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که به علما و طبقه مذهبی  پرداخت وظیفه یکی از انواع پرداخت های مالی عصر صفوی است 

که از دولت صفوی  تعلق می گرفته، در مشهد نیز به عنوان یک شهر مذهبی افرادی وجود داشتند 

یافت می کردند.  وظیفه در

مقاله حاضر قصد دارد از طریق بازخوانی و تفسیر پروانچه ای از دوره شاه سلطان حسین صفوی هدف:

که شیوه و محل پرداخت وظیفه و نقش ارکان اداری دخیل در آن، در  کند  این مسئله را بررسی 

مشهد به چه صورت بوده است؟

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: با توجه به سند مورد بررسی، برای پرداخت وظیفه ابتدا فرمانی از سوی شاه صادر یافته ها و نتایج پژ

می شد، سپس وزیر و بیگلربیگی مشهد مسئولیت پرداخت آن را از محل های مشخص که به طور 

عمده درآمدهای سیورغاالت حوزه مشهد بوده است، به عهده می گرفتند. بعد از آن اوارجه نویس 

کنند تا مقامات محلی هم چون  خراسان، توجیه و سرخط نویس باید محل پرداخت را تصدیق 

کالنتر و هم چنین مباشران و مقامات دیوانی مثل وزیر اعظم و مستوفی الممالک آن را  کم و  حا

مورد تأیید قرار دهند. بنابراین برای پرداخت وظیفه هم ارکان اداری ایالتی و هم عناصر دیوانی 

مؤثر بودند.

مشهد، وظیفه بگیران، سیورغال، ارکان اداری، پروانچه.ݡکلیدواژه�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤݤݤݤݤ:

کارشناس پژوهش اسناد 1. دکتری تاریخ ایران اسالمی و 
e.88.mahboob@gmail.com  
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مقدمه:
مواجب،  مانند  مختلف  شکل های  به  مالی  و  حقوقی  پرداخت های  صفوی،  عصر  در 
که نوعی پرداخت  مرسوم، رسوم، وظیفه و غیره بوده است. یکی از این هزینه ها، وظیفه است 
به  وظیفه  مغول  دوره  در  می شد.  داده  افرادی خاص  به  مختلف  دوره های  در  که  بوده  مالی 
دوره  در   .)73 فضل اهلل، 1358:  )رشیدالدین  می شد  پرداخت  حافظان  و  محدثان  مشایخ، 
پرداخت  مالزمان  و  نواب  به  و  است  به کاررفته  و صدقات  انعامات  همراه  به  وظیفه  تیموری 
می شد )نخجوانی، 1964، ج 1: 294(. در عصر صفوی وظیفه به علما و مدرسان بقاع متبرکه 
تعلق می گرفت )واله قزوینی، 1382: 429؛ نصیری، 1373: 16(. بوسه، نیز وظیفه را بخشش 
که از وقف یا موقوفات پرداخت می شد، اما درآمد حکومتی  مالی یا جنسی به روحانی دانسته 

نیز می توانست برای پرداخت آن به مصرف برسد)بوسه، 1367: 41(. 
ایاالت  و  دیوان  در  باید  اداری  مراحل  وظیفه بگیران چه  توسط  وظیفه  یافت  در برای  اینکه 
مربوطه صورت می گرفت و محل پرداخت آن چگونه تأمین می شد، موضوع اصلی مقاله حاضر 

که از طریق بررسی فرمانی از دوره شاه سلطان حسین به سؤال فوق پاسخ می دهد. است 
صفوی  حسین  سلطان  شاه  سوی  از  1129ق.  سال  در  پروانچه،  قالب  در  مزبور  فرمان 
کماق: 13414(.1 هدف از صدور این فرمان رسیدگی به پرداخت وظیفه  صادرشده است)سا
معوقه به تعدادی از وظیفه بگیران در مشهد، بر اساس عریضه ایشان، و دستور به پرداخت این 

مبلغ از محل های دیگر است.
مالی  مسائل  اجرای  برای  دربار  از  شده  صادر  فرمان  پروانچه  است.  پروانچه  فرمان،  نوع 
گاهی در اثر مفقود شدن آن، دوباره فرمان دیگری بانام  بوده است )قائم مقامی، 1394: 86( و 
»پروانچه مثنی« جایگزین و ارسال می شد. اتفاقی که علت اصلی نگارش مجدد این سند بعد 

از درخواست افرادی برای صدور »پروانچه مثنی« بوده است. 
نکته دیگر اینکه تقریبًا از اواخر عصر صفوی به  ویژه شاه سلطان حسین، صدور پروانچه ها 
متن  در  تا حدودی  مسئله  این  می گیرد.  را  آن  رقم جای  و  می شود  کم رنگ  دیوان صفوی  در 
که »پروانچه و رقم مجدد  که در انتهای سند نوشته  شده  گنجانده  شده، آنجا  فرمان حاضر هم 

نطلبند«. در این قسمت، پروانچه و رقم همتای هم آمده است. 

1. این سند از آقای صفرپور توسط مرکز اسناد آستان قدس رضوی خریداری  شده است.
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اجزا�و�بخش�های�پروانچه:�
پروانچه مزبور از چند قسمت تشکیل شده است.

بخش�اول: تسمیه سند با »الملک هلل« بارنگ طالیی است. سپس مهر دایره ای شکل شاه 
سلطان حسین با سجع »شاه والیت شد حسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، المصطفی 
علی المرتضی و فاطمه البتول و السبطین الحسن و الحسین و علی و جعفر و موسی و محمد 
و علی و حسن و صاحب االمر علیهم السالم، 1112 «مشاهده می شود. در حاشیه سند جمله 

»رضیه رضویه علی مشرفها السلم و التحیه« بارنگ طالیی ممتاز نویسی1 شده است.
بخش�دوم: طغرای سند »فرمان همایون شد« با رنگ قرمز است. سپس متن سند با »آنکه« 
شروع شده و براساس عریضه عارضین، موضوع بررسی و دستورات الزم صادر و در پایان تاریخ 
نایب  به  مربوط  متن،  در  اشخاص  برای  رفته  به کار  خطاب  بیشترین  است.  شده  ذکر  سند 
افاضت دستگاهان،  و  افادت  پناهان،  و فضیلت  و نجابت  الصداره مشهد است. »شرافت 
زن  برای  »مسماة«  خادم،  و  مدرس  برای  پناه«  »شرافت  خطاب ها  سایر  للشرافة«.  ظهیرًا 

وظیفه بگیر، »عالی جاه« برای مستوفی الممالک و بیگلربیگی است. 
بخش�سوم: در پشت سند، یادداشت، طغرا و مهر وزیر اعظم در تأیید پروانچه و سپس مهر 
و یادداشت مناصب اداری ثبت شده است. سپس محل های پرداخت وظیفه و میزان آن به 
زده  شده است. درحالی که  مهر  آن  روی  بر  و  کامل درج  شده  با جزئیات  وظیفه بگیران است 
کم  حا مداخل  ذیل  محاالت  و  مزارع  نام  با  وظیفه  پرداخت  کلی  مبالغ  تنها  سند  روی  در 
انجام  برای  کنند، مشاهده می شود. شاید  یافت  در باید عشر سیورغال  افرادی که  نام  و  َفراه،2 
نوعی  واقع  و در  نوشته شده است  محاسبات توسط مستوفیان، قسمت پشت سند مفصل تر 
شیوه فرمان نویسی دوره صفوی محسوب می گردد به  ویژه برای فرمان هایی که جنبه مالی دارند.
حاشیه  با  آن  قطع  که  شده  مرمت  و  وصالی  سند  است.  سانت   96/5 در   15 سند  قطع 
وصالی، 28 در 118 سانت است. فاصله باالی سند تا متن اصلی، 18 سانت، فاصله سمت 
که  راست سند تا متن، 4/5 سانت و فاصله سمت چپ سند تا متن اصلی 0/5 سانت است 

کلمات یا نام های مرتبط با متن در صدر یا حاشیه اسناد، تحت  کردن به  وسیله نوشتن برخی  1. ممتاز نویسی: برجسته 
عنوان ممتازنویسی معروف شده است )شیخ الحکمایی، 1390: 84(.

از  نیمروز،  والیت  با  از جنوب  هرات،  والیت  با  ایران، شمال  با  غرب  از  که  افغانستان  غرب  در  والیتی  َفراه  2. والیت 
جنوب شرق با هلمند و از شرق با والیت غور همسایه است. فراه در سال 991 همراه با دیگر مناطق خراسان به تصرف 

شاه عباس درآمد )منشی قمی، 1383، ج 2: 759(.
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گمان می رود فاصله سمت چپ بیشتر بوده، اما در مرمت یا در طول زمان از بین رفته است. 
که تنها قسمت ممتازنویسی  هم چنانکه فاصله سمت راست هم بیشتر از 4/5 سانت بوده 
که به محل پرداخت و میزان  شده حفظ شده است. تعداد سطور 25 سطر، جدا از سطوری 
نوشته  سیاق  به  ارقام  و  دیوانی  سند  خط  است.  یکسان  سطور  فاصله  دارد.  اختصاص  آن 
نوشته  شده  هم  سیاق  به  اعداد  آن  باالی  در  است  حروف  به  ارقام  جایی که  در  است.   شده 
است )تصویر شماره یک(. در این سند برای نوشتن متن از سه مرکب قرمز، طالیی و مشکی 

استفاده شده است.

تصویر�شمارٔه�یک

از ویژگی های ظاهری سند مزبور، وصالی سند و مرمت آن به دلیل پارگی است. این مسئله 
کلمات به درستی خوانده نشود. باعث شد تا برخی 

شیوه�پرداخت�وظیفه
سلسله  سقوط  سرانجام  که  دوازده  قرن  در  ایران  سیاسی  شرایط  بحبوحه  در  فرمان،  این 
صفوی را در پی داشت، توسط شاه سلطان حسین صفوی صادر شد، در حدود سال 1129ق. 
گروهی از ازبکان  مشهد از طرف افغان ها به محاصره درآمده بود. از سوی دیگر در همین زمان 
گروه نمی توانند به مشهد  که ظاهرًا هر دو  هم به هدف حمله به مشهد عازم خراسان شده بودند 

دست یابند )مستوفی، 1375: 121-120(. 
خطاب شاه سلطان حسین در این فرمان نایب الصداره مشهد و خادم باشی آستانه و مدرس 
مفقود  درباره  نوشته اند  دربار  به  نامه ای  فوق،  افراد  آن  از  پیش  گوهرشاد است.  مسجد جامع 
که جهت پرداخت وظیفه آن ها صادر شده و در آن نامه درخواست صدور  شدن پروانچه ای 
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پروانچه دیگری تحت عنوان »پروانچه مثنی« دارند. 
مدرس  ذکور  فرزندان  منوره،  آستانه  خادم باشی  و  مشهد  نایب الصداره  مذکور،  سند  در 
مشمول  وی،  وارث  به عنوان  خادمان  از  یکی  دختر  و  گوهرشاد  جامع  مسجد  خادم باشی  و 
که وظیفه به خدام سرکار  پرداخت وظیفه شده اند. بنابراین طبق این سند مشخص می شود 

گوهرشاد، نیز به وارثان اناث و ذکور آن ها هم تعلق گرفته است. فیض آثار و مدرس مسجد 
که سمت خادم باشی و مدّرسی حرم را  نایب الصداره مشهد در این دوره محمدابراهیم بود 
داشته است. امور مربوط به صدر خاصه در برخی والیات توسط نایب الصداره و عمال صدر 
کارهای سادات، علما، مدرسان و غیره  از وظایف ایشان رسیدگی به  که یکی  انجام می شد 
که در آن  بود )عالقه، 1385: 104(. سندی دیگر از محمدابراهیم نایب الصداره موجود است 
شاه سلطان حسین صفوی در سال 1119ق. طبق تأیید صدر خاصه، مبلغ وظیفه پرداختی 
از موقوفات آستان قدس  کرده است. محل پرداخت  گذار  وا فرزندش  به  را  تومان( وی  )شش 
رضوی است و افرادی که باید این حکم را اجرا می کردند وزیر و مستوفی سرکار فیض آثار هستند 

کماق: 13418(. )سا
که به فرزندان وی هم وظیفه  گوهرشاد در این سند یک نفر بوده  مدرس و خادم باشی مسجد 
گاهی پیش نمازی بر عهده او بوده  که تدریس و  گوهرشاد  تعلق گرفته است. به مدرس مسجد 

نیز وظیفه پرداخت می شد )طالیی، محبوب، 1396: 56(.
و نصف  اول  آن در شش ماهه  یا نصف  اول هرسال،  زمان پرداخت وظیفه سال به سال در 
گر فرد  یافت قبض از فرد وظیفه بگیر صورت می گرفت. ا که بعد از در دیگر در شش ماهه دوم بود 
یافت آن دچار سختی و رنج نشود، عوضش را از  وظیفه بگیر در محل نبود، برای اینکه جهت در
که استحقاق  بابت وجوه مالیات های آن محل به او می دادند و در صورت فوت وی، به وارثش 
که به صفت »صالح و استحقاق« آراسته بوده،  داشت پرداخت می شد وگرنه به شخص دیگر 

وظیفه تعلق می گرفت )ستوده، 1377، ج 6: 38(. 

نقش�ارکان�اداری�ایالتی�و�والیتی�در�پرداخت�وظیفه
کدام یک  یافت وظیفه چه مراحل اداری طی می شده و  که برای در این فرمان نشان می دهد 

از مناصب اداری در حوزه والیات و در حوزه دیوان برای پرداخت وظیفه درگیر بوده اند.
تصدیق پروانچه پرداخت وظیفه، توسط سرکار توجیه، سرخط و اوارجه خراسان و »نظارت 
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که  می کردند  تأیید  خراسان  اوارجه  و  سرخط  توجیه،  سرکار  می گرفت.  خالص«صورت  و 
کلیه ارقام  که  پروانچه ای برای پرداخت وظیفه صادرشده است. وظیفه اداره توجیه این بوده 
کل  کند و  که مربوط به پرداخت های مختلف بوده را ثبت  و احکام و پروانجات دیوان اعلی 
این محاسبات به تصدیق این سرکار برسد )میرزا سمیعا، تعلیقات مینورسکی، 1368: 42(. 
برای همین الزم بود تا پروانچه مذکور توسط سرکار توجیه تصدیق شود و مهر آن بر پشت سند 

گردد. درج 
بوده  ایشان  با  لشکریان  دادوستد  که  دانسته  نویس  لشکر  مختص  سمیعا  میرزا  را  سرخط 
است )میرزا سمیعا، 1368: 41(. بوسه سرخط را مترادف با مستوفی لشکر نویس دانسته است 
نیز  و  نویس می نوشت  که لشکر  تمامی احکامی  در  و خط وی  که مهر  )بوسه، 1367: 107(. 
)بوسه،  داشت  وجود  می شده،  صادر  واقعه نویس  و  الممالک  منشی  جانب  از  که  احکامی 
1367: 155(. در پشت این سند هم مهر و یادداشت وی موجود است »ثبت دفتر سرخط شد«.
اوارجه،  می کرده،  تصدیق  را  پروانچه  باید  که  است  خراسان  اوارجه  بعدی،  اداری  ارکان 
ایالت عراق،  از آن بوده است. در دولت صفوی چهار  دفتر ثبت درآمدها و هزینه های منتج 
که عایدات این مناطق توسط آن ها  آذربایجان، فارس و خراسان دارای یک اوارجه نویس بودند 
اوارجه  بنابراین نقش  ثبت می شده است )میرزاسمیعا، تعلیقات مینورسکی، 1368: 144(. 
که هرگونه پرداخت تحت عنوان وظیفه باید به تصدیق  خراسان در این سند مشخص می شود 
وی هم می رسید. چون او نیز باید مانند سرکار توجیه درآمد و هزینه را ثبت می کرد. منتهی وی 
کار را می کرد. اما توجیه نویس تنها هزینه را ثبت می کرد. بنابراین سه عنصر،  در ذیل درآمد این 
که در سند مزبور باید  سرکار توجیه، سرخط نویس و اوارجه خراسان نخستین ارکانی هستند 

مبلغ پرداختی وظیفه و محل پرداخت آن را تأیید می کردند.
این ها  است.  نظارت«  سرکار  »محرران  منظور  گویا  آمده  درسند  که  خالص«  و  »نظارت 
که محاسبات مؤدیان، نیز به دست ایشان می رسید، آن را با سررشته جات  نویسندگانی بودند 
دفتری خود مقابله و تصحیح می کردند )میرزا رفیعا، 1380: 130(. در مورد »خالص« هم شاید 
که زیرنظر مستوفی الممالک انجام  وظیفه می کردند )میرزا  منظور محرران سرکار خالص هستند 

رفیعا، 1380: 38(.
که در این مسئله وارد می شود وزیر خراسان است. وزیر از جمله اصحاب  منصب دیگری 
که به طور مستقیم به وسیله شاه منصوب می شد.  قلم و اصحاب دفترخانه همایون اعلی بود 
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کار اعزام می شد متن تعلیماتی به نام دستورالعمل به او می دادند  هنگامی که وزیری به محل 
گاهی وزیری در دربار  کار می رفت ولی  کند. وزیر باید خود به محل  که طبق آن ایالت را اداره 

می ماند و از طریق معاونان خود امور را اداره می کرد.
جمله  از  داشت  متعددی  جنبه های  که  بود  مالی  امور  به  رسیدگی  وزیر  وظیفه  مهم ترین 
رسیدگی به امور دادوستد مالیات دیوانی، تعیین متصدیان، ضابطان و مستأجران. وی برای 
کرده و به خزانه شاه  ضبط مالیات های دیوانی ایالت می بایست آن وجوه را سال به سال جمع 
می فرستاد )برن، 1357: 164(. وزیر خراسان از مناصب بااهمیت دولت صفوی است و حتی 

در برخی دوره ها حدود اختیارات وی فراتر از حوزه خراسان است )برن، 1357: 157(. 
یافت  در خراسان  ضبطی  وجوهات  بابت  از  را  خود  وظیفه  مبلغ  باید  مزبور  وظیفه بگیران 
می کردند. این وجوهات هرسال توسط بیگلربیگی مشهد از »ممر حالل دستگردان« به ایشان 
داده می شد و سپس مبلغ پرداختی از وجوهات تحویلی وزیر خراسان تنخواه داده می شد. در 
دوره صفوی، مشهد به  عنوان یکی از ایاالت مهم، دارای بیگلربیگی بود؛ بیگلربیگی حکامی 
بود )میرزا  این سمت موروثی  به  خصوص  موارد  گاه در  اما  تعیین می شدند.  مرکز  از  که  بودند 

سمیعا، تعلیقات مینورسکی، 1368: 78(. 
که در این قسمت سند درج  شده »دستگردان« است. دستگردان در لغت به  واژه دیگری 
گیرند، وجه نقدی  معنای »گردانیده شده از دستی به دستی، وام، قرض، چیزی که به عاریت 
که به یکدست کسی دهند و از دست دیگر وی بازستانند و این عمل را چندین بار تکرار کنند« 

)دهخدا، ذیل واژه(.
با توجه به ادامه جمله که نوشته »بیگلربیگی مشهد عوض از وزیر خراسان از وجوهات تحویلی 
که بیگلربیگی  یافت نماید«. احتمااًل همان معنی لغوی دستگردان است  او تنخواه داده و باز
کند. از  یافت  مبلغ را از راه دستگردان پرداخت و سپس از وجوهات تحویلی وزیر خراسان در
که باید در پرداخت وظیفه همکاری داشته و خللی ایجاد نمی کردند؛ حکام و  رجال دیگری 
کالنتران و مباشران دیوانی بودند. در نهایت »مستوفیان عظام« باید وجه وظیفه را به اسم وزیر 
که درسند مشخص شده محاسبه و توسط  خراسان در دیوان ضبط و عوض آن را از محل هایی 

کنند.  بیگلربیگی مشهد به وظیفه بگیران پرداخت 
بنابراین برای پرداخت وظیفه در حوزه مشهد، ارکان ایالتی چون وزیر خراسان، بیگلربیگی 
کالنتران و در حوزه دیوان سرکار توجیه، سرخط، وزیر  مشهد، سرکار اوارجه خراسان، حکام و 
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اعظم، مستوفی الممالک و مستوفیان دخیل بودند که البته همه طبق فرمان صادره از شاه عمل 
می کردند )نمودار شماره یک(. 

نمودار شماره یک

عناصر دیوانی و ایالتی مؤثر 
در پرداخت وظیفه

عناصر دیوانی

یر اعظم وز

مستوفی الممالک

سرکار توجیه

سرخط

مستوفیان

عناصر ایالتی

بیگلربیگی مشهد

یر خراسان وز

سرکار اوارجه
خراسان

حکام

کالنتران

محل�پرداخت�وظیفه
محل پرداخت وظیفه قسمتی از وجوهات ضبطی خراسان بود که هرسال بیگلربیگی مشهد 
وزیر خراسان وجوهات  از  و سپس  پرداخت می کرد  از ممر حالل دستگردان  ابتدای سال  در 
یافت می کرد. در این سند به دلیل عدم تعیین وزیر خراسان، وجه وظیفه ایشان  تحویلی را در
که مبلغ مذکور جهت دیوان ضبط و به جای  یافت نشده است و این افراد درخواست دارند  در

آن طبق دستور شاه، از بابت محل های دیگر پرداخت شود.
و  َفراه است  کم  از آن جزو مداخل حا که قسمتی  این مکان ها شامل تعدادی مزارع است 
قسمتی دیگر از بابت عشر و ده نیم سیورغال اوالد میرزا ابراهیم متولی سابق، اوالد سارو بهادر، 
اوالد میرزا محسن متولی سابق و اوالد میرزا بدیع مهردار ثبت شده است. سیورغال قطعۀ زمین 
که از طرف پادشاه به جای حقوق یا مستمری به کسی بخشیده می شد. در دوره  یا درآمد آن بود 

گذار می شد )بوسه، 1367: 184(.  صفوی به طبقات مذهبی هم سیورغال وا
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کلمه فارسی »ده یک«  عشر و ده نیم به سیورغاالت تعلق می گرفت. عشر عربی و مترادف 
که  که هر دو مفهوم یک دهم را می رساند )دهخدا، ذیل واژه(. درواقع یک دهم مالی بوده  است 
به محصوالت زمینی تعلق می گرفت و در اصطالح، حصه آنچه از اراضی مسلمانان ستانند، و 
آن زمینی باشد که به اذن مسلمانان احیا کرده باشند )رشیدالدین فضل اهلل، 1358: 45؛ آیتی، 
1383: 365؛ رساله در حساب سیاق، 1103: ب5(. اما ده نیم به معنای خمس، یک قسمت 
از بیست قسمت و نیم عشراست )دهخدا: ذیل واژه(. حسن آبادی عشر و ده نیم را معادل پانزده 

درصد دانسته است )حسن آبادی، 1390: 38(.
که  لمبتون معتقد است صاحبان سیورغاالت، مشمول پرداخت عوارض مخصوصی بودند 
قسمتی از حقوق مأموران از این عوارض پرداخت می شد )لمبتون، 1372: 242(. بنابراین به 
یافت، و به مأموران کشوری و لشکری  نظر می رسد عشر و ده نیم مالیاتی بود که از سیورغاالت در
پرداخت می شد. در دوره صفوی به  منظور تأمین نیازهای آستان قدس، برخی مزارع و باغات 
از درآمد این  که عشر و ده نیم بابت مالیات  گذار شد  به عنوان سیورغاالت به آستان قدس وا

کسر می شد )حسن آبادی، 1390: 40(. سیورغاالت 
دستور پرداخت عشر و ده نیم به  موجب حکم و پروانچه شاه، خطاب به دیوان الصداره، با 
گاهی دستور مستوفی الممالک و یا طبق عریضه مستوفی موقوفات  تصدیق دفاتر دیوان اعلی و 
کماق:  و عریضه محصل صادر می شد. این پرداخت ها به  صورت استمرار و همه  ساله بود )سا
افراد  رسید  قبض  و  درج  دفاتر  در  آن  متن  فرمان،  از صدور  پس   .)33372/8 ،33222/14
کماق: 33222/8(. حواله برخی پرداخت ها از  یافت وجه فوق تنظیم می شد )سا مبنی بر در
کماق:  دیوان صورت می گرفت. اما محل پرداخت از »مال وجهات1 سرکار فیض آثار بود« )سا

.)62394/2
عشر و ده نیم توسط محصالن، جمع آوری و به دفتر موقوفات ممالک محروسه و صدرممالک 
وجوهات ضبط  این  ممالک،  نبود صدر  زمان  در   .)492  :1380 رفیعا،  )میرزا  می شد  ارسال 
گاهی وی از غالمان خاصه و تابین وزیر دیوان  که  دیوان اعلی می شد. وظیفه محصل مزبور 
یافت  اعلی محسوب می شد. این بود که این رسومات را هرساله نقد به  نقد و جنس به جنس در
کند. هم چنین وی باید نسخه ای منقح از این وجوهات تهیه کرده و به دیوان الصداره بفرستد 

ک است از نقد )= مال( و محصوالت و اجناس )= ] و [ جهات(  1. مال وجهات: اجاره اراضی. به معنی عایدی امال
ک و اراضی دولتی، یا اعم  ک و اراضی است و شاید علی الخصوص عایدی امال یعنی مالوجهات به معنی عایدی امال

از دولتی و غیردولتی )دهخدا، ذیل واژه(. 
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گر  ا و  نوشته می شد  مزبور در طوماری  که در دفتر موقوفات ممالک محروسه نگه  دارند. وجوه 
که وجه  مقداری از این وجوه غیرقابل دسترس بود، باید به تأیید اهالی شرع و افراد معتبر محلی 
یافت وجوه فوق عالوه بر تحصیلدار، مستوفیان نیز  یافت می شد، می رسید. درزمینه در ازآنجا در
باید تمام تالش خود را در جهت اخذ این وجوه انجام می دادند. مباشران موقوفات و صاحبان 
و  کالنتران  آماده می کردند. سپس حکام، وزرا،  را  یا درآمدها  این متوجهات  باید  سیورغاالت 
یافت این وجوهات  کرده و فردی معتمد برای در داروغه هر محل باید با محصل مزبور همکاری 

کماق: 33372/2(. و تحویل آن به تحصیلدار دیوان انتخاب می کردند )سا
که قسمتی از مواجب وظیفه بگیران مزبور از بابت عشر و ده نیم  بنابراین مشخص می شود 
سابق  متولیان  فرزندان  شامل  افراد  این  می شد.  پرداخت  سند  در  ذکرشده  افراد  سیورغاالت 

که به آن ها سیورغال تعلق گرفته بود. آستان قدس بودند 
کنند و پس از این حکم دیگر  وظیفه بگیران باید در قبال دادن قبض، مبلغ وظیفه را دریافت 
پروانچه ورقمی اگر صادر شود دارای اعتبار نیست. دو اصطالح پروانچه و رقم در این دوره نشان 
می دهد که برای پرداخت های مالی در دیوان شاه سلطان حسین ازهر دو نوع سند استفاده می شد.
خراسان  اوارجه  و  سرخط  توجیه،  سرکار  به  استناد  با  پرداخت  محل های  سند  ادامه  در 
پرداخت  محل های  سپس  و  پرداختی  میزان  و  وظیفه بگیر  افراد  نام  ابتدا  می شود.  مشخص 
نوشته شده، شکل پرداخت به آن ها به صورت نقد و جنسی )گندم و جو( است. هم چنین این 
مبالغ توسط مستوفی الممالک هم تصدیق شده است. این نشان می دهد هر هزینه مالی در 

ایاالت باید به تأیید دیوان مرکزی هم می رسید. 
سند در ادامه به جزئیات بیشتری از شیوه و محل پرداخت اشاره می کند. اینکه قسمتی از 

کم فراه است. محل پرداخت از بابت مداخل یا درآمدهای حا
مشهد«  بهای  »چکمه  بابت  مذکور  سیورغاالت  درآمد  از  قسمتی  که  دارد  اشاره  هم چنین 
که می خواهد  که به هر مصرفی  که مبلغ پانصد تومان تبریزی بوده نزد بیگلربیگی مشهد است 
عوض  در  را  مشهد  بهای  چکمه  وجه  از  قسمتی  باید  هم چنین  مشهد  بیگلربیگی  برساند. 
افراد  برای وظیفه  بقیه  و  او اختصاص دهد  و غالمان )مالزمان(1 جدیدی  فراه  کم  مداخل حا

مذکور مقررشده است. 
کم فراه جزو امرای خراسان و ذیل بیگلربیگی هرات قرار می گرفت )منشی قمی، 1383،  حا
کم فراه را 4989 تومان و 6873  ج 2: 755؛ میرزا سمیعا، 1368: 79(. میرزا سمیعا مداخل حا

کلمه به کاررفته است. 1. در سند ضبط هر دو 
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که باید  دینار و تعداد مالزمان وی را 603 نفر نوشته است )میرزاسمیعا، 1368: 79(. مبلغی 
که از  کم فراه پرداخت شود هشت تومان و3608 دینار است  از بابت چکمه بهای مشهد به حا

مبلغ مطرح شده از سوی میرزا سمیعا بیشتر است.
گرفته  پرداخت صورت  نبوده  بیگلربیگی مشهد  که جزو  فراه  کم  مداخل1 حا از  اینکه چرا 
که در سال 1129ق. فراه توسط میر  شاید به اوضاع سیاسی این منطقه برگردد. مستوفی نوشته 
ویس تصرف شده است )مستوفی، 1375: 169(. احتمال دارد به همین دلیل این امر صورت 

گرفته است.
اطالعی در منابع اداری و اسناد راجع به  اصطالح چکمه بها به دست نیامد. به نظر می رسد 
کفش برای نظامیان بوده، شاید این اصطالح  که نوعی  با توجه به معنی چکمه در این دوران 
که در ابتدای  مربوط به هزینه اسباب و آالت نظامیان حوزه مشهد باشد و تأیید سرخط نویس 
که در اینجا قسمتی از آن برای پرداخت وظیفه، مورداستفاده  سند آمده به این موضوع برگردد 
که به اسم وزیر  که مبلغ وظیفه قبلی را  قرار می گرفت. هم چنین مستوفیان دیوان موظف بودند 
کنند و عوض آن از بابت چکمه بهای خراسان از بیگلربیگی  خراسان بوده به نام دیوان ضبط 

یافت شود. مشهد در
مقدار کل وظیفه پرداختی 36 تومان و 6800 دینار است. که بیشترین مبلغ به نایب الصداره 
مشهد یعنی 23 تومان، سپس به اوالد میرزا محمدرضا، هفت تومان و کمترین به خدیجه خانم 
که در این سند  شش تومان و 6800 دینار رسیده است )جدول شماره یک(. بررسی نام مزارعی 
که بیشتر این مزارع متعلق به مشهد هستند )جدول  به عنوان محل درآمد آمده، نشان می دهد 
کن بودند. اغلب وظیفه شان  که به عنوان وظیفه بگیر در مشهد سا شماره دو(. بنابراین افرادی 
از همین مکان تأمین می شده است. باوجود اینکه این وظیفه بگیران جزو خدام آستان قدس 

بودند، اما نامی از آستان قدس به  عنوان تأمین کننده این هزینه نیامده است.

نتیجه:�
به طبقات و علمای مذهبی محسوب  از پرداخت های خاص دولت صفوی  وظیفه یکی 
که بابت این  که برای پرداخت آن سلسله  مراتب اداری در جریان بوده است. سندی  می شود 
کار از سوی شاه صادر می شود اغلب پروانچه یا رقم است. به نظر می رسد برای پرداخت وظیفه 

1. عواید. آنچه داخل عایدی شخص یا دولت شود. درآمدها. مقابل مخارج )فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه(. پول و 
که به عنوان باج و مالیات به خزانه دولت ریزند. کسب و تجارت عاید شخص شود یا پولی  که از طریق  نفعی 



بررسی فرمانی از عصر صفوی در مورد شیوه پرداخت وظیفه در مشهد88

از محل سکونت وظیفه بگیران تأمین هزینه می شد و برای همین ارکان ایالتی نیز در آن دخیل 
کافی نبود به دستور شاه این هزینه از محل های  گر درآمد محل سکونت برای پرداخت  بودند. ا

دیگر تأمین می شد.
بررسی سند مزبور نشان داد که در حوزه دیوان عناصری چون وزیر اعظم، مستوفی الممالک، 
سرکار توجیه، سرخط و مستوفیان؛ و در حوزه ایالت وزیر، بیگلربیگی، سرکار اوارجه، حکام، 

کالنتران و مباشران دیوانی دخیل بودند.
یافت کنندگان و هم  با این حال اصطالح مالی وظیفه نیاز به بررسی بیشتر، هم به لحاظ در
آن  به  بعدی  در تحقیقات  باید  که  دارد  ایاالت  و سایر  در دیوان  تأمین هزینه  به لحاظ محل 

پرداخته شود.

جدول شماره یک: وظیفه بگیران و محل پرداختی

ده نیم سیورغالمحالنام وظیفه بگیر و  عشر  بابت  از 
سیورغال 

آقا محمدابراهیم نایب 
الصداره مشهد23 تومان

مزرعه شبانکاره بلوک 
طوس، مزرعه بحر آباد 
بلوک نهرین، مزرعه 

مهدی آباد بلوک نهرین، 
مزرعه شادکن بلوک نهرین 

)وظیفه صدر(

بلوک مشهد سیورغال 
صدر سابق

اوالد میرزا ابراهیم متولی 
و میرزا بدیع

اوالد سارو بهادر
اوالد میرزا محسن 
متولی سابق سابق

اوالد میرزا بدیع مهردار

خدیجه خانم شش 
تومان و 6800

مزرعه شادکن بلوک 
نهرین)وظیفه صدر(

قریه دیخان و خانرود، مزرعه 
نوقان، مزرعه جلینی، 

مزرعه نوقان بلوک 
جاغرق سیورغال صدر 

سابق

اوالد مال محمدرضا 
مدرس

هفت تومان
مزرعه میران سیورغال قریه طرز بلوک اردنه

صدر سابق

قریه دیخان و خانرود که 
به تیول مشارالیه مقطوع 

بوده و عالوه مداخل 
بیگلربیگی سابق مشهد و 
عالوه مداخل حاکم فراه 
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که محل پرداخت بودند جدول شماره دو: مزارعی 

وابستگی مکانینام مزرعه 

مشهدمزرعه احمدآباد
مشهدمزرعه طرز

مشهدبلوک اردمه 
مشهدبلوک منیژان
مشهدبلوک شهر

مشهدمزرعه دنجان
مشهدمزرعه شنگله 
مشهدبلوک طوس

مشهدبلوک جاغرق
مشهدمزرعه خانرود

مشهدمزرعه مهدی آباد 
مشهدمزرعه پاینده

مشهدمزرعه شبانکاره
مشهدمزرعه نوغان
مشهدمزرعه مزنگ
مشهدمزرعه بحرآباد
مشهدمزرعه حسینی

��ع مناݠٮݓ

اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی با شماره های 33372، 62394، 33222، 13418، 
.13414

انسانی و مطالعات  تهران: پژوهشگاه علوم  چ3،  تاریخ�وصاف،� تحریر� آیتی، عبدالمحمد )1383(. 
فرهنگی.

کیکاووس جهانداری، تهران: انتشارات علمی  برن، رهر )1357(. نظام�ایاالت�در�دورۀ�صفویه،�ترجمه: 
و فرهنگی.

بوسه، هریبرت )1367(. پژوهشی�در�تشکیالت�دیوان�اسالمی�بر�مبنای�اسناد�دوران�آق�قوینلو�و�قراقویونلو�
و�صفوی. مترجم: غالمرضا ورهرام، تهران: موسسۀ مطالعات فرهنگی.

صفوی(«.  دورۀ  مالی  اصطالحات  از  یکی  )بررسی  ده نیم  و  »عشر   .)1390( ابوالفضل  حسن آبادی، 
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گنجینۀ�اسناد، شمارۀ 81.
کبر )1377(. لغت�نامۀ�دهخدا. تهران: دانشگاه تهران. دهخدا، علی ا

قدس  آستان  کتابخانۀ  مشهد:   ،42033 شمارۀ  خطی،  نسخۀ  )1103ق(.  سیاق  حساب  در  رساله 
رضوی.

و مفاخر  آثار  انجمن  تهران:  استارباد، ج 6،.  تا� آستارا� � از و ذبیحی، مسیح )1377(.  ستوده، منوچهر 
فرهنگی.

اسالمی  دورۀ  اسناد  در  آن  تحول  سیر  و  نویسی  ممتاز  »ادب   .)1390( عمادالدین  شیخ الحکمایی، 
ایران«. پژوهش�های�علوم�تاریخی، دورۀ 3، شمارۀ 1.

طالیی زهرا، محبوب، الهه )1396(. گزیده�اسناد�مسجد�گوهرشاد،�مشهد، سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

عالقه، فاطمه )1385(. اصطالحات�دیوانی�عالم�آرای�عباسی،�تهران: فرهنگستان هنر.
قائم مقامی، جهانگیر )1394(.�مقدمه�ای�بر�شناخت�اسناد�تاریخی،�چ2، مقدمه: محمدرضا نصیری، 

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
�تاریخ�میانۀ�ایران،�ترجمۀ: یعقوب آژند، تهران:  لمبتون، آن کاترین سواین فورد )1372(. تداوم�و�تحول�در

نی.
بهروز  تصحیح:  صفویه(،� )تاریخ� التواریخ� زبدٔه�  .)1375( کریم  محمد  بن  محسن  محمد  مستوفی، 

گودرزی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار.
منشی قمی، احمدبن حسین )1383(. خالصٔه�التواریخ،�ج2، چ2، تصحیح:�احسان اشراقی، تهران: 

دانشگاه تهران.
به  ج1،  تاریخ،  دفتر� کتاب  در  چاپ شده  دستورالملوک،�  .)1380( محمدرفیع  بن  حسن  میرزارفیعا، 

کوشش ایرج افشار، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
میرزاسمیعا، محمدسمیع )1368(. سازمان�اداری�حکومت�صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات 
کوشش: محمد دبیر سیاقی،  نیا، به  الملوک، چ3، مترجم: مسعود رجب  بر تذکرٔه  استاد مینورسکی 

تهران: امیرکبیر.
تصحیح:  ج1،  تعیین�المراتب،� فی� دستورالکاتب�  .)1964( بن سنجر  هندوشاه   بن  محمد  نخجوانی، 

عبدالکریم علی اوغلی علی زاده، مسکو: فرهنگستان علوم شوروی.
بنیاد  تهران:  نصیری،  نادر  محمد  تصحیح:  شهریاران،� دستور�  .)1373( محمدابراهیم  نصیری، 

موقوفات دکتر افشار.
دانش پژوه،  محمدتقی  کوشش  به  رشیدی،� سوانح�االفکار�  .)1358( فضل اهلل  رشیدالدین  همدانی، 

تهران: دانشگاه تهران.
و�شاه�عباس�دوم، تصحیح:  زمان�شاه�صفی� � در ایران� قزوینی اصفهانی، محمدیوسف )1382(.  والۀ 

محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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متن�بازخوانی�شده�سند
هو

الملک�هلل
رضیه رضویه علی مشرفها السلم و التحیه

]مهر: [ شاه والیت شد حسین اللهم صل علی محمد و آل محمد المصطفی علی المرتضی و فاطمه 
البتول و السبطین الحسن و الحسین و علی و جعفر و موسی و محمد و علی و حسن و صاحب االمر، 

 .1112
افاضت  و  افادت  پناهان،  فضیلت  و  نجابت  و  شرافت  وقت  درین  چون  شد.آنکه  همایون  فرمان 
]ناخوانا[  معلی  مقدس  مشهد  الصداره  نایب  محمدابراهیم،  مال  االفاده  و  للشرافه  ظهیرًا  دستگاهان 
و خادم باشی و مال محمدرضا مدرس و خادم باشی آستانه مقدسه منوره متبرکه عرش درجه و مدرس 
مسجد جامع الکاء مزبور به عرض رسانیدند مبلغی از بابت مال و وجوهات خراسان به وظیفه ایشان 
مثنی  پروانچه  استدعای  و  گشته  مفقود  رسید،  اتمام  به  و  باب صادر  این  در  پروانچه مطاعه  و  مقرر 
که در  اشرف ]دارند[ و از سرکار توجیه و سرخط و اوارجه خراسان و نظارت و خالص تصدیق نمودند 
که چون  باب وظیفه مزبور پروانچه اشرف به تاریخ شهر رجب سنه 1129، به این مضمون صادرشده 
درین وقت شرافت و نجابت و فضیلت پناهان، افادت و افاضت دستگاهان، مشارالیهما به عرض 
که مبلغی از بابت وجوهات ضبطی وزیر خراسان به وظیفه ایشان و مسماه خدیجه خانم  رسانیدند 
کریم خادم مقرر است که هرساله بیگلربیگی مشهد مقدس در اول سال از ممر  صبیه مرحوم مال محمد 
حالل دستگردان و مهمسازی ایشان و عوض از وزیر خراسان ]ناخوانا[ از وجوهات تحویلی او تنخواه 
ایشان حسب  وزیر خراسان وجه وظیفه  تعین  اعتبار عدم  به  که  نماید و چند سال است  یافت  باز و 
که وجه مزبور به جهت دیوان ضبط و عوض از بابت محال  الواقع واصل ایشان نشد و استدعا نمودند 

و وجوهات مزبوره ذیل
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�بابت�عشر�و�ده�نیم�سیورغال�جماعت�مزبوره� از

اول���������������������������������������������������������اد
میرزا ابراهیم متولی سابق

کالنتر و میرزا بدیع 

اول���������������������������������������اد
میرزامحسن متولی سابق سابق

اول�����������������������������������������������اد
سارو بهادر

اول�����������������������������������������������اد
میرزا بدیع مهردار

�بابت�محال�مزبوره از � � �

مزرع���������������������������������������������������������������ه
مزنگ

مزرع���������������������������������������������������������������ه
شبانکاره

مزرع���������������������������������������������������������������ه
نوقان

مزرع���������������������������������������������������������������ه
شادکن

مزرع���������������������������������������������������������������ه
جایاب

مزرع���������������������������������������������������������������ه
شنگله

مزرع���������������������������������������������������������������ه
بحر آباد

مزرع���������������������������������������������������������������ه
چهل حجره

مزرع���������������������������������������������������������������ه
دنجان و خانرود

مزرع���������������������������������������������������������������ه
]احمدآباد؟[

مزرع���������������������������������������������������������������ه
پاینده

مزرع���������������������������������������������������������������ه
حسینی

مزرع���������������������������������������������������������������ه
مهدی آباد

مزرع���������������������������������������������������������������ه
نوقیاخان ]ناخوانا[

قری�������������������������������������������������������������������ه
طرز

کم فراه و هرچی باقی است داده شده، آنچه از آن جمله رسید مال محمدرضا  که بعضی داخل مداخل حا
که هرساله از  گردد  است به وظیفه اوالد ذکور او و رسید سایر جماعتی از آن قرار به وظیفه ایشان مقرر 
یافت نمایند و هرگاه من بعد نقیض آن بر طبق عرض احدی در لباس پروانچه ورقمی  قرار قبض خود باز
صادر شود مناط اعتبار نبوده باشد و از سرکار توجیه دیوان اعلی و سرخط و اوارجه خراسان نوشته اند 

که حسب ارقام مطاعه برین موجب 

شرافت پن��������������������������������������������������������������������������������������������اه 
منوره  مقدسه  آستانه  مدرس  محمدابراهیم  مال 

عرش درجه، 23 تومان

شرافت پن��������������������������������������������������������������������������������������������اه 
مشهد  جامع  مسجد  مدرس  محمدرضا  مال 

مقدس، 7تومان

بی������������������������������������������اض شدمسم������������������������������������������������������������������������������������������اه 
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کریم خدیجه خانم صبیه مرحوم مال 
شش تومان و 6800 دینار

وجوهات  و  محال  حقیقت  و  مقرر  مشارالیهم  وظیفه  به  خراسان  وزیر  ضبطی  وجوهات  بابت  از 
و عالی جاه مستوفی الممالک  گردید  قلمی  در تحت هریک  در ذیل  که  به موجبی است  استدعای 

که به عالوه که هرگاه آنچه از محال استدعای  بالریب و االستحقاق تصدیق نموده 
1]-[ محال مزبوره      

26تومان و 5324 هزار دینار
کم فراه شد که داخل نسخه ]-[ حا

مزرع���������������ه 
شنگله باقی دفتری: 

گندم ]-[ نق����د 10 تومان، به������ا: جنس 

مزرع�������ه 
حسینی باقی دفتری: 32خروار: 670 دینار

مزرع��������ه 
جایاب باقی دفتری

37 من و نیم: 1550 دینار
مزرع���������������ه 

گندم: 18 خروار: 465 دینار احمدآباد عن 

سابق:  رسید سیورغال صدر  منیژان  بلوک  مزنگ  مزرعه 
یک تومان و 9828 دینار

]نق��������د[                                                   ]نق��������د[
8980دینار                                            7470 دینار

به����������������������ا
و 72من: 8923  گن���دم: 3خروار  دینار:  و 844  تومان   1

دینار؛ ج����و 381 من: 1916 دینار
1658دینار
به����������������������ا

5126دینار، 
گن����دم: یک خروار و 50 من: 3468 دینار، ج����و: 88 من 

و نیم، 1348دینار

م���������زرعه نوقیاخان 
گن�����دم: 15خروار و 29 من

جو: 3خروار و 84من

قری�����������ه 
 17 افاغنه:  ]ناخوانا[  از  قبالجات  بلوک  خانرود  و  دنخان 

تومان و 2150 دینار

مزرع�����ه
و  تومان  یک  ایضًا:  رسید  طوس  بلوک  شبانکاره 

9630دینار
نقد 8881دینار

م�������زرعه بحرآباد ]-[: یک تومان و 6681
نقد 2721دینار

6792دینار،  8خروار:  گندم:  2832دینار:  و  1تومان  بها: 
جو: 19 خروار: 42دینار

11من:  و  3خروار  گندم:  دینار:   920 و  1تومان  بها: 
9188دینار، جو: 2 خروار و 11 من: 1776دینار

و  5324دینار  ایضًا:  رسید  جاغرق  بلوک  نوقان  مزرع����ه 
نیم

1. عالمت پارگی سند است.
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نقد: 1021 دینار ونیم 
گندم 31 من: 1780دینار بها: 8382 دینار، غله: 

جو: 89 من: 1458 دینار
مزرع������ه چهل حجره بلوک جاغرق رسید ایضًا: غله

20 خروار: 400 دینار
و  1تومان  ایضًا:  رسید  شهر  بلوک  مهدی آباد  قریه 
 878 و  1تومان  جنس:  1856دینار،  نقد:  9328دینار، 
گندم: 4خروار و 63 من: 1تومان و 1121دینار، جو:  دینار: 

4خروار و ده من: 562دینار
مزرعه شادکن ]ناخوانا[ رسید ایضًا صدر سابق: 6تومان و 
8069دینار، نقد4تومان و 6449 دینار، جنس: دو تومان 
گندم: 5 خروار: یک تومان و 8256 دینار،  و 4320 دینار، 

جو: 5 خروار و ده من: یک تومان و 64 دینار
که به ضبط وزیر خراسان مقررشده  قریه طرز بلوک اردمه 

2 تومان و 6162 دینار
بیاض شد

مزرعه چهل حجره بلوک جاغرق، رسید ایضًا 20خروار
از بابت عشر سیورغال جماعت مزبوره: 10تومان و880دینار

اول����������������������������������������������������������������������������������������������������������������اد 
بدیع  میرزا  و  سابق  سابق  متولی  ابراهیم  میرزا 

کالنتر
4تومان و 7323دینار

اول�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اد 
5تومان و9453 دینار

اول�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اد 
ساروبهادر 1480دینار

اول�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اد 
میرزا محسن 

4تومان و5223دینار
اول���������������اد میرزا بدیع مهردار

1تومان و 1170دینار
بی��������������������������������������������������اض شد.

بابت  از  و تتمه آن  الیهم مقرر  کم مزبور به وظیفه مومی  کم فراه مقرراست. ]به تعبیه؟[ حا مداخل حا
که به مبلغ پانصد تومان به ضبط عالی جاه بیگلربیگی آنجا مقرر  چکمه بهاء مشهد مقدس معلی 
کم مزبوره همه ساله  گردد مصروف داده ودرتخاقوی ئیل باقیست. حا که مقرر  که به هر مصرف  است 
یافت نماید. استدعا مانع  کم فراه مقرر شود که هرساله از قرار قبض از عالی جاه بیگلربیگی مزبور باز حا
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حسابی شود، خواهد بود. بنابراین از ابتداء تخاقوی ئیل، مبلغ سی وشش تومان و شش هزار و هشتصد 
کم مزبوره آنچه باقیست.  دینار1 از بابت محال و وجوهات مزبوره به تعبیه همه ساله غالمان جدید حا
حسب الظهر به وظیفه شرافت و نجابت پناه، مال محمدابراهیم و اوالد ذکور مال محمدرضا و وظیفه 
یافت نمایند. حکام و کالنتران و مباشرین مهمات دیوانی الکاء  مسماه مزبوره مقرر فرمودیم و مؤدیان باز
مزبور به خالف حکم و حساب دخل در وجه وظیفه مشارالیهم ننمایند. مستوفیان عظام، وجه وظیفه 
سابق ایشان را که به اسم وزیر خراسان مقرر بوده به وجه از تاریخ به جهت دیوان ضبط نمایند و مساوی 
کم مزبور به وظیفه ایشان عمل شد عوض از بابت وجوه چکمه بها  نسخه ]تعبیه؟[ مالزمان جدیدی حا
که هرساله از عالی جاه بیگلربیگی قلمی نمایند  ید  خراسان همه ساله مالزمان مزبوره مقرر و منظور دار
یافت نمایند و هرگاه من بعد بر طبق عرض احدی به نقیض مزبوره در لباس پروانچه یا رقمی صادر  باز
شود مناط اعتبار ندانند. عالی جاه بیگلربیگی مشهد مقدس معلی، حسب المسطور مبلغ هشت 
که به ضبط آن عالی جاه  بها  بابت وجه چکمه  از  تبریزی  تومان و سه هزار و سیصد و هشت دینار 
کم فراه مقطوع و به وظیفه هریک باشد، سال به سال به موجب  مقرر است در عوض آنچه از مداخل حا
از  را  ازابتداء تخاقوی ئیل، مبلغ مزبور  بنابرین  الکاء مزبور به وجه موقوف ندارند.  کم  قبض واصل حا
بابت محال و وجوهات مزبوره به وظیفه مشارالیهم مقرر فرمودیم. رعایا و مؤدیان مزبوره سال به سال وجه 
وظیفه ایشان را به شرح فوق از قرار قبض مهمسازی نموده موقوف ندارند. پروانچه سابق و حال را مقرر 

دانند و در عهده شناسند. تحریرا فی شهر ذی قعده الحرام سنه 1129.
]پشت�سند:[

37 تومان و 1200دینار
شرافت و ایالت پن�������������������������������������������������������������������������������������������������������اه 
آقا محمدابراهیم نایب الصداره مشهد مقدس 23 تومان

از بابت محال مزبوره
20تومان و 6240دینار

قری�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ه 
پاینده بلوک شهر، رسید سیورغال صدر سابق 7770تومان

نقد: 2658 دینار
جو:  6768دینار،  7من:  و  35خروار  گندم:  5116دینار:  جنس: 

78خروار و نیم: 1388دینار

شرافت  ذکور  اول���������������������اد 
مال  پناه،  نجابت  و 
و  مدرس  محمدرضا 
خادم باشی آستانه مقدسه: 

7تومان
قری���������������������ه طرز بلوک اردمه 
]-[ ]ناخوانا[ مقرر بود: یک 

تومان و 6266دینار، 
بلوک  مزنگ  م��������������������زرعه 
سیورغال  رسید  منیژان 
و  تومان  یک  سابق:  صدر 

9824دینار، 

کلمه درج شده است. 1. مبلغ به سیاق باالی 
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مزرعه شبانکاره بلوک طوس رسید ایضًا: یک تومان و 9713دینار، 
گندم: 4خروار و 4من، 9799دینار، جو:  نقد: 6181 دینار.، جنس: 

39خروار و 6من: 6040تومان

2641دینار،  و  تومان  ایضًا: یک  رسید  بلوک شهر،  بحرآباد  مزرع��ه 
گندم: دو خروار و  نقد: 1724دینار، جنس: یک تومان و 920دینار، 

61 من: 7184دینار، جو: 13من، 4776دینار

م����زرعه مهدی آباد بلوک شهر، رسید ایضًا: یک تومان و 9328دینار، 
گندم: 4خروار  نقد: 1656دینار، جنس: یک تومان و 7672تومان: 

و 13من: یک تومان و1116دینار، جو: 4خروار و 10من: 6560دینار

6تومان  سابق:  صدر  وظیفه  رسید  شهر،  بلوک  شادکن  مزرع�����ه 
گندم: 50خروار  و6752 دینار، نقد: 5تومان و 9432 دینار، جنس: 
یک  و 29من:  خروار   60 4251دینار، جو:  و  تومان  یک  من:  و 98 

تومان و 46 دینار 
بی������اض شد.

از بابت عشر و ده نیم سیورغال جماعت مزبوره: 10تومان و7786 
دینار، 

اول�������اد میرزا ابراهیم متولی و میرزا بدیع 
4تومان و 7323 دینار، 

اول������اد سارو بهادر
2480 دینار

اول��������اد میرزا محسن متولی سابق سابق 
4تومان و 5823دینار، 

اول���������اد میرزا بدیع مهردار
یک تومان و 2170دینار

مسم��������������������������������������اه 
کریم  خدیجه خانم صبیه مال محمد 

شش تومان و 6800دینار

نق��������د: 
8980دینار

به������ا: 
یک تومان و 888دینار، 

71من،  و  خروار  سه  گندم: 
8928دینار جو: 31من

قری�������������������ه 
دنجان و خانرود رسید تیول 
در  که  قبالجات]ناخوانا[ 
و  مقطوع  مشارالیه  تیول 
بیگلربیگی  مداخل  عالوه 
دربانی  و  مشهد  سابق 
فراه  کم  حا مداخل  عالوه 
کم  حا ]تعبیه؟[  حال  و 
مذکور  اوالد  وظیفه  به  فراه 
و  تومان   2 می شود.  عمل 

6910دینار
بیاض شد.
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سابق  صدر  سیورغال  رسید  جاغرق  بلوک  نوقان  م������������زرعه 
دینار،   4361 جنس  نیم،  دینارو   1022 نقد:  نیم،  و  5364دینار 
من،   89 جو:  1930دینار،  من:   27 و  خروار  یک   21 گندم: 

2453دینار، 
م������������زرعه چهل حجره رسید ایضًا: 20 خروار، 400دینار

م����������زرعه شادکن بلوک شهر رسید وظیفه صدر سابق سوای آنچه 
ده  نقد:  دینار،   4317 شد  مقرر  ابراهیم  مال  وظیفه  به  فوق  شرح 

تومان، جنس: 34 من: 880دینار
قری������������ه دنجان و خانرود رسید تیول قبالجات ]ناخوانا[

یک تومان و 2558دینار، 

مزرع��������������ه ]نوقیاخان؟[ رسید ایضًا 
و  تومان   3 19من:  و  15خروار  گن����دم:  دینار،   1900 و  تومان  یک 

5956 دینار، جو: 3 خروار و 84 من، 6188دینار

مزرع�������������ه 
حسینی رسید ایضًا

17 خروار: 356دینار، 
بی�������اض شد

]مهر:[ بنده درگاه محمد
عالی  احتجاب،  اجالل دستگاه، خورشید  و  و عظمت  پناه، حشمت  اقبال  و  و شوکت  وزارت  نوشته  قرار  از 

جاهی اعتضاد السلطنه آصف جاهی العلیه العالیه 
]طغرا:[ توکلت علی اهلل ]مهر: ناخوانا[ 
ثبت شد.]مهر:[ اهلل، احب الحسین

ثبت دفتر سرخط شد.]مهر:[ افوض امری الی اهلل، محمد بن عسکری 
ثبت نظارت شد. ]مهر: ناخوانا[ 

]مهر: [ بنده درگاه حسین، محمد.
ثبت توجیه شد.]مهر: [ بنده آل محمد هاشم
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تصویر�سند
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ادامٔه�تصویر�سند
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