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قویونلوآق
ّ

ع خط
ّ
در یک مرق

های حفظ اسناد در گذشتهشیوهها و و مالحظاتی در باب گونه
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چکیده
های اعطای پاداش و معافّیت مالیاتی به نظامیان و ارکان دولت، یکی از صورت

به
ً
اقطاع رواج سیورغال بوده که از اواخر سدۀ هشتم تقریبا جای اصطالح پیشیِن

رشاه افشار در متون استفاده از اصطالح سیورغال با همین مفهوم تا دورۀ ناد. یافت
در . شود اّما هنوز پژوهش فراگیری در این زمینه منتشر نشده استو اسناد دیده می

حسن، به برخی یاب از دورۀ اوزوناین مقاله ضمن انتشار یک سیورغال تازه
ترین اجزای آن مباحث مرتبط با این اصطالح پرداخته شده و شماری از اصلی

چون این سیورغال از نوع هودبری بوده است، . مورد بررسی قرار گرفته است
ها تعریف این اصطالح و برخی اصطالحات و الفاظ حقوقی مندرج در سیورغال
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مقدمه

ایران از دورۀ مغول تا قاجار بحوزهکنون اسناد گوناگونی مربوط به تا صـورت ههای حکومتِی

در خالل برخی از ایـن . هایی از اسناد منتشر شده استمقاالت منفرد و یا در شکل مجموعه

١.کندنیاز میها بیای از چاپ اسناد ارائه شده که ما را از بازگو کردن آنها، تاریخچهپژوهش

اّمـا ،از میـان رفتـه اسـتورۀ قاجار به دالیل گونـاگوندانیم که عمدۀ اسناد پیش از دمی

بـرای . های برجای ماندن برخی از اسناد اسـتتر مورد توّجه قرار گرفته، دالیل و راهآنچه کم

وقفی و پایدار بودن آن برخی از تشکیالِت ها در طول قـرون، از عوامـل حفـظ نمونه، بزرگِی

های مقّدسـه بهتـر حفـظ شـده و برجـای نهاسـناد آسـتاسـبب هـمو به همین ،اسناد است

،. های حفظ اسناد اسـتشیوۀ نگهداری یا پنهان کردن اسناد نیز در شمار راه. اندمانده
ً
مـثال

بـه یـادکرد ) ق٣٧٧نگاشـتۀ (الفهرسـت در جـایی از ) ق٣٨٠. د(محّمد بن اسحق الّنـدیم 

ناختالف الّزیجات حکایتی از کتاب  علـوِمابومعشر بلخی دربـارۀ جایگـاِه
ِ

منـابع گهـدارِی

باستان در سارویه  اصفهان(ایراِن جِی دهـد جـایی پرداخته که نشـان می) مکانی در رستاِگ

پـس از آن، گزارشـی دارد از ،وی. مناسب و دور از آفات برای نگهداری این منابع بوده است

کـه نـدیم نقـل چنان. ها را دیده و از اصفهان به بغداد منتقل شده بوداسنادی که خود وی آن

ص شده که اسـنادی 
ّ

) دفترهـایی(کرده، این اسناد به زبان یونانی بوده و پس از ترجمه، مشخ

سربازان و مواجب آنان  ناِم چیزی مانند کتابچۀ عرض لشکر(شامِل
ً
:بوده است) ظاهرا

هـا چهل و اندی آن] سیصد و[و آنچه من با چشم خود دیدم و ابوالفضل بن عمید در سال 
هایی بـه ای بود که در باروی شهر اصفهان میان صندوقپارههای پارهتاده بود، کتابرا فرس

آن را ـمانند یوحّنا و دیگریـ دانستند دست آمد و به زبان یونانی بود و کسانی که آن را می
سربازان و جیرۀ آنان است ن و آن کتاب. استخراج نموده و معلوم شد که ناِم

ّ
ها چنان مـتعف

که یک سال در بغداد ماند، خشک شد و بود که گوئیا تازه از دّباغی درآمده؛ ولی پس از آن

و ۱۲-۹: ۱۳۶۷بوسـه، : ویژهبـه(بوسه در تحقیق ممتاز خود به بسیاری از اسناد منتشرشده تا آن زمان اشاره کرده . ١

ای به شناساندن اسناد مربوط به ترکمانان و چاپو مدّرسی طباطبایی نیز در ضمن مقاله) ۱۵۹-۱۶۰
ً
ها و بعضـا

الحکمایی نیـز در مقّدمـۀ شـیخ). ۹۶-۸۷: ۱۳۵۵مدّرسـی طباطبـایی،(ها پرداخته است های آنمآخذ و نسخه

: ۱۳۸۷، الحکماییشیخ(های جدیدتری را شناسانده است پژوهشالّدین اردبیلیفهرست اسناد بقعۀ شیخ صفی

).بیست و ششـ و بیست و سه،دوازدهـ ده



هودبری به  ٤٥/...قویونلوحسن آقزبان فارسی از اوزنیک فرمان سیورغاِل

هـا اکنـون در نـزد شـیخ ابوسـلیمان ای از آنتغییر کرده و عفونتش برطرف گردیده؛ و پاره
١.)٣٠٢: ١٣٨١،ندیم: ؛ نیز اصل عربی در٤٤٠: ١٣٦٦،ندیم. (ود استموج

نگارش آناگر ندیم دربارۀ یونانی
ً
هـا بایـد بودن زبان این اسناد اشتباه نکرده باشد، قاعدتا

دلیـل نـوع و جایگـاه نگهـداریت گرفتـه باشـد و لـذا ایـن اسـناد بـهدر دورۀ اشکانی صور

٢.اندانده بودهچندصدسال برجای م) سازیپنهان(/ 

یکی از دالیل حفظ برخی از اسناد که باید در جسـتجوها بـه آن توّجـه داشـت، اهمّیـت 

» داشـتعرضه«های آن، ترین نمونـهیکـی از شـاخص. ها از دیدگاه خوشنویسـی اسـتآن

ع (جعفر بایسنغری تبریزی 
ّ
است کـه در ) سراییخزینۀ کتابخانۀ موزۀ طوپقاپی٢١٥٣در مرق

نمونـۀ ٣.پردازی بایسنغر در هرات ارائه کـرده اسـتکارگاه نسخههایفعالیتاز آن، گزارشی 

حـدود تـازنـده [ق ١١٣٥-١١٠٥حک(حسین صفوی سلطاندیگر، چند دفترچۀ وقف از شاه

رقاع ممتاز احمد نیریزی است که موضوع وقف آن]) ق١١٣٩
ّ

ها به خط
ً
از میـان رفتـه بعضا

دلیل اّما اصل این اسناد، به
ّ

.برجای مانده استآناهمّیت خط

حـدود سـدۀ سـوم و درکه دهد گزارشی نشان میز درنی) ق۳۳۱. د(پیش از ندیم، محّمد بن عبدوس جهشیاری . ١

ها های پادشاهان ساسانی دربارۀ خراج و آبادانی سرزمینچهارم هجری در اصفهان، برخی فرامین یا دستورالعمل

«: در دسترس بوده است
ُ

: اخبرنی عبدالواحد بن محّمد أّنه سمع محّمد بن واضح یقول
ً
قدیمة

ً
باصبهان کتبا رأیُت

دتم و اذا کـان الـی واحـٍد: ارة؛ صدورها اذا کان الکتاب الی جماعٍةلالکاسرة الی عّمالهم فی الخراج و العم
ّ
ل

ُ
: خ

یذکر بعد ذلک ما یرید دَت؛ ثّم
ِّ
ل

ُ
).۲-۱: ۱۳۵۷جهشیاری، (» خ

کهناز نمونه. ٢ های های سالاست که در کاوشعیالمینبشتۀ باروی تخت جمشید به زبان تر، اسناد گلهای مشابِه

متفـاوت ) پوست، پاپیروس و کاغذ(ون جنس این اسناد با اسناد دورۀ اسالمی خ کشف شد اّما چ١٣١٣و ١٣١٢

در بینیم که این اسناد، در ساختمانمی.بدان اشاره شدطور گذراهاست، ب
ً
های حکومتی نگهداری شـده و ظـاهرا

.انددالیلی پنهان یا مدفون شدههمان دوره یا ادوار دیگر به

. ها منتشر شده اسـتهمراه این پژوهشداشت به انجام رسیده و متن آن بهن عرضهکنون چندین بررسی روی ایتا. ٣

نخستین
ً
شده در ایـن زمینـه بار زکی ولیدی طوقان این سند را معّرفی کرده است اّما نخستین پژوهش چاپظاهرا

یات دانشگاه استانبول دانشکدۀ ادبتاریخ هنرنامۀ م در سال۱۹۷۶کمال اوز ارگین است که به سال . ای از منوشته

ای به قلم احد پارسای قدس بر اساس مقالۀ پیشین به چاپ پس از آن مقاله). Ozergin, 1976(منتشر شده است 

حافظ ابرو نیـز بـه لتواریخازبدةهای داشت و تصویر سند در پیوستمتن عرضه). ۱۳۵۶،پارسای قدس(رسید 

).۱۱۷۹و ۹۷۱–۴/۹۶۸: ۱۳۸۰حافظ ابرو، (چاپ رسیده است 
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ش برجای مانـده، یـک فرمـان یکی از این اسناد که به احتمال بسیار به
ّ

دلیل اهمّیت خط

هـودبری« مجموعــه» سـیورغاِل ای ارزشـمند از آثــار بــه زبـان فارسـی اســت کـه در پایـاِن

از یاقوت مستعصمی و شاگردان و پیرو(هجریهفتم و هشتمخوشنویسان سدۀ
ً
) انشعمدتا

آثار این مجموعـه . شوددر کتابخانۀ ایاصوفیا نگهداری می٤١١٦شمارۀ درج شده و اکنون به

:عبارتند از

کشـته(شمس بن مالک شنفری ازدی، شاعر جاهلی لعرب االمیةرونویس قصیدۀ .١

ق ٧٤١کـه در ١به قلم ثلث و نسخ ممتاز ارغون بن عبدالله الکاملی) ق٧٠پیش از 

).ر١٤-ر١(کتابت شده است 

ریف شرفای بههرونویس قصیدۀ دالی.٢
ّ

الّدین الحسن الغزنـوی در عربی از سّید الش

ایـن ). پ١٨-پ١٥(جا شده است ههای آن جابکه برگه)ص(ستایش حضرت پیامبر

بخش دارای نام کاتب نیست اّما به ثلث و رقاع بسیار خوش اسـت و بایـد بـه قلـم 

: رار دارد، آمدهپ ق١٦پایان آن که اکنون در برگ در . یکی از استادان طراز اّول باشد

انجامــه در برگـۀ . »الّســالمقـد کتبـت بمدینـة« دیگـِر قـرار دارد کــه پ١٧بخـِش

صات سرایندۀ قصیده را نشان می
ّ

قد انتهـت کتابـة القصـیدة المبارکـة «: دهدمشخ

م و کـّرَم
ّ
ی الله علیه و آلـه و سـل

ّ
الّسـّید ناظمهـا . المیمونة فی نعت رسول الله صل

ریف ابوالمکارم شرف
ّ

ة و الّدین الحسن الغزنوی شکر الله سعیه علی بحر الش
ّ
المل

رب
ّ

ویل محذوفة العروض محذوف الض
ّ

.»الط

عی شامل بخش.٣
ّ
برخی احادیث، اقوالی (هایی پراکنده از چند اثر منظوم و منثور مرق

) سهل بن هـرونتبی، ابواسحق صابی، ، منقوالتی از ُع)ع(طالباز امام علی بن ابی

). پ٣٣-پ١٩گ(شـود نویسان بنام دیده میشکه در برخی صفحات آن، رقم خو

، یـاقوت )پ٢٠گ(ق ٧٣٠موّرخ ٢احمد الّسهروردی: های موجود عبارتند ازرقم

.۱۰۴۴-۱۰۴۳: ۱۳۶۳بیانی، . اش نکدرباره. ١

.۱۰۲۶-۱۰۲۴: ۱۳۶۳،بیانی. دربارۀ او نک. ٢
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، مبارکشاه )ر٢٦گ(١، عبدالله صیرفی)پ٣١پ، ٢٥ر، ٢٥پ، ٢٢گ(مستعصمی 

).پ٢٩ر، ٢٩(٢مبارکشاه بن قطب/بن عبدالله

هودبری به زبان فارسی یک .٤ که موضوع گفتگـوی ) ر٣٥–ر٣٤گ (فرمان سیورغاِل

.صورت جداگانه به آن خواهیم پرداختهما در این مقاله است و در دنباله ب

ل از سـه نسـخۀ هنـری جداگانـه بـوده ساختار مجموعه نشان می
ّ
دهد که در اصل متشک

بهواست 
ً
.اندجلد شدهجاصورت یکهدلیل حجم اندک، بعدها بظاهرا

دارای یادداشتی در پشت نسخه مبنی بر مالکّیت آن توّسط ) باال١شمارۀ (نخستین نسخه 

اسـت و یادداشـت وقـف سـلطان محمودخـان) ق٩١٨-٨٨٦حـک(بایزید بن محّمـدخان 

. را دارد) مفـّتش اوقـاف حـرمین شـریفین(زاده به تحریر احمد شـیخ) ق١١٦٨-١١٤٣حک(

نیز دارای یادداشتی جداگانـه دربـارۀ وقـف نسـخه توّسـط همـان ) البا٢شمارۀ (نسخۀ دوم 

.زاده استسلطان محمودخان به تحریر احمد شیخ

ـع خوشنویسـی بـهکه در) باال٤و ٣شمارۀ (مجموعه ِمنسخۀ سو
ّ
شـمار واقـع یـک مرق

کـه اشـاره شـد، ایـن بخـش شـامل خطـوط چنـان. هاسـتگونـه یادداشتآید، فاقد اینمی

این بخش نشان میساختار صفحه. بنام استخوشنویسان  فارسـِیآرایِی دهد کـه سـیورغاِل

ع است؛ با این حال به
ّ
ما نیز جزو همین مرق نظِر دلیل اختالف زبان، تفـاوت مـاهوی و مورِد

باال آن را اثری جداگانه به .شمار آوردیماستقالل این سیورغال، در فهرسِت
٭٭٭

ی داشـته کـه »طومـار«مورد نظر ما در اصل سـاختار دهد که سیورغال شواهد نشان می

البتـه در ترتیـب . اندبرای جای دادن در مجموعه، آن را سه بخش کرده و در سه صفحه آورده

واقـع بخـش درج صفحات، اشتباه پیش آمده است زیرا صـفحۀ اّول از ایـن سـه صـفحه در

.۱۰۹۱-۱۰۹۰: ۱۳۶۳،بیانی. دربارۀ او نک. ١

از شاگردان یاقوت مستعصمی را زیرا مبارکشاه ،؛ که البته تناقضی در آن هست۱۱۳۴: ۱۳۶۳،بیانی. دربارۀ او نک. ٢

های ق شناسانده شده ولی در دنباله آمده که در دورۀ اویس جالیر به کتابت کتیبـه۷۳۲دانسته و اثری از او موّرخ 

.مزار حضرت امیر پرداخت
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طومار بوده است ع، فارسیاین نکته شاید نشانگر آن باشد که پر. میانِی
ّ
زبان نبـوده دازندۀ مرق

.است

سـند چنان دو موضـع بـا نامآیـمـیبرکه از مـتِن هـای د، موضـوع آن اعطـای سـیورغاِل

َوْرقان«و » هوْجقان«
َ
در منـابع تـاریخی مـورد . از بلدۀ مرند به یکی از امرای نظامی است» ا

نـام ایـن دو ،١هسـتندویـژه روسـتاهای آذربایجـانهرجوع نگارنده که دارای نمایۀ اماکن و ب

.وجود دارندوهر دامروز اّما ،موضع ضبط نشده

فرهنــگ (یکــی از روســتاهای شهرســتان مرنــد اســت ) Hoçqān(هوچقــان / هوجقــان

ا این نام موجـود نیسـت،اگرچه اکنون ب،اورقانروستای). ٤/٥٥٢: ١٣٣٠،جغرافیایی ایران

، فرهنـگ جغرافیـایی ایـران(مرنـد باشـد از روستاهای ) Abarghān(اّما باید همان ابرغان 

واو به باء در نام،)٤/٣: ١٣٣٠ حرِف سـیورغاِل. ها رایـج اسـتزیرا ابداِل بنـابراین، فرمـاِن

).١تصویر (صادرشده مربوط به دو روستای نزدیک به هم در شرق مرند است 

نقشۀ دو روستای هوچقان و ابرغان در شرق مرند: ١تصویر 

)فرهنگ جغرافیایی ایرانیراتی برگرفته از یبا اندک تغ(

).۱۳۸۷،الحکماییشیخ(الّدین اردبیلی فهرست اسناد بقعۀ شیخ صفیو نامۀ ربع رشیدیوقفمانند . ١
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و ...) طغرا، توقیع، مهرها و(های دیوانی که اشاره خواهد شد، همۀ عالمات و نشانچنان

نیز نمیبخش بازماندۀ آنازتاریخ صدور سند
ّ

آسانی توان بهحذف شده است و از روی خط

ۀ تبریز بوده است اّما ایـن شـهر جایگاه صدور سند، دارالّسلطن. دورۀ دقیق آن را تشخیص داد

قراقویونلــو و (و نهـم ) جالیریــان(، هشـتم )ایلخانـان(نیـز از اواخـر سـدۀ هفــتم  ترکمانـاِن

برگزیده شده بود و در این زمینه کمکی بـه ) پایتخت(عنوان دارالّسلطنه ههمواره ب) قویونلوآق

از نام صاحب سیورغال می. کندما نمی
ً
که آقای چنان. ای دست یافتجهتوان به نتیاّما ظاهرا

الّدین یعنـی شـمس،صاحب سیورغال،١الحکمایی به نگارنده متذّکر شدندعمادالّدین شیخ

بـوده و ) ق٨٨٢-٨٦١حـک(قویونلو حسن بن علی بن عثمان آقاز امرای اوزون،محّمدبیگ

اتحـاد و نامـه و طلـب حسن خطاب به او چـاپ شـده کـه نـوعی فتحای دیگر از اوزوننامه

بنـابراین تـاریخ صـدور فرمـان مـورد نظـر مـا ). ١٨٢-١٨٠: ١٩٧٧،فکتی(است همراهی

.حسن خواهد بودمحدود به دورۀ حکومت اوزون

گاهی از ابعاد سند در مباحث سندشناسـی ضـرورت دارد اّمـا متأّسـفانه عـدم با این که آ

العات آن، ما را از این 
ّ

چـون سـند در . کندمیمحروم آگاهیدسترسی به نسخه و اط
ً
ضـمنا

ع درج شده، مندرجات پشت سند نیـز 
ّ
از آداب سندنویسـی، . نیسـتمـا معلـومبـریک مرق

شـانه«: شود که مربوط به عبـاراتر دیده می٣٥در برگ ٢»ممتازنویسی«ای از نمونه و » عـّز

استدر حاشیۀ سمت راست با زّر» الله تعالی«
ّ

.حل

ی راسیورغال را بیاوریم، مقّدمات و مباحـث ضـرورشدۀ که صورت بازخوانیپیش از آن

سـیورغاِل«چـون ایـن فرمـان از نـوع . برای شناسایی آن در سطرهای آتی یاد خـواهیم کـرد

،بررسـی منـابعضـمن،ها رااست، تعریف این اصطالحات و مطالب مرتبط با آن» هودبری

.کنیممیبیان
٭٭٭

.ندکردیو از سر لطف، موارد سودمندی را یادآور،ایشان مقالۀ حاضر را پیش از چاپ مالحظه. ١

صورت جداگانه در بـاال یـا هها یا عبارات تفخیمی بهای مقّدس، نام پادشاه، واژهنگارش برخی نام: ممتازنویسی. ٢

).۱۳۹۰،الحکماییشیخ. دربارۀ این اصطالح نک(حاشیۀ نسخه یا سند است 
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١سیورغال

عمومی، عبارت از بخشش و اعطای یک حّصۀ دیوانی یـا درآمـدهای آن در معنایسیورغال 

ب. پادشاه استاز طرفبه یک شخص 
ً
عنوان پـاداش خـدمات یـا هاعطای سیورغال معموال

کـه خـواهیم دیـد، تصـریح بـه چنان. گرفته استپشتیبانی از برخی مراجع دینی صورت می

دهـد کـه ایـن بخشـش، عـالوه بـر میها نشـانممنوعّیت دریافت مالیات در متن سیورغال

بـه عبـارت دیگـر، تمـاِم. درآمدهای حّصۀ دیوانی، شامل معافّیت مالیـاتی نیـز بـوده اسـت

حّصۀ دیوانی به صاحب سـیورغال مالِی کـه بـرای مالیـات، شـد بـدون آنداده می٢امتیازاِت

اصـطالح سـیورغال از حـدود اواخـر سـدۀ هشـتم ٣.پاسخگوی دواوین و محّصـالن باشـد

معادل با همان اصـطالح اسـت» اقطاع«جایگزین اصطالح 
ً
بـدیهی اسـت، ٤.شده و تقریبا

شـد، مالـک شخصـی نداشـته و از امـالک عمـومی و های دیـوانی کـه سـیورغال میحّصه

.حکومتی بوده است

سـیورغاالت، باید توّجه داشت که مطابق اسـناد و شـواهد گونـاگون، امتیـازا حقـوقِی ِت

عنوان یکـی از هب» سیورغال«بسیار متفاوت بوده است و به همین دلیل، بررسی ماهّیت دقیق 

ترکی /در یک ترجمۀ مغولی. به معنای اعطا و مرحمت در اسناد رواج داشت»سیورغامیشی«در دورۀ مغول، لفظ . ١

برابـر » الـّرحیم«در ترجمـۀ ) ق۷۳۷هـای آسـتان قـدس رضـوی، مـوّرخ قرآن۲۹۳نسخۀ (کهن قرآن 
ً
معمـوال

.نهاده شده است» ُسوُیورقغان«

در برخـی از اسـناد، صـاحباِن). ۲۷۱: ۱۳۶۷،بوسـه(کار رفته اسـت ّباس صفوی بهعاین تعبیر در فرمانی از شاه. ٢

سیورغاالت«صورت جمع با لفظ هسیورغاالت را ب ).۲۷۹و ۲۵۸: ۱۳۶۷،بوسه(اند یاد کرده» ارباِب

می(معافّیت مالیاتی «: درستی نوشته است کهبوسه به. ٣
ّ
از ) معافی یا مسل

ً
در. سیورغال مجّزاستاز نظر مفهوم، کامال

... شود، در معافّیت مالیاتی، این امر صادق نیست حالی که اعطای سیورغال، مشمول اجرای قوانین مالیاتی می

هر اعطای سیورغال است؛ صاحب سیورغال با این ترتیب همیشه از مالیات معافّیت های مالیاتی، نتیجۀ ضرورِی

صاحب سیورغال نبود حالی که دارندۀ معافی یا ممعاف است، در
ً
می، منحصرا

ّ
).۱۶۷: ۱۳۶۷،بوسه(» ...سل

برابر با مفهوم سیورغال استسلوک الملوک برای نمونه تعریفی که از اقطاع در . ٤
ً
بدان که اقطـاع در «: آمده، تقریبا

رای و در شریعت عبارت است از بریده کردن ملک یـا خـراج از بـ... لغت عبارت از دادن چیزی است به بریدن 

دانسـته که اشاره خواهد شد، خنجی سیورغال را نوعی اقطاع میچنان). ۳۰۵: ۱۳۶۲،خنجی اصفهانی(» کسی

دربـارۀ اقطـاع . شده اسـتهم می» تیول«نیز باید در نظر داشت که اقطاع، در ادوار کهن، شامل مضمون . است

.ناسانده شده استجا شو منابعی که همان۲۰-۲/۱۹: ۱۳۶۲مدّرسی طباطبایی . ویژه نکهب
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دیـوانی، هنـوز بـه نتیجـۀ قطعـی نرســیده اسـت افـرادی کـه بـه بررسـی ســیورغال . فـرامیِن

آن دادهپرداخته حقوقِی ایـن حـال، بـا ١.انـداند، نظرات گوناگونی دربارۀ کارکردها و جزئّیاِت

با برخی از اسناد و منـابع کـه بـه آنبرخی از مطالبی که مطرح کرده
ً
هـا دسترسـی اند، صرفا

بـه همـین . ها بعدها یافت شـده اسـتداشتند مطابقت دارند و اسناد و منابعی در تناقض آن

هـای گونـاگون، هـا و مکانمانند بسیاری از مباحث و اصطالحات استیفا که در زمان،دلیل

رسد کـه ارائـۀ یـک تعریـف جـزم و مطلـق از اند، به نظر میتغییرات و اختالفاتی بودهدچار

.انجام شودبر حسب زمان و مکان ها باید سیورغال دور از احتیاط است و بررسی

با بررسی منابع تاریخی دورۀ مغـول، دو معنـای عمـومی یـا دو ،برای نمونه شریک امین

زمین یا دیگر اموالی که پادشـاه بـه کسـی . ١: کاربرد از لفظ سیورغال را به دست داده است

شواهدی ). ١٥٦-١٥٥: ١٣٥٧،شریک امین(بخشش و احسان در معنای عمومی . ٢ببخشد 

گر آن است که حّتی در کاربرد نخست نیـز که او ارائه کرده و تعاریفی که به دست داده، نشان

در دورۀ مورد بررسی او هنـوز کردن، وجه پررنگمعنای بخشش و مرحمت
ً
تری دارد و ظاهرا

البته بررسـی . رفته استکار نمیعنوان یک اصطالح دیوانی با معنای ویژه بههلفظ سیورغال ب

الحهای ادوار بعدی نیز نشان مینمونه
ّ

آن اراده دهد که از این اصط بخششـِی ، همچنان وجِه

مالیاتی، به می .افزوده شده استآنشده و عوارضی چون اعطای زمین و معافّیِت

به معنی بخشـش یـک موضـع توّجه آنجالب
ً
که حّتی در ادوار بعدی نیز سیورغال لزوما

شامل اعطای مزایای حقوقی آن بوده استکار نمیبه
ً
در فرمانی برای نمونه . رفته و گاهی صرفا

ق خطاب به امـرا و دیوانیـاِن٧٩٨که در سال ) ق٨١٠کشتۀ (شاه تیموری از معّزالّدین امیران

نخجوان صادر شده اسـت یک قریه به شخصی سـیورغال شـده» مال و متوّجهاِت«، ٢توماِن

تر شامل این مقاله بیش. های پیشین را شناسانده استعمدۀ منابع، نظریات و بررسی) ۱۳۹۴(رضازادۀ لنگرودی . ١

.گردآوری نظریات نویسندگان پیشین دربارۀ سیورغال است

میرانشاه حکومت تبریز را که در منابع یاد شده، ق به پسرش میرانشاه سپرد و چنان٧٩٥تیمور حکومت تبریز را در . ٢

او در همـین سـال سـفری بـه ). ٦١٦: ١٣٥٢،مشکور(ق به محّمد دواتی و قرابسطام سپرد ٧٩٨در سال 
ً
ظـاهرا

که در تبریز ـ اثر عبدالمحسن بن محّمد الحسینی الطبسی اخالق معّزی زیرا کتابی با نام ،آذربایجان داشته است

.و پیشکش شده استنیز در همین سال به اـتألیف شده بود
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) ق٨٧٢-٨٣٧حـک(مورد مشابه، یک فرمان از جهانشاه قراقویونلـو ). ٦٣: ١٩٧٧،فکتی(

صـورت سـیورغال بـه هیک موضع، بـ» مال و متوّجهاِت«ق است که مطابق آن، ٨٥٧موّرخ 

که در ایـن فرمـان تصـریح توّجه آنجالب). ٢٣٣: ١٣٦٧،بوسه(شخصی ارزانی شده است 

شده که کالنتران و کدخدایان و رعایای آن موضع، باید صاحب سیورغال را حاکم و داروغـۀ 

عبارت دیگر، نوعی اختیارات حقوقی و قضایی نیز به صاحب سیورغال اعطـا به . خود بدانند

-٩٠٣حـک(بهـادر بـن یوسـف باز در فرمان سـیورغالی از ابوالمکـارم محّمـد. شده است

دو روسـتا بـه شخصـی » مـال و جهـاِت«هزار دینـار از ق مبلغ هشـت٩٠٥موّرخ ) ق٩٠٥

قری کال] سبیِل[«: سیورغال شده و در بخشی از آن آمده نتران و کدخدایان و رعایا و مزارعاِن

مزبوره بیمذکوره آن که همه محاِل مال و جهاِت مذکور از نقِد
ِ

قصور و کسـور بـه ساله مبلغ

عالی مؤّمیوکالِء مـوردی جدیـدتر، ). ١١٢: ١٣٥٥،مدّرسی طباطبایی(» الیه برسانندجناِب

ــاه ــانی از ش ــفوی فرم ــک(عّباس ص ــوّرخ ) ق١٠٣٨-٩٩٥ح ــه در آن ١٠١٧م ــت ک ق اس

).٢٧٢-٢٦٩: ١٣٦٧،بوسه(یک قریه به شخصی سیورغال شده است » مالوجهاِت«

مشهد یـاد ق از حّصه١٠٢٣عّباس اّول موّرخ حّتی در یک فرمان شاه دیوانِی ای از اعماِل

آسـتان قـدس (» سیورغال آستانۀ مقّدسۀ متبّرکـه«عنوان هشده که توّسط شخصی درگذشته، ب

آن بتعیی) رضوی ی یک شخص در نظر گرفته شده بـود »وظیفه«عنوان هن شده و مالوجهاِت

از سـوی حـاکم بـه این نشـان می). ٢٧٤-٢٧٣: ١٣٦٧،بوسه(
ً
دهـد کـه سـیورغال لزومـا

شد و در مواردی، ممکن بود صاحب سیورغال، آن را منتقل کنـد و حّتـی شخصی اعطا نمی

یک مکان مقّدسه بههب تواند نشان دهد کـه همچنین این سند می. آیدحساب عنوان سیورغاِل

ک نداشته است زیرا در آن صورت، صاحب سـیورغال می
ّ
توانسـت آن سیورغال، مفهوم تمل

.ملک را وقف کند

در حدود سال جز این، در عریضه
ً
ق در محدودۀ حکومتی صـفویان ٩٢٠ای که احتماال

:اضای معافّیت مالیاتی باشدنوشته شده، نویسنده عبارتی آورده که مفهوم آن باید تق

ای در عراق واقع است، اگر عنایت فرموده از مزرعۀ مذکوره سـیورغال این کمینه را مزرعه

.)٣٥٩: ١٩٧٧،فکتی(شفقت فرمایند حاکمند 

نگاشـتۀ (الملوکسـلوکترین تعریفات سیورغال در متون، عبـارت زیـر از یکی از کهن



هودبری به  ٥٣/...قویونلوحسن آقزبان فارسی از اوزنیک فرمان سیورغاِل

) ق٩٢٠
ِ

:دوگانۀ اقطاع آورده استاست که در ضمن یادکرد انواع
اسـتغاللی می... 

ِ
خراج را و آن را اقطاع ۀ زمیِن

ّ
ینـد و در دوم آن است که اقطاع کند غل گو
فارسی او را سیورغال گویند ه به قبض و مخصوص پس مالک می١.زباِن

َ
ل ٌع

َ
ط

ْ
شود آن را ُمق

)٣٠٧: ١٣٦٢،خنجی اصفهانی. (گردد بدو قبل از قبضمی

کر دربارۀ اعطـای درآمـدهای حّصـۀ دیـوانی ریف خنجی با اسناد فوقبینیم که تعمی
ّ

الذ

مطابقت دارد و البته چون خنجی مسائل را از دیدگاه فقهی بررسی کرده، در تعریف خـود، از 

خراج« ۀ زمیِن
ّ
حالی کـه پـس از دورۀ مغـول، انـواع گونـاگونی از سخن رانده است؛ در» غل

وجـه ...) مانند تمغا، طّیارات، قبچـور و(ها آنشد که بسیاری ازمالیات دریافت می
ً
اصـوال

.ها تطابق دقیق نداردبه همین دلیل تعریف او با مندرجات سیورغال. شرعی نداشتند

نامعلوم بودن حدود سیورغال چندان بوده که حّتی در دورۀ قاجار، خود مستوفیان  مشکِل

قـوانینکه محّمدکاظم شـیبانی در چنان،نیز تعریف دقیقی از این اصطالح به دست نداشتند

:آوردهالّسیاق 
از روی کتـاب لغـت ـمسـتوفی نظـامـ آنچه را عالیجاه محّمدصالح شـیرازی : سیورغال

لفظی است فارسی به معنـی قطعـه : اند ترجمه کرده، گفتندنگاشته... مفّصلی که فرنگان 
اجاره ازو نگیرند مصطلح قوم آن شـده کـه . زمین و ملکی که به شخصی اجاره داده، وجِه

آن را مطالبه ننمایند، سیورغال گ ی را که دیوانیان به کسی واگذارند و مال و مناِل
ّ
. ویندمحل

فرق سیورغال با تیول آن باشد که تیول را در ازای مواجب و غیره دهنـد و سـیورغال 
ً
ظاهرا

.)١٧٣: ١٣٩٥،شیبانی(بالعوض باشد 

قوم«عنوان هالبته تعریفی که شیبانی ب
ِ

دهد که سـیورغال نـزد یاد کرده نشان می» مصطلح

تملیک«نخستین نوع اقطاع مطابق نوشتۀ خنجی، . ١
ِ

از اراضی ) پادشاه(/ است که شامل امالکی بوده که امام » اقطاع

) پژوهشـگر تـرک(رضازادۀ لنگرودی به نقل از کاظم پایـداش . شدۀ خود به کسی ببخشداحیاءکرده یا خریداری

،رضـازادۀ لنگـرودی(» های مغول با واژۀ سیورغال بیان گردیـده اسـتدر زمان اولوس«این نوع اقطاع گویدمی

بـه مطلبرود که پایداش، این گمان می). ۵۹۸-۵۹۹: ۱۳۹۴
ً
را از خنجی گرفته اّما آن را اشتباه دریافته و ضـمنا

تنها . تعمیم داده است» های مغولاولوس«
ً
اشاره شـده کـه اقطـاع الملوک سلوکدر دلیل ما این است که ظاهرا

البتـه پـیش از خنجـی، ابوالحسـن مـاوردی. شـدفارسی سیورغال نامیده می] منابع[در ) نه تملیکی(استغاللی 

اّمـا ) ۷۲-۷۱: ۱۳۷۳،انوری(سخن گفتهدو نوع اقطاع تملیکی و استغاللی ازاحکام الّسلطانیه در ) ق۴۵۰.د(

اصطالح سیورغال رواج نداشته تا به یکی بودن آن با اقطاع استغاللی اشاره کند
ً
.در دورۀ او اصوال
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نیـز در . نی داشـته اسـتمستوفیان دورۀ قاجار نیز مفهومی هماننـد تعریـف خنجـی اصـفها

فـروغ (» مثل تیول اسـت: سیورغال«: در تعریف سیورغال آمده) ق١٢٥٨نوشتۀ (فروغستان 

آنچـه از دهـات و مزارعـات بـه کسـی«: و در تعریف تیـول آمـده) ٢٤٧: ١٣٧٨،اصفهانی

دعا[ خدمت یا اهِل دیوان ازو نشود] از اهِل ).جاهمان(» واگذارند که مطالبۀ ماِل

هودبری

ص دقیقکار رفته اّما ریشه و معنایاین اصطالح در برخی از متون و اسناد به
ّ

آن هنوز مشـخ

و با ،شناختهمیسمرقندیمطلع سعدین و مجمع بحرین از رادورفر فقط شاهدی. نشده است

آن متن
ِ

که معنای کلمه برای او هم نامعلوم بوده، تصریح کـرده کـه ،١اشاره به نوشتۀ مصّحح

ا ) جهیزیه، هدیۀ عروس(دو معنایی هم که برای آن یاد کرده . ین اصطالح دشوار استتفسیِر

البته شاهدی که دورفر ). Doerfer, 1963: 1/537(ارتباطی با مفهوم مندرج در اسناد ندارد

این اصـطالح بـ
ِ

جمع شـکلهبه آن توّجه داشته، از این جهت اهمّیت دارد که در آن، صورِت

:شده استکار برده، به»سیورغاالت«اّما همراه با ،جداگانهطورهو ب» هودبریات«
گذشـته بتخصـیص، نشـانهای حضـرِت سـالطیِن همایون نفاذ یافت که احکـاِم و فرماِن
م دانسـته مجـری 

ّ
مّیات، مسل

ّ
سعید را امضا دهند و هودبریات و سیورغاالت و مسل خاقاِن

.)٢/٧٢٢: ١٣٨٣،سمرقندی(داشتند 

اویغوری از میرانشاه تیموری مـوّرخ ـ ان ترکینیز در یک فرم
ّ

کـه ،ق٨٠٠مغولی به خط

سند ثبت شده، دو اصطالح هودبری و سـیورغال بـ آن به فارسی در پشِت صـورت همضموِن

ابـدی از آِناز ابتدای بارس... «: شده استبیانجداگانه  هـودبری و سـیورغاِل ییل بـه قـراِر

مذکور باشدجه جمالخوا البته اصطالح مورد نظـر مـا در ). Matsui et al., 2015: 65(» الّدیِن

ترکی ). ٧٥: همـان(ضبط شده است » هود یری«صورت هنیز بآنمغولی نیامده و فارسِیـ اصِل

کر آ
ّ

ده، ریشۀ ممطابق توضیحی که در تعلیقات مربوط به مضمون فارسی سند در مقالۀ اخیرالذ

متفاوت است و از دو جزء مغولی تشکیل شده کرده،اصطالح هودبری با آنچه دورفر پیشنهاد

.مأخذ دورفر چاپ محّمدشفیع است. ١
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١.)٦٦: همان(است» های دائمیبرای سال«و » هاهمۀ سال«معنای به که 

از سـیورغ»هودبری«دهد که شواهد نشان می
ّ

ال بـوده و ، دارای مفهـوم حقـوقی مسـتقل

آمـده) ق٨٩٩–٨٩٧نگاشتۀ (روضات الجّناتکه در رفته؛ چنانکار میتنهایی نیز بهحّتی به

:است

هودبری می: چه مّدعا داری؟ گفت: پادشاه گفت خود را به رسِم پادشاه را تصّور آنکه . خواهمشهرستاِن

او قریه یا مزرعۀ گرامندیست، به مّدعاء او حکم فرمود  )١١١: ١٣٣٨،اسفزاری(شهرستاِن

هودبریس«ما اصطالح که خواهیم دید، در سند مورد بررسیچنان کـار رفتـه به» یورغاِل

، تعریـفیکی از بهترین شواهد در تأیید این . دهندۀ نوع متمایزی از سیورغال استکه نشان

:عبارت زیر از حافظ ابرو است

سیورغاالت را در هر سال در دیـوان حکـم مجـّدد طلبیدنـدی مگـر آنکـه بـه قیـِد تمامِی

٢).١/٢٦: ١٣٨٠،حافظ ابرو(هودبری مقّید بودی 

هـودبری در یـک سـیورغال، آن را دائمـی و این عبارات می قیِد تواند نشان دهد که وروِد

پیشـنهاد کـرده ) Ono(ای کـه اونـو کرده است و این موضوع با ریشهبدون نیاز به تمدید می

همین معنی بـه دسـت میروضات الجّنات از عبارت زیر در . خوانی داردهم
ً
. آیـدنیز ظاهرا

هودبری اشاره شده و سخنی از سـیورغال یـک ملـک در البته در آنجا  به ادرار به طریِق
ً
صرفا

میان نیست؛ هرچند ممکن است انعامی کـه در سـند بـدان اشـاره شـده، از طریـق اعطـای 

مجموع درآمد این امالک را یـاد 
ً
دیوانی صورت گرفته و اسفزاری صرفا

ِ
یک موضع سیورغاِل

:کرده باشد

هـودبری و موالنا ناصرالّدین عب هزار دینـار بـه طریـِق
ِ

ادرار، هرساله مبلغ یدالله را به رسِم

)١١١: ١٣٣٨،اسفزاری(انعام بر دوام نوشتند 

همـین » هـودبری«کنندگان اصـطالح مینورسکی که از نخسـتین بررسـی
ً
اسـت، تقریبـا

در دسترس نداشته، از مقـّدماتی بیشتری را ا از آن دریافته اّما چون اسناد مفهوم دائمی بودن ر

مفهوم ای مفّصل بهیکی از نویسندگان همین مقاله در مقاله) Hiroshi Ono(اونو هیروشیدر مقاله اشاره شده که. ١

.خواهد پرداختهودبری

ب. ٢
ً
).۱/۱۴۴: ۱۳۷۲،سمرقندی(نقل شده است مطلع سعدین در هعیناین شاهد تقریبا
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» هوابـدی«او در سـیورغالی کـه منتشـر کـرده، واژه را . نادرست به این نتیجه رسـیده اسـت

:خوانده است
خاطر  شأِن... اّما بعد، چون مکنوِن اسفندیاربیک مصروف و معطوف اسـت ... در اعظاِم

همایون دربارۀ او درجۀ کمال دا خاطِر اهتمام و توّجِه الکاء إکل کـه اوجـاِقشت،و حسِن
هوابــدی اوسـت و بــاغین و ســیورغاِل ســرمدِی١)؟(هینــی را دربســته در وجــِه و انعــاِم

مشاٌرالیه شفقت فرمودیم  ).Minorsky, 1939: 929(عالیجناِب

مطـابق (» هوابـدی«که اصطالح سیورغال همراه با واژۀ نامتعـارف گویدمیمینورسکی 

در مــوقعّیتی مشــابه در فرمــانی از » هوجــاری«ســپس بــه واژۀ ٢.همــراه اســت) خــوانش او

نویسـد کـه گمـان او می. یعقوب اشاره کرده که محّمد قزوینی به او یادآور شـده بـودسلطان

برد این دو واژه، دو شکل متفاوت یا تحریفاتی از یک اصطالح باشند و تمایـل دارد کـه نمی

ابدی«رد؛ لذا نخستین مورد را ها را برای ساختارهای موازی در نظر بگیآن ] سـند[ایـن (» ُهَو

جاری«و دومی را ) جاودانه است ,Minorsky(خوانـده ) در جریان است] سند[این (» ُهَو

.و در ترجمۀ سند نیز همین را اعمال کرده است) 944 :1939

شود اّماحدس مینورسکی دربارۀ این خوانش، با شواهدی که بعدها یافته شد، تأیید نمی

» ابدی«نماید؛ هرچند باید توّجه داشت که قیدهای دریافت او از معنای هودبری درست می

و لزومی نبـوده ) ١٦٥: ١٣٦٧،بوسه(استرفتهکار میها بهدر برخی سیورغال» سرمدی«و 

به همین دلیل شاید هودبری جز مفهوم دائمی . ها کنندکه لفظ نارایج هودبری را جایگزین آن

را نیـز داشـته ـمانند قابلّیت انتقال یا مـوروثی بـودنـ یا معانی حقوقی دیگری بودن، معنی 

.است

که میچنان
ِ

هـودبری«بینیم، در سیورغال منتشرشدۀ مینورسکی نیز اصطالح » سـیورغاِل

ایـن کـاربرد در دیگـر متـون و . کار رفته و این موارد، نشانگر نوعی ویژه از سیورغال استبه

:روضات الجّناتکه در شود چنانمیاسناد نیز دیده 

.عالمت سؤال از مینورسکی است. ١

در دنبالۀ » سرمدی«پایانی را نیز با توّجه به سجعی که با » دی«را واضح دانسته و » هوابدی«در » هو«او خوانش . ٢

.عبارت هست، منطقی دانسته است
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تـون را  همـایونش آرایـش یافـت، سـرکاِر جلـوِس مملکت به فِرّ در این فرصت که سریِر
هودبری بـه عالءالّدولـه سیورغاِل م داشـت شفقت فرموده به رسِم

ّ
،اسـفزاری(میرزا مسـل

١.)١٤٩: ١٣٣٩

، لفظی بـدون معنـای حقـوق»هودبری«بر آنچه یاد شد، اصطالح بنا
ً
ی نبـوده کـه صـرفا

دائمی و بدون نیـاز بـه تجدیـد 
ً
همراه با سیورغال بیاید بلکه نوعی از سیورغال بوده که ظاهرا

.سالیانه بوده است

:گویدمییادکرد این نکته هم ضرورت دارد که مینورسکی در تعریف سیورغال 
سـیورغال مشهورترین اصطالح یا مفهوم معافیت از پرداخت مالیـات و عـوارض، همانـا 

سیورغال معافیتی بود دائـم و مـوروث و بـا آن، ناحیـۀ مشـمول معـافی در قلمـرو . است
رسـد کـه در اصـل، چنـین بـه نظـر می. کـردحکومت، نوعی خودمختـاری حاصـل می

شـد ای از افـراد مقـّرر و معهـود واگـذار میسیورغال در مقابل تعّهد آمـاده داشـتن عـّده
).٤٤: ١٣٣٤،مینورسکی(

و ،هـای سـیورغال نبـودهبـودن از ویژگیآیـد، دائمیگفتـه برمیاز شـواهد پیشکه چنان

جنبۀ موروثی آن نیز منتفی 
ً
که در سیورغال بـه ایـن مـوارد اشـاره شـده مگر آناست، قاعدتا

اعطای سیورغال در ازای تعّهد گسیل داشتن افراد . باشد
ً
بـا مضـمون ) چریـک(ضمنا

ً
عمـال

فرمان. الح هست، تناقض دارداعطا و مرحمت که در این اصط
ً
هایی که در ازای فراهم ظاهرا

بنـابراین، مطـابق ٢.بوده است» تیول«شد، مربوط به اعطای ساختن نیروی جنگی صادر می

رود، کـه در ازای آن، انتظـار چریـک مـیشواهد، دائمی یا موروثی بودن یک سیورغال و این

باید به آن تصریح 
ً
ص شـده جزو مواردی است که ظاهرا

ّ
یا بـا قیـودی چـون هـودبری مشـخ

.باشد

یح به معافّیت مالیاتی با برشمردن انواع مالیات تصر

بـه «: شوددیده میعبارت، اینسند مورد بررسی١٠تا ٨که خواهیم دید، در سطرهای چنان

در این سند [۱۶: ۱۳۶۸،؛ نوایی۱۰۶: ۱۳۵۵،؛ مدّرسی طباطبایی۲۳۷: ۱۳۳۹،اسفزاری. برای موارد مشابه نک. ١

].ضبط شده است» سیورغال مؤبدی«صورت هدو بار به سیورغال هوبدی اشاره شده و در هر دو جا ب

).۷۵-۷۲: ۱۹۷۷فکتی (ق ۸۰۴فرمان تیول تیمور گورکان موّرخ . برای نمونه نک. ٢
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مال و اخراجات  ِت
ّ
کـه اشـاره شـد، معافّیـت طـور همـان. »مزاحم و متعّرض نشـوند... عل

مالیـات مالیاتی، 
ِ

انواع دریافِت جزو عوارض سیورغال بوده است و لذا تصریح به ممنوعّیِت

شد یک تعبیِرآسانی میوانگهی به. ها در چنین سندی ضرورت نداردتک آنبا برشمردن تک

عام را به رسد که یادکرد ایـن بنابراین به نظر می. کار برد تا دربرگیرندۀ همۀ موارد باشددیوانِی

سندنویسی بوده استیشموارد، ب این شـیوۀ برشـمردن انـواع مالیـات، . تر یک رسم و سّنِت

که در سـواِددر اسناد رایج بوده است؛ چنانو حتی پیش از آن کم از اواخر سدۀ هشتم دست

ق ایـن کـاربرد ٧١٥مـوّرخ ) ق٧١٦-٧٠٣حک(از سلطان محّمد اولجایتو ) فرمانی(یرلیغی 

آید، در سلطانیه و خطـاب شمار میبتدایی از سیورغال بهنوعی ااین فرمان که١.شوددیده می

آن، نکیـده و به چوبان روم و نکیده صادر شده و مطـابِق بیگ و نّواب و متصّرفان و بیتکچیاِن

:است» سیورغامیشی رفته«الّدین سنقر آن به سیف) رقباِت(مضافاِت
سلطنت و مال و قالن و قبچور و ا...  وجوِه ِت

ّ
خراجات و ساورین و نماری و حـزر و و بعل

اختا و مواشی طـاریغجی و قبتابقور و وجوِه جزیـه و چو تتغاولی و وجوِه ورغـان و وجـوِه
َ
عل و نقـل و وجـوِه٢کش و راه پـایزهم و نقاره و اوالغ و علوفه و علفه و یرغـو و پـیشوجوِه

یام پیاده و دیگـر بهاَنهـا مـزاحم ایشـان ٣منجنیق و وجوِه قالع و لشکِر کوتواالِن و مواجِب
روم مفروز دانند .نشوند و از والیِت

-٩٠٣حـک(قویونلـو همین کاربرد در یک فرمان سیورغال هـودبری از الونـد بهـادر آق

:شودق نیز دیده می٩٠٤موّرخ ) ق٩٠٨
ـت مــال و جهـات و اخراجـات و خارج... 

ّ
یـات و عوارضـات حکمــی و بایـد کـه بـه عل

و بیکـار و شـکار و االغ و االم و سـاوری و سـاچق و ٤غیرحکمی از علفـه و علوفـه قنلغـا
چریک و پیـاده و مشـتلق و احـداث و سرشـمار و خانهپیش شـمار یـام بـردار و کش و زِر

نظیر از منشآت حکومتی و سیاسی و اسناد گوناگون از دورۀ ای بسیار متنّوع، ارزشمند و کماین یرلیغ در مجموعه. ١

همۀ منشآت . درج شده است) رو۲۲۵، برگ ]ق۹حدود سدۀ [تا سنا، بی۱۲۲۲نسخۀ (مغول تا سدۀ نهم 
ً
تقریبا

معّرفی تفصـیلی ایـن مجموعـه بـه . مربوط به آناطولی هستندها و اسناد این مجموعه به زبان فارسی و عمدۀ آن

.ای منتشر خواهد شدخواست خدا توّسط نویسندۀ این سطور در مقاله

.نقطه استدر نسخه بی» پایزه«واژۀ . ٢

.»نام«: نسخه. ٣

.»قتلغا«: چاپ. ٤



هودبری به  ٥٩/...قویونلوحسن آقزبان فارسی از اوزنیک فرمان سیورغاِل

عّمال و عشـر و رسمانداز و عیدی و نوروزی و حّقدست الوزاره و الّصـداره و رسـمالّسعِی
ۀ طرح و ابتیاعی و حرز و مساحت و رسم

ّ
الحرز و المساحت و اضافه و تفـاوت تسـعیر غل

ــز و  کالنتــر و ممّی داروغگــی و مرســوِم تقبــل و صــد دو و صــدیک و صــدچهار و رســوِم
قالع و طوایل و جوقگاه وبها و سفرهجمع و شیالنصاحب مرغ ١بها و سالمانه و اخراجاِت

دیوانی و گوسفند و قالن و قبچور و  تکالیِف ،نوایی(مزاحم نشوند ... یرغو و سرغو و سایِر
٢).١٧-١٦: ١٣٦٨

تکـالیِف«شد با کـاربرد تعبیراتـی ماننـد بینیم در این اسناد هم میکه میچنان
ِ

مجمـوع

ثابـت . اّما چنین نشده است،پوشی کرداز یادکرد موارد دیگر چشم» دیوانی وجود این بخِش

کـه بوسـه در فصـلی بـا عنـوان پژوهشگران پیشین را جلب کرده چنـانها توّجه در سیورغال

بــه همــین موضــوع پرداختــه و نظــرات » جــدول مالیــاتی در احکــام ســیورغال و معافّیــت«

او همچنـین بـه نقـل از . پژوهشگران پیشین را دربارۀ این بخش از اسناد مطـرح کـرده اسـت

یادشـده در ایـن بخـِشمینورسکی و به پیروی از او، به بررسی معنای برخی ا ز اصطالحاِت

).١٨٣-١٦٩: ١٣٦٧،بوسه(سیورغاالت پرداخته است 

هااجزای سیورغال

فرمـان . ١: یک فرمان در ساختار عمومی دارای دو گونه از اجزاء اسـت عالمـات و . ٢مـتِن

.های دیوانینشان

در هـا دچـار تغییراتـی میآنها بسته به نـوعمتن فرمان
ً
شـود اّمـا ایـن تغییـرات، عمـدتا

گیـرد و اجـزای صـورت میـمرتبط با نوع سند و مباحـث حقـوقی آنـ ای های ویژهجایگاه

ثابت است
ً
بـه یـک سـیورغال پرداختـه شـده اسـت، . دیگر، عموما

ً
چون در این مقاله صرفا

اجزای عمومی متن این گونه از اسناد را 
ً
:شویمدر زیر یادآور میعجالتا

.گویا واو در اینجا زاید است. ١

ِت... «: شودتری از موارد مالیاتی دیده میتعداد کمذکِرق همین کاربرد با ۹۰۴باز در فرمانی از الوند موّرخ . ٢
ّ
و بعل

دیوانی مـزاحم و توابعات و اخراجات و رسم] ؟[توجیهات و تحصیصات  تکالیِف ۀ ابتیاعی و سایِر
ّ
الّصداره و غل

).۲۵۱: ۱۳۶۷،بوسه(» نشوند
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مه.١
ّ

شامل عباراتی دربارۀ تأییدات الهـی پادشـاه و وظیفـۀ ایجـاد عـدل :مقد
ً
معموال

اشـاره بـه + ستایش از سـوابق خـدمت صـاحب سـیورغال ) + رواجکم(توّسط او 

.اعطای سیورغال به پاداش خدمات صاحب سیورغال

١.ممکن است در خالل مقّدمه درج شود:نام و القاب گیرندۀ سیورغال.٢

با خطاب به صاحب:هاخطاب.٣
ً
منطقـهعموما ای کـه منصبان، دیوانیـان و سـاکناِن

» ...بداننـد کـه «شود و با کاربرد الفاظی مانند سیورغال از توابع آن است آغاز می

.شوندوارد موضوع فرمان می

دیـه :تعیین موضع دیوانی.٤ ناِم + شامل نام جایگاهی که سیورغامیشی رفته با یادکرِد

فالن موضوع .از اعماِل

یافت مالیات و عوارض دیوانی.٥ ممنوعّیت در که اشـاره شـد، ایـن بخـش چنان:قیِد

،شـدنویسی با تفصیل کم یا زیاد درج میهای فرمانیکی از رسوم و سّنتعنوانبه

ـت عـوارض دیـوانی مـزاحم صـاحب «اش آن اسـت کـه اّما مفهوم عمومی
ّ
بـه عل

.»سیورغال نشوند

دیوانی مشّرف شد اعتماد نماینـد.٦ چون به عالماِت ایـن بخـش نیـز از اجـزای :قیِد

فرمان ٢.ها بوده استثابت و رسمِی

یخ کتابت فرمان.٧ با یادکرد سال قمری :تار
ً
.بوده است) نه ترکی(عموما

جایگاه کتابت فرمان.٨

یا بندرت در سـند شده،هم ادغام جا یا درههای یادشده جاببخشممکن است برخی از 

شـده کـه سـند از ابتـداء فـالن سـال قید ها ها، گاهی در سیورغالجز این. درج نشده باشند

با یادکرد سال(
ً
معموال

ً
نیـز ممکـن اسـت . باید اجرا شود) ایلاز ابتداء ایت: های ترکی؛ مثال

. شده اسـتمشخصمورد نظر ما، این شخص با یادکرد نام نفر باالدستش مطابق سیورغال. ١
ً
ایـن موضـوع ظـاهرا

.مراتب نظامی رعایت شده استدلیل آن بوده که شخص مورد نظر از امرای نظامی بوده و در اینجا سلسلهبه

العات نه،به مراتب تسعهرسالۀ فلکیه برای نمونه در . ٢
ّ

،درج شـود» بـرات«در یـک ای که الزم اسـتگانهیعنی اط

تاریخ که در فـالن تـاریخ نوشـته شـد:دیگر. ۷... «: به همین موضوع اشاره کرده استها پرداخته و در شمار آن

).۶۶: ۱۹۵۲،مازندرانی(» موضع کتابت:دیگر. ۹چون به عالمت مشّرف شد اعتماد نمایند : دیگر. ۸
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پیشین و درکه یک سیورغال، مبتنی بر یک سیو آن باشـد رغاِل واقع تجدید یا امضای مجـّدِد

در فرمان. شودکه در این صورت، عباراتی مرتبط با آن در سیورغال درج می
ً
ها دربـارۀ بعضا

آن منطقـه و ناحیـه سـخن رفتـه اسـت در مـواردی کـه . مفروز بودن موضع اعطایی از دیواِن

شـد، سیورغال تفویض یا بر آن ابقاء میمناصبی چون شیخی یا تولّیت اوقاف نیز به صاحب

همچنــین نــوع دســتوری کــه موجــب نگــارش شــده . شــددر خــالل ســند بــه آن اشــاره می

١.شدنیز پیش از تاریخ کتابت فرمان درج می...) بالپروانچه، بالمشافهه و(

ثبـت در ٢هااّما عالمات و نشان شامل مواردی چون طغـرا، توقیـع، عالمـات و عبـاراِت

بـر روی سـند و ) تمغاهای(مهرهای دفاتر،
ً
گوناگون و مواردی از این دست است که عمومـا

سـند در پشت سند درج می) های ثبت در دفاترمانند مهرها یا یادداشت(برخی 
ً
شد و اصوال

وصـل . کردبا همین عالمات، اعتبار پیدا می در اسـنادی بـا کاغـذ (برخی مهرها مانند مهـِر

ه
ّ
باید جزو همین عالمات بهرا نیز ظاهر٣)چندتک

ً
.شمار آوریما

ها حذف شـده که خواهیم دید، در سند مورد بررسی در این مقاله، عالمات و نشانچنان

فرمان موجود است .و فقط متِن

شـمارۀ سـطرهای سـند بـرای . شـدۀ سـیورغال آورده شـده اسـتدر اینجا متن بازخوانی

آن در میان دو ابرو  درج ] [هـا در میـان دو چنگـک و شمارۀ برگ{}مطابقت متن و تصویِر

سند، برخی واژهجز افتادگی. شده است ها در انتهای سطور نیز در اثر مـتن های آغاز و پایاِن

حاشیه رفته اسـت کاغِذ بـیش از یکـی. و حاشیه کردن، زیِر
ً
دو واژه ایـن مـوارد کـه معمـوال

ص شده است+++ نیست، با نشانۀ رایج 
ّ

:مشخ

ر کماین بخش در فرمان. ١
ّ

جای مـوارد » کتب باالمر االعلی«تری چون شود و عبارات عمومیتر دیده میهای متأخ

.پیشین را گرفته است

.۱۳۱و ۵۱: ۱۳۹۵،قلعه و ایرانیصفری آق. نک» عالمات«و » عالمت«دربارۀ تعریف و کاربرد . ٢

حدس زده الملوک تذکرةو الملوک دستورمقامی با اشاره به شرح وظایف داروغۀ دفترخانه در قائم. ٣
ِ

کـه اصـطالح

ارقام و فرمانشده است که آنبه اوراق و اسنادی گفته می«: وصل . انـدها و یـا اسـناد دیگـری نمودهها را پیوسِت

رود برداشـتی کـه گمـان مـی) ۱۳۲: ۱۳۵۰،مقـامیقائم(» بنابراین واژۀ وصل معادل کلمۀ پیوست بـوده اسـت

.نادرست باشد
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اّنـا جعلنـاک خلیفـة فـی «بـه مقتضـای } ١{] پ٣٤گ ] ... [افتادگی آغاز سند[... 
سلطـ» االرض عظمی و مسنِد خالفِت مشّرف گشته و زمـاِم} ٢{] +++ ـنت[منصِب

مـا بازداده و عوام به قبضۀ اقتدار و حیطۀ اختیاِر خواّص اموِر انام و عناِن انـد، بـر مهاِمّ
ــب و الز ــروانه واج خس ــِت هّم ــِت ــدماِتذّم ــه خ ــت ک ــّداِم} ٣{م اس ــندیدۀ خ پس

صافیصادق جسـیمه مقابـل العبودیة و بندگاِن عمیمه و اصـطناعاِت النّیة را به عنایاِت
فرخنده. داریم خسـروانه } ٤{سـاعات، در این اوقاِت پادشـاهانه و عواطـِف عنایـاِت

امارت جناِب آماِل احوال و کافِل سعادتشامِل ِممآِب
ّ

معظ مکـّرم، مختـار ایاب، امیِر
و الحّکــام فــی العــالم، افتخــار االعــاظم و االفــاخم بــین االمــم، } ٥{+++ اعــاظم 

ایالتشمس حکومتالّدین محّمدبیک منجملۀ عالیجنـاِب مملکتمـآِب پنـاِهمنـاِب
و الحّکـام بـین االمـم، عضـد } ٦{] ر٣٤گ +++ [دستگاه، افتخـار اعـاظم معدلت

بیک فرموده، الّزاهرة، ظهیرالّدولة و االقبال، سلطان ابرهیمالّدولة القاهرة، رکن الّسلطنة 
هوجقاِن

ِ
مرند را دانسته و } ٧{موضع اورقاِن

ِ
سابق و موضع مرند را با توابع، به دستوِر
مشاٌرالیه شـفقت فرمـو امیِر هودبرِی سیورغاِل ١و بـه رقبـه} ٨{] دیـم[دربسته در وجِه

مال و اخراجات و خارجّیات و احداث باید که هیچ آفریدهمی. ارزانی داشتیم ِت
ّ
به عل

حکمـی و غیرحکمـی و علفـه و علوفـه ]؟[دوبجوو گرو و  و } ٩{و تمغا و اخراجاِت
الم

ُ
تسعیر ٢قنلغا و بیگار و شکار و االغ و ا و طرح و ساَوری و تفاوت و اضافه و تفاوِت

عّمال و امیرتومانان و رسم چریک و رسوِم الّصـداره و و رسم} ١٠{] +++ اره[الوزو زِر
قشـالق و دسـتیازده و حّقنیم و دهعیدی و نوروزی و ده انداز و الّتحریر و اخراجاِت

دیوانی، مـزاحم و متعـّرض  تکالیِف
ِ

] ر٣٥گ ] [نشـوند[دوشلک و پیشکش و جمیع
آن کوشـیده، } ١١{ و به هیچ وجه من الوجوه تعّرض نرسانند و در اسـتمرار و اسـتقراِر

ای خلود مثبت گردانند و این عارفه رقِم مشـاٌرالیه } ١٢{ن عطّیه را در دفاتِر دربارۀ امیـِر
مصـون و محـروس 

ْ
تغییر و تبـدیل ّبد دانند و از شوایِب مؤ ِد

ّ
مخل بعد نسل انعاِم

ً
نسال

ع ننما
ّ
آیۀ کریمۀ} ١٣{] یند[شمرند و به قلیل و کثیر، طمع و توق فمـن «: و از مضموِن

].نقطهباء بی[» برقبه«: سند. ١

کـه ) ۱۱۶: ۱۳۵۵،مدّرسـی طباطبـایی(ضبط شده » اوالم«صورت هق ب۸۷۸ای موّرخ نامهن اصطالح در وقفای. ٢

ظ آن است
ّ

در اسناد در پی یکدیگر می. مؤّیدی بر چگونگی تلف
ً
شـاهدش را . آمددو اصطالح االغ و االم معموال

تصریح به معافّیت مالیاتی «تر در بخش شپی) ۱۶: ۱۳۶۸،نوایی(قویونلو در عبارتی منقول از یک فرمان الوند آق

: ۱۹۷۷،فکتی(ق ۹۲۰اسماعیل صفوی موّرخ نمونۀ دیگر را در یک فرمان شاه. دیدیم» با برشمردن انواع مالیات

.در دنبالۀ مقاله خواهیم دید) ۳۱۶
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علـیمبّدله بعد ما سمعه  اللـه سـمیٌع ذین یبّدلونه اّن
ّ
] ١٨١: البقـره[» فاّنما اثمه علی ال

شانه و خطاب و عتاِبخالف. محترز باشند کننده در معرض لعنت و سخط الهی عّز
ف . پادشاهی خواهد بود} ١٤{

ّ
از جوانب بر این جمله روند و از فرموده عدول و تخل

مجّدد نطلبند و چون ب اعلی نورزند و هرساله نشاِن اشرِف
ِ

رفیع
ِ

ح و } ١٥{ه توقیع
ّ

موش
ی گردد، اعتماد نمایند

ّ
ح و مزّین و محل

ّ
.موض

بـدار. ١فی سادس شّوال ختم بالخیر و االقبـالـاعاله الله تعالیـ کتب باالمر العالی 

.الّسلطنۀ تبریز
٭٭٭

هـای اصـلی هـر سـند، در بررسی انواع اسناد باید توّجه داشت که جز منـدرجات بخش

. یا دیوانی و سندنویسی هسـتند) فقهی(ها وجود دارد که دارای مفاهیم حقوقی لفاظی در آنا

در منابع مربوط ) فقهی(بخشی از این موارد مربوط به مفاهیم حقوق شرعی 
ً
هستند و عموما

ت«به 
ّ

بخشی دیگر ٢.ها پرداخته شده استبه آن» صیغ عقود و ایقاعات«و » شروط و سجال

در منابع به آن
ً
ها اشـاره نشـده اّمـا در مربوط به آداب دیوانی و سندنویسی هستند که معموال

در اینجا به چند مورد دیگر اشاره . های بیشتر دارنداند و نیاز به بررسیکار رفتهبسیار بهاسناْد

:شودمی

دهـد شـواهد نشـان می. سند ما آمده است٧این دو تعبیر، در سطر : دانسته و دربستهـ 

تنهایی یا بـا هـم اد بوده و بهجزو الفاظ رایج در برخی از اسن» دربسته«و » دانسته«که الفاِظ

ق این دو تعبیـر ٩٠٤قویونلو موّرخبرای نمونه در فرمانی از الوند بهادر آق. اندرفتهکار میبه

:کار رفته استبا یکدیگر به
به همان دستور در ... 

ً
هوبدیمجّددا سیورغاِل او شفقت فرمودیم و ٣وجِه سرمدِی و انعاِم

).١٦: ١٣٦٨،نوایی(و دانسته و دربسته ارزانی داشتیم 

سال افتاده است. ١
ً
.در اینجا احتماال

ت«خلیفه ذیل تعریف حاجی. دتوّجهی از این منابع به زبان عربی هستنخش قابلب. ٢
ّ

ـروط و الّسـجال
ّ

بـه » علم الش

آثـاری بـه فارسـی هـم داریـم کـه از ). ۴۷-۴/۴۵: ۱۸۳۵،خلیفـهحاجی(شماری از این آثار اشاره کرده است 

وجیـزةو کتـاب ) ۱۳۷۹،استرآبادی(صیغ العقود و االیقاعات و سه رسالۀ دیگرتوان به شده میهای چاپنمونه

.نشدۀ فارسی در این زمینه بسیار ارزشمند هستندبرخی از آثار چاپ. اشاره کرد) ۱۳۹۳،فهانیاص(الّتحریر 

.»مؤبدی«: چاپ. ٣
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:ق آمده١١٢٥حسین موّرخ سلطاننیز در فرمانی از شاه

و.. .
ً
و خارجا

ً
مذکور را دانسته و دربسته ماال یاِن

ّ
متول مِی

ّ
احکام مستثنی ١...مسل

ِ
از جمیع

).٢٣٨: ١٣٤٨،جهانپور(ایم فرموده

مفهـومش آن اسـت کـه به» دانسته«لفِظ
ً
تنهایی کاربرد بسیاری در اسناد داشته و ظـاهرا

از . موضوع، توّسط صادرکنندۀ سند، مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت و جـای اعتـراض نـدارد

بیگ بـن مقصـود در فرمـانی از رسـتم: شودهای کاربرد این لفظ بدین موارد اشاره مینمونه

» شفقت فرمودیم و دانسته ارزانی داشتیم«: ق آمده٩٠٢موّرخ ) ق٩٠٢-٨٩٨حک(قویونلو آق

بهـادر بـن نیز در فرمان سیورغالی از ابوالمکارم محّمد). ١٠٦: ١٣٥٥،مدّرسی طباطبایی(

به رسم سیورغال و انعـام سـرمدی آن ... «: آمدهق٩٠٥موّرخ ) ق٩٠٥-٩٠٣حک(یوسف 

اسـماعیل همچنین در فرمـانی از شـاه). ١١٢: همان(» جناب، دانسته شفقت فرمودیمعالی

بّزازی آمده اسـت٩١٩صفوی موّرخ  مقّرری و اخراجات از یک دکاِن ... «: ق دربارۀ دریافِت

مذکور، از ایشان مطالبتی نکنند که دانسته حک
ِ

). ٣١٢: ١٩٧٧،فکتی(» م فرمودیمسوای مبلغ

ق نیـز ٩٤٢مـوّرخ ) ق٩٨٤-٩٣٠حـک(طهماسب اّول نیز در یک فرمان اعطای تیول از شاه

و نیز در یـک ). ٣٨٠: همان(» کرند را دانسته در وجه تیول او ارزانی داشتیم] ی[الکا«: آمده

یکی از مواضع ١٠٢٣عّباس اّول موّرخ فرمان از شاه هیچ «: شهر مشهد آمدهق دربارۀ سیورغاِل

).٢٧٤: ١٣٦٧،بوسه(» ایمآفریده مدخل ننماید که دانسته شفقت فرموده

کاربرد کم» دربسته«لفظ 
ً
کـه در چنـان. تری داشته اّما مفهوم آن نیز روشـن اسـتظاهرا

ایـن لفـظ، . دهخدا یاد شده، کنایه از تمام و کمال و بدون تصـّرف دیگـران اسـتۀناملغت

ـویژه در کرایه کـردن خـودروهبـ در مواردی از زندگی روزمّره » دربست«شکل امروزه نیز به

: شـودشاهدی از کاربرد تنهای آن در سندی که مینورسکی منتشر کـرده دیـده می. رواج دارد

هوابـدی ... « سـیورغاِل عالیجنـاِب) ؟(باغین و هینی را دربسته در وجـِه سـرمدِی و انعـاِم

).Minorsky, 1939: 929(» مشاٌرالیه شفقت فرمودیم

ویـژه هد کـه در اسـناد دیگـر و بـشـوسـند مـا دیـده می٩این اصطالح در سطر : قنلغاـ 

.نوشته شده است» سرغویا«ای مانند در اصل سند واژه. ١
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تر از یک فرمان سیورغال هـودبری از الونـد در عباراتی که پیش. کار رفته استها بهسیورغال

. شـوداین اصطالح دیـده می) ١٦: ١٣٦٨،نوایی(ق نقل کردیم ٩٠٤قویونلو موّرخ بهادر آق

اخراجات و ب... «: ق آمده٩٠٢بیگ موّرخ گفته از رستمهمچنین در فرمان پیش ِت
ّ
و ... ه عل

و سایر تکالیف دیوانی به هر اسم و رسم که باشد ... و بیگار و شکار ١قتلغا] و[علفه و علوفه 

اسـماعیل صـفوی نیز در فرمانی از شـاه). ١٠٦: ١٣٥٥،مدّرسی طباطبایی(» مزاحم نشوند

علفه و علوفه و قنلغا ... «: ق آمده٩٢٠موّرخ ) ق٩٣٠-٩٠٧حک( ِت
ّ
و بیکار و االغ و به عل

جــز ایــن، در ســیورغالی از شــاه). ٣١٦: ١٩٧٧،فکتــی(» ...و االم پیرامــون نگردنــد 

ای در اصفهان صادر ق که دربارۀ معافّیت مالیاتی موقوفات مدرسه١١١١حسین موّرخ سلطان

ق بـر آن نوشـته شـده، همـین ١١٢٩و ١١١٨، ١١١٤های هایی که در سـالشده، و در تکمله

که برخی موارد ) ٩٤٣و ٩٣٩، ٩٣٧، ٩٣٦: ١٣٧٩،جعفریان(شود ا دیده میاصطالح قنلغ

ب
ً
ق ١١٢٦همچنـین در سـیورغالی از همـو مـوّرخ . صورت قیلغا ضبط شـده اسـتهاشتباها

رفتـه اسـت کاربه) قلیغا:صورتهب(دربارۀ وقف چند مکان بر عتبات عالیات، این اصطالح 

نقطۀ قنلغا را در دسترس داشته و با توّجه بـه مینورسکی در اسنادش ضبط بی). ٩٤٢: همان(

آوانویسـی کـرده و آن را Qonalghāصـورت هآن را بـبابرنامـه ضبط واژه در ترجمۀ روسـی 

بــه معنــی منــزل و اقامتگــاه شــبانه دانســته اســت qonmaqشــکلی مغــولی از واژۀ ترکــی 

)Minorsky, 1939: 948١٧٣: ١٣٦٧،؛ بوسه.(

از بررسـِیفرمـان مـورد ١٠این اصـطالح در سـطر : الّصدارهرسمـ 
ً
مـا آمـده و ظـاهرا

تصریح بـه معافّیـت «تر در بخش پیش. گرفتندهای غیرمشروعی است که صدور میمالیات

ق را ٩٠٤قویونلـو مـوّرخ عباراتی از فرمان الوند بهادر آق» مالیاتی با برشمردن انواع مالیات

نیـز ق٨٨٤قویونلـو مـوّرخ در فرمانی از یعقوب آق. آوردیم که حاوی همین اصطالح است

ت رسم... «: شوداین اصطالح دیده می
ّ
ف نورزند و به عل

ّ
ۀ ابتیاعی مـزاحم تخل

ّ
الّصداره و غل

موّرخ قویونلوق و یک فرمان دیگر از ابونصر احمدبیگ آق۹۰۲قویونلو موّرخ بیگ آقدر فرمان معافّیتی از رستم. ١

مدّرسـی (ضـبط شـده اسـت » قتلغـا«صـورت هق که هر دو در همان مقاله چاپ شده، باز این اصطالح ب۹۰۳

).۱۱۰و ۱۰۹: ۱۳۵۵طباطبایی 
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بیـگ بـن ها مدّرسی طباطبایی فرمـانی از یعقوبجز این). ٢٤٤: ١٣٦٧،بوسه(» ...نشوند 

ق را با ذیلی از آن منتشـر کـرده کـه ٨٨٣موّرخ ) ق٨٩٦-٨٨٣حک(قویونلو حسن آقاوزون

از ). ١٠٤-١٠١: ١٣٥٥،مدّرسـی طباطبـایی(الّصداره اسـت برانداختن مطالبۀ رسممبنی بر 

ص می
ّ

یعقوب در آغاز حکومـت خـود ایـن فرمـان را شود که سلطانتاریخ این فرمان مشخ

.صادر کرده است

ترین مواردی است که برای شناسایی سیورغال هودبری مورد نظر مـا بایسـتۀ ها عمدهاین

همچنان مواردی در آن هست که باید در آینده و با بررسی منـابع ،این حالنمود، باتوّجه می

ترکی مندرج در اسناد بایـد بـا کمـک /ویژه اصطالحات مغولیهب١.و اسناد دیگر روشن شود

.شوداشناسی و معنهای ترکی و مغولی ریشهکارشناسان زبان

ر با نام . ١
ّ

رساله فی سیورغاالت و مقاطعات االراضی من الحّکام برای نمونه اثری فارسی از یکی از نویسندگان متأخ

،طهرانـی(شناسانده و نوشته که نسـخۀ آن را در کتابخانـۀ خوانسـاری دیـده اسـت را آقابزرگ طهرانیو الملوک

.متأّسفانه به نسخۀ این اثر دسترسی نیافتیم). ۱۲/۲۹۲: ۱۴۰۳
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یر  )پ٣٤گ(نخستین صفحۀ سیورغال : ٢تصو
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)ر٣٤گ(دومین صفحۀ سیورغال : ٣تصویر 
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یر  )ر٣٥گ(سومین صفحۀ سیورغال : ٤تصو
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نابعم

کوشـش به.صیغ العقود و االیقاعات و سه رسالۀ دیگر).خ١٣٧٩(استرآبادی، شیخ محّمدیوسفـ 

.مجمع الفکر االسالمی:قم.گروه تحقیق کتب شیخ اعظم انصاری

ج (روضات الجّنات فـی اوصـاف مدینـة هـرات).خ١٣٣٨(الّدین محّمد زمجیاسفزاری، معینـ 

.انتشارات دانشگاه تهران:تهران.کوشش محّمدکاظم امامبه.)١

ــات فــی اوصــاف مدینــة هــرات).خ١٣٣٩(ـــــــــــــــــ ـــ  وشــش کبه.)٢ج (روضــات الجّن

.انتشارات دانشگاه تهران:تهران.محّمدکاظم امام

نشـر :قـم.کوشش رسـول جعفریـانبه.وجیزة الّتحریر). خ١٣٩٣(اصفهانی، محّمد بن سبزعلیـ 

.موّرخ

انتشـارات سـخن و :تهران. اصطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی). خ١٣٧٣(انوری، حسنـ 

.کتابخانۀ طهوری

قوینلو و پژوهشی در تشکیالت دیوان اسالمی بر مبنای اسناد دوران آق).خ١٣٦٧(بوسه، هریبرتـ 

.مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی:تهران.ترجمۀ غالمرضا ورهرام.قراقوینلو و صفوی

.انتشارات علمی:تهران.احوال و آثار خوشنویسان).خ١٣٦٣(بیانی، مهدیـ 

های هنـری دورۀ تیمـوری در کتابخانـۀ سندی مربوط به فّعالیت«).خ١٣٥٦(پارسای قدس، احدـ 

.٥٠-٤٢): ١٧٥:پیاپی(١٥، س هنر و مردم.»بایسنغری هرات

پژوهشـکدۀ حـوزه و :قـم. صفویه در عرصۀ دین فرهنگ و سیاسـت).خ١٣٧٩(جعفریان، رسولـ 

.دانشگاه

، های تـاریخیبررسـی.»فرامین پادشاهان صفوی در موزۀ بریتانیا«).خ١٣٤٨(جهانپور، فرهنگـ 

.٢٦٤-٢٢٣: ]٢٢: پیاپی[٤، ش ٤س 

....)کتـاب (الـوزراء و الکّتـاب ).م١٩٣٨/ه١٣٥٧(جهشیاری، ابوعبدالله محّمـد بـن عبـدوسـ 

.مطبعة عبدالحمید احمد الحنفی:مصر.تحقیق عبدالله اسماعیل الّصاوی

نون کشف). م١٨٥٨-١٨٣٥(خلیفهحاجیـ 
ّ
نیویورک و لندن و .تصحیح گوستاو فلوگل.)ج٧(الظ

.لیپزیگ

:تهـران.حـاج سـیدجوادیکوشـش سـیدکمالبـه.)ج٤(التـواریخزبـدة). خ١٣٨٠(حافظ ابروـ 

.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

.محّمدعلی موّحـداهتمام به.الملوکسلوک).خ١٣٦٢(الله بن روزبهانخنجی اصفهانی، فضلـ 

.انتشارات خوارزمی:تهران



هودبری به  ٧١/...قویونلوحسن آقزبان فارسی از اوزنیک فرمان سیورغاِل

کوشـش بـه.همنامزدک: در.»تاریخ نهاد سیورغال در ایران«).خ١٣٩٤(رضازادۀ لنگرودی، رضاـ 

.٦٢٣-٥٩٧: ٧ش . جمشید کیانفر و پروین استخری

.)ج اّول، دفتـر اّول(مطلع سعدین و مجمع بحرین).خ١٣٧٢(الّدین عبدالرّزاقسمرقندی، کمالـ 

.ات و تحقیقات فرهنگیعپژوهشگاه مطال:تهران.کوشش عبدالحسین نواییبه

کوشـش بـه.)ج دوم، دفتر یکـم و دوم(بحرینمطلع سعدین و مجمع ). خ١٣٨٣(ـــــــــــــــ ـ 

.پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی:عبدالحسین نوایی، تهران

فرهنگسـتان :تهـران.فرهنگ اصـطالحات دیـوانی دوران مغـول). خ١٣٥٧(شریک امین، شمیسـ 

.ادب و هنر ایران

:تهـران.نژادرضـا نیـککوشـش علیبـه.الّسـیاققوانین). خ١٣٩٥(شیبانی، محّمدکاظم کاشانیـ 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

:تهـران.الّدین اردبیلـیفهرست اسناد بقعـۀ شـیخ صـفی).خ١٣٨٧(الحکمایی، عمادالّدینشیخـ 

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،کتابخانه

.»اسـالمی ایـرانادب ممتازنویسی و سـیر تحـّول آن در اسـناد دورۀ «).خ١٣٩٠(ـــــــــــــــ ـ 

.١١٠-٨٣: ]بهار و تابستان[٣ش ، های علوم تاریخیپژوهش

:تهران. نامۀ فارسی دانش استیفاترین فرهنگکهن).خ١٣٩٥(لعه، علی و نفیسه ایرانیقصفری آقـ 

.میراث مکتوب

یخ آقابزرگـ 
ّ

یعة). م١٩٨٣/ه١٤٠٣(طهرانی، الش
ّ

.االضواءدار:بیروت.الذریعة الی تصانیف الش

انتشـارات دایـرۀ :تهـران). خ١٣٣٠] (آذربایجـان٤و ٣اسـتان :٤ج[فرهنـگ جغرافیـایی ایـرانـ 

.جغرافیایی ستاد ارتش

میـراث :تهـران.کوشـش ایـرج افشـاربـه.فروغسـتان).خ١٣٧٨(فروغ اصفهانی، محّمدمهـدیـ 

.مکتوب

:تسـبوداپ.حـزای. کوشش گبه.مدخل پالئوگرافی صد و یک سند فارسی). م١٩٧٧(.فکتی، لـ 

کادمی صات فرنگی زیر. آ
ّ

:با مشخ
Einführung in die persische Paläographie 101 persische Dokumente Aus dem
Nachlass des Verfassers hrsg, L. Fekete, von G Hazai, Budapest, Akadémiai
Kiadó,1977.

انتشـارات انجمـن :تهـران.شناخت اسناد تـاریخییی برمقّدمه).خ١٣٥٠(مقامی، جهانگیرقائمـ 

ی
ّ
.آثار مل



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٢

تصـحیح والتـر .رسـالۀ فلکیـه در علـم سـیاقت). م١٩٥٢(مازندرانی، عبدالله بن محّمد بن کیـاـ 

.انتشارات هیئت مستشرقین در فرهنگستان ماینس:بادنویس.ِهینس

های بررسـی.»پادشـاهان ترکمـانهفت فرمان دیگـر از «). خ١٣٥٥(مدّرسی طباطبایی، حسینـ 

.١٢٦-٨٧): ٦٣:پیاپی(٢، ش ١١، س تاریخی

.دفتر نشر فرهنگ اسالمی:تهران.)ج٢(زمین در فقه اسالمی).خ١٣٦٢(ـــــــــــــــ ـ 

ی:تهران.تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری). خ١٣٥٢(مشکور، محّمدجوادـ 
ّ
.انجمن آثار مل

سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکرة).خ١٣٣٤(والدیمیرمینورسکی، ـ 

.انجمن کتاب و کتابفروشی زّوار:تهران.نیاترجمۀ مسعود رجب.الملوک

انتشـارات :تهران.ترجمۀ محّمدرضا تجّدد.کتاب الفهرست).خ١٣٦٦(ندیم، محّمد بن اسحاقـ 

.امیرکبیر

.انتشارات اساطیر:تهران.تحقیق رضا تجّدد. کتاب الفهرست. )خ١٣٨١(ـــــــــــــــ ـ 

اسـناد و مطالعـات تـاریخی همـراه بـا (شـاه اسـمعیل صـفوی ). خ١٣٦٨(نـوایی، عبدالحسـینـ 

.انتشارات ارغوان:تهران.)های تفصیلییادداشت
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- Ozergin, M. Kemal (1976). “Temurlü sanatina ait eski bir belge: Tebrizli
Gafarin bir Arzi”. Sanat Tarihli yilligi, VI: 471-518.




