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Abstract:

Purpose: Nadir-Shah banned official decrees to follow Safavid style. However, his successors re-

vived the style. This paper discusses the reasons for that revival.

Method and Research Design: Archival records and library materials were examined to collect 

data.

Findings and Conclusion: Nadir-Shah faced with the memory of Safavids legitimacy throughout 

his reign. He took certain measures to wipe it away, including eliminating administrative tradi-

tions. In spite of that, his successors tried to revive Safavid tradition in order to gain the support of 

the public their policies. One aspect of that was the revival of Safavid’s court traditions in prepar-

ing official decrees. The decrees issued by them contain elements and models of Safavids such as 

headers and design, wording on seals, the tradition of Neshan, and paying respect to Safavid kings.
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چڪیده:

هدف: تبیین احیای سنت ها و آداب سندپردازی صفوی در فرمان های صادرشده ازسوی جانشینان 

نادرشاه به عنوان یکی از موارد واکنش آنان به مقابلۀ نادرشاه با یادمان های صفوی.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای استخراج شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: نادرشاه افشار همواره در طول دوران قدرت خود با مشکل خاطرۀ مشروعیت 

خاندان صفوی مواجه بود و به طرق گوناگون می کوشید تا با این خاطره مقابله کند. به این منظور، 

او آداب و سنن اداری صفوی را کم اثر و محو کرد. اما جانشینان او تالش کردند تا برای همراه ساختن 

افکار عمومی با  خود، شعار بازگشت به الگوهای صفوی را سردهند. جنبه ای از این بازگشت را در 

سنت های تولید اسناد دیوانی می توان مشاهده کرد. فرمان های این جانشینان دربردارندۀ عناصر و 

الگوهای سندپردازی صفوی اعم از ممتازنویسی، تکرار سجع ُمهرهای صفوی، احیای سّنت تولید نشان 

و بزرگداشت یاد و نام شاهان صفوی در متن اسناد است.

کلیدواژه ها: نادرشاه؛ افشاریه؛ صفویه؛ سند دیوانی؛ سند تاریخی؛ فرمان.
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1. مقدمه
نادرشاه روند قدرت گیری خود را در خدمت شاه زادگان صفوی )طهماسب دوم و عباس 
سوم( و با شعار بازگرداندن قدرت آن خاندان آغاز کرد؛ ولی کم کم توانست رقبای خود 
را کنار زند و درنهایت، با کسب موفقیت های نظامی و سیاسی، شاه زادگان مذکور را خلع 
کند و خود قدرت را در دست بگیرد. او در سرتاسر دوران حکومت خود با مشکل 
مشروعیت دامنه دار صفوی مواجه بود و برای حل این مشکل تالش می کرد تا سنن و 
آداب صفوی را محو کند و اقدامات آن دولت را تقبیح کند. ولی جانشینان او ناچار شدند 
برای همراه کردن افکار عمومی با خود، شعار احیای آداب صفوی و اعادۀ الگوهای سیاسی 
و اداری آن دولت را سردهند و حتی در این زمان، یکی از منتسبان به خاندان صفوی 
)شاه سلیمان دوم( موفق شد حکومت را در دست گیرد. یکی از یادمان های صفوی که 
در دورۀ جانشینان نادرشاه مجدداً احیا شد، پاره ای از سنن و آدابی بود که در شیوه های 
سندپردازی دولت صفوی وجود داشت. این سنت ها پس از قتل نادر مجدداً احیا شدند؛ 
بنابراین میان فرمان های دورۀ صفویه و فرمان های1 صادرشده ازسوی جانشینان نادرشاه 

مشابهت های شکلی و ساختاری مشاهده می شود.

2. پیشینۀ پژوهش 
اطالعات دربارۀ نظام اداری دورۀ افشاریه و به ویژه اسناد دیوانی آن دوره اندک است؛ 
هم چنین تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ اسناد دیوانی جانشینان نادرشاه نگاشته نشده است. 
مقالۀ »بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادرشاه افشار و مقایسۀ آن با فرمان های 
دورۀ شاه سلطان حسین صفوی« )محبوب و خسروبیگی، 1394، بهار، صص 6-27( هم 
که به مطالعۀ سندشناسانۀ اسناد دیوانی این دوره پرداخته است فقط به فرمان های نادرشاه 

اختصاص دارد و شامل فرمان های جانشینان او نیست.
نوشتار حاضر به موضوع مقابلۀ نادر با آداب و سنن صفوی و احیای این آداب 
در دورۀ جانشینان او، به ویژه در حوزۀ تولید اسناد دیوانی می پردازد. در این پژوهش 
مجموعاً 164 سند دیوانی صادرشده در دورۀ افشاریه )114 سند از نادرشاه و 50 سند از 
جانشینان او( اعم از چاپ شده و چاپ نشده2در کنار منابع تاریخی آن دوره بررسی و تحلیل 

شده است تا بدین طریق به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
1. در دورۀ حکومت نادرشاه، مقابله با سنّت های اداری و سیاسی صفوی به چه 

شکلی انجام شد؟
2. احیای آداب و سنن صفوی، پس از قتل نادر به چه صورتی انجام شد؟

به  مربوط  دیوانی  اسناد  مطالعۀ منت   .1
این  در  که  می کند  آشکار  افشاریه  دورۀ 
و  »فرمان«  »حکم«،  اصطالح  سه  دوره 
به کار  یکدیگر  مرتادف  به صورت  »رقم« 
می رفته اند و مدلول آن ها تفاوت مشخصی 
طغرای  در  چنان که  نداشته است؛  باهم 
اسناد، واژۀ فرمان و در مواردی واژۀ حکم 
ذکر می شده و در منت، واژۀ رقم در اشاره 
(برای  می رفته است  به کار  سند  هامن  به 
ص66؛  ج3،   ،1394 رشتیانی،  نک:  منونه 
آرونوا و ارشافیان، 1356، صص 100-96). 
این ترادف در منت کتاب های تاریخی این 
دوره نیز دیده می شود. برای منونه، »رقم 
حرضت صاحب قرانی وارد و مقّرر گردیده 
بود که باید ... وارد بلدۀ فاخرۀ بخارا شوند 
... نظر به فرمان واجب االذعان وارد بلدۀ 
فاخرۀ بخارا ... شدند« (مروی، 1364، ج3، 
 ،1366 اسرتآبادی،  نک:  نیز  و  ص1120؛ 
ص219). با درنظرداشنت این ترادف معنایی 
نوشتار  این  در  مزبور،  اصطالح  سه  در 

اصطالح »فرمان« استفاده شده است.
جعفر   ،1335 سال  در  نخستین بار   .2
سلطان الُقرّائی فرمانی از نادرشاه را در مجلۀ 
یغام منترش کرده است (نک: سلطان الُقرّائی، 
1335، بهمن، صص 504-506) و پس از این 
تاریخ، انتشار اسناد دیوانی مربوط به دورۀ 
افشاریه در منابع مختلف ادامه یافته است. 
ازمیان 164 سند بررسی شده در این نوشتار، 
پنج سند پیش ازاین در منابع دیگر منترش 
بدین  سند  پنج  این  اطالعات  نشده اند. 
افشار  نادرشاه  از  فرمان  دو  است:  رشح 
برگ  املعی، ج1،  (ُکرّاسة  املعی  ُکرّاسة  در 
600-601)؛ حکمی از امام قلی میرزا (ساکام، 
شاهرخ شاه  از  فرمان  دو  و  296/1039)؛ 
(ساکام، 997/336؛ کتاب خانۀ مرکزی و مرکز 

اسناد دانشگاه تهران، 9177).

محیا  شعیبی عمرانی



149
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

3.اسناد دیوانی تولیدشده ازسوی جانشینان نادرشاه چگونه از الگوهای سندپردازی 
دورۀ صفوی اثر پذیرفت؟

3. روند ارتقای نادر پس از سقوط اصفهان
طهماسب شاه زادۀ صفوی پس از خروج از اصفهان وقتی در قزوین خبر تسلیم تاج وتخت 
صفوی به محمود را دریافت کرد، »در اواخر محرم سنۀ یک هزار و یک صد و سی وپنج 
در دارالسلطنت قزوین بر تخت سلطنت جلوس فرمود« )قزوینی، 1367، ص83( و سپس 
مجموعه اقدامات و فعالیت هایی را برای بازگرداندن سلطنت صفوی و احیای آن انجام 
داد و در این مسیر از نیروهای متنّفذ و سرشناس محلی کمک گرفت. او در مازندران به 
فتح علی خان قاجار نزدیک شد و فتح علی خان »شاه واالجاه ]صفوی[ را به استرآباد برده، 
در اندک روزی شکستگی خاطرش را به ُحسن آداب، درست گردانید« )ساروی، 1371، 
ص30( و بدین ترتیب فتح علی خان در نزد شاه صفوی تقّرب یافت و قبض و بسط امور 

را در دست گرفت.
در  زمان  این  تا  که  شد  نادر  با  طهماسب  آشنایی  سبب  متحدان،  جست وجوی 
زدوخوردهای محلی ابیورد و نواحی پیرامون آن آوازه ای یافته بود. نادر فعالیت های سیاسی 
خود را با شعار حمایت از خاندان صفوی و اعادۀ قدرت آنان آغاز کرد و پس از پیوستن 
به اردوی طهماسب دوم، اندک اندک رقابتی را با فتح علی خان قاجار آغاز کرد که درنهایت 
به قتل فتح علی خان در 11391 و برتری بالمنازع نادر منجر شد. تسریع روند قدرت گیری 
نادر پس از این تاریخ، عماًل حضور طهماسب دوم را بی اثر می کرد و به همین دلیل بود 
که این شاه زادۀ صفوی در خلوت، با ندیمان خود از نادر انتقاد می کرد و او را از افغانان 
که غاصبان سلطنت صفوی بودند، بدتر می دانست و مدعی بود که او: »اختیار رتق وفتق 
مهمات دیوانی را در کف خود گذاشته، به هیچ امری مرا نمی گذاشت که رجوع نمایم و 
اکثر از سرکردگان و سرداراِن آباواجداد مرا مغضوب و معزول نموده و هرگاه ارادۀ بخشش 
و انعام در خاطر من خطور می نمود، در مقام ممانعت برآمده به مزاج خواهش خود سلوک 
می نمود« )مروی، 1364، ج1، ص209(. ولی او درنهایت ناچار بود با نادر سازگاری کند؛ 

چراکه عماًل بدون حضور نادر احیای سلطنت صفوی امری محال می نمود.
بی تردید چشمگیرترین پیروزی نظامی نادر در خدمت طهماسب دوم، بیرون راندن 
افغانان از اصفهان، پایتخت نامدار صفویان بوده است. او اشرف را که تا نزدیکی سمنان پیش 
آمده بود به عقب راند و سرانجام موفق شد در ربیع الثانی 1142 اصفهان را از وجود افغان ها 
پاک کند و مقدمات حضور طهماسب را در این شهر فراهم کند )حدیث نادرشاهی، 1356، 

1.  طهامسب دوم در فرمانی به تاریخ صفر 
1139، از قتل فتح علی خان به علت »خیانت 
(نک:  داده است  خرب  منک به حرامی«  و 

ادریسی آریمی، 1373، پاییز، ص25).

احیـای آداب سنـدپــردازی 
ــوی در دورۀ... صف
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صص 7-8(. او سپس با تعقیب افغانان در شیراز و نیز با ادامۀ فتوحات خود در هرات 
موفقیت های خود را تکمیل کرد.

پیروزی های نظامی نادر جایگاه او را بسیار مستحکم کرد و او سرانجام توانست با 
توسل به بهانه هایی، طهماسب دوم را از سلطنت عزل کند. بهانۀ اصلی او در این اقدام، 
رویارویی ناموفق طهماسب دوم با سپاه عثمانی و مسکوت گذاشتن موضوع اسرا بود. 
نادر صراحتاً در یکی از نامه های خود به این موضوع اشاره کرده و آن را داّل بر بی کفایتی 
طهماسب دانسته است: »الحق این مصالحه درنظر ما حکِم نقِش بر آب و موِج سراب دارد؛ 
زیراکه مقصد اصلی، استخالِص اسرای ایران بود که مطلق به آن نپرداخته و آن امر را هم 
درضمِن صلْح مندرج و مذکور نساخته اند« )بیات، 1383، ص49(. نادر خود برای جبران 
این شکست، عازم مقابله با سپاهیان عثمانی شد و بر آنان غلبه کرد و بنابراین، شأن و 
شوکتی بی اندازه پیدا کرد. این وضعیت طبیعتاً برای طهماسب قابل تحمل نبود و به روایت 

حزین »ماللت« و »افسردگی« یافت )حزین الهیجی، 1375، ص237(.
بنابراین نادر که طرح های سیاسی خود را در زیر لوای حمایت از خاندان صفوی 
آغاز کرده بود، یک قدم به هدف اصلی خود نزدیک تر شد و در تاریخ 4ربیع االول1145 
طهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد و فرزند او را در هفدهم ربیع االول همان سال با 
عنوان شاه عباس سوم به سلطنت برداشت و خود به عنوان نایب او، ادارۀ امور را در دست 

گرفت و درواقع، جز نامی از سلطان صفوی باقی نگذاشت.
عباس سوم در سنین کودکی بود و این موضوع امکان بیشتری را برای بسط قدرت 
نادر فراهم می کرد و بنابراین در دوران حدوداً سه سالۀ سلطنت صوری این شاه زادۀ صفوی، 
عماًل تمامی قدرت در دستان نادر قرار داشت و به بیان هنوی، نادر »درواقع به سلطنت 
رسیده بود« )هنوی، 1393، ص95(. اوتر نیز با اشاره به حیطۀ اختیارات نادر در دورانی 
که نایب السلطنۀ عباس سوم بود، به درستی او را »شاهی واقعی« خوانده است: »هنگامی که 
نایب َمناب1 باالترین قدرت شد، آن را به مانند شاهی واقعی به کار برد. مقررات تازه وضع 

کرد، مالیات سرانه گرفت، جای خدمات را درجه بندی کرد...« )اوتر، 1363، ص131(.

4. تالش نادر برای محو آداب و سنن صفوی
فرمانروایی برای حاکمان نودولت بعداز دولت ایدئولوژیک صفوی که هم به دلیل عقاید 
شیعی و هم به دلیل مدت نسبتاً طوالنی پادشاهی شان از مقبولیت عام برخوردار بودند کاری 
آسان نبود )کیوانی، 1393، ص568(. محبوبیت و ماندگاری حال وهوای عصر صفوی در 
اذهان توده ها تهدیدی پنهان برای حکومت نادر بود؛ تهدیدی که ازبین بردنش دشوار بود 

nāy(')ebmanāb/ .1/: جانشین؛ قائم مقام؛ 
خلیفه.
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)اوری، 1391، ص89(. نادر با این دشواری مواجه بود و برای مقابله با آن تالش کرد تا 
آداب و سنن صفوی را در جنبه های گوناگون ازمیان بردارد. درواقع، اقدامات او از زمانی که 
با دسیسه های گوناگوْن فتح علی خان قاجار را کنار زد تا زمانی که خود به قتل رسید، آشکارا 
ماهیت ضدصفوی داشت و یا دست کم درجهت تحقیر و کوچک شمردن دستاوردهای آن 
دولت بود. این ماهیت ضدصفوی در پاره ای وقایع هم چون رخدادهای مربوط به شورای 
دشت مغان مشهودتر بوده است. نادر بیش از همه چیز از نام صفویان وحشت داشت و در 

هر فرصتی علیه آن ها تبلیغ می کرد )کیوانی، 1393، ص575(.
نادر در شوال 1148، در شورای مغان رسماً سلطنت را در دست گرفت و همگان به 
این امر رأی دادند. البته اگر عده ای نیز مخالف بودند، به روایت مروی امکان بیان مخالفت 
نیافتند: »اکثری می گفتند که مگر چاره ای به جز راضی شدن داریم؟ به مجردی که قِسم دیگر 
افاده نماییم، ُکنده و دوشاخه که بر باالی هم ریخته اند، هرگاه درحاْل به قتل نیاورد، در ُکنده 

و دوشاخه محبوس خواهد داشت« )مروی، 1364، ج2، ص454(.
گرایش های ضدصفوی نادر را می توان به روشنی در وقایع شورای مغان مشاهده کرد. 
چالش اصلی او در این زمان، مقابله با مشروعیت دامنه دار خاندان صفوی بود. به روایت مروی، 
در نخستین روزهای گردهمایی در دشت مغان، نادر عزم خود را برای کنارزدن شاه زادگان 
صفوی با برادرْش ابراهیم خان در میان گذاشت و چنین پاسخ شنید: »در این ممالْک حال مدت 
مدید است که اوالد و احفاد شیخ صفی الدین سلطنت می کنند و مردم ایران حلقۀ متابعت آن 
خاندان را در گوش کشیده اند؛ شایسته نیست به جهت دوروزۀ دنیای غّدار قصد حیات آن 
سلسلۀ واالتبار نمایند« و پیشنهاد داد که مجدداً طهماسب را بر تخت سلطنت بنشانند )مروی، 
1364، ج2، ص449(. نادر در پاسخ به او، به شرح تاریخ ایران از دورۀ باستان تا روزگار خود 
پرداخت تا نشان دهد که همواره سلطنت در میان خاندان های مختلف دست به دست شده است 
و به عبارت دیگر، ضرورتی برای باقی ماندن قدرت در خاندان صفوی وجود ندارد. او هم چنین 
چند روز درنگ کرد تا اگر کسی از حاضران شورا حتی در حالت مستی و بی خبری، سخنی 
در حمایت از خاندان صفوی بر زبان بیاورد، این مخالفت را در نطفه خفه کند و چون میرزا 
ابوالحسن مالباشی در چادر خود تنها این جمله را بر زبان آورده بود که »هرکس قصد سلسلۀ 
صفویه نماید، نتاج آن در عرصۀ عالم نخواهد ماند« )مروی، 1364، ج2، ص455(، او را خفه 
کردند و بنابراین »دیگر احدی را یارای آن نبود که در آن باب سخنی اظهار نماید« )مروی، 1364، 
ج2، ص455(. پس از تاج گذاری نیز چون به سمع نادر رسید که عده ای از شعرای عراق نقدی 
مطایبه گونه وارد کرده اند که بوی اظهار اخالص به خاندان صفوی داشته است، »جمع کثیری از 

شعرا و صاحب کماالن عراق را به قتل آورد« )مروی، 1364، ج2، ص457(.
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او هم چنین در این شورا، صراحتاً به تقبیح افعال صفویه و به ویژه شاه اسماعیل اول در 
ایجاد اختالف میان مسلمانان پرداخت و آن را عامل فتنه و فساد دانست: »خاقان گیتی ستان 
شاه اسماعیل صفوی در َمبادی حال1 بنابر صالح دولت خود، آن مذهب را متروک و تشیع را 
شایع و مسلوک ساخته، به عالوۀ آن سّب و رفض را، که فعل بیهوده و مایۀ مفاسد است، در 
السنه و افواه عوام و اوباش دایر و جاری کرده، شررِ شرارت بر چخماق زده، برهم زنی برانگیخته 
و خاک ایران را به خون فتنه و فساد آمیخت؛ و مادام که این فعل انتشار داشته باشد این مفسدۀ 

عظمی از میان اهل اسالم رفع نخواهد شد« )استرآبادی، 1341، ص269(.
سرانجام، به روایت یکی از ناظران وقایع در این شورا چون همگی تمایل خود را برای 
سلطنت نادر اعالم کردند، مشخصاً سه شرط را برای پذیرش درخواست آنان مطرح کرد 
که نخستین آن چنین بود: »اول اینکه ازاین پس از شاه طهماسب و پسران او هواخواهی نکنید 
و اگر از خاندان صفوی کسی پیدا شد، او را با خود نگاه ندارید و به زندان افکنید« )فلسفی، 
1342، ص180 و نیز نک: حدیث نادرشاهی، 1356، ص14(. در وثیقه نامۀ این شورا نیز که 
ازسوی حاضران به عنوان تعهد کتبی بر موافقت و همراهی با نادر تهیه شده، بر این موضوع 
تأکید شده است: »و کمترینان قلباً و لساناً و متفق اللفظ و الکلمه بندگان اقدس را به سلطنت و 
ریاست اختیار ]کرده[ و تَرک توالی سلسلۀ صفویه کرده، عهد و شرط و قرار و اعتراف کردیم 
که نسالًبعدنسل شیوۀ سب و رفض مبدعۀ دولت صفویه را که گناهی عظیم بود بالکلیه ترک 
کرده ... و از سلسلۀ صفویه ذکوراً و اناثاً احدی را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که 
باشند ایشان را اعانت و متابعت نکنیم« )توّحدی، 1382، ص660(. این نکات نشان دهندۀ عمق 
نگرانی نادر از خاطرۀ مشروعیت حکومت صفوی و تالش برای مقابله با آن از همان نخستین 

روزهای سلطنت رسمی خود است.
نادر در نخستین اقدامات خود پس از این شورا، مشخصاً در راستای محو آداب اداری 
و حکومت داری صفویان گام برداشت و مناصبی هم چون »اعتمادالدوله«، »ایشیک آقاسی«، 
»قوللرآقاسی« و »قورچی باشی« را که از مناصب مهم دستگاه صفوی بودند حذف کرد و نیز 
با دستور به فارسی کردن دفاتر سیاقی، نظارت شخصی و مستقیم خود را بر امور افزایش داد و 
بدین ترتیب از اختیارات دیوان ساالران که عموماً پروردۀ دولت صفوی بودند کم کرد. هم چنین 
با نظارت مستقیم بر اوقاف، قدرت علمای دینی را که طبقه ای بسیار صاحب منزلت در دورۀ 
صفویه بودند کاهش داد. این کار با مخالفت فراوان علما مواجه شد؛ چنان که به بیان اوتر آن ها 
در همه جا شعار می دادند که »او دین ندارد و می خواهد مذهب شیعه را تضعیف کند« )اوتر، 

1363، ص137(.
1. ابتدای کار
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5. اعادۀ آداب و سنن صفوی پس از قتل نادر
باوجودِ همۀ تالش هایی که نادر در راستای مقابله با مشروعیت صفوی و یادمان های آن 
دولت انجام داد، خود نیز اذعان داشت که نتوانسته است در این موضوع موفق شود و 
هنوز هواخواهی آن دودمان در اذهان تودۀ مردم جای دارد. به روایت مرعشی »نادرشاه ... 
مکرر به آواز بلند به اهل ایران خطاب می نمود که من می دانم که شما مردم اخالص و 
صوفی گرِی سلسلۀ صفویه را در دل داشته، با من و اوالد من در کمال عداوتید« )مرعشی 
صفوی، 1362، ص130(. وقایع پس از قتل نادر نیز آشکار کرد که این تصور نادرست 
نبوده است و جانشینان او برای کسب موافقت عمومی ناچار شدند که شعار بازگشت به 

آداب و سنن صفوی را سردهند.
چون نادر از دنیا رفت، رقابتی سیاسی میان اعضای خانوادۀ او شکل گرفت و در این 
رقابت، سرانجام برادرزادۀ او بر دیگران چیره شد و بانام عادل شاه بر تخت سلطنت نشست. 
ازآنجاکه در این زمان، افکار عمومی هم چنان به حمایت از خاندان صفوی متمایل بود، او 
در نخستین اقدام خود اعالم کرد که سازمان اداری صفوی مجدداً دایر خواهد شد )پری، 
1368، ص50( و در فرمانی از ستم و جور نادر اظهار انزجار کرد )نوایی، 1368، ص491(.

چنان که پیش تر بیان شد، نادر اقداماتی را نیز در راستای کاهش قدرت طبقات دینی، 
و هم چنین اتحاد میان شیعه و سنی انجام داده بود که با مخالفت علما و عموم مردم مواجه 
شده بود. مرعشی روایت کرده است که او دستور داده بود تا تمام مراسمی که شعائر شیعه 
بوده اند هم چون عزاداری عاشورا و برپایی رسم عید غدیر در تمام بالد متوقف شود 
)مرعشی صفوی، 1362، ص84(. در تقابل با این موضوع که بی شک عموم با آن مخالف 
بوده اند، ابراهیم شاه دومین جانشین نادر صراحتاً در نخستین فرمانش برای اعالم خبر 
جلوس خود بیان کرد که در روز عید غدیر حکومت خود را آغاز کرده است: »به تاریخ 
روز عید غدیر، جلوس بر سریر پادشاهی فرمودیم« )رشتیانی، 1394، ج3، ص173(. این 

موضوع می تواند به منزلۀ نشانه ای از مخالفت با رسوم ایجادشده ازسوی نادر تلقی شود.
یکی از عناصری که اقبال عمومی به خاندان صفوی را نشان می دهد، نهضت هایی 
است که مدعیان حقیقی یا دروغینی رقم زده اند که ادعای انتساب به آن خاندان را داشته اند. 
نمونۀ این نهضت ها از ابتدای قدرت گیری نادر و حتی پیش از تاج گذاری رسمی او فراوان 
است و ازجملۀ آن ها می توان به شورش سام میرزا اشاره کرد که حمایت عثمانی را نیز با 
خود داشت. این نهضت ها اثبات می کنند که مردم چگونه خاطرۀ پادشاهی صفوی را به یاد 

می آورده اند و به تداوم یا ابقا و احیای آن تمایل نشان می داده اند )اوری، 1391، ص20(.
پس از قتل نادر، افراد خانوادۀ افشاری تالش کردند تا از این ظرفیت و اقبال عمومی 
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بهره ببرند و از حضور بازماندگان دودمان صفوی برای ایجاد مشروعیت برای خود استفاده 
کنند. البته در مواردی هم، هم چون نمونۀ شاه سلیمان ثانی بازماندگان خاندان صفوی، خود 
توانستند مستقاًل قدرت را در دست بگیرند. شاه سلیمان ثانی »برافروختن چراغ دودمان 
سلطنتی صفوی« را »وظیفه ای دینی« )بازن، 1340، ص65( می دانست و در دوران کوتاه 
حکومت خود، مناصب پیشین را که بازماندۀ دیوان ساالری صفوی بودند احیا کرد. تولیت 
آستان قدس را به سلطان داود پسرش داد و میرزامحمدامین را به نیابت تولیت معین کرد. 
صدارت ممالک را به نواب میرزا محمدمقیم و صدارت خاصه را به میرزامحمدشفیع 
همشیره زادۀ خود داد و به امیرعلم خان وکالت مطلق دولت را داد. هم چنین مناصب و 
مقامات نظام اداری صفوی مثل وکالت، قورچی باشی گری، تفنگچی آقاسی گری، ریاست 
کارخانه جات شاهی، ایشیک آقاسی گری، بیگلربیگی گری، وزارت، سپه ساالری، مستوفی، 

و منشی الممالکی را نیز مجدداً مرسوم کرد )کیوانی، 1393، ص613(.
در میان تمامی جانشینان نادرشاه، شاهرخ موقعیتی بسیار ویژه داشت. نسِب او ازجانب 
مادر به صفویان می رسید و در روایت های تاریخی این دوره بر نسب صفوی او زیاد تأکید 
شده است. از همان ابتدای تولد او و در عریضه ای که محمدابراهیم خان و رضاقلی میرزا 
برای خبردادن از والدت او به نادر نوشته اند، به این موضوع اشاره شده است: »در بهترین 
وقتی از اوقات و نیکوترین ساعتی از ساعات از شاه زادۀ مکّرمه و آن گوهر معّظمه -فرزند 
ارجمند مرحمت و غفران جایگاْه خاقان اعظم و سلطاِن مکرْم شاهِ دین پناه سلطان حسین- 
که در ازدواج شاه زادۀ کامگار1 و فرزند ارشد صاحب قراِن تاجدار رضاقلی میرزا بود، چنین 
گوهری یکتا ... به عرصۀ وجود آمد« )مروی، 1364، ج1، ص238(. از شاهرخ با عنوان 
»عالی نسب« یاد شده است. همین انتساب به خاندان صفوی سبب شد که او تنها کسی از 
فرزندان نادر باشد که بتواند به مدت 46 سال حکومت به غایت ضعیف و رو به اضمحالل 
افشاری را تداوم بخشد و دوران حکومتی طوالنی تر از تمامی شاهان این دودمان بیابد 

)اوری، 1391، ص90(.
در جریان درگیری های میان شاهرخ و میرسیدمحمد متولی )شاه سلیمان ثانی( -که 
البته او نیز نژاد صفوی داشت- آشکارا تأثیر نسب صفوی شاهرخ در توفیق سیاسی اش 
مشهود است. به روایت منابع معاصر با این رخدادها، اُمرایی که برای ابراز متابعت به نزد 
میرسیدمحمد رفتند، صراحتاً ابراز می داشتند که تنها علت همراهی آن ها با شاهرخ، انتساب 
او به خاندان صفوی بوده است: »چون شاهرخ شاه به سبب والدۀ ماجده به سلسلۀ علیۀ 
صفویه می رسد، این دولت خواهان ازاین جهت او را به سلطنت برداشته، مقّلد خدمتکاری 
و جان سپاری گردیدیم« )گلستانه، 1356، ص44( و »در این مدت، ارادت و اطاعتی که به  1. کامگار (کامکار): سعادمتند و نیک بخت

محیا  شعیبی عمرانی



155
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

او می ورزیدیم، به سبب سلسلۀ علیه بود« )مرعشی صفوی، 1362، ص111(.
اعادۀ آداب و سنن صفوی در دورۀ جانشینان نادر در جنبه های مختلف قابل مطالعه و 
بررسی است که به مواردی از آن ها اشاره شد؛ ولی یکی از آدابی که در این دوره مجدداً 
ازسوی صاحبان قدرت احیا شد، آداب تولید اسناد دیوانی است. مطالعۀ اسناد دیوانی 
موجود از این دوره نشان می دهد که پاره ای از سنت های مرسوم تولید سند در دورۀ صفوی 
که در دورۀ حکومت نادرشاه فراموش شده بودند، در این زمان مجدداً احیا شدند و در 
دستور کار قرار گرفتند. گفتنی است که احیای آداب سندپردازی صفوی ازسوی جانشینان 
نادر را می توان دارای جنبه ای تبلیغاتی و اغراق شده دانست؛ چنان که مثاًل این موضوع در 
اصرار آنان بر تکرار سجع مهرهای صفوی دیده می شود. این سنت ها را می توان ذیل چهار 
محور و عنوان اصلی بررسی کرد که در ذیل به آن ها اشاره شده است. اعاده و احیای این 
سنت ها می تواند به عنوان یکی از عناصر و جنبه های احیای رسوم صفوی پس از قتل نادر 

موردتوجه قرار گیرد.

6. احیای آداب سندپردازی صفوی در تولید اسناد دیوانی
6. 1.  ممتازنویسی

ممتازنویسی عبارت است از برجسته سازی پاره ای از کلمات موجود در متن با نگارش 
آن ها در صدر یا حاشیۀ سند )شیخ الحکمایی، 1390، بهار و تابستان، ص84(. این سنت 
در نگارش اسناد از دورۀ مغول و تحت تأثیر فرهنگ مغولی-چینی ایجاد شد و در اسناد 
دیوانی تولیدشده از دورۀ مغول تا پایان دورۀ صفوی مشاهده می شود؛ ولی گفته شده است 
که این سنت پس از دورۀ صفوی از حوزۀ اسناد دیوانی رخت بربسته است )شیخ الحکمایی، 
1390، بهار و تابستان، ص98(. مطالعۀ اسناد دیوانی باقی مانده از دورۀ حکومت جانشینان 
نادرشاه نشان می دهد که این قاعده در نگارش تعدادی از اسناد دیوانی این دوره نیز رعایت 
شده است. از مجموع 50 فرمانی که از جانشینان نادر در دست است و بررسی شده است، 

رعایت این قاعده در 5 فرمان یعنی در ده درصد از اسناد مشاهده می شود.
فرمان های  به شیوۀ شاهان صفوی گاهی در  او، درست  نه خود  نادر و  جانشینان 
خود کلمات مقّدس و محترم را به صورتی ممتاز و در باالی سند نوشته اند و در داخل 
متن، خطی )عالمت رجع( برای نشان دادن این ممتازنویسی کشیده اند. گفتنی است که 
در هیچ یک از فرمان های موجود از نادر ممتازنویسی مشاهده نمی شود. عالوه بر ِصرف 
کاربرد مجدد سنت ممتازنویسی در دورۀ جانشینان نادرشاه که در دورۀ خود او فراموش 
شده بود، نکتۀ جالب توجه این است که در این فرمان ها، واژۀ »صفویه« واژه ای درخور 
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احترام و نیازمند ممتازنویسی پنداشته شده است )برای یک نمونه نک: مدرسی طباطبایی، 
1361، صص 226-228( و درمقابل، اشاره به نادرشاه در داخل متن نوشته شده و ممتاز 
نشده است. برای نمونه در یکی از فرمان های ابراهیم شاه آمده است: »سابق براین، در ایام 
نَواب غفران مآِب فردوس آرامگاه عم بزرگوارم –طاب ثراه- به ضبط خالصه عمل کرده اند« 
)مدرسی طباطبایی، 1361، ص223(؛ در این فرمان واژۀ »عم بزرگوارم –طاب ثراه-« که به 
نادرشاه اشاره دارد، در باالی سند نوشته نشده و به عبارت بهتر، ممتازنویسی نشده است.1 
ازآنجاکه فرمان هایی که در دورۀ افشاریه تولید شده اند و سنت ممتازنویسی در آن ها 
مشاهده می شود، به دورۀ جانشینان نادر مربوط اند و عالوه براین، نوعی احترام و تقدیس 
به واژۀ »صفویه« در این اسناد مالحظه می شود، به نظر می رسد که این موضوع را باید در 
راستای طرح احیا و بزرگداشت یادمان های صفوی و آداب تولید اسناد آن دوره ازسوی 

جانشینان نادرشاه دانست.

6. 2.  سجع مهر
سجع مهرهای جانشینان نادر یادآور سجع مهرهای شاهان صفوی است و از الگوی آن 
مهرها پیروی کرده است. یکی از رایج ترین عبارت های حک شده بر روی مهرهای شاهان 
صفوی عبارت »بندۀ شاه والیت« بوده است. شش تن از شاهان این سلسله از این عبارت 
یا عبارت نزدیک به آن، »بندۀ شاه دین« در سجع مهرهای خود استفاده کرده اند که به 
گرایش های شیعی آنان اشاره دارد و درمجموع، این عبارت در 20 مهر از مهرهای شاهان 
صفوی )چهار مهر شاه طهماسب اول، سه مهر شاه عباس اول، یک مهر شاه صفی، شش 
مهر شاه عباس دوم، چهار مهر شاه سلیمان و دو مهر شاه سلطان حسین( درج شده است 
)سمسار، 1347، اردیبهشت، صص 63-69؛ و نیز نک: سیدرضوی، 1389، بهار و تابستان، 
»اکثر  که  کرده است  اشاره  عبارت  این  توضیح  در  نیز  فوایدالصفویه  مؤلف  ص132(. 
سالطین جنت َمکین2 علیۀ صفویه همین مضموْن نقِش سکه و نگین داشته اند« )قزوینی، 

1367، ص89(.
این عبارت را دو تن از جانشینان نادرشاه نیز استفاده کرده اند؛ چنان که سجع مهر 
نخستین پادشاه پس از نادر »بندۀ شاه والیت، علی« )مظاهری، 1331، تیر، ص164( و سجع 
مهر شاه سلیمان دوم »بندۀ شاه والیت، سلیمان« )نک: مدرسی طباطبایی، 1361، صص 226 
و 229( بوده است. گفتنی است که پس از پایان عمر دولت صفوی تا پایان دورۀ قاجاریه این 
عبارت در مهر هیچ شاه دیگری مشاهده نمی شود و تنها فردی که به جز جانشینان نادرشاه 
پس از سقوط صفویه، از این عبارت در سجع مهر خود استفاده کرده است شاه اسماعیل سوم 

امالک  بازگرداندن  برای  که  فرمان  این   .1
صادر  شاهزاده حسین  آستانۀ  وقفی 
شده است به نوعی متضمن انتقاد از اقدامات 
نادر نیز هست؛ چون در منت سند اشاره 
شده که نادر امالک وقفی را برخالف قاعده 
ضبط  خالصه  به عنوان  معمول،  رویۀ  و 

کرده است.
2. جنت مکان
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است که او نیز به خاندان صفوی منتسب بوده و به عنوان بازمانده ای از آن خاندان قدرت 
را در دست گرفته است و درواقع این عبارت را برای آشکارکردن ارتباط خود با آن خاندان 

برگزیده است )نک: فرزانه پور، 1339، ص269(.
نسب  به دلیل  نادرشاه  میان جانشینان  در  بیان شد، شاهرخ  پیش تر  که  همان گونه 
مادری اش که به خاندان صفوی می رسید، جایگاهی ویژه داشت. این جایگاه ویژه و تمایل 
او به احیای آداب و سنن صفوی در فرمان های او نیز به وضوح مشخص است. تاکنون 
چهار سجع مهر از او شناخته شده است. بر نخستین مهر ساخته شده برای او این بیت شعر 
نقش بسته است: »بسم اهلل، نظام یافت به لطف جناب مرتضوی / ز شاهرخ به جهاْن دین و 
دولِت صفوی« )قائم مقامی، 1348، مهر و آبان، ص24( که مضمون آن احیای مجّدد دولت 
صفوی به واسطۀ حکومت اوست؛ بنابراین، او اگرچه به طور مشخص از عبارتی نظیر »بندۀ 
شاه والیت« بر روی مهر خود استفاده نکرده و یا دست کم تاکنون مهری از او با این عبارت 
شناسایی نشده است، ولی این سجع مهر آشکارا تمایل او را به احیای یادمان های صفوی 
و به بیان روشن تر، احیای دولت صفوی نشان می دهد و آشکار می سازد که او خود را در 

امتداد دولت صفوی می دیده است.
او هم چنین در مهر دیگری، عبارت »شاهرخ کلب امیرالمؤمنین« و نیز در مهری دیگر 
عبارت »کلب سلطان خراسان« را به کار برده است )قائم مقامی، 1348، مهر و آبان، صص 
24-25(. استفاده از واژۀ »کلب« به عنوان مضاف در عبارت های حاوی نام ائمۀ شیعه، سنتی 
است که در دورۀ صفویه پایه گذاری شد. این واژه نخستین بار در عصر شاه عباس اول بر 
روی سکه های صفوی نقر شد و پس ازآن به حوزۀ مهرهای سلطنتی راه یافت )موسوی 
دالینی، 1398، بهار، ص166(؛ برای نمونه عبارت منقوش بر مهری از شاه سلطان حسین 
چنین است: »کمترین کلب امیرالمؤمنین، سلطان حسین« )رابینو، 1388، بهار، ص893؛ و 
نیز: طاهری شهاب، 1344، مرداد، ص45(؛ بنابراین، استفادۀ شاهرخ از این واژه در دو مهر 

را نیز باید اقدامی در راستای احیای سنن سندپردازی صفویان دانست.1

6. 3.  سنت تولید نشان
یکی از انواع اسناد دیوانی تولیدشده در دورۀ صفوی »نشان« است که دارای ویژگی های 
محتوایی و شکلی منحصربه فرد است. با اتمام عمر دولت صفوی سنت تولید نشان نیز 
ازمیان رفت و اثری از تولید این نوع سند در دورۀ نادرشاه مالحظه نمی شود؛ ولی بررسی 
اسناد موجود از جانشینان نادرشاه نشان می دهد که شاهرخ به تولید این نوع از سند دیوانی 

پرداخته است که نمونه ای از آن را در دست داریم.

در  نادر  زمانی که  است  جالب توجه   .1
هند مشغول فتوحات بود، شایعۀ مرگ او 
منترش شد و فرزندش رضاقلی میرزا که در 
آن زمان نایب السلطنگی را برعهده داشت، 
سکه ای رضب کرد و بر روی آن، این بیت 
شعر را نوشت: شکر لله که من رضاقلی ام 
/ بچۀ نادر و سگ علی ام (شعبانی، 1369، 
برای  نیز  او  به عبارت دیگر  ص118)؛  ج2، 
نشان دادن شدت ارادت خود به امئۀ شیعه، 
استفاده  »کلب«  واژۀ  فارسی  ترجمۀ  از 

کرده است.
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نشان ها نوعی از اسناد بودند که برای تأیید و استمرار اسناد قبلی صادر می شدند و در 
صدر بعضی از آن ها عبارت هایی نظیر »جد بزرگوارم طاب ثراه« یا »شاه بابام اناراهلل برهانه« 
درج می شد تا بدین ترتیب مشخص شود که نشان حاضر در تأیید ارقام و یا نشان های 
صادره ازسوی شاهان سابق یعنی پدر یا جّد شاه کنونی صادر شده است )قائم مقامی، 
1394، ص84(. شاهرخ در سندی در پاسخ به عریضۀ فردی به نام »محمدصفی« در تاریخ 
ذی حجۀ 1161 عماًل از این سنت متروک ماندۀ سندنویسی صفویان استفاده کرده است. او 
در این سند، در زیر تسمیه و در باالی مهر، عبارت »جّد امجد بزرگوارِ تاجدارم سلطان 
نادرشاه صاحب قران -اناراهلل برهانه-« را درج کرده است و البته به رویۀ معمول نشان ها، 
موضوع سند نیز تأیید اسناد صادرۀ قبلی دربارۀ معافیت مالیاتی است )قدوسی، 1339، 
ص655(. این موضوع را می توان برگرفته از سنت تولید نشان در دیوان ساالری صفویه 
دانست؛ بنابراین شاهرخ آگاهانه یکی از انواع اسناد دیوانی دورۀ صفویه را احیا کرده است 
و عبارت درج شده بر باالی نشان او، دقیقاً بر الگوی عبارت های مرسوم در صدر نشان های 

دورۀ صفوی منطبق است.

6. 4. اشاره به ارقام شاهان صفوی
در کنار موارد پیش گفته، باید به ذکر این مطلب پرداخت که در اسناد تولیدشده توسط 
جانشینان نادر در مواردی، به مقتضای موضوع سند، به ارقام سالطین صفوی اشاره شده است 
و صدور سند ازجانب آنان دربارۀ موضوعی خاص در ادامۀ اسناد صادره ازجانب شاهان 
صفوی و به عبارت دیگر تأییدکنندۀ آن دانسته شده است. در تمامی این موارد عبارت ها و 

صفت های مذکور دربارۀ شاهان صفوی عباراتی احترام آمیزند.
انتصاب  دربارۀ   1161 ذی حجۀ  در  که  شاهرخ شاه  از  فرمانی  در  نمونه  برای 
میرزامحمدرضی به سمت نظارت آستانۀ مقدسه صادر شده، به فرد مزبور مسئولیت داده 
شده است تا در راستای قاعده و رویۀ معمول در دورۀ صفویه عمل کند: »در نظم و نسق 
زراعت و امالک موقوفۀ سرکار مقدس و تعیین داروغگان در همه جا موافق قرارداد ضابطۀ 
ایام صفویه ]عمل کند[« )رضوی، 1352، ص154( و از شاهان صفوی با عنوان »سالطین 
جنت مکین« یاد شده است )رضوی، 1352، ص154(. نیز در فرمانی از ابراهیم شاه مورخ 
صفر 1162 دربارۀ واگذاری سیورغال ذکر شده است که روستاهای مذکور در متن سند 
»در ایام سالطین جنت مکین صفویه« نیز سیورغال مخاطب فرمان بوده اند و اکنون نیز همان 
قاعده برقرار است )رشتیانی، 1394، ج3، ص210(. برای مثالی دیگر می توان به فرمانی از 
شاه سلیمان دوم اشاره کرد که در آن، در کنار عبارت »سالطین جنت مکین صفویه«، عبارت 
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دعایی »اناراهلل برهانهم« نیز ذکر شده است )مدرسی طباطبایی، 1361، ص227(.
این در حالی است که در هیچ یک از فرمان های باقی مانده از نادرشاه به نام شاهان 
صفویه اشاره نشده است و اگر در موردی، بنابه اقتضای موضوع به ارجاع به اسناد قبلی 
نیاز بوده است، این موضوع با عباراتی نظیر »به دستور سابق« )کریم زادۀ تبریزی، 1385، 
ص141(، »به دستور قدیم« )کریمیان، 1376، بهار و تابستان، ص14( و »از قرار دستور و 
معمول قدیم« (kostikyan, 2008, p221) انجام شده و از واژۀ »صفویه« استفاده نشده است. 
تنها در یک مورد، نادرشاه عبارت روشن تری را در اشاره به سالطین صفوی و روزگار آنان 
به کار برده است که آن نیز عبارت »ایام قزلباش« (kostikyan, 2008, p217) است و متضمن 
واژۀ »صفویه« نیست و به وضوح در مقایسه با عبارت هایی نظیر »سالطین جنت مکین 
صفویه« که در فرمان های جانشینان او آمده است، درجۀ احترام و بزرگداشت کمتری را 

نمایش می دهد.

7. نتیجه گیری
نادرشاه اقدامات خود را در خدمت طهماسب دوم با شعار تالش برای احیای قدرت 
خاندان صفوی آغاز کرد؛ ولی اندک اندک با کنارزدن رقبا و با کسب موفقیت در مانورهای 
نظامی جایگاه خود را تثبیت کرد و سرانجام در شورای دشت مغان، حکومت را اَزآِن 
خود کرد. او از ابتدای قدرت گیری تا پایان عمر همواره با چالش مشروعیت صفوی 
مواجه بود و در همین راستا آگاهانه تالش می کرد تا یادمان ها و آداب ورسوم صفوی را 
محو کند و دستاوردها و اقدامات آن خاندان را تحقیر و تقبیح کند. این اقدامات موجب 
واکنش جانشینان او شد و آنان برای همراه کردن افکار عمومی با خود و کسب مشروعیت 
ناچار شدند که شعار احیای آداب و سنن صفوی را سردهند؛ بنابراین در دورۀ جانشینان 
او الگوی اداری و سیاسی دورۀ صفوی احیا شد. فرمان های تولیدشده ازسوی جانشینان 
نادرشاه آشکار می کند که سنت های مربوط به تولید سند در دورۀ صفوی به عنوان جنبه ای 
از رسوم اداری آن دولت، در این زمان احیا و تکرار شده است. ممتازنویسی واژۀ صفویه، 
کاربرد سجع مهرهایی نزدیک به سجع مهرهای شاهان صفوی، احیای سنت تولید نشان 
و احترام به خاندان صفوی در متن اسناد، گویای احیای سنت های سندپردازی صفوی در 

این دوره است.
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