
  برات دیوانی سندی بود که از سوی دولت به منظور پرداخت مواجب 

و دیگر هزینه ها صادر می شد. اهمیت برات زمانی مشخص می شود 

که بدانیم در دورۀ قاجار اغلب پرداخت های دولت به کارکنان کشوری 

و لشکری و به طورکلی، اغلب پرداخت ها در متام امور دولتی به وسیلۀ 

این سند انجام می گرفت. بر این اساس، این سند می تواند منبع مهمی 

برای نگارش تاریخ اقتصادی باشد. با وجود اهمیت برات های دیوانی، 

تاکنون هیچ پژوهش مستقلی برای شناخت آن صورت نگرفته است. 

یکی از دالیل این بی توجهی می تواند ساختار پیچیده و مبهم این سند 

تاریخی باشد. 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و شناخت برات های دیوانی دورۀ 
قاجار سعی دارد ساختار ظاهری و محتوایی این نوع سند را بررسی کند.

روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش منابع کتابخانه ای و 100 
برات دیوانی از آرشیوهای اسناد تاریخی با روش توصیفی- تحلیلی مورد 

بررسی قرار گرفته  است. 

یافته ها و نتایج:  براساس یافته های این پژوهش، این سند دارای 
54 نوع مختلف است که همۀ آنها در ظاهر و محتوا ساختاری 

نزدیک به هم دارند. در ساختار ظاهری، استفاده از خط سیاق، 

فرشده نویسی و فاصلۀ بین ارکان با هدف جلوگیری از هرگونه دست 

بردن در ارقام بارز بود و ساختار محتوایی آن نیز براساس دستورالعمل 

مستوفیان تنظیم می شد.  متامی برات های دیوانی بررسی شده، سوای 

موضوع)پرداخت مواجب، انعام، و مانند آن(، صادرکننده)برات ِکش(، 

پرداخت کننده)برات گیر(، و دریافت کننده مبلغ)برات دار( ساختاری 

ثابت دارند.

ڪلیدواژه ها 

اسناد تاریخی، برات  دیوانی، ساختار ظاهری، ساختار محتوایی، خط سیاق، دورۀ قاجار

مرضیه ثمره حسینی |  امین محمدی

چڪیده
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تاریخ پذیرش: 1394/9/22 تاریخ دریافت: 1394/4/15

تحلیل ساختار برات های دیوانی دورۀ قاجار



7
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  100

 ژ

مرضیه ثمره حسینی1 |  امین محمدی2

تحلیل ساختار برات های دیوانی دورۀ قاجار

مقدمه
 اسناد تاریخی از مهم ترین منابع پژوهش هاى تاریخی بوده و »شامل كلیۀ فرمان هاى سلطنتی، 
ادارى، اسناد قضایی، مالی و حقوقی،  مكاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته هاى 
گزارش هاى اقتصادى، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و برخی مكاتبات خصوصی، دوستانه و 
خانوادگی است كه در قدیم به آنها سلطانیات، دیوانیات و اخوانیات می گفتند«)قائم مقامی، 
1350، صص5-6(. این تعریف از سوى اغلب سندپژوهان پذیرفته  شده است؛ آنچه باعث 
افتراق آراى سندپژوهان شده، دسته بندى هاى ارائه شده از اسناد تاریخی است؛ جهانگیر 
قائم مقامی در كتاب مقدمه اى بر شناخت اسناد تاریخی، پس از تعریف اسناد تاریخی 
آنها را به چهار دستۀ اسناد مالی و قضایی، سلطانیات، دیوانیات و اخوانیات تقسیم بندى 
می كند)1350، ص41(. این دسته بندى، نخستین دسته بندى صورت گرفته از اسناد تاریخی 
است كه از سوى بسیارى از پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. امید رضایی اسناد 
تاریخی را به دو دستۀ شرعی و عرفی تقسیم بندى كرده  است. رضایی در كتاب درآمدى 
بر اسناد شرعی دورۀ قاجاریه به بسط نظر خود می پردازد و مبناى نظرش را دو مقولۀ 
»شرع« و »عرف« استوار می كند)1390، صص2- 7(. مونیكا گرونكه تقسیم بندى متفاوتی 
از سندپژوهان ایرانی ارائه كرده و اسناد تاریخی را به دو شاخۀ اسناد خصوصی و حكومتی 
تقسیم كرده است. به باور گرونكه اسناد خصوصی به اسنادى اطالق می شود كه به معامالت 
دوطرفۀ بین اشخاص حقیقی می پردازد و اسناد حكومتی دسته اى از اسناد هستند كه یكی از 

1. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد اسناد و 

مدارک آرشیوی دانشگاه تهران

)نویسندۀ مسئول( 

Samareh66_m@yahoo.com

2. دانشجوی دورۀ دکرتی تاریخ ایران 

بعد از اسالم پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی.

Amin64_m@yahoo.com
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طرفین معامله، شخص رئیس حكومت یا مقامات دولتی است)1387، ص74(.
 طبقه بندى قائم مقامی از اسناد تاریخی پر تكلف و تصنعی و حاصل مطالعات وى در 
متون تاریخی و ترسل تا دورۀ صفویه است)رضایی، 1390، ص3(. همچنین، تقسیم اسناد 
تاریخی به دو دستۀ شرعی و عرفی بسیار كلی بوده و نمی توان تمام اسناد را در قالب آن جاى 
داد. یک حواله یا برات پیش از آنكه یک سند شرعی باشد در زمرۀ اسناد مالی قرار می گیرد؛ 
یک حكم انتصاب پیش از آنكه سندى عرفی باشد سندى دیوانی بوده و اگر بخواهیم اسناد 
را در قالب این تقسیم بندى هاى كلی جاى دهیم مانع پژوهش هاى عمیق شده ایم. همچنین، 
تقسیم بندى گرونكه، كه در آن جایگاه اخوانیات نامعلوم است. رویكرد شیخ الحكمایی به 
اسناد تاریخی قابل قبول تر به نظر می رسد. او در كتاب اسناد معمارى ایران با بیان اینكه اسناد 
تاریخی به شیوه هاى گوناگونی قابل دسته بندى هستند از اسناد دیوانی)فرمان، ُحكم، یرلیغ، 
نشان، و مثال(؛ قضایی)مبایعه نامه، مصالحه نامه، عقدنامه، و وقف نامه(؛ و خصوصی)نامه، 

قرارنامه، و جز آن( به عنوان نمونۀ این دسته بندى ها نام می برد)1388، ص9(.
برات دیوانی »نوشته اى كه از طرف دیوان وزارت و بارگاه به خزانه دار یا والیات فرستاده 
می شد تا در مقابل آن وجه یا جنسی به آورنده بدهند«)انورى، 1381، ج2، ذیل »برات«(. 
این سند یكی از انواع مختلف اسناد تاریخی است و با توجه به اینكه ماهیتی مالی دارد و از 
سوى دیوان صادر شده است، می توان آن را در زمرۀ اسناد دیوانی- مالی قرار داد. در دورۀ 
قاجار اغلب هزینه هاى دولت از جمله مواجب كاركنان به صورت برات پرداخت می شد؛ به 
این صورت كه دیوان، نوشته اى به خزانۀ مركزى یا دیگر شهرها می فرستاد و آنها را موظف 
به پرداخت وجه نقد یا جنس به دارندۀ برات می كرد. پرداخت مواجب، كه با برات صورت 
می گرفت، یكی از مهم ترین مخارج دولت بود و بخش عظیمی از درآمد خزانه حكومت 
صرف آن می شد)جمال زاده، 1376، ص150(. در مواقع ضعف دولت مركزى، برات هاى 
بدون پشتوانه اى صادر می شد كه هرج و مرج اقتصادى به بار می آورد)شیخ نورى، 1386، 
ص 319(. براى نمونه می توان به دوران بعد از قتل امیر كبیر اشاره كرد: »بی اعتدالی جمع و 
خرج به جایی رسیده كه سالی دویست تا سیصد و پنجاه هزار برات بی محل در دست مردم 
می ماند كه ]آن را[ تومانی پنج هزار دینار كسر می فروشند«)آدمیت، ناطق، 1356، ص92(.     

با وجود اهمیت موضوع برات در تاریخ قاجار، تاآنجاكه نگارنده می داند تاكنون پژوهش 
مستقلی در این خصوص انجام نگرفته است. به نظر می رسد، ساختار پیچیده و مبهم این سند 
یكی از عوامل بی توجهی پژوهشگران نسبت به این موضوع باشد. بر این اساس، این پژوهش 
سعی دارد با هدف شناخت برات هاى دیوانی به عنوان یكی از مهم ترین اسناد مالی دورۀ قاجار 
به عنوان یكی از منابع مهم پژوهش هاى تاریخی، با بررسی منابع تاریخی و 100 برات دیوانی 

مرضیه ثمره حسینی
 امین محمدی  
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گردآورى شده از سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ایران، به این پرسش پاسخ دهد كه این سند 
تاریخی از نظر ظاهرى و محتوایی چه ساختارى دارد. نگارنده بر این باور است كه بهترین 
شكل شناخت ساختار اسناد تاریخی، بررسی توأمان ظاهر و محتواى سند است، پس در این 
پژوهش، برات هاى دیوانی دورۀ قاجار در دو ساختار ظاهرى و محتوایی مورد بررسی قرار 
می گیرند. در زمینۀ ارائۀ ساختار سندشناسی اسناد تاریخی تاكنون دو پژوهش درخور توجه 
 formal aspects of qajar « انجام گرفته است. پژوهش نخست مقالۀ  كریستف ورنر باعنوان
deeds of sale in persian document« است. ورنر، در این پژوهش، ابتدا اسناد بیع را از لحاظ 

ویژگی هاى ظاهرى چون كاغذ، خط، و ویژگی هاى تزئینی و سپس محتواى این اسناد در 
دو بخش متن و اضافات مورد بررسی قرار داده است)Werner, 2003(. پژوهش دیگر توسط 
امید رضایی و در قالب كتابی باعنوان درآمدى بر اسناد شرعی دورۀ قاجار نگارش یافته است. 
رضایی در این كتاب ضمن معرفی اسناد شرعی ساختار محتوایی هركدام را به صورت 

مختصر ارائه كرده است)ر ک: رضایی، 1390(. 
پیش از بررسی ساختار ظاهرى و محتوایی برات هاى دیوانی الزم است انواع مختلف 
برات مشخص شود. در این قسمت، از سه كتاب فروغستان، بحرالجواهر، وخالصهالسیاق 

استفاده شده است كه هر سه به منظور آموزش مستوفیان نگارش شده اند.

انواع برات های دیوانی
نویسندۀ كتاب فروغستان، 36 نوع برات و علت صدور هریک را در اثر خود به شرح زیر 

معرفی كرده است: 
انعام، ابتیاع، اخراجات، اسقاط، اجرت، بذر، نعل، تفاوت، تعلیف، تخفیف، تقاوى، 
تدارک، تصدق، تنقیۀ قنوات، تكلیف و تعارف، تعمیر، تحویل، تیول، تطلیه، جیره، خلعت، 
خانوارى، سیورسات، سیورغال، صرف، طعمه، علیق الدواب، علوفه، عوض، قیمت، مقررى، 

مواجب، مساعده، مهمات، مال االجاره، و وظیفه)فروغ اصفهانی، 1376، صص243- 250(.
در كتاب بحرالجواهر، كه به منظور آموزش سیاق نگارش یافته، 45 صیغۀ برات ذكر 
شده است. از این تعداد 30 مورد در كتاب فروغستان نیز وجود دارد؛ دیگر برات ها به شرح 

زیر است:
ارمغان، استعمال، انسالخ، انحراق، انفاء، انشقاق، انقطاع، انكسار، پیشكش، تنعیل، تسلیم، 
تبدیل، كرایه، مبیع، و مدد معاش)حسینی، 1296، ص66(. كتاب خالصهالسیاق نیز عالوه بر 
برات هاى فوق از سه برات مستمرى، اضافه، و استصوابی نام می برد)صفی نژاد، 1378، ص199(.
هریک از برات ها به عناوین مختلفی از سوى دیوان براى كاركنان دیوانی در ازاى 

تحلیل ساختار برات های دیوانی
 دورۀ قاجار
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خدماتشان صادر می شد. در كتاب هاى ذكر شده عالوه بر نام هر برات، علت صدور و شیوۀ 
نگارش آنها ارائه شده است. در اینجا به ذكر و معرفی چند نمونه از مهم ترین آنها كه در میان 

اسناد گردآورى شده داراى بیشترین تعداد بودند، بسنده می شود: 
-برات تحویل: »آنچه خریده تحویل صاحبجمعان دیوان نمایند]و قبض رسید كه از 
او گرفته در دفتر ضبط نمایند كه در حساب او موافق قبض جمع نمایند[«)فروغ اصفهانی، 
1376، ص246(. این برات از مهم ترین بروات دیوانی دورۀ قاجار و معادل حوالۀ اعتبار بوده 
و مبالغ آن اغلب بیشتر از برات هاى دیگر است. این برات بابت هزینه هاى فوق العاده و كالن 
دولت از جمله مخارج بیوتات سلطنتی، پرداخت انعام و غیره صادر می شد)مستوفی، 1384، 
ج1، ص 425(. برات تحویل به منزلۀ وجه گردان یا اعتبارى بود كه براى مصارف آینده 
صادر می شد. این برات به واسطۀ اینكه به صورت علی الحساب صادر می شد، رسیدگی به 
صدور آن دیرتر انجام می شد؛ درحالی كه مستوفیان به سایر بروات در زمان صدور رسیدگی 

می كردند)مستوفی، 1384، ج1، ص425؛ شقاقی،1353، ص211(.
 

واژۀ تحویل در صدرحساب برات

بیوتات و غیره خرج شود«)فروغ  آنچه در  - برات صرف: »مثل اخراجات است. 
اصفهانی، 1376،ص247(. این برات بابت مصارف و مخارج بیوتات و تعمیر عمارات صادر 
می شد. شاخصۀ اصلی این برات این بود كه مبلغ آن براى صرف كار معینی پرداخت می شد 

و براتدار موظف به مصرف آن در كار دیگرى نبود)فرمانفرما، 1377، ص 126(.
 

واژۀ صرف در صدرحساب برات

باشند«)فروغ اصفهانی، 1376،  برقرار داشته  »آنچه در وجه عمل  برات مقررى:   -
ص248(. این برات نیز مانند مواجب به صورت ماهانه یا ساالنه صادر می شود و فرق آن با 
مواجب این است كه این برات بابت انجام خدمات نیست، بلكه به اشخاص مختلف بابت 

مرضیه ثمره حسینی
 امین محمدی  
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موقعیت)مانند امام جماعت، روضه خوان ها، مستمندان، و مانند آن( پرداخت می شد.
 

واژۀ مقررى در صدرحساب برات

- برات مواجب: »آنچه در وجه سایر نوكر برقرار باشد«)فروغ اصفهانی،1376، ص248(. 
این برات بابت پرداخت خدمات عمال دیوان به صورت ماهانه، چندماه یک بار و گاهی 

ساالنه صادر می شد. 

 

واژۀ مواجب در صدرحساب برات

ساختار ظاهری برات های دیوانی
در بررسی ساختار برات ها، نخستین قسمتی كه به آن پرداخته  می شود، ساختار ظاهرى 
اسناد است، چرا كه سندپژوه در این بررسی ابتدا با ظاهر اسناد سروكار دارد. ساختار 
ظاهرى برات هاى دیوانی شامل ویژگی هایی است كه در شكل و ظاهر این اسناد وجود 

دارد. این ویژگی ها را می توان در موارد زیر بررسی كرد:
- کاغذ: در بررسی ساختار ظاهرى برات ها نخستین مقوله اى كه مورد توجه قرار 

می گیرد، كاغذى است كه متن سند روى آن نگارش یافته است. در دورۀ قاجار اغلب 
كاغذهاى مصرفی ایران از روسیه و كشورهاى اروپایی وارد می شد و تولید كاغذهاى 
ساخت داخل ناكافی و با كیفیت نامرغوب بوده است)فراستی، 1379، ص229(. بیشتر 
كاغذهایی كه در نگارش برات ها مورد استفاده قرار گرفته اند، از نوع فرنگی و داراى 
ته نقش)واترمارک( هستند. در دورۀ قاجار كاربرد كاغذهاى ساخت ایران به كمترین میزان 
خود رسید و در بسیارى از مناطق به ویژه مناطق شهرى استفاده از كاغذ فرنگی رواج بسیارى 
یافت. از ویژگی هاى كاغذهاى فرنگی آن است كه وقتی در معرض نور قرار می گیرند، 
نقوش و خطوطی مرئی می شود كه در درون كاغذ با ماشین تعبیه شده است)فراستی، 
1379، ص257(. اندازۀ كاغذ برات هاى دیوانی، بنابر آنچه كه در كتاب فروغستان آمده، 

تحلیل ساختار برات های دیوانی
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»نیم ورق كاغذ است«)فروغ اصفهانی، 1376، ص243(. از آنجا كه آرشیوها اغلب اسكن 
اسناد تاریخی را در اختیار مراجعان قرار می دهند، بررسی اندازه گیرى همۀ برات هاى مورد 
استفاده امكان پذیر نبود. با وجود این، با توجه به رؤیت تعداد اندكی از آنها و نیز با تكیه بر 
تصاویرى حاصل از اسكن می توان قول نویسندۀ كتاب فروغستان را مورد تأیید قرار داد.  
- خط: در نگارش برات هاى دیوانی از خط شكسته نستعلیق تحریرى با محوریت خط 

سیاق استفاده شده است. سیاق، به عنوان مهم ترین وجه تمایز برات دیوانی با دیگر اسناد تاریخی، 
شیوۀ نگارش رمزگونه در محاسبات دیوانی و دفتردارى سنتّی  تجارى در ایران و سرزمین هاى 
پیرامون آن است و تا چند دهۀ گذشته، پیش از اینكه روش  دفتردارى غربی در این سرزمین ها 
نفوذ كند، به ویژه در تجارتخانه ها همچنان معمول بود. در كتاب فروغستان پیرامون این خط آمده 
است: »سیاق در لغت عربی به معناى طریقه است. لهذا آن علم طریقه كتّاب و مستوفیان حساب 
دیوانی است«)فروغ اصفهانی، 1376، ص61(. برخی، سیاق را دانشی ایرانی می دانند و ریشه هاى 
آن را به دوران باستان می رسانند)صفی نژاد، 1378، ص9(. برخی نیز عالئم موجود در این خط را 
شكل تخلیص شدۀ اعداد عربی می دانند)كریمی، 1365، ص3(. سواى این آرا آنچه مسلم است، 
اهمیت و كاربرد این شیوۀ نگارش تا اوایل حكومت رضاشاه پهلوى است. برخالف آنچه كه 
رایج است، سیاق تنها عددنویسی نیست؛ بلكه شیوۀ نگارش توأمان حروف و اعداد است. این 
شیوه در برات هاى دیوانی به روشنی قابل رؤیت است. به عبارت دیگر، در یک برات دیوانی از 

ابتدا تا انتها با خط سیاق سروكار داریم.

 

نحوۀ نگارش اعداد به خط سیاق

به طوركلی، شاخصه هاى اصلی خط به كار رفته در برات هاى دیوانی مورد بررسی در 
این پژوهش به شرح زیر است:

•صدرِحسابدرتمامیبراتهابهخطسیاقوبهصورتکشیدهوبینقطه
نگارششدهاست؛

• تحتالسیـاقدرتمامـیبراتهابهخطشکسـتهنستعلیـقبودهومتمایلبه
بینقطهنویسیاست؛

مرضیه ثمره حسینی
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•مبلغ-بهصورتنقدیوجنسی-درتمامیبراتهایدیوانیبهخطسیاق
نگارشیافتهاست؛

•درتمامیبراتهاسالترکیبهخطشکسته،تکرارمبلغبهسیاقوشکستهو
نصفآننیزبهسیاقاست؛

•سالترکی،مبلغ،ونصفآنبهخطسیاقاست؛
•عاملومحلپرداختدرتمامیبراتهابهشکستهنستعلیقوسیاقبهصورت

ترکیبینگارشیافتهاست؛و
•سالتحریردرتمامیبراتهایدیوانیباخطشکستهنستعلیقنگارشیافتهاست.

 

بی نقطه نویسی در برات هاى دیوانی

سال تركی، مبلغ برات و نصف آن
 

عالمت نصف در زیر مبلغ كل

تحلیل ساختار برات های دیوانی
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عامل و محل پرداخت برات

 

تاریخ تحریر برات هاى دیوانی

- فاصلۀ بین سطور: موضوع فاصلۀ بین سطور از مهم ترین آداب كتابت و دبیرى 

در دوره هاى گذشته بوده است)قائم مقامی، 1350، ص264(. محمدبن هندوشاه در كتاب 
دستورالكاتب فی تعیین المراتب دربارۀ آداب نگارش و فاصلۀ بین سطور آورده است:»و 
در مكاتبات بعد بین السطور بسیار نگذارد بخالف احكام كه آنجا بعد بین السطور بیشتر 
باید و اما در عرضه داشت رعایا بملوک و سالطین و محاضر و تذكره كه نویسند آن قاعده 
مطرد نباشد چه مكتوب عریض باید نوشت اما بعد بین السطور اندک باید و بیاض صدر 
مكتوب متوسط تا جمعی كه عارض قضایا باشند اسامی خویش در آخر آن ثبت توانند 
كرد و شرطنامه را بعد بین  السطور اندک باید و قطع كاغذ عریض نشاید«)نخجوانی، 1978، 

ج 1، ص61(.
در نگارش برات هاى دیوانی فشرده نویسی در كمترین فاصلۀ بین سطور وجود دارد و 
برات نویسان در قسمت هاى مختلف این سند مطالب را بدون رعایت فاصله نوشته اند. به نظر 
می رسد علت این فشرده نویسی پیشگیرى از هرگونه دست بردن احتمالی در مندرجات برات 
باشد. از سوى دیگر، فاصلۀ بین قسمت هاى مختلف برات زیاد است. به طور معمول بین هر 
ركن برات با ركن دیگرى فاصله اى درخور توجه وجود دارد. در این شیوه نیز ممكن است علت 
وجود این فواصل سهولت در تشخیص مبلغ و عامل پرداخت برات و عامل زیبایی دخیل باشد.

مرضیه ثمره حسینی
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فشرده نویسی در برات هاى دیوانی

 شاخصه هاى اصلی فاصلۀ بین سطور در برات هاى دیوانی:
*بینصدرحسابومندرجاتتحتالسیاقکمترینمیزانفاصلۀبینسطور
وجودداردودراغلبمواردصدرحسابباجمالتتحتالسیاقتداخلپیدامیکند؛

*فاصلۀبسیارکمیبینتحتالسیاقومبلغبراتوجوددارد؛
*مندرجاتقسمتمبلغبراتنیزبهصورتفشردهنوشتهشدهاند؛
*فاصلۀدرخورتوجهیبینمبلغبراتوسالترکیوجوددارد؛

*بینسالترکی،تکرارمبلغونصفآنکمترینمیزانفاصلهوجودداردودر
اغلببراتهااینقسمتهادرهمتنیدهشدهاندوشکلدایرهمانندیبهوجودآوردهاند؛

*بینمبلغوعاملپرداختفاصلۀبینسطوروجوددارد؛و
*بینعاملوتاریختحریرفاصلۀدرخورتوجهیوجوددارد.

- اضافات: اضافات شامل ُمهر صادركنندۀ برات و توشیح شاه است. ُمهر در برات اغلب 

در كنار تاریخ تحریر قرار می گیرد. توشیح شاه در بسیارى از برات ها وجود دارد و محل قرار 
گرفتن آن در تمامی برات ها قسمت باالى حاشیۀ سمت راست سند است. 

ساختار محتوایی برات های دورۀ قاجار
در گذشته، شیوۀ نگارش برات ها و به طور كلی امور مربوط به حسابدارى توسط مستوفیان 
برجسته به صورت دستورالعمل هایی تهیه می شد و كسانی كه به كارى هایی چون منشی گرى 
و مستوفی گرى عالقه داشتند از روى آن دستورالعمل ها آموزش می دیدند. یكسانی نگارش 
برات هاى دیوانی در كلیات و وجود برخی اختالفات جزئی در آنها نشان  می دهد كه 
كاتبان، محّرران، منشیان، و مستوفیان اغلب از دستورالعمل هاى مشخصی براى صدور این 
اسناد استفاده می كرده اند. سبک نگارش برات دیوانی در كتاب هاى آموزشی سیاق شرح 
داده شده است. از مهم ترین این كتاب ها می توان خالصهالسیاق،قوانینالسیاق،سیاق

تحلیل ساختار برات های دیوانی
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خطیر، فروغستان، وبحرالجواهرفیعلمالدفاتر را نام برد.
بدون تردید، براى ارائۀ ساختار محتوایی برات هاى دیوانی دورۀ قاجار بهترین منابع، 
كتاب هاى آموزشی سیاق به جا مانده از دوران قاجار است. این كتاب ها دستورالعمل نگارش 
برات ها و صیغه هاى مختلف آنها را ذكر كرده اند. مهم ترین كتابی كه به صورت مفصل شیوۀ 
نگارش برات هاى دیوانی را شرح داده، كتاب فروغستان تألیف محمدمهدى فروغ اصفهانی 
است. فروغ اصفهانی علت نگارش فروغستان را تالش براى تألیف اثرى جامع و نافع براى 
خدمتگزاران دولت و كاركنان دیوان استیفا بیان كرده است)فروغ اصفهانی، 1376، ص57(. او 

در كتاب خود شیوۀ نگارش برات را به صورت زیر شرح داده است:
»و طریقۀ نوشتن آن به طریق اهل ایران چنان است كه بر روى نیم ورق كاغذ، اول صیغۀ 
خرج را از »مقررى« یا »مستمرى« یا »اخراجات« دیگر به رقوم سیاق در سر آن كج بكشند و 
در »تحت السیاق« آن تفصیل اسم و رسم صاحب مقررى یا مستمرى یا تفصیل خرج معین 
را بنویسند و مبلغ آن را به رقوم سیاق در »حشو« مرقوم سازند و بعد »مقرراً« زنند و به جهت 
استحكام و اطمینان كه در آن مبلغ تصرف به كم و زیاد نتوانند كرد بعینه مبلغ »حشو« را در 
»بارز« بعد از رقم تاریخ سال به فارسی و به خط تحریر بنویسند، و در زیر آن نصفه، به رقم 

سیاق بكشند و نصف مبلغ را باز تاكیداً مرقوم سازند«)فروغ اصفهانی، 1376، ص243(.
فروغ اصفهانی، پس از شرح نگارش صیغۀ خرج كه نوع برات را مشخص می كند و نیز 
ذكر سیاق نویسی مبلغ برات بیان می كند كه در صورتی كه وصولی برات جنسی باشد، شیوۀ 

نگارش آن به چه صورت است:
»و اگر جنسی باشد كه نصف نتوان كرد خط »بالمضاعف« بكشند و مضاعف آن را 

بنویسند«)فروغ اصفهانی، 1376، ص243(.
نویسندۀ فروغستان در ادامه چگونگی نگارش عامل و تاریخ برات را شرح می دهد:

»بعد از آن در یسار زیر مبلغ »بارز« عالیجاه یا عالیشأن به رقم سیاق كج بكشند و اسم 
»عامل« را كه وجه به حواله اوست بنویسند به این عبارت كه عالیجاه فالن از بابت »تحویالت« 
خود یا بابت »مالیات« فالن والیت برساند كه مجرى و محسوب است. بعد از آن در پایین 

برات بنویسند: تحریراً فی شهر فالن و سنۀ فالن«)فروغ اصفهانی، 1376، ص224(.
بحرالجواهر، نوشتۀ حسین اصفهانی هم یكی از كتاب هاى مهم آموزش سیاق است كه 
نویسنده در آن به چگونگی نگارش برات ها می پردازد: »در نوشتن بروات بدانكه بعد از قطع 
كاغذ، صیغه كه مطلوب و مقصود باشد بر سر آن صفحه مورباً ثبت و چیزیكه مطلوب است 
در حشو صفحه نوشته، اعم از اینكه یک چیز باشد، یا متعدد و عملی اگر احتیاج باشد نموده 
و بسا باشد كه بعضی از این برات به جاى دیگر حواله ]می شده است[، در این صورت بعد از 
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اتمام عمل اگر باشد، بعد از مقررى سوى المطلق گفته، آنقدر كه به این شخص حواله می شود 
در تحت آن حشو آورده و در برات دیگر میزان كل را نوشته، همان قدر كه احتیاج است در 
حشو نوشته در فوق او سوى مطلق نوشته بعد از پرداختن و اتمام حشو باید مقرراً یا والمقرر 
هرچه مقام او باشد گفته سنت تركیه را به گوشوار آورده چیزیكه مقصود است و حواله 
می كنند به بارز مرقوم نموده و در مقابل آن بهر كه حواله می شود اسم تحویل دار را نوشته 
و بعد تاریخ روز، و شهر و سال را به بدل آورده برات تمام می شود و اگر از صیغ اطالقی 
و مستمرى نیست بلكه قبض رسید چیزى است در سر ورق الواصل نوشته به دستورى كه 
دانسته شد قبض را تمام بنماید مگر این كه به جاى مد حواله خط بیاضی نویسد«)حسینی، 

1296، ص 78(.  
توضیحات نویسندۀ بحرالجواهرتخلیصی از مطالب ذكر شده در فروغستان است. نویسندۀ 
كتاب فروغستان به شیوۀ مفصل ترى به تعریف برات، انواع آن و شیوۀ نگارش آن پرداخته است. 

تنها مزیت بحرالجواهر نسبت به فروغستان نشان دادن برخی نمونه هاى برات است.
جهانگیر قائم مقامی نخستین سندپژوهی بود كه ساختار برات هاى دیوانی را ارائه كرد. او 
در كتاب خود، مقدمه اى بر شناخت اسناد تاریخی، پس از معرفی انواع مختلف اسناد تاریخی، 

ذیل عنوان تركیبات یک برات به ذكر ساختار برات هاى دیوانی می پردازد:

»ترکیبات یک برات:
صدر حساب؛ تاریخ؛ مبلغ؛ منبع و محل پرداخت برات«)قائم مقامی، 1350، ص121(.

با بررسی سندشناسی برات هاى دیوانی دورۀ قاجار و مقایسه و تطبیق این اسناد و نیز 
به استناد منابع دورۀ مذكور، هشت ركن زیر به عنوان ساختار محتوایی برات دیوانی استخراج 

شده است:
-صدرِحساب
-تحتالسیاق
-مبلغبرات

-تاریخترکی
-تکرارمبلغونصفآن
-عاملپرداختبرات

-تاریختحریر
-اضافات

- صدرِحساب)موضوع برات(: نخستین ركن برات دیوانی صدرحساب است و ازآنجاكه 
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این قسمت نوع برات را مشخص می كند، می توان آن را عنوان و مهم ترین قسمت برات 
دانست. در كتاب فروغستان از این ركن باعنوان »صدرالحساب«، »ام الحساب«، و »صیغۀ 
خرج« نام برده شده است)فروغ اصفهانی، 1376، ص241(. شیوۀ نگارش آن به خط سیاق 
و به صورت مورب در صدر كاغذ برات است. البته مورب بودن آن در همۀ برات ها یكسان 

نیست و در بسیارى موارد خط آن به صورت كاماًل افقی در صدر برات قرار می گیرد.
خط نگارش صدرِحساب »مدى« است كه در فروغستان از آن با نام »رقم و مد سیاق« 
یاد شده است.)فروغ اصفهانی، 1376، ص107(. صدرحساب را به گونه اى می نویسند كه 
قسمت باالى كاغذ برات را در برگرفته و  مطالب بعدى برات زیر آن قرار گیرد. صدرحساب 
عبارت آغازین برات است و بسته به نوع برات موضوع آن و جمالت بعدى نیز تفاوت دارند. 

در قسمت بعدى چگونگی این تفاوت ذكر می شود.
 

صدرحساب برات ابتیاع

-تحت السیاق: پس از نگارش صدرحساب و مشخص شدن نوع برات دیوانی، به تفصیل 

راجع به اسم و رسم صاحب مبلغ، یعنی كسی كه برات در وجه او صادر شده، سخن 
به میان می آید. قائم مقامی عنوانی براى این قسمت در نظر نگرفته است، ولی بر اساس 
كتاب فروغستان این ركن را می توان »تحت السیاق« نام نهاد. همانطور كه پیش از این گفته 
شد، بسته به نوع برات، موضوع آن و جمالت بعدى نیز تفاوت دارند. به این صورت كه 

صدرحساب جمالت بعدى را مشخص می كند؛ به عنوان مثال:
*درصورتیکهبراتمواجبباشد،جملهباعبارت»هذهالسنۀعالیجاه...«آغازمیشود؛
*درصورتیکهبراتمقرریباشد،جملهباعبارت»هذهالسنۀعالیجاه...«آغازمیشود؛
*درصورتیکهبراتمستمریباشد،جملهباعبارت»هذهالسنه«و»دروجه«آغاز

میشود؛
*درصورتیکهبراتتخفیفباشد،جملهباعبارتلقبونامصاحببراتآغاز

میشود؛
*درصورتیکهبراتابتیاعباشد،جملهباناماشیاواجناسابتیاعیآغازمیشود؛
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*درصورتیکهبراتعلیقباشد،جملهباعبارت»اسبان«یا»چهارپایان«آغازمیشود؛و
*درصورتیکهبراتصرفباشد،عبارتآغازیننحوۀمصرفوجهخواهدبود.

مهم ترین شاخصه هایی كه در تحت السیاق ذكر می شود به شرح زیر است:
-نامونشانصاحببرات

-علتصدوربرات
- نام و نشان صاحب برات: به طور كلی یكی از قسمت هاى مهم برات دیوان »نام و نشان 

صاحب برات« است. به این معنا كه برات در وجه چه كسی صادر شده است و صاحب 
برات)برات دار( می تواند شخص یا مكانی باشد كه وجه در آن مصرف می شود. در برات هایی 
چون انعام، مستمرى، مواجب، جیره، عوض، مقررى، و تیول، صاحب برات شخص بوده و 
در برات هایی چون صرف، ابتیاع، تعلیف، و تدارک، صاحب برات، مكان یا موضعی است 

كه وجه در آنجا مصرف می شود.
- علت صدور برات: علت صدور برات یكی از مؤلفه هایی است كه به تفصیل در 

تحت السیاق برات ذكر می شود. جملۀ مربوط به علت صدور با عبارت »از بابت« یا »بابت« 
آغاز می شود. در این قسمت صادركننده مشخص می كند كه علت صدور برات یا مصارف 
آن چیست. بسته به نوع برات علت صدور آن ذكر می شود. علت صدور برات می تواند بابت 
مواجب، انعام، عوض قیمت، صرف بنایی عمارات، مخارج نوكران، تعلیف احشام، و مانند 

آن باشد.
مبلغ برات: مبلغ برات یكی دیگر از اركان این سند مالی است كه براى نگارش آن 

به دقت و مهارت نیاز بود. به طور كلی در نگارش برات هاى دیوانی از خط سیاق استفاده 
می شود و در نگارش مبلغ برات شیوۀ عددنویسی آن خط كاربرد دارد. مبلغ برات به سه شكل 

پولی، جنسی، و تركیبی از هر دو می تواند باشد.
محمدمهدى فروغ اصفهانی در كتاب فروغستان شیوۀ نگارش را اینگونه شرح داده 

است:
»و مبلغ آن را به رقوم سیاق در »حشو« مرقوم سازند و بعد »مقرراً« زنند و به جهت 
استحكام و اطمینان كه در آن مبلغ تصرف به كم و زیاد نتوانند كرد«)فروغ اصفهانی، 1376، 

ص243(.
     همانطور كه متن باال بیان می كند، مبلغ را در سمت راست برات می نوشتند و بعد از 
آن عبارت »مقرراً« می آوردند. عبارت »مقرراً« نشان اطمینان و صحت مبلغ بوده و در اغلب 
برات هاى دیوانی نوشته می شده است. در بسیارى موارد مبلغی را از مبلغ برات به عنوان 

تحلیل ساختار برات های دیوانی
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مالیات و با نام »رسوم دیوانی« كسر می كردند و باقیمانده، مبلغ اصلی برات می شده است. 
در مواردى كه مالیات را از مبلغ اصلی كسر نمی كردند، روى مبلغ عبارت بدون رسوم قید 
می شده است. مهم ترین رسوم دریافتی از عمال دولت رسوم تومانی، دوهزار دینار بود كه از 

مبالغ برات هاى مستمرى، مواجب و مقررى كسر می شده است.
 

نحوۀ نگارش واژۀ مقرراً

     »سوى المطلق« یكی دیگر از عبارات رایج است كه در كنار مبلغ برات درج می شود. 
قوانین السیاق، سوى المطلق را این چنین كرده است:

»براتی را كه خواهند مبلغ یا مقدار یا هر دو آن را به مؤدى منفرد حواله نمایند، رسم 
است در جایی كه مقرراً نویسند، سوى المطلق به این صورت نوشته هر چه را از آنچه در 
حشو است خواهند حواله مودى كنند در بارز نوشته و نصفه آن را هم نویسند و حواله 

دهند«)كاشانی، 1255، ص119(.
    این عبارت در مواقعی كه وجه موردنظر مبلغ برات كل است بعد از مبلغ قید می شود 
و نشان می دهد كه مبلغ درج شده مبلغ برات  كل است، نه برات صادر شده. برات كل، 
براتی است كه در آن مبلغ شش ماهۀ كلیۀ مخارج بیوتات، عملۀ  قشون و مانند آن ذكر شده 
است)فروغ اصفهانی، 1376، ص255(. در صورتی كه بخواهند مبلغی از آن مبلغ  كل خارج 
كنند، عبارت »سوى مطلق« را كنار آن نوشته و در محل تكرار مبلغ، مبلغ اصلی را ذكر می كنند.

 
نحوۀ نگارش واژۀ سوى المطلق

- تاریخ ترکی: تاریخ تركی صدور برات هاى دیوانی در قسمت سمت چپ میانۀ كاغذ 

به صورت مورب به گونه اى نوشته می شده است كه بتوانند زبر آن مبلغ برات را به شكل 
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حروفی و سیاقی جاى دهند. این قسمت در پایان پس از نگارش مبلغ برات شكل دایره وار و 
تخفیف یافته به خود می گرفته و یكی از نشانه هاى بارز برات دیوانی می شده است. 

 تقویم تركی دوازده حیوانی از جمله تقویم هاى كهن و مشهور جهان است كه از قرن 
هفتم هجرى قمرى با معمول شدن در ایران در قلمرو سیاست، علم و فرهنگ ما نیز جایی 
براى خود باز كرده است)نبئی، 1365، ص81(. این تقویم در كنار تقویم هجرى قمرى رواج 

داشت و در تمامی برات هاى دیوانی دیده می شود. 
-تکرار مبلغ و نصف آن: در تمامی برات هاى دیوانی مبلغ برات زیر عبارت سال تركی 

ابتدا به خط سیاق نگارش یافته و سپس مبلغ را به حروف می نویسند. در ادامه، با كشیدن 
خط شكل سیاقی نصف، نیم مبلغ را زیر عالمت مذكور قید می كنند. نوشتن نصف مبلغ 
به منظور پیشگیرى از هر گونه جعل و دستكارى شدن مبلغ برات انجام می گیرد)كاشانی، 
1255، ص146(. به طور كلی، روند نگارش مبلغ برات به این صورت، احتمال هرگونه دست 
بردن در مبلغ را به صفر می رساند. تكرار مبلغ برات نیز زیر سال تركی و به صورت مورب 
به گونه اى نوشته می شد كه شكلی دایره مانند به خود بگیرد. در بسیارى از برات ها بر دور 
سال تركی، تكرار مبلغ و نصف آن عالمت »نسخیه« كشیده می شده است. نویسندۀ كتاب 

قوانینالسیاق این اصطالح را اینگونه تعریف كرده است:
»نسخیه به معنی نوشتن چیزى و از چیزى نقل كردن ]است[. به كتابت اهل فن بعد 
از آنكه اسناد جمع و خرج مودى را كتابت كرده مقابله نمایند و خواهند رد كرد یا بگیرند 
و مفاصا بسپارند، عالمت بطالنی در قبوض و بروات كشند تا از درجۀ اعتبار ساقط شود 
و هروقت كه خواهند، در دست باشد آن را نسخیه كشیدن و نسخ كردن گویند«) كاشانی، 

1255، ص145(.  
 

نسخیه در برات دیوانی
- عامل پرداخت برات: نام عامل پرداخت برات)برات گیر( به فاصلۀ كمی در پایین تاریخ 

تركی و تكرار مبلغ برات ذكر می شود. این قسمت نیز به گونه اى نوشته می شود كه در پایان 
شكل دایره مانندى به خود بگیرد. عامل پرداخت نیز اغلب به صورت مورب نگارش می یابد. 
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پس از ذكر عامل، علت این پرداخت را نیز ذكر می كنند. این قسمت اغلب با نگارش القاب 
و عناوین در قسمت باال، نام و نشان عامل و نگارش علت پرداخت زیر آن همراه است.     

     همانطور كه گفته شد، در این قسمت ابتدا یک عنوان براى عامل ذكر شده و در پایین 
آن، نام و منصب عامل درج می شود. از مهم ترین و رایج ترین این عناوین می توان »عالیجاه«، 
»ارجمند« و »مقرب الخاقان« را نام برد. پس از عناوین، نام پرداخت كننده به همراه منصب او 
ذكر شده و سپس علت صدور در ادامۀ كلمۀ »بابِت« به نگارش درمی آید. كلمۀ پایانی این 
قسمت »برساند« است. در برخی مواقع، در محل نگارش عامل پرداخت كلمۀ »بیاضی« 
نگارش می شود. بیاضی عبارتی است كه به شكل سیاقی نوشته شده و حد فاصل بین قسمت 
سال تركی و مبلغ تا تاریخ تحریر كشیده می شود و مقصود از آن سفید بودن آن قسمت و عدم 
درج مطلب در آن قسمت است)كاشانی، 1255، ص 113(. در مواردى كه عامل پرداخت 

برات نوشته نشده باشد، این عبارت سیاقی در محل آن درج می شود.
 

عبارت بیاضی در برات هاى دیوانی

- تاریخ تحریر: تاریخ تحریر در قسمت انتهاى برات هاى دیوانی ذكر می شود. روز به رقم، 

ماه به حروف، و سال نیز رقمی نوشته می شود. به طوركلی، نگارش تاریخ تحریر به صورت 
تقویم هجرى قمرى است. عبارت تاریخ با كلمۀ »تحریراً« یا »تحریراً فی« آغاز می شود و سال 

آن به صورت رقمی نگارش می یابد. 
الگوى اصلی نگارش تاریخ تحریر در برات هاى دیوانی:

»تحریراًفیشهر...سنۀ...«.
اضافات)ُمهر؛توشیح؛ثبتدفتر(

    در این پژوهش آنچه كه خارج از متن قرار گرفته است، اضافات نام می گیرد. در 
اضافات به مُهر صادركنندۀ برات، توشیح، و ثبت دفتر پرداخته می شود.

- ُمهر صادرکنندۀ برات: در برات هاى دیوانی اغلب یک ُمهر دیده می شود كه آن هم متعلق 

به صادركنندۀ برات)برات كِش( است. این ُمهر در قسمت پایانی برات و اغلب موازى سطر 
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تاریخ تحریر قرار گرفته است. صادركنندگان برات افراد مشخصی بوده اند. این كار اغلب 
توسط مستوفیان انجام می گرفته است. براساس اسناد در مواردى مستوفی الممالک و گاه 

ولیعهد وظیفۀ صدور برات را برعهده داشته اند.
     ُمهر از مهم ترین اركان اسناد به ویژه برات هاى دیوانی به شمار می آید كه اساسی ترین 
نقش آن اعتباربخشی به این اسناد است. ُمهر در طی ادوار گذشته در مبادالت تجارى مورد 
استفاده قرار می گرفته و هم اكنون نیز به همراه امضا و اثر انگشت، عامل اعتباربخشی اسناد 
و مدارک است. ُمهر در ادوار اسالمی از لوازم زندگی و به منزلۀ شناسنامۀ هر فرد محسوب 

می شد)معانی، 1357، ص46(.
-توشیح: برات هاى دیوانی اغلب باید به رؤیت شاه می رسیدند و او پس از تأیید برات 

در قسمت باالى گوشۀ سمت راست برات عبارت »صحیح است« را می نوشت و به این 
صورت بر مندرجات آن صحه می گذاشت. در اغلب برات هاى مورد بررسی عبارت »صحیح 
است« در گوشۀ سمت راست سند به صورت عمودى نقش بسته بود. این كار پیش از دورۀ 
قاجار مرسوم نبود و از این دوران با نخستین توشیح اسناد روبه رو هستیم)قائم مقامی، 1350، 
ص220(. رابینو بر این باور است كه توشیح را در سمت چپ مكتوبات می نوشتند)قائم مقامی، 
1350، ص220(، در حالی كه همانطور كه گفته شد این عبارت در سمت راست برات ها 

نگارش می یافته است.                            

 
توشیح برات هاى دیوانی

- ثبت دفرت)ظهریه نویسی(: برات هاى دیوانی پس از صدور به ثبت دفتر مستوفیان 

می رسیدند. به این معنا كه از آنها رونوشتی برمی داشتند تا در دفتر دیوان باشد. مستوفیان، در 
َظهر سند، با نگارش عبارت »ثبت دفتر شد«، »ثبت شد« یا »ثبت سررشته شد«، برات را در 
دفترى ثبت كرده و در مواقع نیاز به آن رجوع می كردند. پس از ثبت برات مستوفی یا منشی 
مسئول پس از بررسی صحت مضمون آن با ُمهر خود آن را تأیید كرده و عبارت »مالحظه 

شد« را در َظهر سند می نگاشت.
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ثبت دفتر در برات دبوانی

نتیجه گیری
برات هاى دیوانی یكی از مهم ترین انواع اسناد تاریخی هستند كه با توجه به حجم استفادۀ 
تاریخی  دورۀ  این  اجتماعی  تاریخ  نگارش  در  بسزایی  اهمیت  قاجار،  دوران  در  آنها 
دارند. برات  هاى دیوانی براساس منابع به جاى مانده از دورۀ قاجار از جمله فروغستان، 
بحرالجواهر، و خالصهالسیاق 54 نوع مختلف داشتند و هر كدام از آنها به منظور خاصی 
از سوى دیوان صادر می شدند. در بررسی برات ها به منظور پاسخ به پرسش پژوهش مبنی 
بر چگونگی ساختار سندشناسانۀ آنها مشخص شد كه این اسناد ساختار ثابتی در ظاهر و 

محتوا دارند. 
ساختار ظاهرى برات  دیوانی شامل كاغذ، خط، فاصلۀ بین سطور، و اضافات این سند 
است. برات دیوانی در یک نیم ورقه ثبت می شد و خط به كار رفته در نگارش آن از تركیبی 
از شكسته نستعلیق و سیاق است. بین اركان این سند فاصلۀ محسوسی وجود دارد؛ درحالی 
كه در هر نگارش هر بخش گرایش به فشرده نویسی دیده می شود. برات، در نهایت توسط 
مستوفی ُمهر شده و پس از توشیح شاه، ثبت دفتر می شده است. به طور كلی، ساختار 
ظاهرى به گونه اى تنظیم می شد تا از هر گونه جعل و دستبرد مصون بماند. ساختار محتوایی 
برات هاى دیوانی براساس دستورالعمل هاى مستوفیان نگارش یافته اند و ساختار آنها شامل 
صدرحساب، تحت السیاق، مبلغ، سال تركی، تكرار مبلغ، عامل پرداخت و تاریخ تحریر است. 
تمامی برات هاى دیوانی بررسی شده سواى موضوع)پرداخت مواجب، انعام، مقررى، جیره(، 
صادركننده)برات كِش(، پرداخت كننده)برات گیر(، و دریافت كنندۀ مبلغ)برات دار( ساختارى 

ثابت دارند. 
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بازخوانی سند شامرۀ 1.
مواجب؛ هذه  السنه مقرب الخاقان محمدولی خان، سرتیپ توپخانه مباركه موافق كتابچه 
دستورالعمل سنه  ماضیه  ییالن ئیل و قبض مشاٌرالیه كه نزد معتمدالسلطان میرزامحمدخان 

لشكرنویس و وزیر ضبط است:
]سیاق[: نقد از بابت مـواجب:

 380 تومان ]كسر از[ 76 تومان ]بابت[ رسوم
]باقیمانده[:304تومان                                      

جنــس؛ سیورسات 
47 خروار و 18 من و 8 سیر]كسر از[ بعد از آمدن كتابچه هر ماه به خرج آمده باشد، 

داده می شود 7 خروار و 82 من
]باقیمانده[: 39 خروار و 36 من و 8 سیر

جیــــــــــــــــــــره                 علیـــــــــــــــــــــــق
  14خروار و 16 من و 8 سیر                          25 خروار و 20 من

سنـه یونت ئیل ]سیاق[: 150 تومان؛ مبلغ یک صدوپنجاه تومان وجه نقد رایج خزانه 
است. ]سیاق نصف[: 75 تومان

عالیجاه، محمدتقی خان سرهنگ از بابت مالیات قلعه حصار و ككیرود)؟( برساند.
تحریراً فی 14 شهر ذى القعدۀالحرام سنه 1311.

]ُمهر بیضوى[:)العبد امیر، 1311(
]نوشته  حاشیه  برات[: تقی خان سرهنگ بابت قلعه حصار و ككیرود)؟(.

تحلیل ساختار برات های دیوانی
 دورۀ قاجار
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سند شامرۀ   1 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 
شامرۀ  سند 296003432.

مرضیه ثمره حسینی
 امین محمدی  
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بازخوانی سند شامرۀ 2.
ابتـیاع صندلی حصیرى و قفسه و غیره و قیمت لوازمات كابینه وزارت معارف از قرار 
حكم: ]سیاق[ 109 تومان و 5000 دینار؛  مقرراً؛ ابتیاع صندلی و قفسه و رنگ روى میز 
از قرار قبض بابت جنس سرایدار مدرسه دارالفنون كه در دفتر جناب  میرزا محمودخان 
مستوفی ضابط اسناد خرج ضبط است: ]سیاق[ 29 تومان و 5 قران: صندلی حصیرى: 12 
عـــدد،  المقرر 20 تومان؛ قفسه براى ضبط اسناد:  یک عدد، المقرر 8 تومان؛ زنگ روى 

میز: یک عدد،  المقرر 1 تومان و 5 قران.
دفعه قیمت كارتن و دوسیه و غیره؛ ]سیاق[: 60 تومان.

-  كارتن 40 عدد، المقرر 3 قران:  12 تومان. دوسیه 300 عدد، المقرر 500 دینار:  15 
تومان. كاغذ كوچک رقعه 100 دست، المقرر 300 دینار: 30 تومان. كاغذ حكم 6 دست، 

المقرر 2 قران: 1 تومان و 2 قران.  كاغذ سواد 15 دست، المقرر 3 تومان.
-  كاغذ ثبت 5 دست المقرر 6 تومان و 5 قران؛ كاغذ تلگراف دو دست المقرر 7 قران؛ 
پاكت سفید كوچک، 20 دست المقرر 1 تومان و 2 قران؛ پاكت بزرگ 8 دست المقرر 8 قران؛ 

پاكت بزرگتر 4 دست المقرر 1 تومان.
-  پاكت خشتی بزرگ 3 دست المقرر 1 تومان و 3 قران؛ مركب ایرانی و فرنگی 2 
تومان؛ 6 قران: مداد قرمز و آبی 4 عدد 2 قران/ مداد پاكن 1 عدد 3 قران؛ قلم ایرانی 1 دست 

المقرر 1 تومان؛ مشمع روى میزها  6 ذرع فی 7 قران: 4 تومان و 2 قران.
سنه پیچی ئیل؛ ]سیاق[: 109 تومان و 5000 دینار؛ مبلغ یكصد و نه تومان و پنجهزار 
دینار وجه رایـــــج اسـت. ]سیاق نصف[: 54 تومان و 7500 دینار؛ باطلۀ دیوان محاسبات

سنه  المعظم  شعبان  شهر  فی  تحریراً  برساند.  ناصرالملک  حاجی  اجل  جناب 
]یادداشت  قاجار،]24[13؛  محمدعلیشاه  شیروخورشید[:  نشان  با  مربع  ]ُمهر   .1326

حاشیه[: قبض ضبط شد.]عالمت توشیح[

تحلیل ساختار برات های دیوانی
 دورۀ قاجار
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سند شامرۀ   2
سازمان اسناد و کتابخانۀ  ملی ایران، 
شامرۀ  سند 24002504.

مرضیه ثمره حسینی
 امین محمدی  
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تصویر   1

ساختار ظاهری برات های دیوانی

تحلیل ساختار برات های دیوانی
 دورۀ قاجار
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تصویر   2
فاصلۀ بین خطوط 
و ارکان برات دیوانی
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مرضیه ثمره حسینی
 امین محمدی  
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تحلیل ساختار برات های دیوانی
 دورۀ قاجار
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