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چکیده
یکی از متون فارسی در فقه شافعی است که حسین بن مسعود الکفایة فی الفقه کتاِب

وی فّر
َ
و مفسران برجستۀ سـدۀ ششـم هجـری، آن را بـه رشـتۀ از فقها) ق٥١٦(اء َبغ

بغـوی در ایـن کتـاب، از جهـت تبویـب و تنظـیم فصـول و . تحریر درآورده است
های علمی، این اثر گذشته از جنبه. مشابه الهام گرفته استمتون عربِیمباحث آن از 

لحاظ ادبی و زبانی نیز در در زبان فارسی، بهسبب اشتمال بر هزاران واژه و ترکیب نابه
گـرایش مؤلـف بـه اسـتفاده از لغـات نایـاب و کهـن و ذکـر . شایستۀ توجه اسـت

اســتعمال ترکیبــاتبرابرنهادهــای زیبــای فارســی در مقابــل اصــطالحات فقهــی، 
تعبیر، زیبـایی و دل رسـایی الفـاظ و عبـارات، اصـالت و اسـتواری نشین، شیوایِی

بـه دلیـل . رونـدشـمار میهای درخور اعتنای این کتاب بهمطالب از جمله ویژگی
واالی ت فقهی او و بهمکانِت

ّ
بغوی و دق سبب کهـن بـودن نثـر کتـاب، ایـن علمِی

.ها داردویژه شافعیزبانان بهیای در میان فارساثر جایگاه ویژه
های سـبکی ایـن اثـر از سـه محـور زبـانی، کوشش شده ویژگیدر این نوشتار

.ادبی و محتوایی مورد بررسی قرار گیرد

ّراء بغوی؛ : هاکلیدواژه
َ
شناسی؛ سفینۀ تبریز؛ سبکالکفایة فی الفقهفقه به فارسی؛ ف
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مقدمه

فارسی که تا ی باقی مانده، کتاب نون بهکیکی از رسایل ارزشمنِد
ّ

فـی الکفایـة «صورت خط

ـوی . است»الفقه
َ

مفّسـر، محـّدث و ) ق٥١٦(مؤلف آن، ابومحمدحسین بن مسعود فّراء َبغ

برجستۀ شافعی است این اثر که دورۀ کامل ابواب و فصول فقه شـافعی را در بـردارد، از . فقیِه

و مورد توجه شماری از پژوهشگران معاصر قرار گرفتـه است نظر علمی و ادبی حائز اهمیت

در ایـران از این اثر سـه نسـخه). ٢/٩٢٩: ١٣٥١؛ صفا، ۴۵: ١٣٦٧پژوه، شدان.نک(است 

:دهند، به ترتیب زیرهایی از آن را تشکیل میکدام بخشموجود است که هر

تـاریخ ، )مجموعـۀ مشـکوة(١٠١٢زی دانشگاه تهـران بـه شـمارۀ ـ نسخۀ کتابخانۀ مرک

معـامق، شامل بخش٧٠٢کتابت  زکـات و بـاِب : ١٣٣٥پـژوه، دانـش(الت هـایی از بـاِب

آن در این مقاله) ١٩٦٣-١٩٦٢/۵ .است» دان«که نشان اختصارِی

کتاب، که گزیدهشامل ق، ٧٢٢کتابت شده در سفینۀ تبریزـ نسخۀ ای از ابواب مختلِف

ایـن نسـخه ). ٢٥٨: ١٣٩٣عبـدلی، (هـا را مختصـر کـرده اسـت بر نیاز خود، آنکاتب بنا

» سـف«و در این نوشـتار بـا رمـز ) ١٣٨١تبریزی، . نک(ست صورت عکسی چاپ شده ابه

.شودشناخته می

کـه ،ق١١٩٥کتابت شده در ،٩٤٨٨ـ نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 

نکاح تا پایان کتاب  و بـه اختصـار ) ٣٠/١٩۴: ١٣٨٨حافظیان بابلی، (مشتمل است بر باِب

.شودخوانده می» مج«

هایی دارد و نسخۀ مجلس هم قـدری مغشـوش و اوراق آن فتادگیاگرچه نسخۀ دانشگاه ا

مـتن کامـل جا شده است، با این وصف، با قرار گرفتن نسخهجابه
ً
ها در کنار یکدیگر، تقریبا

اثر است، برای تصـحیح که کوتاهنسخۀ سفینه با توجه به این. آیدکتاب به دست می
ّ

شدۀ کل

ُنسخ دیگر میبخش .ودمند باشدتواند سهای مفقوِد

گزارشی از احوال و آثار مؤلف

ب به ُمحیـی
ّ

بـه حسین بن مسعود، ملق ـنة، ُمکّنـٰی ـوی«و مشـهور بـه » ابومحّمـد«السُّ
َ

، »َبغ

برجستۀ شافعی در سدۀ ششـم هجـری اسـت االولی وی در جمـادی. محّدث، مفّسر و فقیِه
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اشــتغال پــدرش بــه واســطۀ او را به. )١/۴٨۶: ١٤١٠یــاقوت حمــوی، (ق تولــد یافــت ۴٣٣

ّراء و ابُنپوستین
َ
ّراء خوانـدهدوزی، ف

َ
یـا » َبـغ«بغـوی در ). ١٩/٤٣٩: ١٤٢٧ذهبـی، (انـد الف

ور«
ُ

ش
ْ

های وسـیع او در واسطۀ تالشاند و بهزاده شد، بدین سبب وی را با این نام خوانده» َبغ

ب گردیده) احیاگر سنت(» الُسنةُمحیی «شرح و بسط احادیث نبوی، به 
ّ

سـبکی، (است ملق

).٧/٧۵: تابی

سبب او به). ١٩/۴۴١: ١٤٢٧ذهبی، (دوست رشد و نمو یافت ای دانشبغوی در خانواده

داری و پارسایی در تضـاد بـود، بـه شـّدت پرهیـز نهایت زهدی که داشت از هرچه که با دین

.داشـتو پرهیزگارانـهزاهدانـهسـلوکیزیسـت و در زنـدگی،کـرد و بسـیار پـاکیزه مـیمی

کیـد گزارشتربیشای بود که در زیستی و قناعت بغوی تا اندازهساده های اصحاب تراجم، تأ

را نیز بر روغنمردم،از مالمتو پسخوردهمینموده و فقط نانمیشده که به اندک قناعت 

). ٧/٧٥: تاسبکی، بی(افزوده است آن

ری دانـش انـدوخت و در تفسـیر، حـدیث، بغوی سفرهای متعددی کرد و از شیوخ بسیا

عـالی رسـید  از ). ٥/٢١٧: ١٤١٣تغـری بـردی، ابـن(فقه، ادبیات و علـوم دیگـر بـه مراتـِب

و ) ق۴۶٢(توان به قاضـی حسـین بـن محمـد بـن احمـد َمـروزی ترین اساتید وی میمهم

: ١٤٢٧ذهبـی، (اشـاره کـرد ) ق۴۶۵(ابوالقاسم عبدالکریم بـن هـوازن قشـیری نیشـابوری 

آیـد جمله شـاگردان وی بـه شـمار مـیاز،پدر فخرالدین رازی،ضیاءالدین عمر). ١٨/٢٦١

. ، بـه زبـان عربـی اسـتالکفایـةجز به،همۀ تألیفات بغوی). ٤/٢٥٢: ١٣٦٩خلکان، ابن(

تـرین مهـم١.فارسی به کار برده استوفور جمالت و عباراتالبته، وی در فتاوای خود نیز به

الَتهـذیب فـی «، »شـرح الُسـّنة«، »َمصابیح الُسـّنة«، »َمعالم التنزیل«: ازعبارتندآثار بغوی 

روع
ُ

ـروع«، »الِکفایة فی الفقه«، »الف
ُ

األحکـام فـی الف
ُ
رجمة

َ
ـمائل النبـّی«، »ت

َ
األنـوار فـی ش

).١/٣١٢: ١٤١٣؛ بغدادی، ١/٣٧٩: ١٤١٣خلیفه، حاجی(» الُمختار

استادشق وفات یافت و در َمرورود٥١٦بغوی در سال  بـه ،حسـینقاضـی، در کنار قبِر

).١٨/٢٦١: ١٤٢٧ذهبی، (شد خاک سپرده

یوسـف بـن : ، رسالۀ دکتری، به تصـحیح»فتاوی البغوی«).ق١٤٣٠(سین بن مسعود بغوی، ح. برای نمونه نک. ١
. ٣٥٧، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩دانشگاه اسالمی مدینه، دانشکدۀ شریعت، قسم فقه، ص سلیمان قرزعی،



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٢٦

فی الِفقهشناخت
ُ
نامۀ الِکفاَیة

اند محمد بن یوسف بـن محمـد و مؤلف آن یاد کردهکفایهترین کسانی که از یکی از قدیمی

ـٰی«او در دیباچۀ کتاب . بن الحسین بن المبارک ِمهُجردی است
ّ

ق تـألیف ٨٢٤کـه در» ُمنق

آن میکفایهنموده، دربارۀ  :نویسدو مؤلِف
فرس ساخته اند مثل ترجمه و کفایه که از مصّنفات امام رّبـانی برخی از کتب فقه که بزباِن

لُبه إلیه است 
َ
ه َعلیه و َعلی َمن کان ق

ّ
الل ّراء الَبغوی رضواُن

َ
ابومحمد الحسین ابن مسعود الف

و نیز اقوال مختلفه مذکورست اینجا و ... را فتوا نکردهمسائلپسندیده و نیکوست، اّما همه 

طر بر ... همت طلبه قاصر و فاترست
ُ
صیح انشا فرموده و اهل این ق

َ
و نیز به َزبانی َجزیل و ف

لفاظ وقوف نمی
َ
).ر٣مهجردی، گ(یابند بعضی از آن ا

ة، کتاب کفایت را السّنذیل احوال ُمحیی) ق٩٤٣(الدین خواندمیر ثمهجردی، غیابعد از 

خلیفـه هایی چون حاجیدر فهرست) ٢/٣١٩: ١٣٥٣خواندمیر، (در زمرۀ آثار او آورده است

، عنوان این کتـاب مختلـف ثبـت شـده )ق١٣٣٩. د(پاشا بغدادی و اسماعیل) ق١٠٦٧. د(

روع«از آن با نام کشف الظنوناست؛ در 
ُ

) ٢/١۴٩٨: ١٤١٣خلیفـه، حاجی(» الِکفایة فی الف

).١/١٦٥: ١٤١٣بغـدادی، (یاد شـده اسـت » الِکفایة فی الفقه«با عنوان هدیة العارفینو در 

. اندخلیفه و بغدادی پیروی کردهنویسان اخیر هم در این باب، از حاجیسایر فهرست

رسد بغوی پـس اگرچه تاریخ تألیف این اثر در جایی از آن مذکور نیست، ولی به نظر می

ویژه کـه در بـه؛ش به زبان عربی، به نگارش این کتاب پرداختـه اسـتااز نگارش آثار فقهی

نوشتهسدۀ های حجیم عربی برای استفادۀ تـودۀ مـردم، بـه فارسـی گـزینش و پنجم و ششْم

اریـم از آثار فقهـی بغـوی در دسـت دچهآن، خالصه یا ترجمۀ کفایهکتاِب. شدتلخیص می

م منظور تعلیم و تـرویج فقـه شـافعی فـراهکه بهآید شمار مینیست، بلکه رسالۀ مستقلی به

فقـه شـافعی، و متشـکل از های آن همانند کتابترتیب ابواب و عنوانآمده است های عربِی

برای نمونه برخـی ابـواب . چهار بخش عمدۀ عبادات، معامالت، مناکحات و جنایات است

:، به این ترتیب استسفینۀ تبریزبر اساس نسخۀ ،بخش عبادات
هارة؛ بـاب الغسـل؛ بـاب التـیّمم؛ بـاب الَمسـح؛ بـاب کت

َ
الط ِمن تألیف؛ باُب ماالُبدَّ اُب

الَصلوة؛ باب صلوة المسافر؛ باب صلوة الَتطوع؛ باب صلوة الجمعة؛ بـاب صـلوة العیـد؛ 

الجنـایز؛ بـاب الزکـوة؛ بـاب الَحـّجباب صلوة الخسوف؛ باب صـلوة االستسـقاء؛ بـاب 

).٨٢-٧٠: سف(
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اعتقادات است ـ نسبت به دیگر کتب مـذهب شـافعی در دیباچۀ ک
ِ

تاب ـ که در موضوع

از نخسـتین آثـار کفایـههای پـنجم و ششـم، در میان آثار فارسی سده. شودنوآوری دیده می

دیگـری . طور مستقل به زبان فارسی نگاشته شده استفقهی است که به اگرچه آثـار فارسـِی

ابوالرجـاء روضـة الفـریقینو ) ق٥٠٥(غزالـی نوشـتۀ امـام محمـد کیمیای سـعادتمانند 

از این دوره در دست است، اما این آثار به مسائل فقهی اختصـاص ) ق٥١٦(خمرکی چاچی 

اند که به نـوعی غزالی و چاچی کوشیده. تر استها نمایانندارند بلکه مباحث اخالقی در آن

فقه و تصوف رابطه برقرار کننـد  در حـالی کـه چنـین )١٦٧: ١٣٩٢شـفیعی کـدکنی، (میاِن

کتـب فقهـی شود و فروع و جزئیات احکدیده نمیکفایهکوششی در متن  ام فقهی بـر منـواِل

فارسـی در ایـن دوره یـک ی بـه زبـانبا وجود این، ظهور آثار فقهـ. تحریر شده استعربی

اشتراک آثار فقه فارسی دانستضرورت اجتماعی بوده است که می این امـر. توان آن را وجِه

تنهـا در میـان مـردم خراسـان ایـن رسـاله نـه. تـر صـادق اسـت، بیشکفایهویژه در مورد به

گشته است که، بنا بر گفته ِمهُجردی، تا دو قرن بعد از وفات بغوی، در میان دست میبهدست

).٤٥: ١٣٦٧پژوه، دانش(های آن فراوان بوده است رفته و نسخهکار میمردم شبانکاره به

کفایهمایۀدرون

ی را ایمؤلف در آغاز، دیباچه
ّ
کوتاهی از آرای کل در بیان اعتقادات گشوده که در آن، گزارِش

جملـه تعریـف در این دیباچه، مسـائل مهـم کالمـی از. های اشاعره را آورده استو اندیشه

ر و مسـائلی ئایمان، رؤیت خداوند با چشم سر، خلق قرآن، مقولۀ کسب افعال، مرتکب کبـا

ـی در در این. ن قبیل بیان شده استاز ای
ّ
که چرا بغوی ابتدای رسـالۀ خـود را بـه مبـاحثی کل

ویژه توان گفـت کـه در آن روزگـار، مـاوراءالنهر و بـهعقاید اشاعره اختصاص داده است، می

بغوی هم کـه زاده و پـروردۀ . های کالمی بوده استخراسان، صحنۀ برخورد و ستیزهای فرقه

و از آن بـه ای در بـاب مسـائل اعتقـادی آغـاز کـردهر بود، با دیباچـهاوضاع مذهبی آن عص

ِمن تألیفما« .تعبیر نموده است» الُبّد

بغوی در تبویب مطالب کتاب بر منهج کتاب گونـه کـه های پیشـین اسـت؛ بـدینروِش
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، چنـینهم. بندی نموده استعنوان» فصل«و » باب«، »کتاب«مباحث را با الفاظی همانند 

تفاوت این سه اصطالح را نیز در نظر داشته باشد، ولـی ِاعمـال سـلیقۀ کرده است تا ی او سع

.نیز به کار رود» کتاب«به معنای » باب«کاتبان باعث شده تا در برخی موارد، 

و » اسـتدالل«، »استشـهاد«، »اسـتناد«توان در های منهج بغوی را میترین ویژگیعمده

از فصول و ابواب کتاب بـه آیـات قـرآن استشـهاد کـرده مؤلف در آغ. خالصه کرد» مقارنه«

آیه جهتبهاست؛ با این توضیح که تنها محل شاهد را آورده و  رعایت اختصار از بیان کامِل

آن دوران، نـام سـوره چنینهم. خودداری کرده است ، در استفاده از آیات، بنا بر شیوۀ تألیِف

هـا آورده شـده اسـت و در اغلـب و اسـانید آنذکر نشده، اما در استفاده از احادیث، رجـال

شاهد، متن کامل حدیث را نیز نوشته است او در بیان فـروع فقهـی از . موارد، عالوه بر َمحِل

سپس جزئیـات و سطح به عمق پیش رفته است؛ یعنی ابتدا مفاهیم کلی و ادلۀ نظری را ذکر، 

ی تشریح کرعنوان زیرمجموعهاحکام را به
ّ
. ده استهای مفاهیم کل

او . به ذکر آرای سـایر مـذاهب پرداختـه اسـتکفایۀ خودکه بغوی تنها در قابل تأمل این

های فقهای مذاهب اربعه، به آرای مـذاهب ثـوری، اوزاعـی و ظـاهری نیـز گذشته از دیدگاه

از اقـوال مـذهب ) »الفتـاوی«و » التهذیب«(وفور اشاره کرده است، اّما در دو اثر دیگر او به

. خارج نشده است و در مواردی از فتاوایش، به اقوال فقهای حنفیه نظر داشته استشافعی

: انتخاب شده استبرای مثال، متن زیر از باب زکات
عالٰی

َ
ت ُه

ّ
الل

َ
َحصاِده : قال َیوَم ُه

َّ
وا َحق

ُ
ِه] ١٤١: انعام[َوَءات

ّ
الل

ُ
َرُسول

َ
ال

َ
ِفیَمـا ُدوَن: )ص(و ق ـْیَس

َ
ل

ِم ْوُسٍق
َ
أ ْمَسِة

َ
خ

ٌ
ة

َ
َصـَدق ْمِر التَّ هـا، در خرمـا و انگـور واجـب شـود؛ و در زکـات از میوه. ْن

رَزن و برنج و نبات
َ
قوت بکارد چون گندم و جو و کاَورس و ا ها، در آنچه آدمی آن را از بهِر

هـا و در ُکنجیـد و َحلبـه و اّما در دیگـر میـوه. نخود و باقال و ماش و لوبیا و ُسلت و َعدس

سبیَوش و ش
َ
م و َجَزر و سـیر و پیـاز و پنبـه واجـب ا

َ
لغ

َ
خم َکتان و خیار و خربزه و ش

ُ
ونیز و ت

.)پ٢گ: دان(نشود 

ی تـربیشبغوی که به زبان عربی تألیف شده، با تفصیالت » التهذیب«همین مبحث در 

: آمده است
عالٰی

َ
ت ُه

ّ
الل

َ
َعن أبي: قال ُروَي َحصاِده َو َیوَم ُه

َّ
وا َحق

ُ
َوَءات

ُ
ُهسعید الخ

َّ
ی الل

َّ
ـ َصل بيَّ النَّ دري؛ أنَّ

َ
ال

َ
م ـ ق

َّ
َسل َو أوسـٍق؛ و ال َیجـُب: َعلیِه

َ
مسـة

َ
خ ـی تبلـَغ َحتَّ

ٌ
َصـدقة مرٍة

َ
ث

َ
ال َو ِفي َحٍب یَس

َ
ل
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ویدخروَنـُه؛ ِمثـل اآلدمّیـوَن ِفیمـا َیزرُعـُه
ً
اِلبا

َ
غ ِفیما ُیقتاُت

ّ
إال

ِ
الُزروع ِمَن يٍء

َ
ِفي ش : الُعشُر

ع
َ

یر و الدخن و الذرة و األرز و المنج و اللوبیا و الفول و العـدس و العلـس و الحنطة و الش

عیر العـاري یکـون لونـه لـون 
َّ

الحنطة الشامّیة تکون في کمام َحّبتان و السلت و هو الش ُهَو

ِفـي بعـِض. الحنطة و طبعه طبع الشعیر في البرودة ُیقتاُت کاَن وإْن اآلدمّیوَن ینبُتُه
َ

أّما َما ال

البزور البریة ـ فال زکاة فیها؛ األو َو الحنظِل حّب َو َمـا ال یکـوُن... قات؛ کالقّت
َ

و کـذلك

کالبقول وبزوِرها و اإلسـیبوش و السمسـم و الحلبـة و الجلجـالن  اآلدمّیوَن أنبَتُه ِإْن َو
ً
وتا

ُ
ق

کاة فیهـا وبزر الکتان و البطیخ و القثاء و الفجل و السلق و الجزر و القنبیط وبزورها ـ فال ز

)٩٠-٣/٨٨: ١٤١٨بغوی، (

نخسـت مقایسۀ این دو متن نشان می بنـای ایجـاز و ) کفایـه(دهـد کـه مؤلـف در مـتِن

در هر دو مـتن . ی را ذکر کرده استتربیش، فروع که در آنالتهذیببر خالف ؛اختصار دارد

هـای بارتخـوبی توانسـته اسـت عبغوی به. شودحدیث نبوی دیده میاستناد بغوی به آیه و

هـا، ترکیبـات و بـدیهی اسـت کـه در گذشـته، کـاربرد واژه. تخصصی را بـه فارسـی درآورد

بلکـه مرسـوم هـم بـود و بیـانگر پایـۀ دانـش و فضـل ، ناپذیرتنها اجتنابهای عربی نهمثال

عربـی کفایهبا این وصف، در متن . رفتشمار مینویسنده به یـک مـتِن ، تنها ساختار بساِن

. به کار ببردرا ها و اسامی فارسی ط بر زبان فارسی، توانسته برابرنهادلبه دلیل تساست و مؤلف 

خـاص متـون شـافعیه بـوده وکفایـهاز سوی دیگـر، بغـوی در تـألیف  مقّیـد بـه سـبِک

صّح«: اصطالحاتی مانند
َ
ظَهر«و » قول ا

َ
تعبیـر » ظـاهر مـذهب«و » تـردرست«را به » قول ا

:کرده است؛ برای نمونه
هرگه کـی بـه میـان ایـن دو . اگر به شهری ماه بینند و به شهری نبینند، بر دیده حکم کنندو ـ

تر آن شهر کم از شانزده فرسنگ باشد و اگر زیادت باشد اندرین اختالف اسـت؛ درسـت

).پ٨گ: دان(است کی هر شهری به دیدۀ خویش حکم کنند 

پیش از دخول باشد زن را کاوین و چون به سبب عیب، از دو یکی نکاح فسخ کند، اگر... ـ

مـذهب،  و متعه واجب نشود و اگر پس از دخول باشد، سزای کاوین واجب شود بر ظاهِر

).ر١١گ: مج(ی دیگر هست که ُمسّمی واجب آیدو قول

های سبکی ویژگی

بررسی سیر دستور تاریخی زبان فارسی و نیز غنا بخشـیدن بـه دایـرۀ لغـات و لحاظبهکفایه
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ت این زبان اهمّیت خاصی دارد، زیرا ایـن کتـاب در روزگـاری نوشـته شـده کـه زبـان ترکیبا

تنها به دلیل اشتمال بر صدها واژۀ رو، نهاز این. فارسی در ایران رواج چشمگیری داشته است

ای از که گونهنشین فارسی دارای اهمیت است، بلکه به اعتبار آنسره و تعبیرات و ترکیبات دل

ماوراءالنهر است، میهای نوگونه .شناسان باشدزبانتوجهتواند مورد شتاری زبان فارسِی

های زبانی، که در ادامـه بـه کارگیری لغات و نیز برخی شاخصهبررسی شیوۀ مؤلف در به

بنـا بـه گفتـۀ . دهـدرا در ردیف نثر ُمرَسل قرار مـیکفایهشود، طرز نگارش ها پرداخته میآن

که نثر ُمقّید به سجع نباشد، آن را نثر ُمرَسـل یعنـی آزاد و خـالی از استاد همایی، در صورتی

سجع می همایی، (وی نثر ساده و زودفهم را یکی از اقسام نثر مرسل دانسته است . گویندقیِد

طور کلی، خالی بودن از مترادفات و صنایع لفظی، کوتاهی و پیوستگی به). ٢١-٢٠: ١٣٩١

کـه )١٢٨-١٢٧: ١٣٩٠خطیبی (های نثر مرسل هستند ژگیجمالت، ایجاز و اختصار از وی

.استجملگی در نثر بغوی نمود پیدا کرده

های چهـارم و پـنجم هجـری، سـاده و به پیروی از آثار منثور فارسـی در سـده، کفایهنثِر

کاربرد صنایع لفظی و معنوی در متون فقهی عربی مرسوم نبوده تـا ویژه کهپیرایه است؛ بهبی

صنایع و تکلفات ادبی در نثر بغوی، لـزوم . نویسان از آن تقلید کنندفارسی نبوِد از دیگر علِل

درک و ذوق تود مردم بوده است و از این حیث، بـه سـبک ۀساده بودن کتاب و توجه به میزاِن

مترادفات و موازنه و انشای نداشتنقرن پنجم هجری تحریر یافته و از جهت ایجاز، دومنیمۀ 

مختصـات بالغـی نثرهـای ایـن دوره . از پیروان سبک قدیمی اسـت،کوتاه و زیباهایجمله

ادامۀ مختصات نثر پهلوی، از قبیل تکرار و کوتاهی جمله و به
ً
ی ایجاز، استعموما

ّ
. طور کل

بـرد شمیسا عالقۀ شدید به علـم و تحقیـق را یکـی از مختصـات فکـری ایـن دوره نـام مـی

الفاظ، وضوح مطالب، جمالت کوتاه وکتاب از ن). ٤٧: ١٣٩٠شمیسا، ( فراخـور ظر روانِی

استعمال هـر کلمـه در جایگـاه خـود، ارزش ویـژه منقـوالت زیـر . ای داردمقصود و قدرِت

:هایی است از بخش عباداتنمونه

نماز آدینه فریضه است بر هر مردی کی عاقل و بالغ و آزاد و مسلمان باشد، و در شهری :١ـ نمونۀ 

ُعذری نباشد چون بیماری و آنکه بیمار دارد؛ سـّنت آن اسـت یا دیهی ُم قیم ُبَود و خداونِد

خوش به کار دارد و جهد کنـد کی روز آدینه چون آهنگ نماز خواهد کرد غسل کند و ُبوِی
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کی زود به مسجد شود و نزدیک امام بنشیند و پای بـر سـر مـردم ننهـد و بـه گـردن مـردم 

سخن نگوید و گوش به خطبه دارد؛ چون ایـن شـرایط نگذرد؛ و چون خطیب، خطبه کند

و . به جای آورده باشد، در خبرست کی ده روز گناه را کفارت باشد چون کبیره نکرده باشد

).٧٥: سف(یک از دلش سیاه شود عذری دست بدارد سههر کی از نماز آدینه بی

: فصل:٢ـ نمونۀ 
ُ

َرسول
َ

ال
َ
ِهق

ّ
َهَرٌة«: )ص(الل

ْ
َمط واُک بِّالِسّ ِللرَّ اٌة

َ
َمْرض ِم

َ
مسواک کـردن «: ؛ گفت»للف

و مسواک کردن سنت است، هرگاه کی نمـاز . »پاکی دهانست و خشنودی خدای عّزوجل

دهانش بحّیزی متغیر شود یا بخواب رفتن یا به آنکـه زمـانی خـاموش : خواهد کرد یا ُبوِی

دان برانـد و دوسـت و مسواک بـر پهنـای دنـ. ناک شودشده باشد، یا بخوردن چیزی بوی

دار را پس از زوال، مسواک کردن کراهّیت بود، کی بـوی داریم کی بر کام نیز براند؛ و روزه

کراهّیت باشد دهن روزه عبادت برداشتْن ).٧١: سف(دار پس از زوال، اثر روزه است و اثِر

. نحوۀ ترکیب الفاظ و سبک نگارشی نویسنده ارزش ادبی کتاب را دوچندان کـرده اسـت

حروف اضافه پیش از فعل، تکرار و حذف افعـال، اسـتفادبه فـراوان از مصـدرهای ۀکارگیرِی

عالوه، به.آهنگین از خصوصیات این رساله استهای هو وجود واژ،مرخم، ایجاز و اختصار

امکان برای آن رابرنهادهای فارسـی ها بمؤلف در انتقال مفاهیم تخصصی موفق بوده و تا حّد

ذیل مبحث طواف قدوم، ترکیـب به.یافته است حْج را » بـه پویـه رفـتن«عنوان مثال، در باِب

ــادِل ــِیمع ــطالح فقه ــه«اص ــک(» َهرول ــدهای ) ر١٩دان، گ.ن ــات، واح ــث زک و در مبح

شـُتروار«و ،»ُمـّد«را به جـای ) پ٢٦گ: مج(» َمن«و » ِاستار«گیری فارسی اندازه
ُ
: دان(» ا

َبعیٍر«را در برابر ) ر١گ
ُ

.به کار برده است»َحمل

های لغویویژگی

روان فارسی ب،کفایهدر  است، تا جایی که نزدیک به تمام وفور به کار رفته هواژگان و ترکیباِت

البته، بسیاری از لغات ).٩/٩٢٩: ١٣٥١، صفا(فقهی آن، به زبان فارسی است اصطالحات 

به معنـی قـدح و » آبدان«ند واژۀ و ترکیبات این کتاب در فارسی امروزی معمول نیستند؛ مان

را در برابـر نشـین که لغـات و ترکیبـاتی دلمؤلف عالوه بر این). ٣٠: ١٣٩٠مظفری، (کاسه 

. نویسـی هـم توجـه داشـته اسـتکار برده، به رعایت تعـادل در فارسیهای عربی بهمعادل

در گزینش لغـات دهد که وی های مناسب، دقیق و زیبای فارسی، نشان میاستفادۀ او از واژه
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در زیـر، . منـد بـوده اسـتهای زبانی تا چه میزان از ذوق و سلیقۀ ادبی بهرهو رعایت ظرافت

آنکفایهشماری از نوادر لغات و ترکیبات کهن موجود در  هـا از را به همراه برابرهـای عربـِی

:گذرانیمنظر می

بانِگ، )طمأنینه(یدنآرام، )إناء، قدح(آْبدان، )قرض، َدین(اوام، )غاسول(١اشنان

پرســش، )اذان(نمــاز ــذیرفتاری، )عیــادت(بیماْر پیوســته، )ضــمانت، کفالــت(پ

ن، )لمس(مالیدن، )باطل(تباه، )متتابع(
َ
سل(شویت

َ
الغ چهار (چهارگانی، )َمکاُن

رنده، )رکعتی
َ

ئـرات(دایگان، )وعـاء(٢خُنور، )ُمشتری(خ
َ

محتـاٌج(دربایسـت، )ظ

زنبـور ، )مؤنـة(زاْدیافـت، )افطار(روزه گشودن، )حصاد(ُدروَدن، )والدة(زه، )إلیه

نگبین
َ
وی، )خادمة(سماکاره، )کتف(ُسفت، )نحل(ا

ُ
٣خاییـدنِعلک، )زوج(ش

العلک( الَبَصر(چشم فراز کردن، )معیوب(ناکعیب، )مضُغ ضُّ
َ

رأُس(َسرمال، )غ

ـن، )رهـن(گرو، )َمهـر(کاوین، )المال
َ

ش
ُ
حـل(گ

َ
ُمـزد ، )تأدیـب(ادنمـالش د، )ف

ّف(موزه، )أجرة(
ُ

قه(هشته، )ضأن(٤میشینه، )خ
ّ
ل

َ
).ُمط

.شـده اسـتی از مـتن آورده اهدو، شـواژگاناین تربیشزبانی، برای ساختاِردر بخش 

طور کلــی، وضــع و اســتعمال اصــطالحات علمــی پارســی در مقابــل لغــات عربــی، ازبــه

در ایـن نـوع نثـر،. رودشـمار مـیبـه)کفایـهاز نوع نثر(مرسل های بارز نثر دیگر مشخصه

بـه تعابیر و ترکیبات یا از لغات معمول در زبان فارسی انتخاب و در معنی اص طالحی خاّص

یــا نویســندگان خــودو اند،شــدهیــا از میــان لغــات علمــی فارســی انتخــاب انــد،هکــار رفت

خطیبـی، (انـد بـه کـار بـردهجای لغات و اصطالحات علمی عربیتلفیق و ترکیب کرده و بهآن را

١٢٩: ١٣٩٠.(

: (اشنان. ١
ُ
ز گیاهی باشد که بدان رخـت شـویند و بعـد ا. ی است که عرب آن را از پارسی گرفته استاتاز کلم) ِا/ ا

).»اشنان«ذیل :١٣٧٢ا، دهخد(طعام خوردن دست نیز بدان بشویند 
اعم از سفالینه و فلزینه و نسج و ،مطلق ظرف است؛ یعنی چیزی که چیز دیگر در آن جای گیرد): ُخ/ َخ: (خنور. ٢

).»خنور«ذیل : همان(جز آن؛ وعاء؛ ظرف؛ اناء 
دندان: لک خاییدنِع. ٣ بـه کفایـهدر .)»علـک خاییـدن«ذیـل : همـان(کار بیهوده کردن ها به هم؛ کنایه ازساییدِن

.معنای مطلق جویدن صمغ و مواد چسبناک مانند آدامس به کار رفته است
.)»میشینه«ذیل : همان(مقابل بزینه ،گوسفند، ضأن، عاطفهاز جنس میش،: میشینه. ٤
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رسم الخط

را بـه شـکل» پ«ویژه در دو نسخۀ سفینه و دانشگاه، چنین است کـه کاتـب الخط کتاب، بهرسم

، و ]آنحـه ـ آنجـه: آنچـه[» ج«صورت نقطه و گاهی بهرا اغلب بی» چ«، حرف ]بس: پس[» ب«

نماز[»کاف«صورت را به»گ« نویسـی و جدانویسـی،در سرهم. شته استنو] بانک نماز: بانِگ

.ها پایبند نیستها نیز به آوردن همه نقطهگذاریکاتب ضابطۀ خاصی ندارد و در نقطه

صرف و نحو

اسم) الف

ی کی اورادو فرایض«: های مکّسر عربی است، مانندها اغلب به شیوۀ جمعجمع بستن اسم

تالوت و سـجود شـکر، سجود نماز جنازه و فوت شده باشد یا نمازی کی نذر کرده باشد، یا 

ـف کـه از تعدادی اسمچنینهم). ٧٥: سف(» ها روا باشداین جمله، درین وقت
ّ

های مخف

، پیـراُمن )گیـاه(، گیـا )آبـادانی(آَبـدانی : اند استفاده شـده اسـت، ماننـدامروزه از میان رفته

مقلوب به کـار رفتـه اسـت، صورتبرخی از ترکیبات اضافی به). ایشان(و اشان ،)پیرامون(

آزاد(آزادزن : ماننــد خــر(، خرگــور )زِن ــز(، ُبزبچــه )گــوِر ، )بهــای دارو(، داروبهــا )بچــۀ ُب

واف
َ

ندرت بـرای موصـوف فارسـِیبه. )جای اعتکاف(جای ، اعتکاف)جای طواف(جای ط

مؤنث آمده است پوشیده باید داشت و روی نزن ُمحرمهو «:مؤنث، صفت عربِی شاید را َسْر

.)ر١٧گ: دان(» پوشد

: تشبیه نیز به کار رفته اسـتعنوان ادات ، بهادات استفهام، عالوه بر کفایهدر متن » چند«

بامـداد « عید آنجا بباشـد؛ و نمـاِز بامداِد ه آمد، شب عید آنجا بباشد و نماِز
َ

و چون به ُمْزَدلف
ْ

آنجـا سـنگ بـردارد، هـر کسـی و دوست داریم کی . وقت به تاریکی بگزاردروز عید، به اّول

.)ر٢١گ:دان(» باقلیِدچنهفتاد سنگ؛ هر یکی، 

فعل) ب

خاص افعال. ١. ب :کاربرِد

مالکیت از سازد و البته، در این حالت، مفهومبا اسم و صفت، فعل مرّکب می» داشتن«فعِل

هـوم دوام و اسـت، امـا مف» کـردن«معـادِل» داشتن«موارد، همکرِدتربیشدر . آیدآن برنمی
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» گرفتن«به معنی کفایهاین فعل در متِن.)٢/١٤٤: ١٣٧٤خانلری، (امتداد نیز در آن هست 

).٧٤: سف(» تر از گشادنفاضلداشتنو روزه «: نیز به کار رفته است

فعـل، یعنـی نشـان بار به کار رفته است و آن هم به معنی حقیقِیتنها یک» نمودن«فعِل

او حق بود؛ و خدای عّزوجل او را به آسمان برد در بیـداری «:دادن و آشکار ساختن
ِ

و معراج

).٧٥: سف(» بنمودش آنچه بنموَدو 

اسـت و به کار رفته که امروزه متروک شـدهکفایههای ساده در متن ، برخی فعلچنینهم

فعل مرکب استعمال می ک کند؛ آمیختن = بیَزد : شودبه جای آْن
َ
ل
َ
مخلوط کردن؛ گستردن = ا

و شـماری از ، لمس کـردن= درو کردن؛ بسودن = ن پاک کردن؛ ُدروَد= پهن کردن؛ ُسُتردن = 

از رواج افتادهفعل
ً
.اندهای سادۀ دیگر که در فارسی امروزی تقریبا

:های فعلیعبارت. ٢.ب

فعلی، دسته ها معنی واحـدی ای از کلمات است که از مجموع آنمنظور از اصطالح عبارِت

معادل یا مفهوم یک فعل ساده یا یک فعـل مرّکـب اسـت شحاصل می
ً
خـانلری، (ود و غالبا

:های زیر اشاره کردتوان به مثالمیکفایهدر ). ٢/١٧١: ١٣٧٤

گـواهی دادن کـه هـیچ : بنیاد مسلمانی بر پنج چیـز اسـت«): گزاردن(= » به پا داشتن«ـ 

مصطفی ه، و به آنکه محّمِد
ّ
نیست جز الل نمـاز، و داشـتنبه پاداست، و رسول خ)ص(خداْی

کردن، و روزه داشتن ماه رمضان زکات، و حّج .)٧٠: سف(» بدادِن

علـم کـردن و عقـد «): به کار بردن(= » به کار داشتن«ـ  روا باشد در اعتکـاف، مـذاکرِت

خوش  سّنت است کـی روز عیـد غسـل «). پ١٢گ: دان(» به کار داشتننکاح کردن و ُبوِی

خوش  ).٧٥: سف(» تر درپوشدو جامۀ خوبه کار داردبکند و ُبوِی

و اگر ندارد، کفارت در گردن او باشد؛ به هر کدام از «): انجام دادن(= »به جای آوردن«ـ 

.)ر٩گ: دان(» به جای آَرداین سه کی قادر شود 

بـه اگر کسی در سفر باشد و آب نیابد، یا بیمار باشـد چنانکـه اگـر آب «: »به کار بردن«ـ 

ـق تـیّمم کنـدردکار َب
َ
» ، هالک شود یا بیماری زیادت شود، روی را و هر دو دست را بـا ِمرف

).٧٢: سف(
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:های پیشوندیفعل. ٣.ب

روا باشد زن را که خویشتن به شوی تسلیم نکند، تا کاوین نستاند؛ مگر که «: »بازداشتن«ـ 

).ر١٣گ: مج(» کاوین، بر اسَتَدِنبازداشتنکاوین مؤجل باشد، و نشاید خویشتن را از شوی 

اگر آب از آسمان باشد یا از چشـمه «:باال کشیدن و بیرون آوردنبه معنی : »برکشیدن«ـ 

).پ٢گ: دان(» حاجت نیایدبرکشیدنای که آن را به مؤنت کندن بسیار و آب یا از جوی

و «: تنیز به کـار رفتـه اسـ» بر«به معنی انداختن آمده است که با پیشوند : »افکندنبر «ـ 

: دان(» افکنـدچون احرام خواهد گرفت، سّنت آن است کی غسل کند، و ِازار بربندد و رداء بر

ساید یا با خویشتن دارد، فدیه واجـب نیایـد؛ اگـر بـر آتـش اگر عود به دست می«). ر١٥گ

).ر١٧گ: دان(» و خویشتن بر وی دارد، فدیه واجب آیدافکند

:افعال تام. ٤.ب

فراوان به کار رفته است که در دسـتور » شایستن«و » بایستن«الی از مصدر افعکفایهدر متن 

برای تکمیل مفهوم خود محتاج به فعل دیگـری ؛ یعنی شوندامروز فعل کمکی محسوب می

:مانندهستند؛ و متون کهن دیگر فعل تام کفایه، اما در )٢/٣٦٠: ١٣٧٤خانلری، (هستند 

هـا آب وزگاری تنگی باشد و باران کمتر آید یا چشمهچون ر«: »نباید«، »بباید«، »باید«ـ 

قدیم تمام «). ٧٦: سف(» ه فرمایدوبکی امام قوم را به تبایدکمتر دهد،  چون سال در ملِک

اگر شوهر، بنده باشد یـا درویـش، و زن، آزاد «). ر١گ: دان(» دادببایدشود، جمله را زکات 

و مـال در دسـت وکیـل امانـت «). ر٥گ: دان(» دادنببایدباشد و توانگر، زن را صدقۀ فطر 

).٨٠: سف(» دادنبایدباشد؛ اگر بی تعّدی هالک شود، تاوان 

و اگـر هفـت «: اسـتبه کـار رفتـه» ال َیجوُز«و » َیجوُز«معنی در» نشاید«و»شاید«ـ 

). پ١٨گ: دان(» شـایدگوسفند یا هفت ُبز بکشد در حرم، و گوشت به درویشان حرم دهد 

وی احرام گیرد، بنگریمزن بیو اگر «
ُ

کی او را بـاز شایداگر تطوع باشد، شوی را : دستوری ش

زکـات نشـایدقومی گویند از اهل علم، کی هر که پنجاه درم دارد، «). پ٢٤گ: دان(» دارد

سی«). ر٥گ: دان(» به وی دادن از نشـایدام ماه شعبان کی در دیدن ماه شک باشـد، و روِز

).پ٨گ: دان(» تنماه رمضان روزه داش
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پیشوندها و پسوندها) ج

بـوده و پیشوندهای فعـل هنـوز زنـده) آغاز تا اوایل قرن هفتم(دورۀ نخستین در فارسی درِی

.)٢/١٨٤: ١٣٧٤خـانلری، (انـد کـردههـا بیـان مـیمعانی متعدد و مختلفی را با کمـک آن

:استعمال پیشاوندها و پساوندها در نثر بغوی قابل توجه است

کیدـ  هجـری بـر سـر تمـام پـنجم طور کلی، در متـون منثـور سـدۀ این حرف، به: باء تأ

قبل از نون نفـی قـرار گرفتـه ، بهکفایهشده، و در های افعال داخل میصیغه کید نفْی منظور تأ

.بنگفتن، بَندهم: مثال؛است

امـروز منسـوخ اسـت و تنهـا گـاهی در زبـان ادبـی بـه کـار مـی: فرودـ  رود، در فارسِی

معنی پایین آمدن مـیکفایهاین پیشوند در ). ٢/١٨٧: ١٣٧٤خانلری، (
ْ

: دهـد، به همراه فعل

آیـد و فـرودپس، . که بر صفا آورد، بیارد سه بارچون به مروه برآید، هم این ذکر و دعا چنان«

کید فعل، صورت کوتاه).ر٢١-پ٢٠گ: دان(» بر دو میل سبزرود تا برامی آنگاه برای تأ تـِر

: کنـد، ماننـدنهند؛ گاهی نیز جهت فعل را مشخص میفرو: ، به کار رفته است، مانند)فرو(

.شودآید، فروبرد، فروفرو

، به دو معنی، به کار رفته اسـت؛ یکـی بـه معنـِی»کَند«این پیشوند به همراه فعل : فرازـ 

بسـتن «به معنی ، و دوم )پ٦گ: مج(» که عقد کندکندفرازخلیفتی «: مانند» پیش آوردن«

.)پ١٢گ: مج(» فراز کندو چون نظر بر وی افتد، چشم «: مانند» و فرو آوردن

مراجعـت =(»باز آمـدن«این پیشوند به همراه افعال مختلفی استعمال شده است؛ : بازـ 

خویش حج توانـد کـرد، هـر کـه : استطاعات بر دو وجه است«: )کردن یکی آنکه فرد به تِن

شدن را  او باشـد نشسـت راآمدنبازو زاْدیافِت . )ر١٣گ: دان(» را و ستوری که درخور حاِل

و از آن جا احرام آرد به حـج، َهـدی باز شوداگر به میقات «: )دوباره برگشتن= (»شدنباز«

و اگر در یک مجلـس مـوی «: )چیدن، گشودن= (»باز کردن«.)ر١٥گ: دان(» واجب نیاید

.)ر١٧گ: دان(» ، یـک فدیـه بـیش واجـب نیایـداز کنـدبـاندام همه بچیند یا نـاخن همـه 

وی احرام گیرد، بنگریم اگر تطوع باشد، و اگر زن بی«: )منع کردن= (»بازداشتن«
ُ

دستوری ش

.)پ٢٤گ: دان(» باز داردشوی را شاید کی او را 
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و از پیش جنازه رفـتن «: عربی، مانندبر سر افعل التفضیل» ترین«و » تر«آوردن پسوند ـ 

جنازهتراولی ).٧٨: سف(» از آنکه از پِس

نتیجه

توان به خروج آن از بارزترین ویژگی های آن میجزو نخستین آثار فقه فارسی است کهکفایه

بغوی . از زبان مرسوم فقه، یعنی عربی، و استفاده از فارسی برای بیان احکام فقهی اشاره کرد

فعی پایبند بوده و سعی کرده مطالب فقهی را در نگارش این اثر به اصول و ضوابط مذهب شا

رو، از ایـن. ریزی کنـدبا استفاده از اجتهاد و استنباط خود از آیات قرآن و احادیث نبوی پایه

ویژه که قریب به تمـام آرا و نظـرات به. رسداهمّیت آن از متون عربی مشابه کمتر به نظر نمی

در ارزش ادبی کفایهاهمیت دیگر .ی استهای مذهب شافعموجود در آن، بر اساس دیدگاه

دری برای بیـان احکـام و مفـاهیم فقهـی اسـتفاده نمـوده مؤلف از فارسِی. و زبانی آن است

مـتن و سـاختار عبـارتبا توجه به دقت و نازک. است هـا مشـخص بینی مصـّنف در تنظـیِم

موفق بوده می
ً
و کوشیده تـا استشود که او در تألیف کتابی تخصصی به زبان فارسی کامال

ای بـه شـکل و گیری از سادگی و روانی جمـالت کوتـاه، پختگـی و سـنجیدگی ویـژهبا بهره

تواند منبع مهمی برای برابرنهادهای فقـه میکفایهترکیبات و لغات . محتوای اثر خود ببخشد

ۀ توانـد در گسـترش دایـرمینیز این کتاب نشینکلمات و ترکیبات دلوبه زبان فارسی باشد

.واژگان فارسی مؤثر باشد

منابع

غری بردی األتابکی، جمالابنـ
َ
النجوم الزاهـرة فـی ملـوک ). ١٤١٣(الدین ابوالمحاسن یوسف ت

.دار الکتب العلمیة: بیروت. الدینمحمدحسین شمس: تحقیق. مصر و القاهرة

محمـد: تحقیـق. وفیـات األعیـان و أنبـاء ابنـاء الزمـان. )١٣٦٩(خلکان، احمدبن محمـد ابنـ

.مکتبة نهضة مصر: قاهره. الدین عبدالحمیدمحیی

: بیـروت. هدیة العارفین فی أسماء المؤلفین و آثار المصـنفین).١٤١٣(پاشا بغدادی، اسماعیلـ

.دار الکتب العلمیة
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عـادل احمـد : محقـق. التهذیب فـی فقـه اإلمـام الشـافعی). ١٤١٨(بغوی، حسین بن مسعود ـ

.دار الکتب العلمیة: بیروت. ی محمد معوضعبدالموجود و عل

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، تـاریخ ٩٤٨٨شمارۀ نسخۀ . الکفایة فی الفقه. ــ ـــــــــــــ

.ق١١٩٥: کتابت

کتابخانۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران، تـاریخ ١٠١٢شماره نسخۀ .الکفایة فی الفقه. ــ ـــــــــــــ

.ق٧٠٢: کتابت

چـاپ عکسـی از روی نســخۀ : سـفینۀ تبریــز. )١٣٨١(لمجـد محمــدبن مسـعود تبریـزی، ابواـ

ه پورجـوادیبـا مقدمـه. کتابخانه مجلس شورای اسالمی
ّ
. های عبدالحسـین حـائری و نصـرالل

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران

هخلیفه، مصطفی بن عبدحاجیـ
ّ
. کشف الظنون عن أسامی الکتـب و الفنـون).١٤١٣(چلبی الل

.ر الکتب العلمیةدا: بیروت

هـای خّطـی کتابخانـه مجلـس شـورای فهرسـت نسـخه. )١٣٨٨(حافظیان بابلی، ابوالفضـل ـ

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیکتابخانه، : تهران. اسالمی

تاریخ تطّور و مختّصات و نقد نثـر پارسـی از : فن نثر در ادب فارسی).١٣٩٠(خطیبی، حسین -

.زّوار: تهران. ن هفتمآغاز تا پایان قر

فراد البشر).١٣٥٣(الدین الدین بن همامخواندمیر، غیاث-
َ
بـه کوشـش . حبیب السیر فی أخبار ا

.خیام: تهران. الدین هماییمحمد دبیرسیاقی و جالل

. های خّطـی کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـرانفهرست نسخه. )١٣٣٥(پژوه، محمدتقی دانشـ

.نشگاه تهرانانتشارات دا: تهران

. فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسالمی در زبـان فارسـی. )۱۳۶۷(پژوه، محمدتقی دانشـ

.یگنرهو فیملعاراتشتانترکش: رانهت

: تهـران. سید جعفـر شـهیدی و محمـد معـین:زیر نظر. نامهلغت). ١٣٧٣(اکبر دهخدا، علیـ 

.روزنه

هن ابوعبدالدیذهبی، شمسـ
ّ
.دار الحدیث: قاهره. سیر أعالم النبالء. )١٤٢٧(الل

محمـود محمـد : تحقیـق. طبقـات الشـافعیة الکبـری). تـابی(الدین عبـدالوهاب سبکی، تاجـ

.دار احیاء الکتب العربیة: قاهره. الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو

شناسـی نگـاِهدرآمدی بر سـبک: زبان شعر در نثر صوفیه. )١٣٩٢(شفیعی کدکنی، محمدرضا ـ

.سخن: تهران. عرفانی
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.میترا: تهران. شناسی نثرسبک). ١٣٩٠(شمیسا، سیروس ـ

ه صفا، ذبیحـ
ّ
.سیناانتشارات ابن: تهران. تاریخ ادبیات در ایران. )١٣٥١(الل

: بهارستاننامۀ ، »در سفینۀ تبریزفی الفقهنامه رسالة الکفایةشناخت«). ١٣٩٣(عبدلی، محمد ـ

.٢٦٣-٢٥٨: دورۀ جدید، شمارۀ دوم

. واژگان متروک زبان فارسی تا قرن پنجم هجری بـه اسـتثنای شـاهنامه). ١٣٩٠(مظفری، نسرین ـ 

.شالک: تهران

شـمارۀنسـخۀ . الُمّنقـٰی. مهجردی ایجی، محمدبن یوسف بن محمد بن الحسین بـن المبـارکـ

.ق٨٢٤: کتابتکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، تاریخ١١٤٢٢

.مؤسسۀ نشر هما: تهران. فنون بالغت و صناعات ادبی. )١٣٩١(الدین همایی، جاللـ

دار الکتـب : بیـروت. فرید عبدالعزیز الجندی: تحقیق.معجم البلدان).١٤١٠(یاقوت حموی ـ

.العلمیة
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