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مهدی�خانی�زاده1

چݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤ
تشکیالت اداری منظم و منسجم آستان قدس رضوی در دوره صفوی، نمادی از نظام اداری آن 

که  زمان در ایران بود. »عصارخانه« یکی از بیوتات زیر مجموعٔه این نظام اداری به شمار می آمد، 

گیاهی، به جهت تأمین روشنایی حرم مطهر بود. وظیفه آن تهیه روغن از دانه های 

این مقاله قصددارد تا به معرفی عصارخانه در حرم مطهر،کارکرد و وظایف آن بپردازد.هدف:

وهش: ویکرد پژ وش و ر ی���ک���رد اس���ن���ادی ب���ه  ص���ورت ر ک��ت��اب��خ��ان��ه ای ب���ا رو ای����ن م��ق��ال��ه ب���ا روش ت��ح��ق��ی��ق 

توصیفی - تحلیلی نوشته  شده است. 

وهش: که تنها دوره تاریخی صفویه را در برمی گیرد، شامل یافته ها و نتایج پژ              دستاوردهای نگارش این مقاله 

با  و آشنایی  کارآیی  و میزان  کاربرد  نوع  واقفان،  تأمین هزینه، معرفی  تعیین وظایف، چگونگی 

اسناد مربوط به این اداره در آستان قدس می باشد. 

گیاهی. ݡکلیدواژه�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݤ: صفویه، آستان قدس رضوی، عصارخانه، روشنایی، روغن های 

مقدمه
آستان قدس رضوی یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین تشکیالت اداری وقفی درکشور است. 
وجود مجموعه ای ارزشمند مشتمل بر بیش از 600هزار برگ سند تاریخی نشان دهندٔه تشکیالت 
این  در  یه  قاجار و  یه  افشار 500 سال دردوره های صفویه،  به قدمت  و منسجمی  اداری منظم 
خانه،  کرکراق  بیوتاتی همچون عصارخانه،  تشکیالت  این  مجموعه  زیر  در  می باشد.  آستان 

کارشناس مسئول ارزشیابی اسناد. 1. کارشناس ارشد اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و 
Mehdi. khanizadeh54@yahoo. com  
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شماعخانه، حویج خانه، چراغ خانه، میوه خانه، قصاب خانه و غیره قرار داشتند. 
عصارخانه یکی از بیوتات بسیار مهم و تاثیر گذار این تشکیالت دیوانی در دوره صفویه بوده 
کن وابسته به  کن متبرکه و دیگر اما است که وظیفه تهیه روغن های گیاهی را جهت روشنایی اما
گیاهی حاصل از مزارع موقوفه را جهت روغن  آستان قدس بر عهده داشت. این اداره دانه های 
گیری به عصار خانه های سطح شهر مشهد قدیم تحویل می داد و یا اینکه روغن مورد نیاز خود 
کن  را از صنف عصارها خریداری می کرد و سپس آن ها را تحویل مسئوالن قسمت روشنایی اما

متبرکه می داد تا از آن استفاده نمایند. 
تهیه  نحوه  آن،  کارکنان  وظایف  بودجه،  تامین  اداره، محل های  این  وظایف  مقاله  این  در 

روغن ها و موارد مصرف آن مورد بررسی قرار می گیرد. 
منابع مطالعاتی این پژوهش با تکیه بر اسناد موجود در آرشیو مدیریت امور اسناد و مطبوعات 
کتابخانه مرکزی آستان قدس می باشد. در رابطه با این موضوع حدود سیصد سند دوره صفویه 
گرفت. در رابطه با موضوع پژوهش،  که مربوط به عصارخانه می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار 
آورده  مقاله  این  در  که  هرآن چه  و  ندارد  وجود  اطالعاتی  مآخذ  و  منابع  در  اطالعات چندانی 
کنون به صورت مجزا و  شده برگرفته از محتوای اطالعاتی اسناد می باشد. درباره عصارخانه تا
کاری انجام نگرفته است از این رو ضروری به نظر می رسید تا این قسمت از بیوتات  مستقل 
به حال  تا  و  روشنایی حرم مطهر داشته  تامین سوخت  در  به سزایی  نقش  که  را  آستان قدس 

گردد.  ناشناخته باقی مانده بود، معرفی 
این اسناد که قدیمی ترین آنها مربوط به 1011 هجری قمری است، موضوعاتی هم چون مخارج 
گزارش های روزانه، جمع  سوخت مشعل ها، تحویل وجوه نقدی و جنسی به صاحب جمعان، 
و خرج صاحب جمعان، احکام انتصاب و موقعیت جغرافیایی محل عصارخانه های آستان 
اوارجه  و  مقررات  و  توجیهات  دفتر  شامل  و  مالی  اغلب  اسناد  نوع  می گیرد.  بر  در  را  قدس 
القاب  تنظیم شده اند.  روزگار خود  دیوانی  تشکیالت  اسناد  و سیاق  به سبک  که  می باشند 
و  نوشتاری، روش  اداری، سربرگ های  به کاررفته در اسناد، نحؤه نگارش مکاتبات  و عناوین 
کار رفته در نگارش ها، سیستم محاسبات مالی، سیاق نویسی و ... داللت بر سبک  سیاق به 
اداری ویژه و منحصر به فردی دارد، و نمادی از نظام اداری ایران در دوره های مذکور می باشد. 
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تاریخچٔه�عصارخانه�ها
که درگذشته در آن  عصار در لغت به معنای روغن گیر می باشد و عصارخانه مکانی است 
گرفته می شد  ابزارهای مخصوص روغن  و  از ادوات  با استفاده  از دانه های خام روغنی  محل 
)دهخدا، ذیل واژه(. تاریخ تأسیس و استفاده از عصارخانه در ایران به درستی روشن نیست 
ولی با توجه به آثار به جای مانده از ساختمان های عصارخانه در اصفهان و برخی دیگر از نقاط 
که عصارخانه ها در دوران صفویه دایر بوده، و آن چه مسلم  ایران می توان به این نتیجه رسید 
است سابقه آن به قبل از صفویه می رسد )بهشتیان، 1343: 125(. ولی به دلیل نبود آثار و یا 
مستنداتی نمی توان تاریخ دقیق آن را در ایران بدست آورد. البته قبل از تأسیس عصارخانه ها، 
ابتدایی ترین دستگاه روغن گیری، چوغن گیری بود )معین، ذیل واژه(. این دستگاه شامل دو 
گردش در می آمد. به مرور زمان با توسعٔه  گاو یا شتر به  که به وسیله  کوچک بود  سنگ بزرگ و 
که عامل مؤثری در  جامعه و نیاز روز افزون به استفاده از وسایل روشنایی، مصرف روغن چراغ 
تأمین روشنایی بود افزایش یافت. از این رو تحوالتی در صنعت روغن گیری نیز ایجاد شد و اندک 
گذشته، نشان می دهد  آثار باقی مانده از سده   های  گرفتند. بررسی  اندک عصارخانه ها شکل 
و  چراغدان ها  فلزی،  و  سفالی  پیه سوزهای  شامل  متنوعی  روشنایی  مخصوص  اشیای  که 
کنی  کاری شده مورد استفاده بوده است. چنان که در مساجد و اما روغن دان های شیشه ای مینا
را در داالن ها و  اولیه عصر اسالمی می باشند، می توان جای چراغ های روغنی  آثار قرون  از  که 
که با مهارت بسیار  کرد. در حال حاضر تعدادی از این اشیای روشنایی  شبستان ها مشاهده 
موزه های هنر اسالمی در جهان  زینت بخش  دوره اسالمی ساخته شده اند،  توسط هنرمندان 
گذشته خیّران و واقفان برای  که در  کی از آن است  است. از طرفی وقف  نامه های موجود نیز حا
کن مقدسه از جمله قبور ائمه، امامزاده ها و مساجد اهمیت به سزایی قائل بودند و  روشنایی اما

تمام و یا قسمتی از مصارف وقف نامه ها را به این امر اختصاص داده بودند.
کن، در تهیه مواد اولیه رنگ آمیزی،  عصارخانه ها عالوه بر تأمین روغن مورد نیاز روشنایی اما
کود زراعی و تأمین غذای دام ها نقش اساسی را ایفا می نمودند. از جمله  صابون سازی، تهیه 
دانه های روغنی که درعصارخانه ها، از آن ها روغن کشی می شد می توان به کنجد ، کاجیره وکتان 
کشت دانه های  کرد. نوع دانه های روغنی مورداستفاده در عصارخانه ها بسته به رویش و  اشاره 
از  با ورود تکنولوژی جدید در صنایع، استفاده  امروزه  بومی در هر منطقه جغرافیایی داشت. 
عصارخانه منسوخ شده و ساختمان عصارخانه های قدیمی پس از گذشت سال های متمادی 
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که تبدیل به موزه شده دیگر  رو به ویرانی رفته و غیر از چند عصارخانه در اصفهان و دیگر نقاط 
اثری از آن ها به جای نمانده است. 

مشخصات�معماری�عصارخانه�ها
فضای  می شد.  تشکیل  طبقه  دو  از  و  مدور  و  گنبدی  شکل  به  عصار خانه ها  ساختمان 
ورودی عصارخانه راهروی تنگ، با چند پله بود. در طبقه اول انباری جهت نگه داری خمره و 
گرمخانه  ظروف مخصوص روغن گیری قرار داشت. در قسمت دیگر از این طبقه، محلی به نام 
که به منظور بودادن دانه های روغنی مورد استفاده قرار می گرفت. مهم ترین  احداث شده بود 
که در طبقه زیرین قرار داشت و به لحاظ وسعت  کارخانٔه عصاری، سالن بزرگی بود  قسمت 
از دیگر اتاق های عصارخانه بزرگ تر بود. در این محل دستگاه اصلی روغن گیری قرار داشت 

)بهشتیان، 1349: 35(.
در ساختمان عصارخانه اتاق هایی جهت انبار مواد اولیه، انبار روغن های آماده شده، اتاق 
قسمت  در  که  بود  شده  ساخته  حیوانات  نگه داری  اصطبل  همچنین  و  کارگران  استراحت 
پایه ای  اتاق روغن گیری،  کنند. وسط  تهویه  را  تا هوا  بود  تعبیه شده  فوقانی آن ها سوراخ هایی 
که  محکم به ارتفاع یک متر و به شکل دایره ساخته می شد. در میانه پایه سوراخی قرار داشت 
با اتصاالتی به حوضچه ای در اتاق دیگر متصل می شد و در این حوضچه خمره ای بزرگ قرار 
که وسط آن  داشت. بر روی این پایه دایره ای شکل، سنگ آسیاب مدور بزرگی تعبیه می شد 
سوراخ بود. سوراخ این سنگ با سوراخ ساختمان پایه، رو به روی هم قرار می گرفت، آنگاه سنگ 
که آن هم نیز مدور بود و به طور عمودی روی سنگ زیرین قرار داده می شد. در  آسیاب دیگری 
که یک چوب ضخیم و با دوام به همراه با یک  مرکز این سنگ عمودی، سوراخی وجود داشت 
میله آهنی به آن متصل بود. سر دیگر چوب یا میله، به وسیله تسمه یا طناب به شتر یا دیگر 
دانه های  ابتدا  مرحله  این  در  درآورد.  گردش  به  را  بتواند سنگ ها  تا  می شد  بسته  پایان  چهار
کامل  خام روغنی ساییده شده و نرم می شدند و آن گاه در مرحله بعد آب اضافه می کردند تا 
کارگران عصارخانه با  به صورت خمیر درآید. و سپس این خمیرها را داخل حصیری ریخته و 
یادی وارد می کردند . در  که مانند اهرم عمل می کرد به آن ظرف ها فشار ز کشیدن چوبی  پایین 
بودند،  داده  قرار  در حوضچه ای  که  به خمره ای  درون ظرف های حصیری  از  روغن ها  نتیجه 

سرازیر می شد )بهشتیان، 1349: 35(.
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عصارخانه�های�قدیمی�آستان�قدس
که به  در دوره صفویه، مشهد هم مانند سایر نقاط ایران دارای عصارخانه هایی بوده است 
کار تولید روغن مشغول بودند. آستان قدس رضوی هم در آن دوره دارای دو عصارخانه بزرگ بوده 
کنه بیست و شاه طغای قرار داشتند. این مزارع جزء موقوفات  که این عصارخانه ها در مزارع 
عتیق علی منشی، از بزرگ ترین واقفان آستان قدس در آن دوره می باشد. از عصارخانه های 

فوق الذکر، امروز اثری بر جای نمانده و فقط نام آن ها در اسناد آمده است. 
که همه ساله پس از  تولیت این عصارخانه ها بر حسب نیت واقف بر عهده فرزندان ذکور بود 
جمع آوری عایدات حاصل، وجوه اجاره آن محل ها و محاسبه عشریه آن توسط آستان قدس، 
گانه حساب و سپس به دو  حق التولیه متولیان پرداخت می گردید. حق التولیه متولیان، جدا
صورت نقدی و جنسی به آن ها تحویل می شد. این اسناد در طی دو مرحله تنظیم می گردید: 

ُمهر  که سجع  آنان  به  و جنسی  نقدی  پرداخت وجوه  از  متولیان پس  از  رسید  یافت  در  -1
متولی باشی آستان قدس بر باالی آن زده می شد. 

کماق:  )سا مالی  محاسبات  دفاتر  و  مقررات  و  توجیهات  دفاتر  در  التولیه ها  ثبت حق   -2
.)29154/1

�بیوتات�آستان�قدس تشکیالت�عصارخانه�یکی�از
گسترده  در اوایل دوره صفویه به دلیل افزایش وقف زمین و مزارع، نیاز به یک نظام مدیریتی 
برای اداره امور به وجود آمد. از این رو آستان قدس از صورت ساده اولیه به صورت یک مجموعه 
کرد و به تقلید از نظام تشکیالت اداری دربار صفوی دارای بیوتاتی  گسترش پیدا  بزرگ اداری 
به  آن  تحویل  و  گیاهی  دانه های  از  روغن  تهیه  اصلی  وظیفه  با  عصارخانه  که  شد  مختلفی 
بخش روشنایی حرم مطهر یکی از آن ها بود. در رأس تشکیالت عصارخانه مقام صاحب جمع 
یا عصارباشی قرار داشت. که این شغل به صورت موروثی بود و توسط متولی باشی آستان قدس 
کماق: 28545/1(، )سند شماره یک(.  انتصاب می شد و زیر نظر مستقیم وی قرار داشت )سا
را عهده دار بود به جهت این که در اسناد  امور  در این اداره صاحب جمع، مسئولیت تمام 
بیوتات آستان قدس فقط نام صاحب جمعان آورده شده و نام کارکنان دیگری که در آن قسمت 
کنار نام صاحب جمع، از  کار باشند، ذکر نشده است فقط در برخی از سال ها در  مشغول به 
با توجه  که نایب و یا دستیار صاحب جمع در اداره امور بوده است.  فرد دیگری هم یاد شده 
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که آستان  با یک نفرصاحب جمع می توان به این نتیجه رسید  به اداره تشکیالت عصارخانه 
از  کار روغن کشی را انجام نمی داده بلکه روغن های آماده را برای مصارف عدیده خود  قدس 
یع آن بر  که مسئول توز عصارهای مشهد تهیه و به صورت آماده تحویل صاحب جمع می داده 

حسب برات های صادر شده، مستوفی بود. 
کماق:  )سا قمری  هجری   1011 تاریخ  با  سند  قدیمی ترین  به  توجه  با  صاحب جمعان  نام 

کماق: 35320( به ترتیب به شرح ذیل می باشد.  27533(. تا 1147 هجری قمری )سا
1- خواجه درویش علی عصار 2- استاد محمد علی عصار 3- استاد محمد خان عصار 
گدا علی عصار 7-  4- استاد محمد مؤمن عصار 5- استاد محمد سعید عصار 6- استاد 

استاد محمد طاهر عصار 8- استاد حسن آقا عصار. 

محل�های�تامین�اعتبار�جهت�مخارج�عصارخانه
که مصارف آن ها در  ک و مزارع موقوفه  گذاری اجاره امال بودجه عصارخانه بیشتر از طریق وا
وقف نامه بر حسب نیت واقف باید صرف روشنایی حرم مطهر می گردید، تأمین می شد. وجوه 
یافت از مستأجرین به حساب درآمدهای آستان قدس واریز  نقدی و جنسی اجاره ها پس از در
می شد و در جزء دفاتر اوارجه1 در قسمت درآمدها ثبت و ضبط می گردید و پس از طی مراحل 

اداری خود، تحویل صاحب جمع عصارخانه می شد. 
که وجه اجاره آن به عصارخانه تحویل داده می شد و نام آن ها در اسناد  از جمله محل هایی 

کرد:  ک و مزارع ذیل اشاره  آمده می توان به امال
که به صورت  کنه بیست و شاه طغای  1- اجاره عصارخانه های آستان قدس واقع در مزارع 

کماق: 32843/15(. یافت می شد )سا نقدی از مستأجرین در
هوایی  وجوه  حمید،  اراضی  در  واقع  دکان های  سلطانم،  خان  اجاره   وجه  از  قسمتی   -2
دکان های پایین خیابان، دکان های واقع در باغ عنبر، دکان های دروازه پایین خیابان، پیش طره 
دکان های باال خیابان، باغ پایین پای مبارک، دکان های جنب قهوه خانه محمد ابراهیم بیگ 

کماق: 34263/9(.  کالتچه بوغا )سا علمدار، مزرعه سمزقند و 
مال  عنوان  تحت  جورمکن  و  اسجیل  گازرگاه،  مزارع  زارعان  از  شده  یافت  در وجه   -3

کماق: 34731/1(، )سند شماره دو(. کاه بها )سا الوجهات، حق داروغگی و 

1. دفتر اوارجه: دفتر ثبت درآمدها.
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که به عصارخانه اختصاص می یافت به صورت نقدی تحت عنوان »قیمت روغن  وجوهی 
پرداخت  رضوی  قدس  آستان  متولی  دستور  حسب  بر  عصارخانه  صاحب جمع  به  چراغ« 
کن  اما دیگر  و  مطهر  حرم  در  واقع  مشعل های  روشنایی  صرف  را  مبلغ  این  وی  تا  می گردید 
نماید. مقام مستوفی الملک آستان قدس می بایست تا مبلغ فوق را در دفتر محاسبات خود 
ثبت و ضبط و برات آن را صادرنماید و خازن آستان قدس موظف به پرداخت آن می شد. در 
یافت می شد  نهایت پس از تحویل وجه به صاحب جمع عصارخانه از مشارالیه قبض رسید در

کماق: 28683/1(، )سند شماره سه(.  )سا
عالوه بر وجوهی که به صورت نقدی به صاحب جمع عصارخانه پرداخت می شد همه ساله 
کاجیره جهت روغن گیری از محل حاصل مزارع موقوفه، با تأیید و دستور متولی،  کتان و  تخم 
کرایه حمل از مزارع مذکور به عصارخانه، توسط  تحویل وی می شد و برات آن پس از محاسبه 
یافت، قبض رسید  مستوفی الملک صادر می گردید سپس صاحب جمع عصارخانه پس از در

کماق: 32519/1(، )سند شماره چهار(. آن را تأیید می کرد )سا
کن متبرکه، از صنف عصار مشهد خریداری  در برخی از مواقع روغن مورد نیاز روشنایی اما
کنجد و  کتان، روغن  که اغلب روغن مندو،  می شد و آن ها موظف بودند تا روغن مورد نیاز را 
کماق: 32637/1(. دانه های مورد  کاجیره بود در موعد مقرر تحویل عصار باشی نمایند )سا
تقاضای آستان قدس قبل از خریداری از عصارهای مشهد، توسط مقام محتسب شهر تسعیر 
بود  محتسب  ُمهر  با  همراه  که  تعیین شده  قیمت  طبق  بر  و سپس  می شد  گذاری  قیمت  یا 
توسط مستوفی الملک ثبت و ضبط می شد و برات آن را صادر می نمود تا عصارباشی روغن ها 

کماق: 32519/1(. را خریداری نماید )سا

مصارف�عصارخانه
الف- تحویل روغن چراغ و محلوج1

باغبانان،  بیلداران،  به  »مرسوم«  عنوان  تحت  دیگر  جنسی  وجوه  و  نقدی  وجوه  کنار  در 
بنایان، نجاران، سقایان، چاهجویان و خرکاران آستان قدس توسط عصارباشی تحویل می شد 

کماق: 27669/1(، )سند شماره پنج(.  )سا
ب- تامین سوخت روشنایی. 

1. محلوج: پنبه از دانه پاک کرده شده، حالجی شده.
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سوخت  تا  بود  موظف  قدس  آستان  عصارخانه  صفویه  دوره  در  که  محل هایی  جمله  از 
کند با توجه به اطالعات اسناد به شرح ذیل می باشد:  روشنایی آن ها را تأمین 

1- روشنایی صفه امیر علیشیر. 
2- تأمین روشنایی مسجد واقع در جنب قبرستان مشهور به مسجد. 

3- تأمین روشنایی محل غسلگاه. 
4- مدرسه میر محمد افضل. 

5- تأمین روشنایی بیت الخالء واقع در صحن.
کماق: 34376/1(. 6- تأمین روشنایی دارالشفاء )سا

گروهی از مؤذنان در دهه اول ذی الحجه در قسمتی از حرم  که  7- تأمین روشنایی محلی 
مطهر به ذکر و نیایش مشغول بودند.

که جماعتی از قزوینی ها هر سال در دهه  8 - تأمین روشنایی قسمتی از مطبخ )مهمانسرا( 
اول محرم تا شب عاشورا در آن محل به عزاداری و ذکر و نیایش مشغول بودند. 

رمضان  و  محرم  ماه های  در  عزاداری  ایام  در  نخل بندی1  مراسم  مصرفی  روغن  تأمین   -9
کماق: 33519/2(. )سا

کماق: 34376/1(، )سند شمارٔه شش(. 10- تأمین روشنایی اصطبل ها )سا
عصارباشی،  وجه  در  مستوفی  توسط  وقت  متولی باشی  دستور  حسب  بر  روغن ها  این 
را  بود  برات ها مشخص شده  که میزان آن در  تا روغن ها  بود  برات نوشته می شد. وی موظف 
کماق:  که مسئولیت روشن نمودن چراغ ها را بر عهده داشت، تحویل نماید )سا به مشعل دار 

.)31984/7
ج– تنظیف حرم مطهر: 

و پشت  متبرکه  کن  اما پنجره های  نظافت  روشنایی جهت  از  روغن های عصارخانه غیر  از 
داشت  کاربرد  امر  این  کنجد جهت  روغن  بیشتر  که  می شد  استفاده  نیز  مطهر  حرم  بام های 

کماق: 34061/1(. )سا

بزرگ و  به شکل نخلی  کوچک چوب  از قطعات  آن  که قسمت جلو وعقب  بود  1. نخل بندی: نخل یک سازه چوبی 
شبکه شبکه ساخته شده و وسط آن با چوب اسکلت بندی می شد. برای پایه های آن چهار قطعه چوب به صورت 
کردن چند قطعه چوب به صورت افقی تعبیه می شد. بر روی سازه پارچه مشکی  عمودی در چهار طرف و برای بلند 
کشیده می شد و سپس آن را با نمادهای مذهبی تزیین می نمودند. از روغن هم جهت روشنایی سازه و محیط اطراف 

که مراسم عزاداری اجرا می شد، استفاده می گردید )حضوری، 1387: 105(. آن در شب هایی 
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نتیجه:
کنه  کنار عصارخانه های  عصارخانه آستان قدس به عنوان یکی از بیوتات دورٔه صفویه در 
کن متبرکه ایفا می کرد  بیست و شاه طغای نقش به سزایی در تأمین روشنایی حرم مطهر و اما
که  و بخش مهم هزینه آن برحسب نیت واقفان از محل مصارف تعیین شده در وقف نامه ها 

کل درآمد موقوفات آن به امر روشنایی اختصاص داده شده بود، تأمین می شد. قسمتی و یا 

سند�شماره�یک

انتصاب�استاد�محمد�سعید�به�صاحب�جمعی�عصارخانه
هو1

چون در سنه قوی ئیل داد و ستد سرکار از دیوان معدلت بنیان به عهده احدی مقرر نشده و معامالت 
که موجب بی رونقی و بی نسقی و تضییع مال سرکار  سرکار را موقوف به صاحب رقم نمی توانست نمود 
می شد در این صورت الزم بود که خدمات سرکار تا تعیین خدمات صاحب سرکار تا تعیین صاحب رقم 
به جمعی که معتمد و صاحب باشند مرجوع گردد که حیف و میلی در مال سرکار واقع نشود سابق برین 
خدمت صاحب جمعی عصارخانه سرکار به استاد محمد مومن مقرر بوده و در این وال فوت شده بنابراین 
از ابتدا نوروز سلطانی قوی ئیل خدمت مزبور به عزت آثار استاد محمد سعید ولد مرحوم مزبور مرجوع شد 
مقرر آن که چون مشارالیه در صغر سن است استاد محمد حسن عموی او به نیابت مشارالیه به خدمت 
مزبور قیام و اقدام نموده باشد. عمال خجسته اعمال سرکار مشارالیه را صاحب جمع عصارخانه سرکار 
دانسته قبوض و نوشتجات مشارالیه را معتبر و آن چه در سند سابقه به نزد صاحب جمعان سابق مقرر 
بود مخصوص مشارالیه دانند طریقه مشارالیه آن که روشنایی و سوخت سرکار را موافق معمول و استمرار 
سنوات سابقه به قلم مشرف سرکار روزنامچه بازیافت و به دفتر سرکار رساند. تحریرًا شهر جمادی االول 

.1102
]مهر:[ محمد صالح بن محمد باقر الرضوی، 1092

1. شماره اموالی سند 1/ 28545.



31 مهدی خانی زاده

تصویر�سند�شماره�یک

سند�شمارٔه�دو

تحویل�عایدات�مزارع�به�محمدطاهر�صاحب�جمع�عصارخانه�در�سال�1140ق.
هو1

انجام مهمات ومعامالت سرکار فیض آثار سنه بیچی ئیل
توجیهات�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ومقررات�������������������������������������������������������������������������������������
توجیهات�����������������������������������������������������������������

تحویالت����������������������������������������������������
و تحصیالت��������������������������
تحویالت��������������������������������

1. شماره اموالی سند 34731.
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صاحب جمعان
بیوتات

عصارخان��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ه
به صاحب جمعی محمدطاهراز قرار تعلیقچه قبض به تاریخ شهر شعبان المعظم سنه 1140 آن که مبلغ 
به  ئیل  بیچی  تبریزی جهت سوخت مشاعل سرکار عن رسید دوماهه  دینار  و شش هزار  تومان  شش 
پناه محمد طاهر  معالی  و  رفعت  و عاید  واصل  متولی  اسالم مالذی  االجالء عالی جاه  وکالء  معرفت 

صاحب جمع عصارخانه سرکار شد مقررًا به موجب برات به تاریخ شهر رمضان سنه 1140. 
3 تومان و 6 هزار دینار

که به خرج مجری است. کاه بهای حاصل هذه السنه برساند  رعایای مزرعه اسجیل جورمکن از بابت 
1 تومان و 2750 دینار

که رقم شد برساند رعایای قریه جورمکن از بابت روغن مقطعی هذه السنه برساند و از قرار تسعیرنامچه 
خرج مجری است.

6750 دینار
رعایای قریه جورمکن از بابت داروغگی مقطعی هذه السنه برسانید.

2600 دینار
مستأجر وجوه هوایی خیابان و پایین پای مبارک از بابت وجه اجاره هذه السنه به قسط الشهور برسانید.

8900 دینار
رعایای باغدار مزرعه خایقان از بابت وجه مقطعی هذه السنه برسانید.

5000 دینار
قبض به تاریخ شهر رمضان سنه 1140آن که مبلغ شانزده تومان وچهار هزار دینار تبریزی جهت سوخت 
مشاعل سرکار در هذه السنه بیچی ئیل به موجب وکالء اجالء عالیجاه اسالم مالذی متولی واصل و 
کتاب سرکارمقدس  عاید محمد طاهر صاحب جمع عصارخانه سرکار شد به شرح رقم به تاریخ آن که 

قبض را به تقسیط مزبور را از بابت وجوهات مناسبه به دستور سایر تحویلداران تنخواه دهند.
مقررًا به موجب بروات شهر شوال سنه 1140

16 تومان 4000 دینار
به  الشهور  به قسط  کین مزبوره رسانید  کرایه پیشطره دکا بابت وجه  از  مجری مستقالت خیابان علیا 

خرج مجری است.
5 تومان

مستأجر وجوه هوایی خیابان علیا و سفلی از بابت وجه اجاره به قسط الشهور رسانید.
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3 تومان و 5000 دینار
مستاجر مزرعه اسجیل وجورمکن مقدار شش خروار از بابت وجه اجاره هذه السنه در عوض مبلغ مزبور 
که در قوس سنه مزبوره به رقم رسیده باشد  که به خرج مجری است. مقرر آنکه از قرار روزنامچه  رسانید 

با صاحب جمع محسوب و برسانید.
3 تومان و 4000 دینار

گازرگاه از بابت مال الوجهات نقدی هذه السنه خود برات علی الحساب رسانید. رعایا مزرعه 
5000 دینار

]پشت�سند:[
کالتچه بوغا از بابت وجه اجاره هذه السنه رسانید. مستاجر هذه السنه مزرعه سمزقند و 

1 تومان
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تصویر�سند�شماره�دو

سند�شماره�سه

تحویل�هزینه�روغن�چراغ�مشعل�با�استاد�محمد�جان�عصار�در�سال��1084ق.
هو1

فیض آثار
شمسًا لفلک السیادة و النقابة و النجابة و الهدایة والفضیلة و العز و االقبال میرزا محمد تقی الرضوی 

المتولی

1. شماره اموالی سند 28683.
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مبلغ ده تومان عراقی جهت قیمت روغن چراغ سوخت مشاعل سرکار و غیره در معامله اودی ئیل به 
معرفت وکالء نواب مستطاب مقدس و معلی القاب سیادت و نقابت و نجابت پناه هدایت و فضیلت 
گاه اسالم و اسالمیان مالذی خالیق معاذی عالی جاهی واصل و عاید عزت  دستگاه حقایق و معارف آ

کلمه حسب القبض قلمی شد  آثار استاد محمد جان عصار سرکار موهبت آثار و این چند 
تحریرًا شهر ربیع الثانی سنه 1084

]مهر:[ عبده محمد جان.
]مهر:[ العبد تاج الدین الموسوی الخادم، 1066.

]پشت�سند:[

هو
کّتاب نجابت و رفعت و معالی پناه توفیق آثاری رفیع مقداری مستوفی القابی مبلغ ده تومان تبریزی 
قرار قبض ضمن تنخواه داده  از  را در معامله سنه اودی ئیل  قیمت روغن چراغ مشاعل مزبوره ضمن 

برات نویسند.
]سجع مهر:[ تقی الدین محمد الرضوی 

]حاشیه سمت چپ:[
قبض

تحویل روغن چراغ اودی ئیل مشاعل سرکار فیض آثار
ثبت روزنامچه شد. 

] ُمهر:[ خاک ره آل محمدتقی
ثبت شد.
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تصویر�سند�شماره�سه
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تصویر�پشت�سند�شماره�سه
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سند�شماره�چهار

تحویل�عایدات�مزارع�به�خواجه�درویش�علی�عصار
هو1

ینًا لسیادة و النقابة و االیالتة و الحکومه و الشوکة و العظمه و النصفه و العز و االقبال قاضی سلطان  ز
الحسینی المتولی

قبض داد و قبول نمود سعادت اناب خواجه درویش علی عصار مشهدی که مقدار سی خروار و بیست 
کتان و غیره. از بابت حاصل لوی ئیل مواضع سرکار قبض به مع طوبت وکیل نواب  و چهار من و نیم 
سیادت و نقابت پناه، ایالت و شوکت دستگاه، نصفت و ابّهت انتباه عالی جاهی اسالم مالذی برین 

موجب
30خروار و 24 من و نیم 

مزرعه جنابد میان والیت  کنه بیست    مزرعه 
5 خروار 58 من           5 خروار و 50 من

3 خروار و 28 من حق التولیه
کتان         بیدنجیر

1 خروار و 7 من         4 خروار و 51 من
گلسپ          مزرعه خین چماقی   مزرعه سروآباد مزرعه چشمه 

2 خروار و 60 من            75 من 6 خروار   
مزرعه مایجرد         مزرعه اخنجان    مزرعه باغشک               مزرعه طرق              مزرعه ماسی            بیاض

2 خروار و 50 من     2 خروار و 50 من     3 خروار 90 من         یک خروار 62/5 من              30 من
کلمه حسب السند قلمی شد. تحریرًا تحویل مشارالیه شده و این چند 

شهر ذی قعده الحرام سنه 1013
]حاشیه پایین سمت راست:[ 

شهدی به مضمونه العبد االقل فریدون حسین حویجدار. ]مهر:[ فریدون حسین بن مظفرالحسینی
]حاشیه�وسط�سمت�راست:[�

اعترف به محضری العبد االقل محمد مهدی
]پشت�سند:[

قبض درویش علی عصار جهت روغن چراغ
و حسب  ]ناخوانا[ چهار چراغ  روغن چراغ  را عوض  مذکور ضمن  مقدار  الملک  پناه مستوفی  رفعت 

1. شماره اموالی سند 27703/1.
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تمسک سرکار آستانه متبرکه رضیه رضویه به تحویلی درویش علی عصار برات نوشته برسانید. 
]ُمهر:[ عبده تقی الدین محمد الحسینی. 

التاریخ ثبت روزنامچه شد. 

تصویر�سند�شماره�چهار
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تصویر�پشت�سند�شماره�چهار
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سند�شماره�پنج�1

کارکنان�آستان�قدس�در�سال��1013ق. تحویل�روغن�چراغ�به�
ینًا لسیادة و النقابة و االفادة و االیالة والحکومة و العز و االقبال قاضی سلطان المتولی ز

و  باغبانان  و  چاهجو  استادان  و  نجار  محمد  استاد  و  بنا  استادان  نمودند،  شرعی  اعتراف صحیح 
که مقدار سی من و نیم روغن  پهلوان درویش بیلدارباشی و جماعه بیلداران به موجب تفصیل ضمن 
چراغ از بابت مرسوم سنه لوی ئیل جماعت مذکور به مع وکیل ذوی نواب سیادت و نقابت پناه افادت 
کلمه حسب السند قلمی شد. فی  و ایالت حکومت دستگاه اسالم مالذی اصل و ایشان شد این چند 

شهر رجب المرجب سنه 1013. 
]مهر سمت راست سند:[ ] ناخوانا[

]حاشیه سمت راست سند:[ مقرر شد. 
]پشت�سند:[

قبض روغن چراغ استادکاران و بیلداران و استاد نجار و غیره
]حاشیه سمت چپ:[

رفعت پناه مستوفی الملک مقدار مذکور ضمن را از تحویلی خواجه درویش علی عصار برات نویسند. 
بیض. 

]مهر:[ تقی الدین محمد الحسینی.
سی من و نیم

است�����������������������������������اد        است�����������������������������������اد           پهل��������������������������������������������������������وان           پهل��������������������������������������������������������وان
سلطان محمد بنا           محمد نجار                      درویش بیلدارباشی                                میر سید

                  2 من       7 من       2 من       2 من
پهل����������������وان پهل����������������وان   پهل����������������وان   پهل����������������وان 
امام قلی          یحیی         علی      میرمحمد

     1 من         1 من          1 من          1 من
ی����������ش درو است�������������������اد   پهل����������������وان 

محمدحسن باغبان       باغبان الندشت ]ناخوانا[ تیمور    حسن بنا   
1 من       4 من          1 من   6 من و نیم  

است�������������������اد
بیض. محمدعلی چاهجوی   

1من  

1. شماره اموالی سند: 27669. 
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تصویر�سند�شماره�پنج
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تصویر�پشت�سند�شماره�پنج
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سند�شماره�شش

روزنامچه�جمع�و�خرج�صاحب�جمعان�بیوتات�سرکار�فیض�آثار�در�سال��1115ق.
هو

روزنامچه جمع و خرج صاحب جمعان بیوتات سرکار فیض آثار سنه قوی ئیل
شه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر ذی قعده الحرام سنه 1115

یوم السبت غره
دفتر  از  برات  سابق  سنوات  در  که  عصار  سعید  محمد  معمول  مجری  عن  غیره  و  مشاعل  سوخت 
روزنامچه به جهت سوخت و روشنایی و غیره قلمی و ثانی الحال از قرار بروات روزنامچه نوشته می شد 

که بدون بروات روزنامچه نوشته شود. در این وال مقرر شد 
4 خروار و 93 من و 12 استار و نیم

سوخت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مشاعل سرکار
3 خروار و 94 من

که هر شب در پیش صفه رفیعه میر علی شیر می سوزد. از تاریخ 4 شهر ذی قعده الحرام  جهت مشاعل 
سنه 1114 لغایت 13 شهر ذی قعده الحرام سنه 1115 که آخر سال است و موافق معمول در لیالی متفرقه 

هر شب یک من و در لیالی جمعات قرار شب یک من و نیم روغن چراغ مقرر است.
365 لیل 3 خروار 91 من و نیم

جهت لیالی متفرقه جهت لیالی جمعات 
312 لیل/ ]فی[ لیلی 53 لیل/ فی لیلی

یک من یک من و نیم
3 خروار و 22من 79 من و نیم

که در لیالی عشر اول شهر ذی الحرام سنه 1114 طوف آستانه مقدس عرش درجه و  جهه موذنان سرکار 
ذکر نموده اند موافق معمول

10 لیل/ ]فی[ لیلی 10 سیر روغن چراغ
7 من و نیم  

روشنای����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ی و غیره 
روشنای������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ی
که از  که سابق به خرج عصار سرکار قلمی و در این وال مقرر است  سوای حجره های دارالشفای سرکار 

قهوه پایین پای مبارک تنخواه صادر شود. 
روغن چراغ 95 من و 32 استار و نیم
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مدرسه مرحوم میر محمد افضل از تاریخ 4 شهر ذی قعده الحرام لغایت 13 شهر ذی قعده الحرام سنه 
 1115

365 لیل/ ]فی[ لیلی 
دو استار

18من و 10سیر 
مسجد واقع در جنب قبرستان مشهور به مسجد از تاریخ 4 شهر ذی قعده الحرام سنه 1114 که اول سال 

که آخر سال است  است لغایت 13 شهر ذی قعده الحرام سنه 1115 
365 لیل/ ]فی[ لیل

3 استار
27 من و 15 سیر

غسل گاه مبارک شرح ایضا
365 لیل / ]فی[ لیلی 365 لیل/ فی لیلی

3 استار و نیم
23 من و 27 سیر و نیم

بیت الخالی واقع در جنب صحن مبارک به شرح ایضًا
365 لیل/ ]به قرار[ شبی

4 استار
36 من و نیم
به نظر رسید. 

تنظیف پنجره های بام روضه مطهره و توابع
کنجد روغن 

3 من
]حاشیه�سمت�چپ�باالی�سند:[

موهبت آثار
روزنامچه  سرکار  مستوفی  رفیع مقدار  دستگاه  عوالی  و  عّزت  پناه  نجابت  و  سیادت  کتاب حضرت 
که محتسب  که مشرف سرکار قلمی نموده ثبت و ضبط و اجناس مزبوره را از قرار تسعیرنامچه  مزبوره را 
مشهد مقدس معلی قلمی و مهر و برقم وکالء اینجانب رسیده تسعیر و محاسبه صاحب جمع مومی 
گر سخن حسابی داشته باشند نویسند تحریرًا  الیه را مفروغ و مفاصا حساب قلمی و به نظر رسانید و ا

18 شهر صفر المظفر سنه 1116 
]ُمهر:[ محمد داود الحسینی، 1090 

]حاشیه سمت چپ باالی سند:[ صحیح است. 
]ُمهر:[ افوض امری الی اهلل محمد صالح الرضوی، 1112.
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تصویر�سند�شماره�شش
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��ع مناݠٮݓ

اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی به شماره های:
 ،28683/1  ،34731/1  ،34262/9  ،32843/15  ،35320  ،27533  ،28545/1  ،29154/1
 ،31984/7 ،34376/1 ،33519/2 ،34376/1 ،27669/1 ،32519/1 ،32637/1 ،27703/1

.34061/1
گنجینه�آثار�ملی،�اصفهان: انجمن آثار ملی ایران. بهشتیان، عباس )1343(. بخشی�از�

بهشتیان، عباس )1349(. »تاریخچه عصارخانه«، ماهنامه�مردم�و�هنر، ش99.
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