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اهل بیت در آثار دانشمندان آندلس
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چکیده
ادبیات عرب در شبه جزیره ایبری دردوره حضورمسلمانان درآندلس ،میراث ماندگار تمدن اسالمی و زبان گویا وپیکره زنده و وجود کتبی فرهنگ اسالمی درجهان است
وحجم قابل توجه وبخشی اساسی ازاین ادبیات مختص به مفهوم اهل بیت است و نقش ماندگار کالبدی دراثاراسالمی دراندلس دارد،جایگاه تشیع درادبیات عرب
بیشتربا همین ادبیات اهل بیت درمتون اسالمی و آثار دانشمندان آندلس مشخص شده است واز مهمترین موضوعات شیعه شناسی است.لفظ و مفهوم اهل بیت حقیقتی
اسالمی است که پیش از پیدایش فرق ومذاهب درشماراصطالحات سیاسی اجتماعی وفرهنگی وتاریخی قرارگرفته است ،به این مقام اهل بیت در روند حوادث ازصدر
اسالم ازعهد پیامبر چند محقق مورخ زمان شناس ازپان صد سال پیش به این سو از پایان قرون وسطی و آغاز دوره مدرن تا کنون توجه کرده اند .پنج قرن است که
کایتانی از ایتالیا مفهوم اهل بیت و حق آن ها را اورده است وحوادث صدر اسالم رابا نسبت حقوق قدرت های سیاسی صدر اسالم با اهل بیت محاسبه و تبیین کرده
است،درعصرحاضر ده ها محقق خاورشناس ازجمله اشپولر المانی درجهان اسالم به محاسبه نسبت قدرت های سیاسی اجتماعی صدراسالم با حقوق از دست رفته اهل
بیت پرداخته است وجمع وتفریق های قدرت در صدر اسالم زا به حذف ومنها کردن قدرت اهل بیت ازجامعه سیاسی صدراسالم بوسیله امویان ربط داده است.مسئله
پژوهش این است که ،امویان بدون هیچ و از هیچ جریان اهل بیت را از شرق وغرب جهان اسالم بویژه ازاندلس ،حذف نکردند ،آن ها ازچیزی که وجود داشت وظهور
پیدا کرده بود و سرمایه جدید وهویت نوین جوامع اسالمی شده بود ،شروع کردند آن ها با انتحال اسالم واضافه کردن خود به اسالم،اهل بیت را ازصحنه قدرت سیاسی در
صدر اسالم حذف کردند .امویان فرامین لعن حضرت علی ع را که با تبلیغات دولت اموی ازشرق در دمشق آغاز شده بود را درغرب جهان اسالم با تبلیغات گسترده تر
تثبیت کردند و استقرار و اسکان جمعیت مهاجر به آندلس با کن ترل ونظارت امویان و براساس حذف اهل بیت از صحنه قدرت در آندلس انجام گرفت  ،این از مسلمات
جغرافیای تاریخی آندلس است که اعراب اموی حاکم وقبایل مهاجروابسته به آن ها درجاهای خوب وثروت خیز آندلس اسکان یافتندواعراب مخالف ومتمایل به اهل بیت
از این نقاط رانده شدند ودرشهرهای بزرگ سرکوب وحذف شدند.شاخص ترین انتحال امویان که با معاویه شروع شد،اعالم خالفت بوسیله امویان است که به اتفاق اکثریت
مورخان نوعی اتنحال تلقی شده است.با وجود همه محاسبات امویان وقدرتمندان پس ازان ها در حوزه غرب اسالمی بویژه درآندلس برای حذف اهلبیت،ازجمله با اقداماتی
تبلیغاتی ،مذهب مالک را به طور انحصاری درحوزه غرب اسالمی بویژه درآندلس انتشاردادندو مذهب اهل بیت را کنارزدند،اما وجودعلمی اهل بیت درادبیات ومتون وآثار
دانشمندان آندلس باقی ماند واهل بیت درآثار دانشمندان خودواقعیتی ازادبیات عرب وبخشی ازمیراث ماندگاراسالمی شد ،پژوهش حاضر نما یه ای ازوجود اهل بیت
درروند تحوالت سیاسی اجتماعی جوامع براساس کتاب اهل بیت در متون اسالمی وآثاردانشمندان آندلس است.کتاب اهل بیت درمتون اسالمی آندلس بخشی ازتحقیقات
مولف درجامعه اندلسی ومعارف فرهنگی وتمدنی آن ازسال 6731به این سواست که بخشی ازآن درکتاب تاریخ تشیع دراسپانیاومغرب وافریقیه آمده است.رفتارامویان
اندلس تحقق تاریخی مضامین اعتقادی برخی اسناد فرهنگی صدر اسالم است که تاکید می کند که حذف اهل بیت به خاطرکینه های بدری وحنینی ازعلی ع است که
تبلیغات وسیاست حاکم بردمشق وقر طبه بود،زیرا فقط رفتارسیاسی اجتماعی وعدالت سیاسی اودرصدر اسالم باعث شناسایی اسالم انتحالی امویان شد.این عدالت سیاسی
درمجموعه معارف سیاسی اسالم چون قانون زنده ای درامده است که با تحلیل و نقد و جرح ،روشنگر چهره های متمایزجریان های اسالمی پس ازپیامبرص همراه بوده
است.نمادوعصاره وجود کتبی اهل بیت درآثار دانشمندان آندلس کتاب دررالسمط است  ،تصنیف برترکالسیک درمورد اهل بیت اثردانشمند آندلسی ابن ابا راست اونظریه
پرداز علت اصلی سقوط آندلس بودکه حذف اهل بیت ازصحنه قدرت است.

واژههای کلیدی :علی )ع (،عدالت سیاسی،جرح،انتحال ،امویان ،تبلیغات ،اهل بیت ،متون ،دانشمندان ،آندلس  ،ابن ابار
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 -6مقدمه تاریخی جغرافیایی:آندلس،ازفتح اسالمی تا سقوط
-6-6آندلس در جغرافیا :
«شبه جزیره ایبری»که بهطور مجاز ،جزیره خواندهاند ،جغرافیدانانمسلمانان این ناحیه را «جزیره آندلس» نامیدند و به شکل مثلّثی
جزیره آندلس اشاره کرده اند ،.این منطقه سوق الجیشی و ژئوپلیتکی در جغرافیا وتاریخ جهان  ،واقع در جنوب غربی اروپا ،اکنون
شامل کشورهای اسپانیا و پرتقال است که بهوسیله کوههای سلسله جبال مرتفع و صععب العبعور «پیرنعه»از بقیعه خشعکی اروپعا و
توسط تنگه «جبلالطارق» از آفریقای شمالی مجزا شده است .شبه جزیره مثلثی شکل ایبری ،از سه جهعت بهوسعیله دریعا احاطعه
شده و از سمت شمال با آبراههای به عرضچهارصد و پنجاه کیلومتر به خاك فرانسه متصل شده است .
 -6-6آندلس در تاریخ و انگیزه پژوهش :
تاریخ اندلس را که عده ای نا بخرد رویا تلقی کرده اند ،وبرخی بدون هیچ پیشینه مطالعه و تحقیق در تاریخ شبه جزیره ایبری( اندلس دور ه
اسالمی) با در اختیار گرفتن وانتحال ازپژوهش تاریخ تشیع درغرب اسالمی ،که فصلی ازآن مفصل به اهل بیت درمتون دانشمندان اسالمی
وآثار آن ها وبه جریان اهل بیت شناسی دانشمندان اندلسی پرداخته است،این منتحلین ،بخشی ازآن پژوهش که استمرارپژوهش های مولف
از  6731تا  6716و  6714است ،را درمراکزعلمی کشوربه عنوان رساله ومقاله منتشرکرده اند،اهل بیت شناسی بخشی ازادبیات عرب در اثار
و نوشته ها ومتون دانشمندان اندلسی است که برخی از این متون هنوز زنده و از ان ها در محافل علمی جهان قرن ها است که به عنوان
متون درسی مورد استفاده است وحافظه بشرکی وکجا وچرا،این حضوراسالمی دراندلس وآن تولیدات انبوه ادبی ازجمله ادبیات مربوط به اهل
بیت دراندلس را فراموش کند .تاریخ اندلس بخشی از تاریخ کشور اسپانیا و اروپا است که این بخش از تاریخ آن ها هنوز در فرهنگ عمومی
جایگاه خاص دارد و هر ساله مراسم خاصی خاطره آن بخش تاریخ را گرامی می دارند ،موسی بننصیر صاحب فتح مغرب و فاتح آندلس به
سال 96ه .آندلس رافتح کرد;پس از دوره کوتاه والیان  ،امویان شرق در اندلس دولت برپا کردند ،دولت بنی حمودو دولت مرابطین و دولت
موحدین و دولت بنی احمر تا 197هجری خاندان هایی قدر طلب بودند که حکومت مسلمانان دراندلس را به نام اسالم استمرار بخشیدند .در
منابع ادبیات اروپایی قرن ها است که از نخستین روزهای مقاومت و جنگ و تحرکات صلیبی در شمال شبه جزیره ایبری در برابر
نیروهای عربی هنوز با عنوان حماسه یاد و مورد تحقیقات گسترده است ،یکی از اخرین ان ها کتاب حماسه ایبری(  )6169است که از جمله
به حماسه روالن در ادبیات التین و اروپا پرداخته است .

 -6انحراف فتوحات اسالمی بوسیله حزب اموی :
 -6-6فاتحان مصر -فاجران ستمکار -در نام گذاری علی ع
چرا حضرت علی ع فاتحان مصر رافجره فسقه نامید علت آن بسیارروشن است زیرا رفتار امویان استمرار رفتار دوره جاهلیت آنان
درادا مه سنن جنگی جاهلی ازجمله برای غارت بودکه با اصول و اهداف الهی فتوحات سازگاری نداشت بنابراین شواهدتاریخی که
درزمان این خطاب وجودداشت وپس ازرحلت حضرت علی ع خود را نشان داد ،حضرت علی ع در راستای مشخص ساختن چهره
واقعی اسالم اموی که یکی از وجوه آن انتحال مفهوم جهاداسالمی برای کسب نامشروع قدرت و ثروت بود،فاتحان مصر را فاجران
ستمکار نامید .حزب اموی جریان فتوحات اسالمی را پساز فتح مصربا ترور مالک اشتر وسایرسرداران حضرت علی ع بدست

16

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،21اردیبهشت 2318

گرفت و فتوحات مصر به دست معاویه بن حدیج و بسر بن ارطاه از سران حزب اموی کسانی که دولت حضرت علی در کوفه را
غارت افتاد .کتاب الغارات ثقفی گزارشی برای وصف همین غارتگری ها ی حزب اموی است ،
 -6-6آندلس غنیمتی اموی
فتوحات که باشعایر قرانی و دعا و راز ونیاز موسی بن نصیر با خدا که درتمام ایام شب های فتح استمرار داشت به غنیمتعی بعزرگ
برای عرب اموی غارتگرتبدیل شدوفتح اندلس برای ان ها توسعه غارت عربی در خارج ازمرز های جزیره العرب شعد .انعدکی پعس از
فتح مصر امویان در صدد در اختیار گرفتن جریان فتوحات اندلس و سپردن ان به نیروهای سرسپرده خود بودنعد ودر انعدلس نیعز
امویان در صدد در اختیار گرفتن کامل قدرت در سرز مین های جدید بودند تا جای پایی برای مخالفان خود از جملعه تشعیع بعاقی
نگذارند .امویان به سرعت قبایل عرب اموی را از شامات به اندلس منتقل کردند و به شکل اسعکان شعامی امعوی ان هعا را در شعهر
های اندلس اسکان دادند  .بسیاری از منابع جغرافیایی استقرار ظالمانه عرب اموی در اندلس را همراه با نقعاط سعکونت ان هعا کعر
کردهاند .این شکل ظالمانه تقسیم زمین در اندلس سرانجام پایه های دولت اموی را در اندلس بر اساس همین قبایعل ععرب امعوی
فراهم ساخت و سپاه شام در اندلس مستقر شد  ،یکی از نخستین ماموریت های سپه شام پیدا کردن و نعابودی مخالفعان بیععت بعا
یزید در مدینه و اصحاب و اعضای قیام حره در مدینه بود که از ترس امویان به اندلس گریختند  ،سپاه ان ان ها را پیعدا کعرد و بعه
شکل بسیاری بدب با شکنجه کشت و اندلس به سرعت از و جود مخالفان دولت اموی بویژه از شیعه پاك شعد  ،خبعر ورود سعپاه
شام به آندلس با آثار روانی بسیاری همراه بود این گروه نظامی اقدامات گسترده ای برای پادشاهی و دولعت امعوی و صعاف کعردن
جاده قدرت امویان در اندلس و هالکت مخالفان ان ها انجام دادند .
-7دالیل اشکار انحراف امویان از اهداف فتوحات آزادی بخش :
-7-6اعالم اشکار سرداران فتح بر فساد و تباهی امویان ،ال الی بنی امیه:
یکی از سرداران فتوحات جبهه های غرب اسالمی به طور اشکار نارضایتی خود را از ادامه فتوحات با امویان اعالم کرد او حسا ن
بن نعمان است که به تقوی و شجاعت معروف بو د سی سال پس از نام گذاری علی ع بر رهبران فتح مصر که بر اساس عدالت
سیاسی او انجام گرفت دلیلی آشکار بر درستی این نامگذاری است.این سردار فتح از رفتار امویان خسته شد و به ماهیت غارتگری
آن ها پی برد و حسان یکی از سرداران به نام و به نوشته منابع عربی از گوهرهای فتوحات بود در فتح افریقیه که دروازه ورود
به آندلس است در سخنان خود تصریح کرده است فتح آندلس را بدون بنی امیه حاضر است ادامه دهد .در این منابع عربی از
زبان او اورده است که او سه بار گفت فتح می کنم اما بدو بنی امیه  "....ال الی بنی امیه ال الی بنی امیه ال الی بنی امیه " .
وجود حسان وسرداران مانند او نمونه از جریان مخالفت با امویان و فرهنگ آن هاست .
 -7-6مخالفت صاجب فتح اندلس با قدرت طلبی امویان در اندلس :
مواضع موسی بن نصیر در بر ابر قدرت طلبی امویان اندلس از مهمترین دالیل بر غیعر اسعالمب بعودن فتوحعات غعرب اسعالمب
بوسیله امویان اندلس است  .موسی در برابراین مصادره قدرت بوسیله ان ها ،مقاومت کعرد  ،موسعب بعن نصعیر فعاتح انعدلس،
شخصیت متشیعب است که جان خود و پسرش را در راه این کار گذاشت او که به حقیقعت تعاریخب مزبعور در معورد امویعان و
استمرار سیره جاهلی آن ها معترف و آگاه بود ،او هرگز حاضر نشد براى خلیفه اموى شام دعا کنعد و امویعان بعه هعر شعکل
ممکن او را از ادامه فتوحات در اندلس منع کردند و با فراخوان او به دمشق او را به قتل رساندند; فاتح متشیع اندلس کعه ادامعه
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حضور او در اندلس مب توانست زمینه فعالیت هاى شیعه در اندلس را از نخستین روزهاى فتوحات مهیا کند را بالفاصله پعس از
فتح اندلس حذف کردند .و ادامه فتوحات اندلس را به نفع امویان تغییعر دادنعد; شخصعیت موسعب بعن نصعیر در بعین فاتحعان
شخصیتب متمایز است ،از او و پسرش شخصیتب اهل عبادت و تقوى که با یاد خدا و به عنوان جهاد اندلس را گشودند یاد شعده
است; از وجوه اهمیت تقوى در شخصیت موسب بن نصیر ،نماز باران موفق او در افریقیه است،موسب بن نصیر از دوستان حسان
بن نعمان و از موالب عمر بن عبدالعزیز معرفب شده است پدر او نیز که در سازمان شعرطه و حعرس کعر معی کعرد بعه محبعت
اهل بیت(علیهم السالم) شناخته شده بود ،عمر بن عبعدالعزیز یکعب از علعل عالقعه خعود بعه موسعب را محبعت موسعب بعه آل
محمد(صلب اهلل علیه وآله)دانسته است(.علیه السالم)خوددارى کرد و پاسخ دندان شکنب به معاویه در خصعوص ععدم همکعارى
داد ،و رعایت حق علب(علیه السالم) را نوعب رعایت حقوق الهب و سپاس از درگاه الهعب دانسعت; شخصعیت شعیعب موسعب در
خطبه هایب که در افریقیه و مغرب و اندلس خوانده است و صداقت او در امر جهاد آشکار است .پعدر او از اسعراى ولیعد خلیفعه
فاسق اموى بود و خود او از محبان اهل بیت و منتقدان تند امویعان اسعت لعذا امویعان او را از جریعان فتوحعات انعدلس حعذف
کردند،وجود موسی بن نصیر از آثار اهل بیت در آندلس است .
-7-7سرنگونی شگفت انگیز امویان بدست شیعیان بنی حمود ،محبان اهل بیت :
از اثار اهل بیت در آندلس تحرکات سیاسی اجتماعی ،نسل ادریس بنیانگزار دولت ادریسیان در انعدلس اسعت  ،کعه از نتعایج آن
سرنگونی خالفت ودولت نظامی و قدرتمند امویان در اندلس است  .این سقوط قدرت اموی بدست شیعه در اندلس دلیعل اشعکار
بر بقایای تشیع در فرهنعگ و در اجتمعاع و جمعیعت پراکنعده آن در انعدلس اسعت و وجعود محبعت اهعل بیعت در مععارف آن
هاسرانجام کار خود را در اندلس کرد  ،و چیزی که به مخیله امویان هم خطور نمی کرد واقع شد  ،برخی منابع اصلی تاریخ اسعپانیا
تصریح می کنند بنی حمود تشیع خود را پنهان می کردند این نوادگان ادریس چنان امویان بسعیار قعدرت منعد در انعدلس را کعه
گمان سرنگونی ان ها نمی رفت را از دور خارج کردند که مایه شگفتی شد و ادبای معاصر این تغییر ناگهانی قدرت در انعدلس را بعا
تعابیر عجیب و خاصی کر کرده اند  ،اهمیت سیاسی بنی حمود در این است که  ،نخستین دولت علوی در اندلس را برپا کردنعد و
این دلیل شکست امویان درحذف تشیع است زیرا اهل بیت هم در قدرت سیاسی بعاقی مانعد و هعم در متعون و آثاردانشعمندان و
ادبیات اندلسی به جاماند ،و سرانجام محبان اهل بیت دولتی دراندلس تاسیس کردند ،یکی از شعاعران مععروف انعدلس  ،از علعی
بن حمود بنیانگزار این نخستین دولت شیعی در ایبری با عنوان باز ماندگان اهل بیت مدح کرده است .
 -4براندازی تشیع در آندلس به دست مرابطین
-4-6مرابطین نایب خالفت عباسی برای سرنگونی نخستین دولت علوی آندلس
تاسیس دولت علوی شیعه در ایبری بر خالفت عباسی خیلی دردناك و تحمل ان بسیار سخت بود  ،و همه تعوان فرهنگعی نظعامی
اقتصادی و سیاسی خود رابرای نابودی آن ها به کار گرفت  .ودر راس اقدامات او به کار گرفتن دولت تازه تاسیس مرابطین بعرای
سرنگونی بنی حمود و جلوگیری از انتشار تشیع بود  .مرابطین پس از سرنگونی بنی حمود سایر قعدرت هعای مخعالف امویعان در
اندلس را تا سرحد امکان از دور قدرت اندلسی حذف کردند و با برافراشتن شعایر تشیع در انعدلس حکعومتی بسعیار متعصعب بعه
مبانی سلفی گری بناکردند  .این دولت به دستور و حمایت مالی خلیفه عباسی بغداد و با فتاوای علمای دارالخالفعه بغعداد دولعت
کالمی و نظامی خود در اندلس را تاسیس کردند و امیر مرابطین پس از براندازی بنعی حمعود از انعدلس از خلیفعه بغعداد خلععت
امارت و لقب امیرالمسلمین گرفت این اقدام خلیفه عباسی مانند تدابیر او در حذف تشیع در شرق جهان اسعالم بعود کعه سعلطان
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غزنوی با سرکوب تحرکات تشیع و سلطان سالجقه پس از براندازی دولت آل بویعه در ایعران و جمعیعت شعیعه در بغعداد لقعب
امیرالمسلمین گرفتند .
 -4-6دولت موحدین و عکس العمل نظامی و فرهنگی تشیع به مرابطین
دولت موحدین با قصد براندازی دولت مرابطین تاسیس شد  ،موحدین شعایر دولت متعصب مرابطین را باطل و ضعد توحیعد اععالم
کرد ند و مرابطین را از صحنه قدرت سیاسی در اندلس خارج کردند و امپراطوری صد ساله موحعدین را درآنعدلس تاسعیس کردنعد
که مغرب و افریقیه راهم دراختیار داشت،تسامح و عقل گرایی وگرایش به تشیع دراین دولت که دراصعول عقایعدابن تعومرت عقایعد
اساسی شیعه مانندعلم امام و عصمت او وجوددارد،در این عصر ادبیات آندلس میراثی عظیم اندلسی درموضوع اهل بیت را ارایعه داد
 .شخصیت بزرگ ابن رشدفیلسوف جهانی بخشی عمده از معارف تشیع رادر اثار خعود اورده اسعت .حادثعه ظهورموحعدین وسعقوط
دولت مرابطین از فراز های تاریخ اندلس است که بربقای معارف اهل بیت درایبری وجایگاه ان ها در ادبیات اندلس تکیه دارد .
-6اهل بیت در ادبیات و آثار دانشمدان اندلسی :
 -6-6مرثیه امام حسین در عهد مرابطین و موحدین
یکی از اثار دایره المعارفی ادبیات و متون دانشمندان آندلس عصر مرابطین که آیینه ادبیات عصر مرابطین در اسپانیا و پرتغال
است کتاب الذخیره از ابن بسام از اهلی شنترین اندلس است  .او در این کتاب بسیاری از اعالم ونماد ها و فرهنعگ تشعیع را در
حوزه اندلس معرفی کرده است  .نمونه نمادهای تشیع اشعار هاشمیات و اشعار دعبل خزاعی شاعر سربدار شیعه است کعه در
بسعام
الذخیره آمده است  .از ویژگیهاى ابن بسّام توجه به ادبیات هاشمیات است ،او بخشب از ادبیات هاشمیات طویل کعه ابعن ّ
آن را نشانه و سرگل هاشمیات (و هب من الهاشمیات الغُرّ بناها من المسک و الدُّر المن الجص و اآلجعر) آورده اسعت بعه نوشعته
ابن بسّام اهمیت هاشمیاتب که او آورده است از نوعب است که اگر ادباى بنام شیعب ماننعد دعبعل و کمیعت بعن زیعد اسعدى از
بزرگان شعر هاشمب آن را بشنوند دست از سخن گفتن مب کشند و اگر سید حمیرى و کُثَیِّّر خزاعب از شعراى هاشعمیات آن را
بشنوند ،آن را آیه اى براى ادعاى مهدویت قرار مب دهد و کُثَّیر آن را نشانه اى بعراى ادععاى خعود مبنعب بعر خعروج مهعدى از
رَضوى قرار مب دهد.دوره موحدین ،عصر بازگشت و تنفس مجدد آثار تشعیع پعس از اختفعاو و سعرکوب معرابطین در مغعرب و
اندلس است .نوشته هاى بسیارى از شعرا شیعب و یا متشیع در این عصر پدید آمد .در رأس این آثار بایعد بعه دیعوان ابوالعبعاس
احمد بن شکیل الصدفب اندلسب شاعر شریشب اشاره نمود .او از شعراى شریش و معاصر منصور موحدى بود و چند تن از خلفعا
و امراى موحدین را مدح نمود .وجه اهمیت ابن شکیل تبلور قصاید متصوفانه حسینیه در اشعار او است .ا در زمره شعراى مرثیه
سراى امام حسین در اندلس باید از صفوان بن ادریس یاد کرد ،ترجمه صفوان را مقّرى چنین آورده است .صفوان بعن ادریعس
بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عیسب بن ادریس تجیبب مرسب ابوبحر او در مراثب اهل بیت و گریه بر آن ها یگانه روزگار شعد و
دیوان او سر آمد دواوین گردید; لسان الدین ابن خطیب بخشب از دیوان او که در غرب اسالمب شهره بوده اسعت را کعر کعرده
است.
 -6-6اهل بیت در مکتوبات عهد بنی نصر در غرناطه  -گرانادا اسپانیا -
در صدر منابع متشیع اندلس دوره بنی نصرآثار ابن خطیب قرار دارد .پس از بررسب آثار عمده ابن خطیب نخست وزیر و حاجب
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بزرگ بنب االحمر معاصر ابن خلدون رگه هاى بسیار مشخصب از آثار مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت به چشم مب خعورد.
او مطالب بسیارى را در خصوص خا ندان نبوت در آثار منظوم و منثور خود آورده است و بر این مبنا مب توان او را از متشعیعین
به حساب آورد .حادثه طف و حره و احساسات نسبت به آن ها در گزارش ابن خطیب اندلسی به خوبی منعکس شده اسعت از
جمله گزارش هاى متعدد و اشارات پراکنده او در خصوص حادثه کربال است که چند بیت آن عبارت است :

فععان قتیععل الطععف مععن آل هاشععم
أضعحَت مَریضَع ً
العم تعر ان الرض َ

أ َلَّ رقععععاب المسععععلمین فَععععدَلَت
لِّقتْعععل حسَعععین و العععبالد أقْشَععععَرَّتْ

 -1ابن ابار و تولید درر السمط کتاب کالسیک اهل بیت درآندلس :

در صدردانشمندان اندلسی واعالم شیعه از حیث آثار سیاسب و تاریخب از ابن ابّار باید یاد نمود که به عالیترین مقام در دولت
حفصب دست یافت  .او بسیاری از احادیث فضیلت علی ع را اورده است ،از جمله آن ها ،حدیث محبت علی عبادت است که
در این در متن اندلسی بوسیله ابن ابار دانشمند آندلسی امده است ،حدیث در خصوص محبت حضرت علب و تأویل اینکه چرا
نظر به وجه علب عبادت است .با کر راویان متعدد اندلسب آن ازفقرات اصلب کتاب المعجم است.مهمترین اثر دانشمندان
اندلس اثرابن ابار کتاب" دررالسمط " در وصف حسنین واهل بیت است که مهمترین متن کالسیک اسالمی در وصف اهل بیت
با سبک خاصی از نظم ونثراست .این متن اسالمی میراث اهل بیت دراندلس است.یکب از مهمترین آثار ابن ابّار ،کتاب
«دررالسمط فب اخبارالسبط» است این اثر ابن ابّار (د  161هع 6611/م) بیان فنب مهمترین شاخص شعایرتشیع یعنب قیام امام
حسین ازقلم ادیب اندلسب قرن هفتم هجرى است که سرسپردگب وتعصب خود به اهل بیت عصمت وطهارت وتشیع مذهبب
خود را دراین اثر نشان داده است.

 -7نتیجه
اهلبیت مفهومی از مفاهیم تاریخ و سیاسی اجتماعی و مذهبی است که در میان مفاهیم اسالمی در انعدلس جایگعاه معتبعر و ویعژه
دارد و این مقام اهل بیت در ادبیات اندلسی نشانه شکست تالش های متعدد و مستمر خالفت اموی و عباسی برای حعذف و محعو
اهل بیت است  ،اوج موفقیت این جریان آندلسی در شناخت علی ع و اهل بیت او ،تولید اثر کالسیک ادبیعا ت ععرب در اهلبیعت
و تاریخ صدر اسالم در اسپانیا بوسیله ادیب و دانشمند اندلسی ابن ابار است که هنوز در محافعل دانشعگاهی معورد اسعتفاده اسعت .
امید است انتشار این مقاله جهره منتحلین که بر برخی مراکز پژوهش چنبره زده اند را نشان دهد کعه در اقیعانوس اطالععات و
دانش هایی که تمدن اسالمی در دوره طالیی بویژه در ادبیا ت عرب خلق کرد ،حجم معارف آن قدر گسترده و عمیق است که
ج ایی برای بی معرفتی و بی خردی مدعیان خرد نیست و همه می توانند بدون نیاز به انتحال بر سر خوان بی نهایت معارف بعا
رعایت اخالق زندگی کنند.
.
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Ahl al-Bayt (household of prophet)in the works of the scientists of Andalusia, the concept of
Five bright, saint people
Dr.Mohammadreza Shahidipak
Abstract
The Arabic literature on the Iberian Peninsula during the presence of the Muslims in
Andalusia is the legacy of Islamic civilization and the language and written existence of
Islamic culture in the world and there is a remarkable volume and a significant part of this
literature belong to literature of household of prophet, there is the concept of Five bright saint
people remained in Andalusia from medieval ,Yet many people in the Iberian
Peninsula,especially the Portuguese people,have named the Fatima, which symbolizes these
five;Mohammad, Fatima, Ali ,Hassan,Husain, The word and concept and meaning of
household of prophet is one of the social and cultural politics Islamic truth was created in the
pre-emergence of the Islamic sects and religion.in the ideas of the Orientalist scholar, about
for five centuries, including the Caetani )5698) as a orientalist from Italy has defined the
notion of Ahl al-Bayt and their rightful place. he has calculated and explained the events of
the early days of Islam and the ratio of the social political powers of early Islamic period with
the Ahlul-Bayt,and other orientalist Berthold Spuler(5661)in his book the Islamic world,
wrote about the Removing of Ahlulbayt from the power scene at the dawn of Islam. One of
the wonders of the history of the world is the rise and fall of Islamic power across the Iberian
peninsula and there is theory about collapse of Andalusia upon opinion of Ibn –Abbar that
introduced any close relation between the Removing of Ahlulbayt from Andalusia and its
fall.
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