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چکیده :ضمن یادداشتهای برافزوده نسخه کهنی از النهایة
شیخ طوسی مورخ 554ق (کتابخانه آستان قدس رضوی،
ش  )49277متن کوتاهی شامل چند پرسش فقهی درباره
نیت از ابوالفتوح رازی و پاسخهای او نوشته شده است.
این متن از آن رو حائز اهمیت است که تنها متن فقهی
مستقلی است که از ابوالفتوح رازی سراغ داریم .همچنین
جزء کهنهترین متون فقه شیعی به زبان فارسی محسوب
میشود.
کلیدواژگان :ابوالفتوح رازی ،پرسش و پاسخهای فقهی ،فقه
شیعه به زبان فارسی ،شیعیان امامی قرن ششم.

Sample Questions and Answers of Imami
Shiite Jurists in the Sixth Century AH in Rey:
Abulfūtuḥ Rāzī
Seyed Mohammad Hussein Hakim

ّ
ّ منـوذج أسـئلة وأجوبـة
اإلماميـة يف القـرن السـادس
فقهيـة للشـيعة
 أبو الفتوح الرازي:اهلجري يف ري
ّ
ّ السيد
حممد حسني احلكمي

Abstract: Among the notes added to an old
manuscript of al-Nihāyah by Sheikh Ṭūsī dated
554 AH (in Astan Quds Razavi Library, N..
49277) there is a short text including some
على نسـخة قدميـة مـن
 توجـد ضمـن التعليقـات املضافـة:اخلالصـة
ٍ
juridical Questions about intention which have  هــ (مكتبـة554 كتـاب الهنايـة للشـيخ الطـويس يعـود تار خيهـا لسـنة
ّ العتبـة الرضو ّيـة
ّ )49277  الرقـم،املقدسـة
been asked of Abulfūtuḥ Rāzī and his answers.  نـص قصيـر يشـتمل على
ّ  وهي،النية
ّ الفقهية حول
ّ
This text is important because it is the only
موجهة أليب الفتوح الرازي
بعض األسئلة
independent jurisprudential text that we know
.مع أجوبته علهيا
ّ
ّ باألمه ّيـة لكونـه
ّ
ّ وهـذا
from Abulfūtuḥ Rāzī. It is also one of the old- النـص الفقهـي املسـتقل الوحيـد
النـص ميتـاز
ّ
est texts of Shiite jurisprudence in Persian.
 كمـا أ نه يعتبـر من أقدم النصوص،الـذي نعرفـه أليب الفتـوح الـرازي
ّ
ّ
ّ
Keywords: Abulfūtuḥ Rāzī, jurisprudential
.الفارسية
الشيعية باللغة
الفقهية
ّ
ّ
questions and answers, Shiite jurisprudence in
، األسـئلة واألجوبـة الفقهية، أبـو الفتـوح الـرازي:املفـردات األساسـية
ّ
ّ
Persian, sixth century Imami Shiites.
.اإلمامية يف القرن السادس
 الشيعة،الفارسية
الفقه الشيعي باللغة
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آوازه و شـهرت ابوالفتـوح حسـین بـن علـی رازی خزاعـی (زنـده در 552ق) بـه واسـطه تفسـیر پربـرگ روض
الجنـان و روح الجنـان اسـت کـه نخسـتین تفسـیر جامـع فارسـی شـیعی محسـوب میشـود .امـا او بـه جـز
مفسـربودن ،بـه فقاهـت نیـز سـتوده شـده اسـت .اگرچـه هیـچ تألیـف فقهـی مسـتقلی از ابوالفتـوح گزارش
نشده ،اما در مهمترین کتابش ،یعنی تفسیر روض الجنان ،به مناسبت بسیاری از مباحث فقهی مطرح
شـده اسـت 1.تا جایی که عسـکر حقوقی آن را از نظر فقاهت و بیان مسـائل دینی و فلسـفه تشـریع احکام
اسالمی ،مجموعهای کامل و جامع میداند و در ردیف تفاسیر فقهی بر میشمرد.

2

ضمن یادداشتهای برافزوده نسخه کهنی از النهایة شیخ طوسی متن کوتاهی شامل چند پرسش فقهی
درباره نیت از ابوالفتوح رازی و پاسخهای او نوشته شده است .این پرسش و پاسخ فقهی نویافته فارسی
از ابوالفتوح رازی نشان میدهد که او در روزگار خود ،فقیه مورد رجوع مردم نیز بود.
نمونه دیگری از این پرسـش و پاسـخهای فقهی فارسـی از همان روزگار به قطبالدین راوندی (573ق)
تعلـق دارد 3.از قضـا موضـوع چنـد پرسـش آن مجموعـه سـؤاالت هـم مشـابه پرسشـهای ابوالفتـوح دربـاره
کیفیـت نیـت نمـاز و روزه و غسـل اسـت .همچنیـن هـر دو پرسـش و پاسـخ جـزء یادداشـتهای برافـزوده به
نسخههایی از کتاب النهایه شیخ طوسی نوشته شدهاند 4که خود نشانه توجه درخور فقهای مرکز ایران
در قرن ششم به این کتاب شیخ طوسی و رواج آن است .مسائل فقهی قطبالدین راوندی را به احتمال
یکی از کهنهترین متون فقه شیعی به زبان فارسی معرفی کردهاند 5.ولی با توجه به زمان زندگی ابوالفتوح
رازی به نظر میرسد پرسش و پاسخهای او کهنتر باشد.
نسـخه موردنظر ما نسـخه کهنی از النهایه شـیخ طوسـی مورخ 554ق اسـت که تا کنون معرفی نشـده و در
نتیجه مورد توجه قرار نگرفته است (کتابخانه آستان قدس رضوی ،ش .)49277
بنا بر انجامه پایان جزء اول ،کتابت این جزء در سـحر جمعه  14ذیقعده 554ق به پایان رسـیده اسـت.
کاتـب متأسـفانه از خـود نـام نبـرده اسـت .او در صفحـه عنـوان جـزء دوم نام کتاب را به خط کوفی شـرقی
تزئینـی بـه زیبایـی نوشـته اسـت 6.بـه جـز ایـن همـه عناو یـن کتاب نیز به قلم سـیاه جلی نوشـته شـدهاند.
 1در بـاره مباحـث فقهـی روض الجنـان رک :تحقیـق در تفسـیر ابوالفتـوح رازی ،ج  ،1ص 250-236؛ «پژوهش فقهی در تفسـیر ابوالفتوح
رازی» ،ص .99-73
 2تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی ،ج  ،1ص .239
 3برای متن آن رک« :چند مسأله از فقه بزبان فارسی» ،ص .267-263
 4پرسـش و پاسـخهای قطبالدیـن راونـدی در انتهـای نسـخهای از النهایـه بـه خـط ابوالقاسـم بـن محمـد بـن علـی جاسـتی مـورخ غـره
ذیقعـده 579ق نوشـته شـده اسـت .ایـن نسـخه پیشـتر در کتابخانـه خصوصـی محمدامیـن خنجـی نگهـداری میشـد و اکنـون در
کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم (ش  )11372است .در فهرست کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،ج  ،28ص  621نسبت کاتب به نادرست
جاسبی ضبط شده است.
« 5چند مسأله از فقه بزبان فارسی» ،ص .263
 6درباره استفاده از خط کوفی در نسخههای شیعی تهیهشده در مناطق مرکزی ایران در قرن ششم هجری رک« :بازماندههایی از چند
کتاب مفقود شیعی در حاشیه نسخهای از النهایه شیخ طوسی مورخ 591ق» ،ص .103
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تمام متن به صورت دقیق حرکتگذاری شده است.
نسـخه بـه دقـت مقابلـه و تصحیـح شـده و چنـد نـوع عالمـت بالغ دارد .حواشـی نسـخه نیز مهـم و متعدد
است که در مقالهای دیگر به آنها پرداختهام.
ایـن نسـخه از آغـاز و انجـام افتادگـی دارد و بخشـهای باقیمانـده شـامل اوایـل کتـاب الصـوم (بـاب حکـم
من اسـلم فی شـهر رمضان و من بلغ فیه و المسـافر) تا اواسـط کتاب المواریث (باب میراث الممالیک و
المکاتبین) است.
بـه دلیـل ایـن افتادگـی ،یادداشـتهای احتمالـی آغـاز و انجـام نسـخه از بیـن رفتـه اسـت؛ امـا خوشـبختانه
برگهـای پایـان جـزء اول و آغـاز جـزء دوم ،حـاوی انجامه کاتب و چند یادداشـت و تملک مهم اسـت (گ
59پ – 60ر).
تنهـا دو نشـان مالکیـت روی نسـخه باقـی مانـده اسـت :یکـی مهـر مـدور بزرگـی بـه نقشّ :
«ظـن حبیب اهلل
بالحـق حسـن و بالنبـی المؤتمـن و بالوصـی ذی المنـن و بالحسـین و الحسـن  ،»9257و دیگـری تملـک
کیخسرو(؟) بن امیدوار بن کیخسرو بن محمد ...که بخشی از آن سترده شده است (گ 60ر).
در پشت آخرین برگ جزء اول (گ 59پ) سه یادداشت الحاقی ،کوتاهزمانی بعد از کتابت اصل نسخه
در همان قرن ششم نوشته شده است.
یکی از آنها دو بیت از سرودههای ابن هندو ،علی بن الحسین الکاتب (قرن  )5-4است که البته بدون
ذکر نام او نوشته شده است:
َ
ُ ُ
تباعــــــــده
ال یؤیسـ ـ ـ ـ ّـنک مـ ـ ـ ــن مجـ ـ ـ ــد

ً
ً
ّ
فــــــــإن للمجــــــــد تدریجــــــــا و ترتیبــــــــا

ـاه َ
ّإن القنـ ـ ـ ــاة التـ ـ ـ ــی شـ ـ ـ ـ َ
دت َ
رفعتهــــــــا

ً
ُ
فتبــــــــت أنبوبــــــــا فأنبوبــــــــا
َتنمــــــــی

8

و زیر آن دو بیت فارسی هممضمون آن:
بـ ـ ـ ــا بخـ ـ ـ ــت بلنـ ـ ـ ــد گـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ــداری پیوند

بشــــــــکیب کی بخــــــــت پایهــــــــا دارذ چند

این نیزه کـ ـ ـ ــه برکشـ ـ ـ ــیذه بینـ ـ ـ ــی و بلند

الحــــــــال برآمذســــــــت بنــــــــد از پــــــــس بند

دیگـر یادداشـتی بـه عر بـی در بـاره کیفیـت نیـت عبـادات مختلـف به عربی کـه از یکـی از کتابهای فقهی
شیعه اخذ شده است .متن این یاداشت در منابع متداول فقهی متقدم شیعی یافت نشد و دور نیست
 7از خوانش عدد  5در تاریخ مهر مطمئن نیستم .چون مرکب روی آن را پوشانده است ،احتمال دارد عدد دیگری باشد.
 8برای این اشعار رک :معجم االدباء ،ج  ،4ص 1724؛ ذیل تاریخ بغداد ،ج  ،18ص .225
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که مربوط به یکی از کتب فقهی مفقود شیعه باشد.
و در نهایـت ،هفـت پرسـش از ابوالفتـوح رازی در بـاره کیفیـت نیـت نمـاز و روزه و غسـل و پاسـخهای
ابوالفتوح رازی به آنها.
ّ
کاتـب بـرای ابوالفتـوح دعـای درگذشـتگان را بـه کار بـرده اسـت (قـدس اهلل روحـه) .او اصـل دسـتخط
ابوالفتوح را در اختیار داشـت و متن پرسـش و پاسـخها را به عین الفاظ از آن جا در این نسـخه نقل کرده
اسـت .پرسشـگر و کاتـب هـر دو بـا تجلیـل از ابوالفتـوح یـاد کردهانـد .پرسشـگر او را بـا القـاب «موالنـا اجـل
عالم ،جمالالدین ،عماد االسلام ،ملک العلما ،مفتی الشـرق و الغرب» خطاب کرده اسـت و کاتب او
را «صدر اجل جمالالدین عماد االسالم» را خوانده است.
ً
تعبیـر «مفتـی الشـرق و الغـرب» از آن رو حائـز اهمیـت اسـت کـه بـر قلم سـائل جاری شـده اسـت .او طبعا
چون ابوالفتوح را حائز چنین مقامی میدانست ،سؤاالت فقهی خود را از او پرسیده است.

9

وجـود دو یادداشـت در بـاره نیـت ،یکـی بـه فارسـی و دیگری به عربی ،نشـان میدهد کاتب این سـطور در
این خصوص دغدغه داشته است و به دلیل خاصی به نوشتن آنها اقدام کرده است.
متـن پرسـش و پاسـخ بسـیار سـاده اسـت .جوابهـا کوتـاه اسـت و ابوالفتـوح بـه حداقل کلمـات اکتفا کرده
ّ
است .او اغلب سؤاالت را با عبارت «واهلل ولی التوفیق» یا «واهلل الموفق» به پایان رسانده است.
تنهـا کلمـه نامأنـوس ایـن متـن «یـام» ،صـورت دیگـری از حـرف «یـا» ،اسـت .در تار یـخ قـم ،ضمـن نقلی از
یکی از اسـناد دیوانی قدیم عجم کلمه «یام» به همین معنا اسـتفاده شـده اسـت .در آن جا تصریح شـده
اسـت کـه ایـن عبـارت بـه «ز بـان عجـم» اسـت 10.اگرچه تاریخ قـم در سـال 806-805ق به فارسـی ترجمه
شـده ،امـا نحـوه نقـل جملـه نشـان میدهـد ایـن عبـارت در اصـل عربـی مفقـود کتـاب تألیـف حسـن بـن
محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی در 379ق به همین صورت آمده بود و مترجم هم آن
را به همان صورت نقل کرده است.
ً
محمدامین ریاحی ضبط «یام» را مسلما صورت فهلوی کلمه «یا» میداند که در آثار مؤلفان شمال غرب
ایران مانند معرفة االسطرالب محمد بن ایوب آملی طبری (قرن  ،11)5اسکندرنامه تحریر عبدالکافی بن
ً
ابـی البـرکات (زنـده در سـده  6و احتماال سـالهایی از سـده 7هــ) ،12خوابگزاری تألیف مؤلفی ناشـناخته
 9ضمن توصیفات ابوالفتوح در آغاز یکی از نسخههای روض الجنان هم تعبیر «مفتی الطایفة» آمده است .رک :مقدمه تفسیر روض
الجنان و روح الجنان ،ج  ،1ص شصت.
 10ترجمه تاریخ قم ،ص .308
 11معرفة االسطرالب ،ص .90
 12اسکندرنامه ،ص  672 ،407که مصحح یک بار این کلمه را با تردید ضبط کرده و بار دیگر آن را به حاشیه برده است.
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پیـش از قـرن هفتـم 13یـا کاتبـان آن نواحـی ماننـد نسـخه کهـن تاریخ بلعمـی (مـورخ 586ق در ارزنجان) و
ً
دو نسـخه کتابتشـده از مرصـاد العبـاد در قونیـه ،14اسـتفاده شـده اسـت 15.امـا ظاهـرا کاربـرد ایـن کلمـه

اختصاص به مناطق شمال غرب ایران ندارد و در کتابهای مناطق دیگری چون بخارا و هرات :بخشی
ً
از تفسـیری کهـن بـه پارسـی کـه احتمـاال از ِآن خواجـه عبداهلل انصاری (481ق) اسـت ،16و شـرح التعرف
لمذهب التصوف اسماعیل بن محمد مستملی بخاری (434ق) 17هم استفاده شده است.
کاتـب حـروف «چ» و «پ» را بـا یـک نقطـه و «گ» را بـدون سـرکش نوشـته شـده اسـت .بـه تأسـی از متـون
عربی درون گردی حرف «ی» دو نقطه گذاشـته شـده اسـت .قاعده دال و ذال فارسـی هم در آن رعایت
شده است.

متن ٔ
سوال و جواب

ّ
نسخت مسایل کی از صدر اجل جمالالدین عماد االسالم ابوالفتوح الرازی قدس اهلل روحه پرسیدهاند
ً
لفظا بلفظ:
چه گویذ موالنا اجل عالم جمالالدین عماد االسالم ،ملک العلما ،مفتی الشرق و الغرب ،ادام اهلل ظله
ً
در آنچ شـخصی چون وقت نماز پیشـین درآیذ گویذ کی ّنیت میکنم نماز پیشـین فریضه ادآ وقت تقربا
الی اهلل تعالی ،نماز وی درست باشد بدین نیت یام نه؟
الجواب .اگر مراد بگفته قصد دلست درست باشد و نیة به دل باشد نه به زبان .واهلل ولی التوفیق.
و در نمازهـای سـنت و نافلـه و تطـوع گو یـد ّنیـت میکنـم دو رکعـت نمـاز فالن وقت ادا قربـة الی اهلل تعالی
درست باشد یام نه؟
الجواب .درست باشد بذان شرط یعنی به دل .واهلل ولی التوفیق.
ً
و در نماز قضا گوید ّنیت میکنم اول فریضه نماز پیشین از قضا تقربا الی اهلل وحده درست باشد؟

 13خوابگزاری ،ص .52
 14مرصاد العباد ،ص .641
 15مقدمـه معرفـة االسـطرالب ،ص 32؛ تعلیقـات مرصـاد العبـاد ،ص  .707-706بـه ایـن کتابهـا بایـد عجایب المخلوقـات و غرایب
الموجـودات تألیـف محمـد بـن محمـود بـن احمـد طوسـی بین سـالهای 573-556ق را هم افـزود .مؤلف این کتاب اگر چه نسـبت
طوسـی دارد ،امـا یـا مدتـی از عمـر خـود را در شـهر همـدان گذرانـده یـا ایـن شـهر مولـد و منشـأ او بـوده اسـت .در یکـی از نسـخههای این
کتـاب (مـورخ 884ق متعلـق بـه دکتـر اصغـر مهـدوی) همیـن کلمه آمده اسـت« :گفت زنان بیشـتر یام مـردان» (میکروفیلم دانشـگاه
تهـران ،ش  ،1078ص  .)299ایـن عبـارت در متـن چاپـی بـه صـورت« :زنـان بیشـتراند یـا مـردان؟» ضبـط شـده اسـت .رک :عجایـب
المخلوقات ،ص .401
 16بخشی از تفسیری کهن به پارسی ،ص .9
 17شرح التعرف لمذهب التصوف ،ج  ،2ص .884-883
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الجواب .درست باشد .و اهلل ولی التوفیق.
و در نیـت روزه مـاه رمضـان گو یـد ّنیـت میکنـم کـی روزه دارم یـک مـاه فریضـه قربـة الی اهلل تعالی درسـت
باشد یام نه؟
الجواب .درست باشد به شرط آن کی این معنی به دل کنذ.
ً
و در ّنیت روزه قضا گویذّ :نیت میکنم کی روزه دارم ّاول فریضه از قضا تقربا الی اهلل تعالی وحده درست
است یام نه؟
الجواب .چون معنی بذانذ درست باشد.
و در غسـل جنابت گویذّ :نیت میکنم به کردن غسـل جنابت فرضی الزم تا این حدث از من برخیزد تا
ً
مباح باشد مرا نمازکردن تقربا الی اهلل تعالی وحده درست باشد یام نه؟
الجواب .درست باشد .و اهلل الموفق.
ا گـر وقـت وجـوب بـوذ و در وضـو گو یـدّ :نیـت وضـو میکنـم فرضی الزم تا ایـن حدث از من برخیـزذ تا مباح
ً
باشد مرا نمازکردن تقربا الی اهلل تعالی وحده درست باشد یام نه؟
الجواب .درست باشد اگر وقت وجوب بوذ .واهلل الموفق.
ً
ً
کتبه ابوالفتوح بن علی بخطه حامدا هلل و مصلیا علی سیدنا محمد و آله.

کتابنامه

«بازماندههایی از چند کتاب مفقود شیعی در حاشیه نسخهای از النهایه شیخ طوسی مورخ 591ق» ،سید محمدحسین
حکیم ،آینه پژوهش ،س  ،31ش  ،183مرداد و شهریور 1399ش.
بخشی از تفسیری کهن به پارسی ،از مؤلفی ناشناخته (حدود قرن چهارم هجری) ،تحقیق و تصحیح :سید مرتضی آیةاهلل
زاده شیرازی ،تهران ،نشر قبله.1375 ،
«پژوهش فقهی در تفسیر ابوالفتوح رازی» ،نوروزعلی حاجیآبادی ،در مجموعه مقاالت کنگره شیخ ابوالفتوح رازی ،ج ،4
قم ،دارالحدیث1384 ،ش.
تاریخ قم ،حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی در 378ق ،ترجمه :تاجالدین حسن بن بهاءالدین
علی بن حسن بن عبدالملک قمی در 806-805ق ،تحقیق :محمدرضا انصاری قمی ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی
نجفی.1385 ،
تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی ،عسکر حقوقی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1346 ،
«چند مسأله از فقه بزبان فارسی» ،محمدامین خنجی ،فرهنگ ایران زمین ،ش 1334 ،3ش.
ذیل تاریخ بغداد ،محبالدین ابیعبداهلل محمد بن محمود بن الحسن بن هبةاهلل بن محاسن المعروف بابن النجار
البغدادی ،دراسة و تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1417 ،ق.
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روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی بن محمد بن احمد
الخزاعی النیشابوری ،به کوشش و تصحیح :محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی1371 ،ش.
شرح التعرف لمذهب التصوف :نور المریدین و فضیحة المبدعین ،ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری ،با
مقدمه و تصحیح و تحشیه :محمد روشن ،تهران ،اساطیر1363 ،ش.
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،محمد بن محمود بن احمد طوسی ،به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.1391 ،
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،محمد بن محمود بن احمد طوسی ،به خط حافظ رومی ،مورخ  28ربیع اآلخر
884ق ،مجموعه دکتر اصغر مهدوی ،میکروفیلم ش  1078کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
مرصاد العباد ،نجمالدین ابوبکر عبداهلل بن محمد بن شاهاور بن انوشروان رازی معروف به دایه ،به اهتمام :محمدامین
ریاحی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.1383 ،
معجم االدباء :ارشاد االریب الی معرفة االدیب ،یاقوت الحموی الرومی ،تحقیق :احسان عباس ،بیروت ،دارالغرب
االسالمی1993 ،م.
معرفة االسطرالب معروف به شش فصل ،محمد بن ایوب طبری ،تصحیح :محمدامین ریاحی ،تهران ،شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.1371 ،
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النهایة ،مورخ 554ق ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،ش  ،49277گ 59پ ،پرسش
و پاسخ فقهی از ابوالفتوح رازی در پایین صفحه نوشته شده است.
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همان نسخه ،صفحه عنوان جزء دوم ،گ 60ر.

