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چکیده
در حکرم اسالمی _ شیعی ،هر نرع س،د شرری باید تا ادتهاد فقها و حکّام شرع و
کاتبان امرر شرری نگاشت میشد اهاینرو ،ارهش و ارتبار شهادت ک ب ر،ران بیّ،ر ای
شرری مررد تأکید فقها قرار داشت  ،با گذش همان همراره ثاب مانده اس
استشهادنام ها ،یکی اه انراع اس،اد شرری هات،د ک اگر ب گرن ای رنمی و برا کمرک
دانش و فن س،دش،اسی مررد بررسی قرار گیرند ،میتران،د برای فهم هندگی و تعرامالت
ادتماری ،اقتحادی و حقرقی درامع اناانی پیشین مفید واقع شرند
اینگرن اس،اد ،با هدف درج شهادت گراهان ،ب ر،رران یکری اه دالیر اثبرات دررری
نگاشت شدهاند و هبان ادبی خاصی دارند ک با واژگان فقهی _ حقرقی رجین اس
پژوهش حاضر ب لااظ ماهی تاریسی خررد ،پژوهشری ترصریفی _ تانینری اسر و
هیچگرن پیشی،ۀ تاقیقی نردارد دادههرای الهم نیرز اه ریر بررسری اسر،اد و م،رابع
گردآوری شدهاند اه آندا ک در ررف قدیم ،استشهادنام را رالوه بر نرام مترداول آن،
ماضر نیز مینامیدند ،پس اه بیان کراربرد متفراوت واژۀ ماضرر در متررن کهرن ،سر
ماضر مهم تاریسی ذکر شده و اصرل و شیرههای نگارشی ،هبانی و مضمرنی آنها مررد
بررسی و تبیین قرار گرفت اس
س،د ،شرع ،حقرق ،شهادت ،ماضر ،مترن استشهادی
* این مقاله ،برگرفته از طرح یژوهشی مصوّب مشتر یژوهشگا حوز و دانشگا و یژوهشوگا علووم انسوانی و

 .3دان آموخته کارشناسی ارشد تاریخ (اسناد و مدار آرشیوی از دانشگا تهران).
تاریخ دریافت 8۰/20/62 :تاریخ یذیرش8۰/27/02 :
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مطالعات است.
 .1استادیار گرو تاریخ دانشگا تهران( .نویسند مسئول)

zandiyehh@ut.ac.ir

پیشینۀ استشهادنامهنویسی

شهادت دادن ،مقدمهای برای تولید سندنویسوی استشوهادنامه بوود و رکون اصولی و
محل اعتبار استشهادنامه ،شهود و گواهی آنهاست .با سیر و تفحص در متون قدیمی ،بوا
کاربرد واژ «محضر» ،به جای واژ «استشهادنامه» به کرّات برخورد میشود .ایون واژ و
اصطالح ،در لغت به چند معنا آمد است:
«اسم مکان» :یعنی حضور و محل حایرشدن؛ «اسم زموان» :یعنوی وقوت حضوور و
هنگام حایرشدن؛ و «ییشگا و آستان» علما و بزرگان دینی و علمی و مانند آن .دربوار
کاربرد این واژ در معنای اخیر ،در کتاب طبقات ناصری چنین آمد است:
«دربار نور تر  ،یک قرن بعد ،در همان شهر دهل ،و در محضر عوارو بزرگووار
مانند خواجه نظامالدین اولیا (. 507-۰90ق) ذکر رفته که امیرحسن عوالن سوجز آن
(سراج.)022-988/0 ،
یی

از تشکیل دادگستری نوین در زموان یهلووی اول (. 692۰ش) ،محضور محلو،

بود که حاکم شرع در آن به امور مردم رسیدگ ،م،کرد .برای نمونوه در کتواب «تواریخ
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

عالمآرا امین »،اثر فضلاه روزبهان خنج ،چنین آمد است:
 ...و چون قای ،نافذالحکم به محضر قضات خود را مشروع و معقوول سوازد،
کیست که ملکیت آن مظلوم را دیگر از خدشوه چنوین تصورف ،،ممووّ  1باطنوا،
موثوق به ظاهرا ،بپردازد؟( ...خنج.)955 ،،

امروز محضر به مکانی گفته میشود که اسوناد مختلوف ،اعوم از شورعی و عرفوی و
معامالت رسمی و ازدواج و طالق ،در آنجا نوشته و ثبت میشوند (راوندی)69۰6/0 ،؛
ولی در فقه ،به معنای دیگری به کار رفته است .محضرکردن ،صوورتجلسوه یوا تنظویم
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را یبط کرد و حاک ،از علوّ مرتبت و صوفا طینوت و تقووا نوور تور اسوت و»...

نوشتها بود برا اثبات دعو  ،که در حضور حاکم بورای هریوک از طورفین دعووی و
اربابرجوع تنظیم میشد؛ خوا دعوایی مطرح شد باشد ،یا نه .سپس این نوشته به مهر
00

 .1خبر آمیخته از راست و درو .
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و امضای مطّلعان میرسید و چون با حضور متقایی تنظیم میشد ،اسوم محضور بوه آن

داد شد و به معنای صورتجلسۀ دادگا به کار رفته است.

1

در متن محضر ممکن است اقرار در دادگا و یا مفاد شهادت شوهود و یوا اموارات و
دالیل دعوی مطروحه یا دعوایی که بعدا طرح میشود ،درج گردد (در این صورت ،امور
تکمین دلیل به وسیلۀ همین محضرها تحق مییافت) .همچنین حکمی اجورا مویشود و
مسئلۀ تحق اجرای صوورتجلسوه مویشود؛ یعنوی در محضوری مونعکس مویگردیود
(ابنقدامه .)655/62 ،ترکیبات «محضرکردن ،محضربستن ،محضرنوشتن ،محضرآوردن و
محضووردادن» در اسووتعماالت مووؤلفین قوودیم ،کوواربرد واژ محضوور در ایوون معنووا را
تکیید مینماید.
حسن قایی طباطبایی در اینبار میگوید:
محضر نیز در عرو متقدمین ،به معنوای سوجل و فتوویناموه و استشوهادنامه و
صورتمجلس و محل حضور و آمدوشد مردمان آمد و جمع

محایر است

سیاستنامه ،اسرار التوحید ،جهانگشای جوینی ،فوار ناموه ناصوری و ...ذکور
شد است (قایی طباطبایی.)98 ،

بنابراین ،با سیر و تفحص در کتب تواریخی ،نمونوههوایی از تهیوۀ استشوهادنامههوای
مهم در ادوار مختلف به دست میآید که میزان تکثیر یوک قبالوه ،در تولیود یوک جریوان
مهم تواریخی و متکثّرسواختن سواختار اجتمواعی ،اقتصوادی ،موذهبی و روانشناسوی از
آن را نشان میدهد و این امر ،یرورت بحث و اراهه نمونهها و گزارشهوایی از آنهوا را
توجیه میکند.
در ادامه ،به بیان چندین نمونه از ادوار مختلف تاریخی که در منابع به آنهوا یرداختوه
شد  ،مییردازیم:
 ...از حکّام و صدور بغداد در خصود آنکه چوه مقودار از امووال دیووان ،در
مکتوب فردی است با یاسخ جمعی با شرایط خاد که در جریان امر شوناختهشود ای قورار

داشتند .معموال کسی که سؤال را مطرح میکرد ،نوامی از خوود نمویبورد و اغلوب ،تواریخ تحریور را نیوز درج
نمیکرد .از این نوشته ،با اسامی شهادتنامه ،استعالمنامه ،استشهادیه ،استشهادنامه و ورقوۀ استشوهاد ،نوام بورد
شد است (ر : .ریایی.)65۰ ،
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 .1استشهادیه ،یرس

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

مکرّر در متون مهم نثر زبوان فارسوی از قبیول تواریخ بیهقوی ،تواریخ سیسوتان،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-20

و قدما این کلمه را با فعل بستن و کوردن و نوشوتن در آثوار خوود آورد انود و

تصرّو عل ،بهادر و یاران او درآمود  ،خطووب بسوتد و آن محضور را بوه نظور
یادشا رسانید( ...جوینی.)096/9 ،
 ...و دیگور دوات آورد بودنود از دیووان رسووالت بنهادنود و خواجوه بووزرگ و
حایران خطها خوی

در معن ،شهادت نبشوتند و سواالر بگتغود را خوط

نبود ،بونصور از جهوت و نبشوت ،و رسوول و قووم بلخیوان را بازگردانیدنود
(بیهقی.)000/0 ،
یس از آنکه جمع ،از خاصان درگا و سران سپا و حکوام اطوراو و رعایوا
اکناو برخالو شخصو ،برخاسوته ،محضورها بور خیانوت او آراسوته باشوند و
بالمشافهه با براهین مسجّل و دالیول مودلّل و نوشوتجات ممهوور و وقایعوات
مشهور امر را ثابت نمایند( ...شرزای خاوری.)605 ،
 ...و ملک عراق و ر و جبال تا حلوان و بغداد به مسعود داد و جوا خوود و
سوگندان به غالظ و شداد خوردیم و طالق بر زبان راندیم و خط خوود بور آن
افکندیم( ...شبانکار ای.)5959/0 ،

شاعران یارسی گو نیز در آثار منظوم خود ،این لغت را به همان معانی کوه ذکور شود
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

است به کار برد اند:
نظامی گنجوی در کتاب «مخزن االسرار» در رعایت از رعیت میگوید:
چوورخ نووهای محضوور نیکووی یسووند

نیوووک در انوووودی

ز چووورخ بلنوووود

مولوی نیز در «دیوان شمس تبریزی» چنین میسراید:
ور تووو گواهووان موورا رد میکنووی ای یوور جفووا
ای قایی شیرین قضوا آخور فروخووان محضورم
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تخت غزنین به من داد و بدین معن ،محضرها نبشت و گواهان بر آن گرفوت و

معرفی سه محضر مهم تاریخی

در این قسمت ،به بررسی سه محضر مهم تاریخی که در قرون متفاوتی نگاشته شود ،
0۰

هر دانشی ،اصطالحات مخصود و به تعبیر جامعتر ،زبان مخصوود خوود را دارد
که طی سالیانی یس از ییدای

آن علم و در یرتو گسوترش کیفوی و کمّوی مباحوث آن،
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خواهیم یرداخت.

استقرار یافته است .اسناد نیز از این قاعد مستثنی نبود و زبان و سبک نگارش ،ادبیات،
اصطالحات حقوقی و آیات و ادعیۀ قرآنی ،القاب و عناوین مخصود به خود را دارند.
بررسی این متنها ،دستکم سه فایود دارنود :نخسوت آنکوه اسوا

نظوام اداری و

دبیری ما چگونه بود و اسناد اداری و حقوقی بر مبنای چه قوانین و در چه قالبهوایی
تنظیم میشد است؛ دوم آنکه از نظر تاریخی ،اجتماعی و حتی رجالی ،فوایدی جوانبی
دارند؛ و سوم آنکه در مباحث مربوب بوه ادبیوات فارسوی از جنبوههوای مختلوف قابول
بررسی است (اصفهانی.)68 ،
سندهای رسمی در هر کشور ،باید به زبوان رایوج آن کشوور نوشوته شوود و اگور در
کشوری مانند ایران ،چند زبان رایج باشد ،اسناد رسمی باید به زبان رسومی کوه گووی
مشتر مردم و زبان ارتباطی کلیه نواحی مملکت است ،کتابت گردد تا در مووارد بوروز

کردند؛ چراکه زبان عربی ،زبان رسمی و حکومتی و زبان قرآن و شریعت بود.
گذشته از بحث زبان ،استشهادنامهها از آنرو کوه بوا شوهود زیوادی ارتبواب دارنود و
نیازمند روانی و سادگی در کالم هستند ،در مقایسه با بسیاری از اسناد شرعی ،سواد تور
بیان شد و فاقد تصنّع و ییچیدگی لفظی و نگارشی هستند.
از میان سه محضری که در ادامه خواهیم آورد ،متن دو محضر نخست به زبان عربوی
اسووت و بووه دلیوول اهمیووت مویوووع ،کووامال سوواد و روان نگاشووته شوود و بووه دور از
ترکیببندیها و عبارات مسجّع و یرتکلّف و آرایههای ادبی است؛ اما سوومین محضور،
که به زبان فارسی نگاشته شد  ،سرشار از صنایع و ترکیوببنودیهای لفظوی و عبوارات
یرتکلّف و مسجّع است.
الف) یکی از محضرهای مهم تاریخی که در کتب معتبر ذکر شود اسوت ،محضوری

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

یس از نفوذ اسالم به شرق ،شهرهای ایران یکی یس از دیگری خط عربی را اقتبوا
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اختالو ،رسیدگی به اسناد میسّر و آسان باشد.

است که در سال . 909ق ،به امر ابوعلی محمدبنمقله ،وزیر و کاتب معوروو در حو
ابوالفالح العسکری الحنبلی الدمشقی نوشته شد اسوت (العسوکری الحنبلوی الدمشوقی،
.)672-608/0
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ابنشنبوذ منعقد شد است .متن این محضر در «شذرات الذّهب» ابنعماد شوهابالودین

ماجرا اینگونوه بوود کوه ابوالحسون محمودبناحمودبنایووببونشونبوذ و ابووالفرج
محمدبناحمدبنابراهیم الشنبوذ (م )999 .و ابوبکر العطار المقرّ (م ،)970 .با اختیوار
و بیان قراهتها و اقوال شاذ و تغییردادن در کلمات قورآن عثموان ،توالوت خاصوی بوه
وجود آورد بودند .مردم طریقۀ آنها را نایسند میدانستند و در مجالس ،محل گفتوگوو
شد بودند .رجال دولت عباس ،هم برا آنکوه از اخوتالو کلموه در قورآن جلووگیر
کنند ،با آنان به سخت ،رفتار میکردند (صفا.)0۰8/6 ،
سرانجام در سال . 909ق ،ابنمقله وزیر ،ابنشنبوذ را بدین گنا دستگیر و چنود روز
بازداشت نمود و سپس مجلسی فراهم ساخت و علما را به آنجا دعوت کرد تا حضوورا
مباحثه و محاکمه به عمل آید .ابنشنبوذ در این مجلس به عقید و قراهت خوود اصورار
ورزید .ابنمقله دستور داد او را تازیانه زنند تا سرانجام توبۀ خود را بر زبوان آورد و بوه
صورتمجلسی به خط ابوالحسین احمدبنمحمدبنمیمون نوشته شود (یواقوت حمووی،
.)656/65
علمای وقت ،شهادت خود را در آن صورتمجلس نوشتند .عین آن محضور را ،هوم
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

ابنخلکان و هم یاقوت حموی با تصریح به نام اشخاصی که در آنجا شوهادت خوود را
نوشتهاند ،در کتابهای خود نقول کرد انود و برخوی از قراهوتهوای او را بورای نمونوه
صوال مون یووم
آورد اند .یاقوت در «معجم االدبان» مینویسد« :آیۀ شریفۀ اذا نوودی لل ّ
الجمعه فَاسعوا الی ذکر اه به عو

فاسعوا ،فامضوا میخواند» (همو.)652/65 ،

ابنعماد شهابالدین ابوالفالح العسوکری الحنبلوی الدمشوقی در «شوذرات الوذّهب»
مینویسد:
از محمدبناحمد معروو به ابنشنبوذ دربار قراهتهوای شواذ وی یور وجوو
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قراهتهای خووی

اعتوراو کورد .سوپس بورای ایونکوه توبوۀ او رسومیت ییودا کنود،

شد .وی اعتراو کرد که این آیات را به شکلهای زیر قراهت میکند:
 -اذا نودی للصّال من یوم الجمعه فامضوا الی ذکر
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 .1جمعه.8 :
 .3واقعه.90 :
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 -تعجلون شُکرکم أنّکم

تکذّبون؛3

اه؛1

 -فالیوم ننجّیک

بَبَدنکَ؛1

 -تبّت یدا أبی لهب وقد

تب؛3

 -الّا تفعلو تکن فتنه فی األر

؛2

وفساد عری

 ولتکن منکم فئه یدعون الی الخیر ویکمرون بوالمعروو وینهوون عون المنکوروسیتعینون باه ،علی ما أصابهم وأولئک هم

المفلحون3.

یس وی به قراهت آیات فوق به شکلهای مذکور اعتراو نمود و توبه کرد.

وی در ادامۀ سخن در باب گواهی و اعتراو شهود ،نوشته است:
و گواهان حایر در محکمه ،اعترافات ابونشونبوذ را تکییود و مکتووب کورد و
ابنشنبوذ نیز در یایان به خط خود نوشت :محمدبناحمدبنایوب ،معوروو بوه
ابنشنبوذ ،گواهی میدهد که آنچه در این ورقه نوشته شود صوحیح اسوت ،و
این اعتقاد و باور من است و خداوند عزّوجل و هوم شواهدان را بور آن شواهد

. 909ق (العسکری الحنبلی الدمشقی.)672-608 ،

ب) دومین محضوری کوه نسوخه و موتن آن در دسوتر

اسوت و ابوناثیور آن را در

«الکامل» و جوینی در جلود سووم «جهانگشوا» و ذیول اخبوار و تواریخ اسوماعیلیه نقول
کرد اند ،5بنا به امر القادرباه عباسی در ح خلفای فاطمی مصر و بطالن نسب ایشان و
اینکه این فرقه از باطن ،،مجوس ،و خرّمدین ،و امثوال اینهوا هسوتند ،از طورو علموا
سنّ ،و شیعۀ بغداد نوشته شد.
علما در صحت نسب علویان فاطمی ،اختالو داشتند .عبیداه و یاران
او معتقد بودند ،م،گفتند که نسب او به حضرت علی
آورد ایم؛ اما بن،العبا

و سایر دشمنان ،به دلیل تر

که به امامت

میرسد و همان اسوت کوه موا
از انتقال قودرت بوه علویوان ،بوه

 .1یونس.80 :

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

خلیفه در ریختن خون من مجاز باشد .به تاریخ روز یکشنبه 5 ،ربیعاآلخر سوال
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میگیرم و هرگا با آن مخالفت نمودم یا خالو آن از من سور زد ،امیرمؤمنوان،

 .3مسد.6 :

 .5متن این محضر را ابوالفدا ( ،)609-600/0مقریز در «اتّعاظ» ( )09-00و ابنتغر برد در «النّجووم الزّاهورة»
( )669-660/0نیز ذکر کرد اند؛ البته با اندکی اختالو با جهانگشای جوینی.

08

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.25.3.3

 .2انفال.59 :
 .3آلعمران.620 :

دلیل نفوذ معنوی فاطمیان در میان حکومتها و قدرتهای علوی ،منکر نسب آنان شد
بودند .به بیان ابناثیر در «الکامل» ،هی شک ،در صحت نسب آنها نیسوت و بسویار از
علویان عالم به علم نسب ،علو بودن آنها را تکیید کردنود .وی یکوی از دالیول صوحت
نسب آنها را ،شعر سید ریی میداند که در مودح فاطمیوان مصور سورود؛ ولوی از بویم
خلیفۀ بغداد و ریایت یدر ،در دیوان خود نیاورد است ( 1ابناثیر.)99-9۰/68 ،
وی ادامه میدهد:
در زمان خلیفۀ قادر ،در یک محضر نسب آنها را طعن کردند و نوشتند انتساب
آنها به عل ،امیرالمؤمنین صحت ندارد .کسان ،از علویان که در آن محضر نسب
آنان را طعن و انکار نمودند ،سید مرتضی و برادرش سید ریی (صاحب همان
شعر) و ابنبطحاو و ابنارزق علو و دیگران بودند (آنها را مجبوور کردنود؛
حت ،سید ری ،که در اول کار از تکذیب نسب آنها خوددار کرد بود) .غیور
کشووفل ،و قوودوری و صوویمر و ابوالفضوول نسووو و ابوووجعفر نسووف ،و
ابوعبداهبننعمان فقیه شیعه ،نسب آنها را تکذیب کردنود .آنوان ،کوه قاهول بوه
صحت نسب علویان بودند ،گفتند کسانیکه در محضر ،نسوب آنهوا را تکوذیب
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

کردند ،از رو خوو و بیم ،آن شهادت (درو ) را دادند که تقیوه کورد بودنود
(در مذهب شیعه تقیه واجب است) یا اینکه بعضو ،از آنهوا عوالم بوه انسواب
نبودند که شهادت آنها حجت و برهان نیست (ابناثیر.)98-99/68 ،

سرانجام خلیفۀ بغداد ،یعنی القادرباه ،به این فکر افتاد که با بستن محضری ،انتسواب
آن را به خاندان رسالت نیز نفی و انکار نمایود .انعقواد ایون محضور در سوال . 020ق،
مقارن با زمان خالفت الحاکم بامراه (خلیفۀ فاطمی در مصر) بود.
خالصۀ متن این محضر در جهانگشای جوینی چنین آمد است:
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از آنها هم مانند ابناکفوان ،و ابونخورز و ابوالعبوا

ابیوورد و ابوحامود و

به نام خداوند بخشند مهربان .این است آنچه شاهدان بدان شهادت دادند ،که
معدّبناسمعیل ،والی مصر ،همان معدّبناسمعیلبنعبدالرحمنبنسوعید اسوت و
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سعید مذکور به مغرب رفت و عبداه نامید شد و ملقب به مهدی گردید .ایون
 .1متن شعر سید ریی در صفحه  95کتاب تاریخ کامل اسالم و ایران ابناثیر ذکر شد است.
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ایشان ،به دیصانبنسعید و که دیصانیه به او منسووب اسوت و منسووبانود ،و

حکمران در مصر ،همان منصوور ملقوب بوه الحواکم ،ابوننوزاربن اسومعیل بون
عبدالرحمن بنسعید میباشد که خداوند او را هال کناد .همینطوور شوهادت
میدهند که ییشوینیان او از انسوانهوای یسوت و دونمایوه -کوه لعنوت خودا و
لعنووتکننوودگان بوور ایشووان بوواد -داعیووان و خوووارجی هسووتند کووه بووا فرزنوودان
علیبنابیطالب نسبتی ندارند و به ایشان متعل نمیباشند و هر ادعوایی کوه در
این انتساب دارند ،یوچ و درو است و در اطالق این نکته که ایشان خوارج و
از داعیان بود اند ،هی کس تردید ندارد و انکار ایشوان بوه سوبب باطول بوودن
اعمالشان در مکه و مدینه شایع بود است و در آغاز کارشوان ،ایون مطلوب بوه
صورت گسترد در مغرب منتشر بود است .تبار این حاکم ،در مصر از کوافران
و گنا کاران و زندیقان و ملحدان و تعطیلکنندگان و منکران اسالم و از ییوروان
مذهب ثنویه و مجوسیهاند که حدود احکام اسالمی را تعطیول نموود و زنوا را
مباح دانسته و شراب و خونریوزی را حوالل کورد  ،ییوامبران را دشونام داد و

دیگری از ایشان و همچنین به امضای فقهای معتبر ،شیخ ابوحامود اسوفراینی و
ابوالحسن قدوری و قاییالقضات ابومحمد اکفانی و ابوعبداه بیضاوی رسوید
(جوینی.)655-650 ،

این محضر نیز به زبان عربی است و از آنرو که به دلیل اهمیوت مویووعی ،نیازمنود
روانی و سادگی در کالم است ،کامال ساد و روان و به دور از ترکیبوات و اسوتعارات و
آرایههای ادبی بدیع نوشته شد است.
ج) سومین محضر ،در کتاب «گزید ای از منشآت میرزا مهودیخوان اسوترآبادی» بوه
کوش

نصراه بیات چاپ شد است (بیات.)699-69۰ ،

نادر یس از شکست افغانان و عثمانیوان و منکووب سواختن یاغیوان و اسوترداد کلیوه
ارای ،ازدسترفتۀ ایران به استثنا قندهار ،تصوّر کرد زمان آن فورا رسوید اسوت کوه

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

قمری نوشته شد 1و به گواهی سادات علوی موسوی ،مرتضی و ریی و گورو

(مینورسکی.)992 ،
 .1در نسخ ابوالفدا و اتّعاظ ،اسام ،هی یک از شهود وجود ندارد.
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همانطور که عمال شوا ایوران شود اسوت ،قانونوا نیوز بایود ایون اتفواق تثبیوت شوود
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ادعای خدایی کرد اند .این شهادتنامه در تاریخ ربیعاآلخر سوال  020هجوری

ازاینرو ،به موازات ییروزیها جنگ ،،با تمهید مقدمات ،را سلطنت و فرمانروای،
را نیز برا خود هموار م،کرد و به مردم نشان م،داد که هی یک از بازمانودگان سواللۀ
صفو  ،اهلیت ادار کشور را ندارند و برا کسب موافقت نمایندگان خلو  ،قوریلتوا
یا کنگر عموم ،در آخر زمستان . 6608ق (ژانویه 6595م) در دشت مغان تشکیل شد.
در این قوریلتا ،نهتنها سرداران لشکر ،بلندیایگان و اشراو روحوان ،و سوران عشوایر
کوچنشین حایر بودند ،بلکه چند تن از ریو سوفیدان شوهرها و روسوتاها هوم در آن
شرکت داشتند و در نهایت ،شمارش افراد حایر در این اجتماع با نوکران و کارگوذاران
اعضا اصل ،،به  622هزار تن م،رسید (گرانتوسکی و دیگران.)086-082 ،
روز بعوود هووم مجمعوو ،نظیوور آن اجتموواع نمووود و در آنجووا انجمنوو ،مرکووب از
طهماسبخان جالیر و ش

نفر دیگور از طورو نوادر ،اعوالم داشوتند کوه و یوس از

کند و در کالت منزو گردد و به عبادت بپردازد؛ بر رجال و امنا کشور است کوه یوا
طهماسب را به شاه ،برگزینند ،یا اگر میل به او ندارند یک ،دیگر از ساللۀ صفو را به
سلطنت ایران تعیین کنند .اعضا کنگر که کوامال از نیوت بواطن ،نوادر بواخبر بودنود،
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

جرأت نکردند کس ،جز نادر را به سلطنت ایران برگزینند.
یس از چند روز ،نادر مجلس ،دیگر تشکیل داد و در آنجا اعالم داشت که سولطنت
را با شروب ذیل م،یذیرد:
 .6احد نادر را تر نگوید و به یک ،از فرزندان شا مخلوع نپیوندد؛
 .0مردم ایران و اهلتشیع ،سبّ خلفا را تر گویند و به موذهب سونت بگرونود .در
عین حال ،اختیار دارند طریقۀ مذهب حضرت امام جعفر صادق

را ییرو نمایند؛

 .9احد نسبت به نادر و یسرش خیانت نورزد.
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منکوبساختن دشمنان ایران ،اکنون که از جنگها خسته شد  ،در نظر دارد کنار جووی،

همۀ حایرین ،این شرایط را یذیرفتند و محضرنامه را امضا کردند .نادرشا در هموان
روز مراسم ،میرزا مهدیخان را از ریاست رقمنویسان برداشت و او را به تواریخنویسو،
70

استرآبادی متن استشهادنامه را با نثوری متکلوف و مصونوع نوشوته اسوت کوه جهوت
سهولت خوانند  ،در اینجا فرازهای مهم و لبّ کالم به انشای نگارند اراهه میشود:
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برگماشت و به جا او ،میرزا مؤمن را تعیین نمود (مینورسکی.)992 ،

«اینجانب حقیر ،محمدمهدی استرآبادی ،بر لوح شهادت مینویسود کوه نادرشوا در
یاسداری از احوال مردم ،علیالخصود خراسوانیان و اهوالی اسوترآباد از هوی تالشوی
فروگذاری ننمود و به ح در عدالتگستری کوتاهی ننمود و در همهجا امنیت کامول
برقرار نمود است؛ به گونهای که اشورار ،جسوارت تعودی و سرکشوی ندارنود و تموام
سرکشان را خاموش کرد است .دست دزدانی که به اسم جوانموردی دسوت در کیسوۀ
مردمان میکردند ،قطع کرد و اشرار سر به گریبان نهاد اند .اینک بر ماسوت کوه جهوت
برقراری عدالت و امنیت ،وی را جهت حکمرانی تکیید کرد و شوهادت خوود را اعوالم
داریم» (جهت خوان

اصل استشهادنامه ،ر : .بیات.)699-69۰ ،

زبان فارسی یس از حملۀ مغول بوه ایوران ،متکلّوف ،مصونوع و سرشوار از ترکیبوات
منشیانه و کلمات و آرایههای دور از ذهن شد که در اسناد ایون دور  ،نموود ییودا کورد

ازدواج در قرون  69و .)5۰ ،60
اصل این استشهادنامه ،که به دلیل مالحظات نگارشی در این مقاله ذکر نشود اسوت،
انشایی بسیار ادیبانه دارد و فاقد ساختار عمومی سندنویسی است و آغاز و یایان متن به
سلیقۀ شخص نگارند  ،نگاشته شد است؛ چراکه نویسند متن ،در دور ای میزیسته که
باز ها لفظ ،با فشار حیرتانگیز خود را به قالب عبارات جا م،کردنود و نویسوند
به مقتضای شرایط خاد خود ،که منشی دربار نادرشا بود ،خوا نواخوا بایود تون بوه
استعمال آنها میداد .ازاینرو ،در اوج و حضی

ها کالم ،گا جمالت ،دید مویشوود

که صنایع لفظ ،دست از کرشمه و طنّاز خود برنداشته و به جلوو گور مشوغولانود؛
یار ا از اوقات نیز این جلو گر ها خال ،از لطف و زیبای ،نیستند.
در بررسی لفظی سند ،مشاهد میکنیم که لغات مندرج در متن ،فارس ،و عرب،اند و

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

صفوی به بعد ،این زبان به طور قطع زبان نگارش اسناد و قبالهها شد (بینام ،قبالوههای
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است .در این دور  ،تمایل زیادی به نگاشتن اسناد به زبان فارسوی یدیود آمود و از دور

در خالل کلمات ،لغات و ترکیبات عربی زیادی دید میشود؛ چراکه منشویان دربوار ،
چیر دست،ها و زیرکیها میرزا مهدیخان مواجه میشویم که صنایع ادب ،را با قودرت
عجیب ،به کار برد است .نویسند  ،با بهور گیوری از صونایع ادبوی «ترصویع»« ،ازدواج»،
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این لغات را بیشتر به کار میبردند .از بررسی لغات که بگذریم ،از منظر صنایع لفظ ،،با

«موازنه»« ،جنا »« ،ایهام»« ،لف و نشر»« ،تفری »« ،حسن تعلیل»« ،براعت استهالل» و...
هنرنمای،ها کرد و به تزیین جمالت خود یرداخته است.
در زمینۀ صورت و شکلبند مضمون ،میرزا مهدیخان از روش مسوتقیم و منطقو،
ییرو کرد است .مورخان گذشته ،اعتقاد به نوعی جبر اله ،داشتند که بوه موجوب آن،
حوادی عالم امکان را از یی

تعیینشد و به گونهای مرتب و مصوّر م،دیدنود کوه بوه

مقتضا شرایط و به قضای الهی ،به عالم کون و فساد میآیند.
میرزا مهد خان نیز در بیشتر آثوار ادبوی خوود از آن جملوه تواریخ جهانگشوا ،ییورو
همین جبر است و گا با همین منط  ،بسیاری از قضایا مستقیم تاریخ را تحمولیوذیر
جلو میدهد.
نتیجه

حاکمیت نظام فقه و اصول شرعی بر زندگی مردم ادوار مختلف هستند و امور شوهادت،
که مقدمهای برای تولید سندنویسی استشهادنامه بود  ،هموار به عنوان بیّنهای شرعی در
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

امور مدنی و جزایی و همچنین در تنظیم اسناد ،دلیل معتبر و مؤثّر و مورد توجه و تککید
فقها و علما بود است.
استشهادنامه را در عرو و فقه قدیم ،عالو بر نام متداول آن ،محضر نیز موینامیدنود.
محضرکردن ،صورتجلسه یا تنظیم نوشتها بود بورا اثبوات دعوو  ،کوه در حضوور
حاکم برای هریک از طرفین دعوی و اربابرجوع تنظیم میشد؛ خووا دعووایی مطورح
شد باشد ،یا نه .سپس به مهر و امضای مطّلعان میرسید و چوون بوا حضوور متقایوی
تنظیم و تهیه میگردید ،اسم محضور بوه آن داد شود .کواربرد ترکیبوات «محضورکردن،
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استشهادنامهها که از جمله اسناد و نوشوتههوای شورعی قلموداد مویشووند ،حاصول

محضربستن ،محضرنوشتن ،محضرآوردن و محضردادن» در اسوتعماالت موؤلفین قودیم،
این معنا و ادعا را به خوبی تکیید مینماید.
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تاریخی ،با نمونههایی از استشهادنامههای مهم در ادوار مختلف تاریخی مواجوه گردیود؛
و از آنجا که میزان تکثیر یک قباله در تولید یک جریان مهوم تواریخی و متوکثّر سواختن
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نگارند در راستای طرح بحث و انجام یژوه

و سویر و تفحّوص و تتبوع در کتوب

ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و روانشناسی تکثیر بواال و بسوزایی دارد ،یورورت
بحث و اراهه نمونهها و گزارشهایی از آنها را الزم گردانید.
کوتا سخن اینکه استشهادنامهها با هدو درج شهادت گواهوان ،بوه عنووان یکوی از
دالیل اثبات دعوی نگاشته شد و حاصل نظام فقهی-حقووقی اداور مختلوف فرهنوگ و
تمدن اسالمی هستند و هرکدام زبان خاصی دارند که با واژگان فقهی-حقوقی و اصوول
نگارشی خاد خود عجین شد اند.

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای
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و آیتی ،عبدالمحمد ،تحریر تاریخ وصاف ،تهران :یژوهشوگا علووم انسوانی و مطالعوات
فرهنگی6999 ،ش.
و ابنقدامه ،المغنی ،ج ،62چاپ اول ،بیجا ،دار احیان الترای العربی6027 ،ق6897/م.
و ابناثیر ،عزالدین عل ،،تاریخ بزرگ اسالم و اینران ،ج ،68ترجموه ابوالقاسوم حالوت و
عبا

خلیل ،،تهران :مؤسسه مطبوعات ،علم6956 ،،ش.

و ابناثیر ،مجدالدین ،جامع االصول ،ج ،60به کوش

محمد حامد فقهی ،قواهر  :بوینوا،

6952ق6872/م.
و ابواسحاق شیرازی ،ابراهیمبنعلی ،طبقات الفقهاء ،ج ،6به کوش

خلیل میس ،بیروت:

دارالقلم ،بیتا.
ابراهیم ،قم :کتابخانه مرعشی نجفی ،بیتا.

و ابنعماد العسکری الحنبلی الدمشقی ،شهابالدین ابوالفالح عبدالحیبناحمد ،شذرات
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

الذهر فی اخبار من ذهر ،ج ،0چاپ اول ،بیروت :دار ابنکثیر602۰،ق689۰/م.
و اصفهانی ،محمدبنسبزعلی ،وجیزه التحریر ،گردآوری سال  ،6007به کوشو

رسوول

جعفریان ،قم :بینا ،بهار .6989
و امین عاملی ،سید محسن ،اعیان الشیع  ،ج ،8ترجمه کمال موسو  ،نشر بیروت ،بیتا.
و بیات ،نصراه ،گزیدهای از منشآت میرزا مهندیخنان اسنترآبادی ،تهوران :وزارت اموور
خارجه ،زمستان 6999ش.
و بیهقی ،ابوالفضل ،تاریخ بیهقی ،مصحح :خلیل خطیب رهبر ،تهران :مهتاب6950 ،ش.
و جزری ،ابناثیر ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و اینران ،ترجموه :عبوا
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و ابیالحدید ،عبدالحمیدبنهبهاه ،شرح نهن الباللن  ،ج ،6بوه اهتموام محمود ابوالفضول

خلیلوی ،ابوالقاسوم

حالت ،تهران :مؤسسه مطبوعات علمی6956 ،ش.

7۰

قزوین ،،تهران :دنیای کتاب6997 ،ش.
و حسینی فساهی ،حاج میرزا حسن ،فارسنام ناصری ،محق /مصوحح :منصوور رسوتگار
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و جوینی ،عالنالدین عطاملک ،تاریخ جهانگشنا جنوینى ،ج ،9محق /مصوحح :محمود

فسای ،،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر6990 ،ش.
و حموی ،یاقوتبنعبداه ،معجم االدباء ،ج ،65محق  :احسان عبا  ،بیروت :دارالغرب
االسالمی ،بیتا.
و خنج ،،فضلاه روزبهان ،تاریخ عالمآرا امینى ،محق /مصحح :محمود اکبور عشوی ،
چاپ اول ،تهران :میرای مکتوب6990 ،ش.
و راوندی ،مرتضی ،تاریخ اجتماعی ایران ،ج 0و ج ،0چاپ دوم ،تهران :انتشوارات نگوا ،
6990ش.
و ریووایی ،امیوود ،درآمنندی بننر اسننناد شننرعی دوره قاجننار ،ژایوون :مؤسسووه مطالعووات و
فرهنگهای آسیا و آفریقا6995 ،ش.
و ریی ،محمدبنحسین ،دیوان الشریف الرضی ،بیجا ،افسوت وزارت ارشواد اسوالمی،

محدی ،تهران :امیر کبیر6996 ،ش.
و شرزای خاوری ،میرزا فضلاه ،تاریخ ذوالقرنین ،محق /مصحح :ناصر افشارفر ،تهوران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی6992 ،ش.
و صفا ،ذبیحاه ،تاریخ ادبیات ایران ،ج ،6تهران :فردو 6959 ،ش.

و کرمان ،،احمد مجداالسالم ،تاریخ انحطنا مجلن

کرمنانى ،محق /مصوحح :محموود

خلیلیور ،اصفهان :دانشگا اصفهان 079۰ ،شاهنشاهی.
و گرانتوسووکی و دیگووران ،تنناریخ ایننران از زمننان باسننتان تننا امننروز ،ترجمووه :کیخسوورو
کشاورز  ،چاپ اول ،تهران :انتشارات یوی 6978 ،ش.
و منهاج سراج ،طبقات ناصر تاریخ ایران و اسالم ،ج ،0تحقی عبدالح ،حبیبو ،چواپ
اول ،تهران :دنیا کتاب69۰9 ،ش.

رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی و متون استشهادنامهای

و شبانکار ای ،محمدبنعلیبنمحمود ،مجمنع االنسناب ،ج ،0محق /مصوحح :میرهاشوم
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کنگر هزار 602۰ ،ق.

و موالنا (مولوی) ،جاللالدین بلخی ،دیوان شم  ،غزلیات ،غزل شمار .6959
کتاب6959 ،ش.
و مؤلف ناشناخته ،تاریخ سیستان ،محق /مصحح :ملکالشعران بهار ،تهران :یدید خواور،
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و مینورسکی ،ایران در زمان نادرشاه ،ترجمه :رشید یاسمی ،چاپ یونجم ،تهوران :دنیوای

69۰۰ش.
و نووی ،یحییبنشرو ،تهذیر االسنماء و اللغنات ،ج ،6قناهره :ادار الطباعوه المنیوری،
بیتا.
و نظامی گنجوی ،مخزن األسرار ،بخ

 ،0۰مقالت چهارم.

و همایی ،جاللالدین ،لزالینام  ،چاپ دوم ،تهران :نشر هما6965 ،ش.
مقاالت:

و بینام« ،قبالههای ازدواج در قرون  69و  ،»60انتشارات موز گلستان6977 ،ش.
و قایووی طباطبووایی ،حسوون« ،محضوور و محضوورهای توواریخی» ،زبننان و ادبیننات ،ش،6
فروردین .6905

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰
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