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سندشناسی اسناد متعه در دورۀ پهلوی اول (تأثیر قوانین جدید)
حسن زندیه 1،احمد

دستوان2

(دريافت 1400/3/25 :پذيرش)1400/10/14 :

چکیده
اسناد بهعنوان يکي از منابع دست اول ،نقش مهمي در پژوهشهای تاريخي دارند .در اين میان،
اسناد متعه بهعنوان اسناد شرعي برآمده از فقه اسالمي ،اصول و چارچوب معیني دارند که
اطالعات فراواني در زمینۀ فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد و آداب و رسوم مردمان گذشته ارائه
شکلي و محتوايي دارای چه ساختاری هستند؟ و قوانین جديد چه تأثیری بر محتوای اين اسناد
گذاشتهاند؟ مدعای اصلي پژوهش براساس بررسي اسناد ،بر اين اساس قرار گرفت که
متعهنامههای نیمۀ اول دورة سلطنت پهلوی اول ،از نظر شکل و هم محتوا ،متأثر از قوانین
شرعي و عرفي ،سنت سندنويسي دوران قاجار و همچنین براساس جايگاه اجتماعي و طبقاتي
افراد تنظیم و تحرير ميشدهاند .اما در نیمۀ دوم سلطنت پهلوی اول ،با تصويب قوانین جديد
مربوط به ازدواج ،جنبههای فقهي اين اسناد همچنان باقي و بر جنبههای عرفي و قانوني آنها
افزوده شد؛ دوم آنکه تغییراتي در ساختار محتوايي اين اسناد بهوجود آمد ،اما از نظر شکلي
همچنان مانند گذشته بود .بهمنظور اثبات مطالب فوق ،الزم دانسته شد که اين اسناد از نظر
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محتوايي و شکلي ،بررسي و همچنین تأثیر قوانین جديدِ دورة رضاشاه بر اين اسناد ،مشخص
شود.
واژههای کلیدی :سند ،سند شرعي ،پهلوی اول ،قوانین جديد.

مقدمه
اسناد تاريخي يکي از منابع بسیار مهم برای شناسايي تاريخ هر کشوری است .اين اسناد
انواع مختلف و گوناگوني را شامل ميشوند ،که عبارتاند از :سلطانیات ،که شامل
مکاتیب شاهان و شاهزادگان ،فرمانها ،نامههای اخواني ،سندهای ديواني ،گزارشهای
اقتصادی و نیز اسناد شرعي (قائم مقامي ،13۹4 ،صص .)42-41 .اسناد ازدواج بهدلیل
آنکه به پديدة مهم خانواده ميپردازند ،بسیار باارزشاند .اين اسناد اطالعات مهمي از
بهدلیل آنکه زندگي تودههای مردم را بهتصوير ميکشد ،از يک جهت ميتوانند پرتويي
بر تاريخ اجتماعي دورة پهلوی بیندازند و از جهت ديگر ميتوانند محققان عالقهمند به
تاريخ اجتماعي دورة پهلوی را به خود جلب کنند .متعهنامهها يا به عبارت ديگر اسناد
ازدواج موقت ،خود ميتوانند از منظر تاريخي نیز موردتحلیل و بررسي قرار گیرند ،اما
در اين پژوهش صرفاً اين اسناد به ماهو اسناد موردبررسي قرار گرفتهاند .يعني بررسي
شکلي ـ محتوايي بهعنوان اساس کار و با استفاده از منابع تاريخي به توضیح شکلي ـ
محتوايي سند پرداخته ميشود .متعهنامهها از جهاتي با نکاحنامهها شباهتهای زيادی
دارند و از طرف ديگر تفاوتهای اساسي با يکديگر دارند .از شباهتهای اين اسناد
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تاريخ اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و آداب و رسوم گذشته بهدست ميدهند .اين دادهها

مي توان به وجود زوج و زوجه ،مهريه ،تاريخ سند ،شروط ضمن عقد ،سجالت و
صورت که نکاحنامهها عقد دائم هستند ،اما متعهنامهها بهصورت موقتاند و اصوالً اين
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ازدواج برای ايجاد يا بقای نسل صورت نميگیرد ،بلکه مهمترين رکن آن لذت جنسي
است  .يک تفاوت مهم ديگر در اين نوع ازدواج وجود مدت است .به اين صورت که
پس از پايان مدت تعیینشده ،مرد و زن بهطور خودبهخود از هم جدا ميشوند.
همچنین بايد گفته شود که ازدواج موقت در اين دوره فقط مربوط به افراد طبقات
ضعیف جامعه نبود و افرادی از طبقات باالی جامعه هم به اين نوع ازدواج روی
ميآورند .ولي زنان طبقات محروم جامعه بهدلیل مشکالت اقتصادی که وجود داشت و
برای کسب درآمد و تأمین نیازهای اولیه زندگي همچون خوراک و پوشاک به اين
ازدواج تن ميدادند .با وجود گزارشهای موجود از اين دوره مبنيبر فراواني اين نوع
ازدواج ،اما تعداد بسیار اندکي از اين اسناد در مراکز آرشیوی موجودند .درواقع کمبود
باوجوداين ،با جستوجو در مراکز آرشیوی کشور تعداد از اين اسناد که مربوط به
دورة پهلوی اول بود يافت شد و موردبررسي قرار گرفت.
پژوهش و غور در اسناد ،بهويژه اسناد شرعي ،يکي از مهمترين ضرورياتي است که بايد
سندشناسان و مورخان به آن نگاه ويژهای داشته باشند .اين نکته از آن جهت گفته شد که
حجم انبوهي از تاريخ ايران را تاريخ سیاسي (تاريخ شاهان و تاريخ جنگها) تشکیل داده
است و برای عبور بهسمت تاريخ اجتماعي و فرهنگي ،ناچار بايد اين اسناد ،که حاوی
دادههای پرارزشي در اين رابطه هستند ،مورد توجه و پژوهش قرار گیرند.
اهمیت اين تحقیق از آن جهت است بررسيها نشان ميدهد در زمینۀ متعهنامهها،
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متعهنامهها در مقابل فراواني نکاحنامهها ،يکي از مهمترين مشکالت اين تحقیق است.

پژوهش سندشناسانهای بهشکل مستقل انجام نشده است و اين پژوهش ميتواند اولین
کار تحقیقي در اين رابطه باشد .همچنین روش پژوهش در اين تحقیق مبتنيبر روش
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تأثیر قوانین جدید بر متعهنامهها
اولین قانون مدوّن ثبت پس از انقالب مشروطه ،در سال 132۹ق ،در مجلس دوم به
تصويب رسید .اين قانون  13۹ماده داشت و در آن موضوع تشکیل ادارات ثبت تحت
نظر وزارت عدلیه ،پیشبیني شده بود(آل داوود ،13۸4 ،ص .)5۸ .در  21فروردين سال
1302ش ،قانون ثبت اسناد و امالک به تصويب رسید .همچنین قانون ثبت عمومي
امالک در سال 1306ش و قانون دفاتر اسناد رسمي در سال 1307ش تهیه و تصويب
شد .اما محاضر شرع تا تصويب قانون ثبت اسناد ،مصوب اسفند 1310ش ،اسناد راجع
به امالک ثبت نشده و ديگر اسناد و علمای مذهبي عموماً اسناد ازدواج و طالق را
همچنان تنظیم و تسجیل ميکردند .اما با اجرايي شدن قانون ثبت اسناد مصوب اسفند
اسناد شرعي مانند هبهنامه يا شراکتنامهها نیز ميبايست در دفاتر اسناد ثبت ميشدند.
گفتني است که اگر اين اسناد مطابق قانون مصوب 1310ش به ثبت نميرسید ،عمالً از
اعتبار ساقط مي بود .لذا از اين زمان بود که دفاتر شرع ديگر مانند گذشته نبود و اعتبار
خود را ازدست داد (مهدوی دامغاني ،13۸3 ،ص.)1۸ .
تا سال 1310ش ازدواج و طالق اشخاص به ثبت نميرسید و درنتیجه ضوابط
خاصي در اين امور وجود نداشت ،مگر ضوابط شرعي که البته رعايت آنها الزامي بود.
البته ناگفته نماند که در سال 127۹ق در زمان حکومت ناصرالدينشاه ،وزارت عدلیۀ
اعظم تأسیس شد ،که يکي از کارهای اين وزارتخانه ،مهر کردن قبالهها و ثبت و
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1310ش ،ثبت تمام عقود و معامالتي که در دفتر امالک ثبت نشده و همچنین ديگر

رسمیت بخشیدن به آنها بود .درحقیقت ،اين وزارتخانه پیشدرآمدی برای قانون ثبت
باألخره در بیست سوم مرداد ماه 1310ش ،قانون ازدواج مشتمل بر  20ماده که مقررات
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اسناد بود که در فروردين 1302ش به تصويب رسید (اختری ،1377 ،صص.)64-63 .
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طالق را هم دربرداشت ،از تصويب مجلس گذشت و مقرر شد در نقاطي که وزارت
عدلیه مشخص کرده است ،ازدواج و طالق بايد در يکي از دفاتر رسمي ،مطابق نظامنامه
به ثبت برسد (قانون ازدواج مصوب کمیسیون عدلیه ،مصوب  23مرداد ماه 1310ش).
درصورتي که مجری صیغۀ ا زدواج يا طالق دارای چنین دفتری نباشد ،شوهر مکلف
است تا بیست روز پس از وقوع عقد يا طالق ،به يکي از کساني که دارای دفتر
فوقالذکر هستند ،رجوع کند و قبالۀ ازدواج يا طالقنامه را به ثبت برساند.
در اين ماده که برای اولین بار ثبت نکاح اجباری شد ،به لزوم وقوع نکاح در
دفترخانه توجه نشد و با اشاره به صرف لزوم ثبت نکاح به زوج مهلت داد پس از
اجرای صیغۀ طالق يا نکاح در محلي غیر از دفترخانه ،نسبتبه ثبت آن اقدام کند.
«واقع» در کنار «ثبت» ،امکان اجرای صیغۀ نکاح را قبل از ثبت آن در غیر از دفترخانه،
ممنوع کرد و با حذف مهلت بیست روزه برای زوج بهمنظور ثبت نکاح ،مجازات مقرر
در مادة  1را به محض وقوع چنین عقدی اجرايي دانست .همچنین الزام زوج به واقع
کردن صیغۀ نکاح در دفترخانۀ رسمي موجب شد ،عاقدی که بدون توجه به اين الزام و
بدون داشتن دفتر رسمي ،صیغه را بخواند ،مجازات شود (سادات اسدی ،13۸7 ،ص.
.)116
پس براساس اين قانون ،ثبت نکاح اجباری شد ،هرچند که به نوع آن اشاره نميکرد.
آيیننامۀ مصوب 1311ش نیز قانون راجع به انکار زوجیت ،مصوب  20ارديبهشتماه
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باوجوداين ،اصالح وارده به اين ماده در تاريخ 1316/2/2۹ش ،با اضافه کردن کلمۀ

1311ش مجلس شورای ملي کمیسیون عدلیه ،در مادة  7با اشاره به عقد موقت،
چگونگي ثبت بذل مدت را مشخص کرد و مقرر داشت:
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درمورد عقد انقطاعي درصورتي که زوج حین مدت بخواهد از بقیۀ مدت
صرف نظر کند ،بايد نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون مالحظات
دفتر و ورقۀ عقدنامه نوشته و به امضای صاحب دفتر و زوج رسانده شود و
سوادی (رونوشت) از آن توسط ادارة ثبت محل برای زوجه ارسال شود (سادات
اسدی ،13۸7 ،ص.)11۹ .

در مادة سیزدهم اين قانون دربارة نکاتي که در دفتر ثبت نکاح و طالق بايد رعايت
شود آمده است:
الف) برای عقد مزاوجت:
 . 1نمره و تاريخ ثبت با تمام حروف؛
 . 3اسم زوج و زوجه بهنحوی که در هويت آنها ترديدی نباشد؛
 . 4نکاح دائم است يا منقطع و در صورت انقطاع مدت آن چیست؟
 . 5مهر؛
 . 6ساير شرايط ضمن عقد نکاح يا ضمن عقد الزم ديگر که بین زوجین مقرر شده
است؛
 . 7امضای اشخاص مذکور در مادة ( 10سادات اسدی ،13۸7 ،ص.)121 .
با وجود تصويب قانون ثبت ازدواج در سال 1310ش ،بايد گفت که در رابطه با
متعهنامهها اين قوانین همچنان که بايد و شايد اجرا نميشد .بهنظر ميرسد که هدف از
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 . 2تاريخ وقوع (روز ـ ماه ـ سال) با تمام حروف؛

قوانین تصويبشده ،بیشتر ثبت نکاح دائم در دفاتر محاضر باشد ،زيرا بار حقوقي اين
نوع ازدواج نسبت با ازدواج موقت بیشتر بود .همچنان که نوع ازدواج را نیز قانون
مادة  7آن که مربوط به بذل مدت در نکاح منقطع است ،ثبت ازدواج موقت هم به يک
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نحوی در همان قانون ثبت ازدواج وجود دارد ،هرچند که بهطور واضح به آن اشاره
نمي کند .اما در ارتباط با خود اسناد هم بايد گفت که هفت مواردی که بايد در ثبت
ازدواج و طالق رعايت شود ،تقريباً در هیچ يک از اسناد اين دوره رعايت نشده است.
برای مثال در سند شمارة  1و  3که مربوط به سالهای  135۹و 1350ق ( 1320و
1311ش) هیچيک از تأثیرات قوانین جديد در اين اسناد به چشم نميخورد .تنها در
سند شمارة  ،2که مربوط به سال 1354ق (1315ش) است ،شش مورد از هفت مورد
(بهجز مورد  )7از قانون ثبت نکاح رعايت شده است .با اين توضیح همانطور که آمد،
ثبت قوانین مربوط به ازدواج آنچنان که بايد و شايد در اسناد متعه رعايت نميشد ،البته
بهنظر ميرسد که با در دسترس قرار دادن تعداد بیشتری از متعهنامهها در دورة پهلوی

عناصر ظاهری متعهنامههای عصر پهلوی اول
اشکال ظاهری يا عناصر تزيیني سند که در نگاه اول بهچشم ميآيد ،جزو ذاتي سند
نیستند ،به عبارت ديگر گرچه اين عناصر به خودی خود از داليل وجودی سند نیستند،
اما اين عناصر از نظر زيباييشناسي اسناد ،از اهمیت زيادی برخوردارند .اين قبالهها
دارای چارچوب مشخص و معیني بودند که سنت صفحهآرايي ايراني و اسالمي،
براساس آن شکل گرفته بود .متن اصلي سند که نشاندهندة نوع سند بود ،معموالً در
وسط صفحه قرار داشت و باالی اين صفحه جايي برای سرلوح و تذهیب درنظر گرفته
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اول ،بهتر بتوان در اين خصوص نتیجهگیری کرد.

ميشد .حاشیه يا سفیدی (بیاض) سمت راست صفحه ،دو تا سه برابر سمت چپ
صفحه بود .اين الگوی کلي قبالههای طوماری 1يا لولهای است .اما قبالههای کتابچهای
و شاهدان عقد را در حاشیۀ صفحات يا در انتهای جزوه پیشبیني ميکردند (آغداشلو،
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دقیقاً به شیوة صفحات کتاب ساخته و تذهیب ميشدند؛ مثالً جای مُهر و امضای علما
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 ،137۸صص .)260-25۸ .نقشها و طرحهای مختلفي در متعهنامهها بهکار رفته بود،
هنر نويسندگي ،خطاطي ،نقاشي ،تذهیب و نیز آرايههايي شامل نقوش اسلیمي ،گیاهي
و هندسي و همچنین استفاده از سرلوح ،کتبیه و نقوش حیواني همه از طرحهای
مختلف و گوناگون اين اسناد هستند.
نکتۀ مهمي که در اين رابطه بايد به آن اشاره کرد ،اين است که آرايههای تزيیني
موجود در متعهنامهها ،رابطۀ مستقیمي با جايگاه طبقاتي افراد داشتهاند .به اين صورت
که بیشتر متعهنامههای مزيّن در اين دوره اوالً مربوط به اسناد کتابچهای است ،دوم
اينکه بیشتر اين اسناد تذهیبشده ،مربوط به طبقات باالی جامعه شامل شاهان و
شاهزادگان و حکام محلي بود .برخالف اين متعهنامههای تزيینشده ،اسناد ازدواج
و تزيیني بود.
کاغذ
ازجمله ويژگيهای مهم ظاهری متعهنامهها که درواقع بستر ديگر ويژگي ظاهری اين
قبالهها بود ،کاغذ است .بهدلیل در دسترس نبودن اسناد کتابچهای در اين دوره نميتوان
نظر قطعي دربارة ويژگيهای کاغذ آن ارائه داد ،اما برعکس دربارة اسناد طوماری
ميشود چند ويژگي بیان کرد.
نخستین ويژگي اين کاغذها رنگ آنهاست .کاغذ رنگي يا بهعبارتي کاغذ الوان
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موقتِ مربوط به طبقات و قشرهای پايین جامعه ،عموماً بدخط و فاقد آرايههای هنری

کاغذی است که کاغذسازان با الوان و رنگهای مختلف رنگ ميکردند .از اين کاغذ
بیشتر برای نگارش قطعات خوشنويسي و متن و حاشیهدار کردن نسخهها استفاده
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ميشد (صفری آق قلعه ،13۹0 ،ص .)23۹ .رنگ کاغذ معموالً سفید يا به رنگهای
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متمايل به سفید ،نخودی ،کاهي و نباتي بود .کاغذ هرچه سفیدتر ،از مرغوبیت بیشتری
برخوردار بود.
رنگ کاغذهای اسناد متعه در دورة موردمطالعه ،از تنوع زيادی برخوردار نبود .رنگ
کاغذ اسناد طوماری متعۀ اين دوره ،همانند اواخر دوران قاجار بود .به اين صورت که
بهعلت ارتباطي که با کشورهای فرنگ ايجاد شده و درپي آن واردات کاغذ فرنگي هم
افزايش يافته بود ،رنگ کاغذ نیز اکثراً به رنگهای نخودی ،نیلي ،زرد و سفید بود.
دومین ويژگي کاغذها ابعاد آنهاست ،ابعاد اسناد بررسيشده معموالً بین  1۸×22تا
 35×22سانتيمتر است.

فاصلۀ سطور در اسناد متعه تقريباً شبیه به ديگر اسناد شرعي بود .در اين اسناد معمو ًال
بین سطر اول و دوم و سوم فاصلۀ زيادی وجود دارد ،از سطر سوم به بعد فاصلۀ
سطرها نسبتبه هم کمتر ميشود تا حدی که سطرهای آخر تقريباً به هم چسبیدهاند.
تعداد سطور متعهنامهها نیز به نوع خط ،کاغذ و اندازه قلم بستگي داشت .تعداد
سطرهای متعهنامهها بهدلیل مقدمه چیني و اطالۀ کالم ،زياد است .در اسناد طوماری،
میانگین تعداد سطور بین  ۹تا  10سطر است.
يکي ديگر از ويژگيهای ظاهری اين اسناد ،کشیدن کلمات انتهای سطر رو به
باالست .اين کار عالوهبر جنبۀ زيباييشناسي که به سند ميداد و باعث ميشد تا در
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فاصلۀ سطور

نگاه بیننده خوشسیما جلوه کند ،همچنین گرايش بهسمت عالم باال و مبدأ هستي را در
ذهن تداعي ميساخت (راهپیما ،13۹4 ،صص .)41-40 .همچنین اين کار باعث ميشد

30۹

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.6.2

تا در مصرف کاغذ نیز صرفهجويي شود (سند شمارة .)3
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درشتنویسی
درشتنويسي يکي از شیوههای مرسوم در نگارش اسناد بود .اين کار را معموالً با قلمي
پهنتر و نیز با مرکب پررنگتر انجام مي دادند .هدف از اين عمل ،جدا کردن بخشهای
مختلف يک سند بود .عموميترين کاربرد درشتنويسي را ميتوان در بعديهها 2مشاهده
کرد.
قلم
تحرير اسناد متعه در اين دوره بهوسیلۀ دو نوع قلم رسمي و قلم آهني بود (رضايي،
 ،13۹0ص .)13 .ميتوان گفت که کیفیت قلم با کیفیت خط رابطۀ مستقیم داشت .برای
بسیار ناخوانا بنويسد .درواقع استفاده از قلم در تحرير اسناد ،مهارتهای خاص خود را
ميطلبید ،اهمیت اين موضوع آنجا دوچندان ميشد که ممکن بود ،محرّر يک سند
میزان مهريه يا اجرت را بد خط بنويسد که اين خود باعث مشکالت عديده ميشد.
برای همین الزم بود دبیران اندازة نوک قلم را در طول تحرير سند ثابت و يکدست
نگه دارند .همچنین بايد به اين نکته اشاره کرد که نوک قلم يا بهاصطالح دانگ قلم نیز
با قطع کاغذ رابطه داشت؛ به اين صورت که اگر دبیر ميخواست سطرهای بیشتری
بنويسد ،بايد از قلم خفي استفاده ميکرد و برعکس ،اگر ميخواست سطرهای کمتری
بنويسد ،از قلم جلي استفاده ميکرد .در رابطه با متعهنامه ها بايد اشاره کرد که معمو ًال
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مثال ممکن بود يک شخص که خط خوبي هم داشت ،بهعلت استفاده از يک قلم بد،

محرر در نوشتن تحمیديه و خطبه ،از قلم جلي و در نوشتن ديگر اجزای سند ،از قلم
خفي استفاده ميکرد.
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يکي ديگر از جنبۀ ظاهری متعهنامه مرکبي است که با آن ،سند نوشته شده بود .رنگ
مرکب اکثر متعهنامهها به رنگ مشکي است ،هرچند که رنگ و کیفیت اين مرکبها
باتوجه به جايگاه طبقاتي افراد متغیر بود .مثالً اگر سند برای اقشار متوسط تحرير
ميشد ،رنگ مرکب نیز بسیار کمرنگ و بيکیفیت بود ،ولي برعکس ،سند افراد طبقات
باال معموالً پررنگ و باکیفیت تحرير ميشد.
خط
يکي از مهمترين جلوههای ظاهری متعهنامهها خط بهکار رفته در آنها بود .درواقع
عنصر اصلي و اولیۀ يک قباله ،خطاطي است .از اين راه است که سند رسمیت مييابد و
بقیه ،يعني سرلوح و تذهیب همۀ فروع آن هستند (آغداشلو ،137۸ ،ص .)261 .از شیوة
معموالً سعي ميشد تا خط موجود در قبالۀ متعۀ افرادی که از طبقات باال هستند ،به
شیوهای بسیار خوشخط و زيبا باشد ،حتي آن قبالههايي که مدت آن برای چند ماه
ميبود .اما درمقابل ،شیوة تحرير خط در قبالههايي که مربوط به افراد عادی و طبقات
فرودست جامعه بود ،بسیار بد و نازيبا جلوه ميکرد .اين خود نشانگر آن است که
خطاطي يک قباله ،از لحاظ ارزشهای کیفي ،موازی و مساوی يکديگر حرکت نميکنند
(آغداشلو ،137۸ ،ص.)263 .
خط اين قبالهها انواع خطوط مرسوم را دربر ميگرفت ،مانند ثلث ،رقاع ،نسخ،
شکسته ،نستعلیق و تعلیق .اما نکتۀ مهم آن است که نوعي هماهنگي در بهکارگیری اين
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تحرير خط در اين اسناد ميتوان متوجه پايگاه و طبقۀ اجتماعي افراد شد .بهعبارتي،

خطوط در اين اسناد ديده مي شود .برای مثال آيات و احاديث عموماً به خطوط ثلث و
رقاع و نسخ نوشته مي شد و ديگر مطالب را گاه به خط نستعلیق و گاه به شکسته
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نستعلیق مينوشتند.
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با بررسي خطوط بهکاررفته در متعهنامهها ،دو خط نستعلیق و شکسته نستعلیق که
در حدود نیمۀ دوم قرن هشتم هجری بهوجود آمد (بیاني ،1353 ،ص ،)21 .بیشترين
کاربرد را در اين اسناد داشتهاند .همچنین در اين اسناد ،آيات قرآني و حديث و دعا را
بیشتر با خط نسخ که برای اين کار مناسب ميبود ،مينوشتند .خط سیاق هم ديگر
خطي بود که در اين اسناد بهکار ميرفت .اين خط در متعهنامهها ،بیشتر در تعیین میزان
و مبلغ اجرت در کنار حروف و اعداد رياضي استفاده ميشد .به اين صورت که اگر
مهريه مال بود و نه جنس ،آن را به عدد يا حروف مينوشتند و در باالی اين اعداد يا
حروف ،آن مبلغ را به شیوة سیاق که به معني آيین و روش اسلوب بود (فروغي
اصفهاني ،137۸ ،ص ،)13 .ثبت ميکردند.

ساختار محتوايي متعهنامههای طوماری نیمۀ اول (1310-1304ش) و نیمۀ دوم (-1310
1320ش) پهلوی اول را بايد از هم تمیز داد .در نیمۀ اول دورة پهلوی ،که هنوز قوانین
مربوط به ازدواج و طالق تصويب نشده بود ،اسناد کما فيالسابق مانند عصر قاجار
تحرير مي يافتند ،يعني بر دو اصل شرع و عرف استوار بود .ساختار محتوايي و ظاهری
متعهنامهها در اين دوره نیز ،همانند دورة قاجار تنظیم ميشد و سبک تحرير اين اسناد،
يادآور شیوة تنظیم سند در دورة قاجار است .اما با تصويب قوانین مربوط به ثبت
ازدواج در نیمۀ دوم پهلوی اول ،تغییراتي در ساختار محتوايي و نه ظاهری اين اسناد
بهوجود آمد.
هر سند بهطور عمده از دو قسم تشکیل ميشود .1 :رويیۀ سند؛  .2ظهريۀ سند .سند
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تحلیل محتوایی متعهنامهها

همچنین به دو جزء عمده قابل تقسیم است؛ متن و اضافات.
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قسمت اصلي رويیۀ سند است .متن اصلي خود شامل سه قسمت است :مقدمه ،رکن
کالم ،و خاتمه.
مقدمه
به قسمتي از سند گفته ميشود که همراه با توصیفات و ترکیبات ادبي است و با خطي
خوش و نیز با آداب دبیری و ترسّل و همراه با اصول سندنويسي تنظیم ميشود .کاتب
در اين قسمت ،سعي مي کند تا خواننده را به موضوع اصلي سند توجه بدهد .خطبه و
بعديه و براعت استهالل ،از اجزای تشکیلدهندة مقدمه هستند.
رکن حال
ميداده است (رضايي ،13۹0 ،ص .)16 .کتاب در اين قسمت با بهکاربردن تشبیهات و
استعارات و تلمیحات ،مطالب را در عبارات مسجع و تعقیدات ادبي ميپیچید (قائم
مقامي ،13۹4 ،ص .)165 .رکن حال خود از چند قسمت تشکیل يافته است که
عبارتاند از :متن اصلي سند ،سعد يا نحس بودن عقد ،القاب بهکاررفته برای متمتع و
متمتع بها ،اسامي آنها ،مدت متعه ،و اجرت.
القاب متمتع و متمتع بها
لقب نام اسمي است غیر از نام اصلي ،که بر شخص مينهادند و حاوی مدح يا ذمي بود
(فرشیدور و زيرک ،13۸0 ،ص .)۸۸ .در فارسي اين واژه برابر است با برنام ،پاژنام و
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رکن حال موضوع يا محتوای اصلي سند است که بیشترين کلمات را به خود اختصاص

فرنام .دادن القاب به اشخاص ،پیشینهای قديمي دارد و در دورة اسالمي سابقۀ آن از
(ص)

مقامي ،13۹4 ،ص.)156.
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زمان پیغمبر

آغاز ميشود که به بعضي از ياران خود لقبهايي ميبخشید (قائم
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سنت لقبنويسي و اعطای لقب البته در اسناد شرعي نسبتبه ساير اسناد ،نمود بارز
و بیشتری دارد و اغلب اسامي قیدشده در اسناد و نوشتههای شرعي ،با استفاده از نام
پدرانشان از ساير اسناد تمیز داده شدهاند (شیخالحکمايي ،13۸0 ،صص .)141-140 .در
تاريخ معاصر ايران ،بهويژه در دورة قاجار ،دادن القاب و عناوين بسیار متعدد بود.
اعطای لقب طوری به افراط و مبالغه کشیده شد که کار به ابتذال کشید .چنانچه با
افزودن مضافهايي به چند مضافالیه مانند الدين ،الممالک ،الدوله و  ...بیش از هزار
گونه لقب ميساختند (مستوفي ،1343 ،صص .)44-42 .با روی کار آمدن رضاشاه،
براساس مصوبۀ  15ارديبهشت 1304ش ،تمامي القاب ملغي اعالم شد (مجموعه قوانین
مصوب مجلس .)266 :اما کار به همین سادگي نبود .رجالي که سالها و نسلاندرنسل
ميشدند ،کنار بگذارند.
در رابطه با اسناد متعه نیز اين امر قابل تعمیم و تطبیق است؛ يعني با وجود حکم
الغای القاب ،ولي در اسناد دورة پهلوی همچنان از لقب برای متمتع و متمتع بها استفاده
شده است.
نمونهايي از بهکارگیری القاب:
«جناب فخامت نصاب عمدة االعزّه» (سند شمارة .)4
«علیا مخدره محترمه الشبیب العاقله المختاره عصمت پناه» (همان سند).
طرفین عقد (معرفی متمتع و متمتع بها)
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با القاب شناخته ميشدند ،حاضر نبودند تا يک شبه القابي را که به آن مشهور يا شناخته

بعد از ذکر القاب برای زوجین ،نوبت به آوردن اسامي زوجها ميرسید .اين بخش نقطۀ
شروعي بود که کلمۀ «سند» در شناسايي قرارداد ازدواج ،قابلتوجیه شود .در بررسي
است .گفتني است که در اکثر متعهنامه های اين دوره ،نام زوجین همراه با اسامي
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انجامشده در قباله های متعه اين دوران ،نام متمتع اکثراً پیش از نام متمتع بها آورده شده
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پدرانشان آورده ميشد .ثبت نام پدر در متعهنامهها باعث ميشد تا شجرهنامۀ افراد از
طريق پدرانشان مشخص شود.
نمونهای از معرفي متمتع بها:
«جیران بنت مرحوم علي اصغر»(سند شمارة .)3
مشاغل خانوادههای زوجین
يکي از ويژگيهای مهم قبالههای متعه که از نظر مردمشناسي و بهعبارتي تاريخ مردم
حائز اهمیت ميبود ،مشاغل نام برده شده در اين اسناد بود .با بررسي مشاغل ذکرشده
در اين اسناد ،اول ميتوان با مشاغل موجود در آن دوران آشنا شد و نیز با مقايسۀ شغل
متمتع و نیز شغل پدر متمتع بها ،به جايگاه طبقاتي زوجین پي برد.
«آقا محمد حسین عطار» (سند شمارة .)1
عبارتهای دعایی بعد از اسامی
غالباً بعد از آوردن اسامي شخصیتهای مهم ،مانند روحانیون ،علما ،بزرگان و سادات،
عبارتهای دعايي برای احترام به جايگاه آنان آورده شده بود .همچنین از اين
عبارتهای دعايي مي توان به زنده يا مرده بودن آن شخص نیز وقوف يافت .برای
کساني که در قید حیات نبودند ،عموماً از عبارت؛ طاب ثراه و روحنا فداه و برای
افرادی که در قید حیات بودند ،معموالً از عبارتهايي نظیر :کثرااهلل امثالهم ،مد ظله
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نمونهای از مشاغل بهکاررفته در اين اسناد:

العالي استفاده ميشد.
نمونههايي از اين عبارتهای دعايي:
(سند شمارة .)4
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« خلف مرحمت و غفران پناه رضوان جايگاه آقای آقا میرزا موسي خان طاب ثراه»
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«صبیۀ مرضیه مرحوم مبرور جنت مکان آقا مشهدی عباس قمي االصل رحمۀ اهلل
علیه» (سند شمارة .)4
مدّت
اصوالً فرق بین ازدواج موقت و ازدواج دائم در دو چیز بود :مدت و مبلغ
(مهريه/اجرت) (بينام /خطي .)35 :برای همین است که ازدواج موقت ،موقتي است و
ازدواج دائم ،دائمي (ايماني راد و وزيریفرد ،13۸۸ ،ص .)20۸ .مادة  1075قانون مدني
در اين زمینه تصريع ميکند« :نکاح وقتي منقطع است که برای مدت معین واقع شده
باشد» .همچنین در مادة  1076ق.م نیز آمده است« :مدت نکاح منقطع بايد کامالً معین
پس از پايان مدت ،خودبهخود و بدون طالق از هم جدا ميشوند .اما در ازدواج دائم
مرد و زن برآنند تا پايان عمر با هم زندگي مشترکي داشته باشند و در صورت بروز
اختالف ،بايد حتماً به طالق روی بیاورند (عباسزاده ،137۸ ،ص .)141 .در همین
رابطه ،مادة  113۹قانون مدني اشعار ميدارد« :طالق مخصوص عقد دائم است و زن
منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر ،از زوجیت خارج ميشود».
بنابراين ،نکتۀ مهم اين است که مدت در ازدواج موقت ،يکي از ارکان اساسي است.
درمورد اينکه اگر در نکاح منقطع مدت ذکر نشود ،چه خواهد شد؟ میان فقها
اختالفنظر وجود دارد؛ بعضي عقیده دارند که عقد نکاح به دائم مبدل ميشود (حر
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شود» .در اين ازدواج ،زن و مرد تصمیم ميگیرند که بهطور موقت با هم ازدواج کنند و

عاملي ،بيتا ،ج/21 .صص4۸-47 .؛ خمیني ،بيتا ،ج/2 .ص .)2۹0 .پارهای ديگر عقیده
دارند که عقد باطل است (شهید ثاني ،13۸۸ ،ص ،)203 .زيرا در نکاح منقطع ،تعیین
 ،136۸ص .)216 .همچنین گفتني است که در قانون مدني ،مادهای مبنيبر اينکه اگر
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مدت شرط است ،پس چنانچه عقد فاقد اين شرط باشد ،باطل است (محقق داماد،
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در ازدواج موقت مدت ذکر نشود ،عقد باطل است ،وجود ندارد (برخالف اين ،در
قانون مدني مادة  10۹5بهصراحت اعالم شده که تعیین نکردن مهريه در ازدواج موقت،
موجب بطالن آن خواهد شد).
نمونههايي از مدت در متعهنامهها:
«از حال تحرير به مدت ده سال تمام هاللي» (سند شمارة .)2
«چهار ماه تمام» (سند شمارة .)7
مهریه /اُجرت
مهريه مالي است که به مناسبت عقد نکاح چه دائم و چه موقت ،مرد ملزم به دادن آن
است (کاتوزيان ،1350 ،ج/1 .ص .)13۸ .بهعبارت ديگر ،آن مال معیني است که بر
(جعفری لنگرودی ،137۸ ،ص .)702 .مادة  107۸قانون مدني دربارة مهريه اشعار
ميدارد« :هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد ،ميتوان مهر قرار داد».
همچنین در مادة  107۹قانون مدني نیز آمده است« :مهر بايد بین طرفین تا حدی که
رفع جهالت آنها بشود ،معلوم باشد» .مهر در نکاح منقطع ميتواند عین خارجي يا
منفعت يا حقي از حقوق مالي باشد ،ولي به هر حال بايد بهوسیلۀ کیل ،وزن ،عدد،
مشاهده يا توصیف دقیق از هرگونه ابهام خالي باشد (محقق داماد ،136۸ ،ص.)21۹ .
گفتني است که در بررسي انجام شده در اسناد متعه ،از کلمات متنوعي برای نشان دادن
مهريه استفاده شده است ،اجرت ،صداق ،مبلغ از نمونه کلمات بهکاربرده شده است .اما
بیشترين واژة بهکاررفته برای نشان دادن مهريه که اتفاقاً با ماهیت سند هم ارتباط
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سبیل متعارف ،هنگام عقد نکاح زوج به زوجه ميدهد يا به نفع زوجه بر ذمه ميگیرد

مستقیم داشت ،کلمۀ اجرت بود.
مقدار اجرت در متعهنامهها اکثراً يک مقدار وجه رايج دوره و مقداری جنس بود.
مسائل مالي باشد .درواقع میزان اجرت به عوامل مختلفي ازقبیل تفاوت طبقاتي ،نوع
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اينها البته جدای از شروطي است که در عقد نوشته شده بود و ممکن بود مربوط به

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

شغل و معیشت ،شهرنشین يا روستانشین بودن و  ...بستگي داشت .در خاطرات
مونس الدوله دربارة اين تفاوت طبقاقي در میزان مهريه ،آمده است:
«مهر زن های طبقات پايین خیلي کم بود ،برای مثال ده تومان ،بعضيها که کارشان
گاوداری يا االغداری بوده است ،مثل االغ و گاو را مهر ميکردند» (مونسالدوله،13۸0 ،
ص.)6۸ .
نمونههايي از اجرت در اسناد متعه:
«يک سیر نبات زرد» (سند شمارة .)6
«يک تومان» (سند شمارة .)5
خاتمه
 ،13۹4ص .)165 .مطالب خاتمۀ متعهنامهها معموالً با دعا برای افزايش رزق و ازدياد
نسل و سالمتي برای زوجین پايان ميپذيرد.
اضافات سند
همانطور که در ابتدا اشاره شد ،هر سند شامل دو بخش بود :متن و اضافات .اضافات
در واقع مطالبي است که خارج از متن قرار دارد و از نظر حقوقي و مطالبي که بهدست
ميدهند ،بسیار بااهمیت هستند.
تسمیه /تحمیدیه
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خاتمه يا به اصطالح ديگر فاتحه ،آخرين قسمت يک متن يا سند بود (قائممقامي،

تسمیه عنواني است شامل حمد و سپاس خدا که معموالً در صدر سند قرار ميگرفت.
تحمیديه در اسناد ساختاری نسبتاً مشابه با متن ديباچۀ کتب دارد؛ به اين شکل که

31۸
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تحمیديه با نام خداوند متعال شروع و به حمد و ثنای بزرگان دين مبین اسالم و ائمۀ
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اطهار علیهمالسالم ميپردازد (سمسار ،1347 ،ص .)136 .در متعهنامهها ،تحمیديههای
مختلفي وجود دارد ،مانند« :بِسمِ اهللِ الرَحمنِ الرَحیم» که خالصۀ آن «بسمله» است،
«هُو» يا «بسمهتعالي» .اما بعضي اسناد تحمیديههای خاص خود را دارند ،که بازگوکنندة
نوع سند بود ،درواقع سندشناس با يک نگاه به تحمیديه ميتواند نوع سند را مشخص
کند .پس درحقیقت در اينجا تسمیه معني پیدا ميکند ،به اين صورت که از طريق
ف
تحمیديه ،نوع سند مشخص ميشود .مهمترين تحمیديۀ متعهنامهها عبارت «هٌوَ المؤل ٌ
بَینَ القلوب» است که کار را برای تشخیص نوع سند آسان ميکند.
تاریخ تحریر سند
يکي ديگر از اضافات سند در متعهنامهها ،تاريخ تحرير سند بود .در بررسي انجامشده
سند شرعي تاريخ تحرير سند درج نشده باشد ،ميتوان از سجالت و تأيیديههای حاکم
شرع و شهود به تاريخ تحرير سند پي برد .در اين اسناد همچنین تاريخ تحرير سند
معموالً با ذکر روز ،ماه ،سال و به شکلهای عددی يا حروفي يا ترکیبي از هر دوست.
گفتني است که قبل از درج تاريخ سند ،از کلماتي همچون :تحريراً ،تحريراً في ،في
شهور و  ...استفاده ميشد.
نمونهايي از تاريخ تحرير سند در متعهنامهها:
«و کان في تحريراً في  17شهر ذی الحجه الحرام في شهور يکهزار و سیصد و پنجاه
و چهار هجری قمری سنه ( »1354سند شمارة .)2
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در اسناد متعه ،همگي اين اسناد از تاريخ تحرير سند برخوردارند ،هرچند اگر در يک

ساختار حاشیههای سند
اصلي ،يک حاشیه نیز دارد که عموماً اضافات سند محسوب ميشود .يعني اين اجزاء
31۹
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يکي از مهمترين اجزای هر سند ،حاشیههای آن است؛ بهعبارتي هر سند عالوهبر متن
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جزو متن اصلي يا رکن اصلي نیستند ،ولي به نوعي متن اصلي را تکمیل ميکنند .پس
از آنکه يک سند شرعي با ارکان اصلي خود تهیه و تنظیم ميشد ،عليالرسم اضافاتي
نیز بر آن افزوده ميشد که شامل اجزايي همچون تسمیه ،تاريخ کتابت ،تأيیديۀ حاکم
شرع و تأيیديۀ شهود ،مُهر ،ادامۀ متن اصلي و در اسنادی که اصیل نیستند و سواد
محسوب ميشوند ،تأيیديۀ محضردار در مطابقت آن با اصل سند در روئیه يا ظهريۀ
جل و متن رويه درواقع دو کفۀ يک ترازو
سند است (بلندی ،13۹2 ،ص .)133 .سِ ِ
هستند (رضايي ،13۹0 ،ص .)17 .در ادامه مهمترين ساختار حاشیههای اسناد متعه،
بررسي ميشوند.

يکي از مهمترين اجزای سند مهرهای بهکار رفته در آنها بود .مهرها همواره کاربردهای
گوناگوني داشتهاند؛ يکي از مهمترين کاربرد مهرها در اسناد ،اعتبار بخشیدن به محتوای
سند ،يا به اعتباری تصديق سند و نیز جنبۀ رسمي و قانوني دادن به آن است (رضايي،
 ،13۸3ص .)132 .ويژگي ديگر مهر ها شناخت صاحب و مالک مهر بود .اين مالکان
ممکن بود مردمان عادی يا از بزرگان و علمای مشهور زمان خود باشند .شناخت مهرها
بهعنوان يکي از ابزارهای بهکاررفته در متعهنامهها ميتواند اطالعات گستردهای در زمینۀ
نسبشناسي ،زيباييشناسي و رجالشناسي در اختیار پژوهشگران بگذارد.
سجلّات
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مُهر

سِجِل به معني آنچه برای تأيید مطلبي در پايین نامه يا نوشتهای ميآورند و نیز به معني
از نظر رجال شناسي بسیار اهمیت دارند .سجالت در اسناد شرعي به چهار دسته تقسیم
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تأيید کردن و تصديق کردن است (انوری ،13۸1 ،ج/5.صص .)4052-4051 .سجالت
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ميشوند؛ سجل اعترافي ،وقوعي ،شهودی ،مطابقهای .در ادامه هر چهار نوع سجل
توضیح داده ميشوند:
سجل اعترافی :سجلي را که حاکي از عمل و قصد صاحب سند است ،سجل
اعترافي گويند (رضايي ،13۹0 ،ص.)20 .
سجل مطابقهای :هرگاه سواد سند را با اصل مطابقت دهند ،از اين سجل استفاده
ميشود.
سجل شهودی :به معني آن است که عدهای بهلحاظ سمعي و بصری از يک واقعه
خبر دهند .کلماتي مانند :شاهد ،شهد بما فیه ،الشهود في الذلک ،در اين نوع سجل
استفاده ميشود (رضايي ،13۹0 ،ص.)20 .

اشخاص را اعالم ميکند (رضايي ،13۹0 ،ص .)1۸ .کلماتي مانند :اعترف ،قد اقره
واقف يا موقف در اين نوع سجل کاربرد دارد.
در میان اين نوع سجالت ،سجل شهودی و وقوعي بیشترين کاربرد را در متعهنامهها
دارند .بررسي سجالت اين شاهدان هم از نظر رجالشناسي ،شناخت دستخط ،پیشه و
شغل و مهر افراد اطالعات بسیاری در اختیار پژوهشگر قرار ميدهند.
نمونههايي از کاربرد سجالت:
«لقد وقع النکاح االنقطاعي في الهده علي لالجرة في سلخ شهر صفر الخیر »135۹
(سند شمارة .)1
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سجل وقوعی :در اين نوع سجل ،عالم انشای سند ،قصد و هدف واقعي شخص يا

«الشهود کرباليي حسن کدخدا» (سند شمارة .)2
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به معني پشتنويسي بود .پس از آنکه فرمان يا سندی از همه جهات ،متن و اضافات،
کامل ميشد ،در دفاتر ثبت ميشد ،به اين معني که از آنها رونوشت برميداشتند تا
سوابق در دفاتر باشد (قائم مقامي ،13۹4 ،صص .)240-23۹ .در اين بین بر پشت اين
اسناد عباراتي چون «مالحظه شد ،قلمي شد» ،را ثبت ميکردند ،که نشانهای بر
ظهريهنويسي سند بود.
جنبههای حقوقی متعهنامهها
شروط ضمن عقد
در اکثر متعهنامهها گاه شروطي وجود دارند که در اصطالح به آن شروط ضمن عقد
مي گويند .اين شروط ،گاه در متن اصلي آورده ميشد و در برخي موارد ،در حاشیه به
اسناد نکاح دائم ميتوان دريافت که بهعلت آنکه در نکاح موقت ،ارادة طرفین در
ازدواج گستردهتر است ،شروط نیز بسیار بیشتر است .درواقع در نکاح منقطع نیز،
زوجین ميتوانند در ضمن عقد ،بر هرگونه شرطي در رابطه با کموکیف تمتعات و زمان
و مکان آن توافق کنند (محقق داماد ،136۸ ،ص.)220.
شروط ضمن عقد را ميتوان به دو دسته کلي تقسیمبندی کرد :اول شروطي که
الزمۀ پذيرش زوجه جهت عقد نکاح است .بهعبارتي تا زوجه از اين شروط برخوردار
نباشد ،ازدواج جنبۀ قانوني به خود نميگیرد .کلماتي مانند :الباکره ،البالغه ،الرشیده،
المختاره ،العاقله درواقع مربوط به زوجه است که ميبايست از اين ويژگيها برخوردار
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رشتۀ تحرير درمي آمد .نکته مهم ديگر آن است که با مقايسۀ اسناد متعه اين دوران با

باشد .البته ذکر اين نکته ضروری است که ويژگيهای فوق بهخصوص ويژگي باکره،
ويژگيهای مذکور نیز ،در متن آمده است.
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دوم شروطي که زوجه و والدين او در عقد نکاح مطرح کردهاند (سام و علي
صوفي ،13۹5 ،ص .)103 .اين شروط درحقیقت پشتوانهای برای متمتع بها محسوب
مي شد .حق مکان زندگي ،دادن نفقه و شیربها ،شرط سفر و تأمین خوراک و پوشاک،
ازجمله شروط مندرج در متعهنامهها هستند.
نمونههايي از شروط ضمن عقد:
«مادام الحباله بايد مخارج او را با لباس بدهد» (سند شمارة .)7
« و شرط شد که تمام مخارج رقیه خانم مسطوره را از حیث خوراک و پوشاک و
لباس و سکني و کفش و غیره ذلک بهطور معمول و متعارف  ...در مدت مذکوره به
ابقاء علقۀ زوجیت متحمل شود» (سند شمارة .)4

صیغه عبارتي است که با خواندن آن ،عقد تحقق مييابد .بهعبارتي ،صیغه لفظي است
که در قالب آن ارادة انشاء بهصراحت يا کنايه ابراز و اعالم ميشود (رضايي،13۹0 ،
ص .)76 .قانون مدني در مادة  1134صیغه را اينگونه تعريف ميکند« :در عقود و
ايقاعات تشريفاتي الفاظ معین را گويند که عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ ،درست نیست».
قانون مدني در مادة  1062بیان ميکند« :نکاح واقع ميشود ،به ايجاب و قبول با
الفاظي که صريحاً داللت بر قصد ازدواج نمايد» .از قانون فوق چنین مستفاد ميشود که
قانون مدني برای ايجاب و قبول صیغۀ خاص يا لغت و لفظ ويژهای را ملحوظ نداشته،
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جاری شدن صیغۀ عقد به فارسی و عربی

بلکه هر لغت (زبان) و هر نوع صیغهای را که داللت صريح بر قصد ازدواج داشته باشد،
کافي دانسته است .هرچند که عدة زيادی از فقها معتقدند انجام نکاح به لفظ عربي بايد
اگر اسم زوجین ايراني بود ،بايد به اول آن اسم الف و الم اضافه کنند (محمد
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صالح/خطي .)134 :در مقابل عدة ديگر عقیده دارند هر لفظ ديگری را نیز ميتوان برای
خواندن صیغه استفاده کرد (سنگلجي ،1347 ،ص13 .؛ خاتونآبادی/خطي.)۹ :
در مسئلۀ عقد متعه ،عالوهبر خواندن صیغه به عربي صحیح ،ماضي بودن صیغه،
قصد انشاء ،وجود عاقد (شیخ انصاری1415 ،ق ،ص ،)207 .عاقل ،بالغ بودن عاقد و
طرفین عقد ،تعیین زن و شوهر به هنگام خواندن خطبۀ عقد و رضايت قلبي طرفین به
امر ازدواج نیز بايد رعايت شود.
نمونهايي از جاری شدن صیغه:
«صیغۀ عقد انقطاعیه واقع و ايجاد شد» (سند شمارة .)1

اسناد بهعنوان يکي از منابع دست اول ،نقش مهمي در بازسازی تاريخ اجتماعي دارند.
در اين میان ،اسناد متعه بهعلت ماهیت برآمده از فقه اسالمي ،در زمرة اسناد شرعي قرار
مي گیرند .هر چند که از نظر حقوقي و هويتي هم ،دارای اهمیت بسیاری هستند .اين
اسناد اطالعات خاصي را دربارة اجرت ،مدت ،شروط ضمن عقد ،جغرافیای تاريخي،
مسکوکات و مسائل سندشناسي ،قبالهنويسي و مهرشناسي ارائه ميدهند .در واقع ،اين
اسناد بهعنوان آينۀ تمامعیار تاريخ اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي هستند .متعهنامهها در
اين پژوهش بهطور عمده از دو جنبه بررسي شدند :بررسي شکلي و محتوايي.
با بررسي صورت گرفته در شکل ظاهری و محتوايي متعهنامهها در نیمۀ اول ،دورة
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نتیجه

پهلوی اول ،يعني بین سالهای  1304تا 1310ش ،بهعلت فقدان قوانین مربوط به ثبت
ازدواج ،هنوز اسناد متعه در اين دوره از نظر ظاهری و هم از نظر محتوايي ،تحتتأثیر
اين اسناد حکمفرما بود.
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در نیمۀ دوم رضاشاه (1320-1310ش) با اصالح نظام قضائي و همچنین تصويب
قوانین مربوط به ازدواج ،تغییر و تحوالتي در رابطه با محاکم شرع و نیز در اسناد
ازدواج روی داد .اين تحوالت ازيکسو موجب بهحاشیه رانده شدن محاکم شرع و
ازسویديگر باعث عرفيسازی امر قضاوت شد .در همین راستا ،با تصويب اليحۀ قانون
مدني ( 1307تا 1310ش) که يکي از مباحث آن ،موضوع نکاح و طالق بود و نیز
بهدنبال تصويب قانون ثبت ازدواج و طالق در سال 1310ش ،که مقرر شد در نقاطي که
وزارت عدلیه تعیین مي کند ،ازدواج و طالق بايد در يکي از دفاتر ازدواج و طالق به
ثبت برسد ،باعث شد تا تغییراتي در محتوای متعهنامهها صورت بپذيرد .با اينکه ثبت
نمره و تاريخ ثبت ،تاريخ وقوع عقد ،اسم زوج و زوجه ميبايست حتماً در سند متعه
اين اسناد ،توسط دفاتر ازدواج بود .اما بهدلیل کمبود اين اسناد باعث شده است محققان
نتوانند از نظر کمي و کیفي (تغییرات ايجادشده در محتوا متأثر از قوانین جديد) آنها را
بررسي کنند .برای نمونه از بین اسناد نیمۀ دوم پهلوی اول تنها سند دوم بعضي از
تغییرات ايجادشده در محتوا در آن رعايت شده است و ديگر اسناد اين دوره باوجود
قوانین تصويبشده هیچ يک از تغییرات را در اسناد رعايت نکرده و کماکان مانند نیمۀ
اول پهلوی تنظیم ميشدند.
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ذکر شود ،مهمترين تغییرات صورتگرفته در محتوای اين اسناد ،ثبت نمره (شماره) در
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ضمیمه
سند شمارۀ ( :1ساکما2۹۶-۰2۶۰۶۸ )3
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سند شمارۀ ( :2سایت دنیای زنان در عصر قاجار1414A4۰ )4
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سند شمارۀ ( :3ساکما2۹۶-۰2۶۰۶۸ )5
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سند شمارۀ ( :4سایت دنیای زنان در عصر قاجار1252A13۰ )۶

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.6.2

32۹

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

سند شمارۀ ( :5ساکما2۹۶-۰2۶۰۶۸ )7
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سند شمارۀ ( :۶ساکما2۹۶-۰2۶۰۶۸ )۸
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سند شمارۀ ( :7ساکما2۹۶-۰2۶۰۶۸ )۹
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نمونهای از درشتنويسي

نمونهای از کاربرد خط سیاق

نمونههايي از کاربرد مُهرها در اسناد متعه:
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پینوشتها
 .1کاغذ طوماری :کاغذ باريک و معموالً پیچیدهای که در آن چیزی نوشته شده باشد ،واحدی برای
شمارش ،معادل ده دسته کاغذ  24ورقي .گونهای خط که معموالً در نوشتن کتیبههای مساجد و
بناهای باشکوه بهکار ميرفته و نیز به معني دفتر ،کتاب و نوشته ،جمع آن طوامیر است (محسن
روستايي 13۹5 ،ص.)53۹ .
 . 2منظور از بعديه آن است که محرر سند بعد از حمد و ثنا ،با آوردن کلمۀ «اما بعد» يا «بعد» يا «فبعد»
به بیان علت رخ دادن امر ازدواج ميپردازد (سلطاني مقدم ،13۸۹ ،ص12 .؛ علیزاده بیرجندی،
 ،13۸5ص.)۹۹ .
 . 3ازدواج موقت محمدحسین عطار با حاجیه خانم دختر آقا علي اکبر ،به مدت دو ماه و اجرت شش
تومان وجه رايج ايراني.
مرند.
 .5ازدواج موقت ابن حسین با جیران دختر علي اصغر ،به مدت بیست سال قمری و اجرت يک تومان.
 .6ازدواج موقت میرزا غالمرضا خان با رقیه خانم دختر مرحوم آقا مشهدی عباس قمي االصل ،به مدت
چهل سال کامل هاللي و اجرت بیست تومان.
 .7ازدواج موقت آقا محمد حسن با باال خانم دختر آقا رسول ،به مدت بیست سال و اجرت يک تومان.
 . ۸ازدواج موقت علي اکبر خان نظامي با فاطمه خانم دختر مرحوم کرباليي يوسف ،به مدت دو ماه
قمری و اجرت يک سیر نبات زرد حبه.
 .۹ازدواج موقت شکر اهلل با زرين دختر حسین ،به مدت چهار ماه و اجرت دو هزار دينار.

منابع
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 . 4ازدواج موقت کرباليي حاجبعلي با لیلي خانم دختر رضا ،به مدت ده سال و اجرت يک پونز اشرفي

آرشیو اسناد سايت دنیای زنان در عصر قاجار14145A40 ،1252A130 :

آغداشلو ،آ .)137۸( .از خوشيها و حسرتها (برگزيدة گفتارها و گفتوگوها .)137۸-1371
آل داوود ،س.ع .)13۸4( .برگي از ثبت اسناد در ايران .کانون وکال 1۸۸ ،و .6۸-56 ،1۸۹
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تهران :آتیه.

سندشناسي اسناد متعه در دورة پهلوی اول (تأثیر قوانین جديد) ـــــــــــــــ حسن زنديه و همکار

اختری ،م.ع .)1377( .قباله و قبالهنويسي .کانون.۹1-۸1 ،6 ،
اسدی ،ل.س .)13۸7( .نقد و بررسي قوانین ثبت ازدواج .مطالعات راهبردی زنان-103 ،40 ،
.130
انوری ،ح .)13۸1( .فرهنگ بزرگ سخن .ج  .5تهران :سخن.
ايماني راد ،ل ،.و وزيری فرد ،م.ج .)13۸۸( .ماهیت متعۀ زن .بانوان شیعه،1۹ ،

بلندی ،م .)13۹2( .استشهادنامههای دورة قاجار (از عصر ناصری تا پايان دورة قاجار-1264 ،
 1344ه.ق) .پاياننامۀ کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
بیاني ،م .)1353( .کتابشناسي کتابهای خطي .به کوشش ح .محبوبي اردکاني .تهران :انجمن
آثار ملي.
جعغری لنگرودی ،م.ج .)137۸( .ترمینولوژی حقوق .تهران :گنج دانش.
تراث ،ج .21
حسیني خاتونآبادی ،م.ب .عقود نکاح و متعه .تهران :مرکز اسناد و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران ،شمارة .3704
خمیني ،ر( .بيتا) .تحريرالوسیله .ج .2قم :مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم.
راهپیما ،غ.ر .)13۹4( .الفبا تا هنر .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي با
همکاری مؤسسۀ تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری «متن» و پژوهشگاه میراث فرهنگي و
گردشگری.
رضايي ،ا .)13۸3( .نظری بر مهرهای دورة قاجار .کتاب ماه و هنر.136-132 ،7۸-77 ،
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حر عاملي ،ش( .بيتا) .وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشريعه .قم :مؤسسۀ آل البیت الحیاء

رضايي ،ا .)13۹0( .درآمدی بر اسناد شرعي دورة قاجار .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.

صفويه» با تکیه بر متون نثر فارسي و اسناد مکتوب تاريخي و محوريت بررسي لغات و
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روستايي ،م .)13۹5( .ادبیات تاريخي و ديوانساالری ايران« ،عهد مغول تا سرآغاز دولت

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

اصطالحات ديواني ـ اجتماعي و سندشناسي (قرن ،هفتم تا پايان قرن نهم هجری) .تهران:
مؤسسۀ و انتشارات ندای تاريخ.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ايران (ساکما)،2۹6-02606۸ ،2۹6-02606۸ ،2۹6-02606۸ :
.2606۸-2۹6
سام ،ع ،.و علي صوفي ،ع.ر .)13۹5( .در ضرورت و اهمیت شناخت اسناد تاريخي :واکاوی
عقدنامههای ازدواج عهد قاجار .پژوهشهای تاريخي ايران و اسالم.110-۹3 ،1۸ ،
سلطاني مقدم ،ح .)13۸۹( .نه فرمان شیخاالسالمي ،عقدنامه و معافیت از سربازی (مربوط به
خاندان تهجدی ساوه) از قرن دوازدهم و سیزدهم .پیام بهارستان.51-42 ،10 ،
سمسار ،م.ح .)1347( .فرماننويسي در دورة صفويه .بررسيهای تاريخي.14۸-135 ،14 ،
سنگلجي ،آ .)1347( .ضوابط و قواعد معامالت .تهران :مؤلف.
هنری دانشپذير.

شیخالحکمايي ،ع .)13۸0( .کاتبان و قاضیان اسناد بقعۀ شیخ صفيالدين اردبیلي .نامۀ بهارستان،
.152-137 ،4
شیخ انصاری ،م1415( .ق) .رسالۀ نکاح .قم :مؤسسۀ باقری.
صفری آق قلعه ،ع .)13۹0( .نسخۀ شناخت (پژوهشنامۀ نسخهشناسي نسخ خطي فارسي).
تهران :میراث مکتوب.
عباسزاده ،ع .)137۸( .ازدواج موقت نیاز امروز .قم :مؤسسۀ فرهنگي انتشاراتي شاکر.

علیزاده بیرجندی ،ز ،.مکرميفر ،ا ،.کاظمي ،س.ک ،.و سروش ،م.ر .)13۸5( .نگرشي بر
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شهید ثاني ،ز .)13۸۸( .فقه  :6شرح لمعۀ دمشقیه .ترجمۀ ع .زراعت .تهران :مؤسسۀ فرهنگي

مهرنامههای عصر قاجاريه در بیرجند .تهران :سازمان میراث فرهنگي و صنايع دستي و
گردشگری.
ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران.5- 4 ،4 ،
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فرشیدرو ،م.خ ،.و زيرک ،س .)13۸0( .لقب و لقبگذاری در ايران .ضمیمۀ مجلۀ دانشکدة

سندشناسي اسناد متعه در دورة پهلوی اول (تأثیر قوانین جديد) ـــــــــــــــ حسن زنديه و همکار

فروغي اصفهاني ،م.م .)137۸( .فروغستان .تهران :میراث مکتوب.
قائم مقامي ،ج .)13۹4( .مقدمهای بر شناخت اسناد تاريخي .تهران :انتشارات انجمن آثار ملي.
کاتوزيان ،ن .)13۸۸( .حقوق خانواده .ج .1تهران :شرکت سهامي انتشار.
مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبۀ دورة هشتم تقنینیه 25 ،دیماه  25 -130۹دیماه
 ،1311مطبعۀ مجلس.
مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دورة پنجم قانونگذاری از  22دلو  1302تا  21بهمنماه
 .)1350( 1304اداره کل قوانین.
محقق داماد ،م .)136۸( .بررسي فقهي حقوق خانواده ،نکاح و انحالل آن .تهران :مرکز نشر
علوم اسالمي.
محمد صالح بن محمد کريم ،عقد نکاح ،تهران :مرکز اسناد و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،
مستوفي ،ع .)1343( .شرح زندگاني من .ج  .1تهران :زوار.
مونسالدوله ( .)13۸0خاطرات مونسالدوله ،نديمۀ حرمسرای ناصرالدينشاه .به کوشش س.
سعدونديان .تهران :زرين.
مهدوی دامغاني ،ا .)13۸3( .تاريخچۀ محضر و دفتر رسمي .حافظ.20-17 ،7 ،
مؤلف ناشناخته ،خطي ،صیغۀ عقود و نکاح ،تهران :مرکز اسناد و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران ،شمارة ،۸۹5۹
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Abstract
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As primary sources, documents play a significant role in historical
research. In this regard, as religious documents derived from Islamic
jurisprudence, temporary marriage certificates have certain principles
and frameworks, providing a wealth of information on the culture,
society, economy, and customs of the past. The main question of the
present study was what form and content did the temporary marriage
certificates in Pahlavi I era have? And what effect did the new laws
have on the content of such documents? The main claim was that the
temporary marriage certificates in the first half of the Pahlavi I era, in
terms of form and content, were influenced by religious and
customary laws, the Qajar tradition of document-drafting, and the
social and class status of individuals. However, in the second half of
the Pahlavi I era, new marriage laws were adopted. As a result, first,
the jurisprudential aspects of such certificates were decreased and
their customary aspects were increased.
Keywords: Diplomatics; Temporary Marriage Certificate; pahlavi l;

New Rules.
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