
   هدف: دورۀ افشاریه دورانی است که نظام اداری آن کمرت مورد توجه 
قرار گرفته است. توجه به اسنادی که از این عرص باقی مانده می تواند 

محقق را در جهت رهیابی به برخی اطالعات یاری رساند. بر همین 

اساس، فرمان های نادرشاه-افشار مورد بررسی قرار گرفت تا ساختار سندی 

فرمان های آن و ویژگی های فرمان نویسی این دوره مشخص شود و وجوه 

همسان یا متامیز آن با دورۀ صفوی آشکار شود.

روش/رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این 
پژوهش به روش کتابخانه ای و از میان منابع و آرشیوهای داخلی و تجزیه 

و تحلیل داده ها با استفاده روش تحقیق تاریخی مبتنی بر منت اسناد انجام 

پذیرفته است. 

یافته ها و نتایج پژوهش: پس از بررسی فرمان های صادر شده از سوی 
نادر، ضمن تبیین ویژگی های آن به لحاظ ساختار سندی و محتوایی 

و مقایسه آن با فرمان های دورۀ شاه سلطان حسین)1105-1135ق( 

مشخص شد که برخالف دورۀ صفوی، که برای هر گونه ای از سلطانیات، 

نام خاصی تعیین می شد، در عرص نادر متامی این فرمان ها، رقم نام گذاری 

می شد که حاکی از کوچک شدن نظام دیوانی در این عرص است. در 

بخش اجزای سند در قسمت منت، فرمان نویسی در این دوره تفاوت 

چندانی با دورۀ صفوی وجود نداشت. اما در قسمت اضافات)تحمیدیه، 

طغرا، مهر، و پشت سند( تفاوت عمده ای دیده می شود که به نوعی 

مفاهیم حکومتی نادر برای کسب مرشوعیت در منت طغرا و سجع مهرها 

را  می رساند.

ڪلیدواژه ها 

سندشناسی/ رقم نویسی/ صفویه/ فرمان/نادرشاه افشار

 الهه محبوب فریمانی  |  هوشنگ خسروبیگی 

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بیستم و پنجم، دفرت اول، )بهار 1394( ،6-27

تاریخ پذیرش: 1394/2/27 تاریخ دریافت:1393/11/19

بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادر شاه افشار و 

مقایسۀ آن با فرمان های دورۀ  شاه سلطان حسین صفوی
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الهه محبوب فریمانی 1 | هوشنگ خسروبیگی  2

بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های 
نادر شاه افشار و مقایسۀ آن با فرمان های 

دورۀ  شاه سلطان حسین صفوی

مقدمه
پس از یورش افاغنه به ایران و سقوط اصفهان، پایتخت صفویه،  شاه طهماسب دوم تا سال 
1145ق. تالش هایی را در جهت احیای قدرت صفویه انجام داد و سعی کرد از سرداران 
ایرانی برای این امر بهره گیرد. یکی از این افراد، نادر از ایل افشار بود که در 1139ق. به شاه 
طهماسب دوم پیوست و تا 1145ق. توانست تا حدودي به اوضاع آشفتة ایران سر و سامان 
دهد. در این سال، به خاطر صلح طهماسب دوم با عثمانی ها، نادر با تهدید بزرگان، آنها را 
وادار به عزل شاه از سلطنت کرد و فرزند هشت ماهة طهماسب به نام شاه عباس سوم را 
به سلطنت برگزید و خود به عنوان نیابت سلطنت، امور کشور را به دست گرفت. نادر، در 
چهارم شوال 1148ق. در دشت مغان تاج گذاری کرد. از آن پس تا سال 1160ق. خود در 

رأس امور قرار گرفت و در این مدت به انتظام امور لشکری و کشوری پرداخت.
با توجه به اینکه بیشتر دوران حکومت نادر صرف امور نظامی شد، مشخص نیست در 
نظام مناسبات دیوان ساالری دورة وی چه تغییرات مهمی حاصل شده و آیا این نظام بدون کم 
و کاست از عصر صفوی به این دوره انتقال یافته است؟ یکی از این موارد بحث فرمان نویسي و 
الملوک  تدوین سلطانیات در دربار نادر است. بر خالف دورة صفویه که کتاب هایی چون تذکره  
و دستورالملوک به نظام اداری این دوره پرداخته اند؛ در عصر نادر چنین کتاب های مستقلی وجود 
ندارد و منابع موجود، اطالعات بسیار کمی راجع به نظام اداری ارائه می دهند. پژوهش ها نیز 
بیشتر همان نظـام دیــوان ســاالری عصر صفوی را با کمی تغییــر بـــرای این عصر متصــور 

1. دانشجوی دکرتی تاریخ ایران

 دورۀ اسالمی دانشگاه پیام نور

)نویسندۀ مسئول(

e.88.mahboob@gmail.com

2. دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور تهران

kh_beagi@pnu.ac.ir
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شده اند1. دربارة شیوة فرمان نویسي در این دوره، جز کتاب تحقیقی مقدمه ای بر شناخت اسناد 
تاریخی،  اثر جهانگیر قائم مقامی، که به طورکلی به ویژگی تمامی سلطانیات از دوران پس از 
اسالم تا پایان قاجار پرداخته و در این میان اشاره ای به چند فرمان نادر شاه دارد)قائم مقامی،1350، 

ص78( اثر مستقلی تدوین نشده است.
بخشی از مطالعات نظام اداری یک حکومت، معطوف به بررسی اسناد و فرمان های 
اداری است. هدف این تحقیق نیز بررسی فرمان های نادر شاه افشار از دید ویژگی های 
سندشناسی و محتوایی است. شناخت اسناد سلطانیات و ساختار این اسناد و نیز شناسایی 
وجوه متمایز این اسناد از دورة صفوی مهم ترین هدف این تحقیق است. اینکه مبانی 
اقتباس و شکل گیری ساختار سلطانیات در دورة افشار تا چه میزان از دورة صفوی تأثیر 

پذیرفته است، مهم ترین مسئلة این پژوهش محسوب می شود. 
جامعة آماری مورد بررســی در این پژوهش، بخشــی از اسنــاد سلطانیات دورة 

 شاه سلطان حسین صفوی2  و مقایسه با فرمان های دورة نادر شاه افشار است.
این پژوهش در حوزة مطالعــات کتابخانه ای و با روش پژوهش تحلیلی – تطبیقی 

سامان یافته است.

فرمان های مورد بررسی
با بررسی کتاب ها و مقاالت مختلف و مراکز اسناد، حدود 47 فرمان3 از دوران حکمرانی 
نادر شناسایی شد. بیشتر این فرمان ها به چاپ رسیده است. ضمن تأکید بر این امر که 
متون چاپ شده ارزش ویژه ای جهت بررسی محتوایی دارد، باید گفت بررسی دقیق شکل 
ظاهری اسناد کاری بس دشوار است؛ به ویژه از حیث اندازه و قطع اسناد، فاصلة سطور، و 
ناخوانا بودن سجع برخی مهرها. برخی کتاب ها تنها به چاپ متن سند تکیه نموده اند بدون 
اینکه تصویر سند را چاپ کنند. از این رو، گاهی تحمیدیه، مهر، وطغرای اسناد خوانده 
نشده و در درست خواندن متن سند نیز باید تردید داشت. اسناد مورد بررسی را می توان 

چنین دسته بندی کرد:
 اصل: منظور فرمان هایی است که به اصل آن دسترسی میسر شده است.

 تصویر: متن استنساخ شده از اسناد یا تصویر آن است و به اصل آن دسترسی میسر 

نشده است.
   از سال 1145ق. که نادر خود را به عنوان نایب الحکومه منصوب کرد تا 1160ق)سال 
در  فرمان ها  این  است.  آمده  به دست  مختلف  موضوعات  در  فرمان هایی  نادر(،  فوت 

موقعیت های متفاوت صادر شده که در ادامه موضوع آنها بررسی خواهد شد.

 الهه محبوب فریمانی
هوشنگ  خسروبیگی

1- در این خصوص می توان به کتاب تاریخ 

تحوالت سیاسی و اجتامعی 
اثر رضا شعبانی اشاره کرد.

2. فرمان هایی که در اینجا مورد بررسی قرار 

گرفته اند از کتاب جلوه های  هرن ایرانی در اسناد 

ملی، فهرست و راهنامی اسناد صفویه و سایت 
www.asnad.org  گزینش شده است.

 3. الزم به توضیح است که مطالب این مقاله بر 

مبنای اسنادی است که تاکنون)1393( در منابع  

چاپ شده و برخی ازآنها در آرشیوها موجود 

است. ممکن است در آینده اسناد دیگری از نادر 

در البه الی جنگ ها و نسخه های خطی به دست 

آید که طبیعتاً اطالعات بیشرتی  در اختیار 

قرارخواهند داد.
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سلطانیات1 
سلطانیات ،  مکاتبات درباری اسـت که توسـط  شاهـان و شاهزادگان صادر می کردند و انواع 
مختلفی داشت و در متون تاریخی هردوره و متن خود اسناد به نام های مختلفی معرفی 
شده اند)قائم مقامی،1350، ص43(. این امر، به ویژه در دورة صفویه صادق است که با توجه 
به موضوع سند)منظور سلطانیات( نام خاصی را بر آن می گذاشتند)میرزا سمیعا،1378، ص15؛ 

قائم مقامی،1350، صص 46 و 54(.
به نظر می رسد در دورة افشار، نام گذاری فرمان ها به وسعت دورة صفویه نبود و تمامی 
فرمان ها، رقم نامیده می شد. در دورة صفوی، برای هرکدام از دستورهای  شاه، با توجه به 
محتوا، نام خاصی به کار می رفت. در این دوره، به فرمان هایی رقم گفته می شد که شخص 
 شاه به طور مستقیم دستور صدور آنها را می داد و برای انتصابات مهم مانند وزارت، استیفا، 
صدارت، کالنتری، معافیت مالی، مواجب، تیول، سیورغال، طلب، مدد معاش، و مالزمت 
و حمایت به کار می رفت)میرزا سمیعا،1378، صص4،5، 15 ،9؛ سمسار،1347، ص131(. 
کلمة رقم در آخر کلیة ارقام موجود از دورة صفوی آمده است)سمسار،1347، ص132(. 
قائم مقامی، رقم را در دورة افشار به جواب های کتبی پادشاه که به عرایض و مستدعیات 
اشخاص نوشته می شد و همچنین به خطاب هایی که متضمن دستورها و عتاب و نصایح 
و تنبیه صادر می گردید اطالق کرده است)قائم مقامی،1350، ص 78(. اما با توجه به اسناد 
موجود، باید دامنة تعریف رقم را از این هم گسترده تر دانست و گفت در این دوره احتماالً 

به تمامی فرمان های صادر شده از سوی نادر شاه رقم گفته می شد.
 این مسئله در متن خود اسناد و منابع این دوره منعکس شده است. چنانکه در پایان بیشتر 
این فرمان ها از مستوفیان خواسته شده تا رقم را در دفاتر خلود ثبت کنند: »مستوفیان عظام دیوان 

اعلي شرح رقم اشرف را دفتري نمایند و در عهده شناسند«)نادر میرزا،1373، ص358(. 
   در عالم آرای نادری، به فرمان هایی که نادر صادر می کرد رقم خطاب شده است: 
»در آن یوم موازی هفتاد رقم به عهده حکام و سالطین ترکستان ارسال شد که به قدر سی 
طغرای آن را محرر این اوراق قلمی نمود و کدخدایان مذکوره را مرخص و روانه اوطان 
ایشان ساخت«)محمد کاظم مروی،1364، ج3، ص1111(. »مادام که رقم اشرف در آن 
باب صادر نشده باشد او را راه نداده گرفته به خدمت والی بسپاریم که به درگاه جهان پناه 

بررسی ساختار سندی و محتوایی
 فرمان های نادر شاه افشار و 

مقایسۀ آن با ...

1.   قائم مقامی اشاره كرده كه در تعریف 

سلطانیات اختالف نظر وجود دارد. زیرا 

طبق تعریف، اینگونه اسناد به دلیل آنكه 

در آنها   امر و دستور است جزء دیوانیات 

هم محسوب می شود. اما با توجه به صدور 

فرمان های مورد بررسی توسط نادر، واژۀ 

سلطانیات برای آن انتخاب شد.

1145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160 سال

1336334224421261تعداد فرمان
تعداد فرمان های در 

 سال های حکمرانی 
و پادشاهی نادر

جدول1 
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فرستــد و ...«)استـــرآبـــادی،1377، ص 813(.
   در فرمان های نادر، قبل از سلطنت نیز واژة رقم به کار رفته است. با توجه به بررسی 
موجود می توان گفت به تمامی این اسناد رقم گفته می شد، چراکه مشخصات سند رقم را 
نیز دارا بود؛ از جمله اینکه با »آنکه« شروع می شود. »رقم اشرف، رقم  اقدس، رقم مبارک، 
رقم عالی« نیز واژگان به کار رفته در فرمان های نادر هستند. در یک سند »رقم مبارک و 
فرمان واجب االذعان« با هم به کار رفته است)داودی،1348، ص 16( و در سند دیگری 
»حکم« را مترادف با رقم برشمرده است: »آن عزیز چون مضمون رقم اشرف مطلع گردد 
حکم اشرف را سواد نموده همگي ممالک محروسه ارسال و اعالم نماید«)آرونووا،1352، 

ص 99(.

نحوۀ صدور ارقام
رقم ها به چند شکل صادر می شد: یا به صورت مستقل و در جهت اجرای فرمان های  شاه یا در 
www.asnad.org  پاسخ به عریضه های افراد)ساکماق، 122908؛ داودی،1348، ص14؛ سایت

. )Musavi, 1977, PP.153 - 154 قسمت فرمان های نادر به نقل از
  برخی فرمان ها در پاسخ به فصولی که توسط سرداران نادر نوشته می شد صادر 
می گردید: »آنکه عمده  االعاظم، برخوردار بیگ  نسقچی باشی بداند فصولی که عرض نموده 
قائم مقامی، اصطالح فصول را  به نظر اقدس رسید... «)توحدی،1388، ص1011(.  بود 
مختص دورة صفوی دانسته و آن، گزارش ها و عرایض امرای سرحد و حکام والیات 
بوده که مسائل و مشکالت خود را به عرض پادشاه می رسانیدند)قائم مقامی،1350، صص 

108-109(. ظاهراً این رسم در دورة افشار هم برقرار بود.
   در این دوره، گاهی رقم  توسط لشکرنویسان نوشته می شد: »به لشکرنویسان دیوان 
اعلی مقرر فرمودیم که ارقام مطاعه به والیات بنویسند«)الرودی، 1388، ص312(. در 
فرمان هایی که نادر قبل از سلطنت صادر کرده، گاهی در باالی متن عریضة فرد، دستور 
نادر برای اجرای آن صادر شده است. البته، در ابتدای این دستور طغرا و در انتهای آن، مهر 

نادر حک شده است)ساکماق، 122908(.)تصویر شمارة یک(
  پس از صدور فرمان، متن آن توسط کاتبان نوشته و بعد از درج مهر و طغرای  شاه 
و ثبت امور دفتری در پشت سند، فرمان اجرا می شد. گاهی دو مهر بر سند حک می کردند 
و این زمانی بود که دستور جداگانه ای بر اجرای فرمان و کوتاهی نکردن از آن صادر 

می نمودند)کریم زاده تبریزی، 1349، ص181(.
 

 الهه محبوب فریمانی
هوشنگ  خسروبیگی
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  متن فرمان به منظور ثبت و نیز اقدام مستوفیان در دفاتر خلود نوشته می شد. دفاتر 
خلود، دفاتری بودند که تغییر و تبدیل در آن راه نمی یافت )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه 
دفتر(. »رقم اشرف را در دفاتر خلود ثبت و از شائبه تغییر و تبدیل مصون و محروس 
شناسند«)ساکماق، 28588(. در عصر صفوی این دفاتر محل ثبت »نسخجات محاسبات« و 
صدور ارقام مناصب و مالزمت و همه ساله وتیول بوده است)میرزا سمیعا، 1378، صص6 
و 15(. در فرمان های عصر  شاه سلطان حسین هم بر ثبت در دفاتر خلود تأکید شده است. 
آن  رقم  اعلي  دیوان  عظام  مستوفیان  و  مستوفي الممالک  مقرب الخاقان  »عالي جاه   
عطیه را در دفاتر خلود ثبت نمایند در عهده شناسند. تحریراً في شهر جمادی الثانی سنه 

1155«)شهرستانی،1381، ص56(.

شکل ظاهری فرمان ها
همان گونه که اشاره شد اصل بیشتر این فرمان ها در دسترس نیست. از این رو، در خصوص 
ویژگی های هنری، شکل ظاهری و جنس کاغذ فرمان های این دوره نمی توان به طور قطع 
اظهار نظرکرد و آنچه که مطرح می شود در مورد اسنادی است که تصویر آنها چاپ شده 
است. جز در فرمان صادر شده مربوط به اعطای حکومت یزد)شهرستانی،1381، ص56(، 
که منقش به تذهیب و طال کاری است شکل سایر فرمان ها ساده است. البته، معلوم نیست 
که تزئینات هنری این فرمان در دوره  های بعدی صورت گرفته است یا نه. در حالی که، در 
فرمان های شاه سلطان حسین تزئینات هنری بیشتری به کار رفته و حتی مهرهای  شاه بر روی 

سند نیز تزئین شده است)شهرستانی،1381،صص51-46(. 
در مورد قطع آنها تنها براساس اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی می توان اطالعاتی ارائه کرد. با توجه به تفاوت در قطع اسناد، 
ظاهراً استاندارد معینی برای اندازة آنها وجود نداشته و کاغذ فرمان به صورت سلیقه ای 
برش داده می شد. در مورد سایر مشخصات ظاهری مثل فاصلة سطور از طرفین و حاشیه ها 
هم این مشکل وجود دارد. اما ذکر این نکته الزم است که چون این فرمان ها توسط کاتبان 
نگاشته می شد، همان اصول رایج کتابت رعایت می گردید و تفاوت چندانی با فرمان های 
صادرشده در دورة  صفویه ندارند. برخی فرمان ها در پاسخ به عریضه صادر می شد. در 
اینگونه موارد، ابتدا متن عریضه را می آوردند و سپس در باالی سند فرمان نادر نوشته 
می شد که مشخصات رایج در فرمان ها را در آن اعمال می نمودند)ساکماق، 122908(
)تصویر1(. فاصلة سطور در برخی اسناد کم و در برخی زیاد است. در برخی اسناد، انتهای 

هر سطر رو به باال نوشته شده است)تصویر 1(

بررسی ساختار سندی و محتوایی
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  خط فرمان ها، نستعلیق و شکسته نستعلیق است. از مرکب مشکی برای تدوین 
فرمان ها استفاده می شد، برعکس در دورة صفوی در برخی فرمان ها رنگ سرخ و زر به کار 
می بردند)شهرستانی،1381، ص42(. نثر فرمان ها ساده و قابل فهم می باشد و تشبیهات و 

استعارات کمی در آن استفاده می کردند.

فرمان نادر در باالی سند عریضه نوشته شده، 
فرمان مربوط به قبل از سلطنت وی است.
شکل طغرا ساده و مهر در پائین سند حک 
شده است)محل نگهداری: مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی(

تصویر 1

 الهه محبوب فریمانی
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اجزای سندشناسی
1. منت

1. 1. رکن مطلع 

متن هر سند معموالً از رکن، مقدمه و مطلع تشکیل می شود. متن آغاز فرمان ها)رکن 
مطلع( آنگاه که خطاب به افراد بود، با واژة »آنکه« شروع می شد و سپس نام فرد می آمد. 
البته، نام فرد با توصیفات و خطاب هایی که مقام و منصب شخص را مشخص می کرد 
شروع می شد: »آنکه عالی شأن اعزی لطف علی بیگ نایب تبریز و صاحب اختیار آذربایجان 

بداند«)نادر میرزا،1373، ص349(.
 در رقم های قبل از سلطنت نادر شاه افشار بعد از این واژگان، جمله »به توجهات 

خاطر خطیر عالی مستظهر بوده بداند... « می آمد)ساکماق، 122908(.
توجهات  »شفقت شاهانه،  واژگانی همچون  نادر شاه،  نشستن  تخت  بر  از  بعد  اما 
خدیوانه، الطاف ملوکانه«، »مرحمت از حد افزون خسروانه«، و »فرمان ارفع همایون اعلی« 
در جمالت آغاز سند به چشم می خورد؛ به ویژه واژة »شفقت  شاهانه« که داللت بر شفقت 
و مهربانی شاهانه دارد و نادر با عطف به دلسوزی های  شاهانة خود این فرمان ها را صادر 
کرده است. از 1153ق. در برخی فرمان ها واژة »ظل اللهی« در کنار شفقت  شاهنشاهی ذکر 

شده است؛ واژه ای که بر مشروعیت الهی حکومت نادر تأکید دارد. 
امیدوار گشته  »آنکه کدخدایان و رعایاي محال شکي به عنایت بي غایت  شاهي 
بدانند«)www.asnad.org قسمت فرمان های نادر به نقل از Musavi, 1977, PP.153 - 154(. »به 
صنوف عواطف پادشاهي و الوف عنایات ظل اللهي معزز و مباهي بوده بداند«)آرونووا، 

اشرفیان،1352، ص96(.
»عالی جاهان صدر عالی مقدار و حکام و مجتهدین و علمای دارالسلطنه اصفهان به 
1339، ص540؛  قدوسی،  بدانند...«)فریزر،1363، ص84؛  بوده،  مباهی  ملوکانه  الطاف 

نوایی، 1368، ص228؛ جالیر، 1385، ص750؛ فرمان اتحاد شیعه و سنی سال 1149(. 
  با آنکه بیشتر اسناد با این ترتیب شروع می شد، مواردی هم بود که از این قاعده 
پیروی نمی کرد؛ در یک فرمان که مربوط به توزیع وجوهات دیوانی و جمع آوری مالیات 

است رکن مطلع به این شکل شروع شده است:
»سرافراز و روانه فرمــوده ایم و مبلغهـــای کلی از وجــوهات دیوانی... «)کریم زاده 

تبریزی،1349، ص181(.
آغاز  است،  بختیاری  انتصاب ریش سفید طایفة  به  مربوط  که  دیگری  فرمان  در 
سند در تمجید و تعریف از این طایفه و تالش ایشان برای حفظ سلطنت نوشته شده 

است)توحدی، 1388، ص1020(.
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در فرمان های  شاه سلطان حسین، رکن مطلع با همین جمالت یعنی با آنکه و شفقت  
شاهانه شروع می شد؛ اما واژة »ظل اللهی« در این فرمان ها دیده نشد. 

2 .1.  رکن حال

 این بخش مربوط به موضوع اصلی سند است که به طور مفصل تر در قسمت بررسی محتوا 
به آن پرداخته می شود.

3 .1.  رکن خامته

متن پایانی فرمان ها نیز با توجه به موضوع متفاوت است و موارد زیر را در بر می گیرد: 
 دستور به مستوفیان در ثبت رقم: در بیشتر آنها به مستوفیان دیوان اعلي دستور 
داده شده تا »شرح رقم اشرف را دفتري نمایند و در عهده شناسند«. درواقع، رقم 
را ثبت نموده و اجرا نمایند و بر اطاعت از حکم نادر تأکید شده است: »و در این 
باب قدغن الزم دانسته در عهده شناسند«)www.asnad.org قسمت فرمان های نادر 

.)Garthwaite, 1983, PP.10 - 15 به نقل از
»مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی رقم این عطیه را در دفاترخلود ثبت و هرساله 
وجه مواجب او را از قرار قبض مشارالیه به خرج عمال الکای مزبور مجری و محسوب 
دانسته بر عهده شناسند. تحریراً فی شهر محرم الحرام سنه www.asnad.org(»1151  قسمت 

.)Garthwaite,  2013, PP.189 - 209 فرمان ها نادر به نقل از
دعا برای دولت: گاهی پایان فرمان ها با جمالتی که حاوی دعا برای دوام دولت بود 

اختصاص می یافت که فقط یک مورد درین خصوص دیده شد.
»به فراغ بال به دعای دوام  دولت الیزال اشتغال داشته قدغن الزم دانسته در عهده 

شناسند. ]مورخ[ 24 شهر رمضان المبارک 1156«)نوایی، 1368، ص455(.
 دستور به انجام فرمان و جلوگیری از تخلف از اجرای آن: در برخی خاتمه ها ضمن 

اهمیت بر اجرای دستورات، بر خشم  شاهنشاهی از تخطی از دستورات تأکید می شد.
»عموم رعایا و برایا، اطاعت این احکام و اوامر را بر عهده شناسند، هرکس از آن تخلف 
ورزد مورد غضب  شاهنشاهی خواهد گردید. به تاریخ شهر صفر سنه 1149«)فریزر،1363، 
فرمان  نوایی،1368، ص228؛ جالیر،1385 ص750؛  قدوسی،1339، ص540؛  ص84؛ 

اتحاد شیعه و سنی سال 1149(.
تأكید بر اطاعت از فرد تعیین شده: »کدخدایان و سکنه و رعایا محال شکي و توابع، 
ملک نجفقلي مشارالیه را ملک محال مزبوره دانسته لوازم امر مزبور را مختص او دانند و از 
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سخن و صالح حسابي او بیرون نروند و در عهده شناسند. تحریراً في شهر محرم الحرام سنه 
.)Musavi, 1977, PP.142 - 150 قسمت فرمان های نادر به نقل از www.asnad.org (»1150

 تأكید بر عنایت  شاهی و اعالم به فرد جهت طرح درخواست: »مي باید که به همه 
جهت عنایات  شاهنشاهي را دربارة خود در مرتبه اعلي درجه اسني دانسته و حاجات و 
ملتمساتي که داشته باشد به معرض عرض درآورده به عز انجاح مقرون داند و در عهده 
شناسد. تحریراً في شهر ذی الحجه الحرام سنه 1154«)نوایی،1368، ص450؛ فرمان نادر شاه 

به یوسف پاشا والي آخسقه(.
پایان سند  در رقم های عصر  شاه سلطان حسین نیز مشابه همین ساختار یعنی به شکل 

دستوری، ثبت در دفاتر، و تأکید بر اجرای آن به کار رفته است.

4. 1.  تاریخ سند

 سپس تاریخ سند)روز، ماه، و سال قمری( ذکر می شد. نکتة مهم در بیشتر اسناد این دوره 
درج روز است و این روز به عدد نوشته می شد: »تحریراً فی 22 شهر رجب 1151«، 
درحالی که در فرمان های دورة صفوی تنها ماه و سال قمری نگاشته می شد: »تحریراً فی 

شهر رمضان المبارک سنه 1129«)شهرستانی،1381، ص46(.

2.  اضافات سند
1 .2.  تحمیدیه1  

بسم اهلل  بسم اهلل، خیر االسماء،  بسم اهلل، هو  بسم اهلل الرحمن الرحیم،  »هو،  با  فرمان ها  آغاز 
خیر االسماء،  بسم اهلل تعالی، هو بسم اهلل تعالی« شروع می شود و در تمامی این دوره تقریبًا 
به صورت یکسان به کار رفته و تغییر چندانی در آن حاصل نشده است. در حالی که، در 
فرمان های  شاه سلطان حسین بیشتر واژه »هو« به کار رفته است و این تنوع تحمیدیه در آنها 

دیده نمی شود.

2 .2.  مهر

بعد از تحمیدیه، مهر حک می شد. در فرمان های پیش از سلطنت، مهر در پایان فرمان؛ و 
در بعد از سلطنت مهر در باالی سند و بعد از تحمیدیه حک شده است. حدود پنج مهر 
از نادر شاه افشار شناسایی گردیده است که یکی مربوط به فرمان های قبل از سلطنت و بقیه 

مربوط به دوران  پادشاهی وی است.
در سجع مهر نادر در این دوره تغییراتی حاصل شده، سجع مهر نادر تا پیش از 

1. تحمیدیه عبارت است از حمد و سپاس 

خدا که در آغاز نامه ها به صورت های 

»هو،بسم الله و ...« نوشته می شد)قائم مقامی، 

1350،ص167(.
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سلطنت مهر چهارگوش: با سجع »الفتی اال علی السیف اال ذوالفقار  نادر عصرم ز لطف 
حق غالم هشت و چار« است که ارادت نادر را به حضرت علی)ع( می رساند. در تمام 
فرمان های نادر از 1144 تا 1148ق. همین سجع به کار رفته است. نام علی در سجع مهر  

شاه سلطان حسین نیز استفاده شده است1.
  اما بعد ازتاج گذاری از سجع های مختلفی در مهرها استفاده شده است. سجع مهر در 

سال های ،1148، 1150، 1151،1155، 1156، 1157، و 1159ق. این متن است: 
بسم اهلل

نگین دولت و دین رفته بود چون از جا     به نام نادر ایران قرارداد خدا
  1148

   درواقع، می توان گفت این اولین سجع نادر پس از سلطنت است که نادر در این 
سجع، اشاره به از بین رفتن دین و دولت دارد و اینکه خدا او را پادشاه ایران زمین قرار 
داده است. واژة ایران در متن این سجع قابل توجه است و نشان از توجه نادر به تمامیت 
ملی این خاستگاه جغرافیایی است. هرچند طبق منابع هلندی، نادر در سال 1153ق. دستور 
داده بود در هنگام خواندن خطبه و نوشتن عرض حال ها او را دیگر ولی نعمت نخوانند، 
بلکه عنوان »شاه شاهان جهان، نادر دوران، فرمانده ایران«، مخاطب سازند)فلور، 1368، 
ص91 (. نام ایران بر سکه هایی که نادر پس از سلطنت دستور به ضرب آن داده بود نیز 

آمده است2. 
سال های  در  که  دیگری  مهر  سجع  است«  نادر  الهی  لطف  مظهر  »بسم هلل، 
انتصاب  نادر  متن،  این  در  است.  شده  حک  فرمان ها  بر  1155،1154،1153،1148ق. 
خود را لطف الهی دانسته و به گونه ای برای حکومتش مشروعیت الهی قائل شده است: 
»به همدستي تأییدات الهي دست و بازوي قدرت گشوده دست آشوب زمانه بر پشت 

بست«)استرآبادی،1377، ص 354( .
در فرمانی از سال 1158 مهر دیگری در اسناد دیده شده با این متن: 

نشان اشکی شکل: »بسم اهلل، عالمت شیر و خورشید الملک هلل 1158«. در این سند 
دو بار این مهر زده شده است.

  1.  سجع مهر شاه سلطان حسین:

 بنده شاه والیت حسین،جانب هرکه با علی 

نکوست،  هرکه کوباشی من ندارم دوست، هرکه 

چون خاک نیست بر در او، گر فرشته خاک بر 

رس او)قائم مقامی،1350،ص373(

2.  شعر معروف نادر که در زمان تاجگذاری، 

دستور رضب آن بر سکه ها را داد، به رشح 

زیر است:

سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان 

نادر ایران زمین و خرسو گیتی ستان
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مهر دیگری که از نادر شناسایی شده، مهر گالبی شکل با سجع »الحکم هلل« است. مهر 
فاقد تاریخ است در سندی به تاریخ 1159ق.این مهر حک شده است)ساکماق،110356(.

آیا نادر شاه برای صدور فرمان ها از مهر خاصی استفاده می کرد؟
 بیشترین استفاده نادر از مهر با سجع

»بسم اهلل نگین دولت و دین رفته بود چون از جا به نام نادر ایران قرارداد خدا 1148«
 است که در فرمان های که مربوط به اعطای حکومت و انتصاب مقام، امور دیوانی 
و مالیاتی و قشون بود از این مهر استفاده می شد. مهر با سجع »مظهر لطف الهی نادر 
است« بیشتر در پاسخ به عریضه ها به کار می رفت و از مهر با نشان شیر و خورشید نیز در 
موضوعات متنوع استفاده می شد. باید گفت که با توجه به موضوعات فرمان ها، نظم خاصی 
در استفاده از مهرها وجود نداشت. اما در عصر صفوی با توجه به تنوع نوع سلطانیات، 
برای هرکدام مهر خاصی تعبیه می شد)میرزا سمیعا،1378،ص26؛بوسه،1367،ص80( . 
شکل مهرها ساده و فاقد تزئینات هنری در حاشیه مهر است. درحالی که در عصر صفوی، 

حاشیه و اطراف مهرها در سند تزئین شده است)شهرستانی،1381، ص50(.

3 .2. طغرا

بعد از مهر، در آغاز متن فرمان ها، طغرا کشیده می شد. اجزای طغرا شامل شکل، رنگ، و 
متن است. ترسیم طغرا هم در فرمان های قبل از سلطنت و هم بعد از آن به چشم می خورد. 
شکل برخی طغراها، ازجمله طغرای فرمان آزادی مذهب در سال 1149ق. بسیار ساده 
است)قائم مقامی، یکصدو پنجاه سند تاریخی،1348، ص 97(. اما بیشتر آنها را با خطوط 
منحنی و شکل پیچیده می کشیدند)تصویر 2(.این پیچیدگی شکل طغرا در فرمان های 
دورة قاجار هم دیده می شود)شهرستانی،1381، ص87(. البته، در فرمان های نادر در قبل 
از سلطنت، شکل طغرا ساده است که احتماالً برگرفته از همان شکل سادة طغرای عصر 

صفوی است. طغراهای این دوره را با مرکب سیاه می نوشتند. 
  متن طغرا طوالنی تر از متن طغرای صفوی است. معموالً در تمامی ارقام این دوره از 
متن مشابهی استفاده شده و نشان می دهد که احتماالً برای مضامین همة رقم ها بر خالف 

دورة صفویه یک طغرا به کار می رفت1.
عمده جمالتی که برای متن به کار رفته شامل :

»اعوذ باهلل تعالی شأنه العزیز، فرمان عالی شد«)سال 1145(؛ »اعوذباهلل تعالی، فرمان 
عالی شد«)1146-1147(؛ »اعوذ باهلل تعالی، فرمان همایون شد«)1148(؛ »فرمان همایون 

1. در دورۀ صفویه، به ویژه از 

زمان شاه طهامسب اول، طغراها 

استعامل خاص و معینی داشته 

است)قائم مقامی،1350 ،ص193(.
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شد»)شکل ساده()1149(؛ و »اعوذباهلل تعالی شأنه، فرمان همایون شد1«)1150(.
توحــدی به متــن یک طغرا »حکــم عالــی شد« در پیش از سلطنــت اشاره 

می کند)توحدی،1388، ص993(.
اما متن طغرای فرمان های  شاه سلطان حسین»حکم جهان مطاع شد« و »فرمان همایون 

شد« است که شیوة نوشتن آن بسیار ساده است. 

4 .2.  پشت سند

آخرین قسمت اضافات سند َظهر یا پشت سند است. معموالً ممهور به مهر و تأیید 
کارکنان دفتری است تا مفاد آن اجرا شود. متأسفانه، تنها پشت دو سند در دسترس بود. 
سند نخست، که در پاسخ به عریضه صادر شده و مربوط به قبل از سلطنت نادر است. در 

پشت سند تنها مهر فرد عارض حک شده است)ساکماق، 122908( .
وزارت شد«  »ثبت سرکار  نیز  و »صح«  واژگان »صحیح«  دوم  سند  پشت  در  اما 
می خورد)ساکماق، 110356( به چشم  آن  تأیید  برای  مهرهایی  به همراه  شد«  »ثبت  و 

)تصویر3(. درحالی که در اسناد دورة صفوی َظهر سند، ثبت، تأیید، و مهر بیشتری درج 
شده است)قائم مقامی، 1350، ص 240( که حاکی از پیچیدگی نظام دیوان ساالری عصر 

صفوی نسبت به دورة افشاری است. 

موضوع و محتوای فرمان ها
 فرمان های نادر در موضوع های مختلفی صادر شده است. 

فرمان های مذهبی: از 47 فرمان مورد بررسی، پنج فرمان دارای صبغة مذهبی است و 

مسائلی چون فرمان آزادی مذهب، اتحاد شیعه و سنی، و انتصاب مشاغل مذهبی را در بر 
می گیرد. فرمان آزادی مذهبی و اتحاد شیعه و سنی در سال های اولیه حکومت نادر صادر 

شده است.
است:  اصفهان  شهر  مذهبی  مقامات  به  خطاب  سنی  و  شیعه  اتحاد  فرمان  آغاز 
»عالی جاهان صدر عالی مقدار، و حکام و مجتهدین و علمای دارالسلطنه اصفهان به الطاف 
ملوکانه مباهی بوده بدانند«)فریزر،1368، ص84(. این نشان می دهد که صدر همچنان در 
این زمان)1149ق.( در رأس طبقه مذهبی قرار داشت. از فرمان های نادر برای انتصاب 
مشاغل مذهبی می توان به فرمان وی به متولی آستان قدس اشاره کرد که فردی را به 
سمت کلیددار ضریح تعیین نمود. این نکته نشان می دهد که حتی انتصابات مشاغل جزئی 
در اماکن مذهبی توسط خود نادر صورت می گرفت)مدرسی طباطبایی،1339، ص69؛ 

1. در منت استنساخ شده توسط  

مدرسی طباطبایی، در نامه آستان قدس، 

الحكم لله حكم هامیون شد خوانده شده 

كه با توجه به تصویر، واژۀ فرمان صحیح تر 

به نظر می رسد.
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نوایی،1368، ص480( .
  در همین زمینه، باید به فرمان های)چهار فرمان( نادر برای رفاه و توجه به اقلیت های 
مذهبی به ویژه ارامنه اصفهان اشاره کرد)توحدی،1388، ص992؛ نوایی، 1368، ص441؛ 
گاتوغی گوس،1347، ص56؛ قدوسی، 1339،ص649؛ فرمان های موجود در موزه جلفای 

اصفهان، 1348، صص19-14( .
  فرمان های اداری، دیوانی و مالی: عمدة فرمان ها)23 فرمان( در این راستا صادر شده 

است و معموالً مسائلی از قبیل چگونگی انتصاب افراد به مشاغل مختلف چون منشی گری، 
حکومت، نویسندگی، وظایف برخی مشاغل و سلسله مراتب اداری را در بر می گیرد. در 
زمینة احکام دیوانی و مالی موضوعاتی چون پرداخت مواجب؛ تقسیم وجوهات دیوانی؛ 
مقررات و معافیت های مالیاتی؛ و اصطالحاتی چون مواجب، مدد معاش، همه ساله، تیوالت، 
اخراجات دیوانی، سیورسات، وجوهات هوایی، پیشکش، جرایم، و احداث در فرمان ها 
قید شده است)داودی،1348، ص 16؛ نوایی،1368 ،ص410؛ آرونووا،1352، ص96؛ نادر 

میرزا، 1373،صص 352-349( .
فرمان های نظامی: احکام نظامی شامل دستور به تهیة سازوبرگ قشون، حفظ امنیت منطقه 

و جلوگیری از قیام طوایف است)الرودی،1388 ص311؛ شهرستانی،1381، ص57(.
  با توجه به جایگاه ایلیاتی نادر، فرمان هایی هم برای برخی طوایف این دوره به ویژه 
ایل افشار صادر شده است. فرمان هایی که برای ایالت صادر شده، بیشتر در جهت انتصاب 
کدخدا و توجه به وضعیت معیشتی ایالت است. ایالتی چون صوفیانلو، چمشگزک، 
مستیانلو، بختیاری، بلوچ، کوسه احمدلوی نامشان در اسناد آمده است)توحدی،1388، 

ص1000؛ قدوسی، 1339،ص649؛ شهرستانی،1381، ص54؛ نوایی،1368، ص444(. 
  پراکندگی جغرافیایی مکان هایی که در فرمان ها از آنها ذکری آمده یا فرمان اختصاصی 
برای رفع مسائل آنجا صادر شده متنوع است. تبریز، شکی، گرجستان، کارتیل، جلفا، 
آذربایجان، آخسقه، یزد، نطنز، سیستان، اصفهان، ساوه، جام، خراسان، خبوشان، ابیورد، 

آقسو، بقیان، عربلر، و جوشقان از اماکنی است که نام آنها در فرمان ها آمده است.
با توجه به تنوع موضوعی فرمان های نادر، به نظر می رسد در تدوین این فرمان ها 
از یک رسم خاص پیروی می شد. در حالی که، در دورة صفوی برای نوشتن هر فرمان یا 

موضوع خاص، دستورالعمل جداگانه ای وجود داشته است.
در رقم های انتصاب چند وظیفه برای فرد تعیین می شد. معموالً این وظایف در تمام 
فرمان های انتصاب این دوره مشترک بود، مانند انجام حسن سلوک با رعایا، ضبط مالیات 
و پیشکش، توفیر زراعات و تکثیر خالصجات، آبادی والیت، جمع آوری رعیت، و تنبیه 
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اوباش. با توجه به اینکه فرد منصوب شده حق ندارد بی اذن  شاه چیزی از کسی بگیرد، 
این موارد برای تمام افرادی که به سمت حکومت یا کالنتری یک ایالت انتخاب می شدند 
نوشته می شد: »روز به روز بر حسن خدمت خود را بر پیشگاه رای آفتاب ظاهر سازد و 
دقیقه از دقایق اخالص و نیکو خدمتی را فوت و فروگذاشت ننماید و آنچه وجوهات 

هوایی و پیشکش و جرایم و احداث و غیره به عمل آورد ...«)داودی،1348، ص16(.
  در ادامة اینگونه فرمان ها سلسله مراتب افرادی که باید از فرد منصوب شده  شاه 

اطاعت کنند ذکر می شد و به نوعی جایگاه این افراد را مشخص می کرد.
  »عالی جاه امیر االمراالعظام، بیگلربیگی و وکیل و وزیر و مستوفی و ریش سفیدان و عالی 
جاهان و سرکردگان الکای مذکور ...مشارالیه را دیوان بیگی آنجا و لوازم امر مزبور را مختص مشارالیه 
دانند...« (  www.asnad.org  قسمت فرمان های نادر به نقل از   

فرمان به کیخسرو بیگ(.
 و سپس از افرادی چون وکیل و وزیر و کالنتر و کدخدا و مستوفی و ریش سفیدان 
و عالی جاهان و سرکردگان منطقة مزبور می خواهد تا فرد منصوب شده را به رسمیت 
بشناسند و از اوامر وی اطاعت کنندwww.asnad.org  قسمت فرمان های نادر به نقل از 

 فرمان به کیخسرو بیگ(.
 اگر در این انتصابات بحث امورمالی بود در پایان به مستوفیان یا مستوفی الممالک 

دستور داده می شد تا رقم را در دفاتر خلود ثبت و مفاد آن را اجرا کنند. 
این موارد در فرمان های انتصاب دورة صفوی هم دیده می شود و تقریباً از همین 
در  که  نکته ای  می شود)شهرستانی،1381، ص47(.  استفاده  افراد  انتصاب  برای  ادبیات 
انتهای برخی از این ارقام اشاره  رقم های دورة صفوی دیده می شود این است که در 
شده که رقم مجدد طلب نکنند:» هرساله رقم مجدد طلب ندارند و در عهده شناسند« 

)شهرستانی،1381، ص46(. این مورد »رقم مجدد« در اسناد دورة نادر شاه دیده نشد.
در فرمان هایی که برای رؤسای طوایف صادر می شد خواسته می شد تا متوجه امنیت 
و حافظ ایل خود بوده و در مراسم خدمت گزاری و سایر امور خود را معاف ندارند و از 
جماعت ایل هم خواسته شده که رئیس ایل را کدخدای باالستقالل خود دانسته و مطیع 
فرمان او باشند. در این فرمان ها نادر هم به فرد منصوب شده و هم زیر مجموعة وی دستور 
می دهد که مندرجات فرمان را اطاعت کنند و به رسمیت بشناسند: »قدغن نمایند در عهده 
شناسند«. البته، گاهی بار دستوری آن شدت بیشتری داشته و در صورت تخطی فرد تنبیه 

می شده است)شهرستانی،1381، ص54(.
   برخی فرمان های انتصاب یا دستوری برای اجرای مالیات با واژة »در عهده شناسند« 
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ختم می شد. این فرمان ها بر این نکته تأکید داشتند که بدون »رقم مبارک« دیناری از حکام 
و عمال نگیرند. فرمان هایی که در پاسخ به عریضة افراد  می نوشتند به دو شکل بود یا متن 
عریضه آمده سپس فرمان نادر در باالی سند نوشته می شد. در این حالت، در پشت سند، 
مهر فرد عریضه نویس حک می گردید؛ و اثری از ثبت های دفتری نبود)ساکماق، 122908(؛  
یا اینکه در متن فرمان اشاره شده که این فرمان در پاسخ به عریضه صادر شده است: 
»آنکه رفعت و معالی پناه نظاما  شاهویردی بیگ داروغه شترخان سرکارخاصه شریفه به 
شفقت  شاهنشاهی سرافراز گشته بداند که عریضه که درین وقت نوشته بود به نظر اقدس 

رسید...«)شهرستانی،1381، ص57(.
  در مجموع، می توان گفت شیوه ای که برای تدوین اینگونه فرمان های انتصاب به کار 

می رفت یکسان بود و می توان یک الگوی خاص کتابت برای این فرمان ها تدوین کرد.

القاب و اصطالحات
در متن فرمان ها، دررکن مطلع و یا در موضوع اصلی، متناسب با موقعیت اجتماعی و شغل، 
نام فرد با خطاب ها و القابی توصیف می شد؛ معموالً شبیه همین خطاب ها در اسناد دورة 

صفوی البته با تفصیل بیشتر دیده می شود. 
نمونه ای از این خطاب ها:

نصر اهللّ میرزا« )آرونووا،  نامدار  ارشد  و  عالی مقدار  ارجمند  »فرزند  نادر:  فرزند  خطاب 
اشرفیان،1352، ص96(.

برای وزیر دارالسلطنه تبریز: »سیادت و وزارت و کماالت پناه سالله السادات میرزا عبدالرزاق 
وزیر  دارالسلطنه تبریز«)نادر میرزا،1373، ص350(.

خطاب مال باشی:   »عالمی فهامی مجتهد الزمانی رئیس العلمایی مال علی اکبر مال باشی«)سلطانی 
مقدم،1389، ص2(.

خطاب مستوفی: »نجابت و سعــادت پناه نظاما للــرفعة میرزا محمــد شفیع مستوفي 
دارالسلطنه«)نادر میرزا،1373، ص350(.

محمد حسیــن خان  امیــراالمــراالعــظام  »عالــــی جاه  بیگلربیگــی:  خـــطاب 
بیگلربیگی«)توحدی،1388،ص996(.

ریش سفید طایفه بختیاری: »عمده  االعاظم و القبایل زبده   العشایر و االماثل علی صالح بیگ 
ریش سفید طایفه بختیاری هفت لنگ«)توحدی، 1388، ص1020(.

خطاب به رئیس ارامنه: »عمده  المسیحیة ملک یکن ضابط محال خمسه ارامنه« )نوایی، 

بررسی ساختار سندی و محتوایی
 فرمان های نادر شاه افشار و 

مقایسۀ آن با ...



22
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 97

1368، ص453(.
  همچنین،  در فرمان های نادر به مشاغل متعددی اشاره می شود که با بررسی محتوای 
فرمان ها می توان به نقش این مشاغل در جامعه و مراتب اداری و اجتماعی آن، میزان اختیار 
نادر در نصب و تعیین مشاغل و به نوعی تشکیالت اداری این دوره پی برد. به عنوان نمونه، 
در فرمان نادر به مستوفي تبریز مشخص می شود که حقوق مستوفیان و زیردستان آنها که 
نویسندگان بودند چقدر است. این حقوق، از عمال دارالسلطنه تبریز بازیافت می شد. این 
مستوفي و محرران زیر نظر مستوفی الممالک کار می کردند)نادر میرزا،1373، ص351(. 
پرداخت مواجب به صورت اصل که از ابتدای سال انجام می شد و اضافه از ابتدای شش 
ماهه صورت می گرفت. وظیفة ایشان تفریغ محاسبات دیوانی بود که باید این کار را در 
دفترخانه انجام می دادند و نه در خانه های خود. در این فرمان، نادر، تأکید بسیار بر دقت 
در انجام محاسبات دیوانی و جلوگیری از تخطی از آن را دارد: »و به علت مهمانی و 
اخراجات دینار و حبّه ای به احدی نداده چنانچه ظاهر شود مورد بازخواست خواهند 

بود«)نادرمیرزا،1373 ،ص357(. 
اما اینکه آیا این مشاغل و وظایفشان از دورة صفوی باقی مانده یا خیر نیاز به تحقیق 

بیشتری دارد.

مقایسۀ فرمان های نادرشاه با دورۀ صفوی)شاه سلطان حسین(
 پس از ذکر ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادر، حال باید به این سؤال پاسخ داد 
که تا چه میزان فرمان نویسي در این دوره از عصر صفوی تأثیر پذیرفته است؛ و آیا در این 
دوره، شیوه ای مستقل برای این کار ابداع شد یا همان رسوم دورة صفوی اجرا گردید. 
به همین منظور، مؤلفه هایی برای این مقایسه تعیین گردید که در جدول 2 قابل بررسی 
است. در قسمت نوع سند، برای فرمان های پادشاه در عصر صفوی، از اصطالحاتی دیگری 
چون حکم، پروانچه، وشجره استفاده می شد. در حالی که، در دورة نادر به احتمال قریب 
به یقین تنها »رقم« کاربرد داشته است؛ و این مسئله به کوچک شدن نظام دیوانی در این 
دوره اشاره دارد. طغرا و مهر دورة افشاریه تفاوت زیادی با دورة صفوی دارد. جمالت 
به کار رفته در آن نوعی سیاست های خاص نادر را نشان می دهد. متن مهرهای وی حاکی 
از تأیید مشروعیت حکومت وی و تالش وی برای حفظ تمامیت ارضی ایران است. این 
مسئله، در جمالت آغازین رقم ها هم آشکار است، به ویژه آنجا که واژگان»عنایات شاهی و 
ظل اللهی« را به کار می برد بر این مسئله بیشتر تأکید دارد. سایر موارد مشابه دورة صفوی 
عمل می شد. بنابراین، می توان گفت تغییرات این دوره بیشتر در اضافات سند)تحمیدیه، 
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مهر، طغرا، و پشت سند( بوده است و ساختار متن سند تقریباً مشابه دورة صفویه است. این 
مسئله حتی در مورد محتوا به ویژه در فرمان های انتصاب با کمی تغییر قابل تعمیم است. 
مواردی که از افراد در شغل منصوب شده خواسته می شود، تقریباً در هر دو دوره یکسان 
است. درنتیجه، می توان گفت شیوة فرمان نویسي دورة صفوی به شکل ساده تری به دورة 
افشار انتقال یافت. بااین حال، مفاهیمی که انتقال قدرت و سلطنت را به نادر شاه تفویض 
می کرد، در فرمان های این دوره)در بخش اضافات سند( تبلور یافت که البته نشانه هایی از 
آن در فرمان های صادر شده در پیش از سلطنت نادر)سال های 1145 تا 1148ق.(، به ویژه 

در متن طغرا دیده می شد. 

نتیجه گیری
قرار گرفت. در شکل ظاهری،  بررسی  نادر مورد  مقاله، ویژگی های فرمان های  دراین 
فرمان ها ساده و فاقد تزئینات هنری بودند. در قسمت اجزای سند، تحمیدیه ها طوالنی تر 
شده و طغرا به شکل پیچیدگی و منحنی ترسیم می شد. شکل مهرها ساده و در سجع 

افشارصفویمؤلفه

نوع سند
از انواع مختلفی چون حکم و رقم و 

پروانچه استفاده می شد.
تنها رقم به کاررفته است.

متنوع است.بیشرت از هو استفاده شده است.تحمیدیه

طغرا
با مضمون »حکم جهان مطاع شد« و شکل 

ساده بود.

»اعوذبالله تعالی شأنه فرمان هامیون شد« شکل منحنی و 

پیچیده

مهر
از مهرهای مختلف با توجه به موضوع سند 

استفاده می شد.

قاعده خاصی در استفاده از مهر در ارتباط با موضوع سند 

وجود نداشت.

با آنکه و استفاده از القاب رشوع می شد.با آنکه و استفاده از القاب رشوع می شد.رکن سند

استفاده از جمالت دستوری مشابهاستفاده از جمالت دستوری مشابهخامته سند

ساده و قابل فهمساده و قابل فهمنرث

ساده و فاقد تزئیندارای تزئینات هرنیتزئینات هرنی

 نستعلیق و شکسته نستعلیقنستعلیق و شکسته نستعلیقخط
جدول 2

مؤلفه های تطبیقی فرمان های دورۀ صفوی با 
دورۀ افشار
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مهرها از الفاظی استفاده می شد که مفاهیم قدرت و مشروعیت حکومت نادر را نشان 
می داد. استفاده از اصطالح رقم در متن اسناد و منابع این دوره بیانگر نام گذاری فرمان های 
این دوره به نام رقم است. درمجموع، می توان گفت فرمان نویسي در این دوره صورت 
ساده تری نسبت به دورة پیش از خود یافته است، و این شاید حاکی از کوچک شدن 
دیوان ساالری دراین دوره و توجه بیشتر حاکمیت به مسائل نظامی است. با این حال، به نظر 
می رسد برای دستیابی به جزئیات نظام اداری این دوره، عالوه بر سلطانیات، اسناد بیشتری 
در قالب دیوانیات، مکاتبات نادر با سران کشورها و اسناد شرعی مورد بررسی قرار گیرد 

تا بتوان اطالعات دقیق تری در این حوزه کسب کرد.
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