جلیـل      بت و نقابت و سـیادت دسـتگاه، عـالی         نجا
      95.آثار

حضرت واال رتبت، سامی منزلت، سیادت و نقابت و اقبال پناه، نجابت               عالی .2
     96 .القدر سرکار فیض آثارمقداری، ناظر جلیل و هدایت و نظارت دستگاه، رفیع
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عنـوان کلمـات زیـاد بـا هـم تفـاوت            گونه که مشخص است  در این دو           همان

  .ندارند و اکثر عناوین مانند هم به کار رفته است
نـاظر  «و  97»ناظر سـموالمکان «توان به عنوان       از عناوین کوتاه متداول هم می      .3

  .هم اشاره نمود  98»القدر جلیل
برای ناظر جزء که وظیفه نظارت به نذورات اهدایی آسـتان قـدس را برعهـده                

برای ناظر شیالن از عنوان      99 .رفت  پناه به کار می     ارت و رفعت و معالی    داشت لقب نظ  
برای مشرفان هم کـه اکثـراً بـا          100 .شد  استفاده می » رفعت و عزت و مکرمت دستگاه     «

       101 .رفت به کار می» رفعت پناه«نظارت ناظر کل مشغول انجام وظیفه بودند عنوان 
  القاب خازنان و صاحب جمعان بیوتات

حویلداران، خازنان و صاحب جمعان بیوتات مختلف حرم مطهر از صـاحبان            ت
مشاغل مهم در آستان قدس بودند که در اینجا به صورت مختصر به القاب هـر یـک                  

  .نماییم  ها اشاره می از آن
حضرت، مقدس طینـت، سـیادت و نقابـت و نجابـت و               عالی:  تحویلدار کل  .1
       102 .قدری پناه، عالی هدایت

در بعـضی اسـناد    103رفعت و متعالی پناه، عزت دسـتگاه :  خازن آستان قدس   .2
در اسـناد دوره شـاه       104 .به تنهایی به کار رفته اسـت      » رفعت و متعالی پناه   «برای خازن   

      105 .رفت برای وی به کار می» سعادت نصاب«عباس عنوان 
     106 .هشرافت و نجابت و رفعت و متعالی پنا: خانه  صاحب جمع شماع.3
ــه  .4 ــویج خان ــع ح ــادت   :  صــاحب جم ــضیلت و اف ــاه ف ــت پن ــیادت و نجاب س
    107.دستگاه

      108 .رفعت و معالی پناه: خانه  صاحب جمع کرکراق.5
       109 .سیادت و صالحیت پناه:  صاحب جمع خبازخانه.6
     111.و یا حکمت پناه 110عزت پناه تقوی شعار:  شربتدار.7

  ک یا خدمه آستان قدسالقاب کارکنان کشی
کلمه کشیک در آستان قدس رضـوی، تقریبـاً بـه مجمـوع خادمـان، فراشـان،                 

معمـوالً  (شود که در مـدت معـین    دربانان، کفشبانان، مؤذنان و خدمه دیگر اطالق می 
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. های حرم مطهر مـشغول خـدمت هـستند       ها و صحن    در داخل حرم، رواق   )  ساعت 24
 و هر صنفی دارای رؤسایی بودند که معمـوالً بـه            کلیه این مشاغل هر روز از هر دسته       

هــا بایـد کلیـه اوامــر    گفتنـد و آن  باشــی مـی  باشـی و دربـان   باشـی، فــراش  هـا خـادم   آن
سرکشیک را در آن روز به نحو احسن اجرا کـرده و تحـت نظـر او مـشغول خـدمت                     

     112 .باشند
و حـضور   . سه کشیک مسؤول اماکن متبرکه در داخل حرم مطهر بـوده اسـت            

غیاب اعضای کشیک هـر روز، جلـوگیری از انجـام امـور خـالف در حـوزه امـاکن                    
    113.متبرکه حرم مطهر و ارائه گزارش اتفاقات هر روز از اهم وظایف وی بوده است

نواب مستطاب معلـی القـاب،      «لقب سرکشیک در دوره صفویه عبارت بود از         
جـاه میـرزا      دسـتگاه، عـالی   سیادت و صدارت و اقبال پناه، نقابت و هـدایت و اجـالل              

     114.»ابوصالح سرکشیک
هــا جــارو کــردن و مراقبــت در روشــنایی و   تــرین وظــایف آن عمــده: خــدام

ّی، نـزاع و وقـایع خـالف          نگهداری اسباب و اثاثیه داخل حرم مطهر، ممانعت از تکد         
گردیدنـد    انتظامات و احترام گذاشتن به کسانی که برای زیارت داخل حرم مطهر می            

     115 .نظیف و تطهیر داخل حرم مطهر از اهم وظایف خدام بودو ت
کلیه خدام هر کشیک در انجام خدمت، مطیع خادم باشی همان کشیک بـوده              

القـاب بـه کـار      116 .باشیان مؤظف در مراقبت و ایفـای وظـایف خـدام بودنـد           و خادم 
» جابت پنـاه حضرت سیادت و ن عالی«باشیان هر کشیک عبارت بود از       رفته برای خادم  

    117 .بوده است» حضرت سیادت و نجابت پناه، نقابت و هدایت دستگاه عالی«و یا 
برای خدامی که جزء طبقه اجتماعی باال بوده و دارای مناصب دولتـی بـوده و                
یا وابسته به خاندان سادات و روحـانیون و یـا فرزنـد افـراد بـزرگ بودنـد از القـاب و          

ضیلت پناه، افادت و افاضت پناه، رفعت پناه، شرافت پناه،      عناوینی مانند سیادت پناه، ف    
شــد و بــرای افــراد معمــولی از عنــاوینی ماننــد حــاجی،  اســتفاده مــی...  پنــاه و نجابــت

     118.شد کربالیی، میرزا، موال و خواجه استفاده می
این مسئله در مورد سایر کارکنان کـشیک ماننـد فراشـان، دربانـان، مؤذنـان و                 

گـردیم کـه پایگـاه        با بررسـی ایـن اسـناد متوجـه مـی           119.کرد  م صدق می  کفشبانان ه 
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تـر از خـدام و فراشـان بـوده اسـت و               اجتماعی دربانان و کفشبانان در آن دوره پـایین        
  .گردیده است ها استفاده می برای همین از القاب و عناوین کمتری برای آن

  ... القاب مدرسین، علما، حکیمان و
 صفوی توجه ویژه به نشر علـوم دینـی و انتـشار احادیـث               از آنجا که پادشاهان   

شیعه داشتند و رسیدن به این مقصود را منوط به تعیین و پرورش و حمایت از علمـا و                   
ای   دانـستند لـذا ایـن دسـته از افـراد از اهمیـت و اعتبـار ویـژه                    ارباب فضل و یقین مـی     

با ذکر ایـن    . گذار نبودند ها از هیچ تالشی فرو      برخوردار بوده و در ترفیع و تکریم آن       
  .پردازیم به ذکر القاب و عناوین این دسته از افراد مختصر می

  چند نمونه از القاب و عناوین مدرسان
 الفـضیلۀ  و   للـشرافۀ ـ شرافت و افادت پناه، فضیلت و اباحت دسـتگاه، شمـساً             1

     120 .موالنا محمد مؤمن، خادم آستانه مقدسه منوره سدره مرتبه عرش درجه
ـ سیادت و نجابت پناه، افادت و افاضـت دسـتگاه، هـدایت و نجابـت انتبـاه،                  2
 النجابـۀ  و   للـسیادۀ  االشراف و العلماء الفخام، زیناً       زبدۀالسادات و النقباء الکرام،       عمدۀ

      121. میر سید علیا تونیاالفاضۀ و االفادۀو 
بـدیع  ـ در حکم انتصاب شاه سلطان حسین صفوی در مورد انتـصاب محمـد           3

شـرافت  «. به سمت مدرسی آستان قدس از این القاب برای وی استفاده گردیده است            
 و  االفـادۀ  و   الـشرافۀ  و   لفـضیلۀ و فضیلت پناه، افادت و افاضت دستگاه مهامی، شمـساً           

      122.» آقا محمد بدیعاالفاضۀ،
فضیلت پناه، افادت و افاضت دسـتگاه عالمـی،         «برای مجتهدین از القابی مانند      

فضیلت و عـوان پنـاه، عالمـی فهـامی، مجتهـد الزمـانی،              «و یا   » والنا عبداهللا شوشتری  م
      123.»موالنا عبداهللا شوشتری

افـادت و افاضـت پنـاه، فـضیلت و          «: شد  برای واعظان از این القاب استفاده می      
کماالت دستگاه، صالحیت شعاری، موالنا ابوالحسن واعـظ دارالمـؤمنین اسـترآباد و             

     124.»افاضت پناه، صالحیت و مکرمت و کماالت دستگاهافادت و 
      125.»سیادت و حذاقت پناه«: پزشکان حاذق
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 الــسادات العظــام، و یــا زبــدۀســیادت و فــضیلت و نجابــت پنــاه، «: کتابــداران
و یا  »  السادات العلماء العظام   نتیجۀسیادت و نجابت پناه، فضیلت و کماالت دستگاه،         «

» الحیت آثار، صالحیت شعار، تقوی آثـاری، رفعـت و عـزت پنـاه             ص«از القابی مانند    
     126 .توان نام برد می

فـضیلت و   «: حفاظ که با قرآن و کالم اهللا مجید سروکار داشتند از القابی مانند            
   127.»صالحیت و تقوی شعار«و یا » پناه، صالحیت و تقوی شعار، اجود القراء افادت

  
  یعناوین کارکنان و مشاغل معمول

در دوره صفویه برخالف دوره قاجاریه که به هر یـک از مـشاغل یـک کلمـه               
شدند، مـا شـاهد آن هـستیم          شد و افراد به این طریق صاحب لقب می          تولیه افزوده می  

باشـند و از عنـاوینی        تر فاقد هرگونه لقب خاصی می       که مشاغل معمولی و کم اهمیت     
 را بـه طبقـات مختلـف جامعـه نـشان            های آنان   شد که وابستگی    برای افراد استفاده می   

. شـد   استفاده مـی  » سیادت و نجابت پناه   «به عنوان نمونه برای سادات از القاب        . داد  می
برای طالب علوم دینی و یا کسانی کـه در ایـن زمینـه انـدک مطالعـاتی را داشـتند از        

تـر ماننـد      بـرای مـشاغل نـسبتاً مهـم       . شـد   استفاده مـی  » صالحیت و تقوی شعار   «القاب  
رفعـت و عـزت     «های مختلـف عمـدتاً از لقـب           مقامات دفتری و افراد مسؤول قسمت     

  .شد استفاده می» پناه
های مهم و با اصالت بـه غیـر از سـادات وابـستگی داشـت از       اگر کسی به خاندان  

برای کسانی که در کار خود بسیار خبـره و سـرآمد          . کرد  استفاده می » شرافت پناه «عنوان  
اگـر کـسی بـه هـر        . شـد   استفاده مـی  » نادرالعصری و نادرالزمانی  «ان  دیگران بودند از عنو   

کرد که به صورت موروثی به او         دلیلی سعادت خدمت در این دستگاه مقدس را پیدا می         
برای افرادی که در کار . گردید برای او استفاده می» سعادت نصاب«نرسیده بود از عنوان 

به کار بـردن عنـاوین عـادی ماننـد          . گردید  میاستفاده  » استاد«خود متبحر بودند از عنوان      
  . هم که بسیار رایج و مصطلح بود» خواجه، درویش، حاجی، میر، میرزا، موال و موالنا«

الـذکر بـود مـا        چون القاب و عناوین به کار رفته برای افراد تـابع عوامـل فـوق              
ردیـد و   گ  توانیم ادعا کنیم که برای مشاغل مختلف از القاب خاصی اسـتفاده مـی               نمی
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برای این القاب کارکنانی که دارای شغل یکسان بودنـد بـا یکـدیگر تفـاوت آشـکار         
داشتند به عنوان نمونه برای همه دربانان آستان قـدس از یـک لقـب و عنـوان خـاص                    

گردید و این برای مشاغل دیگر به جـز مناصـب رده بـاال کـه در آسـتان                     استفاده نمی 
     128.کرد قدس مشغول فعالیت بودند صدق می

  القاب زنان
زنـان  : تـوان بـه دو گـروه تقـسیم کـرد، دسـته اول               زنان را در دوره صفویه می     

معمولی جامعه بوده و معموالً نسبتی با یکی از کارکنان آستان قدس داشته و یا جـزء                 
برای این گروه در عنـاوین و القـاب   . سادات بودند و یا هم وارثان علما و فضال بودند    

عصمت پنـاه   «شد مانند     ها اشاره می    ر به مسئله عصمت و پاکدامنی آن      به کار رفته بیشت   
تقـوت دسـتگاه،    «گردیـد     بعد از آن به ایمان و تقوای زنان اشاره می         » و عفت دستگاه  

بـرای  » سـیادت پنـاه   «و  » سـیده «و چنان که جزء سادات بودنـد از عنـوان           » ...صالحه و 
بلند پایه آستان قـدس و سـایر جاهـا          گردید و کسانی که با کارکنان         ها استفاده می    آن

همچنین زنان به   ،  129شد  ها استفاده می    برای آن » معظمه مکرمه «نسبت داشتند از القاب     
     130 .شدند ، خطاب می»عورات، اناث ازوجه و آغا«اصطالحاتی نظیر 
های اشراف بودند پس از به کار بردن القابی           زنانی که جزء خانواده   : دسته دوم 

هـا بـه مقامـات مهـم          دهنـده وابـستگی آن      کـه نـشان   » ا حضرت، واال منزلت   علی«مانند  
هــا را در ســیرت و عفــت و پاکــدامنی، داشــتن مقــام بــاال و   ســلطنتی بــود ســپس آن

هـا در قـرآن ذکـر شـده      خصوصیات اخالقی خوب به زنان معروف تاریخ که نـام آن  
ف تـاریخ اسـالم   مانند حضرت مریم مقدس، آسیه و بلقیس ملکه صبا و با زنان معـرو           

در مـورد چهـره و      . کردنـد   تشبیه مـی  ... مانند حضرت فاطمه زهرا، حضرت خدیجه و      
ها را به خورشید و ماه تشبیه نموده و در انتها به مسایلی از قبیـل عـصمت،                    صورت آن 

یـک نمونـه از ایـن القـاب در دوره       . کردنـد   اشاره می ... عفت، پاکدامنی، پاکیزگی و   
علیا حضرت، واال منزلت، فاطمه سیرت، بلقیس مرتبـت، قمـر           «: صفویه عبارت بود از   

طلعت، خورشید خاصیت، عصمت و عفت پناه، طهارت و خدارت دسـتگاه، نزاهـت              
       131.» الشأنآسیۀالدوران،  خدیجۀو نظافت اکتناه، مریم مکان، 

  



 
 
 
 
 

  آرشیوی و اسنادی مطالعات ی  نامه علمی ـ تخصصی در حوزهفصل
 

30

اپی
پی

ـ  2
تان

ابس
ت

 
13

93
 /

سال
دوم

 
  ـ

اره
شم

دوم
 

  تحلیل کلی القاب به کار رفته برای افراد
 آسـتان قـدس ماننـد متـولی، نایـب           در دوره صفویه برای کارکنان رده بـاالی       

شـد کـه در مـتن         القاب و عناوین مشخصی به کار برده مـی        ... متولی، ناظر، مستوفی و   
  .ها اشاره کردیم مقاله به آن

تر هم بستگی بـه موقعیـت اجتمـاعی کـه داشـتند از       کارکنان مشاغل رده پایین  
ی معمـولی ماننـد     هـا   القاب و عناوینی برخوردار بودند و برای سایرین هـم از خطـاب            

  . گردید استفاده می... حاجی، میرزا و
از عنـاوین   ) ع(که خود تشکیالت وابسته به امام رضـا         در آن دوره عالوه بر آن     

در انتهای نام برخی از اماکن پیرامون حرم مطهر از یک لقـب             . خاصی برخوردار بود  
آن بود که همیشه    که اشاره به    » مطبخ معموره سرکار فیض آثار    «شد مانند     استفاده می 

دایر و برقرار باشد و یا در کتابخانه آستان قدس که عمدتاً محل نگهداری مـصاحف                
کتابخانه مبارکه سـرکار  «در مکاتبات عمدتاً نام   . بود... مقدسه، کتب دینی، اخالقی و    

  .بردند را به کار می» فیض آثار
زه مسلمانان بـه    برای تا . شد  استفاده می » حکمت پناه «برای افراد حکیم از لقب      

خاطر توفیقی که به خاطر مشرف شدن به دین مبین اسالم نصیبشان گردیـده از لقـب                 
البتـه از ایـن لقـب بـرای کـسانی کـه مـصدر                132 .گردیـد   اسـتفاده مـی   » توفیق آثاری «

  .شد خدمات در تشکیالت آستان قدس بودند هم استفاده می
هـا از لقـب       رای آن کسانی که در کار خـود بـسیار خـوب و ورزیـده بودنـد بـ                

و »  الحکمـاء  زبـدۀ  الفقهـا و المجتهـدین،       زبـدۀ «ماننـد   . گردیـد   هم استفاده می  » زبده«
رفت و برای بزرگان خاندان سـادات نیـز           عموماً برای طبقه عالم و دانشمند به کار می        

  .گردید استفاده می» السادات زبدۀ«از عنوان 
آسـتان قـدس بودنـد در       افرادی که در جزء عمال یا اربـاب مناصـب مهـم در              

هنگام نوشتن نام خود از باب مناعت طبـع و افتـادگی بـه جـای اسـتفاده از القـاب پـر                
کمترین بندگان آستان مالیک پاسبان، بنده کمترین، العبد        «طمطراق از عباراتی مانند     

سایر مشاغل رده پـایین هـم عمومـاً از            133 .کردند  استفاده می » ...االقل، اقل خلق اهللا و    
برخـی خـود را دعـاگوی دوام دولـت و حکومـت             . کردنـد   ین عناوین استفاده می   هم
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 سـیادت، نجابـت و    «بـرای سـادات از القـاب          134 .دانستند  صفوی و یا پادشاه وقت می     

هـم  » فـضیلت پنـاه   «یـا   » افـادت «شد و اگر در سلک فضال بود          استفاده می » نقابت پناه 
 مهمی بود از القاب مخصوص بـه آن         رفت و اگر دارای مشاغل      ها به کار می     برای آن 

  .کرد هم استفاده می
اسـتفاده  » صـالحیت شـعار و تقـوی آثـار        «برای افـراد صـالح و متقـی از لقـب            

گردید و گاهی اطبا حاذق را با پزشکان معروف یونـان باسـتان ماننـد جـالینوس و                    می
سیار کردند و بـرای پزشـکانی کـه در معالجـه و مـداوای بیمـاران بـ                   بقراط مقایسه می  

ها خوب و سبک بـود از لقـب           کردند و در اصطالح عامیانه دست آن        خوب عمل می  
   135 .گردید استفاده می» مسیح االنفاس«

متکلمان، فقها، علما، دانشمندان، طالب علوم دینی، خطبا و قاریـان قـرآن عمومـاً     
وی و  هـا بـه فـضایلی ماننـد علـم و کمـال و تقـ                 القابی مشابه بـه یکـدیگر داشـته و در آن          

ها استفاده و بهره      گردید که مردم از افادات و افاضات آن         خدمتگزاری در دین اشاره می    
ای کــه در آن صــاحب تخــصص بودنــد اشــاره  بردنــد و در انتهــا بــه علــوم یــا رشــته مــی
  .گردید می

توان گفـت در دوره صـفویه مـردم بـه مکاتبـات خـود اهمیـت                 در مجموع می  
ند که مراد از نویسندگی نمایاندن قدرت نویسنده بوده         دادند، زیرا معتقد بود     بسیار می 

های خـود را فـصیح و         ای باید دارای ارزشی واال باشد و به این منظور نامه            و هر نوشته  
  .ها بسیار رسا و شیوا بود نگاشتند و عبارات به کار رفته در آن  می با سجع و قافیه

الحات مؤدبانـه و    با توجه به ایـن اصـول در گفتـار و نوشـتار خـود از اصـط                 
کردند و از بـه کـار         مناسب برای افراد با توجه به پایگاه اجتماعی آنان استفاده می          

در آن دوره القـاب بـه       . کردنـد   بردن برخی عبارات سخیف و ناشایسته احتراز مـی        
هـا و عنـاوین       هـا و خطـاب      کار رفته معموالً داللت بر مدح افراد بود نـه بـر ذم آن             

  .رفت ها به کار می افراد پیش از اسم آنبرای توقیر و تعظیم 
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  ها نوشت پی

  
، بـه کوشـش چنگیـز پهلـوان، تهـران،         شناسـی   در زمینـه ایـران    ،  »لقب و عنوان  «احمد اشرف،   . 1

 .267، ص1368پهلوان، 

 . 273 و 274همان، ص  .2

 علـی   ، به تصحیح عبـدالکریم    دستورالکاتب فی تعیین المراتب   محمد بن هندو شاه نخجوانی،       .3
  . 6، ص1م، ج1964اوغلی علیزاده، مسکو، آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی ملل آسیا، 

، به تصحیح عدنان صـادق ارزی، انقـره، انتـشارات           دستور دبیری محمد بن عبدالخالق المیهنی،      .4
 . 12 و 13م، ص 1962دانشگاه الهیات آنقره، 

 . 1همان، ص .5

 . 6، ص1، جب فی تعیین المراتبدستورالکاتهندوشاه نخجوانی، . 6

 . 60، 167همان منبع، ص . 7

، بـه اهتمـام هیـوبرت دارک، تهـران،          سیر الملـوک  ابوعلی حسن طوسی، خواجه نظام الملک،        .8
 . 189، ص1340بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 . 199همان، ص .9

صحح شـیخ محمـد     ، مـ  صبح االعشی فی صناعۀ االنشاء    ابی العباس احمد بن علی القلقشندی،        .10
 . 46 تا 50م، جلد اول، ص 1963، العامۀعبدالرسول، مصر، مؤسسه المصریه 

، چـاپ  1383، تصحیح ایرج افشار، تهران، امیرکبیر،  عالم آرای عباسی  اسکندربیگ ترکمان،    .11
 . 3سوم، جلد اول و نیمی از جلد دوم، ص

نکوفــسکی، ترجمــه علــی ، بــه کوشــش محمــد اســماعیل ماچیدســتورالملوکمیــرزا رفیعــا،  .12
، 1385گـل، تهـران، مرکـز اسـناد و تـاریخ دیپلماسـی،                کردآبادی، با مقدمـه دکتـر منـصور صـفت         

 . 204ص

ــاریخ جهــان آرای عباســیمیــرزا محمــد طــاهر قزوینــی،  . 13 ــه تــصحیح ســید ســعید میــر ت  ، ب
 . 416 و 417، صص1383محمدصادق، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

کتـاب حتـی صـفحه شـماری هـم          (، نسخه خطی، مؤلـف نـامعلوم، کاتـب محمـد بـاقر              ترسل .14
 .  کتابخانه ملی ملک6293، به شماره )نگردیده است

، ترجمه حسین هژبریـان و حـسن اسـدی،       برگزیده و شرح سفرنامه شاردن    فرید، رانلد دبلیو،     .15
 . 262، ص 1384تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 
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، ترجمه مهندس حسین    اصفهان خونین شاه صفی   ،  سفرنامه آدام اولئاریوس  یوس، آدام؛   اولئار .16

 . 645، ج دوم، ص1369کردبچه تهران، انتشارات شرکت کتاب برای همه، 

 . 227، ص برگزیده و شرح سفرنامه شاردنفرید، رانلد دبلیو،  .17

 . 645 و 646، ج دوم، ص سفرنامه آدام اولئاریوس .18

 .  نسخه خطی، همان،ترسل . 19

، بـه تـصحیح احمـد سـهیلی خوانـساری، تهـران، کتابخانـه               گلـستان هنـر   قاضی احمـد قمـی،      . 20
 . 136، چاپ دوم، ص1359منوچهری، 

 . 23 تا 28، ص2، جدستورالکاتب فی تعیین المراتبمحمد بن هندوشاه نخجوانی،  .21

 بـا ترجمـه انگلیـسی آن از روی          تزوکات تیموری به تحریر ابوطالب حسینی تربتـی بـه فارسـی           . 22
 . 356، ص1342 شهر آکسفورد، تهران، کتابفروشی اسدی، 1773چاپ 

شـرح وقـایع و احـواالت زنـدگانی شـاه            تذکره شـاه طهماسـب    شاه طهماسب صفوی،     .23
 43 و 63قمـری، ص  1343 برلین، به کوشش چاپخانه کاویانی،    ،طهماسب صفوی به قلم خودش    

، بـه تـصحیح دکتـر احـسان          التواریخ صۀخالن الحسین الحسینی قمی،     و قاضی احمد بن شرف الدی     
 .339، ص1359اشراقی تهران، دانشگاه تهران، 

 . 143، جلد اول و نیمی از جلد دوم، صعالم آرای عباسی .24

باشد و قاعده آن طریق خاصـی اسـت بـرای             می. . . فن سیاق، مربوط به حساب، اعداد، اوزان و       . 25
توان سیاق را علـم حـساب و          تشخیص محاسبات عمال و مباشرین دیوان، لهذا می       تعیین معامالت و    

 ،فروغستان، دانشنامه فن استیفا و سیاق     محمد مهدی فروغ اصفهانی، محمد مهـدی؛        . کتاب نامید 
 . 63، ص1378به کوشش ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب، 

،  1371 مشهد، دانشگاه فردوسـی،      ،القاب و مواجب دوره سالطین صفویه     لو،      یوسف، رحیم  .26
در آنجا مؤلف نام میـرزا علـی نقـی نـصیری، خـادم آسـتانه مقدسـه منـوره                    .  پیشگفتار 16و17صص

متبرکه سدره مرتبه عرش درجه رضیه رضویه علی مشرفها الف سالم و تحیه را آورده و در توضیح                  
توضیحی نداده که خـادم     مناصب مختلف خاندان نصیری در دستگاه صفویه پرداخته است اما هیچ            

بوده است و بـه     )  ع(منظور این بوده که وی جزء خدام حرم مطهر امام رضا          . . . آستانه مقدسه منوره  
خــاطر احتــرام و اهمیــت خــدمت در بارگــاه منــور رضــوی شــغل خــادمی خــود را مقــدم بــر شــغل 

ن مقالـه بـا     نویسی که از مشاغل بسیار مهم عصر صفویه بوده اسـت، آورده اسـت کـه در ایـ                    مجلس
شمار مشخص شد که این عنوان و لقب و خطابی است که مخصوص آستان قدس                 توضیح اسناد بی  

 . رضوی در دوره صفویه بوده است

فـصلنامه وقـف میـراث    ، »آباد قـزوین  آباد و صفی    های سلیمان   وقفنامه باغ «محمد دبیر سیاقی،    . 27
روضـه  «در ایـن مقالـه بـا عنـوان          . 64ا   تـ  73، ص 1357، سال چهارم، شماره دوم، تابستان       جاویدان
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ایشان به این توضیح بسنده     . مواجه هستیم »  و الثناء  التحیۀمنوره مطهره عرش درجه سدره مرتبه علیه        
)  ص(و پیـامبر اکـرم    )  ع(این عنوانی است که بیشتر در خور و سزاوار مشاهد ائمـه هـدی             «. اند  کرده

گـردیم کـه ایـن تعـابیر بـرای            و مدارک متوجه می   اما با بررسی اسناد     » است و معلوم نشد کجاست    
 . آستان قدس رضوی به کار رفته است

، به کوشـش بهـروز گـودرزی، تهـران، بنیـاد موقوفـات               التواریخ ۀزبدمحمد محسن مستوفی،     .28
 .  مقدمه14، ص 1375دکتر محمود افشار، 

 . 3/33466 شماره سند، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه سازمان کتابخانه. 29

 . 1/33466سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه  سازمان کتابخانه.30

 . 3/33380سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه  سازمان کتابخانه.31

 . 1/33380سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه سازمان کتابخانه. 32

 . 1/33336سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه  سازمان کتابخانه.33

 . همان منبع .34

عـالم  ؛  3/35473سـند شـماره     ،  مرکز اسناد آستان قدس رضـوی     ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 35
 . 597، جلد اول و نیمی از جلد دوم، صآرای عباسی

 .1/34751سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  موزهها،   سازمان کتابخانه.36

 . 1/34874سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه  سازمان کتابخانه.37

، ترکمان،  3/33596سند شماره   ،  مرکز اسناد آستان قدس رضوی    ها و     ها، موزه    سازمان کتابخانه  .38
 . 568 از جلد دوم، ص، جلد اول و نیمیعالم آرای عباسی

، سند شماره   44778سند شماره   ،  مرکز اسناد آستان قدس رضوی    ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 39
 .  حکم شاه عباس در مورد تعلق مالیات امالک موقوفه باخرز و خواف به آستان قدس1

، 1383هـران،   احسان اشراقی، تهران، دانـشگاه ت     : ، تصحیح  التواریخ صۀخالقاضی احمد قمی،    . 40
 . 434 و435 و439 و446، ص1ج

، به کوشش محمد نادر نـصیری مقـدم،         دستور شهریاران محمد ابراهیم زین العابدین نصیری،      . 41
 . 116 و117، ص 1373تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 

 . 1/33327سند شماره ، مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه سازمان کتابخانه. 42

 حکـم   44778سـند شـماره     ،  مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی         ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 43
 . انتصاب آقا محمدحسن به خادمی کشیک سوم

، حکـم   44778سـند شـماره     ،  مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی        ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 44
 .  حافظ عمارت و گنبد حاتم بیک فرمان شاه سلیمان در مورد نحوه پرداخت مواجب3شماره 
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، عالم آرای عباسـی   ترکمـان،   ،  مرکز اسناد آستان قدس رضوی    ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 45

 . 567جلد اول و نیمی از جلد دوم، ص

 . 854 و 610 تا 612، جلد دوم، صهمان. 46

، حکـم شـاه   44778اره سند شم ،  مرکز اسناد آستان قدس رضوی    ها و     ها، موزه   سازمان کتابخانه . 47
، نیمـه دوم جلـد   عالم آرای عباسـی   عباس در مورد واگذاری سیورغال به یک روحانی؛ ترکمان،          

، ترجمـه دکتـر غالمرضـا       پژوهشی در تشکیالت دیـوانی اسـالمی       ؛ هربرت بوسه،     854دوم، ص 
 ؛ محمد یوسف واله قزوینـی     274، ص 1367ورهرام، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،        

، به تصحیح دکتر محمدرضا نـصیری،       خلد برین، حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم        اصفهانی،  
 . 365، ص)1380تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، (

 . 610، نیمه دوم جلد دوم، صعالم آرای عباسیترکمان، . 48

 . 118، ص التواریخۀزبد .49

 قدس یا اسناد وقف آستان قدس از        صورت و سواد وقفنامه کلیه امالک موقوفه آستان        .50
 . 303 و 329 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص2987، نسخه خطی ق931 تا 1285

متولیـان آسـتان قـدس      «آبـادی     ؛ ابوالفـضل حـسن    175 تا   177، ص دستورالملوک میرزا رفیعا، . 51
هـا،   ان کتابخانه، به کوشش زهرا طالیی، مشهد، سازمدفتر اسناد» رضوی از دوره صفویه تا افشاریه   

   .80، ص3 و 2، ج1385ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  موزه
 . 177، صدستورالملوک. 52

 در تاریخ انقراض صـفویه و وقـایع بعـد از           مجمع التواریخ میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی،      . 53
 و  60، ص 1362ق، به اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهـران، کتابخانـه طهـوری و سـقایی،                1200سال  

59 . 

 . 173 تا 209، صدستورالملوک . 54

 . 73، ص3و2دفتر اسناد ج. 55

 . 18881، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه. 56

 و  1/22803 ، سـند شـماره       هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی              ها، مـوزه    سازمان کتابخانه . 57
1/22818 . 

 . 1/22804 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه ابخانه سازمان کت.58

 . 1/22817 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه. 59

 .1/22603 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه  سازمان کتابخانه.60

 . 22621 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موزهها،   سازمان کتابخانه.61

 . 1/22819 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه  سازمان کتابخانه.62
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 . 1/22824 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه  سازمان کتابخانه.63

 و 28451 ، ســند شــماره کــز اســناد آســتان قــدس رضــویهــا و مر هــا، مــوزه  ســازمان کتابخانــه.64
1/28462 . 

، مربـوط   1/28455 سند شـماره     ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 65
 . باشد ق می .   ه1027به پرداخت وظیفه به حاج غالمحسین خراسانی در سال 

 . 1/28453 ، سند شماره تان قدس رضویها و مرکز اسناد آس ها، موزه  سازمان کتابخانه.66

 . 1/22817 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه  سازمان کتابخانه.67

 . 1/28454 ، سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه  سازمان کتابخانه.68

 مربوط به   1/28454 سند شماره    وی،ها و مرکز اسناد آستان قدس رض        ها، موزه    سازمان کتابخانه  .69
 .ق .  ه1027پرداخت وظیفه به افراد در سال 

 و  23/28492 سـند شـماره      هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،              ها، موزه    سازمان کتابخانه  .70
الـدین محمـد الرضـوی اسـت کـه از سـال               التولیـه تقـی      مربوط به پرداخت مواجب و حق      1/28609
 . تولی آستان قدس رضوی بوده استم)  ق .   ه1077 ـ 1093(

، 22807هـای    اسـناد بـه شـماره     ها و مرکز اسناد آستان قدس رضـوی،         ها، موزه   سازمان کتابخانه . 71
 . 1/18881 و 1/28817

 . 1/22603 و 3 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.72

 . 27713 سند شماره  مرکز اسناد آستان قدس رضوی،ها و ها، موزه  سازمان کتابخانه.73

 لقـب   1/28819 سـند شـماره      ها و مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـوی،           ها، موزه    سازمان کتابخانه  .74
 . الدین محمد رضوی است مربوط به شاه تقی

، لقـب   1/33321 سـند شـماره      ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوی،          ها، موزه    سازمان کتابخانه  .75
 . باشد می)  ق .   ه1109 ـ 1133(ط به میرزا داود حسینی متولی آستان قدس از سال مربو

، لقـب   2/33236 سـند شـماره      ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوی،          ها، موزه    سازمان کتابخانه  .76
 . باشد می)  ق .   ه1055 تا 1074(مربوط به میرزا محمد باقر رضوی متولی آستان قدس از سال 

 لقـب   1/18881 سـند شـماره      ها و مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـوی،           ها، موزه   ن کتابخانه  سازما .77
متـولی آسـتان    )  ق  .     ه 1007 تـا    1026(مربوط به قاضی سلطان الحسینی معروف بـه تربتـی از سـال              

 . قدس رضوی بوده است

 . 1/28480 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.78

 . 1/28477 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.79

 . 1/28484 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.80
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هـای آسـتان قـدس از         التولیـه   مقاله نایب  «دفتر اسناد جلد دوم و سوم     علی سوزنچی کاشانی،     .81

 . 12ـ26ص» صفویه تا قاجاریهدوره 

 نـامبرده   7/34236 سـند شـماره      ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 82
فرزند میرزا داود حسینی متولی آستان قدس بود که به نیابت از پدر به امور آستان قـدس رسـیدگی                 

 . کرد می

 . 34513 سند شماره ستان قدس رضوی،ها و مرکز اسناد آ ها، موزه  سازمان کتابخانه.83

 . 1/28563 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.84

 . 1/28564 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.85

 . 45 تا 47، ص و القاب و مواجب دوره سالطین صفویه206 و 207، صدستورالملوک. 86

 . 47القاب و مواجب دوره سالطین صفویه، ص .87

 4و 6و 8 اسـناد بـه شـماره    ها و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،      ها، موزه  سازمان کتابخانه.88
 . ق دوره تولیت سلطان حسین تربتی .   ه1017، مربوط به سال 2/22624و

 و 5/33236 اسـناد بـه شـماره       قـدس رضـوی،    ها و مرکز اسناد آسـتان       ها، موزه    سازمان کتابخانه  .89
 . ق دوره سلطنت شاه عباس دوم .   ه1070، مربوط به سال 4/33236

، مربـوط   3/34466 سند شـماره     ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه    سازمان کتابخانه  .90
 . دوره سلطنت شاه سلطان حسین. ق1131به سال 

، 2/32326 سـند شــماره  و مرکــز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،    هـا   هـا، مـوزه   سـازمان کتابخانـه  . 91
 . 2/22623 و 2/22819، 2/22801

 . 2/44943 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 92

 . 44778 و سند شماره اموالی 295 و 307پژوهشی در تشکیالت دیوان اسالمی، ص .93

 . 3/33466 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موزهها،   سازمان کتابخانه.94

 سـال  2/32326 سـند شـماره   ها و مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،       ها، موزه    سازمان کتابخانه  .95
 .ق1090

 . 2/22801 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.96

، سـال  1/28531 سـند شـماره   ها و مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـوی،    ها، موزه  سازمان کتابخانه  .97
1077 . 

، 1/28525 سـند شــماره  هـا و مرکــز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،      هـا، مـوزه    سـازمان کتابخانـه  .98
 . 1/33361 و 3/33466

 . 1/34877 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.99

 . 3/28498 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه کتابخانه سازمان .100
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 . 1/33642 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.101

 تمـام  34650 سـند شـماره   ها و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،       ها، موزه    سازمان کتابخانه  .102
 . صفحات

 . 1/33361 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه تابخانه سازمان ک.103

 . 2/33339 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه  سازمان کتابخانه.104

 . 2/22803 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 105

 تمـام  34646 سـند شـماره   ها و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،        ، موزه ها  سازمان کتابخانه . 106
 . 1/34533صفحات و 

 . 3/34868 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 107

 . 1/34643 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 108

 . 5/34821 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه ابخانهسازمان کت. 109

 . 1/22804 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 110

 . 1/22817 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 111

، دفتـر اسـناد  ،  »ش1307منامه خدمات کشیکی آستان قدس در سال        نظا«سید حسن حسینی،    . 112
 .11، ص1381ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،  ها، موزه ، مشهد، سازمان کتابخانه1ج

الدوله، نظامنامه سرکشیکان و خـادم باشـیان آسـتان قـدس، نـسخه خطـی بـه                   رکنمحمدتقی،  . 113
 . 4679 و سند شماره 6و9ص، کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد، 2012شماره 

 . 1/34111 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 114

 . 17، جلد اول، صدفتر اسنادحسینی، . 115

 . 17همان، ص. 116

 و  1/34867 سـند شـماره      هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،              ها، موزه   سازمان کتابخانه . 117
1/34112 . 

 34865 و   34867 سند شـماره     ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 118
 . تمام صفحات

 34105 بـرای فراشـان،   34514  هـای امـوالی    برای اطالع بیـشتر رجـوع شـود بـه اسـناد شـماره             . 119
 .  دربانان34097کفشبانان و 

 . 9/33380 سند شماره ان قدس رضوی،ها و مرکز اسناد آست ها، موزه سازمان کتابخانه. 120

 . 1/28525 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 121

 . 1/13317 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 122
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 و  29/28471سـند شـماره      ی،هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـو              ها، موزه   سازمان کتابخانه  .123

باشـد کـه در        اسناد فوق مربوط به پرداخت وظیفه به بازماندگان شیخ عبـداهللا شوشـتری مـی               55/28470
 .ها دستگیر شد ق به مشهد توسط آن . ه998ها به سال  تهاجم ازبک

  .1/22805 و 2 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 124

 . 3/34851 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 125

، 3/33466های     اسناد به شماره   ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 126
 . 32705 و 52709، 1/33236و4

 . 1/28532 اسناد شماره  رضوی،ها و مرکز اسناد آستان قدس ها، موزه سازمان کتابخانه. 127

 . 28466 الی 28540 و 22804 الی 22830های  برای اطالع بیشتر رجوع شود به اسناد از شماره. 128

، 1/28451های     اسناد به شماره   ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 129
 . 28539 و 28470

، »از دوره صـفویه تـا قاجاریـه   )  ع(نان شاغل در حرم امـام رضـا     بررسی اسناد ز  «طالیی،  زهرا،  . 130
 . 149، ص3 و 2، جدفتر اسناد

 . نسخه خطی کتاب ترسل فاقد صفحه شماری. 131

 . 66/34632 سند شماره ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ها، موزه سازمان کتابخانه. 132

 و  28491 اسـناد بـه شـماره        تان قـدس رضـوی،    ها و مرکز اسـناد آسـ        ها، موزه   سازمان کتابخانه . 133
28489 . 

 و  23/28492 سـند شـماره      ها و مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی،            ها، موزه   سازمان کتابخانه . 134
3/28496 . 

  . نسخه خطی کتاب ترسل. 135
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




