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چکیده
ــون گ گونا ــان ــنتوســعهتاریخــیاســناد،وساختارشناســیآن سندشناســی،تبیی
کمــکدانــش کــهاســنادتاریخــیرابایســتبــا اســت.سندشناســانمعتقدنــد
ترتیــب، ایــن بــه کــرد. تشــریح و تعریــف و قاعدهمنــد سندشناســی، فــن و
کاربــردتمامــیاســنادتاریخــی،طبیعتــًاازجملــهمصادیق ساختارشناســیاســنادو

اصلــیدانــشسندشناســیبــهشــمارمیآیــد.
ــدازآن ــهباقیماندهان ــادیازدورهقاجاری اســنادونوشــتههایشــرعیبســیارزی
کــهحاصــلنظــامفقهــی-قضایــیآندورهبــودهاســت؛ جملــهاستشــهادنامهها،
کــهبــا استشــهادنامههاماننــدســایراســنادشــرعیدارایســاختارخاصــیهســتند
موشــکافیدقیــقسندشناســانهمیتــوانبــهآنهــادســتیافت.ایــناســنادبــه
لحــاظســاختاریســادهترازســایراســنادشــرعیبــودهودراغلــبمــواردمتنــی
کــهداراینوعــیســاختارسندنویســیمجــزانســبت ــاوجــودی ــاهدارنــد،وب کوت
بــهســایراســنادهســتند،امــاســبکوســاختارمشــخصوثابتــیدرنــگارشایــن
ــگارشایــناســناد،خــودرا ــدهنمیشــود.نویســندگانومحــّرراندرن اســناددی
ملــزمبــهتبعیــتازشــیوهایثابــتنمیدیدنــدوتنهــاقصــدخــودراازنــگارش

ایــنعقــدبیــانمیکردنــد.
یخــی خــود، توصیفــی اســت و  روش پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ ماهیــت تار
گــردآوری شــده  اطالعــات الزم از طریــق بررســی منابــع، مــدارک و اســناد مربــوط 
اســت. بدیــن ترتیــب در ایــن مقالــه ابتــدا معیارهای شــناخت استشــهادنامه ها 
کــه  بیــان می شــود و جهــت شــناخت بیش تــر ایــن مبحــث، نمونه هایــی فرضــی 
ــی  ــه نوع ــا ب ــوند ت ــر می ش ــده اند، ذک ــه ش ــل ها ارائ ــآت و ترس ــا و منش در جنگ ه

گــردد؛ ادبیــات سندنویســی و اصــول نگارشــی استشــهادنامه ها بیــان 
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استشهادیه چیست؟
گواهــاناســت؛درقدیــمنیــزآنرامحضــر گواهــیجماعتــیاز استشــهادیهورقــۀحــاوی
گواهــیدر میگفتند)رضایــی،17۶:1387(.پرســشمکتــوبفــردیاســتدربــابدادن
کــهدرجریــانامــرشناختهشــدهایبودهانــد. مــوردامــریوپاســخجمعــیبــاشــرایطخــاص
کــهســؤالرامطــرحمیکــردهازخــودنــامنمیبــردهاســتواغلــبتاریــختحریــر کســی  معمــواًل
ــااســامیشــهادتنامه،اســتعالمنامه،استشــهادیه، ــزنمینوشــتهاســت.ازایــننوشــتهب رانی

استشــهادنامچهوورقــهاستشــهادنــامبــردهشــدهاست)حســینیاشــکوری،1378:92(.
کــه پــس از تولیــد، اهمیــت خــود را بالفعــل از دســت داده انــد، بــا  ایــن اســناد، بــا وجــودی 
ــوان بــه بســیاری از  ــا بررســی در ایــن اســناد، می ت گذشــت زمــان اهمیــت شــایانی یافته انــد. ب

یــخ ثبــت نمی شــدند. کــه بــه علــت شــخصی بــودن در تار یخــی پــی بــرد  مســائل تار
دادن  تشــخیص  اول  نــگاه  در  کــه  هســتند  شــرعی  اســناد  جملــه  از  استشــهادیه ها، 
کار مشــکلی بــه نظــر می رســد، زیــرا معمــواًل محقــق ایــن نــوع ســند در ابتــدای امــر  آن هــا 
کــه تنهــا  یــادی بــوده و ایــن در حالــی اســت  کــه دارای شــهود ز بــه دنبــال اســنادی مــی رود 
گــواه هســتند، بلکــه انــواع اســناد شــرعی ماننــد  کــه دارای مهــر و  استشــهادنامه ها نیســتند 
تســعیر  تمســک نامچه،  مبایعه نامــه،  مقاطعه نامــه،  عقدنامــه،  وقف نامــه،  مصالحه نامــه، 
گــواه، استشــهادنامه بــه نظــر برســند، امــا  نامچــه و غیــره نیــز ممکــن اســت بــه خاطــر داشــتن 
کارکــرد استشــهادی دارنــد و بــه لحــاظ ســاختاری در زمــره انــواع دیگــری از  در حقیقــت تنهــا 

اســناد شــرعی بــه شــمار می آینــد.
استشــهادنامه، ســندی حدفاصــل و بخشــی از یــک جریــان اســت و ماننــد ســایر اســناد 
کــه بــا مشــاهده یــک استشــهادنامه، نبایــد تصــور شــود  اثــری مســتقل نیســت. بــه ایــن معنــی 
کــه قضیــه از همان جــا شــروع شــده و بــه همان جــا نیــز ختــم می شــود. بلکــه جریــان از ایــن قــرار 
کــه ماجرایــی اتفــاق افتــاده و نیــاز بــه مــدارک و مســتندات بــرای رســیدگی بــه آن امــر  اســت 
کــه هیــچ مدرکــی فراهــم نشــود، جهــت بررســی واقعــه، از مّطلعیــن  وجــود دارد، و در صورتــی 
کســی حقــی ضایــع شــده، جهــت  کــه از  گواهــی خواســته می شــود. مثــاًل در صورتــی  و شــهود 
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گرفتــه و شــکایت نامه ای تنظیــم شــده و در صــورت  احقــاق حــق، ابتــدا شــکایتی صــورت 
رفــع نشــدن مســأله، استشــهادنامه تنظیــم می شــود. البتــه پــس از تنظیــم استشــهادنامه نیــز 
حتمــًا ختــم مســأله صــورت نمی گیــرد، بلکــه رونــد جریــان از طریــق تحقیــق در مــورد ماجــرا و 

رســیدگی بــه درســتی و تصدیــق شــهود ادامــه دارد.
گذشــته دارد. در  یشــه در  یژگی هــای خــاص خــود ر ــا و فقــه و حقــوق در دوره قاجــار ب
ــرای اثبــات دعــوی  یســی، ایــن دســته از اســناد شــرعی ب ــر روال سندنو ایــن دوره نیــز بنــا ب
ــه نمونه هایــی از تهیــه  یخــی، ب کتــب تار نوشــته و ثبــت می شــدند. در ســیر و تفحــص در 
تأثیــر  میــزان  کــه  می شــود  برخــورد  یخــی  تار مختلــف  ادوار  در  مهــم  استشــهادنامه های 
اجتماعــی  ســاختار  ســاختن  متأثــر  و  یخــی  تار مهــم  یــان  جر یــک  تولیــد  در  قبالــه  یــک 
انتشــار  بــا  کــه  می دهــد  نشــان  مــا  بــه  را  آن  از  روان شــناختی  و  مذهبــی  و  اقتصــادی  و 
ی هــای نــاروای  ی از داور ی از حقایــق پــی بــرد و بســیار ایــن اســناد، می تــوان بــه بســیار

کــرد. محکــوم  را  یســان  شایعه نو

نمونه های فرضی
ــرایشــناختاستشــهادنامهها،اســتفادهازنمونههــایفرضــی یکــیراهکارهــایموجــودب
از نمونههایــی کتــب، اینگونــه در اســت. ترّســالت و منشــآت و جنگهــا در شــده ارائــه
کــهبــارجــوعبــهآنهــامیتــوانبــاســاختارانــواعســندآشــنا اســنادمختلــفآوردهشــدهاســت
کــهدرجنگهــاثبــتشــدهاند،ســجلدارنیســتندوایــن گــرچــهنمونههــایفرضــی گردیــد.ا
ــهماهیــتو ــاب ــاچــوناســنادوادّلههــایشــرعی،بن ــد،ام ــهشــمارمیآی ــیب خــودنقــصبزرگ
گونــیمییابنــد،لــذاهــرســندپژوهــیبایــدعــالوهبــر گونا شــرایطزمــانوقــوععقــد،انشــعابات
بررســیاســنادواقعــیبــهجــامانــده،بــهســهدلیــلازنمونههــایفرضــیارائــهشــدهدرجنــگو

مجموعههــانیــزاســتفادهنمایــد؛
کــهدرمیــاناســنادواقعــِیامــروز، 1.چــهبســادرآثــارخطــی،ســندیارائــهشــدهباشــد

ازآنوجــودنداشــتهباشــد. نمونــهای
2.نمونــهواقعــیموجــود،نتوانــدصورتهــایمتنــوعتحریــرآنعقــدرا،دریــکدوره

ــرمــأســازد. ــیب ــهخوب معیــنب
کــهنتواننــدتحــوالتنــگارشآن 3.نمونههــایواقعــیبــهحــدیانگشتشــمارباشــند
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ســندخــاصراهویــدانمایــد)رضایــی،91(.
ــهدر ک ــاموآدرسنســخهای ــهن ــاارائ ــدمــوردازنمونههــایفرضــی،ب درایــنقســمتچن

آنهــانگاشــتهشــدهاند،ذکــرمیگــردد:

نسخه شماره1
یابــی 17523،   جنــگ خطــی ای از دوره تیمــوری و عثمانی)رضایــی: 91( بــه شــماره باز
کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی نگــه داری می شــود. عنــوان ایــن  در بخــش نســخ خطــی 
یــخ تحریــر آن  کــه نــام نویســنده و تار نســخه، منشــآت و ترســل تیمــوری و عثمانــی اســت 
ــواج  ــردآوری شــده اســت. آغــاز نســخه: و اف گ ــوم اســت. ایــن نســخه در 381 صفحــه  نامعل
رســانید و چــون عوایــد رحمانــی و فوایــد یزدانــی انگاشــت، دیــده ز انــور دل را راحــت و ســرور 
ظاهــر شــد.1 و انجــام آن: چــو در ضمــان ســالمت و حمایــت حراســت حــق بــاد مّنــه و خفــی 
لطــف ×××2)فقیهــًا مناظــرًا. بــه غیــر عنــاء و الجنــون فنــون ××ن الکتــاب ×مــال دون مشــّقه. 

بحمــد ××× یعلــم ×××.
یــک مــورد نمونــه فرضــی از استشــهادنامه نویســی، در ایــن نســخه خطــی چنیــن معرفــی 
ــر دیــن و دولــت و اعاظــم  کاب ــه خدمــت حضــرت ا کســی: ب شــده اســت: محضــر در صــالح 
ــام و متجمــالن میثــاق اســالم اند، اعــز اهلل انصارهــم  کــه متکفــالن مصالــح ان ملــک و ملــت 
اقامــت شــرایط  و  از تقبیــل زمینــی عبودّیــت  بعــد  کمینــه،  بنــدگان  اقتدارهــم  و ضاعــف 
گواهــی می دهنــد، خالصــًا بوجــه اهلل و طلبــًا مرضاتــه  وظایــف طعولــت عــرض می دارنــد و 
گفتــن  بعــد حمــداهلل تعالــی و الّصلــوه علــی الّنبــی و بهتــر افعــال و اقوالــی در معقــوالت راســت 
کــردن و آنچــه علــم آدمــی محیــط اســت بــه راســتی بــاز نمــودن و  اســت و حــق را باطــل جــدا3 
نــص قــرآن مجیــد بــرآن ناطــق اســت، تعاونــوا علــی األثــم و العــدوان و حدیــث رســول ؟لص؟ در 
کــه فــالن  کــه اّن اهلل فــی عفــی العبــد مــادام العبــد فــی عفــی اخیــه المســلم  ایــن معنــی موافــق 
شــخص صالــح اســت و بــه انــواع دیانــت و راست پیشــگی و اصنــاف صیانــت و درســتکاری 
کــه صاحــب  معــروف و موصــوف و بــه خصــال حمیــده و احــوال پســندیده مرســوم و تهمتــی 

1.صفحاتآغازیننسخهازبینرفتهوشروعنسخهازصفحه7آنآغازمیشود.
2.هرعالمت×نشانهیکلغتمخدوشاست.

3.درمتن:جذا.
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گواهــی  کــه احتیــاج افتــد مــا  ی نمــوده اســت، بــرق الّســاحه شــد و هــر جایــی  غــرض در حــق و
َغیــِب حاِفظیــن﴾1.

ْ
ــا ِلل کّنَ  ِبمــا َعِلْمنــا َو مــا 

َ
می دهیــم و﴿مــا َشــِهْدنا ِإاّل

نسخه شماره 2
کتابخانــهومــوزهملــیملک جنــگخطــیایازدورهصفویــهبــهشــمارهبازیابــی474۶،در
کــهنــوزدهنــوعقبالــهوســنددرآنمعرفــیشــدهاســت.ظاهــرًاایــنجنــگ نگــهداریمیشــود،

چــوننامــینداشــتهدرفهرســتبــانــامجنــگنظــمونثــرمعرفــیشــدهاســت.
کتابخانــهملــیملــک،ایــننســخهچنیــنمعرفــیشــدهاست)افشــار:77- درفهرســت

:)79
یخ هایــی از 1161 تــا 1164، عنــوان و نشــان و جــدول شــنگرف،  شکســته نســتعلیق بــا تار
کاغــذ فســتقی،  گــون،  گونا 205 بــرگ بــا قطــع 4/7×29/18 ســانتی متر، ســطرها چلیپــا2 و 

جلــد میشــن ســرخ.
کتابچشممنتیرگیآوردماهتابچشممن گریهحرف]...[شستاز آغاز:

کــرده اســت،  فهرســت نگار قدمــت نســخه را حداقــل ســال های 1161 تــا 1164 قمــری ذکــر 
یــخ تدویــن ایــن بخــش را بــا توجــه بــه پانــزده مــورد تقویــم فرضــی، می تــوان ســال 1103  امــا تار
قمــری دانســت. زبــان و ســبک الگــوی اســناد تــا حــد قابل قبولــی روان اســت؛ ازایــن رو، بــه نظــر 
کار  کار یــک »سررشــته دار محکمــه یــا محــّرر شــرع«  می رســد ایــن بخــش از جنــگ ماحصــل 
یســته، فراهــم آمــده باشــد.  کــه احتمــااًل در دوره شــاه ســلطان حســین صفــوی می ز آزمــوده، 
ی اســناد منحصــر بــه فــردی از قبیــل توبه نامــه، بیع نامــه، شــرط نامه و قبالــه  ایــن جنــگ حــاو
ــا خطــوط مختلــف و  متعــه و تمســک نامه، محضرنامــه )استشــهادیه( اســت. ایــن جنــگ ب

در ســنوات متفــاوت نوشــته شــده اســت ) رضایــی، ص 107-106 107-106).
کــه چهــارنمونــهفرضــیازاستشــهادنامهنویســی،درایــننســخهخطــیمعرفــیشــدهاســت

درایــنقســمتبیــانمیشــوند:

1.سورهیوسف،آیه81،ترجمه:وماجزآنچهمیدانیمگواهینمیدهیمومانگهبانغیبنبودیم.
ــران ــیای ــگارشدرخوشنویس ــیوههاین ــاوش ــنقالبه ــیازپرکاربردتری ــایک ــی.چلیپ ــج(نویس ــورب)ک 2.م

اســت.بــهنقــلاز:لغــتنامــهدهخــدا،ذیــلواژهچلیپــا.
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صورت محضر
اســتدعاوالتمــاسازعالــیحضــراتســنیالدرجاتســّمیالمرتباتعّمــالحمیــدهاعمــالو
ســاداتفیضالبــرکاترفیــعمقــاموعلمــایذویاالقتــدارشــریعتانتظــاموصلحــایبیریــای
کناناصفهــان، ــهســا ــهقاطنیــنوجمل ــهمســلمینوقاطب کاف ــراموســایرمؤمنیــنو اولواالحت
کــسبــرفــالنمعنــیاطــالعداشــتهباشــداســمشــریفخــودرادرایــنصحیفــهقلمــی آنکــههــر

کــهنــزدصاحــبحجــتبــودهباشــد. نمایــد

یشانی صورت محضر پر
کن اصفهــان نســبت  کــه فــالن آقــا ســا مضمــون ایــن صحیفــه مخبــر اســت بریــن معنــی 
کــه از خوردنــی قوتــی بــه غیــر از  کارش بــه آن رســیده  بــه حــوادث روزگار و نوائــب لیــل و نهــار 
تأســف بــه دســتش نمی افتــد و از پوشــیدنی لباســی بــه جــز لخــت جگــر چشــمش نمی بینــد. 
کــرد، نکبــت و ادبــار دیــده  آتــش مســکنت و عســر تمتــاع خانــه مکنــت و عشــرتش را ســوخته 
کــه مســتحفظان قلعــه بدننــد  بخــت و اقبالــش را دوختــه ســپاه پریشــانی لشــکر حواســش را 
کــس بــر صــدق  گــرد فتــور بــرآورده؛ هــر  کــرده، جیــش شکســتگی از قوی دســتان قــوی،  متفــرق 
ینــت بخشــد و از  ایــن مقــال اطــالع داشــته باشــد و دانــد، بــه شــهادت خــود ایــن زبــور را ز

کریمــه﴿و ال یکتــم شــهاده اهلل﴾1 احتــراز الزم شناســند. مدلــول آیــه 

یق دیگر طر
کبــارذویاالقتــدار اســتدعاازحضــراتســنیالمرتباتوعلمــایعظــامعالیمقــاموســادات
گــروهقاطنــاندارالّســلطنهاصفهــانآنکــههــر کنانو ــهســا ــاوجمل ــاوقاطبــهرعای کافــهبرای و

کــهفــالنوفــالنمطلــباســتبنویســد. کــسدانــد

یق ُاخری طر
کدخدایــانوســایررعایــاومتوطنــانبلــوکاتوتوابــع اســتخبارواستفســارمــیرودازرؤســاو
کــهعالــیحضــرترفیــعمنزلــتحکومــتپناهــی کــسدانــد کــههــر دارالعبــادهیــزد،ازیــنمعنــی

1.سورهمائده،آیه106؛ترجمه:وشهادتالهیراکتماننمیکنیم.
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درمــّدتفرمانروایــیمتابعــتشــریعتمطّهــرهرانصــبالعیــنخاطــرفیــضمآثــرســاختهو
همــوارهتقویــتضعفــاورعایــتجانــبرعایــابــرذّمــتهّمــتخــودالزمومتحتــمشــناخته،
همگــیهّمــتبــررفــاهحــالدرویشــانمصــروفوعنــانعزیمــتبــهفــراغبــالایشــانمعطــوف
داشــتهوبــهدســتاســتغناخــاکبینیــازیدردیــدهآزانباشــته،پــایتــرددآمــدوشــدغمــازان
گفتگــویبدگویــانومفســدانرابــهافســون وبدنفســانرابــهمطرقــهمهابــتشکســتهوزبــان
گشــادهو کین عدالــتبســتهوبدینوســیلهابــواببهجــتومســرتبــررویعجــزهومســا
کــهازتندبــادحادثــاتانهــدامپذیرفته اســاسبنیــانعدالتپــروریوارکانعمــراندادگســتری
کنانایــن عآمــالســا گــرروزگاریبــهایــنقــرار،حکومــتایــندیــارنمایــدمــزر بــودازنــونهــادهوا
گذاشــته،دعــای محــالرارویآنخواهــدســاختوآثــارنــامنیــکبــرصفحــهروزگاربــهیــادگار
گرامــیفــدای کــهجانهــای ــواباشــرفاقــدسهمایــوناعلــی ــرکاتن ــاب خیــرجهــتذاتب
ســمســتورانشبــادحاصــلنمــودهوخواهــدنمــودوشــهادتخــودرادرایــنصحیفــهمرقــوم

گــردد.« کــهنــزداربــابدولــتقاهــره،صــدقایــنمقــالظاهــر ســازد

نسخه شماره 3
دبیــران  تألیــف  ســلیمانی،  منشــآت  کتــاب  در  استشهادنامه نویســی  از  دیگــر  نمونــه ای 
کوشــش رســول جعفریــان در ســال 1388 چــاپ  کــه بــه  دبیرخانــه شــاه ســلیمان صفــوی، 
و  مکاتبــات  اثــر،  ایــن  موضــوع  دارد.  وجــود  نیــز   ،)65-63 ص  اســت)جعفریان،  شــده 

اســت: نمونــه چنیــن  ایــن  اســت.  فارســی  نامه نــگاری 
کدخدایــان  و  اهالــی  و  کابــر  ا و  از ســادات  مــی رود  اســتخبار  و  اســتعالم  و  »استشــهاد 
کــه فیمابین مــردم فالن جــا و جماعت  فالن جــا؛ بــر آن کــه چــون بــر ایشــان واضــح و هویداســت 
فــالن قنــات، منازعــه شــرعی بــوده، و بعــد از دعــوی و مباحثــه حســب الّشــرع االقــدس، قنــات 
کومــک ]کمــک[  ــان جماعــت فــالن  کدخدای ــد،  ــه تصــّرف مــردم فــالن جــا در می آی مذکــور ب
ی غضــب بــه تصــرف خــود در  کــه از رو ــر ســر قنــات مســفور1 آمــده  کشــیده و هجــوم نمــوده، ب
ح و مکّمــل جمــع نمــوده 

ّ
آورنــد. از این جانــب نیــز رؤســا و اهالــی آنجــا چنــد نفــر مــرد مســل

گفتگــو حــق آب، بــه محاربــه می انجامــد. مــوازی  بــر ســر قنــات حاضــر می گردنــد. بعــد از 

1.نوشتهوبیانشده،بهنقلاز:لغتنامهدهخدا،ذیلواژهمسفور.
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کــه او را در ایــن حادثــه و واقعــه، شــعور و  پنــج نفــر از مــردم فــالن جــا بــه قتــل در می آینــد. هــر 
گــر از  وقوفــی حاصــل باشــد، اســم شــریف خــود را در ضمــن ایــن صحیفــه قلمــی فرمایــد، و ا
 بمــا 

ّ
کــه اســم شــریف او را بنویســد،﴿ و مــا شــهدنا اال کتابــت عاجــز شــود، دیگــری را اذن دهــد 

علمنــاه﴾1. تحریــرًا.«

معیارهای شناخت استشهادنامه
استشــهادیههابــهلحــاظســاختارمحتوایــیوظاهــری،تفاوتهــایبســیاریباســایراســناد
کــهدرذیــلتعــدادیازویژگیهــای شــرعیماننــدمصالحهنامــه،مبایعهنامــهوغیــرهدارنــد

کــهعبارتنــداز: اصلــیایــننــوعســندذکــرمیگــردد
کالم هستند. کوتاه دارند و دارای تناسب ایجازی در  1. عمومًا متنی 

ی می کننــد  کــه از یــک الگــو و ســاختار ثابــت پیــرو ــا وجــودی  کثــر استشــهادنامه ها ب 2. ا
تشــان اســت. کامــاًل ســاختار مشــخصی ندارنــد و رکــن اصلــی و مهــم آن هــا، سجال امــا 

کــرد  کــه حتی االمــکان بایــد از یکــی از اســامی اســتفاده  3. دارای مترادفاتــی در نــام هســتند، 
و عبارتنــد از: استشــهاد نامچــه، اســتخبارنامه، اســتعالم نامه، استشــهادیه، شــهادت نامه و ... .
اصــل  بی درنــگ ســراغ  و  و خطبــه( طوالنــی هســتند  )دیباچــه  فاقــد مقدمه چینــی   .4
اتفــاق استشــهادیه ها نمی تــوان  بــه  قریــب  بــه همیــن جهــت در بیش تــر  مطلــب می رونــد، 
کــرد. تســمیه )بســمله، تحمیدیــه، عنــوان(، خطبــه، تصلیــه و ســایر اجــزای مقدمــه را مشــاهده 
5. عمومــًا بــا عبــارات استشــهاد و اســتعالم می نمایــد، استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار 
کــه بیان کننــده  می نمایــد، استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار و استفســار و استکشــاف، و ...، 

نــوع عقــد هســتند، آغــاز می شــوند.
6. عمومــًا در شــروع متــن و بعــد از ایــراد صیغــه عقــد یــا جملــه استشــهاد، از مستشــهدین 
کــه عمومــًا از معتبریــن جامعــه هســتند هم چــون: ســادات، روحانیــون و بــزرگان و علمــای 

کســبه و ... درخواســت ادای شــهادت می شــود.2 گاهــی تجــار و  شــرع و 
ــن ــیعجی ــاواژگانواصطالحــاتفقهــی-حقوق ــهب ک ــد ــانخاصــیدارن ــناســنادزب 7.ای

هســتند.

گواهینمیدهیمومانگهبانغیبنبودیم. 1.سورهیوسف،آیه81؛ترجمه:وماجزآنچهمیدانیم
گاهینیزاینبخشجملهآغازینمتناست. .2
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8.دراغلــبمــوارد،فاقــدتاریــختحریــرهســتند.البتــهدرصــورتنداشــتنتاریــختحریــردر
گاهــیمیتــواندرســجالتآنرایافــت. متــن،

دارایعبــاراتپایانــیهمچــون:والّســالمعلــیَمــناّتبــعالهــدی،عنــداهللو 9.معمــواًل
گردیــد،اجرکــمعنــداهللو...هســتند. عندالرســولمثــابومأجــورخواهنــد

1۰.سرشــارازســجالت)گواهیهــاومهرهــا(،بــانــوعنگارشهــاومهرهــایمختلــف،یــابــه
بیــانبهتــر،)کثیــراالجتهــاد(هســتند.

ازعبــاراتمختلفــی ادایشــهادت رادارنــدوشــهودجهــت 11.ســجالتخــاصخــود
ریــبفیــه،وقــوعمراتــبالمســئوله،بلــی،مراتــبمســئوله؛هیــچشــکینیســت؛ همچــون:ال

کالّشــمسفــیرابعــهالّنهــار،ظاهــروهویداســتو...اســتفادهمیکننــد. شــهد؛
کــهســؤالرامطــرحمیکــردهازخــودنــامنمیبــردهاســتوبنابرایــندر کســی  12.معمــواًل

کثــرمــوارد،فاقــدمهــروامضــاءنویســندههســتند. ا
13.ساختارمحتواییوشکلیایناسناد،بهدوبخشمتنوحاشیهتقسیممیشوند.

اســتودر کمتــر اســالمی بــهســایرعقــود زنــاندراستشــهادنامههانســبت نقــش .15
هیچکــدامازاستشــهادیهها،اززنــانبــهعنــوانشــاهداســتفادهنشــدهاســتوایــنامــرنشــان
ع،جــزدرمــواردخــاصشــهادتنمیدهنــد. کــهزنــانبنــابــهحکــمشــر دهنــدهایــننکتــهاســت

1۶.استشهادنامههابهلحاظشکلی،فاقدتزییناتهستند.
ــه ــهدورهقاجــارهســتندب ــقب ــهمتعل ک ــهاستشــهادنامهرا ــدنمون ــهچن ــنمقال ــانای درپای

همــراهبازنویســیونقــدوتحلیــلارائــهمیگردنــد:
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سند شماره 1
مکانــی: وابســتگی ،1۰2-۰7-13-1321 بازیابــی: شــماره ســند: اختصــاری معرفــی
خارجــه. امــور وزارت اســناد مرکــز نگهــداری: محــل ق. 1321 ســند: تاریــخ نامشــخص،
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بازنویسی سند
]بسماهللالّرحمنالّرحیم[

1 استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار می شــود؛ از جنابــان امــراء تومــان عظــام و تجــار ذو 

یــاری تبعــه دولــت  کــرام، بــر اینکــه2 عبــداهلل معــروف بــه برمــه ز العــّز و االحتــرام و ســایر آقایــان 
کــه عبــداهلل بــه آن قریــه موصــوف  یــار  علیــه ایــران اســت یــا تبعــه دولــت عثمانــی و قریــه برمــه ز
یــد و بــه  کــه از تبعّیــت مشــاٌرالیه اّطــالع دار ک داخلــه اســت نــه خارجــه؛3 هــر نــوع  اســت خــا
کنــون او را شــناخته اند شــهادت و اّطــالع خــود را در حاشــیه ایــن ورقــه مرقــوم  کــه تا هــر ســمتی 

دارنــد؛ فــی شــهر رمضــان المبــارک توشــقان ئیــل ســنه 1321.
])الشهودبذلک([

1.بــهدالیــلواضحــهعبــداهللرعیــتمســّلمهدولــتعّلیــهوابــدًااســمخارجگــیدرســراو
نبــودهاســت.

]مهر[:الراجیمصطفی1295؛محمدصادق؛اعزازالدوله
2.اینبندهعبداهللرارعیتداخلهمیداندوخارجهنیست.

]مهر[:ساالرافخم
3.بــهدالیــلثابتــهعبــداهللمزبــورتبعــهورعیــتدولــتعلیــهمیباشــدواســمخارجگــیدر

ســراونبــودهوقریــهبرمــهزیــاربرخــاکداخلــهاســت.
ــر ــی)تقــی؟(؛بیگل ــننق ــی)نقــی؟(اب ــرالســلطنه؛محمدتق ]مهــر[:مصــّدقالســلطنه؛مدّب

بیگــی،حبیــباهلل.
4.ایــنبنــدهعبــداهللمزبــوررابــهاســمورســممیشناســم،رعیــتداخلــهاســتوابــدًااســم

تبعــهخارجگــیدرســراونبــود.
]مهر[:مجدالسلطنه

کــهاو...قبــلچندیــنوقفــهمتصــّدیامــوروالیتــیوحکومتــیبــودهام کــردرگاه 5.ایــنچا
ایــنعبــداهللآررعیــتداخلــهدیــدهوبههیچوجــهاســمخارجگــیواســتنادایــنلفــظوعبــارت

رادرحــقاونشــنیدهام.اّطالعــًاعــرضشــد.
]مهر[:والیمنتظمالدوله1318

ــدًا اســم خارجگــی در ســر او نبــوده  ــوده و اب ــه دالیــل موجــه عبــداهلل رعیــت داخلــه ب 6. ب
اســت.
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]مهر[: افخم الدوله
م دولــت علیــه ایــران اســت 

ّ
یــاری حالیــه مکــررًا اقــرار نمــوده تبعــه مســل 7. عبــداهلل برمــه ز

کــه  گمرکــی شــهادت می دهــد  ک داخلــه اســت، دفاتــر  یــار هــم خــا کــه برمــه ز و شــکی نیســت 
گمــرک خــارج نمــوده و همــان اوقاتــی  کنــون مــال خــود را بــه اســم تبعــه داخلــه از  مشــاٌر الیــه تا
پنــج  گمرکــی توتــون از تبعــه عثمانــی دروازه )؟( صــدی هفتادو کــه بــه موجــب تعرفــه حقــوق 
گمرکــی را می پرداخــت و  بــود همیــن عبــداهلل توتــون مــی آورد و موافــق معمــول داخلــه حقــوق 

هنــوز هــم انــکاری از تبعگــی خــود نــدارد؛
گمرک و پست.  فی شهر رمضان المبارک 1321. مدیر 

]مهر[: عطاءاهلل
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سند شماره 2
معرفــیاختصــاریســند:شــمارهبازیابــی:29۶-21۰32؛وابســتگیمکانــی:اشــکذر،تاریــخ

ســند:1288ه.ق،محــلنگهــداری:ســازماناســنادملــیایــران.
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بازنویسی سند
]بسماهللالّرحمنالّرحیم[

کــس  کــه هــر  1 استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار مــی رود؛  از متوّطنیــن قریــه اشــکور و غیــره، 

کــه؛ تمامــی منابــع و محــازی یــازده جــّره1 و نیــم دنــگ جــّره  مخبــر و مســتحضر بــوده باشــید2 
کبیــر قریــه اشــکذر و تمامــی یــک درب بــاغ موســوم بــه بــاغ 3 تفتــی در قریــه مزبــوره،  میــاه قنــات 
پــس از تحدیــد و توصیــف و تمامــی یــک درب بــاغ و خانــه، ایضــًا مشــهور بــه بــاغ دو ... خانــه 
کــه ...آن عقــد اجــاره در تصــرف و قبــض ایــن اقــل بــوده  4 پیــش از تحدیــد و توصیــف ایضــًا 

5 و مــّدت اســتیفاء منفعــت اعیــان مزبــوره بــرای ایــن حقیــر باشــد، ســال دیگــر باقــی اســت 6 

و بایــد در تصــرف و مداخلــه ایــن حقیــر باشــد تــا انقضــاء مــّدت آن و عالــی شــأن رفیــع مــکان 
7 حــر الحــاج، حاجــی حســین عالــی شــأن و حاجــی علــی ولــد آن مرحمت شــأن معّمــر ایــن 

بنیــان حاجــی جــان محمــد 8 رتــق و فتــق در آن هــا داشــته اند و عالیشــأن عــرب لســان رفیــع 
کــه زمــان عقــد انتقــال  بنیــان، حاجــی علــی مومــی الیــه، 9 خــود اقــرار و اعتــراف نمــوده بــوده 
منافــع اعیــان مزبــوره بــه حقیــر باقــی 10 و منافــع آن را حقیــر اســتحقاق دارم، شــرف )؟( و ایضــًا 
کــه 11 در قبــض و تصــرف ایــن حقیــر بــوده و خــود  کــه اعیــان مرقومــه  هــر یــک علــی ام باشــند 
ــم  ــوره می نمودی ــم و مداخلــه 12 و تصرفــات در اعیــان مزب کن بودی ــور ســا ــه مزب ــم در خان و عیال
کــه چنــدی قبــل از 13 حــال تحریــر بــه موجــب مبایعــه )؟( و نوشــته  بــه حســب مزبــور بــا ایــن 
حــکام عــرض بــه عنــف و زور، از یــد اینحقیــر 14 انتــزاع نمودنــد و از حــق شــرعی مبــّرز بیــع 
نمودنــد؛  و حــق ایــن اقــل اســت 15 شــهادت و معلــوم خــود را در حوالــی ایــن صفحــه قلمــی 
کــه عنــد الحاجــة حجــت بــوده باشــد.  نمــوده ]و[ بــه مهــر شــریف خــود مزّیــن فرماینــد، ]←[ 
کــه  کریمــه﴿ال نکتــم الشــهاده﴾2 در ایــن خصــوص اغمــاض نخواهنــد فرمــود،  بــه مضمــون آیــه 

احســانی اســت. ﴿مــن اهلل ال یضیــع اجــر المحســنین﴾3؛
حّرر ذلک فی 26 ربیع االّول من شهور سنه 1288.

])الشهودبذلک([
1. هــو؛ بــر حقیــر محقــق و معلــوم شــد اعتــراف و اقــرار عالــی شــاٴن عرب لســان، حــر الحاج، 

1.نهر،بهنقلاز:فرهنگفارسی،فرهنگمعینولغتنامهدهخدا،ذیلواژهَجّره.
کتماننمیکنیم. 2.سورهمائده،آیه106،ترجمه:شهادتالهیرا

3.ســورهتوبــه،آیــه12۰؛ســورههــود،آیــه115؛ســورهیوســف،آیــه9۰،ترجمــه:خــداپــاداشنیکــوکارانراضایــع
نمیگردانــد.
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حاجــی علــی بــه آن کــه، زمــان و مــدت عقــد اجــاره اعیــان مرقومــه و حــق انتفــاع آقــا حســین 
مزبــور از مزبــورات بنــاء، باقــی و بــا وجــود بقــاء مــدت مزبــوره از یــد مشــاٌرالیه انتــزاع شــده؛ و اهلل 

عالــم بالحقایــق.
]مهر[:)المتوکلعلیاهللالغنیمحمدالموسوی(

2.هــو؛بلــیبــهمقتضــایاقــرارخــوداشــرفالحــاج،حاجــیعلــی،اعیــانمرقومــه،درعقــد
کــهتعّلــلنمــودآقــاحســیندراداء اجــارهآقــاحســینمزبــوراســتوحاجــیمشــاًرالیهمّدعــیبــود
کــهتعلــلنمــودهاســتوبــهغیــراجــارهدادهوبــه مــالاالجــارهومــنفســخنمــودمومعلــومنشــد

عنــفبیــروننمودنــدحســینرا؛فــی23شــهرربیعالثانــی1288.
]مهر[:)بکّلاالمرجواد،1283(

کــهحســینمستشــهدراازخانــهوبــاغبــهعنــفوزوربــود 3.اقــلالســادات،شــهادتدارم
کــرد.العلــمعنــداهلل. عنبــودوفــراشاورابیــرون کــهبیــروننمودنــدوموافــقشــر

]مهر[: )المتوکی علی اهلل عبده محمد الطباطبائی 1271)
4. اقــل الطلبــه، احمــد بــن مــأ علــی، تمــام مراتــب مزبــور در متــن را بیــان واقــع میدانــم و از 
کــه در عقــد اجــاره مستشــهد مزبــور می باشــد، لکــن  اشــرف الحــاج؛ حاجــی مــأ علــی شــنیدم 

تعلــل در اداء مال االجــاره نمــوده اســت.
]مهر[: )عبده احمد(

5. مراتب مسطوره بیان واقع است. اقل الحاج؛
]مهر[: )یا علی(

کــه از حاجــی علــی شــنیدم  6. محمدحســن ابــن مرحــوم حاجــی عبــاس شــهادت دارد 
ــل هــم ننمــوده اســت.

ّ
کــه عقــد اجــاره حســین باقــی اســت و تعل

کــه ســه ســال  7. اقــل خلــق اســمعیل، خلــف مرحــوم ابراهیــم از حاجــی علــی شــنیدم 
دیگــر، اعیــان مرقومــه در متــن، در عقــد اجــاره حســین اســت. العلــم عنــداهلل.

]مهر[: )العبده اسمعیل(
8. اقــل خلــق اهلل ابــن مرحمــت شــاٴن خیرالحــاج حاجــی محمدباقــر محمدعلــی، تمامــی 
مراتــب مزبــور در متــن را بیــان واقــع می دانــم و ســند اشــرف الحــاج حاجــی علــی را دیــدم در 
عقــد اجــاره مزبــور تــا ســه ســال باقــی می باشــد و صــرف حاجــی علــی مزبــوره تعلــل ننمــوده در 

متــن االجــاره نمــوده اســت. العلــم عنــداهلل.
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]مهر[:)عبدهالراجی،محمدعلی(
کــهازاشــرفالحــاجحاجــیعلــی 9.هــو؛میــرزارضــاولــدمرحــوممیــرزاابراهیــمشــهادتدارد

کــهعقــداجــارهحســینباقــیاســتوتعلــلهــمننمــودهاســت. شــنیدم
1۰.حاجیباقرولدمرحومحسینبهنحومزبورشهادتدارد.

11.اقــلخلــقابــنمرحــومآقــامحمدهــادی،مراتــبمرقــومرابیــانواقــعمیدانــمواز
کــهســهســالدیگــردرعقــداجــارهحســیناســت،لکــنتعلــلنمــودهاســت. حاجــیعلــیشــنیدم

العلــمعنــداهلل.
]مهر[:)یاامامرضا1272(

کــهحســینبــنمحمدعلی،1ســال 12.اقــلخلــقاهللازاشــرفالحــاج،حاجــیعلــیشــنیدم
ودوســالدیگــردرعقــداجــارهحســیناســت.صحیــحاســت.
13.علیولدمرحومهادیبهنحومزبورشهادتدارد.

گلمحمدابنعلی..ی( ]مهر[:)عبده
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سند شماره 3
ــی:ghamari1319-24-13-1۶9، وابســتگی  یاب معرفــی اختصــاری ســند: شــماره باز
یــخ ســند: 1319 ق. محــل نگهــداری: مرکــز اســناد وزارت امــور خارجــه. مکانــی: دیلمقــان، تار
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بازنویسی سند
کافــه اهالــی قصبــه دیلمقــان،1  1 هــواهلل؛ 2 استشــهاد و اســتخبار و اســتعالم مــی رود؛  از 

ــا چنــد نفــر  ــر اینکــه روز چهارشــنبه 3 نوزدهــم شــهر محرم الحــرام 1319، چنــد نفــر یهــودی ب ب
کســان حکومــت و مأموریــن منــع اســلحه  ضبطیــه2 عثمانــی بــه دیلمقــان 4 آمــده بودنــد، 
ــازی و  ــه ب گلول کوچــه دیلمقــان بنــای  ــه مقــام تفتیــش حــال آن هــا برآمــده، 5 مشــاًرالیهم در  ب
کلمــه شــهادت خودشــان را  بعضــی حــرکات وحشــیانه 6 متجاســرانه بــه عمــل آورده انــد، دو 
کــه اجرشــان در ادای شــهادت و دیانــت ضایــع  در حاشــیه ورقــه نوشــته 7 و ممهــور فرماینــد 

نخواهــد شــد.
])الشهود بذلک([

1. بســم اهلل تعالــی ]و شــأنه[؛ مراتــب متــن بــه تواتــر و شــهادت ثقــات بــه داعــی معلــوم 
الداعــی. گردیــده؛ حررهــا 

]مهر[: )امین االسالم، لطفعلی(
کــه مرقــوم شــده  2. صــدور حــرکات وحشــیانه در اشــخاص مرقومــه در متــن همــان قســم 

اســت واضــح و آشــکار اســت. حررهــا الداعــی.
]مهر[: )صدراالسالم(

که آقایان مرقوم فرموده اند صحیح است. حرره الداعی. 3. هو اهلل سماء؛ از قراری 
]مهر[: )صدق االسالم(

ــه  ــه شــهادت شــهود در هامــش ورقــه، مراتــب مســطوره ب 4. بســم اهلل خیــر االســماء؛ بنــا ب
قــراری اســت ]کــه[ قلمــی شــده؛ حــّرر فــی شــهر محــرم الحــرام 1319

]مهر[: )الملک الحق المبین ال اله اال اهلل محسن بن محمدباقر(
5. طــرف عصــر چهارشــنبه 19 محرم الحــرام صــدای چنــد تیــر تفنــگ شــنیده و بعضــی 
کــه ســه چهــار نفــر  صداهــای مختلفــه و مــا یهــوی بلنــد شــد بعــد از تحقیــق معلــوم شــد 
کهنــه شــهریار مــال تجــاره خریــده می بردنــد ]بــه[  ضبطیــه مســلح بــا چهــار نفــر یهــودی رعیــت 

ــهدر ک ــودهاســت ــیب ــعدراســتانآذربایجــانغرب ــیشــهرســلماس،واق ــامشــهریدرمحــلفعل ــانن 1.دیلمق
گانیــاجایــگاه کــهریشــهآندیلــم+ گفتــهشــدهاســت زلزلــهایبــهســال13۰9ویــرانشــد.دربــارهنــامدیلمقــان

دیلمیــاناســت.
2.)صفتاسم(ژاندارمامنیهدردورهقاجاریه،بهنقلاز:فرهنگمعین،ذیلواژهضبطیه.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9
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کســان مأمــور اســلحه دچــار1 شــده بــه مقــام تفحــص بارهــا آمــده ضبطیــه، از راه بــی اعتنایــی 
گذاشــته ]و[ از قلعــه بیــرون شــده اند. بنــای تفنگ انــدازی و وحشــی گری 

]مهر[:ابراهیمافندی)ابراهیمابنجاللالدین(؛امینالرعایا)یوسفابنعبدالصمد(
ــا ــهمســلحومکمــلب ۶.طــرفعصــرچهارشــنبه19محرمالحــرام1319چهــارنفــرضبطّی
گماشــتگانمأمــورمنــعاســلحهدوچــارشــدهضبطیــههــااز کهنــهشــهریبــا چهــارنفــریهــودی

گذاشــتهاندوازشــهرخــارجشــدهاند. راهبیاعتنائــیبنــایتفنگانــدازیرا
]مهــر[:)حســامنظــام،محمدباقــر(؛)حســن(؛رییــس.زانســلماس)نصرالممالــک(؛مشــهدی
عباســعلیتاجــر)عباســعلیابــنعبدالکریــم(؛حاجــیحســینتاجــر)حســینمنــیوانامنحســین(؛

حاجــیکاظــم)ناخوانــا(؛حاجــیمحمــدتاجــر)عبــدهمحمــد(؛امیــنســادات)عبــداهلل(
7.بلــی؛طــرفعصــر19محرمالحــرامســهچهــارنفــرضبطیــهمکمــلومســلحبــاچهــارنفــر
یهــودیکهنــهشــهر،داخــلدیلمقــانشــدهمأموریــنمنــعاســلحهبهمقــامتفحصآمــدهضبطیه

هــاتفنگانــدازینمــودهازقلعــهخــارجشــدهاند.محمدرضــاخــادمپســتســلماس.حــرره.
]مهر[:)الراجیمحمدرضا(؛صادقجان،سرتیپتوپخانهمبارکه)صادق129۰(

])شهودظهریه([:
8.طــرفعصــرروزچهارشــنبه19شــهرمحرمالحــرامصــدایچنــدتیــرتفنــگشــنیدهو
کــهســهچهــارنفــر بعضــیصداهــایمختلفــهومایهــویبلنــدشــد؛بعــدازتحقیــقمعلــومشــد
ضبطیــهمســّلحوبــاچهــارنفــریهــودیرعّیــتکهنــهشــهر،بهمــالالّتجــارهخریــدهمیبردند،به
کســانمأمــوراســلحهدچــارشــده،بــهمقــامتفّحــصبارهــاآمــدهضبطّیــه]و[ازراهبیاعتنایــی

گذاشــتهازقلعــهبیــرونشــدند. بنــایتفنگانــدازیووحشــیگری
]مهر[:حاجــیعلیقلــی)عبــدهعلیقلــی(؛حاجــیابراهیــم)ابراهیــم(؛حاجــیتقــی)الراجــی
کربالیــی ــی(؛ ــیخــان)عبــدهقربانعل ــا(؛قربانعل محمدتقــی1284(؛مشــهدیعبــاس)ناخوان
اســداهلل)اســداهلل13۰9(؛حاجــیعباســعلی)عبــدهعباســعلی(؛میــرزاابراهیمخــان)ســالٌمعلــی

کربالیــیغالمعلــی)غالمعلــی131۶(. ابراهیــم1317(؛

1.اصل:دوچار.
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نقد و تحلیل نمونه های ارائه شده
کــدامازنمونههــا،تنهــادریکــیازبخشهــایســاختاریماننــدتحمیدیــه،دیباچــه هــر
)دربیــانصیغــهاستشــهادیــابیــاننکــردنآنونیــزشــیوهدرخواســتازشــهود(وزبــاننــگارش
ــامــکانوشــیوهدرجتاریــخویــادربخــشحاشــیه)درشــیوهتخصیــصفضــایحاشــیهبــه ی
اظهــاراتشــهودو...(بــاهــمتفــاوتدارنــد؛ســاختارمحتوایــیوشــکلیایــناســنادبــهدو
بخــشمتــنوحاشــیهتقســیمشــدهاســت.متــناصلــیواضافــاتتنهــادرروئیــهســندنوشــته
کثــراســنادشــرعیارکانهمــهعقــودرعایــت شــدهوهــرســهفاقــدتزیینــاتهســتند.درســاختارا
شــدهاســتخصوصــًااظهــارصیغــهعقــد؛دراستشــهادنامههاهــمهمینگونــهاســت.عامــل
گفتــاریمحــّررســنداســت؛درســهنمونــه کاربــردایــنعبــارت،ســلیقهدرشــیوهبیــانوزبــان
ســندمطرحشــده،ایــنرکــندرمقدمــهبــهکاربــردهشــدهاســتوهــرســهســندبــاعبــارت:
کــهبیانکننــدهنــوععقــدهســتندآغــازشــدهاند.بعــداز استشــهادواســتعالمواســتخبار...،
گاهومطلــعوچگونگــیرویــدادهســتندبــا کــهآ ایــرادصیغــهعقــدیــاجملــهاستشــهاد،ازافــرادی
توصیــهبــهامــرشــهادتدادنازدیــدفقهــیومذهبــی،درخواســتادایشــهادتشــدهاســت.
و فقهــی-حقوقــیهســتند واصطالحــات واژگان از شــدهسرشــار اســنادمطــرح نمونــه
درقســمتســجالت)گواهیهــاومهرهــا(نیــزبــانــوعنگارشهــایمختلــفازعبارتهــای

مختلفــیاســتفادهشــدهاســت.
گــردد.محــلذکــر بــهلحــاظقواعــدســاختاری،تاریــختحریــربایــددرگوشــهپاییــنســندذکــر
تاریــخدرســندشــماره1و2،انتهــایمتــن،امــاســندشــماره3فاقــدتاریــختحریــراســتوتنهــا
گردیــده درابتــداینــگارشمتــناصلــیوبیــانچگونگــیوقــوعحادثــه،تاریــخوقــوعآنذکــر

اســت.

نتیجه
کامــاًلمشــخصوثابتــیدیــده کــهدرنــگارشاستشــهادنامههاســبکوســیاق بــاوجــودی
نمیشــودامــاماننــدســایراســنادشــرعیدارایســاختارسندنویســیمجــزانســبتبــهدیگــر
کــهبــاموشــکافیدقیــقسندشناســانهمیتــوانبــهآنهــادســتیافت.ایــن اســنادهســتند
کوتــاهوســجالتیبســیار اســنادســادهترازســایراســنادشــرعیبــودهودراغلــبمــواردمتنــی
دارنــد.ایــناســنادبــهلحــاظســاختارمحتوایــیوظاهــری،تفاوتهــایبســیاریبــاســایر
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اســنادشــرعیدارنــدوبــاتوجــهبــهاینکــهاســنادوادلههــایشــرعیبنــابــهماهیــتوشــرایط
ــهدلیــلتحــوالتو ــذاهــرســندپژوهــیب گونــیمییابنــد،ل گونا زمــانوقــوععقــد،انشــعابات
تغییــراتنگارشــیاســناد،بایــدعــالوهبــربررســیاســنادواقعــیبهجامانــدهازنمونههــایفرضــی

ارائــهشــدهدرجنگهــاومنشــآتوترّســلهانیــزاســتفادهنمایــد.
ازجملــهاستشــهاد انــواعســند ایــننمونههــایفرضــیدرمعرفــیشــیوههایمختلــف

کمــکشــایانیبــهمحقــقوســندپــژوهمیکنــد. نویســی
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