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چند نكته دربارة نقش و نوع ُمهر 
بر پاية اسنادى1 از علما، اعيان و مردم بارفروش2 

سيد محمد عمادى حائرى*
1. تجديد ُمهر

جايگاه  از  پيش)  سال  پنجاه  حدود  (تا  قديم  در  ُمهرها 
عصر  در  امضا  همانند  اهميتى  و  بود  برخوردار  خاصى 
حاضر داشت. به همين دليل، در نگهدارى مهر و حفظ 
آن كوشش بسيارى مى شده است. در برخى موارد خاص، 
اين اهميت همچنان باقى مانده است. اين اهميت تا آنجا 
بود كه به هنگام ناتوانى صاحب ُمهر و يا پس از درگذشت 
حال  مى شد.  شكسته  معتبر  جمعى  حضور  در  مهر  او، 
اگر مهرى به هر دليلى مفقود مى شد يا از ميان مى رفت، 
صاحب مهر براى حفظ اعتبار نوشته ها و اسناد پيشين از 
سويى و اسناد و نوشته هاى بعدى از ديگرسو، قاعدتًا بايد 
از  مى كند،  پيشين  مهر  جايگزين  كه  مهرى  تا  مى كوشيد 

نظر سجع، نقش و اندازه با نمونة قبلى برابر باشد.
دو نقش مهر مندرج در صفحة بعد (تصوير 1 و 2)، 
بارفروشى  مازندرانى  اسماعيل  سيد  [آيت اهللا]  به  متعلق 
(معروف به «پيشنماز»، و بعدها با نام خانوادگى «عمادى 
حدود  (در  بود  عتبات  مجتهدان  از  كه  است  حائرى») 
25 سال ساكن در نجف و سپس 15 سال در كربال) و 
امامت حرم علوى و حسينى را بر عهده داشت و در سفر 
درگذشت.  ق)   1350) ش   1310 سال  در  بارفروش  به 
از  از 1328ق  پيش  سالهاى  از  كه  نامه هايى  و  اسناد  در 
وى در دست است، نقش مهر مطابق تصوير 1 است كه 
پيش  بنابراين  و  ــ  [ق]  سال 1303  در  مى بينيم  چنانكه 

قصد  به  عتبات  به  بارفروش  موطنش  از  او  مهاجرت  از 
تكميل تحصيالت ــ ساخته شده است. 

اما در نامه ها و اسناد ديگرى كه از سالهاى بعدى تا 
سال 1310ش در دست است، از مهرى برابر با تصوير 2 
استفاده شده است. قديمترين سند با مهر دوم كه تا كنون 
از آن با خبريم، گواهى اى است در حاشية سندى با تاريخ 
شعبان 1337ق، كه اينك در كتابخانة طبسى حائرى (در 
قم) نگهدارى مى شود.3 اگر بتوان درست خواند، تاريخ 
ساخت مهر دوم 1332 [ق] است؛ و بنابراين از اين سال از 
مهر دوم استفاده شده است. اما علت ساخت اين دو مهر 
همسان چيست؟ به نظر مي رسد كه پس از مفقود شدن 
سفارش  به  بعدى  حكاك  نخست،  مهر  رفتن  ميان  از  يا 
صاحب مهر كوشيده تا نقش مهر دوم را دقيقًا همانند مهر 
اول از كار درآورد، و شكل چينش حروف را، از جمله 
فضل،  ابن،  نيم دايره هاى  همنشينى  و  هماهنگى  نوع  در 
*. پژوهشگر و مصحح متون؛ دبير گروه متن شناسى مركز پژوهشى 

ميراث مكتوب.
1. از مجموعة شخصى سيد اسماعيل عمادى حائرى (بابل).

از  پيش  شهر  اين  است.  بابل  شهرستان  قديم  نام  «بارفروش»   .2
حملة مغول «مامطير» نام داشت و به نوشتة مؤلف حدودالعالم 
من المشرق الى المغرب (تأليف شده در 372 ق، به كوشش 
منوچهر ستوده، تهران، 1340ش، ص 145) «شهركى... با آبهاى 
روان» بود. پس از هجوم مغول به عنوان يك منطقة تجارى به 
«بارفروش ده» معروف شد؛ اما از دورة صفويه اهميت يافت و 
شاه عباس كاخ ـ درياچه اى با نام «بحر ارم» در آنجا ساخت 
و نام آن از «بارفروش ده» به «بارفروش» بدل گرديد. در سال 
به  «بارفروش»  اول،  پهلوى  اصالحات  دنبال  به  و  1310ش 
«بابُل» تغيير نام يافت. اين نام از رودى با نام «باِول»/ «بابِل» كه 
از كنار اين شهر مى گذرد گرفته شده است. مؤلف حدودالعالم 
 ... باول  «رود  است:  نوشته  و  كرده  ياد  رود  اين  از  (ص 49) 
خزران  درياى  اندر  و  بگذرد  مامطير  بر  و  برود  قارن  كوه  از 
عنوان  با  كهن  تفسيرى  متون  از  برخى  در  كه  منطقه اى  افتد.» 
«بابل كه نزديك است به دماوند» ياد شده و زندان جاى معروف 
هاروت و ماروت (چاه بابِل) دانسته شده (نك: تاج القصص، 
ابونصر احمد بن محمد بخارى، به كوشش سيد على آل داود، 
تهران، 1386ش، ج 1، ص 252- 253؛ مجمع البيان، فضل بن 
حسن طبرسى، بيروت، 1415ق، ج 1، ص 330)، ظاهراً با اين 

رودخانه و مناطق اطراف آن در ارتباط است.
اختيار  در  حافظيان  ابوالفضل  آقاى  را  سند  اين  از  تصويرى   .3

نگارنده گذاشته است.
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اسمعيل، كه يادآور نوعى نقاشيخط در آن عصر است،1 
رعايت كند. با اين همه، حكاك در اين تقليد اندكى ناموفق 
بوده و نقش مهر نخست با نقش مهر دوم تفاوتهايى دارد2 
كه بر اهل دقت پوشيده نيست؛ مانند تاريخ ساخت مهر 
(كه در مهر نخست هست و در مهر دوم بدان گونه ديده 
نمى شود)، نقشهاى تزئينى ِگرداگرد كلمات، جاى الف و 
نقطة ب در ابن، شكل ح در الحسينى، و تشديد در اهللا 
(كه در مهر دوم هست و در مهر نخست نيست)؛ افزون 
بر آنكه لطافت و پختگى اى در نقش مهر نخست هست، 

كه در مهر دوم ديده نمى شود. 

فضل اهللا  ابن  اسمعيل  سجع:  (با  نخست  مهر  نقش   :1 تصوير 
الحسينى)؛ طول مهر: 18 م م؛ همراه با امضاى صاحب مهر پيش 
از رواج نام خانوادگى در ايران (با عبارت: االقل السيد اسمعيل 

المازندرانى البارفروشى).

تصوير 2: نقش مهر دوم (با همان سجع تصوير 1)؛ طول مهر: 19 
م م؛ همراه با امضاى صاحب مهر پس از رواج نام خانوادگى در 
ايران (با عبارت: االقل السيد اسمعيل الحسينى العمادى الحائرى 

البارفروشى).
در تصوير زير (تصوير 3)، گواهى صاحب مهر براى 
يكى از وقفنامه هاى مسجد بى سرتكية بارفروش3 به تاريخ 
16 رجب 1334ق ديده مى شود. اين وقفنامه4 و گواهى 
جمعى از فقهاى بارفروش و نجف5 بر آن را [آيت اهللا] 
شيخ روح اهللا بارفروشى (بعدها با نام خانوادگى «عالمى») 

ــ كه در آن زمان امام مسجد بود ــ به دست كاتِب متن 
چاپى كتابى از خود نويسانيده، و  با ذكر عبارت شهادت 
به  آنان،  مهر  محل  به  تصريح  و  آنان  نام  درج  گواهان، 
چاپ  الشهادة،  اسرار  فى  الرشادة  (مناهج  كتابش  پيوست 

سنگى، طهران، 1336ق) به چاپ رسانده است. 

تصوير 3: گواهى صاحب مهر براى يكى از وقفنامه هاى مسجد 
الرشادة،  مناهج  ضميمة  در  چاپ شده  بارفروش؛  بى سرتكية 

ص 15.
1. اين شيوه، يعنى كنار هم قرار دادن سه نيم دايره در بخش زيرين 
ظاهراً  و  مى شود  ديده  دوره  آن  مهرهاى  از  بسيارى  در  مهر، 

امرى رايج در ميان حكاكان آن زمان بوده است.
2. از آقاى دكتر على بيژنى كه نخستين بار  به تفاوت اين دو نقش 

توجه دادند، سپاسگزارى مى شود.
كه  است  يزدى االصل  بارفروشى  بلورچى  على اكبر  حاج  واقف   .3

مسجد را تجديد بنا نمود و موقوفاتى نيز براى آن قرار داد.
4. براى متن وقفنامه، نك: ضميمة مناهج الرشادة فى اسرار الشهادة، 

ص 11ـ 14.
5. در تصوير 3، گواهى سيد عبدالغفار مازندرانى (امام مسجد هندى 
نجف؛ با امضاى: االحقر الجانى عبدالغفار الحسينى المازندرانى 
البارفروشى) نيز ديده مى شود. در ادامه وقفنامة مذكور، شهادت 
در  آنان  مهر  اينكه  بر  تأكيد  با  ــ  نيز  ديگر  علماى  از  برخى 
ذيل گواهى آنان آمده ــ به چاپ رسيده است، از جمله: شيخ 
غالمعلى بارفروشى (با امضاى «اقل الطلبه غالمعلى بارفروشى»)، 
سيد احمد مازندرانى بارفروشى (بعدها با نام خانوادگى «استاد»؛ 
المازندرانى  الحسينى  محمدعلى  بن  احمد  «االقل  امضاى  با 
نجف،  معروف  (فقيه  يزدى  محمدكاظم  سيد  البارفروشى»)، 
صاحب عروة الوثقى؛ با امضاى «االحقر محمدكاظم الطباطبائى»)، 
محمدحسين  «االحقر  امضاى  (با  مازندرانى  محمدحسين  شيخ 
و  نجف  معروف  (فقيه  مازندرانى  عبداهللا  شيخ  المازندرانى»)، 
يكى از مراجع ثالثه حامى مشروطه؛ با امضاى «االحقر عبداهللا 
المازندرانى النجفى») و شيخ محمدحسن بارفروشى مازندرانى 
(معروف به «شيخ كبير»، فقيه نامدار مازندران، ساكن بارفروش، 

بدون امضاء). نك: همان، ص 15ـ17.



دورة دوم، سال سوم، شمارة 31 و 32، فروردين و ارديبهشت 221388

اين امر، به خوبى جايگاه شرعى و قانونى مهر در آن 
عصر را نشان مى دهد. برخى از شهادات وقفنامة مذكور، 
بدون امضاست. براى نمونه، شيخ كبير1 پس از گواهى بر 
صحت وقف، تنها عبارت «نّمقه الجانى» را نوشته و به 
ثبت مهر خود بسنده نموده است. اين امر نشان مى دهد 
كه برخى افراد با وجود درج مهر، حتى نيازى به امضا و 

ذكر نام خود نيز نمى ديدند.

2. نقشهاى دلپذير
در حالى كه سادات (از علما يا اعيان) در سجع مهرشان 
بود  آنان  افتخار  ماية  كه  ــ  خود  نسب  ذكر  به  معموالً 
ــ بسنده مى كردند، برخى ديگر از علما يا اعيان كه از 
سادات نبودند عباراتى از قرآن يا روايات را كه با نام آنان 
چنانكه  مى دادند؛  قرار  خود  مهر  سجع  داشت  مناسبت 
سجع مهر [آيت اهللا] شيخ عبداهللا مازندرانى (يكى از سه 
رهبر روحانى مشروطه در نجف) «قال إنى عبداهللا» بوده 

كه بخشى است از آية 30 سورة 19 (مريم).
سلمان  شيخ  [آيت اهللا]  به  متعلق  زير  مهر  نقش   
و  «سيف االسالم»،  به  (معروف  بارفروشى  مازندرانى 
بعدها با نام خانوادگى «سالكى») است كه پس از اتمام 
در  و  بازگشت  بارفروش  به  نجف،  در  دينى  تحصيالت 
كه  آنجا  تا  يافت،  مديريت  و  رياست  شهر  از  منطقه اى 
امور قضا و اجراى آن را نيز بر عهده داشت. سيف االسالم 
زير  تصوير  در  چنانكه  درگذشت.  ش   1313 سال  در 
منّا  سلمان  رسول اهللا  «قال  عبارت  حكاك  پيداست، 
صاحب  نام  با  كه  را  معروف)  نبوى  اهل البيت» (حديث 
بيضوى  مهرى  در  تمام،  هنرمندِى  با  دارد،  تناسب  مهر 

گنجانيده است. 

تصوير 4: نقش مهر سيف االسالم؛ طول مهر: 19 م م.

طالب علمان  يا  علما  از  يكى  مهر  نقش  ديگر،  نمونة 
بارفروشِى ساكن نجف است كه در تاريخ 22 ذى الحجة 
محمد  شيخ  الطلبه  «اقّل  عنوان  با  خود  از  1326ق 
اين  نقش  مى بينيم،  چنانكه  است.  كرده  ياد  بارفروشى» 

مهر عبارت «الّلهم صّل على محمد و آل محمد» است كه 
با نام صاحب مهر تناسب دارد.

تصوير 5: نقش مهر شيخ محمد بارفروشى؛ طول مهر: 17 م م. 

3. پيوند شكل مهرها با هويت اجتماعى صاحبان آنها
صاحب  اجتماعى  جايگاه  و  هويت  گوياى  مهر  شكل 
معموالً  دينى  عالمان  و  فقها  كه  همان گونه  بود.  نيز  مهر 
از مهرهايى با شكل بيضوى استفاده مى كردند، سجع مهر 
در  پادشاهان، تجار صاحب نام و صاحبان امالك معموالً 
مهرهايى با شكل مربع نقش مى شد. البته شكل مهرها و 
دوره هاى  در  مهر  صاحب  اجتماعى  هويت  با  آنها  ربط 
ناظر  تنها  ما  شواهد  و  بوده،  متفاوت  گوناگون  تاريخى 
و  نقش  تصوير  زير  در  است.  قاجار  تاريخِى  دورة  به 
شكل مهر يكى از تجار بارفروش (به نام سيد حبيب اهللا 
گلچوب) در اواخر دورة قاجار و اوايل دورة پهلوى را 

مى بينيم.

اندازه:   على  الحسينى،  ابن  حبيب   مهر:  سجع   :6 تصوير 
19×19م م.

عبده  المبين  الحق  الملك  اهللا  اال  اله  ال  مهر:   سجع   :7 تصوير 
محمدعلى، اندازه:  8×8  م م.

نيز  دين  علوم  به  شاغالن  از  برخى  گاه  همه،  اين  با 
البته  كه  مى كردند،  استفاده  مربع  شكل  به  مهرهايى  از 
است  فردى  به  متعلق   ،7 تصوير  مهر  است.  نادر  امرى 
شيخ  الطلبه  «اقل  تعبير  با  خود  از  تاريخ 1325ق  در  كه 

1. دربارة او، نك: پايان پانوشت پيشين.
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محمدعلى بارفروشى» ياد كرده است. 
در كنار اينها، بايد از مهرهاى طبقات فرودست جامعه 
رفع  براى  تنها  و  بود  نازيبا  و  ساده  عمومًا  كردكه  ياد 
احتياجات صاحبان مهر ــ كه اكثراً شايد سواد خواندن و 
نوشتن نيز نداشتند ــ ساخته مى شد. مهرهاى زير مربوط 
تا 1310  سالهاى 1308  ميانة  در  كه  است  عريضه اى  به 
(روستايى  هريكنده  روستاى  اهالى  از  جمعى  شمسى 
بزرگ نزديك بابل، در جادة كنونى بابل به قائمشهر) به 
نمايندگى از ديگر رعايا براى تقاضاى تخفيف در ماليات 
ساالنه خود و گاليه از كدخدا به مالك يك دانگ از آن 

قريه نوشته اند.

تصوير 8

دو سند از ناحية بلخ 
در سده هاى 6 و 7 هجرى

عمادالدين شيخ الحكمايى
مؤسسة باستانشناسى دانشگاه تهران
سند  دو  رنگى  تصوير  مكتوب،  ميراث  پژوهشى  مركز 
آقاى  گذشته،  سال  را  آنها  اصل  كه  نهاد  اختيارم  در  را 
محمدابراهيم شريعتى (افغانى) به آن مركز ارائه كرده و 
بود.  شده  تهيه  آن  از  رايانه اى  تصويرى  ايشان،  اجازه  با 
اين اسناد كه هردو به زبان فارسى نگاشته شده، مربوط به 
نيمة سدة ششم و اول سده هفتم، و از لحاظ جغرافيايى 
متعلق به ناحيه بلخ افغانستان است. آنچه در پى مى آيد 

معرفى اجمالى و بازخوانى متن اين اسناد كهن است.
سند نخست: اندازة سند در وضعيت موجود ؟ × ؟ است. 
بخش پيش از شروع متن كه توقيع قاضى را در بر مى گيرد 
و  ديده  آسيب  نيز  سند  چپ  سمت  حاشيه  است.  افتاده 
سجّالت  بخش  از  است.  افتاده  سطرها  پايان  از  كلماتى 
به  موضوع  اين  است.  افتاده  بند  يك  اندازه  به  نيز  سند 
استناد يادداشت سربند پشت سند اثبات مى شود. سند در 
زمانى نامعلوم مرمت شده است. اساس متن سند به خط 

نسخ است. نوع و مضمون سند چنين است: 
نوع سند: مبايعه نامه.

فروشندگان: 5 نفر (از سطر 2 تا 4).
مشترى: خواجه رئيس معتمدالملك، نجم بن محمدبن 

محمد.
موضع  به  بلخ  كوه  از  كوهى  زمين  يك پاره  مبيع: 

شامست راغ.
مبلغ: 470 دينار.

تاريخ: 28 جمادى1، 545ق.

متن سند نخست:
/1 بسم ا[هللا الرحمن الرحيم]

احمدبن  محمدبن  ساالر  ايشان  از  كردند  اقرار   2/
و  محمد  على بن  دهقان  [و]/3    +++ يو[سف]  محمدبن 
 4/ احمد بن +++  عثمان بن  و  بابك،  عبدالغفار بن  على بن 
دولت يار  و  عبدالغفار،  عبدالرزاق بن  و  عبدالرزاق،  [بن] 
الحسين بن على +++  /5 كنندگان از خلج زارى از قبيله 

تمركى، هر يكى از ايشان به تركه ؟ +++
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به  بلخ  كوه  از  كوهى  زمين  يك پاره  بفروختند   6/
و   7/  +++  ... سرخ  را  آن  معروف  راغ  شامست  موضع 
حد  چهار  به  زمين  اين  جمله  چنان كه  كركس خانه،  بند 

مشتمل گردد:
حد اول، پيوسته به زمين امير اجل سعدالد[ين]

/8 و حد دوم گردنگاه كركس خانه و طريق اورزاخان 
و زمين مشترى و به يك پاره و شاه راه +++

پشت  برشود  تيغاتيغ  بيغوله  سرخ  تابان  تيغ  تا  برود   9/
هيل

و حد چهارم، سر ئكاله؟ ز +++ /10 به حد اول اين 
بفروختند  ــ  شد  كرده  صفت  وى  حدود  كه  ــ  زمين 
النصف]/11   ،... دينار  هـ[ـفتاد  [و]  صد  چهار  قيمت  به 
رئيس،  خواجه  مر  دينار،  پنج  [و]  دويست[و]سى 
[هبه]/12  ار+++  محمدبن  محمدبن  نجم بن  معتمدالملك 

نه و خيار نه و بيع تلجئه نه، بل كه به بيع درست. 
و خرنده، اين زمين را بديد و پسنديد و ا+++ /13 به 
ملكيت، صاحب قبض گشت. و فروشندگان ضمان درك 
پذيرفتند، على ما اوجبه الشرع ا[لشريف] +++. [و آنچه 
بدو مضاف]/14 و منسوب است از قليل و كثير و مراعى و 

مرافق و مزارع، جملگى حق اين مشترى گشت. 
و اين [ذكر بفرمود] /15 نبشتن تا به وقت حاجت در 
دست دارنده حجت بوده، به اشهاد كسانى كه اسامى هاى 

خود +++ [ثبت كرده اند].
/16 فى الثامن و العشرين من جمادى االول سنة خمس 

و اربعين [و] خمس مايه [(545ق)].

[(سجالت)]
به  كردند  اقرار  جمله/  برين  كنـ[ـنـ]ـدگان  اقرار  اين   .1
مشهد ما بود. / و كتب ابراهيم بن الحسن بن محمد، 

بخطه.
على  ابى بكربن  على بن  كتبه/  و  بجميعهم  اقروا   .2

ابوالعالنج(؟).
3. برين جمله اقرار كردند. و كتب محمدبن ابراهيم بن ـ 

ـ ـ بخطه.
4. اقر بجمـ[ـيع] +++/ و كتب محمد+++ 

محمد،  عميد بن  شمعون بن  كتبه  و  فيه/  ما  بجميع  اقر   .5
بيده.

ادكمى(؟)  محمدبن  على بن  كتب/  و  بذلك   شهد   .6
بخطه.

7. شهد بذلك و كتب/ عمر بابه، بامره.
8. شهد بذلك و كتب/ محمدبن على بن محمد، بيده.

9. شهد بذلك و كتب بخطه/ على بن ابوبكر بن ابراهيم.
10. شهد بذلك و كتب/ يوسف بن ابوبكر بن عبدالـ ++

سند يك
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11. شهد بذلك/ و كتب، چوپان محمدبن محمد چوپان 
بامره.

يوسف بن  ابوبكر بن  كتبه  كردند/  اقرار  جمله  برين   .12
على بخطه.

13. برين جمله اقرار كردند/ و كتب عيسى(؟) بن محمد بن 
ابوالقسم، بخطه.

[(پشت سند، يادداشت سربند)] :
14. وصل [صحيح]

15. +++ و كتبه / +++ بن على / +++ ... 

سند دوم:
اندازة سند ؟ × ؟ است. توقيع قاضى و تسميه از صدر 
افتاده است اما متن سند كامل است. در دو سمت سطر 
نخست و نيز سطر آخر سند، اثر چهار دايره زرين ديده 
بخش  است.  فرد  به  منحصر  خود  نوع  در  كه  مى شود 
است.  شده  دورگيرى  طال  با  آن  سجالت  و  سند  تاريخ 
خط سند اگرچه در مرحله اى است كه اشتراكاتى با خط 
تعليق دارد اما همچنان بايد آن را توقيع دانست. نوع و 

مضمون سند چنين است:
نوع سند: مبايعه نامه.

فروشنده: خواجه هندو بن محمدبن احمد ريكان (؟) 
عونى.

ابى المجد  مستوفى الممالك  حسام الدين،  مشترى: 
محمودبن ابى بكربن محمدبن على قاضى.

مبيع: يك پاره رز[ستان] و يك قطعه زمين بيدستان و 
يك قطعه زمين شفتالوستان و ده بن درخت بيد.

مبلغ: دويست [و] پنجاه دينار زر كرزوانى سره.
تاريخ: 24 محرم 607 ق.

متن سند دوم:
[بسم اهللا الرحمن الرحيم]

/1 اقرار كرد خواجه هندو بن محمدبن احمد الريكان 
نفاذ  و  اقراره    2/ جواز]  و  [صحته  حال  فى  عونى،  (؟) 
بر   3/ عليه،  مجبر  ال  و  مكره  غير  راغبًا  طائعًا  اموره،  كل 
آن جمله كى يك پاره رز، كى وى را بود اندر قريه عون 
مشتمل  چهارحد  به  كه  چنان   4/ اميناه  جوى  موضع  به 

گردد:
حد اول، پيوسته به زمين عفان بن محمد بن احمد 

/5 و الثانى پيوسته بود هم به زمين عفان بن محمدبن 
احمد

و الثالث، /6 پيوسته شود به جوى اميناه
و الرابع، پيوسته شود به رز على بن عمر[بن] جمال 

/7 اين يك پاره رز كى حدود وى مسّما كرده شد، با 
كل حقوق آن /8  از تاك و نهال و اشجار عامر[و] غامر 
داخل [و] خارج، ما يضاف و ينسب اليها /9  از جمله دو 

تير(؟) يك تير كه نصف كامل گردد.
و ايضًا/10 يك قطعه زمين كه بيدستان است وى را بود 

هم به موضع /11جوى اميناه، به چهارحد:
حد اول پيوسته شود به زمين عفان بن محمد مذكور 
/12و الثانى پيوسته شود به زمين رز محدود موصوف

و الثالث /13 به ُگراب اندره
و الرابع رز على بن عمر[بن] جمال

اين يك قطعه زمين كه حدود / 14 وى مسّما كرده شد با 
كل حقوق از اشجار مثمره و غير مثمره عامر [و] غامر /15 

داخل[و] خارج آنچه بدو منسوب است و به مضاف اليها.
موضع  به  شفتالوستان  زمين  قطعه  يك   16/ ايضًا  و 

مرغزارك:
حد اولى، /17 پيوسته شود به خانه محمد شحنه 
و الثانى، پيوسته شود به رز يحيى بن على شير

/18 و الثالث، پيوسته شود به مرغزارك
 و الرابع، حائط يوسف بن عثمان[بن] يوسف

/19 اين يك قطعه زمين با كل حقوق عامر[و] غامر از 
اشجار مثمره و غير مثمره.

/20و ايضًا ده بن درخت بيد به موضع زمين مجد:
حد اول، زمين مجد (مسجد؟) گويند

رز  الرابع  و  مجد  زمين  هم  الثالث  و  الثانى  /21و 
مشترى 

اين يك پاره رز و يك قطعه زمين /22 بيدستان و يك 
قطعه زمين شفتالوستان و ده بن درخت بيد /23 كى حدود 

هر يك مسّما كرده شد، 
بفروخت مر صدر رفيع، ملك الوزرا،/24خداوند، حسام 
الدوله و الدين، مستوفى الممالك، ... ابى المجد محمودبن 
[و]  دويست  به  را  القاضى  على/25  محمدبن  ابى بكربن 
پنجاه دينار زر كرزوانى سره، اجرت مثل (؟)./26 النصف، 
شرعى  جايز  صحيح  بيع  به  دينار  پنج  بيست[و]  صد[و] 
.../27خالى عن كل شروط مفسده و مواد مبطله، نه هبه، نه 

عوض،/28 نه رهن، نه تلجئه بل كه  بيع جايز.
و مشترى، هر ... محدود است /29 را بديد و پسنديد و 

در تحت تصرف خود آورد كساير االمالك. 
/30 و بايع نقداً ثمن به تمام [و] كمال از مشترى قبض 



دورة دوم، سال سوم، شمارة 31 و 32، فروردين و ارديبهشت 261388

بيرون  مدعى  اگر  كى  كرد   31/ قبول  ضمان  درك  و  كرد 
آيد، به شرع جواب گويد و چون عاجز آيدى/32 به تمام 
[و] كمال باز رساند. و اين ذكر بفرمود به طوع [و] رغبت 

نبشتن تا دارنده را /33 حجت شود.
 / شهرالحرام  من  العشرين  و  الرابع  بتاريخ  ذلك  و 

المحرم سنه سبع [و]  ست مايه [(607ق)].
[(سجالت)]

1. اقر بجميع ذلك. كتبه/ محمودبن على بن محمد، بيمينه.
محمود  بكربن  ابى  محمدبن  كتبه/  طائعًا  فيه  بما  اقر   .2

فراشى، بيده.
احمد  ابوبكربن  احمدبن  كتب/  و  طائعًا  فيه  بما  اقر   .3

زرانى(؟)،  بيمينه.
4. اقر البايع و المشترى / كتبه محمدبن محمدبن ... ... .
5. اقر بجميع ما فيه/ محمدبن محمدبن زيدريانى(؟) بيده.
6. اقر بما فيه طائعًا/ كتبه محمدبن ابوبكر رزانى(؟) بيده.

7. اقر عندى طائعًا/ و كتب ابى بكربن الحسن المرازى(؟) 
فراش بيده.

8. برين جمله اقرار كرد. كتبه/ عمربن محمدبن بوبكر بن 
محمد (؟) اهللا، بخطه.

9. اقر بما فيه/ احمدبن ابى بكربن محمدبن هبه اهللا، بيده.
10. برين جملت است و كتبه/ محمدبن يوسف بن على 

صفجان (؟) بيده.
11. تشهد بجميع ما فيه/ و كتبه احمدبن على بن الحسين 

...، بيده.
اسحاق  محمدبن  كتب/  و  است.  جمله  برين  هم   .12

طمارى؟، بيده.

[(پشت سند، نوشته سربند)]: 
... الوصل صحيح بخط الكاتب، محمودبن على بن محمد، 

بيده.

سند دو [بخش دوم]سند دو [بخش نخست]


