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 چکیده

 ی،اثناعش  شیعۀ مذهب اعالم سلسله صفوی و گذاریپایه با اسامعیل شاه

 در را سنی مذهب عثامنیان و ازبکان از خود ماملک سازیجدا سیاست

های بسیاری صادر شاهان صفوی در دوران حکمرانی، فرمان. گرفت پیش

رای و ب منودن بر سنگها با تأکید بر نقر منودند، اما در برخی از این فرمان

اطالع عموم، دستور بر نصب آن در مکانی به اقتضای موضوع فرمان، صادر 

 اقتصادی موضوعات اجتامعی، فرهنگی و به هافرمانسنگ این شد. درمی

پیرامون موضوعات  هافرمان این از زیادی تعداد. است شده پرداخته

 و اول طهامسبشاه فرمانبه ایران نقاط اکرث در که باشدمی اقتصادی

 باشد، عموم انظار در که آمدورفت پر هایمکان رسدر بر اول عباسشاه

فرمان دوره صفوی در شهرهای سنگ 9 در این پژوهش، .گردیدند نصب

موردمطالعه قرار گرفت. این پژوهش در  جام و مشهدنیشابور، سبزوار، تربت

ه و ها کجا بودمانفر پی پاسخ به این پرسش است که محل نصب این سنگ

 دهد که اینبردارنده چه موضوعاتی هستند؟ نتایج این پژوهش نشان میدر

اند و شدهها عموماً در بخش رسدر ورودی مساجد نصبفرمانسنگ

 بانی، منع پیشکشموضوعاتی همچون بخشودگی مالیاتی، تخفیف دروازه

مأموران حکومتی، های مردم توسط ورود حکام، منع تعدی و منع ورود به خانه

منع دریافت مزد بابت غسل و دفن مردگان شیعه، حامیت از مشاغل 

 گان،ماماچه چوپانان، گاوکشنده، چینان،کهنه فراشان، )جامعت

 طبیبان، زارع(، حامیتترک سودماالن، شبانان، لولیان، مغنیان، گان،مشاطه

داف صدور این ، ازجمله اه(هندویان بغدادلو، لو،از اقوام مختلف )ابدال

 است. همچنین به موضوعاتی همچون مناصب دولتی )وزیر، ها بودهفرمان

اعلی، مستوفی، داروغگان(، نظامی )قورچیان، خراسان، حکام، دیوان وزیر

 داران،تیول حاکامن، غالمان، مالزمان(، طبقات اجتامعی و اداری )سادات،

 افغان،)مختلف  ایفصاحبان جامعه( و طو  و مستأجران داران،سالههمه

اشاره شده است که تا حدودی به ارائه اطالعاتی از ( ازبکان ترکامن، بلوچ،

 اند.اقتصادی دورۀ صفوی پرداخته جامعۀ طبقاتی و اوضاع

فرمان، بخشودگی مالیاتی، طبقات خراسان، سنگ : صفویه،واژگان کلیدی

 اجتامعی

Abstract 

Shah IsmailⅠ founded the Safavid Empire. Announcing 

the Twelve Shiite religion, he separated his country from 

the Uzbeks and Sunni Ottomans. Safavid rulers had issued 

many charges during their kingship, but some of these 

charges were specially carved on the stones and, according 

to the subjects of the charges installed in the proper places 

in order to inform the public. These charges include a 

variety of issues such as social, cultural. and economic 

ones. Many of these lithographs were about financial 

problems and were installed in crowded places by order of 

Shah Tahmasb Ⅰ and Shah Abbas Ⅰ. In this study, 9 

lithographs of the Safavid period were investigated in 

Neishabur, Sabzevar, Torbate-Jam, and Mashhad. The 

research questions are: 1) what are the subjects of the 

lithographs of Neishabur, Sabzevar, Torbate-Jam, and 

Mashhad? And 2) where were the places of the installation 

of these lithographs? The results of this study showed that 

the subject of a large number of lithographs is related to 

national tax exemption, discount to the city’s gate guards, 

prohibition of entering to the houses of people by state 

forces, prohibition of receiving money for Shiite burial, 

supporting the tribes (including Abdal-Lou, Baghdadlou 

and Hendouyan), and supporting business owners (like 

Jamaate Farashan, Gav Koshan, kohne chian, Mashategan, 

Tork Tabiban, Soudmalan, Shabanan, Lolian, Moghanian, 

Mamachegan). These lithographs also  refer to court 

positions and ministerial posts (the minister of Khorasan, 

Mostofian) military positions (like Ghurchian), and social 

and administrative classes (like Sayyids, rulers, feudalism, 

Hamesaldaran, tenants) whci provide  a valuable source of 

information for understanding the social and economic 

situations of the society in Safavid period. At last, these 

lithographs were generally installed in the entrance section 

of mosques. 

Keywords: Safavid, inscription, Khorasan, national tax 

exemption, social classes 
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 مقدمه

 نظر از که است ایواقعه صفوی، دولت به خراسان انضامم

: 1631 هینتس،) است داشته بسزایی تأثیر فرهنگ تاریخ

 خاص موقعیت واسطۀبه صفوی در دوره خراسان (.11

 ویژهبه و افغان همسایگان فشار و حمله مورد همواره مرزی،

این حمالت اشاره شده داشت و در منابع نیز به  قرار ازبکان

 خطابه هجری دهم قرن ارزشمند آثار از است. یکی

 محمدخان فتوحات در ارتباط با سنگ روی شدهنوشته

 مجاور توس، دشت مشق در ق،911سال  به شیبانی

 تهبرجس خطی با است که کارده دره کنارۀ و «منهپن» روستای

 کتیبه(. 119: 1636 خانیکی،لباف) است شده نگارش

 قد و مرت یک تقریباً  سطر هر طول و سطر ده دارای

به خط  این کتیبه .رسدمی مرت و نیمبه یک  نیز نبشتهسنگ

 سبب به اما نوشته شده است؛ خوانا ثلث درشت و

 قرائتش های دیده،آن و آسیب عمر از سال پانصد گذشت

مشخص (. 99: 1636 سیدی،) نیست آسان همگان برای

 خانشیبک ابداعی نام ،«ادگارخانیی»از  مقصود است که

 ق،911 در سال که بوده است توس باستانی شهر برای ازبک

 هکتیب این. است داده را آن بازسازی و امارت تجدید دستور

ق به 913 ابتدای سال در خانشیبک که دهدنشان می

 صفوی اسامعیلشاه حملۀ خرب چون اما آمده، حوالی توس

 مرو به و گذاشته جابه را مزبور «بیانیۀ» شنیده است را

 زمان این از(. 19: هامن) نشینی کرده استعقب

طهامسب ترصف کرد. در زمان شاه را خراسان اسامعیلشاه

ق نربدی با ازبکان در خراسان رخ داد و پس 961اول به سال 

-اسامعیل دوم اقدام خصومتاز او در دوره حکومت شاه

 یه صفویان انجام نگرفتآمیزی از سوی ازبکان بر عل

عباس اول که تا زمان حکومت شاه (199: 1633 فرد،غفاری)

خان ازبک به خراسان از خان و عبداملؤمنحمالت عبدالله

گرفته شد. روابط ایران با سالطین ماوراءالنهر که در دوران رس

عباس اول با نزاع رشوع شده بود، در نهایت با سلطنت شاه

 و صفویان میان اما مصالحه یافت؛ صلح و دوستی پایان

 و جنگ سال صد و پانزده حدود از و پس دیر بسیار ازبکان

 عیقط انتزاع پریانرباط و جام مرو، بزرگ جنگ سه و خونریزی

 (.613 ،613: 1633 فرد،غفاری) رخ داد ازبکان از خراسان

 شاهد نیشابور و خراسان دوم، عباسشاه سلطنت اوایل در

 استقبال این و بود ازبک پادشاهان از یرسم استقبال

ه توجه به آنچه گفتبا. گرفت صورت دوم عباسشاه فرمانبه 

شد، خراسان در دوره صفوی گاه توسط همسایگان خود مورد 

گرفت و شاهان صفوی به منظور اداره این هجوم قرار می

بخش از کشور و با توجه به رشایط، اقدام به صدور فرامینی 

 ها دارای اطالعات سودمندی از جامعهاین فرمان کردند.می

و وضعیت اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی دورۀ صفوی 

ها به دستور شاه باید به خطی خوش بر است. این فرمان

 شدند.آمد نصب میوشده و در مکانی پر رفتسنگ حک

 پیشینه پژوهش

های چندی صورت ها پژوهشدر حوزه مطالعه سنگ فرمان

ه سافشار با عنوان  توان به مقالهست که ازجمله میگرفته ا

اشاره کرد که نویسنده در آن به  فرمان و یک حکم مربوط بۀزد

حکم از دوره صفوی پرداخته است. افشار در مقاله  3بررسی 

ای از قرن ششم در خرانق اطالعی مهم کتیبهدیگری با عنوان 

در  نگیبه بررسی کتیبه س االمئهاز گذرگاه حرضت ثامن

در  یدگلیب و انیمیای در خرانق پرداخته است. كربقعه

 یشهرها یاقتصاد و یاجتامع معضالتای با عنوان مقاله

 های حکومتی منقور برفرمان عرص صفوی با استناد به رانیا

به بررسی  موردی: اصفهان، یزد و کاشان( مطالعه) سنگ

 یصفو  دورۀ كاشان و زدی های سه شهر اصفهان،سنگ فرمان

نگاهی ای با عنوان حسینی زاده در مقاله .اندپرداخته

های موجود در مسجد نبشتهتوصیفی و تحلیلی به سنگ

ای هنبشتهبندی سنگبه مطالعه و دسته جامع کبیر یزد

ای با مسجد جامع یزد پرداخته است. خرسوی در مقاله

ای نبشتههای سنگی خوانسار )سنگوقف نامه عنوان

شهرستان  نبشتهسنگ 1به بررسی خوانسار( موقوفات 

ای با خوانسار اصفهان پرداخته است. اقتداری در مقاله

های طهامسب صفوی درباره صابخونهفرمانی از شاهعنوان 

طهامسب صفوی درباره به بررسی فرمان شاه تربیز

ی اهای تربیز پرداخته است. دانش یزدی در مقالهصابونخانه

رهنگ وقف در دوره صفوی )به استناد تحلیل فبا عنوان 

ه توجه ببا های سنگی در بناهای اسالمی شهر یزد(کتیبه

های سنگی بناهای اسالمی شهر یزد به تحلیل فرهنگ کتیبه

وقف در دوره صفوی پرداخته است. در این مقاله به بررسی 
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جام و مشهد شهرهای نیشابور، سبزوار، تربت فرمانسنگ

 پرداخته شده است.

 روش پژوهش

 رفتهگ انجام میدانی و ایکتابخانه صورت دو به تحقیق روش

 پژوهش عبارت است از: این سؤاالت .است

در شهرهای نیشابور، سبزوار،  صفوی دوره هایفرمانسنگ

بردارنده چه موضوعاتی است؟ محل جام و مشهد درتربت

 رب یافتهانجام مطالعات این از ها کجا است؟ پیشنصب آن

 قسمت بیشرت صفوی دوره هایوقفنامه و دولتی ناداس

باوجود آنکه این . گرفتبرمیدر را کشور غرب و مرکزی

گردند، اما ها در اکرث شهرهای پررونق ایران یافت میفرمان

های صفوی در رشق فرماناز سنگ ایگردآوری مجموعه

ایران، در چهار شهر مهم عرص صفوی )نیشابور، سبزوار، 

خورد. این نوشتار و مشهد(، کمرت به چشم می جامتربت

ها در محدودۀ جغرافیایی فرمانضمن امکان گردآوری سنگ

دست آوردن اطالعاتی سودمند از جامعۀ به ذکرشده، امکان

های کند. متامی فرمانعرص صفوی را فراهم می شهری

 و حکام صفوی موجود در شهرهای مورد مطالعه پادشاهان

فرمانی که یی و بررسی شد. در سنگفرمان( شناسا 9)

مفقود شده است نیز با مراجعه به اولین منبع معترب، منت آن 

ای ههایی که به علت سایش در سالذکر گردید و در کتیبه

آسانی فراهم نبود، منت آن با گذشته، امکان قرائت آن به

محمدی معرفی استناد به قرائت محققینی همچون تاج

(. در این پژوهش با 31-39: 1696حمدی، )تاج م اندگردیده

ها به بررسی رشایط اقتصادی، اجتامعی و مطالعه فرمان

فرهنگی عرص صفوی در شهرهای نیشابور، سبزوار، تربت 

  جام و مشهد پرداخته شده است.

 هاپراکندگی جغرافیایی فرمان

های حکومتی دورۀ صفوی در شهرهای مختلف امروزه فرمان

شگران شناسایی و موردبررسی قرار گرفته ایران توسط پژوه

چهار شهر  است. پژوهش حارض بر منطقۀ رشق ایران و

جام و مشهد متمرکز شده است. نیشابور، سبزوار، تربت

خراسان بزرگ و حمالتی که در این ناحیه از سوی  گسرتدگی

همسایگان رشقی صورت گرفت، باعث توجه شاهان صفوی 

امینی از طرف آنها صادر و در به منطقه رشق ایران شد و فر 

های این شهرها نصب گردید. در این پژوهش به فرمان

حکومتی در چهار شهر مهم خراسان )نیشابور، سبزوار، 

 9جام و مشهد( پرداخته شده است. از مجموع تربت

فرمان در  2فرمان در نیشابور،  2فرمان موردمطالعه، سنگ

جام قرار دارد. ر تربتفرمان د 1فرمان در سبزوار و  3مشهد، 

عباس اول، یک ها، دو فرمان متعلق به شاهاز میان این فرمان

طهامسب اول، یک فرمان متعلق به فرمان متعلق به شاه

طهامسب دوم، دو فرمان متعلق به شاه سلیامن، یک شاه

صفی است؛ دو فرمان نیز توسط حکام فرمان متعلق به شاه

امین صادر شده و محمد های حسنعلی زنگنهصفوی به نام

 است.

ها بررسیها: فرمانموقعیت مکانی و فضای نصب سنگ

مطالعه، های دورۀ صفویه موردفرماندهد که سنگنشان می

در بخش ورودی )ورودی اصلی، رسدر و داالن( 

اند جامع، مقربه، مدرسه و کاروانرسا نصب گردیدهمساجد

ها، پس از آنکه به (. در منت دو عدد از این فرمان1)جدول 

حجاری فرمان بر سنگ تأکید شده، محل نصب آن نیز در 

طهامسب اول در سبزوار فرمان ذکر شده است )فرمان شاه

فی صآمد و فرمان شاهوبا دستور نصب بر مکان بلند پر رفت

 جامع(.جام با دستور نصب بر مسجددر تربت

در این  های موردبحثفرمانسنگها: فرمانگاهنگاری سنگ

پژوهش محدودۀ زمانی قرن دهم تا قرن دوازدهم هجری را در 

طهامسب اول فرمان شاه ترین آنگیرد که قدیمیبرمی

طهامسب دوم و ق( و متأخرترین آن فرمان شاه939)

ق( در مسجد جامع سبزوار 1163محمدامین حاکم صفوی )

(.1است )جدول 

 ی موردمطالعه )مأخذ: نگارندگان(هافرمان: گاهنگاری و پراکندگی سنگ1جدول 

 تعداد محل نصب فرمانتاریخ سنگ نام پادشاه ردیف

 1 جامع سبزوارمسجد ق 939 طهامسب اولشاه 1

 2 جامع نیشابورمسجد ق1921 عباس اولشاه 2

 1 جامانوار تربتمقربۀ قاسم  ق1933 صفیشاه 6

 1 مدرسه علمیه مشهد ق1933 سلیامنشاه 3
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 1 کاروانرسا مشهد ق1991 یامنسلشاه 1

 1 جامع سبزوارمسجد ق1163 طهامسب دومشاه 3

 1 جامع سبزوارمسجد ق1163 محمدامین 3

 1 جامع سبزوارمسجد تاریخبی زنگنه علیحسن 8

های شهرهای نیشابور، سبزوار، معرفی سنگ فرمان

 جام و مشهدتربت

 های نیشابورفرمانسنگ 

 نای بانی و واقف کرخی علی پهلوان مسجد جامع نیشابور:

است  شده دفن مسجد رشقیشامل سمت در که است بنا

 قرب به توانمی دارد راه زیرزمین به که پله ردیف از طریق دو و

 شده ق نوشته899این مسجد  بنای تاریخ. رسید بنا بانی

عباس اول است این مسجد دارای دو فرمان از شاه. است

 اند.شدهاصلی مسجد نصبکه در رسدر ورودی 

فرمان سمت راست ورودی سنگ: 1 فرمان شامرۀسنگ

ق است. این فرمان با 1921 تاریخ جامع، بهاصلی مسجد

فرمان  شود. مضمونآغاز می« حکم جهان مطاع شد»عبارت 

ست که ا نیشابور اصناف برای مالیاتی در ارتباط با تخفیف

 ابواملعالی و دندبر رس میبه در رشایط نامطلوب اقتصادی

ست ا رسانده عباسشاه اطالع به را نابسامانی نیشابوری این

 .استعباس صادر شدهو در نتیجه این فرمان به دستور شاه

 بر سطر 9 در 193 در 18 ابعاد با نستعلیق خط به فرمان این

 .استشده نقر سنگ

 1شامره  

 عباس اولصادرکننده فرمان: شاه

 حل نصب: مسجد جامع نیشابورق، م1921تاریخ صدور: 

 فرمان سمت راست ورودی اصلی()

 منت:

 را یخالق نهایتبی اثنیه لطایف و غایتبی محمدت رشایف

 عدم حیز از کن بامر را صنایع رقوم و بدایع نقاط که سزد

 میانه از را االقتدارذوی ملوک حرضات. آورده وجود بفضای

 شیوهردانیده بموصوف گ اختیار و جاللت بصفت برایا کافه

 حرضت بر انتهابی منوده و صلوات مأمور احسان و عدل

                                                             

 سادات از نیشابوری ابواملعالی :نیشابوری یاامیر ابواملعال .9

-139: 1633 گرایلی،) بود خاص معتمدان از و نامدار و بلندپایه

138.) 

 و للعاملین رحمه و املرسلین خیر سبل هادی و رسل افضل

 من او علیهم اطهار آل و املدنیمحمد االنی  املذنبین شفیع

 یچقانس املبارک رمضان شهر بتاریخ اما بعد افضلها الصلواه

 و جاه رسادقات رضبم خراسان والیات که 1921سنه  ئیل

 سلیامن ارفع اقدس ارشف بندگان اعلیحرضت نواب جالل

 افاخم قبله و دوران خواقین اعاظم متبوع سبحان ظل مکان

 علیه الزمانصاحب املهدی عسکر قاید جهان اساطین

 الصفوی عباسشاه املظفر ابو املنان امللک الله صلواه

 الیاه و گشته سلطانه و ملکه الله خلد خان بهادر الحسینی

 کرانبی عواطف مشمول را نیشابور والیت عجزه و رعایا و

 نقابت و سیادت از را دیار اهل ان احوال کیفیت گردانیده

 النقابه و اللسیاده نارص دستگاه هدایت و نجابت پناه

 رکاب در وقت این در که 9نیشابوری ابواملعالیا امیر والدین

 بود اللهی لض حرضت تلطفات مورد انتساب فیروزی

 نیپریشا صورت مشارالیه پناه نقابت و منودند استفسار

 ایشان حال رفاه باب در داشته، معروض را دیار آن اهل احوال

 2شد مطاع جهان حکم. گشت نافذ االطاعه الزم مطاعه احکام

 الب لطف و شاهانه بیغایت عنایت بر بنا در ینوقت آنکه

 ابتدای از نیشابور بلده 3محرتفه یدرباره پادشاهانه نهایت

 مذکور را بلده محرتفه اصناف مال، ئیلسیچقان چهارماهه

 ابرینبن. فرمودیم مقرر تصدق و بتخفیف قسطی جهات سوا

 اصناف مذکوره بلده عامل و کالنرتان و داروغگان و حکام

 مال لتع به باریکمن  و دانسته یکدینار القلم مرفوع را مزبور

 الوجوهمن وجههیچبه حکم خالف اتاخراج و مذکور اصناف

 موافق را قسطی جهات و مال و ننامیند طلب ننموده توجیه

 وفیانمست نشده مقرر بتخفیف که منایند یافت باز حساب

 سنگ در کاررفتهبه طغرای عبارات: شد مطاع جهان حکم 2.

 .موردمطالعه هایفرمان

 (. 229: 1682 گران )سیوری،صنعت و ورانپیشه: . محرتفه3
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 ثبت 9خلود دفاتر در را عطیه این رقم اعلیدیوان کرام عظام

 مذکور تاریخ از و منایند عمل تصدق و بتخفیف و منوده

 دانند عهده در و 3منایند نامه بلعنت مؤکد آن را 2یمسوده

الف )مأخذ:  و عشین و احدی 1921 سنه تاریخ فی تحریراً 

 نگارندگان(.

 
مأخذ: نگارندگان() عباس اول صفویجامع نیشابور متعلق به شاهفرمان سمت راست ورودی اصلی مسجد: سنگ1 تصویر

، در ق1921سنگ فرمان دوم به تاریخ : 2فرمان شامرۀ سنگ

سمت چپ ورودی اصلی مسجد جامع نیشابور قرار دارد و 

حکم جهان »اول است. فرمان با عبارت  عباسمتعلق به شاه

 دارد: اشاره موضوع دو به فرمان شود. اینآغاز می« مطاع شد

 به منظور رونق ایدروازه مالیات یا بانیدروازه بخشیدن

 حق دولتی مأموران و دوم: سپاهیان موضوع تجارت؛

این فرمان به  .ندارند را مردم منازل به شدن وارد و مزاحمت

سطر بر سنگ  3و در  29/1در  18خط نستعلیق و در ابعاد 

 نقر شده است.

 2شامرۀ  

 عباس اول.صادرکنندۀ فرمان: شاه

 نیشابور جامعمسجد: نصب محل ق،1921: صدور تاریخ

 سمت چپ(. فرمان)

 عیناجم عرتته و آله و نبیه علی الصلوة و لله منت: الحمدالله

 حال رفاه باب در که مطاعه احکام صورت اینست بعد اما

                                                             

 و احكام و ارقام هیكل رونوشت یصفو  هدور  در: خلود دفاتر .9

 هاآن به و كردندیم ثبت یدفاتر  در را اسناد و هاپروانه و هانشان

 ینگهدار  آنجا در دفاتر نیا كه را یمحل و گفتندیم خلود دفاتر

 «دفرتدار» را آنجا یمتصد و یاعل وانید دفرتخانه انبار شدیم

 (.99: 1683 بیدگلی،) دندینامیم

 هافرمان( چرکنویس) مسوده کههنگامی پروانچ، مسوده: مسوده. 2

 نشانه که کردندمی مهمور مهرمسوده با را هاآن گردید،می تهیه

 سمسار،) بود فرمان صدور با پادشاه موافقت و مسوده صحت

1633 :38.) 

 ذکر و پایانی دعای و تاریخ شامل فرمان مؤخره :نامهلعنت به مؤکد .3

 همراه به نیز کیفری عبارت سیورغال هایمانفر  گاهی. است محل

 مطاع جهان حکم اوال یافته صدور عز نیشابور عجزه و رعایا

 رش و شاهانه بینهایت عواطف از شمه وقت درین آنکه شد

و  امانی کافل و حال خرسوانه شامل بیغایت الطاف از ذمه

 نیشابور بلده سکنه و متوطنین و رعایا جمیع جمهور آمال

 بلده بانیدروازه ئیلسیچقان ماهه چهار ابتدای از فرموده

 یاحد بعدمن که فرمودیم مقرر تصدق و بتخفیف مذکوره

یکدینار و یکمن بار را کسی خصوصا تجار ایتده و  علت بدین

رونده طلب ننامید. بنابرین حکام و داروغکان و متصدیان امر 

فیف و تصدق عمل منوده و یکدینار و یکمن بار مذکور را بتخ

)خوانده نشد( از اینده و رونده طلبی  طلب و توقع ننموده

 درباره را عارفه این5عظام کرام دیوان اعلی 4ننامیند  مستوفیان

 اتردف در دانسته بردوام و مخلد مذکور الکا متوطنین کافه

 وضع 6اراندتیول تیول از منوده ثبت نامهبه لعنت مؤکد خلود

 انرا مورد کننده خالف ننامیند عمل بتیول بعدمن و منایند

 غدقن ابواب درین و دانسته پادشاهی غضب و سیاست

: 1633 بوسه،) ترساندمی خداوندی عقوبت از را مخالفین که دارد

19-39.) 

 .(229: 1632 ملتون،) حسابداری اداره :مستوفی .4

 و مقرر را قضایی تشکیالت شاه صفوی، عرص در :اعلی دیوان .2

 کامالً  نواحی قضایی مسئولیت که مأمورانی به او کرد.می معین

  (.69: 1681 فلور،) بود متکی بود، کرده واگذار هاآن به را مشخصی

 یکل دسته چند به اقطاعات صفویه دوره در :دارانتیول و تیول .3

 کار به «تیول» اصطالح هاآن همه مورد در و شدمی قسمت معین

 ودخ سهم به که بود موظف تیولدار تیول، اعطای برابر در. رفتمی

 بر داللت همچنین تیول اصطالح .کند آماده رسباز معینی دهع

 داده حکومت مأموران به حقوق جایبه که کندمی هاییزمین

 ائمد طوربه که هاییتیول یکی: بود نوع دو بر هاتیول شد. اینمی
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شهر  تاریخ فی تحریرا دانند عهده در و نورزند تخلف کرده

 این در آنکه شد مطاع جهان حکم 1921 سنه املبارک رمضان

 جمهور الح شامل پادشاهانه بینهایت عواطف از شمه وقت

 هیچ هک فرمودیم مقرر شده نیشابور سکنه و متوطنین و رعایا

 4غالمان و 3مالزمان و کرام 2غازیان و عظام 9غورچیان از آفریده

 ننموده نزول مذکوره بلده سکنه و رعایا خانه در غیرذالک و

 اگر و نرسانند ایشان بحال مزاحمت الوجوه من وجهبهیچ

 هرفت بیرون باشد کرده نزول ایشان خانه در غایت تا احدی

 و دارانتیول و داروغکان و حکام ننامیند نزول مطلقاً  و اصالً

 مترد مجال دانسته مقرر املسطورحسب مذکوره بلده عامل

 نامه بلعنت مؤکد دانسته قدغن باب این در ندهند احدی

ه پروانچ اعلی مسوده دیوان کرام عظام مستوفیان شناسند

 سنه رمضان فی شهر تحریرا دشناسن عهده ارشف در

مأخذ: نگارندگان(.)1921

 

 
مأخذ: نگارندگان() عباس اول صفویجامع نیشابور متعلق به شاهفرمان سمت چپ ورودی اصلی مسجد: سنگ2تصویر 

 های سبزوارفرمانسنگ

 هایکتیبه وجود علیرغم مسجد در اینمسجد جامع سبزوار: 

 ند،ک مشخص را بنا لیهاو  ساخت زمان که ایکتیبه متعدد،

ندارد. اعتامدالسلطنه بنا را متعلق به زمان رسبداران  وجود

این مسجد  (.293: 1636ذکر کرده است )اعتامدالسلطنه، 

متعلق به دورۀ صفوی است؛ الزم به  نوشتهسنگ 3دارای 

فرمان متعلق به حسنعلی زنگنه به تاریخ ذکر است که سنگ

در ورودی  ها قبالًرمانق مفقود شده است. این ف1121

بودند و در دورۀ اصلی ایوان شاملی مسجد نصب شده

توجه به توسعه خیابان، ورودی اصلی تخریب و پهلوی اول با

                                                             

 بابت عالی مقامات به سبب همین به و بود منصب و مقام به وابسته

 هاییتیول دیگر گرفت،می تعلق هایولت آن صاحبان مواجب و حقوق

 اشخاص به( املاملکمستوفی) حسابداری اداره طرف از هرسال که

 مواجب و حقوق جایبه که تیولی محصول چنانچه. شدمی واگذار

 الیتو  مبارش شدمی کمرت منظور مبلغ از بودند داده مقامات از بۀکی

 منظور مبلغ از تیول محصول اگر بالعکس. کردمی جربان را مبلغ کرس

 خزانه هب باید را مازاد که بود این قضیه فرض حال در این شدمی بیشرت

 .(219-229: 1632 ملتون،) استثنایی موارد در مگر بفرستند

 فرمانده و مرکزی دیوان اعضای از یکی باشیقورچی: غورچیان. 4

: 1682 سیوری،) بود قورچیان به موسوم ترکامن قبیله نظامسواره

132.) 

 ها نیز به داالن رشقینشینی کرد و کتیبهمسجد کمی عقب

 حارض، حال در (.699: 1682انتقال یافتند )مولوی، 

 طهامسباهق(، ش939اول ) طهامسبشاه فرمانسنگ

بخش  در ق(،1163) التزام به معروف کتیبه و ق(1163دوم )

اند گردیده نصب هم کنار ردیف یک در رشقی، ورودی

 (.3)تصویر 

جامع رشقی مسجد داالن فرمانسنگ: 6شامرۀ  فرمانسنگ

ق( است. 939اول ) طهامسبمتعلق به شاه سبزوار،

ن آمده از مردم آنچه در این فرماتوجه بهبا مضمون فرمان:

ت اس شدهمی دریافت سبزوار بابت کفن و دفن مردگان مزد

 لسلهس پشتیبان «مبارزان» قسم یک پازوکی ایل غازیان: غازیان. 5

 (.18: 1663 مینورسکی،)صوفیان  نظیر صفوی

: 1639 ،برن)اند داشته ارتباط دربار به مستقیامً  که قوایی: مالزمان .6

39.) 

 یفهرش خاصه غالمان تشکیل با که بود اول عباسشاه این :غالمان. 7

 بخش و کرد عطا رسمی شناسایی بود، حکومت رد سوم نیروی که

 .واگذاشت هاآن به را لشکری و کشوری اداری تشکیالت از مهمی

 نبنیا تازه مؤسسات از بخش کدام در کهاین یپایه بر غالمان این

 سلطنتی خانواده خدمت به کهاین یا و شدندمی نامثبت غالمان

 گرفته خدمت به خاصه اداره گوناگون شعب در یا و آمدندمیدر

: 1682 گرفتند )سیوری،فرامی را بایسته تربیت و آموزش شدند،می

213.) 
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 املع توجه به واجب کفایی بودن غسل و کفن اموات، بهبا و

غساالن امر شده که بابت کفن و دفن از شیعیان پولی  و

دریافت نشود و ثواب آن به چهارده معصوم هدیه شده 

ار را طهامسب، سادات و کدخدایان سبزو است. شاه

موظف دانسته تا این فرمان را بر سنگ نقش کنند و در مکانی 

 قطعات)آمد باشد نصب منایند ومرتفع که محل رفت

 دهشنقل الشمسمطلع از کتاب فرمانسنگ شده شکسته

این (. 6 تصویر( )293: 6/ 1636 اعتامدالسلطنه،( )است

 سطر بر سنگ 8و در  13در  81فرمان به خط ثلث در ابعاد 

 نقر شده است.

 6شامرۀ 

 طهامسب اولصادرکنندۀ فرمان: شاه

 ق، محل نصب مسجد جامع سبزوار939تاریخ صدور: 

 منت:

: 1636اعلی) اعتامدالسلطنه،  ارشف پروانچه سواد

 و سلطانه و ملکه تعالی الله خلد شاهی همیون (.6/293

 حکم این یتغییردهنده احسانه و بره العاملین علی افاض

 هامیون باد. فرمان گرفتار رسول و خدا بلعنت اعجهامنط

 و است کفایی واجب اموات دفن و غسل چون شد؛ آنکه

 درین لهذا است نامشوع گورکنی و غسالی اجرت اخذ

 شیعیان( ) هامن(، حال شامل) نهایتبی مراحم از والشمه

 وجوه ازجمله کنی گور و غسالی مال گشته سبزوار والیت

 همین ابتدا از است مذکور والیت جمع ابابو  و خانهرعیت

 عرش عالیات بحرضات آن را ثواب و فرمودیم تصدق سل

 رشیف رشع موافق که منودیم هدیه معصوم چهارده مرتبات

 یجاده از ننامیند )و احدی از اجرت طلب عملنموده

 و نورزند( )هامن(. سادات انحراف و عدول 9غرا رشیعت

 املسطور حسب مزبور الیتو  کدخدایان و اهالی و ارباب

 محل )در کرده نقش سنگ بر را عطیه این رقم دانسته مقرر

 بنص نامه بلعنت مؤکد باشد. آنجا خالیق عبور که مرتفع

 مردودان از را مذکور امر تغییردهنده و کننده خالف و منایند

 مهامت( )هامن(، متصدیان و عامل و شناسند درگاه )الهی

 از و دانند مقرر موجببر این  ذکورم والیت غسالی و مالی

 و بتخفیف را گورکنی) و غسالی مال مطلقاً  سل همین ابتدا

 و ندهند بحواله علت بدان دینار دانستۀک مقرر تصدق

 نغساال  سایر و سبزواری محمدعلی موالنا از توقعی طلبی( و

 الزم غدغن باب این (در و ندارند مذکور والیت گورکنان و

 مجدد حکم هرساله و روند جمله این بر انبجو  از و شناسند

 و نهصد سنه قعدهذی پنجشنبه فی تحریرا ندارند طلب

 سنگ: اعتامدالسلطنه، های شکستهنه( قطعه و هفتاد

1636: 6/ 293).

 

 
مأخذ: نگارندگان(.)طهامسب اول متعلق به شاه جامع سبزوار،فرمان داالن رشقی مسجد: سنگ6تصویر 

رشقی مسجد  داالن فرمان سنگ: 3رۀ سنگ فرمان شام

ق( 1163دوم ) طهامسبجامع سبزوار، فرمانی از شاه

 یتوال شاه بنده الرحیم، الرحمن اللهبسم با حکم است؛ این

                                                             

  (.119: 1681 معین،)روشن  و سفید: . غرا 9

 این در. شودمی آغاز شد، مطاع جهان حکم ثانی طهامسب

توجه به صدماتی که مردم سبزوار در نتیجه با شدهبیان فرمان

 از دنبای سبزوار اند، حاکمدیده ترکامن و بلوچ حمالت افغان،
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 ودهب رسم دوره آن در) کندورود دریافت پیشکش یا پول مردم

 تدریاف شهر آن مردم و بزرگان از را پولی چنین جدید حاکم که

 زمان آن در کهخراسان  لشکری رسداران از و است(کردهمی

 سبزوار محاک بر که شدهخواسته شدندمی نامیده بیگلربیگی

 وسطت ورود پیشکش دریافت مانع تا باشند داشته نظارت

 را سبزوار رعایای به تعرض حق هم خودشان و شوند حاکم

 (.3 تصویر) نکنند طلب مجدد رقم هرسال و ندارند

 طهامسب بهشاه ورود سال و فرمان سنگ تاریخ به توجهبا

 در اصالً شاه که زمانی در فرمان این ق(،1169) خراسان

فرمان منعکس است. این سنگ شده صادر نبوده سبزوار

 به ترکامن و بلوچان ها،افغان است که کننده صدماتی

 اول طهامسب شاید» اند.رسانده اطراف نواحی و سبزوار

 تهداش را لشکری کردنفراهم زمینۀ فرمان این با خواستهمی

 «برخیزد مخالفان جنگ به لشکر آن با بتواند تا باشد

این فرمان به خط نستعلیق در ابعاد  (.13: 1683 ،محتشم)

 سطر بر سنگ نقر شده است. 13در  88در  69

 3فرمان شامرۀ 

 طهامسب دومصادرکنندۀ فرمان: شاه

 جامع سبزوارق، محل نصب: مسجد1163تاریخ صدور: 

 منت:

 ثانی طهامسب والیت شاه بسم الله الرحمن الرحیم بنده

 و بلوچ و افغان مخاذیل از چون آنکه شد مطاع جهان حکم

 داراملؤمنین رعایای و متوطنین و بسکنه صدمات ترکامن

 نایشا بر مزبوره سوانح وقوع بعلت و گردیده واقع سبزوار

و رعایای  متوطنین و عجزه و رعایا و سکنه مراعات

سبزوار واقع گردیده و بعلت وقوع سوانح مزبور  داراملؤمنین

ا و عجزه و متوطنین برایشان مراعات سکنه و رعای

 که مفرمودی مقرر بنابراین. است لوازم داراملوممنین سبزوار از

 بعد تالفی من و ورود پیشکش بعلت مزبور 9الگای حکام

 توقع و طمع و دریافت و مطالبه ایشان از بار یکمن و یکدینار

 کشپیش از ایشانرا و نرسانند مزاحمت و ننامیند حواله ننموده

 مراتب در ایشانرا احوال مراعت و دارند عافم تالفی و ورود

 و رسداران بعهده و نورزند تخلف فرموده از و بدارند مسطور 

 حسب که معلی مقدس مشهد و خراسان بیگلربیگان

 داراملؤمنین حکام که نگذارد داشته مرتب و معمول املسطور

 متعرض و منایند بازیافت و مطالبه چیزی بدان علت مزبور

 دباش الزم باب هر در که اعانتی و و امداد گردند ایشان احوال

 سنه بتاریخ ندارند طلب مجدد رقم هرساله و آورند بعمل

 محمدعلی میر حاجی 2لفراق بنارا املحروق کتبه 1163

سبزواری) ماخذ: نگارندگان(.

 

 
دگان(.طهامسب دوم )مأخذ: نگارنجامع سبزوار، متعلق به شاهورودی داالن رشقی مسجد :3تصویر 

                                                             

 رن،ب) کندمی یاد ایالت مفهوم به الکا از برن رهر. رسزمین: . الکا 9

1639 :31.) 

 محمدعلی میر حاجی الفراق نار به محروق: الفراق نار به محروق . 2

 سوزدمی آتش در دوم طهامسبشاه دورۀ از که کسی: سبزواری

 .(1683: 11 محتشم،)
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سنگ فرمان داالن رشقی در : 1فرمان شامرۀ سنگ

 امینمحمد التزام، فرمانی از به جامع سبزوار، معروفمسجد

 املرادهو با کتیبه ق است. این1163 سبزوار به تاریخ حاکم

 امین دستور نصب فرمان را بر دیوارمحمد شود.می آغاز

اگر از  بعداز این به  اعالم کرده که است وداده جامعمسجد

 رواق کیوان اجاق مردم سبزوار پول دریافت کنم ناصوفی

سطر به خط ثلث بر  18و  39در  22باشم. این فرمان با ابعاد 

 (.1سنگ نقر شده است )تصویر 

 1فرمان شامرۀ 

 صادرکنندۀ فرمان: محمدامین

 جامع سبزوارق، محل نصب: مسجد1163تاریخ صدور: 

 منت:

 هواملراد

 سکنه و رعایا اوضاع اختالل و پریشانی چون آنکه شد مقرر

 و اختت بسبب سبزوار داراملؤمنین بلوکات و بلده متوطنین

 اهرظ دین مخالفین غیره و مال افاغنه و شومیه اوزبکیه تاراج

 ذات جهت خیر دعای تحصیل بر بنا لهذا است ساطع و

 تراب فدای غالمان ما جان که هر مقدس وجود و اقدس

 ارعای از سابق حکام که پیشکش وجوه ادب مبارکش اقدس

 مرفه ارعای که بخشیدند مذکور الکا برعایای اندمنودهمی توقع

 (نشد خوانده) ابد دولت دوام بدعاگویی بال بفراغ الحال

 دبع و ننامیند اقدام و قیام خود درویشی و بیچارگی و مدت

 نا مناید توقع را مذکور وجوه اینوالیت عجزه از احدی اگر

 خواهد 9رواق کیوان اوجاق( نشد خوانده کلمه یک) وفیص

 الجهاتجمیعمن مذکور الکا رعایای و کدخدایان بود

 باحدی دیناری علت بدین و باشند و امیدوار 2مستامل

 بعد اگر اینمن مقرر آنکه شناسند عهده در و داد نخواهند

 نکیوا اوجاق صوفی نا منایم وجوه باخذ توقعی درگاه بنده

پایانی در سنگ از بین رفته است: تحریراً  جمله باشم) مدار

امین محمد حریر العبد 1163 سنه قعدهذی فی شهر

.(293: 6/ 1636 )اعتامدالسلطنه،

 

 
(مأخذ: نگارندگان)به محمدامین حاکم سبزوار  متعلق سبزوار، جامعمسجد رشقی داالن ورودی :3 تصویر

                                                             

 هخواند فرسایش علت به رواق یا روان: روان کیوان اجاق . ناصوفی 9

 که صوفی اصطالح. است شده ذکر رواق منابع بعضی در نشد،

 وقعیت درگاه بنده این بعدمن. بود مرید و مرشد میان ایرابطه بیانگر

 ناصوفی را خود. باشم رواق کیوان اجاق ناصوفی منایم وجوه باخذ

 سنگ هب توجه با: اجاق. بگیرد سبزوار مردم از پولی اگر کندمی خطاب

 از و مفقودشده که سبزوار جامع مسجد در زنگنه حسنعلی فرمان

 واقعی اجاق هامن یا تنور معنای به گرددمی نقل اعتامدالسلطنه

: یوانک. است شده تشبیه کیوان به منزل خانۀا یشگاهپ: رواق. است

 پادشاهی درگاه آستان. است بلند است آسامن در چون زحل، ستاره

 است، آسامن در چون زهل یستاره) است بلند کیوان چون شاه

 مرکزیت معنای تواندمی هم آخر جمله در مدار کیوان و( است بلند

 ان(.گارندگ: نمأخذبدهد ) را جهان هسته و

 تدس به را او دل که کسی شده، منوده آسادل و تسلی: . مستامل 2

 (.29918: 1633/16 دهخدا،) باشند آورده
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جامع ن رشقی مسجدسنگ فرمان داال : 3فرمان شامرۀ سنگ

زنگنه )مفقود، نقل از  سبزوار، فرمانی از حسنعلی

ق، 1121  (، تاریخ فرمان293: 1636/6اعتامدالسلطنه، 

 ورود. پیشکش مضمون فرمان: منع

 منت:

 وستهپی چون عامل نعمتولی ابیطالب بن علی اللهمنت: بسم

 به رخی دعای تحصیل زنگنه حسنعلی درگاه بنده نظر منظور

 غالمان ما جان کهزمان  و زمین خدیو اقدس ذات ههج

 ساکنین و عجزه و و برایا رعایا و حال ترفیه و باد فدایش

به  سبزوار ایالت ورود معمولی پیشکش علیه بنا. باشدمی

 ودهمن باد به قربانش هاجان که فرقدان فرق تصدق تخفیف

 اگوییدعبه  بال فراغ و حال به رفاه برایا و رعایا که بخشیدیم

 منک و ناصوفی باشند. مشغول مقدس وجود و اقدس ذات

هر  باشد امیراملؤمنین رواق حرضت کیوان اجاق به حرام

 یبه صیغه منوده پیکش توقع و طمع بعدمن که حاکمی

 حریرت. مناید حواله مزبور داراملؤمنین رعایای بر دیناری مذکور

: 6 /1636 اعتامدالسلطنه،)1121 سنه القعدهذی شهر

293.)

 

 
 طهامسب دوم وسبزوار، به ترتیب از سمت راست: سنگ فرمان شاه جامعمسجد رشقی داالن ورودی هم، کنار سنگ : سه3تصویر 

طهامسب اول و محمدامین )مأخذ: نگارندگان(شاه

 جامفرمان تربتسنگ

 مشاهیر از انوار قاسم: شاهجاممقربه شاه قاسم انوار تربت

 یلیاردب الدینصفیشیخبنصدرالدین شیخ نمریدا از و عرفا

 نییمعلیصدرالدین شیخ به ابتدا گویندمی است؛ برخی

 و صوری فضایل کسب از بعد او داشته است. ارادت

ی مدت رفت؛ خراسان به ازآنجا و گیالن به آذربایجان از معنوی

 رفت سمرقند به هرات از و بعد داشت اقامت هرات در نیز

 سی و هشتصد سال در جام توابع از لنگر صبۀق و رسانجام در

مقربه  (.333: 1636 اعتامدالسلطنه،)وفات یافت  هفت و

 عرض و مرتقاسم انوار بیست مرت و شصت سانتیشاه

 سمت طول دارد. در مرتسانتی هشتاد و مرت چهار و بیست

 متعلق به اهالی، گفته به که دارد وجود ایوان قربی راست

 فراوانی قربهای بقعه اطراف در است. نوارا قاسمشاه فرزند

مقربه در  جنوبی ایوان. شوددیده می جام متعلق به مردم

جامع بوده که اکنون ویران شده است؛ گذشته مسجد

 ق بر دیوار ایوان قرار1933 به تاریخ شاه صفی فرمانسنگ

 فرمان در. در حال حارض این سنگ(3تصویر )است  داشته

(. در گذشته 8شود )تصویر می نگهداری شناسیمردم موزۀ

 امتکل از بعضی شلیک تیر به سنگ باعث شده که حروف

 (.26: 1682 مولوی،)شود  مغشوش

 جامتربت فرمانسنگ

صفی و در این فرمان به دستور شاه: 3فرمان شامرۀ سنگ

 فرمان: تخفیف ق صادر شده است. مضمون1933 تاریخ

ست که هفت گروه از مردم مشاغل ا و هاجامعت به مالیاتی

 ار  صفوی دولت قومی تنوع فرمان این گرفت.میجام را در بر

که عالوه بر دو نژاد ترک و ایرانی، از گرجیان،  دهدمی نشان

ها نیز که در دولت صفوی قدرت گرفتند ارمنیان و چرکس

سخن به میان آمده است. بخش وسیعی از جمعیت 

ادند که مهاجرینی از دها تشکیل میجام را جامیتربت

 فرهنگ)های اطراف نیز به آن اضافه شده بودند رسزمین

.  منت این فرمان با (218: 1683 خراسان، ایران جغرافیایی

هایی که دیده، خوانا توجه به رشایط نگهداری و آسیب

محمدی نیست. آخرین بازخوانی این فرمان توسط تاج

 این ده است.جام انجام شکارشناس میراث فرهنگی تربت
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سطر بر  29در  126در  31فرمان با خط نستعلیق در ابعاد 

 سنگ نقر شده است.

 3شامرۀ 

 صادرکنندۀ فرمان: شاه صفی

 ق، محل نصب: مقربۀ شاه قاسم انوار1933تاریخ صدور: 

 جام(.در حال حارض میراث فرهنگی تربت)

 منت:

 رمآث مهر خاطر مکنون پیوسته چون کهآن شد هامیون فرمان

 عهد و پیوند ابد دولت زمان در که استآن هامیون نواب

 انسان طوایف میان در احسان و خیر آثار ارجمند خالفت

 وانهخرس  دریغبی مراحم از برایا عامه و رعایا کافه و گردد منتش

 و امن مهد در گیآسوده و رفاهیت باکامل گشته مندبهره

 ابد سلطنت و روزافزون دولت دوام دعای به غنوده امان

 و مال ئیلسیچقان معامله در بنابراین. منایند قیام مقرون

 رعایای ضمن مذکوره جامعت دیوانی حقوق و جهات

9کاولیان [...را ] محروسه مملکت
 مشهور 3بیدقان و 2و لولیان 

 تاس مقرر که توابع و بغدادلو و لوابدال حسن و خطیران به

 به سالههمه قید و دآین بیرون خود دیوانی حقوق عهده از

 مستأجر و عامل و کالنرت فرمودیم. تصدق و تخفیف

 تاریخ از دانسته مقرر املسطور حسب جام الکا 4سالههمه

 و مال علت به الوجوهمن وجههیچبه دینار یک ضمن مذکور

 خانه رعیت رعایای ضمن مذکور جامعت دیوانی حقوق

 رعایا میعج و منوده جار و نرسانند مزاحمت ننموده طلب

 به شانمالیه که گردند مطلع که رسانند خرب را بلوکات و بلده

 نگس بر را هامیون حکم صورت و مقررشده تصدق و تخفیف

 ار  کننده تغییر و منایند نصب جامع مسجد در و منوده نقش

 فرخنده روزگار به آن ثواب که شناسند شاهانه غضب مورد

 مستأجران و داران سالههمه و گردد عاید اعلی ارشف آثار

 پروانچه ورود تاریخ از منوده عمل فوق رشح به مذکوره وجوه

 جامعت دیوانی حقوق و مال علت به دینار یک ارشف

                                                             

 (.33 /12 :1633 دهخدا،) کابل اهل از: . کاولیان 9

 زن هندوستان در و هاخانه در گدای و هاکوچه رسودگوی: لولی.  2

 .(86: 1681 معین،) گویند را قحبه و فاحشه

 .(هامن) سفر در راهنام: یدقب.  3

 مدتی به یا سال یک مدت به که کسانی: سالههمه مستأجر.  4

 سیورغال صاحبان همچنین و شدمی داده آنان به تیول ترطوالنی

 هسالهمه به و اجاره به که خانهرعیت به متعلق ضمن مذکوره

 اجاره از و ننامیند طلب نکرده بازیافت. است مقرر ایشان

 مالیه که غیره و کاولیان جامعت اگر و دانند طرف بر خود

 او غیر و 5دشتبانی بامر احدی است مقرر تخفیف به ایشان

 هب مناید اشتغال است مقرر تخفیف به ضمن موجببه که

 لبط است مقرر تخفیف به که او دیوانی حقوق و مالیه علت

 متوجه غیره و گریکاولی حقوق و مال علت به آنچه نکرده

 و وزارت .منایند بازیافت حساب و حق موافق باشد ایشان

 ایجالالبیگ خواجه آصفی دستگاه معانی و عزت و پناه رفعت

 متامی و زارع مذکوره جامعت مالیه چون خراسان وزیر

 ازجمله که منایند مشخص رسیده تخفیف به خانهرعیت

 جامعت و لولیان و کولیان جامعت مذکور الگای خانهرعیت

 چه توابع و بغدادلو جامعت و لوابدال جامعت و هندویان

 هچ و شده مقرر تخفیف به که است ظهر جامعت رسد مبلغ

 و نسخه شد مقرر تخفیف به که فوق جامعت رسد مبلغ

 و دارند درست ثبت مقرر تخفیف به جامعات برسد 6منقحه

 عرض زا بعد عظام مستوفیان که فرستند هامیون دفرتخانه به

 ارشف حکم ورود اب اگر. منایند عمل دفاتر در قرار آن از

 قررم تخفیف به که جمع رسد علت به دارسالههمه و مستأجر

 به را او نسخه باشد گرفته چیزی ئیلسیچقان در شده

 الهسهمه به شده جمع قرار آن از که فرستد هامیون دفاترخانه

 دهند عوض عرض از بعد منایند کرس آنچه شود حساب

 از مذکور الگای خانهرعیت وجوه مستأجران و دارانسالههمه

 تعل به منوده عمل فوق رشح به ارشف پروانچه صدور تاریخ

 رسد و ننامیند طلب شده مقرر تخفیف به که جمیع رسد

 خراسان وزیر بدانچه نشده مقرر تخفیف به که جمعی

 آن زا باشد داشته امارت ستم دفرت تصدیق و سازد مشخص

 به تهگرف وزیر تصدیق و منایند کرس چیزی اگر طلب داد قرار

 بتث خلود دفاتر در را عطیه این عظام مستوفیان. آورد دیوان

 علت هب چهآن و شناسند مصون تبدیل و تغییر شایبه از منوده

 هایزمین یا بایر هایزمین محل از ارثی غیر و موروثی هایتیول)

(. تاس بوده مالیاتی هایمعافیت از ایپاره با همراه که خالصه

 ،232: 1632 ملتون،) بودند مخصوصی عوارض پرداخت مشمول

262.) 

 (.19991 /3 :1633 دهخدا،) دشت نگاهبان: دشتبان.  5

 (.129 /12 :1633 تهذیب شده، اصالح کردن )دهخدا، منقح:.  6
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 جمعی رسد و منایند اخراج دفرت از باشد ظهر جامعت مالیه

 مشخص خراسان وزیر چهآن از نشده مقرر تخفیف به که

 چون و دانند عهده در و تهدانس غدغنی باب این در منایند

 و 9فراشان جامعت. 1933 سنه... رسد ظهر پروانچه

 جامعت چوپانان، و گاوکشنده جامعت ،2چینانکهنه

 لولیان، و 5مغنیان جامعت 4گانمشاطه و 3گانماماچه

 و طیبانترک جامعت ،6سودماالن و شبانان جامعت

(.23: 1682شکیامن ) مولوی، 

 

 
 صفی )مأخذ: نگارندگان(. شاه فرمان سنگ قبلی نصب محل و انوار قاسم مقربه جنوبی انایو  منای :3تصویر 

 

 
 .(مأخذ: نگارندگان) جامتربت فرهنگی میراث شناسیمردم فرمان موزهمحل نگهداری فعلی سنگ صفی،شاه فرمان : سنگ8تصویر 

 های مشهدفرمانسنگ

                                                             

 و حرم جاروکش. مدارس ویژهبه دولتی یاداره مستخدم: فراش.  9

 دهخدا،.) گسرتد را طبسا و فرش کهآن: فراش. مقدس صحن

1633 :12/83.) 

 ندک جامه آن از تا گردکند کهنه قطعات هاکوچه از آنکه: چینکهنه.  2

 شغل چینیکهنه. (12/31: 1633 دهخدا،. )کند پیوند را جامه یا

 (.13: 1683 بیدگلی،) است كردن درست وهیگ تخت

 /16: 1633 دهخدا،) کوچک مادر. گویند را قابله: ماماچه.  3

2993) 

: 1633 دهخدا،) عروس یکننده آرایش و کننده بزک: مشاطه.  4

16 /29918.) 

 دهخدا،) خوانآوازه قوال، نوایی، خنیاگر، خواننده،: مغنیان.  5

1633 :13/ 21269 .) 

 منسوجات آهاردادن شغل: شودمالی سودماالن: شودماالن،.  6

 (.111: 1683 بیدگلی،) است
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 خیابان در اکنون مدرسه اینخان مشهد: عباسقلی مدرسۀ

 حوزۀ مدارس و از دارد و کنار حرم قرار صفوی شهید نواب

-طبقه و با نقشه چهار این مدرسه در دو .است مشهد علمیه

 ق به1933 ساخت این بنا در سال ایوانی بنا شده است.

 در سانخرا بیگلربیگی خان،عباسقلی آن رسید؛ بانی پایان

: 1631 ،طوسیاللهوردیان )است  صفوی سلیامنشاه زمان

33.) 

 صفوی، به تاریخ سلیامنفرمان شاه: 8فرمان شامرۀ سنگ

 درخواست به سلیامنشاه توجه ق؛ مضمون این فرمان:1933

 مدرسه را به اموال و عایدات متام که است خانعباسقلی

این  (.9تصویر )بخشیده است  او خاندان و خانعباسقلی

سطر  8در  119در  169فرمان به خط نستعلیق با ابعاد سنگ

نگاشته شده است و خامتۀ آن با شعری در مدح شاه سلیامن 

 رسد.به پایان می

 8شامرۀ:  

 صادرکننده فرمان: شاه سلیامن

خان عباسقلی ق محل نصب: مدرسه1933تاریخ صدور: 

 مشهد

 منت:

 پناه شوکت و ایالت آنکه شد مطاعجهان الله حکمامللک

 نظاماً  العظام میراالمراا عالیجاه دستگاه جاللت و حشمت

 مزادهغال خانقلیعباس األقبال العزو و الشوکه و لالیاله

 عنایتب خراسان کل بیگلربیگی صمیمی دولتخواه و قدیمی

 ینوقتا در که عریضه که بداند گشته رسافراز و مفتخر شاهانه

معالی پناه عزت و عوالی و  و رفعت و وزارت مصحوب

  للوزرا و الرفعه و العزو املعالیکامالت دستگاه آصفی کامال

 معلی بدرگاه خود رسکار وزیر محمد سعدالدین میرزا

 ِملکی محال مالوجهات که بود منوده استدعا فرستاده

 منوده خود محدثه مدرسه وقف که ملکی را انعالیجاه

 رسید اثر کیمیا بنظر فرماییم مقرر عالیجاهآن 9بسیورغال

 ئیلقوی ابتدای چهار ماه از یجاهعالآن دربارۀ شاهانه عنایت

 احسان و ابدی بسیورغال را مزبوره محال ملکی مالوجهات

 بتوجهات فرمودیم مرحمت و شفقت ان عالیجاه رسمدی

 سنه االولیجامدی شهر تحریراً  باشد مستامل شاهانه

فرمان سال و بر سنگ 1933اعتامدالسلطنه سال )1933

1938.) 

 طفل ز کشت عباسقلی افرازرس  احکام ارشف باین که روزی

 شد معلوم ایران شه

معلوم » بر سنگ کنونی،) سلیامن سایه فکند موری تارک بر

 نقر شده است(« این نکته که در عامل اخالص شد

رد خود بر ورق دیده رقم ک زان خدمت تحریر بکتابت نپسندید

(.6/239: 1636اعتامدالسلطنه، ) مبژگان

 

 
(.181: 1692 )پسندیده، مشهد خانعباسقلی یمدرسه رسدر ن،سلیامشاه : فرمان9 تصویر

 ارزشمند هایمجموعه از یکیخانی: شاهوردی کاروانرسای

رار ق قدس آستان مرکزی کتابخانه اسناد ادارۀ اختیار در که

                                                             

 به مستمری و حقوق جایبه که زمین یدعوا. انعام: سیورغال .9

 (.2923/ 16: 1633 دهخدا،) بخشند اشخاص

 هایخانواده از که است خانشاهوردی خانواده دارد، اسناد

اند. بوده مشهد در قاجار و افشار هایدوره بانفوذ و متکمن
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ت حائز اهمی اقتصادی و اجتامعی دیدگاه از ویژهاین اسناد به

(. 196: 1681یحیایی، )برگ(  2999 حدود)است 

 به معروف بیگشاهوردی خاندان، این رسسلسلۀ

 سال در صفوی سلیامنشاه عرص رجال از خانشاهوردی

 محام بابیک و مغازه بابیازده کاروانرسا، بابیک ق،1991

: هامن) است منوده وقف( سفلی خیابان در) مشهد در را

193.) 

صفوی به  سلیامنسنگ فرمان شاه: 9فرمان شامرۀ سنگ

 (؛ این233/ 6: 1636ق )اعتامدالسلطنه، 1991تاریخ 

 خطاب و شده صادر وقفی بنای آغاز مناسبت زمان بهفرمان 

 را حامم ها ودکان کاروانرسا، که است بیگشاهوردی به

 را حقوق واقف التولیه وحق اخراجات، و کرده زوار قفو 

 به ناتوان جهت خرج زوار را مابقی و است کرده مشخص

این کتیبه به خط نستعلیق بوده و  .است نهاده عهده متولی

رسد. در حال حارض تراش به پایان میبا نام کاتب و سنگ

 فرمان آن مفقود است.شده و سنگاین کاروانرسا تخریب

 9رۀ: شام

 صادرکنندۀ فرمان: شاه سلیامن

ق، محل نصب: کاروانرسای شاهوردی 1991تاریخ صدور: 

 خان مشهد

 منت:

 انجام فرخنده آغاز خجسته هنگام این در ثنا و حمد از بعد

 تعنای هایمکرمت از یشآء من اللۀیؤتیهفضل ذلک مبؤدای

 طافال به برکت یزلیمل توفیق غایتبی هایمرحمت و ازلی

 شاه اللهیظل حرضت اعطاف میمنت و شاهنشاهی ایانمن

 مدیهی و تخت با خواتین ملجأ سپاه انجم خرسو و پناهدین

 خاقان و نشان سلطان سلطان اقلیمهفت خرسوان مالذ

 بن اقانالخ بن السلطان و السلطان بن السلطان ستان کتبی

 طانالسل االمان و الفتح و بالنرص املؤید الخاقان بن الخاقان

 العینقره خان بهادر الصفوی املوسوی سلیامن شاه

 و شوکت حدیقه نور نامداری و عصمت حدقه نور. سلسله

 مستطاب نواب الصدق خلف و مناب نایب بختیاری

 ربیگیبیگل سپر سیل خانکلبعلی شان... و خان امیراالمرائی

 اصالت یدوحه غصن اعنی باشی قورچی و مقدس مشهد

 بابتغآء بیکویردیشاه اعظم میرزادۀا جاللت اصداف دره و

 ریعان در متعال ایزد رضای اسرتضای و الجاللذی کریم وجه

 مآل رصف مال انرصف است مآرب تحصیل ابان که شباب

 از هک بازار متصل حامم و دکاکین و کاروانرسا این فرموده خود

 زوار وقف است تجدید و توصیف از مستغنی شهرت باب

 اورنگ افزایزینت ارتضا رسیر سلطان پناه خالیق بارگاه

 الرجاهل عنکم لیذهب الله یرید امنا حکمبه کربی خالفت

 بن لیع ابوالحسن الثقلین سلطان تطهیراً  یطهرکم و البیت

 نچهآ  اوالً آنکه بقید منود ولثنا التحیه علیهام الرضاموسی

 و رضوری اخراجات وضع از بعد باشد آن منافع فاضل

 تیلۀف... فراش هرساله وظیفۀ تومان پنج بلغم و لتولیهحق

 بارکهم قبۀ تحت در مبارک رس برباالی منصوب که عنربسوز

 وظیفۀ تومانپنج و است مقام مالیک خدام دماغ عطرسای

 واقف رسقرب حافظ و دارالسیاده شمع فراش هرساله

 نفریک با دو هر رسقرب حافظی و مثموع فراشی که الیهمعزی

 شمع یلۀفت استار سی و عنرب فتیله استار پنج یوم هر و است

 کاررس  دفاتر و علیحده معتربۀ نامچۀوقف در مفصالً  که پیه

 مابقی بعدذلک و باشد شدهمی است ثبت آثار موهبت

 از هریک که دستور بدین شود زوار خرج مدد رصف منافع

 و اجت صاحب فقر دیار در احتیاج بحکم که را مسافرین زایرین

 ضعرو  به یا باشد گرتوان مسکنت عامل در توانینا بوفور

 هزار پنج از را هریک ماند دور به مسکن عود از علل و امراض

 رعایت لوفمأ بطریق متولی باختیار تومانیک تا تربیزی دینار

 الحیات مادام موقوفات این تولیت و منایند سبیل این

 اشدب ناسلت و توالد تا و با والد بعدمن و موفق واقف باجناب

به  رمذکو  به تفصیل را مابقی و برداشته را حاصل خمس که

 آثار فیض رسکار متولی به تعلق ذلک بعد و رسانند مرصف

ه ب را مابقی برداشته التولیه حق را حاصل عش که داشته

 به سعی مؤبداً  رشعیاً  وقفاً  باشند رسانیده مرصف

 خانحمدم کتبه پذیرفت امتام پناه عزت اقآئی حرضتعالی

 اعتامدالسلطنه،) 1991 سنه شفیع محمد عمل فراش

 (.233 و 236: 1636/6

 های بررسی شدهدسته بندی موضوعی فرمان

های دوره صفوی شهرهای نیشابور، در این پژوهش فرمان

بررسی قرار گرفت. نتایج این جام و مشهد موردسبزوار، تربت

در این  شدهمطرح ترین موضوعاتبررسی نشان داد که مهم

و اجتامعی و سپس موضوعات  اقتصادی ها، مسائلفرمان

 این، بر عالوه. (1 مذهبی و نظامی است )منودار شامره
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 و مردمی مشاغل اداری، و دولتی مناصب و عناوین القاب،

 را اسناد نیا اطالعات از یگر ید بخش اجتامعی، طبقات

 توجه به موضوعات ذکر شدهبا. (2دهد )جدول می لیتشك

 توان به چند دسته تقسیم کرد.ها آنها را میدر این فرمان

 اجتامعی-موضوعات مذهبی

فرمان  9از مجموع  :اجتامعی-مذهبی هایسنت برخی منع

طهامسب اول فرمان متعلق به شاهموردبحث، یک سنگ

در این فرمان آمده که برای غسل و دفن  سبزوار( است. )شهر

 و دفن بودن کفایی واجب هب امر و نشود دریافت اموات مزد

غساالن صادر شده است تا به دستور شاه  و عامل به غسالی

طبق رشیعت عمل کرده باشند و ثواب آن را به چهارده 

معصوم هدیه کرده و دستور داده است که در باب این 

ها و گورکنان سبزوار هرسال حکم مجدد موضوع، غسال

شهر سبزوار  دهد که درمیطلب نکنند. این مسئله نشان

برخالف شهرتش به داراملؤمنین تا قبل از این فرمان بابت 

شده و به دستور غسل و دفن مردگان مزد دریافت می

طهامسب از این تاریخ به بعد گرفنت اجرت بابت غسل و شاه

 فرمان شامره)است دفن مردگان شیعه نامشوع اعالم شده

 (.6و  2 ( )جدول6

که به ق(، این فرمان 1991ن )سلیامفرمان شاهسنگوقف: 

بیگ صادر مناسبت آغاز ساخت بنای وقفی امیر شاهوردی

ها و حامم متصل به بازار است؛ درنتیجه کاروانرسا، دکانشده

التولیه را را وقف زوار کرده است و مشخصات وقف و حق

 (.6و  2 ( )جدول9است )فرمان شامره مشخص کرده

 موضوعات نظامی

در های مردم: رین نظامی و سپاهیان به خانهمنع ورود مأمو 

متعلق به  2طبق فرمان شامرۀ  جامع نیشابورمسجد

ق( که در واقع دو فرمان در یک کتیبه 1921عباس اول )شاه

های نظامی همچون است؛ با نام بردن گروهآورده شده

غورچیان، غازیان، مالزمان، غالمان و غیره، از ورود و سکونت 

فرمان )است. های مردم نیشابور منع شدههها در خانآن

 نوشتهسنگ در مشابه این فرمان .(6و  2( )جدول 2 شامره

 و نام فاقد که شودمیاصفهان دیده جامعمسجد صفوی

 و وابستگان ورود آن ممنوعیت موضوع بوده و صدور تاریخ

 همچنین است. مردم خانۀ به حکومتی مستخدمان

 ختاری جامع یزد بهدر مسجد حسینسلطانشاه نوشتهسنگ

 زا که است یزد بر مردم مالزمت تکلیف رفع مورد ق در1111

 م یزدبر مرد توپچی و تفنگچی یوزباشیان باشی،مین طرف

سخن گفته  شد،می تحمیل جامعت شعربافان خصوصاً 

در دورۀ صفوی برخی  (.33، 83: 1683 بیدگلی،) استشده

انب مأمورین نظامی حکومت بر ها از جها و تعدیستانیباج

های عموم مردم و شکایت گردید و اعرتاضمردم تحمیل می

است هایی شدهبه حکومت موجب صدور چنین فرمان

  (.3: 1683)کریمیان و بیدگلی، 

 موضوعات اقتصادی

بررسی، های موردیکی از موضوعات مهم ذکر شده در فرمان

 3ن، تعداد فرما 9موضوعات اقتصادی است. از مجموع 

ارتباط با مسائل اقتصادی است و این ها درعدد از آن

دهد ها را تشکیل میفرماندرصد از کل سنگ 39موضوع 

 (.2و  1منودار )

عباس اول به تاریخ شاه 1در فرمان شامرۀ تخفیف مالیاتی:  

توجه به پریشان احوالی مردم نیشابور، ق ذکر شده که با1921

تخفیف مالیاتی را برای اصناف محرتفه عباس اول دستور شاه

است و به حکام و داروغگان و کالنرتان نیشابور صادر کرده

 بار را از مردم طلب نکنند. مننیشابور امر کرده که دینار و یک

ق 1933سلیامن به تاریخ متعلق به شاه 8طبق فرمان شامرۀ 

آمده است که متام عایدات مدرسۀ احداث شدۀ 

رسد. این فرمان در پاسخ ه وی و خاندان او میخان بعباسقلی

سلیامن داشته، صادر خان از شاهبه درخواستی که عباسقلی

صفی به تاریخ از شاه 3طبق فرمان شامرۀ  شده است.

های ق، به کالنرت و عامل مقرر داشته که از جامعت1933

فرمان دیناری طلب نکنند. این فرمان در ذکرشده در سنگ

جام صادر شده و جامعت بقات و اقشار تربتحامیت از ط

چینان، گاو کشنده، چوپانان، ماماچگان، فراشان، کهنه

گان، مغنیان، لولیان، شبانان، سودماالن، مشاطه

ست. اطبیبان، شکیامن را مشمول تخفیف مالیاتی کردهترک

ند ابوده رسد این طبقات جزء اقشار ضعیف جامعهنظر میبه

 (.6و  2 )جدول

 3در فرمان شامرۀ خفیف مالیاتی، منع وصول باج و خراج: ت

توجه است که باق آمده1163طهامسب دوم به تاریخ )از شاه

هایی که افغان، بلوچ و ترکامنان به مردم سبزوار وارد به آسیب

اند، از حاکم شهر خواسته شده که از مردم پیشکش ورود کرده
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ن شده که در باب ایدریافت نکند و از بیگلربیگان خواسته

سد ر مینظرموضوع بر حاکم سبزوار نظارت داشته باشد. به

 هب است. باتوجهنتیجه شکایات مردم صادر شدهاین فرمان در

خراسان  به طهامسبشاه ورود سال و این فرمان تاریخ

 رصاد نبوده سبزوار در شاه کهزمانی در فرمان این ق(،1169)

 و ها، بلوچانافغان که دماتیص توجه به ذکربا و استشده

 ترصف و اندرسانده اطراف نواحی و سبزوار به ترکامنان

 طهامسبشاه شاید سیستانی محمود ملک توسط خراسان

 کریلش کردن فراهم زمینه را برای فرمان این با خواستهمی اول

 (13: 1683 محتشم،) آماده کند با مخالفان جنگ جهت

 (.6و  2 )جدول

متعلق به محمدامین،  1فرمان شامرۀ ود: منع پیشکش ور 

-ق است. در این فرمان محمد1163حاکم سبزوار به تاریخ 

طهامسب دانسته و امین خود را ملزم به اجرای فرمان شاه

وجوهاتی که حکام سابق به عنوان پیشکش ورود از مردم 

کردند را به رعایای سبزوار بخشیده و خود را دریافت می

یناری از مردم دریافت نکند. این سنگ موظف دانسته که د

دوم طهامسبفرمان شاهمعروف به التزام در کنار سنگ

زنگنه  از حسنعلی 3در فرمان شامرۀ  نصب شده است.

)فاقد تاریخ( در مسجد سبزوار، دستور به تخفیف پیشکش 

 است.ورود به سبزوار داده شده

اول به  عباساز شاه 2 در فرمان شامرۀبانی: تخفیف دروازه

بانی شهر نیشابور داده ق، دستور تخفیف دروازه1921تاریخ 

من بار برای تجار شامل این است و یک دینار و یکشده

 تخفیف شده است.

جام و مشهد( ها )نیشابور، سبزوار، تربتفرمان: معرفی موضوعات و مناصب دولتی، اداری، مشاغل و جوامع ذکر شده در سنگ2جدول 

 ندگان()مأخذ: نگار 

مناصب دولتی 

ذکرشده در 

 هافرمانسنگ

 اداری دستگاه

 در ذکرشده

 هافرمانسنگ

صاحبان مشاغل 

 ذکرشده

 طوایف

 در ذکرشده

 هافرمانسنگ

 ذکرشده اقوام

 در

 هافرمانسنگ

 موضوعات

 نظامی

 در شدهاشاره

 هافرمانسنگ

 موضوعات

 اقتصادی

 در ذکرشده

 هافرمانسنگ

 موضوعات

 مذهبی

اعلی،  دیوانحکام، 

، 9مستوفی، داروغگان

 غازیان، غورچیان،

 مالزمان، تیول غالمان،

داران، تیول و

خلود،  دفاتر

 و مالیات

دیوانی، حقوق

منقحه،  و نسخه

مسوده، 

 پروانچه، سواد

 پروانچه

 

 و غسالی

، 7گورکنی

، 1زارع ،8رچیجا

سودمال، شبان، 

فراش، کاولی، 

چین، لولی، کهنه

ماماچه، 

 مشاطه، مغنی

 

بلوچ،  افغان،

 ترکامن، ازبکیه

 کولیان،

 لولیان،

 هندویان،

 لو،ابدال

 و بغدادلو

 توابع

 

 ورود منع

 به سپاهیان

 مردم منازل

 

 تخفیف

مالیاتی، 

 تخفیف

 بانیدروازه

 برای تجار

 

کفایی  واجب

بودن غسل و 

مردگان فند

 وقف شیعه،

                                                             

 اهمیتکم موارد و برای بوده حاکم مناینده داروغه: داروغگان. 9

 انعنو به ضمناً  که بود گزیدهبر خود طرف از منایندگی به را داروغه

 قرن محدوده. جستمی رشکت نیز وی خود محکمه در اجرا مأمور

 نه شدمی منصوب خود کار به شاه با فرمان داروغه هجری، ازدهمی

 .(902: 9341 برن،) حاکم حکمبه

 نصب و عزل به راجع داشت حق باشیغسالی و گورکنی: غسال.  7

 استخدام برای را هاآن او. کند اظهارنظر گورکن و( غسال) شویمرده

 شهر هر در. شدندمی تأیید صدر سوی از بعداً  که کردمی رفیمع

 (.46: 9389 فلور،) کند داشت وجود باشیغسال

 نداشت قضایی نقش هیچ( جارچی) منادیان رئیس جارچی: .8

 ندک اعالم آشکارا را رسمی اخبار که بود این رصفاً  او وظیفه چراکه

 (.74 :9389 فلور،)

بود.  ایرانی جامعه دهندهتشکیل طبقه ترینوسیع زارع: از. 1

 بودند محروم زمین داشنت از ولی برخوردار، فردی آزادی از کشاورزان

 داشتند رشکت نوعی مالک با یا کردندمی اجاره را زمین یا

 .(34: 9334 مینورسکی،)



 

 ۱۹شماره  ۹۹۱۱زمستان 

 ۶۴ 

س
رر

ب
 ی

یکت
به

ها
 ی

ومت
حک

ی
... 

، 9کدخدایان، سادات

، 3، کالنرت2بیگلربیگان

 و ، مستأجر5، صدر4وزیر

 دارسالههمه

 آن )مأخذ: نگارندگان( مختلف ارکان و ها، موضوعفرمانویژۀ سنگ : مشخصات6جدول 

 محل نصب نام

مقدمه 

جمالت 

 رسآغاز

 ابعاد نوع خط خامته 1خطاب رشح موضوع
تعداد 

 سطر

عباس شاه

 اول

مسجد جامع 

نیشابور، 

 راستسمت

ستایش، حمد 

و ثنا و 

گذاری و لقب

-ذکر عنوان

ای ه

ابواملعالیا 

 نیشابوری.

 سپس:

تخفیف مالیاتی 

اصناف: یک دینار 

 بارو یک من

حکام، 

داروغگان، 

کالنرتان، عامل 

 و مستوفیان

تصدیق 

رسمی 

مستوفیان 

دیوان اعلی 

در دفاتر 

خلود و از 

تاریخ مسوده 

پروانچ مؤکد 

نامه به لعنت

 9 18×193 نستعلیق

                                                             

 هجری مدتی دهم قرن در طورقطعبه که هاییحکومت: سادات. 9

 انجربادگ و کاشان و یزد رماحیه، با حله: اندشده اداره سادات توسط

 شال شیروان، رد داراب قلعه زورآباد، با رسخس رود،هرات شیراز، و

 و یازدهم قرن در. سمنان شوشرت، سبزوار، قندهار، در مستان و

 برن،) است بوده منوال همین بر وضع که است ممکن هم دوازدهم

 آستان رضا)ع( امام واسطهبه خراسان کهآن دلیل به(. 46: 9341

 شاهانی صفوی، شاهان کهاین هم و شدمی محسوب مقدسی

 ورهد در. داشتند منطقه این به نسبت خاصی توجه بودند، دارمردم

: 9377 پارسادوست،) شدمی اداره سادات وسیلهبه سبزوار صفویه

825.) 

 گشتندمی عیینت مرکز از که بودند حکامی بیگلربیگان: بیگلربیگان.  2

 مینورسکی،) بود موروثی سمت این بخصوص موارد در گاه اما

9334 :78) 

 فهاصناف وظی سفیدانریش و محالت یانکدخدا کالنرت: تعیین.  3

 (.54: 9389 فلور،)کالنرت بود 

 منصوب مأمور نفر سه والیت هر در مرکزی حکومت طرف وزیر: از.  4

 کزمر  در پیوسته و بود معروف «جانشین» به هاآن از یکی. شدندمی

 سومی و ممیز ناظر یا «وزیر» دومین. بردرسمی به حاکم با والیت

. ودب شاه به وقایع همه و گزارش او عمده وظیفه که بود «سنویواقعه»

 حاکم اعامل مراقب که بود این والیت هر در مأموران این کار واقع در

 اریک مرکزی حکومت مصالح برخالف بخواهد کهدرصورتی و باشند

 (.295-296: 9362 ملتون،) ورزند مخالفت او با کند

 توزیع و موقوفات بر ظارتن و اداره صدر مقام . صدر: وظیفه 5

 به اعطا مانند مشخص کامالً موارد در مرصف منظوربه آن درآمدهای

 (.940: 9389 فلور،) بود دینی علوم طالب و نیازمندان

 مناصب سایر و نظامیان مقامات، موردبررسی، هایفرمانسنگ.  1

 رمانف شدن اجرایی برای نام ذکر با دیموار  در و صفوی اداری دستگاه

 وردست اجرای به موظف نظام آن و گرفتندمی قرار پادشاه خطاب مورد

 شاه ملوکانه مرحمت و لطف شامل خطاب این گاه. گردیدمی شاه

 به سلیامن شاه از 8 شامره فرمانبه مستند شدمی خاص فردی به

 زادهغالم را نخراسا کل بیگلربیگی خانعباسقلی ق؛1933 تاریخ

 معاف مالیات از را وی نامد ومی صمیمی دولتخواه و قدیمی

 کند.می
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حکم 

مطاع جهان

 شد

منایند. تحریر 

 ق1921

عباس شاه

 اول

جامع مسجد

نیشابور 

 سمت چپ

ستایش، حمد 

 و ثنا

 سپس:

حکم جهان 

 مطاع شد

و سپس فرمان 

 دوم:

حکم جهان 

 مطاع شد

 

 رشح دو موضوع:

ی بانتخفیف دروازه

 برای تجار:

یک دینار و 

 من باریک

 و سپس:

عدم نزول نظامیان 

به منازل رعایا و 

موظف منودن 

 حکام، داروغگان،

و عامل داران تیول

مترد به  که اجازه

 احدی ندهند.

حکام، 

داروغگان، 

داران و تیول

 مستوفیان

تصدق 

رسمی 

مستوفیان 

دیوان اعلی 

در دفاتر 

خلود، مؤکد 

نامه به لعنت

ثبت منوده و 

به تیول عمل 

 ننامیند.

مؤکد به 

نامه و لعنت

مستوفیان 

دیوان اعلی 

مسوده 

پروانچه 

نویسند در 

عهده دانند. 

تحریر 

 ق1921

 3 18×129 نستعلیق

طهامسب 

 اول

جامع مسجد

 سبزوار

ستایش، حمد 

 و ثنا

 تغییردهنده

این حکم 

جهان مطاع به 

لعنت خدا و 

رسول گرفتار 

 باد

فرمان هامیون 

 شد

غسل و دفن 

اموات واجب 

کفایی است و 

دستور مبنی بر: 

رقم بر سنگ نقش 

منوده در محل 

مرتفع که عبور 

مردم باشد مؤکد 

امه نبه لعنت

 نصب منایند.

سادات، 

ارباب، اهالی و 

 کدخدایان

هرساله که 

حکم مجدد 

طلب 

ندارند. تحریر 

 ق939

 8 13×81 ثلث

طهامسب 

 دوم

جامع مسجد

 سبزوار

 هو الله

الله بسم

 الرحمن الرحیم

بنده شاه 

والیت 

طهامسب 

 ثانی

معاف پیشکش 

ورود به حکام 

 سبزوار:

-یک دینار و یک

 اربمن 

 

 

رسداران و 

بیگلربیگان 

خراسان و 

 مشهد

هرساله رقم 

مجدد طلب 

ندارند. سنه 

 ق1163

محروق به نار 

فراق حاجی 

 13 88×69 نستعلیق
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حکم جهان 

 مطاع شد

-میر

محمدعلی 

 سبزواری

 محمدامین
مسجد جامع 

 سبزوار
 هوالله

بخشیدن وجوه 

 پیشکش ورود
- 

بنده درگاه 

-توقعی به

اخذ وجوه 

منایم، 

ناصوفی 

اوجاق 

 مدارکیوان

 باشم

 18 39×22 ثلث

علی حسن

 زنگنه

جامع مسجد

 سبزوار

 اللهبسم

 حمد و ثنا

بخشیدن پیشکش 

 ورود
- 

ناصوفی و 

حرام منک به

اجاق کیوان 

رواق حرضت 

امیراملؤمنین 

باشد، 

حاکمی که 

توقع 

پیشکش 

 منوده است.

- - - 

 صفیشاه

مقربه قاسم 

-انوار تربت

 جام

فرمان هامیون 

 شد

بخشیدن مال و 

دیوانی  جهات

های جامعت

ذکرشده در فرمان 

و حکم باید بر 

سنگ نقر شده و 

در مسجد جامع 

نصب منایند و 

ذکر القاب برای 

 وزیر خراسان

کالنرتان، 

عامل، 

مستأجر، 

دار، سالههمه

وزیر خراسان و 

 مستوفیان

تصدیق وزیر، 

مستوفیان 

ثبت در 

دفاتر خلود و 

در عهده 

دانند و چون 

پروانچه ظهر 

رسد. 

 ق1933

 29 31×126 نستعلیق

شاه 

 سلیامن

مدرسه علمیه 

-قلیعباس

 خان مشهد

 اللهاملک

حکم جهان 

 مطاع شد

ذکر القاب 

برای 

 خانعباسقلی

دادن پاسخ مثبت 

به استدعای 

که خان قلیعباس

مال و وجوهات 

ملکی وقف 

مدرسه به 

سیورغال ابدی 

مرحمت فرموده 

 است.

 خانقلیعباس
ق، 1933

 شعر
 8 169×119 نستعلیق
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شاه 

 سلیامن

کاروانرسای 

 وردیخانیشاه

حمد و ثنا و 

ذکر بیان 

هنگام 

خجسته آغاز 

بنای وقفی و 

امالکی که 

وقف زوار 

منوده و وضع 

اخراجات 

التولیه و حق

 خرج زوار

عش حاصل را 

 التولیه برداشتهحق

و مابقی را به 

مرصف رسانیده 

باشند وقفاً رشعیاً 

موبداً به سعی 

آقایی عالیحرضت 

عزت پناه امتام 

 پذیرفت

کلبعلی خان 

بیگلر بیگی 

 مشهد،

باشی و قورچی

 بیگوردیشاه

کتب 

محمدخان 

فراش عمل 

محمد 

شفیع. 

1991 

 - - نستعلیق

  

  
 هافرمانشده در سنگ: موضوعات اقتصادی مطرح2منودار  ها: فراوانی موضوعات سنگ فرمان1منودار 

 گیرینتیجه

 تاریخی، مکاتبات و اسناد مطالعۀ گونه کههامن 

 و تحقیقات در هانامهوقف ها،نامهفتح ها،نامهصلح

 گیرد؛می قرار استفاده مورد محققان جانبۀهمه هایبررسی

. حاوی اطالعات مفیدی است شدهنقر اسناد این مطالعه

 منظوربه ها کهسنگ این تبلیغاتی جنبه از نظررصف

 برای و اندشده نقر بر سنگ زمان، ولط در هاآن ماندگاری

دستور  هاآن از برخی در باشند، معرض دید عموم در کهاین

نصب  شهر نقطه آمدترینورفت پر داده شده که فرمان در

به مسائل و موضوعات  هافرمانسنگ در این شود.

 اکرث. پرداخته شده است اقتصادی و نظامی اجتامعی،

 و حکام صفوی شاهان طرف از شده صادر هایفرمانسنگ

جامع نیشابور، عباس اول در مسجدفرمان شاههمچون سنگ

طهامسب دوم در سبزوار، فرمان شاه صفی در فرمان شاه

علی زنگنه در سبزوار، امین و حسنجام، فرمان محمدتربت

 یا تخفیف پیرامون موضوعات اقتصادی همچون بخشودگی

 قشارا وضعیت به توجه بانی است وتخفیف دروازه و مالیاتی

ها برخی سنگ فرمان میان این در گیرد.برمیدر را عامه

 جامعمسجد در صفوی اولطهامسبشاه همچون فرمان

 و خانعباسقلی مدرسه سلیامن در رسدرو فرمان شاه سبزوار

به موضوعات  شاهوردیخان کاروانرسای مفقودسنگ

ی همچون اشاره دارد و پیرامون مسائل مذهبی-اجتامعی

نظر وقف و عدم دریافت حق کفن و دفن از مردم است. به

 دنبخشی رونق و بخشش مالیاتی، در جهت تخفیف رسدمی

 جغرافیایی خراسان بوده است. موقعیت ناحیه این تجارت به

 ازبکان هجوم عاملی برای هجوم قبایل مختلف و بخصوص

 التاین حم. مردم بوده است چپاول و به این ناحیه و قتل

 یعیفجا و قتل بر عالوه داشت. مردم برای فراوانی سوء اثرات

 هایقتل همچون اندکردهاشاره آن به بارها نگارانتاریخ که

 در زمان محارصه شهرها در که هاییقحطی مشهد؛ و سبزوار

با  و داشت فاحشی اثر ناحیه، این مردم بر زندگی داد،رخ می

 بیشرت ها،جنگ این شهرها با جمعیت توجه به کاهش

 مناسب فصل در و محصول برداشت فصل در هالشکرکشی

 والتمحص بیشرت بین این در و گرفتمی انجاملشکرکشی 

 رشق سمت از حمالت این. رفتمی بین از زراعی و کشاورزی

 شدمی باعث بود شده ایران به هاآن ورود دروازۀ کهخراسان 
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 و برند رس هب سیاسی رسگردانی یک در صفوی شاهان که

 یا و غرب سمت و رشق سمت به لشکرکشی حال در دامئاً 

این موضوع  که باشند داخلی گاهبهگاه هایشورش رسکوب

 شد سبب مسائل این. یابدمی شدت دوره صفوی اواخر در

 عددمت مشکالت و مسائل با بیشرت هرچه خراسان اوضاع که

 هردو بکاناز و خراسان توجه به اینکه مردمبا. شود روبرو

 مذهب اختالف که رسدمی نظربه گونهاین بودند؛ مسلامن

 بود نانآ  توسط گرفنت اسیر و قتل تهاجم، برای مؤثر عامل یک

 بادلت. زدمی دامن مسئله این به ملت دو هر دینی تعصبات و

 بر این دلیلی خود ازبکان علامی با مشهد علامی هاینامه

 مشهود عثامنی دولت ادر ارتباط ب تعصب این. مدعا است

 توسط شاهان صفوی در مالیاتی تخفیف اختصاص. است

 این تجارت بخشیدن رونق در جهت مرکزی شهرهای اکرث

 هایکه درگیری رسدمی نظربه گونهاین. بوده است منطقه

 و نظامیان شدنکشته با همراه که مداوم در ناحیه خراسان

 شده،اشاره آن به بارها متون در است و بوده غیرنظامیان

ه های مالیاتی ببازار شده است و تخفیف کاهش رونق سبب

دستور شاهان صفوی به منظور رونق تجارت صادر شده 

 نقطه و آمدورفت پر مکانی دوره، این در جامع مساجد است.

 آمدورفت به آنجا عادی افراد و کسبه زیرا بود، تریامن

شدند.  انتخاب هافرمان و برای نصب داشته بیشرتی

 اصفهان، شهرهای هایفرمانسنگ درصد 99درنتیجه 

 تاریخ طول در مسجد چون است؛ مسجد در یزد و کاشان

پیرامون  بحث محل بلکه نداشت، مذهبی کارکرد رصفاً 

که  است طبیعی پس بود؛ اجتامعی و سیاسی مسائل

 نصب جهت شهر هر مهم هایمحل از جامعمساجد

 دهد ومی نشان هم را دیگری جنبه ینا و باشند فرمانسنگ

 فرمانسنگ نصب برای مساجد است و امنیت مسئله آن

 افرمان ر  نصب صفوی دستور شاهان برخی بودند. مناسب

 محل تعیین صورتاینغیر در اند؛داده جامع مساجد در

-شاه فرمانسنگ در. بود حاکم شهر عهده نصب فرمان بر

ده شذکر رصاحتاً  جام،تربت در راالنوا قاسم مقربه در صفی

 فرمانسنگ در. نصب شود جامعکه فرمان در مسجد

 دستور سبزوار، جامع مسجد ورودی در اول طهامسبشاه

 شده ذکر باشد، عموم انظار در که مرتفع جایی در آن نصب

ها فرمانبیشرتین خطی که در نگارش سنگ .است

ان شش فرم کهطوریشده، خط نستعلیق است؛ بهاستفاده

به خط نستعلیق است و دومین خط مورد استفاده خط ثلث 

 است و دو فرمان به این خط نگارش شده است.
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