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 . مقدمه1

دهد که  می  های عمومی فارسی نشان بررسی تعاريف اصطالحات دانش استیفا در فرهنگ

ا را به نهآ  اند يا تعريف نويسان گاه در تعريف اين اصطالحات دچار اشتباه شده فرهنگ

يا معنی  اند ها مدخل نشده اند. همچنین برخی از اين اصطالحات در فرهنگ تسامح آورده

لحاظ نشده است. از سوی ديگر، شواهدی از نوع اين اصطالحات در  انهديوانی دقیق آ

متون موجود است که فهم کامل و درست متن در گرو دانستن تعريف دقیق آنهاست. 

ترين راه مراجعه به منابعی است که  مطمئن ،الحات اين دانشبرای آگاهی از مفهوم اصط

اين تعاريفی از  در آنها ويژه متون آموزشی استیفا که اند؛ به مستوفیان عصری نوشته

 آمده است. شانهای دقیقی از کاربرد با نمونههمراه اصطالحات 

نچه در نیز از اين قاعده مستثنا نیست و آ« برات» ،از مجموعة اصطالحات ديوانی

با تسامح و نوعی سهو همراه است؛ برای  ،های عمومی در تعريف آن آمده است فرهنگ

های پیشین در  مطالبی به نقل از فرهنگ ذيل برات( :1372 ،)دهخدانامه لغتنمونه در 

 شود.  تعريف آن آمده است که به بعضی از آنها اشاره می

ولت بر خزانه يا بر حکّام حوالة ای که د آمده است: نوشته  معین فرهنگ فارسیدر  

ای بود که  بینیم که بنابر اين تعريف برات نوشته می .برات(: ذيل 1371معین، ) وجهی دهد

ا امّ ،دنکرد تا خزانه يا حکّام وجهی را بپرداز صادر می )مجموعة عوامل اجرايی کشور(دولت 

 آيا پرداخت برات منحصر به خزانه و حکّام بود؟ 

دار خود برای دريافت وجه  ای که دولت به خزانه نوشته آمده است: یفرهنگ نفیسدر 

ای تعريف  . در اينجا نیز برات نوشته: ذيل برات(1355)نفیسی،  کند؛ چک و جز آن حواله می

کرد تا وجه و جز آن را ]کسی[ دريافت  دار خود حواله می شده است که دولت به خزانه

برات درست نیست؛ هم از نظر سابقة تاريخی  عالوه مترادف آوردن چک برایهکند. ب

 کاربرد برات و هم از نظر تفاوت معنايی آنها.

به معنی بیزاری و در فارسی برات بر  ةبراء: آمده است نندراجفرهنگ آهمچنین در 

ه آيد و ب میدستهطلب ب موجب آن از خزانه زرِه تنخواه که ب ةنوشتکاغذ ،وزن قنات

 .(ةبراءمدخل ذيل  :1335)محمدپادشاه،  ..معنی تنخواه مجاز است .

 ،ها معمول بوده است سال طیکه برات را چنان ،اين تعاريف ،که خواهیم ديد چنان

نیز مطرح است که اين تعاريف با شواهد و  هاپرسشدهند. اين  درستی توضیح نمی به

يا ارجاع چقدر سازگاری دارند؟ آ ،توان يافت تعاريفی که در متون استیفای گذشته می
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های مختلف صرفاً به خزانه و حکّام بوده است يا مستقیماً از  دولت از طريق برات در دوره

چه ممکن بود   براتکنندۀ وجوه  کننده و دريافت شد؟ پرداخت گرفته مینیز خود مردم 

لزوماً زر و نقدينه  ،گرفت میموردمطالبه قرار چهآن باشند؟ ای حقوقی يا حقیقی افراد يا فرد

 ود؟ و آيا برات در گذشته انواعی داشته است؟ب

، ابوعبداهلل خوارزمیالعلوم  مفاتیحترين منابع استیفا در زبان عربی  يکی از کهن

دانشمند سدۀ چهارم قمری است که باب چهارم از مقالة اوّلِ آن به اين دانش اختصاص 

برات ، و از آنجا که (77 – 57: 1362خوارزمی  و 79 – 53: 1895 ،خوارزمیر.ک: )يافته است 

براءت مدخل شده و اين تعريف در ترجمة  ،است «براءت»تغییريافتة صورت عربی 

دار در  هرسیدی که کهبد ]= گهبذ/ جهبذ[ يا خزان ةبراءبرای آن آمده است:  العلوم مفاتیح

(.58: 1362)خوارزمی،  1دهد می جنس آورندۀ به ،گیرد می تحويل که اجناسی برابر

و به همین معنی در متون فارسی نیز « برات»صورت ذکر است اين اصطالح بهشايان 

  پس امیر روى به عامل و رئیس» آمده است: تاريخ بیهقیبرای نمونه در  ؛کاربرد داشت

امسال به رعیّت بخشیدم، ايشان را حسیب بايد   ترمذ کرد و گفت: صد هزار درم از خراج

تاريخ در  .(237: 1، ج 1388)بیهقی، « سويّت کرده آيدکه قسمت به  چنان ؛کرد و برات داد
 2نوشته شده،قمری  806و  805در سال  است و ای از عربی به فارسی که ترجمه نیز قم

بدانچ ستده باشد   کس که صدقة گوسفندان بستاند، براتو از هر: »است آمده چنین

 ،)قمی« نشان او بنويسدو   جهت وى؛ يعنى صاحب صدقه به نام او و نام پدر او، و حلیه

 از انگشتريانی يکی نقش از ها، فرمان از يکی ضمن کتاب همین در همچنین .(440: 1385

 بذان ةبرا که نقش انگشترى» است: شده ياد ،شدند می مهر آن با دست اين از هايی برات که

 لسنةعلى الصّدقات بقمّ،  أمير المؤمنين عامل فالن اللّه لعبد اللّه، من بركة اللّه، بسماند:  کرده مهر

 .(443)همان: « كذا

شود و  اين معنی اصطالحی از برات بسنده می بارۀدر اينجا به همین حد از توضیح در

ويژه در متون  های مختلف، به به معنی اصطالحی ديگر آن که شواهد بیشتری از دوره

بايد . پرداخت خواهیم است، گرفتهنويسان قرار و کمتر موردتوجه فرهنگاستیفا دارد 

به شواهدی توجهبا اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقیکه برات در يادآوری کرد 

فیه ]منظور دورۀ غزنوی و  برات در دورۀ مانحن» چنین تعريف شده است: تاريخ بیهقیاز 

خوارزمی[  العلوم مفاتیح ترجمةسلجوقی است[ با اندکی تفاوت با معنی فوق ]= تعريف 

دار يا حکام واليات  ای است که از طرف ديوان وزارت يا بارگاه به خزانه شتهبه معنی نو
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ا امّ، (76: 1373)انوری .« شده تا در مقابل آن وجه يا جنسی به آورنده بدهند فرستاده می

ر.ک: ) نقل شد تاريخ بیهقیتر در همین مقاله از به شاهدی که کمی پیشباتوجه

 العلوم مفاتیحمندرج در  رسد برات، با تفاوتی در معنایینظرمبه ،(237: 1، ج 1388،بیهقی

رفت.  کار می بهنیز در دورۀ يادشده  (77 – 57: 1362 ،خوارزمیو  79 – 53: 1895 ،)خوارزمی

اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و نیز همین معنی مندرج در  فرهنگ بزرگ سخندر 
 885: 2، ج 1381 ،انوریر.ک: ) تآمده اس« در دورۀ غزنوی و سلجوقی»بدون قید  سلجوقی

برات در  ،که در ادامه خواهد آمد چنان؛ زيرا که البته صحیح نیز هست (76: 1373 ،انوریو 

فرهنگ اين معنی در دورۀ مغول و تیموری و تا دورۀ قاجار نیز رايج بوده است. در 
 ،ینام)شريک تعريف شده است« حوالة کتبی»برات،  اصطالحات ديوانی دوران مغول

تر اين  تر و کامل آمده است که تعريف دقیق  الفنون نفايسو مطلبی به نقل از  (69: 1357

که اين . ازآنجا(311: 1، ج 1389، آملیر.ک: ) دهد اصطالح را نزد اهل ديوان نشان می

که در علم  الفنون نفايسهای ديگر فن پانزدهم  همانند بسیاری از تعريف، تعريف

 723-706های  )تألیف بین سال شرفی لطايفبرگرفته از  ،(328 -303: ر.ک: همان)استیفاست 

 ءملقب به فلک عال، محمد  بن  علی  بن  از عبداهلل (ق 706تألیف )3نامه سعادت و يا ق(

 شود: نقل می نامهسعادتمطلب از  اين ،تبريزی است
لطايف شرفی[  برابر است و براءت ]اصل در هر دو مورد: براآت؛ متن 4براءت ،ةبرااصل »

شدن باشد از چیزی، و در اصطالح اهل ديوان عبارت است از مکتوبی در لغت بیزار

ديوانی موشّح به عالمات و توقیع، مشتمل بر آنک عامل و صاحب تحويل بعضی از آنچ 

بايد گفتن بدان مکتوب بدهد، در وجه حوالت معیّن. و اگر  او را با ديوان جواب می

آن را ذکر و  ،نباشد به عالمات و توقیع که مقرّر شده باشد چنانک آن مکتوب موشّح

 .ر( 53: تابی)تبريزی، « تعلیق خوانند

 :شودمیتعريف چند نکتة مهم دارد که در چهار بخش زير بررسی اين 
 

 برات در لغت .1-1

در  واژهلغوی اين  ایمعن بارۀاست. در «براءت»ی عربی و اصل آن اواژهبرات  

شدن از چیزی و در الص از گناه و عیب و پاک و بیزارهايی و خهای لغت به ر فرهنگ

ذيل براءت  :1372 دهخدا، ر.ک:)اين مورد به بریءالذمّه شدن از دِين و وام اشاره شده است 

نیز که از متون  بحرالجواهردر  ،که برات در لغت به معنی بیزاری است. اينو برات(

طلب برات به معنی که است لب اشاره شده استیفای دورۀ قاجار است، آمده و به اين مط

برات: بیزاری بود و چون کسی » است:مکتوبی ويژه واسطة  به خود از کس ديگر خواستن
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واسطة برات  شخص برات نموده، از دعوی طلب خود به ةبه کسی دادنی است، و به حوال

 .(58: 1255، )شهشهانی« بیزاری يابد

طة برات و حواله از شخص ديگر چندان واس هرروی، وصول طلب و خواسته بهبه

راحتی پرداخت نشود و ويژه که اين احتمال وجود داشت که برات به مطلوب نبود، به

ای ديگر و يا حتی در مواردی نیازمند اعمال  نحوه نیازمند نگارش مؤکد و دوبارۀ سند به 

رات به شهر يا زور مأمور يا واسطة ديگر باشد. همچنین در ادامه خواهد آمد که گاهی ب

کننده دشوار  وآمد به آنجا برای مطالبه شد که ممکن بود رفت منطقة ديگری حواله می

 باشد. 

شدن بری ق( 806)تألیف  رسالة فلکیهمجلس از  6541معنی لغوی برات در نسخة 

که مناسب و يکسان با اصل و ريشة عربی ( 57 :1952، )مازندرانیذمه از قرض ديوانی آمده 

ذمّت او را »صورت  در نسخة چاپی به« گرداند ذمّت او را بری می»البته عبارت  ؛آن است

به اشتباهات خوانشی ديگری دانیم باتوجه که نمی (65: همان)آمده است « گذارند برات می

مربوط به خوانش مصحح است يا در نسخة مورداستفادۀ او  ،که در اين تصحیح راه يافته

 نمايد: تر می ما ضبط نسخة مجلس از اين عبارت  صحیحچنین ضبط شده است. از نظر 

صورت آنکه در ذمّت مباشرت شخصی از اول تا آخر سال برو نويسند و ازو تخريج کنند »

گذارند؛ متن برابر  گرداند ]اصل: برات می يعنی ذمّت او را بری می ؛آن را برات خوانند

 . (57 همان:)« ازو محسوب دارندنسخة مجلس[ از قرض ديوانی، و يافتة اصحاب تحويل را 
 

 لزوم کاربرد عالمت و نشان در برات  .1-2

و در منابع ديگر نیز   ر( 53تا: )ر.ک: تبريزی، بی نقل شد نامه سعادتبه مطلبی که از باتوجه

 ،فروغ اصفهانی و 65: 1952 ،مازندرانی ؛311: 1، ج 1389 ،آملی برای نمونه ر.ک:)شده است تکرار 

های ظاهری برات داشتن نشان و عالمت ديوان  ترين مشخصه ی از اصلیيک ،(243: 1378

ت عالمت و نشان در برات چنان بود که اگر افرادی که بايد آن را مهر اهمیّ 5.بود

، ديگر به آن شدناچار بدون مهر و امضای ديوان صادر میو به کردند حضور نداشتند می

 . (ات با ذکر و تعلیقارتباط بر. 3-1 ر.ک:) کرد گفتند و کاربرد ديگری پیدا می برات نمی

نشان و عالمت ديوانی در هر که  است  اين ،يادکرد بايدباره   در اينی که ديگرنکتة 

)برای  «تمغا آلتون» هايی چون در دورۀ مغول، نشانبرای نمونه  ؛ای متفاوت بود دوره

شاهدی آمده است ريخ اولجايتو تادر  ؛ مثالًرفت میکاربه )برای وزيران( «تمغاال» و ايلخان(

دهد هر وزير التمغا و عالمت  نشان می ،که عالوه بر اشاره به کاربرد التمغای وزير ايلخان
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برات از سمت چه  ه کهداد که هنگام بازخواست اموال نشان میه مخصوص خود را داشت

 کسی صادر شده است:
 ةگويد: اگر چنانک در هم مىپادشاه از وزرا بازخواست مال کرد. خواجه رشیدالدّوله »

مال عالم بر من  ةجواب هم ،من يا کسان من باشد  عالمت  به  ممالک پادشاه يک برات

گفت:... چون ما هر دو به مشارکت يکديگر تمشیت امور  الدّين مى باشد! و خواجه تاج

 پس چگونه به گاه ؛است  کنیم و موارد و منافع و فوايد و مداخل به رتبت تسوّيت مى

گويد: از براى آنک به  ملتمسات خرج و بازخواست شريک و انباز نباشى؟ رشید مى

کنند. چون ماجراى وزرا به  التمغا و بروات و عالمات تو استیفا و تحصیل مال عالم مى

 قاشانی،) «کن سمع اشرف پادشاه رسید، رشید را فرمود که تو نیز عالمتى ديوانى می

1348 :194 ) . 

به ظلم و فساد عاملین بر مردم و ای از دوران مغول باتوجه ه در برههذکر است ک قابل

 آيندستوه  به های زيادی رعیت از مالیات موجب شدکه  ازحدصدور و وصول برات بیش

د که مردم ش به دستور غازان خان حکم  ،(392: 1383دوغالت و  251: 1940همدانی، )ر.ک: 

هايی  عبارتی برات به ؛داشته باشد )مهر ايلخان(تمغا  تنها برواتی را پرداخت کنند که آلتون

اعتبار شد.  در اين دوره بی ،شد تر به عالمت و نشان وزيران يا حاکمان صادر میکه پیش

سواد يرلیغ در باب » آمده است: به اين صورتسواد اين يرلیغ تاريخ مبارک غازانی در 

حوالت کنند و ملوک و حکام واليات  آنکه متوجّهات واليات که ديوان اعلى مفصّل نوشته

عد از صدور اين يرلیغ، ملوک و اساس ببر اين  .(257: 1940 ،)همدانی« ننويسند  اصالً برات

توانستند از مردم چیزی زيادتر از آنچه در براتی  نوشتن برات نداشتند و نمی ۀام اجازحک

چون مردم از اين حکم  ،کردند حتی اگر مطالبه می ،تمغا داشت مطالبه کنند که آلتون

ت شدّبه ،کردند  کردند؛ و اگر عامالن از اين فرمان سرپیچی می آگاه بودند، پرداخت نمی

 شدند.  مجازات می

دهد برای  که نشان میخان آمده است غازانبارۀ مطلبی در  السیرتاريخ حبیبدر 

برآن دستور داده تمغای کوچکی تدارک ديده بود و عالوه آلتون ،جمله براتمکتوباتی از

آن پادشاه » نیز ثبت شود: (6احتماالً دفتر روزنامه) ها در دفتری جداگانه بود مضمون نوشته

خزانة عامره و متوجهات واليات و يافتجه و مفاوضات و مکتوبات و   دان جهت برات نکته

ها را  فرمود مضمون آن نوشته داشت و می مفصالت ديوانى آلتون تمغاء کوچک نگاه می

 «تمغاء رسید حده ثبت نمايند آنگاه به نظر انور درآورند تا به آلتون نیز بر دفترى على

 .(183 : 3، ج 1380 ،)خواندمیر
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 ارتباط برات با ذکر و تعلیق  .1-3

که مکتوب  چنان ،ر( 53: تا، بیتبريزیر.ک: ) نقل شد نامه سعادتبه آنچه از باتوجه

گفتند؛  می« ذکر»يا  «تعلیق»یع نبود، به آن شده، مستند به عالمت و توقديوانی حواله

بود.  براتعالمت و توقیع در  داشتن )ذکر(ین تفاوت صوری برات با تعلیق نخست ،اينبنابر

آن های ظاهری  به يکی ديگر از تفاوت ،همچنین در ادامة اين مطلب و در توضیح تعلیق

از  )کمی مايل و کج(حرّف صورت ماشاره شده و آن اين است که رقم تعلیق را به با برات

 کشیدند:  بر مکتوب می )سمت چپ(به پايین  )سمت راست(باال 
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 

حال کی به که  حاکم. ذکر آن بکند و ذکر تسلیم به همهرسالت معتمدی از معتمدان 

رود واجب باشد و بايد کی همچنان تسلیم بر دفتر روزنامه کی ذکر آن بیايد  تسلیم می

 . )همان( «ثبت کند

توجه قابل ،به عنوان مثالی از تعلیق و ذکر آمده است نامهسعادتتصوير زير که در 

 7.(پ 54: همان) است

 

 

تعلیق و داليل نگارش آن، ضرورت اقدام فوری برای پرداخت وجه به کسی اما کاربرد 

و نبودن اصحاب ديوان برای ثبت عالمت و توقیع در آن لحظه بود. اين دلیل حتماً بايد 

 آمده است: نامه سعادتشد. در  ضمن نگارش تعلیق ذکر می
الن حوالت بدهد و در تعلیق و ذکر آن قدر ذکر کند که فالن عامل چندين دينار در ف»

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 

 .پ( 53: همان« )کرده به عالمات و توقیع رسانند
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م فوريت نگارش برات، زمانی که اصحاب تعلیق مکتوبی موقت بود که هنگا ،اينبنابر

و بدون عالمت  ع حضور نداشتند، به جای آن نوشتهديوانی مسئول ثبت عالمت و توقی

شد و در اولین فرصت  ديوانی و توقیع صرفاً برای تمشیت امور در موارد خاصی صادر می

 ساختند.  کردند و مستند می میتبديل آن را به برات 

 ؛آمده است ،نقل شد نامه سعادتتعريف تعلیق مشابه آنچه در  در ابتدا فروغستاندر 

که تفاوت کاربرد است های بدون عالمت و نشان ذکر شده  ا پس از آن، نام مکتوبامّ

 دهد: دورۀ مغول و تیموری نشان می باتعلیق را در ديوان استیفای دورۀ قاجار 
در باب اطالق وجهی.... ... درين عصر آنچه به جز برات به عامل حکمی نوشته شود »

و  «ملفوفة فرمان»ح به عالمات نباشد آن را اگر از جانب سلطان صادر گردد و موشّ

 «تعلیقه»نامند و اگر از جانب صدور و وزراء و پیشکاران صدور يابد آن را  «دستخط»

)فروغی « نامند و اين مجموع را سند و اسناد خرج گويند «قبض»خوانند و از سايرين را 

 .(244: 1378انی اصفه
 

 کنندۀ برات ه و پرداخت صادرکنند. 1-4

که  )چنانکردند؛ البته در بخشی از دوران مغول  ام و عامالن صادر میبرات را اغلب حک

 ،شد هايی که از جانب شخص ايلخان صادر می تنها براتخان( اشاره شد به دستور غازان

 هاینمونه و دربیان شد  ینپیشاعتبار پرداخت داشت. در شواهدی که ضمن مطالب 

البته  ؛کنندگان اصلی برات مردم و رعیت بودند يکی از پرداخت ،ديگر نیز خواهد آمد

-74: 1355 قراختائیان، تاريخ شاهی ر.ک:)شد  گاهی نیز بروات مستقیم از خزانه پرداخت می

 ،شود میکه از شواهد ديگری از متون تاريخی دانسته  چنان ،بر اين موارد . عالوه(75

-به صادر و او ویبه نام برات مبلغی نیز  ،ای به کسی زمان با اعطای حکومت منطقه هم

شد اين مبلغ را به ديوان بپردازد. مسلماً حاکم اين مبلغ را  ملزم می عنوان حاکم جديد

به  همراه با هدايايیداشت و بخشی را  میکه بخشی را برای خود بر گرفت از مردم می

خان تفاوتی در برات حوالة حاکمان احتماالً بعد از صدور فرمان غازان 8.ادفرست ديوان می

 نیاورديم.دست باشد که عجالتاً از آن اطالعی بهبوده نیز ايجاد شده 

آمده   التوايخ جامعدر  ،حوالة حاکم که همراه با تفويض حکومت بود براتِ بارۀدر

 مخصوص بسیار سیورغامیشی به و يافت مراجعت اجازت سبب  بدان... 9نوروز» است:

 برات دينار هزار ده به و شد مفوّض شاه سلطان پسرش به بايدو ازقِبَل يزد امارت و گشت

 .10(1252: 2، ج 1373، )همدانی «نوشتند يزد بر او جهت
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 . قواعد نگارش برات2

نوشتن برات مانند بسیاری از مکتوبات حکومتی ديگر قواعد و قوانین مخصوصی داشت. 

 :اندچنین برشمرده شدهنامه  سعادتدر  ،که در دورۀ مغول رايج بود ن قواعد چناناي
[ و بايد کی کاتب در اوّلِ برات و تعلیق نام عامل ذکر کند به اجمال، با اسم معیّن، 1]»

[ بعد از آن جهت مالی کی از آنجا 2چنانک اوّل کتابت متصّل باشد به اوّل طومار. ]

[ بعد از آن جهت 3. ] کی کدام مال است از تمغا و غیرهرود ذکر کند  حوالت می

که به [ بعد از آن اسناد آن4و غیره. ] حوالت را ذکرکند که کدام حوالت است از مواجب

چه سبب آن برات نوشت و آن سبب يا پروانه باشد به خط حاکم ديوان يا اشارت 

ه سخن او مقرر خدمتش به مشافهه يا به رسالت معتمدی از معتمدان خدمتش که ب

کرده باشند که در ديوان بشنوند و اسناد حاکم را وقتی که مستند باشد به حکم 

[ بعد از آن اصل حوالت را اگر حشو و 5پادشاه وقت يا امرا برين اسناد مقدّم دارد. ]

در بارز  ،آن عامل حوالت کند ايد حشو و بارز بنويسد و آنچ از آن جمله برب 11بارزی

به تفصیل حشو بنويسد و اگر وجه  ،اگر به تفصیل حشو احتیاج باشد برات بنويسد و

[ و در آخرِ برات ذکر کند که اعتماد بر 6بهتر بود. ] ،تتمة حوالت در برات بازنهند

حال کی به  [ و ذکر تسلیم به همه7عالمات و توقیع کی در ديوان مقرر باشد کنند. ]

کی ذکر آن -ن تسلیم بر دفتر روزنامه رود واجب باشد و بايد کی همچنا که تسلیم می

[ و ذکر مقام تحرير در آخر برات بعد از تاريخ متداول نوعی 9و  8ثبت کند ] -بیايد

ها باشد کی در  [ و وقت10است کی بعد از مذاکرات هم از قواعد و اصول خارج نیست ]

بط و ستانند. نیکوست، به ض «يافته»آخر برات ذکر کنند که: چون رسانیده باشند 

[ و اگر در برات ذکر کنند کی مبلغ حوالت را در چندين مدّت 11احتیاط تعلق دارد. ]

بهتر باشد بل  ،بدهند چنانک دانند کی در حوالت تقصیری نشود و عامل عجز نیاورد

 .پ(     53 -ر 53تا، )تبريزی، بی «نمايد کی واجب می

 نامه سعادتاز  مختصرتر و شده بندی طبقه صورت به برات نگارش قواعد فلکیه رسالة رد

دهد قواعد و  ياد شده است که نشان می« در نگارش برات گانه( )نهقواعد تسعه »و با نام 

قوانین نگارش برات در دورۀ تیموری تفاوت چندانی با قوانین يادشده در دورۀ مغول 

 :شته استندا
 ،ین مملکت پادشاه استبايد که نُه چیز مذکور باشد تا وزير که ام« برات»قاعده: در »

امّا شرطِ مراتبِ تسعه و  ،نويسند نیز از ديوان می ةبرابر بارزِ او اعتماد کند. اگرچه 

ديوان اعلی نويسندگان  مجلس[ 6541بر ]اصل: جزء؛ متن برابر نسخه رعايتِ او 

. 2 ؛الدين فالنجائی يعنی خواجه فالن ،. اوّل نامِ معامل1باشد نه بر غیر. قواعد تسعه:  می

. ديگر پروانه که پروانچة مشافهه آنچه در 3 ؛نويسند ديگر وجوه که از کدام وجوه برو می

تِ . ديگر کمی4ّ ؛الدين چهره يا مالزم حضور فرمايند و اگر به غیبت نويسند پروانچة فالن
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که به تسلیمِ  «تسلیم». ديگر 5 ؛چه هستچندين دينار يا چندين عدد يا هر وجه که

که در  «تاريخ». ديگر 7 ؛. ديگر نیمة وجه از برای تأکید و تصحیح6لسرخسی الدين ا فالن

. ديگر موضعِ 9 ؛. ديگر: چون به عالمت مشرّف شد اعتماد نمايند8فالن تاريخ نوشته شد 

 .(66 -65: 1952 ،)مازندرانی« در فالن موضع محرّر گشت ةبرايعنی اين  ،کتابت

 که در دورۀ قاجار در ايران رايج بود، آمده استاننیز قواعد نگارش برات چن فروغستاندر 
 .(244-243: 1378 ،فروغ اصفهانیر.ک: )
 

 های وصول برات  . راه3

هايی نیز  دور از ذهن و تصور نیست که اين نوع طلب که به واسطة برات بود و در دوره

تا اينجا يکی از  ،هرروی. بهشدنمیبه وصول منجر همیشه  ،شد زياده از حد صادر می

هايی برای وصول  اين است که چه روش ،رسد برات به ذهن می بارۀهايی که در پرسش

پاسخ خواهیم  پرسش اين به منابع، به رجوع با ادامه ؟ درهای ديروصول وجود داشت برات

 داد.
 

 ارسال مثنّی و ارتباط برات با مثنّی. 3-1

صورت مستقل سخنی به میان به های وصول برات در متون آموزش استیفا از روش

در  کمدستتوان دريافت که  ا از تعريف برخی مکتوبات در اين متون میامّ ،نیامده است

های  يکی از راه (رسالةفلکیه، و الفنون نفايس، نامه سعادت)با توجه به دورۀ مغول و تیموری 

، شد یلی ضايع میيا به عبارتی به هر دلشد برای پیگیری براتی که پرداخت نمیقانونی 

صدور مکتوب ديوانی ديگری به نام مثنّی بود. اين مکتوب ، اولین گام برخورد عنوانبه

و برای  بود کنندۀ وجه قرار نگرفته توجه پرداختکه مورد پس از ارسال برات يا تعلیقی

 شد. می فرستادهپرداخت وجهِ موردمطالبه  منظوربهکید أپیگیری و دستور 

عريف مثنّی آمده و اشاره شده است که در نگارش مثنّی الزم بود ت نامه سعادتدر 

ولی چون در فالن  ،بنويسنداند  تر برات يا تعلیقی نوشتهکه پیشبارۀ اينمختصری در

 اند:  کردهاقدام نگارش مثنّی  رای، باست اند که آن وجوه نرسیده تاريخ باخبر شده
وقتی که  ؛برات يا تعلیق و ذکر بنويسند و مثنّی عبارت است از مکتوب دوم که بر امضاء»

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 

ر نرسانیده بايد آن وجوه اگ فالن نمودند کی آن وجوه نرسیده و برات ضايع شده. می

 . ر( 54-پ 53: تابی ،)تبريزی« باشند، برسانند و حکم آن برات و اين مثنّی بگردانند
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 آمده است: نامه سعادتقواعد نگارش مثنّی نیز در  بارۀدر
 «برساند»ذکر تسلیم اينجا نیز ]همانند برات[ واجب بُوَد و نشايد کی حاکم بر مثنّی »

 و امثال آن. و اصحاب ديوان نیز نشايد که «رود برين جمله»نويسند، بلک  «بدهد»يا 

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 

 ر(. 54: همان) «نکشد «صح»رقم مثنّی 

)همان:  توجه استقابل ،عنوان مثالی از مثنّی آمده استبه نامهسعادتتصوير زير که در 

 12.پ( 54

 

در  ،توان دريافت الی متون می قواعد نگارش مثنی از البه بارۀنکتة ديگری که در

آمده است. نويسنده دربارۀ مورد  ،که متنی از قرن هشتم قمری است االسحار نسائم

سلطان وزيران  از که کاشغری سلیمان بن محمد بیکتغار الدين نظام نام به ستمگر ریوزي

نويسد که وی تأکید بسیاری بر نوشتن مثنّی بر پشت برات  سلجوقی بود، می سنجر

شود که اين  داشت. از طرز سخن نويسندۀ آن سطور دربارۀ آن وزير چنین دانسته می

 تا بردند او پیش نوشته مثنّی را ضايع براتی روزی»شیوه، شیوۀ مرسومی نبوده است: 

 ظَهر بر مثنّی را ضايع برات که نفرمودم نوبت چند: گفت شده خشم در کند، توقیع

« کرد بسیار وعید و تهديد باب  درين و شنوند نمی مرا اشارت و سخن چگونه نويسند،

 .(63: 1364 کرمانی،منشی )

راً به ا ظاهنیز تکرار شده است، امّ دستورالوزراءکه اين مطلب در بايد يادآوری کرد 

بدل آن  ضبط شده و نسخه« مستنی»ی اين واژه دلیل ناآشنايی مصحح با اصطالح مثنّ

  ... و ايضاً در کتاب مذکورست که: روزى براتى مستنى» ذکر شده است:« منشی»

هر کند. در خشم شده گفت که: چند ]درست: مثنّی[ نزد محمد بن سلیمان آوردند تا مُ
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بر ظهر نويسند، چرا به موجب فرموده من عمل   مستنى ضايع را  ام که برات نوبت گفته

 .(193: 1355 ،)خواندمیر« ؟ نمائى نمى
 

 دادن برات به لشکریان . 3-2

 کمدستشود که  چنین دانسته می ،به شواهدی که در متون تاريخی آمده استباتوجه

ترين  گیرانه يکی از سخت ،در زمانی از دورۀ غزنوی و همچنین زمانی از دورۀ مغول

تاريخ برای نمونه در  ؛برای به زور ستاندن برات، نوشتن آن به نام لشکريان بود  ها حربه
احى آن، بادغیس و گنج روستا و هرکجا دست رسید، و از هرات و نو» آمده است: بیهقى

که با ترکمانان چرا بستدند، بهانة آن  ر را و به عنفنبشتند لشک  هزار دينار براتبه هزار

]سلطان » در جای ديگری از همین کتاب  آمده است:. (601: 1، ج 1388)« کردندموافقت 

 اين تدبیرِ مسعود[ گفت اين نسخت را نزديک خواجه بر... تا آن قوم را بگويدکه

 که نیايد حاجت تا کنند راست ،است  آمده خواسته چه  اين زودی به که بايدساخت

 .(457همان: )« بستانند عُنف هب و را لشکر نويسند برات و فرستند مستخرِج
 

 ارسال محصّالن. 3-3

داستانی « واليات متصرفان ظلم و افعال صادرات» از حکايتى ضمن غازانى مبارک تاريخ در

از رعیت که فرستادن محصالن  راهای وصول و اخذ برات  که يکی ديگر از راه است آمده

 ،امو ستم عامالن و حک دهد ظلم ان میاين داستان همچنین نش .دهد نشان می بود

های زياده از حد تا به آنجا بود که مردم گاه  ژه در اوايل حکومت مغول و صدور برات وي به

 گريختند: کردند و به صحرا می ومان را رها می خان
خواجه،  چنان نقل کردند که در سنة احدى و تسعین و ستمائه که در واليت يزد علی»

. يکى از مالّک به ديهى رفت که آن را فیروزآباد پسر عمرشاه سمرقندى، حاکم بود

هاى آنجا تا باشد که از ارتفاع ملکى که داشت چیزى تواند ستد.  گويند از معظمات ديه

دست نتوانست   و هرچند سعى نموده در سه شبانروز هیچ آفريده از کدخدايان را به

بانى و دو  بودند و دشتدر میان ديه نشسته   و حوالت  محصّل صاحب برات  آورد و هفده

زدند تا ديگران  رعیت را از صحرا گرفته بودند و به ديه آورده و به ريسمان درآويخته مى

)همدانی، « میسّر نشد را به دست آرند و مأکولى جهت ايشان حاصل کنند و قطعاً

1940 :251). 
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 گیر دار و برات دو طرف برات ةمصالح. 3-4

که طبق گفتة نويسنده از يکی از معتبران مغول نقل  حکايتی آمدهتاريخ رشیدى در 

های زياده از حد است که  برات شده است. اصل داستان در بیان ستم حاکمان و صدور

طور  نتیجه موجب خرابی اوضاع مملکت و احوال مردم شده است. در اين حکايت بهدر

 کنندۀ برات لبهاز مطا ،که يکی از بزرگان وخش است ضمنی اشاره شده که فرد بدهکار

همگی امالک و اموال منقول  اش را از خواهد تمامی دارايی می ،که از معتبران مغول است

چراکه مبلغ برات  ؛بپذيرد است جای آن مبلغ که در برات ذکر شده  به ،منقولو غیر

 شود: قدر زياد است که تمامی دارايی او نصف مبلغ ذکرشده در برات هم نمی آن
وى نزول  ةوفة مرا به يکى از احشام وخش نوشته بودند و در خانتحصیل عل  برات»

را به وى نمودم. ساعتى متفکروار شد و بیرون آمد، قريب دويست اسب   فرمودم و برات

و فراخور اين گوسفند و شتر و برده و امالک خانه از رخوت و اقمشه، همه را در نظرم 

کرته اجازت فرمايى و  ان و عیال با تهنمايم که مرا با فرزند التماس مى :آورد و گفت

مرا  ،است  تمامه تصرف نماى و به زيادتى آن مبلغ که در براتب ،آنچه در اينجا باشد

چون به سر حساب رفتم، آنچه اموال و امالک داشت که مبلغ خطیر  .آزادى بخشى

 . (392: 1383)دوغالت، « شد من نمى  شد، نصف وجه برات
 

 تخرید و فروش برا .3-5

الملک وزير  مطلبی آمده است مبنی بر اينکه نظام (آل سلچوق)تاريخ التواريخ  جامعدر 

صورت حوالة برات آنها به انطاکیه پرداخت  سلطان ملکشاه سلجوقی اجرت مالّحان را به

کرد. مالّحان نیز شکايت به سلطان بردند که اگر جوانی از ما به طلب وجوه، اين مسیر 

ديگر پیر و فرتوت شده است. سلطان سبب  ،نطاکیه رود تا برگردددور و دراز را به ا

شود و  الملک جويا می از نظام ،دور از محل سکونت چنینبه جايی  را های برات حواله

کند که  وصولی را بیان می های سخت الملک راه حل دستیابی به مبالغ چنین برات نظام

 : دهد های وصول برات را نشان می يکی ديگر از راه
الملک را گفت:... ما را در اين واليت چندان دسترس نیست که اين  سلطان، نظام»

الملک گفت: اى پادشاه  بايد کرد؟ نظام حواله مى  درويشان مسکین را بر انطاکیه برات

به زر نقد بازخرند، و   ايشان را به انطاکیه رفتن حاجت نباشد، هم اينجا حواشى ما برات

ر آنجا از بهر تعظیم و وسعت ملک و فسحت واليت پادشاه عالم را ب  بنده اين برات

فرمود، تا جهانیان بدانند که بسطت ملک و نفاذ حکم پادشاه از کجا تا به کجا است، و 

 .(33: 1386 ،)همدانی« غايت خوش آمد ناقالن در تواريخ بنويسند. سلطان را به
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های رهايی  از تاريخ يکی از راهای  در برهه کمدستشود که  اين چنین دانسته مینابرب

وصول فروختن آن بود و اين برای خريداران برات خالی از ديروصول يا سخت از براتِ

خريدند. در شاهدی  شد، می تر از آنچه در برات ذکر می چراکه به مبلغی پايین ؛سود نبود

کنیزکی که  از زبان ،قمری بوده است 776که تاريخ اتمام آن سال   سندبادنامة منظوماز 

برای دادخواهی و شکايت از يکی از وزيران نزد شاه رفته در مورد يکی از رفتارهای 

 گويد: ناپسند آن وزير می
 

 خرد دَهْ به شَش براتِ کسان می

 

 نويسد عوض بر خراجِ حَبَش 

 (196: 1381يزدی، )         
 

 . برات در وجه مستمری و مواجب4

نقل شد به اين مطلب اشاره شد که به لشکريان   ولجايتوتاريخ اپیشتر در شاهدی که از 

نیز مطلبی   التواريخ جامعدر . (194: 1348)ر.ک: قاشانی،  دادند در ازای حقوق، برات می

را با برات  )مالّحان(ای  دهد در دورۀ سلجوقی نیز اجرت عده آمده است که نشان می

کردند: پرداخت می
ه سلطان ملکشاه حصار سمرقند داد، و بستد،... و به در سنة احدى و سبعین و اربعماي»

الملک رسم اجرت ملّاحان  وقت بازگشتن چون لشکر سلطان از جیحون بگذشتند، نظام

به انطاکیه نوشت. ملّاحان به درگاه سلطان فرياد کردند که اى خداوند عالم! ما   برات

نى از ما به طلب وجوه به قومى درويشانیم، و معیشت ما از عبور اين آب باشد. اگر جوا

 .(33: 1386)همدانی، « انطاکیه رود، پیر بازآيد

 نقل شد تاريخ رشیدی توجه است که در اين شاهد همانند شاهدی که از جالب

به اين  ،که برات او را به يکی از احشام وخش نوشته بودند (392: 1383 ،دوغالتر.ک: )

 دادند.  و منطقة ديگری حواله می مطلب اشاره شده است که گاه برات را به شهر
 

 . برات هدیه و بخشش ایلخان )در دورۀ مغول(5

ست. های بسیار اوکتای قاآن ياد شده ا در متون تاريخی دورۀ مغول شواهدی از بخشش

قاآن  13،ه استتوجه بیشتر متون تاريخی اين دوره بوددر يکی از اين شواهد که مورد

دستور داد دويست بالش برات بنويسند. اين مطلب  ،برای کسی که برای او کالهی آورد

 چنین آمده است: جهانگشاتاريخ در 
 ،س مدام گرم گشته بود و وقت عیش او خوش شدهأديگر وقت آنک دماغ او از ک»

  شخصى او را کالهى آورد بر شیوۀ کاله خراسان، او را دويست بالش فرمود تا برات

بب آنک پنداشتند که اين مقدار از فعل عقار نوشتند و التمغاى آن موقوف داشتند س
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برو   باشد تا روز ديگر در همان وقت آن شخص به اردو حاضر شد نظرش برو افتاد برات

عرضه کردند فرمود تا به سیصد عدد کردند و برين نوع در توقّف بود و هر روز صد 

 .  ( 171: 1، ج 1378جوينی، )« کرد تا به ششصد رسید بالش زيادت مى

های خوب و ممدوح  عنوان يکی از خصلت بهای ناشناس، با نويسنده تاريخ شاهیر د

همین سلطان مغول آمده است که بخشش و عطای او به برات و حواله نبود و قبوض را 

بلکه از خزانه  ،عطا و سخاءِ او به برات و حواالت نبودی» کرد: از خزانه نقداً پرداخت می

ن مضايقتی و آ جمعان در و اگر نويسندگان و صاحبنقد به قبض معاينه دادندی، 

« فرمودی که آن را به مضاعف کردندیو قاآن از آن آگاهی يافتی  مماکستی کردندی

(1355 :74-75). 
 

 . براتِ مبلغ و براتِ جنس6

 شد و رات همیشه وجه نقد مطالبه نمیکه در باست   کرد اين ياد ديگری که بايدنکتة 

 از براتِ چهارمقالهکه در  چنان ؛شد ای مطالبه می  های منطقه دهگاه محصوالت و فرآور

زاده چنان ساخت که ديگر روز  آن بزرگِ بزرگ» هزار من غله سخن به میان آمده است:

نمازِ پیشین هزار دينارِ بخشیده و هزارودويست دينار جامگی و برات نیز هزار من غلّه به 

 . (69-68 :1333)عروضی سمرقندی، « بود  من رسیده

نیز به برات قند و غله لشکريان اشاره شده  (1/939 :1387الدّين يزدی  شرف)ظفرنامهدر 

، يزدی)« نهادند شهر روبه داشتند، غله و قند برات که لشکريان از چندهزارسوار» است:

لشکريان را بر  ةبرات غلّکه آمده است  تاريخ حبیب السیر در همچنین .(939 :1، ج 1387

 . (178 : 3، ج 1380 ،)خواندمیر نوشتند میواليات 

شده در برات کنندگان برات به جای مبالغ ذکر تگاه پرداخ ،عالوه بر اين موارد

در  تاريخ رشیدىشده از  ين مورد در شاهد نقلا ای از پرداختند. نمونه اجناس ديگری می

ر.ک: ) ز آمده استنی تاريخ الفی درهمچنین و  (392: 1383 ،دوغالتر.ک: ) اين پژوهش آمد

 (5078 : 7، ج 1382 ،تتوی
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 . مثالی تصویری از برات7

 آمده است:« برات ديوانی»ای از  عنوان نمونهبه المرشد فی الحسابتصوير زير در نسخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (184: 1395 ،قلعه ايرانی و صفری آقو  184تا: ، بی)حسن بن علی

در آنجا شانزده نمونه مراجعه کنید؛ رسالة فلکیه  بههای تصويری ديگر  برای نمونه

ر.ک: ) ، آمده استاندالدين سرخسی نوشته شده جمال  برات که همگی به نام خواجه

و ر(  54تا: گ )ر.ک: تبريزی، بینامه نیز مثالی آورده ؛ سعادت( 66-58 :1952، مازندرانی

 م آن در حشو و بارز آورده استهای ارقا به تفاوتهايی از برات باتوجه پس از آن مثال

 سیاقرسالة  توان درتصاويری از برات را می همچنین .پ( 55گ  -پ 54گ ر.ک: همان: )
الدين محمد پ، از ابواسحق غیاث 64، س  6544به شمارۀ  موجود در کتابخانة مجلس

 .کرمانی ديد
 

 نتیجه. 8

ت و توقیع ديوان است که يکی از معانی اصطالحی برات، مکتوبی ديوانی مستند به عالم

)مانند مواجب و صاحب تحويل يا عامل، بر مبنای آن، برخی از وجوه نقدی يا جنسی 

به شخص يا منبع  ؛شد را که بايد به شخصی پرداخت می مستمری يا بخشش مالی سلطان(
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ترتیب، به جای اينکه خود عامل وجه را به فرد پرداخت اينبه ؛کرد ديگری حواله می

رساند، مستلزم پرداخت آن  را به ديوان می يا مالیاتیص ثالثی که بايد وجوه شخ ،کند

شد. تعلیق نیز مکتوبی ديوانی بود که هنگام فوريت نگارش برات، زمانی که اصحاب  می

شد و بدون  ديوانی مسئول ثبت عالمت و توقیع حضور نداشتند، به جای آن نوشته می

شد تا کاربردی شبیه برات داشته باشد  صادر میصورت موقت  عالمت ديوانی و توقیع به

 کردند.  میتبديل آوردند و به برات  آن را به ديوان می ،و سپس در زمانی مناسب

ی تاريخ های وصول آن است که لزوماً در ط جمله مطالب مهم دربارۀ برات راهاز

رسال مثنّی توان چنین برشمرد: ا های وصول برات را می راه يکسان نبوده است. برخی از
، برای بود نگرفتهکنندۀ وجه قرار از ارسال برات يا تعلیقی که موردتوجه پرداخت)مکتوبی ديوانی که پس 

 فرستادن، دادن برات به لشکريان، شد( می فرستادهپرداخت وجه  منظوربهکید أپیگیری و دستور 

 خريد و فروش برات. و گیر دار و برات محصّالن، مصالحة برات
 

 ها نوشت پی

»( چنین است: 56-55: 1895)خوارزمی  العلوم مفاتیحاصل عربی در  .1

.» 

 قمری تدوين شده است. 379در  تاريخ قمذکر است که متن عربی  شايان. 2

سه اين آثار در علم استیفاست و مطالب آنها دارد؛ هر  السعاده قانونفلک عالء کتاب ديگری نیز به نام . 3

 نامه سعادت، در بخش بررسیده، شباهت بیشتری با الفنون نفايسنسبتاً همانند با يکديگر است. جمالت 

 نقل شده است و تنها در برخی مواردِ نامه سعادتدر اين پژوهش از میان اين سه اثر، مطالب از  دارد.

 .به دو اثر ديگر مراجعه شد ،الزم

های  است. براآت، بروات، براوات گونه السعاده قانونو  لطايف شرفی: براآت. ضبط متن از نامهسعادت .4

 جمع برات هستند.

 .132-131: 1395 ،قلعه صفری آق وايرانی  ک:.يف و کاربرد ديوانی عالمت و نشان ر. برای تعر5

: 1373 ،انوری )ر.ک: شد می ثبت آن در روز هر به مربوط مالی رويدادهای و خرج و جمع که دفتری. 6

 .(156-155: 1395 ،قلعه صفری آق و ؛ ايرانی152: 1357 ،امینشريک ؛250

صورت تعلیق و ذکر: متصرف تمغاء تبريز بداند که از حکم ]فالن »بازخوانی عبارت مثال چنین است: . 7

الن و فالن حوالت شده است. تا کمخا در وجه مواجب قوشچیان ف امیر[ مبلغ دو هزار دينار رايج و سی

 ذکر اين ،بايد که آن مقدار بديشان دهند و چون آن وجوه نازک بود و اصحاب ديوان حاضر نبودند می

بعد از اداء آن وجوه اين ذکر را به ديوان آورند تا برات  ؛نوشته شدلطايف شرفی[ ]اصل: برات. متن برابر 

خط بفی تاريخ کذی بموجب البروانه  کتب م شود.، بدو تسلینوشته، به عالمات و توقیع رسانیده

 .«الشريف
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های  مطلبی آمده است که يکی از فسادها و ستم( 167 : 3، ج 1380 ،)خواندمیر السیرتاريخ حبیبدر . 8
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 .(53 : 3، ج 1380، )خواندمیر السیرتاريخ حبیب ،برای نمونه .13
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