
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پشتی هللا تورانا الدین فضل هابشخ شیبررسی زندگی و آثار 
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 فارسی دانشگاه تهران ادبیات واستادیار زبان 

 حامد اسدی
 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
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 15/11/93 :مقاله رشیپذ خیتار ؛ 93 /30/9 : مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
وی  .هجری استهفتم از محدثین و فقهای قرن  یپشت توران هللاافضل هللاالدین ابوعبداشهابشیخ 

از ابتدای زندگیش اطالعات زیادی در دست نیست.  .از روستاهای استان یزد است پشت تورانمنسوب به 
مسند  بر ترکان خاتونه درخواست ب یتدر نها و زیستاتابکان فارس می ۀدر شیراز و در سایوی ابتدا 

 مراحل مختلف ،فارسی و عربی منابع بر تکیه مقاله با یندر ا ترکانی کرمان نشست. ۀمدرسدر دریس ت
آثار وی و در پایان د گیرهای اعتقادی وی مورد بحث قرار میه با قدرت و گرایش، رابطو تحصیل زندگی

 .شود یمشناسی  و نسخهبررسی 
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 . مقدمه1
 است یدهدشماری به خود خود دانشمندان بی ۀسالهزارچندسرزمین ایران در طول تاریخ 

تاریخ کمتر دیده ی در تاریکاند یا شده به فراموشی سپردهان یشا بعضی از متأسفانهکه 
های حلقه کهچرابسیاری دارد، پیرامون حیات و آثار این عالمان اهمیت  پژوهش اند.شده

 ویژهبه مسألهاین سازد. تر میی علوم در ایران را برای ما روشنو سیر تکامل تاریخ ۀگمشد
مدارس و در آن  ی کهدوران ؛دهد یممغول اهمیت خود را نشان  ۀدر دوران حمل

. و موجب کساد بازار علم شدند آواره کردندرا  دانشمندانمانهای ما را سوزاندند و  خانهکتاب
ار نیاکان دکه در آن اوضاع آشفته میراث ،دورهعلمای این  ترهرچه تمامشناخت  ،بنابراین

. دارددوچندان اهمیت ، کوشیدند داشتن چراغ دانش میبودند و برای روشن نگه
زندگی  پرآشوب ۀکه در این دور شتی نیز از جمله عالمانی استپتوران هللاا فضل شیخ

 .است کرده یم
، شداالزارتعلیقات  عالمه قزوینی در که این تحقیق باید گفت ۀدر مورد پیشین

 و اسالم  جهاندانشنامه لیلی کریمیان در ، المیسرتصحیح  ۀعبدالحمید هنداوی در مقدم
پشتی  شرح حالی از توران (مدعتالمتصحیح د )خو ۀناماعیل شموشکی در مقدمه پایاناسم

منابع فارسی دیگر  ایم و عالوه بر آن با استفاده ازکه ما از آنها استفاده کردهاند ارائه کرده
 دهیم.انی او به دست از زندگ ترو اطالعاتی جدیدتر تصویری جامعایم و عربی کوشیده

 
 نامه . زندگی2

 1پشتی توران بن حسین بن یوسف حسن ،ابوسعدبن  هللاافضل هللااابوعبد الدینشهابشیخ 
 او منسوب به .فقیه، محدث و از علمای بزرگ اهل سنت در قرن هفتم هجری است

قرار کیلومتری جنوب غربی شهر تفت  54و در  استان یزد است که در پشتتوران روستای
را  در تلفظ عامه آن که ،پشتنتورا .(50: 1381/2، استان یزد های یآبادفرهنگ جغرافیایی ) دارد

ها و بر روی تپهکهن و معتبر شهر یزد است که  های بسیاراز آبادی ،خوانند یمت پشتورون
و  التوربشتی به صورتبیشتر نسبت او در منابع عربی  2ت.اس پادامن کوه سنگی قرار گرفته

 آمده است. الترابشتیو  التربشتی گاهی نیز
 شزندگیو دوران ابتدایی در تاریخ نیافتیم  پشتی گزارشیتوران از سال تولد متأسفانه

نیز از  که ویچرا ،او مراحل تحصیل را ابتدا نزد پدرش سپری کرد زیاد روشن نیست.
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 (.112 :1429 توران پشتی،)د کنشتی در کتابش از او روایت نقل میپعالمان دینی بود و توران

که وی از شیخ  آمده است قزویني ۀمشیخدر  .ختاو سپس در بغداد به فراگیری علوم پردا

روایت  ۀاجاز ،که از مدرسان بغداد بود ،القاسم المقرئمحمد بن أبي هللااعبدالدین أبيرشید
 .(554 : 1426 ی،عمر القزوین)ابوحفص  گرفت

اتابک ابوبکر بن سعد  ۀابتدا در شیراز و در سایکه از معاصران سعدی بود،  ،پشتیتوران
آشوب مغول با  دورۀاتابکان فارس در  کهچرا ،زیست( میق 658-623) زنگیبن 

و فاضالن عصر به و از دانشمندان  داشته بودندخود شیراز را در امان نگاه های سیاست
ه .  681-655) ترکان خاتونبه دعوت  جریه 656نمودند. اما در سال گرمی استقبال می

شیراز را به قصد کرمان ترک کرد و به  3،کرمان یانقراختائ ۀاز فرمانروایان سلسل ، (ق
 .مشغول شد نهاده بودآن را در همان سال بنا  ترکان خاتونکه  ،ترکانی ۀتدریس در مدرس

طلب » آمده است: (656) ئةستما خمسین و  ست و ۀذیل حوادث سن ،مجمل فصیحی در

پشتی ]بن حسن[ التوران هللااالدین فضل و الملة المحدثین شهاب شیخ ترکان قتلغ داشتن

در رابطه  العلیسمطدر  (.810: 1386 )خوافی، «ترکانی از شیراز به کرمان ۀجهت تدریس مدرس
 :آمده است مسأله با همین

الشیوخ، محیی مراسم سنت و جماعت، ماحی صور هوی و بدعت، استاد و پیشوای اهل حدیث موالنا شیخ
 الدهر یدصنادیاء فی زمانه، الفایق علی االولو تذکیر، قطب و سردفتر اصحاب وعظو تفسیر، و مقتدی 

 هنه و علوّ مکانأة شبعظم
 ز تاب نور ضمیرش نفوس شیطانی    ت که هست خاکستر    رخ شریعچشهاب                      

 ت[اس ترکان خاتونظور نفسه و روح رمسه، خود ]من هللاقدس ا ،بشتی راالتوران هللاا شهاب الدین فضل
حضور مبارکش تبرک و تیمن نمود و مراسم حسن ارادت و فرایض اظهار صفاء ه استطالب فرمود و ب

 ۀبیت قصیدرک آن صاحب برید ملک والیت و شهمتب تقدیم لوازم مبرات و خدمت، مقدم عقیدت و نوافل
 (42-41: 1328 ناصرالدین منشی کرمانی،) ارباب کرامت را تقدیم کرد.

  :آمده است یانقراختائشاهی ن در تاریخ همچنی
و محصالن متفقه را از خوان احسان او ]منظور ترکان خاتون  بود یدهکشمقدسه به اتمام  ۀچون کار مدرس
[ در گنبد که] یامقدسه اجالس فرموده، صفه ۀو مدرسان را در مدرسه عده رسیدبه فم م تاست[ وجه بلع

آن است به که باغچه در پیشان  -ای خسروانیصفه -دوالدین مقرر ب الملة و مرقد خود بر موالنا عز
خانه در پیشان آن جنوبی که کتاب ۀسدیدی الزوزنی حواله فرمود و صفالدین ال الملة و موالنا امام بارع تاج

 ،گفتند می انکه کرمانیان او را نجم طحّ ،عمرالکرمانی داد یننجم الدالمناظرین، است به امام عالم، ملک
که  ،پشتیالتوره هللاا فضل الدینالملة واالسالم شهاب الشیوخ یخشقت امام ربانی و شیخ روحانی وین ا و در
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ن باز کرمان الدین السهروردی بود با جماعت فرزندان مقام و موط الحق و  حق شیخ مطلق شهابب ۀخلیف

 .(177: تاریخ شاهی) رمودفمی انگیزآمیز و وعظهاء وجد تذکارهاء فضل مقدسه ۀو بر منبر مدرس آورده بود
پشتی برای تدریس و به دعوت د چنین شواهد واضح است که توراناگرچه با وجو

دلیل برای ترک شیراز  اواما شاید  ته،و به کرمان رف هترکان خاتون شیراز را ترک کرد
در تاریخ  چنان که ،وبکر زنگی بوده باشد از ویو آن خشم اب داشته استدیگری نیز 

  خوانیم: وصّاف می
العلم بود و در و قسیّ الحلم ین ابراهیم قیسی که قیسیّو موالنا عزالد 4پشتیالدین تودهو امام عالم شهاب

ادوار هم بدین مقدمات با صد تهدید تبعید فرمود  ۀروزگار و اعجوب ۀافانین علوم وحید عصر و فرید دهر و عالم
قوّت رویّت و درایت یکی را بر اسرار آن   همال و ملک که مبادا بو باعث او بر انکار این طایفه اشفاق او بود بر 

زم و آن همه ع ،کرده بودزوال مقدّر  یبقر عنلک او را وقوف افتد و خللی سرایت کند و چون باری تعالی مُ

 .(159 شیرازی: هللافضل ا) ای ندادحزم و رای جزم فایده
 پشتی با دعوت ترکان س خطر توراند ابوبکر زنگی و احساهمزمان شدن تهدی ظاهراًو  

 موجب استقبال وی از آن دعوت شد. ترکانیه ۀخاتون از وی جهت تدریس در مدرس
به  المشرفة ةتاریخ مککه در کتاب چرا ،به مکه داشته استنیز  سفریگویا  پشتیتوران

  :ای از زندگیش ، اما معلوم نیست در چه دورهاست ن اشاره شدهآ

الْبَیْت الْمُبَارك أَیَّام مجاورتي  مَةوَلَقَد شاهدت من کَرَا ح :ي شرح المصابیفِ التوربشتي قَالَ»

 بِمَکَّة أَن الطیر کَانَ لَا یمر فَوْقه...
ام مجاورتم در مکه دیدم : از کرامات خانه مبارک در ایگوید یم شرح المصابیحدر  یتوربشت

 .(167: 1424 )ابن ضیاء، ...پرد ینمای بر آن  که پرنده

ای یافتیم که اما نکته ،نیافتیم المیسر فی شرح المصابیحچاپی  ۀما این نکته را در نسخ
در مذمت سوگند دروغ ( ص) در شرح حدیثی از پیامبر او .کند یمسفر او به مدینه را تایید 

 -والسالم حرمَها وَ علی ساکنها الصالة هللاعظّم ا- ةقد وَجَدتُ القاضِی بالمدین وَ» :نویسدمی
 (.869 : 1429/3 پشتی،)تورانن ...کا ما علی الحدیثِ فی فذکر المنبرِ، عِندَ یحکم

وَ سمعتُ بعض » ... :است یدهشنو در آنجا حدیث  داشته استسفری نیز به همدان  گویااو 
 (.1269 : 4 /1429پشتی،)توران... یقول: «حاب الحدیثِ بهمداناص
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 شیخفرزندان . 4
 الدین که از مالزمان سلطان جالل ،هللاالدین عبداتاج یها نامشت به پشتی سه پسر داتوران

 .«دم و قدم پیشگاه سلطنت شدشرف منادمت، طبیب فرخ عد ازب»ه بود ک سیورغتمش
 731متوفی که فصیح خوافی او را  عبدالرحمن مجدالدینی دیگر .(65:  1328 ،یکرمان یمنش)

ناصرالدین منشی  و بزرگان زمان خویش بود از وی (909:  1368/2 )خوافی،داند  یم در کرمان
 سراید:او می ۀدربار العلیسمطۀ کرمانی، نویسند

 خاتم فضل ورا ملک سخن زیر نگین         رکاب  مرکب زهد ورا خیل ملک پیش       
 (65: 1328طی، الع سمط)  مسکین هنرش رات زکا و آفتابست              نسخنش را مسک  آسمانست علوّ         

عبدالعزیز الدین شهابا دختری نیز داشت که ب پشتیتوران العزیز.الدین عبدصدرو دیگر 
عباس اقبال در  که ،جدول زیر ( ازدواج کرد.قه .  666 م) یپسر محمود بن محمد زوزن

 پشتی رااوالد و نوادگان توران ،آورده است (121: 1328 منشی کرمانی،) یالعل سمطتعلیقات 
 دهد:نشان می

 
 مذهب فقهی. 5

 طبقاترا در  سبکی نام او .شودی او اختالفاتی در منابع دیده میدر مورد مذهب فقه
 ،(554:  1426قزوینی، )ابوحفص قزوینی ۀمشیخ، اما در آوردمی (349 : 1413/8) ةیفعالشا 

معجم و  (152: 2002/5، زرکلی)زرکلی  االعالم ،(1698:  1941/2 حاجی خلیفه،) الظنون کشف
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پشتی در . تورانآمده استنام او به عنوان فقیهی حنفی  (73: 8کحاله، )کحاله  المؤلفین
استدالل او و اصحابش سخن  ۀنحواز ابوحنیفه و  (916-915: 1429) المیسرجاهایی از کتاب 

ممکن  ( 26:  1429پشتی، )توران الحمید هنداویبه نظر عبد .کندگوید و حتی آن را نقد میمی
یعنی با  ،بوده استیگر شافعی ای دای از حیات خویش حنفی و در دورهاست او در دوره
سپس مذهب شافعی  ،هبه ظاهر آخرین کتاب اوست، ابتدا حنفی بود المیسرتوجه به اینکه 
 است.را اختیار کرده

 
 گرایش به تصوف. 6

اهل حدیث،  و هکه فقیه بودپشتی با وجود اینآید که تورانمیاز بررسی منابع چنین بر
در شرح  ش،بکه در کتاچنان، در چارچوب سنت یتصوف ه،گرایش به زهد و تصوف نیز داشت

 : کند یبا بزرگی از صوفیان یاد م (ص)حدیثی از پیامبر
 ۀاست مطابق شیو یلیتأو یناو  :أرواحهم هللاسلکت فیه مسلک علمائنا من الصوفیه قدّس ا یلتأوهذا  و

 (.1235: 1429/4 پشتی،)توران گرداند پاک و مبارکما که خداوند ارواحشان را علمای صوفی 

در تصوف وجود دارد  السالکین تحفة به نامثار شیخ کتابی نیز شایان ذکر است که در بین آ
 که ذکر آن خواهد آمد.

 عمر بنابوحفص  الدینمریدان شیخ شهاب ۀهمچنین گویا وی چندی نیز در حلق
تاریخ  مؤلفدیم چنان که دی .بوده است ،عارف مشهور ،(ق 632-539) سهروردی محمد

 :گویدمیشاهی در حق وی 
حق  به ۀپشتی که خلیفالتوره هللاافضل الدین و الملة ، شهاباالسالم الشیوخ یخش ،امام ربانی و شیخ روحانی

 .(177: 2535) ...الدین السهروردی بودو شهاب الحقشیخ مطلق 

الرحیم بن عبدالکریم ذیل معرفی عبد ،التاسع القرن الالمع ألهل الضوء همچنین در    
ازی را با الرحیم شیرعبد ۀکتاب خرق مؤلف و رفته استپوشی وی سخن از خرقه ،شیرازی

پشتی و پسرش مجدالدین توران هللاافضلدر این سند نام  .رساندذکر سند به سهروردی می
 نیز وجود دارد:
التوربشتي عَن والِده عَن  هللااانِي عَن الْمجد بن الشهَاب فضلالْکرْمَ هللاور مُحَمَّد بن عبدالبسهَا من النُّ

( 181: 4/ الدین السخاوی)شمس السهروردي
 

الدین  که شهاب آمده است مزارات کرمانابی کرمانی یا محر االولیاءةتذکرر دهمچنین 

 :ه استداشتالدین هروردی چهل مرید با نام شیخ شهابس
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شیخ شهاب  ،المحققین االولیاء االقطاب و یکی از مریدان حضرت عمدة 5الدینکه حضرت شیخ شهاب
 ایشان داده بودند که همیشه جهةه ی بکه شیراند و کار ایشان این بوده بوده ،علیه هللاا السهروردی رحمة

اند که مرید بوده نام ینالد شهابحضرت را چهل نفر شیخ  و آن ؟(د )ان کشیده مطبخ شیخ از آن می
 .(102:محرابی کرمانی) ه...سوای دیگر مریدان متفرق ،اندبوده صاحب کمالمجموع 

پشتی در سلک تصوف رانالدین توتوان مطمئن شد که شهابمی یباًتقر اسنادبا این 
 ،بوده است المعارفعوارفردی صاحب مریدان و شاگردان شیخ شهاب سهرو و از درآمده

 ای از زندگی وی رویگرایش جدی وی به تصوف در چه دورهاما معلوم نیست که این 
 .داده است

 
 وفات شیخ. 7

 طبقاتسبکی در  .مده که در آن اندک اختالفاتی هستدست آه از سال فوت او اخباری ب
سِّتین التوربشتی[ مَاتَ فِي حُدُود ال هللاا]فضل الشَّیْخ أظن هَذَا و» گوید:می یةالشافع 

است که ذیل حوادث  مجمل فصیحی قدیمی منبع یگرد .(349 : 8 / 1413سبکی ، ) «والستمائة

المحدثین الحفاظ، افتخاروفات شیخ» آورد:می (. قه 661) ئةاحدی و ستین و ستما ۀسن

و  المصابیحشارح کتاب  ،پشتی بن حسن[ التوران] هللااالدین فضل و لملةا شیخ شهاب

 یفهخل یحاج (.815: 2، 1386فصیح خوافی، ) «ن... ذلک به کرماو غیر المعتقدفی دتمالمع مصنف
های  ذیل هر کدام از کتاب (1733 ،1719 ،1698: 2؛ 373 -366: 1941/1) الظنون کشفدر 

 یواندغزی در و  آوردرا برای وفات او می ق .ه 685و 600،661های پشتی سال توران
با توجه به اینکه  ،براین. بناداندمی جریه 661 ات شیخ راسال وف (19: 1411/2) االسالم

را با گمان و تردید بیان کرده و اتفاق نظر در سایر منابع بیشتر بر  هجری 660سبکی سال
 بدانیم.  661پشتی را همین بایستی سال وفات توران ،است 661سال 

 
 شاگردان شیخ. 8

الدین الشیخ صدر»یکی ، آمده است اردّ االزش دو تن از شاگردان توران پشتی درنام 
. ه 688)م «ن روزبهان بن طاهر العمری العدویالمظفر بن محمد بن المظفر ب یالمعالابو
بن  هللااعبد ینالد یلاصاالمیر »حدیث پرداخت و دیگری  ( که نزد شیخ به فراگیری فقه وق

صاحب کتاب  ،(ق .ه 685 )م «العلوی المحمدی المحاسن بن سعد بن مهدیعلی بن ابی
 .( 328-190: 1328 ،یرازیش یدجن) مفاتیح الهدی
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 پشتیالدین تورانآثار شیخ شهاب. 9
 ةالسن المیسر فی شرح المصابیح 9-1

. ه 516-433) امام بغوی السنةمصابیح شرح کتاب  را شیخ به زبان عربی و در این کتاب

فهم آن واهش دوستانی که در را در شیراز و به خ این کتاب یفتأل شیخ .نوشته است( ق
در کرمان به پایان  جریه 660صفر سال مدر روز جمعه، ششو  آغاز کردمشکل داشتند 

.(1364: 4 /1429 پشتی،توران) رساند
 

مام هنر علمی خود را به کار پشتی تتوان گفت که تورانت میبه جرأ المیسردر مورد 
امام به پشتی در این کتاب کند. توران شرح نیکوییتا بتواند این کتاب را به  برده است

علم رجال و حدیثی را بر خالف اجماع یا که  هر جاو  بسنده نکردهو محدث بودنش  یبغو
بغوی آن را امام که هرچند  ،سعی کرده است تا ضعف حدیث را بیان کند درایه دیده،

تاب ک شروحی است که تاکنون بر ینتر مهم. این کتاب یکی از شمرده باشدصحیح 

 6است. نوشته شده ةالسن مصابیح

 درایتی،) دارد مرعشی وجود هللاا در کتابخانه آیت 1039 ۀیک نسخه ازین کتاب به شمار

 است:قرار  دیندنیا بهای ی موجود از این کتاب در کتابخانههانسخهدیگر  .(424: 1389/10

والمخطوطات کویت به  اآلداب ةکلی ةمکتب ؛988 ۀعربستان به شمار ةالمرکزی ةالمکتب

رامبور هند  ۀکتابخان ؛977-976رقم  ،3/256 ۀهند به شمار ۀآصفیکتابخانه  ؛648 ۀشمار

انستیتوی  ؛408 ۀالکبیر یمن به شمارالجامع ةمکتب ؛419رقم  1/121 ۀبه شمار

بیتی ایرلند به سترچ ۀکتابخان ؛3278 ۀبه شمار شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستان شرق
 ؛حدیث 337عن تیموریه  297 ۀقاهره به شمار ۀالعربی المخطوطات معهد ؛5039 ۀشمار

 فیصل للبحوث و الملک مرکز ؛5724 ۀت متحده به شمارایاالتون پرینس ۀکتابخان

ب  ۀو شمار 5360-5356ب  ۀو شمار ف -1986 ۀریاض به شمار میةالدراسات االسال

5361-5364/A 7.ف -2-2725 ۀو شمار
 

 
 المعتقد  یفتمد المع .9-2

 با نثری ساده و استوار زبان فارسی و و به را در قالب کالم اشعری پشتی این کتابتوران
 :گویداین کتاب می یفتألاز  شوی در مورد هدف .نوشته استدر شیراز 

 ،علمان در طلب شناختن حق و دانستن معتقد برگزیدگان امتصورت حال آن است که چون رغبت بی و
داری سواد اعظم خواند، فاتر یافت و همت طریق ایشان را در دین -لیه و سلمع هللاصلی ا -که رسول
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اندازه ی بیهاقاصر و فتنه که واجب مسلمانی و حق نصیحت است، ،علمای زمانه از ارشاد و تنبیه ایشان
معتقدی از قبل اهل هوا و اصحاب شبهات و داعیان ضاللت به ضعفای امت محیط دید، در خاطر آمد که 

مقرر بر  ،به بیان آن حاجت افتدین زمان طالبان حق را ا ساخته شود به پارسی مشتمل بر بیان آنچه در
 پشتی،توران) «د... ان ن اوّل که عالمان راسخ و سلف امتقر ۀبر قاعد مؤسسقانون کتاب و سنت و 

1388 :4) 

ب دوم در ایمان با ؛عزّ و جلّ باب اول در ایمان به خدای: »باب استاین کتاب در سه 
و پیغمبران؛ باب سیوم در دیگر مسایل اعتقادی بر موجب کتاب و  ها و کتاببه فرشتگان 

 (4 :1388 پشتی،توران) «سنت و اجماع امت.
و تاثیر آن در دل ای باشد پشتوانه پشتی برای اینکه این کتاب را از طرف سلطنتتوران

 .بوبکر بن سعد زنگی و پسرش ابوشجاع سعد درآوردبه نام اتابک ارا  آن ،عوام بیشتر افتد
 (.153 :1344/1نفیسی،) شودمی نیز خوانده «سلغری ۀتحف»و  «مظفری ۀتحف»این اثر  ،از این رو

 المعتقد  یفاَلمُعتَمَد   مظفری را نام ۀو این تحف»گوید: می کتابش یخود در دیباچه کهچنان
(.6:  1388 پشتی،)توران ...«کرده شد

 8
 

 
 السالکین ةتحف .9-3

: اعتقادات، معامالت، در سه باب ،نوشته استا در تصوف و به زبان فارسی این کتاب ر
 .(1941/366:1 ،یفهخل یحاج) اخالق و آداب

 المرشدین ةتحف .9-4

ای  نسخه .(373:  194/1خلیفه، )حاجی است السالکین ةتحف ۀخالص به زبان فارسی و باین کتا 

در  711 ۀبه شماراست، در بخارا کتابت شده هجری 968در سال  که ،از این کتاب
 نیز یک نسخه از آن . (18: 1 /1380 ،اف و یوسف بهرامیان) ملی تاجیکستان موجود است ۀتابخانک

 10/11دارد که متعلق به قرن  بریتانیا وجود ۀدر موز 7222 ۀبه شمار المعتمدبه همراه 
 (.662: 4 /1344 پژوه، دانش) استهجری 

 
 االربعون حدیثا .9-5

. آورده استو را در موضوعات مختلف انتخاب کرده  (ص) که در آن چهل حدیث از پیامبر
 /1389 درایتی،) موجود است 2/4416 ۀمرعشی به شمار هللااآیت ۀندر کتابخا از آنیک نسخه 

1 :604 ). 
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 الناسک فی علم المناسک مطلب.  9-6

 در آنب نوشته است و پشتی این کتاب را در چهل بارانکه تو نویسد یمحاجی خلیفه 
خود نام این کتابش را در  توران پشتی .(1719 : 1941/2 )حاجی خلیفه، مسلکی حدیثی دارد

 آورده است. (604: 2/ 1429) رالمیس
 

 ها یادداشت
همچنین . آورده است (112: 1429)  السنة المیسر فی شرح المصابیح در کتابشپشتی ناخود تور  . این نسب را1

پشتی نسبت با این تفاوت که قبل از توران ،نیز آمده است ،المعتقد  یفالمعتمد  این نسب در کتاب دیگرش،
   .آمده استنیز  «خذری»

؛ و  699-698 ؛ 3/ 30: 1 جامع مفیدی به نگاه کنید پشتبرای اطالعات بیشتر از توران . 272: 1348. افشار، 2
 .44، علی کاتب بن ینحس احمد بن ،تاریخ جدید یزد

. کردندتحت اطاعت مغوالن بر سرزمین کرمان حکومت می جریه 703 تا جریه 619 سال ازای که سلسله. 3
 ۀ او السّیر دربارحبیب در .بود دوست علمبانویی عادل، فرهیخته و  خاتون ترکان. بود براق حاجب این سلسله مؤسس

زییات مهمات را از پیش خود گرفت و در تعمیر والیت و ترفیه رعیت و تمهید سرانجام کلیات و ج» :است آمده
حسنات و انعام علماء و  ۀعخیرات و اشا ۀضبساط عدل و احسان و تشیید قواعد و اتنان سعی تمام نمود و در افا

یوسته بود و در ایام پنآن از هیچ پادشاه ذوشوکت به وقوع اهتمام فرمود که تا غایت عشر  ای همرتب بهاکرام فضالء 
 (.268:3/ 1333 )خواندمیر، ...«اختیار خود خوانق و مدارس و مساجد بنا کرد

به قلم  قراختائیانتاریخ شاهی  ۀمقدم به برای کسب اطالعات بیشتر از این سلسله و ترکان خاتون نگاه کنید
 . 142-136 ،3 ۀیغما، سال هفتم، شمار ۀمجل و درا ۀباستانی پاریزی و همچنین مقال

 آمده که همان توران پشتی است. پشتی توره صورت بهدر بعضی از نسخ . 4
 پشتی اشتباه نشود. الدین با توران . این شهاب5
 و(قه.  685 )م  از قاضی بیضاوی االبرار تحفةاز جمله:  ،اندرا بسیاری از علما شرح کرده مصابیح السنة. کتاب 6

: 1941/2)حاجی خلیفه، کشف الظنون(. برای اطالعات بیشتر نگاه کنید: 875)م  شرح قاسم بن قطلوبغا الحنفی
1698.) 

 الشامله استفاده کردیم.مکتبة ، به دلیل در دسترس نداشتن کتاب از نرم افزار فهرس مخطوطات ،التراث خزانة. 7
موشکی بر تصحیح اسماعیل ش ۀمقدم به . برای آگاهی بیشتر از سبک نثر این کتاب و نسخ خطی آن نگاه کنید8

 . المعتقد  فیالمعتمد  کتاب

 
 منابع

 بنیتاد فرهنتگ  ،تهران، ابراهیم باستتانی پتاریزی  محمد تصحیح(.  1356/  2535،)تاریخ شاهی قراختاییان
 ایران.

 انجمن آثار ملی. تهران،، یادگارهای یزد (.1348) افشار، ایرج
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، ملتتتتتی تاجیکستتتتتتان ۀکتابخان های خطیسخهفهرست ن (.1380) هللاااف، عبد و یونس علی بهرامیان،
وزارت امور خارجه جمهتوری  دیپلماسی  اهللا مرعشی و مرکز اسناد و تاریخ بزرگ آیت ۀقم،کتابخان

 .اسالمی ایران
 العربیتتةالمملکة، هنداوی ، تحقیقالسنةشرح مصابیحکتاب المیسر فی ق(.1429) الدینپشتی، شهابتوران

 نزار مصطفی ألباز.السعودیة، مکتبه 
 تهتران  دانشتگاه  نامته در   پایان، شموشکی اسماعیل تصحیح المعتقد، فی المعتمد(. 1388)                 

 )چاپ نشده(.
محمتد  تصتحیح   ،المتزار  االوزار عتن زوّار  االزار فی حتط شدّ(. 1328) الدین ابوالقاسمجنید شیرازی، معین

 .مجلس ۀچاپخانتهران،  ،قزوینی و عباس اقبال
 ، بغداد، مکتبة المثنى.الکتب والفنون الظنون عن أساميکشف (.م1941) لیفهخحاجي

 مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات االسالمیه. ،تا(. ریاض)بی فهرس مخطوطات ،خزانة التراث
تهتتتران ، فتتتراد بشتتترأالسّیر فی أخبار تاریخ حبیب (.1333) الدین الحسین الدین بن همام خواندمیر، غیاث
 . خیام ۀکتابخان

هتای خطتی کتابخانتۀ مرکتزی      نشتریۀ نستخه  (، 1344پژوه، محمدتقی، و محمدتقی افشار ، ایترج)  دانش
 ، تهران، دانشگاه تهران.دانشگاه تهران

استتتتناد مجلتتتتس کتابخانه،موزه و مرکز  ،)دنا(های ایرانفهرستوارۀ دستنوشت(. 1389) درایتی، مصطفی
 شورای اسالمی.

دار  ،الطبعتة الخامستة عشتر   ، األعالم م(.2002)زرکلي، خیرالدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس
 للمالیین.العلم  

 ،محمتتتود محمتتتد الطنتتتاحي قیتتتحقت، الکبری الشافعیة طبقاتق(. 1413) الدین عبدالوهابسبکی، تاج
 زیع.والنشر والتوالثانیة، هجر للطباعة عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة

 مکتبة الحیاة.، بیروت، منشورات دار التاسع القرن الالمع ألهل الضوء (.تابی)الدین شمس ،سخاوي
، دار ، بیتروت حسن کستروي تحقیق سید، دیوان اإلسالم(. م1990/ق1411) المعاليالدین أبوغزي، شمس

 الکتب العلمیة.
 .، چاپ اولمسلحرافیایی نیروهای سازمان جغ(. 1381) های استان یزدفرهنگ جغرافیایی آبادی

 اساطیر. تهران،چاپ اول، ناجی نصرآبادی،، تصحیح سید محسنمجمل فصیحی(. 1386) فصیح خوافی
 جعفری تبریزی. ۀکتابخانسینا و ابن ۀکتابخان ،الحضره فتاریخ وصّا (.تابی) شیرازی هللابن عبدا هللاافضل

عتامر   تحقیق، مشیخة القزویني (.م2005/ .قه1426) بن عمر عمر بن علي الدینحفص سراجقزویني، أبو
 اإلسالمیة.األولى،  دار البشائر  الطبعة ، حسن صبري

 العربي.مکتبة المثنى، دار إحیاء التراث بیروت،، المؤلفینمعجم (.تابی) مررضاع ه،کحال
 کوهی کرمانی.حسین  ۀسرمای به اهتمام و، االولیاء یا مزارات کرمان تذکرة تا(.)بی محرابی کرمانی
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 المشترفة و تتاریخ مکتة   (.م2004/ .قه1424) الضتیاء البقاء، المعتروف بتابن  الدین أبومحمد بن أحمد، بهاء
الطبعة بیروت،  إبراهیم، أیمن نصر، عالءتحقیق  ،الشریف القبر الشریفة و المدینة الحرام والمسجد

 دار الکتب العلمیة. ،الثانیة
 تهتتران، اقبتتال آشتتتیانی، ، به اهتمام عباس العلیاء العلی للحضرةسمط (.1328) منشی کرمانیناصرالدین 

 شرکت سهامی چاپ.
 کتابفروشی فروغی.تهران، ، تاریخ نظم ونثر در ایران و در زبان فارسی (.1344) نفیسی، سعید

 
 
 

 


