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چکیده
هر آنچه که در طول تاریخ در فرامین و اسناد دیده میشود ،وجود تأییدیه است که در طول زمان
تغییراتی را در پی داشته است .در دوران معاصر ایران و عصر صفویه که بیشتر آثار باقی مانده از
صفویان مربوط به امور آستان قدس رضوی میباشد که در مرکز اسناد آسناد نگه داری میشود و ما
میتوانیم از همان اسناد اطالعاتی را به دست آوریم .با گذشت زمان و شکل گیری دوران قاجار ،به
ویژه عصر ناصری تحول بیشتری در اسناد پادشاهان شکل گرفت و امضا کم کم وارد اسناد شد .البته
این موضوع به صورت تدریجی بود و در دورههای بعدی و عصر مظفرالدین شاه شکل کامل تری
گرفت و با اسامی ادغام شد و در دوران پهلوی به طور کامل جای مهر را گرفت .درباره طغرا مهر و
نشان نیز مشخصات خاصی وجود داشت که در باره آن میتوان به اشکال و خطوط خاصی را در بر
میگرفت که آن هم به زمان خودش بستگی داشت .ابتدا طغرا در بین پادشاهان رواج داشت و برگرفته
از نام ترکی نیز بود .بعد ها با تغییر حکومت ها و دیوانهای شکل گرفته ،نشان و مهر نیز وارد سند و
فرامین شد و تا دوران قاجار جایگاه محکمی را در اسناد داشت ،سپس حالت شکل گرفته بعدی امضا
بود که امروزه نیز بسیار تنوع و در اشکال مختلف استفاده میشود.
درباره موضع امضا و مهر و طغرا به طور کلی تحقیقات گستردهای صورت نگرفته است و تنها در
مقاالت و یا کتاب جلوههای هنر در اسناد ملی میتوان پیشینهای به صورت تصاویر دید که بسیار با
ارزش میباشد .آنچه که ما در این مقاله بررسی میکنیم نوعی تغییر مهم در سند پادشاهی هست که
در طول سالها صورت گرفته است و با کمک از مقاالت و کتب و اسناد موجود در آرشیو ملی موجود
اطالعات را گردآوری کردهایم.
واژههای کلیدی :نشان ،مهر ،امضا ،امضاء الکترونیکی ،صفویه ،قاجار ،سند
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تاریخ دریافت 1397/07/28 :تاریخ پذیرش1397/11/12 :

مقدمه
هنر خوشنویسی که عناصر و شالوده اصلی آن را بنیان نهادهاند ،از زمان ظهور تاکنون دستخوش
تحوالت فراوانی شده که ماندگاری و اهمیت خود را به عنوان یک هنر سنتی در کاربردهای مورد
نیاز هر دوره ،همچنان حفظ نموده است .طغرا ،مهر و بعد ها امضا از نشانهای مخصوص شاهان
ب
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میباشد که به گونه ای ویژه ،با خطوط منحنی ،برمبنای ساختار بصری تکرار شونده ودر برگیرنده
عقاید و هویت مذهبی پادشاهان بر باالی فرمان ها و نامه ها استقرارمی یافتند ،که عالوه برتأیید
رسمی نامههای اداری ،قدرت اجرایی آن دولت را ارتقا بخشیده و به همین سبب از زمان ظهور
اسالم ،به این نشان ها توجه خاصی شده است .قواعد حاکم برخط طغرا ،مهر و امضا چنان دقیق
پایه ریزی شده که به خوبی با اصول و مبانی هنرهای تجسمی که توسط هنرمندان عصر حاضر
از طریق مطالعات و پژوهشهای بسیار بنا نهاده شده ،برابری و مطابقت میکند به گونه ای که
هنرمندان مسلمان به خوبی میتوانند از ویژگی ها و قابلیتهای این خط درخلق آثارخود بهره
جویند ،به ویژه درآثاری که از محتوای فرهنگی و مذهبی برخوردارند .اما همانند بسیاری دیگر
از زمینههای هنرهای تجسمی ایران ،پژوهش الزم در مورد آن صورت نگرفته وکمتر به شکلی
خاص و تخصصی به آن پرداخته شده است .دراین پژوهش ،ابتدا تحقیقات انجام شده توسط
پیشینیان شناسایی و براساس موضوع و اهمیت طبقه بندی شد ،تا درمراحل مختلف تحقیق مورد
مطالعه قرارگیرد ،با توجه به این که هیچ نوع منبع مکتوبی درباره وجه بصری خط مذکورموجود
نمیباشد ،آثار ازنظر بصری ،شکل ظاهری و نوع ترکیب بندی برای تعمیم دادن به عناصرتصویری
خط مذکور مورد توجه قرارگرفته شده است .امروزه نیز تحول نشان ،طغرا و مهر به امضا سبب
شد تاتغییرات گسترده ای را در امضا با تکنولوژی شاهد باشیم که برای هر امضا تکنیک خاصی
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در نظر گرفته شده است.

طغرا و طغرانویسی
طغرا در فرهنگ عمید به چند خط منحنی تو در تو که اسم شخص در ضمن آن گنجانیده میشود
و بیشتر در روی مسکوکات یا مهر اسم نقش میکنند .در قدیم بر سر نامهها و فرمانها مینگاشتند.
(عمید )743 :1389 ،طغرا ،نشان و عالمت فرمانروایان غز ،شامل نام و القاب پادشاه است که

نامهها و فرمانها نوشته میشده است که بعدها پادشاهان سلجوقی وسپس سالطین و فرمانروایان
عثمانی آن را به عنوان یک نشان فرمانروایی به کار بردهاند .این واژه به صورتهای طغراق،
طغری ،تغراغ ،تورقا ،طورغیو طورغای نوشته شده است و مانند توقیع درموارد مختلف در حکم
دستخط ،امضا و فرمان بوده ،ولی معموالً به عالمت و نشان مخصوص پادشاهان ،درجایگاه
مهرملک ،توقیع و منشور آنان به کار رفته است« .این اصطالح ظاهراً از عصر استیالی ترکمانان
سلجوقی رایج شده و طغرا درآن ایام خطی بوده است که بر صدر فرمانها باالی"بسم اهللّ"
مینوشتهاند و به شکل قوسی شامل نام و القاب سلطان وقت وآن در حقیقت ،حکم امضا وسحّه
پادشاه داشته و تا فرمانی به طغرا نمیرسیده ،صاحب اعتبار نمیشده است» (اقبال آشتیانی:1352،
 .)533از نقش طغرای غزها و سالجقه اطالعی به دست نیامده است ،امّا تعبیر «قوس الطغرا» از
عماد اصفهانی ،قوسی بودن آن را مشخّص میکند و ازکسانی که درعهد سلجوقیان ،متصدی"طغرا
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برنوشته های سلطانی و دیوانی به منظور تأیید و تأکید مطالب با خطوط منحنی و پیچیده بر باالی

کشیدن" بودهاند ،عنوان طغرایی برجای مانده است (انوری )161:1373،درافسانه های قدیم ،طغرا
را شبیه پرندهای افسانهای به نام "عنقا" می دانستند که فرمانروایان" اوغوز" آن را مقدس ومبارک
میپنداشتند؛ وکاتبان درآن زمان طغرا را به معنی سایه بال آن پرنده در نامهها و فرمانها رسم
میکردهاند (فضائلی .)645:1371،برطبق تحقیقات انجام شده چگونگی شکل گیری طغرا در دوره
سلجوقیان از چتری است مخصوص و بزرگ ،مزین به عالمت تیر و کمان که در هنگام جنگ
درباالی سرسلطان قرارمی گرفته و نشانهای ازسلطنت ،خالفت و قدرت پادشاهان و نمادی از
شکوه و اقتدار اوبوده است .برهمین اساس طغراها در اسناد شکل گرفته است که بعدها سالطین
و فرمانروایان عثمانی به عنوان نشان شاهی آن را مورد استفاده قرار داده اند .این شیوه ترسیم ،در
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دوره سالطین عثمانی شکل خود را حفظ کرده است ،اما در ایران به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی
سالطین ،شکل نمادین طغرا تغییر کرد و با مفاهیمی دیگر دردوره های بعد ترسیم شد
(سمسار .)145:1346،برخالف آنچه که فرهنگنویسان درباره شکل کمانی طغرا نوشتهاند،
طغراهای ایران در اوایل حکومت اسالمی به صورتی بسیار ساده و با الفهای بلند نگاشته شده
ب
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است.
از زمان پادشاهان قراقویونلوها رفته رفته تغییراتی پدیدآمده که نخستین آن درطغرای حسن علی
قراقویونلو دیده میشودکه تازمان شاه سلیمان صفوی در طغراها حفظ شده است وآن کلمهی
ترکی"سیوزومز"است که تحریف شدهی واژه "سوزومز"مغولی میباشد .پس از آن در دوره آق
قوینلوها ،شکل طغرا با نام اهلل به همراه لفظ "سوزومیز" به شیوهای خاص به طغرای شاهان
اضافه شد .در دوره صفوی طغراها به چهار خانه دوازده قسمتی به غیر از نام خدا برای اسامی
ائمه اطهار ترسیم گردید .رسم طغرای دوازده خانه به این صورت است که چهارخط افقی
مخصوص کلماتی ثابت ومعین میباشد و نام شاه در پنج خط عمودی این دوازده خانه قرارمی
گیرد.
به غیر از طغرای دوازده خانه ،تحولی دیگر در شکل طغرا ها به وجودآمد که به جای نام و القاب
پادشاهان طغراهایی با مضمون "حکم جهان مطاع""،فرمان همایون شه" و"فرمان همایون شرف
نفاذ یافت"برای اسناد مختلف استفاده شده و پس ازآن در دوره پادشاهان افشار و زندیه دوباره
رسم طغراکشی به صورت پیچیده و با خطوط منحنی بار دیگر مورد استفاد قرار گرفته اما بدون
نام شاه و با واژگانی مثل الملک اهلل تعالی ترسیم شده است .به طورکلی رسم طغرا نویسی از
سال ( 1324هـ ق) به بعد منسوخ شد و در زمان ناصرالدین شاه و احمد شاه ،گاهی از طغرای
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چاپی استفاده شده است.

مقامی)251 :1349،
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طغرای محمد بن عثمان ازبک (شهرستانی )89 :1381،طغرای سلطان عبد الحمید عثمانی (قائم
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طغراهای شاه سلطان حسین صفوی و ناصرالدین شاه قاجار( .شهرستانی)29-40 :1381،

ارتباط مهر و طغرا
پادشاهان ایران معموالً ازمهرو طغرا درکنار هم استفاده میکردند .دردوره قاجار ارتباط مهرو طغرا
بیشتر ازدورهه ای گذشته بوده به طوری که در بعضی از مهرهای شاهان ،طغرای شاه بر روی آن
حک میشده است .در واقع این دو نشان تاریخی درکنار هم استفاده شدهاند ،از نمونههای منحصر
ب
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به فرد ارتباط مهر و طغرا در دوره قاجار میتوان در طغرای فتحعلی شاه مشاهده کرد که با یازده
مهرگالبی شکل ومحرابی و یا گوشوارهای و با سجع مزین به نام ائمه اطهار (ع) در قسمت باالی
فرمان ،به طرززیبایی منقوش شده است( .روستایی)26-16 :1383،
از عوامل مهم بصری که درتمام دورهها مطرح بوده و بیشتر طرحها از این ویژگی خاص
برخوردارند ،ساختار کلی اثر است که عموم ًا نظم و ارتباط بین فرمها را در طرح ایجادمی کند.
در این پژوهش ،تعداد  84طغرا و تعداد  207مهر به دست آمده ازمنابع و اسناد مکتوب و
الکترونیک جمع آوری و به صورت جزئی و کلی از منظر کیفیات بصری ،نوع خط ،فرم ظاهری،
رنگ و موارد دیگری ،در جهت ساختار بصری وجود دارد.
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مهرناصرالدین شـاه قاجار و مهر با طرح طغرا فتحعلی شـاه قاجار مزین به نام ائمه اطهار (ع)
(فراستی179 :1380،؛ شهرستانی)67 :1381،

نشان
نشان  :در فرهنگ معین نشان آنچه سبب شناختن کسی یا چیزی میشود؛ عالمت ،آماج ،نشانه،
آیه ،اثر ،خال (معین)1146 :1387،در طول تاریخ همواره از این وسیله برای کارهای سیاسی ریال
اقتصادی و اجتماعی استفاده گسترده ای انجام شده است .البته نحوه تنظیم و ساختار نشان بستگی

(قائم مقامی )1350:72،در دورانی که نشان کاربرد داشت ،معموالً در قسمت باالی صفحه در خط
یا حاشیه دوم بعنوان تأیید درج میشد (قائم مقامی )1350:49،نشان مخصوص معمال در دوسطر
بود که در نشان ها به نیم سطر و با خط نستعلیق یا خطوط دیگر نوشته میشد( .قائم مقامی:1350،
 )75اما به مرور زمان و در دوران معاصر این مهر تغییر کرده و به صورت اسامی افراد صاحب
مهر ارائه میشد .در این اصل آنچه که مد نظر است اصالت مهر که تا سالهای مشروطه و حتی
بعد از آن تداوم داشت و بسیاری از این روش استفاده میکردند.
گروهی در جامعه نیز که درای سواد نبودند و در مناطق محروم زندگی میکردند ،از مهر یا نشان
نیز استفاده نمیکردند .این قشر نامهای را که توسط یک شخص نوشته میشد را با اثر انگشت
تأیید میکردند .معمو ًال در کنار اثر انگشت آنان چند شاهد هم به عنوان تأیید متن اثر انگشت یا
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به دوره خاص خود دارد .مثالً در عصر صفویه اسامی اهلل و پیامبر و ائمه بیشترین کاربرد را دارد.

مهر میزدند.
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ب
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بر اساس اطالعات موجود در اسناد و نامه ها و فرامین ،پس از شروع جنبش مشروطیت در ایران
و همچنین حضور متفکران و روشنفکران در ایران که تقریب ًا مصادف با دوران محمدعلی شاه بود،
سبک جدیدی برای تأیید نامه ها ،فرامین و اسناد بوجود آمد که جدا از نشان به امضا معروف
شد .در کشور ما ایران ،رواج امضا امری جدید و متأخر است .اسناد و مدارک موجود نشان
میدهد که احکام و فرمانهای درباری و دولتی تا سال  1331هـ  .ق ( 1291هـ.ش) وسیله
مهرگواهی میشده است.

وقف نامه
96

مهر  :در فرهنگ معین وسیله ای فلزی ،سنگ عقیق ،الستیک یا جز آنها که بر آن نام یا عنوان
کسی یا بنگاهی را وارونده کن ده و چون بر آن مرکب و جوهر مالند و بر کاغذ زنند ،ثبت شود
(معین )1392 :1387 ،مهر در وقف نامه و اسناد بسیار اهمیت دارد تا جایی که ما میتوانیم ارزش

و اصالت را درک و همچنین از آن جهت شناسایی بهره گرفته و ابهامات خود را رفع کنیم.
(موسوی)3 :1391 ،
در گذشته نوشت ن وقف نامه ها در شهر ها با حضور چند تن از علما ،بزرگان و شیوخ ،اعیان و
اشراف و در روستا ها با حضور کد خدا صورت میگرفت .یعنی سندی را تنظیم میکردند و در

عالوه بر مهر خود ،که بر آن میزدند ،چند گواه دیگر که معموالً از همان بزرگان و علما بودند،
سند را ممهور و در دفتر رسمی ثبت میکردند .به طور مثال ،وقف نامه بانو گوهرشاد که بانی
مسجد گوهر شاد در آستان قدس ،پس از تنظیم سند وقف نامه و مشخص شدن وظایف متولیان
و کارگزاران ،سند را به ام ضا و مهر علما و رجال ،صدور و اعیان رسانید( .عطاردیی:1371 ،
)754/2
وقف نامهها دارای سه نوع مهر هستند:
 -1مهر واقفان
 -2مهر شاهدان
 -3مهر صاحب منصبان ،مهر آستان و مهر وزارت اوقاف
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آن ،شرایط و مصارف وقف نوشته میشد .سپس واقفان برای رشمیت بخشیدن به سند وقف نامه،

تفاوت مهر وقف نامه ها با سایر اسناد در اهمیت صاحبان مهر و محل مهر در سند است ،اما
در شکل ،ظاهر ،خط ،سجع و ...تفاوت خاصی دیده نمیشود( .موسوی)3 :1391 ،

مهر واقفان
محل مهر واقفان در ابتدای وقف نامه ،بعد از درج نام یا در انتهای آن در گوشه سمت چپ،
پایین سند و گاهی در وسط است .گاهی هر سه مورد در سند دیده میشود که برای تاکید
بر مضمون سند ،دو یه سه بار در محل ذکر شده مهر میزدند.
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در مواردی که طول سند برای مطالب کفایت نمیکرد ،بقیه آن در سمت راست پایین صفحه
نوشته و مهر واقف بر آن درج میشود( .وقف نامههای کتابخانه آستان قدس رضوی :ش
)72،103،1067،206،197،86،191،189،166،165،34
سجع در مهر معموالً مانند دیگر مهر ها با نام خداوند ،آیات قرآن ،احادیث و نام ائمه استفاده
ب
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میشد ،مانند اقل خلق اهلل ،بنده آل محمد ،ال اله اال اهلل ملک الحق المبین و ...سپس نام،
شهرت و تاریخ و در مواردی که کلمه ((صح)) که دال بر صحیح بودن است ،مشاهده میکنیم.
تاریخ مهر در برخی از آنها به سال قبل از تاریخ سند بر میگردد .به طور مثال در وقف نامه
حاجی ابراهیم سرتیپ پسر حبیب اهلل بیگ ،تاریخ مهر واقف  1290ه.ق در حای که تاریخ
سند  1313ه.ق بوده است(( .عبده حجی اسماعیل ،مهر  1290ه.ق))
با بررسیهای انجام شده مشخص شده که شکل مهر در بین افراد معموالً با تزیین ساده،
چهار گوش کوچک یا متوسط ،گرد کوچک یا متوسط و با خط نستعلیق سیاه و سفید بوده
است .چون مهر افراد در اقشار مختلف جامعه مورد استفاده است در مضمون آن تفاوت
چندانی نبوده است( .وقف نامههای کتابخانه آستان قدس رضوی :ش ،29/2 ،72/3 ،86/1
)104،167،212 ،206/1 ،197/1 ،70/2
الزم به ذکر است که اقفان در باال یا پایین مهر مطلبی با مضمون صحت سند نوشته و در
مواردی نام خود و تاریخ را نوشته و سپس مهر خود را حک میکردند .از جمله ((اعترف
عالیجاه میرزا عبدالکریم بما فیه بمحضری فی شهر شعبان المعظم  1306شیخ الرئیس{
مهر؟}))(وقف نامههای کتابخانه آستان قدس رضوی :ش ،44/199،1/1 ،88/1 ،77/1
)66/90،1/202،1/1
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مشهد که در سال  1076ه.ق وقف شده و مهر در پایین سند حک شده است( .موسوی)1391:6،

مهر شاهدان
فلسفه مهر در بعضی از اسناد جنبه تاییئ را دارد و در بعضی دیگر جنبه شهادت را داردواین در
حالی است که در وقف نامه ها هردو وجه به وضوح دیده میشود ،یعنی جنبه تأیید (واقف یا
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نمونه مهر صفی قلی بن رستم خان سپه ساالر بیگلربیگی مشهد ،واقف مزرعه گوجکی از بلوک تبادکان

کارگزاران) و جنبه شهادت (مهر شهود) وجود داراد و از جمله دالیل تفاوت وقف نامه ها با دیگر
اسناد در این مورد است.
مهر شاهدان در وقف نامه ها اهمییت و جایگاه خاصی را دارد و ارزش و اعتبار خاصی به سند
میبخشد و این را باید متذکر شد که اهمیت مهر شاهدان گاهی از مهر واقفان بیشتر است ،زیرا
نقش حیاتی تری را در اعتبار اجتماعی ایفا میکند .به طور مثال در وقف نامه میرزا عالالدین بن
میرزا جالل الدین محمد کشمیری ،مأل محمد محسن مجتهد در گوشه سمت چپ باالی سند و
و نیز مهر نظام الملک در سمت راست سند به عنوان شهود دیده میشود که نشان میدهد جایگاه
اجتماعی شهود به مراتب باالتر از واقف است( .تصویری از وقف نامههای موجود در دفتر
موقوفات ،ش  )2 :91مهر شاهدان در اشکال و ساختار نسبت به دیگر مهرها تفاوتی نداشت و
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فقط در صاحب مهر که نقش شهود را داشت متفاوت بود .شایان به ذکر است که اگر شاهدان از
علما ،روحانیون و صاحب منصبان بودند ،محل مهرشان در سمت راست باالی سند قرار گرفته
است( .تصویری از وقف نامههای موجود در دفتر موقوفات ،ش ،242/1-2 ،91/2 ،186/2 ،29
)226/1 ،247/1
ب
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نمونه مهر شاهدان در سمت باالی سند (موسوی)9 :1391،
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نمونه مهر شاهدان در سمت باالی سند (موسوی)10 :1391،
درباره شاهدان میتوان گفت هر چقدر واقف از طبقه اجتماعی باالیی بود ،شاهدان نیز از قشر
اعیان ،روحانیون و اشراف و صاحب منصبان دولتی بودند .به طور مثال در وقف نامه فتح علی
خان صاحب دیوان متولی باشیف مهر نصیر الملک متولی آستان قدس رضوی ،میرزا مهدی خان
بیان الملک (منشی باشی کل نظام در دوران صدارت میرزا آقاخان نوری) و محمدرضا آشتیانی
(از علمای معروف) به عنوان شهود دیده میشود( .تصویری از وقف نامههای موجود در دفتر
موقوفات ،ش )91/237،2/1 ،167/1-2 ،226/1 ،247/1
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مهر صاحب منصبان ،کارگزاران (مهر وزارت اوقاف ،مهر آستان قدس)
در مقایسه وقف نامههای آستان قدس با دیگر وقف نامه ها میتوان گفت که عالوه مهر واقف و
شهود ،مهر آستان قدس ،متولی وقت آستان ،مهر رئیس کتابخانه و دیگر کارکنان آستان قدس به
چشم میخورد  ،زیرا واقف پس از تنظیم سند وقف نامه ،یک نسخه از آن را تحویل کتابخانه
ب
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آستان قدس رضوی میدادند .بنابراین صاحب منصبان کتابخانه به هنگام تحویل گرفتن وقف
نامه ،آن را ممهور میکردند  .مهر متولی و رئیس کتابخانه در سمت راست باالی سند بوده ،اما در
دیگر وقف نامه ها ،در آن قسمت ،مهر دفتر اوقاف و مهر وزارت اوقاف دیده میشود( .همان،
ش  )206 ،86/1 ،212/1 ،189/1 ،3 ،29کارکنان دفتری آستان نیز پشت صفحه سند را به ترتیب
مهر میزدند( .همان ،ش )96/2

نمونه مهر کارگزاران آستان در پشت سند (موسوی)1391:12،
از اواخر دوره قاجاریه به بعد ،اعتبار مهر بر وقف نامه از رونق افتاد و جای خود را به امضا داد.
مهرهای حقوقی در ادارات نیز جای مهرهای حقیقی را گرفتند .در این دوره نه تنها وقف نامه ها،

بلکه همه اسناد و مدارک با امضای فرد اعتبار داشتند( .وقف نامههای موجود در مدیریت امور
اسناد و مطبوعات کتابخانه آستان قدس ،ش )45076/1 ،27057/1

وقف نامه حک شده است( .موسوی)1391:12،

در اسناد معمولی مهرها همانند امضاهای امروزی در انتهای نوشته و پایین سند قرار دارد.
(شهرستانی )10 :1381،اما در افرامین پادشاهان در باالی سند قرار دارد .مگر در زمانهای خاص
که که در این صورت مهر در کنار نوشته در حاشیه قرار دارد .در زمان ناصرالدین شاه عمدتاً امضا
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نمونه امضا آقا میرزا عماد محدث ،واقف کتاب به کتابخانه آستان قدس در سال  1350هـ.ق که در پایین

به اسناد افزوده شد و پیش از آن تنها مهر تنها نشانه صاحب سند شناخته میشد .در این دوران
جایگاه امضا نظیر مهر در قسمت باالی سند قرار داشت( .شهرستانی)11 :1381،
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ب
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جدول طغرا و مهر سلطنتی ایران از ایلخانان تا قاجار (افشار مهاجر،؛ کلهر)7 :1391،

محل قرارگیری ،شکل ،نوع خط و تزئینات
محل نقش مهرها دردوره های مختلف ایران درقسمت باال و در کنار و ابتدای سطر نخست
قرارداشت .مگر در موارد خاص که سلطان یا حاکم درحاشیه سند مطلبی میافزود و یا آن را تائید
میکرده است که دراین صورت مهر او در کنار دست نوشتهاش مشاهده میشد .در اسناد عادی،
جای مهر در انتهای نوشتهها یعنی در قسمت پائین سند است .نوع خط مورد استفاده در مهرها،
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نسخ ،ثلث و نستعلیق وگاهی ترکیب ثلث ونستعلیق میباشد .در دورههای مختلف شکل مهرها
بسیار متنوع و قابل توجه است .فرمانها وبرخی از اسناد دردوره ایلخانان دارای مهرهای مربع
(خشتی) ویا چند ضلعی نسبتاً ساده هستندکه درزمان پادشاهان قراقوینلوها و به خصوص صفوی،
شکلهای دایرهای ،بیضی ،هشت ضلعی ،مربعهایی با پیشانی هاللی یا ساده و نوع شکل قطرهای
ب
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یا گالبی موردتوجه قرارگرفت ،بعدها شکل مهرها تنوع بیشتری مییابد و نقشها و عناصرتزئینی
دیگری در حاشیه آنها افزوده میشود دراندازه های کوچک و بزرگ و با نامهایی چون مهر
مسوده ،مهر همایون و با آداب خاصی استفاده شده است (سمسار .)63:1347،پس ازآن دردوره
افشار مهرهایی با اشکال طبیعی وحیوانی مورداستفاده قرارگرفته که تا اوخردوره قاجار نیز
موردتوجه بوده است .از ویژگیهای خاص مهرها میتوان به مهرهایی که بیانگر نام شاه ودلبستگی
مذهبی مالک ازطریق کلمه عبده ،مهرهایی که نوعی احترام به شخصیتهای دینی وبدون نام
مالک ،مهرهای که آراسته به مضامین موزون ومسجع است و شامل اشعار و عبارات کوتاه اشاره
کرد( .آتابای)46-45 ،1358،

انواع مهرهای پادشاهان صفوی (رابینیو)50-48 :1353،
106

ویژگی بصری مهرها
حکاکان در انتخاب مکان حروف برسطح مهر اولویتهایی را درنظرمی گرفتند که ازجنبه های
مختلف شایان بررسی وتوجه است .در مهرها ،استقرارمستقیم خطوط برمبنای شکل مهر وگاهی
دایره ای بوده است ،عدم تقارن ،ایجاد تناسبی ایستا و حرکت هدایت گر ،چینش منظم

دوایرحروف درکنار هم وایجاد ریتم نامنظم خطوط و انتخاب حروف کشیده در قسمت میانی
مهر ،سبب توازنی خیال انگیز شده است و گاهی ادغام دوایر راست به چپ مانند "ن" و "ل" با
دوایر چپ به راست مانند "ع" و "ح" درعباراتی نظیر "عز من قنع ذل من طمع " یا" ارفع من
کل رفیع " و گاه ادغام کشیدههایی چون "ب" و "ت" با "ی" معکوس در عباراتی نظیر "توکلت
مهرهایی که سجع یا نامی با پسوند" اهلل " دارند به احترام ،آن را در قسمت فوقانی در باالی مهر
نقش میکردند که این شیوه همواره ازسوی سالطین اسالمی ایران وحکاکان با نتیجه
تجربه رعایت میشده است (جدی .)152 :1387،برروی بیشتر مهرها ،خط نستعلیق باکرسی بندی
عالی حک شده است ودر بسیاری ازموارد خوشنویس حروفی که شکل مدوری را مانند "ج"،
"س"" ،ص"" ،ع"" ،ن" که نسبت به یکدیگرریتم هماهنگی دارند را دربخش پایین مهر
ایجادکرده است ،در حالی که حرکات عمودی حروفی چون "آ""،ط" وشکل های کوتاهی
مانند"ک" و" ل" دربخش باالیی قرار گرفتهاند .شکلهای بلندی چون "ب" و "ک " ،با حرکت
کشیدهی افقی ،معموالً در وسط مهر دیده میشوند .اگر چه تمامی مهرها از ارزش هنری
برخوردارند ،اما متاسفانه نقوش همیشه واضح نیستند.
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علی اهلل " ،ضمن صرفه جویی در مکان ،ترکیبی راز گونه آفریده است .جالب آن که ،تقریباً تمام
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مهرهای پادشاهان و شاهزادگان قاجار( .جدی233 :1387،؛ فراستی)205-163 :1380،

امضا (پاراف)
در فرهنگ لغت معین این گونه بیان شده است :روان کردن ،روان گردانیدن فرمان ،اجرا کردن،
نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند بعنوان اقرار و تصدیق (معین )155 :1387،آنچه که در آغاز
صورت میگرفت معموالً امضا همراه با اسامی اشخاص در اسناد ذکر میشد .رییس الوزرا و
ب
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نخست وزیران نیز برای تأیید اسناد و نامه ها از امضا استفاده میکردند.
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امضا تنها بعنوان یک تأیید یا جایگزین مهر قرار نگرفت در دوران پهلوی دوم امضا دارای
طراحیهای خاصی بود که اشخاص و رجال آن را مد نظر داشتند.
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مهر در زمان خاصی کنار گذاشته نشد بلکه تا سال ها پس امضا در کنار امضا تلفیقی از هردو را
شکل میداد  .البته این امر بیشتر مربوط به رجال مذهبی و سنتی بود ولی در برخی ادارات نیز
استفاده میشد.
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اهمیت امضا در قانون
مع ذلک باید توجه داشت که اهمیت و تأثیر امضاء در اعتبار اسناد از هنگامی در ایران رسمیت
یافت که مقننین ما ،در قوانین و مقررات مختلف مانند قانون مدنی (در مواد  1301و  1302و
 1303و  1304و  1291و  1293و غیر آن) و قانون آئین دادرسی مدنی (در مواردی مانند  376و

و  311و  312و غیره) و قانون و مقررات ثبت اسناد وامالک در موارد مختلف تبصره یا تلویح،
امضا را به عنوان وسیله تصدیق اسناد ،شناساند و موقع و ارزش آن را در اسناد اعالم داشت.
(دولتشاهی )1385:2 ،امضای دیجیتال بهترین و پیشرفتهترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای
الکترونیکی به شمار میرود که به دلیل امنیت باالی آن ،جایگزین سایر روشهای موجود شده
است.
امضای دیجیتال
امضای دیجیتال ،یک فرایند رمزنگاری است و به معنای رمز کردن پیام ،با کلید خصوصی و
رمزگشایی آن با کلید عمومی است .در این روش ،طرفین بجای در اختیار داشتن یک کلید
مشترک ،هر کدام یک جفت کلید دارند .این جفت کلیدها که کلید عمومی و کلید خصوصی،

بررسی تحول نشان ،طغرا ،مهر و امضا در دوران معاصر ایران

 393و  395و  396و  398و  )401و قانون تجارت (در مواد  223و  239و  246و  249و 308

نامیده میشوند ،با یک دیگر قرینه و جفت هستند .کلید عمومی ،سری نبوده و میتواند در اختیار
همه مردم از جمله طرف معامله قرار گیرد ،اما کلید خصوصی کامالً محرمانه و تنها در اختیار
مالک آن میباشد ،از آنجا که کلید خصوصی از کلید عمومی قابل استنباط نیست ،میتوان از یک
کلید برای رمز نگاری و از کلید دیگر ،برای رمزگشایی استفاده کرد.
گرچه در بیشتر متون ،امضاء الکترونیکی و امضای دیجیتالی ،مترادف دانسته شدهاند ولی از جنبه
علمی در تمایز این دو به اختصار میتوان گفت که امضای دیجیتالی نمودار دادهای است که به
شکل یک واحد داده ،الصاق یا با رمزگذاری منتقل میشود به گیرنده اجازه میدهد تا سرمنشأ و
اصالت آن را تشخیص دهد ،این ساختار منطقی مانع از جعل امضاء میشود ،در حالی که امضای
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الکترونیکی دارای معنای گسترده تری است و شامل امضای دستی و اسکن شده یا اسم شخص
که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید میگردد ،نیز میشود .در واقع امضای دیجیتالی نوعی
امضای الکترونیکی است که شامل یک رشته دادههای کدهای ریاضی مختص شخص معین است
که ارسال کننده مدارک الکترونیکی محسوب است ،امضای دیجیتال به کمک برنامه تغییرات
ب
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ریاضی به شکل رمز است و محتوای پیام و هویت امضاء کننده را تصدیق میکند .در ارتباط با
امضای دیجیتالی به کلمههایی مثل کلید ،حلقه کلید ،اثر انگشت و گواهینامه کلید بر میخوریم.
(نورشرق ،ف )21 :1388
امضای الکترونیکی
امضاء الکترونیکی معادل کاربردی برای یک امضای دستی است ،مفهوم امضای الکترونیکی تمامی
آثار امضای دست نویس از نظر ایجاد آثار حقوقی را دارا است .هر دو هویت و ارتباط وی با متن
امضاء شده را تائید میکنند و این امر در واقع وجه اشتراک امضاء در تمامی نظامهای حقوقی
است .بنابراین برای اینکه امضای الکترونیکی نشان دهنده تائید اطالعات باشد وجود فناوری که
قادر به ایجاد چنین امضایی برای تحقق کارکردهای امضای دستی باشد یک پیش شرط ضروری
است.
انواع امضای الکترونیکی
 – 1امضای ساده
هر گونه داده الکترونیکی که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضا کننده
را با دادههایی که با آن مرتبط است مشخص کند ،امضای الکترونیکی ساده نامیده میشود.
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 – 2امضای مطمئن
امضای مطمئن ،امضایی است که درجه باالیی از اطمینان را فراهم میسازد که امضا متعلق به
شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز ،پیام تغییری نیافته است.

تفاوت عمدهای که در امضای الکترونیکی ساده و مطمئن وجود دارد ،وجود کلیدهای عمومی و
اختصاصی در فرآیند امضاهاست ،همین امر موجب شباهت امضای الکترونیکی مطمئن با امضای
دیجیتال است ،در امضاهای الکترونیکی ساده ،فرآیندی با عنوان رمزنگاری وجود ندارد ،امضای
الکترونیکی در نوع معمولی خود روش بسیار سادهای از وارد کردن متون و یا اشکالی خاص به

و استفاده از امضای الکترونیکی ساده آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده نماید.
(نورشرق)23-21 :1388،
الف ) مزایای امضای الکترونیکی
-1تسریع در امضای قرارداد و اسناد در هر نقطهای از جهان بدون حضور فیزیکی و امکان پردازش
مبادالت مالی بیشتر در تمامی کشورها.
-2کاهش هزینههای ایاب و ذهاب و مبادله از طریق امضای الکترونیکی اسناد در هر نقطه از
جهان.
-3تسریع در امضای الکترونیکی قراردادها و اسناد تجاری و اعتباری در معامالت الکترونیکی به
علت نوسانات سریع و لحظه ای قیمت ها.
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درون دستگاه الکترونیکی است ،هر شخصی میتواند بدون اتکاء به حضور شخص ثالثی در تولید

-4مدیریت دریافت و جابجایی پول یا ارز در بانکهای داخلی و خارجی.
-5امضای الکترونیکی بیمه نامه ها با شرایط مطمئن خودش در خصوص حمل و نقل کاال و
خدمات.
-6داشتن ضریب ایمنی مطمئن و باالتر از امضای دستی به جهت داشتن رمز و کلید خصوصی.
-7ذخیره ،ارسال و دریافت داده ها بدون تغییر به جهت داشتن امضای الکترونیکی مطمئن.
 -8فایل امضای الکترونیکی حاوی اطالعاتی مانند :نام ،نام خانوادگی ،پست سازمانی و پست
فرستنده نامه یا اسناد ،نشانی پستی سازمان ،شماره تلفن ،فاکس ،وب سایت و پست الکترونیکی
است که در انتها نامه یا سند الکترونیکی اضافه و ارسال میگردد.
 -9امضای هر سند متفاوت با مفاد اسناد دیگر است.
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 -10در امضای الکترونیکی ارسال کننده و دریافت کننده نمیتوانند منکر ارسال (دریافت) پیام یا
تبادل مالی شوند.
 -11امضای الکترونیکی ،اصالت و تصدیق هویت یک پیغام یا سند و یا فایل اطالعاتی را تضمین
میکند.
ب
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 -12امضای الکترونیکی منحصر به فرد بودن و تمامیت امنیت و هویت داده ها برای مراجع قضایی
با اطمینان قابل پذیرش است.
 -13امضای الکترونیکی به راحتی قابل جابجایی است و شخص دیگری نمیتواند آن را محدود
کند.
 -14امضای الکترونیکی دارای آثار حقوی همسان با امضای دستی است.
 -15گیرنده امضای الکترونیکی میتواند مطمئن باشد که اطالعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده
است
ب) معایب امضای الکترونیکی
 -1امضای الکترونیکی ممکن است به صورت خودکار و پس از طی زمان مشخص نابود شود.
 -2شبکه اینترنتی یک شبکه جهانی و بدون مسئول یا سیاست گذاری خاصی است.
 -3امضای الکترونیکی غیر مطمئن میتواند جعل شود.
 -4امکان سوء استفاده از طریق دسترسی به کلید عمومی وجود دارد.
 -5دسترسی غیرمجاز از طریق هکرها ،به داده پیام امضاء شده قبل از رسیدن به مقصد وجود
دارد( .همان)41:

114

دست خط و امضا
تعیین امضای اختصاصی هرکس ،سادهترین روش قابل انتخاب و تغییرپذیر از سوی صاحب
امضا است؛ که فقط برای تأیید هویت استفاده میشود .باتوجه به قابلیت شناسایی سریع دست
خط و امضا در این روش میتوان هم از حالت استاتیک امضا و هم از حالت دینامیک امضا

کردن ،استفاده کرد .روشهای دینامیک ،از الگوریتمهای تشخیص دست خط و تشخیص امضا
استفاده میکنند .این روش ها ،مسیری که قلم فرد برای نوشتن یک کلمه ثابت (امضا) طی میکند،
را تجزیه و تحلیل میکنند .از ویژگیهای معمول برای مقایسه میتوان به سرعت حرکت ،مسیر
جابه جایی و میزان فشار قلم بر کاغذ یا صفحهی لمسی اشاره کرد .حالت استاتیک امضا (خود

بوده است ولی در زمینه دستخط و هم ارز با آن قرارنمی گیرد( .رضایی ،افخمی ،سجادیان،
)1389:20
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش در این مقاله میتوان بیان کرد که اسناد در کشور ایران همواره برای تفاوت
در اسناد خاص و معمولی به نوعی در آن قواعد خاصی را تعیین کردند .مخصوصاً فرامین
پادشاهان بود که همواره دارای تأییدیه خاصی بود .گذر زمان سبب شد تا طغرا از رونق بیفتد و
بعد جای خود را به مهر بدهد که به طور شکل متفاوتی داشت ولی در بعضی از موارد همان طغرا
را در بر میگرفت .هر کدام از این نشان ها دارای ویژگیهایی بودند که معموالً برگرفته از عقاید
مذهبی و دینی میشد و بر اساس آن و حاکمان طراحی میشدند .اما در تاریخ معاصر ،روابط
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شکل نهایی امضا) نیز برای تأیید هویت بسیار پرکاربرد و یکی از اولین روشهای تأیید هویت

ایران با اروپا بیشتر شد و بعد رویدادهای دیگر امضا توانست جای خود را در اسناد پیدا کند که
به مرور زملن نقطه مطلق تأیید در اسناد شد و امروزه با تکنولوژی صورتهای مختلفی به خود
گرفت .در این میان میتوان تحوالت اجتماعی و همچنین تحوالت مختلف در زمان در این همین
اسناد بازیابی کرد و چگونگی تغییرات را بهتر درک کنیم.
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