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مالحظاتی بر ذیل نفثةالمصدور
مصّحح: حسین مدّرسی طباطبایی

ت
ّ
»ذیلنفثةالمصدور«ازتواریخمنثورزیباییاستکهبهعل

دربرداشتنشرحاحوالوزرایعصرسلجوقیونامعلومبودن

عنوانکتاب،پیشتربانام»تاریخالوزراء«معّرفیوچاپشده

بود.نظربهاهّمیّتتاریخیوادبیآن،اینمتنتاکنوندومرتبه

بهدستچاپسپردهشدهوگویابرایسومینبارهم،هماکنون

درحالتصحیحاست.ابتدامرحومدانشپژوهواندکی
ً
دا
ّ
مجد

بعداستادمدّرسیطباطبایی،متنمصّححکتابرامنتشرکردند

وپسازهریکازچاپهایمذکور،مقاالتیدرنشریات

متداول،درنقدومعّرفیآنچاپنوشتهشد.پسازتصحیح

دکتاببهکوششآقایمدّرسیطباطبایی،آقایانصفری
ّ
مجد

آققلعهومیرافضلی،دردوگفتاردرمجلۀگزارشمیراث،به

نکاتیدرخورتوجهدرپیراستنبعضیازغلطهایکتاباشاره

کردهبودندکهدرتجدیدچاپکتاب،مواردمذکور،منظورو

اصالحشدهاست؛اماایناغالطوکلماتوتعابیرناخوانا،

همچنانمانعفهمودرکبخشقابلتوجهیازمتناست؛

بیشکتکنسخهبودنکتاب،مصّححسومرانیزبادشواریهایی

مواجهخواهدساخت؛بنابراینهموارساختنراهاودربهدست

دادنمتنیپاکیزهوعاریازاشتباهبایستهمینماید.

ابورجاءقمی،نویسندۀکتاب،عالقۀوافریدربهکاربردن

صنایعادبی،بهخصوصایهاموجناسداردودرتسهیلاین

طاوبردوزبانفارسیوعربیبهخوبیاورایاری
ّ
خواسته،تسل

کردهاست؛همچنیندرمتونمنظومفارسیآناندازهغورو

تعّمقداشتهکهاشعاریراجابهجای،درنثرخودتحلیلو

خرجکند؛ایندوامر،درکنارمنحصربهفردبودننسخۀخطی

کتابواشاراتمکّرربهباورهایعامیانهواستفادۀازامثالو

مثلوارههایدیرآشنا،اگرچهنثراوراآرایشوشیرینیخاّصی

بخشیده،کارمصّححانرادشوارساختهاست.دراینمختصر

برسربرخیازتعابیروواژگانناخوانایمتنتأّملشدهاست.

الزمبهیادآوریاستکهدرایننوشتهعالمات»م«و»د«به

ترتیبنشانۀتصحیحاستادمدّرسیطباطباییومرحوماستاد

دانشپژوهاست.

1.»زنبورراازنحافِتمیان،سستینباشد.آنکسکهپلنگ

تمامنکشدموشمردارهالککند«)م:33()د:9(؛اینجمله

مخدوشاست؛ازقلمسحرانگیزایننویسندهبسیاریاز

عقایدوباورهایعامیانهدرجایجایاینمتنآمدهاست:

»سوسماروبادهوا«)40(،»ماهیسقنقور«)125(،»گندیدگی

پرهدهد«)129(،»بویبددهانشیر«)132(،»کریشترمرغ«

)161(،»آتشخواریشترمرغ«)287(و...؛درجملۀفوقنیز

بهباورقدماکه»چونپلنگیکیرابزند،موشبیایدوبراو

شاشدوخالاندازد.اندامشَعِفنگردد،ازآنبمیرد«اشاره

شدهاست)مراغی،71:1388(؛البتهبااندکیجابهجاییدرجمله:

»آنکسکهپلنگتمامنکشدادرارموشهالککند«؛خواجه

ابوالهیثمجرجانیگوید:

پلنگاگربگزدمردرازبهرچهموش

بهحیلهبرویمیزدزباموازدیوار

)الزار،55:1362؛نیزرک:منوچهریدامغانی،228:1381؛

انوری،475/1:1363(

هرهدریدهشد.سیلیبودکهکوهرابجنباند.
ُ
هرۀز

َ
2.»ز

:57 90()د: کردند«)م: ارزوکری جهانیان همۀ خبر بدین

»آرزوگریکردند«(؛اینعبارتباید»آرزویکریکردند«

باشد؛درتاریخاولجایتوآمده:»بهحالتواقعۀاوبزرگانکوری

اختیارکردندتاواقعۀاورانبینندوکریآرزوتاواقعۀعزایاو

نشنوند«)کاشانی،120/1:1384(.

3.»فلکرابدانکهپیوستهگرددخستگینباشد«)م:92(

)د:60(؛مصّحح،اصلنسخهراکه»چه«بودهبه»که«بدلکرده

است؛درحالیکهاستعمال»چه«بهجای»که«درمتونکهن

فارسیشواهدزیادیدارد:»وماسزاواریمبدانچهمنزلتعالی

جوئیم«)منشی،64:1382و433؛نیزرک.مایلهروی،381:1380(.

4.»اورابدانچشممیدیدکهزنپاکیزه،سپیدیدرموی

حسنزیاری

پژوهشگر

hasan.ziari@gmail.com
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 خویشبیند«)م:97()د:65(؛اینکهزنپاکیزهمویسپیدببیند

زنجواِن یعنی بوده؛ »باکره« اصل در گویا ندارد؛ کراهتی

شوینادیدهعالیمپیریرامشاهدهکردهاست.

5.»نهمردکهدرکورهراهافتدننگباشد،نهزنکهبیدستۀ

هاونزعفرانساید،یاپِساوضّرۀفرجباشد«)م:119()د:81:

بایدچنینباشد:»...تاپساو
ً
»ضّرۀفرح«(؛اینجملهظاهرا

صّرۀفرحباشد«؛میدانیمکهزعفران»دلراقّوتوتفریحدهد

ونشاطوخّرمیبسیارآورد«)کاشانی،265:1386(وهمچنین

بهاستفادهازصّره)=کیسه(درتجویزداروهاوبهعملآوردن

آندرکتابهایطبّیقدیماشارهشدهاست)رک.همان:318؛

بریمانی،339/1:1386(؛بنابرایندرکنارهمقرارگرفتندوکلمۀ

»صّره«و»فرح«بیسابقهاینیستوبایکدیگرتناسبدارند.


ً
ابورجاءباآوردنتعابیرشاعرانه،نوشتۀخودراآراستهوتلویحا

مقصودخودراکهازرکاکتیخالینبودهبهزیباییبیانکرده

است.بهاحتمالزیادابورجاءواژۀ»فرج«رابهکارنبردهاست؛

اوبرایپرهیزازذکراینکلمه،درجملۀپیشین»زعفران«رابه

استعارتگرفتهاست،بنابرایندرجملۀپسینبعیدبهنظر

میرسدکهبیپرده»فرج«رابهکاربردهباشد؛پسعمل»سحق«

زنانهرادرمضمونیشاعرانهکهدیگرانهمبهآنتوجهداشتهو

بهنظمکشیدهاندودرزیرنقلشده،سرپوشیدهبازگفتهاست:

ایننادرهترکههردوهاونبودند

بیدستهچگونهزعفرانمیسودند

)قزوینی،99-98/5:1337(

ازدوهاونچـهکاربگشایـــد

تانباشـــددرآنمیاندستـــه

)بینام،480:1391؛نیز،رک.خاقانیشروانی،808:1382-

)809

ابوالرجاءعالوهبرتناسبیکهمیان»زعفران«و»هاون«و

»دسته«و»ُصّره«برقرارکرده،گوشۀچشمیهمبهمعنایکنایی

»ُصّره«)=ُسرین(دارد.

درنهایتدرصورتقبولاینپیشنهاد،یاپذیرشضبط

هریکازایندوچاپ،بدونشکابورجاءبهصورتدیگر

کلمهنیزنظرداشتهاست؛بهعبارتدیگر،خواهکلمهرا»فرح«

وخواه»فرج«بدانیمآندیگریرابهذهنمتبادرمیکندواین

صنعتنیزموردعالقۀنویسندهاستودرچندمورددیگرهم

بهچنینصنعتگریهاییدستزدهاست:»ربحاوبهتصحیف

ف/نام
ّ
ینمسخ

َ
زنخآمد)262(یا»ایاحمق،ایابله،ایز

پدتبادبهریشتومصّحف؛نامپدرشسیّدیبود«)252(.

6.»ندانستکهدرباغُملک،حملۀخضراگرچهچون

بادنجانتاجنداردازسرسبزیخالینیست«)م:135()د:96(؛

و گیاهان از که ترکیب این پس و پیش کلمات قرینۀ به

صیفیجاتسخنبهمیانآمدهوباتوجهبهعالقۀنویسندهدر

»لبالب«)189(، »گشنیز«)63(، چون: نباتاتی نام ذکر

طوناء«)100(و...به
َ
ب«)191(،»افتیمون«)262(،»ق

ُ
حل

ُ
»ط

نظرمیرسد»حمله«،»ُحلبه«)=شنبلیله(باشد؛درضمندور

ر(با»ُحلبه«و
ّ
ازذهننیستکهنویسندهمیان»ُملک«)=خل

»بادنجان«همارتباطیبرقرارکردهباشد)نک.عطارنیشابوری،

.)638:1384

7.»غّواصدریایسخنبود.امادردریایمرّوت،زورق

اوشکستهبودند«)م:166()د:121(؛اینجملهدراصلنسخه

وضبطاستاددانشپژوهچنیناست:»امادربابمرّوت،ورق

بههمینصورتدرستاستو
ً
اوشکستهبودند«وظاهرا

ناآشنابودنتعبیر»ورقشکستن«ووجودترکیب»غّواص

دریا«مصّححرابهجرحواصالحآنواداشتهاست؛ابوالرجاء

اینتعبیررادرصفحۀ335همبهکاربردهاست:»رضیالدین

ورقعمردرنشکستهاست«؛»ورقشکستن«درمعنایتازدن

وکسراوراقاست؛»ورقعمردرشکستن«کنایهاستازعمر

بهسربردن؛کمالاسماعیلگوید:

تاکیورقعمــربههمدرشکنـــم

وینخندۀمیدردلساغرشکنـــم

)میهنی،91-89:1389(

تیرازآنتاکهمگرثبتکندمدحتاو

فلـــکهفتورقراپیدفترشکند

)دعویدارقمی،114:1365(

تیرازخمکمانصدفسینــهبرگشاد

ُرمحازتفسنانورقعمردرشکست

مری،1368:
ُ
)عمادی،54:1381؛نیزانوری،90/1:1364؛ق

454،400؛مجیربیلقانی،114،100:1358(

همچنیندر»بابمرّوتورقشکستهبودن«بدینمعناست

کهدرفصلکتابجوانمردی،ورقاوتاخوردهبودونامردبود؛
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جستار

 چنانکهدرادامۀمطلبهمازفرومایگیجمالالدینابومعشر 

همدانیاینگونهسخنرفتهاست:»اگردرمهتابنانخوردی،

ازسایۀخویشترسیدی.اگردوزخبهویسپردندیآتشبه

کسندادی«.

8.»ازِجبابۀخراجتبریزجزتقاصرتقصیربهمیاننبود«)م:

»تقاصیر«)=گردنبندها( »تقصار«، جمع 145(؛ 192()د:

استکهباکلمۀ»تقصیر«شبهاشتقاقمیسازد.

9.»اسبتازینژاداوکهآنراحّرۀآسمان،میدانمیبایست

وکوکب،طرفهایلگام،درِگلبماندوبرجایباستاد«)م:

193()د:146(؛گویااینکلمه»مجّره«)=کهکشان(بودهکه

میمآنساقطشدهاست:»ودکانشسرتاسرچونترتیبمجّرۀ

آسمانبیپرگارومسطر،نسخۀتوالیبروجسپهر«)مافّروخی،

.)81:1385

10.»درموافقتچونهفترنگرویدریکدیگرآوردند«

)م:193()د:146(؛درصفحۀ334همینکتابمیخوانیم:

بودند«؛ یکدیگر پای همه هفتورنگ، چون جماعت »این

بنابرایندراینجاهمکلمهبایدبه»هفتورنگ«)=هفتستارۀ

بناتالنعش(اصالحشود)رک.جرفادقانی،173:1389و317(.

11.»دستوریدادندتابهفارسرفت،کرموزحیرگرفته،و

جگربهتیرقضاخلیدهوزخمعزلبرسرآمده«)م:194()د:

رموزحیرگرفته«)=رنجوروناالن(
ُ
147(؛اینتعبیرباید»گ

رموزحیر«)فّرخیسیستانی،
ُ
باشد:»باُرخمزّروزریروبادلمگ

.)7:1380

12.»برقدماعتذاراستادناو،فرطاترامحونمیکرد«)م:

200()د:152(؛شایدکلمه،»فترات«)حوادثناگوار(باشد:

عباشدودر
ّ
»درایّامراحت،معاشرتخوبازایشانمتوق

فتراتنکبت،مظاهرتبهصدقازجهتایشانمنتظر«)منشی،

.)157:1382

13.»باهمۀحیزوانانتوتکبّر،امیرحاجبمحکوماو

بود«)م:202()د:153:»حیزوانت«(؛اینکلمهگویا»حزازت«

ر(باشدکه
ّ
یاجمعآن»حزازات«)=کینه،خشم،رشک،تنف

نویسندهدرصفحۀ172همآنرابهکاربردهاست:»مردمرااز

ویحزازاتبسیاردردلبود«؛»مگرفایقکهبدانغمناکشد

وازآنغّصهانگشتحزازتوغیظمیخایید«)جرفادقانی،

.)167:1382

14.»مؤیدالدینآیابهراباسلطانسلیمانباآنکهدرکوی

پیراهناوشریکبود...«)م:228()د:175(؛اینترکیببه

درستیدرتصحیحاستاددانشپژوه»گویپیراهن«)=دکمۀ

لباس(ضبطشدهاست:

آسمانراکهجهاندرشکندامناوست

کسوتجاهتراگویگریبانباشد

)جرفادقانی،122:1389(

تاصدرۀگردونبَودازدستخیّاطقدر

هرصبحدمخورشیدراگویگریبانساخته

)همان:204(

15.»هرابتداییراانتهاییهستوهرفطرتیرافنایی

آوردهاند: حاشیه در »فطنتی«(؛ )م:237()د:182: ر«
ّ
مقد

»اصل:فطنتی«؛گویادرستتر»فتنتی«)=فتنه(باشد:»بیست

سالمدداینفتنتومادۀاینمحنتدرتزایدبود«)جرفادقانی،

5:1382(،»خمودنایرۀفتنتغنیمتیتمامشمردند«)همان:237(.

16.»سپهرسبزچنگوآسمانمستوصفتبراینوجهبه

َورانکرد«)م:241()د:187(؛نویسندهچندباردیگر
َ
بُلعجبید

سبز »خرگاه است: کرده اشاره آسمان سبز رنگ به هم

فلک«)257(،»گلشنسبزآسمان«)315(.حسبالظاهردر

اینموردهمعبارتباید»سپهرسبزخنگ«باشد؛انوری

گوید:همسبزخنگچرخکمینبارگیراو)انوری،89/1:1364و

117/1(وفریداصفهانیراست:

ازچنانمرکببهطیرهسبزخنگآسمان

وزچنانفاِرسبهغیرت،خسرونیلیحصار

)فریداصفهانی،75:1381(

باشد؛ فسوصفت« »آسمان گویا صفت« مستو »آسمان

ابوالرجاءچندباربهطعنوطنز،»فسو«)بادشکم(رابهکار

بادهایوزان
ً
برده)206،65،38(ودراینموردنیزظاهرا

نظردارد.
ّ
آسمانرامد

17.»سکندررومیکهاسباودرظلمات،گوهرشکست

بهوقتوفاتباخاکتیرهمتساویبود«)م:244()د:190(؛

»ره ترکیب این استشاید زده درحاشیهحدس مصّحح

درستاست
ً
شکافت«باشد؛بایدگفتکههمینضبطکامال

ودراحوالاسکندروجستجویآبحیات،اینروایتوجود
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جستار

  دارد:

اسبسکندرنبودرخششچندانکرفت

درظلماتمصافگوهراحمرشکست

)انوری،91/1:1364(

18.»امراواصحابازاتابکشمسالدینمستربدندو

مستوحشوتوراحکمینیست«)م:261()د:203(؛استاد

دانشپژوهاینکلمهرابهدرستی»مستزید«ضبطکردهاست؛

»مستزید«درمعنای»رنجیدهوگلهکننده«است:»ازشراست

تالتفاتاومستزیدگشتند«
ّ
خلقوخشونتجانبوقل

)جرفادقانی،173:1382(.

19.»جدیوَحَملفلکآنوالیتبریانشدهبود.پلک

سوختهگشته«)م:300()د:234(؛شایدکلمۀ»پلک«،»بلکه«

باشدکهنویسندهدرهمینساختارآنرابارهابهکاربردهاست:

»اضافتاوباقوامالدین،اضافتستارهبودباماه،بلکهچیزی

کمتر«)56(؛»دلاوتنگترازدیدۀغالماناوگشته،بلکهتنگتر

ازدیدۀمار«)123(.

ز»پروایگریختننبود.همچونعابِرسبیل
ُ
20.درفتنۀغ

زسندانمیشکست.خاکدر
ُ
غ
ِ
برسرپاینشستهبودند.بوم

چشمخراسانافتاد«)م:300()د:234(بهاحتمالزیادکلمۀ

»بوم«،»موم«بودهکهبهغلط،کتابتیاخواندهشدهاست؛تعبیر

»مومسنداننشکند«درشعرخاقانیشروانیهمبهکاررفته

است:

تاهجراوسوزدجگر،ازصبرچونسازمسپر

دانمکهدانداینقدرکزمومسنداننشکند

)خاقانیشروانی،612:1382(

آینهفاموگلشنسیرآسمانهرروزشکلیدیگر
ِ
21.»چرخ

نماید«)م:315()د:246(؛»سیر«باید»سبز«باشد.درصفحۀ

308همینکتاب»چرخسبزپوش«آمدهاست؛هردوترکیب

رادرشعرانورینیزمیتوانیافت:

تاجلوهگاهعارضروزاستوزلفشب

اینتیرهِگلکهالزماینسبزگلشناست
)انوری،85/1:1364(

آینــهفــــام
ِ
دوشچــــــرخ

آنکهدستــوِرشــــاهراستغــــالم

)همان:315/1(

22.»اگرهمۀخلقجهانچونکوزهوساغردستبرسر

سرگردان
ِ
دارند،برسوگواریایشانجزابرومیغنگرید.ازچرخ

نزولکرده،بربسترماهوطنگرفتهاند«)م:315()د:246(.همان

طورکهمیبینیمجملهمشّوشاست؛گویاواپسینجملهباید

چنینباشد:»ازچرخسرگرداننزولکرده،بستربرماءوطین

گرفتهاند«کهمقصودکرۀزمینباشدکهازخاکوآببرهم

ایهامیهمدراستعمال»چرخ«درمعنای
ً
ساختهشدهوضمنا

نویسندهبدانتوجه
ً
ما
ّ
»چرخکوزهگران«نهفتهاستکهمسل

داشتهاست؛بسنجیدبااینبیتحافظشیرازی:

روزیکهچرخازِگلماکوزههاکند

زنهارکاسۀسرماپُرشرابکن

)حافظشیرازی،792:1362(

فهرست منابع
تصحیح به سوم چاپ دیوان، .)1364( اوحدالدین. -انوری.

مدرسرضوی،دوجلد،تهران:علمیفرهنگی

نفثةالمصدور، ذیل  .)1389( نجمالدین. قمی، -ابوالرجاء

رونویسیحسینمدّرسیطباطبائی،تهران:کتابخانه،موزهو

مرکزاسنادمجلسشورایاسالمی.

_____.)1363(. تاریخ الوزراء،بهکوششمحمدتقیدانشپژوه،

تهران:موسسۀمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.

تی)نسخههای
ّ
-بریمانی،لطفعلی.)1386(.طب و داروهای سن

تی(،تهران:گوتنبرگ.
ّ
سن

جعفری محمد کوشش به جامع الحکایات، .)1391( -بینام.

قنواتی،تهران:قطره.

-جرفادقانی،ابوشرفناصح.)1382(.ترجمۀ تاریخ یمینی،به

تصحیحجعفرشعار،تهران:علمیوفرهنگی.

بهتصحیحمحمود دیوان، .)1389( نجیبالدین. -جرفادقانی،

مدّبری،کرمان:دانشگاهشهیدباهنرکرمان.

-حافظشیرازی.)1362(.دیوان،بهتصحیحپرویزناتلخانلری،

تهران:خوارزمی.

-خاقانیشروانی.)1382(.دیوان،بهکوششضیاءالدینسجادی،

چاپهفتم،تهران:زّوار.

دیوان،بهتصحیحعلی ین.1365ش.
ّ
-دعویدارقمی.رکنالد

ث،تهران:امیرکبیر.
ّ
محد

ناصرالدین سعی به  دیوان، .)1338( سمرقندی. -سوزنی

شاهحسینی،تهران:امیرکبیر.

-عطارنیشابوری.)1384(.منطق الطیر،بهتصحیحمحمدرضا
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جستار

 شفیعیکدکنی،ویرایشدوم،تهران:سخن. 

تصحیح به دیوان، .)1381( ین.
ّ
عمادالد شهریاری، -عمادی

ذبیحاللهحبیبینژاد،تهران:طالیه.

-فّرخیسیستانی.)1380(.دیوان،بهکوششمحمددبیرسیاقی،

چاپششم،تهران:زّوار.

-فریداصفهانی.)1381(.دیوان،بهتصحیحمحسنکیانی،تهران:

انجمنآثارومفاخرفرهنگی.

بهکوشش قزوینی، یادداشت های  -قزوینی،محمد.)1337(. 

ایرجافشار،تهران:دانشگاهتهران.

یداللهشکری، اهتمام به دیوان، مری،سراجالدین.)1368(.
ُ
-ق

تهران:معین.

-کاشانی،عبداللهبنعلی.)1384(. تاریخ اولجایتو،بهکوشش

مهینحاجیانپور،تهران:علمیوفرهنگی.

-کاشانی،عبداللهبنعلی.)1386(.عرایس الجواهر و نفایس 

االطایب،بهکوششایرجافشار،تهران:المعی.

شعرای  قدیم ترین  پراکندۀ  اشعار   .)1362( ژیلبر. -الزار،

فارسی زبان،تهران:کتابآزاد.

-مافّروخی،مفضلبنسعد.)1385(.ترجمۀ محاسن اصفهان،به

تفریحی فرهنگی سازمان اصفهان: آشتیانی، اقبال کوشش

شهرداری.

-مایلهروی،نجیب.)1380(.تاریخ نسخه پردازی و تصحیح 

انتقادی نسخه های خطی،تهران:کتابخانه،موزهومرکزمجلس

شورایاسالمی.

-مجیربیلقانی.)1358(.دیوان،بهتصحیحمحمدآبادی،تهران:

تاریخوفرهنگایران.

َحیَوان،بهکوششمحمد منافع  -مراغی،عبدالهادی.)1388(.

روشن،تهران:بنیادموقوفاتمحمودافشار.

-منشی،نصرالله.)1382(.کلیله و دمنه،چاپبیستوچهارم،به

تصحیحمجتبیمینوی،تهران:امیرکبیر.

منوچهریدامغانی.)1381(.دیوان،بهکوششمحمددبیرسیاقی،

چاپچهارم،تهران:زّوار.

-میهنی،محمدبنعبدالخالق.)1389(.آیین دبیری،بهتصحیح

اکبرنحوی،تهران:مرکزنشردانشگاهی.

 نسخه برگردان کتاب

 »المحجة البیضاء فی أصول الدین«

حسام الدین عبد الله بن زید العنسی، المحجة البیضاء فی أصول الدین، 

مقدمه و فهارس: حسن انصاری و زابینه اشمیتکه، تهران، مرکز پژوهشی میراث 

مکتوب با همکاری مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه، 488 ص، 1394.

حسامالدینعبداللهبنزیدالعنسی)د.667ق(،ازمتکلمانوفقهای

زیدی مشهورزیدییمناستکهدراینکتاببهمباحثکالمیمعتزلیـ

پرداختهاستومطالعۀآنبهویژهدرفهمودرکمناسباتومناقشات

کالمیواعتقادیشیعیانزیدیومکتباعتزالاهمیتفوقالعادهایدارد

ومیتواندپرتوجدیدیبرچگونگیدریافتوتفسیرکالممعتزلیاز

کالمی نوشتههای و آثار برخالف اثر این بیفکند. یمن زیدیان سوی

بهشمی مکتب با قمری ششم سدۀ در که زیدیان، نسلهای نخستین

معتزلی)یعنیمکتبابوهاشمجباییوقاضیعبدالجبّارهمدانی(آشنایی

یافتند،نگاهیکموبیشانتقادیبهاینمکتبداردوبیشتردرصدداست

تابراهمیتتعالیمامامانزیدیازمیاناهلبیت)ع(تأکیدکند.نسخۀ

حاضرالمحجةالبیضاءفیأصولالدینشاملچهارقسمتاولکتابو

مباحثیدربابتوحید،عدل،نبوتومسائلمرتبطباآنهاستوچاپنسخهبرگردانایناثر،برایتعمیقشناختماازیکیازدوران

مهموسرنوشتسازتحوالتکالماسالمیوشیعیاهمیتیفوقالعادهدارد.
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