کاوشی دربارۀ رواج لفظ«سند» در متون فارسی به معنای نوشتهای
رسمی
*

یزدان فرّخی
استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
(از ص  57تا )72
تاریخ دریافت مقاله 94/11/01 :؛ تاریخ پذیرش قطعی94/12/22 :

چکیده
اصطالح «سند» ،واژهای کلیدی در حوزۀ علم تاریخ محسوب میشود .اگرچه دربارۀ مفهوم و حوزههای
کاربردی سند تحقیقات ارزندهای صورت پذیرفته است ،در خصوص ریشههای تاریخی این واژه و روند
شکلگیری این مفهوم ،تحقیقات علمی و دقیقی انجام نشده است .از آنجایی که ظاهراً لفظ «سند» به
معنای نوشتهای رسمی ،سابقهای کهن در تاریخ اسالم و ایران ندارد ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ به
این پرسش است که پیشینۀ تاریخی کاربرد «سند» به معنای اخیر در متون تاریخی فارسی چیست؟ و
از چه زمانی به معنای نوشتهای رسمی معمول شده است؟ این تحقیق نشان میدهد که سند به معنای
نوشته و مکتوبی رسمی در متون فارسی متاخر است و در اواخر سدۀ نهم هجری از راه تشکیالت دیوانی
به معنای رایج و پرکاربرد آن در روزگار اخیر تحول یافته است.
واژههای کلیدی :سند تاریخی ،کاربرد رسمی ،تشکیالت دیوانی
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 .1مقدمه
پژوهشگران تاریخ ،اصطالح «سَنَد» و جمع آن «اَسناد» را به عنوان قسمی از منابع و
تحقیقی خود محسوب میدارند .مطابق این دیدگاه «اسناد تاریخی ...مجموعه نوشتهها و
اوراقی» است که «حاصل فعالیتهای روزمره و مستمر دیوانهای سابق» بوده و امروزه
«از گردش فعالیتهای روزمره اداری خارج» شده و ارزش تحقیقی و پژوهشی برای
بازسازی تاریخ پیدا کرده است» (قائممقامی ،ص  )5بنابراین ،سند واژهای بسیار مهم و
مفهومی کلیدی در علم تاریخ محسوب میشود و شناخت اسناد ،اصالت و شیوۀ استفاده
از آن به عنوان دغدغهای پراهمیت برای پژوهشگران به شمار میرود.
امروزه ،اهمیت نگهداری مناسب و فراهمکردن این محتوا برای پژوهشگران حوزههای
مختلف نیز دانش و فنّ آرشیو و بایگانی را ایجاد کرده و به همان شکل علوم مختلفی از
جمله حقوق ،مدیریت ،علوم سیاسی نیز با توجه به جایگاه اسناد در توسعۀ علوم مرتبط
با خود ،به ارائۀ تعاریفی از این واژه اهتمام نمودهاند (ن.ک :دورانتی ،ص 94-81؛ عزیزی ،صص
151-120؛ کوهستانینژاد ،صص  .)247-243بنابراین سند و دانش مرتبط با نگهداری و
کاربرد آن ،میان رشتهها و علوم مختلف ،موضوع و مفهومی مشترک شده است.
اما فارغ از چندوچون دانشی که امروزه گردِ این اصطالح بهوجود آمده است ،به
روشنی مشخص نیست که خود واژۀ سند از چه زمانی به عنوان اصطالحی به مثابه
نوشتهای رسمی و معتبر و قابل اتکا ،به منظور استفاده در زمینههای گوناگون به کار
گرفته شده است؟ از قرار معلوم ،این واژه عربی است و بنابراین و ضرورتاً میبایست در
دوران بعد از اسالم در ایران و به زبان فارسی به کار گرفته شده باشد 1.با این حال ،به
نظر میرسد کاربرد این واژه بهمعنای اخیر و به بیان امروزه نوشتهای قابل استناد ،سابقۀ
کهنی در تاریخ اسالم ندارد 2.برای نمونه اصل این واژه در قرآن بهکار نرفته و واژه
«مُسَنَّده» که همریشه با سند است ،به معنایی بهکار گرفته شده که ظاهراً همان معنی
مشتق از ریشۀ «سند» در متون تاریخی پس از آن در سدههای نخستین اسالمی
3
مستفاد میشده است.
ظاهراً همین مفهوم نهفته در واژۀ «سند» ،یعنی شخص معتمد و معتبر موجب شده
تا در علم حدیث این واژه به صورت تخصصی مورد استفاده قرار گیرد .به سخن دیگر،
عالمان اسالمی در دانش حدیثشناسی بابی را گشودهاند که در آن اعتبار افراد معتبر در
سلسله روایت حدیث ـ که «سَنَد» نامیده میشود ـ مورد بررسی قرار میگیرد و درستی
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و صحت اخبار و حدیث از طریق اعتبار این مجموعه و سلسلهای از افراد تعیین میشود.
4
به مجموعۀ این افراد که در نقل این احادیث ذکر میشوند« ،سند» گفته میشد.
این مفهوم برآمده از واژۀ «سند» ،راه خود را در متون مختلف تاریخی نیز گشوده،
چنانکه در متون فارسیِ سدههای میانه ،این واژه به همان معنا به کار رفته است؛ برای
مثال در اسرارالتوحید که در سال  574قمری تألیف شده (منور ،ج،1ص  )250و در متون
نظم فارسی نیز در اثری مانند مثنوی معنوی (تألیف حدود  662تا 672ق) به معنای شخص
بااعتبار به کار رفته است؛ چنانکه میتوان به این بیت اشاره کرد «دست زیر بوریا کن
5
ای سَنَد /از برای روی پوش چشم بد» (زمانی ،ج 5ص.)771
بنابراین ،اگر واژۀ سند را اعراب مسلمانِ سدههای نخستین اسالمی به معنای سند به
کار نگرفته باشند و تنها در علم حدیث و بهمعنای فرد معتبر در سلسله حدیث تعریف
شده باشد ،آنگاه این پرسش طرح میشود که از چه دورهای «سند» به معنای مکتوب و
نوشتهای قابل اعتبار و استناد رواج یافته است؟ یا کدام دسته از متون و نخست از چه
حوزۀ زبانی با این معنا جعل و یا قرار داده شده است؟ از آنجایی که از نظر شناخت
دانش شکلگرفته حول محور همین واژه ،آگاهی دربارۀ چگونگی و پیشینۀ مفهومی این
واژه ضروری است ،بنابراین تحقیق در خصوص فراهم آوردن زمینۀ فهم تحوالت مربوط
به این دانش میتواند راهگشا باشد.
هدف این پژوهش بررسی متون تاریخی و کاوش برای دنبال کردن سرچشمۀ کاربرد
واژۀ «سند» و مشتقات آن با معنای مکتوب و نوشتهای رسمی در متون فارسی است.
چنین به نظر میرسد که این واژه ،نخستینبار به این معنا ،در متون فارسی از طریق
نظام اداری و دیوانی و به تبع آن در دیگر بخشهای قضایی ،حقوقی و اقتصادی مصطلح
شده است.
در پژوهشهای انجام گرفته ،دربارۀ سند به معنای نوشتهای رسمی و معتبر ،اطالع
دقیقی در مورد پیشینۀ این واژه ذکر نشده است .برای نمونه نویسنده در مدخل بسیار
مختصر «سند» در دانشنامۀ اسالم ،صرفاً بهمعنای این واژه به عنوان معادل واژۀ
انگلیسی  documentو نوشتهای «اداری ،مالی و حقوقی» در تشکیالت اداری اسالمی
اشاره کرده است ( .)Bosworth, p.703همچنین در بخش مربوط به ایران در مدخل
«دیپلوماتیک» نیز به لفظ و محتوای اصطالحشناختی و پیشینۀ تاریخی «سند» اشارهای
نشده است (.)Busse, Pp308-313
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اخیراً در دانشنامۀ ایرانیکا نیز ذیل واژۀ  ،documentبدون ریشهیابی و اشاره به
پیشینۀ لفظ سند ،تنها به دوران پیش از اسالم پرداخته شده است ( .)Shaki,457به
همین صورت ،در دایرةالمعارف تشیع نیز مدخل «سند» بدون بحثهای ریشهشناختی
این واژه آغاز شده است (نظری ،صص  .)308-307همۀ این موارد نیز نشان از این دارد که
پژوهش دربارۀ پیشینۀ کاربردی سند به عنوان نوشته و مکتوبی رسمی ،به بررسی و
مقایسۀ منابع و متون تاریخی در دورهای وسیع از تاریخ نیازمند است.
با مطالعه و بررسی محتوای متون مختلف فارسی از سدۀ سوم و تا ششم هجری
چنین استنباط میشود که برای نویسندگان این متون ،مفهوم و معنای نوشتهای اعم از
گونههای مختلف آن ،برای واژۀ «سند» در میان نبوده است .چنانکه در مجموعۀ
منشات نظیر عتبه الکتبه (جوینی ،)1384 :منشات خاقانی (خاقانی ،)1349 ،دستور دبیری
(میهنی ،)1375 :توسل الی الترسل (بغدادی )1385 ،و نیز تاریخنگاریهای شاخص فارسی
نظیر تاریخ بیهقی (بیهقی ،)1374 ،زین االخبار (گردیزی ،)1363 ،تاریخنامه طبری (بلعمی،
 ،)1378راحةالصدور و آیةالسرور (راوندی ،)1364 ،کاربرد واژۀ سند به معنای مکتوب و
نوشته مالحظه نمیشود.
در سدههای پس از آن ،یعنی سدۀ هفتم تا اواخر سدۀ نهم هجری ،یعنی از حملۀ
مغول تا آستانۀ رویکارآمدن سلسلۀ صفویه نیز منابع همچنان سند را صرفاً به معنای
دوران پیش از آن تعریف میکنند .چنان که در فرهنگهای لغت نظیر صحاح العجم
(نخجوانی ،ص  ،)84صحاح الفرس (نخجوانی ،ص  )79و منابع تاریخنگاری شاخص نظیر تاریخ
جهانگشای جوینی (جوینی ،)1385 ،جامعالتواریخ (همدانی ،)1373 ،تاریخ وصاف (وصاف،
 ،)1338تاریخ اولجایتو (قاشانی )1384 ،ظفرنامه شامی (شامی ،)1363 ،زبدةالتواریخ (حافظ
ابرو ،)1380 ،تاریخ دیار بکریه (طهرانی )1356 ،و نیز مجموعه منشات دیوانی نظیر
دستورالکاتب فی تعیین المراتب (نخجوانی ،)1976 ،شرفنامه خواجد عبداهلل مروارید (بیانی
کرمانی ،)1951 ،منشاءاالنشاء (نظامی )1357 ،و مجموعه اوزبکان (صفتگل ،صص ،)331-127
واژۀ «سند» و صورت جمع آن «اسناد» به مفهوم نوشته و مکتوبی قابل اعتبار و استناد
به کار نرفته است.
از این رو طبیعیست که در پژوهشهایی مانند فرهنگ اصطالحات دیوانی عهد
غزنویان و سلجوقیان (انوری )1373 ،و نیز فرهنگ اصطالحات دیوانی عهد مغول (شریک
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امین )1357 ،که عمدۀ واژهها و اصطالحات خاص دیوانی و اداری تشکیالت سدههای
چهارم تا هشتم هجری را دربر دارند ،اشارهای به این اصطالح نشده باشد.
 .2کاربرد سند به عنوان مکتوبی رسمی
به احتمال زیاد و بر اساس یافتۀ پژوهش حاضر ،برای نخستینبار اصطالح «سند» و
جمع آن «اَسناد» به معنای نوشتهای معتبر و رسمی ،در یکی از منابع اواخر سدۀ نهم
هجری به کار گرفته شده است 6.فضلاهلل روزبهان خنجى ،یکی از مورخان و
دیوانساالران اواخر دورۀ آق قویونلو در کتاب «عالم آرای امینی» ،ضمن نقل نمودن
فرمانی از یعقوب بیگ آق قویونلو (حک  883تا  896ق) در خصوص کاروان حجاج خانۀ
خدا که قرار بوده در سال  892قمری به سوی مکه روانه شوند ،به واژۀ سند به عنوان
نوشته و مکتوبی اداری اشاره میکند .در این حکم و روایت سلطان آق قویونلو به امرا و
حکام دستور میدهد که از انواع مطالبات و مالیاتها اجتناب کرده و برای ایشان نوعی
معافیت و مصونیت از رسوم و قواعد اداری معمول قائل شوند «ایشان را از جمیع تکالیف
[دیوانى ترخان و مرفوع القلم دانند و در بالد تکلیف] مالقات امرا و حکّام ننمایند و از
ایشان سند و امضاى امرا و الکا 7نطلبند و سواد این حکم را به مهر قضات اسالم و حکّام
معوّل علیه دانند( ».خنجی ،ص )223

این روایت نشان میدهد که واژۀ سند به معنای مجوز و مکتوبی رسمی بوده که یک
مقامی نظامی و اداری صادر میکرده است .هرچند که این لفظ در یک اثر تاریخنگاری
به کار رفته است ،اما با توجه به کاربرد این لفظ به مفهوم نوشتهای اداری و نیز کاربرد
آن در محتوای حکم سلطان ،میتوان گفت که این اصطالح برای نخستینبار از طریق
دستگاه اداری و حکومتی به معنای نوشتهای معتبر به کار رفته و سپس به بخشهای
دیگر تعمیم یافته است.
پس از آن در حدود سالهای  927تا  930قمری خواندمیر در کتاب حبیبالسیر،
این واژه را به معنای اخیر به کار برده است .مؤلف در ذکر اصالحات غازانی« ،سند» و
«اسناد» را به معنای نوشته و مکتوبی اداری به کار برده که در ازای تحویل حوائج و
تجهیزات نظامی مورد نیاز قورخانه ،به پیشهوران و تجار داده میشد .این نوشته را
تشکیالت اداری صادر میکرد ،دارای اعتبار اداری و مالی بود و مطابق آن باید هزینه و
حقالزحمۀ کاالهای تحویل داده شده به آن افراد پرداخت میشد.
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«اباقا خان فرمان فرمود که هر کس از مردم سوداگر سند قورچیان 8به دیوان برد ثمن
اسلحه را که بقورخانه سپرده باشد دیوانیان بر محل انقد برات نویسند و به سبب این حکم آن
جماعت را توفیرى تمام بحصول موصول ...ایشان مبلغها از آن طایفه رشوت گرفته به موجب
مدعا سند میدادند و چون آن سند به نظر دیوانیان میرسید بر کیفیت توفیر آن وقوف یافته
در نوشتن برات طریق اهمال مسلوک میداشتند ...امراء قورچى سندها به مبلغهاى کلى در قلم
مىآوردند و بهتدریج در دست هر یک از مزوّران آن مقدار سند و برات جمع شده که اگر اموال
تمامى ممالک را بدیشان مىدادند وفا نمىکرد» (خواندمیر ،ج ،3ص .)164

چنانکه از نقلقول اخیر برمیآید« ،سند» واژهایست که در زمره و ردیف واژۀ
مصطلح و قدیمی «برات» 9ذکر شده و از قرار معلوم به عنوان منعکسکنندۀ بخشی از
فرایند و عملکرد تشکیالت دیوانی ایلخانی معرفی شده است؛ در تعریف ساده میتوان
گفت در اینجا «سند» به عنوان «رسید» یا «قبض» به کار رفته است .خواند میر عین
این مطالب نقلقول اخیر را از بخش اصالحات غازانی در جامعالتواریخ رشیدالدین
10
فضلاهلل اخذ کرده است (همدانی ،ج ،2صص .)1497-1489
این مفهوم ،یعنی محتوا و مکتوب رسمی و ایجاد شده توسط عوامل و کارگزاران
دیوانساالری ،در کتاب خلد برین (تألیف به سال  1078قمری) نیز به کار رفته است .مؤلف
سند را به عنوان نوشتهای که یکی از دیوانساالران بلندپایه یعنی وزیر صادر کرده،
معرفی میکند .در این روایت وزیر در طی نوشتهای که سند خوانده میشود افرادی را
که به عنوان «نوکر» در خدمت داشته اخراج کرده است و البته ظاهراً همین امر
دستاویز کشته شدن وی شده است .مؤلف از زبان این نوکران مینویسد:
«ایشان با وى گفتند که در این باب چیزى بنویس که سند اخراجیت و خط راه ما باشد.
خواجه از کمال غرور در این باب به خط خود وثیقهاى نوشته مهر کرده به ایشان داد و
شاملویان در زمان آن نوشته را به نزد سرکرده و سردار خود که خلیفه یار احمد نام داشت برده
صورت ماجرا را با او در میان نهادند» (قزوینی اصفهانی ،صص )341-340

در این روایت ،نوشتۀ وزیر برای اخراج نمودن گروهی از سالحداران به معنای
«سند» به کار رفته ،در ضمن ،این واژه مترادف و به جای اصطالح کهنتر «وثیقه» نیز
11
مورد استفاده قرار گرفته است.
در منابع دورۀ صفویه میتوان از گسترش یافتن حوزۀ معنایی سند در زمینۀ مباحث
حقوقی و مالکیت ،به ویژه در حوزۀ زمینداری و مستغالت سخن به میان آورد .به
طوری که در کتاب احیاءالملوک (تألیف به سال  1027قمری) که مربوط به تاریخ محلی
سیستان در عهد شاه عباس اول است ،اصطالح سند در ترکیبی به کار میرود که
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محتوای حقوقی و اداری را بازگو مینماید .در اثر اخیرالذکر چنین آمده است «بعد از
فوت شهریار مغفور سلطان محمود ،مهر او به دست ملک اسحق ،برادرزادۀ او بود.
بسیارى از امالک عشر سیستان را به مردم سند خالصه داد و بسا امالک خالصه را به
رعایا به عشرى احکام نوشت» (سیستانی ،ص  .)293بدینترتیب سند با محتوایی حقوقی
12
در قالب نوشتهای داللتکننده به ملکیت و مالکیت مستغالت و زمین رواج یافته است.
به همین صورت در کتاب تاریخ شاه اسماعیل (تألیف در حدود  1086قمری) این واژه به
اشکال «سند»« ،سندها» و «اسناد» با مضمون مکتوب و محتوایی حقوقی پدیدار شده
که بر مالکیت ،وقف و بهطورکلی تشکیالت قضایی عهد صفوی داللت دارد .در این کتاب
سند مشتمل بر مکتوبی است که در حضور قاضی مهر شده و به این ترتیب رسمیت
یافته است و اشاره بر وقف اموال و مستغالت اشخاص میکند .چنانکه در ضمن بیان
سرگذشت یکی ارادتمندان حکومت صفویه چنین ذکر شده است...« :در خانۀ قاضى چه
کار داشتید و چه سند بود که به مهر رسانیدید! چون سند بیرون آورد ...او را به قتل
رسانید( ».تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل ،ص  )93و یا چنین آمده که «فى الفور هزار تومان
وقف طلحه و زبیر نموده ،سند نوشته به خدمت قاضى آورده و شرح حال را گفته سند را
مهر نموده آورد میان اسناد خود گذاشت» (تاریخ عالمآرای شاه اسماعیل ،ص  )94و یا «رئیس
گفت سند حاضر است مىفرمائید بیاورند ...حکم باید کرد که او را به پاى دار [ببر]ند او
کاغذ و سندى ندارد ...اما سندهایى که به مهر قاضى بوده به خدمت حاکم آورده»...
(همان) .بنابراین سند در اینجا به نوشتهای اطالق میشود که بر اساس مالیکت فرد بر
اموال خود ایجاد شده و با تأیید قاضی و مهر او رسمیت مییابد.
در منابع سهگانۀ دیوانی دورۀ پس از سقوط صفویه ،یعنی «تذکرةالملوک»« ،دستور
الملوک» و «القاب و مواجب» به کرات در بخشهای مختلف تشکیالت اداری از اصطالح
سند و اسناد و سندها استفاده شده و این نشان میدهد که این معنی برای اصطالح
سند تثبیت و تعمیق یافته است.
تذکرةالملوک ،اصطالح سند و جمع آن اسناد را از قرار معلوم تنها به یک معنا به کار
برده است و این معنای سند در خصوص محتوای مکتوبات و نوشتههای مالی و در این
میان اسناد خرج و مخارج به کار رفته است .در تذکرةالملوک این اصطالح در ترکیباتی
چون «اسناد خرج دفتری» و یا «اسناد جمع و خرج» (میرزا سمیعا ،صص « ،)50،7اسناد
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حسابی» (میرزا سمیعا ،ص  )45و «اسناد کارخانجات» (میرزا سمیعا ،ص « ،)35سند ابتیاع»
(میرزا سمیعا ،ص  )10و «اسناد اجناس ابتیاع» (میرزا سمیعا ،ص  )49به کار رفته است.
بررسی عبارات و ترکیبات اخیر در تذکرةالملوک نشان میدهد که به جز ترکیب
«اسناد جمع» سایر واژهها و مجموع ترکیبها ،منعکسکنندۀ فرایند هزینهکردِ مرتبط با
تشکیالت اداری عهد صفوی است .به عبارتی دیگر از دید مؤلف تذکرةالملوک ،سند و
جمع آن اَسناد به محتوا و مضمونی اطالق میشد که بیانگر فرایند و عملکرد بخش
مأموران و مسئوالن خرید باشد .بر اساس این اشارات میتوان گفت در تشیکالت اداری
صفویه در این روزگار ،سند در حوزهای محدود به بخش مالی و «ابتیاع» و به اصطالح
کنونی دستگاههای اداری ،در حوزۀ عملکرد «کارپردازی» در زیرمجموعۀ دوایر مالی
کاربرد داشته است.
پس از آن در کتاب دستورالملوک نیز در همان روزگار پس از سقوط صفویه ،واژۀ
«سند» به همان معنا به کار رفته است .چنانکه در شرح وظایف مستوفیان ،ضابطهنویس،
اوراجهنویس ،ضابط ،قورچی و امیر آخور ،به نوشتهای رسمی با محتوای مالی بهویژه
مکتوبی ناظر بر مخارج و یا اخراجات دیوانی اطالق میشده است .ترکیباتی نظیر «اسناد
خرج» (میرزا رفیعا ،صص « ،)277 ،267،236،229تصدیقات و اسناد» (میرزا رفیعا ،صص ،)229
«اسنادی که ...محکوم به شده باشد» (میرزا رفیعا ،ص « ،)235سند...مؤیدان» (میرزا رفیعا،
ص « ،)242اسناد حسابیه» (میرزا رفیعا ،صص « ،)276 ،243سند حقیقی» (میرزا رفیعا ،ص
« ،)268سند...مقرر شده...تنخواه» (میرزا رفیعا ،ص « )269اسناد بیوتات» (میرزا رفیعا ،ص
 )273همگی بیانگر نوشتهای رسمی در حوزۀ مالی و به ویژه در حوزۀ هزینهکردهای
اداری هستند.
افزون بر این معنا ،دستورالملوک فراتر از تذکرةالملوک« ،سند» را به معنای محتوا و
نوشتهای رسمی در حوزۀ شرعیات نیز به کار برده است و چنانکه در شرح اختیارات و
وظایف مقاماتی چون صدارت عام و خاص ،شیخاالسالمی و قاضی در دستورالملوک دیده
میشود ،اصطالح سند به عنوان «مکتوبی شرعی» نیز کاربرد یافته است .عباراتی چون
«مُهر نمودن قبالجات و اسناد شرعیه» (میرزا رفیعا :1385 ،ص )174و «اسناد و قبالجات
مردم» (میرزا رفیعا ،صص  ،)180 -179میتواند بیانگر این مفهوم باشد که اصطالح سند در
حوزۀ شرعیات و امور مذهبی و دینی هم در متون دیوانی و اداری این دوره رسوخ کرده
است.
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عالوه بر این ،اصطالح «سند» در دستورالملوک به یک معنای دیگر هم به کار رفته
است؛ مؤلف در بیان وظایف ناظر بیوتات ،نوشته و مکتوبی را که داللتکنندۀ اسقاط
احشام باشد «سوخته سند اسقاط» مینامد .نویسندۀ اثر مذکور در همین مورد مینویسد:
«و مقرر است که سالی یکبار مالحظه عرض شتران سرکار خاصه شریفه نمود آنچه سقط
شده باشد تمغای آنها را به اتفاق ایشیک آقاسی باشی دیوان سوخته سند اسقاط به مهتران و
ساربانان دهد که مشرفان از آن قرار در روزنامجات عمل نمایند» (میرزا رفیعا ،ص )198

همانگونه که از این گزارش برمیآید ،سند نوعی گواهی و مدرک برای گروهی از
کاربهدستان و کارکنان آخور شاهی است که میتواند بازگوکنندۀ نوعی اسقاط صورت
اموال حکومت محسوب شود .این مکتوب و نوشتۀ دیوانی و این نوع از سند تنها با تأیید
ناظر بیوتات و ایشیک آقاسی باشی ایجاد میشده و در نهایت مدرکی برای ارائه به
مشرفان بوده است.
بررسی محتوای کتاب «القاب و مواجب دورۀ سالطین صفویه» که یکی دیگر از
منابع تاریخ اداری روزگار پس از سقوط صفویه است ،نشان میدهد که «سند» به عنوان
محتوایی اداری به جهت توسعه و تثبیت معنا به تکامل بیشتری در تشکیالت دیوانی
صفویه دست یافته است :نخست ،مؤلف همانند دو اثر اخیرالذکر لفظ «سند» را به
معنای مکتوبی داللتکننده بر مخارج هزینههای مقامات و مناصب وابسته به تشکیالت
عریض و طویل دیوانی ،مورد استفاده قرار میدهد .در این مورد عطارباشی «نسخۀ
حکیم حرم محترم علیه عالیه» را به عنوان مدرک مبنی بر تحویل دارو و دوا به مریض و
ارباب رجوع نزد خود نگه میدارد و احتماالً به ناظر بیوتات عرضه میدارد «عطارباشی
که صاحب جمع عطارخانه است ،نسخه را سند خود نموده از آن قرار به خرج خود
مجری مینماید( ».نصیری ،ص  )44مطابق روایت اخیر نسخۀ حکیم به عنوان نوشتهای
مبتنی بر تشخیص بیماری و منعکسکنندۀ احتیاجات بیماران درگاه شاهی در جریان
امور اداری به عنوان محتوا و مکتوبی معتبر و رسمی به عنوان سند اداری ـ مالی در نظر
گرفته شده است.
نصیری در جای دیگر سند را به معنای مکتوبی اطالق کرده که مشتمل بر نوشتهای
با تأیید مُهر صاحبمنصبان حکومتی است .همچنین در همین روایت استثنا و خالف
قاعدهای بر این تعریف افزوده شده است؛ در این میان در شرح وظایف مجلسنویس
تأکید شده که هر آنچه به خط این مقام دیوانی نوشته شده باشد ،نوشتۀ او حتی بدون
مهر مقامات مسئول در بخشهای مختلف و از جمله امرای درگاه ،والیات و غیره معتبر
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است و مالک انجام روند امور قرار گیرد« :آنچه از جانب ولینعمت نویسد ،بدون مُهر آثار
ولینعمت ...خط او را سند نموده بر طبق آن سؤال و جوابی که ضرور باشد میکنند».
(نصیری ،صص  )28-27این کاربرد همانطور که مالحظه میشود ،محتوا و مضمون لفظ
سند را در تشکیالت فراتر از امور کارپردازی ،مالی و شرعی و در وسعت تشکیالت
عریض و طویل دیوانساالری صفویه گسترش میدهد.
همان مؤلف در همان بخش تشریح اختیارات مجلسنویس باز هم این لفظ را به کار
میبرد «به اعتبار آنکه سخن را ضبط نمیتوان نمود و نوشتجات را همه ضبط و سند
مینمایند( ».نصیری ،ص  )29در این نقلقول ،سند به هر آنچه در قالب نوشته و مکتوب
که در تشکیالت دیوانی توسط کاربهدستان و مقامات مسئول فراهم شود ،اطالق
میگردد .به عبارت دیگر «سند کردن» یا تهیه سند ،مترادف با مکتوب کردن و یا در
شکل نوشتهای اداری درآوردن توسط مقام اداری محسوب شده است.
سرانجام نصیری در بیان مقام وکیل دیوان اعلی به این نکته اشاره میکند که شاه
عباس پس از مرشد قلی خان ،این مقام را به کسی واگذار نکرده است و در توضیح
موقعیت فرزند مرشد قلی خان که گویا به عنوان جانشین پدر در مقام وکالت مطرح
بوده است ،چنین عنوان میکند که برای اثبات و تأیید تداوم این مقام با عنوان وکالت
در خصوص شخص اخیر ،مدرک و نوشتهای مکتوب و مستند و رسمی پیدا نکرده است:
«بسیار مقتدر شده به حد وکالت رسید اما سندی که داللت بر وکالت مشارالیه نماید،
به نظر نرسید( ».نصیری ،ص  )32از قرار معلوم منظور نصیری از لفظ «سند» هر نوع
نوشتهای دیوانی و در هر بخشی از تشکیالت دیوانی بوده که بتوان بر اساس آن از
رسمیت داشتن مقام اخیر سخن به میان آورد .به سخنی دیگر منظور نصیری این است
که در تشکیالت اداری و دیوانی دورۀ صفوی ،مکتوب و هر نوع نوشتهای که داللت بر
اطالق ،رسمیت و کاربرد وکالت برای شخص اخیر داشته باشد ،نیافته است و در عمل
این رسمیت در «سند»های آن دوره اعم از مالی ،اداری ،شرعی و نظایر آن یافت نشده است.
 .3نتیجه
نتایج این تحقیق نشان میدهد که «سند» به عنوان نوشته و مکتوب در میان مسلمانان
سابقۀ کهنی ندارد و گذشته از معنای عمومی آن یعنی محل تکیه کردن ،پشتوانه ،دلیل
و نظایر آن ،به صورت تخصصی منابع و متون سدههای نخستین اسالمی سند بهعنوان
شخصی معتبر و معتمد در علم حدیث به کار رفته است و در میان متون (اعم از فارسی و
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عربی) سدههای نخستین اسالمی و روزگار پس از آن تا اواخر سدۀ نهم هجری یعنی تا
اواخر حکمرانی حکومت آق قویونلو در ایران ،این واژه صرفاً به همان معنای شخص در
سلسله احادیث به کار رفته است.
از آن پس ،واژۀ «سند» به احتمال زیاد برای نخستینبار به عنوان نوشته و مکتوبی
معتبر که توسط امرای و حکام به عنوان مجوز عبور صادر میشد ،در متون مصطلح شده
است .در این میان ،کتاب تاریخ عالم آرای امینی ،در ضمن فرمانی از سلطان یعقوب آق
قویونلو ،این واژه را با معنای اخیر استفاده کرده است و این امر نشان میدهد که این
واژه از راه ادبیات تشکیالت اداری و دیوانی و در میان یکی از آثار شاخص تاریخنگاری
پیش از رویکارآمدن صفویه به کار گرفته شده است.
از آن پس ،این واژه در منابع تاریخنگاری عهد صفویه نظیر حبیبالسیر ،خالصةالتواریخ،
تاریخ عالم آرای عباسی و سرانجام منابع تشکیالت اداری صفویه نظیر تذکرةالملوک و به
ویژه منابع پس از زوال صفویه نیز به کار رفته است .این واژه ،به عنوان واژهای تخصصی
در تشکیالت اداری به معنای برات ،رسید تحویل کاال ،تعهدنامۀ انجام وظایف نظامی،
اخراج و استخدام مستخدمان حکومت ،گواهی اسقاط احشام و اموال ،مجوز خرید و
گواهی خرید به کار رفته است .این اصطالح تا پایان عهد صفویه بهویژه به هر نوع
مکتوبی که توسط مقام رسمی دیوان و کاربهدستان حکومتی نوشته و صادر میشد،
اطالق میشده است .افزون بر این ،حتی در مواردی نیز صرف نوشتۀ مقامی معتبر بدون
مهر و تأیید و در طی مراحل اداری ،به عنوان «سند» تلقی میشد و مقاماتی در
تشکیالت اداری صفویه وجود داشتند که خط و نوشتۀ آنها سند محسوب میشد.
این واژه در حوزۀ مرتبط با رعایا به عنوان گواهی ،مدرک خرید ،واگذاری زمین،
مستغالت و همچنین مکتوبات داللت کننده بر وقف اموال نیز کاربرد داشته است .لفظ
سند بهویژه در معنای اخیر در حوزهای بهنام «اسناد شرعی» قرار میگرفت و بهکارگیری
ترکیب اخیر در منابع اواخر عهد صفویه نیز نشان میدهد که این واژه در حوزههای
عمومی به غیر از تشکیالت حکومتی نیز کاربرد و شمول داشته است .در این خصوص
واژۀ سند به خصوص در کنار اصطالح «قبالجات» که شامل هرگونه مالکیت بر اموال و
نیز اسناد مرتبط با حوزههای حقوقی بود ،رسمیت داشت و بهعنوان مترادفی برای آن
واژه مورد استفاده قرار میگرفت.

 / 68پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1394

پینوشت
 .1عالوه بر آن واژههای همریشه با آن مانند ،استناد ،استنادی ،مستند و نظایر آن در متون فارسی
نیز در علوم و فنون مختلف رایج شده است.
 .2احتماالً به همین دلیل در دایرةالمعارف اسالم چاپ لیدن ذیل واژۀ «سند» به مطالب بسیار
مختصری در حد یک پاراگراف بسنده شده است ( )Bosworth, p703و در مقابل مطالب مفصلی دربارۀ
سند ذیل مدخل «دیپلوماتیک» درج شده است ( .)BjÖrkman, p. 301-307داعی االسالم از
نویسندگان فرهنگ لغت فارسی ،ضمن اشاره به دو معنای متفاوت سند مطلوب علم حدیث و نیز
«نوشتهای که کسی برای مدعایی در آورد و نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها» اشاره میکند که سند
به معنای اخیر تازگی دارد « :معنی دوم از اول مأخود از اول و در عربی و فارسی جدید است» (داعی
االسالم ،ج ،3ص.)412
 .3این واژه در سورۀ منافقون ،آیه  4به کار رفته است (قرآن کریم) که از نظر مفسرین واژۀ اخیر «به
معناى آن است که چیزى را طورى نصب کنى که بر چیز دیگرى نظیر دیوار و مثل آن تکیه داشته
باشد» (طباطبایی ،ج .)419 ،19در فرهنگهای لغت کهن این اصطالح دربارۀ شخص مورد اعتماد،
معتمد ،جای تکیه در کوه و باالتر از دامنه کوه به کار رفته است (ازهری ،صص 1771-1770؛ جوهری،
ص 516؛ ابن فارس ،ص 572؛ تفلیسی ،ص 451؛ کرمینی ،ص .)303
 .4در این مورد ،مؤلف کتاب «نفائس الفنون فى عرائس العیون» نوشتۀ شمسالدین محمد آملی
(متوفی 753قمری) به طور مشروح اصطالح «سند» و «اِسناد» را به عنوان مهمترین و اساسیترین
واژههای تخصصی در علم حدیث به کار گرفته و در همه موارد« ،سند» به معنای راوی در سلسلۀ
پیوسته و «متصل» احادیث معرفی شده است (آملی ،ج،1ص .)407-396همچنین در این مورد به
مدخل «حدیث» در دانشنامۀ اسالم مراجعه شود (.)Robson, p.24
 .5دهخدا در فرهنگ لغت خویش با ذکر این بیت از مثنوی «هر عداوت را سبب باید سند /ورنه
جنسیت وفا تلقین کند» چنین استنباط کرده که منظور و معنای سند در بیت اخیر «نوشتهای» است
که مورد استناد قرار گیرد (دهخدا ،ج .)3785 ،9در حالی که در بیت اخیر از واژۀ «سند» معنای نوشته
و مکتوب استنباط نمیشود و به معنای دلیل به کار گرفته شده است.
 .6دهخدا در ذیل این واژه در میان منابع خود به کتاب تذکرةالملوک اشاره کرده و ظاهراً از این
منبع قدیمیتر نیافته است (دهخدا :1377 ،ج.)3785 ،9
 .7به احتمال زیاد شکل صحیح این ترکیب« ،امرای اُلکا» است؛ یعنی یکی از مقامهای نظامی قلمرو
آق قویونلو که بهویژه از عهد ایلخانان مرسوم شده است (نخجوانی ،صص .)20 ،17 ،12 ،44
 .8این ترکیب ،به یکی امرای بلندپایۀ اردوی مغولها اشاره دارد که مسئول نگهداری سالح و
تجهیزات نظامی بوده است .لفظ قور ،در اصل ریشۀ واژگانیاش مغولی است و به معنای کسی است که
تیردان را حمل کند و یا به تیرانداز اشاره دارد (شریک امین ،صص .)192-191
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 .9این واژۀ عربی در تشکیالت اسالمی قرون نخستین به معنای همان نوشتهای به کار رفته که در
تشکیالت اداری دیوانی در ازای رسید تحویل اجناس و کاالها صادر میشده است (انوری ،صص
.)77-76
 .10از قرار معلوم مؤلف لفظ «سند» و «سندها» را به متن خود افزوده است .به عبارتی دیگر این
واژه در جامعالتواریخ به کار نرفته است .خواندمیر ،لفظ سند و سندها را به جای لفظ «یافته» به کار
برده است؛ چنانکه در این نقلقول از کتاب جامع التواریخ مالحظه میشود« :و معهود چنان شد که
آنچه بسپارند یافته قورچیان و اختاجیان بدیوان برند و برات بستانند» (همدانی :1373 ،ج.)1490 ،2

 .11ظاهراً در جهان عربزبان ،کاربرد وثیقه و جمع آن وثائق ،به معنای آنچه در ایران
امروزی به عنوان سند و آرشیو شناخته میشود ،معمولتر بوده و رواج بیشتری داشته است
( )Bearman and et al, 178و به نظر میرسد که در غیاب واژۀ سند در متون تاریخ اسالم ،واژۀ
وثیقه کاربردی تقریباً معادل « »documentداشته است.
 .12نکتۀ قابلتأمل این است که با وجود اینکه کاربرد اصطالح سند در عهد صفویه بدیع بوده و
تازگی داشته است ،مصحح کتاب احیاءالملوک که فهرست ارزشمندی از اصطالحات دیوانی این اثر را
گردآوری کرده ،به ترکیب اخیرالذکر اشارهای نکرده است (سیستانی ،ص .)617
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