
  

  

  

  

  

 تاريخ ةنكاتي چند پيرامون دو سند متعلق به ايران نگهداري شده در موز

  جمهوري آذربايجان

  
  اف شاهين فاضل فرض علي

  مايا باقراوا

  
  

پذير  ل گوناگون ادوار تاريخي بدون كمك منابع و مأخذ و اسناد تاريخي امكانئتحقيق مسا
ن، آكادمي ملي جمهوري آذربايجان محفوظ اي كه در موزة تاريخ آذربايجا دو عقدنامه. باشد نمي

 ة مربوط به عباس ميرزاي قاجار، شاهزادةيكي از آنها عقدنام.  توجه ما را به خود جلب كرد است،
معروف ايران است و ديگري مربوط به نورجهان بيگم، دختر شاهزاده حيدر ميرزاي صفوي كه از 

  . باشد  صفويان ميةسلسل
در ايران به امضاء رسيده و تا حال معلوم ) م١٨٠٢/ ٠٣(ق ١٢١٧عقدنامة اول در تاريخ   

 كتاب حفظ و ١٥٢٣ ةاز ثبت شمار. نيست كه به چه علت و چطور به شهر باكو آورده شده است
م به موزة ١٩٢٠ دسامبر سال ١٥شود كه اين عقدنامه در  نگهداري اسناد موزة مذكور معلوم مي
  .تاريخ آذربايجان تحويل داده شده است

راجع به عباس ميرزاي قاجار كتب و مقاالت متعددي نوشته شده، اما بايد چند كلمه راجع   
) آنسيكلپدي(المعارف ةرداي«در .  آن شخص بزرگ متذكر شويمبه زندگي و فعاليت سياسي
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متولد (عباس ميرزا : رسد  مينظر بهاين معلومات مختصر » جمهوري آذربايجان شوروي
عباس . شاه قاجار خادم دولت ايران، فرزند وليعهد فتحعلي) ٢٥/٠١/١٨٣٣، متوفي ٢٨/٨/١٧٨٩

ي ها ميرزا در اجراي كارهاي دولتي و سياسي امور خارجي ايران نقش بزرگي داشته و در جنگ
همچنين در جنگ تركيه و ايران ) م١٨٢٦ -١٨٢٨ و ١٨٠٤ -١٨١٣ي ها در سال(روسيه و ايران 

وي به كمك مشاورين انگليسي و .  ايران بوده استسردار لشكر) م١٨٢١ -١٨٢٣ي ها در سال(
  تركمانچايةعهدنام. فرانسوي سعي ورزيده تا اردوي ايران را به طرز اروپايي سازمان بخشد

يعني به آذربايجان و (وي به كرات به زاقفقازيا .  شده استاز طرف عباس ميرزا امضا) م١٨٢٨(
هاي  ي آذربايجانيان، ارمنيان و گرجيان خسارتها قشون كشيده و به خلق) گرجستان و ارمنستان
   ١.زيادي رسانيده است

 نظر بهراجع به عباس ميرزاي مشهور معلومات ذيل را » فرهنگ معين«دكتر محمد معين در   
  :خوانندگان رسانيده است

وي چهارمين فرزند ). ق۱۲۴۹مشهد .  ف-۱۲۰۲. و(شاه قاجار  فتحعلي ابن ةالسلطن نايب«
عباس ميرزا تنظيم قشون ايران را .  و در زمان پدر وليعهد و فرمانرواي آذربايجان بودشاه، فتحعلي

نظران   ياري خواست و بعد از وجود صاحبها به اصول اروپائي آغاز كرد و ابتدا از روس
وطنانش، اين شاهزاده خود لباس  فرانسوي و انگليسي استفاده كرد و براي غلبه در تعصبات هم

در جنگ روس و . كرد هاي روزانه شركت مي پوشيد و در تمرين م اروپائي ميمتحدالشكل نظا
ق سيسيانوف را در اچيازين شكست داد و بار ديگر در ۱۲۱۹ايران فرماندهي كل با او بود و او در 

طلب،  وي مردي شجاع اصالح.  را شكست داد ولي در پايان مغلوب گرديدها باغ روس قره
   ٢. بودروشنفكر، خودخواه و مستبد

اطالعاتي » تاريخ آذربايجان«هاي سياسي عباس ميرزا در جلد چهارم كتاب  راجع به فعاليت  
   ٣.منعكس گرديده است) هايش بيشتر مغلوبيت(هاي وي  ها و مغلوبيت داده شده و در آنجا غلبه

 دروويل ]گاسپار[ قاسپار نام بهكتاب ديگري نيز هست كه مؤلف آن يك ديپلمات فرانسوي   
م همراه با عباس ۱۸۱۳ اكتبر ۱۲بين ايران و روسيه در » گلستان «ةاو هنگام عقد عهدنام. باشد يم

از طرف قاسپار دروويل يك سفرنامه در . ميرزا بوده و در آن مجلس سياسي شركت كرده است
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بيني، عادات و عنعنات و مراسمات ديني  دو جلد به قلم آورده شده و در آن كتاب راجع به جهان
   ٤.رانيان خصوصاً پيرامون مسايل سياسي مطالب جالبي گنجانده شده استاي

 و دربارة زندگي شخصي ٥دروويل نيز عباس ميرزا را شخصي بسيار پراستعداد مجسم نموده  
فقط ... شاهزاده برعكس پدر عاليجناب خود «: نويسد او مي. وي معلومات جالبي آورده است
آن زن از تاجر .  يكي از آنها را بيشتر از ديگران دوست داشتچهار زن اختيار كرده بود، ولي او

   ٦.» ساله است۶تبريزي متولد شده و دو پسر به دنيا آورده و پسر بزرگش 
ي ديگر نيز مطالبي آورده شده ها راجع به شخصيت و فعاليت عباس ميرزا در بعضي كتاب  
   ٧.است
كتاب خود به زن تبريزي عباس ميرزا در باال ذكر گرديد كه قاسپار دروويل فرانسوي در   

عقدنامة بين آن »  تاريخ آذربايجان باكوةموز« محفوظ در ةاشاره نموده است كه به گمان ما عقدنام
  .باشد و شاهزاده عباس ميرزا مي) دختر ميرزا محمد قاجار تاجر(زن تبريزي 

 و عرض متر سانتي ۱۷۳طول ورق : عقدنامة نكاح عباس ميرزا داراي مشخصات ذيل است  
 سطر است كه به زبان فارسي و به خط نستعليق نوشته ۳۲متن داراي . باشد  ميمتر سانتي ۷۸آن 

  : نكاح شاهزاده عباس ميرزا قاجار به قرار ذيل استةمتن عقدنام. شده است
بار گوش و گردن نوعروسان شكرلب او را قربان آرايد و ة گوهرجواهر زواهر حمدي كه ماشط«

آراي كلك گهرزاي بر و دوش دوشيزگان سيمين غبغب صفحات را از   نيابي كه چهرهاللي متاللي
 آفريدگاريست جلت قدرته و عمت نعمته كه شاهد صنياگستر ةسزاوار و شايست. آن آرايش نمايند

پردازي خامة ارادتش از پردة خفا قدم به عرصة ظهور نهاده و ناهد  ايست كه به چهره مهر چهره
صورت نگاري قلم مشينش از جمله اختفا بند نقاب از رخسار  ه صورتي كه بهنوراني پيكر ما

آباي علوي را با امهات سفلي خطبه  سراي ازل صانعي كه خطيب صنعتش در خلوت. گشاده است
مزاوجت اصال و عقد مناكحت انشا نموده، قادري كه مشاطة قدرتش در سراپردة ابداع نوعروسان 

دواعي رحمتش دايه . »ليعلمون اهللا علي كل بشي قدير«. د آرايش دادوجود را بهر هفت نيستي ربو
. ابر را در هر بهار شيري به پستان آورد كه اطفال در مهد جبال و دامان رمال نشو و نما نمايند

سراي افق آشكار سازد كه بنات  بوالحث رافتش نوعروس مهر را در هر نهار چهرة نوراني از حرم
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 عنايتش ةاگر نسيم صبا مژد. و آغوش كوهسار ديده به تماشاي عالم گشايدنبات در كنار جويبار 
هر صباح به گوش غنچه نرساند چسان لب نازكش بخنده درآيد؟ و هرگاه ساقي سحاب باده 

 مخمورش از خواب برآيد؟ ليالي عنبريده ةكرامتش هر سحر در ساغر عنبر نچكاند چگونه ديد
رپنجة عاطفت اوست و سلماي صبيح الوجه صبح را خال شب را گيسوي مشكبو شانه زدة س

اگر آن را بر گردن حمايل، در ثمنيت از بحر . صورت دالرا سرخ روي غازه مشاطه رحمت او
دست آورده  انعام او حاصل نموده، و اگر اين را در گوش آويزه، لعل رنگينست اركان افضال او به

غلطان و در صدف بطن طفل سخندان بند ابداعش قطرة آب را در بطن صدف در  نقش. است
گردانيده و صورت نگار اخترش مشت خاك را دلبر نارستان و از پستان نار چاشتي حالوت روان 

ي سوري و سمن مزمر و منور و ها آوريد چهرة عروس چمن از رشحات سحاب عنايتش به گل
 لطف او ة دايغنچه را حناي دلبري از. نخل خشك از شهد مكرمتش به رطب شيرين بار آورست

زار زمرد بر آب از كان  در سر انگشت و نرگس را زر جعفري از خازن سخاي او در مشت سبزه
سبحان الذي خلق االزواج كلها «. كرم او در دامن و الله را عنبر ناب از عطار عطاي او در هاونست

  .»مما تنبت االرض من انفسهم و مما اليعلمون
ازه رخسار عفراني معاني نعمت و منقبت حضرت امي لقب و گلگونه گونه ابكار افكار و غ  

هاشمي نسبيست كه علت غائي و باعث كلي از ايجاد عالم امكان و امتزاج ارواح با ابدان ذات 
اقدس و وجود مقدس اوست كه اگر غرض از تكوين مكونات و توليد مولدات جلوة جمال 

 كاينات ةيستي به صيقل هستي از چهرجميل و ظهور خلقت خليل او نبودي مبدع اشياء ز رنگ ن
  » شعر«نزدودي و نقاب احتجاب از غدار عذراي موجودات نگشودي آري 

ـب آدم نمي    وي آمد علت غائي و گرنه خالق گيتي   داد از طــراز روح زيب قاـل
  آراست از تشريف هستي قامت حوا نمي    وي آمد باعث كلي و گرنه مبـدع اشيا

و هادي سنبل بهين صورت چهرپرداز عالم و مهين فرزند حوا و اعني عقل كل و ختم رسل   
آدم، شخص رسالت را سر، و فرق شفاعت را افسر، محرم خلوتسراي اسرار الهي، و داناي رموز 

 از كاها و من التحيات انماها مادامت ةغيبي، كما هي خاتم االنبيا و سيد االصفيا عليه من الصلو
 النجوم سائره و النفوس باقيه تحف تحيات و درر تسليمات نثار االفالك دائره و الشمس طالعه و
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آل و اوالد طيبين و طاهرينش باد كه نوعروسان تحيات را نيكو داماد و آباي علوي و امهات سفلي 
سيما علي وصيه و اين عمه و خليفته كه كمر رسالت را شمشيريست برنده و . را بهترين اوالدند

ايست به سه طالق و  زال آراستة عروس نماي دنيا، او را مطلقه: دهسپهر امامت را بدريست تابن
  .ايست بال صداق اما بعد مقبوله هر هفت گرده دلرباي روزگارش مردوده

پردازي  نگاري عروس دالراي اين صفحه دلگشاد و مقصود از چهره غرض از صورت  
فزاي جمال ليال و  ك رشافزا كه از حسن صوري و جمال معنوي  فرحةحسناي زيباي اين صحيف

سلما و طره بخشاي خاطر خوبان تلخ و خطاست، آنست كه چون به حكم عقل و دليل، نقل 
كفو و انبازيست كه بارگاه   وجود بيةشريك و نياز و شايست وحدانيت مطلق مختص ذات بي

 كثرت  وحدتش از ال و ابدا با همخوابهةكبريايش از گرد اثنانيت به آستين وحدانيت رفته و جميل
 وجود به ة هستي به مناكحت مسلسل و انعقاد رشتةدر بستر دوئي نخفته است، تسلسل سلسل

گانه به ازدواج آباي سبعه و امهات اربعه منوط، و  مزاوجت متحولست، چنانچه توليد مواليد سه
تركيب گوهر يگانه به امتزاج قطره نيسان با صدف عمان مربوطست، تا پريوشان مشكين موي 

 معاني آستين ة با زيباقدان تراكيب در مجله كافوري ورق سمت مؤالفت نگزيدند، نتيجحروف،
نيامدند؛ و تا سبزپوشان اشجار با نوجوانان قواي ناميه در خلوتسراي باغ و راغ طريق مزاوجت نه 

 از فيض تابش مهر ها ي رنگين بارور نشدند، معدن و كان را زادگان بابها پيمودند، به جميله گل
پيوند  ضيا و باكره چمن و بستان را نارپستانان نارنج و ترنج، از يمن تربيت بدر عالم آراست بيپر

بناء علي هذه المعاني در . و اتصال موجودي نجويد و بدون فعل و انفعال مولودي تولد نيابد
ب زدود و روزگار آناً فاناً ابوا كه زمانه، زمان رمال رنگ نخوست از چهره روزگار مي زماني

گشود تا كليد ابواب شادماني باشد ماه به شكل مفتاح  سعادت به مفتاح ميمنت بر روي زمانه مي
 فلك آشكار گرديده و عطارد تا دبير ديوان عشرت گردد، با خامه و دختر در ةسيمين از صندوقچ

 تار ها بر بساط سپهر پديدار آمده، ناهيد به اميدي كه كسب سعادتي نمايد، تقديم خدمت را زخمه
لطان خود را از لب بام افق به كرد، شمس به تمناي مه شمامه زرينش دانند غلطان غ طرب آشنا مي

آسا  وست فطري چون خارج دايره نشاط بود حاجبحكشيد، مريخ بنا بر ن النهار مي  نصفةرداي
نمود، مشتري سعادت ذاتي در  ريز به كف گرفت واردين حوادث را سر از تن جدا مي خنجر خون
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آورد، زحل به شوق پاسباني خود را از ديوان  دست مي معرض بيع درآورده سرمايه سرور ابدي به
بلند آسمان به زير آورده در گوشه جا گرفته بود، رأس با اينكه از غايت انبساط سر از پا 

گشاد و آسمان به دفع عين  شناخت به سر انگشت شادي عقده اندوده از خاطر ذنب مي نمي
نهاد، پروين به جهت نثار رشته لؤلؤ بر كف گرفته  د كواكب در مجمر خورشيد ميالكمال پسن

بنات النعش چون ثريا خود را جمع كرده ديده نظاره گشوده بودند، ثوابت چنان محو تماشا بودند 
پيمودند كه هرگاه   طريق انبساط ميةنهادند، سياره به مثاب گذشت قدم به سير نمي كه اگر قرن مي

سازان از فقه كافور آتش آشكار  آسودند، فلك دوار به رسم شعبه  نمي شد لحظه سالي مي
بازان گاهي قرص زرين  آورد، روزگار به طريق حقه ساخت و از مشعل مشك ناب پديد مي مي

 نظر بهكرد و دمي مهرهاي سيمين نجوم را از دامان خاور  مهر را در جيب باختر پنهان مي
ح با گريبان چاك در محراب افق دوام شادي را دست به دعا برآورده رساند، زاهد پاكدامن صب مي

دار سحر باصفاي باطن مردن شب بقاي عشرت را لب به  و به اجابت رسيده؛ عابد شب زنده
استدعا آشنا كرده و مستجاب شده؛ گردون تا هنگامه خوشنودي كرم نمايد بناي آتشبازي نهاده 

نوازي  جهاند؛ آفتاب تا رسم مهمان كرد و سرشك سهاب مي مهتابي ماه و گلريز كواكب روشن مي
داد، و چرخ را چون بخت مساعد  خورد و چشم روشني مي آورد به همه كس كرم برمي  ميبجا

بود، در سطح آسمان و خيابان كهكشان از انجم و اختر چنان چراغاني كرد كه مصر از خجلت سر 
ز نسيم بهجت شميم لعبتان سبزپوش چمن را سراي بوستان ني به گريبان مغرب كشيد؛ در خرم

 اسباب عيش محرك آمده غنچه از شادي لب گشاده و گلبن از كمال ةنويد عشرت داده به تهي
پيمود؛ گل   گلناري نموده بر نرگس بيمار ميةها برآورده؛ الله حمرا جام عقيقي بر باد انبساط گل

سرود و عندليب به خرمي مضمون  قرار مي سوري رطب السان آمده داستان فرح و سرود بلبل بي
  .سرايد اين منظوم مي

  شعر
  آن را به يك لحظه قضا كرد روزگار    هر شادي كه چرخ ز ما فوت كرده بود
  راد ملك روا كــرد روزگــارآخر مـ    محتــاج بود ملك به پيــرايــه چنيـن
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  صنوبر چون عاشقان شادي دل از دست داده و سرو مانند وشاقان به يك پا ايستاده بود،  
شنيد از شوق در  كرد و غنچه چون حرف آشنا مي سوسن به صد زبان حديث شادكامي روايت مي

في زجاجه مصباح المصباح «:  جهان از قناديل زجاجي كه مصداقةگنجيد، عرص پيراهن نمي
بود غيرت فزاي طبقات افالك آمده، ساحت آفاق از نماي گوناگون و آالي از حد » الزجاجه

بود، چنگ را با اينكه   غمناك ميها زداي دل گرديده غم» االنفس تلذ العين«افزون كه مصداق تشبيه 
 صبح و شام هاي مطربان، سينه ناالن و خاطر پريشان و لب پرافغان بود باز اردوگاه از دلخراشي

كوچك و بزرگ عرب و عجم مخالف و سوالف عراق و حجاز را به روايات شيرين و نغمات 
ران لب در ان جان در آزار و از طپانچة رامشگبود؛ دف را اگرچه از سيلي دلبر زدا مي دلنشين غم

ولي قدم قرار و زماني از تعرض ايشان روي بر ديوار بود  زار، گاهي از آميزش خوبان بي  ميها نال
 رسانيده ها بخش به گوش جان آسا نواهاي فرح  نشاط بيرون نگذاشته به راستي عشاقةاز داير

دمي ايشان به خوشي ، لب بر لب شكرلبان نهاده، از همنمود؛ ناي زد و خروش مي جوش مي
گذاشته و به دستياري  رسيد؛ بر بسط سر بر زانوي پسته دهنان مي كشيد و به نوايي مي نفسي مي

نمود؛ مينا، اگر گاهي به گريه اشك گلگون از  سرود و دلي از غم تهي مي صال ايشان نغمه ميو
كرد و بجا بود؛ پياله اگر دمي لب از لب باده  ها مي ساخت، ساغر بر او خنده ديده بر چهره روان مي

قليم نمود؛ در هفت ا زد و سزاوار مي داشت؛ صراحي از آتش سينه، آتشش به جان مي نوشان برمي
 نشاط و سرور بلند او را شاه و گدا، پير و برنا، با شاهد بهجت و ةاز شش جهت در پنج وقت آواز
چو طالح سعيد و برومند بود، نظرها سزاوار پيوند » تناكحوا تكثروا«شادي دمساز بود، به فحواي 

 نور، بودند؛ درخشنده كوكب برج شهرياري و فروزنده مهر سپهر كامكاري، ديده پادشاهي را
خاطر شاهنشاهي را موجب سرور، آبروي جمال، شاهد سلطنت و خال رخسار، جميله مملكت، 
نگين خاتم سروري و جوهر شمشير دالوري، برومند نهال، بوستان جالل و سعادتمند اختر 
آسمان اقبال، چشم شهرياري را جان، و ساعد تاجداري را بنان، نور حدقه خالفت و كامكاري و 

لطنت و جهانداري، آن يوسف هفت بزم، نو عهد، هم والي عهد و هم ولي عهد، نور حديقه س
فخر دو جهان به سربلندي، نغز ملكان به هوشمندي، مهين فرزند ارجمند و بهين خلف سعادتمند، 
پادشاه جم جاه، انجم سپاه، سلطان جهان و شاهنشاه دوران، جمشيد مشتري، مهر مريخ گير و 
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وان تمكين، خسرو و ناهيد بزم عطارد خرم سكندر عزم دارا را فريدون اسكندر گردون رتبت، كي
فتر جم فرمان خضر الهام، موسي كف، محمد خلق، عيسي دم، شاهنشاهي كه از عدل شاملش 

 خونخوار بتان آرام نپذيرد، گيتي پناهي كه از وجود ةگير گرديده كه جز در غمز فتنه چنان گوشه
قرار دلبران قرار نگيرد، از بيم عدلش   كرده كه جز در گيسوي بيكافلش پريشاني چنان شردي آغاز

 حسن، و از خوف سياستش روزگار غدار خاطري ةآسمان ستمكار در دلي خون نكرده مگر ناف
 زمين از ة آسمان از سواد اختر فلك سايش پرنور، و صفحة ديد  مشكين،ةپريشان نساخته مگر طر

الطين، ظل اهللا في االرضين، السلطان و الخاقان بن خاقان معمار عدلش معمور، قهرمان الماء و 
يد بتأييدات الملك المنان ابوالنصر فتحعلي پادشاه قاجار خلد اهللا سلطانه و ابد بالنصر اعوانه، ؤالم

شاهزاده آزاده عباس ميرزا طول اهللا بقائه، به عقد ازدواج شرعي منخرط و در سلك نكاح دائمي 
ر صدف عصمت، و محجوبه حجاب عفت، بلقيس زمان و خديجة مرتبط ساخت، يگانه گوه

 روزگار و رابعة پرهيزگار، مريم طهارت انتساب، آسيه خدارت مآب، آنكه در زمان ةدوران، فاطم
سر فراگوش كنيزانش نيارست . پرده ابراز حيا غنچه دوشيزه در مهد چمن رو وا نكرد عفتش بي

د، مهد عليا و سر كبري بنات خانم، صبيه مرضيه ايالت آورد، لؤلؤ كافورش با نام خود الال نكر
الدوله ميرزا  مآب، امارت انتساب، مقرب بارگاه سلطاني و منظور نظر كيميا اثر خاقاني، امين

محمدخان قاجار را به صداق معين مبلغ هفصد تومان نقد و هفت نفر غالم گرجي و هفت كنيز 
 اللهم ها  و مهراً آجاز ما في ذمته و عليه برده عند مطالبتگرجيه و صار الصداق المسطور ديناً الزماً

 االوالد و االحفاد بمحمد و آله االحجاد و كانه ذلك في ة و الكثرةالف الف بينها بالمحبه و المود
الثاني من شهور سنه سبعه عشر و ماتين بعد االلف من  يوم الثلثا احدي و عشرون في شهر جمادي

  .ويه علي مهاجرها الف من التحيهالهجره النبويه المصطف
  

   دومةعقدنام

 ۲۲باشد كه در  اين عقدنامه مربوط به نورجهان بيگم، دختر شاهزاده حيدر ميرزا صفوي مي
. اين سند متعلق به خانم ف. منعقد گرديده است) م۱۸۳۹ -۴۰(ق ۱۲۵۵االول سال  جمادي
  .خته استاوا بوده، كه وي آن را به موزة تاريخ آذربايجان فرو وكيل
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ما نتوانستيم موفق شويم كه پيدا كنيم شاهزاده حيدر ميرزا چه كسي بوده است؟ فقط از اين   
سند معلوم شد كه وي از سلسلة مشهور صفويان است كه بيش از دويست سال در ايران سلطنت 

ام به هاي صفوي بوده و بنا بر احتر گمان داديم كه حيدر ميرزا فرزند يكي از شاهزاده. اند كرده
اش، با اينكه سلطنت ايشان پيش از صد و بيست سال پيش منقرض گرديده وي را باز  سلسله

  .اند احتراماً شاهزاده ناميده
 نكاح نورجهان بيگم دختر شاهزاده حيدر ميرزاي صفوي داراي مشخصات ذيل ةعقدنام  

  :باشد مي
متن . باشد  سطر مي۲۱متن داراي .  استمتر سانتي ۷۶، عرض آن متر سانتي ۱۴۵طول سند 

  : عقدنامه نكاح نورجهان بيگم دختر شاهزاده حيدر ميرزاي صفوي به قرار ذيل است
 رخسار دلگشاي عرايس كالم را هر نعت و حمد محمودي زيب دهد كه ةاما بعد الحمد و الصال

مشاطه حكمتش چنين دلنشين شاهد ايجاد را نوازه خلعت نشان كه احسن صور مخلوقاتست 
آدم را  احد درايه قدرتش بنات و بنين ممكنات را در مهد وجود تربيت داد، بقاي نسل بنيزينت و

به ازدواج، و اساس توالد و تناسل را به امتزاج منوط گردانيد تا ابوالبشر آدم را مزاوجت حوا 
دست بناي توالد و تناسل بني نوع انسان برپا شد و يا خليل حضرت رب جليل را اتصال وصال 

همچنين سزاوار كوي وفا نيكش احمد مرسل را كه خاتم انبياء و اشرف رسل . واصل نيامدهاجر 
سيدة دو سرا و » البحرين يلتقيان مرج«است با خديجه كبري تا كسوت ازدواج ببخشد مصدوقه 

از بحرين وجود همايون ايشان » يخرج منها الؤلؤ و المرجان«سرور اوليا را اتصال واقع نكرد كه 
خصرو «شكار شود، زهي امتزاج چنين ازدواج كه خزاين ياقوت و المرجان و بستان ظاهر و آ

از آن در نهان و عيان پديد آمد آن مخزني كه مخازن تسعه المعه در آن مخزون » عبقري حسان
هاي كرامت از آن جلوه ظهور نمود و جواهر در و سالم موفور نامحصور  بود، آن بستان كه بستان

شناس دانند درخور زينت و زين عروس كالم و نام سرويست  هريان بازار حقكه قدر آن را جو
كه ذات اقدس همايونش در علم اول است و در عمل آخر، مقصد كلي و مطلب اصلي از 

  .آفرينش آب و خاك ظهور گوهر تابناك آن مهين ساللة دودمان افالك بود
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   تو بودي، موجد اشياءوگرنه مقصد كلي  اگر نه مطلب اصلي تو بودي، مبدع اعيان
  پوشيد هرگـز كسـوت ايجاد بر حوا نمي  بخشيد هــرگز خلعـت ابداع بر آدم نمي
و اللي مدح و ثنا، نثار بارگاه جالِل آن مهِر خورشيد چهرست كه ميالدش حرم، و حريم   

ر و  النساء و االنسه الحوراء، و عقد آن دو گوهةاش سيد  مقبالن عالم، و زوجه طاهرهةحرمش قبل
پذير  ربط آن دو عالي، جوهر درخشنده اختر در اعلي منظر و خجسته محضر مالء اعلي صورت

صلوات اهللا و سالم عليهم اجمعين ما دامت الموات و االرضين السيما علي الخمسه «. گشت
و غب هذا چون وحدانيت مخصوص خداوند احد و »  و علي آل العباءةالزكيه الراضيه و الطاهر

كماكان » الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد«. زوج صه ذات يگانه بيفردانيت خا
طالب سالم  اميرالمؤمنين و يعسوب المسلمين اسداهللا الغايب و مطلوب كل طالب، علي بن ابي

  .عليه و علي اوالده
ان وانكحوا اليامي منكم والصاحين من عبادكم و امائكم «بنابر مقدنه مقرره بمؤدي كريمه   

و مضمون صدق مشمول حضرت ختمي مرتبت » يكونوا فقراء يغهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم
تناكحوا ان تناسلوا و تكثروا فاني ياني «منزلت رالت مرتبت، محمد صلي اهللا تعالي عليه و عليهم 

النكاح سنتي «و نظر به مبالغه و تأكيد در امر تناكح و تزويج كه » بكم االمم يوم القيمه لو بالسقط
كه   رسول سبحاني، در وقتيةبنابر امتنان امر رباني، و فرمود» فمن رغبت عن سنتي فليس مني

كواكب را با يكديگر نظرها سعد و اختران را با هم قرتان از مضرت بعيد بود، مناكحة صحيحة 
 االعظم زبده شرعية االسالميه تحقق يافت فيمابين عاليجاه معلي عز و اجالل، و عمده االشراف، و

 سيارت برتري، سالله دودمان نبوي، ةاالكابر و االفاخم، ناصيه عزه سعادت و سروري باصر
خالصه خاندن علوي، ديباچه ادب و ديوان، صحيفه حسب و نسب ميرزائي، ميرزا محمد خلف 
حسبنا الصدق و امرضوان مرحمت باب اصل لوالي رحمه اهللا الملك الوهاب الحامي ميرزا سيد 

ي الطباطبائي و عليا مخدره مكرمه اعني علياحضرت، خورشيد حورا، فطر طلعت، زاهره السماء عل
طاهره، كوكب فلك عصمت، يگانه گوهر صدف فخامت و اقبال، لؤلؤ البحرين عظمت و اجالل، 

 استتار، بلقيس سراپردة طهارت و افتخار، سالله دودمان مصطفوي، خالصه خاندان ةمريم سراد
 و هي البالغه العاقله الراشده الفاطنه المختاره المسماء به نور جهان بيگم، بنت سركار جليله صفوي،
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عاليجاه عزت و اجالل و حشمت و اقبال اسوه االعاظم و زبده االماجد و االفاخم شمس فلك 
 خاندان مرتضوي، فخر ة دودمان مصطفوي، خالصةشوكت، بدر آسمان رفعت و ابهت، سالل

 صفوي، جامع مفاخر حسب و نسب، محجوبه مكارم ادب، البالغ العارج سلسلة نجيبة جليلة
الممارج الشوكه والسعاده سركار خالئق افتخار مركز دائره تابدار نواب مستطاب، شامخ االلقاب، 
حيدر ميرزا زاداهللا قرراً و اجالالً به مبلغ بصداق معلوم المبلغ مشخص المقدار يكهزار تومان 

نه عامره سلطانيه، از قرار و سه محمد شاهي و بيست و هشت نخودي تبريزي فضي رايج خزا
يكهزار دينار و بعد از جريان صيغه مناكحه ميمونه مبارك شامله ايجاب و قبول شرعيه خارمه و 
شرايط و اركان صحت و شرعيت مصالحة صحيحه شرعيه اسالميه نمودند عليامخدره جليله 

لقاب خود منفرداً بقبوله بمبلغ سيصد تومان موصوف از جمله سابق اال... زوجه سماه السابقه ماال 
مهر خود را المصالحه در ذات مشاع از جمله شش دانگ مزرعه معينه موسومه تيمچي من مزارع 

كه مستغينه از حد و لغايت االلهار غنيه از وصف است به انضمام دو دانگ مشاع از جمله ... بلوك 
عليامخدرة ... ه واقع در محله باغ سهيل در محدوده سهراو شش دانگ يكباب خانه معينه مشخص

جليله مكرمه والده عاليجاه زوج معظم اليه خود عاليجاه زوج مسطور دو دانگ مزبور به صيغه 
شرعيه الزمه منتقل نمود و رفع يد و ازلة ملكيت خود را از آن نمود و به ملكيت عاليجاه معظم 

مال مصالحه مذبور كما ذكر و سطر قرار دادند و قدجرت الصيغه االقرار و استقرار از ايشان جزء 
المناكحه الميمونه المباركه و المصالح الشرعيه في ثاني و عشرين من شهر جمادي االولي من 

  .شهور سنه خمس و خمسين و مأتين بعد االلف
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