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 پژوهشی تاريخ اسالمـ  فصلنامه علمی

 اول، شماره پانزدهمسال 

  57، شماره مسلسل 3131بهار 

 

 

 های شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید  گزارشتاریخی  بررسی  

 1نیحسامام دربارۀ 

 

 01/3/39تاریخ تأیید:   8/7/39 تاریخ دریافت:

 علی اکبر فراتی         

 

ت یین ر ی ن جم ل اله ر   را      ت یین   هم     زرگابن ابی الحدید یکی از ب   

جگارت  است. این رین ک  حا ی اط عات هم  تاریخی است از جمل   ررب ار    

است رایستۀ بیرسی   جقد از ز ایای هختلف است. هقالۀ حاضی  اهام حسین

پس از هی ری کوتاه بی ر ش تاریخی ر ین جم ل اله ر   اب ن اب ی الحدی د         

را رر  های ت اریخی ای ن کت ار ررب ار  اه ام حس ین       های آن ر ایت  یژگی

هحورهای زیی هورر بیرسی قیار راره   حسب جیاز ب  بیرسی تطهیقی آن با ریگی 

ه ا   کین    رزی ، ر یدارهای پیش از اهاهت اهام حس ین هنابع پیراخت  است: 

های هیبوط ب  ر یدار کیب ، اظم ار   ، پیش گوییجسهت ب  خاجدان اهام حسین

   جزئیات ر یدار کیب . ر بار  جایگاه اهام حسینجظی ر

شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، روش تاارییی،  ، امام حسین های کلیدی: واژه

 عاشورا. ،کربالء

                                           


 .دانشگاه تهران استادیار 
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 . مقدمه1

و  1نهج البالغه وحترین و نیکوترین شر بزرگ یکی ازبی الحدید اابن ه شرح نهج البالغ

کناار شارح ناینا     در  رود. ابان ابای الحدیاد    مای  مهم تارییی باه شارار   منابع یکی از

کناد کاه تنهاا منباع      هایی از تااریخ را بیاا  مای    ، گزارشعلی حضرت امیرالرؤمنین

 برخای زنادگانی  هایی از تااریخ   گوشه چنین، این وقایع انت. همبرخی از مانده درباره  باقی

و  6اهل بیت  به شارح ارادتدر این کتاب وجود دارد. از جرله امام حسین 6ائره

 2تر از آ  انت که نیازی به بیا  آ  باشد. روشن ،از دشرنا  ایشا  بیزاری

منابع مهم و موثق تارییی نزد بسایاری از   ، یکی ازشرح نهج البالغه کهبه دلیل این  

 ، به ویژه بیش مرتبط بادر آ  رود، بررنی وقایع تارییی موجود پژوها  به شرار می تاریخ

 . ای می یابد اهریت ویژه ایا  دین،ونیره و ننت پیش

هاای ابان ابای الحدیاد درباارم اماام        این نوشتار به تحلیل تاارییی ا روایای روایات    

نقد محتوایی تاریخ نگاری این شارح بزرگ نهج  یپرداخته انت تا فرصتی برا حسین

لحدیاد  های ابن ابای ا  ای مستقل آنیب شنانی روایت البالغه فراهم آید. نگارنده در مقاله

و بر حسب نیاز در این پاژوهش باه    3را مورد توجه قرار داده انت. دربارم امام حسین

 آ  مقاله ارجاع داده شده انت.

 شرح نهج البالغهدر  یروش تاریخ .1ـ1

کتاب ابن ابی الحدید پیش از  .داردو ارائه محتوا در نگارش  شیوه و روشی ،هر مؤلفی 

ای در موضوعات گوناگو   نامه ، مونوعه و دانشباشد آ  که شرح خاص یک کتاب خاص

گفتاه شاارح،   کاه باه    نهج البالغه ، شرولیتنیست گردد؛ نکته به دو امر بازمی این انت.

غیار   علاوم اناالمی و   ، آشنایی ابن ابی الحدیاد باا  دوم علوم و فنو  متنوعی را دربردارد.

 ددی چاو  کاالم، ادب،  هاای مت ا   گیری از منابع گوناگو  و دانش انالمی که نبب بهره

 یاناه طور مساتقیم از کتاب  ابن ابی الحدید به .شده انت لبالغها شرح نهجتاریخ و فلک در 

گونی گوناا  نگاهی گذرا بر کتااب،  و با علوم میتلف آشنا بود. 4کرد بغداد انتفاده می دولتی
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ح وی در شر کند مطرح می  که شارح در بیا  نین امام دهد را نشا  می هایی زمینه

کالمی؛  ا2ا  تارییی؛ 0 برد که عبارت هستند از: چند روش بهره میاز  نهج البالغهخود بر 

 .5ا لغوی 5ا بالغی؛ 4ا ادبی؛ 9

 ،توا  آ  را پیش از هر چیز و می قرار دارداین شرح  های روش تارییی در رأس روش 

کاالم   شارح خاود بار    هاای  بن ابی الحدید در بسیاری از بیاش ا شرحی تارییی دانست.

های تارییی  به گزارهانتناد  های تارییی و تبه بیا  روای امیرالرؤمنین حضرت علی 

خاالی از تحلیال و نقاد    نند هرراه انات و   پردازد. این روش در بسیاری موارد با بیا  می

های میتلف تارییی،  و دوره ها در حوزه ونیله ابن ابی الحدید تارییی نیست. نقل تاریخ به

 چناین  هام  پژوهاا  قارار داده انات.    ادی برای تااریخ را منبع قابل انتن بالغهشرح نهج ال

 شرح نهجج البالغجه   های تارییی را تنها از گزارهبرخی از پس از وی  های بسیاری از کتاب

از مناابع تاارییی    ابن ابی الحدید متفرد انت. کنند و گویا ابن ابی الحدید در نقل نقل می

 هاا  اماروزه برخای از مطالاب آ  را در ناایر کتااب     که کند  میمهم و دنت اولی انتفاده 

 در نام کتاببیا  . در مجروع نام پنجاه و چهار کتاب و نی و هشت مورخ، بدو  یابیم نری

 ، عناوا  پایش از ورود باه بحا     6شاود.  دیاده مای   شرح نهج البالغه تارییی های تروای

های حسینی در شرح ابن ابای   ریکه در وقایع نگا کنیم را م رفی میهایی  ترین کتاب مهم

کنیم که از ایشا  نقل شده انات   را م رفی می اشیاصی چنین، . همتوا  یافت الحدید می

 ولی نام کتاب ایشا  بیا  نگردیده انت.

؛ ها(202)متوفای  نصر بن مزاحم بن نیار الرنقری التریری الکوفیاثر  وقعة صفین. 0

 241 ابوج فر اناکافی )م. محرد بن عبد اهلل  .9؛ هانیاثر ابو الفرج اصف مقاتل الطالبیین. 2

هایی که  ابن الحدید در روایت( .قها217 )م. عبد اهلل محرد بن عرر الواقدی أبو .4 7؛(.قاه

 الغجااا   .5 ؛برد را نام نریکتابی  کند، از واقدی نقل می  عاشورا و امام حسین درباره

علی بن محرد بن عباد   .6؛ (.قها289 )م. براهیم بن محرد بن ن ید بن هالل ثقفیااثر 
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 شرح نهج البالغهدر  از این مورخ ، مطالب فراوانی(اه 225 -095أبو الحسن الردائنی) اهلل

 هاای  تدر روایا  8داشته انات.  مقتل الحسیناو  ،طبق قول شیخ طونی شود. نقل می

ل شی ی اناالمی  آ  با اصوموارد  از برخی ی باید با دقت و تأمل نگریست؛ زیراتارییی و

أنساب  در (.قاه 256 ا072اهلل قرشی أندی مکیّ) ر بن عبدزبیر بن بکا .7نازگار نیست؛ 

الرسجالل  " در.ق( اها  255 اا 069) جااح  ه ر با وشهمعثرا ،  عررو بن بحر أبو .8؛ قريش

  کند. میاکتفا م مؤلف نا که از آ  نامی برد، تنها با بیا  آ  که شارح بی "السیاسیة

ابی الحدید در برخی از نقل ها متفرد انت و منبع کتااب هاای دیگار شاده     رح ابن ش

 تارییی متاخر های تحقیق کتاب های کهن و گاه در نقل های کتاب گاه درانت. این امر 

 9.شود دیده می

  های شرح تاریخی ویژگی .2ـ1

زیر شرح  توا  به میرا  شرح نهج البالغهدر  های روش تارییی ابن ابی الحدید ویژگی

 :بیا  کرد

از آنهاا، بهتارین در موضاوع خاود      فراوانی منابع و مصادر دنت اول کاه بسایاری  . 0

شجرح نهجج   ، دادناد  قدما که چندا  به ارجاع اهریات نرای   روش م رولبر خالف  هستند.

دهاد. ابان ابای     هریات مای  که به این امر ا هایی انت باترین کت یکی از برجسته البالغه

هاا و   هاا، شیصایت   ی تارییی از کتابمنابع و مستندات گوناگو ،الحدید برای موضوعات 

 کند. مشایخ م رفی می

چاه از انااتید    های تارییی با انتفاده از انناد و یا آ  ها و روایت بیا  وقایع، رخداد .2

ورزی در نقل مطالب در کناار بیاا  منباع، بار      خود شنیده انت. این کار وی؛ ی نی انناد

افزاید. این امر، نشاا  دهناده اصارار وی بار رعایات امانات در نقال         ها می انتواری نقل

را در بازشناخت خود گرا  ب د از  ، پژوهشوی چنین های تارییی و روایی انت. هم روایت

 کند. و ترییز مطالب یاری می
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در نایر  .پردازد ها، وی در کنار نقل مطالب تارییی به نقد آنها می اجتهاد و نقد نقل .9

نیز، نقدگرایی شارح ناتودنی انات. باا ایان حاال، در ماواردی باا تسااهل و         موضوعات 

ای منفای بارای او شاررده     کناد کاه نکتاه    های متناقضی را بیا  می انگاری، روایت نهل

 گرا  تاریخ دارد. پژوها  و تحلیل شود اما امروزه، فوایدی برای تاریخ می

توجه به مذهب مورخا  و  عدم ت صب در نقل از شیص یا مذهب م یّن، وی بدو . 4

تاأثیر نباوده    کند ولی در مواردی که به نظر او در پذیرش مطلب بی راویا  از آنها نقل می

کند، مثل مواردی که روایتی مورد ط ن یکای از طارفین    انت به مذهب ایشا  اشاره می

  شقشقیه. ، مانند خطبهکند نقل می، نینی انت و وی از مذهب طرف میالف بر ضد او

ل تارییی و نانجش میازا    به تحلی که های میتلف یک روایت تارییی نقل گونه .5

کند و بر ترجیح روایتی بار دیگاری اثار     میکرک  های موجود و رفع تناقضاعتبار روایت 

 گذارد. می

شنانای و نقاد منصافانه جهات      بتارییی باه آنای   های تنیازمند بود  برخی روای .6

 ها. این اثر بزرگ از برخی کژی پاالیش

 کناد.  ها را بیاا  مای  تنها منب ی انت که آن شرح نهج البالغهکه هایی  وجود روایت .7

 الغااا چو   ی همبکتا کند. ، محققا  را در تکریل یک منبع یاری مییادکرد انامی منابع

 10.نتا شرح نهج البالغه مهم منابع گونه گردآوری شده انت، یکی از ثقفی که این

 

 باره امام حسین درنهج البالغه تاریخی شرح  های تی. بررسی تطبیقی روا2

 رویدادهای پیش از امامت امام حسین  .1ـ2

کناد   بیاا  مای   شرح نهج البالغجه  الی هدر الب هایی که ابن ابی الحدید برخی از روایت

در زما  پدر، برادر و هنگام صلح  درباره دورا  پیش از به امامت رنید  امام حسین 

 پردازیم. ها می نت. در ادامه به بررنی این گروه از روایتا امام حسن 
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 روز تبعید به ربذهدر غفاری ذر با ابو حسین امام سخن  .1ـ1ـ2

، ماردم  از تنهاا  مروا  به ربذه تب یاد شاد   ونیله دنتور عثرا  و بهابوذر به  زمانی که 

و عرار   حسین، امام  حسن ، امامبرادرش عقیل ،على  امیرالرؤمنین حضرت

 بود:  چنین در هنگام بدرقه خطاب به ابوذر حسین امام نین11بدرقه او رفتند.به یانر 

بینج  گرررجون سجاوگ و     چجه اا مج    خداوند متعال تواناست كه آن !عمو جان

گنیاى خجوگ اا او تجو باوگاشجتند و     ،خداى هر اوو گا شأن و كااى است. آن قوم

چجه آنجان او تجو باوگاشجتند سج ت       او آن تو .گين خوگ اا او ايشان باوگاشت  ،تو

سج ت نیاومندنجد. اينجز او     ،چه تجو او آنجان باوگاشجت     نیاوى و ايشان به آن ب 

صبر و نصر  ب واه و او بیتاب  و آو به خدا پنجاه ببجر كجه شجيیباي  او      ،خداوند

تجاب  مجر     گااگ و بي گين و كرامت است و آومندى حت  يز اوو اا مقدم نم 

 12افيند. نم اا به تأخیر 

ال زیز ، نوشته احرد بان عباد  13السقیفه و فدک خودش منبع مورد انتناد شارح به گفته

آ  را بیاا  کارده    14اليافي( در ها.ق923م.چنین کلینی ) هم ها.ق( انت،929م.جوهری )

 .انت

برای تشویق کوفیان به حرکت بـه   در پی سخن پدر و برادر حسین امام سخن .2ـ1ـ2

 صفین سوی

به پاا   نگ با م اویهدر پی نینا  پدر و برادر در ترغیب کوفیا  به ج سینامام ح

  خانت و پس از حرد و ثنای الهی فرمود:

 شما يااان محبوب و ررام  هستید و شما چون جامه ويجرين   !اى مرگم كوفه

اى كجه میجان    جامه او. اينز گا خاموش كجرگن فتنجه   نهپیوسته به پوست هستید 

چه بر شما گشجواا رشجته اسجت كوشجش      ه و آسان ساختن آنشما بر افروخته شد

كه شر جنگ بسیاا و مزه آن نارواا است ول  هر كس بجراى   كنید و بدانید با آن
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ساو و بررش اا فراهم آواگ و او خستگ  آن پیش او فرا  ،آماگه شوگ او پیشآن 

كجس پجیش او آمجاگر  و     هجر  .مرگ شايسته جنگ اسجت  ،اسیدنش به ستوه نیايد

سجزاواا اسجت    ،یدن فرصت مناسب و بینش و كوشش كاف  به آن گست ياوگاس

كه به قوم خوگ او آن سوگى نرساند و خويشتن اا هم به نابوگى گهد. او خداونجد  

  15لت گاايم كه شما اا با الفت خويش پشتیبان  نمايد و استواا بدااگ.ئمس

  16ت.ان نصر بن مزاحمکتاب  ،منبع ابن ابی الحدید طبق گفته خودش

  در زمان حکومت معاویه امام حسین وسیله دعوت به حلف الفضول به .3ـ1ـ2

  نویسد: نقل از زبیر بن بکار میشارح به 

ذي كجه گا   يمجال  گابجااه  حسین بن علي و ولید بن عتبة بن أبي سفیان میان 

میجر  آن اووها گا اووراا معاويه، اولید  میان ايشان بوگ س ني گا ررفت.المروة 

كه شمشجیر خجواهم    گهد يا اين فرموگ كه يا ولید، حق من اا ميحسین  ه بوگ.مدين

خجوانم.   ايستم و به پیمان فضجول فرامجي   راه گا مسجد خدا به پا مي برگاشت و آن

به خدا سورند! ارجر بجه حلج     : رفت و اسیدعبد اهلل بن وبیر به روش  س ن اين

كجه   و قیام خواهم كرگ تا ايجن الفضول فرا ب واند شمشیرم اا خواهم برگاشت و با ا

نیز مسوا بن م رمة بن نوفل الزهري به . كه همگي بمیريم حقش اا بستانیم يا اين

نیز بجاخبر  عبد الرحمن بن عثمان بن عبید اهلل التیمي  او نیز چنین رفت.، خبر اسید

حسجین  و حق  اسید هولید بن عتباين جريان به روش  رشت و او نیز چنین رفت.

رفته است كه امام با معاويه نیز چنین جرياني  . وبیرا امام ااضي شداا گاگ ت 

كند كه  امر م یر مي معاويه اا به چهاا ،بر سر ومینش گاشته است كه گا آن امام

17به پا خیزگ.حل  الفضول ه بچهاامین ااه اين بوگ كه امام 
     

ابن هشام، شد ولی یافت ن زبیر بن بکار که نقل شارح از آ  انت،کتاب  این مطلب در
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 18آورده انت. اختالفیبا اندک  این روایت را

 

 ها نسبت به خاندان امام حسینورزیکینه .2ـ2

، بسیار تیاره و گراراه باود، م اویاه     ،اوضاع فرهنگی جام ه انالمی در دورا  بنی امیه

و  را نبّ نرایناد،  که امیرالرؤمنین حضرت علیبود  ای تربیت کرده شامیا  را به گونه

بر زبا  نرانند و اگر حدیثی  را نام علی گذارند، 6را جز نام اهل بیت شینام فرزندا  خو

ای  نام ایشا  را با کنیاه  ،نقل کنند از ترس علی حضرت امیرالرؤمنین خوانتند از  می

  19.آوردند می مانند ابو زینب نامأنوس

بار مناابر اجارا      ل ن ائراه و  دنتور ج ل احادی  به نود م اویه و علیه امام 

 هنور 215 و 214ات آیداد تا بگوید درهم هزار ، صد بن جندب سمرةبه  هم اوی 20.شد می

نازل شده و آیه   علی بن أبی طالب امیرالرؤمنین حضرت در شأ  ، منافقا درباره هبقر

مبلغ را تا چهارصد هزار  وا نازل شده انت.ابن ملجم  در شأ  آ  حضرت  درباره 217

  21پذیرفت. بن جندب ةاال برد تا نرردرهم ب

و   که مصایب اهل بیت پیامبر کند نقل می امام محرد باقر زشارح روایتی را ا

  زما  خیانت کوفیا فرماید. غصب خالفت، بیا  می  شی یا  ایشا  را از وفات پیامبر

پاس   حسین شهادت امامو نرانجام  پیرا  شکنی یارا  امام حسن امیرمؤمنا ، 

ناسس خیانات    و برایش نامه نوشته بودند کاه بیاا  ز آ  که بیست هزار تن از اهل عراق ا

و خفقاا  تاا    فاراوا  احادیا    ج ل ،قتل عام شی یا  ،امت به حجاج آمد  گرفتار کردند،

  در روایتی آمده انت:که  بود حدی

ها و پاها بريده  و گستشیعیان ما گا هر سرومیني بر اساس رمان كشته شدند 

شجد يجا ونجداني     و هر كه به حب ما و بريدن او گيگران گا ااه ما يجاگ مجي   رشت

جا كجه ارجر    رشت... تا آن اش ويران مي افت يا خانه شد يا مالش به تاااج مي مي
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 كجه شجیعه   تر است تا ايجن  گاشتني به مرگي ونديق و كافر رفته شوگ برايش گوست

  22علي خوانده شوگ.

گـذاری بـه    و اوالدش نزد شامیان و عدم نام علی رتامیرالمؤمنین حض از کینه.1ـ2ـ2

 نام ایشان

 : گوید می یبو الحسن الردائنأ

او هیچ كس نشنیدم كه كسجي  ، بوگمشام مرگي برايم حديث كرگ و رفت: گا 

 شجنیدم  بليجه مجي   !حسجین  اي يجا  !حسن يا اي !علي اي اا نام نهد يا صدا وند به

: او او آب خواستم. او صجدا وگ  گي اسیدم وكه به فر تا اين .يزيد ، ولید وهمعاوي

هجا اا بجر كسجي     یان كجه ايجن نجام   شجام آهجاي!  : رفتم !يا حسین !يا حسن !يا علي

و  گهنجد  نجام مجي   خلفجا ايشان فروندانشان اا به نجام  ، گاست است: رفت نهند. نمي

 خلفجا نجام ييجي او   لعجن  كند يا گشنام گهد، لعن وقتي كسي او ايشان فروندش اا 

كه ارر كسي  خوانم كه من، فروندانم اا به نام گشمنان خدا مي حال آن .كرگه است

 23او ايشان اا گشنام گاگم يا نفرين نموگم تنها گشمنان خدا اا نفرين كرگه باشم.

زیر که به عنوا  نرونه مورد بررنی قرار گرفته انت، های تارییی  این روایت در کتاب

ابان   ؛باالسجتیعا  ،ابن عبد البر ؛األخباا الطوال ،ورىدین؛ أسد الغابة ،ابن اثیر موجود نیست:

التنبیجه   ،مسا ودی  ؛البداية والنهايجة  ،ابن کثیر ؛اإلمامة والسیاسة ،هابن قتیب ؛اإلصابة ،حجر

 ،ابان طقطقاى   ؛الغااا  ،ثقفى کوفى ؛الطبقا  اليبرى ،ابن ن د ؛الرگة ،واقدى؛ واإلشراف

 ،ابان خلادو    ؛أنسجاب األشجراف   ،باالذرى  ؛نتظمالم، ابن جوزى؛ اليامل، ابن اثیر ؛الف رى

خلیفا  بان    ؛تاايخ الیعقجوب  ، ی قوبى؛ تاايخ الطبري ،طبرى؛ تاايخ اإلسالم، ذهبى ؛تاايخ

 ،مساکویه  ؛تااي نامه طبجرى  ،بل رى ؛تاايخ م تصر الدول ،ابن عبرى ؛تاايخ خلیفة ،خیاط

؛ ل التواايخ و القصج  مجم، مؤلف مجهول ؛جمهرة أنساب العرب ،ابن حزم ؛تجااب األمم
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   24.وقعة صفین ،نصر بن مزاحم؛ مروج الذهب ،مس ودی

و  برای کشته شـدن امـام حسـین    به کشتن شتر نذر زنان دشمنان اهل بیت .3ـ2ـ2

 ادای آن

کند.  بیا  می بود، خود قوم بزرگ که ،بنى أود ازارح خبری را درباره عبداهلل بن هانی ش

نبّ و ل ن اهال بیات    ،خدمتی نزد حجاج خوش شد و برای هرراه میحجاج هره جا با او 

  :نویسد وی در این باره می خواند. اش می ا منقبت خود و قبیلهر 

 ام، به خدا سورند! تاكنون به تو پاگاشي نداگه»: رفت عبد اهللبه حجاج  اووي

 خواست تا گخترشان اا به اوگواجالیس يمانیة و بن  فزااة راه او الیس قبیله  آن

عبد اهلل گا آواند. ايشان ابتدا به شد  او اين امر سر باو وگنجد كجه وي اا هجیچ    

ميرمتي نیست ولي باالخره با تهديد تاويانه و شمشیر حججاج، هجر گو پذيرفتنجد.    

 گختجر الجیس   فجزااة و  تو اا به عقجد گختجر الجیس   : رفتعبداهلل به حجاج راه  آن

چنین مگو، : عبداهلل رفت جايگاه. كجا و اينأوگ  گاآواگم.كهالن  بزا  همدان و

 نجدااگ. عجرب  ي است كه هیچ كجس او  مناقب كه ما اا خدا امیر اا به صالح آواگ

هررز گا انجمن ما، گشجنام  میرالمؤمنین عبد الملز ا: پاسخ گاگ ؟آن چیست: رفت

هفتجاگ  : عبد اهلل اگامه گاگ ت بزاري است به خدا.: منقبحجاج رفت گاگه نشده است.

و جز يجز تجن او مجا     اا همراهي كرگند همعاوي ،میرالمؤمنینا ،صفینگا تن او ما 

گانجیم انسجان پسجتي     رونه كه مجي  و او نیز به خدا قسم، آن نبوگه استتراب ابو با

كرگند كجه   نذاوناني او ما : رفت .به خدا ت وفضیلتي است: منقبحجاج رفت .بوگ

 و چنجین كرگنجد.   نجد كشته شوگ، هر يجز، گه شجتر قربجاني كن   حسین بن علي ارر 

به هیچ يجز او مجا، گشجنام و ناسجزا بجه      : رفت تي است به خدا.: منقبحجاج رفت

 حسجین و ، حسجن  وكجه اجابجت كجرگ     مگجر ايجن   او پیشنهاگ نشجد  لعن تراب ووبا

 25تي است به خدا.: منقبحجاج رفت اا بر لعن افزوگ. هفاطم ماگاشان،
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. کارده انات  این روایت را بیا   ،با اندک تفاوتی در نند 26،مروج الذهبمس ودی در 

 کند. می دار خدشه ف نند، احترال نقل از مس ودی رااین اختال

 آور وی با سر مطهر امام و رفتار شرم حسین امام کینه مروان نسبت به .4ـ2ـ2

بن ش به نسبت ة های مغیر ، درباره بیشی از دشرنیبه نقل از انکافی ابن ابی الحدید  

حکام  ماروا  بان    شاود  نسس یاادآور مای   و نویسد می ت علیامیرالرؤمنین حضربه 

 مانناد وی ؛ زیارا  از آ  انت که در شرار صحابه فاند ال قیده هام شاررده شاود    تر پست

  ای ناپااک  همروا  عقید مطرود و ل ن شده از جانب پیامبر بود.بی ال اص احکم بن پدرش 

 د: نویس باره می در اینشارح  ش بود.تر از پدر نیت وی لحاد وکفرا و داشت

ه كجه او آن اوورجاا،   مدينج بجه   حسینوي كسي است كه اووي كه سر 

ر امام اا بر اوي گو گست ررفت، حمجل  س وس نراني كرگ  اسید، _آن بوگ  میرا

كرگ و خواند: خوشا سرگي و خنيي تو گا گو گست و سجرخيخخون  كجه بجر گو    

آن راه سجر   .اى رذاانده 27رويا گيشب اا میان گو لشيرراها  اوان رشته،  رونه

امروو بجه ججاى اوو    !محمد : ايپرتاب كرگ و رفت اا به سوى مرقد پیامبر 

او شعرى است كه يزيد بن معاويه هم اووى كه سر بر ررفته بدا و اين س ن او 

  28او اسید به آن تمثل جست. به امام حسین 

برخی  .دیده نشده انت شرح نهج البالغهدر کتاب دیگری جز  این روایت با این ابیات

االمام علجي بجن ابجي     در و الرحرانی الهردانی 29قاموس الرجال در التستری چو  منابع هم

گوید  میشارح  .اند که ارجاع هر دو به شرح ابن ابی الحدید انت این بیت را آورده 30طالب

 ؛31نیباوالفرج اصافها  انی چو  مورخا آورده انت. المثالبدر کتاب  هرا ابوعبید روایتاین 

 ؛ و بالذری35البدايةوالنهاية ؛ ابن کثیر در34البدءوالتاايخ مقدنی در ؛33طبرى  ؛32ابن اعثم

در  کاه  دانناد  یزیاد مای   این ش ر را از 37األخبااالطوال دینوری در و 36انساب االشرافدر 
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 نگاار  بدایع ،چنین هم. خوانده شد و یا در واق ه حره لحظه جسارت به نر مبارک امام 

 .آورده انت تفاوتکری  باها را از زبا  مروا   این بیت 38،موعفیض الددر 

 پس از شهادت امام 6داران اهل بیت  تر شدن عرصه بر دوست تنگ .5ـ 2ـ2

، پس از شهادت اماام  خاندا  نبوت  دارا  دونتوض یت  ابن ابی الحدید، درباره 

 نویسد: می حسن بن علی

ناک بجوگ يجا    گر اين كه بر جانش بیماو جرره )گوستان آل اهلل( كسي نماند، م

   .برگ گا تبعید و فراا به سر مي

را  تار شاد  اوضااع    نیتد. وی دان شرایط را نهایت شدت نری شارح اینبا این حال، 

اریکه قدرت بر داند که عبدالرلک بن مروا ،  می ادت امام حسینمربوط به پس از شه

 گرفت. دنت هب را حجاج نرپرنتی قوم نشست و پس از آ ،

تار   ویزی بهتر و خوشآ ، دنتجایگاهی نزد او یابدخوانت  هر که می حجاج،گاردر روز

و بیزاری از او و محبت به   علیامیرالرؤمنین حضرت از اظهار نفرت و کینه نسبت به 

نیز مآبا   و مقدس دین، بلکه به ظاهر اهل دین تنها اشیاص بی نه شناخت. دشرنانش نری

  نویسد: بی الحدید در این باره میچنین بودند. ابن ا

جا اسید كه مرگمان چونان رشتند كه ش صي او اين كه پجداانش،   به آن كاا

ام اا وشجت   اند نزگ حججاج شجيايت بجرگ كجه ايشجان چهجره       نام علي بر او رذااگه

 39اش اا واليت جايي قراا گاگ. اند و حجاج صله گاشته

با ارجاع یا به گواهی ناص و تاأخر    هرگی انددیگری که این روایت را ذکر کرده منابع

 ؛40بحجاا األنجواا  مجلسای،  اناد، مانناد:    گرفتهالحدید ابیابناز شرح ، روایت را تاریخ تألیف

؛ النجرای،  43؛ الرحرانی الهردانی42مناقب اهل البیت؛ الشیروانی، 41الداجا  الرفیعةالردنی، 

 ؛46احقجا  الحجق   ،شوشاتری  ؛45عبقا  االنجواا  میر حامد حسین، ؛44أضواء علي الصحیحین

روزگاار   شررد اما ابن خلکاا ، هام   می 48وفیا  األعیانو  47ابن درید االشتقا منبع خود را 
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د هر دو از ابن درید گرفته شای ها انت. بنابراین،680و وفات وی پس از او در نال شارح 

شجرح  و ناسس   ابن درید االشتقا موجود،  منبع ترین جا که مشیص شد قدیم آ  تا باشند.

 .انت نهج البالغه

  ی مربوط به رویداد کربالها گویی پیش .3ـ2

 «فصل في ذكر أموا غیبیجة، أخبجر بهجا االمجام حجم تحققجت      »در فصلی با عنوا  شارح 

 د: نویس می

قسجم   به خدايي كه جانش گا گست اوست فصلگا اين  بدان كه حضر 

و اين كجه كجدام    گهم يخبر م بر ايشان اخ گهد كند كه او هر چه تا قیامت ياگ مي

شوند؟ و گا كجا؟ و به گست كجه؟ و   میرند؟ و كدام كشته مي به مر  طبیعي مي

فرمانده كیست؟ و ساابان كدام است؟ و اعیت كه؟ كدام هدايت يابجد؟ و كجدام   

 رمراه ماند؟  

پاذیرد و   باه راحتای مای    الراؤمنین  ابن ابی الحدید این هره را برای حضرت امیر

  نویسد: می

نه اگعاي ابوبیت است و نجه اگعجاي نبجو ،     گعوي او ناحیه ايشان اين 

 بدان آراهش ساخته است.  فرموگ: اسول خدا  بليه مي

 دهد نسس ادامه می

ايم و آن اا موافق واقع يافتیم. او ايجن او،   خبر گاگن او او غیب اا آوموگهما 

 كشته شدن خجوگ  چون خبر گاگن او هم، بر ااستي اگعاي ياگ شده استدالل آواگيم

49قتل پسرش حسین.خباا ا و
  

ألخباا الوااگة عجن معرفجة االمجام علج  بجاألموا      ا»عنوا  با  در فصلی چنین شارح هم

 خوانیم:  می پردازد و در جای دیگری از شرح به این مطلب می 50«الغیبیة
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هايي گست يافتم كه گا آن به اخباا مالحم پرگاختجه شجده بجوگ. ايجن      به خطبه

و  مشتمل بر موااگي بوگ كه برخي انتسابشان به علي بن ابجي طالجب  ها  خطبه

برخي جايز نبوگ. گا بیشتر آنها اختالل آشيااي وجوگ گاشت و البتجه مجوااگي اا   

هاي مضطرب نیست بليه موااگي اسجت   ام او آن خطبه كه گا اين مقام نقل نموگه

 ام. كه گا منابع م تل  آن اا يافته

  مسائل پیرامو  آ  به شرح زیر انت.درباره کربال و ها  گویی پیش برخی از

 در کربال و سخن او درباره این سرزمین علی امیرالمؤمنین حضرت  فرود  .1ـ3ـ2

از  حکاایتی  51در مسیر شاام  علی  حضرتامیرالرؤمنین شارح هنگام شرح نین  

در این ناحیه  فرود لشکر امام  گذر امام از کربال، دربارهکند  نقل می 52نصر بن مزاحم

  53نرزمین کربال و اتفاقاتی که ب دها در آ  خواهد افتاد. گویی ایشا  درباره و پیش

 نویسد: او در این باره می

 با علي  :رفت 54،حديث كرگ هرحمة بن سلیماو أبي عبیدة،  او: رفت نصر

گا جنگ صفین بوگيم. چون به كربال اسید بجر مجا نمجاو رجزااگ. پجس او سجالم،       

آه! شگفتا او تجو اي خجاک! او    راه فرموگ: خاک آن برگاشت و بويید. آن مشتي او

اسي وااگ بهشت شجوند. نصجر    تو، مرگماني محشوا خواهند شد كه بدون حساب

بجوگ    يعلج  یانشجیع چون او جنگ بجه سجوي همسجرش كجه او     : هرحمة رويد

گا  حسجن االبآيا او اين كجاا افیقجت ا  : رفت باورشت، ماوقع اا برايش باو رفت.

مرگ ما اا بجه حجال   : همسرش به او رفت؟ آيا او اا علم غیب است شگفت نیايي؟

هرحمجه  . یقجت نگفتجه اسجت   حقجز  ن امنمؤمیرا كه، خوگ وارذاا و شر مرسان

مجن  ، رسیل گاشت  حسینسپاهش اا به سوي  ،عبید اهلل بن وياگ وقتي: رويد

رجاهي اا كجه    منجزل ، ش اسیدمصحابا حسین وچون به ، نیز گا خیل سوااان بوگم

قطعه، ومیني اا كه خجاک آن   و گ آمده بوگيم باوشناختموتر با علي گا آن فر پیش
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پس اگامه مسجیر   اش فرموگه بوگ به ياگ آواگم. اا برررفته بوگ و س ني كه گابااه

 و سواا بر اسبم پیش حسین افته، ايستاگم و بر او سالم كجرگم ، اا ناخوش گاشتم

بجا   :رفجت  حسجین  ، شنیده بوگم بجرايش بجاورفتم.  منزلين چه اا او پداش گا ا آن

فروندان و  نه با توام و نه ضد تو. خدا!اسول  اي پسر: و من رفتم ا بر ما؟يمايي 

 :فرمجوگ  حسجین  راه  آن ترسم بر ايشان مي ابن وياگام و او  خانمانم اا رذاشته

كه ججان حسجین    باوررگ تا كشتااراه ما اا نبیني؛ ويرا قسم به آن و پس به رريز

گا گست اوست، كسي امروو شاهد شهاگ  ما باشد و به يااي ما نیايد، حتماً بجه  

تجا  ، او ايجن او، او گا ااه كجرگم و شجتابان رجري تم    : هرحمه رفجت  گووخ گاآيد.

 .راه ايشان او من پنهان ماند قتل

 55ورد.آ دو روایت دیگر در این باره می ،صفین ةوقعابن ابی الحدید به نقل از صاحب 

  .نقل کرده انت 56صفین وقعةاین روایت را از  ابن ابی الحدید

فرزند تمیم،  ،حصینای که در آن  از حماسه علی امیرالمؤمنین حضرتیادکرد  .2ـ3ـ2

 دکن جنگد و بر قتلش ترغیب می می حسین امام با

ي به ياگكرگ خبر گاگن عل»عنوا   باآورده ، فصلی 076شرح خطبه  ابن ابی الحدید در 

 علی  حضرت امیرالرؤمنین کند که مطرح می فصل، مطالبی را او در این .«اموا غیبي

 شهادت امام حساین این مطالب، از جرله  .داده انتخبر پیش از وقوع حوادث از آنها 

 د:نویس انت. وی می قاتال  و یا هرراهانشبه دنت داد  آگاهیهایی در بارم و 

اين است كه وقتي حضجر  بجر منبجر     ليييي او مالحم و اخباا غیبي ع 

كه مرا او گسجت گهیجد، بجه     او من بپرسید پیش او آن فرموگ: خواند و مي خطبه مي

كند يا صد نفر اا هدايت  ه مياخدا قسم! او من گابااه رروهي كه صد نفر اا رمر

كجنم او آن كجس كجه بجدان اا      كجه شجما اا آرجاه مجي     پرسید، مگر آن كند نمي مي
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خواستم هر يجز او شجما اا او    كند وارر مي آن كه ااهبري ايشان ميخواند و  مي

شوگ )آغاو و انجامش( و همجه امجواش    جا كه وااگ مي جايي كه خااج شده و آن

 :رفت،برخاسجت  ضااعتربه تمیم بن أسامة بن وهیر بن گايد تمیمي گاگم.  خبر مي

! آن اا هجان بجه خجدا سجورند     :حضجر  بجه وي فرمجوگ    چند تاا مو بر سر گاام؟

گانم، ولي چه گلیلي خبر گاستي آن  اسجت ارجر آن اا بجه تجو بگجويم. او ايجن        مي

برخاستن و س نت خبر گاگه شده بوگم، به من رفته شده كه بر هر تاا موي سر ، 

اي است كه لعن تجو رويجد و شجیطاني اسجت كجه تجو اا تحريجز كنجد و          فرشته

ي اسجت كجه فرونجد اسجول     ا  فرومايه س ت گلج  اش اين است كه گا خانه نشانه

 57كند. كشد و به كشتنش ترغیب مي اا مي خدا

ابان هاالل    الغجااا  به نقال از  شرح نهج البالغه  287ا286 ، ص2ج این روایت در 

، ایان  الغاارات باه نقال از    البالغه، تنها منب ی انت کاه  شرح نهج ثقفی تکرار شده انت.

تصحیح و تصحیح مرحوم محدث ارموی و  الغااا روایت در  این کند اما روایت را بیا  می

، این خبر را مصاداق تاارییی   . شارح در ادامهانتاد عزیزاهلل عطاردی موجود نیستترجره 

حصین  گفته بود.  علی امیرالرؤمنین حضرت کند که چنا  شد که یید میدهد و تأ می

بان زیااد   ا هناالر شرط تاچندا  زیست  و بود یشیرخوار ، کودکآ  زما  در فرزند تریم

. جنگ کناد    داد با امام حسین عرر بن ن د فرنتاد و فرما نویاو را  ،ابن زیاد .شد

 امام حسین  .دکنتأخیر ن در آ ابن ن د را از قول او تهدید کند که  :به حصین گفت او

 58ه بود.دوربه کربال آاهلل را نامه عبیدحصین  قبل،که در شب صبح روزى به شهادت رنید 

 براء بن عازب وسیله به یاری امام حسین عدم .3ـ3ـ2

  نویسد: شارح در ادامه می 

 خدا او اصحاب اسول به براء بن عاوب او آن جمله است رفتاا عل  

گا گا ومجان مصجعب بجن وبیجر گا مدينجه       هجرى 17به سال و مقیم كوفه شد كه
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  حسین كشته شجوگ گا حجال   آيا  !اى براء :به او فرموگحضر   اووى 59.رذشت

هررجز چنجین    !منینمؤاى امیرال :براء رفت ؟كه تو ونده باش  و او اا يااى نين 

و  شجد  يجاگآوا مجي  اا  امجر براء اين  ،كشته شد هنگام  كه امام حسین  .مباگ

گفجاع او   بجه  اندوه بزار  كه گا اكاب او حاضر نشدم تاحسر  و چه  :رفت م 

 60او كشته شوم.

اإلاشاگ فجي  توا  به  میاند، که این گزارش را آورده شرح نهج البالغهاز منابع پیش از  

 إعجالم الجواى بجأعالم الهجدى    ، ها.ق(409الشیخ الرفید )م. ؛ 61معرفة حجج اهلل عل  العباگ

م. ) ابان شاهر آشاوب    مناقجب آل أبجي طالجب علجیهم السجالم      ؛62هاا.ق( 548طبرنی )م. 

ارح که وفااتش پاس از   م اصرا  ش ها.ق( یکی از 632اشاره کرد. اربلی )م.  63(ها.ق588

کناد.   آشاوب بیاا  مای   روایت را از ابن شاهر  64،كش  الغمة في معرفة األلمةدر  وی انت

 65.کنند ز یکی از منابع پیش گفته، این موضوع را نقل میا بحاا االنواامنابع متأخر مانند 

 به واقعه طف علی  امیرالمؤمنین حضرت اشاره .4ـ3ـ2

به نرزنش و شکوه از نستی و   از پیامبر پس از نین 014در خطبه  امام  

 :فرماید در جایی می پردازد و انش میکاهلی یار

كجرگ   گست شما گا گنیا قداتمند و گست آن كجس كجه شجما اا ااهبجري مجي     

باوگاشته شده شمشیرهايتان مسلط است بر اهل بیت كسجاني كجه وعجیم و ااهبجر     

 وررفته شده.اشما بوگند و شمشیرهاي آنها او شما ب

 گوید:  شارح در شرح این فراز می

اي نزگيز اخ خواهد  اش كه گا آينده رويي امام به شهاگ  حسین و خانواگه

چه  ااند و او آن و بر آن خطبه مي بیند كند و انگاا آن اا با چشم مي گاگ اشااه مي

 66رويد. اند، س ن مي اند و بدان با خبرش ساخته برايش تجسم كرگه
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 : فرماید پس از آ  می  حضرت

هر خوني اا خون واهي است و خون واه ما خداست كجه ارجر گا پجي كسجي     

  67ساوگ و فراا كننده او گست او اهايي نیابد. باشد، آن كس او اا عاجز نمي

  :فرمود دارد که ایشا  امام حسین  خواهی الهی این داللت بر خو 

 بر عهده گااگ. خون ما اا خدا، خوگ انتقام

 امام بن الجندب به خاطر جنگ با ةدرباره دوزخی بودن سمر پیامبر خبر دادن .5ـ3ـ2

 حسین

 وأبج ه آمجدم و نجزگ   مدينج بجه  : رفتحجر بن عدي  او به نقل عبداهلل بن سعد 

ابجن جنجدب    : سمرةباو رفت ام. هبصراو مرگم : رفتم؟ كیستي: رفت، نشستم ههرير

ون او گوسجت  طجول عمجر هجیچ كجس اا چج     : رفجت  ونده است.: رفتم؟ كند چه مي

خدا ج كه گاوگ خدا بجر او بجاگ ج     : اسول رفت ؟چرا چنین است: پرسیدم. گاام نمي

بمیجرگ اهجل گووخ    كه بعد او همه او شما آن :فرموگحذيفة بن الیمان به من و او و 

 بر ما پیشي ررفت. من اكنون آاوومنجدم بجر سجمره پیشجي ریجرم.     حذيفة  «است

 اوحمجد بجن بشجیر    ا. بوگحسین هد شهاگ  ونده ماند تا شا: سمرة بن جندب رفت

ه كوفبه  حسین  گا ايام  افتنسمرة بن جندب  اوايت كند كهمسعر بن كدام 

به جنجگ بجا    كه كرگ مرگم اا تحريز مي ، وبوگعبید اهلل بن وياگ  هشرط گا اأس

68او كوفه خااج شوند. حسین 
 

لبتاه آخارین آنهاا نارره     که ااشاره شده ده تن به به جای نه نفر،  ها تدر برخی روای

انات کاه    امتجاع االسجماع  کسانی چاو  صااحب    دیدگاه قابل تأملنکته جالب در  انت.

یگ پار از آب  او در دط ونقگویی دوزخی بود  این شیص را  تصدیق قول پیامبر و پیش

داند که با روایت شارح  ویه میدر عهد م ا .ها.ق58او مرگ نرره را در نال  .داند می گرم

  69ت.مغایر ان
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فسوی  آمده انت و برایش توجیهاتی بیا  شده انت. 70،والنهاية لبدايةااین روایت در 

باه بیاع خرار در     کنناد. او  آ  را نقل می 72النبوة  گاللل بیهقی در و 71والتاايخ المعرفة در

دیان او را باه ج ال     ،که م اویاه  نویسد می شرحزما  خلیفه دوم مشهور انت و شارح در 

  73حدی  خرید.

 

 میرالمؤمنین حضـرت و پیروی ا ۀ مدعیان دوستیحبیب بن حمار و خالد بن عرفط. 6ـ3ـ2

 شوند ، از اعضای لشکر عمر سعد میعلی

  نویسد: می غفلةنوید بن  ازثرالی، ثابت  ازحسن بن محبوب شارح به روایت از 

: يجا  به پا خاست و رفجت  منبرمرگي او پاي  .رفت خطبه مي علي اووي 

بجراي   ،اا مرگه يجافتم خالد بن عرفطة كه  رذشتم ميواگي القرى او  !میرالمؤمنینا

به خدا سورند! نمجرگه اسجت و نمیجرگ تجا     گ: فرمو امام او او خدا غفران طلب.

كه سپاه رمراهي اا فرماندهي كند كه حبیب بن حماا علمداا آن است. نارجاه   اين

حبیجب بجن حمجاا     مجن میرالمؤمنین، ا: يا برخاست و رفتمنبر فرگي گيگر او پاي 

 آاي،: رفجت ؟ هستيحبیب بن حماا  و: تامام فرموگ شمايم.محب  و هو شیع هستم

آاي : رفجت ؟ توييحبیب بن حماا تو اا به خدا! آيا : امام براي باا گوم پرسیدند

هان كه به خدا سورند! تو بي ترگيد حامل آن پرچم خجواهي   :فرموگ! به خدا قسم

ه مسجد كوفگا باب الفیل سپس به  .اخل خواهي كرگبوگ و آن اا او اين گاواوه گ

عمر  ي، واا گيدمابن وياگ  به خدا سورند! ونده بوگم و: رويدحابت  اشااه فرموگ،

و  مقدمجه اا بجر  خالد بجن عرفطجة    و فرستاگ حسین بن علي اا سوي بن سعد 

و او  اا علمداا و حامل پجرچم رجذااگ  حبیب بن حماا  و آهنگي لشير رمااگ پیش

  74گاخل شد. باب الفیل او
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به هنگام نقل هرگی 77كش  الیقین حلی درو  76احقا  الحق در شوشتری ،75عسقالنی

 .انددادهارجاع الحدید ابیابنبه شرح این روایت 

و انتقـام از   حسین امام خواهی خبر دادن میثم تمار به مختار از قیام او به خون .7ـ3ـ2

 عبیداهلل

 ، جویریه،به عاقبت کار حضرت آ  گویی   به غیب و پیشمنااز موارد اِخبار امیرمؤ

اهلل وقتی حاضر جوابی و عبید های تارییی انت. براناس روایتمیثم ترار و رشید هجری 

 .به زندا  انداختثقفی  عبيدةبی امیتار بن باکی میثم را دید او را به هرراه  شجاعت و بی

 حسین شوی و به خو  خواهی  رها می تو از بند گوید که میمیتار در زندا  به میثم 

 ،باا هراین پاهاا    و یم خواهی کشات هست را که ما در زندا  او انیر جباراین  خیزی، برمی

 . کنی هایش را لگدمال می پیشانی و گونه

 که دادعبید اهلل به یزید ای از  پیکی نامه ،بکشد رامیتار  خوانت می بن زیادا که یزمان

از  عبداهلل بان عرار بان الیطااب    هرسر  زیرا خواهر میتار، ؛بودآزادی میتار  ، خبردر آ 

 ایان ونااطت را   یزیاد  واناطه شاود.  یزیاد   نزد برای رهایی میتار شوهرش خوانته بود

و وعاده  ه ابا   گونه که امام هرا میثم  .را با پیک فرنتادمیتار نامه رهایی  و پذیرفت

 به عراق به ضرب نیزه امام حسینده روز پیش از رنید   نه روز ب د؛ ی نی، داده بود

 78.شهید شد

؛ 79(هاا.ق 289م. )، ثقفای  الغجااا   که این گزارش در آنها آمده انت ترین منابع قدیم

؛ إعالم الواى بأعالم الهدى، 81هج. (374اإلاشاگ في معرفة حجج اهلل عل  العباگ، مفید )م. 

 هستند. 80هج. (835طبرسي)م. 

 حسین  امامجایگاه اظهار نظر در بارۀ  .4ـ2

 خلیفۀ دومنزد  حسین امام جایگاه  .1ـ4ـ2

 : نویسد شارح در این باره می

بجراي   حسجین بجن علجي     فرمجان گاگ  عمر كند: اوايت مييحی  بن سعید 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 57، شماره مسلسل 3131 بهار، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

27 

برخواگ، او او پرسید كجه او  عبد اهلل بن عمر به حسین كااي نزگ او اوگ، گا ااه، 

او ايجن او   ام نجداگ.  ببینمش و اجاوهرفت: او پدام باا خواستم تا  كجا آمده است.

چجه   !حسجین  اي: رفجت ، او اا گيدعمر باورشت. فرگاي آن اوو   حسینامام 

آمدم ولي گا ااه فروند  عبد اهلل به من خبر گاگ  :باعث شد نزگ من نیايي؟ فرموگ

آيجا تجو نجزگ مجن     : رفتعمر اي پیشت آيد، پس من باورشتم.  اش نداگه كه اجاوه

   82ا كسي جز شما موي بر سر خمرگمان  اويانده است.آي! وچون اويي

نقل ابن ابی الحدید باا   انت.های این روایت در متو  اندکی میتلف  نقل منابع دیگر:

ابن  های منبع در این باره کتاب ترین رود قدیری تر انت. احترال میقطنی نازگارروایت دار

 ند.( باشا ها.ق985ا916ارقطنی )( و دها.ق962. ابن حیو  مغربی )م ها.ق(،291. ن د )م

 آ  در کتاب ابن حیو  چنین انت: نص

   83. الشعر في الرأس إال اللّه و أنتم  وما أنت و عبد اللّه، هل أنبت

 در کتاب علل دو روایت از آ  وجود دارد:

مجا فجي    وهجل أنبجت  و  وهل أنبت الشعر عل  الرأس غیجركم  :للحسین أنه قال

   84.اؤوسنا إال اهلل تعال  وأنتم

 در (570. )م ابان عسااکر   و پس از وی و به نقل از او، 85( در طبقات291م. ابن ن د )

 کنند: ، روایت می87ترجر  اإلمام الحسین؛ و 86مدينة گمشقتاریخ 

 .  حم أنتم إنما أنبت في اؤوسنا ما ترى اهللُ

 ،89شرح إحقجا  الحجق   در الررعشیو  88سیرتنا وسنتنا در األمینی اصرا  مانندبرخی م 

 .اندکردهاین مطلب را نقل 

 نزد پیامبر حسین امام جایگاه .2ـ4ـ2

آورد که باه عنایات و    می هایی ، روایتأنساب قريش درزبیر بن بکار شارح به نقل از  

کناد. او   اشاره می ین و به ویژه امام حس  6به اهل بیت  توجه حضرت رنول
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  نویسد: می

اا اوو هفجتم  وحسجین   حسجن نجام   خجدا اسجول   ت شجده اسجت كجه   يااو 

جعفجر بجن   برررفجت و  م حسجن  اا او نجا  حسجین  نجام  و والگتشان بر ايشجان نهجاگ  

اا گا اوو هفتمشجان  حسجن وحسجین    هفاطماوايت كرگه است كه  محمد

: رفجت . وبیجر  موهاشان اا وون كرگ و هم وون آن نقجره صجدقه گاگ   و سر بتراشید

 گو فرونجدش اا نجزگ  السجالم   علیهجا  هفاطمج  كند: اوايت ميأبي اافع گختر وينب 

گا بیمجااي بجه سجر     برگ، آن هنگجام كجه حضجر     صل  اهلل علیه وآله خدااسول 

ايجن گو فرونجدان    !: يا اسول اهللفرموگ فاطمه برگ كه به احلتش انجامید. مي

: أما حسن فإن لجه هیبتجي   حضر  فرموگ چیزي براي ايشان به ااث بگذاا.، تواند

 90.جرأتي وجوگي وسؤگگي، وأما حسین فإن له

 حساین کارد.   با دو نوه دختری خویش شاوخی مای   آمده انت که پیامبرخبر در  
به پشت خوابیده باود    که حسین در حالی گذاشت. روی شکرش می، گرفت را می

 : فرمود به او می
 91.ةقَّبَ نَیْعَ  َّرَة، تَقَّزُة حَقَّزُحَ

  92گویند. با اوالد می این عبارت  نوعی از نجع انت که زنا  هنگام بازی

  کربال  جزییات رویداد .5ـ2

پردازد  کند که به شرارش کشتگا  بنی اند می نقل می ،نینی را از قول جاح  شارح

 جاح  از این کشاتگا  نقد شرح حرانی  او در 93.چگونه کشته شد ،که فال  در فال  جا

 گوید:  می

بندگ. اى  به گيگران م است كه چیزى اا به ووا كااهاي ابوعثمان اين هم او 

برگ كه بیست سروا او يجز خانجدان بوگنجد     كشته شدران كربال اا نام م  !كاش

گا جهان و میان عجرب   همساني برايشكه  . امريكه گا يز ساعت كشته شدند
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ست. چون حذيفة بن بدا گا جنگ هباءة همراه سه يا چهاا تجن او افجراگ   نیو عجم 

وگه  بجااه هجا گا آن   ند و مثلاشتبزا  گ بسيا اعراب او ا .اش كشته شد خانواگه

اها اا گا خجوگ  جويباچنان سیل  بوگ كه همه كه كربال پیش آمد  جريانچون  .شد

شجمرگ كجه بجه     كشته شدران خاندان ابوطالب اا م  ،جاحظ !اى كاش 94فرو برگ.

اووراا او شماا ايشان چندين برابر كشته شدران خاندان اسجد كجه او نجام بجرگه     

  95اند. وگهاست، ب

نرونه نرفرازی و حریت  کربال به عنوا  مصیبتی دردناک، ظلری آشکار، عظرت واق ه

گااه در نقال    ،هرچند کند. اد میدینی برای شارح مطرح بوده انت که هر از گاهی از آ  ی

 .کند می نقد و اجتهاد را بازی و تنها نقش یک نانخ بی دهد انصافی به خرج می ها بی تروای

 و دیگران  درباره امام حسین معاویه به یزید فارشس .1ـ5ـ2

 نفارش کرد: به وی م اویه خالفت پس از خود را براى یزید انتوار ناخت زمانی که 

من بر تو او كس  بیم نداام جز آن كس كه تو اا به حفظ حرمت قرابت او و 

گ ها به او ررايش گاا كس  كه گل .كنم پاس گاشتن حق خويشاونديش سفااش م 

او حسجین بجن علج      .اسجت  به او گوختجه ها  و هواى مرگم به سوى اوست و چشم

مقداا گا خواى او مجال خجوگ اا    ويژه او بگذاا.ب ش  او برگبااى خوگ اا  .است

مند ساو و به اووراا خوگ هر چجه   او اا او اوح وندر  بهره .م صوص او ررگان

  96.گااگ به او برسان اا كه او خوش م 

 برای بیعت  حسینامام کنندگان  ل مردا  از دعوتبالابو .2ـ5ـ2

باود ولای در    علای  امیرالرؤمنین حضارت  عابد در صفین هرراه بالل مرداس أبو 

 گوید:  شارح درباره وی می خوارج درآمد. زمره

هجاي   وي او كساني است كه به خاطر عباگ ، وهجد و خلجوص نیجتش، فرقجه    

كننجد و   ه او اا به خجوگ منتسجب مجي   زل. معتكنند م تل  او اا به خوگ منتسب مي
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 بجوگ. ل عجدل  او او اهج  و فراخوانجد حجق  بجه   ،شوايدجوا سلطان رويند: او بر  مي

رجاه كجه ويجاگ بجر منبجر خطبجه        آن رفجت. وياگ احتجاج آنها به س ني است كه به 

كرگ كه به خدا سورند! نیيوكاا اا به بدكاا كیفجر   خواند و مرگم اا تهديد مي مي

اي : به پا خاست و رفجت مرگاس  ر اا به غايب و سالم اا به بیماا.كنم و حاض مي

رونجه نگفتجه    اينبراهیم ابه پیامبرش، تعال  اما خداي  چه رفتي شنیديم ! آنانسان

و پجس او آن اوو بجر او    97﴾أال تزا واواة ووا أخجرى ﴿:فرمايد خداوند مي، است

او اا منتسجب بجه    ه نیجز شجیع  98اين جريان گا چهل و پنج هجري اخ گاگ. .شوايد

نوشت كه بجه خجدا    حسین بن علي به اين رمان كه وي به امام گانند. خوگ مي

باشم. بليه بر گين و آيین پدا   قسم! من او خوااج نیستم و بر عقیده ايشان نمي

   99ابراهیم هستم.

نگارا  کوفاه   نامه شود که مرداس از در جایی مشاهده نری نهج البالغه شرحبه غیر از 

 ی وی می نویسد:  شارح درباره. باشد

بجوبالل مجرگاس بجن    ا ييي او آنان خخوااجي كه او نهروان جان به گا برگند 

است. وي گا ومان عبیداهلل خروج كرگ. ابن وياگ، عباس بن اخضجر اا سجوي    أگية

وي رسیل گاشت. عباس، وي و يااانش اا كشت و سرش اا سوي ابن وياگ بجرگ.  

  100عر بوگ.ابوبالل عابد، ناسز و شا

حارهه خاروج کارد و کشاته     واق ه عاشورا و جنایت  هجری پس از 60ابوبالل در نال 

 .قرار نگرفت اماممیا  یارا  در عاشورا زنده بود اما  در واق ه بنابراین او 101شد.

 ربیع بن خثیم، عابد خاسر .3ـ5ـ2

 بارد  مای نام شیصی زهد زاهدا  میتلف تاریخ از  و شارح در نین از عبادت عابدا  

 گوید:  امام زما  خود را به نکوت فروخت. ابن ابی الحدید می که

كجه خبجر    بیست سال بي آن كه س ني بر وبان آاگ ماند تا اين ،ابیع بن خثیم
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 :راه تنها يز جمله او او شنیده شد كجه رفجت   آن. به او گاگند حسین شهاگ  

ها وومین،  ى پديدآوانده آسمانا! : باا الهاراه اگامه گاگ آن آيا واقعاً چنین كرگند.

چجه اخجتالف      گاناى نهجان وآشجياا،تو خجوگ گا میجان بنجدرانت بجر سجر آن        خاى

كجه   خجوگ باورشجت تجا ايجن    سجيو   سجپس بجه    102كنج .  كرگند، گاواى م  م 

  103«بمرگ.

 اند که از وی نظرش را جویا شدند، گفت:  به آ  افزوده ، نین دیگریها در برخی نقل

اسجي ايشجان بجر عهجده او      آنان به سوي خدا و حسجاب چه بگويم؟ باورشت 

  104است.

، انترجاع اند که این فرد عابد پس از شنید  خبر شهادت امامچنین آورده برخی منابع

آید که وی نا آشنا با جایگااه ایان خانادا      برمی چنین ها نقلای پارهاز  105.هم کرده انت

  106نبوده انت.

 و معاویه درباره والیت عهدی یزید حسینامام گویی میان و گفت .4ـ5ـ2

  نویسد: شارح در این باره می 

او  و سج ن رفجت  يزيجد   كاا فرونجدش،  ه گابااهمعاويبا  حسین بن علي 

كجه هجر    او آن سر باو وگ تا اين همعاوي او، باوش گاشت. سپرگن واليت عهدي به

م او پجدا  :خجويش فرموگنجد   كالمالي  گا البه حسین امام  گو به خشم آمدند.

آاي،  اي بجراگاواگه! : ه رفجت . معاويج پداش بهتر و ماگام او ماگاش برتر اسجت 

 خجدا  اسول  با گختركلب  چگونه وني او قبیله، اگا  بهتر او ماگا او استم

و  با پدا ، گاواي اا به خداي تعجالي وانهجاگ   پداشما ا و تواند مقايسه شوگ مي

  107ومت اا به او سپرگ .خدا به سوگ پداش، علیه پدا تو حيم كرگ خو حي

 ،کارده انات  ابی الحدید که این نقل را با تفصیل بیشاتر بیاا    تنها منبع پیش از ابن 

روایت این به محتوایی نزدیک  ابن قتیبه گزارشی با 108طبرانی انت. نوشته المعجم اليبیر
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 کند را  بن عفا  نقل میدر انتدالل به عدم صالحیت یزید برای خالفت از ن ید بن عث

  109.دانست ه خود را برای خالفت بر حق میک

 در روز واقعه بخشی از سخن امام  .5ـ5ـ2

يجا   ؛اا بین گو امر م یر ساخته استا ، مبدكاا، فروند بدكاا عبیداهلل بن وياگ

م و بجا او بیعجت   یم، يا ذلت و وبون  اا اختیاا كنيم و كشته شویتن به شمشیر گه

خداونجد و اسجول او و   وگه ن واهجد شجد.   ول  هررز گامن ما بجه ذلجت آلج    مینماي

هجاي   و آغجوش  هجاى پجاک   گامجن اند،  اند و نپسنديده مؤمنان اين اا او ما ن واسته

 110ناكاا. مند و ساوش هاي غیر  و سرهاي بلند و سرافراو و جان ،پاكیزه

ترجمة االمجام   در ؛ ابن عساکر112االحتجاج در ؛ الطبرنی111تح  العقول در ابن ش به 

بحاا  در مجلسیو  115مثیر االحزان ابن نرا در ؛114در لهوف بن طاووس؛ ا113الحسین

را به ناین   ، این نین امام شارح در ادامه 116.اندبه این موضوع اشاره کرده االنوار

 کنند که فرمود:  تشبیه می پدر بزرگوارشا 

هر كس گشمن اا بر خويش چیره ررگاند، گشمن روشجت او اا چنجان ب جواگ    

رججاي نمانجد و اسجت وانش اا گا هجم بشجيند و پوسجتش اا       كه جز است وانش ب

بركند. هر آينه گاماندري او بسیاا و گل او بس نجاتوان اسجت. تجو ارجر خجواهي      

« مشجرفي »گهم و با تیغ  چنین باش. اما من به خدا سورند كه به گشمن مجال نمي

شي كه كاسه سرش به پرواو گاآيد و گستها و پاهاي او متال ونم ضربتي بر او مي

 117.ررگگ

 در روز عاشورا  حسین امام خضاب بستن .6ـ5ـ2

 گوید:  خضاب می درباره شارح در فصلی 

 كشته شد گا حالیيه خضاب نموگه بوگ.گا اوو ط  حسین
118 

 به این صورت آمده انت: احرد بن حنبل  العللدر  ین روایتمضرو  ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 57، شماره مسلسل 3131 بهار، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

99 

حالیيجه بجا    اا هنگامیيه براي فروند وياگ آواگه شجد گا  گيدم سر حسین

 119خضاب شده بوگ.« سواگ»

  اهلل به سر مطهر امامزید بن ارقم نسبت به اهانت عبید واکنش .7ـ5ـ2

  د:نویس مر به م روف و نهی از منکر میادر بارم بحثی خالل در ابن ابی الحدید 

ج ويد بن ااقجم    ويد بن أاقم ايتي است كهامام جالر اونزگ عدل نمونه س ن 

گااي بیت المال او گا ومان عثمان و استعفاي وي به  كه خزانهصحابي اسول خدا 

ج رفتجه  عبید اهلل بجن ويجاگ     چون گيد ج هاي خلیفه مشهوا است ب شي گلیل  خاصه

اا نجزگ او   راه كه سر مبااک حضر  امجام حسجین   آن ج هيزيد بن معاوي شده

ونجد،   مجي  ي مبااک حضر حنايا آواگند، با چوب خیزااني كه گا گست گاشت بر

به او بانگ وگ: آهاي! گست بداا كه بسي گيدم كه اسول خدا كه گاوگ خجدا بجر   

 120بوسید. او و خاندانش باگ، آن اا مي

 122األمالی( در ها.ق461.)م نیشیخ طو و 121األشراف أنساب ( درها.ق273.بالذری)م

ن ابی نقل اب .اندکردهرا نقل  این موضوع 123ال رالج و الجرالح( در ها.ق579.)م و راوندی

 منبع دیگری داشته انت. ها در لف  متفاوت انت و شاید این الحدید با هره

 خاندان رسول خدا یی کشتنچرا .8ـ5ـ2

حساینی نزدیاک    حراناه  هاای  که ما را باه شیصایت   کند ح ماجرایی را نقل میشار 

را در  رغبت به دنیا، مرگ اهلل و بی خليفةت فانی در والی ه منقطع از دنیا،کسانی ک .کند می

، لرزه بر اعتقادشا  اندازد با دشارن مباارزه کردناد.    ای نامه که اما  آ  بی آغوش کشیدند و

 نویسد: ابن ابی الحدید در این باره می

آيجا   !به مرگى كه گا كربال همراه عمر بن سعد بوگ رفتجه شجد: واى بجر تجو     

ارجر  تجو هجم    ،رفت: ايگ وير گندانت بیايد ؟اا كشتید فروندان اسول خدا 

كرگى كه ما كرگيم. رروهج  بجر مجا     گيدى همان كااى اا م  م  ،چه ما گيديم آن
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هجاى شمشیرشجان بجوگ و     قیام كرگند و هجوم آواگند كجه گستهايشجان بجر قبضجه    

آواگنجد و   چون شیران شروه او چپ و ااست سوااان شججاع اا او پجا گا مج     هم

پذيرفتنجد و نجه بجه     ا مج  خويشتن اا به كام مر  افينده بوگند، نه امان و وينها

توانست میجان ايشجان و وااگ شجدن     خواسته و مال توجه  گاشتند و هیچ چیز نم 

گا آبش وا مر  يا چیرر  بر ملز مانع و حايل شجوگ و ارجر انجدك  او آنجان     

مجا چجه كجاا     !مجاگا  ررفتنجد. اى بج    گاشجتیم تمجام ججان لشجير اا مج       گست م 

 124.« انجام گهیم ،توانستیم م 

 ایت در هیچ منبع دیگری یافت نشد.این رو 

  اهلل در کنار سر مبارک امام حسین ۀ. اشعار یزید لعن9ـ5ـ2

 گوید:  می «بسیوف الهند تعلو هامهم * تبرگ الغیظ ويشفین الغلل»شارح ذیل بیت  

كجه   اسجت  هيزيد بن معاويج او آن بیت بسیااي او مرگم بر آن هستند كه اين 

او  بیجت ايجن  : كه خوش نداام، نامش اا ببرم رفتكسي  ، و...لیت أشیاخي رفت:

كجرگه اسجت. آن رجاه كجه سجر       تمثجل تنها بجدان  يزيد به او رفتم:  است.يزيد آن 

جانش بجه سج ن    است.ابن الزبعرى و سراينده بیت  اا پیش وي برگند حسین

: رويجد  بینجي كجه مجي    كه برايش توضیح گاگم و رفتم: نمي من آاام نگرفت تا اين

 حسجین او قبیلجه خجزاج كسجي گا اكجاب      و «ج من وقع األسلجزع ال زا»

ييجي او   «.جزع بني هاشم من وقع األسل»رفت:  پس شايسته بوگ كه مي، نجنگید

منقجول  رفته باشد. رفتم:  هيوم الحرشايد يزيد، آن اا گابااه  ن جلسه رفت:حاضرا

 و، اا پیشش آواگند بدان انشاء كرگه اسجت  حسینآن است كه وي وقتي سر 

اا بجه غیجر   منقجول  تجوان   نمجي  و استابن الزبعرى او آن شعر است كه منقول نیز 

 125.منقول وانهاگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 57، شماره مسلسل 3131 بهار، اولشماره  ،پانزدهمسال           

 

 

 

 

 

95 

 حسینامام  آزادگی و شجاعت .11ـ5ـ2

در  آ  حضارت   مردی و عادم کارنش   بزرگ های نام امام رادمردا ، وهیکی از جل

را ناید اهال   م و اماا  گویاد  ت و خواری انت. شارح با حرارت از این امر نین میبرابر ذله

 وی گوید:  .کند االباء م رفی می

چه كسي مانند علي است گا شجاعت، گالوامرگي و سرافراوي كه گوست و 

گشمن بر آن اتفا  گااند كه وي اشجع البشر بوگ و كیست چونان حمزه بجن عبجد   

 126چون حسین بن علي. المطلب شیر خدا و اسولش و كیست هم

  گوید:  چنین او می هم

فراوان كه گا مقابل وبوني و ظلم سر تسلیم فروگ نیاواگ و مرگمان سروا سرا

اا غیر  حمیت و مر  وير سايه شمشیرها آموخت به سبب بررزيدن اين مر  

بر فرومايگي و وبوني، او ابوعبداهلل حسین بن علي بن ابي طالب است كجه گاوگ  

 127خدا بر ايشان باگ.

 گوید:  می ابن ابی الحدید

  :اند در روز عاشورا گفته  امامدرباره جنگاوری 

كسي اا كه گشمن به حسب عِده و عُده بر او چیره باشد و او میان براگاانش، 

  نديجديم،  تجر او اوخحسجین   خاندانش و يااانش، تنها خوگ مانده باشجد شججاع  

   128شيست. چون شیر شروه بوگ كه خیل سوااان اا گا هم مي هم

 اماام حساین  تنهاا مناناب    بن حریاد طاائی،  را در مدح محرد ابیات ابی ترام او 

 داند. می
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 نتیجه گیری

باه   ابن ابی الحدیاد نهج البالغه شرح گونه که مالحظه شد مطالب ارائه شده در هرا 

 انت.نهج البالغه شرح کتاب شریف  فراتر ازویژه در مسائل تارییی 

هاای خطاا    نقال ای هبه پاراز مورخا  در ثبت تاریخ،  چو  بسیاری هم ابن ابی الحدید

هاای   نقال اعتراد کرده انت و لذا باید در مقام انتناد به ایان کتااب نسابت باه اینگوناه      

 . نقل شده، هوشیار بودالحسن مدائنی مانند آنچه از ابوج لی  نادرنت و نتوار،انا

دارناده آنهاا از گزناد     ، تنهاا نگاه  شارح خوریم که به مطالبی برمی شرح نهج البالغهدر 

متفرد انت و به  یاری از مطالب تاریییدر بس شرح نهج البالغه وزگار بوده انت.حوادث ر

، نشاا   بررنی موضوعی انجام گرفتاه در شارح   ،چنین هم دارد. ، ارزش فراوانیاین لحاظ

هاای تاارییی از آ  بهاره     تانت که شارح در نقل تاریخ و روایگستردگی مناب ی  دهنده

 .کند ع اشاره میگیرد. او به برخی از این مناب می

 ندهست ها تاز روای، برخی شرح نهج البالغهتارییی  های تدر میا  روایاز نویی دیگر 

رناد.   نظار نرای   درنت باه  ها به م صومی چو  امام حسینکه انتساب قول یا ف ل آن

ل و دروغ شده انت که ج  انت که گرفتار وضع،های تارییی  صحنهاز  واق ه کربال یکی

 اند. شنانی شده ها درباره آ ، تحلیل و آنیب تدنته از روای ای این و ویژهمقاله مفصل  در

ضرن نین  ،از قاتل پسرش فاطره  حضرت گذشتن :مهرترین این روایات عبارتند از

نقل خبار مج اول مصاادره    ؛ 130رد شبهه در جواز ل ن قاتال  امام؛ 129پیرامو  مشبهه

روایتای مج اول در   ؛ 131امام حساین  نیلهو بردند به م اویه میاموالی که از یرن برای 

و رف ت شأ  آل بونفیا  با وصف کرامت بارای   کسرت شأ  آل هاشم و مسلم بن عقیل

با یزید تنها بر مبناای اجتهااد و گراا      جنگ امام؛ 132ایشا  از زبا  امام حسین

محبت ؛ 134احترامی و اهانت به شأ  امام نجاد نکوت شارح نسبت به بی ؛133شیصی

و نرانجام متنبه  ؛135حسین در مقایسه با امام حسنبه امام  ول اهللرنبیشتر 
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 136.شبه دنت برادر ناتنی خوی حسینشد  امام 

ابن ابی الحدید به عناوا   رند  نظر میباید گفت به بندی کلی و در یک جرعدر پایا  

 گااه  راین،. بنااب گر تااریخ  تا تحلیل ای انت نگار زبده بیشتر تاریخ نهج البالغهرح بزرگ شا

تحلیل و ترجیح در این اثر ها بدو   ت ارض برخی نقل ها و ها، تساهل در نقل گویی تناقض

 شود. دیده میگرانسنگ او 
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 ها نوشت پی

1 . ،مجلجه علمجي پژوهشجي    ابن ابی الحدید، مقاله المصادر اللغویة عند ن.ک: علی اکبر فراتی

 .06ـ81ص، 1831، بهار وتابستان 9، شبیا  عربيانجمن ايراني وبان و اگ

2الفضل ابـرایي،،  ی ، تحقيق محمد أبشرح نهج البالغة ،ابن أبی الحدیدک: .. به عنوان نمونه ن

 .119 – 113ص، 11ج  ، یـ 1220دارالکتاب العربی،  :، بغدادالطبعة األولی

در  ربـار  امـاح یسـين   . ن.ک: علی اکبر فراتی، آسيب شناسی روایات ابن ابی الحدید د8

.33، زمستان 12، ش 12، سال مجله علمي پژوهشي علوم حديثشرح نهج البالغه، 

2 .،چـا  دوح، تهـران:   ابن ابي الحديد البالغه نهج گاشرح تاايخ جلوه محمود مهدوی دامغانی ،

 .11، ص 1، ج 1811نی، 

1،پجژوهش هجاي   البالغـه،   شرح نهـج روش لغوی ابن ابی الحدید در  . ن.ک: علی اکبر فراتی

 .1833، پایيز و زمستان 1، ش حديثقرآن و 

0 .الحدید در شرح نهـج   محسن رفعت، بررسی منابع تاریخی ابن ابی .ک: علی اکبر فراتی ون

 .39، پایيز 21، ش1، سالتاايخ گا آينه پژوهش البالغه،

1 شهرت اسـکافی بيتـتر    کند. رح از آن نقل میشا متعلق به او است که نقض العثمانیه. کتاب

علـی اکبـر   ک: .ن کند. اقوال تاریخی وی استناد می چند جایی به ،در کالح است اما ابن ابی الحدید

تجاايخ گا آينجه    غه،بررسی منابع تاریخی ابن ابی الحدید در شرح نهج البالفراتی و محسن رفعت، 

 .39، پایيز 8، شپژوهش

3ق،: مؤسسة نتر الفقایة،تحقيق جواد القيومی،  ،الفهرست، الطوسی جعفر محمد بن یسن. ابو 

 .219ق، ص1211

9داران ایل بيت پس از  تر شدن عرصه بر دوست . به این عناوین در یمين مقاله بنگرید: تنگ

امـاح   فرزنـد تمـي، بـا    ،ای کـه در آن یصـين   از یماسـه  لـی ؛ یادکرد اماح عشهادت اماح
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یسين اماح کنندگان  ند؛ ابو بالل مرداس از دعوتک ترغيب می جنگد و بر قتل ایتان می یسين

گـااری بـه    و اوالدش نزد شاميان و عدح ناح  علی اميرالمؤمنين یضرت برای بيعت؛ کينه 

 ناح ایتان.

16ی،محمـود یيـدری آقـای   . 1ک: .ر وش تـاریخی ابـن ابـی الحدیـد در شـرح،     بار  ر. در 

. یسـين مفتخـری   2؛  12و 18، ش2ل ، سـا پژوهش حووه شناسی تاریخی ابن ابی الحدید، روش

، 1، سالفصلنامه شیعه شناسيتاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه،  ،وفاطمه سرخيل

 .33، بهار 21ش 

11 ،218 ، ص3 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

12 .262 ،ص2ج ،پیشین؛ مهدوی دامغانی، 212 ـ 218 ص، 3ج ،همان. 

18 .11، ص بى تا : بی نا،تهران ،السقیفة و فدک، رى بصرىجوی ایمد بن عبد العزیز. 

12261، ص 3 ق، ج  1261 االسالميه، :تهران، چا  چهارح، اليافي، . کلينى. 

1196، ص2، جپیشین؛ مهدوی دامغانی، 130–138ص، 8ج ،پیشینالحدید،  . ابن ابی. 

10 ،112، ص پیشین. منقری. 

11،223 – 220 ص، 11، جپیشین . ابن ابی الحدید. 

13و األبيـارى  ابـرایي،  و السقا مصطفى تحقيق، النبوية السیرة، المعافرى الحميرى یتاح . ابن 

 .181، ص1 ج ،تا بى، المعرفة دار :بيروت، شلبى الحفيظ عبد

19 . کنيه و فرینگ جستاری در  فراتی، علی اکبر .ک:ن؛  18، ص2، جپیشین ،بی الحدیداابن

 . 1831بهار  ،21، شعلوم حديثعربی اسالمی، 

26 ،همان. ابن ابی الحدید. 

21 .همان. 

22 .22 ـ 28 ، ص11ج ،همان. 
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28 .119 ، ص1، جهمان. 

22. دارصـادر   :، بيروتاليامل في التاايخ، ابن األثير الحسن على بن ابى الکرحعزالدین أبو- 

المنتظم ف  أبو الفرج عبد الریمن بن على بن محمد ابن الجوزى، ؛ ح1901/یـ.ق1831بيروت، دار

دار الکتـب   :، تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بيـروت تاايخ األمم و الملوک

دار  :، تحقيق لجنة من العلماء، بيـروت جمهرة أنساب العرب، ابن یزح؛ ح1992/یـ.ق1212 ،هالعلمي

خ العرب و البربر و گيوان المبتدأ و ال بر ف  تاايبن خلدون، ؛ اح1938/یـ.ق1268 الکتب العلمية،

چـا   ، تحقيق خليـل شـحادة،   )معروف به تاايخ ابن خلدون( من عاصرهم من ذوى الشأن األكبر

الف رى فج  ادگاب السجلطانیة والجدول     ،ابن الطقطقى؛ ح1933/یـ.ق1263 دارالفکر، :بيروتدوح، 

 ،بـن عبـد البـر   ا؛ یــ.ق 1213 دارالقلـ، العربـى،   :، تحقيق عبدالقادر محمد مایو، بيـروت االسالمیة

ابـن العبـرى،   ؛ یـ.ق1212 ،دارالجيل :، على محمدالبجاوى، بيروتاالستیعاب ف  معرفة األصحاب

؛ ح1992 دار التـرق،  :بيـروت چا  سوح، ، تحقيق انطون صالحانى اليسوعى، تاايخ م تصر الدول

 ؛1، 2، 8 ش، جلد1813سروش،  :تهرانچا  دوح، ، تحقيق محمد روشن، تااي نامه طبرى، بلعمى

دار  :، تحقيـق فـواز، بيـروت   تاايخ خلیفة بن خیاط، خليفة بن خياط. ؛ ش1818 ،چا  سوح، البرز

، تحقيق ملك التـعراء بهـار،   مجمل التواايخ و القص ، مؤلف مجهول؛ یـ.ق1211، هالکتب العلمي

چـا   امى، ، تحقيق ابو القاس، امتجااب األمم، مسکویه الرازی ابو على  ی تا؛کالله خاور، ب :تهران

كتاب الرگة مع نبذة من فتوح العجرا  وذكجر   ، واقدی محمد بن عمر ؛ش1819 ،سروش :انتهردوح، 

 ؛یــ.ق 1216 دارالغـرب االسـالمى،   :، تحقيق یحيـى الجبـورى، بيـروت   المثن  بن حااحة الشیبان 

 ، بی تا.دار صادر :بيروت ،تاايخ الیعقوب اليعقوبى، 

21 .01 ، ص2، جابن ابی الحدید، پيتين. 

20.  ،دار الهجرة، :ق، چا  دوح، ، تحقيق اسعد داغر،مروج الذهب و معاگن الجوهرالمسعودی 

 .122، ص8، ج1269

21( 289ص  /2ج )گا  را دکتر مهدوی دامغانی برای مسجدین در بيـت آورد  اسـت   . لتکر
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 سد، محتدینر می اند. لفظی که صحيح به نظر چگونه چنين معنایی را برداشت کرد  معلوح نيستکه 

از یتد الجيش،  آورد  است. 162ص  ،االمام علي بن ابي طالباست که آقای ریمانی در کتاب 

در برخی روایات آمد  کـه ممکـن اسـت مسـجدین     معنای زر، طال و شتر تنومند  نيز عسجدین به

 تصحيف آن باشد و مقصود ظرف طالی یامل سر مبارک بود  باشد نه چيز دیگر.

23صحيح آن است کـه در  نقد شارح به اسکافی:  .18 ـ16ص، 2، جپیشین دید،. ابن ابی الح

را نـزد   مروان و سر اماح یسين نه عمرو بن سعيد بن عاص بود  است  ،امير مدینه ،آن ینگاح

را   کتته شدن اماح یسـين مژد  شت و وى به او نا نامه ،عبيد اهلل بن زیاد ، بلکه تنهاندا  او نبرد

 خواند.و رجز  قرائت کردن نامه را روى منبر آ ،وی داد. ویبه 

29. تحقيق و نتر مؤسسة النتر االسالمی التابعة لجامعة قاموس الرجال، التستری محمد تقی ،

 .81، ص1ج المدرسين، ق،: بی نا، بی تا،

چـا  دوح،  ، ترجمه یسين استاد ولی، االمام علي بن ابي طالب الهمدانی، الریمانیایمد . 86

 .162ش، ص 1811 فرینگی انتتاراتی منير، کزمربی جا: 

 :، تحقيق سيد ایمـد صـقر، بيـروت   مقاتل الطالبیین األصفهانی، ابو الفرج على بن الحسين .81

 .119، ص المعرفة، بى تادار

82ــ ،  . ا ــن اع ــوفی،ب ــروت  كتججاب الفتججوح  الک ــيرى، بي ــى ش ــق عل ــواء، :، تحقي  داراألض

 .129، ص 1ج ، ح1991/یـ.ق1211

88. ق محمد أبوالفضل ابـرایي،، قي، تحتاايخ األمم والملوکالطبری، محمد بن جریر  أبو جعفر 

 .111، ص2 ، جح1901/یـ.ق1831 ،دارالتراث :بيروت چا  دوح،

82.  0 ، جبـى تـا   مکتبة ال قافة الدینيـة،  :، بور سعيدالبدء و التاايخ المقدسی،مطهر بن طایر ،

 .12ص

، 3 ، جح1930/ یــ.ق 1261الفکـر،  دار :، بيـروت ةالبدايجة و النهايج   ،بن ک يـر الدمتـقى  . ا81

 .262ص
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80. سهيل زکـار وریـا     قيق، تحكتاب جمل من انساب األشراف البالذری، أیمد بن یحيى

 .، پاورقی212، ص8 ، جیـ.ق1211 دار الفکر، :زرکلى، بيروت

81. نتـورات م :قـ، ، عبدالمنع، عامر يقتحق ،األخبااالطوال الدینوری، ابوینيفه ایمد بن داود  

 .201، ص ش1803 الرضى،

83. قـ،:  ، مقدمه و تصحيح اکبـر ایرانـی قمـی،    فیض الجدموع ، بدایع نگار محمد ابرایي، نواب

 .283ش، ص 1812 انتتارات یجرت،

89،با اندک تفاوت. 13 ، ص2ج؛ 20، ص11ج ،پیشین . ابن ابی الحدید 

26. بيـروت:  چاچ دوح، ، لمة األطهاابحاا األنوااالجامعة لداا أخباا االالمجلسی،  محمد باقر

 .198، ص88، ج یـ.ق1268 مؤسسة الوفاء،

21 .  ی، تقـد  الجداجا  الرفیعجة فجي طبقجا  الشجیعة،     المـدنی،   صدرالدین السيد علـی خـان

 .3مقدمه، ص، 1891مکتبة بصيرتی،  ق،: چا  دوح، محمدصادق بحرالعلوح،

22 .بـی جـا: مطبعـة    تيخ محمد یسون، ، تحقيق المناقب اهل البیت، التيروانی المولی یيدر

 .29یـ ، ص1212، المنتورات االسالمية

28 ،123، ص پیشین. الریمانی. 

ق،: مؤسسـة  یحيی کمالی البحرانی،  ه، ترجمأضواء علي الصجحیحین  النجمی، . محمد صادق22

 .12ص یـ.ق،1219 المعارف االسالمية،

21چـا  دوح، اصـفهان:   ،االطهجاا عبقا  االنواا ف  امامجة االلمجة    یسين، . سيد مير یامد 

 .102، ص22 ، ج  ش1800 ، منين على ؤکتابخانه عمومى اماح اميرالم

201269،  اهلل المرعتـى  ةآی ةمکتبق،: ، احقا  الحق واوها  الباطلشوشتری،  . قاضی نوراهلل 

 .212 ، ص23 ج  ، .قـی

21ابـن دریـد،     :یرقـا  چـا  سـوح،  ، االشجتقا  ، األزدی دریـد  بن الحسن بن محمد . أبوبکر

 .212، ص ح1913 / یـ.ق1813 
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23 ،ال قافـة،   دار :عباس، لبنـان  إیسان ، تحقيقوفیا  االعیان وانباء ابناء الزمان. ابن خلکان

 .111، ص8ج

29،29 ـ21ص  /1 ، جپیشین . ابن ابی الحدید. 

16 .231 ـ 230ص، 2ج ،همان. 

11 . مؤسسـة   :قـ،  صـبحی الصـالح،   تحقيـق ، نهجج البالغجه   ،الرضی جمعهمحمد بن الحسين

 .20.، خی 1261دارالهجرة، 

12 .،القایرةچا  دوح، ، تحقيق عبدالسالح محمد یارون، وقعة صفین نصر بن مزای، المنقرى: 

 .126، صیـ.ق1262منتورات مکتبة المرعتى النجفى،  :ق، ،1832 ،المؤسسةالعربيةالحدی ة

18،111 – 109، ص8ج، پیشین . ابن ابی الحدید. 

12شود. سند نصر با کمی تفاوت دید  می ،صفين ة. در متن موجود وقع 

11 ،پیشین. ابن ابی الحدید. 

10،121ص ،پیشین . منقری. 

11 ،11 ـ12ص، 16 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

13 .11، ص همان. 

191ج ،ح1939/یــ.ق 1269الفکـر،  دار :، بيروتأسد الغابة ف  معرفة الصحابة ،بن األثير. ا ،

 :، محمـد عبـدالقادر عطـا، بيـروت    الطبقجا  اليبجرى   بن سعد الهاشمی البصـری، امحمد  ؛111ص

 .823، ص2 ج  ،ح1996/یـ.ق1216 دارالکتب العلمية،

06 ،11، ص16، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

01. 881ص ،1، ج ق 1218 بی جا: :ق، ،اإلاشاگ في معرفة حجج اهلل عل  العباگ، شيخ مفيد. 

02 .1896 تهران: بـی جـا،   چا  سوح، ،إعالم الواى بأعالم الهدى، سیطبر فضل بن یسن 

 .111، ص ق
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08. بـی   :قـ،  ،مناقب آل أبي طالب علیهم السجالم ، ابن شهر آشوب مازندرانى محمد بن على

 .216، ص2 ، ج ق 1819 جا،

02 .1 ، جق1831 : بـی جـا،  تبریـز  ،كش  الغمة في معرفجة األلمجة  ، االربلی على بن عيسى ،

 .219ص

01 ،192، ص26 ، جپیشین. مجلسی. 

00 ،126 ، ص1، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

01 .162، خنهج البالغه. 

03 ،19 – 13 ص، 2 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

09بجي مجن األحجوال و األمجوال و     امتاع االسماع بما للن، المقریزی . تقی الدین ایمد بن علی

گاا اليتجب  حمـد علـی بيضـون،    نميسـی، منتـورات م  ، تحقيق محمد عبد الحميد الوالمتاع الحفدة

 .220ـ 222ص، 12یـ.ق، ج 1226، بيروت: العلمیة

16 ،221ص ،0 ج، پیشین. ابن ک ير. 

11. چـا    اکرح ضياء العمرى، كتاب المعرفة و التاايخ، ،سوىفأبو یوسف یعقوب بن سفيان ال

 .810، ص8 ، ج یـ.ق1261مؤسسة الرسالة،  :بيروت دوح،

12 .عبــدالمعطى گاللججل النبججوة ومعرفججة أحججوال صججاحب الشججريعة ،کرایمــد البيهقــىابــو ب ،

 .213ص ،0 ، جیـ.ق1261العلمية، دارالکتب :قلعجى،بيروت

18 ،18، ص2، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

12 .از ابوالفرج با تفاوتی روایت را به نقل  ی دیگر،؛ شارح در جای231ـ230ص ، 2ج ،همان

یای تاریخی دارد، در روایت ابوالفرج اصفهانی ناح  تتسایل وی در نقل روایآورد که داللت بر  می

 .(23 ، ص10 ج، همان ) است شخص یامل پرچ، معاویه، یبيب بن یماد

، تحقيق عـادل ایمـد عبـدالموجود و علـى محمـد      اإلصابة ف  تمییز الصحابة ،العسقالنى. 11
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 .269، ص2 ، جح1991/یـ.ق1211 ،هدارالکتب العلمي :معو ، بيروت

10 ،116، ص3 ، جپیشین. شوشتری. 

11 .ن ، تحقيـق یسـ  كش  الیقین في فضالل أمیرالمجؤمنین الحلی،  ایمد بن یوسف بن مطهر

 .19یـ ق، ص 1211 الدرگایی، تهران: الولی،

13 ،291 ـ296 ص، 2 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

19 .انجمن  :ن یسينى ارموى، تهرانق جالل الدی، تحقيالغااا  ،ابو اسحاق ابرایي، ثقفى کوفى

 .191، ص 2ش، ج 1818آثار ملى، 

36 ،822، ص1 ، ج پیشین. المفيد. 

31 ،118، پيتين، ص اعالم الواي. طبرسی. 

32 ،00ـ 01 ص، 12، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

38السجالم  علیهم األطهاا األلمة فضالل في األخباا شرح ،یيون ابن مغربى محمد بن . نعمان، 

 .36، ص8، ج1269 بی جا،: ق،

32دار طيبـة،  :، الریا ةفي االحاگيث النبوي الوااگةعلل ال ،الدارقطنی . علی بن عمر بن ایمد 

 .120 ـ121 ص، 2ج ق،یـ.1261

31 .الهـدف  ، (042)من طبقجا  ابجن سجعد    ترجمة اإلمام الحسین  ،الطباطبائی عبد العزیز

 .81، ص(بن سعدب الطبقات الکبير المن القس، غير المطبوع من کتا) لإلعالح والنتر

30دار الفکـر،   بيـروت: ، تحقيق علی شـيری،  تاايخ مدينة گمشق ،ابن عساکر . علی بن یسن

 .111، ص12، ج1211

31محمـد بـاقر   اإلمجام الحسجین   ايحانة اسول اهلل ترجمة  ،ابن عساکر . علی بن یسن ،

 .262ـ199صیـ.ق، 1212، ميةایياء ال قافة االسال چا  دوح، بی جا: مجمع  المحمودی،

33. دار الکتــاب االســالمی،  بيــروت:چــا  دوح،  ،سججیرتنا وسججنتنا ،األمينــی عبــد الحســين

 .21-26ص یـ.ق، 1212
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39 ،281، ص21، جپیشین. المرعتی. 

96 ،16ـ 9ص، 10، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

91 .881، ص0 ، جهمان. 

92محمد یسن فؤادیان وعليرضا یاجيان،منتهي األاب في لغة العربی پور شيرازی، . صف ، 

 ، باب الحاء.1، جش1831 تهران: انتتارات دانتگا  تهران،

98یـالل،   ، الطبعـة ال انيـة، بيـروت: دار و مکتبـة    الرسالل السیاسیةالجایظ،  . عمرو بن بحر

 ق.1228

92 ک: ابـو الفضـل ایمـد بـن محمـد     .است، ن« على القری جرى الوادی فط،ّ». ترجمه م ل 

 .100، ص 1ق، ج1261 آستان قدس رضوی،متهد: ، مجمع األمثال، يدانی النيسابوریالم

91 ،211ـ  216ص، 11 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

90 .188، ص 26، جهمان. 

91 .( آیه26طه ) 32. 

93 ،221، ص1، ج پیشین. طبری. 

99 ،91 ـ 90ص، 1، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

166 .180، ص2، جهمان. 

161216، ص1، جپیشین، . طبری. 

162( آیه89. زمر ) 20. 

168 ،98 ، ص1 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

162( آیه33. اشار  به الغاشية ) 20و21 یای. 

161 ،108، ص 2 ، جپیشین؛ فسوی، 866، ص11 ، جپیشین. بالذری. 

160 ،291، ص1،  جپیشین. ابن سعد. 
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161 ،111 ، ص2، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

163الـدار جـا،   بـی السـلفی،   المجيد عبد یمدی تحقيقچا  دوح، ، المعجم اليبیر، . الطبرانی 

 .810، ص19ج بی تا، العربی، التراث إیياء

169. شـيری  علـی  تحقيـق  ،ال لفاء بتاايخ المعروف السیاسة و اإلمامة الدینوری، قتيبة ابن ،

 .212، ص  1ج ،ح1996/یـ.ق1216، داراألضواء :بيروت

116،216ـ229ص، 8ج ،پیشین . ابن ابی الحدید. 

111صیــ.ق،  1262 ق،: بی نـا،  ،دوح چا  ،العقول تح ، یرانى شعبه ابن على بن . یسن 

221. 

11222، ص2ق، ج 1268 بی نا،، متهد اللجاج، أهل عل  اإلحتجاج ،. طبرسى. 

118 ،819، صپیشین. ابن عساکر. 

112 .ق، 1211 الهـدی،  قـ،:  انـوار   اللهوف في قتلي الطفجوف، ، ابن طاووس علی بن موسی

.12ص

 

111 ،26ق، ص1809، المطبعة الحيدریة :نجف، مثیر األحزان. الحلی. 

110 ،9، ص21، جپیشین. مجلسی. 

111 .82، خنهج البالغة. 

113 ،128 ، ص13 ، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

119الریـا ،   الخـانی  دار بيـروت: عبـاس،   محمـود  بـن  اهلل وصـی  د. تحقيـق ینبـل،   . ابن

 .212 ، ص2، ج یـ.ق1263

126 ،861ـ 860ص، 19، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

121 ،261، ص8 ، ج پیشین. بالذری. 
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122 . ،212، صق1212، : بی ناق، ،األماليطوسى. 

128ص 2 ق، ج 1269 بی نا، :ق،، الجرالح و ال رالج، راوندى الدین قطب اهلل یبة بن . سعيد ،

131. 

122 ،جلو  تاریخ.ه به نقل از ، ترجم208، ص8ج ،پیشین. ابن ابی الحدید 

121 ،236، ص12، جپیشین. ابن ابی الحدید. 

120 .211ـ212ص ، 11ج ،همان. 

121 .211 ـ 229 ص، 8ج ،همان. 

123 .211 ـ212 ص، 11، جهمان. 

129 ،221ـ220ص ، 8ج ،پیشین. ابن ابی الحدید. 

186 .3، ص26، جهمان. 

181 .269، ص13، جهمان. 

182 .212ـ211، ص11ج ،همان. 

188 .211، ص12ج ،نهما. 

182 .280 ، ص11، جهمان. 

181 .21، ص 10، ج همان. 

180 .ابن ابي  اوايا  شناسي آسیب" ای با عنوان نویسند  در مقاله؛ 12ـ18ص ،10، جهمان

 ،در مجلـه علمـی پژویتـی علـوح یـدی       "نهج البالغه شرحگا  حسینگابااه امام  الحديد

 ه است.پرداخت یا تبه بررسی و نقد این روای 12مار  ش

 

 


