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Abstract 
“Targhib al-Salat” is an ancient Persian book belonging to the Iraqi era which has been written on the 

Islamic rites of praying and worshiping, i.e. saying prayers. This book was kept in libraries, 

theological seminaries, and science and culture centers for over 900 years, and now, it is bestowed 

upon us like a gushing spring of language, literature, and ancient history. The current study is 

conducted on critical correction of Targhib al-Salat text with an approach on text and discourese 

(analyzing ideology and strength in text) and Fairclough theory (1989) which aims to find out the 

indices of Iraqi Style in text lexically and syntactically. Indeed, it tries to investigate whether this text 

belongs to the era or not. Besides, it also is going to find if the text benefits from minor accents or 

insists on standard Persian. This Jurisprudential text enjoys a wide range of innovative and novel 

diction and vocabulary dating back to the first centuries of the growth of the Persian language, which 

is a precious treasure in this book. Moreover, the text provides us with valuable historical, 

geographical, social, and cultural information on Iranian history. Thus, in this regard, a bibliographical 

investigation was conducted on anonymous books mentioned in this Text. 

Keywords: The Iraqi era, Persian Jurisprudential, Praying, Jurisprudential rulings, Fatwa, Stylistics, 

Textualization. 
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 هقالٔ ػلوٖ

 فللٌاهٔ کاسًاهٔ هتَى ادتٖ دٍسٓ ػشاقٖ

 54-11، كق ّـ. ؽ 1911، تْاس 1ػال اٍّل، ؿواسٓ 

تشغ٘ة کتاب  پظٍّٖ ًؼخٔ خطٖهتي اػالهٖ دس دٍسٓ ػشاقٖ اص فقِ اسػٖفخَاًؾ 

 دس تاب فقِ ٍ احکام ًواص )قشى ّفتن ّجشٕ قوشٕ( جالللَ

 *صّ٘ش ط٘ة

 زاٛكِبٟ س٢طاٙ كبضؾ٦، ٝ ازث٨برزًشط٥ ظثبٙ دؿب آٗٞذش٤زاٛف

 ؤرًٖهحوذ هػلٖ

 اؾشبز ظثبٙ ٝ ازث٨بر كبضؾ٦، زاٛكِبٟ س٢طاٙ

 22/2/1399تاسٗخ پزٗشؽ:   9/2/1399 تاسٗخ دسٗافت:

 چک٘ذُ
ٗش٦ٜ ٢ًٚ ث٠ ظثبٙ كبضؾ٦ ٗشؼٔن ث٠ زٝض٣ ػطاه٦ اؾز ٠ً زض آزاة ٨ٛب٧ف ٝ دطؾشف اؾالمٕ ٧ؼٜال٦ ٛ٘البظ ٛٞقالش٠      جالصلو ًشبة سطؿ٨ت 

ا٥  قالس سالب اٗالطٝظ هكال٠٘     ١ٟب٥ ز٦ٜ٧ ٝ ٗطاًع ػٖٔ ٝ كط١ٜالَ شذ٨الط   ١ب، حٞظٟ اطط ث٨ف اظ ٢ٛهس ؾبّ زض زّ ًشبثرب٠ٛقسٟ اؾز. ا٧ٚ 

، الصلوج٨ح اٛشوبز٥ ٗشٚ ًشبة سطؿ٨ت حبيط ثطاؾبؼ سهحدػ١ٝف  ػٞقبٙ اظ ظثبٙ ٝ ازث٨بر ٝ سبض٧د ٢ًٚ ضا ثطا٥ ٗب اضٗـبٙ آٝضز.

اٛؼالبٕ  ( 1989ٛظط٤٧ كالطًمف ) ٝ ُلش٘بٙ )سح٨ْٔ ٛوف ا٧سئٞٓٞغ٥ ٝ هسضر زض ٗشٚ(  ثب ض٧ٌٝطز ظثبٙ قٜبؾ٦ اٛشوبز٥ ٗجش٦ٜ ثط ٗشٚ ٝ

اؾالز  زؾشٞض سبض٧ر٦( )١ب٥ ؾجي ػطاه٦ زض ٗشٚ اظ زٝ ٜٗظط ٝاغُب٦ٛ ٝ زؾشٞض٥  قبذمثطضؾ٦ كطي٤٨ ا٧ٚ دػ١ٝف،  اؾز.ُطكش٠ 

ٚ ٝ   )ٗظجز( ؟ؾز سؼٔن زاضز ٧ب ذ٨طضاؾش٦ ث٠ زٝضا٦ٛ ٠ً ثساٙ ٜٗؿٞة ا٠ ا٧ٚ دطؾف اؾز ٠ً آ٧ب ٗشٚ ث ث٠ ٝ ث٠ زٛجبّ دبؾد اظ  ،آ٧ب ٗالش

١الب٥ ثالس٧غ ٝ   ٝاغُبٙ ٝ سط٨ًت)كبضؾ٦ ٗؼ٨بض(. ثب ثطضؾ٦ ٗشٚ، ١ب٥ كطػ٦ ؾٞز ػؿش٠ ٧ب ثط ظثبٙ كبضؾ٦ ٗؼ٨بض دب٥ ككطزٟ اؾز؟  ٢ٓؼ٠

ٟ   اؾالز ٢ًالٚ  زض ا٧ٚ ٗالشٚ  ُٜؼ٦ ُطاٛوسض ١ب٥ كبضؾ٦ ٝػٞز ٛساضز ٝ  زض ٓـشٜب٠ٗ ٠ً ا٥ ٧ٞٛبكش٠ اضظٛالس٣ سالبض٧ر٦،   اَمػالبر   ثال٠ ١٘الطا

ٗالشٚ،   ذالص أًٗشبثكٜبؾال٦  زض دب٧بٙ يال٘ٚ   ث٠ زؾز آٗسٟ اؾز.آٙ ضٝظُبض ا٧طاٙ ٝ ػبٗؼ٤ ػـطاك٨ب٦٧ ٝ اػش٘بػ٦ ٝ كط٦ِٜ١ اظ سبض٧د 

٠ ثالطا٥ آقالٜب٦٧ ث٨كالشط ثال    قسٟ ٝ ثرف ًٞسالب٦١ اظ ٗالشٚ    ُلش٠ؾرٚ  ط اظ آ٢ٛب ٧بز قسٟ،١ب٥ ُٜ٘ب٦ٗ ٠ً زض ا٧ٚ اط ًشبةزضثبض٣ آطبض ٝ 

 .اضـ قسٟ اؾزُع د٨ٞؾز ٗوب٠ٓ
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 پیشگفتار. 1

هالا در ادبیّالات    کنالد. هزالۀ آیالین    درن  معطو  و متوجّه خالود مالی   نیایش و پرستش مفهومی است که ادبیّات را بی

ایالن ادبیّالات اسالت کاله      ،ی گرداگرد آنها را فرابگیالرد های دین که دانشروز و ظهور دارند و پیش از آنبُ پیرامونشان

 است.آن بارز  مؤلّفۀه ادیان آسزانی که وحی و کتاب دهد. خاصّ یل میکهسته و اساس آنها را تش

ادبی قرار گرفته و دریای زخاری از آثار  الگر    های دستزایۀ آفرینش مضامین دینی همایران در سیر تاریخی 

ست؛ آثاری که اگر نبودند امروز میراث هندانی از ادب کهن برای ما باقی نزانده نبود و و زیبا را آفرینشکار  ده ا

 ته بود.گسسپیوستارِ تاریخیِ زبان  کوهزند فارسی بسا که 

متنی کهن به زبان فارسی است که در آداب نیایش و پرستش اسم  یعنالی نزالاز باله ر التۀ      ةالصلو ترغیب کتاب 

 ههای دینی و مراکز علم و فرهنال  خخیالر   ها، حوزه یش از نهصد سال در دل کتابخانهتحریر درآمده است. این اثر ب

وجالود واژگالان و    ات و تالاریخ کهالن را بالرای دوران مالا نزالودار با الد.      ای جو ان از زبان و ادبیّ  د تا امروز هشزه

این متن دینالی اسالت    درای گرانقدر  های نخست نشو و نزای فارسی دری گنجینه های بدیو و نویافته از سده ترکیب

از تالاریخ ایالران باله مالا      اطمعات ارزندۀ تاریخی، جغرافیایی و اجتزالاعی و فرهنگالی را   ،و افزون بر این، خوانش آن

 رساند. می

را مالورد  توانند این کتالاب   هزچنان می پژوهشگران نیست وگوناگون این متن محدود به نو تار پیش رو  وجوه

هایی کاله در منالابو کتابشناسالی کهالن وجالود دارد،       براساس داده الصلوةترغیب  تدقیق و مو کافی علزی قراردهند.

از یکصالد منبالو فقهالی    بالیش  است که مؤلّف در تدوین آن  «نخستین متن منسجم  ناخته  دۀ فقهی به زبان فارسی»

هالای   یان به آیینایران دادن اهزیّتمیزان دهندۀ  بهره جسته و از حیث علزی نیز ترازی واال دارد که نشان مقدّ  بر آن

عموه بر این به فراخور مباحث مختلف به بیان احکالا  و رونالدهای دینالی و تعالاریف و اصالطمحات       .استاسممی 

 فقهی نیز در سرتاسر این کتاب پرداخته  ده است.

 . پیشینة پژوهش1-1

-9، 9999سالن:  بسالاک، ح ) «های متون نثر سالبک عراقالی   ها و تحزیدیه دیباجه ناسی  سبک»در مقالۀ حسن بساک 

و از ایالن   کنالد  بررسی میهای عربی و فارسی  آثار این دوره را مشتزل بر دیباجه و تحزیدیه ۀ( ساختار دیباج22/89

 رسد. میهای این دوره  رهگ ر به ساختار متحدی در آغاز بیشتر کتاب

وردی: تشالابهات  اثبات رخالدادهای سالبکی بالا اسالتفاده از آمالار اسالتنباطی )مطالعالۀ مال        »در مقالۀ مرتضی حیدری 

با بررسی آمار اسالتنباطی از متالون دورۀ عراقالی، نتیجاله      (922/299-91: 9991 حیدری،) «حروفی در سبک عراقی(

تالر   متأثر از بسالته  ،ی اعران سبک عراق وانیدر د یحروف هاتیساختزان تشب ی، پراکندگدر گ ار زمانگیرد که  می

 یرویال پ یعراقال سالبک   یرن هفتم تا نهالم ( بالوده و از هنجارهالا   دوره )ق النیدر سالبک ا هیسالاختزان تشالب یۀ دن زاو

 .کرده اسالت

متالون دورۀ  های صالورت گرفتاله دربالارۀ      ود که حجم اصلی پژوهش در بررسی مقاالت این حوزه مشاهده می

هالا و سالاختار آن کزتالر     و ا عار  عرای سبک عراقی است و دربارۀ متون نثر و ویژگالی  به متون منظو عراقی، ناظر 

 صورت گرفته است. یقتحقی
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 مبانی سبکی پژوهش و روش تحقیق  . 9

 شناسی انتقادی . زبان9-1

پیالرو مکتالب     ناسالانِ  گروهی از زبان ( دارد که طی آن9999 ناسی انتقادی ) لیل گفتزان انتقادی ریشه در زبانتح

ایالن اصالطمر را    تنهم آمدند و با هد  آ کار کردن روابط قدرت پنهان و ایدئولوژیک م گرای هالیدی گرد نق

  الود  ه نزالی گرای هامسکی به کارکردهای اجتزاعی متن توجّ برگزیدند. اینان معتقد بودند در زبان  ناسی صورت

 (. 9991 زاده، و غیاثیان،)آقاگل

 
 اتیّسبک در زبان و ادب شیفراگرد پو. 9-1

اممت را پدیالد  با یکدیگر مدلی از تع ناسی ادبی در تعامل اجزاء خود   ناسی زبانی و سبک دو زمینه و بستر سبک

عوامل محیطالی   در ساحت نخستالف.  است.« اتزبان و ادبیّسبک در فراگرد پویش »دهندۀ  آورند که تشکیل می

 گالری ایالن دو   کنند. مداخله از یکسو و عوامل خهنی از سوی دیگر به طور مززوج یا مستقل در اثر ادبی مداخله می

 عامل غیر قابل پیشگیری است.

هالایی بالا باورهالا و رفتارهالای      کنالد از انسالان   ای کاله نویسالنده در آن زنالدگی مالی     در ساحت انسالانی، جامعاله   ب.

هالای بعدیشالان نیالز باله      ها میراث معنوی خود را در نسالل  گوناگون امّا نزدیک به هم تشکیل  ده است که این انسان

رفتارها و باورهای فالردی نویسالنده پیوسالته     گ راند. مجزوعۀ باورها و رفتارهای منعکس  ده از جامعه و ودیعه می

 کنش و تأثیر و تأثّر بر یکدیگرند. این برهم کنش در ههرۀ ادبی و زبانی اثر نیز به وضور هویداست. در حال برهم

نشینند تالا   مقوالت ادبی و زبانی در تعاملی هزراستا در اثر ادبی در کنار هم می ترین ساحت به اثر ج. در نزدیک

محالال   ض پدید آمدن یک اثر متعالار  ادبالی  این هزراستایی فرازی آنها صورت اثر  کل بگیرد. بیتو از تعامل و

 مدل تعامل انسان با زبان و ادبیات هم پایان بخش این فراگرد پویشی است.   است.

ان الف. انسال  آید: د میوضعیت پدیسه که بر اثر تعاممت ادبی بر انسان )نویسنده و مخاطب( است بدین ترتیب 

یا از بُنشت و تو ۀ ارزندۀ ادبالی برخالوردار اسالت کاله او را قالادر باله        ر در برابر مداخمت محیطی و خهنیصاحب اث

 الود. در ایالن    پال یری از خهالن و محالیط پیرامالون مالی      یا ناگزیر از  الکل  ،کند حفظ استقمل از این هر دو عامل می
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 با د. مدّ نظر نزی امّا متعادل این عوامل در اثر ؛تعریف، وجه غالب اثر مورد نظر است و مداخلۀ انکارناپ یر

رسالد. توسالعه مفهالومی     ت خود و جامعه به توسعه و تعالالی مالی  ب. انسان صاحب اثر از طریق بر هم کنش فردیّ

متنالاظر بالالا دانالش و تجربالاله و تعالالی مفهالالومی در ارتبالالاو بالا ادراک و  الالهود مفالاهیم عزیالالق مالرتبط بالالا روان و نهالالاد       

 هاست. انسان

آفریالده   هالا و الگوهالای پالیش    زنالد و از کلیشاله   ات و زبان یا دست به تقلید مالی ن صاحب اثر موازات ادبیّج. انسا

 زند. کند و یا دست به آفرینش بدیو ادبی و زبانی زده و از این رهگ ر نوآوری یا تکرار را رقم می استفاده می

گ رانالد و بالر محالیط ادبالی و      یر مالی هریک از سه محصول این هرخه بار دیگر بر علل به وجودآورندۀ خود تأث

ات تأثیرگ ار خواهند بود و ایالن هرخاله هزالواره پیرامالون     خهن نویسنده، جامعۀ پیرامون و فردیّت وی و زبان و ادبیّ

 ال است.اثرآفرینان دایر و فعّ

 ین ناسالی زبالا   پرداز ارائه کردیم، دو محور سبک ات و انسان سخندر مدلی که برای توصیف روابط زبان، ادبیّ

رگیالری آنهالا در مراحالل ایالن هرخاله      توانند در این مدل جای خود را با یکدیگر عوض کنند و تقدّ  قرا و ادبی می

کالامم  قالراردادی و در ایالن     ناسالی زبالانی و ادبالی     ن تقدّ  جزویِ هریالک از عناصالر سالبک   اهزیّت است. هزچنی بی

 (919/89-989: 9999)طیب و هزکاران،  بی تأثیر است. فراگرد

 
مالتن  است. از نقطه نظالر سالبک ادبالی،    قابل بررسی در دو حوزۀ واژگان و دستور زبان  ،ابتدائا  ،اثرهر بۀ ادبی جن

های واژگان و تألیف دستوری جزمت و بافتار آن نزایشگر سالبکی روان،   از نظر مفردات و ترکیبمورد پژوهش، 

بایی، نالوآوری در ترجزالۀ مفالاهیم و کلزالات در     پردازی ادبی و نثر فنی است که در عین زی ساده با پرهیز از صنعت

کند تا رنگی فارسی و ایرانی بالر مفالاهیم و مالوازین دیالن مبالین اسالم         آن هویداست. مؤلّف در این اثر کو ش می

جایْ در حوزۀ اخمق نیز گسترش یافته و در سایۀ عوامالل محیطالی، اجتزالاعی و ادبالی       بزند. متن عموه بر فقه، جای

کنش و هزراستایی این عوامل به  های خهنی، فردی و زبانی آن دوران را در قالب مداخله، برهمروزگار خود، نزود

پال یری را در آن نزالودار    ای از مفاهیم آفرینش و تقلید، توسعه و تعالی و اسالتقمل و  الکل   رساند که بازه ظهور می

 ساخته است.  

 های پژوهش یافته. 5

 های زیر است: واجد ویژگی ،لوةالصترغیب کتاب ، اتاز نظر زبان و ادبیّ
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 واژگان .5-1

مالتن وجالود دارد. اهزیّالت ایالن       در ایالن  انالد،  نشالده معرّفالی  در جای دیگری تا کنون واژگان کهن که برخی از آنها 

نیاز از توضیح است. برخی از این واژگان به طور مفرد و برخالی دیگالر در دل جزالمت     رو ن و بی ،واژگان نویافته

 :ندهست قابل گزارش
 

 رَحِزَهُ اهللُ گفته وسفیابوبه معنی قابل گ  ت.  :عَفو

 زهیال ر بول؛ آبِ دهانِ خر و اَستَر، عَفو است است.عَفو

 .که مانندِ سرِ سوزن است عَفو است

 دنبال و عقبِ هیزی.    پیرو:

 یکشت رویپ از

 هفت یک: به معنی یک هفتم.  

کالدا  روا   یِکم با دْ قربان کیرا از هفت  یکی اگر

 ا دنب

 گردیدن: به معنی تغییر یافتن و منقلب  دن. 

دارد  ایده در ده حکمِ در اند که حوضِ علزا گفته امّا

طعالم   ایال تا آن زمان که از آن نجاستْ رن ِ آن آب 

 .نگردد یبو ایآن 

 خورد: به معنی کوهک و خُرد.

 یخُوردِ پا انگشتِ، خورد انگشتِ

 یِ: انگشت ابها نَر انگشتِ

 شتر: انگنیانگشتر

 یی، قبا و ابره رضاابره: اَورَه

 :  لوارزاریا

 : بندِ  لوارزاربندیا

 ههارگانی / دوگانی: ههار و دو رکعتی.

. / گالالزارد یرا دوگالالان یههارگالالان یهالالا ضالالهیفر نیالالا

گزاردن، مکروه  یمسافر را در سفر، نزاز را ههارگان

 است

: حالتی کاله کسالی بالرای وضالو آسالتین      دهیچیپ نْیآست

 ه با د.خود را باال زد

 : مشرقههیرو آفتابْ

 : ور  کردندنیآماس

 :  طرنج بازی طرنجْ باختنِ

 بارگین: نگاه  ود: پارگین  

باری: دستِ کم )ایالن واژه در ترکالی عثزالانی بالدین     

 معنا هنوز مستعزل است.( 

 وضو نساز  یمن بار، با وضو با م یبار

 : پودبا 

 : اخانبان 

 حالی: بی درن 

 دسجده آرَ یکه حال دیبا

 .استخوان  تالن  که نا  عربیش کعب است: جولبَ

 : وجب یک دستبَدَست

: ه، برخاسالالتخواسالالتند یبرنزالال، ن، برخاسالالتبرخواسالالت

 برخاستن

 برکشیدن: وزن کردن

 من بود زدهیس دندیبرکش

 : گناهکاربزهکار

 : بنا  ده ده بناکرده

 : با حشزت و صولت و مهابتبَتیبِالهِ

 : پر و آکنده کردناکانندیب

 : خاتون و خانم خانهیبیب

 : پاههچهیپا

 باال: ارتفاع

 .گز باال دارد پنجاه

 )نویافته(: دباغی کردن   کراستن

   بِکراهند، کراهند، کِراستن، کِراسته پوستِ

 : دارای جِر  و بدنهدار تن

 : اقامه کنندۀ نزازِ فُرادیتنهاگزار
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 .بر سُرین نشستن: تَوَرُّک

 : پاییز و فصل خزان  ماه ریت

 : جادوگر  جادو

 .کُشت دیرا با جادو

ی: اقامه کننالدۀ نزالاز باله جزاعالت در صالفو ِ      جزاعت

 پشت سرِ اما 

 : میدان نبرد، محراب نزازجَنگاه

 : جورابجَورَب

 : سنّ بلوغبَمغت حدِّ

با د که پوست را بدان دباغت کننالد   یزیآن ه :ماز

 )برهان (. با د یاهیس یجزو از اجزا کیو 

 یدن: خوابیدنخُسپ

 :  انه کردنکردن شیر لِخم

 : مقنعهخِزار
 : تف کردن در آبدر آب انداختن خو

 مخنّث ی: سرا خواجه

 تاب: تار نخ )تابیده(

 یاز حرا  با د دعا یتاب ۀکه ر ت یهر مؤمن ۀخان در

 مستجاب نشود. وجه چیه او به

 : بلند و طوالنیگز درازْ

 : دزدیدندنییدررُبا

 : مهریهزانیپ دست

 : خبیحهانمسلز کُشِ دست

 : مچبند فلزی مردانهدَستوانه

 دستوری: اجازه

 یی: مادّیایدن

 : مرز  هر، سواد  هرواربستید

 ی: سوغاتآورد راه

 : مسیر تردّدراهگ ر

 : رُستنگاه، محلّ رویشرستگاه

 رسیده: بالغ

را کاله   دهیرسال  مالردان و زنالانِ  رسول )ص( فرمالود...  

 .بپو ند عورت خود را

 : مجازروا

 زمین با  ن رونده، بیابان ماسه زار: ماده نِیزم

 : بر پشت خوابیدنسِتان

 : مدفوع ههارپایاننیسِرق

: کفشالالی کالاله روی مالالوزه )نالالوعی پالالاپوش(  سالالرْموزه

 پو ند می

 : واژگونسرنگونسار

 نشزینگاه.: سُرون

 ریزنده و تراونده  : ارنده

 :  خم زدن زمین به قصد زراعت و کِشتارید َ

 : عددِ  صت  ست

 روپوش : جامۀ ُقّه

و  یسالاللطان و قاضالال یکالاله در و ی الالهر: مصالالرِ جالالامو

و آب روان بُوَد، آن  جیو نقدِ را یحاخِق و مفت بِیطب

 . ندیرا گو

 : هراگاهخور علف

 : اما  کردن در نزاز، پیش انداختنکرد شیپ فرا

 : به هزدیگر برسندهَم رسند فرا

نالوعی از قبالای بالی بنالد گشالاد و در      ی/ فرجی: جیفر

زه افزایند و بیشالتر بالر فالراز جاماله     پیش آن بعضی تک

 پو ند.

 اُ  : سیمیُ یس

ی: قبای کمهداری که در روزهالای بالارانی   باران یقبا

 کشیدند. بر روی لباس بر تن می

 : نشستن در نزازقَعده

 ی: استفادهکارفرما

 : مورد استفاده در خانهخانه یکارفرما

 : حدّاقلّ...ستین ینُفاس را حدّ کزترِ

 ابهارّ: گردون
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 :  رو و  رو بندیبستن گروگرو/ 

 : گفته  دآمد گفته

 افتهیکه اوّلِ نزاز با اما  در ندیرا گو یکس :مُدرِک

 : تازه بالغمُراهِق

 ی: مرواریدمُروار

 نزاز با اما  رِکسی را گویند که آخِ ،مسبوق: مسبوق

 دریافته  

 دریافته. نزاز با اما  را گویند که میانِکسی  :الحِق

 : پاپوشموزه

 نارسیده: نا بالغ

فطالر دادن از نفالسِ خالود و از     ۀو واجب با الد صالدق  

را مالال نبا الد و    دهیکاله نارسال   یوقت دهیفرزندانِ نارس

   .دهد دهیرا مال با د از مالِ نارس دهیاگر نارس

 : محلّ نشستنگاه نشسته

 .گویند را سوزنی و جامه ۀه و آجیدبخی: ندهنکَ

 ی: نزازِ در وقت خوانده  دهوقت نزازِ

   : مصلّینزازگاه

 : نزازگزار، مأمو نزازگزار

 شک. لحا .تُ: نینهال

 کند : اراده میخواهد یمار و کژد  م ن،یاز ا و

 ن: پایین رفتنفرود رفت

 : نزازِ در وقتبگزارد یبعد از آن، وقت و

حِزَهُمُ اهللُ در مسجدْ نزازِ جَنازه ما رَ یعلزا کِینزد و

: مجالالاز و دی الالا ی الالافع کِیالالگالالزاردن و نزد دینشالالا

 مزنوع بودن

 گاه بیرون: نشیزن

 نهد؛  نیبر زم رونیکه ب نشستن، هنان و

 : بسم اهلل الرحزن الرّحیم گفتنهیتسز

 ی: وزیدنزدن یو

 ایستاده: راکد

 ابدیآن در پهنا حساب  یکه باال ستادهیهر آبِ ا

 : هفتصددهفص

 : هزوارهنوار

 : )نویافته( عطسهاپسای

 : قضای نزاز صبحآنْ نزازِ بامداد اددا تِی

 پُرسیدن: تسلیت گفتن داغ فوت نزدیکان

 دندیپُرس یو او را م آمدند یم ارانی

 دستور زبان .5-1

هفالتم هجالری   های متعدّد سبک نثر ساده و کهن قالرن  شالم و آغالاز قالرن      از دیدگاه دستوری، کتاب واجد ویژگی

دورانِ  از اختصاصالات زبالان فارسالیِ    ربط و دیگر اجالزاء جزلاله باله تقالدیر     قزری است. ح   مکرّر افعال، حرو 

کالارگیری   هبال  عثزالانی زنالده و جالاری اسالت.     تُرکالیِ  آن در زبالانِ  اکنون نیز ساختار دسالتوریِ  وقی است که همسلج

هالای  الواهد    نیالز از ویژگالی   ،ثیری در معنا نالدارد های ماضی و مضارع به جای هم و استعزال راء زائد که تأ ساخت

 متن حاضر است.

 حذف به تقدیر معنویموارد . 5-1-1

 ادات  روح   

 ...دندیدو قو  فرا هَم رس [اگر]

 هزکرد فعلح   

 .که بر روزه قادر نبا د [روزه] ندارد یریپ

که دلِ او بر  دیبشو یهندان دیکه نتوان د یامّا نجاست

 . ود ]پاک[گاه آن ردیقرارگ یپاک

 رای مفعولیح   

 در نزاز بکشد نزاز تباه نشود. ]را[ نهایاز ا یکیاگر 

اگر فاتحه را خطا خواند، نزاز تباه  ود و اگر سالوره  

 ...خطا خواند
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 «از»ح   حر  ربط 

کاله باله    یارانیال  ]از[خواهد رفت  رونیهون به سفر ب

 .سفر نخواهند رفت وداع کند

 «گیرد»فعلِ ح   

 ۀدو سالالجده آن مقالالدار نشسالالتن کالاله هزالال   انِیالالو در م

 ].ردیگ[ها قرار  اندا 

 «باید»فعلِ ح   

 یو در کنز آورده که در هر دو قَعده مردان را بر پالا 

 دنیانگشالتان اِسالتان   ۀنیراست بر س یهپ نشستن و پا

 یرا از سالالو یو زنالالان را در هالالر دو قَعالالده هالالر دو پالالا 

 .]دیبا[نهادن  نیبر زم رونیکردن و ب رونیراست ب

 «با د»فعلِ ح   

سالر برهناله،    انِیال م یانالدک  کاله  آن یبسالتن بال   که دستار

 .دیایراست ن

 .با د بتیغ میی، اگر بگو]با د را[ یدر و آنچه

 شیآنجا که اما  را وضو تباه؛ اگر مسالبوق را فالراپ   ای

 .نرود شیآن است که مسبوق پ یکشد اول

 «است»فعلِ ح   

 .است زیآنچه در وضو مکروه،  ش ه

 «گوید»فعلِ ح   

و محنالالت و رنالالج با الالد خکالالرِ     تیو اگالالر در معصالال 

و رنالج و   تیتا باله برکالتِ خکالر از معصال     یتعال یخدا

 .ابدی یمحنت خمص

 « ود»فعلِ ح   

نزاند پاک  ود و  یدیو نشانِ پل ] ود[هون خشک

 .نزاز بر آن روا با د

 مضا  الیهح   

جزو کردنِ دو نزاز به حسالبِ وقالتْ    ی افع کِینزد

 کِیال ه در سفر و خواه در حَضَر. و نزدروا با د، خوا

دو نزازْ جزو نتوان کرد به  انِیما رَحِزَهُمُ اهللُ م یعلزا

 .بحسَ

 «مَر»حر  اضافۀ حد  

 .خود را در بهشت ۀندیکِشَنده با د مر گو

 «که»حر  ربطِ ح   

 یرا کاله نزازگزارنالده هنالان کنالد کاله کسال       یهر فعل

نزاز  ست،یز نگزان برد که او در نزا ندیاو را بب ]که[

 تباه  ود.

 مضا  الیهح   

 ]یالش را [هالا  هرکس در پسِ اما ْ قرائت کند، دنالدان 

 برکنند.

 مفعولح   

آن [مالرده با الد از گالور،     دنِیکشال  رونیال اگر خطرِ ب

 .به خشتِ پخته محکم سازند روا با د ]گور را

 جزلهاز هند جزء ح   توأمانِ 

 الد؛ از  اتّفالاق علزالا روا نبا   امّا خوردنِ آن گو ت باله 

 ]پالاک [کاله   زیال ه]هالر [کاله   سالت یکه الز  ن آن یبرا

اک با د، خوردنِ آن حمل با د هون خاک کاله پال  

 است امّا خوردنِ آن حرا  است.

 حذف به تقدیر لفظیموارد . 5-1-1

 اسناد کامل )ح   جزله به تقدیر(ح   

عقوبالتِ جاوداناله در    ...و ایال کشتن  ود در دن ۀستی ا

 .آخرت

 «کنند»فعلِ ح   

 یو قامت، هزان فر التگان  بان  یرکه نزاز گزارد به

بدو اقتالدا و اگالر بانال  و     اند، یاعزال و ۀسندیکه نو

هالا فر التگان را   برابالر کالوه   یتعال یخدا د،یقامت گو

 .اقتدا کنند یبفرستد تا به و

 «است» فعلِح   

 نیال بالر ا  یو فتالو  ،درست ،درستْ آن است که وضو

 .است

 قیدح   
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 ]آن هنگالالا [ زارنالالدگ یاگالالر دو کالالس جزاعالالت مالال  

 .اما  تباه  د یوضو

 ]آن هنگالا  [ دیگالزارده قامالت  الن    نیشال یاگر نزالازِ پ 

 .روا با د د،یآ رونیب

 واو عطفح   

 .امرزیو مادرْ پدرِ مرا ب امرزی! مرا بایخدا

 مفعولح   

خوانالدن در نزالاز و آنچاله نزالاز را تبالاه       در بیانِ قرآن

 .کند و آنچه نکند

 استنتاجِ پس حر ح   

 افالت یدر نزالاز، صالحّت    گالزارد  یاگر باله ا الارت مال   

 ردیاتّفاق علزا نزاز از سر گ به[ پس]

 دیگر اختصاصات سبکی . 4

 جای هم هبکارگیری ماضی و مضارع  هب

 خطبه آغاز کردند گزارد یسنّتِ جزعه م ایقامت گفتند  گزارد یم نیشیاگر سنّتِ پ

 خت، سنّت و وتر بگزارداگر نزازِ خفتن بگزارد پس وضو سا و

 .(، ترک کرد999خواند )ر  ستیبا یاز فاتحه م شیکه پ ییرهایتکب دْیدر نزازِ ع ای

 گفتند ایو  ستندیبه آواز بگر ایاز ترسْ آه کنند  یجزاعت

 ...گفتند ایو  ستندیرحزت بگر دِیبه ام یرحزت خوانَد جزاعت تِیو اگر اما  آ

بر دلِ من هنالدان   ،یو آن هزه از من فوت  د یرا در جن  بکشت نیزم یرو کافران ۀکه هز یافتی قیاگر من توف

 ی.اوّل از من فوت  د رِیکه تکب یدیرنج نرس

 اضافة بنوّت فارسی

 اَنسِ مالکی و عل نیحس، عبدالزطلب ۀحزز ،ادْیحسنِ ز، طالب یجعفر اب، دیخالد ول، انس مالک

 یانیاضافه ب

 مارِ افعی

 اضافة مقلوب

تزالا ِ سالرْ   ، پنجالاه سالاله طاعالت   و  هفتادساله طاعت، گاو نرْ ،نکند ریسفر آن است که نزاز را تأخ نِیتر آدابِ بزرگ

 دنیمَسح کش

 ارکان جمله ریو تأخ میتقد

 .هزه که گفته  د نیاز متأخّران تباه نشود در ا یبعض کِیو نزد

 .کنند ادیاو  یها یآ کارا کند، او را با بد تیکه معص یکس

 .است در وقتْ گزاردن ضهینزاز بر مؤمنان فر مود که: بدرستی کهفر یتعال یخدا

 هیتکرار مسند ال

 .اردیسهو ب ۀکه به هر دو دست سم  باز دهد سجد سهو را بعد از آن ۀاگر سجد

 دستور تاریخی. 2

تن پس از افعال کهن که برخی از آنها نویافته است، حرو  ربط کهن و ح   یای نکره بیشالترین بسالامد را در مال   

سالبک و  دارند. سبک سادۀ متن بیشتر در کار بیان مطلب است تا هنرنزالایی ادبالی اّمالا هزالین سالادگی خالود موجالد        
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 زیبا و خواندنی  ده است. ینگار 

 افعال کهن

 فعل کهن باز ناخته  ده است که عبارتند از: 93در این متن،. بیش از 

  دیابینَدَر

 درآمده نه

 آرد واپس

 بازگزارند - ندد / نزازها بازگزار

 ابدیبه جوابْ حساب 

 کند ییجادو است که جادو، کنند ییجادو

 نکندها و آرزوها   هوت فراخود را  یخو

 گردد ینزبِدو،  یآورده، که اگر معن طیدر مح

بازنگرداننالالد هالالیچ نزالاز را )قضالالا کالالردن   بازگرداننالد. 

 نزاز(

 رونیالالاگالالر آب از آن حالالوض ببرآمالالدن و درآمالالدن: 

هالم   گالر یکه باز از راهگال رِ د رود پاک  ود هرهند 

 دیال امّا اگر هم از آن راهگ ر برآ دیبدان حوض درآ

 .پاک نشود دیو هم از آن راهگ ر درآ

 دنیستانیرا وا ا یهر دو پا

   دنیکش اسپای

 خواهد کند فهیخل

 ساخت وضو

 بِشارد خون

 تند یم تان

 را بَر کردن زنان

 افتاد ادهیدر نزاز دو سهوْ ز اگر

 و روزِ عَرَفه نزاز گزاردند اگر غلط کردند و

خالود بالرد    ۀدر توبرِه اندازد و باله خانال   یکه سنگ دیبا

 .که در خانه، در کار با د

 دا تن دیصحبت نشا، با زن خود صحبت کردن

 تنها گزارند تنها

 تنهاگزارند

 دو جامه کزتر کردن مکروه با د  نیبر ا

 بگزارد، بعد از سم ِ او آمد که نزالازِ  نیشینزازِ پ اگر

 بامداد نگزارده 

 گرگِ نر بر گوسفند  ود اگر

 رفت ا یبه ق یهون دو رکعت بگزارد و به فرامو  

آنچالاله در آب  : کالالارفرمودن  ،زرّ و نقالالره یکارفرمالالا

دادنِ طم و نقره مورد استفاده قرار گرفتاله را پالس از   

 آن مورد استفاده قراردادن

را بالاله خالالوردن   شالالانیا ،یبالالود دیالالنجالالس و پل اگالالر

 ینفرمود

   ندیقبله بنش یسو یور

گَنده و گَنالده   یکه بو زیکه هره آرد یم هیدر هدا و

 ی الالدن از پوسالالت دور کنالالد و بالالازدارد، آن بالاله جالالا 

 کراستن با د.

 وضو کردن یِساختگ

 خواست ستیبا یبر م

اگالر آن مقالدار    ی الافع  کِیال ... نزدفهیاما نجاست خف

 رسد نزازْ روا نبا د. نییپا ۀکه توان به جام

  کمِ  

 رود یم شهیزاو ه

 راء زائد

معنالی خاصالی در   نقش یالا  اینگونه راء که واجد هیچ 

اختصاصالات سالبکی   از  ،و تزئینالی اسالت  نبوده جزله 

کتالاب،  ایالن  پالنجم و  شالم اسالت کاله در     هالای   سده

 هایی از آن وجود دارد: نزونه

که این کتالاب را از آنجالا جزالو     هایی فهرستِ کتاب
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 ...کرده  ده

او تبالاه  الود، وضالو     یونزازْ وضال  انِیهرکس را در م

 .مانده تزا  کند باقیسازد و آنچه 

 ساختار کهن جزله

را کننالد   گریکالد ی ک،یال کاله   بیال خط رِیال غ دیکه نشا

 .امامت

از درآمالدن بالاله   شیهاله بالوده اسالالت مالر تالالو را کاله پالال    

 نم؟یب یم انیبهشت یۀرایبهشت، بر پ

نهنالد کاله    یآن کمه بر سر مال  یسَزرقند از برا انِیسُنّ

 .دستار ۀصرف ینزاند از براسر، برهنه  انیم

 تقدیم و تأخیر اجزای دستوریِ جزله

نروَد از مسجد بعد از  نودنِ بان ِ نزالاز مگالر    رونیب

 .که نزاز گزارد از آن شیمنافق پ

 .من از جفاکاران ستمین

 فعل الز  در معنیِ متعدی

 )در معنی سربرآرد( دیسر بر آ

 حر  ربط که در معنیِ هرا که

کاله   یآن طعا  خورده با ند به آبال  را که در یا کاسه

اتّفالاق روا با الد؛    باله  ندیانالد بشالو    سته وهیبدان آبْ م

 .کننده است پاک زیکه، آن آب پاک است و ن

 حر  ربط با در معنی به

 ...وَ سَلَّمَ گفتم، فرمود که هِیاهللُ عَل یبا رسول صَلّ

 .اقتدا کرده بود یبا و فهیابوحن

 نزدیک :کهن قید

 یمالاه خ  دنیال به د کیدادند نزد یواهاگر گواهان گ

 ...الحَجّه

 حر  ربط کهن ، از

. )= انالد  مردمالان  نِیتر یاول ها ثیحد نیپس علزا از ا

 براساس این حدیث(

 حر  ربط کهن، به

 یآن باله مسالجد با الد و سالجدگاه باله جالا       قتْیحق به

 )=به منزلۀ( مسجد است.

 حر  ربط کهنِ تا

 ...به او برسد یرنج زیبا د تا از آن ه وضو یاگر ب

 حر  رای فکّ اضافه

 ،جامهْ اما  را در وقتِ دعا کالردن  دنیامّا در برگردان

 .هند قول است

 یتعالال  یرا خکالرِ خالدا   یدر نعزت بُوَد  کرِ خدا اگر

 .دیگو

او نکنند در وقالتِ وضالو    ینیآب در دهان و ب کنیول

 دادنْ او را.

اوّل  رِیال صالحابه را تکب  ارانِیال از  یکال ینقل اسالت کاله   

 . د فوت

در نزالاز   دیمؤمنان! برخوان یفرمود که: ا یتعال یخدا

 تر است. آنچه  زا را آسان

تالالر بُالالوَد  آورده کالاله بلندخوانالالدنْ فاضالالل هیالالو در هدا

 ...تنهاگزار را

 عطف در صفت

 ی...و قو اریترسِ بس

 وحدت و نکره یعد  خکر یا

هالای خراسالانی و  الرقی     یکی از اختصاصالات لهجاله  

ی نکره در نو التار و امالالۀ   فارسی کهن، عد  خکر یا

تار است که هنوز هالم در تلفالظ افغانیالان و    فآن در گ

تاجیکان زنده است. موارد متعددی از این اختصاص 

 زبانی در کتاب وجود دارد.

 با د نیهن یکه اگر جو

 رکعت

 کارها   ۀکنند حرا 

 کارها ۀکنند حمل

  تیآ از

 دیرا د یاعراب

  گرید ۀو سور فاتحه
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 بزرگدا تْ

 ...که مردمان بخندند دیگو  سخن سهرک

 ...و متاعِ خانه با د که یرا سرا یکس اگر

 کاربرد ضزیر به جای اسم ا اره

 هوت هالر   ریبه غ ایبه  هوت  یو ی افع کِیو نزد

. )ا الاره باله   غسل واجب  الود  دیآ رونیهگونه که ب

 منی(

 ح   جزء فعلی در ساخت صفت

)= تالالالالر  کلزالالالالات دوسالالالالت نیالالالالمالالالالن ا کِیالالالالنزد

 .استتر(   تنیدا دوست

 اممی فارسی کهن

 خابانند ، میدهیخابان

 بلک

 یلیسا

 )به تشدید( دهیبُرّ دیبُرّ دیمَبُرّ

 برخواستن

 نزازگ ار

و  «برخاسالالتن»مالالا در تزالالا  مالالتن، برخواسالالتن را بالاله    

)در حالالالت اسالالزی و   «نزالالازگزار»نزازگالال ار را بالاله  

ایالم زیالرا    ( اصالمر کالرده  وصالفی مصدری و فعلی و 

معطالالو  بالاله هیزهاسالالت و در   گالال اردن و گ ا الالتن

 مورد کارهایی هزچون نزاز نیست.

 صنایع ادبی. 2

 آرایة سجع

را در نگارش کتاب به کار نبرده است امّا فرازی هندانی صنایو لفظی  نویسنده در راستای سبک ادبی قرون متقدّ ،

 ت:در متن خود نقل کرده اسرا از کتاب دیگری که نا  آن را نیاورده و حاوی سجو است 

 تَر با د. یتعال یو زبانِ تو به خکرِ خدا یریکه بز تر است؟ گفت: آن که از کارها کدا  فاضل دیپرس

 اسم صوت

تم و  او هون رکوع با د، روا نبا د و امامتِ ثاثا و تم ا ِیکه ق رِگوژپشتیمسعودی آورده که امامتِ پ تو در صم

 درست نبا د؛ امّا: فافا

 د؛یو آنگاه سخن گو دیها ثاء به زبانِ او آکه بار ندیرا گو یثاثا کس

 د؛یآنگاه سخن گو د،یکه بارها تَم به زبانِ او آ ندیرا گو یتم کس و تم

 .دیآنگاه سخن گو د،یکه بارها فاء به زبانِ او آ ندیرا گو یو فافا کس

 فوائد تاریخی. 2

آنها نگا ته نشالده امّالا گزار الهایی     در این کتاب اطمعات تاریخی قابل توجهی وجود دارد که هرهند کتاب برای

 آید که در خیل خواهند آمد. کهن بشزار می

 جایگاه امام علی )ع( نزد حنفیة قرون متقدم

وَ سَاللَّمَ   هِیاهللُ عَل یپس رسول صَلّ نویسنده در کتاب خود اما  علی )ع( را با عنوان امیرالزؤمنین علی یاد کرده است.

موقالو  اسالت بالر     ثیحالد  نیو ا دیکه عقرب دارد با د به سفر مرو هیاهزنْ بدان دقزرِ ر نیفرمود که: هرگاه که ا

 اهللُ عَنهُ. یرَضِ یعل نیرالزؤمنیام

 جایگاه امام حسین )ع( نزد حنفیة قرون متقدم

 نویسنده در کتاب مقا   امخ نوۀ پیامبر اکر  و سید الشهداء )ع( را با هنین عبارتی پاس دا ته است:  
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کاله   که از کارها کدا  فاضلتر است؟ گفالت: آن  دیوَ سَلَّمَ پرس هِیاهللُ عَل یاز رسول صَلّ یبن عل نیحس نیرالزؤمنیو ام

 تَر با د. یتعالیو زبانِ تو به خکرِ خدا یریبز

 گیری های کهن اندازه مقیاس

 ت:خکری به میان آورده اس ب،های طولی متعار  در دوران خود در کتا به مناسبت، نویسنده از اندازه

هزار گز است پس هر  فرسن   ش کی عوا  است و سه مِیگز و ن کی یهزار گا  است و هر گام دوازده یفرسنگ

 هزار گز با د. هژده یفرسنگ

 یگالز  یعنال یاست به گالز عالا     میگز و ن کی یههارهزار گا  است و هر گام یلیفرسن  است و هر م کی سه لیم

 .و ههار انگشت با د که  ش قبضه است ستیکه ب

 بیان مسافت

 عموه بر مقاییس پیش گفته، نوع دیگری از بیان مسافت نیز در عهد مؤلّف رواج دا ته است: 

 روزه راه سه  بانه

 گناهان مشهور در عهد مؤلّف

 نویسد: گوید. وی می مؤلّف جایی در کتاب به مناسبتی از برخی گناهان رایج در عهد خود سخن می

 ایال و  نوازنالد  یمال  نهایو هن  و مانندِ ا ید  و ن ایو  بازند ی ِطرَنج م ایکه نَرد  هناناند  به گناه مشغول یاگر جزاعت

 ...کوبند یم یپا ایو  ندیگو یسرود م

 منابع علم قرائت در عهد مؤلّف

اند و منالابو اصاللی آن    کتاب بازگوکنندۀ این مطلب است که گ  تگان به دانش تجوید و قرائت قرآن اهتزا  دا ته

 دادند: تفاده قرارمیرا مورد اس

ا  و در  کالرده  یآن را باله پارسال   فیضع نیپ( بود ا 99) یساخته به عرب یبِن احزد، مخرجِ حروف لیخواجه اما  خل

 کتاب آورده. نیا

 دیدگاه خاص مؤلّف نسبت به یک حدیث

وَ سَاللَّمَ   هِیال اهللُ عَل یو رسالول صَاللّ   نزایالد. وی نویسالد:   مؤلّف در تفسیر إنّ من البیان لسحرا  دیدگاهی خاص ارائه مالی 

کاله   دیال هسالت کاله سالخنِ خالود هنالان گو      یکسال  یعنال یهست که مانندِ سِالحر اسالت،    یفرمود که: بدرستی که سخن

 .که آن سخن با د فهم کنند  نوندگان برخم  آن

 گزارش امنیّت راه حجّ در عهد مؤلّف

 کند: ش میرحجّ گزارینویسنده در هندجا به مناسبت از وضعیّت نابهنجار راهها در مس

امنِ راه نبوده که  شانیگفته که در زمانِ ا نیهن زیکا  نسابوبکر ا خیو   .ستین زنیزمانِ ما که راهْ ا نیخاصّه در ا

را کاله باله    شانیا اند گ ا ته ینز اند، داده یداران را تا ر وه نز راه یعنی اند، دهیرس یدادنِ ر وه به حج نز  یب انیحاج

 .حج روند

 به خاندان پیامبر اکرم )ص(رواج لقب سیّد 

 نویسد:  نویسنده در کتاب خود می
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 ...است دیس یعنیاست  یها ز ای

 را دیس یعنیرا روا نبا د  یفطرْ ها ز ۀصدق

 ماجرای قمر در عقرب

بالوده در راهِ   یهال یبوده و عَقرب د یرا از مُحدثانِ بزرگوار استزاع کرده که قَزَر نا  راهزن ثیحد نیا فیضع نیو ا

 زده، مالی  راه و آمالده  این قزرِ راهزنْ بدان دیهی که عقرب نا  دا الته مالی   صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ و در عهدِ رسول زنی

فرمود که: هرگاه که این قزرِ راهزنْ بدان دیه که عقرب دارد با د به سالفر مرویالد    صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ رسول پس

 .و این حدیث موقو  است بر امیرالزؤمنین علی رَضِی اهللُ عَنهُ

 رمزگان مخفف کلمات برای یادگیری آسانتر

 این را بیان کرده: و در کافی صزعج. سیعَدست برآورده نشود مگر فَقو در کنز آورده که 

  ( برآوردن در تکبیرِ 12اوّل دست )تحریزه؛ پ 

  خواندن؛ دویم در وقتِ دعای قنوت 

  ِیم در تکبیراتِ هر دو عید؛س 

 ِد؛سوَاالَحجرُ ههار  در وقتِ بوسه دادن 

 کند؛ برآید و دعا هون به کوهِ صفا پنجم 

 َکردن؛ به وقتِ دعا روه شم در م 

  اوّل و دویم. ۀهفتم در سن  انداختن در هر دو جزر 

 پژوهی فقه اثر . متن1

تالوان   یک نگاه میامّا در  ،ادبی است و پژوهش حاضر هی این کتاب نیستیممقا  بررسی آراء فق محلّ ما درهرهند 

 اثرجای  دیگران نپرداخته است. وی در جای کتاب تنها به بازگویی مبانی و اقوال و فتاویِاین در  گفت فقیهِ مؤلّف

را کتالاب  و ارزش اسالت  او و علوّ  أن فقهالی  فقاهت تجزّی او در کند که این مؤیّد  فقهی خود را نیز بیان می یآرا

 اتالوان بال   . به باور ما از دل این کتالاب مالی  نظر دا تن در آنهرا که فرق است بین بازگویی فقه و  .کند هندان میدو

آراء فقهالی  نویسالنده در هنگالا  ارائالۀ    از زاویالۀ مالتن،   وهفتم آ نا  د.  فقهی ایرانی قرون  شممتون ساختار تحلیلی 

متضالزّن فوائالد فقهالی جالالب      کاله  را اداماله دو فالراز از مالتن    در«. ..است. نیبر ا یفتو» نویسد: میخود معزوال  هنین 

 آوریم:  می نظرند،

 فتوای قرآنی جالب توجّه

 کننالد  یقُربِ مخرج را اعتبار م یو بعضنویسد:  مقولۀ قرائت در نزاز مربوو است می به نویسنده در بخشی از اثر که

کهر و قهر هر دو غلباله   یکه قُربِ مخرج است و معن آن یراروا با د؛ از ب نیکه فَم تَقْهَر را فم تَکهر خوانند ا هنان

 .است که تباه نشود نیبر ا یکردن است و فتو

 فتوای عجیب

و زبالور در نزالاز بخوانالد، روا     لیاند که اگر تورات و انج علزا گفته یبعضکند:  نویسنده در بیان قرائت نزاز بیان می

 .با د
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 کتابشناسی منابع کهن فقهی متن. 13

متن عربی اثر که کتاب حاضر ترجزالۀ فارسالی   نویسندۀ احزد بن محزد الزاهد، تدای این اثر در هزۀ تحریرها، در اب

  کند که در نگارش این متن از آنها سالود جسالته   یاد میبه عنوان منابو خود  ش کتاب متقدّ  و از یکصد  ،آن است

اسالامی و   معرّفالی ش ایالن بخالش از کتالاب باله     ها در حوزۀ فقه و حالدیث و تفسالیر اسالت. ارز    این کتاب بیشترِاست. 

منبو معرفالی  الده در آغالاز     931از  نیستند. هایی است که امروز در دسترس ما هایی از متن کتاب اطمعات و بخش

اثالر   83منتهی نشالد. بنالابراین فهرسالتی از     ،اثر که برخی از آنها هم در دسترس نبودند 11این اثر تمش ما به بیش از 

تفسیر و هند جامو حدیثی با پیدایش این کتاب باله دسالت محققالین خواهالد رسالید کاله پالژوهش         مهم از جزله هند

های این  های کهن فاقد مشخصات اصلی از داده توانند آغاز کنند یا دست کم در مواجهه با نسخه دربارۀ آنها را می

 متن در  ناخت آنها بهره جویند.
 (، مخطوو983  ابوالحسن کرخی )متوفیمؤلف:  ابنا،اصح کتب مدار علیها التی االصول کتاب:  رر کرخی

 ق.(188)الدین اخسیکتی  محزدبن عزر، حسا  مؤلف:الزنتخب فی اصول الز هب،  کتاب: اصول حسامی

  للشیخ اإلما  الزاهد عمء الدین محزد بن أحزد السزرقندی الحنفی مؤلف: الفروع فی الفقهاء تحفة کتاب: تحفة الفقها

 تاج األسامی
دانشالگاه  مخطـو   ق( 188بیهقی، احزد بالن علالی )  مؤلف: تاج الزصادر(،  -تاج األسامی  -)ته یب األسزاء  کتاب:

  -2288تهران نسخه 

 احیای علو 
ق( محقالق: حالافظ عراقالی، عبالد الالرحیم بالن       813محزد بن محزالد الغزالالی )الزتالوفی     مؤلف:احیاء علو  الدین  کتاب:

 حسین، دار کتاب العربی

 ق(899ابوالعسر محزد بن محزد البُزدوی )الزتوفی  مؤلف:اصول الدین  کتاب: ویاصول بِزدَ

 9199/9؟ مخطوو: دانشگاه تهران نسخه  مؤلف:االستحسان  کتاب: استحسان

 اصول فقه
اإلما  أبی القاسم عمء الدین  زس نظر ابوبکر مزد بن احزد بن ابی احزد السزرقندی الحنفالی  مؤلف: األصول کتاب: 

 مخطو ق(، 813زتوفی )ال

 ق(؟ 999 یبانی، محزد بن حسن )متوفی  مؤلف:الجامو الصغیر فی الفروع  کتاب: جامو صغیرخانی

 ق(؟ 999 یبانی، محزد بن حسن )متوفی  مؤلف:الجامو الکبیر فی الفروع  کتاب: کبیر اوحدی جامو

  P.2066 هین(، قرن  شم، مخطوو: کتابخانه پاریس؟ )اهالی مؤلف: ( بالفارسیةالحقائق )فی احکا  الفقه کتاب:  حقایق

 ألبی الفضل أحزد بن محزد الزیدانی )الزتزیز فی القرن الخامس الهجری( مؤلف:السامی فی األسامی  کتاب: سامی فی االسامی

 ق( 919محزد بن اسحق مطلبی ) مؤلف:السیر و الزغازی،  کتاب: کتاب السِیر

 (832ابالقاسم ابومحزد اسزاعیل بن حسین بیهقی )الزتوفی  :مؤلفالشامل  کتاب:  امل بیهقی

 ق(131أبو الزحاسن ظهیر الدین الحسن بن على الزرغینانی )الزتوفی  مؤلف:الفتاوی  کتاب: فتاوای مَرغینانی

 فتاوای سراجی
األو الی الفرغالانی   سراج الدین أبو محزد علی بن عثزان بن محزد بن ساللیزان التیزالی    مؤلف: الرساايةةالفتاوی  کتاب:

 بیرت العلمةةدارالکتب  دارالنشر:رضا الحق  تحقیق:ق( 119)الزتوفی  الحنفی

 ق(193االسم  اسعد کرابیسی نیشابوری )الزتوفی  ابوالزظفر جزال مؤلف: الحنفةةالفروق فی فروع  کتاب: فروق نیشابوری

 هال(899السرخسی )الزتوفى:  األمئةمحزد بن أحزد بن أبی سهل  زس  مؤلف:الزبسوو  کتاب: مبسوو

 محیط
محزود بن احزد بن عبد العزیالز ابالن مالازه البخالاری الحنفالی )متالوفی        مؤلف:الزحیط البرهانی فی الفقه النعزانی کتاب: 

 )بیروت( العلمةةعبد الکریم سامی الجندی دارالنشر: دار الکتب  تحقیق:( 191

 ق(193ابوالفتح ناصر الدین مطرزی الخوارزمی )الزتوفی  مؤلف:الزغرب فی ترتیب الزعرب  کتاب: مُغرب

 الفقه هدایة
علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی الزرغینانی، أبو الحسالن برهالان   مؤلف: الزبتدی،  بدايةفی  رر  الهدايةکتاب: 

 نانلب -بیروت  -دار احیاء التراث العربی ناشر: طمل یوسف، تحقیق: هال(، 199الدین )الزتوفى: 
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 الغزالی مؤلف:انتقاد الزصفى فی أصول الفقه  کتاب: مصفی

 فقه بدایة
ابوالولید محزّد بن احزدبن محزّدبن ر الد،   مؤلف:الزقتصد )کتابی در فقه تطبیقی عامّه(  نهايةالزجتهد و  بداية کتاب:

 .9839بیروت  : عبدالرؤو  سعد، هاپ طه،تحقیقمعرو  به ابن ر د حفید، 

 ق(991نصر بن محزد سزرقندی )مؤلف: بستان العارفین الزوسو  بکتاب البستان،  کتاب: بستان

 ته یب

محزد بن جریالر بالن یزیالد بالن کثیالر بالن غالالب         مؤلف:ته یب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول اهلل من األخبار، کتاب: 

، عدد األجالزاء:  القاهرة -الزدنی  مطبعة: ناشرمحزود محزد  اکر،  تحقیق:هال(، 993اآلملی، أبو جعفر الطبری )الزتوفى: 

2 

 جامو االصول
ابوالسعادات مجدالدین مبارک بن محزدبن محزد  الیبانی موصاللی،    مؤلف: الرسول احادیث من جامو االصولکتاب: 

 (131ال 188معرو  به ابن اثیر )

 هال(؟829جامو الزضزرات والزشکمت فی  رر مختصر اإلما  القدوری )الزتوفی  کتاب: جامو الزضزرات

 فتاوای عتابی
أبی نصر أحزد بن محزد العتابی البخاری الحنفالی الزتالوفى   مؤلف:  العتابةةجامو جوامو الفقه الزعرو  بالفتاوى کتاب: 

 .هال 191 سنة

 مخ ، هال( 182الشیخ اإلما  طاهر بن أحزد بن عبد الر ید البخاری )الزتوفی  مؤلف:الفتاوى  خالصةکتاب:  فتاوای خمصه

 حسین بن یحیط البخاری الزندویسی   مؤلف:روضۀ العلزاء  کتاب: الزندویسی روضة

 ق(191الدین أبونصر أبوالقاسم احزد ) زین  مؤلف: رر الجامو الصغیر للعتابی  کتاب: جامو صغیر عتابی

 ق( 993أبی بکر الرازی الجصاص )الزتوفی  مؤلف: رر مختصر الطحاوی فی الفقه الحنفی  کتاب:  رر طحاوی

 ق(199محزد بن أبی بکر القزی الجوغی البخاری الحنفی )الزتوفی  مؤلف:اإلسم   رشعةکتاب:  اإلسم  رشعة

 ق(219و صحیح مسلم )الزتوفی  ق(211الزتوفی )صحیح بخاری کتاب:  صَحیحین

 ووق( مخط128مسعود بن محزود بن یوسف سزرقندی )سال تألیف:  مؤلف:مسعودی  صلوة کتاب: مسعودی صالة

 ( مخطوو139أوحد الدین عبد اهلل بن احزد النسفی )الزتوفی  مؤلف:الفتاوی  عمدة کتاب: الفتاوی عمدة

 املرصیة؟ مخطوو بدار الکتب  مؤلف:الزغنی و الطالب النبیه فی تصحیح التنیه  عمدة کتاب: الزغنی عمدة

 هجری قزری219نی ملقب به فارابی، در حدود سال ابونصر محزد بن محزد طرخامؤلف: عیون الزسائل کتاب:  عیون الزسائل

 فتاوای نوازل
سالید   تحقیـق: ق( 991ابی اللث نصر بن محزد بن ابراهیم السزرقندی الحنفالی )الزتالوفی    مؤلف:فتاوی النوازل کتاب: 

 )بیروت( العلمةةدار الکتب  ناشر:یوسف أحزد 

  رر عمیی
اإلما  أبی القاسم عمء الدین  زس نظر ابوبکر مزد بن  مؤلف: العالئةةئد لإلما  السزرقندی، الفوا العالئةةفوائد  کتاب:

 ق(813احزد بن ابی احزد السزرقندی الحنفی )الزتوفی 

 ق( مخطوو911القاضی النعزان الزغربی ) مؤلف:مختصر االیضار کتاب:  مختصر ایضار

 ق(929الطحاوی الحنفی )الزتوفی  سالمة أبی جعفر أحزد بن محزد بن مؤلف:مختصر الطحاوی  کتاب: منتخب طحاوی

 هال( 999نصر بن محزد بن أحزد أبو اللیث الفقیه السزرقندی ، الزشهور بإما  الهدى ، )ت  مؤلف:مختلف،  کتاب: فقیه ابولیث مختلف

 مشارق االنوار
بتی، أبالو الفضالل   عیاض بن موسى بن عیاض بن عزرون الیحصبی السال  مؤلف:مشارق األنوار على صحار اآلثار، کتاب: 

 ودار التراث العتةقة املكتبة دار النشر:هال(، 188)الزتوفى: 

 ق( 133عبد الرب الغزنوی )الزتوفی  مؤلف:ملتزس األخوان فی فروع فقه الحنفی،  کتاب: ملتزس

 منظومه
فَر بالن  بانی، زُعزر بن محزد نسفی که اختم  آرای فقهیِ ابوحنیفه، ابویوسف،  یمؤلف: الخمفیات ،  منظومةکتاب: 

 در بردارد. -به صورت منظو  و به ترتیب ابواب فقهی  -هُ َیل،  افعی و مالک را 

 نوادر األصول
محزد بن علی الحکیم الترم ی أبالو  مؤلف: ( عمريةنوادر األصول فی أحادیث الرسول صلی اهلل علیه وسلم )ت: کتاب: 

 عبد اهلل

 هال( 999حزد بن أحزد أبو اللیث الفقیه السزرقندی ، الزشهور بإما  الهدى ، )ت نصر بن م نوادر، مؤلف:کتاب:  نوادر الفقه

 ق( مخطوو181عزربن محزدبن ابی بکر الناطفی ، مکنی به ابوحفص )الزتوفی  مؤلف:واقعات ناطفی،  کتاب: واقعات ناطفی
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 کنز
 سنة د. سالائد بکالداش،    تحقیـق: نسالفی،  أبوالبرکات عبد اهلل بن أحزالد ال  مؤلف:کنز الدقائق فی الفقه الحنفی، کتاب:

     2399ق /  9892 النشر:

 صحار
 -ق  999نسالائی،   - 291ابالی داود، متالوفی    - 299کتابهای صحیح حدیثی اهل تسنن ) شگانه( )ترم ی، متالوفی  کتب: 

 ق((219مسلم )الزتوفی  و ق(211الزتوفی )بخاری  -ق 291ابن ماجه، 

 فتاوای صغری

نجالم الالدین    تبویـب: ق(  191حسا  الدین  هید، امالا  عزالر بالن عبالدالعزیز )الزقتالول       ؤلف:مافتاوی الصغری  کتاب:

الزلالک سالعود    يامعاةمخطـو :  ( 9228ص  2یوسف بن الحزد الخاصی الخوارزمی )منقول: عالن کشالف الظنالون ج    

 9998تحت رقم 

  ( مخطوو 9239هال /  133ی )ت. نحو ظهیر الدین الحسن بن علی الزرغینان مؤلف: الظهرييةالفتاوى  کتاب:  فتاوای ظهیری

 نافو

: الزتالوفى ) السالزرقندی  الحسالینی  یوسالف  بالن  محزالد  القاسالم  أبی الدین ناصر مؤلف:الفقه النافو فی فقه الحنفی  کتاب:

   2333 -هالال  9829ول، ا چـا::  العبیکان مکتبة ناشر:: د. ابراهیم بن محزد بن ابراهیم العبور و تحقیق دراس ( هال111

 9 اء:عدد األجز

 : دار الحدیثناشرق(  929)الزتوفی  االسم  کُلینی ثقةمحزد بن یعقوب بن اسحاق مشهور به  مؤلف:الکافی  کتاب: کافی

 متفق
 محزد صالادق آیالدن الحامالدی،    تحقیق: أحزد علی ثابت الخطیب البغدادی أبو بکر، مؤلف: الزتفق والزفترق، کتاب:

 : اولچا: ،9عدد الزجلدات:  ،9999 - 9899النشر:  سنة لقادری،دار اناشر:  غیر مفهرس، :حال  الفهرس 

 فتاوای مُلتَقِط
ناصر الدین أبی القاسم محزد بالن یوسالف الحسالینی السالزرقندی )الزتالوفى:       مؤلف: الحنفةةالزلتقط فی الفتاوی کتاب: 

   العلمةةدارالکتب ناشر: محزود نصار و السید یوسف أحزد،  تحقیق: هال(،111

 یحقایق سلز
سالید   تحقیـق:  السنة: مصادر التفسیر عند املجموعةق(  892)الزتوفی  9السلزی الجزء:  مؤلف:تفسیر السلزی  الکتاب:

 : بیروت، دار الکتب العلزیهناشر  2339 - 9829اول  چا::عزران 

 زاد الفقهاء
عیالد   تحقیق:ق( 199متوفی بهاء الدین محزد بن أحزد اإلسپیجابی ) مؤلف:زاد الفقهاء  رر مختصر قدوری  الکتاب:

 العلمةة: بیروت، دار الکتب ناشر  2339 - 9829اول:  چا::بن محزد بن حزد الدوسری 

  رر قدوری

 898 سانةاما  أبی نصر أحزد بن محزد بن محزد البغدادی الزشهور بالاألقطو الزتالوفی )   مؤلف: القدوری  رر الکتاب:

اإلمالا  محزالد بالن سالعود اإلسالممیه       يامعاة ناشـر: محزالد الساللطان    ابراهیم بن محزد اکبر و د. صالالح بالن   ( تحقیق:ق

    2339 -هال 9829 اول چا::

  رر هدایه
 رساالةأصل ه ا الکتاب  تحقیق: ق(،893أحزد بن عزار الزهدوی أبو العباس )الزتوفی  مؤلف: ،الهداية رر الکتاب: 

 2عدد الزجلدات:  ،9991 - 9891الر د  مكتبةناشر:  ماجستیر،

 ای سعادتکیزی
 حسین خدیو جالم و هزکالاران   تحقیق: ق(، 131اما  محزد غزالی طوسی )الزتوفی  مؤلف: کیزیای سعادت،الکتاب: 

 ش 9993نگاه،ناشر: 

 قدوری

 الحسالین  أبالو  حزالدان  بالن  جعفالر  بالن  أحزالد  بالن  محزالد  بالن  أحزالد  مؤلف: الحنفالی  الفقه فی القدوری مختصر الکتاب:

 -هالال  9899ول، ا چـا::  العلمةاة الکتالب  دار :ناشـر ، عويضاة محزد محزد املک تحقیق: (هال829: الزتوفى) القدوری

9999    

 جامو صغیر
ابراهیم بن محزد بن سعید بن همل ثقفی اصفهانی معالرو  باله ابالن هالمل ثقفالی )متالوفی        مؤلف:الجامو الصغیر  کتاب:

 ق(299

دسالت  ه اند که امید است روزی ب عرّفی  دهه تصریح مؤلّف مته نیز در  زار منابو این متن کهن بخها کتاب نا نا ده

 جالاموِ ی، کنالز الزعالان   ریتفس، کامل ریتفس، دُرَرْ ریتفس، اما  زاهد ریتفسی، ا  الزعان ریتفس، انفو، املغفرةاسباب آیند: 

ی، وافال   الرر ، نافو  رر، منظومه  رر، بیته   رر، ثیاالحاد نیاحیر، فقه ۀریخخی، حسام، ریکب جاموی، اوحد

ی، کبالر  یفتالاوا ی، خالان  یفتاوای، حسام یفتاوا، البلخ حجة یفتاوا، سیتجن یفتاوای، برهان یفتاوای، حداو یفتاوا

 کنالز ی،  عب تیکفای، هقیب کفایةی، الزناسب کتاب، ریجامو صغ دیفوای، ناطف فروقی، نسف یفتاوای، مسعود یفتاوا



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  92
 

 

، یوافال ، الفقه نصاب، العلو  مناقب، منافو، البحار یملتقی، کاف مختصر، نیالبحر مجزو، مُکزَّل، انیالب لوامو، قیالدقا

 .وینابو ی اتیهارون

هالا اثالر    های میانی در کشورهای غیر عربی و نگارش ده وجود این میزان منابو فقهی حاکی از اقتدار فقه در سده 

 های فقهی در مراکز علزی بوده است. در این موضوع و رواج بحث

 یشناسنسخه. 11

نویسالندۀ ایالن نسالخه را قالرن نهزالی دانسالته        ،های خطی ایرانی )فنخالا(  یسندۀ فاضل فهرست نسخههرهند درایتی، نو

ایالن نسالخه در نیزالۀ دو      ،کتابخانۀ نورعثزانیه که مأخ  این پالژوهش اسالت   امّا به  هادت انجامۀ نسخۀ خطیِ ،است

وائل قالرن هفالتم با الد. درایتالی     قرن هفتم کتابت  ده است و الجر  نسخۀ مأخ ، باید متعلّق به اواخر قرن  شم یا ا

 نسخۀ پایۀ این پژوهش را ندیده است.

 ترغیب الصلوة

ت کتالاب معتبالر اهالل سالنّ     931ت اسالت کاله آن را از   نزالاز طبالق مال اهب اهالل سالنّ      یآداب و احکا  فقهال  درکتاب 

 پردازد. زاز و طهارت میفصل به بیان احکا  ن 19در  ، ده یگردآور

-2/9919؛ دنالا  813-98/819؛ مشترک پاکسالتان  18ص  یساله اسمم 9833ه ؛ فهرستواره فق9/999]کشف الظنون 

 نسخه([ 9) 9919

 نسخة پایه

 9829استانبول، نورعثزانیه؛  زارۀ نسخه: 

کاغال :   ؛ق؛ مصالحح  119، تالا:   االسالفرغابادی  أحزَالدِ  ابنِ انِالقاسِمِ ابنِ عَبدُالرَّحز یابنِ أبِ مِیمُحَزَّدمُقِ ق،ی: نستعلخط

و سالر تالرنج و پالاترنج و لچکهالای      تالرنج تیزاج سوخته با نقش زراندود برجسته لچالک و  مهره، جلد: آهار  ینخود

سالطر، انالدازه:    99(، پ233 -ر9گ ) 233، سر طبالل ضالربی  کنگره دار مزین به گل و برگهای سادۀ مکرّر زرّین و 

ن عثزالانی در حالدود   وقف عثزان خان پسر سلطان مصالطفی خالا   99×  99[، اندازه: 299-9/29سم ] :  29×  9/92

 قزری 9333

 َرحَمُة اللِه َعلَیاهِ  الزاهد بن احزد بن محّزد ضعیف، ۀبند گوید  وی، میپس از حزدِ خداوند و درود بر رسولِآغاز: 

، از فرموده: اوّلْ حسابْ که بر بنده بکننالد روزِ قیامالت   صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ رسید  که رسول که هون بدین حدیث

 نزاز با د 

حیَحةُ  یَفُة َو الرِّوایُة الصَّ فی یِد الَعبِد املُذنِِب الرّايای للای َرحَماِة الَکاریِل الَهااِحق رَحَقاُر  انجام: ََتَّت ٰهِذِه کتابُة الَّشَّ

دُمِقیِل ابِن رِبی القاِسِل ابِن َعبُدالرَّحمِن ابِن رحَمِد األسفرغاباحق رَشَّفَُهُل اللُه ِبُوفُوِر ا ألیاحق فای َسانَة الِعباِح اآلثِل ُمَحمَّ

666(1) 

 ه های خطی ایرانی معرفی  ده است:نسخه دیگر در فهرست نسخ 92از این اثر 

 9/9999. تهران؛ مجلس؛  زاره نسخه: 9

.. فصالل  .،ی عب یۀرات، کفاز(، جامو الزضی.. )پارگ.جامو ث،یمختلف، فقه ابوالل ،خی رر کر ،بیعتا یآغاز: فتاو

   ث؛یکتاب و حد انیاز ب نیالزرسل دینزاز بر اتباع س ضیاول در تحر
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 : برابر انجا 

 99119 زاره نسخه:  ؛ی. مشهد؛ رضو2

 آغاز و انجا : برابر 

؛ کاغال :  9991مهر  ،ی: رهبرییمدرس؛ اهدا نیق؛ تزلک: محزد ام 911 االول ویکا، تا: اواخر رب یب ق،یخط: نستعل

 یسالم ]اهالدائ   99×  99سالطر، انالدازه:    91گ،  219با تالرنج و سالرترنج،    زاجیجلد: ت ،یآهار مهره سزرقند ینخود

 [981-9رهبر: 

 98 زاره نسخه:  در؛یح یعل خی  ؛مشهد

 [193-9: دینسخه باال ]مؤ هزان

 9/1939. تهران؛ دانشگاه؛  زاره نسخه: 9

 993رجالب   91 نبه  تا: پنج ،یزنکیبن سعداهلل از احشا  طغزا سالمةبن  یخیکا:   ق،یآن است؛ خط: نستعل مختصر

 91ر(، 931 -ر9گ ) 931دار،   تالرنج  یاکیتر زاجیجلد: ت ،یصفحه(؛ کاغ : سزرقند کی ای: آغاز )گویق؛ افتادگ

 [989-91سم ] :  99×92(، اندازه: 92×9سطر )

 . تهران؛ مجلس؛  زاره نسخه: بدون  زاره8

 [991]مختصر  :  93و  9کا، تا: قرن  یب ق،ی: نستعلخط

  زاره نسخه: بدون  زاره  ؛ی. قم؛ مرعش1

 [989 -8و  9ش  1 هب: س  راثی]م یقعق؛ قطو: ر 929تا:  ،ینیالکرم یعل خی: نسخ، کا:  خط

  92999 زاره نسخه:  ؛ی. قم؛ مرعش1

 یدر منظومه است ثم الزنال  تیروا نیما کان و ا فیرحزه اهلل طاهر است ک یاما  افع کی: برابر؛ انجا : اما نزدآغاز

 طاهر بم حرج، تزت.

بالن محزالد    فیمحزد  الر  ،یم فنجقل   سکت سلم و من سل»مهر:  ؛یق؛ مصحح، محش 999کا، تا:  ی: نسخ، بخط

(، انالدازه:  98×1/1سالطر )  99گ،  983با ترنج،  یعسل زاجیجلد: ت ،یبزرگ(؛ کاغ :  رق یضی)ب« 9928 ،یمرحوم

 [898-92سم ] :  29×99

 9918 زاره نسخه:  ؛ی. مشهد؛ رضو9

حالت  نیان )ک ا( به دفو اهزه است دانا  وند و با دان نینوع که علم فرض ع نی: برابر؛ انجا : که اگر خلق بدآغاز

 .ندینزا ا یق نهایو بر صمر ا زندیبرخ یهلل تعالاخواهد آمدن ان  اء  گرانیاست که د

سالطر،   91گ،  919 ،یا قهالوه  زالاج یجلالد: ت  ،ییکاغال : حنالا   ؛ی، محشال 92تا: قالرن    ،یکا: سکندر ب ق،ی: نستعلخط

 [299-9/29سم ] :  29×91اندازه: 

 99323  زاره نسخه: ؛ی. مشهد؛ رضو9

 با د  نهای: و آنچه مانند اانجا 

آهار مهره،  ی؛ کاغ : نخود9998بهزن  ،ی: رهبریی: انجا ؛ اهدای؛ افتادگ92کا، تا: قرن  یب ،یریتحر قیتعلی: نخط

 [989-9رهبر:  یسم ]اهدائ 29×99سطر، اندازه:  99گ،  291 ،یفرنگ زاجیجلد: ت



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  53
 

 

 9999. قم؛ مسجد اعظم؛  زاره نسخه: 9

او رضالوان   ارانیال و  شالان یو بر خو السم  هیبر رسول او که محزد است عل صلوةو  یس از حزد خداوند تعال: پآغاز

 نیال پاک نشود و ا ندیکه؛ انجا : و اگر تر با ند تا نشو د یرس ثیحد نی... که بر ادیگو یم نیاجزع همیعل یاهلل تعال

 در منظومه است. تیروا نیخواه خشک و اتر و  هآب پاک است خوا ی افع کیعسزانا است و اما نزد کینزد

سم ]  مخ:  29×91سطر، اندازه:  99گ،  993با ترنج و سر،  یتونیق؛ جلد: مقوا ز 9293کا، تا:  یب ق،ی: نستعلخط

9-888] 

 91 زاره نسخه:  ؛ی. تهران؛ انجزن آثار و مفاخر فرهنگ93

کتالاب را   نیال بالا ترجزاله در قلالم آورد و ا    اهلل اسالت  یرسول صل ثیباب است آن احاد نیهند که در ثی: حدآغاز

 .نیارحزن الراحز اینا  نهاد ؛ انجا : فضلک و برحزتک  الصلوة بیترغ

سالطر   99ص،  899تالرنج،   میبالا تالرنج و نال    یاکیال تر ییمقوا زاجیجلد: ت ،ی: آغاز؛ کاغ : فرنگیافتادگ تا؛ یکا، ب یب

 [19سم ] :  1/99×92(، اندازه: 98×9کامل )

 9939 زاره نسخه:  ؛ی. قم؛ مرعش99

  وسفیاما   کیصورت پاک  ود و نزد نیاما  محزد در ا کی: برابر؛ انجا : اگر تر با د پاک نشود نزدآغاز

 گوریعطالف گالال   یی)مربالو(؛ جلالد: مقالوا   « محزد بن عبد الوهالاب »مجدول؛ مهر:  تا؛ یکا، ب یب ،یهند قی: نستعلخط

 [99-23سم ] :  29×91سطر، اندازه:  99گ،  991 ،یلین

 9898. تهران؛ مجلس؛  زاره نسخه: 92

آب  هیال عل الله رحمة یاما  افع کیاما نزد نیاجزع همیعلزاء ما است رضوان اهلل عل کینزد نی: برابر؛ انجا : و اآغاز

 در منظومه است. تیروا نیپاک است خواه تر و خواه خشک و ا یمن

 [899-21سم ] :  21×1/99اندازه:  سطر، 99گ،  999 زاج،یعطف ت نگوریجلد: گال تا؛ یکا، ب یب ق،ی: نستعلخط

 های خارج از ایران دستنویس

های کشور ترکیه موجود است که یکالی متعلالق باله قالرن یالازدهم هجالری        دو تحریر دیگر از این کتاب در کتابخانه

 تی ندا تند.  هندان اهزیّ ا وصف ممحظهقزری و دیگری بدون تاریخ است و ب

 نسخۀ اوّل:
Arşiv No: 15 Hk 874 

Eser Adı Tergibu's-Salât 

Yazar Adı Muhammed b. Ahmed 

Zâhid 

Müstensih  

Konu İslâm Dini-İbadetler 

Dili Farsça 

Telif Tarihi Hicri (Miladi ) 0 (0) 

İstinsah Tarihi Hicri (Miladi ) 0 (0) 

Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma 

Eserler Kütüphanesi 

Koleksiyon Burdur İl Halk 

Kütüphanesi 

DVD Numarası  

 نسخۀ دو :
Arşiv No: 03 Gedik 17353/1 

Eser Adı Muhtasaru Targîbi's-Salât 

Yazar Adı Muhammed b. Ahmed ez-

Zâhid 

Müstensih  

Konu İslâm Dini-İbadetler 

Dili Farsça 

Telif Tarihi Hicri (Miladi ) 0 (0) 

İstinsah Tarihi Hicri (Miladi ) 1052 

(1641) 

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara 

Koleksiyon Afyon Gedik Ahmet Paşa İl 
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Halk Kütüphanesi DVD Numarası 1074

 گزارش پژوهش

قزالری   119کتابخانۀ نورعثزانیۀ  هر استانبول، کتابت  ده به سال  9829این بررسی با  ناسایی نسخۀ خطی  زارۀ 

بالرگ کاله ویژگالی آن درج     832)فاقد تالاریخ کتابالت در    9898های خطی   د. در ادامه نسخه برگ آغاز 239در 

)کتابالت  الده باله     9999( و ز این حیث متزایز و جالب نظر اسالت برخی عبارات عربی از متون فقهی عربی است و ا

مجلس  ورا برگ(  299های نسخۀ پیش گفتۀ مجلس در  قزری و برخوردار از ویژگی 918جزادی اآلخر  29سال 

هالای ادبالی و متضالزن     برخالودار از ویژگالی   محالر  الحالرا  بالدون سالال و     23رضوی در مشهد ) قدس آستان 9918و 

گردآوری و مشخّص  د که تحریالر نسالخۀ    ،هایی از متن عربی( نیز که کامل بودند و در دسترس قراردا تند بخش

هالا در یالک    هرهنالد از حیالث محتالوایی تزالا  نسالخه      ؛تر و متفاوت است تر، ساده نورعثزانیه با دیگر تحریرها قدیزی

 محور قراردارند. 

 تألیف یا ترجمه؟

 کل گرفت. هرا که از این کتالاب تحریرهالایی بالا محالور      هنین پرسشی در خهن پس از بررسی نسخ خطی این اثر

از  ای تالوان خو اله   باله نحالوی کاله باله زحزالت مالی       ؛مختلالف وجالود دارد   معنایی واحد امّا ترتیالب واژگالانی و متنالیِ   

ا مؤیّالد ایالن امالر    هال  های متحدالزتن را فراهم آورد. ممحظۀ اطمعات نسخه  ناسی اثر و آغالاز و انجالا  نسالخه    نسخه

در آغالاز  یاد الده  هزان مؤلّالف   ،نویسندۀ آن کهاصلی عربی برای این کتاب موجود بوده  ،است که به احتزال قوی

هالای موجالود از کتالاب     یک از نسالخه  ه در هیچعربی اوّلیمنبو یادنکردن از اثر است. تردید در این موضوع به خاطر 

مالتن پژوهالان دورۀ    را برای آ نایی بیشتراثر بخشی از این در پایان  رابطه باز خواهد بود. باب پژوهش در این .است

 کنیم. عراقی گزارش می

 ]فصلِ اوّل[

وَمَا آتَاکُمُ  :فرمود یتعال که خدای عَلیهِ وَ سَلَّمَ صَلّی اهللُ در بیانِ فضیلتِ نماز و مُتابَعت کردنِ رسول

 (2)الرَّسُولُ فَخُ ُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

باله  الزا آورد و از    ین فرموده کاله بگیریالد آنچاله رسالول    خویش هن (9)مرضیو نامۀ  حقّ جَلَّ وَ عم در کتابِ رَضی

 با د. فریضه صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ رسول برداری آنچه  زا را بازدا ت، بازایستید. پس فرمان

 با د بر وی  فاعتِ من. تِ مرا ضایو کند، حرا گفت: هرکه سُنّ صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ و رسول

تِ مرا، بدرستی که مرا زنده دا ته با د؛ و هرکاله زنالده   که هرکه زنده دارد سُنّ گفت صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ و رسول

آمَنّا بِهِ وَصَدَّقنَا با مالن در   پ( دا ته با د مرا؛ و هرکه مرا دوست دارد، روزِ قیامت 1دارد مرا، بدرستی که دوست )

 بهشت با د.

 و دیالن  علالمِ  و آرد جالای  به را او های سنّت مومن ۀآن است که بند صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ  رسولده دا تنِ سنّتِو زن

 .است فریضه مؤمنه زنانِ و مؤمن مردانِ بر آموختن  ریعتْ و دین علمِ که بیاموزد را  ریعت

که اگر کسالی   زازِ او درست با دن تا بیاموزد که باید نیست هاره آن دانستنِ از نزاز در که ها مسأله مومنْ ۀپس بند

آمَنّا بِهِ وَصَدَّقنَا به حسابِ آن درمانَالد و از   قیامت روزِ و با د باطل وی نزازِ نیارد، جای را نداند و به ن  رایطِ نزازای
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 نالورِ  باله  و آرنالد  بیرون جهل تاریکی از را خود فرزندان و را خود که کسانی آن حالِ خو ا. با د کاران زیانجزلۀ 

 هالر  کننالد،  علالم  آن بسیار است و عزلی که بی لم درآرند. و عزلی که به علم کنند، هرهند که اندک با د، ثوابِع

 .است اندک آن ثوابِ با د، بسیار هند

 . هید هزار ده ثوابِ یتعال بگزارد، بدهد خدای ، نزازْ به جزاعتپس هر کسی که از سَرِ علم، این پنجْ وقت

نزالاز هزچالون جالوی آِب روان اسالت کاله بالر دَرِ سالرای یکالی از          فرمود که: مَثَلِ پنج صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّمَ و رسول

 رسول یا نی: گفتند! مانَد؟ وی اندا  بر هِرکی هیچ کند، می  ُزایان است و هر کسی که روزْ پنج بار در آنجا غسل

 باله  وقالتْ  در علم سرِ از را نزاز وقت، پنج این روزی، فرمود که: هرکه در  بانه صَلّی اهللُ عَلیهِ وَ سَلَّم رسول پس! اهلل

 .نزاند باقی هیچ گناهان از وی بر گزارد، جزاعت

 نتیجه

هالای فارسالی    ترجزاله که  های نخستین تزدّن اسممی است های فقهی سده از نگا ته الّصلوةترغیب کتاب متن عربی 

صورت گرفته است. متن مورد پالژوهش مالا،    )دورۀ عراقی( هجری قزری و هشتم های هفتم  متعدّدی از آن در سده

فالارغ از   (8)احزالد بالن زاهالد در فقاله نزالاز نگا الته اسالت.       امالا   اسالت کاله   فقهی متن عربی این  های برگردانیکی از 

هاست، این متن به دلیالل قالدمت آن، حالاوی فوایالد      دیگر دانشهای فقاهتی این کتاب که موضوع پژوهش در  جنبه

ن، تعلّالق ایالن مالتن باله     آمختلف لغوی، دستوری و دستور تاریخی و مشتزل بر برخی فواید تاریخی است. عموه بالر  

و روانالی، پرهیالز    سمسالت  :سازد را در کتاب نزودار می ۀ عراقیهای سبکی دور ، ویژگیدورۀ میانیِ ادبیات فارسی

تالداخل روایالت،   ت پردازی و پیچیالدگی و واژگالان اصالیل و بالا قالدمت فارسالی، یکدسالتی و خالودداری از         از صنع

دورگالی تالاریخی در    متون دورۀ عراقی به دلیل میان مندی منطقی در بیان مطالب. یقای مستحکم و پایدار و نظا بوط

های نخستین هجالری هسالتند و در    تاریخ ادبیات فارسی، حاوی اطمعات بکر و معتبری در مورد تاریخ علم در سده

خمل آنها نکات مهزی قابل کشف و دستیابی است. از آن جزله دانش فقه و علم دیالن اسالت کاله بالا مطالعالۀ متالون       

و رو نی از زاد و بود مردمان آن دوران به دست آمده و دامن فراخ فقاهالت و اجتهالاد    فقهی فارسی، تصویر  فا 

مطالعۀ این متن، ما را با وجوه متکثّالری از جامعاله و   رو نی دریافت. ه توان ب یرا در دل فتاوی مندرج در این آثار م

کند و نزادی از عمقۀ وافر و کهن پایۀ ایرانیان و گویشوران  در دورۀ عراقی آ نا میمسلزان عجم فردانیّت مردمان 

 فارسی به اسم  و مناسک آیینی آن است.

 هایادداشت
 با د: کوتاه می« فصل»و هر کدا  دارای هند « قسم»گزارش فنخا: دارای سه  (9)

 . آداب و نزاز، دارای  صت و یک فصل؛9

 . بیان انواع طهارت، دارای بیست و یک فصل؛2

 . بیان تحداث و انجاس، دارای ههل فصل.9

.. .ود مصالطفی، هزالی گویالد   .. پس از حزد خدای تعالالی و در .و سببا  لرفو الدرجات الصالة وسیلة للی النجاةآغاز: الحزدهلل ال ی جعل 

 که هون از بعضی کتب اصول فقه و فروع او خواند 

 و االغتال واجب کیف احوج.×× حرج انجا : تر و خشک آن برابر است و این روایت در منظومه در باب اوست: تم الزسنی طائر بم 
 (9ت بازایستید. )الحشر: و آنچه را فرستاده ]او[ به  زا داد آن را بگیرید و از آنچه  زا را بازدا  (2)
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 (ضی: خوش و پسندیده. )منتهی االربمر) اللغة متن از( )فؤلخشنود. )غیاث اللغات( )یاددا ت مرضی: ( 9)

هجری قزری وجود دارد که به اسالتناد ترقیزالۀ ایالن کتالاب، آن قالول       999درباب تاریخ وفات احزد بن محزد الزاهد، قولی مبنی بر ( 8)

 : مقدمه اثر(9891ه: محزود الجیزیلی، صهیب، صحیح نیست. )برای نزون

 منابع
 .میقرآن کر -

 .دهخدا ۀلغتنام -

 .دیو فرهن  عز نیفرهن  مع -

ــان و ، «رویکردهالالای غالالالب در تحلیالالل گفتزالالان انتقالالادی  »، 9991سالالادات غیاثیالالان،   زاده، فالالردوس و مالالریم آقاگالالل - زب

 .18-99: 1 زارۀ ، 9ۀ دور، شناسی زبان

 الرسول جامع االصول من احادیث، 1041، عاحات مجدالدین مبارک بن محمدبن محمد شیبانی موصلیابن اثیر، ابوالس -

 .بیروت )يامع االصول(، محقق: عبدالقاحر ارناؤوط:

)بدایاة فقاه: حر فقاه تطبیقای  بداي  املجتهد و نهاي  املقتصند ،1046 ابن رشد حفید، ابوالولید محّمد بن احمدبن محّمد، -

 : طه.بیروت : عبدالرؤوف سعد،عاّمه(، تحقیق

 .، مخطوطالجامع الصغري ،ابن هالل ثقفی، ابراهیل بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی اصفهانی -

  .)اصول حسامی(، مخطوط املةتخب يف اصول املذهب، بن عمر الدین محمد اخسیکتی، حسام -

بان محماد بان حماد  خترصا دادور،(، تحقةاق: عیادزاح الفقهاء )رشح م ،1041محمد بن رحمد،  اإلسپیجابی، بهاء الدین -

 .حار الكتب العلمةة روت:بیالدورس،، الطبعة اولی، 

 .9666/6، مؤلف: ناشناس، مخطوط: حانشگاه تهران نسخه الستحسانا -

، تحقیاق: اباراهیل بان محماد اکا. و ح. رشح القدوری، 1041بن محمد بن محمد البغداح،، األدطع، امام ربی نرص رحمد  -

 محمد بن سعوح اإلسالمةه.يامعة اإلمام الطبعة االولی، لح بن محمد السلطان، صا

)فتااواق  راجي نالفتاوي الس، ي الفرغاين الحنفياألويش، رساج الدين ربو محمد عيل بن عثامن بن محمد بن سلةامن التةم -

 ، بیروت: حارالکتب العلمةة.رسايی(، تحقیق: رضا الحق

)محای((، تحقیاق:  املحیط الربهاين فی الفقه الةعامين، تا ، بید بن عبد العزیز ابن مازه الحنفیالبخار،، محموح بن احم -

 بیروت: حار الکتب العلمةة. عبدالکریل سامی الجند،،

 .)اصول ِبزَحوق(، مخطوط اصول الدين، ابوالعرس محمد بن محمد البُزحوق، -

 .حار احیاء الرتاث العربیمحمد محسن، بیروت:  یق: آدابزرگ تهرانی،، تحقهدی  العارفین تا، پاشا، بی بغداحق، اسامعیل -

 .مخطوط ،الشامل ،ابومحمد اسامعةل بن حسني بیهقی، ابالقاسل -

 .تاج املصاحر(، مخطوط -ج األسامی تا -)تهذیب األسامء  تاج األسامی بیهقی، احمد بن علی، -

نوادر األصول يف أحاديث الرسول صن  اللنه  ،4441 و عبد الله،الرتمذ،، محمد بن عيل بن الحسین بن بَّش الحكةل رب -

 ع.مکتبة االمام البخارق للنَّش و التوزی عوض، داهره: ، بارشاف: اسامیل متولیسلم عليه و

 .)يامع املضمرات(، مخطوط، اإلمام القدوري جامع املضمرات واملشكالت يف رشح مخترص -

 .لطحاوي يف الفقه الحةفيرشح مخترص االجصاص، ربی بکر الرازق،  -

حاکل نیسابورق، امام الحافظ ابی عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نُعةل بان الحكال الضابي الطهاامين  -

تحقةق: مصطفى عبد القااحر عطاا، الطبعاة األوب، بیاروت: حار  املستدرک علی الصحیحین، ،1011 املعروف بابن البةع،

 الكتب العلمةة.
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)متفق(، تحقیاق: محماد صااحي آيادن الحاماد،،  املتفق واملفرتق ،1019 خطةب البغداح،، رحمد عيل ثابت ربو بكر،ال -

 .حار القاحر، الطبعة األولی،

 .مخطوط خالصه(، )فتاواق خالص  الفتاوىبخار،، طاهر بن رحمد بن عبد الرشةد،  -

 .، مخطوطفضالءال روض  العلامء ونزه حةي البخار،، الزندویيس، علی بن ي -

 .املبسوط، سهل شمس األمئة الرسخيس، محمد بن رحمد بن ريب -

السنة، تحقةق: سةد عمران، الطبعة األولی، ، فی املجموعة: مصاحر التفسري عند حقائق التفسري ،1041 ،عبد الرحمن ُسلَمی، -

 .ةبیروت: حار الکتب العلمی

 .، مخطوطم بکتاب البستانبستان العارفین املوسو ، ، نرص بن محمد سمردندق -

)اصاول فقاه(،  األصنول، احماد السمردند، الحنفي، اإلمام ريب القاسل عالء الدين شمس نظر ابوبکر ممد بن احمد بن ابی -

   .مخطوط

)رشح  عالئينن فوائنند ال، -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

 عالیی(، مخطوط.

املوساوم بتحفاة الفقهااء،  تحف  الفقهاء فی الفنرو السمردند، الحنفي، الشةخ اإلمام الزاهد عالء الدين محمد بن رحمد،  -

   .مخطوط

  .، مخطوطنوادر الفقهاملشهور بإمام الهدى،  ،ن محمد بن رحمد ربو اللةث الفقةهالسمردند، نرص ب -

بیروت: حار الکتاب  ، تحقیق: سید یوسف رحمد،فتاوی الةوازلللیث نرص بن محمد بن ابراهیل الحنفی، السمردندق، ابی ا -

 العلمةة.

 .، مخطوطصالة مسعودیسمردندق، مسعوح بن محموح بن یوسف،  -

تَِق((، )فتااواق ُملا امللتقط فنی الفتناوی الحةفين ، ، بی تاالسمردندق، نارص الدین ربی القاسل محمد بن یوسف الحسینی -

 رحمد، حارالکتب العلمةة. تحقیق: محموح نصار و السید یوسف

)ناافع(، حراساة و  الفقه الةنافع فنی فقنه الحةفني، 1041، ------------------------------------------------------------------- -

 ن.کامکتبة العبی ، الطبعة األولی،تحقیق: ح. ابراهیل بن محمد بن ابراهیل العبور

 .)مختلف فقیه ابولیث(، مخطوط املختلف، املشهور بإمام الهدى لةث الفقةهالسمردند،، نرص بن محمد بن رحمد، ربو ال -

 .)يامع صغیرخانی(، مخطوط الجامع الصغري فی الفرو ، محمد بن حسن شیبانی، -

 .طوطکبیر اوحدق(، مخ )يامع الجامع الکبري فی الفرو ، ------------------------- -

 .کتاب الدعاء بی تا، ط.انی، سلیامن بن احمد، -

تهذيب اآلثار و تفصيل الثابت عن رسول الله منن ،  بن غالب اآلميلالط.ق، ربو يعفر محمد بن يرير بن يزيد بن كثري -

 املدين.: مطبعة القاهره)تهذیب(، تحقیق: محموح محمد شاكر،  األخبار

  .، مخترص الطحاو، )منتخب طحاوق(بن سالمة الحنفيحمد الطحاو،، ربی يعفر رحمد بن م -

نامۀ  فصنل، «هاق ماؤثر بار رسشات احبای حر رشح مثناوق رسورق ساب  شناسای مؤلّفاه»، 1166طیب، زهیر و همکاران،  -

 .09، پیاپی 1، سال سیزحهل، ش تخصصی سبک شةاسی نظم و نرث فارسی )بهار ادب(

)فتااواق عتاابی(، مخطاوط فای مكتباة الظاهرياة  جامع جوامع الفقنه، الحنفي ر،العتايب، ريب نرص رحمد بن محمد البخا -

 .(4490األهلةة بدمشق )

 ، مخطوط بدار الکتب املرصیة.عمدة املغةي و الطالب الةبيه فی تصحیح التةیه -

بان الحماد  )فتاواق صغرق(، تبویب: نجال الادین یوساف الصغری الفتاویامام،  -عمر بن عبدالعزیز، حسام الدین شهید  -

 .1110الخاصی الخوارزمی، مخطوط: يامعة املل  سعوح تحت ردل 

 تهران: نگاه. تحقیق: حسین خدیو يل و همکاران، ،کیمیای سعادت ،1164 ،امام محمد غزالی طوسی، -
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 .، محقق: حافظ عرادی و عبد الرحیل بن حسین، حار الکتاب العربیاحیاء علوم الدین ،غزالی، محمد بن محمد -

 )ملتََمس(، مخطوط. رو  فقه الحةفيملتمس األخوان يف ف، الغزنو،، عبد الرب -

 .، مخطوطعیون املسائلفارابی، ابونرص محمد بن محمد طرخانی،  -

 مخترصن القندوري يف الفقنه الحةفني ،1011مادان رباو الحساني، القدور،، رحمد بن محمد بن رحمد بن يعفار بان ح -

 علمةة.حار الكتب الالطبعة األولی، عويضة،  )ددورق(، تحقیق: كامل محمد محمد

  .مخطوط، رشع  اإلسالم، القمی، محمد بن ربی بکر الجوغی البخارق الحنفی -

 .)يامع صغیر عتابی(، مخطوط رشح الجامع الصغیر للعتابی، ربونرص، ربوالقاسل احمد الدین زین  -

 .خطوط، ماالصول التی علیها مدار کتب اصحابةا، ابوالحسن کرخی، -

الهدای  علی مذهب اإلمام أبی عبد اله احمد بنن محمند ، 1044، اب محفوظ بن احمد بن الحسنالکلوذانی، ابی الخط -

 .، تحقیق: حکتور عبد اللطیف همیل و حکتور ماهر یاسین الفحل، کویت: غراس للنَّش و التوزیعحةبل الشیبانی

 ث.، حار الحدیالکافی، سالم، بی تاحاي مشهور به ثقة اال کُلینی، محمد بن یعقوب بن اس -

 دل: مؤسسة املعارف االسالمةة.، مسالک االفهام، 1011محقق حلی، يعفر بن حسن،  -

 )فتاواق َمرغینانی(الفتاوی ، ظهري الدين الحسن بن عىل املرغةناين، ربو املحاسن -

 .)فتاواق ظهیرق(، مخطوط الظهريي الفتاوى  ، --------------------------------------------------------- -

، الهداين  يف رشح بداين  املبتندي، حسن برهان الدين، بی تااملرغةناين، عيل بن ريب بكر بن عبد الجلةل الفرغاين ربو ال -

 الرتاث العريب.حار احةاء بیروت: تحقیق: طالل يوسف، 

 .)ُمغرب(، مخطوط املغرب فی ترتیب املعرب، الفتح نارص الدين الخوارزميمطرزق، ابو  -

 .، مخطوطالسیر و املغازی، محمد بن اسحق مطلبی، -

 .، مخطوطمخترص االيضاح، النعامن املغريب، داضی -

 يستري، مكتبة الرشد.، تحقیق: رصل هذا الكتاب رسالة مارشح الهداي  ،1014، ربوالعباس رحمد بن عامر، املهدو، -

 ، تهران: بنیاح فرهنگ ایران.، چاپ اولالسامی فی األسامي ،1106ريب الفضل رحمد بن محمد،  املیدانی، -

 .P.2066)درن ششل(، مخطوط: کتابخانه پاریس  الحقایق يف أحکام الفقه بالفارسي ناشناس)از اهالی چین(،  -

 .، مخطوطواقعات ناطفی، به ابوحفص الناطفی، عمربن محمدبن ابی بکر ُمکنّیٰ  -

 .)کنز(، تحقیق: ح. سائد بکداش كةز الدقائق يف الفقه الحةفي، 1014، ن رحمدالنسفی، ربوال.کات عبد الله ب -

 .، مخطوطعمدة الفتاوی، ---------------------------------------- -

)منظوماه(، مخطاوط )مشاتمل بار اخاتالف آراق فقهای ابوحنیفاه، ابویوساف،  مةظوم  الخالفیاتنسفی، عمر بن محمد،  -

 .باشد( یل، شافعی و مال  که به صورت منظوم و به ترتیب ابواب فقهی میشیبانی، زُفَر بن ُهذَ 

 .)فروي نیشابورق(، مخطوط الفروق فی فرو  الحةفي االسالم اسعد کرابیسی،  نیشابورق، ابواملظفر يامل -

)مشااري  ارمشارق األننوار عنص صنحاح اآلثن، السبتي ربو الفضل، بی تا، عةاض بن موىس بن عةاض بن عمرون یالةحصب -

 ، املكتبة العتةقة وحار الرتاث.االنوار(



 

 


