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Abstract:

Purpose: To examine five accounting sheets in Arabic issued in the early years of the 
12th  century and held at the Astan Quds Razavi Library & Documentation Center

Methodology and Research Design: Paleographical analysis and symbols decoding 
was carried out to  determine the authenticity if records. 

Findings and Conclusions: Examination revealed that what today is known as Siāq 
(Notation) writing is the same as writing and spelling of Arabic numbers. This collec-
tion helps to better understand the process of Siāq writing, the system of bookkeeping, 
and the gradual evolution of surface signs.
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Account Sheet, Seljuk Documents, sixth AH / twelfth AD century, Astan Quds Razavī, 
Accounting, and Bookkeeping.

Emīd al-din Shayk al-Hokamīeī 1 |Mohammad Hossein Soleymīnī 2 

Analysis of the structure of five accounting sheets 

from the 12th  century held at the Astan Quds 

Razavī Document Center

1. Researcher at the Institute of

Archeology, Tehran University, Tehran,

I. R. Iran, (Corresponding Author).

emad_hokamaii@yahoo.com

2. PhD Student of History of Iran after 

Islam, Kharazmi University, Tehran,

I. R. Iran. 

soleymani99@gmail.com

Copyright © 2019, NLAI (National  

Library & Archives of I. R. Iran). This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Archival studies



عامدالدین شیخ الحکامیی 1 | محمد حسین سلیامنی 2

چڪیده:

ساختارشناسی پنج ورق حساب از سدۀ ششم هجری
)کهن ترین اسناد نویافتۀ محفوظ در مرکز اسناد آستان قدس رضوی(

باستان شناســی  موسســۀ  پژوهشـــگر   .1

ایـران تهـران،  تهـران،  دانشـگاه 

)نویسندۀ  مسئول(.

emad_hokamaii@yahoo.com

از  بعـد  ایـرن  تاریـخ  دکـری  دانشـجوی   .2

ایـران،  تهـران،  خوارزمـی،  دانشـگاه  اسـام 

soleymani99@gmail.com

هدف: این مقاله به بررسی، بازخوانی و ساختارشناسی پنج ورق حساب نوشته شده در سال های 507، 

509 ]2برگ[، 514 و 565 هجری قمری می پردازد.

روش/ رویکرد پژوهش: نخست همۀ اسناد بازخوانی شده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی بررسی 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: این پژوهش با رمزگشایی از خطوط و عالمت های ثبت شده بر کهن ترین 

نمونه های شناخته شده از ورَق (َفرد) و تنها نمونه های اصیل و کهن شناخته شدۀ اسناد مالی پیش از 

دورۀ مغول، نشان می دهد که آنچه امروز با عنوان عالئم سیاق شناخته می شود درواقع همان روش 

نگارش اعداد به شیوۀ ساده نویسی و حرف نویسی اعداد عربی است. این مجموعه ما را در شناخت بهتر 

روند سیاق نویسی، نظام دفترداری و تحّول تدریجی نشانه های سیاق یاری می کند.

ڪلیدواژه ها: 
ورق حساب؛ اسناد سلجوقی؛ سدۀ ششم هجری؛ آستان قدس رضوی؛ سیاق و دفرتداری.
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مقدمه
در گنجینۀ نسخه های خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی، صدها برگ نوشتۀ گسسته و 
پراکنده موجود است. این برگ نوشته ها که گاه در گنجینۀ کتابخانه به دست می آیند، »اوراق 
بازیافتی« خوانده می شوند. این اوراق سه دسته اند: دستۀ نخست اوراق پراکندۀ ُکّراَسه ها، 
جزوه ها و یا برگ هایی هستند که به عنوان مقّوا، الی جلد کتاب ها به کار رفته اند و اکنون در 
کتابخانه بازیافت شده اند. دستۀ دوم اوراقی اند که از الی صفحات کتاب های خریداری شده، 
اهدایی و وقفی پیدا شده اند و با متن نسخه پیوندی ندارد. این اوراق هنگام ورود به گنجینه، 
ازمیان برگ های نسخه جدا می شوند و در جای دیگری نگه داری می شوند. دستۀ سوم 
اوراقی اند که هنگام تخریب، ساخت وساز، مرمت، بهسازی و بازسازی بخش های مختلف 
حرم مطهر ازمیان دیوارها و فضاهای بسته به دست آمده اند. اسنادی که در این نوشتار به 
آن ها پرداخته می شود، هنگام سامان دهی و بررسی این »اوراق بازیافتی« شناسایی شده اند. 
روشن نیست که این پنج برگ چه زمانی و چگونه به گنجینۀ نسخه های خطی کتابخانه راه 
یافته اند. با توجه به اثر چسب بر سطح برخی از این اوراق، می توان گفت که شاید برخی 

از این اوراق از الی جلدی کهنه بازیابی شده باشند.

پیشینۀ پژوهش
 از پژوهش هایی که روی اسناد پیش از دورۀ مغول انجام شده است می توان به پاپیروس های 
مجموعۀ ناصر دیوید خلیلی اشاره کرد. این مجموعه دربردارندۀ شماری سند است که 
ازلحاظ زمانی با اسناد نویافتۀ این نوشتار مشابه است )جفری خان، 1388، صص 542-
544(. هم چنین از مجموعۀ جنیزۀ1 کنیسۀ بن عزرا در ُفسطاط2 برخی اسناد به دست آمده است 
که در سدۀ پنجم و ششم نوشته شده اند. البته قدیمی ترین سند فارس یهودی ای که تاکنون در 
میان اسناد جنیزه شناسایی شده است و تاریخی مشخص دارد، سندی حقوقی است به تاریخ 
3صفر340 قمری. اسناد جنیزه در کتابخانه های گوناگون پراکنده شده اند. بخشی از آن اسناد 
هم اکنون در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج نگهداری می شود و تاکنون فهرستی جامع از اسناد آن 

کتابخانه فراهم نشده است )نیسن، 1393، ج11، صص 231-221(.
چهار برگ از پنج برگ مجموعۀ بررسی شده در پژوهش حاضر در دو دهۀ آغازین 
سدۀ ششم تحریر شده اند: یک برگ در سال 507ق )ساکماق، 148683/7، 148683/8(، 
 ،148683/5  ،148683/4  ،148683/3 )ساکماق،  509ق  سال  در  به احتمال  برگ  دو 
)ساکماق، 148683/9، 148683/10(.  در سال 514ق  هم  برگ  یک  و   ،)148683/6
برگ دیگر مجموعۀ حاضر در غرۀ شعبان 565ق )ساکماق، 148683/1، 148683/2( 
تحریر شده است.3 پشت و روی هر پنج برگ دارای نوشته است. اهمیت این پژوهش 
ازآن روست که روی نمونه هایی اصیل از اوراق حساب سدۀ ششم انجام شده است. 

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی

1. جنیــزه: گنجه؛ صندوق خانه یا پستوی 

کنیســه که کتاب های مذهبـــی را در آن 

نگهداری می کنند.

2.  شهری است در مرص.

3.  از فرزانۀ گرامی جناب آقای علی علیزادۀ 

خطی  نسخه های  فهرست نگار  آبده گاه، 

پزشکی در کتابخانۀ آستان قدس سپاس گزاریم 

که نخستین بار توجه نگارندگان را به این 

اسناد معطوف کردند.
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هدف مقالۀ پیِش رو بررسی، بازخوانی و تحلیل این اسناد است. این پژوهش برآن است 
تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:

1. ساختار، ویژگی های صوری، و رسم الخط این اسناد چگونه است؟
2. آیا خط سیاْق در دستگاه دیوان ساالرِی پیش از دورۀ مغول هم فراگیر بوده است؟

3. سیاق نویسی، پیش و پس از دورۀ مغول چه تغییراتی داشته است؟

ویژگی های صوری اسناد
به دلیل فرسودگی و شاید کاربرد دوبارۀ این اسناد به عنوان مقّوای جلد، به جز در یکی دو 
اندازۀ کاغذها نک:  )برای  را دریافت  اندازۀ نخستیِن کاغذها  نمی توان  به درستی  مورد 
شناسنامۀ هر سند(. نقص و افتادگی نوشته های لبۀ برخی از برگ ها نشان می دهد که این 
اسناد بزرگ تر بوده اند و بعداً برش خورده اند. در میان این اوراق تنها برگ شمارۀ یک 

به اندازۀ نخستین خودش نزدیک است )ساکماق، 148683/3، 148683/4(.
هرچند بدون بررسی های دقیق آزمایشگاهی نمی توان به درستی دربارۀ ویژگی هایی 
چون الیاف یا آهار کاغذ سخن گفت، ولی از روی ظاهر اسناد، رنگ کاغذ اوراق نخودی 
است و جنس کاغذ هم نرم است. نرمی کاغذها نشانۀ پراکندگی و درازی الیاف ابریشم 

به کاررفته در بافت کاغذ است.

قالب و ساختار اسناد
ساختار، شیوۀ نگارش و بخش بندی فضای این اوراق همان شیوۀ فردنویسی است که در 
دوره های بعد نیز رایج بوده است؛ ولی در آن دوره اصطالح فراگیر برای این نمونه از اسناد 
»ورق« بوده است. ورق عبارت بوده است از فردی کاغذ دارای دو بخش که هرکدام را یک 
»ضلع« می گفته اند و کتابت از ضلع راست آغاز می شده است )مازندرانی، 1952، ص26(. 
اصطالح ورق تا سدۀ هشتم همچنان فراگیر بوده و پس ازآن اصطالح »فرد« جایگزین 
آن شده است )شیخ الحکمایی، 1398، ص134(. دفترهای حساب کهن، ُکّراَسه بندی و 
شیرازه دوزی نداشتند؛ ازاین رو اوراق یا فردها می باید اندازه ای یکسان می داشتند تا هر 
دسته بتواند به شمایل یک دفتر درآید و سپس با جای گرفتن هر مجموعه از اوراق میان دو 

دفّه1 به ساختار دفتر حساب درآیند.
ازجمله تفاوت های آشکار سیاق نویسی این اسناد با نمونه های دوره های متأخر، شیوۀ 
نگارش مّدات است. کلمات کشیده در دوره های بعدی شکلی خاص پیدا می کنند و برخی 
از کلمات پرکاربرد چون دفعه و بابت به عالمت تبدیل می شوند. بخشی از کتاب های 
مّدات  نوشتن  در  الفبا  حروف  نگارش  شیوۀ  به  بعدی،  دوره های  در  سیاق  آموزشی 

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری

ة: هریک از دو پارۀ جلد کتاب؛ لت جلد. 1.  دفَّ
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اختصاص داده شده اند. نمونه های موجود در این اسناد نشان می دهد که در دوره های 
آغازین سیاق نویسی، مّدات به صورت حرف نویسی کامل کلمات و با همان خطوط رایج 

زمان نوشته می شده اند.

رسم الخط و نقطه گذاری
پایۀ نگارش کلمات متن، همان شیوۀ نگارش پیش از سدۀ هشتم است. خِط بدون نقطه و 
وله، )ساکماق،  اعراب نیز تنها در یکی از اوراق دیده می شود: العامِل، المعامِله، الرَؤسا، الدَّ
14683/6(. گذشته از اعراب گذاری، نقطه گذاری برخی از حروف نیز بایستۀ درنگ است. 
نقطه گذاری زیر حرف های بی نقطه برای تمایز از حرف های نقطه دار یکی از ویژگی های 

واژگان این اسناد است. برخی دیگر از ویژگی های رسم الخطی اسناد چنین است:
نگارش یک نقطه زیر »د« برای بازشناسی و تمایز از »ذ« همچون کلمۀ »النقود«، 

نگارش سه نقطه زیر »س« برای بازشناسی از »ش« در کلمات »المسّلمه« و »الّسکر«
)ساکماق، 14683/6(.

گذاردن نشانۀ سین بریده روی حرف »س«، گذاردن یک »ع« بریده شده مانند »ء« زیر 
حرف »ع« برای تمایز از حرف »غ« )ساکماق، 148683/6(. نگارش یک نقطه زیر »ر« برای 

بازشناسی از حرف »ز« مانند »بنسابور«
)ساکماق، 14683/6(.

نگارش یک نقطه زیر »ص« برای ایجاد تمایز از حرف »ض« مانند »االصل« )ساکماق، 
148683/5(. نگارش »کاف کوچک« روی »ک«

برخی واژگان با هر دو وجه ـ با نقطه و بی نقطه ـ نوشته شده اند: مانند »وجــه، 
وحــه«. بسیاری از واژگان پرکاربرد و به ویژه واژگانی که تنها با یک وجه خوانده می شوند، 
بدون نقطه نگاشته شده اند؛ مانند »حّق سعی«. حرف »س« و حرف »ش« گاه با دندانه 

کتابت شده اند و گاه بدون دندانه: »باسفراین«
چسباندن الف به حرف بعداز خود و نیز نگارش نقطه روی کشیده های سیاقی مانند: 

»الشــــــعیر«.

زبان، نوع خط و شیوۀ سیاق نویسی
زبان رسمی و اصلی دیوان استیفا در سدۀ ششم عربی بوده است؛ به پیروی از آن، زبان این 
اسناد نیز عربی است. اگرچه گاهی تمایز میان خطوط ویژۀ این اسناد دشوار می نماید، ولی 

می توان گفت که نوع خط این اوراق به خط توقیع و رِقاع نزدیک تر است.
روش نگارش اعداد و کلمات در دفاتر حساب، شیوۀ ساده نویسی و حرف نویسی 

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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اعداد عربی یا همان شیوۀ سیاق است. باتوجه به نزدیک بودن شکل حرف نویسی عربی 
اعداد به اصل خود، در بازنویسی اعداد سیاق همان شیوۀ اصل واژه های عربی را به کار 
گرفتیم؛ یعنی نشانه های کوتاه شده )عالمت های اختصاری یا کوته نبشت( به شکل اصلی 
و کامل بازخوانی شده اند. این موضوع به خوبی می تواند تحّول نگارش های سیاقی را در 
این اسناد نشان دهد و برای نمونه های احتمالی مشابه هم منبعی کمکی به شمار آید. برای 
نمونه، چنین می نماید که خطوط کجی که بر انتهای برخی اعداد سیاق دیده می شود، خط 
جایزه باشد. خط جایزه خطی بوده است که در هنگام انتقال اطالعات اوراق حساب به 
دفاتر دیگر، در کنار یا روی اعداد کشیده می شده است. ریشۀ عالمت موسوم به جایزه، 

می تواند از ساده نویسی شدۀ کلمۀ »نُقل«1 به وجود آمده باشد.
ازسوی دیگر جزئیات نقد و جنس، یعنی اعداد کمتر از دینار و اوزان ذیل من، 
به صورت اعشاری )نصف، ثلث، ربع و ترکیب دو یا سه مورد باهم( ذکر شده اند. با 
کم شدن ارزش دینار در دوره های بعد، کاربرد اعشار برای دینار عماًل حذف شده است 

)برای تفصیل موضوع ر.ک: شیخ الحکمایی، 1397، صص 36-24(.
استفاده از اصطالحات حرف و دفعه و رعایت تقّدم و تأخر کاربرد این دو اصطالح 
نیز تا آخرین دورۀ سیاق نویسی ثابت است. »حرف در لغت، طرفی از اطراف را گویند و 
دفعه یک مّره را گویند... و حرف را باید که بر دفعه مقّدم دارند و چون حرف ]را[ کشیده 
باشند اگر بعداز حرف تفصیلی واقع شود، باز دفعه ]را[ بکشند؛ یعنی چنانکه دفعه از حرف 

برمی خیزد و باز حرف از دفعه برخیزد« )مازندرانی، 1952، ص27(.

بازخوانی اسناد
در دنبالۀ این مقاله، متن کامل اسناد بازخوانی می شود. یادآور می شویم که به دلیل تعداد 
اسناد،  این  اوراق و خط ویژۀ  از  آثار، و فرسودگی و نقص برخی  از  این دست  اندک 
تردید و خطا در تشخیص شکل درست برخی از عالمت ها و حتی کلمات، موضوعی 

اجتناب ناپذیر است.
نشانه های زیر برای مشخص کردن کلمۀ ناخوانا، آسیب کاغذ، تردید در خوانش 

صحیح، و افزوده های مصحح استفاده شده است:
... : یک کلمۀ ناخوانا؛

ازبین  کاغذ  آسیب  به دلیل  که  است  کامل  کلمۀ  بیانگر یک  این عالمت   : +++
رفته است؛ ولی )+ یا ++(  نشان دهندۀ نقص در یک یا چند حرف یک کلمه است.

)؟( : تردید در درست خواندن مصحح یا درست نویسی کاتب؛
1.  ُنِقَل: نقل شد.][ : افزودۀ مصّحح به قرینۀ لفظ یا معنا.

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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این سند، براِت »تشریفی« است که »به اسم« »شجاع الدین محمد دایه« از جرجان 
فرستاده شده است. »تشریف« برای گرامی داشتن، نواختن، دلجویی یا پاداش در برابر کار یا 
خویش کاری کسی و »به اسم« »صاحب تشریف« رانده می شد و یادکردِ آن در نوشته های 
تاریخی و ادبی بسیار دیده شده است. برجای ماندن چنین نمونۀ کم مانندی از سال 565ق برای 
بررسی های سندشناسانه بسیار پربار و روشنی بخش است. ازسوی دیگر ساختار برات نویسی 
و حواله دادن به فردی برای پرداخت مبلغ و حتی شیوۀ نگارش بخش های مختلف این سند 
با ساختار برات نویسی تا روزگار قاجار پیوستگی و تداوم بسیاری دیده می شود. این موضوع 

همانندی و پیوستگِی روش کار مستوفیان را در دوره ای طوالنی به خوبی نشان می دهد.
این سند از دیدگاه تاریخ اجتماعی و اقتصادی نیز دارای ارزش است. در پایان این 

   

سند شامرۀ  1
ماخذ: ساکامق، 148683/1
اندازه: 19/8 × 11/1
تاریخ: غرّۀ شعبان سال 565ق

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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سند دستمزدِ )وجه اجرت( دو چاه کن کرمانی به نام های محمدبن عبداهلل بن حسین و 
محمدبن ابراهیم بن محمد پرداخت شده است که در خانۀ اصیل الدین محمود ملکی هروی، 
اآلبار الَمبَْرْز )چاه هاِی پَسابی( کنده اند. بررسی این سنِد پرداخت می تواند ارزش کار آن دو 
را در نیمۀ دوم سدۀ ششم نشان دهد. یکی از این دو، نصف]و[ربع دینار برابر با  دینار 

و دیگری نصف دینار برابر با  دینار ستانده است.
]متن سند شمارۀ  1:[

الّتشریفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم1 شجاع الدین محمد دایه، لوجه ثمن قبایة الوارد من جرجان

فی شعبان سنة خمس و ستین و خمس مائة ])565([

لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اجرة محمدبن عبدالله بن الحسین کرمانی المقّنی، و محمدبن ابراهیم

ار
ّ

بن محمد کرمانی المقّنی، بحفر اآلبار المبرز و غیر ذلک فی الد
 ـ قبض فی غّرة شعبان سنة

ً
العالی الملکی الهروی ـ الزال عالیا

         خمس و ستین و خمس مائة                  الّسابوریة       دینارین / ُنِقل
وجوه ذلکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ین محمود ـ دام عّزه ـ فی

ّ
اصیل الد

شعبان سنة خمس و ستین   نصف]و[ربع دینار/ نقل
حرفــــــ           حرفـــــــ
ربع دینار          نصف دینار

الّسابوریة           دینارین
المـــــــــــــــالکــا2
علی شجاع الدولة علی
... ـ أدام الله عّزه ـ عن
المراغی)؟(

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری

1. پس از باسم الف نوشته شده و خط 
خورده است.
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کدو، خیار، ضیمران  )هندوانه(، خربزه،  بّطیخ  بذرهای  این صفحه، سیاهۀ خرید 
)ریحان(، بصل )پیاز(، الجزر )هویج( و السلق )چغندر( برای کشت در باغ دولت خانه 
است. میزان خرید هرکدام به وزن و معادل هزینۀ پرداخت شده در این ورق ذکر شده است.

   

سند شامرۀ  2

ماخذ: ساکامق، 148683/2
اندازه: 19/8 × 11/1
تاریخ: غرّۀ شعبان سال 63]5[ق

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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]متن سند شمارۀ  2:[

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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سند شامرۀ  3
ماخذ: ساکامق، 148683/3
اندازه: 20/5 × 13/8
تاریخ: 509ق

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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آغاز  »فرع عامِِل« خراج  با محاسبۀ  از سال 507ق که  این سند خراجیه ای است 
شده است. عامل خراج ملک محمود هروی است. »عین« خراج ستانده شده پانزده دینار و 
نصف ربِع دینار برآورد شده که ده دینار آن نقد )بعینها( و دو دینار آن برابر با پانصد من 
غّله، و سیصد من کاه برابر با نصف ربِع دینار )  ( ستانده شده است. این سنجش ها از 
دیدگاه تاریخ اقتصادی و ارزش پول سلجوقیان دارای اهمیت است. واحد پیمایش التبن 
یا کاه در برخی نوشته ها »وِقر«1 و واحد پیمایش الَغّله »ُمّد«2 نگاشته شده )ن.ک مازندرانی، 
به  دو  این سند هر  در  الحساب، ب291(؛ ولی  فی  المرشد  کاشانی،  1952، ص189؛ 
»َمن« آمده است. این نکته کاربرد متفاوت سنجه ها در حوزه های جغرافیایی و یا دوره های 
تاریخی را نشان می دهد. نیز در این سند »تعّهد تالمذه« سه دینار است. جایگاه »عامل« 
در ستاندن خراج کم وبیش شناخته شده است و چنانکه می دانیم عامل، گاه خود خراج 
را می ستانده و گاهی به دیگری واگذار یا مقاطعه می نموده است. بنابه روایت تاریخ قم 
این مقاطعه کار »جهبذ، کهبد یا گهبد« نامیده شده است و »مراد به جهبذ شخصی است که 
ارباب خراج او را به دیوان آرند تا صاحب عهده شود که مال و متوجهات ایشان به تمام 
بستاند و به دیوان رساند« )قمی، 1385، ص381(. بررسی جایگاه »تالمذه« در اسناد مالی 
بایستۀ بررسی بیشتری است. تنها در رسالۀ فلکیه ذیل »صورِت قانوِن مملکت تبریز« از 
»تالمذه« با عنوان »العامل فی الّسوق« یاد شده است )مازندرانی، 1952، ص175(. گمان 
می رود تالمذه گماشتگانی بوده اند که در ستاندن خراج به عامل یاری می رسانده اند و دارای 
سهمی جداگانه بوده اند. در این سند پانزده و نصف]و[ربع دینار برابر با  15 فرع عامل و 
سه دینار »تعهد تالمذه« است که جداگانه برآورد شده است. همین سهم در سند دیگر این 
مجموعه هم دیده می شود )ساکماق، 148683/6(. ثابت بودن این مبلغ برای دریافتی تالمذه 
در هر دو سند، این گمان را پدید می آورد که برخالف عاملـ  که دریافت او برپایۀ درصد 
کل از نقد و جنس بوده ـ دریافتی تالمذه مزدی ثابت بوده است و آن ها سهمی از غّله 
دریافت نمی کرده اند. در پایان سند همۀ ارکان با هم جمع شده و چهارصد دینار به دست 

آمده است: »ُجملتاه عن االصول و الفروع الّدیوانیۀ و تعّهد العامل«.
1.  بار خر و اسر؛ خروار معادل چهل صاع.

2. نوعی پیامنه که اوزان مختلفی برای آن ذکر 

شده است

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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]متن سند شمارۀ  3 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی

1. شاید: االمیر العهد
2. هر دو عدد مغشوش است.
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پشت برگ نیز »فروعی« از »مِن ذلک« اصل محاسبه شده و در آن از »صالح الدیْن 

   

سند شامرۀ  4
ماخذ:  ساکامق، 148683/4

اندازه: 20/5 × 13/8
تاریخ: 509ق؟

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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مهّذب الملک« یاد می شود. گویا شحنگان نیز از خراِج ستانده شده، سهم دریافت می کرده اند؛ 
زیرا در پایان سند »مال الّشحنه« محاسبه شده که با آسیب دیدگی کاغذ نام شحنه ای که مال 

به نامش برآورد شده ازمیان رفته است.
]متن سند شمارۀ  4 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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روی این برگ »وجه الخراج« و »حق سعی عامِل« خراج در شهر اسفراین به سال 507 
و 509 هجری است. در این سند از »العین« خراج نزدیک به 1196 دینار و از »غّله« که 
»الحنطة« )گندم( و »الشعیر« )جو( را دربر می گیرد، هریک 250 َمن به دست آمده است. در 
پایان برگ و ذیل »حرف«، »حق سعی العامل« در سال 507 از »العین« 383 دینار محاسبه 

شده است.

   

سند شامرۀ  5

ماخذ:  ساکامق، 148683/5
اندازه: 16 × 13/8

تاریخ: 509ق؟

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری



134
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت سوم، پاییز 1398، شامرۀ پیاپی 115

]متن سند شمارۀ  5 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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روی دیگر سند، »وجه الفرع« خراج و »حق سعی العامل« است. سند آسیب دیده و 
بدون تاریخ است. عامل دریافت خراج در این سند »امیر نورالّدوله محمود« است. نیز از 

»شمس الرؤسا ابی سعید« یاد شده است.

   

سند شامرۀ  6

ماخذ: ساکامق، 148683/6
اندازه: 16 × 13/8

تاریخ: 509ق؟

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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]متن سند شمارۀ  6 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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فرآشیان  به سال 507ق محاسبه شده است.  فرآشیان  ارتفاِع )خراِج(  این سند  در 
اکنون از وابسته های بخش هاللِی شهرستان جغتای در خراسان رضوی است. نویسندۀ 
اشرف التواریخ فرآشیان را از اَعمال1 جوین دانسته است )نوری، 1386، ص465(. ارتفاع 
روستای فرآشیان در این سال 57/5 دینار نقد، 35000 من غّله؛ دربردارندۀ 17000 من 
گندم، 9000 من جو، و 9000 من جاورس )گاورس: ارزن( و نیز 380 من پنبه یا عدس 
قریۀ  »عن  کاتب«  »مقّرب الملک محمدبن سعید  به نام  »مرسومی«  ادامۀ سند  در  است. 
فرآشیان« به ارزش ده دینار نقد و پنج دینار »اجری من الحساب« رانده شده است. نیز »النظر: 
اربع عشرین، سیأتی ست خمسین دینار« دیده می شود که پس ازآن »النظر« ذیل »العین« 
از مال فرونهند و  بنام صاحِب ملک  النظر را »آنچ  1.  نواحی )حکومتی(ارتفاع محاسبه شده است. کاشانی، 

   

سند شامرۀ  7

ماخذ: ساکامق، 148683/7
اندازه: 19/5 × 13/8

تاریخ: 507ق

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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نخواهند و هر سال بر وی برانند« دانسته است )کاشانی، المرشد فی الحساب، ب168(. در 
پشت همین برگ نیز النظر 380 دینار برآورد شده است.

]متن سند شمارۀ  7 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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سند شامرۀ  8

ماخذ: ساکامق، 148683/8
اندازه: 19/5 × 13/8

تاریخ: 506ق

ساختارشناسی پنج ورق حساب
 از سدۀ ششم هجری
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]متن سند شمارۀ  8 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی

1. اِجری: مستمری؛ مقرری؛ جیره؛ وظیفه 
و راتبه؛ جنسی که به لشکریان و جز آنان 
میداده اند. آن را اجراء و اجرا و جری و جیره 

نیز گویند.
2. قطن به معنای پنبه است؛ منتها احتامل 

دارد ُبُطن باشد به معنی عدس )ویراستار(.
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روِی ورق دربردارندۀ خرید و ارزش دانه ها، گیاهان و خشکباری است که تا پایان 
دهۀ ربیع اآلخر 514ق فراهم شده است. برخی از آن ها »لّب الجوز )مغز گردو(، الفانیذ 
ص )نخود(، الَزبیب )کشمش(،  )قند(، السکر )شکر(، الزعفران )زعفران(، االرز )برنج(، الِحمَّ
الخردل، البیضه )تخم مرغ(، الُحُرْض )اشنان(« هستند. در این سند ارزش 435 تخم مرغ 
 11 ،») («، ارزش 42 من نخود برابر با »نصف ثلث دینار ) برابر است با »ثلث ربع دینار )
(« برخی از این داده ها برای پژوهش در  من مغز گردو نیز برابر با »یک دینار و ثلث ثُمن)

   

سند شامرۀ  9

ماخذ: ساکامق، 148683/9
اندازه: 18/5 × 13/8

تاریخ: 514ق؟
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تاریخ کشاورزی بسیار سودمند است. برای نمونه در این اسناد نمایان می شود که کشت 
گیاه زعفران در خراساِن سدۀ ششم فراگیر بوده و در خوراکی ها نیز از آن بهره برداری 
می شده؛ چنانکه ارزش بیست مثقال و دو شعیر زعفران سه دینار و ثُمن، برابر با سه دینار 

و   برآورد شده است )ساکماق، 148683/9(.
]متن سند شمارۀ  9 :[

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی

تکـرار  بـار  چندیـن  کـه  عامـت  ایـن   .1
شده اسـت، به درسـتی دانسـته نشد. بخش 
دوم ظاهـراً »نـق« )دانـق یـا دانـگ( اسـت 
به معنی یک ششـم که در منونه هـای دوران 
بعـد به صـورت سـدس نوشـته شده اسـت.

ُلَثین بوده؛ ولی چون   2. دوسوم )در اصل �ثُ

مضاف شده نون آن حذف شده است(.
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در این روی ورق، برخی دیگر از رستنی های دارویی، دانه ها و پارچه ها آمده است. 
الّلوبیاج،  الفستق )مغز پسته(،  لّب  العدس،  الباقلی،  »التین،  برخی از آن ها چنین است: 
البصل«. برخی داروها و گیاهان که سودمندی هایی در قرابادین1، داروشناسی و پزشکی 
داشته اند در این ورق دیده می شوند؛ ازجمله شاهدانق )شاهدانه(، دارصینی )دارچین(، 
القطونا )اسفرزه(. نیز پارچه هایی چون َغْزل الحالقه )پشم بز( و شال نیز در این ورق دیده 
می شود. ارزش 33 من پیاز برابر با یک هشتم دینار )   (، 6 من عدس برابر با یک چهارم 

   

سند شامرۀ  10

ماخذ: ساکامق، 148683/10
اندازه: 18/5 × 13/8

تاریخ: 514ق؟

و  ادویه  به شناخت خواص  که  دانشی   .1

گیاهان دارویی می پردازد.

ساختارشناسی پنج ورق حساب
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دینار )   (، و نیز یک طاق شال یک هشتم دینار )   ( برآورد شده است. نگارۀ بیشتر این 
گیاهان در دست نویس کهن الحشائش  دیده می شود )دیوسکوریدس، 1391، ص22(.

]متن سند شمارۀ  10 :[

 

عمادالدین شیخ الحکمایی 
محمد حسین سلیمانی
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نتیجه گیری
یافتن پنج برگ اصیل از سدۀ ششم هجری ازمیان اوراق بازیافتی کتابخانۀ آستان قدس 
رضوی این امکان را فراهم کرد تا بتوان مطالعه دربارۀ پیشینۀ دفترنویسی و نظام دفترداری 
در حسابداری کهن و نیز خط سیاق را با استناد به نمونه هایی اصیل دنبال کرد. اندازه های 
رایج در ایجاد ورق )فرد( و شکل گیری دفتر، شیوۀ نگارش و تقسیم بندی فضای هر ورق، 
و نیز موضوع  تبدیل تدریجی حرف نویسی اعداد از زبان عربی به عالمت های سیاق، و 
تأثیر خط توقیع در ساده نویسی و حذف برخی حروْف آغاز مرحله ای است که اعداد 
سیاق از شکل نوشتاری کمی فاصله می گیرد و در دوره های بعد هر عدد به یک عالمت 
تبدیل می شود. کلمات کشیده یا مّدات نیز -چنان که در نمونه های مکشوفه دیده می شود- 
به صورت کاماًل واضح و تنها با کشیدن یک حرف از کلمه به مّد تبدیل شده اند )مانند کلمۀ 
دفعه(؛ ولی در دوره های بعد این مّدات تنها به خطی کشیده تبدیل شده اند. خالصه نویسی 
اجزای دینار، هم در نقد و هم در جنس به صورت مختصرِ کلماِت نصف، ثلث، ربع و 
(، تا نصف ثلث ثمن شعیــرات   ترکیب دو یا سه عدد اعشاری برای نشان دادن یک شعیر)
( نوشته شده است. هم چنین دست یابی به نمونه هایی اصیل از بروات خراج و تشریف  (
و اصطالحات رایج، میزان خراج و عوامل تحصیل مالیات، قیمت محصوالت و میزان 

دستمزد و ... از جمله نکته هایی است که در متن مقاله به جزئیات آن اشاره شده است.
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