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Abstract:

Purpose: Zemmeh-nameh (obligation letter) is a deed or document that makes one 
liable to take certain action (mostly payment). This paper examines the structurs and 
contents such documents.

Method and Research Design: 50 such documents held by National Archives of Iran 
are analysed. Library materials were also consulted to collect data.

Findings and Conclusion: The structure consists of text and margin, each containing 
special elements. The content bears full name of both parties, the amount of debt or 
other kind of obligation, payment time and method, terms of contract.
 Zemmeh-nameh remained unchanged in content and form throughout the Qajarid 
eara(1789-1925). Only after the introduction of print technology and the beginning 
of Pahlavi era they were changed both in form and content.
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چڪیده:

هدف: ذّمه نامه سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعلی 

معین. ذّمه نامه ها جزو اسناد شرعی و مردمی اند و در دورۀ قاجار در همۀ سطوح زندگی مردم استفاده 

می شده اند و درعین سادگی، ساختاری خاص داشته اند. این مقاله نتیجه بررسی ساختارهای شکل  و محتوای  

آنها را گزارش می کند. 

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از  50 ذّمه نامه - که در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود-  و منابع 

کتابخانه ای گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ذّمه نامه ها اسنادی ساده اند که ساختار   و محتوای آن ها در سراسر دوران قاجار، تغییر  

مهمی نکرد. از لحاظ ساختار،  ذمه نامه ها دو بخش شامل متن و حاشیه  با اجزای مربوطه دارند. محتوای 

ذمه نامه ها از  نام و شهرت طرفین عقد، مقدار بدهی، زمان تسویه حساب، نحوۀ پرداخت، شروط ضمن 

عقد و... تشکیل می شود. با ورود صنعت چاپ و با آغاز حکومت پهلوی، این اسناد به ویژه ازنظر ساختار 

ظاهری تفاوت هایی چشمگیر با ذّمه نامه های دوران قاجار پیدا کردند.

کلیدواژه ها:  دورۀ قاجار؛ اسناد شرعی؛ ذّمه؛ ذّمه نامه؛ تمسک نامه؛ تمسک نامچه.
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1. مقدمه
در کشور ایران مطالعه و پژوهش در اسناد و مدارک تاریخی، سابقه ای کهن ندارد؛ درواقع 
مدت زیادی نیست که محققان تاریخ به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به گزارشی 
منّقح و بی شائبه از دست کاری صاحبان نفوذ، باید از اسناد در پژوهش های تاریخی استفاده 
کرد. اسناد هم، به خودی خود قابلیت استناد ندارند؛ چراکه با زبان و ادبیات امروزی اندکی 
بیگانه اند و الزم است تا بررسی های سندشناسانه بر ماهیت شکلی و محتوایی آن ها صورت 
گیرد تا به عنوان داده های قابل استفاده، در بررسی های تاریخی کارآمد باشند. نگارندگان این 
پژوهش، با تحقیق در اسناد دورۀ قاجار مشخصاً به یکی از اسناد شرعی دورۀ قاجار به نام 

ذّمه نامه توجه کرده اند.
ذّمه به معنی تعّهد و عهده است. در سند ذّمه ای، متعّهد درمقابل متعّهٌدله، تعّهدی را 
عهده دار می شود؛ یعنی بر ذّمه می گیرد؛ خواه این تعّهد، پرداخت مبلغی پول باشد یا انجام 
کاری. این سند حاکی از تعّهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس است؛ مانند 
سند تعّهد پرداخت چند خروار گندم. ذّمه نامه، نوعی سند شرعی است که برای قرض دادن 
مقدار معینی از مال قرض دهنده به قرض گیرنده، تنظیم می شود. از قباله ای که شامل داین، 
مدیون و موردقرض باشد، با عناوینی ازقبیل: »ذّمه نامه«، »سند ذّمه«، »مساعده«، »رسید سهم 
دیوانی«، »رسید وجه مساعده«، »تمّسک نامه« و »تمّسک نامچه« نام برده شده است )رضایی، 

1390، ص127(.
ذّمه نامه، به طور عام در تقسیم بندی ها جزء دستۀ اسناد مردمی است و به طور خاّص، 
شامل  فقهی اند؛  اسناد  از  برآمده  اسنادی  اسناد شرعی  است.  سند صریح شرعی  یک 
معامالت و احکامی که شخصی ذی صالح مطابق با رسم هر دوره تنظیم می کند. ازجملۀ 
این اسناد عبارت اند از: اجاره نامه، شراکت نامه، حبس نامه، آزادنامه، توبه نامه، وصیت نامه، 
نذرنامه، مصالحه نامه، اقرارنامه، شهادت نامه، اظهارنامه و حکم قضایی، ورقۀ حکمیه و... .

به سندی که بین دو نفر و یا دو گروه تنظیم شود و شامل عقد و ایقاعات باشد، سند 
شرعی می گویند. این دسته از اسناد اصطالحاتی خاص خود دارند؛ هم چون ارباب حل و 
عقد، حاکم شرع، ایجاب، ایقاع، شرط، صیغه، عقد، الزم و... . ذّمه نامه ها نیز شرایط و اجزای 
یادشده را دارا هستند؛ ازاین رو جزء اسناد شرعی قلمداد می شوند. از طرفی، این اسناد اسنادی 
مردمی اند. اسناد مردمی اسنادی اند ناشی از دستاوردهای نظام اجتماعی و الزمۀ زندگی و 
روابط روزمرۀ بشری؛ به عبارت دیگر، اسناد مردمی بیانگر کنش و واکنش مردم در جوامع پویا 
هستند؛ جوامعی که در آن ها انواع تعامالت اجتماعی وجود دارد و اسناد مردمی هم زمان با 

حیات این جوامع و تکامل آن ها تولید می شوند )حسن آبادی، 1393، خرداد، ص11(.

حسن  زندیه
زهره  احمدیان
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در کنار سایر اسناد به جامانده از دورۀ قاجار، تعداد زیادی ذّمه نامه وجود دارد که شیوۀ 
مراودات میان تجار و مردم عادی را نشان می دهد و می تواند منبعی مهم برای شناخت 
این دورۀ تاریخی باشد؛ ولی تاکنون هیچ گونه پژوهشی درزمینۀ سندشناسی ذّمه نامه ها 
انجام نشده است. بنای این پژوهش بر آن است تا ساختارهای شکلی و محتوایی ذّمه نامه 
را بررسی کند. برای انجام این پژوهش، ابتدا تعدادی از اسناد موجود در آرشیو سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران جمع آوری شد و پس از خوانش و استنساخ، ساختارهای شکلی 
و محتوایی آن ها بررسی شد که در ادامه به توصیف و تحلیل این ساختارها پرداخته 
شده است. برخالف اسناد سیاسی، پژوهش بر روی این دسته از اسناد کمتر موردتوّجه 
محققان و مراکز آرشیوی قرار گرفته است. انجام تحقیقات بر روی این اسناد، برخالف 
ظاهر سادۀ آن ها زمان بر است و گاهی به لحاظ محتوایی به مطالعات جانبی و بین رشته ای 
نیازمند است. اسناد مردمی به سبب اصالت وجودی شان و به سبب این که کمتر تحریف 
شده اند، ارزش و اعتباری خاص دارند؛ چون بیانگر گوشه هایی از حیات اجتماعی مردم اند. 
ذّمه نامه ها نیز ازجملۀ این اسنادند که دربردارندۀ داده های ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی، دربارۀ زندگی پیشینیان اند. پژوهش حاضر، تنها اثری است که به صورت مستقل، 

به بررسی این دسته از منابع ارزشمند تاریخی پرداخته است.

2. ساختار شکلی ذّمه نامه ها
منظور از ساختار شکلی اسناد، بررسی اجزاء و مواد تشکیل دهندۀ آن هاست. مشخصات ظاهری 
یک سند شامل نوع و اندازه و شکل کاغذ، خط، رنگ مرکب، اضافات ترکیبی )تحمیدیه، طغرا، 

توشیح، و مهر(، فواصل سطور و اندازۀ حاشیه هاست )قائم مقامی، 1350، ص333(.

2 .1. ساختار منت
ازلحاظ ظاهری، ذّمه نامه ها را می توان به دو قسمت متن و حاشیه تقسیم کرد. قائم مقامی در 

کتاب »مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی« دربارۀ متن سند می نویسد:
»متن یک سند یا اصل سند، شامل شرح مضمون و موضوعی ست که علی االصول سند دربارۀ 
آن نوشته و تنظیم می گردد؛ مانند موضوع اعطای وزارت، واگذاری منصب استیفا و قضاء، 
فتح نامه، وصیت، دادن تیول، سیورغال، اقطاع، مواجب، قبول معافیات و بخشش ها، تعیین 
موقوفات، نکاح و طالق، اجاره، خرید، فروش و امثال آن ها...« )قائم مقامی، 1350، ص147(.

در این قسمت، اجزای متن اسناد یعنی کاغذ، سطور، خط و... بررسی می شود:

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار



134
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

2 .2. کاغذ
بیشتر ذّمه نامه های بررسی شده، ازنظر اندازه، مشابه اند و تعداد زیادی از آن ها در قطع خشتی 
به نگارش درآمده اند؛ ولی در میان آن ها، اسنادی نیز به چشم می خورد که در اندازه ای 
متفاوت با دیگر اسناد تهیه و نگارش شده بودند و ازنظر ابعاد و حتّی زیبایی و خوانایی 
خّط، با دیگر اسناد، تفاوتی چشمگیر داشتند. در اسنادی که طرفین عقد از پایگاه اجتماعی 
باال و یا وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده اند، گاهی ویژگی های ظاهری با دیگر 

ذّمه نامه ها متفاوت و در اندازه های بزرگ تر و خوش خط تر از دیگر اسناد تهیه شده اند.
در تهیۀ تمام اسناد بررسی شده از کاغذ فرنگی استفاده شده است؛ ضمناً چند نمونه از 
آن ها دارای واترمارک هم هستند. کاغذ فرنگی، مطلق کاغذی را گویند که از ممالک اروپا 
و فرنگ می آورده اند )افشار، 1390، ص109(. از بررسی اسناد مدنظر می توان پی برد که 

در دوران قاجار استفاده از کاغذ فرنگی زیاد رواج داشته است.1
رنگ بیشتر ذّمه نامه های بررسی شده کرمی و نخودی است؛ ولی تعداد کمی از آن ها 
نیز، به رنگ های سبز، آبی، سفید و بعضاً ابری )ابروباد( هستند. ابری به کاغذهایی گفته 
می شود که به شکلی ویژه شبیه ابرهای آسمان یا امواج آب، رنگ آمیزی شده باشند )صفری 
آق قلعه، 1390، ص240(. از ویژگی های کاغذهای فرنگی آن است که وقتی درمعرض نور 
قرار گیرند، نقوش و خطوطی ]واترمارکی[ که با ماشین درون آن ها تعبیه شده است مرئی 
می شود )مایل هروی، 1380، ص257(. البته همۀ کاغذهای فرنگی، دارای این ویژگی 

نیستند و در اسناد بررسی شده هم برخی واترمارک داشتند و برخی نداشتند.

2 .3. سطور (فاصله، انتها و تعداد)
فاصلۀ سطور در ذّمه نامه ها معموالً با نظمی خاّص رعایت شده است؛ به گونه ای که فاصلۀ 
بین سطر اول و دوم، بیشتر از فاصلۀ سطر دوم و سوم است و فاصلۀ سطر دوم و سوم 
بیشتر از فاصلۀ سطور بعدی است و به همین ترتیب، فاصلۀ سطور تا انتهای متن کم و 
کمتر می شود؛ ولی در بعضی موارد، از سطر سّوم به بعد، فاصلۀ بین سطرها، تقریباً باهم 

برابر است.
محمدبن هندوشاه نخجوانی در دستورالکاتب چنین می گوید:

بُعد  آنجا  که  احکام  به خالف  نگذار]ن[د؛  بسیار  بین السطور  بُعد  مکاتبات،  »در 
بین السطور بیشتر باید و اما در عرضه داشِت رعایا به ملوک و سالطین و محاضر و تذکره 
که نویسند، آن قاعده مطرود نباشد؛ چه مکتوب ]را[ عریض باید نوشت؛ اما بُعد بین السطور 
اندک باید و بیاض صدر مکتوب متوسط، تا جمعی که عارض قضایا باشند اسامی خویش 

با  و  این سو  به  دهم هجری  سدۀ  از    .1
گسرتش روابط دولت صفوی با اروپاییان، 
بازرگانی میان ایران و مغرب زمین افزایشی 
چشمگیر یافت. دراین میان، به علت افزایش 
کاغذ  از  بخشی  ایران،  در  کاغذ  مرصف 
می شد  تأمین  رسزمین ها  آن  از  مرصفی، 

(صفری آق قلعه، 1390، ص61).

حسن  زندیه
زهره  احمدیان
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در آخر آن ثبت توانند کرد و شرط نامه را بُعد بین السطور اندک باید و قطع کاغذ عریض 
نشاید« )نخجوانی، 1976، ج2، ص264(.

در  مثاًل  بوده است.  متفاوت  اسناد  انواع  در  سطور  آرایش  فوق،  مطلب  باتوجه به 
مکاتبات، فاصلۀ بین سطور کم بوده؛ ولی در احکام، فاصلۀ بین سطور بیشتر بوده است 
و در عریضه ها، حاشیۀ باالی مکتوب را برای نوشتن نام کسانی که عریضه ازطرف آن ها 

بوده است، خالی می گذاشته اند.
این فاصلۀ بین سطور، نه تنها در ذّمه نامه ها بلکه در بسیاری از اسناد شرعی و دیوانی 
دیگر هم دیده می شود. در دیگر انواع اسناد، در فاصلۀ بین سطور، بعضی از اجزای سند 
گنجانده می شده است؛ مانند: پول موردمعامله که به خط سیاق نوشته می شده است؛ سهم 
هریک از افراد طرفین معامله؛ مهر؛ جایگاه شهادت حاکم شرع و متعاقدین و... . در 
ذّمه نامه ها در فاصلۀ بین سطر اول و دّوم، در بیشتر موارد مطلب یا جزء خاّصی از سند 
گنجانده نشده است و تنها مبلغ قرض را در باالی سطر دّوم به خط سیاق نوشته اند که 
البته برای نوشتن مبلغ قرض، به چنین فاصله ای نیاز نیست و چون این فواصل سطور در 
بسیاری از اسناد دیده می شود، به نظر می رسد که این گونه نوشتن اسناد، به نوعی رسم یا 
عادت تبدیل شده بوده است. البته در اسناد بررسی شده چند استثناء نیز وجود داشت. مثاًل 
در سندی در فاصلۀ سطر اول و دوم، اشیایی که مدیون باید تحویل دهد، نوشته شده است 
)ساکما، 30515-999( و در سندی دیگر، بین سطر دوم و سوم، مقدار قرض هریک 
از مدیونین، مشخص شده است )ساکما، 28232-999(؛ ولی همان طورکه گفته شد، این 
موارد انگشت شمارند و در عموم اسناد مذکور، در فواصل سطور مطلبی نوشته نشده است. 
هم چنین الزم به ذکر است که فواصل سطور، در همۀ اسناد بررسی شده، به طور یکسانی 
رعایت نشده است؛ به طوری که در بعضی اسناد، فاصلۀ همۀ سطور از سطر نخستین تا سطر 
پایانی سند، تقریباً باهم برابر است و در بسیاری از موارد، فواصل سطور همچنان که گفته 

شد، با یکدیگر متفاوت است.
یکی دیگر از ویژگی های ظاهری ذّمه نامه ها که در نگاه اول، نظر بیننده را به خود 
جلب می کند، گرایش انتهای سطور به سمت باالست؛ به طوری که در انتهای هر سطر، 
کلمات روی یکدیگر سوار شده و هر سطر به سمت باال کشیده شده است. علت این 
کار در منابع ذکر نشده است؛ ولی ازنظر نگارنده ممکن است علل گوناگونی داشته باشد؛ 
ازجمله صرفه جویی در مصرف کاغذ؛ چون در این حالت، در هر سطر، تعداد واژه های 
بیشتری گنجانده می شود. البته انتهای سطور، در همۀ اسناد، به یک شکل نیست. در بعضی 
از اسناد، انتهای هر سطر کاماًل به سمت باال کشیده شده است و در بعضی از اسناد دیگر، 
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این کشیدگی وجود ندارد و فقط یکی دو کلمۀ آخر، باالتر از سطر نوشته شده است و یا در 
بعضی موارد کشیدگی سطور به سمت باال شیب کمتری دارد.

ذّمه نامه های قطع خشتی، غالباً در 5 تا 8 سطر تنظیم شده اند. درکل، تعداد سطور 
ذّمه نامه ها معموالً از 15 سطر تجاوز نمی کند؛ یعنی ذّمه نامه ها اسنادی کوتاه هستند. تعداد 
سطور در هر برگ سند به مواردی چون ابعاد کاغذ، نوع خّط، درشتی و ریزی خّط کاتب 

و ارکانی که در سند مطرح می شده، بستگی داشته است.

2. 4. خط
غالب اسناد این پژوهش با خّط نستعلیق، شکسته نستعلیق، و شکستۀ تحریری به نگارش 
درآمده اند. اسناد دورۀ قاجار را براساس فرم خّط به سهولت می توان از دوره های قبل ازآن 
تفکیک کرد. این اسناد اغلب به خّط شکسته نستعلیق و نستعلیق است.1 ولی در اسناد 
مختلف، این خطوط ازنظر زیبایی و کیفیت یکسان نیستند. مثاًل بعضی از آن ها درشت و 
واضح )جلی( و بعضی دیگر ریز و کوچک )خفی( نوشته شده اند. برخی زیبا و چشم نواز 
و بعضی درهم و ناخوانا نگاشته شده اند. در بسیاری موارد که داین و مدیون از طبقۀ 
باالی جامعه بوده اند، مانند روحانیون، کدخدایان، بزرگان و تّجار و یا کسانی که وجاهت 
اجتماعی داشته اند مانند حاجیان، اسناد با خّطی خوش و زیبا کتابت شده اند. البته عوامل 
زیادی در زیبایی و کیفیّت خط مؤثّر بوده است؛ مانند کاتب، نوع کاغذ، قلم، مرکب و... . 

امید رضایی دراین باره می گوید:
البته کیفیّت خّط با کیفیّت قلم رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ دارد. اصحاب قلم در دورۀ 
قاجار، از دو نوع قلم »رسمی« و »آهنی« استفاده می کردند. کیفیّت قلم آهنی از قلم رسمی 
بیشتر بوده و نوشتن با آن آسان تر بوده است؛ باوجوداین محّرران ملزم بوده اند تا اندازۀ نوک 

قلم را در طول تحریر سند ثابت و یکدست نگاه دارند )رضایی، 1390، ص13(.

2. 5. ساختار حاشیه
حاشیۀ ذّمه نامه ها نیز، مانند متن آن ها دارای ساختار و اجزای مجزایی است که در ادامه 

بررسی می شود:

2. 6. تسمیه
اولین نکته ای که در ساختار حاشیه بررسی می شود، تسمیه است. تسمیه ها معموالً شامل 
نام و صفات خداوندند و غالباً در باالترین نقطۀ حاشیه، در صدر کاغذ، نوشته می شوند؛ 

در  خّط شکسته نستعلیق  از  استفاده   .1
نوشنت اسناد و بسیاری مقاصد دیگر موجب 
شد تا منشیان و کاتبان بی دلیل چیزهایی به 
آن بیفزایند و آن را پیچیده کنند که درنهایت 
برای ساده سازی آن تالش شد. در این زمینه 
چند سبک تازه پدیدار شد که معروف ترین 
آن ها شکستۀ تحریری از ابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی، حسن علی خان امیرنظام گروسی، 

و  امین الدوله بود (رضایی، 1390، ص13).
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به طوری که سایر نوشته ها اعم از مطالب مندرج در متن و حاشیه، در زیر عبارت تسمیه 
نوشته می شوند و مطلبی باالتر از عبارت تسمیه قرار نمی گیرد؛ به عبارتی دیگر، تسمیه 
آغازگر سند است. البته از 50 سند بررسی شده در این پژوهش 30 سند تسمیه نداشتند. 
شاید بتوان گفت علت فقدان تسمیه در ذّمه نامه ها، موقّتی بودن آن ها بوده است؛ زیرا در 
بسیاری از موارد وقتی مدت قرض تمام و بدهی وصول می شد، ذّمه نامه امحاء می شد؛ 
بنابراین، برای جلوگیری از هتک حرمت به نام خداوند، از نوشتن آن خودداری می کردند. 
برخی تسمیه های به کاررفته در این دسته از اسناد عبارت اند از: »هو«، »یا هو«، »بسم اهلل 

خیراالسماء« و... .

2. 7. سجالّت
خبر )گواهی( مکتوب ممهور یا ُمْمضی را »سجل« )تصدیق( گویند. سند، همانند ترازوی 
دوکفه ای، »متن« و »سجل« دارد. قباله را حداقل یک نفر امضاء یا تسجیل می کرده است 
)رضایی، 1390، ص17(. بنابراین، به هر نوشته و خبری که در حاشیۀ سند نوشته شده 
باشد و دارای مهر و یا امضاء باشد سجل می گویند؛ ازجمله تأییدیۀ حاکم شرع، اظهارات 

و مهر شهود، مهر و گواهی منشیان، و احیاناً حاشیه نویسی.

2. 8. تأییدیه و اظهارات امنای رشع
عرف بوده است که اصحاب حل و عقد و امناء شرع، وقوع عقد را در روی سند، منتهی الیه 
سطر اول بنویسند )رضایی، 1390، ص18(. برخی ذّمه نامه ها دارای مهر و اظهارات حاکم 
شرع اند؛ چون در محاضر و دفاتر شرع ثبت شده اند و فقیه یا حاکم شرع آن ها را تأیید 
کرده است؛ ولی برخی دارای تأیید حاکم شرع نیستند و این دسته از اسناد، بین خود مردم 
تهیه شده اند و به مهر و تأیید طرفین قرارداد و شاهدان رسیده اند. اظهارات یا تأییدیۀ امنای 
شرع، عمدتاً در باال و سمت چپ حاشیۀ ذّمه نامه ها قرار گرفته است؛ ولی در بعضی موارد، 
این رکن از اسناد در جای دیگری از حاشیه مثاًل در قسمت میانی و باالیی حاشیه و یا 
حتی در مواردی در حاشیۀ سمت راست و پایین سند قرار گرفته است. عبارت مربوط به 
این رکن، اغلب به صورت مایل و خالف جهت نگارش متن اصلی سند، نوشته شده است. 
اظهارات حاکم شرع معموالً با عبارات »وقع/ قد وقع/ وقعت« آغاز می شود که در این 
صورت به آن سجل وقوعی می گویند؛ یعنی حاکم شرع، خود بر وقوع عقد اعتراف می کند. 
ازآنجاکه اغلب علما، گزارِش اعتراف معامل و متعامل را کافی می دانسته اند، بنابراین صرفًا 
می نوشته اند: »اعترفت بالصلح« یا »قد اقّر الواقف المعّظم الیه بجمیع ما ُزبَِر فیه من المتن و 
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الهامش« )رضایی، 1390، صص 19-20( که در این صورت آن را سجل اعترافی گویند. 
اظهارات حاکم شرع، در بعضی موارد با تسمیه آغاز می شود. یکی دیگر از نکاتی که در 

این رکن رعایت شده است، ذکر تاریخ است که همۀ تاریخ ها قمری است.

2. 9. سجل شهود
یکی دیگر از ارکان اصلی سند که جایگاه آن در حاشیۀ سند است، گواهی و مهر شهود است. 
سجل شاهد، گواهی حضور اوست که ازطریق سمعی وبصری برایش حاصل شده است. 
جایگاه اعتراف و اظهارات شهود در حاشیۀ سمت راست و باالی اسناد است. هرچه جای 
مهر و گواهی شهود به اظهارات حاکم شرع نزدیک تر باشد، نشان دهندۀ موقعیت اجتماعی 
باالتر افراد است. تعداد شاهدان در اسناد بررسی شده یکسان نیست. برخی از اسناد را 
شاهدان زیادی مهر و تأیید کرده اند؛ ولی در بعضی اسناد، تعداد شاهدان بسیار اندک است. 
اظهارات شهود، معموالً خالف جهت متن و عمود بر آن نوشته شده است. این اظهارات، 
معموالً با عبارات »اعترف بمافیه«، »الشاهد علی ذلک«، »شهدت«، »انا من الشاهدین«، »شهد 

بمافیه«، »اقر بمافیه«، و »اقر المدیون« آغاز می شود.

2. 10. مهر
در تمامی اسناد مذکور مهر وجود دارد. درواقع وجود مهر در سند، اعتبار آن به شمار 
می آمده و سنِد بدون مهر فاقد اعتبار بوده است و در دورۀ قاجار مهر وسیلۀ تصدیق سند 
بوده است. محّرران در زمان استنساخ، اثر مهر را با عبارات »محل مهر«، »موضع مهر« 
و »سجع مهر« متذّکر شده اند. ویژگی های ظاهری مهرها شامل شکل و اندازه، سجع و 

تزیینات و تاریخ است که در ادامه توضیح داده می شوند:

الف. سجع مهر
مهرها دو جزء اصلی دارند: »عبارت«، و »سال ساخت )نقر آن ها(« )میرزاابوالقاسمی، 
1393، ص25(. ساختار کلی عبارت در سجع مهرهای اسالمی معموالً شامل اسم، اسم 
و شهرت، اسم و اسم نیاکان، القاب جانشین اسم، اسم و لقب، یا مجموعی از این هاست. 
پیشوندهای اجتماعی-مذهبی مانند »سید« و »میرزا« و »حاجی« یا پسوندهایی که اهلیت 
و نسبت شغلی افراد را می رسانند نیز، ازجمله مصادیق و اجزای عبارت در مهرنویسی 
اسالمی محسوب می شوند )میرزاابوالقاسمی، 1393، صص 84-85(. با مطالعۀ اظهارات 
شهود و سجع مهرها می توان دریافت که در بیشتر موارد، رابطه ای بین نام و هویت فرد 
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و سجع مهر وجود دارد. مثاًل سجع مهری که »نصر من اهلل و فتح غریب« است متعّلق به 
شخصی است که نامش نصراهلل است و یا سجع مهری با عبارت »بود مرّوج دین محّمدی، 
جعفر« متعّلق به فردی جعفرنام است و یا فردی بانام کریم دارای سجع مهر »إَِنّ َربی َغنی 
کریم« است. در بعضی از سجع مهرها نیز، نشانی از نام و هویت صاحب مهر وجود ندارد؛ 
در این گونه موارد نام فرد را باید از روی اظهاراتش تشخیص داد. گاهی اوقات نیز صاحبان 
محاکم، نام شاهد را در جایی که باید مهر بزند، نوشته اند؛ ازاین طریق نیز می توان به نام 
صاحب مهر پی برد. برخی از مهرها فقط حاوی نام مالک مهرند و برخی دیگر حاوی 
جمالت و اصطالحات دعایی و یا عباراتی اند که نشان از خضوع و فروتنی صاحب مهر 

ُض أمری إلَی اهلل«. دارد؛ مانند »االحقر«، »عبده«، »الّراجی«، »اُفِوّ
نقش و سجع هر مهری گویای مقام و طبقۀ اجتماعی صاحبش است. مهرهای طبقۀ 
فرودست، اکثراً کوچک، معمولی و عاری از ظرایف خطاطی و حکاکی است؛ حال آنکه 
سجع مهر علما، تجار و درباریان، درشت و حاوی ادعیه و آیات و ازنظر خط و مهرکنی 

مبتکرانه است.

ب. تاریخ
یکی از ارکان سجع مهر، تاریخ است که در ذیل حروف تشکیل دهندۀ متن مهر، چسبیده 
به لبۀ پایینی مهر، نقر شده است. البته ذکر تاریخ در مهرها الزم و قطعی نبوده است. اساسًا 
قدیمی ترین  و  است  تازه  پدیده ای  اسالمی  متأخر  مهرهای  محتوای  در  تاریخ  نوشتن 
نمونه های شاخص آن، به نیمۀ قرن هشتم هجری -اندکی بعداز پایان اقتدار ایلخانان در 
ایران- می رسد )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص87(. تاریخ، در بسیاری از مهرهای اسناد این 
پژوهش وجود دارد؛ ولی در برخی موارد به علت کیفیت پایین تصاویر، مهرها قابل خواندن 
نیستند. تاریخ مهر در مواقعی که متن اصلی تاریخ ندارد یا تاریخ تحریر سند آسیب 
دیده است، بسیار مفید و کارساز است؛ چون سال تقریبی سند را می توان از روی آن 

حدس زد.

ج. شکل
شکل، مهم ترین ویژگی ظاهری هر مهر محسوب می شود. شکل مهرها، در اسناد ذّمه نامه 
در این تحقیق، بیشتر بیضی و بعدازآن مربعی اند و در موارد بسیار نادر، شکل محرابی نیز 
وجود دارد. بیشترین تغییر در شکل مهرها از صفویه تا قاجار در مهرهای مدّور انجام 
شده است. شکل مهر اکثر طبقات اجتماعی در اواخر صفوی تا پایان قاجار، معموالً بیضی 
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یا چهارگوش است )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص74(. مهرهای بزرگ معموالً مربوط به 
امنای شرع و طبقات باالی جامعه است و مهرهای کوچک بیشتر مربوط به طبقات پایین 

جامعه است.

د. خط
نوع خط در بیشتر مهرهای این پژوهش نستعلیق است؛ ولی در مواردی خط شکسته، نسخ 
و ثلث نیز وجود دارد. در بعضی موارد، مهرها ساده ترند و خط آن ها کیفیتی کمتر دارد که 

این دسته از مهرها، مربوط به طبقات پایین جامعه، مانند رعایا و روستاییان است.

ه. تزیینات
ظاهراً استفاده از نقوش تزیینی گیاهی در ترکیب مهرهای متأخر اسالمی ایران از اواخر 
سدۀ نهم هجری متداول شده است )میرزاابوالقاسمی، 1393، ص78(. تزیینات به کاررفته 
در مهرهای این پژوهش بیشتر به صورت گل وبوته و یا تزیینات خود خط است. برخی از 
مهرها نیز، فاقد تزیینات و بسیار ساده و کوچک اند که این دسته از مهرها، بیشتر مربوط به 

طبقات پایین جامعه اند.

و. جایگاه مهر مدیون
 در بیشتر اسناد استفاده شده در این پژوهش، مهر مدیون یعنی شخص بدهکار در پایین و 
انتهای متن سند یعنی در گوشۀ سمت چپ و پایین حاشیه قرار گرفته است. البته در موارد 
اندکی مدیون، هم گوشۀ سمت چپ و پایین حاشیه و هم فاصلۀ بین سطر اول و دوم 
را مهر کرده است. شکل 1 و 2 نمونه هایی از جایگاه مهر شخص مدیون در ذّمه نامه ها را 

نشان می دهند.

حسن  زندیه
زهره  احمدیان
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ز. مهرکشی (الشه کردن)
عقودی ازقبیل اجاره، رهن و بیع شرط، محدودۀ زمانی دارند. ذّمه نامه ها نیز چنین اند و 
مشمول محدودۀ زمانی اند. به این معنی که هرگاه قرارداد مطابق ارکان و شروط مندرج در 
سند خاتمه می یافت و مدت قرض تمام می شد و مدیون بدهی خود را به داین می پرداخت، 
سند را امحاء می کردند؛ ولی بعضی به جای ازبین بردن کل سند، سجع مهرها را می کشیدند 
یا می سوزاندند؛ در این گونه اسناد مهرکشی شده، جای مهرها سوراخ است. به این معنی که 
ازاین پس متعاملین درقبال یکدیگر تعهدی ندارند. نمونه ای از اسناد مهرکشی شده در شکل 

شمارۀ 3 مشاهده می شود )ساکما، 296-26360(.

   

شکل شامرۀ 2
محل قرار گرفنت جای مهر 

   

شکل شامرۀ 1
محل قرار گرفنت جای مهر 

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار
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2. 11. ممتاز نویسی
ممتازنویسی یکی از سنت هایی است که از دورۀ مغول به بعد در سندنویسی در ایران رایج شد. به 
این معنی که در برخی از اسناد برای نشان دادن احترام اسامی برخی از اشخاص موجود در متن 
سند را به همراه عناوین و القاب و صفات منتسب به ایشان خارج از متن سند و در حاشیه یا صدر 
سند می نوشتند. این اسامی، شامل نام های خدا، پیامبر، ائمۀ معصومین، شاهان و شاهزادگان، فقها 
و مجتهدان و دیگر اشخاصی بوده است که مقام و موقعیت اجتماعی باالیی داشته اند.1 در اسناد 
بررسی شده، به جز یک مورد، ممتازنویسی دیگری مشاهده نشد که در آن نام داین به صورت 

مجزا از متن و در باالی حاشیۀ سند نوشته شده است )ساکما، 999-28757(.

   

شکل شامرۀ 3
ذمه نامۀ مهر کشی شده 

1. شیخ الحکامیی در مقاله ای با عنوان »ادب 
ممتازنویسی و سیر تحول آن در اسناد دورۀ 
برجسته کردن  می دارد:  ترصیح  اسالمی« 
نام های  یا  کلامت  برخی  نوشنت  به وسیلۀ 
مرتبط با منت در صدر یا حاشیۀ اسناد، یکی 
از سّنت های دیرپا در اسناد دورۀ اسالمی 
ایران است. این سّنت، تقریباً در همۀ اسناد 
بازمانده از دورۀ مغول تا پایان قاجار البته 
کلامت  این  می شود.  دیده  تفاوت هایی  با 
نام  چون  مقّدس  نام های  نوع  از  معموالً 
خدا، پیامرب، امئه و شیوخ یا نام های محرتمی 
چون نام سلطان، و منسوبان سلطان است 
تابستان،  و  بهار   ،1390 (شیخ الحکامیی، 

ص84).

حسن  زندیه
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2. 12. محل ادامۀ منت اصلی
کاتبان در بعضی از اسناد به علت طوالنی شدن متن سند ادامۀ متن را در حاشیۀ راست سند 
می نوشته اند. جهت نگارش ادامۀ متن، در حاشیۀ سمت راست و معموالً برعکس جهت 
نگارش متن اصلی و به صورت مایل و به طرف بیرون سند بوده است. شکل شمارۀ 4 

ذّمه نامه ای است که در آن، ادامۀ متن در حاشیه نوشته شده است )ساکما، 999-27333(.

2. 13. متمم (تکمله)
تکمله ها عموماً در روی کاغذ و در فضاهای خالی نوشته شده اند و در نگاه اول می توانند 
شبیه ادامۀ متن یا تأییدیۀ شهود باشند. تکمله ها اغلب با واژگانی ازقبیل: »توضیحاً...«، 
»توضیح آنکه ...« و »توضیح اینکه« شروع شده اند و دربردارندۀ مضمونی کاماًل مرتبط با 

متن اند.
تاریخ گذاری متمم ها چند گونه است. برخی از آن ها با کلماتی همانند »فی التاریخ 
المتن« یا »فی شهر متن« خاتمه یافته اند که بر این داللت دارند که خواننده به تاریخ انتهای 

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار

   

شکل شامرۀ 4 
ادامه منت ذمه نامه در حاشیه 
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متن مراجعه کند. ولی چنانچه متمم را چند روز یا چند ماه بعد یا سالی به غیراز زمان تنظیم 
متن اصلی، رقم زده باشند، الجرم تاریخی مخصوص به خود دارد. چنین تکمله هایی یا با 
همان واژگان شروع شده اند، یا به صورت دقیق تر و رسمی تر از اصطالح »مجدداً توضیح 
می شود ...« استفاده کرده اند. تکمله معموالً در پایین یا میانۀ حاشیۀ راست سند و به صورت 

مایل نگارش می شود.

2. 14. سوادگیری
گاهی اوقات محّرران، پس از تحویل اصل سند، بنابه سفارش، یک یا چند نسخه از روی 
آن استنساخ می کردند و روی سند اصلی عبارت »اخذ منه السواد« را درج می کردند. 
به این ترتیب، کسانی که با سند سروکار داشتند، متوجه می شدند که از روی آن سند، 
رونوشت هایی تهیه شده است؛ بنابراین، گاهی با اسنادی مواجهیم که نسخۀ رونوشت 
یا سوادند. رونوشت ها )سوادها(، سجّلی مخصوص به خود دارند که فحوای آن مبنی بر 
تصدیق و تأیید سواد است و به آن سجّل مطابقه ای می گویند. این نوع سجل معموالً با 
عبارات »ذا و اصله سیان«1، »ذا مع اصله سیان«، »الّسواد مطابق الصله«، »بین ذا و اصله طباق 
و وفاق«، »هذا موافق الصله االصیل« و یا »سواد با اصل مطابق است«، شناخته می شود. در 
میان اسناد بررسی شده، دو مورد سواد سند وجود داشت )ساکما، 28194-999( و )ساکما، 

31157-999( که تصویر آن ها در شکل های شمارۀ 5 و 6 آمده است.

 

1.  این و اصلش یکی است  

   

شکل شامرۀ  5
سواد ذمه نامه

حسن  زندیه
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2. 15. دفع نحوست تربیع
دبیری و نویسندگی و نگارش اسناد و فرمان ها و مکاتیب در ایران، سابقه ای کهن دارد و 
طّی قرون در میان صاحبان این فن، رسوم و آدابی فراهم آمده و قوام گرفته است که همگی 
کاتبان کم وبیش آن ها را رعایت می کرده اند؛ یکی از این آداب، رعایت قاعدۀ دفع نحوست 

تربیع است.
شیخ الحکمایی، در مقاله ای با عنوان »»نحوست تربیع« و تجّلی این باور در اسناد دورۀ 
اسالمی« به بررسی، ریشه یابی و سیر تحول این موضوع در دورۀ اسالمی پرداخته است. او 
باتوّجه به منابع پیشین علل شکستن تربیع را نحوست شکل تربیع، نظر تربیعی و شباهت به 
قبر یا تابوت، ناقص بودن امور ماّدی و وقوع اتّفاق ناگوار می داند. او در این مقاله می نویسد:
»جداکردن بخش کوچکی از گوشۀ سمت راست پایین اسناد و یا ایجاد انحراف در 
اضالع سند به منظور باطل کردن شکل مربع و دفع نحوست تربیع نجومی، سنتی کهن در 

اسناد دورۀ اسالمی است« )شیخ الحکمایی، 1386-1387، دفتر 13 و 14(.
ذّمه نامه ها نیز از قاعدۀ دفع نحوست تربیع مستثنا نبوده اند و این قاعده در آن ها 
نیز رعایت شده است. در اسناد بررسی شده، دفع نحوست تربیع با برش یا تازدن کاغذ 
در گوشۀ سمت راست پایین آن انجام شده است؛ البته در یکی از اسناد، گوشۀ سمت 
چپ پایین برش داده شده است. در برخی اسناد نیز، قاعدۀ دفع نحوست تربیع با ایجاد 
انحراف در اضالع سند رعایت شده است. در بسیاری از اسناد این پژوهش، به علت پارگی 
گوشه های اسناد و یا به دلیل اسکن بودن سند، تشخیص چگونگی برش خوردن ممکن 

نبود. شکل های شمارۀ 7 و 8 نمونه هایی از رعایت این قاعده در اسنادند.

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار

   
شکل شامرۀ  6

سواد ذمه نامه 
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براساس ارکان و اجزای گوناگونی که در قسمت متن و حاشیه معرفی شد، ذّمه نامه ها 
دارای الگویی هستند که در شکل شمارۀ 9 آمده است:

شمارۀ 1: تسمیه؛
شمارۀ 2: محل ادامۀ متن اصلی؛

شمارۀ 3: متمم؛
شمارۀ 4 و 5: محل مهر مدیون؛

شمارۀ 6: محل مهر و اظهارات شهود؛
شمارۀ 7: محل تأیید و مهر امنای شرع؛

   

شکل شامرۀ 7
نحوست تربیع در ذمه نامه

   

شکل شامرۀ 8
نحوست تربیع در ذمه نامه

حسن  زندیه
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شمارۀ 8: ممتازنویسی؛
شمارۀ 9: محل نوشتن عبارات مربوط به سوادگیری؛

شمارۀ 10: محل تعیین مبلغ بدهی به سیاق؛
شمارۀ 11: انتهای سطور؛

شمارۀ 12: محل شکستن نحوست تربیع.

ساختارشناسی ذّمه نامه های 
دورۀ قاجار

   

شکل شامرۀ 9
ساختار شناسی ذمه نامه  ها
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3. ساختار محتوایی ذّمه نامه ها
ذّمه نامه ها جزو دستۀ اسناد مردمی اند که در همۀ سطوح، در میان خواص و عوام استفاده 
می شده اند؛ بنابراین، جزو اسناد خصوصی اند. اسناد خصوصی اسنادی اند که به معامالت 
بین اشخاص حقیقی می پردازند )برای نمونه خریدوفروش، وثیقه، طلبکاری، بخشش، 
تحویل کاال و...( )گرونکه، 1984، ص74(. دررابطه با چگونگی تنظیم و نگارش اسناد 
خصوصی، باید گفت که در گذشته دستورنامه هایی به قاضیان و منشیان و سررشته داران 
امور و محرران، آموزش داده می شد که در آن، شیوۀ دقیق تنظیم اسناد به درستی بیان شده 
بود. ازجملۀ این دستورنامه ها که به آن ها »شروط« و »وثائق« گفته می شود، می توان، رسالۀ 
حدائقالوثائق را نام برد که محمدبن علی ناموس خواری آن را در سدۀ هشتم هجری 
نگاشته است. خواری، کیفیت تنظیم و ساختار قباالت را ده رکن اصلی می داند که عبارت اند 
از: عاقدین، معقوٌدعلیه، حدود، حقوق، ثمن، صفت عقد، تقابض، درک، لواحق، و اشهاد 
)گوهری فخرآباد و ثنایی، 1388، صص 67-68(. در زمان قاجار نیز، شیوه نامه هایی برای 
التحریر تألیف  نگارش عقود مختلف تألیف شده است که از آن جمله می توان به وجیزة

محمدبن سبزعلی اصفهانی در سال 1245ق اشاره کرد.
ذّمه نامه ها اسنادی اند که در آن ها مالی )نقد یا جنس( برای مّدتی معین قرض داده 
به  را  مال  عین  قرارداد  در  مندرج  شرایط  طبق  است  موظف  قرض گیرنده  و  می شود 
قرض دهنده بازگرداند. قرْض عقدی است که به موجب آن، یکی از دو طرْف مقدار معینی 
از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور، مثل آن را ازحیث مقدار و 
جنس و وصف رد کند و درصورت تعّذرِ رد مثل، قیمت یوم الّرد را بدهد )وطنی، 1364، 
ص158(. البته ازنظر فقهی، نوع دیگری از قرض وجود دارد که به آن قرض ربوی گفته 
می شود. قرض ربوی یعنی قرضی که قرض دهنده مقداری اضافه بر میزانی که به قرض 
داده است بابت ربح آن، از قرض گیرنده بخواهد؛ مثاًل صد تومان قرض بدهد و صد و 

دوازده تومان بخواهد )جعفری لنگرودی، 1367، ص539(.
در این بخش از پژوهش، بخش های محتوایی ذّمه نامه ها توضیح داده می شود:

3. 1. از مال خاص (خالص)
ذّمه نامه ها، خطبه و بعدیه ندارند و درواقع محّرر بعداز تسمیه بالفاصله متن اصلی سند و 
غرض از نگارش آن را با عبارات تقریباً ثابت و یکسانی آغاز می کند که می توان آن را با 
عنوان »از مال خاص )خالص(« نام گذاری کرد. بیشتر اسناد بررسی شده، با عبارت از مال و 
از مال خالص، آغاز شده اند که در بعضی موارد، بعداز این عبارت، فاصله ای به اندازۀ دو یا 

حسن  زندیه
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سه واژه، سفید گذاشته شده است و بعدازآن، نام قرض دهنده البته با تمام القاب و صفات و 
پیشوندهای عرف در زمان قاجار آمده است که به نظر می رسد این قسمت بیاض قبل از نام 
داین )قرض دهنده( برای ادای احترام به او بوده است. به این ترتیب، متن اصلی سند این گونه 

آغاز می شود که از مال چه کسی و به چه مقدار قرض داده می شود.

3. 2. مشخصات کامل متعاقدین
باتوجه به سبک تنظیم و نگارش ذّمه نامه ها، ذکر نام کامل و مشخصات داین و مدیون، از 
ارکان اصلی اسناد ذّمه است. البته محتوای اسناد خصوصی، یعنی مشخصات طرفین معامله، 
شرح شیء موردمعامله و شرح روند معامله، لزوماً منطبق با قواعد ذکرشده در کتب فن 
انشاء نیست. محرران و کاتبان، اغلب به صورت مطّول و با کنارهم چیدن کلمات مترادف به 
شرح این عناصر می پردازند. در اسناد بررسی شده نیز، نام اشخاص طرفین معامله، به همراه 
نام پدر آن ها به کار رفته است و در مواردی که یکی از طرفین معامله زن بوده است، معموالً 
نام او به همراه نام همسر و یا نام پدرش آمده است و در بعضی موارد، هم نام پدر، هم نام 
همسر، و هم نام برادرش ذکر شده است. هم چنین اسامی اطراف معامله همراه با پیشوندها 

و پسوندها و القاب و صفاتی که به آن مشهور و شناخته بوده اند، نوشته شده اند.
از بیشترین پیشوندهایی که در اسناد بررسی شده به کار رفته است، می توان به »آقا«، 

»خانم«، »حاجی«، »مشهدی«، »کربالیی«، »سیّد«، »میرزا«، »استاد« و... اشاره کرد.
پسوندها نیز، در مواردی مربوط به شغل و حرفۀ افراد می شوند؛ مثل »بازاری دوز«، 

»شعرباف«، »نی ساز« و... .
پسوندها گاهی وابستگی جغرافیایی افراد را می نمایانند. در اسنادی که نام اشخاص 
با شهرها و مناطقی که بدان منتسب هستند، ذکر شده است، مانند »مالامیر ندوشنی«، 
اشخاص  مهرآبادی«،  تاجر  »آقامحمدرضا  اصفهانی مسکن«،  مرندی االصل  »سیداحمد 
مذکور اصالتاً اهل منطقۀ جغرافیایی تنظیم سند نیستند؛ و این سنتی در سندنویسی است. 

خواری درحدائقالوثائقدراین باره می گوید:
»اما نسبت به بلد وقتی نویسند که در غیر شهر خود متوّطن باشد« )گوهری فخرآباد 

و ثنایی، 1388، ص84(.
در اسناد بررسی شده، القاب و عناوینی که برای علما و روحانیون، تّجار، سادات، 
المحققین،  حاجیان و متوفیان به کار رفته است بعضاً عبارت اند از: سرکار شریعت مدار، قدوة
قطب المجتهدین خداوندگاری ام، حجت االسالم، نایب االمام آقائی )ساکما، 999-28757(، 
التّجار )ساکما، 28232- االجّله واالشراف واالعاظم و االرکان و  جناب مستطاب زبدة
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و  کهف الحاج   ،)999-31157 )ساکما،  معدلت الّسادات العظام  مستطاب  جناب   ،)999
المعتمرین1)ساکما، 27333-999(، مرحمت پناه جنّت و رضوان آرامگاه )ساکما، 25647-
296(. در اسناد بررسی شده، عناوین خاصی هم برای بانوان به کار رفته است؛ مانند: علیامخّدرۀ 
عّفت و عصمت پناه خدارت و طهارت اکتناه )ساکما، 28194-999(. بعضی از صفات و 
عناوینی که بعداز نام اشخاص آمده است نیز، عبارت اند از: »طاب ثراه«، »زیّد توفیقه«، 
»دام عمره«، »دام اقباله«، »دام ظله العالی«، »زید اجالله العالی«، »دامت برکاته العالی«، »زید عّزۀ« 
و... . البته در بسیاری از اسناد بررسی شده، به ویژه در اسناد مربوط به طبقات فرودست 
و عامۀ مردم، روش نام گذاری و معرفی افراد با استفاده از نام پدر بوده است. برای نمونه: 
»کربالیی حسین علی ولد مرحوم حسن علی«، »آقارضا ابن مرحوم آقامشهدی علی اکبر«، 

»بی بی جان بنت مرحوم آقامیرزا«.

3. 3. مقدار و مشخصات بدهی (موردقرض)
ذکر مبلغ بدهی در اسناد ذّمه نامه، یکی از ارکان اصلی است و این رکن در همۀ اسناد 
بررسی شده وجود دارد و درواقع، اصل سند برای وجود این رکن مهم شکل می گیرد تا 
داین در زمان مقرر بتواند برای اعادۀ طلب خود، به آن تمّسک جوید. در اکثر ذّمه نامه های 
بررسی شده، سبک و سیاق نگارش اسناد، معموالً بدین صورت است که بعداز معرفی داین، 
بالفاصله مبلغ یا میزان بدهی نوشته می شود و در بیشتر موارد، مبلغ مذکور در ابتدای سطر 
دوم نوشته شده است و در غالب موارد، میزان بدهی به سیاق در باالی مبلغ و نصف بدهی 
به سیاق در زیر مبلغ ذکر شده است تا کسی نتواند در میزان مبلغ بدهی، خدشه ای وارد کند؛ 
زیرا در سیاق امکان تغییر و جابجایی اعداد، ناممکن و تقریباً صفر است. سیاق شیوه ای است 
از عددنویسی رمزگونه برای ثبت ارقام نقدی )پول( و جنسی )اوزان کاال( که در گذشته 
در پهنۀ کشور ایران و سرزمین های پیرامون آن متداول بوده است و اشخاص، کسبه، تّجار، 
مؤسسه ها و مأموران دیوان های محاسبه تمامی درآمدها و هزینه های جاری جامعه را با این 
ارقام ثبت وضبط می کرده اند. ممیّزان و حساب رسان زیرنظر مستوفیان بر این دخل وخرج 
نظارت داشتند )صفی نژاد، 1387، ص9(. حساب سیاق روشی است در حسابداری قدیمی 
که تا پایان دورۀ قاجار، همۀ امور محاسبات دیوانی و شخصی با آن نوشته می شد و مردم 
عادی خصوصاً کسبه با آن می نگاشتند )دهخدا، 1372، ج1(. مستشرقانی که روی اعداد و 
عالئم سیاق بررسی هایی انجام داده اند، در یک موضوع هم نظرند و آن اینکه این اشکال و 
عالئم، از قوۀ ابتکاری شخص به خصوصی سرچشمه نمی گیرند، بلکه کوتاه شدۀ همان اعداد 

عربی اند )مرادزادۀ فرد، روستایی، سروش، 1390، پائیز، ص25(. 1.  معتمر: عمره گزار
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شکل شمارۀ 10 نمونه ای از تصاویر اسناد این پژوهش است که در آن از خط سیاق 
برای ذکر مبلغ بدهی استفاده شده است )ساکما، 999-28737(.

3. 4. ذّمه و رقبه
پیمان است )دهخدا، 1372( و کلمات تقبل،  به معنای عهد، ضمان، و  »ذّمه« در لغت 
ضمانت، عهده و کفالت در ترادف با آن آمده است و در اصطالح، ذّمه عبارت است از تعّهد 
به ادای چیزی یا انجام عملی. »رقبه« نیز مفرد »رقاب« است و معنای لغوی آن »گردن« است 
)عمید، 1357(. وجه تسمیۀ این اسناد به »ذّمه نامه« نیز، به همین دلیل است. دو واژۀ مذکور 
در تمام ذّمه نامه های بررسی شده به صورت پشت سرهم به کار رفته اند. کارکرد عبارت ذّمه 
در اسناد ذّمه به این صورت است که کسی را که دین بر گردن اوست یا تعهدی را به عهده 
گرفته است مشخص می کند و این عبارت معموالً در همۀ موارد، بعداز ذکر مبلغ یا مقدار 

بدهی و قبل از نام مدیون )کسی که دین برعهدۀ اوست( ذکر شده است؛ مانند نمونۀ زیر:
مبلغ یک صد و سی تومان وجه سفیِد رواِج احمدعلی شاهی، ده عدد یک تومان، بر 
ذّمه و رقبۀ عالی شأن آقامحّمدحسین، ولد صدق آقاعلی خالدآبادی، دین ثابت و الزم است 

)ساکما، 999-31157(.

3. 5. ِدین ثابِت الزم
عبارت »دِین ثابِت الزم«، یکی از ارکان اصلی ذّمه نامه هاست و در بیشتر موارد به همین 
صورت و پشت سر هم و بعداز ذکر نام و مشخصات مدیون و بیان اینکه ذّمه و رقبۀ او 
)مدیون( مشغول شده، نوشته شده است. بیشتر اسناد بررسی شده در این پژوهش دارای 
این رکن هستند. این عبارت حاوی مفاهیم فقهی و حقوقی و کاماًل برگرفته از شرع اسالم 

است؛ که در ادامه توضیح داده می شود:
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الف. ِدین
دِین ازنظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معیّن گفته می شود )ثابت، 1381، پاییز(. 
جعفری لنگرودی نیز معنی دِین را این گونه بیان کرده است: »تعهدی که بر ذّمۀ شخصی 
به نفع کسی وجود دارد، ازحیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و ازحیث 

نسبتی که با بدهکار دارد، دِین )یا بدهی( نام دارد« )جعفری لنگرودی، 1367، ص316(.

ب. ثابت
معنای »ثابت« در فرهنگ لغت، چنین آمده است: »پابرجا؛ استوار؛ آنچه با برهان و دلیل قبول 
شده است؛ مدلّل« )عمید، 1357(. عبارات استوار، برقرار، پایدار، مستقر، قطعی، محرز و 

محّقق در ترادف با واژۀ ثابت است.
در ذّمه نامه ها از عبارت »دیِن ثابِت الزم« این معنا مّدنظر است: دِینی که بر ذّمه و رقبۀ 

مدیون برقرار است و با اقرار و اعتراف مدیون محرز و محّقق شده است.

ج. الزم
الزم، در لغت به معنای واجب، ضروری، پیوسته، ثابت و پایدار است )عمید، 1357( و 
واژه های بایست، بایسته، ضروری و فرض در ترادف با آن هستند. در ذّمه نامه ها عبارت 
»دیِن ثابِت الزم« به معنی دِین محّقق و واجب و فرض بر ذّمه و رقبۀ مدیون است و 
در اینجا به این معنی است که دین مدنظر الزم االداست یا واجب االداست؛ زیرا دیون 
از راه های مختلفی از گردن متعّهد ساقط می شوند که یکی از آن ها، ادای دِین است و 
به این ترتیب محّرر با آوردن این عبارت در متن سند درواقع بیان می کند که مبلغ یا مقدار 

بدهی، باید ازطرف مدیون پرداخت شود تا ذّمۀ او از اشتغال خارج شود.
در ادامه به دو نمونه از این رکن در اسناد ذّمه اشاره می شود:

- دو مثقال و شش نخود از مال عالی حضرت آقامحمدامین تاجر اصفهانی حّق ثابت 
و دین الزم است بر ذمۀ العبداآلثم، حاجی محمد خلف مرحوم... )ساکما، 999-27157(.
- مبلغ بیست ونه تومان و پنج هزار فّضی1 از جنس ریال محّمدشاهی 28نخودی الوزن 
عددی یک هزار دینار، بر ذّمه و رقبۀ عالی حضرت گرامی منزلت، ماّلحسین، خلف ماّلامیر 

ندوشنی، به اقرار شرعی ثابت و الزم است )ساکما، 999-27315(. 1. نقره ای 

حسن  زندیه
زهره  احمدیان



153
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

3. 6. اقرار و اعرتاف رشعی
اقرار در اصطالح فقهی، به معنای اِخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و یا ثبوت حقی 
برای دیگران آمده است )خویی، 1392، ج2، ص196(. اعتراف نیز، در معنا با اقرار یکی 
است و هر دو در اشاره به اثبات و قراردادن چیزی و شناساندن آمده اند. اقرار و اعتراف، 
مفاهیمی برگرفته از تعالیم اسالمی اند که در بسیاری از اسناد شرعی مانند مصالحه نامه ها، 
نیز، عباراتی  این پژوهش  از ذّمه نامه های  یافته اند. در بعضی  انعکاس  مبایعه نامه ها و... 
مشاهده می شود که دربردارندۀ همین محتوا و مضمون است و ذکر این عبارات در اسناد 
ذّمه به مفهوم فقهی و شرعی اسناد اشاره دارد و این که صیغۀ عقد در حالتی جاری می شود 

که حاوی تمام شرایط شرعی و اسالمی است. برای نمونه:
اقرار و اعتراف صریح صحیح معتبر شرعی نمود )ساکما، 999-28748(.

باقرارها الشرعی ثابت و الزم است )ساکما، 296-24828(.

3. 7. نحوۀ بازپرداخت بدهی
نحوۀ بازپرداخت بدهی، در همۀ ذّمه نامه ها ذکر شده است. این رکن از قرض نامه ها، در 
بیشتر موارد همراه عبارت »کارسازی« و »مهم سازی« آمده است. در لغت نامۀ دهخدا، واژۀ 
»کارسازی کردن« این گونه معنی شده است: پرداختن؛ اداکردن مالی را و دینی را؛ دادن نقدی 

را و نیز ذیل واژۀ مهم سازی در همان لغت نامه آمده است: کارسازی؛ پرداخت؛ ادا.
در نحوۀ بازپرداخت بدهی چگونگی و زمان تسویه حساب مشخص می شود. در 

ذّمه نامه های بررسی شده، نحوۀ بازپرداخت به چند صورت آمده است:
در بعضی اسناد، پرداخت بدهی عندالمطالبه است. عندالمطالبه صفت اسناد دیون بدون 
موعد و اجل است )جعفری لنگرودی، 1367، ص476(؛ یعنی در این گونه موارد، هرگاه دایْن 

مال خود را طلب کند، مدیون موظف است که بدهی خود را در همان زمان پرداخت کند.
در بیشتر اسناد، برای پرداخت بدهی دوره ای زمانی مشخص شده است که تا آخر آن 
دوره، مدیون باید بدهی خود را بپردازد. در این موارد معموالً چگونگی پرداخت، با عبارت 

»از حال التحریر« آغاز می شود.
در بعضی از اسناد نحوۀ بازپرداخت به صورت اقساط ماهیانه و یا سالیانه است. در 

این گونه موارد نیز معموالً از عبارت »قسط الشهور« یا »قسط السنین« استفاده شده است.
نحوۀ پرداخت در برخی موارد نیز، به گونه ای است که مدیون تا دورۀ زمانی مشخصی، 
از بازپرداخت معاف است و ازآن پس باید بدهی خود را طبق توافق به صورت یکجا یا 

به صورت اقساط پرداخت کند.
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مانند نمونه های زیر:
- مقدار یک صد و هفتادویک من و نیم گندم، و سیصد من کاه گندم بر ذّمه و رقبۀ عالی قدر 

حسن رعیت اسدآباد می باشد که عندالمطالبه کارسازی نماید )999-29554(.
- مبلغ شصت تومان از قرار اشرفِی ناصرالدین شاهِی1 18نخودی عددی بابت دانه ای 
دو برنج کم به نحو متعارف بر ذّمه و رقبۀ جناب محامد و محاسن آداب آقامحمدعلِی 
تاجر خلف مرحوم مغفور خیرالحاج حاجی محمدابراهیم تاجر کاشانی رحمة اهلل، دین 
ثابت و الزم االداست که بعون اهلل سبحانه از حین تحریر الی انقضای مدت دو سال تمام 
به قسط الّسنین، در آخر هرسال، مبلغ سی تومان از دین مزبورِ موصوف را بالعذر ادا و 

مهم سازی نماید تا استیفای دِین به تمامه بشود )ساکما، 296-26359(.

3. 8. نیاوردن عذر غیررشعی مدیون
در ذّمه نامه های بررسی شده، پس از مشخص شدن مهلت و چگونگی بازپرداخت بدهی، 
محّرر با ذکر جمله ای کلیشه ای و تقریباً یکسان، از مدیون می خواهد که برای ادای دین در 
موعد مقّرر، هیچ گونه عذر و بهانۀ بیهوده و غیرشرعی نیاورد و تسویۀ بدهی را به تعویق 
نیندازد و یا در آن وقفه ایجاد نکند و سپس حجت را تمام می کند. در زیر به چند نمونه 

اشاره می شود:
- از حال تحریر الی مدت ُمضی یک ماه تمام هاللِی دیگر ادا و کارسازی نماید و به عذری 

که خالف شرع بوده باشد، موقوف و معّطل ندارد )ساکما، 999-32170(.
- و یوم اول ماه، پنج روزی یک تومان مهم سازی نماید و به عذری که خالف شرع مطاع 

بوده باشد، معّوق ندارد )ساکما، 999-27333(.

3. 9. مناسبت قلمی (تحریر)کردن
در اسناد ذّمه، بعدازاین که داین و مدیون به صورت کامل معرفی شدند و مبلغ و یا مقدار 
قرض مشخص شد و زمان بازپرداخت و نحوۀ بدهی، طبق توافق طرفین، معیّن شد و 
مدیون، اقرار و اعتراف خود را مبنی بر قبول تعّهد و شرایط ذّمه نامه بیان کرد، معموالً علت 
یا مناسبت نوشتن این سند بیان می شود. این رکن از ارکان ذّمه نامه، در برخی از اسناد این 
پژوهش، به کار رفته است و جای آن معموالً قبل از ذکر تاریخ تحریر سند است. در بیشتر 
موارد، برای بیان این رکن ذّمه نامه از اصطالح »قلمی کردن« استفاده شده است. دهخدا در 
لغت نامه اش قلمی و قلمی شدن را این گونه معنی کرده است: »قلمی: نوشته شده با قلم و 
تحریرشده؛ خطی؛ مقابل چاپی«؛ »قلمی شدن و قلمی فرمودن: تحریرشدن و تحریرفرمودن«.

1. ارشفی (تومان طال) به وزن هجده نخود 
که چهار نخود بار یعنی نقره در آن داخل 
کرده اند و چهارده نخود طالی خالص داشت 
]به عیار 77 درصد[ (ر.ک: دیانت، ابوالحسن. 
و  سنجش ها  تاریخی  فرهنگ   .(1367)

ارزش ها، ج2، ص106).
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درواقع هدف محّرر از نوشتن این بخش از ذّمه نامه این است که حجت را بر مدیون 
و داین تمام کند تا هریک از آن ها برای اعادۀ حق خویش، اعم از مهلت بازپرداخت بدهی، 
اعادۀ طلب به طور تمام و کمال، پرداخت به موقع اقساط و... به این سند تمسک جویند و 
طبق شرایط مندرج در سند عمل کنند؛ به همین علت است که به ذّمه نامه، تمسک نامچه 
»اسم  آمده است:  ترمینولوژی حقوق ذیل واژۀ تمسک  )تمسک نامه( هم می گویند. در 
قدیمی سند طلب است )مدرک نوشته(، مادۀ 241 قانون جزا« )جعفری لنگرودی، 1367، 

ص178(. در زیر نمونه ای از این قسمِت ذّمه نامه آورده شده است:
این چند کلمه بر سبیل حجت قلمی گردید. تحریراً فی غّرۀ شهر رجب المرجب من 

شهور سنۀ 1270 )ساکما، 999-28737(.

3. 10. تاریخ تحریر
ذکر تاریخ از ارکان سند است. در ذّمه نامه های بررسی شده تاریخ تحریر سند، آخرین 
جزء متن است. همۀ تاریخ ها طبق سال شمار هجری قمری است و در قالب یک جمله 
بیان شده است که معموالً با عبارات »ذلک تحریراً فی...«، »به تاریخ...«، »و صیغه جاری 
شده فی...«، »و کان تحریراً فی« و... آغاز شده و سپس تاریخ روز و نام ماه و سپس سال 
آورده شده است که به جای کلمۀ ماه، از کلمۀ شهر و به جای واژۀ سال، از واژۀ سنه استفاده 
شده است و عدد سال در همۀ موارد بعداز کلمۀ سنه و یا داخل آن به صورت عدد )و نه 
به حروف( نوشته شده و در موارد اندکی نام ایام هفته نیز آورده شده است. در برخی از 
این اسناد، این تاریخ با سال ها و گاهی ماه های جاللی و دوازده گانۀ حیوانی تطبیق داده 
شده است. ماه های قمری به خاطر تجلیل و احترام معموالً با صفات ویژه ای ذکرشده اند؛ 

مانند: صفرالمظفر، ربیع المولود، رجب الفرد و... .

3. 11. ظهریه
گفته شد که روی سند به موضوع اصلی عقد و ایقاع اختصاص داشت؛ ولی ظهر سند نیز، 

به مرور بستر درج بعضی موضوعات خاص شد.
در اسناد بررسی شده 18 سند ظهریه دارند. مطالب نگاشته شده در ظهر این اسناد 

به قرار زیر است:
الف- نام و مهر مدیون: در برخی اسناد، ظهریه حاوی نام و یا نام و مهر مدیون 
برای  شده است.  نوشته  »تمّسک«  کلمۀ  مدیون،  نام  قبل از  نیز،  مورد  سه  در  است. 
نمونه »تمّسک ماّل محمدجعفر اخوی«. تمّسک به معنای چنگ زدن و دست انداختن، 
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و   )1357 )عمید،  است  حّجت  و  سند  به معنای  نیز  و  متوسل شدن  دستاویزساختن، 
عبارات دستاویزقراردادن، توسل، چنگ زدن و درآویختن در ترادف با آن است. تمسک 

در فرهنگ لغت عربی-فارسی نیز به معنی التزام، پایبندی و تّعهد است.
به این ترتیب وقتی در ظهر سند واژۀ تمّسک قبل از نام مدیون می آید، به این معنی است 
که این ذّمه نامه تعهد شخص مدیون است و مدیون بر خود الزام می دارد که دِین خود را 

که مشخصات و مبلغ و یا مقدار آن در سند اعالم شده است، پرداخت کند.
ب- ذکر تاریخ و نام و مشخصات کسی که اقساط را تحویل داده است: همان طورکه 
یا  قسط الشهور  به صورت  اسناد  از  بعضی  در  بدهی  بازپرداخت  نحوۀ  شد،  گفته  قباًل 
قسط السنین بوده است. در چنین مواردی هر بار که مدیون قسط را پرداخت کرده، مبلغ 
قسط را با ذکر تاریخ تحویل، در ظهر سند هم ثبت کرده است. در مواقعی که داین و 
مدیون از اقشار باالی جامعه بوده اند، اقساط بدهی )طلب( خود را توسط خادم، واسطه 
یا کارگزاران خویش پرداخت و دریافت می کرده اند؛ در چنین مواردی نام مخدوم نیز، در 

ظهر سند، نوشته شده است.
ج- ثبت دفتر شد: در زمان قاجار رسم بر این بود که برات های دیوانی، پس از صدور، 
به ثبت دفتر مستوفیان می رسیدند. به این معنا که از آن ها رونوشتی برمی داشتند تا در دفتر 
دیوان باشد. مستوفیان با نگارش عبارت »ثبت دفتر شد«، »ثبت شد« یا »ثبت سررشته شد« 
در ظهر سند، برات را در دفتری ثبت می کردند و در مواقع نیاز به آن رجوع می کردند. 
پس از ثبت برات، مستوفی یا منشِی مسئول پس از بررسی صحت مضمون براْت آن را با 
مهر خود تأیید می کرد و عبارت »مالحظه شد« را در ظهر سند می نگاشت )ثمرۀ حسینی 
و محمدی، 1394، زمستان، ص23(. در میان اسناد بررسی شده، تنها یک مورد ثبت در 
دفاتر دولتی وجود دارد )ساکما، 27779-999( که در ظهر سند با عبارت »ثبت دفتر شد 

3رجب1343 صفحۀ 492، نمرۀ 8« مشخصۀ ثبت دفتری وجود دارد.

4.  نتیجه گیری
پژوهش حاضر سندشناسی ذّمه نامه ها در دورۀ قاجار است؛ روزگارانی از تاریخ ایران که از 
تاج گذاری آقامحّمدخان قاجار در 1209ق در تهران آغاز شد و با به تخت نشستن رضاخان 

میرپنج در 1304ش در تهران به پایان آمد.
در این دوره و تا قبل از آشنایی ایرانیان با مظاهر نوین تجارت و نیز تا قبل از تصویب 
قانون ثبت اسناد در 1302ش، کلیشۀ اسناد، ساختاری کاماًل سنّتی داشت؛ به این معنا که 
برای نوشتن اسناد از قلم استفاده می کردند. به دلیل نبود صنعت چاپ، ساختار اساسی اسناد 
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آن دوره با نمونه های جدید متفاوت است. نبود تمبر در نمونه های سنّتی، استیالی مطلق 
اعداد سیاقیّه، پیروی از ادبیات کاماًل سنّتی، کوتاه و موجزبودن، استفاده از مهر به جای 
امضاء برای تأیید و گواهی، و نبود تنّوع در این اسناد، از ویژگی های بارز ذّمه نامه های این 
دوره است. هم چنین ذّمه نامه ها، تحمیدیه، خطبه و بعدیه ندارند و خالی از هرگونه تزیینات 
و جدول بندی اند. در این اسناد، پاراگراف بندی به معنای نوین آن و نیز عالئم ویرایشی 
متداول در متون امروزی وجود ندارد و متن به صورت پیوسته و ممتد نگارش شده است. 
همۀ ذّمه نامه های این پژوهش را یک یا چند نفر از شهود مهر و تأیید کرده اند. جایگاه 

اظهارات شهود در این دسته از اسناد، در حاشیۀ سمت راست و حاشیۀ باالیی است.
با بازخوانی و استنساخ اسناد و بررسی سندشناسانۀ ظاهری و محتوایی ذّمه نامه ها 
مشخص شد که اسناد ذّمه نامه، هرچند که ساختار ویژۀ خود را دارند، ولی اسنادی نسبتًا 
ساده اند که طّی دوران حکومت قاجار، هیچ تغییری در ساختارهای بیرونی و درونی آن ها 
روی نداده است. ادبیات به کاررفته در این اسناد کاماًل سنّتی است. این اسناد جزء اسناد 
شرعی قلمداد می شوند و مفاهیم به کاررفته در آن ها، مفاهیمی ساده است و بعضاً ریشه های 

فقهی و حقوقی دارد.
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