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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه ريخ فرهنگي؛ پژوهشمطالعات تا
 27 ـ45، صص 1390، هشتمي  سال دوم، شماره

 

 هاي محتوايي و شكلي شناخت ويژگي
 ي اول قاجاريهاي دورهفرمان

 
  *علي سام

  
  چكيده

 در تحقيقات تاريخي، اسناد و مدارك مكتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار و        
هاي پادشـاهان    اين اسناد و مدارك، فرمان     ي   از جمله  .دجايگاه خاصي برخوردارن  

 وقايع سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اهميـت          كه در بررسي دقيق    باشد  مي
زيرا حاوي مطالب و ، باشنديابند؛ و امروزه از مهمترين منابع پژوهش مي فراوان مي

قتـصادي،  ي مسائل تـاريخي، فرهنگـي، هنـري، سياسـي، ا          نكات بسياري درباره  
هـا، ديـدگاه    در واقع، فرمـان   . جغرافيايي، اجتماعي، قضائي، مالي و نظامي هستند      

گيري حكومت است و مطالب آن تا حد زيادي فاقـد حـب و                باالترين نهاد تصميم  
 از جمله چگونگي و چرايي عـزل يـا          ؛ تاريخ برخي زواياي تاريك   بغض است، و  

را روشـن   ... ات كـشوري و   تصويب يا لغو مقـرر    نصب مقامات حساس حكومتي،     
هاي قاجاري از آغاز حكومـت ايـشان تـا عهـد            در اين پژوهش فرمان   . ندنماي  مي

هـا شـرح، و جايگـاه       ناصري مورد مطالعه قرار گرفته، اجزاي گوناگون اين فرمان        
در نهايت، نـشان داده  . شود تبيين مي آنها در تاريخ دوران قاجاري و بازسازي آن، 

  .رساند ند به بازخواني يك نكته مبهم تاريخي ياري ميخواهد شد، چگونه يك س
نويسي، اسـناد    هاي فرمان ويسي دوره قاجار، شيوه   ن  فرمان، فرمان  :هاي كليدي   واژه

  .و مدارك مكتوب
  
  
  

                                                            
  )ketabat86@gmail.com(دانشجوي دوره دكتري ايران اسالمي دانشگاه پيام نور تهران * 

 25/07/91: ييدـ تاريخ تأ 10/04/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هاي دوره قاجار، اسنادي ارزشـمند بـراي تحقيقـات تـاريخي در ايـن دوره زمـاني                  فرمان
اي از آرشيو سندي ملي  ها كه گوشهمتن تاريخي فرماني اسناد و به خصوص،    ارائه. هستند

هايي از آن ارائه شـده     اند و نمونه  هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته     ما هستند، در كتاب   
تـرين مـدارك ارزنـده      ها، كه از معتبرتـرين و اصـيل       تر فرمان   است، ولي در شناسايي دقيق    

  .  نشده استانجامري گير و در خوآيند، پژوهش چشمشمار ميسندي به
 در بيـان    دسـتورالملوك  و   الملوكتـذكرة هـاي   در اواخر دوران صفويه، دو كتاب به نام       

هايي كه در ايـن بـاره       ويژه فرمان نگاشته شد ولي كتاب     اصول و چگونگي نگارش اسناد به     
. رونـد   فراتـر نمـي    از شمار انگشتان دست      به رشته تحرير درآمده باشد    توضيحات  همراه با   

زاده تبريـزي،     اداني همچون جهانگير قائم مقامي، محمدحسن سمسار و محمدعلي كريم         است
اي بـر     مقدمـه اند؛ جهانگير قائم مقامي، كتاب مهمي بـه عنـوان             در اين زمينه آثاري نگاشته    

 در ايـن زمينـه بـا ارزش         اثـر اگرچـه ايـن     .  نوشته است  شناخت اسناد و مدارك آرشيوي    
اي است بر شناخت اسـناد        آيد مقدمه ه از عنوان آن بر مي     ؛ ولي همانطور ك   شود  محسوب مي 

در حـالي كـه     . هاي مختلف تاريخي را بررسي كرده است      و مدارك آرشيوي كه اسناد دوره     
تـر در  نيازمنـد بررسـي عميـق   ،  خـود تشكيالت عظيم اداري خاصبا ي تاريخي،     هر دوره 
ي    در زمينـه   هاي تـاريخي  بررسيي    مجلهعالوه بر اين موارد،     . باشد مي گوناگونهاي  زمينه

مجله مزبور در دو مقالـه،      .  است انجام داده ها اقدامات موثري    چاپ و انتشار تصاوير فرمان    
 محمدحـسن سمـسار     ي  نخـست، مقالـه   . ها پرداخته اسـت     به بررسي تكنيكي و فني فرمان     

 اثـر » بررسي مهرها و طغراهاي پادشـاهان ايـران       « و ديگري    »فرمان نويسي عهد صفوي   «
هـاي   كه رونوشتي از فرمان   منشĤت مجموعهتوان از     همچنين مي . جهانگير قائم مقامي است   

سـفينه  ،  مقـام فراهـاني    منشĤت قـائم  نظير   ي اول حكومت قاجار است،    پادشاهان در دوره  
از مجموعه اسناد .  اثر محمدرضا كلهر نام بردمخزن االنشاء، )فروغ( اثر منشي نائينياالنشاء

 كه آستان قدس رضـوي بـه عنـوان          ايي  توان مجموعه ي اول قاجاري مي    دوره ي  چاپ شده 
و  ها فرماندفتر اسناد در سه جلد و چند كتاب بازخواني اسناد چاپ كتابخانه ملي، و كتاب        

 نام برد كه با تالش آقاي رضا فراستي و جمعي از محققـين توسـط                قاجار  يهاي دوره   رقم
هـاي جديـد    پژوهش. هنگي گردآوري شده است   انتشارات موسسه پژوهشي و مطالعات فر     

ها اكتفـا شـده، و در     فرمان به چاپ تصوير   چه حائز اهميت است اما در اكثر مواقع تنها         اگر
صورت توضيح نيز؛ مباحث مربوط به امر فرمان به صـورت اطالعـاتي تجربـي و تـا حـد                  
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 رضا فراستي كـه     مانند مقاالتي از   بسياري فاقد چارچوب نظري و آكادمي ارائه شده است؛        
ات نكته حائز اهميت ديگـر آن اسـت كـه اطالعـ           . چاپ شده است   در مجله تاريخ معاصر   

در مقـاالت    ها، به علت عدم ايجاد مرزبنـدي مـشخص،         مقاالت چاپ شده در مورد فرمان     
  .كه در اين تحقيق سعي بر آن بوده اين نواقص برطرف شود تكرار شده ديگر

ها فرمان. اري از آغاز تا عهد ناصري مطالعه شده است        قاج هايفرمان در اين پژوهش،  
ها در دوره قاجـار، سـبك و سـياق خطاطـان در              جايگاه و كاربرد آن    بندي اسناد،   طبقه در

نگارش فرمان، اجزاي اصلي شامل مطلع، شرح اشتياق و حسن ختام و اضافات آن شـامل                
ط به شكل ظاهري يـك فرمـان        تحميديه، طغرا، مهر، توشيح و توقيع و هر آنچه را كه مربو           

عالوه بر آن، بايگاني و مرحله ثبت سـند در دواويـن             .است؛ پژوهش و واكاوي شده است     
  . قرار گرفته است حقوقي مورد بررسي
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  تركيبات فرمان
   متن فرمان ـالف

بايستي تا حد امكان ركن مطلع يا مقدمه بخش آغازين فرمان است كه مي: ركن مطلع. 1ـ1
به نحوي كه منشيان در انشاء و تنظيم آن، قدرت و تسلط ادبـي خـود را                 .  شود زيبا نگاشته 

ها بيشتر توصيف شخـصيت صـاحب       ي فرمان   در عهد قاجار مضمون مقدمه    . دادندنشان مي 
ها متناسب با قدر و منزلت اين مقدمه. شدفرمان و يا كسي بود كه فرمان براي او نگاشته مي

 از عبارات مسجع و كاربرد صناعات ادبي در         1.شدته مي صاحب فرمان، مفصل و كوتاه نوش     
شـده   است كه براي ادبا و شـعرا صـادر مـي           ياز انواع فرمان مزبور   توان پي برد؛      مطلع، مي 

به عنوان نمونه در فرماني از فتحعليـشاه در بـاب انتـصاب منـشي الممالـك ديـوان                   . است
ارتي اسـتفاده شـده كـه بيـشتر         عبتقي منشي، از    مدهمايون به اسم مقرب الخاقان ميرزا مح      

  2.ي فضاي دبيري و كتابت است كننده توصيف
ي كامل، معموالً خود از سه جزء خطاب، القاب و دعا تشكيل شـده                يك مطلع و مقدمه   

خطاب گاهي عبارت از حمد و سـپاس خـدا و زمـاني شـامل توصـيف از شـخص                    . است
جيهي بود، كـه بـه عنـوان        گاهي متضمن شرحي تو   . ه است مخاطب و يا صاحب فرمان بود     

القاب بايد متناسب با مقام و منزلت صـاحب          3.شددليل و علت براي صدور فرمان اقامه مي       
هـاي توصـيفي نيـز    در عهد قاجار عالوه بر القاب شغلي، اعطاي لقـب  . شدفرمان صادر مي  

 اعيان و   ي بزرگان،   ي شاهزادگان، به طبقه     رو، اعطاي القاب از طبقه      متداول شده بود، از اين    
نگـاري سـخت و     اشراف درباري رسيد؛ بنابراين كار دبيران و منشيان در امر كتابت و نامـه             

دشوار شد، زيرا در ذكر القاب، وضع اجتماعي و مقام صاحب فرمان، بايستي در نظر گرفته                
  4.شد مي
در اين  .  فرمان در اين قسمت مد نظر است       متن فرمان و علت اصلي وجود     :  ركن متن  .2ـ1
نيز معروف است، منشيان، چون ميدان را براي قلـم          » شرح اشتياق «يا  » حال«خش كه به    ب

                                                            
 نـائيني، تـصحيح محمـد گلـبن،          تدوين ميرزا اسـداهللا    سفينه االنشاء، ،  )1377(منشي نابيني،    محمد   ميرزا .1

 .195پيغام، ص: آباد خرم
 .209 همان، ص.2

كميته تـاريخ سـتاد     : ، تهران اي بر شناخت اسناد و مدارك آرشيوي       مقدمه،  )1348(قائم مقامي،   جهانگير   .3
 .159بزرگ ارتشتاران، ص

 .162ـ163همان، صص .4
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يافتند، ضمن بيان موضوع    تر مي   فرسايي و نشان دادن هنر و قدرت  قلم خود باالتر و وسيع            
سند، با به كار بردن تشبيهات، استعارات و تلميحات،  مطالب اصلي را به قـسمي در لفـاف                   

ـ    فرمان1.يدند كه درك آن بسيار دشوار است  پيچعبارات مسجع مي   صابات ها غالباً بـراي انت
 و   ت، كالنتري و امور مالي ماننـد سـيورغال، معافيـت، اجـاره            وزارت، استيفا، صدار  : مانند

گـاه نيـز بـراي ابـالغ رضـايت و      . شدتصرف موقوفات يا رفع مزاحمت از رعايا صادر مي      
زمـاني  . گرديـد  ورات شخصي شاه صادر مي    مرحمت شاهي نسبت به اشخاص يا انجام دست       

 به حكام كـل و جـزء، امـراء،          تلع و اعطاي خ    صدور فرمان  بانشست،  كه شاه بر تخت مي    
كه عالمتي مبني بـر تـصديق       بخشيد    را استحكام مي  مامورين دولتي؛ ماموريت آنها     وزراء و   

  . ملوكانه بود
مطالـب  . يـك فرمـان بـود   آخـرين قـسمت   » فاتحه«يا باصطالح ديگر    :  ركن خاتمه  .3ـ1

ها گاهي عبارت از دستور و توصيه و سفارشي به عمال دولت و گاهي حـاوي آرزو                 خاتمه
 و حتي زمـاني     3»والسالم«ي عبارت      گاه تنها در بردارنده    2و گاهي متضمن دعا بوده است،     

 فاقد ركن خاتمه بود كه در اين صورت شرح سند به طور مستقيم و بـدون واسـطه،                   ،فرمان
به عنوان نمونه در قسمت پاياني فرمان وزارت نواب جهـانگير ميـرزا و              . رسيدپايان مي به  

حكومت كهگيلويه به اسم عاليجاه حاجي ميرزا منصور خان، متن و ركن شرح اشتياق بدون 

                                                            
مبنـي بـر اعطـاي لقـب        . ق1245؛ فرمان فتحعلي شاه قاجار در تـاريخ         213ـ214، صص فينه االنشاء س .3

از آن جا كه معتمدان قضا و پيشكاران دستگاه قدر قـبض            «. خانوله به اسم، مقرب الخاقان منوچهر     معتمدالد
تـصميمي راي خورشـيد     ... نـد، مـا را در     ا و بسط، قضاياي جهانداري را بر راي جهان آراي ما باز گذاشـته            

خالفت و محرمان دستگاه سلطنت ابد اوصاف آن كه بـه راي   اضافت افتاده كه از مقربان بارگاه خالفت و بي    
صائب و اصابت فكر ثاقب كفايت مهمات خطير را مواظب و عواقب امور را به دقايق انظار اهتمـام مراقـب                     

اب شايسته، سمت ارتقا افزاييم و به اظهار توجهات مكنونه مكنونات           باشد، مراتب اعتبارش را به اصناف الق      
در هـذه الـسنه     ... منوچهرخان ايچ آقاسـي اسـت     ... اقتدارش را ظاهر فرماييم و آثار اين مقال مظهر احوال         

االقـران  قـرين مفـاخرت        اودئيل خجسته دليل لقب معتمدالدوله العليه به او اعطا، و بدين حـسن عطـا بـين                
ي   ي متـداول و تكرارگونـه       هاي اعطاي لقب است كه با مقدمه       فرمان فوق از جمله فرمان    » .ا فرموديم منته بي

خود بيان داشته است كه حكومت وي در اثر فعاليت كارگزاران و خدمه رونـق گرفتـه اسـت و وي نيـز در                        
  .طا نموده است اعبا ذكر تاريخ اعطاي اين لقب،  لقبي را به يكي از كارگزاران،برابر اين كمك بزرگ

 .165ص، اي بر شناخت اسناد و مدارك آرشيوي مقدمه .2
 .208 صاالنشاء، سفينه .3
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ي فرمـان فتحعلـي شـاه بـه جنـاب       در ركـن خاتمـه   1.ركن خاتمه به پايان رسـيده اسـت       
ي اصفهان، از عباراتي متـضمن        ي دارالسلطنه    امام جمعه  العلماء حاجي محمد حسين،     سلطان

 از جمله عبارات دعايي كه در ركن ختـام          2.دعا و آرزوي بقاي مشاراليه استفاده شده است       
هو، هو اهللا تعالي شانه، هو اهللا التعالي شانه العزيز، : توان اشاره كردآمد،  به موارد ذيل ميمي

  .اهللا سبحانه الملك العظيمالملك هللا تعالي، الملك هللا، هو 
  

   اضافات فرمان ـب
» حمـد «تحميديه از ريـشه عربـي        3.گرفت در صدر نامه و باالتر از مهر قرار مي         :تحميديه

گذاري اين بخش از سند متناسـب         عالمت نام . است» حمد و سپاس  «گرفته شده و به معني      
ر صدر و آغاز فرمـان بـراي        چرا كه حمد و سپاس خدا را د       . با كاربرد معنايي اين واژه بود     

ها، براي اولين بار در صدر نامه     » تحميديه«رسم نوشتن   . دانستندكار الزم و واجب مي     آغاز
 در 4.معمـول گرديـد  ) ق.هــ  132مقتـول بـسال    (توسط كاتب مروان، عبدالحميد بن يحيي       

  از بررسـي   5.هاي گونـاگون اسـتفاده شـده اسـت        هاي مختلف از تحميديه   هاي دوره فرمان
الممالـك بـوده      توان دريافت كه نوشتن تحميديه از وظايف منشي       هاي عهد قاجار مي   فرمان
. كـرده اسـت    هر پادشاه تنها از يك نوع تحميديه در صدر فرمان خود اسـتفاده مـي               6.است

شـاه و   آغا محمدخان، فتحعلي ـ  ي اول قاجار هاي سه پادشاه دورهمعاني مضامين تحميديه
با اين تفاوت كه در هر دوره واژه و رنگي جديد به . ضمون لفظي دارندتقريباً م ـ  محمدشاه
هاي آغامحمدخان قاجار عبارت بـود      ي فرمان   تحميديه. ي قبلي افزوده شده است      تحميديه

هاي سالطين قبل    همچون تحميديه  ، مركب به كار رفته     رنگ .»بسم اهللا تعالي شانه العزيز    «از
هاي بعدي شاهان قاجار كه رنگ آنان طاليي بود و ديهاز صفويه مشكي بود؛ برخالف تحمي

  .شدبا  آب زر نگاشته مي

                                                            
  .204همان، ص. 1
   .154 صسفينه االنشاء، .2
: ، تهـران  هـاي ايرانـي      كتابچه معرفـي اسـناد نمايـشگاه اسـناد و قبالـه            ،)1382اسفند(جمعي از مولفين،    . 3

  .31، ص25سند شماره، )االنه جهاني پوستر تهرانهشتمين نمايشگاه دوس(؛ فرهنگستان هنر
 .182فردوسي، ص: ، تهران1، جتاريخ ادبيات فارسي، )1371(اهللا صفا،   ذبيح.4

  .35، 25، 49 ،43، 23، اسناد شماره هاي ايراني في اسناد نمايشگاه اسناد و قبالهكتابچه معر .5
  .150، ص6، ش2س، تاريخيهاي  بررسي ،»فرمان نويسي عهد صفوي« محمدحسن سمسار، .6



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

   33اري   ي اول قاجهاي دورههاي محتوايي و شكلي فرمانشناخت ويژگي

 

  :اندهاي سه شاه اول قاجاري به شرح ذيل، بررسي شدهتحميديه
خـط   از  دوره آغامحمـدخان قاجـار دو تحميديـه بـا           : تحميديه آغامحمـدخان قاجـار    . 1

. جاي مانده است  اند بر ته شده كه با مركب سياه در صدر فرمان نگاش        )نيمه شكسته ( نستعليق
    1)بسم اهللا تعالي شانه االعلي( تحميديه: ب) بسم اهللا تعالي شانه( تحميديه: الف

 
  

-

  
  
 رنگ و با سـجع      يحعلي شاه طالي   تحميديه فت  :يه فتحعلي شاه و محمد شاه قاجار      تحميد. 2
تحميديـه محمـد     2.ستباالي مهر پادشاهي نگاشته شده ا      كه در ) اهللا تعالي شانه العزيز    بسم(

نيمـه   (باشد، با خط نستعليق  شاه قاجار همانند تحميديه فتحعلي شاه قاجار طاليي رنگ مي         
در بـاالي مهـر      كه در قـسمت فوقـاني فرمـان و        ) اهللا تعالي شانه العزيز    بسم(سجع  ) شكسته

  3.پادشاهي قرار دارد
تمـام   در عهـد قاجـار    . ددر مورد ريشه لغوي واژه طغرا، نظرات گوناگوني وجود دار         : طغرا
از آغا محمـدخان قاجـار، تـاكنون دو         .  طغرا بودند  اي داراي يك نوع   ها در هر دوره     فرمان

 »فرمان واال شد« :نوع طغرا با خط نستعليق شكسته شناخته شده است كه چنين متني دارند
                                                            

  .186، ص5ش، 5س، هاي تاريخي بررسي ،»چند فرمان تاريخي«زاده تبريزي،   محمدعلي كريم.1
  .29، سند ش5، ش5س، هاي تاريخي بررسي، »چند فرمان تاريخي« محمود كي، .2
   .1 آز5، چ110، مركز اسناد جمهوري اسالمي ايران، شفرمان محمدشاه قاجار .3
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  اين طغراها نيز همچون تحميديه با مركب مشكي بـر آغـاز سـطر اول               1.»حكم واال شد  « و
ي اول قاجـاري بـا آب زر، خـط ثلـث و سـجع                 طغراي شاهان ديگر دوره   . شدنگاشته مي 

هـايي كـه       منشي الممالك بـر فرمـان      2.شدنگاشته مي » الملك هللا تعالي حكم همايون شد     «
  .كشيدي اول كشور بود، طغرا مي هاي درجهحاوي انتصاب مقام

خـط   نون دو نـوع طغـرا بـا   از آغامحمـدخان قاجـار تـاك    : طغراي آغامحمدخان قاجار  . 1
حكـم واال   « و ديگري » فرمان واال شد  « يكي از آنها  . شناخته شده است  ) شكسته( نستعليق

  3 .شدنداين طغراها با مركب مشكي بر آغاز سطر اول فرمان نگاشته مي. است» شد

-- 

-   
هللا الملـك   ( طغراي وي به رنگ طاليي با خط ثلث و سـجع          : طغراي فتحعلي شاه قاجار   . 2

 متن و شكل طغراي محمدشـاه       4.شدبر آغاز سطر اول فرمان نگاشته مي      ) تعالي شانه العزيز  
  5.گرفتهمچون طغراي فتحعلي شاه بوده و بر آغازِ سطر اول فرمان، قرار مي

                                                            
ترجمـه و ويـرايش پيمـان       ،  )خوشنويـسي (ي ايرانيكا    سري مقاالت دانشنامه  ،  )1386(،  طرشا احسان يار  .1

اطلـس  : در ،»تا امـروز  هنر خوشنويسي از آغاز«، )1381(سحاب، عباس، ؛ 125صاميركبير،  : تهران ،متين
  .موسسه جغرافياي و كارتوگرافي سحاب: تهران ،2چهارده قرن هنر اسالمي،ج

  .باشد ؛ دو طغراي باال مربوط به آغامحمدشاه مي186ص ،»چند فرمان تاريخي« .2
  .اند زيرا در اين مورد منابع عهد قاجار چيزي ننگاشته. تواند يك احتمال باشد  البته اين امر مي.3
 ،3، ش 5 س ،هـاي تـاريخي    بررسـي  ،»توقيع، طغرا و تطور آنها در تداول ديـواني        « جهانگير قائم مقامي،     .4

  .30ص
:  ، تهـران 5121ــ 124، شفهرست نسخ خطـي كتابخانـه مجلـس شـوراي ملـي         ،  )1347( احمد منزوي،    .5

        .109صچاپخانه مجلس شوراي ملي، 
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ها، از ديرباز در ايران معمول و شغل مهرداري از مشاغل مـورد             رسم مهر كردن فرمان   : مهر
پادشـاهان عـصر تمـدن     1.رسدي آن به ايران باستان مي ت، و سابقه احترام درباري بوده اس   

 شـاردن در آثـار خـود        خـصوص گونه كه مورخين و سياحان ب       اسالمي در ايران نيز، همان    
هاي متفـاوت و هـر كـدام بـا             جنس ،اراي چندين مهر با اندازه، اشكال     كدام د  اند؛ هر آورده

ي امـور   به عنوان نمونه، كليـه   . رفتندار مي توجه به ويژگي كه داشتند در فرماني خاص به ك         
نامه با مهري هاللـي       ديوان ممالك از قبيل عهدنامه و مكاتبات با خارجييان و احكام اجازه           

ي   اموري كه مربوط به نظام بود و احكامي كه از اداره          . شدشكل از جنس فيروزه ممهور مي     
بوط به امور مـالي و خالـصه و         مهر مر  .شدگرديد با مهرمربع شكل مهر مي     خاصه صادر مي  

. شدانتصابات دستگاه خاصه و امور سپاه با مهري از جنس ياقوت و مربع شكل ممهور مي               
شكل، بيـشتر در امـور موقوفـات و          مهر مدور . تر بود   اين مهر، از اقسام مهرهاي ديگر مهم      

هـاي  و نامـه  در اعتبار بخشي به اسناد       2.گرفتانتصاب صدور توليت مورد استفاده قرار مي      
هـاي   آمده كـه بـا شـكل      ترين ركن فرمان در طول تاريخ به شمار مي          رسمي نقش مهر مهم   

محل مهـر، تـا قبـل از شـاهان          . داده است ها مي متنوع خود جلوه و نماي خاصي به فرمان       
قويونلو در پايين مهر يا حواشي فرمان بوده، و از زمان تيموريان در سمت              قراقويونلو و آق  

  .ان جاي گرفته استباالي فرم
  
  
  
  

                                                            
دنيـاي كتـاب،    : تهـران   ترجمه غالمرضا ياسـمي،    ايران در زمان ساسانيان،   ،  )1368(سن،    آرتور كريستن  .1

  .368ص
   .1137بير، صاميرك: ، تهران8 جنامه، سياحت، )1345(شواليه ژان شاردن،  .2



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  8، شماره    مطالعات تاريخ فرهنگي36

 

كـه محـل مهـر       از صفويه تا پايان قاجاريه بجز كريم خان زند وآغامحمـدخان قاجـار            
پادشاهان مهرهايشان را بر بـاالي      مابقي   1هايشان در قسمت پايين فرمان بوده است،      فرمان
در تكميل مبحث فوق بايد افزود كه مهـر بـه عنـوان نـوعي تاييـد                 . زدندها نقش مي  فرمان

جنس مهرهاي شـاهانِ    . حت مطالب وانتصابِ صحت نوشته به شخصي خاص بوده است         ص
عقيق، فيروزه، ياقوت و زمرد بود، زيرا       : هاي گرانبها مانند  بيشتر از سنگ   ي اول قاجار    دوره

كننـد و   مركب و جوهر را به خـود جـذب نمـي           ها،    عالوه بر گرانبهايي و وزانت، اين سنگ      
  . شداغذ نقش زده ميرنگ با خلوص بيشتري بر ك

ـ   21×18ي   يك مهـر چهـارگوش بـه انـدازه    وي:  مهر سلطنتي آغا محمدخان قاجارالف 
افوض امـري الـي اهللا عبـده        «: متر داشت كه سجع آن به خط نستعليق اين عبارت بود            ميلي
  ق. هـ1299به سال 2»محمد

    
ـ  . شـوند رفـي مـي  كه به ترتيـب مع  شامل شش مهر است: شاه  مهرهاي سلطنتي فتحعليب 

قـرار در كـف شـاه       «: سجع معروف مهر او را چراغ علي خان نوائي سروده كه چنين است            
  ق.هـ 1217زمانه فتحعلي شاه گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي 

  

- -   

                                                            
  .كه جاي مهر در صدر فرمان مي باشد،  بجز چند نمونه فرمان.1
، 5هاي تاريخي، س     بررسي ،  »هاي پادشاهان ايران   مهرها، طغراها و فرمان   «زاده تبريزي،     محمدعلي كريم  .2
 .178، ص5ش
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   - ـ
 ،»سـجع «فاقـد تـاريخ حـك مهـر         » متر   ميلي 21 × 19اندازه مهر   «: مهر چهارگوش . 1ـ1
  1.به خط نستعليق» المبين عبده باباخانالاله اال اهللا الملك الحق «
سـجع مهـر    ) ق.هــ    (1211تاريخ حك مهر    » اندازه مهر نامعلوم  « :مهر بادامي شكل  . 2ـ1
  2» به خط نستعليق1211عبده الراجي باباخان «
 1217تاريخ حـك مهـر      » متر   ميلي 29 × 35اندازه مهر   «: مهر چهارگوش كالهكدار   .3ـ1
 قرار در كـف شـاه   ـالعزه هللا  «سجع مهر بخط رقاع و نستعليق نوشته در پيشاني و ) ق.هـ (

  3»1217گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي/ زمانه فتحعلي 
تـاريخ  » متـر    سـانتي  9/1اندازه مهر   « مهر گالبي شكل كه روي انگشتري نصب شده          .4ـ1

ـ العـزه هللا « نوشته در پيشاني و سجع مهـر بخـط نـستعليق،    ،ق.هـ  1238حك مهر   شـاه   
ي سوار شـده و     يجنس مهر، از زمرد و بر روي انگشتر طال         4»1238ان جهان فتحعلي    شاه

  . شدهاي مهم و خصوصي به كار برده ميهميشه در انگشت فتحعلي شاه بود كه براي فرمان

 1244ك مهر    تاريخ ح  »متر   ميلي 29 × 36ي مهر     اندازه «:مهر چهارگوش كالهكدار  . 5ـ1
ـ الملك هللا سلطان صاحبقران«ع مهر بخط نستعليق اني و سج  نوشته در پيشق،.ـه  قرار در  

  5»1244گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي/كف شاه زمانه فتحعلي
فاقد تاريخ حك مهـر، مـتن مهـر و          » متر   ميلي 12 × 17اندازه مهر   «: مهر چهارگوش . 6ـ1

  6»السلطان فتحعلي«سجع نام پادشاه بخط نستعليق 

                                                            
ز اسـمعيل تـا     ا(هـاي پادشـاهان ايـران         مهرها، طغراهـا و فرمـان     ،  )1386(زاده تبريزي،      محمدعلي كريم  .1

؛ ترتيب قرارگيري مهرها از سـمت چـپ         193صمركز كتاب فارسي كانون كتاب،      : ،  لندن  »احمدشاه قاجار 
 .باشد به راست مي باشد؛ دو مهر اول از وي مربوط به دوران وليعهدي وي مي

، 4ش ،4، س هـاي تـاريخي    بررسـي ،  »هاي پادشاهان ايران   مهرها، طغراها و توقيع   «  جهانگير قائم مقامي،   .2
   .31ص

  .79ص، 3، 2سند ش ،»پنج فرمان تاريخي« .3
  .32ص، »هاي پادشاهان ايران مهرها، طغراها و توقيع« .4
  .88، ص5 ،4 ،3، 2 ش،4س ،»پنج فرمان تاريخي« .5
  .204، ص)از اسمعيل تا احمد شاه قاجار(هاي پادشاهان ايران  مهرها، طغراها و فرمان .6
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 مهـر شـناخته     8كنون تعداد   از مهرهاي سلطنتي اين پادشاه تا      1:شاه قاجار   مهرهاي محمد : ج
  .  شود شده كه به ترتيب معرفي مي

  

- --- 

- -- 
) ق.هــ  ( 1239تاريخ حـك مهـر    » متر   ميلي 23 × 26اندازه مهر   «: مهر چهارگوش . 1ــ 2

  2»1239نگين دولت و اقبال در يمين محمد «سجع مهر به خط نستعليق 
سـجع مهـر   ) ق.هــ   (1240تاريخ حك مهـر » اندازه مهر نامعلوم«:  مهر بيضي شكل   .2ــ 2
اين مهر در دوران پـيش از وليعهـدي بـه      3.بخط نستعليق » 1240طراز افسرشاهي محمد    «

اين مهـر بـه     ) ق.هـ  ( 1250 شده ولي در زمان شاهي او در صفر          حك) ق.هـ  (1240سال  
  .كار رفته است

) ق.هــ  ( 1250تـاريخ حـك     » متر  ميلي 30×41اندازه  «: ش كالهكدار  مهر چهارگو  .3ــ 2
الملك اهللا ـ محمدشاه غازي صاحب تـاج و   «نوشته در پيشاني و سجع مهر، بخط نستعليق 

بايد توجه داشت كـه اكثـر        4»1250شكوه ملك و ملت رونق آئين و دين آمده          / نگين آمد 
  . هاي وي با اين مهر به نگارش آمده استنفرما

 1254تاريخ حـك مهـر    » متر  ميلي 14 × 20ي    به اندازه «: دارك مهر چهارگوش كاله   .4ـ2
متن مهر و سجع نام پادشاه بخط نستعليق        » هو العلي الغالب  «نوشته در پيشاني مهر     ) ق.هـ  (
  5»1254السلطان بن السلطان محمد شاه غازي «

                                                            
  .148بابك، ص : به كوشش عبدالحسين نوائي، تهرانتاريخ عضدي، ،)1356(احمدميرزا قاجار،  .1
  .232ص، »هاي پادشاهان ايران مهرها، طغراها و فرمان« .2
  .7 سند شماره، »چند فرمان تاريخي« .3
  .42ص، »هاي پادشاهان ايران مهرها، طغراها و فرمان« .4
  .240، ص»احمدشاه قاجاراز اسمعيل تا (هاي پادشاهان ايران  مهرها، طغراها و فرمان .5
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   1254تـاريخ حـك     » متـر   ميلـي  14×11وداً  اندازه حـد  «:  مهر چهارگوش كالهكدار   .5ـ2
  1.متر  ميلي14×11اندازه » 1254والعزيز ـ محمد ه«سجع مهر بخط نستعليق  )ق.هـ (
 نوشـته در كالهـك و سـجع مهـر         » اندازه مهر نـامعلوم   «:  مهر چهار گوش كالهكدار    .6ـ2
  2»1254هللا ـ السلطان محمد شاه قاجار العزه«
نوشته در   3)ق. هـ (1254تاريخ مهر   » اندازه مهر نامعلوم  «: مهر چهارگوش كالهكدار   .7ـ2

  » 1254محمد «سجع مهر به خط ثلث » هو العلي الغالب«كالهك بخط نستعليق 
انـدازه  «ست ايستاده مهر هشت گوش محمد شاه با نقش شير و خورشيد و شمشير بد         .8ـ2

  4»1255السلطان محمد شاه «) ق. هـ(1255 تاريخ حك مهر »مهر نامعلوم
 ولـي در    . عبارتي در پاي نامه و كتاب اسـت        در لغت به معني نشان گذاشتن؛ نوشتن      : توقيع

 يمعنـا  كه در برخي مواقـع هـم       امور ديواني، اصطالح توقيع در معاني ديگر نيز به كار رفته          
 توقيع مد نظر ما اسـت معنـي       آن چه از  . طراز توشيح به كار رفته است      طغرا و گاهي نيز هم    

ي اول قاجار براي تاكيد و الزام        گاه شاهان دوره  . نوشتن عبارتي از شاه در پاي فرمان است       
  5.نوشتندبيشتر براي اجراي مفاد فرمان، در حواشي و پايين سند متني مي

  

                                                            
  .240 همان، ص.1
  .404، ص17، جفهرست نسخ خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران محمدتقي دانش پژوه، .2
  .240، ص)از اسمعيل تا احمد شاه قاجار(هاي پادشاهان ايران  مهرها، طغراها و فرمان .3
  .329هاي تاريخي، ص  مجله بررسي مدارك آرشيوي،اي بر شناخت اسناد و  مقدمه جهانگير قائم مقامي،.4
، 5 س،هـاي تـاريخي    بررسي ،»پادشاهان ايران هاي    مهرها طغراها و فرمان   «زاده تبريزي،      محمدعلي كريم  .5
  .18، ص2، سند ش5ش
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توان به چند نمونه از اسناد روابط ايران و روس اشاره نمود كه در اسـناد  به عنوان نمونه مي  
تخط خود را   ي آنها دس    شاه قاجار در حاشيه     ارسالي از سوي دولت روس براي ايران، محمد       

تر مفاد سند، رفع ابهامات آن و يا تاييد    ها بيشتر توضيح كامل   معاني اين توقيع  . نگاشته است 
  1.مفاد آن است

ل پس از نگارش فرمان و انجـام مراحـ        . ايجاد شد  رسم نگارش آن در عهد قاجار     : توشيح
 پادشـاه بـه     رسانيدند،پادشاه مي » توشيح« فرمان را به     بايست  مهرگذاري و طغرا كشي، مي    

                                                            
: ، تهـران  محمدشـاه قاجـار    دوران فتحعلي شاه و    اسناد روابط ايران و روسيه در     ،  )1380( فاطمه قاضيها،    .1

  .172ـ173خارجه، صصامور ات وزارت انتشار
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گونه بر منـدرجات آن       بدين» صحيح است «: نوشتخط خود بر حاشيه نامه و يا فرمان مي        
 اولـين   1.در آمـد  » امـضاء «  بعدها رفته رفته به صـورت      ،گذاشت، اين رسم  نوشته صحه مي  

مربوط به محمدشاه قاجـار، در طـي فرمـان تيـول اوالد حـاجي جـامي بيـگ                   » توشيح«
در قـسمت   » صحيح اسـت  «است كه عبارت    )  ق.هـ  (1255ظفر  بايبوردي به تاريخ صفرالم   

  2.ي چپ مهر پادشاهي، نگاشته شده است فوقاني سند و گوشه
  

  
  
. كردنـد   پس از نگارش متن و اضافات فرمان، آن را در دفاتر ديواني ثبت مي             :  ثبت سند  ـ4

ناخته شـده  بيشتر بـه نـام دفـاتر خلـود شـ         . ذكر اين دفاتر در پايان اكثر فرامين آمده است        
ها در دفاتر خلود جلوگيري از تخريـب و فرامـوش شـدن                يكي از علل ثبت فرمان     3.بودند

ها و افراد براي اثبات ادعاي خود در امور           باشد، زيرا بسياري از دعاوي سازمان       فرامين مي 
                                                            

   .220، ص »اي بر شناخت اسناد و مدارك آرشيوي مقدمه «.1
نمـود گـاه در       پادشاه پس از اين كه فرمان را رويت مي        ؛  74، ص 20 ،21ش،  »مقاله پنج فرمان تاريخي   « .2

باشـد   بر اين مـي كه اين امر نشاني »  بمهر مبارك برسدـهو  «نوشت  ي بااليي فرمان با خط خود مي حاشيه
 . شده است الدوله بوده است نگهداري مي كه مهرهاي سلطنتي در نزد مهردار مخصوص كه خازن

، 3دانـشگاه تهـران، ش     ،نشريه تخصصي گـروه تـاريخ     ،  »ده فرمان از عصر فتحعلي شاه     « سوسن اصلي،    .3
  .100ـ105 صص،1381
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با گذشت زمان ايـن اسـناد بايگـاني         . شد  ها اجرا مي    حقوقي و قضايي به واسطه اين فرمان      
ها و ثبت آنها در  پس از سواد برداري از فرمان. شدند ي مدرك موسخ محسوب ميشده نوع

اي كه فرمان به آن اداره ارجاع شده بود براي  دفاتر، بر پشت اصل فرمان به تناسب هر اداره
زدنـد   مهر مي  ،اندروشن نمودن صحت سواد برداري و اين امر كه مفاد فرمان را تاييد نموده             

  1.نوشتندمعروف بود بر پشت فرمان مي» خط نمودن«ه و گاه كلماتي كه ب
  

  نتيجه 
هاي گذشته به علت    ي اول  اين حكومت، همانند دوره        عهد قاجار، به خصوص در دوره      در

ها در دستگاهي خـاص بـه نـام ديـوان           عدم گسترش صنعت چاپ، نگارش اسناد و فرمان       
ل مربوطه هر كـدام بـه تهيـه و          متعدد در مشاغ   در اين ديوان افراد   . گرفتانشاء صورت مي  

فرمان در تعريفي كلي و مختصر به دستور كتبـي          . پرداختندسازي بخشي از فرمان مي    آماده
  توجـه  اما نكتـه جالـب    . گشتشد كه براي امور مختلف و خاص صادر مي        پادشاه گفته مي  

-ر نمـي  هاي مختلف براي ناميدن دستور كتبي پادشاه به كا        اين است كه لفظ فرمان در دوره      

رفت،  گاه از عبارت  منشور، عهد،        رفت و در هر دوره نامي خاص براي اين امر به كار مي            
هاي متمادي تعريـف مشخـصي بـراي لفـظ فرمـان      در دوره. شداستفاده مي... حكم، رقم و  

 فرمـان صـرفا بـه       ،ي اول قاجاريه كه اين مرزبندي ايجـاد شـد           اما در دوره  . وجود نداشت 
براي ناميدن فرمان پادشاه استفاده     ...  منشور، رقم، حكم و    ، و از     اطالق دستور كتبي پادشاه  

افرادي كاغـذ   .  مناصب مختلفي دخيل بودند    ،صدور فرمان  در جريان نگارش و   . ه است نشد
اي متن آن را نگاشته، برخـي بـر فرمـان    سند را تهيه كرده، برخي آن را تذهيب نموده، عده        

گاه  اي نيز بر پشت سند مهر زده وآن حك كرده و عده رطغرا زده، برخي مهر پادشاهي را ب
اي از اصل فرمان رونوشـت        نگاشتند كه به جريان ثبت فرمان داللت داشت عده        عباراتي مي 

در امـر اسـتفاده از      . نمودنـد هاي مرتبت ثبـت مـي     برداري نموده و رونوشت را در بايگاني      
سازمان اداري يـك حكومـت چگونـه        گويد كه   فرمان بايد دانست كه فرمان خود به ما مي        

فرمان؛ اطالعـات زيـادي در      . بوده است، از چه اصولي براي نگارش آن استفاده شده است          
... شناسي، اقتـصاد، و  شناسي، جامعه رافياي تاريخي، سياست، مذهب، نسبحيطه تاريخ، جغ 

مـان آگـاهي    كه از سـاختار فر     پذير نيست جز اين    مر امكان اين ا . دهددر اختيار ما قرار مي    
                                                            

 . خط شد،، خط گذاشتن، ختم شد، صحيح، شُددفتري شد، مالحظه شد .1
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مـتن و اضـافات فرمـان را        . يابيم و بدانيم كه يك فرمان از چه اجزايي تشكيل شده اسـت            
بايد اين تجربه و آگاهي را داشته باشيم كه يك فرمان با چه عباراتي شروع شده،                . بشناسيم

مهرها بـه كـدام پادشـاه       . رسيده است متن فرمان چگونه بوده و با چه عباراتي به پايان مي          
مهرها چه سجعي داشـته  .  است كردهها استفادههر پادشاه از چند مهر در فرمان   . دارندتعلق  

هاي هر پادشاه از چه جوهر و مركبي استفاده در فرمان. اندگرفتهو در كجاي فرمان قرار مي
در اين پـژوهش سـعي   . در ظهر فرمان چه عبارات و مهرهايي به كار رفته است     . شده است 

پژوهشگران عرصه تـاريخ كـه بـا اسـناد آرشـيوي          پاسخ داده شود تا    شده به اين سواالت   
  .تر به تحقيق بپردازند سروكار دارند، راحت
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  فهرست منابع و مĤخذ
  :ها باكت
: پژوه و يحيي زكـاء، تهـران        به كوشش محمدتقي دانش   وزارت در عصر سلجوقي،      ،)1338(اقبال، عباس،   ـ  

  .دانشگاه تهران
 .بابك: ، به كوشش عبدالحسين نوائي، تهرانتاريخ عضدي ،)1356(، )دالدوالهعض( احمدميرزا قاجارـ 
   . جريده چهره نمايه الفارسيه:قاهره پيدايش خط و خطاطان، ،) ق1345(ايراني، عبدالمحمدخان، ـ 
وزارت : ، بـه تـصحيح علـي اكبـر فيـاض، تهـران            تاريخ بيهقـي  ،  )1324(بيهقي ابوالفضل محمدبن حسن،     ـ  

  .فرهنگ
بنگاه : ، به اهتمام دكتر جعفر شعار، تهرانترجمه تاريخ يميني ،)1356(، فادقاني، ابوشرف ناصح بن ظفر    جر ـ

  .ترجمه و نشر كتاب
فرهنگـستان  : تهـران  ،هـاي ايرانـي   في اسناد نمايشگاه اسناد و قباله    كتابچه معر  ،)1382(،  جمعي از مولفين  ـ  
  .هنر
دانـشگاه  : ، تهـران  )قرون ششم و هفتم هجـري قمـري       (سي  تاريخ تطور نثر فار    ،)1344( خطيبي، حسين،    ـ

  .تهران
  . دانشگاه ملي ايران: تصحيح همايون فرخ، تهران،منشاءاالنشاء ، )1357( خوافي، شهاب الدين احمد، ـ
، )موجود در كتابخانه ملـي جمهـوري اسـالمي ايـران          (گزيده فرمانها    ،)1375( رضواني، محمد اسماعيل،     ـ

  .ي جمهوري اسالمي ايرانكتابخانه مل: تهران
 ،2اطلس چهارده قرن هنر اسـالمي،ج     : در ،»تا امروز  هنر خوشنويسي از آغاز   «،  )1381( سحاب، عباس،    ـ

  .موسسه جغرافياي و كارتوگرافي سحاب: تهران
  .اميركبير:  محمد عباسي، تهران ترجمه نامه، سياحت ،)1345( شاردن، شواليه ژان، ـ

  .فردوسي :تهران ،1ج ،تاريخ ادبيات در ايران ،)1371(، صفا، ذبيح اهللاـ 
مؤسـسه پژوهـشي و مطالعـات       : ، تهـران  1، ج ي قاجـار    هاي دوره   ها و رقم    فرمان ،)1371( فراستي، رضا،    ـ

  .فرهنگي
  .سروش: تهران ،تعليم خط ،)1356(،  فضائلي، حبيب اهللاـ
كميتـه تـاريخ   : تهـران  ،يان تا پهلـوي يكصد و پنجاه سند تاريخي از جالير       ،)1348(مقامي، جهانگير،      قائم ـ

  .ستاد بزرگ ارتشتاران
: ، تهـران  اسناد روابط ايران و روس در دوران فتحعلي شاه و محمد شـاه قاجـار              ،  )1380(قاضيها، فاطمه،   ـ  

  .وزارت امور خارجه
يـاي  دن: رضا رشـيد ياسـمي، تهـران         غالم  ترجمه ،ايران در زمان ساسانيان    ،  )1368 (،كريستن سن، آرتور  ـ  

  .كتاب
 از شـاه اسـمعيل تـا   (هاي پادشاهان ايـران   مهرها، طغراها و فرمان، )1386(زاده تبريزي، محمدعلي،    كريمـ  

  .مركز كتاب فارسي كانون كتاب : لندن،)احمد شاه قاجار
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 تـدوين ميـرزا اسـداهللا نـائيني،     ،)سفينه االنـشاء (الفرامين سفينه ،)1377(، ميرزا محمد،    )فروغ(منشي نائيني ـ  
  .پيغام: تصحيح محمد گلبن، خرم آباد

 تـصحيح  ،)ي مراسالت ديوان سلطان سـنجر  مجموعه(الكتبه  عتبه ،)1329(مؤيدالدوله، منتجب الدين علي،  ـ  
  .شركت سهامي چاپ: محمد قزويني و عباس اقبال، تهران

  .زوار: ، تهران1 ج،نم ي قاجار يا شرح زندگاني داري و اجتماعي دورهتاريخ ا، )1343(مستوفي، عبداهللا، ـ 
سازمان اداري و حكـومتي صـفوي يـا تحقيقـات و حواشـي و                ،)1334(مينورسكي، والديمير فدروويچ،    ـ  

  به كوشـش محمـود دبيرسـياقي،       نيا، ترجمه مسعود رجب   ،ذكره الملوك، ميرزاسميعا  تعليقات مينورسكي بر ت   
  ).انجمن كتاب( زوار: تهران

:  ترجمه و ويرايش پيمان متين، تهران،)از سري مقاالت دانشنامه ( سيخوشنوي ،)1386(يارشاطر، احسان،   ـ  
  .اميركبير

  
  :مقاالت

 ـ  خـرداد (، 3،2، و ش21، ش4هـاي تـاريخي، س   ، مجله بررسي»پنج فرمان تاريخي« حسين،، ـ بايبوردي
  ). 1348 شهريور

، سـند   4ش هاي تـاريخي،   ي بررسي   ، مجله »فرامين پادشاهان صفوي در موزه بريتانيا     « جهانپور، فرهنگ،    ـ
 .1ش
 .6، ش2هاي تاريخي، س مجله بررسي، »نويسي در دوره صفوي فرمان« سمسار، محمدحسن،ـ 

 .1، ش3س تاريخي،هاي  ، مجله بررسي)قسمت دوم(»ي صفوي نويسي در دوره فرمان« ،ـ ـــــــــــــ 
 .4، ش4هاي تاريخي، س بررسي مجله ،»هاي پادشاهان ايران مهرها طغراها و توقيع« ، ـــــــــــــ ـ

آذر و دي    (5، سـال  هـاي تـاريخي      مجلـه بررسـي    ،»چند فرمان تـاريخي   « زاده تبريزي، محمدعلي،   ـ كريم 
 .5، ش)1349

      .1، سند ش5، ش5هاي تاريخي، س مجله بررسي، »چند فرمان تاريخي«كي، محمود، ـ 
  

  :اسناد
 ،10/8253، ش17، ج دانـشگاه تهـران  فهرسـت نـسخ خطـي كتابخانـه مركـزي       پـژوه، محمـدتقي،     دانشـ  

18/8255، 9554. 
   .1آز 5چ110مركز اسناد جمهوري اسالمي ايران، ش  شاه قاجار،ـ فرمان محمد

 ،5 س هاي تـاريخي،    بررسي  ،»پادشاهان ايران هاي    مهرها طغراها و فرمان   « زاده تبريزي، محمدعلي،    كريمـ  
  .2سند ش، 5ش

،  124/5121، ش   1109، ص 15انـه مجلـس شـوراي ملـي، ج         فهرست نسخ خطـي كتابخ     ـ منزوي، احمد،  
  .1347مجلس شوراي ملي، : تهران
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