
۲۲
۸۳

تصور نقاش یا مجسمه سازی كه تاریخ ه را مطالعه نكرده و یا 

آهنگسازی كه دانش و معلوماتی دربارۀ تاریخ موسیقی نداشته باشد 

چندان هم ساده و آسان به نظر �ی رسد،زیرا  با مطالعه و بررسی 

تاریخچه و رسگذشت یك علم شناخت بهرتی از آن به دست می آید 

و بدین ترتیب عالقۀ بیشرتی نسبت به آن حاصل می شود. در رشایطی 

كه بسیاری از علوم از چنین مزیتی برخوردارند، تاریخ حسابداری 

هنوز به صورت کامل به رشتۀ تحریر درنیامده است.بررسی خاستگاه 

و سیر تحول هر علمی، جهت دستیابی به رسآغاز و منشأ پیدایش آن، 

از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، پژوهش حارض با هدف 

بررسی تاریخچۀحسابداری دوطرفه، حسابداری سیاق را با قدمتی 

حداقل ۱۴۰۰ ساله  به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و 

اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است 

پرسش اصلی این مقاله این است که آیا حسابداری دوطرفه ه¾ن 

سیاق ایرانی است یا اینکه اشرتاکاتی با آن دارد؟ 

 یافتۀ این پژوهش نشان می دهد که اگر چه �ی توان حسابداری دوطرفه 

را برداشتی مستقیم از سیاق دانست ولیکن حسابداری سیاق جنبه های 

زیادی از حسابداری دوطرفه را در خود جای داده است. سیاق یک 

سیستم حسابداری یک طرفۀ مطلق نیست و می توان آن را حلقۀ ارتباط 

میان حسابداری یک طرفه و حسابداری دوطرفه دانست. 
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سیاق دروازۀ حسابداری نوین

مقدمه
در اوايل قرن بيستم، تاريخ حسابداري و پيشينة حسابداري دوطرفه، توسط غربيان بسيار مورد 
توجه بوده و درمورد آن كتاب ها و مقاالت ارزشمندي نوشته شده است، مانند ليتلتون 4، پيتركات5 ، 
پندورف6 ، ريچارد براوان7 ، ادوارد پراگالو8، و ورنر سومبارت9. در اين پژوهش ها، مبناي كار، اسناد 
و مدارك باقي مانده از قرن 13 م. به بعد است. هدف اين پژوهشگران يافتن منشأ و سرآغاز 
حسابداري دوطرفه بوده است؛ اما به دليل اينكه اسناد و مدارك موجود به صورت كامل و سالم در 
اختيار نبوده، نظريه هاى گوناگوني در مورد خاستگاه حسابداري دوطرفه بيان شده است. نظريه هاى 
مطرح شده را مى توان به صورت كلي در دو دسته طبقه بندي كرد كه عبارت اند از :نظرية رومي 
و نظرية ايتاليايي (كوجيما، 1387،ص5). هيچ يك از نظريه هاى مطرح شده ،خاستگاه حسابداري 
دو طرفه را به روشني بيان نمي كنند. پژوهش حاضر، با هدف بررسي پيشينة حسابداري دوطرفه، 

ارتباط ميان حسابداري سياق با حسابداري دوطرفه را مورد بررسي قرار مى دهد.
  حفظ ميراث نياكان و بازخواني دانش پيشينيان، جهت آگاهي آيندگان را نبايد به قصد 
تفنن نگريست. شناخت دانش هاى قديمي، همانند سياق، براي بازشناسي تمدن و فرهنگ 

ملي از آن جمله است.
 دربارة ساختار حسابداري و تاريخچة سياق در ايران پژوهش هاي مختصري صورت 
گرفته است. سياق نويسي، كه روزگاري شيوة رايج عددنويسي و حسابداري در بسياري از 
متون و اسناد رسمي و حقوقي بود، اينك مدتهاست كه به فراموشي سپرده شده است. دستيابي 
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به رشد و شكوفايي حسابداري در ايران، بدون بومي سازي آن، امري غيرقابل تصور است. از 
اينرو، آشنايي با پيشينة حسابداري ايران مى تواند گامي مهم در بومي سازي آن باشد. اگر دست 
بر روي دست گذاشته و شاهد فراموش شدن اين دانش باشيم، در آتيه اي نزديك چيزي جز 

يك نام از سياق باقي نمى ماند! البته اين اتفاق ناميمون تا حد زيادي رخ داده است. 
آنچه كه در اين پژوهش از اهميت بسزايي برخوردار است، و تاكنون در مورد آن پژوهشي 
صورت نگرفته، استخراج شيوه هاى ثبت رويدادهاي مالي در دفاتر تجاري است. از اين رو، 
شناخت دفاتر تجاري در حسابداري سياق از اهميت ويژه اي برخوردار است و با بررسي 

دفاتر،مى توان اصول موجود در سياق را، به منظور مقايسه با حسابداري دوطرفه، استخراج كرد.

پرسش های تحقیق
از آنجا كه درگذشته، ايران، به عنوان يكي از كشورهاي پيشتاز در فرهنگ و دانش و كشورداري 
مطرح بوده و كشورهايي كه با ايران ارتباط داشتند از اين پيشگامي بهره جسته اند و با درنظر 
گرفتن رابطه كهن ايران و ونيز در زمينة تجارت پرسش هاى زير در اين پژوهش مطرح است:

1. آيا حسابداري نوين همان سياق ايراني است كه شكل نوشتاري آن تغيير يافته است؟
2. با توجه به كهنتر بودن سياق، آيا پاره اي از اصول سياق به حسابداري نوين راه يافته است؟

تعاریف عملیاتی
• حسابداری نوین: در اين پژوهش منظور از حسابداري نوين حسابداري دوطرفه است.

• سیاق: در اين پژوهش مفهوم واژه سياق چيزي فراتر از خط و شكل نوشتاري حساب 

است و در حقيقت بازگو كنندة سيستم حسابداري دستگاه دولتي و كسبه و تجار است كه در 
گذشته به كار مى رفته است.

روش تحقیق
با توجه به اينكه پژوهش حاضر، ابتدا به توصيف علمي سياق و سپس به تطبيق و مقايسة 
آن با حسابداري نوين مي پردازد، روش توصيفي- تحليلي را به كار مى برد؛ و با توجه به 
اينكه موضوع مورد بررسي تاريخي است، اطالعات مورد نياز به روش كتابخانه اى و اسنادي 

جمع آوري مى شود.
 در اين پژوهش، ابزار گردآوري داده  ها بررسي مدارك و اسناد مالي و تاريخي و فيش برداري 
از آنهاست. همچنين، از پرسشنامة استخراج اطالعات به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شده 

است.
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 با توجه به اينكه پژوهش حاضر پژوهشي كيفي است، اسناد، مدارك، نوشته ها و 
آثار، حكم داده ها را دارند (ثواقب،1385،ص108). بنابراين، محقق از جمع آوري، طبقه بندي، 
ارزيابي، مقايسه، و تحليل آنها مى تواند مجهول را كشف نموده و پرسش هاى مطرح شده را 

پاسخ دهد.

سیاق چیست؟
 sāyāg «واژة سياق، ايراني است و بازسازي ساختار آوايي تاريخي آن به صورت «ساياگ
است. در متون اوستايي واژة  به معني «شماره» آمده است (بارتولومه،1904،ص1577). 
 sāg شماره»؛ پارتي ميانه» sāk اشتقاقـات آن در منـابع فارسي ميانه ديده مى شود: سغـدي
 sāg مانوي  خـراج»؛  «ماليات،   sāv و   sāy ، sāg پهلـوي  (رهنما، 1374،ص153)؛  «شمار» 
«شماره» (هنينگ،1948،ص308). در زبان ارمنـي نيز sāk معني «ماليـات، خـراج» مى دهد 

(نيبرگ،1974،ص172).
مستشرقيني كه به نحوي روي اعداد و عالئم سياق بررسى هايى انجام داده اند، در يك 
موضوع هم   نظرند و آن اينكه اين اشكال و عالئم از قوة ابتكاري شخص به خصوصي 
سرچشمه نمى گيرد، بلكه كوتاه شده همان اعداد عربي است (البته پس از نقل ديوان از 
فارسي به عربي) كه قبًالبه تمام حروف نوشته مي شد و بعد به تدريج در دست مستوفيان و 
دبيران و منشيان و ميرزاها- كه به شكسته نويسي عادت داشته به اين صورت در آمده است 

(كريمي، 1356 ص93).
ارقام در سياق بر دو نوع نقدي و جنسي مى باشد و هر كدام از آنها به منظور نشان دادن 
واحد پولي يا جنسي داراي اشكال ويژه اي مى باشند. خط به كار گرفته شده در سياق به صورت 

حرفي بوده و از سمت راست به چپ نوشته مى شود.

دفاتر تجاری
به منظور انطباق با شرايط و تحوالت مختلف در مسيـري تكاملي، روش ها و شيوه هـاى 
حسابداري متعدد و متنوعي ابداع و رشته ها و شاخه هايي در حسابداري پديد آمده است كه 
همگي، از لحاظ اصولي، بر سيستم حسابداري دوطرفه مبتني مي باشند (عليمدد و ملك آرايي، 
1389،ص30) .بر اين اساس، امروزه، حسابداري به شاخه هاي تخصصِي حسابداري صنعتي، 
حسابداري مالي، حسابداري دولتي، حسابداري مديريت ،و حسابرسي تقسيم شده است. نظر 
به اينكه پژوهشگران غربي پيدايش حسابداري دوطرفه را در مؤسسه اي تجاري و بازرگاني 
جست و جو كرده اند و از آنجا كه حسابداري مورد استفاده در اينگونه مؤسسه ها حسابداري 
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مالي است، به منظور برقرار شدن مبنايي جهت مقايسة سيستم حسابداري دوطرفه و سياق، دفاتر 
تجاري سياق مورد بررسي قرار مي گيرد.الزم به ذكراست كه منابع سياقيه همچون فروغستان، 
قانون السعاده، سعادت نامه، بحرالجواهر في العلم الدفاتر، و رساله فلكيه از دفاتر ديواني موجود در 
سياق از قبيل روزنامچه، توجيهات، قانون اموال، قانون قرارنامه، خرج مقّرري ديوان،و اوارجه 
نامبرده و بر هر يك شرحي نوشته اند. به عبارت ديگر، دفاتر معرفي شده در بيشتر منابع بر جاي 
مانده از سياق، دفاتر ديواني است و موضوع مورد بررسي در اين پژوهش دفاتر تجاري است 

كه اطالعات چندانى درين باب در منابع پيش گفته موجود نمى باشد.
 دفاتر تجاري، كه در گذشته به كار مي رفته اند، دو نوع بوده كه نوع اول را براي هر تاجري 

الزم و ضروري مي دانستند و نوع دوم بستگي به نوع فعاليت تجاري داشته است.
 نوع اول، شامل پنج دفتر بوده كه تاجر اصفهاني در كتاب قواعد دفتر تجارت آنها را 

اينگونه شرح داده است:
1. «روزنامه است و آن دفتري است كه تمام اعمال روز كه راجع  [به] تجارت است در آن 
نوشته مى شود، از آن چه داخل تجارتخانه شخص تاجر شود از نقد و جنس و برات يا خارج 

شود از نقد و جنس و برات1 و غيره» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،صص10-9).
صرف نظر از شيوة ثبت رويدادهاي مالي در اين دفتر مى توان براي آن كاركردي مشابه 
دفتر روزنامة امروزي قائل شد. نكته اي كه در اين تعريف به چشم مي خورد آن است كه 
سه واژة نقد و جنس و برات در كنار يكديگر استفاده شده است و اين مفهوم را در ذهن 
تداعي مى كند كه در آن روزگار عالوه بر حساب وجوه نقد، حساب هاي موجودي كاال و 
مواد و نيز حساب هاي مرتبط با ديون و تعهدات، به سبب استفاده از برات، كاربردي فراوان 

داشته است و ذهن را به سمت استفاده از حسابداري تعهدي معطوف مي نمايد!
2. «دفتر مطالبات است كه آن چه شخص تاجر از هر كس طلب بهم رساند خواه به واسطه 
فروختن جنس نسيه باشد يا به واسطه قبول بروات از روزنامه به آن دفتر نقل مى شود و آن چه 
وجوهات آن به دفعات عايد شود از روزنامه همه روزه به آن نقل و در وجه طلب نوشته 

مى شود» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص10).
3. دفتر مطالبات، در حقيقت دفتري معين است كه اقالم از دفتر روزنامه به آن منتقل 
مى شوند. وجود چنين دفتري گوياي اين واقعيت است كه در آن روزگار حسابداري تعهدي 
رواج داشته است؛ زيرا شناسايي و ثبت رويدادهاي مالي صرف نظر از دريافت يا پرداخت 
وجه صورت مي گرفته است. نظر به اينكه در اين تعريف عنوان شده «آن چه وجوهات آن 
به دفعات عايد شود از روزنامه همه روزه به آن نقل و در وجه طلب نوشته مى شود» (تاجر 

اصفهاني، 1322ق.،ص10).

 ۱. برات:  سندی که به موجب آن شخص 

به دیگری دستور می دهد در وعده ای 

معین، مبلغی را به شخص ثالث یا به 

حواله کرد او بپردازد. دستوردهنده را 

«برات کش» یا «صادر کننده»، به آن که 

دستور را دریافت می کند «برات گیر» 

یا  «َمحاًل عَلیه» و به شخص ثالث نیز 

«دارنده برات» گویند.

دانشنامه دانش گستر(۱۳۸۹).(محسن 
خلیلی اسکویی، زیرنظر) .تهران: موسسۀ 

دانش گستر  روز،ص ۸۴.
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گوياي اين نكته است كه هر شخص در آن دفتر، قسمتي مشخص داشته است و با 
مراجعه به اين دفتر ماندة حساب هاي دريافتي از هر كس مشخص مي شده است.

4. «دفتر قروض است كه آن چه شخص تاجر قرض دار شود، چه به واسطه خريد جنس 
باشد و چه قبول كردن بروات و قبول حوالجات و غيره از روزنامه به آن دفتر نقل مى شود و 
وجوهي كه از بابت قروض داده مى شود از روزنامه به آن دفتر نقل و در وجه قروض نوشته 

مى شود» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص10).
اين دفتر، دفتر معين حساب هاي پرداختني مى باشد كه از لحاظ شيوة كاركرد مشابه دفتر 

مطالبات است.
5. «دفتر خريد و فروش است كه خريد و فروش اجناس يا بروات صرف دار كه در 
حكم جنس است در آن نوشته مى شود و از آن دفتر تشخيص ضرر و نفع تجارت داده 

مى شود» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص10).
اين دفتر منعكس كنندة فروش و درآمدها و نيز خريد و به تبع آن قيمت تمام شدة كاالي 
فروش رفته مى باشد كه نهايتاً بيان كنندة سود و زيان ناخالص ناشي از فعاليت هاي واحد تجاري 

است. اين دفتر نيز دفتري معين مى باشد.
6. «دفتر مصارف است كه مصارفات و مخارجات تجارتي يا شخصي از روزنامه در آن 

نقل مى شود» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص10).
نكته اي كه در مورد اين دفتر قابل توجه است امكان وارد كردن مخارج تجارتي و 

شخصي در اين دفتر است كه اين موضوع نشان دهندة عدم تفكيك شخصيت1 مى باشد.
نوع دوم، دفاتري است كه تهيه و نگهداري آنها براي تمامي تّجار الزم و ضروري نبوده 
است وشامل: «دفتر ارسال مرسول، دفتر عدل بندي، دفتر خالصه، دفتر امانات ، دفتر حمل و 

نقل، دفتر وزن بار، و امثال آن است» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص10).
اين دفاتر نيز دفتر معين محسوب مى شوند كه با توجه به ماهيت و ميزان گستردگي 

تجارت،به ضرورت، تنظيم و نگهداري مي شدند. 

مشخصات و ترتیب تنظیم دفرت روزنامه
با توجه به اينكه آنچه وارد دفتر روزنامه مي شد يا نقد بوده و يا جنس و هر كدام از آنها با 
ورود و خروج در ارتباط بوده اند، براي ثبت هر كدام در دفتر روزنامه، محل مشخصي در نظر 
گرفته شده است. بنابراين، در دفتر روزنامه چهار ستون (ضلع) وجود داشته است: دو ستون 
اول براي ورود و خروج وجه نقد، و دو ستون بعدي براي ورود و خروج جنس. ستون اول 
را دخل (ورود وجه نقد)، ستون دوم را خرج (خروج وجه نقد)، ستون سوم را خريد (ورود 

 ۱. فرض تفکیک شخصیت:

یکی از اساسی ترین مفروضات 

حسابداری، فرض شخصیت حسابداری 

است. برای مقاصد حسابداری و 

گزارشگری مالی هر موسسه و یا 

بخش هایی از آن، یک شخصیت جداگانه 

فرض شده که مستقل از شخصیت مالک 

یا مالکین آن،می تواند معامالتی انجام 

دهد.از نقطه نظر حسابداری باید مرزهای 

هر واحد تجاری به وضوح مشخص باشد.

(هورن گرن، هاریسون، رابینسون،۱۳۷۷، 

ص۳۰)
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جنس)، و ستون چهارم را فروش (خروج جنس) مي گفته اند( نگارة 1).

ترتیب نوشß دو ستون نقدی
در ستون اول، زير خط دخل، به اندازه اي كه فضا وجود دارد، خط دفعه1 رسم مى شود و زير 
اولين خط دفعه مبلغ سرمايه و موجودي صندوق نوشته مى شود. سپس هرگونه وجهي كه 
تحت هر عنواني وارد صندوق مى شود، زير دفعات بعدي نوشته مى شود و در پايان هر روز 
تمامي دفعات با يكديگر جمع شده و حاصل جمع، زير تمام دفعات دخل نوشته مى شود. 

زير دفعاتي كه خالي مانده واژة بياض( ) نوشته مى شود.
در ستون دوم، زير خط خرج، هر گونه وجهي كه از صندوق خارج مى شود، در زير 
دفعات نوشته شده و مانند ستون دخل زير دفعات خالي واژة بياض نوشته مى شود. كلية 
) نوشته  دفعاِت ستون خرج نيز با يكديگر جمع شده و حاصل آن زير خط جمع(
) را در ستون دخل و زير خط جمع رسم كرده و زير آن  مى شود. آنگاه خط تتّمه(
ما  به التفاوت ستون هاي دخل و خرج را مي نويسند كه اين مبلغ نشان دهندة ماندة صندوق طبق 
دفاتر است و بايد با موجودي صندوق مغايرت گيري شود. تتّمة هر روز ،كه نشان دهندة ماندة 
صندوق در ابتداي روز بعد است، در زير اولين دفعة ستون اول (دخل) در روز بعد نوشته 

مى شود. همچنين، تتّمة هر صفحه از دفتر روزنامه به صفحة بعد نقل مى شود (نگارة 2).
هدف از نوشتن بياض در زير دفعات خالي اين است كه بعداً كسي نتواند عددي را در 
زير دفعة خالي وارد نمايد. به عبارت ديگر، هدف از نوشتن واژة بياض جلوگيري از هرگونه 

تقلب و سوءاستفاده است.

ستون های دخل،خرج،
 خرید و فروش در دفتر روزنامه

ماخذ: (تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص۱۵) 

نگاره ۱

۱. د فعه : زیر این خط ارقام و نوشته ها 

را می نویسند و دفعات کوچک را زیر خط 

دفعۀ بزرگ که طوالنی تر است نوشته و 

جمع می زنند. 
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نمونه ای از یک صفحه دفتر روزنامه 
ماخذ:(تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص ۱۴)

نگاره ۲
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 ترتیب نوشß دو ستون جنسی
ترتيب نوشتن ستون اول جنسي (خريد) بدين گونه است كه هر چيزي كه وارد دارالتجاره 
مى شود و وجه نقد نيست (اعم از جنس يا برات) بايد در اين ستون نوشته شود. ستون خريد 
نيازي به جمع زدن ندارد، مگر اينكه در يك روز از يك نفر چند فقره جنس يا برات دريافت 

شده باشد.
ترتيب نوشتن ستون دوم جنسي (فروش) بدين گونه است كه هر چيزي كه از دارالتجاره 
خارج مى شود و وجه نقد نيست، بايد در اين ستون نوشته شود. ستون فروش نيز مانند ستون 

خريد نيازي به جمع زدن ندارد (نگارة 2).
«بايد قبل از خارج شدن جنس يا برات از دارالتجاره در روزنامه ثبت شود و هنگام خروج 
مال با روزنامه تطبيق شود كه سهوي در مقدار آن وارد نشده باشد. چون روزنامه به اين ترتيب 
نوشته شد بايد تأخير در نقل محاسباتش به دفاتر نشود و همه روزه بايد محاسبات روز قبل 

را از روزنامه به ساير دفاتر نقل كرد» (تاجر اصفهاني، 1322ق.،ص18).
نكته اي كه در اين ميان مى توان به آن اشاره كرد، تطبيق جنس يا برات هنگام خروج از 
دارالتجاره با ثبت هاي موجود در دفتر روزنامه است كه خود عاملي كنترل كننده [و مهم] است، 
[زيرا] در گذشته، به علت محدود بودن حجم مبادالت و شكل خاص تجارت، امكان تفكيك 
وظايف به حد كافي وجود نداشته و ظاهرا در يك فرآيند تجاري افراد زيادي درگير نبوده اند؛. 
بنابراين، الزم مي دانسته اند كه دفتر روزنامه را با جنس يا برات مقابله نمايند تا از خطاهاي 
احتمالي- چه درموردشمارش كاال و چه در مورد ثبت اشتباه در دفتر روزنامه- حتي المقدور 

جلوگيري شود. 

دفرت طلب و قرض
اولين چيزي كه در تحرير دفاتر طلب و قرض بايد مورد توجه قرار گيرد، تهية فهرستي از 
اشخاص مى باشد كه به ترتيب حروف الفبا مرتب شده باشد. ستون نخست اين فهرست، 
از «الف» تا «ي» بوده و ستون هاي ديگر به نام اشخاص اختصاص دارد. در زير نام هر كس 
شماره صفحه اي كه رويدادهاي مرتبط با آن شخص درج گرديده نوشته مى شود. بنابراين، 
براي مشاهدةحساب هر كس كافي است نام وي را از فهرست پيدا و به صفحة مورد نظر 
مراجعه كرد. اين شيوة فهرستنويسي يادآور فهرست هاي موجود در ابتداي دفاتر كل و 
معين است كه امروزه تهيه مى شود و خود گوياي نوعي شناسه بندي حساب ها مى باشد. 
هرگاه اين فهرست در يك صفحه از دفتر طلب يا قرض پر شود مى توان آن را در صفحات 

ديگر ادامه داد (نگارة 3).
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�ونه ای از فهرست مندرج 
 در ابتدای دفرت طلب. 

ماخذ:(تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق،ص۲۱)

نگاره ۳
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نمونه ای از فهرست مندرج
 در ابتدای دفتر طلب
ماخذ:(تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص۲۳)

نگاره ۴

نمونه ای از فهرست مندرج 
در ابتدای دفتر قرض 
ماخذ:(تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ ق.،ص۲۵)

نگاره ۵

صفحات هريك از اين دو دفتر طلب و قرض داراي دو ستون مساوي مى باشد كه در 
ستون اول طلب نوشته شده و در ستون دوم وجه؛ طلب از هر كس يا قرض به هر كس، 
در زير خط طلب نوشته مى شود و وجوهي را كه بابت طلب گرفته مى شود يا وجوهي كه 
بابت قرض داده مى شود، در زير خط وجه نوشته مى شود. شيوة نوشتن دفتر طلب و قرض با 
يكديگر تفاوتي ندارد و تنها فرق آنها در اين است كه در دفتر طلب در زير خط طلب عبارت 
«از فالن» نوشته مى شود (نگارة 4)؛ در حاليكه در دفتر قرض، زير خط طلب، تنها عبارت 

«فالن» نوشته مى شود (فقط اسم صاحب طلب بدون لفظ «از»)(نگارة 5) .

 شيوة ثبت در دفاتر طلب و قرض اينگونه است كه در ستون اول، خط طلب كشيده شده 
و در زير آن، اسم شخصي نوشته مى شود كه بدهكار يا بستانكار است. در زير نام شخص، خط 
دفعه رسم شده و زير آن، تاريخ روز، ماه، و سال نوشته مى شود. سپس، بايد مشخص گردد 
كه طلب يا قرض از چه بابت است و مدت مقرر براي تسويه آن،چه ميزان مى باشد. بعد از 
آن بايد مبلغ را درج نمود. سپس، در ستون دوم، خط وجه در مقابل خط طلب رسم مى شود. 
زير خط وجه نيازي به نوشتن اسم نيست و تنها بايد به اندازة كافي خط دفعه رسم شود. هر 
وجهي كه بابت طلب دريافت و يا بابت قرض پرداخت مى شود، بايد در زير دفعات طلب 
يا قرض نوشته شود و براي هر دفعه، تاريخ روز، ماه، و سال درج گردد. در صورتي كه تعداد 
دفعات زياد باشد و تاريخ آنها به يكديگر نزديك، نيازي به نوشتن سال نيست. در هر صفحه 
از دفاتر طلب و قرض مى توان نام چند شخص را نوشت، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه 
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فضاي كافي براي هر شخص در نظر گرفته شود تا از انتقال حساب هر شخص به صفحات 
ديگر جلوگيري شود.  اگر فضاي تخصيص يافته به شخصي پر شود، بايد هر دو ستون طلب 
و وجه را جمع زده و تتّمة آن به صفحه اي ديگر منتقل شود. همچنين، بايد در زير تتّمه قيد 
شود كه «به فالن صفحه اين دفتر نقل شد» و در صفحة جديد نيز بايد قيد شود كه «اين تتّمه 

از فالن صفحه است».
 زماني كه يك حساب به صورت كامل تسويه مى شود، بايد در دفتر، نشاني[نشانه ا ي] 
گذاشته شود كه اين موضوع را به  روشني نشان دهد. از اينرو، همواره دو شكل مورد استفاده 
قرار مي گيرد. شكل نخست، به صورت عدد 9 هندسي مى باشد كه كمي كشيده است (  ) ؛ 
و شكل دوم، به صورت يك نيم دايره است كه به دور طلب و وجه كشيده مى شود. بنابراين، 
هر وقت كه حسابدار يكي از اين دو نشانه را ببيند به آساني، متوجه بسته شدن آن حساب 
مى شود. همچنين، جهت اطمينان يافتن از اينكه در صفحه اي حسابي باز باقي نمانده باشد، در 

پايين صفحه از نشانه چپ و راست ( ) استفاده مى شود (نگارة 6).

صفحه ای از دفتر طلب
ماخذ: (تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص۲۳)

نگاره ۶
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دفرت خرید و فروش
دفتر خريد و فروش داراي سه ستون نامساوي است كه ستون اول خريد، ستون دوم فروش، 
و ستون سوم اخراجات (مخارج مرتبط با خريد يا فروش) مى باشد. علت نامساوي بودن 
ستون هاي اين دفتر اين است كه معموالً تعداد دفعات فروش از خريد و مخارج بيشتر است؛ 

از اينرو، معموالً ستون فروش را دو برابر ستون خريد و اخراجات در نظر مي گيرند.
در ستون خريد، بعد از رسم كردن خط خريد، خط دفعه رسم مي كنند و در زير خط دفعة 
اول شروع به نوشتِن تاريخ روز، ماه، و سال خريد كرده و ستون فروش نيز به همين ترتيب 
است. در ستون سوم، پس از رسم كردن خط خرج يا اخراجات، خط دفعه رسم مي كنند و در 
زير هر دفعه تاريخ روزي كه خرج انجام شده نوشته مى شود.سپس، چگونگي آن خرج، مطابق 
آنچه در دفتر روزنامه نوشته شده، درج مى شود. براي تعيين سود يا زيان هر خريد و فروش 
كافي است در طرف چِپ خط جمع فروش، خط منها( )رسم كنند و مبلغ جمع اخراجات 
) رسم كنند، و آنچه  را از جمع فروش كسر كرده و در زير خط جمع فروش خط تتمه(
باقي مي ماند در زير تتّمه نوشته مى شود و تتّمه را با مبلغ خريد مقايسه كرده، هرگاه بيشتر از 
خريد باشد، سود و هرگاه كمتر باشد، زيان وجود دارد. هنگامي كه سود وجود دارد، زير ستون 
) رسم كرده و در زير آن، آنچه ما به التفاوت فروش بر خريد  خريد خط اضافه(
 ( است، نوشته مى شود ؛و هرگاه زيان وجود داشته باشد، در زير ستون خريد خط تتّمه(

) ) رسم مى شود (نگارة 7). يا خط الباقـي(
در هر صفحه دفتر مى توان چند فقره خريد و فروش نوشت، اما بايد براي هر فقره خريد 
و فروش خطوِط خريد، فروش، و اخراجات- به صورت جداگانه - رسم شود تا در هر فقره، 

منافع به دست آمده از فروش، به صورت جداگانه مشخص باشد. 
به طور خالصه، مى توان گفت به هر خريد به صورت يك پروژة جداگانه نگاه مى شود و 
مبناي تحرير اين دفتر خريد است و در پي آن، فروش ها و مخارج مرتبط با خريد يا فروش آن 
نوشته مى شود. شايد بتوان اين نوع نوشتن خريد و فروش را به كارت سفارش كار تشبيه نمود 
كه براي هر پروژه به صورت جداگانه نگهداري مى شود. نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين 
است كه در اين دفتر فقط مخارج و هزينه هايي منعكس مى شود كه در ارتباط با خريد و فروش 

محصول باشد و ساير مخارج واحد تجاري در دفتر مصارف و اخراجات نوشته مى شوند. 

دفرت اخراجات و مصارف
مصارف و اخراجات دو نوع مى باشند:

نوع اول: مصارف و مخارجي كه با خريد و فروش در ارتباط هستند- از قبيل تنزيل و 
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دفرت خرید و فروش 
ماخذ: (تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص۲۸)
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فرع بروات يا صرف و كسر نقود و امثال آنها- كه بايد در دفتر خريد و فروش نوشته شوند.
نوع دوم: مصارف و مخارجي هستند كه در برابرشان منافع آتي به دست نمي آيد، مانند 
«اجرت پست مكتوبات يا اجرت تلگراف يا كرايةحجره و انبار و اجرت شاگرد و امثال آن و 
مصارف شخصي از قبيل مخارج و مصارف خانه و اثاث البيت و ملبوس و امثال آن » (تاجر 
اصفهاني، 1322ق.، ص30). اين مصارف و مخارج بايد در دفتر اخراجات و مصارف نوشته 

شود (نگارة 8).

«هرگاه شخص تاجر با كسي شركت در تجارت دارد، ناچار بايد اخراجات تجارتي و 
شخصي، در دفتر ممزوج يكديگر ننويسد و از براي هر فقره ورقي عليحده در دفتر قرار بدهد 
تا هنگام تعيين هريك، اسباب اشكال نباشد و هرگاه با كسي شراكت ندارد و آن چه مخارج 
و مصارف تجارتي و شخصي كند به خودش راجع است در ممزوج نوشتن و تجزيه كردن 

مختار است» (تاجر اصفهاني، 1322ق.، ص30).
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد و پيش تر نيز بدان اشاره شد، عدم رعايت تفكيك 
شخصيت در مواقعي است كه واحد تجاري به صورت تك مالكي اداره مى شود و در اين حالت، 
مخارج شخصي نيز در دفاتر واحد تجاري مورد ثبت قرار مي گيرند. البته در دفتر اخراجات و 
مصارف اين قبيل مخارج به صورت تفكيك شده در ستوني مجزا مورد ثبت قرار مي گيرند. 

زماني كه واحد تجاري به صورت مشاركتي اداره مى شود، تفكيك شخصيت رعايت مى شود. 

 دفرت اخراجات و مصارف 

واحد تجاری تک مالکی
(ماخذ:(تاجر اصفهانی،۱۳۲۲ق.،ص۳۰

نگاره ۸
ش

رو
 س

یر
 ام

ی،
تای

وس
ن ر

س
مح

د، 
فر

ه 
زاد

راد
ی م

هد
م



۳۷
۸۳

تجزیه و تحلیل نتایج (یافته های تحقیق)
يافته هاي حاصل از بررسي اسناد تجارتي را مى توان به اين شرح بيان نمود:

1. مبناي تعهدي در ثبت رويدادهاي مالي همواره در اسناد سياقيه به چشم مي خورد و اين 
موضوع بر اساس ثبت هاي صورت گرفته درارتباط با خريد و فروش هاي نسيه به وضوح قابل 
مشاهده است، چرا كه اگر چنين نبود ثبت خريد يا فروش تنها در مقابل پرداخت يا دريافت وجه 

نقد انجام مي گرفت و ديگر، دفترهاي طلب و قرض نيز معني پيدا نمي كرد.
2. هنگامي كه مشاركتي در جريان است، تفكيك شخصيت به صورت كامل رعايت 
مى شود، اما آن هنگام كه مالكيت واحد تجاري به صورت انفرادي است تفكيك شخصيت 
رعايت نمى شود؛البته با توجه به شيوة نوشتن دفتر مصارف و اخراجات مى توان برداشت هاي 

شخصي را به آساني تفكيك كرد.
3. ماندة ستون دخل در دفتر روزنامه نشان دهندة ماندة صندوق در پايان هر روز است. 
از اينرو، ماندة اين ستون در پايان يك دورة مالي بيانگر ماندة صندوق در پايان آن دوره 
مى باشد. همچنين، كنترل ماندة صندوق در پايان هر روز كنترل مناسب و مؤثري است و 

بسياري از اشتباهات حسابداري را مشخص مى كند.
4. شيوة نوشتن تاريخ هر روز در دفتر روزنامه، بيانگر گستردگي تجارت در آن روزگار 
است؛ چرا كه عالوه بر درج تاريخ هجري، تاريخ هر روز مطابق ساير تقويم ها نيز نوشته 

مي شد، تا در هنگام مقابلة حساب ها با ساير تجار مشكلي از اين بابت ايجاد نشود.
شرحي از رويدادهاي صورت گرفته در زير ثبت ها نوشته مى شود.  5. امروزه، در دفتر روزنامه ،

در سياق نيز همواره ثبتي كامل مرتبط با هر رويداد وجود داشته است.
6. به كارگيري عالئم مخصوص هنگام نقل حساب ها از دفتر روزنامه به ساير دفاتر، گوياي 
نظام مندي و دقت سيستم است، چرا كه از بروز خطا و اشتباه در نقل اقالم تا حد زيادي جلوگيري 

مى كند.
7. اگرچه استفاده از سياق در نوشتن، فضاي كمتري را نسبت به امروز اشغال مي كرده، 
محاسبات آن در پاره اي مواقع، به واسطةحرفي بودن، بسيار پيچيده بود و گاه باعث نوشتن 

بيش از حد مي شد. 
8. تفكيك هزينه هاي خريد و توزيع و فروش از ساير هزينه ها، نشان دهندة رشد و 
بالندگي سيستم است، چرا كه مى توان اين موضوع را با محاسبة قيمت تمام شدة كاالي فروش 

رفته، فروش خالص و به تبع آن، محاسبةسود ناخالص كامًال مرتبط دانست.
9. انتقال ماندة ستون دخل به روز بعد و نيز انتقال ماندة آن به ديگر صفحات دفتر روزنامه، 
مشابه با انتقال جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار دفاتر امروزي به صفحات بعد مى باشد. 
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همچنين، استفاده از واژگاني چون «تتّمه فوق» و «تتّمه صفحه قبل» نيز جالب توجه است.
 با توجه به مطالب بيان شده ، به پرسش نخست اين پژوهش مبني بر اينكه «آيا حسابداري 
نوين همان سياق ايراني است كه شكل نوشتاري آن تغيير يافته است؟» مى توان پاسخ منفي 
داد، چرا كه در اين صورت بايد دفاتر، اسناد، و گزارش هاي بر جاي مانده از سياق با حسابداري 

نوين (دوطرفه) كامًال منطبق باشد.
پاسخ پرسش دوم اين پژوهش كه بيان مي دارد: «با توجه به كهنتر بودن سياق، آيا پاره اي 
از اصول سياق به حسابداري نوين راه يافته است؟» مى تواند تا حدودي مثبت باشد؛ زيرا با 
توجه به پيشينةروابط تجاري، سياسي، و فرهنگي ميان ايران و كشورهاي غربي و با در نظر 
گرفتن برخي وجوه مشترك ميان سياق و حسابداري دوطرفةامروزي، همواره امكان تبادل 
 (Journal) فرهنگ، دانش، و تكنولوژي وجود داشته است. با بررسي دقيقتر به واژة ژورنال
بر مي خوريم. امروزه، واژة ژورنال به معني دفتر روزنامه در حسابداري است. ريشه يابي اين 
 Jour+nal از تركيب Journal واژه شايد بتواند ارتباط ميان شرق و غرب را بهتر نشان دهد. واژة
تشكيل شده است. پسوند nal در زبان انگليسي- زماني كه با يك واژه تركيب مى شود- معني 
«متعلق به» مى دهد. به عنوان مثال، واژة Personal به معني متعلق به شخص (شخصي) است. 
بنابراين، Journal به معني «متعلق به Jour» مى باشد. در گويش مردم تهران، شيراز، دامغان، و 
كاشان به واژة «روز»، «رو» گفته مى شود. به عنوان مثال «امرو» و «ديرو» ، در خراسان گفته 
مى شود «ُروز» ،و در زبان پهلوي نو اين واژه را «ُروژ» مي گويند. در فارسي باستان، اين 
واژة «َرئوچ» و در اوستايي «َرئوَچنگه» گفته مى شود. در زبان فرانسه واژة Jour - به معني 
«روز» - از پهلوي نو (ُروژ) گرفته شده است! (فريدون جنيدي، مصاحبه، 1388/7/20، بنياد 
نيشابور). بنابراين، واژة Journal به معني «متعلق به روز» مى باشد. دفتر روزنامه هم با ثبت 
روزانة رويدادهاي مالي، كاركردي متناسب با معني خود دارد. واژه هاي ديگري كه در اين 
مورد مى تواند راهگشا باشند، Aduana در اسپانيولي، Dogana در ايتاليايي، و Douane در 
فرانسه است كه همگي به معني تشكيالت ثبت كنندةكاال مى باشند (شفا، 1385،ص626). 
اين واژگان از واژة «ديوان» - كه خود گرفته شده از واژة«dipi-pand» در زبان پهلوي است 
(فراي،1363 ،ص63)- گرفته شده اند. در مشرق، ديوان به معني ادارةثبت كنندة محاسبات مالي 

دولت بوده است.
با در نظر گرفتن اين واژگان-كه داراي كاربرد مالي و حسابداري مى باشند- و با در نظر 
گرفتن پيشينةسياق در ايران- اگر چه نمى توان در بارة آن حكمي قطعي صادر كرد- اين احتمال 
تقويت مى شود كه امكان راهيابي پاره اي از اصول سياق به حسابداري نوين وجود داشته است.
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نتیجه گیری
همگان بر اين باورند كه سياق يك سيستم حسابداري يك طرفه است. اين پژوهش با بازخواني 
اسناد سياقيه، سياق را به طور عملي و دقيق مورد بررسي قرار داد و با استخراج اصول و قواعد 
تحرير دفاتر به بيان وجوه اشتراك ميان حسابداري دوطرفه و سياق پرداخت و از اين طريق 
پرسش هاى پژوهش را مورد بررسي قرار داد. اگر چه نمى توان سياق ايراني را معادل حسابداري 
دوطرفه دانست ، وجوه اشتراك آنها قابل توجه است. از اينرو، به نظر مي رسد كه سياق حلقة 
ارتباط ميان حسابداري يك طرفه و حسابداري دوطرفه مى باشد كه در پاره اي موارد با حسابداري 
يكطرفه تطابق دارد و در پاره اي ديگر، با حسابداري دوطرفه؛ بنابراين، نمى توان سياق را حسابداري 

يكطرفه مطلق دانست.

محدودیت های پژوهش
بدون شك، هر پژوهشي با محدوديت هايي همراه است و اين پژوهش نيز همواره داراي 
محدوديت ها و مشكالتي بوده است. پارهاي از محدوديت ها زماني و پاره اي ديگر مرتبط با 
دسترسي به منابع مى باشد كه عموماً در هر پژوهشي مشترك مى باشند. اما عالوه بر اين موارد، 
اين پژوهش به طور خاص داراي محدوديت هايي اجتناب ناپذير بوده است. اين محدوديت ها 

را مى توان به صورت زير بيان كرد:
1. با توجه به اينكه سالهاست سياق مورد استفاده قرار نمى گيرد ، آشنايي با آن نياز به 
صرف زمان زيادي داشت و افرادي كه بر سياق تسلط داشته باشند بسيار انگشت شمار 
مى باشند. اگر چه ممكن است كساني توانايي خواندن سياق را داشته باشند، تسلط بر آن 
مقوله اي جدا ست. همانند اينكه همگان نوشتن اعداد هندسي را مي دانند، اما تعداد محدودي 

از آنها حسابدار هستند.
2. منابع مختلف سياق در زمان انجام پژوهش (بيش از دو سال) بارها مورد بررسي قرار 
گرفته و از آنها در جهت دستيابي به اهداف پژوهش بهره هاي بسياري گرفته شده است. اما 
تمامي دستاوردهاي اين پژوهش در حيطةموضوع اين مقاله نمي گنجد. اغلب منابع موجود 
در حوزة سياق به دفاتر ديواني سياق پرداخته اند. هر چند كه ممكن است از نظر لغوي، تا 
حدودي شباهت ميان نام دفاتر ديواني و تجاري وجود داشته باشد، از لحاظ كاربرد آنها در 

حوزة حسابداري تفاوت هاي زيادي به چشم مي خورد.
3. نظر به اينكه سياق در دستگاه دولتي و ديواني كاربردي گسترده داشته و به سبب امكانات 
گسترده تر دولتي، بيشترِ منابع بر جاي مانده، درارتباط با حسابداري دولتي و دفاتر ديواني مى باشد. 
از اين رو، در اين پژوهش در موارد زيادي به اثر بر جاي مانده از تاجر اصفهاني اشاره شده و در 
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موارد بسياري نيز با بازخواني اسناد، روش هاي به كار رفته در دفاتر تجاري استنباط و استخراج 
گرديده اند.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
تمركز اصلي اين پژوهش بر روي دفاتر و اسناد تجاري بوده، زيرا هدف از اجراي آن، مقايسة 
ميان حسابداري دوطرفه و سياق بوده است. همچنين، محدودةجغرافيايي مورد بررسي در اين 
پژوهش كشور ايران بوده و اين در حالي است كه مي دانيم سياق نويسي در كشورهاي مجاور 
ايران همچون تركيه، عراق، افغانستان، هندوستان، و پاكستان نيز تاحدودي رواج داشته است. 

بنابراين، پيشنهادهاي اين پژوهش بدين شرح ارائه مي گردد:
1. دفاتر و اسناد ديواني به خط سياق، كه در دستگاه دولتي رواج داشته ،به منظور استخراج 
اصول حسابداري دولتي گذشتگان، مورد بررسي قرار گرفته و با حسابداري دولتي كه امروزة 

رايج است مقايسه شود.
2. اسناد سياقيه ساير كشورها، به منظور مقايسه با اسناد سياقية ايراني، از جهت شيوةنوشتن 

ارقام و شيوه هاى تنظيم و تحرير دفاتر، مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد.
3. دفاتر و اسناد تجاري، به عنوان نمايندةحسابداري مالي، با دفاتر و اسناد ديواني - به عنوان 

نمايندةحسابداري دولتي- مورد مقايسه قرار گرفته و وجوه افتراق ميان آن دو مشخص گردد.
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