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 چکیده
تحول و از منابع ارزشمند برای پژوهش در تاریخ  یساالردیوانتولیدات مهم نظام اسناد دیوانی یکی از 

و منابع  که زندیه ةهمچون دور نیدورا بارةدربرای تحقیق  اهمیّت. این ارزش و استاداری  نظام

صدد است تا شود. این پژوهش دربیشتر می ،مواجه استکمبود آن با  نظام اداری خصوص دراطالعات 

با و نیز و تأثیر آن بر روند تولید اسناد دیوانی وضعیت ثبات سیاسی این دوران  بارةنکاتی درة ضمن ارائ

، از طریق آن و تحوالت نظام اداری حاکم دربارة ،شده در این دورهنگاشتهمنابع تاریخی  اشاره به مفاد

پس از  ،منظور. بدیندکن، تصویری از ساختارهای تولید اسناد ارائه ماندهاسناد دیوانی باقی ةمطالع

شده و سپس بررسی تولید اسناد کمیّتو پراکندگی زمانی  ،دورة زندیهاوضاع سیاسی و اداری  سیربر

کوشش شده در نهایت،  است. دهشتنظیم مطالب در اسناد این دوره شناسایی  ةسه ساختار اصلی نحو

. اشاره شودمشهود در آنها و عناصر ظاهری زندیه  ةدور یسندشناسی اسناد دیوان بارةبه نکاتی در است تا

های سیاسی و کاهش افزایش بحرانبه موازات نشان داده خواهد شد که از یک طرف  ،در این پژوهش

های ه است و از طرف دیگر، توصیفی از ویژگیثبات، میزان تولید اسناد دیوانی مکتوب نیز کاهش یافت

  د. شزندیه ارائه خواهد  ةشکلی و محتوایی اسناد دیوانی دور
 

 .زندیه، فرمانی، نظام اداری، ساالردیواناسناد دیوانی،  هاي کلیدي:واژه

                                                           
 jafarianras@ut.ac.ir                                                                     ل:رایانامة نویسندة مسئو   *.
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 مقدمه . 1

ن زندیه اندک است و منابع ای ةوضعیت نظام اداری و دیوانی دور دربارةاطالعات موجود 

نابودی  . از طرف دیگر، به علتاندتهدوره، اغلب به شرح وقایع سیاسی و نظامی پرداخ

شفاهی، اسناد  سیاسی یا به دلیل گرایش به سنتها و منازعات اسناد در جریان جنگ

سبب شده است که پژوهش  مواردهمین . است دیوانی اندکی از این دوره باقی مانده

صدد این پژوهش در. نگیردسناد دیوانی این دوره صورت نظام اداری و ا دربارةمستقلی 

 ةاست تا از طریق تحلیل اشارات اندک موجود در متون تاریخی این دوره و نیز با مطالع

اصلی این  ةلئد. مسکن بررسیزندیه را  ةاسناد موجود، وضعیت تولید اسناد دیوانی دور

وضعیت ثبات/آشفتگی  بهتوجهبا دوره این در دیوانی اسناد تحول و تولید روند ةمطالع تحقیق

 است.  ساختارها و عناصر موجود در اسنادو توصیف سیاسی و بررسی 

یکی از  ةشدو متن بازخوانی، تصویر ری ةآستاندر کتاب  ش.1344بار در نخستین

به چاپ رسید. موضوع این  ق1179االول خان زند مربوط به جمادیکریم هایفرمان

سیدحسن  میرزانام  با شخصی به عبدالعظیم زادهامام آستانه تولیت صبمن واگذاری ،فرمان

، انتشار اسناد مربوط به این دوره در اینپس از  .(108-106: 1344هدایتی، ) بوده است

سند از اسناد دیوانی  شصتقاالت گوناگون ادامه یافت. در مجموع، تاکنون ها و مکتاب

یاب نیز عالوه بر این، هفت سند تازه .است یدهمختلف به چاپ رس منابع زندیه در ةدور

 67از مجموع  .است هشد، در این پژوهش بررسی تر در آثار دیگر منتشر نشدهکه پیش

مورد  پانزدهو  ردخان زند اختصاص دابه فرامین کریم عدد( 52)، حجم غالب سند مذکور

  . اوست دیگر مربوط به جانشینان
 

 زنديه و تأثیر آن بر تولید اسناد ةدوري و ادارسیاسي نظام وضعیت . 2

خان خان و علیمردانگانه با ابوالفتحسه یدهی اتحادو با شکلق 1163خان از کریم

 ةشاهزاد ،تر کرد. این متحدانیهای سیاسی جدّرقابت ةدر عرصرا حضور خود  ،بختیاری

 ةأمور شد تا بقیخان مند و کریمرساندبه سلطنت « شاه اسماعیل سوم»صفوی را با نام 

با اتحاد در نهایت این  (. اگرچه15-16: 1362نامی اصفهانی، ) را فتح کندعراق عجم 

 گلستانه،)برهم خورد  خان برای مقابله با اوصمیم کریمخان و تمردانشکنی علیپیمان

و او های سیاسی خود یاری رساند ها و طرحخان را در تعقیب برنامهکریم ،(180: 1356

 گیریچشمطرز  توانست جایگاه خود را در مقایسه با دو متحد پیشین خود به ،هایتدر ن

شاه  ةالسلطنخان در مقام نایبکریمة ق. آغاز سلط1164های نخست . ماهبهبود بخشد
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، ریپِسال برای آن جنگیده بود ) داوزدهخان مقامی که کریم ؛صوری، اسماعیل سوم بود

1393 :680) 

وی درگیر زدوخورد با دیگر رقبای سیاسی نظیر ، ق1176ا پس از این تاریخ ت

خان در خان بختیاری بود. کریممردانخان قاجار و نیز علیآزادخان افغان، محمدحسن

: 1391پری، )ف خود داشت در ید تصرّ به جز خراسان را ،ایاالت ایران تمامی ،ق1176

های موردی و نیز درگیری با شورشو از این تاریخ، به جز مقابله ( 77: 1389رجبی،  و 133

فرصتی برای  ،بنابراین ؛دچار بحران و تنش مهمی در حکومت خود نشد ،با دولت عثمانی

ترین بزرگ»وی را  کهطوری؛ بهدر آرامشی نسبی حکومت کند تا شدوی فراهم 

 .(1/225: 1334هدایتی، )خواندند « طلب قرن خودبناکننده و آرامش

های دورانی از آشوب و کشمکش مجدداً ،ق1193صفر  13خان در مرگ کریم

سیاسی و نظامی را میان مدعیان حکومت ایجاد کرد. فرانکلین که حدود هفت سال پس 

، از نبود دولتی ثابت و رفته بوداز مرگ وی و در دوران حکومت جعفرخان زند به ایران 

مردم از زمان »است: گونه توصیف کرده پابرجا در ایران سخن گفته و شرایط را بدین

اند، اما اگر دولت ثابت و هرگز از آرامش کامل برخوردار نبوده ،خان تا به حالمرگ کریم

: 1358) «تردیدی وجود ندارد که کارها رونق خواهد گرفت ،پابرجایی بر سر کار بیاید

 رفتور د انواع فتن و» که است اشاره کرده ،. نامی اصفهانی نیز هشت سال پس از او(45

، شش نفر از اعضای خانپس از کریم .(253: 1362) «ین ملک پرشور ظهور نمودها

حدود شانزده سال به خاندان زند به حکومت رسیدند که مجموع دوران حکومت آنها 

 . (116: 1354نظر، خوب) درسی

توان ذیل را از حیث وضعیت ثبات سیاسی میبنا بر آنچه گذشت، تاریخ دوران زندیه 

  د: کرمطالعه سه دوره 

 ةالسلطنعنوان نایبخان بهاز آغاز حکومت کریم (:ق1164-1176نخست ) ةدور

خان قاجار؛ این دوره عمدتاً به تا غلبه بر آزادخان افغان و محمدحسن اسماعیل سوم

 جنگ و نزاع سپری شد و فرصتی برای سکون و ثبات در پایتخت وجود نداشت.

خان قاجار تا مرگ بر آزادخان افغان و محمدحسن از غلبه (:ق1176-1193دوم ) ةدور

که اصل رخ نداد خان؛ در این دوره آرامش و ثباتی نسبی حاکم بود و بحرانی کریم

 .دهدخان را در معرض تهدید قرارحکومت کریم
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بارز این  ةخان زند؛ مشخصحکومت جانشینان کریم ةدور (:ق1193-1209سوم ) ةدور

 . بودو فقدان ثبات سیاسی  جایی سریع قدرت، جابهدهای متعددوره جنگ و نزاع

شده ة یادزمان صدور، بررسی و با سه دور حیثاز  موجودسند دیوانی  67اگر تعداد 

 :آیدمیدستبه، جدول زیر داده شوندانطباق 
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 زندیه ةپراکندگی زمانی تولید اسناد دیوانی در دور 1نمودار 

 

مام به تولید اسناد مکتوب دیوانی در دوران که مشخص است، بیشترین اهتچنان

 بهابتدایی این حکومت که  ةاست و در دور کاررفتهبهدوم(  ةثبات این سلسله )دور

که با اختالفات میان جانشینان  انتهایی ةو نیز در دور گذشتهمبارزه با رقبای سیاسی 

البته باید توجه  ؛توجه به تولید اسناد مکتوب کاهش یافته است، خان سپری شدهکریم

ن از توایداشت که این داوری بر مبنای اسناد موجود کنونی صورت گرفته است و نم

در تواریخ این دوره در موارد متعددی به صدور  کهقطعیت کامل آن سخن گفت؛ چرا

که هرچند  ،روزه این اسناد در دسترس نیستنداسناد دیوانی اشاره شده است که ام

حکومت  ةدور دربارة ،ارات به صدور اسناد دیوانی در تواریخمجموعاً میزان همین اش

 جانشینان او بیشتر است. ةدوم حکومت وی از دور ةویژه نیمخان و بهکریم

زندیه را باید تداوم نظام اداری صفوی در  ةکلی، وضعیت نظام اداری دور یدر توصیف

 ؛(202: 1383تنکابنی،  و 201: 1389؛ رجبی، 119: 1368ورهرام، )تر آن دانست شکل کوچک
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انه ساالردیوانهای دار، ویژگی کلی نظامگرایش به تغییرات معنیاین تداوم و عدمالبته 

بردن آن بینهنگامی که در جایی شکل بگیرد، ازانه ساالردیوانساختار  اساساًاست. 

ابقای  تواند بابسیار دشوار است و حتی اگر دشمن یا نیروی خارجی بر آن غلبه کند، می

مه و بیش از چون تداوم فعالیت دستگاه به نفع هان، مجدداً آن را به کار بیندازد؛ کارمند

 . (261: 1392)وبر، به نفع دشمن است  ،همه

در ابتدای کار خود به تداوم روند اداری گذشته و  نیز خانکریمدر همین راستا، 

او پس از غلبه بر  ،التواریخرستمبنا به روایت  نشان داد. گرایشابقای دیوانیان باسابقه 

دادن به منظور سامانخان قاجار و ورود به اصفهان، در اولین اقدام و بهمحمدحسن

، ندکه بر مبنای دفاتر صفوی تهیه شده بود اوضاع مالی حکومت خود، از دفاتر نادری

ی را به وی سپس میرزاعبدالوهاب موسوی اصفهان. (307: 1357الحکما، )رستماستفاده کرد 

گونه دست زد که بیشتر در جهت ای اقدامات اصالححکومت اصفهان گماشت و به پاره

 . (همان)جلوگیری از تحمیالت مالی حاکمان بر مردم بود 

خود بروز داد. اقدام  ةخالف آن گرایش اولیسالیان بعدی، حرکاتی را براو سپس در 

ان ساالردیوانمبنی بر قتل  ،نخست حکومت خود ةیعنی در پایان دور، ق1176وی در 

دار در جهت جلوگیری از تضعیف توان حرکتی معنیباسابقه، بدون دلیلی مشخص را می

صورت ان تلقی کرد. نامی اصفهانی این واقعه را بدینساالردیوانموقعیت خود در برابر 

...  خان چگنی مردی بود عاقل فرزانه، خداوند رفتار عاقالنهتراب»گزارش کرده است: 

ل رسید. اهلل به قتلهب گردیده به حکم حضرت ظلروزی مورد قهر و غضب قیامت

بان و دبیران عطاردمقام جمله مستوفیان عظام و در سلک مقرّمیرزاعقیل اصفهانی که از

این  (.116: 1362) «همان شربت را چشیدند ،منسلک بود، با دو سه نفر دیگر در آن روز

: ا برای این کار ذکر کندشده که وی نیز نتوانسته علتی رواقعه به قدری عجیب تلقی می

و بصیرت و  همان() «کیشان مشخص نشدگناه حقیقی و تقصیر واقعی ایشان بر اخالص»

نیز در روایت کاشانی غفاری دانسته است.  تصمیمگر این دانش خاص شاهان را توجیه

فتق ودر رتق»است: کرده بیان چنین را  خانیکی از گناهان و خطاهای ابوتراب خود،

بنابراین اعتبار و نفوذ این  ؛(228: 1369« )اعتبار تمام یافته بود ،مهام ملکی و مملکتی

گذاشتن آنها از مبنی بر کنار ،خانیکی از دالیل تصمیم کریم کمدست انساالردیوان

 فعالیت سیاسی آن روزگار بوده است. ةصحن
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ان( ساالردیوانقدرت اداری ) صاحبانو قدرت سیاسی  صاحباناعتمادی میان بی

میان این دو گروه بوده است. دانش تخصصی  ةرایج در رابط هایوضعیتهمواره یکی از 

به  معنوی را برای آنان ینفوذ و قدرت ،دیوانی ةان بر رموز پیچیدساالردیوانو آگاهی 

تواند به صصی میمعلومات تخ»کرد. اعتماد میآورد که شاهان را به آنان بیارمغان می

این  . ... عنوان یک سالح نیرومند در دست بوروکرات علیه رئیس سیاسی وی به کار رود

 «آیددر یک رژیم غیردموکراتیک به وجود می موقعیت ناخوشایند به نحو شدیدتری

  (.15: 1368موزلیس، )

ز خان برای پرهیز ااعتمادی همیشگی بود که کریمدر واقع، مبتنی بر همین بی

 1.ان، حرکتی را برای تضعیف آنان آغاز کردساالردیوانشدن خود در برابر قدرت مقهور

و بود ، بخشی از این حرکت تر به آن اشاره شدکه پیش ه قتل گروهی از دیوانیاناقدام ب

میان شاه که عنصر رابط  یمنصب صدراعظم ،ویژهتالش برای حذف مناصب نظارتی و به

که وجود  گرفته شوداگر درنظر. بود آنبخش دیگر شد، و نظام دیوانی محسوب می

تحت قیمومیت  شاه را عمالً ،وزیرمقامی همچون صدراعظم یا به عبارت دیگر، نخست

وحشت شاهان از این  علت ،(267: 1392 وبر،داده است )میی قرارساالردیوانرئیس 

ومت خود، هرگز خان در تمام مدت حکرو بود که کریمشود و از همینمنصب درک می

  (.1/91: 1334)هدایتی،  صدراعظم انتخاب نکرد

 های دیوانی و نظارتبردن هژمونی گروهبینخان به ازعالوه بر این، تمایل کریم

وکیل کنترل سیاست مستقیم بر امور اداری، باعث حذف دیگر مناصب نظارتی شد. 

چنان مات دولتی او آنیک از امیران و مقادر اختیار داشت و هیچ مرکزی را کامالً

سالطین در آن  ةنقش وزرا در برابر قدرت و اراد. (712: 1393پری، ) برجسته نبودند

 خان آگاهی داردقدری کوچک و ناچیز بود که کمتر کسی از وزرای کریمروزگار به

کاستن از نفوذ و ، خانگیری کلی اقدامات کریمبنابراین، جهت ؛(137: 1384، نوایی)

ین میزان ویژه وزرا بوده است و در این راستا، بیشترهای دیوانی و بهمل گروهاستقالل ع

خان، برادرش صادق لمث خود ةخانواد اعضای به بلکه ،ساالردیوان خبرگان به نه را اعتماد

 نشان داده است.

های مندی از خدمات دیوانیان پیشین و نیز اعضای خاندانالبته روند انتصاب و بهره

را در  نوع انتصابهایی از این و نمونهیان دوران زندیه ادامه داشت اسابقه تا پادیوانی ب

های از چهره ،مالباشی اکبرمالعلی فرزند خانکریم کهچنان یافت؛ توانمی دوران این وقایع
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غفاری ) به دکن فرستادیر سفعنوان بهق 1185افشاریه را در  ةمعروف و شاخص دور

نادر و  ةکار در دفترخان ةنیز میرزامحمدجعفر اصفهانی را که سابقو  (304: 1369کاشانی، 

های ]یادداشت 458: 1356گلستانه، ) به وزارت انتخاب کردنیز حکومت اصفهان داشت، 

 .مصحح[(
، باید به بیان این مطلب پرداخت که دستگاه اداری شدهحبندی نکات مطردر جمع

ان، امتداد و ساالردیواندید قدرت و نفوذ تح برایها زندیه باوجود تمامی تالش ةدور

مدیر »صفویه بوده است و به همین علت است که عنوان  ةاحیای همان نظام اداری دور

خان زند به کار کریم دربارةکه  (312: 1368پری، ) «صفوی ةصوری تاز ةاجرایی سلسل

ت موجود در ، عنوانی صحیح است. او در واقع سعی کرد با حذف تشریفات و تفصیالرفته

د. کنبا مقتضیات دوران خود سازگار نیز تر و تر و کوچکاداری صفوی، آن را ساده نظام

اداری و تر و از نظر هماهنگی با سازمان تر و سادهسازمان اداری وکیل در شیراز کوچک

 نمودتر از سازمان پرخرج و نمایشی صوفیان بزرگ میعملی، اجرایی و نظامی موردنیاز

 . (389: همان)

 

 بررسي اسناد موجودمطالعه و . 4

 گذاري اسناد اين دورهنام .4-1

اسناد دیوانی دوران  دربارة، باید دقرارگیرگذاری آنها اگر طغرای اسناد معیار نام

استفاده « حکم»اسناد جانشینان او از عنوان  دربارةو « فرمان»خان زند از عنوان کریم

مترادف « رقم»و « فرمان»، «حکم»که اصطالحات  دهد؛ ولی متن اسناد نشان میشود

در متن اسنادی که طغرایی با  ،اند؛ به عبارت دیگررفتهکاریگر بوده و در یک معنا بهیکد

ة ؛ و در متن اسنادی که طغرایی با واژ«رقم»و « حکم»دارند، اصطالحات « فرمان» ةواژ

  .است کاررفتهبه« و رقم« فرمان»دارند، اصطالحات « حکم»

توان نمونه، می ؛ برایشوددوره نیز مشاهده می این ترادف معنایی در متن تواریخ این

مطاع  فرمان خان قاجار، بیگلربیگی آنجا در ضمنبه حسینعلی»ه کرد: اشار موردبه این 

قدرتوأم، کل قشون خود  حکمقضاشیم و  رقمهمایون پیغام داده مقرر فرمود که به ورود 

. روشن است که در اینجا، مدلول هر سه (178: 1369غفاری کاشانی، ) «...برداشته ...را 

 گذاری شده است.یک سند واحد است که به سه صورت نام ،شدهاصطالح مشخص

ترین بسامد و میزان کاربرد را دارند، در متن تواریخ بیشسه اصطالح که  عالوه بر این

ناد دیوانی گوناگون استفاده شده این دوره از دوازده اصطالح دیگر نیز برای نامیدن اس
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نامه، منشور، مکتوب، یرلیغ، : مثال، نامه، استمالتاند ازعبارتاین اصطالحات  ؛است

توقیع. بعضی از این اصطالحات معنا و کاربرد و  نامه، خطاب، شرح، امر، پروانهفتح

ته است که رفکاراسنادی به دربارةتنها « نامه»ای دارند؛ مثالً اصطالح مشخص و ویژه

و غفاری  95: 1362ک: نامی اصفهانی، .برای نمونه ن) اندمیان سران دو دولت مبادله شده

اسنادی بوده است که پس از  دربارةتنها « نامهفتح»و یا کاربرد  2(287 :1369کاشانی، 

اصطالحات دیگر،  دربارةاند. شدهرسانی آن تولید میاطالع برایپیروزی بر دشمن و 

که عموماً در گزارش ارکرد خاص آنها را مشخص کرد؛ چراطور قطع حوزه کبه تواننمی

 .است رفتهکاروقایعی با موضوعات یکسان، اصطالحات گوناگون اسنادی به
 

 ساختار اسناد .4-2

. منظور از دهدنمایش میدر این اسناد را ر سه ساختار مکرّموجود،  اسنادبررسی 

گوهای یکسانی در چینش مطالب اسناد است. ساختارهای ها و الساختار، پیروی از شیوه

ساختار  ترتیب است:بدینو پراکندگی کمّی آن زندیه  ةشده در اسناد دیوانی دورمالحظه

ساختار ؛ سند( 13) هاعریضه ةساختار فرامین در حاشی ؛سند( 19) فرامین خطابی

 .سند( 31) مستمریو  فرامین اعطای لقب، منصب
 

 فرامین خطابي ساختار .4-2-1

فرامین خطابی آن دسته از فرامین هستند که با خطاب به یک شخص یا یک گروه 

شود. متن این و طی فرمان، امر مشخصی از آنان درخواست می شوندخاص آغاز می

 فرامین بر اساس الگوی ذیل نوشته شده است:

 .(شوددیده نمی «بسمله»کدام از فرامین این گروه، )در هیچ طغرا. 1

+ ذکر امیدواری و  وی+ ذکر نام شخص به همراه القاب و توصیفات  «نکهآ)»ة فرمان مقدم. 2

 خانفرمانی از کریم ةدر مقدم مثالً ؛(«بداند/بدانند»+  استظهار به الطاف الهی و توجهات شاهی

مرتبت، منزلت حقایقرفیع حضرتعالی کهآن» است: آمده چنین استرآباد قاضی به خطاب

ی آقاکاظم قاضی دارالمؤمنین استرآباد به توجهات خاطر خطیر اقدس واال امیدوار علّام

 .(7/462: 1377ذبیحی،  و ستوده« )بداند ،بوده

رکن کالم آغاز « که»: پس از بیان مقدمه، با ذکر حرف )مضمون اصلی سند(رکن کالم . 3

فرادی ای به فرد یا اخبر یا واقعه دربارةدادن شود. محتوای این بخش عموماً اطالعمی

 اند. خطاب واقع شدهاست که در ابتدای سند مورد
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و یا با مترادفات آن آغاز « بایدمی» ةبا واژ دستور به مخاطبان: این بخش معموالً. 4

شود و مضمون آن دستور صریح به مخاطب فرمان برای انجام کاری است که از وی می

کلیسا، چنین دستوری صادر شده اوچ ةبه خلیفخان در فرمانی از کریم رود.انتظار می

باید وفور التفات و شفقت خاطر واال را بر خود باز دانسته، مطالبی که داشته می»است: 

 .(Kostikyan, 2008: 354)« اوقات از روی حمل بر امیدواری عرض نماید ةهم ،باشد

رفته کارع فرامین بهاین عبارت در پایان تمامی انوا«: در عهده شناسند»ذکر عبارت  .5

 است. 

ها تاریخ بر مبنای ماه و سال قمری ذکر و تنها در چهار مورد، تاریخ: در تمامی فرمان. 6

 است. شدهتاریخ روز نیز درج 
  

 عرايض ةساختار دوم: فرامین در حاشی. 4-2-2

آمده است  این فرامین در پاسخ مستقیم به مشکل و درخواستی که در متن عریضه

فرد یا افراد صاحب توجه این است که در تمامی این موارد، قابل ةاند. نکتدهش صادر

 اند کهکرده صراحتاً تقاضاده است، شسطر اول و دوم درج  ةعریضه که نام آنان در میان

، در برای مثال ؛درخواست آنان صادر شود دربارة اعم از فرمان، رقم یا حکم یسند

استدعا و التماس به مراحم »ادخان زند آمده است: مرسادات میرساالر به علی ةعریض

قضاجریان غرا صدور یابد  الفرمانحسببیرون از قیاس آنکه به تصدیق فرق مبارک که 

سندی که دارای این ساختار هستند، بدون  سیزدهدر تمامی . (89: 1352سمسار، ) ...«که 

 شود. میهایی مبنی بر درخواست صدور سند مالحظه استثنا چنین عبارت

داد که در رسید، وی دستور میرسد هنگامی که چنین عرایضی به شاه میمینظربه

این فرامین عموماً کوتاه و مختصر ان عریضه پاسخ مکتوبی را درج کنند. هم ةحاشی

رفته در آنها، صریح و عموماً فاقد کارکنند و لحن بههستند و از چند سطر تجاوز نمی

 و اسناد دیوانی است.  هاماننواع فررسمیت موجود در دیگر ا

ای ذکر گونه فرامین، نمونهبرای درک تصویر روشنی از لحن فاقد رسمیت این

اهالی محالت و قهستان نگاشته،  ةعریض ةخان در حاشیدر فرمانی که کریم ؛شودمی

این چه معنی دارد که هریک خودسر به محال مزبوره رفته و یا »چنین آمده است: 

جایی که بوده در مکان نشیمن و سکنایی که به اند؟ باید ایشان را آن رفتهگ سکنی

روشن است که  .(Garthwaite, 1983: document 6) «ام برسانندایشان شفقت کرده



 تولید اسناد ديواني در دورة زنديه در چارچوب تحوالت سیاسي و اداري اين دوره/ 30

ل شخص برای اشاره به شاه، در فرامین و نیز استفاده از ضمیر اوّ استفهامی ةطرح جمل

  3.شوددیگر مشاهده نمی

 قرارند: ا و عناصر موجود در این گروه از اسناد بدیناجزکلی، طوربه

نیمی از اسناد این گروه  حدود اند،خالف دو گروه دیگر اسناد که فاقد بسملهبسمله: بر. 1

اهلل بسم»و « اهلل تعالیبسم»، «هو»صورت دارای این عنصر هستند که به سند( شش)

  ؛در ابتدای اسناد درج شده است« تعالی شأنه

 ؛طغرا. 2

 ؛رکن کالم. 3

 ؛«در عهده شناسند»عبارت . 4

اساس تاریخ: در تمامی موارد، تاریخ بر.5

 سال و ماه قمری درج شده است. 

امی اسناد ذکر است که در تم شایان

گرفتن فرمان این گروه، موقعیت قرار

است. فرمان  یکسان عریضه متن بهنسبت

صورت مورب نوشته در باالی عریضه به

ای که برای خواندن گونهبهشده است؛ 

های جهت عقربه در باریک را کاغذ باید آن

 ایناز  اینمونه 1 تصویر چرخاند. ساعت

این  .دهدمی نمایش را هافرمان گونه

از سوی ق 1197االول فرمان در جمادی

 ةمرادخان زند در پاسخ به عریضعلی

 محمدکاظم، صادر شده است.  
 

 

 
 

 فرامین اعطاي منصب، لقب و مستمري/ مواجب ساختار سوم: .4-2-3

 ساختار این گروه از اسناد از اجزای زیر تشکیل شده است:

 ؛)فقط یک سند از مجموعه اسناد این گروه دارای بسمله است( غراط. 1

 ةعریض باالی در زند مرادخانعلی فرمان -1 تصویر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ) محمدکاظم

(48 برگ ،9177 : شدانشگاه تهران  
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عنوان نمونه، به ؛(دلیل صدور سند دربارة)معموالً( + ذکر مطالب مقدماتی  آنکه + بنا برمقدمه ). 2

که بنا بر ظهور دینداری آن»ت: فرمان انتصاب قاضی کردستان چنین آمده اس ةدر مقدم

...« القضات مالمحمدشریف پناه، اقضیحضرت فضیلت و ارادتشعاری عالیو وفور تقوی

 ؛(1040/296 : شسازمان اسناد ملی ایران)

 ؛شود(مشخص به منصب، لقب یا مواجبی که به فرد اعطا می ة)اشاررکن کالم . 3

ذکر است که در بعضی از فرامین این گروه، میزان مواجب فرد  قابلذکر مواجب فرد: . 4

ک: رشتیانی، .نمونه ن برای) صورت مجزا ذکر شده استبلکه در حاشیه و به ،نه در متن سند

 ؛(3/337: 1394

و از جهت شناخت  شودآغاز می« که» حرفبا  ذکر وظایف فرد: این بخش معموالً. 5

در فرمان حاوی اطالعات ارزشمندی است.  ،های مناصب مختلفیتمسئول ةحیط

در »صورت بیان شده است: قزوین، وظایف وی بدین ةناظر شرعیات دارالسلطنانتصاب 

 ؛(115: 1351اشراقی، « )الخیر و مساجد ساعی باشدتقدیم امر مزبور و رونق و رواج بقاع

دستور داده  ، به سایر افراد مربوطدر این بخشرتبط: به افراد م دستورهایی ةارائ. 6

در بعضی موارد، به مستوفیان یا لشکرنویسان نیز د همکاری کنند. شود که با فرمی

فرمان برقراری مستمری در وجه در  دستور داده شده است که فرمان را ثبت کنند.

ب و شأن نایجاه حاکم و عالیعالی»االسالم سابق مراغه، چنین آمده است: فرزندان شیخ

مزبور به ایشان رسانند و از روی  ةسال وظیفبهالمقرر عمل و سالعمّال مراغه حسب

  ؛(502/998/95 : شمرکز اسناد ملی تبریز« )قبض آنها به خرج خود مجری دارند

 ؛«در عهده شناسند»ذکر عبارت . 7

 اساس سال و ماه قمری نوشته شده است.تاریخ: در تمامی موارد، تاریخ بر. 8
  

 عناصر و اجزاي ظاهري اسناد .4-3

های ظاهری عناصر و ویژگی ةمباحث مربوط به سندشناسی و مطالعاست که  گفتنی

آن، این مقاله را از هدف اصلی خود که  پردختن مفصل بهکه  اندمباحثی مستقل ،اسناد

صورتی مختصر به این مباحث رو، بهاز همین ؛کندت بحث تولید اسناد است، دور میکلیّ

 شود. پرداخته می

سند در  43شده در این پژوهش، تنها تصویر اصل سند بررسی 67از مجموع 

 اساس همین تعداد تنظیم شده است. ست و بنابراین، مطالب این بخش بردسترس ا
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سند دارای تزئینات  هفت، تنها سند( 43)از مجموع این اسناد  :زئینات ظاهريت

اندازی و ... هستند و در این میان، به جز یک کشی، طالظاهری اعم از تذهیب، جدول

شش سند  ،ل تعلق دارداوّ ةسند که از نوع فرامین خطابی است و به ساختارهای دست

 گیرند. مییا لقب بوده و در گروه سوم قرار دیگر فرامین اعطای منصب

طغرای  همواره خان،تمامی این اسناد دارای طغرا هستند. در فرامین کریم طغرا:

« حکم» ةشود و در طغرای جانشینان او، اغلب از واژمشاهده می، «رمان عالی شدف»

 خان به شرح ذیل است: استفاده شده است. متن طغرای شاهان زندیه پس از کریم

 شوددیده می« فرمان عالی شد»طغرای ، خاناز ابوالفتحموجود  در تنها فرمان

« حکم عالی شد»، طغرای خاناز صادقدر دو فرمان موجود . (3/325: 1394رشتیانی، )

 مانده ازهای باقیبیشترین تعداد فرمان .(329-331: همانک: .ن) نوشته شده است

که طغرای تمامی آنها  ستمرادخان امتعلق به علی )هشت فرمان( خانجانشینان کریم

ز مانده ادر دو فرمان باقی (.325: 1382 ک: رضایی،.ن) است« حکم واال شد»عبارت 

و در دو فرمانی  (89: 1352ک: سمسار، .ن) است« فرمان واال شد»عبارت طغرا  ،جعفرخان

 کنیمرا مشاهده می« حکم عالی شد»در دست داریم، عبارت طغرای خان که از لطفعلی

 . (4، برگ 9177 : شکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

سوم میانی ل و در یکبتدای سطر اوّهای موجود، طغرای سند در ادر تمامی فرمان

ویژه در اسنادی که دارای جدول هستند مشخص است. کاغذ کشیده شده است و این به

محل درج طغرا بر روی کاغذ، در نخستین اسناد  دربارةرسد که چنین ترتیبی مینظربه

 :1962میهنی، )نیز به آن اشاره شده است  دستور دبیریدیوانی وجود داشته و حتی در 

12) . 

های رقابت ةصحن در را خود جدی و رسمی حضور خانکریم که شد اشاره ترپیش هر:مُ

 ای صفویشاهزاده رساندنبر به سلطنت با بستن پیمانی مبنیپس از قتل نادر  ،سیاسی

 چون نیابت سلطنتدر منابع اشاره شده است که آغاز کرد.  با عنوان شاه اسماعیل سوم

و داد میی نتلارا در امور سلطنت دخ او گرفت،قرارخان کریم ةعهداین شاهزاده بر

 (. 149 :1362)آباده زندانی کرد  ةرا در قلع ویاساس روایت مرعشی، بر

توجهی سیاسی، اسماعیل رغم این بیدهد که علیبررسی اسناد موجود نشان می

ای که رین نشانهتمهمموقعیتی شاهانه داشته است.  ،سوم از منظر الگوهای تولید اسناد

خان و ها در این دوره است. نه کریمکردن فرمانة ممهوردهد طریقبر این امر گواهی می
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اند، بلکه همواره مهر ها نزدهیک از جانشینان او مهر خود را هرگز بر باالی فرماننه هیچ

شود که مهر نادر ده میدیو درست در همان جایی  4آنان در مجاورت آخرین سطر سند

 ةواضح است که مقول ،بنابراین ؛شدسوم زده می در دوران نیابت سلطنت عباسیز ن

و عدم ق 1187رغم مرگ اسماعیل سوم در علی ،نیابت سلطنت تا پایان دولت زندیه

 اقل اسماً تداوم داشته است.  تعیین جانشینی برای او، حدّ

و در باالی فرمان و در هر دو فرمانی که از شاه اسماعیل سوم در دست داریم، مهر ا

-236: 1361طباطبایی، مدرسی) شوددر جایگاه مهر پادشاهان مشاهده می ،به عبارت دیگر

دار ش و تاجچهارگو هر دو مهر اوشکل بر این،  . عالوه(269: 1340پور، فرزانه و 234

بدون تاج استفاده  که تمامی شاهان زندیه از مهر چهارگوشِ، درحالیاست)محرابی( 

که شکل ؛ چراسماعیل سوم استا ةو این نیز دلیل دیگری بر موقعیت شاهان اندکرده

 (.75 :1394میرزاابوالقاسمی، مهر پادشاهان بوده است ) ةشکل ویژمحرابی

و در دو شکل متفاوت « یا من هو بمن رجاه کریم» خان مهری با سجع یکسانِکریم

بررسی اسناد . (404 :1392 جدی، و 382 :1350 مقامی،قائمداشته است ))چهارگوش و بیضی( 

و  برای وی ضرب شدهق 1175دای دهد که مهر چهارگوش از ابتموجود نشان می

 اند. صادر شده ق1175 از پیش ،هستند شکلبیضی مهر دارای که اسنادی تمامی ،بنابراین

زندیه صرفاً به  ةاسناد دیوانی دور دربارةهای خود عموماً پژوهشگران در پژوهش

پادشاهان  ةاز بقی»اند که و ابراز داشته خان و جعفرخان زند پرداختهعرفی مُهر کریمم

مقامی، قائم) «نشده مشاهده سندی و فرمان ترینکوچک ،اندداشته دوامیکم سلطنت که زند

هایی از امروزه فرمان و نیست چنین عمل در کهحالیدر ،(174 :1385 تبریزی، زادهکریم و همان

هر این توان مُ، میین سلسله موجود است که از طریق آنهادیگر از شاهان ا تعدادی

 شاهان را شناسایی کرد.

توان متن مهر نمی ،رونوشت است و بنابراین خاناز صادق ماندهیکی از دو فرمان باقی

او . در انتهای فرمان دیگر (329-3/331: 1394 رشتیانی،) وی را از این طریق شناسایی کرد

آن بدین  خورد که متنصادر شده، مهر چهارگوشی به چشم میق 1193ر رجب که د

 ,Garthwaite) «محمدصادق المبین الحق الملک اهلل اال اله ال» است: شده خوانده صورت

1938: document 16). محمدصادق»که  رسدمینظربه ولی ،نیست واضح چندان مهر تصویر »

 و پایینی مهر نوشته شده است.  یمتن در دو سمت باالی ةو بقی در وسط
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مرادخان در دست داریم، یک مهر چهارگوش با متنی در هشت فرمانی که از علی

توحید حک شده و در قسمت  ةشود. در قسمت باال و پایین مهر، سورواحد مشاهده می

 . (7: 1384ک: روستایی، .ر) «مرادالراجی علیعبده»صورت آمده است: میانی، نام شاه بدین

ال اله اال اهلل الملک » صورتاز جعفرخان زند به شدهسجع مهر شناسایی عالوه بر

زاده کریم و 47: 1344شهاب، طاهری؛ 164: 1331مظاهری، ) «الحق المبین، عبده محمدجعفر

تفاوت که مهر آن با مهر مزبور  است موجودنیز  ویفرمان دیگری از  ،(173: 1385تبریزی، 

توکلت علی اهلل، حسبی اهلل، »: است  و پایین آن چنین نوشته شدهباال در قسمتدارد و 

صورت حک شده نام جعفرخان بدین ،در قسمت میانی مهر«. و ما النصر اال من عند اهلل

  (.90: 1352سمسار، ) «الراجی جعفر بن محمدصادق»است: 

ین ا یه است. هر دوشدخان زند نیز در این پژوهش بررسی دو فرمان از لطفعلی

در ذیحجه  اند. متن مهر مربوط به فرمان صادرهها با مهری چهارگوش ممهور شدهفرمان

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ) «علیال اله اال اهلل الملک الحق المبین، لطف»ق 1199

، مهری با این ق1203و در فرمان صادره در تاریخ شعبان ( است 25 ، برگ9177ش  :تهران

 . (4برگ  :همان) «علیعبده الراجی لطف»است:  دهزده شمتن 

بررسی، در مواردی که مطلب مجزایی در در تمامی اسناد موردذکر است که  شایان

 آغاز شده و اعتبار این حاشیه« هقرّر آنکم»عبارت سند نوشته شده، این مطلب با  ةحاشی

رشتیانی،  و 10-7: 1373الحکمایی، ک: شیخ.نه است )شدمهر شاهی در انتهای آن تأیید با 

1394 :3/336-335 .) 

مربوط  عباراتپشت کاغذ یا ظهریه سند محلی برای درج مهرها و  عموماً ظهر سند:

سند  27بررسی در این پژوهش، به ظهریه سند مورد 67به ثبت اسناد است. از مجموع 

 (عبارتمهر و  14) میان، بیشترین تعداد از مهرها و عبارات ثبتیدسترسی داریم. در این 

: 1394رشتیانی، )ق 1198االول مرادخان زند مربوط به جمادیبر ظهر فرمانی از علی

 ةنیز بر ظهر فرمانی از همو مربوط به ذیقعد )یک مهر(و کمترین تعداد آن  (3/342-339

های این شود. به طور میانگین، بر ظهر فرمانمشاهده می (192: 1352مشیری، )ق 1194

 ،موجود در ظهر اسناد هایعبارتاثر مهر نقش بسته است. مهرها و  نه تا هفتدوره 

ان و ساالردیوانشدن اسناد دیوانی، در شناسایی دادن روند ثبت و دفتریعالوه بر نشان

فرد عالوه بر مهر هر دوره بسیار ارزشمند هستند. هر اندرکاران امور اداری دست

کرده است؛ به عبارت دیگر، را اعالم می مخصوص به خود، با عبارتی یکسان ثبت سند
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به خود را داشته است. در ذیل، جدولی از مهرها و هر فرد عبارت ثبتی مخصوص 

 خان زند آمده است.های موجود در ظهریه اسناد دیوانی دوران کریمعبارت
 

 موجود در ظهر اسناد ديواني : مهرها و عباراتدوجدول شماره 

 عبارت ثبت متن مهر

 قلمی شد عقیل العلویمحمد

 نوشته شد محمد رسول اهلل

 مالحظه شد عبده محمدجعفر الحسینی

 ثبت ... شد اهلل ابن محمدابراهیمعنایت

 ثبت ... شد عبده باقر ال اله اال اهلل الملک الحق المبین

 قلمی شد من احب الحسین احب اهلل

 به قلم آمد اهللالمتوکل علی اهلل عبده فضل

 قلمی شد علی اهلل عبده محمدجعفر المتوکل

 به نظر رسید عبده محمد الحسینی

 ثبت شد گل گلشن انبیا احمد است

 به قلم آمد سالم علی ابراهیم

 به نظر رسید عبده محمدشفیع

 ؟ ادرکنی یا امام حسن

 ؟ عبده محمد بن رضا

 ؟ یا باقر العلوم

 

 نتیجه. 5

به علت کمبود منابع دشوار است. اسناد دیوانی به  زندیه ةنظام اداری دور دربارةمطالعه 

حائز عنوان منابعی بههایی توانند در چنین پژوهشی میساالردیوانعنوان تولیدات نظام 

اسناد دیوانی  ةمطالعن پژوهش تمرکز اصلی بر رو، در ایقلمداد شوند. از همین اهمیّت

اسناد  کمیّتهای ثبات سیاسی، در دورهدهد که . این بررسی نشان میگرفته استقرار

 بر امور تولیدشده افزایش یافته و هرچه از این ثبات کاسته شده، نوعی مدیریت شفاهی

رغم تغییرات موردی و جزئی و چنین نظام اداری این دوره، علیهمده است و شحاکم 

اری دتحوالت معنی معرض در ،داشته وجود باسابقه دیوانیان موقعیت تضعیف به که گرایشی

 های تداوم در روندتواند یکی از نشانهاین امر می صفویه قرار نگرفته است. ةبه دورنسبت
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ه شدتأکید بر آن راسی بوروک ةپردازان حوزاداری باشد؛ تداومی که از سوی نظریه امور

  است.
 

 نوشت پي
خان در این صادق ظاهراً ،خان حکومت ایران را به دست نگرفته بودگر کریما»گوید: کارستن نیبور می. 1

خان همراه پسرهایش خواندن و گفتند که از مدتی پیش، صادقضمن میدنیا به جایی نرسیده بود. در 

اگر این روایت را به  .(67: 1354« )تر از برادرش استگیرد و به این ترتیب، آموختهنوشتن یاد می

گاه میزان نگرانی و ترس او از آن ،ن بدانیمخان و ناتوانی او از خواندن و نوشتسوادی کریممفهوم بی

 تر خواهد شد.گرفتن موقعیت خود روشنالشعاع قرارگیری دیوانیان و تحتقدرت

او، نگارش مکتوبات به  ةاشاره شده که وظیف« نویسنامه»نیز به شغلی با عنوان  دستورالملوک. در 2

طور خاص در همین به« نامه»که اصطالح دهد های دیگر بوده است و این نشان میپادشاهان سرزمین

به  سالطین صفویه ةالقاب و مواجب دور ةرسال(. در 272: 1385رفته است )میرزارفیعا، میکارزمینه به

در معنای مکاتبه با « نامه»الممالک اصطالح ولی در ضمن وظایف منشی ،چنین منصبی اشاره نشده

باید ... بعد از آنکه نامه بفرمایند که به هریک از می صاحب این شغل»رفته است: کاردیگر سالطین به

 (.52: 1371« )سالطین آفاق نوشته شود، داند که به چه طریق و چه سیاق قلمی نماید

در مکاتبات و به عبارت « مخاطبت»و « مغایبت»بخشی به بیان اصول ، های آداب ترسلدر رساله. 3

الیه اختصاص یافته است و عموماً شاره به کاتب و مکتوباستفاده از ضمایر خطابی برای ا ةنحو ،دیگر

صراحتاً بیان شده  مناظر االنشادر اند. هنهی شد« من»و « تو»های منشیان از کاربرد ضمایر و شناسه

در مناشیر و فرامین متکلم مع »الغیر استفاده شود: های متکلم معاست که در فرامین باید از شناسه

 (. 231: 1381گاوان، )«  «ایمفرموده»یا  «فرماییممی»که نالغیر باید نوشت چنا

نوشت و می «مقامابوی»خان، والی لرستان فیلی به اسماعیل»خان . فسایی اشاره کرده است که کریم4

(. 617: 1392)فسایی، « ایمگفت ما نوکر این خانواده از قدیم بودهنمود و میپشت نوشته را مهر می

البته ؛ شده استها در مواردی از روی احترام و رعایت شأن معنوی افراد انجام میتهکردن پشت نوشمهر

 خان به دست نیامد.گونه مکاتبات کریمای از ایننمونه
 

 منابع
، مهر و آبان 126-107، 41، ش های تاریخیبررسی، «معرفی چند سند تاریخی»اشراقی، احسان، 

1351. 

 . 1371دانشگاه فردوسی مشهد،  ،لو، مشهد، تصحیح یوسف رحیمهسالطین صفوی ةالقاب و مواجب دور

، 11جلد نظر کاظم موسوی بجنوردی، ، زیرتاریخ جامع ایران، «ایران در عصر خاندان زند»پری، جان، 

 .1393، 716-675، المعارف بزرگ اسالمیةمرکز دایر ،تهران
تیمور قادری،  ةپیتر آوری و دیگران، ترجم ة، ویراستکمبریجتاریخ ایران ، «زندیه ةسلسل»،                           

 . 1391، 175-107، مهتاب ،تهران، 7جلد 
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 ،محمد ساکی، تهرانعلی ةترجم، 1779-1747های تاریخ ایران بین سال ؛خان زندکریم،                           

 .1368نشر نو، 

 .1383علمی و فرهنگی،  ،، تهرانی در ایرانساالردیوانتنکابنی، حمید، 

متن و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد نشر ، ، تهرانمهر و حکاکی در ایران ةدانشنامجدی، محمدجواد، 

 . 1392مجلس شورای اسالمی، 

 . 1354دانشگاه پهلوی،  ،، شیرازخان زندجانشینان کریمنظر، حسن، خوب

 . 1389، کتاب آمه ،، تهرانخان زند و زمان اوکریمرجبی، پرویز، 

شرکت سهامی کتاب ،، تصحیح محمد مشیری، تهرانرستم التواریخالحکما )محمدهاشم آصف(، رستم

 .1357های جیبی، 

اداره اسناد و تاریخ  ،، تهراناحکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز ةگزیدرشتیانی، گودرز، 

 .1394دیپلماسی، 

، بهار 326-315، 25، ش تاریخ معاصر ایران، «یمعرفی چند سند تاریخ»رضایی، سیدمحمدحسین، 

1382. 

، اسناد ةگنجین، «مرادخان در مسیر تاج و تخت(بازخوانی سندی از عهد زندیه )علی»روستایی، محسن، 

 .1384پاییز ، 10-5، 59ش 

 .1040/296ش سند ، خان زندفرمان کریم ،سازمان اسناد ملی ایران

 . 1377انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  ،، تهرانتارا تا استرآباداز آسستوده، منوچهر، مسیح ذبیحی، 

، 46، ش های تاریخیبررسی، «دو فرمان و مهری تازه از پادشاهان صفویه و زندیه»سمسار، محمدحسن، 

 .1352، مرداد و شهریور 77-94

وقف میراث  ،«معرفی سندی ارزشمند درباره وزارت اوقاف در دوره زندیه»الحکمایی، عمادالدین، شیخ
 .1373 ،10-7، سال دوم، ش سوم، جاودان

، 49-41، 20، ش وحید، «سجع مهر سالطین و شاهزادگان و صدور ایران»شهاب، سیدمحمد، طاهری

 .1344مرداد 

 .1369زرین،  ،، به اهتمام غالمرضا طباطبایی مجد، تهرانگلشن مرادغفاری کاشانی، ابوالحسن، 

مرکز ایرانی تحقیقات  ،محسن جاویدان، تهران ة، ترجمر از بنگال به ایرانمشاهدات سففرانکلین، ویلیام، 

 . 1358تاریخی، 

، «آقای حسین شهشهانی ةفهرست اسناد و فرامین و مکاتبات تاریخی مجموع»پور، غالمرضا، فرزانه
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