
هدف: پژوهش حارض، در پی مشخص کردن  نقش افراد و مناصب 
حکومتی و دیوانی در  نگارش و صدور فرمان های دورۀ  قاجار است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، 
براساس مطالعۀ  کتاب های دست اول تاریخی، اسناد موجود، و بر پایۀ  

منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مؤلف نگاشته شده است.

یافته ها و نتایج پژوهش: امر نگارش، تأیید و اجرای مفاد فرمان، امری 
پیچیده و مستلزم دانسنت اصول نگارشی مدون بود و در دیوان های 

متعدد حکومتی،  سیری طوالنی داشت. متصدی اجرای این سیر، از 

آغاز تا پایان، مسئوالن حکومتی و دیوانی بودند. مناصبی که در رأس 

ادارۀ  حکومت قرار داشتند، و به علت نبود قانون مدون، امر آنها، قانون 

و الزم االجرا بود. این مناصب، متام صاحب مناصب قاجاری از صدر 

تا ذیل حکومت و دیوانساالری قاجار را در برداشت. به این ترتیب که 

در مرحلۀ  نخست، دستور صدور فرمان، توسط شخص پادشاه صادر 

می شد. مرحلۀ دوم، که مرحلۀ نگارش فرمان بود، توسط منشی املاملک 

و زیردستان وی  انجام می شد. زیردستان وی عبارت بودند از: منشی، 

محرر، مذَّهب، و از این دست. سپس، فرمان،باید در ادارات مربوط به 

تأیید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم، مستوفی املاملک، 

و لشکر نویس باشی می رسید.امر تأیید مفاد سند با عمل »صحه گزاری« 

و »دستینه«اجرا می شد که شامل مهرگزاری و نگارش نوشته های مبهم 

و ناخوانا در قسمت پشت سند بود. الزم به ذکر است که پشت سند 

را ظهر، و عمل نگارش بر این بخش از سند را ظهرنویسی می نامیدند. 

صورت  دیوان  دفرتداران  توسط  سند،  از  رونوشت برداری  و  ثبت 

می گرفت. به این شکل که پس از نگارش، در هر مرحله ای از سیر سند 

در دواوین حکومتی، متصدیاِن رونوشت برداری، در دفاتری که به دفاتر 

خلود معروف بودند، به رونوشت برداری و ثبت سند می پرداختند.

علت رونوشت برداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات 

بعدی در دست باشد.

ڪلیدواژه ها 

اسناد ديوانی/فرمان/ديوان دولتی/ايران/ديوانيان

علی سام چڪیده
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علی سام1

1. دانشجوی دکرتی تاریخ ایران

دانشگاه پیام نور

sssamd684@gmail.com

اصحاب فرمان نویسی در عهد قاجار

مقدمه
فرمان، در سیر نگارش خود، سلسله مراتب خاصی را طی می کرد. در هرکدام از مراحل، زمینه 
و کارهای الزم برای اجرایی شدن و تکمیل، بر روی سند انجام می شد. گام نخست، نگارش 
متن فرمان بود. امر نگارش در اداره و جایگاهی به نام دیوان انشا،از ادارات دیوان حکومتی، 
انجام می شدکه به دو بخش ممالک و خاصه تقسیم می شد)هدایت، 1338، ص479(.دیوان 
ممالک،به ریاست وزیراعظم بود و به امور مملکتی می پرداخت و فرمان هایی که جنبةعمومی 
داشت  در حد امورکشوری در درجه اول  باید به تأیید وی و متصدیان این دیوان می رسید، مانند 
فرمان اعطای مواجب، القاب. در این دیوان،کارگزاران حکومتی دیگری همچون منشی الممالک، 
منشی، محرر، دواتدار، مهردار، مجلس نویس، رقم نویس،مذهب،مستوفی الممالک، ناظر، داروغة 
دفترخانه، صاحب توجیه، ضابطه نویس، اوراجه نویس، منشی الممالک، لشکرنویس باشی، و مانند 

آن به انجام وظیفه می پرداختند.
بخش دیگر دیوان، دیوان خاصه نامیده می شد که به طور مستقیم تحت نظارت مستوفی 
خاصه و ناظر بیوتات اداره می شد. اشخاص و مناصب در این اداره عبارت بودند از: 1. ناظر 
بیوتات: سرپرست کارگاه هاي سلطنتي و درحقیقت ناظر کل امور مالي دستگاه سلطنت بود 
و حساب کلیة عایدات و اموال منقول و غیرمنقول شاه در دستگاه خاصه تحت مسئولیت 
مستقیم او نگهداري مي شد)مینورسکی، 1368، ص90(؛ 2. اوقاف سرکارخاصه نویس: 
اداره اي بود که به امواِل موقوفة عام یا خاص رسیدگي مي کرد و از مستوفیان، شخصي را 
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که مورد اطمینان و اعتماد شاه بود به ریاست آن برمي گزیدند؛ 3. صاحب جمع: هریک از 
ادارات بیوتات، داراي رئیسي بود که او را صاحب جمع مي نامیدند. این شخص زیرنظر ناظر 
بیوتات انجام وظیفه مي کرد؛ 4. مشرفان: بازرس امور اداري بود که کلیة مخارج و اسناد 
هزینه و تخمین اعتبارات و تنظیم حساب از وظایف او بود؛ 5. مستوفي ارباب تحاویل: 
مسئول نگهداري حساب هاي نقدي و غیرنقدی بیوتات بود؛ و6. پیشکش نویس: مأموري 
که وظیفه اش نوشتن و تهیة پیشکش هاي ارسالي، به خصوص در ایام نوروز، به حضور شاه 
بود و درآمد وي از یک دهم پیشکش ارسالي حاصل مي شد. دیوان خاصه محل محاسبات 
شاهي بود که از آن به نام دفترخانه یاد مي کردند. فرمان هایی که به نحوی مربوط به شخص 

شاه و امالک او بود در این دیوان تأیید می شد)تاورنیه، 1331، ص881(.
چارچوب پژوهش مذکور را می توان در دو پرسش گنجانید:

1. نگارندگان فرمان چه کسانی بودند؟ 
2. تأیید سند توسط چه مناصب و افرادی شکل می گرفته است؟ 

سعی شده به این فرضیه پاسخ داده شود که تنظیم فرمان شامل دو مرحله بوده است.
نخست، نگارش فرمان و بعد صدور و تأییدآن.غرض از این پژوهش، واکاوی چرخة 
پیچیدة نگارش و صدور فرمان و  آشکار ساختن این امر است که در تحقِق یک سند 
فرمان،دیوانساالری پیچیده و هوشمندانه ای وجود داشته است. پژوهش  در این زمینه، امری 
بس سخت و طاقت فرساست که نیاز به مطالعة گاه چندین جلد کتاب قطور تاریخی و اسناد 
است که شاید در میان مطالب خود چند خطی به امر فرمان نویسی و مناصب مرتبط با آن 
بپردازد.در کنار این مشکل، باید گفت که در زمینة پیشینة پژوهش کاری مستقل در باب ذکر 
متصدیان امر فرمان نویسی انجام نشده، اما به شکل موردی، اطالعاتی در کتاب های تاریخی 
منشآت و کتاب هایی در بیان اصول دیوانساالری ازجمله تذکره الملوک و مقاالتی به شکل 

پراکنده آمده است.
 

فرضیه های پژوهش:
فرضیۀ اصلی: به نظر می رسد که امر فرمان نویسی روندی طوالنی بود که الزمة صدور و 

اجرای مفاد آن نیازمند تأیید صاحب مناصب عالی رتبه دیوانی و حکومتی بوده است.
فرضیه های فرعی این پژوهش عبارت اند از:

 صالحیت منشی الممالک و زیر دستان وی در امر نگارش فرمان تاثیر داشته است.
 تأیید مستوفی الممالک، لشکرنویس باشی، و زیردستان آنها در اجرایی شدن فرمان 

تاثیرگذار بوده است.

علـی سام  
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 اثر مهر و خطوطی درظهر فرمان در امر تایید فرمان تاثیر داشته است.

متصدی نگارش  فرمان
منشی: منشیان، طبقه اي تحصیلکرده بودند و وظیفة آنها تهیة مکاتبات و رسائل و فرمان ها 
بود. نه تنها در دستگاه اداري، بلکه بزرگان و اشراف نیز یک یا چند نفر منشي براي انجام 
امور مکاتباتي خود استخدام مي کردند. منشیان دولتي، تحت فرمان منشي الممالک انجام 
وظیفه مي کردند)نظام السلطنه، 1362، ص347(.منصب منشي گري از مشاغل قدیم اسالمي 
است. از بررسي منابع چنین به نظر مي رسد که منشیان و به ویژه منشي هاي دستگاه اداري 
حکومتی قاجار، از افراد تحصیلکرده  و مورد وثوق شاه بودند. میرزامحمدتقي علي آبادي، 
فرزند میرزااحمدزکي مازندراني، معروف به صاحب، از منشیان فتحعلي شاه بود.وی، که در 
نظم و نثر چیره دست بود،در سال 1226ق. به وزارت شاهزاده عبداهلل میرزا، حکمران خمسه، 
منصوب شد)سپهر، 1337، ص185(.پس، می توان نتیجه گرفت منشیان عالوه بر منشی گری 
به کارها و امور مهمی گماشته می شدند.منشیان در میان خود سلسله مراتبي داشتند و تقریبَا 
هریک از دستگاه هاي دولتي داراي یک یا چند منشي بودند. وزیرمختار دولت روسیه در 
ایران، در خاطرات خود از میرزامحمد علي خان، منشي اول و برادرزادة میرزاابوالحسن خان 
نام برده است. سپهر، از میرزا فضل اهلل »منشي رسائل« و »میرزاتقي نوایي« منشي خاصة 
فتحعلي شاه یاد کرده است)سپهر،1344، صص256و283(. در سال 1269ق. میرزاعبداهلل 
مازندراني و میرزاباقر مازندراني از منشیان دربار بودند. گرایش به طرف موروثي بودن در 
این منصب دیده مي شود. مؤلف کتاب جغرافیاي کرمان از طایفةمنشي کرمان ذکر مي کند. 
در فرمان انتصاب میرزا محمدتقي علي آبادي از منشیان دربار، به منصب منشي الممالکي،   
ازجمله علل این انتصاب »خدمت آبا و اجداد و ظهور به نهایت قابلیت و استعداد«دانسته 

شده است)کریم زاده تبریزی، 1368، صص189-188(.
منشی املاملك:  اموري را که مشارالیه متصدی انجام آن بود به شرح زیر مي توان خالصه کرد. 

1.کلیة اسناد توقیع و تیول و ارسال اسناد و مدارک و دستورالعمل که باید به مهر شاه 
ممهور شود، برعهدة وی بود. همچنین، بر امور مالیات هم نظارت داشت. »منشي الممالک، 
به کارهاي زیادی از قبیل توقیع تیول و نوشتن عبارات مخصوص اداري به سرخي یا به 
آب طال و نهادن دستینه و وصول و گردآوري وجوهات رسیدگي مي کرد. ارسال اسناد 
و مدارک مربوط به امور مملکتي به طور عموم و والیات باالخص که به مهر عالي ممهور 

گشته باشد«)مینورسکی، 1368، ص11(.
2. رقم نویسان و حکم نویسان و مهرداران و دوات داران تحت امر مشارالیه انجام وظیفه 

اصحاب فرمان نویسی
 در عهد قاجار
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مي کردند. منشی الممالک، در دستگاه دیوان بیگي)رئیس محاکمات و دعاوي ( داراي مقام 
حساس بود. به این معني که کلیة احکامي که از طرف دیوان بیگي داده مي شد و الزم االجرا بود 
به وسیلة وی با ذکر جملة»حکم جهان مطاع شد«و»فرمان همایون شد«صادر مي گردید)میرزا 
سمیعا، 1368، ص24(.هنگامي که شاهان صفوي ناگزیر به لشکرکشي و جنگ مي شدند 
جهت صدور فرامین و دستورهاي پادشاه شخصي در اردو به سمت منشي  الممالک تعیین 
مي شد و عین وظایفي را که منشي الممالک در دربار انجام مي داد، این شخص عهده 
دار مي شد)ترکمان، 1335، ص278(.در عهد قاجار و با ایجاد تشکیالت جدید وزراي 
اربعه در دورة سلطنت فتحعلي شاه، بر اهمیت سیاسي منشي الممالک افزوده شد. وظیفة 
تحریر نامه هاي رسمي به رؤساي دول خارجي و انجام مذاکرات سیاسي با نمایندگان 
کشورهاي خارجي از جمله وظایف این دستگاه بود. گذشته از این، وظیفة نظامت امور 
دربخانه سلطنتي و اختیار مهر، مهرآثار بر عهدة منشي الممالک بود)اعتماد السلطنه، 1363، 
ص1479(. سمت منشي الممالک  از زمان صفویه تا اواسط دورة سلطنت محمدشاه قاجار 
رفیعا، 1333، ص138(.اول کسی که به روزگار سلطنت  تقریباً به یک روال خاص بود)میرزا
رضاقلی نوایی بود)مفتون دنبلی،1351، ص25(.  قاجار به سمت منشی الممالکی رسید،میرزا
رضاقلي نوایي، از طرف فتحعلي شاه، به عنوان منشي الممالک و  در سال 1220ق.، میرزا
ناظم امور درب سراي سلطنتي انتخاب و اختیار  مهر آثار و انتظام مهام خزانه عامره را به 
کف کفایت او نیز واگذار شد)اعتمادالسلطنه، 1368، ص1479(. وي، تا سال 1224ق. در 
این مقام بر جاي ماند. در این سال، وي به وزارت خراسان تعیین و منصب منشي الممالک 
به میرزاعبدالوهاب نشاط اصفهاني واگذارشد)اعتمادالسلطنه، 1363، ص1496(. با توسعة 
روابط سیاسي- اقتصادي با کشورهاي همجوار و دول اروپایي، انشاو تحریر مکاتبات 
سیاسي توسط منشي الممالک گسترش یافت. نیاز دستگاه مستقلي که به تنهایي عهده دار 

روابط سیاسي با دول خارجي باشد منجر به تشکیل وزارت دول خارجه شد.
امام الُكتاب: عنواني براي رئیس نویسندگان و منشیان دربار و مأخوذ از زبان عربي 
است. وی،  َملِک الُکتاب  عنوان  مترادف  عنوان  این  است)میرزا سمیعا، 1368، ص21(. 
ریاست کتابخانة دیوان را برعهده داشت که خود متشکل از بخش های گسترده ای چون 
صحافی، جلدسازی، کاغذسازی، جوهرسازی و مذهبان بود. الزم به ذکر است که کاغذ 
مورد نیاز اسناد و فرمان ها از کتابخانة دیوان و با نظارت امام الکتاب تهیه می شد. در عهد 
فتحعلي شاه، این عنوان، به میرزاعبدالوهاب معتمدالدوله منشي و شاعر دربار اختصاص 
داشت. اشعار ومنشآت او به نام گنجینه معروف است. وي، در سال 1244 ه.ق وفات 
یافت)اعتماد السلطنه،1363، ص297(. در عبارتي از وقایع نگار مروزي چنین آمده است: 

علـی سام  
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»در روز ورود این عده، شاه فتح نامه اي به نام عباس میرزا تنظیم کرد و به وسیله میرزا 
السلطنه، 1363،  نمود«)اعتماد  قرائت  جامعه  براي  امام الکتاب  معتمدالدوله  عبدالوهاب 
ص946(. در جایي دیگر آمده است: »عریضه حضرت نایب السلطنه ولیعهد دولت ابد مهر 
را جناب امام الکتاب میرزاعبدالوهاب نشاط ملقب به معتمدالدوله در میدان فصیح خواندن 

گرفت«)کریم زاده تبریزی، 1368، ص160(.
دواتدار: حامل دوات،منشي،دبیر،کسیکه دوات را با خود حمل  و در مواقع لزوم از 
آن استفاده مي کرد و نیز به متصدي دوات و قلمدان سلطنتي نیز گفته مي شد. ولي ظاهراَ 
این منصب در دورة صفویه از مناصب مهم نبوده است. مواجب آنان در مقایسه با سایر 
صاحب منصبان، اندک بود. دواتدار، متصدي مهر زدن به ارقام و احکامي بود که از طرف 
شخصي غیر شاه  صادر مي گردید)میرزا سمیعا، 1368، ص26(. نامه ها و فرمان ها قبل از 
مهر توقیع جملة»حسب االمر« یا »فرمان همایون شرف نفاذ یافت « به وسیلة دواتدار ممهور 
مي  شد. اگر این احکام را منشي الممالک صادر مي نمود می توان نتیجه گرفت که دواتدار  
احکام، تحت نظر منشي الممالک بود واحکام صادره از طرف دیوان بیگي را به وسیلة مهرهاي 
مخصوص ممهور مي ساخت. احکام و ارقام و پروانجاتي که عالیجاه منشي الممالک طغرا 
مي کشید، مهر کردن آن مختص دواتدار مذکور بود. با توجه به اینکه مواجب دواتدار ارقام 
به دستور دواتدار احکام پرداخت مي شد، ظاهراَ دواتدار ارقام تحت امر دواتدار احکام 
انجام وظیفه مي نموده است. این شغل در عهد سلطنت ناصرالدین شاه با عنوان دواتداري 
و حمل»لوازم التحریر خاصه ي همایوني« شناخته مي شد. پسوند» لوازم التحریر« مؤید این 

مطلب است)اعتماد السلطنه، 1363، ص451(.
مهردار: نگهدارندة مهر پادشاه بود. او وظیفه داشت به دستور شاه، فرمان هاي صادره 
از جانب وی را مهر نماید. در عصر صفوي مهردار مقامي عالي بود. در اوایل این دولت، 
مهرداران همواره از کار بدستان ایراني برگزیده مي شدند.در تذکره الملوک وظیفةمهردار 
»مهر همایون« مهر کردن ارقام وزارت ها و استیفاها و کالنتري ها و سیورغاالت و معافیات 
و تیول نامه  ها امرا و احکام و غیره به وسیلة مهر همایون بود. او با آنکه مسئولیت مهمي 
برعهده نداشت، حقوق و مزایاي بسیاري دریافت مي کرد و شاید وظیفه اي نظیر مشاور 
داشته است)مینورسکی، 1368، ص119(. میرزاسمیعا از یک مهردار دیگر با عنوان »مهردار 
مهر شرف نفاذ«نام برده که وظیفة او، مهر کردن ارقام و احکام امراء و وزراء و مستوفیان و 
لشکرنویسان و سایر صاحب منصبان کل و جزء بود. او برخالف مهردار مهر همایون، در 
مجلس شاه حضور نمي یافت. منصب تشریفاتي مهرداري،در دورة قاجار نیز پابرجا بود. این 
منصب، باعنوان مهردارباشي ذکر شده است. ولي سایر منابع فقط با عنوان مهردار از این 

اصحاب فرمان نویسی
 در عهد قاجار



12
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 93

منصب یاد کرده اند. مهردار، همواره مهرهاي سلطنتي را بر گردن داشت و اسنادي را که 
شاه امضاء مي کرد، شخصاَ ممهور مي نمود. ظاهراَ در اواخر سلطنت فتحعلي شاه، همسر 
او، خازن الدوله این مقام را داشته است. مهردار همچون گذشته و به لحاظ نزدیکي به مقام 

سلطنت، از مقربان و از افراد »موثق«محسوب مي شد)سپهر، 1337، ج1، ص239(.
مّذهب باشی: متصدي تذهیب کتاب را مّذهب باش مي نامیدند. ظاهراَ او یکي از 

مسئوالن کتابخانة دربار بوده است.

مناصب مرتبط باصدورفرمان
وزير اعظم: وزیر اعظم که به اعتمادالدوله و صدراعظم نیز معروف بود در صدور فرمان ها، 
نقش مهمي داشت. هر فرمان را که پادشاه صادر مي کرد نخست باید به تأیید وزیر اعظم 
مي رسید تا مورد اجرا قرار گیرد.تاورنیه، که مورد مرحمت شاه قرار گرفته بود و فرماني براي 
خلعت دادن به او از طرف شاه صادرگشته بود، در این مورد چنین مي نگارد:».... روز بعد یکي 
از اجزاء محترم ناظر کل، خلعت مرحمتي شاه را براي من آورد ...و سه طغرا فرمان هم ضمیمه 
این خلعت بود یکي به مهر بزرگ شاه و مهر اعتمادالدوله«)تاورنیه، 1331، ص708(.»هیچ یک 
از فرمان های سلطان ممهور به هر مهري که مي خواهد باشد بدون تصدیق و مهر وزیر اعظم 
اعتباري نداشت«)شاردن، 1350، ص339(. »وزیر اعظم بر کلیه دو دستگاهِ محاسبات یعني 
دیوان ممالک و دیوان خاصه نظارت دارد«)شاردن، 1350،ص440(.تعیین منشِي سیاسِت 
خارجي نیز با او بود و مذاکره با سفراِي کبار و امضای قراردادهاي مهم بدون دخالت وي 

صورت تحقق به خود نمي پذیرفت )کمپفر،1363، ص61(
مستوفی: به محاسب امور مالي و مالیاتي کل کشور یا یک ایالت و یا یک ادارة دولتي 
اعم از کشوري یا لشگري مستوفي گفته مي شد.این شغل، از مشاغل کهن نظام ایران اسالمي 
محسوب مي شد)میراحمدی، 1368، ص239(.مستوفي، از ارکان بسیار مهم دولت بود)نجم 
رازی، 1352، ص452(. مستوفي، ریاست دیوان استیفا را عهده دار بود. او، بعد از وزیر اعظم، 
مقام دوم در کشور محسوب مي  شد)اقبال،1338، صص22-28(. درهر ایالت یا ادارة دولتي، 
یک نفر مستوفي براي انجام امور مالي اختصاص داشت که زیرنظر مستوفي الممالک انجام 
وظیفه مي کرد. برخالف دورة صفویه و افشاریه، که از وظایف مستوفی کمتر ذکری به میان 
آمده، در عهد قاجار از منصب مستوفي و وظایف و مراتب آنها و نیز مستوفي الممالک بیشتر 
یاد شده است. وظیفة عمدة آنها رسیدگي به »حساب جمع و خرج کشور«)اقبال، 1338، 
ص122(، انجام امور مالي مرکز و ایاالت و از جمله مالیات،مستمري ها و ادارات بود)ملکم، 
1362، ج2، ص222(. هریک از مستوفیان، در مرکز، عهده دار انجام امور مالي یک یا چند 
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ایالت بودند.به عنوان مثال، در عهد سلطنت محمدشاه،میرزاموسي مستوفي »حساب گلپایگان 
و خاف«را عهده دار بود)عضدالدوله، 1356، ص164(. مستوفیان والیات، همچون مستوفیان 
مرکز، تابع مستوفي الممالک بودند)گرمرودی، 1370، ص99(.جداي از مستوفیان فوق، در 
بعضي ادارات نظامي، مستوفیاني براي انجام امور مالي و محاسباتي واحد ذي ربط حضور 
داشتند. از مهم ترین این مناصب،منصب»مستوفي نظام«بود)گرمرودی،1370، ص264(. از 
دیگر مراتب مستوفیان»مستوفي پاي سند« بود و وظیفة او رسیدگي نهایي اسناد قبل از مهر 

صدراعظم و صحة شاه بود)مستوفی،1343، ص424(.

دفاتر  زیر دست مستوفی
دفرتتوجيه: دفتر توجیه، به ریاست صاحب توجیه بود و کلیة دفاتر مهم کشوري در 
دفترتوجیه  نگهداري مي شد. که عواید شاه و محل آن به طور روزانه در این اداره ثبت و 
ضبط مي شد. همچنین حساب بدهکاران با حواله هایي که بر عهده هریک صادر مي شد 
در این دفاتر ضبط می گردید. همچنین، امالک موروثي شاه و عواید و مخارج آن در دفتر 
توجیه ضبط مي شد)شاردن، 1350، ص436(که امر اعطای خلعت و مقرری و اعطای تیول 

را نظارت مستقیم نموده و بر ظهر این فرمان ها مهر وی ضروری و الزامی بود.
مالیـات هاي  و  عواید  وظیفةوی جمـع آوري  ریاست ضابطه نویس،  به  دفرتضابطه: 
مملکتي به استثناي مالیات اراضـي بود؛   زیرا مالیـات اراضي به وسیلة اوراجه نویس جمع آوري 
مي شد)مینورسکی، 1368، ص140(. فرمانی که حاوی وصول مالیات بود حتماً باید به تأیید ایشان 

می رسید. همچنین، رسیدگی بر وقوع آن بر عهدة وی بود.
دفرت اوراجه: یا دفتر اوراج،معرب آواره)دهخدا،1337، ص47( و از دفاتر مالي و 
حسابرسي بود.دفتر اوراج دفتري بود که میزان بدهي مالیاتي هر فرد و همچنین اقتصاد 
پرداختي به ترتیب تا تسویه کامل در آن درج مي گردید)مینورسکی، 1368، ص143(.کار 
اوارجه نویس، نظارت بر تمامی مالیات ها به جز مالیات ارضی بود. اوراجه نویسان مسئول 
نوشتن چهار وظیفة مهم بودند: ثبت اسامي حقوق بگیران و بدهکاران در دفتر مخصوص بر 
طبق جدول و فهرست معین که رسیدگي به آن با کمال سهولت انجام مي پذیرفت؛ تصدیق 
و ظهرنویسي مدارک و اسنادي که توسط مأموران دیوان مالیات وصول و ایصال شده به 
ایشان ارائه مي شد؛ ضبط پروانجات مربوط به تیول که همه ساله باید توسط مأموران مربوط 
وصول و ایصال گردد؛و بازرسي و ثبت ارقام و پروانجات که براي اولیاء امر و والیات 
و تحصیلداران مالیاتي فرستاده مي شد)تاورنیه،1331، ص881(.اوارجه نویس، باید پشت 
فرمان هاي برقراري حقوق جدید یا اضافة مواجب را مهر و سواد آن را ضبط نماید و 
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برواتي را که به حوالة خزانه صادر مي شد نیز باید به مهر و ثبت مستوفي برساند تا حواله اي 
بي مدرک صادر و به غلط وجهي از خزانه دریافت نشود. دفتري که سواد فرمان ها در آن 

ضبط و بروات حواله در آن یادداشت مي شد به دفتر اوراجه موسوم بود.
دفرترسرشته: به معنای دفتر حساب سررشته بود.مجموعه اي از فردهایي بود که از روي 
کتابچه هاي دستورالعمل یا فرمان ها و بروات نوشته مي شد. مسئول آن سررشته دار نام داشت. 
معموالً سررشته دار، بعد از ثبت فرمان در ظهر فرمان عبارت»در ثبت سررشته استیفاء شد«را 
مرقوم مي کرد.عالوه بر آن، دفاتر سررشته به صورت تخصصي بود. برای مثال، دفاتر سررشته 
نظام یا لشکر که عواید و دخل و خرج مربوط به افراد نظامي را ثبت مي کرد. در بسیاری 
از مواقع نیاز به صدور فرمان جدید نبود. با مراجعه به این دفاتر،در مواردی خاص، حکم 
مورد نظر را براساس فرمان قبلی صادر می کردند. در چنین مواردی، فرمان را نخست وزیر 

صادر می کرد.
مستوفی املاملك:رئیس طبقةمستوفیان. )نظام السلطنه، 1362، ص346( وزیر استیفاي 
ممالک)اعتضادالسلطنه، 1370، صص440-441(یا وزیردفتر)هدایت، 1338، ج10، ص169( 
مسئول امورمالي کل کشورومترادف باوزیردارایي بود،میرزامحمدزکي علي آبادي مازندراني 
»مستوفي الممالک«دیوان،آقامحمدخان قاجاربود )هدایت، 1338،ج10، ص250(. تشکیالت 
اداري ایران درعهدسلطنت فتحعلي شاه توسعة چشمگیریافته بود. مستوفي الممالک، مقام 
دوم کشور و پس ازصدراعظم وباالترازمنشي الممالک و وزیرکشوربود)فسایی، 1367، 
ص692(. انتصاب مستوفي الممالک همچون مقام هاي صدراعظمي و وزارت،توسط شاه 
صورت مي گرفت. وظایف مستوفي الممالک، نظارت برکارمستوفیـان ایـاالت و والیـات، 
نظارت برامورمالي ومالیاتي کشوربود. مستوفي الممالک خزانه دار کل مملکت معرفی شده 

است)دوکوتزبوئه، 1360، ص193(.
ناظر: هر مستوفي از طرف مستوفی الممالک، داراي چند محرر و نویسنده بود که  به 
کارآنان رسیدگی می کردند.به آنها مالزم دیوان یا ناظر مي گفتند. وظیفة این محرران این بود که 
دفاتر و اسناد را همه روزه منظم و مرتب کرده و نقل و انتقالي که در وجوه مالیاتي مي شد در آن 
دفاتر منعکس مي گردید و مستوفي الممالک نظارت تام به اموري که آنان انجام مي دادند داشت. 
»ارقام و احکام همه سالجات و تنخواه و تصدیقات و همه ساله و غیره که از سرکارات مي گذرد 
ایشان نیز ثبت و خط مي گذراند و یک نفر دیگر در حین گذاشتن محاسبات و ارقام و احکام و 
تصدیقات بعد از تصحیح خط و شد مي کشید«)میرزا سمیعا، 1368، ص36(. از جمله ناظران 
مستوفي، هرکدام به فراخور موضوع سند در ظهر فرمان مهر گذاشته و رونوشتی از سند را در 

دفتر خود بایگانی می کردند)میرزا سمیعا، 1368، ص36(.
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* ناظر دفترخانه؛ مسئول نوشتن دفتر بقایا بوده است و به وي مستوفي بقایا مي 
گفتند)ترکمان، 1335، ج3، ص113(. 

*وظیفة ناظر ضروریات؛ رسیدگي به وجوه مالیات هایي بود که از طرف حکام و والة 
وصول مي شد)ترکمان، 1335، ص223(. 

* ناظر معامالت؛به اموالي رسیدگي مي کرد که از طرف ضابطان مالیاتي ضبط مي شد.
*ناظر وزیر؛ درواقع ناظر هر مستوفي بود که از طرف مستوفي الممالک یا شخص شاه 
تعیین مي شد که در اجراي احکام و امور جاریه با او معاونت و معاضدت مي نمود)ترکمان، 

1335، ص359(. 
* نایب االستیفاء؛ زماني که امور محوله به مستوفي زیاد بود. براي کمک به وي تعیین 

مي شد)ترکمان، 1335، ص162(. 
* داروغة دفترخانه؛وی تحت ریاست مستوفي الممالک به کار نظارت در امر وصول و 
ایصال مالیات و تعیین مال و حقوق دیواني والیات مي پرداخت)ترکمان، 1335، ص459(.

قاجاریه  دورة  در  لشکر  دفتري  و  مالي  کارکنان  و  محاسبان  عنوان  لشكرنويس: 
ص199(.  ،1337 می کردند)دهخدا،  وظیفه  انجام  لشکر نویس باشي  نظر  زیر  که  بود 
مقام لشکرنویس با تغییراتي در عنوان و نه در وظایف به دورة قاجار منتقل شده است 
به طوري که »لشکر نویس دیوان اعلي«به »لشکرنویس باشي« تغییر نام داده.)نظام السلطنه، 
1362، ص347(لشکرنویسان به انجام وظایفي چون جمع و خرج قشون، ثبت و ضبط 
احکام و فرمان های مربوط به نظامیان، خرج و تعدیل بروات مواجب و مخارج سپاهیان 
اشتغال داشتند)سپهر،1344، ج1، صص 102، 108-109(. از جمله  وظایف آنها این بود 
که فرمان هایی را رسیدگی و تأییدکنند که برای اعطای مقام های لشکری صادر می شد. 
همچنین، بر ظهر سند به عنوان تأیید، مهر و نام خود را می نگاشتند. سپس، رونوشتی از سند 
را در دفاتر خود نگهداری می کردند. فتحعلي شاه قاجار، در فرمانی، اعطاي درجة سرتیپي 
به عیسي خان امیرآخور باشي را به »مستوفیان نظام و لشکرنویسان دیوان قضا نظام «گوشزد 
کرده است)کریم زاده تبریزی، 1368، ص174(.مستوفي مي نویسد که لشکرنویسان هر ساله 
به صورت یکنواخت اسامي افراد و صاحب منصبان افواج را به والیاتي که در آن مستقر بودند 
نوشته و به نزد مستوفي آن والیت مي فرستادند. مستوفي نیز به نوبة خود در خرج آن والیت 
منظور مي کرد)مستوفی، 1343، ص89(.لشکرنویسان، بنا بر وظایفي که برعهده داشتند به 
رسته هایي تقسیم مي شدند. اعتمادالسلطنه در ذیل عنوان »لشکرنویسان، و سررشته داران دفتر 
لشکر« از افرادي با عنوان لشکر نویس، مهاجر نویس،مستوفي نظام و ناظم لشکر و ... نام 

برده است)اعتمادالسلطنه،1363، ص421(.
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منونۀ ظهرنویسی اصحاب فرمان نویسی برظهر فرمان ها
طبق قوانین، فرمان، برای اجرایی شدن باید به تأیید صاحب مناصب دیوانی، دفترداران 
و ناظران زیر دست آنها می رسید. در ذیل نیز دو نمونه ظهر فرمان های شاهان قاجار 
آمده است. آنها، طبق رسم ظهرنویسی عهد قاجار ظهرنویسی شده اند. ظهرنویسی به این 
شکل بوده است که در قسمت فوقانی سند و از راست به چپ صاحب مناصب عالی رتبه 
نقر می زدند. سپس،  را  ُمهرخود  همچون مستوفی الممالک، صدراعظم، منشی الممالک 
صاحب مناصب با رتبة پایین تر بر پایین مهر آنها، به همان شیوه، از راست به چپ، مهر 
خود را بر ظهر سند، جهت تأیید حک می کردند. مضامین مهرها شامل نام شخص و در 
بسیاری موارد شامل یک مصرع، عبارتی قرآنی، دینی و یا نام ائمة اطهار علیهم السالم و در 
ارتباط با نام صاحب مهر بود. نمونه هایی از آنها عبارت اند از:»الاله اله اهلل الملک حق المبین 
اله اهلل الملک حق المبین  الاله  محمد،  حق المبین  اهلل الملک  افوض امری الاله اله  عبده علی، 
کریم الموسـوی، محـمـد، علـی، افـوض امـری الی اهلل محمـدیوسف ابن حسین، الاله االاهلل ال
ملک حق المبیـن عبده احمـد، الراجــی عبده محمداسمعـیل، عبده سیدعلی الحسینی، افـواض 
امری اله اهلل عبده محمـدسـلیم، عبـده محمـدهادی، الاله االاهلل الملک حق المبین محمدمهدی، 
افوض امری الــی اهلل یــوسف، عبــده علی رضــاابن محمدحسین،الاله االاهلل الملک حق المبین 
عبده هدایت اهلل، الاله االاهلل المـلک حق المبین، واثـق به بـاهلل عبـده محمدالغـنی بن حسـن سنه 
1257، محمدعیسی بن محمدحســن، الاله االاله الملک حق المبین  محمدحسن، اسمعیل ابن 
ش42/ج3آر1(.مهرها،  عبـدالکریـم«)ساکما،  موسـی ابــن  حسـن ابن علـی،  ابراهیـم، 
بیشترنقش هایی بودند بر روی نگین انگشتری و به شکل مربع یا بیضی. در قسمت میانی 
سند نیز مسئوالن ثبت و ناظران به همان شکل سابق از راست به چپ عبارات ناخوانا و 
مبهم خود را می کشیدند که به »دستینه زدن« یا »خط کشیدن« معروف اند. حاوی عباراتی 
مبنی بر ثبت، رونوشت برداری،تأیید، و رؤیت سند در دفاتر خلود می باشد، که عبارت اند 
از:»مالحظه شد، قلمی شد، ثبت شد،مرقوم شد، قلمی سرکار مستوفی شد، در دیوان اعلی 
مالحظه شد، ثبت دفتر استیفا، عبارت ثبت سر رشتة استیفا، ثبت سرکار استیفا شد، ثبت 
شد، ثبت سر رشته شد، ثبت سرکار استیفاء خاصه شد، در دفتر استیفا مرقوم شد، در دفتر 

استیفا قلمی شد«)دانش پژوه، 1362، ش18/8255(.

نتیجه گیری
در بررسی تحقیق مورد نظر به این نتیجه رسیده ایم که در امر نگارش فرمان، اصحاب و مناصب 

علـی سام  
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گسترده ای نقش داشته اند که در دیوانساالری عهد قاجار هر کدام وظیفه مشخصی از نگارش تا 
صدور نهایی فرمان را بر عهده داشته اند. هر صاحب منصب دیوانی متناسب با شغل و منصب 
خود و میزان ربطی که فرمان با کار وی داشته بر پشت سند عالئم و مهرهایی به معنی تایید 
متن سند می نگاشته اند. همچنین این نتیجه به دست آمد که فرمان تنها با ابالغ از طرف پادشاه 
جنبه اجرایی نمی یافت بلکه با تایید صحت و پشتوانه اجرایی متن و مفاد فرمان در دیوان های 
دیوانساالری قاجاری مشخص می شد که این فرمان جنبه اجرایی دارد یا خیر. به عنوان مثال  
اگر پادشاه به علت سیل در والیتی خاص فرمانی مبنی بر معافیت مالیاتی در آن والیت صادر 
می کرد قبل از صدور و اجرای مفاد سند می بایست مستوفی به بررسی میزان خسارت سیل در 
آن والیت پرداخته و در صورت تایید خسارت و عدم توان اهالی در پرداخت مالیات، بر متن 
فرمان مهر و دستینه صحت می گذاشت که این مهر و عالئم تایید  می بایست در قسمت پشت 
یا به عبارتی ظهر سند نگاشته می شد و در آخر باید گفت که دستگاه دیوانساالری عهد قاجار 
بر اساس دیوانساالری عهد صفوی ایجاد شده و همچنین نامه نگاری و اصول فرمان نویسی 
این دوره تقلیدی از اصول نگارشی عهد صفوی می باشد پس اشراف و اطالع از منابع دیوانی 
عهد صفوی همچون تذکره الملوک برای شناخت اصول نگارش عهد قاجار اهمیت دارد.لذا در 
نهایت باید دانست که فرمان خود به ما می گوید که سازمان اداری یک حکومت چگونه بوده 
است. از چه اصولی برای نگارش آن استفاده شده است.پس مطالعه متن فرمان ها نیز عاملی 

مهم در شناخت اصول فرمان نویسی می باشد.

اصحاب فرمان نویسی
 در عهد قاجار
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فرمان محمدشاه قاجار مبنی بر منع منودن 

کشیشان کاتولیک وارمنی از دعوت امت 

یکدیگر به دین خود

تصویر  2

ظهرفرمان محمدشاه قاجار مبنی بر اجرای 

تخفیف در میزان مالیات اهالی محال ارونق 

به علت تنگدستی وناتوانی مالی اهالی.

تصویر  1

علـی سام  
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