
این رساله ظاهراً پس از تاج گذاری دوم شاه سلیامن صفوی رساله ای در 

تعریف و توضیح مهرهای حکومتی او نوشته شده است و جزء معدود 

منابعی به شامر می رود که به مشخصات متام مهرهای یک پادشاه  صفوی 

اختصاص یافته است و چون در زمان حیات شاه سلیامن و به همت 

منشیان دستگاه دیوانی هم تحریر شده است از منظر دانش سندشناسی 

و مهرشناسی اسالمی اهمیت شایان توجهی خواهد داشت. 

هدف پژوهش: هدف این مقاله، تطبیق و بررسی نسخه های شناخته 
شده از فهرست مهرهای شاه سلیامن صفوی، و ارائۀ تصحیحی معترب و 

مکمل از آنهاست. همچنین، تحلیل محتوای این رساله ها با استفاده از 

سایر منابع تحقیقی مربوط از اهداف دیگر این مقاله است. 

روش/ رویکرد پژوهش: مقالۀ پیش رو با ماهیت و روش تحقیق 
تاریخی-  توصیفی و تطبیقی، و بر پایۀ منشآت و متون دست اول تاریخی 

و تحقیقی نوشته شده است.

یافته ها و نتایج پژوهش: از میان فهرست های موجود، رونوشت 
رسالۀ مهرنامۀ شاه سلیامن صفوی و رسالۀ سفارشی شاه سلطان حسین 

دربارۀ مشخصات مهرهای شاه سلیامن صفوی معترب و مکمل یکدیگر 

به نظر می رسند. در این رساله ها به مشخصات ظاهری و کارکردهای 

دیوانی دوازده مهر حکومتی صفوی اعم از »مهر دادوستد«، »مهر رشف 

نفاذ«، »مهر نشان«، »مهر رقم خلعت«، »مهر کوچک انگشرت)مهر رقم 

فصول(«، »مهر مسوده«، »مهر ُخِتم«، »مهر انا فتحنا«، »مهر ثبت رشف 

نفاذ«، »مهر ثبت هامیون«، »مهر انگشرت کوچک)مهر ]جواب[ فصول(« 

و »مهر ابداعی در جلوس ثانی شاه سلیامن« پرداخته شده است، و در 

تفصیل هرکدام از این مهرها به تغییرات احتاملی شکل و اندازه و سجع 

آنها نسبت به دوران گذشته توجه شده است. با استناد به محتوای این 

رساله ها، این طور به نظر می رسد که آداب کلی طرح و تحریر مهرهای 

دیوانی صفوی الاقل از دوران شاه طهامسب قواعد معین و نسبتاً ثابتی 

داشته است و کمرت دستخوش تحول شده است. این موضوع می تواند 

سند موثقی در توجیه شباهت های موجود میان برخی مهرهای 

شناخته شده از سالطین صفوی باشد. 

ڪلیدواژه ها 

مهرشناسی/ مهرهای حکومتی/دیوانخانۀ صفوی/شاه سلیامن صفوی
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محمدصادق   میرزاابوالقاسمی1 

1.  استادیار دانشکده هرن و معامری 

دانشگاه شیراز 

abolqasemi.s@gmail.com

2. محتوای رسالۀ تذکرة امللوک 

رشح کاملی از مناصب و مشاغل و امور 

تشکیالتی در نظام دیوانی اواخر حکومت 

صفوی است که ظاهراً برای آشنایی و 

راهنامیی افاغنه با رسوم مملکت داری در 

ایران نوشته شده است. 

ُمهرنامۀ شاه سلیامن صفوی

مقدمه
مینورسکی، در باب اهمیت و امتیاز رسالۀ تذکره               الملوک، در مقدمۀ تعلیقات خود بر این 
رساله، از فقدان اطالعات مکفی و مدون در تعریف تشکیالت دیوانی و اداری ایران تا 
پیش از دوران صفویه سخن گفته است)مینورسکی، 1378، صص2-3(. این مسئله در 
سایر منابع تحقیقی مربوط نیز به نوعی بازتاب یافته است، بااین حال سررشته های مناصب 
دفتری و آداب دیوانی در ایران کم وبیش از روی متون ادبی – تاریخی هر دوران دنبال 
شده است. درواقع، نبود فرهنگ مکتوب و جامع در تشریح سازمان اداری ایران تا پیش 
از دوران صفوی-  نظیر آنچه در مصر و ترکیه و هند موجود است-  علت اصلی مسئلۀ 

پیش آمده است و از این نظر رسالۀ تذکره الملوک مهم و مستثنا دیده شده است2. 
 تفصیل جریان اداری مکاتبات در دیوانخانۀ صفوی ازجمله نکاتی است که در رسالۀ 
تذکره  الملوک بدان پرداخته شده است و چون استفاده از مهر حکام در مکاتبات رسمی این 
دوران بسیار مرسوم بوده است. با استناد به این رساله می توان به اطالعات مفید فایده ای از 
آداب مهرداری در دستگاه دیوانی صفویه دست یافت. این مسئله با وجود چندین رساله و 
منشآت دیگر و گزارش های مربوط برخی سیاحان اروپایی، آگاهی ها از مهرهای حکومتی 

و رسمی صفوی را نسبت به دوران گذشته و حتی بعد از آن دوچندان کرده است. 
 ازجملۀ این منابع رساله ای کوتاه دربارۀ مهرهای شاه سلیمان صفوی است که احتماالً در 
زمان حیات او برای نخستین بار نوشته شده است و از قضا رونوشت های مختصر و مشابه 
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دیگری نیز از آن موجود است. این رساله در میان منابع و مطالب موجود از مهرهای صفوی 
کاماًل ممتاز است و ظاهراً تنها منبعی به شمار می رود که به طور جامع به توضیح مشخصات 
تمام مهرهای یک پادشاه  صفوی اختصاص یافته است. رسالۀ مذکور، که ما از آن در این مقاله 
با عنوان »مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی« نام خواهیم برد، در میان محققان حوزۀ مهرشناسی ناآشنا 
نیست و در برخی منابع مربوط بدان استناد شده است؛ حتی نسخۀ مفصل و مختصر آن نیز 
به طور جداگانه انتشار یافته است. با این همه، متن های منتشر شده از این رساله نه تنها مغلوط 
و مخدوش است، که هیچ گاه با یکدیگر مقابله و مقایسه نشده است. یکی از رونوشت های 
به ظاهر مختصر این رساله، که اطالعات بدیع و شایان توجهی دارد، و اساساً مستقل است نیز 
به تصور مشابهت با سایر نمونه ها به چشم نیامده و نادیده انگاشته شده است. با این حساب 
مقصود از نوشتن این مقاله ارائۀ تصحیحی درست و کامل از نسخه های این رساله همراه با 
تحلیل های الزم از محتوای آنها با استفاده از سایر منابع به روش تاریخی-توصیفی و تطبیقی، 
و برمبنای گردآوری اطالعات به روش کتابخانه ای خواهد بود. همچنین، در این مقاله سعی 

شده تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
1. نسخه های موجود و معتبر از فهرست مهرهای شاه سلیمان صفوی کدام است و 

مشخصات آنها چیست؟
2. موضوع و محتوای مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی چیست؟

3. تغییر و تحول در مهرهای حکومتی صفوی با استناد به فهرست مهرهای شاه سلیمان 
چگونه قابل توضیح است؟

نسخه های اساس و تحقیقات پیشین
تاکنون الاقل چهار نسخه از فهرست مهرهای شاه سلیمان شناخته شده است. این نسخه ها 
شامل دو فهرست در منشآت خطی شمارۀ 3455 و یک فهرست در منشآت خطی شمارۀ 
8895 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، و یک فهرست در منشآت خطی شمارۀ 6293 
کتابخانۀ ملک است. مطابقت این نسخه ها نشان می دهد که فهرست مهرهای شاه سلیمان 
در منشآت ملک و منشآت 8895 مجلس- که به منشآت سلیمانی یا رسالۀ دّوران موسوم 
و مشهور است- مشابه است. محتوای کلی این منشآت نیز مشابهت های زیادی با یکدیگر 
دارند و هرچند در دورۀ قاجار نسخه برداری شده اند و تاریخ کتابت آنها متأخر است1، 
محتماًل مآخذ یکسانی داشته اند. همچنین، بعید نیست نسخه هایی دیگر، حتی متقدم تر از 

آنها موجود باشد2. 
در مقدمۀ منشآت 8895 مجلس تصریح شده که این منشآت به امر شاه سلیمان صفوی 

1 . منشآت خطی شامرۀ 6293 کتابخانۀ ملک 

با رقم »محمدباقر« در 29 ربیع الثانی 1269 و 

منشآت خطی شامرۀ 8895 کتابخانۀ مجلس 

شورای اسالمی بدون رقم کاتب در رمضان 

1236ق. کتابت شده است.

2. برای منونه می توان به نسخۀ خطی شامرۀ 

 ,Rieu :7691  بریتیش میوزیوم)نک .Add

P ,11 ,1893-1879 519( یا بخشی از نسخۀ 

خطی شامرۀ 94 مجموعۀ بنیاد فارس شناسی 

باعنوان قواعد امال و سخنوری و خط)نک: 

برکت، 1384، صص125-126( اشاره کرد. این 

بخش از رسالۀ اخیر - که در 22 رمضان 1301 

در شیراز کتابت شده و سابقاً به شامرۀ 494 

جزء مجموعۀ شعاع امللک شیرازی بوده است 

-  شامل باب پانزدهم منشآت سلیامنی است. 

ریزفیلم همین نسخه در بخش نسخ خطی 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نیز با شامرۀ 

3638 موجود است

)نک: دانش پژوه، 1353، ص218(.

محمدصادق میرزا  ابوالقاسمی
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و به همت دبیران دیوانخانۀ سلطنتی و باعنوان منشآت سلیمانی نوشته شده است؛ همچنین 
آمده است که مطالب آن از روی ترسالت و رساله ها و منابع پراکنده اخذ شده است1. متن 
این مقدمه از منشآت ملک افتاده است، اما فصل سوم هر دو رساله با عنوان »در مهرهای 
مبارک که هریک متعلق2  به کدام نوشتجات است« به توضیح مشخصات مهرهای شاه سلیمان 
اختصاص یافته است. ظاهراً این فهرست خالصه ای از مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی است. 
در این منشآت، بدین موضوع اشاره ای نشده است و از نسخۀ اصلی این مهرنامه نیز سند 
موثق و محکمی در دست نیست. بااین حال، یکی از فهرست های موجود در منشآت 3455 
کتابخانۀ مجلس احتماالً رونوشتی از این مهرنامه باشد. مقدمۀ این مهرنامه با مقدمۀ منشآت 
سلیمانی در نسخه های مذکور مشابه است و محتوای آن نیز ظاهراً در منشآت سلیمانی 
به طور خالصه بازگو شده است. با این حال، ترتیب بیان نام مهرها در این فهرست ها با 

یکدیگر متفاوت است.
اما علت نگارش فهرست  دوم مهرهای شاه سلیمان در منشآت 3455 کتابخانۀ مجلس 
با دیگری متفاوت به نظر می رسد. این فهرست، مطابق خواستۀ شاه سلطان حسین صفوی در 
هشتم ذی حجۀ 1105نوشته شده است. این تاریخ دقیقاً در فاصلۀ میان فوت شاه سلیمان 
و تاج گذاری شاه سلطان حسین3 است . بنابراین، شاه سلطان حسین صفوی پیش از جلوس 
سلطنت- بنا به هرعلتی- برای اطالع از مشخصات مهرهای سلف خود، شاه سلیمان صفوی، 
سفارش نگارش این نسخه را داده است. ظاهراً این فهرست نیز از روی فهرستی دیگر، 
که در ذی قعده 1082تحریر شده بود، استنساخ شده است. محتوای این فهرست تقریباً بر 
همان محور مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی نوشته شده است و در تعداد و مشخصات کلی 
مهرها با آن مشابه است؛ در عین حال، اطالعات این فهرست از جهاتی نیز ممتاز است و 

می تواند به عنوان متممی برای دیگری محسوب و در تحقیقات استفاده شود.
با این حساب، در این مقاله، دو فهرست از فهرست های موجود از مهرهای شاه سلیمان 
شایان توجه و قابل اعتنا خواهد بود: یکی رسالۀ مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی در منشآت 
3455 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، و دیگری رسالۀ سفارشی شاه سلطان حسین از 
فهرست مهرهای شاه سلیمان در همین منشآت. همچنین، با توجه به مستندات موجود، 
نسخۀ اصیل و اساس هر دوی این رساله ها در زمان حیات شاه سلیمان و قطعاً پس از 
جلوس ثانی او نوشته شده است4. رونوشت های این دو رساله در منشآت کتابخانۀ مجلس 

نیز احتماالً مربوط به اواخر دوران صفوی یا کمی پس از آن  است5.     
جهانگیر قائم مقامی از نخستین محققانی است که از فهرست مهرهای شاه سلیمان 
یاد کرده است. او در مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی، این فهرست را از روی منشآت 

1. این مقدمه از ابتدای نسخۀ ملک 

افتاده است. با استناد به یادداشت های 

موجود در نسخۀ خطی شامرۀ 7691 

.Addبریتیش میوزیوم مؤلف این 

رساله محمدرضانصیری، مجلس نویس 

شاه سلیامن صفوی بوده است، که به 

 اهتامم فرزند همو، ابوالقاسم بن محمدرضا 

نصیری، تکمیل و متام شده است. ظاهراً 

این رساله به رساله دّوران موسوم بوده 

است)فلور و جوادی، 1390، ص453(.

2. »متعلق« در نسخۀ ملک جا افتاده 

است. 

3. شاه سلیامن در ششم ذی حجۀ 

1105 وفات یافت و تاج گذاری رسمی 

شاه سلطان حسین در چهاردهم همین ماه 

برگزار شده است. 

 4. نام مؤلف اصلی مهرنامۀ مذکور 

روشن نیست. با این حال، او در طرح 

مهر ابداعی جلوس ثانی شاه سلیامن 

مشارکت داشته است، و در توضیح مهر 

نشان و مهر رشف نفاذ از نقش پدر خود 

در دستگاه دیوانی شاه عباس ثانی یاد 

کرده است.

5. بخشی از مطالب این منشآت، از 

 جمله رساالت مربوط به مهرهای سالطین 

صفوی، گردآوری »احمد غالم عملۀ 

خزانۀ عامره« در فاصلۀ تاریخی حدود 

1135-1142ق. است. برای آگاهی بیشرت 

از مشخصات کلی این نسخه نک: حائری، 

1348، صص 1334-1385؛ شکراللهی 

طالقانی، 1382، صص17-2.

ُمهرنامۀ   شاه سلیمان صفوی
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کتابخانۀ ملک منتشر کرده است)نک: قائم مقامی، 1350، صص233-234(، ولی مقدمۀ 
آن را نیاورده است. ظاهراً در نسخۀ خطی این منشآت عنوان »مهر شرف  نفاذ« از ابتدای 
توضیح این مهر افتاده است و به خلط صوری مطالب این مهر و مهر دادوستد انجامیده 
است. پیرو همین مسئله، مشخصات مهر دادوستد همراه با مقدمۀ رساله از متن قائم مقامی 
حذف شده و درعوض مشخصات مهر شرف  نفاذ با  عنوان مهر دادوستد معرفی گردیده 
است؛ با این حساب، تعداد مهرهای شاه سلیمان در متن قائم مقامی از یازده مهر به ده مهر 

تقلیل یافته است. 
اختالفات دیگری نیز میان متن اصلی مهرهای شاه سلیمان در منشآت ملک و نقل 
قائم مقامی از آن وجود دارد؛ مثاًل  واژۀ »شاهی« در مصرع دوم سجع مهر ُختِم »عالم« 
یا »مهر ثبت مهر  افتاده است،  از عنوان »مهر رقم خلعت«  یا واژۀ »رقم«  شده است،1 
شرف  نفاذ« به صورت »مهر ثبت شرف  نفاذ« قید گردیده است. سهو و خطاهای فهرست 
مهرهای شاه سلیمان در کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی به سایر تحقیقات و 
منابع متأخر نیز تسری پیدا کرده است)نک: اسماعیلی، 1385، صص131-133؛ مرتضوی، 
1387، صص15-16؛ میرزاابوالقاسمی و شیرازی، 1389، صص66-67؛ جدی، 1387، 
صص126-127(. این مسائل، در کتاب منشآت سلیمانی، که از روی نسخۀ شمارۀ 8895  

مجلس تصحیح شده، مطرح نیست2. 
غیر از این موارد، در مقالۀ »مهرهای پادشاهان صفویه« نیز برای نخستین  بار به اسناد 
موجود از فهرست مهرهای شاه سلیمان در منشآت خطی شمارۀ 3455 مجلس توجه ویژه 
شده است)نک: امیری، 1382، صص 5-13(. موضوع اصلی این مقاله بررسی و نقد بخش 
مهرهای حکومتی سالطین صفوی از کتاب پژوهشی در تشکیالت دیوان اسالمی با استناد 
به مطالب منشآت مذکور بوده است. مؤلف، در این مقاله، متن یکی از فهرست ها را منتشر 
کرده است، ولی این متن مخدوش است. مهم تر اینکه از فهرست دیگر این منشآت، به 
تصور شباهت کامل آن با فهرست مختصر منشآت ملک، گذشته است. همچنین، برخی 
برداشت ها و نتایجی که از روی مطالب مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی استخراج شده لزومًا 

صحیح و منطقی به نظر نمی رسد.

موضوع و محتوای مهرنامۀ شاه سلیامن صفوی 
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، موضوع این مهرنامه توضیح فهرست وار مهرهای 
حکومتی شاه سلیمان صفوی است. این فهرست شامل دوازده مهر با عناوین »مهر دادوستد«، 
»مهر شرف نفاذ«، »مهر نشان«، »مهر رقم خلعت«، »مهر کوچک انگشتر«، »مهر مسوده«، 

1. عبارت مهر مذکور با مرصع »ثبت است بر 

جریدۀ عامل دوام ما« نیز بیان شده است. با این 

حال، در فهرست مهرهای شاه سلیامن بر واژۀ 

»شاهی« به جای »عامل« ترصیح شده است. 

تاکنون، منونه ای از مهر ُختم شاه سلیامن شناخته 

نشده است که بتوان در این باره اظهارنظر 

قطعی کرد. با این حال، دو مهر مربوط از 

شاه طهامسب موجود است که در سجع آنها 

از هامن واژۀ »عامل« استفاده شده است)نک: 

کریم زاده تربیزی، 1385، ص34(.

2. با این همه، مصحح کتاب سهواً مشخصات 

مهر جلوس ثانی شاه سلیامن و مهر ثبت مهر 

رشف نفاذ را متیز نداده است )نک: منشآت 

سلیامنی، 1388، صص37-38(. تاریخ کتابت 

این منشآت بر منشآت ملک، مقدم است، اما 

بدون مقابله و استفاده از آن تصحیح شده 

Add .7691 است. ظاهراً نسخۀ خطی شامرۀ

بریتیش میوزیوم هم از نظر تقدم تاریخ کتابت 

و هم از نظر اصالت بر نسخه های مجلس و 

ملک ارجحیت داشته باشد)نک: فلور و جوادی، 

 ,1893-1879 ,Rieu 1390، صص 453-454؛

.)519 P ,11
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»مهر ُختِم«، »مهر انا فتحنا«، »مهر ثبت شرف  نفاذ«، »مهر ثبت همایون«، »مهر فصول)انگشتر 
کوچک(« و »مهر ابداعی در جلوس ثانی شاه سلیمان« است، و در شرح و تفصیل آنها عالوه 
بر کارکرد دیوانی، مشخصاتی اعم از شکل و سجع و خط هر مهر و تغییرات احتمالی آن 

نسبت به دوران پیشین ذکر شده است.
با استناد به مقدمۀ این فهرست، چنین به نظر می رسد که خصوصیات و آداب استفاده از 
مهرهای سالطین صفوی مطابق با دستورالعملی بوده است که الاقل از دوران شاه طهماسب 
در دستگاه دیوانی و اداری صفویان اجرا می شده است.1  در این مقدمه بر وجود مهرنامه ای 
جداگانه و متفاوت در دیوان خانۀ »نواب سکندرشأن« نیز تصریح شده است. مطابق رسم 
مألوف در متون تاریخی صفوی این لقب مختص سلطان محمد خدابنده)حک  985-996ق( 
بوده است2. از تشکیالت دیوانی و اداری این دوران اطالعات چندانی در دست نیست 
و برخالف سایر حکام صفوی، تاکنون تنها اثر یک مهر حکومتی از سلطان محمد خدابنده 
دیده و معرفی شده است . از این رو، بررسی اعتبار این گفته و چگونگی آن به شواهد و 

استنادات بیشتری نیاز دارد3.
به هر صورت، محتوای این رساله نشان می دهد که در ساختار کلی مهرهای دیوانی 
صفوی از شاه طهماسب تا شاه سلیمان تغییر عمده ای رخ نداده است. عدد دوازده در تعیین 
تعداد این مهرها نیز می تواند با معیارهای فقهی شیعه و گرایش های مذهبی صفویان همسو 
پنداشته شود. بااین همه، در اوصاف یکی از این مهرها باعنوان مهر »ابداعی« یاد شده است 
و ظاهراً این ابداع در جلوس ثانی شاه سلیمان اتفاق افتاده است. به نظر می رسد این مهر 
خالف سایر مهرها کارکرد دیوانی مشخص و معینی نیز نداشته و گاهی بر نامه ها نقش 
می شده است. این مسئله می تواند تعداد مهرهای دیوانی حکام صفوی را تحت الشعاع 
قرار دهد و  مطابق با محتوای این رساله بدین صورت تعبیر شود که این تعداد تا پیش از 

جلوس ثانی شاه سلیمان الاقل یکی کمتر از دوازده مهر بوده است. 
ظاهراً »مهر کوچک انگشتر مبارک« نیز در دوران شاه طهماسب وجود نداشته است. این 
مهر، که مخصوص رقم فصول و سایر ارقام بوده است، از دوران شاه عباس رایج شده است و 
دست بر قضا در دورۀ شاه عباس ثانی نمونۀ مشابه، اما کوچک تری، از آن تهیه گردیده تا برای 
»جواب های فصول و بر عنوان ها که به خط مبارک می نوشتند« استفاده شود. شاه سلیمان هر 
دوی این مهرها را داشته است. درواقع، مهر موسوم به »مهر انگشتر کوچک«، که در فهرستی 
که برای شاه سلطان حسین تهیه شده باعنوان »مهر فصول« معرفی شده است، نمونۀ ثانی مهر 
مذکور بوده است. با تطبیق مطالب این دو رساله می توان مهرانگشتری نخست را »مهر رقم 
فصول« یا »مهر فصول« و دیگری را »مهر ]جواب[ فصول« نام گذاشت4. به هر صورت، این 

1. همچنین در این مهرنامه از القاب »نواب 

جنت مکان« برای شاه طهامسب، »نواب 

گیتی ستانی« برای شاه عباس، »خاقان 

رضوان مکان« برای شاه صفی اول، »نواب 

خلدآشیان صاحبقران« برای شاه عباس ثانی، 

و »نواب کامیاب اعلی« و »نواب کامیاب 

هامیون« و »نواب کامیاب ارشف« برای شاه 

سلیامن استفاده شده است.

2. این مهر از نوع مهرهای مدور 

محراب دار)گالبی شکل( با عبارت »غالم شاه 

سلطان محمد بن طهامسب« است)نک: 

قائم مقامی، 1350، ص361؛ کریم زاده تربیزی، 

1385، صص43-42(.

3. سندی که محتوی نام و نشان مهرهای 

سلطان محمد خدابنده باشد نیز تاکنون 

به دست نیامده است و لزوماً این موضوع 

نباید مکتوب شده باشد. با این همه، در 

مقالۀ »مهرهای پادشاهان صفویه« این 

مهرنامه به شاه اسامعیل صفوی نسبت داده 

شده است)نک: امیری، 1382، صص7-6(. 

هرچند نشانه هایی از اختالف در شیوه های 

استفاده از مهر در اسناد و مکاتبات در 

دوران شاه اسامعیل نسبت به دوران بعد 

از خود وجود دارد و مخترص نظراتی نیز 

در این باره مطرح شده است)نک: بوسه، 

1367، صص45-46، 80؛ کریم زاده تربیزی، 

1385، صص8 ،14(، منی توان به این انتساب 

استناد کرد. 

4. در فهرست های مخترص از مهرهای شاه 

سلیامن در منشآت موسوم به منشآت 

سلیامنی)نسخه های خطی شامرۀ 8895 

مجلس و  6293 ملک( تنها از یکی از این 

مهرها یاد شده است و ظاهراً تفاوت آنها با 

یکدیگر تشخیص داده نشده است. احتامالً از 

همین روست که تعداد مهرهای شاه سلیامن 

صفوی در این رساالت از مهرنامۀ شاه سلیامن 

یکی کمرت لحاظ شده است و به یازده عدد 

رسیده است.

ُمهرنامۀ   شاه سلیمان صفوی
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موضوع نیز تعداد واقعی مهرهای دیوانی حکام صفوی را در نسبت با یکدیگر تحت الشعاع 
قرار می دهد و در نسبت با وجه مطلع تاریخی خود یعنی دوران شاه طهماسب کمتر و کمتر 
می کند1. مسئلۀ تعداد مهرها در این رساله ها به گونه ای دیگر نیز مطرح است؛ مانند مهر نشان 
که یکی نزد مهردار و یکی دیگر مشابه آن در اندرون بوده است، یا همان مهر ابداعی جلوس 

ثانی که ظاهراً نمونۀ دومی از آن نیز ساخته شده بوده است. 
برای توضیح تنوع شکل مهرها در این رساله از عبارات »مدور«، »مربع«، »محرابی«، 
»بادامی«، »مدور طوالنی«، و »مربع طوالنی« استفاده شده است. احتماالً منظور از »مدور 
طوالنی« و »مربع طوالنی« همان مهرهای مربع و مدوری باشند که صورت شکل آنها کمی به 
بیضی و مستطیل نزدیک شده است2. اما مهم تر از این تنوع، بررسی تحول شکل در مهرهای 
دیوانی صفویه است. این بررسی نشان می دهد که در فاصلۀ تاریخی حکومت شاه طهماسب 
تا شاه سلیمان صرفاً شکل مهر دادوستد و مهر کوچک انگشتر)مهر رقم فصول( تغییر پیدا کرده 
است و شکل مابقی مهرها تقریباً ثابت مانده است. دربارۀ خط و ترکیب این مهرها، برخالف 
شکل آنها، نیز توضیح چندانی نیامده است. همانطور که می دانیم خط متداول مهرهای سالطین 
صفوی ثلث و نستعلیق بوده است. با این حال، در این رساله فقط از خط ثلث و رقاع مهر 
ابداعی جلوس ثانی شاه سلیمان و در رسالۀ دیگر همین منشآت از تغییر خط نستعلیق به نسخ 

مهر کوچک انگشتر)مهر رقم فصول( یاد شده است. 
شناخت مشخصات کلی عبارت روی هریک از این مهرها نیز کم وبیش در تطبیق 
رساله های مذکور میسر است. ظاهراً غیر از عبارت نام– که طبیعتاً در مهرهای سالطین از 
یکدیگر مختلف می شود– کمتر تحولی در وضع کلی سجع و عبارت مهرهای حکومتی 
صفویه رخ داده است، و تنها عبارت مهر ُختِم شاه طهماسب در دوران بعد تغییر کرده 
و در بازآفرینی مهرهای جلوس ثانی شاه سلیمان عبارت شعار مهر نشان و مهر کوچک 

انگشتر)مهر رقم فصول( متفاوت شده است.  
این وجوه مشترک در تحریر و تشکیل هریک از مهرهای دیوانی حکام صفوی، 
می تواند مؤید شباهت نسبی آنها به یکدیگر باشد؛ بدین معنا که برای مثال سیمای کلی 
مهر مسودۀ سالطین صفوی- که همیشه مدور و عبارت »مهر مسودۀ دیوان اعلی« در آن 
ثابت بوده است – الجرم به یکدیگر شبیه می شده است، یا صورت متعارف مهر نشان- که 
همیشه بیتی ثابت بر حاشیۀ آن نقش می بسته و عبارت نام پادشاه  در میان آن قرار می گرفته 
و از قدیم االیام محرابی شکل بوده است–  در دیوانخانۀ صفویه با قواعد ترکیبی نسبتاً مشابه 
ساخته و پرداخته می شده است. این موضوع در تطبیق نمونه های موجود از این مهرها نیز 

تااندازه ای مشهود است.  

1. این موضوع در سفرنامه های سیاحان 

اروپایی نیز گاه گاه مطرح شده است 

و به طور مشخص شاردن از پنج مهر 

مختلف شاه سلیامن- اعم از سه مهر بزرگ 

و دو مهر کوچک- یاد کرده و سانسون 

هفت مهر از این پادشاه صفوی را بر 

شمرده است)شاردن، 1345، ج8، ص328؛ 

سانسون، 1346، ص53(. این در حالی 

است که برای منونه در ذکر وقفیات 

شاه عباس بر امئۀ معصومین از چهارده 

مهر او یاد شده است)اسکندربیک منشی، 

1377، ج2، ص1250؛ وحید قزوینی، 

1383، ص169(.

2. این الفاظ در وصف اندازه و شکل 

مهرهای رقم خلعت، مهر ثبت رشف نفاذ، 

و مهر ثبت هامیون استفاده شده است.

محمدصادق میرزا  ابوالقاسمی
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منت رساله ها
1. رونوشت مهرنامۀ شاه سلیامن صفوی

 )منشآت 3455 مجلس، ص 352(
مهرهای مبارک اشرف اقدس ارفع موافق  دستورالعمل نواب جنت مکان علیین آشیان که  بر 
احکام مختلف زده می شود سو]ا[ی مهرهای نواب  سکندر شأن که مخالف اینها بوده و 
مهرنامۀ علیحده ای  است1  و هریک از مهرها را که پادشاهان  اختیار می کرده اند به نحوی که 

نوشته خواهد شد می زدند2 
مهر دادوستد: که بر احکامی که طغرای  آن فرمان همایون3 شده است، یعنی انعام 

سیورغال و معافی احکام و براتی و حسابی و همه  ساله و تیول غیر امرا زده می شود و در 
وسط اسم همایون و بر حاشیۀ آن اسامی متبرکۀ دوازده  امام نقش است و از جمیع سالطین  
سلف مدور بوده و نواب خلدآشیان صاحبقران در اواخر در پارس ئیل سنۀ 1072ق، اواسط 
سلطنت، آن را محرابی کردند و مهری به همین سجع به شکل  محرابی از نواب گیتی ستانی 
هست که بر نامۀ  وزیر اعظم خواندگا]ر[ زده اند و در زمان نواب خلدآشیان این مهر مدور 

]بود[ و در میان نامۀ اورنگ زیب  بر کاغذ مذهب زده گذاشته شد.
مهر رشف نفاذ یافت: که بر احکامی که  طغرای آن »فرمان همایون شرف نفاذ یافت« 

است  یعنی احکام تیول و همه ساله امرا و مناصب و فتحنامه و احکامی که به امرا و اعیان 
ممالک  غیر نوشته شود و بر شجره زده می شود و در وسط اسم همایون و بر حاشیه آن 

نقش است شعر حکیم سنایی
هرکه گو باش من ندارم دوست   جانب هرکه با علی نه نکوست    

گر فرشته است خاک بر سر او هرکه چون خاک نیست بر در او   
و همیشه از قدیم الی اآلن چنین و محرابی  بوده و هست، و در زمان نواب خلدآشیان 
بر نامۀ ابوالغازی  و پادشاه  اروس و محمدرحیم خان زده شد و مهردار حقیقت از نواب 
مرحوم مبرور ابوی ام- در وقتی که با دواتدار منازعه داشتند- طلبید که در زمان  نواب 
گیتی ستان و خاقان رضوان مکان شجره و نشان به مهری که نزد مهردار است مهر می شده  
یا دواتدار به مهر شرف نفاذ می رسانیده؟ جواب  نوشتند که عنوان نشان به مهری که نزد 
بندگان است مهر می شود و حاشیه به مهر ُختِم و احکام تیول امرا و ارباب مناصب مهر 
شرف نفاذ می شود و در وقتی که خلفا را به گرجستان  می فرستادند مقرر شد که شجره نیز 
مهر شرف  نفاذ شود و دیگر تغییر نیافت و قبل از این شجره  مهر نمی شد و به طغرا اکتفا 

می نمودند.

1. اصل: علیحدئیست؛  ظاهراً در رونوشت های 

مخترص از فهرست مهرهای شاه سلیامن در 

منشآت 6293 ملک و 8895 مجلس این عبارت 

به »علیحده نیست« تغییر پیدا کرده است. 

2. در پایان این سطر به سیاق عبارت »12 عدد« 

نوشته شده است. همچنین واژۀ »عدد« در پایان 

توضیح متامی مهرهای شاه سلیامن– به استثنای 

مهر نشان- تکرار شده است.

3. اصل: همیون.
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مهر نشان: که یکی نزد مهردار و یکی دیگر مثل آن در درون است و بر نشان که 

طغرای آن  »بهادر سیومیز« است، یعنی فرمان سیورغال و معافی  و مناصب و تیوالت و 
اموری که اعتنایی به شأن  آن باشد و آنچه به والیت غیر رود زده می شود و در وسط اسم 

همایون و بر حاشیۀ آن نقش است که:
گر کند بدرقۀ لطف تو همراهی ما       چرخ بر دوش کشد غاشیۀ شاهی ما

و از قدیم الی االن محرابی بوده و هست و حسب االمر نواب خلدآشیان مقرر شد 
که هر فرمانی به والیت غیر َرَود نشان نوشته شود و غیر آن نباشد و جملۀ مردم والیات 
غیر که در اینجا بودند نیز فرمودند که نشان نوشته شود مثل  ایلچیان و تجار. و وقتی میان 
مهردار و دواتدار نزاع  بود و حقیقت از نواب مرحوم مغفور ابوی ام طلبیدند. در جواب 
نوشت چون هر دو صاحب  رسومند، دواتدار نشان را گرفته نزد مهردار فرستد که مهر بر 

عنوان آن کند و نواب ]گفتند[ بر نامه های دوستی  می زنیم و برنامۀ عبدالعزیزخان زدند.
مهر رقم خلعت: که نزد مهردار است و الحال  متروک است و قبل از این بر ارقام 

خلعت که  مشرف قیچاچ خانه به طریق سیاق می نوشت زده  می شد و در وسط اسم همایون 
و بر حاشیه اسامی  متبرکۀ دوازده  امام نقش و مربع طوالنی  است.

مهر کوچک انگشرت مبارک)]مهر رقم فصول یا مهر فصول[(:  در زمان نواب  جنت مکان 

نبود و از زمان نواب گیتی ستان  الی االن بر ارقامی که در مجلس همایون نوشته  شود و 
فصول ها زده می شود و در زمان قدیم،  ارقام را منشی نوشته طغرای طال و سرخی گاه  
»فرمان همایون شد« و گاه »حکم جهان مطا]ع [ شد« کشیده مهر می شد و چون نواب 
گیتی ستانی ابداع  خدمت مجلس نویس فرمودند معمول شد که به  سیاهی طغرای »حکم 
جهان مطاع شد« کشیده نوشته  شود و آن از سالطین سلف مربع بود و نواب  کامیاب اشرف 
بادامی  فرمودند و همیشه یکی بود و نواب خاقان خلدآشیان یکی دیگر کوچک تر مربع 
تصرف فرمودند که آن را بر جواب های  فصول و بر عنوان ها که به خط مبارک می نوشتند 
می زدند و بر رقم عنوان فصول و سایر ارقام  بزرگ تر را می زدند و نواب کامیاب همایون 
نیز به  همان دستور هر دو را دارند و کوچک تر مربع است  و سجع آن اسم مبارک می باشد 
و نواب خاقان  خلدآشیان اکثر اوقات بزرگ تر را بر کاغذ مذهب  زده و در میان نامۀ 
عبدالعزیزخان و سبحان قلی  خان می گذاشتند و بزرگ تر را مالحظه شد که نواب گیتی ستان 

بر ضمن نامۀ رستم محمدخان  زده بودند.
مهر مسوده: که بر احکامی که بر عنوان  نوشتجات ]که طغرای آن[ به سرخی »حکم 

جهانمطاع  شد« است یعنی عرضۀ پروانچه و تصدیق  پروانچه و به شرطنامچه به شرحی 
که وزیر در حاشیه عدد و ارقام احکام نویسند نواب گیتی ستان  به مهر کوچک مالحظه شد 
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که در حاشیه بر آنچه  نوشته شده بود به همان مهر کوچک مهر شده و بر رقم مواجب که 
وزرای قورچی و غالم و تفنگچی و توپچی و لشکرنویس --- می نویسد و بر رقم تیول 
که سند دفتر می شود و به  شرطنامچه که طغرای آن به طال »هو الغنی« و به سرخی »من 
دیوان االعلی« است و بر رقم ها که وزیر دیوان اعلی به طریق تعلیقه بی طغرا جهت تیوالت  
و سیورغاالت و معافیات و غیر آن نویسد و سند دفتر شده احکام برطبق آن گذرانده)؟( 
می شود و نقش آن »مهر مسودۀ دیوان اعلی« و اسم مبارک و همیشه مدور بوده و هست.

مهر ُخِتم: که بر حاشیۀ نشان به خط مبارک  نوشته می شود زده می شود و سجع آن به 

امر نواب جنت مکان چنین بوده که »الملک هلل، غالم  شاه والیت طهماسب الحسینی« و بعد 
از آن این  است که:

ثبت است بر جریدۀ شاهی دوام ما ختم است پادشاهی عالم به نام ما   
و بر فوق ختم و بر تحت و وسط آن زده  می شود و همیشه مدور بوده و هست.

مهر انا فتحنا: که مخصوص دادوستد خزانۀ عامره است و نقش آن »انا فتحنا لک فتحا 

مبینا« و همیشه مربع بوده و هست.
مهر ثبت ]مهر[ رشف نفاذ: که نزد مهردار شرف نفاذ است و جهت اخذ رسوم بر ضمن 

احکام شرف  نفاذ و نشان های مناصب نه غیر آن در گوشۀ طرف راست می زنند و سجع آن 
»ثبت مهر شرف نفاذ« است و همیشه مدور طوالنی بوده و هست.

مهر ثبت هامیون: که نزد مهردار است و جهت اخذ رسوم بر ضمن احکام و نشان های  

معافی و سیورغال و تیول همه  ساله امرا و مناصب در گوشۀ طرف چپ می زنند1  و سجع 
آن »ثبت مهر همایون« است و همیشه مدور طوالنی بوده و هست.

مهر انگشرت کوچک)مهر ]جواب[ فصول(: به سجع »انه من سلیمان « که در جلوس نواب 

کامیاب اعلی ابداع فرموده و بر مواضع اختتام جواب های فصول می زنند و بر رقم فوق آن 
مهر مقرر کوچک رقم را که شرح  آن نوشته شد بر عنوان می زنند و چندی بر این  منوال بود 
و در سیچقان ئیل 1082 به اعتمادالدوله  سپرده، دیگر به جواب های فصول نزدند و همان  

مهر مقرر کوچک رقم را می زنند.
مهر که در جلوس ثانی نواب کامیاب  اعلی ابداع فرموده: گاهی بر نامه ها می زنند و سجع 

آن در میان »انه من سلیمان و انه  بسم اهلل الرحمن الرحیم« به نستعلیق و بر حاشیۀ آن به رقاع 
»الحمد هلل الذی فضلنا علی کثیر من  عباده و صلی اهلل علی خیر خلقه محمد و آله« و محرابی 
و بر سر آن »الملک هلل« به رقاع نقش است  و وضع و سجع آن را میرزا باقر منجم قرارداده، 

1. اصل: می زند.کمترین  طرح نمود.
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2. رونوشت فهرست سفارشی شاه سلطان حسین از مهرهای شاه سلیامن صفوی
 )منشآت 3455 مجلس، ص 349(

به تاریخ  شنبه 8 شهر ذی حجه الحرام سنه 1105 ایت ئیل حقیقت خواتیم همایون را چون 
طلبیدند به شرحی که ساخته شده نوشته به خدمت اشرف قبل از جلوس فرستاده شد.

مهر دادوستد: که بر احکامی که طغرای آن »فرمان همایون شد« است زده می شود و 

بر حاشیۀ آن اسامی متبرکۀ دوازده امام نقش است و گاه مدور و گاه محرابی بوده و سجع 
میان آن »بنده شاه دین سلیمان است« کنده شده.

مهر رشف نفاذ: که بر احکامی که طغرای آن »فرمان همایون شرف نفاذ یافت« است و 

بر شجره زده می شود و بر حاشیۀ آن نقش است که 
حسبی اهلل

هرکه گو باش من ندارم دوست   جانب هرکه با علی نه نکوست    
گر فرشته است خاک بر سر او هرکه چون خاک نیست بر در او   

و میان آن »سلیمان بنده شاه والیت« و محرابی است.
مهر نشان: که نزد مهردار است و بر نشان که طغرای آن دوازده خانه و اسامی متبرکۀ 

دوازده امام است زده می شود و بر حاشیۀ آن نقش است:
چرخ بر دوش کشد غاشیۀ شاهی ما گر کند بدرقۀ لطف تو همراهی ما   

و محرابی است و ثانی الحال مهر دیگر به همین وضع کنده شد در خدمت اشرف بود 
که بر نشان ها زده می شد و زدن مهر مزبور، که نزد مهردار است، موقوف شد و سجع آن 

»بنده شاه دین سلیمان است« کنده شده1.
مهر رقم خلعت: که نزد مهردار است و رقم آن را مشرف قیچاچ خانه به طریق سیاق 

می نویسد --- و بر حاشیه اسامی متبرکۀ دوازده امام نقش و مربع است و ثانی الحال رقم 
مزبور موقوف شده.

مهر ُخِتم: که بر حاشیۀ نشان »ختم« به خط مبارک نوشته زده می شود و نقش آن 

است که: 
ثبت است بر جریدۀ شاهی دوام ما ختم است پادشاهی عالم به نام ما   

و مدور است.  
مهر کوچک)]مهر رقم فصول یا مهر فصول[(: که انگشتر مبارک است و بر ارقامی که در 

مجلس بهشت آیین به طغرای »حکم جهان مطاع شد« به سیاهی نوشته می شود زده می شود 
و در زمان نواب گیتی ستانی بادامی و سجع آن نستعلیق کنده شده بوده و بعد از آن نسخ 
نیز کنده شده که مربع به محرابی است و در مهر سابق »بنده شاه  دین سلیمان است« و در 

1. در پایان این سطر عبارت »شاه عباس 

ماضی« نوشته شده است.
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مهر ثانی »سلیمان بنده شاه والیت« نقش است.
بر  را  آن  که  مربع تصرف شده  و  رقم  مهر  از  که کوچک تر  مهر ]جواب[ فصول: 

جواب های فصول و بر عنوان ها که به خط مبارک می نویسند می زدند و بر رقم عنوان 
فصول مهر رقم را می زدند و در ثانی الحال مهر کوچک تر از آن مربع به سجع »انه من 

سلیمان« که در جلوس ثانی ابداع شد گاهی بر جواب های فصول می زدند.
مهر مسوده: که بر احکامی که طغرای آن در احکام نوشتجات که احکام نوشته 

می شود »حکم جهان مطاع شد« به سرخی است نوشته می شود و به شرطنامچه و آنچه در 
حاشیۀ احکام نوشته شود و به  رقم مواجب و رقم تیول که سند دفتر است زده می شود، 
بعد از آنکه وزرای قورچی و غالم و تفنگچی و توپچی و لشکرنویس که نوشتند، و نقش 
آن »مهر مسوده دیوان اعلی« و سجع اسم مبارک به این نحو که »بنده شاه  دین سلیمان 

است« و مدور است.
مهر انا فتحنا: که مخصوص دادوستد خزانۀ عامره و غیره است و مربع است و کوچک 

و سجع آن »انا فتحنا لک فتحا مبینا« کنده شده.
مهر ثبت مهر رشف نفاذ: که نزد مهردار دیگر است و بر ضمن احکام مناصب می زند 

و در آن »ثبت مهر اشرف« نقش است.
مهر ثبت هامیون: که نزد مهردار است و بر ضمن احکام سیورغال و معافی و تیول 

و همه ساله امرا و مناصب می زند و در آن »ثبت مهر همایون« نقش است و ثانی الحال مهر 
بزرگ تر از آن به این نحو کنده شده.

انه  و  سلیمان  من  »انه  آن  سجع  و  شده:  ابداع  ثانی  مبارک  جلوس  در  که  مهر 

بسم اهلل الرحمن الرحیم« است و محرابی ]است[ و گاهی بر نامه ها می زنند و ثانی الحال مهر 
دیگر که محرابی و بر حاشیۀ آن اسامی متبرکۀ دوازده امام نقش است اختراع فرمودند. آن 

را نیز بر نامه ها می زدند و سجع میان آن »سلیمان بنده شاه والیت« کنده شده.
در شهر ذی قعده 1082ق. آخر تنگوزئیل حقیقت1  خواتیم همایون را طلبیدند، به 

شرح متِن نوشته داده شد. 

نتیجه گیری
محتوای فهرست مهرهای شاه سلیمان نشان می دهد که تعدد مهرهای حکومتی سالطین 
صفویه با تنوع اسناد دیوانی در این دوره مطابق بوده است و عموماً هر نوعی از سند با مهری 
مخصوص اعتبار می یافته است؛ حتی نام و شهرت چندی از این مهرها دقیقاً از روی نوع 
1. »حقیقیت« در منت رساله تکرار شده است.اسناد مربوط اخذ شده است. ظاهراً این ضوابط برای نخستین بار در دوران شاه طهماسب 
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وضع گردیده و تا پایان صفویه اصول کلی آن حفظ شده است. این نکته تداوم و استمرار 
نظام دیوانی در دوران صفوی را یادآوری می کند. با این حال، برخی مهرهای مذکور در 
فاصلۀ تاریخی میان حکومت شاه طهماسب و شاه سلیمان در شکل، اندازه یا سجع تغییراتی 
جزئی کرده است یا کارکردهای دیوانی تازه ای برای آنها تعریف شده است. تعداد این 
مهرها نیز احتماالً متناسب با گرایش های مذهبی صفویان بر عدد دوازده منطبق شده است، 

اما لزوماً و دقیقاً همین تعداد نبوده است.
صورت و ساختار کلی مهرنامۀ شاه سلیمان صفوی و فهرست دیگری که از این مهرها 
مطابق سفارش شاه سلطان حسین تهیه شده است مشابه به نظر می رسد. در توجیه تهیۀ 
فهرست اخیر می توان مفروضاتی مطرح کرد؛ ولی تاریخ تألیف این فهرست حساسیت 
شاه سلطان حسین در اطالع از مشخصات مهرهای سلف خود، شاه سلیمان صفوی، را 
پیش از تاج گذاری نشان می دهد. همان طور که می دانیم تهیۀ سکه و مهرهای حکومتی 
یکی از مهم ترین امور تشریفاتی در مراسم تاج گذاری سالطین بوده است. با این حساب، 
شاید فهرست اخیر برای همین منظور تهیه شده باشد و این نکته تصور شباهت مهرهای 
شاه سلیمان و شاه سلطان حسین را در تعداد و تنوع و ظواهر و کارکردهای دیوانی پیش 
می آورد. از این گذشته، محتوای تطبیقی مشخصات مهرهای شاه سلیمان با مهرهای اسالف 
او در این رساله ها جایگاه استنادی و علمی آنها را به نوعی تا »مهرنامۀ سالطین صفوی« 

ارتقا داده است.  
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