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چڪیده

سندپژوهانتقسیمبندیهایمختلفیازاسنادتاریخیارائهکردهاند
که براساس آن بسیاری از اسناد را میتوان در چند دستۀ مختلف قرار
داد .در این تقسیمبندیها ،اجارهنامهها جزء اسناد رشعی ،قضایی،
مالی ،خصوصی ،و حکومتی قرار میگیرند .آنچه مسلم است ،اسناد
اجاره در ارتباط با امور اقتصادی و معیشتی مردم بهوجود آمدهاند
و با توجه به کاربرد آنها در سطوح مختلف جامعه ،میتوانند در
نگارش تاریخ اجتامعی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند .با وجود
هزاران اجارهنامه در آرشیوهای کشور ،تاکنون پژوهشی با تکیه بر
این اسناد انجام نگرفته است.
هدف :هدف این پژوهش در وهلۀ نخست ،معرفی اجارهنامهها
بهمنظور استفاده در پژوهشهای تاریخی و در وهلۀ دوم ارائۀ
ساختاری از این سند بهمنظور فهرستنویسی علمی آن در آرشیوهای
کشور است.
روش /رویکرد پژوهش :در این پژوهش ،منابع کتابخانهای ،به
همراه  250اجارهنامه از آرشیوهای اسناد تاریخی با روش توصیفی-
تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها و نتایج پژوهش :اجارهنامهها از لحاظ محتوایی دارای
ارکان اصلی و فرعی هستند؛ ارکان اصلی براساس فقه اسالمی نگارش
یافته و ساختاری ثابت دارند و ارکان فرعی متأثر از عرف جامعه
به عقد اجاره اضافه شدهاند .شیوۀ نگارش اجارهنامهها ،مانند
دیگر عقود ،بهصورت دستورنامههایی ارائه میشد و مورد استفادۀ
محرران قرار میگرفت .اجارهنامهها اطالعات ارزشمندی دربارۀ
نسبشناسی ،جغرافیای تاریخی ،مسائل فقهی ،سندشناسی ،و جز
آن را در خود جای دادهاند و میتوانند در نگارش تاریخ اجتامعی
مورد استفادۀ پژوهشگران قرار گیرند.
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مقدمه

س تقسیمبندیهای متفاوت سندپژوهان ،هریک از اسناد تاریخی را میتوان در چند
براسا 
دستهبندی جای داد .از دید سندپژوهان ،اجارهنامهها در زمرۀ اسناد شرعی،خصوصی،
قضایی ،و مالی قرار میگیرند .قائممقامی در دستهبندی خود از اسناد تاریخی ،اجارهنامه را
جزء اسناد مالی دانسته و عنوان «اوراق اسنادی» و «اسناد و بنچاقها» را برای اینگونه اسناد
برگزیده است(قائممقامی،1350،ص  .)42در دستهبندی رضایی و گرونکه هماجارهنامهها در
دستۀ اسناد شرعی و خصوصی قرار میگیرند(رضایی،1390 ،ص4؛ گرونکه،1387 ،ص.)74
دلیل این تشت را باید در این نکته یافت که هر سندپژوهی چه تعریفی از اسناد تاریخی
دارد و از چه زاویهای به این اسناد نگاه میکند .دیدگاه هریک از این سندپژوهان بنابر
رویکردشان نسبت به اسناد تاریخی تا حدودی درست بهنظر میرسد .پس باید این قول
شیخالحکمایی را پذیرفت که «اسناد تاریخی را میتوان به شیوههای گوناگونی دستهبندی
کرد»(شیخالحکمایی،1388 ،ص .)9اطالق شرعی یا عرفی بودن به اسناد تاریخی دامنۀ
پژوهش را محدود و پژوهشگر را در مواردی سردرگم میکند؛ برای مثال ،برات ،هم در
دایرۀ اسناد شرعی و هم عرفی قرار میگیرد .از سوی دیگر ،قرار دادن اسناد تاریخی در دو
زیرگروه خصوصی و حکومتی نیز این ضعف را دارد که سندی چون اجارهنامه میتواند هم
خصوصی و هم حکومتی باشد .بر این اساس ،پیش از هرگونه پژوهش سندی بهتر است
اسناد را زير عنوانی جامع و مانع قرار داد تا پژوهش از هر گونه لغزش احتمالی دور بماند.
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در پژوهش پیشرو ،اجارهنامهها باعنوان اسناد مالی -شرعی مورد بررسی قرار میگیرند؛ به
این معنی که ماهیت اقتصادی و شرعی آن بهصورت توأمان مد نظر قرار میگیرد.
برای بررسی سندشناسانۀ هر سند بهتر آن است که ساختاری از آن سند ارائه شود؛
اجارهنامهها نیز مانند دیگر اسناد دارای ساختاری هستند که تنها با کالبدشکافی ،مقایسه ،و
تطبیق میتوان به ساختار آنها دست یافت .در زمینۀ ارائۀ ساختار سندشناسی اسناد تاریخی
تاکنون دو پژوهش درخور توجه انجام گرفته است .پژوهش نخست مقالهاي است كه
کریستف ورنر باعنوان  Formal aspects of qajar deeds of sale in persian documentنوشته
است .ورنر ،در این پژوهش ابتدا اسناد بیع را از لحاظ ویژگیهای ظاهری چون کاغذ ،خط،
و ویژگیهای تزئینی بررسي كرده و در ادامه محتوای این اسناد را در دو بخش متن و
اضافات پژوهيده است( .)Werner, 2003پژوهش دیگر را امیدرضایی در قالب کتابی باعنوان
درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ قاجار نگاشته است .رضایی ،در این کتاب ،ضمن معرفی
اسناد شرعی ،ساختار محتوایی هر کدام را بهصورت مختصر ارائه کرده است(رک :رضایی،
 .)1390تاکنون ،هیچ پژوهش مستقلی در زمینۀ بررسی ساختار اجارهنامهها صورت نگرفته
است .بر این اساس ،این پژوهش سعی دارد با بررسی منابع کتابخانهای و 250اجارهنامه،
که از آرشیوهای کشور(سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران ،مرکز اسناد کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی ،مرکز اسناد کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،سازمان اسناد ملی مدیریت
شمالغرب و موزۀ ملک) گردآوری شدهاند ،با هدف معرفی اجارهنامهها بهمنظور استفاده
در پژوهشهای تاریخی و ارائۀ ساختاری از این سند بهمنظور فهرستنویسی علمی آن در
آرشیوهای کشور ،به این پرسش پاسخ دهد که اجارهنامههای دورۀ قاجار از لحاظ محتوایی
دارای چه ساختاری هستند .بنابر فرضیۀ این پژوهش ،بهنظر میرسد اجارهنامههای دورۀ
قاجار مبتنی بر فقه اسالمی نگارش یافته و متأثر از این موضوع دارای ساختار ثابتی هستند.

ساختارمحتواییاجارهنامهها

در گذشته ،شیوۀ نگارش اسناد و قبالجات بهصورت دستورنامهای به قاضیان و منشیان آموزش
دادهمیشد .در این دستورنامهها ،شیوۀ نگارش هریک از عقود ،بهصورت جزئی و دقیق ارائه
میشد تا اعتبار آن در آینده تضمین شود .حدائقالوثائق ،تأليف محمدبنناموسخواری ،یکی
از قدیمیترین دستورنامههای موجود و مربوط به دورۀ ایلخانان است .این اثر ،در خصوص
فن وثیقهنویسی تأليف شده و سعی دارد با شرح اجمالی هریک از عقود ،شیوۀ نگارش آنها
را بیان کند(خواری،1388 ،ص.)73
در دورۀ قاجــار نیز برخی علمـا کتابهایي تأليف کردند که هدف آنها ارائۀ
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شیوهنامههایي برای نگارش عقود مختلف توسط محرران و قبالهنویسان بود .یکی از
قدیمیترین این کتابها مربوط به دورۀ قاجار ،کتابی باعنوان آدابالمحررین اثر هادی
نوری است(رضایی،1384،ص .)297این کتاب با هدف آموزش نوشتجات شرعی ،در
1297ق .نگارش یافته است(رضایی،1384،ص .)297از دیگر کتابهای این دوره ،که با
هدف آموزش نگارش عقود و ایقاعات تدوین شدهاند ،میتوان آثاری چونصیغالعقود،
تأليف حاجشیخعبدالکریماصفهانی و مالعلیقارپوزآبادی قزوینی را نام برد(اختری،
،1377صص .)118 -111همچنین ،در این دوره ،کتابهایی تدوین شدند که افزون بر
اسناد شرعی ،نوشتجات عرفی و تجاری را نیز آموزش میدادند .از مهمترین آنها میتوان
به عناوینالصور ،تأليف محمدحسنبنمحمدحسینبروجردی(اختری،1377 ،ص )110و
احسنالمراسالت از نویسنده ای ناشناس اشاره کرد .نویسندۀ کتاب احسنالمراسالت ،در
بخش نوشتجات شرعی و اسناد و قبالجات ،ضمن ارائۀ نمونههایي از تدوین هریک از اسناد،
چند نمونه از شیوۀ نگارش اجارهنامهها و اجیرنامهها را ذکر کرده است(احسنالمراسالت،
،1329صص.)124 -97
با وجود این شیوهنامهها ،سبک و ساختار ثابت و یکسانی در نگارش اسناد مذکور دیده
محرران در نگارش وثایق ،خود را ملزم به تبعیت از شیوهای
نمیشود .برخی ،بر این باورند که ّ
ثابت نمیدیدند(گرونکه،1387،ص .)77بااین حال ،بررسی اجارهنامههای دورۀ قاجار – که در
ادامه به آن خواهیم پرداخت -نشان میدهد که این اسناد در ارکان اصلی ثابت بوده و تنها در
ارکان فرعی ،متأثر از موضوع اجاره و شرایط جامعه ،با هم متفاوت هستند.
پیش از ارائۀ ساختار اجارهنامهها باید به این نکته توجه داشت که در متون فقهی ،بهطور
عمده ،از دو نوع اجاره سخن بهمیان رفته است .یکی اجارۀ اعیان ،که به اجارۀ اشیا هم مرسوم
است؛ و دیگری اجارة اشخاص ،که اجارۀ خدمات نیز نامیده میشود(محقق حلی،1364 ،
ج،1ص .)298ساختار محتوایی این دو نوع اجاره با یکدیگر متفاوت است .بهعبارت دیگر،
ساختار اجارهنامهها را نوع اجاره تعیین میکند .با توجه به اینکه فقه اسالمی برای اجارۀ اشیا
و حیوان ،احکام تقریب ًا یکسانی در نظر گرفته است ،دو ساختار را برای اجارهنامهها میتوان
ارائه کرد :ساختار اجارهنامهها با موضوع اشیا و انسان .نویسندۀ احسنالمراسالت اجاره با
موضوع انسان را «اجیرنامه» نامیده است(احسن المراسالت ،1329،ص )122و برخی ،از
آن باعنوان «مقاطعهنامه» یاد کردهاند(رضایی،1384،ص .)298در این پژوهش ،اسناد اجاره
با موضوعیت اشیا و حیوانات مورد بررسی قرار میگیرند و در همه جا مراد ما از اجارهنامه
نوع نخست است.
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اجارهنامههای با موضوع اشیا و حیوان

یک اجارهنامۀ کامل از ارکان زیر تشکیل شدهاست:
 .1تحمیدیه
 .2خطبه
 .3بعدیه
 .4غرض از تحریر
 .5محل وقوع عقد
 .6عبارت صحیح در اجاره*
 .7مشخصات کامل مستأجر*
 .8مشخصات کامل موجر*
 .9بیان رضا و عدم اکراه متعاقدین
 .10مشخصات عینمستأجره*
 .11محل عینمستأجره
 .12حدود اربعۀ عینمستأجره
 .13توابع و لواحق
 .14مدت اجاره*
 .15مالاالجاره*
 .16نحوۀ پرداخت مالاالجاره
 .17شروط ضمن عقد
 .18ذکر دوبارۀ صیغۀ عقد
 .19تاریخ تحریر*
 .20سجالت*
اجزای ساختار باال را میتوان به دو گروه ارکان اصلی و فرعی تقسیم کرد .ارکان اصلی آن
دسته از ارکانی هستند که از نظر فقهی امکان حذف آنها وجود ندارد و نبود هرکدام عقد اجاره را
باطل میکند .ارکان فرعی نیز ارکانی هستند که قابلیت حذف از اجاره را دارند و اعتبار اجارهنامه با
حذف آنها ساقط نمیشود .در این ساختار ،ارکان اصلی اجارهنامهها با عالمت * مشخص شدهاند.

تحمیدیه

بسیاری از سندپژوهان این رکن فرعی را «بِسمله»نامیدهاند(رضایی،1390،ص)161؛ باتوجه
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الرحیم» است ،واژۀ «تحمیدیه» که دایرۀ
الرحمن ّ
به اینکه بِسمله تنها دربردارندۀ معنی «بسماهلل ّ
معنایی گستردهتری دارد و تمامی اسامی خداوند را شامل میشود ،عنوان جامعتری برای این
رکن خواهد بود .تحمیدیه در قسمت میانیِ صدرِ سند و با فاصلۀ درخور توجه از آغاز متن
قرار میگیرد .این رکنِ اجارهنامهها کاربرد کمتری نسبت به دیگر اجزا داشته و ازآنجاکه نبود
آن خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نمیکرده است ،میتوان آن را از ارکان فرعی محسوب
كرد .از  250اجارهنامۀ بررسیشده در این پژوهش 54 ،مورد دارای تحمیدیه بودند .یکی
از علل کاربرد اندک تحمیدیه در اجاره نامهها را میتوان ناپایداری و موقتبودن این اسناد
محرران را بر آن داشت تا از بهکاربردن نام خدا در اسناد اجتناب کنند،
دانست .این ناپایداریّ ،
چرا که اغلب این اسناد پس از پایان مدت اجاره توسط متعاقدین از بینمیرفتند.
در بررسی اسناد اجاره ،تحمیدیۀ «هو» بیشتر بهکار رفته و با توجه به معنای لغوی
هیچیک از آنها را نمیتوان مختص اجارهنامههادانست.
بسم الله الرحمن الرحیم
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جدول 1

انواع و فراوانی تحمیدیههای
موجود در اجارهنامههای دورۀ
قاجار

خطبه

خطبه یا دیباچه ،بهمعنای ستایش خدا و نعت نبی و موعظۀ خلق(لغتنامۀ دهخدا) ،از
ارکان فرعی اسناد اجاره است .از آنجاکه این رکن اغلب با واژۀ «الحمد» آغاز میشود ،ورنر
در شرح ساختار مبایعهنامههای دورۀ قاجار برای این رکن عنوان «حمدله» را انتخاب کرده
است( .)Werner, 2003, p 21خطبه ،پس از تحمیدیه ،و در آغاز متن اصلی ذکر میشود .از
 250سند اجارۀ بررسیشده تنها هفت مورد دارای خطبه بودند .این هفت سند نیز مربوط
به اجارهنامههای با مدت اجارۀ  99سال است .این آمار نشاندهندۀ رایج نبودن خطبه
در مقایسه با دیگر ارکان اجارهنام ه است .ناپایداری این اسناد بجز زمانی که مدت اجاره
طوالنی بود علت کاربرد اندک این رکن است .برای نمونه:
«الحمدهللالـذی ّ
السـالم علی
الـربوا و ّ
الصلـوه و ّ
حرمالغصـب و ّ
احلالبیع والشــری و ّ
مح ّمدالمصطفـی و علی آله و اصحابه مصابیحالّدجی».

بعدیه

بعدیه ،یکی دیگر از ارکان فرعی اسناد اجاره است که پس از خطبه و پیش از آغاز متن
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اصلی ذکر میشود .بعدیه ،در برخی اسناد عبارت آغازین متن است .این جزء اسناد اجاره
هم کاربرد چندانی ندارد و بیشتر بعد از تحمیدیه و در اجارهنامههای طوالنیمدت ،پس
از خطبه ذکر میشود.
از  250اجارهنامۀ این پژوهش 33 ،مورد دارای این رکن بودند .رایجترین بعدیة بهکار
رفته در اجارهنامهها عبارات «بعدالحمد والصلوه» و «و بعد» است و بر همین اساس هم ورنر
برای این رکن عنوان «و بعد» را برگزیده است(.)Werner, 2003, p 21

غرض از تحریر

«غرض از تحریر» عبارتی است که در بسیاری از اسناد اجاره ذکر شده است .این عبارت،
بهطور رایج ،پیش از اظهار صیغۀ عقد اجاره ذکر شده و در برخی موارد هم عبارت آغازین
سند اجاره است .عبارت مذکور ،در مواردی با جمالت طوالنی و مسجع ذکر میشود ،ولی
شیوۀ رایج آن کلیشۀ «غرض از تحریر» است .این رکن ،از ارکان فرعی اسناد اجاره است و
اغلب به کلمۀ «آنکه»« ،آنستکه» و «اینکه» ختم میشود .در اجارهنامههای مربوط به طبقات
پائین جامعه ،اغلب این عبارت بهشکل ساده و رایج «غرض از تحریر»« ،مخفی نماناد» و
«واضح باد» ذکر شده است؛ در حالیکه ،در اسناد اجارۀ طبقات باالی جامعه و مواردی که
مدت اجاره طوالنیتر از حد معمول(بیش از پنج سال) بوده ،عبارات متنوع ،مسجع و طوالنی
را برای بیان این قسمت اسناد بهکار میبردند .ورنر عقیده دارد که در دورۀ مغول بهجای
«عرض از تحریر» عبارت «این ذکر است» به کار میرفته است(.)Werner, 2003, p 21
از  250اجارهنامۀ بررسی شده در  88مورد این رکن ذکر شده ،که در مقایسه با
دیگر ارکان فرعی مانند تحمیدیه ،خطبه ،و بعدیه شمار درخور توجهی را نشان میدهد.
برای نمونه:
«باعث بر تحریر و غرض از تسطیر آن سطور میمنتمسطورِ شریعتدستور که رقم زد
کلک ُدرر سلک میگردد ،ذکر و بیان این مطلب و مرعی است ،آنکه .» ...

محل وقوع عقد

در برخی اجارهنامهها ،بعد از «غرض از تحریر»« ،محل وقوع عقد» و نام محکمۀ ثبت
عقد ذکر شده است .این رکن در اسناد اجاره کاربرد چندانی ندارد و بیشتر مربوط به
اسنادی مانند مبایعهنامهها و مصالحهنامههاست .ورنر ،برای این رکن عنوان «مکان و زمان
مجلس» را برگزیده( )werner,2003, p 23و علت آن این است که در برخی موارد پیش از
ِ
عبارت «در بهترین وقت از اوقات» نیز ذکر شده است .با توجه به اینکه
بیان محل وقوع،
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منظور عاقدین از بیان «بهترین اوقات» جنبۀ سعد و نحسی آن است ،باید گفت ورنر در
فهم این موضوع دچار اشتباه شده است .از  250سند اجارۀ بررسیشده ،تنها در  18مورد
محل وقوع عقد مشخص شده است .اسنادی که محل وقوع عقد و نام محکمۀ ثبت را
ذکر کردهاند ،مربوط به اسنادِ با خاستگاه شهری بوده و در اسنادِ با خاستگاه روستایی
اجارهنامهها فاقد محل وقوع هستند .در منابع تاریخی گزارش شده است که طبقۀ اعیان
برای ثبت معامالت خود ،حاکم شرع و محرران را به خانۀ خود دعوت میکردند(مستوفی،
،1384ج،1ص .)214شایان ذکر است که در اغلب اسناد اجاره ،نام محکمه ذکر نشده و تنها
به ذکر حضور متعاقدین در محضر یا محکمه بسنده شده است.
ناپایداری اسناد اجاره و کوتاهبودن زمان مالکیت مستأجران ،دلیل ذکر نکردن محل
وقوع عقد در این اسناد است؛ چرا که متعاقدین ،بهدلیل مشخصبودن پایان مدت اجاره،
خود را از ثبت قرارداد در محاکم شرع بینیاز میدانستند و تنها به رضایت خود و در برخی
موارد ُمهر تأييد یک روحانی یا شاهدان بسنده میکردند .در بررسی یک دفتر معامالت
مربوط به یکی از محاکم شرع دورۀ قاجار ،از صدها قرارداد ثبتشده کمتر از بیست مورد
عقد اجاره یافت شد(دفتر معامالت ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ ثبت .)90731
این آمار نشان میدهد که اجارهنامهها اغلب بهصورت خصوصی میان مالک و مستأجر
تنظیم میشد و آنها خود را ملزم به ثبت قراداد در محضر نمیدیدند.
اسنادی که در محاکم شرع ثبت میشدند ،باعبارت «ثبت در دفتر شد» و با ذکر نمرۀ
ثبت در پشت سند و در برخی موارد در باالی قسمت آغازین متن سند مشخص میکردند.
شایان ذکر است ،از بین اسناد اجارۀ بررسی شده ،برخی اسناد بدون ذکر محل وقوع عقد یا
نام محکمۀ شرع ،عبارت «ثبت در دفتر» را در پشت سند ارائه کردهاند .برای نمونه:
«حضور به هم رسانیدند در عالی محکمۀ ُمحکمۀ شرع انور دارالخالفۀ طهران و حقت
به امناالمان».

عبارت صحیح در اجاره

«عبارت صحیح در اجاره» یا اظهار صیغۀ عقد ،از ارکان اصلی اسناد اجاره است .صیغۀ
عقد ،عبارت از بیان ایجاب(مقصد اصلی عقد) از سوی موجر و رضای به ایجاب از سوی
مستأجر است(محقق حلی ،1364 ،ج،1ص .)298این رکن در تمامی اسناد اجاره ذکر
محرر ،با افعالی مانند «نمودم»« ،نمودیم»« ،نمود»،
شده و براساس محتوا و شیوۀ نگارش ّ
«نمودند»« ،داد»« ،دادیم»« ،دادم»« ،دادند»« ،کرد» ،و «کرد ه است» بیان میشد .براساس ذکر
هریک از این افعال ،ترتیب قرار گرفتن موجر و مستأجر در سند مشخص میشد .برای
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مثال ،درصورتیکه این عبارت با فعل «دادند» و «داد» ذکر میشد ،نام موجر پیش از مستأجر
قرار میگرفت.
اظهار صیغۀ عقد بههمراه صفت یا صفاتی برای مشخصشدن عقد اجاره ،در بسیاری
از اجارهنامهها عبارت آغازین متن سند است .از  250سند بررسی شده ،بیش از  110سند
با این رکن اصلی آغاز شده و در اغلب اسناد هم این عبارت در دو سطر آغازین ذکر شده
است .برای نمونه:
«به اجارۀ صحیحۀ شرعیّۀ قطعیّۀ ملیّۀ اسالمیّۀ مفوض و مرجوع نمود .»...

مشخصاتکاملمتعاقدین

ذکر مشخصات کامل موجر و مستأجر از ارکان اصلی اسناد اجاره است(محقق حلی،
 ،1364ج،1ص .)299با توجه به افعال بهکاررفته در عبارت صحیح اجاره ،نام مستأجر
اغلب پیش از نام موجر قرار میگیرد .از  250سند بررسیشده در  220مورد نام مستأجر
پیش از نام موجر ذکر شده است .در برخی اسناد ،که اظهار صیغۀ عقد اجاره با فعل
«نمودم» قید شده است ،نام مستأجر در متن سند ذکر نشده و باید با قرینۀ ُمهر به آن دست
یافت .بههمین صورت ،در برخی اسناد اجاره ،اظهار صیغۀ عقد با فعل «دادم» ذکر شده
است و باید با برخی قراین از جمله ُمهر ،نام موجر را حدس زد .همچنین ،در مواردی
اندک ،متن با ذکر نام موجر و مستأجر آغاز شده و اظهار صیغۀ عقد پس از نام متعاقدین
قرار گرفته است .بهطورکلی ،این قسمت از اجارهنامهها اهمیت فراوانی در نسبشناسی و
شناسایی خاندانها و رجالی که نام و نشانشان در منابع تاریخی مغفول ماند ه دارد.
تا زمان لغو القاب و عناوین و رواج انتخاب نام خانوادگی در دورۀ پهلوی ،نام افراد
بههمراه نام پدران آنها ذکر میشد(امین،1385 ،ص .)8این سنت در نوشتجات شرعی و
قبالجات نمودِ بارزتری دارد .اغلب اسامی ذکر شده در این اسناد بااستفاده از نام پدران آنها
از دیگر اسامی تمیز داده شدهاند(گرونکه،1387،ص .)78خواری ،در دستورنامۀ خود ،دربارۀ
ذکر مشخصات متعاقدین چنین نوشته است:
«فیالجمله تعریف عاقدان واجب است و آن به القاب باشد و اسماء و کنیت و به انساب
و بلدان و حرفت و بدانچه اشهر باشد .البته باید ذکر کرد کما فی عطفالبیان»( ،1388ص.)73
در اجارهنامهها ،القاب و عناوینی با توجه به شأن و منزلت هریک از متعاقدین پیش
یا پس از نام آنها ذکر میشد .این عناوین ،با توجه به مقام و موقعیت و نیز جنسیت افراد
متفاوت است .شایان ذکر است که در دورۀ قاجار بیش از  80درصد از رجال ،شاهزادگان،
روحانیون ،تجار و کارمندان اداری دارای لقب بودند(نوایی،1384 ،ص.)97
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«عالیجاه» یکی از عناوین رایج در اسناد تاریخی ،بهویژه اسناد اجار ه است .این عنوان،
که برای اغلب متعاقدین ذکر ميشد ،بیشتر برای مستأجران کاربرد داشته است .عالیجاه ،برای
زنان بهصورت «علیاجاه» کاربرد داشته است.

بیان رضا و عدم اکراه متعاقدین

رضاییبودن یکی از ویژگیهای اصلی عقود الزم به ویژه عقد اجاره است که از طرف
متعاقدین اجاره در سند ذکر میشود(باقری .)269 ،1388 ،این عبارت پس از ذکر نام موجر
و مستأجر و پیش از بیان عین مستأجره قرار میگرفته و دربردارندۀ معنا و مفهوم رضا
و عدم اکراه طرفین معامله و از ارکان فرعی اسناد اجاره است .از  250سند اجارۀ مورد
بررسی تنها  23سند دارای این رکن است .شاید دلیل اصلی کاربرد کم این رکن در اسناد
اجاره ،ذکر عبارت صحیح یا اظهار صیغۀ عقد باشد ،چراکه عبارت صحیح اجاره ،که در آن
عقد از سوی متعاقدین مورد قبول واقع شده ،متضمن بیان رضایت آنهاست .برای نمونه:
«بعدالحضور در حال بالطوع والرغبه بال شائبهاالکراه واالجبار »...

مشخصاتعینمستأجره

ذکر«مشخصات عینمستأجره» از ارکان اصلی اسناد اجاره است و اغلب پس از نام
متعاقدین قرار میگیرد؛ هرچند در مواردی نادر پیش از نام متعاقدین و اظهار صیغه نیز ذکر
نمستأجره نوع اجاره را مشخص میکند و براساس
شده است(خواری،1388،ص .)75عی 
آن اجاره به سه نوع تقسیم میشود:
 .1اجارۀ اشیا(دکـان ،کاروانسرا ،خـانه ،زمین زراعی ،باغ ،حمام ،آسیاب ،چراگاه،
تیمچه ،قنات ،و روستا)؛
 .2اجارۀ اشخاص(خدمتکاری ،معلمی ،بنایی ،و خیاطی)؛ و
 .3اجارۀ حیـوانات(گاو ،گوسفند ،و قاطر).
«عینمستأجره» گاه تمامی عین و گاه قسمت و مقداری از عین را شامل میشد .در
هرکدام از انواع اجاره ،برای مشخصکردن عینمستأجره از مقادیر رایج آن منطقه استفاده
میشد.
در اجارۀ اشیا ،از مقیاسها و مقادیری چون دانگ ،درز ،زرع ،هکتار ،و جزآن استفاده
میشد .در اجارۀ حیوانات ،از رأس؛ و در اشخاص هم وظیفۀ شخص تعیین میشد .برای
بیان میزان مورد اجاره ،اغلب از عبارات «همگی»« ،تمامی»« ،تمامت» ،و «جملگی» پیش از
عینمستأجره استفاده میکردند.
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محلعینمستأجره

این قسمت از ساختار اجارهنامهها ،پس از بیان عینمستأجره ذکر میشود و اغلب با عبارت
«واقعه در» همراه است« .محل عینمستأجره» از ارکان اصلی اجارهنامهها بوده و محل دقیق
آن با عبارات «واقعه در»« ،من محال»« ،من بلوک»« ،من توابع» و غیره مشخص میشده
است؛ برای نمونه:
«تمامی و همگی کل ششدانگ یکباب دکان مستأجره خود را که واقع است در سر
سهراه پاالندوزان .»...

حدوداربعۀعینمستأجره

پس از معرفی عینمستأجره ،حدود آن برای مشخصتر شدن نشانی محل عین ذکر
میشود .خواری راجع به مبحث حدود این چنین نوشته است:
«بدان که حد از برای توضیح و تمییز نویسند و حد باید که جامع و مانع باشد تا هر
چیز را که محدود باشد جمع و آنچه ازو نباشد منع کند»(،1388ص.)76
«حـدود اربعه» که شمـال ،جنوب ،غـرب ،و شـرق را شامـل میشود؛ بسته به نوع
عینمستأجره(خانه ،ملک مزروعی ،و جز آن) متفاوت است .حدود اربعه ،در برخی اسناد
اجاره ذکر نشده و در برخی اسناد هم با بیان عبارت «مستغنی از توصیف حدود» اعالم شده
که عین برای عموم مردم مشخص و معین و بینیاز از توصیف است .این قسمت از ساختار
اجارهنامهها در موارد زیادی به خط سیاق و بهصورت مشخص ذکر شده است و در برخی
موارد هم پس از معرفی اولیۀ عین برای بیشتر مشخصکردن آن ارائه میشود .مانند:
«حدی به دکان حلبیسازی ،حدی به خانۀ آقاسیدحسین ،حدی به دکان طاحونه،
حدی به کلهپزی ،حدی به شارع ،حدی به باغ خطیبالممالک ،حدی به قلعۀ وزیر».

توابع و لواحق

اغلب امالک و مستغالت توابع و لواحق شرعی و عرفی دارند که در مواردی پس از معرفی
و بیان حدود عینمستأجره ذکر میشوند .به نسبت نوع عین ،توابع و لواحق آن نیز تعیین شده
و چون این توابع در عرف و شرع معلوم و مبین است ،در برخی موارد در اجارهنامهها ذکر
نشدهاند .برای مثال ،توابع و لواحق باغ «اشجار مثمره و غیرمثمره و سواقی و انهار و جداول
آن» است(خواری،1388،ص .)76دو رکن اخیر در پژوهشهای مربوط به جغرافیای تاریخی
حائز اهمیت است.
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مدت اجاره

محرران
ازآنجاکه اجاره عقدی موقت بوده و بدون قید مدت از درجة اعتبار ساقط استّ ،
و تولیدکنندگان سند همواره سعی کردهاند تا این رکن اصلی را بهنحوی ذکر کنند که
مشخص و مبین باشد« .مدت اجاره» اغلب پس از توصیف عینمستأجره ذکر میشد
و در مواردی نیز عبارت آغازین متن اجارهنامهها بوده است .مدت اجاره بسته به نوع
عینمستأجره بلندمدت و کوتاهمدت تعیین میشد؛ هرچند که تعیین آن اغلب با تفاهم
طرفین صورت میگرفت .اجارههای بلندمدت ،اغلب مربوط به مزارع و موقوفات هستند.
خانههای شهری نیز اغلب بهصورت کوتاهمدت به اجاره میرفتند .از اسناد بررسیشده
بیشترین مدت اجاره صد سال و کمترین مدت اجاره یک ماه است .برای نمونه:
«از حالتحریر که اول هذهالسنۀ لویئیل خیرتدلیل است ،لغایت سنبلۀ مستدرک آتیۀ
ت تحویل است .»...
پیچیئیل سعاد 

ما لاالجاره

«مالاالجاره» از ارکان اصلی اجارهنامه است ،چراکه موجر منفعت عین را در برابر دریافت مبلغی
به مستأجر واگذار میکند(محقق حلی ،1364 ،ج،1ص .)300در اغلب موارد میزان ما لاالجاره
پس از معین شدن مدت اجاره ذکر و این میزان بهطور معمول با تفاهم طرفین به صورت جنسی،
نقدی یا هر دوی آنها تعیین میشد .پیش از ذکر مالاالجاره ،عبارات «به عوض» و «درمقابل»
بهكار ميرفت و همواره از مبالغ ،اوزان و مقادیر رایج آن منطقه استفاده میشد .در بسیاری از
موارد ،مالاالجاره از منفعت بهدست آمده از عینمستأجره پرداخت میشد .بهعنوان مثال:
وجه نقد؛ «بمالاالجاره مبلغ سیصدوهشتادوچهار تومان وجه ریال  24نخودی .» ...
جنس؛ «از بابت سال اول موازی ده من روغن و در سال دوم موازی پانزده من روغن
به سنگ گماشتگان حضرت ّ
معظ ًمله تحویل نماید .» ...
میزان مالاالجاره را اغلب با حروف به خط سیاق هم مینوشتند .سیاق ،شیوۀ
ی تجاری در ایران و سرزمینهای
عددنویسی رمزمانند در محاسبات دیوانی و دفترداری سنتّ 
ش دفترداری غربی در این
پیرامون آن بوده است و تا چند دهۀ گذشته ،پیش از اینکه رو 
سرزمینها نفوذ کند ،بهویژه در تجارتخانهها همچنان معمول بود(صفینژاد،1387 ،ص .)9
با نگاهی ساده به اسناد گذشته و کاربرد فراوان سیاق در این اسناد میتوان اهمیت این
شیوۀ عددنویسی را دریافت .در کتاب فروغستان پیرامون این خط آمده است«:سیاق در
لغت عربی بهمعنای طریقه است .لهذا آن علم طریقه کتّاب و مستوفیان حساب دیوانی
است»(فروغی اصفهانی،1378 ،ص.)61
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این خط ،در اجارهنامهها نیز رواج بسیاری دارد و در اغلب این اسناد مالاالجارهها را
به این صورت که روی عبارات میزان مالاالجاره ،میزان آن را به سیاق مینوشتند و برای
اطمینان نصف آن را نیز در زیر عبارات مذکور ثبت میکردند.

مالاالجارهای که از سوی متعاقدین تعیین میشد ،نقدی(پولی) ،جنسی یا ترکیبی از هر
دو بود .این رکن اجارهنامهها در پژوهشهای تاریخ اقتصادی درخور توجهاند.

نحوۀ پرداخت مالاالجاره

نحوۀ پرداخت مالاالجاره در اغلب اجارهنامهها ذکر و بهطور معمول از سوی موجر
مشخص میشد .این رکن فرعی ،اغلب با عبارت «کارسازی» ذکر شده و مشخص میکند
که مستأجر مالاالجاره را چگونه و به چه کسی پرداخت کند .عبارت کارسازی ،در بیشتر
اسناد اجاره ،پس از تعیین م الاالجاره ذکر شده و در مواردی هم در قسمت شروط ضمن
عقد آمده است .شایان ذکر است که در اسناد اجاره پس از ذکر نحوۀ کارسازی مالاالجاره،
مستأجر ملزم به دریافت قبض پرداخت میشود.
با بررسی اجارهنامهها میتوان دریافت که پرداخت مالاالجاره از سوی مستأجران
بیشتر بهصورت اقساط و ماه به ماه صورت میگرفتهاست .برای نمونه:
«سالی مقدار دویستوبیستوپنج خروار شلتوک و مقدار ششصد خروار کاه که
اجناس مرقومه را همه ساله در محل مرقوم کارسازی گماشتگان موجر ّ
معظ ٌمله نمایند».

رشوط ضمن عقد

پس از ذکر میزان مالاالجاره ،شروط ضمن عقد از سوی متعاقدین قید میشود .این شروط
شامل نحوۀ پرداخت مالاالجاره ،نگهداری عینمستأجره و خیارات منجر به فسخ قرارداد
است .در برخی از اجارهنامهها ،که عینمستأجره زمین زراعی است ،پرداخت مالیات و بروز
آفات نیز در ضمن عقد قید میشود .در صورتیکه متعاقدین به این شروط عمل نکنند،
حق فسخ اجاره برای آنها در نظر گرفتهشده است .شروط ضمن عقد در اجارهنامهها با
عباراتی چون «حسبالشرط آنکه»« ،شرط شرعی شد»« ،در ضمن عقد خارج شرط شرعی
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شد» و مانند آن ذکر میشود .شروط ضمن عقد نیز بسته به نوع عینمستأجره و وضعیت
جامعه متفاوت هستند .بهعنوان مثال:

خانه ،کاروانرسا ،و جز آن:

«شرط شد که حمل زباله و ازاله برف و حق میرابی و سرایداری عمارت مرقومه به عهده
جناب مستأجر است و بنایی از جزئی و کلی به عهده موجر خواهد بود».

مزرعه ،باغ ،و جز آن:

«و در ضمن عقد خارج و الزم شروط شرعیّه ذیل شد به اینکه نقدی مالاالجاره را
مستأجرین مرقومین همه ساله به دو قسط کارسازی دارند ،و در صورت تأخیر قسط اول
تا نیمه برج ثور همان سال ک ً
ال ام بعض ًا خیار فسخ بقیه مدت با موجر
معظمله است .عذر
ٌ
آفت مطلق ًا مسموع نخواهد بود ،مگر درصورت ورود قشون و نزول تگرگ و سن و ملخ
که بهواسطه هریک از این آفات ضرری به محصول مزارع مزبوره وارد آید».

ذکر دوبارۀ صیغۀ عقد

اغلب ،اظهار صیغۀ عقد اجاره پیش از تاریخ تحریر برای بار دوم همراه با الفاظ تشریفاتی
تکرار میشود .در برخی موارد اظهار صیغة تنها در پایان سند و در برخی موارد نیز تنها در
آغاز سند ذکر میشود:
« و صیغه صحیحه شرعیّه بالعربیه والفارسیه بینهما جاری و واقع گردید».

تاریخ تحریر

تاریخ تحریر یکی از مهمترین ارکان اجارهنامههاست که به اشکال مختلفی مانند ارقام
عددی ،حروفی یا ترکیبی از هر دو ذکر میشده است .مکان قرار گرفتن تاریخ تحریر اغلب
پایان سند اجاره است .بهطور رایج ،در نگارش تاریخ اجارهنامهها ،روز را بهصورت عددی،
سپس نام ماه قمری و در ادامه سال را بهصورت عددی ذکر میکردند.
دادههای بهدست آمده از بررسی اجارهنامهها نشان میدهد که ذکر معادل ترکی سالها
در کنار سال قمری بسیار رایج بوده است .نگارش تاریخ بهصورت هجری شمسی ،از اواخر
دورۀ پهلوی رایج شد .بااینحال ،تا مدتها پس از دورۀ پهلوی هم تاریخ هجری قمری در
کنار تاریخ شمسی ذکر میشد.
همانطور که پیش از این گفته شد ،تاریخ تحریر رکن پایانی متن اجارهنامههاست.
بااینحال ،در برخی اسناد ،این رکن در ابتدای سند یا قسمت میانی آن در عبارت مربوط
به مدت اجاره ذکر شده است .در اسناد بررسی شده ،تاریخ اجارهنامهها در شش مورد در
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قسمت آغازین متن نیز بهصورت کامل ذکر شده است .در  28مورد هم این رکن پیش از
قید شدن در پایان سند ،در قسمت میانی آن پس از معرفی عینمستأجره بهصورت کامل
ذکر شده است.
اغلب ،پیش از نگارش تاریخ تحریر اجارهنامهها ،عباراتی چون «تحریراً»« ،تحریرا ً فی»،
«حرر فی» و «فیالتاریخ» ذکر شده است .همانطور که
«حرر ذلک»ّ ،
«حرر»ّ ،
«کان ذلک»ّ ،
گفته شد ،شیوۀ تاریخنویسی در اسناد اجاره یکسان نبوده و روز ،ماه و سال را به صورت
عددی ،حروفی یا ترکیبی از این دو مینوشتند؛ برای مشخصکردن روز ارقام عددی و
«غره» بهمعنای روز اول تا سوم« ،سمر»
حرفی و در برخی موارد از اصطالحاتی چون ّ
روز چهارم تا ششم« ،زهر» روز هفتم تا نهم و «سلخ» به معنای روزهای آخر ماه استفاده
میکردند (نبئی،1365 ،ص .)134رایجترین شیوۀ نگارش تاریخ تحریر در اسناد اجاره به این
صورت است که ارقام عددی روی واژۀ «سنه» قرار میگرفت؛ برای نمونه:
«به تاریخ دهم شهر رمضانالمبارک هذ هالسنۀ ترکیه ئیالنئیل خیریتتحویل 1348
مطابق با  21بهمنماه باستانی سنه .»1308

سجالت

عقود معین ،از دیرباز توسط یک مقام روحانی عالی مرتبه سجل میشدند(بیهقی،
،1374ج،1ص .)232ازآنجاکه اغلب اجارهنامهها دارای سجل یا سجالتی هستند و کمتر
نمونهای وجود دارد که تنها با ُمهر مورد تأييد قرار گرفته باشد ،این رکن را که از اساسیترین
ارکان ساختار اسناد اجاره است ،با عنوان «سجالت» نامگذاری میکنیم.
نیست یک تن گواه بر سجلم
سجلی ساختم به خونم لیک
(عطار)
سجالت در اجارهنامهها مشتمل تأييد امنای شرع ،تأييد متعاقدین و تأييد شهود است.

تأييد امنای رشع

مهمترین قسمت از سجالت اجارهنامهها ،اظهارات امنای شرع یا تأييدیۀ فقیه جامعالشرایط
بود .این تأييدیه به اسناد اجاره اعتبار ویژهای میبخشید و اغلب متعاقدین سعی داشتند
برای معتبربودن قرارداد میان خود ،آن را به تأييد امنای شرع یا فقیهی برسانند که مورد
قبول آنها بود .این تأييدیه ،در قسمت باالیی سند متمایل به سمت چپ و بهصورت مورب
نگارش میشد ،هرچند در مواردی نادر ،بهدالیل نامعلوم این سجل در پایین سند قرار
گرفته است .شیوههای نگارش سجل حاکم شرع بهترتیب غالب بهصورت زیر است:
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 قسمت باال ،سمت چپ ،مورب؛ قسمت باال ،سمت راست ،مورب؛ قسمت باال ،وسط ،راست؛ و قسمت پایین ،سمت راست ،مورب.از آنجاکه اجاره عقدی موقت است و برخالف دیگر اسناد -بهویژه مبایعه و مصالحهنامه-
بیشتر بهصورت خصوصی میان مالک و مستأجر منعقد میشد ،برای اعتبار بخشیدن به آنها
از یکی از موارد زیر استفاده میکردند:
 امنای شرع ،و بزرگان و معتمدان.باتوجه به متن سجالت و بااستفاده از قراین ُمهرهای نقش بسته در زی ِر آنها میتوان
دریافت که برخالف دیگر اسناد ،در اجارهنامهها ،تنها امنای شرع یا فقیهان بر این اسناد
تأييدیه نمینوشتند؛ بلکه در مواردی نیز بزرگان و معتمدان ،که اغلب تجار ،زمینداران یا
کدخدایان بودند ،این اسناد را به تأييد خود میرسانند .بهطورمعمول ،خط و جهت نگارش
این سجل با دیگر سجالت و متن اصلی سند تفاوت دارد .از نکاتی که این تفاوت را نشان
میدهد تحمیدیه ،خط و زبان ،جهت نگارش ،و ُمهر حائز اهمیت بیشتری هستند.
اغلب سجالت مربوط به امنای شرع یا فقیهان با تحمیدیه آغاز میشد .از لحاظ خط
نیز این سجل اغلب پررنگتر و با قلم و خطی غیراز خط نگارش سند به نگارش درميآمد.
اغلب این سجالت بهزبان عربی و در مواردی هم قسمتهایي از آن به زبان فارسی نوشته
شدهاند .جهت نگارش متن سجل هم اغلب با جهت نگارش متن سند متفاوت است .از
نظر ُمهر نیز میتوان تفاوت این سجل با سجالت دیگر را دریافت؛ برای مثالُ ،مهر روحانیان
اغلب به شکل مربع و بزرگتر از ُمهرهای دیگر است .ساختار سجالت امنایشرع در اسناد
اجاره بهطور معمول شامل تحمیدیه ،اعتراف یا وقوع ،و تاریخ تحریر است.

تحمیدیه

اغلب سجالت مربوط به امنای شرع دارای تحمیدیه هستند؛ همچون تحمیدیه مربوط به
متن اصلی ،در سجالت هم «هو» رواج بیشتری دارد.

اعرتاف یا وقوع

سجالت مربوط به امنای شرع به دو صورت اعترافی و وقوعی هستند .بهعبارت دیگر،
امنای شرع در این سجالت بر صحت عقد اجاره بین مالک و مستأجر اعتراف و اقرار کرده

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ96

55

امينمحمدی
مرضيه ثمرهحسينی

یا صحت وقوع آن را مورد تأييد قرار میدادند .این قسمت سجالت برای سندپژوهان
بسیار حائز اهمیت است ،چراکه عقد صورت گرفته را که مبین نوع سند نیز هست،
مشخص میکند .این قسمت اغلب با عبارت «اقر»« ،وقعت»« ،جریت» و «اعترف» آغاز
میشود؛ برای نمونه:
حررهالداعی»
أقرالمستأجر بما زبر فیهّ ،
«قد ّ

تاریخ تحریر

تاریخ تحریر هم یکی از ارکان سجل امنای شرع است که اغلب به زبان عربی نوشته شده
است .در مواردی که تاریخ ثبت سجل با تاریخ عقد اجاره همزمان است ،بهجای ذکر تاریخ
عبارت «فی تاریخالمتن» یا عباراتی به همین معنا قید شده است و در مواردی که تاریخ
نگارش سجل با نگارش سند متفاوت است ،سجل تاریخ مستقلی برای خود دارد .شایان
ذکر است که در مواردی ،متعاقدین ابتدا قرارداد اجاره را میان هم منعقد کرده و سپس در
روزهای بعد آن را به تأييد امنای شرع میرساندند؛ برای نمونه:
الرحیم ،اعترفالحاجالمرقوم فیالورقۀ لدیاالحقر فی سلخ شهر
الرحمن ّ
«بسماهلل ّ
شعبان ّ
المعظم.»1318

تأييد متعاقدین

قبول عقد اجاره از سوی متعاقدین یکی از شرایط صحت اجارهنامهها بوده و این تأييد
گاهی با مهر و امضای طرفین حاصل میشد .برخالف دیگر اسناد ،در اجارهنامهها طرفین
معامله خود را ملزم به ُمهرکردن سند نمیدیدند و در بیشتر اسناد اجاره تنها مستأجر و
شخصی غیر از مالک قرارداد را تأييد میکرد .در تمامی اسناد اجاره ،مستأجر ملزم به تأييد
عقد با ُمهر بوده و در موارد اندکی نیز امنای شرع یا شاهد از طرف او عقد اجاره را تأييد
و ُمهر کرده است .برای فهم بهتر موضوع هریک از متعاقدین را به صورت جداگانه مورد
بررسی قرار میدهیم.

موجر

موجر ،در برخی موارد زیر اسم خود و در موارد اندکی در پایان متن سند اجاره را مهر
کرده است .در بسیاری از موارد تأييد امنای شرع و شهود ،تأييد موجر را غیرالزم میکرده
و در مواردی هم ،چون اجاره از طرف نایب ،وکیل یا گماشتگان موجر منعقد میشد و به
تأييد آنها میرسید ،اجارهنامهها خالی از ُمهر موجران است.
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مستأجر

مستأجران در تمامی اجارهنامهها در پایین سند و پس از پایان متن آن بر صحت آن ُمهر
تأييد زدهاند .در موارد اندکی نیز این تأييدیه تنها از طرف امنای شرع صورت گرفته است.
در برخی موارد نیز مستأجر زیر اسم خود را در متن سند اجاره ُمهر کرده است.

تأييدشهود

شاهدان عقد به اشخاصی اطالق میشود که بر قرارداد نظارت دارند یا از مفاد آن آگاه
هستند و با ُمهر خود صحت معامله را تأييد میکنند .این تأييد هم با درجهای پائینتر از
تأييد امنای شرع به عقد اجاره اعتبار میبخشد و تکمیلکنندۀ تأييد آنهاست .شاهدان یک
یا چند نفر بوده و در اغلب موارد با عبارتی مختصر آگاهی خود را بر صحت عقد تأييد
میکنند .در مواردی نیز تنها با ُمهر کردن اجارهنامه آن را تأييد کرده و به آن اعتبار میدهند.
تعداد شهود در اجارهنامهها نسبت به دیگر قبالجات که اعتباربخشی به آن اهمیت بیشتری
دارد کمتر بوده و بهطور معمول کمتر از چهار نفر است .سجل و ُمهر شهود اغلب در
حاشیۀ سمت راست سند قرار دارد ،ولی در مواردی در قسمت باالی سند متمایل به سمت
راست نیز دیده میشود .محل سجل یا ُمهر هریک از شهود با توجه به منزلت آنها متفاوت
است .هرچه ُمهر شهود به سجل امنای شرع نزدیکتر باشد ،مقام و منزلت آنها نیز بیشتر
است .رایجترین سجل شهود عبارت «شهد بما فیه» است؛ در موارد بسیاری هم عبارت
سجل با واژۀ «اعترف» همراه است و شاهد بر صحت عقد اجاره و مطالب مندرج در آن
اعتراف میکند؛ بهعنوان نمونه:
مقر و معترفم ،الحقیر عبدالمجیدابن جمالالدین»
«مراتب مسطوره متن را ّ

نتیجهگیری

اجارهنامهها ،یکی از مهمترین اسناد تاریخی هستند که بهواسطۀ روابط اقتصادی و معیشتی
مردم در سطوح مختلف جامعه بهوجود آمدهاند .اجارهنامهها با توجه به ماهیت اقتصادی
و شرعیشان در زمرۀ اسناد مالی– شرعی قرار میگیرند .این اسناد ،اطالعات بسیار
ارزشمندی را دربارۀ نسبشناسی و رجالشناسی ،مسکوکات ،جغرافیای تاریخی ،مسائل
فقهی ،سندشناسی ،و قبالهنویسی در خود جای دادهاند .در دورۀ قاجار تدوین اسناد اجاره
ِ
ش عقود و ایقاعات
آموزش نگار 
براساس دستورنامه هایی صورت میگرفت که بهمنظور
تأليف میشدند.
اجارهنامهها ،از لحاظ محتوایی ،دارای ارکان اصلی و فرعی هستند .ارکان اصلی شامل
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عبارت صحیح در اجاره ،مشخصات متعاقدین ،مشخصات عینمستأجره ،مدت اجاره،
مالاالجاره ،و تاریخ تحریر .سجالت به ارکانی گفته میشد که مبتنی بر فقه اسالمی نگارش
مییافتند و ساختار ثابتی در اجارهنامهها داشتند که نبود هر کدام عقد اجاره را باطل میکرد .ارکان
فرعی شامل تحمیدیه ،خطبه ،بعدیه ،غرض از تحریر ،محل وقوع عقد ،محل عینمستأجره،
حدود اربعه ،توابع و لواحق ،نحوۀ پرداخت مالاالجاره ،شروط ضمن عقد ،و ذکر دوبارۀ صیغۀ
عقد ،مبتنی بر شرایطی چون عرف جامعه ،موضوع اجاره(خانه ،باغ ،قنات ،دکان و  ) ...و تمکن
مالی متعاقدین(موجر و مستأجر) نگارش مییافتند و دارای ساختار ثابتی نبودند.

تصویر 1

سند شامرۀ یک؛ ساكام.240-29419،

بازخوانی سند شمارۀ یک
الرحیم]
الرحمن ّ
[[ ] 1بسماهلل ّ
[ ]2قبول اجارۀ صحیحۀ شرعیّۀ نمود ،عالیجاه مجدتهمراه فخرالحاجحاجیمیرزا
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آقایساعتساز([مهر] :میرزاآقا ،)1291،خلف مرحومکربالییعلیاکبرشیرازیاالصل ساکن
طهران ـ رحمهاهللعلیه
[ ]3از جناب مستطاب شریعتمدار مالذاالنام نخبهالعلماءاالعالم آقایحاجشیخعلی ـ
دامافضالهالعالی ـ و جناب مستطاب فخامتنصاب عمده االشراف و االعاظمنخبهاالعیان والد
فاخمآقایحاجی میرزاعبداهلل؛ سلمهاهلل؛
[ ]4تمامی و همگی کل ششدانگ نیم باب دکان معین مشخص ساعتسازی و آن
سهدانگ مفروز و مشترک است بالمناصفه بر وجه ملکیت بین جناب مستطاب شریعتمدار
آقای حاج شیخعلی ّ
معظم و جناب مستطاب آقای حاج میرزاعبداهلل ـ دام مجده ـ
[ ]5واقعه در راستا[ی] بازار طهران نزدیک مسجد سلطانی ،محدود به حدود مفصلۀ
یءای
ذیلالسطر بلواحقها ،از عرصه و عیان و آالت و ابواب و ممر و معبر غیرها بالاستثناء ش 
غره شهر رمضان مبارک :1318
منها در مدت سه سال تمام هاللی از ّ
حـــــــــــــــــــــــــــــــدی حـــــــــــــــــــــــــــــــــدی
به یک باب دکان جواهری مشترکی بین موجرین ّ
معظمین بینهما بالمناصفه به یک
باب جواهری مشترکی بین موجرین ّ
معظمین بینهما بالمناصفه
حـــــــــــــــــــــــــــــــدیحــــــــــــــــــــــــــــــــــدی
به صندوقخانه جواهری مشترکی بین موجرین ّ
معظمین بینهما بالمناصفه به شــارع بازار
[ ]6به مالاالجارۀ معلوم مبلغ دویستوچهارتومان ([س] 204 :تومان [نصف]102 :
تومان) وجه فضی مظفرالدین شاهی ده عدد یکتومان رواج  24نخودی؛
و صیغۀ اجارۀ صحیحۀ شرعیّۀ به میزان شرع اقدس جاری شد و شرط شد من
ضمنالعقد شروطی چند :اوالً شرط شد
[ ]7که مستأجر مزبور در سال اول و دویّم مقسط ًا علیالشهور تا آخر هر ماهی پنجتومان
و پنجهزار دینار از مالاالجاره به موجب قبض بالمناصفه به موجرین ّ
معظمین بپردازد و در
سال سیّم به اقساط شهور در هر ماهی
[ ]8ششتومان از مالاالجاره به موجرین ّ
معظمین بپردازد و قبضالواصل دریافت دارد
که عندالمحاسبه محسوب دارند؛ ثانی ًا شرط شد اختیار فسخ به جهت موجرین ّ
معظمین در
تمام مدت مزبوره در صورتیکه تمام قسط هر ماه
ن صورت موجران ّ
معظمان اختیار
[ ]9تا روز پنجم از ماه دیگر پرداخته نشود که در ای 
فسخ نسبت به بقیه از مدت خواهند داشت .چنانچه نخواهند فسخ نمایند ،مختار هستند؛
ثالث ًا شرط شد که مستأجر مسطور
[ ]10عینمستأجره را به دیگری تفویض ننماید یا به اجاره یا به صلح منافع یا بهعنوان
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دیگر و باید خود در آن سکنی نماید و دیگری را در آن بهعنوان مذکور سکنی ندهد که
مرخص نیست؛ رابع ًا
[ ]11شرط شد ازاله برف و خاشاک و نصب میراب بر مستأجر که مجان ًا متحمل شود.
مخفی نماناد که بههیچوجه از وجوه مستأجر در دکان مزبور که فع ً
ال ساعتسازی است
[ ]12آب و گل رسمی و حقالسکنی و سرقفلی صنفی ندارد و هر زمان از این مقوله
کلمات اظهار نماید ،شرع ًا و ضمن ًا باطل است و از هرچه اعتبار ساقط است.
و معالذلک
[ ]13در ضمن عقد خاج الزم مستأجر مذکور ملزم شد چنانچه از حالتحریر لغایت
پنجاهسال تمام هاللی دیگر انشای این مقوله کلمات کند ،خواه نگوید آب و گل دارم ،خواه
بگوید حقالسکنی و سرقفلی دارم
[ ]14چه بعدالفسخ بگوید و چه بعد از زمان اجاره ،به محض اظهار مجان ًا و بالعوض
یکصدتومان به وصف مسطور از مال خود به موجرین ّ
معظمین نقد بدهد عالوه بر
مالاالجاره سال گذشته با آنکه این کلمات
[ ]15باطل است و مسموع نیست ،دکان را هم تخلیه نموده به تصرف مالکین ّ
معظمین
بدهد.
و صیغه التزام نیز جاری شد؛ فی سلخ شهر شعبان ّ
المعظم سنه هزاروسیصدوهجده
هجری.
[(مهر)]( :میرزاآقا)1291 ،
[(سجالت)]:
الرحیم ،قد وقع االستیجارالمسطور علیالشروطالمرقومه وااللتزام
الرحمن ّ
[ ]1بسماهلل ّ
حسبما فضل لدیاالحقر فی سلخ شعبان ّ
المعظم .1318
الراجی محمدحسن)
[(مهر)] ( :عبده ّ
الرحیم ،اعترفالحاجالمرقوم بما فیالورقۀ لدیاالحقر فیسلخ شهر
الرحمن ّ
[ ]2بسماهلل ّ
شعبان ّ
المعظم.1318
الراجیمحمدابنعبداهللالموسوی)
[(مهر)]ّ ( :
حرره.
[ ]3قد وقعالمسطورفیالتاریخ ّ
[(مهر)] ( :افوض امری الیاهلل ،عبدهمحمد)
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