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Exploring the Approach of Three Generations of Descendants 
of Mirza Masoum Razavi to Shari’a Documents: From the Con-
tinuation of Double Registration to Registering Shari’a Docu-

ments in Mashhad in Qajar Era
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Abstract
Many descendants of reputed Sadats lived in Mashhad who reached ijtihad. 

Rajali sources (i.e., sources on science of narrators) show that some of religious 
scholars of Mashhad who started their education in Mashhad but migrated to 
Isfahan and Atabat Aliyat, when returned, people referred to them -just like the 
famous Mujtahids of Qajar era. The purpose of this study was to provide readers 
with a clear picture and the edited version from the documents of Mashhad in 
Qajar era that has given us an acceptable vision for document studies of the city. 
The question is: using the documents, can we introduce an approximate time for 
document registration in Mashhad and a specific style of document writing of 
this city? The descriptive-analytical study used archived primary library sources. 
The results show the sublime position of Mirza Masoum Razavi’s descendants in 
specific authentication and registration of Shari’a documents in Qajar era. The 
study explores the role of Sadat Razavi’s dynasty in authentication and docu-
ment registration in Mashhad in Qajar era, specially the emergence of double 
registration and the pioneering of one of the dynasties of Sadat Razavi. Generally 
these mujtahids started their education in Mashhad but migrated to Isfahan or 
Atabat Aliyat to complete it. They wrote their records on the lower right of the 
page and perpendicular to the main body (main text). They also invented double 
registration. Certain people of the dynasty who were registrar of religious is-
sues, wrote concised sentences including at least two to four words in left side 
of the record, in Arabic language most of the time. Some documents reveal that 
Mirza Ahmad Razavi made common the shari’a documents registration in his 
court in 1280 AH. 

Keywords: Mashhad, Qajar era, Sadat Razavi, Mujtahids, Registration, Docu-
ment Registering
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از استمرار سبک سجل دوگانه تا ثبِت  اسناِد شرعی در مشهِد دورٔه قاجاراز استمرار سبک سجل دوگانه تا ثبِت  اسناِد شرعی در مشهِد دورٔه قاجار

امید رضائی1

چݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤچݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤ
در مشهد، سلسله های مختلفی از ساداِت باسابقه زندگی می کردند که به مرحله اجتهاد رسیده 
در  را  دینی  تحصیالت  که  مشهد  علمای  از  تعدادی  است،  این  از  کی  حا رجالی  منابع  بودند. 
از  پس  بودند،  کــرده  سفر  عالیات  عتبات  و  اصفهان  به  تحصیل  ادامــه  بــرای  و  آغــاز  شهر  ایــن 
مراجعت، همانند مجتهدان معروف دورٔه قاجار مورد رجوع مردم قرار داشتند. هدف از پژوهش 
، انتشار تصویری و نسخٔه مصحح اسناد مشهد در دورٔه قاجار است که چشم انداز نسبتًا  حاضر
که  است  این  موضوع  است.  آورده  فراهم  شهر  این  در  سندشناسی  مطالعات  برای  قابل قبولی 
آیا بر پایه این اسناد می توان زمان تقریبی ثبت اسناد در مشهد و سبکی خاص در سندنویسی 
این شهر مطرح نمود؟ این نوشتار با استناد به منابع دست اوِل آرشیوی و کتابخانه ای به صورت 
و نتایج پژوهش بیانگر جایگاه ممتاز خاندان  یافته ها  یافته است.  توصیفی - تحلیلی نگارش 
میرزا معصوم رضوی در تصدیق منحصربه فرد و ثبِت  اسناِد شرعی مشهد در دورٔه قاجار است. 
، خصوصًا  این نوشتار نقش سلسلٔه سادات رضوی در تصدیق و ثبت اسناد مشهد در دورٔه قاجار
این  بررسی می کند.  را  از سادات رضوی  و پیش قدمی سلسله ای  پیدایش سجل نویسی دوگانه 
علما مجتهدان عمدتًا تحصیالت خود را در مشهد انجام و برای تکمیل آن به عتبات عالیات 
تشان را در انتهای حاشیه راست و عمود بر بدنه  یا اصفهان مهاجرت کرده بودند. این افراد سجال
کتفا نکردند و شگرد سجل دوگانه را ابداع کردند.  )نوشته اصلی( سند می نوشتند. آنان به این کار ا
تی فشرده،  افراد معینی از سلسله که متصدی امور شرعی بودند در سمت چپ سجلشان، جمال
حداقل دو الی چهار کلمه ای، عمدتًا به زبان عربی می  نوشتند. نشانه هایی وجود دارد که آشکار 
ّیٔه ثبِت  اسناِد شرعی در محکمٔه خود را معمول ساخت. می سازد در 1280ق. میرزا احمد رضوی َرو

، سادات رضوی، مجتهدان، سجل نویسی، ثبت اسناد گان ݡکلیدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤ: مشهد، دوره قاجار واژ

یخ، محقق حقوقی، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، ایران؛ 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد تار
rezaiomid@gmail.com
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مقدمه
یخ )مکاال، 1387( آغاز شود. با  کتاب بنیادهای علم تار شاید بهتر است ورود به بحث با 
ی  یخ نگار استناد به بخش های مختلف این کتاب به نظر می رسد سندشناسی از بنیاد با تار
توصیف  را  پیام(  گراف های  پارا و  )واژه ها، جمله ها  متن  یخ نگاران  تار که  است، چرا  متفاوت 
می کنند و روایت خود را درست یا نادرست در الگوی معینی به نام کالن روایت می سازند، اما با 
توجه به کتاب آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی )لیوون، 1395( به نظر می رسد سندشناسی، 
که می توان فرم و قالب بندی اسناد را همچون عکس  نوعی نشانه شناسی اجتماعی است، چرا
متن  از  کامًال  بصری،  جنبه  از  )قرارداد(  پیام  متن  شرعی  اسناد  در  کرد.  تحلیل  نشریات  و 
تصدیقات )سجالت( تفکیک پذیر هستند، چنانکه برخی از افراد در زمان تهیه رونوشت سند، 
صرفًا به متن بسنده می کرده اند و برخی نیز در رونویسی سجالت وسواس نداشته اند. )رضایی، 
1381: 87-94( به هرحال، همچنانکه می توان با توجه به فضای خالی بین متن و تصدیقات 
یچه  دنیای  گرفت. توجه به این امر می تواند در بین متن و تصدیقات توازن محتوایی در نظر 
ی که سبب می شود معنای جدیدی به متن اضافه شود.  معانی ضمنی را روبه ما بگشاید، به طور
، برای کشف الگوها، ساختارها، شگردها و روش های سندنویسی، مقدمتًا دسترسی به  از اینرو
)رونوشت های معتبر هرچند  کمکی  از نسخه های  استفاده  در مراحل بعدی  و  اسناد  اصول 
کار حداقل دو فایده دارد. نخست آنکه مبنایی برای صحه  ی است. این  غیرحرفه ای( ضرور
گذاردن بر صحت رونوشت های نسبتًا غیرحرفه ای خواهد شد و ما را از ورود به مسیر پرپیچ و 
کاغذشناسی و فقه اللغه و حتی توجیه و تفسیر حفظ می کند. دو دیگر  خم مرکب شناسی و 

آنکه تشخیص منابع دست اوِل معتبر را سرعت می بخشد.

پیشینه پژوهش
انتشار تصویری و نسخٔه مصحح اسناد مشهد در دورٔه قاجار چشم انداز نسبتًا قابل قبولی 
کتاب های اسناد موقوفات آستان  برای مطالعات سندشناسی در این شهر فراهم آورده است. 
قدس رضوی در هرات )۱۱۸۱-۱۳۶۰ق(، اسناد شرعی قاجاری در خاندان میر محمدجعفر رضوی 
در  پژوهشهای آستان قدس رضوی  بنیاد  که  آثاری  کنار  ایرانشناسی در  بنیاد  اسناد  گنجینٔه  و 
از  بیست وقفنامه  نود در حوزٔه اسناد فارسی منتشر ساخته است همچون  و  دهه های هشتاد 
یخی حوزٔه علمیٔه مشهد و پژوهشی در عقدنامه های ازدواج  خراسان، اسناد و موقوفات مدارس تار
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فقط  نیز  برخی  و  نیست  حرفه ای  منتشره  تصاویر  اکثر  چون  اما  جمله اند،  این  از  قاجار  دورٔه 
کرده اند، خواندن سجع مهرها عمدتًا طاقت فرسا  صورت مصحح اسناد را در حد توان منتشر 
یکی از مفصل ترین  گزارش نشده است.  است و نیز تمامی مهرها و سجالت آن چنانکه باید 
مقدمه،  شامل  که  رضویاست  محمدجعفر  میر  خاندان  در  قاجاری  شرعی  اسناد  کتاب  آثار 
فهرست اجمالی سیصد و سی وسه فقره سندو تصویر نسبتًا خوانا است. این اسناد دوره ای 
گفتنی است در مرکز اسناد  یک صد و بیست وهفت  ساله )1225-1352ق.( را در بر می گیرد. 
آستان قدس رضوی نیز سیصد و هشتادوچهار فقره فتوکپی از اسناد این مجموعه وجود دارد. از 
مقایسٔه این دو فهرست مشخص شد که تعداد اسناد این مجموعه، باید از این هم بیشتر باشد، 
چون تصاویری در کتاب وجود دارد که در مرکز اسناد وجود ندارد. سلیمانی بعد از این کتاب 
، با نگاهی به فقراتی از اسناد این مجموعه، دو مقالٔه نسبتًا مشابه یکی با عنوان »دارالشرع  مصور
« و دیگری به نام »ساختار دارالشرع و سازوکار  مشهد در دورٔه قاجار و بررسی چند سجع مهر
تحریر اسنادشرعی« منتشر کرد، اما دربارۀ نقش سلسلۀ سادات رضوی در تصدیق و ثبت اسناد 
مشهد در دورٔه قاجار سخنی مطرح نکرده است. بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به 
اسناد منتشره در حد امکان، بحث پیدایش سبک سجل  دوگانه )بخشی( و پیشقدمی و تداوم 

فرزندان میرزا معصوم رضوی در ثبِت  اسناِد شرعی مشهد در دورۀ قاجار را مطرح نماید.

روش پژوهش
کز آرشیوی است  ی قباله  های موجود در مرا گردآور آنچه در این مقاله مورد توجه قرار دارد، 
کرده اند؛  که اعضای یک خانواده در طول سه نسل آنان را به روشی خاص تصدیق و تسجیل 
کتاب ها و  از  از این منظر مورد توجه قرار نگرفته  بودند. ضمنًا با استفاده  کنون  که تا اسنادی 

مقاالت سعی شده است تا روابط افراد این خانواده در مواجهه با اسناد شرعی، تبیین شود. 

اسناد شرعی
ی  ی از زبان و محتوایی مخصوص، فرم و قالب صور اسناد شرعی دورۀ قاجار ضمن برخوردار
شناخته شده ای نیز دارند. )werner, 2003: 13-49؛ رضایی، 1387پ( به موازات آن فرم ثابت و 
نسبتًا رایج در سجل نویسی، در همان دوره در شهرهایی شکل سندنویسی و طرز سجل نویسی 
شیراز  در  است.  شخصی  امضای  با  تابلو  یک  همچون  که  است  داشته  وجود  مخصوصی 
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که محاضر علمای  کردند  اسناد وضع  کارگزاران محکمۀ اسالمیه شگرد خاصی در تصدیق 
درباره  پژوهشی  در   )26-38  :1386 )رضایی،  گرفتند.  پیش  را  یه  رو همان  نیز  شهر  آن  دیگر 
1387الف:  )رضایی،  است.  رفته  سخن  کردستان  والیان  سجل نویسی  منحصربه فرد  سبک 
کنار ماهیت حقوقی عقود، همان قدر حائز  یه هایی در  55-46( بنابراین، تشخیص چنین رو
اهمیت است که رعایت ارکان عقود در تنظیم قراردادها. به عبارتی، در مواجهه با اسناِد شرعی 
کوچکترین اهمال می تواند پیکان انتقادات  که  ی دوکفه ای روبه رو هستیم  حرفه ای ما با ترازو
کلیت و ماهیت سند نشانه برود. می دانیم منظور از سجل )تأییدیة متن( یا خبر  را به سمت 
که  گاهی محرر شرعیاتی  که  )گواهی( مکتوب ممهور مبنی بر اقرار متعهد یا متعاملین است 
گاهی هم  مؤلف بدنه قرارداد بوده، آن ها را می نوشته و عالم موردنظر زیر آن را مهر می کرده و 
خود مجتهد به دست خود آن را می نوشته و مهر می زده است. همچنانکه می دانیم سجالت 
»سجل  وقوعی«،  »سجل  به  را  سجالت   ، این رو از  هستند.  متفاوت   محتوایشان   برحسب 
کتبی  کرده اند. سجل وقوعی شهادت  اعترافی«، »سجل شهود«، »سجل مطابقه ای« تفکیک 
، عرفًا این  بر وقوع است و سجل اعترافی شهادت کتبی بر اعتراف متعهد سند است.از این رو
که اصحاب حل و عقد، وقوع  شهادت جانشین امضای متعهد سند نیز هست. عرف بوده 
کافی وجود  که فضای  یه سند، منتهی الیه سطر اول می نوشتند. البته در مواقعی  عقد را در رو
نداشت و چه بسا برای احترام به علمای سلف، حدفاصل سطر اول و دوم یا دوم و سوم را که 
جایی فراخ بوده، به جانب وحشی )حاشیه راست صفحه( ترجیح داده اند. )جعفری لنگرودی، 

، 1385: 94؛ رضایی، 1387پ: 15-13( 1395: 2142، 2145؛ صدرزاده افشار
در میان سیصد و سی وسه فقره سند مشهدکه اسناد متنوعی هستند، بیست فقره سند نیز 
ی کرده اند.  ی از قاعدۀ جدیدی پیرو ّیۀ سجل نویسی در قباله های قاجار هست که برخالف رو
هم  و  باشند  خودنگاشت  می توانند  هم  یعنی  است،  اسناد متفاوت  این  صدور  مرجع  قطعًا 
گاه فاصله ای چندساله  و  گاه همزمان  یخ سجل،  تار با  یخ تحریر قباله  تار زیرا  دیگرنگاشت، 
دارند،  مشابهی  هندسی  خصوصیت  که  هستیم  روبه رو  متونی  با  ما  صورت،  دو  هر  در  دارد. 
و  آموختنی  آن در طی چند دهه،  استمرار  به  توجه  با  و  کرده اند  ی  پیرو ثابتی  الگوی  از  یعنی 
ی بوده باشند. به هرحال، سجالت موردنظر در قباله های مشهد، همان جایی  چه بسا انحصار
 )1 نوشته شده است. )تصویر  اوزن حسن  فرمان  در  »پروانچه«  یادداشت  که مثًال  نوشته شده 
مدارکی وجود دارد که آشکار می سازد دو نفر از سه تن فرزندان میرزا معصوم رضوی به عنوان نسل 
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کثریت علمای دورة قاجار سبکی منحصر به خود داشته اند. اول در سجل نویسی برخالف ا

تصویر 1: فرمان اوزن حسن، غّرۀ رمضان 895ق. )مدرسی طباطبائی، 1387: 152-154(

نسل اول
که  گوهرشاد بیگم دو سجل عمود بر متن و نزدیک به سطور پایانی وجود دارد  در وقفنامۀ 
با »بسم اهلل تعالی« آغاز و نقش آن »عبده الراجی سید محمد الرضوی« و چندبار تکرار شده 
که به  کردهاند، نقش این مهر بیضوی را  که این سند را تصحیح  است. جمعی از پژوهشگران 
قلم نستعلیق است، متعلق به میرزا سید محمد قصیر دانسته اند. در سمت راست این سجل، 
 باهلل« آغاز و نقش مهر 

ّ
که با »بسم اهلل و ال قّوه اال سجل چهارگوش و به قلم ثلث دیگری هست 

آن عبارت است از »العبد محمدحسن بن معصوم الرضوی«. میرزا معصوم رضوی را از علمای 
سرآمد  کفاف  و  تقوا  و  عفاف  و  زهد  در  که  کرده اند  معرفی  مشهد  برجسته  سادات  و  عظام 
علمای زمان و فضالی اطراف بود. پس از تکمیل علوم نقلیه و کسب مدارج عالی اخالقی )قّوه 
قدسّیه( از سایرین ممتاز گردید، پس از تشرف به حج، گوشه نشینی اختیار کرد و به هیچ وجه 
کفشگاه عتیق  تصدی حکومات و مرافعات را نپذیرفت. ایشان در 1232ق وفات یافت و در 
ی  ک سپرده شد. )فاضل بسطامی، 1393: 168-169( همین پرهیز از رسیدگی به دعاو به خا

شرعی سبب شد تا حتی یافتن سندی که او تصدیق کرده باشد، تقریبًا غیرممکن شود.
، نسل اوِل اوالد  یافت می شود دو برادر با توجه به شجره نامه این خاندان، عالوه بر اینکه در
که  کهتر میرزا سید محمدقصیر است  که او برادر  مال معصوم رضوی هستند، آشکار می شود 
بزرگتر  برادر  نزد  سال ها  داشت.  شهرت  مجتهد«  »حاجی  و  رضوی«  مجتهد  حسن  »حاج  به 
تحصیل کرد و بعد از مدتی برای ادامۀ تحصیل به اصفهان رفت. )مسجد و موقوفات گوهرشاد، 
از خراسان، 1388: 31؛ رضوی، 1352: 338-336(  1386: 118، 120، 133؛ بیست وقفنامه 
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در وقفنامۀ مورخ ربیع االول 1254ق. حاج مهدی بن حاج محمدعلی تاجر ترک، نیز سجلی 
گزارش شده است که با »بسم اهلل تعالی« آغاز و نقش مهر بیضوی آن »عبده الراجی سید محمد 
که دو تن از علمایی که صحت آن را تصدیق و  الرضوی« است. این سند چند رونوشت دارد 
کید کرده اند که به دلیل اشتمال سند بر مهر آیت اهلل آقا سید محمد مجتهد رضوی - معروف  تأ
بهبهانی، سید  گردان  از شا در عتبات  او   ) )آسا 2042خ.ر نموده اند.  را تصدیق  به قصیر -آن 
بحرالعلوم و شیخ جعفر نجفی بود و مورد احترام سید محمدباقر شفتی قرار داشت. )رضوی، 

)341-329 :1352
 ، گذشته های دور ّیۀ میرزا سید محمد قصیر رضوی در تصدیق اسناد همزمان و اسناد  َرو
کرده  کامًال حساب شده بود، چون جایی برای سجل نویسی انتخاب  متواضعانه و فروتنانه و 
همزمان  است  خواسته  کار  این  با  احتماًال  و  باشد  نابودی  معرض  در  کمتر  زمان،  به مرور  که 
آینده  در  بود  ممکن  که  جدیدی  سطور  افزودن  از  جلوگیری  برای  را  سند  آخر  عقد،  پایان  با 
مسئله ساز شود، چه به عنوان توضیح، چه به عنوان متمم و تکمله، مسدود کرده باشد. با توجه 
در  که  درمی یابیم   ، قاجار دورۀ  تا  صفوی  دورۀ  از  قبل  اسنادشرعی  ازجمله  متفاوت،  اسناد  به 
تعداد معتنابهی، صدر سند از ذیل آن فرسوده تر است. قطعًا اسنادی که از ذیل افتادگی دارند 
آنکه  به جای  یعنی  است،  گرفته  نشئت  اسناد  کردن  بست  و  باز  در  آیندگان  بی دقتی  از  نیز 
یه را  کردن رو کرده اند و حتی به جای لوله  کنند، از سر به ته، لوله  سند را از پایین به باال جمع 
که معموًال  عوض کرده اند و به تشخیص خود تا زده اند. چنین اتفاقی هایی عجیب نیست، چرا
گذشته های نسبتًا دور هم  ، در  سند را از ذیل به سمت صدر لوله و می پیچیده اند. از این رو
حضار مجلس عمدتًا ذیل متن را گواهی  می کردند. محّرراِن خبره  برای حفاظت بیش از پیش 
از فضای خالی باالی متن و جلوگیری از هجوم آیندگان و سجل نویسی شان، آن فضای خالی 
و  نگرفته اند در دهه ها  را جدی  که موضوع  کسانی  اما  پرکرده اند،  و سرلوح  با هامش نویسی  را 
را  تنظیم سند  اولیۀ  فرم  یستگاهشان،  ز و  سده های بعدی، برحسب عرف سجل نویسی دوره 

خدشه دار کرده اند. )جواهری، 1395: 169، 183؛ شهیدی، 1398: 98، 108، 110، 126(
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کماق، 72987: 1( تصویر 2: نکاح نامه )سا

و  به عنوان همراهی  را  یه  رو برادر همین  نیز در حیات  حاجی محمدحسن مجتهد رضوی 
گردی، دو عضو یک گروه و به قول فالسفه، عاملیت مشترک1 )برای اطالع  ی، استاد شا دنباله رو
.ک: راث، 1396( داشت، اما نکته اینجاست که سجّل سمت چپ در انحصار برادر  ، ر بیشتر
بود. در مبایعه نامۀ  انحصار شخصیت جوان تر  باسابقه تر و سجّل سمت راست در  و  بزرگتر 
قطعی غّره رجب 1254ق. نیز حالتی مشابه وجود دارد، ولی یکی مهر دارد و دیگری ندارد. این 
که نشان میدهد دو سجل اعترافی را محّرر شرعّیات آماده  مبایعه نامه یکی از اسنادی است 
 باهلل« شروع شده، مهر 

ّ
اال کرده تا علما فقط مهر بزنند. سجل پایین سندکه با »بسم اهلل و ال قّوه 

نشده، اما سجّل سمت راست که چهارگوش و به قلم ثلث است با »بسم اهلل تعالی« آغاز و نقش 
آن »العبد محمدحسن بن معصوم الرضوی« است. )تصویر 3(

تصویر 3: سجل اعترافی حاجی محمدحسن مجتهد رضوی )اسناد شرعی قاجاری، 1392: 61( 

1. Shared Agency.
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حاجی محمدحسن، برادر کهتر میرزا سید محمدقصیر است که فقیه بزرگی بود و در مشهد 
تعلیم دیده و برای ادامۀ تحصیالت به اصفهان رفت. میرزاسید محمد قصیر در 1255ق.در 
یارتی قم وفات یافت وجسدش به مشهد انتقال داده شدو مابین مسجدین پشت  حین سفر ز
ک سپرده شد. )فاضل بسطامی، 1393: 179-176؛  اعتمادالسلطنه، 1395:  سر و باالسر به خا
، حاج حسن مجتهد رضوی مرجعیت  161؛ رضایی برجکی، 1393: 504/1-505( با وفات برادر
چهارم  بیست  نکاحنامۀ  انتهای   )338-336  :1352 )رضوی،  یافت.  تامه  یاست  ر و  عامه 
که عمود بر متن است و با »بسم اهلل تعالی« آغاز و  شعبان 1256ق فقط یک سجل وجود دارد 
زیر آن نقش، همان حاج حسن مجتهد رضوی دیده می شود. این سند یکی از اولین اسنادی 
، مستقًال تصدیق کرده است. سجل چهارگوش و به قلم  است که این مجتهد پس از وفات برادر
ثلث است و نقش آن »العبد محمدحسن بن معصوم الرضوی« است، اما این بار ما با سجلی 
آغاز رسمی شگرد سجل نویسی دوگانه دانست.  را می توان  این مرحله  روبه رو هستیم.  دوگانه 
ی کرده است. این سجل با »بسم اهلل  چون حاج محمدحسن مجتهد سجلش را ویژه  و انحصار
تعالی« آغاز و در پایان با مهر چهارگوشی به خط ثلث با سجع »العبد محمدحسن بن معصوم 
ی که محرر نوشته، مجتهد نیز به قلم خود 

ّ
الرضوی« تصدیق شده است. در اینجا، سوای سجل

کلمۀ »الحظه الجانی« است، در سمت چپ  که شامل دو  سجلی شخصی و به زبان عربی 
مهرش اضافه کرده است. )تصویر 4( بنابراین، او نه فقط در مقطعی به عنوان همراه، دنباله رو و 
، جانشین  گردبا برادرش یک گروه دو نفری تشکیل داد، بلکه پس از میرزا سیدمحمد قصیر شا

یۀ جدید خود را با سجل نویسی دوگانه گسترش داد. او شد و َرو

تصویر 4: سجل نویسی دوگانٔه حاج محمدحسن مجتهد )جواهری، 1395: 57، 168(

1269ق.حاجی  جمادی االولی  هفدهم  وقف نامۀ  احتماًال  مجتهد  محمدحسن  حاج 
ی که رونوشت را تهیه   آقاخان معمارباشی سرکار فیض آثار را تصدیق کرده است. هرچند محرر
کرده، اما معلوم نیست به چه دلیلی آن را »محل خاتم ]...[  ساخته، نقش مهر را ناخوانا اعالم 
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موقوفات  و  )اسناد  است.  کرده  معرفی  رضوی«  محمدحسن  میرزا  حاجی  آقای  حجه االسالم 
که به جای  مدارس، 1394: 197( به هرحال، تردید نگارنده پژوهش حاضر ناشی از این است 
را  تردید  این  هم  سجل  یخی  بی تار و  است  شده  استفاده  شد«  »مالحظه  از  الجانی«  »الحظه 
الجانی«  »الحظه  نیز  1273ق.  صفر  هفدهم  سند  در  اینکه  دیگر  دلیل  است.  کرده  تشدید 
ی، 1392: 66( یکی از اسناد جالب توجه مشهد، مبایعه نامۀ قطعی  یم. )اسناد شرعی قاجار دار
مبایعه نامۀ  به  توجهی  قابل  شباهت  سند  این   )5 )تصویر  است.  1270ق.  شعبان  دوازدهم 
قطعی غّرۀ رجب 1254ق. )تصویر 3( دارد. در انتهای متن آن دو سجل دیده می شود. یکی 
مهردار و دیگری فاقد مهر است. این سند، نمونه دیگری است از سبک نویسی مشهد که نشان 
می دهد سجالت را محّرر شرعیات آماده و علما بعدًا مهر می کرده اند. هر دو سجل با »بسم اهلل 
تعالی« آغاز  شده اند. پایین ترین مهر ندارند و اما سجل سمت راست، مهری چهارگوش به قلم 
نستعلیق دارد که نقش آن به نظر می رسد »ابن محمدحسن، علیرضا الرضوی« باشد. )تصویر 
5( حاال باید دید نسل بعدی نیز به سبک فردی پدران خود وفادار ماندند یا دنباله رو سبک 

کثریت علما آن دوره شدند. اجتماعی ا

کماق، 53546: 1( تصویر 5: سجل اعترافی میرزا علیرضا رضوی با مهر چهارگوش به قلم نستعلیق )سا
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نسل دوم
با توجه به محل سجل و شجره نامه این خاندان، حاجی محمدحسن مجتهد پسری به نام 
اعالم  1278ق  شعبان  را  مجتهد  حاجی  وفات  زمان   )6 )تصویر  است.  داشته  علیرضا  میرزا 

کرده اند. )فاضل  بسطامی، 1393: 181(

تصویر 6: شجره نامه )رضوی، 1384: ضمیمه(

،سجل نویسی دوگانه انجام داده است،  از میرزا علیرضا اسنادی وجود دارد که به سبک پدر
چنین  ازجمله  است.  کرده  استفاده  الخاطی«  »الحظه  عبارت  از  الجانی«  »الحظه  بجای  اما 
در  را  آن ها  او  که  است  گوهرشادخانم  وقفی  ک  امال به  مربوط  قطعی  مبایعه نامۀ  دو  اسنادی، 

1279ق. تسجیل نموده است. )مسجد و موقوفات گوهرشاد، 1386: 212، 214( )تصویر 7(

تصویر 7: سجل  دوگانۀ میرزا علیرضا رضوی با مهر چهارگوش به قلم ثلث )مسجد و موقوفات گوهرشاد، 1386: (

اشتغال  خلق  امور  به  رسیدگی  و  شرعیه  احکام  یج  ترو به  پدرش  از  بعد  که  علیرضا  میرزا 
بر   )341-340  :1352 )رضوی،  یافت.  وفات  معظمه  مکه  منزلی  دو  1282ق.در  در  داشت 
کماق، 45059: 2؛ جواهری، 1395:  نوزدهم رجب 1283ق )سا یخ  تار به  اساس نکاح نامه ای 
( و وقفنامه ای  خ.ر یخ سوم شعبان 1283ق.  )آسا 3873  71-72، 168(، وقف نامه ای به تار
که پسرعموی میرزا  ( می توان بیان داشت  خ.ر یخ سلخ جمادی اآلخر 1285ق. )آسا 500  به تار
علیرضا، یعنی میرزا احمد، نیز پیرو سجل نویسی دوگانه بود. این اسناد همزمان یا چند ماه پس 



بررسی رویکرد سه نسل از فرزندان میرزا معصوم رضوی در مواجهه با اسناد شرعی16

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
د، ب

دی
 ج

ورٔه
، د

ک
ٔه ی

مار
 ش

ل،
ل او

سا

از وقوع عقد تسجیل شده اند. سجالت میرزا احمد هم با »بسم اهلل تعالی« آغاز و در پایین ترین 
تحریری  شکستۀ  خط  به  که  اولیه  سجل  کنار  در  دارد.  قرار  سند  بدنه  راست  حاشیه  بخش 
کماق، 45059:  است، سجل دیگری با قلم ثلث برحسب یک نفر به صورت »أقر بما فیه« )سا
( یا »أقرت و اقر بما فیه« )آسا  ؛ آسا 3873 خ.ر 2( و دو نفر به صورت »أقرا بما فیه« )آسا 500 خ.ر
( و در اوراق حکمیه به صورت  خ. ر ( و سه نفر به صورت »أقروا بما فیه« )آسا 803  خ.ر  2195
ی، 1392: 122( )تصویر 5(  نوشته است. همین تکثر  »صح بما سطر فیه« )اسناد شرعی قاجار
جمله ها نشان می دهد که انتخاب سجل دوکلمه ای »الحظه الجانی« و »مالحظه شد« نسبت 

به آن جمالت چقدر زیرکانه و جامع نگر بوده است.

کماق: 5۳۳۱۶: ۱( جدول ۱: ورقۀ حکمیۀ حاج میرزا محمد مجتهد رضوی )سا

متن بازنویسی آنتصویر 5

1/ بسم اهلل خیر األسماء
میرزا  آقا  اعتراف  و  باقرار  نظر  که  نماناد  مخفی   /2
طالب محمدنزد  میرزا  مرحوم  خلف  محمدجعفر 
اینخادم شریعت مسطوره بر مصالحه صحیحه شرعیه 
نمودن3/ بسعادت مآب آقا میرزا محمدتقی ولد مرحوم 
و  یکفرد  منافع  و  حاصل  تمامی  زین العابدین  میرزا  آقا 
کل  زوج  ده  مدار  از  را  خود  متصرفی  موروثی  وقفی  نیم 
مستغنی  محله  فی  که  تبادکان4/  بلوک  بردیه  مزرعه 
منضمات  و  شرعیه  کافه ملحقات  با  است  تحدید  از 
ی آبی زار و دیمچه زار و قلعه و  عرفیه آن از اراضی صحار
یخ غّره شهر صفر المظفر سنه 12965/ الی  حصاراز تار
شتوی  و  صیفی  حاصل  سه  که  کامل  سال  سه  مدت 
ی  بوده باشد بمقدار نه خروار آرد گندم بوزن تبریز و مواز
سه االغ هیمه بوته که هر سالی6/ سه خروار آرد گندم و 
ی نماید دربخوانه مصالح مزبور و  سه االغ هیمه کارساز
ایضًا مصالح مزبور وکیل نمود مصالح له را که سه سال 
بسه سال7/ الی مدت دوازده سال بقرار مسطور بتوکیل 
غیر تجدید صیغه مصالحه نماید بدون کرایه ]...[ باقی 
تسلیم  مزبور  مصالح   /8 دربخانه  مزبوررا  مال الصلح 
 ]...[ و اخراجات  و عوارضات  و مالیات دیوانی  نماید 
آن کًال با مصالح له است و در صورت تأخیر مال الصلح 
مزبور  مصالح  با  مدت  در  فسخ  خیار   ]...  ...  ...[/9 از 

است
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از  کمتر  که  قشون  ورود  یا  تگرگ  نزول  صورت  در  و 
 /10 مال الصلح  آید  بعمل  سال  آن  مال الصلح  نصف 
معمول  ی  نصفه کار بطریق  باید  و  است  ساقط  اسناد 
مزبور  مصالح  دربخانه  را  مال الصلح  تمامی   

ّ
واال دارند 

از  رایج خزانه   /11 پنجتومان  ایضًا مبلغ  و  نماید  تسلیم 
بر ذّمه مصالح مزبور بعنوان  مال مصالح له حق است 
ی نماید  کارساز که در آخر مدت ... ... مصالح  ی  تقاو
ی شد 12/بقرار مسطور در یکطغری  صیغه شرعیه جار
است  مندرج  آن  در  مسطوره  مراتب  که  علیحده  سند 
تومان  پنج  ادای  ظهور  عدم  و  مزبوره  مدت  مضی  و 
مصالح  فوت  13/و  مصالح له  بسوی  مزبور   ... باقی 
مسلط  و  میرسد  را  مزبور  مصالح له  االنور  حسب الشرع 
ی پنجتومان مزبور را از ورثه  است که بعد ... االستظهار
از  چه  مصالح   /14 مرحوم  ترکه  از  که  مصالح  مرحوم 
که تصرف نموده باشند من حیث  ملک و چه از غیره 
االرث اخذ نماید و بر ورثه مرحوم مصالح الزم است مه 
ی 15/  کارساز بعد الحلف پنجتومان را از ترکه مصالح 
مصالح له نمایند مگر بابراز سند شرعی حسب الحکم 
یخ 28 شهر ذی قعده الحرام من  الشرعی قلمی شد بتار
شهور سنه 1299. ]مهر چهارگوش به قلم ثلث:[ »العبد 

المذنب احمد الرضوی« صح ما سطر فیه

مهر او چهارگوش، به قلم ثلث، نقش آن »العبد المذنب احمد الرضوی« و سال ساخت آن 
گر سال ساخت آن 1278ق. باشد، میرزا احمد برابر با سال وفات  1278ق. یا 1279ق. است. ا
ی شده است.از میرزا احمد  وارد فعالیت های محکمه دار حاج محمدحسن مجتهد رضوی 
یادی به جامانده است. یکی از آخرین آن ها وقف نامة مورخ غّره شعبان 1310ق.  اسناد نسبتًا ز
کرده  ( برخی از این اسناد را با یکی از پسرعموهایش مشترکًا تصدیق  خ.ر است. )آسا 2537 
است که می تواند یادآور روابط صمیمی پدران آن ها باشد. این اسناد نشان می دهند که حاج 
احترام  احمد،  میرزا  پسرعمویش،  به  نسبت  علیرضا،  میرزا  برادر  رضوی،  مجتهد  محمد  میرزا 
محمدمجتهد  میرزا  حاج  کرده اند،  تصدیق  را  سندی  باهم  هرگاه  که  چرا بود،  قائل  خاصی 
 ) ؛ 2575 خ.ر ؛ 534 خ.ر سمت راست سجّل میرزا احمد را تصدیق کرده است. )آسا 500 خ.ر
شایان ذکر است حاج میرزا محمد مجتهد نیز همانند برادرش، متعهد به طرز سجل دوگانۀ  پدر 
ی، 1392: 71،  و استفاده از عبارت »مالحظه شد« یا »الحظه الخاطی« بود. )اسناد شرعی قاجار

72( )جدول 2(
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جدول 2: عاملیت مشترک میرزا محمد مجتهد با پسرعمویش میرزا احمد رضوی

) (سجالت 1299 ق. )آسا 534 خ.ر سجالت 1306 ق. )آسا 884 خ.ر

در  همچون  است،  کرده  استفاده  شد«  »مالحظه  مشابه  عبارت  از  اسنادی  در  این حال،  با 
جمادی الثانی 1299ق. استثنائًا، در هامش راست یک ورقۀ حکمیۀ مورخ دوم ذیحجه 1295ق 
ی، 1392: 114(، در تسجیل وقف نامۀ مورخ شانزدهم ذی حجه 1290ق.  )اسناد شرعی قاجار
و سوم صفر  ورقۀ حکمیۀ بیست  و   ) خ.ر )آسا 534  و چهارم ذیحجه 1299ق.  که در بیست 

کماق، 53316( )تصویر 8( 1298ق.که تصدیق کرده است. )سا
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کماق، 5۳۳۱۶( جدول ۳:ورقۀ حکمیۀ بیست و سوم صفر ۱29۸ق. )سا

متن بازنویسیتصویر 8

1/بسم اهلل تعالی
2/ مخفی و مستور نماناد نظر بثبوت و تحقق اقرار و اعتراف 

خیرالحاج حاجی میرزا هدایت عطار3/ ولد مرحوم مال 
یخ 29 محرم 1298 موافق اقرار نزد  مهدی خبوشانی در تار
جناب غفرانمآب4/ علیین آرامگاه حاجی میرزا نصراهلل 
اعلی اهلل مقامه بر اینکه نیم من و هفت استار آب وقفی 

5/ اجاره کرده بودند ]... ...[ در اجاره حاجی جعفر دربان 
آستانه مبارکه بوده است چون 6/ در اجاره خط حاجمزبور 

خیار فسخ صح داشتم بنابراین خیار فسخ فسخ اجاره 
نمودم و انتقال 7/شرعی نمودم بعالیجناب آخوند مال 
حسین ولد مرحوم مال عباسعلی ناظر در مدت دوازده 
یخ 29  سال8/ ]... ...[ موافق نوشته علیحده ]...[ بتار

محرم 1298 که جمیع مراتب مزبوره 9/ موافق آنچه اقرار 
خدمت جناب غفرانمآب اعلی اهلل مقامه نموده در این 

نوشته ثبت و ضبط10/ و مندرج است لهذا حسب الشرع 
االنور واجب و الزم و متحتم است که موافق 11/ مراتب 

یخ  مسطوره نورزند حسب الحکم الشرعی قلمی گردید بتار
23 شهرصفر 1298. ]مهر چهارگوش به قلم ثلث:[ »العبد 

ابن محمدحسن الرضوی، محمد« مالحظه شد.

کنون قدیم ترین مدرک  از ابتکارهای میرزا احمد اهتمام به ثبت اسناد است. تا یکی دیگر 
1283ق  رجب  نوزدهم  مورخ  نکاح نامۀ  دارد،  او  سجل  ظهر  در  ثبتی  یادداشت  که  ثبت شده 
کرده است. یادداشت ظهر  که آن را چند روز بعد در شب بیست و دوم تصدیق و ثبت  است 
یادداشت  این  باالی  شد«.  انور  دارالشرع  ثبت   1284 رجب  شهر   21 »فی  است  چنین  سند 
که  از اسنادی  الی اهلل محمدمهدی« است. یکی دیگر  »الراجی  به قلم طغرا به صورت  مهری 
که  است  1285ق.  جمادی اآلخر  سلخ  مورخ  وقفنامۀ  همان  رسیده،  ثبت  به  ی  و محکمۀ  در 
و  انور شد«  دارالشرع  »ثبت  او  یادداشت ظهر سجل  کرده است.  را تصدیق  آن  بعد  ماه  چند 
 ، ( این دفتر در دورۀ قاجار خ.ر مهر َثّبات او »محمدحسن ابن محمدتقی« است. )آسا 534 
یه ای که چند سال قبل  یاد قدیم ترین دفتر محکمۀ شرع مشهد باشد. )جدول 4( رو به احتمال ز
از او در تهران و چند دهه قبل تر از آن در محکمه شیخ االسالم های شیراز )رضایی، 1387ب: 
57-68؛   :1385 )رضایی،  سنگلجی  طباطبائی  صادق  سید  آقا  جدی  توجه  مورد   )35-12
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اسناد محکمه، 1387؛ Kondo, 2017( قرار گرفته بود. به نظر می رسد سید احمد رضوی هم زمان 
با آقا سید اسماعیل بهبهانی )رضایی، 1386الف: 55-44( ثبت اسناد را در اواسط 1280ق. 

شروع کرده است.

جدول4: یادداشت های ثبت در محکمۀ میرزا احمد رضوی

کماق،  یادداشت ثبت محمدمهدی )سا
)2 :45059

یادداشت ثبت محمدحسن بن محمدتقی
) )آ. اوقاف. پ 534 خ.ر

یۀ سجل نویسی دوگانه  اسنادی وجود دارد که میرزا محمد مجتهد در 1308ق. نیز همچنان رو
کماق،  )سا است.  داشته  الجانی«  »الحظه  عبارت  و  ثلث  خط  به  چهارگوش  مهر  همان  با  را 
را  پدر  انفرادی  اینجا مشخص شد سبک  تا  ی، 1392: 247(  اسناد شرعی قاجار 1؛   :53409
باوجود  حاال  کرده اند.  دنبال  اجتماعی  سبکی  نه  خانوادگی،  و  فردی  سبکی  به عنوان  پسران 
کدام یک از  که نسل سوم  یافت  ، باید طی یک بررسی در قلت منابع و انتشار معیوب تصاویر

یه را انتخاب کرده است. این دو رو

نسل سوم
در  نیز  بعد  دهه های  در  خانوادگی  هویت  از  نمادی  به عنوان  دوگانه  سجل نویسی  شگرد 
یکی  و  مسیح  نام  به  احمد  میرزا  فرزندان  از  یکی  می کند  ثابت  که  داشت  ادامه  خانواده  این 
از فرزندان میرزا محمد به نام میرزا به عنوان نسل سوم )نتیجه( از اوالد میرزا معصوم وارد جرگه 
که نشان می دهد او فرزند  نگارش و ثبت اسناد شرعی شده اند؛ سوای نقِش مهرِ میرزا ابراهیم 
، ساخته شده است. نقش  میرزا محمد مجتهد است و در 1309ق. چند ماه پس از وفات پدر
این مهر »العبد ابن محمد، محمدابراهیم الرضوی 1309« است که در سمت چپ آن عبارت 

»الحظه الجانی« دیده می شود. )تصویر 9(
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) تصویر 9: سجل دوگانه میرزا ابراهیم رضوی با مهر چهارگوش به قلم ثلث )آسا 4011 خ.ر

مورخ  وقف نامه  رونوشت  فعًال  احمد،  میرزا  با  ابراهیم  میرزا  خانوادگی  رابطه  خصوص  در 
بیست و سوم ربیع الثانی 1294ق. است. او در سمت راست سجل میرزا احمد رضوی نسبت 
کرده است:»این وقف نامه موشح است به خط و خاتم منیف  خانوادگی خود را چنین معرفی 
، اعلی اهلل مقامه، صحیح  جناب مستطاب غفرانمآب حجه  االسالم قبله گاهی مرحوم آقای عمو
کندگی اسناد، تصاویر نامطلوب و مهرهای  ( به هرحال، به دلیل پرا خ.ر است«. )آسا 3836 
ناخوانا، نمی توان این مقطع را دقیق توضیح داد. بر اساس ساِل ساخت در این طبقه فعًال فقط 
کرد که در 1313ق. و 1334ق. تصدیق  می توان شخصی به نام میرزا ابراهیم مجتهد را معرفی 

ی، 1392: 81، 329( )تصویر 10( شده است. )اسناد شرعی قاجار

تصویر 10: سجل دوگانه میرزا ابراهیم رضوی با مهر چهارگوش به قلم ثلث )اسنادشرعی قاجاری، 1392: 81(
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کوچک تری  بزرگ تر  و رعایت ادب  روابط پسرعموها  تداوم  از  کی  که حا دارد  سندی وجود 
و عاملیت مشترک آن ها است. این سند مورخ بیست و هفتم شعبان 1332ق. است. سجل 
سمت چپ متعلق به میرزا ابراهیم مجتهد و سجل سمت راست متعلق به پسرعمویش میرزا 
( )تصویر 11( بر اساس همان شجره نامه  مسیح بن میرزا احمد مجتهد است. )آسا 2077 خ.ر
میرزا  مسیح،  میرزا  محمود،  میرزا  محمد،  )میرزا  پسر  پنج  و  دختر  دو  احمد  میرزا   )6 )تصویر 

، اسماعیل میرزا( داشته است. )رضوی، 1352: 350-349( طاهر

) تصویر 11: سجالت میرزا ابراهیم مجتهد رضوی و پسرعمویش میرزا مسیح رضوی )آسا 2077 خ.ر

که  یه آن ها مانعی است  بااین حال، تعداد اندک اسناد بجا مانده و فقط انتشار تصویر رو
، مبهم بماند. بنا به گزارش محمدباقر رضوی، میرزا محمد مجتهد، پسری  ی این دو سوابقی کار
به نام میرزا محمدابراهیم مجتهد داشت که »در علو درجه اجتهاد و در تنقیح احکام و انتقاد 
و غور فکرت عمیق بود و از کثرت وثوق خلق به دیانت و امانتش تا اسناد و قبالجات معامالت 
به مهر و سجل جنابش مزین نمی گشت، آن معامله نمی گذشت و در مدت عمر اصًال پشیزی 
ی سل در  ی بر اثر بیمار و چیزی به هیچ عنوان از کسی قبول نمی کرد. به ضیافات نمی رفت. و
ک سپرده شد«. )رضوی،  روز یکشنبه پنجم رجب 1334ق. وفات یافت و در اتاق باالسر به خا

)339 :1352

نتیجه
ممتاز  جایگاه  است  کتابخانه ای  و  آرشیوی  مطالعات  روش  بر  مبتنی  که  حاضر  پژوهش 
را در تصدیق و ثبِت  اسناِد شرعی مشهد در دورۀ قاجار تبیین  خاندان میرزا معصوم رضوی 
یافت. سجل  دوگانه شگردی  ادامه  و حداقل هفت دهه  بین سه نسل  در  که  فعالیتی  نمود؛ 
به  به صورت مستقل ضمن احترام  که  یه ای  رو  ، بود در سجل نویسی اسناد شرعی دوره قاجار
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که میرزا احمد رضوی در اوایل دهۀ هشتاد، ثبت  سنت خانوادگی ادامه یافت. دیری نپایید 
که چندسال قبل از او در تهران و  یه ای  کار محکمه اش قرار داد؛ رو اسناد شرعی را در دستور 
صادق  سید  آقا  جدی  موردتوجه  شیراز  شیخ االسالم های  محکمه  در  آن  از  قبل تر  دهه  چند 
سید  آقا  با  هم زمان  رضوی  احمد  سید  می رسد  نظر  به  بود.  گرفته  قرار  سنگلجی  طباطبایی 
اسماعیل بهبهانی ثبت اسناد را در اواسط 1280ق. آغاز کرد، اما تعداد اندک اسناد بجا مانده 
که نتوان سابقه تصدیق و ثبت اسناد شرعی را در  یه آن ها سبب شد  و فقط انتشار تصویر رو
نسل سوم این خانواده دنبال کرد. پژوهش حاضر می تواند در حکِم مقدمه ای باشد برای کشف 
ی  و شناسایی اسناد دیگری از این خاندان و توجه به لزوِم اهتمام بیش از پیش به تصویربردار

کیفیت  از مجموعه هایی که افراد در اختیار دارند. حرفه ای  و با

ــع ــعمناݠٮݓ مناݠٮݓ

اسناد شرعی قاجاری در خاندان میر محمدجعفر رضوی. )1392ش(. به کوشش محمدحسین سلیمانی. 
قم: مجمع ذخائر اسالمی.

-1284 سال های  به  مربوط  ناصری  عصر  مجتهد  سنگلجی  طباطبائی  صادق  سید  محکمه  اسناد 
1285ق. )1387ش(. به کوشش امید رضائی. تهران: آبی.

یخی حوزۀ علمیۀ مشهد. )1388ش(. به کوشش محمد پسندیده. مشهد:  اسناد و موقوفات مدارس تار
بنیاد پژوهشهای اسالمی.

علمای عهد ناصرالدین شاه قاجار. به کوشش ناصرالدین  اعتمادالسلطنه، محمدحسن. )1395ش(. 
کتابشناسی  ی قمی با حواشی آیت اهلل شبیری زنجانی و حسین محبوبی اردکانی. قم: مؤسسه  انصار

شیعه.
بیست وقفنامه از خراسان. )1388ش(. به کوشش رضا انزابی نژاد و همکاران. مشهد: بنیاد پژوهشهای 

اسالمی.
. )1395ش(. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج3.تهران: گنج دانش. ی، محمدجعفر جعفری لنگرو

پژوهشهای  بنیاد  مشهد:  قاجار.  دورۀ  ازدواج  عقدنامه های  در  پژوهشی  )1395ش(.  مریم.  جواهری، 
اسالمی.

بنیاد  مشهد:  ج1.  رضوی.  قدس  آستان  دائرة المعارف  )1393ش(.  اسماعیل.  رضایی برجکی، 
پژوهشهای اسالمی.

راث، ایبراهام سشورات. )1396ش(. عاملیت مشترک. ترجمه مریم خدادادی. تهران: ققنوس.
رضایی، امید. )1381ش(. »بررسی رونوشت های وزارت معارف و اوقاف از اصل وقف نامه ها«. وقف 

میراث جاویدان.)شماره 38(، 87-94.



بررسی رویکرد سه نسل از فرزندان میرزا معصوم رضوی در مواجهه با اسناد شرعی24

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
د، ب

دی
 ج

ورٔه
، د

ک
ٔه ی

مار
 ش

ل،
ل او

سا

میراث  وقف  شرعیه«.  نوشتجات  و  سنگلجی  مجتهد  صادق  سید  »آقا  )1385ش(.  امید.  رضایی، 
جاویدان.)شماره56(، 57-68.

نوشتجات شرعی دوره  و ثبت  تولید  در  بهبهانی  الف(. »جایگاه خاندان  امید. )1386ش  رضایی، 
«. وقف میراث جاویدان. )شماره57(، 44-55. قاجار

 .» رضایی، امید. )1386ش ب(. »بررسی و تحلیل مهرهای بی یادداشت در قباله های دارالعلم شیراز
وقف میراث جاویدان. )شماره60(، 26-38.

جاویدان.  میراث  وقف  کردستان«.  قبالجات  و  بنی اردالن  »والت  الف(.  )1387ش  امید.  رضایی، 
)شماره 61(، 46-55.

)شماره  جاویدان.  میراث  وقف  1274ق.«.  قباله های  واخراج  »ثبت  ب(.  )1387ش  امید.  رضایی، 
.12-35 ،)63

رضایی، امید. )1387ش پ(. درآمدی بر اسناد شرعی دورٔه قاجار. ژاپن: مؤسسه مطالعات زبان ها و 
. فرهنگ های آسیا و افریقا دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

بازنگری  با  رضوی.  مدرس  محمدتقی  سید  به کوشش  طیبه.  شجره  )1384ش(.   . محمدباقر رضوی، 
سید مهدی سیدی. مشهد: آهنگ قلم.

. )1352ش(. شجره طیبه. به کوشش سید محمدتقی مدرس رضوی. بی جا: چاپخانه  رضوی، محمدباقر
ی. حیدر

«، پیام  سلیمانی، محمدحسین. )1392ش(. »دارالشرع مشهد در دورۀ قاجار و بررسی چند سجع مهر
بهارستان. )شماره21(، 211-223.

کتاب ماه  سلیمانی، محمدحسین. )1393ش(. »ساختار دارالشرع و سازوکار تحریر اسناد شرعی«. 
یخ و جغرافیا. )شماره192(، 45-49. تار

کتابخانه آستان قدس رضوی.  گزیده ای از اسناد نفیس   ، شهیدی، حمیده. )1398ش(. اسناد ماندگار
آستان  پژوهشهای اسالمی  بنیاد  و  آستان قدس رضوی  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه  مشهد: سازمان 

قدس رضوی.
نشر  مرکز  تهران:  ایران.  حقوق  در  دعوی  اثبات  ادلٔه  )1385ش(.  محسن.  سید   ، افشار صدرزاده 

دانشگاهی.
غالمرضا  و  سیدی  حمید  سید  به کوشش  یخ.  التوار فردوس  )1393ش(.  نوروزعلی.  فاضل بسطامی، 

پرنده. مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
. )1378ش(. اسناد موقوفات آستان قدس رضوی در هرات )1181-1360ق(. تهران:  کبر کریمیان، علی ا

سازمان اسناد ملی، پژوهشکدۀ اسناد.
بنیاد  تهران:  ابراهیمیان.  محمدصادق  سید  به کوشش  )1394ش(.  ایرانشناسی.  بنیاد  اسناد  گنجینۀ 

ایران شناسی.
لیوون، تئوون. )1395ش(. آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی. ترجمه محسن نوبخت. تهران: علمی.



25 امید رضائی

ک، دورٔه جدید، بهار و تابستان 1401
سال اول، شمارٔه ی

. یخی. تهران: مرکز یخ: چیستی و اعتبار شناخت  تار مکاال، سی. بی ین )1387ش(. بنیادهای علم تار
گرس. مدرسی طباطبایی، سید حسین. )1387ش(. سندیات. نیوجرسی: زا

مسجد و موقوفات گوهرشاد. )1386ش(. به کوشش سید مهدی سیدی و همکاران. قم: کومه.
1. Kondo, Nobuaki. )2017(. Islamic law and Socity in Iran, A Social History of Qajar Tehran. Lon-

don: RoutledgeCurzon.
2. Werner, Christoph. )2003(. “Formal aspects of Qajar deeds of seal”.Persian Documents. Ed. 

Kondo Nobuaki. London: RoutledgeCurzon.

اسناد
آسا )آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه( 

 3873 ، ، 2575 خ.ر ، 2537 خ.ر ، 2195 خ.ر ، 2077 خ.ر ، 2042 خ.ر ، 803 خ.ر ، 534 خ.ر 500 خ.ر
. . 4011 خ.ر خ.ر

کماق )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی( سا
.72987 ،53546 ،53409 ،53401 ،53316 ،45059


