اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮ ﺣﻤﻦ

»ِاْﺑﻦ َﻋﻘﯿﻞ ،اﺑﻮﷴ ﺑﮭﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن« ،ﻧﺤﻮی ،ﻓﻘﯿﮫ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،در  ٩ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶٩٨ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢اﺳﺘﺎدان
 - ٣ﺗﺪرﯾﺲ
 - ۴ﻗﻀﺎوت
 - ۵ﺷﺎﮔﺮدان
 - ۶ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
 - ۶.١آﺛﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺆﻟﻒ
 - ٧ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٨ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

»اِْﺑﻦ َﻋﻘﯿﻞ ،اﺑﻮﷴ ﺑﮭﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن« ،ﻧﺤﻮی ،ﻓﻘﯿﮫ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،در  ٩ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶٩٨ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺐ وی ﺑﮫ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽطﺎﻟﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻗﺮﺷﯽ
ھﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﮫ او را آﻣﺪی ،اﺑﻦ ﺟﺰری ،و َھَﻤﺪاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺪاد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ او در اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺲ و ﺣﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﮔﺮﭼﮫ در ﻗﺎھﺮه ﺑﺎﻟﯿﺪ ،اﻣﺎ از ﮔﻔﺘﮫ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﮫ او را »ﻧﺰﯾﻞ« ﻗﺎھﺮه ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﮭﯽدﺳﺖ ﺑﻮدن او ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻗﺎھﺮه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ وی در آن ﺷﮭﺮ
ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺑﻦ ﺟﺰری ﺗﻮﻟﺪ او را در ﻣﺼﺮ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدان

وی در ﻗﺎھﺮه ﺑﮫ ﻣﺤﻀﺮ اﺑﻮﺣﯿﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و اﺑﻮﺣﯿﺎن او را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ  ١٢ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎد ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺷﻤﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان او درآﻣﺪ.
ﺻﻔﺪی ﮐﮫ از ﺷﺎﮔﺮدان وی در ﻓﻘﮫ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺷﺮح ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ وی و رﯾﺰ ﻣﻮادی ﮐﮫ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﮫ دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻗﺮاﺋﺖھﺎی
ھﻔﺖﮔﺎﻧﮫ را ﻧﺰد ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺋﻎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ادب ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﻘﮫ ،اﺻﻮل ،ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﺰد او آﻣﻮﺧﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ و ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد.
ﺗﺪرﯾﺲ

ﭼﻮن ﺧﻄﯿﺐ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در  ٧٢٧ق ﺑﮫ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ و ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎه ﺷﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در ﺷﻤﺎر ﻧﺰدﯾﮑﺎن او درآﻣﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﻄﺒﯿﮫ ﮐﺒﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد و در
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻘﮫ ﭘﺮداﺧﺖ .درس ﺗﻔﺴﯿﺮی ھﻢ در ﺟﺎﻣﻊ طﻮﻟﻮﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ دوره آن  ٢٣ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ﻗﻀﺎوت

اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در ﮐﻨﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻔﺴﯿﺮ  ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻗﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺧﻄﯿﺐ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎه ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ
اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﮫ او را ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻦ ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻓﻖاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺰل ﮐﺮد .وی ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در  ٧۵٩ق ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﯿﺮ ﺻﺮﻏﺘﻤﺶ ،ﭘﺲ از ﻋﺰل
اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﮫ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ آنﮐﮫ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ٨٠روز در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم را ﮐﮫ ﻧﺎروا
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻟﻐﻮ ﮐﺮد و ﺛﺮوتھﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﻣﯿﺎن طﻼب و ﻓﻘﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .وی در ﻧﺤﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ درﺟﮫای رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺎدش اﺑﻮﺣﯿﺎن او را داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮﯾﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﮔﺮدان

از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ او ﻏﯿﺮ از ﺻﻔﺪی ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮ اﺳﺘﺎد را ﺑﮫ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮادهاش ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ و وﻟﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮش
ﻓﺘﺢاﻟﺪﯾﻦ را ھﻢ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﮫ ﺟﺎی او در زاوﯾﮫ ﺧّﺸﺎﺑﯿﮫ از ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺪر ،از ﻓﻀﻞ ﻣﺎﯾﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﮫ زودی
ﺑﻠﻘﯿﻨﯽ وی را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﺑﻦ ﺟﺰری ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در  ٧۶٨ق در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﺮده و در ﻣﮑﮫ و ﻣﺪﯾﻨﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در  ٢٣رﺑﯿﻊ اﻻول  ٧۶٩ق در ﻗﺎھﺮه درﮔﺬﺷﺖ
و او را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آراﻣﮕﺎه ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت

 -١ﺷﺮح اﻟﻔﯿﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ؛
 -٢اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ؛
 -٣ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮﺗﺒﮫ اﻻﺟﺘﮭﺎد ،ﺧﻼﺻﮫای اﺳﺖ از اﺛﺮ ﻣﻄﻮل ﺧﻮد وی ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻨﻔﯿﺲ ﮐﮫ آن را در ﺿﻤﻦ اﻣﻼ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮد.
← آﺛﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺆﻟﻒ
 .١اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻨﻔﯿﺲ ﻓﯽ ﻣﺬھﺐ اﻻﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ادرﯾﺲ؛
 .٢اﻟﺬﺧﯿﺮه ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮآن ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
 .٣ذﯾﻞ ﺑﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻨﻔﯿﺲ؛ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در اﯾﻦ ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﻠﻐﺎت ﻧﻮوی ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻟﺠﺎﻣﻊ از آنھﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره
واژﮔﺎن اﻟﺠﺎﻣﻊ و ﺿﺒﻂ آنھﺎ ﺷﺮﺣﯽ آورده اﺳﺖ.
] [١داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص .٣٢٠

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۴ص .٣٢٠

ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﺮماﻓﺰار ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.

