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Abstract:
Purpose: This paper aims to the explorer social and economic status of the brides and
grooms in the indicated time period, based on the content and the form of marriage
contracts.
Method and Research Design: Data extracted from marriage contracts held at the
National Archives of Iran was categorized and added into tables. Inferences were made
based on such data.
Findings and Conclusion: Social status of the couple had influence on the size, appearance and the content of the contracts. Mahriyyeh (=the sum of money, property, or
valuable items that the bridegroom undertakes to pay the bride) varied, largely based
on the economic and social status of the two sides. In the rural and tribal areas Mahriyyeh often included orchard, farmland, the share of irrigation water rights and sheep.
In the urban areas, in addition to money, it consisted of gold, silver, slaves, and property.
Marriage often took place among relatives with similar occupations or public positions
and in close vicinities.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :شناسایی وضعیت اجتامعی و اقتصادی زوجین در نیمۀ دوم قرن سیزدهم در ایران براساس
محتوا و شکل نکاحنامهها.
روش /رویکرد پژوهش :در این پژوهش پساز استنساخ و بازخوانی اسناد نکاحنامههای موجود در
آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران ،اطالعات مربوط به محتوای تاریخی نکاحنامهها ازجمله
پایگاه اجتامعی زوج و زوجه و مشخصات ساختار سندی نکاحنامهها دستهبندی شد.

یافت هها و نتیجهگیری :منزلت اجتامعی و پایگاه اقتصادی زوجین بر قطع ،ظاهر ،و محتوای عقدنامهها
تأثیر داشتهاست .میزان مهریه بسته به شأن اقتصادی زوجین متغیر بودهاست .در نکاحنامههای
مناطق روستایی و عشایری مهریه بهجای پول بیشرت باغ ،آب نهر ،زمین زراعی ،و گوسفند است .در
نکاحنامههای مربوط به اهالی شهر عالوهبر پول رایج ،طالی خالص غیرمسکوک صیرفی ،نقره ،کنیز و
غالم ،و خانه در میان اقالم مهریه دیده میشود .بیشرت ازدواجها بین خانوادههایی با شغل و منصب
مشابه و یا نزدیک بههم ،و در محدودۀ جغرافیایی یکسان و مجاور انجام میشدهاست.
ڪلیدواژهها:
اسناد؛ نکاحنامه؛ مهریه؛ قاجار؛ نارصالدینشاه.
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مقدمه

 .1اسناد آرشیوی چون شکل اولیۀ تدوین
خود را حفظ کردهاند و پیوندشان با وقایعْ
نزدیک و ناگسستنی است ،بیشاز سایر
اسناد تاریخی اعتبار دارند (روستایی،1381 ،
ص.)64

168

ازدواج سنگ بنای خانواده و عامل اساسی شکلگیری و پیشرفت جامعه محسوب میشود.
جوامع گوناگون براساس نظام فرهنگی و عقاید دینی خود روشهای خاص خود را برای
ازدواج بهوجود آوردهاند .ازدواج در ایران باستان کاری پسندیده و دارای رسم و رسومی
خاص بود .ازدواج در فرهنگ اسالمی نیز جایگاهی ویژه داشتهاست .ازدواج و مسائل
مربوط به آن مانند سن ازدواج ،چگونگی انتخاب همسر ،نقش پدر و خانواده ،اصل و
نسب ،مهریه ،جهیزیه ،و انواع ازدواج جزء موضوعات مهم فرهنگ ایرانی و اسالمیاند و
ازاینرو عرصهای مهم برای پژوهش محسوب میشوند.
پژوهش حاضر نکاحنامههای دورۀ ناصری را ازنظر سندشناسی بررسی کردهاست .ازمیان
انبوهی از نکاحنامههای موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی  95نکاحنامه مربوط به سال
1265ق تا 1313ق از طبقات اجتماعی و مناطق گوناگون ایران بررسی شدند .اولین نکاحنامۀ
بررسیشده مربوط به سال 1265ق و آخرین مربوط به سال 1313ق است .نکاحنامههای
بررسیشده ،به قشرهای گوناگون جامعه ازجمله شاهزادگان ،روحانیون ،دیوانیان ،تجار ،کسبه
(خیاط ،کفاش ،بزاز و…) تعلق دارند.
قبالههای ازدواج با گذشت قرنها اهمیت حقوقی خود را از دست دادهاند؛ ولی منبعی
ارزشمند برای محققان تاریخ و حوزۀ سندشناسی محسوب میشوند.
روش تنظیم نکاحنامهها و میزان و نوع مهریه آنها را براساس طبقۀ اجتماعی و سطح
زندگی افراد میتوان بررسی کرد .ایران در دورۀ ناصرالدینشاه قاجار در آستانۀ انقالب
مشروطه و آشنایی با تجدد قرار داشت .هم ازاینجهت و هم ازجهت تنوع اسناد برجایمانده
از این دوره امکان تحقیق و پژوهش روی اسناد گوناگون این دوره بهویژه نکاحنامهها وجود
دارد.
پرسش پژوهش :پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی محتوای نکاحنامههای دورۀ
ناصرالدینشاه موجود در سازمان اسناد به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی میان تعیین
مهریه با طبقۀ اجتماعی زوجین وجود داشتهاست؟
فرض پژوهش :بهنظر میرسد که منصب و شغل پدران زوجین (سلطنتی ،دیوانی،
روحانیت ،تجار ،کسبه و…) و در یک کالم طبقۀ اجتماعی زوجین تاحدزیادی تعیینکنندۀ
میزان مهریه است؛ همچنین شکل ظاهری نکاحنامهها مانند داشتن تذهیب و نقوش ،و قطع
آنها (دفترچهای ،طوماری ،برگ) هم ،تاحدزیادی نشاندهندۀ میزان مهریه است.
درزمینۀ اسناد آرشیوی 1دورۀ قاجار مطالعات فراوانی انجام شدهاست و مجال اشاره به
همۀ آنها در اینجا وجود ندارد .گذشته از تحقیق مقدماتی و راهگشای جهانگیر قائممقامی
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درزمینۀ معرفی انواع اسناد و دستهبندی آنها (قائممقامی ،1350 ،ص )42به تحقیقی باید
اشاره کرد که دربارۀ ساختار و محتوای «اسناد شرعی» انجام شده و دربارۀ نکاحنامهها هم
مصادیقی عرضه کردهاست (رضایی ،1387 ،صص )67-61؛ از تحقیق رضایی در پژوهش
حاضر استفاده شدهاست.
همچنین میتوان به برخی پایاننامههایی اشاره کرد که به جنبههایی از نکاحنامههای دورۀ
قاجار و بهویژه ناصرالدینشاه پرداختهاند .برای نمونه علیزادۀ بیرجندی و دیگران ( )1385به
مهرنامههای دورۀ قاجار در بیرجند پرداختهاند و آزاده عباسیان ( )1390به توصیف محتوای
شماری از «نکاحنامههای عصر قاجار» بهطور کلی توجه کردهاست .در آثار پژوهشگران اخیر
نمونههای گوناگونی از نکاحنامهها بررسی شده ،ولی در آنها به پایگاه اجتماعی و اقتصادی
زوجین توجه نشدهاست 1.شماری از تالشهای انجامشده در حوزۀ اسناد نکاحنامه ،صرف
معرفی و بررسی نکاحنامهها ازنظر شکل ،قالب و جنبههای هنری شدهاست (عبدلی آشتیانی
و نورائی آشتیانی ،1389 ،صص .)852-839

تعریف ،قالب و ساختار نکاحنامهها

«نکاحنامه» 2در ایران بانام «عقدنامه» (انوری ،1381 ،ج ،8ص )7937شهرت دارد .این
اصطالح به نوعی از اسناد« 3رسمی» اشاره دارد که در زمرۀ «اسناد حقوقی و قضایی»
(قائممقامی ،1350 ،ص )42و یا بهتعبیری دقیقتر نوعی از «اسناد شرعی» 4محسوب
میشود .این دسته از اسناد در تاریخ ایران و بهویژه در دورۀ قاجار با عناوین دیگری
همچون صداقنامه ،قبالۀ نکاحیه ،قبالۀ مناکحه ،نکاحنامه ،عقدنامچه ،نکاحنامۀ ازدواج،
مهرنامه ،سند ازدواج ،قباله ،و قبالۀ زناشویی نیز بهکار رفتهاست (رضایی ،1387 ،ص.)62
ِ
درعینحال نوعی قرارداد
نکاحنامه نوعی سند شرعی است که ماهیت فقهی دارد؛ ولی
اجتماعی هم هست .نکاحنامه بهنسبت شأن و مرتبۀ اجتماعی و اقتصادی افراد ،متفاوت
بودهاست؛ بنابراین این اسناد به این جهت هم زمینهای برای پژوهش محسوب میشوند.
نکاحنامهها معموالً بهشکل طوماری ،کتابچهای ،و برگی فراهم میشدهاند .کاغذ در
نکاحنامههای طوماری ،شبیه به فرمانها کشیده و بلند است؛ ولی در نکاحنامههای کتابچهای
تحتتأثیر سنت کتابآرایی ایرانی فراهم میشدهاست .بعضی از نکاحنامهها نیز بهصورت
تکبرگی و بدون تذهیب نوشته شدهاند .این تفاوتهای ظاهری گذشته از جنبههای هنری
بیانکنندۀ شأن اجتماعی و وضعیت اقتصادی زوجین هم هستند .به این نحو که معموالً
عقدنامههای تکبرگی مربوط به افراد عادی و کسبه (طبقات فرودست جامعه) بوده و
عقدنامههای طوماری و کتابچهای مخصوص افراد متمول و دارای جایگاه اجتماعی باال

 .1اخیراً پژوهشی به مطالعۀ آماری
پایاننامههای حوزۀ اسناد تاریخی و نسخ
خطی دورۀ صفوی تا قاجار پرداختهاست.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که در میان
اسناد مختلف بررسیشده «عقدنامه»ها
در کمرتین میزان توجه دانشجویان قرار
داشتهاند (محمدی ،1394 ،ص.)212
 .2دربارۀ موضوع «نکاح» و رشایط و
وضعیت آن در جهان اسالم تحقیقاتی
مفصل انجام شدهاست؛ ازجمله دانشنامۀ
جهان اسالم به معرفی پژوهشها و نظرات
گوناگون دربارۀ نکاح در بخشهای مختلف
جهان اسالم و ازجمله ایران پرداختهاست
(Layish and Shaham, 1995, pp
.)29‑32
 .3دربارۀ موضوع «سند» تعاریف و
مصادیق آن تحقیقی جامع انجام شدهاست
(عزیزی ،1390 ،صص .)151-120
 .4اصطالح «اسناد رشعی» را برخی از
پژوهشگران در مقابل اسناد «عرفی» قرار
دادهاند و تالش کردهاند تا باتوجهبه مبنای
صدور آنها به تقسیمبندی آنها بپردازند.
در این تعریف اسناد رشعی از مباحث فقهی
(معامالت ،احکام و عبادات) برآمدهاند
(رضایی ،1387 ،ص.)4
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بودهاست .نکاحنامههای دورۀ ناصری در کتابخانۀ ملی بیشتر بهصورت طوماریاند و ازنظر
ترکیببندی ،نقش ،رنگ ،ابعاد ،خط و تزیینات باهم فرق دارند .بعضی از نکاحنامهها
تذهیبهایی پُرنقشونگار و مجلل دارند و برخی هم ساده و بدون تذهیباند.
متن نکاحنامهها از بخشهای گوناگون تشکیل شدهاست ،ازجمله :بسمله ،دیباچه،
مشخصات کامل زوج همراه با توصیفات ادبی ،مشخصات زوجه همراه با توصیفات و
شرایط الزم برای ازدواج ،صداق ،اظهار صیغۀ نکاح دائم ،تاریخ تحریر ،شاهدان و امضاء و
مهر ایشان (رضایی ،1387 ،صص .)65-64
نخستین جزء نکاحنامهها «بسمله» است که در باالی نکاحنامهها قرار دارد و معموالً ذکر
نام خداوند است (رضایی ،1387،ص .)63چند نمونه از بسملههای بهکاررفته در نکاحنامههای
الرحیم»ُ « ،هو ال َمؤلِف» (ساکما،
بررسیشده در این پژوهش عبارتاند ازِ« :بس ِم اهلل ِ الَرحمنِ َ
المؤل ِ ُ
المؤل ِ ُ
ین ال ُقلوب
ف بَ َ
ف بَ َ
ین ال ُقلوب» (ساکما)296-23876 ،؛ « ُهو ُ
)999-27144؛ « ُهو ُ
المؤل ِ ُ
ف بَین ال ُقلوب» ()296-16907؛ «و به
ِعبادِه» (ساکما)999-27284 ،؛ « ُهو اهلل تَعالی ُهو ُ
المؤل ِ ُ
ین ال ُقلوب َو االبصار» (ساکما)999-27251 ،؛
ف بَ َ
نستعین» (ساکما)999/28774 ،؛ « ُهو ُ
المؤل ِ ُ
المؤمنات» (ساکما.)296-25923 ،
ف بَ َ
ین ال ُقلوب المؤمنین َو ُ
« ُهو ُ
پساز بسمله «دیباچه» ذکر میشود که با حمد و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ
الزنا ،و اَلَّ َ
بین
فاح و ِّ
ف َ
لحمدُ ِهلل الَذی َ
اطهار (ع) شروع میشود؛ مانند« :ا َ َ
الس َ
أح َّل الن ِ َ
کاح و َح َّر َم ّ
السال ُم َعلی ُم َح َّم ٍد َو آ ِل
الح ،ث ُ َم
الص ِ
الرأفه َو َ
َو َ
ال ُقلوب بَعدَ الفِراق َو ال ِشقاقَ ،و َ
آنس ُهم ب ِ َ
لحمدُ ِ َّل ِ الَّذی خَ َلقَ م ِ َن الماء ب َ َشرا َف َج َع َل ُه ن َ َسب ًا ِ
ص ْهرا ً َو
ُم َح َّمد َص َّلی اهللُ َع َلی ِه َو آل ِ ِه َو َس َّلم»؛ «ا َ َ
کانَ َرب ُّ َ
یر
مین َو
«الحمدُ هلل ِ َر ِّب ال َعال َ َ
ک َقدیرا» (ساکما)296-25912 ،؛ َ
ُ َو ّ
السال ُم َع َلی خَ َ
خَ ِ
الزنا
أح َّل التَّزویج َو النِکاح َو نَدَب اِلَیه َو َح َّر َم ِّ
«الحمدُ ِ ّل ال َ َّذی َ
لق ُم َح َّم ٍد َو آلِه أج َمعین»؛ َ
أشر َ
رسلین ُم َح َّم ٍد َو آلِه طا ِهرین» (ساکما،
الم َ
ف ا َالنبیاءِ َو ُ
َو َّ
السفاح َو ت ََوعَّدَ َع َلیه َو َص َّلی اهلل َ
 .)999-27147برخی از نکاحنامهها بدون بسمله و دیباچه تهیه شدهاست و فقط در آنها
از نامهای زوج و زوجه و القاب پدرانشان و مبلغ مهریه و تاریخ عقد و شهود سخن بهمیان
آمدهاست (ساکما .)296-24691
در ادامۀ دیباچه -که بزرگترین و طوالنیترین بخش یک سند محسوب میشود -با
» (ساکما
الحمدُ َو
استفاده از واژگانی مانند «بَعدَ ،وا ّمابَعد ،ا َ ّمابَعد ،بَعدَ َحمدَ َو
 ،بعد َ
 )997-72بخش دیگری آغاز میشود که بنابر دانش کاتب و نیز شأنیت زوجین مط ّول و یا
مختصر نوشته میشود .آیات و احادیث و جملهای مشهور مبنیبر یگانگی خداوند در این
بخش بیان میشود .همچنین اشعاری دربارۀ حکمت ازدواج و فواید آن ،ازجمله بقای نسل،
انجام فریضۀ دینی ،وسعت روزی و نظایر آن غالب ًا با نثری پیچیده ذکر میشود .نکاحنامهها در
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پژوهش انجامشده در موارد تعلق زوج و زوجه به طبقات اجتماعی مرفه ازنظر مقدمه و اشعار
طوالنیتر و ازنظر ترکیببندی ،ساختار و تذهیب مفصلتر است (ساکما.)999-27145 ،
در نکاحنامهها بعداز مقدمه آیات و احادیثی دربارۀ اهمیت و ضرورت ازدواج و مطالبی
نکم َو
دررابطهبا حمد و ثنا و وحدانیت خداوند آورده میشود؛ ازجملهَ « :و أَ ُ
نکحوا الْیا َمی م ِ ْ
اللُ مِن َف ْضل ِ ِه َو َّ
کم إِن یکونُوا ُف َق َراء ی ْغنِهِ ُم َّ
یم» (سورۀ
َّ
الصال ِ ِح َ
اللُ َوا ِس ٌع َعل ِ ٌ
کم َو إ ِ َمائ ِ ْ
ین م ِ ْن ِعبَادِ ْ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
یکن ل ُه َشرِیک فی ال ُم ْلک» و
نور :آیۀ  )32و «ال َح ْمدُ ل الذی ل ْم یتَّخذ َصاحبَ ًة َو ال َولدا َو ل ْم ْ
حدیث ِ
یس مِنِّی» آمدهاست (ساکما )997-72 ،و
ِّکاح ُسنَّتی َف َمن َر ِغ َ
نبوی «أَلن ُ
ب َعن ُس َّنتِی َف َل َ
صف دینَ ُه َفلیَت َِّق اهلل فی الن ِ ُ
حر َز ن ِ َ
صف الباقی»( 1طوسی،
حدیث از پیامبر اکرمَ « :من تَز َّو َج َفقد ا َ َ
 ،1414ص.)518
پساز ذکر دیباچه ،قسمت اصلی نکاحنامهها یعنی مشخصات کامل زوج و زوجه با کنیه
و القاب آنها میآید .در بعضی از نکاحنامهها شغل و منصب پدر عروس و داماد بهعنوان
مبیّن موقعیت اجتماعی زوجین ذکر شدهاست .القاب با مقام اجتماعی زوج یا پدران زوجین
ارتباط دارد .پسوند جغرافیایی و شغلیِ پساز نام افراد ،در شناخت روابط خانوادگی و میزان
ازدواجهای درونخاندانی نقشی مهم دارد .در تمام نکاحنامههای بررسیشده نام عروس
پساز نام داماد ذکر شده و فقط در یکی از نکاحنامهها نام زوجه قبلاز نام زوج آمدهاست:
فخرالتجا ْر کربالیی محمدخان اسکندراهلل با آقامیرزاغالمحسین معروف
ازدواج «بیبی صبیۀ
ّ
به میرزاآقا» (ساکما.)296-16722 ،
در بسیاری از نکاحنامهها نوع عقد با عباراتی مانند «عقد مناکحۀ صحیحۀ شرعیۀ دائمۀ
جازمۀ ملیۀ اسالمیه» بیان شدهاست .با بیان این عبارات تأکید میکردند که عقد بهصورت
صحیح و درست ،براساس اصول شرعی ،و دائمی و استوار است و ملیه و اسالمیه هم یعنی
عقد طبق آیین و رسوم و دین کشور انجام شدهاست .در بعضی از نکاحنامهها هم ،عبارت
«صیغۀ مناکحت و مزاوجت» یا «عقد مناکحۀ میمونه و مزاوجۀ صحیحۀ شرعیه» قید شدهاست
(ساکما.)999-27144 ،
براساس شغل و منصب ذکرشده در نکاحنامهها تاحدودی به طبقۀ اجتماعی افراد نیز
میتوان پیبرد .دو نمونه از نکاحنامههای بررسیشده در این پژوهش به این شکل است« :عقد
صحیح شرعی و دینی دائمی مشتم ً
ال علی االیجاب و القبول بین الناکح عالیقدر مشهدیعلی
ولد محمدعسکر کفاش و المنکوحۀ عصمتپناه عاقلۀ بالغۀ باکرۀ رشیده ،فضه ابنة عالیقدر
استاد حسین کفاش» (ساکما« .)296-25917 ،الزوج عالیشأن شاب بالغ رشید آقامحمدرضا
خلف صدق حاجی محمدباقر تاجر کاشانی ،الزوجه علیاجناب شابۀ بالغۀ رشیده سلطان بنت
عالیشأن آقامحمدعلی تاجر کاشانی» (ساکما.)296-26320 ،

 .1هرکس ازدواج کند ،نیمی از دینش را
حفظ کردهاست؛ پس در نیم دیگر از خدا
پرواکنید.
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یزدان فرخی

 .1صداق (مهریه) ازلحاظ فقهی و قانونی
گونههایی مختلف دارد (نک :عل یزادۀ
بیرجندی و دیگران ،1385 ،صص .)24-23
 .2هرچند وجود این اقالم در نکاحنامهها
در مناطق شهری هم دیده میشود ،ولی در
مناطق روستایی و عشایری بیشرت موردتوجه
بودهاست.
 .3پوستپرداز؛ دبّاغ
 .4این ترکیب ترکی بهمعنای «سال خوک»
است .واژۀ «ئیل» بهمعنای سال و « َتنگوز»
بهمعنای خوک در ترکی بهکار رفتهاست .این
تقویم حیوانی بهویژه از زمان مغولها در
ایران رواج یافته و ریشهای چینی و اویغوری
دارد .در این زمینه پژوهشی ارزشمند منترش
شدهاست (.)Melville,1994, pp 83-98
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بخش «صداق» یا «مهریه» 1هم ازلحاظ ساختار ادبی و هم ازلحاظ محتوی و مندرجات
با دیگر قسمتهای نکاحنامه تفاوتی اساسی دارد .این بخش با متنی دقیق و جدی ،با اقالم و
ارقام مشخص نوشته شده و در بعضی از نکاحنامهها در باالی مقدار مهریه ،عدد آن با سیاق
هم نوشته شدهاست (ساکما.)999-27153 ،
در نکاحنامههای مناطق روستایی و عشایری برخی از عناصر زندگی روزمره مانند باغ،
آب نهر ،زمین زراعی ،و گوسفند 2برجستهتر از پول است؛ چون با زندگی کشاورزی و
دامداری مستقیم ارتباط دارد (ساکما .)999-30060 ،در نکاحنامههای مربوط به اهالی شهر
افزون بر پول رایج ،طالی خالص غیرمسکوک صیرفی ،نقره ،کنیز و غالم ،و خانه در میان
اقالم مهریه آمدهاست (ساکما .)296-16907 ،قرآن (کالماهلل مجید) نیز بهعنوان هدیۀ الهی
جزء اقالم مهریه آورده شدهاست.
بعداز ذکر مهریه در نکاحنامهها دعای خیر برای عروس و داماد نوشته شدهاست؛
ازجمله« :ال ّل ُه َم اَلِّف بَینَ ُهما َو َط ِّیب نَس َل ُهما ب ِ َح ِّق ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه الطا ِهرین» (ساکما )296-25041؛
و «ال ّل ُه َّم بارِک ل َ ُهما َواج َمع َش ْم َل ُهما و َطیّب نَس َل ُهما ب ِ َح ِّق ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه ّ
الطاهرین» (ساکما،
.)296-16879
در پایان نکاحنامهها تاریخ دقیق عقد نوشته شده که در آن روز و ماه و سال قمری
آمدهاست .در بعضی از نکاحنامههای بررسیشده نام سال به ترکی نیز نوشته شدهاست.
ازجمله تاریخ عقد نکاحنامۀ «آقامحمدهادی پوسپرداز 3ولد استاد آقاجان پوسپرداز با
4
همایونسلطان صبیۀ حاجیمحمدهاشم قنّاد» که جمادیاالول  1292مطابق با «تَنگوزئیل»
ذکر شدهاست (ساکما.)998-28776 ،
افزون بر این ،نقش مهرها هم ازجمله اجزاء قابلتوجه اسناد نکاحنامهاند .محل نقش مهر
در نکاحنامهها بیشتر در حاشیۀ سمت راست قرار دارد .شاهدان عقد ،تاریخ عقد و نام خود
را در آن نوشتهاند و در کنار آن مهر زدهاند .در نکاحنامههای دفترچهای برای مهر و امضای
شهود جایی را در انتهای صفحات اختصاص دادهاند (ساکما .)999-28776 ،در نکاحنامههای
بررسیشده مهرهای بیضی و مربع دیده میشود .شاهزادگان و وابستگان دستگاه شاهی
بهعنوان شهود نقشهایی را با مضامین و متنهای «موزون» و با «القاب» در حاشیۀ نکاحنامهها
مهر زدهاند .روی این مهرها نوشتههایی بهصورت هنری ،کالم مذهبی و شعر حک شدهاند؛
نظیر سجع مهر بیضی (عبدی محمدصالح ابن محمدعلی) در حاشیۀ باال ،سجع مهر مربع (ال
اله اال اهلل الملک الحق المبین عبده محمدزمان) در حاشیۀ سمت راست و پایین ،و سجع مهر
بیضی (ابوالفضل و حسین) در حاشیۀ سمت چپ یک نکاحنامه (ساکما.)997-72 ،
بعضی از مهرها احتماالً به افراد معمولی با حرفههای معمولی تعلق دارد و بهنظر میرسد
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بیشتر در بین افراد بیسواد یا کمسواد جامعه مرسوم بودهاست ،چون بهصورت ساده و ابتدایی
طراحی شدهاست .در نکاحنامۀ «علی ویردی» با «خدیجه بنت کربالییمصطفی» در 1291ق
ُمهر بهشکل بیضی و با سجع مهر «محمدحسن» در باالی نکاحنامه آمدهاست (ساکما-276 ،
.)91-280
در روزگار حکمرانی ناصرالدینشاه فرمانی صادر شد که مطابق آن الزم بود تا «اسناد و
قبالهها» برای رسمیتیافتن با «مهر دیوانخانۀ مبارکۀ دولت ایران» تأیید شوند .مدتی بعدازآن
نیز قبالهها را «وزارت عدلیۀ اعظم» با درج مهر مخصوص «تسجیل» یا سجل میکرد .این رویه
را در شهرستانها نمایندۀ دولت انجام میداد (عباسیان ،1390 ،ص .)9بعدا ً که ادارۀ «ثبت و
قانون دولتی» در سال 1303ق1264/ش برقرار شد ،این اداره کار تأیید اسناد و رسمیتدادن
به آنها را برعهده گرفت و درصورت گمشدن قباله ،نسخه ثبتشدۀ آن در حکم اصل قباله
بود .با وقوع انقالب مشروطه نیز رویه به آن صورت شد که اشخاص قبالۀ خود را با «الصاق
تمبر دولتی» ازطریق «وزارت عدلیه» رسمی میکردند .با تصویب قانون ازدواج در مرداد
1310ش ازدواجوطالق صورتی رسمیتر بهخود گرفت و اجرای این قانون و نظارت بر
آن تمام ًا بهدست وزارت عدلیه افتاد؛ به این شکل که ازدواج باید در یکی از «دفاتر رسمی»
ثبت میشد؛ بهاینترتیب رویههای عرفی و شرعی پیشازآن کنار نهاده شد (عباسیان،1390 ،
صص .)10-9
شاهدان عالوهبر زدن مهر ،معموالً سند نکاح را هم امضاء میکردند .برای نمونه در
حاشیۀ سمت راست نکاحنامۀ «سیداحمد» با «خدیجه» از اهالی اشکذر یزد در رجب 1280ق
امضاء و مهر شهود مشاهده میشود (ساکما.)999-27278 ،

جنب ههایاجتامعینکاحنام هها

در تحلیل نکاحنامههای موجود اطالعاتی از مشاغل و مناصب و طبقات اجتماعی
(شاهزادگان ،روحانیون ،دیوانیان ،تجار و اصناف) بهدست میآید .در میان اصناف نام
مشاغلی مانن ِد بزاز ،کفاش ،چیتساز ،دورهگیر ،دالل و حکاک در ادامۀ نام پدران زوجین
آمدهاست.
براساس القاب ذکرشده قبلاز نام زوجین و مشاغل ذکرشده بعداز نام پدران زوجین
در نکاحنامههای بررسیشده میتوان گفت که بیشتر ازدواجها بین خانوادههایی با شغل و
منصب نزدیک به هم و یا مشابه انجام شدهاست؛ و در برخی از ازدواجها زوج و زوجه از
خانوادههایی با پایگاه اجتماعی (شغل و منصب) نزدیک بههم هستند؛ ازجمله :زوج از طبقۀ
دیوانیان و زوجه از طبقۀ شاهزادگان (ساکما)997-72 ،؛ زوج از روحانیون ،زوجه از دیوانیان
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 .1متی شائت :وقتی بخواهد.
 .2زن جوان ،دخرتی که به سن بلوغ
نرسیدهاست؛ کنیز کوچک ،کنیز (دهخدا،
 ،1373ج ،5ص.)6453
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(ساکما)999-27145 ،؛ زوج از خوانین و زوجه از شاهزادگان (ساکما)296-16926 ،؛ زوج
از خوانین و زوجه از کسبه (ساکما)296-17898 ،؛ زوج از شاهزادگان و زوجه از دیوانیان
(ساکما)296-27964 ،؛ زوج از دیوانیان و زوجه از روحانیون (ساکما.)296-23269 ،
از مجموعۀ آمارهای بهدستآمده از این تحقیق چنین استنباط میشود که در نکاحنامۀ
شاهزادگان بهطور طبیعی و اقتضای موقعیت ،مهریه زیادتر بودهاست .نکاحنامههای شاهزادگان
بیشتر بهصورت طوماری و دفترچهایاند و تسمیه ،تحمیدیه و مقدمۀ طوالنی چندین سطری
دارند که در آن ضرورت و اهمیت ازدواج براساس آیات و احادیث و همچنین وحدانیت
خداوند با ادبیاتی زیبا بیان شدهاست .بهدلیل تمکن مالی این افراد نکاحنامههای آنها زیباتر
است و تذهیب بیشتری دارد و رنگ ،سرلوح ،شمسه ،جدول کمند و… در آن دیده میشود.
شهود حاضر ،وقوع عقد را با زدن مهر در حاشیۀ نکاحنامهها ،تأیید میکردند .در مهریۀ طبقۀ
شاهزادگان عالوهبر پول اقالم دیگری مانند ملک و طال ،و غالم و کنیز نیز وجود دارد.
بیشترین مقدار مهریه در نکاحنامههای بررسیشده مربوط است به نکاحنامۀ «حاجیمیرزا
محمدحسین ملکالکتاب با مرضیه ملقب به شاهزادهگلین به صداق دو هزار و یکصد تومان
ّ
جدیدالضرب ،ده عددی یک تومان عددی بیستوچهار نخود وزن مسکوک به
وجه قران
سکۀ مبارکۀ سلطان ایران خَ َّلداله ُملکه و سلطانه که یکصد تومان از این وجه بازاء هدیۀ یک
ّ
المعظمله که
جلد کالماهلل مجید [است] و تمام وجه مسطور این است بر ذمه و رقبۀ ناکح
انشاءاهللتعالی عندالقدرة و االستطاعه با مطالبۀ مخدرۀ َمعزیٌّالیها متی شائت 1و حیث ارادت
کارسازی دارند» در تاریخ 1308ق در شهر لنگرود (ساکما.)997-16159 ،
در نکاحنامههای بررسیشده در طبقۀ شاهزادگان این القاب برای ناکح و پدران زوجین
آمدهاست :عالیجناب ،عزتالمعالی ،رفعتدستگاه ،رفیعجایگاه ،عزت و سعادتهمراه،
جاللت و نجابتانتباه ،مجدت و نجدتدستگاه ،مقربالخاقان ،اصالتاکتناه زمرةالخوانین
العظام ،عمدةاالشراف،نتیجةالنجباء العظام ،جاللتدستگاه و…  .همچنین برای منکوحه این القاب
آمدهاست :علیاحضرت ،علیامخدره ،علیاجناب ،خدارت و طهارتدستگاه ،اسوةالمخدارت،
العفیفه ،النجیبه ،العاقله ،الباکره ،الرشیده ،المختاره ،المنصور ،الممتاز ،ن ّواب علیه ،بلقیسالعصر
و الدوران ،بلندمکان ،شوکتدستگاه ،علیینمکان ،فردوس و خلدآشیان ،بلقیسمکان ،خدیجۀ
محررۀ مستوره ،عفیفۀ مکرمه ،خورشیداصحاب و… .
زمان ،فاطمۀ دورانّ ،
نکاحنامههای روحانیون طوماری و دفترچهای است و دارای تسمیه ،تحمیدیه ،مقدمۀ
طوالنی و تذهیب است .عالوهبر پول و ملک ،جاریه 2نیز در مهریۀ آنها وجود دارد .القاب
ناکح و پدران زوجین در این نکاحنامهها عبارتاند از« :علماءالعظام ،شریعتمآب ،قدسالقاب،
ستودهآداب ،فضایل و فواصلانتساب ،عالمۀ ف ّهام ،عالمۀ علماء ،جامعالعقول و المنقول،
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النجباءالعظام» و… و القاب منکوحه عبارتاند از« :علیاجناب ،خدارت و طهارتانتساب،
اسوةالمخدرات ،العفیفة النجیبة العاقلة الباکرة الرشیده» و…  .القاب سادات نیز برای ناکح
«ساللةالسادات العظام ،دوحة شجرة طیبه ،قدسیالمآب ،الطابع العلوی الفاطمی الکامل الهادی»
و برای منکوحه «سیده ،علویه ،فاطمه» آمدهاست.
نکاحنامههای خوانین ،رئیس ایالت ،صاحبمنصبان حکومتی و بهصورت طوماری
و دفترچهایاند و بیشتر آنها دارای تسمیه ،تحمیدیه ،مقدمه و تذهیباند و بعضی بدون
تذهیباند .مهریه در این طبقه نیز متفاوت است شامل :پول ،طال ،نقره ،خانه ،زمین ،انگشتر
الماس ،شال کشمیر ،آب ،کالماهلل مجید و…  .نکاحنامۀ ازدواج مربوط به «محمدحسنخان
ابن المرحوم نوابمیرزا محمدعلیخان هندی با نزهةالزمان دختر جهانگیرخان ایلبیگی که
مهریۀ آن یک جلد کالماهلل مجید ،دوازده مثقال طال و مبلغ یکهزار تومان وجه نقد اشرفی
هجده نخود ناصرالدینشاهی و سه دانگ از یک باب خانۀ واقع [در] دارالعم شیراز و سه
دانگ بستان واقع در جلیان فسا میباشد ،یک فرد غالم حبشی و یک فرد جاریۀ حبشیه و
مقدار یک من ابریشم خام نیز جزء اقالم مهریۀ نزهةالزمان است» که بیانگر موقعیت اجتماعی
زوجین است (ساکما .)296-16790 ،در این طبقه القاب ناکح و پدران زوجین به این شرح
است« :معتمدالسلطان ،مقربالخاقان ،عالیجاه ،معلیجایگاه ،عزت و سعادتهمراه ،شوکت
و جاللتدستگاه ،شمساالفلک الرفعه ،بدرالسماء الشوکه ،نتیجةالخوانین العظام ،رفیعجایگاه،
عالیحضرت ،ستودهخصلت ،بلندمنزلت و… و القاب منکوحه عبارتاند از :علیاحضرت،
خورشیدمنزلت ،مریمفطرت ،زهرۀ فلک ،عصمتقمر ،برج خدارت و طهارت ،مستورۀ
الم َک ّرمة و المخدره» (ساکما،
کر َمة و اقبال ،اسوةالخوانین ُ
سراپردۀ اجالل و سرادقنشین پردۀ َم ُ
.)998/14
در بین نکاحنامههای بررسیشده تعداد نکاحنامۀ اصناف و کسبه بیشتر از سایر
گروههاست .این نکاحنامهها بهصورت طومار و برگاند و بعضی از آنها بدون تذهیب و
حتی فاقد تسمیه ،تحمیدیه و مقدمهاند .در نکاحنامههای این طبقه هم ،آیات و احادیثی دربارۀ
ازدواج ،اسم ناکح و منکوحه و پدرانشان ،وکیل ،شهود حاضر و در پایان تاریخ وقوع عقد
آمدهاست .نکاحنامههای متعلق به طبقۀ تجار عبارتاند از« :محمدرضا تاجر کاشانی با سلطان
بنت آقامحمدعلی تاجر کاشانی» (ساکما)296-26320 ،؛ نکاحنامۀ «آقامحمدحسین فرزند
محمدکاظم کاشانی با خانمجان فرزند حاجیمحمود تاجر کاشانی» (ساکما)296-23892 ،؛
نکاحنامۀ «محمدعلی فرزند محمدتقی تاجر کاشانی با گوهرشادبیگم» (ساکما-24419 ،
 .)296در هر سه ازدواج ،زوج و زوجه از طبقۀ اجتماعی مشابهاند .در نکاحنامۀ «علی ولد
محمدعسکر کفاش با فضه ابنة استاد حسین کفاش» زوج و زوجه هر دو از یک صنفاند
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(ساکما.)296-25917 ،

بررسی انواع و میزان مهریه در نکاحنامهها

ُ .1تتامج :روستایی از توابع بخش مرکزی
شهرستان کاشان در استان اصفهان.
 .2متتع :متعه؛ صیغه؛ ازدواج موقت.

176

مهریه در بیشتر نکاحنامههای بررسیشده متفاوت است .ازجمله اقالم مهریه پول ،خانه،
باغ ،زمین مزروعی ،قنات ،آب ،نقره ،فرش ،مس ،طال ،رختخواب ،ترمه ،گلیم عربی،
میش جوان ّبرهدار ،آینه ،صندوق ،لباس و… است .القاب ناکح و پدران زوجین عبارتاند
از« :العاقل ،البالغ ،رشید ،شابخصلت ،شاب مکرم ،عالیحضرت ،نیکوفطرت ،سیادت
و نجابت و جاللتمآب ،رفیعجایگاه ،عزت و سعادتنشان ،عزتشعار ،اطوار امین،
عالیقدر رفیعمقدارِ ستودهاطوار ،هو الشاب الموفق و…» و القاب منکوحه هم عبارتاند از:
الحرۀ بالغه ،الکامله ،مختاره ،عفت و عصمتپناه ،خدارتهمراه،
«العاقله ،الرشیده ،الباکرهّ ،
ستودهطینت ،خدارتاکتساب ،عفتمآب ،علیاجناب» (ساکما.)296-26320 ،
نکاحنامۀ «آقاسیدمیرزا ابن مرحوم آقامیرعبدالباقی با آمنهخانم بنت علیاکبر ابن حسین
تُتماجی »1عقد تمتع 2است و مدت آن چهار ماه متوالی است و مبلغ مهریۀ آن هشت هزار
دینار از قرار روپیۀ رایجالمعاملۀ ناصرالدینشاهی است (ساکما .)296-24931 ،نکاحنامۀ
«احمد ابن آخوند مالحسن با بیبیبیگم ابنة سیدمهدی عالوهبر پول و طال و جاریه و وسایل
زندگی و غیره ناکح اختیار مسکن را به منکوحه واگذار نموده که در هرکجا زوجه مسکن
نماید ،چه در وطن چه در غربت با منکوحه باشد و نیز شرط شده از ناکح به منکوحه که خود
را مطلقه نماید به هر نوع طالق که خواسته باشد» (ساکما.)296-25914 ،
نکاحنامۀ مربوط به سال 1270ق در ماه شعبان مربوط به «سیداحمد فرزند میرزاتقی
شیرازی با بیبیبیگم خاورسلطان دختر میرزاسیدمحمد» است که بهشکل دفترچهای است.
این نکاحنامه شامل  9صفحه و  6برگ است و بعداز تسمیه ،تحمیدیه ،مقدمه ،معرفی زوجین
و مهریه و غیره در انتها جای امضاء و مهر شهود مشخص شدهاست (ساکما.)999-28774 ،
 %75نکاحنامههای بررسیشده در این پژوهش طوماری %9 ،دفترچهای ،و  %16تکبرگی
است .بیشترین تعداد نکاحنامهها قطع طوماری است که بعضی از آنها تذهیب و نقوش
زیبایی دارند و بیشتر به طبقات ممتاز جامعه (شاهزادگان ،دیوانیان و روحانیون) تعلق دارند و
بعضی هم فاقد تذهیباند .ابعاد نکاحنامههای بررسیشده در این پژوهش عبارتاند از :قطع
طوماری ،با ابعاد  90×45سانتیمتر (ساکما( 115×55 ،)999-27145 ،ساکما ،)997-72 ،و
)296-23876( 54×38؛ نکاحنامههای دفترچهای با ابعاد ( 23×16/5ساکما،)296-16159 ،
( 23×16ساکما ،)296-23329 ،و ( 26/5×17/5ساکما)999-28776 ،؛ و نکاحنامههای
تکبرگی با ابعاد ( 21/5×17ساکما( 16/5×11 ،)999-27394 ،ساکما ،)999-27300 ،و
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( 22×18ساکما.)296-25305 ،
ازجهت شکل ظاهری هم  48درصد نکاحنامهها دارای تذهیب و  52درصد بدون
تذهیباند.نکاحنامههایداراینقوشتزیینیمعموالًبهخانوادههایتحصیلکرده،شاهزادگان،
اعیان ،خوانین ،سالطین ،و تجار تعلق دارند .نقوش ،طرحها و رنگهای بهکاررفته در این
نکاحنامهها ظرافت خاصی دارد .در نکاحنامههای دارای تذهیب از رنگهای متنوع شنگرف،
الجورد ،آب طال ،قرمز ،سبز و… استفاده شده است؛ نقوش تزیینی بیشتر در حاشیهها ،سرلوح،
و تحمیدیه دیده میشود .نوع این نقوش بیشتر ترنج با گل و برگهای ختایی و اسلیمی
است (ساکما .)999-27145

نتیجهگیری

در این پژوهش محتوای  95نکاحنامۀ دورۀ ناصری از شهرهای مختلف ایران بررسی شد
و تالش شد تا تأثیر اقتصاد و منزلت اجتماعی زوجین بر نحوۀ تنظیم این نوع از اسناد
نشان داده شود .بررسی  95نکاحنامۀ مذکور نشان داد که منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی
زوجین تأثیری فراوان بر قطع ،ظاهر (تزیین) و محتوای عقدنامهها داشتهاست.
براساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش عقدنامۀ زوجهای متعلق به گروههای
حکومتگر و مناصب اداری ،و کسبۀ متنفذ و ثروتمند (مانند تجار قدرتمند) ازجهت متن،
مفصل ،پرطمطراق ،و باشکوه است و ازجهت جنبههای هنری دارای تذهیب ،رنگ ،سرلوح،
شمسه ،و جدول کمند است و نقوش تزیینی آن اسلیمی ،گیاهی ،و هندسی است .بهطور
کلی وجود تفصیل در عقدنامه و ذکر عناصری مانند تسمیه ،تحمیدیه ،مقدمۀ مفصل و استناد
به آیههای قرآن ،احادیث به زبان عربی و اشعار ،استفاده از القاب ،خطوط پیچیدۀ پرطمطراق،
نگارش نامها و القاب با رنگی متفاوت (قرمز) ابزاری برای نشاندادن موقعیت و منزلت واالی
اجتماعی پدر هریک از زوجین بودهاست .این دسته از عقدنامهها عمدت ًا بهصورت طوماری
و دفترچهای فراهم شدهاست؛ چنانکه از کل نکاحنامههای بررسیشدۀ این تحقیق  75درصد
طوماری ،و  9درصد دفترچهای است.
نکاحنامۀ گروههای فرومرتبه مانند کسبه و پیشهوران فرودست (مانند حکاک ،چیتساز
و کفاش) با محتوایی مختصر و ظاهری ساده و بهشکل «برگی» تنظیم شدهاست؛ این
نوع نکاحنامهها  16درصد از کل نکاحنامههای بررسیشده هستند .این عقدنامهها بدون
تذهیب و تسمیه و تحمیدیه و مقدمهاند؛ بنابراین سطرهای کمتری دارند؛ ازجمله نکاحنامۀ
«آقامحمدحسین» فرزند «محمدکاظم کاشانی» با «خانمجان» فرزند «حاجیمحمود کاشانی».
نکتۀ ارزشمند دیگر در عقدنامهها ذکر منطقۀ جغرافیایی است که برای شناخت جغرافیای
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انسانی مالکی معتبر است .از بررسی نکاحنامههایی که نام محل در آنها ذکر شدهاست (49
عدد) چنین برمیآید که ازدواجها در محدودۀ جغرافیایی یکسان و مجاور انجام میشدهاست؛
این اسناد به شهرها و مناطقی مانند اصفهان ،یزد ،همدان ،لنگرود ،الهیجان ،فارس و کاشان
تعلق دارند.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)
280‑276؛ 280-500؛ 280-737؛ 280-27691؛ 293-25921؛ 293‑25923؛ 296-7511؛ 296-8913

296-11465؛ 296‑11695؛ 296-16159؛ 296-16722؛ 296-16790؛ 296-16883 296-16879؛ 296-16903
296-16907؛ 296‑16925؛ 296-17234؛ 296-17596؛ 296-17722 296-17662؛ 296-17898؛ 296-18082
296-18674؛ 296‑20888؛ 296-20889؛ 296‑20935 296-20934؛ 296-21223؛ 296-21224؛ 296-21225
296-23047؛ 296‑23267؛ 296-23270 296-23269؛ 296-23329؛ 296‑23876؛ 296-23892؛ 296‑24042
296-24076؛ 296-24484 296‑24419؛ 296-24576؛ 296-24641؛ 296-24644؛ 296-24645؛ 296‑24685
296‑24691 296-24688؛ 296-24692؛ 296‑24695؛ 296-24931؛ 296‑25041؛ 296-25305؛ 296-25541
296-25912؛ 296‑25914؛ 296‑25916؛ 296-25917؛ 296‑26320؛ 296‑26697؛ 296‑27253؛ 296-27300
997-350؛ 997-72؛ 998‑14؛ 998-90؛ 999-27143؛ 999‑27144؛ 999-27147 999‑27145؛ 999-27151
999-27153؛ 999-27211؛ 999-27215؛ 999‑27224؛ 999-27252 999-27251؛ 999-27256؛ 999-27278
999-27284؛ 999-27394؛ 999‑27565؛ 999‑27964 999‑27622؛ 999-28185؛ 999‑28774؛ 999-28776
.999‑30060

کتاب

انوری ،حسن .)1381( .فرهنگ بزرگ سخن .تهران :سخن.

دهخدا ،علیاکبر .)1373( .لغتنامه( .محمد معین و جعفر شهیدی ،ناظران) .تهران :دانشگاه تهران.

رضایی ،امید .)1387( .درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ قاجار .توکیو :مؤسسۀ مطالعات زبانها و فرهنگهای
آسیا و آفریقا.

طوسی ،محمدبنحسن .)1414( .األمالی .تحقیق قسم الدراسات االسالمیه و موسسة البعثه .قم :دارالثقافه.

علیزادۀ بیرجندی ،زهرا و دیگران .)1385( .نگرشی بر مهرنامههای عصر قاجاریه در بیرجند .تهران :سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.

قائممقامی ،جهانگیر .)1350( .مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی .تهران :انجمن آثار ملی.
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مقاله

روستایی ،محسن« .)1381( .دیدگاهی آرشیوی پیرامون نگهداری اسناد» .کتاب ماه کلیات ،مهروآبان ،1381
شمارۀ  58و .59

عبدلی آشتیانی ،اسداهلل؛ نورائی آشتیانی ،محمدعلی« .)1389( .عقدنامهای از روزگار ناصرالدینشاه قاجار به
سال  1312ھ .ق» .پیام بهارستان ،سال  ،2شمارۀ  ،7صص .852-839

عزیزی ،غالمرضا« .)1390( .بررسی تعریف سند از دیدگاههای گوناگون» .گنجینۀ اسناد ،س  ،21دفتر اول،
صص .151-120

محمدی ،امین« .)1394( .تحلیلی بر پایاننامههای حوزۀ اسناد تاریخی و نسخ خطی» .فصلنامۀ نقد کتاب
میراث ،سال دوم ،شمارۀ  ،5بهار ،صص .236-205

پایاننامه

عباسیان ،آزاده« .)1390( .نکاحنامههای عصر قاجار (از ابتدای دورۀ ناصری تا پایان قاجاریه)» ،پایاننامۀ کارشناسی
ارشد رشتۀ تاریخ ،گرایش اسناد و مدارک آرشیوی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
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تها
پیوس 

جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده

182

ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

1

296 -24695

آقاحسین فرزند مالعلی اصغر
ابیانهای

امنساءخانم فرزند حاجی
کریم ویانی

کسبه

2

997-72

میرزامحمدزمان نوری (امین
دیوانخانۀ مبارکه)

شاهزادهحمیدهسلطانخانم

زوج از طبقۀ دیوانی
و زوجه از طبقۀ
شاهزادگان

3

999-27253

زینالعابدین خلف
حسینبننصیر

فاطمهخانم صبیۀ اسامعیل
خیاط

کسبه

4

296-26320

آقامحمدرضا خلف حاجمحمدباقر
تاجر کاشانی

سلطان بنت آقامحمدعلی
تاجر کاشانی

کسبه

5

296-26697

میرزاقلیبیگ

نازیخانم

کسبه

6

296-23876

محمدباقرخان افشار فرزند
رسخوشخان افشار

پریسلطانخانم فرزند
نجفقل یخان

دیوانی

7

999-28774

سیداحمد فرزند میرزاتقی شیرازی

بیبیبیگم خاورسلطان دخرت
میرزاسیدمحمد

روحانیون

8

999-27145

آخوند مالعبدالکریم خلف
حاجابوالقاسم

فاطمهسلطانصبیۀ
میرزاحسی نعلیمستوفی
نوری

زوج از طبقۀ
روحانیون زوجه از
طبقۀ دیوانی

9

999-27144

محمدحسن

کوچکسلطان صبیۀ
محمدضیاع

شاهزادگان

10

296-16907

عیس یخان

فاطم هخانم

دیوانی

11

296-16925

حاجیسیدعلی ولد حاجی
میرزامحمدحسین

فاطمهسلطا نخانم

12

296-17898

شیرمحمدخان

حبیبهخانم بنت میرزا
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زوج از طبقۀ خوانین
و زوجه از طبقۀ
شاهزادگان
زوج از طبقۀ خوانین
و زوجه از طبقۀ
کسبه

محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

13

296-25912

اسمعیل ولد ابراهیم

مرضیه ابنة علی

کسبه

14

296-24688

استاد مهدی فرزند
آقازینالعابدینابیانه

فاطمهخانم فرزند آقاعلی

کسبه

15

999-27285

غالمرضا ولد بابایی یزدی

فاطمهنساء

کسبه

16

296-20889

آقامحمد ولد آقامحمدابراهیم

سکینهسلطانخانم

دیوانی

17

296-25917

علی ولد محمدعسکر کفاش

فضه ابنة استاد حسین کفاش

کسبه

18

296-25041

شاهزاده مهدیقلیمیرزا فرزند
حشمتالدوله

عصمتسلطا نخانمدخرت
نورالدهرمیرزا

شاهزادگان

19

296-24576

آقامحمدیوسف فرزند حاجیباقر

رقیهسلطانخانمفرزند
آقانظرعلی

دیوانی

20

296-25541

ابوالقاسمب نمحمدعلی

سیدهامکلثوم

دیوانی

21

296-17662

رضاقلیخان خلف آقا
محمدحسن ابرقوئی

شاهزادهخانم (سیدۀ نساء
عاملیان)

زوج از طبقۀ خوانین
و زوجه از طبقۀ
شاهزادگان

22

296-23892

آقامحمدحسین فرزند محمدکاظم
کاشانی

خان مجان فرزند
حاجیمحمود تاجر کاشانی

کسبه

23

999-27278

سیداحمد

خدیجه از اهالی اشکذر یزد

کسبه

24

296-18674

آقااسمعیل

راضیهخانم ساکن رودبار

کسبه

ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده
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ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده

184

ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

25

296-16790

محمدحسنخان ابن املرحوم
نوابمیرزا محمدعلیخان هندی

نزهةالزمان دخرت جهانگیرخان
بیگی ایالت فارس
ایل ِ

دیوانی

26

296-24042

آقاحسن ولد عبدالله

خاتونخانم بنت اکرب

کسبه

27

296-24644

محمدتقیبیک فرزند حسینعلی

کلثومخانم فرزند
علیافضلخان

دیوانی

28

999-27147

عباس ولد عبدالحسین

آقابیگم صبیۀ محمدحسین
چیتساز

کسبه

29

999-27215

حسن ولد علیرضا

سیدهفاطمه خورنقی

کسبه

30

296-16883

میرزامحمدرضا

جهانبیگم

شاهزادگان

31

296-24419

محمدعلی فرزند محمدتقی تاجر
کاشانی

گوهرشادبیگم

کسبه

32

999-27151

علیاکرب خلف مشهدیحسن
ساکن قریۀ مبارکه

مریم مشهور به خورشیدبیگم
بنت مالعبدالوهاب

روحانیون

33

296-24691

محمدحسن فرزند
حاجیعلیمحمد

شهربانوخانم فرزند محمد از
اهالی ابیانه

کسبه

34

296-20935

سیدمهدی

لیلیبیگم دخرت سیدصادق

کسبه

35

999-27143

عبدالحسین چیتساز خلف
محمداسمعیل

فاطمهسلطان بنت
محمدامین

کسبه

999-27252

میرزاعلی

صغریسلطان

36
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کسبه

محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

37

999-27256

آقاغالمحسین

بخانم
صاح 

کسبه

38

999-27622

محمدصالح

حلیمه

کسبه

39

296-24641

میرزامحمد بزاز

سکینهسلطانبنت
محمدحسن

کسبه

40

999-27224

سیدرضا

بجان
صاح 

کسبه

41

999-27251

عبدالکریم اشکذری

خدیجه بنت علیعسکر
اشکذری

کسبه

42

999-27964

شاهزاده محمدمیرزا

بیبی

زوج از طبقۀ
شاهزادگان و زوجه از
طبقۀ دیوانی

43

296-11465

میرزامحمدصادق خلف مرحوم
آخوند مالعبدالغنی

فاطمهبیگمخانمبنت
آقامیرزااحمد

روحانیون

44

999-27211

محمدابراهیم خلف عبدالکریم

امکلثوم صبیۀ مرحوم جعفر
دورهگیر

کسبه

45

999-27153

میرزااسدالله ولد میرزافتحالله
منشی

آمنهبیگم بنت
میرزاحسینعلی نوری

دیوانی

46

997-350

باباخان

بیبیگل

کسبه

47

999-28776

محمدهادی پوسپرداز

هامیونسلطان دخرت
حاجیمحمدهاشمقناد

شاهزادگان

48

اسناد همدان

عبدالحسین ولد حاجعبدالوهاب

ربابهسلطا نخانمصبیۀ
حاجمحمود

شاهزادگان

49

296-24645

آقاسیدعلیاکرب فرزند
حاجیسیدمرتضی

بیگمسلطان فرزند
آقاسیدعلی ملقب به ارباب

شاهزادگان

50

296 -24685

آقاسیدابراهیم فرزند میربابایی
مظفری

خانمجان (شیرین) فرزند
رجبعلی از ساکنین قریۀ
ویان در نطنز

کسبه

ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده
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ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده

186

ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

51

999-27284

محمدعلی

فاطمه بنت محمدباقر

کسبه

52

296-24692

آقاباقر فرزند آقااسامعیل
هیمهشکن کاشانی

فاطمهجان فرزند آقاحسین
کاشانی

کسبه

53

296-17234

مشهدیعبدالله ولد مرحوم
مشهدیاسدللهاصفهانی

زهراسلطان

کسبه

54

296-11465

مشهدیمیرزازینالعابدین

معصومهخانم

روحانیون

55

296-18082

میرزاعبدالرحمن

خدیج هخانم

شاهزادگان

56

999-27565

ابراهیم

حوابیگم

کسبه

57

296-24931

آقاسیدمیرزا ابن مرحوم
آقامیرعبدالباقی

آمنهخانم بنت علیاکرب ابن
حسین تتامجی

کسبه

58

296-11695

آقامیرزاعلیمحمدطباطبایی

زیباخانم

شاهزادگان

59

296-17596

استاد علیعسکر مندمال خلف آقا
عبدالکریم یزدی

خدیجهسلطا نخانم

شاهزادگان

60

999-28185

سیدعبدالکری مخان

افسانه کردستانی

شاهزادگان

61

296-16903

آقاهاشم

زهراخانم

دیوانی

62

296-21225

آقانقی بزاز فرزند آقانجف بزاز

63

999-27394

سیدعلیاکرب

64

296-23267

محمدعباس ساکن قریۀ ُکرب َکند

65

296-24484

آقاعلیاکرب فرزند محمدحسین

66

293-25923

نرصاللهسلطان

ملوسخانم فرزند
کربالییحسین
سلطانبیگم صبیۀ ابراهیم
دالل
ماهسلطان
فاطمهنساءخانمصبیۀ
محمدعلی
بنت مرحوم مشهدی اسمعیل
طهات (جهان ارسجا)

کسبه
شاهزادگان
کسبه
کسبه
کسبه

67

296-16879

آقا میرزا محمود (فرزند میرزا
محمدعلی)

فاطمهسلطانبیگم
(میرزامحمدرضا)

شاهزادگان

68

296-7511

آقامیرزا خلف آقاابرهیم منشی

سیدهحلیمهخانمصبیۀ
آقاسیدعلی (داللشته)
لنگرودی

دیوانی
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محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

69

296-23047

احمدخان فرزند
حاجمحمدرضاخان

سلطنتخانم فرزند بهرا مخان

دیوانی

70

296-16159

حاجیمیرزامحمدحسین
ملکالکتاب

مرضیه ملقب به
شاهزادهگلین

زوج از طبقۀ دیوانی
و زوجه از طبقۀ
شاهزادگان

71

296-20888

آقامیرزاعلیاکرب

سلطا نخانم

شاهزادگان

72

296-23329

میرزازینالعابدین مشهور به الربز

قدسیخانم دخرت میرزاشفیع
مستوفی

دیوانی

73

296-5305

احمدبک ولد محمدبک

شاهنبات فرزند میرزاعلیبک

کسبه

74

999-30060

آقانرصالله فرزند محمدحسن
فیروزآبادی

هاجرسلطانبگم دخرت
حاجیسیدمهدیطرزجانی

کسبه

75

999-27300

علی خلف شاطرعبدالرحیم

بیبیفاطمه

روحانیون

76

296-23270

الباقر ابن علی

خدیج هخانم

کسبه

77

998-90

آقامیرزاعباسقلیکرگانی

بخانم
صاح 

دیوانی

78

296-23269

محمدحسن فرزند محمدهاشم
کارالدانی1

فاطمهسلطان فرزند آخوند
مالمحمدحسین

زوج از طبقۀ دیوانی
و زوجه از طبقۀ
روحانیون

79

296-25916

استاد محمدباقر ولد محمدتقی
راینی

معصومه بنت استاد
محمدمهدی حدّلو

کسبه

80

مدیریت یزد

رضاقلیخان ولد آقامحمدعلی

خورشید صبیۀ مصطفیخان
امیرپنجه

دیوانی

81

اسناد همدان

آقامحمدمهدی خلف حاجطیب

خدیجهسلطانخانمصبیۀ
مرحوم حاجمحمود

شاهزادگان

82

91-280-737

آقامحمود خلف کربالییهادی

معصوم هخانمصبیۀ
مشهدیعباس

کسبه

83

296-20934

حاجسیدمحسن

خدیجهبیگم

روحانیون

84

296-21223

مشهدیغالمحسینفرزند
کربالییفتحعلیحکاک

صاحبسلطانخانمفرزند
کربالییمهدی بزاز

کسبه

ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده
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ادامۀ جدول 1
گروههای اجتامعی در
نکاحنامههایبررسیشده

188

ردیف

شناسۀسند

مشخصاتزوج

مشخصاتزوجه

پایگاهاجتامعی
زوجین

85

296-24076

آقامحمدعلی خلف آقا
محمدحسین محمدآقا باقر ساکن
ِ
قریۀ رسشک

فاطمهسلطانخانمفرزند
مالمحمدعلیآقامحمدحسن
ِ

کسبه

86

9998-90

شیخعلی پرس فتحاللهنویس

لیل یخانم دخرت
معتمدالسطاناسداللهخان
رسهنگ

زوج از طبقۀ
روحانیون و زوجه از
طبقۀ خوانین

87

998-14

معتمدالسلطانآقامیرزامحمدخانِ
آقامیرزامصطفی مستوفی گرگانی

آسی هخانم دخرت
میرزارفیعخانمستوفی
گرگانی

دیوانی

88

296-21224

کربالییآقا (برا) بزاز فرزند
کربالییمهدی بزاز

ملوسخانم فرزند
کربالییحسین

کسبه

89

293-25921

علیبیگ خلف زینالعابدین

فضه بنت نجفبیگ

کسبه

90

296-25914

احمدبن آخوند مالحسن

بیبیبیگم ابنة سیدمهدی

شاهزادگان

91

296-8913

آقا رفیع ولد مشهدیعلیاکرب

(نرجس خواتون) خانم بنت
عزتآقا

کسبه

92

91-280-276

عباسبیگ خلف عبداللهبیک

شهربانوخانم بنت
علیمحمدبیگ

کسبه

93

91-280-737

آقامحمود خلف مرحوم
کربالییهادی

معصومهخانم صبیۀ مرحوم
مشهدیمیرزا

کسبه

94

91-280-500

آقانوروز ولد مرحوم کربالیی

کشورسلطانخانمبنت
مرحوم آقاعلیاکرب

کسبه

آقامیرزاغالمحسین معروف به
میرزاآقا

التجا ْر
بیبی صبیۀ فخر ّ
کربالیی محمدخان
اسکندرالله

کسبه

296-16722
95
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محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف

296-25912

296-16925

296-16907

999-27144

999-27145

999-28774

296-23876

296-26697

296-26320

999-27253

997-72

296-24695

شناسۀسند























طومار



دفرتچهای

برگی















تذهیب
دارد











تذهیب
ندارد

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

ردیف

296-16790

296-18674

999-27278

296-23892

296-17662

296-25541

296-24576

296-25041

296-25917

296-20889

999-27285

296-24688

شناسۀسند































تذهیب
ندارد

مشخصاتظاهرینکاحنامهها
(قطع و تزیین)


















طومار

دفرتچهای

برگ

تذهیب
دارد

جدول 2

گنجینۀ اسناد ،سال  ،29دفرت اول ،بهار  ،1398شامرۀ پیاپی 113

189

رقیه شکری
یزدان فرخی

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

ردیف

999-27256

999-27252

999-27143

296-20935

296-24691

999-27151

296-24419

296-16883

999-27215

999-27147

296-24644

296-24042

شناسۀسند

















طومار

دفرتچهای









برگ













تذهیب
دارد













تذهیب
ندارد

48

47

46

45

44

43

42

296-24685

296-24645

999-28776

997-350

999-27153

999-27211

296-11465

999-27964

999-27251

999-27224

296-24641

999-27622







































41

40

39

38

37

ردیف

شناسۀسند

طومار

دفرتچهای

برگ











مشخصاتظاهرینکاحنامهها
(قطع و تزیین)

تذهیب
دارد
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ادامۀ جدول 2

محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
60

59

58

57

56

55

54

53

296-17234

296-16903

999-28185

296-17596

296-11695

296-24931

999-27565

296-18082

296-11465

52

51

296-21224

999-27284

296-24692

50

49

ردیف

شناسۀسند















طومار



دفرتچهای









برگ













تذهیب
دارد













تذهیب
ندارد

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

296-25305

296-23329

296-20888

296-16159

296-23047

296-7511

296-16879

293-25923

296-24484

296-23267

999-27394

296-21225















ردیف

شناسۀسند

طومار





دفرتچهای







برگ













تذهیب
دارد

مشخصاتظاهرینکاحنامهها
(قطع و تزیین)













تذهیبندارد

ادامۀ جدول 2
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84

83
25921-293

998-14

296-24076

296-21223

296-20934

296-25916

296-23269

998-90

296-23270

999-27300

999-30060

مدیریتیزد

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

ردیف

شناسۀسند















طومار







دفرتچهای





برگ











تذهیب
دارد















تذهیب
ندارد

95

94

93

92

اسنادهمدان

اسنادهمدان

90-998

91-280-737

















91

91-280-500





90

91-280-737











91-280-276

91-280-276

296-17898

296-8913

296-25914





89

88

87

86

85

ردیف

شناسۀسند

طومار

دفرتچهای

برگ











مشخصاتظاهرینکاحنامهها
(قطع و تزیین)

تذهیب
دارد
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تذهیبندارد

ادامۀ جدول 2

محتوا و شکل نکاحنامههای
دورۀ نارصی (1313-1265ق)
مشخصاتظاهرینکاحنامهها(قطع)
مشخصاتظاهری

طومار

دفرتچهای

برگ

تعداد

71

9

15

جدول 3

آمارمشخصاتظاهری
نکاحنامهها(قطع)

مشخصاتظاهرینکاحنامهها(تزیین)
مشخصاتظاهری

تذهیب دارد

تذهیبندارد

تعداد

46

49

جدول 4

آمار مشخصات ظاهری
نکاحنامهها(تزیین)

منونهای از نکاحنام ههای بررسیشده

منشأ سند997-72 :
تاریخ سند :جمادیالثانی 1266ق
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
حرم الزنا و السفاح و ازاج زواج بین االشباح زواج و
الحمدُ اهلل ِ الذی ا َ َح َّل
َ
َ
النکاح و اِباح و َ
1
االرواح کما عقد علی المزیَن للریاح ذوات االرتیاح و الصلوة و السالم علی خیر خاطب
بعد الحمد و الثناء عقود جواهر حمد و ثنا توشیح کردن [گردن؟!] عروس ستایش کبریایی را
سزاست که مشاطۀ مش ّعش[؟!] عروسان چمن در هر بهار زلف گل و چمن آراسته از جمله
نواری [انوار] حلیه که ساحت بیهوده آورد و قابلۀ قدرتش بقای نسل مکنونات را از ارتباط
آبای سبعه امهات اربعه تولید موالید ثلث الزم دارد شاهد خوبچهر مهر را جامۀ زربار صبا
از او دربر است و طرۀ لیالی لیل را از عطرآمیزی نسیم عیانیش غالیهعنبر ،دوشیزگان اغصان
از نفحات الطاف او بارور و اثمار ثمار و اتراب کواعب کواکب از اطراب تربیتش در سماع
و د َّوار .الحمد هلل الذی لم یتخد صاحب ًة وال ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و درودی
شایان شاباش عروس قبولتبار بارگاه عرشانتباه رسولمختاری رواست که ادارۀ توعیت[؟!]
سامعةافروز انجمن حسن و نشر و سجل محضر رسالتش به خاتم خاتمت مشحون و معتبر
است .سمع شفاعتش در محفل امید است چون چراغ عینش نیک به جنان تا صبح قیامت
فروز است به جور مجمر رحمتش درمعرض تعمیم فیض عطرافزای مشام عالمیان محمد
سجع جمیع آفرینش چراغافروز ختم اهلِ بینش صلیاهلل علیه و آله ِسیَما صهره و زوج [انبیه]
علی و ابا و پیغمبر چو ُم َعمر بحق زهیر نظام عقد هفتاختر به فرق اخترانش ،امابعد باعث

 .1خواستگار؛ عاقد
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ازدواج بکلها معانی بدیع با الفاظ شریعت ترصیع آنکه چون بهمقتضای نصوص آیات و اخبار
و واضعات امر مناکحت و مزاوجت نورس مولدۀ شرع مطاع و تابع فعلش مطبوع طباع اتباع
و اشیاع است؛ کما قالاهلل تبارکوتعالی ع ّز مِن القرآن :وانکحو االیامی منکم و الصالحین
من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء ینعنهم اهلل من فضله و قال النبی صلی اهلل علیه وآله و
سلم :النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی .فعلی هذا المعانی در اشرف الساعات
و اترک اوقات به مبارکی و فیروزی عقد مناکحۀ صحیحۀ شرعیۀ دائمۀ االنصار االسالمیه
واقع شد فیمابین عالیجاه رفیعجایگاه عزت و سعادتهمراه جاللت و نجابتانتباه مجدت
و نجدتدستگاه مقربالخاقان میرزامحمدزمان نوری امین دیوانخانۀ مبارکه و علیاجناب
قمرنقاب خورشیداصحاب بلقیسمکان خدیجةالزمان فاطمةالدوران مخدرۀ مستوره شاهزادۀ
مکرمه المسماة حمیدهسلطانخانم به صداق مبلغ یکهزار تومان اشرفی [به
محترمۀ عفیفۀ ّ
سیاق  1000تومان] هیجده نخود وز ِن یک تومان رواج سکۀ مبارکۀ ناصرالدینشاهی بهانضمام
یک جلد کالماهلل بیست تومان [به سیاق  20تومان] معلوم و در فقرات مسطوره صیغه جاری
شد تحریرا ً فی سنۀ .1266
حاشیههای داخل کادر سند:
باال سمت راست :قد وقع النکاح کما رقم فیه فی 15جمادیالثانی ،1266سجع مهر
بیضی:زینالعابدین
باال سمت چپ :بسماهلل و الحمدهلل وقع النکاح الدائم المقرون بالفوز و الفالح علی ما
حرر فیه من الصداق لدی الجانی
ّ
سجع مهر بیضی« :عبدی محمدصالح ابن محمدعلی» و «یا سریعالرضا»
حاشیههای سمت راست :اما شاهد بما ُسطر فی المثنی ،سجع مهر مربع :ال اله اال اهلل
الملک الحق المبین عبده محمدزمان(؟) (؟) جمادیالثانی ،سجع مهر مربع :ال اله اال اهلل الملک
الحق المبین عبده محمدزمان
حاشیۀ سمت چپ :کما رقم المبارک المزبور قد وقعت النکاح المیمون المبارک المزبور
کما رقم فیه فی  15شهر جمادیالثانی  .1266مجموع مهریه مبلغ یکهزار و بیست تومان
است که مبلغ بیست تومان آن بهجهت هدیۀ یک جلد کالماهلل مجید است تا واضح باشد
تحریرا ً  15شهر جمادیالثانی 1266
سجع مهر بیضی :ابوالفضل و حسین
سجع مهر مربع در پایین سند :ال اله اال اهلل الملک الحق المبین عبده محمدزمان»

194

گنجینۀ اسناد ،سال  ،29دفرت اول ،بهار  ،1398شامرۀ پیاپی 113

