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مقدمة برت فراگنر بر گنجينة فرامين 
فارسي پادشاهان

ترجمة فاطمه پيرا*

چكيده
مقالة حاضر، ترجمة مقدمة پرفسور برت فراگنر بر كتاب گنجينة فرامين فارسي پادشاهان است 
كه اسناد فارسي منتشر شده را تا سال 1848م. دربرمي گيرد. اين مقدمه با نگاهي فراگير به 
مرور بررسي های پژوهشگران و شرق شناسان جهان دربارۀ اسناد و مدارک فارسي مي پردازد كه 
به زبان های مختلف به چاپ رسيده است. لذا ترجمة آن به زبان فارسى، گامي در جهت ارتقای 
دانش پژوهشگران ايراني نسبت به سير مطالعات آرشيوی در جهان دربارۀ اسناد و فرمان های 
فارسي خواهد بود. برت فراگنر، كرسي های ايرانشناسي را در دانشگاه های برلين و بامبرگ 
آلمان برعهده داشت و از پايه گذاران مؤسسة ايران شناسي وين در فرهنگستان علوم اتريش 

مي باشد. 

كليدواژه ها:
فرمان ها/  فراگنر، برت ج. / گنجينة فرامين فارسى پادشاهان / شاهان و فرمانروايان/ ايران 

f.pira@ihcs.ac.ir     .عضو هيئت علمي پژوهشكدۀ تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *
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اسناد  فهرستنامة  بر  فراگنر  برت  مقدمة 
فرمانروايان ايران1

تحقيقاتش  مقدمة  در  بوسه،  هريبرت  دهه،  دو  از  پيش 
«نگاهي  مقاله اش،  در  بويژه  و  اسالمي2  ديواني  امور  بر 
آن»،3  مسائل  و  نتايج  ايران:   سندشناسي  تاريخ  به  جامع 
نمونه وار طرحي كلي از حوزۀ اسناد و فرمان های ايراني به 
دست داد. البته تاريخ سندشناسي ايران، از زمان نشر اين 
ارائة  بيقين  است.  كرده  بسياری  پيشرفت های  رساله  دو 
گزارش مفصل تحقيقاتي در اين زمينه، از چارچوب اين 
مقدمه فراتر خواهد رفت. از سوی ديگر، كامًال موجه به 
نظر مي رسد كه فهرستنامة حاضر، پيشاپيش خالصه ای از 
مهم ترين تحوالت دو دهة اخير بويژه آنچه را كه مرتبط 

با انتشارات اسناد است، دربرمي گيرد.
مدت های مديد اسناد فارسي، صرفًا به طور پراكنده و 
در شمار اندكي منتشر مي شد. انتشار اين اسناد، نخست 
از مطالعاتي كه در زمينة ارزيابي اسناد و مكاتبات دولتي 
دهة  در  ابتدا  عقب ماند.4  پذيرفت،  مي  صورت  منشات  و 
با  مرتبط  فارسي  موضوعي  اسناد  كه  بود  ميالدی  پنجاه 
هم در دوره های بزرگي بويژه از بايگاني های ارمنستان و 

گرجستان منتشر شد.5
فزايندۀ  عالقه مندی  مي توان  همزمان  طور  به  تقريبًا 
ديگر كشورها را در تاريخ سندشناسي ايران مشاهده كرد!  
بوسه، در مقدمة ذكر شده بر مطالعاتش، اين موضوع را 
برجسته كرده، بويژه در سخنراني هانس روبرت رومر در 
كرده،  بيان  كه   1954 در  كمبريج  ايران شناسي  همايش 

وی انگيزۀ كارش را از او گرفته است.
اين سخنراني، در وهلة نخست نگاهي چكيده و جامع 
از كارهای تاكنون منتشر شده، موجودی آرشيوهای مرتبط 
و گوشزدهای مربوط به گردآوری آتي ناظر بر اسناد فارسي 
ارائه مي كند.6 اين سخنراني، چند سال بعد به همت ايرج 
افشار، مورخ و مرجع شناس ايراني، در مجلة فرهنگ ايران 

زمين ترجمه شد.7
كه  نيست  محض  تصادف  يك  اين  زياد،  احتمال  به 
خود  در  رويمر،  مقاله  فارسي  ترجمة  انتشار  از  پس  كمي 

ايران انتشار اسناد بي شماری آغاز شد. اما بخش عمدۀ آن، 
ابتدا پس از انتشار نگاه جامع ياد شده به قلم بوسه  منتشر 
مهم  سهم  به  اشاره ای  بندرت  اين جا  در  رو،  اين  از  شد. 
كه   - ايران  سندشناسي  تاريخ  در  ايراني  متأخر  مورخان 

بعدها حائز اهميت شدند - يافت مي شود.
مجاری  خبرۀ  فتكه،  اليوس  همزمان،  طور  به  تقريبًا 
در تاريخ سندپژوهي عثماني، نخستين بار بود كه به نشر 
آورد.8   روی  فارسي  اسناد  تحقيقات  در  پژوهش  مسائل 
شناسندۀ  عنوان  عكسي  نسخة  جمله  از  مقاله،  اين  به  او 
فرمان تيمور از 24 محرم 804 /3 سپتامبر 1401 را افزود 
كه در جای ديگری توضيح بيش تر دربارۀ آن نيامده بود: 
حكمران  اين  از  شده  شناخته  اصل  سند  تنها  «تاكنون، 
متخصصان  به  را  خود  مقصود  كار،  اين  با  و  مي باشد.» 
ارائه  زمينه  اين  در  بيش تری  پژوهش های  تا  كرد  اعالم 

دهند.
البته عالقه مندان، مي بايست همچنان سي سال برای 
كشف رمز دستورهای تيمور صبر مي كردند و اين امر،9 به 
محض آن رخ داد كه اين سند را - كه تا آن زمان هنوز در 
نزد خود نگاه داشته بود – سرانجام از ماترک دانشمندی 

كه در اين ميان فوت شد، منتشر گرديد.10
تحقيقات  نخستين  ميالدی،  پنجاه  دهة  از  همچنين، 
ديپلماتيك ژان اوبن11و كارهائي به قلم هريبرت هورست، 
كه بحق اين مسئله را يادآور شد كه «هر سند منتشر شدۀ 
جديد، به اصالح و توسعة شناخت كنوني ما از امور اسناد 

فارسي مي انجامد.»12
در  شده  طرح  كارهای  كه  گفت  مي توان  هرحال،  به 
چارچوب زماني فوق، سهم تعيين كننده ای در تثبيت تاريخ 
سندشناسي ايران به عنوان موضوع پژوهش شرق شناسي 
وضعيت  دربارۀ  بوسه  از  شده  ياد  ورودی  گزارش  داشت. 
اين  گواه  كافي  اندازۀ  به  سال 1961  از  مربوط  پژوهش 

مسئله است.
طي مدتي طوالني، به نظر مي رسيد كه گوئي شمار 
اسناد اصيل فارسي حفظ شده در مقايسه با اسناد به جا 
مانده از ديوان های ساير كشورها و مناطق اسالمي بسيار 
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محدود است. بويژه در خود ايران از نسخه های معدودی 
در  كه  بود  آن  از  ناشي  احتماًال  امر،  اين  داشتند.  اطالع 
ايران آرشيو ملي برای اسناد تاريخي وجود نداشت تا در آن 
انبوهي از اسناد نگاهداری شود. ممكن است عقب ماندگي 
اسنادی  امور  پژوهش  به  نسبت  ايران  سندشناسي  تاريخ 

عثماني نيز مرتبط با اين امر باشد.
در آرشيوهای دولتي جديد ايران، كم تر منابعي يافت 
مي شود  كه تقريبًا قديمي تر از يكصد سال باشد. چندين 
سال پيش (1349ش.) سازمان اسناد ملي ايران تأسيس 
و  گردآوری  خريد،  از:  است  عبارت  آن،  وظايف  كه  شد 
مستندسازی اسناد خصوصي؛ بعالوه مي بايد اسناد تاريخي 
خارج  عمومي  نهادهای  و  دولتي  مراكز  قبضة  از  بتدريج 

شود و در اين آرشيو جای گيرد.13
قطعًا تصادفي نبود كه بخش چشمگيری از آثار متقدم 
و  گرجي  منابع  بر  فارسي  اسناد  بزرگ تر  مجموعه های 
تحت  مناطق  از  سابقًا  آن ها  كه  چرا  بود؛  مبتني  ارمني 
در  آرشيوی  امور  است  چندی  كه  بودند،  ايران  حاكميت 
مغرب  آرشيوی  امور  با  مي توانست  و  يافته  تحول  آن ها 

زمين قياس كردني باشد.14
ميالدی،  شصت  دهة  از  شد،  گفته  باال  در  چنان كه 
فعاليت های شرق شناسان غربي سبب شد تا عالقه مندی 
مورخان ايراني در زمينة پژوهش های امور اسناد فارسي 
لطف  به  يابد.  افزايش  فزاينده ای  طور  به  خود  كشور،  در 
زحمات آن هاست كه اسنادی تا آن زمان غيرقابل دسترسي 
و بويژه اسنادی كه در تملك خصوصي بود، به بهره وری 

مراكز علمي رسيد.
برای نشان دادن بعد فعاليت های ديپلمات های ايراني، 
پژوهش هايش،  در  بوسه  باشد:  مفيد  مي تواند  تشبيه  اين 
تمامي اسناد منتشر شدۀ فرمانروايان دوره های تركمن و 
با  همراه  نمايه ای  در   - بود  شناخته  او  كه   - را  صفويه 

فهرست نويسي اسناد گرد آورد كه به 91 سند رسيد.15
به   ،(1979 اول  نيمة  (وضعيت:  حاضر  فهرستنامة 
هرحال 595 سند را برای همان دوره نشان مي دهد. بخش 
اعظم تفاوت اين اسناد به طور عمده در گرو فعاليت های 

انتشاراتي همكاران متخصص ايراني است. بويژه حاصل 
تالش آنان در حوزۀ عرصة بهره وری از اسناد قاجار حتا 
بسيار  اسناد  هنوز  سال 1960م.  حدود  است:  چشمگيرتر 

معدودی از قرن نوزدهم شناخته شده بود.
ما از دوره های فرمانروائي آقامحمدخان، فتحعلي شاه 
و محمدشاه (درگذشتة 1948) تاكنون 113 فرمان منتشر 
شده شناسائي كرده ايم؛  اما در اين ميان اسناد منتشر شدۀ 
ناصرالدين شاه (1848– 1896)  چنان گسترده است كه 
نداشت.  وجود  ديگر  فهرست  اين  به  آن ها  ورود  امكان 
ضمنًا بايد توجه داشته باشيم كه انتشار اين منابع قاجاری 
تقريبًا   - است  فرمانروايان  فرمان های  فقط  منظور   -

همگي برگرفته از سندپژوهان ايراني است.
بررسي های  تخصصي  مجلة  تأسيس  شك  بدون 
بود.  ايراني  سندشناسي  تاريخ  در  بلندی  گام  تاريخي، 
در  مجله،  اين  است؛   غريب  باره  اين  در  بيش تر  جزئيات 
مورخ  چندين  همت  با  1345ش./1966-1967م.  سال 
ايراني از جمله سرهنگ جهانگير قائم مقامي، نخستين و 
ارتش  كل  ستاد  و  آمد  پديد  مجله،  سردبير  زماندارترين 
قائم مقامي  سازماندهي  استعداد  مي كرد.  منتشر  ايران 
شد  سبب  ايراني،  اسناد  امور  به  شخصي اش  اشتياق  و 
اصلي  محل  به  بزودی  تاريخي،  بررسي های  مجلة  كه 

انتشارات تحقيقات سندشناسي ايران مبدل شود.
بسيار  شمار  بر  عالوه  مجله،  اين  تأسيس  زمان  از 
مجموعه هاى  انتشار  ايران،  در  اسناد  از  منفرد  انتشارات 
گسترده تر و مرتبط تری از جمله اسناد خانوادگي يا آرشيو 

مؤسسات مذهبي، پا به عرصة وجود گذاشت.16
يكي از نقاط اوج اين تحول، با انتشار گستردۀ اسناد 
و  اوقاف  اسناد  خصوصي،  حاكمان،  اسناد  و  فرمانروايان 
دست  به  پيشين)   (استرآباد  گرگان  شهر  حومة  از  غيره، 
مورخاني چون منوچهر ستوده و مسيح ذبيحي17 مشخص 
گردآوری  فعاليت های  با  آنان  زحمات  حاصل  مي شود؛ 
است،  مشابه  قم  از  ديپلمات  و  متكلم  طباطبائي  مدرسي 
منتشر  اثر  يك  پاكان)،  (تربت  خود،  جلدی  دو  اثر  با  كه 
مبنای  كه  موطنش  غني  منابع  و  اسناد  با  چشمگير  شدۀ 
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نگاشته  مي بايد  كه   - قم  تاريخ نگاری  برای  ارزشمندی 
شود -  به دست مي دهد.18

اين كارها، صرفًا نمونه وار برای مكتوبات ديگر و مشابه 
آن ها نام برده شد. شايد هم به اين جهت آورده شد كه 
گوئي سهم بزرگي در اسناد فرمانروايان برای كاوش های 

پربار فهرستنامة حاضر داشته است.
سندشناسي  «تاريخ  بوسه  كار  كه  است  تأسف  جای 
ايران در يك نگاه كلي»، از سال 1961م. دقيقًا در خود 
ايران،  جائي كه متخصصان بسياری در سال های پس از 
اذهان  در  هرگز  كرده اند،   موضوع  اين  وقف  را  خود  آن، 
عمومي جای نگرفت؛ وگرنه شايد پيشرفت های بزرگ تری 
در زمينة تحقيقات سندشناسي به دست مي آمد كه پا را از 

انتشار كمابيش بدون تفسير اسناد فراتر مي گذاشت.
البته نويسندگان ايراني نيز به شيوه های مختلف، خود 
را وقف بررسي و ترسيم كارهای گوناگون اين ديوان ها 
و نهادها كرده اند. در ميان آن ها بخصوص اثر قائم مقامي 
با مقدمه ای بر شناخت اسناد تاريخي (تهران 1350ش.)  
است كه بايد برجسته شود. اين، نخستين راهنمای تاريخ 
ممكن  شد.  منتشر  ايران  در  كه  است  ايران  سندشناسي 
نبوده  منطقي  كه  اطالعاتي  مواردی  در  نيز  مؤلف  است 
جهات  از  و  باشد  داده  ارائه  بوده،   نادرست  جاهائي  در  و 
بسياری از توضيحات بوسه عقب مانده باشد؛ اما وی با اين 
كشورش  سندشناسي  تحقيقات  به  بزرگي  خدمت  كتاب، 

كرده است.
عالوه بر شناخت های تفضيلي، به طور مثال او نخستين 
آن  تا  كه  را  صفوی  فرمانروايان  اسناد  انواع  از  يكي  بار 
زمان تشريح نشده بود، ارائه داد:  در اصطالح شجره نامه 
كه به وسيلة آن فرمانروايان صفوی، فرمان هايشان را به 
كارگزاران بلندپايه (خليفه، خليفةالخلفا) ابالغ مي كردند.19
شاهان  ديواني  امور  پژوهش های  در  نويسنده  همان 
هرمز، يكي از دولت های محلي جنوب ايران، سهم قابل 
رسالة  با  طباطبائي،21  مدرسي  دارد.20  برعهده  تقديری 
مذهبي  عامالن  ديواني  عرف  در  پربارش  اما  مختصر 
بلندمرتبة صفوی، صدرها،  شناخته شد. همچنين، كارهای 

در  بار  نخستين  كه  است  ذكر  قابل  نوائي22  عبدالحسين 
منشات  متعدد  آثار  ارزيابي  به  برجسته ای  به شكل  ايران 

روی آورد.
صرف نظر از حاصل اين زحمات، در آن زمان مي توان 
فرض را بر آن نهاد كه قوت تاريخ سندشناسي ايران در 
دو دهة اخير، روی هم رفته بيش تر در عرصة انتشار اسناد 
نياز  با  انتشارات  اين  بيقين،  است.  نشده  شناخته  تاكنون 

عاجل رشتة تخصصي ما منطبق است.
اما در اين جا به هيچ وجه نبايد اين استنباط پديد آيد 
پژوهش های  ابتكار  بوسه،  كارهای  زمان  از  گوئي  كه 
ايراني  محققان  دست  به  منحصراً  ايراني  سندشناسي 
سپرده شده است. همچنين، از آن هنگام در خارج از اين 

كشور سهم مهمي در حوزۀ اين امور عرضه داشته اند.
در اتحاد جماهير شوروی، اسناد ايراني بي شمار ديگری 
منتشر شد،  بويژه در تفليس و باكو و همچنين در ايروان.23 
عالوه بر اين، بايد حاصل زحمات دانشمندان شوروی را در 
حوزۀ تاريخ سندپژوهي آسيای مركزی برجسته كرد.  چرا كه 

از جهات مختلف با امور ديوان های ايراني پيوند دارد.24
محمد شفيق كوچك، شماری از اسناد ديواني اوزون 
حسن را منتشر كرد  كه در توپقاپيسرای (استانبول) نگهداری 
مي شوند. عالوه بر بهره وری از اين اسناد، وی سهم بسزائي 

در پژوهش های امورات ديواني تركمن داشت.25
كامران اقبال، با رسالة تحقيقاتي خود دربارۀ شاهزاده 
عباس ميرزا26 - كه اخيراً منتشر شده است - درآمدی بر 
تاريخ سندشناسي قاجار ارائه داده است. بي جهت نيست 
كه هر دو نويسنده از شاگردان بوسه نبودند. صد و يك 
فكته27  ل.  از  اثری  با  اروپائي  آرشيوهای  از  ايراني  سند 
- كه پس از مرگ وی در سال 1977 منتشر شده - برای 

جهان متخصصان شناخته شد.
مناسبات  بررسي  در  اثری  ارائة  با  هرمان،28  گوتفريد 
اداری ايلخانان،  جاليريان و تيموريان، شايستگي شاياني 
كسب كرد كه بعالوه  آ. اچ مورتون و ام. ای. ويور تاكنون 
ايران  شدۀ  يافته  اسناد  كشف  در  تعيين كننده ای  سهم 
داشته اند كه تا به امروز جنجال برانگيز بوده است:  بحث بر 
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سر گنجينة اسناد مقبرۀ شيخ صفي در اردبيل است  كه تا 
سال 1970 ناشناخته بود و احتماًال بيش از هشتصد سند و 

شمار بسياری از دفاتر ثبت و معامالت را دربرمي گيرد.29
اين گنجينة يافته شده، نه تنها شناخت ما را از اسناد 
ايراني از دورۀ قبل از مغول به ميزان درخور توجهي غنا 
سدۀ  به  كه  دربرمي گيرد  را  آرشيوهائي  بلكه  مي بخشد،  
دوازدهم بازمي گردد و در نتيجه، قديمي ترين اسناد اصيل 
شناخته شدۀ فارسي تاكنون نيز به شمار مي روند. به طور 
همزمان اسناد بسيار قديمي، بعضًا قبل از دورۀ مغول در 
ميان حدود 27 سند ايراني بود كه دونالد پي. ليتل در بهار 

1979 آن ها را در كتابخانه ای در اورشليم كشف كرد.
مثال هائي كه در اين جا فقط به گونه ای گزاف برای 
تحول پژوهش های امور اسناد ايراني در دو سدۀ اخيرانتخاب 
شد، نبايد ما را فريب دهد كه تاريخ سندشناسي ايران هنوز 

هم وظايف بي شمار و مهمي برای غلبه پيش رو دارد.
روزآمد  هنوز  تاكنون،   1961 سال  از  بوسه  اظهارات 
بودنش را از دست نداده است30 كه  برای تحقيقات پس 
از صفويه بويژه در امور ديواني قاجاری، صرف نظر از كار 
دسترس  در  اندكي  تمهيدات  تنها  هنوز  اقبال،  كردۀ  ذكر 
داريم. آنچه از پيگيری مفصل بوسه در تكامل فرم اسناد 
حاضر  فهرستنامة  در  چنان كه   - برمي آيد  فرمانروايان 
نيز اين نكته را ثابت مي كند - تاكنون  شرايط به طور 

چشمگيری بهبود يافته است.31
به طور مثال، در اين باره به نكات زير اشاره شود:  امروزه 
امكان پذير است  كه پيدايش نوع اسناد صفويه با تشريفات 
مقدماتي چون طغرای «فرمان همايون شرف نفاذ يافت»، 
برخالف فرضيات پيشين - كه اين تشريفات در دهة سوم 
قرن شانزدهم ميالدی پديدار شده - بايد آن را تا تاريخ 

نيمة نخست فرمانروائي اسماعيل اول عقب برد.32
البته موجب امتنان خواهد بود، چنانچه در آينده تغييرات 
مورد  شانزدهم  سدۀ  در  صفويه  فرمانروايان  اسناد  شكلي 
مكاتبات  همچنين،  گيرد.  قرار  دقيق تری  پژوهش های 
فارسي فرمانروايان ايراني - كه در اين ميان بيش تر هم 

شده - چشم به راه مطالعات بنيادی تری است.33

به  دارد  قصد  بوسه  كه  منشات -  در  مفصل  مروری 
سهم  به رغم    - بپردازد  آن  به  نزديك  هدف  يك  عنوان 
ارزشمندش در اين حوزه - كه ذكر آن گذشت - ناديده 
گرفته شد و بايد همچنان پيگيری شود. كار اندكي برای 
گرفته  صورت  مهرها  و  خطوط  در  ما  شناخت  توسعة 
است.34 بهره برداری از اسناد در تملك خصوصي، همچنان 
در ابتدای راه است. از آن ها بويژه يافته هائي درخصوص 

تاريخ اقتصادی انتظار مي رود.
ايراني  فرمانروايان  منتشرۀ  اسناد  حاضر،  فهرستنامة 
مشابهي  فهرست  دربرمي گيرد.  را  سال 1848م.  از  پيش 
را،  قاجار  متأخر  دورۀ  فرمانروايان  منتشرۀ  فرمان های  از 
از  آن،  بر  عالوه  گرفت.   نظر  در  طبيعي  ادامة  مي توان 
منابع شفاهي اسناد آتي يافت شده (منشآت، گاهشمارها و 
غيره)،  همينطور يك گردآوری از فرمان های منتشر شدۀ 

شاهزادگان و واليان.
به نظر ما امور اسناد هندی به زبان فارسي نيز، هنوز 
جرئت  من،  است.   خورده  شخم  كم تر  كه  است  زمينه ای 
نمي كنم برای اين نخستين «گردآوری» اسناد فارسي به 
معنای35 رويمر ادعای كامل بودن بكنم. فهرست منابع تنها 
مجموعة عظيمي از انتشارات شاخص را شناسائي كرده، از 
جمله چندين مورد از افغانستان كه به گمان من، بيش تر 

بوی سند مي دهد و با اين وجود دسترس پذير نبود. 
هانس روبرت رويمر، در سال 1957 در يك سخنراني 
داده  ارائه  تذكری  لوايز  برنارد  از  اسناد  معضالت  دربارۀ 
كه تاريخ اعراب در اروپا طي مدتي طوالني به كرات از 
جانب مورخاني عربي ندان يا از جانب عرب شناساني بدون 
تخصص تاريخ نوشته شده بود.  اين تذكر با محدوديت های 
تاريخي  تحقيقات  به  بويژه  اسالم،  جهان  بزرگ تر  حوزۀ 

ايران قابل انتقال است.36
روشن است كه در اين جا از آن زمان تاكنون تغييرات 
است.  شده  حاصل  كار  اين  بهبود  برای  بسياری  اساسي 
اهميت شناخت بيش تر از اسناد و آرشيو در اين جا درخور 
بحث نيست. اميدوارم اين فهرستنامة اسناد، به محققان 
كند  تسهيل  اسناد  از  را  بيش تر  بهره گيری  ايران  تاريخ 
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و بدين طريق، سهمي در پيشبرد تحول ياد شده داشته 
باشد.
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