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صلوة مسعودي
متــني فارســي از سدة ششــم هجري

علي صفري
در  فارسي  زبان  به  مبسوط  است  متني  مسعودي  صلوة 
اينكه  با  و  آن  زياد  بسيار  اهميت  عين  در  كه  حنفي  فقه 
تاكنون دستنويس هاي بسياري از آن شناسايي و معرفي 
شده، هنوز هم چاپ ناشده باقي مانده است. البته بيشتر 
دچار  آن  نويسندة  و  متن  شناسايِي  در  فهرست نويسان 
سردرگمي بوده اند و غير از زنده ياد محمدتقي دانش پژوه 
ـ ديگران  ــ كه به درستي آن را از سدة ششم دانسته استـ 
احتماالت گوناگوني را دربارة محدودة تاريخي آن ذكر 
اشاره  ضمن  كه  داريم  قصد  نوشته  اين  در  ما  كرده اند. 
به تاريخي نسبتًا دقيق تر از آنچه مرحوم دانش پژوه ذكر 
كرده اند، به اهميت صلوة مسعودي از ديدگاه ويژگي هاي 
زباني و اطالعات جامعه شناختي ماوراءالنهر در سده هاي 

پنجم و ششم بپردازيم.

محدودة زماني
او  زندگي  دورة  و  مسعودي  صلوة  نويسندة  مورد  در 
اطالعات ما بسيار اندك است. منابعي كه به معرفي آثار و 
نويسندگان متون فقهي پرداخته اند، در مورد اين كتاب و 
نويسندة آن هيچ اطالعاتي دربرندارند. خود نويسنده نيز 
در متن كتاب اشارة صريحي به جزئيات زندگي اش ندارد. 
فقط از روي قرائني كه در متن آمده، مي توان يقين حاصل 
كرد كه وي از دانشمندان ماوراء النهر بوده است. نويسنده 
در يكي دو مورد، اشاره به نام كوچك خود (فقيه مسعود) 
دارد و از استادانش ياد كرده است. اين موارد و همچنين 

كه  است  قرائني  تنها  آمده،  متن  در  كه  دانشمنداني  نام 
مي تواند ما را در شناسايي دورة نگارش اين كتاب ياري 

دهد و ما در اينجا به اين موارد مي پردازيم.
يكي از كهن ترين متون فارسي كه در آن به صلوة مسعودي 
اشاره شده، كتاب طبقات ناصري (تأليف حدود 655ـ658 
ق) اثر قاضي منهاج سراج است. در آنجا (ج1، ص381) 
ضمن اشاره به شرح حال آتسز به اين كتاب اشاره شده 
است: «سلطان عالءالدين آتسز پادشاه عادل و عالم پرور1 

بود؛ كتاب مسعودي در فقه محفوظ او بود...»
«كتاب  از  مقصود  و  باشد  صحيح  مطلب  اين  اگر 
اينكه  به  توجه  با  آنگاه  نباشد،  ديگري  كتاب  مسعودي» 
آتسز در 551ق درگذشته است، تأليف صلوة مسعودي به 

زماني پيش از اين تاريخ بازمي گردد.

از  را  متعددي  مطالب  كه  هم  متوني  قديمي ترين  از 
صلوة مسعودي نقل كرده، كتاب جواهراالحكام مصطفوي 
اثر سراج الدين ابوالحسن علي بن عثمان بن محمد تميمي 
است  575ق)  (درگذشتة  حنفي  ماتريدي  فرغاني  اوشي 
ـ  صص 590  ش10ـ12،  س11،  كتاب،  راهنماي  (نك: 
594)؛ پس تأليف صلوة مسعودي قطعًا به تاريخي پيش 
از  پيش  به  سراج  منهاج  گفتة  به  استناد  با  و  575ق  از 
در  شواهدي  متن،  دو  اين  اشارة  و  بازمي گردد  551ق 
نگارش اين متن به تاريخي در حدود نيمة سدة ششم و 

پيش از آن است.
چنانكه مي بينيم، اين دو قرينه از بيرون متن به دست 
آمده است، اما از قرائن دروني متن مي توان به موارد ذيل 
اشاره كرد. در برگ 28 پشت (نسخة قونيه) آمده است: 
«... شيخ االسالم علي اسبيجابي ــ رحمه اهللا ــ گفته است 

كه مسافر را بر سر دو نشستن فريضه است.»
1. متن: «عالم و عادل پرور».
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تاريخ مرگ اين شيخ االسالم علي اسبيجابي در كتاب 
تاج التراجم في طبقات الحنفية سال 535ق ذكر شده است: 
محمد بن  أحمد بن  علي بن  إسماعيل بن  محمد بن  علي بن  «و 
إسحاق االسبيجابــي شيــخ اإلسالم السمـرقنــدي...توفي 
سنة  ذي العقدة  من  والعشرين  الثالث  يوم االثنين  بسمرقند 

خمس وثلثين وخمسمائة وله شرح مختصر الطحاوي. »
نيز در رسالة فارسي بيان اعتقاد اهل سنت و جماعت 
ضمن اشاره به تاريخ 535ق براي تأليف آن رساله آمده 
احيا  در  تاريخ  آن  در  رحمهم اهللا  ائّمه  كبار  «و  است: 
بودند؛ چون شيخ االسالم و المسلمين جالل الدين علي بن 

اسماعيل االسبيجابي و...»
و اگر عبارت دعايي «رحمه اهللا» ــ نقل شده در صلوة 
مسعودي ــ را از كاتب ندانيم، تاريخ نگارش كتاب از 

اين سو به 535ق محدود مي شود.
عمربن  ابوحفص  نجم الدين  از  رو   88 برگ  در  باز 
محمد نسفي ــ عالم مشهور حنفي صاحب رسالة فارسي 
كه  است  شده  ياد  ــ  جماعت  و  سنت  اهل  اعتقاد  بيان 
درگذشته  537ق  در  و  آمده  دنيا  به  461ق  در  مي دانيم 
است: «... نجم الدين عمر نسفي ــ رحمه اهللا ــ به مشهِد 
غازيان  كه  ديد  رفت،  عنهما  رضي اهللا  عباس  بن  قثم  
بُـْرحاس1 نهاده اند و بر آنجا نامِ ابوجهل ــ عليه اللعنه ــ 

نوشته بودند...»
ندانيم،  كاتب  از  را  فوق  دعايي  عبارت  هم  باز  اگر 
تاريخ نگارش كتاب از اين سو محدود مي شود به سال 
كتاب  اين  نگارش  كه  بگيريم  نتيجه  مي توانيم  و  537ق 
مرگ  و 551ق (=  نسفي)  مرگ  سال هاي 537 (=  ميان 

آتسز) انجام شده است.
ارسالن خان  به  نويسنده  اشارة  متن،  قرائن  ديگر  از 
غازي (برگ هاي 87پ و 88ر نسخة قونيه) است كه از 
«آورده اند  مي كند:  ياد  درگذشته  شخصي  به صورت  وي 
كه2 ارسالن خان غازي ــ رحمه اهللا ــ با حشِم خود به 

شكار رفته بود؛ از حشم جدا افتاد.»
ارسالن خان  همان  شخص  اين  بسيار،  احتمال  به 
و  ماوراء النّهر  فرمانرواي  قراخاني  سليمان  محمدبن 
تا  سال هاي 524  بين  كه  است  سلجوقي  سنجر  زن  پدر 
526ق درگذشته است (نك: و.و بارتولد،  گزيدة مقاالت 
1358ش،  اميركبير،  كشاورز،  كريم  ترجمة  تحقيقي، 
ص353). اشارة احترام آميز نويسنده نيز اين امر را تأييد 

در  بسياري  خدمات  منشأ  فرمانروا  اين  كه  چرا  مي كند؛ 
ماوراء النهر بوده است. با اين حساب، براي تاريخ تأليف 
كتاب از اين سو نيز باز سال 524ق را مي توانيم به صورت 
قطعي بپذيريم. البته شايد بتوان با جستجوي بيشتر، قرائن 
دست  به  كتاب  تأليف  زماني  محدودة  براي  دقيق تري 
به  حصول  براي  موارد  اين  كه  مي رود  گمان  اما  آورد، 

مقصود ما عجالتًا كافي باشد.

نسخه ها
كهن  ترين نسخه اي كه از اين متن مي شناسيم، در محرم 
سال 746ق كتابت شده و به شمارة 1363 در كتابخانة 
برگ   342 داراي  نسخه  مي شود.  نگهداري  قونيه  موزة 
كتابخانة  در  شمارة 304  به  آن  از  فيلمي  است.  كامل  و 
مركزي دانشگاه تهران موجود است و همين نسخه است 
قرار  نگارنده  استفادة  مورد  حاضر  مقالة  نوشتن  در  كه 

گرفته است.
شده  شناسايي  زيادي  بسيار  نسخه هاي  متن  اين  از 
است كه بيشتر آنها در خارج از ايران نگهداري مي شود، 
اما دو نسخه از آن را هم در ايران سراغ داريم كه اتفاقًا از 

كهن ترين نسخه هاي اثر محسوب مي شود.
يكي از آنها با عنوان «فقه مسعودي» به شمارة 9174 
در كتابخانة بزرگ حضرت آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي 
نگهداري مي شود (نك: فهرست آنجا، ج23، صص291ـ 
292) و از اواخر سدة هشتم هجري دانسته شده است. 
نسخه از آغاز و انجام افتادگي دارد، اما از حجم آن (406 
زياد  چندان  افتادگي  اين  نبايد  كه  است  مشخص  برگ) 
كارآمدي  اطالعات  كتابخانه  فهرست  در  متأسفانه  باشد. 

براي شناسايي بيشتر نسخه ارائه نشده است.
نسخة ديگر با عنوان «صالة مسعودي يا جامع الفقه» 
قم  مقدسة  آستانة  كتابخانة  در  :112ـ6063   1 شمارة  به 
كه  مي شود  نگهداري  صص140ـ 144)  آنجا،  (فهرست 
داراي  و  شده  استنساخ  اول)  دفتر  پايان  (در  829ق  در 

264 برگ است.
در مورد نسخه هاي اين اثر، توجه به يك نكته حائز 
اهميت بسيار است و آن اينكه نسخه هاي اين متن اختالف 
به  دهخدا  لغتنامة  در  سين؛  حرف  زير  نقطه  سه  و  اعراب  همين  به   .1

صورت «بُرجاس» (به جيم معجمه) ضبط شده است.
نسخه: «+ از».  .2
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زيادي با يكديگر دارند. مهم ترين اين اختالفات مربوط 
نسخه ها  برخي  در  چنانكه  است؛  آن  مجلدات  شمار  به 
مانند نسخة قونيه داراي دو جلد و در بسياري از نسخه ها 
مانند نسخة پنجاب (پنجابيلك الئبريري الهور، ش 63 و 
64 و 65) داراي سه جلد و حتي در برخي نسخه ها مانند 
 c1507 نسخه هاي بنياد خاورشناسي لنينگراد (نسخه هاي
كتابخانة  فهرست  است (نك:  دفتر  چهار  در   (c2041 و
آستانة مقدسة قم، ص140). اين اختالف به گونه اي است 
پاكستان  خطي  نسخه هاي  مشترك  فهرست  در  مثًال  كه 
(ج14، ص588) ابتدا كتاب در دو جلد معرفي شده و در 
سه جلد  ادامه ــ هنگام ذكر جزئيات ــ به نقِل سرآغازِ 

پرداخته شده است.
اين  به  كتاب»  «نام  بررسي  هنگام  اين،  از  پس  ما 
موضوع خواهيم پرداخت كه آنچه با نام صلوة مسعودي 
شناخته مي شود، شايد بخِش نماز از كتاِب مبسوطي در 
فقه باشد، اما در اينجا با توجه به اينكه نسخة آستانة قم 
تصحيح  در  مي تواند  و  بوده  دسترس  در  قونيه  نسخة  و 
نكته مي شويم  آيد، متذكر اين  ايران به كار  اين متن در 
كه بر خالف آنچه مرحوم دانش پژوه در فهرست آستانه 
نسخة  با  قونيه...  «نسخة  نوشته اند:  س10)  (ص141، 
آستانة قم اختالفات بسياري دارد» چنين نيست و الاقل 
از مقابلة صفحة پاياني از جلد اول نسخة آستانه ــ كه 
تصوير آن در فهرست آنجا چاپ شده ــ با نسخة قونيه 
مشخص مي شود كه با دو نسخه از يك اثر مواجه هستيم؛ 
منتها گويا در ادوار بعدي، نسخة آستانه را اندكي روزآمد 
اينكه  براي  كرده اند.  ارائه  آن  از  ديگري  تحرير  و  كرده 
نموداري از اين تغيير در دست باشد، عبارات پاياني دو 

نسخه را در زير با يكديگر مقابله مي كنيم:
چاه  در  مشكوك  آب  «مسله:  (204ر):  قونيه  نسخة 
روايت  ــ  اهللا  رحمهما  ــ  ابوحنيفه  از  زياد  حسن  افتاد. 
خواجه  مي كند كه دلوي چند بركشند پاك شود. اختيارِ 
دلو  بيست  كه  آنست  ــ  رحمه اهللا  ــ  فخر  زاهد  امام 
بركشند پاك شود. از محمد ــ رحمه اهللا ــ روايت است 
كه كل چاه را بركشند؛ نه از آن روي كه پليدست؛ و ازين 
روي كه تا پاك پاك كننده شود. واهللا تعالي اعلم و علي 

العصاة ارحم.»
چاه  در  را  مشكوك  آب  اگر  «مسله:  آستانه:  نسخة 
ــ  اعظم  امام  از  زياد  حسن  چيست؟  حكمش  ريختند 

رحمهما اهللا ــ روايت مي كند كه دلوي چند غير تعيين 
ـ رح  بركشند پاك شود. اما مختارِ خواجه امام زاهد فخرـ 
ــ آنست كه چون بيست دلو بركشند چاه پاك شود. در 
ـ روايت است كه كل آب چاه  ـ رحـ  شرح از امام محمدـ 
را بايد بركشيدن؛ ني ازان روي كه پليد شده است؛ اما از 

براي آنكه پاك كننده شود. واهللا اعلم بالّصواب.»
مي بينيم كه با دو تحرير از يك كتاب مواجه هستيم 
و مشخص است كه در تصحيح يكي ــ كه قطعًا نسخة 

قونيه است ــ مي توان از ديگري بهره گرفت.
به  شود،  نمايانده  اثر  نسخه هاي  فراواني  اينكه  براي 
مشترك  فهرست  در  كه  مي كنيم  بسنده  نكته  اين  ذكر 
اثر  اين  از  نسخه   65 نشاني  ص588)  (ج14،  پاكستان 
به دست داده شده است. همچنين در مجلدات مختلف 
نشرية نسخه هاي خطي به نشاني شانزده نسخة آن اشاره 

شده است.
دكتر  كه  فهرستي  اساس  بر  است،  گفتني  همچنين 
عارف نوشاهي از كتاب هاي فارسي چاپ شبه قاره تهيه 
كرده است ــ و به زودي از سوي مركز پژوهشي ميراث 
مكتوب منتشر خواهد شد ــ تاكنون يازده چاپ از اين 
متن ــ از 1277 تا 1309ق و همگي در بمبئي و الهور 
ــ منتشر شده است1 كه نشانگر توجه ساكنان آن منطقه 

به اين متن است.

نام اثر
ميان  در  گويا  كه  داشت  توجه  بايد  كتاب  نام  مورد  در 
آثار تأليفي دربارة فقه حنفي، استفاده از دو نام عموميت 
داشته است. اين دو نام عبارت اند از: «جامع»2 و «صلوة»؛ 
و جالب اينجاست كه هر دو نام  ــ يعني جامع مسعودي 
و صلوة مسعودي ــ را در عنوان برخي نسخه هاي اين 
اثر مي بينيم. از جملة متوني كه نام «صلوة» را در عنوان 
خود دارد «صلوِة ماچيني» است كه متن فارسي معروفي 
در فقه حنفي است و اين يكي هم متأسفانه چاپ انتقادي 

نشده است. نيز در صلوة مسعودي آمده است:
ـ در صلوة خواجه امام اجل سرخس آورده است كه آن 
در  رحيمي ريسه  احمدرضا  آقاي  گرامي  فاضل  لطف  به  مطلب  اين   .1

اختيار نگارنده قرار گرفت.
2. البته نام «جامع» را براي فرقه هاي ديگر و مفاهيم گوناگون هم به كار 

برده اند.
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مار را بركشيدند، سيزده من آمد و صلوة خواجه امام بكر 
خواهرزاده آورده است كه هفده من آمد (11پ).

ـ اما در صلوة خواجه امام بكر زرنكري آورده است كه ... 
(29پ).

ــ  منهاج  امام  خواجه  صلوِة  برهان الدين،  اسالم  شيخ  ـ 
رحمهما اهللا ــ درس كرد، روايت بيرون آمد... (21پ).

البته گاهي نيز بخِش صلوة از يك كتاب منظور است 
كه بايد توجه داشت. مثًال در صفحة 96پ آمده است: 
«... در گرمابه ُقران شايد خواندن يا ني؟ در صلوة مختصر 
ايضاح، خواجه امام فضل1 كرماني ــ رحمه اهللا ــ آورده 

است كه ...»
اين دو نام و اختالفاتي كه ميان نسخه هاي اثر موجود 
است اين تصور را قوت مي بخشد كه شايد صلوة مسعودي 
همين  از  مبسوط تري  فقهي  كتاب  از  نماز  بخِش  عنواِن 
مسعودي  جامع  نسخه ها  از  برخي  در  كه  بوده  نويسنده 
كه  مي گيرد  قوت  وقتي  احتمال  اين  است.  شده  ناميده 
«زكوة»  كتاب  شامل  نسخه ها  برخي  سوم  جلد  مي بينيم 
فارسي  خطي  نسخ  تفصيلي  فهرست  نك:  (مثًال  است 

انستيتو ككليدزة تفليس، ج2، ص157).

ويژگي هاي زباني و رسم الخطي
در  پديدآمده  آثار  كه  است  عمومي  اصل  يك  اين 
ماوراءالنهر، هم از نظر كاربردهاي دستوري و هم از نظر 
مفردات و واژگان، ساختاري كهن تر را نمايش مي دهند 
و اين نكته در صلوة مسعودي كامًال صادق است. دربارة 
ويژگي هاي اين متن جاي بررسي و گفتگو بسيار است و 

ما در اينجا به ذكر برخي نمونه ها بسنده مي كنيم:
كه  دليل  اين  به  اثر  زباني  ساختار  زباني:  ويژگي هاي   .1
به منظور آموزش فراهم آمده، كامًال طبيعي و به دور از 
در  منطقه  زباني  ويژگي هاي  از  نويسنده  و  است  تصنع 
نگارش اثرش استفاده كرده است. در اين ميان، واژه هاي 
و  زبانشناسان  براي  كه  به كاررفته  متن  در  نيز  خاصي 
براي  است.  توجه  جالب  فرهنگ نويسان  به خصوص 
بر  پيشين  بزرگاِن  «و  است:  آمده  87پ  برگ  در  نمونه 
و  دستكش)  نوعي  بهله،   =) نِكاف  نشستندي،  دوكان ها 
گاز داشتندي تا اگر ايشان را حدث رسيدي و خريدار 
آمدي و خواستي تا درمي به ايشان دهد، آن نكاف را در 
دست آوردندي و آنگاه آن درم را گرفتندي و اگر كسي 

ايشان را درمي دادي، به دسْت آن را گرفتندي و كاله (= 
كاال) دادندي، وآنگاه آن درم بردندي و در آب انداختندي 

تا به فرامشتي به كسي ديگر ندهند...»

در برگ 173ر آمده است: «... اگر از نجاست چيزي 
بَُود بر وي، پليد شود. با تخم مرغ بلغده نماز روا بَُود كه 
نجاست در محل است؛ اما اگر تخم مرغ چوجه شود، با 

وي نماْز روا بَُود كه با مرِغ زنده نماز روا بَُود.»
نيز در برگ 258پ آمده است: «... اگر چيزي حايل 
است همچون دارافزين يا ستون يا ديوار، نمازِ كسي تباه 
نشود. اگر زنان بر باالي رف اند و مردان در پستي، روا 
بَُود يا ني؟... اگر محراب كمراست و اماْم تمام در محراب 

است، كراهت بَُود و اين هم تشبّه است به اهل كتاب.»
يا در برگ 337ر آمده است: «اگر نخجير آمد و مر 
برقرار  كفن  اگر  كرد،  ناچيز  و  بركشيد  و  كاويد  را  ُمرده 
اگر  كنند.  كفن  شود  گذشته  غريبي  تا  دارند  نگاه  است، 
ميراث خواران،  كه  بايد  آهنجيد،  كفن  مرده  از  كفن آهنج 

كفِن ديگر كنند.»
نمونه هاي  برخي  وجود  رسم الخطي:  ويژگي هاي   .2
رسم الخطي در كتاب، و نسخه، مانند ضبط برخي واژه ها 
به فاي اعجمي (سه نقطه)، در واژگاني چون ڤام (وام)؛ يا 
نگارش برخي واژگان با رسم الخط خاص، مانند تبعيت 
و  (ربا)،  «ربوا»  چون  واژه هايي  در  قرآني  رسم الخط  از 
مواردي از اين دست در متن موجود است كه برخي از 

اين موارد نياز به بررسي بيشتر دارد.
3. ويژگي هاي اجتماعي: اطالعات اجتماعي ارزشمندي 
ــ  منطقه  در  و...  تاريخ  جغرافيا،  رسوم،  و  آداب  از  ــ 
مي تواند  كه  مي شود  ديده  متن  در  پراكنده  صورت  به 
ـ » به ابتداي فضل افزوده و در حاشيه «ابو»  در نسخه به خطي ديگر «ال  .1
را اضافه كرده اند و گويا منظور تصحيح «فضل» به «ابوالفضل» مراد 

بوده است.
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پنجم  سدة  در  ماوراء النهر  اجتماعي  محيط  شناسايي  در 
اطالعات  اين  از  برخي  باشد.  سودمند  بسيار  ششم  و 
شايد منحصر به همين متن باشد يا اينكه در متون ديگر 
بدين گونه ديده نشود. براي نمونه در مورد «نمازي كردن 

جامه/فوطه» توصيف دقيقي را در برگ 95پ مي بينيم:
ـ شرِط نمازي كردِن فوطه آن است كه پنگان را پُر كني 
و بر لِب آُخر نهي و فوطه را از خود جدا كني و بتابي 
تا آب هاي مستعمل از وي بيرون آيد. آنگاه فوطه را بر 
دسِت چپ بگستراني و به دسِت راست پنگان را بگيري 
ـ و بر فوطه ريزي  «چنانكه انگشِت تر بدان سرايت نكندـ 
چنانكه ظاهر و باطِن فوطه تر شود؛ و آنگاه فوطه را بتابي 
چنانكه  برگيري  آب  و  بگستراني  چپ  دسِت  بر  باز  و 
انگشت بدان آب سرايت نكند و بر فوطه ريزي چنانكه 
ظاهر و باطِن فوطه تر شود و باز بتابي. سه بار همچنين 

كني فوطه پاك شود.»
يا در برگ 50پ آمده است: 

«در حق دستار، كراهْت جايي بَُود كه كِلّ دستار را ربض 
دربسته باشد و تمامِت تارِ سر را گشاده مانده؛ اگر اندكي 
گشاده ماند يا فرجه اي ماند، باكي نباشد كه دستارداران را 
از آن چاره نيست. سنيان سمرقند، «زورقي» از براي آن 
ساخته اند تا آن كراهت برخيزد، ني از براي صرفة دستار 
را... دستاْر طيلسان كردن كراهت بَُود. محمد ــ رحمه اهللا 
ــ گفته است كه رسول عليه السلم دستار طيلسان  نكرده 
است و صحابه رضوان اهللا عليهم اجمعين دستار طيلسان 
نكرده اند مگر عرِب نادان. معني طيلسان آن بَُود كه دستاْر 
زيِر گلو درآرد و به طرف ديگر برآرد؛ اين در معني معجر 

شود و رسول «ع» از آن نهي فرموده است.»
يا در برگ 11پ آمده است:

«در صلوة خواجه امام اجل سرخس آورده است كه آن 
مار را بركشيدند، سيزده من آمد و صلوة خواجه امام بكر 
خواهرزاده آورده است كه هفده من آمد به سنِگ ري كه 

هر يك مِن ايشان سيصد درم سنگ است.»

آنچه ذكر شد گوشه اي از ويژگي هاي اين متن است و جا 
دارد كه صاحب همتي پژوهش بر روي آن را آغاز كند و 

با خواست خداوند، به سرانجامي نيك برساند.

اختصارات در نسخه هاي خطي
محسن جعفري مذهب
و  آشنا  اسامي  به كار بردن  در  قديم،  كاتبان  و  نويسندگان 
در  مثًال  مي بردند.  بهره  اختصاري  واژه هاي  از  پرتعداد، 
و  مي كردند  اكتفا  كلمات  حداقل  به  عالمي  از  نام بردن 
لذا كساني چون شيخ كليني، شيخ صدوق، شيخ طوسي، 
شيخ مفيد، سيد رضي، سيد مرتضي، عالمه حلي، محقق 
حلي، محقق كركي، به آساني نزد خوانندگان شناخته شده 
بودند. بعدها اختصاراتي به ميان آمد كه نام كوچك عالم 
همچون  بودند،  مشهور  آنان  چون  اما  است  نداشته  را 
نام  با  نيز  سرآخر  ثالث،  شهيد  ثاني،  شهيد  اول،  شهيد 
كتاب نويسنده مختصر مي شدند، همچون صاحب قواعد، 
صاحب جواهر، صاحب شرايع، صاحب مكاسب، بحث 
از  خارج  آنان،  كتاب هاي  و  نويسندگان  نام  اختصارات 

يادداشت حاضر است.
كه  حلي  عالمة  المطلب  منتهي  از  نسخه اي  آغاز  در 
براي كتابخانة ملي ايران خريداري شد، چندين يادداشت 
آمده است كه برايم جالب بود: مؤلفات عالمة حلي، شرح 
الكتاب،  رموز  شيخين،  شيخان،  شيخ،  صدوق،  واژه هاي 
چند  و  حلي  عالمة  كتب  در  مسائل  تعداد  اسامي،  رموز 
حديث و يادداشت ديگر. در اينجا بخش هاي مربوط به 

اختصارات را مي آوريم.
شايد بهتر باشد ابتدا انجامة كتاب را آورد تا شناسنامة 

آن روشن گردد:

قد فرغت من تسويد هذه [هذا] الكتاب
في صبح يوم الجمعة اثنا عشر من شهر

صفرالمظفر من ثلثة و ثلثمائة
بعد األلف من الهجرة النبوية
العاصي باقر الحسيني ولد
علي الحسيني سنة 1320
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و حال پنج يادداشت مرتبط را بازمي نويسيم:
1. نوشته هاي عالمة حلي، كه در آنها نام بعضي كتاب ها 

در يك يا دو كلمه خالصه  شده اند:
من تصنيفات

شيخ العالمه جمال الدين بن مطهر حلي قدس اهللا روحه

2. تعداد مسائل در كتب عالمة حلي:
فائده

القواعد مائة واحدي  واربعون 
الف مسئلة والشرايع اثني 
عشر الف مسئلة واالرشاد 
خمسة عشر الف مسئلة

3. اختصارات سنتي نام علماي بزرگ شيعه:

اگر شيخان گويند مراد شيخ مفيد و شيخ ابوجعفر باشد
و اگر ثلثه گويند مراد شيخين با سيد مرتضي باشد
اگر صدوق گويند مراد علي ابن بابويه قمي باشد
اگر شيخ گويند مراد شيخ ابوجعفر طوسي باشد

4. اختصارات نوين نام كتاب ها:
حرف آخر يا دو حرف آخر  در اين اختصارات معموالً 

كتاب به عنوان اختصار ثبت مي شد:

5. اختصارات نوين نام عالمان:
يك حرف (بيشتر حرف  در اين اختصارات نيز معموالً 

آخر) به عنوان نشانة اختصار به كار مي رود:

كتابكتابكتابكتاب
تذكرةالفقهامختلف الشيعهمنتهي المطلب

كتابكتابكتابكتاب
تسليك االفهامتلخيصنهايه االحكامقواعد
كتابكتابكتابكتاب

كتاب تبصرهكتاب ارشادالمعتمد في الفتويمدارك االحكام

رموزالكتاب

االقتصادالمصباحالجملالمبسوطالنهايه
دحلطيه

االركانالمقنعهاالستبصارالتهذيبالخالف
نعهريبفپ

البتيانالكافيالوسيلهالمراسمالسراير
تبفيلرمير

الغيبهااليجازجامع الشرايعالشرايععلي رابن
غزمعيعبن

القواعد

رموز اسامي
المتاخرينابن ادريسمفيدمرتضيشيخ
خسدضش

ابوصالحابن جنيدابن سراجابن عقيلابن بابويه
حيدجلبه


