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  نگاهی به چند سند محلی از برازجان در دوره قاجاریه
  

  1دکتر مرتضی نورائی
  2ابوالفضل حسن آبادي

  چکیده
  

اسناد اقتصادي در زمره مهمتـرین منـابع تـاریخ اجتمـاعی محسـوب مـی گردندکـه ارزشـهاي اطالعـاتی          
ایعـه نامـه هـا، مصـالحه     زیادي دارند این اسناد را می توان به گونه هاي متنوعی مانند اجاره نامچه ها، مب

نامه و...تقسیم نمود.در این مقاله پانزده سنداقتصادي اسناد مربوط به امالك میرزا اسداهللا مستوفی ایالت 
ق از دو جنبـه سـند شناسـی و سـند پژوهـی مـورد       1296تـا  1290قشقایی از منطقه برازجان بـین سـالهاي   

نـد نـوع سـند، شـکل و انـدازه و در قسـمت       بررسی قرار می گیرد. در مبحث سند شناسـی اطالعـاتی مان  
سندپژوهی به اصطالحات اقتصادي رایج در آن دوره، نحوه ارتباط بین مالک و مستاجر، نحوه نگـارش  
اسناد، چگونگی خرید و فروش زمینها بحث می گردد و سعی خواهد شـد تاارزشـهاي اطالعـان محلـی     

  این اسناد مشخص شود .
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  مقدمه
اسناد اقتصادي در زمره منابع مهم تـاریخ اجتمـاعی در هـر دوره تـاریخی بـه شـمار مـی رونـد.         

ومبایعه نامه ها با توجه به اسناد ثبت شده در آرشیوهاو باقی مانده دردست مصالحه نامه ها، اجاره نامه ها

 ماننـد نحـوه زنـدگی    یو از جنبـه هـاي مختلفـ    سـوب مـی گردنـد   محاسنادعمـومی تـرین   در زمره مردم 

مردم در یک دوره تاریخی، روابط اجتماعی بین افـراد، محصـوالت کشـاورزي، اصـطالحات      اقتصادي

د. مجموعه اسنادي که در این مقاله مورد بررسـی قـرار مـی گیـرد     نرایج سندي و... واجد ارزش می باش

شماره اموالی سند مربـوط   17وط به منطقه برازجان می باشد. همه قمري و مرب 1303ـ   1291بین سالهاي 

سـاله   دوازده میرزا اسداهللا نویسنده و مباشر ایالت قره خانی فرزنـد میـرزا فضـل اهللا اسـت کـه طـی ایـن       

رعایـاي خـود و    بـه به صورت اجاره یک ساله و سه ساله وروستاراطاحونه  ،امالك خود را شامل مزارع

  می داده است.افراد دیگر اجاره 

) و خط نستعلیق می باشد. تمام اسناد ممهور به مهرهاي شهود و در A4 )21*20اسناد در قطع 

محلی که به نام دارالشرع انور نامیده شده تهیه شده است. هر چند تعداد این اسناد و دوره دربرگیري آن 

دارا بـودن  د امـا بـا توجـه بـه     آن دست پیـدا نمـو  بررسی کلی از طریق  نتایجمحدود بوده و نمی توان به 

تمرکز در موضوع، تعلق به یک فرد مشخص، مستأجران، منطقه خاص و تنوع سـندي  شاخصهایی چون 

 . بررسـی در این منطقه باشدگوشه هاي اندکی از سیستم زمینداري در دوره قاجاریه  دنشاندهندهمی توان

ی رغـم اهمیـت موضـوع و وجـود     نجـام شـده در ایـن زمینـه نشـان مـی دهـد کـه علـ         سابقه پژوهشهاي ا

در این حوزه خیلی کم به آن پرداخته شده و از دیدگاههاي علمی و تحقیقی تاکنون بـه آن   فراواناسناد

  پرداخته نشده است.

مدعاي این گفته که با توجه به گذشت بیشتر نیم قرن از نگـارش کتـاب مالـک و زارع خـانم     

انجام نشـده   در زمینه نقد و تکمیل آنهیچ کار مشخصی لمبتون که در نوع خود بی نظیر می باشد هنوز 



 ٣

تحـت عنـوان   .در زمینه منطقه مود بحث یعنی برازجـان نیـز اخیـرا کتـاب کوچـک امـا بـا ارزشـی         است

برازجـان توسـط آقـاي فلــور نگاشـته شـده کـه بــا مقدمـه تکمیلـی دکتـر خیرانــدیش بـه چـاپ رســیده            

و برگرفته از سفرنامه بـوده واز منـابع سـندي اسـتفاده     است.محتواي کتاب بیشتر مربوط به دوره قاجاریه 

نشده است.چنانچه در مبحث کشاورزي که صفحات زیـادي از کتـاب بـه آن اختصـاص داده شـده در      

جـا  . 1اصال مطلبی آورده نشده اسـت  مورد کشت شلتوك که بیشترین اشاره در این اسناد به آن ها شده

اریخ محلی با عنایـت بیشـتري بـه تـاریخ اجتمـاعی خصوصـاً       دارد گروههاي تاریخ دانشگاه یا محققان ت

مردم کشور را تحت تـأثیر قـرار داده بـوده    دوسوم زندگی  یکه زمانموضوعی اسناد اقتصادي مناطق در 

بیشتر واکاوي نمایند. در این مقاله با توجه به محتواي اسناد موجود با طـرح چنـد بحـث کلـی سـعی در      

  خواهیم نمود. تحلیل اطالعات موجود در آنها

  مستاجرـ اجاره نامه و نحوه تهیه آن بین مالک و 1

  ـ موارد اجاره در اسناد2

  ـ نحوه محاسبه اجاره و زمان آن3

  ـ پایگاه اجتماعی مالک و زارع4

  محصول و زمان آن تقسیمـ نحوه 5

  ـ شروط کلی به کار رفته در اجاره نامه ها6

  متن مقاله
براسـاس مباحـث    مطالب العات و ارائه دقیق آن به خوانندگاندر اینجا به خاطر دسته بندي اط

  خواهد شد.و ارائه  طرح موضوع کلی

  اجاره نامه و نحوه تهیه آن بین مالک و زارع در این منطقه
بوده کـه در   مستاجرعقد قراردادي بین مالک و  2به معنی سند و اجاره ملک و اصطالحا اجاره

ك خود را بر طبق شرایط خاص بـه مسـتأجر مـی داده اسـت. اجـاره      طی آن مالک اجازه استفاده از امال

  مور بررسی قرار میگیرداسناد برازجان اینجابا توجه در که نامه ها اجزاي مختلفی داشته اند
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تمامی اجاره نامه با ذکر کلمات عربی که یک یا دو جمله کوتـاه را شـامل    ـ سرآغاز سند:1

مالت اعتراف بر تأیید اجاره و انجام آن است و مشـخص  می شده شروع می شده است. مضمون این ج

بر استفاده از جمالت عربی وجود داشته است. احتماالً به خاطر فـردي کـه معمـوالً     انگیزه اينیست چه 

ه جملاسـناد است. سرآغاز همه  می شده نگارش این اجاره نامه ها را داشته یعنی نزد روحانی محل نوشته

بـر وقـوع اجـاره     از کلمـاتی دال  می باشد و بـه غیـر از آنـ     اوند مرا کافیست)عربی کلمه حسبی اهللا (خد

اسناد جمله کوتاهی است که بر صحیح بودن این اجاره  ابتداي شروع. در 3شده استاستفاده  تأیید آنو

خالصـه مفـاد ایـن     یـا(  )4خالصه مفاد این کتاب خالی از ارتیـاب آنکـه   (نامه ها تأکید دارد و با عبارت

آمده است. استفاده از عبارات نشان می دهد که بعد از  )6خالصه مطالب آنکه )یا(5مستطاب آنکه کتاب

اجاره نامه توسط افراد دیگري تنظیم شده و خالصـه آن در اینجـا آمـده     ،طی گفت و گو بین دو طرف

  است.

ذکـر نشـده اسـت. کلمـه حاضـر       اسـنادمحل نگـارش    در همـه  :اجاره نامه هـا محل نگارش ـ 2

هـر دو در یـک    مسـتاجر گردید نشان می دهد که مالک و 8. یا حاضر در دارالشرع مطاع انور7دیدندگر

  حاضر شده و در حضور افرادي این اجاره نامه ها را تأیید می نموده اند. (احتماال محضر)خاصی محل

ن می باشد. عنوا مستاجرجزء دیگر از اجاره ها طرفین اجاره یعنی مالک و ـ طرفین معامله:3

به عنـوان   مالکبه کار رفته براي افراد با توجه به جایگاه آنها متفاوت بوده است. چنانچه از این اسناد از

عالیجناب عزت همراه آقا میرزا اسداهللا ولد الصدق عالیجاه عزت همراه سعادت دستگاه آقا میرزا فضـل  

ولـد ارجمنـد عالیجـاه رفیـع      و در یـک مـورد نویسـنده و مباشـر ایـالت قـره خـانی        9اهللا نویسنده ایـالت 

از رعیت و مـردم عـادي    مستأجران اغلب. 10ه استنام برده شداالعیان میرزا فضل اهللا  صۀجایگاهان خال

خـاص بـه خـاطر اهمیـت فـرد      در یـک مورد  و 12واکثـرا مـال   11به نـام مشـهدي   بوده اندو از پیشوندهایی

استفاده شـده اسـت البتـه     13اجی مال محمداالطیاب و االنجاب خیرالحاج و العماره، ح صۀخال ازعبارت

نکته دیگـر در مـورد طـرفین معاملـه     به کار رفته است .14نام برخی از افراد با پسوند محل یعنی برازجانی 
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تأکید بر صحت و سالم بودن آنها هنگام معامله می باشد. اصطالح صحت و نشر و عقل و اختیـار آمـده   

  است.

از دیگر اجـزاء اجـاره نامـه اسـت کـه در ایـن اسـناد از         شده داده رد اجارهامو موارد معامله:

اسـت.   شـده  دهربـ نام  18طاحونه و قریه 17،، آب نو16؛ باغات علیا و سفلی15سام آبادمزارع مانند مزرعه ح

  وده است. ب 21و یکدانگ 20، سه دانگ19این امالك به صورت ششدانگ

 1291ه چنانچه مزرعه حسام آباد در سـال  میزان واگذاري زمینها در همه این سالها یکسان نبود

 اجـاره  در هنگام ذکر نـام ملـک مـورد     .23مقدار یکدانگ اجاره داده است 1295و در سال 22ششدانگ 

کـه حـاکی از اختیـار وي بـراي      به کار می رفته25ملک متصرف فیه  یا 24عبارت ملک اربابی اختصاصی

  27واقع شده است.  26زجان اربعهاست. تمام این امالك در برا دادن به اجاره بوده

معموالً مدت زمان اجاره در همه اجـاره نامـه هـا ذکـر مـی شـده اسـت.         مدت زمان اجاره:

مـاه   11، 28متفاوت بوده اسـت چنانچـه بـه مـدت یـک سـال تمـام        مدت درمبناي محاسبه سال ترکی اما

  است.، اجاره داده شده 32، سه ساله31، هفت ماه تمام30، هشت ماه تمام29تمام

در مورد این تنوع زمان اجاره مطالب خاصی در جایی ذکر نشده و در کتاب مالک و زارع نیز 

اشاره خاصی نشده است با توجه به محتواي اسناد با توجـه بـه موقعیـت آب و هـواي منطقـه کـه امکـان        

 مـدت زمـان اجـاره بـا نحـوه     ،برداشت دو بار محصول در سال را صـیفی و شـتوي را فـراهم مـی کـرده      

برداشت محصول ارتباط نزدیک داشته است. چنانچـه در زمـان هفـت مـاه آمـده کـه از رأس خـرمن و        

ماه که سـال تمـام مـی باشـد      11و در  34، یا در رأس خرمن صیفی،33محصول صیفی هذه السنه ایت ئیل

  36 ماه تمام رأس خرمن شتوي و صیفی آمده است. دهدرو 35مطلق منافع صیفی و شتوي 

یم منافع بین مالک و مستأجر از اجزاء مهم اجـاره نامـه هـا مـی باشـد. خـانم       قست مبلغ اجاره:

لمبتون در مورد نحوه پرداخـت اجـاره و سـهم دو طـرف از مـورد معاملـه توضـیحات کـاملی در کتـاب          

چنـد   دریم منافع را در نقاط مختلف ایران با توجه به شرایط کاشت قسمالک و زارع آورده است. وي ت

 جنسـی آورده بـه صـورت نقـدي یـا      نحوه پرداخت اجاره راومتفاوت دیده آب، بذر، کار عامل زمین، 
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. در اسناد موجود با توجه به شتوي و صیفی محصول، نوع ملک، میزان اختیارات زارع و شـروط  37است

طرفین پرداخت مال االجاره متفاوت بوده است. اما شکل عمده پرداخت مال االجاره به صورت جنسـی  

 39مـن جنسـی   600یـا   38هزار مـن شـلتوك   4حصول کشت شده بوده است. چنانچه در اسناد از و نوع م

و در اکثـر اسـناد نـوع جـنس     پرداخت اجاره جنسی بوده بدون ذکر نوع یاد شده است. به صورت کلی 

زمان برداشت محصـول   آن مشخص نشده است.با توجه به جنسی بودن وجه مال االجاره زمان پرداخت

از بابت مال االجاره صیفی هذه السنه مزرعتین مزبـورتین در   نیز استفاده از عباراتی ماننداسناد بوده و در 

نیز بیـانگر   42، رأس محصول صیفی و شتوي41، رأس محصول صیفی سنه تنگوزئیل40رأس خرمن صیفی

و بـا  یم محصول در اسناد به طور کلی ذکـر شـده اسـت    قسثبت پرداختها و نوع ت این وابستگی می باشد

و چون میزان نهایی محصول مشـخص   نامیدنوعی مقاطعه کاري  آن رامی توان توجه به معین شده اجاره

مشـخص نیسـت. در مـورد محصـوالت صـیفی       و میـزان برداشـت محصـول    نشده نسبت بـین اجـاره هـا   

ي سهم زارعان از محصوالت صیفی بیشـتر از شـتو  (تابستانی) و شتوي (زمستانی) لمبتون معتقد است که 

. البتـه در ایـن اسـناد    43میـت کمتـري دارد  هاست و تهیه بذر براي صیفی کاري از تهیه بذر براي شتوي ا

 بلکـه نامـه  اطالعات به صورت ریز مشخص نشده است. در بین اسناد چند سند وجود دارد که نه اجـاره  

وع خود جالب پرداخت مال االجاره هایی بوده که در اجاره نامه ها مشخص شده است و در ن چگونگی

می باشد. در این اسناد تفصیل اجاره نامه ها وجود ندارد اما مشخص شده که چه مقدار، مربوط به کجـا  

  و چه زمانی مال االجاره باید پرداخت گردد.

مشـخص شـده اسـت. بـه عنـوان      مال االجاره در این اسناد با توجه به اجاره نامه نحوه پرداخت 

) 2/120656( 44شــتوي و صــیفیتفصــیل از بابــت مــال االجــاره  مــن جــنس بــه وزن مطــابق 1200مثــال 

میـزان نـه هـزار و    45از بابت مال االجاره شـتوي و صـیفی   هزار و هشتصد مقداریک هزار و صدمن بوزن 

، از بابت مال االجاره صیفی هذه 46از بابت مال االجاره سه سالههزار و هشتصد نهصد من اجناس به وزن 

بررسـی ارقـامی کـه در اسـناد ذکـر       مستأجران به مالک پرداخت می شده است، توسط 47السنه ایت ئیل

میم محصول را مشخص می کند. براساس صیفی یا شـتوي بـوده اجـاره    سشده اطالعات کلی از نحوه تق
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نامه یا هر دو نوع تصمیم محصول و حق هر طرف مشخص بوده است. در تنظیم اجاره نامه مال االجـاره  

ده است. میزان پرداخت صیفی و شتوي با توجه به اجاره متفاوت بـوده اسـت. در   صیفی از شتوي جدا بو

میزان محصول شتوي بسیار بیشـتر از ایـن بـوده اسـت و از کلمـه غلـه بـه جـاي          1295) 1/120662سند (

نیـز میـزان محصـول شـتوي بیشـتر از محصـول        1/120656. در سند 48محصول صیفی استفاده شده است

) در ذیل غله گندم و جو آمده که گاهی بالمناصفه ذکر شـده و گـاهی   1/120656. (49صیفی بوده است

محصـوالت  در ذیـل  از گنـدم، جـو، بـرنج     1/120659. محصوالت در سند 50یکی از آنها بیشتر بوده است

ده برنج به شلتوك نیز یاد ش. از 51صیفی و شتوي آمده است که گندم و جو ذیل غله و برنج در ذیل محصول آمده است

بـه عنـوان    چمپـا . در اسـناد از شـلتوك شـهري و   53نـام بـرده شـده اسـت     چمپابه شهري و 52و از شلتوك

  محصوالت صیفی یاد شده است.

محتواي اسناد جنسی و در وجه حوالـه  پرداخت مال االجاره به صورت نقدي نبوده و براساس  

از  12066/1(در یکـی از اسـناد  عـالوه بـر وجـه اجـاره     که در منطقه نبوده حواله می شـده اسـت.    یمالک

  54 و اطالع بیشتري در مورد پرداخت آن در سند نیامده است الح حق مالکانه استفاده شدهاصط

مـورد توافـق طـرفین مـی     و تعهـدات دوجانبـه   قسمت آخر اجاره نامه ها شروط  شروط آخر:

موارد خاصی با هم فرق  باشد که باید رعایت کنند. شروط آورده شده در این اسناد اکثراً مشترك و در

  دارد. تعهدات مالکان عبارت است از:

  ـ پرداخت مطلق توقعات دیوانی و حواله جات سلطانی بر اسم و رسم الی مبلغ پانزده تومان.1

  ـ مخارج فالحت و زراعت تا یکصد تومان2

  55تومان 25ـ مخارج قنوات تا 3

  ر اسم و رسمهـ حقوق دیوانی ب4

  56ـ اخراجات قنات ها5

  57ر اسم و رسم و چیزي که عالیجاه خوانین حواله نمایند.هـ پرداخت حقوق دیوانی ب6



 ٨

  58ـ بذر و حقوق7

  59یا سیل) لیـ آفت اراضی و سماوي (خشکسا8

  

  مستأجر
  ـ پردخت وجه اجاره1

  60ـ اخراجات مزرعه و مصالح امالك2

ست برخـی از ایـن   البته در اسناد گاهی شروط مالک و مستأجر متفاوت می باشد که مشخص ا

شروط دائمی و برخی با توجه به توافق طرفین متفاوت بـوده اسـت. چنانچـه پرداخـت حقـوق دیـوانی و       

  مخارج قنوات براي مالک و اخراجات مزرعه و مصالح امالك براي مستأجر یکی می باشد.

 و برخـی جاهـا بـه عهـده    61اما پرداخت وجه بذر، اخراجات مزرعه در برخی به عهده مسـتأجر  

. البته در برخی اسـناد شـروط بـه صـورت خیلـی کلـی و یـا اصـالً شـرطی ذکـر نشـده            62مالک می باشد

برخـی رسـومات ماننـد تـامین      از در اسناد نام بـرده نشـده امـا لمبتـون     ت کاملازرسومات به صوراست.

 .البتـه وي پرداخـت  64،خدمات طبقه روحانی و یا سهم کدخـدا نـام بـرده اسـت    مخارج اداره امور محلی

  .65رسومات را در منطقه آذربایجان برعهده زارع می آورد

تأکید شده است. صیغه شرعیه بینهـا جـاري شـد و    اجاره در انتهاي اسناد گاهی بر شرعی بودن 

تأکید شده که از عهده مال االجاره ، و در ضمن به مستأجر 66لوازم اجاره و استجاره شرعیه به عمل آمد

تاریخ سند ماه و ي سندید خاصی نشده است و در انتها کبته درباره مالک تأید و عذري نیاورد الآباید بر

  .است استفاده شده 67سال ذکر شده و گاهی روز نیز آمده است. در دو سند از اصطالح تمسک نامچه

تمامی اسناد با توجه به اهمیت ممهمور به مهرهـاي زیـادي مـی باشـد. محـل زدن       مهر شهود:

تن آن از نظم خاصی تبعیت نمی کند. مهر در پایین سند، باال، سـمت راسـت و   مهرها و ترتیب قرار گرف

چپ وجود دارد. اما بیشتر مهرها در قسـمت راسـت سـند زده شـده اسـت ولـی مهرهـاي بـاالي سـند از          

اهمیــت بیشــتري برخــوردار مــی باشــد. مهرهــا اکثــراً بیضــی و کمتــر چهــارگوش مــی باشــد و مهرهــاي  



 ٩

. تعداد مهرهاي اسناد برابر نیست در برخی باشداهمیت بیشتري برخوردار  چهارگوش به نظر می رسد از

و... وجود دارد که مهرها مربوط به مالک، مسـتأجر و شـهود    70مهر 14، نه مهر، 69مهر 13، برخی 68مهر 8

  گواهی دهنده بر معامله بوده اند. 

ا سجع المتوکل علی مهمترین مهري که در اکثر این اسناد زده شده مهر چهارگوش است که ب

 متعلق به فردي است صحت اجاره نامه ها را تأیید کرده و احتماالً اهللا عبده محمد بن عبداهللا می باشد که 

که سند در آن جا نگارش شده است. اکثر افرادي که به عنوان شهود اسناد را ممهـور کـرده انـد غیـر از     

علت این امر پسوند اسم اکثر آنهاست که فیروزآبادي افراد طرف معامله در زمره آشنایان افراد بوده اند 

  نام دارد.

که در نوع خود جالب است. در ایـن اقرارنامـه مسـتأجر تأییـد      استیکی از اسناد اقرارنامه اي 

می کند که به عنوان رعیت مالک مشغول به کار بوده و غیر از ملکی که به او واگذار شـده ادعـایی بـر    

رت ترك ملک، مالک می تواند به هر کسی می خواهـد ملـک را واگـذار    ملک دیگر نداشته و در صو

رط گذشته با توجـه بـه اسـناد قبلـی کـه از مـال       افرادي نیز آن را تأیید کرده اند. این اقرارنامه و ش وکند 

اسفندیار در اجاره زمینها موجود است و استفاده از کلمه رعیـت ایـن شـائبه را بـه وجـود مـی آورد کـه        

ارتباط بین مالک و زارع نه ارتباط مساوي دو طرفه بلکه به نفع مالک بوده است. عالوه بر آن استفاده از 

علت وجود االجاره سهم بیشتر مالک نسبت به زارع را مشخص می کند. کلمه حق مالکانه عالوه بر مال

  71چنین اقرار نامه هایی احتماال دست اندازي افراد به سائرامالك بوده است
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  نتیجه
انجـام   در این زمینه علی رغم اهمیت اسناد اقتصادي و وفور آنها در بین مردم تحقیقات جامعی

د اطالعـات محلـی بـا ارزشـی را در مـورد اطالعـات اقتصـادي، روابـط         نشده است. این اسـناد مـی توانـ   

اجتماعی، نحوه کشاورزي و برداشت محصول و... را در برداشته باشد. این اسناد علی رغـم محـدودیت   

تعداد و دوره زمانی که ارائه نتایج کلی را دشوا می سازد اما از همین اسـناد بـه اطالعـات بـا ارزشـی در      

ش دیـوانی، محـل نگـارش اسـناد، طـرفین اجـاره نامـه و اجـزاء آن، نـوع محصـوالت           مورد سیستم نگار

شـکل مهـر و    بـین مالـک و مسـتاجر،    چگونگی تقسیم منافعکشاورزي، اطالعات مکانی، شروط معامله،

اطالعاتی در این اسناد در مورد مدت زمان اجاره و نوع کشـت محصـوالت   نحوه زدن به دست می آید.

بی نظیر می باشدو جا دارد تا در آینده تتبع بیشتري از سوي پژوهشـگران در ایـن    آمده که در نوع خود

  زمینه صورت گیرد.
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  پی نوشت ها
ــول  -١ ــحیح عبدالرس ــھ و تص ــم فلور،برازجان،مقدم ویل

 ٣۵-٢۵،صص ١٣٨٨خیراندیش،انتشارات آبادبوم،تھران، 

 ذیل مدخل اجاره نامھ،لغتنامھ دھخدا -٢

مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۵٩سند شماره  -٣

 كتابخانھ مركزي آستان قدس

ــماره   -۴ ــند ش ــناد و   ١/١٢٠٩۶٩س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

ــماره   -۵ ــند ش ــناد و   ١/١٢٠۶۵٧س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

ــماره -۶ ــند ش ــناد و     ١/١٢٠۶۶١س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

 مطبوعات مدیریت امور اسناد و ١/١٢٠۶۵٧سند شماره -٧

ــماره -٨ ــند ش ــناد و     ١/١٢٠۶۵٩س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

ــماره   -٩ ــند ش ــناد و   ٢/١٢٠۶۶٢س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۶۵ســند شــماره  -١٠

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -١١

 مطبوعات

اســناد و مــدیریت امــور    ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره  -١٢

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۶۵ســند شــماره  -١٣

 مطبوعات

١۴-  

١۵-  

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -١۶

 مطبوعات



 ١٢

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -١٧

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۶۵ســند شــماره  -١٨

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و     ١/١٢٠۶۶١ســند شــماره -١٩

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره  -٢٠

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و     ۴/١٢٠۶۶٢ســند شــماره -٢١

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۶١ســند شــماره    -٢٢

 مطبوعات

٢٣-  

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -٢۴

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵۶ســند شــماره  -٢۵

 مطبوعات

خاطر  -٢۶ ین  بھ ا عھ  صطالح ارب بردن ا كار  بھ  ماال  احت

لوك  لھ ب یھ از جم عھ در دوره قاجار لوك ارب كھ ب ست  ا

قیــر و فیروزآبــاد بــوده  –ھاي فــارس و بــین كــازرون 

 ٧١است.ویلم فلور،برازجان، ص

ناد و مــدیریت امــور اســ   ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره  -٢٧

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره  -٢٨

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -٢٩

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره  -٣٠

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵٨ســند شــماره  -٣١

 مطبوعات



 ١٣

ت امــور اســناد و مــدیری ١/١٢٠۶۶١ســند شــماره    -٣٢

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ١/١٢٠۶۵٨ســند شــماره  -٣٣

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۶١ســند شــماره    -٣۴

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -٣۵

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و    ٣/١٢٠۶۵۶ســند شــماره  -٣۶

 مطبوعات

ـــــك و ز -٣٧ ـــــوچھر ان لمبتن،مال ـــــھ من ارع،ترجم

 ۵۴۴-۵٣۴امیري،تھران، صص

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۶١ســند شــماره    -٣٨

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ۴/١٢٠۶۵۶ســند شــماره    -٣٩

 مطبوعات

شماره    - ۴٠ سناد و  ۴/١٢٠۶۶١سند  مور ا مدیریت ا

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -۴١

 مطبوعات

ــماره  -۴٢ ــند ش ــناد و  ۴/١٢٠۶۶١س ــور اس ــدیریت ام م

 مطبوعات

 ۵۵۴-۵۵١ان لمبتن،مالك و زارع،صص -۴٣

مــدیریت امــور اســناد و  ٢/١٢٠۶۵۶ســند شــماره    -۴۴

 مطبوعات

 مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۶۴سند شماره -۴۵

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵۶ســند شــماره    -۴۶

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -۴٧

 مطبوعات

 مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۶٢سند شماره -۴٨



 ١٤

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵۶ســند شــماره    -۴٩

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره    -۵٠

 مطبوعات

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٩ســند شــماره    -۵١

 مطبوعات

ھ معني برنج پوست نگرفتھ مي باشد.دھخدا شلتوك ب -۵٢

 ذیل مدخل شلتوك

پا جالب مي باشد .چمپا  -۵٣ شھري و چم تقسم برنج بھ 

نوعي برنج مرغوب درگیالن مي باشد كھ علت كاشت آن در 

ھي در  نام د بر  یز  شھري ن ست.كلمھ  لوم نی جان مع براز

لت دارد و  فارس دال كاكي در  نوب  بھ ج تر  سنگي كم دوفر

سیت  شخص ن یل م خدا ذ یا خیر.دھ بوده  مین  ظور ھ یا من آ

 مداخل چمپا و شھري

 مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۶١سند شماره -۵۴

 مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۶۵سند شماره -۵۵

 مدیریت امور اسناد و مطبوعات ١/١٢٠۶۶١سند شماره -۵۶

مــدیریت امــور اســناد و  ١/١٢٠۶۵٧ســند شــماره    -۵٧

 تمطبوعا

۵٨-  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  

  

  

  

  1/120657سند شماره 
خالصه مفاد این کتاب مستطاب آنکه حاضـر گـرددي عالیشـان علـی بیـک ولـد مرحـوم مـال         

خـود/ نمـود تمـامی و جملگـی      بجهۀرمضان برازجانی در حال صحت نفس و اختیار قبول اجاره شرعیه 

لسـنه ایـت ئیـل خیریـت دلیـل کـه       ششدانگ مزرعه مدعوه به آب باغ واقعه در برازجان اربعه در هـذه ا 

زراعت آنجا را نمود و مقدار هشتصد من شلتوك چپارشهري به وزن اآلن مطابق تفضـیل/ از بابـت مـال    

االجاره صیفی هذه السنه ایت ئیل مزرعه مزبوره در وجه عالیجاه عزت همراه آقا میرزا اسـداهللا نویسـنده   

نویسنده ایالت مالک/ در رأس خرمن صـیفی هـذه    ولدالصدق عالیجاه عزت دستگاه آقا میرزا فضل اهللا

السنه ایت ئیل کارسازي نماید و عالیجاه عزت همـراه آقـا میـرزا اسـداهللا مالـک مزرعـه مزبـوره باجـاره         

شرعیه دادند ششدانگ مزرعه/ مزبوره فوق را ملک اربابی اختصاصـی خودشـان بـود بعالیشـأن مسـتأجر      

قرار مسطور از عهده مال االجاره آن برآید/ و ضمن العقد شرط مشارالیه بنهج فوق که عالیشأن مستأجر ب

چنین شد که جمیع اخراجات زراعت از بذر و عوامل و مصالح االمالك آنچه بود مسـتأجر مشـارالیه از   

عهده برآید/ و خرج قنات و حقوق دیوان به هراسم و رسم و چیزي که عالیجـاه خـوانین حوالـه نماینـد     

ود عالیجاه مالک معزي الیه است/ که از عهـده برآیـد و صـیغه شـرعیه بینهـا      که محقق شود در عهده خ

جاري شد و لوازم اجاره و استجاره شرعیه به عمل آمد و عالیشأن مستأجر قبول اجاره را/ بـنهج مسـطور   

خود نمود که انشاءاهللا تعالی از عهده مال االجاره آن بقرار فوق برآمده باشد و کان ذالک فی دهم  بجهۀ

  1291هر جمادي االول ش

  مهرهاي سمت راست سند از پایین به باال:



 ١٦

  مهر بیضی: یا امام محمدباقر تاریخ؟ ثبت عالیشأن عمل ....... آقا محمد باقر فیروزآبادي

  مهر بیضی: یا امام حسن تاریخ؟ : ثبت عالیشأن عمل ..... آقا عبدالحمید فیروزآبادي

  عالیشأن ........ آقا محمدطاهر فیروزآبادي مهر بیضی: عبده محمد طاهر تاریخ؟ : ثبت

  مهر بیضی: عبد الراجی رمضان تاریخ: ثبت عالیشأن ...... مال رمضان فیروزآبادي

  مهر بیضی: عبده جواد الحسینی تاریخ؟ ثبت عالیجناب ........ حاجی جواد فیروزآبادي

  

  باالي سند

  رقم فیه ....... لدي. مهر چهارگوش.........حسبی اهللا تعالی اقرالمستأجر المووف و ......... بما 

الشرعیه بینهما المستأجر المووف ......... اهللا و بما رقم  لصحیحۀحسبی اهللا تعالی: وقعت االجاره ا

  و ............. فیه .............. اهللا ............... الداعی لدوام الدوله العلیه العالیه.
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  1/120655سند شماره: 
حاضر گردید عالیشأن مال اسفندیار برازجانی و اقرار شرعی نمود بر اینکه سواي قنـات مـرادي   

که منابه من عالیجات عزت همراه/ آقا میرزا اسداهللا مستوفی ایالت که در برازجان واقع اسـت مشـترك   

جاه معـزي الیـه واقعـه    شاعه هستم دیگر مطلقا در حوالی/ امالکات حسین آباد اربابی عالی ابالمناصفه وال

در برازجان اربعه ملکی و آبی ندارم/ به هیچ وجه دیگر مالک چیـزي از آب و زمـین و ملـک در آنجـا     

باد می کنیم ملک عالیجاه معزي الیه است و رعیتـی ایشـان   آنیستم و این زراعتی که در کلوجه و حسام 

او محمدحسـین رعیتـی    داسـفندیار و ولـ   را می کنیم و عالیجاه معزي الیه قرار داد/ که مـادامی کـه مـال   

ایشان را می کنند آنها را اخراج نکند که مشغول/ رعیتـی خـود باشـند هرگـاه دسـت از رعیتـی بکشـند        

  عالیجاه میرزا اسداهللا مالک است به هرکسی دیگر بخواهد بدهند.

  سمت راست سند: از پایین به باال

اسـت کـه بـه هـیچ وجـه مالـک چیـزي در        . مقصود ایـن  1296مهر بیضی: مال اسفندیار تاریخ 

  1303تحریراً فی شهر رجب  نیستبرازجان سواي نصفه قنات مودي 

  1280: یا ابالفضل عباس تاریخ گوشمهر چهار 

  

  باالي سند:

  حسبی اهللا. اقرا لمال اسفندیار بما رقم فیه. ییالن ئیل 

  المتوکل علی اهللا عبده محمد بن عبداهللا چهارگوش:مهر 

  

  



 ١٨

  

  1/120663ره سند شما
  خالصه مطلب آنکه

 ةچون عالیجاه عزت همراه آثار میرزا اسداهللا نویسـنده ولـد صـدق عالیجـاه عـزت همـراه زبـد       

ین آبـاد از قـرار   سـ االماجد واالنتباه آقا میرزا فضل اهللا نویسنده ایالت/ امالك و رقباتی کـه مشـهوره بح  

ه جات و نوشـته جـات علـی حـده معتبـره شـرعیه       تفصیل ذیل از مالك آنها ابتیاع نموده بود از قرار قبال

  صحیحه ممهوره باهالی شرع مطاع الزم االتباع

  مزرعه حسام آباد به انضمام شرب تابعه بر آن

  دانگ بالتمام 2

  

مزرعه موسومه باب باغ به انضمام شـرب تابعـه بـر    

  آن

  دانگ بالتمام 2

  

  مزرعه مدعوبه آب نفر بانضمام شرب تابعه بر آن

  لتمامدانگ با 2

  

  مزرعه رو وجه وسله دان مع شرب تابعه بر آن

  دانگ بالتمام 2

  

    

  مزرعه موسومه سبیب پرمو شرب تابعه بر آن

  دانگ بالتمام 6

  

  مزرعه مدعوه بلمیري مع شرب تابعه بر آن

  دانگ بالتمام 3

  

  مزرعه مشهور بکتل آباد مع شرب تابعه بر آن

  دانگ تام تمام 3

  

ت مزبوره قدري از تالل ووهادو ارض موات بود که فعالً محل زراعـت  دورتلو و ضمن مزارعا

نیست و محتاج له بعمارت و مرمت و احیاي بود علی هـذا/ عالیجـاه مالـک معـزي الیـه قـرار و اسـتقرار        



 ١٩

شرعی را در ضمن عقدي از عقود خارجه الزمه شرعیه که هر یک مستأجرین امالکات مزبوره در مقـام  

ح تالل و وهاد آنهـا برآیـد تـا مـدت     یارعات/ مفصله فوق و تعمیر و مرمت و تسطاحیاء اراضی موات مز

ات و تالل/ و وهاد آنها عمـل آورده باشـد حـق    وی که از حاصل و محصول اراضی مفعسه سال تمام منا

آنها باشد و عالیجاه مالک معزي الیه مطالبه مال االجاره و اجرت المثل از مسـتأجران مزارعـات مزبـوره    

د/ و بعد از سه سال برحسب قرارداد تفصیل اجاره و استجاره بدانچه اجاره بدهند مال االجاره آنهـا  ننمای

را دریافت دارند و به همین قسم قبول معامله از طرفین شد/ و حسب الشرط و القرار [پـارگی سـند] الزم   

  1296باید معمول دارند. حرر فی شهر محرم الحرام سنه 

  پایین به باال: مهرهاي سمت راست سند از

  1297مهر بیضی: عبده بهمن تاریخ 

  1293مهر بیضی: اسفندیار تاریخ 

  ثبت عالیشأن حاتم بیک بهلولیتاریخ  حاتممهر بیضی:  الراجی 

ثبت عالیشأن معلی مکان مـال خسـرو ولـد مرحـوم حـاجی        1293مهر مربع: عبده خسرو تاریخ 

  علی رضاي فیروزآبادي

  ثبت عالیشأن عزت نشان علی کوشک بان بلوك فیروزآباد 1292مهر بیضی: علی تاریخ 

  ثبت جناب سیادت انتساب گماشته احمد 1292مهر بیضی: محمد الحسینی 

باالي سند: حسبی اهللا وقع االم کمسطور سلم قوم سلمزبور  الی نهایته کما رحـم و .... بینـا فـی    

  تفصیل مزارعات مفصله متن  قلم است.......

صحیح انند : مهر مربع: المتوکل علی اهللا عبـده محمـد بـن عبـداهللا        1291ام شهر محرم الحر 20

  تاریخ؟  

  

  

  



 ٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1/120664سند شماره 
از مال عالیجاه عزت همراه آقا میرزا اسداهللا نویسنده/ مقدار سه هزار و یکصـد مـن اجنـاس بـه     

ه شتوي و صیفی هذه السنه توشقان ئیل مطابق تفصیل ذیل از بابت مال االجاره یکسال هزاروهشتصدوزن 

فرخنده تحویل/ مزرعه رودجه اربابی ملک متصرف فیه عالیجاه معزي الیـه واقعـه در برازجـان اربعـه بـر      

  ذمه عالیشأن مفصله ذیل حسب االقرار و االعتراف ثابت و الزم است.

  من گندم 200غله: 



 ٢١

  من 2700من         لزي:  200شتوي:     من 100جو: 

  أن کربالیی غالمرضا ولد مرحوم مشهدي محمدعلی دولت آباديعالیش

  من 1550

  من 100غله: 

  من 50گندم: 

  من 50جو: 

  1450جنسی: 

  1350شتوي:       من 100صیفی: 

  

عالیشأن کربالیی عباسعلی ولد مرحـوم کربالیـی برخـوردار و مـال گـداعلی ولـد مرحـوم مـال         

  محمدرضاي دولت آبادي

  من 1550

  من 100غله: 

  من 50: گندم

  من 50جو: 

      1450شتوي: 

  1350نهري:     من 100صیفی: 

که انشاءاهللا تعالی مقدار مزبور است در رأس محصول شتوي و صیفی هذه السـنه توشـقان ئیـل    

در وجه عالیجاه مالک معزي الیه کارسازي نمایند و عذر نیاورده باشد این حروف براي تمسـک نامچـه   

  قلمی شد و کان ذالک الوقوع

  1296شهر ربیع الثانی من شهور العربیه مطابق سند توشقان ئیل سنه  ةغرفی 

  سمت چپ سند: مهر چهارگوش: غالمرضا بن محمدعلی  تاریخ؟



 ٢٢

  تاریخ ؟ مهر مدور: عباسعلی

  مهر چهارگوش: عبد الراجی گداعلی

  محمدهادي فیروزآبادي محمد هادي تاریخ ؟سمت راست: بیضی:

  میرزا محمد برازجانیمهربیضی: میرزا محمد ....... 

  مهر چهارگوش: عبده رمضانعلی: ثبت عالیشأن صداقت نشان رمضان علی بیک.

  مهر باالي سند: حسبی اهللا اقرا المعروف بما رقم فیه نبینا ......... صحیح است

  تاریخ  مهر چهارگوش: المتوکل علی اهللا عبده محمد بن عبداهللا

داهللا ولدالصدق عاللیجاه عزت همراه آقا میرزا فضل اهللا از مال عالیجاه عزت همراه آقا میرزا اس

نویسنده ایالت  مقدار سیصد و پنجاه من اجناس به وزن هزاروهشتصد مطابق تفصیل ذیـل از بابـت مـال    

االجاره مطلق مداخل و منافع صیفی هذه السنه تخاقوي ئیل مزرعه آب نوو سه دانـگ مزرعـه بـاغونی و    

  /یکدانگ از مزرعه حسام آباد

  آرد گندم                شلتوك شهري                    ماشک

  صدمن                    صدمن                                صد و پنجاه من

واز بابت مال االجاره ششدانگ طاحونه کلوجه واقعات در برازجان اربعه ملک اربابی 

  ر ذمه عالیجاهان مال اهللا کرم ولدقایر سلیمان برازجانیاختصاصی عالیجاه معزي الیه از قرار تفضیل ذیل ب

  از بابت مال االجاره مزرعه آب نو        از بابت مال االجاره سه دانگ باغونی

  ماشک     صدمن                                      ماشک پنجاه من

  از بابت مال االجاره یکدانگ حسام اباد    شلتوك شهري صدمن

  ز بابت مال الجاره سه دانگ طاحونه کلوجه که فصل زمستان گردش می نمایدآباد   ا

  آردگندم    صدمن

و مال اسفندیارولد عالیشان مال اسـکندربرازجانی  و مال حسین ولد مرحوم مال ابراهیم برازجانی 

  و مالکاظمخان ولد مرحوم مال مقیم برازجانی



 ٢٣

  مال حسین از بابن سه دانگ آب نو                   مال اهللا کرم از بابت سه دانگ باغونی          

     ماشک پنجاه من                                                   ماشک پنجاه من                                                

  ه کلوجهمال اسفندیار از بابت سه دانگ آب نو                 مال اسفندیار از بابت طاحون

  ماشک پنجاه من                                              آردگندم    پنجاه من         

  پنجاه من شلتوك شهري         مال کاظمخان از بابت یکدانگ حسام آباد     

ثبت الزم است که انشا اهللا تعالی مقدار مزبوراز قرار تفضیل ذیل در ظرف مدت نه ماه تمام 

ي نمایندوعذر نانموده باشندو لوازم اجاره/ بعمل آمدهو صیغه اجاره جار شداینحروف بر کارساز

  1295تمسک اجاره نامچه قلمی شد.فی هفده شهر ربیع االول 


