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 مقدمه

ساکنان کشور اندلس، همچنان بر دین اصلى خود باقى هستند. وضعیت بالد اندلس، 
مانند همه ممالک روم و فارس است که پس از ورود اجبارى اسالم از سوى مسلمانان در 
برخى از مناطق و ورود همراه با منطق، فهم و استدالل در برخى مناطق دیگر، با اسالم 

وجود در میان مورخان اختالف و نزاعى در رابطه با دین و مذهب آشنا شدند. با این 
گرى در بالد ساکنان اندلس وجود نداشت، تا اینکه برخى از مورخان، وجود شیعه و شیعه

وجوى آن برآیم تا شاید اسپانیا را متذکر شدند. این واقعیت تاریخى باعث شد تا در جست
د. دیدگاهى که متأسفانه تنها نزد شمار اندکى تأییدات تاریخى براى این دیدگاه پیدا شو

کردن حقایقى است ها منعکس شده است. عادت برخى مورخان، پنهانها و نوشتهاز رسانه
  که با هوى و هوس و تعصبات جاهالنه و غیر مستدل آنها مخالفت داشته باشند.

دنبال د توان بههاى قدیمى و معاصر تاریخ اندلس را بررسى کردم و تالش کردم در حکتاب
ام، متعهد حقیقت باشم و به شیوه علمى در ارائه ادله و شواهدى که با زحمت آنها را یافته

طور کامل و باشم. با توجه به فروع مختلف موضوع پژوهش، به گمانم نتوانستم به
جانبه به این موضوع بپردازم؛ اما تالش کردم به قدر توان و متناسب با وقت و منابعى همه

که در اختیار داشتم، بهترین پژوهش را ارایه کنم. بضاعت اندك علمى و پژوهشى حقیر، 
اکنون در برابر دیدگان شماست و داورى پیرامون مطالب آن، با شما خواننده محترم است. 
فعالیت کامل و جامع، تنها براى افراد اهل کمال است و در این زمینه باید تنها بر خداوند 

  کیه کرد.متعال توکل و ت

  هاى پژوهشپرسش

هایى شخصیت محور بحث این مقاله، بررسى رجالى و کاوش در تراجم، پیرامون برخى از
اند و نقش مهمى در گسترش و پیشبرد علوم دینى و شده، شیعه بوده است که گفته
اند. محققانى که تالش آنها در جهت آشکارسازى این مهم بوده، با وجود اسالمى داشته
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گرى در سرزمین هاى کافى بر وجود شیعه و شیعهشان، ادله و استداللهاى ستودنىتالش
نبودن این موضوع براى اهمیتى و در اولویتاند؛ شاید دلیل این کار، بىاندلس ارایه نکرده

آنها بوده است. این واقعیت سبب شد تا بر این موضوع متمرکز شده و مجدانه تالش کنم 
سو و ادله تحلیلى و متنى از سوى دیگر این با ادله تاریخى از یک تا آن را شرح داده و

گاهى از اوقات براى اثبات  هاى مورخانکردن به نقل عبارتموضوع را غنا بخشم. بسنده
مقصود کافى نیست، همین مطلب من را مجبور کرد تا در پایان این مقاله، برخى از آثار 

سازى کنم مناسبى براى هر اثر، آن را برجستههاى شیعى را بیاورم و با توضیح شخصیت
هاى مورخان قدیم و معاصر اى باقى نماند و محتواى این مقاله صرفا تکرار گفتهتا شبهه
 نباشد.

هاى . آیا در اندلس، شیعه مانند فرقه1شده در این مقاله عبارتند از: دو پرسش مطرح
. بر فرض وجود شیعه در آن منطقه، 2؟ هاى اسالمى وجود داشته استمالکى و سایر فرقه

مذهب به کسى غیر از خودشان اجازه ورود به عرصه علوم سنت مالکىدر شرایطى که اهل
اند، دادهاسالمى و گسترش آن در میان مردمان ممالک اسالمى در سرزمین اندلس را نمى

که مشارکت در پیشبرد اند، تا حدى آیا آنها واقعا داراى تألیفات و تأثیر بر جوامع خود بوده
  علوم اسالمى بر آنها صدق کند؟

نامه ها پاسخ دهیم. در فصل اول زندگىما تالش خواهیم کرد در دو فصل به این پرسش
اى را ارایه حال مختصر برخى از شیعیان یا افراد متهم به تشیع یا شیعیان تقیهو شرح

در  -ى برخى از این افراد را خواهیم کرد. در فصل دوم تالش خواهیم کرد تا آثار علم
شرح داده و اهتمام بیشترى نسبت به آنها داشته باشیم، تا  -صورت ثبت اثرى براى آنها 

ابهامى براى خوانندگان باقى نماند و در ذهنشان مطلبى گنجانده شود که انتظارش را 
م و نداشته باشند. طرح اندیشه وجود شیعه در اندلس، براى اغلب محققان تاریخ اسال

  گیر کننده خواهد بود.حتى خود شیعیان، غیر منتظره و غافل
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  الف) مفهوم شناسى

  پیش از ورود به بحث، الزم است تعریف برخى واژگان موجود آورده شود:

  واژه شیعه

ق)  748گونه که ذَهبى (م مقصود ما از این واژه، معناى لغوى و اصطالحى آن نیست؛ آن
متذکر آن شده و به تفکیک میان تشیع و غلو (شیعه و غالى)  1اإلعتدالدر کتاب میزان

در زمان اسالف خود و در زمان معاصرش اشاره کرده است. تعریف سازگار با اهداف این 
مقاله، به سادگى مفهومى اعم از مفهوم لغوى و اصطالحى این دو لفظ (تشیع و شیعه) 

یه، اسماعیلیه، زیدیه، فطحیه و جز است. به عبارت دیگر، هر آنچه که به امامیه اثناعشر
اینها ارتباط دارد، در تعریف ما از این واژه داخل است. گاهى نیز پاى خود را از این تعریف 

 -اگر این اصطالحات صحیح باشند  -فراتر گذاشته و تشیع سیاسى یا فکرى یا اجتماعى 
م. در این زمینه تنها به دانیاز واژه شیعه داخل مى را نیز در قلمرو معنایى مورد نظرمان

عنوان شاهدى بر درستى این دیدگاه، کافى است که کنیم و بهاعتقادات خود بسنده نمى
هاى معتبر حدیثى امامیه مالحظه شود که منسوب به همه وجود محدثانى در کتاب

اند و ما معتقد به درستى مذهب آنها از هایى هستند که با شیعه امامیه زاویه داشتهفرقه
 ایم.زمان صدور متن روایت تا به امروز نبوده

  واژه علوم اسالمى

ها و مراکز دینى کنونى؛ این واژه نیز اعم از آن است که در علوم سنتى و متداول در حوزه
هاى فقه و اصول، تفسیر، حدیث، رجال و... منحصر باشد، بلکه مقصود از علوم مانند دانش

                                                             
  .۶و  ۵، ص ١. ذھبى، میزان االعتدال، ج   1
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ند در خدمت علم، تعلیم و تعلم در آن زمان و مکان توااسالمى، هر آن چیزى است که مى
  باشد که قطعا شبیه زمان و مکان ما نیست.

  آفرینى)واژه نقش (نقش

  آفرینى) گاهى با تأثیرگذارى مستقیم بوده و گاهىبر کسى پوشیده نیست که نقش (نقش

همین است.  مان،گونه نیست. مقصود ما در عنوان این مقاله، مطابق با شیوه استداللىاین
آفرینى، به هنگام پرداختن به آثار دانشمندان اندلسى، به همراه تبیین پیرامون نقش

لیل آن، کیفیت تأثیر آنها بر مردمان اندلس، توضیحاتى هر چند مختصر خواهد آمد که د
  کثرت تعداد آثار و علما و محدودیت مقاله است.

  واژه اندلس

اى سه ضلعى شبیه به اندلس جزیره«گوید: ىعذارى مراکشى، در توصیف اندلس مابن
در نقطه » بالد جلیقیه«و ضلع دوم در » صنم قادس«مثلث است. ضلع اول در جایگاه 

واقع شده که صنمى شبیه صنم قادس در آنجا قرار دارد. ضلع » جزیره برطانیه«مقابل 
انوس مغربى سوم در ناحیه شرق میان شهر اربونه و شهر برذیل واقع شده که دریاى اقی

(اقیانوس اطلس) به دریاى مدیترانه شام نزدیک شده است. این دو دریا در آن مکان در 
گیرد اى قرار مىشُرُف اتصال به یکدیگرند و اندلس، به جز بخش اندکى از آن، در جزیره

  2».فرسخ) است 8و مسافت آن به اندازه سیر یک روز کامل (

اندلس، در ادامه امور تاریخى مرتبط به این منطقه عذارى بعد از توصیف جغرافیایى ابن
را آورده است. در آغاز از نخستین ساکنان آنجا پس از طوفان نوح علیه السالم، قومى به 

» اندلس«دلیل وجود همین قوم، این منطقه ، سخن به میان آورده است. به»اندلش«نام 
اند که پس از خروج از این دهرسد که آنها از مجوسیان بونامیده شده است. به نظر مى

                                                             
  .۵، ص ٢عذارى، البیان المغرب، ج ابن.   2
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و » اشبانیه«اند. پس از آنان شده ها) جانشین آنها(تونسى 3هامنطقه، قومى از افریقیه
اند اند. قومى پس از قوم دیگر در این منطقه سکنى گزیدهسپس رومیان جاى آنها را گرفته

 بنابر اقوال متعدد و مختلف -تا اینکه امویان 

توان همه اقوال مرتبط را اینجا ذکر کرد، چرا که ما را از هدف . نمىبه آنجا یورش بردند -
کند. امور مرتبط با اندلس در زمان ما آشکارتر از خورشید در وسط روز بحث خارج مى

  شده است.

گر بسته در ذهن هر پژوهشدر اینجا شایسته است بازگشتى به مشهورترین اندیشه نقش
ست یافتم دودن اندلس، داشته باشیم. اینجانب به متنى بتاریخ اندلس، یعنى سنى مالکى

آموزى از که باید از آن سخن بگویم تا مطلبى براى خواننده مشخص شود و هر عبرت
هاى اسالمى آن زمان، عبرت بگیرد و بداند چگونه جریانات آن منطقه و همه سرزمین

  ؟!کرده استاب مىا انتخکرده و چگونه دین مردم رمر و نهى مىکاره بوده و احاکم همه

مذاهب اسالمى سه دسته بوده است: در اندلس، مذهب مالکى «گوید: مى 4مقدسى بشارى
بن انس را گویند که فقط کتاب خدا و موطأ مالکو قرائت نافع، حاکم بوده است. آنها مى

کردند، او را مذهب دست پیدا مىشناسیم. اگر به یک حنفى یا شافعىبه رسمیت مى
بسا کردند، چهشیعى و مانند این را پیدا مى مذهب یاکردند و اگر یک معتزلىتبعید مى
با این شاهد تاریخى، به گمانم اندیشه مورد نظرم در این مقاله شفاف  5»کشتند.او را مى

شده باشد. نباید کسى تعجب کند و بگوید: چرا و چگونه تشیع مورد ادعاى شما در بالد 
و حتى اگر او هم پاسخى ؟ مقدسى به این پرسش پاسخ داده اندلس گسترش نیافته است

                                                             
ریقیّھ، نامى.   3 ْ ً شمالىاز آفریقاىىعرب، بر قسمتنویسانجغرافىاست كھاف از إفریقیھ. اندكردهاطالقبربر، یا مغربممالكخاورىقسمتبھو مشخصا

و تونسشاملدرگذشتھإفریقیھ. استآفریقیا آمدهصورتبھكھندر متونمفھوم، گاهبا ھمینكلمھضبط این. استشمار آمدهبھاز مغربدور جزئىھاىزمان
نطینھمشرق َ ُس   )ممترج. (آمدشمار مىبھیا الجزایر خاورىق

  )مترجم. (جھانگرد قرون وسطا در ایران، در سده چھارم ھجرى.   4
  .٢۴٢، أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم، ص )بشارى(مقدسى .   5
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نداده بود، مشخص بود که تشیع از زمان پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله وسلم تاکنون، 
  مورد خشم و غضب حکام بوده و این امر مسئله عجیب و غریبى نبوده و نیست.

طور کامل، اثبات مدعاى خود را دنبال خواهیم کرد. در آغاز مطلبى در دو بخش آینده به
اهیم آورد که قابلیت رفع ابهام را دارد و از طریق آن تراجم برخى از شیعیان مؤثر را خو

و داراى اثر مکتوب موجود در اندلس را به اثبات خواهیم رساند. البته آوردن نام آنها 
معناى نبود بزرگان دیگرى در این خطه نیست؛ بلکه اینها مواردى است که به دستان به

دانیم، شاید تعداد افراد ذکر نشده، چندین برابر این افراد باشند! ما نمى کوتاه ما رسیده و
مذهب را اى این بزرگان در سایه حاکم ظالم مالکىبا چشمان خودمان شرایط تقیه

  ایم.دیده

 هاى شیعه در اندلسها و حکومتالف) شخصیتهاى بزرگ و قیام

داریم را ذکر کرده و تشیع را مردان اندلس که اعتقاد به تشیع آنها در این فصل بزرگ
هاى تاریخ صورت واضح و شفاف در کتابکنیم که تشیع آنها بهبراى کسانى اثبات مى

نیامده است. نام این بزرگان را به ترتیب سلسله زمانى، با شروع از نخستین مهاجران به 
  کنیم؛ که در صدر آنها افراد ذیل قرار دارند:اندلس ذکر مى

  شیعه در اندلسهاى یکم. شخصیت

  . حنَش صنعانى1

القدر که از اصحاب امام على علیه السالم و یکى از فرماندهان لشکر ایشان در تابعى جلیل
اند. شاید علت ذکر جنگ بوده است. تنها برخى از مورخان متأخر، تشیع او را ذکر کرده
ل هر چند صحیح تشیع او، مصاحبتش با امیرالمؤمنین علیه السالم باشد. البته این دلی

ها، دلیل کافى تنهایى و بدون مالحظه شتاب او در جهت قیام بر ضد اموىاست، ولى به
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بن براى اثبات تشیع او نیست. اگر گرایش علوى و شیعى او نبود، قطعا در کنار عبداهللا
حتى اگر زمانه، براى او و دیگر مسلمانان  6گرفت.زبیر در قیام بر ضد امویان قرار نمى

هاى پس از ها و فتنهیر دیگرى ساخته باشد و شرایط سیاسى در سایه کشمکشتقد
خالفت حضرت على علیه السالم آنها را مجبور کرده باشد که به این و آن گرایش پیدا 

بن مالک اشتر که در توان گفت که آنها شیعه نیستند. مانند ابراهیمکنند، باز هم نمى
علیه السالم انتقام گرفت و پس از شهادت مختار به رکاب مختار از قاتالن امام حسین 

نظر ترجیحى من این است که بن زبیر پیوست و در رکاب او با مروانیان جنگید. عبداهللا
رزم ابراهیم بوده است. عالوه بر اینها، از حنش صنعانى حنَش صنعانى در آن جنگ هم

او  که نابینا شده بود و به نزد ابوسعید خدرى آمدم؛ در حالى«نقل شده که گفته است: 
اید تا براى شما گفتم: درباره این خوارج، خبر و روایتى برایم بگو! گفت: آیا نزد من آمده

روایتى را نقل کنم و بعد آن را پیش معاویه ببرید و او کالم تندش را نثار من کند؟! گفتم: 
یه و آله وسلم من حنش هستم. گفت: درود بر حنش مصرى! از رسول خدا صلى اهللا عل

کنند، ولى مردمانى خروج خواهند کرد که قرآن را تالوت مى«فرمود: شنیدم که مى
شود، به هاى آنها فراتر نخواهد رفت. مانند تیرى که از چلّه رها مىشان از حنجرهقرائت

روند. (گویى چنان این تیر با سرعت از بدن صید خارج شده) که سرعت از دین بیرون مى
باقى نمانده است! (کنایه از اینکه هیچ بویى  خون و سرگین صید، بر جایى از تیر اثرى از

و اثرى از اسالم بر خوارج باقى نمانده است). برترین خداشناس از طایفه جن و انس به 
حنش گفت: حضرت على علیه السالم با آنها جنگید. ابوسعید گفت: » رود.جنگ آنها مى

 7»؟!.ناسِ جن و انس بودن حضرت على علیه السالم چیستمانع بر سر راه برترین خداش
بیت صلى آموختگان مکتب اهلاین داستان احتمال اینکه حنش شیعه علوى و از درس
کند. اگر حنش موثق نبود و از اهللا علیه و آله وسلم و از مخلصان آنها باشد را افزون مى

                                                             
  ).٣٩١ترجمھ ( ١٢۵، ص ١الفرضى، تاریخ علماء األندلس، ج ابن.   6
أتأتوننا فنخبركم، ثم ترفعون ذلك إلى معاویة، فیبعث إلینا بالكالم الشدید؟ : فقال. أخبرنى عن ھذه الخوارج: سعید الخدرى، و قد عمى فقلتجئت إلى أبى.   7

یمرقون . یخرج ناس یقرءون القرآن، ال یجاوز تراقیھم: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم یقول. مرحبا بك یا حنش المصرى: قال. أنا حنش: قلت
أحدكم إلى نصلھ فال یرى شیئا، فینظر فى قذذه فال یرى شیئا سبق الفرث و الدم، یصلى بقتالھم أولى الطائفتین ینظر . من الدین كما یمرق السھم من الرمیة

، ص ٢البالغھ، ج الحدید معتزلى، شرح نھجابىابن(؟ و ما یمنع علیا أن یكون أولى الطائفتین با: فقال أبوسعید. فإن علیا صلى بقتالھم: فقال حنش. با
٢۶١(  
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شد هر ، ابوسعید خدرى مجبور نمىبیت صلى اهللا علیه و آله وسلم بودفرقه معاندان اهل
آنچه در چنته دارد را براى او آشکار کند. براساس همین شواهد، ما معتقد به تشیع حنش 

 ایم.شده

بن عمروبن بن عبداهللاحنش 8اند:نویسان بسیارى شرح حال او را این گونه نوشتهتراجم
او به روایت برخى مورخان  بن ثامر سبئى.بن عبداهللابن ثعلبۀ 10بن قنان 9بن فهدحنظلۀ

 ، حسین و»وضاحابن«صنعانى، منسوب به شهر صنعاء در شام بوده است. نام او به گفته 
 11بن عبداهللا، مکنى به ابوعلى یا ابو رِشدین بوده است. لقبش حنش بوده است. وى حسین

با حضرت على علیه السالم در کوفه بوده و پس از شهادت ایشان به مصر آمده است. در 
بن نصیر به اندلس شرکت بن ثابت به مغرب و در حمله سپاه موسىحمله سپاه رویفع

داشته است. او در اندلس داراى آثارى بوده است. گفته شده که مسجد جامع سرقسطه 
بوده که در آن به قضاوت پرداخته و اولین کسى بود  از بناهاى او بوده و نخستین کسى

وى همچنین  12که نقشه مسجد جامع سرقسطه را در سرزمین اندلس طراحى کرده است.
آورى کرده است. حنش نخستین فردى بود که عشور (مالیات) تونس را در اسالم، جمع

برخى دیگر در قمرى در افریقیه وفات یافت. برخى وفات وى را در مصر و  100در سال 
اند. قبر وى در مسجد جامع سرقسطه معروف است. او به زهد و سرقسطه اندلس دانسته

ترین اثرى که از او شناخته شده، بناى اولین مسجد در دارى شناخته شده بود. مهمدین
اندلس است که اثر بزرگى بوده و تا به امروز همچنان پا برجاست. در فصل دوم این مقاله 

  ثر تاریخى خواهیم پرداخت.به این ا

کننده احتمال تشیع شایسته است این نکته را تذکر دهم که برخى از عبارات تقویت
حنش صنعانى، از نگاه و قلم برخى از مورخان افتاده است. از جمله در داستانى که از 
                                                             

  ).۶٨٩ترجمھ ( ٣۴۵ضبى، بغیة الملتمس، ص .   8
  .نھد ھم گفتھ شده است.   9
1   .قیان ھم گفتھ شده است.   0
1   .٧، ص ٣مقرى تلمسانى، نفح الطیب، ج .   1
1   ).٣٩١ترجمھ ( ١٢۵، ص ١الفرضى، تاریخ علماء األندلس، ج ابن.   2
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آمده است که او به وجود حنش  بن نصیر، فرمانده حنش در جنگ اندلس نقل شده،موسى
جسته است. در مورد زهد دلیل تابعى و زاهد بودنش تبرك مىنى در سپاه خود بهصنعا

شمارى بوده که نصیب خود از غنایم اندلس را ایشان نقل شده که او از جمله افراد اندك
نگرفتند. عالوه بر این در مورد رفتار ایشان با اهل منزل خود حکایت شده، زمانى که 

کرد آمد، با صداى بلند اهل خانه را از حضور سائل آگاه مىگدایى به درب منزل آنها مى
وگویش با معاویه قرار تا به اطعام و برآوردن حاجت او شتاب کنند و... در کنار اینها، گفت

زیادى بر گردن تو دارم، در جنگ با حضرت على  دارد که از او پرسید: چرا با اینکه حق
شکنى داد که از تنبیه خود اویه پاسخ دندان؟ وى به معاىعلیه السالم شرکت نکرده

نتوانستم با کفر ورزیدن به کسى که از تو به شکرگزارى سزاوارتر بود، از «منصرفش کرد: 
بر این موارد تقوا و ورع  .13؟ گفت: خداوند متعالتو تشکر کنم. معاویه پرسید: او کیست

و این که چگونه خداوند متعال اند او را باید اضافه کرد که روایات در موردش ثبت کرده
اى از آنها را نگرفت تا آنکه قلب او را در برابر گرفتن آن غنایم جنگى نگه داشت و ذره

کرامت و نتیجه آن را به چشم خودش دید؛ هنگامى که سوار بر کشتى شدند، منادایى از 
ر گردن خود آویختند، ها پناه برده و بخدایا! اینها را غرق کن، آنها به قرآن«آسمان ندا داد: 

بن عبداهللا و أباعبدالرحمن حبلى اى نداشت و همه آنها غرق شدند به جز حنشولى فایده
این کرامت قطعا داللت بر دیدگاه ما و برخى  14که از غنایم جنگ استفاده نکرده بودند.

هایى دارد که دشمنان حقیقى اسالم به اسم محققان، مبنى بر عدم مشروعیت آن جنگ
ها با نگرفتن غنایم ابراز برائت و رسولش در آنها وارد شدند. این دو نفر از این جنگ خدا

شود که گونه تفسیر و تحلیل مىها، اینکردند. شرکت برخى افراد صالح در این جنگ
گونه نیست که هر کسى خداوند متعال با آنها براساس نیاتشان برخورد خواهد کرد. این

د معصومین اهل حق صلى اهللا علیه و آله وسلم، به دور از اشتباه از حق تبعیت کرد، مانن
دنبال دنیا بوده باشد؛ بلکه برخى به دنبال آخرت و گونه نیست که ضرورتا بهباشد و این

                                                             
1 ّھ این گفت. ٣٣حمیرى، الروض المعطار، ص .    3 بین نصیر پدر فرمانده حنش صنعانى كھ از فرماندھان سپاه معاویھ در شام محسوب وگو ظاھرا البت

  )مترجم. (شده و معاویھ صورت گرفتھ استمى
1   .٣١۵ھمان، ص .   4
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گونه که اند؛ هرچند صحنه جنگ و واقعیت آن، آنتنها براى اعتالى کلمۀ اهللا جنگیده
  باید و شاید برایشان واضح نبوده است.

  ن یاسر (رحمۀ اهللا علیهم)القدر عمار ب. نوادگان صحابى جلیل2

بن سعد (سعید) بن اند؛ در صدر آنها عبداهللابوده آنها جزو مهاجران به سرزمین اندلس
 15است: سعید دانستهعمار یاسر قرار دارد. مقرى تلمسانى او را از نخستین افراد طایفه بنى

بن سعدبن یاسر به اندلس هجرت کرد، عبداهللانخستین شخصیتى که از فرزندان عمار 
حیان نام او را در کتاب مقتبس من أنباء األندلس آورده و خبر داده عمار بوده است. ابن

ق) به او نامه  756-747بن عبدالرحمن فهرى، آخرین والى اموى در مشرق (که یوسف
داخل، سخت بگیرد و بن معاویه مروانى، معروف به عبدالرحمن نوشته که بر عبدالرحمن

بن سعد آن روز فرمانده دست راست لشکر دمشق بود. علت با او وارد جنگ شود. عبداهللا
خواهى بن عبدالرحمن، جنگ با عبدالرحمان را به او سپرد، انتقام و خونکه یوسفاین

امیه به سبب شهادت عمار به دست لشکریان معاویه در جنگ صفین عمار و بنىمیان بنى
بن سعید را در عمار از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السالم بود. سلسله نسب عبداهللابود. 

اى با این مضمون رسیدم: عبداهللا توسط دنبال کردم و به نتیجه 16حزمجمهره ابن
به قتل رسیده است. فرزندان  -که پیش از این نامش آمد  -عبدالرحمن بن معاویه 

، خانه اجدادى خاندان عمار یاسر، »دار عنس«ناج.  بن سعد عبارتند از: محصن وعبداهللا
بن سعد جد افزاید که عبداهللادر سمت قلعه یحصب اندلس وجود داشته است. مقرى مى

الذکر بوده است. شمارى از رؤسا، امرا، کاتبان و شاعران از سعید، از ساکنان قلعه فوقبنى
بن ی حلى المغرب (أبوالحسن علىاین خاندان هستند؛ از جمله: نویسنده کتاب المغرب ف

بن سعید مغربى اندلسى) و شمار دیگرى که ما آنها را در کتاب نفح الطیب من موسى

                                                             
1   .٣٣٠، ص ٢مقرى تلمسانى، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج .   5
1   .۴٠۶حزم اندلسى، جمھرة أنساب العرب، ص ابن.   6
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توان به ابوبکر محمدبن ایم. از مشاهیر این خاندان، مىغصن االندلس الرطیب معرفى کرده
  سعیدبن خلف، صاحب کتاب أعمال غرناطۀ فی مدة الملثمین اشاره کرد.

امیه با شمشیر و قیام بر ضد بن سعد، مقاومتش در برابر بنىآثار سیاسى عبداهللا از جمله
  آنهاست که به حول و قوه الهى در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد.

  . نوادگان مالک اشتر نخعى3

بن از جمله نخستین مهاجران به اندلس، از ذریه مالک اشتر نخعى، احمدبن حسن
بن مالک، معروف به اشتربن حارث نخعى، مکنى به ریربن ابراهیمبن عمروبن جحارث

ابوجعفر بوده است. وى در زمان حکمرانى امیرمحمدبن عبدالرحمن (معروف به محمد 
مورخ رسمى دربار  17اهل کوفه بود. رازى، یکم)، از خلفاى اموى، وارد اندلس شد. او اصالتا

امویان نقل کرده که او احادیث پر تعدادى را روایت کرده است. حکایت شده که 
، در جنوب شرقى اندلس، »ریه«امیرمحمدبن عبدالرحمن از او روایت کرده و در استان 

البته پس از کنکاش در مطالب محمد  18کنار دریاى مدیترانه، به او منزل داده است.
بن نصیر قُتیبه که به جعفر اشتر معاصر با موسىشرح زندگانى ابن در 19کرباسى محقق،

تر از در اواخر قرن اول هجرى اشاره کرده، معلوم شد که تاریخ این جعفر، قدیمى
گفته مقرى تلمسانى و مورخان پیش از او، جزو نخستین هایى بوده که بهنخعى

وادگان او یا نوادگان برادرش هاى مهاجر به اندلس بوده است. شاید اینان از نشخصیت
بوده باشند. واهللا العالم. براساس این دیدگاه مقصود از نخستین مهاجران به اندلس، جعفر 

                                                             
1 ِ مورخ نیز شھرت او بھ. نگار عربى اندلسى، تاریخ)م ٨٨٨-٩۵۵(مد رازى ابوبكر اح.   7 ِ تاریخى یا رازى دلیل اشتغال بسیارش بھ تاریخ، بھ رازى

بار ملوك األندلس و اإلستیعاب فى أنساب أخ«ترین كتاب او مھم. دانند كھ آثارش برجا مانده استنگار اندلسى مىترین تاریخوى را قدیم. یافتھ است
  )مترجم. (اندھا استفاده كردهدر پنج مجلد است كھ مورخان بعدى از آن» مشاھیر أھل األندلس

1   .١۴٣ھمان، ص .   8
1   )مترجم. (نى را تألیف كرده استترین دایرة المعارف حسیگر مسلمان مقیم لندن است كھ جامعمحمد صادق محمد كرباسى، نویسنده و پژوھش.   9
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قتیبه بوده و سپس به متأخرین از خاندان اشتر مذکور در کتاب اإلمامۀ و السیاسۀ، ابن
 .20ایشان نیز این لقب نسبت داده شده است

  ها. هاشمى4

 بنبن جعفربن محمدبن علىبن ابراهیمان، هاشم [هشام] بن حسیندر صدر این خاند
طالب صلى اهللا علیه و آله وسلم قرار دارد. او به هنگام ورود به اندلس بن ابىبن علىحسین

هاى آنها در این منطقه به در غرب اندلس مسکن گزیده است. خانه» لبله«در منطقه 
ق)، نام او را  366ستنصر باهللا اموى (متوفاى شدند. امیر مشناخته مى» منازل هاشمى«

پس از پژوهش  21در کتاب أنساب الطالبیین و العلویین القادمین إلى المغرب آورده است.
شخصى پیرامون نسب هشام [هاشم]، به اطالعاتى پیرامون وى دست پیدا نکردم؛ مگر 

ى سپرده شده بن ابراهیم باشد که در کتب انساب نامش به فراموشآنکه همان حسین
حزم است. در پژوهش خود به یکى از افراد این خاندان از سادات موسوى در گفتار ابن

گونه که تلمسانى اندلسى از معاصران هشام دست پیدا کردم که شاید از اجداد او باشد. آن
حزم در رد کننده به اندلس بوده است. ابناشاره کرده او در زمره نخستین شیعیان هجرت

هاى شیعه در گذشته و حال، اعتقاد به وقوع فراوان از جمله دیدگاه«گفته است: شیعه 
بن بن موسىبن حسنتحریف به زیادت و نقصان در قرآن کریم بوده است؛ به استثناى على

طالب؛ که از بن ابىبن علىبن حسینبن جعفربن محمدبن علىبن موسىمحمدبن ابراهیم
به مکتب اعتزال داشته و با وجود این، دیدگاه وقوع تحریف  شیعیان امامیه بوده و تظاهر

دانسته است. دو نفر از کرده و گوینده آن را کافر مىقرآن را رد مى به زیادت و نقصان در
هاى: ابویعلى میالد الطوس و ابوالقاسم رازى نیز همین دیدگاه استاد شاگردان ایشان به نام

مادرى ذوالنَسبین حافظ ابوالخطاب عمربن حسن  در سلسله نسب 22»اند.خود را داشته
ق)، محدث، لغوى، فقیه، مورخ آشنا به ایام عرب و شاعر  633-544دحیه کلبى (ابن

                                                             
2   .٩٣، ص ٢السیاسة، ج دینورى، اإلمامة و .   0
2   .۶٠، ص ٣مقرى تلمسانى، نفح الطیب، ج .   1
2   .١٣٩، ص ۴حزم اندلسى، الفصل فى الملل و األھواء و النحل، ج ابن.   2
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بن جعفر الصادق علیه بن حسینبن عبداهللاندلسى، اشاره شده که او منتسب به موسى
 .23السالم بوده است

  ق) 298. ابویسر ریاضى (متوفاى 5

اند. این افراد در مظان هاى شیعى بوده که به اندلس هجرت کردهشخصیتوى از جمله 
اتهام جاسوسى براى دولت فاطمى و بسترسازى براى حکمرانى آنها در سرزمین مغرب 

اند که به آنها اى از کسانى بودهاند. آنها نمونهاسالمى و کشورهاى همجوار آن قرار داشته
او با گروهى از  24بوعبداهللا صنعانى قرار داشته است.این تهمت زده شده و در صدر آنها ا

اهالى مغرب در حج مالقات کرده و با آنها همنشین بود، تا آنکه زمینه را براى حکومت 
عبیداهللا مهدى از شیعیان اسماعیلى و نخستین خلیفه فاطمى، آماده کرد. کسانى که پس 

رون بغدادى، از دیگر مبلغان و مروجان هااز ابوعبداهللا صنعانى به عرصه آمدند، از جمله ابن
هارون اى براى پرداختن به تاریخ ابنها، نیز همین مسیر را ادامه دادند. انگیزهفاطمى

  ام.نامه او دست پیدا کردهبغدادى ندارم؛ چرا که به اطالعات اندکى در مورد زندگى

دیب، نویسنده و شاعر ق)، ا 658-595ابار قضاعى (گونه که در کتاب تکمله، اثر ابنآن
بن احمد ابراهیم :25نامدار دوره موحدین در اندلس، در شرح احواالت ابویسر ریاضى آمده

شیبانى از اهالى بغداد بوده و ساکن قیروان شده و معروف به ریاضى بوده است. وى در 
بغداد از بزرگان حدیث، فقه و نحو، مطالب علمى را شنیده و دریافت کرده است. او با 

جهم، قتیبه و همچنین شاعرانى از جمله: حبیب، دعبل، ابنجاحظ، مبرّد، ثعلب و ابن
بحترى و شاعران دیگر دیدار و نشست علمى داشته است... وى دانشمندى ادیب و مبلغى 

هاى خود را اى داشته است. بیشتر کتابسخنور بود که در هر علم و ادبى سهمى و بهره

                                                             
2 بن بن عبدهللاىبسام موسبن ابىعبدهللالرحمن بنت ابىأمة: ستاسلسلھ نسب كامل مادر ایشان از این قرار . ۴۴٩، ص ٣خلكان، وفیات األعیان، ج ابن.   3

  .طالب علیھم السالمبن أبىبن علىبن حسینبن جعفربن محمدبن علىبن موسىبن محمدبن علىبن جعفربن علىحسین
2   .١۶٨، ص ١عذارى، البیان المغرب، ج ابن.   4
2   .١۴٧، ص ١ابّار قضاعى، التكملة لكتاب الصلة، ج ابن.   5
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ق وفات یافته و در  298ى مرغوب نوشته است. در سال با خط خوش خود و بر کاغذها
  باب سلم تونس به خاك سپرده شده است.

 ق) 305حیون اندلسى (متوفاى . ابن6

 بن حیون، از اهالى وادى الحجاره در اندلس، مکنى به اباعبداهللا، یکى ازمحمدبن ابراهیم
و دانا در علم حدیث، آگاه  فقهاى شیعه اسماعیلیه در شمال آفریقا بوده است... او پیشوا

الحدیث و تشخیص روایات ناصحیح و آشنا به طُرق حدیث بوده است... پیش از او به علل
فَرَضى، در ادامه از کسانى ابن .26تر از ایشان نسبت به علم حدیث نبوده استدر اندلس آگاه

که شخص بسیار اند اند. در مورد او گفتهسخن به میان آورده که از او نقل روایت کرده
حارث راستگویى بوده و متمایل به مذهب فقهى مالکیه نبوده است. افزون بر این موارد، ابن

بن حیون به دلیل مطلب ابراز شده از سوى او نسبت به معاویۀابن«در موردش گفته است: 
بن ایمن را نسبت به این سفیان، متهم به تشیع بوده است. من محمدبن عبدالملکابى
تر است و براساس آن به او جزا و ب آگاه کردم و او را شناخت. خداوند از نیت او آگاهمطل

  .27»دهدپاداش مى

ق) چقدر تالش کرد تا به واسطه  1434-1348گر مصرى، محمود على مکى (پژوهش
ها و علماى برجسته اندلس دور نیت و نیاز درونى خودش، تشیع را از ساحت شخصیت

حیون اندلسى، این دانشمند بزرگ بینیم که او به تشیع ابنکند؛ اما با وجود این مى
در گسترش تبلیغات دینى شیعیان فاطمى«...ست: مسلمان، اقرار کرده و به صراحت گفته ا

پایان قرن سوم، باعث شد تا علماى اندلس به مذهب شیعه گرایش پیدا کنند؛ از جمله 
این دانشمندان، محمدبن حیون حجارى است که به هیچ عنوان به مذهب مالکیه گرایش 

رسد که او بر ىکردند؛ ولى به نظر مپیدا نکرد و معاصرانش او را به تشیع متهم مى
کردن مذهبش بسیار عنایت داشت تا از سوى علما بابت مذهبش مورد فشار و آزار پنهان

                                                             
2 ضى، تاریخ علماء األندلس، جابن.   6 َ َر   ).١١۶۴ترجمھ ( ٢۶، ص ٢ ف
2   .٢٧ھمان، ص .   7
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گونه همان 28»قرار نگیرد و به اصل تقیه که یکى از اصول تشیع است، عمل کرده باشد.
حیون که کامال شفاف است، بدون کنیم، حتى پس از اقرار او به تشیع ابنکه مشاهده مى

کشد که تاریخ باید آن را اى را به تصویر مىجه کالمش باشد، براى ما صحنهآنکه متو
مورخان پیشین و معاصر جهت پوشاندن آثار  هاىتکرار کند. این صحنه، صحنه تالش

هاى بزرگ و تأثیرگذارى همچون ویژه زمانى که این امر مرتبط با شخصیتتشیع است؛ به
ر سیر أعالم النبالء نام او را آورده و کالمى را از حیون و دیگران باشد. ذهبى نیز دابن

حیون تشخص در قامت ابن اگر صداقت انسان بود،«اند: مورخان دیگر نقل کرده که گفته
حیون تشیع بدون در ابن«اى هم گرفته و گفته: ذهبى از این گفتار نتیجه 29»یافت.مى

ت سنجه تشیع از نگاه او، باید به براى فهم این استنتاج ذهبى و شناخ» غلو وجود دارد.
کتاب دیگر ذهبى به نام میزان اإلعتدال مراجعه کنیم. او تعریف شیعه غالى در زمان 
اسالف خود و در زمان خودش را در این کتاب آورده است. به گفته او تعریف شیعى غالى 

ى که با در عرف زمان سلف، کسى بوده که در مورد عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و گروه
دهند و تعریف کنند و به آنها دشنام مىحضرت على علیه السالم جنگیدند، صحبت مى

کرده و از خلیفه اول و شیعه غالى در زمان ذهبى کسى بوده که این افراد را تکفیر مى
 .30کرده استدوم ابراز برائت مى

  ق از دنیا رفت. 305حیون را نیافتیم. او در سال سال والدت ابن

  ق) 362هانى اندلسى (متوفاى ابن. 7

ابوالقاسم و ابوالحسن محمدبن هانى اندلسى، شاعر معروف، در اشبیلیه متولد شده و در 
آنجا رشد یافت و اشتغال داشت و به تحصیل پرداخت. او بهره فراوانى از ادبیات داشت و 

ود و به شعرگویى را پیشه خود ساخت و در این عرصه ماهر شد. او شیعه اسماعیلى ب

                                                             
2   .١٠۵، ص )التشیع فى األندلس(على مكى، صحیفة المعھد المصرى فى مدرید .   8
2   .۴١٢، ص ١۴ذھبى، سیر أعالم النبالء، ج .   9
3   .۶و  ۵، ص ١ذھبى، میزان االعتدال، ج .   0
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با  -اند به تشیع او کنیم که در گفتارهاى مورخانى که نخواستههمین دلیل مشاهده مى
هانى تصریح کنند، متهم به مذهب فالسفه شده است. تشیع ابن -وجود آشکار بودن آن 

به قدرى آشکار است که در روزگار ما به محض کنکاش در سیره شخصى و رفتارى و آثار 
اى از شاعران بریم؛ نه اینکه به مانند مجموعهو، پى به تشیع قطعى او مىبر جاى مانده از ا

البیت ها در این فصل خواهیم پرداخت، تنها محب آلحال آنشرح و نویسندگانى که ما به
آنها ابزارى جهت گسترش علوم دینى و اعتقادى «صلى اهللا علیه و آله وسلم بوده باشد. 

ند؛ خواه این مطلب را بدانند یا نسبت به آن جاهل باشند هاى خود هستبا اشعار و نوشته
هانى، هجمه حسودان بر ایشان تا زمان قرینه دیگر بر تشیع ابن 31»یا در حال تقیه باشند.

عالوه بر اینها، خود او در  32به قتل رسیدن او در شرایط مورد اختالف مورخان است.
بیت پیامبر اکرم صلى اهللا به اهل اشعارش به عشق و ارادت قلبى و عقیدتى خویش نسبت

هانى را در علیه و آله وسلم و مذمت دشمنان آنها تصریح کرده است. برخى از اشعار ابن
  فصل بعد ارائه خواهیم کرد.

سالگى از دنیا رفت. برخى سن وى را به هنگام  36ق و در سن  362هانى در سال ابن
صاحب کتاب الوفیات از کتاب أخبار القیروان سالگى را  42. سن  اندسال دانسته 42وفات، 

نقل و گفتار المعز لدین اهللا، خلیفه فاطمى را افزوده که به هنگام دریافت خبر درگذشت 
واسطه این مرد ما امید داشتیم به«او در مصر، پس از ابراز تأسف از این واقعه، گفته است: 

 .33»ما مقدر نشد زمین فخر بفروشیم، اما این امر براىبه شاعران مشرق

هاى گذشته، علیرغم تشکیک تاریخى در مورد برخى از آنها، قطعى تشیع همه شخصیت
آیند، یقین به تشیع آنها هایى که پس از این مىبوده و در آنها شکى نیست. اما شخصیت

اند ندارم، ولى در عین حال بر این اعتقاد هستم که یا آنها در شرایط سختى زندگى کرده
شده تقیه شدیدى را تجربه کنند که در گفتارها و نوشتارهاى آنها خودش را  که سبب

                                                             
3   .۴٢٢و  ۴٢١، ص ۴خلكان، وفیات األعیان، ج ابن.   1
3   .كنم كھ قضیّھ قتل ایشان حتما مورد مداقھ و تحقیق قرار گیردتوصیھ مىالبتھ .   2
3   .بھ بعد ۴٠، ص ۴نفح الطیب، ج : ك. ؛ ھمچنین ن۴٢٢ھمان، ص .   3
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اند و ها بودهالبیت صلى اهللا علیه و آله وسلم و نه شیعه آننشان داده یا آنها دوستدار آل
اند. به هر حال، شکى نیست که هانى بودهتأثیر علما و شعراى گذشته خود مانند ابنتحت

مد صلى اهللا علیه و آله وسلم خدمت کرده و در گسترش علوم آنها، محآنها به عقاید آل
  حال برخى از آنها از این قرار است:اند. شرحصورت غیر مستقیم، سهیم بودههر چند به

  ق) 598-560صفوان مرسى اندلسى (

» ابوبحر«اش بن عیسى تُجیبى مرسى، که کنیهبن عبدالرحمنبن ابراهیمبن ادریسصفوان
خطیب، و به نقل از لسان الدین ابن 34گونه به او اشاره کردهاست. سید عبداهللا شُبر این بوده

واسطه آثار رثائى برجا مانده از ایشان در مورد سیدالشهدا صاحب کتاب أعمال األعالم، به
عنوان یکى از شاعران شیعه معرفى کرده است. دلیلى بر تشیع او جز علیه السالم، او را به

بیت صلى اهللا علیه و برجاى مانده از او وجود ندارد که در خدمت گسترش علوم اهلآثار 
آله وسلم و عقاید به حق ایشان قرار دارند. این وضعیت در مورد بزرگان دیگر که در این 

صفوان مرسى نزد خلیفه «سعید مغربى گفته است: اند نیز دیده خواهد شد. ابنفصل آمده
مقام باالیى یافت. مشهور است که او قصد رفتن به مراکش و  35عبد مؤمن،منصور بنى

اى از آنها به او نرسید. او قسم یاد کرد مدح و ستایش بزرگان آن دیار کرد، اما خیر و صله
بیت یک از آنها را مدح نکند. پس از این رویداد، صفوان مدایح خود را به اهلکه دیگر هیچ

از همه به مرثیه سیدالشهدا علیه السالم اختصاص داد.  صلى اهللا علیه و آله وسلم و بیشتر
مرسى را به نام خوانده  منصور پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم را در خواب دید که صفوان

و وساطت کرده است. منصور وقتى از خواب بیدار شد، پیگیر او شد و داستانش را فهمید 
 .36دنیاز کرو از آن روز به بعد او را از مردم بى

                                                             
3   .١١، ص ۴شبر، أدب الطف، ج .   4
3 دین)م ١١۶٣-١١٣ /ق ۵٢۴-۵۵٨(بن على عبد مؤمن.   5 كرد كھ داراى تأیید آسمانى و الھى گونھ القا مىاو بھ پیروانش این. ؛ نخستین خلیفھ موحّ

اى كھ پس از مرگ او این منصب تا آخر عمر دولت موحدین در گونھوى توانست منصب خالفت را براى فرزندان خود بھ ارث بگذارد؛ بھ. است
  )مترجم. (انحصار فرزندان او بود

3   .٢۶١و  ٢۶٠، ص ٢سعید مغربى، المغرب فى حلى المغرب، ج ابن.   6
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  ق) 426-382شُهید اندلسى (ابن

بن الوزارتین اعلى احمدبن عبدالملکبن ذىبن مروانمروان عبدالملکابوعامر احمدبن ابى
حمودى در  وى با علویون .37بن شُهید اشجعى اندلسى قرطبىیسىعمربن محمدبن ع

خود  ها، نشست و برخاست داشته است. او با اشعارشهر مالقه، پایتخت حکومت حمودى
آنها را مدح کرده و به آنها تقرب جسته و آنها هم به او نزدیک شده و به او پیشنهاد دادند 

گیرى از دنیاى سیاست، این دلیل کنارهکه شاعر دستگاه حکومتى آنها باشد، ولى او به
شُهید به این دیدگاه همین قضیه باعث شد تا قائلین به تشیع ابن .38پیشنهاد را نپذیرفت

  باشند. تنها دلیل بر تشیع اعتقادى او، مثل صفوان، آثار ادبى بر جا مانده از اوست.معتقد 

  ق) 437حنّاط (متوفاى ابن

هاى برجسته شیعیان حمودى بوده است. او افزون بر اینکه از شاعران وى یکى از شخصیت
ایشان حکومت شیعه حمودى بوده، الفاظى را بر زبان آورده که داللت بر تشیع او دارند. 

شرح  .39زمین سفر کرده و در آنجا از دنیا رفته استاز جمله افرادى است که به مشرق
نوشته شده، از این قرار است: محمدبن سلیمان  40احواالت او طبق آنچه در کتاب الجذوة

حناط. وى در ادبیات، بالغت و شعر پیشگام بود. معروف به ابن 41رعینى، ابوعبداهللا بصیر
آورى شده است. پادشاهان و وزرا را مدح کرده و اشعار زیادى بوده که جمع ایشان داراى

سرایى شُهید را شنید، براى او مرثیهشُهید رقابت دوستانه داشت. وقتى خبر وفات ابنبا ابن
حناط و ق در جزیره خضرا از دنیا رفت. میان ابن 437حناط در سال کرد و گریست. ابن

که سبب شد تا من علیرغم اعتقاد نداشتن به تشیع آن دو،  شُهید اشتراکاتى هستابن
نامشان را در این مقاله بیاورم. من به کارهاى تبلیغى آنها براى اسالم و نشر عقاید اسالمى 

                                                             
3   .١١٨، ص ١خلكان، وفیات األعیان، ج ناب.   7
3   .١٠١شمھود طاھر، الشیعة فى األندلس، ص .   8
3   .١١٨خمیس، أعالم مالقة، ص عسكر و ابنابن.   9
4   .٩٠و  ٨٩فتوح حمیدى، جذوة المقتبس، ص ابن.   0
4   .وى نابینا بوده است.   1
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از سوى آنها اعتقاد ویژه دارم. کمترین خدمت آنها در عرصه عقاید اسالمى، ابراز محبت 
سازى لى اهللا علیه و آله وسلم و برجستهو همدرى نسبت به خاندان عصمت و طهارت ص

امیه این بود که عترت امیه بود. عادت بنىپرورده مکتب بنىجایگاه آنها در محیط دست
  پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم را در باالى منابر جدشان لعن کنند.

  ق) 658-595اَبار اندلسى (ابن

شیخ فقیه و دانشمند «ى کرده است: گونه خودش را معرفوى در کتاب درر خود، این
او در سال  .»42بکر اَبار قضاعىبن ابىمحدث و حافظ، ابوعبداهللا محمدبن محمدبن عبداهللا

ق در تونس به  658اندلس چشم به جهان گشود و در سال  ق در بلنسیه (والنسیا) 595
شاعر و نویسنده شد. مورخ، مفسر، ادیب، » یکى از پیشوایان دنیا«قتل رسید. وى ملقب به 

هاى علم سرآمد بود و نقش بزرگ و موثرى در حیات سیاسى نیز بود. او در تمامى زمینه
العین بسیارى از نویسندگانى قرار گیرد ها باعث شد تا او نصباندلس داشت. این توانایى

 که تالش دارند از افراد به نفع عقیده خودشان سوءاستفاده کنند. برخى مایل بودند که او
بودن او تعلق گرفت. البته من با تتبعى که در شیعه باشد و دیگرانى قصدشان بر سنى

گونه برایم آشکار شد که بعید نیست که او تنها اَبار قضاعى انجام دادم، اینهاى ابنگفته
بیت خوبى از عهده مدح و رثاى اهلهایى که بهاز پیشینیان خود تأثیر گرفته باشد، همان

زمین قرار گرفته باشد که به هاى شیعه مشرقتأثیر کتابم برآمدند؛ یا تحتعلیه السال
دست او رسیده بوده است. اینها همه باعث شد تا او نیز مانند دیگر عاشقان، از چشمه 

مند گردد و در دریاى عشق آنها غرق شود بیت صلى اهللا علیه و آله وسلم بهرهجوشان اهل
 و در این عرصه سستى نورزد.

اید به این نکته نیز اشاره کنم که با وجود اینکه اعتقادى به تشیع این شخصیت ندارم، ب
ویژه علوم اعتقادى، را انکار ولى نقش برجسته او در خدمت و یارى به تشیع و علوم آن، به

                                                             
4   .١٧١ابار قضاعى، درر السمط فى خبر السبط، ص ابن.   2
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کنم، هرچند در این زمینه، نیت و تعمدى نداشته باشد. در زمینه آثار ایشان هم باید نمى
صورت مفصل به آن دو شاءاهللا بهتاب ارزشمند دارد که در مباحث آینده انگفت که دو ک

  خواهیم پرداخت.

ها و آثار مکتوب خود به تشیع هاى دیگرى هم وجود دارند که با قصیدهالبته شخصیت
کنیم، تا صورت مقدماتى و با شتاب نامشان را مطرح مىاند و ما در اینجا بهخدمت کرده

صورت مفصل در فصل دوم توضیح دهیم، از ى آثار برخى از آنها را بهبه حول و قوه اله
  جمله:

  ق) 221اعشى قرطبى (متوفاى 

 43بن عبدالواحدبن نجیح معافرى، معروف به اعشى، از اهالى قرطبه اندلس.محمدبن عیسى
شمار هایى بهکنیه وى ابوعبداهللا بوده و محمود على مکى ایشان را از نخستین اندلسى

ق،  179اند. وى در سال هاى آن را به اندلس انتقال دادهکه فرهنگ شیعى و کتاب آورده
بن انس، به عراق سفر کرده و از بزرگان آن سامان علوم را سماع و دریافت سال وفات مالک

هاى علمى او بوده است. شاید عبارت کرده است. حدیث و روایت آثار وجهه غالب بر تالش
فَرَضى در مورد اعشى، محمود على مکى را به این  ابن» لعراقکان یذهب مذهب أهل ا«

حاصل سفر علمى وى به عراق، انتقال برخى از  .44توهم انداخته که او شیعه بوده است
آمد شمار مىاندلس بود. وکیع یکى از محدثان بزرگ شیعى به بن جرّاح بههاى وکیعکتاب

قضاوت در اندلس به اعشى  .45زیدیه داشتهاى شیعه هایى هم در دفاع از اندیشهکه کتاب
کرد و طبعى امیرالمؤمنین علیه السالم اقتدا مىپیشنهاد شد، ولى نپذیرفت. او به شوخ

 .46دانستایشان را الگوى خود در زندگى مى

                                                             
4   ).١١٠٢ترجمھ ( ۵، ص ٢الفرضى، تاریخ علماء األندلس، ج ابن.   3
4   .۵ھمان، ص .   4
4   .١٩٠، ص ١شھرستانى، الملل و النحل، ج .   5
4   .٢٩خشنى قروى، قضاة قرطبھ، ص .   6
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  ق) 355-273منذربن سعید بلوطى (

ماه  40رفت و به حج  بن عبداهللا بلوطىبن قاسمبن عبدالرحمنمنذربن سعیدبن عبداهللا
در مکه رحل اقامت افکند. در این مدت از محمدبن منذر نیشابورى کتاب معروف األشراف 

اند که این کتاب دلیل تمایالت فی اختالف الفقهاء او را درس گرفت. برخى توهم کرده
شیعى منذربن سعید بلوطى بوده است. روش او در مباحث فقهى مبتنى بر مناظره، 

فَرَضى در ادامه، مناصبى را که ایشان برعهده گرفته را لید بود. ابناستدالل و عدم تق
 47سنت و جماعت در قرطبه و اقامه نماز در مدینۀ الزهرابه منصب قضاوت اهل شمرده تا

هاى منذربن سعید پرداخته فرضى بار دیگر به توصیف اندیشهاین شهر رسیده است. ابن
هاى جدل و متمایل به مذهب اهل کالم بود و در گفتار خود او آگاه به شیوه«گوید: و مى

بند به استدالل بود، به همین دلیل عقایدى داشت که خدا بابت آنها او را مورد زیاد پاى
هاى او مشهور و زیاد بوده و در زمینه قرآن، فقه و قرار خواهد داد. کتابمحاسبه و جزا 

ق از  355ق متولد شده و در سال  273نقد آراى دیگران تألیف شده است. او در سال 
فرضى آشکارا بر این حقیقت داللت کالم ابن» دنیا رفت و در مقبره قریش دفن شد.

اهل اندلس، یعنى تسنن و مذهب مالکیه،  کند که منذربن سعید بر اعتقادات رایجمى
شود، مطلبى هاى او رهنمون مىترین سندى که ما را به گرایشنبوده است. شاید مهم

ابار و تلمسانى در خود به نقل از ابن 48باشد که شکیب ارسالن در کتاب الحلَل السندسیۀ
به جبیرى) رخ داده،  بن جبیر (معروفبن عبداهللابن فتحمورد جریانى که بین او و خلف

بن فتح بود. هر زمان که فراغت بالى آورده است. منذر در منطقه طرطوشه مهمان خلف
انداخت. دستش به کتابى خورد که در آن هاى پدر خلف نگاهى مىکرد، به کتابپیدا مى
 ینعبدربه بود. شاعر در این قصیده خلفا را ذکر کرده و معاویه را چهارماز ابن 49اىارجوزه

                                                             
4 الرحمن ناصر در نیمھ قرن است كھ توسط عبد) قرطبھ(كیلومترى كوردوبا  ٣٠از شھرھاى قدیمى اسپانیا در ناحیھ اندلس و در » مدینة الزھراء. «  7

م بقایاى این شھر كشف شد و تا بھ حال حدود ده درصد از این شھر كشف و شناسایى شده  ١٩١١در سال . م ساختھ شد ٩۴٠دھم میالدى حوالى سال 
خانھ، تى و مدیریتى، بوستان، ضرابھاى حكوممدینھ الزھراء شامل ساختمان. عنوان پایتخت اندلس یا ھمان اسپانیاى مسلمان شناختھ شداین شھر بھ. است

  )مترجم. (كشى میسر شده بودوسیلھ كانالسرا و حمام بود و دسترسى بھ آب در شھر بھكارگاه، مھمان
4   .٢۴و  ٢٣، ص ٣ارسالن، الحلل السندسیة فى األخبار و اآلثار األندلسیة، ج .   8
4   .قصیده در بحر رجز، شعر كوتاه.   9
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خلیفه دانسته بود و نامى از امام على علیه السالم در میان خلفا نیاورده بود. منذر 
 عبدربه دشنام داد و در حاشیه کتاب این دو بیت شعر را نوشت:خشمگین شده و به ابن

  

 ؟یابن الخبیثۀ عندکم بإمام   أو ما علی ال برحت ملعنا

 

 م اإلسالمدانى الوالء مقد   محمدرب الکساء و خیر آل

 ق) 422بن ماء السماء (متوفاى عبادة

بن بن سعیدبن قیسبن حسینبن ماء السماءبن افلحبن محمدبن عبادةبن عبداهللاعبادة
کنیه وى ابوبکر بوده است. او ادیب و شاعر مشهور و از بزرگان  .50عبادة انصارى خزرجى

ها ذکر شده و فحول شعر و ادب، ادبیات او مشهور و محاسن کالمى و رفتارى او در کتاب
بن اند. فقیه ادیب، ابوالعباس اصبغالمثل شدهنابى دارد که ضرب 51است. ایشان موشّحات

او توشیح «نامش را آورده و گفته است:  52دق) در کتاب خو 592بن هشام (متوفاى على
دادن به آن، اختراع کرده است. روش توشیح در اندلس سامان را با توسعه و شاخ و برگ

و نظمى نداشت، او این شیوه را منقح کرده و اشکاالت آن را برطرف کرد و مشهور به 
رسد، بغ به پایان مىدر اینجا کالم اص .»همین نوع شعر شده و بر هویت او غلبه یافته است

ورزیده مرد دارد که به تشیع خود افتخار مىکالمى که داللت بر علو مرتبت این بزرگ
بن سعدبن عباده که او تحت حمایت یک دولت شیعى بوده، با قیساست. افزون بر این

                                                             
5   .٢٨١یس، أعالم مالقة، ص خمعسكر و ابنابن.   0
5 . از اصطالحات علم بدیع، گفتن شعرى كھ وقتى حروف اول ھر بیت یا مصراع را جمع و تركیب كنند، اسم شخص یا اسم چیزى بھ دست آید.   1
  )مترجم(
5   )ممترج. (است» تاریخ أدباء مالقة المسمى باإلعالم بمحاسن األعالم من أھل مالقة الكرام«نام كتاب ایشان .   2
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انصارى خزرجى، صحابى امام على علیه السالم و استاندار حضرت در مصر، نیز نسبت 
 ق در مالقه از دنیا رفت. 422شته است. وى در سال فامیلى دا

بسام شنترینى، نویسنده عباده در برخى از اشعار خویش تشیع را اظهار کرده است. ابن
کتاب الذخیره، شعرى از او را در کتاب خود آورده که به ریشه و قدمت تشیع خود و 

  :53دکنپدرانش افتخار مى

  

  من القول أریا غیر ما ینفث الصل   نـافـث الـنـبـوةا ابـنا ذا یا أنهف

  ه مـحـض و بـیـعـته بتلتـشـیـع  ندى صریح فى والئک معرقو ع

 هند له غلفـخـیـم فی قلب ابن  قیس أباك على العالو والى أبی

بن على حمودى (المعتلى باهللا) سروده است. وى در او این قصیده را در ستایش یحیى
بن سعدبن بیت اخیر به عرق شیعى خود به لحاظ خانوادگى اشاره کرده است. جد او قیس

طالب علیه السالم بوده است. در این بیت بن ابىعباده خزرجى، از برترین شیعیان على
ر هند دوستى و همراهى قیس با حضرت، به کینه و دشمنى پس عالوه بر اشاره به وال و

 (معاویه) با ایشان نیز اشاره کرده است.

این شاعر در شعر دیگرى نیز بدون تصریح، به والیت امیرالمؤمنین علیه السالم اشاره 
بن حمود حسنى، مؤسس سلسله شیعى وى این شعر را در مدح على .54کرده است

  ده است:حمودیان در اندلس، سرو

  

                                                             
5   .۴٧٨، ص ١بسام شنترینى، الذخیرة فى محاسن أھل الجزیرة، ج ابن.   3
5   .۴٧٨ھمان، ص .   4
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 ) اهللا حربک (حزبک) یا علیو حرْب (حزب   صیعمن أطاعتک القلوب و

 

 کذوب مثل ما کذب الدعی   فکلُّ من ادعى معک المعالی

 

عهد الكع أن تُهاض أبى لک   هاشمی و جد هشامی 

 

یت باسمإالّ و ما سم له   أبیک لیحیا بالسمیالسمی 

 

 فحسبک أن تقولَ أبی النبی   فإن قالَ الفخور أبی فالنٌ

  ق) 749-673آشى (وادى

از وىمالکى، اصلو محدثآشى، راوىمحمدبن جابربن محمد قیسى وادى
  شده همانجاست.شده و بزرگزادهبوده است. وى در تونسغرناطهآشوادى

  ق) 528-609ابو عباس جراوي (

احمدبن عبدالسالم جراوى، منسوب به جراوه، مکانى در آفریقا بین قسنطینه و ابوعباس 
جراوى در «گوید: خلکان، او را شاعرى توانا دانسته و درباره او مىحماد است. ابنقلعه بنى

این شاعر در  .»حفظ اشعار قدیم و جدید مانند نداشت و در چنین امورى پیشگام بود
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یه السالم را نور اسالم دانسته که در هر مکان و زمانى یکى از قصایدش حضرت على عل
  اى بلند، با فرازى چنین است:وى همچنین سراینده قصیده درخشد.مى

  

 لمصرعِ سبط بالدماء تضرّجا   أال یا رسولَ اهللاِ صدري توهجا

جراوى شاعر دولت موحدان اندلس بوده است. باید یک پژوهش به این دولت اختصاص 
گذار تومرت، بنیاناز زوایاى پنهان این حکومت پرده برداشت و کشف کرد چگونه ابنداد تا 

تأثیر حکومت موحدان، متهم به تشیع بوده و در ادعاى مهدویت و عصمت و... خود تحت
 56تومرت زیاد هستند، مانند: محمدبن مسره قرطبىامثال ابن 55؟.تشیع قرار داشته است

ق) قاضى و فقیه، که معتقد به نکاح متعه  266-181(ق) و محمدبن شجاع  269-318(
 شوند.وجو کنیم، از این نمونه افراد فراوان یافت مىبود. اگر تحقیق و جست

مردان اندلس که به اسالم نامه و احواالت برخى از بزرگپس از بررسى و اثبات زندگى
باید نگاهى گذرا به  اند، در پایان این فصلشیعى و علوم و میراث دینى آن خدمت کرده

البته در  عملکرد صرفا سیاسى این افراد و تأثیرات آنها بر جامعه اندلس داشته باشیم.
ها یا هاى آن، تا حدودى با هم متفاوت هستند. قیاممورد نحوه تأثیرگذارى و شیوه

هاى شیعى هرچند مانند توجه به جزئیات گسترش علوم و پیشبرد آنها، به حکومت
اند، ولى یک اصل در یق عملکردهاى سیاسى خود و ثبت آنها اهتمام نداشتهجزئیات دق

رى هم کسى که وجودى نداشته باشد، اث«همه این موارد وجود دارد که عبارت است از: 
  ».گذارداز خودش بر جاى نمى

  هاى شیعىپایى برخى حکومتهاى شیعى پیش از بردوم. قیام

                                                             
5   .٩تومرت، أعز ما یطلب، ص ابن.   5
5   ).١٢٠۴ترجمھ ( ۴٠، ص ٢الفرضى، تاریخ علماء األندلس، ج ابن.   6
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براى » پس از مقدمه«پردازیم، تا از باب ها مىقیام صورت خالصه به ایندر این مقاله به
وهله  استدالل بر حضور شیعه در این خطه در این بحث باشد. محور مقاله و مبناى آن

 نخست و سپس تبیین تأثیر این حضور است.

مذهب و با گرایش اموى بوده است. به همین اندلس از آغاز زمان ورود اسالم به آن، سنى
گر در مسائل تاریخى، وجود تشیع در این منطقه را به متخصصان پژوهشدلیل، اغلب 

ها را سرکوب کنند؛ ولى علیرغم ها تالش کردند تا همه قیاماند. اموىرسمیت نشناخته
ها و در ابیات ها، خداوند متعال اراده فرمود که آثار تشیع در میان سطور کتاباین تالش

ها، آثار حضور سیاسى شیعه است که از د. از جمله اینها و کتب مورخان باقى بمانقصیده
هاى مهاجر و ساکنان سرزمین اروپاى ها از سوى خاندان عربزمان قیام نخستین انقالب

هایى که دست غربى شروع به تثبیت موقعیت خود در تاریخ اندلس کرده است. انقالبى
اند عبارتند از: داشته برتر را در تشیع علوى و خشم بر امویان غاصب خالفت اسالمى

القدر عمار یاسر (رضوان اهللا علیهم) و همچنین نوادگان سعدبن نوادگان صحابى جلیل
  عباده خزرجى.

  ز این قرار هستند:اامیه در اندلس کنندگان بر حکومت بنىنخستین شورش

  اسربن سعید (سعد) بن عماربن ییک. قیام عبداهللا

هاى خانوادگى او با قادى نبوده، اما حقد و کینهحتى اگر فرض کنیم که او شیعه اعت
به نقل  57گیرد. محمود على مکىشک در زمره تشیع سیاسى قرار مىامیه بىخاندان بنى

بن عبدالرحمن فهرى، امیر اندلس، از این حیان به این نکته اشاره کرده که یوسفاز ابن
بن سعد (سعید) نامه نوشت که هللابردارى کرده و به عبداعداوت میان این دو خاندان بهره
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امیه را به جنگ عبدالرحمن وارد شود، چرا که خصومت میان دو خاندان عمار یاسر و بنى
  دانست. البته این قیام به پیروزى دست نیافت.مى

  بن سعدبن عباده خزرجىبن یحیىدو. قیام حسین

این قیام را گزارش کرده  گونهعذارى اینقمرى در سرقسطه قیام کرد. ابن 165او در سال 
بن بن سعدبن عباده انصارى در سرقسطه بر امیر عبدالرحمنبن یحیىحسین« :58است

  معاویه

شورید و با جمعیت زیادى و سپاه مشهورى به سوى او رفت... امیر اهالى سرقسطه را به 
د و کردن دیوارهاى این شهر آن را به بدترین شکل فتح کرشدت مجازات کرد و با سوراخ

  ».59بن یحیى و یارانش را به طرز فجیعى به قتل رسانیدحسین

ها را به پیروى از شیعیان و به حساب آنها انجام ها، بربرها نیز برخى قیامدر کنار عرب
. البته همه آنها تنها یک مدت بودندهمدت و برخى کوتادادند که برخى از آنها طوالنى

امیه و باالبردن پرچم بود از اسقاط حکومت بنىکردند که عبارت هدف را دنبال مى
 :ها عبارتند ازبیت صلى اهللا علیه و آله وسلم. برخى از این قیاماهل

  سه. شورش شقنا در شرق اندلس

ق به رهبرى شقنابن عبدالواحد مکناسى بر علیه  151این شورش و قیام بربرها در سال 
بریه به وقوع پیوست. این استان شنتبن معاویه (عبدالرحمن داخل) در عبدالرحمن

ها بود که چندین سال به طول انجامید و ترین قیامترین و خطرناكشورش یکى از مهم
ها را از بین ببرند. اهمیت این شورش در شخص شقنا تحقق تالش کردند تا حکومت اموى

نام مادرش  .60دگذاشته بود. او واقعا انقالبى شرق اندلس بو» فاطمى«یافت که نام خود را 
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فاطمه بود و خود را منتسب به حضرت فاطمه علیها السالم و پسرش امام حسین علیه 
دانست. البته آن اندازه که اصل اندیشه انتساب اعتقادى براى ما مهم است، السالم مى

شد و در انتساب ژنتیک اهمیت ندارد. او همچنین به محمدبن عبداهللا نیز نامیده مى
هاى این اثیر در متن خود مطلب مهمى در مورد جنگه ساکن بود. ابنبریاستان شنت

رفتن او به سمت جنگ چریکى که در آن زمان «فاطمى شیعى به ما منتقل کرده است: 
عبدالرحمن «افزاید: اثیر در شرح احواالت او مىابن» وجهه غالب جنگ بربرها بوده است.

ست از جنگ نکشید و به کوهستان فرار اموى به سوى او رفت، ولى او تسلیم نشد و د
فائق آمده و او  - 61عذارىابن به تعبیر -کرد... تا اینکه عبدالرحمن بر این مبلغ فاطمى 

عذارى این مطالب را در رویدادهاى قیام شقنا و جریانات اندلس در بین را کشت. ابن
ز یارانش آورده است. ق، زمان ترور خائنانه او توسط دو نفر ا 160تا پایان  150هاى سال

  ».عبدالرحمن اموى او را در همانجا دفن کرد

در شرق اندلس مردى از بربر مکناسه، قیام کرد. او «اثیر در مورد شقنا گفته است: ابن
آید که بر نقش مهم این شیعه شمار مىاین متن یکى از متون مهم به .»ها بودمعلم بچه

خوبى معناى معلم دانان بهکند. تاریخلت مىبربر در گسترش علوم و معارف دینى دال
کار امروزه در زمانه ما که چگونه ایندانند و اینکودکان و میزان تأثیرش بر آنها را مى

معادل آموزش دانشگاهى در تمامى مراحلش است. افزون بر این، قیام و شورش او رنگ 
احکام و دیگر علوم اسالم  دینى و تبلیغى مبتنى بر علم، تعلیم و تعلم و گسترش عقاید،

ها، دحیه غسانى، را فرمانده اموى حنیف به روش شیعه را داشته است. او توانست
شک از تأثیر خود قرار دهد. قدرت اقناع او داللت بر این واقعیت دارد که شقنا بىتحت

اى که غسانى، او و تمام، همرزمش در ارتش را به قلعهاهل علم بوده است. ابوعثمان، دایى
شقنا در آن بود فرستاد و شقنا فرصت را مغتنم شمرده و او را به عقیده خود دعوت کرد 

اى دعوتش را پذیرفت و حتى نزد او ماند و پا در رکابش بر القاعدهو غسانى با سرعت فوق
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ها جنگید و بر دایى خود و تمام، در لشکر اموى پیروز شد. آنگاه غسانى به همراه ضد اموى
بریه رفته و در لشکرشان در آنجا در روستایى به نام العیون فرود به سمت شنتشقنا 

بن سعید، شقنا فاطمى را ترور کردند. پس از این واقعه، آمدند تا اینکه ابومعن و کنانه
 .62غسانى به یکى از دژهاى البیره فرار کرد و در آنجا با خیانت کشته شد

  هاى شرق اندلسچهار. قیام

پرست امیه در جنوب، به فرماندهى مرد وطنن شورش بر ضد حکومت بنىتریطوالنى
 عمر بن حفصون انجام پذیرفت. پیرامون دین و مذهب او نظرات مختلفى وجود دارد. البته

ها بوده که پس از سیطره بر هرچند شیعه نبوده، ولى یکى از بازوهاى حکومت فاطمى
 .63استیال بر امویان در اندلس بودنددنبال فرصتى جهت مغرب، همسایه اندلس، به

قط پا گرفت. بالفاصله پس از قتل او قیام ابن .64ق به قتل رسید 275حفصون در سال ابن
شد. قیام شناخته مى» قطّ«بن هشام اموى که جد او منبوز بود، به لقب احمدبن معاویۀ

ى فاطمى بوده ها جهت توسعه گستره اعتقادى شیعق از مؤثرترین قیام 288او در سال 
هاى او فاطمى و علوى بوده است. رسد، ولى گرایشاست. نسب او هرچند به امویان مى

ابار در شرح حال احمدبن ابن«اش این است: على مکى در مورد او کالمى گفته که خالصه
بن هشام اموى آورده که زیبارو بوده و به دانش، صنعت، نجوم و شناخت هیئت و معاویۀ

قط در روزگار حاکمیت ام داشته و صاحب یک جنبش و تندخو بوده است. ابننجوم اهتم
ها در اندلس، روزگار پر از ق)، هفتمین پادشاه اموى 300-229بن محمد (عبدالرحمن

التهاب و فتنه، به طلب حکومت قیام کرد. او خود را در ظاهر عاشق جهاد و ثواب مجاهدت 
آمیزى هاى تهمتالبته اینها برچسب .»65اهر بودگویى و تظداد، ولى اهل غیبنشان مى

شود. او با استقبال انبوهى بوده که معموال در گذشته و حتى امروز به شیعه زده شده و مى
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اى منطقه رو شد. این منطقه، دقیقا همان منطقهاز سوى قبایل بربر در منطقه جوف روبه
قط، داشته است. به سرعت قیام ابنبود که پیش از او تبلیغ و دعوت تشیع در آن گسترش 

هاى زامورا در هم ق)، در دروازه 296-254توسط آلفونسوى سوم، پادشاه آستوریاس (
قط که آشکارا داللت بر گرایشات فاطمى او دارند، از هاى ابنترین مشخصهشکست. مهم

ام او و همچنین اهتم» عاصم المسلمین«و » مهدى«گذارى عجیب او به این قرارند: نام
چینى به اینکه مبلغى به شیوه شیعه اسماعیلیه داشته باشد که براى خالفت او زمینه

کند. این سبک تبلیغ در شخص ابوعلى سراج، مبلغ خالفت کرده و براى او یارگیرى مى
فاضل را در میان  نمود یافته است. او یک سرى از نقبا و نمایندگان» مهدى اندلسى«

حیان در میان یاران و مریدان ستاد. ابوعلى سراج مبلغ، به نقل ابنفرصفوف قبایل بربر مى
  .66مهدى اندلسى، خیلى مقدس و محترم بوده است

براى  به هر حال پس از همه این تهدیدها از جانب شیعه براى اندلس، که تمامى آنها
 تشکیل و تأسیس حکومت شیعى تالش ناموفق داشتند، نوبت به پیروزى حقیقى براى

گذارانى رسید که انتظار و صبر طوالنى براى این موقعیت متحمل به دست بنیان شیعه
صورت کامل به روى آنها هاى خالفت بهشده بودند و پس از سقوط خالفت امویان درب

  گشوده شد و همه امور تحت اراده و مشیت آنها قرار گرفت.

  هاى شیعى در اندلسسوم. حکومت

نخستین حکومت شیعى در سرزمین اندلس را ارائه در این قسمت اخبار مرتبط با 
  کنیم:مى

  حمود حسنىحکومت بنى
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ادریس حسنى، اندلس بن کنون (قنون)، آخرین حاکم حسنى بنىشدن حسنپس از کشته
با یک دولت حسنى جدیدى وعده مالقات داشت که این بار با طعم اندلسى خالص بود. 

هاى دولت قبلى در مغرب بنا ، بر ویرانه»اهللا الناصر لدین«این دولت جدید حسنى، دولت 
بن حمودبن نسب رئیس دولت جدید حسنى از این قرار است: علىنهاده شد. سلسله

بن عمربن ادریس اصغربن ادریس اکبر، پسر حسن مثنّى فرزند بن احمدبن عبداهللامیمون
رت مشخص در صوامام حسن علیه السالم. این نخستین دولت شیعى در بلد اندلس و به

هاى اموى و عباسى با استان قرطبه و نواحى پیرامونى آن بود. پس از برخورد بد عرب
بیت پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم از فرزندان واسطه نوادگان اهلبربرها، باالخره به

ادریس اکبر حسنى، براى آنها فرجى حاصل شد. حکومت آنها واقعا اثر بسیار مثبتى در 
باعث شد تا مشتاق بازگشت  رهاى ساکن در شمال آفریقا برجاى گذاشت وجان برب

حکومت اشراف ادریسیان باشند. ادریسیان در دهه اول قرن پنجم هجرى در آنجا حکومت 
طور خالصه، شاهدى تاریخى حمود به بنداشتند. براى دانستن چگونگى آغاز حکومت على
وشته عبدالواحد مراکشى برایتان آورده از کتاب المعجب فی تلخیص أخبار المغرب ن

شود و سپس یکى پس از دیگرى احواالت مرتبط با دیگر پادشاهان حمودى را ذکر مى
  خواهیم کرد:

بن عبدالرحمان بن سلیمانبن حکمنویسنده کتاب پس از پرداختن به خالفت سلیمان
ق وارد  403ال ق آغاز شد و در س 399ناصر، معروف به المستعین باهللا، که در سال 

هاى قاسم و على، فرزندان حمود دو نفر از سربازان ارتش او به نام«نویسد: قرطبه شد، مى
ها منصوب کرد و عنوان فرمانروایان مغربىها بودند. المستعین باهللا، آن دو را بهاز حسنى

و شهر را بر والیات سبته و طنجه، د -تر بود که کوچک -سپس یکى از آن دو به نام على 
بندرى مهم، گماشت. قاسم نیز فرمانرواى جزیره خضرا در جنوب اندلس شد. در میان 

» مایل بود.... 12بود. پهناى دریا در آنجا » زقاق«این دو منطقه گذرگاهى معروف به 
نگارى کرد. بن حمود با بربرهاى هوادار امویان نامهعلى«... نویسد: مراکشى در ادامه مى
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بن حکم، خلیفه ایى اندلس طمع کرده بود. در نامه به آنها یادآور شد که هشاماو به فرمانرو
عهدى را به او اموى، زمانى که در قرطبه در محاصره بود، به او نامه نوشته و فرمان والیت

داده است. آنها قبول کرده و با او بیعت کردند. او از سبته به سمت مالقه پیشروى کرد. 
بن حاکم آنجا بود و از او استقبال کرد و او را وارد شهر مالقه کرد. علىعامربن فتّوح فائقى 

حمود، مالقه را به تصرف خود درآورد و عامر را از آنجا اخراج کرد. آنگاه با همراهان بربر 
خود و همه بردگان به سمت قرطبه یورش برد. لشکر محمدبن سلیمان به رویارویى با او 

این بخش از متن کتاب  .»بن حمود فاتحانه وارد قرطبه شدرفته و شکست خوردند و على
بن حکم و پدرش به شدن سلیمانرسد که با کشتهالمعجب با این صحبت به پایان مى

امیه در آن وقت به پایان رسید و در همه نقاط اندلس بن حمود، دولت بنىدست على
امیه یگرى، دوباره بنىصحبت از آنها بر روى منابر قطع شد. پس از گذشت مدت زمان د

  به حکومت بازگشتند.

ق به  408بن حمود کوتاه بود و تنها یکسال ادامه یافت تا اینکه در سال حکومت على
در حمام، خائنانه کشته شد. در آن هنگام  دست برخى از بردگان خواجه صقلبى خود در

نماز خواند و به جایش بر قاسم که در اشبیلیه قرطبه بود، در پى او آمد و بر او  برادرش
  تخت خالفت تکیه زد و دو نفر از قاتالن او را کشت و اوضاع پس از آن آرام شد.

کردن همه رویدادهاى اى در فهرستهاست. فائدهاین، داستان آغاز حکومت حمودى
روزگاران پادشاهان حمودى نیست و ما فقط جهت رعایت اختصار، نام آنها را به ترتیب 

بن حمود (مأمون)، معتلى باهللا، آوریم: قاسمتشان از خلیفه دوم تا دوازدهم، مىزمانى خالف
مستکفى باهللا، مستنصر، عالى باهللا، متأید باهللا، واثق باهللا، القائم بأمر اهللا، سامى، مهدى و 

که پایتخت حکومت  -طارق و مالقه ها المستعلى باهللا. آنها بر جبلآخرین خلیفه حمودى
و همچنین بر جزیره خضراء، قرطبه، اشبیلیه، غرناطه و رنده و از شهرهاى  -آنها بود 

ق و  450مغرب بر بندرهاى سبته و طنجه حکومت کردند. مدت حکمرانى آنها تا سال 
  سال بود. 47به مدت 
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  ب) آثار شیعه در اندلس

نیم و هر اثرى کارائه مى ه در فصل پیشین نام بردیم رادر این فصل، آثار شیعیانى را ک
دهیم. همه این موارد در دو بخش عرضه که نیاز به شرح و توضیح داشته باشد را شرح مى

شود: بخش اول به سه قرن نخست از حکومت اسالمى در اندلس اختصاص یافته و مى
ن اندلس بخش دوم به شرح آثار پس از قرن سوم تا پایان زمان حضور مسلمانان در سرزمی

 پردازد.مى

  . از آغاز اسالم در اندلس تا پایان قرن سومیکم

  هاى ایفا شده از سوى شاگرد امام على علیه السالم در خطه اندلسیک. نقش

در فصل نخست گذشت که حنش صنعانى با ساخت نخستین مسجد در سرزمین اروپاى 
 غربى شناخته شده است. این مسجد در شهر قرطبه و مسجد دیگرى در سرقسطه بوده

شده که او همچنین ساخت مسجد را بنا کرده و براى آن محراب ساخته است. گفتهکه آن 
گذارى کرده است. خداوند متعال او را گرامى داشت و در سرقسطه به البیره را نیز پایه
  خاك سپرده شد.

القبله است. حکایت شده که یکى از پادشان خواست تا بر روى قبر او معروف به مقبره باب
دار اى بسازد. زمانى که تصمیم به این کار گرفت، زنى اهل صالح و امانتو سازه قبر او حرم

و منصف نزد او آمد و به او خبر داد که حنش و لخمى را در خواب دیده و آن دو به او 
اى ساخته شود. پادشاه از تصمیم خود اند که خوش ندارند بر قبرشان سازهخبر داده

  .67منصرف شد

                                                             
6   .٣١٧و  ٢٨محمد حمیرى، الروض المعطار فى خبر األقطار، ص ابن.   7
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دانیم. البته زمان و مکان ساخت مساجد قیق ساخت این مساجد را نمىمتأسفانه تاریخ د
هاى آن و محتویاتش براى ما مهم نیست و مهم در این بحث پژوهشى ما و حتى ویژگى

اند؟ تبیین این مطلب است که چگونه مساجد به قلب تپنده جوامع اسالمى تبدیل شده
هاى دینى و مذهبى ها و آیینلیتها، تظاهرات، فعامساجد همچنان مکانى براى نشست

هستند. البته این مطلب طبیعتا اختصاصى به اندلس ندارد و قاعده و رویه در این مورد 
شده در اسالم تاکنون یکى بوده است. با توجه به اینکه از زمان نخستین مسجد ساخته

قش مساجد موضوع آشکارتر از آن است که دوباره آن را توضیح دهیم، در اینجا فقط به ن
کنیم. نقشى که در مورد آن زیاد کتاب نوشته شده، در جوامع اسالمى اشاره مى

ها برقرار شده است. ها و نشستها پیرامونش صورت گرفته و براى آن کنفرانسسخنرانى
دانند. در این زمینه کافى صورت کامل آن را مىخوبى و بهدر زمان ما عوام و خواص به

در تفسیر قمى، در مورد جریان عمار یاسر با یکى از منافقان مدینه، اى است که به قضیه
خدا صلى اهللا  از حضرت صادق علیه السالم روایت شده که فرمود: رسول«اشاره کنیم: 

ساختند و گرد و غبار به علیه و آله وسلم و حضرت على علیه السالم و عمار مسجد مى
متکبرانه بر ایشان گذر کرد و آستین خود را خاست. منافقى در جامه و هیئتى هوا برمى

اش بگو. عمار روى بینى خود گرفت. امیرمؤمنان علیه السالم به عمار فرمود: رجزى درباره
 گونه رجز خوانده است:در واکنشى تعریضى و هجوگونه و با افتخار به خود و دینش این

  

 فیصلی فیها راکعا و ساجدا   ال یستوي من یبنی المساجد

 

 یعرض عنه جاحدا معاندا   کمن یمر بالغبار حائدا
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؟! منافق زاده! آیا مقصودت از این حرف من بودمشخص منافق به عمار گفت: اى پسر سیاه
نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم آمده و گفت: ما اسالم نیاوردیم تا به آبرو و شخصیت 

(یمنُّونَ مده، از آن بیرون برو!... آیۀ ما فحش بدهند. حضرت فرمود: اسالم برایت دشوار آ
در تأیید گفتار پیامبر صلى اهللا علیه و  68...)مکُمإِسال علَی تَمنُّوا علَیک أَنْ أَسلَموا قُلْ ال

آله وسلم نازل شد که در شکایت منافق از عمار، طرف عمار را گرفت و او را از مسلمانى 
 این دین بیرون برود!!! خلع کرد و اجازه داد که از

افزون بر ساخت خانه خدا در اندلس توسط حنش صنعانى، او تابعى نیز بوده است. همین 
لقب براى او کافیست تا تمام معناى این کلمه را در موردش تصور کنیم. او سرچشمه 

ها و اصحاب کم سن و سال پیامبر برکت براى اهالى اندلس بوده است. پس از آنکه تابعى
رفتند و تعداد یکى پس از دیگرى از دنیا مى 69ى اهللا علیه و آله وسلم مانند منیذرصل

اى چون حنش صنعانى ها مشتاق زیارت تابعىاندکى از آنها باقى مانده بودند، همه اندلسى
بودند. باالتر از همه این برکات، حنش صنعانى تأثیر تبلیغى و معنوى پر رنگى در شهر 

شک بى 70واسطه از صحابه نقل روایت کرده است.اى گذاشت. او بىجدیدش از خود برج
او از امیرالمؤمنین علیه السالم نیز که مدت طوالنى با ایشان همراه بوده و در رکابش 

ویژه آنکه اهالى اندلس چنین مردى را به مجاهدت کرده نیز نقل روایت داشته است. به
شمردند و از او سرزمینشان را مغتنم مىکردند و فرصت حضور او در حال خود رها نمى

  کردند.پیرامون احواالت اهالى مشرق زمین سؤال مى

براى اثبات وجود تشیع و آثار و علوم حقه آنها، شامل تاریخ اسالم و عقایدى که اغلب 
آنها تحریف شده و غیر اینها، این نکته کافى است که بدانیم حنش صنعانى، سرباز سابق 

از شهادت حضرت، به مصر گریخته تا به  لى علیه السالم بوده و پسدر لشکر امام ع
بکر و دیگر شیعیان امیرالمؤمنین علیه السالم شیعیان دیگرى همچون محمدبن ابى

                                                             
6   .١٧: حجرات.   8
6   .سالھ، صحابى پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ وسلم از قبیلھ یمنى مذحج یا كنده كھ بھ اندلس نیز ھجرت كرده بود ٩٠منیذر .   9
7   .١٨٧، ص ٩كثیر دمشقى، البدایة و النھایة، ج ابن.   0
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هاى بپیوندد که فضیلت آنها کمتر از اصحاب با وفاى حضرت نبوده است. همه این صحنه
بسته، کافى است تا ما را به نقشمجاهد  تبلیغاتى قوى که بر سیماى حنش زاهد و

مطلوبمان برساند. مطلوب ما در این مقاله اثبات این مطلب است که حشن صنعانى از 
هاى مردان اسالم شیعى بسیار مؤثر در سرزمین اندلس بوده است. البته ما تالشبزرگ

رد هایى که موکنیم، تالشاین شخصیت در مسیر دستیابى به این مقام را فراموش نمى
  اند.غفلت مورخان قرار گرفته یا خودشان را در موردش به غفلت زده

  دو. نقش برخى از محدثان

غ پس از شرح و توضیح طوالنى نقش حنش صنعانى، در ادامه مطالب این بخش به سرا
حیون. البته در رویم که در فصل اول از آنها یاد کردیم: ابویسر ریاضى و ابندو محدث مى
  هاى شیعى و دولت حمودى خواهیم پرداخت.ین فصل، به تأثیر سیاسى قیامبخش دوم از ا

  ابویسر ریاضى و آثار او

اى از زندگى او را ذکر کردیم، در اینجا به بیان آثار او پس از آنکه در فصل گذشته گوشه
پردازیم که اهمیت آنها از نظر تأثیرگذارى تبلیغى در جامعه، کمتر از آثار حنش مى

یست. ریاضى به سفرهاى طوالنى از خراسان به اندلس معروف بوده است. همین صنعانى ن
ها، به خودى خود، گواهى علمى براى اوست. در آن زمان معروف بوده که مسافر مسافرت

شرح سفرهاى  71بن احمدگردد. معروف است که ابراهیمبه مشرق بدون بهره علمى برنمى
مانند دیگر تألیفاتش به دست ما نرسیده و یا خود را در اشعارش آورده، ولى اشعارش 

هاى نسخ خطى عربى مناطق مختلف نشسته همچنان غبار نسیان بر روى آنها در کتابخانه
هاى بسیار بزرگى دیدار کرده که حتما در او تأثیر عمیقى است. افزون بر این، با شخصیت

اند، از جمله به اندلس کرده مکاناند و او را خواسته یا ناخواسته، ناچار به نقلگذاشته
بیت صلى اهللا علیه و آله وسلم، که شناخت او براى مانند اهلدعبل خزاعى، شاعر بى

                                                             
7 د ثبت شده استدر برخى منابع، نام او ابراھیم.   1 ّ   .بن محم
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ها وجود دارد، مرتبط با تشیع و همگان میسر نیست. هر آنچه از اشعار دعبل در حافظه
تى از اشعارش وق والیت عترت پاك پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله وسلم است. شنونده

رود، عطر ائمه معصومین صلى اهللا علیه و آله وسلم را استشمام مجلس او بیرون مى
شود. با این حساب، خواه ما تشیع او را و از زالل تاریخ و فضائل آنها سیراب مى کندمى

ترین منظومه شعر شیعى تبدیل شده کننده قوىقبول کنیم یا نکنیم، ریاضى به منتقل
ها، هاى شرقىاند که او نخستین واردکننده کتابنکه مورخان تصریح کردهویژه آاست؛ به

رسائل محدثین و اشعار و روایات ناب آنها به مغرب زمین و مروج آنها بوده است. اخبار 
مورخان پیرامون ابویسر زیاد است. او از گروهى روایت کرده و گروهى نیز از او در اندلس 

بن صائغ و شاگرد یار غار ش یزید ابوجعفر کاتب، عبداهللاند، از جمله پسرروایت کرده
ق)،  304بن اغلب (متوفاى اهللابن سعید صیقل، از موالیان زیادةایشان ابوسعید عثمان

اغلب. وى همچنین مولفاتى داشته که من آنها را به نقل از آخرین پادشاه سلسله بنى
که ابویسر پس از توقف چند ساله کنم، چرا ها نقل مىکتاب اختصاصى تألیفات تونسى

هاى اقامتش در در اندلس، به تونس سفر کرده است. برخى نویسندگان او را در سال
زدن آسان است! کردن و تهمت خیانتاند. چقدر خیانتها دانستهاندلس، جاسوس فاطمى

که  را از خود به یادگار گذاشت 72ابویسر ریاضى در تونس از دنیا رفت و تألیفات زیادى
 اند:شان از دست رفتهمتأسفانه همه

  . الرسالۀ الوحیدة و المؤنسۀ؛1

  . سراج الهدى فی القرآن و مشکله و إعرابه و معانیه؛2

  . قطب األدب؛3

  ست)؛قتیبه بوده اتر از کتاب عیون األخبار ابن. لقیط المرجان (این کتاب بزرگ4

                                                             
7   .۴٠٧و  ۴٠۶و  ۴٠۵، ص ٢محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، ج .   2
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  . المرصعۀ المدبجۀ (رسائل منثور)؛5

  لحدیث.. مسند فی ا6

  حیون و آثار اوابن

  یتاو هم مانند حشن صنعانى و ابویسر ریاضى، افزون بر تأثیر تبلیغى داراى شخص

در  سال 15علمى قوى و مشهور در بالد اندلس است. این محدث کارآزموده نزدیک به 
زمین دنبال علم و حدیث بود و از بوستان علماى مشرقمشرق توقف کرد و در این مدت به

آورى کرد تا پس از مراجعت به وطن خود این معارف بخشى را جمعلب خوب و لذتمطا
ه است را به دست هموطنان خودش برساند. او مدال صداقت در روایت را بر گردن آویخت

منذر نیشابورى، فرضى و همچنین ابنو حتى کسانى که تشیعش آنها را آزار داده، مانند ابن
» حیون بود.ود؛ همانا ابنباگر صداقت، انسان «مورد او گفته شده: اند. در آن را انکار نکرده

اى در ایشان نبود؛ خواه بخش این محدث بزرگ نبود، دیگر فایدهاین دو خصلت اگر زینت
د یا تألیفاتى جاى گذاشته بو اندوخته علمى او زیاد بود یا کم و خواه تألیفاتى از خود بر

 نداشت.

اهل ضبط و اتقان و ناقل خوب روایات مورد ستایش قرار  هایى همچونوى با ویژگى
بن ایمن، اند؛ از جمله: محمدبن عبدالملکگرفته است. گروهى از ایشان نقل روایت کرده

بن مسره حجارى، احمدبن سعیدبن حزم و بن اصبغ، سعیدبن جابر اشبیلى، وهبقاسم
ان دست پیدا نکردم، ولى نوع علیرغم اینکه من به تألیفات منتسب به ایش 73خالدبن سعد.

روایات ایشان هرچه باشد، به هر حال محمدبن ابراهیم شیعى در گسترش علوم دینى در 
دانم که آیا ایشان اصال کتابى را به یادگار بالد اندلس سهیم بوده است. البته واقعا نمى

  اند؟!یا مانند دیگر تألیفات، از بین رفتهنگذاشته
                                                             

7   .۴١٣، ص ١۴أعالم النبالء، ج ذھبى، سیر .   3
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  از قرن سومدوم. علماى اندلس پس 

پس از آنکه به شرح آثار حنش و دو محدث دیگر پرداختیم، اکنون سیر علمى خود را در 
کنیم. اندلس تنها علمایى را به میدان ادبیات، شعر، فنون فصاحت و بالغت شروع مى

شناخت که در زبان عربى و فنون مختلف آن مهارت باالیى داشته باشند. در رسمیت مى
شد و به هیچ نشست و شهرت او منتشر نمىعالم نمى غیر این صورت کسى پاى حرف آن

ق) در کتاب تحفۀ  1041شد. مقرى تلمسانى (متوفاى عنوان از بزرگان شمرده نمى
بسیار زیبایى، حال و هواى علمى اندلس در آن زمان را توصیف کرده و الطیب با عبارات 

او در  .74کنیمنقل مى ما عبارات ایشان را با اندکى دخل و تصرف، متناسب با این بخش
هاى مختلف علوم، با رعایت انصاف در وضعیت اندلس در شاخه«گوید: مورد اندلس مى

اند. در اندلس، بودن داشتهگونه بوده که اهالى اندلس عنایت زیادى به متفاوتمورد آن، این
ش خود آموزى را نداده بود نیز، نهایت تالفرد جاهلى که خداوند متعال به او توفیق علم

اى از دیگران متمایز شود... عالمان در میان عوام و خواص کرد تا با صنعت و حرفهرا مى
گرفتند... با این وجود، اهالى اندلس مدارسى نداشتند تا در تحصیل مورد تعظیم قرار مى

 .75...آموختندعلم به کمک آنها بیاید. آنها همه علوم را در مساجد با پرداخت هزینه، مى
ان آن خطه در کار خود مهارت داشتند، چرا که آن علم را با انگیزه درونى عالم
شد تا شغلى که از آن کسب درآمد داشت را رها کند و آموختند. این انگیزه باعث مىمى

از جیب خود در راه تحصیل علم هزینه کند... فلسفه در میان آنها مطرود بود. چه بسیار 
فراهم شود  زندقه به آنها زده شد تا راه برخورد با آنها از علماى شیعى که تهمت فلسفه و

و از بین برده شوند، یا اینکه موقعیت علمى او از عرصه جامعه پنهان بماند. علم اصول در 
جامعه آن روز اندلس، داراى وضعیت متوسطى بود. نحو در روزگار آنها در نهایت برترى 

علماى نحو آن سامان، مانند معاصران خلیل،  و موقعیت بود، تا آنجا که در آن روزگاران
رسد و مطلب ایشان ادامه دارد تا اینکه به بخش مورد نظر ما مى» سیبویه و... بودند....

                                                             
7   .٢٢٢و  ٢٢١و  ٢٢٠، ص ١مقرى تلمسانى، نفح الطیب، ج .   4
7   .در این زمینھ بھ آثار حنش صنعانى مراجعھ كنید.   5
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دانش ادبیات نثرى و شعرى، شامل دانش حفظ تاریخ ادبیات، نظم و نثر و «... نویسد: مى
د. با این دانش در مجالس، به ترین دانش در نزد آنها بوپسند شریفهاى نغز و دلحکایت

بهره بودند، مورد جستند. علمایى که از شعر و ادب بىپادشاهان و بزرگان خود تقرب مى
پذیرفت. اهالى اندلس، شدند و با آنها برخوردى سخت و سنگین صورت مىغفلت واقع مى

عربى  یادگیرى زبان به روایتى از امام صادق علیه السالم تمسک کرده بودند که مشوق
لغت عربى را بیاموزید، ، فَإِنَّها کَلَام اللَّه الَّذي تَکَلَّم (یکلّم) بِه خَلْقَه...؛ تَعلَّموا الْعرَبِیۀَ«است: 

  ». 76زیرا کالم خداوند است که با آن با بندگانش سخن گفته است...

م، آشکار شد و اش بوددنبال ارائهاى که بهشک مقدمهپس از این کالم تلمسانى، بى
  چگونگى تأثیرگذارى علماى اندلس در این بازه زمانى واضح شد.

کنیم که هیچ ابهام و تشکیکى در تشیع او در این بخش از آثار شاعرى شیعى آغاز مى
  نیست:

  ق) 362-320هانى اندلسى (یک. ابن

اهدى بر ام. در همه آنها شوبیش از بیست قصیده را از دیوان ایشان رصد و بررسى کرده
مطلوب و مقصودمان در این فصل از مقاله یافتم. این مرد بزرگ هر چند حاکمان را 

هانى با سایر ولى وضعیت او شبیه دیگر شعراى زمانش است. البته فرق ابن 77ستوده،
شاعران در این است که نصرت دین و گسترش علوم آن توسط او منحصر در روش واالى 

خود از عقاید، تاریخ، کالم، حدیث و... نیز الهام گرفته است. ادبى نیست و بلکه در اشعار 
بخش آید که الهامبه همین دلیل و به جهت یادآورى برخى از احادیث شریف که به نظر مى

گیرى عنوان شاهد بر این الهاماو در شعرش بوده، تصمیم گرفتم تا ابیاتى از اشعار ایشان، به
مدعى نیستم که این ارائه، جامع و مانع است، اما تالش  را، در سه محور ارائه کنم. البته

                                                             
7   .٢۵٨، ص ١شیخ صدوق، الخصال، ج .   6
7 ھا در ستایش جعفر و یحیى، امیران مسیلھ و سپس دھد و در این میان بیشترین مدیحھھانى را مدح تشكیل مىاكثر قریب بھ اتفاق قصاید موجود ابن.    7

  )مترجم. (معز، خلیفھ فاطمى است
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خواهم کرد تا در این بخش به همه اشعارى که از میان ده قصیده ایشان به صورت گذرا 
دلیل ایشان را به ام، اشارتى داشته باشم. تعداد زیادى از اشعارو با شتاب گزینش کرده

 محدودیت مقاله، رها کردم.

  حدیث ثقلین

وذر غفارى (ره) از پیامبر مکرم اسالم صلى اهللا علیه و آله وسلم نقل کرده که جناب اب
قَا ، کتَاب اللَّه و عتْرَتی أَهلَ بیتی، فَإِنَّهما لَنْ یفْتَرِفیکُم الثَّقَلَینِ إِنِّی تَارِك«فرموده است: 

گذارم؛ ل و بار سنگین معنوى، به ارث مىحتَّى یرِدا علَی الْحوض؛ من در میان شما دو ثَقَ
شوند تا آنکه بر بیتم؛ آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمىکتاب خداوند متعال و عترتم، اهل

  .»78سر حوض کوثر بر من وارد شوند

  هانى با الهام از این روایت شریف، ابیات ذیل را سروده است:ابن

  

 لم تکن منهم وأن ال مناسکإذا    عرٌشَهِدت ألهلِ البیت أن ال مشا

 

 علیه هوادي مجده والحوارك   وأن ال إمام غیرُ ذي التاجِ تلتقی

 

 79وسالف ما ضَمت علیه العواتک    یخُصهلَه نَسب الزَّهراء دنْیاً

                                                             
7   .٢٨، ص ١نعمان مغربى، دعائم اإلسالم، ج .   8
7 ابة الشعراء«تر براى دستیابى بھ اشعار ایشان، مراجعھ بھ پایگاه ھانى، راه سادهبستانى، دیوان ابن.   9 ّ    www.poetsgate.com :است» بو
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یه و آله وسلم که نسب بیت صلى اهللا علگوید که بدون امامان اهلهانى در این شعر مىابن
 معناست.زهرایى دارند، مشعر و مناسک حج بى

  و همچنین سروده:

  

 رَّمکرائم أبناء النّبی المکَ   قَهاوقد غَصت البیداء بالعیسِ فو

 

الضّبابِ وأع رْنَ بأبناءجٍذُعقَم   ودیلِ وشَدالج کَینَ أبناء80فأب 

 و نیز:

  

ینلَ قَطبإالّ أنّ ح بالِ    هاما ذاكولبحصوم د81آلِ محم 

هانى در این بیت عامل موفقیت برخى از حاکمان را، اتصال آنها به ریسمان هدایت ابن
 سلم دانسته است.محمد صلى اهللا علیه و آله وآل

  هانى نیز با الهام از حدیث ثقلین سروده شده است:این شعر از ابن

  

دالدنیا آلل محم کرالدولۀُ البِ وقد جرَّرت أذیالَها   فقد دالت 

                                                             
8   .ھمان.   0
8   .ھمان.   1
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 صنائعه فی آله وزکا الذُّخر   تورد حقوقَ الطالبیینَ من زکَ

 

 کْربه اتَّصلت أسبابها وله الشُّ   التی معزُّ الهدى والدین والرَحمِ

 

 عرُفبدلَ أمناً ذلک الخوف والذُّ   منِ انتاشَهم فی کلِّ شرقٍ ومغربٍ

 

 یامفکُلُّ إمکأنّم رَى وفی وجهه البد   ایجیءالشِّع هرعلى ید 

 

 82تولّى العمى والجهلُ واللؤم والغدر   همولما تولّت دولۀُ النُّصبِ عن

هاى بر اگر حکومت«گوید: هانى در این شعر، در بیت آخرش است که مىجان کالم ابن
گردان شوند؛ کورى، جهالت، روىله وسلم آبیت صلى اهللا علیه و سر کار از امامان اهل

 ».فرما خواهد شدفرومایگى و خیانت بر جامعه حکم

  احادیث امامت و وصایت

  از پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله وسلم روایت شده که فرمود:

                                                             
8 ھانى در ستایش معز سروده، اغلب آكنده از ھایى كھ ابنمدیحھ. ھانى نام معزالدین، خلیفھ چھارم فاطمى را آورده استدر بیت سوم، ابن. ھمان.    2

ایر باورھاى بنیادى اسماعیلیان، مفاھیمى چون امامت، عصمت امام، جایگاه امام در خلقت و س. مفاھیم و باورھاى مذھبى و كالمى شیعھ اسماعیلیھ است
  )مترجم. (ویژه درباره امامت كھ ھمھ در قالب مدح و خطاب بھ معز، امام و ممدوح شاعر بھ نظم آمده استبھ
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هان آگاه باشید! نسبت  أَلَا إِنَّ علیاً منِّی بِمنْزِلَۀِ هارونَ منْ موسى، إِلَّا أَنَّه لَا نَبِی بعدي؛
حضرت على علیه السالم به من، همان نسبت و جایگاه هارون نبى نسبت به حضرت 
موسى (على نبینا و آله و علیه السالم) است؛ با این تفاوت که پس از من پیامبرى وجود 

اى که در زمان خالفتش همچنین اقرار و اعتراف ابوبکر به زبان خودش، در خطبه 83»ندارد.
بیعت «گرفتن خالفت عذرخواهى کرد و گفت: ى مردم خواند و از مردم بابت به دستبرا

گیرى بود؛ خداوند [مسلمانان را] از شر آن حفظ کرد. من از به با من یک اشتباه و غافل
ناك بودم و هیچ زمانى بر این خالفت حریص نبودم؛ کار بزرگى را وجود آمدن فتنه بیم

ترینِ مردم به جاى من و قدرت من خارج است. مایل بودم قوىدار شدم که از توان عهده
 ».84گرفتاین منصب را بر عهده مى

  ز این روایت نبوى این گونه سروده است:هانى با الهام اابن

  

قُمقِ التی لم یدر    بهالکم دولَۀُ الص وجه املَۀُ واألیکائکنُتَی 

 

خْزِ هارونُ سعیۀٌ لم ییر وال   هاإمامفیها الب باللّه امکأشْرکَت 

 نویسد:و در ادامه مى

  

تَشَی وا إالّ قدیمتَ   عیوما نَقَمالم هراً شَدزَبى هداركفنَج 

                                                             
8   .۴۴۵طبرى، المسترشد، ص .   3
8 4  » . ّ ّ شرھا، و خشیت الفتنة، و أیم هللا ما حرصت علیھا یوما قط، و لقد قلدت أمرا عظیما ما لى بھ طاقة و ال یدان ولقد ! إن بیعتى كانت فلتة وقى هللا

  .۴۴الجوھرى البصرى، السقیفة و فدك، ص ». وددت أن أقوى الناس علیھ مكانى
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 85وال حملَت بزَّ القَنا وهو شابک   میۀٌوما عرَفَت کَرَّ الجِیاد أُ

ها بر علت برخى غضب ، به صراحت تشیع قدیمى خود را آورده وهانى در بیت اولابن
امیه را خود را، تشیعش دانسته است. در بیت دوم هم دیدگاه منفى خود نسبت به بنى

 ابراز کرده است.

  شعر دیگر وى در فضاى حدیث نبوى صلى اهللا علیه و آله وسلم این است:

  

 موإن جلّ أمرٌ من مالمٍ ولُو   لّهاو أولى بلَومٍ من أُمیۀَ کُ

 

ه فینُ الذي أُناسالد اءالد ممنکم وأعظُ   رَىس مٍ بالطَّفمإلى رِم 

 

 تَضَرّمولو لم تُشَب النّار لم تَ   ورت هم قَدحوا تلک الزّناد التی

امیه، به نقد برخى افراد پرداخته هانى در این شعر نیز بر مبناى اعتقادش پیرامون بنىابن
 امیه دانسته است.سزاوارتر از بنىو آنها را به سرزنش 

  گوید:در بخش دیگرى از همین قصیده مى

  

                                                             
8   .ھانىوان ابنبستانى، دی.   5
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 مأُحلَّ لهم تقدیم غیرِ المقد   هعلى أي حکْمِ اللّه إذ یأفکونَ

 

 قَمسقَوا آلَه ممزوج صابٍ بعل   هلَوفی أي دینِ الوحیِ والمصطَفَى 

 

 ولکنّها منهم شَناشنُ أخْزَم   کُنْفما نَقَموا أنّ الصنیعۀَ لم ت

 

 نَقَّمذَوو إفکهم من مهوإٍ أو م   وتَهاوتاللّه ما للّه بادر فَ

 

ب رِمنّ أمراً کانَ أُبولکمنَهرَم   یبفَلتَۀٌ غیرُ م م86وإن قالَ قو 

 ر،در این شعر، به حرمت تقدیم برخى افراد در حکمرانى اشاره شده و در مصرع آخ
 مضمونى از همان خطابه ابوبکر در اول این بحث را آورده است.

 گونه سروده است: در شعر دیگرى این

  

   کذبت رِجالٌ ما ادعت من حقّکم
أبـنـی لـؤي أیـنَ 

  فَضْلُ قدیمکم

ودونَـه ـقّ الــوصـی حـ ــتُــمعنــاز  
                                                             

8   .ھمان.   6
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  نـاضَـلـتُـمـوه عـلى الخالفۀِ بالّتی

  حرّفتُموها عن أبی السبطَینِ عنْ

طـمـح لـها لـم یـ لـو تَـتّـقـونَ الـلّـه  

  لـکـنّـکُـم کـنـتـم کـأهلِ العجلِ لم

تُمفَـرِح لـو تَـسـألـونَ الـقَـبـرَ یـوم  

ـبـتـابِ نَـواصمـن الـک مـاذا تُـریـد  

  هـی بـغْـیـۀٌ أضـلَـلْتُموها فارجِعوا

ـهـم فعلیهمـکـموا عـلـیـهِـم حدر  

                                         
مـأفـونقومـن الـم ـهـلال کـأه 

 

 الـجِـبـالِ رصـیـنبــل أیـنَ حـلـم ک

 حـــرَم وحــجــرٌ مــانــع وحــجــون

 ردت وفـیـکـم حـدهـا الـمـسـنونُ

 انِ هجینزمـعٍ ولـیـس مـن الـهِـج

 ـشْطَـرْفولـم یـرْنـینهخْ لما ع 

 ى فـیـهـم هرُونمـوسیـحـفَـظْ ل

ـداً مجأل أنّ مــحــمـ زونحاب 

 ـا وبــطــونـور دونــهـهـه ظُول

ـیـنٍ ثَـوت یـاسـیـن فــی آلِ یــاسـ 
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 انُ وفیهمنَزَلَ البی

 87التّبیین

هانى، بسیار صریح بوده و به جدال برداشتن از اعتقادات شیعى ابنپردهاین ابیات در 
هاشم و غصب حکومت ابوالحسنین، امیرالمؤمنین علیه السالم و تحریف ها با بنىاموى

حفَظْ لموسى لکنّکُم کنتم کأهلِ العجلِ لم / ی«مسیر اسالم، تصریح کرده است. در بیت 
له وسلم در ابتداى بحث، ر از روایت نبوى صلى اهللا علیه و آگیرى شاعالهام» فیهم هارون

 خوبى مشهود است. و همچنین سروده:به

  

 وحرُوف القرآنِ بالتَّحریف   لم أُحارب نور الهدى بالدیاجی

 

 88غوت منهم والهائم المشغوف   مثل هذا العمید بالجِبت والطّا

 گوید:و مىدر بیت ذیل نیز تصریح به تشیع خود کرده 

  

هلکحام وهو شیعی طَ   لی صارمیسبِقُ کَرّاتی إلى الب لِیکاد 

 

 89لم یرْتَقب بالمنایا مدةَ األجل   سلّطَه إذا المعزُّ معزُّ الدینِ

                                                             
8   .ھمان.   7
8   .ھمان.   8
8   .ھمان.   9
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 ».من شمشیر برّانى دارم که مانند حامل خود، شیعه است...«گوید: در مصرع اول مى

گیرى او از روایت نبوى حدیث ثقلین عنوان شاهد الهامهانى بهابنآخرین بخش از اشعار 
  و تجلى مفاد آن، این قصیده است:

  

  هاشمِ البطحاء أربابِ العباد   وإذا کانَت صالةٌ فَعلى

 

  سادوهم أصلحوا األیام من بعد الفَ   هم أقَرُّوا جانب الدهرِ

 

  منذرٍ منتخَبٍ للوحی هاد   من إمامٍ قائمٍ بالقسط أو

 

  رادبالطَّهور العذْبِ والصفو الب   أهلُ حوضِ اللّه یجري سلسالً

 

  أم سواهم أرتجی یوم المعاد   أسواهم أبتغی یوم النَّدى

 

 90وأذلُّوا کلَّ جبارِ العناد   هم أباحوا کلَّ ممنوعِ الحمى

                                                             
9   .ھمان.   0
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بیت صلى اهللا توزان و محاربین با اهلالسالم و کینهصحبت پیرامون امام حسین علیه 
 علیه و آله وسلم

، أَحب حسینٌ منِّی و أَنَا منْ حسینٍ«پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله وسلم فرموده است: 
هستم، اللَّه منْ أَحب حسیناً، حسینٌ سبطٌ منَ الْأَسباط؛ حسین از من و من از حسین 

 ».91اى از نوادگان [پیامبران] استدار حسین را دوست دارد، حسین، نوهدوست خداوند

  گونه سروده است:هانى در مورد سبط ذبیح پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله وسلم اینابن

  

 92منهم بحیثُ یرى الحسینَ ذبیحاً   فکأنّ جدك فی فوارسِ هاشمٍ

له وسلم آاشاره به هتک حرمت سبط پیامبر صلى اهللا علیه و  و همچنین در شعر دیگرى با
 :گونه سروده استگیرى از خون ایشان و سرزنش قاتالن حضرت، اینو انتقام

  

  مدفـإنْ یـتَـخَرّم خیرُ سبطَی مح   جٍفما فی حریمٍ بعدها منْ تَحرُّ

  أال سائلُوا عنه البتْولَ فتُخبرُوا

  وتـراً فـیـهـم غیر ضائعألـا إن 

   مولـا هـتْـک سترٍ بعدها بمحرَّ
  فــإنّ ولـی الـثّـارِ لـم یـتَـخَـرَّم

اً وکـان لـها ابنَم أُمـ لـه أکـانَـت  

                                                             
9   .۵٢قولویھ، كامل الزیارات، ص ابن.   1
9   .ھانىبستانى، دیوان ابن.   2
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 93و طالب وتر منکم غیر نوم 

هانى بر تشیع او و خدمتش به آخرین شعرى که با آن بحث شواهد موجود در اشعار ابن
 بریم، این شعر اوست: دین و علوم آن، با اسلوب ادبى متمایز و متفاوتش را به پایان مى

هرارا غدق أمسیف الص هو السیف   فَص تْنُها موأم ضْبیلفَعق 

 

 اإلفْرِنْد له شیعمعاً کیادسیل   أنّمفهو ی الطَّف 94تذکّرَ یوم 

شمار ان بهبرخى از شاعران را در فصل اول آوردیم که بعضى نویسندگان آنها را جزو شیعی
اى است گونهگونه نیست. آثار برجاى مانده از این شاعران، بهاند، ولى حقیقت ایننیاورده

بیت هللا علیه و آله وسلم و اهلصلى ا ترین مخلصان آستان پیامبرکه گاهى حتى مخلص
شوند. آنها با اشعار، ایشان صلى اهللا علیه و آله وسلم نیز موفق به انجام چنین کارهایى نمى

اند. این عملکردها هاى خود، عملکردهاى واقعا واالیى را در تاریخ رقم زدهها و خطابهنوشته
د و به واقعیت کشاند، تا شاید هدایت یابهر انسان منصفى را به بحث و بررسى آثار آنها مى

نى خدمت دست پیدا کند. برخى از این افراد که در اشعار خود به دین و ترویج علوم دی
 اند، عبارتند از:کرده

  دو. صفوان بن ادریس

گونه موصلى در کتاب قالئد الجمان او را این .95او تألیفاتى از خود به یادگار گذاشته است
شاعر نیکو، دقیق، متقن و با شعر بسیار. او ادیبى توانا بر نظم و نثر «توصیف کرده است: 

هاى فراوان ادبى داشته و شناخت خوبى نسبت به این عرصه داشته است. بوده و بهره
                                                             

9   .ھمان.   3
9   .ھمان.   4
9   .٢٠۵، ص ٣زركلى، قاموس تراجم األعالم، ج .   5
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ى شعرى داشته است. هاها و دیوان شعرى مشتمل بر همه قالبصفوان رسائل، خطابه
بیت صورت جداگانه براى اهلقدرت خیلى زیادى در علوم ادبى داشته و یک مجلد شعر به

دارد که با آن مشهور  97اى سراسر مرثیهاو قصیده .96اهللا علیه و آله وسلم داشته است صلى
  خطیب نقل کرده است:شده و سید شُبر آن را از ابن

  

  علّمعلَى منزِلٍ منه الهدى یتَ   نَسمسالَم کأَزهار الرُّبى یتَ

 

  نجمألوجهِهِم فیه بدور وأَ   یبتعلى مصرَعٍ للفاطمیینَ غُ

 

  قَسمتُلَعاینت أعضَاء النَّبِی    هلهعلَى مشهد لَو کُنت حاضرَ أَ

 

  أکرَموفَإِنَّ الدمع أندى  وإِال   ربالکَعلَى کَربال ال أَخلَف الغَیثُ 

 

  زمزَمونَاح علَیهِنَّ الحطیم و   بِهامصارِع ضجت یثرِب لمصا

 

 وموقف جمع و المقام المعظم    والصفَاومکَّۀُ واألَستَار والرُّکنُ
                                                             

9   ).٢٢٣ترجمھ (، ١٣۴، ص ٢موصلى، قالئد الجمان، ج .   6
9   .٧۵و  ٧۴، ص ١خطیب، أعمال األعالم، ج ابن.   7
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 شود:گونه آغاز مىاو قصیده دیگرى دارد که این

  

 األنام على رسول اهللا خیر   السالمتحیۀ اهللا وطیب 

98 

  و در قصیده دیگرى سروده است:

  

 واسکب غمام األدمع   أومض ببرق األضلع

 

 فهو مکان الجزع   واحزن طویالً وأجزع

 

 تألمأ على الحسین   وانثر دماء المقلتین

 

 إن قلَّ فیض األدمع   وابک بدمع دون عین

 

 من بعده فصل القضا   قضى لهیفاً فقضى

                                                             
9   .٧۴، ص ۵مقرى تلمسانى، نفح الطیب، ج .   8
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 99وابن الوصی األنزع   ریحانۀ الهادي الرضا

 او همچنین قصیده طوالنى با این مطلع دارد:

  

حی انتی فوعمت دادن   ابإِذَا جی االامِ فى الغَمعوا دکَابِفَمس 

 رسد:تا به این ابیات مى

  

سلَى حولِ عالرَّس بطلَى سأَبِی    ینٍع لَى نَجلِ الشَّهِیدرَابِتُع 

 

 بِرزِئت الفَوز من حسنِ المآ   ديیزید فَکم یزِید علَیک حق

 

قَتلَ األَع بطَهيقَتَلتُم سابِ   ادوى الصوسل فِّقتُم100لَقَد و 

 او قصیده بلند دیگرى هم دارد که آغاز آن چنین است:

  

                                                             
9   .١٢٢و  ١٢١ادریس، ضمیمھ زاد المسافر، ص ابن.   9

1 0   .٧۵، ص ١خطیب، أعمال األعالم، ج ابن.   0
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 101رحلَ األَسى بِفنائیخُذا فانزِال    فَاءخَلیلَی دعوى برّحت بِخَ

  سه. دیگر شاعران شیعى

بیت صلى اهللا علیه و آله وسلم غیر از صفوان، شاعران زیادى هستند که در اشعارشان اهل
اند. محدودیت مقاله سرایى کردهرا مدح کرده و در خصوص امام حسین علیه السالم مرثیه

شُهید، اعشى، ابن ماء السماء، همچون ابنگنجایش پرداختن به همه آنها را ندارد؛ شاعرانى 
گونه این...» أمرنۀ سجعت بعود أراك«جراوى و وادآشى که در قصیده زیباى خود با مطلع: 

 سروده است:

  

 أکرم بفرغ للنبوة زاکی   أبکی قتیل الطف فرع نبینا

 کند:اش افتخار مىدهبودن خود در قصیحنّاط رافضى که به رافضىو ابن

  

 102ذنباً فإنّی لست منه أتوب   ن عدّوا حبّ آل محمدإن کا

 علیه و این شاعر شیعى، عاشق مدح حضرت زهرا علیها السالم و فرزندان ایشان صلى اهللا
بسام هاى زیادى در جلد نخست کتاب ذخیره نوشته ابنآله وسلم بوده است. او قصیده

 اى که در آن گفته است:دارد. از جمله قصیده

  

                                                             
1 0   .١٨٨حاجم ربیعى، دیوان صفوان بن إدریس المرسى، ص .   1
1 0   .۴۴٩، ص ١الذخیرة، ج بسام شنترینى، ابن.   2
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 103وأصبح ملک اهللا فی ابن رسوله   الخیرُ خیرانُ مضى لسبیلهلک 

 گوید:و قصیده دیگرى که در آن مى

  

 104أبوه فتم الفخرُ بین أبٍ و ابن   إمام وصی المصطفى وابنُ عمه

در زمینه شناخت فضاى حاکم بر اندلس در بحث مراثى سیدالشهدا علیه السالم و تأثیر 
ترین متون تاریخى را فراموش کنیم. این متن آنها بر جامعه اندلس، نباید یکى از مهم

گذارد و کسى که از آن اطالع پیدا کند، این حق را به شکى را در این زمینه باقى نمى
الدین امام حسین علیه السالم در اندلس را منکر شود. لساندهد که تأثیر خود نمى

حزن و اندوه براى امام حسین علیه السالم و «گوید: خطیب پس از اتمام حجت مىابن
ها، همیشه در بالد اندلس بر پا بوده است. مردم جهت عزادارى دور هم جمع عزادارى

زیادى داشتند. اینها همه پس از  شدند و در روز شهادت امام علیه السالم رفت و آمدمى
ویژه در شرق اندلس، به آن بود که کشورهایى که امام حسین علیه السالم را کشتند، به

گونه که اساتید ما برایمان نقل دادند. آنها، امنیت مىمردم نسبت به برخورد با عزادارى
ند و در برخى کرداند، آنها در شرق اندلس با لباس به شکل یک پیکر درست مىکرده
دادند و قاریان گذاشتند و غذا، نور و شمع کنار آن قرار مىاى مىها آن را پشت پردهخانه

سرایى کردند و براى امام حسین علیه السالم مرثیهقرآن را دعوت کرده و عود روشن مى
گوید: هاى آن خطه شنیده مىکه از قدیمى او در ادامه توصیف شعائرى 105»کردند.مى

کردند (در فضا را پر مى بردند و آنمعین، از حسینیه براى شنیدن مراثى بهره مىمست«

                                                             
1 0   .۴۵٢ھمان، ص .   3
1 0   .۴۵١ھمان، ص .   4
1 0   .٧۴، ص ١خطیب، أعمال األعالم، ج ابن.   5
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گویا آنها باالى  .106کنندها را عوض مىلباس» رفض«نسخه خطى اینجا خالى است) و در 
شکافتند. برخى از این شعائر، هرچند کمرنگ شده، ولى از هاى خود را از پایین مىلباس

اند. امروزه دیگر اثرى از حسینیه یا صفّه یا هر نام دیگرى که گفته شود، در بین نرفته
 رسد.خطیب در اینجا به پایان مىالدین ابنکالم لسان» آنجا وجود ندارد.

هرچند به صورت غیر  -هاى شیعى و دولت حمودى آنکه به سراغ تأثیر قیامپیش از 
بپردازیم و به  107در گسترش علوم اسالمى برویم، باید به قضیه منذربن سعید -مستقیم 

او در دفاع از حضرت على علیه السالم خشمگین شد. با  .108اهمیت کار او اشاره کنیم
بینیم که او شده، ولى افزون بر این حادثه، مىاینکه تشیع براى او با ادله قطعى ثابت ن

تأثیر حضرت و پیرو ایشان بوده است. اینها همه گمان ما در مورد شخصیت منذربن تحت
تر سعید را بیشتر کرده و باورمان نسبت به تأثیر تبلیغى او در جامعه اندلس را قوى

صر لدین اهللا، اولین خلیفه ویژه آنکه معروف است که او قاضىِ عبدالرحمن الناکند. بهمى
هاى اندلس عجیب بوده است. چگونه اموى اندلس بوده است. واقعا وضعیت برخى ناصبى

به خود جرأت چنین جسارتى به حضرت على علیه السالم و فرزندان ایشان را 
  ؟!109دادندمى

رم بوده اَبار قضاعى هم نامى ببریم. او شخصى معروف و محتدر اینجا الزم است که از ابن
تر، دو کتابى است که در است. آثار زیادى از خود به جا گذاشته است. از همه آثارش مهم

  اند:شک در آن زمان تأثیر شگرفى گذاشتهو بىسپهر علمى اندلس بسیار صدا به پا کرده

                                                             
1 0 » جزیره رافضھ«ھا بھ جزیره خضرا، اندلسى. ذكر كرده است» مجالس المؤمنین«باشد كھ تسترى در كتاب  ، اشاره بھ نامى»رفض«شاید .   6
  .١۶٠ص  ،١المرعشى التسترى، مجالس المؤمنین، ج . اندگویند كھ ھمھ ساكنان آن شیعھ بودهمى
1 0   .٢٣٧خشنى قروى، قضاة قرطبة، ص .   7
1 0 برخى . بیر متنبى، را بخوانیدبھ تع» ملیح اندلس«عبدربھ، ید و داستان منذربن سعید بلوطى با ابنھمچنین بھ فصل اول این مقالھ مراجعھ كن.   8
  ).۶١عبدربھ و عقده، ص سلیمان جبور، ابن. (اندشمار آوردهعبدربھ را شیعھ بھابن
1 0 فرضى، نویسنده ابن. داده استعلیھ السالم فحش مىك زبانش نبوده و بھ حضرت على قادم كھ معروف بوده كھ مالترجمھ ابن: ك. در این زمینھ ر.    9

 ١٠١، ص ٢دلس، ج فرضى، تاریخ علماء األنابن(». فتھ استگناسزا ) رحمھ هللا(طالب بن ابىبن علىخودم شنیدم كھ او بھ حسن«: نویسدكتاب مى
  )١٣٧٧ترجمھ (
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  110معدن اللجین فی مراثی الحسین علیه السالم

ا همین یک کتاب را نوشته بود در اگر او تنه« 111غبرینى در مورد این کتاب گفته است:
اثبات مقام واال و رفیع او کافى بود! حال آنکه غیر از این کتاب، او تألیفات زیاد دیگرى 

  ».112هم دارد

  درر السمط فی خبر السبط

اَبار کتابى دارد که نامش را درر السمط فی ابن« :113صفدى درباره این کتاب گفته است
امیه دشنام داده و حضرت على علیه این کتاب به بنىخبر السبط گذاشته است، او در 

السالم را به وصى توصیف کرده که داللت آشکارى بر تشیع اوست. البته این کتاب 
مانند این ». هاى ادبى بدیع نوشته شده استصورت کتاب ادبى انشاءگونه و با آرایهبه

نویسد: از این کتاب مىهایى نویسنده، تلمسانى در نفح الطیب نیز به هنگام نقل بخش
شود. این درر السمط که توانستم آن را نقل کنم، در اینجا تمام مى مقدارى از کتاب«

کتاب، کتابى در قله مقصد و مقصود خود است. تنها همان مطالبى که در اینجا آوردم را، 
 رسد؛از این کتاب نقل کردم؛ زیرا در سایر مطالب این کتاب بوى تشیع به مشام مى

 ».خداوند با منّ و کرم خود از او در گذرد!

نظر من در مورد کتاب این است که واقعا بر تشیع همراه با تقیه نویسنده داللت دارد. 
باید این نکته را تذکر دهم که پس از تورق این کتاب دیدم که او به خالفت عمر و ابوبکر 

. اینها با عقاید ما شیعیان راضى بوده و معتقد به کفر جناب ابوطالب علیه السالم است
تأثیر تشیع سازگار نیستند؛ مگر آنکه حمل بر تقیه شوند، یا حداقل گفته شود که او تحت

هاى ها داده است. این کتاب از جمله کتاببوده و این مطالب را از دیگرى گرفته و به بعدى
                                                             

1 1   .متأسفانھ اآلن اثرى از این كتاب نیست و مفقود شده است.   0
1 1   ).٩۵ترجمھ ( ٣١٢رینى، عنوان الدرایة فى من عرف من العلماء ببجایة، ص غب.   1
1 1 ، ص )لیسانسنامھ فوقپایان(األبار القضاعى و مدائحھ، حمید طریفھ، ابن: مورد است را، در این كتاب ببینید ۵٠دیگر تألیفات ایشان كھ افزون بر .   2

١٠٢-٨٩.  
1 1   .٢٨٣، ص ٣صفدى، الوافى بالوفیات، ج .   3
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نیست که حتى  اند. بعیدهاى بعد ایشان آن را نقل کردهشود که نسلفاخرى شمرده مى
زیادى به این کتاب داده باشند و به آن نگاهى داشته باشند  معاصران ایشان هم اهمیت

بیت پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم هاى غیر آن که با موضوع مصائب اهلکه به کتاب
  اند.ویژه مصائب امام حسین علیه السالم در کربال بوده، این نگاه را نداشتهو به

امیه در اندلس قیام کردند و همچنین آثار علماى شیعه که بر ضد حاکمان بنى در پایان
کنیم. در مورد آثار علماى شیعه انقالبى در اندلس، همان را ذکر مى 114آثار دولت حمودى

ویژه انقالبى، در آن گویم که در فصل اول گفته شد که حضور سیاسى و بهمطلبى را مى
فراهم نشود که در پیشبرد علوم دینى و اهتمام به آثار  منطقه شاید این زمینه برایش

هانى و دیگر هاى تخصصى و اشعار، دقیقا همانند اشعار ابنعلمى و نوشتن کتاب
اى سهیم باشد، اما او حتما مجبور به ورود به این هاى علمى و تبلیغى و رسانهشخصیت

دى خواهد شد. البته براى سازى دینى شفاهى و عاها؛ هر چند با تدریس و فرهنگعرصه
ها این امکان وجود داشته و اگر کوتاهى مدت حکومت افراد حکومتى همچون حمودى

رسیدند. به هر حال، نقشى که حنش آنها نبود، حتما آثار زیادى از آنها به منصه ظهور مى
صنعانى به تنهایى ایفا کرده، با اینکه او شخصى بوده که در اغلب اوقات مشغول جنگ 

هانى، شاعر شیعى، که به دلیل تشیعش مغضوب حاکمان بوده تا اینکه به قتل وده یا ابنب
نبودن شان یا شیعهرسیده، و حتى آنهایى که در این مقاله نامشان برده شد و علیرغم تقیه

کند که چگونه ممکن اند؛ این سؤال را براى ما ایجاد مىها مؤثر بودهاین عرصه آنها در
کنندگان بر ضد حکومت اموى یا نتوانیم تصور کنیم که افراد انقالبى و قیاماست که ما 

اند و مردان حکومت شیعى حمودى یا نخستین افرادى که به اندلس هجرت کردهدولت
ها اگر اند؟! هاشمىها، نقشى در پیشبرد علوم اسالمى نداشتهدر رأس آنها هاشمى

مین را براى مردم تعریف کنند، براى جلب زهاى خود در مشرقها و رنجسختىداستان
زمین آمدند از مغرب ویژه آنکه بسیارى از افرادى کهمحبت و قلوب مردم کافى است! به

                                                             
1 1 ا ھخطیب در اول كتاب خود بھ ھنگام بررسى حمودىتصریحات محكمى كھ داللت بر تشیّع دولت حمودى كند را پیدا نكردم، بھ جز مطلبى كھ ابن.   4

  )٣٨، ص ١الخطیب، أعمال األعالم، ج ابن. (انداشاره كرده و گفتھ است كھ آنھا شیعیان علوى بوده
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خلدون در مورد آنها گفته و در سرزمین اندلس سکنى گزیدند، از بربرها بودند که ابن
ر وجود فرزندان خاطزمین و بربرها، تشیع وجود دارد؛ بهدر جان اهالى مغرب«است: 

  ».115ادریس که تشیع را به همراه حکومت خود به ارث گذاشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 1   .٩٩٧دأ و الخبر، ص خلدون، العبر و دیوان المبتابن.   5



62 
 

 گیرىنتیجه

صورت مفصل به معرفى آثار هایى را معرفى کردیم، در فصل دوم بهدر فصل اول شخصیت
خوبى آشکار شد که شیعه در سرزمین اندلس از اوایل ورود آنها پرداختیم. براى ما به

دار داشته است. شیعه هم مانند تسنن مالکى در آنجا اصیل و ریشهاسالم به آنجا، حضور 
گونه بوده و با آنها تنها در تعداد افراد تفاوت دارد. وضعیت شیعیان در این سرزمین این

  بوده و تا عصر حاضر نیز بر همین منوال بوده است.

بار اى نخستیناز زمان حنش صنعانى، شاگرد امام على علیه السالم و دیگر افرادى که بر
حیون و ها، نوادگان عمار یاسر و مالک اشتر، تا ابنوارد این خطه شدند، امثال هاشمى

هانى اندلسى و ادباى دیگر، که همچنان در ابویسر ریاضى و تا ادباى بزرگى همچون ابن
مورد تشیع آنها شک وجود دارد و در آخر دولت شیعى حمودیان، همه و همه نمودى از 

اند که در گسترش علوم ه در اندلس بوده و به همراه خود آثار مهمى هم داشتهحضور شیع
اند. برخى مساجدى هاى مختلف خودشان را نشان دادهاسالمى توسط آنها به روش

آموزند؛ اند که خدا در آنها پرستیده شده و طالبان دانش در آنها علوم مختلف را مىساخته
هاى روایى کند و در میان آنها کتابنقل حدیث مى دیگرى براى اصحاب و شاگردان خود

کند. شود و کتاب تألیف و تدوین مىکند. شخص دیگرى دست به قلم مىمنتشر مى
صورت خالصه بسیارى از آنها و دیگران همه علوم دینى را در اشعار آهنگین خود به

گردید و اند. اشعارى که در زمان خودشان در شهرهاى مختلف دست به دست آورده
بیت صلى اهللا علیه و آله وسلم و حقانیت همچنان صداى بلند حقیقت و مظلومیت اهل

خوانى امام ویژه جهت مرثیهگرفتن والیت مؤمنان و بهآنها براى دین خدا و به دست
اى که در هر جاى از کره خاکى صداى آن شنیده شود، اند؛ مرثیهحسین علیه السالم بوده

  شوند.ارى مىهاى عاشقان جاشک
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 در این مقاله همچنین روشن شد که آثار تشیع تنها به شیعه محدود نشده و از آنها فراتر
تأثیر اند. افرادى که تحترفته و غیر متدینین به مذهب آنها نیز در این قلمرو وارد شده

هاى سرزمین اند که پیش از این در شمار شخصیتآشکار آثار آن شیعیانى قرار گرفته
امیه لس نامشان برده شد. سرزمین اندلسى که بکر و دست نخورده بود و توسط بنىاند

فرهنگش دستخوش تغییر و تحول شد و هر آنچه که خواستند در آن انجام دادند و 
بیت نبوت صلى اهللا علیه علیه السالم و اهل تاختند، ولى نتوانستند یاد اباعبداهللا الحسین

 بارك مشرق محو کرده و از بین ببرند.و آله وسلم را در سرزمین م
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