
  

  

  

  

  

   قرية مهربانةنام نگاهي به سند تاريخي مصالحه

  

  سيد رامين اسبقي

  

  

  وغرب سازمان اسناد در آرشيو مديريت شمال»  مهربان نامة قرية مصالحه«سندي كه تحت عنوان 

ترين اسنادي است كه در اين مركز  شود، در زمرة نفيس  ملي ايران نگهداري ميةكتابخان

زادة مهرباني به آرشيو سازمان اهداء و   توسط آقاي بيگ اين سند.شود  حفاظت مي وآوري جمع

 مديريت ٨را بازخواني و در بولتن گزيدة اسناد شمارة  آقاي سيدجمال ترابي طباطبائي آن

  .رده استكغرب معرفي  شمال

هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي،  قيمتي در زمينه  حاوي اطالعات ارزشمند و ذي كهسند،  

  :استي به شرح ذيل يها ويژگياست، داراي   ...افيايي، حقوقي واقتصادي، جغر

 كه بنا به اظهار آقاي سيدجمال استخطي از شاه طهماسب دوم در حاشية سند موجود   دست.١

  ١.ترابي طباطبائي منحصر به همين سند است

الرحمن   اهللا  ات آن دوره بعد از ذكر عبارت بسمج  سند همانند روال ثبت ساير اسناد و قباله.٢

الرحيم، شامل تحميديه، غرض از تحرير سند، حدود و ثغور ملك مورد معامله و نام خريدار 

  .باشد ملك مي) مشتري(



 

  

  انيشناسي آثار اير شناسي و نسخه كتاب2

 تركيب استفاده از آئين نگارش توأم فارسي و عربي در اين سند، از نكات حائز اهميت ديگري .٣

  .اي وارد آمده باشد است، بدون اينكه به متن اصلي سند خدشه

 ديگر اينكه قيمت ملك مذكور نقداً پرداخت شده كه نشانگر تمول مالي خريداران ة نكت.٤

  .باشد مي

 هجري قمري به ١١٣٥ سند، به خط ثلث با تركيبي از نسخ و تعليق بوده و در رمضان سال .٥

  .باشد  ميمتر سانتي ٥/١١٧ * ٤٠رشتة تحرير درآمده است و در ابعاد 

از توابع شهرستان سراب در استان  - دانگ قرية مهربان٦نامه،  حهبه موجب اين سند يا مصال  

 نفر كه نام آنها در سند قيد گرديده، واگذار و حدود ثغور آن كامالً ٦به  - امروزيشرقي آذربايجان

بردار با در دست داشتن سند مذكور،   يك نفر مهندس نقشه است به نحوي كهمشخص شده

  .كندرا تهيه   آن٢رتواند به راحتي نقشة كاداست مي

 و روستاهايي است كه نام آنها در سند قيد گرديده و امروزه نيز ها نكتة ديگر؛ اسامي مكان  

  .اكثراً به همان نام در منطقه وجود دارند ولي برخي از بين رفته و يا نام آنها عوض شده است

ر محال بدوستان در ضمن سعي خواهيم كرد به منظور آشنايي بيشتر با مركز بخش مهربان د  

شود، اين منطقه را با استفاده از منابع مربوطه، اعم از نقشه و نوشته،  نيز گفته مي» آالن براغوش«كه 

  ٣.بيشتر معرفي نمائيم

  

(Mehraban) مهربان
4  

 كيلومتري غرب شهر ٣٩مهربان مركز بخش دهستان آالن براغوش از توابع شهرستان سراب در 

 كيلومتري شرقي تبريز واقع شده ٩٢ شوسه تبريز به سراب و در  كيلومتري جادة١٧٤سراب و 

رود، شرق آن شهرستان سراب و در  شمال آن شهرستان هريس، غرب آن دهستان مهران. است

 ٤ درجه و ٣٨ دقيقه و عرض ٧ درجه و ٤٧طول مهربان در  .جنوب آن دهستان عباسي قرار دارد

 مايل به گرم است و آبش  و گرفته، هوايش معتدلدر جلگة همواري قرار و  است واقع شدهدقيقه

ي عميق منطقه كه براي مصارف كشاورزي حفر ها از رودخانة چاكي چاي و تعداد زيادي چاه
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محصول . شغل مردم روستاها دامداري، داد و ستد و كارگري است. شود شده است، تأمين مي

  .عمدة مهربان غالت و حبوبات است

 شهرك  ايناز مراكز عمدة توليد قالي روستاباف آذربايجان بوده و درمهربان از ديرباز، يكي   

شود كه جنبة صادراتي و مصرف داخلي  و روستاهاي تابعة آن بهترين نوع قالي روستايي توليد مي

دهد و تعداد كثيري  بافي تشكيل مي  اساسي اقتصاد اين منطقه را قاليةعالوه بر كشاورزي، پاي. دارد

. ها شركت دارند ترين قالي در امر توليد زيباترين و بادوام -خصوص زنان هن باز جمعيت فعال آ

 اردبيل ارتباط  و مانند تبريز، سراب اطرافةراه آن آسفالت درجه دو بوده و با تمام شهرهاي عمد

 دو انجام ةهاي خاكي درج اش از طريق جاده راه ارتباطي مهربان با روستاهاي تابعه. مستقيم دارد

بافي در آنها رايج است و در اين   روستاهاي تابعة مهربان كه عموماً قاليترين معروف. دگير مي

، آالن، )شاه باغي(زرنق، بخشايش، كلوانق، اسنق، شادباغي : زمينه شهرت خاصي دارند عبارتند از

  . كرمجوان وسراي

يدي كه از  رش ربعنام مهربان در وقفنامة. ي قديمي حومة تبريز استها مهربان از شهرك  

» بانامهر«صورت  هاهللا همداني در قرن هشتم هجري تنظيم شده، ب طرف خواجه رشيدالدين فضل

 هفتم و هشتم هجري نيز هاي دهد كه در روزگاران قبل از قرن قيد گرديده و اين امر نشان مي

 ٥٨٧٣  دارايمهربان ش١٣٧٥طبق سرشماري سال . مند بوده است همهربان از عمران و آباداني بهر

  ٥. بوده است جمعيتنفر

 ١٩در اين دهستان تعداد .  دهستان آالن براغوش است، دهستان تابعة مهربانترين معروف  

  . نفر وجود دارد٢٩٧٠٨روستا با كل جمعيت روستايي بخش به تعداد 

  

  وجه تسمية مهربان

ا آوان در زبان هاي وان ي واژه« : استنوشته وان يا آوان ة زمينة واژبارةدر ٦سيد احمد كسروي

هاي وان يا   وجود همين واژه...و است ) قصبه( شهرك معني بهروند و   ميكار بهارمني جداگانه 

  .»معناي هرگونه آبادي است ها نيز به ي شهرها و ديهها آوان در آخر نام
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چنانچه در بحث آشنايي با بخش مهربان آورديم، نام مهربان، در وقفنامة ربع رشيدي   

وجود دارد، تغيير » مهرابان«كه در آخر كلمة » ابان«واژة . قيد گرديده است» هرابانم«صورت  هب

از طرفي امروزه در پسوند نام خانوادگي اكثر اهالي اين  .باشد مي» مهروان«يا » مهراوان«يافته به 

سازد كه اين شهر قبالً مشهور  موجود است كه مشخص مي» مهرباني«يا » مهرواني«شهر، عبارت 

» مهراوان «...  بنا به نوشتة يكي از مورخين ارمني،...« .بوده است» مهران«يا » مهر«شهر يا قصبة به 

را مهران ساساني از خويشان خسرو پرويز  يكي از شهرهاي آران بوده و اكنون ناپيداست و آن

هراوان يا  آيا م٧.نتوان پنداشت» شهر مهران«هويداست كه براي اين نام معني جز . بنياد نهاده بود

  ؟تواند يادگار همان مهران ساساني باشد مهرابان يا مهربان فعلي نيز مي



 

  

5    قرية مهربانةنام نگاهي به سند تاريخي مصالحه

  

  
  

  شرقي  سياحتي استان آذربايجانةنقش
  شرقي   كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجانةادار

   سير و سياحتةادار
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  شرقي جلد نهم استان آذربايجان) ١٣٥٥براساس سرشماري آبان ماه (هاي كشور  فرهنگ آبادي
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  شرح حال، شرائط زماني و سرانجام شاه طهماسب دوم

شاه طهماسب دوم پسر سلطان حسين صفوي و دهمين پادشاه از پادشاهان سلسلة صفويه بوده و 

سلطنت   ده سال شش سال ازمدت. مري پادشاهي كرده است هجري ق١١٤٤ تا ١١٣٥از سال 

 افشار خان وحة اقتدار طهماسب قلي افغان و چهار سال ديگرش هم در بحبةوي، در زمان غلب

 در دست داشت و براي شاه خان  امور سلطنت را طهماسب قليةگذشت؛ در واقع رشت) نادرشاه(

  .طهماسب دوم جز نام پادشاهي چيزي باقي نمانده بود

  

   فروش قرية مهربانةانگيز

 اصفهان ةشاه طهماسب صفوي به همراه سيصد سرباز جان بركف تبريزي كه وي را از محاصر

خارج نموده بودند و در هر حال همراه و ياور او بودند تالش داشت تا بتواند مجدداً در يكي از 

 صفويه ةآوري سپاه به مقابله با محمود افغان و نادرقلي افشار پرداخته و بتواند سلسل مناطق با جمع

يزة فروش قرية مهربان توان نتيجه گرفت مسائل مالي انگ  بنابراين مي.را از انحطاط خارج نمايد

  .بوده است

  

  8نامه تزئينات و سليقة گرافيكي مورد استفاده در مصالحه

 با دقت و حوصلة فراواني نسبت به تزئين اسناد دولتي و حكومتي اسنادكاران  كاتبان و تذهيب

رفت، نشانگر اهميت  كار مي هچه زيبائي و تزئينات بيشتري در متن اسناد ب هر.گماشتند همت مي

  .گرديد هاي مختلف تاريخي استفاده مي ي دورهها در طراحي و تزئين اسناد، از طرح .سند بود

 تزئين جز در دو مورد، فاقد هرگونه براي قرية مهربان، طرح اجرا شده ةنام در مصالحه  

  : در متن آن عبارتند ازشدهي سنتي اجرا ها  تزئينات طرح.استاي از طراحي سنتي  نشانه

با كمي تغييرات را » شاه عباسي« سنتي موسوم به ةنشان/ از طرح» اهللا«دور كلمة ) يبتذه( تزئين -

  . استشده پر تشكيل ١٢شود كه از حدود  شامل مي

ي قوسي ها براساس حركت» بسم اهللا الرحمن الرحيم«اجرا شده در باالي كلمة ) تذهيب( تزئين -

 الهام از طبيعت ةهم پيوسته دارد و مسئل هتي بي زنبق كه حالها كار بردن تصاوير گل هحلزوني و با ب
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تر اينكه عين همين طرح در تزئينات حمام تاريخي كردشت متعلق به دورة   جالب.رساند را مي

عنوان تذهيب و محصول دورة زنديه  هگل زنبق ب. شود عباس ميرزا در كرانة رود ارس هم ديده مي

  . استبودهاستفاده   موردهاي اين دوره بيشتر باشد و در طراحي مي

 گل ٣ با رسم ،نامه  در باال و خارج از كادر مكتوب مصالحه،همين نزديكي يا الهام از طبيعت  

 سند نيز استفاده از طرح شطرنجي و گل در ميان، نزديكي به طبيعت را به ةدر حاشي. شود ديده مي

 اين .شود ي ديده نميطرح شطرنجي در اسناد و نگارگري و تذهيب دورة صفو .كند ذهن القاء مي

 تأثير نفوذ نقاشي اروپائي در اواخر دورة صفويه است، كه موجب كمرنگ شدن و افول دليل بهامر 

پيدا كرده  به تبعيت از نقاشان اروپائي، به طبيعت گرايش  نقاشان ايرانينقاشي ايراني گرديده و

  .كنيم ت را بيشتر درك مي گرايش به طبيعة قرية مهرباننام به همين خاطر در مصالحه. بودند

صورت افقي،  هنامه ب  شده در متن مصالحهنوشتهنامه براي مطلب اصلي  تزئينات مصالحه  

 نكتة قابل توجه در ترين اما مهم. كشي جالبي دارد در عين حال سند، جدول. استمطلب اصلي 

 يي از سند استها ت نگارش قسم رنگ طالئي در، استفاده ازنامة قرية مهربان امر تزئينات مصالحه

اي در متن گنجانده شده  گونه به اين رنگ .كند كه با نگاه اول به سند، نظرها را به خود جلب مي

نامه  ي مصالحهها گردد نگاه فرد در همة قسمت و باعث مي كند  نقطه خيره نمي يككه چشم را در

  .معطوف شود

 نمايد به در ذهن متبادر مياي را   درجه٩٠ زاوية ،از سوئي شيوة تذهيب خطوط طالئي  

 فرضي مورد نظر بوده ة نقطة مركزي زاويعنوان به، منقوش، در باال حاشية سند »اهللا«كه كلمة  نحوي

در پائين آن، ) فروشنده(در مقابل كلمة مورد نظر و نام بايع » الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم«و عبارت 

  .كند اي را القاء مي شكل زاوية قائمه

  

  9نامه كار رفته در مصالحه هط تحريري بانواع خطو

باشد چرا كه ضمن انتقال پيام و موضوع سند، يكي از   عنصر بصري هر سند ميترين خط مهم

ي از يها در سند معرفي شده نيز شيوه. را معرفي نمايد» خوشنويسي«هنرهاي بصري ايراني يعني 

  :شرح زير وجود دارده هنر خطاطي ب
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 مخلوطي از )الرحيم  الرحمن  اهللا   بسم وعبارات هوالعالييعني (نامه  حه سطر اول متن مصالسهدر 

نيز ثلث » الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم«خط تحريري عبارت . كار رفته است هخطوط ثلث و طوقي ب

عبارت متن تحميديه با خط ثلث متوسط تحرير گرديده و گرايشي ضعيف به خط  .استضعيف 

نامه عبارت درج شده به زبان فارسي، با خط  در متن مصالحه .دشو طوقي نيز در آن ديده مي

 اين خط از زمان قائم مقام فراهاني به بعد رايج گرديده و . تحريري ساده نوشته شده استةشكست

خطوط  .توان اذعان نمود كه اين نوع تحرير، سرآغاز و زيربنايي براي اين نوع تحرير بوده است مي

  .استاكثراً طوقي و نستعليق نامه نيز  مهرهاي مصالحه

كالً در .  است و با خط ريز نوشته شدهاستخطوط تحرير شدة خارج از كادر نيز نستعليق   

  .كند  خطوط تحريري ثلث، شكسته و طوقي نظر را به خود جلب ميةنام متن مصالحه

  

  10بازخواني سند

  باالي سند

  هوالعلي العالي االعلي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ١١ اسم جالله اهللا:حاشيه

الذي غرس في بساتين .  الحمدهللا مالك الملك باالمالك و خالق االرضين و االفالك]:تحميديه[

جري في انهار عروق اغصانهم مياه .  اشجار المعرفت و العبوديت و الكمالةصدور المومنين بالقدر

  .ر اصحاب و آل و السلم علي اشرف المرسلين محمد و آله و صحابه خيةاالمتثال و الصلو

  ]:نام بايع با خط طالئي در دو سطر[

   خلداهللا ملكه و سلطانهخان شاه طهماسب الحسني الموسوي الصفوي بهادر

  .السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ابوالمظفر ابوالمنصور

  ]:اثر مهر شاه طهماسب[

  اهللا حسبي

  ١١٣٥ شاه واليت طهماسب ثاني ةبند
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  هر كه گو باش من ندارم دوست    جـانب هر كه با علـي نه نـكوست

  گـر فرشتـه است خاك بر سـر او    ر در اوـهر كه چون خاك نيست ب
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  ]: نامهة زير مهر در حاشيةنوشت[

هومبيع مسطوره متن مع توابع الشرعيه بمشتريان مزبوره انتقال صحيح شرعي يافت و ثمن تمام و 

مبيع مزبور را ملك شرعي مشتريان مزبوره دانسته بتصرف .  شريفه شدةصل سركار خاصكمال، و ا

  .ايشان گذارند

  )؟(امضاء 

  

  متن سند

مؤداي ولدينا كتاب ينطق ه  اين كتاب صواب كه بةحغرض از زع بذر حروف و كلمات در سا

رف اوقات سيس اين مطلب است كه در اشأبالحق از طوالع مطالعش آثار صدق شارق و بارق ت

مبايعه صحيحه الزمه جازمه وكيل جليل نبيل جميل وثيق انيق ثابت الوكاله نواب سپهر ه فروخت ب

 فريدون ، جمشيد حشمت،ركاب صاحبقراني اعني شهريار عادل باذل گردون بارگاه مالئك سپاه

اساس شوكت، فرمانرواي زمين و زمان، باسط بساط امن و امان، باني بناي عدل و احسان، هادم 

 بوستان مرتضوي، نهال حديقه رسالت، غصن ة گلستان مصطفوي، نوباوةظلم و طغيان، گلدست

سس اساس ملك و ملت، محيي مراسم ملت و دين، ؤدوحه امامت، رافع لواي دين و دولت، م

مروج مذهب ائمه طاهرين، ناصرالدين المبين، حافظ الشرع المتين، سلطان السالطين ظل في 

سعادت و عزت و ه يد من عند بؤنصر المه نين، المنصور بؤماخالص اميرالمه باالرضين، غالم 

محمدطالب ولد محمدصالح استاجلو و محمدامين ولد محمدبيگ تركمان و : محمدت پناهان

احمد عربكلو و اماموردي ولد  قلي و آقامحمد ولد كل قلي ولد حضرت باباولد خواجه و صفي

 مهربان ة مدعوه به قريه معلومه معينة تمامي كل ششدانگ قري همگي و، مهربانة سكان قري،مسلم

 مستغني از ذكر ةف و نهايت المعرةلسلطنه تبريز لغايت الشهرامن محال االن براغوش من نواحي دار

 كردكندي ةقريه شارع اردبيل و به شود جنوباً ب اخبار مشتريون محدود ميه حد و وصف است و ب

  . شاه باغي و رجل و خاكيةقريه آباد و شرقاً ب مال هومين و جةقريه و شماالً ب
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 :]دستخط شاه طهماسب دوم[:  سمت چپةحاشي

  »برين موجب تنفيذ نمودم«

  ١١٣٥ شاه واليت طهماسب ثاني ة بند]:مهرواره[

  

  
  

 اوشتلق و كچالب و زرنق و كوج با جميع توابع شرعيه و لواحق ةقريه و براغوش و غرباً ب  

خل و شرب تابعه و اراضي و صحاري و قشالق مشهور به قشالق بوه درق و مليه از ممر و مد

ه يعد من التوابع ب انهار و جداول و اعيان و اشجار و دهكده و طواحين و عمارات و غير ذلك مما

ثمن مبلغ دويست و سي تومان تبريزي فضي جديد الضرب مبايعه صحيحه دينيه و معاقده 

لملتزمات في المعامالت ان خرج المبيع المزبور با مشتريون صريحه مليه و ضمان الدرك من ا

مبلغ ده تومان تبريزي فضي جديد ه مذكورون از غبن فاحش و افحش و مراتب عاليه آن دانسته ب

الضرب كه به انضمام ثمن مذكور معادل مبالغ دويست و چهل تومان تبريزي فضي منعوت است 

يون واصل و عايد وكيل مزبور گرديده و اكنون به كه دفعتاً واحده به اقباض و ايصال مشتر
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مقتضاي عقدين مذكورين تمامي مبيع مزبور و توابع شرعيه آن به حقيت و ملكيت مشتريون قرار 

تصرف المالك في  وا  ايشان راست در آن انحاء تصرفات مالكانه كيفت شاء و اراد،و استقرار يافته

يار و االسقاط معترف شدند كه اسقاط جميع خيارات در  الخمعني  بهامالكهم و بعد احاطه علمهم 

 مذكورين الطرفين شده و معترف شد وكيل مزبور كه تمامي مراتب مزبوره بعد صدور ةمعامل

 شرعيه مطابق ةو صادر شده و صيغ االذن و االمرعن اعليحضرت النواب الخاقان المعظم از

جاري و واقع شد و حرر ذلك في غره شريعت مقدسه غرا و ملت مطهره بيضا در جميع مراتب 

  .١١٣٥شهر رمضان المبارك من شهور سنه 

قيمت ملك مزبور تمام و كمال به اطالع كمترين بندگان درگاه سركار خاصه  ]:تصديق وكيل[

  . ال اله اال اهللا الحكيم الكريم]:مهرواره[  صح]امضاء[. شريفه شد

 مسطوره و ساير مراتب مرقومه را كمترين ةبايع مذكوره و مةمعامل ]:در زيرنامه بيرون از متن[

وكالت بندگان نواب ثريا مكان روحي فداه واقع ساخته و مبلغ مزبور تمام و   هزادگان قديمي ب غالم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم ]:مهرواره[كمال واصل سركار خاصه شريفه شد 

  
  



 

  

  انيشناسي آثار اير شناسي و نسخه كتاب14

   تنظيم سندةشيو

ي ها به زبان» صيغة مبايعه«تلقي گرديده و » نامه همصالح«عموماً سند معرفي شده در اين مقاله 

 ها كه به سال( به شيوة خاصي ١٢ها نامه كاتبان مصالحه . جاري و تنظيم شده استعربي و فارسي

 ةو روش تهي» حساب سياق«نويسي و آشنايي به   و درستخوشنويسيتمرين و ممارست در 

، اسناد را مرتب )ستا  د گواهان، نياز داشتهو تأيي» مهر«ها به  جلسه و تخصيص حاشية نامه صورت

 مقام و منزلت هر يك از نوشتند و با توجه به  را ميو القاب فروشنده و خريدار ملككردند؛  مي

بردند  كار مي هاي در شأن و رتبة بايع و مشتري و شاهد ب  الفاظ ويژه،آنان و اعتبار گواهان و شهود

قباله پرداخته و در  »ظهرنويسي «هنامه، ب  تكميل مصالحهتر و و در صورت نياز به توضيح افزون

  .اند ، قلمداد نموده»مصالحة دينيه و مبايعة صحيحه«تنظيم سند، مصالحه را 

  :اند شرح ذيل آورده  ه نمونه القاب منتسب به شاه طهماسب دوم را بعنوان به  

 نواب سپهر ركاب صاحبقراني اعني شهريار عادل ،وكيل جليل نبيل جميل وثيق انيق ثابت الوكاله«

 فريدون شوكت، فرمانفرماي زمين و زمان، ، جمشيد حشمت، مالئك سپاه،باذل گردون بارگاه

 گلستان ةباسط بساط امن و امان، باني بناي عدل و احسان، هادم اساس ظلم و طغيان، گلدست

 امامت، رافع لواي دين ١٤ دوحه١٣ رسالت، غصنة بوستان مرتضوي، نهال حديقةمصطفوي، نوباو

سس اساس ملك و ملت، محيي مراسم ملت و دين، مروج مذهب ائمه طاهرين، ؤو دولت، م

اخالص  ه  ظل في االرضين، غالم ب،ناصرالدين المبين، حافظ الشرع المتين، سلطان السالطين

  .»سعادت و عزته يد من عند بؤنصر المه اميرالمؤمنين، المنصور ب

 بدون شائبه اكراه و بالطوالع مطالع و در اشرف ةمصالح«اند كه  كاتبان تذكر دادههمچنين   

اند  در ادامه نيز آورده. كه آثار صدق شارق و بارق به همين معناست  در حالي»اوقات فروخته شده

 اند كه اسقاط خيارات در معاملة ضمناً متذكر شده. انجام يافته است» ثابت الوكاله«كه اين مبايعه 

مذكور الطرفين انجام شده و در صورت بروز اختالف در صلح، مستلزم پيگيري و مستوجب 

  .رسيدگي است

 الخيار و االسقاط معترف شدند كه اسقاط جميع خيارات در معني بهو بعد احاطه علمهم «  

 مذكورين الطرفين شده و معترف شد وكيل مزبور كه تمامي مراتب مزبوره بعد صدور ةمعامل
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 شرعيه مطابق ةو االمر عن اعليحضرت النواب الخاقان المعظم ازو صادر شده و صيغاالذن 

  .»شريعت مقدسه غزا و ملت مطهره بيضا در جميع مراتب جاري و واقع شد

بايد جامع شرايط  -هر دو -باشد كه در بيع و شري، فروشنده و خريدار م به ذكر ميالز  

 برند، بايد اكيداً از نام مي» راقم الحروف «عنوان به صحت عقد باشند و كاتبان كه عموماً از خود

 اشكال در ترين تنظيم سند برخالف واقع پرهيز نمايند و كمترين اكراه و اجبار در عقود و كوچك

شود   مياقادير شرعيه وجود نداشته باشد چرا كه سند با نام خدا و سوگند به گواه بودن او شروع

 و با گردد  مي مطرح در آنرعي و عرفي بايع و مشتري صفات اخالقي و خصوصيات شو سپس

  .يابد دعاي خير خاتمه مي

  

  نامه افتتاح و اختتام مصالحه

درج گرديده كه صفت مشبهه » هوالعلي العالي االعلي« عبارت مطالبدر ابتداي سند باالتر از تمام 

اوست كه باال و «ناي مع داوند متعال ذكر گرديده است و بهباشد و در وصف خ و صيغة مبالغه مي

 و بنابر اعتقاد ثابت و راسخ مسلمانان خداوند را بر هر كار و عملي، است» باالترين باالها است

 ١٥الحمدهللا«.  در تحميديه مشخص استخوبي  بهآگاه و ناظر و توانا معرفي نموده است، اين امر

تين صدور المؤمنين الذي غرس في بسا. االفالك مالك الملك باالمالك و خالق االرضين و

جري في انهار عروق اغصانهم مياه االمتثال و . بالقدره اشجار المعرفت و العبوديت و الكمال

معني تحميديه  .» و السلم علي اشرف المرسلين محمد و آله و صحابه خير اصحاب و آلةالصلو

  :استبه شرح ذيل 

 كه با قدرتش ،ها است  و فلكها ينها و آفرينندة زم حمد و سپاس بر خداوند كه مالك تمام ملك«

ي قلوب كاشت مؤمنين و در رودهاي ها در باغ درختان معرفت، آگاهي، بندگي و كمال را

محمد و ) هايش(جريان داد، و صلوات و سالم بر بهترين فرستاده  ي درختان آنها آب راها رگ

  .»ستها خاندان او و دوستانش كه بهترين دوستان و خاندان

ها   و فلكها  پس از حمد و سپاس بر خداوند، او را مالك و آفرينندة تمام زميندر متن فوق  

 است و در خود معرفت و آگاهي را در قلوب مؤمنين ايجاد نموده) اليزال(شمرده كه با قدرت 
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 معرفت و آگاهي و بندگي به درختاني تشبيه نموده كه در كنار يكديگر، باغ باصفايي را در اينجا

  . استوجود آورده بهين ي مؤمنها قلب

 در متن .كنندة هر نوع بدي و زشتي است در اعتقاد ايرانيان مسلمان آب مظهر پاكي و پاك  

 هر نوع ،ي انسانها فوق حب اهل بيت به آب روان تشبيه شده است كه با روان شدن آن در رگ

 باغ قلوب مؤمنين افزاي معرفت الهي در بخش و روح  و كفري از بين رفته و رايحة جانايماني بي

  .شود جاري و ساري مي

نامه،  ، غرض از تحرير سند و مواد مربوط به مصالحهنامه مصالحهدر نخستين سطر از متن   

 به زيور صدق و ومختوم به سعادت و عزت و صواب است كه آن را » قرية مهربان«فروش 

 به قرآن كريم استناد نموده و قول نامه را  و اعتبار مطالب مصالحهاند  دانستهصالح آراسته و پيراسته

  :اند ق شمردهثو قرار را معتبر و گواهان را مو

 اين كتاب صواب كه بمؤداي ولدينا كتاب ينطق ةح بذر حروف و كلمات در سا١٦غرض از زع«

ولدينا كتاب «عبارت  .»سيس اين مطلب استأبالحق از طوالع مطالعش آثار صدق شارق و بارق ت

  . به قرآن كريم دارداشاره» ينطق بالحق

و » اعليحضرت النواب الخاقان المعظم«نامه با نقل دستور جاري صيغة شرعيه توسط  مصالحه  

غره شهر رمضان المبارك من شهور سنه « با عنوان  سندتاريخ .رسد دعا در حق وي به پايان مي

  . است»١١٣٥

  

  مشتريان و خريداران

 ة دانگ قري٦دهد كه كل   خريداران، نشان مينام بهره نامه، ضمن اشا مطالب مندرج در متن مصالحه

 مساوي به خريداران كه تحت پناه حضرت پيامبر گرامي اسالم و ساكن قرية صورت بهمهربان 

  . فروخته شده استاند بودهمذكور 

محمد طالب ولد محمد صالح استاجلو و محمد امين ولد محمد بيگ تركمان و : محمدت پناهان«

ه و صفيقلي ولد حضرتقلي و آقا محمد ولد كل احمد عربكلو و اماموردي ولد بابا ولد خواج

  .» معينه معلومهة مهربان همگي و تمامي كل ششدانگ قرية قري١٧مسلم سكان



 

  

17    قرية مهربانةنام نگاهي به سند تاريخي مصالحه

  

  نامه حدود و ثغور قرية مورد معامله در مصالحه

ظر نامه مشخص گرديده است كه نشانگر دقت ن حدود و ثغور قرية مهربان كامالً در مصالحه

  :شرح ذيل نقل شده است  هفروشندگان و خريداران در تعيين مرز منطقة مورد نظر است چنانچه ب

 تبريز كه لغايت الشهره و نهايت ١٨ مهربان من محال االن براغوش من نواحي دارالسلطنهةقري«

 شارع  هشود جنوباً ب اخبار مشتريون محدود مي ه المعرفه مستغني از ذكر حد و وصف است و ب

 و رجل ١٩ شاه باغيةقريه آباد و شرقاً ب  هومين و جمالةقريه  كردكندي و شماالً بةقري  هاردبيل و ب

 با جميع توابع شرعيه و ٢٢ و زرنق و كوج٢١ و براغوش و غرباً بقريه اوشتلق و كچالب٢٠و خاكي

 بوده لواحق مليه از ممر و مدخل و شرب تابعه و اراضي و صحاري و قشالق مشهور به قشالق

 و عمارات و غير ذلك ممايعد من ٢٣درق و انهار و جداول و اعيان و اشجار و دهكده و طواحين

  .»التوابع

  

  واحد پول و مبلغ ملك مورد معامله

 ملك مورد ةنام برابر مصالحه.  تبريزي بوده است٢٤با توجه به واحد پول رايج آن زمان كه تومان

جديدالضرب با يكديگر ) سيمين(تومان تبريزي فضي نظر مورد معامله به مبلغ دويست و سي 

مبلغ ده ) زشت و بيش از حد آشكار( دينيه نموده و براي غبن فاحش و افحش ةمعاملة صحيح

 به مبلغ فوق اضافه شده كه معادل دويست و چهل تومان تبريزي )سيمين(  نغيتومان تبريزي

دار مخصوص شاه در اختيار وي قرار  نهقرية مهربان نقداً و با صدور قبض از طرف وكيل يا خزا

  .گرفته است

 ة دينيه و معاقدة صحيحةبثمن مبلغ دويست و سي تومان تبريزي فضي جديد الضرب مبايع«  

 من الملتزمات في المعامالت ان خرج المبيع المزبور مستحقاً للغير ٢٥صريحه مليه و ضمان الدرك

شتريون مذكورون از غبن فاحش و افحش و  دينيه نمود وكيل مزبور با مةو بعد ذلك مصالح

مبلغ ده تومان تبريزي فضي جديد الضرب كه به انضمام ثمن مذكور ه دانسته ب مراتب عاليه آن

معادل مبلغ دويست و چهل تومان تبريزي فضي منعوت است كه دفعتاً واحده به اقباض و ايصال 

  .»مشتريون واصل و عايد وكيل مزبور گرديده
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  ) مبايعهة صيغيعقد و اجرا( معامله به خريداران  ملك مورداعالم واگذاري

 بعد از ذكر مقتضاي عقدين و در اختيار گرفتن همگي  نامه، بعد از رعايت شيوة تنظيم مصالحه

 و  شده استوجه آن، اعالم گرديده كه ملك مورد معامله به حقيت و ملكيت به خريداران واگذار

وكيل مزبور نيز تمامي مراتب را به . تصرف مالكانه نمايند شانتوانند در آنجا در امالك آنها مي

بعد از گواهي نمودن، عقد و صيغة خريد و فروش را » اعليحضرت النواب الخاقان المعظم«دستور 

جاري نموده است و صيغة شرعيه مطابق شريعت مقدس در همة مراتب جاري و مورد نظر و 

  .توافق قرار گرفته است

 آن به حقيقت و ملكيت ةضاي عقدين مذكورين تمامي مبيع مزبور و توابع شرعيو اكنون به مقت«

  و ارادوا٢٦مشتريون قرار و استقرار يافته ايشان راست در آن انحاء تصرفات مالكانه كيف شاء

 الخيار و االسقاط معترف شدند كه معني بهكتصرف المالك في امالكهم و بعد احاطه علمهم 

 مذكورين الطرفين شده و معترف شد وكيل مزبور كه تمامي ة معاملاسقاط جميع خيارات در

مراتب مزبوره بعد صدور االذن و االمر عن اعليحضرت النواب الخاقان المعظم ازو صادر شده و 

  .» شرعيه مطابق شريعت مقدسه غرا و ملت مطهره بيضا در جميع مراتب جاري و واقع شدهةصيغ
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  انيشناسي آثار اير شناسي و نسخه كتاب20

  رجالقاب بايع و ساير القاب مند

نامه، بنا به شأن و منزلت طرفين معامله و به رسم ادب و ملزم بودن به  كاتب و راقم مصالحه

  : نموده استذكررعايت شيوة تحرير، القاب و خصوصيات بايع را 

  شاه طهماسب الحسني الموسوي الصفوي بهادرخان خلد اهللا ملكه و سلطانه«

  »خاقان بن الخاقان ابوالمظفر ابوالمنصورالسلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن ال

در اين متن شاه .  نام بايع يا فروشنده با خط طالئي در دو سطر ذكر گرديده استبه اين ترتيب

نمايد، نسل اندر نسل و پشت به پشت سلطان بوده  طهماسب ثاني ضمن معرفي خود كه ادعا مي

از خداوند » خلداهللا ملكه و سلطانه«اند، در پايان سطر اول با ذكر عبارت  و سلطاني نموده

كه لقب پادشاهان » خاقان«كار بردن لفظ  هخواهد ملك و سلطانيت او را پايدار نمايد و با ب مي

هاي حكومت مغوالن در ايران  تركان و پادشاه چين بوده، نسل سلطانيت خود را به دوره

يعني . شود ري را شامل مي هج١١٣٥رساند، كه حداقل چهار صد و پنجاه سال قبل از سال  مي

  .چهار صد و پنجاه سال خالفت و پادشاهي و سلطنت

باشد كه وي  مي» الحسني الموسوي الصفوي« ذكر عبارت ،در متن مذكور نكته ترين مهم  

هايي مشهور و معروف  در اسالم در خاندان» سيد«و » سيادت« .ادعاي سيادت خاندان خود را دارد

و حضرت فاطمة ) ع(ز ائمة اطهار و مخصوصاً فرزندان حضرت علي است كه نسل آنها به يكي ا

نسل خود را از » سيادت«خواسته، انتساب  »الموسوي«برسد و وي با اشاره به عبارت ) س(زهرا 

سيادت و « اشاره به ، جمع عبارت نام بايع.به پيامبر گرامي برساند) ع(طريق امام موسي بن جعفر 

  .وي دارد» سلطاني

  

   قرية مهربانةنام  مصالحهمهرها در

 اشخاص از در اين مهرها، مشخصات. باشد  ممهور به مهر بايع و شهود و گواهان ميةنام مصالحه

شده  نام انبياء و اولياء به يمن قداست نام آنان حك . آمده است لقب ونام و نام خانوادگيقبيل 

  .يده استنامه ذكر گرد ضمن اينكه نام خداوند ذوالجالل در آغاز مصالحه
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  :اثر مهر شاه طهماسب

  اهللا حسبي

  ١١٣٥ شاه واليت طهماسب ثاني ةبند

ب هر كه با علـي نه نـكوست   هر كه گو باش من ندارم دوست    جاـن

  گـر فرشتـه است خاك بر سر او    ر در اوــهر كه چون خاك نيست ب

به » ي و بس استخداوند برايم كاف«معناي  به» حسبي اهللا«شاه طهماسب عبارت در اثر مهر   

   .خورد چشم مي

آورده شده ) ع(در حاشية مهر نيز شعري در مدح موالي متقيان حضرت اميرالمؤمنين، علي   

چنانچه خود را دوستدار دوست و دشمن . باشد كه نشانگر ارادت و اخالص به آن حضرت مي

اشاره به . (اي از درگاه الهي باشد دشمنان حضرت معرفي نموده حتي اگر اين دشمن، فرشته

  ).شيطان رجيم دارد

  

  : نامهة زير در مهر در حاشيةنوشت

مشتراين مزبوره انتقال صحيح شرعي يافت و ثمن ه هو مبيع مسطوره متن مع توابع الشرعيه ب«

مبيع مزبور را ملك شرعي مشتريان مزبوره .  شد٢٧ شريفهةتمام و كمال، واصل سركار خاص

  »])؟(مضاء ا[.  بتصرف ايشان گذارند٢٨دانسته

  :باشد نوشتة زير مهر به اين معنا مي

  نامه مصالحهتنفيذ مفاد 

 شاه ة بند ]:مهرواره[ »برين موجب تنفيذ نمودم« ]دستخط شاه طهماسب دوم[:  سمت چپةحاشي

  ١١٣٥واليت طهماسب ثاني 

  . موارد صادر نموده استةهم يعني فرمان اجراء مفاد مصالحه را در در اين متن شاه طهماسب

  » توسط وكيلنامه مصالحهتصديق مفاد «

  .نامه، وكيل مزبور قيمت ملك را تصديق نموده است در متن مندرج در مصالحه

  قيمت ملك مزبور تمام و كمال به اطالع كمترين بندگان درگاه«



 

  

  انيشناسي آثار اير شناسي و نسخه كتاب22

  .» ال اله اال اهللا الحكيم الكريم]:مهرواره[ شريفه شد صح ةسركار خاص

همراه پرداخت وجه ملك ه  مراتب خريد و فروش ملك مذكوره، بنامه، در بيرون از متن مصالحه

  .را تصديق نموده است

 مسطوره و ساير مراتب مرقومه را ة مذكوره و مبايعةمعامل« : آمده استدر زير نامه بيرون از متن

وكالت بندگان نواب ثريا مكان روحي فداه واقع ساخته و مبلغ   هزادگان قديمي ب كمترين غالم

  .» بسم اهللا الرحمن الرحيم]:مهرواره[. مام و كمال واصل سركار خاصه شريفه شدهمزبور ت

  

  ها نوشت پي
  .۲ ص ،غرب سازمان كتابخانه و اسناد ملي ايران  مديريت شمال، گزيدة اسناد۸ بولتن شمارة .۱
 ،۱۳۷۵ ،رگان اصفهانبرداري كاربردي، مهندس احمد محبوبفر، نشر ا ، نقشهCadastral Planنقشة ثبتي :  كاداستر.۲

  .۴ص 
غرب و   ملي ايران مديريت شمالة مديريت و كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانةشائب دانم از زحمات بي الزم مي. ۳
كه بنده را تشويق به تأملي بيشتر بر روي اين سند نمودند، تشكر و قدرداني ) مدير منطقه(ويژه جناب آقاي رنجبر  هب

بررسي چند سند «ي مقالة جناب آقاي دكتر جابر عناصري، تحت عنوان ها حاضر، از سرفصل در تنظيم مقالة .كنم
دانم مراتب  ام و الزم مي مندرج در دفتر چهارم، سال سوم گنجينة اسناد، استفاده برده» مربوط به وقف آب و قنات

آقاي حسن اسودي، كارشناس ي ارزندة ها همچنين از زحمات و راهنمائي .و تشكر خود را اعالم دارم سپاس قلبي
غرب سازمان اسناد ملي در ويرايش مطالب و آقاي احد زمانزاده دانشجوي رشتة  مسئول محترم آرشيو مديريت شمال

ي همسرم ها  و همچنين از مساعدتنامه مصالحهحقوق در زمينة دستيابي به برخي مفاهيم حقوقي مندرج در متن 
  .نمايم اري ميز مقاله سپاسگةاري در تهيزاده اصل به خاطر همك خانم هانيه نقي

 با ۴۹۶ص ، ۱۳۷۰انتشارات سروش، تهران، ، بهروز خاماچي، شرقي  به نقل از كتاب فرهنگ جغرافياي آذربايجان.۴
  .تغيير

 و ميزان نرخ رشد ۱۳۶۵نفر؛ در سال ۶۳۲۳، ۱۳۵۵نفر؛ در سال ۴۹۳۲، ۱۳۶۵ نفر جمعيت مهربان در سال ۶۶۳۵ .۵
ص ، ريزي استان سازمان مديريت و برنامه، ۱۳۷۹، شرقي آذربايجان استان ةآمارنام. درصد بوده است ۰۵/۱جمعيت آن 

۸۱.  
  .۲۶۱ص ، ۱۳۷۹، فردوس، تهران،  عليزادهبه كوشش عزيزاهللا، هاي ايران ي شهرها و اديهها نام د، احم، كسروي.۶
  .۲۶۲ص همان، . ۷
مند  هناب آقاي رحيم چرخي، استاد هنر نگارگري و تذهيب بهرهاي ج  در تنظيم اين بخش از مقاله از راهنمائي.۸

  .نمايم وسيله مراتب سپاس قلبي خودم را از ايشان اعالم مي ايم كه بدين شده
 شدههاي جناب آقاي بخت شكوهي استاد هنر خوشنويسي و خطاطي تبريز تهيه   اين بخش از مقاله با راهنمائي.۹

  .دارم ن اعالم مياست كه مراتب تشكر خود را از ايشا
  . از استاد سيدجمال ترابي طباطبايي.۱۰
  .نوشته شده با آب طال. ۱۱
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و » آب«بررسي چند سند مربوط به وقف ، جابر عناصري. اند ناميده نيز مي» راقم الحروف«ها را  نامه  كاتبان مصالحه.۱۲
  .۳ -۷ ص ،۷۲ زمستان ، دفتر چهارم،سال سوم،  اسنادةگنجين، »قناعت«

  .نامة دهخدا  لغت،انغصشاخة درخت، شاخ، جمع ا: صن غ.۱۳
  .نامة دهخدا  لغت،درخت بزرگ پرشاخه، درخت تناور:  دوحه.۱۴
  .اهللا:  اصل.۱۵
  .نيز باشد» فرهنگ الروس« دويدن نرم و آهسته معني به» مزع«تواند  بوده است و نيز مي» زرع« احتماالً .۱۶
  . ساكنين.۱۷
  . بوده است و محل اقامت يا حكومت وليعهد دارالسلطنة ايران قاجاريه تا تبريز از دوران صفويه.۱۸
  .معروف است» شادباغي«نام  هامروزه اين منطقه ب:  شاه باغي.۱۹
  .شود آباد و خاكي در منطقه شناخته مي ي رجلهانام روستا ه روستاي رجل و خاكي امروزه ب.۲۰
  .معروف است» تلخ آب«اين روستا هم به :  كچالب.۲۱
  . كيوج در منطقه معروف استنام بهامروزه ) و(و فتح ) ك(نام اين روستا با ضم :  كوج.۲۲
  .باشد  منظور آسياب مي،آسياها:  طواحين.۲۳
چون ريال امروزي معادل . ده ريال رايج امروز. بوده است معناي ده هزار مسكوك  تومان در اصل كلمة مغولي به.۲۴

. شود لذا ده ريال امروزي را به همان اعتبار قران سابق يك تومان خوانند ر ناميده ميقران سابق و قران سابق هزار دينا
  . دينار تعيين شده بود۰۰۰/۴۰۰/۲ مهربان حدود ةقيمت قري

  .دار شدن تحويل مورد معامله به خريدار يا تحويل مبلغ معامله به فروشنده عهده:  ضمان الدرك.۲۵
  .شاؤا:  اصل.۲۶
  .صاحب كارهاي مربوط به حسابداري و نظارت بر امور مالي شخص شاه صفوي: فه شرية سركار خاص.۲۷
  .معناي رسيد در مقابل اخذ وجه است گويند كه به» بيع از طرف فروشندهقبض م«در علم حوق جملة مذكور را . ۲۸


