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چكیده
از املله موضلوعات قابل تواله در دورو ولفویان ،نگلونگی سلاختار دیلوانی و ادارو
آستانه هاست .در این دوره ،رویلرد دینی وفویان ،سبب گسترش کمّی و کیفی آستانهها
و در نتیجه پیچیهگی بیشتر ساختاری آن ها شه .از سوی دیگر ،این گسترش هملراه بلا
افزایش هزینههای تعمیر و نگه داری بود که بایه از منابعی تأمین ملیگردیله .ضلرورت
تأمین ننین منابعی نیز به نوبه خود ،سبب گسترش موقوفات و در پی آن توسعۀ بیشلتر
نظام دیوانی شه .با واود ننین تحو تی ،ساختار نظام دیوانی آستانههای بزرگلی نلون
مشهه ،قم ،ری (حضرت عبهالعظیم) ،عتبات عالیلات و بقعلۀ اردبیل  ،بلهویلژه از منظلر
تطبیقی ،در این دوره ننهان مورد بررسی قرار نگرفتهانه.
بنابر آن نه گفته شه ،این پرسلش در ایلن الا مطلرا اسلت کله سلاختار و تشللیالت
دیوانی ،سلسله مراتب متولیان و کارگزاران در هر آسلتانه نگونله بلوده و آسلتانههلا در
این زمینهها نه تشابهات و تفاوتهایی با هم داشتهانله؟ از سلوی دیگلر ،از آنالا کله
مسائ اقتصادی نیز بخشی از نظام دیوانی را تشلی میداد ،این پرسش مطرا میشود
که کمّ و کیف عوایه و مصارف آستانه ها نگونه بود؟ بر این اساس ،در پژوهش حاضلر،
کوشش بر این است که اینگونه مسائ  ،تا حه امللان بلا رویللردی تطبیقلی بررسلی
شونه .بررسی پرسشهایی از این دست ،تصویری روشن تر از نظام دیوانی و نحلوو ادارو
آستانهها ارائه میدهه و در عین حال ،نقش و کارکرد وفویان را در این زمینهها بیشلتر
آشلار خواهه کرد.
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فصلنامه علمی ا پژوهای پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
ساال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395
صنحات 79 - 59

دورۀ صنویان را میتوان سرآ ازی نویو در بازسازی آستانهها و بقاع متبرکه دانست.
در ایو دوره ،رویکرد دینی حاکما ن و بزرگاان صانوی ،سابب تو اه بیااتر آناان باه
آستانهها و بقاع متبرکه شد .در نتیجه بسایاری از آساتانههاا و بقااع ،بازساازی و احیاا
گردیدند .از ایورو ،به همان نسبت که آستانههاا توساعه و تکامال ماییافتناد ،سااختار
دیوانی و ادارۀ آنها نیز گستردهتر و پیچیدهتار مایشاد .ایاو پیچیادگیهاا و ابهاماات
تاریخی مو ود در نظام دیوانی آستانهها از یکسو و ضرورت بررسای مقایساهای ایاو
نظام از سوی دی ر ،اهمیت انجام چنیو پژوهای را دوچندان میکند.
اما به لحاظ پیاینۀ پژوهش ،باید گنت پژوهشهایی بهطور داگانه دربارۀ هریک از
آستانهها صورت گرفته است .در ن اهی کلی ،ایو پژوهشهارا میتاوان در موضاوعاتی
چون وقف ،وقف و تایع ،تاریخچۀ آستانهها ،وقف و واقنان دساته بنادی کارد سبارای
نمونه ،ناک :احمادی1384 ،؛ حساوآباادی1382 ،؛ امیاری1384 ،؛ ناوایی و احمادی،
 .)1381اما در دورۀ مورد بح  ،چندان مطالعهای دربارۀ مسائل دیوانی آستانهها ،بهویژه
با رویکرد تطبیقی انجام ناده است .از ایورو ،در ایو اا کوشاش بار ایاو اسات کاه
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

ساختار آستانهها و بقاع مهم با رویکردی مقایسهای مطالعه شوند که ضمو رفع پاارهای
از ابهامات ،تناوتها و تاابهات ساختار دیوانی آنها نیز بیاتر آشکار گردد.
بر ایو اساس ،برای بررسی دقیق تر ،ایو موضوع باه دوبخاش تقسایم مایشاود؛ در
بخش نخست ،کم و کیف ساختار دیوانی آستانهها واکاوی میگردد که مساائلی چاون
مقام و ای اه متولیان ،وظایف و مسؤلیت آنان ،سلسلهمراتب دی ر دساتانادرکاران و
نیز تقسیمات و تاکیالت مربوط به هریک از آستانهها آشکار شود .همچنایو ،از آن اا
که مسائل مالی و اقتصادی ا مانند کم و کیف عواید و مصار

هر آستانه و بقعه ا نیاز

بخای از مسائل دیوانی را تاکیل میدهند ،در بخش دی ر ایو پژوهش ،مسائلی از ایو
دست مورد مطالعه قرار میگیرند.
در ایو راستا باید گنت نوسازی و ن هداری آستانههای امامان
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و دی ر تأسیساات

تحت پوشش آنها مانند مسا د و مدارس و نیز پرداخت حقوق متولیان و خادمتکاران
ایو تأسیسات ،هزینههایی سن یو میطلبید .از ایورو ،در ایو ا نیز ایاو مسائله و اود
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مقدمه

منابعی تأمیو میشد؟ در ایوباره به نظر میرسد ضرورت تأمیو چنایو هزیناههاایی در
گسترش موقوفات هرآستانه مؤثر بوده و در نتیجه موقوفات بسیاری ،نهتنهاا در سراسار
ایران ،بلکه در خارج از کاور نیز به آستانهها اختصاص داده شد.
در عیو حال ،یادآوری ایو نکته نیز الزم است که در پ ژوهش حاضار ،چناد آساتانۀ
مهم همچون ماهد ،قم ،ری ،عتبات عالیات و بقعاۀ اردبیال ا کاه بیااتر ماورد تو اه
خاص صنویان بوده اند ا به صورت کلی مورد مطالعۀ تطبیقای قارار مایگیرناد .دی ار
ایوکه به لحاظ منابع و مآخذ ،تکیۀ ایو پژوهش بیاتر بر نوشتهها و آثار مورخان رسمی
دورۀ صنوی است تا از البهالی آنها اطالعات مربوطه استخراج شود.
الف) ساختار و تشکیالت دیوانی آستانهها

در ایو بخش ،برای بررسی دقیقتر ساختار و تاکیالت دیاوانی آساتانههاا ،نخسات
انواع تولیت مورد بح

قرار میگیرد که ای اه ،مرتبه و تناوتهاای مو اود در ایاو

منصب ،در هریک از آستانه هاا مااخ

شاود .ساپس وظاایف و اختیاارات متولیاان،

کارکنان تحت نظارت آنان و چ ون ی ادارۀ مؤسسات و موقوفات وابسته به آساتانههاا
بررسی میشوند.
 .1متولیان و مناصب آنان

به نظر میرسد پیاینۀ تااریخی واژۀ «متاولی» باه دورۀ صانویان باازمیگاردد؛ زیارا
در روزگار آنان بود که تاکیالت دیوانی آستان قدس سهمانند دی ر آستانهها) بازسازی
و ساماندهی شده .پیش از آن دوره ،ادارۀ آستانۀ قادس ا کاه چنادان گساترده نباود و
عواید کمتری نیز داشت ا بر عهدۀ نقیبان بوده است سحسوآباادی)41 :1382 ،؛ اماا باا

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

منصب و ای اه متولی ،به عنوان یکی از عناصر اصلی و تأثیرگاذار هار آساتانه و نیاز

گسترش ساختاری و دیوانی آستانهها در ایو دوره ،تحاولی نیاز در ای ااه و منصاب
متولی پدید آمد و به لحاظ سلسلهمراتب دیوانی ،متولی به عنوان باالتریو مقام ،در رأس
آستانه قرار گرفت.
البته ،با تو ه به رهبری معنوی و سید بودن صنویان و ایو که آنان خود را نایب امام
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دارد که چنیو هزینههای سن ینی در هریاک از آساتانههاای یادشاده چ وناه و از چاه

میدانستند .اما پادشاهان صنوی با تعییو متولیان ،درواقاع ایاو حاق خاود را باه آناان
تنویض می کردناد .از ایاورو ،باهکاار باردن اصاطالح «تناویض» در دسلتورالملو و
تذکرةالملو  ،ناشی از همیو موارد نیز هست که باه مو اب آن حاق تولیات شااه باه
دی ران واگذار می شد سمیرزا رفیعاا .)350 :1385 ،بار ایاو اسااس ،در دورۀ صانویان،
متولیان به عنوان نایب شاه ،از باالتریو مقامها در آستانهها بهشمار میرفتند که مسؤلیت
تمام امور آستانه و موقوفات مربوط به آن را بر عهده داشتند.
اما در مقام مقایسه باید گنت در ایو دوره ،مقام و مرتبۀ یاک متاولی ،باه اهمیات و
عظمت آستانۀ تحت نظارتش نیز بست ی داشت .از ایورو ،منصب متولیان آساتانههاای
بزرگ ،در ردیف مناصب امیران و مقامات عالیرتبۀ مملکتی قرار میگرفت .برای مثال،
در آ از کار صنویان ،متولی عتبات در عراق مرتبۀ امیری داشت .شاهاسماعیل یکم س907
  ،)930پس از فتح عراق عرب در سال  ،914سید محمد کموناه را باه عناوان متاولیعتبات عالیات منصوب کرد و به وی رتبۀ امارت داد و طبل و علام و خیال عطاا کارد
سشیرازی47 :1369 ،؛ ناری قزوینی .)272 :1343 ،در همیو زمان ،خاادمبیاک کاه باه
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

حکومت عراق عرب گمارده شده بود ،مأموریت داشت در تعمیار و توساعۀ مزارهاای
امامان

با متولی یاد شده همکاری کند سخواندمیر.)496 :1353 ،

از دی ر آستانههای مهم ،آستانۀ امام رضا

در ماهد بود .باه همایو دلیال ،متاولی

ایو آستانه نیز مقام و مرتبهای باال داشت .بناا باه نوشاتۀ دسلتورالملو  ،متاولی آساتانۀ
امام رضا

دارای عناوان «عالیجااه» باوده اسات سمیارزا رفیعاا .)14 :1385 ،عالیجااه

در ایو دوره ،از آن چهارده تو از صاحبان عالیتریو مناصب حکومتی بود سمینورسکی،
.)81 :1378
اما به لحاظ ساختاری و بر اساس وظایف محوله ،در منابع دورۀ صنوی گنتوگو از
دو نوع تولیت سدو منصاب) در آساتانۀ اماام رضاا

شاده اسات؛ «تولیات سانیتی» و

«تولیت وا بی» .آنچه از سیور االت و از «سرکار خاصاۀ شارینه» ساماالک و بیوتاات
62

سلطنتی) صر

آن آستانه میشد ا مانند مصالح شیالن سسنرۀ طعام) ،مقرری خادمان و

مدرسان و وظینه ب یران و علما و فضال و دی ر اربابان استحقاق ا بر عهدۀ تولیت سنتی
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ایب

تلقی میکردند ،خویش را متولیان اصلی آستانههای امامان

و امامزادهها نیز

مصر

آنها معیو بود و باید طبق شروط واقنان عمل میشد سترکمان .)149 :1382 ،از

ایو رو ،هر یک از ایو دو گونه تولیت ،متولی خاص خود را داشتند .برای مثال ،در آ از
حکومت صنویان ،تولیت سنتی بر عهادۀ شااهاساماعیل یکام س )930 - 907باود و در
اواخر حکومت شاهتهماسب یکم س )984-930نیز میرکمالالدیو ا از سادات اساترآباد ا
تولیت سنتی و میرزا ابوالقاسم ا از سادات خلینۀ اصنهان ا تولیت وا بی آساتانۀ اماام
رضا

را به عهده داشتهاند سهمو).

بقعۀ اردبیل نیز از آن روی که مدفو ا داد صنویان و شاهاسماعیل یکم بود ،اهمیتای
ویژه داشت و متولی آن نیز دارای مقامی باال بود .برای ایو متاولی نیاز عنااوینی چاون
«حاکم»« ،بی لربی ی» و «قورچیباشی» ذکار شاده اسات .بارای مثاال ،در ساال 1065
نظرعلیخان ا که متولی داراالرشاد اردبیل بود ا عنوان «حاکم» داشت .اما وی به علات
تصر

موقوفات آن بقعه و شکایات رعایا ،از حکومت عازل شاد و اماوال او نیاز باه

شد سوحید قزوینی .)216 :1329 ،از آن پس منصب تولیت آن بقعه به مرتضی قلیخاان
رسید که او نیز پیش از ایو ،منصب قورچیباشی داشات .قاورچیباشای یاک منصاب
نظامی به شمار میرفت که به لحاظ مقام ،پس از وزیر اعظم باود سمینورساکی:1378 ،
 .)85میرزا رفیعا گزارش میدهد که تولیت مزار خاقان رضوان مکان سشاهاسماعیل یکم)
با یکصد تومان حقالتولیه ،با قورچیباشیان بوده اسات سمیارزا رفیعاا .)190 :1385 ،در
عباسنامه نیز آمده است که بی لربی یان آذربایجان ،معماوالً متاولی مازار شااهاساماعیل
بودهاند سوحید قزوینی.)235 :1329 ،
از ایو گزارشها چنیو برمیآید که مزار شاهاسماعیل نیز متولیانی بلندپایه داشته است
و ایو متولیان دای از متولیان بقعۀ اردبیل بودهاند .دلیل دی ر ایو دیدگاه ،ایو است که

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

بران سوءاستنادههایش مصادره گردید و در پی آن ،اردبیل نیز ضمیمۀ اراضای خاصاه

مقابر پادشاهان صنوی در قم 1نیز هرکدام متولی داگاناهای داشاتند .از ساویی ،بقعاۀ
اردبیل نیز همانند آستان قدس دارای دو متولی با دو عنوان بود؛ یکی « دید» و دی ری
 .1شاه صنی ،شاه عباس دوم ،شاه سلیمان ،شاه سلطانحسیو ،تهماسب دوم و نیز برخی شاهزادگان صنوی که به
دست افغانان کاته شدند ،در قم دفو شدهاند سمستوفی111 ،114 ،137 :1375 ،؛ میرزا رفیعا.)350 :1385 ،
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بود .اما وظایف «تولیت وا بی» عبارت باود از کنتارل عوایاد اوقاا

و ناذوراتی کاه

متولی قدیم عهدهدار امور موقوفات آستانه بود سمیرزا رفیعا.)179 :1385 ،
آستانۀ حضرت عبدالعظیم

نیز در دورۀ شاهتهماسب یکام س )984-930دو متاولی

داشت که توسط وی منصوب شده بودند؛ یکی امیر نظامالدیو علیشاه و دی اری امیار
حسام الدیو ابراهیم .ایو دو ،متولیان قادیم سیاا شارعی) موقوفاات تعیایو شاده بودناد
سعقیلی )72 :1378 ،و ا چنانکه از عنواناان پیداست ا هردو منصب «امیاری» داشاتند
که باید از امرای قزلباش بوده باشند .باز در اواخر همان قرن دهم ،از یک مقام دربااری
با عنوان «ایایک آقاسیباشی» سرئیس تارینات سلطنتی) نام برده شد که ضمو داشاتو
حکومت ری ،متولی آن آستانه نیز بوده است سرهربرن107 :1349 ،و .)44احتماال دارد
وی متولی تنویضی بوده باشد 1.افزون بر ایوها در همیو آستانه ،از منصب دی اری باا
عنوان «متولی استصوابی» یاد شاده کاه مقاام بااالتری باوده و هاردو متاولی شارعی و
تنویضی باید وظایف خودرا با صوابدید وی انجام میدادند سعقیلی .)73 :1378 ،چنایو
منصبی در دی ر آستانهها دیده ناده است.
گزارش دی ری حاکی است متولی آستانۀ حضرت معصومه

نیز ماردی سرشاناس

بود که پیشتر سمت قورچی باشی داشت؛ یعنی وی فرمانده کل سیهازار تاو ساپاهی
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

بوده است .نیز ایوکه تولیت مقابر سه گانۀ پادشاهان صنوی در قم را سه تاو از ر اال
سرشناس به عهده داشتند که عواید و مصار

هر مقبره زیر نظار مساتقیم آناان تنظایم

میشد سمیرزا رفیعا.)350 :1385 ،
در مجموع ،ایو دادهها حاکی از آن است که در دورۀ مورد بح  ،متولیان آستانههای
بزرگ ا با تناوتهای منصبی زئی ا از مقامات عالیرتبۀ کاوری و لاکری و بیاتر،
از دودمانهای سادات منصوب میشدند .اما امامزادهها و مزارهای کوچاکتار ،توساط
مقامات محلی ا که به لحاظ سلسلهمراتب دیوانی در ردههایی پاییوتار قارار داشاتند ا
اداره میشدند .برای مثال ،در طوماری که از «بناک» مازندران بهدست آمده و مربوط باه
دورۀ صنویان است ،بیش از  83مزار نام برده شده که هر یک موقوفاتی خاص داشتهاند
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 .1در آستانۀ حضرت عبدالعظیم  ،متولی قدیم را «متولی شرعی» نیز مینامیدند .اما متولی تنویضی به کسی گنته
میشد که تولیت موقوفات مقامات به وی تنویض شده بود.
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«قدیم» .متولی دید کسی بود که مسئولیت ادارۀ اماور آساتانه را برعهاده داشات؛ اماا

اداره میشدهاند سباستانی پاریزی.)75 :1348 ،
 .2وظایف و اختیارات متولیان

مسئلۀ دی ر در ساختار دیوانی آستانهها ،وظایف و اختیارات متولیان آستانههاست که
کم و کیف آن نیز بسته به اهمیت و گستردگی هر آستانه ،متناوت بود .در ایوبااره نیاز
وظایف و اختیارات متولی «سرکار فیضآثار» سآستانۀ امام رضا

و تاکیالت موقوفات

آن) بسیار گسترده بود .ایو وظایف ا آنچنانکه در دستورالملو آمده اسات ا عباارت
بود از نظم و نسق و نظارت بر کتابخانه ،شربت خانه ،دارالاانا ،آشاپزخانه ،عطارخاناه،
فراشخانه ،حویدخانه سانبارخواروبار) 1،شماعیخانه سشمعخانه) ،خبازخانه ،ایااغخاناه
سآبدارخانه) ،قصابخانه ،هیمهخانه ،راسته ،شیالن ،روشنایی ،رُخوت س ماع رخات) و
خالع که بیو افراد ماخ

تقسیم میشد .همچنیو تجویز سرکاایکان ،خاادمباشایان،

مؤذنان ،درباریان ،ایا چیان سآبدارچیان) ،علمداران ،با بانان ،عملۀ نقارهخانه ،بیلدارباشی
و هم ی عملۀ کارخانجات و بیوتات سمیرزا رفیعا.)174 - 173 :1385 ،
افزون بر ایو ها ،عزل و نصب ،بازخواست و تنبیاه هریاک از ایناان ،تکثیار و تاوفیر
زراعااات و عمااارات و با ااات ،حوالااه و اطااالق و تنخااواه دادن بااه تحویلااداران از
کارخانجات مزبور ،موا ب و مقرری ناظر و مستوفی و سرکاایکان و خاادمباشایان و
تمام منایان آن آستانه ،از ملۀ وظایف متولی باه شامار مایرفات سهماو) .همچنایو
نظارت بر کار وزیر و مستوفیان موقوفات سرکار فیضآثار نیز بار عهادۀ متاولی باود و
اینان در مقابل وی مسئول بودند؛ زیرا از ملۀ وظایف گستردۀ ایو متولی تکثیر و توفیر
زراعات و عمارات و با ات بوده و موا ب و مقرری ناظر و مستوفی و  ...نیاز باا وی

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

خدمه ،حُناظ کالم اهلل ،اطباء ،منجم ،خزاناه دار ،صااحب نساق ،فراشاان ،بُخورساوزان،

بوده است سهمو).
به لحاظ مقایسه ،وظایف متولیان در دی ار آساتانه هاای مهام نیاز کماابیش همانناد
 .1برای آگاهی بی اتر از معانی و مناهیم اصطالحات دیاوانی و تااریخی دورۀ صانویه ،ناک :سالطانیان:1393 ،
.176 - 169
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و توسط مقامات محلی همچون مالباشی ،ریشسنید ،رئیس ،شیخ االساالم ،میرچاه و...

صنوی در قم عبارت بود از نسق شیالن سترتیب سنرۀ طعام) ،وصول مقرری سرکارات
سعواید موقوفات مربوطه) ،تنقیح ستصنیۀ) محاسبات تحویلداران ،نظم و نساق عملاه و
حنیاظ و دی ر امور مربوط به مزارها سهمو .)178 :همچنایو بخاای از وظاایف متاولی
آستانۀ حضرت معصومه

در قم نیز چنیو تعریف شده اسات :تعیایو اماام ماعات،

برگزیدن مؤذن ،تعییو قندیل چیها برای روشو کردن قندیلها و شمعها ،بهکار گارفتو
مأموران نظافت و تهیۀ آب وضو و تطهیر ،نظاارت بار عایادات و مخاارج آساتانه و...
سامیری .)128 :1384 ،ایو دادهها ناان میدهند متولیان ،بهعنوان باالتریو منصب در هر
آستانه ،کمابیش وظاینی ماابه داشتهاند؛ اما تناوت عمدۀ یکی در مرتباه و منصاب هار
متو لی و دی ری در میزان وظایف و مسؤلیت وی بود که دو مورد آخار ،باه اهمیات و
گستردگی هر آستانه بست ی داشت.
 .3عناوین و شمار کارکنان آستانهها

چنانکه اشاره شد ،متولیان هر آستانه ا که مجموعهای از بخشهای مختلف آستانه و
مؤسسههای وابسته به آن را اداره میکردند ا بر کار شمار زیادی از دیوانیان زیرمجموعۀ
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

خود نظارت داشتند .در هریک از زیرمجموعۀ دیوانی هر آستانه ،یاک یاا چناد تاو باا
عنااویو مختلاف مااغول باه کاار بودناد .ایاو افاراد عباارت بودناد از :سرکااایکان،
خادم باشیان ،حُناظ کالماهلل ،اطباء ،منجم ،خزانهدار ،صاحبنسق ،فراشان ،بُخورساوزان،
مؤذنان ،ایا چیان ،علمداران ،با بانان ،عملۀ نقارهخانه ،بیلدارباشی ،کارکنان کارخانجات
و بیوتات ،تحویلداران ،ناظر ،مستوفی ،منایان و خدمۀ بخشهای مختلف مانند خادمان
کتابخانااه ،شااربتخانااه ،دارالااانا ،آشااپزخانه ،عطارخانااه ،فااراشخانااه ،حااویدخانااه،
شماعیخانه ،خبازخانه ،ایاغخانه ،قصاب خانه ،هیمهخانه ،شیالن ،روشانایی و ...سمیارزا
رفیعا.)174 - 173 :1385 ،
البته دربارۀ شمار کارکنان آستانههای یادشده ،منابع تاریخی ایو دوره آگاهی و ارقاام
چندانی ارائه نمیدهند؛ اما بهصورت پراکنده و از البهالی برخای گازارشهاا مایتاوان
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اطالعاتی به دست آورد .برای مثال ،اولئاریوس بهصورت کلی گازارش مایدهاد بقعاۀ
اردبیل ،روزانه سه وعده و هربار به بیش از یکهزار تو از خدمۀ بقعه و فقرا ذا میداد
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وظایف متولی آستانۀ امام رضا

بود .برای مثال ،وظاایف متاولی مزارهاای پادشااهان

تغذیه میشدند ،در شمار همان کارکنان و خدمۀ بقعه بودهاند .گزارش دی اری کاه باه
آستانۀ حضرت معصومه

در قم مربوط میشود ،ناان میدهد در آ از کاار صانویان،

کارکنان و خادمان ایو آستانه به حدود پنجاه تو میرسیدند؛ اما در زمان دومیو شهریار
صنوی ،یعنی شاهتهماسب یکم س )984 - 930ا که موقوفات ایو آستانه افازایش یافتاه
بود ا بر شمارکارکنان آن نیز افزوده شد و به هنتاد تو رسید .بهنظر میرسد ایو تعاداد
در روزگار پادشاهان بعدی همچنان رو به افزایش بوده است .ایو افراد شامل مساتوفی،
مار  ،خازن و خادم نیز بودهاند که هر یک ،شمار زیادی افراد کمکای در کناار خاود
داشته اند سبوسه .)207 :1367 ،بر ایو اساس ،بهنظر میرسد شمار کارکنان آساتانههاای
بزرگی چون حرم امام رضا

و نیز بقعۀ اردبیل ا که بسیار گستردهتر بودند ا به هماان

نسبت بیاتر بود.
چنانکه از منابع دورۀ صنوی برمیآید ،اصطالح «سارکار فایضآثاار» بارای اراضای
وقنی و برخی اراضی یروقنی و نیز تاکیاالت دیوانی مربوط به آنها ا که متعلق باه
آستانۀ امام رضا

بودند ا بهکار میرفت .بر ایو اساس ،یکی دی ر از مقامات بر ستۀ

ایو تاکیالت ،در دارالسلطنۀ اصنهان« ،وزیر سرکار فیضآثار» سوزیر موقوفاات آساتانۀ
امام رضا ) نامیده میشد .منابع حاکی از آن است که وظیناۀ ایاو وزیار ،نظاارت بار
کات و زرع اراضی ،مراقبت از مستغالت و آسیابها و قناتها باود .محصاول محاال
ساصنهان) و دی ر عواید موقوفات سرکار فیضآثار  ،از رعایا و مستأ ران با مهر و اطالع
وی وصول میشد و به مصار

مقرر میرسید .وی همچنیو وظینه داشت در آباد کردن

محال و افزایش زراعت بکوشد سمیرزا سمیعا44 :1378 ،؛ لمبتو.)236 :1377 ،
اما به نوشتۀ میرزا رفیعا ،وظایف ایو وزیر به موقوفات سارکار فایضآثاار در محاال

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

 .4مقامات و تشكیالت «سرکار فیضآثار»

اصنهان محدود میشد ،اما در سایر والیات ،چنیو وظااینی باه عهادۀ مساتوفیان باوده
است 1.دربارۀ وظایف ایو وزیر در سایر والیات ،تنها به ایو نکتاه اشااره مایکناد کاه
 .1گنتنی است یکی از مهمتریو مناصب پس از منصب صدر در ادارۀ امور موقوفات مزارها« ،مستوفی موقوفات»
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ساولئاریوس .)130 :1363 ،ایو عبا رت بیان ر آن است که بسیاری از ایو افراد که روزانه

تأیید ایو وزیر و ا ازۀ صدر خاصه انجام میشد سمیرزا رفیعا .)233 :1385 ،با ایو همه،
ایو وزیر و مستوفیان موقوفات سرکار فیضآثار ،در مقابل متولی ایو آستانه ا که مقامی
باال بود و عنوان «عالیجاه» داشت ا نیز مسئول بودند سهمو.)174 - 173 :
از سوی دی ر ،موقوفات چهارده معصوم

که در زماان شااه عبااس یکام س- 996

 )1038گسترش یافت 1نیز توسط «مستوفی چهارده معصوم» و «وزیر موقوفات چهاارده
معصوم» اداره می شد .ایو مستوفی ،داد و ستد کل موقوفات یادشده را به عهده داشات
بود که مقامی باال به شمار میرفت .بخای از وظایف ایو مستوفی آن بود که پس از دریافت محاسبات وزیران،
مستوفیان س زء) ،متولیان و متصدیان موقوفات خاصه و عاماه توساط «دفترخاناۀ موقوفاات» ،تماام آنهاا را

سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395
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بررسی کند و اسناد و مناصاحساب هر یک را صادر نماید .سپس طومار هر یک از مزارها را طبق دستور صدر
تنظیم کند و به هر یک از متولیان و مباشران موقوفات ارائه نماید که بر اساس آن عمل کنند سنصایری:1372 ،
67؛ میزرا رفیعا.)236 :1385 ،
اما «دفترخانۀ موقوفات» یا «دفتر موقوفات» در دورۀ صنوی ،دیوانی بود که عواید موقوفات را ماعآوری و
حسابرسی میکر د .ایو دفترخانه زیر نظر صدر ،اما با ریاست مستوفی موقوفات به امور رسیدگی مینمود .در
ایو دفترخانه تمام اطالعات ریز اراضی و امالک وقنی مانند مساحت ،طرز کات و دریافت و پرداختهاای
ساالنۀ آنها ثبت میشد سکمپنر.)122 :1363 ،
شاردن نیز میگوید :دفترخانۀ موقوفات همانند دیوان محاسبات کل کاور ،دارای دو ادارۀ داگانه بود .یکی از
آن دو ،وظینۀ رسیدگی به کلیۀ امور خاصه سموقوفات سلطنتی) را بر عهده داشت و وظینۀ دی ری ،رسیدگی به
امور موقوفاتی بود که اشخاص یا مؤسسات دی ر وقف کرده بودند سشاردن.)1342 :1374 ،
 .1دربارۀ کم و کیف موقوفات چهارده معصوم باید گنت شاه تهماسب یکم س )984- 930موقوفاتی را وقف
چهارده معصوم کرده بود سسلطانیان ،)55- 8 :1393 ،اماا بیااتر از شااه تهماساب ،موقوفاات خاواهرش
«مهیوبانو» ،معرو به «سلطانم» ا که به پرهیزگاری و دیوداری نیز شهره بود ا بر ما آشکار است .ایو خواهر
فهیم شاه ،امالک ننیسی را که در شیروان ،ارسباران ،تبریز ،قزویو ،ساو بالغ ،شهریار ،ری ،اصنهان ،گرمرود و
استرآباد به هم رسانیده بود ،وقف چهارده معصوم کرد و تولیت آن را به شاه تهماساب و پاس از وی باه
پادشاه وقت واگذار کرد .درآمد ایو موقوفات را نیز به سادات فاطمی اثنیعاری که سیور ال نداشتند ا اعم از
مرد و زن ،بهویژه زنان بیشوهر ا اختصاص داد سقمی.)430- 31 :1359 ،
با ایو همه ،در میان پادشاهان صنوی ،شاه عباس یکم س ) 1038 - 996بیاتریو اراضی و اموال را وقف چهارده
معصوم کرده بود .ارزش ایو موقوفات ا و نه عواید آنها ا را اسکندربیک ترکمان سمنای) بیش از یکصد
هزار تومان شاهی عراقی و مؤلف زبدة التواریخ طبق قبالجات و ثبات دفااتر ،یکصاد و بیسات هازار توماان
نوشته اند سترکمان760 :1382 ،؛ مستوفی .) 102 :1375 ،در واقع ،دورۀ سلطنت او را باید سارآ ازی ناویو در
گسترش وقف دانست .اصل وقفنامۀ شاه عباس که به قلم شیخ بهاءالدیو محمد عاملی ،معارو باه «شایخ
بهایی» نوشته شده ،در کتاب صص الخا انی آمده است سبرای مالحظۀ اصل وقفنامه ،نک :شاملو187 :1371 ،؛
حسینی استرآبادی.)139 - 135 :1366 ،
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تعییو متصدیان و با بانباشیان سرکار فیضآثار ،عالوه بر اصنهان ،در دی ر والیات ،باا

وظایف وزیر سرکار فیضآثار بوده است سنصیری.)66 ،48 :1372 ،
ب) کمّ و کیف عواید آستانهها و محلهای مصرف آنها

از آن ا که مسائل اقتصادی نیز مرتبط و مکمل ساختار نظام دیوانی آستانهها بودهاند،
بررسی آنها نیز می تواند روشن ر ابعاد دی ری از ایو ساختار باشد .از ایورو در ایو ا
دو موضوع مهم دی ر مورد مطالعه قرار میگیرند؛ یکی ایوکه عواید هر آساتانه از چاه
منابعی تأمیو میشده و میزان آن چقدر بوده است؟ دی ار ایاوکاه ایاو عوایاد در چاه
محلهایی و چ ونه به مصر

میرسید؟ ایو بررسی ا که بر اساس گزارشها مورخان

صنوی صورت میگیرد ا پارهای از مسائل دیوانی را آشکار خواهدکرد.
 .1منابع عواید آستانهها

در ایوباره باید گنت بیاتریو عواید ،نخست از راه ا ارۀ اراضی وقنی و پاس از آن
همانند آنها بودند که در رتبۀ سوم قرار داشاتند سسالطانیان .)65 :1393 ،باا ایاو هماه،
دربارۀ عواید کل اراضی وقنی ،هزینهها و محلهای مصر

آنها نمیتوان اعداد و ارقام

دقیقی ارائه داد؛ زیرا آثار مورخان رسمی ایو دوره نیز در ایو موارد چندان دقیق نیستند.
بر ایو اساس ،آنچه در منابع رسمی ایو دوره ،دربارۀ عواید و مخارج موقوفات آماده،
ز در مواردی ،بیاتر بر حدس و گمان استوار است.
اما به لحاظ میزان موقوفات باید گنت در دورۀ صانویان ،بیااتریو موقوفاات از آن
مزارهای اماماان و امامزادگاان

باود .پاس از آن ،وقاف بارای تعمیار و ن اهداری،

روشنایی ،فرش و ...در دی ر بناهای مذهبی به کار میرفت که در رتبۀ دوم قرار داشت.
پس از ایوها ،موقوفات متعلق به مدارس بود ساحمدی .)48 :1384 ،باه نظار مایرساد
سوق دادن کارکردهای وقف به سوی اهدا

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

از تأسیسات عمومی موقوفی بهدست میآماد .پاس از ایاوهاا ،ناذورات و صادقات و

سیاسی حکومت ،یکای ار دالیال توساعۀ

وقف توسط پادشاهان صنوی بوده است.
از سویی ،چون بیاتریو موقوفات را در دورۀ صنویان ،موقوفات چهارده معصوم
تاکیل میداد ،بهنظر میرسد عواید حاصل از آن نیز ا که به آستانههای معصاومیو
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که همه با مهر و نوشتۀ وی انجام میگرفت .وظایف وزیر ایاو موقوفاات نیاز همانناد

ترکمان سمنای) ،عواید ایو موقوفات را در روزگار شاهعباس یکم س ،)1038 - 996پس
از کسر هزینههای زراعت ،به طور متوسط نزدیک به هنات هازار توماان نوشاته اسات
سترکمان 1.)760 :1382 ،اما به نظر میرسد عواید ایو موقوفاات بعادها رو باه افازایش
نهاد؛ چنانکه مؤلف عباسنامله میزان عواید موقوفات چهاارده معصاوم

را در زماان

شاهعباس دوم س )1052-1077ساالنه نزدیک به  14 - 13هزار تومان ذکار کارده اسات
سوحید قزوینی.)223 :1329 ،
اما اگر سهم هر آستانه و بقعه از درآمد موقوفات بهطور داگانه در نظر گرفته شود،
باید گنت بیاتریو عواید موقوفات از آن آستانۀ امام رضا

در ماهد باوده اسات .در

ایو دوره ،به منظور تأمیو هزینه های آستان قدس ،شمار زیادی از مزارع و بااغهاارا در
نواحی مختلف ،به عنوان سیور ال به آن اختصاص داده بودند سحسوآبادی-40 :1390،
 .)41در همیو راستا ،مؤلف دسلتورالملو که به دورۀ پایانی صنویان نظر دارد ،گزارش
می دهد که عواید اراضی وقنی ،نذوراتی که از والیاات دوردسات ایاران و هندوساتان
بهدست میآمد و نیز درآمدهای دی ر ،در مجموع به حدود چهارهزار خاروار انس و
سههزار تومان و ه نقد بالغ میشد سمیرزا رفیعا .)176 :1385 ،گزارش دی اری حااکی
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

است کاه میازان عوایاد ایاو آساتانه ،در دورۀ شااه سالطانحسایو س )1105-1135باه

پانزده هزار تومان میرسید سلمبتو ،65 :1377 ،دیباچه) .ایو رقام و رقام دسلتورالملو
ا که هردو مربوط به دورۀ متأخر صنویان هستند ا با هم تناوت دارند .اماا اگار بهاای
چهارهزار خروار نس ،به عالوۀ سههزار تومان برابر یا نزدیک باه هماان پاانزدههازار
تومان باشد ،هردو گزارش به هم نزدیکاند .با ایو همه ،مؤلف دستورالملو باا لحنای
گلهآمیز میافزاید که مقرر بود حکام و عمال ممالک محروسه در امداد و اعانت کوتاهی
نکنن د و هر ساله مبلغ سیصد تومان نقاد و مقادار سیصاد ماو ماوم زرد و کاافوری و
مقداری فتیلۀ عنبر و کاته و برمکی برای نذورات آن آستان بنرستند سمیرزا فیعا:1385 ،
 .)176از ایو گنته چنیو برمیآید کاه آن حکاام و عماال ،باه آنچاه مقارر باود عمال
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 .1منابع دی ر ،ارقامی متناوت ذکر کرده اند .نصراهلل فلسنی به نقل از تاریخ خلد بری  ،ایو عواید را شاش هازار
تومان و به نقل از تاریخ عباسی آن را حدود هات هزار تومان نوشته است سفلسنی.)877 :1371 ،
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تعلق داشت ا نسبت به دی ر موقوفات بیاتر باوده اسات .بارای نموناه ،اساکندربیک

صنویان شده بود .البته از ایو دادهها نتیجۀ دی ری نیز میتوان گرفات و آن ایاوکاه در
دوره های پیش از شاه سلطانحسیو ا که اوضاع اقتصادی امپراتوری صنوی منظمتار و
پررونقتر بود ا ایو عواید نیز بیاتر بوده است؛ زیرا در نتیجاۀ روناد بایثبااتی کاه در
روزگار پایانی حکومت صنویان بهو ود آمده بود ،بسیاری از موقوفات صب شد ،یاا
عواید حاصل از آنها به آستانهها نمیرسید.
همچنیو از گذشته ،اموال زیادی در سراسر ایران بهویژه در آذربایجاان ،وقاف بقعاۀ
اردبیل ا که از بقاع مهم به شمار میرفت ا شده بود 1.اماا مناابع از میازان درآماد ایاو
موقوفات اطالعات چندانی ارائه نمیدهند .با ایو هماه ،اولئااریوس در بارآوردی کلای
درآمد بقعۀ اردبیل از موقوفات ،مالیات ها ،صدقات و نذورات را چنادیو میلیاون تاالر

2

میداند ساولئاریوس .)132 :1363 ،با تو ه به ایوکه هر یکصادتومان برابار باا هازار و
هنتصد تالر محاسبه میشد ،عواید ایو آستانه نیز رقمی بسیار بزرگ باود .البتاه آساتانۀ

 .1اراضی و اموال بسیاری وقف ایو بقعه ا که از گذشتههای دور مورد احترام و تو ه خاص بسیاری از بزرگان
قرار داشت ا شده بود .برای مثال ،در سال  ،1011فرستادۀ شاه عباس یکم به بلخ ،وقفنامهای در آن ا یافت
که به مو ب آن ،تیمور امالکی را بر خاندان صنوی وقف کرده بود .در آن سند آمده بود که تیمور آن اراضی
را در والیات اصنهان ،همدان ،طالش و طارم «به زر حالل خود خریده» و به فرزندان ذکور سلطان خوا ه علی
وقف کرده است سلمبتو.)223 :1377 ،
افزون بر ایوها ،بر اساس گزارش اولئاریوس 33 ،روستا از کل روستاهای اطرا اردبیل 5 ،روستا در سراب،
همچنیو در سایر شهرها موقوفاتی به ایو بقعه تعلق داشتند .وی میافزاید :تنها در اردبیل دویست باب منزل ،نُه
دست اه گرمابه ،هات کاروانسرا ،قیصریۀ بزرگ ،کل میدان و تمام حجرهها و دکانهای اطرا آن ،نیز یکصد
حجرۀ دی ر در بازار ،هم ی مالیات و عوارض خود را به بقعه میپرداختند سساولئاریوس.)133 :1363 ،
گزارشی دی ر حاکی است که در آ از قرن یازدهم هجری ،موقوفات بقعۀ صنویان در اردبیل شامل  650بخش
از اراضی مزروعی بود که توسط زارعان مستأ ر کات میشد .ایو اراضی در مجموع حدود ده هزار ریب از
زمیوهای آبی و مزروعی را دربر میگرفت که به آن ،امالکی در قزویو ،مغان ،گیالن و گرگان را نیز باید افزود
س.(Bausani, 1971:150
نوعی دی ر از ایو موقوفات ،مجموعه ای ازکتب فارسی ،از مله کتب تاریخی ،دیوانها و تصنینات ایرانی بود
که شاهعباس یکم آنها را وقف آستانۀ اردبیل کرد به آن ا فرستاد .تاریخ ایو وقف را سالهای  1017و 1022
ذکر کردهاند سدانشپژوه.)285 - 281 :1385 ،
 .2تالر ،واحد پول آلمان در دورۀ مورد بح است .هر تومان معادل  17تالر بود.

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

حضرت عبدالعظیم

نیز باه دلیال موقوفاات بسایاری کاه در ناواحی ری داشات ،از
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نمی کردند و کوتاهی آنان سبب کاهش عواید آستانۀ اماام رضاا

در روزگاار پایاانی

 .2محلهای مصرف عواید آستانهها

همانگونه که عواید آستانهها از منابع گوناگونی به دست میآمد ،محلهاای مصار
آن نیز گوناگون بود .البته عواید موقوفات ،بر اساس شروط و نیات واقنان ،در محلهای
مورد نظر آنان به مصر

میرسید .در ایو راستا ،بخای از عواید اراضای و مساتغالت

وقنی به طبقات دینی ،یعنای روحانیاان ،مدرساان ،طاالب و همانناد آناان اختصااص
مییافت .با ایو حال ،گاهی نیز «وظینۀ» روحانیان از درآمدهای مالیاتی پرداخت میشد؛
وظینه به صورت نقدی یا نسی یا هر دو پرداخت میگردید سبوسه .)184 :1367 ،بناا
به گزارش کمپنر ،در مدارسی که از سوی شاه وقف شاده بودناد ،حقاوق مادرس باه
یکصد تومان س 1700تالر) می رسید .در سایر مدارس ،ایو حقوق کمتر و بهطور معماول
حدود پنجاه تومان س 850تالر) بود .ایو حقاوق بااالی مدرساان سابب شاد کمپنار باا
افسوس ب وید« :کاش در آلمان نیز به استادان ا ایو فروزندگان چاراغ داناش ا چنایو
موهبتی ارزانی میشد!» سکمپنر .)141 :1363 ،البته ،به ز مدرسان و روحانیاان ،باه هار
یک از طالب نیز مبلغی برای گذران زندگی شان ،از هماان عوایاد موقوفاات پرداخات
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

می کردند .در مدارس منتسب به شاه ،ایو کمک روزانه به یک عباسی سدو درهم نقره =
 0/2تالر) می رسید .در سایر مدارس ،به طالب روزانه یاک محماودی یاا یاک شااهی
می پرداختند که برابر نصف یا یک ربع عباسی بود .ایو کمک ،خرج را مدرس از پایش
بهصورت هنت ی به طالب میپرداخت؛ اما او خود تمام بود ۀ ساالنۀ مدرسه را یک ا
از متصدی موقوفات دریافت میکرد .تقسیم عواید موقوفات ،هر ساله توسط صدر و در
حضور شاه یا نمایندگان وی انجام میشد .بخای از عواید طالب ا کاه تنهاا از ناحیاۀ
اصنهان گرد میآمد ا ساالنه به حدود هزار چهارصد تومان س 23800تالر) بالغ مایشاد
سهمو.)143 - 142 :
بخش دی ری از عواید موقوفات به عناوان حقاوق باه صادرها ،متولیاان و خادماان
آستانهها و بقاع متبرکه پرداخت میشد .بنا به گزارش شاردن ،صدرها و معاونان آنان و
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نیز متصدیان امالک و کسانی که وظینۀ تقسیم درآماد موقوفاات را باه عهاده داشاتند،
بخش عظیمی از ایو درآمدها را به خود اختصاص میدادند .همو مینویسد:
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آستانههای پردرآمد به شمار میآمد.

اما چون به ازای ایو مبلغ حوالۀ زمیو به ایاان میدهند و درآمادهای دی اری
نیز دارند ،مجموع عواید ایاان از شصت هزار اِکو میگذرد.

سشاردن)1343 :1374 ،

بخای از ایوگونه حقوقها ،از عواید آستانهها به صدرها پرداخات مایشاد و بقیاۀ
آن از محلهای دی ری تأمیو می گردید .برای مثال ،طبق اسناد آستان قدس ،عواید صدر
ا که در طوماری مخصوص نوشته میشد ا در ذیل سایر درآمدها ،از «عار و دهنیم» نام
برده شد .ایو درآمد ا که گنته شد معادل  %15عواید حاصل از سیاور ااالت بوده ا از
بابت نظارت بر اراضی سایور ال باه صادر پرداخات مایشاد سحساوآباادی:1390 ،
.)39 - 38
از منابع چنیو برمیآید که حقاوق متاولیااان آستاانههای بزرگ نیاز ا که از مقامات
عالیرتبه بهشمار میرفتند ا رقم باالیی بود و تاا یاکدهام کال درآمادهای آساتانه را
دریافت میکردند که «حق التولیه» نامیده میشد .رسومات معمولی هر متولی نیز متجاوز
از هنتصد تومان بود سهمو .)179 :بدیهی است متولیان بقاع کماهمیتتر ،از رسومات و
عواید کمتری برخوردار بودهاند .برای مثل ،گنته شده است هر یک از متولیان مزارهاای
سهگانۀ پادشاهان صنوی در قم ا شاه صنی ،شاهعباس دوم و شاهسلیمااان ا صد تومان
مقرری داشتهاند سهمو .)178 :بدیهی است رسومات آنان نیز به همان نسبت کمتر بود.
با ایو همه ،بیاتریو عواید موقوفات آستانهها و بقاع متبرکه ،در اختیار متولیاان آنهاا
قرار می گرفت که بر اساس نیات و شروط واقنان ،برای هزینههای گوناگون آساتانههاا
مصر

شود .بر ایو اساس ،بخای از درآمدها ،برای هزینههای تعمیر و ن اهداری ایاو

اماکو ،کمک به فقیران ،اطعام مسکینان و زوار آساتانههاا ،پرداخات حقاوق متولیاان و
خدمتکاران ،تنخواه تحویلداران ،حقوق کارگران ،وظیناۀ معای از وظیناهب یاران و...
 .1یکی از واحدهای پول فرانسه بود .شاردن هر تومان را معموالً برابار  15اکاو س )Ecuیاا  45/5لیاور محاسابه
می کرد .وی محاسبات خود را گاهی با فرانک و گاهی نیز با لیور انجام میداد که هر دو یکسان و برابر بودند.
 .2میرزا رفیعا نیز مینویسد :مدد معاش میرزا ابوطالب ،صدر خاصه به  1360تومان بالغ میشد .وی میافزاید :به
نظر نمی رسد کسی یر از او چنیو مبلغی را دریافت کرده باشد سمیرزا رفیعا.)174 :1385 ،

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

تاکیل می داد سمیرزا رفیعا .)177 :1385 ،متولیان مبلغی نیز بهعنوان «رسوم» یا رسومات
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میزان حقوق سالیانۀ صدر دو هزار تومان ،معادل سی هزار اِکو 1پاول ماسات.

2

«مصالح و تکلنات» در مطبخ آستانۀ امام رضا

پخته میشد .برای کمک به فقرا و زوار

نیز روزانه  108مو برند و  75مو 1گوشت و هزار و دویست عدد ناان ،یار از آش و
حلیم ،در شیالن آن آستانه صر

مایشاد سمیارزا رفیعاا .)177 :1385 ،البتاه از عوایاد

موقوفات ،به صورتهای دی ری نیز به زوار کمک میکردند .برای نموناه ،در یکای از
«رقبات» سروستای وقف شده) خوا ه کریمالدیو پاریزی ،به نام «عقادا» ا کاه بیاو راه
یزد واقع بود ا به هر یک از زوار ماهد که از آن روستا میگذشتند ،بر طبق نظر واقف،
یک نت گیوه و یک مو نان میدادند سباستانی پاریزی.)75 :1348 ،
بقعۀ اردبیل نیز ا که از بقاع مهم و پر درآمد بهشمار میرفات ا هزیناههاای زیاادی
داشت؛ چنانکه از مطبخ آن ،روزانه سه وعده و هر بار به بیش از یکهزار ننر از خدمۀ
بقعه ،فقیران و مسکینان ذا داده میشد ساولئاریوس.)130 :1363 ،

2

نگاهی به برخی سوء استفادهها از موقوفات آستانهها

سرانجام باید به برخی سوء استنادهها نیز اشااره کارد .در دورۀ صانویان ،باه هماان
نسبت که بر موقوفات افزوده شد ،سوء استناده از آنها نیز افزایش یافت .چنیو روندی،
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395
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بهویژه در دورۀ شاه عباس دوم س ،)1077 - 1052تا آن ا پیش رفت که وی را نااگزیر
به مداخله و مقابله با ایو پدیدۀ ناپسند کرد؛ چنانکه پیشتر اشاره شاد ،در ساال 1065
نظرعلیخان ا حاکم و متولی داراالرشاد اردبیل ا به علت تصر

موقوفات آن بقعاه و

شکایات رعایا ،از حکومت عزل شد سوحید قزوینی .)216 :1329 ،بااز در همایو دوره
بود که شاردن از درآمدهای کالن صدرها و معاونان آنان گزارش میدهد؛ بهگونهای که
شاهعباس دوم ناگزیر به کاهش عواید کالن آنان شد .وی میافزاید:
« .1یکمو» وزن معمول ایران در زمان شاهعباس یکم ،در سراسرکاور یکسان نبود .برای مثال ،یکمو در تبریز
معادل سه کیلو ،در گیالن معادل شش کیل و و در شماخی و قراباغ مساوی با هات کیلو بوده است.
 .2در همیوباره گنتنی است در مناطق مسیحی نایو ،کلیساها نیز موقوفات خاص خود را داشتهاند .از ملۀ ایو
کلیساهای معرو  ،کلیسای اچمیازیو ساوچ کلیسا) بود که درآمد آن به مصر مخارج کلیسا و وظینهخواران و
خادمان آن می رسید .هن امی که موقوفات ایو کلیسا مورد تعرض قرار گرفت ،خلیناۀ کلیساا در مکتاوبی از
شاهعباس دوم تقاضا کرد موقوفات آن را که از سالها پیش برقرار بود ،با حکمی ابقا نماید که کسی مدعی آن
ناود و مزاحمتی ایجاد نکند سقائممقامی.)112 - 111 :1350 ،
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پرداخت می شد سسلطانیان .)69 :1393 ،برای مثال ،در اعیااد ،چهارصاد ماو بارند باا

ضمو هادار به تجاوزش ان به اموال و عایدات موقوفات ،از میزان درآماد آناان
کاست

سشاردن.)1343 :1374 ،

البته یر از صدر و کارگزاران وی ا که حاق مداخله در امااور اوقاا

را داشاتند ا

مقامات دی ری چاون حاکماان ،بی لربی یاان ،کالنتاران و قضاات نیاز باه روشهاای
گوناااگون ،در موقوفااات ،مداخلااه و دخاال و تصاار

ماایکردنااد سنااوایی و احماادی،

.)39 :1381
افزون بر ایوها ،مؤلف عباسنامله نیز از حیف و میل موقوفات در ایو دوره گازارش
میدهد .از ملۀ ایو موارد ،ساوء اساتناده از موقوفاات چهاارده معصاوم

باود کاه

شاهعب اس دوم به بررسی آن پرداخت سوحید قزوینی .)224 - 223 :1329 ،همچنایو از
موقوفات آستانۀ امام رضا

نیز سوءاستنادههایی میشد .نمونه ای از آن در دورۀ پایانی

ا حاکم ماهد ا برای معآوری سپاه و مقابله با رقیبان ،به اموال وقنی آن آستانه چنگ
انداخته بود سمستوفی .)89 :1375 ،دیا ری در روزگااار شااه سالطانحسایو س-1105
 )1135و در سالهای  1129 - 1128بود که هر بار سرداران شاه برای نگ با افغانان،
بسیاری از اسباب و طال و نقرۀ آن آستانه را ظاهراً برای تدارک نگ صر

کرده بودند

سمرعای.)27 - 26 :1362 ،
نتیجهگیری

در دورۀ صنویان ،بسیاری از آستانه ها و بقااع متبرکاه بازساازی شاد و در سااختار
دیوانی آنها دگرگونیهاایی باهو اود آماد .از ایاو رو ،بارای آشاکار سااختو چنایو
دگرگونیهایی ،چند آستانۀ مهمتر ا مانند آستانههای ماهد ،قم ،عتبات عالیاات و بقعاۀ

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

سلطنت شاه محمد خدابنده س )985-995روی داد که در آن ،مرتضی قلایخاان پرنااک

اردبیل ا از دو منظر مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند؛ نخسات از منظار کام و کیاف
ساختار دیوانی و دی ر ،از نبۀ عواید و محلهای مصر

ایو عواید.

از ایو رو ،در بخش نخست کوشیده شد ساختار دیوانی به و اود آیاد و چ اون ی
ادارۀ ایو آستانهها ناان داده شود .در ایو راستا ،نخست منصاب ،وظاایف و مساؤلیت
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ایو پادشاه ،گروهی از روحانیان بزرگ و متصدیان امور شرع را دعوت کارد و

واقع از مقامات عالیرتبۀ لاکری وکاوری بودناد و مناصابی چاون «قاورچیباشای»،
«امیر»« ،بی لربی ی» و «حاکم» داشتند .در آساتانههاای بازرگ متولیاان بار بخاشهاای
گوناگونی چون کتابخانه ،شربت خاناه ،دارالاانا ،آشاپزخانه ،عطارخاناه ،فاراشخاناه،
حویدخانه ،شماعیخانه ،خبازخانه ،ایاغخانه ،قصابخانه ،هیمهخانه و ...نظارت داشتند.
گذشته از ایوها ،ادارۀ تأسیسات نبی هر آستانه مانند مسجد و مادارس دینای نیاز بار
عهدۀ متولیان بود .همچنیو وزیر و مستوفیانی که امور موقوفات آستانههاا را بار عهاده
داشتند ،مل ی در برابر مقام متولی مسئول بودند .چنیو ساختار گستردهای سبب شده
بود در آستانه های بزرگ ،دو متولی منصوب شوند که با تقسیم کارها ،امور مربوطاه را
بهتر اداره نمایند .ایو بررسی ناان داد چنیو ساختاری کماابیش در تماام آساتانههاای
بزرگی که مورد مطالعه قرار گرفتند ،یکسان بوده است.
از سوی دی ر ،ادارۀ چنیو تاکیالت گستردهای به همان نسبت هزینههاای بسایاری
نیز داشت .مهمتریو ایو هزینهها عبارت بودند از بخای از حقوق صدرها ،حقوق باالی
متولیان در آستانههای بزرگ ،حقاوق شامار زیاادی از کارکناان ،هزیناههاای تعمیار و
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

ن ه داری ،مخارج طعام روزانۀ کارکنان و زوار و مسکینان ،هزیناههاای برخای مادارس
مذهبی و مسا دی که تحت پوشش ایو آستانهها قرارداشتند و . ...از ایورو ا چناانکه
ناان داده شد ا یکی از مهمتریو منابع تأمیو ایوگونه هزینهها ،عواید اماوال و اراضای
وقنی گسترده ای بود که در سراسر ایران و حتی در خارج از کاور ،وقف آساتانههاای
مقدس می شد .به طورکلی ،در ایاو دوره ،فرهناگ وقاف گساترش یافات و در نتیجاه
بسیاری از حاکمان و بزرگان و خیران ،اراضی و اموالی را ا به نیت وقف و البته گاه به
نام وقف ،ولی برای مصونیت از صب و مصادره ا وقف کرده بودند .گذشته از ایوها،
بخش دی ری از هزینه ها نیز از طریق و وه نقدی اشاخاص ،ناذورات بسایاری کاه از
سراسر کاور می رسید ،ا ناس و اقالم گوناگون از مواد ذایی و ...تأمیو میشد.
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متولیان ا به عنوان باالتریو مقام دیوانی آستانهها ا مورد مطالعه قرار گرفت .متولیاان در

ا احمدی ،نزهت س1384ش)« ،تایع و وقف در عصر صنوی» ،فصااالنامه علمااای ا
پژوهای مطالعات و پژوهشهای دانشکدة ادبیات و علوم انسانی اصفهان ،شماره .40
ا امیاری ،محماود س1384ش)« ،حارم حضاارت معصاومه

از ن ااه سانرنامهنویسااان

اروپایی» ،و ف میراث جاویدان ،شماره .52
ا اولئاریوس ،آدام س1363ش) ،سفرنامة مسکو و ایلران ،تر ماه« احماد بهپاور ،تهاران،
انتاارات ابتکار.
ا باستانی پاریزی ،محمدابراهیم س1348ش) ،سیاسلت و ا تصلاد عصلر صلفوی ،تهاران،
انتاارات صنیعلیااه.
ا بوسه ،هریبرت س1367ش) ،پژوهشی در تشکیالت دیوان اسلالمی ،تر ماه :المرضاا
ورهرام ،تهران ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهن ی.
تهران ،امیرکبیر.
ا حسوآبادی ،ابوالنضل س1382ش)« ،تاریخچۀ تاکیالت اداری آستان قدس رضوی در
دورۀ صنویه» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش.71 - 70
ا اااااااااااااااااااا س1390ش)« ،عار و دهنیم؛ بررسی یکای از اصاطالحات ماالی
دورۀ صنویه)» ،گن ینة اسناد ،ش .81

ا حسینی استرآبادی ،سیدحسو بو مرتضای س1366ش) ،از شلیخ صلفی تلا شلاه صلفی
(تاریخ سلطانی)  ،به کوشش :احسان اشراقی ،تهران ،انتاارات علمی.
ا خواندمیر ،یاثالدیو س1353ش) ،حبیب السّیر ،تهران ،انتاارات خیام.
ا دانش پژوه ،محمدتقی س1385ش)« ،دربارۀ کلمۀ ستی» ،فرهنگ ایران زمی  ،بهکوشاش:

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه

ا ترکمان ،اسکندربیک س1382ش) ،تاریخ عالمآرای عبّاسلی ،باه کوشاش :ایارج افااار،

ایرج افاار ،تهران ،انتاارات سخو.
ا رهربرن ،کالوس میاائیل س1349ش) ،نظام ایابت در دورة صلفویه ،تر مه :کیکاووس
هانداری ،تهران ،بن اه تر مه و نار کتاب.
ا سلطانیان ،ابوطالب س1393ش) ،نظام زمی داری و کشلاورزی در دورة صلفویه ،رشات،
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منابع

ا شاردن ،ژان س1374ش) ،سفرنامه شاردن  ،تر مه :اقبال یغمایی ،تهران ،انتاارات توس.
ا شاملو ،ولی قلی بو داود قلی س1371ش) ،صص الخا انی ،تهاران ،وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی.
ا شیرازی ،عبدی بیک س1369ش) ،تکملة ابخبار ،تصحیح :عبدالحسایو ناوایی ،تهاران،
نار نی.
ا عقیلی ،سیدعبداهلل س1378ش)« ،فرماان اشار

افغاان و موقوفاات آساتانۀ حضارت

عبدالعظیم» ،و ف میرلث جاویدان ،شماره .28
ا ناری قزوینی ،قاضیاحمد س1343ش) ،تاریخ جهانآرا ،باهکوشاش :مجتبای میناوی،
تهران ،انتاارات حافظ.
ا فلسنی ،نصراهلل س1371ش) ،زندگانی شاهعباس اوس ،تهران ،انتاارات علمی.
ا قائممقامی ،هان یر س1350ش) ،مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی ،تهاران ،انتااارات
انجمو آثارملی.
ا قمی ،قاضیاحمد س1359ش) ،خالصللةالتلواریخ ،تصاحیح :احساان اشاراقی ،تهاران،
سال شام ،شماره بیست و یکم ،بهار 1395

دانا اه تهران.
ا کمپنر ،ان لبرت س1363ش) ،سفرنامه به ایلران  ،تر مه :کیکاووس هاناداری ،تهاران،
خوارزمی.
ا لمبتو ،ان .ک .اس س1377ش) ،مالک و زارع در ایران ،تر مه :منوچهر امیری ،تهاران،
انتاارات علمی و فرهن ی.
ا مرعای صنوی ،میرزا محمدخلیل س1362ش) ،م مع التواریخ ،تصحیح :عباس اقباال،
تهران ،انتاارات سنایی.
ا مستوفی ،محمدحسو س1375ش) ،زبدة التواریخ ،بهکوشش :بهاروز گاودرزی ،تهاران،
بنیاد موقوفات دکتر محمود افاار.
ا میاارزا رفیعااا ،محمااد رفیااع بااو حسااو س1385ش) ،دسللتور الملللو  ،بااه کوشااش:
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محمداسماعیل مارچینکوفسکی ،تر مه :علای کردآباادی ،تهاران ،انتااارات وزارت
امور خار ه.
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انتاارات دانا اه گیالن.

امیرکبیر.

ا مینورسکی ،والدیمیر فئودورویچ س1378ش) ،سازمان اداری حکومت صفوی (تعلیقات
مینورسکی بر تذکرةالملو ) ،تر مه :مسعود ر بنیا ،تهران ،امیرکبیر.
ا نصیری ،میرزا علینقی س1372ش) ،القاب و مواجب دوره سالطی صفوی ،بهکوشاش:
یوسف رحیملو ،ماهد ،دانا اه فردوسی.
ا نوایی ،عبدالحسیو؛ نزهت احمدی س1381ش)« ،ساختار نهاد وقف در عصر صنوی»،
فصلنامۀ علمی ا پژوهای دانشگاه الزهرا ،شماره .43
ا وحید قزوینی ،محمدطاهر س1329ش) :عباسنامه ،تصحیح :ابراهیم ده ان ،اراک ،نار
داوودی.
 Bausani, Alessandro (1971), The Persians, translated from the Italian by:ا
J.B.Done, London.

بررسی ساختار دیوانی و چ ون ی ادارۀ آستانهها در دورۀ صنویه
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ا میرزا سمیعا س1378ش) ،تذکرة الملو  ،بهکوشاش :ساید محماد دبیرسایاقی ،تهاران،

