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Abstract:

Purpose: To examine the structure and contents of a number of holy shrines custodian-
ship decrees with controversial source of issuance.

Methodology and Research Design: Documentary method was employed for analysis.

 Findings and Conclusion: Due to the monarchy's inferior status within the Shiite 
jurisprudence, Qajar monarchies were able to enforce they judiciary power with the 
permission of Ulama. However, as such decrees were sealed by the monarchy, they are 
considered royal decrees.
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هدف: فرمان های  موجود در مخزن خطی کتابخانۀ ملی ایران که صادرکنندۀ آن ها محل اختالف است 

از لحاظ شکل و محتوا بررسی شده  است. 

روش / رویکرد پژوهش: این مقاله با روش سندپژوهی نوشته شده است.

 یافته ها و نتیجه گیری: از آنجا که در فقه شیعی، جایگاه سلطنت عاریه ای است، شاهان قاجار با مجوز 

علمای شرع وارد حوزۀ وظایف و اختیارات روحانیون می شدند و دستور و فرمان صادر می کردند. 

به علت آن که صادرکنندۀ فرمان ها -با مشخصه های ظاهری مهر و امضای روی آن- شاهان بوده اند، این 

گونه اسناد در ردیف فرمان شاهان قرار داده می شوند.

ڪلیدواژه ها: 
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مقدمه
با تقسیم بندی  اسناد یکی از مهم ترین منابع مکتوب درزمینۀ تحقیقات تاریخی اند که 
موضوعی، محتوایی و نیز شکلی، در درجاتی متفاوت از اعتبار و اهمیت و استناد قرار 
دارند. فرمان ها نوعی از اسناد دیوانی-حکومتی اند که دربارۀ اعتبار و اهمیتشان بسیار در 
منابع گوناگون سخن گفته شده است؛ ولی هنوز ناگفته های زیادی دراین باره وجود دارد. 
جهانگیر قائم مقامی در اثر ارزشمند خود -که هنوز یکی از بهترین منابع دربارۀ شناخت 
اسناد تاریخی است- باتوجه به مشخصه های اسناد و با شیوه ای منطقی و مستدل آن ها را 
دسته بندی کرده و برای هر نوع نیز واژه ای پیشنهاد داده است. این تقسیم بندی باوجود 
گذشت سالیان زیاد و تحقیقات کم وبیش مفصل و گوناگون دیگر دربارۀ اسناد تاریخی، 
هنوز ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و مرجعی برای استفادۀ محققان حوزۀ اسناد و 

تاریخ معاصر است.
این نوشتۀ مختصر برآن است تا با بررسی مشروعیت صدور یکی از انواع اسناد 
حکومتی یعنی فرمان هایی که به عنوان تولیت و یا در جایگاه آن صادر شده اند، به برخی 

شباهت ها و تفاوت های آن ها با دیگر فرمان های دیوانی بپردازد.1
فرمان های تولیت )تولیت نامه ها(2 در دو دورۀ صفوی و قاجار وجود داشته اند.

در ابتدا دربارۀ منشأ صدور این نوع از فرمان ها توضیحاتی عرضه می شود:
فرمان های تولیت یا تولیت نامه ها: این نوع اسناد به عنوان »فرمان« ازجانب شاه صادر 

می شده اند؛ ولی به سبب هویت مذهبی این نوع فرمان ها، صادرکنندۀ آن ها در جایگاه 
باالترین مقام دینی نیز قرار گرفته است؛ یعنی دو هویت و شخصیت سیاسی و دینی در 
یک قالب قرار گرفته اند. به دیگر سخن این گونه فرمان ها که ازجانب شاه به عنوان »ولی امر 
مسلمین«3 صادر می شده است، با بحث حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی )عنایت، 1362، 
ص295( مرتبط است که در طول چند قرن و از زمان ابن ادریس4 و شیخ طوسی5 در بین 

فقهای شیعه وجود داشته است.
برای ورود به موضوع و شناسایی مشخصه های این نوع از فرمان ها، به طرح مقدمه ای 

دربارۀ دو وجه حکومت )حکومت سیاسی و حکومت دینی( نیاز است.
حکومت در دورۀ غیبت و دیدگاه های متفاوت فقها:6 دربارۀ موضوع حکومت در دورۀ 

غیبت به عنوان یکی از پربحث ترین مسائل فقهی، با اختالف آراء و نظرات فقها و علمای 
شیعه مواجهیم که آن هم به دلیل استنباطات گوناگونی است که فقها از احادیث و روایات 
نبوی و ائمۀ معصومین داشته اند. بسیاری از علمای شیعه به نامشروع بودن حکومت ها و 
دولت ها اعتقاد داشته اند و همکاری با آن ها را جایز ندانسته اند )الحسینی الشیرازی، بی تا، 

حوریه سعیدی

1. قراردادن این نوع از اسناد در ردیف فرماْن 

ادعایی است که نویسنده در اینجا سعی دارد 

آن را استدالل کند.

2. این عنوان را نگارنده انتخاب کرده است و 

دلیل آن در ادامۀ منت مشخص خواهد شد.

3. دربارۀ این اصطالح در ادامه توضیحاتی 

عرضه می شود.

4. محمدبن منصوربن احمدبن ادریس حلی 

عجلی )ابن ادریس( فقیه شیعی امامی در 

می زیسته است.  هجری  ششم  قرن  اواخر 

شیِخ  او  مادری  جد  که  می شود  گفته 

طوسی بوده است. او در فقه، اصول، تفسیر 

به دلیل  او  داشته است.  تبحر  علم اللغة  و 

استفاده از عقل برای استنباط احکام، فقه 

شیعه را وارد مرحله ای جدید کرد. باب نقد را 

از نقد آراء شیخ طوسی باز کرد. به او صاحب 

اطالعات  برای  می شود.  گفته  نیز  رسائر 

بیشرت ر.ک: محمد تنکابنی، قصص العلامء و 

ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقهاء.

از  به شیخ الطائفه  ملقب  5. شیخ طوسی 

بزرگ ترین فقهاِی شیعه، و مجدد و مفرس 

فقه جعفری است. بعداز گذشت قریب به 

هزار سال، هنوز هم در حوزه های علمیه 

دربارۀ مباحثی که او مطرح کرده است بحث 

و گفت وگو می شود. او در محرض شیخ مفید 

تلّمذ کرده و در  و سیدمرتضی علم الهدی 

و  محرتم  فوق العاده  شیعیاْن  و  ایشان  نزد 

معزز بوده است. او در عرص خلفای عباسی 

مقام  احرتام  به  بغداد  و خلیفۀ  می زیسته 

علمی اش یک کرسی برای تدریس علم کالم به 

او اختصاص می دهد. ولی درپی این کار نزاع 

شیعه و سنی در بغداد درمی گیرد و علامی 

اهل سنت که به نبوغ و مقام علمی او رشک 

می برند، آتش اختالف را دامن می زنند و مردم 

را علیه شیخ می شورانند که در آن میان کرسی 

استادی و کتاب های شیخ سوزانده می شود. 

درپی این کار او بغداد را به سمت نجف ترک 

می کند )448 ھ(. برای اطالعات بیشرت ر.ک: 

محمد تنکابنی، قصص العلامء، طهران، بی تا.

نظرات  و  دینی  حکومت  دربارۀ  بحث   .6

علام، تلخیصی است از بخش اول پایان نامۀ 

نگارنده با عنوان: »نقش علامی عتبات در 

نهضت مرشوطیت ازمیان تلگرافات ایشان«. 

.1370
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ج3، ص297(؛ ولی برخی دیگر از ایشان بنابه قاعدۀ »دفع افسد به فاسد« -که یکی از 
دالیل اثبات ادعای آن هاست- همکاری و مشارکت با سلطان را تاحدودی صحیح و جایز 

دانسته اند )کاشف الغطاء، 1271ق، ص394؛ مستوفی تبریزی، 1312ق، صص 11-10(.
بنیان گذاشته شد )الموسوی  پایه های مرجعیت عام دینی به دست محقق کرکی1 
الخوانساری، 1391ق، ج4، صص 360-361( و با تبیین و توضیح وظایف مجتهد به وسیلۀ 
وحید بهبهانی2 )مدرس تبریزی، بی تا، ج1، ص51( مستحکم شد و به کمک شیخ جعفر 
کاشف الغطاء3 قوام یافت و در ادامه به دست شاگرد او صاحب جواهر4 به شکل مانیفستی 
از تبیین وظایف مجتهد در احکام دینی و زندگی روزمره درآمد. این موضوع در زمان 
مرجعیت شیخ مرتضی5 تجلی عمومی یافت. ازآن پس َدرپِی بیان وظایف مجتهد و تأکید 
اصولیون بر اصل اجتهاد در مقابل اخباریون و اخباریگری )خلیلی، 1387ق، ج2، ص64؛ 
حائری، 1364، ص86( این فکر مقبولیت یافت که مجتهد اعلم سزاوار تقلید همۀ شیعیان 
است )الگار، 1356، صص 48-49(. به زودی درپِی این تمرکز معنوی تمرکز مالی فراهم 

شد و این تمرکز مالی، قدرت را همراه خود آورد.
به  این قدرت  بود.  نفوذ زیادی  محقق کرکی در زمان صفوی صاحب قدرت و 
علمای شاخص بعدی هم منتقل شد؛ چنان که مقدس اردبیلی6 در جواب نامۀ شاه عباس 
قطیفی  شیِخ  و  بی تا، ص243(  )تنکابنی،  می نامد  عاریه«  ُملک  »بانی  را  او  به صراحت 
هدایای شاه طهماسب را رد می کند )الموسوی الخوانساری، 1391ق، ج1، ص25؛ افندی 

االصبهانی، 1401ق، ج3، ص16(.7
شیخ مرتضی انصاری فقیه بزرگ عالم تشیع با استفاده از اصل اجتهاد و مرجعیت تامه، 
در زمان خودش مرجع مطلق شیعیان بود. او باوجود آن که به سیاست و حکومت کاری 
نداشت و درواقع نوعی مشروعیت به حاکم زمان خود داده بود و او را در جای خود 
پذیرفته بود، ولی با تحکیم امر اجتهاد و مجتهد مطلق، میدان عملی وسیع برای علمای 

بعداز خود ایجاد کرد )سعیدی، 1370، ص24(.
براساس دید و درکی عمومی، عموم علمای شیعه، حکومت را اَزآِن خدا و رسول 
و سپس ائمه و آنگاه نایبان ایشان می دانند. برای زمان غیبت دو تفسیر مطرح شده است؛ 
تفسیری که معتقد است علمای مذهبی نباید هیچ دخالتی در امر سیاسی و حکومتی بکنند؛ 
چون اذن آن را ندارند )که این دیدگاه غالب اخباریون بوده است( )حائری، 1364، ص76( 
و در مقابل، دیدگاهی که براساس احتجاجات8 عقلی و استنباطات روایی، به دخالت علما 
در امور حکومتی معتقد است؛ بدین نحو که اذن سلطنت و حکومت را با شرایطی خاص 
به سلطان می دهد. به این معنی که بسط ید به سلطان )حاکم سیاسی( برای حفظ مرزهای 

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، 
نیابت نامه ها( در دورۀ قاجار

1. علی بن عبدالعالی معروف به محقق ثانی و 
محّقق َکرَکِی جبل عاملی )درگذشته در 940 قمری 
در نجف( از علامی بزرگ عرص صفوی بود که از 
وطن خود جبل عامل مهاجرت کرد و ابتدا به عراق 
رفت و سپس َدرپِی دعوت شاه اسامعیل صفوی 
برای تبلیغ و ترویج تشّیع به ایران مهاجرت کرد. 
اثر  برای اطالعات بیشرت ر.ک: روضات الجنات 
میرزامحمدباقر املوسوی الخوانساری االصبهانی 
صص 352-361 و ریاض العلامء و حیاض الفظالء 

اثر میرزاعبدالله افندی االصبهانی.
وحید  به  معروف  اصفهانی  محمدباقر   .2
محمداکمل  پدرش  )1117-1205ق(.  بهبهانی 
بهبهانی از نوادگان شیخ مفید بود و مادرش 
نوۀ مالمحمدصالح مازندرانی و آمنه بیگم دخرت 
مجلسی اول و خواهر محمدباقر مجلسی بود. 
طباطبایی  سیدمحمد  ازسوی  بهبهانی  عالمه 
اصفهانی، »وحید عرص« لقب گرفت و به دلیل 
اقامت طوالنی در شهر بهبهان، او را »وحید 
دیگری،  لقب های  به  و  خوانده اند  بهبهانی« 
»عالمۀ  کل«،  »استاد  اکرب«،  »استاد  همچون 
ثانی« و »محقق ثالث« نیز مشهور است. برای 
اطالعات بیشرت ر.ک: وحید بهبهانی اثر علی 

دوانی.
3. شیخ جعفر بن خرض مالکی معروف به شیخ 
اکرب و کاشف الغطاء )متوفای 1227ق( شاگرد 
وحید بهبهانی و سیدمحمدمهدی بحرالعلوم 
است.  کشف الغطاء  کتاب  او  مهم  اثر  بود. 
و  ریاض العلامء  ر.ک:  بیشرت  اطالعات  برای 
حیاض الفضالء اثر میرزاعبدالله افندی االصبهانی 

و قصص العلامء اثر محمد تنکابنی.
صاحب  به  معروف  نجفی  محمدحسن   .4
آیت الله شیخ محمدحسن  کامل  بانام  جواهر 
بن شیخ باقر بن شیخ عبدالرحیم بن آقامحمد 
)احتاماًل  اصفهانی  رشیف  مالعبدالرحیم  بن 
1166 تا 1228ق( از فقهای شیعه و صاحب 
رشایع االسالم  رشح  فی  جواهرالکالم  کتاب 
است. برای اطالعات بیشرت ر.ک: ریاض العلامء و 
حیاض الفضالء اثر میرزاعبدالله افندی االصبهانی 

و قصص العلامء اثر محمد تنکابنی.
برای  )1214-1281ق(.  انصاری  مرتضی   .5
ر.ک:  بزرگ  فقیه  این  دربارۀ  بیشرت  اطالعات 
قصص العلامء اثر محمد تنکابنی و ریاض العلامء 
و حیاض الفظالء اثر میرزاعبدالله افندی االصبهانی.

اردبیلی(،  )مقدس  اردبیلی  احمدبن محمد   .6
در قرن 10ق در دورۀ صفویان می زیست. او 
از علامی شیعۀ امامی ساکن نجف بود که در 
علوم عقلی و نقلی تبحر داشت. او با دربار 
صفویان نیز ارتباط داشت. برای اطالعات بیشرت 
ر.ک: موسوعة العتبات املقدسه 6: قسم النجف 
)جلد 1 و 2( اثر جعفر خلیلی و قصص العلامء 

اثر محمد تنکابنی.
مطلب  عین  موضوع،  بهرت  فهم  برای   .7
ریاض العلامء  و  روضات الجنات،  در  درج شده 
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مسلمانان داده می شود )کاشف الغطاء، 1271ق، ص394(.
شیخ جعفر کاشف الغطاء پذیرش و قبول اطاعت امر سلطان را به آن منوط می داند که 
سلطان عدالت و مساوات را مجری دارد و عالوه برآن به تهیۀ مقدمات و لوازم برای پیشبرد 
امر مسلمین به خصوص جهاد دربرابر کفار بکوشد1 )انصاری، ص154؛2 نراقی، بی تا، 
ص185(؛ در این صورت امتثال3 امر وی واجب است. ولی همین سلطان برای برقراری 
و تمهید لشکر و جامعه، از فقیه باید اجازه و اذن بگیرد و درواقع مشروعیت سلطنت 
او از اذنی است که فقیه مجتهد )نایب امام غایب( به او داده است. در دید شیعه تحمل 
حکومِت غیرمشروع و غصب -که به اعتقاد شیعه هر حکومتی غیراز حکومت معصوم 
غصب است- برای حفظ مملکت شیعه و ترتیب امور شیعیان موجه است )کاشف الغطاء، 

1271ق، ص46(.
موضوع حفظ حدود مملکت اسالمی و امور مسلمین و یا به خطرافتادن پایگاه شیعه 
گاه باعث شده است که قدرت دینی دربرابر قدرت سیاسی قرار بگیرد که نمونۀ بارز آن در 
قضیۀ تحریم تنباکو ازجانب میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه در زمان قاجار، نمایان شد 

)صفایی، 1346، صص 8-10؛ طهرانی، 1362، صص 254-253(.4
از زمان قاجار -که بیشترین فرمان های برگزیدۀ موردبحث هم به آن دوره تعلق دارد- 
رسایلی چند از برخی از علمای مذهبی -نه لزوماً مجتهد- نیز دیده می شود که احتجاجات 
اثبات جدایی حکومت سیاسی و حکومت دینی5 )مستوفی  فقهی و َحَکمی دارند بر 

تبریزی، 1312ق، صص 10-11؛ جعفربن ابی اسحق، 1276ق، ص123(.
این علما احتجاج می کردند که پذیرش سلطان حتی اگر ظالم هم باشد واجب است-
ادعا را روایتی  این  استناد  برای رفع هرج ومرج در کشور- و  پذیرش سلطان ستمگر 
می دانستند که از امام اول شیعیان نقل شده است؛ به این معنی که سلطان حتی اگر عادل 
هم نباشد، ترجیح دارد بر آشوب و هرج ومرج در کشور )جعفربن ابی اسحق، 1276ق، 
ص35(.6 حتی بعضی از این علمای مذهبی پا را فراتر گذاشته اند و استدالل کرده اند که 
مجتهد عادل نمی تواند سلطان کامل باشد؛ به دلیل آن که تسلط و ربط ندارد و اگر نظم 
دین مردم را هم بدهد، نظم دنیای آن ها را نمی تواند فراهم کند )ابن محمدحسین نصراهلل 

دماوندی، 1264ق، ص35(.7

فرمان های تولیت
همان طورکه اشاره شد از این نوع اسناد، در دوره های مختلف از زمان صفوی تا قاجار 
وجود دارد. دراین میان برخی فرمان ها که ازجانب شاه وقت صادر می شده است، دربارۀ 

و حیاض الفظالء نقل می شود: »کاَن الُسلطان 
األوقات  ِملَک  فِی  اَرَسل  قد  شاه طهامسب 
ِلِشیخ اِبراهیم، ابواسمعیل ابراهیم بن سلیامن 
ها  َورَدَّ جائزة  البحرانی،  الخطی  القطیفی 
یخ َمعَتِذرا ِبَعَدم حاجته الیها، فقال له  الشِّ
الشیخ علی )ره(: راداً علیه، انک اخطات فی 
ذلک، َوارَتکَبت اِّما حراماً اُو َلسَت َمکروهاَ 
امُلجَتبی )ع(  الَحَسِن  ِبأماِمَک  الَتأسی  ِبرتِک 
فی َقبوِله ِلَجواِئِز ُمعویة َمَع إنََّک َلسَت أعلی 
َمرتبًة من االِمام و ال هذا الُسلطان أَُسوُء حااًل 

ِمن ُمعویة.«
8.  احتجاج: حجت آوردن؛ دلیل آوردن.

به  استناد  با  انصاری  شیخ مرتضی   .1
روایت »والیُة الفقهاء الذین هم الحکام 
فی زمان الغیبة و النواب من االمئه« در 

مرجعیت سیاسی فقها تردید کرده است.
از صالحی نجف آبادی. والیت  به نقل   .2
والیت  )بخش  صالحان  حکومت  فقیه 

فقیه(. ص198، 1363.

پیروی؛  اطاعت؛   :/emtesāl'/ امتثال   .3

فرمان برداری؛ فرمان بری.

قضیۀ  دربارۀ  بیشرت  اطالعات  برای   .4

تحریم تنباکو، ر.ک: التحریم الدخانیه اثر 

تحریم  کتاب  نیز  و  کربالیی  شیخ حسن 

تنباکو اثر ابراهیم تیموری.
مبنی بر  علام  عمومی  دید  برخالف   .5

و  به خدا  آن  تعلق  و  یکی بودن حکومت 

سپس رسول او و امامان و آنگاه جانشینان 

ایشان.

عنوان:  با  نگارنده  پایان نامۀ  از  به نقل   .6

»نقش علامی عتبات در نهضت مرشوطیت 

براساس تلگرافات ایشان«، صص 9-8.

7. به نقل از پایان نامۀ نگارنده. هامن.

حوریه سعیدی
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واگذاری امر تولیِت بقعه ای از بقاع مقدسین بوده و یا به آن مربوط می شده است. این گونه 
فرمان ها درعین داشتِن شباهت، تفاوت هایی هم ازنظر شکل و محتوا با دیگر فرمان های 
مرسوم1 دارد. همین تفاوت ها است که گاه برخی از سندپژوهان را دربارۀ منشأ صدور این 

اسناد دچار ابهام و اختالف کرده است.2
مختصات یک فرمان را بنابر شواهد و مستندات ذکرشده و یا قابل عرضه، با چند 

محور مشخص می توان تعریف کرد:
مهر فرمان که در بیشتر فرمان های دورۀ صفوی و قاجار معموالً در وسط باالی سند 
دیده می شود. واژۀ »معموالً« و »بیشترِ مواقع« به این دلیل استفاده می شود که در برخی از 
فرمان های دورۀ صفوی و اغلب معدود3 فرمان های آقامحمدخان4، جای مهر فرمان در کنار 
و یا پایین سند دیده می شود؛ بنابراین در بیشتر فرمان ها جای مهر در وسط باالی سند 
است. هم چنین با سلیقه و هزینۀ مخاطب تزییناتی گاه بسیار ممتاز و درخور فرمان روی 

آن انجام می شده است.
در ادامه توضیح داده می شود که فرمان هایی که برای تولیت صادر می شده، اغلب با 

تزییناتی مختص به موضوع خود، خاص شده است.

مشخصات فرمان های تولیت و وقفی و تفاوت آن با فرمان های حکومتی
تشابهات

• تکیه بر فرمان بودن در متن سند؛
• عنوان »فرمان همایون شد« در مقدمه؛

• داشتن مهر بر باالی سند و در جای مهر فرمان؛
• داشتن طغرا در ابتدای متن سند؛

• همانندی ساختار متنی )تحمیدیه، مقدمه، خطاب، بدنه، نتیجه( با فرمان های حکومتی.
• تفاوت ها و مختصات خاص تولیت نامه ها

• تفاوت در شکل مهر و تزیینات آن؛
• تفاوت در سجع مهرها؛

• خطاب که همان لحن احترام است با تکیه بر وجه تفوق دینی و درجات اخالقی و 
مذهبی مخاطب؛

1.  منظور فرمان های اعطای مناصب و لقب 

و یا منطقۀ حکومتی و غیره است.

این  صدور  منشأ  محققان  از  برخی   .2

»فرمان ها« را نه خود شاه، بلکه متولیان بقاع 

متربکه دانسته اند که البته خود ایشان هم 

منتخب شاه بوده اند.

او  از دورۀ کوتاه  3. معدود به دلیل آن که 

تعداد کمی فرمان وجود دارد.

4. آقامحمدخان قاجار، اولین شاه در سلسلۀ 

قاجار )1155-1211ق(.

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، 
نیابت نامه ها( در دورۀ قاجار
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تفاوت این اسناد در دوره های صفوی و قاجار
• در فرمانی از زمان شاه عباس1 که برای تولیت آستانۀ حضرت معصومه صادر شده است، 
بر نسق زراعات و محصوالت تأکید شده است؛ به منظور: 1. ترتیب محل های درآمدی 
و 2. رسیدگی به امالک وقفی متعلق به آستانه )ورود به یکی از محل های درآمد 

مجتهدان و علمای شرع(؛
• از تفاوت های فرمان های صفوی، مهر شاه عباس است که در پایین فرمان و انتهای آن 

آمده است؛
• در فرمان های دورۀ قاجار جای مهر فرمان های حکومتی غالباً در باال و وسط سند است؛
• تعداد مهرهای موجود در ظهر سندها که به عنوان روال دیوانی ثبت و اجرای فرمان است، 

در این گونه فرمان ها کمتر دیده می شود؛
• ابتدا و مقدمۀ فرمان های تولیت عبارت هایی متفاوت دارد که اغلب با دعا، آیات قرآن، و 

تحمیدیه های رسول و ائمۀ معصومین همراه است.
مختصری که در باال آمد چند وجه مشخص از تشابه ها و تفاوت هایی است که درنظر 

اول بین فرمان های تولیت دورۀ صفوی با دورۀ قاجار به چشم می آید.
در ادامه مشخصات نمونه هایی از فرمان های تولیت نامه بیان می شود:

فرمان شاه عباس ]تولیت نامه[2
]مهرِ گرد با تزیین گلدانی با دهانه و پایه، سر آن به شکل تاج، سجع مهر در وسط:[ بندۀ 
شاه والیت عباس 999 ]عبارت اطراف مهر که از باالی آن آغاز می شود:[ اللهم صل علی 
النبی و الوصی و ]البتول[ و السبطین و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و التقی 

و النقی و الزکی و المهدی. ]عبارت باالی مهر:[ الملک هلل ]و تذهیب در اطراف آن[.
]طغرا[: فرمان همایون شد آن که درین وقت بنابر ظهور کاردانِی شرافت و رفعت پناه، 
ساللۀ اکابراالکرام، امیر ]معین الدین اشرف[ مشهور به میرمیران ولد شرافت و افادت پناه، 
للشرافة و االفادة و الدین، علی خان  شریعت و نجابت دستگاه، اعالی و عوالی انتباه زیناً 
ابتداء شش ماهۀ  بیکاء]بیک[ اوحدی، شفقت بی دریغ شاهی شامل حال او فرموده، از 
ایت ئیل، تولیت و تصدی کل سرکار آستانۀ مقدسۀ منورۀ متبرکۀ ]در هامش باالی سند: 
ض3 فرموده، مرجوع نمودم که به ]واجبی4[  معصومه علیها و آبائها التحیۀ والثناء[ را به او ُمَفوَّ
امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام نموده، در نسق زراعات و محصوالت محال متعلقه به 
سرکارِ خیرآثارِ مزبور سعی موفور به ظهور رساند. کدخدایان و رعایا]ی[ محال وقفی و 
ُمَسلَّمِی5 سرکار آستانۀ مقدسۀ شرافت و رفعت پناه، مومی الیه را متصدی دانسته، از سخن و 

در سلسلۀ  شاه  پنجمین  عباس صفوی   .1
-978( خدابنده  محمد  فرزند  و  صفویان 

1038ق(.

مخزن  مجموعه اسناد  در   3 شامرۀ  با   .2

خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 

به علت جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ آن 

قابل بازیابی نیست. ترصیح این نکته رضوری 

به نظر می رسد، به دلیل آن که امکان گذاشنت 

شامره وجود ندارد. 

تفویض شده؛   :/mofavvaz/ ُمَفوَّض   .3

واگذارشده.
4.  وظیفه؛ مقرری.

5.  بخشودگی مالیاتی؛ معافیت؛ رهایی.

حوریه سعیدی



155
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت سوم، پاییز 1398، شامرۀ پیاپی 115

صالح او که ازباب تکثر زراعت و عمارت و توفیر محصوالت سرکار مزبور گوید بیرون 
نروند و ]یک من بار[ بی وقوف و شعور او رفع ننموده، لوازم امر مزبور را مخصوص او 
شناسند. متولی و مستوفی سرکار آستانۀ مقدسه و متولیان قدیمی، مشارالیه را متصدی 
محال متعلقه به آن سرکار دانسته، دست تصدی او را درین باب ]ریاست[ قوی و مطلق 
دانسته ]دانند[ و رسوم و حق السعی تصدی را به دستوری که در وجه متصدیان سابق مقرر 
و معمول بوده، مخصوص او دانسته واصل سازند؛ درین باب قدغن دانسته از فرموده 
درنگذرند و هرساله حکم مجدد نطلبد ]نطلبند[. تحریراً فی شهر جمادی االول1 سنۀ 1007.
این سند به تصریح متنش فرمانی است متعلق به شاه عباس دربارۀ واگذاری تولیت 
آستانۀ مقدسۀ حضرت معصومه )ع( به شخصی و دستور به رسیدگی به امالک و متعلقات 
آن. موضوع فرمان )واگذاری تولیت آستانۀ مقدسه و رسیدگی به وضع درآمدها و متعلقات 
آن( علی القاعده در حوزۀ وظایف مجتهدان و روحانیون قرار داشته است؛ ولی سلطان وقت 
بنابه امر تصدی -که پیشتر هم به آن اشاره شد- در اختیارات این حوزه دخالت کرده است؛ 
یعنی شاه )مظهر حکومت سیاسی( در جایگاه جانشین امام معصوم )مظهر حکومت دینی( 

قرار گرفته است.
سند دیگر:

]احتماالً سواد فرمان موقوفی[ شاه عباس2
]مهر فرمان در وسط باالی سند با سجِع:[

هواهلل سبحانه
الملک هلل

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا محمد یا علی

ابوالمظفر عباس الصفوی الحسینی الموسوی ]ناخوانا[
موضِع مهر مبارک اشرف اقدس ]ناخوانا[ فردوس مکانی چون درین وقت سیادت و 
فضیلت پناهی، تقوی شعاَریْن سیدکمال محمود و سید تقی الدین محمد اوالد سیادت و 
مغفرت پناهی کمال الدین قاضی عطاءاهلل حسینی طالقانی به عز عتبه بوسی مشرف شده]اند[ 
و قضیه و احکام مطاعه که درباب وقفیت قریۀ سوهان طالقان از آبی و دیمی و کوه و 
رود و توابع و لواحق که حّکام جیالن براه؟ برای ایشان وقف نموده بوده اند، ابراز نمودند 
و التماِس امضاءِ آن ]را[ از عواطف شاهی کردند. بنابر کمال توجه خاطر عاطر3 به انتظام 
حال سادات رفیع الدرجات و حصول مقاصد و آمال ایشان، محل مذکور را ماالً و مناالً 
حسب الُظهر به معافی و ُمَسلَّمی ایشان داده شفقت فرمودیم که ُعّمال و تیول داران و 

1. در منت جمیدی االول

مخزن  اسناد  مجموعه  در  شامرۀ 4  به   .2

خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 

به دلیل جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ آن 

قابل بازیابی نیست. ترصیح این نکته رضوری 

به نظر می رسد، به دلیل آن که امکان گذاشنت 

شامره وجود ندارد. 

3.  عطرآمیز؛ معطر؛ خوش بو.

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، 
نیابت نامه ها( در دورۀ قاجار
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کالنتران و داروغه گان و کدخدایان ]ناخوانا[ مذکور حسب المسطور مقرر ]دارند[، محل 
مذکور را موضوع و مستثنی دانند و ]بر ایشان[ معاف و مرفوع القلم1 شناسند و یک دینار 
و یک ]ناخوانا[ از ایشان طلب و توقع ننمایند و قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند؛ و اصاًل 
به علت و اخراجات مسدودةاالبواب2 از علیقه و علوفه و ]ناخوانا[ و طرح و دست انداز و 
]االغ[ و ااُلم3 و ]پیشکار[، شکار و کوه باج و سالمی و پیشکش و سایر اخراجات به هر 
اسم ورسم که باشد تعرض نرسانند و پیرامون برزگران و خوش نشینان و متعلقان و نوکران 
و چوپانان آن نگردند و گذارند که به فراغ بال به ]ناخوانا[ و زراعت این محل قیام نماید 
]نمایند[. مستوفیان دیوان اعلی به موجب مسطور مقرر شناخته ]شناسند[ رقم این عطیه را 
در دفاتر خلود ثبت نمایند و هرساله حکم مجدد نطلبند ]که[ دراین باب قدغن می باشد. 

کتب باألمر العالی فی شهر ربیع االول ثمانی و تسعین و تسعمائه.«
نکتۀ دیگری که در میان اسناد مذکور به چشم می آید، توجه و فرمان برای رسیدگی 
به وضعیت اراضی و امالک وقفی است؛ بدین معنی که فرمانی به درخواست متولی وقف 

صادر می شده است مبنی بر: 1. تأیید صحت وقفیت امالک و اراضی مدنظر؛
2. تأیید و دستور به معافیت امالک وقفی از مالیات و اخراجات معمولۀ دیگر اراضی.
درست است که حکم وقفیت محل قباًل صادر شده -که احتماالً زیرنظر مجتهد و 
یا امام جمعۀ وقت بوده است- ولی تأیید آن و نیز مرفوع القلم بودن از مالیات و اخراجات 
دیگر باید زیرنظر و به فرمان سلطان وقت می بوده است. این یعنی دوگانۀ حاکمیت سیاسی 
و مذهبی در یک قالب و به بیانی دیگر مبسوط الید بودن سلطان در امور دین و دنیای مردم.
در دورۀ قاجار این قاعده بیشتر و عیان تر خود را نشان داده است؛ بدین معنی که 
در فرمانی هایی با همین مشخصاْت اختیارات سلطان در جایگاه مجتهد و روحانی وقت 

نمایان است.

سندی از نارصالدین شاه4:5
این سند یکی از استنادات ادعای درهم شدن جایگاه حکومت سیاسی و حکومت دینی در 
شخص سلطان وقت )ناصرالدین شاه( است. این سند که از مجموعه اسناد موجود در مخزن 
کتابخانۀ ملی به دست آمده،6 دست نوشته ای است از ناصرالدین شاه که در حاشیۀ باالی 
برگی از کتابچۀ دخل وخرج دربارۀ موقوفه ای در آستانۀ مقدسه که برای تعیین تکلیف 

جمع وخرج آستانه و متولی باشی آن نوشته شده است.7
منت یادداشت

»مالحظه شد؛ جمع وخرج حضرت آستانۀ مقدسه را متولی باشی در کمال خوبی و تنقیح 

شدن؛  تکلیف  رفع  شدن:  مرفوع القلم   .1

مکلف نبودن.

2. منظور هزینه هایی است که محل تأمین 

آن وجود ندارد.

3. نوعی خراج

4. چهارمین شاه در سلسلۀ قاجار )1247-

1313ق(.

مخزن  مجموعه اسناد  در  به شامرۀ 45   .5

خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 

به علت جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ آن 

قابل بازیابی نیست. ترصیح این نکته رضوری 

به نظر می رسد، به دلیل آن که امکان گذاشنت 

شامره وجود ندارد.

به دلیل  سند  مشخصات  درحال حارض   .6

جابه جایی آن در سازمان معلوم نیست.

متولیان  مسائل  در  شاه  علی القاعده   .7

نباید  آن  موقوفات  و  مقدسه  آستانه های 

نقشی تعیین کننده داشته باشد و تنها باید 

نظاره گِر تصمیم مجتهد و فقیه وقت و یا 

حداکرث صحه گذار تصمیم او باشد.

حوریه سعیدی
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نوشته و ثبتش1 کرده است و از همین قرار ان شاءاهلل صحیح است. من بعد نباید ابداً تغییر 
و تبدیلی در آن داده شود و مخارج را نه بی جهت اضافه نمایند و نه کسر؛ و تا محل در 
آستانۀ مقدسه پیدا نشود، بعدازاین متولی باشی مأذون نیست به احدی دیناری بدهد یا 

برقرار نماید؛ مگر این که محل آن حاضر باشد. سنۀ 1303 ایت ئیل.«
انجام دهندۀ  و  تصمیم گیر  خودش  که  نیست  مأذون  متولی باشی  این که  بر  تأکید 
دخل وخرج باشد مگر به اذن سلطان و شرایطی که او تعیین کرده است، وجه بارز این نوشته 
و مدنظر نگارنده است. نقش شاه در اینجا با توجیه برخی از روحانیون و اذن مجتهدان، در 

جایگاه جانشین امام معصوم و انجام وظایف اوست.
دو فرمان )تولیت نامۀ( مظفرالدین شاه2

فرمان اول

مشخصات این فرمان هم همانند دیگر فرمان های شاه است؛ با برخی تفاوت ها؛ مانند مهر 
فرمان با سجع متفاوت، طغرا، تحمیدیۀ مفصل تر از بسیاری فرمان ها که در ابتدا و مقدمۀ 

فرمان آمده است و سپس موضوع فرمان و درپایان اختتامیۀ فرمان با ذکر تاریخ.
متن فرمان

]در باالی فرمان[:                     بسم اهلل تعالی
                                                العزیز شأنه

به  با دیگر مهرهای شاه که  متفاوت  باالی سند، سجع مهر  ]جای مهر در وسط 
مناسبت های مختلف صادر می شده است.[ ]سجِع وسِط مهر:[ العزة هلل یا ولی اهلل ابوالحسن 
علی ابن موسی الرضا؛ ]سجع حاشیۀ مهر:[ یا قاهرالعدو و یا والی ]ناخوانا[ یا مظهرالعجائب 

یا مرتضی ]علی[.
]طغرا:[ الملک هلل تعالی الحمدهلل علی داللتُه لدینه والصلوۀ و السالم علی رسوله و 
امینه و علی آله و اوالده المیامین3 سالم اهلل علیهم اجمعین. ]مقدمه:[ و بعد چون خداوند 
قدیر و مالک الملک یگانۀ بی نظیر، به حکم قضا و امر تقدیر، مرقد مطهر و روضۀ منور ما را 
در خطۀ طوس رشک ریاض رضوان و مرکز دایرۀ امکان و َمطاف ملوک زمین و مالئک 
آسمان قرار داد، هر ارادتمندی که جبۀ َضراَعت4 به خاک پاک این درگاه سود، تارک 
افتخار به عرض اعلی رسانید و هر کرا5 سعادت ابدی مقرون گشت، حلقۀ چاکری این 
خاندان را آویزۀ گوش هوش خود ساخت. ازجمله ]مخاطب فرمان:[ جناب عمدةاالعاظم 
والتجار آقامیرزابزرگ معاون التجار طهرانی است که در این سال سعادت مآل شرفیاب آستان 
عرش مثال گردیده، به واسطۀ شایسته6 از عاکفان عتبۀ عرش مرتبۀ ِعّلیه، استدعای خدمت 
جاروب کشی را که تالی رتبۀ مالک است نموده. چون هریک از بندگان را از فیوضات 

1.  در منت: سبطش

2. به شامرۀ 212 در مجموعه اسناد مخزن 

خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 

به علت جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ آن 

قابل بازیابی نیست. ترصیح این نکته رضوری 

به نظر می رسد، به دلیل آن که امکان گذاشنت 

شامره وجود ندارد. 

3. َمیامین. جمع َمیمون، به معنی مبارک و 

نیک بخت.
4. فروتنی؛ خواری.

5. هرکه را.
6. در منت شایسطه.

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، 
نیابت نامه ها( در دورۀ قاجار
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این درگاه مالئک سجده گاه بهره و نصیبی مقرر است، استدعای او به عزِّ قبول مقرون ]شد[ 
و مقرر آن که حاجب خاص دربار گردون مدار و جاروب کِش حقیقی سرکارِ فیض آثار 
میرزاابوالقاسم خان نصیرالملک1 زید توفیقاته که به نیابت مخصوصۀ ذات ملکوتی صفاِت 
اعلی حضرِت قدرقدرْت سلطان السالطین قهرمان الماء والطین ظل اهلل الممدود فی االرضین 
السلطان مظفرالدین شاه قاجار َخلََّداهللُ ملکه و دولته، به تولیت آستان آسمان ایواِن هشتمین 
خلیفۀ خالق آسمان و زمین مشرف و مفتخرند ]جایگاهی ورای حکومت سیاسی برای شاه[، 
جناب معاون التجار را خادم تشّرفی کشیک پنجم دانسته، قدغن نماید ُعّمال خجسته اَعمال 
امتیاز مرتبه و مقام او را منظور داشته جنابان سعادت اکتساباِن کتبۀ دفترخانۀ مبارکۀ سرکار 
فیض آثار منشور2ِ قضادستور را در دفاتر خلود و دوام ثبت وضبط نموده، در عهده شناسند. 

فی شهر جمادی اآلخر سنۀ 1320.
جایگاه حکومت دینی و حکومت سیاسی در این فرمان کاماًل به هم آمیخته است. 
درست است که این فرمان یعنی تعیین خدامی آستانۀ مقدسه تنها بخشی کوچک از یک 
اعتباردهی است، ولی دخالت در این موضوع خود وجهی است از اثبات حق دخالت و 
اِعمال قدرت شاه در این جایگاه کاماًل دینی و متعلق به عالم مذهبی؛ و البته این سؤال 
را مطرح می کند که تعیین تولیت آستانه های مقدسه که از زمان قاجار به دست شاه انجام 
می شده و در دورۀ پهلوی نیز امتداد داشته است، کدام وجه از حکومت سیاسی را معنا 

می دهد؟

فرمان دوم با هامن مضمون، ولی با اندکی تفاوت3
متن فرمان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
]مهر فرمان در وسط باالی سند با سجع:[ الهم صلی علی النبی والوصی ]والحسن 
والحسین و علی[ والباقر ]والصادق[ والکاظم والرضا والتقی ]والنقی[ والعسکری والهادی 
والمهدی صاحب الزمان علیه السالم. قال رضا علیه السالم: »من زار فاطمه بقم، وجبت له 
الجنه« ]سجع مهر با موضوِع فرمان که به آستانۀ حضرت معصومه در قم مربوط است 

تفاوت دارد[.
]بدون طغرا[ ]مقدمۀ تحمیدیه:[ الحمدهلل الذی اقرب من دعی و اسرع من اجاب و 
الصلوۀ والسالم علی محمد و اوالده االخیار االطناب االنجاب و بعد ]استناد و استدالل 
به موضوع فرمان:[ ]استناد:[ چون به مفاد آیۀ کریمۀ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا 
و لئن شکرتم الزیدنکم، ]استدالل:[ هریک از بندگان که طریقۀ عبادت حضرت پروردگار 

1.  تولیت آستانه بوده است.

و  امیـران  رسگشـادۀ  فرمـان  و  حکـم   .2

یـا  لطـف  آن  در  کـه  اسـت  پادشـاهان 

بخششـی صـورت می گیـرد. منشـور بـرای 

واگذاری شـغل و منصب وزارت و ارشاف و 

تولیـت و امثـال آن ها به کار می رفته اسـت؛ 

ماننـد منشـور وزارت، منشـور قضـا.
3. به شـامرۀ 214 در مجموعه اسـناد مخزن 
خطـی کتابخانـۀ ملـی وجـود داشته اسـت؛ 
ولـی به علـت جابه جایـی مجموعه اسـناد، 
نیسـت. ترصیـح  قابل بازیابـی  آن  شـامرۀ 
ایـن نکتـه رضوری به نظر می رسـد، به دلیل 
آن کـه امـکان گذاشـنت شـامره وجود نـدارد.

حوریه سعیدی
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را به قدم مجاهدت پیمایند و پیروی خاندان رسالت را با خلوص عقیدت نمایند، بر 
رأی عصمت آرای این خاندان است که اسباب مفاخرت دنیا و آخرت او را مهیا فرمایند؛ 
ازجمله خانه زاد مخصوِص پاک فطرْت غالم زادۀ رسول کریم و ائمۀ اطهار عبداهلل ابن عبداهلل 
عباس میرزای قاجار ولیعهد دولت ِعّلیۀ ایران ملقب به حشمت الدوله که از بدو عمر، 
جان نثار محبت اجداد طاهرینهم صلوات اهلل علیهم اجمعین بوده، از واقفان عتبۀ عرش مرتبه، 
استدعای جاروب کشی که تالی حور و ملک است نموده]است[. ازآنجاکه هریک از بندگان 
را در فیض بهره و نصیبی مقرر است، به واسطۀ نیکی عقیدت و پاکی طینت؛ استدعای نَّواب 
مستطاب معظم الیه به شرِف قبول مقروْن و مفتخر داَریْن بین االماثل1 و اقران شد. مقرر آن که 
حاجب آستان ِغلمان پاسبان، متولی باشی، مستطاب اشرف واال حشمت الدوله را منصب 
جلیل کفشدارِی مخصوِص این آستان منصوب دانسته، قدغن نماید ُعمال خجسته اعمال، 
َمعزیٌّ الیه را به شرف خدمت جبرئیل مرتبت کفشداری مشرف شناخته، امتیاز مرتبه و مقام 
او را منظور داشته، ُکتاب سعادت اکتساب شرح منشور مدارک را ثبت وضبط نموده، در 

عهده شناسند. تحریراً فی شهر رمضان المبارک سنۀ 1320.
موضوع این سند تعیین کفشدار و جاروب کش آستان مقدس است و دستور به متولی 

-که خود برگزیدۀ شاه است- بر شناختن این جایگاه و مرتبه برای صاحب فرمان.
این که شاه از کدامین جایگاه حکومتی می تواند چنین امری را صادر کند، بحثی است 

که قباًل بدان پرداخته شد.
نمونه هایی دیگر از فرمان هایی که با خصوصیات مذکور مشخص و ممتاز شده اند:

دو سند از فرمان های احمدشاه2 -که در میان شاهان قاجار کمترین تعداد فرمان را 
دارد- در اینجا آورده می شود. این دو نمونۀ فرمان به سبب موضوع آن، مهر و سجع و نیز 

مخاطبان، در بین اسناد در جایگاهی ویژه قرار دارند.
هر دو نمونه سواد فرمان است با مهر در باالی سند:3

]مهر فرمان وسط سند باال با سجع:[ ]سجع وسط مهر:[ العزةُ هلل یا ولی الحسن علی 
ابن موسی الرضا ]سجع حاشیۀ مهر:[ یا قاهرالعدو و یا والی یا مظهرالعجائب یا مرتضی 

علی.4
]بدون طغرا[ ]مقدمۀ متن، تحمیدیۀ خدا و رسول:[ سپاس و ستایش و حمد و 
نیایش الیزالی را سزاوار و رواست که این گنبد گردون ]ناخوانا[ را بی طناب و ستون 
برافراخت و سطح زمین را بر فراز آب ساکن و مقرر ساخت. سپس صلوات زاکیات بر 
روان پاک سید کائنات و علت ممکنات و آلِ اطهار آن رسول مختار که یکی از شئون 
او است ُخلق عظیم، الزمالصلوة والتکریم، مادامت النجوم سائره واالفالک دائره؛ و بعد 

1. جمع مثل، مانند. منظور منونه هاست.

-1275( قاجار  سلسلۀ  در  شاه  آخرین   .2

1308ش(.
3. به شامرۀ 10051 در مجموعه اسناد مخزن 
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 
به علت جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ 
آن قابل بازیابی نیست. به نظر می رسد این 
ترصیح رضوری است، به دلیل اینکه امکان 

گذاشنت شامرۀ سند وجود ندارد.

4. این سجع مهر در میان مهر فرمان های 

مظفرالدین شاه نیز دیده شده است.

فرمان های تولیت )تولیت نامه ها، 
نیابت نامه ها( در دورۀ قاجار



160
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت سوم، پاییز 1398، شامرۀ پیاپی 115

متوسلین به خاندان رسالت و ُمتَبَتِّلین1 به آستان امامت، افتخار دو سرا را به جاروب کشی 
دربار گردون مدار والیت می دانند و در مقام برانگیختن وسیلۀ طوف حریم کعبۀ کوی 
ما می باشند. ]مخاطب فرمان:[ مصداق این مقال چهره گشاِی حال، سعادتمند ارجمند و 
م با نهایت ضراعْت  چاکر برومند فتح علی خان اعظم السلطنه پسر غالم علی خان سردارُمنَظَّ
استدعای خدمتی نموده]است[؛ ]تأکید بر جایگاه صادرکنندۀ فرمان و درواقع یکی شدن 
مقرر می شود  و  امر  امامت،  از مصدر  لذا  دینی[  مصدر حکومت سیاسی و حکومت 
]که[ چاکر خاص برگزیده و مهیْن فدوِی پسندیده، میرزامحمدولی اسدی2 که به نیابت 
مخصوصۀ تولیت این آستان مینونشان مفتخر و مباهی است، َمعزیٌّ الیه را به خدمت خادمی 
تشرفی در کشیک ثانی برقرار ]نماید[ و بدین عارفۀ کبری ممتاز بوده که فرق افتخار به 
فرقدان ساید و کتبۀ کراْم مدلول فرماِن مبارک را ثبت نموده، در عهده شناسند. فی شهر 

جمادی االول 1345.
]در حاشیۀ داخل متن:[ به مهر مبارک سرکار فیض آثار مزیّن شود.

انتخاب  ازجانب شاه  نیز  که خود  مقدس  آستان  نایب التولیۀ  برای  تکلیف  تعیین 
شده است، از موضوعات مهم در این سند است.

سند بعدی هم فرمانی است متعلق به احمدشاه و دربارۀ رضاخان سردارسپه که به دلیل 
مخاطب و موضوع آن اهمیتی ویژه یافته است.

فرمان  باالی  مهر در  با ذکر جای  تنها  و  مهر  بدون  احمدشاهی  فرمان  این سواد 
آمده است. طغرا ندارد و تحمیدیه ای طوالنی در ابتدا دارد. نثری بسیار موزون و مسّجع 

دارد همراه با القابی غلوآمیز دربارۀ مخاطب و موضوع فرمان.
سواد فرمان3

بسم اهلل الرحمن الرحیم
]مقدمۀ تحمیدیه[ الحمدهلل الذی جعلنا من امة سیدالمرسلین محمد الخاتم النبیین و 
من المتمّسکین بحبل والیة سیداالوصیاء علی ابن ابیطالب واالئمة االعز المیامین و صلی اهلل 
علی محمد و آله اجمعین. ]مقدمه ای که با تمجید از مقام مخاطب همراه است:[ و بعد بر 
هر عاقل بصیر بینا و بر هر عالم خبیر دانا واضح و الیح4 است که تاج کرامت بر سر نهادن 
و اِکلیل شرافْت زیب تارک مباهاْت نمودن و سعادِت داَریْن را جامع و دارابودن، سزاوار 
و شایان و درخور شأن آن نیک بخت سعادتمندی است که از روی حقیقت و خلوص 
نیت و صفای عقیدت متشبث به ذیل والء خاندان جلیلۀ رسالت و والیت گردیده و از 
دل وجان غاشیۀ5 خدمتگزاری آنان »علیهم صلوات اهلل الملک المنان« را زیب دوش افتخار 
خویش نموده و ادنی درجۀ خدمت ایشان را بر اعلی رتبۀ ریاسات عالیه ترجیح داده باشد 

1. متبتل /motabattel/: زاهد؛ گوشه نشین؛ 
او  ماسوای  از  و  گرویده  به خدا  که  آن کس 

بریده است.

-1257( دیوان  مصباح  اسدی  محمدولی   .2

به دلیل  که  میرزاعلی اکرب  فرزند  1314ش(، 

انتساب به برخی از رجاْل رسشناس شد و در 

1305ش به نیابت تولیت آستان مقدس رضوی 

مخالفان  جریان حذف  در  او  شد.  منصوب 

رضاشاه محکوم و اعدام شد )بامداد، مهدی. 

)1371(. رشح حال رجال ایران... . ج 4. صص 

.)16-15
3. به شامرۀ 1131 در مجموعه اسناد مخزن 
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشته است؛ ولی 
به علت جابه جایی مجموعۀ اسناد، شامرۀ آن 
قابل بازیابی نیست. این ترصیح به این دلیل 
رضوری است که امکان گذاشنت شامرۀ سند 

وجود ندارد.

4. هویدا؛ آشکار.
5.  پوشش؛ نوعی جامه.
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و چون این معنی در حق ]مخاطب:[ حضرت مستطاب جاللت مآب اجل اکرم افخم، یگانۀ 
دوران و یکه مرد ایران آقای رضاخان سردارسپه و وزیر جنگ دولت ابدمدت ِعلیه دام 
اقباله العالی و اجالله المتعالی محقق ]شده[ و به درجۀ ثبوت کاماًل رسیده]است[ و عالوه 
]بر این[، به حسب اظهارات جناب مستطاب سلیل االطیاب1 االیجاب، افصح المتکّلمین و 
اکمل المحدثین آقای معاون التولیه دامت برکاته، مراتب حسن اداره و خدمات شایان آن 
حضرت که به ُحسن فطرت و صفاِی َطویَّت2 به عالم اسالمیت و دیانت و مذهب و ملت 
نموده و درجات پاسداری از رعیت و انتظام مملکِت ایشان گوشزدِ اولیاء امور فیض منظور 
روضۀ مبارکه و عتبۀ عرش درجۀ حضرت ابی الفضل العباس علیه السالم گردیده، لهذا محض 
مزید شرافت و تکثر سعادت آن حضرت، ازطرف قرین الشرف آستان مالئک پاسبان، معظم 
را در ِسلک فراشان و جاروب کشان سعادت اِقتراْن منتظم و برقرار ]نمودیم[ و به جهت 
تشرف به این شرافت، یک ثوب عبا و یک قبضه شمشیر از متبرکات عتبۀ مقدسه برای 
آن حضرت به توسط آقای معاون التولیه خلعت انفاذ شد که در مجمع علماءِ اَعالم و مأل 
من الناس به معظم له ایصال داشته که بدین منصب جلیل و خلعت نبیْل بین النظائر و 
االقران مفتخر و مباهی باشند و جناب مستطاب سیداالشراف و اشرف السادات آقای حاج 
معین التولیه آقاسیدهاشم، سیدفتح اهلل دام مجده را به نیابِت ایشاْن اختیار که در هر چهار روز 
یک روز نیابتاً در سر خدمت حاضر و در عهده نماید. المقرر عموم مستوفیان و کارگزاران 
ملک احتشام این آستان، ایشان را بدین منصب جلیل مخصوص دانسته، صورت فرمان را 
منشیان و دبیران آستان در دفاتر خلود ثبت وضبط نموده، در عهده شناسند؛ و کان ذلک فی 

سابع شهر رمضان المبارک ]پارگی سند همراه با امضا و مهرهایی در هامش آن[.
تعیین تکلیف برای متولی آستانه به اضافۀ تصریح جایگاه بلندمرتبۀ معنوی و دینی 
برای مخاطب فرمان و نیز تعیین شکل خدمت رسانی مخاطب در حرم آستانۀ مقدسه، از 
جایگاه سیاسی شاه و سلطان وقت برنمی آید و تنها زمانی امکان صدور چنین احکامی 

فراهم است که شاه در موقعیتی ورای حکومت دینی پذیرفته شده و قرار گرفته باشد.

نتیجه

موضوع رابطۀ حکومت سیاسی و حکومت دینی از زمان شیخ طوسی مطرح و در متون 
به دست علمای بعد شرح و تفصیل و تکمیل شد و در زمان  شیعی وارد شد و بعداً 
حکومت قاجارها و به ویژه از زمان فتح علی شاه به بعد به اوج خود رسید. شاهان قاجار 
به مانند سالطین دوره های قبْل َدرپِی آن بودند که برای خود مشروعیت دینی و نیز مقبولیت 
عامه فراهم کنند؛ بنابراین در آن زمان رساله هایی گوناگون در تفکیک و تداخل این دو وجه 

1. حالل زاده.

2. باطن.
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حکومت )وجه دیانت و وجه سیاست( نگاشته شد. مناقشه ای بین علمای مذهبی به وجود 
آمد بر سر آن که برخی، حکومت در عصر غیبت را غصب دانستند و برخی دیگر به شرط 

اصالح امور و برای رفع فساد، آن را جایز دانستند.
بهانۀ تحلیل این چند فرمان در این مقاله، عالوه بر توصیف تفاوت های شکلی و 
ساختاری این اسناد با فرمان های سیاسی و حکومتی صادره در دوره های صفوی و قاجار، 
اشاره به نکتۀ محوری محتوای آن هاست که دربارۀ جمع دو شکل حکومت سیاسی و 
حکومت دینی در شخص شاه است؛ یعنی دخالت حاکم سیاسی در اموری که مستقیماً باید 
زیرنظر روحانی و یا مجتهد وقت انجام می شد. این اختیار فقط به دلیل مشروعیت و اذنی 
توجیه پذیر است که سلطان برای حضور در جایگاه قدرت )سیاسی و دینی( از جانشین 

امام معصوم و ولی امر مسلمانان داشته است.
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