
 1بن ابي الحديدا
  ويكاواگلیرى. ال

 2على اكبر عباسى : مترجم
تم الحديد از شخصیت ابن ابى ھم ھاى درخشان علمـى قـرن ھف ست، م جرى ا تـرين اثـر او  ھ

 .گردد ھا ى عالى بر اين كتاب شريف محسوب مى البالغه است كه يكى از شرح شرح نھج
ھـاى  العاده و استفاده مؤلـف از منــابع پیشـین و كتــاب دانش گسترده، تساھل و تسامح فوق

مندى كه بسیارى از آنھا اندكى پس از نگارش آن شرح، در ھجوم مغوالن نـابود گرديـد،  ارزش
مى، گـرايش در اين مقاله، سیر زندگانى، فعالیت. به ارزش اين اثر افزوده است ھـاى  ھاى عل
بى و از  مذھبى و سیاسى ابـن ابـى كار وى از ديـدگاه يكـى از محققـان غر شیوه  يد و  الحد

 .نويسندگان مقاالت دايرةالمعارف اسالم، تجزيه و تحلیل شده است

 .علیه السالم، نھج البالغه، ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغه، مغول على: ھاى كلیدى واژه

ھاى علمى، مانند زبـان عربـى، شـعر و ادب، معـانى و بیــان، كـالم و  الحديد در رشته ابن ابى
صولى و نويسـنده  تاريخ صدر اسالم، دانشـمند بزرگـى بـود، عـالوه بـر ايـن، وى يـك قاضـى ا

جه  او در اول ذى. گـردد برجسته در زمینه شعر و نثر محسـوب مـى بر بـا سـى586الح ام  ه برا
بـه فاصـله )  م1258/ه 656(يا ) م1257/ه 655(م در مداين متولد شد و در سال 1190دسامبر 

ند  ، در )1258ژوئیـه /656محـرم  20(كمى پیش يا پس از آن كـه مغـوالن بغـداد را تسـخیر كن
دھد وى با پنـاه بـردن بـه  ھاى ابن الفوطى، كه نشان مى بر اساس نوشته 3.بغداد درگذشت

ّـى بـه عنـوان كاتـب صـالح  خانه وزير، ابن العلقمى، از قتل عام مھاجمان جان بـه در بـرد و حت
نام كامـل وى عزالديـن  محتمـل» تـاريخ دوم«تعییـن شـد، ) بايگانى ديوان ضمائم( ست،  تـر ا

. ابوالحامد بن عبدالحمید بن ابى الحسن ھبه اللَّه بن محمد بن ابى الحديـد المـدائنى اسـت
مى كر  نام  با اين ھمه، نام ديگرى نیز بـراى پـدرش ذ ضات الجنـان،  شـود؛ برطبــق نوشـته رو

مد اسـت نـه، ھبــة هللا  مد بـن مح در صـفحه پايـانى جلـد (پدرش ابوالحسن حماد الدين مح
نه آمـده 1329البالغـه، كـه در سـال  چھارم نھج ه در قـاھره منتشـر شـده، نسـب وى ايـن گو

نام دو بـرادر ايشـان در . پدرش قاضى بود) الحديد اللَّه بن محمد بن محمد ابى ابن ھبه: است
منــابع ذكــر شــده اســت، يكــى موفــق الــدين ابوالمعــالى احمــد يــا قاســم، كــه بخشــندگى 

از شھرت زيادى به عنوان فقیه، اديـب و ) بر طبق روايت ابن كثیر(عبدالحمید را نداشت، ولى 
ھا و شاعر بود، وى در ســن  برادر ديگرش، ابوالبركات محمد، كاتب نظامیه. شاعر برخوردار بود

 4.درگذشت) م1201/ه 598(سالگى در سال  34
به معتزلـه  عبدالحمید جوانى را در زادگاھش گذرانـد، در آن كرد و  جـا اصـول كـالم را مطالعـه 

فت  فوذ بـود، ھ گرايش يافت، وى به دلیل حضور در مدائن، جـايى كـه شـیعه در آن صـاحب ن
 5.دھـد اش را نشـان مــى ھاى قوى شیعى را سرود كه گرايش» العلويات«قصیده، مشھور به 

جا، عقايدش تعـديل شـد، وى در  او بعد از آن به بغداد رفت و پس از آشنايى با دانشمندان آن
مند گرديد، به طورى كه ھدايايى از ايشان دريافت كـرد و  جا از حمايت خلفاى عباسى بھره آن

 :ھاى ادارى زير را به دست آورد موقعیت
بعد از آن در ديوان دارالخالفه مشغول . بود) ھا نامه اداره پیمان(كاتب دارالتشريفات ] وى ابتدا[

 6.ھاى بغداد، شد شد و پس از آن ناظر يك بیمارستان بود و سرانجام رئیس كتابخانه
ھاى وى، كارش را از لحاظ غناى فرھنگى بـا ارزش  نويسد، مسئولیت الحديد خود مى ابن ابى

مى، آخريـن . نمود و مانع از اشتیاق او به كسب علم و دانش و سرودن شعر نشد ابـن العلق
فاھم سیاسـى،  ھا را از وى مى وزير خلفاى عباسى، بیشترين حمايت یل ت نمود و اين بـه دل

 .مذھبى و ادبى مشترك بین آنھا بود
دھد كه عناوين آنھا بـا  الحديد ارائه مى بروكلمان، تنھا اطالعاتى درباره پنج اثر علمى ابن ابى

 :اى اطالعات ديگر، از اين قرار است پاره
بن محمـد . 1 بن اثـیر نصـراللَّه  ثر ا سائر فـى االدب الكاتـب و الشـاعر، ا تاب المثـل الم نقد ك
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لى «اين اثر به دستور خلیفه مستنصر، نوشته شد كه عنــوان آن  7.باشد مى الفلـك الـدائر ع
شـروع تـألیف ايـن اثـر در اول ذى  8.بود و خیلى زود نقدھايى بر آن نوشته شـد» مثل السائر

 .م بود و در مدت پانزده روز به پايان رسید1236ه برابر با ششم آگوست 633الحجه 
 .اثر فخر الدين رازى 9 شرحى بر كتاب آيات البینات. 2
 10.شرحى بر المنتظم فى الطب، اثر ابن سینا. 3
بن ابـى 11اى از كتاب فصـیح الطـالب، منظومه. 4 ين كـه، ا عه را در  از ا  24الحديـد ايـن مجمو

 .اش پى برد ساعت سروده شايد بتوان به ذوق شاعرانه
اى مشھور كه به وسیله شريف رضى، جمـع آورى شــده  مجموعه: شرحى بر نھج البالغه. 5
ھـا و اندرزھـا  ھـا، موعظـه ، اين مجموعه شامل كلمات قصـار، نامـه)نه برادرش سید مرتضى(
شامل بیسـت  12.علیه السالم منسوب است است كه به على بن ابیطالب... و ايـن شـرح، 

ً اثــرى مانــدگار توصــیف مـى ايــن اثــر، منبــع اطالعــاتى بــزرگ در  13.شـود جــزء اســت و انصـافا
موده  مؤلف در ھر بخش، از كتاب. شود ھاى مختلف محسوب مى زمینه ھاى متعدد استفاده ن

غت بى،  و براى توضیح كامل و جامع بحث، مباحث ل تاريخى، ديـنى، اد شناسـى، فلسـفى، 
اين نكته قابل توجه است كه مؤلف در شـرح . (تشرح حال افراد و ديگر موارد را ذكر كرده اس

ھـايى اختصـاص داده كـه قبــل از طـبرى نوشـته  نگـارى خود، صفحات طوالنى را به مطالب تك
صر و . شده يا وى از آنھا استفاده نكرده است به اين دلیل است كه مولف، ابتدا شرحى مخت

جانبه موضـوعات مختلـف پرداختـه  دقیق از موضوع ارائه داده و سپس به مطالعه كامل و ھمه
استفاده از چاپ جديد اين كتاب كه محمد ابوالفضـل ابـراھیم آن را در بیسـت جلـد در . (است

مان صـرف كـرده ) تر است قاھره منتشر كرده آسان نج سـال ز ثر بیــش از پ مؤلف بـراى ايـن ا
 15).م1251/ ه 649م تا پايان صفر 1240/ ه 644از اول رجب  (14.است

الحديد بـه وزيـر، ابـن العلقمـى، تقديـم  البالغه به وسیله موفق، برادر ابن ابى كتاب شرح نھج
يد در  براى ابن ابـى) صد دينار، يك خلعت افتخار و يك اسب(شد و پاداشى نقدى معادل  الحد

يدى. برداشت بن حمـزه ز  16 فخرالدين عبداللَّه بن ھادى بن امیرالمؤمنین المؤيد باللَّه يحیى 
كرده  اى از آن را با عنوان العقد الفريد المستخرج من شرح ابن ابى گزيده يد، جمـع آورى  الحد

 :به فھرست بروكلمان موارد زير را نیز بايد اضافه نمود 17.كه به فارسى ترجمه شده است
االعتبار على كتاب الذريعه فى اصول الشريعه در سه جلد، گفته شده كه مؤلـف الذريعـه، . 6

اين كتاب به وسیله (المرتضى است  سید مرتضى بوده ولى از قرار معلوم نويسنده آن شريف
 ).بروكلمان ذكر نشده است

 18.نقد المستصفى غزالى، مستصفى من علم االصول. 7
 19.الحواشى على الكتاب المفصل فى النحو، اثر زمحشرى. 8
صول بـه وسـیله فخرالديـن ) تعلیـق(ھاى انتقادى  تعدادى شرح. 9 لم اال بـر المحصـول فــى ع

 20.رازى
به . 10 شده  يك متـن فلسـفى نوشـته  شرحى بر اثر محصل افكار المتقدمین و المتأخرين، 

 21.وسیله فخرالدين رازى
ين آثـار  ھیچ(شرحى بر كتاب مشكالت العزر، از ابوالحسن بصرى، در علم كالم . 11 كـدام از ا

 ).مؤلف، توسط بروكلمان ذكر نشده است
يــك مجموعــه ديــنى، تــاريخى و ادبــى تحــت عنــوان العبقــرى الحســان، كــه در آن مؤلــف . 12

 .ھايى از نثر و شعرش را معرفى نموده است گونه
 22.شرحى بر كتاب الیاقوت، نوشته ابواسحق ابراھیم بن نوبخت. 13
 .الوشاح الذھبى فى العلم االدبى كه جزئیات بیشترى از آن شناخته شده نیست. 14

ــى ــن اب ــن اب ــر اي ــالوه ب ــد، ع ــیا الحدي ــب اتونوماس ــت، از جان ــه اس ــالى رتب ــرى ع ــه متفك (ك
Autonomasia ( شده اسـت و برخـى از دانشـمندان اشـعار » شاعر العراقى«به نام توصـیف 

 .اشعارى كه در ذيل آمده، توسط وى سروده شده است. اند وى را شرح كرده
تا غـزل، كـه تسـلط وى بـر مناجـات  ديوان اشعار شامل ھمه نوع شـعر از مديحـه. 1 سـرايى 

 23.صوفیانه و خطابه نیز در اشعارش كامالً مشھود است
شـود كـه  قصايدى كه تحت عنوان قصیده السبع العلويات يا سـبع العلويـات، شـناخته مـى. 2

 :و موضوعات آن عبارتند از 24حداقل چھار شرح بر آن وجود دارد،
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 فتح خیبر؛) الف
 فتح مكه؛) ب
 ستايش پیامبر؛) ج
 .كشته شدن حسن بن على بن ابیطالب) د
يد  اشعار ابن ابى. ، سروده شده است»مستنصر«مستنصريات، كه به دستور خلیفه . 3 الحد

 .ھا نقل شده است نامه چنین ابن شاكر، در مجموعه زندگى به وسیله صفدى و ھم
كه  اين اطالعات نه تنھا از وجود دانشمندى بزرگ و آگاه در ھمه علوم عقلى خبر مى دھد، بل

مايز مـى باره وى در . كنـد وى را از ديگر دانشمندان مسلمان نیز مت یات اطالعــاتى كـه در جزئ
االدب نیز تأيید شده، نشان از شخصیت جذاب ايشـان اسـت؛  روضات الجنات آمده و در ريحانه

یان گـرايش اين دو منبع نشان مى شمند  دھند كه بـراى ب سى و مـذھبى ايـن دان ھـاى سیا
لى  قضاوت. بزرگ اسالمى مشكالتى وجود دارد شده، و ھاى گوناگونى در ايـن زمینـه انجـام 

ً مذھب وى مشخص نیست و نويسندگان به ذكر امتیازات وى بسنده كرده  :اند دقیقا
ظر (اند كه وى در اصول، معتزلى و در فروع، شافعى بوده است  بعضى گفته نابر ايـن اظھارن ب

برخى به دلیل صراحتش در اثبات حقانیت على، وى را شیعه قلمـداد ). وى سنى بوده است
چنین گفته  ھم. اند كه وى ابتدا معتزلى بوده و بعد شیعه شده است گونه گفته اند يا اين كرده

ّى از جھت ) بین الفريقین(شده كه وى بینابین دو گروه شیعه و سنى بوده است  ُسن «حت ح
امیـه  ھا را با موقعیــت عمـربن عبــدالعزيز نسـبت بـه بـنى ، موقعیتش نسبت به سنى»انصاف

 .اند مقايسه كرده
جاحظ پـیروى  انـد كـه در اعـتزال، از ايـده برخى وى را جزء معتزله جاحظیه توصیف كـرده ھـاى 

ھات بـا  كرد و در حقیقت، عقیده دينى وى كه در شـرح نھـج مى مده، از بسـیارى ج البالغـه آ
آمیز او در شـرح  يك بررسى دقیق و منصفانه از بعضى صفحات مجادله 25.جاحظ موافقت دارد

ّى و عمقى اين اثر مشخص مى نھج مذھب، نبـوده  البالغه و ارزيابى كم مامى  ند كـه وى ا ك
 26.است

 ھا نوشت پى

  اى است از مدخل ابن ابى الحديد در دائرة المعارف اسالم اين مقاله ترجمه. 1

IBN Abilhadid in Encyclopaedia of Islam v. 3, p684-686. 

 .عضو ھیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كاشمر. 2
الحديد، قبل از تصرف بغداد به دسـت مغـوالن بـوده و حتــى  ترين كتاب ابن ابى نگارش مھم. 3

اگر وى، بعد از تصرف اين شھر وفات يافته باشد، فرصت تغییرات الزم در ارتباط با تصرف بغداد 
به  مى 128را نیافته است، زيرا كه در شـرح خط فق بـه  چنیـن  نويسـد كـه مغـوالن ھرگـز مو

الحديد، شرح نھج البالغه، تحقیـق محمـد ابوالفضـل  ابن ابى: ك.ر. تسخیر بغداد نخواھند شد
ثامن، ص ) ق1421تھران، انتشارات كتـاب آونـد دانـش، (ابراھیم، چاپ اول،  ، در 188الجـزء ال

 .128شرح خطبه 
  .88ابن السايى، ص . 4
ھاى شیعى وى را تأيید كند، ولـى شـیعى بـودن  دقت در اين قصیده ممكن است، گرايش. 5

لى  شود؛ زيرا كه وى در العلويات مى وى از اين قصايد استنباط نمى گويد كه شیعه نیستم، و
الحديد، پیشین، الجزء االول، مقدمه ابوالفضــل ابـراھیم،  ابن ابى: ك.ر. شیعیان را دوست دارم

 .12ص 
 .اى بر شرح نھج البالغه بر اساس گفته محمد ابوالفضل ابراھیم، در مقدمه. 6
بدالحلیم النجـار و ديگـران . 7 مصـر، (كارل بروكلمان، تاريخ االدب العربى، ترجمـه بـه عربـى ع

 .521 - 297، ص 1ج ) م1977 - 1959دارالمعارف، 
 .373، ص 5حجاج الخلیفه، چاپ فلوگل، ج : ك.ر. 8
 .823، 507، ص 1كارل بروكلمان، پیشین، ج . 9
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 .823ھمان، ص . 10
 .118ھمان، ص . 11
 .705، 405ھمان، ص . 12
 .1329ابن ابى الحديد، شرح نھج البالغه، چاپ چھار جلدى در قاھره، . 13
 .288، ص 4، ج 1307كاتالوگ كتاب خانه خديوى در قاھره، : ك.ر. 14
 .242، ص 11كارل بروكلمان، پیشین، ج . 15
 .705، ص 1ھمان، ج . 16
 .754 - 424ھمان، ص . 17
 .509 - 291ھمان، ص . 18
 .921 - 509ھمان، ص . 19
 .923 - 507ھمان، ص . 20
 .320ھمان، ص . 21
 .اند ، گنجانده شده30 - 29، ص 4چند نمونه در شرح نھج البالغه، ج . 22
 .249 - 247، ص 1كارل بروكلمان، پیشین، ج . 23
توان فھمید كه كمتر از پنج سال، صرف تألیف كتاب شده است  با يك بررسى مختصر مى. 24

ً به اين موضوع اشاره مى و خود ابن ابى  .كند الحديد ھم صراحتا
البته بايد در نظر داشت كه از جھاتى نیز انديشه وى با جاحظ متفاوت است، از جملـه در . 25

مورد تفضیل على و ابوبكر، در اين خصوص، جاحظ در كتاب العثمانیه مفصل بحث نموده است 
 .البالغه، برخالف آن اظھار عقیده كرده است الحديد در سراسر كتاب شرح نھج و ابن ابى

به . شود كه وى زيدى مذھب نبوده است از مطالعه شرح نھج البالغه چنین استنباط مى. 26
الحديــد، پیشــین، الجــزء  ابــن ابــى: ك.نمايــد، ر عنــوان نمونــه، نظــر متكلمــان زيــدى را رد مــى

ید 27، و رد اين نظر در ارتباط با اصحاب ص 27 - 11العشرون، ص  گام تبع ، دفاع از عثمـان ھن
شیعیان، الجـزء 203ابوذر، الجـزء الثـامن، ص  سیر خـويش و تفسـیر  ین تف شتن ب فرق گذا  ،

 .34السادس، ص 

  منابع

ھران، (البالغه، تحقیق؛ محمد ابوالفضل ابراھیم، الطبعه االولـى  الحديد، شرح نھج ابن ابى - ت
 ).ق1421انتشارات كتاب آوند دانش، 

ابن خلكان، شمس الدين احمد، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، تحقیق از احسان عبـاس  -
 ).تا ، دارصادر، بى1965بیروت، (
یب عطـوى  - لى نج بـیروت، (ابن كثیر، ابوالفدا حافظ، البدايه و النھايه، تحقیق ابـوملحم، و ع

 ).نا دارالكتب العلمیه، بى
ــاريخ االدب العربــى، ترجمــه بــه عربــى - مصــر ... (عبــدالحلیم، النجــار، و: بروكلمــان، كــارل، ت

 .6ج ) 1977 - 1959دارالمعارف، 
 .1324تبريزى خیابانى، محمدعلى، ريحانه االدب فى تراجم المعروفین بالكنیه و اللقب،  -
 ).م1989بیروت، دارالعلم، للماليین، (زركلى، خیرالدين، االعالم  -
 .1381بن ايبك، الوافى بالوفیات، باھتمام ھلموت ريتر،  صفدى، خلیل -
 ).تا بیروت، دارالثقافه، بى(الكتبى، محمد بن شاكر، فوات الوفیات، تحقیق احسان عباس  -
 ).تا بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى(كحاله، محمدرضا، معجم المؤلفین  -
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