
  

  

  

  

  

   تطبيقي اسناد صفويه و مغوالن هندةمطالع

  

  دكتر صغري اسماعيلي

 عضو هيئت علمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

  

  

شود و به اشكال گوناگون  ترين منابع تحقيق محسوب مي  يكي از مهمعنوان بهسند تاريخي 

خوانيات و غيره موجود است و براساس موضوع به چند دسته از جمله سلطانيات، ديوانيات، ا

هاي سياسي، اقتصادي، مذهبي و نظامي،  اسناد حاوي نكات بسيار مهمي در زمينه. شود تقسيم مي

ها   معمول سواد در منشات و دستورالعملطور به. و به دو شكل اصلي و سواد موجود است

ودن آوري شده كه عالوه بر نشان دادن ساختار واقعي اسناد، در تشخيص اصلي يا جعلي ب جمع

شد بنابراين براساس  كه اسناد براي اهداف گوناگون صادر مي از آنجايي. كند سند نيز كمك مي

  . هاي معيني دارند موضوعات مختلف، داراي تنوع بسياري است كه البته هر كدام شاخصه

) اسناد عمومي(و توقيعات ) اسناد خصوصي(  اصلي محاوراتةاسناد مغوالن هند به دو دست  

  . گيرد  موضوع سند در دستة خاصي قرار ميبراساسشود كه هر كدام  تقسيم مي

در اينجا .  مشهود استخوبي بهساالري اين دو سلسله در اسناد آنها  سير تطور نظام ديوان  

اند،  ساالري داشته نامي كه نقش مهمي در گسترة نظام ديوان سعي شده است به بررسي اسناد هم

، ها ها، معافيت ها، مجازات نامه اهدافي چون انتصابات، اعطايا، اجازهاسنادي كه براي . پرداخته شود
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بعضي از اسناد اين دو دوره، داراي عناوين و عملكرد . شدند ها و غيره صادر مي قراردادها، عهدنامه

  .مشابه و يا عناوين مشابه و عملكرد متفاوت بوده است

  

  فرمان 

فرامين صفوي جزو سلطانيات . شود اطالق ميدر فارسي به هر حكم و امر و دستور، فرمان 

گرديد و به دستوراتي كه براي اجراي الزامات و تعهدات به امرا و حاكمان اياالت  محسوب مي

هاي اعتباري از ديگر اشكال فرامين  هاي سياسي و نامه گذرنامه. گفتند شد، فرمان مي صادر مي

حكم انتصاب، . گروه تقسيم كرده است محتوا به شش براساسهربرت بوسه فرامين را . بودند

خره فرمان  فعاليت حقوقي سلطان است و باالةحكم اعطائي، گذرنامه، قراردادها، احكامي كه نتيج

كرد؛  نويسي تركمانان تبعيت مي  نگارش فرامين در اوايل دورة صفوي از فرمان١براي اطالع حكام؛

كردند  حاكم را با آب طال تزئين ميشد و نام  يعني مهر در پائين سند در سمت چپ زده مي

  ٢.شود گيرد و تمغا نيز حذف مي كه بعدها مهر در باالي فرمان در وسط قرار مي) تمغا(

فرمان همايون «و » فرمان همايون نفاذ يافت«بعد از شاه طهماسب، فرامين با اين دو عبارت   

نيز به » هان مطاع شدحكم ج«شد و از زمان شاه عباس اول جملة ديگري يعني  شروع مي» شد

 شكل ظاهري فرامين از جهت اندازة فرمان، تذهيب حاشيه و ٣.عبارات آغازين قبلي اضافه گرديد

 فرمان باالتر بود، ة گيرندة فرمان بستگي داشت، هر چقدر مقام و رتبةعبارات آغازين به گيرند

»  همايون شرف نفاذ يافتفرمان«تر و با تذهيب بيشتر و از عباراتي چون  فرمان در كاغذهاي پهن

حكم «تر از عبارات  براي فرامين با كاغذهاي باريك. گرديد استفاده مي» فرمان همايون شد«و 

  ٤.كردند استفاده مي» جهان مطالع شد

 يك عنوان بهفرمان . شد  هند نيز به دو دستة ثبتي و بياضي تقسيم ميةفرامين عصر ميان  

» سيور غال «يا» جاگير«ك منصب عالي و يا اهداي يك توانست جهت انتصاب ي دستور شاهي مي

  . شود فرمان ثبتي براي سه هدف صادر مي اكبري  ابوالفضل عالمي در آئينةبه گفت. صادر شود

ساالري، قيموميت شاهزادگان، اميراالمرائي، وزارت،  براي انتصاب يك منصب وكيلي، سپه: الف

  بخشي و يا صدارت 
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  ن تعهد نظامي براي اهداي جاگير بدو: ب

   ٥براي اهداء سيور غال: ج

شد؛ كه  فرامين داراي عالئم تصديق بودند، و مهر يكي از عالئم تصديق محسوب مي  

شد، معروف به   مثال مهري كه براي فرامين ثبتي استفاده ميطور به. معموالً با هم متفاوت بودند

ه هدف و موضوع فرمان مراحل صدور  دو خط اول فرمان كوتاه بود و با توجه ب٦.بود» اوزك«مهر 

شد كه ضروري و محرمانه بود و  فرامين بياضي بيشتر به فراميني اطالق مي.  آن متفاوت بودةو تهي

گذشت و  خير، از مراحل طوالني ديواني نميأشد و براي اجتناب از ت توسط خود شاه صادر مي

 مندرجات آن قابل ديدن نباشد تا  فرامين بياضي به طريقي كه٧.شد فقط مهر شاه بر آن زده مي

اين نوع فرامين را در . شد چسبيد و بر روي آن مهر زده مي خورد و در دو گوشة آن به هم مي مي

   ٨.گرديد دار و يا فردي نظامي ارسال مي گذاشتند و توسط يك منصب يك پوشش طاليي مي

شد از جمله  وب ميكند كه جزو فرامين محس من عناوين ديگري را ذكر ميؤالدين م محي  

ها، رمز، اشاره، كلمه و  نامه ها، قول نامه فرامين سلطاني، سياسي، مالي و ملكي، اعالمي، بياضي، فتح«

كند و اين اسناد   با فرامين صفوي مطابقت مي بايد متذكر شد كه اجزاء فرامين مغول كامال٩ً.»مناشير

  . كيد و تهديد هستندأداراي سرنامه، طغرا، مهر، القاب، دعا، ثنا، خطاب، ت

 اورنگ زيب با فرامين سابق ةآمده است كه فرامين بياضي و ثبتي دور »كلمات طيبات«در   

كنندة فرمان مسلمان يا غيرمسلمان بود متن فرمان  يي داشته است، براساس اينكه دريافتها تفاوت

شد و متن فرمان  كنندگان مسلمان، فرمان با آيات قرآني شروع مي براي دريافت. تفاوت داشت

 در فرمان بياضي در ١٠كه براي غيرمسلمانان چنين نبود داراي پند و اندرزهاي اخالقي بود در حالي

براي فرامين ثبتي . شد هر دو مورد براي طغراي از شنگرف و طال استفاده و مهر گرد بر آن زده مي

  ١١.رفت كار مي مهر مربعي شكل به

دليل محرمانه و ضروري بودنشان از مراحل   بياضي به در دورة صفويه نيز احكامظاهراً  

 ديوان بيگي با طغراي ةوسيل ه ميرزا رفيعا احكام بياضي بةبنا به گفت. گذشت طوالني اداري نمي

الممالك طغرا آن را با جوهر طاليي و قرمز رسم   و منشي١٢شد صادر مي» حكم جهان مطاع شد«

  ١٣.كرده است مي
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  تعليقه 

 تعليقه از اسناد ١٤. امراي عظام مثل وكيل، وزير و غيره را تعليقه گويندةنوشت: سدنوي آنندراج مي

شمار  نويسي توسط صدراعظم از عالئم تصديق تعليقه به حاشيه. شود ديواني محسوب مي

طور مثال براي  به. گشت هاي متفاوت صادر مي هاي مختلف تعليقه براساس موضوع. رفت مي

فرستاد، صادر  بيگي به شخص مي اي كه ديوان  احضارنامهعنوان بهو هاي قضائي تعليقه  موضوع

 بياضي ةهايي كه در حوزة قضايي تا دوازده فرسنگ ارسال گرديد را تعليق شد و احضارنامه مي

هايي با موضوعات مالي   همچنين تعليقه١٥.ناميدند مي  التزاميةگفتند و خارج از حوزه را تعليق مي

 مواجب ة تعليق١٦شد؛  در شرايط بحراني جهت كاهش ماليات رعايا صادر مي تعليقه تخفيف،نام به

اهميت  اين سند از ١٧شد؛ براي پرداخت دستمزد بود كه توسط وزير اعظم صادر مي دستور يا

شد باز هم  داده مي) بالمشافهه(كه اگر دستورات به شكل شفاهي  خاصي برخوردار بود تا جائي

 وزير اعظم صادر ة ظاهراً تعليقة خدمت و مالزمات، بدون تعليق١٨دتعليقة وزير اعظم ضروري بو

 بدون تصديق ١٩.گرديد ممهور و در دفاتر خلود ثبت مي» مهر آثار«ها به مهر  تعليقه. شده است مي

حسب االمر «جات عبارت  رسيد و معموالً بر روي تعليقه اي به امضاي شاه نمي وزير هيچ نامه

  . شود ديده مي »اعلي

نويسان كه بنا به گفتة ابوالفضل عالمي چهارده نفر بودند، مسئوليت  در دربار مغول واقعه  

شد كه روزانه  نامچه ناميده ميها روز اين گزارش. يادداشت دستورات و گفتارهاي شاه را داشتند

ها  شاين گزار. شد ييد مطالب به شاه ارائه ميأ يكي از افراد دربار كنترل، و سپس براي تةوسيل به

ها، يادداشت  در اين مرحله گزارش. گرديد  مية پروانچي و ميرعرض نيز امضاوسيل هسپس ب

هاي مربوطه   دقيق و روشن نوشته و سپس به بخشةها يك خالص از اين يادداشت. شد خوانده مي

 نويس كرد تعليقه گفتند و شخصي كه آن را آماده مي در اين مرحله آن را تعليقه مي. شد ارسال مي

كه تعليقه براي امور اهداي زمين و امالك بود به ديوان جاگير ارجاع   در صورتي٢٠شد خوانده مي

مثالً اگر دستور براي پرداخت دستمزد . شد و اگر مربوط به امور نظامي بود به بخشي فرستاده مي

ز كرد و بعد ا  سرخط كه ميزان حقوق را مشخص مينام بهشد  افسران بود يك گواهي صادر مي

تعليقه «شد و ميرعرض با نوشتن كلمات خاص مانند  تصديق بخشي ثبت دفاتر اين ديوان مي
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ييد به أبعد، از آن رونوشتي تهيه و براي گرفتن ت .نمود ، موافقت خود را اعالم مي»قلمي نمايند

. شد ثبت و به مهر بخشي ممهور مي »ثبت نمايند «ةاين رونوشت با جمل. گرديد ديوان ارسال مي

داد و ناظر، بخشي  كرد و به مستوفي مي پس صاحب توجيه يك سند دقيق و جداگانه صادر ميس

ارائه  ييد نهائي به وكيلأاين سند براي ت. كردند ييد ميأسند را با مهر و امضا ت و حسابدار،

  ٢١.سند آمادة اجرا بود گشت و در صورت مهر و امضاي وكيل مي

  

  رقم 

 صفويه براي اهداف گوناگون صادر و هر كدام با مهر ةر دوررقم از جمله اسنادي است كه د

 ةاز مهر مربع شكلي كه نام ائم» رقم خلعت« مثال بر روي طور به. شده است اي ممهور مي ويژه

دفاتر  پس از ثبت در» رقم تيول«شد، اما براي   آن حك شده بود استفاده ميةدر حاشي) ع(اطهار 

 ارقام زماني ةزدند؛ البته كلي هر مسوده ديوان اعلي را بر آن مي رونوشت، مستوفيان مةخلود و تهي

رقم در صورت لزوم به . قابل اجرا بود كه با مهر و امضاي مسئول اصلي ديوان مربوط همراه بود

مهر «شد با  نظاميان كه توسط لشكرنويس آماده مي» رقم تنخواه «شد مثالً مهر شاهي نيز ممهور مي

انگشتر  «شد و سپس مهر كل و نام شاه بر آن حك شده بود، ممهور مياي ش كه دايره» مسوده

اين مهر در زمان شاه طهماسب مربع شكل بود و در زمان شاه . شد اثر نيز بر آن زده مي» آفتاب

  ٢٢.سليمان به شكل محرابي درآمد

ه با اعلي همرا   وزير ديوانةبراساس تعليق) رقم بالمشافهه(بعضي از ارقام به شكل شفاهي   

شد كه رقم دفتري  دو نوع رقم دفتري و بياضي صادر مي. شد صادر مي» حسب االمراعلي«عبارت 

  ٢٣.شد  دستور شفاهي شاهي صادر ميبراساس نويس بود، اما بياضي مستقيماً داراي پيش

دستور انتصاب امراء بيگلربيگيان، سالطين : نويسد مي» الملوكدستور «ميرزا رفيعا در  

نويس نوشته شده و سپس در دفاتر ثبت و   رقمةوسيل اعلي به  ء و مستوفيان ديوانمحروسه، وزرا

  ٢٤.گذارد نويس طغرايش را با مركب سياه روي آن مي نويس و واقعه بعد مجلس

نام داشت كه يك سند » چكنامه« مغوالن هند بسيار متداول بود ةنوعي رقم كه در دور  

اي از  شد نامه افرادي كه زميني به آنها اهدا مي. شد اهدائي بود كه جز توقيعات محسوب مي
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كردند كه حاوي اطالعات مربوط به زمين و امضا  شاهزاده، قاضي يا نواب محلي دريافت مي

شد نام شخص، محل و ايالت   مدد معاش صادر ميعنوان به در اسنادي كه  معموال٢٥ًشاهدان بود

گويان، منصف و  ها، قانون  مثل چوهدريه محليرتب موران عاليأاين نامه خطاب به م. شد ذكر مي

 چكنامه معموالً داراي مهر شاه نبود اما لقب وي را همراه با سرنامه ٢٦شد ها نوشته مي كاركن

  . نوشتند مي

  

  نشان

اي رسمي بود كه به شاه ديگري نوشته  نشان معموالً نامه. است» نشان«يكي ديگر از اسناد ديواني 

 بود و بنا بر اعتبار ها الممالك مسئول آماده كردن مسوده نشان ، منشيدر زمان صفويه. شد مي

   ٢٧.كردند گيرنده، نشان را تهذيب و طال افشان مي

باره ارسال ييد دوأشد، يعني براي ت ها تجديد صدور مي در زمان شاه جديد بعضي از نشان  

خاقان جنت مكاني «. »برهانهشاه بابام انار اهللا » «جد بزرگوارم تاب اثر«شد و جمالتي چون  مي

  . شد  براي احترام به منزلت شاه سابق بر آن نوشته مي٢٨»علين آشيان

شد و باالي مهر به شكل طغراي بود  طغراي شطرنجي با دوازده خانه براي نشان استفاده مي  

وشته ن) كالم ما(آمد و نام شاه با عبارت سيوزميز  مي) ع( اطهار ةو در هر خانه نام يكي از ائم

  . شد مي

ي ها ييد مضمون ارقام و احكام و نشانأ براي تها نشان: نويسد دربارة نشان مي قائم مقامي  

اند و از نظر كيفيت فرقشان با پروانجات اين بوده است كه پروانجات براي  شده سابق نوشته مي

كردند كه براي  ييد ميأاند و نشانها ارقام و احكامي را ت  مالي داشتهةاند كه جنب ييد ارقامي بودهأت

  ٢٩.سيورغال، تيوالت، مناصب و مشاغل كوچك صادر شده بودند

 متن بعد از پايان متن، ةروي حاشي. شد و مهر همايون تصديق مي نشان با دو مهر شرف نفاذ  

هو اهللا «معموالً » سرنامه«. كرد نوشت و با مهر ختم ممهور مي  ختم را ميةشاه با دستخط خود كلم

٣٠.شد هاي مختلف نوشته مي بود كه در رديف» ملكه الرحمان الرحيم يا محمد يا عليسبحانه 

شد و  ييد و تصديق فرامين شاهي توسط شاهزادگان صادر ميأنشانهاي مغوالن هند در ت  
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خطاب به وزراء و امراء و يا اعضا خاندان شاهي و يا حتي پادشاهان خارجي نوشته بود، نشانهاي 

 و »اهللا اكبر«، »هوالغني«راتي چون هايي چون سرنامه بود كه از عبا ويژگيمغوالن نيز داراي 

شد، و زير طغراي شاهي طغراي  آغاز مي» ...به فرمان «شد و با طغراي  اده مياستف» اهللا بسم«

نشانها . شد كه اشاره به فرمان شاهي داشت، نوشته مي» شأن سلطان نشان عالي«شاهزاده با عبارت 

به موجب اين نشان عالي «كيد، عبارت أشد و براي ت تر نوشته مي خط اول كوتاه. بودداراي دو مهر 

  ٣١.شد نوشته مي» حكام حال و استقبال عملها نمايند

 صادر ٣٢نشان، براي اعطاي زمين يا مدد معاش و يا تجديد فرمان سابق و يا اعطا منصب  

نوشتند  ي خود را با قيد تاريخ ميشد و در ضمن آن افسران مربوط و شواهد عبارات و مهرها مي

يا » به موجب فرمان عاليشان و نشان پادشاهزاده حسب الحكم اشراف اعلي«و از عباراتي چون 

  ٣٣.شد صادر مي» حسب الحكم اقدس خطاب به متصديان«

  

  پروانچه 

. شد ها صادر مي نامه براي انتصابات، اعطايا و اجازه. شود پروانچه جزو اسناد ديواني محسوب مي

براي  ٣٤الممالك نوشتند و پس از ثبت در دفاتر و طغراي منشي هاي مالي را مستوفيان مي پروانچه

صاحب توجيه ديوان  كه پروانجات مربوط به مناصب بود در صورتي. رفت تصديق نزد مهردار مي

ر ديوان  در مورد پروانجات همه ساله، تيول بعد از موافقت وزي٣٥.كرد  و مهر ميامضاآن را  اعلي

رفت و بعد از مسوده با عبارت  جهت رونوشت مي» نويسان اوراجه«نزد  اعلي و مستوفي الممالك

 ديوان بيگي نوع ديگري از پروانجات را كه به ٣٦.شد  ميامضا» ثبت نمايند«يا » مالحظه شد«

  منشي ديوان كه زير نظردست بهاين پروانه . كرد معروف بود، صادر مي»  التزاميةپروان«

الممالك، براي ممهور شدن به مهر   و بعد از طغراي منشي٣٧كرد آماده شده الممالك كار مي منشي

انواع پروانجات چه مالي اعطايي، انتصابي، التزامي و غيره همگي قبل از . رفت شاه به دربار مي

هاي مختلف   براي پروانه٣٨.شد  مسئول مربوط به آن پروانه مهر و امضا ميةرفتن به نزد شاه بوسيل

 مثال بر روي پروانجات مربوط به داد و ستدها و طور بهشد،  از طغراهاي گوناگون استفاده مي

و بر روي پروانجات » اهللا الملك «شد با سرنامه ترسيم مي» فرمان همايون شد«براتها طغراي 
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 زيادي از هاي  نمونهةمطالع ٣٩.شد  ترسيم مي»شرف نفاذ يافت«امرا و مناصب اعلي طغرا  تيوالت

شدند  ممهور مي »مهر آثار «پروانجات صفوي نشانگر اين موضوع است كه اغلب پروانچه به مهر

چون پروانچه  ...«يا » چون پروانچه به مهر مهر آثار اشرف رسيد اعتماد نمايند... «و عباراتي مانند 

 الزم به ذكر ٤٠.»ندبه توقيع وقيع رفيع منيع اشرف مزين و محلي گردد اعتماد نمايند عهده شناس

و غيره همراه با مهر و  الممالك، ناظر ديوان اعلي، داروغه است كه مهر اعتمادالدوله، مستوفي

 نظر به«، »مالحظه شد«، »مرقوم شد«، »ثبت شد«امضاي افسران ديوانها همراه با عباراتي مانند 

  ٤١.آمد اسناد مي ضمن و غيره در» به قلم افتاد«، »رسيد

شد و اسنادي كه بدون  از اسناد ديواني مغوالن هند نيز محسوب مي  فرمانچهپروانچه يا  

هاي مغوالن هند نيز  پروانچه. ييد احكام سابق شاهي بودأشد در واقع در ت مهرشاهي صادر مي

شد و ويژگي  ها و غيره صادر مي ها، معافيت نامه طور عمده براي جهت امور مالي، اعطايا، اجازه به

اسنادي چون انعام، مدد معاش، قبض، .  دستور شاه سابق بودبراساسين بود كه مشترك آنها ا

به موجب فرمان « و از عباراتي چون ٤٢دستك و غيره جزو اين دسته از اسناد قرار داشتند

القاب . شد و غيره بعد از شاه لقب متوفي استفاده مي» به موجب فرمان اعليحضرت«، »شأن عالي

جنت (، جهانگير )جنت آشياني(، همايون )فردوس مكاني(بابر : ودشاهان مغول بدين شرح ب

ها از   در اين پروانچه٤٣).خلد مكاني(و اورنگ زيب ) فردوس آشياني(، شاه جهان )مكاني

الرحيم، هوالقادر، هوالفيض، يزدان اكبر، هوالكافي،   الرحمن  اهللا  اكبر، بسم  اهللا«هايي چون  سرنامه

  .شد  ميو غيره نوشته »صد، الف

شد مربوط به وزير يا صدر بود كه در  ها الصاق مي ييد نهائي در پروانچهأمهري كه جهت ت  

  . شد نوشته مي» مطابق اصل«يا » بيض«شد و در كنار آن كلماتي مانند   سند زده ميةباال يا در حاشي

  سند وة شامل يك خالصه از متن سند حاوي مشخصات گيرندها معموالً پروانه» ضمن«  

، »موافق دفتر است«، »نقل در دفتر صدر رسيد«نوع پروانه بود و براي تصديق عباراتي مانند 

  . شد ، قيد مي»مالحظه شد«و » به دفتر ديوان رسيد«، »دخيل حضور شد«

ختلف مانند تجارت بود كه براي اهداف م) نامه اجازه(» دستك«يكي از اشكال پروانجات   

من نيز به اين ؤالدين م  محي٤٤.شد ، راهداري و غيره صادر ميسازي، گذرنامه خارجي، ساختمان
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 ةموضوع اشاره دارد كه بيشتر اسنادي كه در حكم، اعطاياي سيورغال و انعام جاگير با دو واژ

  ٤٥.ييد با مهرشاهي نداشتأشد نياز به ت از طرف مقامات صادر مي» االمر حسب«و » الحكم حسب«

  

  برات 

 براساس آن دستمزد عمال شد و  يك سند مالي و ملكي تلقي ميعنوان به صفويه برات ةدر دور

تنخواه «گفتند، و به دو شكل   مي٤٦»مواجب براتي«شد و به آن   آن پرداخت ميةوسيل دولتي به

رفته است كه در مورد اجناس براتي مقداري از دستمزد در قالب  كار مي به» اجناس براتي«و » براتي

  :نويسد مي »همه ساله«و  »يكساله« دو برات ةدربار مينورسكي. ه استشد اجناس پرداخت مي

برات همه ساله يعني براتي كه هر سال به همان منبع مشخص واحد از عايدات حواله گردد «  

يعني براتي كه براي يك سال بود و ساليانه تجديد » برات يكساله«. و ارزش آن بسيار بود

ه شرح درآمد اياالت را همراه با ليست درآمد هر روستا و  ناظران اياالت همه سال٤٧»گشت مي

دادند و نزد ناظر  سا مهر و امضا شده بود به ديوان محاسبات تحويل ميؤ رةوسيل هاي را كه ب ناحيه

  ٤٨.شد  رسيد دستمزد پرداخت ميةنگهداري و در قبالش يك رسيد صادر و با ارائ

ي پرداخت دستمزد كاركنان شاهي صادر  برات كه براةدر دوران مغوالن هند جهت تهي  

هاي تصديق و ثبت برات، انجام  هايي در نوشته  فرمان، با تفاوتةشد همان مراحل تهي مي

و  »نقل گرفته شد«نوشت  ناظر مي رسيد در ضمن برات بعد از آنكه كاغذ به ناظر مي. گرفت مي

قلمي «وي با نوشتن عبارت شد و  بعد به ديوان بيوتات جهت مهر و امضا ميرسامان ارائه مي

مورين معموالً دو أم. كرد  رسيد دريافت دستمزد براي مسئول مربوط ارسال ميةبراي تهي ٤٩»نمايند

 ميزان قابل پرداخت و روش پرداخت به ها كردند و بر روي برات بار در سال برات دريافت مي

و بخشي به مس، ) روپيه(نقره  به ٢/١، )اشرفي( به طال ٤/١ مثال دستمزد طور بهشد  دقت قيد مي

  ٥٠.شد هاي معين، پرداخت مي بنا به ارزش سكه
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  مثال

 براي انتصاب در ديوان صدارت معموالً. بود كه كاربرد بسيار داشت» مثال«از ديگر اسناد ديواني 

دستورات : نويسد مي قائم مقامي. شد ها و امور موقوفات، مثال و خطبه صادر مي مناصب آستانه

 امور حقوقي، قضائي و يا موقوفات ة حكم ديوان صدارت و دفتر موقوفات را كه درباركتبي و

 در اين دوره موقوفات ساماندهي خاصي داشتند و سازمان مربوطه ٥١.گفتند شد مثال مي صادر مي

 شد و افرادي چون كه به ديوان صدارت معروف بود به دو بخش خاصه و مماليك تقسيم مي

مثال در دفاتر موقوفات ثبت . كردند در اين ديوان كار مي نويس لي، مثالمستوفي، متصدي، متو

نويس مسوده   مثالةوسيل هب»  دفتريةامثل «عنوان بهرسيد و  گرديد و سپس به امضاي مستوفي مي مي

 ٥٣اند بوده» هو ملك اهللا«و » اهللا اكبر« داراي دو سرنامه ها  در بعضي از اسناد ماتناداران مثال٥٢.شد مي

آنكه به موجب مثال الزم االمتثال ديوان « و با عباراتي مانند ٥٤»فرمان همايون شد«و از طغرا 

  . شد  استفاده مي٥٥»صدارت العليه عاليه در ضمن صادر گشتي اعمال نمايند

شد؛ يعني در  سند نوشته مي »ضمن «كه از فحواي اين جمله پيداست مثال صدارت در چنان  

و در طرف ديگر دستور صدور نوشته و جهت اجرا به بيگلربيگيان و يك طرف فرمان همايوني 

 معموالً در باالي مثال طغراي صدر كه نام كامل وي بود ترسيم ٥٦.شد حكام هر محل ارسال مي

ها تنها مربوط به  ي ديگر مثالها ضمناً از ويژگي. گرفت شد و مهر صدر در پايين مثال قرار مي مي

 در ضمن سند عبارت ٥٧.كردند روغه و قاضي عسگر نيز مثال صادر ميديوان صدور نبود بلكه دا

  ٥٨.شد  قيد ميها نيز بر روي مثال» ثبت مهر همايون شد«در كنار » ثبت دفاتر موقوفات شد«

 مغوالن هند مثال جزو اسناد احكام ديواني بود كه امور مربوطه به موقوفات و ةدر دور  

» اكبر اهللا«ل، انعام به صدر واگذار شده بود و با سرنامه اعطاياي زمين مثل مدد معاش، سيورغا

شد يك مثال يا سند الزم بود كه از  يي كه براي اولين بار هديه ميها در مورد زمين. شد نوشته مي

 درخواست شخص براساس، كه )نواب(ديوان صدارت از طرف صدر براي حاكمان محلي 

أييد و تجديد اسناد  همچنين در ت٥٩.شد ميصادر » عرض«يا » التماس«متقاضي، تحت عنوان 

 رتبه، مثل هاي عمال عالي  حكم نامهبراساس صدر سابق، تجويز صدر جزو ةوسيل اعطايي كه به

  . ، تصديق صدر الزامي بود)دستورات وزراء(ها  حسب الحكم
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  نتيجه 

 و ما را به ي خاص آنها را آشكار نمودها  تعدادي از اسناد صفويه و مغوالن هند ويژگيةمطالع

 يك سند شفاهي در زمان صفويه عنوان بهفرمان . تشخيص اسناد اصلي از جعلي نيز قادر نمود

كه فرمان مغوالن براي اهداف مختلف مانند  شد در حالي براي اجراي دستورات سياسي صادر مي

 عنوان بهبود كه در هر دو سلسله  تنها فرمان بياضي. انتصابات، اعطاي جاگير و سيورغال بود

خواندند كه  اسناد مالي را تعليقه مي. شد فرماني محرمانه تلقي، و جهت امور ضروري صادر مي

 اسنادي بود كه در عصر ةاز جمل» نشان«. هم بود مراحل صدور آن در هر دو سلسله شبيه به

 ادهاي كه از طرف شاهز  مغوالن نامهةاما در دور. شد صفويه از طرف شاه به شاه ديگري نوشته مي

ها  اهداف صدور پروانه. شد هاي ظاهري خاص نشان خوانده مي شد با ويژگي صادر مي يا بيگمي

هاي مغولي كمتر مهر  هم بود فقط از جهت تصديق، پروانچههر دو سلسله نيز تقريبا شبيه به در 

سند ديگر برات . شد ميرتبه صادر  داشت و فقط با مهر وزراء صدر و عمال عاليدربرشاهي را 

حكومت » ناظر ديوان بيوتات«حكومت صفوي و » دفترخانه ناظر همايون اعلي «ةوسيل بود، كه به

ي مختلف از جهت پرداخت و ها برات يك سند مالي بود كه به صورت. شد مغوالن صادر مي

 امور نظارت ة حاكم مطلق بود و بر كليعنوان بهدر هر دو سلسله شاه . شد زمان اعتبار صادر مي

ي ها عنوان مقام دوم كشور قرار داشت، رؤساي ديوان در كنار او وزير اعظم يا وكيل. كرد مي

  . كردند مختلف، امور كشور را بين خود تقسيم كرده و ايفاي نقش مي

الممالك، مهرداران،  منشي  مركز رسائل با حضور افرادي، چونعنوان بهديوان انشاء   

ديوان استيفاء در . گرداند را مي رسائل و كاتباتنظام حساس م محرران و دفترداران، دواتداران

ديوان . س آن قرار داشتأالممالك در ر امور مالي كل كشور بود كه مستوفيارتباط با معامالت و 

قرار  صدرالصدور س آنأ مرجع قانوني و قضائي مطرح بود كه در رترين  عاليعنوان بهقضاء 

للر آغاسي، ايشيك باشي، قو قورچي خانه يعني امور نيز در بين امراء دولت ةگرفت و بقي مي

س أ وزير اول در رعنوان به اما در كنار پادشاه مغول وكيل. شد تقسيم مي باشي آغاسي و تفنگچي

ميرسامان مسئوليت امور داخلي و .  شاهي نيز با وي بودةديوان اعلي قرار داشت و مسئوليت خزان

امور قضايي و . گرداند ي و اطالعاتي را ميامور نظام خصوصي را بر عهده داشت و ميربخشي
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 مغوالن هند يك نظام اجرائي بسيار مهم و امپراتوريمذهبي را نيز صدر بر عهده داشت؛ در واقع 

. ستان شدوجود آورد و موجب ايجاد صلح و آرامش در سراسر كشور هندو مؤثر را در هند به

ر هر دو سلسله يكي بود، يعني هر دو ساالري د  نظام ديوانةچه ريشالزم به ذكر است كه اگر

 اسناد، عالئم تصديق، اصطالحات ةرو نظام تيموريان بودند و از جهت عملكرد مراحل تهي دنباله

 كلي نظام صفويان در مقايسه با نظام طور بههاي بسيار بودند، اما  فن نگارش و غيره داراي شباهت

  . گرفت تر انجام مي مين در مدت زمان طوالني فراةتر، و فرآيند تهي ساده مغوالن بسيار پيچيده

  

  ها نوشت پي
  .۴۰پژوهشي در تشكيالت ديوان اسالمي، ص . ۱
 .۴۵همان، ص . ۲
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 .۴۷همان، ص . ۴
 .۲۷۰آئين اكبري، ج اول، ص . ۵
 .۵۴همان، ص . ۶
 .۲۷۴همان، ص . ۷
 .همان. ۸
 .۴۷مهرداري و رسائل فارسي در عصر مغوالن، ص . ۹

 .۲۸كلمات طيبات، ص . ۱۰
 .همان. ۱۱
 .۵۴۴دستورالملوك، ص . ۱۲
 .۲۴الملوك، ص ةتذكر. ۱۳
 . تةفرهنگ آنندراج، ج دوم، ماد. ۱۴
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 . ۲۶۹ -۲۷۱همان، ص . ۲۱
 .۳۴۵۵ مجلس، ش ة خطي كتابخانة، نسخ۵الملوك، ص ة، تذكر۶۲۹۳نسخه خطي ملك . ۲۲
 .۲۷۰سازمان اداري و حكومت صفوي، ص . ۲۳
 .۹۲دستورالملوك، ص . ۲۴
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 .۲۰۹ديوان پسند، ص . ۲۵
 .همان. ۲۶
 .۳۱۴دستورالملك، ص . ۲۷
 . ي اسناد ماتناداران و گرجستان و آذربايجان بسيار ديده شده استها ر نشاند. ۲۸
 .۸۲اي بر شناخت اسناد تاريخي، ص  مقدمه. ۲۹
 .اسناد ماتناداران و اسناد گرجستان. ك.ر. ۳۰
 .۳۳ -۳۴ ة، فرامين مغول، اسناد شمار۱۳۷مهرداري و رسائل فارسي در عصر مغوالن، ص . ۳۱
  .(C. A. D) ۱۶ن اسناد ملي هند، ش  سازمااز مجموعة. ۳۲
 .شود  به وفور ديده مي۱۱۳ و ۲۲۶، ۳۰۶هاي   تاريخي علگير به شمارههاي مركز مطالعات پيشرفتة  مجموعهدر. ۳۳
 .۲۶الملوك، ص ةتذكر. ۳۴
 .۴۵ و دستورالملوك، ص ۴۲همان، ص . ۳۵
 .۴۳ -۴۴همان، ص . ۳۶
 .۵۴۴دستورالملوك، ص . ۳۷
 .۴۳۹ و ۵۴۲، ۵۴۴؛ دستورالملوك، ص ۴۳ -۴۷الملوك ص ةتذكر. ۳۸
 .۶۲۹۳ خطي ملك، ةنسخ. ۳۹
 . الدين اردبيلي به وفور ديده شده است  شيخ صفيةدر اسناد ماتناداران، گرجستان و بقع. ۴۰
 . همان. ۴۱
 .۸۵ -۹۲مهرداري و رسائل فارسي عصر مغوالن، ص . ۴۲
 .۲۲۲مهرهاي مغوالن، ص . ۴۳
 .۸۶ -۹۹ي عصر مغوالن، ص مهرداري و رسائل فارس. ۴۴
 .همان. ۴۵
 .۹الملوك، ص ةتذكر. ۴۶
 .۱۶۳سازمان اداري حكومت صفوي، ص . ۴۷
 .۲۹۹، ص ۸شاردن، ج . ۴۸
 .۵۸مهرداري و رسائل فارسي عصر مغوالن، ص . ۴۹
 .۲۷۲آئين اكبري، ج اول، ص . ۵۰
 .۵۲اي بر اسناد تاريخي، ص  مقدمه. ۵۱
 .۴۴الملوك، ص ةتذكر. ۵۲
 .۱۵ و ۲۱، ۲۵، ۲۶، ۴۱، ۴۲هاي  ، شماره۲د ماتناداران، ج اسنا. ۵۳
 .همان. ۵۴
 .همان. ۵۵
 .همان. ۵۶
 .۳۲ي صدور صفوي، ص ها مثال .۵۷
 .همان. ۵۸
 .۱۰۱مهرداري و رسائل فارسي عصر مغوالن، ص  .۵۹
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  منابع
  منابع صفويه -1

  فرامين سازمان اسناد ملي ايران.الف
  ). رقم انتصاب بيگلربيگي (۵/۱۳۰۰۲مارة ، به ش.ق۱۰۹۷ فرمان شاه سليمان -
عنوان متولي مدرسه  الدين احمد به رقم انتصاب ميرزا نظام (۴/۱۱۰۰۲، به شمارة .ق۱۰۶۶ فرمان شاه عباس دوم -

 ).منصوريه شيراز
 ).فرمان حذف همه سالة سيورغال بهادربيك (۴۵/۱۲۰۰۴، به شمارة .ق۱۰۶۶ فرمان شاه عباس دوم -
 ).فرمان به حاكم فارس (۳۹/۱۲۰۰۲س دوم به شمارة  فرمان شاه عبا-
  

   آذربايجان ةالدين اردبيلي از اسناد موز  شيخ صفيةفرامين بقع. ب
 . متعلق به كتابخانة مجلس شوراي اسالمي ۳۴۵۵، نسخة خطي  جنگ فرامين منشآت صفوي-
 . ه تهران، كتابخانة مركزي دانشگا۳۵۵۸، ميكروفيلم مجمع االنشاء حيدربيگ ايواغلي، -
 .  متعلق به كتابخانة ملك-دورة شاه سليمان صفوي -۱۳۷۸۷ -۶۲۹۳، نسخة خطي  دستورالعمل ناشناس-
  ).فرمان به بيگلربيگي، امراء و حكام اردبيل (-۱۲۲۲، به شمارة .ق۱۱۲۶ فرمان شاه سلطان حسين -
 ).طاي خلعتبيگ و اع رقم به محمد معين (-۱۲۲۶، به شمارة .ق۱۰۸۷ فرمان شاه سليمان -
بيك صفوي و امر به خلع ميراب مالك  فرمان به خان احمد (-۱۲۲۱، به شمارة .ق۹۵۷ فرمان شاه طهماسب اول -

 ).خان قولي
فرمان به پسران خان احمدبيك صفوي به توزيع سيورغال  (-۱۲۲۰، به شمارة .ق۹۸۷ فرمان شاه طهماسب اول -

 ).اردبيل
آوري سپاه براي سركوبي طاغيان به مرتضي  فرمان جمع (-۱۲۲۳ شمارة ، به.ق۱۱۳۶ فرمان شاه طهماسب دوم -

 ). بيگ صفوي قلي
آوري سپاه براي  بيگ صفوي به جمع فرمان به مرتضي قلي (-۱۲۲۰۰، به شمارة .ق۱۱۳۷ فرمان شاه طهماسب دوم -

  ). سركوبي طاغيان در عراق
عنوان متولي بقعة شيخ  بيگ به اب مرتضي قليرقم انتص (-۱۲۲۴، به شمارة .ق۱۱۳۷ فرمان شاه طهماسب دوم -

 ).الدين اردبيلي صفي
 .، كتابخانة ملي ايران۲۰۰۲۴۲، ش  منشآت السالطينبيگ،  فريدون-
 . ، موجود در موزة ملي ايرانالدين اردبيلي  مجموعة فرامين و اسناد بقعة شيخ صفي-
  

  منابع چاپي 

 .۱۳۵۹دانشگاه تهران، احسان اشراقي،  التواريخ، صة خال احمد، قاضي،-
  .۱۳۳۴، تهران، اميركبير، ، عالم آراي عباسي اسكندربيك تركمان-
 .۱۳۸۰بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي،  تهران، دفتر تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخي،  افشار، ايرج،-
 .۱۳۶۷موسسة تحقيقات فرهنگي، غالمرضا ورهرام، تهران،   پژوهشي در تشكيالت ديوان اسالمي، بوسه، هربرت،-
 .۱۹۶۸ -۱۹۶۹ ج، ايروان، آكادامي علوم ارمنستان، ۲  فرامين فارسي ماتناداران،،. پاپازيان، ه-
 .۱۹۵۹ ايروان، آكادمي علوم ارمنستان،  قبالجات فارسي،،. پاپازيان، ه-
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 .۱۹۶۲، ۱۹۶۱ان،  ج، گرجستان، آكادمي علوم گرجست۲  اسناد فارسي گرجستان،،.پ. پوتوريذريه، و-
 .۱۳۴۳سينا،  تهران، ابن اسناد مكاتبات تاريخي و اجتماعي، ،. ثابتيان، ذ-
 .۱۳۷۰، قم، انصاريان،  دين و سياست در دورة صفويه جعفريان، رسول،-
 .۱۳۶۷تهران، رستگار فسائي، اميركبير،  فارسنامة ناصري،  حسيني فسائي، ميرزا حسن،-
 . تهران، چاپ مجلسي دهخدا، نامة  لغتاكبر،  دهخدا، علي-
 . ۱۳۵۳، تهران، محمد مشيري، ها و مهرهاي شاهان ايران ها، مدال  آلبوم سكه،.ل. رابينو، ه-
 .۱۳۴۹عبدالحسين نوايي، تهران، ترجمه و نشر كتاب،   احسن التواريخ، روملو، حسن،-
 .۱۳۴۶?]  [تقي تفضلي، تهران،   ترجمة سفرنامة سانسون، سانسون،-
 .۱۳۴۵محمد عباسي، تهران، اميركبير،   سفرنامة شاردن،دن، ژان، شار-
 .۱۳۴۷دانشگاه تهران،   زندگاني شاه عباس اول، فلسفي، نصراهللا،-
 .۱۳۵۰تهران، انجمن آثار ملي، اي بر شناخت اسناد تاريخي،   مقدمه قائم مقامي، جهانگير،-
 .۱۳۴۸تهران، كميتة تاريخ، ير تا پهلوي،  يكصد و پنجاه سند تاريخي از جال قائم مقامي، جهانگير،-
 .۱۳۶۰ كيكاوس جهانداري، تهران، خوارزمي،  سفرنامة كمپفر،،. كمپفر، ي-
هاي تاريخي از اول دورة اسالمي تا اواخر عهد شاه اسماعيل صفوي، تهران،   مؤيد ثابتي، سيد علي، اسناد و نامه-

 .۱۳۴۶طهوري، 
 .۱۳۵۳ قم، حكمت، صفوي،هاي صدور   مثال مدرسي طباطبائي،-
همراه با (نيا، تهران، اميركبير،  محمد دبيرسياقي، مسعود رجب  سازمان اداري حكومت صفوي، مينورسكي، والديمير،-

 .۱۳۶۸، )الملوك ةاصل تذكر
 .۱۳۷۱لو، دانشگاه مشهد،   دكتر يوسف رحيم القاب و مواجب دورة سالطين صفويه، ناشناس،-
 .۱۳۴۱تهران، ترجمة نشر و كتاب، ناد و مكاتبات تاريخي از تيمورشاه اسماعيل، اس نوائي، عبدالحسين، -
 .۱۳۴۷، تهران، بنياد فرهنگ ايران، اسناد و مكاتبات تاريخي در دورة شاه اسماعيل صفوي نوائي، عبدالحسين، -
  

  مجالت 
  . ۵، سال سوم، ش هاي تاريخي  بررسي،»هاي تاريخي اسناد و نامه« بياني، خانبابا، -
 .۱۶ و ۱۵سال ،  مجلة دانشكده ادبيات،»دستورالملوك«پژوه، محمدتقي،   دانش-
 . ؛ سال سوم، ش يك۶، سال دوم، ش هاي تاريخي  بررسي،»نويسي در دورة صفوي فرمان« سمسار، محمدحسن، -
 .۸سال دوم، ش   وحيد،،»سجع مهر سالطين و شهرياران و صدور ايران«، . طاهري، ش-
  .۳، سال پنجم، ش هاي تاريخي  بررسي،»توقيع و طغرا و تطور آن در تداول ديواني«، جهانگير،  قائم مقامي-
 .۲، سال هفتم، ش هاي تاريخي  بررسي،»مهرهاي نويافته« قائم مقامي، جهانگير، -
  .۴، سال يازدهم، ش هاي تاريخي  بررسي،»سند الوند ميرزا و شاه اسماعيل« ملكزادة بياني، -
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  غول  منابع م-2

.I اسناد   
 .۲۶۱ بخش تاريخ دانشگاه عليگر، ش  منشآت نمكين،خان نمكين،  ابوالقاسم-
فرمان بابر و اهداء جاگير به قاضي  (۴۴۳۸ -۱مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي، دانشگاه عليگر، ش ،  اسناد باتال-

  ).فرمان جهانگير به شيخ شاه محمد و اهداء مدد معاش (.I.O ۳ -۴۴۳۸و ) جالل
 فرمان اكبر به -۲ فرمان اكبر به قاضي اسالم -۱مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي، دانشگاه عليگر،  ، اسناد بلگرام-

  .خان الدين محمد سليم نظام
  .، فرمان اكبر به شيخ احمد اسناد خيرآباد-
  . فرمان جهانگير، اسناد سوهيندا-
  .  فرمان اكبر به راجاتا دورمال اسناد ورن دبان،-
 .۱۸۶مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي دانشگاه عليگر، ش  رمان امپراتوران مغول،ف -
 .۱۹۹۲سازمان ملي اسناد هند، دهلي،   مجموعة اسناد فارسي،-
 .۱۹۸۶سازمان ملي اسناد هند، دهلي،  ، مجموعة اسناد-
 .۱۹۷۴سري واستاوا، لكنهو، . پ.ك ، مجموعة فرامين مغول-
 .۲۲۷مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي دانشگاه عليگر، ش  ،نهاي شاه جها  مجموعة نامه-
 .۱۷۳ و ۲۲۵ مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي دانشگاه عليگر، ش هاي عالمگير،  مجموعة نامه-
  .۲۰۴ بخش تاريخ، دانشگاه عليگر، ش خان،  منشآت موسوي-
 .۱۹۷ه عليگر، ش مركز مطالعات پيشرفتة تاريخي دانشگا هايي از اكبر تا اورنگ زيب،  نامه-

. II منابع چاپي   
  .۱۹۷۰، دهلي، ساختار مركزي امپراتور مغولحسن،   ابن-
 . ۱۹۵۹آرشيو ملي هند،   دهلي، مهرهاي هند،،. ترمذي، الف-
 .۵۸بخش تاريخ، دانشگاه عليگر، ش   ديوان پسند، چاتارمال،-
 .۱۹۹۸، دهلي، گيان،  تا زمان استمعار مطالعاتي در تغييرات آواد از مغول حسين جعفري، سيد ظهيرالدين،-
 . ۱۹۸۲عزيزالدين، . م.، دهلي، س)هاي اورنگ زيب نامه( كلمات طيبات اهللا،  خان كشميري، عنايت-
 .۱۹۷۷ دهلي، بلوچمن،  آئين اكبري، عالمي، ابوالفضل،-
 .۱۹۷۹ دهلي، بوريچ،  اكبرنامه، عالمي، ابوالفضل،-
  .۱۹۷۱، كلكته، ايران سوسايتي، ئل فارسي در عصر مغوالن مهرداري و رساالدين،  مؤمن، محي-


