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چڪیده

هدف :هدف اصلی این نوشتار ،شناخت و تحلیل یکی از اسناد
سلطانیات عرص قاجاری ،یعنی ملفوفهفرمان و تبیین اهمیت
تاریخی این سند در پژوهشهای سیاسی ،اجتامعی ،ملکی ،و
حقوقی ایران دورۀ قاجار است.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش حارض ،با روش توصیفیتحلیلی-
تاریخی باتکیه بر اسناد پایگاههای آرشیوی و متون اصلی انجام
گرفتهاست.
یافتهها و نتایج پژوهش :یکی از منابع و رسچشمههای مهم که
از منت و محتوای آن میتوان دادههای باارزشی از تاریخ اجتامعی و
سیاسی و حقوقی را بازیابی کرد ،ملفوفهفرمان و دستخطها هستند
که منعکس کنندۀ اوضاع سیاسی ،ملکی ،حقوقی ،و قضایی عرص
قاجارهستند.ملفوفه فرمان دارای دو جنبۀ محرمانه و اطالع رسانی
عمومی است و شاه آن را توسط یکی از افراد نزدیک به خود مانند
وزیر خلوت صادر می کرد .لذا صدور این فرمان از طریق دیوان
دولتی صورت منی گرفت.
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مقدمه

ي در بررسی اوضاع اجتماعی ،سیاسی ،و حقوقی ایران ،بهویژه عصر
امروزه ،اسناد نقش مهم 
قاجار دارد .اسناد ،بدون شک ،یکی از منابع اصلی و مهم در تحقیقات تاریخی هستند و به چهار
دسته سلطانیات ،دیوانیات ،اسناد مالی -قضایی و اخوانیات تقسیم ميشوند .سلطانیات؛ به اوامر
مکتوب سالطین و شاهان در دورههای تاریخی گفته ميشد(مستوفی ،1386ج ،1ص .)170در
دورة قاجار ،به اوامر و دستورات مکتوب شاهان ،فرمان ميگفتند ،و اوامر مکتوبی را که آراسته
و با تصدیقات باشد[نیز] فرمان ميگفتند(فروغ اصفهانی،1378 ،ص .)244
در پژوهش حاضر ،نوع دیگری از اسناد و اوامر سلطانی دورة قاجار مورد بررسی قرار
ميگیرد .این سند از چند جهت در بررسی اوضاع دورة قاجار حائز اهمیـت است .نخست
اینکه ،از جانب شاهان قاجاری صـادر مـيشد؛ دوم اینکه از جنبـههای سندشناختی قابل
بازشناسی و بازخوانی است؛ و سوم آنكه درآمدی تاریخـی در بررسی اوضاع اجتماعی عصر
قاجار است.
مسئلة اساسی پژوهش حاضر عبارت است از:
 .1ملفوفهفرمان چیست؟
 .2سیمای بیرونی ملفوفجات دارای چه ساختاری و چه تصدیقاتی است؟
 .3کارکرد و تحلیل آن چیست؟
 .4تفاوت آن با فرمان در چيست؟

 .1دانشجوی دکرتی تاریخ ایران دورۀ اسالمی
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(نویسندۀ مسئول)
alireza.niknejad@yahoo.com
 .2استاد تاریخ دانشگاه اصفهان ،اصفهان،
ایران mortezannouraei@ yahoo.com
 .3استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان،
اصفهان،ایران
mdehqannejad@ yahoo.com
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ملفوفجات و دستخطها از لحاظ دستهبندی جزء سلطانیاتاند .از این اصطالح فقط در
دورة قاجار در مورد نوع خاصی از اوامر مکتوب شاهان استفاده ميکردند .این موضوع مورد
توجه محققان و مورخان قرار نگرفته و دربارة سیمای بیرونی و محتوای درونی ،زمینههای
فراوانی برای پژوهش باقی است .مهمترین و معدود تحقیقاتی که موضوع ملفوفهفرمان را
مورد توجه و بررسی قرار دادهاند ،منحصر به چند کتاب و لغتنامه است و آنها عبارتاند
از  :شرح زندگانی من ،اثر عبداهللمستوفی؛ فروغستان ،نوشته محمدمهدی فروغاصفهانی؛
فرهنگنفیسی از ناظماالطبا؛ و کتاب مقدمهای بر شناختاسناد تاریخی ،اثر جهانگیر قائم
مقامي.
مقالة حاضر ،به معرفی و شناخت و بررسی و شرح مؤلفههای ملفوفهفرمان ،سیمای
بیرونی و سپس محتوای آن پرداخته است.
مشخص نیست ریشة ملفوفهفرمان از کجاست و از چه تاریخی این نوع سند مرسوم
شد و مدارک و مستنداتی وجود ندارد که آیا مربوط به دورة قاجار است یا اینکه قبل از
دورة قاجار هم چنین سندی وجود داشته است و اگر این نوع سند سلطانیدر دورههای
تاریخی گذشته هم وجود داشته به آن چه ميگفتند .بههمین دلیل نميتوان نظر قاطعی در
این زمینه داد .ولی نخستين باری که در دورة قاجار اسمياز ملفوفهفرمان برده ميشود ،اثر
دو جلدی خاوری شیرازی ،موسوم به تاریخ ذوالقرنین است(خاوری شیرازی ،1380،ج،1
صص .)243،509در منشآت قائممقامفراهانی ،سواد ملفوفهفرمانی از فتحعلیشاه به خط
میرزاابوالقاسمقائممقامفراهانی ،در 1243ق .که سال مصالحه با روسیه بوده ،نوشته شده
است(فراهانی،1373 ،صص .)47 -44بنابراین ،نخستین باری که اصطالح ملفوفهفرمان
به كار رفته در دورة فتحعلیشاه است و قبل از آن چنین اصطالحی وجود نداشته است.
ناگفته نماند در دورة افشاریه به ملفوفهفرمان« ،رقم عتاب» ميگفتند و با فعل «بداند» و
«بدانند» شـروع میشد .البته ،نویسنـده ،اصطالح «فرمــان» را بهجای رقم عتابی بهکار
میبرد(استـرآبادی،1383 ،صص ،82 ،75و .)86در دورة صفویه ،به ملفوفهفرمان مورد
نظرما «رقم بیاضی» ميگفتند که به امر شاه نوشته ولی ثبت دفتر نميشد(مینورسکی،
،1368ص.)271

تعریف ملفوفهفرمان و دستخط

ملفوفهفرمان ،یکی از اسناد سلطانیات دورة قاجار است و مانند فرمان ،به اوامر و دستورات
موشح
مکتوب شاهان قاجار گفته ميشد؛ بهعبارتی ،به اوامر و دستوراتی که بدون عالمت
ِ
سلطان باشد ،ملفوفهفرمان ميگویند( فروغ اصفهانی،1378 ،ص .) 344کلمة ملفوفه در
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لغتنامه دهخــدا بهمعنی« در نوردیـده و پیچیــده و فراهم آورده و تافته و لوله شده
است»(دهخدا ،1377،ج ،14ص )21476و نیز از لحاظ لغوی در فرهنگ نفیسی چنین آمده
است «:مأخوذ از تازی ،ملفوف ،پیچیده ،و لفاف شده و لفاف کرده و احاطه شده ،در جوف
گذاشته ،مجموع و لفاف»(نفیسی ،1343،ج ،5ص .)3499بهنظر ميرسد ملفوفه ،فرمان یا
نامهای پیچیده یا مهر و موم شده است که فقط مخاطب یا وصول کننده ،ميتوانست آن را
باز کند( گروسی ،1385 ،ص.)96
«فرمان پادشاهی که قطع آن کوچکتر از فرمان باشد و به مهر کوچک پادشاه مهر
شده و مقید به ثبت در دفاتر نباشد»(نفيسي،1343،ج،5ص  .)3499کتاب فروغستان،
در 1258ق .و در زمان سلطنت محمدشاه ،توسط یکی از مستوفیان دیوانی بهنام
محمدمهدیفروغاصفهانی نوشته شده و دانشنامهای در فن سیاق و استیفا است .در فرد
هشتم این کتاب ،ملفوفهفرمان را این چنین آورده است«:اگر حکمياز جانب سلطان صادر
گردد و موشح به عالمات نباشد ،آن را ملفوفهفرمان و دستخط مينامند»(فروغ اصفهانی،
،1378ص.)344
جهانگیرقائممقامي ،فرمانهاي دورة قاجار را به دو دسته تقسیم ميکند ،ولی در
این تقسیمبندی اسمياز ملفوفهفرمان نميبرد .بااينحال ،دستة دوم فرمانها ،چنانکه از
تعریفش برميآید ،ملفوفهفرمان است؛ زیرا قائممقاميدستة دوم فرمانها را عتابی و خطابی
معرفی ميکند و ميگوید این فرمانها فاقد طغرا هستند و بیشتر جنبة راهکارهای پادشاه به
وصولکننده یا گیرندة فرمان را دارند یا شامل رویه و سلوک و دستورالعمل هستند و با کلمة
«بداند» توصیه و سفارش یا خواسته پادشاه را مينوشتند(قائم مقامی،1350،صص.) 47-46
عبداهللمستوفی ،در کتاب شرح زندگانی من ،مفصلتر از بقیه ،اصطالح ملفوفهفرمان را
توضیح داده است .مستوفی معتقد است که شاهان غیراز فرمان ،دستور کتبی دیگری به نام
ملفوفهفرمان داشتند و علت صدور آن تحقیق و تفحص در امری خاص بود و چون امکان
داشت مهم و محرمانه باشد ،مهر و موم شده بهدست گیرنده ميرسید ،بههمین جهت آن
را ملفوفهفرمان مينامند و آن را بر روی کاغذی کوچکتر از کاغذهای فرمانها و عامیانهتر
مينوشتند و به صحة شاه و صدراعظم ميرساندند .ملفوفهفرمان گاهی اوقات حالت
بخشنامهای داشت که ميبایست به تمام حکام ایاالت ابالغ ميگردید(،1386ج،1ص.)170
بههمین علت ،رونوشت متعدد از روی یک نسخه باعنوان مخصوص هر ایالت ارسال
ميکردند .مستوفی ،در ادامه ميگوید پادشاه ،رقم دیگری به نام دستخط داشت که عبارت
بود از اوامر خصوصی پادشاه که امکان داشت بهخط خودش یا بهخط منشی مخصوصش
باشد(مستوفی،1386،ج،1ص.)170
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از زمان مظفرالدینشاه ،کمکم بهجای ملفوفهفرمان ،واژة دستخط بهکار ميرفت و در
زمان احمدشاه فقط از واژة دستخط در مورد اینگونه سلطانیات استفاده ميکردند(متما-0،
 .)0 -6381فروغ اصفهانی هم این دو واژه را یکی ميداند(فروغ اصفهانی ، 1378 ،ص .)344
البته ،گفتة مستوفی در مورد اینکه ممکن بود ملوفهفرمان به خط خود شاه باشد قابل تأیید
است ،زیرا نمونهای در این زمینه وجود دارد که به خط خود ناصرالدینشاه است و ملفوفهفرمانی
است با موضوع واگذاري حکومت گیالن به عالءالدوله (ساكما.)296- 12814 ،
بهطوریکه از مقایسة تعاریفی که در باال از ملفوفهفرمان آمد ،تعریف مستوفی
کاملتر از سایر منابع است .ولی بقیه نیز بخشی از ترکیبات ملفوفهفرمان را توضیح ميدهند
و چنین برميآید که ملفوفهفرمان صورت دیگری از فرمان بوده است و نميتوان گفت از
لحاظ اهمیت در درجة پائینتری از فرمان قرار داشتند .چنانکه چند طغرا ملفوفهفرمانها از
ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه وجود دارد که از نظر حقوقی و اجتماعی و سیاسی مانند
ملفوفهفرمان مشروطیت بسیار با اهمیت است(آرشیوخانوادگی اصغرمهدوی) و بعضی
دیگر حاوی اهمیت نیستند.
درعینحال ،در بعضــی از این ملفـوفهفرمانها بهجـای واژة ملفـوفهفرمـان واژه
«منشور ،دستور همایون ،حکم ،خطاب مستطاب ،حکم همایون و همایون منشور» آمده
است(ساكما.)296-454،
بنابراین ،هر ملفوفهفرمانی مانند فرمان ،مرکب از دو جزء متن و سیمای بیرونی یا
تصدیقات است؛ سیمای بیرونی آن مرکب است از :تحمیدیه ،مهر ،توشیح ،تاریخ صدور،
ظهریه ،و طغرا.

منتملفوفه فرمان

بخش باالی ملفوفهفرمان ،خطابیة شاه بود و همانند فرمانها ،گیرنده را با القاب مورد خطاب
قرار ميدادند  «:عمدهالخوانینالعظام ،مقربالخاقان فدوی دولت جاوید ارتسام ،محمد
قاسمخان والی گیالن بمراحم علیه پادشاهی مفتخر بوده»(ساكما .) 296-18912،ولی اگر
ملفوفهفرمان جنبة عموميیا به قولمستوفی حالت بخشنامهای یا متحدالمآل داشت مقدمه
را اینگونه ميآوردند«:عالیجاهان عزت همراهان اع ّز و اعیان و اعاظم و اشراف و عموم
کدخدایان و رعایای مازندران بخطاب مستطاب همایون برقرار بوده»(ساكما)296-5572،
و چنانچه مخاطب یکی از شاهزادگان یا ولیعهد بود ،لحن مقدمه عوض ميشد و بسیار
دوستانه نوشته ميشد«:فروزنده اختر برج جاللت جهانداری و درخشنده گوهر درج سلطنت
و تاجدار ثمره مشجر ابهت و شهریاری فرزند اعز ارجمند سعادتمند ولیعهد دولت گردون
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معزز بوده»( آرشیو مرکز نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی .) 87 ،نمونة دیگری نیز
موجود است که فقط اسم شخص بدون لقب آمده است«:عضدالملک»(متما.) 8130،
بنابراین ،در هر ملفوفهفرمان ،بعد از ذکر القاب و نام شخص با فعل «بداند» منظور
اصلی صدور آن شروع ميشد ،ولی یک استثنا در ملفوفهفرمان ناصرالدینشاه به عضدالملک
مشاهده شد و بهجای بداند فعل «میدانی» آمد .بهنظر ميرسد ،چون عضدالملک از نزدیکان
ناصرالدین شاه بود ،ناصرالدینشاه اینگونه خودمانی نوشته شده است(متما .) 8130،متن
ملفوفهفرمان ،طوالنیترین قسمت ملفوفهفرمان بود ،ولی در دورة احمدشاه از طول و
تفصیل کمتری برخوردار بود .یادآور ميشود که در همه حال ،متن ملفوفهفرمان طوالنیتر
از متن فرمانها است.
متن ملفوفهفرمان ،برخالف متن فرمان ،از لحاظ ادبی در درجة پائینتری قرار داشت
و فاقد مغلقنویسی بود .در ملفوفهفرمان ممکن بود شاه ،خاطیان یا مخاطبان را با عبارت
کیفری و عتابی هشدار دهد(آرشیو مرکز نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،
.)228
قسمت انسی یا مؤخّ رة فرمان ،قسمت انتهایی فرمان بود ،که حالت دستوری به
ي در اینجا دچار اشتباه
دستگاههای مجری و شامل تاریخ و دعای پایانی بود .قائممقام 
شده است و ميگوید«:مطالب خاتمهها گاهی عبارت از دستور و توصیه و سفارشی به
عمال دولت و گاهی حاوی آرزو و گاهی متضمن دعا بوده است»(،1350ص)47؛ زیرا
خاتمة فرمان با ملفوفهفرمان متفاوت بوده است ،خاتمة فرمان در خطاب به دستگاههایی
که موظف بودند مفاد فرمان را به اجرا بگذارند ،بوده است ،نه متضمن دعا و رجاء(آرشیو
مرکز نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،ش )129؛ ولی خاتمة ملفوفهفرمان
در خطاب به یک شخص بود که ممکن بود حاکم ایالتی یا یک شخصی که عریضهای
را به شاه مينوشت باشد .شاه با آوردن «موافق این ملفوفهفرمان» خواسته خویش یا
غرض صدور این ملفوفهفرمان را اشاره ميکرد و در پایان ملفوفهفرمان اینگونه ميآورد:
«حسبالمقرر مرتب دارد و در عهده شناسد»(ساكما.)296 -18912

سیامی بیرونی ملفوفهفرمان و دستخط

.1تحمیدیه

از بین ملفوفهفرمانها ،تنها دو طغرا از آن مشاهده شد که دارای تحمیدیه است و هر دو
طغرا متعلق به محمدشاه است .تحمیدیة یکی از این دو طغرا با عبارت «هوالعلیالغالب»
(ساكما )296-1359،و دیگری با تحمیدیة «هواهلل»(ساكما )296-6945،آمده است.
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نمونههای دیگری از ملفوفهفرمان یا دستخط با تحمیدیه تاکنون مشاهده نشد.

 .2مهر

استفاده از مهر در اسناد دیوانی و سلطانی از گذشته مرسوم و دارای ضوابط و
قواعدی خاصی در نظام دیوانی بود .هریک از شاهان و دیوانیان مهر مخصوص بهخود
داشتند ،یعنی مهر هریک از شاهان ،سجعی متفاوت داشت .اطالعات ما از مهر و آداب
و قواعد آن در دورة قاجار برخالف دورة صفویه بسیار اندک است .اطالعات ما از
مهر و قواعد مهرگذاری و ادارة مهرداری از کتابهای اعتمادالسلطنه و شرح زندگانی
من عبداهللمستوفی است .سجع مهر شاهان قاجار با اندکی تغییر ،الهام گرفته از مضامین
ي و متأثر از شعائر مذهبی بود .بهعبارتی ،ویژگیها
مهرهای شاهان صفوی ،با مضامین اسالم 
و آداب و خصوصیات فنی مهرهای دورة قاجار با سنن مهرداری دورههای پیشین ،بهویژه
عصر صفویه پیوند خورده است و درواقع مهر و ادارة مهرداری دورة قاجار دنبالة مهرداری
عصر صفویه است .تغییراتی که در این دورة زمانی در مهرها وجود دارد ،بیشترمربوط به
خصوصیات شکلی و ترکیب مهرهاست .آنچه در اینجا منظور نظر است ،مهر شاهان بر
روی ملفوفهفرمان است و به این پرسشها پرداخته خواهد شد:
 .1علت حک نمودن مهر در روی ملفوفهفرمان چه بود؟
 .2مهر شاهان قاجار از لحاظ شکلی چگونه بود؟
 .3مهر را در کجای ملفوفهفرمان حک ميکردند؟
 .4سجع مهر ملفوفهفرمانها دارای چه مضمونی بود؟
 .5چه کسی مهرگذاری ملفوفه فرمانها را بر عهده داشت؟
 .6آیا مهرداری منصبی محسوب ميشد؟ و
 .7آیا مهرداری زیر نظر اداره خاصی بود؟
با جلوس شاه جدید به تخت سلطنت ،ملکالشعرا یا شاعر دربار ،شعری را برای سجع
مهر فرمانها ميسرود(افضلالملک،1361،ج،1ص .)21مهر ملفوفهفرما ن شاهان سلسله قاجار
را در صدر فرمان حک مينمودند .قائممقامي،سجع مهر همة شاهان را آورده است ،ولی
اشاره نميکند مهرهای با سجع«السلطانبنالسلطان» مهر ملفوفهفرمان است نه مهر فرمانها.
درخصوص مهر ملفوفهفرمان ،فقط نفيسي اشاره ميکند که مهرملفوفهفرمان شاهان قاجار
کوچک بود(،1343ج،5ص ،)3499ولی در جایی اشاره نشده است که این مهر کوچک
شاهان دارای چه سجعی بوده است .سجع مهر ملفوفهفرمان ،همانند نوشتۀ بر روی سکهای
بود که با جلوس شاه جدید در ضرابخانه ميزدند(افضلالملک ،1361،ج،1ص.)15
از سجع مهرهای ملفوفهفرمانهای شاهان قاجار تنها این مهرها بهدست آمده است:
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« .1سلطانفتحعلی»( قائم مقامي، 1350،ص) 385؛ و
 .2از محمدشاه چهار نوع مهر ملفوفهفرمان وجود دارد:
الف« .هوالعلیالغالب ،السلطانبنالسلطان محمدشاهغازی»(متما 0-7133 -0-0،و
ساكماق)1181900021 ،؛
ب« .هو والیت علی ،السلطانبنالسلطان محمدشاهغازی»(قائم مقامی ،1350،ص) 392؛
ج « .هواهللتعالی– السلطانبنالسلطان محمدشاهغازی»(آرشیو مرکز نسخ خطی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)228 ،؛ و
د .سجع مهری با مضمون«العزههللالسلطانمحمدشاه قاجار»( ساكماق.)118190019 ،

 .3دو نوع مهر بر ملفوفهفرمانهای ناصرالدین شاه مشاهده شد:
الـف .یکـــی با سجـــع« الملـکهلل– السلــطانبنالسلــطان ناصـرالدیـنشـاه
قاجـار»(ساكما)296-18912،؛
ب .و دیگری با سجع«العزةهلل – السلطانبنالسلطان ناصرالدینشاه قاجار»(متما،ق0 -
.) 0 – 8130-

 .4سجع مهر ملفوفهفرمانهای مظفرالدینشــاه همانند سجــع مهـر ملفوفـهفرمـان
ناصرالدینشاه بوده است(ساكماق 2600 ،؛ قائم مقامی،1350 ،ص.)403
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 .5سجع مهر دستخط محمدعلیشاه اینگونه بود:
الف « .هوالعلی– السلطانمحمدعلیشاهقاجار»( قائممقامی،1350،ص.) 407

ب .یکی دیگر از مهرهای دستخط محمدعلیشاه به شکل و سجع زیر است:
« هو– محمدعلیشاه قاجار»(متما.)1- 6855 - 0،
ک هلل– السلطان بنالسلطان احمد
 .6از دستخطهای احمدشاه چهار مهر با سجع«المل 
شاه قاجار»(متما ) 0 – 6381،و « هواهلل-السلطاناحمدشاه قاجار»(ساكماق)1181900031،
و « هوالملک هللسلطاناحمدشاه قاجار» بهدست آمده است(استادوخ.)1339 -58 -1 ،

گاهی اوقات در کنار مهر احمدشاه در ملفوفهفرمان یا دستخط ،در سمت راست،
سجع مهر بهصورت دستنوشته ميآمد .این مورد فقط در دستخطهای احمدشاه متعلق
به آرشیـو اسنـاد آستـان قدسرضـوی مشـاهده شـده است(ساكماق 1181900031،و
.)1181900032
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باوجوداين ،مهرداری یکی از مشاغل مهم ایران دورة صفویه بود .مهردار ،ارقام را
پس از ثبت دفاتر ،به مهر ثبت همایون ،که در نزد مهردار بود ،در قبال دریافت مبلغی،
مهر مينمود(میرزاسمیعا ،1368 ،ص .)25در دورة قاجار نیز منصب مهرداری از مشاغل
و مناصب مهم و محترم محسوب ميشد .شاهان قاجار سعی ميکردند نزدیکان و افراد
مورد وثوق خود را به این منصب بگمارند .ناصرالدینشاه ،علیرضاخانعضدالملک،
پسردایی و از افراد مورد اطمینان خود را در سال 1285ق .به منصب خازنی مهر انتصاب
نمود(اعتمادالسلطنه،1367،ج ، 3صص .)1904-1903مهرداری از مشاغل پردرآمد دورة
قاجار نیز محسوب ميگردید ،زیرا با صدور هر فرماني و قبل از اینکه به مهر پادشاه توسط
مهردار و زیردستانش برسد ،ایصالکنندة آن ،الجرم مبلغی را در ظاهر بهعنوان انعام ،ولی
در اصل بهعنوان رشوه ،ميبایست به مهردار پرداخت ميكرد .عینالسلطنه ،در روزنامة
خاطراتش مربوط به سال 1308ق .ميگوید«:فرامین را که داده بودیم دفتری کنند امروز
سیاهه آورد قریب سی چهل تومان این چهار فرمان خرج دارد .به هزار معرکه هشتاد تومان
چول بردم و ایلخانی به زور از برادرش فرامین را گرفت و حاال هم آنقدر مخارج جهت
مهر آقایان دارد .خربازار غریبی است»(سالور،1374،ج،1ص .)254و باز در خاطرات سال
1312ق .درخصوص انتصاب عزیزالسلطان به مهرداری اشاره ميکند که شاه این منصب
را از عضدالملک به عزیزالسلطان واگذار کرد و مينویسد مهرداری از مشاغل خوب این
دوره است و ازجمله کارهایی است که سالی 10تا  15هزار تومان درآمد بدون دردسر و
مسئولیت دارد(،1374ج،1ص .)747در ادارة ُمهر مِهرآثار همایون چند نفر زیر نظر مهردار
مشغول کار بودند :حافظ ُمهر مِهرآثار  ،حامل مهر همایون در سفر و حضور ،قراول و شش
نفر مستحفظ(اعتمادالسلطنه 1367،ج،3ص.)2116
نگارش ملفوفهفرمان همانند فرمان ،توسط دیوان انشا و زیرنظر منشیالممالک
انجام ميشد ،خاوریشیرازی مينویسد« :وزیر داراالنشاء که در عرف دیوانیان معبر
از منشیالممالک و کارفرمای تحریر نامهجات و دول خارجه و فرامین قضا آیین
و ملفوفاتجات قدر تضمین است»(،1380ج،1ص )243و در جای دیگری در مورد
خودش اشاره ميکند که فتحعلیشاه ،وی را به ملفوفهنگاری و کتابت اسرار مخفیه انتصاب
نمود(،1380ج،1ص .)509بعد از تفکیک وظایف ،وزیر رسائل خاصه وظیفهای داشت که
منحصربه وی بود و آن نگارش ملفوفهفرمان بوده است .ناگفته نماند در نگارش و ثبت و
امضای ملفوفهفرمان ،مستوفیالممالک نقشی نداشت.
گاهی اوقات ،شاه فرمان را با دستخط خودش مينوشت .برای مثال ،ملفوفهفرمانی
از ناصرالدین شاه در آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود است که به
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دستخط خودش نوشته است .به اوامری که به دستخط شاه نوشته ميشد ،ملفوفهفرمان و
بعد از دوران سلطنت ناصرالدینشاه ،دستخط ميگفتند(مستوفی،1386،ج،1ص .)170در
این ملفوفهفرمان یا دستخط ،ناصرالدینشاه ،واگذاری ادارة حکومت گیالن را به عالءالدوله
اعالم کرد .جدا از مهر ،از نوع خط مشخص است ،که این دستخط را ناصرالدین شاه نوشته
است .از مشخصات اینگونه دستخطها یا ملفوفهفرمانها ،بدون هر مقدمهای ،بهطورمستقیم
با خواستة شاه«اداره حکومت گیالن را به عالءالدوله مرحمت فرمودیم» آغاز ميشود.
قسمت باالی دستخط ،مهر چهارگوش کوچک شاه بود ،که برخالف مهری است که بر
باالی ملفوفهفرمان ميزدند(ساكما.)296-12814،
عبارات مهر ،طغرا ،ثبت شد ،و قلميشد در ظهریه فقط برای فرمانهايي بود که
به وزارت مالیه ربط داشت یا فرمانهايي که بار مالی داشتند .درحالیکه ،مستوفیالممالک
در صدور و نگارش ملفوفهفرمان ،هیچ نقشی نداشت و ازآنجاکه ممکن بود ملفوفهفرمان
محرمانه باشد یا فقط گیرندة آن باید مجري آن باشد ،تشکیالت دیوانی در صدور و
اجرای آن نقشی نداشتند ،بههمین علت ،اصوالً وزیر رسایل و صدراعظم و منشیحضور
یا وزیرخلوت یا امینخلوت در نگارش و صدور آن نقش داشتند.
مهر و ثبت ملفوفهفرمان با ثبت و صحة فرمانها متفاوت بود .بدین صورت که،
ملفوفهفرمان بعد از نگارش ،به رؤیت صدراعظم ميرسید و صدراعظم مهر خود را برپشت
ملفوفه ميزد .همچنین ،نمونههایی مشاهده شده است که امینخلوت و وزیرخلوت ،ظهریة
ملفوفهفرمان را مهر زدهاند .همینطور ،بعضی اوقات اگر دستخطی جنبة محرمانه داشت
با اشارة شاه ،توسط منشی حضور نگاشته ميشد(امینالدوله،1341،صص  50و  ) 75و
سپس به صحة شاه ميرسید .بعد از آن ،خازن مهر ،مهرگذاری ميکرد و در کتابهای
سیاقی مانند قوانینالسیاق کاشانی و بحرالجواهرشهشهانی ،که در مورد دفاتر روزنامچه و
توجیهات وجزآن است و در مورد ثبت فرمانها بحث ميکنند ،اشارهای به ثبت ملفوفهفرمان
نميکنند(کاشانی ،نسخة خطی كتابخانة ملي ايران 5 -26902 :؛ شهشهانی ،نسخة چاپ
سنگي كتابخانة ملي ايران.) 6- 1893 ،

تصویر 1

مهر صدر اعظم امین السلطان
بر ظهر ملفوفه فرمان
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تصویر 2
مهر وزیر خلوت وکیل امللک بر ظهر ملفوفه فرمان

ثبت ملفوفهفرمان نیز مثل ثبت فرمــانها بود ،یعنی در کتابچه ثبت فرمانها و
ملفوفجات و بروات موجود در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ابتدا
فرمانهاي صادره سال خاصی برای مثال ،سال  1299آمده است و پس از اینکه ثبت
فرمانها تصدیری همان سال به اتمـام ميرسید ،ملفوفجات همان سال را در صفحة
دیگر و با شرح آن در زیر دفعات سیاقی ميآوردند(آرشیو اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه تهران 10362 ،الی  .) 10372در عنوان این مجموعه ،کتابچة ثبت فرمانها
و ملفوفجات آمده است و اشارهای به اوراجه که سواد فرمانها در آن به ثبت ميرسید
نیامده است ،ولی به نظر نگارنده ،این کتابچه دفتر مالی اوراجه است .در صفحة نخست
این کتابچه اینگونه ميآمد:
بسماهللالرحمنالرحیم
سررشته فی تخاقوئیل 1302
کتابچه ثبت فرامین و ملفوفجات و بروات موشح همایونی
نهم ذیالحجه
فرامین و ملفوفجات
فرامین
پساز اینکه هر آنچه در تاریخ یاد شده صادر شده بود ،سواد فرمانها را زیر دفعات
مينوشتند و پس از اتمام فرمانها در ابتدای صفحة دیگر ،سواد ملفوفجات را زیر دفعه
و رقم سیاقی ميآوردند( آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.)10362 ،

محتوایملفوفجاتودستخطها

ملفوفهفرمانها بنابر محتوا و عوامل صدور دارای انواع مختلف است:
رفع دعاوی ملکی ،ملفوفجات برای اطالعرسانی حکام و مباشران و کدخدایان
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ایاالت ،ملفوفهفرمان مباهی ،ملفوفه فرمان رویه و دستورالعمل حکومتی ،ملفوفهفرمان
اعطایی واگذاری مقاميیا عطیّة سیاسی ،ملفوفهفرمان اعطای خلعت در زمان شاهان
متأخر قاجار ،ملفوفهفرمان حقوقی و اجتماعی ،ملفوفجات یا دستخطهای اعالم همکاری
و مأموریت ،ملفوفجات عتابی و خطابی ،دستخطهای ابالغی ،دستخطها یا ملفوفجات
اعالم و انتخاب ولیعهدی ،و جز آن .ناگفته نماند همانطور که گفته شد ،بسیاری از این
ملفوفجات در دورة شاهان متقدم قاجار در سیمای فرمان آمده است.
از مجموع تعداد ملفوفجات ،تعداد  83طغرای ملفوفجات و دستخطها در اینجا مورد
بررسی قرار گرفت که از این میان بیشترین آن به تعداد  54طغرا توسط ناصرالدینشاه
تولید شد و کمترین آن که يك طغرا از فتحعلیشاه بوده است .الزم به ذکر است که با
استناد به مجموع و تعداد دادههای اطالعاتی بهنظر ميرسد که طوالنیتر بودن سلطنت
ناصرالدینشاه موجب تولید زیاد ملفوفجات ميباشد.
با جلوس احمدشاه به سلطنت ،تغییر کلی در شکل ومحتوای ملفوفهفرمان به وجود
آمد .از نظر شکلی دستخـطهای احمدشاه ،برخالف ملفوفهفرمانهای شاهــان قبل بسیار
خالصه است و دیگر آن طول و تفصیلی که ملفوفه فرمانهای قبلی داشتند ،مشاهده
نميشود .نکتة دیگر آنکه ،چند طغرای دستخط از زمان احمدشاه وجود دارد که به
توشیح نایبالسلطنه است( متما .) 0-6373،بهنظر ميرسد قبل از تاجگذاری و همچنین
در زمان سفر احمدشاه به فرنگ ،فرمانها و ملفوفجات ،توسط نایبالسلطنه صادر ميشد.
توشیح نایبالسلطنه بر بعضی از این دستخطها ،برخالف دستخطهای شاهان ،در پائین
سمت چپ خط دوم گذاشته شده است .نکتة دیگری که در مورد دستخطهای احمدشاه
برخالف دستخطها و ملفوفهفرمانها قبلی وجود دارد ،عدم درج تاریخ صدور دستخط
است(متما .) 0-6373،نکتة حائز اهمیتی که در دستخطهای احمدشاه مشاهده ميشود،
این است که دستخطهای وی ،مانند ملفوفهفرمانهای شاهان قبل از او ،دیگر حالت عتابی
ندارد و دلیل آن را باید تأثیر حکومت مشروطه و مجلس شورا و هیئت وزراء دانست.
مطلع دستخط احمد شاه اینگونه بود«:نظر به تصویب جناب اشرفمشیرالدوله رئیسالوزراء
و وزیر داخله مقرر ميداریم»(متما .) 0-6381،درحـالیکه ،در ملفوفهفرمانهای پادشاهان
قبل ،مطلع آن با فعل عتابی« بداند» شروع میشد و آن در خطاب به مأمور یا مأموران
اجرای آن دستخط که ممکن بود جنبة شخصی یا عموميو بخشنامهای داشته باشد ،ولی
در دستخطهای احمدشاه در سطر آخر اینگونهآمـده است «:ماده  2یا فالن – و عموم
وزراء مأمور اجرای این دستخط هستند(متما .) 0-6717،دلیل این موضوع را همانطورکه
گفته شد باید در برقراری حکومت مشروطه در ایران و کاهش استبداد جستوجو
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کرد .تغییر دیگری که در این زمینه به وجود آمد این بود که از زمان محمدعلیشاه و
احمدشاه واژة ملفوفه فرمان بهکار برده نميشد ،بلکه واژة دستخط را بهجای آن استفاده
ميکردند(متما .)0-6717،درصورتیکه چنانچه پادشاه در سفر بود و در کشور حضور
نداشت ،نایبالسلطنه بهجای وی ملفوفهفرمان را توشیح مينمود ،با این تفاوت که بهجای
مهر پادشاه ،مهر خودش را بر ملفوفه فرمان حک مينمود(ساكما.)296-2247،

توشیح

نخستیـن باری که با اصـطالح و کلمة توشیـح در اسنـاد و منـابع مواجـه ميشـویم
دورة قاجار و زمان محمدشاه است؛ زیرا از زمان محمدشاه است که فرمانها توشیح
ميشد .فرمانهاي آقا محمد خان و فتحعلیشاه بدون توشیحاند .بعد از شکلگیری دستگاه
دیوانی سلسلة قاجار ،در زمان محمدشاه ،فرمان به توشیح و امضای وی ميرسید(متما،
پ .)1-6012-0-0ناگفته نماند بعضی از فرمانهاي محمدشاه بدون توشیح هستند(متما،
پ .)1 -7132-0 -0توشیح ،درنهایت ،در اواخر دورة قاجار و اوایل دورة پهلوی به امضا
ختم شد .توشیح ،درواقع ،صحه یا تأیید شاه بر فرمان یا ملفوفهفرمان صادره بود و تا فرمان
یا ملفوفهفرمانی توسط شاه توشیح نميشد به مرحلة اجرا درنميآمد ،زیرا اگر توشیح
نميشد ،مهر شاه بر آن زده نميشد و بههمین دلیل فاقد اعتبار بود.
درزمان احمدشاه ،چنانکه دربارة تحمیدیه و طغرا گفته شد ،نایبالسلطنه بهجای وی
اسناد را با عبارت «مالحظه شد»صحه ميگذاشت(ساكما ) 240 -21441،و در کنار آن
مينوشت«:از طرف قرینالشرف ملوکانه روحنا فداه»(ساكماق .)1181900032،همچنین،
مشاهده شده که بعضی از فرمانهاي احمد شاه بدون توشیح اند(ساكماق.)1181900032 ،
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تصویر 1
منونهایازیکملفوفهفرمانازمظفرالدینشاه
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نتیجهگیریوپیشنهاد

با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان چنین تشخیص داد که ملفوفهفرمان و دستخط ،اسناد
ي هستند که حاوی اطالعات ارزشمندی در بررسی اوضاع سیاسی ،اجتماعی،
سلطانی مهم 
و حقوقی در ایران قرن سیزدهم ميباشند .با توجه به اهمیت آن و عدم استفاده از آن در
تحقیقات عصر قاجار ،بهتر است مورد نقد و استفاده در تحلیل و تحقیق تاریخ پژوهان قرار
گیرد .با بررسی ملفوفجات معلوم شد که این نوع سند سلطانی دارای دو جنبۀ محرمانه و
ي است .بررسی ملفوفجات نشان ميدهد که صدور این سند ربطی به
اطالعرسانی عموم 
دستگاه دیوانی نداشته است ،بلکه شاه توسط یکی از افراد نزدیک خود ،صدراعظم یا وزیر
خلوت آن را صادر ميکرد.
یافتهها نشان ميدهد که ملفوفجات و دستخطها ،با توجه به کمبود منابع در زمینة
اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار ،ميتواند مورد محک و پژوهش جدی قرار گیرد.
بنابراین ،پیشنهاد ميشود فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران این نوع سند
سلطانی را بهصورت جداگانه -نه ذیل فرمان -تنظیم و پردازش کنند .همچنین ،پیشنهاد
يشود که گروههای تاریخ دانشگاهها این نوع سند را مورد پژوهش قرار دهند.
م

منابع

اسناد

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرن(متما)؛ دستخط احمد شاه به وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف،
بی تا. 6381 ،

--------------------------- -؛ ملفوفهفرمان ناصرالدینشاه به عضدالملک 1290 ،ه .ق.8130 ،

  ---------------------------؛ دستخط محمدعلیشاه به امین السلطان 1325 ،ه .ق.6855 ، --------------------------- -؛ دستخط احمدشاه به مشیرالدوله ،بی تا.6381 ،

---------------------------- -؛ دستخط احمدشاه به عموم وزراء ،بی تا.6717 ،

  ----------------------------؛ فرمان محمدشاه به یعقوبعلیخان 1260 ،ه .ق.6373 ، ----------------------------؛ فرمان محمد شاه به محمود خان 1255 ،ه .ق.6012 ، --------------------------- -؛ظهر فرمان محمد شاه ،بی تا.7132 ،

اسناد مرکز نسخ خطی سازمان اسنادو کتابخانۀ ملی ایران؛ ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به مظفرالدین میرزا،
 1311ه .ق. 87 ،

 ------------------------------------------؛ ملفوفه فرمان محمد شاه به گرگین خان، 1263ه .ق.228 ،

 ----------------------------------------- -؛ فرمان احمد شاه 1333 ،ه .ق.129 ،
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سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران(ساكما)؛ دستخط ناصرالدین شاه به عالء الدوله ،بی تا.296 -12814 ،

  --------------------------؛ ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به میرزا عبداله مستوفی 1279 ،ه.ق.296 -454 ،

  ---------------------------؛ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به آذربایجان ،بی تا.240 -22883 ،  ---------------------------؛ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به مظفرالدین میرزای ولیعهد، 1288ه .ق.7 -31 -144 ،

  ---------------------------؛ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به محمد قاسم خان 1279 ،ه .ق،.296 -18912

  ----------------------------؛ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به عموم حکام و مردم مازندران،بی تا.296 ،5572 ،

  ----------------------------؛ ملفوفه فرمان محمد شاه به خانلر میرزا 1263 ،ه .ق-1359 ،.296

  ---------------------------؛ملفوفه فرمان محمد شاه به عموم حکام و عمال 1264 ،ه .ق،.296 -6945

 ---------------------------- -؛ دستخط احمد شاه  ،بی تا.296 -2247 ،

 ---------------------------- -؛ ملفوفه فرمان ولیعهد 1324 ،ه .ق240 -16194 ،

  ----------------------------؛ فرمان احمد شاه به وراث ابراهیم خان بنا 1328،ه .ق،.240 -21441

سازمان كتابخانهها ،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي(ساكماق)؛ ملفوفه فرمان محمدشاه به
آصفالدوله 1255 ،ه .ق.1181900021،

 -------------------------------------------------؛ملفوفه فرمان محمدشاه بهعموم حکام 1251 ،ه .ق.1181900019 ،

 -------------------------------------------------؛دستخط احمدشاه به مرتضیقلیخان متولی 1336 ،ه .ق.1181900031 ،

 -------------------------------------------------؛دستخط احمدشاه به مرتضیقلیخان متولی  1343 ،-----------------------ه .ق.1181900032 ،

 ------------------------------------------------؛ملفوفه فرمان مظفرالدین شاه بهمحمد تقی میرزا رکن الدوله 1315 ،ه .ق.2600 ،

مركزاسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه(متما)؛ دستخط احمد شاه به خانم کاندراتیف 1339 ،ه.
ق.1339 -58 -1 ،

 -آرشیو اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 10362 ،الی 10372

آرشیو اسناد خانوادگی امین الضرب؛ بدون شماره.
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بها
کتا 

آملی ،شمسالدین محمد(.)1389نفائس الفنون في عرايس العيون(3ج)(.چ (.)3ابوالحسن شعرانی ،مصحح).
تهران :اسالميه.

استرآبادی ،میرزا مهدی خان( .)1383گزیده منشآت(نصراهلل بیات،كوششگر).تهران :وزارت امور خارجه.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسن( .)1367تاریخ منتظم ناصری(ج(.)3محمد اسماعیل رضوانی،مصحح).تهران:
دنیای کتاب.

افضلالملک ،غالمحسینخان(.)1361افضلالتواریخ(ج .)5تهران :نشر تاریخ ایران.

امینالدوله ،علی خان( .)1341خاطرات سیاسی امینالدوله(حافظ فرمانفرمائیان،كوششگر).تهران :امیرکبیر.

خاوری شیرازی ،فضلاهلل (  .) 1380تاریخ ذوالقرنین(2ج)(.ناصر افشار فر،مصحح).تهران :فرهنگ و ارشاد
اسالمی تهران.

دهخدا ،علي اكبر (  .) 1377لغت نامه دهخدا(ج .)9تهران :دانشگاه تهران.

سالور ،قهرمان میرزا( .)1374روزنامه خاطرات عین السلطنه(ج(.)1مسعود سالور و ایرج افشار،كوششگران).
تهران :اساطیر.

فروغ اصفهانی ،محمد مهدی(  .)1378فروغستان(ایرج افشار،كوششگر).تهران :میراث مکتوب.
فراهانی ،میرزا ابوالقاسم( .) 1373منشآت(چ(.)2سید بدرالدین یغمائی،كوششگر).تهران :شرق.

نفیسی ناظم االطباء ،علی اکبر( .) 1343فرهنگ نفیسی(ج .)5تهران:خیام.

مستوفی ،عبداهلل (  .)1386شرح زندگانی من(3ج).تهران :هرمس.

قائم مقامی ،جهانگیر( .) 1350مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی .تهران :انجمن آثار ملی.

میرزا سمیعا (  .) 1368تذکره الملوک(چ(.)2محمد دبیر سیاقی،كوششگر) .تهران :امیرکبیر.
مینورسکی(  .) 1368سازمان اداری حکومت صفوی(چ .)2تهران :امیرکبیر.

گروسی ،امیر نظام (  .) 1385منشات( علی محمدی برنجه،كوششگر) .تهران :سیب سبز.

شهشهانی ،عبدالوهاب؛ بحر الجواهر فی علم الدفاتر( نسخة چاپ سنگی) ،کتابخانة ملی ایران ،ش .6 -1893
شیبانی ،محمد کاظم؛ قوانین السیاق ،نسخة خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران1255 ،ه.ق ،ش -101ب.
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