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خصوص ساختار و تشکیالت اداری آستان قدس در دورة قاجار و به

شاه همانند تشکیالت دورة صفویه و در روزگار حاکمیت ناصرالدین

هش طومار علیشاهی در دورة افشاریه بود. این پژو طبق دستورالعمل

در پی بررسی و شناخت پراکندگی مناصب و مشاغل آستان قدس 

گانه شهر مشهد، با تکیه بر نسخه خطی های ششدر هر یک از محله

است. نسخه  کتابچه تعداد نفوس ارض اقدس و شهر مشهد مقدس

شاه و به دستور محمدتقی خطی مذکور در دورة پادشاهی ناصرالدین

ایالت خراسان و سیستان، به رشته تحریر الدوله، حکمران رکن میرزا

ای جالب از اطالعات و آمار نفوس و درآمده است. این نسخه، نمونه

شاه است و پراکندگی مناصب مشاغل شهر مشهد در زمان ناصرالدین

های مختلف شهر مشهد را نشان و مشاغل آستان قدس در محله

های موجود دهد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل دادهمی

مورد تجزیه و تحلیل  Spssها با استفاده از نرم افزار است که این داده

قرار گرفت. نتایج حاکی از رابطه معنادار پراکندگی مناصب و مشاغل 

گانه شهر مشهد است. این پژوهش های ششآستان قدس در محله

دهد که تعداد مناصب و مشاغل باالی هرم تشکیالت آستان نشان می

به نسبت جمعیت در محله باال خیابان و سراب به دلیل قدس 

تر نشینی، زیادتر است و در محلة پایین خیابان که فقیرنشیناعیان

 تر است.بود، بسیار اندک
 

مشهد، آستان قدس رضوی، کتابچه تعداد نفوس  ها:کلیدواژه

 ارض اقدس و شهر مشهد مقدس، مشاغل، مناصب، محله.

 

The structure and organizational of Astan Quds at 

during the Qajar period, especially during the reign of 

Nasir al-Din Shah, was similar to that of the Safavid 

period and also, according to the instructions of Ali 

Shah petition in Afsharian period. This research seeks 

to investigate the distribution of Astan Quds offices 

and jobs in each of the sixth city neighborhoods of 

Mashhad, relying on the manuscript of the 'Ketabche 

Teadad Nefuse Arze Aqdas Va Shahre Mashhad 

Moqadas'. The manuscript was written in the 

kingdom of Nasir al-Din Shah and ordered by 

Mohammad Taqi Mirza Rokn al-Dawlah, the ruler of 

Khorasan and Sistan. This version is an interesting 

example of the information and statistics of the 

population and businesses of Mashhad during Nasir 

al-Din Shah, and shows the distribution of offices and 

jobs in Astan Quds in different neighborhoods of 

Mashhad. The research method in this study is an 

analysis of available data, which was analyzed using 

SPSS software. The results indicate a significant 

relationship between the dispersion of Astan Quds 

offices and jobs in the sixth district of Mashhad. This 

research shows that the number of high-ranking 

positions in the pyramid of the Astan Quds 

Organization is larger than the population in the Bala 

Khiaban and Sarab as a result of paganization and is 

much lower in the Paein Khiaban of the street, which 

was poorer. 
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 مقدمه. 1

قدمت ساختار و تشکیالت اداری آستان قدس دارای 

و پیشینة تاریخی زیادی است، اما با به قدرت 

رسیدن شاهان شیعه مذهب صفوی و توجه ویژه 

آنان به بزرگان، اماکن مذهبی و قبور اهل بیت )ع( و 

به طور کلی، آثار و نمادهای مذهب شیعه شهر مشهد 

و آستان قدس رضوی مورد توجه قرار گرفت. در 

تار و این دوره، مشهد ولیعهدنشین شد و ساخ

تشکیالت آستان قدس توسعه فراوان یافت و نظم و 

نسق بیشتری گرفت. این شهر در دورة قاجار، 

دلیل وجود مرقد مطهر امام هشتم شیعیان همواره  به

مورد توجه قرار داشت. در زمان حاکمیت ناصرالدین 

بر ایالت الدوله تقی میرزا رکنمحمد شاه و حکمرانی

شاه تولیت آستان قدس  خراسان و سیستان، از جانب

الملک انصاری بود. بر عهده میرزا سعیدخان مؤتمن

الدوله یکی از دانش در این زمان، به دستور رکن

آموختگان دارالفنون به نام زین العابدین بن 

محمدولی میرزا، آمارگیری رسمی از شهر مشهد به 

عمل آورد که ماحصل آن نیز در کتابی با عنوان 

وس ارض اقدس و شهر مشهد کتابچه تعداد نف

به رشته تحریر درآمد. این اثر مشتمل بر  مقدس

آماری است از مردان، زنان، جوانان، کودکان، اهل 

حرف و مشاغلِ ساکنان شهر مشهد. این مجموعه در 

سانتیمتر بر کاغذی  23×03صفحه و به قطع  222

ق به رشته تحریر درآمده است و 5221اعلی در سال 

 20632و شماره ثبت  3308ه بازیابی اکنون با شمار

در مرکز نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی 

شود. اطالعات آماری موجود در این نگهداری می

مجموعه در خصوص جمعیت شهر مشهد در دورة 

نظیر تبدیل کرده شاه آن را به اثری بیناصرالدین

است. مسئله این پژوهش آن است که با تکیه بر آمار 

اطالعات ارزشمند اثر مذکور، پراکندگی مشاغل و و 

های مختلف شهر مناصب آستان قدس را در محله

روشن نماید و به  Spssافزار مشهد، بر پایه نرم

 ها بپردازد.تحلیل رابطه معنادار این پراکندگی

اگرچه تحقیقات و مطالعاتی در خصوص برخی 

از مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی به رشته 

یر درآمده است، اما تاکنون تحلیل آماری در تحر

خصوص پراکندگی هر یک از اعضای تشکیالت 

گانه شهر مشهد اداری آستان در محالت شش

صورت نگرفته است. در این پژوهش سعی شد 

تر اطالعات موجود در جهت پردازش صحیح و دقیق

این نسخه خطی، مناصب و مشاغل آستان قدس در 

بندی بر مبنای تعداد ود. طبقهبندی شگروه طبقه 53

افراد شاغل در هر یک از مناصب و مشاغل انجام 

گرفت؛ به این صورت که هر یک از مشاغل که 

نفر بود در گروهی به نام  0تعداد افراد آن کمتر از 

 ساماندهی گردید. « سایر»

روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل 

ستفاده از های موجود است که این داده ها با اداده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  Spssنرم افزار 

است. هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت 

وضعیت و میزان پراکندگی مناصب و مشاغل آستان 

قدس در محالت مختلف شهر مشهد بر پایه نسخه 

مذکور است. در راستای تبیین این هدف، از یک سو 

 ای کوتاه به چگونگیسعی شد ضمن اشاره

یابی شهر مشهد و میزان جمعیت آن در دورة شکل

قاجار، نگاهی کلی نیز به محله در شهرهای دورة 

های مختلف شهر مذکور اسالمی و به خصوص محله

در دورة مورد مطالعه صورت گیرد و از سوی دیگر 

بررسی اجمالی از مشاغل و مناصب آستان قدس 

ین این پژوهش درصدد پاسخگویی به ا انجام پذیرد.
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گانة شهر ها است که آیا میان محالت ششسؤال

داری مشهد و مناصب و مشاغل آستان رابطة معنا

وجود دارد؟ صاحبان مناصب و مشاغل مهم آستان 

قدس بیشتر در کدامیک از محالت آن شهر ساکن 

 بودند؟

 

 . پیشینة پژوهش2

های متعددی در باب آستان قدس تاکنون پژوهش

رآمده است که ماحصل آنها رضوی به رشته تحریر د

اطالعات ارزشمندی است که این آثار در خصوص 

تعدادی از مناصب و مشاغل این مکان مقدس ارائه 

اند. یکی از آثار مهم در باب آستان قدس کتاب داده

، اثر عزیزاهلل عطاردی در تاریخ آستان قدس رضوی

دو جلد است. گرچه این اثر اطالعات سودمندی در 

های آستان قدس و اریخی ساخت ابنیهباب روند ت

دهد، اما آن هنرهای به کار رفته در آن ارائه می

بخشی از اثر که به تشکیالت اداری آستان قدس 

پرداخته است، مورد توجه بیشتر این پژوهش واقع 

شد. کتاب مذکور نیز در بررسی ساختار اداری آستان 

قدس به تعداد اندکی از مناصب و مشاغل پرداخته 

تاریخ آستان قدس است. پژوهش دیگری با عنوان 

، توسط علی مؤتمن در باب آستان به رشته رضوی

تحریر درآمده که بخشی از آن به صورت مختصر به 

بحث دربارة سازمان اداری آستان قدس پرداخته 

است. این پژوهش، در تشریح و شناخت برخی از 

 مناصب و مشاغل آستانه از کتاب مذکور بهره گرفته

است. دو اثر مورد اشاره، سازمان و تشکیالت اداری 

اند و تنها به آستان قدس را به تفصیل بررسی نکرده

تعداد اندکی از مناصب و مشاغل و آن هم به 

المعارف آستان  ةدایراند. کتاب اختصار اشاره کرده

را نیز گروهی از محققان بنیاد  قدس رضوی

های اسالمی متعلق به آستان قدس به رشته پژوهش

اند. در این پژوهش از اطالعات این تحریر درآورده

کتاب در خصوص برخی از مناصب و مشاغل 

کارکنان آستان قدس استفاده شده است. اطالعات 

المعارف بودن  ةموجود در این اثر نیز به لحاظ دایر

مختصر است، اما به تعداد بیشتری از آن بسیار 

مناصب و مشاغل پرداخته است. به طور کلی، 

یک از محققان به آن موضوعی که تاکنون هیچ

اند، بحث پراکندگی مشاغل و مناصب در نپرداخته

محالت مختلف شهر مشهد است. بررسی بسیاری از 

های جدید نشان داد که منابع دست اول و پژوهش

کتابچه تعداد نفوس ی ارزشمند غیر از نسخة خط

یک به این هیچ ارض اقدس و شهر مشهد مقدس

 اند.موضوع نپرداخته

 

 . ساختار تشکیالت آستان قدس رضوی3

بررسی تطبیقی مختصری از ساختار تشکیالتی 

یابی آن تا دورة مورد پژوهش آستانه، از زمان شکل

نشان از تحوالت آن در ادوار مختلف دارد. در 

امور « نقابت»پیش از صفویان، منصبی به نام روزگار 

)علیزاده اداری و موقوفات آستان را در دست داشت 

 2: 5031؛ حسن آبادی، الف 523: 5022بیرجندی و ناصری، 

: 5038پور، حسین؛ غالم60: 5025؛ سوزنچی و کالته، 82/ 0و

، اما اساس ساختار تشکیالت اداری آستان (212

و در سطحی کارآمد از قدس رضوی به طور رسمی 

ابتدای حاکمیت سلسله صفویان بنیان نهاده شد 
پور، حسین؛ غالم522: 5012؛ مؤتمن، 536: 5085)شاملو، 

. سرپرستی و نظارت بر تشکیالت اداری (263: 5038

آستان از این دورة تاریخی بر عهده منصبی به عنوان 

شد. پس تولیت بود که صاحب آن متولی خوانده می
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ولی، ناظر کل مسئولیت تشکیالت اداری آستان از مت

قدس را به عهده داشت. پس ناظران از همان ایام 

یابی تشکیالت اداری آستانه، زیر نظر آغازین شکل

 ناظر کل، مشغول فعالیت بودند.

های ابتدای با تشکیل سلسلة افشاریه و آشفتگی

های خصمانه نادرشاه افشار، این دوره و نیز سیاست

اداری و تشکیالتی آستانه دچار آشفتگی شد.  ساختار

در این زمان، نادرشاه خود نظارت بر موقوفات و نیز 

ادارة آستانه را به عهده گرفت، اما پس از مرگ وی و 

در دورة حاکمیت جانشینش، علیشاه، ادارة موقوفات 

به روال گذشته بازگشت و تشکیالت اداری آستانه 

یدی تدوین شد و نیز سامان یافت و نظامنامه جد

امور اداری آن طبق اسلوب نظامنامه مذکور شکل 

 .(233: 5012)مؤتمن، گرفت 

در دورة قاجاریه ساختار تشکیالتی آستان قدس 

ای نیافت و همانند تشکیالت دورة تغییرات عمده

. پس از فروکش (01: 5032آبادی، )حسنصفویه بود 

 خان و درمحمدهای زمان آغاکردن جنگ و جدال

شاه، توجه به آستان قدس رضوی دورة فتحعلی

ای یافت. در این دوره نیز تا زمان جایگاه برجسته

شاه، تشکیالت اداری آستان طبق اسلوب ناصرالدین

شد؛ اما در برخی ایام در نظامنامه علیشاه اداره می

دورة قاجاریه دو منصب عمده و اساسی حکمرانی 

زمان به یک همباشی آستان قدس خراسان و متولی

شاه شد که اوج آن در دورة ناصرالدینفرد واگذار می

 . (5/222: 5080)کرزن، بود 

رقابت و جدال میان والیان خراسان و 

شاه های آستان قدس از زمان ناصرالدینباشیمتولی

ای در آشفتگی و نابسامانی امور به بعد نقش عمده

مقام آستانه داشت، زیرا هر یک از این دو منصب، 

خصوص والیان سعی تر دانسته و بهخود را برجسته

در دخالت بر امور داخلی و تسلط بر موقوفات 

        .(81: 5021)فرخ، فراوان آن داشتند 

التولیه باالترین جایگاه پس از منصب متولی، نایب

را در ساختار اداری آستانه در اختیار داشت. سابقة 

سلیمان و سلطان  التولیه به دورة شاهمنصب نایب

گردد. از سقوط حاکمیت حسین صفوی برمی

التولیه صفویان تا دورة قاجاریه دلیل انتخاب نایب

صرفاً جهت انجام کلیه امور مربوط به متولی در زمان 

عدم حضور او در شهر مشهد بود. با افزایش 

های موقوفات و گسترش تشکیالت اداری و فعالیت

متولیان نیز یک نفر را آستان قدس در دورة قاجار، 

)سوزنچی کردند التولیه انتخاب میبه عنوان نایب

. در دورة حاکمیت (56ـ51: 5031کاشانی، 

-شاه، میرزا بدرالدین یکی از نایبناصرالدین

دار ق عهده5030تا  5230هایی بود که از سال التولی

این منصب بود. او همانند پدرش، از کارکنان آستان 

از وی به  ارض اقدسنسخة خطی  قدس بود که در

التولیه نام برده شده و از ساکنان محله عنوان نایب

نوقان و جزء متمولین شهر مشهد بوده است 

 .(533تا: العابدین بن محمد ولی میرزا، بی)زین

ها نشان داد که در ساختار تشکیالتی بررسی

ها از آستانه، مناصب و مشاغل مربوط به کشیک

رسد برخوردار بودند و به نظر میاهمّیت خاصی 

ای از تنظیم و تنسیق امور آستانه همواره بخش عمده

بر عهده آنان بوده است. به این خاطر، از دورة 

صفویه که ساختار اداری آستان قدس نظم بهتری 

های پس از آن با تدوین یافت و نیز در دوره

های آستانه با دقت به جایگاه و تعداد آنان نظامنامه

 توجه ویژه شده است. 

در دورة مورد پژوهش، اصطالح کشیک در 

ساختار اداری آستان قدس از اصطالحات مهم و 
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بسیار اثرگذار بود که شامل خادمان، فراشان، 

گردید. صاحبان این ها، کفاشان و مؤذنان میدربان

ها و مشاغل در مدت معین، در داخل رواق

که  های آستانه مشغول به خدمت بودندصحن

کارشان نظارت و انجام امور تنظیف و تعطیر اماکن 

ها گیری کشیکمتبرکه بود. هر چند زمان دقیق شکل

در آستانه تاکنون روشن نشده است، اما بر پایة اسناد 

یابی منظم و موجود در آستان قدس احتماالً شکل

ق به بعد بوده است. 5353منسجم آنها از سال 

واخر دورة صفویه تعداد دهد که تا اشواهد نشان می

سه کشیک در آستان قدس وجود داشت، اما در پایان 

این دوره تعداد آنها به پنج کشیک افزایش یافت. 

طور کلی، هر کشیک متشکل از یک سرکشیک، به

یک خادم باشی و نیز تعدادی خادم، فراش، کفشبان، 

دربان و مؤذن بود. ریاست هر کشیک با سرکشیک 

معاون و جانشین  او محسوب باشی بود و خادم

 .  (2/532: 5031آبادی، ب )حسنشد می

ها نشان داد که در سلسله مراتب بررسی نظامنامه

ها از شأن و اداری تشکیالت کشیک، سرکشیک

ها باشیپایگاه باالیی برخوردار بودند و سپس خادم

ها در جایگاه پس از آنها قرار داشتند. موقعیت خادم

نصب جایگاه بعدی را به خود پس از این دو م

اختصاص داد و سپس دیگر مشاغل چون فراشان، 

کفشبانان و دربانان به ترتیب سلسله مراتب در 

 های بعدی قرار داشتند. جایگاه

مسئولیت ادارة کشیک در آستانه بر عهدة 

سرکشیک بود و ایشان جانشین متولی در این حوزه 

ضور و رفت. وظیفة وی در آستانه حشمار میبه

غیاب اعضای کشیک، نظارت بر تهیه غذای خدمه، 

تهیه و ارسال لیست افراد کشیک جهت پرداخت 

مواجب نقدی و جنسی و ... بود. جایگاه 

باشی و خدام در داخل حرم باشی، دربانکفشبان

ها، در مطهر بود و دیگر مشاغل همانند فراش

ها، ها در صحنهای اطراف حرم، دربانرواق

ا در کفشداری و مؤذنان به وقت اذان در هکفشبان

نویس مسئول ها بود. فردی به عنوان کشیکمناره

: 5031)حسن آبادی، ب ثبت وقایع هر کشیک بود 

که در زمان مورد پژوهش میرزا حسین  (2/531

-)زیننویس این شغل را در اختیار داشت کشیک

، اما در گزارش (82تا: العابدین بن محمد ولی میرزا، بی

که  صورت سان عموم اهالی آستانه مقدسهتفصیلی 

شاه ارسال شد، غیر اندک مدتی بعد برای ناصرالدین

نویس از ایشان از میرزا هدایت نیز به عنوان کشیک

. در (226: 5038الدوله، )رکننام برده شده است 

ها باشیها و خادمخصوص نحوة انتخاب سرکشیک

که آنان اغلب از میان علما و بایستی اطالع داد 

شدند و نحوه آن نیز نفوذ انتخاب میهای ذیخاندان

بر پایه تقاضای شخصی افراد، تأیید متولی و با 

گرفت صدور حکم توسط شاه وقت صورت می

 .  (2/531: 5031آبادی، ب )حسن

ترین سرکشیک به معنی مسئول کشیک و عالی

ا به نیابت از کاری رمقام اماکن متبرکه، یک شیفت

ها بیشتر از میان متولی بر عهده داشت. سرکشیک

های قدیمی آستان قدس یا افراد پرنفوذ خانواده

طور که سادات رضوی بهشدند؛ چنانبرگزیده می

موروثی سه کشیک از پنج کشیک را در اختیار 

العابدین بن . زین(531-532: 5031آبادی، )حسنداشتند 

های ر خویش از سرکشیکمحمدولی میرزا در آما

العابدین بن )زینمیرزا عبدالعلی  پنجگانه به اسامی

 (02)همان: ، میرزا ابوالحسن (05تا: محمدولی میرزا، بی

)همان: ، میرزا عبدالجواد  (225)همان: میرزا محمدعلی 

نام برده است.  (232)همان: و میرزا جعفر  (523
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دالوهاب همچنین در این زمان افردای چون میرزا عب

، میرزا داوود (61)همان: ، میرزا عبدالمجید (01)همان: 

باشی منصب خادم (535)همان: و نیز میرزا عبدالعلی 

رسد در نگارش آستانه را به عهده داشتند. به نظر می

مناصب برخی از افراد مذکور اشتباهی صورت 

گرفته است، زیرا از میرزا عبدالعلی هم به عنوان 

باشی نام برده شده است که دمسرکشیک و هم خا

زمان برای یک فرد داشتن هر دو منصب به طور هم

با  ارض اقدسپذیر نبود. بررسی تطبیقی کتاب امکان

الدوله، که در فاصله دو یا سه گزارش تفصیلی رکن

دهد که میرزا اند، نشان میسال نگارش یافته

باشی را در اختیار داشت عبدالعلی تنها منصب خادم

را به عهده  میرزا ذبیح اهلل نامی منصب سرکشیکو 

. در خصوص (218: 5038الدوله، )رکنداشت 

ها نیز بایستی بیان داشت که میرزا باشیخادم

باشی دو کشیک از پنج کشیک بود عبدالوهاب خادم

 . (261، 265: 5038الدوله، )رکن

رتق و فتق امور مالی آستانه و اهمّیت این 

د که همواره یکی از مناصب مهم شموضوع باعث می

تحت عنوان مستوفی در ساختار تشکیالت اداری 

آستانه در ادوار مختلف تاریخی حضور داشته باشد. 

این منصب در ضبط و برآورد و جذب درآمدها، 

تأمین منابع و اعتبارات جهت مخارج اماکن مختلف 

آستان و نیز پرداخت حقوق و مواجب کارکنان و 

بگیران آستان قدس نقش برجسته و خدمه و مستمری

. در (535ـ533: 5020)سوهانیان حقیقی، مبرزی داشت 

-)زیندورة مورد پژوهش افرادی چون میرزا بابا 

)همان: ، میرزا موسی (06تا: العابدین بن محمدولی میرزا، بی

، میرزا (22)همان: ، میرزا محمدحسین هروی (26

 (235)همان: ل و آقا میرزا خلی (535)همان: نقی علی

 مستوفی آستان قدس بودند.

از دیگر مناصب مهم در تشکیالت اداری آستان 

قدس، منصب تحویلدار بود. تمام درآمدهای آستانه، 

شد. او اعم از نقدی و جنسی، نزد تحویلدار جمع می

وظیفه تنظیم و پرداخت مخارج مختلف آستانه و 

وجوه نقدی و جنسی خدمه و غیره را به عهده 

شت. همچنین ضبط تمام هدایا، نذورات، دا

موقوفات، جواهرات و اسباب مضبوط در حرم از 

. در (232: 5020)حسینی، وظایف تحویلدار آستانه بود 

شاه افرادی چون میرزا علی، میرزا زمان ناصرالدین

، (535تا: العابدین بن محمدولی میرزا، بی)زینابوالحسن 

 (256)همان: مدعلی و مالمح (258)همان: میرزا قاسم 

 تحویلدار آستانه بودند. 

تالوت قرآن یکی از امور مهم آستان قدس بود و 

تیمی از قاریان قرآن که این وظیفه را به عهده داشتند 

در این  .(018: 5020)نقدی، نامیدند را حفاظ می

پژوهش ضمن شناخت تعداد حفاظ، پراکندگی محل 

هد گانه مشسکونت آنان نیز در محالت شش

مشخص شده است. وظیفه نظارت بر حفاظ بر عهدة 

به افرادی  ارض اقدسصدرالحفاظ بود که در کتاب 

العابدین بن )زیناهلل، مالمحمد حسین چون میرزا ذبیح

به  (61)همان: و سید حسین  (02تا: محمدولی میرزا، بی

 عنوان صاحبان این منصب اشاره شده است.

 

 های آن. شهر مشهد و محله4

یابی و ماهیت شهر مشهد مرهون وجود شکل

ق در دورة 230-232مرقد امام رضا )ع( در سال 

؛ 231: 5063)اصطخری، مأمون، خلیفه عباسی، است 

، اما توسعه این شهر (330: 5011؛ بینش، 25: 5008امام، 

و نام و آوازه آن تا ویرانی شهرهای معروف و 

در ها دست مغولبزرگی چون توس و نیشابور به

هجری اندک بود. پس از این رویداد مهم، شهر 8قرن 
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تدریج به یکی از شهرهای عمده در شمال مشهد به

 شرق ایران تبدیل شد.       

با ظهور حاکمیت صفویان شیعه مذهب در ایران 

خصوص و تعلق خاطر آنان به امامان شیعه و به

تالش آنها در راستای کسب مشروعیت و مقبولیت 

با انتصاب خود به آن امامان، شهر مشهد  در بین عامه

ای یافت. در این دوره، مشهد جایگاه ویژه

ولیعهدنشین شد و اقدامات مهمی در راستای 

دهی به ساختار شهری همانند احداث شکل

ها، حصار اصلی شهر و برپایی اماکن مذهبی، خیابان

 مدارس علمی و مساجد صورت گرفت.

دستیابی وی بر سریر  با استیالی نادر بر افاغنه و

سلطنت، شهر مشهد جایگاهش فزون گردید و به 

پایتخت حاکمیت وی و اعقابش تبدیل شد. ارتقای 

جایگاه مشهد در این دوره و توجه نادرشاه به آن 

باعث شد که جمعیت این شهر به قول سرجان ملکم 

هزار خانوار برسد. با زوال سلسله افشاریه و  63به 

یه، عظمت و جمعیت شهر مشهد نیز در دورة قاجار

هزار خانوار 0رو به افول نهاد و جمعیت آن به 

 . (2/138: 5033)ملکم، کاهش یافت 

های در نیمة نخست دورة قاجاریه گزارش

متعددی در باب تعداد جمعیت شهر مشهد اعالم 

یک پایه و اساس متقنی ندارد، شده است که هیچ

نگرفته زیرا بر اساس یک سرشماری دقیق انجام 

در سال  2م و برونز5303در سال  5است. کونولی

اند هزار نفر دانسته23م جمعیت مشهد را 5302

های که در سال 0. ایستویک(533: 5022)سعیدی، 

م در ایران بود، جمعیت شهر مشهد را 5360تا  5363

                                                                      
 1. Conolly    
2. Brunes     
3. Estwick 

آبادی، )حسنهزار نفر برآورد کرده 533الی  33حدود 

م، جمعیت 5313، اما خانیکوف در سال (21: 5032

هزار نفر تخمین زده است 63شهر مذکور را 

م جمعیت 5332. کرزن در سال (552: 5081)خانیکوف، 

)کرزن، کند هزار نفر برآورد می21شهر مشهد را 

مطلع الدوله در خان صنیع. محمدحسین(223/ 5: 5080
ضمن اذعان به این که نتوانسته است شمار  الشمس

شود یق تعداد نفوس شهر مشهد را بیابد، یادآور میدق

که برخی از اهل آن دیار معتقدند که جمعیت شهر 

هزار نفر است. البته وی در بخشی 533مذکور حدود 

از همین اثر آورده است که جمعیت مشهد حدود 

و در  (05/ 2: 5035الدوله، )صنیعهزار نفر است 23

« پنجاه هزار نفر زیاده از»جایی دیگر، جمعیت آن را 

. شیندلر در سفر خویش (222)همان: بیان کرده است 

ق، جمعیت شهر مشهد را 5220به خراسان در سال 

: 5028)شیندلر، هزار نفر تخمین زده است 63بیش از 

که بسیار به سرشماری دقیق این شهر در سال  (235

 ق نزدیک است. 5221

ترین سرشماری در شهر مشهد در زمان دقیق

شاه و در روزگار حکمرانی محمدتقی رالدینناص

الدوله بر ایالت خراسان و سیستان در سال میرزا رکن

ق انجام گرفت. در این زمان، طبق دستور 5221

های دارالفنوان کردهحکمران مذکور، یکی از تحصیل

العابدین بن محمدولی میرزا مسئول انجام به نام زین

یق ایشان، این سرشماری گردید. طبق بررسی دق

نفر بود  18238جمعیت شهر مشهد در سال مذکور 

 .(5تا: العابدین بن محمدولی میرزا، بی)زین

محققان معتقدند که محله در شهرهای دورة 

های قومی، نژادی، مذهبی و اسالمی، سکونتگاه گروه

ها و حرف مختلف بوده است. در صاحبان پیشه

شهرهای بزرگ روزگاری هر محله برای خود شهری 
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مستقل با بازارها، مساجد و ساختار بود، نیمه

؛ 81: 5061زاده، )سلطانتشکیالتی مختص به خود 

: 5032؛ ریاضی، 23: 5032؛ عبداللهی، 23: 5030حبیبی، 

: 5032؛ شیخی، 22-8: 5068؛ سعیدی رضوانی، 522-523

شرایط اجتماعی ـ  محله به عنوان تبلور فضایی .(25

اقتصادی جامعه، از انسجام و همگنی خاصی 

برخوردار بود. به عبارت دیگر، محله یک تشکل 

اجتماعی است که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن 

های مسکونی، مسجد، میدان و عبارتند از: خانه

میدانچه، بازار و بازارچه، گذر و کوچه. واحدهای 

توانند موجبات ها به دلیل اندازه خود میمحله

مشارکت در شکل دادن به محیط خود را فراهم 

آورند و مرکز محله، حس مکان و مرکزیت را 

محله قسمت نسبتاٌ بزرگی از »تقویت کند. به قول لینچ 

دست و مشابه شهر است که دارای خصوصیات یک

 . (532: 5086)لینچ،  «باشد

شاه شهر مشهد دارای در دورة سلطنت ناصرالدین

خان های گوناگون بود که محمدحسنهمحل

الدوله تعداد آنان را شش محله بزرگ و ده صنیع

محله کوچک آورده است. در این زمان، محالت 

بزرگ شامل باال خیابان، پایین خیابان، سراب، چهار 

باغ، عیدگاه و نوفان بود. محالت کوچک نیز عبارت 

بود از پاچنار، ارگ، سرسوق، سرحوضان، جدیدها، 

ها، تپ یا طپ محله، محله غیرشمارها که آن رویم

ها و گفتند، محله کشمیریرا کوچه سیاهان هم می

 .(202/ 2: 5035الدوله، )صنیعمحله چاه نو 

جایگاه محله باال خیابان در شمال غرب، پایین 

خیابان در جنوب شرق، محله سراب و نیز محله 

بت چهارباغ در غرب قرار دارد. محله چهار باغ نس

تر به سراب به وسط شهر و صحن مطهر نزدیک

است. محله ارگ در جنوب غرب و محله عیدگاه در 

جنوب شهر واقع است و از کنار باروی شهر تا بست 

مطهر امتداد دارد. محله سرحوضان نیز در جنوب 

شهر است که این محله متصل به پایین خیابان است، 

باشد. گاه مییعنی این محله میان پایین خیابان و عید

محلة پاچنار در شمال شهر و میان محالت باال 

ها خیابان و نوقان قرار دارد. محله غیرشمارها یا سیاه

ها درواقع جزو محلة نوقان است. و محلة کشمیری

ها در مشرق شهر واقع است و طپ محلة مروی

/ 2: 5035الدوله، )صنیعمحله بخشی از این محله است 

های نیز تعداد محله ارض اقدس . در کتاب(202-223

شهر مشهد را شش محله آورده است که شامل 

سراب، سرشور، عیدگاه، نوقان، باال خیابان و پایین 

شد. زین العابدین در اثر مذکور نامی از خیابان می

 های کوچک نبرده است.محله

های واقع در غرب و رسد محلهبه نظر می

محل سکونت نشین و غرب شهر مشهد اعیان شمال

افراد متمول بود و ساکنان مناطق شرقی و جنوب 

تر بودند. باال خیابان یکی از شرق این شهر فقیر

رفت. در نشین مشهد به شمار میهای اعیانمحله

ها محله باالخیابان، واقع در بخش غربی شهر، خانه

اغلب وسیع و جمعیت و تعداد خانوار اندک بود. 

محله نوقان و پایین توده حقیقی شهر مشهد در 

خیابان و محالت مجاور آن در بخش شرقی و 

جنوب شرقی مشهد سکونت داشتند. به علت تراکم 

ها وجود جمعیت، منازل کوچکی در اختیار خانواده

 .(130: 5016)بینش، داشت 

خیابان فقیرترین محله شهر مشهد به محله پایین

ن الدوله، اغلب ساکنارفت. به بیان صنیعشمار می

محله مذکور اهل مرو بودند که در ابتدای حاکمیت 

شاه از آن شهر به مشهد مهاجرت کردند. ناصرالدین

در ضمن چند خانواده لُر زبان نیز در این محله 
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 .(2/222: 5035الدوله، )صنیعساکن بودند 

 

 ها. ارائه یافته5

در این پژوهش مشاغل شهر مشهد به دو دسته 

قدس تقسیم شد و با آستان قدس و غیر آستان 

 جدول آن ترسیم گردید: Spssافزار استفاده از نرم
جدول یک بعدی فراوانی، درصد، درصد خالص و تراکمی 

 مشاغل و مناصب آستان قدس و غیر آستان قدس

مشاغل و متغیر 

 مناصب

درصد  درصد فراوانی

 خالص

درصد 

 تراکمی

 2/20 2/20 2/20 8523 غیرآستان قدس

 3/533 5/6 5/6 283 آستان قدس

  3/533 3/533 8663 کل

 
 ـ نمودار فراوانی مشاغل در آستان قدس و غیرآستان

 
جدول و نمودار فوق توزیع فراوانی مشاغل و 

مناصب شهر مشهد در دو گروه غیر آستان قدس و 

کند. کل نمونه آماری آستان قدس را توصیف می

باشد که از این تعداد سرپرست خانوار می 8663

درصد نمونه است را غیر  2/20سرپرست که  8523

درصد( از آنها را  5/6سرپرست ) 283آستان قدس و 

 دهد. آستان قدس تشکیل می

 

 . مناصب و مشاغل آستانه6

تعداد مناصب و مشاغل موجود در آستان قدس 

کتابچه تعداد نفوس ارض »رضوی در نسخه خطی 
لذا رسد، عدد می 00به « اقدس و شهر مشهد مقدس

  Spssتجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار

 25پذیر نبود. پس برای رفع این مشکل، تعداد امکان

شغل و منصب که اعضای آن بسیار اندک بود، در 

سازماندهی شد و مابقی « سایر»ای تحت عنوان دسته

نیز با عنوان اصلی ذکر گردید. اسامی مناصبی چون 

باشی، وزیر، مهردار، ، منجمنویسالتولیه، کشیکنایب

باشی، ضابط، ناظر، امین، خطیب، پیشخدمت

دار، مستوفی، مشرف، منشی، صدر، مشرف شربت

آشپزخانه، مشرف کتابخانه، ضابط، معین التولیه، 

« سایر» محرر و مشیر آستانه به عنوان گروه 

نامگذاری شدند. در نهایت، تمامی صاحبان این 

گانه در محالت ششمشاغل و مناصب به تفکیک 

 اند.پایان هر محله آورده شده

پیوست نشان  5جدول و نمودار یک بعدی شماره 

نفر مناصب و  283دهد که از کل جامعه آماری می

خوان زیارتنامه درصد( 8/8)نفر  06مشاغل آستان قدس، 

./ درصد(  2نفر ) 2حافظ،  درصد( 0/2)نفر  55، 

نفر  515باشی، خادم درصد( 5/5)نفر  1صدرالحفاظ، 

فراش آستانه،  درصد( 1/1)نفر  26خادم،  درصد( 5/02)

 3/26)نفر  526نوکر آستانه،  درصد( 8/51)نفر  82

سرکشیک آستانه و  درصد( 5/5)نفر  1دربان،  درصد(

در گروه سایر به کار اشتغال دارند.   درصد( 3/6)نفر  02

شغل طبق نمودار مذکور بیشترین فراوانی مربوط به 

درصد نمونه را به خود  5/02خادم است که به تنهایی 

 اختصاص داده است.
پیوست، تعداد  2جدول و نمودار یک بعدی شماره 

خانوار محالت مختلف شهر مشهد را بر طبق نسخه 

دهد. بررسی تطبیقی دو خطی ارض اقدس نشان می

دو بعدی گویای آن است  5و شماره  0جدول شماره 

 5662خانوار،  برابر با   5218که در محله سراب تعداد 

درصد از کل خانوارهای شهر مشهد ساکن بودند. در 
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نفر در آستان قدس به کار اشتغال  531این محله 

-درصد کل مشاغل آستان را شامل می 2060داشتند که 

-خانوار زندگی می 5552ر محله سرشور تعداد شد. د

درصد کل جمعیت شهر مشهد  5266کردند که معادل 

 5862نفر از ساکنان این محله که معادل  32بود. تعداد 

درصد از مشاغل کل آستان است، در این محله زندگی 

 53خانوار،  5082کردند. محله عیدگاه با تعداد می

ود جای داده بود. درصد از کل جمعیت مشهد را در خ

درصد از کل  5862نفر که معادل  32در این محله تعداد 

مشاغل در آستان قدس بود، سکونت داشتند. محله 

پایین خیابان با بیشترین فراوانی جمعیت در میان 

خانوار معادل با  5131محالت شهر مشهد با تعداد 

درصد کل جمعیت شهر مشهد، تعداد کمتری از  2368

ان را در خود جای داده بود. در این محله کارکنان آست

 5562نفر از کارکنان آستان قدس برابر با  18تعداد 

کردند. محله نوقان به درصد در این محله زندگی می

 5221عنوان دومین محله پرجمعیت شهر مشهد، تعداد 

درصد  5362خانوار را در خود جای داده بود که معادل 

نفر 552حالی که تعداد  کل خانوارها شهر مشهد بود در

درصد کل مشاغل  2063از کارکنان آستان، برابر با  

کردند و از بعد تعداد آستان در این محله زندگی می

شد. کمترین تعداد بیشترین فراوانی را شامل می

کردند که تعداد جمعیت در محله باال خیابان زندگی می

ای درصد کل خانواره 5562خانوار برابر با  318آنها 

نفر از آنان در آستان قدس  03شهر مشهد بود و تعداد 

درصد کل مشاغل آستان  662به کار مشغول بودند که 

شد که تطبیق آن با میزان جمعیت نشان را شامل می

دهد که کمترین میزان پراکندگی سکونت در میان می

 محالت شهر مشهد دارا بود. 

پیوست، وضعیت  5جدول دو بعدی شماره 

گی مناصب و مشاغل آستان قدس را در پراکند

دهد. بر گانه شهر مشهد را  نشان میمحالت شش

خوان در نامهاساس این جدول تعداد کل افراد زیارت

نفر است که دو محله سرشور و پایین  06شهر مشهد 

،  درصد( 2/06)نفر  52خیابان هر یک با تعداد 

خود بیشترین تعداد افراد شاغل در این شغل  را در  

درصد کل  83جای داده بودند که در مجموع حدود 

اند. شاغلین در شغل مذکور را به خود اختصاص داده

در محله باالخیابان هیچ یک از افراد شاغل در شغل 

 زیارتنامه خوان سکونت نداشتند. 

طبق جدول مذکور تعداد افراد شاغل در شغل 

 1/12)نفر  6باشند که از این تعداد، نفر می 55حافظ 

اند که بیشترین فراوانی در محله سراب ساکن درصد(

 2را دارد. پس از محله سراب، محله عیدگاه با تعداد 

در جایگاه دوم از لحاظ بیشترین  درصد( 2/53)نفر 

های مشهد در این شغل فراوانی از میان محله

های سرشور، پایین خیابان برخوردار است. در محله

ز افراد شاغل در شغل حافظ و باالخیابان هیچ یک ا

 کنند.زندگی نمی

دهد که تعداد کل بررسی جدول مذکور نشان می

نفر بودند که از  2افراد شاغل در شغل صدر الحافظ 

در محله سراب  درصد( 3/81)نفر  0این میان تعداد 

 درصد( 3/21)نفر  5ساکن بودند. محله سرشور با 

شت، اما در شاغل در این شغل در جایگاه دوم قرار دا

 ها تعداد افراد شاغل در این شغل صفر بود.دیگر محله

بررسی تعداد افراد شاغل در دو شغل حافظ و 

گانه شهر مشهد نشان های ششصدرالحفاظ در محله

دهد که رابطه معناداری میان افراد شاغل در این دو می

های سکونت آنان وجود دارد. چنان که شغل و محله

دهد که اغلب افراد آمار نشان می پیشتر اشاره شد،

 . کنندشاغل در این دو شغل در محله سراب زندگی می

نفر شاغل در شغل خادم باشی تعداد  1از مجموع 
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 5کردند. در محله نوقان زندگی می درصد( 63)نفر  0

 درصد( 3/23)نفر  5در محله سراب و  درصد( 3/23)نفر 

و مناصب  عیدگاه ساکن بودند. در بین تمام مشاغل

آستان قدس، شغل خادم بیشترین تعداد فراوانی را 

نفر شاغل در شغل خادمی در 515داشت. از مجموع 

در محله سراب  درصد( 1/23)نفر  20آستان تعداد 

ساکن بودند. پس از محله سراب، بیشترین فراوانی به 

تعلق داشت و  درصد( 2/20)نفر  01محله نوقان با 

 درصد( 1/22)نفر  02اد سپس محله عیدگاه با تعد

بیشترین تعداد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. 

در رتبه چهارم از  درصد( 2/52)نفر  22محله سرشور با 

لحاظ تعداد خادمان قرار داشت. دو محله باال خیابان و 

در  درصد( 0/0)نفر  1پایین خیابان هر یک با تعداد 

ادم به خود های آخر از نظر تعداد ساکنان خرتبه

اختصاص داده بودند. تعداد کل افراد شاغل در شغل 

نفر  2نفر بود که از این میان تعداد  26فراش آستانه 

کردند. در محله در محله نوقان زندگی می درصد( 6/02)

به شغل مذکور   درصد( 5/20)نفر  6سرشور تعداد 

 3/0)نفر  5اشتغال داشتند. محله باالخیابان با تعداد 

کمترین تعداد فراوانی شغل فراش آستانه را به  (درصد

 خود اختصاص داده بود. 

نفر به شغل دربان در آستان قدس به  526تعداد 

نفر  02کار اشتغال داشتند که از این میان تعداد 

کردند.  درصد( در محله نوقان زندگی می 2/21)

درصد( و پایین  6/22نفر ) 05محله سراب با تعداد 

درصد( در رتبه های بعدی  3/52نفر ) 21خیابان با 

 قرار داشتند.

نفر در مناصب و  02تعداد « سایر»در دسته 

کار اشتغال داشتند که از این میان مشاغل مخلتف به

( در محله نوقان ساکن بودند. محله 3/20نفر ) 52

درصد( در رتبه دوم  3/53نفر ) 6سراب با تعداد 

( در محله درصد 2/6نفر ) 2قرار داشت. تعداد 

سرشور ساکن بودند که از نظر تعداد در رتبه آخر 

 قرار داشتند.

نفر شاغل در آستان  283به طور کلی، از تعداد 

درصد( در محله  3/20نفر ) 552قدس رضوی، تعداد

کردند که این محله بیشترین فراوانی نوقان زندگی می

 0/20نفر ) 531را به خود اختصاص داد. تعداد 

درصد( از افراد شاغل در آستان قدس در محله 

سراب ساکن بودند که از بعد تعداد فراوانی در رتبه 

 2/58)نفر  32دوم قرار داشت. محله سرشور با تعداد 

، صد(در 2/58)نفر  32، محله عیدگاه با تعداد درصد(

و  درصد( 2/55)نفر  18محله پایین خیابان با تعداد 

از افراد  درصد( 2/6)نفر  03محله باالخیابان با تعداد 

 کردند.شاغل در آستان قدس زندگی می

وضعیت پیوست،  2جدول دو بعدی شماره 

نشان  را سرابمناصب و مشاغل بر حسب محله 

این دهد. مجموع افراد شاغل در آستان قدس که در می

نفر بودند که پس از  531محله ساکن هستند به تعداد 

محله نوقان بیشترین تعداد فراوانی جمعیت مشاغل و 

 20شد. از این میان، تعداد مناصب آستان را شامل می

درصد( خادم در این محله ساکن بودند که  3/23نفر )

از بیشترین فراوانی برخورداراند. بررسی این جدول 

نفر  02پس از خادم، شغل دربان با  دهد کهنشان می

درصد( از بیشترین فراوانی را داشت.  1/22شاغل )

درصد( کمترین  1/32نفر ) 5خادم باشی با تعداد 

 فراوانی را به خود اختصاص داده است.

این پژوهش سعی دارد که اسامی بزرگان مناصب 

گانه شهر های ششو مشاغل آستان قدس در محله

رسی جداول دو بعدی محالت مشهد را پس از بر

مذکور و مناصب و مشاغل آستان، جهت شناخت 

بهتر پراکندگی آنان در محالت مذکور، ذکر نماید. در 
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محله سراب تعدادی از بزرگان مناصب و مشاغل 

مهم آستان قدس زندگی می کردند که در ذیل به آنها 

 اشاره خواهد شد:

میرزا باشی؛ الملک، متولیخان مؤتمنمیرزا سعید

ابوالقاسم، وزیر آستانه؛ میرزا عبدالعلی، سرکشیک آستانه؛ 

حاجی میرزا ابوالحسن، سرکشیک آستانه؛ میرزا ذبیح اهلل، 

صدرالحفاظ؛ حاجی مال محمد حسن، صدرالحفاظ؛ میرزا 

باشی آستانه؛ عبدالوهاب، خادم باشی؛ مالعبدالعلی، فراش

زا بابا، میرزا عبدالعلی، منجم باشی آستانه؛ حاجی میر

مستوفی آستانه؛ حاجی میرزا داوود، مشرف کتابخانه؛ میرزا 

موسی، مستوفی آستانه؛ حاجی میرزا آقا، صدرالعلما؛ میرزا 

 باشی؛ مالباشی آستانه؛ میرزا علی اکبر، دربانداوود، فراش

باشی آستانه؛ آقا محمدحسن، ناظر؛ محمدرضا، پیشخدمت

ا رضی، هم قلم آستانه مال عبدالرحیم، امین موقوفه؛ میرز

 .(06-5تا: میرزا، بیالعابدین بن محمدولی )زین

وضعیت پیوست،  0جدول دو بعدی شماره 

نشان  را سرشورمناصب و مشاغل بر حسب محله 

دسته مناصب و  53در این جدول، از میان دهد. می

 2کردند و دسته در این محله زندگی می 3مشاغل، 

آستانه در این محله باشی و سرکشیکدسته خادم

ساکن نبودند. مجموع افراد شاغل در آستان قدس که 

باشند که نفر می 32در این محله ساکن هستند تعداد 

درصد( خادم در این  1/02نفر ) 22از این میان تعداد 

محله ساکن بودند که از بیشترین فراوانی برخوردار 

دهد که پس از باشند. بررسی این جدول نشان میمی

درصد( از  2/23نفر شاغل ) 58ادم، شغل دربان با خ

بیشترین فراوانی برخوردار هستند که در این محل 

خوان و نوکر آستانه هر نامهاند. دو شغل زیارتساکن

درصد( در رتبه بعدی  8/56نفر ) 52یک با تعداد 

تعداد ساکنان شاغل در آستان قدس در محله سرشور 

 برخوردار هستند. 

ای که در شور  افراد برجستهدر محله سر

تشکیالت اداری آستان قدس دارای مناصب و 

 مشاغل باالیی بودند به شرح ذیل بود:

آستانه؛ حاجی مال باشیمیرزا عبدالمجید، خادم

آستانه؛ میرزا محمدحسین باشیعبدالعلی، فراش

اکبر، دربان باشی کل هروی، مستوفی؛ میرزا علی

باشی؛ آقا محمد، دربانآستانه؛ میرزا آقا جان، 

دار آستانه؛ آقا سید باشی؛ آقا سید محمد، خزانهدربان

میرزا، العابدین بن محمدولی)زینحسین، صدر الحفاظ 

 .(61-22تا: بی

پیوست، وضعیت  2جدول دو بعدی شماره 

مناصب و مشاغل بر حسب محله عیدگاه را نشان 

ته دس 3دسته مناصب و مشاغل،  53دهد. از میان می

دسته صدرالحفاظ  2کردند و در این محله زندگی می

و سرکشیک آستانه در این محله ساکن نبودند. 

مجموع افراد شاغل در آستان قدس که در این محله 

باشند که از این میان نفر می 32ساکن هستند تعداد 

درصد( خادم در این محله  1/25نفر ) 02تعداد 

-ی برخوردار میساکن هستند که از بیشترین فراوان

دهد که پس از باشند. بررسی این جدول نشان می

 6/51نفر شاغل ) 25خادم، مشاغل نوکر آستان با 

درصد( از بیشترین فراوانی برخوردار هستند که در 

نامه خوان و اند. شغل دربان با زیارتاین محل ساکن

درصد( در  8/56نفر ) 52نوکر آستانه هریک با تعداد 

 بعد فراوانی قرار داشتند.  رتبه بعدی از

در محله عیدگاه تعدادی از صاحبان مناصب و 

کردند که در ذیل مشاغل مهم آستان قدس زندگی می

 شود:به آنها اشاره می

آقا میرزا شفیع اعتماد التولیه، میرزا اسماعیل، خادم 

باشی؛ آقا سید ابوالحسن شاه، امین آستانه؛ آقا میرزا 

زا مقیم، تحصیلدار؛ حاجی عبدالمؤمن، مشرف؛ میر
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عبداجواد، خطیب؛ میرزا حسین، کشیک نویس آستانه 

 . (532-82تا: میرزا، بیالعابدین بن محمدولی )زین

پیوست، وضعیت مناصب  1جدول دو بعدی شماره 

دهد. و مشاغل را بر حسب محله پایین خیابان نشان می

محله دسته در این  6دسته مناصب و مشاغل،  53از میان 

کردند. مجموع افراد شاغل در آستان قدس زندگی می

نفر بودند که از این میان  18ساکن در این محله به تعداد 

رفتند که درصد( دربان به شمار می 2/20نفر ) 21تعداد 

از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. بررسی این جدول 

دهد که پس از دربان، شغل زیارتنامه خوان با نشان می

درصد( ساکن این محله بیشترین  6/22نفر شاغل ) 52

 فراوانی داشت. 

بررس مناصب آستان قدس در محله پایین 

خیابان نشان داد که تنها یکی از صاحب منصبان 

کرد و آن هم مال حاجی آستان قدس زندگی می

العابدین بن محمدولی زین)بود حسن، خطیب آستانه 

گویای آن است که این این بررسی   .(553تا: میرزا، بی

محله فقیرنشین بوده و اقشار تهیدست بیشتر در این 

 اند.  محله ساکن بوده

پیوست، وضعیت  6جدول دو بعدی شماره 

-نشان می نوقانمناصب و مشاغل را بر حسب محله 

دسته در 3دسته مناصب و مشاغل،  53دهد. از میان 

کردند. مجموع افراد شاغل در این محله زندگی می

آستان قدس که در این محله ساکن هستند تعداد 

نفر بودند که بیشترین تعداد فراوانی جمعیت  552

شد. از این میان، مشاغل و مناصب آستان را شامل می

درصد( خادم در این محله  2/05نفر  ) 01تعداد 

ساکن بودند که از بیشترین فراوانی برخورداراند. 

از خادم،  دهد که پسبررسی این جدول نشان می

درصد( از  6/23نفر شاغل ) 02شغل دربان با 

 بیشترین فراوانی را داشت.

در محله نوقان تعدادی از صاحب منصبان آستان 

کردند که در ذیل به آنها اشاره قدس زندگی می

 خواهد شد:

التولیه؛ میرزا صادق، ناظر؛ میرزا بدرالدین، نایب

عبداهلل،  حاجی میرزا محمدعلی، وزیر آستانه؛ میرزا

باشی؛ حاجی سید الزیاره ناصرالدین شاه و خادمنایب

باشی؛ حاجی محمد، رئیس آستانه؛ میرزا داوود، خادم

میرزا عبدالعلی، خادم باشی؛ حاجی میرزا بابا، 

نقی، مستوفی آستانه؛ میرزا مستوفی آستانه؛ میرزا علی

محمد، مشرف آشپزخانه؛ میرزا علی، تحویلدار؛ میرزا 

سن، تحویلدار؛ میرزا اسماعیل، مشرف؛ میرزا ابوالح

محسن، مشرف آستانه؛ آقا سید رضا، مشیر آستانه؛ 

شیخ حسن، امین آشپزخانه؛ حاجی ابراهیم، چراغچی 

باشی؛ میرزا موسی خان، صدر آستانه؛ مال علی اکبر، 

امین آستانه؛ مال غالم حسین، ضابط آستانه؛ میرزا 

میرزا، ن بن محمدولی العابدی)زینمحمد، منشی آستانه 

 .(528ـ516تا: بی

پیوست، وضعیت  8جدول دو بعدی شماره 

را نشان  مناصب و مشاغل برحسب محله باال خیابان

دسته  8دسته مناصب و مشاغل،  53دهد. از میان می

کردند. مجموع افراد شاغل در این محله زندگی می

نفر بودند  03در آستان قدس ساکن این محله تعداد 

کمترین تعداد فراوانی جمعیت مشاغل و مناصب  که

نفر   53شد. از این میان تعداد آستان را شامل می

درصد( نوکر آستان در این محله ساکن بودند  0/00)

که از بیشترین فراوانی را داشتند. بررسی این جدول 

 3دهد که پس از نوکر آستانه، شغل دربان با نشان می

بیشترین فراوانی درصد( از  8/26نفر شاغل )

 برخوردار بودند. 

در محله باالخیابان تعدادی از صاحب منصبان 

 کردند به این شرح:آستان قدس زندگی می
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حاجی میرزا عبدالحسین، نقیب؛ حاجی میرزا 

محمدعلی، وزیر آستانه؛ میرزا محمد علی، سرکشیک 

آستانه؛ میرزا عبدلجواد، سرکشیک آستانه؛ حاجی 

ک آستانه؛ ابوالحسن میرزا، شیخ میرزا جعفر، سرکشی

الرئیس؛ نواب هاشم میرزا، معین التولیه؛ میرزا 

ابوالقاسم، تحویلدار؛ حاجی مال محمدعلی، 

العابدین بن )زینتحویلدار؛ آقا میرزا خلیل، مستوفی 

 .(222ـ235تا: میرزا، بیمحمدولی

 

 . نتیجه8

الدوله، ق به دستور محمد تقی رکن5221در سال 

ایالت سیتان و خراسان، یک بررسی دقیق حکمران 

در باب جمعیت شهر مشهد و مشاغل و مناصب 

های خانوارهای آن شهر توسط شاهزاده سرپرست

التحصیل العابدین بن محمد ولی میرزا، فارغزین

دارالفنون، صورت گرفت که ماحصل آن در کتابی 

به رشته تحریر درآمد. این اثر روشن کرد که تعداد 

نوار در شهر مشهد ساکن بودند که از این خا 8663

نفر در آستان قدس رضوی اشتغال  283میان تعداد 

داشتند. صاحبان مشاغل و مناصب مختلف آستانه در 

گانه این شهر ساکن بودند. بررسی محالت شش

نمودارها و جداول این پژوهش نشان داد که بیشتر 

 افراد سطوح باالی هرم تشکیالت اداری آستانه در

مناطق غربی این شهر ساکن بودند که شامل محالت 

ها نشان داد که شد. بررسیباال خیابان و سراب می

در محله سراب، حکمران خراسان و سیستان و 

متولی وقت به اتفاق مجتهدین طراز اول و بسیاری 

از صاحبان مناصب و مشاغل باالی هرم تشکیالت 

دهنده آن اداری آستان ساکن بودند که این امر نشان

است که این محله اعیان نشین دولت بود. تحلیل 

نشان داد که  ارض اقدس تعداد نفوسمحتوای کتاب 

تفاوت زیادی میان محالت سراب، باالخیابان، 

سرشور، نوقان و عیدگاه در خصوص سکونت 

صاحبان مناصب و مشاغل آستان قدس وجود 

نداشت. همچنین بررسی جداول نشان داد که در 

محله پایین خیابان غیر از مشاغل دون پایه آستان 

قدس کسی از صاحبان مناصب برجسته در ان 

توان محله مذکور را به محله داشت. پس میزیست ن

فقیرنشین یا محله فرودستان شهر مشهد در آن دوره 

 تاریخی تعبیر نمود.

 

 منابع

. مسالک و ممالک(. 5063اصطخری، ابواسحاق ابراهیم )

 ترجمة ایرج افشار. تهران: علمی و فرهنگی.

. تهران: مشهد طوس(. 5008امام، سید محمدکاظم )

 کتابخانه ملک.

«. های مشهدجغرافیای محله(. »5016بینش، تقی )

 .633-182. ص 15. ش جستارهای ادبی

«. های مشهدجغرافیای محله(. »5011بینش، تقی )

 .232-322. ص 23جستارهای ادبی. شماره 

. تهران: از شار تا شهر(. 5030حبیبی، سید محسن )

 دانشگاه تهران.

ان آستان قدس متولی(. »5031آبادی، ابوالفضل )الف حسن

دفتر اسناد )به «. رضوی از دوره صفویه تا افشاریه

، مشهد: سازمان 0و 2کوشش زهرا طالیی(، جلد 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

 .520-80رضوی. ص 

نگاهی کوتاه به (. »5031آبادی، ابوالفضل )ب حسن

تاریخچه تشکیالت اداری اماکن متبرکه همراه با 

«. ق5226نظامنامه اماکن متبرکه در سال  معرفی

 .552-535. ص 23. ش مشکوه

منصب قائم مقام التولیه (. »5038آبادی، ابوالفضل )حسن

دفتر اسناد )به کوشش زهرا «. در دوره قاجاریه
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، مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها 2طالیی(، جلد 

 .530-528و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. ص 

معرفی و بررسی (. »5030-5032ابوالفضل ) آبادی،حسن

کتاب روزنامه سه سال اقامت یک مأمور سیاسی در 

کتاب ماه ، «ایران تألیف ادوارد بک هاوس ایستویک
 .28-20. ص 83و  88. ش تاریخ و جغرافیا

المعارف ، دایره»تحویلدار(. »5020حسینی، سید حسن  )

، مشهد: بنیاد 5آستان قدس رضوی، جلد 

 .232های اسالمی، ص پژوهش

)گزارشی به  سفرنامه(. 5081خانیکوف، والدیمیروویچ )

بخش جنوبی آسیای مرکزی(. ترجمة اقدس یغمایی 

 و ابوالقاسم بیگناه. مشهد: آستان قدس رضوی.

صورت سان عموم اهالی (. »5038الدوله، محمدتقی )رکن

تصحیح رضا نقدی. مجموعه رسائل «. آستانه مقدسه

 های اسالمی. هشتم. مشهد: بنیاد پژوهش فارسی. دفتر

تأثیر تجدد بر سازمان (. »5032ریاضی، سید ابوالحسن )

فصلنامه «. فضایی شهر تهران در اواخر دوره قاجار

 . 523-522. ص 0تحقیقات فرهنگی. دوره سوم. شماره 

تا(. کتابچه تعداد العابدین بن محمد ولی میرزا ) بیزین

نفوس ارض اقدس و شهر مشهد مقدس.  نسخه 

. 3308خطی مجلس شورای اسالمی. شماره بازیابی 

 .    20632شماره ثبت 

بینش اسالمی و (. »5068سعیدی رضوانی، عباس )

تحقیقات جغرافیایی. شماره («. 0جغرافیای شهری )

 .22-8. ص 3

«. 2جغرافیای شهر مشهد (. »5022سعیدی، عباس )

 . 528ـ582. ص 0و 2. شماره جستارهای ادبی

تاریخ شهر و شهرنشینی در (. 5061زاده، حسین )سلطان
 . تهران: نشر آبی.ایران

های التولیهمعرفی نایب(. »5031سوزنچی کاشانی، علی )

 دفتر اسناد«. آستان قدس از دوره صفویه تا قاجاریه

مان . مشهد: ساز0و  2)به کوشش زهرا طالیی(، جلد 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

 .55-80رضوی. ص 

(. 5025سوزنچی کاشانی، علی؛ جهانگیری کالته، کاظم )

موقوفات متولیان آستان قدس رضوی از صفویه تا »

پژوهشنامه مطالعات اسنادی و «. پایان قاجاریه

 .22-62. ص 5آرشیوی. س 

-، دایره«اءاستیف(. »5020سوهانیان حقیقی، محمد )

، مشهد: بنیاد 5المعارف آستان قدس رضوی، جلد 

 .533-535های اسالمی، ص پژوهش

. تصحیح حسن الخاقانیقصص(. 5085قلی )شاملو، ولی 

 سادات ناصری. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

های شهر در ساختار محله(. »5032شیخی، محمد )

. دوره اجتماعیعلوم فصلنامه «. های اسالمیسرزمین

 .63-02. ص 22. ش 53

سفرنامه خراسان در سه سفرنامه (. 5028شیندلر، هوتم )

اهلل روشنی . به اهتمام قدرتمرو، هرات و مشهد

 زعفرانلو. تهران: دانشگاه تهران.

.  مطلع الشمس(. 5035خان )الدوله، محمدحسنصنیع

ها و ها، موزهچاپ سنگی. مشهد: سازمان کتابخانه

 اسناد آستان قدس رضوی.مرکز 

بررسی نظری مفهوم محله (. »5032عبدالهی، مجید و دیگران )

«. های شهری ایرانو بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله

 .532-30. ص 82. ش های جغرافیای انسانیپژوهش

منصب (. »5022علیزاده بیرجندی، زهرا؛ ناصری، اکرم )

ان آستان قدس تولیت و عوامل مؤثر بر عملکرد متولی

نامه ایران بعد از تاریخ«. رضوی در عصر قاجار

 .561-502. ص 6. ش 0. س اسالم

نظامنامه اساسی آستان (. »5038پور، زهرا )حسینغالم

 . پیام بهارستان«. خورشیدی 5031قدس در سال 

 .280-213. ص 2و5دورة دوم. ش 

. تاریخ آستان قدس رضوی(. 5085عطاردی، عزیزاهلل )

 تهران:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. تهران: خاطرات سیاسی فرخ(. 5021فرخ، مهدی )

 جاویدان علمی.
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. ترجمة ایران و قضیه ایران(. 5080کرزن، جرج )

غالمعلی وحید مازندرانی. چاپ چهارم. تهران: علمی 

 و فرهنگی. 

. ترجمة تئوری شکل خوب شهر(. 5086لینچ، کوین )

 تهران: دانشگاه تهران.سید حسین بحرینی. 

. ترجمة میرزا تاریخ کامل ایران(. 5033ملکم، سرجان )

 نژاد. تهران: افسون. اسماعیل حیرت. تصحیح مهدی قمی

. چاپ دوم. تاریخ آستان قدس(. 5012مؤتمن، علی )

 مشهد: آستان قدس. 

المعارف آستان قدس ، دایره«حفاظ(. »5020نقدی، رضا )

های اسالمی، ص یاد پژوهش، مشهد: بن5رضوی، جلد 

063018. 

 

 بعدی و دوبعدی و نمودارها:ها یکفهرست جدول

فراوانی، درصد،  -5جدول یک بعدی شماره 

درصد خالص و تراکمی مشاغل و مناصب آستان 

 قدس رضوی
درصد  درصد فراوانی مشاغل و مناصب

 خالص

درصد 

 تراکمی

نامه خوانزیارت  06 8/8  8/8  8/8  

0/2 55 حافظ  0/2  3/53  

/2 2 صدر الحفاظ  2/  2/53  

باشیخادم  1 5/5  5/5  2/55  

5/02 515 خادم  5/02  3/22  

1/1 26 فراش آستانه  1/1  6/22  

8/51 82 نوکر آستانه  8/51  0/61  

3/26 526 دربان  3/26  5/22  

انهسرکشیک آست  1 5/5  5/5  2/20  

3/6 02 سایر  3/6  3/533  

3/533 283 جمع کل  3/533   

 

 

 

 

 

فراوانی مناصب و  -1نمودار یک بعدی شماره 

مشاغل آستان قدس رضوی

 
ـ  فراوانی، درصد، 2جدول یک بعدی شماره   

های شهر درصد خالص و تراکمی خانوارها در محله

 مشهد
درصد  درصد فراوانی محله

 خالص

درصد 

 تراکمی

 5662 5662 5662 5218 سراب

 0563 5266 5266 5552 سرشور

 2263 5363 5363 5082 عیدگاه

 6268 2368 2368 5131 پایین خیابان

 3366 5362 5362 5221 نوغان

 53363 5562 5562 381 باال خیابان

  53363 53363 8663 کل

 

فراونی تعداد خانوارها  -2نمودار یک بعدی شماره 

 گانه شهر مشهدهای ششدر محله
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 مشاغل آستان قدس رضوی در آنهامحالت شهر مشهد و پراکندگی مناصب و  -5جدول دو بعدی شماره 

 محله

 

 کل مشاغل و مناصب آستان قدس رضوی

-زیارت

 خواننامه

-خادم صدرالحفاظ حافظ

 باشی

فراش  خادم

 آستانه

نوکر 

 آستانه

سرکشیک  دربان

 آستانه

 سایر

 2 سراب

6/1 

6 

1/12 

0 

3/81 

5 

3/23 

20 

1/23 

2 

2/51 

8 

2/2 

05 

6/22 

2 

8/66 

6 

3/53 

531 

0/20 

 52 سرشور

2/03 

5 

5/2 

5 

3/21 

3 

3/ 

22 

2/52 

6 

5/20 

52 

2/53 

58 

1/50 

3 

3/ 

2 

2/6 

32 

2/58 

 1 عیدگاه

2/50 

2 

2/53 

3 

3/ 

5 

3/23 

02 

1/22 

0 

1/55 

25 

6/28 

50 

0/53 

3 

3/ 

0 

2/2 

32 

2/58 

پایین 

 خیابان

52 

2/03 

3 

3/ 

3 

3/ 

3 

3/ 

1 

0/0 

0 

1/55 

8 

2/2 

21 

3/52 

3 

3/ 

0 

2/2 

18 

5562 

 3 نوغان

3/ 

5 

5/2 

3 

3/ 

0 

3/63 

01 

2/20 

2 

6/02 

58 

2/22 

02 

2/21 

5 

0/00 

52 

3/20 

552 

3/20 

باال 

 خیابان

5 

3/2 

5 

5/2 

3 

3/ 

3 

3/ 

1 

0/0 

5 

3/0 

53 

2/50 

3 

0/6 

3 

3/ 

2 

1/52 

03 

2/6 

 06 کل

3/533 

55 

3/533 

2 

3/533 

1 

3/533 

515 

3/533 

26 

3/533 

86 

3/533 

526 

3/533 

0 

3/533 

02 

3/533 

283 

3/533 

 

 محله سراب و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی  -2جدول دو بعدی شماره 

 

 کل

 محله مشاغل و مناصب آستان قدس

نوکر آستانه دربان سایر 

 نوکر آستانه

خادم  خادم 

 باشی

صدر 

 الحافظ

نامه زیارت حافظ

 خوان

فراش 

 آستانه

 سرکشیک

531 

3/533 

6 

8/1 

05 

1/22 

8 

8/6 

20 

3/23 

5 

1/32 

0 

2/2 

6 

8/1 

2 

2/5 

2 

3/0 

2 

2/5 

 سراب

 

 ـ  محله سرشور و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی0جدول دو بعدی شماره 

 

 کل

 محله مشاغل و مناصب آستان قدس

نوکر آستانه دربان سایر 

 نوکر آستانه

فراش  

 آستانه

نامه زیارت حافظ صدر الحافظ خادم

 خوان

32 

3/533 

2 

2/2 

58 

2/23 

52 

8/56 

6 

5/8 

22 

1/02 

5 

2/5 

5 

2/5 

52 

8/56 
 سرشور
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 ـ  محله عیدگاه و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی2جدول دو بعدی شماره 

 

 کل
 محله مشاغل و مناصب آستان قدس

نوکر آستانه دربان سایر محله

 نوکر آستانه

 نامه خوانزیارت حافظ باشیخادم خادم فراش آستانه

32 

3/533 

0 

8/0 

50 

2/51 

25 

6/51 

0 

8/0 

02 

1/25 

5 

2/5 

2 

2/2 

1 

5/6 

 عیدگاه

 

 ـ  محله پایین خیابان و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی1جدول دو بعدی شماره 

 کل مشاغل و مناصب آستان قدس محله

 سایر دربان نوکر آستانه فراش آستانه خادم نامه خوانزیارت

 52 پایین خیابان

6/22 

1 

3/3 

0 

0/1 

8 

0/52 

21 

2/20 

0 

0/1 

18 

3/533 

 

 ـ  محله نوغان و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی6جدول دو بعدی شماره 

 

 ک

 محله مشاغل و مناصب آستان قدس

سرکشیک  سایر 

 آستانه

نوکر  نوکر آستانه دربان

 آستانه

 حافظ خادم باشی خادم فراش آستانه

552 

3/533 

52 

1/52 

5 

2/ 

02 

6/23 

58 

2/51 

2 

3/3 

01 

2/05 

0 

8/2 

5 

2/ 

 نوغان

 

 ـ  محله باال خیابان و مناصب و مشاغل آستان قدس رضوی8جدول دو بعدی شماره 

 کل مشاغل و مناصب آستان قدس محله

 سایر دربان نوکر آستانه فراش آستانه خادم حافظ زیارت نامه خوان

 5 باال خیابان

0/0 

5 

0/0 

1 

8/56 

5 

0/0 

53 

0/00 

3 

8/26 

2 

0/50 

03 

3/533 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


