اهلبیت 
سیرهپژوهی 
دوفصلنامهعلمی_ترویجی 

سـالششم،شمارهدهم،بهاروتابستان1399
صفحات41 -51

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت
مطالعه موردی ُ درر ّ
خبرالسبط
السمط فی
ّ ِّ
اعظم بهرامی
حسین نعیم آبادی

1

2

چکیده

گسترش هشیع د اندلس نسبت بس دمگلر ملذاهب اسلالمی بسلیا کمرنل

بلود.

بس غم شد اندمشسهای گوناگو علمی و دممیی زمیملس مماسلبی بلرای هوسلعس
اندمشسهای علوی د اندلس فراهم نشد .با این همس چمد هک نگلا ی د بلا ه
هوسلط عالملا سلمی د انلدلس هلدلیف شلدهاسلت.کتاب

مماقب اهل بیت
ُ
ّ
السبط مکی از این مماقبنگا یهاست کس با هد کید بر واقعس
د ّالسمط فی خبر ِّ
عاشو ا بس قلم ابن ابا اندلسی (متوفای  )658نوشتس شدهاست .بر سی چمین
آرا ی برای شماخت دمدگاه اهل سلمت د بلا ه اهلل بیلت

د انلدلس مفیلد

خواهلد بللود .پرسلش اصلللی پلژوهش ایللن اسلت کللس کتلاب د السللمط فلی خبللر
السبط چس نقشی د معرفی اهلبیت د اندلس داشتس است؟ این ارر کس د
ّ ِّ

فضا و مکانی دو از محیط شیعی نگا ش مافتس گومای نفلوذ و هلدریر هفکلر اهلل

بیللت

د میلللا مردملللی اسلللت کلللس هحلللت نفلللوذ حکوملللتهلللای مخلللالف و

متعصب میزمستس اند .همچمین این ارر د هلطیلف و هعلدیل دملدگاه معتصلب

سمیا نسبت بس اهل بیت مؤرر بودهاست.
کلیددوا ههدا :ابلن ابلا اندلسلیی هلا مخنگلا ی د انلدلسی هشلیع د انللدلسی دُ
خبرالسبطی مماقب نگا ی.
ّالسمط فی
ّ ِّ
 .1استادما دانشگاه خیام (نومسمده مسئول)sohabahrami1360@gmail.com .

 .2دکتری مطالعاع شیعس شماسی دانشگاه ادما و مذاهبhnaeimabadi79@gmail.com .

ها مخ د مافت99/02/25 :

ها مخ پذیرش99/04/12 :

درآمد
حضو و پرا کمدگی علوما و آ اا و عقامد شیعی د نقا مختلف قلمرو اسالمیی نشلا از نفلوذ

و گس للترش ای للن فرق للس د کم للا دمگ للر ف للرن اس للالمی داش للت .د ق للرو س للوم ه للا پ للمجم هج للری

حکومتهای شیعی فاطمیا ( 567ل  )297د مصر و شلمال آفرمقلای حملدانیا ( 394ل  )317د

شللاماع و موصلللی آلبوم لس (447ل ل )320د ای لرا و عللران و اد مسللیا د مغللرب االقصللی(-312
) 172ی ش للکل گرفت للس ب للود .د ای للن می للا ممطقلللس ان للدلسی از نظ للر ع للدم حض للو و نف للوذ هفکلللر

اهلبیت

قابل هوبس است .اندلس بیشلتر بلا اسلم و حضلو اموملا پیونلد خلو ده بلود .از ایلن

وی و ود علوما بس اندلس بلرای هبلیلی و معرفلی آ اا اهللبیلت

بسلیا دشلوا بلود .از ملک سلو

دشلممی حکوملت اموملا بلا حکوملت شلیعی فاطمیلا و اد مسلیا و از سلوی دمگلر غلبلس ملذهب

مالکی د میا بیشتر مردم اندلسی اه و ود و نفوذ پیروا اهلبیت

ربت و نگا ش آ اا اهل بیت

ا ربت کرده بود و مانع

د میا مو خا و محدرا این ممطقس شده بود.

با این همسی مسیرهایی برای نفوذ هفکلر اهللبیلت

و شماسلانده شلد آنهلا د میلا ملردم

انلدلس وبلود داشللت .هشلکیل دو حکومللت شلیعی مللذهب اد مسلیا د مغللرب االقصلی و سللپس

حکومت بازماندگا آنها بس نام حمودما د انلدلس از مهمتلرین مسلیرهای انتقلال اندمشلس اهلل

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

بیت

پیللامبر

د اندلس بلود .بخلش اصللی و مهلم مشلروعیت اد مسلیا

ا انتسلاب آنلا بلس خانلدا

فللراهم مللیآو دی آنهللا ایللن مهللم ا د قالللب خطبللسهللا بللازگو و هبلیللی مللیکردنللد .بللرای

نمونسی اد مس اول (حک )177-172 .پس از دستمابی بس قد عی خطبسای حاوی هعابیر بلملد

د با ه اهلبیت

و انتسلاب خلود بلس آ خانلدا خوانلد و چملین گفلت« :سلپاس از آ خداونلد

است .او ا سپاس میگومم و از او کمک میخواهم و آمرزش میخواهم و بر او هوکلل ملیکلمم و از
شر خود و هر صاحب شر و بدی بس او پماه میبرم و گواهی میدهلم کلس خلدایی بلز خلدای مگانلس

نیست و محمد

بمده و فرستاده او بس سوی بن و انس و بشا عدهمده و بیمدهمده اسلت و

بس اذ خدا بس سوی او دعوع می کمد و چراغ نو انی اسلت .خداونلد بلر او و اهلبیلت

پلاک و

مطهرش د ود فرستد! اهل بیتی کس خدای پلیلدی ا از آنلا دو کلرد و پلاک و مطهرشلا سلاخت.
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ای مردم! بس مقین مای این املری ا کلس از طریلق آ ابلر و پلاداش نیکوکلا و مجلازاع گماه کلا دو

چمدا ملی شلودی برعهلده گلرفتیم و بلس حملد و سلپاس خداونلد ملا د اه نیکلو و د سلت هسلتیم.
پس دست نیاز خود ا بز بس سوی ما د از نکمید ما آنچس ا د برپایی حق میطلبیلدی فقلط نلزد ملا

میمابید» (سلالویی 163/1 :1953؛ ابلن ابلی ز عی  .)28 :1972اد ملس د خطبلس دمگلری بلرای
شماسللاند خللود و قللرابتش بللس اهلبیللت

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

چمللین گفللت« :مللن اد مللس بنعبللداهلل بنحسللن

بنعلی بنابی ا
طالبم .پیامبر

ابلداد ملنی حملزه سیدالشلهدا و بعفلر

و علی بنابیطالب

طیا عموهای منی خدمجس صلدمقس و فاطملس بملت اسلد بلدههای ملن و فاطملس دختلر سلول
کلس سلرو ا نسلل پیامبرانملدی
و فاطمس دختر حسین ماد ا اممملد .حسلن و حسلین
اهلل

پللد ا مللن و محمللد و ابللراهیم فرزنللد مطهللر عبللداهلل بللراد ا مللن هسللتمد (زبیللبی -111 :1993

 .) 105ای مردم بدانید نزد ستمگرانی کس د شرن و غرب عالم اسالم ستم و فساد کرده و زمین ا
پر از ظلم کردندی برامت ا هیچ بایی برای امید و پماه باقی نمانده است .ای بلراد ا بربلر! علیلس
دشلممانتا بلا مکلدمگر متحلد شلومد و فرزنلد پیامبرهلا

ا کلس ملو د ظللم قلرا گرفتلس و هلم ا کملو

انده شده و سرگشتس استی ملا ی دهیلد و ظالملا سلتمگر ا نلابود کمیلد» (اللرازیی -180 :1995

179ی 324؛ زبیللبی  .) 108 :1993بللدین هرهیللبی حا کمللا اد مسللی و بعللدها حا کمللا حمللودی
() 446 - 407ی بللس م ابللس بز گتللرین هیللره بازمانللده علومللا از سللاللس اد مسللیا ی هد کیللد خاصللی د
انتساب خود بس اهلبیت

داشتمد و بلا ذکلر نلام پیلامبر

و فرزنلدا امشلا ی هلالش داشلتمد

هم موقعیت خود ا هثبیت کممد و مقبولیت و محبوبیت کسب کممد و هم از این طریلق خانلدا

اهلبیت

بس مردم میشماسمدند .هدریر این اقداماع بس صو ع طبیعی ها سالها د آرا برخی

بیت

ی بروز و نمود پیدا کرد .د گزا شهای ها مخی آملده اسلت ملردم مغلرب بلس غم گذشلت

چمد قر از سقو دولت اد مسیا ی هموز آنا

ا بس نیکی ماد میکردند و بازماندگانشلا معلروف

بس بموعمرا ی از نسل محیی الجوطیبن محمد بنمحیی العوام بنقاسم بناد مس بناد مسی از
بز گللا و اسللای خانللدا پیللامبر

بللس شللما مللی فللت .او د خانللس بللدشی اد مللس سللکونت

داشت و مردم مغرب او ا بس سرو ی و سیادع قبول داشتمد (ابنخلدو ی .)23/4 :1988

بس این هرهیب اندلس کس از نظر بغرافیایی از مرکز وحی و محل حضو ائمس شیعس دو بلودی بلا

وبللود فضللای بسللتس سیاسللی و فکللریی از بیللمش و مللمش ائمللس

هدریراع چمد کتاب مماقبنگا ی اهل بیت

بللینصللیب نمانللد .بللر ارللر ایللن

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت

مو خا و محدرا ممعکس شد و د گرامش و نحلوه هفکلر اهلالی ملردم مغلرب و انلدلس بلس اهلل

د اندلس نوشتس شد .ا گرچس این آرا د مقامسلس

با مملاطق شلیعی نشلینی معلدود بلود املا هملین آرلا انلدک از نظلر هدریرگلذا ی و محتلوا ا زشلممد و

مو د هوبس هستمد .د این میا د السمط فی خبر السبط (ماساه الحسین) بس قلم ملو

و ادملب

ان دلسیی ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل قضاعی مشهو بس ابن ابا اندلسیی د قر هفلتم هجلری

بامگاه ویژهای دا د .ابن ابا اندلسی آرا متعددی د زمیمسهای ادبیی ها مخی و بیشتر د قالب
هرابم نگا ی دا د .این ارر از دمگر آرا ش متفاوع است و د زمره آرا ماندگا مو خلا انلدلس د

حلوزه مطالعللاع شللیعی قللرا دا د .وی د ایللن کتللاب بللس بر سللی مختصللری از سللیره پیللامبر

و
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وقامع پس از حلت امشا و سپس کمی مفصلتر با ن لری سلجع گونلس بلس واقعلس عاشلو ا پرداختلس

اسللت .از ایللن و بازشماسللی و پللرداختن بللس چمللین ارللریی بللا هوبللس بللس زمانللس و عصللر نومسللمده و

ماندگا ی آ بس عموا مک ارر خاص د بهت بازشماسلی بیشلتر آرلا اهللسلمت د حلوزه مماقلب

نگا ی اهل بیت

ضرو ی بس نظر می سد.

پیشینه پژوهش
د حللوزه مماقللب نگللا ی اهللل بیللت

د انللدلسی مطالعللاع پرا کمللدهای انجللام شللدهاسللت.

حمید ضا مطهری (1396ش) د ارر خود با عموا اهل بیت د آرا دانشلممدا اندلسلی بلس معرفلی
کلی از بستر و زمیمس ها مخی اندلس پرداختس است .هحلیلها و هوصیفهلای نلس چملدا عالمانلس

محمد ضا شهیدی پاک (1395ش) د ارر اصلیاش هلا مخ هشلیع د اسلپانیا و مغلرب قلرو وسلطی:
فرهم

آرا ی سیاست و اندمشس شلیعی د مغلرب و انلدلسی بلس م ابلس مکلی دمگلر از آرلا ممتشلر شلده د

این موضوا بس شما می ود .مرهبطهرین نوشتس د با ه موضوا پژوهش حاضری مقالسای است با

عموا «نگاهی ها مخی بس مضامین و اسلوب های شعر شیعی د ادب اندلس» کس هلیچ ذکلری از
ابللن ابللا بللس میللا نیللاو ده اسللت (حللاهمی و دمگللرا ی  .)1388بللس ایللن هرهیللبی بللس نظللر مللی سللد
پژوهشگرا ما از ا زمابی و هحلیل ارر ابن ابا چشمپوشی کردهاندی ما دچا کلیگوییهای د بلا ه

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

فضللای عمللومی میللراث اهلللبیللت

د انللدلس شللدهانللد و مللا د صللو ع و ود بللس موضللوای بللس

هحلیلللهللای نللس چمللدا از سللر آ گللاهی مللا متعصللبانس وی آو دهانللد .ایللن پللژوهش آغللازی بللرای
ا زمابیهای هخصصی د با ه آرا نومسمدگا اندلسی د حوزه مماقب اهل بیت

است.

بستر تاریخی تألیف درر السمط فی خبر السبط
ابن ابا اندلسی د دو ه بحرا های سیاسی ناشی از ضعف مسلمانا و ههابم مسیحیا بلس
ً
مماطق اسالمی د بلمسیس –زادگاه ابن ابا  -میزمستس است .ابن ابا صرفا د کتاب حللس السلیرا کلس
د بللا ه هللا مخ انللدلس اسللتی بللس ایللن بحللرا هللای سیاسللی اشللا ه کللرده اسللت .او د د بللا امیللرا

بلمسللیس مشللغول بللود و ابتللدا دبیللر ابوعبللداهلل محمللد موحللد و سللپس بللس دبیللری فرزنللدش ابوزمللد
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مشغول شد .پس از مدهی بس دلیل نا اضی بود از وضع د با و ممش سیاسلی ابوزملد اسلتعفا داد
و بلس بلمسلیس برگشلت و د د بلا ز ّملا بلن ام ْلر ادنیش -حلا کم بلمسلیس -مشلغول شلد (ابلن خللدو ی

 .)378-388/6 :1988د س للاله للای  633-635کللس مس للیحیا ب للس فرمان للدهی اک اولی
بلمسللیس ا محاصللره کردنللدی ابللن ابللا همللراه هیللاهی از طللرف زمللا بللن مللردنیش بللرای د خواسللت
کمک بس سوی امیر ابوزکرما محییی امیر آل حفص د شمال آفرمقای فت .ابن ابا د خواست خود

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

و مشللکالع بلمسللیس و مسلللمانا

ا د قصللیده سللیمیسای بللا بللیش از  100بیللت سللرود .ایللن سللروده

چمللدا ارللر داشللت کللس امیللر زکرمللای چمللدین کشللتی شللامل اسللحسی خللو اک و پوشللاک بللس بلمسللیس

فرستاد .بس سبب محاصره سختی این کمکها بس بلمسیس نرسید و با شیوا بیما ی و قحطی د

بلمسیسی «زما » بس اببا شهر ا هسلیم کرد (ابن خللدو ی هملا ؛ ملونسی 35/1 :1985؛ عملا ی

 .) 348-350 :1970اب للن اب للا مس للئول کتاب للت معاه للده ب للین دو ط للرف ش للد ک للس ب للر اس للاس آ

مسلمانا مجبو بس هلرک شلهر شلدند ( ملونسی هملا ) .ایلن واقعلس نشلا از قلد ع بلاالی ادبلی
وی داشلت .ملیهلوا حللدس زد وی از هملین ظرفیلت بلرای هرغیللب مخاطبلانش بلس مقاومللت د
برابر حمالع مسیحیا استفاده کرده باشد.

مر ابن ابا بسیا هدسف با بلود .او بعلد از فلراز و نشلیبهلا و فلت و برگشلتهلای متعلدد بلس

د بللا حا کمللا مختلللفی د نهامللت بللس دلیللل حسللادع د با مللا و بللا دسللتو مستمصللر -حللا کم
قلمسیس -کس وی د د با ش بس عموا کاهب فعالیت میکردی د سال  658بس قتل سید و بسلد
او بللس همللراه آرللا ش بللس آهللش کشللیده شللد (ذهبللیی بللیهللا249/5 :؛ صللفدیی 355/3 :1953؛

سلما الیافعیی 150/4 :1339؛ ذهبیی 339/23 :1993؛ ابن عماد حمبلیی بیها.)295/5 :

محسوب می شدی اما دمدگاه متملقانس چمدا د آرلا ش وبلود نلدا د؛ بلس ویلژه د ملو د کتلاب د
ً
السمط فی خبر السبط کس اساسا کتابی د حوزه مماقلب اهلل بیلت اسلت و موضلوا آ بلس طلو

کلی د با ه هشیع با هد کید بر واقعس عاشو ا است .چرا کلس حا کملا د بلا ی وقلت بلر ملذهب هشلیع

نبلوده انللدی املا وی آزادانللس ایلن ارللر ا نگاشلتس اسللت .هللر چملد ایللن مسلئلس بللای هدملل دا د کللس آمللا
نگا ش چمین ارری نشا از گرامش او بس هشیع دا د؟

د مو د مذهب ویی نظراع گوناگونی وبود دا د .مو خانی از بملس ذهبلیی صلفدی و مقلری

او ا شیعس دانستساند .این نظلر بیشلتر بلس سلبب نگلا ش کتلاب د السلمط فلی خبلر السلبطی د بلا ه

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت

هللر چمللد ابللن ابللا ی بللا هوبللس بللس فعللالیتش د د بللا حا کمللا وقللتی بللس نللوعی مللو

د بللا ی

واقعس عاشو ا و کتاب معد الجین فی مراری الحسین ا ائس شلدهاسلت (ذهبلیی 338/23 :1993؛

صفدیی 356/3 :1953؛ مقریی  .)506/4 :2004با هوبس بس اممکلس ابلن ابلا از قبیللس قضلاعس -

قبیلس شیعی مممی -بودی احتمال هشیع او دو از انتظا نیست .هر چمد بامد متذکر شد کس مفهلوم
شیعس د اندلس چیزی مترادف با هشلیع ّ
حبلی بلود کلس بلا هشلیع اعتقلادی هفلاوع زملادی داشلت.

چمانکلس حکوملت بمللی حملود کلس از بازمانللدگا اد مسلیا شلیعی بودنللد وقتلی د انلدلس د قللر

پمجم هجری وی کلا آمدنلدی بلا عملوا شلیعس اعتقلادی مطلرم نشلدند و خودشلا نیلز اممگونلس

بروز ندادند .با هوبس بس چمین ظهو و پیشیمسای از هشیع د اندلسی میهلوا گفلت ابلن ابلا نیلز
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هما هفکر و دمدگاه محبت و احترام بس اهلبیت
د السمط فی خبر السبط بس وشمی دمده میشود.

ا داشتس است و ایلن شلیوه هفکلر د کتلاب

اممکس ابن ابا د چمین زمانس پرالتهابی دسلت بلس نگلا ش چملین کتلابی زدی بلای هدملل دا د.

د حقیقللت بللا اممکللس از زمللا سللقو امومللا و سللختگیریهللای آنهللا د ابطللس بللا علومللا قللر هللا
گذشتس بودی اما پیامد چمین نگرشی همچما بر ذهمیت کلی اندلسیها بلاقی مانلده بلود .از ایلن
وی چمین کتابی د حکم غمیمتی گرا بها د برهوع ههی از حضو اندمشس ائمس

است.

قابل هوبلس

دیدگاه منقبت نگارانه ابن ابار در درر السمط فی خبر السبط
کتللاب د السللمط فللی خبرالس لبط شللامل مللک مقدمللس و چهللل فصللل اسللت .ابللن ابللا د مقدمللس

کت للاب ب للس ط للو کل للی ب للس بز گ للیی کرام للت و محب للت نس للبت ب للس پی للامبر

و خان للدانش اش للا ه

دا د .ه للدف اص لللی و کل للی وی د هم للامی فص للولی ذک للر نل ل ه للا و مص للیبته للایی اس للت ک للس ب للر

خانللدا پیللامبر

فتللس اسللت .ایللن موضللوا مللیهوانللد دلیلللی بللر متشللیع بللود وی نیللز باشللد.
هللا ش للهادع ام للام حس للین

ابللن اب للا ی ح للوادث ه للا مخ اسللالم از زم للا حی للاع پی للامبر

اسللاس ومللا ویی دو خانللدا امللوی و هاشللمی هحلیللل مللیکمللد .ایللن ارللری از دو ه پیللامبر

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

مشللکالع امشللا شللروا مللیشللود و هللا شللهادع حضللرع علللی

و

و سللپس واقعللس کللربال بللس صللو ع

خالصلس اداملس پیلدا ملی کمللد .موضلوا ایلن کتلاب بلر خللالف نلامش فقلط د بلا ه املام حسللین
ً
واقعللس کللربال نیسللت بلکللس بللا هد کیللد بیشللتر بللر وی واقعللس کللربالی هقریبللا بللس همللس مصللیبتهللای آل

محمد

اشا ه کرده است.

ابللن ابللا بللرای نشللا داد بز گللی اهللل بیللت

و

کتللاب خللود ا بللا ایللن بملللس شللروا کللرده

اسللت « :حمللت اهلل و برکاهللس علللیکم اهللل البیللت» .سللپس فصلللی ا بللس مماقللب حضللرع علللی
اختصل للاص داده اسل للت .او مبتمل للی بل للر دمل للدگاه خل للود د بل للا ه اممل للا آو د حضل للرع علل للی

بعد از خدمجس

ی عللی

ا دوملین امملا آو نلده بلس پیلامبر

«ان للت ممل لی بممزل للس ه للا و م للن موسل لی» د ب للا ه علل لی
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ا ب للر

از دمگللر فضللایل عل لی

بللس ویلژه د بم ل

معرفلی و حلدمث پیلامبر

ا نیل لز ذکل لر کل لرده اس للت .او همچم للین

از بملللس عقللد اخللوع امشللا بللا پیللامبری شللادعهامشللا د غللزواعی

خمللدن و پللس از آ بللس بمل

صللفین نیللز مللاد کللرده اسللت .او از معاوملس بللا نللام

ابن همد نام برده است و بس بر حق بود امام علی اعتراف کرده و امشا
مللیدانللد .د بللایی از امشللا بللا عمللوا «امیرالمللؤممین ّ
علیللا -فعللس اهلل علیللا »-مللاد مللیکمللد .او

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

ا وصی پیامبر

حت ل للی از اممکلل للس عبلل للداهلل بلل للن عملل للر د م ل للابرای عللل للی

قاس للطینی کم للا هگی للری و د نل ل

د بمل ل ل هلل للامش بلل للا نلل للا کثین و

ک للردهی هدس للف م للیخ للو د (هم للا ی  .)104-99همچمل لین وی

ضللمن هصللرمذ بللس اممللا ابوطالللبی ای لن نکتللس ا متللذکر شللدهاسللت ک لس ابوطالللب هللا زمللا مللر ی

بز گترین حامی پیامبر بود .د ادامس فصلی ابع بس حضرع فاطمس

دا د و از امشا بلا عملوا

اشا ه میکمد .او فرزندا حضرعی معمی امام حسن و امام حسین

ا با لقب «سیدا شباب اهل

«ام ابیهلا» مللاد مللیکملد .همچمللین بللس اممکلس حضللرع فاطمللس
الجمس» ماد میکمد.

همسلر وصللی پیللامبر

اسللتی

واقع للس کل لربال د فص لللی ب للا عم للوا «الحسل لین و یزمل لد» ش للروا مل لیش للود .د ایل لن فص للل بط للو

کل لی حرک لت و قی لام امللام حس لین

ا بللر حللق م لیدانللد و یزم لد و خانللدانش ا غاصللب خالفللت

و بل للا عمل للاوین «آل حل للرب»ی «آل اللصل للیق» و «آل الطرمل للد» معرف ل لی م ل لیکمل للد .وی مل للینومسل للد:
ً
ً
ً
«کلا الحسللین مقطلع اللیللل هسلبیحا و قرآنللا و یزمللد متللف العمللر هبرمحلا و عللدوانا»( همللا ی )151؛
«حسللین بللن علللی

شللب ا بللس عبللادع و بللس هسللبیذ و ذکللر خداونللد سللپری مللیکمللدی ولللی یزمللد

زنلدگیاش ا بلس خوشلگذ انی و دشلممی ملیگذ انلد» .مللا د بلایی دمگلر کلس ملینومسلد« :خانللدا

برای اخراج آنها از عران عازم شد اما ناخواستس مسیر و قصد این کا هغییر کرد (معمی واقعس کلربال

پیش آمد)» (هما ی .)113

د السمط دا ای ویژگیهای ادبی است .استفاده ماهرانس از بمالع کوهلاه و مسلجع هملراه بلا

آ امسهای ادبی بدمع و پرطمطران از مهمترین ویژگیهای این کتاب است .علالوه بلر سلجع بلین
دو بملللس و حتللی سللس بملللسی نللوعی همللاهمگی خللاص بللین حللروف آخللر کلمللاع هللر بملللس دمللده

میشود .برای نمونس د بمالع «ما لک انجم هدامسی ال هصلذ الشمس لهم دامس»ی سس حرف آخر
هر کلمس هکرا شدهاست و ما د بمالع «هذامروای و الردی موبس ملتطم و هوامروا»ی پم حرف آخر

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت

حرب (ابوسفیا ) همانمد فراعمس شام بودندی برای همین پسر دختر نبی ا کلرم (املام حسلین

)

کلماع آخر هر بملس هکرا شدهاست .بی شتر بمالع و عبا اع ابن ابلا چملا ملوبز و کوهلاه اسلت

کس د بعضلی ملوا د نیلاز بلس هفسلیر و شلرم دا د .بلرای نمونلس وی د ابتلدای فصللی از کتلاب خلود
ا
اآلبللس مدفوع ٌلسی و العابللس متبوع ٌلس» (هملا ی )112؛ «ملردمی آخلرع ا هلا کلرده و بلس
مینومسدِّ « :
فکر آ نیستمدی اما بس بای آ بس دنیا دل بستساند و دنبال آ می وند» .ایلن بمللس کوهلاه و پلر
معمی د اول فصلی پیامهایی ا از طرز فکر نومسمده بس ذهن خوانمده متباد میکمد .ابن ابا د
ادامس بس واقعس شهادع مسلم بن عقیل و سید امام حسین

بس کربال و شلهادع آ حضلرع

میپردازد .د فصلهای بعد از عمر بن عبدالعزیز با عموا «نجیب امیس» ماد میکمد کس خانلدا
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پیامبر

د دو ه عمر بن عبدالعزیز کمی آسودههر بودند (هما ی  .)161-160استفاده از القاب

بللرای شخصللیتهللا و خانللدا هللا د کللل مللتن بسللیا نمامللانگر اسللت .او از لقللب «ابللن همللد» بللرای
معاومس (هما ی )102ی «ابن زانیس» برای ابن زماد (هما ی )127ی «بمی الطلقا» و «آل طرمد» برای
بمی امیس (هما ی  )151و القابی مانمد «سید االوصیاا» (هما ی  )103و «اللجین» (نقره) (هما ی

 )118برای معرفی خاندا علوی و هاشمی استفاده کرده است.
ابن ابا عالوه بر استفاده از احادمث پیامبر

و اشعا زیبای از مها ع خود د هفسیر قرآ نیلز

اسلتفاده کللرده و از حللدود پمجللاه و سللس آملس قرآنللی بللرای هبیللین بهتللر دملدگاههللای خللود بهللره بللرده
ا
است .برای نمونس او آمس  283سو ه بقلره «و املن ام ُ
کتمهلا ِّفا ّن ُلس ااا ِّر ُلم ق ُلب ُلس»ی بعلد از بمللس «اولئلک
الساده ححیی و حفدی و الشهاده بحبهم حوفی و حادی» بس استشهاد گرفتس است .ابن ابلا از آملاع

قرآنی برای هوضیذ هکمیلی بمالع و بس نوعی بلرای اسلتفاده هفسلیری از آنهلا بلس کلا ملیگیلرد هلا

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

محتوا و متن ارر بس ذهلن خوانملده ملدنوس شلود .بلرای م لالی اول فصلل سلیزدهم د بلا ه ازدواج
ا ُ ا ُ ا اٌ
جعلل ِّ سلالتس»
حضرع فاطمس با حضرع علی ا بلا آملس  124سلو ه انعلام «اهلل معللم حیلث م
ّا
ّ
شروا میکمد .د فصلل بعلد د اداملس هملین بحلث آملس  26سلو ه نلو معملی « او ّا
الط ِّّیبلاع ِّللطیبلین
ا
ا ّا
الطیبو ّ ِّل ّلط ِّّیباع» ا می آو د و با این دو آمس هدیید خود ا نسبت بلس ایلن ازدواج نشلا ملیدهلد
و
(هما ی  .)85-86بس دلیل چمین کا بردی از آماع قرآنی میهوا نوعی دمدگاه مشیت انگا انلس
ناشی از اعتقاداع و باو داشتهای ا و ا د این ارر مشاهده کرد .برای م ال وی بس کشلتس شلد

عبی للداهلل ب للن زم للاد د وز عاش للو ا اش للا ه و بی للا ک للرده اس للت ک للس عبی للداهلل د وز عاش للو ای ام للام

حسللین

ا بللس شللهادع سللاند و چمللد سللال بعللد خللودش نیللز د چمللین وزی کشللتس شللد و ایللن

همزمانی ا نوعی معجزه و خواست خدا برشمرده است (هما ی .)137

ابللن ابللا بللرای هللر فصلللی عمللوانی مماسللب همللا فصللل انتخللاب کللرده اسللت و د مللک مللا دو

صفحس با بمالهی کوهاه بس موضوا فصلل اشلا ه کلرده اسلت .عملوا ارلر معملی د السلمط فلی خبلر

السبط نیز با محتوای کتلاب ا هبلا ویلژهای دا د .ایلن عملوا بلس املام حسلین
همام ارر بس امشا مربو نمیشود چس محتوای کتاب د با ه پیامبر
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د با ه هدف از نوشتن این ارر مینومسد « :علتی کس باعلث شلد هلا ملن ایلن کتلاب ا نگلا ش کلمم

غم و حز آ واقعس هکا دهمده (عاشو ا) بود .پس از خواند و دانسلتن ایلن واقعلس هرگلز شلاد

شفاعت پیامبر

ل

پمجم

ی

شمل للا

و خاندا امشا اسلت.

بلا ایلن هملس هد کیلد او بلر واقعلس عاشلو ا د ایللن نامگلذا ی ملؤرر بلودهاسلت چمانکلس د فصلل آخللری

نبودهام و احساس آ امش نکردهام .از خداوند بز

سلا

اشلا ه دا د املا

و اهلبیتش محروم نکمد».

میخواهم د ازای این نگا ش ناچیزی مرا از

ا گرچس این کتاب بزو آرا عمیقی دقیق و متتبع د حوزه ها مخ و مماقبنگا ی اهل بیلت

نیست؛ اما بس سبب معدود بود این نوا آرا د اندلس و دا ا بود ویژگیهایی کس د باال اشا ه
شدهی ارری د خو و قابل هدمل است .ابن ابا مو خی د با ی و د خدمت حا کملا سلمی ملذهب

بودی از این و نوشتن چمین کتابی با محتوای ممقبت نگا ی اهل بیت

قابل هوبس اسلت .او

د نظر داشتس کس واقعس عاشو ا ا بس صو ع مختصر و متمایز از دمگر آرا ش د مغرب اسلالمیی بلا
ن ری ادبی بمگا د .از این و او بس اسم هیچ اوی اشا ه نکرده و کتاب ا بدو ذکلر ممبلع نوشلتس

است .ابن ابا وقامع ا مختصلر و کللی بلس صلو هی کلس بلرای بیشلتر خوانملدگا و ملردم آ دو ه از
لحلاظ محتلوا آشللما بلودهی بللا قللم ادبللی بملع آو ی کلرده اسللت .بملا بللس نظلر عبدالمجیللدی ایلن ارللر

نوعی چیمش همرممدانس عقللی احسلاس و خیلال د کملا مکلدمگر اسلت (ابلن ابلا ی  .)12 :2010بلا

اممکس ابن ابا موضوا و هحلیل هلازهای نموشلتس املا بلا خالقیلت فکلری و ادبلیی ارلر خلود ا بلذاب

کللرده اسللت .ایللنکللس د السللمط د عللین عللا ی بللود از اطالعللاع هحلیلللی و مفصللل هللا مخیی بللس

سبکی دشوا و د قالب مک کتاب ملوبز ادبلی بلس شلتس هحریلر د آملده اسلتی ملیهوانلد نشلا از
دغدغس مؤلف برای احیای آرا و نام اماما حتلی د قاللب ملک هلمگلر ادبلی -هلا مخی د انلدلس

نتیجه
کتاب د السمط فی خبر السلبط (ماسلاه الحسلین) بلس قللم ابلن ابلا اندلسلی (متوفلای )658ی د

عللین اختصللا و امجللازی از بملللس آرللا ی اسللت کللس حللوزه ممقبللتنگللا ی اهللل بیللت

ی د فضللای

بستس سیاسی و فکر و غلبس مذهب مالکی د اندلس بس شتس هحریر د آمده است .این کتلاب کلس

بس دست مو خی سمی مذهب نوشتس شده از آرا ممحصلر بلسفلرد د بلا ه مماقلب اهلل بیلت

شللما مللی ود .د السللمط بللا محو مللت امللام حسللین

بلس

و واقعللس عاشللو ا بللس مماقللب دمگللر امامللا

شیعس پرداختس است .بس دلیل انتساب ابن ابا بس قبیلس شیعی مذهب قضاعسی احتمال می ود او

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت

باشد.

گلرامش شلیعی حبلی داشلتس باشلد .نگللا ش ایلن ارلر هلر چملد د زمللره آرلا عمیلق و دقیلق بلس شللما

نمی ودی املا د شلرامطی کلس ابلن ابلا د آ قلرا داشلتی ملک ارلر ممحصلر بلسفلرد اسلت .ا گرچلس از
سقو اموما ضد شیعیی زما طوالنی گذشتس بودی اما هس نشستهای هفکر اموی هم چملا د

میا مردم اندلس باقی بود .از این و نگا ش این ارر د اندلس نشا ِّ گستره بغرافیایی محبت
بللس اهللل بی للت د بهللا اس للالم اسللت .چ للس انللدلس د دس للترس امامللا ش للیعس و مللا وک للال و
نماممدگا آنا نبود و طو سلمتی محلل حضلو اموملا ضلد شلیعس بلود .نگلا ش ملک ارلر مسلتقل
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د با ه مماقب امام حسین

و حوادث مربو بس امشا ی پیش از این د اندلس سابقس نداشت.

بس غم اممکس ابن ابا هدف از نگا ش ایلن کتلاب ا هلدرر از واقعلس عاشلو ا و امیلد بلس شلفاعت اهلل
بیت

ذکر میکمدی بلس نظلر ملی سلد نگلا ش ادبلیی مختصلر و هدریرگلذا از واقعلس عاشلو ا د آ

بازه زمانیی عکسالعملی د برابر حملالع بلیوقفلس مسلیحیا بلس نلواحی مسللما نشلین انلدلس

بودهاست و ابن ابا با نگا ش د السمط و ارر مفقود شده دمگر بلا عملوا معلد اللجلین فلی مرارلی
الحسین

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399
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ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

بس دنبال هوسعس اندمشس مقاومت اسالمی د برابر دشمما اسالم بود.

منابع
_ قرآ کرمم

_ ابن ابا ی ابوعبداهلل محمدبن عبداهلل ()2010ی د السمط فی خبر السبطی قاهرهی دا السالم.

_ ابن ابیز ع فاسی ()1972ی االنیس المطرب بروض القرطاسی با ی الصو للطباعس و الو اقس.
_ ابن خلدو ی عبدالرحمن ()1988ی العبری هحقیق خلیل شحادهی بیروعی دا الفکر.

_ ابن عماد حمبلی (بیها)ی شذ اع الذهب فی اخبا من ذهبی بیروعی مکتب التجا ی للطباعس.

_ حاهمیی حسینی پروین زمانیی محمد ضا بیگیی پو ما اسلماعیلی ()1388ی «نگلاهی هلا مخی
بس مضامین و اسلوبهای شعر شیعی د ادب اندلس»ی ها مخ د آممس پژوهشی شما ه 21ی قم.

_ ذهبیی الحاف (بیها)ی العبر فی خبر من غبری هحقیق صالر الدین الممجدی کومتی مراه اال شاد
و االبما.

_ ذهبیی شمس الدین بن احمد بن ع ما ()1993ی سیراعالم المبالی ج23ی بیروعی الرسالس.
_ الرازیی احمد بن سهل ()1995ی اخبا فخی بیروعی دا الغرب االسالمی.

_ زبیبی نجیب ()1993ی دولس التشیع فی بالد المغربی بیروعی دا االمی لل قافس و العلوم.
_ سلما الیلافعیی ابوعبلداهلل بلن اسلعد بلن عللی (1339ن)ی ملراه الجملا و عبلره الیقظلا ی دکلنی
بیما.

_ شلهیدی پللاکی محمللد ضلا ()1395ی هللا مخ هشللیع د اسلپانیا و مغللرب قللرو وسلطی :فرهمل

سیاست و اندمشس شیعی د مغرب و اندلسی قم.

آرللا ی

_ الصفدیی صالر الدین خلیل بن ایبک ()1953ی الوافی بالوفیاعی دمشقی مطبعس الهاشمیس.
_ عما ی محمدعبداهلل ()1970ی دولس االسالم فی االندلسی قاهرهی مکتبس الخانجی.
_ مطهللریی حمیللد ضللا ()1396ی اهللل بیللت

فرهم

اسالمیی قم.

د آرللا دانشللممدا انللدلسی پژوهش لگاه علللوم و

مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت

_ سالویی احمد ()1953ی االستقصا الخبا دول مغرب االقصیی مغربی دا البیضا.

_ المقری التلسمانیی احمد ()2004ی نفذ الطیب من غصن االندلس الرطیبی بیروعی بینا.
_ مونسی حسین ()1985ی مقدمس الحلس السیراا (نوشتس ابن ابا )ی مصری دا المعا ف.
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