کتاب و اشارات ّ
مکرر به باورهای عامیانه و استفادۀ از امثال و
مث لوارههای دیرآشنا ،اگرچه نثر او را آرایش و شیرینی ّ
خاصی
ّ
مصححان را دشوار ساخته است .در این مختصر
بخشیده ،کار
ّ
بر سر برخی از تعابیر و واژگان ناخوانای متن تأمل شده است.
الزم به یادآوری است که در این نوشته عالمات «م» و «د» به
ترتیب نشانۀ تصحیح استاد ّ
مدرسی طباطبایی و مرحوم استاد
دانشپژوه است.
نحافت میان ،سستی نباشد .آن کس که پلنگ
« .1زنبور را از
ِ
تمام نکشد موش مردار هالک کند»(م()33 :د)9 :؛ این جمله
مخدوش است؛ از قلم سحرانگیز این نویسنده بسیاری از
عقاید و باورهای عامیانه در جایجای این متن آمده است:
«سوسمار و باد هوا»(« ،)40ماهی سقنقور» (« ،)125گندیدگی
پر هدهد»(« ،)129بوی بد دهان شیر» (« ،)132کری شترمرغ»
(« ،)161آتشخواری شترمرغ» ( )287و...؛ در جملۀ فوق نیز
به باور قدما که «چون پلنگ یکی را بزند ،موش بیاید و بر او
شاشد و خال اندازد .اندامش َع ِفن گردد ،از آن بمیرد» اشاره
شده است (مراغی)71 :1388 ،؛ البته با اندکی جابهجایی در جمله:
«آن کس که پلنگ تمام نکشد ادرار موش هالک کند»؛ خواجه
ابوالهیثم جرجانی گوید:
پلنگ اگر بگزد مرد را ز بهر چه موش
به حیله بر وی میزد ز بام و از دیوار
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ّ
«ذیل نفثةالمصدور» از تواریخ منثور زیبایی است که به علت
در بر داشتن شرح احوال وزرای عصر سلجوقی و نامعلوم بودن
عنوان کتاب ،پیشتر با نام «تاریخ الوزراء» ّ
معرفی و چاپ شده
بود .نظر به ّ
اهمیّت تاریخی و ادبی آن ،این متن تاکنون دو مرتبه
به دست چاپ سپرده شده و گویا برای سومین بار هم ،هم اکنون
ّ ً
مجددا در حال تصحیح است .ابتدا مرحوم دانشپژوه و اندکی
ّ
بعد استاد ّ
مصحح کتاب را منتشر کردند
مدرسی طباطبایی ،متن
و پس از هر یک از چاپهای مذکور ،مقاالتی در نشریات
متداول ،در نقد و ّ
معرفی آن چاپ نوشته شد .پس از تصحیح
ّ
مجدد کتاب به کوشش آقای ّ
مدرسی طباطبایی ،آقایان صفری
آققلعه و میر افضلی ،در دو گفتار در مجلۀ گزارش میراث ،به
نکاتی درخور توجه در پیراستن بعضی از غلطهای کتاب اشاره
کرده بودند که در تجدید چاپ کتاب ،موارد مذکور ،منظور و
اصالح شده است؛ اما این اغالط و کلمات و تعابیر ناخوانا،
همچنان مانع فهم و درک بخش قابل توجهی از متن است؛
ّ
مصححسومرانیزبادشواریهایی
بیشکتکنسخهبودنکتاب،
مواجه خواهد ساخت؛ بنابراین هموار ساختن راه او در به دست
دادن متنی پاکیزه و عاری از اشتباه بایسته مینماید.
ابورجاء قمی ،نویسندۀ کتاب ،عالقۀ وافری در به کار بردن
صنایع ادبی ،به خصوص ایهام و جناس دارد و در تسهیل این
ّ
خواسته ،تسلط او بر دو زبان فارسی و عربی به خوبی او را یاری
کرده است؛ همچنین در متون منظوم فارسی آن اندازه غور و
ّ
تعمق داشته که اشعاری را جابهجای ،در نثر خود تحلیل و
خرج کند؛ این دو امر ،در کنار منحصر به فرد بودن نسخۀ خطی

(الزار55 :1362 ،؛ نیز  رک :منوچهری دامغانی228 :1381 ،؛
انوری)475/1 :1363 ،

ُ
َ
« .2زهرۀ زهره دریده شد .سیلی بود که کوه را بجنباند.
بدین خبر همۀ جهانیان ارزوکری کردند»(م()90 :د:57 :
«آرزوگری کردند»)؛ این عبارت باید «آرزوی کری کردند»
باشد؛ در تاریخ اولجایتو آمده« :به حالت واقعۀ او بزرگان کوری
اختیار کردند تا واقعۀ او را نبینند و کری آرزو تا واقعۀ عزای او
نشنوند» (کاشانی.)120/1 :1384 ،
« .3فلک را بدان که پیوسته گردد خستگی نباشد»(م)92 :
ّ
مصحح ،اصل نسخه را که «چه» بوده به «که» بدل کرده
(د)60 :؛
است؛ در حالی که استعمال «چه» به جای «که» در متون کهن
فارسی شواهد زیادی دارد« :و ما سزاواریم بدانچه منزلت عالی
جوئیم»(منشی 64 :1382 ،و 433؛ نیز رک .مایل هروی.)381 :1380 ،
« .4او را بدان چشم میدید که زن پاکیزه ،سپیدی در موی
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خویش بیند»(م()97 :د)65 :؛ این که زن پاکیزه موی سپید ببیند
جوان
کراهتی ندارد؛ گویا در اصل «باکره» بوده؛ یعنی زن
ِ
شوینادیده عالیم پیری را مشاهده کرده است.
« .5نه مرد که در کورهراه افتد ننگ باشد ،نه زن که بیدستۀ
هاون زعفران ساید ،یا پس او ّ
ضرۀ فرج باشد»(م()119 :د:81 :
ِ ً
ّ
«ضرۀ فرح»)؛ این جمله ظاهرا باید چنین باشد ...« :تا پس او
ّ
صرۀ فرح باشد»؛ میدانیم که زعفران «دل را ّ
قوت و تفریح دهد
و نشاط و ّ
خرمی بسیار آورد» (کاشانی )265 :1386 ،و همچنین
به استفاده از ّ
صره (=کیسه) در تجویز داروها و به عمل آوردن
آن در کتابهای طبّی قدیم اشاره شده است (رک .همان318 :؛
بریمانی)339/1 :1386 ،؛ بنابراین در کنار هم قرار گرفتن دو کلمۀ
ّ
«صره» و «فرح» بی سابقه ای نیست و با یکدیگر تناسب دارند.
ً
ابورجاء با آوردن تعابیر شاعرانه ،نوشتۀ خود را آراسته و تلویحا
مقصود خود را که از رکاکتی خالی نبوده به زیبایی بیان کرده
است .به احتمال زیاد ابورجاء واژۀ «فرج» را به کار نبرده است؛
او برای پرهیز از ذکر این کلمه ،در جملۀ پیشین «زعفران» را به
استعارت گرفته است ،بنابراین در جملۀ پسین بعید به نظر
میرسد که بیپرده «فرج» را به کار برده باشد؛ پس عمل «سحق»
زنانه را در مضمونی شاعرانه که دیگران هم به آن توجه داشته و
به نظم کشیدهاند و در زیر نقل شده ،سرپوشیده بازگفته است:
این نادرهتر که هر دو هاون بودند
بیدسته چگونه زعفران میسودند
(قزوینی)99-98/5 :1337 ،

از دو هاون چـه کار بگشایـــد

دستـــه
تا نباشـــد در آن میان

(میهنی)91-89 :1389 ،

(بینام480 :1391 ،؛ نیز ،رک .خاقانی شروانی-808 :1382 ،

تیر از آن تا که مگر ثبت کند مدحت او

شکند
فلـــک هفت ورق را پی دفتر

)809

ابوالرجاء عالوه بر تناسبی که میان «زعفران» و «هاون» و
«دسته» و ُ
«ص ّره» برقرار کرده ،گوشۀ چشمی هم به معنای کنایی
ُ
ُ
ه»(=سرین) دارد.
«ص ّر
در نهایت در صورت قبول این پیشنهاد ،یا پذیرش ضبط
هر یک از این دو چاپ ،بدون شک ابورجاء به صورت دیگر
کلمه نیز نظر داشته است؛ به عبارت دیگر ،خواه کلمه را «فرح»
و خواه «فرج» بدانیم آن دیگری را به ذهن متبادر میکند و این
صنعت نیز مورد عالقۀ نویسنده است و در چند مورد دیگر هم

(دعویدار قمی)114 :1365 ،

تیر از خم کمان صدف سینــه برگشاد

درشکست
ُرمح از تف سنان ورق عمر
ُ
(عمادی54 :1381 ،؛ نیز انوری90/1 :1364 ،؛  قمری:1368 ،

454 ،400؛ مجیر بیلقانی)114 ،100 :1358 ،

همچنین در «باب ّ
مروت ورق شکسته بودن» بدین معناست
که در فصل کتاب جوانمردی ،ورق او تا خورده بود و نامرد بود؛
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به چنین صنعتگریهایی دست زده است« :ربح او به تصحیف
ّ
َ
زنخ آمد( )262یا «ای احمق ،ای ابله ،ای زین مسخف /نام
ّ
مصحف؛ نام پدرش سیّدی بود» (.)252
پدت باد به ریش تو
ُ
« .6ندانست که در باغ ملک ،حملۀ خضرا گرچه چون
بادنجان تاج ندارد از سرسبزی خالی نیست»(م()135 :د)96 :؛
به قرینۀ کلمات پیش و پس این ترکیب که از گیاهان و
صیفیجات سخن به میان آمده و با توجه به عالقۀ نویسنده در
ذکر نام نباتاتی چون« :گشنیز»(« ،)63لبالب»(،)189
ُ ُ
َ
«طحلب»(« ،)191افتیمون»(« ،)262قطوناء»( )100و ...به
نظر میرسد «حمله»ُ ،
«حلبه»(=شنبلیله) باشد؛ در ضمن دور
ّ
لک»(=خلر) با ُ
از ذهن نیست که نویسنده میان ُ
«حلبه» و
«م
«بادنجان» هم ارتباطی برقرار کرده باشد(نک .عطار نیشابوری،
.)638 :1384
ّ
ّ .7
«غواص دریای سخن بود .اما در دریای مروت ،زورق
او شکسته بودند»(م( )166 :د)121 :؛ این جمله در اصل نسخه
و ضبط استاد دانشپژوه چنین است« :اما در باب ّ
مروت ،ورق
ً
او شکسته بودند» و ظاهرا به همین صورت درست است و
ناآشنا بودن تعبیر «ورق شکستن» و وجود ترکیب ّ
«غواص
ّ
مصحح را به جرح و اصالح آن واداشته است؛ ابوالرجاء
دریا»
این تعبیر را در صفحۀ  335هم به کار برده است« :رضیالدین
ورق عمر در نشکسته است»؛ «ورق شکستن» در معنای تا زدن
و کسر اوراق است؛ «ورق عمر در شکستن» کنایه است از عمر
به سر بردن؛ کمال اسماعیل گوید:
تا کی ورق عمــر به هم در شکنـــم
وین خندۀ می در دل ساغر شکنـــم

جستار
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« .14مؤیدالدین آیابه را با سلطان سلیمان با آن که در کوی
پیراهن او شریک بود(»...م( )228 :د)175 :؛ این ترکیب به
درستی در تصحیح استاد دانشپژوه «گوی پیراهن»(=دکمۀ
لباس) ضبط شده است:
آسمان را که جهان در شکن دامن اوست
کسوت جاه ترا گوی گریبان باشد

چنان که در ادامۀ مطلب هم از فرومایگی جمالالدین ابومعشر
همدانی این گونه سخن رفته است« :اگر در مهتاب نان خوردی،
از سایۀ خویش ترسیدی .اگر دوزخ به وی سپردندی آتش به
کس ندادی».
« .8از ِجبابۀ خراج تبریز جز تقاصر تقصیر به میان نبود»(م:
()192د)145 :؛ جمع «تقصار»« ،تقاصیر»(=گردنبندها)
است که با کلمۀ «تقصیر» شبهاشتقاق میسازد.
« .9اسب تازینژاد او که آن را ّ
حرۀ آسمان ،میدان میبایست
و کوکب ،طرفهای لگام ،در ِگل بماند و بر جای باستاد»(م:
ّ
«مجره»(=کهکشان) بوده که
()193د)146 :؛ گویا این کلمه
میم آن ساقط شده است« :و دکانش سرتاسر چون ترتیب مجرۀّ
آسمان بی پرگار و مسطر ،نسخۀ توالی بروج سپهر» ّ
(مافروخی،
.)81 :1385
« .10در موافقت چون هفت رنگ روی در یکدیگر آوردند»
(م()193 :د)146 :؛ در صفحۀ  334همین کتاب میخوانیم:
«این جماعت چون هفتورنگ ،همه پای یکدیگر بودند»؛
بنابراین در اینجا هم کلمه باید به «هفتورنگ»(=هفت ستارۀ
بنات النعش) اصالح شود(رک .جرفادقانی 173 :1389 ،و .)317
« .11دستوری دادند تا به فارس رفت ،کرم و زحیر گرفته ،و
جگر به تیر قضا خلیده و زخم عزل بر سرآمده»(م()194 :د:
ُ
)147؛ این تعبیر باید «گرم و زحیر گرفته»(=رنجور و ناالن)
ُ
باشد« :با ُرخم ّ
زر و زریر و با دلم گرم و زحیر» ّ
(فرخی سیستانی،
.)7 :1380
« .12بر قدم اعتذار استادن او ،فرطات را محو نمیکرد»(م:
()200د)152 :؛ شاید کلمه« ،فترات»(حوادث ناگوار) باشد:
ّ
«در ایّام راحت ،معاشرت خوب از ایشان متوقع باشد و در
فترات نکبت ،مظاهرت به صدق از جهت ایشان منتظر»(منشی،
.)157 :1382
ّ
« .13با همۀ حیز و انانت و تکبر ،امیر حاجب محکوم او
بود»(م()202 :د« :153 :حیزوانت»)؛ این کلمه گویا «حزازت»
ّ
یا جمع آن «حزازات»(=کینه ،خشم ،رشک ،تنفر) باشد که
نویسنده در صفحۀ  172هم آن را به کار برده است« :مردم را از
وی حزازات بسیار در دل بود»؛ «مگر فایق که بدان غمناک شد
و از آن ّ
غصه انگشت حزازت و غیظ میخایید»(جرفادقانی،
.)167 :1382

(جرفادقانی)122 :1389 ،

تا صدرۀ گردون َ
بود از دست خیّاط قدر

ساخته
هر صبحدم خورشید را گوی گریبان
(همان)204 :

« .15هر ابتدایی را انتهایی هست و هر فطرتی را فنایی
ّ
مقدر» (م()237 :د« :182 :فطنتی»)؛ در حاشیه آوردهاند:
«اصل :فطنتی»؛ گویا درستتر «فتنتی»(=فتنه) باشد« :بیست
سال مدد این فتنت و مادۀ این محنت در تزاید بود»(جرفادقانی،
« ،)5 :1382خمود نایرۀ فتنت غنیمتی تمام شمردند»(همان.)237 :
« .16سپهر سبز چنگ و آسمان مستو صفت بر این وجه به
َ
بُلعجبی د َوران کرد»(م()241 :د)187 :؛ نویسنده چند بار دیگر
هم به رنگ سبز آسمان اشاره کرده است« :خرگاه سبز
فلک»(« ،)257گلشن سبز آسمان»( .)315حسب الظاهردر
این مورد هم عبارت باید «سپهر سبز خنگ» باشد؛ انوری
گوید :هم سبز خنگ چرخ کمین بارگیر او(انوری 89/1 :1364 ،و
 )117/1و فرید اصفهانی راست:
از چنان مرکب به طیره سبز خنگ آسمان
فارس به غیرت ،خسرو نیلیحصار
وز چنان ِ
(فرید اصفهانی)75 :1381 ،

«آسمان مستو صفت» گویا «آسمان فسوصفت» باشد؛
ابوالرجاء چند بار به طعن و طنز« ،فسو»(باد شکم) را به کار
ً
برده( )206 ،65 ،38و در این مورد نیز ظاهرا بادهای وزان
ّ
آسمان را مد نظر دارد.
« .17سکندر رومی که اسب او در ظلمات ،گوهر شکست
به وقت وفات با خاک تیره متساوی بود»(م()244 :د)190 :؛
ّ
مصحح در حاشیه حدس زده است شاید این ترکیب «ره
ً
شکافت» باشد؛ باید گفت که همین ضبط کامال درست است
و در احوال اسکندر و جستجوی آب حیات ،این روایت وجود
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دارد:
اسب سکندر نبود رخشش چندانک رفت

شکست
در ظلمات مصاف گوهر احمر
(انوری)91/1 :1364 ،

« .18امرا و اصحاب از اتابک شمسالدین مستربدند و
مستوحش و تو را حکمی نیست»(م()261 :د)203 :؛ استاد
دانشپژوه این کلمه را به درستی «مستزید» ضبط کرده است؛
«مستزید» در معنای «رنجیده و گلهکننده» است« :از شراست
ّ
خلق و خشونت جانب و قلت التفات او مستزید گشتند»
(جرفادقانی.)173 :1382 ،
« .19جدی و َ
ح َمل فلک آن والیت بریان شده بود .پلک
سوخته گشته»(م()300 :د)234 :؛ شاید کلمۀ «پلک»« ،بلکه»
باشد که نویسنده در همین ساختار آن را بارها به کار برده است:
«اضافت او با قوامالدین ،اضافت ستاره بود با ماه ،بلکه چیزی
کمتر»()56؛ «دل او تنگتر از دیدۀ غالمان او گشته ،بلکه تنگتر
از دیدۀ مار»(.)123
ُ
عابر سبیل
 .20در فتنۀ غز «پروای
گریختن نبود .همچون ِ
ُ
بر سر پای نشسته بودند .بوم ِ غز سندان میشکست .خاک در
چشم خراسان افتاد»(م()300 :د )234 :به احتمال زیاد کلمۀ
«بوم»« ،موم» بوده که به غلط ،کتابت یا خوانده شده است؛ تعبیر
«موم سندان نشکند» در شعر خاقانی شروانی هم به کار رفته
است:
تا هجر او سوزد جگر ،از صبر چون سازم سپر
دانم که داند این قدر کز موم سندان نشکند

(حافظ شیرازی)792 :1362 ،

فهرست منابع

انوری .اوحدالدین .)1364( .دیوان ،چاپ سوم به تصحیحمدرس رضوی ،دو جلد ،تهران :علمی فرهنگی
ابوالرجاء قمی ،نجمالدین .)1389( .ذیل نفثةالمصدور،رونویسی حسین ّ
مدرسی طباطبائی ،تهران :کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
_____  .)1363( .تاریخ الوزراء ،به کوشش محمدتقی دانشپژوه،
تهران :موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ّ
بریمانی ،لطفعلی .)1386( .طب و داروهای سنتی(نسخههایّ
سنتی) ،تهران :گوتنبرگ.
-بینام .)1391( .جامعالحکایات ،به کوشش محمد جعفری
قنواتی ،تهران :قطره.
جرفادقانی ،ابوشرف ناصح .)1382( .ترجمۀ تاریخ یمینی ،بهتصحیح جعفر شعار ،تهران :علمی و فرهنگی.
جرفادقانی ،نجیبالدین .)1389( .دیوان ،به تصحیح محمودّ
مدبری ،کرمان :دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حافظ شیرازی .)1362( .دیوان ،به تصحیح پرویز ناتل خانلری،تهران :خوارزمی.
خاقانی شروانی .)1382( .دیوان ،به کوشش ضیاءالدین سجادی،چاپ هفتم ،تهرانّ :
زوار.
ّ
دعویدار قمی .رکنالدین1365 .ش .دیوان ،به تصحیح علیّ
محدث ،تهران :امیرکبیر.
سوزنی سمرقندی .)1338( .دیوان   ،به سعی ناصرالدینشاهحسینی ،تهران :امیرکبیر.
-عطار نیشابوری .)1384( .منطقالطیر ،به تصحیح محمدرضا

(خاقانی شروانی)612 :1382 ،

« .21چرخ آینهفام و گلشن سیر آسمان هر روز شکلی دیگر
ِ
نماید» (م()315 :د)246 :؛ «سیر» باید «سبز» باشد .در صفحۀ
 308همین کتاب «چرخ سبزپوش» آمده است؛ هر دو ترکیب
را در شعر انوری نیز میتوان یافت:
تا جلوهگاه عارض روز است و زلف شب
این تیره ِگل که الزم این سبز گلشن است
(انوری)85/1 :1364 ،

دوش  چــــــرخ    آینــهفــــام
ِ

غــــالم
دستــور شــــاه راست
آن که
ِ
(همان)315/1:
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مالحظاتی بر ذیل نفثةالمصدور
ّ
مصحح :حسین ّ
مدرسی طباطبایی

حسن زیاری

« .22اگر همۀ خلق جهان چون کوزه و ساغر دست بر سر
دارند ،بر سوگواری ایشان جز ابر و میغ نگرید .از چرخ سرگردان
ِ
نزول کرده ،بر بستر ماه وطن گرفتهاند»(م()315 :د .)246 :همان
طور که میبینیم جمله ّ
مشوش است؛ گویا واپسین جمله باید
چنین باشد« :از چرخ سرگردان نزول کرده ،بستر بر ماء و طین
گرفتهاند» که مقصود کرۀ زمین باشد که از خاک و آب برهم
ً
ساخته شده و ضمنا ایهامی هم در استعمال «چرخ» در معنای
ّ ً
«چرخ کوزهگران» نهفته است که مسلما نویسنده بدان توجه
داشته است؛ بسنجید با این بیت حافظ شیرازی:
روزی که چرخ از ِگل ما کوزهها کند
زنهار کاسۀ سر ما پُر شراب کن

جستار



مالحظاتی بر ذیل نفثةالمصدور

ّ
مصحح :حسین ّ
مدرسی طباطبایی
حسن زیاری

جستارجستار

 ّمافروخی ،مفضل بن سعد .)1385( .ترجمۀ محاسن اصفهان ،به
کوشش اقبال آشتیانی ،اصفهان :سازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری.
مایل هروی ،نجیب .)1380( .تاریخ نسخهپردازی و تصحیحانتقادی نسخههای خطی ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز مجلس
شورای اسالمی.
مجیر بیلقانی .)1358( .دیوان ،به تصحیح محمدآبادی ،تهران:تاریخ و فرهنگ ایران.
َ
َ
مراغی ،عبدالهادی .)1388( .منافع حیوان ،به کوشش محمدروشن ،تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار.
منشی ،نصرالله .)1382( .کلیله و دمنه ،چاپ بیست و چهارم ،بهتصحیح مجتبی مینوی ،تهران :امیرکبیر.
منوچهری دامغانی .)1381( .دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی،
چاپ چهارم ،تهرانّ :
زوار.
 میهنی ،محمد بن عبدالخالق .)1389( .آیین دبیری ،به تصحیحاکبر نحوی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

شفیعی کدکنی ،ویرایش دوم ،تهران :سخن.
ّ
عمادی شهریاری ،عمادالدین .)1381( .دیوان ،به تصحیحذبیحالله حبیبی نژاد ،تهران :طالیه.
 ّفرخی سیستانی .)1380( .دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی،
چاپ ششم ،تهرانّ :
زوار.
فرید اصفهانی .)1381( .دیوان ،به تصحیح محسن کیانی ،تهران:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
قزوینی ،محمد .)1337( .یادداشتهای قزوینی ،به کوششایرج افشار ،تهران :دانشگاه تهران.
ُ
قمری ،سراجالدین .)1368( .دیوان ،به اهتمام یدالله شکری،تهران :معین.
کاشانی ،عبدالله بن علی .)1384( .تاریخ اولجایتو ،به کوششمهین حاجیانپور ،تهران :علمی و فرهنگی.
کاشانی ،عبدالله بن علی .)1386( .عرایس الجواهر و نفایساالطایب ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :المعی.
الزار ،ژیلبر .)1362( .اشعار پراکندۀ قدیمترین شعرایفارسیزبان ،تهران :کتاب آزاد.

نسخهبرگردان کتاب
«المحجة البيضاء فی أصول الدين»
حسامالدين عبدالله بن زيد العنسی ،المحجة البيضاء فی أصول الدين،
مقدمهوفهارس:حسنانصاریوزابینهاشمیتکه،تهران،مرکزپژوهشیمیراث
مکتوب با همکاری مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه 488 ،ص.1394 ،
حسامالدين عبدالله بن  زيد العنسی (د 667 .ق) ،از متکلمان و فقهای
مشهور زيدی يمن است که در این کتاب به مباحث کالمی معتزلی ـ زيدی
پرداخته است و مطالعۀ آن بهويژه در فهم و درک مناسبات و مناقشات
کالمی و اعتقادی شيعيان زيدی و مکتب اعتزال اهميت فوق العاد های دارد
و میتواند پرتو جدیدی بر چگونگی دريافت و تفسير کالم معتزلی از
سوی زيديان يمن بيفکند .اين اثر برخالف آثار و نوشتههای کالمی
نخستين نسلهای زيديان ،که در سدۀ ششم قمری با مکتب بهشمی
معتزلی (يعنی مکتب ابوهاشم جبايی و قاضی عبدالجبّار همدانی) آشنایی
يافتند ،نگاهی کموبيش انتقادی به اين مکتب دارد و بيشتر درصدد است
تا بر اهميت تعاليم امامان زيدی از ميان اهل بيت تأکيد کند  .نسخۀ
حاضر المحجة البيضاء فی أصول الدين شامل چهار قسمت اول کتاب و
مباحثی در باب توحيد ،عدل ،نبوت و مسائل مرتبط با آنهاست و چاپ نسخهبرگردان این اثر ،برای تعميق شناخت ما از یکی از دوران
مهم و سرنوشتساز تحوالت کالم اسالمی و شيعی اهميتی فوقالعاده دارد.
(ع)
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