اصحابفرماننویسیدرعهدقاجار

چڪیده

علی سام

هدف :پژوهش حارض ،در پی مشخص کردننقش افراد و مناصب
حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمانهای دورۀ قاجار است.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش ،با روش توصیفی و تحلیلی،
براساسمطالعۀ کتابهای دست اولتاریخی ،اسنادموجود،و برپایۀ
منابعکتابخانهایوتجربیاتعملیمؤلفنگاشتهشدهاست.
یافتههاونتایجپژوهش:امرنگارش،تأییدواجرایمفادفرمان،امری
پیچیده و مستلزم دانسنت اصول نگارشی مدون بود و در دیوانهای
متعدد حکومتی،سیری طوالنی داشت .متصدی اجرای این سیر ،از
آغاز تا پایان ،مسئوالن حکومتی و دیوانی بودند .مناصبی که در رأس
ادارۀ حکومتقرارداشتند،وبهعلتنبودقانونمدون،امرآنها،قانون
و الزماالجرا بود .این مناصب ،متام صاحب مناصب قاجاری از صدر
تا ذیل حکومت و دیوانساالری قاجار را در برداشت .بهاینترتیب که
در مرحلۀ نخست ،دستور صدور فرمان ،توسط شخص پادشاه صادر
میشد.مرحلۀدوم،کهمرحلۀنگارشفرمانبود،توسطمنشیاملاملک
و زیردستان وی انجام میشد .زیردستان وی عبارت بودند از :منشی،
محررَّ ،
مذهب ،و از این دست .سپس ،فرمان،باید در ادارات مربوط به
تأیید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم ،مستوفیاملاملک،
ولشکرنویسباشیمیرسید.امرتأییدمفادسندباعمل«صحهگزاری»
و«دستینه»اجرامیشدکهشاملمهرگزاریونگارشنوشتههایمبهم
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 مینامیدند.
ثبت و رونوشتبرداری از سند ،توسط دفرتداران دیوان صورت
میگرفت .به این شکل که پس از نگارش ،در هر مرحلهای از سیر سند
متصدیانرونوشتبرداری،دردفاتریکهبهدفاتر
دردواوینحکومتی،
ِ
خلود معروف بودند ،به رونوشتبرداری و ثبت سند میپرداختند.
علت رونوشتبرداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات
بعدی در دست باشد.
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مقدمه

فرمان ،در سیر نگارش خود ،سلسله مراتب خاصی را طی میکرد .در هرکدام از مراحل ،زمینه
و کارهای الزم برای اجرایی شدن و تکمیل ،بر روی سند انجام میشد .گام نخست ،نگارش
متن فرمان بود .امر نگارش در اداره و جایگاهی به نام دیوان انشا،از ادارات دیوان حکومتی،
انجام میشدکه به دو بخش ممالک و خاصه تقسیم میشد(هدایت ،1338 ،ص.)479ديوان
ممالك،به ریاست وزيراعظم بود و به امور مملکتی میپرداخت و فرمانهایی که جنبةعمومی
داشت در حد امورکشوری در درجه اول باید به تأیید وی و متصدیان این دیوان میرسید ،مانند
فرمان اعطای مواجب ،القاب .در این دیوان،کارگزاران حکومتی دیگری همچون منشیالممالک،
منشی،محرر،دواتدار،مهردار،مجلسنویس،رقمنویس،مذهب،مستوفیالممالک،ناظر،داروغة
دفترخانه،صاحبتوجيه،ضابطهنويس،اوراجهنويس،منشیالممالک،لشکرنویسباشی،ومانند
آن به انجام وظیفه میپرداختند.
بخش دیگر دیوان ،ديوان خاصه نامیده میشد كه بهطور مستقيم تحت نظارت مستوفی
خاصه و ناظر بيوتات اداره میشد .اشخاص و مناصب در اين اداره عبارت بودند از .1 :ناظر
بيوتات :سرپرست كارگاههاي سلطنتي و درحقيقت ناظر كل امور مالي دستگاه سلطنت بود
و حساب كلیة عايدات و اموال منقول و غيرمنقول شاه در دستگاه خاصه تحت مسئوليت
مستقيم او نگهداري ميشد(مینورسکی ،1368 ،ص)90؛  .2اوقاف سركارخاصهنويس:
ادارهاي بود كه به اموا ِل موقوفة عام يا خاص رسيدگي ميكرد و از مستوفيان ،شخصي را
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كه مورد اطمينان و اعتماد شاه بود به رياست آن برميگزيدند؛  .3صاحبجمع :هريك از
ادارات بيوتات ،داراي رئيسي بود كه او را صاحبجمع ميناميدند .اين شخص زيرنظر ناظر
بيوتات انجام وظيفه ميكرد؛  .4مشرفان :بازرس امور اداري بود كه كلية مخارج و اسناد
هزينه و تخمين اعتبارات و تنظيم حساب از وظايف او بود؛  .5مستوفي ارباب تحاويل:
مسئول نگهداري حسابهاي نقدي و غیرنقدی بيوتات بود؛ و .6پيشكشنويس :مأموري
كه وظيفهاش نوشتن و تهية پيشكشهاي ارسالي ،بهخصوص در ايام نوروز ،به حضور شاه
بود و درآمد وي از يك دهم پيشكش ارسالي حاصل ميشد .دیوان خاصه محل محاسبات
شاهي بود كه از آن بهنام دفترخانه ياد ميكردند .فرمانهایی که بهنحوی مربوط به شخص
شاه و امالک او بود در این دیوان تأیید میشد(تاورنیه ،1331 ،ص.)881
چارچوب پژوهش مذکور را میتوان در دو پرسش گنجانید:
 .1نگارندگان فرمان چه کسانی بودند؟
 .2تأیید سند توسط چه مناصب و افرادی شکل میگرفته 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
ِ
تحقق یک سند
پیچیدة نگارش و صدور فرمان و آشکار ساختن این امر است که در
ش در این زمینه ،امری
فرمان،دیوانساالری پیچیده و هوشمندانهای وجود داشته است .پژوه 
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 فرماننویسی و مناصب مرتبط با آن
بپردازد.در کنار این مشکل ،باید گفت که در زمینة پیشینة پژوهش کاری مستقل در باب ذکر
متصدیان امر فرماننویسی انجام نشده ،اما به شکل موردی ،اطالعاتی در کتابهای تاریخی
منشآت و کتابهایی در بیان اصول دیوانساالری ازجمله تذکرهالملوک و مقاالتی به شکل
پراکنده آمده است.

فرضی ههایپژوهش:

فرضیۀ اصلی :بهنظر میرسد که امر فرماننویسی روندی طوالنی بود که الزمة صدور و
اجرای مفاد آن نیازمند تأیید صاحب مناصب عالیرتبه دیوانی و حکومتی بوده است.
فرضیههای فرعی این پژوهش عبارتاند از:
صالحیت منشیالممالک و زیر دستان وی در امر نگارش فرمان تاثیر داشته است.
تأیید مستوفیالممالک ،لشکرنویس باشی ،و زیردستان آنها در اجرایی شدن فرمان
تاثیرگذار بوده است.
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اثر مهر و خطوطی درظهر فرمان در امر تایید فرمان تاثیر داشته است.

متصدینگارشفرمان

منشی :منشيان ،طبقهاي تحصيلكرده بودند و وظيفة آنها تهية مكاتبات و رسائل و فرمانها
بود .نهتنها در دستگاه اداري ،بلكه بزرگان و اشراف نيز يك يا چند نفر منشي براي انجام
امور مكاتباتي خود استخدام ميكردند .منشيان دولتي ،تحت فرمان منشيالممالك انجام
وظيفه ميكردند(نظامالسلطنه ،1362 ،ص.)347منصب منشيگري از مشاغل قديم اسالمي
است .از بررسي منابع چنين بهنظر ميرسد که منشيان و بهويژه منشيهاي دستگاه اداري
حکومتی قاجار ،از افراد تحصيلكرده و مورد وثوق شاه بودند .ميرزامحمدتقيعليآبادي،
فرزند ميرزااحمدزكي مازندراني ،معروف به صاحب ،از منشيان فتحعليشاه بود.وی ،که در
نظم و نثر چیرهدست بود،در سال 1226ق .به وزارت شاهزاده عبداهللميرزا ،حكمران خمسه،
منصوب شد(سپهر ،1337 ،ص.)185پس ،میتوان نتیجه گرفت منشیان عالوهبر منشیگری
به کارها و امور مهمی گماشته میشدند.منشيان در ميان خود سلسلهمراتبي داشتند و تقريب َا
هريك از دستگاههاي دولتي داراي يك يا چند منشي بودند .وزيرمختار دولت روسيه در
ايران ،در خاطرات خود از ميرزامحمدعليخان ،منشي اول و برادرزادۀ ميرزاابوالحسنخان
نام برده است .سپهر ،از ميرزافضلاهلل «منشي رسائل» و «ميرزاتقينوايي» منشي خاصۀ
فتحعليشاه ياد كرده است(سپهر ،1344،صص256و .)283در سال 1269ق .ميرزاعبداهلل
مازندراني و ميرزاباقر مازندراني از منشيان دربار بودند .گرايش بهطرف موروثي بودن در
اين منصب ديده ميشود .مؤلف كتاب جغرافياي كرمان از طايفۀمنشي كرمان ذكر ميكند.
در فرمان انتصاب ميرزا محمدتقيعليآبادي از منشيان دربار ،به منصب منشيالممالكي،
ازجمله علل اين انتصاب «خدمت آبا و اجداد و ظهور به نهايت قابليت و استعداد»دانسته
شده است(کریم زاده تبریزی ،1368 ،صص.)189-188
منشیاملاملك :اموري را كه مشاراليه متصدی انجام آن بود بهشرح زیر ميتوان خالصه كرد.
.1كليۀ اسناد توقيع و تيول و ارسال اسناد و مدارك و دستورالعمل كه بايد به مهر شاه
ممهور شود ،برعهدۀ وی بود .همچنين ،بر امور ماليات هم نظارت داشت« .منشيالممالك،
به كارهاي زیادی از قبيل توقيع تيول و نوشتن عبارات مخصوص اداري به سرخي يا به
آب طال و نهادن دستينه و وصول و گردآوري وجوهات رسيدگي ميكرد .ارسال اسناد
و مدارك مربوط به امور مملكتي بهطور عموم و واليات باالخص كه به مهر عالي ممهور
گشته باشد»(مینورسکی ،1368 ،ص.)11
 .2رقمنويسان و حكمنويسان و مهرداران و دواتداران تحت امر مشاراليه انجام وظيفه
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ميكردند .منشیالممالک ،در دستگاه ديوان بيگي(رئيس محاكمات و دعاوي ) داراي مقام
حساس بود .بهاين معني كه كليۀ احكامي كه از طرف ديوان بيگي داده ميشد و الزماالجرا بود
بهوسيلۀ وی با ذكر جملة«حكم جهان مطاع شد»و«فرمان همايون شد»صادر ميگرديد(میرزا
سمیعا ،1368 ،ص.)24هنگامي كه شاهان صفوي ناگزير به لشكركشي و جنگ ميشدند
جهت صدور فرامين و دستورهاي پادشاه شخصي در اردو به سمت منشيالممالك تعيين
ميشد و عين وظايفي را كه منشيالممالك در دربار انجام مي داد ،اين شخص عهده
دار ميشد(ترکمان ،1335 ،ص.)278در عهد قاجار و با ايجاد تشكيالت جديد وزراي
اربعه در دورۀ سلطنت فتحعليشاه ،بر اهميت سياسي منشيالممالك افزوده شد .وظيفۀ
تحرير نامههاي رسمي به رؤساي دول خارجي و انجام مذاكرات سياسي با نمايندگان
كشورهاي خارجي از جمله وظايف اين دستگاه بود .گذشته از اين ،وظيفۀ نظامت امور
دربخانه سلطنتي و اختيار مهر ،مهرآثار بر عهدۀ منشيالممالك بود(اعتماد السلطنه،1363 ،
ص .)1479سمت منشيالممالك از زمان صفويه تا اواسط دورۀ سلطنت محمدشاه قاجار
تقريب ًا به يك روال خاص بود(میرزا رفیعا ،1333 ،ص.)138اول کسی که به روزگار سلطنت
قاجار به سمت منشیالممالکی رسید،میرزا رضاقلینوایی بود(مفتون دنبلی ،1351،ص.)25
در سال 1220ق ،.ميرزا رضاقلي نوايي ،از طرف فتحعليشاه ،بهعنوان منشي الممالك و
ناظم امور دربسراي سلطنتي انتخاب و اختيار مهر آثار و انتظام مهام خزانه عامره را به
كف كفايت او نيز واگذار شد(اعتمادالسلطنه ،1368 ،ص .)1479وي ،تا سال 1224ق .در
اين مقام بر جاي ماند .در اين سال ،وي به وزارت خراسان تعيين و منصب منشيالممالك
به ميرزاعبدالوهابنشاط اصفهاني واگذارشد(اعتمادالسلطنه ،1363 ،ص .)1496با توسعۀ
روابط سياسي -اقتصادي با كشورهاي همجوار و دول اروپايي ،انشاو تحرير مكاتبات
سياسي توسط منشيالممالك گسترش يافت .نياز دستگاه مستقلي كه به تنهايي عهدهدار
روابط سياسي با دول خارجي باشد منجر به تشكيل وزارت دول خارجه شد.
امام ُ
الكتاب :عنواني براي رئيس نويسندگان و منشيان دربار و مأخوذ از زبان عربي
است(میرزا سمیعا ،1368 ،ص .)21اين عنوان مترادف عنوان َملِك ُ
الكتاب است .وی،
ریاست کتابخانۀ دیوان را برعهده داشت که خود متشکل از بخشهای گستردهای چون
صحافی ،جلدسازی ،کاغذسازی ،جوهرسازی و مذهبان بود .الزم به ذکر است که کاغذ
مورد نیاز اسناد و فرمانها از کتابخانۀ دیوان و با نظارت امامالکتاب تهیه میشد .در عهد
فتحعليشاه ،اين عنوان ،به ميرزاعبدالوهاب معتمدالدوله منشي و شاعر دربار اختصاص
داشت .اشعار ومنشآت او به نام گنجينه معروف است .وي ،در سال  1244ه.ق وفات
يافت(اعتماد السلطنه ،1363،ص .)297در عبارتي از وقايعنگار مروزي چنين آمده است:
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«در روز ورود اين عده ،شاه فتحنامهاي به نام عباسميرزا تنظيم كرد و به وسيله ميرزا
عبدالوهاب معتمدالدوله امامالكتاب براي جامعه قرائت نمود»(اعتماد السلطنه،1363 ،
ص .)946در جايي ديگر آمده است« :عريضه حضرت نايبالسلطنه وليعهد دولت ابد مهر
را جناب امامالكتاب ميرزاعبدالوهاب نشاط ملقب به معتمدالدوله در ميدان فصيح خواندن
گرفت»(کریم زاده تبریزی ،1368 ،ص.)160
دواتدار :حامل دوات،منشي،دبير،كسيكه دوات را با خود حمل و در مواقع لزوم از
آن استفاده ميکرد و نيز به متصدي دوات و قلمدان سلطنتي نیز گفته ميشد .ولي ظاهرا َ
اين منصب در دورۀ صفويه از مناصب مهم نبوده است .مواجب آنان در مقايسه با ساير
صاحبمنصبان ،اندك بود .دواتدار ،متصدي مهر زدن به ارقام و احكامي بود كه از طرف
شخصي غير شاه صادر مي گرديد(میرزا سمیعا ،1368 ،ص .)26نامهها و فرمانها قبل از
مهر توقيع جملة«حسباالمر» يا «فرمان همايون شرف نفاذ يافت » بهوسيلۀ دواتدار ممهور
يشد .اگر اين احكام را منشيالممالك صادر مينمود میتوان نتیجه گرفت که دواتدار
م
احكام ،تحت نظر منشيالممالك بود واحكام صادره از طرف ديوانبيگي را بهوسيلۀ مهرهاي
مخصوص ممهور ميساخت .احكام و ارقام و پروانجاتي كه عاليجاه منشيالممالك طغرا
ميكشيد ،مهر كردن آن مختص دواتدار مذكور بود .با توجه به اينكه مواجب دواتدار ارقام
به دستور دواتدار احكام پرداخت ميشد ،ظاهرا َ دواتدار ارقام تحت امر دواتدار احكام
انجام وظيفه مينموده است .اين شغل در عهد سلطنت ناصرالدينشاه با عنوان دواتداري
و حمل«لوازم التحرير خاصه ي همايوني» شناخته ميشد .پسوند« لوازم التحرير» مؤيد اين
مطلب است(اعتماد السلطنه ،1363 ،ص.)451
مهردار :نگهدارندۀ مهر پادشاه بود .او وظيفه داشت به دستور شاه ،فرمانهاي صادره
از جانب وی را مهر نمايد .در عصر صفوي مهردار مقامي عالي بود .در اوايل اين دولت،
مهرداران همواره از كار بدستان ايراني برگزيده مي شدند.در تذكرهالملوك وظيفۀمهردار
«مهر همايون» مهر كردن ارقام وزارتها و استيفاها و كالنتريها و سيورغاالت و معافيات
و تيولنامهها امرا و احكام و غيره بهوسيلۀ مهر همايون بود .او با آنكه مسئوليت مهمي
برعهده نداشت ،حقوق و مزاياي بسياري دريافت ميكرد و شايد وظيفهاي نظير مشاور
داشته است(مینورسکی ،1368 ،ص .)119ميرزاسميعا از یك مهردار ديگر با عنوان «مهردار
مهر شرف نفاذ»نام برده كه وظيفۀ او ،مهر كردن ارقام و احكام امراء و وزراء و مستوفيان و
لشكرنويسان و ساير صاحب منصبان كل و جزء بود .او برخالف مهردار مهر همايون ،در
مجلس شاه حضور نمييافت .منصب تشريفاتي مهرداري،در دورۀ قاجار نيز پابرجا بود .اين
منصب ،باعنوان مهردارباشي ذكر شده است .ولي ساير منابع فقط با عنوان مهردار از اين
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منصب ياد كردهاند .مهردار ،همواره مهرهاي سلطنتي را بر گردن داشت و اسنادي را كه
شاه امضاء ميكرد ،شخص َا ممهور مي نمود .ظاهرا َ در اواخر سلطنت فتحعليشاه ،همسر
او ،خازنالدوله اين مقام را داشته است .مهردار همچون گذشته و به لحاظ نزديكي به مقام
سلطنت ،از مقربان و از افراد «موثق»محسوب ميشد(سپهر ،1337 ،ج ،1ص.)239
م ّذهب باشی :متصدي تذهيب كتاب را ّ
مذهب باش ميناميدند .ظاهرا َ او يكي از
مسئوالن كتابخانۀ دربار بوده است.

مناصبمرتبطباصدورفرمان

وزير اعظم :وزير اعظم كه به اعتمادالدوله و صدراعظم نيز معروف بود در صدور فرمانها،
نقش مهمي داشت .هر فرمان را كه پادشاه صادر ميكرد نخست باید به تأييد وزير اعظم
ميرسيد تا مورد اجرا قرار گيرد.تاورنيه ،كه مورد مرحمت شاه قرار گرفته بود و فرماني براي
خلعت دادن به او از طرف شاه صادرگشته بود ،در اين مورد چنين مي نگارد ....«:روز بعد يكي
از اجزاء محترم ناظر كل ،خلعت مرحمتي شاه را براي من آورد ...و سه طغرا فرمان هم ضميمه
اين خلعت بود يكي به مهر بزرگ شاه و مهر اعتمادالدوله»(تاورنیه ،1331 ،ص«.)708هيچيك
از فرمانهای سلطان ممهور به هر مهري كه ميخواهد باشد بدون تصديق و مهر وزير اعظم
اعتباري نداشت»(شاردن ،1350 ،ص« .)339وزير اعظم بر كليه دو دستگاه ِ محاسبات يعني
ِ
ديوان ممالك و ديوان خاصه نظارت دارد»(شاردن،1350 ،ص.)440تعيين منشيِ
سياست
ِ
سفراي كبار و امضای قراردادهاي مهم بدون دخالت وي
خارجي نيز با او بود و مذاكره با
صورت تحقق به خود نمي پذيرفت (کمپفر ،1363،ص)61
مستوفی :به محاسب امور مالي و مالياتي كل كشور يا يك ايالت و يا يك ادارة دولتي
اعم از كشوري يا لشگري مستوفي گفته ميشد.اين شغل ،از مشاغل كهن نظام ايران اسالمي
محسوب ميشد(میراحمدی ،1368 ،ص.)239مستوفي ،از اركان بسیار مهم دولت بود(نجم
رازی ،1352 ،ص .)452مستوفي ،رياست ديوان استيفا را عهدهدار بود .او ،بعد از وزير اعظم،
يشد(اقبال ،1338،صص .)28-22درهر ايالت يا ادارة دولتي،
مقام دوم در كشور محسوب م 
يك نفر مستوفي براي انجام امور مالي اختصاص داشت كه زيرنظر مستوفيالممالك انجام
وظيفه ميکرد .برخالف دورة صفويه و افشاريه ،که از وظایف مستوفی کمتر ذکری به میان
آمده ،در عهد قاجار از منصب مستوفي و وظايف و مراتب آنها و نيز مستوفيالممالك بیشتر
ياد شده است .وظيفة عمدة آنها رسيدگي به «حساب جمع و خرج كشور»(اقبال،1338 ،
ص ،)122انجام امور مالي مركز و اياالت و از جمله ماليات،مستمريها و ادارات بود(ملکم،
 ،1362ج ،2ص .)222هريك از مستوفيان ،در مركز ،عهدهدار انجام امور مالي يك يا چند
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ايالت بودند.بهعنوان مثال ،در عهد سلطنت محمدشاه،ميرزاموسيمستوفي «حساب گلپايگان
و خاف»را عهدهدار بود(عضدالدوله ،1356 ،ص .)164مستوفيان والیات ،همچون مستوفيان
مركز ،تابع مستوفيالممالك بودند(گرمرودی ،1370 ،ص.)99جداي از مستوفيان فوق ،در
بعضي ادارات نظامي ،مستوفياني براي انجام امور مالي و محاسباتي واحد ذيربط حضور
داشتند .از مهمترين اين مناصب،منصب«مستوفي نظام»بود(گرمرودی ،1370،ص .)264از
ديگر مراتب مستوفيان«مستوفي پاي سند» بود و وظيفة او رسيدگي نهايي اسناد قبل از مهر
صدراعظم و صحة شاه بود(مستوفی ،1343،ص.)424

دفاتر زیر دست مستوفی

دفرتتوجيه :دفتر توجیه ،به ریاست صاحب توجيه بود و كلية دفاتر مهم كشوري در
دفترتوجي ه نگهداري ميشد .که عوايد شاه و محل آن بهطور روزانه در این اداره ثبت و
ضبط ميشد .همچنين حساب بدهكاران با حواله هایي كه بر عهده هريك صادر ميشد
در اين دفاتر ضبط میگردید .همچنين ،امالك موروثي شاه و عوايد و مخارج آن در دفتر
توجيه ضبط ميشد(شاردن ،1350 ،ص)436که امر اعطای خلعت و مقرری و اعطای تیول
را نظارت مستقیم نموده و بر ظهر این فرمانها مهر وی ضروری و الزامی بود.
دفرتضابطه :به ریاست ضابطهنویس ،وظيفةوی جمـعآوري عوايد و ماليـاتهاي
مملكتي به استثناي ماليات اراضـي بود؛ زيرا ماليـات اراضي بهوسيلة اوراجهنويس جمعآوري
ميشد(مینورسکی،1368،ص.)140فرمانیکهحاویوصولمالیاتبودحتم ًابایدبهتأییدایشان
میرسید .همچنین ،رسیدگی بر وقوع آن بر عهدة وی بود.
دفرت اوراجه :يا دفتر اوراج،معرب آواره(دهخدا ،1337،ص )47و از دفاتر مالي و
حسابرسي بود.دفتر اوراج دفتري بود كه ميزان بدهي مالياتي هر فرد و همچنين اقتصاد
پرداختي بهترتيب تا تسويه كامل در آن درج مي گرديد(مینورسکی ،1368 ،ص.)143کار
اوارجهنویس ،نظارت بر تمامی مالیاتها بهجز مالیات ارضی بود .اوراجهنويسان مسئول
نوشتن چهار وظيفة مهم بودند :ثبت اسامي حقوقبگيران و بدهكاران در دفتر مخصوص بر
طبق جدول و فهرست معين كه رسيدگي به آن با كمال سهولت انجام ميپذيرفت؛ تصديق
و ظهرنويسي مدارك و اسنادي كه توسط مأموران ديوان ماليات وصول و ايصال شده به
ايشان ارائه ميشد؛ ضبط پروانجات مربوط به تيول كه همه ساله بايد توسط مأموران مربوط
وصول و ايصال گردد؛و بازرسي و ثبت ارقام و پروانجات كه براي اولياء امر و واليات
و تحصيلداران مالياتي فرستاده ميشد(تاورنیه ،1331،ص.)881اوارجهنویس ،بايد پشت
فرمانهاي برقراري حقوق جديد يا اضافة مواجب را مهر و سواد آن را ضبط نمايد و
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برواتي را كه به حوالة خزانه صادر ميشد نيز بايد به مهر و ثبت مستوفي برساند تا حوالهاي
بيمدرك صادر و بهغلط وجهي از خزانه دريافت نشود .دفتري كه سواد فرمانها در آن
ضبط و بروات حواله در آن يادداشت ميشد به دفتر اوراجه موسوم بود.
دفرترسرشته :بهمعنای دفتر حساب سررشته بود.مجموعهاي از فردهايي بود كه از روي
كتابچههاي دستورالعمل يا فرمانها و بروات نوشته ميشد .مسئول آن سررشتهدار نام داشت.
معموالً سررشتهدار ،بعد از ثبت فرمان در ظهر فرمان عبارت«در ثبت سررشته استيفاء شد»را
مرقوم ميكرد.عالوه بر آن ،دفاتر سررشته بهصورت تخصصي بود .برای مثال ،دفاتر سررشته
نظام يا لشكر كه عوايد و دخل و خرج مربوط به افراد نظامي را ثبت ميكرد .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 میکردند .در چنین مواردی ،فرمان را نخستوزیر
صادر میکرد.
مستوفیاملاملك:رئيس طبقۀمستوفيان( .نظام السلطنه ،1362 ،ص )346وزير استيفاي
ممالك(اعتضادالسلطنه ،1370،صص)441-440يا وزيردفتر(هدایت ،1338،ج ،10ص)169
مسئول امورمالي كل كشورومترادف باوزيردارایي بود،ميرزامحمدزكي عليآبادي مازندراني
«مستوفيالممالك»ديوان،آقامحمدخان قاجاربود (هدایت،1338 ،ج ،10ص .)250تشكيالت
اداري ايران درعهدسلطنت فتحعليشاه توسعۀ چشمگيريافته بود .مستوفيالممالك ،مقام
دوم كشور و پس ازصدراعظم وباالترازمنشيالممالك و وزيركشوربود(فسایی،1367 ،
ص .)692انتصاب مستوفيالممالك همچون مقامهاي صدراعظمي و وزارت،توسط شاه
صورت ميگرفت .وظايف مستوفيالممالك ،نظارت بركارمستوفيـان ايـاالت و واليـات،
نظارت برامورمالي ومالياتي كشوربود .مستوفيالممالك خزانه دار كل مملكت معرفی شده
است(دوکوتزبوئه ،1360 ،ص.)193
ناظر :هر مستوفي از طرف مستوفیالممالک ،داراي چند محرر و نويسنده بود كه به
کارآنان رسیدگی میکردند.به آنها مالزم ديوان يا ناظر ميگفتند .وظيفۀ این محرران اين بود كه
دفاتر و اسناد را همه روزه منظم و مرتب كرده و نقل و انتقالي كه در وجوه مالياتي ميشد در آن
دفاتر منعكس ميگرديد و مستوفيالممالك نظارت تام به اموري كه آنان انجام ميدادند داشت.
«ارقام و احكام همهسالجات و تنخواه و تصديقات و همهساله و غيره كه از سركارات ميگذرد
ايشان نيز ثبت و خط ميگذراند و يك نفر ديگر در حين گذاشتن محاسبات و ارقام و احكام و
تصديقات بعد از تصحيح خط و شد ميكشيد»(میرزا سمیعا ،1368 ،ص .)36از جمله ناظران
مستوفي ،هرکدام به فراخور موضوع سند در ظهر فرمان مهر گذاشته و رونوشتی از سند را در
دفترخود بایگانی میکردند(میرزاسمیعا ،1368،ص.)36
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* ناظر دفترخانه؛ مسئول نوشتن دفتر بقايا بوده است و به وي مستوفي بقايا مي
گفتند(ترکمان ،1335 ،ج ،3ص.)113
*وظيفۀ ناظر ضروريات؛ رسيدگي به وجوه مالياتهايي بود كه از طرف حكام و والة
وصول ميشد(ترکمان ،1335 ،ص.)223
* ناظر معامالت؛به اموالي رسيدگي ميكرد كه از طرف ضابطان مالياتي ضبط مي شد.
*ناظر وزير؛ درواقع ناظر هر مستوفي بود كه از طرف مستوفيالممالك يا شخص شاه
تعيين ميشد كه در اجراي احكام و امور جاريه با او معاونت و معاضدت مينمود(ترکمان،
 ،1335ص.)359
* نايباالستيفاء؛ زماني كه امور محوله به مستوفي زياد بود .براي كمك به وي تعيين
مي شد(ترکمان ،1335 ،ص.)162
* داروغۀ دفترخانه؛وی تحت رياست مستوفيالممالك به كار نظارت در امر وصول و
ايصال ماليات و تعيين مال و حقوق ديواني واليات ميپرداخت(ترکمان ،1335 ،ص.)459
لشكرنويس :عنوان محاسبان و كاركنان مالي و دفتري لشكر در دورة قاجاريه
بود كه زير نظر لشكرنويسباشي انجام وظيفه میکردند(دهخدا ،1337 ،ص.)199
مقام لشكرنويس با تغييراتي در عنوان و نه در وظايف به دورة قاجار منتقل شده است
بهطوريكه «لشكر نويس ديوان اعلي»به «لشكرنويسباشي» تغيير نام داده(.نظام السلطنه،
 ،1362ص)347لشكرنويسان به انجام وظايفي چون جمع وخرج قشون ،ثبت و ضبط
احكام و فرمانهای مربوط به نظاميان ،خرج و تعديل بروات مواجب و مخارج سپاهيان
اشتغال داشتند(سپهر ،1344،ج ،1صص  .)109-108 ،102از جمله وظایف آنها این بود
که فرمانهایی را رسیدگی و تأییدکنند که برای اعطای مقامهای لشکری صادر میشد.
همچنین ،بر ظهر سند بهعنوان تأیید ،مهر و نام خود را مینگاشتند .سپس ،رونوشتی از سند
را در دفاتر خود نگهداری میکردند .فتحعليشاه قاجار ،در فرمانی ،اعطاي درجة سرتيپي
به عيسيخان اميرآخور باشي را به «مستوفيان نظام و لشكرنويسان ديوان قضا نظام »گوشزد
كرده است(کریم زاده تبریزی ،1368 ،ص.)174مستوفي مينويسد كه لشكرنويسان هر ساله
بهصورت يكنواخت اسامي افراد و صاحبمنصبان افواج را به والياتي كه در آن مستقر بودند
نوشته و به نزد مستوفي آن واليت ميفرستادند .مستوفي نيز به نوبة خود در خرج آن واليت
منظور ميكرد(مستوفی ،1343 ،ص.)89لشكرنويسان ،بنا بر وظايفي كه برعهده داشتند به
رستههايي تقسيم ميشدند .اعتمادالسلطنه در ذيل عنوان «لشكرنويسان ،و سررشتهداران دفتر
لشكر» از افرادي با عنوان لشكر نويس ،مهاجر نويس،مستوفي نظام و ناظم لشكر و  ...نام
برده است(اعتمادالسلطنه ،1363،ص.)421
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منونۀ ظهرنویسی اصحاب فرماننویسی 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 شدهاند .ظهرنویسی به این
شکل بوده است که در قسمت فوقانی سند و از راست به چپ صاحب مناصب عالیرتبه
همچون مستوفیالممالک ،صدراعظم ،منشیالممالک ُمهرخود را نقر میزدند .سپس،
صاحب مناصب با رتبة پایینتر بر پایین مهر آنها ،به همان شیوه ،از راست به چپ ،مهر
خود را بر ظهر سند ،جهت تأیید حک میکردند .مضامین مهرها شامل نام شخص و در
بسیاری موارد شامل یک مصرع ،عبارتی قرآنی ،دینی و یا نام ائمة اطهار علیهمالسالم و در
ارتباط با نام صاحب مهر بود .نمونه هایی از آنها عبارتاند از«:الالهالهاهلل الملکحقالمبین
عبدهعلی ،افوضامریالالهاله اهللالملک حقالمبین محمد ،الاله الهاهللالملکحقالمبین
کریمالموسـوی ،محـمـد ،علـی ،افـوضامـریالیاهلل محمـدیوسفابنحسین ،الالهاالاهللال
ملکحقالمبیـنعبدهاحمـد،الراجــیعبدهمحمداسمعـیل،عبدهسیدعلیالحسینی،افـواض
امریالهاهللعبدهمحمـدسـلیم ،عبـده محمـدهادی ،الالهاالاهللالملکحقالمبین محمدمهدی،
افوضامریالــیاهللیــوسف،عبــدهعلیرضــاابنمحمدحسین،الالهاالاهللالملکحقالمبین
عبدههدایتاهلل ،الالهاالاهللالمـلکحقالمبین ،واثـقبهبـاهلل عبـدهمحمدالغـنیبنحسـن سنه
نمحمدحسن ،اسمعیلابن
 ،1257محمدعیسیبنمحمدحســن ،الالهاالالهالملکحقالمبی 
ابراهیـم ،حسـنابنعلـی ،موسـیابــن عبـدالکریـم»(ساکما ،ش/42ج3آر.)1مهرها،
بیشترنقشهایی 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 میکشیدند که به «دستینهزدن» یا «خط کشیدن» معروفاند .حاوی عباراتی
مبنی بر ثبت ،رونوشتبرداری،تأیید ،و رؤیت سند در دفاتر خلود میباشد ،که عبارتاند
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»(دانشپژوه ،1362 ،ش.)18/8255

نتیجهگیری

در بررسی تحقیق مورد نظر به این نتیجه رسیدهایم که در امر نگارش فرمان ،اصحاب و مناصب
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گسترده ای نقش داشتهاند که در دیوانساالری عهد قاجار هر کدام وظیفه مشخصی از نگارش تا
صدور نهایی فرمان را بر عهده داشته اند .هر صاحبمنصب 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 نمییافت بلکه با تایید صحت و پشتوانه اجرایی متن و مفاد فرمان در دیوانهای
دیوانساالری قاجاری مشخص می شد که این فرمان جنبه اجرایی دارد یا خیر .بهعنوان 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 میبایست 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 میگذاشت که این مهر و عالئم تایید میبایست 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 فرماننویسی
این دوره تقلیدی از اصول نگارشی عهد صفوی میباشد پس اشراف و اطالع از منابع دیوانی
عهد صفوی همچون تذکرهالملوک 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.
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