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معرفــی و مقایســه دو کتــاب در نقــد ادب عربــی؛ المثــل الســائر ابــن اثیــر جــزری و
الفلــک الدائــر ابــن ابــی الحدیــد
حبیب راثی تهرانی ،عذرا یزدی مهر
چکیــده :نقــد ادبــی در دوره عباســی بــا ظهــور چنــد تــن از نقــادان و علمــای ادب در فــن
بحــث و مناظــره و کتابــت و بالغــت بــه شــکوفایی رســید و آثــار ارزشــمندی در آن دوره بوجــود
آمــد کــه منشــا شــکل گیــری جریانــات و آثــار بعــدی در ایــن فــن شــد .نویســندگان در نوشــتار
حاضــر تــاش کردهتنــد دو اثــر پیشــگام در نقــد ادبــی ،المثــل الســائر فــی ادب الکاتــب و
الشــاعر تالیــف ضیاءالدیــن ابــن اثیــر جــزری و کتــاب الفلــک الدائــر علــی المثــل الســائر اثــر
ابــن ابــی الحدیــد را کــه در نقــد آن نگاشــته شــده ،مــورد بررســی قــرار دهنــد .در راســتای
ایــن هــدف ،پــس از معرفــی دو نویســنده و آثــار آن هــا ،بــه بررســی جدا گانــه هــر یــک از آثــار
پرداختــه و بــه چنــد مــورد از نقدهــای ابــن ابــی الحدیــد بــه کتــاب ابــن اثیــر اشــاره شدهاســت.
کلیــدواژه :نقــد ادبــی ،ادبیــات عــرب ،ادب عربــی ،المثــل الســائر ،ابــن اثیــر جــزری ،الفلــک
الدائــر ،ابــن ابــی الحدیــد ،معرفــی کتــاب.
استعراض ومقارنة بني كتابني من كتب نقد األدب العريب
كتاب املثل السائر البن األ ثير اجلزري وكتاب الفلك الدائر البن أيب احلديد
حبيب رايث طهراين /عذراء يزدي مهر
ّ
ازدهــر النقــد األديب يف العصر ّ
العبايس بســبب ظهور عدد من النقاد وعلماء
ّ
املؤلفات
األدب يف فنــون البحــث واملناظــرة والكتابــة والبالغــة،
وصــدرت ُ
ّ
ّ
القيمــة يف هــذه الفتــرةّ ،مما ّأدى إىل نشــوء ّتيارات وصــدور مؤلفات أخرى
يف هذا ّ
الفن.
كتابني َ
و يســعى الكاتبان يف مقاهلما احلايل إىل البحث يف َ
رائدين يف النقد
األديب ،مهــا َ
كتــاب املثل الســائر يف أدب الكاتب والشــاعر من تأليف ضياء
الديــن ابــن األثير اجلزري ،وكتاب الفلك الدائر عىل املثل الســائر من تأليف
ابن أيب احلديد الذي ّألفه يف نقد الكتاب ّ
األول.
ّ
َ
الكتابني واســتعراض
ويف ســياق هدفهمــا هــذا يبدأ املقــال بالتعر يف مبؤل َف
ّ
ّ
النقدية الــي ذكرها ابن أيب
مؤلفاهتمــا ،مع إشــارات إىل بعــض املالحظات
احلديد عىل كتاب ابن األثير.
ّ
ّ
العربيــة ،األدب العــريب ،املثــل
األساســية :النقــد األديب ،اآلداب
املفــردات
السائر ،ابن األثير اجلزري ،الفلك الدائر ،ابن أيب احلديد ،تعر يف الكتاب.

Introducing and comparing two books in the
critique of Arabic literature; Al-Mathal ol-Sāer by ibn
Athīr and Al-falak ol-Dāer by Ibn Abi al-Hadīd
By: Habīb Rāthi Tehrani, Ozrā Yazdi Mehr
Abstract: Literary criticism has flourished in the Abbasid period with the advent of a number of literary
critics and scholars in the field of debate, writing,
and rhetoric; and valuable works were created in
that period, which originated the formation of the
currents and other subsequent works using the same
techniques. In the following paper, the writer is going
to study two pioneering works in literary criticism:
Al-Mathal ol-Sāer fi Adab al-Kitāb wa al-Shāer by
Dhiāoddīn ibn Athīr and Al-falak ol-Dāer alal-Mathal
ol-Sāer by Ibn Abi al-Hadīd which is a critique of the
first book. Regarding this, he first of all introduces
both authors and their works. Following this, he is
going to examine each of the books, and points out
some of Ibn Abi Hadīd’s criticisms of Ibn Athīr’s
book.
Key words: Literary criticism, Arabic literature,
Al-Mathal ol-Sāer,Ibn Athīr Al-falak ol-Dāer, Ibn Abi
al-Hadīd, book report.

معرفی و مقایسه دو کتاب
در نقد ادب عربی؛
«المثل السائر» ابناثیر جزری و
«الفلک الدائر» ابنابیالحدید

حبیب راثی تهرانی
عذرا یزدیمهر

اشاره
نقــد ادبــی در زبــان و ادبیــات عــرب از زمان جاهلیت تا صدر اســام جایــگاه علمی منظم و مدونی نداشــته
اســت و بیشــتر تابــع جــرح و تعدیلهایــی بــوده که اغلب شــعرا و ادبا به صــورت موضعی به نظــم و نثر خود و
دیگران وارد میساختند تا اینکه در دوره عباسی که میتوان آن را عصر اوج جریان ادب و علم دانست ،نقد
ادبــی نیــز بــا ظهــور چند تــن از نقادان و علمــای ادب در فن بحــث و مناظره و کتابت و بالغت به شــکوفایی
رسید و آثار ارزشمندی در آن دوره به وجود آمد که منشأ شکلگیری جریانات و آثار بعدی در این فن شد.
این مقاله بر آن اســت تا دو اثر ســترگ و پیشــگام در نقد ادبی را مورد بررســی قرار داده ،نقش و بهرهگیری آنها

را از منابع مربوطه مشــخص ســازد .یکی از نخستین و مهمترین کتابهای نوشتهشده در نقد ادبی« ،المثل
الســائر فی أدب الکاتب و الشــاعر» تألیف ضیاءالدین ابناثیر جزری اســت و دانشــمند بزرگ معتزلی یعنی
عزالدین عبدالحمید ابنابیالحدید کتاب «الفلک الدائر علی المثل السائر» را در رد آن نگاشته است .در
این مقاله پس از معرفی دو نویســنده و آثار آنها به بررســی جداگانه هر یک پرداخته و به چند مورد از نقدهای
ابنابیالحدید به کتاب ابناثیر اشاره میشود .

ضیاءالدین إبناألثیر الجزری
ابوالفتــح نصــراهلل بن ابیالکــرم محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشــیبانی ،معروف به ابناثیر
جــزری ملقــب بــه ضیاءالدین در روز پنجشــنبه  20شــعبان ســال  558هجــری در جزیره ابن عمر در شــمال
موصــل بــه دنیــا آمــد و در مــاه ربیعالثانی ســال  637هجری در بغداد درگذشــت و در مقابــر قریش در جانب
غربی مشهد حضرت موسیبنجعفر(علیه السالم) دفن شد .

1و2

وی ایــام کودکــی را در جزیــره ابن عمر ســپری و در ســال  579همراه پــدرش به موصل عزیمت کــرد و در آنجا
بــه حفــظ قــرآن کریــم و احادیث نبوی و همچنیــن تحصیل علــوم مختلفی چون صرف و نحــو و لغت و علم
بیــان و اشــعار عــرب پرداخــت .در نامه دانشــوران آمده اســت که وی پنجشــنبه بیســتم شــعبان ســال 558
هـــ.ق در جزیــره ابنعمــر متولــد گشــت و در آن بلــد رشــد و نما یافت و به ســن ِصبی حافــظ کالم اﷲگردید.
ّ
الســیما ادبیات به عهد خویش
از برادران به ســال کهتر اســت ،ولی از ایشــان به کمال کالنتر .در فنون چند
 .1برای مطالعه بیشتر درباره زندگی و شخصیت ضیاءالدین ابناثیر رجوع شود به :عقود الجمان ،ج  ،9ص 52؛ ذیل مرآة الزمان ،ج  ،1ص 65؛ وفیات
االعیان ،ج  ،5ص 389؛ سیر اعالم النبالء ،ج  ،23ص 72؛ تاريخ ابن خلدون مسمي به كتاب عبر ،ج  ،5ص 156؛ الوافی بالوفیات ،ج  ،27ص
34؛ بغیة الوعاة ،ج  ،2ص 315؛ شــذرات الذهب ،ج 7؛ظ ،ص 328؛ مســالک االبصار فی ممالک االمصار ،الســفر الثانی عشر ،ص 269؛ تاریخ
األدب العربی بروکلمان ،ج  ،5ص 271؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص 702؛ لغت نامه دهخدا ،ج  ،1ص .259
 .2وفیات األعیان ،ج  ،5ص  389و .396

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

166

65

دیدحلا یبا نبا »رئادلا کلفلا« و  یرزج ریثا نبا »رئاسلا لثملا«  ؛یبرع بدا دقن رد باتک ود هسیاقم و یفرعم

مشــارالیه بود ،به صنعت انشاء پس از معاصرش قاضی فاضل وزیر

خاطر و نظرم گذراندم ،به طوری که هیچ دقیقه و نکتهای نماند که

ســلطان صالحالدین یوســف بن ایوب کردی نظیر نداشت .رسائل

آن را حفظ نکرده باشم  4.»...

و مکاتیــب وی مابین ترســات عرب امتیازی تمــام دارد .در ابتکار
معانی و اختراع مضامین خداوند ملکه راســخ بود و این خاطر عاطر

و درباره قرائت و فهم معانی قرآن میگوید :

او را از مداومت دواوین فصحا و ممارست افکار شعرا پدید گشته و

«پــس همانــا من یک ســوره از ســورههای قــرآن را انتخــاب میکردم و

از اینروی بیشــتر منشــآت وی بر صنعت منظوم مشتمل است و در

بــه تــاوت آن میپرداختم و هر چه از معانی آن ســوره در طی تالوت

این باب کتابی پرداخته موســوم به الوشــی المرقوم فی حل المنظوم
ُ
و خود در فاتحه آن کتاب گویدُ :
حفظت من االشعار القدیمة
«کنت

دریافــت میکردم روی ورقهای مینوشــتم و به همین صورت معانی
بعــدی را در ورقههایی جداگانه مینوشــتم تا اینکه تالوت آن ســوره

و المحدثــة مــا الاحصیــه کثــرة ثــم اقتصــرت بعــد ذلــک علی شــعر

به پایان میرسید سپس به حل و ربط این معانی با هم میپرداختم

الطائییــن حبیــب بــن اوس ،یعنــی اباتمام و ابــی عبــادة البحتری و
ُ
شــعر ابیالطیب المتنبی فحفظت هذه الدواوین الثالثة کنت اکرر

و بــه ایــن انــدازه قناعت نمیکــردم و تالوت آن ســوره را دوباره از ســر

علیهــا بالدرس مدة ســنین حتی تمکنت من صــوغ المعانی و صار
ً
ً
االدمان لی خلقا و صنعا».

میگرفتم و دوباره نوشتن معانی جدید در ورقههای جداگانه را تکرار
میکــردم و اینگونــه بود که هر گاه قــرآن را پس از تالوتی قبلی ،دوباره
یشــد که در تالوت
میخوانــدم ،معانــی جدیدی برای من کشــف م 
قبلی آنها را درک نکرده بودم .»...

5

«آنقــدر از اشــعار قدیــم و جدید حفظ کــردم که از جهــت کثرت به
شــمارش درنمیآیــد .بعــد از آن به حفظ شــعر طائییــن پرداختم و به
اشعار سه شاعر بزرگ ،یعنی ّ
ابوتمام حبیببناوس طائی ،ابوعبادة

ابن اثیر و شعر شعرا
ن اثیر از شــعر شــاعران ،میتوان گفت که آثار
اما در مورد شــناخت اب 
این شناخت وسیع در کتاب او هویداست ،چنانکه خود میگوید:

بحتری و ابوالطیب متنبی بســنده کردم ،پس همه دواوین این ســه
ً
شــاعر را کامــا حفــظ کــردم و ســالها در طــی تدریــس به تکــرار آنها

«بر اشعار شعرای قدیم و جدید واقف شدم تا آنجا که دیوان معتبر و

پرداختم تا اینکه از آبشــخور معارف آنها ســیراب شــدم و به ساختن

قابــل توجهی نبود که آن را از نظر نگذرانده و مورد محک و ســنجش

معانــی توانــا گشــتم و اخــاق و طبــع مــن ادامهدهنده راه آنها شــد»]

قــرار نــداده باشــم .با وجــود اینکه بخشــی از عمر خو یــش را در حفظ

و ادامــه میدهد که شایســته اســت که فرد منشــی و صاحب دیوان

شعر فانی ساختم ،ولی دریای شعر را بحری یافتم که ساحلی ندارد

کتابت ،دأب خود را در ترسل و کتابت بر حل منظوم قرار دهد و لذا

و چگونــه میتــوان بــه احصــاء همه اقــوال و اشــعار شــاعرانی احاطه

آشنایی با برجستهترین آثار منظوم امری اجتنابناپذیر است 3].

پیــدا کرد کــه نام آنها از عهده شــمارش خارج اســت» .پس از اینکه

ابناثیر و اخبار و احادیث و قرآن
همانطــور کــه اشــاره شــد ابناثیــر فــردی بــوده کــه قــرآن و بســیاری
از احادیــث نبــوی و شــعر را از حفــظ داشــته و لغــات وارد و شــاذ
را میشــناخته و بــر علــم نحــو و اصــول آن و علــم صــرف و دقائق آن
مســلط بــوده و آنچه را کــه متخصصان اخبار و تاریــخ و امثال عرب
بــه آن احاطــه داشــتند میدانســته و در تکمیل علم خــود در چیدن
ثمرههای علوم مختلف سعی بلیغی بذل کرده بوده و چنانکه خود
میگوید :

ابناثیر محفوظات خود را از شــعر شــاعران به مقدار زیادی گسترش
میدهد ،همانطور که گفته شــد به اشــعار ســه شــاعر بزرگ بســنده
میکنــد« :پــس از حفــظ شــعر بســیار از شــعرای مختلــف ،دواوینــی
بــ ه جــز دیــوان ابوتمــام و دیــوان ابوطیــب متنبــی نیافتم کــه اینگونه
خــوب معانــی دقیــق را در خود جمع کــرده باشــند و همچنین هیچ
دیوانــی را بــهجــز دیوان ابوعباده بحتــری نیافتم کــه اینگونه الفاظ و
کلمات را آراســته و به کار برده باشــد .هیچ دیباجه و پارچه زربفتی
را از دیــوان این ســه شــاعر پرنقــش و نگارتر و شــادیآورتر ندیدم ،لذا
دواوین آنها را به دلیل اشــتمال بر محاســن معانــی و الفاظ انتخاب

«کتابــی از اخبــار و احادیــث نبــوی مشــتمل بــر ســه هــزار حدیــث

کــردم و در شــعر که مــراد از آن ایجاد و ابداع معانی شــریف در قالب

جمــعآوری کــردم که همه آنهــا مورد اســتعمال روزمره بود و پیوســته

لفظــی لطیــف و درســت و فصیح اســت ،به شــعر ابوتمــام و بحتری
و متنبــی روی آوردم کــه همانــا این ســه تــن الت و ُع ّز ٰی و مناة شــعر

بــه مدت ده ســال آنهــا را مطالعه میکردم ،بهطوری کــه در هر هفته
یکبار همه آنها را دوره میکردم تا آنجا که بیش از  500مرتبه آن را از
 .3الوشي المرقوم فی حل المنظوم ،ص .56
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 .4المثل السائر ،ص .150
 .5المثل السائر ،ص .135

سالبیستوهشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

دیدحلا یبا نبا »رئادلا کلفلا« و  یرزج ریثا نبا »رئاسلا لثملا«  ؛یبرع بدا دقن رد باتک ود هسیاقم و یفرعم

هســتند کــه محســنات شــعر به دســت این ســه نفــر به منصــه ظهور

در علــم بالغــت :در خطبــه آغاز کتاب المثل الســائر مینویســد :اما

رســیده و شعرشــان هــم فصاحــت قدمــا را دارد و هم شــگفتی شــعر

در علــم بالغــت و علــم بیــان ،علمــاء کتابهــای ز یــادی نوشــته و

محدثیــن را و آنهــا توانســتهاند بین امثال ســائره و حکمــت حکما را

قلمفرســاییهای بسیاری کردهاند و هیچ تألیفی در این حوزه نبوده

در شعر خود جمع کنند» 6.سپس به تعریف هر یک از این سه شاعر

کــه مــن آن را صفحــه به صفحــه مطالعه نکــرده ،مطالــب صحیح و

میپــردازد و میگوید که از متنبی دربــاره بحتری و ابوتمام و خودش

ســقیم آن را از هــم جدا نکرده و کلمــه به کلمه مورد تدقیق و تحقیق

پرســیدند ،او پاسخ داد :من و ابوتمام حکیم هستیم و شاعر بحتری

قــرار نــداده باشــم .پــس در نهایــت هیــچ کتابــی را ســودمندتر از دو
کتاب الموازنة ابوالقاسم حسن بن بشر اآلمدی و کتاب ّ
سرالفصاحة

انصاف را رعایت کرده است و این از متانت علمش بعید نیست .

ابومحمــد عبــداهلل بــن ســنان خفاجــی نیافتــم؛ 7ز یــرا کتــاب آمدی

است .ابناثیر میگوید به جان خودم سوگند که متنبی در حکمش

در اثنــای مطالعــه کتــاب المثل الســائر به نــام کتابهای بســیاری
برمیخوریــم کــه ابــناثیــر در بیــان هریــک میگویــد کــه همــه آنهــا را
خوانــده و از مطالــب مفیدشــان اســتفاده کرده اســت .کتابهایی
در علم نحو ،صرف ،فقه اللغة ،تأویل و تفســیر قرآن ،حدیث نبوی،
امثــال ،شــعر ،اخبــار و تاریــخ ،ولــی آنچــه ابــن اثیــر بیــش از همــه در

متعرض شــعر ابوتمام و بحتری شــده و بین آنها موازنه برقرار میکند
و اقــوال طرفدران و مخالفان هریک را بیان میکند و بین آنها داوری
میکنــد و کتــاب خفاجــی بحــث عامــی را در اصــول فصاحــت و
بالغــت و علــم بیــان مطرح می ســازد و در مورد اســرار و رمــوز و فنون
آنها بحث میکند .

نگارش کتاب و مشــی علمــی خود بر آنها تکیه داشــته ،کتابهای

همچنیــن در مقدمــه کتــاب دیگر خــود الجامــع الکبیر فــي صناعة

مرجع در موضوع خود هستند و ابن اثیر در جایجای کتاب خود به

ـختی رســیدن
المنظــوم و المنثور بعد از بیان اهمیت ِ
علم بیان و سـ ِ

آنها اشاره کرده است که عبارتند از:

بــه درجه اســتادی در آن میگوید« :هنگامیکه شــروع بــه تحصیل و

در تفسیر قرآن ،تفسیر بالذری و تفسیر نقاش مسمی به شفاء الصدور
در حدیث نبوی :کتاب الشهاب و صحاح سته
در اصول دین :احیاء علوم الدین امام محمد غزالی و اربعین همو.
در علم لغت و صرف :کتاب الخصائص ابوالفتح ابن ّ
جنی ،کتاب

فشــده در این
علم بیان کردم به جســتجوی کتابهای تألی 
طلب ِ
حوزه پرداختم ،پس هیچ راهی در تحصیل این علم نبود ،مگر آنکه
آن را طــی کــردم و هیچ خانهای نبود که ســراغی از علم بیان در آنجا
ّ
باشــد ،ال اینکــه من درب آن خانه را به صــدا درآوردم تا اینکه اقوال
علم بیان برای من به طور کامل آشکار و منکشف شد و
ائمه مشهور ِ
آراء علمایی چون ابوالحســن علیبن عیسی الرمانی 8،ابوالقاسم بن

التصر یــف أبوعثمــان المازنی ،کتــاب الفصیح امــام ثعلب ،کتاب

بشــر اآلمدی 9،ابوعثمان جاحظ و قدامــة بن جعفر کاتب 10،أبوهالل
ّ
ابومحمد
عســکری 11،ابوالعــاء محمد بــنغانم معروف به غانمــی و

میدانی.

عبداهللبنســنان خفاجی برای من آشــکار شــد و تســلطی کامل بر

إصــاح مــا تغلــط فیه العامــة ابومنصــور جوالیقــی و مجمــع األمثال

در ادب و دواویــن شــعرا :کتــاب األغانــی ابوالفــرج اصفهانــی،
کتــاب الروضــة محمد بــن یزید المبرد کــه آن را به عنــوان کتابی یاد
میکنــد کــه مبــرد جمــعآوری کرده و بــا ذکر احــوال و اخبــار ابونواس
شــروع میشــود ،کتــاب عقدالفر یــد ابن عبدربــه ،مقامــات حریری،

دیــوان الحماســة ابوتمــام ،البیــان والتبییــن جاحظ بصری ،رســائل
ابواســحاق صابی ،رســائل صاحــببنعباد ،دیوان متنبی و شــرح
ابنجنــی بــر آن ،لــزوم ماالیلزم ابوالعــاء معری ،معجز احمد یا شــرح
ابوالعــاء بــر دیوان متنبــی ،کتاب النقائــض بین الجریــر و الفرزدق،

دیــوان فرزدق ،دیوان ابوتمام ،دیوان بحتــری ،دیوان ابونواس ،دیوان
ابنرومــی ،دیوان کشــاجم ،دیــوان دیکالجــن ،دیــوان ابوالعتاهیه،
دیوان عباس بن احنف و بسیاری از دواوین دیگر.
 .6المثل السائر ،ص .14-13

مشهورترین کتابهای آنها یعنی إعجاز القرآن رمانی و الموازنة بین
ابیتمــام و بحتــری آمــدی و البیــان و التبیین جاحــظ و کتابهای
نقد الشعر ،الخراج و صناعة الکتابة و جواهر االلفاظ هر سه از قدامة

بــنجعفــر و کتــاب الصناعتین ابوهالل عســکری و کتــاب صناعة
الشــعر غانمــی و ســرالفصاحة خفاجــی و کتــاب البدیــع عبداهللبن
معتــز و کتــاب الوســاطة بیــن المتنبــی و خصومه قاضی ابوالحســن
علیبنعبدالعزیــز جرجانــی و کتاب حلیة المحاضــرة حاتمی و دو
 .7المثل السائر.32 ،
 .8صاحب دو کتاب اعجاز القرآن و معانی الحروف.
 .9صاحــب کتابهــای فــرق مابیــن الخــاص و المشــترک مــن معانــی الشــعر و الموازنــة بین
الطائیین ابي تمام و البحتری و ما فی عیار الشعر من الخطأ.
 .10صاحب کتابهای نقد الشعر ونقد النثر و الرد علی ابنمعتز.
 .11صاحــب کتابهــای الصناعتیــن و دیــوان المعانی و جمهــرة األمثال و المعجــم في بقیة
األشیاء.
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کتاب دالئل اإلعجاز و أسرار البالغة عبدالقاهر جرجانی و مقدمه إبنافلح بغدادی پیدا کردم.

12

همانطـــــور که اشـــــاره شـــــد
ابناثیـــــر فردی بوده که قرآن
و بسیاری از احادیث نبوی و
شعر را از حفظ داشته و لغات
وارد و شـــــاذ را میشـــــناخته
و ب ـ ــر علـــــم نحو و اصـــــول آن
و علـــــم صـــــرف و دقائـــــق آن
مس ــــلط بـــــوده و آنچـــــه را که
متخصصـــــان اخبـــــار و تاریخ
و امثال عرب بـــــه آن احاطه
داشـــــتند میدانســـــته و در
تکمیل علم خـــــود در چیدن
ثمرههـــــای علـــــوم مختلـــــف
سعی بلیغی بذل کرده بوده

بهــای الخصائص ابنجنــی ،الروضة مبــرد و بعضی کتب
همچنیــن ابناثیــر در کتــاب خود ،بســیار از کتا 
تفسیری مانند کشاف زمخشری نقل میکند و در جایجای این کتاب به مطالبی برمیخوریم که از ابوعلی
فارســی ،ســیبویه و غزالی نقل کرده اســت و موارد دیگری از این دست ،همگی بر اتصال و استفاده ابناثیر از
فرهنگ فارسی [ایرانیان عربزبان] داللت دارد .

13

حیات ابن اثیر
هنگامیکــه ابــناثیــر بهــره خویــش را از علــم گرفــت ،در ربی ـعاالول ســال  587قصــد جنــاب ملــک ناصــر
صالحالدیــن را کــرد و یک ســال نــزد او بود تا اینکه ملک افضل نورالدین ،ابناثیــر را از پدرش طلب کرد .پس
ملک صالحالدین او را بین ماندن پیش خود و رفتن نزد پسرش مخیر کرد ،ابن اثیر رفتن نزد پسر را اختیار کرد
و روزگاری را پیــش او گذرانــد و در آن ایــام وی جوان بــود .ملک افضل او را وزیر خویش قرار داد و اوضاع او در
هنگام وزارت ملک افضل بسیار نیکو گردید.
هنگامیکــه ســلطان صالحالدیــن وفــات کــرد و پســرش ملــک افضــل بــه قــدرت و حکومت دمشــق رســید،
ضیاءالدین را وزیر مســتقل خویش قرار داد ،به نحوی که کلیه امور مردم بر او عرضه میشــد و در همه احوال
و اوضاع ،ملک افضل به او اعتماد داشــت تا اینکه حکومت دمشــق از دســت ملک افضل خارج شد و او به
صرخد 14منتقل شد و ضیاءالدین که به ده نفر از نزدیکان خودش بدی کرده بود ،لذا آنها تصمیم به قتل وی
گرفتند ،ولی پردهدار وی به نام محاسن بن عجم در استخالص وی تدبیری به کار برد ،او را به طور مخفیانه
در صندوقی جای داد و درب آن را هم قفل زد و همراه ملک افضل به مصر رفت .
َ ّ َ
داســتان جالبــی در نحــوه خــروج ضیاءالدیــن از قلعــه ملک افضل از دمشــق وجود دارد کــه پســر ِإ ْب ِنخ ِلکان
در حاشــیه کتــاب وفیــات االعیان نقل میکند :موســی بن احمد میگوید :از پدرم شــنیدم هنگامیکه ملک

عــادل دمشــق را تصــرف کــرد ،ضیاءالدیــن ابناثیــر را از برادرش ملک افضــل طلب کرد ،ولی موفق نشــد و او
ضیاءالدیــن را تســلیم نکرد .پس هنگامیکه شــروع به انتقال اموال قلعه ملــک افضل به خارج کردند ،ملک
عــادل گفــت :اگــر ابــن اثیر در یکی از این صندو قها مخفی شــده باشــد ،امان نخواهد داشــت [و اگر او را در
یکی از آنها بیابم ،خواهم کشــت] پس خود از قلعه خارج شــد و دســتور داد تا بر درگاه قلعه صندوقی از اموال
ملک افضل را بگذارند تا روی آن بنشیند و امر کرد تا هر صندوقی را که از قلعه خارج میکنند ،مقابل چشم
او باز کنند تا او از وجود ضیاءالدین در آنها مطمئن شود ،ولی بنا بر اتفاق و بخت ضیاءالدین ،ملک عادل
درســت روی صندوقی نشســت که ابن اثیر در آن بود و روی آن هم قفل بزرگی زده شــده بود ،پس هنگامی که
انتقال و وارسی صندو قها از قلعه به خارج تمام شد ،ملک عادل با عصبانیت از روی صندوق برخاست،
در حالی که نتوانسته بود به ضیاءالدین دست پیدا کند و از صندوقی که روی آن نشسته بود نیز غافل بود و
این از عجایب و غرایب اتفاقاتی است که ممکن است در زندگی فردی بیفتد.

15

ضیاءالدیــن همــراه ملــک افضل به مصر رفت و پس از انتقال ملک افضل از مصر به سمیســاط ،او نیز به طور
مخفیانــه نــزد او رفــت که کیفیت خروج مخفیانه او از مصر به سمیســاط نیز داســتانی طوالنــی دارد که در آن
 .12الجامع الکبیر فی صناعة المنظوم من الکالم و المنثور ،ص .3
 .13محمود فرج العقدة ،مجلة األزهر ،ص .121
 .14شــهری اســت چســبیده به بالد حوران از اعمال دمشــق و آن قلعهای اســت حصین و والیتی نیکو و وســیع و شراب منســوب به آن معروف است.
(لغتنامه دهخدا)
 .15وفیات األعیان ،ج  ،5ص .390
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ضیاءالدین نحوه خروج مخفیانه خود را شــرح داده و در دیوان رســائلش موجود اســت .ســپس مدتی پیش
ملــک افضــل بود تا اینکه در ماه ذیالقعده ســال  607به خدمت برادر ملک افضل ،یعنی ملک ظاهر حاکم
حلــب درآمــد ،ولــی مــدت زیادی پیــش او نبود تا اینکه بــا ناراحتی و غضــب از نزد او خارج شــد و به موصل
رفت .وی در موصل نیز مدت زیادی دوام نیاورد و به اربل رفت .در اربل نیز وضعش پایدار نماند و به سنجار
مسافرت کرد .سپس دوباره در سال  618به موصل بازگشت و آنجا را محل اقامت و استقرار خویش قرار داد
و در خدمت امیر نورالدین ارسالن شاه درآمد.

16

ن خلــکان کــه خود همعصر ضیاءالدین بــوده میگوید :من بیش از ده مرتبه بین موصــل و اربل رفت و آمد
ابــ 
یشــدند .ســپس
داشــتم و او را میدیدم که در موصل مقیم بود و مردم و فضال برای اخذ علم پیش او جمع م 
من از دیار مشرق جدا شدم و به شام رفتم و ده سال در آنجا بودم .سپس به مصر رفتم در حالی که او هنوز در
قید حیات بود بعد از آن ،خبر وفات او به من رســید ،در حالیکه من [در ســال  ]637در قاهره بودم .بامداد
هنــگام وفاتــش در جامــع قصــر بر وی نماز گزاردند و در مقابر قریش در جوار مشــهد حضرت موســی بن جعفر
سالم(اﷲ علیهما) به خاک سپردند.

17

ابــناثیــر با آن همه قدرت خاطر و ســماحت طبع که در ترســل نثر داشــت ،نمیتوانســت شــعر خــوب به نظم
درآورد و اشعارش هیچ ستوده نیست .این دو بیت استشهاد را بس است:
َ َ
َ
ٌ ُ
َ
ــــــــــــــــــــرح
عطــــــــــــــــــــی الف
ثالثــــــــــــــــــــة ت ِ

َٔ
َ
ُ
َ
ٌ
ــــــــــــــــــــوب َو قـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدح
کا ٌس َو ک

ُّ َ
ُ
َ
الـــــــــــــــــــــزق ل َهــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــح
َمــاذب ِـ
ِ

ّ
إال

و

ِل َ
ِّ
ــــــــــــــــــــــم
لـــه

َ
ذ َبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

هنگامیکـــــه اب ـ ــن اثی ـ ــر بهره
خویـــــش را از عل ـ ــم گرف ـ ــت،
در ربیـــــعاالول س ـ ــال 587
قصـــــد جنـــــاب مل ـ ــک ناص ـ ــر
صالحالدیـــــن را ک ـ ــرد و یک
سال نزد او بود تا اینکه ملک
افضل نورالدین ،ابناثیر را از
پدرش طلب کرد .پس ملک
صالحالدین او را بین ماندن
پیش خود و رفتن نزد پسرش
مخیر کـــــرد ،ابن اثیر رفتن نزد
پسر را اختیار کرد و روزگاری را
پیش او گذراند و در آن ایام
وی جوان بـــــود .ملک افضل
او را وزیر خویــ ــش قرار داد و
اوضـــــاع او در هن ـ ــگام وزارت
ملک افضل بسیار نیکو گردید.

یعنی سه چیز فرح بخشد جام و َس ُبو و قدح[ ،برای پر ساختن آنها] هیچگاه حلقوم خیک خمر مذبوح نشد،
مگر آنکه نخست حلقوم غمها و هموم ذبح گردید.

آثار ضیاءالدین ابناثیر
آثار ضیاءالدین ابناثیر جملگی از فراوانی فضل و روحیه تحقیق در او حکایت دارد و مهمترین اثر او کتاب
المثل الســائرفی ادب الکاتب و الشــاعر اســت که دیگر مصنفات او را تحت شــعاع قرار داده اســت ،ولی با
وجود این ضیاءالدین آثار دیگری نیز دارد که به آنها اشاره میشود:
ـ الوشــی المرقوم فی حل المنظوم 18:اين اثر درباره فن حل كالم منظوم اســت ،يعنى معانى ســخنى منظوم را
بهصورت نثر بيانكردن ،ولى در مورد حل آيات و اخبار نيز بحث كرده اســت .ابن خلكان درباره اين كتاب
مىنويسد« :كتاب الوشى المرقوم با اينكه مختصر است ولی در نهايت حسن و فايده است .ساختار كتاب
مشــتمل بــر دو بخش اســت .١ :تحقيــق  .2نص كتاب .بخش اول درباره شــرح حال مؤلــف و ويژگىهاى اثر
و نســخ كتاب مىباشــد .بخش دوم داراى يک مقدمه و ســه فصل اســت .ابن اثير نمونههايى عالى از نثرش
را كه در مكانها و زمانهاى مختلف در طول عمرش نوشــته اســت ذكر نموده اســت و ســپس در مراحل بعد
نمونههــاى برگزيــدهاى از آيــات و احاديــث نبوى و اشــعار بــزرگان و امثــال و حكم و حتى مطالبــى از تورات و
انجيل و زبانهاى مختلف فارسى ،تركى ،رومى و ارمنى را نشان داده است.
 .16وفیات األعیان ،ج  ،5ص .391
 .17همان ،ج  ،5ص .391
 .18دو تصحیــح و چــاپ از ایــن کتــاب موجــود اســت که منبع دوم در این مقاله مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .1 :الوشــی المرقوم فــی حل المنظوم،
تحقیــق یحیــی عبدالعظیــم ،تقدیــم دکتور عبدالحکیــم راضی ،الهیئة العامة لقصور الثقافة ،شــرکة األمل للطباعة و النشــر ،قاهره .2 2004 ،الوشــي
المرقوم فی حل المنظوم ،تحقیق الدکتور جمیل سعید ،طبعة الثانیة ،بغداد.1988 ،
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ـ المعانی المخترعة فی صناعة االنشاء

ابناثیــر از بنامتریــن دانشــمندان عصــر خــود بــه شــمار میرفتنــد و

ـ دیــوان ترســل (الرســائل البدیعیة) در چند جلــد و منتخبی از آن در

بهــای تألیفشــده به دســت ایشــان از امهات کتــب مرجع در
کتا 

یک جلد

علوم اسالمی است .از آنجا که هر سه این برادران ،یعنی مجدالدین

ـ کتاب التشبیهات العربیة

و عزالدین و ضیاءالدین در کتب ،رساالت و مقاالت خود به نام ابن

ـ کفایة الطالب في نقد کالم الشاعر و الکاتب (98صفحه)

االثیر جزری معروف هســتند و با نام کتب خود شــناخته میشــوند،

ـ المفتاح المنشا لحدیقة االنشاء

در اینجــا دو برادر بزرگتر ضیاءالدین ابناثیر به طور مختصر معرفی

ـ الجامع الکبیر فی صناعة المنظوم و المنثور

و سپس دلیل شهرت آنها به جزری بیان میشود.

ـ البرهان فی علم البیان

مجدالدین ابناثیر جزری صاحب جامع االصول

ـ کتابــی کــه در آن منتخبــی از اشــعار ابوتمــام و بحتــری ابــن و دیک

ابوالسعادت المبارک بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبدالکریم

الجــن و متنبــی را در یــک مجلــد بــزرگ گــردآورده بــود :ابوالبــرکات

بــن عبدالواحــد الشــیبانی ،معــروف بــه ابناثیــر جــزری و ملقــب بــه

المســتوفی در کتــاب خــود «تاریخ اربل» مینویســد :از خــط ابناثیر

مجدالدیــن در یکــی از دو ربیــع (األول یــا ثاني) ســال  544هـ.ق در

این دو بیت را از کتاب مختار شعر شعراء نقل میکنم:

جزیــره ابنعمر متولد شــد و بنا بــر قول ابنخلکان در روز پنجشــنبه

ً
ً َ ّ
ْ
َت َم َّت ْ
ــــــــــع بــــــــــه ِعلقــــــــــا نفیســــــــــا فانــــــــــه ِإخـــــــــــ
ُ
ُ
حکیــــــــــم
مــــــــــور
صیــــــــــر باال
ـــــــــــتیار َب
ِ
ِ
ٍ
َ ُ َ َ
َ َ َ
َأ َ
طاع ْت ُ
اهتــــــــــدی
ــــــــــة ف
ــــــــــه أنــــــــــواع
البالغ ِ
َ
َ
َ
ّ
ویــــــــــم
ــــــــــعر ِمــــــــــن ن ْهــــــــــج إلیــــــــــه ق
الش
ِالــــــــــی ِ
ِ
ِ
ٍ

اســت کــه در موصــل و ســایر بــاد عالــم اســام شــهرت دارنــد 21.از

از ایــن کتــاب نفیس بهره ببر؛ زیرا [اشــعار] آن به وســیله فــرد آ گاه به

مهمترین مؤلفات مجدالدین ابناثیر میتوان به کتاب عظیم جامع

امور و حکیمی انتخاب شده است.

األصول فی أحادیث الرســول در ده مجلد اشــاره کرد که در آن کتب

فــردی کــه انواع علــم بالغت از او اطاعــت میکنــد و او خواننده را از
استوارترین راهها به شعر هدایت میکند.
و از جملــه نمونــه نثــر وی در همیــن کتاب ،وصف عصایی اســت
که پیرمردان بر آن تکیه میزنند که او تشبیه غریبی در مورد آن کرده
است:
«و هــذه لمبتــدا ضعفــی خبر ،و لقــوس ظهری وتــر ،و ان کان إلقاؤها
َ
ٌ
ً
19
دلیال علي اإلقامة ،فإن حملها دلیل علي السفر».
و ایــن عصــا بــرای مبتــدای ضعــف و پیــری مــن ،خبــر و بــرای کمــر
خمشــده مــن ماننــد ِزه اســت .اگرچــه کنارانداختــن آن دلیلی برای

گتــر عزالدیــن و ضیاءالدیــن و مــردی فاضــل و عالــم و
وی بــرادر بزر 
ســروری کامــل بــود .در ادب و قــرآن و نحــو و لغــت و حدیــث توانــا و
فقیهــی شــافعی مذهب بود .او در همه ایــن علوم صاحب تصنیف

شــشگانه اهل سنت ،یعنی صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،موطأ
مالک ،ســنن ابیداوود ،ســنن نســائی و سنن ترمذی را جمع کرده و
آنها را برحسب حروف معجم ترتیب داده است .
کتــاب مهم و برجســته دیگر وی النهایة فــی غریب الحدیث در پنج
مجلد است که در آن به بیان و شرح کلمات و لغات دشوار موجود
در حدیــث نبــوی پرداخته اســت .همچنیــن از مجدالدیــن ابناثیر
ََ
کتابهــای اإلنصاف فی الجمع بین الکشــف و الک ّشــاف در چهار
مجلد در تفســیر قرآن کریم که مأخوذ از آراء ثعلبی 22و زمخشــری در
تفاســیر خودشــان اســت به یادگار مانده اســت 23.ســایر کتابهای
مجدالدین ابناثیر عبارتند از:

اقامــت و مانــدن اســت ،اما همراه داشــتن و حمل آن دلیل ســفر [نه

ـ «المصطفــی المختــار فــی االدعیــة و االذکار» کتابــی لطیــف در

چندان دور (مرگ)] است.

صنعت کتابت

برادران ضیاءالدین ابناثیر

 .20وفیات األعیان ،ج  ،4ص .141
 .21معجم األدباء .ص .2269
 .22الکشــف و البیــان معــروف بــه تفســیر ثعلبــی ،لإلمــام أبو إســحاق أحمــد معــروف باإلمام
الثعلبــی متوفــی  427هجــری ،دراســة و تحقیــق :اإلمــام أبــی محمدبــن عاشــور ،مراجعــة و
تدقیق :األستاذ نظیر الساعدی ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،لبنان.
 .23معجم األدباء ،ص .2271
 .24وفیات األعیان ،ج  ،4ص.141

ضیاءالدین ابناثیر جزری در خانوادهای علم پرور و دانشمند متولد
شــد ،چنانکــه دو بــرادر بزرگتر او به نامهــای مجدالدین و ّ
عزالدین
 .19وفیات األعیان ،ج  ،5ص .394
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ذوالحجه سال  606در موصل بدرود حیات گفت.
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ـ «البدیــع فــی شــرح الفصول فــی النحو البن دهان» در چهل کراســه

عمرم ،متوجه اســام و مسلمین شــده است ،ناخرسندم و حال من

(جــزء) کــه یاقوت میگویــد این کتاب را دیده که روشــی عجیب در

ماننــد فــرد مرددی اســت که قدمی پیش میگــذارد و قدمی در پس.
پــس کیســت که نوشــتن مصائب ایــن فاجعه برای او آســان باشــد،

تألیف آن پیش گرفته شده بود.

25

ـ «الشــافی فــی شــرح مســند االمــام الشــافعی» در حدود صد کراســه
(جزء)

26

ـ دیوان رسائل
ُ َ ْ
َ
ـ رسائل فی الحساب المجدوالت

ایکاش کــه هرگــز از مادر زاده نشــده یــا ایکاش قبل از ایــن (واقعه)
ً
مــرده بودم و کامال از خواطر فراموش شــده بــودم .اگر اصرار جماعتی
از دوستانم برای ثبت این فاجعه نبود ،من در انجام این کار متوقف

27

بــودم؛ زیــرا بیــان آن ،ذکــر حادثه عظمــی و فاجعــه و مصیبت کبری

28

است که از زمان خلق آدم تاکنون دنیا مثل آن را به روی خود ندیده

ـ الباهر فی فروق النحو
ّ
ـ تهذیب الفصول ابن َدهان
29

است و تواریخ مانند آن را هیچگاه تجربه نکردهاند .اگر بنا بر مقایسه

30

با کشــتار بختالنصر در بنیاسرائیل باشد ،میگویم که این فاجعه

ـ المختار فی مناقب االخیار در چهار مجلد

31

ـ المرصــع فــی اآلبــاء و األمهــات و البنیــن و البنــات و األذواء و
األذوات 32که در سال 1971م .به کوشش ابراهیم سامرائی در بغداد
چاپ شده است.

33

ـ منــال الطالــب فــی شــرح طــوال الغرائب 34کــه در ســال 1400هـ  .در

کــس رحــم نکردنــد ،بلکــه زنان و مــردان و کــودکان را همــه از دم تیغ
نهــا را نیــز
گذراندنــد و شــکمهای زنــان را پــاره کردنــد و حتــی جنی 
کشتند .فاناهلل و انا الیه راجعون و الحول و القوة اال باهلل.

38

ابــنخلــکان مینویســد خانــه وی در موصــل مجمع اهــل فضل بود

دمشق چاپ شده است.

35

عزالدین ابناثیر جزری صاحب الکامل فی التاریخ
ابوالحســن علــی بن ابی الکــرم محمد بن محمد بــن عبدالکریم بن
عبدالواحد الشــیبانی معروف به ابناثیر جزری و ملقب به عزالدین
بــرادر میانــی مجدالدیــن و ضیاءالدیــن در چهــارم جمــادی االولی
ســال  555در جزیــره ابن عمــر به دنیا آمد و پــس از چندی پدرش او
و برادرانش را برای تحصیل علم به موصل فرســتاد و در ماه شــعبان
ّ
ســال  630در موصــل درگذشــت .وی عالمــهای محــدث ،ادیــب،
ّنسابه ،مؤرخ و حافظ بود 36.ذهبی در تذکرة الحفاظ از وی به عنوان
«فخر العلماء» یاد میکند.

37

و مردم آن شــهر و شــهرهای اطراف برای شــنیدن حدیث و فراگیری
یشــدند و در منزل او بــه روی جویندگان علم
علــم پیــش او جمــع م 
ی کــه مــن در اواخــر ســال  626بــه حلــب رســیدم،
بــاز بــود .هنگامــ 
عزالدیــن در آنجا مهمان طواشــی شــهابالدین طغرل خادم اتابک
ملــک عزیــز حا کــم حلب بود و طواشــی توجــه زیادی به او داشــت و
بســیار او را گرامی میداشــت و پیوســته در خدمت او بود .پس با او
مالقات کردم و او را مردی کامل در فضائل و تواضع و مکارم اخالق
یافتــم .پــس بــا او رفــت و آمد پیدا کــردم و از آنجــا که بیــن او و پدرم
دوســتی و مؤانســت محکمــی بــود ،او در احســان و ا کــرام من ســعی
تمام میکرد.

39

دوران زندگی عزالدین ابناثیر همزمان با حمله مغول به سرزمینهای
اســامی بــود .وی در تاریــخ کامل خود مینویســد :بدان کــه از بیان
حادثــه عظیــم و ناخوشــایندی کــه در ایــن ســالهای باقیمانــده از
 .25معجم األدباء ،ص .2271
 .26همان ،ص .2271
 .27همان ،ص .2271
 .28همان ،ص .2271
 .29همان ،ص .2271
 .30همان ،ص .2271
 .31همان ،ص .2271
 .32همان ،ص .2271
 .33دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص .705
 .34معجم األدباء ،ص .2268
 .35دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص .705
 .36شذرات الذهب،ج  ،5ص 137
 .37تذکرة الحفاظ ،ج  ،4ط  ،18ص .1399

کتــر و مصیبتبارتــر اســت؛ ز یــرا که اینــان به هیچ
بارهــا از آن دردنا 

معروفتریــن اثــر عزالدین ابناثیر کتاب بزرگ وی موســوم به الکامل
یشــود و تــا وقایع آخر
فــی التاریخ اســت که از اول خلق آدم شــروع م 
ســال  628هـــ.ق را در برمیگیــرد و بــه گفتــه ابــنخلــکان از بهترین
تواریــخ اســت؛ ز یــرا نویســنده آن احاطهای جامــع به توار یــخ متقدم
و متأخــر داشــته و انســاب و اخبــار و ایــام و وقائــع عــرب را بهخوبــی
ـناخت حدیث و علوم
میدانســته و نیــز عالمــی کامل در حفظ و شـ
ِ
متعلق به آن بوده است .

ُ ُ
کتاب مهم و مشهور دیگر وی ا ْسد الغابة فی معرفة الصحابة در پنج
مجلــد بزرگ اســت کــه به معرفی رجــال مهم صدر اســام و صحابه
 .38الکامل فی التاریخ ،ج  ،10ص 399
 .39وفیات األعیان ،ج  ،3ص .349
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آ ث ـ ــار ضیاءالدیـــــن ابـــــناثیر
جملگـــــی از فراوانـــــی فضل و
روحیـــــه تحقیق در او حکایت
دارد و مهمتریـــــن اثـــــر او
کتاب المثل الســـــائرفی ادب
الکاتب و الشـــــاعر اســـــت که
دیگـــــر مصنفـــــات او را تحت
ش ـ ــعاع قرار داده است ،ولی
با وجـــــود ایـــــن ضیاءالدین
آ ث ـ ــار دیگـــــری نیـــــز دارد

پیامبر(ص) پرداخته اســت و از امهات کتب رجال صحابی محســوب میشــود که در آن بین کتب رجالی
َ
ُ
ابن ُمنده (معرفة الصحابة و فتح الباب) ،ابونعیم اصفهانی (حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء) ،ابن عبدالبر
(االستیعاب فی معرفة االصحاب) و ابوموسی (تتمة معرفة الصحاب ذیل معرفة الصحابة ابنمنده) را جمع
کرده (شذرات الذهب،ج )137 :5و مطالب مفیدی را بر آنها اضافه کرده است .
همچنین عزالدین ابناثیر کتاب معروف «انساب» ابوسعدعبدالکریم بنمحمدبنمنصورالتمیميسمعانی
را در ســه جلد خالصه کرد و بر بســیاری موارد آن اســتدراک زد و اغالط آن را اســتخراج و کاســتیهای آن را
َ
جبران کرده و آن را اللباب فی تهذیب االنســاب نام نهاده اســت .ابنخلکان مینویســد بهراســتی آن کتاب
ن اثیر اســت که
یشــود ،همین مختصر اب 
مفیدی اســت و بیشــتر آن چیزی که امروز در دســت مردم یافت م 
اصل کتاب در هشت جلد بوده و بسیار عزیزالوجود است و من آن را جز یک بار در شهر حلب ندیدهام و جز
همین کتاب مختصر ،کتاب دیگری به سرزمین مصر نرسیده است 40.
آثار دیگر عزالدین ابناثیر جزری عبارتند از:
ـ التار یــخ الباهــر فــی الدولــة األتابکیــة :این کتاب شــرح خانــدان عمادالدین زنگی بن قســیم الدوله آقســنقر
است.

41

ـ آداب السیاسة
ـ الجامع الکبیر فی علم البیان
ـ تاریخ دولة االتابکیة بالموصل
ـ تحفة العجائب و طرفة الغرائب فی التاریخ
ـ کتاب الجهاد

آرامگاه وی
آرامگاه این مورخ بزرگ مســلمان ،در وســط میدانی در محله «باب ســنجار» شــهر موصل قرار دارد و بنای آن
شــامل چهــار طاقــی ســنگی کوچکی بوده که در نیمقرن اخیر بر روی قبر وی بنا شــده اســت .ایــن آرامگاه در
دورههای متأخر نزد اهالی موصل به نام «قبر البنت» (قبر دختر) شناخته میشده است.

شهرت نسبت آنها به َج َزری
جزری به معنای منسوب به جزیره است و إبنخلکان میگوید :اکثر مردم به جزیره مذکور« ،جزیره ابنعمر»
میگویند و من نمیدانم این ابنعمر کیســت و گفته شــده که [آبادانی] این جزیره منسوب به یوسفبنعمر
الثقفی حا کم دو عراق (عراق عرب و عراق عجم) بوده و من به قولی بهتر در مورد آن دست پیدا کردهام و آن
ن خلکان اضافه میکند که
اینکه فردی از روستاهای اطراف موصل به نام عبدالعزیز بنعمر آن را بنا کرد و اب 
در بعضــی تواریــخ هــم دیدهام که آن را «جزیــره ابنیعمر» ،یعنی جزیره دو فرزند عمر بــه نامهای أوس و کامل
نامیدهاند و من این دو را هم نمیشناسم.

42

یاقوت حموی نیز در معجم البلدان مینویســد :جزیره ابنعمر شــهری در باالی موصل اســت که بین این دو
شــهر به اندازه ســه روز راه اســت و روســتایی سرســبز و حاصلخیر و پربرکت دارد و گمان میکنم اولین کسی
ن عمربنالخطاب التغلبی باشد که در نزدیکی سال 250
نب 
که به عمران و آبادانی آنجا مبادرت کرد ،الحس 
او در آنجا همســر و پســری داشــته اســت .این جزیره مانند هاللی به وسیله رودخانه دجله محیط شده است
 .40وفیات األعیان ،ج .349 ،3
 .41دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص .703
 .42وفیات االعیان ،ج  ،3ص .350-351
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و جز یک طرف آن به خشکی راه ندارد و در آنجا خندقی حفر کردهاند که آب در آن جریان دارد و آسیابی در
آنجا قرار داده شده که آب از جمیع نواحی به آن میریزد 43.
ابنبطوطه نیز در ســفرنامه خود گوید که به این شــهر رفته و آثار کشــتی نوح(ع) را در این شــهر مشــاهده کرده
است و درباره جزیره ابنعمر چنین مینویسد :
«از موصــل حرکــت کردیم و ســپس به جزیره ابنعمر رفتیم .ابنعمر شــهر بزرگ و زیبایی اســت که اطراف آن
را رودخانــه فراگرفتــه و بهمیــن مناســبت آن را جزیره نامیدهاند ،قســمت اعظم شــهر به حالت خرابه اســت و
بازاری نیک و مســجد کهن و مســتحکمی دارد که از ســنگ ساخته شده اســت .باروی شهر نیز با سنگ بنا
شده و سا کنان آن مردمی نیک و غریبنوازند و همین که وارد شهر شدیم ،کوه بلند جودی که در قرآن نام آن
ذکر شده و سفینه نوح(ع) بر روی آن قرار گرفته بود نظر ما را به خود جلب کرد».

44

پــس از معرفــی شــخصیت و خانواده ضیاءالدیــن ابناثیر جزری و آشــنایی با محیط اجتماعــی و خانوادگی
وی ،مهمترین کتاب وی یعنی المثل السائر و سپس نقد آن یعنی الفلک الدائر و نویسنده آن معرفی خواهد
شد.

کتاب المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر
این کتاب تألیف ضیاءالدین ابناثیر جزری است که حاجی خلیفه در مورد آن مینویسد[ :ابناثیر] تمام فن
کتابت و آنچه را که مورد نیاز کاتب است در آن جمع کرده و خود را به زحمت و مشقت انداخته است .پس

معروفتریـــــن ا ث ـ ــر عزالدین
ابناثیـــــر کتـــــاب ب ـ ــزرگ وی
موسوم به الکامل فی التاریخ
اســـــت که از اول خل ـ ــق آدم
یش ـ ــود و تا وقایع
شـــــروع م 
آخر ســـــال  628هـ ـ ــ.ق را در
برمیگیـــــرد و ب ـ ــه گفت ـ ــه ابن
خلـــــکان از بهتری ـ ــن تواریخ
اســـــت؛ زیـــــرا نویس ـ ــنده آن
احاطهای جامع ب ـ ــه تواریخ
متقـــــدم و متأخ ـ ــر داش ـ ــته و
انساب و اخبار و ایام و وقائع
عرب را بهخوبی میدانس ـ ــته
و نیز عالمـــــی کامل در حفظ
شـــــناخت حدی ـ ــث و علوم
و
ِ
متعلق بـــــه آن بوده اس ـ ــت .

هیچ نکتهای متعلق به فن کتابت نیست ،مگر اینکه در این کتاب ذکر آن رفته باشد.
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نویســنده نامــه دانشــوران دربــاره ایــن کتــاب آورده اســت« :از ابناثیر چند تصنیــف بینظیر بمانــد ،از جمله
کتابــی باشــد َ
مترجــم بالمثــل الســائر فــی ادب الکاتــب و الشــاعر که بــر قدرت طبع و حســن تصــرف و لطف

قریحت و مزید ّ
تدرب وی در علم بیان و صناعت انشــاء برهانی اســت باهر و حجتی ظاهر ،بگاه ترتیب این
ً
ترجمت نســختی از آن بطبع بوالق مصر به دســت افتاد و مدتی الئق در مطالعت آن بسر رفت ،حقا عبارات
بدیع و معانی دقیق این مرد مغناطیس قلوب اســت و ســحر عقول  .هربار که برای مطالعت ســطری معدود
گشوده شد از حالوت مضامین و مالحت الفاظ ذهولی دست داد که بی تخلف اوراق چند پیموده آمد».

46

خود ابناثیر در مقدمه کتاب هدف از تألیف کتاب را اهمالی میشمارد که نسبت به علم و فن کتابت وارد
شــده اســت و مینویســد[ :لزوم دانســتن] علم بیان برای تألیف نظم یا نثر به منزله اصول فقه برای اســتنباط
احــکام شــرعی و ادلــه آن اســت و بســیاری از علمــا و ائمــه ادب ،کتبی در ایــن علم تألیــف کردهاند و هیچ
تألیفی تا کنون نبوده که من صفحه به صفحه و کلمه به کلمه در آن تأمل نکرده و غث و ســمین آن را از هم
نشــناخته باشــم ،پس بعد از بررســی بسیار هیچ کتابی را ســودمندتر از دو کتاب الموازنة ابوالقاسم حسن بن
بشــر آمدی و ســرالفصاحة ابومحمد عبداهلل بن سنان خفاجی ندیدم ،ولی هر دو این کتابها در بیان ابوابی
از این علم [علم بیان] اهمال ورزیده و کوتاهی کردهاند و در بسیاری موارد به ذکر پوسته و ظاهر بسنده کرده
و به هسته و لباب فنون و مطالب نپرداختهاند.

47

ن اثیر به فضل تقدم خود در اشــاره به بعضی از ظرائف علم بیان اشــاره میکند و میگوید که :هیچ
ســپس اب 
 .43معجم البلدان ،ج  ،2ص .160-161
 .44سفرنامه ،ج  ،1ص .258
 .45کشف الظنون ،ج  ،2ص .1586
 .46نامه دانشوران ،چ سنگی ،ج ، 1ص.657 -646
 .47المثل السائر ،ص .33
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کــس قبل از من متعرض آنها نشــده اســت و من اقوال گذشــتگان را
نیــز بــا جرح و تعدیــل و حذف و اضافــات در کتاب خــود آوردهام تا
اینکــه بــه هدایت خداونــد موفق به ابداع نــکات و ظرائف و لطایف
فنونــی از فن کتابت شــدم که قبل از من کســی ابداعکننــده آن نبود
و در ایــن علــم بــه درجه اجتهاد رســیدم تا آنجا که اقــوال من در این
کتــاب تابــع هیچ یک از ســخنان پیشــینیان نبود و تمامــی آیندگان
پیــرو گفتههای مــن خواهند بود و تمام ایــن ادعاهای من در هنگام
وقــوف و مطالعه کتاب من ،بر خواننده آشــکار خواهد شــد .ســپس
ساختار کتاب را اینگونه بیان میکند :این کتاب را بر یک مقدمه و
دو مقاله بنا کردهام ،مقدمه آن مشتمل بر اصول علم بیان و دو مقاله
مشتمل بر فروع آن هستند ،مقاله اول در صناعت لفظی و مقاله دوم
در صناعت معنوی تألیف شــده اســت .سپس در پایان به خواننده
کتاب متذکر میشود که :
«ای خواننــده کتــاب بــدان و آ گاه بــاش کــه همانا علم بیــان بر مدار
ذوق ســلیم میگردد که همانا از ذوق تعلیم پرفایدهتر اســت .همانا
َم َثل من در اهدای این کتاب مانند مثل کســی اســت که شمشیری

«دربــاره ابوالعــاء معــری بــه مــن خبر رســیده اســت که او نســبت به
ابوالطیــب متنبی تعصــب میورزد تا جایی که از او به عنوان شــاعر
یاد میکند و نام میبرد و ســایر شــعرا را با نام خودشــان یاد میکند و
میگو یــد در شــعر ابوطیــب هیچ لفظ و کلمهای نیســت کــه از برای
افــاده معنایــی مورد اســتفاده قرار گیــرد و ابوطیب زیباتــر از آن کلمه
یــا لفــظ را نیــاورده باشــد( .یعنــی تمام کلمــات آن زیبــا و در نهایت
فصاحت و بالغت و زیبایی است) پس ای کاش میدانستم که آیا
ابوالعالء بعضی ابیات و اشعار متنبی را ندیده است؟ سپس اشاره
به استفاده از لفظ حالل دراین بیت از شعر متنبی میکند که :
َ
َّ
ٌ
َوال ُيبـ ـ ـ ـ ـ َـر ُم األمـ ـ ـ ـ ـ ُـر الـ ـ ـ ـ ــذي ُهـ ـ ـ ـــ َـو حا ِلـ ـ ـ ـ ــل
َ ُ َ
َّ
َ ُ 49
َوال ُيحلـ ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ُـر الـ ـ ـ ـ ــذي ُهـ ـ ـ ـــ َـو ُمبـ ـ ـ ـ ــرم
و میگوید اســتفاده از کلمه «حالل» در این بیت قبیح اســت و بهتر

را میکشــد و آن در دســت تــو قــرار میدهــد تــا بــا آن بجنگــی .و بر او

بــود بــه جای آن از کلمــه «ناقض» اســتفاده کند؛ زیرا فــک ادغام در
َّ
َ َّ
َ
سلل(ســل،
بلل(بل ،بالل)،
وزن فاعـ ِـل افعال ثال ثــی مضاعف نظیر
َ
َ َ
َ
َ
حنن(حـ ّـن،
همم(هـ َّـم ،هامــم) ،خطط(خـ ّـط ،خاطــط) و
ســالل)،

کمان به معنای مباشرت انسان در جنگ نیست.

حانن) قبیحة االســتعمال اســت و به کار نم ـیرود و میگوید« :کان
ً
ً
ابوالعالء اعمی العین خلقة و اعماها َع َص ِب َیة فاجتمع له العمی من
جهتیــن» .ابوالعالء معری از لحاظ خلقت و چشــم ظاهر ،نابینا بود

نیســت تــا جــرأت جنگیــدن را هــم در تو ایجــاد کند و این بــه عهده
خودت اســت؛ زیرا که حمل شمشــیر و به همراه داشــتن نیزه و تیر و
َّ
ُ ُ
ُ
َ
غای َتــــــــــه
االنســــــــــان
و إنمــــــــــا َی ْبلــــــــــغ
ُ
ْ ُ
َّ ْ
48
َمــــــــــا ُك ّل ِ َ
ــــــــــمالل»
ــــــــــل ِش
ماشــــــــــي ٍة بالرح ِ

و از نظر تعصب شــعر ادبی ،نابیناتر بود .پس هر دو نابینایی ظاهری

همانــا انســان بــه هــدف خــود میرســد و اینگونــه نیســت کــه هــر

و عقلــی را بــا هــم در خــود جمــع کرده بــود؛ ز یــرا این نکتهای اســت

پوینــده راهــی مانند شــتر هامون نورد تیزرو باشــد( .یعنی هر انســانی

کــه ا گــر آن را بــر فردی کــه بهــرهای از ذوق و ادب نــدارد ،عرضه کنی

در مســیر بزرگــی و شــرافت بر قدر طاقت خود مســیر را طــی میکند و

میفهمد و تصدیق میکند؛ پس چگونه فردی شــاعر و دارای ذوقی

راه میپیمایــد ،ولــی هــر خواهــان بزرگی و شــرفی بــه نهایــت آن نائل

ســالم مانند ابیطیب آن را درنیافته است؟ پس چارهای نیست جز

نمیشود ).

اینکه بگوییم :

از نظــر فلســفی دیدگاهها و نظــرات ابناثیر در کتاب المثل الســائر را
میتــوان در دو بخــش بررســی کرد :بخــش اول مربوط بــه مخالفت و
دشــمنی او با فالســفهای چون فارابی و ابنسینا و پیروان و شاگردان
آنهــا و همچنیــن قدمــای فالســفه و صاحبــان علــوم اوایــل ،یعنــی
ارســطاطالیس و افالطــون و ...میشــود و در ایــن ُبعــد وی بــه اینهــا
بســنده نکــرده ،بلکه هر کســی که ماننــد ابوالعالء معــری را که متهم
 .48المثــل الســائر ،ص  .35شــرح دیــوان المتنبی وضعــه عبدالرحمن البرقوقــی ،ج  ،3ص
 . 407این بیت از قصیده مشهور وی به مطلع زیر است:
ُ
َ
َ
َ
نــــــــــد َك ُت ْه َ
ديهــــــــــا َوالمــــــــــال
ِع
الخ ْيــــــــــل
ُّ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ســــــــــع ِد الحــــــــــال
ــــــــــع ِد النطــــــــــق إن لــــــــــم ت
ِ
ف ُلي ْس ِ
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بــه فلســفه بــوده نیز مــورد مخالفت و دشــمنی قرار داده اســت که در
ً
یجــای کتاب قابل مشــاهده اســت .مثــا به ابوالعــاء معری به
جا 
َ
َ
عنوان نابینای در بصر و بصیرت حمله میکند و میگوید :

166

َد َونـ ـ ـ ـ ــده بـ ـ ـ ـ ــاره هـ ـ ـ ـ ــم از س ـ ـ ــ ــر درآیـ ـ ـ ـ ــد
ُ
50
ُب َرنـ ـ ـ ـ ــده تیـ ـ ـ ـ ــغ هـ ـ ـ ـ ــم کنـ ـ ـ ـ ــدی نمایـ ـ ـ ـ ــد
و همچنیــن در جــای دیگــری از کتــاب میگو یــد که شــعرا و کاتبان
جدیــد و طبقــه محدثیــن ماننــد ابونــواس ،مســلمبــن ولیــد َ
(صر یـ ُـع
 .49شــرح دیــوان المتنبــی وضعه عبدالرحمــن البرقوقی ،ج  ،4ص  .206ایــن بیت از قصیده
وی به مطلع زیر است:
َ َ ُّ َ َ
َ
َ َ
َ
َ ً
َ
الـواشـيــن َوالــدمـ ُـع ِمـن ُـهـ ُـم
َو َن ّـت ِـه ُـم
الـصــد أعـظ ُــم
ـيـن و
نــرى ِعظـمـا ِبالـب ِ
 .50المثل الســائر ،ج  316 ،1و 317؛ بیت قبلی این شــعر این اســت« :گناه آيد ز کيهان ديده
پيران/خطــا آيــد ز داننــده دبيــران» .از منظومــه ویــس و رامیــن ،فخرالدیــن اســعد گرگانــی و
َ
همچنین ترجمه مثل عربیَّ :
الج َ
کبو َو َّإن َّ
«إن َ
واد َقد َی ُ
الص ِار َم قد َی ُنبو».
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َ
الغوانی) ،ابوتمامُ ،ب ُ
حتری ،متنبی ،عبدالحمید کاتب ،ابواســحاق
صابی و ابنعمید هیچ اطالعی از علوم یونانی و فلسفی نداشتند

51

موقــع و موضع خو یــش قرار گرفته که هیچ کلمــه مترادفی را بجایش
نتوان نشــاند .آیا نمیببینی که سـ ٔ
ـوره نجم را که لفظ ضیزی در نظام

ن ســینا را بــه دلیل جهل او نســبت به فن شــعر عربی
و همچنیــن ابــ 

فواصل آن بسلک آمده از آغاز تا انجام بر حرف «یاء» مسجوع است
َ َّ
کــه «والنجــم اذا َهوی ماضــل صاحبکم و ماغوی» الی آخر الســورة.

کتــاب شــفا یعنــی فــن الشــعر دربــاره نوعــی از شــعر یونانــی بــه نــام

چــون حضرت یزدان ســخنآفریدن اصنام و قســمت فرزنــدان برغم
ََ ُ
َّ َ
ّ
کفــار را بیــان نمــود در معــرض انکار فرمــود« :ألکـ ُـم الذکـ ُـر و له األنثی
ً
تلک إذا قسمة ضیزی» ،پس آن قسمت ناستوده را بلفظی موصوف

کــه او مطلــب را طول و عرض داده و معضل کــرده ،گویا مخاطب او

آورد که بســجع بــا تمام فواصل آیات موافق اســت و از دیگر کلمات

یونانیان بودهاند و تمام آن چیزی که او در آن فن بیان کرده ،سخنان

که در مفاد با ضیزی ردیفند هیچکدام در آن مقام نتوانند واقع شــد.

لغــو و بیهودهای اســت که شــاعر یــا کاتب عربزبان هیچ ســودی از

چنانکــه اگــر بر تقدیر تنزل با تو همرأی شــویم و لفــظ دیگر از اخوات

آنها نمیبرد .ابنســینا میگویــد که کالم خطابی بر دو مقدمه و یک
ً
نتیجــه اســتوار اســت ،ولی این چیزی اســت کــه ابن ســینا اصال آن

ضیزی را بهتر انگاریم و ســابق و الحق کالم را بر هم ضمیمت کنیم
ً
ٌ
ٌ
و گوییم أءلکم الذکر وله االنثی تلک اذا قسمة جائرة یا قسمة ظالمة

را نفهمیــده اســت .همچنیــن اگــر شــاعر عربزبــان در هنــگام نظم

شــک نیســت که نظم ســخن بر اســلوب نخســتین نباشــد و ســیاق

شــعر ابتدا در دو مقدمه و ســپس در یک نتیجه فکر کند ،ســپس به

کالم ناتمــام نمایــد ،گو یــی هنوز لفظــی در خاتمه آیــه کریمه خواهد

انشــاد شــعر مبادرت بورزد ،چیزی عاید او نخواهد شــد و مشــکالت
ً
او زیــاد خواهــد گشــت ،لــذا مــن میگویــم کــه اصــا یونانیهایــی

پیوست که با الف مقصور مختوم باشد هر چند لفظ جائره یاظالمه

مذمت میکند 52و میگوید :ابنسینا در فن تاسع از قسم ریاضیات
«طراغوزیــا» [کــه او به اشــتباه «الالغوذیــا» مینامد] صحبــت کرده و
وقتی من بر مطالبی که او گفته مطلع شــدم او را جاهل شــمردم؛ زیرا

کــه ابوعلــی ایــن قاعــده را بــرای آنهــا در هنگام نوشــتن اشــعار ادبی

فی نفسهما از کلمۀ ضیزی فصیحترند و از وصمت غرابت و نسبت
ٔ
وحــش عاری ،ولی اقتضاء مقامّ ،
مرجح اســتعمال غریب بر مانوس

خودشان برمیشمارد ،هنگام نظم شعر خودشان به هیچ دو مقدمه

گردیده .این نکته که گفتم بر خداوندان ذوق و سخنشناسان عالم
پوشــیده نباشــد ،خود گوید همین که فلســفی این ّ
سر نفیس بشنید

بعدها برای آنها جعل شده است و به وسیله این گفتهها خواستهاند

از جواب عاجز گشــت و بجز عناد که مســتند آن تقلید زنادقه است

مصنفات خود درباره خطابه و شعر را طوالنی و مفصل سازند و تمام

چیزی اظهار نمیتوانست کرد».

این گفتهها مانند شعر ابیوردی ،حبابهایی هستند که هیچ سود
ٌ َ َ َ
ٌ
یس لها طائل».
«فقاقع ل
و منفعتی ندارند؛ ِ

در ادامــه مقالــه بــه عنوان نمون ـهای از جــواب های ابنابــیالحدید

و نتیجهای فکر نمیکردند و همه اینها شــرایط و اوضاعی اســت که

بــه ابــناثیــر و پاســخ وی بــه این اشــکاالت خواهــد آمــد و اما بخش

از دیگر موارد یادشــده در کتاب المثل الســائر میتوان به اشــکاالت

یشــود کــه در همان نگاه
دوم مربــوط بــه اســلوب بیانی این کتاب م 

برخی از اهل زمان ابناثیر به بالغت قرآن و پاسخ او به آنها اشاره کرد

یشــود که با یــک کتاب بالغت یــا علم بیان
اول خواننــده متوجــه م 

که نمونهای از آن در اینجا آورده میشود .ابناثیر گوید:

معمولــی مواجــه نیســت ،بلکه کتابی کــه پیش روی اوســت کتابی

«روزی یکــی از متفلســفه عصــر نزد من حاضر شــد .ذکر قــرآن مجید
در میــان آمد .من آغاز ســتایش کــردم و در صفت فصاحت الفاظ و

در باب ادب و انشــاء و کتابت و نقد اســت و نویســنده آن اهتمام بر
آن داشــته تــا کتابی تصنیف کند که مملــو از فرهنگ خالص عرب
و عاری از کتب مرجع علوم اوایل ،یعنی منطق و فلسفه باشد .

بالغــت معانی آن شــرحی راندم .آن مرد گفــت قرآن را چه فصاحت
ٌ
«قســمة ِض َ
یــزی» اشــتمال
اســت بــا آنکــه بــر کلمات وحشــی چــون

آنچــه از مطالعــه و بررســی کتــاب المثــل الســائر در بــاره شــخصیت

دارد .آیــا آنچــه گویی از حــاوت لفظ و فصاحت کلمــه ،در ضیزی

ابــن اثیــر بــه ذهن خواننده متبادر میشــود این اســت کــه وی دارای

موجوداســت؟ گفتــم ای متفلســف! بــدان و آ گاه بــاش کــه در زبان

خصوصیاتی اســت که او را از بقیه ادبا و نویســندگان همردیف خود

تــازی اســتعمال الفــاظ را اســراری باشــد کــه نــه تــو خــود آنهــا را فهم

متمایز میســازد .وی در این کتاب شــخصیتی خودپســند و دارای

کــردهای و نــه پیشــوایان تــو ارســطاطالیس و افالطــون .همیــن لفــظ

اعتمــاد بــه نفس یــا حتی اعجاب به نفــس باال و تکبر از خود نشــان

ضیزی که تو اســتعمال آن را مخل فصاحت میپنداری آنچنان در

میدهــد کــه نســبت به رســائل و کتــاب های خــود تعصــب زیادی

 .51المثل السائر ،ج ،2ص .4
 .52المثل السائر ،ج  ،2ص  6و .7
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«و من در مورد کتابی که تألیف کردم ادعای فضیلت تام و تمام و عار یبودن از هر گونه اشــتباه را نمیکنم؛

کتاب المثـــــل الســـــائر نمونه
خوبـــــی از برای نقـــــد ادبی و
بالغـــــت و بیان اســـــت و ا گر
به طـــــور مســـــتقل از مباحث
انتقادی به آن نگریسته شود،
یکی از مفیدترین کتابها در
حوزه بالغت و بیان به شمار
م ـ ــی رود و میتـــــوان گفـــــت
نمونه خوبی برای کتابهای
تألیفشـــــده در زمینه انشاء
دیوانی و بدیـــــع ،در عصری
است که روش قاضی فاضل
در انشـــــاء و کتابـــــت بـــــر بقیه
برتری داشته و سبک انشاء و
ترســـــل نیز به تدریج در حال
تغییـــــر به ســـــبک تألیف بوده
که نمونه بارز آن کتاب الفتح
ّ
القســـــی فی الفتح القدســـــی
عمادالدین اصفهانی اســـــت

زیرا فرد فاضل کســی اســت که خطاهایش قابل شــمارش باشــد ،نه مثل کســی که نســبت به فرزندان یا شعر
خــودش مفتــون و شــیفته باشــد ،ولی هنگامیکه تــو [مخاطب] هوا و هــوس را کنار بگذاری و از ســر صدق و
انصــاف حکــم کنــی ،خواهی گفت کــه این کتاب در غریب و نادربودن ،بدیع و بکر اســت و قرین و مانندی
در بین کتب دیگر ندارد ،لذا باید گفت که این کتاب در میان اقران خود منحصر بفرد است» 53.کتاب وی
سرشــار از این ادعاها و ســتایشها و افتخار وی به خویشــتن و کتابها و آثار خودش اســت ،ولی با تأســف
بایــد گفــت همیشــه او در ادعاها و افتخارات خویش صادق نیســت و در بعضی مــوارد فقط ادعا میکند که
این معنی را من فهمیدم و مبتکر آن بودهام و قبل از من کسی آن را درنیافته بود ،ولی با کمی تأمل میتوان پی
برد که وی در آن موارد از ادبا و شــعرای دیگر وام گرفته و خود ناقلی بیش نبوده اســت که خوانندگان محترم
میتوانند به چند نمونه که ابنخلکان در ذیل ترجمه وی در کتاب خویش ارائه داده است رجوع فرمایند.
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کتــاب المثــل الســائر نمونــه خوبــی از برای نقــد ادبی و بالغت و بیان اســت و ا گــر به طور مســتقل از مباحث
انتقادی به آن نگریســته شــود ،یکی از مفیدترین کتابها در حوزه بالغت و بیان به شــمار می رود و میتوان
گفــت نمونــه خوبــی برای کتابهای تألیفشــده در زمینه انشــاء دیوانــی و بدیع ،در عصری اســت که روش
قاضی فاضل در انشــاء و کتابت بر بقیه برتری داشــته و ســبک انشــاء و ترســل نیز به تدریج در حال تغییر به
ســبک تألیف بوده که نمونه بارز آن کتاب الفتح ّ
القســی فی الفتح القدســی عمادالدین اصفهانی است که
در آن روشهای سجع و جناس و تضمین و حل مشکالت لغوی و بالغی و آیات قرآن و ابیات مشکل شعرا
و دیگر صناعات و هنرهای لفظی به بهترین شکل خود یاد شده است.
یشــود این اســت که کتاب المثل الســائر کتابی ادبی باشد ،ولی
آنچه از نام کتاب بر ذهن خواننده متبادر م 
با تصفحی مختصر میتوان دریافت که کتابی در مورد علم بیان اســت و همانطور که ذکر شــد خود ابناثیر
هم در ابتدای کتاب به آن اشاره میکند.
مقدمه کتاب در علم بیان و تقســیم آن به فصاحت و بالغت و تعاریف آنها بحث میکند و فرق بین نحوی
و صاحب علم بیان را در مواجهه با الفاظ و کلمات این گونه بیان میکند:
«فــرد نحــوی از نظر لغــوی بر داللت الفاظ بر معانی نظر میافکند ،در حالی کــه صاحب علم بیان در زیبایی
و تناســب آن داللــت (لفــظ بر معنی) دقیق میشــود و این داللتی خاص اســت که امــری ورای نحو و اعراب
اســت» و امــا در دو مقالــه کتــاب ،در مقالــه اول بــه هنرها و صناعات لفظــی و زیرمجموعههــای آن همچون
الفــاظ مفــرد و مرکــب و ســجع و تجنیــس و ترصیع و موازنــه و  ...پرداخته و در مقالــه دوم صناعات معنوی و
مباحث مربوط به آن مانند اســتعاره و تشــبیه و تجرید و اســتدراج و ایجاز و اطناب و  ...را در آثار ادبا و شــعرا
بررسی کرده است.
ً
از مطالعه کتاب بر میآید که ابن اثیر در این کتاب بعضا به مواردی پرداخته که ســکاکیون آنها را نه از موارد
فصاحت بر شمردهاند و نه از بالغت و نه از بدیع؛ مانند اشتقاق و تضمین عروضی و عناوینی که وی آنها را
آالت علم بیان نامگذاری کرده اســت؛ مانند شــناخت احکام سلطنت ،امارت ،امامت ،قضاء و  ،...ارکان
کتابــت و روشهــای آن ،علــم عروض و قوافی که او از آنها به «آنچه مخصوص نظمکننده اســت و نثرنویس از
آن بهرهای ندارد» (و هو مختص بالناظم دون الناثر) همچنین بابی را در مورد عطف ضمیر بر مرجع خود قرار
 .53المثل السائر ،ج  ،1ص .35
 .54وفیات األعیان ،ج  ،5ص .394
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داده که مربوط به علم نحو است.

در نوشته ها و آثار دیگران هم میتوان نقد مطالب این کتاب را مشاهده کرد .برای نمونهٔ ،مولف «مرآة الجنان
ٔ
الــوادی بمائه و من یمالء َ
َ
ــاد َی ِب َن ْعمائه» مالمت
و عبــرة الیقظــان» ابــناثیر را در ایــن فقره «فرق بین ما یمال
الن ِ
کــرده و گفتــه اگــر ابــناثیر از ایــن کلمه بــاران اراده نموده و رجحان بــذل مخدومش بر فیض خدای ســبحانه
خواسته همانا ترجیحی است وقیح؛ چه تحقیر فضل و رحمت پروردگار به حکم شرع و عقل سزاوار نیست،
چنانکه آن شاعر مرتکب این تجری ناستوده شده و گوید:
َ
َ
مــــــــــا نــــــــــوال الغمــــــــــام وقت ربیـــــــــــع

َک َ
ـــــــــــنوال األمـــــــــــیر یــــــــــوم سـ ـ ـ ـ ــخاء

ُ
ُ
یــــــــــــن
َفـ َنــــــــــــوال األمــــــــــــیر َبـــــــــــدرة َع
ٍ

َ
ُ َ
َ
ُ
مــــــــــام قطــــــــــرة َمـ ـ ـ ـ ــاء
و نــــــــــوال الغ
ِ

یعنی عطای امیر را به گاه ســخا با عطای ابر فصل بهار نســبتی نیســت که عطای امیر بدره اســت و عطای ابر
قطره.

55

شاهنامه درکتاب المثل السائر ابناثیر
یکــی از نــکات جالــب توجــه در کتــاب المثل الســائر این اســت با وجود این کــه دأب ابناثیــر در این کتاب
خردهگرفتن بر بزرگان شــعر و ادب و انشــاء و ترســل اســت ،ولی خاتمه کتاب خود را اعترافی قرار داده اســت
که برای ایرانیان از اهمیت بســیاری برخوردار اســت .ابناثیر در باب پایانی کتاب خود ،وقتی از عیوب شــعر

ُ
همچنین ابن ف َوطی در معجز
اآلداب فی معج ـ ــم االلقاب
مینویسد :ابن ابی الحدید
حمله هال کو و س ـ ــقوط بغداد
را درک کـــــرد و او و ب ـ ــرادرش
موفقالدین احم ـ ــد بن ابی
الحدیـــــد از جمل ـ ــه کس ـ ــانی
بودنـــــد که از کش ـ ــتار مغوالن
به خانـــــه وزی ـ ــر مؤیدالدین
محمد بـــــن علقمی پناه برده
و نجات پیـــــدا کردند و مثل
همیـــــن مطالــ ــب را ه ـ ــم در
کتاب «الحـــــوادث الجامعه»
بخـــــش وفیـــــات س ـ ــال 656
هجـــــری ذکـــــر ک ـ ــرده اس ـ ــت

متنبــی و کاربــرد کلمــات نامناســب در آنهــا انتقــاد میکند ،یادآور میشــود که هــرگاه شــاعر بخواهد مطلبی
طوالنی یا چند مطلب مجزا را که دارای معانی گوناگون هســتند بیان کند ،ناچار اســت به اشــعاری با  200یا
 300بیت یا بیشــتر متوســل شــود .سپس اشــاره میکند که این کار نزد عرب به شایستگی انجام نشده و بنا بر
همیــن حکم اعتراف میکند که شــعرای فارس و ایرانیــان در این فن بر اعراب فضیلت و برتری دارند؛ زیرا در
میــان آنهــا شــاعرانی وجود دارند کــه کتابی حجیم و پرمطلب را از ابتدا تا به آخر بــه نظمآوردهاند و با اینکه از
بیــان هیــچ مطلــب یا قصه و داســتان و حکایتی در کتاب فرو گذار نکردهانــد و از دایره مطالب کتاب بیرون
نرفتهاند ،نظم و شعر آنها نیز در نهایت فصاحت وبالغت زبان خودشان [یعنی فارسی] است ،سپس ابناثیر
مثل اعالی این گونه کتابها را شاهنامه فردوسی ذکر میکند و مینویسد:
«نمونــه بســیار عالــی اینگونــه کتابهــا در نظــم ،کتابــی اســت کــه فردوســی در تاریــخ ایرانیــان باســتان در
شــصتهزار بیت به نظم کشــیده و شــاهنامه نام دارد و مانند قرآن در بین قوم فارس [یعنی ایرانیان] شــهرت
دارد و تمــام ائمــه لغــت و ادب و بالغــت زبــان فارســی بر ســراین نکتــه اجماع دارنــد که هیچ کتابــی در نظم
فارسی از این کتاب فصیحتر و بلیغتر نیست ،در حالیکه در زبان عربی با وجود گسترده و متنوعبودن فنون
و شعبهها و صنایع آن و نظر به اینکه لغات زبان فارسی در برابر لغات زبان عربی همچو قطرهای در برابر دریا
ً
56
است ،مانند این کتاب اصال وجود ندارد».

چاپهای کتاب
در بررســی این کتاب دو نســخه در اختیار نگارندگان بود .نســخه اول کتاب المثل الســائر فی ادب الکاتب
هلل بن محمد بن محمد بــن عبدالکریم المعــروف بإبناألثیر الموصلی،
و الشــاعر أبوالفتــح ضیاءالدین نصــرا 
به تصحیح و تحقیق و مقدمه محمدمحیی الدین عبدالحمید ،مدرس و اســتاد فقید زبان عربی دانشــگاه
األزهر اســت که در ســال 1358هجری (1939میالدی) در مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده بمصر در
 .55مرآة الجنان و عبرة الیقظان ،ج  ،4ص .78
 .56المثل السائر ،ج  ،4ص .12
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قاهــره چاپ شــده اســت و نســخه دوم بــه تحقیق و تعلیقــات دکتر

وی در کتابهــای شــذرات الذهب ،الدرر الکامنــة و الضوء الالمع

احمــد الحوفــی و دکتــر بــدوی طبانــه اســت کــه در دار نهضــة مصر

یافت نشد.

للطبع و النشــر در قاهره چاپ شــده و منبع مورد اســتفاده و اســتناد
در ایــن مقالــه اســت .البتــه قبــل از ایــن دو تصحیــح ،چاپهــای

الروض الزاهر فی محاسن المثل السائر از نویسندهای نامعلوم.

61

متعــدد دیگــری هــم از ایــن کتاب در مصر و ســایر بالد شــده اســت

نزهــة الناظــر فــی المثــل الســائر از عالمــه شــهابالدینابوالعبــاس
احمــد بــن محمــد بــن علــی معــروف بــه ابنعطــار ُد َ
نیســری شــاعر

عبدالحمیــد در مقدمــه خــود بــر ایــن کتــاب بــه مشــخصات یکــی

مصری(متوفای .)794

کــه در دســترس نگارنــدگان نبــود ،ولــی اســتاد محمدمحییالدیــن
از آنهــا اشــاره کــرده اســت که بــه تصحیح شــیخ محمــد الصباغ در
ســال  1282هجری قمری در مطبعة بوالق مصرچاپ شــده اســت.
(المثــل الســائر ،تحقیــق محییالدیــن عبدالحمیــد) عالقــه مندان
برای آشــنایی بیشــتر با نســخ خطی و چاپی آثار ضیاءالدین ابناثیر

62

بــا نظر بــه همه این کتابها میتوان توجه گســترده و عنایت خاص
مؤلفــان و دانشــمندان و بزرگان علــم و ادب را به این کتاب دریافت
که یا رد بر آن نوشتهاند و یا مطالب آن را شرح کرده و بسط دادهاند.
و امــا ســوء رفتار ابناثیــر و منش خودبینانه و اعجــاب به نفس بیش

میتوانند به تاریخ األدب العربی کارل بروکلمان مراجعه کنند.

57

از حــد وی نســبت بــه اطرافیانــش در زمــان وزارت و صــدارت کــه از

نقدهای نوشته شده بر المثل السائر
غیــر از کتاب «الفلک الدائر» ابنابــیالحدید معتزلی که بهتفصیل
در مــورد آن ســخن گفتــه خواهــد شــد ،کتابهــای دیگــری در نقــد
و تعریض و شــرح و حاشــیه المثل الســائر نوشــته شــده اســت که به
ترتیب عبارتند از:

البالی متون و صفحات کتاب المثل السائر وی هویداست ،برخی
َ
راجم را بر آن داشته تا صفات و شخصیت وی را نوعی
از صاحبان ت ِ
دیگــر وصف کننــد .از بین آنهــا ابنفضل اهلل العمری شــهابالدین
احمــد بــن یحیــی متوفــای  749در الســفر الثانــی عشــر کتــاب
تراجــم خود بــا نام مســالک االبصار فــی ممالک االمصــار اینگونه از

صاحب کشف الظنون شرحی از ابومنصور جوالیقی را بر این کتاب
یــاد میکنــد ،ولی این نکته نادرســت اســت؛ زیرا جوالیقــی متوفای
 359اســت و کتــاب المثــل الســائر بعد از ســال  600هجــری تألیف
شــده و همچنیــن زمــان تولد ابــناثیر جزری  200ســال بعــد از وفات
جوالیقــی بــوده اســت و جوالیقی کتــاب ادب الکاتب ابــنقتیبه

58

را شــرح کرده اســت که ممکن اســت حاجی خلیفه به اشــتباه آن را
شرح المثل السائر فرض کرده باشد.

ن بناثیر جزری یاد میکند:
ضیاءالدی 
«وی فــردی متکبــر بــود ،در غیــر آتــش دمیــد 63و به فربهی خــود تکبر
ورزیــد در حالــی کــه فربهی وی حاصل آمــاس بود ونه پــی و چربی،
روزگار بــه هیــچ روی بــه وی توجــه نکــرد و بدو روی نیــاورد ،ولی وی
همــواره بینــی خود را باال میگرفت و تکبــر میورزید و با لکنت زبان
و گنگــی ســخن میگفــت و کرگونــه مــی شــنوید  64»...و در ادامــه با
ســخنان و کالمــی مســجع روایــت زندگــی وی را شــرح میدهــد و به

نشــر المثل الســائر وطی فلک الدائر از ابوالقاسم محمود بن الحسین

یپــردازد و منتخبانی از قول و ســخن وی را از میان
معرفــی آثــارش م 

الرکن السنجاری(متوفای 640ق) که به عنوان ردی بر کتاب الفلک

کتابهایش به عنوان نمونه میآورد.

الدائر نوشته شده است.
نصــرة الثائــر علــی المثــل الســائر از صــاح الدیــن خلیــل بــن ایبک
الصفدی(متوفای 746ق).
قطع الدابر عن الفلک الدائر از عبدالعزیز بن عیســی .البته صاحب
کشف الظنون این کتاب را از سیوطی دانسته 59،ولی اشتباه است
ومؤلف همان عبدالعزیز بن عیســی اســت ،ولی هیچ سرگذشــتی از
 .57تاریخ األدب العربی ،ج  ،5ص .274-271
 .58شــرح أدب الکاتب ،البی منصور موهوب بن احمد جوالیقی بغدادی ،محقق :مصطفی
صادق رافعی ،ناشر :مکتبة القدسی :قاهره ۱۹۳۱ ،میالدی.
 .59کشف الظنون ،ج  ،2ص .1352
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نظــر آی ـتاهلل العظمی مرعشــی نجفــی(ره) دربــاره کتــاب المثل
السائر و الفلک الدائر
حضــرت آی ـتاهلل العظمــی عالمــه سیدشــهابالدین مرعشــی
ُ ُ
نجفی(ره) در مقدمه خود بر کتاب «أ ْسدالغابة فی معرفة الصحابة»
به برادر کهتر عزالدین ابناثیر مؤلف کتاب اشاره میکند و میگوید:
من این دو کتاب [المثل السائر و الفلک الدائر] را نزد استاد عالمهام
 .60همان ،ج  ،2ص  ،1586ذیل مدخل المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر.
 .61همان ،ج  ،2ص .1586
 .62هدیةالعارفین ،ج  ،1ص 116؛ کشف الظنون ،ج  ،2ص .1948
َ
ذاو َرم و َن َف َ
سم َ
 .63ترجمه مثل عربیَ :
نت َ
است َ
خت فی غیرض َرم.
 .64مسالک االبصار ،ص .269
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شیخ محمدحسین بن محمد خلیل شیرازی نجفی عسکری ،قبل
از اینکه ایشــان سا کن ُس َّرمنرأی بشوند ،در نجف خواندهام .سپس
در ادامه مینویسد :

میداند که نهجالبالغه علی(علیهالســام) را در بیســت جلد شــرح
کرده است.

68

وی در غــره ذیالحجــة الحــرام ســال  586هجری قمــری در مدائن

«و امــا ســومین فرزنــد مشــهور أثیرالدیــن جــزری ،عالمــه شــیخ

بــه دنیا آمــد ،ولی در تاریخ وفات او اختالفنظــر وجود دارد .بعضی

ضیاءالدین ابوالفتح نصراهلل بن أثیرالدین محمد ابیالکرم الجزری

نشــاکر در دو کتــاب فــوات الوفیــات (ج  ،2ص
مورخــان ماننــد اب 

الموصلــی الشــیبانی الشــافعی ،ادیــب ،کاتــب ،شــاعر ،منشــی،

 )259و عیون التواریخ خود و ابنکثیر در کتاب البدایة و النهایة (ج

نحــوی ،بیانــی ،بدیعــی ،بلیــغ ،لغــوی ،ریاضــی ،هیــوی ،حیســوب

 ،17ص  )354و عینـ ّـی در کتــاب عقدالجمــان (ج  ،5ص  )164و

و عالــم مشــهور اســت که در شــعبان ســال  558در جزیــره ابن عمر

صــاح الدین خلیلبن ایبــک الصفدی در کتــاب الوافی بالوفیات

متولد شد .وی علوم دوران خود را ابتدا از پدرش و سپس از برادرش

(ج  ،18ص  )77تار یــخ وفــات او را بــه ســال  655دانســتهاند ،ولی

مبارکالدیــن فراگرفــت ،دارای تألیــف و تصنیفــات بســیار مفیــد

برخی مؤرخان دیگر مانند صاحب کتاب نســمة الســحر فی ذکر من
تشـ ّـیع و شــعر از دیــار بکـ ّ
ـری نقــل میکند کــه ابنابیالحدیــد  17روز

اســت ،کتــاب المثــل الســائر فــی ادب الکاتب و الشــاعر اســت که

قبــل از حملــه مغــول به بغداد ،وفــات یافت و حمله مغــول به بغداد

هرچــه الزم بــوده در آن جمع کرده و حق مطلــب را بهخوبی ادا کرده

بنابــر قــول اکثــر مؤرخــان در  20محرم ســال  656اتفاق افتاد (نســمة

اســت .این کتــاب بهدفعات چاپ شــده و جناب عالمــه عزالدین

الســحر ،ج  ،2ص  )344و همچنیــن ذهبــی در کتــاب تراجــم خود

ابــنابــیالحدیــد نقدی بر آن نوشــته کــه الفلــک الدائر علــی المثل

تاریــخ وفــات ابنابیالحدید را  19جمادی اآلخر ســال  14 ،656روز

الســائر نام دارد و در شــهر بمبئی چاپ شــده اســت و به جان خودم

بعــد از وفــات بــرادرش موفــق الدین در پنجــم جمــادی اآلخر همان
سال میداندِ ( .س َیر اعالم النبالء ،ج  ،23ص  )372

است و از میان آثار ادبی جاودان او که مثل و مانندی ندارد و یگانه

ســوگند که ردود ابنابیالحدید به کتاب وارد نیســت و اشکاالتش
درســت نیســت ،کما اینکه این داوری در نهایــت [و پس از مطالعه
هر دو کتاب] برای هر که جرعهای از جام ادب نوشیده باشد ،خواه
عــرب باشــد یا ّ
تعرب کند و خــود را به عربیت نزدیک ســازد ،واضح
اســت ،به شــرطی که در طریق انصاف قدم بگذارد و از پیشداوری
یا تعصب احتراز کند».

65

ُ
همچنین ابن ف َوطی در معجز اآلداب فی معجم االلقاب مینویسد:
ابــنابــیالحدیــد حملــه هال کــو و ســقوط بغــداد را درک کــرد و او و
بــرادرش موفقالدیــن احمــد بن ابــیالحدید از جمله کســانی بودند
کــه از کشــتار مغــوالن بــه خانــه وز یــر مؤیدالدیــن محمد بــن علقمی
پنــاه برده و نجات پیدا کردنــد و مثل همین مطالب را هم در کتاب

عزالدین عبدالحمید ابن ابیالحدید

«الحــوادث الجامعــه» بخــش وفیــات ســال  656هجــری ذکــر کرده

عزالدیــن عبدالحمیــد بــن هبــةاهلل بــن محمــد بــن محمــد ابــن ابی

است:

الحدید مدائنی ادیب و کاتب و شــاعر و فقیه بزرگ شــافعی مذهب
و اصولــی معتزلــی و بزرگتریــن شــارح نهجالبالغــه امیرالمومنیــن
علی(علیــه الســام) اســت 66.ابنکثیــر در کتــاب تاریــخ خــود او
را کاتــب و شــاعری ســخن ســنج و درســتگوی و شــیعی و غالــی
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 .65موسوعة العالمة المرعشی ،ج  ،3ص .85
 .66برای آشــنایی بیشــتر با زندگی عزالدین ابن ابی الحدید ر.ک به :سیر اعالم النبالء ،ج ،23
ص 372؛ ذیل مرآة الزمان ،ج  ،1ص  ،62وفیات االعیان ،ج  ،5ص 392؛ فوات الوفیات،
ج  ،2ص 259؛ الوافــی بالوفیــات ،ج  ،18ص 76؛ عقــد الجمــان ،ج  ،1ص 164؛ البدایة و
النهایــة ،ج  ،19ص 354؛ مســالک االبصــار فی ممالک االمصار ،الســفر الثانی عشــر ،ص
318؛ تاریخ األدب العربی بروکلمان ،ج  ،5ص 177؛ دائرةالمعارف تشیع ،ج  ،1ص 293؛
دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص 640؛ لغتنامه دهخدا ،ج  ،1ص .256
 .67عبــارت ابــن کثیــر به صــورت «الکاتب الشــاعر ُ
ُّ
الشــیعی الغالی» اســت در مورد
الم َط َّبــق
اطالق لفظ شیعی بر امثال ابن ابی الحدید باید توجه داشت که در لسان اهل سنت ،شیعه
غالی به کســی گفته می شــود که امیرالمؤمنین علی(علیهالســام) را خلیفه چهارم میداند
و خالفت خلفای ســابق را درســت میداند ،ولی در عین حال قائل به تفضیل امیرالمؤمنین
علی(علیــه الســام) بر ســائر خلفا اســت ،کما اینکه ابن ابــی الحدید در اشــعار خود به این
واقعیت بســیار اشــاره میکند .ابنحجر عســقالنی در مقدمه لســان المیزان به نقل از ذهبی

«وزیــر مؤیدالدیــن محمــد بــن علقمـ ّـی در جمادیاآلخر آن ســال در
بغــداد وفــات یافــت  ...و همچنیــن قاضــی موفقالدیــن ابوالمعالی
میگوید« :شــیعی کســی اســت که علی(ع) را بر عثمان مقدم بدارد و شــیعی غالی در عرف
قدما کســی اســت که درباره عثمان و طلحه و زبیر و محاربان علی (ع) اعتراض کند و آنان
را ســب کنــد و در عرف ما کســی اســت که ایــن بزرگان را تکفیــر کند و از شــیخین هم تبری
بجویــد و رافضــی کســی اســت کــه مقــام ابی بکــر و عمــر را پاییــن آورد و دعوت بــه آن کند».
(لسان المیزان ،ج  ،1ص )202
بنابراین چند گروه داریمُ .1 :س ّنی :که معتقد به حقانیت و تقدم خلفای ثالثه است.2 .شیعه یا
ّ
متشیع :که معتقد به تقدم شیخین بر علی(ع) و تقدم آن حضرت بر عثمان است.3 .شیعه
غالی :در عرف قدما که عالوه بر قائل بودن بر تأخر عثمان ،او را سب هم میکند.4 .رافضی:
کــه علــی(ع) را حتی بر شــیخین هم مقدم میداند .شــیعه غالی در عــرف متأخرین رافضی
شــدیدی اســت که عالوه بر تأخر خلفای ثالثه آنان را ســزاوار ســب و لعن نیز میداند .شیعه
ُ َ َ َّ ُ َ
ــی و تقدیمه علی
و متشــیع در َاصطــاح قدمــا در مقابــل عثمانی اســت« :التشــیع محبة ع ِل ٍّ
َ َ َ
ّ
َ
َّ َُ
افض ٌّی» اگر سب و لعن ضمیمه شود فرد رافضی ،أشد
ین فهو ِر ِ
عثمان و ِان قدمه علی الشیخ ِ
فی الرفض میشــود ،لذا ممکن اســت فردی سنی و رافضی باشد( .از افاضات درس تفسیر
مجمعالبیان جناب آقای استادولی .همچنین ر.ک به :جرعهای از دریا ،ج  ،1ص )576
 .68البدایة و النهایة ،ج  ،17ص .354
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اب ـ ــن ابـــــی الحدید یکـــــی از
بزرگتریـــــن علمای عصر دوم
عباســـــی اســـــت که در شعر و
کتابت و ادب و تاریخ و لغت
و فقه و اصول ســـــرآمد اقران
زمان خود بـــــود .وی فقیهی
اصولی بـــــود که در این زمینه
مصنفات و تألیفات مشهوری
دارد و متکلمـــــی َب ّحـــــاث و
پرتوان بود که مذهب اعتزال
به واسطه افکار و آراء او قوت
یافت و با نمایندگان مذاهب
کالمـــــی دیگر مانند اشـــــعری
و غزالـــــی و رازی بحثهـــــا و
مناظرات و کتابهایی دارد.

قاسم بن ابیالحدید مدائنی نیز در ماه جمادیاآلخر [وفات یافت] و برادرش عزالدین عبدالحمید در رثای
ََ
َ ًَ
َ َ َُ
َََ َ ُ
دت َ
ک ِفي َ
او شعری به مطلع«:أ أ َب َ
میعا» سرود و عزالدین پس
یاة س
عـت تأ ّو ِهـی/فلقد ع ِه
الم َعـالی َهل َس ِم
الح ِ
69
از مرگ برادرش چهارده روز زنده بود».
مؤلف تجارب السلف نیز درباره کیفیت حمله مغول به بغداد و نجات ابن ابی الحدید و برادرش مینویسد:
«در واقعه بغداد (مغولها) عزالدین مذکور(ابنابیالحدید) و برادرش موفقالدین را بیرون آوردند تا بكشــند
و ابــن علقمــی را پادشــاه نواختــه بود و مهمات عراق و بغــداد به او تفویض کرده و در دل پادشــاه مقامی تمام
داشت ،چون حال ّ
عزالدینابن ابی الحدید را بشنید ،دود به سر او درآمد ،در حال به خدمت خواجه افضل
العالــم نصیرالدیــن طوســی قــدس اهلل روحه رفت و دامــن او را بگرفت و گفت :دو كــس را از افاضل بغداد كه
بــر بنــده حقوق عظیم دارند گرفتهاند و خواهند كشــت و التماس دارم كه خواجه به بندگی پادشــاه شــتابد و
بنده در خدمت باشــد و در باب این دو بزرگ شــفاعتی كند ،خواجه بیتوقف روان شــد و وزیر هزار دینار به
ّ
موكالن مغول داد و مهلت خواست و به درگاه رفت چون پادشاه ایشان را بدید ،دانست که به کاری آمدهاند.
وزیر به رســم مغول زانو زد و گفت :دو كس را از شــهر بیرون آوردهاند و یرلیغ (فرمان) پادشــاه نافذ شــده اســت
کــه ایشــان را بــه یاســا (مجــازات قانونی) رســانند .بنده كمترین را آرزو آن اســت كه پادشــاه مرا عوض ایشــان



بكشــد و ایشــان را آزاد كند .خواجه این معنی را در بندگی پادشــاه به عرض رسانید .پادشاه بخندید و گفت
اگــر مــن خواســتمی تو را بکشــم تا این غایت نگذاشــتمی و در حــال عاطفت بفرمود و هر دو را به او بخشــید.
وزیر بهتعجیل بیرون آمد و ایشــان را خالص داد و به عزالدینابن ابی الحدید گفت :بخدای که اگر در قبول
شفاعت توقفی میرفت ،نفس خود را فدای تو میكردم تا عوض آن لطف باشد كه تو با من كردی و نام مرا به
ّ
70
سبب شرح نهجالبالغه مخلد گردانیدی».
ابــنابــیالحدیــد یکــی از بزرگترین علمای عصر دوم عباســی اســت که در شــعر و کتابــت و ادب و تاریخ و
لغت و فقه و اصول سرآمد اقران زمان خود بود .وی فقیهی اصولی بود که در این زمینه مصنفات و تألیفات
مشــهوری دارد و متکلمــی َب ّحــاث و پرتــوان بــود کــه مذهب اعتزال به واســطه افــکار و آراء او قــوت یافت و با
نمایندگان مذاهب کالمی دیگر مانند اشعری و غزالی و رازی بحثها و مناظرات و کتابهایی دارد .
او در جوانی به بغداد رفت و در آن شــهر از محضر علما و بزرگان مشــهور بغداد که بیشــتر آنها شــافعی مذهب
بودنــد ،بــه قرائــت کتــب و اندوختن دانــش پرداخــت و در محافل علمی و ادبی شــرکت جســت و بنا بر قول
صاحب نسمة السحر معتزلی جاحظی شد.

71

ابنابیالحدید به مناسبت نزدیکی عقیدتی در ادب و تشیع با ابن علقمی ،وزیر ادیب و دانشمند مستعصم

آخرین خلیفه عباســی در شــمار کاتبان دیوان دارالخالفه درآمد 72.از اینرو ابنابیالحدید قصاید علویات
السبع و شرح نهجالبالغه را به نام او نوشت .
ابــنابــیالحدیــد ابتــدا کتابت دیوان دارالتشــریفات ابــنعلقمی را بر عهده داشــت و در ســال  629هـ.ق به
ّ
کتابت خزانه منصوب شد و مدتی بعد کاتب دیوان گردید .در صفر  642به عنوان ناظر شهر حله تعیین شد
و پس از آن خواجۀ امیرعالءالدین طبرســی و پس از آن ناظر بیمارســتان عضدی شد .او پس از تصرف بغداد
بــه دســت مغول از جمله کســانی بود کــه در خانه وزیر مؤیدالدین ابن العلقمی با بــرادرش موفقالدین از قتل
 .69الحوادث الجامعة ،ص .199
 .70تجارب السلف ،ص .359
 .71نسمة السحر ،ج  ،2ص .341
 .72البدایة و النهایة ،ج  ،17ص .354
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نجات یافتند و پیش خواجه نصیرالدین طوسی رفتند و امر کتابخانههای بغداد به او و برادرش موفقالدین
و علی بن انجب تفویض شــد 73.همچنین ابنابیالحدید در شــعر طبعی رســا داشــت و در انواع مضامین
شعر میگفت.

74

ی الحدید
آثار ابن اب 
آثار ابنابیالحدید را تا پانزده اثر بر شمردهاند که عناوین آنها بدین شرح است:
 .1شرح نهجالبالغه در  20جلد که تألیف آن چهار سال و هشت ماه به طول انجامیده که برابر است با مدت
خالفت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع).
 .2قصایــد العلو یــات الســبع :موضــوع این هفت قصیده مــدح پیامبر(ص) و حضرت علــی(ع) ،فتح خیبر،
فتح مکه وشهادت امام حسین(ع) است .شروح مختلفی بر این قصاید نوشته شده است که مهمترین آنها
عبارتنداز:
ـ شــرح نجماالئمــه رضیالدیــن محمــد بــن الحســن األســترآبادی (متوفــای  686ق) عالــم معــروف شــیعه و
صاحب شرح کافیه و شرح شافیه ابنحاجب
َ
ـ شرح سیدشمسالدین محمد موسوی عاملی ج َبعی ،مؤلف مدارک االحکام (متوفای 1009ق)
ّ
ظ بن وشــاح حلی نیز بــر این قصاید شــرح
ـ ابــنحمــاد علــوی ،شــمسالدین محمــد بــنابیالرضــا و محفــو 
نوشتهاند.

75

 .3الفلک الدائر علی المثل السائر که در ادامه بررسی خواهد شد.
 .4نظم کتاب «الفصیح» ثعلب که ابنابیالحدید آن را در یک شبانهروز به نظم درآورده است .اصل این
76

کتاب از ابوالعباس احمد بن یحیی معروف به ثعلب کوفی (متوفای 291ق) است که به قول حاجی خلیفه
کتابی صغیرالحجم و کثیرالفائده در لغت است.
َ َ
الح َســان كتابی اســت که حاوی بســیاری مطالــب در کالم ،منطق ،طبیعــات ،اصول ،تاریخ و
.5
العبقـ ِـر ُّی ِ
شعر است.
ََ
 .6اإلعتبار علی کتاب الذریعة فی اصول الشریعة سید مرتضی علمالهدی در اصول فقه در سه مجلد
ُ
 .7نقد کتاب المستصفی من علم األصول امام محمد غزالی
77

 .8نقض المحصول فی علم االصول از امام فخر رازی

 .9الوشاح الذهبی فی العلم االدبی
َّ
المحصل فخر رازی در فلسفه و کالم
 .10تعلیقات بر
 .11شرح مشکالت الغرر از ابوالحسن بصری
 .12شرح منظومه إبنسینا در طب
 .13شرح کتاب الیاقوت ابواسحق ابراهیم بن نوبخت در علم کالم

 .14قصائد المستنصریات
 .15دیوان شعر

کتاب الفلک الدائر علی المثل السائر
این کتاب که موضوع اصلی بحث این مقاله اســت در رد کتاب المثل الســائر ابناثیر نوشــته شــده و آنگونه
 .73دائرةالمعارف تشیع ،ج  ،1ص .295
 .74مجمع اآلداب في معجم األلقاب ،ج  ،1ص .213
 .75دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،2ص .642
 .76فوات الوفیات ،ج  ،2ص .259
 .77کشف الظنون ،ج  ،2ص .1273 -1272
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که ابنشــا کر نقل میکند ابنابیالحدید آن را در  13روز نگاشــته و

جواب او میگوید که همانا ارزاق بر مبنای مقادیر استحقاق نیست

پــس از اتمــام آن بــرادرش موفقالدین این دو بیت را برای او نوشــته و

و فضل و دانش نمیتواند رزق مقسوم فرد را افزایش دهد و همچنین
نقــص در فضــل و کمــاالت هــم موجب کاهــش و برگردانــدن رزق و

فرستاده است.

78

َ ُ
َ
َس ّ
ــــــــــیدی
الســــــــــا ِئ ُر یــــــــــا
المثــــــــــل
ِ
َّ
ََ
َص َّن ْف َ
َ
ــــــــــک الدا ِئــــــــــرا
ــــــــــت فیــــــــــه الفل
َ
ََ
َّ
ٌ
ــــــــــک
فل
َهــــــــــذا
ــــــــــن
ِلک
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
الســــــــــا ِئرا
ْأص َبحــــــــــت ِفیــــــــــه المثــــــــــل

َد ٌ
ائــــــــــر

ابــنابــیالحدیــد در مقدمــه الفلک الدائــر میگوید :وقتی مشــاهده
کــردم کــه جماعتــی از اکابــر علــم و افاضــل شــهر موصل در بــاره این
کتاب حسن ظن شدیدی پیدا کردهاند تا آنجا که آن را بر تمام کتبی
کــه در این فن نگاشــته شــده برتــری دادند و نســخههای معدودی از

ای آقــای مــن ،کتــاب المثــل الســائر ،کتابی اســت کــه تو دربــاره آن

آن را به مدینة الســام (بغداد) فرستادند و بسیاری از اهل بغداد هم

کتاب الفلک الدائر را تألیف کردهای.

آن را بیــن خــود دســت به دســت مــی کردند ،پــس من هــم در خزانه

لکــن ایــن کتاب تو فلک دائری (روزگار و عصر و زمانی) اســت که تو
خود را در آن َم َثل سائر (مشهور ومعروف) ساختهای یا (ای سید من
اگر در [رد] مثل ســائر ،فلک دائر پرداختی ،ولی به فلک دائر ،خود را
مثل سائر ساختی.

79

ن ابــیالحدیــد در مقدمه کتــاب پس از حمد و ثنــای خدا و درود
ابــ 
بــر پیغمبــر(ص) نحوه آشــنایی خــود با این کتــاب را اینگونه شــرح
میدهد.

شریفه نبویه امامیه مستنصریه این کتاب را به دست آوردم .ابنابی
الحدید در ادامه میگوید:
این کتاب در تاریخ غره ذی الحجة ســال  633هـ.ق به دســت من
َ ُّ
رســید و مــن آن را ت َصفــح کــردم و از ابتــدا تــا انتهــای آن را در ضمــن
کارهــای دیوانــی خــود مطالعــه کــردم و در ضمن مطالعــه در بعضی
جاهــای آن تعلیقاتــی افــزودم .پــس کل مطالعــه و نوشــتن تعلیقات
و اعتراضــات مــن بــر ایــن کتــاب بیــش از  15روز طــول نکشــید و بار
ٔ
مطالعه بار دوم نکات
دیگــر در آن نظــری نینداختم و چه بســا که در

«و امــا بعد ،بر وجــود کتاب ضیاءالدین بن محمــد موصلی معروف

بسیار دیگر برای من آشکار میشد که به تعلیقات اولیه بیفزایم و اگر

به ابناثیر جزری مســمی به کتاب المثل الســائر فی ادب الکاتب و

نکتهای باز به ذهنم خطور کند آن را اضافه خواهم کرد.

الشــاعر اطالع پیدا کردم و [پس از مطالعه و بررســی آن] در آن اقوالی
محمود و پســندیده و مقبول و مردود و پســت یافتــم .اقوال محمود و
ن اثیر اســت که مگر
پســندیده آن همان انشــاء و صناعت انشــای اب 
در مــواردی نــادر به آن هیچ اشــکالی وارد نیســت و اما اقــوال مردود،
ن اثیــر و جــدل و احتجاج و اعتراضــات او به شــعرا و ادبا
نظــرات ابــ 
اســت که همین کوچکشــمردن فضال و عیبگرفتن و طعنهزدن بر
آنها مرا از روی غیرتی که به آنها داشتم بر آن داشت تا به نگارش این
کتاب در رد نظرات این چنینی او بپردازم».

80

ابــنابــیالحدیــد از اعجــاب بیــش از حــد ابن اثیــر به علــم خودش
تعجــب میکنــد و آن را از ایــن چنین عالمی بعید می شــمارد و این

81

ابــنابیالحدیــد در مورد نامگذاری این کتاب مینویســد« :و همانا
اســم این کتاب را الفلکالدائر علی المثلالسائر گذاشتم و این را از
کالم رایج اعراب درباره چیزی که خراب شــده و از بین رفته باشــد،
ُ
الفلک»؛ یعنی روزگار یا دهر آن
برگرفتهام که میگویند« :قد دار علیه
را از بین برد .گوییا میخواهند بگویند چرخ روزگار آن را آسیاب کرد
ِ
و شــکل و صورتــش را محــو نمود» و برای این کلمه شــاهدی از شــعر
ابوالعتاهیه میآورد:
ُ
ُ
ُکنـ ـ ـ ـ ـ َ
نشـ ـ ـ ـ ــدهم
ـت
إن
ت ِ
ُ
َ
َ
َه َمـ ـ ـ ـ ــدوا َو دار علیهـ ـ ـ ـ ـ ُـم

َ َّ
ف ِإن ُهـ ـ ـ ـ ــم
ََ
الفلـ ـ ـ ـ ــک

را عیبــی میدانــد که باعث خشــم خدا و خلق میشــود .ابــناثیر به

اگر تو بر ایشــان شــعر بخوانی پس همانا آنها مردهاند و روزگار آنها را از

کــرات در جایجــای کتــاب خــود روزگار را ســرزنش میکنــد که چرا

بین برده است .

ی الحدید در
بــه قــدر اســتحقاقش به او جایــگاه نبخشــیده و ابن ابــ 
 .78فوات الوفیات ،ج  ،2ص .259
 .79ترجمــه نامــه دانشــوران ،ج  ،1ص  657-646بــه نقــل از لغتنامــه دهخــدا ،ج  ،9ص
.13408
 .80الفلک الدائر ،ص .30

82

روزی نمیشود.
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روش ابنابیالحدید در نقد به صورت مورد به مورد است ،به طوری
که بیمقدمه قول ابناثیر را به صورت «قال المصنف» ذکر میکند،
سپس نقد و اعتراض و توضیحات خود را ذیل «اقول» شرح میدهد
 .81الفلک الدائر ،ص .32
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از هــر کــدام از این صیغهها بــه دیگری به دلیل تفنن در کالم اســت

که برای مثال چند نمونه در اینجا ذکر میشود.

و عــرب بــه دلیــل متوجهنمــودن مخاطــب و انتقــال از اســلوبی بــه

مورد 3
ابــنابــیالحدید اعتراض به ابــناثیر را از خطبه کتــاب آغاز کرده و

دیگــر از آن بهــره میبرد .ابناثیــر میگوید :امر اینگونه که زمخشــری
گفتــه نیســت؛ زیرا ایــن کالم متضمن این معنی اســت که شــنونده

در ســومین اشــکالی که به او میگیرد آورده است :مصنف میگوید:
َّ
َّ َ
َ
ــاة َع َلــی َر ُســو ِل ِه ُم َح َّمد ّال ِــذی ُه َو َأ َ
فص ُ
ــح من ن َط َق
«وأن ُیوفق َنــا ِل
لص ِ
َ ََ ّ
ّ
ََ َ َ
هاد».
کل ٍ
ِبالض ِاد و نسخ ِبه ِ
دی ِه شریعة ِ

خویــش را تغییــر میدهــد تــا مســتمع را بــرای شــنیدن بقیــه کالم بــه
َ
نشاط بیاورد و این عیب و قدح در کالم است ،نه تعریف و ُحسنی

میگویم :در این کالم عیب و اشکال آشکاری وجود دارد و آن عطف

برای آن؛ زیرا اگر کالم او نیکو و مطلوب بود مال لآور نمیشد.

فعل یعنی «نسخ» به اسم یعنی «افصح» است (عطف جمله فعلیه
به اســمیه) که این از نظر بالغی قبیح است و آیا نمیدانی که گفتن
َ
ٌ
ٌ
ُ
القوم ،و ض َــر َب زید» و صورت
ایــن جمله قبیح اســت« :زید افصح ِ
ُ
افصح مــن نطق
درســت عبــارت ایــن بــود کــه میگفــت« :الذی هــو
ُ َّ
ْ
هاد».
بالضاد و المنسوخ ِب َهد ِی ِه شریعة کل ٍ

از اســلوب واحــد ملول شــده ،پس قائل یا نویســنده اســلوب ســخن

ن اثیر گفته اگر ســخن نیکو بود مال لآور نمیشــد ،حال
میگویــم :ابــ 
ُ ّ
باید پرسید مگر از یک امر غیرم ِلذ هم مالل حاصل میشود؟ [منظور
ّ
این است که مالل ،مختص امور ملذ است] آیا مواردی را نمیبینید
ً
کــه مثــا میگوینــد :فالنــی از گردش در باغ و بوســتان ملول شــد یا از
خــوردن حلــوا ملــول شــدم یــا از شــنیدن صــدای خواننــدگان ملــول

مورد 9

شــدم؟ زیرا نسبت به اشیاء و امور کریه و ناخوشایند لفظ ماللت به

مصنــف میگویــد :و هــر کلمــه پنــج حرفــی (خماســی) هنگامیکــه

کار برده نمیشود .آیا نمیبینید که سخن هرکس که اینگونه بگوید

بخواهد مصغر شود ،یک حرف از آن حذف میشود ،خواه آن حرف

یشــود :محبوس از حبس و زندان خود ملول گشت
قبیح شــمرده م 

جزء اصل کلمه باشد خواه حرف زائد باشد .مثال برای حرف زائد:
«منطلــق» کــه مصغر آن میشــودَ :
«مطیلق» ،ولی اگــر در کلمهای دو

و مضــروب از کتــک خوردن خویش ملول گشــت ،پس آن چیزی که
ً
مصنف ذکر کرده ،دقیقا عکس آن صحیح است .

حرف زائد باشــد( ،ماننــد همین مثال :منطلق) میــم باقی میماند؛
زیــرا از بــرای معنایــی اضافــه شــده و نون حذف میشــود؛ زیــرا برای
چیزی غیر از معنا (مانند وزن و  )...اضافه شــده اســت و مثال برای
حمرش» 82است که مصغر آن میشود ُ
َ َ
«ج َح ْی ِمر».
حروف اصلی «ج ِ

مورد 103
مصنــف میگوید :زمخشــری در مورد آیه شــریفه «ایــاک نعبد و ایاک
نســتعین» گفتــه اســت ایــن [ تقدیــم ضمیــر] بــه خاطــر اختصــاص
عبادت و اســتعانت به ذات باریتعالی است و افاده انحصار و نفی

میگویــم :ایــن حکــم علی االطالق صحیح نیســت؛ زیــرا در تصغیر

اســتعانت میکنــد از غیــر خدا .ابناثیــر گفته که امر چنین نیســت،

کلمه حمراء که خماســی اســت حمیراء گفته میشود و هیچ حرفی
َ
ســاقط نمیشــود .همچنین در تصغیر کلمه اجمــال (جمع َج َمل)
ُ
«ا َج ْیمال» گفته میشود .پس اینها نمونههایی هستند که خماسی

بلکــه علــت اســتفاده از ضمیــر منفصــل در این آیه رعایت ســجعی

بــوده و در هنــگام تصغیــر هیــچ حرفــی از آنهــا ســاقط نمیشــود و
هیچگونه تغییری در آنها جز یای تصغیر رخ نمیدهد و از خماسیاتی
که در آنها بدون اســقاط حرفی فقط تغییری رخ میدهد ،میتوان به
کلماتی چون میزان اشــاره کرد که مصغر آن ُ«م َو یزین» میشــود .پس
بالجمله مشــخص میشــود که حکم ابن اثیر درباره تصغیر کلمات
خماسی صحیح نیست.

اســت کــه در آیــات قبل بــه حرف نــون وجود داشــته و ا گــر میگفت
نعبدک و نستعینک تالوت سجع گونه آیات از بین میرفت .
میگویم :همانا تقدیم مفعول اقتضای اختصاص میکند و همانطور
کــه زمخشــری و جماعتــی از اهــل ادب عــرب گفتهاند تقدیــم ما هو
حقه التأخیر یفید الحصر و هیچ اشــکالی ندارد .اگر مراد خداوند از
آیه ایا ک نعبد و ایاک نستعین هر دو امر باشد ،یعنی هم اختصاص
و هم سجع آیات و هیچ منافاتی بین این دو وجود ندارد.

83

مورد 114

مورد 89
مصنــف در بحث التفات میگوید :التفــات انتقال خطاب از حاضر
به غایب یا بالعکس اســت .زمخشــری گفته اســت :همانا بازگشت
 .82جحمرش به معنای شتر پیر و کهنسال و جمع آن جحامر است.

مصنــف میگویــد :از میان الفاظ کلماتی وجود دارنــد که مراد از آنها
َ
بیان مبالغه و کثرت اســت ،مانند الفاظی که بر وزن ف ّعال میآیند.
ّ
ماننــد ً
تــواب و غفــار کــه هر دو افــاده کثــرت توبه و کثــرت مغفرت و
 .83الفلک الدائر ،ص .231
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تکرار زیاد این فعل از سوی فاعل میکنند و مانند تائب و غافر نیستند؛ زیرا این دو کلمه داللت بر وقوع این
افعال از سوی فاعل میکنند ،حتی اگر یک مرتبه صادر شده باشند .سپس بر یکی از شعرای دیوان حماسه
ابوتمام اشکال میگیرد که بعضی از شعرا در این دو بیت در مورد کلمه َ
«ح ّیاد» به معنای فرارکننده به توهم
افتادهاند:
َ
یــــــــــم ُّ
ٌ
أی ُرمــــــــــح َطـــــــ ـ َـر ٍاد
ِهلل ت
ٍ
و مح ّ
ّ
ض
حــــــــــرب ُم
ــــــــــش
ِ
ٍ
قــــــــــدم متعر ٍ
ِ
ٍ

ُّ َ
الحمـ ـ ـ ـ ـ َ
الد؟
ـام و
القی ِ
ای نصـــ ـ ـ ـ ٍـل َج ِ

َ َّ
َ
ـاد
ـوت غیـ ـ ـ ـ ـ ِـر ُمکـ ـ ـ ـ ــذ ٍب َح ّیـ ـ ـ ـ ـ ٍ
للمـ ـ ـ ـ ـ ِ

ن اثیر میگوید :وقتی شــاعر ّ
حیادبودن فرد را نفی میکند پس در حقیقت بســیار فرار کنندگی و جدا شــدن
اب 
از یارانــش را نفــی کرده اســت و شــبههای نیســت کــه اگر فرد ّ
حیاد نباشــد ،حائد اســت؛ یعنی یک بــار فرار و
پشــتکردن بــه دشــمن از او ســر زده اســت و هنگامیکــه این عمل حتی یک بار از کســی ســر بزنــد به معنای
ترســویی و ترس اســت و نامش شــجاعت نیست .پس بهتر این بود که شــاعر میگفت« :غیرمکذب حائد»،
یعنی دروغگو و فرارکننده نیست ،در حالی که گفته است غیر مکذب ّ
حیاد ،یعنی دروغگو و بسیار فراکننده
نیست ،یعنی میتوان گفت گاهی هم فرار میکند .
َ َ ُّ َ َ َّ
میگویــم :پــس بــر این قیــاس قول خداونــد بلند مرتبــه آنجا کــه میفرماید« :و مــا َر ب
ک ِبظــا ٍم ِل َلع ِبید» (ســوره
فصلت )46 :اقتضای بر عدم تکرر مبالغه در ظلم از سوی خداوند خواهد داشت و معنای آیه چنین میشود

کــه همانا خداوند بســیار ظلمکننده به مردم نیســت ،ولــی کم ظلم میکند .همچنین ســخن پیامبر(ص) به
َ
ُ َ َّ ّ َ ً
غدا ِل َر ُجل ُی ِّح ُب َ
اهلل و رسوله و ُی ِّح ُب ُه
عطین الرایة
حضرت علی(علیه السالم) هم در روز جنگ خندق که «ال ِ
ٍ
ُ َ َّ َ َ
ُ
یشــود که حضرت علی(علیه الســام) بسیار فرار کننده نیست،
یر ف َّر ٍار» به معنای این م 
اهلل و رســوله ،کر ٍار غ ِ

ولی گاهی هم فرار میکند ،در حالی که بنا بر نقل مخالفان و موافقان ،علی(ع) هیچگاه از دشــمن فرار نکرد
َ
َ ّ
84
اب»،
و بر این مبنا قول ســطیح در پیشبینی کاهنانهاش درباره رســول خدا(ص) که «لیس ِبف ٍظ و الصخ ٍ

یعنــی بداخــاق و فریادزننــده نیســت بــه این معنی میشــود کــه زیاد فر یــاد نمیزنــد ،بلکه هراز گاهــی فریاد
میزند و داد و بیداد میکند .مثالهای زیادی از اینگونه موارد وجود دارد که اگر بخواهم از آنها یاد کنم زیاد
میشــود .پس باید دانســت که همانا موارد اندکی وجود دارد که اعراب از این صیغه فقط برای بیان کثرت و
تکرار استفاده میکنند ،نه آنگونه که این مرد [ابن اثیر] گمان و بیان کرده است.

85

 .84ســطیح کاهن بنیذئب بود که در زمان جاهلیت به کهانت اشــتغال داشــت و مبعث رسول اکرم(ص) را خبر داد و بعد از تولد پیامبر(ص) فوت
کرد .گفتهاند دلیل اینکه به او سطیح میگویند این است که وقتی عصبانی میشد روی زمین مینشست و خود را پهن میکرد .همچنین گفتهاند
به او سطیح میگویند چون بین استخوانهایش مفصل نداشت تا به آنها تکیه کند و همواره روی زمین نشسته و پهن بود و قادر به قیام و قعود نبود.
(الفلک الدائر ،ص  )248
 .85الفلک الدائر ،ص .248
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کتابنامه
البدایة و النهایة؛ للحافظ عمادالدین ابیالفداء إســماعیلبنعمر بنکثیر القرشــی الدمشــقی( 774-701هـ)؛ تحقیق الدکتور
عبداهلل بن عبدالمحسن الترکی؛ دار هجر ،طبعة األولی 1417هـ  1997.م ،جیزه ،مصر.
هلل بن محمد بــن محمد بن عبدالکریم
الجامــع الکبیــر فــی صناعة المنظــوم من الکالم و المنثور ،ألبیالفتــح ضیاءالدین نصرا 
المعروف بإبناألثیر الجزري؛ قام بتحقیقه و التعلیق علیه الدکتور مصطفی جواد و الدکتور جمیل ســعید؛ مطبوعات المجمع
العلمی العراقی 1375 ، :هجری قمری 1956 ،میالدی ،بغداد.
الحوادث الجامعة (رویدادهای قرن هفتم هجری) ،کمالالدین عبدالرزاق بن احمد شــیبانی معروف به ابن الفوطی؛ ترجمه
عبدالمحمد آیتی؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،چاپ اول ،تهران.1381 ،
الفتــح القســى فــى الفتح القدســى او حــروب صالحالدين و فتــح بيت المقــدس ،عمادالدين الكاتــب االصفهانی؛ بیــروت ،دار
المنار.2004 ،
ّ
ّ
ّ
الفلک الدائر علی المثل السائر ،البن ابی الحدید المعتزلی؛ قدم له و حققه و علق علیه الدکتور احمد الحوفی و الدکتور بدوی
طبانة؛ الطبعة الثانیة ،منشورات دارالرفاعی للنشر و الطباعة و التوزیع ،ریاض1404 ،هـ 1984 ،م.
الکامــل فــی التاریــخ؛ لإلمــام عمدة المؤرخین أبی الحســن علی بن أبــی الکرم محمدبــن محمدبن عبدالکریم بــن عبدالواحد
الشــیبانی المعروف بابن األثیر الجزری الملقب بعزالدین( المتوفی ســنة  630هـ)؛ تحقیق أبوالفداء عبداهلل القاضی؛ دارالکتب
العلمیه1407 ،هـ 1987.م ،بیروت ،لبنان.
الکشــف و البیان معروف به تفســیر ثعلبی ،لإلمام أبوإســحاق أحمد معروف باإلمام الثعلبی(متوفی  427هـ)؛ دراسة و تحقیق:
اإلمام أبومحمدبن عاشور؛ مراجعة و تدقیق :األستاذ نظیر الساعدی؛ دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،لبنان.
ن نصراهللبن محمد بن محمد بن عبدالکریم المعروف بإبناألثیر
المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر ،ألبیالفتح ضیاءالدی 
الموصلــی؛ بتحقیق محمدمحییالدین عبدالحمید المدرس فی قســم التخصــص بکلیة اللغة العربیة بالجامع األزهر؛ مطبعة
مصطفی البابی الحلبی و اوالده بمصر1358 ،هجری1939( ،میالدی) ،القاهره.
ّ
ّ
المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر؛ لضیاءالدینبناألثیر؛ ّقدمه و حققه و علق علیه الدکتور احمد الحوفی و الدکتور بدوی
طبانة؛ دار نهضة مصر للطبع و النشر ،الفجالة ،القاهرة.
المثل السائر (لضیاءالدینبناألثیر) ،محمود فرج العقدة ،مجلة االزهر؛ المجلد الثالث عشر ،ربیع األول  ،1361الجزء.3
َّ َ
الصفدی؛ بإعتناء أیمن فؤاد َسـ ِّـید؛ الطبعة الثانیه ،النشــرات اإلســامیة،
الوافی بالوفیات ،تألیف صالحالدین خلیل بن ایبک
دارالنشر فرانزشتاینر شتوتغارت1411 ،هـ 1991 .م .بیروت ،لبنان.
الوشــی المرقــوم فــی حل المنظــوم ،ألبیالفتــح ضیاءالدین نصراهللبــن محمد بن محمد بــن عبدالکریم المعــروف بإبناألثیر
الجــزری؛ تحقیــق یحیــی عبدالعظیم،؛ تقدیم دکتــور عبدالحکیم راضی ،الهیئــة العامة لقصور الثقافة ،شــرکة األمل للطباعة و
النشر ،2004 ،قاهره .
الوشــي المرقــوم فــی حل المنظــوم ،ألبیالفتــح ضیاءالدین نصراهللبــن محمد بن محمد بــن عبدالکریم المعــروف بإبناألثیر
الجزری؛ تحقیق الدکتور جمیل سعید؛ طبعة الثانیة ،1988 ،بغداد.
ح و اهتمام
ی و وزرای ایش ـان؛ هندوش ـاهبنس ـنجر بنعبدالله صاحبینخجوانی؛ به تصحی 
تجاربالس ـلف :در تواریخ خلفا 
عباس ا قبال آشتیانی؛ به اهتمام توفیق سبحانی؛ چاپ سوم ،تهران :کتابخانه طهوری.۱۳۵۷ ،
تذکرة الحفاظ ،ابوعبداهلل شمسالدین محمد الذهبی؛ صحح عن النسخة القدیمة المحفوظة فی مکتبة الحرم المکي تحت
إعانة وزارة المعارف للحکومة العالیة الهندیة؛ دارالکتب العلمیة1375 ،هـ 1955.م ،بیروت ،لبنان.
جرعهای از دریا؛ آیتاهلل حاج سیدموسی شبیری زنجانی؛ چاپ سوم ،مؤسسه کتابشناسی شیعه ،قم ،زمستان .1390
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول ،تهران،
.1368
دائرةالمعارف تشــیع؛ زیر نظر احمد صدر حاج ســیدجوادی ،کامران فانی و بهاءالدین خرمشــاهی؛ نشر شهید سعید محبی،
چاپ سوم ،تهران.1375 ،
سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه محمدعلی موحد؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم ،تهران.1359 ،
سیر اعالم النبالء؛ تصنیف اإلمام شمسالدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبی(المتوفی 748هـ 1374.م)؛ حققه و ضبط
نصه و علق علیه الدکتور بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة ،طبعة األولی 1417هـ  1996.م ،بیروت ،لبنان.
شــذرات الذهــب فی أخبار من ذهب؛ للمؤرخ الفقیــه األدیب أبیالفالح عبدالحی بن العماد الحنبلی(المتوفی ســنة 1089هـ)؛
دار المسیرة ،طبعة ثانیة منقحة 1399هجریة 1979 .میالدیة ،بیروت ،لبنان.
شــرح أدب الکاتب؛ البیمنصور موهوب بن احمد جوالیقی بغدادی؛ محقق :مصطفی صادق رافعی؛ ناشــر :مکتبه القدســی،
 ۱۹۳۱میالدی ،قاهره.
شرح دیوان المتنبی؛ وضعه عبدالرحمن البرقوقی؛ دارالکتب العربی ،بیروت ،لبنان 1407 ،هـ1986 ،م.
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ن أبی الحدیــد؛ بتحقیق محمــد أبوالفضل إبراهیــم؛ دارالجیل ،طبعــة ثانیة  1416هـــ 1996.م ،بیروت،
شــرح نهجالبالغــه ،إلب ـ 
لبنان.
ُ
ِعقــد الجمــان فی تاریخ أهل الزمان (عصر ســاطین الممالیک) الجزء األول ،حوادث و تراجــم  664-648هـ؛ تألیف بدرالدین

محمود العینی(المتوفی ســنه 855هـ)  1451م ،حققه و وضع حواشــیه دکتور محمد محمدأمین؛ مطبعة دارالکتب و الوثائق
القومیة ،اإلدارة المرکزیة للمرا کز العلمیة المتخصصة ،مرکز تحقیق التراث ،قاهره1431 ،هـ 2010 .م.
فــوات الوفیــات والذیــل علیهــا؛ تألیف محمد بن شــا کر الکتبی ( 764ه ــ)؛ تحقیق الدکتور إحســان عباس؛ دار صــادر ،بیروت،
لبنان.1974 ،
کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون؛ للعالم الفاضل االدیب و المؤرخ الکامل األریب مصطفی بن عبداهلل الشهیر بحاجی
خلیفه و بکاتب چلبی؛ عنی بتصحیحه و طبعة و تعلیق حواشــیه محمد شــرفالدین یالتقایا و المعلم رفعت بیلگه الکلیســی
مع مقدمة للعالمة الحجة آیة اهلل العظمی السید شهابالدین النجفی المرعشی؛ دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،لبنان.
لســان المیزان؛ لإلمام الحافظ أحمد بن علی بن حجر عســقالنی ( 852-773هـ)؛ اعتنی به الشــیخ العالمة عبدالفتاح أبوغدة
(1417-1336ه ــ)؛ اعتنــی بإخراجــه و طباعتــه ســلمان عبدالفتاح أبوغــدة؛ مکتب المطبوعات اإلســامیة1423 ،هـــ  2002.م،
دارالبشائر اإلسالمیة ،بیروت ،لبنان.
لغتنامه؛ علیا کبر دهخدا؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ اول از دوره جدید ،پاییز .1372
مجمــع اآلداب فــی معجــم األلقــاب؛ کمالالدیــن ابوالفضل عبدالــرزاق بن احمــد المعروف بابــن الفوطی الشــیبانی(المتوفی
723هجــری)؛ تحقیــق :محمــد الکاظم؛ طهران ،مؤسســة الطباعة و النشــر وزارة الثقافة و اإلرشــاد اإلســامي ،الطبعة االولی،
 1416هجری قمری 1374 ،هجری شمسی.
ی محمد عبداهلل بن اســعد بن علی بن
مــرآة الجنــان و عبــرة الیقظــان فــی معرفة ما یعتبر من حــوادث الزمان؛ تألیف االمــام أب 
ســلیمان الیافعــی الیمنــی المکی(متوفــی 768ق)؛ وضــع حواشــیه :خلیل المنصــور؛ طبعــة االولــی ،1997 ،1417 ،دارالکتب
العلمیه ،بیروت ،لبنان
مســالک االبصــار فی ممالک االمصار؛ لشــهابالدین ابوالعباس أحمد بــن یحیی بن فضلاهلل العمری(متوفی 749هـ)؛ الســفر
ً
الثانی عشر ّکتاب اإلنشاء شرقا ،تحقیق إبراهیم صالح ،المجمع الثقافی ،2002 ،أبوظبی ،اإلمارات العربیة المتحدة
معجــم األدبــاء او إرشــاد األریب الی معرفــة األدیب؛ تألیف یاقــوت الحموی الرومی؛ تحقیق الدکتور احســان عبــاس؛ دارالغرب
اإلسالمی ،الطبعة االولی 1993م ،بیروت ،لبنان.
معجــم البلــدان؛ للشــیخ اإلمام شــهابالدین أبــی عبداهلل یاقوت بــن عبداهلل الحمــوی الرومــی البغــدادی؛ دارصادر1397،هـ
1977.م ،بیروت ،لبنان.
موسوعة العالمة المرعشی؛ تحت اشراف سیدمحمود مرعشی نجفی به اهتمام محمد اسفندیاری و حسین نقیزاده؛ طبعة
االولی ،ایران ،قم 1389شمسی1432 ،قمری.
نســمة الســحر بذکر من تشـ ّـیع و شــعر؛ تألیف الشریف ضیاءالدین یوســف بن یحیی الحســنی الیمنی الصنعانی(المتوفی سنه
ّ
1121هـ)؛ تحقیق کامل سلمان ّ
دارالمؤر خ العربی ،طبعة األولی 1420هـ 1999 .م ،بیروت ،لبنان.
الجبوری؛
أبناء الزمان ،ألبی العباس شــمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بکربن خلکان ( 681-608هـ)؛ حققه
وفیات األعیان و انباء ِ
الدکتور احسان عباس؛ دار صادر1397 ،هـ 1977.م ،بیروت ،لبنان.
هدية العارفين في أســماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ مؤلف اســماعیل باشــا البغدادی؛ طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة فی
مطبعتها البهیة استانبول؛ سنه  ،1951اعادت طبعة باالوفست ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،لبنان.
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