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Abstract:
Purpose: To examine the structure and contents of a number of holy shrines custodianship 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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فرمانهای تولیت (تولیتنام هها  ،نیابتنام هها)
در دورۀ قاجار
حوریهسعیدی
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:
هدف :فرمان های موجود در مخزن خطی کتابخانۀ ملی ایران که صادرکنندۀ آنها محل اختالف است
از لحاظ شکل و محتوا بررسی شده است.
روش  /رویکرد پژوهش :این مقاله با روش سندپژوهی نوشته شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :از آنجا که در فقه شیعی ،جایگاه سلطنت عاریهای است ،شاهان قاجار با مجوز
علمای شرع وارد حوزۀ وظایف و اختیارات روحانیون میشدند و دستور و فرمان صادر میکردند.
بهعلت آنکه صادرکنندۀ فرمانها -با مشخصههای ظاهری مهر و امضای روی آن -شاهان بودهاند ،این
گونه اسناد در ردیف فرمان شاهان قرار داده میشوند.
ڪلیدواژهها:

دورۀ قاجار؛ فرمانهای تولیت؛ تولیتنامه؛ نیابتنامه.
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حوریه سعیدی

مقدمه

 .1قراردادن این نوع از اسناد در ردیف ْ
فرمان
ادعایی است که نویسنده در اینجا سعی دارد
آن را استدالل کند.
 .2این عنوان را نگارنده انتخاب کردهاست و
دلیل آن در ادامۀ منت مشخص خواهد شد.
 .3دربارۀ این اصطالح در ادامه توضیحاتی
عرضهمیشود.
 .4محمدبن منصوربن احمدبن ادریس حلی
عجلی (ابنادریس) فقیه شیعی امامی در
اواخر قرن ششم هجری میزیستهاست.
شیخ
گفته میشود که جد مادری او ِ
طوسی بودهاست .او در فقه ،اصول ،تفسیر
و علماللغة تبحر داشتهاست .او بهدلیل
استفاده از عقل برای استنباط احکام ،فقه
شیعه را وارد مرحلهای جدید کرد .باب نقد را
از نقد آراء شیخ طوسی باز کرد .به او صاحب
رسائر نیز گفته میشود .برای اطالعات
بیشرت ر.ک :محمد تنکابنی ،قصصالعلامء و
ابوالقاسم گرجی ،تاریخ فقه و فقهاء.
 .5شیخ طوسی ملقب به شیخالطائفه از
فقهای شیعه ،و مجدد و مفرس
بزرگترین ِ
فقه جعفری است .بعداز گذشت قریب به
هزار سال ،هنوز هم در حوزههای علمیه
دربارۀ مباحثی که او مطرح کردهاست بحث
و گفتوگو میشود .او در محرض شیخ مفید
و سیدمرتضی علمالهدی تل ّمذ کرده و در
ْ
شیعیان فوقالعاده محرتم و
نزد ایشان و
معزز بودهاست .او در عرص خلفای عباسی
میزیسته و خلیفۀ بغداد به احرتام مقام
علمیاش یک کرسی برای تدریس علم کالم به
او اختصاص میدهد .ولی درپی این کار نزاع
شیعه و سنی در بغداد درمیگیرد و علامی
اهل سنت که به نبوغ و مقام علمی او رشک
میبرند ،آتش اختالف را دامن م یزنند و مردم
را علیه شیخ میشورانند که در آن میان کرسی
استادی و کتابهای شیخ سوزانده میشود.
درپی این کار او بغداد را بهسمت نجف ترک
میکند ( 448ھ) .برای اطالعات بیشرت ر.ک:
محمدتنکابنی،قصصالعلامء،طهران،بیتا.
 .6بحث دربارۀ حکومت دینی و نظرات
علام ،تلخیصی است از بخش اول پایاننامۀ
نگارنده با عنوان« :نقش علامی عتبات در
نهضت مرشوطیت ازمیان تلگرافات ایشان».
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اسناد یکی از مهمترین منابع مکتوب درزمینۀ تحقیقات تاریخیاند که با تقسیمبندی
موضوعی ،محتوایی و نیز شکلی ،در درجاتی متفاوت از اعتبار و اهمیت و استناد قرار
دارند .فرمانها نوعی از اسناد دیوانی-حکومتیاند که دربارۀ اعتبار و اهمیتشان بسیار در
منابع گوناگون سخن گفته شدهاست؛ ولی هنوز ناگفتههای زیادی دراینباره وجود دارد.
جهانگیر قائممقامی در اثر ارزشمند خود -که هنوز یکی از بهترین منابع دربارۀ شناخت
اسناد تاریخی است -باتوجهبه مشخصههای اسناد و با شیوهای منطقی و مستدل آنها را
دستهبندی کرده و برای هر نوع نیز واژهای پیشنهاد دادهاست .این تقسیمبندی باوجود
گذشت سالیان زیاد و تحقیقات کموبیش 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 فرمانهایی که بهعنوان تولیت و یا در جایگاه آن صادر شدهاند ،به برخی
1
شباهتها و تفاوتهای آنها با دیگر فرمانهای دیوانی بپردازد.
فرمانهای تولیت (تولیتنامهها) 2در دو دورۀ صفوی و قاجار وجود داشتهاند.
در ابتدا دربارۀ منشأ صدور این نوع از فرمانها توضیحاتی عرضه میشود:
فرما نهای تولیت یا تولیتنام هها :این نوع اسناد بهعنوان «فرمان» ازجانب شاه صادر
میشدهاند؛ ولی بهسبب هویت مذهبی این نوع فرمانها ،صادرکنندۀ آنها در جایگاه
باالترین مقام دینی نیز قرار گرفتهاست؛ یعنی دو هویت و شخصیت سیاسی و دینی در
یک قالب قرار گرفتهاند .به دیگر سخن این گونه فرمانها که ازجانب شاه بهعنوان «ولی امر
مسلمین» 3صادر میشدهاست ،با بحث حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی (عنایت،1362 ،
ص )295مرتبط است که در طول چند قرن و از زمان ابنادریس 4و شیخ طوسی 5در بین
فقهای شیعه وجود داشتهاست.
برای ورود به موضوع و شناسایی مشخصههای این نوع از فرمانها ،به طرح مقدمهای
دربارۀ دو وجه حکومت (حکومت سیاسی و حکومت دینی) نیاز است.
حکومت در دورۀ غیبت و دیدگاههای متفاوت فقها 6:دربارۀ موضوع حکومت در دورۀ
غیبت بهعنوان یکی از پربحثترین مسائل فقهی ،با اختالف آراء و نظرات فقها و علمای
شیعه مواجهیم که آنهم بهدلیل استنباطات گوناگونی است که فقها از احادیث و روایات
نبوی و ائمۀ معصومین داشتهاند .بسیاری از علمای شیعه به نامشروعبودن حکومتها و
دولتها اعتقاد داشتهاند و همکاری با آنها را جایز ندانستهاند (الحسینی الشیرازی ،بیتا،
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فرما نهایتولیت(تولیتنام هها،
نیابتنامهها) در دورۀ قاجار

ج ،3ص)297؛ ولی برخی دیگر از ایشان بنابه قاعدۀ «دفع افسد به فاسد» -که یکی از
دالیل اثبات ادعای آنهاست -همکاری و مشارکت با سلطان را تاحدودی صحیح و جایز
دانستهاند (کاشفالغطاء1271 ،ق ،ص394؛ مستوفی تبریزی1312 ،ق ،صص .)11-10
پایههای مرجعیت عام دینی بهدست محقق کرکی 1بنیان گذاشته شد (الموسوی
الخوانساری1391 ،ق ،ج ،4صص  )361-360و با تبیین و توضیح وظایف مجتهد بهوسیلۀ
وحید بهبهانی( 2مدرس تبریزی ،بیتا ،ج ،1ص )51مستحکم شد و بهکمک شیخجعفر
کاشفالغطاء 3قوام یافت و در ادامه بهدست شاگرد او صاحب جواهر 4بهشکل مانیفستی
از تبیین وظایف مجتهد در احکام دینی و زندگی روزمره درآمد .این موضوع در زمان
مرجعیت شیخمرتضی 5تجلی عمومی یافت .ازآنپس َدرپیِ بیان وظایف مجتهد و تأکید
اصولیون بر اصل اجتهاد در مقابل اخباریون و اخباریگری (خلیلی1387 ،ق ،ج ،2ص64؛
حائری ،1364 ،ص )86این فکر مقبولیت یافت که مجتهد اعلم سزاوار تقلید همۀ شیعیان
است (الگار ،1356 ،صص  .)49-48بهزودی درپیِ این تمرکز معنوی تمرکز مالی فراهم
شد و این تمرکز مالی ،قدرت را همراه خود آورد.
محقق کرکی در زمان صفوی صاحب قدرت و نفوذ زیادی بود .این قدرت به
علمای شاخص بعدی هم منتقل شد؛ چنانکه مقدس اردبیلی 6در جواب نامۀ شاهعباس
شیخ قطیفی
بهصراحت او را «بانی ُملک عاریه» مینامد (تنکابنی ،بیتا ،ص )243و
ِ
هدایای شاهطهماسب را رد میکند (الموسوی الخوانساری1391 ،ق ،ج ،1ص25؛ افندی
7
االصبهانی1401 ،ق ،ج ،3ص.)16
شیخمرتضی انصاری فقیه بزرگ عالم تشیع با استفاده از اصل اجتهاد و مرجعیت تامه،
در زمان خودش مرجع مطلق شیعیان بود .او باوجود آنکه 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 ،ص.)24
براساس دید و درکی عمومی ،عموم علمای شیعه ،حکومت را اَزآ ِن خدا و رسول
و سپس ائمه و آنگاه نایبان ایشان میدانند .برای زمان غیبت دو تفسیر مطرح شدهاست؛
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 بودهاست) (حائری ،1364 ،ص)76
و در مقابل ،دیدگاهی که براساس احتجاجات 8عقلی و استنباطات روایی ،به دخالت علما
در امور حکومتی معتقد است؛ بدیننحو که اذن سلطنت و حکومت را با شرایطی خاص
به سلطان میدهد .به این معنی که بسط ید به سلطان (حاکم سیاسی) برای حفظ مرزهای

 .1علیبن عبدالعالی معروف به محقق ثانی و
کیجبلعاملی(درگذشتهدر 940قمری
مح ّقق َک َر ِ
در نجف) از علامی بزرگ عرص صفوی بود که از
وطنخودجبلعاملمهاجرتکردوابتدابهعراق
َرپی دعوت شاهاسامعیل صفوی
رفت و سپس د ِ
برای تبلیغ و ترویج تش ّیع به ایران مهاجرت کرد.
برای اطالعات بیشرت ر.ک :روضاتالجنات اثر
میرزامحمدباقر املوسوی الخوانساری االصبهانی
صص  361-352و ریاضالعلامء و حیاضالفظالء
اثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی.
 .2محمدباقر اصفهانی معروف به وحید
بهبهانی (۱۲۰۵-1117ق) .پدرش محمداکمل
بهبهانی از نوادگان شیخ مفید بود و مادرش
نوۀ مالمحمدصالح مازندرانی و آمنهبیگم دخرت
مجلسی اول و خواهر محمدباقر مجلسی بود.
عالمه بهبهانی ازسوی سیدمحمد طباطبایی
اصفهانی« ،وحید عرص» لقب گرفت و بهدلیل
اقامت طوالنی در شهر بهبهان ،او را «وحید
بهبهانی» خواندهاند و به لقبهای دیگری،
همچون «استاد اکرب»« ،استاد کل»« ،عالمۀ
ثانی» و «محقق ثالث» نیز مشهور است .برای
اطالعات بیشرت ر.ک :وحید بهبهانی اثر علی
دوانی.
 .3شیخجعفر بن خرض مالکی معروف به شیخ
اکرب و کاشفالغطاء (متوفای 1227ق) شاگرد
وحید بهبهانی و سیدمحمدمهدی بحرالعلوم
بود .اثر مهم او کتاب کشفالغطاء است.
برای اطالعات بیشرت ر.ک :ریاضالعلامء و
حیاضالفضالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی
وقصصالعلامءاثرمحمدتنکابنی.
 .4محمدحسن نجفی معروف به صاحب
جواهر بانام کامل آیتالله شیخمحمدحسن
بن شیخباقر بن شیخعبدالرحیم بن آقامحمد
بن مالعبدالرحیم رشیف اصفهانی (احتام ًال
 ۱۱۶۶تا ۱۲۲۸ق) از فقهای شیعه و صاحب
کتاب جواهرالکالم فی رشح رشایعاالسالم
است .برای اطالعات بیشرت ر.ک :ریاضالعلامء و
حیاضالفضالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی
وقصصالعلامءاثرمحمدتنکابنی.
 .5مرتضی انصاری (۱۲۸۱-121۴ق) .برای
اطالعات بیشرت دربارۀ این فقیه بزرگ ر.ک:
قصصالعلامء اثر محمد تنکابنی و ریاضالعلامء
وحیاضالفظالءاثرمیرزاعبداللهافندیاالصبهانی.
 .6احمدبنمحمد اردبیلی (مقدس اردبیلی)،
در قرن 10ق در دورۀ صفویان میزیست .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 :6قسم النجف
(جلد  1و  )2اثر جعفر خلیلی و قصصالعلامء
اثرمحمدتنکابنی.
 .7برای فهم بهرت موضوع ،عین مطلب
درجشده در روضاتالجنات ،و ریاضالعلامء
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و حیاضالفظالء نقل میشودَ :
السلطان
«کان ُ
فی ِم َ
لک األوقات
شاهطهامسب قد اَ َرسل ِ
ِل ِشیخاِبراهیم،ابواسمعیلابراهیمبنسلیامن
القطیفی الخطی البحرانی ،جائزة َو َردَّها
ِّ
الشیخ مَع َت ِذرا ِب َعدَم حاجته الیها ،فقال له
الشیخ علی (ره) :راداً علیه ،انک اخطات فی
ست مَکروهاَ
ذلک ،وَار َتک َبت اِمّا حراماً ُاو َل َ
رتک التَأسی ِبأما ِم َک الحَ َس ِن ا ُملجتَبی (ع)
ِب ِ
فی َقبو ِله لِجَ وا ِئ ِز مُعویة مَعَ إ َّن َک َل َ
ست أعلی
السلطان أَسُ و ُء حا ًال
َمرتب ًة من االِمام و ال هذا ُ
ِمنمُعویة».
 .8احتجاج :حجتآوردن؛ دلیلآوردن.

 .1شیخمرتضی انصاری با استناد به
روایت «والی ُة الفقهاء الذین هم الحکام
فی زمان الغیبة و النواب من االمئه» در
مرجعیت سیاسی فقها تردید کردهاست.
 .2بهنقل از صالحی نجفآبادی .والیت
فقیه حکومت صالحان (بخش والیت
فقیه) .ص.1363 ،198
 .3امتثال  :/emtesāl'/اطاعت؛ پیروی؛
فرمانبرداری؛ فرمانبری.
 .4برای اطالعات بیشرت دربارۀ قضیۀ
تحریم تنباکو ،ر.ک :التحریم الدخانیه اثر
شیخحسن کربالیی و نیز کتاب تحریم
تنباکو اثر ابراهیم تیموری.
 .5برخالف دید عمومی علام مبنیبر
یکیبودن حکومت و تعلق آن به خدا و
سپس رسول او و امامان و آنگاه جانشینان
ایشان.
 .6بهنقل از پایاننامۀ نگارنده با عنوان:
«نقش علامی عتبات در نهضت مرشوطیت
براساس تلگرافات ایشان» ،صص .9-8
 .7بهنقل از پایاننامۀ نگارنده .هامن.
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مسلمانان داده میشود (کاشفالغطاء1271 ،ق ،ص.)394
شیخجعفر کاشفالغطاء پذیرش و قبول اطاعت امر سلطان را به آن منوط میداند که
سلطان عدالت و مساوات را مجری دارد و عالوهبرآن به تهیۀ مقدمات و لوازم برای پیشبرد
امر مسلمین بهخصوص جهاد دربرابر کفار بکوشد( 1انصاری ،ص154؛ 2نراقی ،بیتا،
ص)185؛ در این صورت امتثال 3امر 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 دادهاست .در دید شیعه تحمل
ِ
حکومت غیرمشروع و غصب -که بهاعتقاد شیعه هر حکومتی غیراز حکومت معصوم
غصب است -برای حفظ مملکت شیعه و ترتیب امور شیعیان موجه است (کاشفالغطاء،
1271ق ،ص.)46
موضوع حفظ حدود مملکت اسالمی و امور مسلمین و یا بهخطرافتادن پایگاه شیعه
گاه باعث شدهاست 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
4
(صفایی ،1346 ،صص 10-8؛ طهرانی ،1362 ،صص .)254-253
از زمان قاجار -که بیشترین فرمانهای برگزیدۀ موردبحث هم به آن دوره تعلق دارد-
رسایلی چند از برخی از علمای مذهبی -نه لزوم ًا مجتهد -نیز دیده میشود که احتجاجات
فقهی و َح َکمی دارند بر اثبات جدایی حکومت سیاسی و حکومت دینی( 5مستوفی
تبریزی1312 ،ق ،صص 11-10؛ جعفربن ابیاسحق1276 ،ق ،ص.)123
این علما احتجاج میکردند که پذیرش سلطان حتی اگر ظالم هم باشد واجب است-
پذیرش سلطان ستمگر برای رفع هرجومرج در کشور -و استناد این ادعا را روایتی
میدانستند که از امام اول شیعیان نقل شدهاست؛ به این معنی که سلطان حتی اگر عادل
هم نباشد ،ترجیح دارد بر آشوب و هرجومرج در کشور (جعفربن ابیاسحق1276 ،ق،
ص 6.)35حتی بعضی از این علمای مذهبی پا را فراتر گذاشتهاند و استدالل کردهاند که
مجتهد عادل نمیتواند سلطان کامل باشد؛ بهدلیل آنکه تسلط و ربط ندارد و اگر نظم
دین مردم را هم بدهد ،نظم دنیای آنها را نمیتواند فراهم کند (ابنمحمدحسین نصراهلل
7
دماوندی1264 ،ق ،ص.)35

فرمانهایتولیت

همانطورکه اشاره شد از این نوع اسناد ،در دورههای مختلف از زمان صفوی تا قاجار
وجود دارد .دراینمیان برخی فرمانها که ازجانب شاه وقت صادر میشدهاست ،دربارۀ
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ِ
تولیت بقعهای از بقاع مقدسین بوده و یا به آن مربوط میشدهاست .این گونه
واگذاری امر
فرمانها درعین داشتنِ شباهت ،تفاوتهایی هم ازنظر شکل و محتوا با دیگر فرمانهای
مرسوم 1دارد .همین تفاوتها است که گاه برخی از سندپژوهان را دربارۀ منشأ صدور این
2
اسناد دچار ابهام و اختالف کردهاست.
مختصات یک فرمان را بنابر شواهد و مستندات ذکرشده و یا قابلعرضه ،با چند
محور مشخص میتوان تعریف کرد:
مهر فرمان که در بیشتر فرمانهای دورۀ صفوی و قاجار معموالً در وسط باالی سند
دیده میشود .واژۀ «معموالً» و «بیشت ِر مواقع» بهایندلیل استفاده میشود که در برخی از
فرمانهای دورۀ صفوی و اغلب معدود 3فرمانهای آقامحمدخان ،4جای مهر فرمان در کنار
و یا پایین سند دیده میشود؛ بنابراین در بیشتر فرمانها جای مهر در وسط باالی سند
است .همچنین با سلیقه و هزینۀ مخاطب تزییناتی گاه بسیار ممتاز و درخور فرمان روی
آن انجام میشدهاست.
در ادامه توضیح داده میشود که فرمانهایی که برای تولیت صادر میشده ،اغلب با
تزییناتی مختص به موضوع خود ،خاص شدهاست.

مشخصات فرمانهای تولیت و وقفی و تفاوت آن با فرمانهای 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 فرمانهای حکومتی.
• تفاوتها و مختصات خاص تولیتنامهها
• 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؛

 .1منظور فرمانهای اعطای مناصب و لقب
و یا منطقۀ حکومتی و غیره است.
 .2برخی از محققان منشأ صدور این
«فرمانها» را نه خود شاه ،بلکه متولیان بقاع
متربکه دانستهاند که البته خود ایشان هم
منتخبشاهبودهاند.
 .3معدود بهدلیل آنکه از دورۀ کوتاه او
تعداد کمی فرمان وجود دارد.
 .4آقامحمدخان قاجار ،اولین شاه در سلسلۀ
قاجار (1211-1155ق).
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تفاوت این اسناد در دورههای صفوی و قاجار

• در فرمانی از زمان شاهعباس 1که برای تولیت آستانۀ حضرت معصومه صادر شدهاست،
بر نسق زراعات و محصوالت تأکید شدهاست؛ بهمنظور .1 :ترتیب محلهای درآمدی
و  .2رسیدگی به امالک وقفی متعلق به آستانه (ورود به یکی از محلهای درآمد
مجتهدان و علمای شرع)؛
• از تفاوتهای فرمانهای صفوی ،مهر شاهعباس است که در پایین فرمان و انتهای آن
آمدهاست؛
• در فرمانهای دورۀ قاجار جای مهر فرمانهای حکومتی غالب ًا در باال و وسط سند است؛
• تعداد مهرهای موجود در ظهر سندها که بهعنوان روال دیوانی ثبت و اجرای فرمان است،
در اینگونه فرمانها کمتر دیده میشود؛
• ابتدا و مقدمۀ فرمانهای تولیت عبارتهایی متفاوت دارد که اغلب با دعا ،آیات قرآن ،و
تحمیدیههای رسول و ائمۀ معصومین همراه است.
مختصری که در باال آمد چند وجه مشخص از تشابهها و تفاوتهایی است که درنظر
اول بین فرمانهای تولیت دورۀ صفوی با دورۀ قاجار بهچشم میآید.
در ادامه مشخصات نمونههایی از فرمانهای تولیتنامه بیان میشود:

فرمانشا هعباس[تولیتنامه]

2

 .1عباس صفوی پنجمین شاه در سلسلۀ
صفویان و فرزند محمد خدابنده (-978
1038ق).
 .2با شامرۀ  3در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
ُ .3م َف َّوض  :/mofavvaz/تفویضشده؛
واگذارشده.
 .4وظیفه؛ مقرری.
 .5بخشودگی مالیاتی؛ معافیت؛ رهایی.
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[مه ِر گرد با تزیین گلدانی با دهانه و پایه ،سر آن بهشکل تاج ،سجع مهر در وسط ]:بندۀ
شاه والیت عباس [ 999عبارت اطراف مهر که از باالی آن آغاز میشود ]: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 آنکه درین وقت بنابر ظهور کاردانیِ شرافت و رفعتپناه،
ساللۀ اکابراالکرام ،امیر [معینالدین اشرف] مشهور به میرمیران ولد شرافت و افادتپناه،
شریعت و نجابتدستگاه ،اعالی و عوالیانتباه زین ًا للشرافة و االفادة و الدین ،علیخان
بیکاء[بیک] اوحدی ،شفقت بیدریغ شاهی شامل حال او فرموده ،از ابتداء ششماهۀ
ایتئیل ،تولیت و تصدی کل سرکار آستانۀ مقدسۀ منورۀ متبرکۀ [در هامش باالی سند:
معصومه علیها و آبائها التحیة والثناء] را به او ُم َف َّوض 3فرموده ،مرجوع نمودم که به [واجبی]4
امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام نموده ،در نسق زراعات و محصوالت محال متعلقه به
سرکارِ خیرآثارِ مزبور سعی موفور بهظهور رساند .کدخدایان و رعایا[ی] محال وقفی و
ُم َس َّلمیِ  5سرکار آستانۀ مقدسۀ شرافت و رفعتپناه ،مومیالیه را متصدی دانسته ،از سخن و
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صالح او که ازباب تکثر زراعت و عمارت و توفیر محصوالت سرکار مزبور گوید بیرون
نروند و [یک من بار] بیوقوف 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 حقالسعی 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] .تحریرا ً فی شهر جمادیاالول 1سنۀ .1007
این سند بهتصریح متنش فرمانی است متعلق به شاهعباس 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) علیالقاعده در حوزۀ وظایف مجتهدان و روحانیون قرار داشتهاست؛ ولی سلطان وقت
بنابه امر تصدی -که پیشتر هم به آن اشاره شد -در اختیارات این حوزه دخالت کردهاست؛
یعنی شاه (مظهر حکومت سیاسی) در جایگاه جانشین امام معصوم (مظهر حکومت دینی)
قرار گرفتهاست.
سند دیگر:
2
[احتماالً سواد فرمان موقوفی] شاهعباس
[مهر فرمان در وسط باالی سند با سج ِع]:
هواهلل سبحانه
الملک هلل
بسماهلل الرحمن الرحیم
یا محمد یا علی
ابوالمظفر عباس الصفوی الحسینی الموسوی [ناخوانا]
موض ِع مهر مبارک اشرف اقدس [ناخوانا] فردوسمکانی چون درین وقت سیادت و
ین سیدکمال محمود و سید تقیالدین محمد اوالد سیادت و
فضیلتپناهی ،تقویشعا َر ْ
مغفرتپناهی کمالالدین قاضی عطاءاهلل حسینی طالقانی بهعز عتبهبوسی 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 ّ
حکام جیالن براه؟ برای ایشان وقف نموده بودهاند ،ابراز نمودند
ِ
التماس امضاءِ آن [را] از عواطف شاهی کردند .بنابر کمال توجه خاطر عاطر 3به انتظام
و
حال سادات رفیعالدرجات و حصول مقاصد و آمال ایشان ،محل مذکور را ماالً و مناالً
حسب ُ
الظهر به معافی و ُم َس َّلمی ایشان داده شفقت فرمودیم که ُع ّمال و تیولداران و

 .1در منت جمیدیاالول
 .2به شامرۀ  4در مجموعه اسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهدلیل جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .3عطرآمیز؛ معطر؛ خوشبو.
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 .1مرفوعالقلم شدن :رفع تکلیف شدن؛
مکلفنبودن.
 .2منظور هزینههایی است که محل تأمین
آن وجود ندارد.
 .3نوعی خراج
 .4چهارمین شاه در سلسلۀ قاجار (-1247
1313ق).
 .5به شامرۀ  45در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .6درحالحارض مشخصات سند بهدلیل
جابهجایی آن در سازمان معلوم نیست.
 .7علیالقاعده شاه در مسائل متولیان
آستانههای مقدسه و موقوفات آن نباید
نقشی تعیینکننده داشته باشد و تنها باید
نظارهگ ِر تصمیم مجتهد و فقیه وقت و یا
حداکرث صحهگذار تصمیم او باشد.
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کالنتران و داروغهگان و کدخدایان [ناخوانا] مذکور حسبالمسطور مقرر [دارند] ،محل
مذکور را موضوع و مستثنی دانند و [بر ایشان] معاف و مرفوعالقلم 1شناسند و یک دینار
و یک [ناخوانا] از ایشان طلب و توقع ننمایند و قلم و قدم کوتاه و کشیده دارند؛ و اص ً
ال
به علت و اخراجات مسدودةاالبواب 2از علیقه و علوفه و [ناخوانا] و طرح و دستانداز و
[االغ] و اُالم 3و [پیشکار] ،شکار و کوهباج و سالمی و پیشکش و سایر اخراجات به هر
اسمورسم که باشد تعرض نرسانند و پیرامون برزگران و خوشنشینان 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 بهموجب مسطور مقرر شناخته [شناسند] رقم این عطیه را
در دفاتر خلود ثبت نمایند و هرساله حکم مجدد نطلبند [که] دراینباب قدغن میباشد.
کتب باألمر العالی فی شهر ربیعاالول ثمانی و تسعین و تسعمائه».
نکتۀ دیگری که در میان اسناد مذکور بهچشم میآید ،توجه و فرمان برای رسیدگی
به وضعیت اراضی و امالک وقفی است؛ بدین معنی که فرمانی به درخواست متولی وقف
صادر میشدهاست مبنیبر .1 :تأیید صحت وقفیت امالک و اراضی مدنظر؛
 .2تأیید و دستور به معافیت امالک وقفی از مالیات و اخراجات معمولۀ دیگر اراضی.
درست است که حکم وقفیت محل قب ً
ال صادر شده -که احتماالً زیرنظر مجتهد و
یا امامجمعۀ وقت بودهاست -ولی تأیید آن و نیز مرفوعالقلم بودن از مالیات و اخراجات
دیگر باید زیرنظر و بهفرمان سلطان وقت میبودهاست .این یعنی دوگانۀ حاکمیت سیاسی
و مذهبی در یک قالب و به بیانی دیگر مبسوطالید بودن سلطان در امور دین و دنیای مردم.
در دورۀ قاجار این قاعده بیشتر و عیانتر خود را نشان دادهاست؛ بدین معنی که
مشخصات اختیارات سلطان در جایگاه مجتهد و روحانی وقت
در فرمانیهایی با همین
ْ
نمایان است.

سندی از نارصالدینشاه :

45

این سند یکی از استنادات ادعای درهمشدن جایگاه حکومت سیاسی و حکومت دینی در
شخص سلطان وقت (ناصرالدینشاه) است .این سند که از مجموعهاسناد موجود در مخزن
کتابخانۀ ملی بهدست آمده 6،دستنوشتهای است از ناصرالدینشاه که در حاشیۀ باالی
برگی از کتابچۀ دخلوخرج دربارۀ موقوفهای در آستانۀ مقدسه که برای تعیین تکلیف
7
جمعوخرج آستانه و متولیباشی آن نوشته شدهاست.

منت یادداشت

«مالحظه شد؛ جمعوخرج حضرت آستانۀ مقدسه را متولیباشی در کمال خوبی و تنقیح
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نوشته و ثبتش 1کردهاست و از همین قرار انشاءاهلل صحیح است .منبعد نباید ابدا ً تغییر
و تبدیلی در آن داده شود و مخارج را نه بیجهت اضافه نمایند و نه کسر؛ و تا محل در
آستانۀ مقدسه پیدا نشود ،بعدازاین متولیباشی مأذون نیست به احدی دیناری بدهد یا
برقرار نماید؛ مگر اینکه محل آن حاضر باشد .سنۀ  1303ایتئیل».
تأکید بر اینکه متولیباشی مأذون نیست که خودش تصمیمگیر و انجامدهندۀ
دخلوخرج باشد مگر به اذن سلطان و شرایطی که او تعیین کردهاست ،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.

دوفرمان(تولیتنامۀ)مظفرالدینشاه

2

فرمان اول

مشخصات این فرمان هم همانند دیگر فرمانهای شاه است؛ با برخی تفاوتها؛ مانند مهر
فرمان با سجع متفاوت ،طغرا ،تحمیدیۀ مفصلتر از بسیاری فرمانها که در ابتدا و مقدمۀ
فرمان آمدهاست و سپس موضوع فرمان و درپایان اختتامیۀ فرمان با ذکر تاریخ.
متن فرمان
بسماهللتعالی
[در باالی فرمان]:
العزیز شأنه
[جای مهر در وسط باالی سند ،سجع مهر متفاوت با دیگر مهرهای شاه که به
ِ
وسط مهر ]:العزة هلل یا ولیاهلل ابوالحسن
مناسبتهای مختلف صادر میشدهاست[ ].سج ِع
علیابن موسیالرضا؛ [سجع حاشیۀ مهر ]:یا قاهرالعدو و یا والی [ناخوانا] یا مظهرالعجائب
یا مرتضی [علی].
[طغرا ]:الملک هلل تعالی الحمدهلل علی داللت ُه لدینه والصلوة و السالم علی رسوله و
امینه و علی آله و اوالده المیامین 3سالماهلل علیهم اجمعین[ .مقدمه ]:و بعد چون خداوند
قدیر و مالکالملک یگانۀ بینظیر ،بهحکم 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 ضَ را َعت 4به خاک پاک این درگاه سود ،تارک
افتخار بهعرض اعلی رسانید و هر کرا 5سعادت ابدی مقرون گشت ،حلقۀ چاکری این
خاندان را آویزۀ گوش هوش خود ساخت .ازجمله [مخاطب فرمان ]:جناب عمدةاالعاظم
والتجار آقامیرزابزرگ معاونالتجار طهرانی است که در این سال سعادتمآل شرفیاب آستان
عرشمثال گردیده ،بهواسطۀ شایسته 6از عاکفان عتبۀ عرشمرتبۀ ِع ّلیه ،استدعای خدمت
جاروبکشی را که تالی رتبۀ مالک است نموده .چون هریک از بندگان را از فیوضات

 .1در منت :سبطش
 .2به شامرۀ  212در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .ترصیح این نکته رضوری
بهنظر میرسد ،بهدلیل آنکه امکان گذاشنت
شامره وجود ندارد.
 .3مَیامین .جمع مَیمون ،بهمعنی مبارک و
نیکبخت.
 .4فروتنی؛ خواری.
 .5هرکه را.
 .6در منت شایسطه.
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عز قبول مقرون [شد]
این درگاه مالئکسجدهگاه بهره و نصیبی مقرر است ،استدعای او به ِّ
و مقرر آنکه حاجب خاص دربار گردونمدار و جاروب ِ
کش حقیقی سرکارِ فیضآثار
ِ
صفات
میرزاابوالقاسمخان نصیرالملک 1زید توفیقاته که به نیابت مخصوصۀ ذات ملکوتی
ِ
قدرقدرت سلطانالسالطین قهرمان الماء والطین ظلاهلل الممدود فیاالرضین
حضرت
اعلی
ْ
السلطان مظفرالدینشاه قاجار خَ َّلدَ اهللُ ملکه و دولته ،به تولیت آستان آسمانایوا ِن هشتمین
خلیفۀ خالق آسمان و زمین مشرف و مفتخرند [جایگاهی ورای حکومت سیاسی برای شاه]،
تشرفی کشیک پنجم دانسته ،قدغن نماید ُع ّمال خجست هاَعمال
جناب معاونالتجار را خادم ّ
امتیاز مرتبه و مقام او را منظور داشته جنابان سعادتاکتسابا ِن کتبۀ دفترخانۀ مبارکۀ سرکار
فیضآثار منشورِ 2قضادستور را در دفاتر خلود و دوام ثبتوضبط نموده ،در عهده شناسند.
فی شهر جمادیاآلخر سنۀ .1320
جایگاه حکومت دینی و حکومت سیاسی در این فرمان کام ً
ال بههم آمیختهاست.
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 کام ً
ال دینی و متعلق به عالم مذهبی؛ و البته این سؤال
را مطرح میکند که تعیین تولیت آستانههای مقدسه که از زمان قاجار بهدست شاه انجام
میشده و در دورۀ پهلوی نیز امتداد داشتهاست ،کدام وجه از حکومت سیاسی را معنا
میدهد؟

فرمان دوم با هامن مضمون ،ولی با اندکی تفاوت

3

متن فرمان

 .1تولیت آستانه بودهاست.
 .2حکـم و فرمـان رسگشـادۀ امیـران و
پادشـاهان اسـت کـه در آن لطـف یـا
بخششـی صـورت میگیـرد .منشـور بـرای
واگذاری شـغل و منصب وزارت و ارشاف و
تولیـت و امثـال آنها بهکار میرفتهاسـت؛
ماننـد منشـور وزارت ،منشـور قضـا.
 .3به شمارۀ  214در مجموعهاسـناد مخزن
خطـی کتابخانـۀ ملـی وجـود داشتهاسـت؛
ولـی بهعلـت جابهجایـی مجموعه اسـناد،
شمارۀ آن قابلبازیابـی نیسـت .ترصیـح
ایـن نکتـه رضوری بهنظر میرسـد ،بهدلیل
آنکـه امـکان گذاشتن شماره وجود نـدارد.
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بسماهلل 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 صاحبالزمان علیهالسالم .قال رضا علیهالسالم« :من زار فاطمه بقم ،وجبت له
الجنه» [سجع مهر با موضو ِع 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
الصلوة 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

گنجینۀاسناد ،سال  ،29دفرت سوم ،پاییز  ،1398شامرۀ پیاپی 115

فرما نهایتولیت(تولیتنام هها،
نیابتنامهها) در دورۀ قاجار

را به قدم مجاهدت پیمایند و پیروی خاندان رسالت را با خلوص عقیدت نمایند ،بر
رأی عصمتآرای این خاندان است که اسباب مفاخرت دنیا و آخرت او را مهیا فرمایند؛
ِ
فطرت غالمزادۀ رسول کریم و ائمۀ اطهار عبداهللابنعبداهلل
مخصوص پاک
ازجمله خانهزاد
ْ
عباسمیرزای قاجار ولیعهد دولت ِع ّلیۀ ایران ملقب به حشمتالدوله که از بدو عمر،
جاننثار محبت اجداد طاهرینهم صلواتاهلل علیهم اجمعین بوده ،از واقفان عتبۀ عرشمرتبه،
استدعای جاروبکشی که تالی حور و ملک است نموده[است] .ازآنجاکه هریک از بندگان
را در فیض بهره و نصیبی مقرر است ،بهواسطۀ نیکی عقیدت و پاکی طینت؛ استدعای ن َ ّواب
مستطاب معظمالیه به ِ
شرف قبول مقرونْ و مفتخر دا َریْن بیناالماثل 1و اقران شد .مقرر آنکه
حاجب آستان ِغلمانپاسبان ،متولیباشی ،مستطاب اشرف واال حشمتالدوله را منصب
ِ
ِ
مخصوص این آستان منصوب دانسته ،قدغن نماید ُعمال خجستهاعمال،
کفشداری
جلیل
َمعزیٌّالیه را به شرف خدمت جبرئیلمرتبت کفشداری مشرف شناخته ،امتیاز مرتبه و مقام
او را منظور داشتهُ ،کتاب سعادتاکتساب شرح منشور مدارک را ثبتوضبط نموده ،در
عهده شناسند .تحریرا ً فی شهر رمضانالمبارک سنۀ .1320
موضوع این سند تعیین کفشدار و جاروبکش آستان مقدس است و دستور به متولی
که خود برگزیدۀ شاه است -بر شناختن این جایگاه و مرتبه برای صاحب فرمان.اینکه شاه از کدامین جایگاه حکومتی میتواند چنین امری را صادر کند ،بحثی است
که قب ً
ال بدان پرداخته شد.
نمونههایی دیگر از فرمانهایی که با خصوصیات مذکور مشخص و ممتاز شدهاند:
دو سند از فرمانهای احمدشاه- 2که در میان شاهان قاجار کمترین تعداد فرمان را
دارد -در اینجا آورده میشود .این دو نمونۀ فرمان بهسبب موضوع آن ،مهر و سجع و نیز
مخاطبان ،در بین اسناد در جایگاهی ویژه قرار دارند.
3
هر دو نمونه سواد فرمان است با مهر در باالی سند:
[مهر فرمان وسط سند باال با سجع[ ]:سجع وسط مهر ]:العزةُ هلل یا ولی الحسن علی
ابن موسیالرضا [سجع حاشیۀ مهر ]:یا قاهرالعدو و یا والی یا مظهرالعجائب یا مرتضی
4
علی.
[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 آ ِلاطهار آن رسول مختار که یکی از شئون
او است خُ لق عظیم ،الزمالصلوة والتکریم ،مادامت النجوم سائره واالفالک دائره؛ و بعد

 .1جمع مثل ،مانند .منظور منونههاست.
 .2آخرین شاه در سلسلۀ قاجار (-1275
1308ش).
 .3به شامرۀ 10051در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ
آن قابلبازیابی نیست .بهنظر میرسد این
ترصیح رضوری است ،بهدلیل اینکه امکان
گذاشنت شامرۀ سند وجود ندارد.
 .4این سجع مهر در میان مهر فرمانهای
مظفرالدینشاهنیزدیدهشدهاست.
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 .1متبتل  :/motabattel/زاهد؛ گوشهنشین؛
آنکس که به خدا گرویده و از ماسوای او
برید هاست.
 .2محمدولی اسدی مصباح دیوان (-1257
1314ش) ،فرزند میرزاعلیاکرب که بهدلیل
انتساب به برخی از ْ
رجال رسشناس شد و در
1305ش به نیابت تولیت آستان مقدس رضوی
منصوب شد .او در جریان حذف مخالفان
رضاشاه محکوم و اعدام شد (بامداد ،مهدی.
( .)1371رشححال رجال ایران . ...ج  .4صص
.)16-15
 .3به شامرۀ  1131در مجموعهاسناد مخزن
خطی کتابخانۀ ملی وجود داشتهاست؛ ولی
بهعلت جابهجایی مجموعۀ اسناد ،شامرۀ آن
قابلبازیابی نیست .این ترصیح به این دلیل
رضوری است که امکان گذاشنت شامرۀ سند
وجود ندارد.
 .4هویدا؛ آشکار.
 .5پوشش؛ نوعی جامه.

160

متوسلین به خاندان رسالت و ُمتَبَتِّلین 1به آستان امامت ،افتخار دو سرا را به جاروبکشی
دربار گردونمدار والیت میدانند و در مقام برانگیختن وسیلۀ طوف حریم کعبۀ کوی
ِ
گشای حال ،سعادتمند ارجمند و
ما میباشند[ .مخاطب فرمان ]:مصداق این مقال چهره
ضراعت
چاکر برومند فتحعلیخان اعظمالسلطنه پسر غالمعلیخان سردار ُمن ََّظم با نهایت
ْ
استدعای خدمتی نموده[است]؛ [تأکید بر جایگاه صادرکنندۀ فرمان و درواقع یکیشدن
مصدر حکومت سیاسی و حکومت دینی] لذا از مصدر امامت ،امر و مقرر میشود
ِ
فدوی پسندیده ،میرزامحمدولی اسدی 2که به نیابت
مهین
[که] چاکر خاص برگزیده و
ْ
مخصوصۀ تولیت این آستان مینونشان مفتخر و مباهی استَ ،معزیٌّالیه را به خدمت خادمی
تشرفی در کشیک ثانی برقرار [نماید] و بدین عارفۀ کبری ممتاز بوده که فرق افتخار به
فرقدان ساید و کتبۀ کرا ْم مدلول فرما ِن مبارک را ثبت نموده ،در عهده شناسند .فی شهر
جمادیاالول .1345
[در حاشیۀ داخل متن ]:به مهر مبارک سرکار فیضآثار مزیّن شود.
تعیین تکلیف برای نایبالتولیۀ آستان مقدس که خود نیز ازجانب شاه انتخاب
شدهاست ،از موضوعات مهم در این سند است.
سند بعدی هم فرمانی است متعلق به احمدشاه و دربارۀ رضاخان سردارسپه که بهدلیل
مخاطب و موضوع آن اهمیتی ویژه یافتهاست.
این سواد فرمان احمدشاهی بدون مهر و تنها با ذکر جای مهر در باالی فرمان
مسجع
آمدهاست .طغرا ندارد و تحمیدیهای طوالنی در ابتدا دارد .نثری بسیار موزون و ّ
دارد همراه با القابی غلوآمیز دربارۀ مخاطب و موضوع فرمان.
3
سواد فرمان
بسماهلل الرحمن الرحیم
[مقدمۀ تحمیدیه] الحمدهلل الذی جعلنا من امة سیدالمرسلین محمد الخاتمالنبیین و
المتمسکین بحبل والیة سیداالوصیاء علی ابن ابیطالب واالئمة االعز المیامین و صلیاهلل
من
ّ
علی محمد و آله اجمعین[ .مقدمهای که با تمجید از مقام مخاطب همراه است ]:و بعد بر
هر عاقل بصیر بینا و بر هر عالم خبیر دانا واضح و الیح 4است که تاج کرامت بر سر نهادن
ِ
سعادت دا َریْن را جامع و دارابودن ،سزاوار
مباهات نمودن و
شرافت زیب تارک
و اِکلیل
ْ
ْ
و شایان و درخور شأن آن نیکبخت سعادتمندی است که از روی حقیقت و خلوص
نیت و صفای عقیدت متشبث به ذیل والء خاندان جلیلۀ رسالت و والیت گردیده و از
دلوجان غاشیۀ 5خدمتگزاری آنان «علیهم صلواتاهلل الملک المنان» را زیب دوش افتخار
خویش نموده و ادنی درجۀ خدمت ایشان را بر اعلی رتبۀ ریاسات عالیه ترجیح داده باشد
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و چون این معنی در حق [مخاطب ]:حضرت مستطاب جاللتمآب اجل اکرم افخم ،یگانۀ
دوران و یکهمرد ایران آقای رضاخان سردارسپه و وزیر جنگ دولت ابدمدت ِعلیه دام
اقبالهالعالی و اجاللهالمتعالی محقق [شده] و به درجۀ ثبوت کام ً
ال رسیده[است] و عالوه
[بر این] ،بهحسب اظهارات جناب مستطاب سلیلاالطیاب 1االیجاب ،افصحالمتک ّلمین و
اکملالمحدثین آقای معاونالتولیه دامت برکاته ،مراتب حسن اداره و خدمات شایان آن
ِ
صفای َطو َّیت 2به عالم اسالمیت و دیانت و مذهب و ملت
حضرت که به ُحسن فطرت و
ِ
مملکت ایشان گوشزدِ اولیاء امور فیضمنظور
نموده و درجات پاسداری از رعیت و انتظام
روضۀ مبارکه و عتبۀ عرشدرجۀ حضرت ابیالفضل العباس علیهالسالم گردیده ،لهذا محض
مزید شرافت و تکثر سعادت آن حضرت ،ازطرف قرینالشرف آستان مالئکپاسبان ،معظم
را در ِسلک فراشان و جاروبکشان سعادتاِقترانْ منتظم و برقرار [نمودیم] و بهجهت
تشرف به این شرافت ،یک ثوب عبا و یک قبضه شمشیر از متبرکات عتبۀ مقدسه برای
آن حضرت بهتوسط آقای معاونالتولیه خلعت انفاذ شد که در مجمع علماءِ اَعالم و مأل
منالناس به معظمله ایصال داشته که بدین منصب جلیل و خلعت ْ
نبیل بین النظائر و
االقران مفتخر و مباهی باشند و جناب مستطاب سیداالشراف و اشرفالسادات آقای حاج
معینالتولیه آقاسیدهاشم ،سیدفتحاهلل دام مجده را به ِ
نیابت ایشانْ اختیار که در هر چهار روز
یک روز نیابت ًا در سر خدمت حاضر و در عهده نماید .المقرر عموم مستوفیان و کارگزاران
ملکاحتشام این آستان ،ایشان را بدین منصب جلیل مخصوص دانسته ،صورت فرمان را
منشیان و دبیران آستان در دفاتر خلود ثبتوضبط نموده ،در عهده شناسند؛ و کان ذلک فی
سابع شهر رمضانالمبارک [پارگی سند همراه با امضا و مهرهایی در هامش آن].
تعیین تکلیف برای متولی آستانه بهاضافۀ تصریح جایگاه بلندمرتبۀ معنوی و دینی
برای مخاطب فرمان و نیز تعیین شکل خدمترسانی مخاطب در حرم آستانۀ مقدسه ،از
جایگاه سیاسی شاه و سلطان وقت برنمیآید 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
شیعی وارد شد و بعدا ً بهدست علمای بعد شرح و تفصیل و تکمیل شد و در زمان
حکومت قاجارها و بهویژه از زمان فتحعلیشاه بهبعد بهاوج خود رسید .شاهان قاجار
بهمانند سالطین دورههای ْ
قبل َدرپیِ آن بودند که برای خود مشروعیت دینی و نیز مقبولیت
عامه فراهم کنند؛ بنابراین در آن زمان رسالههایی گوناگون در تفکیک و تداخل این دو وجه

 .1حال لزاده.
 .2باطن.
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حکومت (وجه دیانت و وجه سیاست) نگاشته شد .مناقشهای بین علمای مذهبی بهوجود
آمد بر سر آنکه برخی ،حکومت در عصر غیبت را غصب دانستند و برخی دیگر بهشرط
اصالح امور و برای رفع فساد ،آن را جایز دانستند.
بهانۀ تحلیل این چند فرمان در این مقاله ،عالوهبر توصیف تفاوتهای شکلی و
ساختاری این اسناد با فرمانهای سیاسی و حکومتی صادره در دورههای صفوی و قاجار،
اشاره به نکتۀ محوری محتوای آنهاست که دربارۀ جمع دو شکل حکومت سیاسی و
حکومت دینی در شخص شاه است؛ یعنی دخالت حاکم سیاسی در اموری که مستقیم ًا باید
زیرنظر روحانی و یا مجتهد وقت انجام میشد .این اختیار فقط بهدلیل مشروعیت و اذنی
توجیهپذیر است که سلطان برای حضور در جایگاه قدرت (سیاسی و دینی) از جانشین
امام معصوم و ولی امر مسلمانان داشتهاست.
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