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ــا تمام اهميت كاركردي ُمهر در دورۀ قاجار و به تبع آن حرفۀ  ب
ــاالنۀ اين دست  ــت روزانه و س حكاكی، دربارۀ زندگي و معيش
ــه در اين دوره  ــت. حال آن ك ــه وران اطالعات نادر اس از پيش
ــت كه به تناسب هر كار و موضوعی  ــوم بوده اس اين گونه مرس

قباله ای كوتاه يا مفصل تنظيم گردد.  
از محكمۀ آقا سيد محمدصادق سنگلجی  ابن محمدمهدی 
ــی (د. 1299هـ .ق)، منظم ترين و معتبرترين محضـر  طباطباي
ــال  ــرع دارالخالفۀ ناصری (تهران)، مربوط به س و محكمه ش
ــده  ــايی ش 1292 تا 1295 هـ .ق، تاكنون فقط دو دفتر شناس
است. در دو دفتر چندهزار چكيده قباله ثبت گرديده است. يكی 
ــن  چكيده ها، چكيدۀ يك فقره مصالحه نامه با فايدۀ اجاره  از اي
است. اين قرارداد بين حاجي محمد حكاكباشي و ميرزا [شفيع] 
ولد ميرزا بزرگ منعقد گرديده است. طی اين سند، ميرزا شفيع 
ــه سال به استخدام (در خدمت) حكاكباشي در آمده  در طول س
ــفيع را بايد يك شهرستاني محسوب  است. نمی دانيم ميرزا ش
نماييم كه به دنبال زندگي بهتر به دارالخالفۀ ناصري مهاجرت 
ــرمايۀ مكفي براي راه اندازي  ــت يا يك تهراني كه س كرده اس
ــته است. به هر  دكه و كارگاهی براي ارائۀ تخصص خود نداش
حال ميرزا شفيع خود را «اجير خاص» كرده تا در نزد حكاكباشی 
ــی معينی  مزبور طی مدت معينی در قبال مواجب نقدی و جنس
ــاند. تنظيم اين قرارداد  ــخص حكاكی را به انجام رس امور مش
ــرده حق كار كردن در محلی ديگر و  ــن معنی بوده كه نامب بدي

برای شخصی ديگر را از خود سلب كرده است.
حال اگر فرض كنيم ميرزا شفيع در طول يك  سال قمري 
ــيصد روز كاری داشته است كه بنا به قرارداد به ازاء  حداكثر س
ــي حقوق دريافت مي نموده در  ــر روز 250 دينار از حكاكباش ه
ــران) درآمد  ــادل 7 تومان و 5 ق ــار (مع ــال اول 75000 دين س
ــال اول دو برابر رشد  ــت؛ در سال دوم كه نسبت به س مي داش
ــال سوم كه  ــته 150000 دينار (معادل 15 تومان) و در س داش

سه برابر سال اول رشد داشته 225000  (معادل 22 تومان و 5 
قران) حقوق مي گرفت. چنان كه مالحظه مي شود اين قباله بر 
ــخص و محاسبه شده اي تدوين گرديده است.  حسب رشد مش
بنابراين، اگر ميرزا شفيع انضباط كاری می داشت، مي توانست 
ــال كار 45 تومان درآمد داشته باشد كه اگر آن  ــه س پس از س
ــم، به عدد 72 ــاله بيفزايي ــه سه س را به 27 تومان هزينۀ البس

ــده ضمن عقد بوده، مي   رسيم.  تومان كه كل مبلغ پيش بيني ش
ــلمًا ارزش سفارشات بيش از اين بوده و ميرزا شفيع هم  اما مس
ــه برابر بيش از حقوق روزانه تالش  ــت حداقل دو س می بايس

مي كرده است. (نك: جدول)

ــلطنه در تاريخ 1313 ــت بر اساس گزارش عين الس گفتني اس
هـ .ق قيمت هر مهر بر اساس قاعدۀ «حرف شمارى» محاسبه 

می شده  است: 
ــرزا ابراهيم آمد. مدتها صحبت كرديم. مهر مرا آورده  ... مي

بودند. «حرفى دو ريال» گرفته است.  
بنابراين تعداد حروف  سجع با قيمت مهر رابطۀ مستقيم داشته 
است. ازين رو مابه التفاوت كاركرد روزانۀ ميرزا شفيع ها، در واقع 
ــي ها سر در مي آورده  ــت كه از جيب حكاكباش منفعتي بوده اس

كارمزد يك حكاک در دارالخالفۀ ناصری
اميـد رضايـی*

دو دست لباس، دستی 3 تومان (جمعاً 6 تومان)
حقوق روزانه 5 شاهی (250 دينار)

سال اول

دو دست لباس، دستی 4/5 تومان
 (جمعاً 9 تومان، معادل 1/5 برابر سال اول)

حقوق روزانه 10 شاهی (500 دينار)
سال دوم

دو دست لباس، دستی6 تومان 
(جمعاً 12 تومان، معادل 1/5 برابر سال دوم)

حقوق روزانه 15 شاهی (750 دينار)
سال سوم

جدول حقوق روزانه و مزايای سنواتی برای 3 سال

* پژوهشگر متون تاريخی و اسناد.
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ــت. از آنجا كه در اين قباله از دكه و ابزار ياد نشده بنابراين  اس
ــات را جمع آوري مي كرده و ميرزا  ــي سفارش احتماًال حكاكباش
ــفيع در راستاي عمل به تعهد و نيز به دست آوردن باقيماندۀ  ش
ــتري صرف مي كرده است.  71 يا 72 تومان به ناچار وقت بيش
البته سواي تجديد گاه وبي گاه امهار به سبب فوت يا استهالك 
آنها، رونق معامالت در دارالخالفه  و استفادۀ عوام و خواص از 
ــت انجام صحيح امور كاري و اجتماعي هم، نقش  دو مهر جه

مهمي در رونق كسب و كار حكاكان داشته است.
٭٭٭  

ــنگلجی):] قد وقع  ــيد صادق طباطبايی (س ــجل آقا س 1/ [س
الصلح المسطور علي ما سطر علي الشروط لدي في ليله 23 

ذي القعدة الحرام 1293.
- ُمصالح: ميرزا [شفيع]  ولد ميرزا بزرگ 

ــر نبات  ــي مقدار يكس ــه: حاجي محمد حكاكباش 2/ ُمصالح ل
ــك تومان وجـه ريال                ــي در عوض مبلغ هفتاد و ي طـهران

ــرط شد كه در  ــاند و در ضمن العقد ش 26 1 از قرار ذيل رس
ظرف

ــاراليه از قبيل  ــفيع مشغول خدمات مش ــه سال ميرزا ش 3/ س
ــد و ايضًا شرط  كارهاي متعلقه بصنعت حكاكي و غيره باش

شد  بر حكاكباشي كه مخارج يوميه سه سال
ــد(؟) و صيغه جاري و  ــب معمول بده ــًا فيومًا بر حس 4/ را يوم

ساري شد و كان ذلك وقوعًا و تحريراً في
5 و 6/ سال اول دو دست  لباس، دستي سه تومان و روزي پنج  

شاهی نقد از بابت وجه مزبور محسوب دارد.
سال دوم دو دست لباس، دستی چهار تومان و نيم و روزي 

دهشاهی نقد از بابت وجه مزبور محسوب دارد.
ــش تومان با روزي  ــت لباس، دستي ش ــال سيم دو دس س

هفتصد و پنجاه دينار نقد و محسوب دارد.
ــهر ذي القعده الحرام من شهور سنه  ــت و سيم ش 7/ ليله بيس
1293. (ب 74)                                                             ■

1. منظور ريالی است كه 26 نخود وزن داشته است. گفتنی است در دورۀ قاجار ريال های ديگری هم رايج بوده است؛ از جمله ريال 18 نخودی و ريال 13 نخودی، 
كه به آن سكۀ «پناه آبادی» می گفتند. (نك: ديانت، ابوالحسن، «پناه آبادی (پناهباد) ـ پهن آبادی»، آينده، سال سيزدهم، شهريور و مهر 1366، شمارۀ 6 و 7.) 


