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حیر  الفقها و 
«  

یادآوری و اصالح دربارۀ 

 »حیر  الفقها و خجلة الفصحا«

سيد محمدمهدی جکفری

در گـزارش میراث شـمارۀ 52 و 53 )مرداد-آبـان 1391( در مقالۀ 

ـ چه  ـ 
ً
پربـار آقای علی صفـری آق قلعه دربارۀ »حيرة الفقها« کرارا

در عنـوان و در چـه در مواضـع مختلـف اين نوشـتارــ »فقها« و 

»فصحـا« )جمع فقيه و فصيـح( به صورت غير ممدود و به هيأت 

مقصور آمده است، ور چند رسم الحروف کاتب چنين باشد. 

ديگـر آنکـه بـه گاه نـام بـردن از يکی اسـتادان مؤلـف )عالء 

مفتـی( به نـام صدرالدين و عموی وی ملقب به عمادالدين جندی 

)ص 177 نسـخه( عبارتی را از عالء بخاری به استشـهاد می آورد 

که نتيجۀ مبتنی بر آن وصيب به واقع نیست.

عالء مفتی در اين فراز می گويد: 

پیـش از ايـن چون به شـهر نیشـابور رسـیدم از خدمت 

موالنـا اعظـم سـلطان القضـاة فـی العالم صـدر الملة و 

مه لله اجازت فتوی نوشـتن خراسان را التماس 
ّ
الدين سـل

کردم و موالنا گفت مسأله ای از عّم خود موالنا عمادالدين 

جنـدی رحمـه للـه سـماع دارم و در خراسـان کـس اين 

مسـأله را نمی داند. از تو سـؤال کنم اگر بدانی چهار شهر 

خراسـان را تو را اجازت بنویسـم و اين مسـأله بپرسید به 

خاک پای مخدوم که در اين مسـأله سـه روايت به موالنا 

مه لله نمودم و چهار شـهر خراسان را اجازت يد خود 
ّ
سـل

بنوشـت. نویسـندۀ فاضـل مقالـه پـس از آوردن اين فقرة 

چنيـن اسـتنتاج نمودنـد که ماتِـن »حيرة الفقهـا«، فقيهی 

مذکـر و مسـأله گويی عـادی بوده و گـواه بـر آن را صادر 

نمـودن اجـازۀ فتـوای تنهـا چهـار شـهر توسـط قاضـی 

صدرالديـن بـرای عالء مفتی دانسـته اند، چرا کـه اگر او 

شـخصی بـا پايـۀ علمـی بلند بـود اجـازۀ او ايـن چنين 

محدود صادر نمی شد.

بايـد عرض کنـم که عبارت »چهار شـهر خراسـان« اصطالحی 

 و 
ّ
اسـت که در سـده های ششـم و هفتم هجری به مثابۀ چهار حد

پژوهشگر

ـهَروا بـوده و در عبائر گويندگان 
َ
جهـات اربعه خراسـان بزرگ، ش

نامدار خراسـانی نيز بارها آمده اسـت که دارا بـودن حکم و اجازۀ 

ايـن چهار شـهر بـزرگ خراسـان در قـّوۀ حکم گـذاری جملگی 

ملک خراسـان بوده اسـت. نمونه را فتوحی بلخی از شاعران عصر 

سـلطان اعظم سـنجر )م 552ق( و معاصر انوری که قطعۀ ذيل را 

به وی )انوری( بسـته، اصطالح »چهار شهر خراسان« را اين گونه 

در اشعارش آورده است:

ـــرف ـــار ط ـــان را در چه ـــت خراس ـــهر اس ـــار ش چه
کـــه وسطشـــان بـــه مســـافت کـــم صـــد درصـــد نیســـت

دارد مــردم  همــه  خرابــش  و  معمــور  گرچــه 
ـــت ـــو و دد نیس ـــتن دي ـــه آبس ـــت ک ـــان اس ـــه چن ن

مصــر جامــع را چــاره نبــود از بــد و نيــک
ـــد نیســـت معـــدن زر و گهـــر بـــی ســـرب و بُسَّ

مــرو شــهری اســت به ترتیــب همــه چيــز در او 
ـــت ـــد نیس ـــم ب ـــری ه ـــاوی و ه ـــش متس  و هزل

ّ
ـــد ج

ــود ــاش و رن ــه اوب ــده ب ــت درآگن ــهری اس ــخ ش بل
ـــت ـــرد نیس ـــی بخ ـــش يک ـــهر و نواحی ـــه ش در هم

زميــن  روی  در  کــه  نشــابور  شــهر  حبّــذا 

گـــر بهشـــت اســـت همـــان اســـت وگرنـــه خـــود نیســـت

)مأخـذ: یادنامـۀ شـیخ طوسـی، به کوشـش محمـد واعظ زاده، مشـهد، دانشـگاه 

فردوسی، 1354، ج 3، ص 113(.

بنابرايـن نـه تنهـا تعبير سـابق الذکر مؤيّد نیسـت، بل نسـبت به 

مقصود مبّعد است.

نکتـۀ ديگـر آن که در ص 89، در ادامۀ نوشـتار، عبارت دعايی 

پس از نام شـهر نیشـابور )َعَمرها لله تعالی( به صورت مشدد آمده 

کـه برابـر قواعـد ادب عـرب می بايـد بـه تخفيـف باشـد. در 

فرهنگواره هـای دوزبانـۀ کهن عربیـ  فارسـی خاصة فرهنگ های 

مختـص به مصـادر تـازی، مصـدر ثالثی مزيـد فيـه »تعمير« و 

ُر( را برای زندگی بخشـیدن و اعطای 
ِّ
مشـتقات فعلی آن )َعّمَر، يُعم

حيات به انسـان و اطالة نمودن آن به کار برده اند؛ نظير عنوان کتاب 

سجسـتانی »المعّمـرون و الوصايـا« و ... مصـدر ثالثـی مجـرد 

ه )عّمَر، يُعّمُر( را از برای آثار و ابنيه و بقاع 
ّ
»عمران« و افعال مشـتق

و بالد در کار می آورده اند. مثل آيات قرآن دربارۀ عمران مسـاجد که 

ما يعُمُر مسـاجد لله ...« فلذا عبارت دعائية پس 
ّ
آورده اسـت: »ان

از نیشـاپور می بایسـت به نحـو »َعَمَرها لله تعالـی« بيايد. گرچه 

ايـن هفـوت مانـا که ناشـی از سـهو مطبعة باشـد، نظيـر عبارت 

دعائيـه ای کـه چنـد سـطر پس تـر بـرای »... ملک االسـالم بهاء 

ــ ...« به کار رفته و به  ـ زيدة معاليةـ  الدولـة و الديـن المزينانیـ 

جای »تای« مبسوطه )زيدت( از »تای« مربوطه استفاده شد.


