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  مقدمه
ی از کی 1،البالغه است نهجوترین شرح کترین و نی ه بزرگالحدید ک ابن ابی البالغۀح نهج شر

الي شرح سخنان امام بـه   هدر الب الحدید رود. ابن ابی میترین منابع تاریخی نیز به شمار  مهم
 ـکه هم اکنون برخی مـوارد آن   رده کهاي گوناگون وقایع و روایات تاریخی را نقل  مناسبت

 المعلمه مجل صفا خلوصی درکه  چنان ،تنها منبع مورد استشهاد است ـ ه خواهد آمد کچنان 
 البالغـۀ  لـنهج الحدیـد   ابـن ابـی   شـرح  فی الدفینۀ الکنوز عنواناي با عنوان  در مقاله الجدید

گویـد: بسـیاري از    به ویژه تـاریخ مـی  ، تاب در حفظ آثار عربی اسالمیکاهمیت این ة دربار
هایی  هنوز عناوین و بخش ،امروز در شمار میراث مفقود عربی به شمار استه کهایی  تابک

هـایی از   بخـش الحدیـد   ابـن ابـی   شـرح به بیان دیگر، تاب حفظ شده است. کاز آن در این 
آثار و نسـخ  ة ه اثري از آن نمانده است و از این جنبه بیشتر به موزک هایی را در بردارد تابک

اي در  شرح این عالم مدائنی نقـش بـزرگ و ویـژه   ه بر این، عالو 2خطی قدیم شباهت دارد.
منابع مهم و موثق تاریخی نزد بسیاري  ء، و نیز جزداردهاي تاریخی  تابکتصحیح و تحقیق 

ه شرح نهـج معتزلـی را   کی از آنهاست کجعفر مرتضی عاملی ی. سیداز تاریخ پژوهان است
  3د.توان دی در تحقیقاتش میترین منابع وي  ی از مهمکنخستین و شاید یشمار در 

از آن بهـره گرفتـه   الحدیـد   ابـن ابـی  بررسی منابع مختلف و اصلی تاریخی که بنابراین، 
نـون پـس از   کا. ه در این مقاله به آن پرداخته شـده اسـت  کیابد  می اي است نیز اهمیت ویژه

به  البالغهنهج شرح او بر هاي  نار دیگر روشکروش تاریخی شارح در درباره وتاه سخنی ک
 شویم: می اصل موضوع وارد

  الحديد ابي ابن  روش تاريخي در شرحالف) 
خود ۀ نگاران در نگاشت موسوعهکه  ، همچنانشیوه و روشی دارداي براي نوشتن،  نویسندههر 

 یتـاب خاصـ  که شرح ش از آنکپیالحدید  ابن ابی تاب. کگیرند هاي متعددي را پی می روش
هاي گوناگون، و این بـه   اي است در موضوعات مختلف و زمینه هنام باشد، موسوعه و دانش

شـارح، علـوم و   ۀ ه طبق گفتک البالغه نهجت شمولیت و جامعیگردد: نخست،  می دو امر باز
در علوم اسالمی و غیـر  الحدید  ابن ابی بودن را دربردارد و دوم، جامع االطراف فنون متنوعی

از خـود   نی در شرحئمداۀ این عالم. طلبد آن را می نهج البالغهتابی چون که شرح کاسالمی 
بهـره بـرده    کتاریخ و فلـ  ،ادبکالم، چون ، هاي متعددي منابع مختلف و بسیاري در دانش
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وي  4است. به هر حال،شاهنشاهی بغداد خانۀ دلیل استفاده مستقیم او از کتاب و این بهاست. 
ــ مـنهج   1: عبـارت اسـت از   هـا آن تـرین  هایی چند بهره برده که مهم در شرح خود از روش

ــ  6، ــ مـنهج بالغـی   5، ـ منهج ادبی4، ـ منهج کالمی3، حدیثیـ   منهج روایی -2، تاریخی
ایـن شـرح    هـاي  مـنهج همـه ایـن   تـوان در رأس   منهج و روش تاریخی را می 5.منهج لغوي

  تلقی کرد.توان آن را شرحی تاریخی  دانست و می

  ديدالح ابن ابيهاي شرح  برخي ويژگيب) 
  البالغه عبارت است از: شارح بر نهج ییرواـ هاي شرح تاریخی  از جمله ویژگی

ها در موضوع خود هستند و البته بـر   بهتریناز آنها ه بسیاري کمنابع و مصادر دست اول . 1
ی از کـ یدادنـد،   ه چنـدان بـه ارجـاع اهمیـت نمـی     کـ خالف معمول و معهود نزد قـدما  

آن، در  جـاي  بـه ایـن امـر اهمیـت داده و در جـاي      ههایی اسـت کـ   کتابترین  برجسته
هـا و   تـاب یـا شخصـیت   کاز منابع و مستندات تـاریخی خـود از   موضوعات گوناگون، 

  کرده است.مشایخ یاد 
تب یا آنچه از اساتید خـود  کها و روایات تاریخی با اسناد مندرج در  نقل وقایع و رخداد. 2

بر قوام و استواري کر منبع، نار ذکدر ند، مستار وي یعنی نقل مطالب کاین . شنیده است
اصرار وي بر رعایت ة بینیم نشان دهند ه در موارد متعدد میک ها افزوده است و چنان نقل

بـدیهی اسـت ایـن    . خواه تـاریخی باشـد و خـواه روایـی    ات است؛ امانت در نقل روای
تمییـز سـره از   هاي بعد از وي را در بازشـناخت و   پژوهشگران و محققان دورهویژگی، 

  کند. ناسره یاري می
وي الحدید است، زیـرا   هاي شرح ابن ابی یکی دیگر از ویژگی ها اجتهاد و نقد ضمن نقل. 3

در سـایر موضـوعات نیـز    کـه  پردازد، چنان نار نقل مطالب تاریخی به نقد آن نیز میکدر 
  نقدگرایی شارح ستودنی است، هرچند در همه موارد مصیب نبوده است.

تعصب در نقل از شخص یا مذهب معین. وي بدون توجه چندان به مـذهب مورخـان و   م عد. 4
تـأثیر نبـوده    کند، البته در مواردي که پذیرش آن مطلب در نظـر وي بـی   راویان از آنها نقل می

ی از طـرفین اسـت و وي از   کـ مورد طعن یمواردي که مثل شان اشاره دارد، ای به مذهب
  6شقشقیه.ه مانند خطبکند،  نی را نقل میمذهب طرف مخالف بر ضد او سخ

  .روایت تاریخی کهاي مختلف ی نقل گونه. 5
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  البالغه. نهجدر شرح و منحصر به فرد وجود روایاتی ویژه . 6
میل کن را در تجمیع و تامحقق؛ بدیهی است که یاد کرد اسامی منابع، منابع رد اسامیکیاد. 7

هـایی   تـاب کالحدیـد در گـردآوري    ابن ابـی شرح بر این، عالوه . ندک منبع یاري می کی
تـرین   ی از مهـم کـ ی، نصر بن مزاحم منقري وقعۀ صفینابن هالل ثقفی و  الغاراتچون 

  .است ها کتابمنابع تطبیق با نسخه امروزین این نوع 
نویسـندگان  وتاه به معرفی اجمالی منابع اصلی تاریخی، بر اساس کنون پس از این مقدمه کا

  7پردازیم: تاریخی میو با ترتیب آنها 

  منابع قرن دوم
 صـادق امـام   و بـاقر امـام  صـحاب  ا ازمحمد بن سائب بـن بشـر کلبـی    ابونضر لبی: . ک1

وف اسـت  رمعنسابۀ ، کلبی هشام پدر يو. بودق 146ي امتوفو  احکام القرآنتاب کصاحب 
تـاریخی   تـاب کبرد و ما نیز نـام   تابی براي وي نام نمیکشارح از  8ه احوالش خواهد آمد.ک

  د:گوی و میرده کدر احوال جنگ جمل از وي نقل  یابیم، ولی ظاهراً برایش نمی
محمد بن أبـی حذیفـۀ کانـا     أن محمد بن أبی بکر و الکلبی و الواقدي و المدائنی يرو و

ـ  یبمصر یحرضان الناس عل عثمـان وأقـام    یعثمان فسار محمد بن أبی بکر مع من سار إل
  9ر.بمص محمد بن أبی حذیفۀ

 تـرین  مـدنی از قـدیم   مطلبـی  یسـار  بـن  إسـحاق  بن محمد محمد بن اسحاق: أبوعبداهللا. 2
درگذشـت.   ق 151جـا بـه سـال     و در همان بود بغداد عرب، متولد مدینه و ساکن مورخان

در و رده کـ ه شـارح نیـز در مـوارد متعـدد از آن یـاد      کاز آن اوست  السیرة و المغازيتاب ک
شیخ در رجال خود، وي را از اصـحاب امـام بـاقر     10گفته است. المغازيآن را موارد برخی 

فإنه «د: گوی میاش  نویسندهو تاب کاین ة دربارالحدید  ابن ابی 11است. دانسته وامام صادق
اي از  نمونـه  12.»ومصنفه شیخ النـاس کلهـم  ، صحاب الحدیث والمؤرخیناکتاب معتمد عند 

و قـال ابـن إسـحاق فـی     «دید آمده، چنین است: الح نقل روایات تاریخی وي که در شرح ابن ابی
 «.13اهللا فالناس یقولون إن رسول، إن عائشۀ کانت تروي هذا الخبر و تقول: کتاب المغازي

اخبـار   و هعالم سیرراوي و زدي غامدي، ابن مخنف دبن سعی یبن یحی لوط: . ابومخنف3
مخنـف بـن سـلیم از     جـد وي . دانند گرچه برخی وي را امامی نمی، وفی استکو مامی او 

، الجمـل : وي هـاي  تـاب کدرگذشـت. از  ق 157. وي بـه سـال   بوده است یاران امام علی
منـابع او   14.باشد و... می مقتل الحسین، مقتل عثمان، يالشور، مقتل علی، النهروان، صفین
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شـارح   15داند. ولی گویی امامی نبوده است و شارح نیز وي را شیعه نمیاند،  دانستهمامی را ا
برد:  نام می وي وقعۀ الجملیا  الجملتاب کرخداد جمل از او روایت دارد و از درباره بیشتر 

و ، خطب لما سـار الزبیـر و طلحـۀ مـن مکـۀ      ذکر أبومخنف فی کتاب الجمل أن علیاً و«
  16....»فقال، معهما عائشۀ یریدون البصرة

  منابع قرن سوم
زبیـر بـن   از نوادگـان  اهللا قرشی اسدي مکی، بکار بن عبدر بن اهللا زبیبوعبدا ار:کزبیر بن ب. 4

. وي متولد شدق 172به سال  همدیندر ، و راوي آن خبار عربشناس و آگاه به ا نسبعوام، 
. برخی از آثار او درگذشتق  256 جا در ت منصب قضاوت بود و در همانه سرپرسکدر م

چنـد تـن دیگـر از    اخبـار   و ۀأخبار عمر بن أبی ربیع، جمهرة نسب قریشعبارت است از: 
در جـایی  الحدید  ابن ابی 17.الموفقیاتبه نام  و نوادر تاریخاخبار اي در  همجموع شعرا و نیز

 از چنانکه آن ونبوده  معاویه با یدشمن به متهم هرگزار کگوید: زبیر بن ب او چنین میه دربار
 عقایـد  بـا  هـم  ینسـبت  گونه هیچ، شود یم معلوم یعل فضایل از او يگیر کناره و او احوال
، الموفقیاتبرده است: بهره البالغه  نهج تاب زبیر در شرح تاریخیکوي از سه  18.ندارد شیعه

 پردازیم: ها می تابکاز  کاي از هری ر نمونهکدر اینجا به ذ. أنساب قریشو  المفاخرات
الموفقیات لیعلم من  رواه الزبیر بن بکار فی، وأنا أذکر فی هذا الموضع خبراً«: الموفقیات

  19.»وال یعطیه البیعۀ، أبدا طاعۀ علی یأن معاویۀ لم یکن لینجذب إل، یقف علیه
 بـن  عمـرو  معاویۀ عند اجتمع المفاخرات، قال: کتاب فی بکار بن الزبیر و روي«: المفاخرات

  20.»شعبۀ بن والمغیرة حرب بن سفیان أبی بن وعتبۀ معیط أبی بن عقبۀ بن الولیدو  العاص
لمـا   للزبیر بن بکار مـا یتضـمن شـرحا   ، نحن نورد من کتاب أنساب قریش و«: أنساب قریش

  21.»فإن کالم أبی عثمان لمحۀ و إشارة و لیس بالمشروح، أجمله شیخنا أبوعثمان أو لبعضه
از داناترین  بن سائب بن بشر کلبی کوفینصر محمد منذر هشام بن أبی بوألبی: کابن . 5

 یـا  204 او بـه سـال   بود.را نیز از پدرش گرفته نساب برخی ابوده. وي  علم انسابمردم به 
 ، واخبار بنی تغلـب ، اخبار قریش: عبارت است از هاي او تابک. برخی از ق درگذشت206

اي از آن را  ه نمونـه کـ نام برده است  جمهرة النسب تابکاز الحدید  ابن ابی 22.انساب جمهرة
هو  :فقال، فإن ابن الکلبی قد ذکره فی جمهرة النسب، هبیرةفأما نسب مصقلۀ بن «آوریم:  می

  23.»مصقلۀ بن هبیرة بن شبل بن یثربی
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 واقـدي ) اسـلمی یا ( سهمی واقد بن عمر بن أبوعبداهللا محمدمحمد بن عمر واقدي: . 6
ه متولد مدیندر ق 130در وي . بود حدیث حفاظ نگاران و ترین و مشهورترین تاریخ از قدیم

 المغـازي عبارت است از: وي هاي  تابکاز برخی . درگذشتق 207سال در  بغدادشد و در 
 محمـد کـرده،  ه از او روایـت  کترین شاگردانش روشهاز م. الحسین مقتل و الطبقات، النبویۀ

یعنـی  شـش کتـاب او،   از الحدیـد   ابـن ابـی   24است. الکبیر الطبقات کتاب صاحب سعد بن
اي  ر نمونـه کـ ه به ذکنام برده است الدار و تاریخ الواقدي ، صفین، الجمل، يالشور، المغازي

  م:نیک بسنده می کبراي هر ی
ونحـن نـذکر ذلـک مـن کتـاب      ، الفصل الثالث فی شرح القصۀ فی غزاة بـدر «: المغازي

  25.»لمحمد بن عمر الواقدي، المغازي
شهدت  :عباس رحمه اهللا قال عن ابن يکتاب الشورالواقدي فی  يو رو« :کتاب الشوري
  26».یوما فقال له فی بعض ما قاله عتاب عثمان لعلی
خطبهـا   من خطبۀ لـه  و«گوید:  میالبالغه  نهج 226: شارح در آغاز خطبه کتاب الجمل

  27.»کتاب الجملذکرها الواقدي فی ، البصرة یوهو متوجه إل، قار بذي
ل العمـ  : لـو ال أن تبطـروا فتـدعوا   وفی کتاب صفین للواقدي عـن علـی  : کتاب صفین

  28»لمن قتل هؤالء اهللا لحدثتکم بما سبق علی لسان رسول
: عبـاس  لت ابـن أسـ : الواقدي بإسناده فی تاریخه عن الزهري قال يرو و: تاریخ الواقدي

  29.السالم؟ قال: دفناها بلیل بعد هدأةافاطمۀ علیهدفنتم  یمت
لمـا حصـر عثمـان    أن مروان بن الحکـم  ، فی کتاب الدار يفإن الواقدي رو«: کتاب الدار

  30.»زید بن ثابت یالحصر األخیر أت
از امامـان  ، نحوي هعبیدوبا مشهور به مثنیمعمر بن  أبوعبیدةعبیده معمر بن مثنّی: . ابو7

ه کآید  می از زندگی او چنین بر. ه متولد شدبصردر ق  110 به سال. وي ت استلغ دب وا
انـد،   گفتـه ق  213ــ   207بـین  را درگذشت او تاریخ . بسیار منتقد بودمعاصرانش نسبت به 
غریب با عنوان  یتابک يو. أیام العربو  مجاز القرآنعبارت است از: او هاي  تابکبرخی از 
برخی روایات تـاریخی را  شرح  الحدید ابن ابی 31هم دارد. شرح غریب الحدیثیا  الحدیث

، مقاتـل الفرسـان  ، المثالباز: تاریخ عبارت است او در زمینه هاي  . کتابندک به او مستند می
 آوریم: میاز آنها را  کاي از هری ه نمونهکالتاج  ،القبائل



  ۱۱۱  هدر شرح نهج البالغالحديد  ابن ابي بررسي منابع تاريخي

ه مـروان در  کـ اینة افی دربـار کاعتقادیش یعنی ابـوجعفر اسـ   : در نقد سخن شیخِالمثالب
 شـیخنا  قـال  هکـذا  قلـت: «را خوانـد:   حرمت سـر مطهـر امـام حسـین     کمدینه شعر هت

 بـن  سعید بن عمرو أمیرها کان یومئذ، بل المدینۀ أمیر یکن لم مروان أنّ أبوجعفر، والصحیح
 فقرأ الحسین بقتل زیاد، یبشره بن عبیداهللا إلیه کتب الرأس، و إنما إلیه یحمل العاص، ولم

 قولـه  علیه فأنکر بدر بیوم قائالً یوم القبر یإل المذکور، و أومأ الرجز و أنشد المنبر یعل کتابه
  32.المثالب کتاب فی عبیدة أبو ذلک ذکر. األنصار من قوم

کتـب   :فی کتاب مقاتـل الفرسـان قـال    یأبو عبیدة معمر بن المثن يو رو«: مقاتل الفرسان
النعمان بن مقرن أن فی جندك رجلین من العـرب   یسلمان بن ربیعۀ الباهلی أو إل یعمر إل

تـاب  کامـل ایـن   کشـاید نـام   گفتنی است کـه   33.»طلیحۀ بن خویلد عمرو بن معدیکرب و
در جاي دیگـري از شـرح، بـدون    الحدید  ابن ابی هکباشد  طبقات الشجعان و مقاتل الفرسان

  34رده است.کاز آن یاد نویسنده نام 
 حالـه  سـعد، و إفسـاد   أمـر  نقـض  یعلـ  وعمـر  بکر أبا ماأل کان وقد الزبیر: قال«: القبائل

 سـبب  عـدي. و لهـا   بـن  معنو  ساعدة بن عویم بدرا، و هما شهد ممن األنصار من رجالن
  35».هناك من ، فلیطلبیالمثن بن معمر عبیدة ألبی القبائل کتاب فی مذکور

أن لبنی تمیم مآثر لم یشرکهم ، فی کتاب التاج یو قد ذکر أبوعبیدة معمر بن المثن«التاج: 
  36.»سعد بن زید مناة فلها ثالث خصالأما بنو، فیها غیرهم

از اقـوال و  البالغه  الحدید نهج ابن ابیه شارح ک یهاي مهم زمینهی از کعالوه بر تاریخ ی
باشـد کـه بـه او ارجـاع داده      البالغه مـی  نهجبخش شرح مفردات ده بهره گرفته، آراي ابوعبی

  37است.
ن امؤرخـ از بن مزاحم بن سیار منقري تمیمـی کـوفی،   الفضل نصرأبوبن مزاحم: نصر. 8
، الغـارات عبارت اسـت از:   هاي او تابکاز ی ق درگذشت. برخ212ه در سال است کشیعه 

فهـو ثقـۀ ثبـت صـحیح     « :گوید وي میة دربارالحدید  ابن ابی 38.وقعۀ صفین و مقتل الحسین
  39.»و هو من رجال أصحاب الحدیث، و ال إدغال يهو یغیر منسوب إل، النقل

 است:کرده یاد  کتاب صفینالبالغه از  نهجدر شرح الحدید  ابن ابی
  مسـلم األعـور   عـن  بـن سـعد   عن عمر، کتاب صفینمزاحم فی   بن الخبر نصرهذا  يرو

  بهـذا اإلسـناد عـن حبـۀ أیضـا     ، دیزیل الهمدانی بن ورواه أیضا إبراهیم، عن حبۀ العرنی
  40.فی کتاب صفین
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و نحـوي  ، مـروزي یـا  دینـوري   قتیبۀاهللا بن مسلم بن محمد عبدأبو قتیبۀابن : قتیبه ابن. 9
عیـون  ، غریب الحدیث، غریب القرآن الکریم و أدب الکاتب، معارفالصاحب کتاب ، لغوي

 ومتولـد شـد   ق 213بـه سـال    هکوف یابغداد در  ...و مشکل الحدیث، مشکل القرآن، األخبار
ق  270 الس القعدة ذي و دربه آنجا شهرت یافت. به قضاوت مشغول شد و دینور مدتی در 

از دو الحدیـد   ابـن ابـی   41اند. تر گفته صحیحه آخرین تاریخ را درگذشت ک 276یا  و 271یا 
ن مجـال،  ه در ایـ کـ در زمینه تاریخ بهره برده است  ۀیبتقابن  المعارفو عیون االخبار تاب ک

 نیم:ک ر میکذرا  کاي از هر ی نمونه
 عمـرو  رأي قـال:  األخبـار  عیون کتاب فی قتیبۀ ابن رواه ما الجبناء أخبار من و«: عیون االخبار

 42».سنک اهللا أضحک المؤمنین أمیر یا تضحک مم قال: فضحک، و یوماً معاویۀ العاص بن
الغادیۀ أنه کان یحدث عن نفسه عن أبی  المعارففی کتاب  قتیبۀ ابنقد ذکر  : والمعارف
  43.رجال طعنه فانکشف المغفر عن رأسه یقول: إنّ بقتل عمار، و

. ه بـود بصـر  یلاهاز ا الحسن مدائنیبن محمد بن عبداهللا، أبو علی: الحسن مدائنیأبو. 10
بـه  زمان درگذشتش و تا  رفتبغداد  سپس به، بود کن مدائناس. او متولد شد ق135در وي 
رده کـ ر کـ ذخ، در تـاری  را وا مصـنفات از کتاب بیش از صد ندیم  . ابنآنجا ماندق 225سال 
او مقتـل   طبـق قـول شـیخ طوسـی،     44دانـد.  می ها تاریخش را بهترین تاریخ تغري . ابناست

بسیار از ایـن  ، البالغه شرح نهجالحدید در مباحث تاریخی  ابن ابی 45داشته است. الحسین
برخـی  زیـرا  در روایات تاریخی وي باید با دقت و تأمل نگریسـت،  . رده استکمورخ نقل 

مباحث تاب او در کچند الحدید از  ابن ابیاسالمی سازش ندارد. ـ با اصول شیعی  آن موارد 
، مقتـل عثمـان  ، الجمـل ، األمثـال ، الخـوارج ، صفینند از: ا ه عبارتنقل کرده است کتاریخی 
تاب دیگري نیـز بـه   الحدید از ک ابن ابیغیر از این موارد، . الفتوحو  أمهات الخلفاء، األحداث

داسـت، دربـاره   از نـامش پی که  نیست و چناند کرده است که موضوع آن تاریخ ای هاألکل نام
الحدید در مباحث تـاریخی از آن بهـره بـرده اسـت. برخـی از       ابی بن ك است گرچه اخورا

 عبارت است از:هاي او استناد کرده،  البالغه به کتاب الحدید در شرح نهج ابن ابیمواردي که 
ـ « :قال کتاب صفینالمدائنی فی  يو رو«: کتاب صفین طلـب   یلما أجمع أهل العراق عل

اهللا بـن العبـاس وعنـده وجـوه     أتاه عبـد  کره من علی یأحضروه للتحکیم عل و یموس أبی
  46»....الناس و أشرافهم فقال له
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ـ  :قال کتاب الخوارجذکر المدائنی فی  و«: کتاب الخوارج ، أهـل النهـر   یلما خرج علی إل
  47.»علی یإل یانته یمقدمته یرکض حت یأقبل رجل من أصحابه ممن کان عل

 اهللا رسـول  الضـبی، أنّ  المفضـل  عن األمثال کتاب فی المدائنی يرو و« :کتاب االمثال
  48».العرب... قبائل یعل نفسه ، یعرضمکۀ عن خرج لما

بمکـۀ،   عائشۀ کانت عثمان قتل لما قال: الجمل کتاب فی المدائنی و روي«: کتاب الجمل
 لنعثل بعدا قالت: األمر، و صاحب هو طلحۀ أنّ فی تشک بشراف، فلم هی و إلیها قتله بلغ و

  49»....سحقاًو 
طلحۀ منع من دفنه ثالثـۀ   أنً، المدائنی فی کتاب مقتل عثمان يرو و«: کتاب مقتل عثمان

  50.»...أیام ا بعد قتل عثمان بخمسۀإلّ، لم یبایع الناس علیاً وأنّ، أیام
کتـاب  أبوالحسن علی بن محمد بن أبـی سـیف المـدائنی فـی      يرو و«: کتاب االحداث

عام الجماعۀ أن برئـت الذمـۀ ممـن     عماله بعد یکتب معاویۀ نسخۀ واحدة إل :قال، األحداث
، کـل منبـر   یعلـ  فقامت الخطباء فی کل کـورة و ، أهل بیته شیئا من فضل أبی تراب و يرو

  51.»یبرءون منه و یقعون فیه و فی أهل بیته و یلعنون علیاً
، أمهات الخلفـاء فی کتاب ، أبو الحسن المدائنی هذا الخبر يرو و«: کتاب امهات الخلفاء

  52.»بالمدینۀ عند جعفر بن محمد يإنه رو :قال و
القول األول ذهـب   یإل و، ذهب محمد بن جریر الطبري فی التاریخ الکبیر: کتاب الفتوح

  53.»فی هاتین الوقعتین يما جر ینحن نشیر إل و، کتاب الفتوحالمدائنی فی 
موصـوفون بکثـرة االکـل،     قد کان فیهم قـوم  و... ر بکثرة االکلالعرب تعی«: کتاب االکلۀ

کـان یأکـل فـی الیـوم أربـع أکـالت        :الحسن المدائنی فی کتاب االکلـۀ ۀ، قال أبومنهم معاوی
  54.»بصل کثیر بعدها بثریدة علیها یأخراهن عظماهن، ثم یتعش

اهللا، محمـد بـن عبـد   الحدید در مباحث تاریخی،  ابن ابیی دیگر از منابع ک: یاسکافی. 11
ـ پیشــوایان  و انمتکلمـ وي از . اســتق  240متوفـاي  افی کفر اســابـوجع   هکــه اســت معتزل

الحدیـد   ابـن ابـی   55.ي اسـت صـل سـمرقند  و در ا بغدادي. وي منتسب به اوست» هاسکافی«
  د:گوی او میة شارح دربار

  بالتفضـیل  القـول  کـان  تفضـیله، وإن  فـی  والمبـالغین  علی بمواالة المتحققین من کان
ـ   أصـحابنا  مـن  البغـدادیین  فـی  شائعا عاما   ذلـک  فـی  أشـدهم  جعفـر  أبـا  أنّ اکافـۀ، إلّ
   56.اعتقاداً فیه ، وأخلصهمقوالً
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هـاي   از نمونـه یکـی  ند. ک نیز از آن نقل میالحدید  ابن ابیه کاز اوست  نقض العثمانیهتاب ک
  است:ابن فهیمی افی کاز اسالحدید  ابن ابیروایات تاریخی 
عن علی بن الجعـد عـن ابـن    ، نقض العثمانیۀفی کتاب ، جعفر اإلسکافیأبو خناشی يرو و

   .57طالب ا علی بن أبیسلونی إلّ، المنبر یقال لیس ألحد من الناس أن یقول عل، شبرمۀ
شهرت اسکافی در کالم است، اما شارح در چندین جا در تاریخ از او روایت آورده  هرچند

 .است
در  بغـدادي  بـن عمـر   أمیـۀ یب بن جعفر محمد بن حبأبو: ابوجعفر محمد بن حبیب. 12
ه کـ بلسـت،  حبیـب نـام پـدر وي نی   و  در سامرا درگذشتق  245 حدودو متولد شد بغداد 

شناخته  المنمقتابش کبیشتر به . معروفی استادیب و بغداد  وي از دانشمندان. مادر اوست
هـاي   بـت  و یجـاهل  عرب پرستشو  تاریخباره ه درک المحبره در امثال است و نیز کاست 

اند. وي  ردهکاز آن نقل ، االصابهو  االستیعابهمچون صاحب ان، بسیاري از مورخآنهاست. 
ه روایت دارد و از شاگردان هشام بـن  غیر یقظان و یأب عبیده و أبی قطرب و ابن اعرابی و از

لبـی  کزیسـت و چـون ابـن     وي تنها و بـه دور از مـردم مـی   . لبی نساب بوده استکمحمد 
چهـل کتـاب   بـراي وي  . انـد  هایش را صـحیح شـمرده   ابکت، چندانی نداشتحلقات درس 

کتـاب  : اسـت از  تعبـار  برخـی از آنهـا  . لغت و شعر اسـت ، نسبخ، ه در تاریک اند شمرده
کتـاب   ،نسـب) در المختلـف(  و کتـاب المؤتلـف   ،کتاب النسب ،األمثال علی افعل (المنمق)

در شـرح حـال وي   نگارنده ه کبرده است وي نام  امالیاز الحدید  ابن ابی 58.غریب الحدیث
ر کـ تـاب او را ذ کبرخی مـوارد نیـز نـام    نیافت. در لیفات وي أاز ت کی چنین نامی براي هیچ

اي از  باشـد. امـا نمونـه   امالی تابی جز کنباید الحدید  ه ابن ابیه با توجه به شیوکرده است کن
روي محمد بن حبیـب   و«البالغه به آن استناد شده، چنین است:  در شرح نهجکه وي امالی 

  59. »و العباس رضی اهللا عنه علی تولی غسل النبی :قال، فی أمالیه
و  ادبۀ ئمـ ، از بزرگان اجاحظه ر بوشهمعثمان، عمرو بن بحر، أبو: ابوعثمان جاحظ. 13

ه بود. وي بصروي  درگذشتزادگاه و محل . ه استمعتزلهاي  از شاخه هجاحظیۀ رئیس فرق
موضـوعات  هـاي بسـیاري در ادب و    تـاب کدرگذشـت.  ق 255و به دنیا آمدق 163در سال 

معتزلـی از  الحدید  ابن ابی 60.الرسائل السیاسیۀو  التبیین و البیان، الحیواندارد، همچون دیگر 
 62،شمفـاخرات قـری   61،التبیـین  و البیـان  تاب او در شرح خود نام برده اسـت، ماننـد  کچند 

و  67العباسـیۀ  66، کتاب السفیانیۀ 65، العثمانیه 64،کتاب الحیوان 63،هاشم و عبد شمس مفاخرة
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الکتـاب الـذي   «بـرد:   جاحظ با این تعبیر نام مـی  تابکدر جایی از الحدید  ابی ابن 68.التوحید
 يوباشـد.   نقض العثمانیۀتاب که به احتمال همان ک 69»أورد فیه المعاذیر من احداث عثمان

در . الرسـائل السیاسـیۀ  مانند کر نام بهره گرفته است، بدون ذهاي جاحظ نیز  کتاباز برخی 
در مرتبط اسـت،   ایم و به بحث منابع تاریخی دادهنوشتار به آن توجه آنچه در این ان، این می

معتزلـی تنهـا   البالغه  ـ نیافتیم و شرح نهجصورت وجود آنهاي یاد شده ـ   کتاباز  کی هیچ
هـاي تـاریخی آن را در    البته برخی نقل. اند ارجاع دادهبه آن هاي دیگر  تابکه کاست منبعی 

الحدید تنها از جاحظ نام برده، بدون اینکه بـه نـام    ابی ابنکه توان یافت  می الرسائل السیاسیه
هاشـم مطلبـی    امیه و بنـی  بنیالحدید درباره  براي مثال، ابن ابیکتاب وي اشاره داشته باشد. 

امیـه نسـبت    جور بنیو در خصوص رده کنقل  »شیخنا ابوعثمان«طوالنی از جاحظ با عنوان 
، و بـا  چه رسد بـه پـذیرفتن آن  آور است،  ه گفتن آن شرمکالمی آورده است کهاشم  به بنی

  سخن این است:. آورد آن نمیة نیز هیچ نقدي دربارالحدید  این حال، ابن ابی
قتلوا الحسـین،   سموا الحسن، و وأن حاربوا علیا،  ]امیۀ [بنیمن بنیه هاشم فکان جزاء بنی

کشفوا عن عورة علی بن الحسین حین أشکل علیهم  حملوا النساء علی األقتاب حواسر، و و
  70.عنوة بلوغه کما یصنع بذراري المشرکین إذا دخلت دورهم

بـه نقـل از جـاحظ     الحدیـد  را ابن ابیبرخی از روایات تاریخی همان طور که گفته شد 
شـود،   هاي موجود جاحظ هم یافت نمی تابکو در نکرده است ر کذرا نام منبع آن آورده و 

 جمله:از 
و ، اهللا بن الزبیرو عنده عبد معاویۀ یعل دخل الحسن بن علی :أبوعثمان أیضا قال يو رو

أم  علـی  یا أبا محمد أیهمـا کـان أکبـر سـناً     :فقال، کان معاویۀ یحب أن یغري بین قریش
  71.الزبیر

 و شـاعر، راوي ، بصـري  نمیري ریطۀ بن عبیدة  بن زید شبۀ بن بوزید عمرا: عمر بن شبه. 14
در  ق262سـال  و  متولـد شـد   ق171در سال بود. وي ه بصر یلاهاز ا حدیث رخ، حافظوم

هـاي اوسـت. یکـی از     از جملـه کتـاب   72.السـقیفۀ  و عثمان مقتل، کتّاب. درگذشت سامراء
 سعید عن أیضا شبۀ بن عمر روي و« الحدید نقل کرده، مطلب زیر است: مواردي که ابن ابی

 إلیه فجاء الحنفیۀ بن محمد ذلک فبلغ علی من فنال الزبیر بن عبداهللا خطب :قال جبیر بن
  73.»خطبته علیه فقطع کرسی له فوضع یخطب هو و

ر بـن جـوزي و   کابـوب ۀ از وي به واسطالحدید  ابن ابیهاي  برخی از نقلگفتنی است که 
  است. طبري
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و شـاعر  ، بغـدادي  بـن داود  بن جـابر  یحمد بن یحیا الحسن)(ابوجعفر بوا: بالذري. 15
در . وي از اوسـت  أنسـاب األشـراف   و فتوح البلدانهاي  کتاب. تراجم شناس و مترجم بود

مـراوده  المسـتعین والمعتـز   ، المتوکلیعنی ش، عصر يفاخلو رشد یافت با شد متولد بغداد 
برگردان  عهد اردشیرتاب ترجمه دارد و کعربی  بهفارسی ه از کسانی است کوي از . داشت
انسـاب  و  تاریخ االشـراف تاب کاز دو الحدید  ابن ابی 74ق درگذشت.279و به سال ا، اوست

ولـی بـه گـواهی    رسـد،   به نظـر نمـی  ی که در بادي امر یکبرد  براي بالذري نام می االشراف
ی کـ موجـود دادیـم آن دو را ی   انسـاب االشـراف  بـا   تـاریخ االشـراف  ه بین مـتن  کتطابقی 

 القرابـه تاب کگوید:  هاي بالذري می تابکلی نیز در معرفی کخیرالدین زرکه  گیریم، چنان می
یی کـه ابـن   هـا  از نمونـه امـا برخـی    75نام گرفته است. انساب االشرافه ک تاریخ االشرافو 

 هاي بالذري استناد کرده، چنین است:  الحدید به نوشته ابی
، فسمه باسمی و کنـه بکنیتـی   إن ولدت منک غالماً :اهللا رسول فقال له«تاریخ االشراف: 

محمدا فکناه أبا القاسم. و هذا القول هو اختیـار أحمـد بـن     فولدت له بعد موت فاطمۀ
  76.»بتاریخ األشراففی کتابه المعروف ، البالذري ییحی

 :اهللا بن عباسل لعبدقی :قال، أنساب األشرافالبالذري فی کتاب  يرو و«انساب االشراف: 
منعـه حـاجز القـدر و محنـۀ االبـتالء      :فقال، أن یبعثک مع عمرو یوم التحکیم اًما منع علی  

   77.»و قصر المدة
مـده  آ انسـاب االشـراف  نـام  بـه  مورد  کتنها در یالحدید  ابی نام کتاب بالذري در کتاب ابن

روزگـارانش   و هـم الحدیـد   ابن ابـی تاب بالذري نزد که کاست آن ة است و این نشان دهند
بوده است.  انساب االشرافهرچند نام دیگرش  شد، میشناخته  تاریخ االشرافه نام بیشتر ب

 78کرده است.به نام بالذري بسنده الحدید  ابن ابیدر برخی موارد 
 طَیفُـور  ابـن بـه  ، خراسـانی  طـاهر طیفـور   بیاحمد بن االفضل : ابوطاهر احمد بن ابی. 16

در  ق204. وي در قلـم زده اسـت   تاریخ بغـداد  ه درکسی است کاو نخستین . مشهور است
 کتـاب حـدود پنجـاه   . بـود  طفالا مؤدبجا درگذشت. او  هماندر  ق280بغداد متولد و در 

  عبارت است از: برخی از آنهاکه ، دارد
تاریخ تاب کاز دو الحدید  ابن ابیروایات وي در شرح  79.الشعراء سرقاتو  غدادب تاریخ

 آوریم: میاز آنها را اي  ه نمونهکاست  كبغداد و اخبار الملو
ذکر هذا الخبر أحمـد بـن   «گوید:  عمر چنین میة : شارح با نقل روایتی دربارتاریخ بغداد

  80.»فی کتابه مسندا تاریخ بغدادطاهر صاحب کتاب  أبی
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المؤذن أن معاویۀ سمع ، أخبار الملوكطاهر فی کتاب  روي أحمد بن أبی«: اخبار الملوك
هللا أبـوك یـا ابـن     :فقـال . اهللا أشهد أن محمدا رسـول  :فقال. أشهد أن ال إله إال اهللا فقالها ثالثاً :یقول

  81».ما رضیت لنفسک إال أن یقرن اسمک باسم رب العالمین، عبداهللا لقد کنت عالی الهمۀ
 سـیفنۀ ه ف بـ وعـر مکـه  حافظ ، إبراهیم بن دیزیل کسائی همذانی: ابراهیم بن دیزیل. 17

مگـر  کنـد   و آن را ترك نمـی نشیند  ه بر درختی نمیکاست مصر اي در  نام پرنده ۀسفینبود. 
 كوي را تـر  وشـد   وارد نمـی  یشیخبر نیز از آنجا که براهیم ا وخورد.  برگ آن را میاینکه 

، معـروف  ۀفنیسـ به همین دلیل به آورد،  سخنش را گرد میۀ ه همکگفت مگر پس از آن نمی
یفیـت  کضـبط او و  ة دربـار . ها حـدیث شـنید   وهکشام ومصر وعراق و حجاز ودر شد. وي 

 و سمت راسـتم حمد بن حنبل تابی باشد و اکه اگر به دستم است کهایش چنین آمده  تابک
ابـن   82.درگذشـت  ق281وي بـه سـال   . دهـم  میت نمـی اه، سمت چپ من باشندمعین  ابن
روي إبـراهیم بـن الحسـین بـن علـی       و« رده اسـت: کـ وي نقـل   کتاب صفیناز الحدید  ابی

سـفیان   دعا معاویۀ بن أبـی ...  :قال، کتاب صفینالمعروف بابن دیزیل الهمدانی فی ، الکسائی
 83.»عمرو بن العاص لیبعثه حکما

از مؤلفان  یبراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی کوفاإسحاق بوا: هالل ثقفی ابن. 18
کـه از  رسد  میمختار  يبه سعد بن مسعود ثقفی عمو ينسب واست.  عصر خود بوده ینام

 بـه سپس و  زیدي مذهب بود، ل عمروایاابراهیم در  .ن بودئمدا یوال نمیر المؤمنیاطرف 
ـ  ولـی ، ستدر دست نی يتاریخ والدت وو  اثناعشریه گرویدۀ امامی تـابش  کنشـر  سـبب  ه ب

در ق 283سـال  در بـه اصـفهان رفـت و    بـود،   بیـت  که شامل مثالب دشمنان اهل المعرفه
عبارت است  ه برخی از آنهاک هحدود پنجاه جلد کتاب تألیف نمودي و. جا درگذشت همان

ابـن   84.حروبه و المؤمنینررسائل أمی، نالمؤمنیر، مقتل أمیالغارات، السقیفۀ، المغازياز: 
 وي نام برده است: الغارات و المعرفۀتاب کاز الحدید  ابی

 علـی  یتواصلون البصرة أهل من ثالثۀ کان: الغارات، قال کتاب صاحب و روي«الغارات: 
 صاحب قال. شفیق بن عبداهللا و زیاد بن العالء الشخیر و بن عبداهللا بن مطرف علی بغض
  85.»ناسکا عابدا مطرف کان و :الغارات کتاب

ألبـی إسـحاق إبـراهیم بـن      المعرفۀمن أراد استقصاء ذلک فلینظر فی کتاب  و«المعرفۀ: 
ثم لو صـح   الزیادة علیه سعید الثقفی فإنه قد ذکر عن رجل من أهل البیت باألسانید النیرة ما

  86.»ما ذکره شعبۀ لجاز أن یحمل علی التقیۀ
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معروف به مبرد، نحـوي و  ، ازديثّمالی بر کاالبن عبدبن یزید العباس محمدبوا: مبرد. 19
ق در بغـداد درگذشـت.    286یـا   285ق در بصره متولد شد و در 210لغوي مشهور. وي در سال 

وي امامی و مقبول نزد فریقین است. مبرد بسیار فصیح و خوش سخنی ویژگی بارز او بود. 
الکامـل  تاب او کترین  معروف. کتاب القوافی و کتاب االشتقاقاز جمله: ، او بسیار است آثار

 کامـل االنـوار  نـام دیگـر ایـن کتـاب،      87تابی ادبـی اسـت.  که البته ک است فی اللغۀ و االدب
ه بیشـتر اقـوال   کـ اسـت، چـرا   بهره برده تاریخی ـ   تاب ادبیکالحدید از این ابیابن 88است.

البتـه گـاهی از    89شمار است. موارد منقول از او بیبر این، رده، عالوه کتاریخی مبرد را نقل 
و یا  مبرد احادیثی از امام باقر الکامله در جایی به نقل از ک ز دارد، چنانوي نقل روایی نی

 .نیز بهره جسته است مبردو گاهی نیز از نسخه  استآورده  90از امام صادق
حتی شنّت فتواکلتم وتخاذلتم «فرمایند:  می 27ه حضرت در خطبه کآنجا الحدید  ابن ابی

و فی روایـۀ المبـرد أیضـا فتـواکلتم و     «نویسد:  می». الغارات و ملکت علیکم االوطانعلیکم 
  91»....و ثقل علیکم قولی حتی شنت الغارات تخاذلتم

أن معاویۀ قال لألحنف بن قـیس وجاریـۀ بـن     الکاملروي أبوالعباس المبرد فی کتاب «
  92.»قدامۀ و رجال من بنی سعد معهما کالما حفظهم

معروف به ثعلب از ائمـه  ، ابوالعباس احمد بن یحیی بن زید بن سیار شیبانی: ثعلب. 20
تمام زنـدگی خـود را   ق است. او 291ي او متوفق 200متولد  وفی است. ويکلغت و نحو 

و  المجـالس یـا   مجـالس ثعلـب  و  األعشی شرح دیوان رد. از جمله آثار اوکدر بغداد سپري 
از آن بهـره بـرده و   به عنوان منبع تاریخی الحدید از آن  ابن ابیه کتابی کاست.  معانی القرآن

کرده است، المجالس ثعلب است. یکی از مـواردي کـه بـه ایـن کتـاب،      یاد االمالی با عنوان 
 بـن  عبـداهللا  کان األمالی کتاب فی ثعلب یحیی بن أحمد أبوالعباس قال« استناد کرده، چنین است:

  93.»انفرجت قد أضالعه أن ظننت حتی: عباس ابن قال عالیا نفسا عمر فتنفس عمر عند عباس

  منابع قرن چهارم
، ییمحمد بن عبدالوهاب بن سـالم جبـا  ، الحدید ابن ابیی دیگر از منابع در کابوعلی: ی. 21

و ق 235ابـوعلی متولـد   . ه اسـت معتزلپیشوایان  و انمتکلماست. وي از علی بوامعروف به 
هـاي   ی از قریـه کـ ه دلیل نسبت او با طائفـه جبائیـه یـا ی   است. لقب جبائی ب ق303ي امتوف

البتـه هـر جـا سـخن از      94متعـددي اسـت.   هاي باتکصاحب وي یعنی جبی است. بصره، 
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المی و تـاریخی) مـراد   کموارد(مطالب بیشتر ابوعلی آورده، منظور جبائی نیست. گرچه در 
المـی او، از مطالـب   کعالوه بر نقـل مطالـب   الحدید  ابن ابی 95.، جبائی استالحدید ابن ابی
یکـی از مـوارد   رده اسـت.  کب او نقل اتکدام کاز مشخص نکرده اما او بهره گرفته،  تاریخی

 الحدید به او چنین است: ابن ابی استناد
 أنزلـک  مـا : بالربذة هو و ذر ألبی قلت: قال وهب بن زید عن أیضا أبوعلی الشیخ روي و

 و الـذهب  یکْنـزونَ  ذینلا و« تعالی قوله فذکرت بالشام کنت أنی أخبرك: قال المنزل هذا
  96.»فقونهانْی ال و الفضۀ

وي . بزرگ اهـل تسـنن  مفسر و رخ وجعفر محمد بن جریر بن یزید طبري، مبو: اطبري. 22
ق 310در جــا  همــانن شــد و کســابغــداد  درو متولــد ق 224بــه ســال آمــل طبرســتان  در

 در )تاریخ طبـري ( أخبار الرسل والملوكعبارت است از:  هاي او تابکاز درگذشت. برخی 
ن ارخـ وثقـات م  او را از. جلد 30در )تفسیر طبري( جامع البیان فی تفسیر القرآن و لدج 11

از الحدیـد   ابن ابـی  97.»جعفر أوثق من نقل التاریخأبو«: گوید میاش  درباره ابن اثیر. اند دانسته
 رده است:کاو یاد  تاریختاب ک

. و خالصـۀ  التاریخمحمد بن جریر الطبري فی ، ما ذکر فی ذلک ما أورده أبوجعفرو أصح 
و ال سـیما  ، نقمها الناس علیه من تـأمیر بنـی أمیـۀ   ، عثمان أحدث أحداثا مشهورة ذلک أنّ

  98.ء إلیهم الفساق منهم و أرباب السفه و قلۀ الدین و إخراج مال الفی
کنـد   یاد مـی  المسترشدتاب کطبري صاحب در جایی از محمد بن جریر الحدید  ابن ابی

 99،انـد  مشـهور دانسـته   لیفـات طبـري  ألی گـویی آن را از ت که برخی همچون خیرالدین زرک
البتـه بـه   ـ ویی و بـه جـا    کبه نیالحدید  ابن ابی دو نفرند با تشابه نام، و اینهاه کخبر از این بی

را که رده است، چکاشاره  به این مطلبـ و نقد و جرح او   المسترشدي از صاحب قصد تبرّ
  :الحدید چنین است ابن ابیاما سخن . شیعه است، المسترشدسنی و صاحب خ، صاحب تاری

و مـا وقفنـا   ، ما رأیناها فی الکتب المدونۀ، و أما األخبار التی رواها عن عمر فأخبار غریبۀ
جریـر  لمحمـد بـن   ، المسترشـد و کتاب آخر یعرف بکتاب ، علیها إال من کتاب المرتضی

و أظن أن أمه ، بل هو من رجال الشیعۀ، صاحب التاریخو لیس هو محمد بن جریر ، الطبري
فنسب ، و بنو جریر اآلملیون شیعۀ مستهترون بالتشیع، من بنی جریر من مدینۀ آمل طبرستان

  100.إلی أخواله
اسـت  از شـیوخ معتزلـه   ق  319ي ا: نصر بن صباح ابوالقاسم بلخی متوفابوالقاسم بلخی. 23

ه از کـ وي بـا این  101رده اسـت. کـ مذهب خـویش از او بسـیار نقـل     بر بناالحدید  ابن ابی هک
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تـاب  کتاریخی(از ـ   المیکاز وي عالوه بر مطالب الحدید  ابن ابی اماان معتزله است، لمکمت
ه در خور توجه اسـت. البتـه برخـی    کرده کوي)، مطالبی تحلیلی از تاریخ نیز نقل  لمقاالتا

. یکـی زا  شـود  می المی یافتکدر میان مطالب است، رده که از بلخی نقل کمطالب تاریخی 
  موارد استناد او چنین است:

دعنی عنـک کنایـۀ عـن    : قال شیخنا أبوالقاسم البلخی رحمه اهللا تعالی قول عمرو له: قلت
فإن اعتقاد اآلخرة و أنها ال تباع بعرض  له اإللحاد بل تصریح به أي دع هذا الکالم ال أصل

  102.الدنیا من الخرافات
ق 223سـال  در  ادب و تلغـ ۀ ئمـ از ار محمد بن حسن بن درید، کبوب: اابوبکر بن درید. 24
ه اسـت کـ  معجم وسیعی ( هالجمهرتاب کو المقصورةة شهرتش با قصید. ه متولد شدبصردر 

ق 321 وي به سال. دارد غریب القرآن وي نیز، باال گرفت، )ردکاش تدوین  بر اساس قصیده
او در تـاریخ بهـره   تـاب امـالی   کمـواردي از   كدر اندالحدید  ابن ابی 103.درگذشت بغداد در

 گرفته است:
أخبرنا الجرموزي عن ابن المهلبی عن ابن الکلبی عن شـداد   :درید قال ابن أمالیفی  قرأت

 طالـب  کان علی بـن أبـی  : عن ابن عرادة قال اهللا بن الحسن العنبريدبن إبراهیم عن عبی
 104.یعشی الناس فی شهر رمضان باللحم و ال یتعشی معهم

ه کـ سـانی  کبیشـتر  . بصري بغدادي حمد بن عبد العزیز جوهريار ک: ابوبابوبکر جوهري. 25
ة ردربـا الحدید  . ابن ابیاند ردهکو توثیق وي استناد الحدید  ابن ابی اند به نقل اش نوشته درباره

برخـی وي را شـیعه و    105،»من الثقـات المـأمونین   هو من رجال الحدیث و و«گوید:  میاو 
ه در شـرح  کـ اند  ردهکرا نقل  السقیفه و فدكیا  هالسقیفکتاب . براي او اند سنی دانستهبرخی 
ر کو ابـوب  ق262توفـاي  از مشایخ وي عمر بن شبه م 106،استالحدید از آن یاد شده  ابن ابی
توفـاي  ري مکابواحمـد عسـ   و ق356توفـاي  الفرج اصفهانی م. ابواست ق281توفاي وزان م

 4و  3ه وي در دو قـرن  کاین است ة ه این نشان دهندک 107.هم از شاگردان او هستند ق382
 بکـر  افی از زندگی وي در دسـت نیسـت. امـا ابـو    کزیسته است، هرچند اطالع  هجري می

ة نویسـند ، شـطرنجی  ن صول تکین طولیاهللا بن العباس بن محمد بی بن عبدمحمد بن یحی
حمـد بـن   ا ـق  323 عنیی ،در آن سال : وگوید می هبصردر  ق)336ـ   335(متوفاي  معروف

اآلخـر   عربیـ  25 یـا  24در، هبصـر در  عمـر بـن شـبۀ   و شـاگرد  العزیز جوهري، صـاحب  عبد
 جوهري چنین است: السقیفهتاب الحدید به ک یکی از موارد استناد ابن ابی 108درگذشت.
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کان  :قال.عن عمر بن شبۀ کتاب السقیفۀفی ، روي أبو بکر أحمد بن عبد العزیز الجوهري و
فلقیـه قـوم    اهللا قـد مـات رسـول   و فرجع من سعایته ، قد بعث أباسفیان ساعیا النبی

 :قـالوا  :قال أبوفصـیل . أبوبکر :قیل؟ من ولی بعده :فقال، اهللا مات رسول: فسألهم فقالوا
  109.العباس فما فعل المستضعفان علی و :قال. نعم

عـامی مـذهب و   ق، 272، متولـد  ر محمد بن قاسم بن بشار انبـاري ک: ابوبابوبکر انباري. 26
 و هیـثم بـزاز   چـون ابـن   نظر در علم قرائت و وقف و ابتداء. وي شـاگرد اسـاتیدي   صاحب

انـد،   داشـته  ثه از او سـماع حـدی  کو استاد محدثان بزرگی چون دارقطنی ، ابوالعباس ثعلب
ا بـر  کـ جلسات درس او بـا ات سبب همین ویژگی، ه به داشت کحافظه بسیار قوي . وي بود

 کتـاب  ،دارد. از جملـه آثـار وي   امـالی تابی مشهور به رو، ک شده، از این می حافظه وي ثبت
 امـالی در از اقـوال تـاریخی وي   الحدیـد   ابن ابـی  110است. غریب الغریب النبويو  المشکل

 است:یک مورد آن، چنین ه کرده کو مواردي را نقل  غافل نمانده
 عنده ناس فلما جلس إلی عمر فی المسجد و: اعلی روي أبوبکر األنباري فی أمالیه أنّ و

حق لمثله أن یتیـه واهللا لـو ال   : عجب فقال عمرالتیه و ال یقام عرض واحد بذکره و نسبه إل
  111سیفه لما قام عمود اإلسالم.

 ابن مسـعود صـحابی  فرزندان : ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودي از مسعودي. 27
ن شد و کبغدادي بود و در مصر سا ووي مورخی نامدار و رحاله قرن چهارم هجري است. 

ابـن   112از اوست. التنبیه و االشراف و مروج الذهبهاي  کتابدر آنجا درگذشت.  ق346در 
، المسعودي فـی کتـاب مـروج الـذهب     يو رو« ند:ک وي نقل می مروج الذهباز الحدید  ابی

خرجـت مـع عبـد اهللا بـن     : قـال ، حدثنی عمرو بن هـانئ الطـائی   :قال، عن الهیثم بن عدي
  113 .»علی

. امـوي  مروانـی  هیـثم  بـن  حمـد ا بـن  محمـد  بن حسین بن علی: الفرج اصفهانیابو. 28
بـه   مغازي و لغت و هسیر و نسابا ومورخان و بزرگان  دباز پیشوایان ااصبهانی  بوالفرجا

. درگذشـت  بغـداد در  ق356سـال  در  و در اصفهان متولد شدق 284به سال . و شمار است
ابـن   114.النسـب  جمهـرة و  الطـالبیین  مقاتـل ، األغانیعبارت است از: هایش  تابکبرخی از 

ه کـ رده اسـت  کـ نقـل  وي  مقاتل الطـالبیین و األغانی(األغانی الکبیر) تاب کاز دو الحدید  ابی
 آید: می کاي از هری نمونه

 حارثـۀ  ، أنالکبیـر  األغانی کتاب فی األصفهانی أبوالفرج روي و«: االغانی(االغانی الکبیر)
 115.»علیکم اهللا فتح إذاً :لهم قال و بالثبات الرایۀ، أمرهم إلیه سلموا و الرئاسۀ له عقدوا لما



۱۲۲     ۱۳۸۹پاييز  ،سوم، سال هفتم، شماره  

أن کنیـۀ جعفـر بـن    ، الطالبیینمقاتل روي أبوالفرج األصفهانی فی کتاب : «مقاتل الطالبیین
و روي أبـو الفـرج    طالـب  و کان ثالث اإلخوة من ولد أبی: و قال، طالب أبو المساکین أبی

  116.»و قد ورد فیه حدیث کثیر، لجعفر رضی اهللا عنه فضل کثیر
بود  صفهانا یلاهاز ادیب ا و رخوم، اصفهانی حسن بن حمزه  :اصفهانی حسن بن حمزه. 29
وفات یافـت.  ق 360سال در متولد و  ق280در . نیز بود مؤدبو  ردکدیدن بغداد بارها از و 

را بـا تعصـبی    الموازنۀ بین العربیـۀ والفارسـیۀ   الخصائص و بویه کتاب ابن الدولۀعضدبراي 
 األمثال الصادرة عن بیـوت الشـعر  عبارت است از: وي هاي  تابکاز برخی . فارسی نگاشت

)، انـد  ردهکـ از آن نقـل  جمهرة األمثـال   درأبو هالل عسکري  و مجمع األمثال درمیدانی ه (ک
تـاب  کاز الحدیـد   ابـن ابـی   117.التنبیه علی حدوث التصـحیف  و، التماثیل فی تباشیر السرور

 چنین است:اي از آن  ه نمونهکرده است کنقل وي  تواریخ االمم
أن الیهود تذهب إلـی  ، تواریخ األممفی کتابه المسمی ، و ذکر حمزة بن الحسن األصفهانی

أربعۀ آالف و اثنتان و أربعون  من ابتداء التناسل إلی سنۀ الهجرة لمحمد، أن عدد السنین
  118.سنۀ و ثالثۀ أشهر

یکـی از   عسـکري  إسـماعیل  بـن  سعید بن عبداهللا بن حمد حسنابوا: احمد عسکريابو. 30
 و به دنیا آمد اهواز از دهات مکرم عسکر در ق293سال وي در . است أدیب و فقیهعلماي 

بـه سـال    وي. بلنـدآوازه شـد  نیـز  در بصره و اصفهان . وچیدک بغدادبه شد. او بدان منتسب 
ی کـ ی عسـکري  سـهل  بـن  عبـداهللا  بـن  حسـن با ابـوهالل  او را برخی وفات یافت. ق 382

اسـمی   كه به اشـترا کنیز الحدید  ابن ابی دایی و استاد ابوهالل است.، در حالی که اند دانسته
و هـاي ا  تـاب کاز . برخـی  رده اسـت کـ نیـه روایـت   کاز ابواحمد با ن دو واقف بوده، میان ای

وي شیعه بود و شـیخ صـدوق    119.المحدثین تصحیفات و، األمثال و الحکم :عبارت است از
ه ما در کاست  االمالیالحدید به آن استناد کرده  ی که ابن ابیتابکاما  120رده است.کو نقل ااز 

 بینیم: نمیدر آثار وي 
وقاص دخل علی معاویۀ عام  أن سعد بن أبی، کتاب األمالیذکر أبو أحمد العسکري فی  و

شئت أن تقول فی سالمک غیـر   لو :فقال له معاویۀ، فلم یسلم علیه بإمرة المؤمنین، الجماعۀ
  121.هذا لقلت

و لغـوي  ، بـن مهـران   یاهللا بن سهل بن سعید بـن یحیـ  حسن بن عبد :ابو هالل عسکري. 31
از توابـع اهـواز    یکرم یکر مکه وي در عسکري به این دلیل است کنسبت عس. ادیب فاضل

 ؛او نیـز اخـتالف اسـت   درگذشـت  درباره سـال  ست. . سال والدت او مشخص نیشد متولد
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، بـا  ري اسـت کمی دانند وي شاگرد ابواحمد عسق. 395و برخی  ق382يابرخی او را متوف
 هـاي  باتـ کشوند.  اسمی تفاوتی قائل نمی كدلیل اشترا برخی میان این دو نفر بهاین حال، 

ات تـاریخی آن را  کنالحدید  ابن ابی هک 122،تاب مشهور اوستک االوائلتاب کمتعددي دارد. 
 است:چنین آن موارد از یکی ه کرده کدر شرح خود نقل 

الرحمن عثمان و عبد فی استجیبت دعوة علی األوائلهالل العسکري فی کتاب و قال أبو
  123.ما ماتا إال متهاجرین متعادیین أرسل عبد الرحمن إلی عثمان یعاتبهف

  منابع قرن پنجم
 مـامی او  تـاریخ  و دبي اعلمـا از . وي وزیر بیآ بوسعدارازي،  حسین بن منصور :آبی .32

و مصـاحب  معاصر . رسد ه میساواز روستاهاي  »آبه« به شنسبت. بود ري یلاهمذهب و از ا
او را بـه وزارت خـویش    بـویهی  الدولـۀ  فخر بن رستم الدولۀ مجد هکبود  عباد بن صاحب
، التـاریخ و  )ادب و محاضـرات (در الدرر نثر :از استعبارت وي  مصنفاتاز . برخی گمارد
ابـن   124ق درگذشته است.421آبی به سال . »مثله یؤلّف لم« :گوید میتاریخش ة دربار ثعالبی

ه بـه عنـوان مؤیـدي بـراي     کـ  رده اسـت کـ وي یاد الدرر  نثرتاب کجا از  کدر یالحدید  ابی
 :است روایتش از ابوجعفر طبري
ء الزنج إلی أبی أحمد فی األمان فحضر منهم فی ثالثۀ أیام نحو  ثم تتابع مجی :قال أبوجعفر

، نثر الـدرر و ذکره اآلبی فی مجموعۀ المسمی ، جعفر سبعۀ آالف زنجی و قد روي غیر أبی
 إلـی  المعتضد به دخل و الزنج صاحب رأس حمل لما: قال عن العالء بن صاعد بن مخلد

  125.یدیه بین والرأس بغداد أسواق اشتق و مثله یر لم جیش فی دخل بغداد
از . وي البر نمـري قرطبـی  وسف بن عبداهللا بـن محمـد بـن عبـد    عمر یأبو: ابن عبد البر. 33

سـفرهاي  و ا. ه بـه دنیـا آمـد   قرطبـ در  ق368سـال  بود که به  دیبو ارخ وحفاظ حدیث، م
برخـی از  . ه در گذشتشاطبدر  ق463و به سال  طوالنی در غرب و شرق آندلس انجام داد

تـاب  کاز الحدیـد   ابن ابـی  126.جامع بیان العلم و فضلهو  االستیعاباز:  ت استرآثار او عبا
 رده است:کاو روایت  االستیعاب فی معرفه االصحاب

 أنّ الصـحاب  معرفۀ فی باالستیعاب المعروف کتابه فی المحدث عبدالبر أبوعمربن روي و
 و عـدوه  علـی  اهللا مرامـی  من صائبا سهما اهللا و کان فقال: علی عن الحسن سأل إنسانا
 .127اهللا رسول من قرابتها ذا و سابقتها ذا و فضلها ذا و األمۀ هذه ربانی

  د:گوی بر دیگران در اسالم چنین می شارح ذیل فصلی در سبقت امام علی
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 أبابکر إن الناس: من قوم قال وقد اإلیمان إلی سبقت و قال: کیف یقال أن السادسۀ المسألۀ
 المحققـین  وأکثر الحدیث أهل أکثر أن: والجواب. سبقه حارثۀ بن زید إن قوم: قال و سبقه
 البـر  عبـد  بـن  یوسـف  عمر أبی کالم نذکر أسلم، ونحن من أول أنه السیرة، رووا أهل من

  128.باإلستیعاب المعروف کتابه فی المحدث

 منافع قرن ششم
 .بغـدادي  قرشـی  جـوزي  محمـد  بـن  علی بن بوالفرج عبدالرحمنا: جوزي ابوالفرج ابن. 34

. بـود  بغـداد در  ق597در اش  درگذشتو  ق508والدتش در . بود حدیث و تاریخدر  هعالم
 روح، العزیـز  عبد عمربن مناقبکه برخی از آنها عبارت است از:  تالیف دارد سیصدحدود 
کتـاب  از دو الحدیـد   ابـن ابـی   129.األمم و  الملوك تاریخ فی المنتظم، إبلیس تلبیس، األرواح

فـی  «گویـد:   باشد چون در جایی می المنتظمه باید همان کی تاریخ کبرد، ی جوزي نام می ابن
ه کـ اینه با توجـه بـه   ک عمر(اخبار عمر و سیرته) سیرهتاب کو  130»خه المعروف بالمنتظمتاری

تـاب در  کوي نیست و نیز مطالب منقول در شـرح از ایـن    هاي ابتکچنین نامی در لیست 
تـاب بخـش مربـوط بـه عمـر در      کمقصود از این که رسد  شود به نظر می یافت می المنتظم
 الحدید به ابوالفرج چنین است: استنادهاي ابن ابیاي از  باشد. اما نمونه المنتظم

لما  أن زیاداً المنتظمفی کتاب ، عبد الرحمن بن علی بن الجوزي الفرجأبو و روي: المنتظم
و هـم أن یخـرب   ، قطع أیدي ثمـانین مـنهم  ، و هو یخطب علی المنبر، حصبه أهل الکوفۀ

  131.دورهم و یجمر نخلهم
: عن نائلۀ عن ابـن عمـر قـال   ، روي أبو الفرج بن الجوزي فی کتاب سیرة عمرسیرة عمر: 

إنی کنت امرأ تاجرا یغنـی اهللا  ، فقال، إلیه فتح القادسیۀ و دمشقجمع عمر الناس لما انتهی 
  132.عیالی بتجارتی

  منابع قرن هفتم
 جـزري  شـیبانی  واحـد  عبـد  بـن  عبدالکریم بن یعل بوالحسنا عزالدین: اثیر جزري ابن. 35

نیز  ، والصحابۀ أسماء فی الغابۀ أسد کتاب مصنف. وي نویسنده اثیر ابنه ب معروف، موصلی
 شعمـر  آخـر در  و. ارا در بـر دارد  ق628ه از آغاز تا سال است، ک التاریخ فی الکامل کتاب

ابـن   133سـالگی درگذشـت.   75همان سـال در سـن    شعبان ه درکتا اینساکن شد در بغداد 
و قال أبو جعفر إن األنصـار  « :رده استکنقل تاریخ ابن االثیر تاب کجا از  کدر یالحدید  ابی

بن  و ذکر نحو هذا علی، ال نبایع إال علیا :قالت أو قال بعضها، الخالفۀلما فاتها ما طلبت من 
  134.»المعروف بابن األثیر الموصلی فی تاریخه، الکریمعبد
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بن رافع بن فضائل بـن   بن معد بن علیمحمد جعفر علوي شیعیأبو: بن معد علويمحمد. 36
وي اسـت.   اظمکـ حلی از نوادگان امام موسی موسوي  ةحمد بن حمزابن  حمزةعلی بن 

. دانشـمند بـود   یلمـ کمت، و شـیعی و فاضـل   یفقیه. او ن گزیدکمسآنجا به بغداد آمد و در 
بـه مـزار امـام     و وفـات یافـت   ق620رمضـان   بود و درق 573ال ربیع األول س در شولدت

ه کـ  و چنان بودالحدید  ابن ابی وي معاصر 135ك سپرده شد.آنجا به خامنتقل شده،  حسین
سـب  کدر محضـر او حضـور یافتـه و    الحدید  داست، ابن ابیپیالحدید  ن ابیاباز نص شرح 

بر اساس دو نقل شـرح،   است، و ق608اش  هاي مراجعه ی از تاریخکی. رده استک فیض می
 :، چنین استاین دو نقل اند خوانده واقدي را نزد وي می مغازيو  تاریخ طبريدر آن زمان، 

عنده حسن بن معـالی الحلـی    و، حضرت عند محمد بن معد العلوي فی داره ببغداد :قلت
فقال ، يتاریخ الطبرهذه األحادیث من  و، و هما یقرءان هذا الخبر، المعروف بابن الباقالوي

حسدت أباك علـی مـا    :قال؟ ما تراها قصدت بهذا القول :محمد بن معد لحسن بن معالی
 136.فضحک محمداهللا کان یفتخر به من غسل رسول

فی ، اهللا ۀ رحمهعلی رأي الشیعۀ اإلمامی، حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقیه
فقرأ ، الواقدي مغازيو قارئ یقرأ عنده ، داره بدرب الدواب ببغداد فی سنۀ ثمان و ستمائۀ

بـی  اسفیان مولی ابـن   سبرة عن خالد بن ریاح عن أبی حدثنی ابن أبی :حدثنا الواقدي قال
 أبصرت عینـاي رسـول اهللا   سمعت أذناي و :لمۀ یقولبن مس سمعت محمد ل:حمد قاا

هـم ال یلـوون علیـه     هـو یـدعوهم و   و قد انکشف الناس إلـی الجبـل و  : یقول یوم أحد
  137.سمعته

 أبی ابن به معروفمحمد،  بن محمد بن ییحی أبوجعفر :زید أبی بن حییی جعفروأب النقیب. 37
. ه بـود بصـر  شـراف از ا و شـاعر  است)آمده حسینی البالغه  نهج شرح (درحسنی علوي زید

وي . دار شـد  را عهـده بصـره   نوطالبی تنقابپس از پدرش  و به دنیا آمد ق548در سال وي 
ابـن   138در نسب و اخبار عرب و ادب و شعر متبحر بود. وا. در گذشت بغداددر  ق613در 
، کان رحمه اهللا علی ما یذهب إلیه من مذهب العلویـۀ « گوید: میاو ة عقیدة دربارالحدید  ابی

لم یکن إمامی المـذهب وال کـان یبـرأ    «: گوید می و نیز در جاي دیگر 139.»وافر العقل منصفاً
نـزد شـیخ خـود    الحدیـد را   ابن ابـی  140.»و ال یرتضی قول المسرفین من الشیعۀ، من السلف

تـا   .جوان بیست و چنـد سـاله مطـرح بـود     عالم کاي داشت و خود در حد ی جایگاه ویژه
در  141»کشیخ كاعلم فدا«گوید:  وجعفر در پاسخ به سؤال شاگرد خود میبه نقیب اکجایی 
، در مجلس درس نقیب ابوزیـد علـوي  الحدید  ابن ابی حضورالبالغه در خصوص  نهجشرح 
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ن کساه هر دو کبا توجه به این 143،ق611و دیگري  142ق610ی کیدو تاریخ ذکر شده است؛ 
شـرح ابـن   مطالـب  از بغداد بودند باید مراودات شیخ و شاگرد بیش از ایـن باشـد. برخـی    

اي  نمونـه  144وگو شده اسـت.  الحدید مطالبی است که بین او و استادش درباره آنها گفت ابی
؟ بـدرا مـع المشـرکین    عن معاویۀ هل شـهد  سألت النقیب أبا زید: قلت« از آن، چنین است:

ثالثۀ من أوالد أبی سفیان حنظلۀ وعمـرو و معاویـۀ قتـل أحـدهم و أسـر      نعم شهدها : فقال
  145.»اآلخر

ایـن  ة هاي تاریخ و تراجم و اعالم هـیچ مطلبـی دربـار    تابدر ک: رؤبه دباس ابن ابی. 28
ه کـ اسـت  الحدیـد   ابن ابی هشرح نهج البالغرده که از وي نقل کتنها منبعی م. شخص نیافتی

کتاب او را آورده است. شارح به نقـل از ایـن رواي چنـد روایـت     نام نیز لقب و ، نیه، کنام
الحسـین  ابو؛ نام هستندمتفرد نقل این گونه روایات این راوي و مولف در تاریخی آورده که 

از آن الحدیـد   ابـن ابـی  ه کتابی ک، و رؤبۀ الدباس ابن أبیه معروف ب، محمد بن علی بن نصر
 :است عبد شمس و افتراق هاشمند ک نقل می

، ألبی الحسین محمد بن علـی بـن نصـر    افتراق هاشم و عبد شمسنقلت من کتاب  :قلت
کان بنو أمیۀ فی ملکهم یؤذنون و یقیمون فی العید و  :قال، المعروف بابن أبی رؤبۀ الدباس

  146.و کانوا فی سائر صالتهم ال یجهرون بالتکبیر فی الرکوع و السجود، یخطبون بعد الصالة

  نتيجه
به این نتیجـه  ه در شرح یادآور شده است الحدید ک ابن ابی منابع تاریخی و رواییبا بررسی 

بـوده   مؤلـف و مـؤرخ   38تاب و حـدود  ک 54فراوان و حدود منابع دست اول رسیم که  می
الحدید این است که تنها منبعی است کـه از   هاي شرح ابن ابی گییکی دیگر از ویژ 147.است

ترین منبع تاریخی  مهمالحدید  است. همچنین شرح ابن ابیبرخی منابع و مورخان نقل کرده 
  است. وقعۀ صفینو  الغاراتبرخی از آثار، مانند احیاي 
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اکبـر فراتـی    ي وي نک: علی و شرح او و دیگر آثارش در کنار مذهب و عقیده الحدید أبی ابنجهت آشنایی با . 1
، بهار و تابستان 9، شمجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، »الحدید أبی ابنالمصادر اللغویۀ عند «

  . 60ـ37، ص1387
 . 5و234، ص1، جو اسانیده البالغۀمصادر نهج سید عبدالزهرا حسینی خطیب، . 2
 ، سرتاسر کتاب. دراسات و بحوث فی التاریخ واالسالمبراي نمونه، نک: مرتضی عاملی، . 3
 . 15، ص1، جالحدید أبی البالغه ابن نهج در شرح   تاریخ جلوه محمود مهدوي دامغانی، . 4
مجله ، »در شرح نهج البالغه الحدید أبی ابنروش لغوي «این زمینه رك: علی اکبر فراتی، . براي مطالعه بیشتر در 5

، زمسـتان  1، ش42(مقاالت و بررسیهاي سابق)، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، سـال پژوهشهاي قرآن و حدیث، 
  . 120 - 95، ص1388

 . 306، ص5، جالتاریخ االسالمی موسوعۀمحمدهادي یوسفی غروي، . 6
. به جهت ضیق مجال مقاله، ناگزیر از برخی منابع فرعی(منابعی که شارح در اندك مواردي از آنها بهـره بـرده   7

شود، چشـم پوشـیدیم. منـابعی ماننـد: المغـازي از موسـی        است) که در آن برخی روایات تاریخی نیز یافت می
، 9حکم(همان، ج بن عوانۀاز  و مقتل عثمانکتاب الشورى ) 183، ص17جالبالغه،  شرح نهجابی الحدید،  (ابنعقبۀ بن

  )، و . . . 45، ص11)، کتاب تاریخ از نفطویه(همان، ج245، ص10سنان(همان، ج )، کتاب العادل از ابن58-49ص
 . 41، ص1، جالذریعۀآقابزرگ طهرانی، . 8
، 5؛ ج143ص، 2؛ ج270؛ 308، ص1همـان، ج  ؛ و نیـز نـک:  142، ص2، جشـرح نهـج البالغـۀ   الحدید،  أبی . ابن9

 . 228ص
  . 277-276، ص4، جوفیات األعیانخلکان،  ؛ ابن28، ص6، جاالعالمخیرالدین زرکلی، . 10
 .242، ص7، جالذریعهآقابزرگ طهرانی،  .11
 .52، ص14، جالبالغه شرح نهجالحدید،  أبی ابن .12
 .9، ص14؛ ج214، ص13؛ ج78، ص10، نیز نک: ج178، ص14همان، جالحدید،  أبی ابن .13
 .106، صالفهرستندیم،  ؛ ابن245، ص5، جاالعالمخیرالدین زرکلی،  .14
 .وقعه صفینمزاحم منقري، مقدمه  ، و نیز نک: نصر بن147، ص1، جالبالغه شرح نهج، الحدید أبی ابن .15
 .111، ص9؛ ج215، ص6؛ ج10، ص4؛ ج17، ص3؛ ج187، ص2؛ ج233، ص1الحدید، همان، ج ابی ابن .16
؛ 123، صالفهرستندیم،  ؛ ابن313، ص2، جوفیات االعیانخلکان،  ؛ ابن42، ص3، جاالعالمخیرالدین زرکلی،  .17

 .291، ص2، جالکنی و االلقابعباس قمی، 
 .129، ص5همان، جالحدید،  أبی ابن .18
 و. 98، ص17؛ ج50، ص12؛ ج18، ص9؛ ج17، ص6؛ و نیز نک: ج233، ص10الحدید، همان، ج ابی ابن .19
 .285، ص6همان، ج .20
 و. 137، ص20؛ ج9، ص16؛ ج210، ص15، و نیز نک: ج209، ص15همان، ج .21
 .650و 179، ص1، جکشف الظنون؛ حاجی خلیفه، 350و345و324، ص1، جالذریعۀآقابزرگ طهرانی،  .22

 



۱۲۸     ۱۳۸۹پاييز  ،سوم، سال هفتم، شماره  

                                                                                                        
 و .193، ص16؛ ج316، ص6؛ ج118، ص3؛ ج293، ص1؛ ونیز نک: ج127، ص3همان، جالحدید،  أبی ابن .23
 .279، ص3جالکنی و االلقاب، ؛ عباس قمی، 111، صالفهرستندیم،  ابن .24
 .84، ص14الحدید، همان، ج أبی ابن .25
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 .112، ص12ج، همان .33
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 .60ـ37، صانجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 .106ندیم، همان، ص ؛ ابن255صالفهرست، شیخ طوسی،  .38
 .206، ص2الحدید، همان، جابی ابن .39
ــان .40 ــک، ج 206، ص3ج، هم ــز ن ، 75، ص15، ج313-312، ص6، ج253-175، ص5، ج30-14، ص4، و نی
 .15، ص17ج

 .85صالفهرست، ندیم،  ؛ ابن43، ص3جوفیات االعیان، خلکان،  ابن .41
 .20، ص10؛ ج128، ص18؛ و نیز نک: ج107، ص6همان، جالحدید،  أبی ابن .42
 .69، ص4؛ ج117، ص3؛ و نیز نک: ج105، ص10همان، ج .43
 .169، ص3جالکنی و االلقاب، ؛ عباس قمی، 113، صالفهرستندیم،  ابن .44
 .279صالفهرست، شیخ طوسی،  .45
 .134، ص6؛ ج268، ص2؛ و نیز نک: ج246، ص2همان، جالحدید،  أبی ابن .46
 .271، ص2ج، همان .47
 .126، ص4همان، ج .48
 .215، ص6همان، ج .49
 .7و6، ص10ج، همان .50
 .44، ص11ج، همان .51
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 .69، ص11ج، همان .52
 .97، ص9ج، همان .53
 .398، ص18همان، ج .54
 .221، ص6 ، جاالعالم، خیرالدین زرکلی .55
 .63، ص4الحدید، همان، ج أبی ابن .56
 .70، ص4؛ ج293، ص13؛ ج14، ص11؛ ج35، ص7و نیز نک: ج 46، ص7ج، همان .57
؛ خیرالدین زرکلـی،  6، صقریش اخبار فى المنمقحبیب،  ؛ محمد بن11، مقدمه مترجم، صاألصنامالکلبی،  ابن .58

 .78، ص6االعالم، ج
 .250، ص14؛ ج208، ص13؛ ج283، ص2و نیز نک: ج 42، ص13، جالحدید أبی ابن .59
 .75، ص5جاالعالم، خیرالدین زرکلی،  .60
 .147، ص5، همان، جالحدید أبی ابن .61
 .68، ص11همان، ج .62
 .285، ص18؛ ج155، ص6همان، ج .63
 .277، ص9همان، ج .64
 .215، ص13همان، ج .65
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 همان. .67
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 .22، ص9همان، ج .69
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 .54شماره 

 .206، ص15، و نیز نک: ج19، ص11ج، ابی الحدید، همان ابن .71
 .248، ص5 زرکلی، همان، جخیرالدین  .72
 .62، ص4، همان، جالحدید أبی ابن .73
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 .256، ص6زرکلی، همان، ج خیرالدین .94
مجله ، »الحدید أبی ابنعند  اللغویۀالمصادر «اکبر فراتی و جعفري،  براي مطالعه بیشتر در این باب، نک: علی -.95

 .60ـ37، ص9، شعلمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 .226، ص16؛ ج261، ص8ونک: ج 261، ص8، همان، جالحدید أبی ابن .96
 .69، ص6؛ خیرالدین زرکلی، ج289، ص1، جکشف الظنون؛ حاجی خلیفه، 229، صالفهرستی، شیخ طوس .97
 .156، ص6؛ ج37و  8، ص2؛ ج190، ص1، و نیز نک: ج129، ص2همان، جالحدید،  أبی ابن .98
  خیرالدین زرکلی، همان .99

 .36، ص2ج، الحدید، همان ابن ابی .100
 .82، ص7، جالغدیرعبدالحسین امینی،  .101
  .82، 80، ص4؛ ج295، 64، 24، ص2؛ ج14، ص1، و نیز نک: ج64، ص2، همان، جالحدید أبی ابن .102
 .173، ص8، جتاریخ التراث العربیفؤاد سزگین،  .103
 .24، ص5؛ و نیز نک: ج153، ص20، همان، جالحدید أبی ابن .104
 .60، ص2ابی الحدید، همان، جابن .105
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المفید من معجم رجال ؛ محمد جواهري، 6، ص3، جالشیعۀاعیان ؛ محسن امین، 83صالفهرست، شیخ طوسی،  .106

 .30، صالحدیث
 .26ـ14، مقدمه محقق، صوفدك السقیفۀعبد العزیز جوهري،  ابوبکر أحمد بن .107
 .6و35همان، ص .108
، 16؛ ج3، ص9؛ ج252، ص8؛ ج5، ص6؛ ج70، ص4، و نیز نک: همان، ج44، ص2همان، جالحدید،  أبی ابن .109
 .210ص
 .274، ص15، جسیر اعالم النبالءی، ذهب .110
 .215، ص20؛ ج261، ص2؛ ج320، ص1و نیز نک: ج 81، ص12، جالحدید أبی ابن .111
 .277، ص4خیرالدین زرکلی، همان، ج .112
 .128، ص8؛ ج131، ص7همان، جالحدید،  أبی ابن .113
 .249، ص2؛ آقابزرگ طهرانی، همان، ج281شیخ طوسی، همان، ص .114
 .129، ص7؛ ج124، ص6؛ ج106، ص5؛ و نیز نک: ج143، ص4الحدید، همان، ج أبی ابن .115
 .307، ص3؛ ج72، ص15؛ ج14، ص10؛ و نیز نک: ج72، ص15همان، ج .116
 .277، ص2خیرالدین زرکلی، همان، ج .117
 .196، ص10، همان، جالحدید أبی ابن .118
 .196، ص2ن، ج؛ خیرالدین زرکلی، هما60، ص12آقابزرگ طهرانی، همان، ج .119
 .163، صالخصال؛ شیخ صدوق، 405، صاالمالی؛ شیخ صدوق، 8، ص7، جالغدیرعبدالحسین امینی،  .120
 .183، ص12؛ ج103، ص2؛ و نیز نک: ج263، ص2، همان، جالحدید أبی ابن .121
 .357، ص1، جالذریعهآقابزرگ طهرانی،  .122
 .7، ص4؛ ج196، ص1، همان، جالحدید أبی ابن .123
 .298، ص7، جاالعالمخیرالدین زرکلی،  .124
 .212، ص8همان، جالحدید،  أبی ابن .125
 .81، ص1، جکشف الظنون؛ حاجی خلیفه، 66، ص7، جوفیات االعیانخلکان،  ابن .126
 .95، ص4الحدید، ج أبی ابن .127
 .191، ص9؛ ج283، 148، ص6؛ ج120، ص4؛ و نیز نک: ج116، ص4همان، ج .128
 .247، ص1، جالکنی و االلقاب؛ عباس قمی، 317، ص3 جاالعالم، ، خیرالدین زرکلی .129
 .122، ص6، همان، جالحدید أبی ابن .130
 .199، ص3همان، ج .131
 .220، ص12همان، ج .132
 .139، ص13ج، البدایۀ و النهایۀکثیر،  ابن .133
 .22، ص2، جالحدید أبی ابن .134
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 .280، ص18جمعجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی،  .135
 .38، ص13، همان، جالحدید أبی ابن .136
 .23، ص15همان، ج .137
 .165، ص8، جاالعالمخیرالدین زرکلی،  .138
 .248، ص9همان، جالحدید،  أبی ابن .139
 .90، ص12همان، ج .140
 .118، ص11همان، ج .141
 .53، ص2همان، ج .142
 .10، ص20همان، ج .143
 .32، ص13؛ ج81و  38، ص12همان، ج .144
  .301، ص13؛ ج115، ص11؛ ج173و148، ص7نیز نک: جو  85، ص15همان، ج .145
 .233، ص15، و نیز نک، ج240، ص15همان، ج .146
گفتنی است منابع دسته اول وي به این شمار است، اما باید گفت فراوانی منابع اصلی و فرعی وي در شرح  .147

ه از منابع فرعی چشم رسد که ما به جهت ضیق مقال مؤلف و مؤرخ می 56کتاب و حدود  86تاریخی نزدیک به 
 پوشیدیم.
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  منابع
محمـد أبوالفضـل    :، تحقیـق شرح نهج البالغـۀ اهللا،  هبۀالحدید المعتزلی، عزالدین أبی حامد عبدالحمید بن  أبی ابن

 ق. 1337اهللا المرعشی النجفی،  مکتبۀ آیۀابراهیم، 

 .نا جا، بی تا، بی بی، تحقیق رضا تجدد، الفهرستابن الندیم، محمد بن ابی یعقوب، 

 ق. 1405الکتب، بیروت،  فاروق، عالم احمد خورشید ، تحقیققریش اخبار فی المنمقمحمد، ، البغدادي حبیب بنا

 ،الثقافۀدارإحسان عباس، بیروت،  ، تحقیقوفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانر، کان، أحمد بن محمد ابن أبی بکابن خل
 تا. بی

 ق. 1422، دارالمعرفۀبیروت، ، السادسۀ.، طالبدایۀ و النهایۀثیر القرشی الدمشقی، أبو الفداء إسماعیل، کابن 

 تا. ، بیللمطبوعات التعارف داربیروت، ، األمین حسن تخریج و حقیق، تاعیان الشیعهاالمین، محسن، 

 ق.1397تاب العربی، کدار ال، بیروت، الرابعۀ.ط، و االدبالغدیر فی الکتاب والسنۀ االمینی، عبد الحسین، 

 األعلمـی  المحمـودي، بیـروت، مؤسسـۀ    بـاقر  محمد ، تحقیقاألشراف انساباحمد بن یحیی بن جابر، ، يبالذرال
 . ق1394للمطبوعات، 

، یملـ  آثار انجمنتهران، ، يارمو یحسین الدین جالل ، تحقیقالغارات، محمد بن ابراهیم اسحاق ابو، یکوف یثقفال
 .ش1353

 ق.1423تبۀ هالل، بیروت، کدار و مبیروت، الثانیۀ، ط. ، الرسائل السیاسیۀالجاحظ، عمرو بن بحر، 

 ق. 1424، قم العلمیۀمطبعۀ قم، ، الثانیۀ.ط، المحالتی مکتبۀ، المفید من معجم رجال الحدیثالجواهري، محمد، 

 ،الثانیـۀ .ط، الـدکتور الشـیخ محمـد هـادي األمینـی      تحقیق، السقیفۀ وفدك، أحمد بن عبد العزیزر ک، ابوبالجوهري
 ق.1413، النشر شرکۀ الکتبی للطباعۀ و بیروت، 

 ق. 1405بیروت، داراألضواء، ، الثالثۀ ط.، مصادر نهج البالغۀ و أسانیدهالحسینی الخطیب، السید عبدالزهراء، 

 ق.  1374، العلمیۀتب کدارالبیروت، ، تذکرة الحفاظالذهبی، محمد بن احمد، 

 ق. 1413، موسسۀ الرسالۀبیروت، ، التاسعۀط.شعیب األرنؤوط،  ، تحقیقسیر اعالم النبالءـــــ ، 

، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربین والمستشـرقین   الدین، لی، خیرکالخیرالدین زر
 م.  1999دارالعلم للمالیین، بیروت، ، 14.ط

، ق 1412، تبۀ أیۀ اهللا المرعشی النجفی، مطبعۀ إسماعیلیانمک، قم، الثانیۀ.، طتاریخ التراث العربیفؤاد سزگین، فؤاد، 
 المجلد الثامن (علم اللغۀ).

 یالمعلمـ  ییحیـ  بـن  الرحمن عبد ، تحقیقاألنساب، التمیمی منصور بن محمد بن عبدالکریم سعید أبو، یالسمعان
 ق. 1382، العثمانیۀ المعارف دائرة مجلسآباد،  ، حیدریالیمان

 الطباعـۀ  مرکـز ، البعثـۀ  مؤسسـۀ ، قـم  ،اإلسالمیۀ الدراسات قسم حقیق، تاالمالیبن علی بن بابویه، حمدالصدوق، م
 ق.  1417، البعثۀ مؤسسۀ فی والنشر

 ق. 1403،  العلمیۀ الحوزة فی المدرسین جماعۀ منشوراتقم، ، الغفاري أکبر علی تعلیق و صحیح، تالخصالـــــ ، 
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، التـراث  إحیـاء  داربیـروت،  ، یمصـطف  وترکی األرناؤوط أحمد حقیق، تبالوفیاتالوافی ، کالصفدي، خلیل بن أبی
 ق. 1420

 ق. 1417، مؤسسۀ نشر الفقاهۀقم، جواد قیومی،  ، تحقیقالفهرستبن حسن، الطوسی، ابوجعفر محمد

 ق.  1404ر، کدارالف، بیروت، تهذیب التهذیب)، حجر ابنالعسقالنی، احمد بن علی (

 ق. 1390، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعاتبیروت، ، الثانیۀ.ط، المیزانلسان ـــــ ، 

، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، »الحدید أبی ابنمقاله المصادر اللغویۀ عند «فراتی و جعفري، 
 . 60ـ37، صص1387، بهار وتابستان 9ش

مجله علمی ، »درباره امام حسـین الحدید  ابن ابی البالغهشناسی روایات شرح نهج  مقاله آسیب«بر، کفراتی، علی ا
 ش. 1389، 54، شماره پژوهشی علوم حدیث

، ( مقاالت و بررسیهاي هاي قرآن و حدیث پژوهش، »در شرح نهج البالغهالحدید  ابن ابی مقاله روش لغوي«ـــــ ، 
 . 1388، زمستان 1، ش 42ده الهیات دانشگاه تهران، سال کسابق)، دانش

 تا.  بی، هران، تالصدر کتبۀم، األمینی هادي محمد تقدیم، الکنی وااللقابالعباس قمی، عباس، 

رفعت بیلگـه  و محمد شرف الدین یالتقایا  شف الظّنون، تحقیقک، اهللابن عبد یمصطف(حاجی خلیفه)، چلبی کاتب
 تا. ، بیبیروت، دار إحیاء التراث العربی، الکلیسی

، فالموجود عبد أحمد عادل، اهللا یعوض محمدبن علی ، تحقیقفوات الوفیات و الذیل علیهار، کبن شاتبی، محمدکال
 . م 2000، العلمیۀ الکتب دار، بیروت

 همراه( تهران ، افستالقاهرةباشا،  یزک احمد ، تحقیق)األصنام تنکیس( ألصنام، امحمد بن هشام المنذر ابو، یالکلب
 .  ش1364دوم،  اپنو، چ ، نشر)ترجمه با

 ق. 1414ز الجواد، کمربیروت، ، .الثالثۀط، دراسات و بحوث فی التاریخ واالسالممرتضی العاملی، جعفر، 

 تا.  بی، داراالضواءبیروت، ، الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀمحسن (آقا بزرگ الطهرانی)، منزوي، محمدال

القاهرة، المؤسسۀ العربیـۀ الحدیثـۀ، الطبعـۀ    هارون، عبدالسالم محمد ، تحقیقوقعۀ صفین، نصر بن مزاحم، يالمنقر
 ق.1404، یالنجف یالمرعش مکتبۀق، افست قم، منشورات 1382، الثانیۀ

 ق.  1413، نا ، بیجا بی، الخامسۀط.، معجم رجال الحدیثالقاسم، الموسوي الخویی، سیدابو

 .1375نی، دوم، تهران، چ ، الحدید أبی ابن البالغه نهج درشرح تاریخ جلوهالمهدوي دامغانی، محمود، 

 لجماعـۀ  التابعـۀ  اإلسـالمی  النشـر  مؤسسـۀ قـم،  )، الشـیعۀ النجاشی، احمد بن علی، رجال(فهرس اسماء مصـنفی  
 ق.1416، فۀالمشر بقم المدرسین

  تا.  مجمع الفکر االسالمی، بیقم، ، موسوعۀ التاریخ االسالمیالیوسفی الغروي، محمد هادي، 


