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ペルシア文庫蔵ガージャール朝期 

ペルシア語文書コレクションについて 
ハーシェム・ラジャブザーデ 
（元大阪外国語大学客員教授） 
 
 

 以下は『明日の東洋学』（東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター報）第

39 号（2018 年 3 月刊）、2-6 頁に掲載された、ハーシェム・ラジャブザーデ著；水上遼

訳；森本一夫編「ペルシャ文庫蔵ガージャール朝期ペルシャ語文書コレクションについて」

のペルシア語原文である。実は、『明日の東洋学』で発表した訳文は、ラジャブザーデ先生

が執筆され水上氏が日本語に翻訳した原稿を、紙幅の都合に迫られた森本が半分に削ったそ

の産物であった。言うまでもなく、削らざるを得なかった部分にも、先生が私設図書館ペル

シア文庫で管理されている文書コレクションに関する貴重な情報が多く含まれている。同コ

レクションが将来的には東洋文化研究所に寄贈される予定になっていることも踏まえ、ペル

シア語原文も東洋学研究情報センター・ホームページにて公開することとした次第である。

なお、こちらでは稿末により多くの図版も収録している。 

 東洋学研究情報センターは、ラジャブザーデ先生が江浦公治先生の協力のもと作成された、

関連文書の書影と翻刻を含む書物をすでに 2 冊刊行している。2018 年度にもさらに 1 冊の

刊行を予定している。文書コレクションに関心を持たれた方は、そちらもぜひご参照いただ

きたい。（文責：森本一夫） 

 
注記： 
『明日の東洋学』の訳稿では、先生のご希望に対する訳者・編者の誤解により、ラジャブザーデ先

生が本来希望されていた「ペルシア」という表記ではなく、「ペルシャ」という表記を用いてしまっ

た。既刊の訳稿での表記は今さら改めえないが、本稿では「ペルシア」を用いた所以である。 
 
参考： 
ハーシェム・ラジャブザーデ編著；江浦公治協力；森本一夫序文『カージャール朝期イランの宗教・

司法関連文書』（ペルシア語文書集成，3；東洋学研究情報センター叢刊，22）東京大学東洋文化

研究所附属東洋学研究情報センター，2016． 
ハーシェム・ラジャブザーデ編著；江浦公治協力；森本一夫序文『カージャール朝期イランの法的権

利関連・司法関連文書および宗教生活関連文書』（ペルシア語文書集成，4；東洋学研究情報セン

ター叢刊，22）東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター，2017． 
 

                     
      

 نگاهی به اسناد فارسی دورۀ قاجار در کتابخانۀ ايران (اوساکا)
 

  زادههاشم رجب     
  (استاد مدُعّو پيشين دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا)                   
  

سند در اصطالح به معنِی نوشته يا مدرِک مکتوبی است که برای اعالم ُحکم اثبات ادّعائی مانند مالک بودن يا 
اجاره داشتِن ِملکی يا برای ابراز يا احراز حقيقتی مانند مشّخصات فردی، نسبِت خانوادگی، َطلَِب مالی از کسی يا در 

ای تفويِض حّق و اختياری به ديگری مانند وکالت دادن برای انجام اختياری ارائه می شود؛ و بيش تر به صورِت نوشته
ُحکم قانون سنديّت و اعتبار دارد. اسناد (جز نامه) که بهمانند وصيّتای (است که به ثبِت رسمی رسيده يا دستنوشته
وسيلۀ ذينفع يا ٔمِحّرری نوشته و ُمهر دو يا چند َطَرِف معامله يا فرِد متعَّهد احکام اداری و حکومتی) در دورۀ قاجار به

سه  -رسيد، و گاهی دور يا حاکِم شرع میشد و سپس (در اسناد ُمهم تر) به تأييد يا تسجيل شريعتمدادر پائين آن زده می
  کردند.تری شاهد کنار برگ را ُمهر مینفر يا شمار بيش
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تر از منابع مکتوب و مدّون نيست. بسياری از اسناد کارآئی و اهميّت اسناد در بررسيهای تاريخی و اجتماعی کم
از کتاب داشته باشد؛ اما اوراق اسناد،  شايد که در بازنمودن احوال سياسی و اجتماعی روزگار خود اهميّتی بيش

پذيرتر از تر شناخته شده و آسيبشود، قدرش برای مردم عادی کمبخصوص آنها که در جائی محفوظ نگهداشته نمی
و نزد شماری  معتبرهای رود. امروزه جز در مراکز نگاهداری اسناد و در کتابخانهکتاب است و زودتر از ميان می

ها، اسناد قديم نمانده است. برای حفظ اسناِد بازمانده، بايسته است که اين اوراق هرچه زودتر خانواده اندک از افراد و
بماند و اهل تحقيق هم از  دُوربندی، مدِون و منتشر شود تا از دستبرد زمانه يافته و گردآورده و، پس از مطالعه و طبقه

  ياب شوند.آن بهره
 
  

  مجموعۀ موضوع بررسی
تا  ١١٩٣تر از دورۀ قاجار (برگ، بيش بيش از يکهزارادی که اين نگارنده در اختيار دارد، در عمدۀ اسن

خورشيدی ١٣۶٩است که در سال  های افشاريه و زندو چند برگ هم از دوره م.)١٩٢۵تا  ١٧٧٩ه.ق./١٣۴۴
گاه ر دهسالۀ پس از آن هم گه. دمجستجوی کتابی قديمی بودم يافت تهران در م.) از روی اتّفاق و هنگامی که در١٩٩٠(

سندهای ديگری مرتبط با اين مجموعه در تهران و اصفهان و شيراز و تبريز و جاهای ديگِر ايران پيدا کردم و به اين 
  مجموعه افزوده شد.

رونوشت فرامين و ارقام و احکاِم شاهان، وزيران، مستوفيان، ُحّکام واليات، نسخه يا اين مجموعۀ اسناد شامل 
ب منصباِن لشکری، و نيز ثبت معامالت و دعاوی مربوط به امالک شهری و اراضی و مزارع روستائی، آب و صاح

آبياری کشاورزی و شبکه و تأسيسات آن مانند حمام و آسياب، و همچنين ثبت انواع عقود و معامالت و ديگر قراردادها 
شد. رع يا مرجع ديوانی تحرير و تسجيل میو اَعمال حقوقی است که در شرع و ُعرف معمول بود و در محضر ش

بخشی از اين اسناد هم راجع به روابط مالی افراد، مانند قبول ِدين يا ضمانت داين، دادِن حواله، سفارش خريد يا انجام 
  های تجاری است. ها و نامهکاری، و انواع اسناد ديگر بخصوص رسيد پرداخت

حقوقی مرتبط با فرد و خانواده، مانند ازدواج، طالق، وصيّت، ارث، عمال از امور مربوط به احوال شخصی و اَ 
، و بطور کلّی هرآنچه که مربوط به روابط و وةو زکٰ  َصلٰوةصغار، و نيز تکاليف شرعی و عبادی مانند صوم و  قيمومتِ 

  کند، نمونه هائی در اين مجموعه هست.اعمال حقوقی و اِلزامات دينی است و صورت مکتوب پيدا می
تر اين سندها، بخصوص اسناد حکومتی و اوراق ثبت و تسجيل معامالت و طرح و از نظر محّل و ناحيه، بيش

تسويۀ دعاوی راجع به ِکشت و زرع و آبياری، مربوط به بلوک زهرا و بلوک رامند و دشتابی قزوين و روستاهای 
آن است. شماری از اين سندها هم مربوط به چند  مربوط به کاشان و آباديهای پيرامونتربيشاسناد تجاری  .کاشان است

مازندران مازندران و نيز وضع طايفۀ عبدالملکی در سارِی   قريه و آبادی در آذربايجان و چند شهر و روستای گيالن و
  است. و استرآباد

ميالدی)  ١٨٨٣ تا ١٧٨۵تر اين سندها متعلّق به سدۀ سيزدهم هجری (حدود سالهای از نظر دورۀ تاريخی، بيش
) است؛ اما اسنادی هم يادگار سدۀ دوازده هجری (اواخر .م١٩٠۶ه./١٣٢۴و پس از آن (تا تاريخ اعطای مشروطه، 

  شاه) هست.افشاريه تا دورۀ آقامحّمدخان و فتحعلی
  

 برداری از اين اسنادبهره
ن     و منتشر شده است؛ و نگاهی  شمار اندکی از اين اسناد در بيست سالۀ گذشته بازنوشته و در چهار دفتر مدوَّ

های اين اسناد آشنا ای با کيفيّت و مضمون و موضوعتواند خواننده را تا اندازهبه فهرست و محتوای اين چهار کتاب می
  کند.

ً نمودار و گويای اوضاع و مناسبات اجتماعی و اقتصادی سندهابا توّجه به تنّوع قابل مالحظۀ اين  ، که تقريبا
پس از روخوانی و  -بندی موضوعی شود وهات گوناگون است، مناسب دانسته شد که سندها دستهعصر قاجار از ج

برای چاپ و نشر در  هاـاِی متن و تحقيق و افزودن شرحی کوتاه در بارۀ مضمون و محتوای آنبازنگاری رايانه
کتاب در اين سلسله منتشر شده  ) چهار٢٠١٧تاکنون (پائيز  آماده شود.» گنجينۀ اسناد فارسی«ای زير عنوان سلسله
  است:

  
  ١ گنجينۀ اسناد فارسی، شمارۀ

) شامل، فرامين، ارقام، و احکام ديوانی و اسناد مربوط به مناسبات مردم با ١بخش اُول اين مجموعه (شماره 
مطالعات  دا استاد مؤسسۀبا همکاری شادروان کوئيچی هانه سند فارسی از دورۀ قاجار ۵۵حکومت و قشون، با عنوان 

و از سوی آن مؤسسه منتشر شد. بيشتر اسناد اين مجلّد  ١٩٩٧و تحقيقات زبانها و فرهنگهای آسيا و افريقا، در سال 
 م. است. اين سندها شامل فرمانهای سلطنتیِ ١٧۴٩ه.ق./١١۶٢تريِن آن موّرخ سال متعلّق به سدۀ سيزده هجری، و قديم

جائِی های بلندپايۀ مملکت، احضار واحدهای لشکری (مانند فوج توپچی) و جابهنصِب حاکِم ايالت يا واليت و ديگر مقام
و سرباز از آباديها و روستاها، برقرار  شال و مانند آن)، تعيين و گرفتن مالياتفرمان اِعطای لقب يا ِخلعت (طاقه ،قشون
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ری و مستمّری برای صاحب ِی حاکم و والی به شکايتهای مردم و منصبان و بازماندگاِن آنها، دستوِر رسيدگکردن مقرَّ
های سنگين مانند قتل و غصب اموال و تعقيب مرتکبان اين اختالفهای ميان مالکان و اهالی روستاها، و رسيدگی به ُجرم

  ها است. شرحی در بارۀ پنج موضوع زير پيوست اين کتاب است:ُجرم
 ) يادداشتهای يک مستوفی۵) وضع روستاها ۴جار ) سجع ُمهر شاهان قا٣) حّکام کاشان ٢حکام قزوين  )١     

های زير است: ماليات دولت و عوارض حکومتی؛ به تيُول عتر ناظر به موضواسناد حکومتی و ديوانی دورۀ قاجار بيش
ای به کسی؛ به تيُول دادن ِملک ديوانی و خالصه به فردی از اَشراف و معاريف و علمای دادن ماليات روستا يا ناحيه

کند (و در ميان آمدن کارگذار َمهاِم امور روابط و دعاوی بازرگانی در جائی که با اتباع خارجه سروکار پيدا می ؛یدين
 خارجه).

  
  ٢ گنجينۀ اسناد فارسی، شمارۀ

سند فارسی از دورۀ قاجار: معامالت اراضی  ۶٠، با عنوان ٢بخش دوم اين سندها، گنجينۀ اسناد فارسی، شمارۀ 
انتشار يافت.  ١٩٩٩سال  ٢از سوی همان مؤسسه در ماه  آمادۀ چاپ شد و اُوراهمکاری آقای کينجی ئه، با کشاورزی

ترين سنِد آن م.) را در بر دارد. موضوعِ قديم١٩٢۴تا  ١١۶٧ه.ق. (حدود  ١٣۴٣تا  ١١٨١اين کتاب اسناد سالهای 
ست. سندهای اين کتاب به آشنائی بهتر و ا» فروش يک دانگ ُمشاع از قريۀ دستجرد«ه.ق.) ١١٨١محّرم  ٢١(موّرخ 

آب، بذر و کار)  لکداری زراعی و روابط مالک و زارع و شناخت سهم عوامل کشت (زمين،تِر خواننده با مسائل مِ بيش
 کند. در مقدّمۀ اين کتاب مطالب زير بررسی شده است:ياری می در توليد کشاورزی

  واحدهای تقسيم دهات و اراضِی مزروعی -
 مصالحه در معنِی عام و خاص -
 پول رايج -
 خوارِی زورمندانزمين -
 ماليات امالک -
 بَذر و تَقاوی -
 بيع شرط يا کاله شرعی (برای رباخواری) -
 شناسانههای جامعهفايده -
 

  ٣ گنجينۀ اسناد فارسی، شمارۀ
موتو استاد کتر کاُزوئو موریياری آقای دربع قرن متوقف مانده بود بهتدوين و انتشار اسناد اين مجموعه که بيش از يک

 ١٢۵حاوی مقدمه و  ٣مؤّسسۀ مطالعات پيشرفتۀ آسيا در دانشگاه توکيو از سر گرفته شد، و گنجينۀ اسناد فارسی شماره 
رسانی در از سوی مرکز پژوهش و اطالع اسناد عبادی و آئينی شيعه و اسناد قضائی دورۀ قاجارسند و با عنوان 

های عبادی و اعتقادی انتشار يافت. در بخش يکم اين کتاب، اصول و آئين ٢٠١۶سه در سال مطالعات آسيايی آن مؤسّ 
وة، حج و زيارت وة، ردّ َمظالم، استيجار صوم و َصلٰ وجوه شرعی، ُخمس، زکٰ  مرتبط باقاجار  ۀسند دوٖر  ٨١شيعيان، 

اينجا، وقف و وصيّت برای خاکسپاری و نيابتی، حمل حاجيان ميان مّکه و َعتَبات و خريد و فروش و اجارۀ خانه در 
سند حقوقی و  ۴۴حسين (ع) آمده؛ و در بخش دوم داری برای اماممجالس ترحيم و پرداخت وجوه شرعی و تعزيه

قضائی در بارۀ حقوق و اختالفهای ِملکی، غصب، اشتغال ذّمه و ِدين، وکالت در امور حقوقی، بيّنه و قراين اثبات 
قتل و ضرب و جرح و ديگر احکام حقوقی و شرعی آورده شده  ۀدعوٰی به قََسم، َحجر و جنون، دي دعوٰی، استشهاد، َختم

  ای نسبةً مفّصل، تايپ شدۀ متن هر سند و تصوير آن سند در صفحۀ مقابل آن آمده است.است. در اين کتاب پس از مقدّمه
 

  ۴ گنجينۀ اسناد فارسی، شمارۀ
اسناد حقوقی و قضائی و اسناد فارسی هم با عنوان  ۴موتو، گنجينۀ شماره تر موریبا رهنمود و حمايت عالمانۀ آقای دک

منتشر شد. در اين کتاب اسناد حقوقی و قضائی،  ٢٠١٧از سوی همان مؤّسسه در سال  اسناد عبادی و آئينی دورۀ قاجار
ند است. اسناد حقوقی و قضائی س ٢٩تری دارد؛ و اسناد عبادی در بخش دوم آن حاوی سند، کثرت و تنّوع بيش ١۴۴با 

فروش درخت و اعيانی (کُروم و هوائی)،  و فصل زير مرتَّب شده است: فروِش ِملک ٢٠در بخش يکم اين کتاب در 
حِق اِرتِفاق، اجارۀ ِملک، تصّرف حاکم شرع در ِملکی که  ُصلح يا فروش ُصوری، بيعِ شرط، رهن، خريد و فروِش 

ِف ُعدوانی و دعاوِی ِملکی، شراکت، ُمزارعه و ُمضاربه، ذّمه و ِدين، مصالحه صاحبش شناخته نيست، غصب و تصرّ 
و سازش برای ختِم دعوی، وقف، امانت، وکالت در امور متنَّوع، وصيّت و ارث و قيمومت، خانواده و نکاح و ِصداق، 

  است. ٣نجينۀ رفع اختالف در محضِر شرع. طرز و ترکيِب تدوين اين کتاب هم مانند گ و   ُجرم و جزا
ای از اسناد حقوقی و قضائی متنوع از ميان اين مجموعه اسناد در حال آماده شدن برای انتشار است، که از دفتر تازه

 خواهد بود.» ۴و  ٣گنجينۀ اسناد فارسی شماره «نظر موضوع و محتوا دنباله و مکّمل 
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   اسناد آبياری و آب کشاورزی
موضوع آبياری و آب کشاورزی، حاوی هشتاد و هشت سند مربوط به آبياری و دفتری از اسناد اين مجموعه در 

های آبياری  ومالکيت ارضی و حِقّ آب، قنات، تقسيم آب، ای در بررسی گونهتقسيم و معامالت آب کشاورزی، با مقدمه
که سندهای آن متعلّق به دورۀ نظام آبياری و اهميّت آن و ديگر مباحث مرتبط با اسناد، آمادۀ انتشار شده است. اين کتاب 

ميالدی) است در هشت فصل زير مرتّب شده  ١٩٣٣تا  ١٨٢۶هجری قَمری ( ١٣۵٢تا صفر  ١٢۴٢سالۀ محّرم  ١١١
المياه؛ بيع شرط است: دعوای آب و تقسيِم آب؛ صلح و فروش آب؛ سهِم آب در جای َمهريۀ عروس؛ اجارۀ آب و مجاری 

ت و نگاهداری قنات.و به رهن دادِن آب؛ ُمساقات؛ با   غ و آب؛ احداث و مَرمَّ
تر از زمين است، و در جاهايی مانند يابيم که در سرزمين ُخشک ايران آب بسی مهمبا مطالعۀ اين سندها می
معياِر ارزش زمين کشاورزی و مبنای معاملۀ ِملک » سهِم آب«رسِم قديم مقدار آب و ُموغار و نياسر و فيِن کاشان به

هزينه و کار و تالش کشت و ِزرع مصروف مرّمِت  ترِ شود؛ و نيز بيشمزرعه يا سهمی از آن) شناخته می(روستا و 
 شود.ها و دعواهای ِملکی هم به سهم آب و نوبِت آب کشاورزان مربوط میو اکثر اختالف ،آبراِه قنات است

  
  های سزاواِر تحقيقاسناد و موضوع

اسناد اين مجموعه و تنّوع موضوعی آن و دسته بندی کلّی که تا کنون انجام  با مالحظۀ تعداد و کيفيّت و محتوای
های در زمينهديگر عنوان کتاب  ۵٠کم بتوان دستِ » گنجينۀ اسناد فارسی«رسد که در مجموعۀ شده است، به نظر می

شرح مطالب آن منتشر اسناد و معّرفی و  موضوعمرتبط با  هایديگر زمينهگوناگون اجتماعی، اقتصادی، و حقوقی و 
  آيد:ها فهرستوار در زير میای از اين موضوعساخت. نمونه

شاه تا عضدالُملک و ناصرالُملک دو نايب السلطنۀ ـ اسناد حکومتی شامل اسناد و فرمانهای سلطنتی (از فتحعلی
قاب و معافيّت احمدشاه آخرين پادشاه سلساۀ قاجار) شامل فرامين انتصاب و برقراری مستمّری و اعطای ال

  مالياتی و حمايت از دعاوی افراد
ـ اسناد تجاری شامل قراردادهای تّجار در امر داد و ستد، مشارکت، کسب و دکانداری، دعاوی تجاری، حمل 

  های تجاریالتجاره، اسناد ذّمه و حواله و برات، مکاتبهمال
های ميان بازرگانان يا زمينداران مرسوم تبهتر در مکاهای اداری و تجاری يا خانوادگی که بيشـ برگ تلگرام

  بود
  ـ معامالت غيرمنقول، شامل خريد و فروش يا ُصلحِ ِملک،  بيع شرطی، اِحياِی َموات، َرهن، ِهبه، اجاره

  رصه که زمين است) مانند عمارت مسکونی در روستای اربابیـ نقل و انتقال درخت و اِعيانی (در برابر عَ   
  م آب کشاورزی و آبياری مزرعهـ فروش و اجارۀ سه

  ـ وقف و تعيين منظور واقف و نصِب متولی و ادارۀ امور موقوفه
  آن. ـ استشهاد محلّی بخصوص در روستاها برای اثبات حق يا ادّعائی در دعوای ملکی يا ارثی يا طلب و مانند

 ازدواج و طالق و مطالب مرتبط با آن مانند جهيزيه و مهريۀ زنـ           
 ديگر امور مرتبط امور خانواده، روابط مالی زن و شوهر، اوالد، نفقه، پرورش فرزندان و -
ارث، وصيّت و قيمومت؛ تقسيم ميراث، دعاوی ارثی و مصالحه در آن، تعييِن قِيّم و ادارۀ اموال و  -

 ُمعاش ِصغار
 ُمصالحۀ بالعوض، بذل اموال به خويشاوندان يا برای مصارف خاص و مصالح عمومی -
 انبار و کاروانسرااحداث و ادارۀ بنيادهای خير، مانند حّمام، آب -
 لم و سالهمانند شِب هفت و چ گانفوت، تدفين و ترحيم، عزادادی و مراسم گوناگون برای درگذشت -
استفتاء (درخواسِت ُحکم شرعی) و فتوا، استخاره، ايراد قََسم، تحصُّن و ديگر امور شرعِی ُمرتبط با  -

 مسائِل حقوقی
 ستشهاد (درخواست شهادت کتبی برای اثبات حقّی يا اِدّعائی)ا -
 ٰکوةفرايض شرعی مانند نماز و روزه، و تکاليف مالی شرعی مانند ُخمس و ز -
 امور عبادی مانند زيارت و نذر و دعا -
خوانی و تشکيل مجالس شبيه سازی و داری محّرم و روضههای عبادی و مذهبی، مانند تعزيهآئين -

 تعزيه
 تعويذ، اوراد و اذکار، مغَيّبات و علوم غريبه تفأل، -
 ِدين و طلب و اسناد آن، حواله، برات و ضمانِت ِدين -
 هاها، و حرفهبافی، دشتبانی، پيشههای اقتصادی جنبی در روستا، مانند قالیفعاليّت -
 تأسيسات عمومی در روستا، مانند طاحونه يا آسيا، گرمابه و خرمنگاه -
 نی در روستا، سهم سربازماليات و عوارض ديوا -
در روستا و اراضی کشاورزی (دنبالۀ گنجينۀ اسناد  یمصالحه و فروش و اجاره و تقسيم سهم ِملک -

 )٢شماره 
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 های اداری و تجاری و اِخوانی که شماری از آنها به امور خانوادگی هم پرداخته استتلگرام و نامه -
 حقوقیُمصالحه يا سازش در دعوا برای حّل اختالف مالی و  -
وکالت در دعاوی و واگذاری کارهای حقوقی (مانند معامالت، طالق يا استيفای حقوق مالی) به کسی  -

 العملدر برابر حق
وکار و زمينداری، عوامل ِکشت، ُمزارعه، ُمساقات، تقاوی، وابستگی رعيّت به روستا و روابط ِکشت -

 زمين
 شاع درختباغ، مالکيّت باغ و آب، سهم باغ و درخت، مالکيّت مُ  -
 معامالت اراضی و اعياِن شهری (خانه، سرا، دکان، کاروانسرا) و ديگر حقوق ملکی -
 وکار در شهر، بازار، تجارت، دکان و ُحجره، حريم کسب يا ُحجره، ُمشارکت در کسب و کارکسب -
 توليد و صنعت در شهر و وضع آن (مانند ُگالبگيری در کاشان و صنايع وابسته به آن)  -
زندگی و اسباب خانه در آن دوره (بخصوص با مالحظۀ صورت جهيزيه و سياهۀ ماتََرک لوازم  -

 درگذشتگان)
 مکاريانالتجاره و محمولۀ سپرده شده به حمل کاال و مسافر، مکاری و چارپادار و امانت بودن مال -
 حيوانهای بارکش و مرکوب مسافران، کجاوه -
 ن سواری و بارکشاغنام و مواشی و فروش اغنام و اجارۀ چارپايا -
 جرم و جنايت، ُجست وُجو و يافتن و تعقيب متََّهم و مجازاِت ُمرتکب -
 واليت (اختياِر شرعی) حاکِم شرع يا شريعتمدار نسبت به امالکی که مالک آن معلوم نيست -
های متنّوع ديگر مانند شهريۀ مکتب اطفال، خريد و فروش و امانت دادن و گرفتن کتاب و موضوع -

 امدرخواست و
 

  سه دسته اسناِد ممتاز
سه گروه سندهای ممتاز، که هرگروه شايستۀ تحقيق و حتی تأليف مستقل و جداگانه است، در اين مجموعه 

  يابيم:می
  سند) ١۶٠) اسناد مرتبط با ايل يا طايفۀ َعبدالَمِلکی در مازندران و استرآباد (حاوی بيش از ١
  برگ) ١٠٠منصورالسلطنه، از عمده مالکان نواحی پيرامون قزوين (بيش از ) اسناد ُملکداری احمدخان سرخوش، ٢
 ١٠الدوله () اسناد انتصاب و ترفيع و اعطای القاب به شهبازخان غفّاری، ابتدا ملقَّب به قوام السلطنه و سپس مصدّق٣

  برگ)
 

  های جنبی مطالعۀ اين اسنادفايده
برای آشنائی با  ،حتوای نوشته و آگاهی به مطلب و مضمون آندا از فايدۀ مبررسی اسناد سده های پيشين، جُ 

  :توان موارد زير را برشمردهای ديگر سودمند است؛ که از آن ميان میبسياری موضوع
ـآگاهی موضوعی، و آشنا شدن با مسائل و مباحثی که در زندگی اجتماعی و احوال سياسی و اقتصادی و 

  جار مطرح بوده است.مناسبات حقوقی ميان مردم در دورۀ قا
. برای نمونه، در نامۀ کارگذاری َمهام خارجه مازندران طور کلّیهای تاريخی و اجتماعی و اقتصادی بهآگاهی-

بينيم که چگونه سرکنسولگری روس در استرآباد در دعوای ) به رئيس و حاکم ايل عبدالَمِلکی می١٣٢۴محّرم  ١٣(
جای بينيم که امضاء در پاياِن نامه (بهکند؛ و نيز میبظاهر تبعۀ روس مداخله میِملکی رئيس ايل عبدالَمِلکی با شخصی 

های رسمی و دولتی هم معمول شده بود. در اسناد قريۀ َمرمت مازندران ُمهر يا در کنار آن) در اين تاريخ در مکاتبه
شده و هاجم ترکمانها به خراسان توّجه میبينيم که چگونه به ايل عبدالِملکی در جای سواران و رزمندگان جلوگير از تمی

صورت معافيّت از ماليات و واگذاری زمين و سهمی از قريه و نيز اعطای لقب و عنواِن احترامی به سران پاداشهائی به
  شده است.و متنفّذان اين طايفه داده می

های های گوناگون به موضوعدهو آشنا شدن با طرز رفتار و نگاه مردم از ر شناسیهای اجتماعی و مردمآگاهی-
  فردی و اجتماعی و مناسبات آنها با يکديگر.

های مذهبی مردم و بازتاب آنها در مراسم و آگاهی های دينی و آئينی و اعتقادی، و آشنا شدن با باورها و آئين-
 ها و مراسم ديگر. رفتارهای اجتماعی مانند آئين تدفين و تشييع و ترحيم درگذشتگان، عزاداری ماه محّرم و نيز جشن

 ای، ُسربی)،حرير و تسجيل اسناد، چاپ (سنگی، باسمهکاغذ شناسی، طرز تهای فنی و هنری، مانند آگاهی-
 تجليد و صحافی قديم

های امهدر نسند اداری و حکومتی يا قضائی يا در متن، خواه  یِ های گوناگون خّط و انشاسبِک نگارش و شيوه-
های اسناد قاجار، نمونه. با وجود اُفِت تدريجی و محسوس در کيفيّت تحرير و انشاء و تِِرسُّل در عصر تجاری و اِخوانی

 پردازی زيبا و پاکيزه و زباِن فاخر در سندهای اين مجموعه بسيار است.های دارای نثر منشيانه و عبارتو نامه
رفت، نه ها ُمهر به کار میُمهر و سجعِ ُمهر: در ايران تا پايان دورۀ قاجار برای تسجيل و تصديق اسناد و نامه-
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اين يابيم؛ و ز انواع مهرهای نفيس، بسياريشان از مشاهيِر آن عصر، در اين سندها میهای بسيار انمونه امضاء.
 مجموعه برای داشتن نقش ُمهر بزرگان يا معاريف و مهرهای دارای نقش و سجع و ساخت هنری غنی و ارزنده است

 ری و ارزنده استبرگ آن، که گاه کاری بسيار هن مشق) روی سندهای کهنه يا پشتِ تمرين خوشنويسی (سياه-
کاغذ شناسی. کاغِذ شماری از سندها، بخصوص آنها که برای امور حکومتی و اداری و ثبت اسناد مهم به کار -

تر در طول زمان و اندازه های معيّن و يکسان ممتاز رفته فرنگی بوده، و اين کاغذها با کيفيّت بهتر و فرسودگی کممی
برگ کاغذ را که مقابل نور  -رخانۀ را در يک گوشه يا باالی کاغذ دارد و نيزاست؛ و بخشی از آنها ُمهر برجستۀ کا

نقِش يکی از شود. تهانتخاب کارخانۀ سازنده يا سفارش خريدار در ميان برگ ديده می) بهwatermarkنقش (تَه -بگيريم
 سندهای اين مجموعه تصوير ايستاٖد احمدشاه قاجار است.

 های خصوصی و اِخوانیدر نامه طرِز عنوان و خطاب و تعارف -
ها نوشته مناسبت موضوع در نامهل و لطيفه و دعا و سخنان بزرگاِن ادب فارسی که بهثَ آشنائی با شعر و مَ  -

 شدمی
های خصوصی، مانند ثبت والدت و ازدواج توی جلد ها و نوشتهها دراوراق کتاببازتاب وقايع، آداب، و آئين-

 ثبت منازِل راه در سفر، رفتار با اهل خانه و خدمتکار و نوکر و کنيز و غالمقرآن يا کتابهای ديگر، 
 های متنّوع ديگر مانند ثبت پرداخِت شهريۀ مکتب، انعام، خريد و فروش و امانت دادن کتابموضوع-
تجويزهای طّب قديم و خواص گياهان و دستورهای داروئی و درمانی و مطالب ديگر در حاشيۀ اسناد و توی -
 جلد کتابها

  

  شمار اسناد اين مجموعه وبرآورِد َکّمی 

برگ سهام، رواديد کشورهای  ،جز سندهای پراکنده در بارۀ مطالب گوناگون و برگهائی مانند يادداشتهای تفنّنی
اعتبار موضوع و محتوا اروپائی برای مأموران ايرانی و برگهای افتاده از کتابهای خّطی، اسناد اين مجموعه را به

شمار کلّی آنها توان در چند گروه مرتبط با شهرها و نواحی و آباديهای معين در ايران نهاد، که با بررسی و برگیم
  آيد (عدد آمده ميان دو ابرو شمار برگهای آن دسته از اسناد است:تعداد هر گروه فهرستوار در زير می

افراز...) قريه و مزرعه و خرمنگاه و اراضی روستا و ـاسناد مرتبط به معامالت (فروش، صلح، اجاره، رهن، تقسيم و 
  )٣٢۵چراگاه (

های ُکوهين و تر مربوط به روستاهای پيرامون قزوين بخصوص بلوک زهرا و قريهاين دسته سندها بيش
آباد و قاقزان و طرزکش، روستاهای تابع ساری در مازندران، امالک زراعی هشترود و تبريز و َگُروس در بهرام
  ايجان و روستاهای اطراف کاشان بخصوص نياسر و ُموغار و روداب و فين است.آذرب

  سند). ١٠٠ـآب کشاورزی و آبياری (بيش از 
  سند). ۴٠ـتأسيسات آبی روستا مانند طاحونه، حمام و يخچال (بيش از 

  سند). ٧٠فروش و اجارۀ خانه و باغچه و زمين در تهران و شهرهای ديگر (حدود -
  سند). ٧٠و حجره و کاروانسرا (بيش از  ـمعامالت دکان

  سند). ١٨ـقراردادهای بافتن قالی و قاليچه در کاشان و جاهای ديگر (
سند و  ٨٠چاپ نشده است) (بيش از  گنجينۀ اسناد فارسیـارث و وصيّت و قيمومت و امور مرتبط با آن (که هنوز در 

  طومار).
  برگ). ۵١تاريخ) (ه.ق. و چند تا بی١٣۴۴تا  ١١٣١(ترتيب تاريخـاسناد ارث و وصيّت مرتّب شده به

  سند). ۶٠ـازدواج و طالق و َمهريه و صورت جهيزيه و روابط پدر و مادر با فرزندان (بيش از 
  سند و طومار). ٢٠ـوقفنامه و اسناد مربوط به وقف (بيش از 

  سند). ۵٠ـسندهای متنّوع حقوقی و قضائی (بيش از 
  برگ). ٣٠٠ها تاريخ ندارد) (حدود تر اين نامهاخوانی و امور ُملکداری (بيشهای تجاری و ـنامه

  ـاسناد ذّمه (نقدی و جنسی) و حواله و برات تجاری (چند صد برگ).
  برگ). ۶۴از عمده مالکاِن دهات قزوين ( (احمد خاِن سرخوش)، های رسيده به منصورالسلطنهـ تلگرام

  برگ). ۶٢سلطنه، متضّمن مسائل دهداری و امور خانوادگی (های احمدخان سرخوش، منصورالـنامه
های اسناد و يادداشتها در برگِ توی جلد کتابهای خّطی يا چاپ سنگی در مطالب گوناگون ذوقی و خانوادگی ـقطعه

  شمار فراوان).(به
  برگ). ١۶٠بيش از ـاسناد مربوط به ايل يا طايفۀ عبدالَمِلکی  (در مازندران و گرگان، بخصوص قريۀ َمرمت) (

ـاسناد مفّصل و پُرمحتوا يا در موضوعهای خاص حقوقی و اجتماعی و تاريخی، و مناسب مقالۀ مستقل و جداگانه (حدود 
  سند). ٣٠

 ۴۴×٣۵های متفاوت دارد. برای نمونه، قطع فرمانهای سلطنتی حدود از نظر قطع کاغذ، اين سندها اندازه
 A4تر از سانتيمتر (بزرگ ٣٣×٢٢اسناد نقل و انتقاِل ِملک و معامالت مهم  کنونی)، A3تر از سانتيمتر (بزرگ



٧ 
 

است. کوچک ترين قطع در برگهای رسيد،  A5يا  B5يا  A4های نزديک به کنونی)، و اسناد ديگر کم و بيش به اندازه
طومار  صورتِ بهل شود. شماری از سندهای پُرمطلب و مفصّ بخصوص آنچه که مربوط به غيِربازرگانان است ديده می

 ٩دارند) است، به پهنای حدود کنند و نگاه میال هم چسبانده شده که گاه چند متر طول دارد و لوله میب(چند برگ بلنِد دن
 .االرث ميان وارثان استتر تفصيل تقسيم سهمسانتيمتر. سندهای طومار ماننِد اين مجموعه بيش ٢٢تا 

 
 
 

  تصاوير
  

  
  

  .مأموريت و برگ تذکره (گذرنامه) شهباز خان قوام السلطنهاعالم : ١سند 
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  .الدوله به پرداخت بدهی که سيدحسن به ابراهيم ميرزا داردحکم معين: ٢سند 
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  .فروش قريه مرتٰضی کرد از امالکی که حاج ميرزا آقاسی به شاه هبه کرده بود: ٣سند 
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  ه.ق.١٢٩٧ِدين، سند ذّمه يا : ۴سند 
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  ه.ق.١٢١٧سند ازدواج، : ۵سند 
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  .متن فتوا (قطعۀ جدا شده از برگ استفتاء): ۶سند 

   



١٣ 
 

 
 

  
  

  .اشجای برادر درگذشتهشاه؛ برقراری مقّرری برای مّالحسين بهفرمان ناصرالدين: ٧سند 
   



١٤ 
 

 
 

  
  

  ه.ق.١٢٩۵ِکشت در قريه خّراق کاشان،  خريد يک سال سهم آب برای: ٨سند 
   



١٥ 
 

 
 

  
  

  ه.ق.١٢٧۴: سند خريد خانه، ٩سند 
   



١٦ 
 

 
 

  
  

  ه.ق.١٢٨٢تومان،  ۴۵سند ِذّمۀ : ١٠ند س
   



١٧ 
 

 
 

  
  

  ه.ق.١٢۵٧وش نيم دانگ از قرٖيه ويان، فر: ١١سند 
   



١٨ 
 

 
 

  
  

  ه.ق.١٢۴٧د برای فيصلۀ اختالف ِملکی، آباآباد و امينمصالحۀ مالکان ابراهيم: ١٢سند 


