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چکیده
اسناد دیوانی یکی از تولیدات مهم نظام دیوانساالری و از منابع ارزشمند برای پژوهش در تاریخ تحول
نظام اداری است .این ارزش و اهمیّت برای تحقیق دربارة دورانی همچون دورة زندیه که منابع و
اطالعات در خصوص نظام اداری آن با کمبود مواجه است ،بیشتر میشود .این پژوهش درصدد است تا
ضمن ارائة نکاتی دربارة وضعیت ثبات سیاسی این دوران و تأثیر آن بر روند تولید اسناد دیوانی و نیز با
اشاره به مفاد منابع تاریخی نگاشتهشده در این دوره ،دربارة نظام اداری حاکم و تحوالت آن ،از طریق
مطالعة اسناد دیوانی باقیمانده ،تصویری از ساختارهای تولید اسناد ارائه کند .بدینمنظور ،پس از
بررسی اوضاع سیاسی و اداری دورة زندیه ،پراکندگی زمانی و کمیّت تولید اسناد بررسیشده و سپس
سه ساختار اصلی نحوة تنظیم مطالب در اسناد این دوره شناسایی شده است .در نهایت ،کوشش شده
است تا به نکاتی دربارة سندشناسی اسناد دیوانی دورة زندیه و عناصر ظاهری مشهود در آنها اشاره شود.
در این پژوهش ،از یک طرف نشان داده خواهد شد که به موازات افزایش بحرانهای سیاسی و کاهش
ثبات ،میزان تولید اسناد دیوانی مکتوب نیز کاهش یافت ه است و از طرف دیگر ،توصیفی از ویژگیهای
شکلی و محتوایی اسناد دیوانی دورة زندیه ارائه خواهد شد.
واژههاي کلیدي :اسناد دیوانی ،دیوانساالری ،نظام اداری ،فرمان ،زندیه.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

jafarianras@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
اطالعات موجود دربارة وضعیت نظام اداری و دیوانی دورة زندیه اندک است و منابع این
دوره ،اغلب به شرح وقایع سیاسی و نظامی پرداختهاند .از طرف دیگر ،به علت نابودی
اسناد در جریان جنگها و منازعات سیاسی یا به دلیل گرایش به سنت شفاهی ،اسناد
دیوانی اندکی از این دوره باقی مانده است .همین موارد سبب شده است که پژوهش
مستقلی دربارة نظام اداری و اسناد دیوانی این دوره صورت نگیرد .این پژوهش درصدد
است تا از طریق تحلیل اشارات اندک موجود در متون تاریخی این دوره و نیز با مطالعة
اسناد موجود ،وضعیت تولید اسناد دیوانی دورة زندیه را بررسی کند .مسئلة اصلی این
تحقیق مطالعة روند تولید و تحول اسناد دیوانی در این دوره باتوجهبه وضعیت ثبات/آشفتگی
سیاسی و بررسی و توصیف ساختارها و عناصر موجود در اسناد است.
نخستینبار در 1344ش .در کتاب آستانة ری ،تصویر و متن بازخوانیشدة یکی از
فرمانهای کریمخان زند مربوط به جمادیاالول 1179ق به چاپ رسید .موضوع این
فرمان ،واگذاری منصب تولیت آستانه امامزاده عبدالعظیم به شخصی با نام میرزا سیدحسن
بوده است (هدایتی .)108-106 :1344 ،پس از این ،انتشار اسناد مربوط به این دوره در
کتابها و مقاالت گوناگون ادامه یافت .در مجموع ،تاکنون شصت سند از اسناد دیوانی
دورة زندیه در منابع مختلف به چاپ رسیده است .عالوه بر این ،هفت سند تازهیاب نیز
که پیشتر در آثار دیگر منتشر نشده ،در این پژوهش بررسی شده است .از مجموع 67
سند مذکور ،حجم غالب ( 52عدد) به فرامین کریمخان زند اختصاص دارد و پانزده مورد
دیگر مربوط به جانشینان اوست.
 .2وضعیت نظام سیاسي و اداري دورة زنديه و تأثیر آن بر تولید اسناد
کریمخان از 1163ق و با شکلدهی اتحادی سهگانه با ابوالفتحخان و علیمردانخان
بختیاری ،حضور خود را در عرصة رقابتهای سیاسی جدّیتر کرد .این متحدان ،شاهزادة
صفوی را با نام «شاه اسماعیل سوم» به سلطنت رساندند و کریمخان مأمور شد تا بقیة
عراق عجم را فتح کند (نامی اصفهانی .)15-16 :1362 ،اگرچه این اتحاد در نهایت با
پیمانشکنی علیمردانخان و تصمیم کریمخان برای مقابله با او برهم خورد (گلستانه،
 ،)180 :1356کریمخان را در تعقیب برنامهها و طرحهای سیاسی خود یاری رساند و او
در نهایت ،توانست جایگاه خود را در مقایسه با دو متحد پیشین خود به طرز چشمگیری
بهبود بخشد .ماههای نخست 1164ق .آغاز سلطة کریمخان در مقام نایبالسلطنة شاه
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صوری ،اسماعیل سوم بود؛ مقامی که کریمخان داوزده سال برای آن جنگیده بود (پِری،

)680 :1393
پس از این تاریخ تا 1176ق ،وی درگیر زدوخورد با دیگر رقبای سیاسی نظیر
آزادخان افغان ،محمدحسنخان قاجار و نیز علیمردانخان بختیاری بود .کریمخان در
1176ق ،تمامی ایاالت ایران ،به جز خراسان را در ید تصرّف خود داشت (پری:1391 ،
 133و رجبی )77 :1389 ،و از این تاریخ ،به جز مقابله با شورشهای موردی و نیز درگیری
با دولت عثمانی ،دچار بحران و تنش مهمی در حکومت خود نشد؛ بنابراین ،فرصتی برای
وی فراهم شد تا در آرامشی نسبی حکومت کند؛ بهطوریکه وی را «بزرگترین
بناکننده و آرامشطلب قرن خود» خواندند (هدایتی.)225/1 :1334 ،
مرگ کریمخان در  13صفر 1193ق ،مجدداً دورانی از آشوب و کشمکشهای
سیاسی و نظامی را میان مدعیان حکومت ایجاد کرد .فرانکلین که حدود هفت سال پس
از مرگ وی و در دوران حکومت جعفرخان زند به ایران رفته بود ،از نبود دولتی ثابت و
پابرجا در ایران سخن گفته و شرایط را بدینگونه توصیف کرده است« :مردم از زمان
مرگ کریمخان تا به حال ،هرگز از آرامش کامل برخوردار نبودهاند ،اما اگر دولت ثابت و
پابرجایی بر سر کار بیاید ،تردیدی وجود ندارد که کارها رونق خواهد گرفت» (:1358
 .)45نامی اصفهانی نیز هشت سال پس از او ،اشاره کرده است که «انواع فتن و فتور در
این ملک پرشور ظهور نموده» ( .)253 :1362پس از کریمخان ،شش نفر از اعضای
خاندان زند به حکومت رسیدند که مجموع دوران حکومت آنها به حدود شانزده سال
رسید (خوبنظر.)116 :1354 ،
بنا بر آنچه گذشت ،تاریخ دوران زندیه را از حیث وضعیت ثبات سیاسی میتوان ذیل
سه دوره مطالعه کرد:
دورة نخست (1164-1176ق) :از آغاز حکومت کریمخان بهعنوان نایبالسلطنة
اسماعیل سوم تا غلبه بر آزادخان افغان و محمدحسنخان قاجار؛ این دوره عمدتاً به
جنگ و نزاع سپری شد و فرصتی برای سکون و ثبات در پایتخت وجود نداشت.
دورة دوم (1176-1193ق) :از غلبه بر آزادخان افغان و محمدحسنخان قاجار تا مرگ
کریم خان؛ در این دوره آرامش و ثباتی نسبی حاکم بود و بحرانی رخ نداد که اصل
حکومت کریمخان را در معرض تهدید قراردهد.
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دورة سوم (1193-1209ق) :دورة حکومت جانشینان کریمخان زند؛ مشخصة بارز این
دوره جنگ و نزاعهای متعدد ،جابهجایی سریع قدرت و فقدان ثبات سیاسی بود.
اگر تعداد  67سند دیوانی موجود از حیث زمان صدور ،بررسی و با سه دورة یادشده
انطباق داده شوند ،جدول زیر بهدستمیآید:
جدول شماره يک :پراکندگي زماني تولید اسناد ديواني در دوره زنديه
دورة اوّل

دورة دوم

دورة سوم

موارد متفرقه

 5سند

 44سند

 16سند

دو سند بدون تاریخ

اطالعات این جدول را میتوان به شکل نمودار ذیل ارائه کرد:
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نمودار  1پراکندگی زمانی تولید اسناد دیوانی در دورة زندیه

15

10

در دوران
چنانکه مشخص است ،بیشترین اهتمام به تولید اسناد مکتوب دیوانی 5
ثبات این سلسله (دورة دوم) بهکاررفته است و در دورة ابتدایی این حکومت 0که به
1165-1176
1176-1193
1193-1209
مبارزه با رقبای سیاسی گذشته و نیز در دورة انتهایی که با اختالفات میان جانشینان
کریمخان سپری شده ،توجه به تولید اسناد مکتوب کاهش یافته است؛ البته باید توجه
داشت که این داوری بر مبنای اسناد موجود کنونی صورت گرفته است و نمیتوان از
قطعیت کامل آن سخن گفت؛ چراکه در تواریخ این دوره در موارد متعددی به صدور
اسناد دیوانی اشاره شده است که امروزه این اسناد در دسترس نیستند ،هرچند که
مجموعاً میزان همین اشارات به صدور اسناد دیوانی در تواریخ ،دربارة دورة حکومت
کریمخان و بهویژه نیمة دوم حکومت وی از دورة جانشینان او بیشتر است.
در توصیفی کلی ،وضعیت نظام اداری دورة زندیه را باید تداوم نظام اداری صفوی در
شکل کوچکتر آن دانست (ورهرام119 :1368 ،؛ رجبی 201 :1389 ،و تنکابنی)202 :1383 ،؛
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البته این تداوم و عدمگرایش به تغییرات معنیدار ،ویژگی کلی نظامهای دیوانساالرانه
است .اساساً ساختار دیوانساالرانه هنگامی که در جایی شکل بگیرد ،ازبینبردن آن
بسیار دشوار است و حتی اگر دشمن یا نیروی خارجی بر آن غلبه کند ،میتواند با ابقای
کارمندان ،مجدداً آن را به کار بیندازد؛ چون تداوم فعالیت دستگاه به نفع همه و بیش از
همه ،به نفع دشمن است (وبر.)261 :1392 ،
در همین راستا ،کریمخان نیز در ابتدای کار خود به تداوم روند اداری گذشته و
ابقای دیوانیان باسابقه گرایش نشان داد .بنا به روایت رستمالتواریخ ،او پس از غلبه بر
محمدحسنخان قاجار و ورود به اصفهان ،در اولین اقدام و بهمنظور ساماندادن به
اوضاع مالی حکومت خود ،از دفاتر نادری که بر مبنای دفاتر صفوی تهیه شده بودند،
استفاده کرد (رستمالحکما .)307 :1357 ،وی سپس میرزاعبدالوهاب موسوی اصفهانی را به
حکومت اصفهان گماشت و به پارهای اقدامات اصالحگونه دست زد که بیشتر در جهت
جلوگیری از تحمیالت مالی حاکمان بر مردم بود (همان).
او سپس در سالیان بعدی ،حرکاتی را برخالف آن گرایش اولیة خود بروز داد .اقدام
وی در 1176ق ،یعنی در پایان دورة نخست حکومت خود ،مبنی بر قتل دیوانساالران
باسابقه ،بدون دلیلی مشخص را میتوان حرکتی معنیدار در جهت جلوگیری از تضعیف
موقعیت خود در برابر دیوانساالران تلقی کرد .نامی اصفهانی این واقعه را بدینصورت
گزارش کرده است« :ترابخان چگنی مردی بود عاقل فرزانه ،خداوند رفتار عاقالنه ...
روزی مورد قهر و غضب قیامتلهب گردیده به حکم حضرت ظلاهلل به قتل رسید.
میرزاعقیل اصفهانی که ازجمله مستوفیان عظام و در سلک مقرّبان و دبیران عطاردمقام
منسلک بود ،با دو سه نفر دیگر در آن روز ،همان شربت را چشیدند» ( .)116 :1362این
واقعه به قدری عجیب تلقی میشده که وی نیز نتوانسته علتی را برای این کار ذکر کند:
«گناه حقیقی و تقصیر واقعی ایشان بر اخالصکیشان مشخص نشد» (همان) و بصیرت و
دانش خاص شاهان را توجیهگر این تصمیم دانسته است .غفاری کاشانی نیز در روایت
خود ،یکی از گناهان و خطاهای ابوترابخان را چنین بیان کرده است« :در رتقوفتق
مهام ملکی و مملکتی ،اعتبار تمام یافته بود» ()228 :1369؛ بنابراین اعتبار و نفوذ این
دیوانساالران دستکم یکی از دالیل تصمیم کریمخان ،مبنی بر کنارگذاشتن آنها از
صحنة فعالیت سیاسی آن روزگار بوده است.
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بیاعتمادی میان صاحبان قدرت سیاسی و صاحبان قدرت اداری (دیوانساالران)
همواره یکی از وضعیتهای رایج در رابطة میان این دو گروه بوده است .دانش تخصصی
و آگاهی دیوانساالران بر رموز پیچیدة دیوانی ،نفوذ و قدرتی معنوی را برای آنان به
ارمغان میآورد که شاهان را به آنان بیاعتماد میکرد« .معلومات تخصصی میتواند به
عنوان یک سالح نیرومند در دست بوروکرات علیه رئیس سیاسی وی به کار رود  . ...این
موقعیت ناخوشایند به نحو شدیدتری در یک رژیم غیردموکراتیک به وجود میآید»
(موزلیس.)15 :1368 ،
در واقع ،مبتنی بر همین بیاعتمادی همیشگی بود که کریمخان برای پرهیز از
مقهورشدن خود در برابر قدرت دیوانساالر ان ،حرکتی را برای تضعیف آنان آغاز کرد1.
اقدام به قتل گروهی از دیوانیان که پیشتر به آن اشاره شد ،بخشی از این حرکت بود و
تالش برای حذف مناصب نظارتی و بهویژه ،منصب صدراعظمی که عنصر رابط میان شاه
و نظام دیوانی محسوب میشد ،بخش دیگر آن بود .اگر درنظرگرفته شود که وجود
مقامی همچون صدراعظم یا به عبارت دیگر ،نخستوزیر ،شاه را عمالً تحت قیمومیت
رئیس دیوانساالری قرارمیداده است (وبر ،)267 :1392 ،علت وحشت شاهان از این
منصب درک میشود و از همینرو بود که کریمخان در تمام مدت حکومت خود ،هرگز
صدراعظم انتخاب نکرد (هدایتی.)91/1 :1334 ،
عالوه بر این ،تمایل کریمخان به ازبینبردن هژمونی گروههای دیوانی و نظارت
مستقیم بر امور اداری ،باعث حذف دیگر مناصب نظارتی شد .وکیل کنترل سیاست
مرکزی را کامالً در اختیار داشت و هیچیک از امیران و مقامات دولتی او آنچنان
برجسته نبودند (پری .)712 :1393 ،نقش وزرا در برابر قدرت و ارادة سالطین در آن
روزگار بهقدری کوچک و ناچیز بود که کمتر کسی از وزرای کریمخان آگاهی دارد
(نوایی)137 :1384 ،؛ بنابراین ،جهتگیری کلی اقدامات کریمخان ،کاستن از نفوذ و
استقالل عمل گروههای دیوانی و بهویژه وزرا بوده است و در این راستا ،بیشترین میزان
اعتماد را نه به خبرگان دیوانساالر ،بلکه به اعضای خانوادة خود مثل صادقخان ،برادرش
نشان داده است.
البته روند انتصاب و بهرهمندی از خدمات دیوانیان پیشین و نیز اعضای خاندانهای
دیوانی باسابقه تا پایان دوران زندیه ادامه داشت و نمونههایی از این نوع انتصاب را در
وقایع این دوران میتوان یافت؛ چنانکه کریمخان فرزند مالعلیاکبر مالباشی ،از چهرههای
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معروف و شاخص دورة افشاریه را در 1185ق بهعنوان سفیر به دکن فرستاد (غفاری

کاشانی )304 :1369 ،و نیز میرزامحمدجعفر اصفهانی را که سابقة کار در دفترخانة نادر و
نیز حکومت اصفهان داشت ،به وزارت انتخاب کرد (گلستانه[ 458 :1356 ،یادداشتهای
مصحح]).

در جمعبندی نکات مطرحشده ،باید به بیان این مطلب پرداخت که دستگاه اداری
دورة زندیه باوجود تمامی تالشها برای تحدید قدرت و نفوذ دیوانساالران ،امتداد و
احیای همان نظام اداری دورة صفویه بوده است و به همین علت است که عنوان «مدیر
اجرایی سلسلة صوری تازة صفوی» (پری )312 :1368 ،که دربارة کریمخان زند به کار
رفته  ،عنوانی صحیح است .او در واقع سعی کرد با حذف تشریفات و تفصیالت موجود در
نظام اداری صفوی ،آن را سادهتر و کوچکتر و نیز با مقتضیات دوران خود سازگار کند.
سازمان اداری وکیل در شیراز کوچکتر و سادهتر و از نظر هماهنگی با سازمان اداری و
اجرایی و نظامی موردنیاز ،عملی تر از سازمان پرخرج و نمایشی صوفیان بزرگ مینمود
(همان.)389 :
 .4مطالعه و بررسي اسناد موجود
 .1-4نامگذاري اسناد اين دوره

اگر طغرای اسناد معیار نامگذاری آنها قرارگیرد ،باید دربارة اسناد دیوانی دوران
کریمخان زند از عنوان «فرمان» و دربارة اسناد جانشینان او از عنوان «حکم» استفاده
شود؛ ولی متن اسناد نشان میدهد که اصطالحات «حکم»« ،فرمان» و «رقم» مترادف
یکدیگر بوده و در یک معنا بهکاررفتهاند؛ به عبارت دیگر ،در متن اسنادی که طغرایی با
واژة «فرمان» دارند ،اصطالحات «حکم» و «رقم»؛ و در متن اسنادی که طغرایی با واژة
«حکم» دارند ،اصطالحات «فرمان» و رقم» بهکاررفته است.
این ترادف معنایی در متن تواریخ این دوره نیز مشاهده میشود؛ برای نمونه ،میتوان
به این مورد اشاره کرد« :به حسینعلیخان قاجار ،بیگلربیگی آنجا در ضمن فرمان مطاع
همایون پیغام داده مقرر فرمود که به ورود رقم قضاشیم و حکم قدرتوأم ،کل قشون خود
را  ...برداشته( »...غفاری کاشانی .)178 :1369 ،روشن است که در اینجا ،مدلول هر سه
اصطالح مشخصشده ،یک سند واحد است که به سه صورت نامگذاری شده است.
عالوه بر این سه اصطالح که بیشترین بسامد و میزان کاربرد را دارند ،در متن تواریخ
این دوره از دوازده اصطالح دیگر نیز برای نامیدن اسناد دیوانی گوناگون استفاده شده
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است؛ این اصطالحات عبارتاند از :مثال ،نامه ،استمالتنامه ،منشور ،مکتوب ،یرلیغ،
فتحنامه ،خطاب ،شرح ،امر ،پروانه و توقیع .بعضی از این اصطالحات معنا و کاربرد
مشخص و ویژهای دارند؛ مثالً اصطالح «نامه» تنها دربارة اسنادی بهکاررفته است که
میان سران دو دولت مبادله شدهاند (برای نمونه ن.ک :نامی اصفهانی 95 :1362 ،و غفاری
کاشانی 2)287 :1369 ،و یا کاربرد «فتحنامه» تنها دربارة اسنادی بوده است که پس از
پیروزی بر دشمن و برای اطالعرسانی آن تولید میشدهاند .دربارة اصطالحات دیگر،
نمیتوان بهطور قطع حوزه کارکرد خاص آنها را مشخص کرد؛ چراکه عموماً در گزارش
وقایعی با موضوعات یکسان ،اصطالحات گوناگون اسنادی بهکاررفته است.
 .2-4ساختار اسناد

بررسی اسناد موجود ،سه ساختار مکرّر را در این اسناد نمایش میدهد .منظور از
ساختار ،پیروی از شیوهها و ال گوهای یکسانی در چینش مطالب اسناد است .ساختارهای
مالحظهشده در اسناد دیوانی دورة زندیه و پراکندگی کمّی آن بدینترتیب است :ساختار
فرامین خطابی ( 19سند)؛ ساختار فرامین در حاشیة عریضهها ( 13سند)؛ ساختار
فرامین اعطای لقب ،منصب و مستمری ( 31سند).
 .1-2-4ساختار فرامین خطابي

فرامین خطابی آن دسته از فرامین هستند که با خطاب به یک شخص یا یک گروه
خاص آغاز میشوند و طی فرمان ،امر مشخصی از آنان درخواست میشود .متن این
فرامین بر اساس الگوی ذیل نوشته شده است:
 .1طغرا (در هیچکدام از فرامین این گروه« ،بسمله» دیده نمیشود).
 .2مقدمة فرمان («آنکه»  +ذکر نام شخص به همراه القاب و توصیفات وی  +ذکر امیدواری و
استظهار به الطاف الهی و توجهات شاهی « +بداند/بدانند»)؛ مثالً در مقدمة فرمانی از کریمخان
خطاب به قاضی استرآباد چنین آمده است« :آنکه عالیحضرت رفیعمنزلت حقایقمرتبت،
علّام ی آقاکاظم قاضی دارالمؤمنین استرآباد به توجهات خاطر خطیر اقدس واال امیدوار
بوده ،بداند» (ستوده و ذبیحی.)462/7 :1377 ،
 .3رکن کالم (مضمون اصلی سند) :پس از بیان مقدمه ،با ذکر حرف «که» رکن کالم آغاز
میشود .محتوای این بخش عموماً اطالعدادن دربارة خبر یا واقعهای به فرد یا افرادی
است که در ابتدای سند موردخطاب واقع شدهاند.
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 .4دستور به مخاطبان :این بخش معموالً با واژة «میباید» و یا با مترادفات آن آغاز
می شود و مضمون آن دستور صریح به مخاطب فرمان برای انجام کاری است که از وی
انتظار میرود .در فرمانی از کریمخان به خلیفة اوچکلیسا ،چنین دستوری صادر شده
است« :می باید وفور التفات و شفقت خاطر واال را بر خود باز دانسته ،مطالبی که داشته
باشد ،همة اوقات از روی حمل بر امیدواری عرض نماید» (.)Kostikyan, 2008: 354
 .5ذکر عبارت «در عهده شناسند» :این عبارت در پایان تمامی انواع فرامین بهکاررفته
است.
 .6تاریخ :در تمامی فرمان ها تاریخ بر مبنای ماه و سال قمری ذکر و تنها در چهار مورد،
تاریخ روز نیز درج شده است.
 .2-2-4ساختار دوم :فرامین در حاشیة عرايض

این فرامین در پاسخ مستقیم به مشکل و درخواستی که در متن عریضه آمده است
صادر شدهاند .نکتة قابلتوجه این است که در تمامی این موارد ،فرد یا افراد صاحب
عریضه که نام آنان در میانة سطر اول و دوم درج شده است ،صراحتاً تقاضا کردهاند که
سندی اعم از فرمان ،رقم یا حکم دربارة درخواست آنان صادر شود؛ برای مثال ،در
عریضة سادات میرساالر به علیمرادخان زند آمده است« :استدعا و التماس به مراحم
بیرون از قیاس آنکه به تصدیق فرق مبارک که حسبالفرمان قضاجریان غرا صدور یابد
که ( »...سمسار .)89 :1352 ،در تمامی سیزده سندی که دارای این ساختار هستند ،بدون
استثنا چنین عبارتهایی مبنی بر درخواست صدور سند مالحظه میشود.
بهنظرمیرسد هنگامی که چنین عرایضی به شاه میرسید ،وی دستور میداد که در
حاشیة همان عریضه پاسخ مکتوبی را درج کنند .این فرامین عموماً کوتاه و مختصر
هستند و از چند سطر تجاوز نمیکنند و لحن بهکاررفته در آنها ،صریح و عموماً فاقد
رسمیت موجود در دیگر انواع فرمانها و اسناد دیوانی است.
برای درک تصویر روشنی از لحن فاقد رسمیت اینگونه فرامین ،نمونهای ذکر
میشود؛ در فرمانی که کریمخان در حاشیة عریضة اهالی محالت و قهستان نگاشته،
چنین آمده است « :این چه معنی دارد که هریک خودسر به محال مزبوره رفته و یا
سکنی گرفتهاند؟ باید ایشان را آن جایی که بوده در مکان نشیمن و سکنایی که به
ایشان شفقت کردهام برسانند» ( .)Garthwaite, 1983: document 6روشن است که
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طرح جملة استفهامی و نیز استفاده از ضمیر اوّل شخص برای اشاره به شاه ،در فرامین
دیگر مشاهده نمیشود3.
بهطورکلی ،اجزا و عناصر موجود در این گروه از اسناد بدین قرارند:
 .1بسمله :برخالف دو گروه دیگر اسناد که فاقد بسملهاند ،حدود نیمی از اسناد این گروه
(شش سند) دارای این عنصر هستند که بهصورت «هو»« ،بسماهلل تعالی» و «بسماهلل
تعالی شأنه» در ابتدای اسناد درج شده است؛
 .2طغرا؛
 .3رکن کالم؛
 .4عبارت «در عهده شناسند»؛
.5تاریخ :در تمامی موارد ،تاریخ براساس
سال و ماه قمری درج شده است.
شایان ذکر است که در تمامی اسناد
این گروه ،موقعیت قرارگرفتن فرمان
نسبتبه متن عریضه یکسان است .فرمان
در باالی عریضه بهصورت مورب نوشته
شده است؛ بهگونهای که برای خواندن
آن باید کاغذ را یکبار در جهت عقربههای
ساعت چرخاند .تصویر  1نمونهای از این
گونه فرمانها را نمایش میدهد .این
فرمان در جمادیاالول 1197ق از سوی
علیمرادخان زند در پاسخ به عریضة
محمدکاظم ،صادر شده است.
تصویر  -1فرمان علیمرادخان زند در باالی عریضة

محمدکاظم (کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشگاه تهران :ش  ،9177برگ )48

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

ساختار این گروه از اسناد از اجزای زیر تشکیل شده است:
 .1طغرا (فقط یک سند از مجموعه اسناد این گروه دارای بسمله است)؛
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 .2مقدمه (آنکه  +بنا بر (معموالً)  +ذکر مطالب مقدماتی دربارة دلیل صدور سند)؛ بهعنوان نمونه،
در مقدمة فرمان انتصاب قاضی کردستان چنین آمده است« :آنکه بنا بر ظهور دینداری
و وفور تقویشعاری عالیحضرت فضیلت و ارادتپناه ،اقضیالقضات مالمحمدشریف »...
(سازمان اسناد ملی ایران :ش )296/1040؛
 .3رکن کالم (اشارة مشخص به منصب ،لقب یا مواجبی که به فرد اعطا میشود)؛
 .4ذکر مواجب فرد :قابل ذکر است که در بعضی از فرامین این گروه ،میزان مواجب فرد
نه در متن سند ،بلکه در حاشیه و بهصورت مجزا ذکر شده است (برای نمونه ن.ک :رشتیانی،
)337/3 :1394؛
 .5ذکر وظایف فرد :این بخش معموالً با حرف «که» آغاز میشود و از جهت شناخت
حیطة مسئولیتهای مناصب مختلف ،حاوی اطالعات ارزشمندی است .در فرمان
انتصاب ناظر شرعیات دارالسلطنة قزوین ،وظایف وی بدینصورت بیان شده است« :در
تقدیم امر مزبور و رونق و رواج بقاعالخیر و مساجد ساعی باشد» (اشراقی)115 :1351 ،؛
 .6ارائة دستورهایی به افراد مرتبط :در این بخش ،به سایر افراد مربوط دستور داده
میشود که با فرد همکاری کنند .در بعضی موارد ،به مستوفیان یا لشکرنویسان نیز
دستور داده شده است که فرمان را ثبت کنند .در فرمان برقراری مستمری در وجه
فرزندان شیخاالسالم سابق مراغه ،چنین آمده است« :عالیجاه حاکم و عالیشأن نایب و
عمّال مراغه حسبالمقرر عمل و سالبهسال وظیفة مزبور به ایشان رسانند و از روی
قبض آنها به خرج خود مجری دارند» (مرکز اسناد ملی تبریز :ش )95/998/502؛
 .7ذکر عبارت «در عهده شناسند»؛
 .8تاریخ :در تمامی موارد ،تاریخ براساس سال و ماه قمری نوشته شده است.
 .3-4عناصر و اجزاي ظاهري اسناد

گفتنی است که مباحث مربوط به سندشناسی و مطالعة عناصر و ویژگیهای ظاهری
اسناد ،مباحثی مستقلاند که پردختن مفصل به آن ،این مقاله را از هدف اصلی خود که
کلیّت بحث تولید اسناد است ،دور میکند؛ از همینرو ،بهصورتی مختصر به این مباحث
پرداخته میشود.
از مجموع  67سند بررسیشده در این پژوهش ،تنها تصویر اصل  43سند در
دسترس است و بنابراین ،مطالب این بخش براساس همین تعداد تنظیم شده است.
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تزئینات ظاهري :از مجموع این اسناد ( 43سند) ،تنها هفت سند دارای تزئینات
ظاهری اعم از تذهیب ،جدولکشی ،طالاندازی و  ...هستند و در این میان ،به جز یک
سند که از نوع فرامین خطابی است و به ساختارهای دستة اوّل تعلق دارد ،شش سند
دیگر فرامین اعطای منصب یا لقب بوده و در گروه سوم قرارمیگیرند.
طغرا :تمامی این اسناد دارای طغرا هستند .در فرامین کریمخان ،همواره طغرای
«فرمان عالی شد» ،مشاهده میشود و در طغرای جانشینان او ،اغلب از واژة «حکم»
استفاده شده است .متن طغرای شاهان زندیه پس از کریمخان به شرح ذیل است:
در تنها فرمان موجود از ابوالفتحخان ،طغرای «فرمان عالی شد» دیده میشود
(رشتیانی .)325/3 :1394 ،در دو فرمان موجود از صادقخان ،طغرای «حکم عالی شد»
نوشته شده است (ن.ک :همان .)329-331 :بیشترین تعداد فرمانهای باقیمانده از
جانشینان کریمخان (هشت فرمان) متعلق به علیمرادخان است که طغرای تمامی آنها
عبارت «حکم واال شد» است (ن.ک :رضایی .)325 :1382 ،در دو فرمان باقیمانده از
جعفرخان ،عبارت طغرا «فرمان واال شد» است (ن.ک :سمسار )89 :1352 ،و در دو فرمانی
که از لطفعلیخان در دست داریم ،عبارت طغرای «حکم عالی شد» را مشاهده میکنیم
(کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران :ش  ،9177برگ .)4
در تمامی فرمانهای موجود ،طغرای سند در ابتدای سطر اوّل و در یکسوم میانی
کاغذ کشیده شده است و این بهویژه در اسنادی که دارای جدول هستند مشخص است.
بهنظرمیرسد که چنین ترتیبی دربارة محل درج طغرا بر روی کاغذ ،در نخستین اسناد
دیوانی وجود داشته و حتی در دستور دبیری نیز به آن اشاره شده است (میهنی:1962 ،
.)12
مُهر :پیشتر اشاره شد که کریمخان حضور رسمی و جدی خود را در صحنة رقابتهای
سیاسی ،پس از قتل نادر با بستن پیمانی مبنیبر به سلطنت رساندن شاهزادهای صفوی
با عنوان شاه اسماعیل سوم آغاز کرد .در منابع اشاره شده است که چون نیابت سلطنت
این شاهزاده برعهدة کریمخان قرارگرفت ،او را در امور سلطنت دخالتی نمیداد و
براساس روایت مرعشی ،وی را در قلعة آباده زندانی کرد (.)149 :1362
بررسی اسناد موجود نشان میدهد که علیرغم این بیتوجهی سیاسی ،اسماعیل
سوم از منظر الگوهای تولید اسناد ،موقعیتی شاهانه داشته است .مهمترین نشانهای که
بر این امر گواهی میدهد طریقة ممهورکردن فرمانها در این دوره است .نه کریمخان و
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نه هیچیک از جانشینان او مهر خود را هرگز بر باالی فرمانها نزدهاند ،بلکه همواره مهر
آنان در مجاورت آخرین سطر سند 4و درست در همان جایی دیده میشود که مهر نادر
نیز در دوران نیابت سلطنت عباس سوم زده میشد؛ بنابراین ،واضح است که مقولة
نیابت سلطنت تا پایان دولت زندیه ،علیرغم مرگ اسماعیل سوم در 1187ق و عدم
تعیین جانشینی برای او ،حدّاقل اسماً تداوم داشته است.
در هر دو فرمانی که از شاه اسماعیل سوم در دست داریم ،مهر او در باالی فرمان و
به عبارت دیگر ،در جایگاه مهر پادشاهان مشاهده میشود (مدرسیطباطبایی-236 :1361 ،
 234و فرزانهپور .)269 :1340 ،عالوه بر این ،شکل هر دو مهر او چهارگوش و تاجدار
(محرابی) است ،درحالیکه تمامی شاهان زندیه از مهر چهارگوشِ بدون تاج استفاده
کردهاند و این نیز دلیل دیگری بر موقعیت شاهانة اسماعیل سوم است؛ چراکه شکل
محرابیشکل ویژة مهر پادشاهان بوده است (میرزاابوالقاسمی.)75 :1394 ،
کریمخان مهری با سجع یکسانِ «یا من هو بمن رجاه کریم» و در دو شکل متفاوت
(چهارگوش و بیضی) داشته است (قائممقامی 382 :1350 ،و جدی .)404 :1392 ،بررسی اسناد
موجود نشان میدهد که مهر چهارگوش از ابتدای 1175ق برای وی ضرب شده و
بنابراین ،تمامی اسنادی که دارای مهر بیضیشکل هستند ،پیش از 1175ق صادر شدهاند.
عموماً پژوهشگران در پژوهشهای خود دربارة اسناد دیوانی دورة زندیه صرفاً به
معرفی مُهر کریمخان و جعفرخان زند پرداخته و ابراز داشتهاند که «از بقیة پادشاهان
زند که سلطنت کمدوامی داشتهاند ،کوچکترین فرمان و سندی مشاهده نشده» (قائممقامی،
همان و کریمزاده تبریزی ،)174 :1385 ،درحالیکه در عمل چنین نیست و امروزه فرمانهایی از
تعدادی دیگر از شاهان این سلسله موجود است که از طریق آنها ،میتوان مُهر این
شاهان را شناسایی کرد.
یکی از دو فرمان باقیمانده از صادقخان رونوشت است و بنابراین ،نمیتوان متن مهر
وی را از این طریق شناسایی کرد (رشتیانی .)329-331/3 :1394 ،در انتهای فرمان دیگر او
که در رجب 1193ق صادر شده ،مهر چهارگوشی به چشم میخورد که متن آن بدین
صورت خوانده شده است« :ال اله اال اهلل الملک الحق المبین محمدصادق» ( Garthwaite,
 .)1938: document 16تصویر مهر چندان واضح نیست ،ولی بهنظرمیرسد که «محمدصادق»
در وسط و بقیة متن در دو سمت باالیی و پایینی مهر نوشته شده است.
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در هشت فرمانی که از علیمرادخان در دست داریم ،یک مهر چهارگوش با متنی
واحد مشاهده میشود .در قسمت باال و پایین مهر ،سورة توحید حک شده و در قسمت
میانی ،نام شاه بدینصورت آمده است« :عبدهالراجی علیمراد» (ر.ک :روستایی.)7 :1384 ،
عالوه بر سجع مهر شناساییشده از جعفرخان زند بهصورت «ال اله اال اهلل الملک
الحق المبین ،عبده محمدجعفر» (مظاهری164 :1331 ،؛ طاهریشهاب 47 :1344 ،و کریمزاده
تبریزی ،)173 :1385 ،فرمان دیگری از وی نیز موجود است که مهر آن با مهر مزبور تفاوت
دارد و در قسمت باال و پایین آن چنین نوشته شده است« :توکلت علی اهلل ،حسبی اهلل،
و ما النصر اال من عند اهلل» .در قسمت میانی مهر ،نام جعفرخان بدینصورت حک شده
است« :الراجی جعفر بن محمدصادق» (سمسار.)90 :1352 ،
دو فرمان از لطفعلیخان زند نیز در این پژوهش بررسی شده است .هر دوی این
فرمانها با مهری چهارگوش ممهور شدهاند .متن مهر مربوط به فرمان صادره در ذیحجه
1199ق «ال اله اال اهلل الملک الحق المبین ،لطفعلی» (کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران :ش  ،9177برگ  )25است و در فرمان صادره در تاریخ شعبان 1203ق ،مهری با این
متن زده شده است« :عبده الراجی لطفعلی» (همان :برگ .)4
شایان ذکر است که در تمامی اسناد موردبررسی ،در مواردی که مطلب مجزایی در
حاشیة سند نوشته شده ،این مطلب با عبارت «مقرّر آنکه» آغاز شده و اعتبار این حاشیه
با مهر شاهی در انتهای آن تأیید شده است (ن.ک :شیخالحکمایی 10-7 :1373 ،و رشتیانی،
.)335-336/3 :1394
ظهر سند :عموماً پشت کاغذ یا ظهریه سند محلی برای درج مهرها و عبارات مربوط
به ثبت اسناد است .از مجموع  67سند موردبررسی در این پژوهش ،به ظهریه  27سند
دسترسی داریم .در این میان ،بیشترین تعداد از مهرها و عبارات ثبتی ( 14مهر و عبارت)
بر ظهر فرمانی از علیمرادخان زند مربوط به جمادیاالول 1198ق (رشتیانی:1394 ،
 )339-342/3و کمترین تعداد آن (یک مهر) نیز بر ظهر فرمانی از همو مربوط به ذیقعدة
1194ق (مشیری )192 :1352 ،مشاهده میشود .به طور میانگین ،بر ظهر فرمانهای این
دوره هفت تا نه اثر مهر نقش بسته است .مهرها و عبارتهای موجود در ظهر اسناد،
عالوه بر نشاندادن روند ثبت و دفتریشدن اسناد دیوانی ،در شناسایی دیوانساالران و
دستاندرکاران امور اداری هر دوره بسیار ارزشمند هستند .هر فرد عالوه بر مهر
مخصوص به خود ،با عبارتی یکسان ثبت سند را اعالم میکرده است؛ به عبارت دیگر،
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هر فرد عبارت ثبتی مخصوص به خود را داشته است .در ذیل ،جدولی از مهرها و
عبارتهای موجود در ظهریه اسناد دیوانی دوران کریمخان زند آمده است.
جدول شماره دو :مهرها و عبارات موجود در ظهر اسناد ديواني
عبارت ثبت

متن مهر
محمدعقیل العلوی

قلمی شد

محمد رسول اهلل

نوشته شد

عبده محمدجعفر الحسینی

مالحظه شد

عنایتاهلل ابن محمدابراهیم

ثبت  ...شد

ال اله اال اهلل الملک الحق المبین عبده باقر

ثبت  ...شد

من احب الحسین احب اهلل

قلمی شد

المتوکل علی اهلل عبده فضلاهلل

به قلم آمد

المتوکل علی اهلل عبده محمدجعفر

قلمی شد

عبده محمد الحسینی

به نظر رسید

گل گلشن انبیا احمد است

ثبت شد

سالم علی ابراهیم

به قلم آمد

عبده محمدشفیع

به نظر رسید

ادرکنی یا امام حسن

؟

عبده محمد بن رضا

؟

یا باقر العلوم

؟

 .5نتیجه
مطالعه دربارة نظام اداری دورة زندیه به علت کمبود منابع دشوار است .اسناد دیوانی به
عنوان تولیدات نظام دیوانساالری میتوانند در چنین پژوهشهایی بهعنوان منابعی حائز
اهمیّت قلمداد شوند .از همینرو ،در این پژوهش تمرکز اصلی بر مطالعة اسناد دیوانی
قرارگرفته است .این بررسی نشان میدهد که در دورههای ثبات سیاسی ،کمیّت اسناد
تولیدشده افزایش یافته و هرچه از این ثبات کاسته شده ،نوعی مدیریت شفاهی بر امور
حاکم شده است و همچنین نظام اداری این دوره ،علیرغم تغییرات موردی و جزئی و
گرایشی که به تضعیف موقعیت دیوانیان باسابقه وجود داشته ،در معرض تحوالت معنیداری
نسبتبه دورة صفویه قرار نگرفته است .این امر میتواند یکی از نشانههای تداوم در روند
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امور اداری باشد؛ تداومی که از سوی نظریهپردازان حوزة بوروکراسی بر آن تأکید شده
است.
پينوشت
 .1کارستن نیبور میگوید« :اگر کریمخان حکومت ایران را به دست نگرفته بود ،ظاهراً صادقخان در این
دنیا به جایی نرسیده بود .در ضمن میگفتند که از مدتی پیش ،صادقخان همراه پسرهایش خواندن و
نوشتن یاد میگیرد و به این ترتیب ،آموختهتر از برادرش است» ( .)67 :1354اگر این روایت را به
مفهوم بیسوادی کریمخان و ناتوانی او از خواندن و نوشتن بدانیم ،آنگاه میزان نگرانی و ترس او از
قدرتگیری دیوانیان و تحتالشعاع قرارگرفتن موقعیت خود روشنتر خواهد شد.
 .2در دستورالملوک نیز به شغلی با عنوان «نامهنویس» اشاره شده که وظیفة او ،نگارش مکتوبات به
پادشاهان سرزمینهای دیگر بوده است و این نشان میدهد که اصطالح «نامه» بهطور خاص در همین
زمینه بهکارمیرفته است (میرزارفیعا .)272 :1385 ،در رسالة القاب و مواجب دورة سالطین صفویه به
چنین منصبی اشاره نشده ،ولی در ضمن وظایف منشیالممالک اصطالح «نامه» در معنای مکاتبه با
دیگر سالطین بهکاررفته است« :صاحب این شغل می باید  ...بعد از آنکه نامه بفرمایند که به هریک از
سالطین آفاق نوشته شود ،داند که به چه طریق و چه سیاق قلمی نماید» (.)52 :1371
 .3در رسالههای آداب ترسل ،بخشی به بیان اصول «مغایبت» و «مخاطبت» در مکاتبات و به عبارت
دیگر ،نحوة استفاده از ضمایر خطابی برای اشاره به کاتب و مکتوبالیه اختصاص یافته است و عموماً
منشیان از کاربرد ضمایر و شناسههای «تو» و «من» نهی شدهاند .در مناظر االنشا صراحتاً بیان شده
است که در فرامین باید از شناسههای متکلم معالغیر استفاده شود« :در مناشیر و فرامین متکلم مع
الغیر باید نوشت چنانکه «میفرماییم» یا «فرمودهایم» » (گاوان.)231 :1381 ،
 .4فسایی اشاره کرده است که کریمخان «به اسماعیلخان ،والی لرستان فیلی «ابویمقام» مینوشت و
پشت نوشته را مهر مینمود و میگفت ما نوکر این خانواده از قدیم بودهایم» (فسایی.)617 :1392 ،
مهرکردن پشت نوشته ها در مواردی از روی احترام و رعایت شأن معنوی افراد انجام میشده است؛ البته
نمونهای از اینگونه مکاتبات کریمخان به دست نیامد.
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