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راهکارهای شناخت استشهادنامه
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چکیده

حسن زندیه
3
مریم بلندی

سندشناســی ،تبییــن توســعه تاریخــی اســناد ،و ساختارشناســی آنــان گونا گــون
اســت .سندشناســان معتقدنــد کــه اســناد تاریخــی رابایســت بــا کمــک دانــش
و فــن سندشناســی ،قاعدهمنــد و تعریــف و تشــریح کــرد .بــه ایــن ترتیــب،
ً
ساختارشناســی اســناد و کاربــرد تمامــی اســناد تاریخــی ،طبیعتــا از جملــه مصادیق
اصلــی دانــش سندشناســی بــه شــمار میآیــد.
اســناد و نوشــتههای شــرعی بســیار زیــادی از دوره قاجاریــه باقیماندهانــد از آن
جملــه استشــهادنامهها ،کــه حاصــل نظــام فقهــی -قضایــی آن دوره بــوده اســت؛
استشــهادنامهها ماننــد ســایر اســناد شــرعی دارای ســاختار خاصــی هســتند کــه بــا
موشــکافی دقیــق سندشناســانه میتــوان بــه آنهــا دس ـتیافت .ایــن اســناد بــه
لحــاظ ســاختاری ســادهتر از ســایر اســناد شــرعی بــوده و در اغلــب مــوارد متنــی
کوتــاه دارنــد ،و بــا وجــودی کــه دارای نوعــی ســاختار سندنویســی مجــزا نســبت
بــه ســایر اســناد هســتند ،امــا ســبک و ســاختار مشــخص و ثابتــی در نــگارش ایــن
اســناد دیــده نمیشــود .نویســندگان و محـ ّـرران در نــگارش ایــن اســناد ،خــود را
ملــزم بــه تبعیــت از شــیوهای ثابــت نمیدیدنــد و تنهــا قصــد خــود را از نــگارش
ایــن عقــد بیــان میکردنــد.
روش پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ ماهیــت تاریخــی خــود ،توصیفــی اســت و
اطالعــات الزم از طریــق بررســی منابــع ،مــدارک و اســناد مر بــوط گــردآوری شــده
اســت .بدیــن ترتیــب در ایــن مقالــه ابتــدا معیارهای شــناخت استشــهادنامهها
بیــان میشــود و جهــت شــناخت بیشتــر ایــن مبحــث ،نمونههایــی فرضــی کــه
یشــوند تــا بــه نوعــی
در جنگهــا و منشــآت و ترس ـلها ارائــه شــدهاند ،ذکــر م 
ادبیــات سندنویســی و اصــول نگارشــی استشــهادنامهها بیــان گــردد؛
 .1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب در پژوهشگاه حوزه دانشگاه میباشد.
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واژگان کلیدی

سند ،شهادت ،استشهادنامه ،ساختار ،عقد.
استشهادیه چیست؟

استشــهادیه ورقــۀ حــاوی گواهــی جماعتــی از گواهــان اســت؛ در قدیــم نیــز آن را محضــر
میگفتند(رضایــی .)۱۷۶ :۱۳۸۷ ،پرســش مکتــوب فــردی اســت در بــاب دادن گواهــی در
مــورد امــری و پاســخ جمعــی بــا شــرایط خــاص کــه در جریــان امــر شناختهشــدهای بودهانــد.
ً
معمــوال کســی کــه ســؤال را مطــرح میکــرده از خــود نــام نمیبــرده اســت و اغلــب تاریــخ تحریــر
را نیــز نمینوشــته اســت .از ایــن نوشــته بــا اســامی شــهادتنامه ،اســتعالمنامه ،استشــهادیه،
استشــهادنامچه و ورقــه استشــهاد نــام بــرده شــده است(حســینی اشــکوری.)۱۳۷۸:۹۲ ،
ایــن اســناد ،بــا وجــودی کــه پــس از تولیــد ،اهمیــت خــود را بالفعــل از دســت دادهانــد ،بــا
گذشــت زمــان اهمیــت شــایانی یافتهانــد .بــا بررســی در ایــن اســناد ،میتــوان بــه بســیاری از
مســائل تاریخــی پــی بــرد کــه بــه علــت شــخصی بــودن در تاریــخ ثبــت نمیشــدند.
استشــهادیهها ،از جملــه اســناد شــرعی هســتند کــه در نــگاه اول تشــخیص دادن
ً
آنهــا کار مشــکلی بــه نظــر میرســد ،زیــرا معمــوال محقــق ایــن نــوع ســند در ابتــدای امــر
بــه دنبــال اســنادی مــیرود کــه دارای شــهود زیــادی بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا
استشــهادنامهها نیســتند کــه دارای مهــر و گــواه هســتند ،بلکــه انــواع اســناد شــرعی ماننــد
مصالحهنامــه ،وقفنامــه ،عقدنامــه ،مقاطعهنامــه ،مبایعهنامــه ،تمســکنامچه ،تســعیر
نامچــه و غیــره نیــز ممکــن اســت بــه خاطــر داشــتن گــواه ،استشــهادنامه بــه نظــر برســند ،امــا
در حقیقــت تنهــا کارکــرد استشــهادی دارنــد و بــه لحــاظ ســاختاری در زمــره انــواع دیگــری از
اســناد شــرعی بــه شــمار میآینــد.
استشــهادنامه ،ســندی حدفاصــل و بخشــی از یــک جریــان اســت و ماننــد ســایر اســناد
اثــری مســتقل نیســت .بــه ایــن معنــی کــه بــا مشــاهده یــک استشــهادنامه ،نبایــد تصــور شــود
کــه قضیــه از همانجــا شــروع شــده و بــه همانجــا نیــز ختــم میشــود .بلکــه جریــان از ایــن قــرار
اســت کــه ماجرایــی اتفــاق افتــاده و نیــاز بــه مــدارک و مســتندات بــرای رســیدگی بــه آن امــر
وجــود دارد ،و در صورتــی کــه هیــچ مدرکــی فراهــم نشــود ،جهــت بررســی واقعــه ،از ّ
مطلعیــن
ً
و شــهود گواهــی خواســته میشــود .مثــا در صورتــی کــه از کســی حقــی ضایــع شــده ،جهــت
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احقــاق حــق ،ابتــدا شــکایتی صــورت گرفتــه و شــکایتنامهای تنظیــم شــده و در صــورت
رفــع نشــدن مســأله ،استشــهادنامه تنظیــم میشــود .البتــه پــس از تنظیــم استشــهادنامه نیــز
ً
حتمــا ختــم مســأله صــورت نمیگیــرد ،بلکــه رونــد جریــان از طریــق تحقیــق در مــورد ماجــرا و
رســیدگی بــه درســتی و تصدیــق شــهود ادامــه دارد.
فقــه و حقــوق در دوره قاجــار بــا ویژگیهــای خــاص خــود ریشــه در گذشــته دارد .در
ایــن دوره نیــز بنــا بــر روال سندنویســی ،ایــن دســته از اســناد شــرعی بــرای اثبــات دعــوی
نوشــته و ثبــت میشــدند .در ســیر و تفحــص در کتــب تار یخــی ،بــه نمونههایــی از تهیــه
استشــهادنامههای مهــم در ادوار مختلــف تاریخــی برخــورد میشــود کــه میــزان تأثیــر
یــک قبالــه در تولیــد یــک جریــان مهــم تار یخــی و متأثــر ســاختن ســاختار اجتماعــی
و اقتصــادی و مذهبــی و روانشــناختی از آن را بــه مــا نشــان میدهــد کــه بــا انتشــار
ایــن اســناد ،میتــوان بــه بســیاری از حقایــق پــی بــرد و بســیاری از داور یهــای نــاروای
شایعهنویســان را محکــوم کــرد.
نمونههای فرضی

یکــی راهکارهــای موجــود بــرای شــناخت استشــهادنامهها ،اســتفاده از نمونههــای فرضــی
ارائــه شــده در جنگهــا و منشــآت و ّ
ترســات اســت .در اینگونــه کتــب ،نمونههایــی از
اســناد مختلــف آورده شــده اســت کــه بــا رجــوع بــه آنهــا میتــوان بــا ســاختار انــواع ســند آشــنا
گردیــد .ا گــر چــه نمونههــای فرضــی کــه در جنگهــا ثبــت شــدهاند ،ســجل دار نیســتند و ایــن
ّ
خــود نقــص بزرگــی بــه شــمار میآیــد ،امــا چــون اســناد و ادلههــای شــرعی ،بنــا بــه ماهیــت و
شــرایط زمــان وقــوع عقــد ،انشــعابات گوناگونــی مییابنــد ،لــذا هــر ســند پژوهــی بایــد عــاوه بــر
بررســی اســناد واقعــی بــه جــا مانــده ،بــه ســه دلیــل از نمونههــای فرضــی ارائــه شــده در جنــگ و
مجموعههــا نیــز اســتفاده نمایــد؛
 .1چــه بســا در آثــار خطــی ،ســندی ارائــه شــده باشــد کــه در میــان اســناد واقعـ ِـی امــروز،
نمونــهای از آن وجــود نداشــته باشــد.
 .2نمونــه واقعــی موجــود ،نتوانــد صورتهــای متنــوع تحریــر آن عقــد را ،در یــک دوره
معیــن بــه خوبــی بــر مــأ ســازد.
 .3نمونههــای واقعــی بــه حــدی انگشتشــمار باشــند کــه نتواننــد تحــوالت نــگارش آن
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ســند خــاص را هویــدا نمایــد (رضایــی.)91 ،
در ایــن قســمت چنــد مــورد از نمونههــای فرضــی ،بــا ارائــه نــام و آدرس نســخهای کــه در
آنهــا نگاشــته شــدهاند ،ذکــر میگــردد:
نسخه شماره1

جنــگ خط ـیای از دوره تیمــوری و عثمانی(رضایــی )91 :بــه شــماره بازیابــی ،17523
در بخــش نســخ خطــی کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی نگ ـهداری میشــود .عنــوان ایــن
نســخه ،منشــآت و ترســل تیمــوری و عثمانــی اســت کــه نــام نویســنده و تار یــخ تحر یــر آن
نامعلــوم اســت .ایــن نســخه در  381صفحــه گــردآوری شــده اســت .آغــاز نســخه :و افــواج
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 ســامت و حمایــت حراســت حــق بــاد ّمنــه و خفــی
ً
ً
ّ
لطــف ×××(2فقیهــا مناظــرا .بــه غیــر عنــاء و الجنــون فنــون ××ن الکتــاب ×مــال دون مشــقه.
بحمــد ××× یعلــم ×××.
یــک مــورد نمونــه فرضــی از استشــهادنامه نویســی ،در ایــن نســخه خطــی چنیــن معرفــی
شــده اســت :محضــر در صــاح کســی :بــه خدمــت حضــرت اکابــر دیــن و دولــت و اعاظــم
ملــک و ملــت کــه متکفــان مصالــح انــام و متجمــان میثــاق اســاماند ،اعــز اهلل انصارهــم
ّ
عبودیــت و اقامــت شــرایط
و ضاعــف اقتدارهــم بنــدگان کمینــه ،بعــد از تقبیــل زمینــی
ً
ً
وظایــف طعولــت عــرض میدارنــد و گواهــی میدهنــد ،خالصــا بوجــه اهلل و طلبــا مرضاتــه
الصلــوه علــی ّ
بعــد حمــداهلل تعالــی و ّ
النبــی و بهتــر افعــال و اقوالــی در معقــوالت راســت گفتــن
اســت و حــق را باطــل جــدا 3کــردن و آنچــه علــم آدمــی محیــط اســت بــه راســتی بــاز نمــودن و
نــص قــرآن مجیــد بــرآن ناطــق اســت ،تعاونــوا علــی األثــم و العــدوان و حدیــث رســول ؟لص؟ در
ایــن معنــی موافــق کــه ّان اهلل فــی عفــی العبــد مــادام العبــد فــی عفــی اخیــه المســلم کــه فــان
شــخص صالــح اســت و بــه انــواع دیانــت و راستپیشــگی و اصنــاف صیانــت و درســتکاری
معــروف و موصــوف و بــه خصــال حمیــده و احــوال پســندیده مرســوم و تهمتــی کــه صاحــب
 .1صفحات آغازین نسخه از بین رفته و شروع نسخه از صفحه  7آن آغاز میشود.
 .2هر عالمت × نشانه یک لغت مخدوش است.
 .3در متن :جذا.
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غــرض در حــق وی نمــوده اســت ،بــرق ّ
الســاحه شــد و هــر جایــی کــه احتیــاج افتــد مــا گواهــی
َ ْ َّ
ْ
َ
َ
ّ
َ ْ َ
حافظیــن﴾.1
ـب ِ
میدهیــم و﴿مــا شـ ِـهدنا ِإال ِبمــا ع ِلمنــا و مــا کنــا ِللغیـ ِ
نسخه شماره 2

جنــگ خطـیای از دوره صفویــه بــه شــماره بازیابــی  ،4746در کتابخانــه و مــوزه ملــی ملک
ً
نگـهداری میشــود ،کــه نــوزده نــوع قبالــه و ســند در آن معرفــی شــده اســت .ظاهــرا ایــن جنــگ
چــون نامــی نداشــته در فهرســت بــا نــام جنــگ نظــم و نثــر معرفــی شــده اســت.
در فهرســت کتابخانــه ملــی ملــک ،ایــن نســخه چنیــن معرفــی شــده است(افشــار -77 :
:)79
شکســته نســتعلیق بــا تاریخهایــی از  1161تــا  ،1164عنــوان و نشــان و جــدول شــنگرف،
 205بــرگ بــا قطــع  29/18×4/7ســانتیمتر ،ســطرها چلیپــا 2و گونا گــون ،کاغــذ فســتقی،
جلــد میشــن ســرخ.
آغاز :گریه حرف [ ]...شست از کتاب چشم من                   تیرگی آورد ماهتاب چشم من
فهرسـتنگار قدمــت نســخه را حداقــل ســالهای  1161تــا  1164قمــری ذکــر کــرده اســت،
امــا تاریــخ تدویــن ایــن بخــش را بــا توجــه بــه پانــزده مــورد تقویــم فرضــی ،میتــوان ســال 1103
قمــری دانســت .زبــان و ســبک الگــوی اســناد تــا حــد قابلقبولــی روان اســت؛ ازایـنرو ،بــه نظــر
میرســد ایــن بخــش از جنــگ ماحصــل کار یــک «سررشــتهدار محکمــه یــا محـ ّـرر شــرع» کار
ً
آزمــوده ،کــه احتمــاال در دوره شــاه ســلطان حســین صفــوی میزیســته ،فراهــم آمــده باشــد.
ایــن جنــگ حــاوی اســناد منحصــر بــه فــردی از قبیــل توبهنامــه ،بیعنامــه ،شــرطنامه و قبالــه
متعــه و تمس ـکنامه ،محضرنامــه (استشــهادیه) اســت .ایــن جنــگ بــا خطــوط مختلــف و
در ســنوات متفــاوت نوشــته شــده اســت ( رضایــی ،ص .)۱۰۷-۱۰۶ ۱۰۷-۱۰۶
چهــار نمونــه فرضــی از استشــهادنامه نویســی ،در ایــن نســخه خطــی معرفــی شــده اســت کــه
در ایــن قســمت بیــان میشــوند:

 .1سوره یوسف ،آیه  ،81ترجمه :و ما جز آنچه میدانیم گواهی نمیدهیم و ما نگهبان غیب نبودیم.
بهــا و شــیوههای نــگارش در خوشنویســی ایــران
 .2مــورب (کــج) نویســی .چلیپــا یکــی از پرکاربردتریــن قال 
اســت .بــه نقــل از :لغــت نامــه دهخــدا ،ذیــل واژه چلیپــا.
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صورت محضر

اســتدعا و التمــاس از عالــی حضــرات ســنیالدرجات سـ ّـمیالمرتبات ّ
عمــال حمیــده اعمــال و
ســادات فیضالبــرکات رفیــع مقــام و علمــای ذویاالقتــدار شــریعت انتظــام و صلحــای بیریــای
اولواالحتــرام و ســایر مؤمنیــن و کافــه مســلمین و قاطبــه قاطنیــن و جملــه ســاکنان اصفهــان،
آنکــه هــر کــس بــر فــان معنــی اطــاع داشــته باشــد اســم شــریف خــود را در ایــن صحیفــه قلمــی
نمایــد کــه نــزد صاحــب حجــت بــوده باشــد.
صورت محضر پریشانی

مضمــون ایــن صحیفــه مخبــر اســت بریــن معنــی کــه فــان آقــا ســاکن اصفهــان نســبت
بــه حــوادث روزگار و نوائــب لیــل و نهــار کارش بــه آن رســیده کــه از خوردنــی قوتــی بــه غیــر از
تأســف بــه دســتش نمیافتــد و از پوشــیدنی لباســی بــه جــز لخــت جگــر چشــمش نمیبینــد.
آتــش مســکنت و عســر تمتــاع خانــه مکنــت و عشــرتش را ســوخته کــرد ،نکبــت و ادبــار دیــده
بخــت و اقبالــش را دوختــه ســپاه پریشــانی لشــکر حواســش را کــه مســتحفظان قلعــه بدننــد
متفــرق کــرده ،جیــش شکســتگی از قویدســتان قــوی ،گــرد فتــور بــرآورده؛ هــر کــس بــر صــدق
ایــن مقــال اطــاع داشــته باشــد و دانــد ،بــه شــهادت خــود ایــن زبــور را زینــت بخشــد و از
مدلــول آیــه کریمــه﴿و ال یکتــم شــهاده اهلل﴾ 1احتــراز الزم شناســند.
طریق دیگر

اســتدعا از حضــرات ســنیالمرتبات و علمــای عظــام عالیمقــام و ســادات کبــار ذویاالقتــدار
ّ
دارالســلطنه اصفهــان آنکــه هــر
و کافــه برایــا و قاطبــه رعایــا و جملــه ســاکنان و گــروه قاطنــان
کــس دانــد کــه فــان و فــان مطلــب اســت بنویســد.
ُ
طریق اخری

اســتخبار و استفســار مـیرود از رؤســا و کدخدایــان و ســایر رعایــا و متوطنــان بلــوکات و توابــع
دارالعبــاده یــزد ،ازیــن معنــی کــه هــر کــس دانــد کــه عالــی حضــرت رفیــع منزلــت حکومــت پناهــی
 .1سوره مائده ،آیه ۱۰۶؛ ترجمه :و شهادت الهی را کتمان نمیکنیم.
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در ّ
مــدت فرمانروایــی متابعــت شــریعت ّ
مطهــره را نصــب العیــن خاطــر فیــض مآثــر ســاخته و
همــواره تقویــت ضعفــا و رعایــت جانــب رعایــا بــر ّ
ذمــت ّ
همــت خــود الزم و متحتــم شــناخته،
همگــی ّ
همــت بــر رفــاه حــال درویشــان مصــروف و عنــان عزیمــت بــه فــراغ بــال ایشــان معطــوف
داشــته و بــه دســت اســتغنا خــاک بینیــازی در دیــده آز انباشــته ،پــای تــردد آمــد و شــد غمــازان
و بدنفســان را بــه مطرقــه مهابــت شکســته و زبــان گفتگــوی بدگویــان و مفســدان را بــه افســون
عدالــت بســته و بدینوســیله ابــواب بهجــت و مســرت بــر روی عجــزه و مســاکین گشــاده و
اســاس بنیــان عدالتپــروری و ارکان عمــران دادگســتری کــه از تندبــاد حادثــات انهــدام پذیرفته
بــود از نــو نهــاده و ا گــر روزگاری بــه ایــن قــرار ،حکومــت ایــن دیــار نمایــد مــزر ع آمــال ســاکنان ایــن
محــال را روی آن خواهــد ســاخت و آثــار نــام نیــک بــر صفحــه روزگار بــه یــادگار گذاشــته ،دعــای
خیــر جهــت ذات بــا بــرکات نــواب اشــرف اقــدس همایــون اعلــی کــه جانهــای گرامــی فــدای
ســم ســتورانش بــاد حاصــل نمــوده و خواهــد نمــود و شــهادت خــود را در ایــن صحیفــه مرقــوم
ســازد کــه نــزد اربــاب دولــت قاهــره ،صــدق ایــن مقــال ظاهــر گــردد».
نسخه شماره 3

نمونــهای دیگــر از استشهادنامهنویســی در کتــاب منشــآت ســلیمانی ،تألیــف دبیــران
دبیرخانــه شــاه ســلیمان صفــوی ،کــه بــه کوشــش رســول جعفریــان در ســال  1388چــاپ
شــده اســت(جعفریان ،ص  ،)۶۵-۶۳نیــز وجــود دارد .موضــوع ایــن اثــر ،مکاتبــات و
نامهنــگاری فارســی اســت .ایــن نمونــه چنیــن اســت:
«استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار مــیرود از ســادات و اکابــر و اهالــی و کدخدایــان
فالنجــا؛ بــر آنکــه چــون بــر ایشــان واضــح و هویداســت کــه فیمابین مــردم فالن جــا و جماعت
ّ
فــان قنــات ،منازعــه شــرعی بــوده ،و بعــد از دعــوی و مباحثــه حســب الشــرع االقــدس ،قنــات
مذکــور بــه تصـ ّـرف مــردم فــان جــا در میآیــد ،کدخدایــان جماعــت فــان کومــک [کمــک]
کشــیده و هجــوم نمــوده ،بــر ســر قنــات مســفور 1آمــده کــه از روی غضــب بــه تصــرف خــود در
آورنــد .از اینجانــب نیــز رؤســا و اهالــی آنجــا چنــد نفــر مــرد مسـ ّـلح و ّ
مکمــل جمــع نمــوده
بــر ســر قنــات حاضــر میگردنــد .بعــد از گفتگــو حــق آب ،بــه محاربــه میانجامــد .مــوازی
 .1نوشته و بیان شده ،به نقل از :لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه مسفور.
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پنــج نفــر از مــردم فــان جــا بــه قتــل در میآینــد .هــر کــه او را در ایــن حادثــه و واقعــه ،شــعور و
وقوفــی حاصــل باشــد ،اســم شــریف خــود را در ضمــن ایــن صحیفــه قلمــی فرمایــد ،و ا گــر از
ّ
کتابــت عاجــز شــود ،دیگــری را اذن دهــد کــه اســم شــریف او را بنویســد ﴿،و مــا شــهدنا ال بمــا
ً
علمنــاه﴾ .1تحریــرا».
معیارهای شناخت استشهادنامه

استشــهادیهها بــه لحــاظ ســاختار محتوایــی و ظاهــری ،تفاوتهــای بســیاری با ســایر اســناد
شــرعی ماننــد مصالحهنامــه ،مبایعهنامــه و غیــره دارنــد کــه در ذیــل تعــدادی از ویژگیهــای
اصلــی ایــن نــوع ســند ذکــر میگــردد کــه عبارتنــد از:
ً
 .۱عموما متنی کوتاه دارند و دارای تناسب ایجازی در کالم هستند.
 .۲اکثــر استشــهادنامهها بــا وجــودی کــه از یــک الگــو و ســاختار ثابــت پیــروی میکننــد
ً
امــا کامــا ســاختار مشــخصی ندارنــد و رکــن اصلــی و مهــم آنهــا ،سجالتشــان اســت.
 .۳دارای مترادفاتــی در نــام هســتند ،کــه حتیاالمــکان بایــد از یکــی از اســامی اســتفاده کــرد
و عبارتنــد از :استشــهاد نامچــه ،اســتخبارنامه ،اســتعالمنامه ،استشــهادیه ،شــهادتنامه و . ...
 .۴فاقــد مقدمهچینــی (دیباچــه و خطبــه) طوالنــی هســتند و بیدرنــگ ســراغ اصــل
یتــوان
مطلــب میرونــد ،بــه همیــن جهــت در بیشتــر قریــب بــه اتفــاق استشــهادیهها نم 
تســمیه (بســمله ،تحمیدیــه ،عنــوان) ،خطبــه ،تصلیــه و ســایر اجــزای مقدمــه را مشــاهده کــرد.
ً
 .۵عمومــا بــا عبــارات استشــهاد و اســتعالم مینمایــد ،استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار
مینمایــد ،استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار و استفســار و استکشــاف ،و  ،...کــه بیانکننــده
نــوع عقــد هســتند ،آغــاز میشــوند.
ً
 .۶عمومــا در شــروع متــن و بعــد از ایــراد صیغــه عقــد یــا جملــه استشــهاد ،از مستشــهدین
ً
کــه عمومــا از معتبریــن جامعــه هســتند همچــون :ســادات ،روحانیــون و بــزرگان و علمــای
2
شــرع و گاهــی تجــار و کســبه و  ...درخواســت ادای شــهادت میشــود.
 .۷ایــن اســناد زبــان خاصــی دارنــد کــه بــا واژگان و اصطالحــات فقهــی -حقوقــی عجیــن
هســتند.
 .1سوره یوسف ،آیه ۸۱؛ ترجمه :و ما جز آنچه میدانیم گواهی نمیدهیم و ما نگهبان غیب نبودیم.
 .2گاهی نیز این بخش جمله آغازین متن است.
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 .۸در اغلــب مــوارد ،فاقــد تاریــخ تحریــر هســتند .البتــه در صــورت نداشــتن تاریــخ تحریــر در
متــن ،گاهــی میتــوان در ســجالت آن را یافــت.
ً
ّ
معمــوال دارای عبــارات پایانــی همچــونّ :
والســام علــی َمــن اتبــع الهــدی ،عنــداهلل و
.۹
عندالرســول مثــاب و مأجــور خواهنــد گردیــد ،اجرکــم عنــداهلل و  ...هســتند.
 .۱۰سرشــار از ســجالت (گواهیهــا و مهرهــا) ،بــا نــوع نگارشهــا و مهرهــای مختلــف ،یــا بــه
بیــان بهتــر( ،کثیــر االجتهــاد) هســتند.
 .۱۱ســجالت خــاص خــود را دارنــد و شــهود جهــت ادای شــهادت از عبــارات مختلفــی
همچــون :ال ریــب فیــه ،وقــوع مراتــب المســئوله ،بلــی ،مراتــب مســئوله؛ هیــچ شــکی نیســت؛
ّ
شــهد؛ کالشــمس فــی رابعــه ّالنهــار ،ظاهــر و هویداســت و ...اســتفاده میکننــد.
ً
 .۱۲معمــوال کســی کــه ســؤال را مطــرح میکــرده از خــود نــام نمیبــرده اســت و بنابرایــن در
اکثــر مــوارد ،فاقــد مهــر و امضــاء نویســنده هســتند.
 .۱۳ساختار محتوایی و شکلی این اسناد ،به دو بخش متن و حاشیه تقسیم میشوند.
 .۱۵نقــش زنــان در استشــهادنامهها نســبت بــه ســایر عقــود اســامی کمتــر اســت و در
هیچکــدام از استشــهادیهها ،از زنــان بــه عنــوان شــاهد اســتفاده نشــده اســت و ایــن امــر نشــان
دهنــده ایــن نکتــه اســت کــه زنــان بنــا بــه حکــم شــر ع ،جــز در مــوارد خــاص شــهادت نمیدهنــد.
 .۱۶استشهادنامهها به لحاظ شکلی ،فاقد تزیینات هستند.
در پایــان ایــن مقالــه چنــد نمونــه استشــهادنامه را کــه متعلــق بــه دوره قاجــار هســتند بــه
همــراه بازنویســی و نقــد و تحلیــل ارائــه میگردنــد:
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سند شماره ۱

معرفــی اختصــاری ســند :شــماره بازیابــی ،102-07-13-1321 :وابســتگی مکانــی:
نامشــخص ،تاریــخ ســند 1321 :ق .محــل نگهــداری :مرکــز اســناد وزارت امــور خارجــه.
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[بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم]
 1استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار میشــود؛ از جنابــان امــراء تومــان عظــام و تجــار ذو
العـ ّـز و االحتــرام و ســایر آقایــان کــرام ،بــر اینکــه 2عبــداهلل معــروف بــه برمــه زیــاری تبعــه دولــت
علیــه ایــران اســت یــا تبعــه دولــت عثمانــی و قریــه برمــه زیــار کــه عبــداهلل بــه آن قر یــه موصــوف
اســت خــاک داخلــه اســت نــه خارجــه؛ 3هــر نــوع کــه از ّ
تبعیــت مشـ ٌـارالیه ّاطــاع دار یــد و بــه
هــر ســمتی کــه تا کنــون او را شــناختهاند شــهادت و ّاطــاع خــود را در حاشــیه ایــن ورقــه مرقــوم
دارنــد؛ فــی شــهر رمضــان المبــارک توشــقان ئیــل ســنه .1321
[(الشهود بذلک)]
ً
ّ
ّ
 .1بــه دالیــل واضحــه عبــداهلل رعیــت مســلمه دولــت علیــه و ابــدا اســم خارجگــی در ســر او
نبــوده اســت.
[مهر] :الراجی مصطفی 1295؛ محمد صادق؛ اعزاز الدوله
 .2این بنده عبداهلل را رعیت داخله میداند و خارجه نیست.
[مهر] :ساالر افخم
 .3بــه دالیــل ثابتــه عبــداهلل مزبــور تبعــه و رعیــت دولــت علیــه میباشــد و اســم خارجگــی در
ســر او نبــوده و قریــه برمــه زیــار برخــاک داخلــه اســت.
[مهــر] :مصـ ّـدق الســلطنه؛ ّ
مدبــر الســلطنه؛ محمدتقــی (نقــی؟) ابــن نقــی (تقــی؟)؛ بیگلــر
بیگــی ،حبی ـباهلل.
ً
 .4ایــن بنــده عبــداهلل مزبــور را بــه اســم و رســم میشناســم ،رعیــت داخلــه اســت و ابــدا اســم
تبعــه خارجگــی در ســر او نبــود.
[مهر] :مجدالسلطنه
ّ
 .5ایــن چاکــر درگاه کــه او ...قبــل چندیــن وقفــه متصــدی امــور والیتــی و حکومتــی بــودهام
ایــن عبــداهلل آر رعیــت داخلــه دیــده و بههیچوجــه اســم خارجگــی و اســتناد ایــن لفــظ و عبــارت
ً
را در حــق او نشــنیدهامّ .اطالعــا عــرض شــد.
[مهر] :والی منتظم الدوله 1318
ً
 .6بــه دالیــل موجــه عبــداهلل رعیــت داخلــه بــوده و ابــدا اســم خارجگــی در ســر او نبــوده
اســت.
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[مهر] :افخم الدوله
ّ
ً
 .7عبــداهلل برمــه زیــاری حالیــه مکــررا اقــرار نمــوده تبعــه مســلم دولــت علیــه ایــران اســت
و شــکی نیســت کــه برمــه زیــار هــم خــاک داخلــه اســت ،دفاتــر گمرکــی شــهادت میدهــد کــه
مشـ ٌـار الیــه تاکنــون مــال خــود را بــه اســم تبعــه داخلــه از گمــرک خــارج نمــوده و همــان اوقاتــی
کــه بــه موجــب تعرفــه حقــوق گمرکــی توتــون از تبعــه عثمانــی دروازه (؟) صــدی هفتادوپنــج
بــود همیــن عبــداهلل توتــون م ـیآورد و موافــق معمــول داخلــه حقــوق گمرکــی را میپرداخــت و
هنــوز هــم انــکاری از تبعگــی خــود نــدارد؛
فی شهر رمضان المبارک  .1321مدیر گمرک و پست.
[مهر] :عطاءاهلل
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سند شماره ۲

معرفــی اختصــاری ســند :شــماره بازیابــی21032-296 :؛ وابســتگی مکانــی :اشــکذر ،تاریــخ
ســند 1288 :ه.ق ،محــل نگهــداری :ســازمان اســناد ملــی ایــران.
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بازنویسی سند

[بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم]
 1استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار مـیرود؛ از ّ
متوطنیــن قریــه اشــکور و غیــره ،کــه هــر کــس
مخبــر و مســتحضر بــوده باشــید 2کــه؛ تمامــی منابــع و محــازی یــازده جـ ّـره 1و نیــم دنــگ جـ ّـره
میــاه قنــات کبیــر قریــه اشــکذر و تمامــی یـکدرب بــاغ موســوم بــه بــاغ  3تفتــی در قر یــه مز بــوره،
ً
پــس از تحدیــد و توصیــف و تمامــی یـکدرب بــاغ و خانــه ،ایضــا مشــهور بــه بــاغ دو  ...خانــه
ً
 4پیــش از تحدیــد و توصیــف ایضــا کــه ...آن عقــد اجــاره در تصــرف و قبــض ایــن اقــل بــوده
ّ
6
 5و مــدت اســتیفاء منفعــت اعیــان مزبــوره بــرای ایــن حقیــر باشــد ،ســال دیگــر باقــی اســت
ّ
و بایــد در تصــرف و مداخلــه ایــن حقیــر باشــد تــا انقضــاء مــدت آن و عالــی شــأن رفیــع مــکان
 7حــر الحــاج ،حاجــی حســین عالــی شــأن و حاجــی علــی ولــد آن مرحمتشــأن ّ
معمــر ایــن
بنیــان حاجــی جــان محمــد  8رتــق و فتــق در آنهــا داشــتهاند و عالیشــأن عــرب لســان رفیــع
بنیــان ،حاجــی علــی مومــی الیــه 9 ،خــود اقــرار و اعتــراف نمــوده بــوده کــه زمــان عقــد انتقــال
ً
منافــع اعیــان مزبــوره بــه حقیــر باقــی  10و منافــع آن را حقیــر اســتحقاق دارم ،شــرف (؟) و ایضــا
هــر یــک عل ـیام باشــند کــه اعیــان مرقومــه کــه  11در قبــض و تصــرف ایــن حقیــر بــوده و خــود
و عیالــم در خانــه مزبــور ســا کن بودیــم و مداخلــه  12و تصرفــات در اعیــان مزبــوره مینمودیــم
بــه حســب مزبــور بــا ایــن کــه چنــدی قبــل از  13حــال تحریــر بــه موجــب مبایعــه (؟) و نوشــته
حــکام عــرض بــه عنــف و زور ،از یــد اینحقیــر  14انتــزاع نمودنــد و از حــق شــرعی مبـ ّـرز بیــع
نمودنــد؛ و حــق ایــن اقــل اســت  15شــهادت و معلــوم خــود را در حوالــی ایــن صفحــه قلمــی
نمــوده [و] بــه مهــر شــریف خــود ّ
مزیــن فرماینــد ]←[ ،کــه عنــد الحاجــة حجــت بــوده باشــد.
بــه مضمــون آیــه کریمــه﴿ال نکتــم الشــهاده﴾ 2در ایــن خصــوص اغمــاض نخواهنــد فرمــود ،کــه
احســانی اســت﴿ .مــن اهلل ال یضیــع اجــر المحســنین﴾3؛
حرر ذلک فی  26ربیع ّ
ّ
االول من شهور سنه .1288

[(الشهود بذلک)]
 .1هــو؛ بــر حقیــر محقــق و معلــوم شــد اعتــراف و اقــرار عالــی شـاٴن عرب لســان ،حــر الحاج،
 .1نهر ،به نقل از :فرهنگ فارسی ،فرهنگ معین و لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه َج ّره.
 .2سوره مائده ،آیه  ،106ترجمه :شهادت الهی را کتمان نمیکنیم.
 .3ســوره توبــه ،آیــه 120؛ ســوره هــود ،آیــه 115؛ ســوره یوســف ،آیــه  ،90ترجمــه :خــدا پــاداش نیکــوکاران را ضایــع
نمیگردانــد.
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حاجــی علــی بــه آنکــه ،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 مشـ ٌـارالیه انتــزاع شــده؛ و اهلل
عالــم بالحقایــق.
[مهر]( :المتوکل علی اهلل الغنی محمد الموسوی)
 .2هــو؛ بلــی بــه مقتضــای اقــرار خــود اشــرف الحــاج ،حاجــی علــی ،اعیــان مرقومــه ،در عقــد
ّ
اجــاره آقــا حســین مزبــور اســت و حاجــی مشـ ًـارالیه ّمدعــی بــود کــه تعلــل نمــود آقــا حســین در اداء
مــال االجــاره و مــن فســخ نمــودم و معلــوم نشــد کــه تعلــل نمــوده اســت و بــه غیــر اجــاره داده و بــه
عنــف بیــرون نمودنــد حســین را؛ فــی  23شــهر ربیعالثانــی .1288
ّ
[مهر]( :بکل االمر جواد)1283 ،
 .3اقــل الســادات ،شــهادت دارم کــه حســین مستشــهد را از خانــه و بــاغ بــه عنــف و زور بــود
کــه بیــرون نمودنــد و موافــق شــر ع نبــود و فــراش او را بیــرون کــرد .العلــم عنــداهلل.
[مهر]( :المتوکی علی اهلل عبده محمد الطباطبائی )1271
 .4اقــل الطلبــه ،احمــد بــن مــأ علــی ،تمــام مراتــب مزبــور در متــن را بیــان واقــع میدانــم و از
اشــرف الحــاج؛ حاجــی مــأ علــی شــنیدم کــه در عقــد اجــاره مستشــهد مزبــور میباشــد ،لکــن
تعلــل در اداء مالاالجــاره نمــوده اســت.
[مهر]( :عبده احمد)
 .5مراتب مسطوره بیان واقع است .اقل الحاج؛
[مهر]( :یا علی)
 .6محمدحســن ابــن مرحــوم حاجــی عبــاس شــهادت دارد کــه از حاجــی علــی شــنیدم
ّ
کــه عقــد اجــاره حســین باقــی اســت و تعلــل هــم ننمــوده اســت.
 .7اقــل خلــق اســمعیل ،خلــف مرحــوم ابراهیــم از حاجــی علــی شــنیدم کــه ســه ســال
دیگــر ،اعیــان مرقومــه در متــن ،در عقــد اجــاره حســین اســت .العلــم عنــداهلل.
[مهر]( :العبده اسمعیل)
 .8اقــل خلـقاهلل ابــن مرحمــت شـاٴن خیرالحــاج حاجــی محمدباقــر محمدعلــی ،تمامــی
مراتــب مزبــور در متــن را بیــان واقــع میدانــم و ســند اشــرف الحــاج حاجــی علــی را دیــدم در
عقــد اجــاره مزبــور تــا ســه ســال باقــی میباشــد و صــرف حاجــی علــی مزبــوره تعلــل ننمــوده در
متــن االجــاره نمــوده اســت .العلــم عنــداهلل.
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[مهر]( :عبده الراجی ،محمدعلی)
 .9هــو؛ میــرزا رضــا ولــد مرحــوم میــرزا ابراهیــم شــهادت دارد کــه از اشــرف الحــاج حاجــی علــی
شــنیدم کــه عقــد اجــاره حســین باقــی اســت و تعلــل هــم ننمــوده اســت.
 .10حاجی باقر ولد مرحوم حسین به نحو مزبور شهادت دارد.
 .11اقــل خلــق ابــن مرحــوم آقــا محمدهــادی ،مراتــب مرقــوم را بیــان واقــع میدانــم و از
حاجــی علــی شــنیدم کــه ســه ســال دیگــر در عقــد اجــاره حســین اســت ،لکــن تعلــل نمــوده اســت.
العلــم عنــداهلل.
[مهر]( :یا امام رضا )1272
 .12اقــل خلـقاهلل از اشــرف الحــاج ،حاجــی علــی شــنیدم کــه حســین بــن محمدعلی 1 ،ســال
و دو ســال دیگــر در عقــد اجــاره حســین اســت .صحیــح اســت.
 .13علی ولد مرحوم هادی به نحو مزبور شهادت دارد.
[مهر]( :عبده گل محمد ابن علی ..ی)
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سند شماره ۳

معرفــی اختصــاری ســند :شــماره بازیابــی ،169-13-24-ghamari1319:وابســتگی
مکانــی :دیلمقــان ،تاریــخ ســند 1319 :ق .محــل نگهــداری :مرکــز اســناد وزارت امــور خارجــه.
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بازنویسی سند

 1هــواهلل؛  2استشــهاد و اســتخبار و اســتعالم مــیرود؛ از کافــه اهالــی قصبــه دیلمقــان،
بــر اینکــه روز چهارشــنبه  3نوزدهــم شــهر محرمالحــرام  ،1319چنــد نفــر یهــودی بــا چنــد نفــر
ضبطیــه 2عثمانــی بــه دیلمقــان  4آمــده بودنــد ،کســان حکومــت و مأموریــن منــع اســلحه
بــه مقــام تفتیــش حــال آنهــا برآمــده 5 ،مشـ ًـارالیهم در کوچــه دیلمقــان بنــای گلولــه بــازی و
بعضــی حــرکات وحشــیانه  6متجاســرانه بــه عمــل آوردهانــد ،دو کلمــه شــهادت خودشــان را
در حاشــیه ورقــه نوشــته  7و ممهــور فرماینــد کــه اجرشــان در ادای شــهادت و دیانــت ضایــع
نخواهــد شــد.
[(الشهود بذلک)]
 .1بســماهلل تعالــی [و شــأنه]؛ مراتــب متــن بــه تواتــر و شــهادت ثقــات بــه داعــی معلــوم
گردیــده؛ حررهــا الداعــی.
[مهر]( :امین االسالم ،لطفعلی)
 .2صــدور حــرکات وحشــیانه در اشــخاص مرقومــه در متــن همــان قســم کــه مرقــوم شــده
اســت واضــح و آشــکار اســت .حررهــا الداعــی.
[مهر]( :صدراالسالم)
 .3هو اهلل سماء؛ از قراری که آقایان مرقوم فرمودهاند صحیح است .حرره الداعی.
[مهر]( :صدق االسالم)
 .4بس ـماهلل خیــر االســماء؛ بنــا بــه شــهادت شــهود در هامــش ورقــه ،مراتــب مســطوره بــه
قــراری اســت [کــه] قلمــی شــده؛ حـ ّـرر فــی شــهر محــرم الحــرام 1319
[مهر]( :الملک الحق المبین ال اله اال اهلل محسن بن محمدباقر)
 .5طــرف عصــر چهارشــنبه  19محرمالحــرام صــدای چنــد تیــر تفنــگ شــنیده و بعضــی
صداهــای مختلفــه و مــا یهــوی بلنــد شــد بعــد از تحقیــق معلــوم شــد کــه ســه چهــار نفــر
ضبطیــه مســلح بــا چهــار نفــر یهــودی رعیــت کهنــه شــهریار مــال تجــاره خریــده میبردنــد [بــه]
1

 .1دیلمقــان نــام شــهری در محــل فعلــی شــهر ســلماس ،واقــع در اســتان آذربایجــان غربــی بــوده اســت کــه در
زلزلـهای بــه ســال  ۱۳۰۹ویــران شــد .دربــاره نــام دیلمقــان گفتــه شــده اســت کــه ریشــه آن دیلــم  +گان یــا جایــگاه
دیلمیــان اســت.
( .2صفت اسم) ژاندارم امنیه در دوره قاجاریه ،به نقل از :فرهنگ معین ،ذیل واژه ضبطیه.
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کســان مأمــور اســلحه دچــار 1شــده بــه مقــام تفحــص بارهــا آمــده ضبطیــه ،از راه بــی اعتنایــی
بنــای تفنگانــدازی و وحشــیگری گذاشــته [و] از قلعــه بیــرون شــدهاند.
[مهر] :ابراهیم افندی (ابراهیم ابن جاللالدین)؛ امین الرعایا (یوسف ابن عبدالصمد)
ّ
ضبطیــه مســلح و مکمــل بــا
 .6طــرف عصــر چهارشــنبه  19محرمالحــرام  1319چهــار نفــر
چهــار نفــر یهــودی کهنــه شــهری بــا گماشــتگان مأمــور منــع اســلحه دوچــار شــده ضبطیــه هــا از
راه بیاعتنائــی بنــای تفنگانــدازی را گذاشــتهاند و از شــهر خــارج شــدهاند.
[مهــر]( :حســام نظــام ،محمدباقــر)؛ (حســن)؛ رییــس .زان ســلماس (نصرالممالــک)؛ مشــهدی
عباســعلی تاجــر (عباســعلی ابــن عبدالکریــم)؛ حاجــی حســین تاجــر (حســین منــی و انا من حســین)؛
حاجــی کاظــم (ناخوانــا)؛ حاجــی محمــد تاجــر (عبــده محمــد)؛ امیــن ســادات (عبــداهلل)
 .7بلــی؛ طــرف عصــر  19محرمالحــرام ســه چهــار نفــر ضبطیــه مکمــل و مســلح بــا چهــار نفــر
یهــودی کهنــه شــهر ،داخــل دیلمقــان شــده مأموریــن منــع اســلحه به مقــام تفحص آمــده ضبطیه
هــا تفنگانــدازی نمــوده از قلعــه خــارج شــدهاند .محمدرضــا خــادم پســت ســلماس .حــرره.
[مهر](  :الراجی محمدرضا)؛ صادق جان ،سرتیپ توپخانه مبارکه (صادق )1290
[(شهود ظهریه)]:
 .8طــرف عصــر روز چهارشــنبه  19شــهر محرمالحــرام صــدای چنــد تیــر تفنــگ شــنیده و
بعضــی صداهــای مختلفــه و مایهــوی بلنــد شــد؛ بعــد از تحقیــق معلــوم شــد کــه ســه چهــار نفــر
ضبطیــه مسـ ّـلح و بــا چهــار نفــر یهــودی ّ
رعیــت کهنــه شــهر ،به مــال ّالتجــاره خریــده میبردند ،به
کســان مأمــور اســلحه دچــار شــده ،بــه مقــام ّ
ّ
ضبطیــه [و] از راه بیاعتنایــی
تفحــص بارهــا آمــده
بنــای تفنگانــدازی و وحش ـیگری گذاشــته از قلعــه بیــرون شــدند.
[مهر]:حاجــی علیقلــی (عبــده علیقلــی)؛ حاجــی ابراهیــم (ابراهیــم)؛ حاجــی تقــی (الراجــی
محمدتقــی )1284؛ مشــهدی عبــاس (ناخوانــا)؛ قربانعلــی خــان (عبــده قربانعلــی)؛ کربالیــی
اســداهلل (اســداهلل )1309؛ حاجــی عباســعلی (عبــده عباســعلی)؛ میــرزا ابراهیمخــان (سـ ٌ
ـام علــی
ابراهیــم )1317؛ کربالیــی غالمعلــی (غالمعلــی .)1316

 .1اصل :دوچار.
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نقد و تحلیل نمونههای ارائه شده

هــر کــدام از نمونههــا ،تنهــا در یکــی از بخشهــای ســاختاری ماننــد تحمیدیــه ،دیباچــه
(در بیــان صیغــه استشــهاد یــا بیــان نکــردن آن و نیــز شــیوه درخواســت از شــهود) و زبــان نــگارش
یــا مــکان و شــیوه درج تاریــخ و یــا در بخــش حاشــیه (در شــیوه تخصیــص فضــای حاشــیه بــه
اظهــارات شــهود و  )...بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ ســاختار محتوایــی و شــکلی ایــن اســناد بــه دو
بخــش متــن و حاشــیه تقســیم شــده اســت .متــن اصلــی و اضافــات تنهــا در روئیــه ســند نوشــته
شــده و هــر ســه فاقــد تزیینــات هســتند .در ســاختار اکثــر اســناد شــرعی ارکان همــه عقــود رعایــت
ً
شــده اســت خصوصــا اظهــار صیغــه عقــد؛ در استشــهادنامهها هــم همینگونــه اســت .عامــل
کاربــرد ایــن عبــارت ،ســلیقه در شــیوه بیــان و زبــان گفتــاری محـ ّـرر ســند اســت؛ در ســه نمونــه
ســند مطر حشــده ،ایــن رکــن در مقدمــه بــهکار بــرده شــده اســت و هــر ســه ســند بــا عبــارت:
استشــهاد و اســتعالم و اســتخبار  ،...کــه بیانکننــده نــوع عقــد هســتند آغــاز شــدهاند .بعــد از
ایــراد صیغــه عقــد یــا جملــه استشــهاد ،از افــرادی کــه آ گاه و مطلــع و چگونگــی رویــداد هســتند بــا
توصیــه بــه امــر شــهادت دادن از دیــد فقهــی و مذهبــی ،درخواســت ادای شــهادت شــده اســت.
نمونــه اســناد مطــرح شــده سرشــار از واژگان و اصطالحــات فقهــی -حقوقــی هســتند و
در قســمت ســجالت (گواهیهــا و مهرهــا) نیــز بــا نــوع نگارشهــای مختلــف از عبارتهــای
مختلفــی اســتفاده شــده اســت.
بــه لحــاظ قواعــد ســاختاری ،تاریــخ تحریــر بایــد در گوشــه پاییــن ســند ذکــر گــردد .محــل ذکــر
تاریــخ در ســند شــماره  1و  ،2انتهــای متــن ،امــا ســند شــماره  3فاقــد تاریــخ تحریــر اســت و تنهــا
در ابتــدای نــگارش متــن اصلــی و بیــان چگونگــی وقــوع حادثــه ،تاریــخ وقــوع آن ذکــر گردیــده
اســت.
نتیجه

ً
بــا وجــودی کــه در نــگارش استشــهادنامهها ســبک و ســیاق کامــا مشــخص و ثابتــی دیــده
نمیشــود امــا ماننــد ســایر اســناد شــرعی دارای ســاختار سندنویســی مجــزا نســبت بــه دیگــر
اســناد هســتند کــه بــا موشــکافی دقیــق سندشناســانه میتــوان بــه آنهــا دســتیافت .ایــن
اســناد ســادهتر از ســایر اســناد شــرعی بــوده و در اغلــب مــوارد متنــی کوتــاه و ســجالتی بســیار
دارنــد .ایــن اســناد بــه لحــاظ ســاختار محتوایــی و ظاهــری ،تفاوتهــای بســیاری بــا ســایر
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اســناد شــرعی دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه اســناد و ادلههــای شــرعی بنــا بــه ماهیــت و شــرایط
زمــان وقــوع عقــد ،انشــعابات گوناگونــی مییابنــد ،لــذا هــر ســند پژوهــی بــه دلیــل تحــوالت و
تغییــرات نگارشــی اســناد ،بایــد عــاوه بــر بررســی اســناد واقعــی بهجامانــده از نمونههــای فرضــی
ارائــه شــده در جنگهــا و منشــآت و ّ
ترس ـلها نیــز اســتفاده نمایــد.
ایــن نمونههــای فرضــی در معرفــی شــیوههای مختلــف انــواع ســند از جملــه استشــهاد
نویســی کمــک شــایانی بــه محقــق و ســند پــژوه میکنــد.
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