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Abstract:

Purpose: This paper introduces two types of historical documents of the Qajarid period, namely 

"figure" and "composition of number" and explains the value of both for the study of the era.

Method and Research Design: Findings are based on the examination of archival records sup-

ported by consulting library source.

Findings and Conclusions: Ragham[decree] was an official document issued in provinces only 

by the ruling prince to be exercised in his territory. Malfoofeh-Ragham[enfolded decree] was an 

unofficial Ragham issued by a prince or governor expressing their reproach or making recom-

mendations, suggestions, or sending gifts. Raghams are sources of valuable information about 

administrative structure as well as politics of Qajarid era.
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چڪیده:

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی دو قسم از اسناد تاریخی دورۀ قاجار، یعنی »رقم« و 

»ملفوفۀ رقم« و تبیین اهمیت این دو در پژوهش های تاریخی عصر قاجار است.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای داده های اسناد و متون و منابع 

کتاب خانه ای و آرشیوی انجام شده است. این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا درجهت توصیف 

و تبیین و تحلیل »رقم« و »ملفوفۀ رقم« استفاده شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری:»رقم« نوعی از اسناد است که در ایاالت و صرفاً توسط شاه زادگان حکمران و در 

چارچوب اداری-دیوانِی ایالتی صادر می شده است.»ملفوفۀ رقم« نیز نوعی دیگر از رقم است که توسط 

شاه زادگان حکمران صادر می شده است و کارکردی خاص در عتاب وخطاب و سفارش ها و توصیه های 

گوناگون، و ارسال هدایا داشته و خارج از چارچوب قواعد دفتر و دیوان ایالتی صادر می شده و ازنظر 

کارکرد با »رقم« تفاوت داشته است. با این توصیف، رقم و ملفوفۀ رقم از سرچشمه ها و منابع اصلی 

اسناد در ساختار اداری و سیاسی درنزد حکام بوده اند و شامل داده هایی مهّم دربارۀ اوضاع تاریخی 

ایاالت در عصر قاجارند.

کلیدواژه ها: قاجار؛ اسناد دیوانی؛ رقم؛ ملفوفۀ رقم.
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1. مقدمه
دیوان ساالری ایران در دورۀ قاجار با تداوم روش های پیشین، شیوۀ تکوین و راهی جدید را 
آغاز کرد. بررسی چگونگی تدوین و دالیل نگارش اسناد و حتی شناخت شکل ظاهری اسناد 
می تواند راهگشای تحقیقاتی گسترده در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شود.
باوجودصدها عدد رقم جات و ملفوفه جات ارقام در کشور و اهمیّت آن در پژوهش های 
تاریِخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایاالت در عصر قاجار، تاکنون مقاله یا کتابی مستقل دربارۀ 
این نوع از اسناد نوشته نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که بسیاری از اصطالحات دیوانی 
دورۀقاجار در نگارش رقم که به ظاهر مشخص و شناخته شده هستند، موردبررسی و پژوهش 
جدی قرار گیرند و بازتعریفی دقیق از آن ها ارائه شود؛ هدف از این پژوهش در ابتدا آن است 

که اصطالح رقم و ملفوفۀ رقم چیست و علت صدور و مخاطبین آنچه افرادی هستند.

الف. بیان موضوع
بسیاری از اصطالحات دیوانی ایران به ویژه اصطالحات دیوانی دورۀ قاجار برای عموم 
و حتی برای خواص و پژوهش گران و محّققان و فهرست نویسان هم ناشناس است و 
اّطالعی از نوع، نام اصطالحی، تعریف و توصیف و کارکرد و مشّخصات ظاهری آن ها در 
دست نیست؛ بنابراین نیازی جّدی به معرفی و یا بازتعریف و توصیف واژگان پرکاربرد در 
دیوان ساالری دورۀقاجاروجود دارد.»رقم دیوانی« و »ملفوفۀ رقم« ازاین دست اصطالح های 
کمترشناخته شده اند. این که معنای ظاهری و کاربرد و کارکرد و ویژگی های این دو نوع سند 

چه بوده است موضوع پژوهش حاضر است که به آن پرداخته می شود.

ب. اهمّیت و رضورت پژوهش

برای بسیاری از محققان و پژوهش گران و دانشجویان تاریخ و فهرست نویسان اسناد، دو 
واژۀ رقم دیوانی و ملفوفۀرقم، باوجود آشنا بودن ابهام زیادی دارند. به ویژه شکل ظاهری، 
دالیل صدور و ویژگی های »ملفوفۀ رقم«ناشناخته مانده است؛ بنابراین شناخت »ملفوفۀ رقم« 
و تفاوت آن با رقم و نیز معانی و کارکرد آن در دورۀ قاجار بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

ج. اهداف پژوهش
اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارت اند از:

رقم و ملفوفۀ رقم چیست؟
ساختار و سیمای بیرونی رقم و ملفوفۀآن چگونه بوده است؟

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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این دو سند چرا و به چه علت صادر می شده اند و کارکرد آن ها چیست؟

د. روش پژوهش و گردآوری داده ها

روش این پژوهش کتاب خانه ای است و برمبنای گردآوری داده های متون تاریخی و اسناد 
موجود در مراکز اسنادی بوده است.

ه. پیشینۀ پژوهش

بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که پژوهشی که دقیقاً مبتنی بر تعریِف مفهوم رقم 
و ملفوفۀ رقم باشد موجود نیست و تنها مقالۀ »شناخت و بررسی ملفوفۀ فرمان در دورۀ 
قاجار« که در سال 1393، در شمارۀ 4 فصل نامۀگنجینه اسناد چاپ شده است، با بخشی از 

پژوهش حاضر قرابت معنایی دارد.

و. یافته های پژوهش

 تعداد زیادی از اسناد به نام»رقم« و »ملفوفۀ رقم«با کارکرد و ساختار و ویژگی های خاص 
وجود دارند. ملفوفۀرقم خارج از گردش دیوانی، و توسط یکی از محرمان و مقّربان و 

منشیان حضور حکام به رشتۀ تحریر درمی آمده است و با رقم و فرمان تفاوت دارد.

2. تعریف لغوی و اصطالحی رقم
اگر بخواهیم براساس تقسیم بندی های متقّدماْن رقم را ذیل دسته بندی های اسنادی عصر 
صفوی قرار دهیم، رقم از اسناد سلطانیات به شمار می آید )قائم مقامی، 1350، صص 43-
44(؛ ولی در عصر قاجار تغییری چشمگیر در جایگاه رقم به وجود آمد ورقم از دسته بندی 

یادشده خارج شد.
کارکردهای گوناگونی  معانی و  واژه ای عربی است و در دوره های مختلف  رقم 
اعداد  نشانۀ  و  عدد،  نوشته،  خّط،  عالمت،  به معناینشان،  لغت  در  رقم  داشته است. 
آمده است)معین، 1391، ذیل واژۀ رقم(. رقم در نزد حساب گران بر نشانه های اعداد از یک 
تا نه اطالق شود و شامل صفر هم می شود و آن ها را ارقام هندی گویند )معلوف، 1927، 
ص278(. رقم گاه به عنوان مترادف عدد و گاه به معنی عدد به کار رفته است)دهخدا، 1377، 
ذیل واژۀ رقم(.رقم عالوه بر کارکردهای گوناگون، به معنای تصدیقیّه و تأییدیّۀ اسناد نیز 
بوده است)میرزارفیعا، 1385، ص212(. هم چنین ترقیم نیز در لغت به معنای تحریر، کتابت، 

نگارش،نگاشتن، نوشتن، و تقریر است.

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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1. قیچاچی خانه: خیاط خانه. قیچاچی
 /qeyčāči/: خیاط، دوزنده، درزی.

جدا از معانی متعّددی که برای کلمۀرقم در فرهنگ ها و لغت نامه ها موجود است، 
رقم در تداول دیوانی کارکردهای متفاوتی داشته است.در دورۀ صفوی به دستورات و اوامر 
مکتوب پادشاهان »رقم« اطالق می شده که به سه دسته تقسیم می شده است: رقم دفتری، 
رقم بیاضی، و رقم بالمشافهه)تذکرةالملوک، 1368، صص 6 و 26(.چنان که نویسندۀ منشآت 
سلیمانی اقسامی را همانند رقم خلعت، رقم مواجب و ... دربارۀ آن ذکر می کند: »و رقم 
چند قسم است: یکی رقم خلعت که مشرف قیچاچی خانه1به طریق سیاق می نوشته و به 
مهر مربع که نزد مهردار است مهر می شود و الحال متروک است و رقم بالمشافهه نوشته 
می شود. دیگر رقم تیول است که سند دفتر می شده و در دفتر ضبط نموده مسوده داده، 
پروانچه می گذرانیده اند، مثل آنکه: »از ابتدای تخاقوی ئیل فالن اُلکاْی ]را[ به تیولی فالنی 
شفقت فرمودیم«.دراین باب پروانچۀ همیون به مسوده، مستوفیان عظام دیوان اعلی نویسند 
و به مهر مسوده مهر می شده، و در این وقت متروک است؛ و دیگر رقْم مواجْب که بعداز 
مهر اعتمادالدوله و مهر اشرف از ثبت دفاتر گذشته، صاحب مواجب نگاه می دارد؛ مثاًل: از 
ابتداء ایت ئیل، فالن را در سلک قورچیان عظام منظم فرموده، مواجب او را به فالن مبلغ 
قرار دادیم. مستوفیان عظام ثبت دفاتر نموده، سال به سال به طریق سایر قورچیان تنخواه 
دهند. رقم قورچی را وزیر قورچی، و غالم را وزیر غالم، و سایر جماعت را لشکرنویس، 
و تفنگ چی را وزیر تفنگ چی و توپ چی را وزیر توپ خانه می نویسد و به مهر مسوده 
مهر می شود و در این وقت به مهر انگشتر مبارک نیز مهر می شود؛ و قسم دیگر آن است 
که در مجلس بهشت آئین به اطراف نوشته می شود به طغرای: »حکِم جهان مطاع شد« و به 
مهر مبارک انگشتر همیون می رسد؛ واین قسم در زمان نَّواب گیتی ستان، متعارف شد؛ و 

از شجره و نشان و پروانچۀ هریک نمونه]ای[ نوشته می شود«)جعفریان، 1388،ص31(.
دیوان ساالری افشاریان و زندیان بر گردۀ صفویان بنا شده بود و همان تشکیالت 
و اصطالحات در دستگاه دیوان ساالری آن هاهم دایر بود؛ بنابراین همانند دورۀ صفوی، 
دستورات و اوامر مکتوب نادرشاه و اعقاب او و کریم خان و خاندانش رقم نام داشت 
)استرآبادی، 1383، صص 44-59؛ نادرمیرزا، 1360، صص 152 و 154(؛ولیپس از مّدتی، 
در عصر قاجار به یک باره کاربرد و کارکرد رقم تغییر کرد. به ویژه پس از جلوس و تاج گذاری 
آقامحمدشاه قاجار، استفاده از این لفظ و اصطالح در کارکرد دیوانی دگرگون شد؛ چنان که 
احکام و دستوراتی که قبل ازتاج گذاری آقامحّمدشاه قاجار به ُمهر و صّحۀ او می رسید، رقم 
اطالق می شد وپس از جلوس او به تخت سلطنت، دیگر سند سلطانی محسوب نمی شد. 
به همین مناسبت،اهّمیت و ارزش آن تنّزل پیدا کرد ودر ادبیات دیوان ساالری واژۀ فرمان 
جایگزین رقم شد و رقم در جایگاهی پایین تر و کارکردی دیگربه کار برده شد؛ بنابراین، در 

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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عصر قاجار به دستورات و اوامر مکتوب دیوانی حّکام شاه زادۀ )مستوفی، 1386، ص45(1 
ایاالت واژۀرقم2اطالق می شد.

3. رقم در عرص قاجار
حکمرانی ایاالت در اوایل دورۀ قاجار به خاندان سلطنتی و شاه زادگان اختصاص داشت 
و هریک از شاه زادگان بنابر مراتب و درجات و نزدیکی شان به پادشاه، به ایاالت فرستاده 
می شدند؛ ولی در اواسط این دوره وزراء و صاحب منصبانی که بنا به دالیلی در مرکز 
معزول می شدند، در ایاالت به حکمرانی منصوب می شدند. در عصر قاجار رقم ازجانب 
حّکام )شاه زادگان حکمران(ایاالت صادر می شد؛چنان که قائم مقامی معتقد است که در 
دورۀ قاجار »رقم به احکام و دستورات و خطاب هایی اطالق می شده که ازجانب ولیعهد و 

شاه زادگان بزرگ و حکام ایاالت صادر می شده است« )قائم مقامی، 1350، ص78(.
گفتنی است که اوامر سلطانی در دورۀ قاجار به دو دستۀفرمان )دفتری( و ملفوفۀ 
فرمان تقسیم می شد. ارقام نیز در ایاالت -شاید به تقلید از کار شاهان-دو دسته بوده اند: 
دستۀاّول ارقامی بود که برای اعطای مناصب و عشریات و نشان ها و واگذاری تیول و 
مواجب و مستمّریات و آنچه با امور مالی و دستگاه دیوانی سروکار داشت، صادر می شد و 

به مهر و طغرای حّکام و دیوان ساالران ایالتی می رسید و به آن رقم اطالق می شد.
در دورۀ قاجار گاهی به جای سند فرمان، فرمان دفتری نیز می گفتند)ساکما، سند 
شمارۀ 29 کتاب خانۀ ملی، فرمان احمدشاه قاجار( ؛بنابراین این نوع رقم را در عصر قاجار، 

می توان رقم دیوانییا رقم دفتریبنامیم. نمونه ای از رقم در عصر قاجار:

1. در عرص قاجار حکمران هر ایالتی دارای 
القابی چون والی، صاحب اختیار، فرمان فرما 

و حکمران بوده است )مستوفی، 1386، 
ص45(.

2. به واحد شامرش رقم، طغراء می گفتند.

شکل 1
)ساکام،296-11718(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 2
)ساکام،296-11718(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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دستۀ دوم، ارقامی بودند که به نام شخص یا گروهی خاص صادر می شدند و ممکن 
بود در پاسخ به عرایض اشخاص یا متضّمن توصیه، سفارش، عتاب  وخطاب باشند؛ به این 

نوع رقم، ملفوفۀ رقم می گفتند.
کلمۀ ملفوفه در لغت به معنای »درنور دیده شده و پیچیده و فراهم آورده و تافته و لوله 
 شده است« )دهخدا، 1377، ج14، ص21476(. ملفوفه مأخوذ از تازی است به معنای 
ملفوف و پیچیده شده و لفاف شده و لفاف کرده و احاطه شده، در جوف گذاشته، مجموع و 

لفاف )نفیسی، 1343، ج5، ص3499(.
به ملفوفۀ رقم »دستخط« نیز اطالق می شد)ساکما، سند شمارۀ 154، کتابخانۀ ملی 
ایران(. گاهی نیز در متن به جای ملفوفۀ رقم، »خطاب مستطاب« استفاده می کردند)صادقی، 
1394، ص235(. در دورۀ صفوی به این نوع سند، رقم بیاضی می گفتند که به امر شاه 
نوشته می شد، ولی در دفتر ثبت نمی شد)میرزاسمیعا، 1378، چ2، ص271(. نمونه ای از 

ملفوفۀرقم:

شکل 3
ملفوفۀرقم )متام،   5819(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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یکی دیگر از کارکردهای ملفوفۀ رقم، همانند ملفوفۀ فرمان جنبۀبخشنامه ای آن 
بوده است )نادرمیرزا، 1360، ص210(که به صورت خطاب عمومی در خطاب به حّکام 
و کدخدایان و صاحبان و اربابان مناصب صادر می شد. عبداهلل مستوفی دربارۀ ملفوفۀ 

فرمان می نویسد:
ازقبیل  امری خاص  مثاًل در  اوامر کتبی و رسمی دیگری هم داشت که  »...شاه 
تحقیق و تفتیش و رسیدگی به کار معینی باید صادر شود یا دستوری به طور فوق العاده به 
کسی اعالم شود. البته این فرمان مخاطب داشت و مجری آن هم همان مخاطب فرمان 
بود و بس. این فرمان باید سربسته به مخاطب برسد و به همین جهت آن را ملفوفۀ 
فرمان موسوم کرده بودند. ملفوفه فرمان ها روی کاغذی کوچک تر و با عباراتی معمولی تر 
نوشته می شد و به صّحۀ شاه و مهر صدراعظم می رسید و برای مخاطب می رفت که او 
فحوای آن را به اجرا برساند. ممکن بود این دستور متحدالمآل1 یا بخشنامه باشد که باید 
به تمام حّکام ابالغ شود؛ در این صورت نسخه هایی متعدد از روی یک اصل می نوشتند 
و هریک را با عنوان مخصوص برای هر حاکمی یا فرمان فرمایی می فرستادند«)مستوفی، 

1386، ص170(.
رقم چنان که در تصویر زیر مشاهده می شود، گاه در پاسخ به عرایض افراد صادر 

می شد)متما، سند شمارۀ 89(:

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده

)اسم(   :/mottahedolma'āl/متحداملآل  .1
]عربی[ ]منسوخ[ بخش نامه.
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شکل 4
)ساکام، 240-14991(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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از نوع سوم رقم مصطلح در عصر صفوی یعنی رقم بالمشافهه، نمونه ای در اسناد و 
منابع عصر قاجار ضبط و مشاهده نشده  است.

از مظّفرالّدین میرزای ولیعهد و صاحب  اختیار وقت  شایان ذکر است که سندی  
آذربایجان موجود است که با فرمان ها و ارقام این دوره متفاوت است. مهر این سند با سجع 
»ولیعهد« است و با مهرشبر ارقام ماننِد »منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتِم ولیعهد 
سلطان مظّفرالّدین«)متما، سند شمارۀ5924( و دیگر سجع مهرهای او فرق دارد. چنین به نظر 
می رسد که این ملفوفۀ سنِد خطابی در تاریخ 1323ق و در خطاب به اسعدالّدوله حکمران 
گیالن و خارج از حوزۀ حکمرانی مظّفرالّدین میرزا در آذربایجان صادر شده است. منهای مهر، 

بقیۀ مصادیق این نوع خطابیّه در قالب و شیوۀ رقم تنظیم شده است )متما، سند شمارۀ 89(.

الزم به ذکر است که پس از شکل گیری و تأسیس حکومت مشروطه در ایران اصطالح 
و کاربرد رقم در دستگاه دیوانی و ادبیات دیوان ساالری حذف شد.

شکل 5
)ساکام،296-3641(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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4. سواد رقم
ازنظر لغوی به نسخۀ دوم )رونوشت(، سواد گفته می شود )دهخدا، 1377، ج9، ص13818( 
و ازنظر اصطالحی به نسخۀ مثنّای رقْم سواد رقم می گفته اند و موّشح به مهر و طغراء 
و توشیِح حکمران نبوده است؛ و مثنّی طبق گفتۀ صاحب نفایُس الفنون عبارت است از 
مکتوب دوم که بر امضای ِبرات یا تعلیقه و ذکر نویسند. وقتی که عامل یا محّصل دعوی 
کند که برات یا تعلیق ضایع شد و در آنجا ذکر کند که پیش ازاین در حوالت فالنی چندین 
دینار حوالت کرده، براتی نوشته بودم و در تاریخ فالن نمودند آن وجوه نرسیده و برات 
ضایع شده، باید که آن وجوه ]را[ اگر نرسانیده باشند، برسانند و حکم آن برات و این 

مکتوِب مثنّی ]را[ یکی دانند و... )آملی،1389،ج1، چ3، ص312(.

 
شکل 6

تصویر سواد رقم)ساکام،شامرۀ 14991-
)240

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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5. ساختار رقم و ملفوفۀ رقم
رقم جات)دفتری( و ملفوفه جاْت ساختاری ثابت داشتند؛ بدین معنی که ساختار و ترتیب 
و مطلع و شرح اشتیاق و مؤّخره و سیمای بیرونی آن ها تقریباً یکنواخت و ثابت بود. این 
دو نوع سند ازلحاظ سیما و ساختار تفاوت چندانی نداشته اند؛ بلکه تفاوت این دو بیشتر 
از جنبۀ متن و محتوا بوده  است. تنها تفاوت ظاهری رقم با ملفوفۀ رقم چنان که در سطور 

زیر خواهد آمد، در آن است که در ملفوفۀ رقم طغرا کشیده نمی شد.
ارقام به سه بخش متن، اضافات و حواشی، و ظهریه تقسیم می شوند.

5. 1. ساختار درونی یا منت
متن رقم جات شامل سه بخش َمطلع و شرح اشتیاق و مؤّخره است. مطلِع رقم دفتری 
بعد از لقب و نام وصول کنندۀ آن، با الفاظی چون »آنکه«، »آنکه چون«، »که« و ...شروع 
مه یا رکِن مطلِع  می شد:»آنکه چون...«)ساکما، سند شمارۀ 11518، بخش خّطی(. مقدِّ
ملفوفۀ رقم بعد از القاب و نام گیرندۀ آن، با فعل »بداند« شروع می شد: »مقرب  الخاقان 
محّمدصادق خان ایلخانی حاکم مشگین شهر مفتخر و مباهی بوده بداند«)صادقی، 1394، 
ص379(؛ »رعایای دستجرد ... ازصدور حکم مطاْع مستحضر بوده بدانند ــــــــ چون 

...«)ساکما، 211(.

شرح اشتیاق: در این قسمت رکن کالم یا موضوع اصلی رقم )دفتری( یا ملفوفۀ رقم 
می آمد. رقم دفتریبرای انتصاب، اعطای لقب و نشان و پرداخت مواجب و ... و به عبارتی 
برای آنچه که هزینۀ مالی برای دیوان  دربرداشت، صادر می شد و تولید ملفوفۀ رقم شامل 
عتاب و خطاب و نصایح، بخشنامه، رفع دعاوی ملکی، در تعقیب و پاسخ به عرایض و 

اطالع رسانی عمومی و ... بوده  است.

مؤّخرۀ رقم: »مقّرر آنکه عالی جاهاِن مجدت همراهاْن مستوفیاِن عظاْم شرح رقم واال را ثبت 
نموده از شائبۀ تبدیل مصون دارند و در عهده شناسند، سنۀ 1281ق«)ساکما، 11518، بخش 
خطی(1 و در انتهای سند تاریخ صدور رقم را ذکر می کردند. مؤّخرۀ ملفوفۀ رقم را معموالً 

این گونه می نوشتند: »به هر قِسم عالی جناِب مشاٌرالیه دستورالعمل می دهد«)ساکما، 211(.
ناگفته نماند که ادبیات این دو نوع نیز متفاوت بوده است؛ چنان که ادبیات رقم را 
آراسته به زیور کالم و صناعات ادبی می نگاشتند، ولی ادبیات ملفوفۀ رقم را  معموالً 

براساس دستور مشافهه و تقریر امر حکمران می نوشتند.

1. رقم انتصاب مظّفرالّدین میرزا به منصب 
آقامحّمدحسن خان  غالم پیش خدمت خویی 
به جای برادرش محّمدزمان خان)اسناد بخش 

خّطی، ش11518(.

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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5. 2. سیامی ظاهری
سیمای ظاهری )اضافات و حواشی(مرّکب است از تحمیدیه، مهر، طغراء، توشیح، و 

هامش.

تحمیدیّه:تحمیدیّۀ ارقام معموالً کلمۀ»هو«،»بسمه تعالی« و ... بوده است.

مهر: هریک از حّکام مهری چهارگوش داشتند که جای آن در سمت راست و در 
محاذات طغراء و سطر اّول متن سندبود. گفتنی است که به استناد ارقام بازمانده، مهر بعضی 

از ارقام در قسمت پایین است و بعضی از ارقام بدون مهرند.

به شکل کمان  یا  به صورت قوسی  که  است  به معنی خّطی  لغت  در  طغراء:طغراء 
شد«  واال  »حکم  طغرای  دوره  این  ارقام  بر  ص1564(.  ج10،   ،1377 باشد)دهخدا، 
می کشیدند و محّل آن در سطر اّول سند و مابین مهر و مطلع متن سند است. الزم به ذکر 
است که فقط بر ارقام دفتری طغراء کشیده می شد و یکی از تفاوت های ارقام دفتری با 
ملفوفۀ رقم آن است که ملفوفۀ رقم فاقد طغراء است. مشّخص نیست که چرا و به چه 

دلیلی بر ملفوفۀ رقم طغراء کشیده نمی شده  است.

توشیح: امضاء و صّحۀ حکمران بر سند صادره را توشیح می گویند. محّل توشیح در 
ذیل سمت راست یا در سمت چپ سطر اّول رقم بود. سندی از ولیعهد موجود است 
که توشیح آن در ذیل سنداست)ساکما، 296/3641(. اوایل دورۀ قاجار ارقام صادره بدون 

توشیح بوده است)ساکما، 296/18769(.

هامش: هامش در لغت به معنی حاشیه است)نفیسی، 1343، ج5، ص3905(. در اسناد 
به ویژه فرمان و رقم نوشته ای را که در سمت راست و به صورت طولی نوشته می شود 

هامش می گویند.

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 7
استعامل کلمۀ حکم به جای ملفوفۀ رقم 

)ساکام، 211(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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شکل 8
ظهرّیۀ حکم )ملفوفۀ رقم( ظل الّسلطان 

)ساکام، 211(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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5. 3. ساختار ظهریه
نادرمیرزا دربارۀ مهر و طغرای مستوفیان و صاحب منصبانی که ظهریّۀ یکی از رقم های 
عباس میرزا را مهر و ثبت کرده اند چنین می گوید: »... پشت رقم را هم که مستوفیان 
مهر و ثبت نموده اند ازاین قرار است: اّول مهر مرحوم حاج میرزاموسی خان وزیر، برادر 
میرزاابوالقاسم قایم مقام علیه الّرحمه است و مهر آن مرحوم، مربع بزرگ و سجع آن »افّوض 
الحسینی«و ثبت و مالحظه شد ]است[. دویم مهر مرحوم  الی اهلل عبده موسی  أمری 
میرزاحسن مستوفی الممالک با سجع »الاله االاهلل الملک الحق المبین عبده محمدحسن« و 
ثبت او به رقم رسید]است[. سیم مهر مرحوم میرزاتقی قوام الدوله پدر مرحوم میرزامحمد 
قوام الدوله و جد آقامیرزاابراهیم مستوفی و محاسب آذربایجان است با سجع »افّوض 
أمری الی اهلل عبده الراجی محّمدتقی«و مهر مربع و ثبت او ثبت سرکار استیفا شد ]است[. 
چهارم مهر مرحوم حاج میرزاشفیع مستوفی تبریزی پسر مرحوم میرزا ربیع است و دایی 
مرحوم میرزارضای کالنتر با مهر مربع و سجع »المتوکل علی اهلل عبده محمدشفیع« و ثبت 
او قلمی شد ]است[؛ و پنجم مهر مرحوم میرزااسماعیل تفرشی پدر مرحوم میرزاابوالقاسم 
معین الملک است با مهر مربعی کوچک و سجع »اسمعیل الحسینی« و ثبت او به قلم رسید 

]است[«)نادرمیرزا، 1360،ص273(.
ازآنجاکه ملفوفۀ رقم خارج از ضوابط و قواعد دیوانی و خارج از نظارت دیوان 
استیفاء و انشای ایالتی صادر می شد، به مهر و ثبت  وضبط مستوفیان و منشیان ایالتی 

نمی رسید و معموالً فقط به مهر یکی از مقّربین حکمران می رسید.

شکل 9

تصویر ظهریۀ رقم )دفرتی()متام، 5822(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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5. 4. ثبت و ضبط  ارقام
دربارۀ تهیّه، تنظیم و ثبت وضبط ارقام اّطالعی در دست نداریم و تاکنون تنها کتابچه ای با 
عنوان کتابچۀ ثبت احکامات )والیتی( عمادالسلطنه1 مشاهده شده است و هم چنین براساس 
اّطالعاتی جسته  وگریخته از مندرجات ظهریۀ ارقام می توان تاحدودی به سیر صدور آن 
پی برد.2 بنابراین ثبت  وضبط و چگونگی تهیّه و تنظیم و نحوۀ صدور ارقام هم چنان در 
پردۀ ابهام است. با وجوداین، رقم دفتری مراحلی مختلف را طی می کرد تا به صّحه و 
امضای حکمران و مرحلۀ صدور می رسید. شیوۀ نگارش ارقام دفتری بدین صورت بود 
که به دستور حکمران پیرو مسائل مستحدثه یا براساس دستوری که از مرکز می رسید رقم 
صادرمی شد. ثبت  و ضبط رقم برعهدۀ دیوان ایالتی بوده  است و نویسندگان مقالۀ حاضر 

درصددند تا در مقاله ای دیگر ثبت  وضبط آن را به رشتۀ تحریر درآورند.
نمونه ای از افراد دخیل در ثبت فرمان و رقم:

1. بنگرید به: سالور، حسین قلی میرزا. 
)1389(. دفرت ثبت احکامات حرضت واال 

شاهزاده عامدالسلطنه در حکومت شقاقی 
و بلوکات ثالث. )بهمن بیانی و سعاد پیرا، 

کوشش گران(. تهران: نرش تاریخ ایران.
2. البته این نکته به معنای آن نیست که 

دفرت ثبت وضبطی وجود ندارد. باتوجه به 
ناقص بودن بسیاری از فهارس، برای شناخت 

و بررسی این دفاتر و کتابچه ها به زمان و 
کوششی بیشرت نیاز است.

شکل 10
)ساکام، 295-451(
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شکل 11
حکم عبدالله خان والی گیالن )ساکام، 

)296-19346
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شکل 12
رقم با طغرای »حکم عالی شد« )ساکام، 

)175
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6.  نتیجه گیری
رقم جات برجای مانده از عصر قاجار از مهم ترین منابع تاریخی هستند و نقشی بسزا در 
پژوهش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر قاجار دارند. افزون بر آن، این اسناد 
متضّمن اّطالعاتی ذی قیمت دربارۀ ساختار دیوانی ایاالت در عصر قاجار هستند. صدور 
رقم جات دفتری و ملفوفه جات ارقام حاصل فعل وانفعاالت دیوانی و امور مستحدثه ای 

است که درهر ایالت وجود داشته است.
ارقام شامل دو دستۀ رقم )دفتری یا دیوانی( و ملفوفۀ رقم است که هر دو ساختاری 
یکنواخت در ْرویه دارند؛ ولی هریک ظهریه و کارکردی علی حّده داشته اند که باعث تمایز 
این دو می شود. رقم)دفتری(را منشیان و مستوفیان یا پیشکار )وزیر( ایاالت می نوشتند؛ 
ولی ملفوفۀرقم را خارج از گردش دیوانی، یکی از محرمان و مقّربان و منشیان حضور 

حکمران به رشتۀ تحریر درمی آوردند.
درپایان پیشنهاد می شود که فهرست نویسان مراکز اسنادی این دو نوع سند را جداگانه 

فهرست کنند.
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