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  چچککییددهه
ات اطالعت . های موجود در مطالعات تاریخی و اجتماعی است  ترین رشتهیکی از مهمپژوهی سند

، در استناد بیتیار پرر تس است       مطالعات تاریخی اس  اجتماع که حلقه گمشدهحیاتی در باب 
اصتنا   . توان در کتب تاریخی یافت   درت میاسناد وجود دارد را بهقیمتی که در اطالعات گران

، تتتال   در ایتن مقالته   .ا تد ی ایران بییتار اثترگذار بودهدر تاریخ اقتصادی و حتی مکاتب عرفا 
، اصنا  موجود در یکتی از  عرصه سندخوا ی خیتین تال  در  درع  گار ده شود در حد وسمی

سناد ما را بتا گتذار و   ا مطالعه.  مایا ده شود ، توأم با همهای فارسیبآشوشهر اسناد قرن  هم و
ون زرگر، صرّا ، قاضی و چشده در این سند هماصنا  اشاره .کندتغییر و تحول اصنا  آشنا می

 .دهندیات خود ادامه میعطّار همچنان به ح
 .شهرآشوبشعر سند، صنف، اجتماع،  ::اانن  ککللییددییووااژژگگ

Abstract 
Document research is one of the most important majors in historical and social 
researches. The crucial information which is lost link in historical studies is still 
bold in documents. Precious information existing in documents, may rarely be 
found in history books. Guilds have been very effective in economical history 
and even in mystical schools in Iran. The author in this article, will try at his 
convenience, as first try, to reflect the existing guilds in a 9th document and also 
in Persian Shahr-Ashoob poetry. Studying documents lets us get familiarized 
with passing and changing guilds. Guilds referred in this document such as 
goldsmith, money-changer, judge and grocer are still living. 

Keywords: document, guild, society, Shahr-Ashoob poetry. 
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  ممققددممهه((  11

. است سانتیمتر 151×11زبان فارسی و به ابعاد سند حاضر سندی قضایی، متعلق به اواخر قرن نهم هجری، به
ین الدید بن پیر فرید قصاب، وکیل ورثه جاللباب ادعای کلو عبدالمج حکم قاضی در محتوای سند مربوط به

الدین میرک خواجه امام ۀن ابریشم قرمز در ذمّمَ 181قدار حامد شهابی صدری صفوی است که مدعی شده م
 مدعی ت بهیّکه پس از اثبات در محضر شرع، معادل مبلغ مذکور از منقوالت مِ ورثه او منتقل شده بوده و به

که اکنون در بخش  ین اردبیلی استالدزو مجموعه اسناد بقعۀ شیخ صفیسند ج این .استپرداخت شده
 .(15 الحکمایی،شیخ) شودی ایران نگهداری میاسالمی موزۀ ملّ

یکی . پردازدآن وجه می بررسی ر پژوهشگری مقتضی با پرسش خود بهای دارند و هاسناد وجوه بسیار گسترده
آن پرداخته نشده،  ور تفصیلی بهطگونه که باید و شاید بهمهمی که در طول تاریخ ایران آن یهااز ممیزه

زندگی را و پویایی ی هایی از تجلّد گوشهتواننفراخور حال، می اسناد به. اجتماع و ابعاد عدیده آن است
ت تا اشارات به این اصناف را شنگارنده را بر آن دا چند صنف اشاره شده که ، بهدر سند حاضر. بازنمایی کنند

 . صورت پیوستاری جستجو نمایدبه

  صصننفف  وو  تتععررییفف  آآنن((  11

ابر روایات بن. گفتندمی( اُهنوخَشی/ اُهتوخَشی)شی وَوخُهتوران اُکارگران و پیشهطبقه به  ،در عهد باستان
ها ها و غارداد که در کوهاول را کاتوزی نامید و دستور : کهن، جمشید طوایف انام را بر چهار گروه تقسیم نمود

عبادت خدا و کسب علم مشغول باشند، دوم را نیساری خواند و گفت سپاهیگری بیاموزند،  نند و بهمکان ک
 سوم را نسودی گفت و حکم کرد که کشت و زرع کنند و چهارمین گروه را اهنوخشی لقب داد و دستور داد به

 .(848راوندی، )ها بپردازند انواع  حرفه

است که در های صنفی بودهنمم شهرهای اسالمی تشکّل مردم شهرنشین در قالب انجهای مهّاز ویژگی یکی
ای از معنای گونه و دستهبه ،صنف در لغت. دار بودندکنار سازماندهی مشاغل، وظایف متعدد دیگری نیز عهده

شد که طبیعت ور اطالق میهای پیشهاسالمی از همان آغاز به گروه باشد و در اصطالح، در جامعۀهر چیز می
 . (81-81پور، نعمتی)است غلی آنها یکسان و از یک نوع بودهش

صنف کاربرد وسیع و اغلب مبهمی دارد و برای معین ساختن هرگونه اجتماع مردمی  واژۀ ، در ادبیات فارسی
برای . شودآمدند، استفاده میفعالیت عمومی یا عالیق گرد هم می واسطۀکه قابل تشخیص بوده یا بهدر جامعه 

معنی مشاغل گوناگون به ، عبارت اصناف رعایا را معموالًصفوی عباس مثال اسکندربیگ منشی در روزگار شاه
نی، کیوا)د برکار میکشاورزی و غیره به دستان دیوان، عملۀبهعرا، نظامیان، کارگران شهری، کارعلما، ش شامل

51). 
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  ششههررآآششووبب  وو  ااصصنناافف((  33
این پیوستگی ادبی و تاریخی بدان حد . م تاریخی و فرهنگی هر کشوری منابع ادبی آن استیکی از منابع مهّ

 توان سیرمیاز این جهت در ادب فارسی . است که گاهی مواقع مرز کتاب تاریخی و ادبی مشخص نیست
های شعری که با موضوع تحقیق حاضر مرتبط از انواع گونهصیرورت انسان و اجتماع را مشاهده نمود و یکی 

 .است، شهرآشوب است
ـر را کننـد،  را اهـ  شهـ  ـی که شعر باشد و مدح و ذمّـده آشوبندة شهر و فتنة ،که در حسن و جمالرا شعری 
ی مـ نظآشـوب و آن   معنی شـهر حر عجم، بهـضبط بانگیز نیز به شهر. تعاریف شهرآشوب دانستتوان یکی از می

اما شهرآشوب یا شهرانگیز بـه هـر نـوع شـعری هـم کـه در       . شهر در آن باشد م اکثر مردماست که تعریف یا ذّ
شود؛ ولو اینکه خـود عنـوان   اطالق می ،دنباشو تعریف حرفت و صنعت آنها سروده وران یک شهرتوصیف پیشه
الوزنی است دست است، قطعات مختلف آشوب در ترین شعر فارسی که با عنوان شهرقدیمی. باشددیگری داشته

گلچـین  ) امیر علیشیر نـوایی اسـت   ،نویسی که از این نوع شعر یاد کردهاز مسعود سعد سلمان و نخستین تذکره
 .(3-2معانی، 

دو شهرآشوب از  ،مروزی شعری از کسایی ،در زیر. زرگری است ،یکی از مشاغ  مورد اشاره در این سند
 :در وصف این صنف آمده است شهرآشوب از امیر خسرو دهلوییک  و سعد سلمانمسعود 

 زردم و همواره سرف سرف ،گاه و دودبی ای شگرف ،پیری مرا به زرگری افکند
 رفـه کـسره ب م سیمِـشانـاز برنـن بـم سیم سیه به د کرفِـشانـنروـر فـزرگ

 (38-37، ممررووززیی  ککسساایییینق  از هگلچین معانی ب)

 اختنـه تـوستـگاری پیـکام ن اسبِـوی گ ساختنـه جنـتعبی هـویی بـا کی تـت
 واختنـی نـدانـر نـهـه مـرا بـز مـرگـه اش و مشغله            ـداری و پخ هـواره کینـهم
 داختنـز زر گــار دارد جـه کـر چـزرگ را            ـتی مـداخـگـب ،ن زرـو م و زرگریّـت

 اختنـد شنـر دانـشه زرگـمیـر زر هـگ پس چون مر مرا نشناسی همی به حق     
 (727، ممسسععوودد  سسععدد  سسللمماانن)

 رـار زرگـی ای یـلبـنریـت شیــب دلی ای مهر دلجوی  سنـگین هِمَ
 از آن کردم رخان خویش چون زر ادی       ـنهنـری شیریــدم زرگبدی
 رـا به سیمین عارضت بـهی جانـن من          ان چون زرِـر روزی رخـمگ

 (729همان، )

 گوشم بگرفت و حلقه در گوشم کرد وشم کرد   ـوش مدهـر پسری ز هـزرگ
 ر لب من نهاد و خاموشم کردـلب ب م        ـاد کنـریـوش فـگ م که ز دردِـرفت

  (37، خخسسرروو  ددههللووییااممییررنق  از هگلچین معانی ب)
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سازندگان و فروشندگان عطریات و دهنیات معطره را عطار . در سند، صنف عطار است شدهاشاره صنف دیگر
 :شودآورده میاشعار مرتبط به این صنف  زیر،در . گویندمی

 ا راـد مـمی حاجت اوفتـو هـت عنبرِ به طاری   ـو عـر و تـا عنبـو صنمـف تـدو زل
 اراــرا یـر مـاب مــدری ،زدــر ایـهـز ب رد و سرگردان           ـه کـوانـو دیـراق تـرا فـم

 راسا رِـبـنـه عــوانــدی ردمِـالج مــع بمال بر تن من زلف عنبرینت که هست           
 (951، ممسسععوودد  سسععدد  سسللمماانن)

 زلف تو خود مشک ناب ساید بر روی ن روی     ـم از ایـدای ،اـتر فروشی بُـعط
 ویـشک گردد خوشبرا به مُسا رِـعنب آری        ،وـوست خوشبـف تـر از زلـعنب

 (933همان، )

 ازار راــه بـمـه ،وی اوــه بــدارم بیـدوست م ار را                            ـسـرخـارِ گلطـم عـقـاشـا عـت !انـتـدوس
 ار راــبرـکّـش لِـعـد لـشایـر گـزد گــد ریـنـق دی چون لب و دندان اوست                      ـادام و قنـر و بـشکّ

 ار راـبیم ت دلِـن شربه آـن بـسکیـتم ـدهمی م                    ـدهر میـتی که شکّـگف ،بـل ابِـو از عنّـا تـت
 ار راــگلن ن و رخِـکیـشـد مـعـج ودیـمـا نـت مشک از شرم و از خجلت گالب در عرق شد بیدِ

 ار را؟ـاران یـد یـن پرسنـیـنـچـهم !اهللارکــب دی از او                        ـرسیـو نپ فیّـاری داد سیــه یـان بـج
 (54-51، سسییففیی  ببخخاارراایییینقل از هگلچین معانی ب)

 چیست که نیستخو وز لطف در آن فرشته و چیست که نیست  ـمرا ز رنگ و ب ارِـعط
 چیست که نیست ،او اریِـطـع ۀـلـبـدر طَ است            ـفوَ شتِاصل کِـا که حـگیرـز مهـج

 (551، للسسااننیی  ششییررااززیینقل از هگلچین معانی ب)

 بستـطف بـل درِ ،هـخست ر روی منِـب شست                       ـنـرو بـرُشـار تُــطـع رِـدی دلب
 هست ،یعنی که اگر سکنجبین خواهی گشود                ـن نـریـشی ه تبسم لبِـر بـدیگ

 (555، همان)

قاضی کسی است که میان مردم حکومت کند و  ،در اصطالح فقه. شده در سند استقاضی دیگر صنف اشاره
 :ها اندک استدر شهرآشوب اشارات در باب قاضی. (011انوری، )داوری کند  ،در مورد اختالف و نزاع

 ویران چرا کنی دل من ای جان ام به تو بر دل را                   من وقف کرده
 ف کند ویرانـد که وقوَـقاضی بُ ا که                       ـام نه همانگویی که قاضی

 (935، ممسسععوودد  سسععدد  سسللمماانن)

 :استره شدههای فارسی به آن اشاکبابی شغل دیگری است که در شهرآشوب
 امداختهـای خوش انردهـر تو پـوز به ام        رداختهـجره پا که حُـبی رخیز وـب
 امز دل ساخته کاین هر دو ز دیده و از        ـرسابی دَـو کب رابیّـه شـا من بـب

 (15، ممههسسََتتیی  گگننججوویی)
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 ودـرام بـح ت نمکـحبـم وانِـخ ردِـه گِـب د  وَـام بُـخ هـی کـابی دلـشق کبـه سوز عـب
 ودـدام بـک رِـا ســرا تــم بِـیـبـی حــول ت اوست        ـحبـم ۀـشتـکُ سیـب ،دار ایِـه پـب

 ودـام بـعـن طـل ایـیـو را مـان تـر سگـاگ ق است           بَبر طَ ،چه هستدلم کباب شد و هر
 ودـالم بــو را غــصری تـوسف مــزار یــه نی              ـلوه کـج ،سنحُ ازارِـب ر سرِـه بـی کـگه
 ودـام بـقـن مـا او در ایـو بـب تـیـر رقـاگ               ؟ون کند سیفیـوی چـن کـر سر ایـام بـمق

 (75، سسییففیی  ببخخاارراایییینقل از هگلچین معانی ب)

 :نماییددوز و خیّاط را مشاهده میاف صرّاف، کفشصنااشعار مربوط به نیز در ادامه 
 فشان منمده خاکِ درِ خود جز به چشم خون ان من               ـاش جـود بـخ زرِ رّافِـص !بـتِ صـرّاف

 رای امتحان منـت بس بـجفای گِـسن حکِـم دانی            مرا در عشق خود گر چون زر خالص نمی
 دان من؟ردهـع شوخ خـاشد به لطف طبـکجا ب گیرد            دان او بر لعل و گوهر خرده میـدن لب و

 ان منـهربـامـدل ننـگیـرو سنـر فـارد سـنی م سر بر زمین، امّا                   ـزنز دستش چون ترازو می
 روان من زنی سروِسکّه بر بر زر می ؟چه گویم ا را               ـهی پـنسیفی می ودِـردآلـر روی گَـر بـاگ

 (57، سسییففیی  ببخخاارراایییینقل از هگلچین معانی ب)

 ار دلــو مشت و درفش است کـمزة تـا غـب دل                    رارِــردی قــه بُــدوز کـشـفـک وخِــآن ش
 ار دلــه روزگـیـه سـتـشـوار گتـخـمُـیـک م                   ـر دلـقش بـو زد نــال تـیـای خـههـا دانـت
 ار دلــن در کنـه مکش مَ هـن و بخیـبنشی اره را                      ـــپارهـــپ و دلِــت رسیِــم کُــردیــک

 ار دلــادگــرا یــه مــار کوبـــی تِـدر دس دلی که هست          گر دل ز دست رفت بدین خوش
 ار دلــان ز بـجـالبِ بیست قن شُدَـمسکی ای                  ادهــهـی نـفـسی ر دلِــر بـجـار هــا بــت

 (57، سسییففیی  ببخخاارراایییینقل از هگلچین معانی ب)

 ردیـانی کـنـعهم ،ادـب بِـرکا مَـب ردی                ـلعل کانی ک چو قصدِ !ای رشته
 ردی؟ـدگانی کـه آب زنـه غسل بـن تو کوتاه چراست               عمرِ ،او چون سوزنِ

 (57، ممههسسََتتیی  گگننججوویی)

  گگییررییننتتییججهه((  44
خصوص در ادب فارسی، به ،عصر صفویاز روی  تالش شد تا اصناف موجود در سند پیشِ ،حاضردر نوشتۀ 

ح و تفصیل که شرنگاه بر این سند بود، چرااین تنها یک زاویۀ بسیار کوچک . ، بازنمایی شودشهرآشوبگونۀ 
چالش خوانش این . طلبدخود مقاالت عدیدة دیگری می ،صورت مبسوط و پیوستاریهر یک از این اصناف به

با صورت خط سیر را مدیون استاد بزرگوارم جناب آقای شیخ الحکمایی هستم و سند و آموختن نظارة امور به
 .گزارملطف ایشان در راهنمایی حقیر سپاستمام وجود از 
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 نمایه
حکم قاضی::  ممووضضووعع  سسنندد  

.ق 888رمضان ::  تتااررییخخ  

اردبیل::  ممککاانن  
/1 ××× ××× ××× ××× 

ّلطف و لع انبم 3/××× ××× کآنبعد از  کآنذکر  است بهشرعیّه مشتمل  1وثیقهاین  2/
االسالم معیناالعظم  المولی  الّشهید  4/××× ××× ××× الملک المّنانیة بعنا االحسان المختص

 الّدینو  الّتقوی  و الّشریعة و 5/الدولةجالل خواجه االحد جوار الملکالواصل الی   و المسلمین
و به جوار حق  8/بودشده متوفّی ارواحهم للها قّدس الّصفوی الصدریالّشهابی  حامد

و رابعه  7/القضات مزیدبن  بنت کلو عبدالحمید  خواتونیگی ب 2پیوسته، از سر دو زوجه
و یک  8/×××خواجه خواند امیر و خواجه شیخ  3ابنین بالغینبنت محمّد و  خواتون
تاجم خواتون ال وارث له محمّد و  شاه  خواجهمحمّد و  نب خواجه بالغین غیردختر 
 ؛سواهم

 4ت عن التغییر و التبدیلتحم اردبیل مدینة الموّحدینحاضر شد در مجلس شرع شریف  9/
الیه و   المشار خواجه خواند امیرخود  پدریالیه و دعوی کرد بر برادر مادر   المومی  11/

المذکور و بر  و بنو کلو عبدالحمید  مذکورتینزوجتین  5الوکاله ثابت 11/بر وکیل
او را مقدار یکصد و هشتاد و  مسخر بانکمسجّالً حاکماً و  12/ال زال 8حاکم شرعمسخر

الدّین  امام خواجه 8ذمّتمذکوره در  13/وزن ابریشم بلدۀابریشم قرمزی به 7سه من
متعلّق شده است به  14/وی از وفاتمیرک مرحوم مذکور و ثابت و الزم است و بعد 

رضوان  15/راباید ادا کردن بنابرآن که والدۀ مدّعی مذکور وی، ولد ترکۀ وی می 9ترکۀ
-تاج المحقّقین، االمم، قطب مشهر طوائفاالعظم   االسالم شیخخاتون بنت کی یب

مقدار دویست من  قّدس سّرهمالصّفوی  الصدری  المسلمین شیخ علی  و 18/االسالم
میرک مذکور  الدّینامام خواجهابریشم بلدۀ مذکوره در ذمّت  17/وزنابریشم قرمزی به

 ؛18/صداقثابت و الزم بود از وجه 
اقرار و اعتراف درست شرعی از برای  است و اعتراف نموده بهکرده 11وی آن را اقرار

عبدالعلی و  خواجهوی  پدریالیه و از برای مادر   شیخ مومیخواجه  19/اعنیمدّعی 
والدین مذکورین و دو  سراست از عبدالعلی مذکور متوفّی شده 21/خواجهبعد از آن که 
 مقرّبهاوست از  حصّۀیکصد من که  ۀ اسداسو خمس 21/پدریمادر خواهربرادر و یک 

و خواجه مشارٌالیه به ارث شرعی منتقل شده  22/میرک الدّین  امام پدر وی خواجهبه 
نموده که بر وی است و در ذمّۀ وی  23/مذکور نیز اقرار کرده است و اعتراف الدّینامام
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هشتاد و سه من ابریشم قرمزی  42/مقدارالیه   شیخ مشارٌ واجهـخخود  پسر صلبیدادن به ش بایداست و می
مرحومۀ مذکور است که  بیگی خاتون 42/رضوان ،به مقرّآن یکصد من که  سویوزن ابریشم بلدۀ مذکور به

 ؛موصوف 42/مجموع عبارت است از یکصد و هشتاد و سه من ابریشم

خود  11دعوای 42/مذکورین بر طبق... مذکور را به اقرار و  میرک دّینال امام خواجهو دعوی کرد علم جمیع ورثۀ 
مذکور  ریام 42/خواند خواجهنمود  علیهممعتمد  ةقضا 11سجلبهشرعی مشتمل بر اقرار والدین مسجّل  14تحجّ

و وکیل و مسخّر حاکم شرع به  42/یاقرار کرد و اعتراف شرعی نمود و تصدیق کرد مدّعی مذکور را در دعوی و
اقرارین بر اقرار  13/مذکور 12الدّین میرک مذکور از مدّعی امام خواجه 12انکار تلقّی نمودند و نفی کردند علم ورثۀ

طلب  12بیّنهمذکور  11/مذکور از مدّعی میرک الدّینامام خواجهو بر ثبوت دین موصوف در ذمّت محکیین 
و ابنه مشهور به امیره  14/ را الدّین شهابیمیر مهدی بن المرحوم خواجه صاین خواجهکرد  12احضاراست کرده 

 ؛هیکلی راموالنا  بن را موالنا محمّد

 ابـجنادت کردند ـاً شهـوی مدّعی مذکور و ایضـق دعـر طبـکردند ب 11/ 12ادتـشه اللّفظ و المعنیمتّفق
شیخ طوائف 12/االعظماالسالم مشکالتحالا،االمممرشد ل نظامالطالبین، و ریعة والشا ریقة ینشیخجعفرالطا و الدا
 12/ابنه عفاوملجأ،المسلمیناالسالمومعزا ولة 12/المخصوصبعواطفالملکالعالمبرهان،المساکینالضا ریعةوالدا الشا
 ین،خواجهو دقاسمالدا تعالیاللیدیمسیا هاه بر طبق دعوی مدّعی مذکور و چون  12/بعد از استشهاد شرعی ظلا

گشت در حضرت متبرّکۀ  محلّفمذکور نیز  12/مدّعیشرعی و  12تعدیل بهگشتند  لمعدّشهود مذکورین 
مقر به مذکورین و بر بقاء دین موصوف که  43از مقرّین 12/اقرارتعالی و صفاته بر صدور  هللصفویّه به اسماءا

مذکور و بر وجوب ادای آن دین از ترکۀ وی مدّعای میرک  الدّینامام 23/خواجهمذکورین است در ذمّت  والدین
مرحوم میرک  24/الدّینامام خواجهادای دین موصوف از ترکۀ  نپیوست و مبیّتحقّق  رسید و به 21/ثبوتمدّعی 
بعدذلکمذکور  اذن و اجازۀ حاکم به مذکورین 21/زوجیناعنی خواجه خواند امیر و مذکور  میّت بالغینورثۀ  ثما

 41کردند از وجه قرضالیه تسلیم   شیخ مومی خواجه به 22/میّت مذکور ـ و محلّفات چند از ادامتفضائله شرع
 :گرددمفصّل می وثیقهچه در این موصوف مذکور، چنان

نصف مشاع قریۀ 
با مزارع آن،  برنیق

هزار تنکۀ شمقوّم ش
 شماخی 44

نصف مشاع مزرعۀ 
کاجران، مقوّم به 

دویست تنکۀ 
 شماخی

نصف مشاع قریۀ 
آباد در گیالن روشن

با مزارع آن، مقوّم به 
 پانصد تنکۀ شماخی

 
 

که نصف مشاع دکّان 
است،  یرمقاآسکنای 

 تنکهسی صدوچهار

کّان که نصف د
سکنای ولی خیّاط 

هفتاد است، یکصدو
 تنکه

ع دکّان که نصف مشا
سکنای مرزبان 

هفتاد واست، یکصد
 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
بخش سکنای خدا

       است،  41بزّاز
 تنکهپنجاه ودویست
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نصف مشاع دکّان که 
شاه سکنای بابا

است،  24دوزکاله
 تنکهپنجاه ودویست

ه نصف مشاع دکّان ک
سکنای خواجه شاه 

خزانه است، 
 تنکههفتاد ویکصد

نصف مشاع دکّان که 
 اهللسکنای فتح

است،  25دوزموزه
 تنکههفتاد ویکصد

نصف مشاع دکّان که 
سکنای اسماعیل 

صد است، یک 26عقّاد
 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
           سکنای

است، العابدین زین
 تنکهیست وبیکصد

نصف مشاع دکّان که 
ب شاه سکنای رج

خیّاط و میر محمّد 
هفتاد واست، یکصد

 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
جان میری   کنای س

       قاضی است، 
 تنکهپنجاه ودویست

که نصف مشاع دکّان 
سکنای شیخ احمد 

خیّاط است، 
 تنکههفتاد ویکصد

نصف مشاع دکّان که 
سکنای شیخ فتوح 

است،  27فّافخ
 تنکهپنجاه یکصدو

نصف مشاع دکّان که 
سکنای امیر شاه 

است، دویست   خیّاط
 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
مشاع دکّان علی 

خان خیّاط است، 
 تنکهدویست 

نصف مشاع دکّان که 
سکنای میر محمّد 

است،  29خرّاز
 تنکهدویست 

نصف مشاع دکّان  
ه سکنای سیّد ک

احمد کبابی است، 
 تنکهپنجاه ویکصد

که  نصف مشاع دکّان
سکنای عینی جان 

پنجاه واست، یکصد
 تنکه

ن که انصف مشاع دک
-نظام    سکنای 

ین عطّار است، الدّ
 تنکهپنجاه ویکصد

نصف مشاع دکّان که 
جان خواجه سکنای 

است،  29صرّاف
 تنکهدویست 

نصف مشاع دکّان که 
سکنای حاجی 

 فّاف است،خیوسف 
 تنکهدویست 

دکّان که نصف مشاع 
سکنای اخی 

دوز است، یک کاله
 تنکهبیست وصد

که نصف مشاع دکّان 
سکنای حسن خیّاط 

پنجاه واست، یکصد
 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
الدّین شمس سکنای

محمّد است، دویست 
 تنکه

نصف مشاع دکّان که 
جان آقاسکنای 

دوز است، یک کاله
 تنکهپنجاه وصد

نصف مشاع دکّان که 
خیّاط ... سکنای 

 تنکهاست، دویست 

نصف مشاع دکّان که 
 سکنای درمان 

دوز است، موزه
 تنکهدویست 

نصف مشاع دکّان که 
خان سکنای علی

 است 30دوزپینه
 
نصف مشاع دکّان که  

 31سکنای زرگر
 غریب است

نصف مشاع دکّان که 
سکنای شیخی 
کلخرانی است، 

 تنکهشصت 

ه دکّان کنصف مشاع 
سکنای قاسم بزّاز 

-دویست  است، 
 تنکهپنجاه و
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 :گرددل میفصّو م معدود چهآن تمامتِ ،و از منقوالت

کش، یغنی
 بیست تنکه

مشربه، ده 
 تنکه

گاوآهن، 
 تنکهپنج 

   32بط تنکهتبر، دو 
ای کوزه

مسین، پنج 
 تنکه

دلو، پنج 
 تنکه

هاون مع 
دسته، پنج 

 تنکه

دان، پنج پیه
 تنکه

طبقچه، 
 تنکهشش 

سه  33طاس
عدد، ده 

 تنکه

دستۀ آهن 
و کجه و 

سیخ 
شکسته، سه 

 تنکه

دیگ پایه، 
 سه تنکه

، 34قزقان
 پانزده تنکه

کمان، پنج 
 تنکه

شمشیر، 
 پانزده تنکه

سرج 
، (؟)بانکلتو

 ده تنکه

مع ... 
باغچه، شش 

 تنکه

ساذج، گلیم 
 پنج تنکه

زیلوچه، 
 شش تنکه

زیلوچه، 
 هشت تنکه

زیلو کهنه، 
 هشت تنکه

بالش، دو 
 تنکه

گاو گلیم، 
 سه تنکه

دیو جامه، 
 هشت تنکه

گلیم ساذج، 
 هشت تنکه

و ... جوال 
عدلی، ده 

 تنکه

عبّاسی 
کهنه، یک 

 تنکه

الجوغ  ... ... ... ...
مکمّل، 

 شصت تنکه

، بیست ... ...
 تنکه

... ... طبقچه 
 یک تنکه

سیر نیم 
من، دو 

 تنکه

کباب در  ... ... ...کدو 
طب، سه 

 تنکه

کشک 
قدری، سه 

 تنکه

نه ... جو 
 تنکه

سرخ مع 
لجام و 

تکلتو، چهار 
 تنکه

پاالن و 
تنگ، سه 

 تنکه

... ... ... ،
بیست و 

 هشت تنکه

غالم سیاه 
یک نفر، 

دویست و 
 پنجاه تنکه

  

 

اکین مفصّله و تمامت منقوالت معدودۀ مقوّم مذکوره از قریتین و مزارع و دکّ 35چون نصف مشاع جمیع عقارات
میرک الدّین الیه داده شد، از وجه قرض وی کی در ذمّت خواجه امام مذکوره و به خواجه شیخ مومی 36قیّمبه

و  37قبضالیه قبول کرد و بینهم  و خواجه شیخ مشارٌ محکیینمذکور ثابت و الزم بود به سبب اقرارین 
 الدّیناض خواجه امامراعتشرعی جاری شد مشتمل بر جمیع قیود معتبره در استبدال و  اضراعتو  38اقباض
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یوم اگر احدی فارغ گشت و بعد ال بری شد ومفصّله  منقوالتعقارات و ... میرک مذکور از دین موصوف به قدر 
 شداطل و نامسموع این مسطور دعوی و نزاعی کند، ب خالفبهمیرک مرحوم مذکور  الدّیناز ورثۀ خواجه امام

 .توجیه الّشرع القویمبا ... شرعاً 

 سنۀ سّتة و ثمانین و ثمانمائةو جری ذلک فی ثانی عشر رمضان المعّظم 

 [سجلّات]
 موالنا یعقوب/  الدّین... موالنا /  یشهد بما فیه. 1

 حاجی دکنجی امراهلل/  یشهد بما فیه. 2
 استاد عبدالرّحیم میکائیل/  یشهد بما فیه. 3
 جلیل المحضر اهللولی/  یشهد بما فیه. 4
 قصّاب نوراهلل/  جانخواجه/  یشهد بما فیه. 5
 خواجه مظفرالدّین.../ خواجه /  یشهد بما فیه. 6
 خواجه ضیاءالملک الشیخی/ خواجه امیرجان/  یشهد بما فیه. 7

 عنهما الحضری عفااهلل/ بن قاسم/ ...  یشهد بما فیه. 8
 / ... ... ... ... ...  یشهد بما فیه. 9

 / ... ... ... ... یشهد بما فیه. 11
 حسن قاسم بن جعفر الصّفوی/ یشهد بما فیه کتبه العبد. 11

 بن جعفر الصّفوی اسداهلل. 12
 ابن ابی لههّبة الکتبه الفقیر / کذلک و اّنی شاهد بذلک ذلک. 13

  ::تتععللییققااتت
گیرنده که وام( منقول یا غیرمنقول)است  مالی ،در اصطالح .(122دهخدا، )عهدنامه، خرید و فروخت : وثیقه  .1

گذارد و وام دهنده میآن را نزد وام( با حق استرداد ۀاز قبیل رهن و یا معامل)انونی تحت یکی از صور ق
نده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب دهوام ،ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهدمی

 .(735جعفری لنگرودی، )خود را کالً یا بعضاً وصول کند 

عقد  عقد نکاح دائم، خواه به خواه به ؛باشدو بالفعل شوهر داشتهزنی که شوهر کرده  ،(فقه - مدنی) :زوجه  .2
 .(344جعفری لنگرودی، )نکاح منقطع 

 .(114جعفری لنگرودی، )سن بلوغ رسیده باشد زن یا مردی که به ،(فقه) :بالغ  .3
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 .«از تغییر و دگرگونی حفظ شود»معنی دعایی به ةجمل  .4

جعفری لنگرودی، )موجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرز باشد وکیلی که وکالت او به: الوکالهوکیل ثابت  .5
454). 

 .(193جعفری لنگرودی، )جمیع مقررات اخالقی، اعتقادی و حقوقی اسالم یا هر یک از ادیان دیگر : شریعت  .6

های نام ،از سرزمین بابل به ایران رسیده و در اصل ،های من و سیر که هنوز در فارسی رواج داردلغت: مَن  .4
( یا هزار درهم)یک من  خ،3134 طبق قانون مصوب. داناوزانی بوده و بسا هم مسکوکات را چنین خوانده

 .(419و  411، 3جدیانت، )برابر سه کیلوگرم تعیین شد 

دینی گویند  در اصطالح آن را حقّ ذمّیِ. دیگری دارد ةعهدحقّی که شخصی به ،(فقه - دنیم) :مّهذِ  .8
 .(121جعفری لنگرودی، )

. کرَآنها و اخراج مورد وصیت از ماتَ تخمتوفّی و پردا ةاست از تعیین دیون و حقوق بر عهدعبارت : کهرَتَ  .9
 .(349جعفری لنگرودی، ) نامندامور فوق را در اصطالح مدیر تصفیه و مدیر ترکه می متصدی عمل به

کننده را شخص اقرار .نفع غیر و زیان خودخبار به حقّی بهاقرار عبارت است از اِ ،(فقه - مدنی) :قراراِ .33
جعفری لنگرودی، )گویند « هبِ رٌّقَمُ»و مورد اقرار را « هلَ رٌّقَمُ» ،استنفع او شدهکه اقرار بهرا و کسی  «رقِمُ»

43). 

معنی اخص نامیده ادعای مدعی که دعوی به -ب. منازعه در حق معین را گویند -الف ،(دادرسی) :دعوی .33
 .(154جعفری لنگرودی، ). شودمی

 .(233جعفری لنگرودی، )اند قیاس و استقراء و تمثیل را گفته -ب. دلیل را گویند -الف ،(فقه) :حجّت .32

: استمعانی ذیل آمدهدر اصطالح به. معنی نوشتن سند استمعنی نوشته و تسجیل بهدر لغت به: لجِسِ .31
معنی نوشتن و ثبت مرادف شناسنامه است و سجل احوال به -ب. برگ اجراء در اصطالحات فقهی -الف

 .(154جعفری لنگرودی، )در دفاتر مخصوص است ( فوت، تولد، ازدواج، طالق)وقایع 

برد، خواه شخصی ارث میکسی که از دیگری مالی را به :(فقه - مدنی) وارث. ثه جمع وارث استرَوَ .34
 .(412جعفری لنگرودی، )حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی مانند دولت 

خواهد ضرر دیگری میشود که چیزی از دادگاه بهکسی گفته می و آیین دادرسی بهدر فقه : دّعیمُ .35
 .(613جعفری لنگرودی، )

را اثبات کند ( یینی یا جزامد)تواند یک امر حقوقی تعداد شهودی که قانوناً شهادت آنها می ،(فقه) :یّنهبَ  .36
 .(321جعفری لنگرودی، )

مور در نزد او در موعد یا زمان معین أحضور مصالحیتدار دیگر بهامر مرجع قضایی و یا مرجع : احضار .34
 .(36جعفری لنگرودی، )

حقی ار بهـخبیکی از حواس است در غیر مورد اِ ار از وقوع امور محسوس بهـخباِ ،در اصطالح: شهادت .38
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 .(793جعفری لنگرودی، )نفع غیر ضرر خود و بهبه

شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه  ،(قهف) :تعدیل .99
 .(967جعفری لنگرودی، )هم گویند 

 .(639جعفری لنگرودی، )کند کسی که اقرار می ،(فقه - مدنی) :(92رک تعلیق ) رقِمُ .02

طرف  از مال خود را بهموجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی عقدی است که به ،(مدنی) :قرض .09
جعفری لنگرودی، )و جنس و وصف رد نماید کند که طرف او مثل آن را از حیث مقدار دیگر تملیک می

979). 

 بزرگ المعارف ةدایر ةنوشتبه. پول رایج و قسمی سکه و ورق طال و ورق نقره و هر فلزیاز ای برگه .00
هجری تا آغاز قرن دهم هجری، پول اصلی و ، نام مسکوک کوچک از نقره بوده از قرن هشتم اسالمی

 .(991، 0جدیانت، )داد اساسی دنیای مغول را تشکیل می

 .(70صدری افشار، )فروش فروش، لباسقماشفروش، پارچه .07

 .(973صدری افشار، )دوزد ای که برای فروش کاله میدوزنده .02

 .(999صدری افشار، ) زدوچکمه .09

 .نخ و دکمه ةفروشنده و سازند  .06

 .(39صدری افشار، )کفاش  .03

 .(69صدری افشار، )های چرمی ی فرآوردهگشکاف و پار ةدوزند .01

 .(992صدری افشار، )داشت های امروزی وری که فعالیتی مشابه بانکپیشه .09

 .(22صدری افشار، )دوز کند؛ پارهمشتریانش را وصله و تعمیر می ةپار ویژه کفشِکسی که جامه و به .72

های قیمتی؛ سنگ ةفروشند -0. سازسازد؛ طالگر؛ طالطال اسباب زینتی می هنرمندی که با -9 .79
 .(99ی افشار، صدر)طالفروش 

 .شراب راحیِصُ .70

 .پنگان ،فنجان .77

 .دیگ و پاتیل بزرگ را گویند .72

 .(292جعفری لنگرودی، )اراضی را گویند  ،(فقه - مدنی) .79

دار قضایی در صورت نبودن ولی قانونی محجور که از طرف مقامات صالحیت ة، نمایند(فقه - مدنی)  .76
 .(999جعفری لنگرودی، )اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است . شودقهری و وصی او تعیین می

قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار  -الف: قبض عبارت است از ةدهند، عناصر تشکیل(قهف -مدنی) .73
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قرار گرفتن  توجه طرف مذکور به -ب. که این کار به فعل معامل نباشدهمان معامله ولو اینطرف دیگر 
 .(625جعفری لنگرودی، )مال مورد معامله تحت اختیار خود 

 الیه بتواند هر که منتقلطوریالیه به نفع منتقل، رفع ید از موضوع معامله از طرف ناقل به(فقه -مدنی) .83
 .(56 جعفری لنگرودی،)ن بنماید در آ ،نوع تصرف که بخواهد
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