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این مقاله برآنند ،اجیرنامه را تعریف و انواع آن را دستهبندی کنند.
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مقدمه

در میان انواع اسناد فارسیِ معرفی شده در حوزة اقتصادی و اجتماعی ،تا امروز ،کمتر
ی به اندازة اجیرنامهها مهجور مانده است .در این بین ،نه متخصصان اسناد ،مانند
سند 
قائممقامی ،بهاقتضای تمرکز بر اسناد دیوانی در آثارشان نامی از اجیرنامهها بردهاند؛ و نه
شرقشناسانی همچون لمبتون و عیسوی در نوشتههای مربوط به تاریخ اقتصادی ایران از
3
اسناد مزبور استفاده کردهاند.
پژوهشگران رشتة حقوق ،مقاالتی دربارة روابط کارگر و کارفرما منتشر کردهاند،
اما در این نوشتهها ،مبانی نظری با اسنادِ موجود منطبق نشده است .4بهعبارت دیگر،
در مقالههای مربوط به موقعیت اجتماعی کارگر از اجیرنامهها استفاده نشده است .در
تقسیمبندی این نوع اسناد ،مؤلف کتاب درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار ،اجیرنامهها
را ذیل «اجارهنامه» یا «مقاطعهنامه» قرار داده است(رضایی،1390 ،صص )112-111؛ در
صورتیکه نوع خاصی از سند به «اجیرنامه» شهرت دارد و بهنظرمی رسد نباید آن را با
عنوانی دیگر طبقهبندی کرد(ساکماق .)133386/1 ،130011/1 ،132185/1 ،اسناد مزبور
در محاکم شرع نوشته میشد ،اما نمیتوان آن را لزوم ًا در دایرة اسناد شرعی جای داد و
احتماالً در آینده باید تقسیمبندی دقیقتری به وجود آورد .رسول جعفریان نیز در تصحیح
جدی ِد خود از انواع اسناد در دورة صفویه و قاجار ،راجع به اجارهنامهها توضیحاتی داده،
اما نامی از اجیرنام ه نبرده است(جعفریان،1393 ،ص.)42

 .1دانشجوی دکرتی تاریخ ایران دورۀ اسالمی
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ماهیت و مالکهای متییز قرارداد کار از
اجاره اشخاص» .فصلنامه تعالی حقوق.4،
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ی موجود در
این نوشته برآن است با روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع سند ِ
آرشیو اسنادِ آستان قدسرضوی ،که به جز یک سند ،مابقی به دورة قاجار متعلق است،
ابتدا ،اجیرنامه را تعریف کرده و انواع آن را دستهبندی کند؛ در ادامه ،ساختارشناسی و
ظاهر اسناد مزبور را بررسی كند و سپس ارزش سندی و محتوایی اجیرنامهها را مشخص
نماید .مالک انتخاب اسناد اجیرنامه جهت بازنویسی ،با درنظرگرفتن این موضوع که بیشتر
اجیرنامهها مربوط به امور بنّایی بود ،سعی بر آن شد تا به گوناگونی اسناد اجیرنامه در
مشاغل دیگر نیز اشاره شود.

تعاریف و انواع اجیرنامه

در تعریف اجیرنامه میتوان گفت «نامه یا پیمانی است مبنی بر استخدام یا به کار گماردن
کسی برای انجام کاری(هاجری،1381 ،ص )47و البته شخصی که نیروی کار خود را به
اجاره میدهد «اجیر» مینامند»(کریمیان،1369 ،صص .) 120-114بهعبارت دیگر ،اجیر
کسی است که متعهد به انجام عملی میشود(عدل،1373،ص .)286در مباحث حقوقی و
فقهی ،اجیر به خاص و عام تقسیم میشود .اجیرعام(= اجیر مشترک و مطلق) ،به کسی گفته
میشود که انجام کاری را برعهده دارد و مباشرت شخص اجیر در انجام کار شرط نیست
و میتواند به شخص ثالث واگذار شود و مدت معین نیز ندارد(امامی،1384 ،ص.)141
اما اجیرخاص ،خود را برای مدت معین ،بهگونهای که تمام منافع او در این مدت از آ ِن
مستأجر باشد به وی اجاره میدهد .با این تعاریف میتوان گفت تمام اجیرنامههای موجود
در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اجیرخاص سروکار دارند و حوزة وظایف وی
و شرایط قرارداد را مشخص میکنند .بااینحال ،قراردادهای مزبور ،بیعیب و دقیق نوشته
نشده است .از قرون نخستین اسالمی تا دورة معاصر نظریات گوناگونی در تطبیق گونههای
مختلف اجیر در نقاط مختلف جهان اسالم همچون مدینه ،مکه ،یمن ،بصره ،و بهویژه در
دیدگاههای امامان شیعة اثنیعشری ابراز شده(توالیی و حائری،1384 ،صص)105-75؛
اما آنچه آشکار است اینکه در قوانین استخدام کشوری و قانون تجارت ،در عمل ،اجاره
اشخاص از شمول قواعد اجاره خارج شده و امروز آنچه با نام و عنوان اجاره مطرح
میشود اختصاص به اجارة اشیاء دارد(بهرامی،1383 ،ص .)29در دورة معاصر نیز ،قوانین
حقوقی ایران دستخوش تغییراتی شد و «قرارداد کار» در عمل جایگزین اجیرنامهها شد.
بااین حال ،زمانی که تعاریف دو مفهوم قرارداد کار و اجیر خاص در کتابهای حقوقی
بررسی شود ،تفکیک آنها از هم کاری دشوار بهنظر میرسد(کاتوزیان،1378 ،ص.)584
در هر دو مورد ،کارگر متعهد است عمل مورد نظر کارفرما را در قبال دریافت اجرت
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انجام دهد(طاهری،1384 ،ص  .)12بنابراین ،میتوان گفت« :قرارداد کار ماهیت ًا همان اجاره
اشخاص است»(طباطبایی و صافیان اصفهانی،ص.)38
در قرون گذشته ،فعالیت اجیرها در همة اصناف گسترده بود .باتوجه به مشاغلی که اجیرها
در آن بهکار گرفته میشدند ،میتوان فعالیتشان را با تمرکز بر اسناد آرشیو آستانقدسرضوی در
این امور طبقهبندی کرد:
 .1مذهبی :اجیر کرد ِن متولیان امور دینی در قالب وکالت شخص به روحانیِ منطقه
جهت عزیمت به مکه و انجام اعمال و مناسک حج بهجای وی یا وکالت فرد به «حجفروش»
جهت تضمین سفر به اماکن مذهبی(ساکماق)132448/1 ،122979/1 ،
 .2کشاورزی :استخدام اجیر بهمنظـور باغداری(ساکمــاق،)126087/1 ،126283/1 ،
تنظیف جوی آب امالک(ساکماق ،)126279/1 ،احیاء زمینهای بایر(ساکماق،132222/1 ،
،)132078/1سبزیکاریُ ،گلکاری،کاشتنهال،کوتبندی(ساکماق،)132075/1،133386/1،
دشتبانی(ساکماق ،)132083/1 ،بیشهدانی(ساکماق ،)123839/1 ،و دامداری(ساکماق،
)131910/1؛
 .3ساختامنی :بهکارگیری اجیر جهت ساخت حصار ،قلعه و برج(ساکماق،)113077/1 ،
بنایی و خشتمالی(ساکماق)132224/1 ،126265/1 ،130011/1 ،؛
 .4پارچهبافی و قالیبافی :اجیرکـرد ِن افراد نابالـغ یا جـوانها بهمـدت طوالنی از
چهـارده ماه تا سه سـال در كارگاههـای َشعربافی (ساکمـاق )126521/1 ،132737/1 ،یا
قالیبافی(ساکماق)132155/1 ،؛
ِ
اجیری حیوانات ،بهویژه شتر در حمل و نقل کاال(ساکماق،132598/1 ،
 .5ترابری:
 ،)132185/1و درشکهرانی(ساکماق)108992/1 ،؛ و
 .6مشاغـل و اصناف متفرقـه :به اجیـری رفتن اشخـاص در مشاغـل قنادی(ساکماق،
 ،)122733/1نجاری(ساکمـاق ،)133403/1 ،و کفاشی(ساکماق.)109093/1 ،

ساختارسندشناسی

در مرکز آرشیو اسناد آستانقدسرضوی 42 ،اجیرنامه موجود است که دورههای قاجار
تا پهلوی دوم را دربرمیگیرد .قدیمیترین سند متعلق به دورة قاجار ،در سال 1222ق .و
جدیدترین اجیرنامه ،در سال 1328ش .نوشته شده است .اجیرنامهها ،اسنادی در ارتباط با
ل هستند و رونوشتی از
مردم عادی محسوب میشود و در تمامی نمونهها ،اسناد مزبور اص 
آنها موجود نیست .اگر بتوان خطنخوردگی را یکی از شرایط اصالت سند محسوب کرد،
میتوان گفت هیچکدام از اسناد مزبور دارای خطخوردگی نیستند(دورانتی،1388 ،ص.)84
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از لحاظ زیباییشناسی نیز اجیرنامهها فاقد هرگونه تزئینات و حاشیة هنریاند .نگارش
اسناد مزبور ،به خط زیبای شکستهنستعلیق است .با درنظرگرفتن این موضوع که تقریب ًا
تمام اجیرنامههای موجود به دورة قاجار تعلق دارند -بهجز یک سند که در دورة پهلوی
دوم نوشته شده و این زمان بهطور کلی معاصر با ورود کاغذ ارزان قیمت فرنگی است-
جنس کاغذ اسناد ،فرنگی و رنگ آنها غالب ًا نخودی و در یک نمونه آبی است .دربارة
ابعاد اجیرنامهها نیز باید اذعان کرد که تنوع چشمگیری در آنها وجود دارد .بهعنوان
مثال :برخی در قطع )122733/1(20×25/5 ،)122979/1(20/5×32،)123839/1(12×22
و17/5×22سانتیمتر بهچشم میخورد.
ِ
سربرگ هیچکدام از اسناد مزبور نام «اجیرنامه» موجود نیست ،اما در بعضی از
در
نمونهها در پشت یا پایین سند ،نام «اجیرنامچه» قید شده است(ساکماق،132448/2 ،
 .)132185/1 ،130011/1در آخرین سطر اجیرنامه ،تاریخ نگارش قرارداد بههمراه ُمهر اجیر یا
اثر انگشت وی( )132222/1در تاریخهای جدیدتر بهچشم میخورد(ساکماق،132075/1 ،
 .)133403/1سمت راست اسناد مزبور نیز ممهور به مهر شاهدان است که از دو تا هفت
تن را دربرمیگیرد(ساکماق .) 132448/1 ،122733/1 ،133386/1 ،132224/1 ،ناگفته نماند
در بعضی از اسناد ،بینظمی در محلِ ِ
ثبت مهرهای اجیر ،مستأجر ،و تعداد شاهدان نیز
درخور توجه است .برخی ،در باالی اسناد و تعدادی دیگر در سمت راست اسناد ممهور
شدهاند(ساکماق.)108992/1 ،113077/1 ،در کنار ُمهر شاهدان ،جمالت عربی مانند «انا
شاهد بذلکاالقلالجانی»« ،قد وقعبما رقم فیهلدی حرره» و«اعترف بما رقم فیهلدی» مشاهده
میشود که دلیلی بر تأیید قرارداد است(ساکماق .)130011/1 ،132448/1 ،127257/1 ،از
میان  42اجیرنام ة موجود در آرشیو آستان قدس رضوی ،دو اجیرنامه فاقد هرگونه ُمهر از
سوی اجیر و شاهدان است(.)108992/1 ،133403/1

ساختار سندپژوهی و ارزش محتوایی

در آغاز هر قرارداد ،اجیر با ذکر نام و تبارش ،خود را مخاطب قرار داده و با جمالتی
شبیه به «اجیر شرعی دادم»یا «اجیر شرعی گردانید» خود را متعهد به انجام وظیفهای
خاص میکند(ساکماق .)126521/1 ،122979/1 ،لحن کالم اجیرها یکسان نیست.
برخی جمالت اینگونه شروع میشود :اجیر شرعی داد «نفس نفیس خود را» به
کارگزاران(...ساکماق،)132224/126279،1/1،یا :اجیرشرعی داده خود را «عالیقدر»...
(ساکماق ،)132155/132185،1/1،و در مصادیق محدودتر :به اجیر شرعی دادم ،خودم
را« ،احقرچاکــران»(ساکمــاق .)133386/1،سپس،هویّت مستـأجر مشخـص میشود.
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بهعنوان نمونه ...« :خود را اجیرشرعی دادم به عصمتپناه خاورسلطان ،بنت مرحوم
حاجی میرزاعبدالرحیم .»...در مواردی که مستأجر ،فرد مشهوری است فقط نام وی
ذکر میشود .بهعنوان مثال« :اجیرشرعی گردید ...به بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم
افخم ،آقای مشیرالممالک» .در عصر پهلوی عباراتی نظیر «احقر چاکران و نفس نفیس»،
برای اجیرها یا صفاتی برای مستأجران «نظیر عالیشأن و عالیمقام و معلیمکان» حذف
میشود(ساکماق.)109093/1،
در بیشتر مواقع ،کاتبان شرع ،پس از معرفی اجیر و مستأجر در اجیرنامهها ،بهگونهای
نامنظم و جابهجا ،مدت اجاره ،مورد اجاره ،اجرت اجیر ،وشروط اجیر را قید کردهاند .مدت
اجاره ،متناسب با موردِ اجاره ،کوتاه مدت یا بلندمدت میشد .بهعنوان نمونه ،شخصی برای
خشتمالی به مدت بیست روز به اجیری میرفت(ساکماق)132224/1،؛ در حالیکه،
در فعالیتهای بلندمدتتر مانند قالیبافی یا مشاغل دیگر ،شخص از سه تا هفت سال
استخدام میشد(ساکماق .)126521/1 ،122733/1،در شرایطی که مدت اجاره بیش از
دوازده ماه است ،سال درج شده در اسناد هم بهصورت قمری(ساکماق )123839/1 ،و
هم شمسی(ساکماق )131910/1،ذکر شده است .مستأجر ،در ازای مالاالجارة نقدی و
ِ
اجناس غیرنقدی مانند گندم و جو(ساکماق،)108992/122979،1/1 ،
گاه همراه با تحویل
اجیر را به استخدام خود در می آورد(ساکماق.)126265/1 ،132078/122733،1/1،
پس از ذکر موارد مزبور در اسناد ،نوبت به «شروط ضمنعقد» میرسد .در این
قسمت از سند ،وظایف و حقوق متقابلِ اجیر و مستأجر ذکر میشود .معموالً مستأجر
در فعالیتهای کممـدت مانند باربـری ،حقـوق اجیر را پس از اتمام کار پرداخت
میکرد(ساکماق .)132598/1 ،اما در بهکارگیریهای طوالنیمدت ،مثل قنادی یا کفاشی،
ک سال بود ،حقوق اجیر ،ماهانه پرداخت
که مستلزم استخدام شخص بهمدت حداقل ی 
میشد(ساکماق .)108992/1،معموالً مستأجر در شروط ضمن عقد ،هزینة خوراک و
ِ
لباس اجیر را برعهده داشت(ساکماق ،)132448/1،مگراینکه اجیر در انجام امور ،کاهلی
یا سرکشی میکرد(ساکماق .)108992/122733،1/1،وجود چنین شرط پُرابهامی در متن
سند ،راه را بر تفسیر و در نهایت تضییع حق اجیر از سوی مستأجر میگشود .بیشتر
ِ
بیماری اجیر در طول مدت اجیری ،مستأجر ،مخارج وی را برعهده
مواقع ،در صورت
داشت(ساکماق)109093/1،؛ اما اگر مدت بیماری اجیر طوالنی میشد ،خودِ وی باید
هزینههای درمان را میپرداخت(ساکماق.)،131910/1 ،دربارة زمان انجام کار نیز باید بین
ِ
ساعات کاری به سود اجیر و بهویژه با شروع ماه
طرفین ،توافق صورت میگرفت.گهگاه،
رمضان از روز به عصر تغییر میکرد که در متن سند گنجانده میشد(ساکماق.)132155/1،
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در بین اجیرنامهها ،تعداد کمی فاقد شروط ضمن عقد است؛ بهعنوان نمونه ،در سندی
ِ
اجیری مشیرالممالک درآمده
ذکرشده که کشاورزی به نام اسداهلل برای امور فالحتی به
و شروط کاری در قرارداد نیامده است(ساکماق)133386/1،؛ یا در نمونهای دیگر ،فرد
نابالغی جهت قالیبافی برای مشیرالممالک به اجیری رفته که شروط ضمن عقد در آن
نوشته نشده است .بهنظرمیرسد برای اجیرهایی از اقشار کم درآمدتر جامعه ،حقوق
کمتری قائل بودهاند که نشانه های آن را میتوان در اسناد مزبور ردیابی کرد .در سند مشابه
ِ
اجیری مشیرالممالک ،یعنی همان مستأجر نمونههای
دیگری ،استاد علیاکبر ُکمساز 1به
قبلی رفته است که شروط ضمن عقد بهطور کامل در اجیرنامه قید شده است(ساکماق،
 .)126265/1درمورد شرایط فسخ باید گفت بهندرت در متن اجیرنامهها گنجانیده شده
است .بهعنوان نمونه ،سه سند بازنویسی شده در این نوشته ،اشارهای به شرایط مزبور
نکرده است .شرایط فسخ در اجیرنامهها تا حدودی گنگ و مبهم بوده و ذکری از جزئیات
آن در متن بهمیان نیامده است .چنانچه اجیر یا مستأجر به مفاد موجود در قرارداد پایبند
نباشد ،موظف به پرداخت جریمة نقدی به طرف مقابل است که هزینهاش مشخص
شده است(ساکماق .)109093/133403،1/132737،1/1 ،بااینحال ،در بیشتر اجیرنامهها،
فسخ قرارداد با ارادة مستأجر صورت میگرفتهاست .بهعنوان نمونه در سندی آمده است:
«چنانچه پس از انقضاء شش ماهه تابستان[،مشیرالممالک] خواسته باشد مشارالیه [ اجیر]
را اخراج فرمایند ،آن مدت که تابستان کار کرده ...دریافت نموده و »...یا در اجیرنامه
فومیل کند ،احکام اجیری
دیگری آمده است که :چنانچه اجیر ،اموال مستأجر را حی 
نداشته باشد(ساكماق.)132185/1،
فقط یک اجیرنامه در مرکز آرشیو آستانقدسرضوی موجود است که به دورة
پهلوی دوم تعلق دارد و این موضوع ،نشاندهندة تداوم این نوع اسناد تا دورة معاصر
ی است که هویت اجیر و
است(ساکماق .)109093/1،با گذر از دورة قاجار به عصر پهلو 
فسخ طرفین در اجیرنامهها تا حدود
مستأجر ،مدت قرارداد ،مورد اجاره و شروط عقد یا ِ
ف و قانونمند میشود.
زیادی شفا 

نتیجهگیری
ُ .1کم :عبارت است از لوله های
سفالینی که برای جلوگیری از نفوذ گل
و الی بر دهنۀ چاه قنات ها نصب
می شود

54

در تقسیمبندی انواع سند ،میتوان از اجیرنامه بهعنوان سندی مستقل یاد کرد که از دیدگاه
سندپژوهی و سندشناسی حائز اهمیت است .بااینحال ،ماهیت آن ،همان اجارة اشخاص
با شرایط معین ،جهت کاری خاص در مدت تعیین شده است .باتوجه به اجیرنامههای
موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدسرضوی ،میتوان ادعا کرد فعالیت افرادی که
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جهت انجام کاری اجیر میشدند ،همة اصناف را در حوزههای ،کشاورزی ،صنعتی،
ساختمانی ،پارچهبافی ،قالیبافی ،وحملونقل دربرمیگرفت .عالوه برآن ،افراد در امور
مذهبی نیز جهت انجام اعمال و مناسک مذهبی اجیر میشدند .در اجیرنامهها عالوه بر ذکر
نام اجیر و مستأجر ،مدت اجاره ،مورد اجاره ،میزان اجرت اجیر ،و شروط ضمن عقد نیز
ذکر شده و در آن بهصراحت از وظایف و حقوق متقابل اجیر و مستأجر سخن گفته شده
است .البته ،در موارد اندکی نیز که اجیرها کم سن و سال یا از اقشار کم درآمدتر جامعه
بودند ،این اسناد فاقد شروط به نفع اجیر هستند .از سوی دیگر ،شرایط فسخ قرارداد در
اجیرنامهها بهندرت مشاهده میشود و بهنظر میرسد مستأجر از امتیازات بیشتری نسبت
به اجیر برخوردار بوده و اجیر ملزم بوده در هر شرایطی مفاد قرارداد را رعایت کند که
این مسئله ناشی از اوضاع ناکارآمد نظام قضایی و عدم نظارتهای قانونی در عصر قاجار
بوده است.
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سند شامرۀ 1
مُهر و گواهی شاهدان در سمت راست
اجیر نامه(ساکامق.)130011/1،
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سند شامرۀ 2
درج واژۀ «اجیرنامچه» در پشت
اجیرنامه( ساکامق.)132448/2،
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سند شامرۀ 3
مُهر و عبارات تایید اجیرنامچه
در سمت راست و باالی اجیرنامه
(ساکامق.)132448/1 ،
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سند شامرۀ 4
یک منونه اجیرنامه در قطع
 (20/5×32ساکامق.)122979/1 ،
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