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چکیده
واژۀ «برات» در اصل برگرفته از «براءت» عربی است و بهعنوان اصطالحی ديوانی در متون فارسی به دو
معنی بهکاررفته است :يکی ،سند دريافت و رسیدی که خزانهدار در برابر اجناسی که تحويل میگرفت،
به آورندۀ جنس میداد و کهنترين کاربردهای اين اصطالح با اين معنی است؛ و ديگر مکتوبی ديوانی،
مستند به مٌهر و توقیع ديوان که صاحب تحويل يا کارگزار حکومت ،به موجب آن وجوه نقدی يا جنسی
را که متعهد بود به شخصی پرداخت کند ،به شخص يا مرجع ديگری حواله میکرد .ازآنجاکه آنچه در
فرهنگهای عمومی دربارۀ معنی اصطالحی و ديوانی برات آمده است ،غالباً خالی از تسامح نیست ،در
اين مقاله کوشش شده است تا اصطالح برات باتوجهبه منابع دست اوّل استیفا تعريف و ويژگیها و
مشخصات ظاهری و کاربردی آن بررسی و تحلیل شود .همچنین با همین رويکرد سعی شده است
تفاوت برات با اصطالحات مشابه و مرتبط ديگر ،مانند «تعلیق» و «مثنّی» بیان شود.
واژههای کلیدی :استیفا ،اصطالحات ديوانی ،برات ،تعلیق ،مثنّی.
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 .1مقدمه
بررسی تعاريف اصطالحات دانش استیفا در فرهنگهای عمومی فارسی نشان میدهد که
فرهنگ نويسان گاه در تعريف اين اصطالحات دچار اشتباه شدهاند يا تعريف آنها را به
تسامح آوردهاند .همچنین برخی از اين اصطالحات در فرهنگها مدخل نشدهاند يا معنی
ديوانی دقیق آنها لحاظ نشده است .از سوی ديگر ،شواهدی از نوع اين اصطالحات در
متون موجود است که فهم کامل و درست متن در گرو دانستن تعريف دقیق آنهاست.
برای آگاهی از مفهوم اصطالحات اين دانش ،مطمئنترين راه مراجعه به منابعی است که
مستوفیان عصری نوشتهاند؛ بهويژه متون آموزشی استیفا که در آنها تعاريفی از اين
اصطالحات همراه با نمونههای دقیقی از کاربردشان آمده است.
از مجموعة اصطالحات ديوانی« ،برات» نیز از اين قاعده مستثنا نیست و آنچه در
فرهنگهای عمومی در تعريف آن آمده است ،با تسامح و نوعی سهو همراه است؛ برای
نمونه در لغتنامه (دهخدا :1372 ،ذيل برات) مطالبی به نقل از فرهنگهای پیشین در
تعريف آن آمده است که به بعضی از آنها اشاره میشود.
در فرهنگ فارسی معین آمده است :نوشتهای که دولت بر خزانه يا بر حکّام حوالة
وجهی دهد (معین :1371 ،ذيل برات) .میبینیم که بنابر اين تعريف برات نوشتهای بود که
دولت (مجموعة عوامل اجرايی کشور) صادر میکرد تا خزانه يا حکّام وجهی را بپردازند ،امّا
آيا پرداخت برات منحصر به خزانه و حکّام بود؟
در فرهنگ نفیسی آمده است :نوشتهای که دولت به خزانهدار خود برای دريافت وجه
و جز آن حواله میکند؛ چک (نفیسی :1355 ،ذيل برات) .در اينجا نیز برات نوشتهای تعريف
شده است که دولت به خزانهدار خود حواله میکرد تا وجه و جز آن را [کسی] دريافت
کند .بهعالوه مترادف آوردن چک برای برات درست نیست؛ هم از نظر سابقة تاريخی
کاربرد برات و هم از نظر تفاوت معنايی آنها.
همچنین در فرهنگ آنندراج آمده است :براءة به معنی بیزاری و در فارسی برات بر
وزن قنات ،کاغذنوشتة تنخواه که به موجب آن از خزانه زرِ طلب بهدستمیآيد و به
معنی تنخواه مجاز است ( ...محمدپادشاه :1335 ،ذيل مدخل براءة).
چنانکه خواهیم ديد ،اين تعاريف ،برات را چنانکه طی سالها معمول بوده است،
بهدرستی توضیح نمیدهند .اين پرسشها نیز مطرح است که اين تعاريف با شواهد و
تعاريفی که در متون استیفای گذشته میتوان يافت ،چقدر سازگاری دارند؟ آيا ارجاع
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دولت از طريق برات در دوره های مختلف صرفاً به خزانه و حکّام بوده است يا مستقیماً از
خود مردم نیز گرفته میشد؟ پرداختکننده و دريافتکنندۀ وجوه برات ممکن بود چه
فرد يا افراد حقیقی يا حقوقیای باشند؟ آنچه موردمطالبه قرارمیگرفت ،لزوماً زر و نقدينه
بود؟ و آيا برات در گذشته انواعی داشته است؟
يکی از کهنترين منابع استیفا در زبان عربی مفاتیحالعلوم ابوعبداهلل خوارزمی،
دانشمند سدۀ چهارم قمری است که باب چهارم از مقالة اوّلِ آن به اين دانش اختصاص
يافته است (ر.ک :خوارزمی 79 – 53 :1895 ،و خوارزمی  ،)77 – 57 :1362و از آنجا که برات
تغییريافتة صورت عربی «براءت» است ،براءت مدخل شده و اين تعريف در ترجمة
مفاتیحالعلوم برای آن آمده است :براءة رسیدی که کهبد [= گهبذ /جهبذ] يا خزانهدار در
برابر اجناسی که تحويل میگیرد ،به آورندۀ جنس میدهد( 1خوارزمی.)58 :1362 ،
شايان ذکر است اين اصطالح بهصورت «برات» و به همین معنی در متون فارسی نیز
کاربرد داشت؛ برای نمونه در تاريخ بیهقی آمده است« :پس امیر روى به عامل و رئیس
ترمذ کرد و گفت :صد هزار درم از خراج امسال به رعیّت بخشیدم ،ايشان را حسیب بايد
کرد و برات داد؛ چنانکه قسمت به سويّت کرده آيد» (بیهقی ،1388 ،ج  .)237 :1در تاريخ
2
قم نیز که ترجمهای از عربی به فارسی است و در سال  805و  806قمری نوشته شده،
چنین آمده است« :و از هرکس که صدقة گوسفندان بستاند ،برات بدانچ ستده باشد
جهت وى؛ يعنى صاحب صدقه به نام او و نام پدر او ،و حلیه و نشان او بنويسد» (قمی،
 .)440 :1385همچنین در همین کتاب ضمن يکی از فرمانها ،از نقش يکی از انگشتريانی
که براتهايی از اين دست با آن مهر میشدند ،ياد شده است« :نقش انگشترى که براة بذان
مهر کردهاند :بسم اللّه ،بركة من اللّه ،لعبد اللّه فالن عامل أمير المؤمنين على الصّدقات بقمّ ،لسنة
كذا» (همان.)443 :
در اينجا به همین حد از توضیح دربارۀ اين معنی اصطالحی از برات بسنده میشود و
به معنی اصطالحی ديگر آن که شواهد بیشتری از دورههای مختلف ،بهويژه در متون
استیفا دارد و کمتر موردتوجه فرهنگنويسان قرارگرفته است ،خواهیم پرداخت .بايد
يادآوری کرد که برات در اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی باتوجهبه شواهدی
از تاريخ بیهقی چنین تعريف شده است« :برات در دورۀ مانحنفیه [منظور دورۀ غزنوی و
سلجوقی است] با اندکی تفاوت با معنی فوق [= تعريف ترجمة مفاتیحالعلوم خوارزمی]
به معنی نوشتهای است که از طرف ديوان وزارت يا بارگاه به خزانهدار يا حکام واليات
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فرستاده میشده تا در مقابل آن وجه يا جنسی به آورنده بدهند( ».انوری  ،)76 :1373امّا
باتوجهبه شاهدی که کمی پیشتر در همین مقاله از تاريخ بیهقی نقل شد (ر.ک:
بیهقی ،1388،ج  ،)237 :1بهنظرمیرسد برات ،با تفاوتی در معنای مندرج در مفاتیحالعلوم
(خوارزمی 79 – 53 :1895 ،و خوارزمی )77 – 57 :1362 ،در دورۀ يادشده نیز بهکار میرفت.
در فرهنگ بزرگ سخن نیز همین معنی مندرج در اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و
سلجوقی بدون قید «در دورۀ غزنوی و سلجوقی» آمده است (ر.ک :انوری ،1381 ،ج 885 :2
و انوری )76 :1373 ،که البته صحیح نیز هست؛ زيرا چنانکه در ادامه خواهد آمد ،برات در
اين معنی در دورۀ مغول و تیموری و تا دورۀ قاجار نیز رايج بوده است .در فرهنگ
اصطالحات ديوانی دوران مغول برات« ،حوالة کتبی» تعريف شده است (شريکامین،
 )69 :1357و مطلبی به نقل از نفايسالفنون آمده است که تعريف دقیقتر و کاملتر اين
اصطالح را نزد اهل ديوان نشان میدهد (ر.ک :آملی ،1389 ،ج  .)311 :1ازآنجاکه اين
تعريف ،همانند بسیاری از تعريفهای ديگر فن پانزدهم نفايسالفنون که در علم
استیفاست (ر.ک :همان ،)328 -303 :برگرفته از لطايف شرفی (تألیف بین سالهای 723-706
ق) و يا سعادتنامه(3تألیف  706ق) از عبداهلل بن علی بن محمد ،ملقب به فلک عالء
تبريزی است ،اين مطلب از سعادتنامه نقل میشود:
«اصل براة ،براءت 4است و براءت [اصل در هر دو مورد :براآت؛ متن برابر لطايف شرفی]
در لغت بیزار شدن باشد از چیزی ،و در اصطالح اهل ديوان عبارت است از مکتوبی
ديوانی موشّح به عالمات و توقیع ،مشتمل بر آنک عامل و صاحب تحويل بعضی از آنچ
او را با ديوان جواب میبايد گفتن بدان مکتوب بدهد ،در وجه حوالت معیّن .و اگر
چنانک آن مکتوب موشّح نباشد به عالمات و توقیع که مقرّر شده باشد ،آن را ذکر و
تعلیق خوانند» (تبريزی ،بیتا 53 :ر).

اين تعريف چند نکتة مهم دارد که در چهار بخش زير بررسی میشود:
 .1-1برات در لغت

برات واژهای عربی و اصل آن «براءت» است .دربارۀ معنای لغوی اين واژه در
فرهنگهای لغت به رهايی و خالص از گناه و عیب و پاک و بیزارشدن از چیزی و در
اين مورد به بریءالذمّه شدن از دِين و وام اشاره شده است (ر.ک :دهخدا :1372 ،ذيل براءت
و برات) .اينکه برات در لغت به معنی بیزاری است ،در بحرالجواهر نیز که از متون
استیفای دورۀ قاجار است ،آمده و به اين مطلب اشاره شده است که برات به معنی طلب
خود از کس ديگر خواستن بهواسطة مکتوبی ويژه است« :برات :بیزاری بود و چون کسی
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به کسی دادنی است ،و به حوالة شخص برات نموده ،از دعوی طلب خود بهواسطة برات
بیزاری يابد» (شهشهانی.)58 :1255 ،
بههرروی ،وصول طلب و خواسته بهواسطة برات و حواله از شخص ديگر چندان
مطلوب نبود ،بهويژه که اين احتمال وجود داشت که برات بهراحتی پرداخت نشود و
نیازمند نگارش مؤکد و دوبارۀ سند به نحوهای ديگر و يا حتی در مواردی نیازمند اعمال
زور مأمور يا واسطة ديگر باشد .همچنین در ادامه خواهد آمد که گاهی برات به شهر يا
منطقة ديگری حواله میشد که ممکن بود رفتوآمد به آنجا برای مطالبهکننده دشوار
باشد.
معنی لغوی برات در نسخة  6541مجلس از رسالة فلکیه (تألیف  806ق) بریشدن
ذمه از قرض ديوانی آمده (مازندرانی )57 :1952 ،که مناسب و يکسان با اصل و ريشة عربی
آن است؛ البته عبارت «ذمّت او را بری میگرداند» در نسخة چاپی بهصورت «ذمّت او را
برات میگذارند» آمده است (همان )65 :که نمیدانیم باتوجهبه اشتباهات خوانشی ديگری
که در اين تصحیح راه يافته ،مربوط به خوانش مصحح است يا در نسخة مورداستفادۀ او
چنین ضبط شده است .از نظر ما ضبط نسخة مجلس از اين عبارت صحیحتر مینمايد:
«صورت آنکه در ذمّت مباشرت شخصی از اول تا آخر سال برو نويسند و ازو تخريج کنند
آن را برات خوانند؛ يعنی ذمّت او را بری میگرداند [اصل :برات میگذارند؛ متن برابر
نسخة مجلس] از قرض ديوانی ،و يافتة اصحاب تحويل را ازو محسوب دارند» (همان.)57 :
 .2-1لزوم کاربرد عالمت و نشان در برات

باتوجهبه مطلبی که از سعادتنامه نقل شد (ر.ک :تبريزی ،بیتا 53 :ر) و در منابع ديگر نیز
تکرار شده است (برای نمونه ر.ک :آملی ،1389 ،ج 311 :1؛ مازندرانی 65 :1952 ،و فروغ اصفهانی،
 ،)243 :1378يکی از اصلیترين مشخصههای ظاهری برات داشتن نشان و عالمت ديوان
بود 5.اهمیّ ت عالمت و نشان در برات چنان بود که اگر افرادی که بايد آن را مهر
میکردند حضور نداشتند و بهناچار بدون مهر و امضای ديوان صادر میشد ،ديگر به آن
برات نمیگفتند و کاربرد ديگری پیدا میکرد (ر.ک .3-1 :ارتباط برات با ذکر و تعلیق).
نکتة ديگری که در اين باره بايد يادکرد ،اين است که نشان و عالمت ديوانی در هر
دورهای متفاوت بود؛ برای نمونه در دورۀ مغول ،نشانهايی چون «آلتونتمغا» (برای
ايلخان) و «التمغا» (برای وزيران) بهکارمیرفت؛ مثالً در تاريخ اولجايتو شاهدی آمده است
که عالوه بر اشاره به کاربرد التمغای وزير ايلخان ،نشان میدهد هر وزير التمغا و عالمت
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مخصوص خود را داشته که هنگام بازخواست اموال نشان میداده که برات از سمت چه
کسی صادر شده است:
« پادشاه از وزرا بازخواست مال کرد .خواجه رشیدالدّوله مىگويد :اگر چنانک در همة
ممالک پادشاه يک برات به عالمت من يا کسان من باشد ،جواب همة مال عالم بر من
باشد! و خواجه تاجالدّين مىگفت ...:چون ما هر دو به مشارکت يکديگر تمشیت امور
مى کنیم و موارد و منافع و فوايد و مداخل به رتبت تسوّيت است؛ پس چگونه به گاه
ملتمسات خرج و بازخواست شريک و انباز نباشى؟ رشید مىگويد :از براى آنک به
التمغا و بروات و عالمات تو استیفا و تحصیل مال عالم مىکنند .چون ماجراى وزرا به
سمع اشرف پادشاه رسید ،رشید را فرمود که تو نیز عالمتى ديوانى میکن» (قاشانی،
. )194 :1348

قابل ذکر است که در برههای از دوران مغول باتوجهبه ظلم و فساد عاملین بر مردم و
صدور و وصول برات بیشازحد که موجب شد رعیت از مالیاتهای زيادی به ستوه آيند
(ر.ک :همدانی 251 :1940 ،و دوغالت  ،)392 :1383به دستور غازان خان حکم شد که مردم
تنها برواتی را پرداخت کنند که آلتونتمغا (مهر ايلخان) داشته باشد؛ بهعبارتی براتهايی
که پیشتر به عالمت و نشان وزيران يا حاکمان صادر میشد ،در اين دوره بیاعتبار شد.
در تاريخ مبارک غازانی سواد اين يرلیغ به اين صورت آمده است« :سواد يرلیغ در باب
آنکه متوجّهات واليات که ديوان اعلى مفصّل نوشته حوالت کنند و ملوک و حکام واليات
اصالً برات ننويسند» (همدانی .)257 :1940 ،بر اين اساس بعد از صدور اين يرلیغ ،ملوک و
حکام اجازۀ نوشتن برات نداشتند و نمیتوانستند از مردم چیزی زيادتر از آنچه در براتی
که آلتونتمغا داشت مطالبه کنند ،حتی اگر مطالبه میکردند ،چون مردم از اين حکم
آگاه بودند ،پرداخت نمیکردند؛ و اگر عامالن از اين فرمان سرپیچی میکردند ،بهشدّت
مجازات میشدند.
در تاريخ حبیبالسیر مطلبی دربارۀ غازانخان آمده است که نشان میدهد برای
مکتوباتی ازجمله برات ،آلتونتمغای کوچکی تدارک ديده بود و عالوهبرآن دستور داده
بود مضمون نوشتهها در دفتری جداگانه (احتماالً دفتر روزنامه )6نیز ثبت شود« :آن پادشاه
نکتهدان جهت برات خزانة عامره و متوجهات واليات و يافتجه و مفاوضات و مکتوبات و
مفصالت ديوانى آلتون تمغاء کوچک نگاه میداشت و میفرمود مضمون آن نوشتهها را
نیز بر دفترى على حده ثبت نمايند آنگاه به نظر انور درآورند تا به آلتونتمغاء رسید»
(خواندمیر ،1380 ،ج .)183 :3
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 .3-1ارتباط برات با ذکر و تعلیق

باتوجهبه آنچه از سعادتنامه نقل شد (ر.ک :تبريزی ،بیتا 53 :ر) ،چنانکه مکتوب
ديوانی حوالهشده ،مستند به عالمت و توقیع نبود ،به آن «تعلیق» يا «ذکر» میگفتند؛
بنابراين ،نخستین تفاوت صوری برات با تعلیق (ذکر) داشتن عالمت و توقیع در برات بود.
همچنین در ادامة اين مطلب و در توضیح تعلیق ،به يکی ديگر از تفاوتهای ظاهری آن
با برات اشاره شده و آن اين است که رقم تعلیق را بهصورت محرّف (کمی مايل و کج) از
باال (سمت راست) به پايین (سمت چپ) بر مکتوب میکشیدند:
« و رقم تعلیق بر سبیل محرّف از باال بر میان مکتوب کشد ،چنانک بر مبلغ بگذرد ،و
در آخر ذکر بنويسد کی پروانة اين حوالت خطّ حاکم است با اشارت به مشافهه يا به
رسالت معتمدی از معتمدان حاکم .ذکر آن بکند و ذکر تسلیم به همهحال کی به که
تسلیم می رود واجب باشد و بايد کی همچنان تسلیم بر دفتر روزنامه کی ذکر آن بیايد
ثبت کند» (همان).

تصوير زير که در سعادتنامه به عنوان مثالی از تعلیق و ذکر آمده است ،قابلتوجه
7
است (همان 54 :پ).

اما کاربرد تعلیق و داليل نگارش آن ،ضرورت اقدام فوری برای پرداخت وجه به کسی
و نبودن اصحاب ديوان برای ثبت عالمت و توقیع در آن لحظه بود .اين دلیل حتماً بايد
ضمن نگارش تعلیق ذکر میشد .در سعادتنامه آمده است:
« و در تعلیق و ذکر آن قدر ذکر کند که فالن عامل چندين دينار در فالن حوالت بدهد
و در ذکر بنويسد که چون حوالت نازک بود و اصحاب ديوان حاضر نه ،اين ذکر نوشته
شد تا اعتماد کرده ،آن وجوه بدهند .و بعد از اداء آن اين ذکر به ديوان آورند تا برات
کرده به عالمات و توقیع رسانند» (همان 53 :پ).
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بنابراين ،تعلیق مکتوبی موقت بود که هنگام فوريت نگارش برات ،زمانی که اصحاب
ديوانی مسئول ثبت عالمت و توقیع حضور نداشتند ،به جای آن نوشته و بدون عالمت
ديوانی و توقیع صرفاً برای تمشیت امور در موارد خاصی صادر میشد و در اولین فرصت
آن را به برات تبديل میکردند و مستند میساختند.
در فروغستان در ابتدا تعريف تعلیق مشابه آنچه در سعادتنامه نقل شد ،آمده است؛
امّا پس از آن ،نام مکتوبهای بدون عالمت و نشان ذکر شده است که تفاوت کاربرد
تعلیق را در ديوان استیفای دورۀ قاجار با دورۀ مغول و تیموری نشان میدهد:
« ...درين عصر آنچه به جز برات به عامل حکمی نوشته شود در باب اطالق وجهی....
اگر از جانب سلطان صادر گردد و موشّح به عالمات نباشد آن را «ملفوفة فرمان» و
«دستخط» نامند و اگر از جانب صدور و وزراء و پیشکاران صدور يابد آن را «تعلیقه»
خوانند و از سايرين را «قبض» نامند و اين مجموع را سند و اسناد خرج گويند» (فروغی
اصفهانی .)244 :1378

 .4-1صادرکننده و پرداختکنندۀ برات
برات را اغلب حکام و عامالن صادر میکردند؛ البته در بخشی از دوران مغول (چنانکه

اشاره شد به دستور غازانخان) تنها براتهايی که از جانب شخص ايلخان صادر میشد،
اعتبار پرداخت داشت .در شواهدی که ضمن مطالب پیشین بیان شد و در نمونههای
ديگر نیز خواهد آمد ،يکی از پرداختکنندگان اصلی برات مردم و رعیت بودند؛ البته
گاهی نیز بروات مستقیم از خزانه پرداخت میشد (ر.ک :تاريخ شاهی قراختائیان-74 :1355 ،
 .)75عالوه بر اين موارد ،چنانکه از شواهد ديگری از متون تاريخی دانسته میشود،
همزمان با اعطای حکومت منطقهای به کسی ،مبلغی نیز برات به نام وی صادر و او به-
عنوان حاکم جديد ملزم میشد اين مبلغ را به ديوان بپردازد .مسلماً حاکم اين مبلغ را
از مردم میگرفت که بخشی را برای خود برمیداشت و بخشی را همراه با هدايايی به
ديوان میفرستاد 8.احتماالً بعد از صدور فرمان غازانخان تفاوتی در برات حوالة حاکمان
نیز ايجاد شده بوده باشد که عجالتاً از آن اطالعی بهدستنیاورديم.
دربارۀ براتِ حوالة حاکم که همراه با تفويض حکومت بود ،در جامعالتوايخ آمده
است« :نوروز ...9بدان سبب اجازت مراجعت يافت و به سیورغامیشی بسیار مخصوص
گشت و امارت يزد ازقِبَل بايدو به پسرش سلطانشاه مفوّض شد و به دههزار دينار برات
جهت او بر يزد نوشتند» (همدانی ،1373 ،ج .10)1252 :2
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 .2قواعد نگارش برات
نوشتن برات مانند بسیاری از مکتوبات حکومتی ديگر قواعد و قوانین مخصوصی داشت.
اين قواعد چنانکه در دورۀ مغول رايج بود ،در سعادتنامه چنین برشمرده شدهاند:
«[ ] 1و بايد کی کاتب در اوّلِ برات و تعلیق نام عامل ذکر کند به اجمال ،با اسم معیّن،
چنانک اوّل کتابت متصّل باشد به اوّل طومار ]2[ .بعد از آن جهت مالی کی از آنجا
حوالت میرود ذکر کند کی کدام مال است از تمغا و غیره  ]3[ .بعد از آن جهت
حوالت را ذکرکند که کدام حوالت است از مواجب و غیره ]4[ .بعد از آن اسناد آنکه به
چه سبب آن برات نوشت و آن سبب يا پروانه باشد به خط حاکم ديوان يا اشارت
خدمتش به مشافهه يا به رسالت معتمدی از معتمدان خدمتش که به سخن او مقرر
کرده باشند که در ديوان بشنوند و اسناد حاکم را وقتی که مستند باشد به حکم
پادشاه وقت يا امرا برين اسناد مقدّم دارد ] 5[ .بعد از آن اصل حوالت را اگر حشو و
بارزی 11ب ايد حشو و بارز بنويسد و آنچ از آن جمله بر آن عامل حوالت کند ،در بارز
برات بنويسد و اگر به تفصیل حشو احتیاج باشد ،به تفصیل حشو بنويسد و اگر وجه
تتمة حوالت در برات بازنهند ،بهتر بود ]6[ .و در آخرِ برات ذکر کند که اعتماد بر
عالمات و توقیع کی در ديوان مقرر باشد کنند ]7[ .و ذکر تسلیم به همهحال کی به
که تسلیم میرود واجب باشد و بايد کی همچنان تسلیم بر دفتر روزنامه -کی ذکر آن
بیايد -ثبت کند [ 8و  ] 9و ذکر مقام تحرير در آخر برات بعد از تاريخ متداول نوعی
است کی بعد از مذاکرات هم از قواعد و اصول خارج نیست [ ]10و وقتها باشد کی در
آخر برات ذکر کنند که :چون رسانیده باشند «يافته» ستانند .نیکوست ،به ضبط و
احتیاط تعلق دارد ] 11[ .و اگر در برات ذکر کنند کی مبلغ حوالت را در چندين مدّت
بدهند چنانک دانند کی در حوالت تقصیری نشود و عامل عجز نیاورد ،بهتر باشد بل
کی واجب مینمايد» (تبريزی ،بیتا 53 ،ر 53 -پ).

در رسالة فلکیه قواعد نگارش برات بهصورت طبقهبندیشده و مختصرتر از سعادتنامه
و با نام «قواعد تسعه (نهگانه) در نگارش برات» ياد شده است که نشان میدهد قواعد و
قوانین نگارش برات در دورۀ تیموری تفاوت چندانی با قوانین يادشده در دورۀ مغول
نداشته است:
«قاعده :در «برات» بايد که نُه چیز مذکور باشد تا وزير که امین مملکت پادشاه است،
بر بارزِ او اعتماد کند .اگرچه براة نیز از ديوان مینويسند ،امّا شرطِ مراتبِ تسعه و
رعايتِ او بر [اصل :جزء؛ متن برابر نسخه  6541مجلس] نويسندگان ديوان اعلی
میباشد نه بر غیر .قواعد تسعه .1 :اوّل نامِ معامل ،يعنی خواجه فالنالدين فالنجائی؛ .2
ديگر وجوه که از کدام وجوه برو مینويسند؛  .3ديگر پروانه که پروانچة مشافهه آنچه در
حضور فرمايند و اگر به غیبت نويسند پروانچة فالنالدين چهره يا مالزم؛  .4ديگر کمیّتِ
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وجه که چندين دينار يا چندين عدد يا هرچه هست؛  .5ديگر «تسلیم» که به تسلیمِ
فالنالدين السرخسی  .6ديگر نیمة وجه از برای تأکید و تصحیح؛  .7ديگر «تاريخ» که در
فالن تاريخ نوشته شد  .8ديگر :چون به عالمت مشرّف شد اعتماد نمايند؛  .9ديگر موضعِ
کتابت ،يعنی اين براة در فالن موضع محرّر گشت» (مازندرانی.)66 -65 :1952 ،

در فروغستان نیز قواعد نگارش برات چنانکه در دورۀ قاجار در ايران رايج بود ،آمده است
(ر.ک :فروغ اصفهانی.)244-243 :1378 ،
 .3راههای وصول برات
دور از ذهن و تصور نیست که اين نوع طلب که به واسطة برات بود و در دورههايی نیز
زياده از حد صادر میشد ،همیشه منجر به وصول نمیشد .بههرروی ،تا اينجا يکی از
پرسشهايی که دربارۀ برات به ذهن میرسد ،اين است که چه روشهايی برای وصول
براتهای ديروصول وجود داشت؟ در ادامه با رجوع به منابع ،به اين پرسش پاسخ خواهیم
داد.
 .1-3ارسال مثنّی و ارتباط برات با مثنّی

در متون آموزش استیفا از روشهای وصول برات بهصورت مستقل سخنی به میان
نیامده است ،امّا از تعريف برخی مکتوبات در اين متون میتوان دريافت که دستکم در
دورۀ مغول و تیموری (با توجه به سعادتنامه ،نفايسالفنون ،و رسالةفلکیه) يکی از راههای
قانونی برای پیگیری براتی که پرداخت نمیشد يا به عبارتی به هر دلیلی ضايع میشد،
بهعنوان اولین گام برخورد ،صدور مکتوب ديوانی ديگری به نام مثنّی بود .اين مکتوب
پس از ارسال برات يا تعلیقی که موردتوجه پرداختکنندۀ وجه قرار نگرفته بود و برای
پیگیری و دستور أکید بهمنظور پرداخت وجهِ موردمطالبه فرستاده میشد.
در سعادتنامه ت عريف مثنّی آمده و اشاره شده است که در نگارش مثنّی الزم بود
مختصری دربارۀ اينکه پیشتر برات يا تعلیقی نوشتهاند بنويسند ،ولی چون در فالن
تاريخ باخبر شدهاند که آن وجوه نرسیده است ،برای نگارش مثنّی اقدام کردهاند:
«و مثنّی عبارت است از مکتوب دوم که بر امضاء برات يا تعلیق و ذکر بنويسند؛ وقتی که
عامل و محصّل دعوی دارد که برات يا تعلیق ضايع شده است .در اينجا ذکر کنند که:
پیش از اين در حوالت فالن چندين دينار حوالت کرده ،براتی نوشته بوديم .در تاريخ
فالن نمودند کی آن وجوه نرسیده و برات ضايع شده .میبايد آن وجوه اگر نرسانیده
باشند ،برسانند و حکم آن برات و اين مثنّی بگردانند» (تبريزی ،بیتا 53 :پ 54-ر).
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دربارۀ قواعد نگارش مثنّی نیز در سعادتنامه آمده است:
« ذکر تسلیم اينجا نیز [همانند برات] واجب بُوَد و نشايد کی حاکم بر مثنّی «برساند»
يا «بدهد» نويسند ،بلک «برين جمله رود» و امثال آن .و اصحاب ديوان نیز نشايد که
عالمات ديوانی معهود نويسند ،بل کی مستوفی بر سبیل تحريف از اوّل مکتوب تا آخر
رقم مثنّی بر آن کشد چنانک بر رقم مبلغ نیز بگذرد و مشرف تاريخ بنويسد و ناظر بر
رقم مثنّی «صح» نکشد» (همان 54 :ر).

تصوير زير که در سعادتنامه
 54پ).

بهعنوان مثالی از مثنّی آمده است ،قابلتوجه است (همان:

12

نکتة ديگری که دربارۀ قواعد نگارش مثنی از البهالی متون میتوان دريافت ،در
نسائماالسحار که متنی از قرن هشتم قمری است ،آمده است .نويسنده دربارۀ مورد
وزيری ستمگر به نام نظامالدين تغاربیک محمد بن سلیمان کاشغری که از وزيران سلطان
سنجر سلجوقی بود ،می نويسد که وی تأکید بسیاری بر نوشتن مثنّی بر پشت برات
داشت .از طرز سخن نويسندۀ آن سطور دربارۀ آن وزير چنین دانسته میشود که اين
شیوه ،شیوۀ مرسومی نبوده است« :روزی براتی ضايع را مثنّی نوشته پیش او بردند تا
توقیع کند ،در خشم شده گفت :چند نوبت نفرمودم که برات ضايع را مثنّی بر ظَهر
نويسند ،چگونه سخن و اشارت مرا نمیشنوند و درين باب تهديد و وعید بسیار کرد»
(منشی کرمانی.)63 :1364 ،
بايد يادآوری کرد که اين مطلب در دستورالوزراء نیز تکرار شده است ،امّا ظاهراً به
دلیل ناآشنايی مصحح با اصطالح مثنّی اين واژه «مستنی» ضبط شده و نسخهبدل آن
«منشی» ذکر شده است ...« :و ايضاً در کتاب مذکورست که :روزى براتى مستنى
[درست :مثنّی] نزد محمد بن سلیمان آوردند تا مُهر کند .در خشم شده گفت که :چند
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نوبت گفتهام که برات ضايع را مستنى بر ظهر نويسند ،چرا به موجب فرموده من عمل
نمىنمائى؟» (خواندمیر.)193 :1355 ،
 .2-3دادن برات به لشکریان

باتوجهبه شواهدی که در متون تاريخی آمده است ،چنین دانسته میشود که دستکم
در زمانی از دورۀ غزنوی و همچنین زمانی از دورۀ مغول ،يکی از سختگیرانهترين
حربهها برای به زور ستاندن برات ،نوشتن آن به نام لشکريان بود؛ برای نمونه در تاريخ
بیهقى آمده است« :و از هرات و نواحى آن ،بادغیس و گنج روستا و هرکجا دست رسید،
به هزارهزار دينار برات نبشتند لشکر را و به عنف بستدند ،بهانة آنکه با ترکمانان چرا
موافقت کردند» ( ،1388ج  .)601 :1در جای ديگری از همین کتاب آمده است[« :سلطان
مسعود] گفت اين نسخت را نزديک خواجه بر ...تا آن قوم را بگويدکه تدبیرِ اين
بايدساخت که بهزودی اين چه خواسته آمده است ،راست کنند تا حاجت نیايد که
مستخرِج فرستند و برات نويسند لشکر را و به عُنف بستانند» (همان.)457 :
 .3-3ارسال محصّالن

در تاريخ مبارک غازانى ضمن حکايتى از «صادرات افعال و ظلم متصرفان واليات» داستانی
آمده است که يکی ديگر از راههای وصول و اخذ برات را از رعیت که فرستادن محصالن
بود نشان میدهد .اين داستان همچنین نشان میدهد ظلم و ستم عامالن و حکام،
بهويژه در اوايل حکومت مغول و صدور براتهای زياده از حد تا به آنجا بود که مردم گاه
خانومان را رها میکردند و به صحرا میگريختند:
« چنان نقل کردند که در سنة احدى و تسعین و ستمائه که در واليت يزد علیخواجه،
پسر عمرشاه سمرقندى ،حاکم بود .يکى از مالّک به ديهى رفت که آن را فیروزآباد
گويند از معظمات ديه هاى آنجا تا باشد که از ارتفاع ملکى که داشت چیزى تواند ستد.
و هرچند سعى نموده در سه شبانروز هیچ آفريده از کدخدايان را به دست نتوانست
آورد و هفده محصّل صاحب برات و حوالت در میان ديه نشسته بودند و دشتبانى و دو
رعیت را از صحرا گرفته بودند و به ديه آورده و به ريسمان درآويخته مىزدند تا ديگران
را به دست آرند و مأکولى جهت ايشان حاصل کنند و قطعاً میسّر نشد» (همدانی،
.)251 :1940
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 .4-3مصالحة دو طرف براتدار و براتگیر

در تاريخ رشیدى حکايتی آمده که طبق گفتة نويسنده از يکی از معتبران مغول نقل
شده است .اصل داستان در بیان ستم حاکمان و صدور براتهای زياده از حد است که
در نتیجه موجب خرابی اوضاع مملکت و احوال مردم شده است .در اين حکايت بهطور
ضمنی اشاره شده که فرد بدهکار که يکی از بزرگان وخش است ،از مطالبهکنندۀ برات
که از معتبران مغول است ،میخواهد تمامی دارايیاش را از همگی امالک و اموال منقول
و غیرمنقول ،به جای آن مبلغ که در برات ذکر شده است بپذيرد؛ چراکه مبلغ برات
آنقدر زياد است که تمامی دارايی او نصف مبلغ ذکرشده در برات هم نمیشود:
«برات تحصیل عل وفة مرا به يکى از احشام وخش نوشته بودند و در خانة وى نزول
فرمودم و برات را به وى نمودم .ساعتى متفکروار شد و بیرون آمد ،قريب دويست اسب
و فراخور اين گوسفند و شتر و برده و امالک خانه از رخوت و اقمشه ،همه را در نظرم
آورد و گفت :التماس مىنمايم که مرا با فرزندان و عیال با تهکرته اجازت فرمايى و
آنچه در اينجا باشد ،بتمامه تصرف نماى و به زيادتى آن مبلغ که در برات است ،مرا
آزادى بخشى .چون به سر حساب رفتم ،آنچه اموال و امالک داشت که مبلغ خطیر
شد ،نصف وجه برات من نمىشد» (دوغالت.)392 :1383 ،

 .5-3خرید و فروش برات
در جامعالتواريخ (تاريخ آل سلچوق) مطلبی آمده است مبنی بر اينکه نظامالملک وزير
سلطان ملکشاه سلجوقی اجرت مالّحان را بهصورت حوالة برات آنها به انطاکیه پرداخت
کرد .مالّحان نیز شکايت به سلطان بردند که اگر جوانی از ما به طلب وجوه ،اين مسیر
دور و دراز را به انطاکیه رود تا برگردد ،ديگر پیر و فرتوت شده است .سلطان سبب
حوالههای برات را به جايی چنین دور از محل سکونت ،از نظامالملک جويا میشود و
نظامالملک راه حل دستیابی به مبالغ چنین براتهای سختوصولی را بیان میکند که
يکی ديگر از راههای وصول برات را نشان میدهد:
«سلطان ،نظام الملک را گفت ...:ما را در اين واليت چندان دسترس نیست که اين
درويشان مسکین را بر انطاکیه برات حواله مىبايد کرد؟ نظامالملک گفت :اى پادشاه
ايشان را به انطاکیه رفتن حاجت نباشد ،هم اينجا حواشى ما برات به زر نقد بازخرند ،و
بنده اين برات را ب ر آنجا از بهر تعظیم و وسعت ملک و فسحت واليت پادشاه عالم
فرمود ،تا جهانیان بدانند که بسطت ملک و نفاذ حکم پادشاه از کجا تا به کجا است ،و
ناقالن در تواريخ بنويسند .سلطان را بهغايت خوش آمد» (همدانی.)33 :1386 ،
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بنابراين چنین دانسته میشود که دستکم در برههای از تاريخ يکی از راههای رهايی
از براتِ ديروصول يا سخت وصول فروختن آن بود و اين برای خريداران برات خالی از
سود نبود؛ چراکه به مبلغی پايینتر از آنچه در برات ذکر میشد ،میخريدند .در شاهدی
از سندبادنامة منظوم که تاريخ اتمام آن سال  776قمری بوده است ،از زبان کنیزکی که
برای دادخواهی و شکايت از يکی از وزيران نزد شاه رفته در مورد يکی از رفتارهای
ناپسند آن وزير میگويد:
براتِ کسان میخرد دَهْ به شَش

نويسد عوض بر خراجِ حَبَش
(يزدی)196 :1381 ،

 .4برات در وجه مستمری و مواجب
پیشتر در شاهدی که از تاريخ اولجايتو نقل شد به اين مطلب اشاره شد که به لشکريان
در ازای حقوق ،برات میدادند (ر.ک :قاشانی .)194 :1348 ،در جامعالتواريخ نیز مطلبی
آمده است که نشان میدهد در دورۀ سلجوقی نیز اجرت عدهای (مالّحان) را با برات
پرداخت میکردند:
«در سنة احدى و سبعین و اربعمايه سلطان ملکشاه حصار سمرقند داد ،و بستد ...،و به
وقت بازگشتن چون لشکر سلطان از جیحون بگذشتند ،نظامالملک رسم اجرت ملّاحان
برات به انطاکیه نوشت .ملّاحان به درگاه سلطان فرياد کردند که اى خداوند عالم! ما
قومى درويشانیم ،و معیشت ما از عبور اين آب باشد .اگر جوانى از ما به طلب وجوه به
انطاکیه رود ،پیر بازآيد» (همدانی.)33 :1386 ،

جالبتوجه است که در اين شاهد همانند شاهدی که از تاريخ رشیدی نقل شد
(ر.ک :دوغالت )392 :1383 ،که برات او را به يکی از احشام وخش نوشته بودند ،به اين
مطلب اشاره شده است که گاه برات را به شهر و منطقة ديگری حواله میدادند.
 .5برات هدیه و بخشش ایلخان (در دورۀ مغول)
در متون تاريخی دورۀ مغول شواهدی از بخششهای بسیار اوکتای قاآن ياد شده است.
در يکی از اين شواهد که موردتوجه بیشتر متون تاريخی اين دوره بوده است 13،قاآن
برای کسی که برای او کالهی آورد ،دستور داد دويست بالش برات بنويسند .اين مطلب
در تاريخ جهانگشا چنین آمده است:
«ديگر وقت آنک دماغ او از کأس مدام گرم گشته بود و وقت عیش او خوش شده،
شخصى او را کالهى آورد بر شیوۀ کاله خراسان ،او را دويست بالش فرمود تا برات
نوشتند و التمغاى آن موقوف داشتند سبب آنک پنداشتند که اين مقدار از فعل عقار
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باشد تا روز ديگر در همان وقت آن شخص به اردو حاضر شد نظرش برو افتاد برات برو
عرضه کردند فرمود تا به سیصد عدد کردند و برين نوع در توقّف بود و هر روز صد
بالش زيادت مىکرد تا به ششصد رسید» (جوينی ،1378 ،ج . )171 :1

در تاريخ شاهی با نويسندهای ناشناس ،بهعنوان يکی از خصلتهای خوب و ممدوح
همین سلطان مغول آمده است که بخشش و عطای او به برات و حواله نبود و قبوض را
از خزانه نقداً پرداخت میکرد« :عطا و سخاءِ او به برات و حواالت نبودی ،بلکه از خزانه
نقد به قبض معاينه دادندی ،و اگر نويسندگان و صاحبجمعان در آن مضايقتی و
مماکستی کردندی و قاآن از آن آگاهی يافتی فرمودی که آن را به مضاعف کردندی»
(.)75-74 :1355
 .6براتِ مبلغ و براتِ جنس
نکتة ديگری که بايد ياد کرد اين است که در برات همیشه وجه نقد مطالبه نمیشد و
گاه محصوالت و فرآوردههای منطقهای مطالبه میشد؛ چنانکه در چهارمقاله از براتِ
هزار من غله سخن به میان آمده است« :آن بزرگِ بزرگزاده چنان ساخت که ديگر روز
نمازِ پیشین هزار دينارِ بخشیده و هزارودويست دينار جامگی و برات نیز هزار من غلّه به
من رسیده بود» (عروضی سمرقندی.)69-68 :1333 ،
در ظفرنامه(شرفالدّين يزدی  )939/1 :1387نیز به برات قند و غله لشکريان اشاره شده
است« :چندهزارسوار از لشکريان که برات قند و غله داشتند ،روبه شهر نهادند» (يزدی،
 ،1387ج  .)939 :1همچنین در تاريخ حبیب السیر آمده است که برات غلّة لشکريان را بر
واليات مینوشتند (خواندمیر ،1380 ،ج .)178 :3
عالوه بر اين موارد ،گاه پرداختکنندگان برات به جای مبالغ ذکرشده در برات
اجناس ديگری میپرداختند .نمونهای از اين مورد در شاهد نقلشده از تاريخ رشیدى در
اين پژوهش آمد (ر.ک :دوغالت )392 :1383 ،و همچنین در تاريخ الفی نیز آمده است (ر.ک:
تتوی ،1382 ،ج )5078 :7
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 .7مثالی تصویری از برات
تصوير زير در نسخة المرشد فی الحساب بهعنوان نمونهای از «برات ديوانی» آمده است:

(حسن بن علی ،بیتا 184 :و ايرانی و صفری آققلعه)184 :1395 ،

برای نمونههای تصويری ديگر به رسالة فلکیه مراجعه کنید؛ در آنجا شانزده نمونه
برات که همگی به نام خواجه جمالالدين سرخسی نوشته شدهاند ،آمده است (ر.ک:
مازندرانی )66-58 :1952 ،؛ سعادتنامه نیز مثالی آورده (ر.ک :تبريزی ،بیتا :گ  54ر) و
پس از آن مثالهايی از برات باتوجهبه تفاوتهای ارقام آن در حشو و بارز آورده است
(ر.ک :همان :گ  54پ -گ  55پ) .همچنین تصاويری از برات را میتوان در رسالة سیاق
موجود در کتابخانة مجلس به شمارۀ  ، 6544س  64پ ،از ابواسحق غیاثالدين محمد
کرمانی ديد.
 .8نتیجه
يکی از معانی اصطالحی برات ،مکتوبی ديوانی مستند به عالمت و توقیع ديوان است که
صاحب تحويل يا عامل ،بر مبنای آن ،برخی از وجوه نقدی يا جنسی (مانند مواجب و
مستمری يا بخشش مالی سلطان) را که بايد به شخصی پرداخت میشد؛ به شخص يا منبع
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ديگری حواله میکرد؛ بهاينترتیب ،به جای اينکه خود عامل وجه را به فرد پرداخت
کند ،شخص ثالثی که بايد وجوه يا مالیاتی را به ديوان میرساند ،مستلزم پرداخت آن
می شد .تعلیق نیز مکتوبی ديوانی بود که هنگام فوريت نگارش برات ،زمانی که اصحاب
ديوانی مسئول ثبت عالمت و توقیع حضور نداشتند ،به جای آن نوشته میشد و بدون
عالمت ديوانی و توقیع بهصورت موقت صادر میشد تا کاربردی شبیه برات داشته باشد
و سپس در زمانی مناسب ،آن را به ديوان میآوردند و به برات تبديل میکردند.
ازجمله مطالب مهم دربارۀ برات راههای وصول آن است که لزوماً در طی تاريخ
يکسان نبوده است .برخی از راههای وصول برات را میتوان چنین برشمرد :ارسال مثنّی
(مکتوبی ديوانی که پس از ارسال برات يا تعلیقی که موردتوجه پرداختکنندۀ وجه قرارنگرفته بود ،برای

پیگیری و دستور أکید بهمنظور پرداخت وجه فرستاده میشد) ،دادن برات به لشکريان ،فرستادن
محصّالن ،مصالحة براتدار و براتگیر و خريد و فروش برات.
پینوشتها
 .1اصل عربی در مفاتیحالعلوم (خوارزمی  )56-55 :1895چنین است« :
».
 .2شايان ذکر است که متن عربی تاريخ قم در  379قمری تدوين شده است.
 .3فلک عالء کتاب ديگری نیز به نام قانونالسعاده دارد؛ هر سه اين آثار در علم استیفاست و مطالب آنها
نسبتاً همانند با يکديگر است .جمالت نفايسالفنون ،در بخش بررسیده ،شباهت بیشتری با سعادتنامه
دارد .در اين پژوهش از میان اين سه اثر ،مطالب از سعادتنامه نقل شده است و تنها در برخی مواردِ
الزم ،به دو اثر ديگر مراجعه شد.
 .4سعادتنامه :براآت .ضبط متن از لطايف شرفی و قانونالسعاده است .براآت ،بروات ،براوات گونههای
جمع برات هستند.
 .5برای تعريف و کاربرد ديوانی عالمت و نشان ر.ک :ايرانی و صفری آققلعه.132-131 :1395 ،
 .6دفتری که جمع و خرج و رويدادهای مالی مربوط به هر روز در آن ثبت میشد (ر.ک :انوری:1373 ،
250؛ شريکامین152 :1357 ،؛ ايرانی و صفری آققلعه.)156-155 :1395 ،
 .7بازخوانی عبارت مثال چنین است « :صورت تعلیق و ذکر :متصرف تمغاء تبريز بداند که از حکم [فالن
امیر] مبلغ دو هزار دينار رايج و سیتا کمخا در وجه مواجب قوشچیان فالن و فالن حوالت شده است.
می بايد که آن مقدار بديشان دهند و چون آن وجوه نازک بود و اصحاب ديوان حاضر نبودند ،اين ذکر
[اصل :برات .متن برابر لطايف شرفی] نوشته شد؛ بعد از اداء آن وجوه اين ذکر را به ديوان آورند تا برات
نوشته ،به عالمات و توقیع رسانیده ،بدو تسلیم شود .کتب فی تاريخ کذی بموجب البروانه بخط
الشريف».
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 .8در تاريخ حبیبالسیر (خواندمیر ،1380 ،ج  )167 :3مطلبی آمده است که يکی از فسادها و ستمهای
حکام مغول را در چندبار ستاندن وجوه برات از مردم نشان میدهد.
 .9در اينجا نام شخصی بوده است.
 .10برای شواهد ديگر ر.ک :تاريخ الفی (تتوی ،1382 ،ج  412 :6و ج  )4252 :7و تاريخ مبارک غازانى
(همدانی.)70 :1940 ،
 .11برای آگاهی از معنی حشو و بارز ،ر.ک :ايرانی و صفری آققلعه.115-113 :1395 ،
 .12بازخوانی عبارت مثال چنین است« :صورت مثنّی :متصرف تمغا تبريز بداند که پیش ازين در تاريخ
فالن براتی موشح به عالمات ديوانی و توقیع شريف جهت قوشچیان فالن و فالن به موجب شرح روزنامه
نوشته بوديم به مبلغ دوهزار دينار و سی تا کمخا .نمودند کی آن برات ضايع شده است و وجوه
نرسانیده .اين ذکر در قلم آمد بر سبیل مثنّی تا چون برين مکتوب اطالع افتد اگر اين وجوه نداده
باشند در ده روز بدهند و عذر و بهانه نگیرند و حکم اين مثنی و براتِ اصلی يکی دانند برين جمله و
اعتماد بر ارقام ديوانی و توقیع نمايند .کتب فی تاريخ کذی».

 .13برای نمونه ،تاريخ حبیبالسیر (خواندمیر ،1380 ،ج .)53 :3
منابع
آملی ،شمس الدّين محمّد ( ،)1381نفائس الفنون فی عرايس العیوون ،بوه تصوحیح ابوالحسون شوعرانی،
تهران ،اسالمیه.
انوری ،حسن ( ،)1373اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی ،تهران ،سخن و طهوری.
و همکاران ( ،)1381فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،سخن.
ايرانی ،نفیسه و علی صفری آققلعه ( ،)1395کهنترين فرهنگنامة فارسی دانش استیفا (تصحیح و
تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب) ،تهران ،مؤسسة پژوهشی میراث مکتوب.
بیهقی ،ابولفضلمحمد ( ،)1388تاريخ بیهقی ،به تصحیح محمدجعفر يواحقی و مهودی سویدی ،تهوران،
سخن.
تاريخ شاهی قراختائیان ( ،)1355نويسنده ناشناس ،به تصحیح محمدابراهیم باسوتانی پواريزی ،تهوران،
بنیاد فرهنگ ايران.
تبريزی ،فلک عالء (بیتا) ،سعادتنامه ،نسخة  ،4190کتابخانة اياصوفیه.
تتوی ،احمدبن نصراهلل ( ،)1382تاريخ الفی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
جوينی ،عطاملک ( ،)1911تاريخ جهانگشا ،به تصحیح محمد قزوينی ،ج  ،1لیدن ،بريل.
حسن بن علی (بیتا [حدود سدۀ  7و  8ق]ُ) ،المرشد فی الحساب ،نسخة  ،2154کتابخانة مجلس.
خوارزمی ،محمّد ( ،)1895مفاتیحالعلوم ،تحقیق جی .فانفلوتن ،لیدن ،بريل.
( ،)1362مفاتیحالعلوم ،ترجمة حسین خديوجم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
خواندمیر ،غیاثالدين ( ،)1355دستورالوزرا ،به تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،اقبال.
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( ،)1380تاريخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ،به تصوحیح محمود دبیرسویاقی ،تهوران،
کتابفروشی خیام.
دوغالت ،میرزا محمدحیدر ( ،)1383تاريخ رشیدی ،به تصحیح عباسقلوی غفواری فورد ،تهوران ،مرکوز
پژوهشی میراث مکتوب.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)1372لغتنامه ،دانشگاه تهران ،مؤسسة لغتنامة دهخدا.
شريکامین ،شمیس ( ،)1357فرهنگ اصطالحات ديوانی دوران مغول ،تهران ،فرهنگسوتان ادب و هنور
ايران.
شهشهانی ،عبدالوهاب (1255ق) ،بحرالجواهر ،نسخة  ،2124کتابخانة مجلس.
عروضی سمرقندی ،احمد ( ،)1333چهارمقاله (مجمعالنوادر) ،تصحیح محمد معین ،تهران ،کتابفروشی
زوار.
فروغ اصفهانی ،محمّدمهدی ( ،)1378فروغستان ،به کوشش ايرج افشار ،تهران ،میراث مکتوب.
قاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل ( ،)1348تاريخ اولجايتو ،به تصحیح مهین همبلی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشور
کتاب
قمی ،تاجالدّين حسن ( ،)1385تاريخ قم ،تحقیق محمدرضا انصاری قمی ،قم ،کتابخانوة بوزرگ حضورت
آيتاهلل العظمی مرعشی نجفی.
کرمانی ،ابواسحق غیاثالدين محمّد ( 951ق) ،رسالة سیاق ،نسخة  ، 6544کتابخانة مجلس.
مازندرانی ،عبداهلل ( ،)1952رسالة فلکیه در علم سیاقت ،به تصحیح والتر هِینس ،ويوسبوادن ،انتشوارات
هیئت مستشرقین در فرهنگستان ماينس و نسخة  ، 6541کتابخانة مجلس.
محمدپادشاه ( ،)1335فرهنگ آنندراج ،به تصحیح محمددبیرسیاقی ،تهران ،کتابخانة خیام.
معین ،محمّد ( ،)1371فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر
منشی کرمانی ،ناصرالدّين ( ،)1364نسائماالسحار من لطائماالخبار ،به تصحیح میرجاللالدين حسینی
ارموی ،تهران ،اطّالعات.
نفیسی ،علیاکبر ( ،)1355فرهنگ نفیسی (ناظماالطبا) ،تهران ،کتابفروشی خیام.
همدانی ،رشیدالدين فضلاهلل ( ،)1373جامعالتواريخ ،به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی ،نشر
البرز.
( ،)1386جامعالتواريخ (تاريخ آل سلچوق) ،به تصحیح محمدروشن ،تهران ،مرکزپژوهشی
میراث مکتوب.
( ،)1940تاريخ مبارک غازانی ،به تصحیح کارلیان ،هرتفورد ،ستفن اوستین.
يزدی ،شرفالدّين ( ،)1387ظفرنامه ،به تصحیح سیّدسعید میرمحمّدصادق و عبدالحسین نوايی ،تهران،
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
يزدی ،عضد ( ،)1381سندبادنامة منظوم ،به تصحیح محمدجعفر محجوب ،تهران ،توس.

