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 1دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

چکیده
حقیقت ثابت فلسفی وجود دارد که توجه به شخصیت ثابت پیامبر ص و سیره نگاری او و توسعه دانش سیره از صدر اسالم تا کنون موجب ثبات و پایداری شخصیت افراد و
جوامع اسالمی بوده است و نسبت مستقیم بین سیره و شخصیت وجود دارد و سیره انرژی شخصیت در افراد و جوامع اسالمی بوده است .مسئله اصلی این پژوهش این است که
سیره نگاری پیامبر در غرب اسالمی دارای آثار ژئوپلیتیک بوده است ،این فرضیه ابتدا در کتاب مدخل تاریخ غرب اسالمی عنوان پژوهش مولف در سال  1831آمده است که
بخش کوچکی از آن با عنوان مصادر تاریخنگاری غرب اسالمی در  1831منتشر شد ،وسایر بخش های آن بوسیله افراد مسلط در مرکز پژوهشی مورد انتحال واقع شد ،مهمترین
این قسمت ها سیره نگاری پیامبر در غرب اسالمی است که بخشی از کتاب مدخل تاریخ غرب اسالمی در  1833منتشر شد .مبنای این بخش کتاب بیان این فرضیه در مورد سیره
پیامبر است که ارتباط مستقیمی بین توجه علمی و ادبی به شخصیت و رفتار و سبک زندگی پیامبر به صورت دانش سیره نگاری و تاریخنگاری سیره پیامبر پایداری جوامع
اسالمی و توسعه فرهنگ اسالمی در آن جا وجود دارد .این ارتباط مسقیم فرضیه ای تاریخی در حوزه علم سیره نگاری است .این دانش در دو حوزه جغرافیایی جهان اسالم در
غرب اسالمی ( آندلس ،مغرب ،افریقیه) و شرق اسالمی در ایران و هند و حجاز متفاوت و اثاز مختلف و سبک متفاوت داشته است .این نوشته بخشی از مقاله پیدایی و گسترش
تاریخنگاری در غرب اسالمی ،مدرسه تاریخ نگاری افریقیه  -تونس  -در دوره حفصیان است که در مجله تخصصی فصلنامه تاریخ پژوهان سال چهارم ،شماره  ،/ 1 8بهار  /در
سال  1831منتشر شده است .و قسمتی از مقاله سیره نگاری پیامبر در غرب اسالمی است که در کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر در هنر در دانشگاه زاهدان در پنج شنبه
 11اردی بهشت سال  1831به صورت سخنرانی ارایه شده است و اصل ان در کتاب مقاالت به چاپ رسیده است .و بخشی از کتاب مصادر و مآخذ و منابع تاریخ نگاری غرب
اسالمی  1831/1831است .سیره پیامبر در غرب اسالمی ( در مغرب و اندلس و افریقیه ) اساس ادبیات و معارف اسالمی و فرهنگ وتمدن اسالمی است .ده ها متن که جزو
نخستین متون سیره است در این متطقه از جهان اسالم نوشته شد .سبک خاص سیره نگاری اندلسی و سبک خاص سیره نگاری مغربی و سبک خاص سیره نگاری افریقیه پدید
امد افریقیه سرزمین حد واسط بین اروپا افریقا با ساحل طوالنی با مدیترانه غربی و صاحب بزرگترین جزایر استراتژیک ،کلید سلطه بر جهان قرون وسطی بود ،این سرزمین محل
تولد و رشد چند امپراطور روم و محل سنتی امپراطوری و قبور بسیاری از پیروان حضرت مسیح از جمله قبر قدیس اگوستین متاله و فیلسوف الهی جهان مسیحیت است .و سقوط
افریقیه به منزله پایان امپراطوری بود و در روایات سیاستمداران و حاکمان اسالمی قرن نخست هجری از افریقیه به االفریقیه المفرقه یاد شده است و اهمیت ان در ترسیم اینده
مرز های دولت بزرگ نوبنیاد اسالمی مورد توجه گرفته است .فتح این سرزمین اغاز پیشروی در اروپا و فتح شبه جزیره ایبری در بخش بسیار بزرگی از جنوب اروپا بود و چهره ژئو
پلیتیکی جدیدی به نقشه جهان داد .روح این حرکت بزرگ که اثر ماندگار ژئوپلیتیکی داشته است .توجه به سیره پیامبر و عشق به نام محمد در افریقیه است .پس از استقرار در ان
جا چندین شهر اسالمی در افریقیه ایجاد شد و بنای اولین خالفت اسالمی در افریقیه خالفت فاطمیان نهاده شد و سیره نگاری پیامبر حرکت علمی و سیاسی همزمان با استقرار
بود که باعث بقای جامعه اسالمی در مغرب و افریقیه شد .نزدیکی به سیره در این منطقه موجب پایداری گردید و دوری از ان با سقوط اندلس همراه شد .با این وصف سیره که
در قلب معارف سیاسی و تاریخی اسالمی است به اشکال و شیوه های مختلفی در حوزه پژوهش های اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است و دارای وجوه آثار به عناوین مختلف
است و به عنوان ایدئولوژی برتر و به عنوان عامل موثر ژئوپلتیک عمل کرده است و به شکل پدیده ای خاص در تاریخ و و واقعه ویژه موثر در تاریخ و با عنوان پارادایم در
.
تاریخنگاری آمده است.

واژههای کلیدی :سیره پیامبر ،غرب اسالمی ،آندلس ،مغرب ،افریقیه
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 -4مقدمه  :تاریخی جغرافیایی :غرب اسالمی
غرب اسالمی شامل آندلس  ،مغرب بزرگ عربی و افریقیه بخش غربی جهان اسالم است  .یکی از عنوانهای مطررح در تراریخ
اندیشه در این منطقه  ،تاریخنگاری در غرب اسالمی است  ،بهویژه این موضوع در «سیرهنگاری» پیامبر میراث عظیمری بره
جا مانده است .تونس  ،بجایه  ،فاس ،مراکش و غرناطه و اشبیلیه و قرطبه از قررن چهرارم ترا قررن هفرتم و هشرتم هجرری از
بیشترین تحقیق ها و تلخیص آثار کالسیک سیره برخوردار بود.سیره نگاری به اشکال وصف شخصیت  ،معجزه و تولد نگاری در
غرب اسالمی آمده است.

-2پراکندگی جغرافیایی سیره پیامبر در غرب اسالمی :
 -2-1سیره نگاری پیامبر در افریقیه و مغرب ادنی :
چگونگی پیدایش چند نمونره از مهمتررین عنوانهرای سریره در افریقیره دوره حفصری بررسری شرده اسرت .نروعی خراص از
سیرهنگاری در قرن چهارم هجری در اندلس پدید آمد ،توسعه یافت و مهاجران اندلسی آن را در قرن هفتم هجری برا خرود بره
سرزمینهای مغرب بردند .این شیوه بهویژه در افریقیه با حضور بیشتر عالمان اندلس در آنجا رشد کررد .سریرهنگاری پیرامبر از
حیث کمیّت و کیفیت در افریقیه دوره حفصی چنان بود که حجم جالب توجهی از تاریخنگاری در این قالب منتشر شد .برخری
از مهمترین کتابهای سیره و مغازی دوره حفصی ،در زیر آمدهاند:
 .1اختصار سیرة النبی ،نوشته احمد بن فارس بن زکریا (م111ق1811/م) (محفوظ ،1332 ،ج ،1ص)161؛
 .2عیون االثر فی فنون المغازی والشمایل والسیر ،نوشته ابنسیدالناس (م653ق) در تونس (نفیرر ،عنروان االریرب ،/// ،ج،1
ص)838؛
 .8سیرة المصطفی ،سعید بن ابراهیم بن علی المحجوز (م1113ق) (عبدالوهاب ،1331 ،ج ،1ص)811؛
 .1وسیلة االسالم بالنبی علیه الصالة والسالم ،اثر ابنقنفذ قسنطینی ابوالعباس احمد بن خطیب (م311ق) از بزرگان دولرت
حفصی که در قسنطینه در 1331م چاپ شده است (سعیدونی ،1333 ،ص.)216
 .5تنبیه االنام علی علو مقام انبیاء (نفیر ،1366 ،ص ،)156نوشته عبدالجلیل بن محمد بن عیسی محظوم کره او را یکری از
مورخان بزرگ دوره حفصی نامیدهاند (مصطفی ،1335 ،ج ،2ص.)1251
 .6تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل که به مغازی و جنگهای دولتهای مرابطین و موحدین در اندلس برا دولتهرای مسریحی
آنجا میپردازد و ابنخلکان در ترجمه ابییوسف یعقوب موحدی و یوسف بن تاشفین از آن نام برده است (مصطفی ،1335 ،ج،1
ص.)123همچنین بیاسی اندلسی (658ق) ،که به دربار امیر ابوزکریا حفصی هجرت کرد ،کترابی دربراره جنگهرای مسرلمانان
برای مخدوم خود نوشت .او در این کتاب درباره جنگهای مسلمانان از صردر اسرالم ترا زمران هارونالرشرید گرزارش میدهرد
(برونشویک ،1333 ،ج ،1ص.)231یوسف بن محمد بن ابراهیم البیاسی البلنسی جمالالدین ابوالحجاج نزیل ترونس (ابنسرعید
مغربی ،1331 ،ص )31آن را که درحقیقت دائرةالمعارف جنگ بوده االعالم بالحروف الواقعة فی صدر االسالم نامید .این کتاب از
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زمان قتل عمر آغاز میشود و به قیام طریفالشاری بر ضد هارونالرشید پایان مییابد .تراریخ مفصرل بنیامیره نیرز در آن آمرده
است .ابنخلدون از این کتاب به نیکی یاد کرده و نویسنده آن را شخصی ماهر در نگرارش فرن حررب دانسرته اسرت (محفروظ،
 ،1332ج ،1ص .)123گفتنی است نسخه خطی آن در دارالکتب المصریه به شماره  3183موجود است .از جمله آثرار سریره در
این منطقه ،کتاب عبداهلل بن ابىزید قیروانى که جامع بین سنن و آداب و مغازى و تاریخ و موضوعات دیگر است؛ این کتراب در
 1332در بیروت چاپ شده است.

 -2-2آثار سیره نگاری پیامبر در مغرب اقصى
نخستین آثار مدون در سیره عبارت است از :الف) اثر محمد بن سحنون ،در قرن سروم هجررى در بیسرت جرزء اسرت( .قاضرى
عیاض ،1361 ،ج ،1ص )211که براساس فصول سیرهنگاری شرق اسالمى و تقلیدی از آنها بوده است .ب) شرح سیره ابنهشرام
به وسیله ابوالقاسم عبدالرحمن سهیلی مراکشی (د531ق) با عنوان الروض االنفس است.
 -2-3آثار سیره در حوزه جزیره سبته در حد فاصل مغرب و اندلس
بیشترین آثار سیره در این منطقه در سبته تولید شد که مهمترین آنها عبارت است از:
الف) کتاب شفا الصدور از ابىربیع سلیمان بن سبتى (025ق)
قدیمىترین تألیف مستقل سیره نبوى که در تاریخنگارى غرب اسالمى پدید آمد ،کتاب شرفا الصردور از ابىربیرع سرلیمان برن
سبتى (521ق) است؛ او از شیوخ قاضى عیاض صاحب المدارك است .این کتاب در  15مجلد بوده است که برخى از بخشهراى
آن در کتابخانه عمومى رباط و کتابخانه حسینیه رباط موجود است (حرکات ،2111 ،ج ،1ص.)251
ب) کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفی از عیاض بن موسی یحصبی سبتی (د011ق).
این کتاب سیره در شرق و غرب جهان اسالم و در میان تشیّع و تسنّن مورد توجه گسترده قرار گرفته اسرت .بیشرترین شررح و
تحقیق در مورد آن ارائه شده است .اخبار مبالغه آمیزی در مورد قرائت آن ادعرا شرده اسرت؛ از جملره شرهاب الردین الحررازی
(د155ق) و فاسی (د382ق) ،ادعا میکنند که قرائت این کتاب در مکه همواره موجب بارندگی سیلآسرا در مکره شرده اسرت.
دکتر محمد یسق در کتاب المصنفات المغریه فی السیرة النبویه ،فصل سوم جلد دوم کتاب را به آثار و شروح و تلخیص و شررح
و استخراج احادیث شفا و تحقیقاتی که پیرامون شفا در مغرب و مشرق جهان اسالم تولیرد شرده اختصراص داده اسرت (یسرق،
 ،1332ص .)223_161ویژگی سیره حافظ محدث ،امام شیخاالسالم قاضى عیاض مورخ و محدث مغربرى و اندلسرى توجره بره
آیات قرآن و احادیث نبوى در نگارش سیره نبوى است .قاضى عیاض (511_161ق) این کتاب را به شیوه شمایلالنبى ترمرذى
و دالیل النبوه بیهقى به نگارش درآورده است او از علماى محدث و فقیه اندلسى و مغربى است از اهالى سبته است؛ اجرداد او از
اندلس به فاس و از آنجا به سبته مهاجرت کردند و سکونت گزیدند و قاضى عیاض در سبته متولد شد و پس از سفر بره انردلس
در قرطبه و مرسیه تعلیم یافت ،قاضى عیاض مدتی نزد زمخشرى ادیب و مفسر بزرگ تحصیل کرد و از او اجازه تدریس گرفرت
او اساتید بسیارى را درك کرد و شاگردان بسیارى داشت و حجم بسیارى کتاب تألیف نمود ،مقررى تلمسرانى در معرفرى ابعراد
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گسترده شخصیت علمى قاضى ،کتاب ازهار الریاض فى اخبار عیاض و یناسبها مما یحصل به للنفس ارتیاح و للعقرل ارتیراض را
در چهار جلد تألیف نمود ،او مقرب دربار مرابطین بود و در عهد آنهرا بره سرال 581ق در قرطبره سراکن شرد و ابنبشرکوال از
شاگردان اندلسى او است ،در اهمیت شخصیت علمى و فقهى و سیاسى او اینکه او در نبرد بین مرابطین و موحدین دخالت کرد
و به موحدین گرایش پیدا کرد و سپس از آنها برگشت و به مخالفت با آنها در سرکوب قیام مردم سبته برخاست آثار بسیارى به
او نسبت دادهاند .کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى در چهار باب ،باب اول در آیاتى که در زمینه شخصریت و سریره پیرامبر
در قرآن نازل شده است.بخش دوم به ویژگىهاى اخالقى و صفات ظاهرى پیامبر پرداخته است که نوعى شرمایلالنبى اسرت ،و
در باب سوم به اخبار صحیح و مش هور در عظمت و سیره پیامبر پرداخته است و در باب چهارم بره معجرزات مخصروص پیرامبر
پرداخته است.این کتاب که از منابع اصلى آثار اندلسى است؛ از تفاسیر قرآن اندلسی مانند تفسیر قرطبى بسریار اقتبراس کررده
است و از روایات و صحاح سرچشمه گرفته است؛ حدود  21شرح و تعلیقیه و تلخیص از آن در اندلس و شرق جهان اسالم انجام

گرفته است .از جمله شرح سیوطى است که احادیث الشفاء را جداگانه ذکر کرده است .و با عنروان «مناهرل الصرفا فرى تخرریج
احادیث الشفا» تدوین کرده است.در مرگ او دو نظر است یکى از آنهرا علرت قترل او را بره مخالفرت برا آثرار غزالرى در مغررب
بازمىگرداند که در اواخر عصر مرابطین رخ داد و زیرا برخى محققین علل سرقوط مررابطین را کتابسروزى غزالرى در مغررب و

اندلس دانستهاند (ذهبی ،1368 ،ج ،1ص ،)51قاضى عیاض نیز به دلیل مخالفت با دعوت غزالى در مغرب و انکرار کتراب احیراء
علوم دین او وارد جریان کتابسوزی غزالی شد و آثار آن دامنگیر او هم شرد و دلیرل دیگرر قترل او را بره علرت انکرار عصرمت
ابنتومرت بنیانگذار موحدین برشمردهاند .تعصب او بر مذهب مالک میتواند مؤیدی بر دالیل قتل او باشد.
 -2-1سیره نگاری پیامبر در آندلس
دوره نخست سیرهنگاری در غرب اسالمی با ورود آثار سیره شرقی به اندلس آغاز شد ،مهمترین مرحله شکوفایی سریرهنگاری در
غرب اسالمی در اندلس روی داد .علمای اندلس که از طرق مختلف آثار کالسیک سیره را با سفر به حجاز و بغرداد وارد انردلس
نمودند ،در برخی از طرق ،ورود متون شرقی سیره به منطقه غرب اسالمی اندلس مقدم بر مغرب است و علمای مغرب از طریرق
قرطبه متون سیره را وارد مغرب کردند (عبدالوی ،2111 ،ص .)15سیرهنگاری در اندلس ،آثراری کالسریک خلرق کررده ماننرد
جوامع السیره النبویه و حجة الوداع از ابنحزم اندلسی (د156ق) .حرکت سیرهنگاری در اندلس نشان میدهد که اندلسیها
درصدد ،تنقیح و تفسیر و تحلیل سیره شرقی مطابق برا اعتقرادات و خواسرتههای سیاسری و فرهنگری خرود بودهانرد .از جملره
ابن حزم که در بیان حجةالوداع ،مسئله غدیر و والیت حضرت علی(ع) را از داستان حجةالوداع حذف کرده اسرت و تشریعزدایی
کرده است که بحث آن میآید.ابنشرف (د581ق) ارجوزهای در زهد و ذکر النبی سررود (محفروظ ،1332 ،ج ،8ص )151او در
اندلس در دوره ملوكالطوایف ساکن شهر برجه در المریه شد و سالها در آنجا به سر بررد و از جملره در حوزههرای معرروف در
سیره نبوی «نظم الدرر و نثر الزهر» از اح مد االفلیح اندلسی در نیمه قرن هفتم هجری اهل اشبیلیه است کره وزیرر ابنهرود از
ملوك الطوایف اندلس بود (سیوطی ،صص ،بغیة الوعاة ،ص« .)158خالصة الصفا فی خصائص المصطفی» نیز قصیدهای در 821
بیت در مدح پیامبر اسالم و ذکر معجزات او از ابنالسکان اندلسی در قرن هفرتم هجرری اسرت (محفروظ ،1332 ،ج ،2ص.)16
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رصافی اندلسی ،هم قص یده المیه که در پایان آن به نسرب پیرامبر پرداختره اسرت (محفروظ ،1332 ،ج ،8ص )861و قلصرادی
(د331ق) اندلسی غرناطی ،نیز رجزی در اسماء پیامبر سرود (محفوظ ،1332 ،ج ،1ص.)111اما نقطره عطرف آثرار سریرهنگاری
جهان اسالم در اندلس با عنوان الدرر از ابوعمر یوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى متولد قرطبه در جمعه
 5ربیعاالول سال 863ق است .پدر او از فقها و محدثین قرطبه بود ،او در فتنههاى اواخر امویان از قرطبره مهراجرت کررد و بره
غرب اندلس نزد امراى ملوكالطوایف ،آنجا ساکن شد و در دو شهر اشبونه و شنترین مدتى اقامت گزید سپس آنجا را بره شررق
اندلس ترك کرد و در بلنسیه و دانیه به مجاهد عامرى که در علوم قرآن؛ حوزه فعالى را دایرر کررده برود ،پیوسرت .و کتبرى در

قرائت قرآن نوشت؛ از جمله کتاب البیان عن تالوة القرآن و در التوجید و المدخل الى العلم بالتحدید و االکتفاء فى قرائة نرافع و
ابنعمرو بن العالء بتوحید ما ائتلفاً فیه .او در سیره نبوى کتاب الدرر را نوشت و کتاب بزرگى در صحابهنگارى بره نرام اسرتیعاب
تدوین نمود که مىآید و در انساب کتاب القصد واالممم فى تعریف باصول انساب العرب والعجرم را و کتراب االنبراه علرى قبایرل
الرواة را تألیف کرد که هر دو آنها منتشر شده است .او کتاب الدرر در سیره را براساس منابعى از سیره و تاریخ که بخشى از آنها
مفقود شده ،نوشته است ،او کتاب محمد بن اسحق و کتاب موسى بن عقبه در مغازى را مصدر احیاى خرود قررار داده اسرت ،او
بهطور مستقیم از ابناسحق از طریق بکایى روایت کرده است( .ابنعبدالبر ،1118 ،ص )3و طریرق روایرت خرود را آورده اسرت.
صنیف این کتاب را از جهات سند و اسناد مورد تحقیق و نقد بیرونى قرار داده است .نسخه خطى کامرل ایرن کتراب در کشرور
مصر در دارالکتب المصریه است .عبدالبر کتاب را براساس نخستین کتب مشهور سیره و همچنین براساس تطبیق آن برا کترب
حدیث و روایت موثق تدوین نموده است ،ابنحزم شاگرد او براساس آن کتاب جوامع السیره را به نگارش درآورد .ابنسریدالناس
(د181ق) نیز کتاب سیره خود را براساس الدرر تنظیم و تدوین نموده است ،کتاب الدرر با عنروان ،مرن خبرر مبعثره(ص) آغراز
شده است و با «ذکر وفاةالنبى» به اتمام رسیده اسرت.اوج شرکوفایی سریرهنگاری اندلسری ،در قررن هشرتم هجرری بره دسرت
ابنسیدالناس انجرام گرفرت .سریرهنگاری محمرد ابنمحمرد یعمرری ،ابنسریدالناس اندلسری (1881م/د181ق) .همره همرت

ابنسیدالناس صرف تحلیل و بیان سیره پیامبر به صورت منثور و منظوم شده است .1 .سیره منظوم او با عنروان قصراید بشرری
اللبیب فی ذکری الحبیب است که در 1315م در آلمان منتشر شده است .2 .السیرة الکبری که سیره منثور او باا عناوان
عیون االثر فی فنون المغازی والشمایل والسیر که سیرهنگاری تحلیلی و ترکیبی و مفصل بنا به جمع و نقد سریر و ترواریخ

پیشین است .8 .سیره کبری با عنوان نور العین تلخیص شده است (زرکلی ،2115 ،ج ،1ص )81یا با عنوان السیرة الصغری :نور
العیون فی تلخیص سیرة االمین المأمون .نسخههای متعددی از آن در قاهره ،فلسطین ،روسیه ،برلین ،عراق و هندوستان وجرود
دارد (دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،1863 ،ج ،8ص182؛ زرکلی ،2115 ،ج ،1ص .)81شروح متعدد بر این کتراب نوشرته شرده
است و نابلسی آن را در سه جلد به نظم آورده است.عیون االثر در 1381م1856/ق در قراهره و در 1383م1853/ق در دمشرق

به چاپ رسیده است .از دیگر آثار او در زمینه آثار منظوم در مدح پیامبر(ص) ،نسرخه عردة المعراد فری عرروض «بانرت اسرعاد»
کعب بن زهیر در مدح پیامبر(ص) است.
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 -3دورة دوم و عصر استمرار سیرهنگاری پیامبر از قرن هفتم تا دورة معاصر در غرب اسالمی
پس از عصر موحدین از قرن هفتم تا دورة معاصر ،سیرهنگاری پیامبر(ص) در غرب اسالمی اسرتمرار پیردا کررده اسرت .بیّاسری
(د 658ق) سیره پیامبر را به صورت مغازی رسول(ص) تدوین کرد .و ابنسکّان اندلسی و جبالی ،دیروان در مردح پیرامبر سررود
(محفوظ ،1332 ،ج ،2ص 223و  )223و رسالهای در شرح قصیده بررده بره ابنخلردون منسروب اسرت (محفروظ ،1332 ،ج،2
ص .)211ابنخلوف (د1131ق) سیره منظوم پیرامبر را در مردح پیرامبر (محفروظ ،1332 ،ج ،2ص ،)223قلصرادی (د332ق)
رجزی در اسماء نبی(ص) سرود (محفوظ ،1332 ،ج ،1ص .)111این توسعه در عصر مرینی و در عصر حفصی استمرار پیدا کرد
که اشاراتی در مورد آنها میآید.
 -1دورة سوم سیرهنگاری در غرب اسالمی؛ سیرهنگاری در دورة معاصر در مغرب و افریقیه
سیره نگاری پیامبر در غرب اسالمی تا دوره معاصر همچنان استمرار پیدا کرده است .بسّیس (د1313م1833/ق) از نویسرندگان
معاصر افریقیه ،اثری با عنوان دفاعاً عن السنة النبویه نوشرت (محفروظ ،1332 ،ج ،1ص .)112البمریش (د1361م) از محققران
معاصر سیره نیز آثاری در مورد اخالق اجتماعی متأثر از سیره پیامبر(ص) تدوین کرد.از جمله آثار منظوم ،قصیده شقراطسیه از
یحیى شقراطیسى توزرى (م166ق) فقیه صاحب فتوا و ادیب و امام در حدیث است .این کتاب متضمن اشاراتى به سریره نبروى
است (تیجانی ، 1331 ،ص )///در قرون متعدد در شرق و غرب جهان اسالم این منظومه به صورت کتابهایى شرح شرده اسرت.
نخستین شرح از ناظم قصیده است و از جمله آنها شرح سهجلدى ،ابوسحق ابوعوانه ابراهیم برن یوسرف اسرت در قررن هشرتم
هجری است.

 -0سیره نگاری منظوم پیامبر در غرب اسالمی :
 -0-4قصیده شقراطسیه برای مقابله با هجوم صلیبی
قصیده شقراطسیه به انگیزه مقابله با هجوم صلیبی به جهان اسالم در حرم نبوی در مدینه هنگام مسافرت توزری به حجاز برای
انجام حج سروده شده است .به نظم آوردن ،سیره نبوی ،اگرچه در آغاز در غرب اسالمی به نوعی معارضه و توسعه و تکمیل و به
استقبال و تقلید از نظم سیره نبوی در شرق بود که به وسیله صحابه نزدیک پیامبر از جمله حسان بن ثابرت آغراز شرد؛ امرا در
غرب اسالمی جایگاه ممتازی از شرق پیدا کرد و از جهت کمّی و کیفی توسعه پیردا کررد .از نکرات مشرترك در اینگونره نظرم
اینکه استفاده از آن به عنوان وسیله ای در جهاد است که ریشه در شیوه تبلیغاتی مسمانان صدر اسالم در جهراد دارد .از اشرعار
در وصف پیامبر در صدر اسالم برای تشویق رزمندگان اسالم برای مقابله با مشرکان استفاده میشد ،شقراطسی نیز این قصریده
المیه را در  18بیت در بحر بسیط در مدینه بر فراز منبر پیامبر خدا(ص) سررود و هنگرام بازگشرت بره وطرنش از مصرر عبرور
می کرد که با هجوم صلیبی مواجه شده بود ،و به صفوف مجاهدین پیوست حضور او باعرث تشرجیع نیروهرای اسرالمی برود.قبر
ابومحمد شقراطسی اکنون در شقراطس؛زیارتگاه است ،در سفرنامههای مغربی از جملره عیّاشری در 1161ق مرقرد او را زیرارت
کرده است؛ قصیده شقراطیسه تا دویست سال همچنان در صدر مدایح نبوی قرار داشت و تنهرا بوصریری مصرری (د631ق) برا
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الهام از او بود که با نظم سیره نبوی( ،الکواکب الدّریة فی مدح خیر البریه) از اهمیت آن کاست (محفوظ ،1332 ،ج ،8ص.)211
قصیده شقراطسی ،به وسیله بسیاری از شعرای اندلسی و مغرب و مشررق اسرالمی ،تخمریس شرده اسرت (یسرق ،1332 ،ج،1
ص ) 133عبدری قصیده المیه شقراطسیه را آورده است و چند مورد در تخمیسهای معروف آن در افریقیه را نیرز ذکرر نمروده
است (عبدری ،1333 ،ص.)181
«الحمدهلل منّاً باعث الرسل هدی بأحمد منا احمد السبل خیر البریه من بدوٍ و من حَضَر و اکرم الخلق مِن حاف و منتعرل السرتَ
اکْرَمَ مَنْ یَمشِی علی قَدَم من البریه فوق السهل والجبل قم یا محمد اشفع فی العباد و قال تسمع و سَلْ تاعْطِ و اشفع عائداً و سَل
نَحلَتاکَ الوادَّ عَلَیِّ اذ نَحَلْتاکَها ااحبی بِحابِّکَ منه أَفْضَلَ النَّحَل» از جمله تخمیسهای ایرن قصریده ،تخمریس ،معرروف بره «همرط
الهدی فی الفخر المحمدی» است از ابن عریهه است (عبدری ،1333 ،ص )125و تخمیس ،معروف به المنفرجره ،از ابنعبرداهلل
مصری است.

 -0-2الدره السنیه فى مقتضى المعالم السنیه
از دیگر منظومههای مغربی در سیره نبوى ،منظومهاى در هفت هزار بیت از ابنالمناصرف برن عیسرى ازدى ( )621اسرت .ایرن
مجموعه با عنوان الدره السنیه فى مقتضى المعالم السنیه است که شامل انواع معارف شرعى و دینى است .از دیگر آثرار منظروم
مغربی در سیره با عنوان العشرینیات النبویة فی مدح رسول اهلل است .و قصیده شیخ علی مقری در مدح نبی (بوصریری،1861 ،
ص )13و آن مربوط به سیره نبوی است نسخه ای از این کتاب در کتابخانه عمومی رباط موجود است (حاجی خلیفره،1333 ،
ج ،1ص111؛ حرکات ،2111 ،ج ،1ص.)251
 -6سیرهنگاری با عنوان آثار تولد پیامبر ،تاریخنگاری تولد پیامبر(ص)
 -6-4توسعه تولد نگاری در مغرب و اندلس
از جمله آثار سیره کتب ویژه تولد پیامبر است که از جمله مهمترین تحقیقات و فعالیتهای خاص علمای مغربی در سیره است،
این تولدنامهها ،که در مراسم میالد پیامبر قرائت میشده از جایگاه خاصی در سیرهنگاری غررب اسرالمی برخروردار اسرت ،و در
مراسم جشن تولد پیامبر(ص) اخبار این کتابها در قرطبه و سایر شهرهای اندلس قرائت و سماع میشده است؛ این آثار بخرش
مهمی از ادبیات شفاهی و کتبی تصوف در مغرب و اندلس است.

 – -6-2تولد نگاری پیامبر در اندلس :
المولد النبی از ابیزکریا عائذی طرطوشی (د270ق) و کتاب الادر المانظم فای مولاد النبای االعظام (د004ق) از
ابیالعباس احمد بن معد اقلیشی اندلسی که جامع اخبار مربوط به والدت پیامبر است و الدر النظم فری مولرد النبری االعظرم از
عزفی سبتی (688ق) که کار او تکمیلکننده تألیف پدرش در این زمینه اسرت ،و ایرن تألیفرات مقدمره برگرزاری جشرن تولرد
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پیامبر(ص) بود .آنها همواره درصدد برگزاری شکوهمند روز میالد پیامبر بودهاند؛ زیرا به اعتقاد آنها بایرد ماننرد مسریحیان کره
میالد حضرت عیسی را با عظمت برپا میکنند باید جشن میالد پیامبر اسالم مانند نوروز و میالد مسیح برا شرکوه برگرزار شرود.
این کار آنها به علت تقلید از مسیحیت و به عنوان بدعت از طرف برخی معاندان تحریم شده ،اما عزفی جشن بسریار باشرکوه در
روز میالد پیامبر برپا کرد ،او ابتدا در سبته با دادن غذاهای متنوع و اطعام عام و خاص و شرعار صرلوات در کوچرههای سربته و
مدح پیامبر در سراسر شهر ،دادن هدایایی به کودکان در شب میالد و روز میالد ،جشنهایی بره راه انرداخت و مراکرز آموزشری
تعلیم قرآن کودکان را در این روز تعطیل کرد ،این جشن نخستینبار در مغرب و اندلس به وسریله ابوالعبراس سربتی و سرپس
پسرش ابوالقاسم عزفی سبتی انجام گرفت ،و ابوالقاسم عزفی وقتی والی سبته شد به طرز بسیار باشکوهتری روز میالد پیامبر را
همهساله تا هنگام وفاتش در 611ق جشن میگرفت .کتاب التنویر فی مولد السراج المنیراین اثر تولدنگاری از از ابن دحیه
(د688ق) نخستین نوشته در مورد تولرد پیرامبر و مسرائلی در شررح اسرماء او و اخبراری در سریره دارد (مقرری ،1363 ،ج،2
ص816؛ حرکات ،2111 ،ج ،1ص ) 253در خصوص انگیزه نگارش این کتراب مؤلرف آورده اسرت کره در سرفر بره اربرل او بره
درخواست مظفرالدین صاحب اربل که خواستار برگزاری جشن میالد پیامبر بوده اسرت؛ ایرن کتراب را در سرال 625ق بررای او
تألیف کرده است و از سلطان هزار دینار هدیه گرفته است (مقری ،1363 ،ج ،2ص.)816

 -6-3تولد نگاری پیامبر در عصر حفصیان :
کتاب المرشد اآلثار المولد از ابیعلی بن قطان (664ق) در عصر حفصیان تألیف شد .حفصیان نیز به پیرروی از ابیالقاسرم
عزفی روز میالد پیامبر را در کاخ خود جشن گرفتند و کتاب مزبور حاصل عنایت و تشویق حفصریان بره جشرن مریالد پیرامبر
است .تولدنگاری پیامبر که در شرق جهان اسالم به کتاب ابنابیخاصم (د231ق) ،با عنروان مولرد النبری میرسرد ،در مغررب و
اندلس مورد تقلید قرار گرفت و دهها اثر در این زمینه تولید شد.عبدالحی الکتانی مغربی فهارسی از کتب مولدیه پیامبر با عنوان
التألیف المولدیه در المجلد الزیتونیه سال  1856و  1851ارائه کرده است.

 -6-1تولدنگاری پیامبر در عهد بنیمرین
در حوزه مغرب ،سیرهنگاری بهویژه در موضوع تولدنگاری پیامبر در عهد بنیمرین شکوفا شد ،و سیره به عنوان ماده درسری ،در

حوزههای علمیه و مدارس مرینی تدریس میشد از کتاب الشمائِل الترمذیه و سیره محمد بن اسحاق و سیره ابنفرارس و الشرفا
از قاضی عیاض جزء منابع درسی سیره در فاس و مراکش عهد مرینی یاد شده است (المنونی ،1338 ،ص136؛ المنونی،1336 ،
ص)231؛ تألیف آثار جدید در سیره در عهد حکومت بنیمرین با نگارش« ،تکملة الدر المنظم فی مولد النبری المعظرم بوسریله
امیر سبته ،ابیالقاسم عزفی (د111ق) انجام شد و همزمان ،ابواسحاق تلمسانی کره در سربته زنردگی میکررد آن را در قصریده
عینیه در  153بیت به نظم درآورد .رساله کوچکی در باب تولد پیامبر به وسیله ابیعمران زناتی نوشرته شرد و در سرال 111ق
ابنالعشاب تعلیقه و شرحی بر الشمائل الترمذیه نوشت ،مهمترین کار در خصوص سیره پیامبر کره از ویژگیهرای عهرد مرینری
است برگزاری مجلس سماع سیره پیامبر(ص) است که در ماه رمضان در حضور انبروه مرردم انجرام مریشرد (المنرونی،1338 ،
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ص136؛ المنونی ،1336 ،ص.)231
 -7سیرهنگاری و تاریخنگاری با عناوین معجزات ،دالیل و خصایص پیامبر(ص)
 -7-4اخالق و اعالم النبوه
از جمله نوشته های مغربی در باب سیره نبوی در مورد اخالق و معجزات پیامبر اسرت کره برا عنراوین ،معجرزات ،اعالمالنبروة و
اخالق تألیف شده است ،برخی از مهمترین این آثار در این پژوهش معرفی شده است :اخالقالنبی محمد بن عبرداهلل از عبرداهلل
برقی (د213ق) یکی از اولین آثار در این زمینه است .اعالم النبوه نیز از واژگان سیره نبوی در شرق و غرب جهان اسالم اسرت،
که تألیفات همزمان در مورد آن ها وجود دارد .نخستین کار مستقل از سیره نبوی در مورد اعالم ،کتاب اعالم النبوه ابنابیعصفور
فراء معتزلی قیروانی است که در نیمه قرن سوم تألیف شده است؛ کتاب معجزات یا تجدید االیمان و شرایع االسالم از ابیجعفرر
قصری احمد بن محمد تمیمی (822ق) محدث سیرهنویس از وابستگان دربار اغالبه در قیروان ،نیز از آثرار اولیره در ایرن مرورد
است این کتاب که در شصت مجلد بوده است و قاضی عیراض آن را دیرده اسرت ،بخشهرایی از آن اکنرون در کتابخانره جرامع
قیررروان محفرروظ اسررت (مررالکی ،1338 ،ج ،2ص133؛ دبررا  ،1825 ،ج ،8ص12؛ عبرردالوهاب ،1331 ،ج ،1ص263؛ حرکررات،

 ،2111ج  ،1ص.)253تولید کتابهای اعالم النبوه تا پایان قرن ششم هجری در مغرب و اندلس استمرار پیدا کرده است .اعرالم
النبوه و دالالت الرساله از ابیاعطرف ابنفطیس قرطبی (د112ق) از علمای بارز محدث اندلسی است (االعرالم بشرواهد االعرالم
لنبوة نبینا(ع) از ابیمحمد الشقراطسی (د166ق)) .صاحب المیه شقراطسیه؛ و کتاب االعالم باعالم النبوه از ابیالعباس العرذری
اندلسی متولد شهر المریه اندلس از بزرگان محدثین و فقها و قضات مالقه والمریه در جنروب اسرپانیا اسرت کره کتراب خرود را
براساس جمع بین کتب سیره و اعالم پیش از خود تدوین کرده است .کتاب اعالم النبوه او را یاقوت حموی در ذکر شرهر والیره
در کنار المریه در جنوب اندلس ،گزارش نموده است( .یاقوت ،1313 ،ج ،1ص ،)61بکری جغرافیدان اندلسی از اهالی شرلطیش
(د131ق) شاگرد ابیالعباس دالیی ،از مؤلفان اندلسی اعالم النبوه است ،کتاب المختصرر فری خبرر سرید البشرر ،از ابیعبرداهلل
ابنظفر الصقلی (د565ق) از دیگر آثار ،اعالم النبوة در غرب اسالمی است.

 -7-2معجزه نگاری پیامبر در غرب اسالمی :
نگارش آثار مستقل در مورد معجزات پیامبر(ص) از شیوه اختصاصی سیرهنگاری غرب اسالمی نیست اما؛ این شیوه در افریقیه و
مغرب و بهویژه در اندلس ،به اوج توسعه خود در جهان اسالم رسید ،آغاز معجزهنگراری پیرامبر اسرالم بره احمرد برن ابیجعفرر
تونسی قصری (د822ق) میرسد ،از ای ن محدث و مؤلف تونسی به عنوان شخصی آشنا با عقاید تسنّن و تشیّع ،خوارج و معتزلره
یاد کردهاند (یسق ،1332 ،ج ،1ص )251اثر او با عنوان کتاب المعجزات او تجدید االیمان و شرایع االسالم ،است که بسریاری از
منابع مغربی به آن استناد کردهاند (قاضی عیراض ،1361 ،ج ،1ص851؛ حمیردی///851 ،؛ عبردالوهاب ،1331 ،ج ،1ص،)811
این کتاب در شصت فصل است که نویسنده آن را به خراطر تقررب بره پیرامبر نوشرته اسرت ،اکنرون در کتابخانره ملری ترونس
بخشهایی از کتاب المعجزات وجود دارد؛ این کتاب از جمله آثار سیره نبوی است که در مجالس سماع در صرقلیه و شرهرهای
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افریقیه و مغرب استفاده شده اسرت (یسرق ،1332 ،ج ،1ص .)251کتراب منظومره شقراطسری برا عنروان «االعرالم بمعجرزات
النبی(ص)» است که او آن را سرود و آن را با قصیده المیه مشهور خود پایان داد (محفوظ ،1332 ،ج ،8ص.)211از دیگرر آثرار
این حوزه باید از کتابهای ،اخبار االنبیاء از مشلمونی در قرن سوم هجری و شفاء الغالل فری اخبرار االنبیرا والرسرل از ابنقطران
حسن بن علی کتامی در قرن هفتم (مالکی ،1338 ،ج ،1ص )111یاد کرد.

-8نتیجه  :اثار سیاسی اجتماعی و فرهنگی ماندگار سیره در توسعه پایدار اسالم درمنطقه
حجم کمی و اثار کیفی سیره نگاری پیامبر که همراه با واقعیت توسعه پایدار فرهنگ اسالمی در مغرب و افریقیه که در مرز برا
اروپا است نشان می دهد که این توسعه پایدار ارتباط مستقیم با سیره و تحقیقات و اعتقاد به وجود پیامبر ص دارد.

منابع و مآخذ:
 کنفرانس بین المللی سیمای محمد در هنر  ،دانشگاه زاهدان پنج شنبه  11اردیبهشت  ،1831سیره نگاری پیامبر در غرباسالمی مغرب افریقیه آندلس  ،ارایه به صورت سخنرانی و انتشار در کتاب مجموعه مقاالت .
 فصلنامه تاریخ پژوهان ،پیدایی و گسترش تاریخ نگاری در غرب اسالمی مدرسه تاریخ نگاری افریقیه  -تونس  -در دوره -محمد رضا شهیدی پاك ، 1813،بهار ش ، 18س ،1ص  ، 81 – 25حفصی
https://www.noormags.ir/.
مدخل تاریخ غرب اسالمی  ،محمد رضا شهیدی پاك  ، 1833 ،بخش سیزدهم .-نقد و بررسی مصادر و مآخذ تاریخنگاری در غرب اسالمی  ،محمد رضا شهیدی پاك  ،1831 ،صصصص.

11

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال دوم ،شماره  ،41تیر 4318

The historiography of behavior of prophet in the West of Islamic world in medieval

There is a constant philosophical truth that due to the fact that the practical behavior and Prophet\'s
personality is fixed and his work is done and the development of practical behavior - Sierra\'s
knowledge from first century of Islam has so far led to the stability of the personality of the people
 and the Islamic society and there is a direct relationship between the soul and practical behaviorSierra of prophet and his personality, and the it is energy of personality in individuals And Islamic
societies.The main issue of this research is that the practical behavior of the Prophet in the Islamic
West has had geopolitical works.This hypothesis is first mentioned in the book of the history of the
Islamic West in the name of the author\'s research in 2115.

دراسه السیره النبویه فی الغرب االسالمی
هناك حقیقة ثابتة فی الفلسفة وهی أن االنتباه إلى الطابع الثابت للنبی و سیرته وتطور المعرفة منذ بدایة اإلسالم کان سبب استقرار واستدامة شخصیة
األفرادوالمجتمعات االسالمیه  .هناك عالقة مباشرة بین السیره والشخصیة  ،و السیره هی طاقة الشخصیة لدى األفراد ومجتمعات  .السؤال الرئیسی فی
هذه الدراسة هو أن دراسه و کتابه سیره النبی فی الغرب اإلسالمی له أعمال جیوسیاسیة  ،وعامل استدامة المجتمعات اإلسالمیة فی األجزاء الشرقیة
والغربیة منه .هذه الفرضیة هی األولى من نو عها فی کتاب تاریخ الغرب اإلسالمی  ،وهو عنوان بحث المؤلف فی عام  2115وجزء صغیر منه ناشر باسم
مصادر و مآخذ و منابع التاریخ اإلسالمی عام  ، 1831و قد تم انتحال و اختیار أجزاء أخرى من قبل الشخص المهیمن فی بعض مراکز البحوث .وأهم
هذه الحلقات هو دراسه و کتابه سی ره النبی فی الغرب اإلسالمی  ،وهو جزء من کتاب مصادر و مآخذ و منابع التاریخ الغرب اإلسالمی و مداخل التاریخ
الغرب االسالمی التی انتشرا فی عام .2113 ،2113
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