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دمهمق

در . داردطوالنی در تمدن شرق و غرب ۀها سابقنامهها و سیاستتدوین و نگارش اندرزنامه

های چندی از او بـر جـای پیش از ارسطو باید از ایسوکراتس نام برد که خطابه،یونان باستان

کـادمی خـود را ت دورانـت، (سـیس کـرد أمانده و هشت سال پـیش از افالطـون، مکتـب و آ

دینکـرتنویسی رواج داشت کـه از آن جملـه ر ایران باستان هم اندرزنامهد). ۵۷۲: ۱۳۶۷

ای از کتـاب اخیـر را قابـل ذکـر اسـت کـه بخـش عمـدهیادگـار بزرگمهـرو ) کتاب ششم(

. نقل کرده استجاودان خردمسکویه در ابن

. سیاسـی ایـران پـس از اسـالم هـم راه یافـتـنویسی به فضای فرهنگیسنت اندرزنامه

های ابنبر تالشعالوه
ّ

، نامهآیینمتونی چون ۀ ع در قرون نخستین هجری در نقل و ترجممقف

نویسـی مـرتبط اسـت،که به نوعی با موضوع اندرزنامـه،به زبان عربینامهتاجو نامه خدای

تداوم این سنت در بین متفکران و نویسندگان مسلمان موجب شد که متـونی متعـدد در ایـن 

:از جملـه؛بنـدی کـردهـای مختلـف دسـتهآنهـا را در شـکلتوانمیهحوزه نگاشته شود ک

فقـاهتی و ۀشیو۲؛ الملک و محمد غزالیخواجه نظامآثار نویسی مانندنامهسیاستشیوۀ. ۱

تاریخی ماننـدۀشیو.۳؛ الله بن روزبهان خنجیماوردی و فضلکارهایمبتنی بر شرع مانند

).۱۵: ۱۳۹۷منوچهری،؛ ۲۷-۲۴: ۱۳۹۱فروزش، (ه اللمسعودی و رشیدالدین فضلروش

یعنـی متـون ،که موضـوع پـژوهش حاضـر اسـت در گـروه دومنصایح شاهرخیکتاب

تا کنون تنها یک نسخه از این اثر شناسـایی شـده . گیردنویسی قرار مینامهفقاهتی یا شریعت

.شودملی اتریش در وین نگهداری میۀدر کتابخانAF112ۀ که با شمار

لف کتابؤ م

نسـب نخست قرن نهـم هجـری بـوده کـه سلسـلهۀجالل قائنی از فقیهان سرشناس هرات در نیم

:الدین عمر نسفی چنین برشمرده است، تا نجمتبیان الکبائرو اربعینخود را در دو اثرش، یعنی 
الدین عبیدالله الدین محمد بن شهابو الدین محمد بن االمام نجمةابو محمد جالل المل

لدین محمـد االدین صمصام بن شمسالدین حسین بن عمادالدین عمر بن کمالبن حسام
.)۱۳۶۹:۱۱۳سعیدزاده، (الدین عمر النسفی رحمه اللهبن االمام نجم
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جالل بن محمد بن عبیدالله القائنی مولدا «صورت نیز نام خود را بهنصایح شاهرخیدر 

نوشته و در ادامه از پدرش چنین یاد » ا و مکسباو النسفی ثم البخاری محتدا و الهروی مسکن

الدین حسین القائنی مولدا بن موالنا عبیدالله بن موالنا حسامالدین محمدنجم«:کرده است

پـدر وی نیـز از فقیهـان زمـان بـوده ). ر۲۴۰گ: ، اتریشنصایح، قائنی(» و البخاری محتدا

فقهـا ۀالدین نیـز در زمـرو موالنا حسامیعنی موالنا عمادالدین عمر ،دو جد اعالی او. است

). ر۳۰۲گ: همان(اند بوده و در ترویج مذهب حنفی سعی بلیغ داشته

پـژوه در او محمـدتقی دانـشپـس ازوفهرست نسخ خطی کتابخانه ملی وینفلوگل در

الدین زکریا بن عبداللـه قـائنی نسـفی جالل«ا عنوان لف کتاب بؤاز م،فقه فارسیۀفهرستوار

اسـت بـودهبـه اسـتناد کـدام منبـع نـام زکریـا اند که معلوم نیسـت نام برده» رایی هرویبخا

)Flugel, 1865: 3/289 ١).۱۴۷: ۱۳۶۷پژوه، دانش؛

عبدالجبار نام یکی از فرزنـدان . از اوالد و احفاد او هم در متون ذکری به میان آمده است

وی را بـه سـمت ،ق۸۶۲ان سـال پس از فتح هرات در شـعب،اوست که جهانشاه قراقویونلو

فرزند دیگر قائنی بـه ). ۳۵۲: ۱۳۵۶ابوبکر طهرانی، (قضا و احتساب آن شهر منصوب کرد 

مانند پدر و برادر، شـغل ) ق۹۱۱-۸۷۵(حسین بایقرا الدین محمد نیز در ایام سلطاننام نجم

از رجـال ،الـدین احمـد خـوافیبـا نظـام٢زمانوی این سمت را هم. محتسبی را اختیار کرد

دار شد که نشان صادره از جانب حسـین عهده،دوم قرن نهم هجریۀسرشناس هرات در نیم

نظامی بـاخرزی، (است مدهصورت کامل آبهاالنشاء أ منشبایقرا در این خصوص، در کتاب 

۱۳۵۷:۱۱۹.(

نخست نورالدین محمد زیارتگاهی، . قائنی هم یاد شده استۀاز دو نبیرحبیب السیردر 

: ١٣٣٣، خوانـدمیر(ه استق از دنیا رفت۹۱۳برد و در سال ه از جانب پدر نسب به وی میک

۳۴۷ .(
ً
ای در ادبیـات بـا لـف رسـالهؤنورالدین بن احمد زیارتگاهی ماین نورالدین احتماال

پژوه، دانش. ١
ِ

.را ذکر کرده که اشتباه است۸۶۳-۷۰۷در همین مدخل، مقابل نام شاهرخ تیموری تاریخ

عی قدیریاور. ، نکزمینهدر این (در عهد تیموریان رایج بود،و از جمله وزارت،هازمان برخی سمتتصدی هم. ٢

).۴۲-۲۹: ۱۳۹۱و دیگران، 
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از المعجـم فـی معـاییر اشـعار العجـم موضوع قافیه است که در واقع تحریری از فصل دوم 

الـدین دیگـر جـالل.علیشیر نـوایی هدیـه کـرده اسـتو آن را به امیرشمس قیس رازی بوده 

الـدین خـوافیزیـنۀقـائنی و از جانـب مـادر، نبیـرۀمحمد آگهی کـه از جانـب پـدر، نبیـر

الدین آگهی پـس از جالل. نخست قرن نهم هجری بوده استۀنیمِیعارف نام) ق۸۳۸.د(

.در هرات افکندمتاسماعیل صفوی رحل اقادست شاهفتح خراسان به

ق رخ داده ۸۳۰ۀطاعون دهـزمان وقوع قائنی در درگذشت ل، منابع دست اّوۀبه نقل هم

و شـده و از غـرب ایـران شـروع ق۸۳۶الظـاهر از سـال این بیماری فراگیر کـه علـی. است

در سـال ،)۱۳۹۳:۷۷جعفـری، . نـک(استگرفته برشهرهایی چون تبریز و سلطانیه را در

،مجمـل فصـیحیدر. ات را درگیر کرد و هزاران تن را بـه کـام مـرگ فرسـتادق مردم هر۸۳۸

ق ذکر شـده ۸۳۸سال ۀقعدخذ به زمان حیات قائنی، مرگ وی در ذیأترین معنوان نزدیکبه

در شای که به دست خودجالل قائنی را در مدرسه). ٣/۲۷۵: ١٣٣٩، فصیح خوافی(است 

.)۱۳۸۶:۸۲،۸۰الدین واعظ، اصیل(پردند بنا شده بود، به خاک س٣روستای جغرتان

او اشاره کـرده تبیان الکبائرسعید نفیسی تنها به . جای مانده استاز قائنی چند کتاب بر

ایـن ، نصایح شاهرخیو تبیان الکبائرعالوه بر . اب گناهان کبیرهبکه متنی است به فارسی در

مفتـاح ؛ ))ص(ر شرح چهل حدیث نبویمشتمل ب(اربعین: اندبرای او برشمردهرا نیز لیفات أت

شـعب االیمـان دربـاب ادیـان؛ )پیرامون نماز، روزه و دیگر واجبات و احکام دین(الفرائض

ۀ آنهـا، موقوفـشناسایی شده که اقدمهجری کهن متعلق به قرن نهم ۀاز این کتاب سه نسخ(

؛ )شـودری مـینگهـدا)ع(آستان قدس رضـویۀق در کتابخان۸۱۵با تاریخ کتابت نادر شاه،

).۱۱۵: ۳۶۹١سعیدزاده، (در لغت عرب شرح نصاب

معاصران اوجالل قائنی در نگاه 
ً
مقصـدلـف ؤم. انـداز او با تکریم و تعظیم یـاد کـردهمورخان و نویسندگان قرن نهم عموما

هـا در نام برده کـه مـدت»المحدثینةالناصحین و زبدةقدو«از او با عنوان االقبال سلطانیه

. که امروزه نیز آباد است) ۱۳۹۹:۱/۱۰۵حافظ ابرو، (روستایی از توابع هرات در بلوک آلنجان »جغرتان«. ٣
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الدین واعـظ، اصیل(مسجد جامع هرات به وعظ و خطابه اشتغال داشته است ۀن مقصورایوا

اگـر محفوظـات وی مکتـوب «:نویسـدقـوی او مـیۀهمو در توصیف حافظ). ٨٢: ١٣٨٦

ــق در ورطــمــی ــدحیــرت مــیۀشــد، خالی ــز نــکجــاهمــان(» افتادن ــل،.؛ نی یوســف اه

روضـات و حبیـب السـیر یـب در ترتخواندمیر و زمچی اسفزاری هـم بـه. )۲/۵۵۲: ۱۳۵۶

از تـاریخ حبیـب السـیردر . انـداز او بـه بزرگـی یـاد کـردههراتةالجنات فی اوصاف مدین

حدیث قائنی یاد شده اسـت ۀعنوان شیخ اجازبه) ق۸۳۳-۷۵۱(الدین محمد جزری شمس

ۀکتابخانـ۳۲۴ۀشـمارۀمطلب خواندمیر با توجه به محتوای نسخ). ۱۳: ١٣٣٣: خواندمیر(

یید أالدین جزری تاثر شمستحبیر التیسیر فی القرائات السبع مرکزی دانشگاه تهران با عنوان 

اولنفـرکـهشـدهاشارهجزریابناز شاگردانتنچندنامبهنسخهاینجایی ازدر. شودمی

جـزری،ابن(اسـتقـائنیفرزنـدعبـدالجلیل،نورالـدیندومین نفـر،وقائنیجاللایشان،

الدین محمد بن جالل العبدی و خواجـه همچنین حسام). پ۱۳۶گ:، مرکزییسیرتحبیر الت

: ، اتـریشنصـایح، قـائنی(اند االسالم سمرقندی از دیگر اساتید او بودهعبداالول فرزند شیخ

). ۱۱۴: ١٣٦٩، ؛ سعیدزادهر۲۵گ

شـده در قائن بوده و در ایام جوانی برای کسب علم عازم بخـاراائنیقتولد و نشو و نمای 

زمانی بود این ایام مصادف با . سپس به خراسان بازگشته و در هرات مستقر شده است. است

را از سمرقند خودقدرت رسید و پایتختبه)ق۸۰۷-۷۳۶(پس از پدرش تیمور شاهرخکه

قائنی از همان آغاز مورد توجه شاهرخ قرار گرفت و به دسـتور او بـه . به هرات منتقل ساخت

هـای آخـر عمـر، عنـوان در سـال. به و تدریس در جامع هرات مشغول شـدکار وعظ و خطا

مانـده از بررسی متون برجای). ۳/۲۷۵: ۱۳۴۰فصیح خوافی، (محتسب را هم داشته است 

ید آن است که جالل قائنی عالم و فقیهـی متنفـذ در هـرات عصـر شـاهرخ ؤعصر تیموری م

. ردار بوده استبوده و در نزد خود پادشاه نیز از احترام خاص برخو

قاسم انوار که خود داز یاران سّی٤در شرح حال میرمخدوم نیشابوریمجالس العشاق در 

اسـت قاسم انوار یـاد شـده ۀفه و فرزندخواندیخلعنوان از او بهعرفات العاشقیندر . انداو را میرمختوم نیز نامیده. ٤

یاران قاسم انوار در سفر اول ۀدر زمر، رشحات عین الحیاتلف ؤم). ٩٥٢٨-٦/٩٥٢٧: ١٣٨٩،یانیبلیاوحد(

). ۲/۳۷۶: ۱۳۵۶فخرالدین علی صفی، (به سمرقند، از میرمخدوم یاد کرده است 
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عارف و شاعری مشهور بود، نقل شده که وی به داشتن ارتبـاط عاشـقانه و اخـتالط گـرم بـا 

قائنی سـفیری را نـزد وی فرسـتاد و از او در مـورد . متهم شده بود٥برخی امیرزادگان تیموری

:گونگی این رابطه پرسیدچ
کنیم که عشق همان مـرض سـودایی اسـت یـا ورای آن چیـزی از کیفیت آن استفسار می

هست؟
:شعر. نوشتند] میرمخدوم[آن مشارالیه 

در دو عــالم زو نشــان و نــام نیســتعشق سیمرغی است کـو را دام نیسـت

)٢٤٣: مجالس العشاقگازرگاهی، (

حکمـی کـه . فت که قـائنی بـه ارتـداد میرمخـدوم حکـم دادجا پیش راین ماجرا تا بدان

مجـالس ۀآمد و موجب شد نیم قرن بعـد، نویسـندرتبه برمیصدور آن تنها از یک فقیه عالی

:حکم را سرزنش کندۀگونه صادرکننداین، با ذکر ابیاتی از عبدالرحمن جامی، العشاق

ــر اســرار اهــل دل ــه ب اعــــالمــــرء ال یــــزال زد شــیخ شــهر، طعن لمــــا جهــــلدو

ـــر مغـــان را و ـــرد پی ـــر ک ـــَردگـــر تکفی لجـاز دیـن خـود خدشـو،بویی ز کفر اوَب

)٢٤٥: همان(

توجه شـاهرخ بـه سـخنان و نظـرات قـائنی ازنیز در چند مورد نصایح شاهرخیدر متن 

قـائنی از ٦،برگزاری نماز عید فطر در عیدگاه هراتخاللدر کهآناز جمله. استسخن رفته

النهر ءخص شاهرخ درخواست کرد در کوچانـدن جمعیتـی پرشـمار از خراسـان بـه مـاوراش

موافقت سـلطان تیمـوری مورددرخواستی که ؛و ایشان را مورد عفو قرار دهدندتجدیدنظر ک

). پ۲۱۰گ: نصایح، قائنی(قرار گرفت

بـه ان تـومیمیـاناز آن .انـدشاگردان و مستمعان درس و وعظ او در هرات بسـیار بـوده

روایـت حـدیث ۀمـتن کامـل اجـازدر موضعی از کتـابش، اشاره کرد که فرائد غیاثی لف ؤم

از دیگر ). ۵۵۵-۵۵۳: ١٣٥٦، اهلیوسف. نک(استادش خطاب به خود را نقل کرده است 

محمد بن محمد بن علی قاینی، محمد بن شـیخ محمـد الدین فصیحتوان به میشاگردان او 

ه بباید ها حالها و شرحقول، در این نقلمجالس العشاقغیراخالقی در روابطسبب فراوانی بیش از حد این نوع به. ٥

.تردید نگریستۀدید

.های نماز چنین درخواستی را مطرح کرده باشددور از ذهن نیست که قائنی نماز عید را اقامه کرده و در خطبه. ٦



٦٧/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

هللا ، و حسین بن جمال بن حسـین مکنـی بـه ابوعبـداالناصحینریاض کتاب ۀجامی نویسند

.اشاره کردسیناابنۀشرح قصیدو حاشیه بر مقامات المشارقلف ؤم

نصایح شاهرخی

ای کامـل و در ملی اتریش شناسایی شده که نسـخهۀتنها یک نسخه در کتابخاناز این کتاب

ابتـدای آن، ۀو در شمسـبـرگ۳۴۲نسـخه مشـتمل بـر . شاهرخ بوده استۀتملک کتابخان

سلطان االعظـم و خاقـان االعـدل شـاهرخ بهادرخـان خلـد ملکـه و ۀبه رسم خزان«عبارت 

در ،با کمی تفـاوت،این نوع شمسه و عبارت مندرج در آن). ۱تصویر (آمده است » سلطانه

،شـاهرخ و فرزنـدانشۀهای سلطنتی متعلـق بـه کتابخانـبیشتر نسخه
ً
بایسـنغر و خصوصـا

آن، روز چهارشـنبه ۀمطابق با انجامـ،تاریخ اتمام کتابت نسخه.شودسلطان دیده میمابراهی

.ق است۸۲۰الثانی جمادی۲۷

یر  نصایح شاهرخیۀابتدای نسخۀشمس. ۱تصو



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٨

کـه هـر مقصـد خـود بـه ده فصـل تقسـیم تنظیم یافتهده اصل و چهار مقصددرکتاب 

در آن که با پادشـاهی تمـام ؛ در نیت پادشاه:تاسشرح اینکتاب بهۀگاناصول ده. شودمی

در ذکـر ؛ در ذکر آیاتی از قرآن که نصیب اهل دولـت اسـت؛ توان به جا آوردحقوق شرع می

در بیان ؛ در دانستن قدر والیت و سلطنت؛ که نصیب اهل دولت است)ص(احادیثی از پیامبر

تـرین خلـق بـه نصـیحْتتاجدر بیان آن که مح؛ خطر و ضرر والیت و سلطنت همراه با ظلم

در بیـان ایـن کـه ؛ گـویدر نیاز پادشاه به وجود عالمی خـداترس و راسـت؛ حاکمان هستند

در شـرایط نصـیحت ؛ تـر اسـتنصیحت و دعای ملوک از نصیحت و دعـای همگـان مهـم

در احـوال ؛ رحـم بـر ضـعیفان؛ عدل با رعیت:کتاب نیز عبارتند ازۀمقاصد چهارگان. ملوک

سیاس؛ لشکر
ً
طور که اشاره شد هر یک از این مقاصـد همان. بر اهل فسادت رعیت خصوصا

).ر۶-پ۴گ: نصایح، قائنی. نک(خود بر ده فصل تقسیم شده است 

قائنی و سیاست مذهبی شاهرخ

ق و متعاقب فرمان شاهرخ، رسوم ۸۱۳سال ۀقعدکتاب تصریح دارد که در ذیۀوی در مقدم

محبـت شـرع مصـطفوی و «برافتـاد کـه اقـدامی مهـم در ٨»یرغـو«و ٧»تـوره«مغولی نظیر 

کـه در همـین زمـان، کنـد میکیـد أاو در ادامـه ت. رفـتبه شمار می» پیشروی احکام الهی

های بسیاری تخریـب شـد کـه در خانهخواری صورت گرفت و شرابی با شراببرخورد جّد
ً
: همـان(۳ور داشته اسـتحضاین اقدام، شاهرخ همراه با فرزند جوانش بایسنغرمیرزا شخصا

کم یک نوبت دیگر هـم رخ داد و حکومت شاهرخ دستۀای که در دورپدیده؛)ر۳-پ۲گ

هـا خانـهدر خـمها را خمق بود که۸۴۴های پایانی زمامداری شاهرخ و در سال آن در سال

سـلطان تیمـوری، یعنـی محمـد ۀفرزند و نـوادۀموران در خانأحتی هنگامی که م. شکستند

دباز زدنسراز اجرای حکمعالءالدوله پسر بایسنغر، از بیم جانجوکی و 
ً
، شـاهرخ شخصـا

.در زبان مغولی به معنای قوانین و رسوم اجدادی است»توره«. ٧

که در دوران ایلخانی متداول شد مجلس یرغو . اخذه و تفتیش استؤد و به معنی مرمغولی داـترکیۀریش»یرغو«. ٨

.وعی استنطاق و بازپرسی بوده استالظاهر در زمان شاهرخ منسوخ گردید، نو علی



٦٩/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

که جوی شراب بـر خـاک مبادرت کرد کار به این یت و چنان با جّدرفتمنزل شاهزادگان به

.)۷۴۰: ۱۳۸۳:۲/۲عبدالرزاق سمرقندی، (٩کوچه جاری شد

ق را از ۸۱۳توان سال یبا بررسی حوادث دوران طوالنی حکومت شاهرخ، م،در مجموع

. عطـف دانسـتۀپایتخت، سالی مهم و نقطویژه در هراِتبه،حیث اقدامات مذهبی و دینی

خـود اختیارالدین احداث شد که شـاهرخ ۀمعظم هرات در جوار قلعۀدر همین سال، مدرس

شرکت کرد ) ق۸۳۳. د(برای افتتاح آن حضور داشت و حتی در درس خواجه یوسف اوبهی 

ای کوتـاه از در فاصـلهیادشـدهرسـد بـروز اقـدامات به نظر می). ۶-۷: ۱۳۳۳،میرخواند(

از عزم جدی سلطان تیمـوری بـر رواج ،تدریجی وی بر مدعیانۀتثیبت قدرت شاهرخ و غلب

بیشترهرچه
ً
،کـهویـژه بـه. هـرات دارداحکام شرع و ظواهر مذهبی در قلمرو او و خصوصـا

اهرخ از الغای رسوم و قوانین مغولی که از عصر ایلخانی بـرمتون تاریخی، شۀتصریح همبه

.کرد، هیچ ابایی نداشتو پدرش تیمور هم به اجرای آنها افتخار میبود جای مانده 

،آمدن چنین شرایطیپدید
ً
در مرکز حکومت تیمـوری، زمینـه را بـرای ظهـور و خصوصا

در همـین مقطـع . سـاخته بـودمدار چون جالل قـائنی آمـاده فعالیت فقیه و واعظی شریعت

نیـز در هـرات ،الدین محمد جـزریزبان، شمسعربۀزمانی بود که محدث و عالم برجست

حکـایتی کـه . داشـتاقامت داشت و مباحث دینی چون تفسیر و حدیث و فقه رونق شایانی 

الدین جزری و یوسف اوبهی نقل شده، به ترسیم ایـن از مباحثه میان شمسحبیب السیردر 

و ١٠عمـرانآل۱۸ۀای ضـمن اشـاره بـه آیـالدین جزری در جلسهشمس. کندکمک میفضا

سـعدالدین تفتـازانی بـر ایـن مطلـب وارد ۀزمخشری، ده ایراد به حاشـیکشافتفسیر آن در 

ای مسـتدل گونـهیوسف اوبهی در مقام دفاع از استادش، تفتازانی، شش ایراد را بـه. سازدمی

خواهد که چهـار مـورد دیگـر را بـر همـین روش قیـاس کننـد و از حضار میدهد میپاسخ 

).جاهمان(

اهتمام شخص شاهرخ به ترویج احکام دین و نهـی ومبتنی بر توجه ویدر چنین اوضاع

آن از دسـت رفتـه، در ۀپرست از استشـمام رایحـرندان می«: استخواندمیر در وصف این وضعیت چنین آورده. ٩

). ۱۷: ۱۳۳۳اندمیر، خو(»لیتنی کنت ترابا بر زبان ایشان گذشتیاۀغایت حسرت کلم

هو العزیز الحکیم. ١٠
َّ

ال إله إال هو والمالئکة وأولو العلم قائًما بالقسِط
ّ

ه أّنه ال إله إال
َّ
.شهد الل



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٠

نصـایح شـاهرخیاز منکرات و ارج نهادن به فقیهان و عالمان دینـی، نگـارش اثـری چـون 

لـف ایـن گمـان را ؤاندرزها و نصـایح مبررسی نوع . رسدتالشی معقول و طبیعی به نظر می

، از پند و اندرز عالمـان و فقیهـان حرفحّدکم در دست،کند که سلطان تیموریتقویت می

تبه همین . کرده استاستقبال می
ّ
دربـاب لـزوم بـه تفصـیل، قائنی در بخشی از کتابش عل

. )ر۶۸گ:نصایح، قائنی(نصیحت کردن پادشاهان و سالطین سخن گفته است 

دو دسـته بـهتـوان طور کلی نوع انـدرزهای قـائنی خطـاب بـه شـخص پادشـاه را میبه

:بندی کردتقسیم

در واقعو است محور که اخالقنخستۀدستـ 
ً
از . خطاب به خود پادشاه اسـتمستقیما

ایـل خـدا و مـردْماعتقـاد دارد کـهچراکـه او ،زیسـتی اسـتلف بـه سـادهؤمۀ، توصیهجمل

او بـه . مردم، زندگی ساده پیشه کندۀبر پادشاه واجب است که بسان قاطبهستند و )ص(رسول

کند که وقتـی در زمـان خالفـت بیمـار شـد و خواسـتند لبـاس بن عبدالعزیز اشاره میعمر

لبـاس دیگـری نداشـت و هـر آن ، چـونتا بشویند مخالفـت کـردندچرکش را از تن درآورد

توان چنین برداشت کـرد کـه مخاطـب او در نی میئاز بیان قا. ممکن بود به عیادت او بیایند

ایـن گـروه کـه اعتقـاد ۀوی با طـرح نظریـ. انداین سخنان، برخی از وزرای دربار هرات بوده

رسـد و به سامان نمی» با تسبیح و مسواک و سجاده و گوشه و قرص جو«دارند کار سلطنت 

گـرفتن و کشـتن و «و الجـرم بـه توان انجـام داد امور دیوانی را بر طبق احکام شرع نمیۀهم

به طرح دیدگاه خـود درخصـوص ،و توجه به نظرات و صالحدید وزیران نیاز است» کشیدن

هـای غیـرالزم پرداختـه و بـرای نمونـه از برخـی مراعات و مدارا با رعیت و پرهیـز از هزینـه

، آمیـز نظیـر سـاخت زیـورآالت، سـازهابندی در شهرها و اقـدامات تجمـلها و آذینجشن

-پ۲۰۴گ: همـان(انتقاد کرده اسـت بودهها و ابنیه، که بار مالی آن بر دوش رعیت مرکب

کند کـه برخـی در پاسخ همین افراد، این نکته را طرح می،و در جای دیگر) پ۲۵۲، ر۲۰۵

. عـدل و انصـاف بـوده اسـتمبتنـی بـراالصـول اند کـه علـیاز پیامبران هم حکومت کرده

تعـالی، ات بـاریانی نبـودن ذبا توجه به جسـم،الله برای سالطینلکاربرد لقب ظ،عالوهبه

گـاهی از پنـاه باشـند و گـاهمن اقشار ضعیف و بـیأو مأبدان سبب است که ایشان باید ملج

بدان امید که در سرای دیگر مورد عفـو و بخشـش ،اوضاع افراد ضعیف جامعه تفحص کنند

). پ۲۶۱گ: همان(پروردگار واقع شوند 



٧١/»نصایح شاهرخی«بر مبنای کتاب پژوهشی در اوضاع اجتماعی ـ مذهبی خراسان در قرن نهم هجری

دلیـل وجـود اعمـال خواهد کـه از محتسـبان بـهصراحت از سلطان مییی دیگر بهدر جا

وی در این معنا از زادگاه خود شاهد آورده که نه بر اهل . نامشروع در جامعه بازخواست شود

بـد را کسـانی کـه ۀو این قاعـد«دارند علم و نه بر فقیران و درویشان رحم و انصاف روا نمی

شکنجه کردن، آویـزان سـاختن، برهنـه کـردن و . »اندز درویشی نکشیدهاند، همانا هرگنهاده

نقل قائنی به دسـت گروهـی جفاهایی بوده که بهۀ مظاهرها از جملبیرون کردن زنان از خانه

گرفتـه در اقصی نقاط قهستان صورت می» رحم پرطمعغالظ شداد بی«الن مالیاتی از محّص

های منطبق بـر م و ستم ناشی از انواع مالیاتانعکاس ظل). پ۱۸۶، ر۲۱۳گ: همان(است 

ۀرسوم مغوالن، در سخن شاعری سرشناس چون نزاری قهستانی، نشان از آن دارد کـه منطقـ

الن مالیـاتی از قـرن ی حاکمـان و محّصـاز جمله مناطقی بوده که مردم آن از تعّد١١قهستان

ادگاه خود یاد کرده که به همین زۀنزاری از دهی در منطق. اندبردههفتم هجری به بعد رنج می

).۵۰۴، ۱۳۶۶:۴۹۹پطروشفسکی، . نک(ه استسبب ویران شده بود

. ها و انتقادهای قائنی برگرفته از نظرات مبتنی بر فقه حنفی اسـتاز نصیحتدیگرۀدستـ 
ً
مانـده از عصـر مالیـاتی برجـایۀبر مخالفت با قـوانین ظالمانـدر این زمینه تمرکز او عمدتا

از ایـران و از جملـه وسـیعیکه در قرن نهـم هنـوز منـاطقدهدمیاین نشان . ن استمغوال

با توجـه . نداهکردوپنجه نرم میایلخانی دستۀمانده از دوربا رسوم مالیاتی برجای،خراسان

،با فرمان شاهرخ در لغو یرغـو و تـوره منافـات نـداردموضوعتر گفته شد، این چه پیشبه آن

در . شـدهای مغایر با شرع از مـردم اخـذ میهای دیگری، انواع مالیاته روشچراکه هنوز ب

ـ«و »تمغـا«: کید قائنی بیشتر بر مخالفت با دو نوع مالیات اسـتأتمیان،این 
َ
تمغـا . »النق

لف ؤمورد نقد مبه دفعاتجای مانده بود، عنوان قانون مالیاتی فراگیر که از عهد مغوالن بربه

الن مالیـاتی در قالـب زکـات گرفتن تمغا توسط محّصـتراض مؤّکد او بهاع. واقع شده است

است کـه عملـی کفرآمیـز چـون گـرفتن تمغـا را بـا به اینبه بیان دیگر، اعتراض وی . است

والیت وسیعی در جنوب سرزمین خراسان که از شرق به خواف، از غرب به بیابان حائل میان فارس و کرمان، از . ١١

جنابذ و ترشیز و طبس و تون و . به سیستان و بیابان کرمان محدود بوده استشمال به نیشابور و سبزوار و از جنوب

). ۱۲۴-۱۳۹۹:۱/۱۲۰حافظ ابرو، (بیرجند و قائن از جمله قصبات مهم آن بوده است 
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، قـائنی(سـازد عبادتی مانند زکات یکسان دانستن، خطـری عظـیم متوجـه دیـن مردمـان می

). پ۱۸۴گ: نصایح

تمرکز قائنی بی،با این حال
َ
الن است که نوعی مالیات مرسوم از قرن هفـتم ش از تمغا بر ق

هـای از آن جمله دریافـت هزینـه. هجری بوده و در منابع تعاریفی متفاوت از آن وجود دارد

تـر، نـوعی از مالیـات ها و یا در تعریفی عـامرکشیکها و لشر در جنگکمربوط به امیران لش

را بـر مـردم عـادی و کشـاورزان و دامـداران وارد عمومی که همراه با قبچور، بیشترین فشـار

می
ً
بـه . بیشتر معطوف به تعریف اخیـر اسـتنصایح شاهرخیذکر آن در ساخت که قاعدتا

تدرستی و بهرسد قائنی بهنظر می
ّ
شـده بـر مـردم خراسـان و آگاهی از جفاهای تحمیـلعل

ً
وی در . کنـدخواسـت میدرزادگاهش، از شاهرخ منسوخ کردن قالن و نظایر آن را خصوصا

چند جا از کتاب خود به
َ
صراحت خواستار برافتادن ق

ً
هر نوع مالیاتی خـارج از الن شده و کال

هـایی از ایـن دسـت، مالیـاتاخـذ. داندعشر و خراج را غیرشرعی و ستم بر عموم مردم می

قـالن و نحوی که قائنی وصـولگرفته بود، بهمساجد و مدارس و اماکن زیارتی رادامنحتی

مدارس و مراکـز شدن رونق سسات و بناهای موقوفه را عامل رکود و بیؤدیگر اخراجات از م

بسنده نکرده و بـا هم وی به این . علمی دانسته که ماحصل آن، کاهش تولید علم خواهد بود

وقتی که به یک فرمـان و یـک «: کندمطرح میچنین خود را ۀاشاره به قدرت شاهرخ، خواست

»شـود، تقصـیر چـرا بایـد کـرد؟شاهی، جهـانی از بـدعت و نامشـروع خـالی میپادۀکلم

).ر۲۳۳، پ۲۰۰پ، ۱۹۹گ: همان(

ثیراتی أنخست قرن نهم هجری نیز تـۀهای مختلف مالیات بر تجارت در نیموجود گونه

در این زمینه وی به شکایت گروهی از بازرگانان معتمد اهـل هندوسـتان . آشکار داشته است

خواهند فریاد دادخواهی ایشان را به گوش پادشاه برساند تا از جفاهای د که از او میاشاره دار

،انـدگرفتهمیهای مختلـف از متاعشـان مالیـات رفته و به روشها میای که بر آنگانههفت

). ر۲۵۸گ: همان(جلوگیری شود 

نی معتـرض برخـی آن بر دوش مردم عادی بوده، قائۀهایی که بار عمدانواع مالیاتجز به

:از آن جمله. ها و مشاغل استهای صادرشده مربوط به برخی حرفهاحکام و نشان

.خانه از جانـب حکومـتسبب احداث صابونپزی بهغیرقانونی بودن شغل صابونـ
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ً
مطلـع در ، چراکـه له در عصر شاهرخ به موضوعی بغرنج تبدیل شده بـودئاین مسظاهرا

علی، که زاهدی عابـد الدین محمد بن موالنا شیخنا شمسو در ذیل احوال موالسعدین 

:و پرهیزگار بود، نیز چنین آمده است
خانه نامشروع اسـت و از جهـت صابون: رسید و گفت] شاهرخ[نوبتی پیش خاقان سعید 

خـدمت . آن حضرت مگر عذری گفته باشـد. اندمنع صابون پختن، مسلمانان در زحمت
بینـی کـه حکـم تـو را الهـی مـی: آسـمان آورده گفـتمولوی در حضور حضرت روی به

خانـه الحال حکم فرمـود کـه صـابونآن حضرت فی. شنودبچه نمیرسانم و این مغولمی
.)۲/۴۸۲-۱۳۸۳:۱عبدالرزاق سمرقندی، (نباشد و کسی مزاحم رعیت نشود 

.منع اجاره دادن دکان به قصابانـ

.ها توسط ایشاناز رودخانهممانعت از کار بوریابافان و برداشت نی ـ 

خانه و خرابات و خراباتیان و خواننـدگی زنـان از فروشی و شرابممانعت از شرابـ 

. های قائنی از سلطان استدیگر خواسته
ً
مفصـلی را هـم دربـاب حرمـت بحـث نسـبتا

نقـل کـرده )ع(طالـبو علی بن ابـی)ص(شطرنج همراه با روایات و اخباری چند از پیامبر

و این در حالی است که بنیانگـذار خانـدان تیمـوری، خـود ) ر۲۴۱، پ۲۱۷گ: همان(

بازی ماهر بود و مشهور است که چون خبر تولد فرزندش را هنگام بازی شـطرنج شطرنج

.به او دادند، نام او را شاهرخ نهاد

خریدن بـه (»به طرح گرفتن«ها و اجحافاتی نظیرگیری، سختگفتهپیشعالوه بر موارد 

فروشـی بـه مـردم فقیـر، ظلـم مضـاعف بـه وران، گراناجناس و کاالها از پیشه) بخسثمن 

هـا و یتیمان از آن جهت که ایشان امکانی برای احقـاق حـق خـود ندارنـد، انحصـار حرفـه

ۀمشاغلی که جنب
ً
مین مخـارج سـپاهیان از محـل أتـعـام دارد بـه افـرادی خـاص، و نهایتـا

وقـائنی بـود مورد انتقـاد،دولت خوب بودهۀع خزانکه وضدرحالی،درآمدهای مردم عادی

خواهـد کـه از ایـن اعمـال جلـوگیری کنـدخـود از شـاهرخ میۀبه همین سبب در اندرزنام

). پ۲۰۹-ر۲۰۸گ: همان(

نجا تصریح دارد که پادشاه قائنی در چند
ً
زیـرا،باید متوجـه پایتخـت خـود باشـدصرفا

اکثـر «دهـد و م بیشتر در مناطق دور از هرات رخ میها و تجاوز به حقوق مردگونه تعدیاین

مهـم دیگـر او بـه دریافـت مالیـات و ۀاشـار. درگیر این معضـالت اسـت» مواضع خراسان
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که در شرع اسالم، راهبان وی معتقد است درحالی. از عالمان و طالبان علم است١٢سرشمار
ً
لمای امت محمـد صـلی اللـه ع«اند، چرا باید از شدهاز جزیه معاف میغیرمسلمان عموما

اگر امکان برانـداختن ایـن : گویدونات دریافت شود و در ادامه میؤقالنات و م» علیه و سلم

). پ۲۱۲گ: همان(کم برای اهل علم منسوخ شود صورت کلی نیست، دستقوانین به

علتشاهرخ مجبور شد بهز این تاریخ، یک سال پیش ا. استق۸۲۰تاریخ اتمام کتاب

کثرت ش
ً
بسـپاردفرزنـدش بایسـنغر هبـکایات واصـله، مسـئولیت دیـوان اعلـی را مسـتقیما

سـاالری تیموریـان با توجه به اطالعات محدودی که از نظام دیوان). ۳۳۷: ۱۳۳۷عقیلی،(

توان گفت مسائل مربوط به جمعوجود دارد، می
ً
دیـوان اعلـی ۀبر عهـدآوری مالیات عمدتا

،عید نیست که نظرات عالمانی نظیر قائنیب). ۱۳۹۰:۱۲۴منز، (بوده است 
ً
نسبت که شدیدا

های مختلـف از مـردم موران در اخذ مالیاتأمنصبان و مهای صاحبها و تعدیبه اجحاف

ثر واقـع شـده ؤدر ایـن دیـوان مـاتیگیری شاهرخ نسبت به تغییراند، در تصمیمناراضی بوده

.باشد

قائنی و اوضاع مذهبی قهستان 

وضعیت فرق اسـالمی در ازیهای ارزشمند، آگاهینصایح شاهرخیندرج دراز مطالب م

سایر مناطق ایران چندان سخنی نراندهۀدربار. آیدیملف به دست ؤویژه زادگاه مخراسان و به

جا تصریح دارد که از عصر غزنوی و سلجوقی، شـیعیان در قـم و کاشـان و فقط یکاست؛

در روزگـار محمـود و مسـعود و سـلطان طغـرل و «حال نولی درعی،اندری در اکثریت بوده

ارسالن، بددین و بدمذهب و رافضی و خارجی را زهره نبودی که آشـکارا گشـتی سلطان آلب

مـذهب مـذهب یـا شـافعیکارکنـان و دبیـران ایشـان همـه حنفـیوپیش ترکی شدندیو یا 

). ر۱۳۲گ: نصایح، قائنی(» بودندی

طور خالصه چنـین بهرا قهستان ۀچند گروه مهم در منطقهای مذهبی جالل قائنی گرایش

. ۱: بیان کرده است
ً
، مگر گروهی اندک که بـه تشـیع اندبر مذهب تسننعالمان آن دیار اکثرا

.مالیات سرانه. ١٢
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مـذهب شـیعه منـاطق، سـاداْتۀولی در بقیاندسنی)گناباد(سادات جنابذ . ۲؛ ندامنسوب

. ۳رند؛ دا
ً
عنـوان تـر از تصـوف بـهو به بیـان دقیـقاند تشیعمنتسب به صوفیان منطقه عموما

امیران و حاکمان قهستان و یزد و طبس، اعـم از عـادل و فاسـق، بـر . ۴؛ برندپوشش بهره می

. اندمذهب تسنن

او . مـذهب، در برابـر اسـماعیلیه اسـتدر جایگاه فقیهی حنفی،آشکارترین تقابل قائنی

دفعات از تکاپوهای اسماعیلیان در زادگاه به
ً
از رسـوخ خود سخن بـه میـان آورده و تلویحـا

اسـتناد کـرده کـه تاریخ جهانگشای جوینیدر اینجا به . ایشان در امور دیوانی شکایت دارد

برای پیشبرد اهـداف خـود و مقهـور کـردن مخالفـان، در جهـت تصـدی ،مالحده از دیرباز

، داعیان اسـماعیلی به اعتقاد وی، در طول بیش از سی سال.کوشیدندهای دیوانی میسمت

ضـعف علتشدند تا به تبلیغ مذهب خود بپردازند و بهقهستان اعزام میۀاز الموت به منطق

ایـن رونـد بـا هجـوم هالکـو و تسـخیر قـالع . ایشـان درآمـدۀعالمان، آن دیار تحت سـلط
ً
کـار اعـزام داعیـان اسماعیلیه متوقف شد ولی نویسنده اذعان دارد که پس از مـدتی مجـددا

قهستان تـا ۀوی سعی در القای این معنی دارد که منطق. از سر گرفته شدهماعیلی به منطقاس

و وجـود اسـت پیش از حضور پیروان اسماعیلیه از وضع مـذهبی مطلـوب برخـوردار بـوده 

سلطان محمود غزنوی در قائن و مسجد جـامع عظـیم در حصـار تـون را بـر اثبـات ۀمدرس

، ایـن »اسـماعیلیۀملحدانـ«زعم او بها گسترش تفکراِتولی ب؛آوردمدعای خود شاهد می

).ر۳۰۳-پ۲۳۰گ: همان(وضعیت دچار دگرگونی شد 

به رفض و الحاد «که قومی در آنجا است نام برده ١٣طور مشخص از طبس مسیناقائنی به

بـر لـزوم برخـورد بـا بـددینی، برخـی شکیدأهای او و ترغم مخالفتبه. متهم بودند»غلیظ

در . آید نشان از نفوذ ممتد عقایـد اسـماعیلی در آن دیـار دارداو برمیۀکه از نوشتاطالعاتی

دسـت ایـن نویسد که درآمد موقوفات بهپیروان اسماعیلیه، میکثرتجایی ضمن اعتراف به 

ادر اینجا وی . شدگروه از قائن به الموت ارسال می
ً
١٤مـرغخانیک و بـویۀز دو قریمشخصا

حافظ ابرو، (است بیابان میان قهستان و سیستان ۀه قریه و پنجاه مزرعه در حاشیای شامل ُنمنطقه»طبس مسینا«. ١٣

۱۳۹۹ :۱/۱۲۵ .(

.مشهور است»مرغبی«امروزه به . ١٤
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قائن وقف شده ] محمود[سلطان ۀاسحاقیه و مدرسۀمدرسهب،ترتیببه،کهبرد جنابذ نام می

. قرار داشـتیادشده، درآمد آنها در اختیار گروه »مسموعات متعدد«بر بود ولی بنا
ً
احتمـاال

که رساندمیبوده و شپیشنهاد خودبنا برکه یازده ماه به درازا کشید،،قهستانبه موریت او أم

. انـدنهم، کماکان شیعیان اسماعیلی در این منطقه حضور فعـال داشـتهنخست قرنۀدر نیم

که در ایام زمامداری شاهرخ، بساط بددینی در قهسـتان محـدود شـده و شـریعت وی از این

موریـت أمدر همچنین از کامیـابی وی . کنداسالم بر آن دیار تسلط یافته، اظهار رضایت می

هستان بر حسن صباح و خلفـای اسـماعیلی لعنـت مردم قاست؛ تا آنجا کهخود سخن گفته

و در مدارس و هساخت و تعمیر مساجد رونق یافت،نداهفرستاده و از شرب خمر هم توبه کرد

ۀکـه کودکـان شـش و هفـت سـاله هـم در زمـریافتـههای دینـی چنـان رواج آموزهمساجْد

).پ۳۰۶گ: همان(١٥نداهیادگیرندگان احکام دینی بود

ییـد اهـل أگونـه تبدین سـبب از هـر. لف بر کل کتاب سایه افکنده استؤمۀنگاه فقیهان

گونه که اشاره شد، درآمـدن بـه لبـاس صـوفیان را از جملـه همانورزد و میتصوف اجتناب 

از بـه نـدرتهمچنـین . پنـداردترفندهای رافضیان برای فعالیت و کسب مشاغل دیـوانی می

:اندک آن، ذکر این بیت از کمال خجندی استمواردۀشاعران یاد کرده که از جملشعر و 

ــــد ــــه در او درد نباش ــــزارم از آن دل ک ــدبی ــرد نباش ــال، م ــد ز ب ــه بترس ــر دل ک ه

)ر۱۶گ: همان(

نابع و مآخذ مورد استناد قائنیم

در ابتـدای کتـاب، فهرسـتی دقیـق از منـابع مـورد اسـتفاده خـود را در سـه گـروه ،نویسنده

در مـوارد متعـدد، مآخـذ خـود را آورده کـه ،در متن کتاب هم. تبندی و ذکر کرده اسدسته

:ها عبارتند ازبرخی از آن

تفسیر ، ١٦تفسیر احقاق، تفسیر امام فخر رازی، تفسیر کشاف، تفسیر نسفی:تفاسیر قرآنـ 

).Subtelny & Khalidov, 1995: 218. نک(نمایی نباشدرسد این بیان خالی از اغراق و بزرگبه نظر می. ١٥

بسـا تفسـیری اگر اشتباهی در کتابت رخ نـداده باشـد، چـه. جوی بسیار، این تفسیر شناخته نشدورغم جستبه. ١٦

. شده در خراسان بوده که تا کنون به دست نیامده استگاشتهن
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، المعـانیکنـز، الـدین احمـد سیواسـیاز شـهابعیون التفاسیر ، )الکشف و البیان(ثعلبی 

حقایق التفسیر، )یف االشاراتلطا(تفسیر قشیری 
ّ
.میسل

از فـراء ةمصـابیح السـن، صـحاح سـته، مسانید اربعـه، امام مالکأ موط:متون حدیثـ

اذکـار امـام ، ریاض الصـالحین، مشارق االنوار، از خطیب عمریالمصابیحةمشکو، بغوی

ء احیـا، عبـدالرحمن جـوزیءمصـباح المضـی، بیهقیمعالم السنن، جامع االصول، نووی

.علوم الدین

از جامع الکبیر و جامع الصـغیر ]شرح[، ١٧از ابولیث سمرقندیبستان فقه:منابع فقهـیـ 

. ١٩الدین مرغینانیاز برهانهدایه، ١٨خان اوزجندیقاضی
ً
راویـان را آورده ولـی در اکثـر مـوارد، ۀخـذ و سلسـلآمقائنی در ذکر احادیـث، معمـوال

سـبب رعایـت اختصـار فارسـی روایـات بـهۀترجمـاز ذکرکند، همچنان که خود اشاره می

نک(استخودداری کرده 
ً
.)پ۲۹گ: نصایح، قائنی. مثال

گیرینتیجه

ای مسـاعد را بـرای فعالیـت شرایط خاص هرات در آغاز زمامداری شاهرخ تیموری، زمینـه

معتبر در مقام فقیه و واعظی ،جالل قائنی،در این زمان. مذهب پدید آورده بودفقیهان حنفی

های دینی با عنوان های مبتنی بر آموزهاندرزنامهۀلیف کتابی از گونأنفوذ، دست به تو صاحب

هـا و قـائنی در ترسـیم برخـی ناهنجـاری. زد و آن را به سلطان تقدیم کـردنصایح شاهرخی 

کـه بیشـتر العـارفینبسـتانصاحب آثـار متعـدد از جملـه هجری وابولیث سمرقندی، فقیه حنفی قرن چهارم . ١٧

بار در هند و عثمانی در قالـب چـاپ سـنگی این کتاب چندین. استو اهل منبر بودهواعظانای براینامهدست

.تشر شده استمن

کتاب دو. دارای آثار متعدد،فقیه حنفی) ق۵۹۲. د(خان اوزجندی فخرالدین حسن بن منصور مشهور به قاضی. ١٨

ابوحنیفه ۀدر اصل شرح بر دو اثر به همین نام از محمد بن حسن شیبانی است که خود از شاگردان برجستمذکور

. آیدشمار میبه

و شرح آن با المبتدیةبدایلف کتاب ؤدیگر فقیه مشهور حنفی، م) ق۵۹۳-۵۳۰(نی الدین بخاری مرغینابرهان. ١٩

.فقه حنفی استۀکه از متون مهم و درسی در حوز، هدایهعنوان 
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سبب پارههای وارده بر مردم بهستم
ً
ز مانده اهای برجایمالیاتای از قوانین مغولی، خصوصا

خواهـد کـه در صراحت با پادشاه سخن گفتـه و از او میبه،عصر ایلخانی، نظیر تمغا و قالن

همچنـین در توضـیح شـرایط مـذهبی زادگـاه خـود. لغو این قوانین مخـالف شـرع بکوشـد

تکاپوهای فرقهاز تازه ایهای آگاهی،)قهستان(
ً
اسـماعیلیان ارائـه هـای مـذهبی، خصوصـا

. دهدمی

منابع 

ۀکتابخانـ۳۲۴ۀ شـمارۀ نسـخ. القرائـات العشـريتحبیر التیسیر فـ. محمد بن محمد.جزرینابـ 

.مرکزی دانشگاه تهران
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