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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۶۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

آداب مهر در اسناد و مکاتبات ديواني در
 دوره اسالمي(ايلخانان و صفويان)
   محمدصادق ميرزا ابوالقاسمي  * دکتر علي اصغر شيرازي **

چكيده
خصوصيات ظاهري، نوشــتاري و آداب اســتفاده از مهر در اسناد دوره اسالمي از زمان غازان خان 
تحولي اساسي يافت. اين تغييرات هم زمان با اصالح نظام ديواني و اداري ايلخانان اعمال مي شد و با 
گرايش غازان خان به دين مبين اسالم کامال هم سو بود. مغوالن در ممهور کردن نامه هاي خود تابع 
آدابي خاص بودند و از مهرهايي چون آلتون تمغا، آل تمغا و قرا تمغا استفاده مي کردند. همچنين مهر 

خود را معموال بر کنار تاريخ و ارقام مالي سند و گاه باالي فرمان مي گذاشتند. 
آگاهي از آداب مهرگذاري بر اســناد در دوره تيموري اندک اســت، اما نظام گسترده ديواني در دوره 
صفويان انواع مهر و آداب ويژه اي را در اين باره موجب شد  تا آن جا که برخي از اين قواعد را ثبت 
کرده اند. ده مهر ديواني در دوره شــاه ســليمان و سه مقام ارشــد مهرداري با عناوين «مهردار مهر 
همايون»، «مهردار مهر شــرف نفاذ» و «دوات دار مهر انگشــتر» از اين جمله است. در اين مقاله انواع 
مهرهاي ديواني و آداب استفاده از آن ها در اسناد اسالمي به ويژه در دوران ايلخانان مغول و صفوي 

بررسي  شده است. 

واژگان كليدي 
مهر، آداب مهر، اسناد و نامه ها، ايلخاني، صفوي.

 دانشجوي دكتراي پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس ، استان تهران، شهر تهران       
              Email:Abolqasmi.s@gmail.com                 
              Email:Shirazi41@yahoo.com         استاديار دانشکده هنر دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران  

تاريخ دريافت مقاله : ٨٨/٤/٢٣
تاريخ پذيرش مقاله : ٨٨/٩/١١

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


مقدمه
اسناد و مكاتبات از جمله منابع قابل توجه در تحقيقات 
تاريخي محسوب مي شود. اين اسناد در چهار گروه كلي 
و  حقوقي  مالي،  اسناد  و  اخوانيات  ديوانيات،  سلطانيات، 
قضايي تقسيم و با محتواي گوناگون و در رتبه هاي ارزشي 
و طبقاتي مختلف اجتماع هر دوره ، تعريفي معين مي يابد. 
از اين اسناد با عناوين«رقم»، «فرمان»، «منشور»، «حكم»، 

«مثال» و ... ياد مي كنند.(فراستي،١٣٧٨، ١٩٩-٢١٦)
در دانش سندشناسي شناخت مباني تاريخي و فرهنگي 
جامعه معاصر هر سند ضروري است و محققان در بررسي 
آن به مباحثي چون شناخت انواع كاغذ، خط و تذهيب، علم 
به رجال و منصب و لقب شناسي و توانايي در بازخواني 
سند روبه رو هستند. بررسي و بازخواني سجع مهرها در 
اسناد نيز از مهم ترين دغدغه هاي محققان اين حوزه است. 
اين مهرها جز آگاهي رساني تاريخي، مطابق با ضوابط و 
نظام ديواني بر اسناد خورده است. از اين نظر بررسي و 
مطابقت ويژگي  مهرها در اسناد و يافتن قواعد استفاده از 
مهر در اسناد دوران ايلخانان و صفويان- با توجه به نظام 
گسترده ديواني و اداري در اين دوره ها- مغتنم و بحث 

اصلي اين مقاله مي باشد. 

مهر و نامه منسوب به پيامبر(ص)
قديمي ترين مهر اسالمي متعلق به پيامبر(ص) است. ابن 
خلدون  درباره اين مهر انگشتري آورده است: «پيامبر(ص) 
مي خواست نامه اي به قيصر بنويسد. به وي گفتند: مردم 

غير عرب نامه اي را كه مهر نشده باشد، نمي پذيرند. 
از اين رو پيامبر انگشتري از سيم برگزيد و بر روي 
نگين آن نگاشت:«محمدرسول  خداست»، بخاري گويد: سه 
كلمه مزبور را در سه سطر قرار داد و بدان نامه  را مهر 
كرد و هم گويد: هيچ كس را نشايد كه مثل آن را نقش خاتم 
كند. و ابوبكر و عمر و عثمان آن را در انگشت كردند. ولي 
پس از چندي مهر مزبور در چاه اريس فرو افتاد، و آن چاه 
آب فراوان داشت و قعر آن معلوم نشد از اين رو عثمان 
اندوهگين گشت و آن را به فال بد گرفت و مهر ديگري نظير 
آن بساخت.«(ابن خلدون،١٣٧١، ٥٠٥)، نامه اي منسوب به 
پيامبر(ص) در موزه توپقاپي  سرا نگه داري مي شود كه بر 
نقش  رسول اهللا»  سجع«محمد  با  شكل  دايره اي  مهري  آن 
بسته است. اين مهر در سه سطر نوشته شده و از پايين به 
باال خوانده مي شود و در ظاهر منطبق بر گفته ابن خلدون 
نيز هست. با اين حال استفاده از رنگ جوهري براي ضرب 
مهر در اين سند، صحت انتساب آن به پيامبر(ص) را با 
ترديد مواجه مي کند. مهر منسوب به پيامبر(ص) در ذيل 

اين نامه خورده است.(تصوير١)

ويژگي ظاهري مهرهاي اسالمي 
اطالعات تاريخي از مهر و آداب آن، در دوره اسالمي 

ايران تا حكمراني ايلخانان بسيار اندك است. در اين دوره 
نيز به واسطه چندين سند پراكنده و چند گزارش تاريخي 
آگاهي  آنان  مهر  ظاهري  خصوصيات  و  مهر  آداب  از 
در  نكته  ترين   روشن  شايد  است.  دست  در  مختصري 
رابطه با مهر پادشاهان مغول گزارش رشيد الدين فضل اهللا 
اين  در  باشد.  غازان خان  مهر  مضمون  و  شكل  تغيير  از 
زمان به پيشنهاد امير نوروز و در آستانه گرويدن خان 
مغول به اسالم، سجع مهرهاي پادشاه به مضامين اسالمي 
و شعاعر مذهبي اسالم تغيير يافته است. همچنين شكل 
دايره را براي مهرها برگزيدند و آن را جايگزين مهرهاي 

مربع شكل مغولي كرده اند.(قائم مقامي،١٣٥٠، ٢٣١)
 اين صرفا يك گزارش تاريخي است. اما چنين تغييري 
در تنها مهر شناخته شده  غازان خان رخ نداده است. تا 
و  ماند  باقي  چهارگوش  مهرها  همچنان  نيز  بعد  ها  مدت 
مهرها  اين  بر  اسالمي  مضامين  و  عبارات  آوردن  صرفا 

رايج گشته است.(تصوير٢)
در مهرهاي دوران تيموري نشانه  هايي از اين تغيير  در 
شكل و مضمون ديده مي شود. تركيبات پيچيده و گاه درهم 
اين مهرها حاكي از تالش در ايجاد تحول در مهرها بوده ؛ 
اين موضوع در دوره صفوي تكوين يافته است. به طور كلي 
مهم ترين تحوالت ظاهري و نوشتاري در مهرهاي صفوي 

به ويژه - مهر پادشاهان و رجال  به اين قرار است:
١- سجع مهرها با تاكيد بر مضامين شيعي و شعارهاي 

مذهبي تشيع همراه است.
مضاميني  و  واليت»  شاه  «غالم  واليت»،  شاه  ٢-«بنده 
مشابه مهم ترين سجع پيوسته و پيشوندي نام صاحب 

مهر بوده است.
٣-مهرهاي صفوي دايره اي شكل و به مرور استفاده از 
مهرهاي چهارگوش و بيضي نيز رايج شده بر برخي از اين 
مهرها تاجي نهاده اند كه از آن به مهر گالبي شكل و مهر 

محرابي ياد مي كنند.
٤-مهرها با حاشيه و قاب مركزي تركيب مي شود و خط 
آن رقاع، ثلث، نستعليق يا تركيبي از ثلث و نستعليق بوده 

است.
٥- بيش تر مهرهاي صفوي بدون نقش و نگار تزئيني بر 
صفحه اثرگذار بوده و اين سنت را هم چون گذشته تكرار 
كرده اند. تزئين بر مهرهاي نستعليق كم كم رواج يافته است.

٦- تاريخ نگاري بر مهر از اين دوره رسم متداول گرديد.
ويژگي ها و آداب و خصوصيات فني مهر در دوره 
قاجار به سنن مهرداري صفويه پيوند خورده است و از 
جهاتي به آن متمايل و منتسب است. مهم ترين تغييرات 
در اين فاصله زماني به خصوصيات ظاهري، نوشتار و

 ترکيب بندي مهرها خالصه مي شود. 

آداب استفاده از مهر در اسناد و مکاتبات ديواني ايلخانان
در دوره ايلخاني به مهر تمغا مي گفتند.اين واژه مغولي 

آداب مهـر در اسنـاد و مکـاتبات 
ديواني در دوره اسالمي(ايلخانان 

و صفويان)
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۶۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

است و بر حسب اين كه آن را با آب طال، شنگرف يا مركب 
سياه آغشته و بر سند نقش كنند به آلتون تمغا، آل تمغا، 
مقامي،١٣٥٠، ٢٣٠)  و قرا تمغا معروف بوده است.((قائم 
غازان خان  ديواني  تمغاهاي  انواع  در  فضل اهللا  رشيدالدين 

چنين آورده است:
و  معظم  ملوك  و  امرا  و  سالطين  حكومت  «جهت 
معظمات امر ممالك تمغايي بزرگ از يشم و جهت قضات و 
ائمه و مشايخ يكي ديگر هم از يشم اندكي كوچك تر و جهت 
متوسطات آمد تمغايي بزرگ از زر، فروتر از آن از يشم و 
جهت برنشستن و فرود آمدن لشكر تمغايي مخصوص از 
زر به همان خط و نقش معهود ليكن بر حوالي آن صورت 
كوچك  تمغايي  آلتون  و...  كرده  شمشير  و  چاق  و  كمان 
ساخته كه بر بروات خزانه و واليات و يافته و مفاصات و 
مكتوبات ديواني كه جهت معامالت و آب و زمين نويسند 
بيتكچيان  پروانه  موجب  به  را  ها  آن  كه  آن  از  بعد  زنند. 
ديوان نوشته باشند و به عالمات رسيده مختصري به خط 
مغولي بر ظهر آن نويسند تا آل تمغا بر آن زنند و اين زمان 
به هر وقت كه بروات و مكتوب بسيار جمع مي شود، عرضه 
حضور  به  ديوان  نواب  و  وزرا  و  مي ستانند  كليد  داشته 
تمغاچي مي زنند و ذكر آن بر دفتري كه هم در آن صندوق 

مي باشد ثبت مي كنند تا پيدا باشد كه در كدام وقت و كدام 
شخص تمغا زده»(همان،٢٣٥)

خطوط مهرهاي ايلخاني اغلب ايغوري، پاگزپا يا الفباي 
عربي است. در اسناد ايلخاني مهر اصلي بر بخش تاريخ سند 
گذاشته مي شود. از تاريخ ٧٥٥ قمري به بعد نمونه اسنادي 
در دست است كه مهر اصلي را بر باالي سند زده اند. در 
صورتي كه سند از چند بند تشكيل شده باشد محل اتصال 
نيز حتما ممهور مي شود. آلتون تمغا مختص اسناد مالي 
اين  مي شود.  زده  نيز  سند  عددي  ارقام  كنار  در  و  است 
مهر مزين به نام سلطان است، هرچند كه اسناد مالي را 
ديوان ساالران تهيه مي كنند. قرا تمغا در صورت استفاده 
تمغا  آل  كنار  سند  سطر  آخرين  راست  سمت  حاشيه  بر 
نقش مي شود و مهر عمال حكومتي در پشت سند مي آمده 

است.(شيخ الحکمايي،١٣٨١، ١١٣و١١٦)(تصوير٣)

آداب استفاده از مهر در اسناد و مکاتبات ديواني صفويان
مصطلحات و نظام ديواني ايلخانيان در دربار جاليريان 
و تيموريان و تركمانان تا اندازه اي دنبال شده است. تيمور 
پايين فرمان ها را مهر مي كرده و تركمانان در باال سمت 
راست و زير طغرا يا در ذيل نامه مهر مي زدند. اطالع از 

تصوير١- مهر و نامه منسوب به پيامبر اسالم(ص) که به قيصر روم نوشته شده و نقش مهر مدور آن با سجع:«محمد رسول اهللا» 
است، ماخذ تصوير: مهرها، طغراها و فرمان هاي پادشاهان ايران، ٤٧١
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وضع ديواني و قاعده هاي مهرگذاري بر اسناد حكومتي اين 
دوران ناشناخته است؛ اما از دوره صفوي اسناد مكتوب و 
نمونه آثاري شايان توجه در دست است. يكي از اين اسناد 
نسخه خطي ٦٢٩٣ موزه ملي ملك است كه در آن ضمن 
توصيف و طبقه بندي اسناد صفوي و رواديد تهيه و ارسال 

آن از ده مهر ديواني ياد شده که اين مهرها عبارتند از: 
١- مهر داد و ستد: كه بر احكامي كه طغراي آن «فرمان 
همايون شرف نفاذ يافت» است و بر شجره زده مي شود و 

بر حاشيه آن شعر حكيم سنايي نقش شده است:
جانب هركه با علي نه نكوست

                             هر كه گو باش من ندارم دوست
و حال محرابي است.

٢- مهر نشان: كه نزد مهرداربود و بر نشان كه طغراي آن 
دوازده خانه و اسامي نيز كه دوازده امام است زده مي شود 

و بر حاشيه آن آمده:  
گر كند بدرقه لطف تو همراهي ما

                        چرخ بر دوش كشد غاشيه شاهي ما
و حال محرابي است.

مشرف  را  آن  رقم  و  بود  مهردار  نزد  كه  خلعت:  ٣-مهر 
قيجاجي خانه(خياط خانه سلطنتي) به طريق سياق مي نويسند 
و بر حاشيه، اسامي متبركه دوازده امام(ع)، نقش و مربع 

است.
٤- مهر كوچك: كه بر انگشتر مبارك بود و بر ارقامي كه 
شد»  جهان مطاع  طغراي«حكم  به  بهشت آيين  مجلس  در 
به سياهي نوشته مي شود، زده مي شود و در زمان نواب 

گيتي ستان معمول شد، مربع بود و حال محرابي است.
٥- مهر ختم: كه بر حاشيه نشان ختم به خط مبارك نوشته 

و زده مي شد و نقش آن اين است:
  ختم است پادشاهي عالم به نام ما

                              ثبت است بر جريده عالم دوام ما

و مدور است. 
٦- مهر مسوده: كه بر احكام عنوان نوشته جات كه طغراي 
به  و  مي شد  نوشته  سرخي  به  شد»  جهان  مطاع  «حكم 
شرط نامچه و آن چه در حاشيه احكام نوشته شود و به 
رقم مواجب و رقم تيول كه سند دفتري است مي زدند و 
نقش آن مهر مسوده ديوان اعلي و اسم مبارك و مدور 

است.(تصوير٤)
٧- مهر«انا فتحنا» كه مخصوص داد و ستد خزانه عامره 

يک  همين  صرفا  او  از  خان،  غازان  چهارگوش  مهر  تصوير٢- 
مهر شناخته و ممکن است تغيير شکل مهر از مربع به دايره در 
بر  اي  مقدمه  تصوير:  ماخذ  باشد،  داده  رخ  او  نايافته  مهرهاي 

شناخت اسناد تاريخي، ٣٥١

تاريخ  به  ايران  ملي  اسناد  سازمان  سند  ترين  کهن  تصوير٣- 
نگارش ٧٢٦ هجري قمري، مربوط به منطقه کوهک در فارس، 

ماخذ تصوير: جلوه هاي هنر ايراني بر اسناد ملي ، ١٧

تصوير٤- مهر مسوده ديوان با سجع:«اهللا محمد علي، بنده شاه 
واليت طهماسب، مهر مسوده ديوان اعلي» ، ماخذ تصوير: مهرها، 

طغراها و فرمان هاي پادشاهان ايران، ٣٤
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است.
٨- مهر ثبت مهر همايون شرف نفاذ: كه نزد مهردار بود و 
بر ضمن احكام سيورغال و معافي و تيول همه ساله امرا و 

ارباب مناصب مي زدند.
٩-مهر ثبت شرف نفاذ: كه نزد مهردار ديگر بود و بر ضمن 

احكام مناصب مي زدند.
١٠- مهر كه در جلوس مبارك يادي ابداع شد و سجع آن: 
«انه من سليمان و انه بسم اهللا الرحمن الرحيم» و محرابي 
 ،١٣٥٠ مقامي،  مي زدند.(قائم  نامه ها  بر  گاهي  و  است 

٢٣٣و٢٣٤)
در  رفيعا  ميرزا  و  تذكره الملوك  در  سميعا  ميرزا 
دستورالملوك نيز از سه مهردار، در دربار صفويان خبر 

مي دهند:
١- مقرب الخاقان مهردار مهر همايون: كه تيول نامچه ها و 
سيورغاالت وزيران و ارقام استيفا و معافيت ها را پس از 

ثبت مهر مي كرد.

٢- مقرب الخاقان مهردار مهر شرف نفاذ: كه مهر شرف 
و  لشكريان  و  اميران  احكام  و  بوده  او  اختيار  در  نفاذ 
مهر  ثبت  از  پس  را  وزيران  پروانه جات  و  تيول نامچه ها 
مي زده است. ٣-مقرب الخاقان دوات دار مهر انگشتر: كه پس 
از طغراكشي بر احكام اين مهر را بر آن مي گذاشت.(ميرزا 

سميعا،١٣٤٥ ،٢٦ و٢٥)
از اين سه  مهر و مهردار جهانگير قائم مقامي ياد كرده 
مهردار  از  سميعا  ميرزا  از  نقل  به  اسماعيلي  صغري  اما 
چهارمي ياد مي كند كه به ظن قوي با مهردار سوم يكي 
بود و او متوجه اين موضوع نشده است.(اسماعيلي، ١٣٨٥، 

(١٣١
 محل نقش مهر پادشاهان صفوي جز شاه اسماعيل 
شاه  است.  خورده  ها  فرمان  اول  سطر  باالي  بر  معموال 
اسماعيل نيز اغلب مهرهايش را در برابر سطر اول نامه 
مهر  كه  اسنادي  پادشاه  اين  از  مي گذاشت.  طغرا  زير  و 
است.(تصوير٥)  دست  در  نيز  خورده  فرمان  زير  در  آن 

تصوير٥- فرماني از شاه اسماعيل صفوي و نقش مهر پادشاه 
در ذيل نامه با سجع: آيه الکرسي و «حفضهما اهللا العلي العظيم، 
اسمعيل بن حيدر بن جنيد صفوي»، ماخذ تصوير: مهرها، طغراها 

و فرمان هاي پادشاهان ايران، ٣

تصوير٦- فرمانی از سلطان ابراهيم ميرزا به تاريخ ٩٤١ هجري 
قمري و نقش مهر او در پايين نامه  با مسجع « الهي چنان كن فرجام 
كار، تو خشنود باشي و ما رستگار/ سام بن اسمعيل الحسيني» 
ماخذ تصوير : مهرها ، طغرا ها  و فرمان هاي پادشاهان ايران ،

٢١
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كه  است  اسنادي  به  مربوط  اخير  نمونه  مي رسد  نظر  به 
دراوايل حكومت شاه اسماعيل صادر  شده و متاثر از رسم 
تركمانان است. صغرا اسماعيلي اين اسناد را تا پيش از ٩١١ 
هجري قمري صحيح دانسته است.(همان،١٣٠) با اين حال 
تصوير شماره ٦سندي از سلطان ابراهيم ميرزا به تاريخ 
ديده  سند  پايين  در  مهرش  كه  است  قمري  هجري   ٩٤١

مي شود. 
سالطين  مکاتبات  و  اسناد  در  مهر  از  استفاده  آداب 
صفوي با همتايان خارجي خود نيز دستورالعملي معين 
«براي  است:  آورده  باره  اين  در  رابينو  است.  داشته 
مهر  از  صفوي  سالطين  خارجي  شاهان  به  نامه  نوشتن 
بزرگ استفاده مي كردند كه در پشت نامه زده مي شد و 
براي فرامين عادي مهر گرد تاريخ دار شاه عباس اول در 
باالي نامه ظاهر شد، در حالي كه در پشت نامه يك مهر 
گالبي شكل كوچك بدون تاريخ با جمله «بنده شاه واليت» 
بدون ذكر نام شاه زده مي شد. نه تنها مهر در باالي فرمان 
زده مي شد، بلكه در مكاتبات خارجي پشت فرمان را مهر 
و امضا مي كردند؛ براي اين كه قبل از باز شدن نامه، نام 
٢٢،اسماعيلي،١٣٨٥،   ،١٣٥٣ بدانند».(رابينو،  را  نويسنده 
١٣٠)مهر اين نامه ها را معموال بر کاغذي مجزا نقش مي کردند و 

بـه پيوست نامه ارسـال مي شـد. 
نامه نگاري  آداب  به  كه  صفوي  بيـاضي  رسـاله  در 

پرداخته  ديگر  هاي  سرزمين  سران  به  صفوي  پادشاهان 
است نيز از چنين رسمي سخن گفته شده است. مثال درباره 
مهرهاي دو نامه ارسالي به هندوستان چنين آمده است: 
«...و بدون مهر ضمن بود، ظاهرا مهر بر کاغذ عليحده زده 
به دستور نامه اي که جان نثارخان آورده در ميان نامه 
گذاشته بودند و مالحظه شد.» و« مهر مبارک که بر کاغذ 
عليحده تذهيب و زينت شده بود در ميان نامه محاذي ابتداي 
صفوي، ١٣٨٧، ٣٨و  بياضي  شد». (رساله  گذاشته  القاب 
٤١) احتماال چنين قاعده اي در قاجار نيز دنبال شده است؛ 
چنان كه قائم مقامي از دو نمونه نامه نگاري فتحعلي شاه با 
اين خصوصيت ياد کرده است.(تصوير٧) اما رابينو درباره 
محل مهر فتحعلي شاه قاجار در نخستين نامه اش به ناپلئون 
بر اين اعتقاد است که چون اين پادشاه قاجاري نمي دانست 
جداگانه  كاغذي  قطعه  بر  را  آن  کند،  مهر  را  نامه  كجاي 
زده اند، تذهيب کرده و سپس بر نامه چسبانيده اند.(قائم 
مقامي،١٣٥٠، ٢٣٩) رسوم ديواني و آداب نامه نگاري در 
دوران افشاريه و زنديه و قاجاريه دنباله صفوي است؛ اما 
آن ها  چون صفويه  به مكتوب كردن دستورالعمل ها عالقه اي 
نشان نداده اند و اكنون اثري از آن در دست نيست. مهر 
آقا محمدخان بر ذيل نامه ها نقش بسته است و اين تقليدي 
از كريم خان در آداب ديواني زنديه است. باقي پادشاهان 
قاجار مهرشان را باالي فرمان ها مي گذاشتند و شاه زادگان 

تصوير٧- نقش مهر فتحعليشاه با سجع :« الغره اهللا / قرار در كف شاه زمانه فتحعلي ، گرفت خاتم شاهي ز قدر ازلي  ١٢١٧ » بر برگي مجزا 
به پيوست نامه اي براي ناپلئون ، ماخذ تصوير : مهرها، طغراها و توقيع هاي پادشاهان ايران از ايلخانان تا پايان قاجاريه، بخش دوم، ٣٣
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نتيجه 
اثر مهر در اسناد معرف صاحبان آن و مبين اعتبار هر سند بوده است. مهم ترين آداب استفاده از مهر 
در اسناد ديواني تعيين محل نقش مهر در سند بوده است. اين موضوع هميشه متناسب با متن و درجه 
اهميت سند و اشخاص ممهور کننده آن مشخص مي شود. چنان که در دوره ايلخانان مهرهاي اصلي 
معموالدر کنار تاريخ سند و احيانا ارقام مالي سند خورده است و گاه مهر را بر باالي فرمان گذاشته اند. 
در دوره صفويان  نيز جز چندي از اسناد شاه اسماعيل اول  مهر شاهان بر باالي فرمان ها خورده است. 
نکته قابل توجه، اثر مهر پادشاهان صفوي بر نامه هايي است که به کشورهاي همسايه فرستاده اند. مهر 
اين نامه ها را بر کاغذي جداگانه زده  و به نامه پيوست کرده اند. گستردگي مراحل ديواني و تنوع 
مراسالت منجر به تعدد مهر در اين دستگاه نيز شده است. به طور معمول مهرهاي ثبتي از اين قبيل را 

بر پشت فرمان ها به نشانه تاييد مي زده اند.    
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