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مالحظاتی دربارۀ اسناد عرایض مجلس 
شورای ملی )دوره ششم تا هشتم تقنینیه(

سهیال صفری

چکیده:
امروزه اسناد عرایض، منبع مناسبی برای پژوهشگران تاریخی است تا بتوانند تاریخ 
را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و ... بررسی کنند و حتی به تاریخ سیاسی نیز 
نه از منظر نخبگان سیاسی که از منظر دیگر گروه های اجتماعی بپردازند. یکی از 
عواملی که بر غنای این اسناد می افزاید این است که پژوهشگرانی که از این نوع 
اسناد -چه به عنوان منبع پژوهش های تاریخی و چه به عنوان موضوع مطالعات 
اسنادی و تاریخی- استفاده کرده اند یافته ها و تجارب خود را به اشتراک گذاشته 
تا به استفاده انتقادی و بهینه از این اسناد منجر شود. از این رو نوشتار پیش رو با 
این هدف، به بیان برداشت ها و یافته های خود در استفاده از این اسناد پرداخته تا 
گامی هر چند کوچک در این راه برداشته باشد. این نوشتار ضمن تعریف عریضه، 
اشاره  ای گذرا به پیشینه عریضه نویسی در ایران، کمیسیون عرایض مجلس و 
آرشیو مجلس شورای ملی، به آسیب شناسی اسناد عرایض و بیان ساختار این 

اسناد می پردازد. 

عریضه، مجلس شورای ملی، پهلوی اول

آرشیو ملی، سال ششم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1399، شماره پیاپی 23 و 24؛
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سهیال صفری1

مالحظاتی دربارۀ اسناد عرایض مجلس 
شورای ملی )دوره ششم تا هشتم تقنینیه(

مقدمه
نوشتار پیش رو بر اساس بررسی 881 عریضه )پرونده( مشتمل بر حدود 2600 برگ سند شکل 
گرفته  است. دوره زمانی این اسناد سه دوره مجلس شورای ملی از ادوار ششم تا پایان دوره هشتم 
قانونگذاری برابر با نیمه اول دولت پهلوی اول را شامل می  شود. این نوشتار سعی کرده تا هم 
محتوا و هم ساختار این اسناد را طی دوره مطالعه مورد توجه قرار دهد و بر آن است ضمن آسیب 

شناسی اسناد عرایض به بیان ساختار این نوع از اسناد و ترکیبات آن بپردازد.
صرف نظر از پژوهش های موضوعی بر اساس اسناد عرایض، پژوهش های مرتبط با اسناد 
عرایض انگشت شمارند »عرایض رهیافتی به تاریخ فرودستان )بررسی اسناد عرایض مجلس 
جایگاه  ایران،  در  عریضه نویسی  فرهنگ  پیشینه  به  شوهانی  سیاوش  نوشته  ملی(«  شورای 
کمیسیون عرایض مجلس، تأثیر کارکرد مجلس در فرهنگ عریضه نویسی، تبدیل جایگاه مجلس 
به دبیرخانه برای رسیدگی به شکایات پرداخته است. از دیگر نکات مورد توجه در این مقاله ارتباط 
عرایض با تاریخ فرودستان، تاریخ ذهنیات است و همچنین به صورت بندی و ادبیات عرایض 

توجه نشان داده است موضوعی که مورد توجه مقاله پیش رو نیز هست. 
مقاله »گذری بر عرایض اعانات )اعانات نتیجه بدفهمی از نهاد قانونگذار(« از همین نویسنده، 
کار ویژه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و اینکه تصور مردم و مجلس نسبت به این نهاد چگونه 

بود مورد توجه قرار داده و به تقلیل نقش مجلس به عنوان دبیرخانه می  پردازد. 
»بررسی جایگاه عرایض در پژوهش های اسنادی« اثر علی ططری نیز به بیان تاریخچه 

پژوهشــگر  تاریــخ،  دکــری   .1

پژوهشــکده اســناد، ســازمان اسناد و 

کتابخانــه ملــی



فصلنامه آرشیو ملی، شامره  23 و 24
84

عریضه نویسی پیش و پس از مشروطه می پردازد و به ارتباط مجلس شورای ملی با عریضه نویسی 
پس از مشروطه می پردازد همچنین با معرفی اسناد عرایض مجلس نمونه هایی از این نوع اسناد 

را در موضوعات و زمان های مختلف ضمیمه کرده است. 
»مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی« اثر جهانگیر قائم مقامی همچنان اثری قابل اتکا در 
مطالعات اسنادی می  باشد. این کتاب اگرچه به عریضه نپرداخته اما ساختار ذکر شده در اسناد 

تاریخی، مورد استفاده در اسناد عرایض می باشد. 
این نوشتار ضمن بهره گیری از آثار این محققان، برداشت ها و یافته های خود را از عرایض 

مورد مطالعه به اشتراک گذاشته است.

عریضه
در میان انبوه اسناد بر جای مانده از دوره  های پیشین تاریخ ایران که با وجود گذر زمان و تغییر در 
سبک زندگی مردم و شکل  گیری نهادهای جدید حکومتی و اداری کمابیش با توجه به ویژگی های 

هر دوره به حیات خود ادامه داده  اند عریضه ها می باشند. 
نویسد.  بزرگي  به  یا کوچکي  و  مافوق  به  زیردستي  است که  نامه  اي  از  عبارت  عریضه، 
همچنین از آن به عرض  حال و درخواست  نامه تعبیر شده  است. )دهخدا( این عبارت زیردستي و 
زبردستي، کوچکي و بزرگي پایگاه اجتماعي یا قدرت سیاسي را به ذهن متبادر مي  کند. بر این 
اساس عریضه  ها متضمن دو جزء شکایت و درخواست می  باشند. شکایت از وضعی و درخواست و 
دادخواهی جهت رفع معضالت ناشی از آن وضع. در عریضه، عارض معتقد است که مورد اجحاف 

قرار گرفته بنابراین خواهان رفع ظلم از خود مي  باشد.
اندرزنامه  ها و حکایت های  به مظلمه نشستن سلطان،  نهادهایی چون دیوان مظالم و  از 
مختلف در باب ضرورت دادپروری سلطان تا میراث بر جای مانده از اعتقادات دینی، همگی ناظر 
بر وجود فرهنگ تظلم  خواهی به گونۀ آشکار و نهان در سنت ایرانی است. بر این اساس سابقۀ 
وجود عریضه نویسی محدود به دوران متأخر تاریخ کشورمان نیست بلکه از عمري دراز برخوردار 
می  باشد، اما سابقۀ وجود اسناد عریضه در مراکز آرشیوی ایران به دارازی قدمت عریضه  نویسی 
نمی  باشد. قدیمی  ترین عرایض باقیمانده مربوط به دورۀ صفویه است که در آرشیو آستان قدس 
نگهداری می  شود. پس از دوره  ای وفقه در دورۀ افشاریه و زندیه، عریضه  نویسی در دورۀ قاجاریه 
دوباره رواج یافت )ططری، 1388، ص466(. این امر از سویی به دلیل افزایش نابسامانی های 
اقتصادی، اجتماعی و ... و از سوی دیگر به دلیل پیشرفت وسایل ارتباطی و مراسالتی و در نتیجه 
امکان انعکاس بیشتر شکایات بود. پس از مشروطه به فراخور رشد دستگاه اداري و اجرایي، افراد و 
مراکز مختلف مورد خطاب عریضه  نویسان و مرجع رسیدگي و پاسخگویي به شکایات قرار گرفتند. 
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بر اساس آنچه از اسناد این دوره دیده مي  شود، چند نهاد مورد خطاب عریضه  نویسان و مرجع 
رسیدگي و پاسخگویي قرار گرفتند که عبارتند از: دفتر شاهنشاهي، دفتر ولیعهد، دفتر ریاست وزرا، 
دفتر وزارتخانه  ها، مجلس شوراي ملي. همچنین عارضان، گاه رونوشتي از عریضۀ خود را براي 

انعکاس و رسیدگي بیشتر به روزنامه  ها و نشریات مختلف نیز ارسال مي  کردند. 

کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی1
مجلس شورای ملی در دورۀ مشروطه -به عنوان دستاورد ویژه این انقالب- از جایگاهی خاص در 
جامعه برخوردار بود. اینک به دلیل حضور نمایندگان اقشار مختلف، انتظار از مجلس در رسیدگی به 
درخواست و تظلمات فزونتر شد. بنابراین مجلس تبدیل به مهمترین مرجع دریافت و پاسخگویی 
به عرایض گردید. حتی مهمترین کارویژۀ مجلس از نظر مردم، محلی برای رسیدگی به شکایات 
و تظلماتشان بود. حجم باالی شکایات واصله به مجلس، منجر به اختصاص دادن بخشی جهت 
بررسی این شکایات شد، به همین خاطر »کمیسیون عرایض« مجلس شکل گرفت و دبیرخانۀ 
مجلس نقشی فعال در ارجاع عرایض به کمیسیون و ارسال پاسخ رسیدگی مجلس به عارضان ایفا 
کرد )شوهانی، 1389، صص57-61(. با وجود از بین رفتن عرایض مجلس اول و دوم در هنگام 
به توپ بسته شدن مجلس، بایگانی این عرایض در ادوار بعد، آرشیوی غنی از اسناد مهم مردمی 

را در اختیار پژوهشگران قرار داده  است. 
در حال حاضر آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسالمی غنی  ترین آرشیو را در خصوص اسناد 
عرایض دارا می  باشد. فراوانی این عرایض و سرعت سرویس  دهی آرشیو مجلس، هر پژوهشگر 
عالقمند به مطالعات تاریخی به ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی را به استفاده از این اسناد ترغیب 
می  کند. آرشیو مرکز اسناد مجلس از حیث فراوانی، تمرکز و عدم پراکندگی، محمل مناسبی برای 
بررسیهای تاریخی در اختیار قرار می  دهند. با این وجود با توجه به اینکه عرایض به نهادهای 
مسئول دیگری چون دفتر شاهنشاهی، کابینۀ ریاست  وزرا و حتی برخی مطبوعات واصل می  شد، 
گاه برخی عرایض در آرشیو دیگر مراکز اسنادی نظیر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی وجود دارد که 
در این مرکز موجود نمی  باشد. یعنی فراوانی عرایض این مرکز به معنای کامل بودن آن نیست. 
یک پژوهشگر اگر در باب موضوعی- فارغ از سازمان یا نهاد مورد خطاب عریضه- به دنبال 
یافتن تمامی عرایض می باشد باید در آرشیو سازمان های دیگر نیز به جستجو بپردازد. هر چند که 
صرف نظر از عارض یا عارضان احتماال در باب یک موضوع، گاه محتوای و مضمون عرایض در 
همه آرشیوها یکسان می  باشد. مثال عرایض مربوط به مالیات صنفی،2 یا درخواست صدور جواز 
عمامه یا معافیت از پوشیدن لباس متحدالشکل3، تقاضای معافیت از نظام وظیفه4 را هم می توان 

در مجلس و هم در سازمان اسناد ملی مشاهده کرد.

ــتفاده  ــناد اس ــب اس ــه غال ــا ک 1. از آنج

ــن نوشــتار از اســناد مجلــس  شــده در ای

می  باشــد و تعــداد محــدودی ســند از 

ــه ملــی  آرشــیو ســازمان اســناد و کتابخان

اســتفاده شده  اســت کــه آدرس آن نیــز 

ــتناد  ــت. اس ــده اس ــر ش ــس ذک در پانوی

بــه عرایــض آرشــیو مجلــس بــدون عنــوان 

ــان  ــز دکــر شــده و در پای در داخــل پرانت

مقالــه فهرســت آن بــه صورت کامــل درج 

شــده اســت.

شــاهرود  رسایــداران  شــکایت   .2

کفــاش  صنــف   ،6/70/35/1/1

و  مجلــس  آرشــیو  در   6/51/24/1/30

شــکایت کفاشــان و خیاطــان لنگــرود در 

ــه ملــی  آرشــیو ســازمان اســناد و کتابخان

۹2017 /240

 ،7/101/14/1/35( مجلــس  آرشــیو   .3

ســازمان  آرشــیو  و   )  7/106/15/4/151

اســناد و کتابخانــه ملــی )61133/310، 

 )60۹1۸/310

4. آرشــیو ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی 

آرشــیو  و   )  3235۹/11642،310/230(

)6/۹/۸/1/6،21/۹/۸/1/43( مجلــس 
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همچنین در برخی عرایض به ویژه در تلگرافات، عارض رونوشت یا کپیه ای از عریضه خود را به 
چند مرجع ارسال می  کرد )26/62/30/1/20،16/28/16/6/50، 46/154/34/1/17،36/62/30/1/84 ( 
طبعا باید این عریضه ها به طور مشترک در آرشیو این عرایض وجود داشته باشد اما در بررسی های 
اینجانب تاکنون عریضه مشترک در آرشیوهای مورد بررسی- که عمدتا آرشیو سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی و اسناد مجلس شورای اسالمی می  باشد- پیدا نکرده  ام. با توجه به اینکه شیوه فهرست 
نویسی اسناد در این دو آرشیو متفاوت است با فهرست موضوعی نمی توان به این موارد دست یافت 
و پیدا کردن این اشتراکات نیازمند بررسی محتوای اسناد می  باشد. در جستجوی موضوعی اسناد 
عرایض مجلس، اکثر اسناد با عنوان عارض فهرست نویسی شده است، در فهرست موضوعی آرشیو 
سازمان اسناد گاه چندین عریضه درباره یک موضوع در قالب یک پرونده می  باشند در این صورت حتما 

باید اسناد آن پرونده را مشاهده کرد تا شاید به این اشتراکات دست یافت.

آسیب  شناسی اسناد عرایض
عریضه  ها، در بررسی های تاریخی از اهمیتی بسزا برخوردار هستند. آن ها صرف نظر از اینکه گویای 
اوضاع سیاسی زمان خود هستند منبع قابل توجهی در مطالعۀ تاریخ اجتماعی محسوب می  شوند 
و گویای روایت تاریخ و رخدادهای تاریخی از نگاه مردم عادی و به طور کلی اقشاری هستند که 
در نسبت با طبقه حاکم و فراتر در هر بخش از قدرت )سیاسی، اقتصادی و ...( در طبقه فرودست 
قرار داشتند. بنابراین مهمترین دلیل اهمیت عریضه  ها، مطالعۀ تاریخ از دیدگاه گروه های غیرنخبۀ 
جامعه است. در مواردی که منابع نخبه  گرا، از انعکاس طرز تفکر، معیشت و مسائل این گروه ها 
چشم پوشیدند، عرایض به سخن گفتن از این گروه ها لب می  گشایند. آن ها آیینۀ مشکالت و 
مسائل، دغدغه  ها و ذهنیتهای مردم جامعه هستند که با تعمق در آن ها و با یاری دیگر اسناد 
و مدارک پرتوی روشن بر تاریکیهای تاریخی افکنده و یا اینکه حداقل تفسیری دیگرگون از 
تحوالت تاریخی ارائه می  دهند. این امر به ویژه زمانی که عرایض موضوع مطالعۀ خاص قرار 
می  گیرند به خوبی نمایان می  شود. به عنوان مثال عرایض زنان در مطالعات تاریخ اجتماعی و به 
طور خاص مطالعات زنان حایز اهمیت است، چراکه با توجه به موضوعاتی که زنان را مجبور به 
عریضه  نگاری می  کرد هم مسائل و ذهنیت زنی را نمایان می  کند که در ساختار سنتی جامعه قرار 
داشت )56/50/23/1/208 و 324 /68/192/14/1( و هم، زنی که وارد حوزه  های مدرن جامعه 
شده  بود )14/8/83/7 7 و 53/1/9/10/6 8 و 4/1/9/10/6 9و 10333/7/14/192/8(. یا در حوزۀ 
تاریخ محلی مثاًل ذهنیت مردم بنادر جنوب در بی  توجهی حکومت به مسائل آن ها و بنابراین 
این مناطق و حکومت مرکزی را وجود داشت عیان  از تضادهایی که بین مردم  ریشۀ برخی 
می  سازد. یا عریضه  هایی که در شکایت از دوایر دولتی به عنوان مثال وزارت دارایی و ادارات تابعه 

1. کپیــه وزیــر دربــار و مناینــده مراغه و 

افشــار دربــاره رسبازگیری

2.  کپیه وزارت جنگ

3. کپیه ریاست وزرا

4. عریضــه خطــاب بــه وزارت مالیــه اما 

کپیــه بــه مجلس

5. زنهــای منگلــی شــکایت از اقدامــات 

ــف  ــنجان در توقی ــه رفس ــس نظمی رئی

ــان شوهرهایش

6.  تقاضــای معافیت رسپرســت خود از 

خدمــت نظــام وظیفــه جهت آســودگی 

و حفــظ نامــوس و تأمیــن معاش

رجــوع  تقاضــای  اقــدس  منیــر    .7

نســوان مــدارس  در  خدمــت 

۸.  جمعیــت نســوان وطنخــواه، راجــع 

بــه لــزوم تجزیــه خــون قبــل از ازدواج

ــر مدرســه تربیــت  ــوک مدی ۹. ندیم  املل

دخــران، راجــع بــه تقاضــای مســاعدت 

بــه مــدارس نســوان

بــه  راجــع  تربیــزی،  خدیجــه    .10

معلومــات خــود و تقاضای ارجاع شــغل 

در یکــی از مــدارس نســوان
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آن نگاشته شدند کارآمدی نظام مالیاتی، دیدگاه مردم نسبت به انواع مالیات ها و قوانین جدید و 
واکنش آن ها نسبت به وضع مالیات ها و قوانین جدید و ... را نشان می  دهند. )16/45/21/1/107، 

 )47/132/23/1/74  ،37/132/23/1/91  ،26/46/22/1/29
عریضه  ها همچنین به نوعی انعکاس  دهندۀ نظام اداری و میزان کارآمدی یا ناکارآمدی آن 
هستند که در بررسی چرخۀ اداری رسیدگی به آن ها نمایان می  شود. در همین راستا، عریضه  نگاری 
صرف نظر از صحت و سقم مضمون عریضه، خصوصاً با توجه به جایگاه مخاطب عریضه نشان 
از این دارد که عریضه  نگار از مجرای عادی و معمول ساختار اداری به نتیجه نرسیده و از مجاری 
باالتر به بیان خواسته و شکوائیه خود می  پرداخت، یا اینکه عریضه  نگار -به دالیل روانشناسی 
اجتماعی- امید و اعتمادی به تحقق خواستۀ خود از روال معمول اداری نداشت و از همان ابتدا 

باالترین مقامات را مخاطب خود قرار می  داد.
صرف نظر از آنچه دربارۀ اهمیت و سودمندی عرایض بیان شد اکتفای صرف به آن ها در 
مطالعات تاریخی، نوع دیگری از یکسونگری را ایجاد می  کند. یعنی روایت تاریخ این بار از نگاه 
یک گروه دیگر. چراکه عارضان نیز به تحوالت جامعه صرفاً از دیدگاه خود می  نگریستند و آن 
را از منظر منافع خود می  سنجیدند. عالوه بر تفاوت دیدگاه عارضان به تحوالت جامعه، از جمله 
مهم ترین اشکاالتی که در اعتماد صرف به اسناد عارضان وجود دارد به ماهیت عریضه  ها باز 
می  گردد. این امر به اغراق و بزرگ  نمایی، مظلوم  نمایی و نیز دروغ  گویی در عریضه  نویسی مربوط 
می  گردد. از این نظر که عارضان برای محق نشان دادن خود در موضوع مورد شکایت به اغراق 
و بزرگ  نمایی دربارۀ مشکل خود و نیز نهاد یا فرد شکایت شونده، می  پرداختند تا خواستۀ خود را 
بزرگ جلوه داده و اثربخشی آن را جهت حصول به نتیجه مطلوب افزایش دهند. در همین راستا، 

مظلوم  نمایی نیز با همین کارکرد از سوی شاکیان به کار برده  می  شد. 
نکتۀ دیگر دربارۀ عرایض، احتمال دروغ  گویی عارضان می  باشد. در این مورد چه بسا عارضان 
برای کسب منفعتی خاص یا حذف و طرد رقیب، به دروغ، به شکایت از فرد یا نهاد خاصی می  پرداخت. 
این ویژگی از عرایض، دستمایۀ مناسبی در اختیار افراد و گروه های متنفذ و ذینفع قرار می  داد. یعنی 
گاه عارضان به تحریک فرد یا افراد متنفذی دست به عریضه  نویسی له یا علیه فرد دیگری می  زدند. 
نمونۀ این امر را می  توان در شکایاتی دید که از حکمران یا مأمور دولتی )نظیر تحصیلدار، مأمور 
مالیه و ...( صورت می  گرفت که در آن خواستار انفصال و خلع مأمور مربوطه بودند، اما تلگرافات 
و نامه  های دیگری در تکذیب این گونه شکایات و رضایتمندی از مأمور دولتی به مجلس واصل 
می  شد. )66/48/23/1/6،520/44/21/1/135، 76/48/23/1/56، 96/48/23/1/6،831/48/23/1/68( 
این ویژگی  ها با توجه به نبودن مستندات الزم و کافی برای بررسی صحت و سقم عرایض به ویژه 

عرایض شخصی، استفادۀ انتقادی از اسناد عرایض را ضروری می  سازد. 

1. شــکایت از اداره مالیــه ســمنان مبنی 

بــر مطالبــه مالیــات گوســفند برخــاف 

قانون

2.  اهالــی همــدان شــکایت از اداره 

ــه  ــارات وارده ب ــل خس ــه دلی ارزاق و ب

آن هــا تقاضــای انخــال اداره ارزاق را 

ــتند داش

امتیــاز  اعطــای  از  شــیراز  تجــار   .3

انحصــار تریــاک بــه رشکــت ثاثــه و 

تجــارت انحصــار  قانــون  تصویــب 

4. رعایــای طایفــه ســلوکو ســاکن ابــرج 

فــارس از مالیــه محــل مبنــی بــر مطالبه 

تخته قاپــو  از  بعــد  احشــام  مالیــات 

شدنشــان

5. تلگــراف اهالــی دامغــان در رضایــت 

آقــای  عملیــات  و  رفتــار  حســن  از 

و  حکمــران  خیــروی  مصطفی خــان 

ــه  ــبثات ک ــی تش ــع بعض ــتدعای رف اس

علیــه ایشــان می  شــود. تلگــراف بــه 

ــه ارجــاع داده شــده شــده  وزارت داخل

اســت و پاســخ وزارت داخلــه هــم 

ــه  ــی یک ماه ــازه مرخص ــر اج ــی ب مبن

حقــوق بــه وی اســت. در ایــن پرونــده 

شــکایتی از ایــن فــرد موجــود منی  باشــد 

هرچنــد ســند بــا موضــوع شــکایت 

اســت. فهرست نویســی شــده 

6. تجــار و کســبه ســیرجان درخواســت 

ابقــای رئیــس نظمیــه را داشــتند. جواب 

ــر  ــر اینکــه تغیی ــه مبنــی ب وزارت داخل

رئیــس نظمیــه بــه خاطــر شــکایات 

متعــدد از وی بــوده اســت. در ایــن 

پرونــده هــم شــکایت دیــده منی شــود 

امــا بــا توجــه بــه پاســخ وزارت داخلــه 

احتــاال عرایضــی در ایــن بــاب بــه 

ــود. ــده ب ــاع داده ش ــس ارج مجل

7. در ایــن ســند نیــز اهالــی کرمــان 

رضایــت خــود را از معــاون ایالــت و 

رئیــس معــارف و بلدیــه اعــام کرده اند. 

ــر  ــراف دیگ ــک تلگ ــده در ی ــر ش و ذک

شــکایات جعلــی را تحــت حایــت چند 

ــمن  ــه دش ــه ک ــن قاجاری ــر از خوانی نف

تــاج و تخــت اعلیحــرت پهلوی اســت 

ــال شــده اســت. ارس
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ویژگی دیگر اسناد عرایض در دورۀ مورد بررسی، مضمون مشابه عرایض در موضوعات 
یکسان می  باشد. مضمون مشابه عرایض صرف نظر از اشتراک در مسائل به وجود آمده برای 
عارضان به عریضه  نویسان مربوط می  گردد. بدین معنا که با توجه به سطح سواد عمومی جامعه 
غالباً عارض و عریضه  نویس یک فرد نیست. عریضۀ عارض توسط معدود افراد باسواد محلی یا 
کسانی که به عریضه  نویسی مبادرت داشتند نوشته می  شد. به عنوان مثال در شکایت عارضی 
ساکن غیاث  آباد ورامین )5/89/4/1/131( آدرس، قهوه  خانه رو به روی مجلس درج شده، شاید 
بتوان گفت نویسنده عریضه، خود عارض نبوده و شخصی در این قهوه  خانه که یا جزء اجزای 
قهوه  خانه بود و یا در قهوه  خانه رفت و آمد مداوم داشت عریضه را از جانب عارض نوشته بود. 
در  بی  سوادی  باالی  به سطح  توجه  با  که  قوت می  بخشد  را هم  احتمال  این  فوق  آدرس  اما 
شغل  با  افرادی  و  نداشتند  را  عریضه  هایشان  نوشتن  توانایی  خود  عارضان  از  بسیاری  جامعه، 
عریضه  نویسی در محل های مشخص، مثاًل در نزدیکی مجلس که جایگاه مخاطبان عریضه  ها 
بود به نگاشتن عریضه  ها می  پرداختند. طبعاً وجود نویسندگان معدود و مشخص، همانند دیگر اسناد 
نظیر سلطانیات و دیوانیات، به تدریج خود به رواج دادن الگوهای خاص عریضه  نویسی نیز منجر 
می  گردید. یکسان نبودن عارض و عریضه  نویس، در بسیاری موارد موجب می  شد که حس درونی 

عریضه  نویس و حتی نگرش وی نیز به عریضه منتقل شود.
مجموعۀ این ویژگی ها، استفاده از دیگر اسناد و منابع را در کنار عرایض ضرورت می  بخشد. 
در حقیقت، استفاده از عرایض در کنار دیگر اسناد و منابع، از جمله اسناد دولتی و منابع نخبه  گرا، 

موجب کامل تر شدن مطالعات تاریخی و گسترده  شدن حوزه  های مطالعات تاریخی می  گردد.

ساختار عرایض
همچنان که عرایض به تازگي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  است، ساختار آن نیز در حوزۀ 
سندپژوهي موضوعي مغفول باقي مانده  است. همانطور که پیشتر گفته شد کتاب مقدمه  ای بر 
شناخت اسناد تاریخی از جهانگیر قائم مقامی همچنان تنها اثر قابل توجه در مورد اسناد تاریخی 
می  باشد و همگان با وجود اینکه اذعان می  دارند که این اثر در زمان خود اثری کامل بوده اما اکنون 
با گسترش مطالعات اسنادی و پژوهش های مبتنی بر اسناد کافی و کامل نیست. با این وجود این 
کتاب همچنان مهمترین مرجع مطالعات سندی است. جهانگیر قائم مقامی )1350، ص42( در 
تقسیم  بندی انواع اسناد تاریخی »عرض حال ها« را زیر مجموعه اسناد حقوقی و قضایی قرار داده   
و توضیح دیگری درباره ویژگی های این نوع اسناد ارائه نداده  است1. در نوشتار پیش رو نیز ساختار 
معرفی شده برای اسناد تاریخی در این کتاب قابل اعتنا و ارجاع دانسته شده و به تطبیق ساختار و 
ترکیبات معرفی شده در این کتاب تحت عنوان »ترکیبات اسناد«، با اسناد عرایض پرداخته شد.

ــود از  ــه خ ــیرجان در عریض ــای س ۸. عل

بــه حکومــت  انتخــاب محمدرضاخــان 

ســیرجان شــکایت کــرده و ذکــر کردنــد کــه 

وی هیــچ شایســتگی و ســابقه اداری نــدارد 

و بســتگان مشــارالیه بــا امهــار بی هویــت 

ــد. ــره می کنن ــت مخاب ــراف رضای تلگ

۹. اهالــی کرمــان شــکایت از وکای کرمــان 

در تعییــن رحیــم کاهــدوز بــه عنــوان 

مســتنطق بــه انضــام تلگرافــی متناقــض 

ــاره گیــری  ــر اظهــار نگرانــی از کن مبنــی ب

ــه ــربده از عدلی نام

1. در مقالــه »عرایــض رهیافتــی بــه 

در  نویســنده  فرودســتان«،  تاریــخ 

بررســی صورت بنــدی اســناد عرایــض 

بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــات در 

اســناد عرایــض، تقســیم بندی حاکــم بــر 

ســندپژوهی را قابــل انطبــاق بــا اســناد 

ــه  ای  ــه آن را گون ــد بلک ــض منی  دان عرای

دانسته  اســت  اســناد  در  مســتقل 

ص63(.  ،13۸۹ )شــوهانی، 
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به طورکلي اسناد تاریخی مرکب از سه قسمت است: دو قسمت متن و یک قسمت اضافات. 
متن مشتمل است بر سه جزء است: 1( رکن مطلع یا مقدمه )خطاب، القاب، دعا(؛ 2( رکن حال 
و 3( رکن خاتمه. تحمیدیه، توقیع، طغرا، توشیح، مهر و ... جزء اضافات سند محسوب می  شوند. 
)قائم  مقامی، 1350، صص147-243( این تقسیم  بندی به صورت کلی در مورد عریضه  ها نیز صدق 
می  کند اما در جزئیات آن متفاوت است. این امر هم به دلیل ماهیت متفاوت عریضه  هاست، زیرا 
عرایض به اقشار فرودست جامعه تعلق داشت که کمتر دربند صورت و ظاهر نوشتجات بودند و 
دیگر اینکه ساختار عریضه  ها متأثر از ساده  نویسي بعد از مشروطه، در دورۀ مورد بحث نیز به تدریج 
تغییر یافت و ساده  تر شد. بر اساس تقسیم  بندی فوق به بیان ساختار و ترکیبات اسناد عرایض در 

دورۀ مورد مطالعه پرداخته می  شود:

متن
همانطور که گفته شد متن سند از سه رکن مطلع، حال و خاتمه تشکیل می  شود. در اسناد سلطاني، 
دیواني و اخوانیات مطلع و آغاز سند مي  بایست زیباتر جلوه کند بنابراین آداب دبیري و ترسل در 
آن بیشتر رعایت مي  شد. یک مطلع کامل مرکب از سه جزء خطاب، القاب و دعا بود. )قائم  مقامي، 
1350: 157( اما مطلع عرایض در دورۀ مورد بررسي با اسناد پیش گفته متفاوت است. از این حیث 
که مطلع عریضه برخالف اسناد دیوانی و سلطانی بسیار مختصر و ساده است و معمواًل در حد 
خطاب به مقامی است که عریضه به وی نگاشته شده که در اثر حاضر به »مجلس« اختصاص 
دارد. یعني در مطلع عریضه سه جزء خطاب، القاب و عبارت دعایی یک عبارت ساده را تشکیل 
مي  داد. القاب در عرایض به ندرت استفاده مي  شدند. عدم استفاده از القاب همچنین تحت تأثیر 
ممنوعیت استفاده از القاب در دورۀ پهلوي بر اساس »قانون الغای القاب و مناصب مخصوص 
نظام و القاب کشوری« مصوب 15 اردیبهشت 1304 بود که در مکاتبات مختلف نیز نمودار گشت.

عبارت غالب مطلع عبارت بود از: مقام منیع مجلس شورای ملی شیداهلل ارکانه
اما عبارات کاملتر دیگری نیز استفاده می  شد. عباراتی چون:

پیشگاه، ساحت، محفل )اقدس، مقدس( 
مقام )و موقع( رفیع )منیع، مقدس، محترم( )ریاست( )وکال ( مجلس شورای ملی 

عبارات دعایی: شیداهلل، شیداهلل ارکانه و اعوانه، شیداهلل ارکانه المتعالی، دامت علمه، دامت 
شوکته العالی. 

همانطور که دیده می    شود در این عبارات اغلب مجلس مورد خطاب عارضان قرار می  گیرد 
اما گاه ریاست مجلس و و کال نیز مورد خطاب قرار می  گرفتند:

حضور معدلت ظهور ریاست جلیله پارلمان مقدس و رئیس دارالشورای مملکت 
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ایران شیداهلل ارکانه )7/94/12/1/328(
ریاست  مؤتمن  الملک  آقای  اشرف  ارفع  اکرم  اجل  مستطاب  منیع حضرت  مقام 

محترم مجلس شورای ملی شیداهلل ارکانه )6/1/2/2/175(
همچنین گاه کلمه مجلس و دارالشورا به طور همزمان به کار می  رفت:

ارکانه  شیداهلل  ملی  دارالشورای  مقدس  مجلس  اجزای  و  اعضاء  مقدس  حضور 
)7/131/23/47(

اگرچه می  توان عرایض را از نظر موضوع شکایات، منطقۀ جغرافیایی، فردی یا جمعی بودن، 
شهری یا روستایی و ایلی بودن، زن یا مرد بودن عارضان، یا شکایت اصناف، تجار، زارعان و 
... تقسیم  بندی کرد اما این گونه تقسیم  بندی ارتباطی با ساختار اسناد عرایض پیدا نمی  کند. چرا 
که شاخصۀ ساختار عریضه، متن و رکن حال متن می  باشد که در دورۀ مورد نظر بر اساس اسناد 
بررسی شده، علی رغم تقسیم بندی های فوق، متن این اسناد از ساختار یکسانی برخوردار بودند. 
رکن حال، مضمون اصلی عریضه را تشکیل می  دهد و مهمترین قسمت عریضه است و بخش 
اعظم عریضه نیز بدان اختصاص دارد. به طور کلی مضمون غالب عرایض به ترتیب به صورت 
شرح ماوقع و شکایت نسبت به آن بود. رکن حال موجب شده  است که عرایض با وجود موضوعات 
مختلف شکایات، از حیث طرح شکایت دارای ساختار یکسانی باشند. این ساختار یکسان یعنی 
بیان مسأله و درخواست رسیدگی به آن در همۀ اسناد با اظهار عجز و البه، اظهار بدبختی و ناتوانی 
و مورد ظلم واقع گرفته شدن همراه است. یعنی صرف نظر از موضوع مورد شکایت این ساختار در 

همۀ اسناد به کار رفته است. 
رکن خاتمه در عریضه را شاید بتوان بخشی دانست که درخواستی در پی رکن حال )شرح 
ماوقع و ابراز تظلم، شکایت و اعتراض نسبت به آن( ذکر می  شد و طلب رسیدگی، احقاق حق، 
مجازات عامالن و ... را داشت. این درخواست یا با عبارات درخواستی نظیر استدعا، مستدعی، 
تقاضا، مسئلت، متمنی و ... همراه بود و یا به صورت اظهار امیدواری در توجه به مسأله و یا به 
شکل قسم دادن و یا توجه به خواسته آنان برای رضای خدا بیان می  شد. در پیوند با این درخواست، 
اجابت  با  بیان می  کردند که  این شکل  به  را  این دعاگویی  اما  بیان می  شد  دعاگویی عارضان 

درخواست آنان، عارضان به دعاگویی می  پردازند. 
از حیث  با یکدیگر شود نه  برخی ویژگی هایی که ممکن است موجب تفاوت عریضه  ها 
از نظر  ... بود. به عنوان مثال برخی تفاوت ها  ساختار که از حیث سنت های زبانی، فرهنگی و 
استعمال واژه  ها در عرایض زنان و مردان دیده می  شود. عارضان زن از کمینه )8/194/14/1/433( 
و عارضان مرد از کمترین )6/21/3/15/241( استفاده می  نمودند یا واژۀ عورت متأثر از فرهنگ 
سنتي در مورد زنان به کار می  رفت. »این هفت سر کلفت عورت را تصدق آن وجدان محترم 
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فرمایند تا از گرسنگی و ذلت و پریشانی راحت شویم« )8/28/30/1/31(.
همچنین عارضان عباراتی مرتبط با تحوالت مربوط به تغییر سلطنت به کار می  بردند با 
این مضمون که در دوره  ای که امنیت، عدالت و آسایش بر مملکت حاکم است آن ها مورد ظلم 
واقع شده  اند. نظیر »امروز که قانون در سرتاسر مملکت حکم فرماست و تمام ملت در مهد امان و 

اسایش غنوده« )7/101/14/1/49( 
طبعاً با بررسی دقیقتر عرایض و با عنایت به نمونه تقسیم  بندی های ذکر شده، به عبارات و 

تفاوت های مختلف فرهنگی در عرایض می  توان دست یافت. 
ویژگی دیگری که در عرایض به لحاظ آیین نگارشی وجود دارد این است که به دلیل 
نوشته  بودند  برخوردار  پایینی  سواد  سطح  از  که  جامعه  پایین  اقشار  توسط  عریضه  ها  اینکه 
می  شد، غلط های امالیی و عبارات و جمالت نامفهوم و مبهم نیز در آن ها به چشم می  خورد 

.2)7/93/12/1/264(1)7/84/9/1/26(

اضافات
آنچه خارج از متن عریضه، به لحاظ مضمونی، به کار می  رود اضافات عریضه را تشکیل می  دهد. 
با حذف اضافات، نقصی در مضمون شکایت و خواستۀ عارض ایجاد نمی  شود. برخي اضافات به 

کار رفته در عرایض بدین شرح می  باشند:
تحمیدیه. غالب اسناد عریضه فاقد تحمیدیه هستند. نمونه  هایی از معدود تحمیدیه  های مورد 
استفاده در این اسناد عبارتند از: یا هو )8/13/21/1/171(، هوالمعز )7/94/12/1/328(، بسم  اهلل 

تعالی شأنه )6/1/2/2/130(

عنوان سند
همانطور که پیشتر گفته شد، متأسفانه عریضه تاکنون در مطالعات سندپژوهي مورد توجه قرار 
نگرفته  است بنابراین بسیاري از اجزاء آن نیز فاقد نام صحیح و در خور مي   باشد. به عنوان مثال 
در عرایض به طور ویژه نشانی به کار می  رفت. به این شکل که کلمه عریضه به شکل شکسته و 

کشیده نوشته می  شد و زیر آن نام عارض یا عارضان قید می  شد )6/1/2/2/132(: 

ــه  ــط؛ ب ــا دارای غل 1. ماشــین شــده ام

ــه  ــن ب جــای »غــرض« از اعــزام محصلی

خــارج »قــرض« از اعــزام محصلیــن بــه 

ــت. ــده اس ــارج درج ش خ

2. چاکر حاظرم
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جستجوهاي انجام شده دربارۀ این نشان راه به جایي نبرد تا به شکل علمي بدان استناد کرد 
ولي بر اساس برخي گفتگوهاي شفاهي با برخي محققان، به تبع سیاق، عبارت سیاقیه عریضه و 
یا به تبع اسناد مالي نظیر بروات می  توان آن را صدر یا عنوان، نامید. صرف نظر از نام این نشان، 
تعداد عرایضی که این نشان در آن ها به کار رفته  است اندک هستند و واژه  های دیگر نشانگر 
عریضه هستند. نظیر؛ معروض می دارد )7/114/17/1/46( عرضه داشت ) 6/33/17/4/316(، 
عرض کمینه )6/1/2/2/174(، عرض می  شود )7/99/13/1/60( به نظر مي  رسد با ساده  تر شدن 
اسلوب نگارش، استفاده از این عنوان نیز محدود گردیده  بود. همچنین گاه همراه با این عبارات از 

عبارت عریضه به همراه نام عارض استفاده می شد )7/90/12/1/109(1 .

نام، مهر و امضای عارضان
عارض عریضه شخصیت اصلی عریضه می  باشد. عارض عریضه است که با رویکرد خود به مسأله 
مورد عرض و نحوه بیان مسأله، به عریضه خود معنا می  دهد. بنابراین چه به لحاظ معنایی و چه 
به لحاظ شکلی در سند حائز اهمیت است. به لحاظ معنایی عالوه بر نکاتی که ذکر شد می  توان 
گفت که بر اساس نام عارض یا عارضان جایگاه اجتماعی، اقتصادی، رویکرد دینی عارض و 
عارضان و به تبع آن ویژگی های محل زندگی آن ها آشکار می شود. به لحاظ شکلی نیز جایگاه 
نام عارض در سند و تغییرات آن حائز اهمیت است. با توجه به اینکه عریضه از سوی مقام پایین 
دست به باالدست می باشد معمواًل نام عارض هم پایین  تر از مخاطب عریضه ذکر می  شد که خود 

را به چند صورت نشان می  دهد:
1. پایان عریضه )7/91/12/1/164(

2. هم پایان عریضه و هم آغاز رکن حال عریضه )7/98/13/1/1( 
3. نشان عریضه به صورت عریضه شکسته و کشیده در پایان عریضه به همراه نام عارض 
»از  عبارت  همانند  عریضه  عبارت  نقش  موارد  این  در   2)7/91/12/1/163 ،7/89/12/1/172(

طرف« می  باشد.
مواردی که نام عارضان باالتر از نام مخاطب قرار می  گرفت در عریضه هایی بود که نشان 
عریضه به کار می  رفت. این نشان باالی صفحه به کار برده می  شد و در حقیقت عریضه با آن 
شروع می  شد و همانطور که گفته شد نام عارض یا عارضان زیر آن ذکر می  شد )6/1/2/2/132(، 

. 3)7/103/15/1/41( ،)7/104/15/1/86(
مهر و امضای عارض یا عارضان نیز معمواًل در پایان عریضه درج می شد. امضاء معمواًل 
 )14-1-13-14-6  ،6/7/6/3/158( می  شد.  درج  عارض  نام  ذکر  از  بعد  و  عریضه  پایان  در 
)6/14/13/1/43( پایان عریضه به معنی پایان یافتن عریضه در پایین صفحه نیست. با طوالنی 

ابراهیــم  ســید  حاجــی  عریضــه   .1

ــه  ــادات. عرض ــس الس ــه رئی ــب ب امللق

ــت  ــادم رشیع ــو خ ــل دعاگ ــت اق داش

مطهــره حاجــی ســید ابراهیــم امللقــب 

برئیــس الســادات

ــه  ــای غری ــان رعای ــه دعاگوی 2. عریض

ــابور  ــک نیش ــه[ فرخ ]قری

ــا و  ــوم رعای ــتدعای عم ــرض و اس 3. ع

خــورده ]خــرده[ مالکیــن و رعایــای 

دیــزج علیــاء مرنــد/ پایین تــر آن عبارت 

مقــام منیــع داراشــورای ملــی و ملجــای 

عمومــی شــیدالله ارکانــه.
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( و  ادامه می  یافت )6/14/13/1/7  یا چپ کاغذ  ادامه عریضه در سمت راست  شدن عریضه، 
بنابراین نام، امضا و مهر عارض هم در پایان آن درج می  شد. در عرایضی که از سوی چندین 
پایین صفحه درج می  شد.  پایان عریضه و  نام و مهرهای عارضان در  عارض وصول شده  بود 
)6/64/31/1/44( البته در برخی عرایض مهرها در حاشیه عریضه قرار گرفته اند یعنی صفحه با 
عریضه پر شده و در امتداد عریضه مهرها قرار گرفته اند )8/11/78/1/19( یا مهرها در صفحه  ای 

دیگر قرار گرفته اند )6/14/13/1/7(.

حاشیه   
مهم ترین حاشیه  هاي اسناد عرایض مربوط به چرخۀ گردش سند از تولید سند تا پاسخ رسیدگي 
به سند است. یعني حاشیه نشان دهندۀ پروسۀ اداري و بایگاني سند است. حاشیۀ عرایض معمواًل 
دست خط ها و مهرهای کمیسیون عرایض را شامل می  شد. مانند مهر ورود به مجلس )6-7-6-

3-158( )7-94-12-1-319(، )7/102/14/2/61( دست خطی مبنی بر ورود نامه به کمیسیون 
با قید تاریخ آن )6/16/13/3/142(، دستخطی مبنی بر ارجاع به وزارتخانه مربوط با  عرایض 
قید تاریخ مربوط به آن. )7/84/9/1/13، 6/18/14/2/94، 6/19/15/1/70( بنابراین مهمترین 
اهمیت حاشیه در عرایض این است که روال بررسی و نتیجه آن ها را نشان می  دهد. همچنین 
با توجه به نوع حاشیه   می  توان به میزان اهمیت عریضه در نظر مخاطب پی برد. عریضه  ای که 
فاقد حاشیۀ اجرایی یا به عبارت بهتر دستور مخاطب یا هر مقام مسئول دیگر در پیگیری آن باشد 
اغلب به نوعی نشان دهندۀ بی  توجهی به آن عریضه و در حقیقت عدم بررسی و به نتیجه رسیدن 
آن می  باشد. البته باید در این مسأله نقص بایگانی ها، نحوۀ گزینش اسناد توسط محققان، آرشیو 
بررسی شده توسط محققان، هدف از بررسی عریضه  ها در نظر محققان و ... را در نظر گرفت تا 
بتوان دربارۀ این وجه حاشیه  ها به طور دقیق سخن گفت. از این رو آنچه ذکر شد بحثی کلی دربارۀ 
اهمیت و جایگاه حاشیه  ها در عرایض به ویژه از نظر ساختار سندی است. از آنجایی که مطالعۀ 
حاضر در پی نتایج عریضه  ها و نحوۀ رسیدگی به آن ها نبود و گزینش اسناد بر اساس ساختار و 
مضمون عرایض انجام گرفت لذا شاید فقدان حاشیه  ای -که نشان بررسی عریضه باشد- لزوماً به 
معنی بی  توجهی به این عریضه نباشد و بایستي امکان وجود دستور رسیدگی در نسخه  های دیگر 
و یا در آرشیوهای دیگر را نیز بررسي کرد. به عنوان مثال از آنجایی که بسیاری از اسناد موجود 
در آرشیو سازمان اسناد ملی از وزارتخانه  ها گردآوری شده  است بنابراین وجود این اسناد، با توجه 
به منشأ آن، می  تواند داّل بر ارجاع عریضه به وزارتخانه مربوطه باشد و دستورهای رسیدگی در 
اوراق دیگر مندرج باشد. کم حاشیه ترین عرایض، عرایضی بود که بر آن ها فقط عبارت »ضبط 
شود« درج می  شد )7/154/34/1/8، 7/98/13/1/35(. ظاهرا به معنای بایگانی کردن آن بود و 
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هیچ دستوری در مورد آن صادر نمی شد. البته در برخی عرایض عالوه بر حاشیه مربوط به ورود 
عریضه به مجلس و کمیسیون عرایض، این عبارت قید می  شد )6/50/230/1/219(.

 اهمیت رسیدگي به عرایض در چرخۀ اداري آن، از نگاه نظامنامۀ مجلس و قوانین مربوطه 
پوشیده نماند. نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوبه 26 ذي الحجه 1327 قمري و اصالحیه 
را روشن  اسناد عرایض  تا حدی حاشیه  های موجود در  آن مصوب دوم ذیقعده 1328 قمري، 
می کند. 8 ماده نظامنامه فوق )مواد شصت و ششم- هفتاد و سوم( مربوط به عرایض می  باشند. 
از ماده شصت و هفتم به بعد، روند بررسی و رسیدگی به عرایض در ساختار اداری مجلس مطرح 

می  شود:
»ماده شصت و هفتم- رئیس پس از مالحظه عرایض مزبوره آن را به دایره صورت 
مجلس رجوع مي نماید و در آن جا عرایض به ترتیب ورود در کتابچه مخصوصي نمره 
گذاشته شده اسم و منزل عارض و همچنین خالصه عریضه ثبت مي شود و در صورتي 
که عریضه به عنوان رییس نباشد اسم  نماینده که عریضه به توسط او داده شده است 

ثبت مي شود. 
ماده شصت و هشتم- عرایض پس از آن که ثبت شد به کمیسیون عرایض فرستاده 
مي شود لیکن آن هایي که راجع به طرح قانوني باشد که در تحت  مالحظه کمیسیون 
مخصوصي است رئیس مجلس مستقیماً به همان کمیسیون ارجاع مي کند و این ارجاع 

هم ممکن است از طرف کمیسیون عرایض شود...« )سامانه قوانین و مقررات(
اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه نیز در همین راستا قرار داشت. این اصل اینچنین 

به عریضه اختصاص یافت: 
»هرکس از افراد ناس مي تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه 
عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافي به او 
خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکي از وزارتخانه  ها است بدان وزارتخانه خواهد 

فرستاد که رسیدگي نمایند و جواب مکفي بدهند« )قانون اساسی ایران، ص12(. 
بر این اساس برخی از مهرهایی که در عرایض دیده می  شود و نیز سواد عرایض، مربوط 
به این مواد از نظام نامه و قانون می باشد: در اسناد؛ مهر عرایض، دست  نوشتۀ کمیسیون عرایض 
یا عرایض به همراه تاریخی زیر یا باالی آن ها، که نشان دهندۀ ورود این عرایض به کمیسیون 

عرایض مجلس در تاریخ های ذکر شده  است )6/53/24/3/166(.
 ماده شصت و نهم، به اقدام کمیسیون عرایض درباره عرایض می  پردازد:

»کمیسیون پس از رسیدگي به عرایض آن ها را به ترتیب ذیل مرتب مي نماید:
1( عرایضي که رجوع آن ها را به یکي از وزارتخانه ها صالح مي داند.
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2( عرایضي که عالوه بر ارجاع به یکي از وزارتخانه ها کمیسیون صالح مي داند که به 
مالحظه مجلس برسد.

3( عرایضي که رجوع آن ها را به مجلس و وزراء بي فایده مي داند.
دایره صورت مجلس صاحب عریضه را از هر یک از این سه قراري که کمیسیون درباره 
عریضه او داده است مسبوق داشته و نمره عریضه را به او  مي دهد« )سامانه قوانین و 

مقررات(.
دیده  اسناد  در  البته  بود.  عارض  آدرس  می  رفت  کار  به  عرایض  در  که  دیگری  حاشیۀ 
شده، آدرس عارضان معمواًل در پشت پاکت نامه ارسالی آن ها درج می  شد اما در معدودی از 
عرایض آدرس عارض یا آدرسی که عارض درخواست داشت پاسخ عریضه بدانجا واصل شود 
نیز ذکر می  شد. این آدرس به چند صورت درج می شد گاه در حاشیه سمت راست یا چپ عریضه 
می شد  درج  عریضه  پایان  در  گاه   )7/114/17/1/6( می  شد  ذکر  عریضه  متن  برخالف جهت 

.)7/106/15/1/130 ،6/14/13/1/37(

تاریخ عرایض
در عرایض معمواًل چندین تاریخ وجود دارد. بخشی از این تاریخ ها مربوط به بایگانی ها و روند 
پیگیری این عرایض هستند اما تاریخ اصلی عرایض -تاریخي که توسط عارض روي عریضه درج 
مي  شد و نشان دهندۀ تاریخ نگارش عریضه بود- در همه عرایض دیده نمی  شود. در عرایضی که 
اصل سند هستند نه سواد، تاریخ عریضه معمواًل در قسمت باالی سند حاشیه سمت راست دیده 

می  شود ) 6/1/2/2/178(.

نتیجه
چنانچه از این نوشتار بر می  آید اسناد عرایض نقش مهمی در پژوهش های تاریخی داشته و منبع 
قابلِ  توجهی برای پرداختن به رویکردهای متفاوت و متنوع در پژوهش های تاریخی است و امروزه 
نادیده گرفتن آن در هر پژوهش تاریخی، نقصی بزرگ به شمار می  آید. چرا که عرایض عالوه بر 
اینکه بسته به موضوع مورد مطالعه ممکن است به اعتبارسنجی اسناد دیگر کمک کند اما صرف 
نطر از صحت و سقم عریضه، تلقی و دیدگاه عریضه نویسان را از کلیه رخدادها، تحوالت و تغییرات 
جامعه نشان می  دهد. اما هر نوع استفاده از این اسناد بدون نگاه و استفاده انتقادی گونه  ای دیگر 

از یک سونگری را در مطالعات تاریخی دامن خواهد زد. 
در مطالعات اسنادی، اسناد عرایض در تنها پژوهش معتبر و مهم اسنادی، به ذکر نام در زیر 
مجموعه اسناد حقوقی و قضایی محدود شده  است. اما ترکیبات دیگر اسناد تاریخی، به صورت 
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کلی در باب عرایض نیز صدق می  کند هر چند در جزئیات به دلیل محتوا، اقشار تولید کننده این 
نوع سند، زبان، بستر تاریخی شکل دهنده آن و ... تفاوت هایی در اضافات با دیگر اسناد تاریخی 
دارد. به طور کلی اسناد عرایض در موضوع بسیار متنوع هستند اما به صورت کلی در هر موضوع 
از محتوای مشابهی برخودار هستند. همچنین با وجود اینکه ظاهراً اسناد عرایض مانند برخی دیگر 
از اسناد صورت و قالب دقیقی ندارند ولی با این حال می توان ساختاری را برای آن قائل شد در 

حقیقت شاید از نظم جزئی و یکسانی برخوردار نباشند ولی از ترتیب کلی ای برخوردار هستند.
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