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دکتر اصغر منتظر القائم
دکتر سید اصغر محمود آبادی

مذهب تشیع و اندیشههای شیعی در نخستین سالهاای ورود مسااناناب اه
اندلس و همزماب ا فتوحات اسالمی یا اندکی پس از آب ،وارد این منطقه گردید.
زمینه مناسب و پیدایش موانع گوناگوب سبب گردید کاه تشایع در ایان منطقاه،
گسترش پیدا نکند .عاا و عواما گونااگونی سابب ناکاامی شایعیاب در نشار
اورهای خود در این سرزمین ود .عا سیاسی مانند قیامهای منسوب ه شیعیاب
و رقا ت امویاب اندلس ا حکومتهای ادریسیاب و فاطنیاب و عا مذهبی مانناد
نفوذ مذهب مالکی و پیوند آب ا سیاست و ارتباا تنااتناف فقیاای ماالکی اا
حاکناب ،میمترین موانع ر سر راه اندیشههای شیعی ودند .این مقاله ا اشاره ه
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شرایط سیاسی و مذهبی اندلس در سالهای نخستین ورود اسالم ه آبجا ،نقش
این دو عام را در جاوگیری از نشر تشیع در اندلس ررسی میکند.

واژههای کلیدی :تشیع ،اندلس ،امویان اندلس ،مذهب مالکی ،ادریسیان ،فاطمیان.
مقدمه

اندلس به عنوان غربیترین منطقه سرزمینهای اسالمی مورد توجهه همهه وهر هها
فرقههای اسالمی بود .شیعیان هم برای نفوذ در آنجا نشر اندیشههههای وهود در میهان
ساکنان اندلس تالش مینمودند .بروی از این تالشها در شکل قیام ظهور میکردند .بهه
عنوان نمونه ،قیام شقیا بن عبدالواحد مکناسی 1علیه عبدالرحمن اموی(171 – 198ههه )
که از سال  111تا  111هه

ادامه یافت مشکالت فرا انی برای حاکم اموی اندلس بهه

جود آ رد .سرانجام حرکت ی با توطئه تر ر مکناسی سرکوب شد.
حضور وسترد علویان واندانهای طرفدار اهلبیت

2

در بروی شهرها ،نشهانی از

فعالیت شیعیان برای ر د به اندلس است .حضور وهانواد ههای علهوی در بروهی شههرها
سبب شد مناطقی از شهر به آنان اوتصاص یابد .چنانکه در لبله ،وانههای آنان به منهازل
الهاشمی معر ف بود 3 .این نام برورفته از نام یکی از نوادوان امام جعفر صاد
هاشم بن حسین بن ابراهیم بن جعفر
ساکن شد.

به نام

بود که به اندلس رفت در ایهن منطقهه از لبلهه

4

یکی دیگر از واندانهای شیعی مرتبط با اهل بیهت

کهه بهه انهدلس مههاجرت

کردنههد ،فرزنههدان قههیس بههن سههعد بههن عبههاد هسههتند کههه از همراهههان ابههت قههدم
امیرالمؤمنین

فرزندش ،امام حسن

 ،میباشند 5.ابن حزم از حضور واندان سعد بن

عبادۀ نسلی از فرزندان قیس سعید ،پسران سعد بن عبادۀ در سرقسهطه شهذ نه وبهر
میدهد 6.هم چنین؛ بروی منابع از حضور آنان در قیامههای دهد امهوی انهدلس حکایهت
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میکنند ،مانند حسین بن یحیی بن سعد بهن عبهادۀ (د117 .ههه  ) .در سهال  111علیهه
عبدالرحمن داول قیام کرد.

7

نکته مهم ،پایبندی این واندان به تشیع بود ،به طوری که تا سالها بعد بر آن تأکیهد
میکردند به عنوان نمونه ،عبادۀ بن ماءالسماء ،شاعرِ شیعیِ دربارِ حمودیان کهه از نوادوهان
قیس بن سعد بن عبادۀ انصاری بود ،دمن اظهار تشیع ،با افتخار از دشهمنی اجهدادش بها
بنی امیه یاد میکرد .ا در یکی از اشعارش در بیان تشیع وود ،به سابقه جدش ،قیس بهن
سعد در همراهی با امیرالمؤمنین حضرت علی

کینه معا یهه از قهیس بهه دلیهل ایهن

فاداری اشار مینماید با تحقیر از معا یه یاد میکند.

8

در اقع ،شیعیان برای حضور تأ یروذاری در اندلس بها موانهع مشهکالتی ر بهه ر
شدند سختیهای فرا انی را به جان وریدند .سهرانجام آنهها توانسهتند پهس از مهدتهها
موفقیتهایی به دست آ ردند اما این موفقیتها ،قابل مقایسه با سرزمینهای شرقی ماننهد
عرا

ایران نبود.
عدم موفقیت شیعیان در اندلس دارای زمینهها عوامل ووناوونی بود که این مقالهه از

پرداوتن به همه علل عوامل پرهیز کرد است در آن تنها به علهل سیاسهی مهذهبی
که از اهمیت بیشتری برووردار بودند توجه شد است؛ چنان که مایکهل اسهتنفورد در ایهن
بار

در بحث از بروزیدن علت مینویسد:
هنگامی که از علت یا علل میپرسیم ،معموال نیااز هاه رسرسات کااملی از
همه علل سسیم نداریم ،تنسا آن علتی را میخواهیم که هرا ما جالب است یاا آن
که رایدها در هر دارد.

9

آنوا که ا دربار علیت در تاریخ سخن مهیوویهد دهمن تقسهیم آن بهه علهل زم
کافی ،در تودیح علل کافی مینویسد:
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هرگاه این نوع علت واقع شود ،نتیجه همیشه هه دنبال آن مایآیاد .از طار
دیگر همین نتیجه ممکن است هه شیوهها دیگر حاصل شود .اگر چنین هاشاد ،آن
علت کاری است ،اما الزم نیست .در مورد هر رویداد و یا موقعیت تاریخی خاص
میتوانیم هپرسیم چه چیز آن را پدید آورد (متمایز از این که «چه چیز اسات
که هدون آن این رویداد اتفاق نمیارتاد؟»)

10

از این ر در این مقاله ،با پذیرش این که علل عوامل متعددی در جلهوویری از نشهر
تشیع در اندلس مؤ ر بود اند ،مهمترین آنها؛ یعنی علل سیاسی مذهبی بررسی میشوند.
 .1عوامل سیاسی

اندلس در زمان امویان فتح شد سهاکنان آن از طریها امویهان کهاروزاران آنهها بها
اسالم آشنا شدند .امویان به دلیل دشمنی دیرینه با تشیع علویهان ،تبلیغهات دهد شهیعی
فرا انی در اندلس انجام دادند .تشهکیل حکومهت امویهان انهدلس ،ایهن دشهمنی را شهدتت
بخشید .آنها سیاست اجدادشان را بر دد علویان در پیش ورفتنهد .در اقهع ،شهکل ویهری
حکومت امویهان در انهدلس ،زمینهه را بهرای اسهتحکام موانهع در برابهر نفهوذ وسهترش
اندیشههای شیعی در آن ناحیه فراهم کرد.
سقوط د لت امویان در شر

قتل عام سهرکوب آنهها بهه سهیله شهاوهای از بنهی

هاشم؛ یعنی عباسیان ،کینه دیرینه آنان را نسبت به این ور افزایش داد .به یهه آنکهه
عبد الرحمن اموی(171 – 198هه  ) .مؤسس حکومت امویان اندلس که پس از سالهها
فرار ،زندوی مخفیانه تحمل رنجهای فرا ان توانست حکومت از دست رفته امویهان را در
نقطهای دیگر از سرزمینهای اسالمی احیا کند با قیامهایی ر به ر میشد کهه بروهی از
آنها منسوب به علویان به نام آنها بود.
عال بر قیامها ،حکومتهایی منتسب به علویان در همسایگی انهدلس شهکل ورفهت
که در دشمنی حاکمان اموی این ناحیه با علویان اندیشههای منسوب به آنان بسیار مؤ ر
بود .بنابراین در کنار سلطه سیاسی فرهنگی امویان بر اندلس ،قیامهای متمایل به تشهیع
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یا منسوب به ور هایی که امویان ،آنها را هم ردیف علویان میپنداشتند رقابت امویان
با حکومتهای شیعی از موانع مهم سیاسی بر سهر را نفهوذ اندیشههههای شهیعی در ایهن
سرزمین به شمار میر ند.
 .1 .1قیامها

از ابتدای شکلویری حکومهت امویهان انهدلس ،عبهدالرحمن داوهل ( )171 – 198بها
قیامهای متعددی ر به ر شد که بروی از آنها ،منتسب به شیعیان علویان بود بروهی
از جانب عباسیان حمایت می شد که دشمن علویان بودند اما ابستگی نسبی هاشمی ،آنان
را از دیدوا امویان در یک جبهه قرار میداد .در اقع ،امویان از نخستین ر زهای تشهکیل
حکومت در اندلس با حرکتهایی ر به ر شدند که دارای نشانهایی از تشیع بودند.
انتساب این قیامها به بنی هاشم با توجه بهه سهابقه دشهمنی میهان آنهها امویهان ،در
سخت کوشی حاکمان اموی اندلس برای سرکوب این قیامها مقابله با تشهیع مهؤ ر بهود.
یکی از نخستین حرکتهای شیعی را میتوان در قیام عبداهلل بن سعد بن عمار بن یاسر(د.
149هه  ) .مشاهد کرد که از طرف یوسف فهری (د141 .هه  ) .حاکم پیشین انهدلس،
فرماندهی یمنیها را در برابر عبدالرحمن داول بر عهد داشت .نبرد آنها به نهوعی یهادآ ر
تقابل عماریاسر معا یه در نبرد صفین (سال 98هه  ) .بود .به وفته بروی منابع ،یوسف
به همین دلیل به سبب دشمنی بنی عمار با بنی امیه به دلیل شهادت عمار یاسر در نبرد
صفین ،به ا اعتماد کرد 11.سرانجام عبد اهلل بن سعد شکست وورد در سال 149ههه .
کشته شد.

12

یکی دیگر از قیامهایی که در برابر عبدالرحمن شهکل ورفهت ،قیهام عهالء بهن مغیهث
جذامی (د141 .هه  ) .بود که به نام عباسیان قیام کرد اما ا که از جانب منصور (– 191
118هه  ) .ولیفه عباسی تحریک حمایت میشد شکست وهورد 13.ایهن قیهام بهه نهام
شیعه ،یا یا حمایت از شیعیان نبود اما از آن جا که به سهیله عباسهیان کهه ههم ریشهه بها
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علویان بودند در عصر امویان در شام با هم در یک جبهه علیه امویان قهرار داشهتند در
سخت ویری امویان بر همه کسانی که مدعی حمایت از واندان پیامبر

یا محبت به

آنها بودند ،بیتأ یر نبود.
قیام دیگری که در آن روههایی از تشیع دید میشود در سال  111هه .

بهه سهیله

فردی به نام حسین بن یحیی (د117 .هه  ) .از نوادوان قیس بن سعد بهن عبهاد (د11 .
هه  ) .در سرقسطه اتفا افتاد 14.جدت ا از شیعیان سرداران کهاروزاران امیرالمهؤمنین
حضرت علی

بود .عد زیادی از بربرهای مخالف امویان به ا پیوستند اما سرانجام این

قیام شکست وورد حسین بن یحیی در سال  117هه .

کشته شد 15.دربار مهذهب ا ،

وزارشی جود ندارد اما با توجه به پیشینه قبیله جهد ا  ،قهیس بهن سهعد کهه از یهاران
همراهان امیرالمؤمنین

بود

16

رفتار مذهب افرادی از واندان ا در د ر های بعهد در

اندلس ،احتمال ورایش شیعی ا  ،زیاد است .همچنین عباد بن ماءالسماء (د411 .ههه ) .
شاعر عصر حمودیان از این واندان از نوادوان قیس بن سعد (د 11 .هه  ) .است 17.که
در اشعار وود در کنار تمجید از حاکمان حمودی ،تشیع وهود را بیهان مهیکنهد از سهابقه
جدش در همراهی با امیرالمؤمنین حضرت علی

یاد میکند .ا یحیی حمهودی (– 411

 417هه  ) .را پسر پیغمبر وطاب میکند با تشهبیه سهخنان وهود بهه عسهل ،ولهوص
وویش را در د ستی ا  ،ریشه دار تشیع وود را وهال
جدش ،قیس بن سعد نسبت به امیرالمؤمنین

مهیدانهد .ا سه س بهه د سهتی

اشار میکند میووید:

هه همین خاطر پسر هند ،کینه او را هه دل گررت.

18

قیام شقیا بن عبدالواحد مکناسی هم ،از دیگر قیامهای شیعی بود که وطر بزروی برای
حکومت عبدالرحمن داول به شمار میرفت در سالهای  111تا 111هه .

ادامه یافت.

ا که ادعا میکرد فاطمی نسب است 19.مشکالت فرا انی برای عبدالرحمن داول به جود
آ رد .منابع از پیوستن جیه غسانی ،فرماند س ا اموی به ا وبر میدهنهد در ایهن بهار
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مینویسد:
حتی هعد از مرگ مکناسی ،و در راه او پایدار و هه عساد هاا او وراادار
ماند و سرانجام پس از جنگها متعدد ها عبد الرحمن کشته شد.

20

قیام شقیا ،حکومت عبدالرحمن را با وطری جدی ر به ر کرد .بنهابراین ،امیهر امهوی
پس از ناتوانی در سرکوب ا  ،با توطئه در میان یارانش ،ا را در سال 111هه .
به این قیام پایان داد.

تر ر کرد

21

به هر حال ،قیامهای دد اموی که بروی از آنها منسوب به علویهان تشهیع بروهی
دیگر به نام آنها بود ،در کنار عوامل دیگر به یه وطری که از ناحیه حکومتهای شهیعی
همجوار امویان ،آنها را تهدید میکرد ،حاکمان اموی انهدلس را در سهرکوب اندیشههههای
شیعی جلوویری از نشر آن مصمم میکرد.
 .2 .1مقابله با حکومتهای شیعی

یکی دیگر از عوامل مؤ ر در مخالفت امویان با تشیع ،در تالش آنهها بهرای مقابلهه بها
حکومتهای شیعی رقیب آنها در مرزها مشاهد میشهود .بهی تردیهد شهکل ویهری د
حکومت علوی در شمال آفریقا در همسایگی اندلس؛ یعنی ادریسیان در سال  171ههه .
س س فاطمیان در سال 198هه .

تالش آنان برای نفوذ در اندلس ،تأ یر فرا انهی

در دشمنی مقابله امویان با فرهنگ اندیشه شیعی داشته است.
شکل ویری حکومتهای علوی مُبله تشهیع در شهمال آفریقها ،در نزدیکهی قلمهر
امویان ،باعث ر یار یی سیاسی این حکومتها با امویان به دنبال آن ،حمله بهه با رهها
اعتقادات د طرف از سوی حاکمان طرفداران آنها ،شهامل شهاعران ،کاتبهان موروهان
میشد که در ادامه به مصادیقی از این موارد ،اشار وواهد شد.
پیدایش حکومت ادریسیان حسنی نسب در سال  171هه .

در مغرب اقصی ،امویهان

را به تحرک بیشتر برای مقابله با این حکومت نوپا ادار کرد .حکومهت ادریسهیان ،امکهان
مقابله با امویان اندلس را نداشت اما آنان این حکومت را وطری بهرای وهود مهیدانسهتند.
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فعالیتهای امویان علیه ادریسیان ،وهوا ایهن نکتهه اسهت 22.سهرانجام بقایهای حکومهت
تضعیف شد ادریسیان ،به سیله امویان از بین رفت.

23

در سالهای پایانی قرن سوم هجری در شمال آفریقا ،تحهول سیاسهی دیگهری شهکل
ورفت حکومت فاطمیان بر پایه تعالیم شیعی در آنجا تأسیس شد که بها ادعهای نسهب
علوی فاطمی ،مدعی رهبری جهان اسالم بود .در مقابل این حکومت ،نهه تنهها امویهان
اندلس که والفت عباسی هم ،احساس وطر میکرد .حکومت فاطمیان پس آنکه قهدرت
وود را در مغرب تثبیت کرد به فکر توسعه نفوذ قلمر وود از شر

غرب برآمد .شهکل

ویری این حکومت اعزام افرادی از طرف آنان به اندلس ،24امویان انهدلس را در معهر
تهدید قرار میداد .امویان به منظور مقابله با ایهن وطهر ،تمهام حرکهتهها جریهانههای
متمایل به تشیع را سرکوب کردند با آنچه بوی تشیع طرفداریِ علویان از آن به مشهام
میرسید به شدت مقابله کردنهد .حتهی عبهدالرحمن ناصهر ( 911 – 911ههه ) .پهس از
تشکیل حکومت فاطمیان در ر یار یی با ایشان ،وود را امیرالمهؤمنین نامیهد
داد در همه منبرهای اندلس ،امیران شیعه را لعن کنند.

25

دسهتور

26

در این د ران ،جریانهای دد شیعی مخالف علویان ،تقویت میشهدند بسهیاری از
نویسندوان شاعران با استفاد از شرایط موجود به امید دستیابی به منهافعی در دربهار
امویان برای ردایت آنان ،مطالب اشعاری در راستای سیاست امویان ارائه مهیکردنهد.
چنان که عبدالملک بن حبیب (د )198 .برای ووشآمد امیهر امهوی در اشهعاری ،ا را بهه
برپایی شادی جشن در ر ز عاشورا تحریک کرد 27.همچنین ،ابن عبد ربه 28در شعری از
معا یه به عنوان ولیفه چهارم یاد کرد نامی از امیرالمؤمنین حضرت علی
پاسخ تند فاطمیان ر به ر شد.

نبرد کهه بها

29

بنابراین عوامل سیاسی ،نقشی تأ یر وذار در جلوویری از نشر با رهای شیعی در اندلس
داشتند .قیامهایی با رنگ بوی علهوی یها بها نشهانهههایی از تشهیع در آغهاز حکومهت
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عبدالرحمن داول از یک سو شکل ویری حکومتهای شیعی در کنهار مرزههای آنهان از
سوی دیگر ،امویان را در مقابله سریع با تشیع مصمم کرد .با توجه به آن که حکومتههای
شیعی به یه فاطمیان از هر فرصت ابزاری برای ر د به انهدلس تهر یج افکهار وهود
استفاد میکردند ،امویان نیز در تالش بودند تا را را بر شیعیان ببندنهد ههر آنچهه بهوی
تشیع از آن به مشام میرسید با مقابله سرکوب شدید آنان ر به ر میشد.
 .2عوامل مذهبی )استقرار مذهب مالکی در اندلس)

یکی دیگر از د یل عدم وسترش تشیع در اندلس ،انتشار رسمی شدن مذهب مالکی
با حمایت امویان در آن سرزمین بود .این مذهب با حمایت عبهدالرحمن(171 – 198ههه .
) ارد اندلس وردید فرزند ا هشام بن عبهدالرحمن (181 -171ههه  ) .مهردم را بهه
عمل بر اساس آن ادار کرد .ا دستور داد قضا ت فتوای فقهی بر اساس مذهب مهالکی
باشد.

30

حمایت امویان از مذهب مالکی به انداز ای بود که در بروهی د ر هها ،فقههای مهالکی
نقش مهمی در سیاست حکومت اندلس داشتند .یحیی بن یحیی لیثهی (د194 .هجهری)
معر ف به عاقل ا ندلس 31،یکی از کسانی است که نقش مهمی در نشر مذهب مالکی بر
عهد ا بود .ا عال بر پایگا اجتماعی ،جایگا یه ای نزد حاکمان داشت به انهداز ای
در حکومت اجتماع اندلس تأ یر وذار بود که ابن عبدربه دربار ا میووید:
حاکم و مردم نظر او را میپذیررتند.

32

مقدسی دربار نقش وسترش مذهب مالکی در افول سایر مذاهب دراندلس مینویسد:
ساکنان اندلس می گویند ما هاه ییار از کتااد خادا و موطاک مالا

چیاز

نمیشناسیم .آنان اگر هر ررد حنفی یا شارعی دست یاهند ،او را تبعید میکنند و
اگر ی

نفر شیعی یا معتزلی یا مانند اینها هیاهند ،او را میکشند.

33

در اقع ،نوعی اتحاد رابطه د جانبه ،میان فقهای مهالکی حکومهت انهدلس دیهد
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میشود ،همانوونه که فقهای مالکی ،حکومت اموی را تأیید میکردند ،امویان اندلس هم،
مذهب مالکی فقههای آن را حمایهت مهینمودنهد بهر مخالفهان مهذهبی آنهان سهخت
میورفتند .چنان که حاکم اموی در فرمانی به زیر وود ،عیسی بن فطیس ،مذهب مالهک
را برترین مذهب معرفی میکند دمن دستور بهه پیهر ی از آن ،مخالفهان آن را تهدیهد
میکند از بروورد شدید با هر کسی که با فتوا یا غیهر آن بهه مخالفهت بها ایهن مهذهب
برویزد ،وبر میدهد.

34

مخالفت فقهای مالکی بر تمام مخالفان مذهبی به یه شیعیان اعمهال مهیشهد .ایهن
دشمنی در مخالفت با شخصیتهای شیعی یا متهم به تشیع یا بیان مسهائلی بهر وهالف
با رهای شیعی دید میشود .به عنوان نمونه ،عبهدالملک بهن حبیهب (م198 .ههه  ) .از
فقیهان دد شیعی اندلس بود که اشعار ا  ،وطاب به عبدالرحمن ا سهط (198 – 111ههه .
) دربار عاشورا جشن شادی در آن 35،بیهانگر دشهمنی ا بها شهیعیان اسهت .عنهوان
«ولیفه راشد» برای معا یه از سوی ابن عبد ربه918 – 141( 36ههه  ) .در همهین راسهتا
بود.
ابن ازرُ حصنی(37د981 .هه  ) .یکی دیگر از محد ان دربار اموی بود کهه احهادیثی
بروالف عقید شیعه مطرح میکرد که از جمله آنهها ،حهدیثی دربهار مههدی بهود کهه از
پیامبر

نقل میکرد:
انه ال مسد اال عیسی هن مریم

38

این نکته را یکی دیگر از موالی امویان به نام الهدانی (د444 .ههه  ) .در کتهاب وهود
مطرح میکند بابی را به آن اوتصاص میدهد ی در همین رابطه ،یک باب را بهه عمهر
بن عبدالعزیز اوتصاص میدهد 39.این در حالی است که مهدی به اعتقاد تمام مسلمانان از
نسل رسول اهلل

است 40.کاربرد این نظریه طرح ر ایهتههایی ایهن چنهین دربهار

مهدی مهد یت ،زمانی بهتر معلوم میشود که بدانیم اندیشه مهد یت در میان فاطمیان،
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41

فقهای مالکی اندلس با متهم کردن مخالفان وود به کفر ،بهدعت زندقهه ،آنهان را از
میان برمیداشتند نکته مهم آن که اژ اهل بهدعت را در مهواردی بهر شهیعیان اطهال
میکردند .چنان که ابن سهل اندلسی(42د481 .هه  ) .در یک تقسیم بندی ،بدعتوزاران
را د دسته میداند در این بار مینویسد:
ی

دسته شیعیان ارراطی و یالی که علی را در حد خدایی یا پیاامبر هااال

هردهاند و اینان را میتوان تکفیر کرد 43و دسته دوم از شیعیان کسانی هستند که
هه تمجید علی

و ررزندان او پرداخته و او را هسترین مردم و امام مایدانناد و

معتقدند که اطاعت از او اطاعت از خدا و ناررمانی او ناررمانی خداوناد اسات و
ررزندان او نیز چنین مقامی دارناد .ایناان در گمراهای و دور از حاق هاه سار
میهرند و از سنت و جماعت خارج شدهاند.

44

کلمات تقسیم بندی ابن سهل به ووبی معلوم میکند کهه مهراد ا از اههل بهدعت
زندقه ،شیعیان هستند این را از شرح حال سرانجام متهمهان بهه زندقهه در انهدلس بهه
ووبی در مییهابیم .ابهوالخیر شهیعی معتقهد بهه برتهری امیرالمهؤمنین حضهرت علهی بهن
ابیطالب

بر ولفا بود حکومت بنی امیه را بر حا نمیدانست .هنگامی که ا از فهردی

که از شر به اندلس رفته بود ،پرسید که چه کسانی بیشهترند علویهان یها عثمهانیهها یها
بکریها؟ آن فرد در پاسخ وفت که در زمهان حادهر ،علویهان برتهر بیشهترند .ایهن جها،
ابوالخیر به ا وفت:
حق ظاهر و آشکار شده است.

45

همچنین از ا نقل میشود که میوفت:
اگر نُه شمشیر علیه هنی امیه هاشد شمشیر من ،دهمین آنسا خواهد هود.

46

ابوالخیر از جانب دشمنان سیاسی مذهبی ،متهم به کفر ،بدعت زندقه شد .عهد ای
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از فقهای مالکی آن سرزمین بر زندیا بودن ا شهادت دادند ا را متهم به سب صهحابه
اشخاصی چون ابوبکر عمر کردند این کهه ا  ،امیرالمهؤمنین حضهرت علهی
پیامبر

را از

 ،شایستهتر برای این مقام میداند 47.این اتهامهات همهرا بها مخالفهت ا بها

حکومت امویان سبب شد ،به اعدام محکوم شود.

48

به هر حال ،امویان موفا شدند تا حد د زیادی از نشر اندیشههههای شهیعی جلهوویری
کنند .آنان بروی تند ر ی های امویان شر مانند ناسزاوویی به امهام علهی

را انجهام

ندادند از بروی اعمال افراطی اجداد وود دست کشیدند تا حد د زیادی معتدل شدند اما
دشمنی امویان با تشیع اهل بیت

که به عنوان سیاست رسمی آنها معرفی میشد بهه

جامعه دانشمندان سرایت کرد بروی شاعران دانشمندان برای ردایت حاکمهان بنهی
امیه ،سخنانی نار ا بر زبان جاری میکردند.
چنانکه ابن عبدربه با جود با ر وود که در عقدالفریهد مهنعکس شهد اسهت حتهی
بروی دربار ا  ،ومان تشیع برد اند ،49برای ردایت ولیفه امهوی در شهعر تهاریخی وهود،
والفت امیرالمؤمنین حضرت علی

را انکار میکند معا یه را چهارمین فرد از ولفهای

راشدین معرفی میکند 50 .هم چنین ،یکی دیگر از شاعران اندلسی به نام عباس بن ناصح
برای ردایت حاکم اموی در شعری وطاب بهه عبهدالرحمن د م ،ا را ارث عهدل بعهد از
چهار نفری میشمرد که با رسول ودا

آغاز با عثمان به پایان میرسید.

محمد بن احمد بن قادم قرطبی(د 981 .هه  ) .نیز ،عال بر امیهرالمهؤمنین حضهرت
علی

 ،دربار امام حسن

هم انتقاد میکرد 51.یکی دیگر از کسانی که بر دد تشیع

مودع ویری میکرد ،ابن ازرُ حِصنی اموی بود که در سفر به مغرب به سهیله فاطمیهان
دستگیر وردید به مدت سه سال زندانی شد .ا پس از آزادی نزد مستنصر اموی رفهت
بر دد فاطمیان اعتقادات آنها به نقل حدیث پرداوت.

52

یکی از مظاهر تضاد امویان اندلس با تشیع ،جشن ر ز عاشورا بود .بروی از اهل سهنت
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در برابر عزاداری شیعیان در عاشورا ،این ر ز را جشن میویرند اظهار شادی میکنند .در
عصر امویان اندلس هم این نکته نه تنها به سیله حاکمان بلکه به سیله بروی عالمهان
دانشمندان دامن زد میشد .عبدالملک بن حبیب (د 198 .هه  ) .یکی از فقهای انهدلس
بود که در زمان عبدالرحمن د م ( 198 – 111هه  ) .میزیست .ا برای ووشآمهد امیهر
اموی تحریک ا به اظهار شهادی جشهن در ر ز عاشهورا اشهعاری سهر د در آن بهه
عبدالرحمن یادآ ر شد که شادمانی ر ز عاشورا را فراموش نکند.

53

به هر حال ،عوامل سیاسی مذهبی نقش مهمی در جلوویری از نشر تشیع در انهدلس
داشتند سبب وردیدند تا هر آنچه نشانی از تشیع داشت در عصر امویان سرکوب وردد.
نتیجه

از آنچه وفته شد ،برمیآیهد کهه از نخسهتین سهالههای ر د مسهلمانان بهه انهدلس،
اندیشه های شیعی در آن جا نفوذ کرد اما با ممانعت عوامل مختلف ر بهر شد نتوانسهت
همانند سرزمینهای شرقی رشد کند .فتح اندلس به دسهت امویهان ،سهلطه آنهان بهر ایهن
منطقه تجدید حیات سیاسی آنان با شکل ویری حکومت عبدالرحمن امهوی ( 198ههه .
) سبب وردید ،سیاست دد علوی آنها از این سرزمین ادامه یابد.
قوع قیامهایی با رنگ بوی شیعی یا منسوب بهه علویهان ماننهد قیهام مکناسهی
حسین بن سعید از نوادوان قیس بن سعد شکل ویهری حکومهتههای ادریسهیان (171
هه  ) .فاطمیان ( 197هه  ) .که از تبار علویان مبل با رهای شهیعی در همسهایگی
اندلس بودند بر دشمنی امویان با شیعیان افز د.
هم چنهین ،ر د مهذهب مهالکی پیونهد آن بها حکومهت ،را را بهر همهه مهذاهب
اندیشههای اسالمی غیر مالکی به یه شیعیان بست در نتیجه ،تشیع با جهود ر د ز د
هنگام به اندلس ،آن چنان که باید فرصت رشد پیدا نکرد وسترش نیافت.

118
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پینوشتها:
 .1برخی او را دارای نسب فاطمی و با نام عبداهلل بن محمد میشناسند اما لقب مکناسی ،بیانگر
انتساب او به قبیله مکناسه از قبایل بربر شمال آفریقا است .حضور و حرکت او در اندلس
سبب جذب برخی از ساکنان آن ناحیه به او و تمایل آنان به تشیع گردید چنانکه منابع از
پیوستن وجیه غسانی ،فرمانده سپاه اموی به او خبر میدهند و میگویند که حتی پس از مرگ
مکناسی ،وی در راه او پایدار بود و به عهدش با او وفادار ماند و سرانجام پس از جنگهای
متعدد با عبد الرحمن کشته شد (نامعلوم ،اخبار مجموعه فی فتح االندلس و ذکر امرائها ،چاپ دوم،
بیروت :دار الکتاب1989 ،م ،ص .)101
 .2همان.
 .3احمد بن محمد بن احمد مقری ،نفح الطیب من غصن االندلس الرطیبب و ذکبر وزیبر هبا لسبان

الدین بن الخطیب ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دار صادر ،1997 ،ج  ،3ص .60
 .4همان.
 .5محمد بن جریرطبری ،تاریخ األمم و الملوك ،تحقیق محمد أبو الفضل اببراهیم ،چباپ دوم،
بیروت :دار التراث 1387 ،ق1967/م ،.ج ،4ص .560 – 547
 .6ابومحمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم اندلسی ،جمهرۀ انساب العرب ،چاپ پنجم ،قباهره:
دارالمعارف ،بی تا ،ص .366 – 365
 .7ابن عذاری ،ابوالعباس احمد بن محمد ،البیان المُغرِب فی اخبار االندلس والمغرب ،چاپ سوم،
بیروت :دارالثقافه ،1983 ،ج ،2ص .57- 56
 .8ابن حزم اندلسی ،همان ،ص.478
.9مایکل استنفورد ،درآمدی بر تاریخ پژوهی ،ترجمه مسعود صادقی ،چاپ دوم ،تهران :سمت،
 ،1385ص.319

سال چهاردهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،2931شماره مسلسل 65

119

 .10همان ،ص .323 – 322
 .11احمد بن محمد بن احمد مقری ،نفح الطیب من غصن االندلس الرطیبب و ذکبر وزیبر هبا
لسان الدین بن الخطیب ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دار صادر1988 ،م ،ج ،3ص .61
 .12ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن ابی بکر ابن ابار ،التکمل ة لکتباب الص لة ،تصبحیح
سید عزه عطار حسینی ،قاهره :مطبعة السعاده ،1956 ،ج ،1ص .93
 .13ابوبکر محمد بن عمر ابن قوطیه ،تاریخ فتح اندلس ،تصحیح ابراهیم ابیاری ،ترجمبه حمیبد
رضا شیخی ،چاپ دوم ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،1373 ،ص 55؛
ابن عذاری مراکشی ،همان ،ج ،2ص .53 – 52
 .14نامعلوم ،اخبار مجموعه فی فتح االندلس و ذکر امرائها ،پیشین ،ص .102
 .15همان ،ص  105؛ ابن عذاری مراکشی ،پیشین ،ج ،2ص .57
 .16قیس بن سعد از یاران امیرالمؤمنین حضرت علی

و اولین والی آن حضرت بر مصر بود

ر.ك :طبری ،پیشین ،ج  ،4ص 550 – 547
 .17ابوالحسن علی ابن بسام ،الذخیرۀ فی محاسن اهل الجزیرۀ ،تحقیبق احسبان عبباس ،بیبروت:
دارالثقافه ،1997 ،ج ،1ص .468

 .18رسا أنا ذا یا اهن النبوّة نارث
و عند صریح ری والئ

من القول أریا ییر ما ینفث الصّلّ
معرق

و والى أهی قیس أهاك على العال

تشیّعه محض و هیعته هتل
رخیّم ری قلب اهن هند له یل ؛

همان ،ص .478
 .19اخبار مجموعه ،پیشین ،ص  98؛ ابن عذاری مراکشی ،همان ،ج ،2ص .55
 .20همان ،ص .101
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 .21همان101 .
 .22منابع از حمالت متعدد امویان علیه ادریسیان خبر میدهند ،برای نمونه ر.ك :اببن عبذاری
مراکشی ،همان ،ج ،2ص  216- 215و ص .247 – 244
 .23ابن خطیب ،تاریخ المغرب العربی فی العصر الوسیط (القسم الثالث من کتاب اعمال االعمبال)،
تحقیق احمد مختار العبادی و محمد ابراهیم الکتانی ،بی جا :دارالکتاب ،دارالبیضاء ،1964 ،ص
.222 – 220
 .24یکی از شخصیت شیعی که از طرف فاطمیان به اندلس رفت ابوجعفر محمد بن احمد بن
هارون معروف به ابن هارون بغدادی بود .او که نزد فاطمیان از جایگاه واالیی برخوردار بود،
رفت و آمدهای زیادی به اندلس داشت .برخی این تردد را از طرف فاطمیان میدانند و از
انتشارعقاید عقل گرا در اندلس به دست وی خبر میدهند .این نکتهها با مشاهده وضعیت ابن
هارون که منابع او را فردی زیرك و دارای خرد نیکو میدانند و با توجه به مناصب او در
حکومت فاطمیان به واقعیت نزدیک میشود .او عالوه بر منصب کتابت ،ریاست دیوان برید
فاطمیان را بر عهده گرفت که یکی از وظایف مهم آن ،خبرگیری و جاسوسی بود و در
حکومت فاطمیان هم از جایگاه ویژهای بر خوردار بود .ر.ك :ابن فرضی ابوالولید عبداهلل بن
محمد بن یوسف ازدی ،تاریخ علماء االندلس ،قاهره :الدار المصریه للتالیف و الترجمه1966 ،م،
ج  ،1ص75 – 74؛ ابن عذاری ،همان ،ج  ،1ص  163و 169
 .25ابن سعید مغربی ،المغرب فی حلی المغرب ،تحقیبق شبوقی ضبیف ،چباپ چهبارم ،قباهره:
دارالمعارف  ،بی تا ،ج  ،1ص .182
 .26ابن عذاری مراکشی ،همان ،ج  ،2ص .220
 .27مقری ،همان ،ج  ،2ص .6
 .28شهاب الدین ابوعمراحمد بن محمد بن عبدربه بن حبیب بن حدیر بن سالم (328 – 246
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هب  .ق) معروف به ابن عبدربه قرطبی(اندلسبی) شباعر و ادیبب ببزرگ اندلسبی اسبت .اببن
عبدربه در قرطبه به دنیا آمد و در همانجا درگذشت .وی از نظر خانبدانی از دودمبان عباسبی
بود اما چون نیای چهارمش سالم در والی هشام بن عببدالرحمن امبوی ببود ،او را مروانبی و
اموی میخواندند .ر .ك :خیرالدین زرکلی ،االعالم ،چباپ هشبتم ،بیبروت :دارالعلبم للمالیبین
االعالم ،1989 ،ج  ،1ص.207
 .29مقری ،همان ،ج ،2ص 511؛ زرکلی ،همان ،ج  ،1ص.207
 .30ابوالفضل عیاض بن موسی قاضی عیاض ،ترتیب المبدارك وتقریبب المسبالک لمعرف ة اعبالم

مذهب مالک ،تحقیق احمد بکیرمحمود ،بیروت :دارالمکتبة الحیاۀ ،1965 ،ج ،1ص.155
 .31ابو عبداهلل محمد بن حارث بن اسد خشبنی ،اخببار الفقهباء و المحبدیین ،تحقیبق مصبطفی
بدری ،چاپ اول ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،1999 ،ص 279؛ ضبی ،احمبد ببن یحیبی ،بغی ة
الملتمس فی تاریخ رجال االنبدلس ،تحقیبق ایبراهیم ابیباری ،چباپ اول ،بیبروت :دار الکتبب
اللبنانی و دارالکتاب المصری 1410 ،هب  .ق  ،ج ،2ص.685
 .32شمس الدین محمد بن احمد الذهبی ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعبالم ،تحقیق عمر
عبد السالم تدمرى ،چاپ دوم ،بیروت :دار الکتاب العربى 1413 ،هب  .ق ،ج  ،17ص .416
 .33شمس الدین ابو عبداهلل محمد بن احمد مقدسی ،احسن التقاسیم فبی معرف ة االقبالیم ،چباپ
اول ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،2003 ،ص .190
 .34قاضی ابی االصبغ عیسی ابن سهل اندلسی ،یالث ویائق فی محاربه االهواء و البدع فی االندلس،
تحقیق محمد عبدالوهاب خالف ،چاپ اول ،قاهره :المرکز العرببی البدولی لالعبالم 1981 ،م،
ص .83
 .35مقری ،پیشین ،ج  ،2ص .6
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 .36همان ،ص 511؛ زرکلی ،پیشین ،ج  ،1ص.207
 .37محمد بن احمد بن محمد بن عبداهلل بن حامد بن موسی بن عباس بن محمد بن یزید ببن
محمد بن مسلمه بن عبدالملک معروف به ابن ارزق؛ ر.ك :اببن فرضبی ،پیشبین ،ج ،2ص 115
شماره .1405
 .38همان ،ج  ،2ص .117
 .39ابو عمرو عثمان بن سعید مقری الدانی ،اردن :بیت و االفکار الدولیه ،بی تا ،ص  ،265حدیث
.592 – 588
 .40ر.ك :ابو الحسن على بن عیسى بن ابى الفتح اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئم ة ،قبم :نشبر
رضی ،1421 ،ج ،2ص  949؛ ابن خلدون ،العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فى ایام العبرب و العجبم و

البربر و من عاصرهم من ذوى السلطان االکبر ،تحقیق خلیل شحادۀ ،چاپ دوم ،بیروت :دار الفکبر،
 1408هب  .ق  ،ج  ،1ص .389
 .41ر .ك :ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی قاضی نعمان ،شرح االخبار فبی فضبائل ائمبه

االطهار ،تحقیق سید محمد حسینی جاللی ،قم :مؤسسه نشر اسبالمی ،ببی تبا ،ج ،3ص – 353
.431
 .42ابو اصبغ عیسی بن سهل بن عبد اهلل اسدی از فقهای مالکی اندلس بود .او تحصیالت خود
را در قرطبه آغاز کرد و با مسافرت به شهرهای دیگر اندلس و مغرب و اسبتفاده از دانشبمندان
مختلف به مراتب باالی علمی دست یافت .وی مدتی در غرناطه به قضاوت پرداخت و تا زمان
ورود مرابطون به اندلس به آن کار مشغول بود .ر .ك :ابن فرهون مالکی ،البدیباج المبذهب فبی

معرفة اعیان علماء المذهب ،تحقیق محمد االحمدی ابو النور ،قاهره :دارالتراث العربی ،بی تا.
 .43ابن سهل اندلسی ،پیشین ،ص .35
 .44همان ،ص .18
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 .45همان ،ص 71
 .46همان ،ص 61و .72
 .47همان ،ص .82 - 58
 .48همان ،ص .82
 .49ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر ،البدایة و النهایة ،بیروت :دارالکتب ،1418 ،ج  ،11ص .193
 .50ابن ابار ،التکملة لکتاب الصلة ،پیشین ،ج ،1ص 293؛ مقری ،همان ،ج  ،2ص.511
 .51ابن فرضی ،همان ،ج ،2ص .101
 .52همان ،ص .117
 .53مقری ،همان ،ج  ،2ص ،6

ال تنس الینس

الرحمن – عاشورا

قال النبی – صالةاهلل تشمله
ریمن یوسع ری انفاق موسمه

واذکره ال زالت ری التاریخ مذکورا
قوال وجدنا علیه الحق و النورا
اال یزال هذل

العام میسورا.

