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چكيده

هدف پژوهش حاضر ،توصيف و تحليل عناصر زباني فارسي در متون كهن فقهي است .در
اين نوشتار ،با روش توصيفي و تحليلي ،ضمن استقراء ،نمونههايي از واژهها و عناصر زبان
فارسي در متون برگزيدة كهن فقهي ،برخي ويژگيهاي زباني ،دستوري و نحوي اين
نمونهها تحليل ميشود و برخي ويژگيهاي برجسته نظير كاربرد توأمان واژههاي فارسي و
عربي ،تغيير ساختار نحوي جمله ،و تغيير معنايي ،تحول واجي و آوايي و تحريف واژههاي
فارسي در منابع كهن فقهي عربي و فارسي دقيقتر بررسي ميشود.
نتايج حاكي از آن است كه زبان فارسي در ميان زبانهاي غيرعربي در متون كهن فقهي از
جايگاه ويژهاي برخوردار است؛ بهطوريكه اغلب واژههاي غيرعربي در اين متون از زبان
فارسي اقتباس شدهاند .در كنار منابع كهن فقهي به زبان عربي ،اندك منابع ارزشمند كهن
فقهي به زبان فارسي نيز وجود دارند كه نمونههايي ارزشمند از كاربرد زبان فارسي بهعنوان
زبان دين تلقي ميشوند .اين بررسي نشان ميدهد كه اغلب مؤلفان متون كهن فقهي
عربي ،كه از زبان فارسي اثر پذيرفتهاند ،از ديار فارس يا با زبان فارسي آشنا بودهاند يا
فقهاي عربزباني بودهاند كه زندگي اجتماعي مسلمانان فارسيزبان در آثار آنان تجلي يافته
است .در پژوهش حاضر ،به دو بخش از اين آثار فقهي دقيقتر پرداخته شده است :نخست،
حكم ترجمة فارسي قرائت سورة »فاتحه« در نماز ،كه مذاهب فقهي در اين مسئله سه
ديدگاه متمايز دارند .با بررسي ادله و مستندات اين ديدگاهها ،ديدگاه تفصيلي ناظر بر جواز
ترجمة فارسي سورة فاتحه در حالت ناتواني بر قرائت درست و عدم جواز آن در حالت
توانايي بر قرائت درست ،ديدگاه برگزيده است .ديگر ،ديدگاه فقهي جاريساختن طﻼق به
زبان فارسي كه در اين مسئله دو ديدگاه متمايز وجود دارد .قول برگزيده در اين مسئله،
ديدگاه ناظر بر صحت و امكان فقهي وقوع طﻼق به زبان هر قومي است.
كليدواژهها :زبان فارسي ،متون كهن فقهي فارسي ،مذاهب فقهي ،فقه اسﻼمي ،زبان دين.
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Abstract
The purpose of this research is to describe and analyze the elements of
Persian language in ancient jurisprudence texts. In this paper, using
induction, descriptive and analytical method, examples of Persian words
and elements in selected ancient jurisprudence texts, and some linguistic,
grammatical, and syntactic features of these examples are
analyzed.Additionally, some prominent features such as the
simultaneous use of Persian and Arabic words, changing the syntactic
structure of the sentence, and the semantic change, phonological and
phonetic evolution and distortion of Persian words in the ancient Arabic
and Persian jurisprudence sources are examined in more detail.The
results show that the Persian language has a special place in ancient
jurisprudence texts among non-Arabic languages as most non-Arabic
words in these texts are taken from Persian language.In addition to the
ancient jurisprudence sources in Arabic, there are a few valuable ancient
jurisprudence sources in Persian, which are considered valuable
examples of the use of Persian as the language of religion.This study
shows that most of the authors of ancient Arabic jurisprudence texts who
were influenced by Persian language were either from Persia or familiar
with Persian language of Fars province or were Arabic-speaking jurists
in whose works the social life of Persian-speaking Muslims is
manifested.In the present study, two parts of these jurisprudence works
have been dealt with more precisely: First, the ruling on the Persian
translation of the recitation of Surah Al-Fatihah in prayer, in which the
jurisprudence sects have three distinct views on this issue.Examining the
arguments and evidence of these views, a detailed view on the
permissibility of the Persian translation of Surah Al-Fatihah in case of
inability to read correctly and its impermissibility in case of ability to
read correctly has been chosen.The other is the jurisprudence view of
expressing divorce in Persian, in which there are two distinct views. The
chosen word in this issue is the view of the correctness and
jurisprudential possibility of divorce in the language of any ethnic group.
Keywords: Persian Language, Ancient Persian Jurisprudence Texts,
Jurisprudence Sects, Islamic Jurisprudence, Language of Religion.
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زبان ،بهمنزلة وسيلة ارتباط بين افراد جامعه و ابزار تبادل انديشهها ،در زندگي اجتماعي
بشر از جايگاه بسيار واﻻيي برخوردار است و يكي از شاخصهاي بارز هويت ملت محسوب
ميشود؛ بهگونهاي كه در پيوند افراد آن ملت نقش محوري دارد و هويت ملي را تقويت
ميكند .زبان فارسي با همة تغييراتي كه در اثر آميزش با زبانهاي تركي ،مغولي و عربي
داشته و بهرغم حاكميت سياسي طوﻻني از خارج بر ايران ،از لحاظ فرهنگي و تجربة
همزيستي اقوام ايراني درخور توجه است )صالحي اميري.(٧٢ :١٣٨٩ ،
اگر دورة معاصر را استثنا در نظر بگيريم ،در اغلب ادوار تاريخ زبان فارسي نو ،زبان عربي
بيش از هر زباني با فارسي دادوستد و تعامل داشته و البته غالباً اين زبان عربي بوده كه واژه
و عناصر زباني ديگر را به فارسي وام داده است.
زبان فارسي دري بر سر كسب پايگاه زبان علم از ابتدا تا ادوار متأخر با زبان عربي
معارضه كرده است .هنگامي كه فارسي دري بهمنزلة زبان معيار انتخاب شد ،زبان عربي
بهتنهايي زبان علمي تمام قلمرو حكومت اسﻼمي بهشمار ميرفت )سارلي.(٢٨٥ :١٣٨٧ ،
ازسويديگر ،زبان فارسي نسبت به ديگر زبانهاي دنيا در بين جامعة عربزبان از
جايگاه واﻻيي برخوردار بود؛ بهطوريكه اثرگذاري آن در زبان عربي بارزتر بود .مجموعه
عواملي را ميتوان سبب اين اثرگذاري دانست .از جملة اين عوامل ،عامل فرهنگي و
اجتماعي است .مردم عرب تمدن ايراني را تمدني برتر ميدانستهاند و ازاينرو ،از روزگار
جاهليت ،بين اقوام فارس و عرب ازدواج انجام ميشده است و مردم عرب فرزندان خويش را
به نامهاي فارسي نامگذاري ميكردند و در نامگذاري بسياري از وسائل روزمرة خود از
واژههاي اصيل فارسي استفاده ميكردند )المنجد ١٨ :١٣٩٨ ،و  .(٢٢مجموعة اين عوامل،
اثرگذاري زبان فارسي بر متون كهن فقهي را تسهيل كرد؛ بهطوريكه مسائل اجتماعي آن
روزگار بهشكل واژهها و تعبيرات فارسي در متون كهن فقهي تجلي يافته است.
با وجود آنكه زبان عربي در دورة اسﻼمي ،زبان علمي غالب ايرانزمين و بﻼد اسﻼمي
بوده و زبان فارسي بيشتر در حوزههاي ادبي ،داستاني و عادي بهكار ميرفته ،زبان فارسي
بهواسطة مسائل فرهنگي و اجتماعي در متون علمي و ديني عربي دخيل بوده است.

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠
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در اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي به موضوع كاربرد واژهها و عناصر زبان فارسي در
متون كهن فقهي ،عربي و فارسي ،پرداخته شده است و موضوع از دو منظر زباني و فقهي
مورد بررسي قرار گرفته است كه به اين پژوهش رويكردي تطبيقي و ميانرشتهاي
ميبخشد .براي دستيابي به اين هدف ،نخست واژهها و تركيبات فقهي بهكار رفته در متون
كهن فقهي استقراء شده و سپس هرگونه تطابق اين عناصر زباني ،تغيير و تحول آنها و
دگرگونيها در متون مقصد )متوني كه اين واژهها و تركيبات در آنها كاربرد يافته است(
مورد بررسي قرار گرفته است .تﻼش در آن جهت بوده است كه واژهها و اصطﻼحات خاص
فقهي مورد بررسي قرار گيرد .اين بررسي در آثار فقهي كهن زبان فارسي و متون فقهي
عربي بهطور مستقل صورت گرفته است.
 .٣ .١پيشينة تحقيق

در موضوع تأثير زبان فارسي در عربي ،پژوهشهاي متعدد و مهمي انجام گرفته است ،اما
در موضوع اثرگذاري زبان فارسي در متون كهن فقهي بهطور مستقل كتاب يا مقالهاي
تدوين نشده است .از جمله پژوهشهايي كه در موضوع تأثير زبان فارسي در زبان عربي
تأليف شده عبارت است از:
الف( كتاب اﻷلفاظ الفارسية المعرّبة تأليف السيد أدي شير ،دارالعرب للبستاني ،قاهره،

چاپ دوم١٩٨٧ ،م .در اين كتاب به الفاظ فارسي معرب پرداخته شده و بهشيوة فرهنگ
لغت معرب تدوين شده ،اما به واژهها و اصطﻼحات فقهي و تحليل آنها اشارهاي نشده است.

١٢٢
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فقه ،كه دانش عملي مربوط به احكام ديني است و احكام شرعي عملكردهاي فردي و
اجتماعي انسان را بيان ميكند ،با وجود آنكه به زبان علمي دين اسﻼم ،يعني عربي ،تدوين
شده ،در نظمبخشي واژگان از واژههاي فارسي بهرهمند شده و از آن اثر پذيرفته است.
واژه ها و عناصر فارسي در متون كهن فقهي در ابعاد مختلف قابل مﻼحظه است.
عناصر فارسي را ميتوان در قالب تك واژه ها و گاه جمﻼت كامل ديد .تحول واجي و
آوايي و تغيير معنايي واژه ها و تقدم و تأخر ساخت ها ،برخي از ويژگي هاي عناصر
فارسي در اين متون محسوب مي شود.

مصطفي ذوالفقارطلب و محمد جمالي

واكاوي جلوههاي زبان فارسي در متون كهن فقه اسﻼمي

ب( كتاب المفصل في اﻷلفاظ الفارسية المعرّبة تأليف صﻼحالدين المنجد ،انتشارات بنياد

ج( مقالة »أثر اللغة الفارسية في اللغة العربية؛ اﻷلفاظ الفقهية نموذجاً« ،تأليف فاطمه أحمد

السيد شتيوي ،حولية كلية اللغة العربية بجرجا ،جامعة اﻷزهر ،شمارة  ،١٦سال ١٤٣٣ق .اين

مقاله در دو فصل مستقل تدوين شده كه فصل اول به مباحث نظري الفاظ معرب در ادبيات
عرب و فصل دوم به نمونههاي تطبيقي واژگان معرب از زبان فارسي پرداخته است .با وجود
آنكه هدف مقاله موردپژوهي الفاظ معرب فقهي عنوان شده است ،با بررسي واژگان در اين
مقاله آشكار ميشود كه اين واژهها در اصل در زمرة مصطلحات فقهي نيست و نويسنده ،بهزعم
آنكه اين واژهها در منابع فقهي آمده است ،آنها را از مصطلحات فقهي معرب برشمرده است.
د( مقالة »العجمية و أثرها في الجنايات و التقاضي و اﻷحوال الشخصية في الفقه اﻻسﻼمي«،

تأليف عزت عبدالعزيز عبدالرحيم اسماعيل ،مجلة الشريعة و القانون ،جامعة اﻷزهر ،شمارة ،٢٥
سال ٢٠١٠م .در اين مقاله ،به نقش عجميت ـخواه زبان فارسي و خواه زبان غيرفارسيـ در دو
بخش جنايات و احوال شخصيه پرداخته شده ،ولي به واژهها و اصطﻼحات فقهي و تحليل آنها
اشارهاي نشده ،بلكه بيشتر به عجميت مكلفان پرداخته شده است.
 .٢كتابشناسي منابع كهن فقهي

منابع كهن فقهي ـخواه منابع فقهي به زبان عربي با استشهاد به عبارات فارسي و خواه منابع
فقهي به زبان فارسيـ نماد و جلوة تمامنماي زبان فارسي در متون كهن فقهي محسوب
ميشود و از پختگي ،جايگاه و منزلت اين زبان در متون فقهي و ادبي نشان دارد .در اينجا ،به
ذكر دو نمونه از مكتوبات كهن فقهي با تأكيد بر واژهها و اصطﻼحات فارسي پرداخته ميشود.
 .١ .٢منابع فارسي

 .١ .١ .٢ترجمة كتاب السواد اﻷعظم

كتاب السواداﻷعظم تأليف ابوالقاسم اسحاق بنمحمدبن اسماعيل مشهور به حكيم
سمرقندي به سال  ٢٩٠قمري به زبان عربي تأليف و سپس در حدود سال  ٣٧٠قمري
١٢٣
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فرهنگ ايران .اين كتاب تاريخ تحول الفاظ معرب از دوران جاهلي تا اموي را در شعر
جاهلي ،قرآن كريم ،احاديث نبوي ،اقوال صحابه و تابعان بررسي كرده و به استقراي برخي
واژههاي معرب بهطور عام پرداخته است و به واژهها و اصطﻼحات فقهي اشارهاي ندارد.

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠
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به زبان فارسي دري ترجمه شده است .مترجم اين كتاب ارزنده نامشخص است .اين
كتاب در موضوعات كﻼمي و فقهي در قالب  ٦١مسئله ،طبق مذهب حنفي ،نگاشته
شده است )سمرقندي.(١١ :١٣٤٨ ،
ترجمة فارسي السواد اﻷعظم از دو جهت حائز اهميت است :نخست ،جايگاه زباني و
ادبي آن .ارزش علمي و ادبي اين ترجمة ارزشمند را ميتوان در كهنبودن نثر زيباي فارسي
دري دانست؛ بهگونهاي كه بهجرئت ميتوان آن را نمايندة سبك كهن ترجمه و نثرنويسي
زبان فارسي برشمرد )همان .(٨ ،نمونهاي از نثر اين ترجمه» :هركه مبتدع را سﻼم كند،
چنانستي كه ويران كرد مسلماني را ،و هركه در روي مبتدع نگرد ،چنانستي كه خود را
كشتستي ،و در خون گرفتار شدستي« )همان.(١٣٣ ،
گذشته از عبارات و بيان موزون افعال »چنانستي ،كشتستي و شدستي« ،كهنگي آنها
در اين نثر ادبي ـديني جالب نظر است.
دوم ،جايگاه فقهي اثر درخور توجه است .از جمله ويژگيهاي زباني اين كتاب،
معادلسازي واژهها و اصطﻼحات عربي در زبان فارسي آن روزگار است كه از ديد
زبانشناختي و نيز اصطﻼحشناختي از اهميت ويژهاي برخوردار است .نمونهاي از متن فقهي
اين كتاب» :آن است به آب اندك ايستاده طهارت روا نباشد ،و آب اندك كم از يك من
نباشد ،زيرانكه رسول ،عليهالسﻼم ،از يك من آب طهارت كرد و از چهار من غسل كرد و
كمترين آب آبدس يك من است و كمترين آب غسل چهار من است ...و هر حوض كه
دهدرده نباشد ،از آن آب طهارت كرد روا نباشد) «...همان.(١٥٣ ،
از اين متن دو نكتة مهم قابل استنباط است :نكتة اول ،معادلسازي دقيق واژههاي
عربي از جمله »آبدس« )همان »آبدست« يا »دستآب«( است كه ترجمة اصطﻼح فقهي
»وضو« است .نكته دوم ،مبحث فقهي ناظر بر معيار آب قليل و كثير در اين متن از ديدگاه
حنفيه است .معيار آمده براي آب قليل و كثير در ترجمة فارسي كتاب السواد اﻷعظم با
متون كهن فقهي حنفيه تطابق دارد؛ بدينگونه كه نزد حنفيه ،آب كثير آب راكدي است
كه با حركتدادن يكطرف آن طرف ديگرش حركت نكند و نزد برخي از آنان معيار آب
كثير بهاندازة مساحت  ١٠٠ذراع= ١٠×١٠ذراع است كه اين معيار در ترجمة فارسي كتاب
السواد اﻷعظم ناظر بر همين مقدار است )ر.ك :ابنعابدين٣٤٢/١ :١٤١٢ ،؛ سمرقندي،
٥٨ :١٤١٤؛ ابنمازه البخاري.(٩٦/١ :١٤٢٤ ،
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 .٢ .١ .٢كتاب فارسي ترغيب الصلوة

كتاب ترغيب الصلوة تأليف محمدبناحمدبنزاهد نخستين منبع كهن كامﻼً فقهي به زبان

كتاب ترغيب الصلوة از دو جهت داراي اهميت است :نخست ،جايگاه زباني و ادبي آن .از

جمله ويژگيهاي زباني و ادبي اين كتاب ،وجود واژههاي فارسي كهن ،فوايد لغوي و
دستوري است .سﻼست متن ،يكپارچگي و روشمندي تركيب ادبي و بهكارگيري واژههاي
اصيل فارسي از جمله امتيازات اين كتاب است .نمونهاي از متن اين كتاب» :و رسول گفت
صليالـله عليه و سلم كه هركه زنده دارد سنت مرا ،بهدرستي كه مرا زنده داشته باشد؛ و
هركه زنده دارد مرا ،بهدرستي كه دوست داشته باشد مرا؛ و هركه مرا دوست دارد ،روز
صدقنا با من در بهشت باشد« )ابنزاهد.(٣٦ :١٤٣١ ،
قيامت آمنّا بِ ه و 
با نگاهي به همين نمونة كوتاه از اين متن كهن فقهي ،مﻼحظه ميشود كه متن از
سﻼست زباني برخوردار است و مطابق سبك كهن فارسي ،تقديم و تأخير در ساختار
جمﻼت )آرايش واژگاني جمله( نيز از خصيصههاي اين متن محسوب ميشود .براي مثال،
در جملة »هركه زنده دارد سنت مرا« تقديم فعل و تأخير مفعول مﻼحظه ميشود.
از جمله ويژگيهاي زباني كتاب ترغيب الصلوة استفاده از واژههاي كهن ،بهكارگيري

صيغههاي مختلف فارسي مانند ماضي و مضارع بهجاي همديگر ،اضافة بنوت )حسينِعلي
بهجاي حسينبنعلي( ،اضافة مقلوب )نر گاو بهجاي گاو نر( ،تكرار مسنداليه و ...است
)طيب و مؤذني.(٢٩ :١٣٩٩ ،
١٢٥
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فارسي محسوب ميشود كه در قرن ششم و هفتم هجري قمري تأليف شده است .اين
كتاب فارسي ،كه در تدوين آن از بيش از صد منبع فقهي معتبر استفاده شده ،مشتمل بر
باب طهارت و نيز نماز است )حاجيخليفه.(٣٩٩/١ :١٩٤١ ،
برحسب پژوهشها ،مشخص نيست كه آيا اين كتاب اصل عربي دارد و به فارسي
ترجمه شده است يا كتابي است به زبان فارسي ،و بههمينسبب محققان در تاريخ تدوين
آن اختﻼف كردهاند ،اما بهنظر ميرسد كه اين كتاب اصل عربي داشته و سپس به فارسي
ترجمه شده و مؤلف و مترجم شخص واحدي بوده است كه همان محمدبناحمدبنزاهد
است )طيب و مؤذني.(٤١ :١٣٩٩ ،
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وجه دوم اهميت كتاب ،جايگاه فقهي كتاب ترغيب الصلوة است .برحسب استقراء در

تحقيق ،كتاب ترغيب الصلوة نخستين كتاب منسجم فارسي در فقه كهن است كه اهميت

و دوم در شب مزدلفه .با مطالعة تطبيقي بين ديدگاه حنفيه در كتاب ترغيب الصلوة و
ديدگاه حنفيه در منابع فقهي حنفيه ،نادرستي نقل صاحب كتاب ترغيب الصلوة ثابت
١٢٦
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مسائل ديني را نزد ايرانيان نشان ميدهد.
از جمله ارزشهاي علمي اين كتاب ،افزونبر وجود ساختار زباني و ادبي ارزشمند ،وجود
اصطﻼحات دقيق فقهي ديني و بيان سبك خاصي از اجتهادات فقهي است .در اين بخش،
نمونهاي از متن فقهي اين اثر فقهي كهن بيان ميشود» :نزديك شافعي جمعكردن دو نماز
بهحسب وقت روا باشد ،خواه در سفر و خواه در حضر ،و نزديك علماي ما رحمهم الـله ميان
دو نماز جمع نتوان كرد« )ابنزاهد.(٤٣٠ :١٤٣١ ،
احكام فقهي اين متن ناظر بر اختﻼف مذاهب فقهي در مسئلة جمع بين دو نماز است
كه در اين متن تنها به اختﻼف بين حنفيه و شافعيه اشاره شده است .بهطور اجمالي،
مذاهب فقهي در جواز جمع بين دو نماز اتفاقنظر كردهاند ،اما در اسباب جمع بين دو
نماز سه ديدگاه مختلف دارند:
 .١ديدگاه اول :جمهور مذاهب فقهي )مالكيه ،شافعيه و حنابله( قائل به آناند كه اسباب
جمع بين دو نماز عبارتاند از :سفر ،باران ،گلوﻻي با تاريكي ،بيماري ،عرفه و مزدلفه ،جز
آنكه شافعيه ،عدم شناسايي دشمن و حنابله طوفان را نيز به مجموعة عوامل گذشته
افزودهاند )دردير ،بيتا٤٨٧/١ :؛ نووي ،بيتا٣٧١/٤ :؛ ابنقدامه.(٧١/٢ :١٣٨٨ ،
 .٢ديدگاه دوم :حنفيه قائل به آناند كه فقط جمع تقديم بين ظهر و عصر در حج ،روز
عرفه و جمع تأخير بين مغرب و عشاء در شب مزدلفه جايز است )انصاري٨٥/١ :١٤١٤ ،؛
ابنعابدين.(٢٥٦/١ :١٤١٢ ،
 .٣ديدگاه سوم :شيعة اماميه به جواز مطلق جمع بين ظهر و عصر و نيز مغرب و عشاء،
خواه در سفر و خواه در حضر ،قائل است )عاملي.(٣٣١/٢ :١٤١٩ ،
براساس ديدگاه مذاهب فقهي در موضوع اسباب جمع بين دو نماز ،مﻼحظه ميشود
كه حنفيه تنها در دو مورد جمع بين دو نماز را جايز دانستهاند :نخست در حج ،روز عرفه،
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ميشود .چه آنكه ،در اين كتاب ـ برخﻼف منابع معتبر فقهي حنفيه ـ بر عدم جواز جمع
بين دو نماز بهطور مطلق تصريح شده است.

 .٣ .١ .٢كتاب فارسي عطائيه در فقه شيعه

عنوانهاي ابواب فقهي به عربي است .براي نمونه» :الكﻼم في الطواف«» ،الكﻼم في العمرة

المفردة«» ،الكﻼم في الغنائم« و) ...جويني.(٢١٧ ،٢١٢ ،٢٠٠ :١٣٩٤ ،

از حيث رسمالخط ،در بهكارگيري حروف خاص فارسي استعمال حروف معادل عربي
ترجيح داده شده است .برخي از واژههاي عربي در اين كتاب به همان رسمالخط عربي
نگاشته شده است ،مانند صلوة ،زكوة .بسياري از نصوص ديني نيز اعرابگذاري شده و

اعرابگذاري حتي به برخي از واژههاي فارسي نيز جهت تسهيل قرائت متن تعميم داده
شده است .براي نمونه» :أنكُشتها« )جويني.(١٥٥ ،١٢٠ ،١١١ :١٣٩٤ ،
با وجود اثرپذيري مؤلف از اصطﻼحات عربي ،در موارد فراواني نيز در برابرسازي واژههاي
عربي به فارسي اهتمام خاصي ورزيده است .از جمله واژههاي فارسي متن كتاب ،كه در
واقع برگردان فارسي واژههاي عربي محسوب ميشود» ،دوتاه« بهمعناي ركوع است كه در
بخش ويژگيهاي دستوري در قسمت واژههاي كهن فقهي به آن اشاره خواهد شد.
دوم ،جايگاه فقهي كتاب عطائيه :از وجوه اهميت كتاب اين است كه با وجود آنكه از
متون كهن فقهي فارسي شيعة اماميه محسوب ميشود ،از مطالب كتاب ،تطابق واژهها و
١٢٧
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كتاب عطائيه از منابع كهن فقهي فارسي است كه متأسفانه از مؤلف و سال تأليف آن
اطﻼعات چنداني در دست نيست .شواهد مبين آن است كه اين اثر ارزندة كهن فقهي
در نيمة دوم قرن هفتم قمري و به دستور وزير وقت ،عطاملك جويني ،نگاشته شده
است )ر.ك :جويني.(٢٤ :١٣٩٤ ،
اين كتاب در فقه شيعة جعفريه درباب عبادات ،از طهارت تا جهاد ،در پنج باب مستقل
به زبان فارسي سليس و روان تدوين شده است .با وجود فارسيبودن متن ،مؤلف در برخي
عنوانها و سرفصلها ،از جمﻼت عربي استفاده كرده است .كتاب از جهتهاي مختلف
اهميت دارد كه در اين بخش به جايگاه زباني و فقهي آن پرداخته ميشود.
نخست ،جايگاه و خصائص زباني و ادبي كتاب عطائيه :يكي از ويژگيهاي زباني كتاب
عطائيه اثرپذيري از سبك كتابهاي عربي است ،بهگونهاي كه حجم قابلمﻼحظهاي از
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 .٢ .٢منابع عربي

در مبحث گذشته ،به كتابها و متون فقهي كهن فارسي پرداخته شد كه سابقه و غناي
زبان فارسي را در عرصة علوم اسﻼمي بهخصوص فقه اسﻼمي نشان ميدهد .در اين بخش،
به جلوة ادبيات فارسي در متون كهن فقهي عربي پرداخته ميشود.
با مطالعه و استقراء در متون كهن فقهي عربي ،ميتوان ديد كه عناصر زبان فارسي
نخست در قالب تكواژهها و ديگر در قالب تركيبات ،عبارات و جمﻼت به اين متون راه
يافته است ،اما در اين مسير ،تغيير و تبديلهايي در آنها راه يافته كه اغلب ناشي از ناآگاهي
ناسخان است ،وگرنه مشخص است كه نويسندگان كتابهاي فقهي ،غالباً ،با علم و آگاهي،
عناصر فارسي را در مطاوي كتابها و رساﻻت فقهي آوردهاند.
 .١ .٢ .٢كتاب العزيز شرح الوجيز

كتاب العزيز شرح الوجيز معروف به الشرح الكبير است كه در برخي عنوانها عبارت الفتح
العزيز في شرح الوجيز براي اين كتاب مﻼحظه ميشود .اين كتاب شرح كتاب ارزندهاي با
عنوان الوجيز تأليف امام غزالي در فقه شافعي است ،اما شرح آن ،يعني العزيز شرح الوجيز،

تأليف يكي از دانشمندان برجستة شافعيمذهب اهل سنت ايران ،عبدالكريم ابوالقاسم رافعي
)متولد  ٥٥٥قمري( ،از ديار قزوين است )زركلي٥٥/٤ :٢٠٠٢ ،؛ سبكي.(٢٨١/٨ :١٤١٣ ،
جلوههاي زبان فارسي در كتاب العزيز شرح الوجيز بهصورت تكواژه و تركيبها و
عبارات بهطور گستردهاي ديده ميشود .در اين بخش به نمونههايي از اين تكواژههاي
فارسي و تركيبات آن اشاره ميشود .از جمله تكواژههاي بهكاررفته در كتاب العزيز
»السراويل« است .اين واژه درباب طهارت و بهمعناي شلوار آمده و در ابواب مختلف كتاب
ذكر شده است .براي نمونه ،درباب ستر عورت در نماز آمده است» :و منها :يستحب أن
١٢٨
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استعمال اصطﻼحات فقهي با متون فقهي اهل سنت قابل استنباط است؛ بهگونهايكه
بسياري از اصطﻼحات و واژههاي احكام تكليفي مانند »سنّت« بهجاي »مستحب« فراوان در
اين متن مﻼحظه ميشود» :بدانك اذان و قامت سنت است در نماز يوميه و جمعه و پيش
بعضي واجب است ،لكن منقول سنت است مؤكد« )جويني.(١١٠ :١٣٩٤ ،
وجود چنين واژههايي از قدمت و اصالت تاريخ فقه شيعه پيش از دوران صفويه نشان
دارد كه با وجود نامشخصبودن تاريخ تدوين كتاب ،ميتوان ادعا كرد كه تأليف آن قطعاً به
پيش از صفويه برميگردد.
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عربي ،اغﻼط فاحش نوشتاري وجود دارد كه عامل اصلي آن ،تسلطنداشتن كافي ناسخان بر
زبان فارسي بوده است .در بخش آسيبشناسي استعمال واژههاي فارسي در متون كهن فقه
اسﻼمي در اين مقاله به اين موضوع اشاره خواهد شد.
 .٢ .٢ .٢كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني

اين كتاب فقهي در مذهب حنفيه تأليف برهانالدين ابنمازه البخاري از علماي قرن هفتم
قمري است .مؤلف متولد مرغينان ماوراءالنهر و متوفاي بخاراست )زركلي.(١٦١/٧ :٢٠٠٢ ،
١٢٩
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يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه يتعمم ،و يتقمص و يرتدي ،فإن اقتصر على
ثوبين فاﻷفضل قميص و رداء ،أو قميص و سرَاوِيل« )رافعي.(٤٢/٢ :١٤١٧ ،
سراويل واژهاي فارسي است كه معرب شده است و در ادبيات عرب با »ات« جمع بسته
ميشود )ابنمنظور .(٣٣٤/١١ :١٤١٤ ،گويا اين واژه قبل از قرن ششم نيز در كتابهاي
عربي بهكار ميرفته است .با استناد به تحليل دهخدا ،سراويل جمع و معرب است كه
بهمعناي واحد بهكار ميرفته ،ظاهراً در اصل شلوار بوده كه مركب است از »شل« بهمعناي
»ران« و »وار« كه كلمهاي بهمعني »ﻻيق« باشد ،سپس ﻻم را به راي مهمله و راي مهمله
را به ﻻم بدل كردهاند ،شروار حاصل شد .بعد معرب كردند بهقاعدة تعريب ،به سين مهمله
بدل كردهاند و اول را كسره دادند )دهخدا .(١٣٥٥٤/٩ :١٣٧٧ ،نمونهاي از عبارات فارسي
بهكاررفته در كتاب العزيز در اين بخش ذكر ميشود:
درباب الفاظ طﻼق آمده است» :كسيل كردم و از تو جذا كشتم« )رافعي.(٥٠٦/٨ :١٤١٧ ،
در اين عبارت ،واژة »كسيل« همان »گسيل« به معناي رهاكردن است كه در
رسم الخط كتاب به جاي حرف »گ« از »ك« استفاده شده است .چنانكه مﻼحظه
مي شود ،اين دو جمله كامﻼً فارسي هستند و حتي آرايش واژگاني معمول جمﻼت
فارسي نيز در آنها به كار رفته است.
در عبارتي ديگر آمده است» :به طﻼق تو سركيد خودرم كه با فﻼن سخن نكويم«
)رافعي .(٥٣٠/٨ :١٤١٧ ،برخي از واژههاي اين عبارت كه درباب طﻼق آمده است ،بهسبب
ناآشنايي ناسخ با زبان فارسي ،اشتباه نوشته شده است كه صورت صحيح چنين است» :به
طﻼق تو سوگند خوردم كه با فﻼن سخن نگويم«.
گفتني است كه در جمﻼت و واژههاي فارسي بهكاررفته در اغلب متون كهن فقهي
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ناآشنايي با زبان فارسي واژههاي فارسي را اشتباه نوشته است .براي نمونه» :فقالت بالفارسية:
توبة داني« )ابنمازه البخاري (١٠/٣ :١٤٢٤ ،كه مراد »تو بداني« است.

زبان فارسي در اين كتاب كهن فقهي بيشتر درباب احوال شخصيه و أيمان )انواع
سوگندها( جلوهنمايي ميكند و گاهي به مباني فقهي خاصي اشاره دارد .عبارت» :إذا تشاجر

الرجل مع امرأته فقال لها بالفارسية هرار طﻼق برا ولم يزد على هذا تقع الثﻼث ﻷن هذا
فارسي قوله ألف تطليقة لك ،ولو قال ألف تطليقة لك تقع الثﻼث« )ابنمازه البخاري:١٤٢٤ ،
 (٢٠٩/٣كه صورت صحيح فارسي آن »هزار طﻼق بر او« است .نكتة فقهي قابلمﻼحظهاي
است كه اگر شوهر در طﻼقدادن لفظ سه طﻼقه را بيان نكند ،بلكه بهجاي آن هزار طﻼق را
ذكر كند ،در واقع سه طﻼق واقع ميشود ،چه آنكه عدد سه داخل هزار ميگردد كه ناظر بر
١٣٠
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مؤلف موارد فراواني از تكواژهها و تركيبات مختلف را به زبان فارسي در كتاب خود
ذكر كرده است .نمونههاي فارسي اين كتاب كهن فقهي از جايگاه و نفوذ زبان فارسي در
بين نمونههاي غيرعربي يا عجمي نشان دارد و بهنظر ميرسد كه عامل اين جايگاه واﻻ،
نفوذ اجتماعي و رواج آداب و رسوم فارسيزبانان بوده است .زبان علمي علوم اسﻼم آن
روزگار ،زبان عربي بوده است و راهيافتن عناصر زبان فارسي به اينگونه متون ،از نفوذ
اجتماعي اهل زبان فارسي و اين واقعيت اجتماعي حكايت ميكند كه مخاطبان اين متون
مقلّداني بودهاند كه به زبان فارسي سخن ميگفتهاند و تكاليف و آداب ديني و فقهي
خويش را نيز به زبان خود ادا ميكردهاند.
از جمله تكواژههاي فارسي در اين متن كهن فقهي واژة »بجواك« )ابنمازه البخاري،
 (٥/٢ :١٤٢٤است كه مؤلف حرف »ژ« را بهتناسب زبان عربي به »ج« تبديل كرده است.
مراد از اين واژه همان »پژواك« است .واژة »رشته« )ابنمازه البخاري (٥٠/١ :١٤٢٤ ،ظاهراً
برحسب سياق جمله بهمعناي »كرم« و واژة »بوريا« در تركيب ادبي »بوريا بافته از ني«
)ابنمازه البخاري (١٩١/٢ :١٤٢٤ ،معرب »باريا« و بهمعناي حصير بافتهشده از ني )دهخدا،
 (٤٠٦٥/٣ :١٣٧٧از واژههاي كهن فارسي در اين متن فقهي است.
ناسخ در برخي موارد قادر به تشخيص يا فهم واژهها و جمﻼت فارسي نشده و بهجاي
آن نقطهچين قرار داده )ر.ك :ابنمازه البخاري (٣٢٦/٢ :١٤٢٤ ،يا در اغلب موارد بهدليل
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قاعدة فقهي ذيل است» :يدخل القوي علي الضعيف و ﻻ علي عكس« )سيوطي:١٤١١ ،
 :(١٥٨حكم قوي دربردارندة حكم ضعيف است ،اما عكس آن صادق نيست.
 .٣ويژگيهاي دستوري

 .١ .٣واژگان كهن فقهي

با جستوجو در منابع كهن فقهي ،فارسي و عربي ،واژههاي كهن و اصيلي از زبان فارسي
يافت ميشود كه از پايبندي و اهتمام مؤلفان و مترجمان به زبان فارسي نشان دارد.
نكتة درخور تأمل اين است كه فقهايي كه به زبان فارسي فقه نگاشتهاند يا ترجمه
كردهاند ،معموﻻً برخي واژههاي فقهي عربي را در متون فارسي نيز به همان صورت و عيناً
آوردهاند ،مانند وضو ،ركعت و ،...اما با دقت در منابع كهن فقه فارسي ،برخي مؤلفان و
مترجمان را مييابيم كه بهدليل پايبندي به زبان فارسي ،واژة فارسي را جايگزين واژة
فقهي عربي كردهاند؛ مانند واژة »آبدست« كه جايگزين وضو شده است .اكنون ،به
نمونههايي از اين دست واژهها اشاره خواهد شد.
 .١ .١ .٣آبدست

يكي از واژههاي اصيل فارسي كه در منابع فقهي كهن آمده واژة »آبدست« است .اين واژه
در برخي متون كهن فقهي جايگزين واژة فقهي »وضو« شده است» :آن است به آب اندك
ايستاده طهارت روا نباشد ،و آب اندك كم از يك من نباشد ،زيرانكه رسول ،عليهالسﻼم ،از
يك من آب طهارت كرد و از چهار من غسل كرد و كمترين آب آبدس يك من است«
)سمرقندي» .(١٥٣ :١٣٤٨ ،و گفت رسول عليهالسﻼم :كه گزيدگان آنهايند كه به آب اندك
آبدست كرد و اسراف نكرد در آبريختن« )همان(.

١٣١
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در اين بخش ،به برخي از ويژگيهاي دستوري عارضشده بر عناصر زبان فارسي بههنگام
كاربرد در متون فقهي اشاره ميشود .اين بخش در چند قسمت تحت عنوانهاي واژگان
كهن فقهي ،كاربرد تلفيقي عربي و فارسي ،تغيير ساختار زباني جمﻼت ،اضافة مقلوب و
تغيير واژگاني در متون كهن فقهي ارائه ميشود.
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 .٢ .١ .٣دوتاه

 .٣ .١ .٣چهارگان و دوگان

از ديگر واژههاي كهني كه در متون فقه فارسي به چشم ميخورد ،واژههاي »چهارگان« و
»دوگان« است كه بهجاي واژههاي »چهارركعتي« و »دوركعتي« درباب نماز بهكار رفته
است» :اين فريضههاي چهارگاني را دوگاني گزارد« )ابنزاهد» .(٣٥٦ :١٤٣١ ،مسافر را در
سفر ،نماز را چهارگاني گزاردن مكروه است« )همان.(٣٥٧ ،

 .٤ .١ .٣نماز پيشين ،پسين ،شام و خفتن

در برخي متون كهن فقهي به زبان فارسي ،واژههاي اصيل فارسي جايگزين واژههاي عربي
فقهي درباب نماز شده است .مثﻼً ،بهجاي نماز ظهر نماز پيشين؛ بهجاي نماز عصر نماز
پسين؛ بهجاي نماز مغرب نماز شام و بهجاي نماز عشا نماز خفتن آمده است .البته ،اين
كاربرد در كتابهاي غيرفقهي فارسي در دورههاي پيشين نيز سابقه دارد» :و بدانك وقت
نماز پيشين زوال آفتاب است« )جويني» .(١٠٠ :١٣٩٤ ،و وقت نماز شام فرورفتن آفتاب
است ،و فرورفتن آفتاب معلوم ميشود به رفتن سرخي كه در آفتاب برآمدن پيدا ميشود«
)همان(» .و وقت فضيلت نماز شام تا آن زمان است كه سرخي آفتاب فرورفتن برود ،و وقت
اجزاء وي ميكشد تا آن زمان كه از نصف شب مانده باشد مقدار اداء نماز خفتن ،و اين وقت
خاص نماز خفتن است« )همان.(١٠١ ،
 .٥ .١ .٣بانگ

از ديگر واژههاي فارسي فقهي كه در متون كهن فقه فارسي جايگزين واژة عربي شده،
واژة »بانگ« است كه جايگزين »اذان« شده است» :هركه از همسايگان مسجد بانگ نماز
بشنود و نماز در خانه بگزارد و به جماعت مسجد نيايد بيعذري نماز او روا نباشد«
)ابنزاهد.(٤٩ :١٤٣١ ،
١٣٢
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يكي ديگر از واژههاي فارسي در متون كهن فقهي فارسي واژة فقهي »دوتاه« است كه
جايگزين »ركوعرفتن« شده است .با جستوجو در كتابهاي لغت نيز همين معنا از واژة
»دوتاه« فهميده ميشود ،اما كتابهاي لغت به اين معني تصريح نكردهاند .براي مثال ،دهخدا
در معناي اين واژه چنين آورده است» :بهمعناي دوﻻ ،خميده و خمشده و شكستهشده آمده
است« )دهخدا» .(١١١٧٦/٧ :١٣٧٧ ،و واجب است در او )نماز( دوتاهشدن ،چندانك كف
دستها برابر زانو برسد ،و زياده ازين سنت است« )جويني.(١١٧ :١٣٩٤ ،
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 .٦ .١ .٣نمازگاه

 .٧ .١ .٣يادداشت

اين واژه در متون كهن فقه فارسي جايگزين واژة عربي »قضا« درباب نماز شده است:
»اگر نماز وتر فوت شد ،بر يادداشت آن از فريضة نماز بامداد بگزارد نزديك ابوحنيفه روا
نباشد« )همان.(١٢٠ ،

 .٨ .١ .٣دستكُش

يكي ديگر از واژههايي كه در برخي متون كهن فقهي فارسي ،به زيبايي ،جايگزين واژة
فقهي عربي شده »دستكُش« است كه بهجاي »ذبيحه« بهكار رفته است» :اما دستكُش
گبر و بتپرست و مرتد و محرم تا مادام كه در احرام باشد و آنكس كه به قصد نام خداي
نبرده باشد ،دستكُش اين قوم روا نباشد« )همان.(١٤٣ ،

 .٩ .١ .٣تنهاگزار

در متون كهن فقهي به زبان فارسي» ،تنهاگزار« جايگزين و جانشين فقهي عربي در معناي
»اقامهكنندة نماز فُرادي« شده است» :و آورده كه بلندخواندن فاضلتر بود تنهاگزار را تا
نماز او مانند نماز جماعت باشد« )همان.(٣٣-٣٢ ،

 .١٠ .١ .٣روا و تباه

اين دو اصطﻼح ،جايگزين دو واژة »جواز« و »بطﻼن« شده است ،بهگونهاي كه بهجاي
»جواز« لفظ »روا« و بهجاي لفظ »بطﻼن« ،لفظ »تباه« استعمال شده است» :و اگر دستها
بر جاي پليد نهاد و بر جاي پاك سجده كرد ،به قول ابوحنيفه و ابويوسف و محمد ،روا باشد
و به قول زفر و شافعي روا نباشد« )همان» .(١٤ ،نهادن هردو قدم در سجده فريضه است و
اگر يك قدم بنهد و ديگر قدم ننهد نماز تباه نشود و اگر هر دو قدم را در هر دو سجده بر
زمين ننهد نماز تباه شود« )همان(.

 .١١ .١ .٣هشتن

واژة »بهشتم« ،كه از مصدر »هشتن« گرفته شده است ،به دو صورت ]ب ِ ه َ ش ت َن[
تلفظ ميشود ،بهمعناي رهاكردن ،واگذاشتن ،فروگذاشتن ،صرفنظركردن ،ازدستدادن و بر
١٣٣
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در متون كهن فقه فارسي ،واژة »نمازگاه« جايگزين واژة فقهيـعربي »مصلّي« شده است:
»پيش از نماز عيد ،نماز نافلهگزاردن در نمازگاه يا در خانه مردان و زنان را مكروه است«
)همان.(١٣٥-١٣٤ ،
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 .٢ .٣كاربرد توأمان واژههاي عربي و فارسي

يكي از زمينههاي ورود واژههاي عربي در فارسي ،مباحث و متون فقهي است .با اسﻼمآوردن
ايرانيان ،آشنايي ايشان با مفاهيم ديني و فقهي ﻻزم بود .هرچند ايرانيان براي پديدآوردن
نوعي گونة ديني در زبان فارسي تﻼش كردند ،حضور توأمان واژههاي عربي و فارسي در
اينگونه متون طبيعي است .از اين ويژگي ،به تلفيق واژههاي عربي و فارسي در شكلدهي
به متون فقهي تعبير كردهايم كه نمونهاي از آن را اينجا ميآوريم.
در متن كتاب عطائيه در فقه شيعه چنين آمده است» :اعادة نماز در برگشتن از معركه
بهسبب قتال ،و گريختن از انبوهي ،خﻼف است و منقول وجوب اعاده است« )جويني،
 .(١٣٦ :١٣٩٤همانگونه كه مﻼحظه ميشود ،واژة معركه جايگزين »ميدان نبرد /رزمگاه/
آوردگاه« و واژة قتال جايگزين »نبرد و زدوخورد« شده است .برخي ديگر از واژههاي متن
مذكور مانند »اعاده« و »وجوب« ،هرچند به زبان عربي است ،بهاعتبار مصطلحات فقهي،
غالباً معادلسازي براي آنها صورت نميگيرد.
 .٣ .٣تغيير ساختار زباني جمله

هر زباني دستور زبان خاص خود را دارد كه از ساختار مشخصي پيروي ميكند .آرايش
واژگاني جمله در زبان فارسي با عربي متفاوت است .براي مثال ،در فارسي ،برخﻼف عربي،
غالباً فعل در پايان جمله قرار ميگيرد ،اما گاهي اين اصل بر هم ميخورد؛ بهگونهاي كه
فعل در آغاز جملة فارسي قرار ميگيرد .نمونههايي از تقدم فعل در متون كهن فقهي بيان
ميشود» :و پليد ميشود به مﻼقات نجاست اگرچه كثير باشد« )جويني.(٦٢ :١٣٩٤ ،
١٣٤
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زمين گذاشتن .از همين ريشه ،واژة »هشته« نيز آمده كه بهمعناي گذاشته ،رهاشده و
آويخته است )دهخدا .(٥١٢١ /٤ :١٣٧٧ ،اين واژة فارسي و مشتقات آن در متون كهن
فقهي بيشتر درباب طﻼق آمده و تقريباً در اين متون فقهي در مذاهب مختلف چهلبار
بهكار رفته است .براي نمونه» :إذا قال الرجل ﻻمرأته »بهشتم ترا أرزتي« فاعلم بأن هذا لفظ
استعمله أهل خراسان و أهل العراق في الطﻼق« )ابنمازه البخاري .(٢٣٣/٣ :١٤٢٤ ،صورت
صحيح اين جملة فارسي عبارت است از» :بهشتم تو را از زني«؛ يعني تو را از همسري
خودم رها كردم كه مراد از آن طﻼق شرعي است» .بهشتم مرا أو مرا بهشتم« و كذا ذَكَره
القاضي الرﱡوياني« )رافعي .(٥١١/٨ :١٤١٧ ،صورت صحيح جملة فارسي عبارت است از:
»بهشتم تو را يا تو را بهشتم«.
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 .٤تغيير واژگان

يكي از ويژگيهاي واژه تحول آن در لفظ و معناست؛ بهطوريكه در بستر تحوﻻت اجتماعي
دستخوش تغيير ميشود .گاه اين تغييرات در ساختار الفاظ است كه از آن به تغيير لفظي
تعبير ميشود و گاهي در مفهوم است كه از آن به تغيير معنايي تعبير ميشود.

 .١ .٤فالوذج

واژة »فالوذج« از واژههاي معربي است كه در كتابهاي كهن فقهي و درباب »معامﻼت« و
»ايمان« )سوگندها( از آن ياد شده و برخي آثار فقهي بر آن بار شده است .اين واژه معرب
»پالوده« و بهمعناي پاك و صافشده آمده )دهخدا (٥٣٨٦/٤ :١٣٧٧ ،و به حلوايي كه از
نشاسته ،آرد ،شكر و عسل درست ميشود اطﻼق شده است )ابنمنظور٥٠٣/٣ :١٤١٤ ،؛
آذرنوش٧٧٤ :١٣٩١ ،؛ فراهيدي ،بيتا .(٣١٧/٨ :برخي گفتهاند كه معرب آن »فالوذ« يا
»فالوذق« است و »فالوذج« صحيح نيست )جوهري .(٥٦٨/٢ :١٤٠٧ ،ظاهراً اصل اين واژه
در فارسي پالوده بوده كه در زبان عربي بهدليل نبود حرف »پ« به »ف« تبديلشده و حرف
»هـ« )كه امروز غيرملفوظ است( نيز به »ج« تبديل شده است .اين واژه بهسبب تغيير
ساختار دچار تغيير لفظي شده و ازآنجهت كه ماهيت فالودة امروزين با ماهيت فالودة عصر
كهن متفاوت است ،ميتوان گفت تغيير معنايي نيز پيدا كرده است .اكنون ،به برخي از
احكام اين واژه در متون كهن فقهي اشاره ميشود:
١٣٥
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»گواهي ندهيد بر اهل قبله به كافري و نه به شرك« )سمرقندي» .(٣٧ :١٣٤٨ ،هركه حكم
كند ميان دو كس به ظلم نه به عدل بر وي باد لعنت خداي تعالي و جمله فرشتگان و
جمله آدميان« )ابنزاهد» .(٩٠ :١٤٣١ ،تو را طﻼق اكر بيرون آي ازين سرائي تا من
دستوري دهم تو را« )سمرقندي.(٣٠٦/٢ :١٤١٤ ،
با بررسي جمﻼت يادشده در متون كهن فقهي فارسي و عربي ،تقدم فعل بر ديگر اركان
جمله كامﻼً مشهود است؛ بهگونهاي كه در جملة اول فعل »پليد ميشود« و در جملة دوم
»گواهي ندهيد« و در جملة سوم فعل »حكم كند« و در جملة پاياني فعل »دستوري دهم«
بر ديگر اركان جمله مقدم شده است .بهنظر ميرسد كه تقدم فعل در جمﻼت فارسي كهن
فقهي ،متأثر از ساختار زبان عربي است.
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ب لأَنﱠه لَ يس الْعادةَ )قرافي.(٤٥/٤ :١٩٩٤ ،
الْقَصِ 

النﱠوع الثﱠاني :ما فيه غَيرُه مما هو مقْصود ،كَالْهرِيسةِ ،والْخَزِيرَةِ ،والْفَالُوذَجِ ،وخُبزِ الْ َأبازِيرِ ،و
الْخُشْكنَانْجِ ،و السنبوسك ،و نَحِ وه ،فَلَا يجوز بيع بعضه بِبعضٍ ،و َلَا بيع نَوعٍ بِنَوعٍ آخَرَ
)ابنقدامه.(٢٣/٤ :١٣٨٨ ،
عبارت اول ناظر بر تفاوت ماهوي فالوده با ديگر شيرينيهاست .عبارت دوم همانندي
عسل با فالوده را در نظر دارد .عبارت سوم بر همنوعبودن فالوده با مواد غذايي خاصي دﻻلت
ميكند كه در نوع اول بهسبب همساني فالوده با ديگر شيرينيها و در نوع دوم بهسبب
تمايز ماهوي فالوده با آنها ،احكام خاص سوگند و در نوع سوم ،احكام بيع ربوي بر فالوده
مترتب شده است .گفتني است بهسبب تغيير ماهيت فالودة امروزين با فالودة عهد كهن،
احكام فقهي در اين باب تعميمپذير نيست.
 .٢ .٤جاموس

يكي ديگر از واژههايي كه از زبان فارسي به عربي راه يافته و معرب شده» ،جاموس« است
كه معرب واژة فارسي »گاوميش« )دهخدا٧٤٠٨/٥ :١٣٧٧ ،؛ رازي٦٠ :١٤٢٠ ،؛ ابنمنظور،
٤٣/٦ :١٤١٤؛ فيومي ،بيتا (١٠٨/١ :و جمع آن »جواميس« است )آذرنوش.(١١٧ :١٣٩١ ،
دهخدا دربارة استعمال واژة معرّب »جاموس« در فارسي نوشته است» :مردم اين زمانه
بهجهت تفرقة نر و ماده ،نر را جاموس گويند به تعريب و ماده را گاوميش چنانكه اصل
است« )دهخدا ،همان( .اين واژة معرب در كتابهاي متون كهن فقهي بيشتر درباب زكات و
بعد از آن درباب ايمان )سوگندها( آمده و برخي احكام فقهي بر آن بار شده است كه اكنون
به نمونههايي از آن احكام و آثار از دل كتابهاي كهن فقهي اشاره خواهد شد:
و الْجاموس نَوع منْ الْبقَرِ ِبدليلِ أَنﱠه يضَم ذَلك إلَى الْغَ َنمِ و الْبقَرِ في بابِ الزﱠكَاة و َلَايجوز

في الْأَضَا حي شَي ء منْ الْوحشِ )كاساني.(٦٩/٥ :١٤٠٦ ،
١٣٦
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و اذا حلف لَا يأْكُل حلوى فَهو على الفالوذج و الخبيص و العصائد و الجوزنيق و اللوزنيج
و ما اشبه ذَلك فان اكل تَمرا اَو زبيبا اَو عسﻼ اَو سكرا اَو فانند لَا يحنَث اﻻ ان يعينها
)سغْدي.(٣٩٩ :١٤٠٤ ،
قَالَ صاحب تَهذيبِ الطﱠالبِ الْحالف لَا يْ أكُلُ عسلًا يحنَثُ بِعسلِ الْقَصبِ و بِالْعسلِ مطْبوخًا
و بِالْفَالَوذَجِ و بِالْخَبِيصِ و طَعامٍ فيه عسلٌ و يحتَملُ على قَول أَشهب أَن لَا يحنَثَ بِعسلِ
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فَإِنْ كَانَ الْجاموس أَر بعينَ أُخذَ عنْد ابنِ الْقَاسمِ منْ كُلﱢ صنْف تبيع لأَن النّصاب اﻵخر
َأكْثَره يقر ب عد إِسقَاط ا ْلأَولِ قَالَ سحنُونٌ يأْ ُخذُهما منَ الجوامس فَتكون عشرُون جاموسا و
عشْرَ بقَرَات) قرافي.(١١٤/٣ :١٩٩٤ ،
عبارت اول به مفهومشناسي لفظ »جاموس« و تبيين حكم فقهي آن درباب زكات و
قرباني ،عبارت دوم به تبيين حكم فقهي جاموس درباب زكات ،عبارت سوم به حكم تكليفي
قربانيكردن »جاموس« پرداخته است.
 .٥آثار فقهي به زبان فارسي

گذشته از ورود واژهها و عناصر زبان فارسي به متون عربي و فارسي فقه اسﻼمي ،كه
نشاندهندة اهميت زبان فارسي و نيز مسلمانان فارسيزبان براي نويسندگان اين قبيل آثار
است ،اداي برخي احكام و تكاليف به زبان فارسي نيز در كانون توجه فقيهان بوده است.
نمونههايي كه در اين بخش به آنها ميپردازيم ،گامهايي است كه كاربران زبان فارسي براي
ايفاي نقش زبان دين برداشتهاند و زبان فارسي را در ميان زبانهاي غيرعربي در جايگاهي
ممتاز و برتر قرار دادهاند .ازسويديگر ،با توجه به جايگاه زبان فارسي در احكام فقهي،
ظرفيت شريعت اسﻼم در شمول احكام به همة انسانها از هر قوم و زباني ثابت ميشود .در
اين بخش ،دو نمونه را تحليل ميكنيم.
 .١ .٥قرائت ترجمة فارسي سورة فاتحه در نماز

يكي از جلوههاي زبان فارسي در متون كهن فقهي ،حكم ترجمة فارسي برخي از اركان،
واجبات و سنتهاي نماز است كه قرائت سورة فاتحه به زبان فارسي ـبهمثابة يكي از اركان
نمازـ از اين نمونههاي فقهي است .مذاهب فقهي در حكم ترجمة فارسي سورة فاتحه در
نماز سه ديدگاه مختلف دارند:
ديدگاه اول :جواز مطلق در نزد امام ابوحنيفه؛ در اين ديدگاه شخص نمازگزار بهطور
مطلق جايز است كه سورة فاتحه در نماز را به زبان فارسي بخواند ،خواه توانايي خواندن
درست سورة فاتحه را به زبان عربي داشته باشد يا نداشته باشد )سرخسي.(٣٧/١ :١٤١٤ ،
ديدگاه دوم :ديدگاه تفصيلي؛ دو شاگرد معروف امام ابوحنيفه ،يعني ابويوسف و
محمدبنحسن شيباني ،در اين مسئله قائل به تفصيل شدهاند؛ بدينگونه كه در حالت
١٣٧
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و تكره التضحية بالثور و الجاموس و الموجوء )حلي.(٩٠/١ :١٤١٨ ،
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١٣٨
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توانايي فرد بر قرائت درست سورة فاتحه به زبان عربي ،قائل به عدم جواز قرائت فارسي آن و
در حالت ناتواني او بر قرائت درست سورة فاتحه به زبان عربي ،قائل به جواز قرائت آن به
زبان فارسي هستند )شيباني ،بيتا.(١٥/١ :
ديدگاه سوم :حرمت مطلق؛ مالكيه )بغدادي ،(٢٣٧/١ :١٤٢٠ ،شافعيه )شيرازي ،بيتا:
 ،(١٤٠/١حنابله )بهوتي ،بيتا (٣٤٠/١ :و اماميه )نجفي (٢٩٩/٩ :١٤٠٤ ،قائل به عدم جواز
مطلق قرائت سورة فاتحه به زبان فارسي در نماز هستند.
سبب اختﻼف در اين مسئله اين است :امام ابوحنيفه قائل به آن است كه قرآن اسمي
است براي معنا نه لفظ )سرخسي٣٧/١ :١٤١٤ ،؛ خن .(٣٨٠ :١٤٢١ ،مطابق اين باور ،قرائت
فارسي سورة فاتحه در نماز جايز است ،اما باور به نظم و معنابودن قرآن ،مستلزم عدم جواز
قرائت فارسي سورة فاتحه در نماز است .بخاري و بزدوي نسبت اين ديدگاه را به ابوحنيفه
انكار كردهاند )بخاري ،بيتا.(٢٤/١ :
قائﻼن به عدم جواز ،افزونبر دليل نظم و معنابودن قرآن ،به آياتي از قرآن نيز استدﻻل
كردهاند ،از جملهِ » :إنﱠا جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا« )زخرف :(٣ /ما قرآن را به زبان عربي فراهم
آوردهايم .وجه استدﻻل به آيه اين است كه نظم و معنابودن قرآن ،درقالب عربيبودن زبان
آن ،مستلزم قرائت عين آن در نماز است )سرخسي٣٧/١ :١٤١٤ ،؛ شيرازي ،بيتا.(٤٠/١ :
بهنظر ميرسد كه يكي از دﻻيل ديدگاه امام ابوحنيفه ناظر بر جواز ترجمة فارسي سورة
فاتحه در نماز ،برخﻼف ديگر فقهاي مذاهب اسﻼمي ،آن است كه او از تباري ايراني بوده و
در محيط فارسيزبانان عراق پرورش يافته و اين فتوا را بر اساس ضوابط اجتهادي »شرايط
زمان و مكان« بهمقتضاي زبان مخاطبان صادر كرده است كه آثار مثبتي در جذب مخاطبان
و مقلدان بهجا گذاشته است .در سدههاي نخستين اسﻼم در سرزمين گستردة خراسان
بزرگ ،از هرات و نيشابور و هفترود و از مرو و چهارجوي تا كاشغر و بدخشان ،مردم به
زبان فارسي دري سخن ميگفتند )مسلمانيان قبادياني .(٧ :١٣٧٦ ،گسترة جغرافيايي زبان
فارسي در اين مناطق از طرفي و تقيد ساكنان اين مناطق گسترده به دين اسﻼم و ناآشنايي
با زبان عربي از طرفي ديگر ،مقتضي صدور فتواي بيسابقة امام ابوحنيفه در رعايت احوال
مخاطبان و مقلدان بوده است .نقل شده است كه» :مردمان بخارا به اول اسﻼم در نماز قرآن
به پارسي خواندندي و عربي نتوانستندي آموختن) «...نرشخي ،بيتا .(٦٨ :اين گزارش
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حاكي از فلسفة صدور فتوا ازسوي امام ابوحنيفه مبني بر جواز قرائت سورة فاتحه به زبان
عربي در نماز است.
قول برگزيده

قاعدة »الضرورة تقدر بقدرها« )همان( بهميزان ضرورت باشد؛ بدينمعنا كه نمازگزار هر

مقدار از سورة فاتحه را ،كه به زبان عربي قادر به قرائت است ،ميخواند و بقية سوره را به
قرائت ترجمة آن اختصاص ميدهد ،يا بهميزان باقيماندة سوره سكوت اختيار ميكند.
افزونبر دﻻيل مزبور ،جذب مخاطبان فارسيزبان به دين اسﻼم بهسبب اين ديدگاه فقهي،
مباني اين فتواي فقهي را تقويت ميكند.

 .٢ .٥طﻼق به زبان فارسي

يكي از مسائل احوال شخصيه در متون كهن فقهي ،الفاظ طﻼق به زبان فارسي است؛
بدينمعني كه آيا جاريساختن الفاظ طﻼق به زبان فارسي مانند »بهشتم اين زن«
)كاساني (١٠٢/٣ :١٤٠٦ :بهمعناي »رها كردم اين زن را« ،موجب وقوع طﻼق ميشود؟
مذاهب فقهي دراينباره دو ديدگاه متمايز دارند:
ديدگاه اول :امام ابوحنيفه )كاساني (١٠٢/٣ :١٤٠٦ ،و ظاهريه )ظاهري ،بيتا:
 (١٩٧/١٠قائل به كناييبودن اين عبارت در طﻼق بوده اند؛ يعني فقط در حالت داشتن
نيت ،طﻼق واقع مي شود.
ديدگاه دوم :جمهور مذاهب فقهي ،از جمله ابويوسف و محمدبنحسن شيباني ،دو
شاگرد معروف امام ابوحنيفه )كاساني ،(١٠٢/٣ :١٤٠٦ ،مالكيه )ابنانس،(٦٩/٢ :١٤١٥ ،
١٣٩
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با بررسي ادلة هركدام از ديدگاههاي مذاهب فقهي در حكم قرائت ترجمة سورة فاتحه در
نماز ،بهنظر ميرسد كه ديدگاه دوم با مقاصد شريعت همسو است و اصل در قرآن كريم
نظم و معنابودن آن است .كساني كه قادر به قرائت صحيح سورة فاتحه در نماز باشند،
التزام به قاعدة نظم و معنايي قرآن شرط است و ازاينرو قرائت سورة فاتحه به زبان
فارسي جايز نيست ،اما در حالت ناتواني فرد بر قرائت درست سورة فاتحه به زبان عربي
در نماز ،بر اساس قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« )سيوطي ،(٨٤ :١٤١١ ،ميتوان به
جواز آن حكم كرد ،اما بهرهمندي از ترجمة غيرعربي سورة فاتحه در نماز بايد مطابق
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 .٦آسيبشناسي كاربرد واژههاي فارسي در متون كهن فقه اسﻼمي

با استقراء و تحقيق در متون كهن فقهي ،آشكار ميشود كه نقد مهمي بر كاربرد واژهها،
تركيبات ،عبارات و جمﻼت فارسي متون فقهي كهن عربي وارد است :در كاربرد عناصر
فارسي اغﻼط فاحش امﻼيي و نوشتاري ديده ميشود و عامل اين خطا ،فقدان تسلط
كافي مؤلفان يا ناسخان بر زبان فارسي بوده است .در اين بخش ،به نمونههايي از اغﻼط
نوشتاري پرداخته ميشود:
 .١رجلٌ أُمي دعا في صﻼة الفَريضَة بِالفارِسية ،فقال» :يا رب مراتبا مرْز ،قال» :صﻼته

فاسدة« )كرماني .(٥٠٩/١ :١٤٣٤ ،اصل اين جمله فارسي »يا رب ،مرا بيامرز« بوده است كه
ظاهراً ناسخ آن را بهاشتباه »يا رب ،مراتبا مرز« خوانده و نوشته كه از مفهوم اصلي خود
خارج و گنگ شده است.
 .٢ولو قال ﻻمرأة بالفارسية »آكر باين خانة آندر ايتي ترا طﻼق« )ابنمازه البخاري،

 .(٣٦٦/٣ :١٤٢٤واژهاي كه در اين جمله از روي نسخة خطي آن بهاشتباه برگردانده شده،
واژة »ايتي« است كه در اصل »آيي« است و جمله بهصورت صحيح اينگونه نوشته ميشود:
»اگر به اين خانه اندر آيي تو را طﻼق«.
 .٣ولو قال بالفارسية »آكرد حتر فﻼن مراد هندورا طﻼق« فتزوجها ﻻ تطلق )همان،

 .(٣٧٨/٣در جملة فارسي متن مذكور اشتباهات مكرري وجود دارد؛ بهطوريكه خواندن

١٤٠
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اكثر شافعيه )شربيني (٤٨٠/٤ :١٤١٥ ،و حنابله )بهوتي ،بيتا (٢٨٦/٥ :قائل به وقوع
طﻼق در اين مسئله هستند.
اسباب اختﻼف ديدگاهها در اين باب ،نوع نگرش به زبان عربي و غيرعربي است؛
بهطوريكه پيروان ديدگاه اول ،زبان عربي را معيار صريح و كناييبودن الفاظ طﻼق
دانستهاند ،برخﻼف پيروان ديدگاه دوم ،كه زبان هر قوم را معيار صريح و كناييبودن الفاظ
طﻼق بيان كردهاند .بهنظر ميرسد معيار صريح و كناييبودن الفاظ طﻼق در اينگونه الفاظ
دﻻلت عرفي است .الفاظي مانند »بهشتم« در نزد خراسانيان و عراقيان عجم از الفاظ صريح
طﻼق بوده است )كاساني .(١٠٢/٣ :١٤٠٦ ،برايناساس ،طﻼق با اين الفاظ واقع ميشود.
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جمله را دشوار و فهم آن را سخت و معناي آن را دگرگون كرده است .جمله بهصورت
صحيح اينگونه نوشته ميشود» :اگر دختر فﻼن مرا دهند تو را طﻼق«.

 .٤إنك أغضبتني بهذه المقالة »خشم فيويش باين طريق راندم كه طﻼق دادمت«

» .٨و إن كان الوقت ضيقًا عن التعلم يجوز له أن يكبرّ بالفارسية ،فيقول) :خذاء يزر

كنز(« )روياني .(١٤/٢ :٢٠٠٩ ،در جملة فارسي مذكور ،كه مؤلف دربارة جايگزيني واژههاي
فارسي بهجاي عبارت عربي »الـله اكبر« بحث ميكند ،واژة جايگزين را بهاشتباه در متن
گنجاندهاند .فاعل اين اشتباه ممكن است مؤلف يا ناسخ باشد و منظور از جملة »خذاء يزر
كنز« اين است» :خداي بزرگتر« است.
١٤١
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)همان .(٤٢١/٣ ،در اين عبارت ،يكي از واژههايي كه اشتباه نوشته شده و معناي جمله را
مغشوش كرده واژة »فيويش« است كه اصل آن »خويش« است .جملة صحيح چنين است:
»خشم خويش به اين طريق راندم كه طﻼق دادمت«.
 .٥كذا ههنا إذا قال» :هرجه بدست راست كيرم يرمن حرام .فهذا طﻼق بائن بحكم
العرف« )همان .(٤٢١/٣ ،در عبارت مذكور ،يكي از واژههايي كه اشتباه به نگارش درآمده و
خواننده را در فهم جمله دچار مشكل كرده ،واژة »يرمن« است كه اصل اين واژه متشكل از
»بر« و »من« است .مﻼحظه ميشود كه ناسخ »بر« را به »ير« تغيير داده و واژة »من« را به
آن چسبانده كه همين موضوع باعث مجهولشدن و سختشدن فهم آن شده است .جملة
صحيح چنين است» :هرچه به دست راست گيرم بر من حرام«.
» .٦قَولُه) وكَذَا ينْبغي( ظَاهرٌ ولَم يذْكُرْ ما لَو قَالَ :هرجه بدست جب كيرم بِرِوي
حرام« )بابرتي ،بيتا .(٩١/٥ :در متن مذكور ،واژه »جب «را ناسخ به اشتباه درج كرده
است و با خيال و تصورات خود ،حتي آن را اعرابگذاري هم كرده است ،درحاليكه اصل
واژة مذكور »چپ« است و جمله بهصورت صحيح اينگونه نوشته ميشود» :هرچه بهدست
چپ گيرم بر وي حرام«.
ِ » .٧بأَنْ قَالََ :أنْت بِهِشْتَم بِسيارٍ ،طَلُقَت ثَلَاثًا« )مرداوي ،بيتا .(٤٧٦/٨ :در جملة مذكور،
يكي از واژههايي كه بهسبب اعرابگذاري اشتباه ناسخ از معناي اصلي خارج شده و حتي
ديگر معناي فارسي از آن متصور نيست ،واژة »بِسيارٍ« است كه اصل آن »بسيار« بهمعناي
فراوان و زياد بوده كه با اعرابگذاري اشتباه ناسخ بيمعنا شده است.
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» .١١حكْمه منْ النﱠذْرِ الشﱠائعِ بينَ الْ َأكْرَاد بِأَنْ يقُولَ بعضُهم بِالْفَارِسيةِ :مه روز بيش أز

مرَض فوت منْ مال منْ بِفُلَانِ كس َنذْر باشد .أَيَ :نذَرت بِمالي لفُلَانٍ قَبلَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ منْ
مرَضِ موتي« )ابنحجر الهيتمي .(٧٦/١٠ :١٣٥٧ ،در جملة فارسي مذكور ،اشتباهاتي وجود
دارد كه ميتوان آن را با استفاده از جملة عربياي كه در ادامه ذكر شده و معناي جملة
فارسي است ،اصﻼح كرد .در اول جملة فارسي واژة »مه« آمده كه با دقت در جملة عربي
»ثﻼثة« ميتوان فهميد كه منظور از »مه« عدد »سه« است .منظور از واژة »منْ« هم ،كه

بهاشتباه اعرابگذاري شده است ،همان »من« است .شكل صحيح جمله بدينگونه است:
»سه روز پيش از مرض فوت من ،مال من بفﻼنكس نذر باشد«.
» .١٢و هو أربعة عشر بالفارسية ،ﻻن »شعار« أربعة و »ده« عشرة بلغتهم« )نووي ،بيتا:

 .(٢٤٦/٢٠در جملة مذكور ،مؤلف سعي در توضيح ساختار عدد  ١٤در زبان فارسي دارد ،اما
بهجاي واژة »چهار« ،آن را »شعار« را ضبط كرده است .اين ضبط يا اشتباه مؤلف يا ناسخ
است ،يا ممكن است صورتي از »چهار« در گويشي از فارسي يا زبانهاي ايراني باشد.
» .١٣أَو قَالَ الفارسية :اني زن نر من حرَام« )ابنالصﻼح .(٧٣٠/٢ :١٤٠٧ ،در جملة

مذكور ،امﻼي صحيح برخي واژههاي فارسي بهدرستي نيامده است؛ بدينصورت كه بهجاي
واژة »اين« واژة »اني« و بهجاي واژة »بر« واژة »نر« آمده است .صورت صحيح جمله
بدينگونه است» :اين زن بر من حرام«.
» .١٤يقول :لو عقد اليمين في فصل البيت بالفارسية ،فقال) -اندرخانه تشوم( ،فاليمين

ينعقد« )جويني .(٣٤٤/١٨ :١٤٢٨ ،در جملة مذكور ،واژة »تشوم« بهاشتباه بهجاي »نشوم«
١٤٢
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» .٩و منها :و إذا قيل له :لم ﻻتقرأ القرآن ،فقال :سبرشدم از قرآن« )رافعي:١٤١٧ ،
 .(١٠١/١١در جملة فارسي مذكور در متن ،بهجاي واژة »سير« واژة »سبر« آمده كه جمله
را بيمعنا كرده است .شكل صحيح جمله بدينصورت است» :سير شدم از قرآن«.
» .١٠أو قال :خذا برتوستم كناد جنانكر توبر من كردى« )همان( .در جملة فارسي
مذكور ،بهسبب چسباندن بيدليل واژهها به هم ،و نيز نگارش اشتباه واژهها ،خواندن جمله
با دشواري ممكن است .در جملة فارسي مذكور ،منظور از »خذا« همان »خدا« است و
شكل صحيح جمله چنين است» :خدا بر تو ستم كناد ،چنانكه تو بر من كردي«.
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نوشته شده و جمله را بيمعنا كرده است .صورت صحيح جمله پس از اصﻼح اينگونه است:
»اندر خانه نشوم«.
 .٧نتيجهگيري

الصلوة ،السواد اﻷعظم و عطائيه از استواري ادبي و بﻼغي اين آثار ارزندة فقهي حكايت دارد.

منابع

قرآن كريم.
آذرنوش ،آذرتاش ) (١٣٩١فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي .تهران :ني.
ابنانس ،مالك ) (١٤١٥المدونة .بيروت :دارالكتب العلمية.

ابنحجر الهيتمي ،احمدبنمحمد ) (١٣٥٧تحفة المحتاج في شرح المنهاج .بيجا :المكتبة التجارية الكبرى.
ابنزاهد ،محمدبناحمد ) (١٤٣١ترغيب الصلوة .استانبول :دارالشفقة.
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پس از بررسي دادههاي متون كهن فقهي و اثرگذاري زبان و ادبيات فارسي بر آن ،نتايج
ذيل حاصل آمد:
 .١زبان فارسي در ميان زبانهاي غيرعربي در متون كهن فقهي بيشترين كاربرد و اثر را
داشته و از جايگاه خاصي برخوردار بوده است.
 .٢فلسفة اثرپذيري متون كهن فقهي از زبان فارسي ،اهميت زندگي اجتماعي مسلمانان
ايرانيتبار و فارسيزبان در عرصة فقه و علوم اسﻼمي است.
 .٣اغلب مؤلفان متون كهن فقهي كه در آثار خويش از زبان فارسي تأثير پذيرفتهاند ،از
تبار فارسي بوده يا عربزباناني بودهاند كه در محيط فارسيزبانان ميزيستهاند.
 .٤با بررسي اختﻼف مذاهب فقهي در حكم دو مسئلة قرائت ترجمة سورة فاتحه در نماز
و طﻼق به زبان فارسي ،مشخص شد كه كاربرد زبان فارسي در متون كهن فقهي ،آثار فقهي
خاصي در پي داشته است.
 .٥با بررسي متون كهن فقهي عربي ،مشخص شد كه اغﻼط فراواني در نگارش واژهها و
عبارات فارسي به اين متون راه يافته كه ناشي از ناآشنايي ناسخان با زبان فارسي بوده است.
 .٦برابرسازيهاي دقيق واژههاي كهن فقهي فارسي با عربي از جلوههاي زبان فارسي در
متون كهن فقهي است.
 .٧ويژگيهاي دستوري برخي از متون كهن فقهي به زبان فارسي از جمله كتاب ترغيب
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ابنالصﻼح ،عثمانبنعبدالرحمن ) (١٤٠٧فتاوى ابنالصﻼح .بيروت :عالم الكتب.
ابنعابدين ،محمدامين ) (١٤١٢رد المحتار على الدر المختار .بيروت :دارالفكر.
ابنقدامه ،عبدالـلهبناحمد ) (١٣٨٨المغني .قاهره :مكتبة القاهرة.

ابنمنظور ،محمدبنمكرم ) (١٤١٤لسانالعرب .بيروت :دار صادر.
ابننجيم المصري ،زينالدينبنابراهيم )بيتا( البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بيجا :دارالكتاب اﻻسﻼمي.
انصاري ،عليبنابييحيي ) (١٤١٤اللباب .دمشق :دارالقلم.
انوري ،حسن ) (١٣٩٨دستور زبان فارسي .تهران :دانشگاه پيامنور.

بابرتي ،محمدبنمحمد )بيتا( العناية شرح الهداية .بيروت :دارالفكر.

بخاري ،عبدالعزيزبناحمد )بيتا( كشفاﻷسرار شرح أصول البزدوي .بيجا :دارالكتاب اﻻسﻼمي.
بغدادي ،عبدالوهاببنعلي ) (١٤٢٠اﻻشراف .بيجا :دار ابنحزم.
بهوتي ،منصوربنيونس )بيتا( كشاف القناع عن متن اﻹقناع .بيروت :دارالكتب العلمية.

جوهري ،اسماعيلبنحماد ) (١٤٠٧الصحاح .بيروت :دارالعلم للمﻼيين.

جويني ،عبدالملكبنعبدالـله ) (١٤٢٨نهاية المطلب في دراية المذهب .بيجا :دارالمنهاج.

جويني ،عطاملك ) (١٣٩٤عطائيه در فقه شيعه .قم :مورخ.
حاجيخليفه ،مصطفيبنعبدالـله ) (١٩٤١كشفالظنون عن أسامي الكتب والفنون .بغداد:
مكتبةالمثني.

حلي ،جعفربنحسن ) (١٤١٨المختصر النافع في فقه اﻹمامية .قم :مؤسسة المطبوعات الدينية.

خن ،مصطفيسعيد ) (١٤٢١أثر اﻹختﻼف في القواعد اﻷصولية في اختﻼف الفقهاء .بيروت :مؤسسة الرسالة.

دردير ،احمدبنمحمد )بيتا( الشرح الصغير .قاهره :دارالمعارف.
دهخدا ،علياكبر ) (١٣٧٧لغتنامة دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.

رازي ،محمدبنابيبكر ) (١٤٢٠مختار الصحاح .بيروت :المكتبة العصرية.

رافعي ،عبدالكريمبنمحمد ) (١٤١٧العزيز شرح الوجيز .بيروت :دارالكتب العلمية.

روياني ،عبدالواحدبناسماعيل ) (٢٠٠٩بحر المذهب .بيروت :دارالكتب العلمية.
زركلي ،خيرالدينبنمحمود ) (٢٠٠٢اﻷعﻼم .بيروت :دارالعلم للمﻼيين.
سارلي ،ناصرقلي ) (١٣٨٧زبان فارسي معيار .تهران :هرمس.
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ابنمازه البخاري ،محمودبناحمد ) (١٤٢٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني .بيروت :دارالكتب العلمية.
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سبكي ،عبدالوهاب ) (١٤١٣طبقات الشافعية الكبرى .بيجا :هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

سرخسي ،محمدبناحمد ) (١٤١٤المبسوط .بيروت :دارالمعرفة.

سمرقندي ،محمدبناحمد ) (١٤١٤تحفة الفقهاء .بيروت :دارالكتب العلمية.

سيوطي ،جﻼل الدين ) (١٤١١اﻷشباه والنظائر .بيروت :دارالكتب العلمية.

شافعي ،محمدبنادريس ) (١٤١٠اﻷم .بيروت :دارالمعرفة.

شربيني ،محمدبناحمد ) (١٤١٥مغني المحتاج .بيروت :دارالكتب العلمية.

شيباني ،محمدبنحسن )بيتا( اﻷصل .كراچي :ادارة القرآن و العلوم اﻻسﻼمية.
شيرازي ،ابراهيمبنعلي )بيتا( المهذب .بيروت :دارالكتب العلمية.

صالحي اميري ،سيدرضا ) (١٣٨٩انسجام ملي و تنوع فرهنگي .تهران :مجمع تشخيص مصلحت نظام
مركز تحقيقات استراتژيك.
طيب ،زهير و عليمحمد مؤذني )» (١٣٩٩خوانش فارسي از فقه اسﻼمي در دورة عراقي ،متنپژوهي
نسخة خطي كتاب ترغيب الصلوة در باب فقه و احكام نماز« .كارنامة متون ادبي دورة عراقي.

شماره .٤٥-٢١ :١
ظاهري ،عليبناحمد )بيتا( المحلى باﻵثار .بيروت :دارالفكر.

عاملي ،محمدبنمكي ) (١٤١٩ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة .قم :مؤسسه آلالبيت عليهمالسﻼم.
فراهيدي ،خليلبناحمد )بيتا( العين .بيجا :مكتبة الهﻼل.

فيومي ،احمدبنمحمد )بيتا( المصباح المنير .بيروت :المكتبة العلمية.
قرافي ،احمدبنادريس ) (١٩٩٤الذخيرة .بيروت :دارالغرب اﻻسﻼمي.

كاساني ،ابوبكربنمسعود ) (١٤٠٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .بيروت :دارالكتب العلمية.

كرماني ،حرببناسماعيل ) (١٤٣٤مسائل حرببناسماعيل الكرماني )الطهارة والصﻼة( .بيروت :الريان.

مرداوي ،عليبنسليمان )بيتا( اﻹنصاف في معرفة الراجح من الخﻼف .بيجا :دارإحياء التراث العربي.

مسلمانيان قبادياني ،رحيم ) (١٣٧٦زبان و ادب فارسي در فرارود .تهران :وزارت امور خارجه.

المنجد ،صﻼحالدين ) (١٣٩٨المفصل في اﻷلفاظ الفارسية المعرّبة .تهران :بنياد فرهنگ ايران.
١٤٥
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سغْدي ،عليبنالحسين ) (١٤٠٤النتف في الفتاوى .عمان :دارالفرقان.
سمرقندي ،حكيم ) (١٣٤٨السواد اﻷعظم .مترجم ناشناس .تهران :بنياد فرهنگ ايران.

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

نجفي ،محمدحسن ) (١٤٠٤جواهر الكﻼم في شرح شرائع اﻹسﻼم .بيروت :دارإحياء التراث العربي.
نرشخي ،ابوبكر )بيتا( تاريخ بخارا .ترجمة ابونصر قباوي .بيجا :ايران تاريخ.
نووي ،يحييبنشرف )بيتا( المجموع شرح المهذب .بيروت :دارالفكر.
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