ابن معقل حمصی و تشیّع امامی در حمص در سدههای میانی
احمد خامه یار
درآمد
سرزمین شام در حد فاصل سدههای چهارم تا ششم هجری ،در نتیجه روی کار آمدن دولتهای شیعه در این سرزمین،
شاهد گسترش چشمگیر تش ّیع و پیدایش حوزههای شیعی در بخشهایی از آن ،به ویژه در شهرهایی همچون حلب و
طرابلس بوده است .با اینکه منابع تاریخ محلی و عمومی شام در دوره ایوبی و مملوکی ،آگاهیهای فراوانی درباره رجال
شیعه در این سرزمین به دست دادهاند ،و با وجود حجم انبوه مقالهها و تألیفاتی که در این موضوع منتشر شده است ،اما
هنوز ابعادی از تاریخ تشیع در شهرها و حوزههای مختلف شام مورد توجه قرار نگرفته و تاریخنگاری جامعی در این باره
انجام نشده است.
«حِمص» ،شهری تاریخی و کهن ،واقع در حدود  160کیلومتری شمال شهر دمشق است که در گذشته مرکز یکی از «اجناد»
پنجگانه شام بوده و امروزه نیز مرکز استانی به همین نام در مرکز سوریه است .حمص از جمله شهرهایی است که در
سدههای میانی ،برای مدتی تش ّیع در آن رواج داشته است و خوشبختانه مورخان دوره ایوبی و مملوکی ،شماری از اعالم
شیعه منسوب به این شهر را در آثار خود شناسانیدهاند.
از میان پژوهشگران تاریخ تشیع ،پیش از این تنها آقای جعفر المهاجر تالش کرده است که ریشهها و زمینههای گسترش
تشیع در حمص را بررسی کند؛  1اما او مطالعه همهجانبهای درباره اعالم شیعه امامیه در این شهر به عمل نیاورده است.
ما در این نوشتار تالش کردهایم فهرست حتیاالمکان جامعی از اعالم شیعه امامیه در حمص و شرح حالی اجمالی از هر
یک از آنها به دست دهیم.

تشیع در حمص تا پیش از سده ششم
از مهمترین مستندات تاریخی برای رواج تشیع در حمص در سدههای میانی ،سخن یاقوت حموی است که گفته است:
«إنّ أشدّ الناس علی عَلِیّ ـ رضی اهلل عنه ـ بصِفّین مع معاویة کان أهل حمص وأکثرهم تحریضاً علیه وج ّداً فی حربه .فلمّا
انقَضَت تلک الحروب ومضی ذلک الزمان ،صاروا من غُالة الشیعة ،حتی إنّ فی أهلها کثیر ًا ممن رأی مذهب النُصیریة،
وأصلهم اإلمامیة الذین یسبّون السلف2 ».

با این حال ،مشخص نیست که تحوّل مذهبی شهر حمص از تسنّن به تشیّع که یاقوت بدان اشاره کرده ،دقیقاً در چه
شرایطی و در کدام دوره رخ داده است؛ چراکه تا پیش از سده ششم ،شخصیتهای شیعه چندانی از شهر حمص سراغ
نداریم و بیشتر رجال علمی و ادبی شیعه منسوب به این شهر ،در دو سده ششم و هفتم میزیستهاند.
به طور کلی میتوان گفت زوال دولت بنیامیّه و روی کار آمدن بنیعباس ،عاملی برای شکلگیری فضای سیاسی و فکری
جدیدی در سرزمین شام بوده که در نتیجه آن ،برخی از خانوادهها یا خاندانهای عرب دارای تمایالت شیعی ،به تدریج
به شهرهای مختلف این سرزمین ،مهاجرتهایی داشته باشند .هرچند این مهاجرتها بسیار محدود بوده و منجر به
شکلگیری جوامعی شیعی در این سرزمین نگشته است.
به نظر میرسد ظهور شخصیت شیعهای همچون «دیکالجنّ» در حمص را باید در وجود چنین فضا و شرایطی تفسیر کرد.
عبدالسالم بن رَغبان حمصی ،معروف به دیکالجنّ (235-161ق) ،از شعرای مشهور عرب در دوره اول عباسی است که
به تشیّع و به قصایدی که در مدح اهل بیت (ع) و رثای امام حسین (ع) سروده ،شهرت داشته است 3 .چنانکه ابوالفرج
اصفهانی (درگذشته 356ق) وی را شیعهای نیک که مرثیههای زیادی در رثای حسین بن علی (ع) داشته و بدان نوحهسرایی
میکردهاند ،برشمرده است4 .
جعفر المهاجر در بررسی خود درباره تشیّع در حمص ،اسامیِ شماری از محدّثان شیعیِ منسوب به حمص را از کفایة االث ِر
خزّاز قمی استخراج و با توجه به محل ذکر آنها در سند احادیث ،تعلّق زمانی بیشتر آنان را به سده سوم نتیجه گرفته است.
این محدّثان عبارتاند از :محمد بن علی حمصی ،محمد بن عرفه طائی ،احمد بن یوسف حمصی ،عتبة بن عبداهلل حمصی،
و نیز سلیمان بن عمر راسبی که از وی با تعبیر «الکاتب بحمص» یاد شده است5 .
خَزّاز روایاتی را که نام این اشخاص در سند آنها آمده ،معموالً به واسطه شخص ناشناسی به نام علی بن حسن ،که از وی
به صورت علی بن حسن بن محمد ،یا علی بن حسن بن منده ،یا علی بن حسن بن محمد بن منده نیز نام برده ،روایت
کرده است 6 .در سند یکی از این روایات آمده است که علی بن حسن ،آن را بر عتبة بن عبداهلل حمصی در سال 380ق
در مکه قرائت کرده است7 .
با این حال ،راویان حمصی یاد شده در کفایة االثر ،در هیچ یک از منابع رجالی شیعه و س ّنی شناخته شده نیستند .علّت
ناشناختگی این راویان را شاید بتوان تعلّق آنان به سنّتها  /گرایشهای غالیانه شیعی همچون نصیریه تفسیر کرد؛  8چنانکه
از سخن یاقوت حموی نیز انتشار گسترده نصیریان در حمص برداشت میشود.

بههر حال ،به باور نگارنده ،تحوّل مذهبی شهر حمص از تسنّن به تشیع که یاقوت به آن اشاره کرده ،احتماالً در سده
چهارم یا شاید حتی پس از آن رخ داده است که دولتهای شیعی همچون حمدانیان و بنیمرداس در شمال شام ،به
مرکزیت حلب ،روی کار آمدند و خالفت فاطمی نیز در بخشهای جنوبی شام ،دامنه نفوذ خود را گسترانید.
شاید به عنوان شخصیتی محتمل التشیّع از این دوره ،بتوانیم از محدّثی به نام ابوالحارث نمر بن محمد بن نمر بن عبدالسالم
حمیری حمصی یاد کنیم که برخی محدّثان دمشق در سال 438ق در جامع این شهر نزد وی حدیث شنیده و از وی با
تعبیر «خطیب» توصیف کردهاند 9 .البته در منابع تاریخی اشارهای به تشیّع وی به چشم نمیخورد ،اما نام وی در سند
روایتی از ابن عمر ،که در هنگام مرگ خود از عدم همراهی با امام علی (ع) در جنگ صفّین تأسف خورده بود ،دیده
میشود و در سند این روایت ،پیش و پس از نام وی ،نام شماری از اعالم شیعه به چشم میخورد10 .

اعالم شیعه امامیه حمص در سده  6و 7
بیشتر شخصیتهای شیعهای که از شهر حمص سراغ داریم ،در دو سده ششم و هفتم هجری میزیستهاند که نشان از
وجود جامعهای شیعی در این شهر در این دوره زمانی دارد.
از اعالم شیعه حمص در سده ششم ،حسن بن ابراهیم بن محمد بن جعفر حمصی را میشناسیم که ابن ابیطیّ حلبی
(درگذشته 630ق) در کتاب مفقود خود درباره رجال امامیه ،زندگینامهای از وی به دست داده است .بر اساس این
زندگینامه که ـ شاید متن خالصه شده آن ـ به واسطه ابن حجر به دست ما رسیده است ،حسن بن ابراهیم حمصی ،فقیهی
امامی و دارای مناظرات علمی بود که پدر ابن ابیطی نزد وی تلمّذ کرده بود و پس از عمری طوالنی ،در سال 540ق از
دنیا رفت11 .
از اعالم شیعه حمص در سده هفتم ،باید از شاعری به نام ابوالحسن علی بن محمود بن عیسی بن خلیل بن علی تنوخی
حمصی ،معروف به ابن حَکَم یاد کرد که شرح حال وی را تنها در کتاب قالئد الجمان ابن شعّار موصلی (درگذشته 654ق)
ال الی مذهب االمامیة» یاد کرده و گفته است که نسخهای از دیوان شعرش
یافتهایم .او از ابن حَکَم با تعبیر «کان شیعی ًا مائ ً
را در حلب دیده بود که مجلدی پرحجم ،شامل مدایح و مراثی و غزل و مُجون و انواع دیگر شعر بود و بر اساس حروف
الفبا تنظیم شده بود و در خطبه مسجّع دیوان ،آن را به ملک االمجد بهرامشاه ایوبی (حکومت627-578 :ق) تقدیم کرده
بود12 .
ابن شعّار همچنین به وجود نسخهای از نهج البالغه به خط ابن حکم اشاره کرده که او در پشت نسخه ،ابیاتی سروده خود
را نوشته بود و در این ابیات ،کتابت نهجالبالغه را وسیلهای برای طلب رفع گرفتاری و پوشش گناهان خود از خداوند

قرار داده و دوستی اهل بیت (ع) را نصیب و بهره خود از دنیا دانسته بود .متن این اشعار که عالیق شیعی وی را نشان
میدهد ،به شرح زیر است:
ب
کتبتُ هذا الکتابَ لمّا * غَرِ ْقتُ فی لُجَّةِ الذُّنو ِ
ب
شفَ ضُرّی * وَسَتْرَ ما بی من العُیُو ِ
أرجو مِنَ اهللِ کَ ْ
حبُّ أهْلِ الوَرى نَصیبی 13
فَمَنْ لَهُ فی الوَرى نَصیبٌ * َف ُ
ابن حَکَم همچنین در رثای فرزند خود به نام حسین که در حلب از دنیا رفته بود ،ابیات زیر را سروده بود:
إنْ ماتَ فی حَ َلبٍ حُسَیْنُ غَریبا * وأَذا[بَ] أکباداً لَنا وَقُلُوبا
فَلَ َقدْ قَضى فی َکرْبالءَ سَمِیُّهُ * َقتْالً سَلیباً مِنْ ذَویه غَریبا
ت حَشایَ لَهیبا 14
لَوْ ال التَّأسّی عَنْهُ بِالْمَقْتُولِ وَالْمَسْـ * ـمومِ لَاسْتَعَرَ ْ
از اعالم محتمل التشیّع شهر حمص در سده هفتم ،باید از عزّالدین احمد بن عبدالکریم حمصی معروف به ابن جالل
(درگذشته 687ق) یاد کرد که قاضی مهنّا بن سنان مدنی (درگذشته 754ق) ،عالم برجسته شیعه مدینه در اوایل دوره
ب العالمین علی عباده المطیعین والمُذنبین ،از وی به عنوان «فقیه عالمه»
مملوکی ،در رساله خود االیضاح والتبیین بفضل ر ّ
یاد و به اقامتش در مدینه در سالهای پایانی عمر وی ،تا زمان وفات اشاره کرده است15 .
به عقیده استاد حسین واثقی ،ابن جالل حمصی همان احمد بن عبدالکریم نامی است که آقابزرگ طهرانی از وی در شمار
اعالم شیعه یاد کرده و به وجود نسخهای از کتاب جامع الشرائع نجیبالدین یحیی بن سعید حلّی (درگذشته 690ق) به
خط همین شخص اشاره کرده که نسخه را نزد مؤلف کتاب قرائت و سماع کرده و حاشیههایی را نیز بر نسخه نوشته ،و
نجیبالدین حلّی نیز به خط خود ،در سال 681ق گواهی قرائت و سماع کاتب را بر نسخه نوشته است 16 .واثقی نیز با
استناد به این اجازه ،حضور ابن جالل را در حلّه در تاریخ یاد شده نتیجه گرفته است17 .
گفتنی است در مرکز ملک فیصل در ریاض ،نسخهای خطی از رسالهای تألیف ابن جالل حمصی به نام کتاب عن انتهاء
العالَم معرفی شده است .در کتابخانه ملک در تهران نیز مجموعهای خطی حاوی نسخهای از ترجمه فارسی رساله الدُّر
المنظّم فی السّ ّر االعظم اثر کمالالدین محمد بن طلحه شافعی (درگذشته 652ق) وجود دارد که در ادامه آن ،شرح مختصری
از ابن جالل بر همین رساله ،و به دنبال آن نیز تعلیقه کوتاهی از ابن شدّاد حلبی (درگذشته 684ق) مورخ مشهور سده
هفتم و صاحب کتاب االعالق الخطیرة فی ذکر امراء الشام والجزیرة آمده است که این شرح و تعلیقه نیز به فارسی ترجمه
شده است18 .

ابن معقل حمصی
بیتردید برجستهترین و مشهورترین شخصیت امامی حمص ،ابن معقل حمصی است که از ادیبان برجسته زمان خود بوده
و از میان تألیفات وی ،خوشبختانه اثر ادبی سترگی به نام المآخذ علی شُرّاح دیوان ابیالط ّیب المتنبّی ،امروزه به دست ما
رسیده است .با این حال ،این شخص همانند بسیاری از دیگر ادبای شیعه که معاصر وی بودهاند ،همچون ابوطالب محمد
بن علی حلّی معروف به ابن الخیمی (درگذشته 642ق) و علی بن محمد موسوی طوسی معروف به ابن دفترخوان عادلی
(درگذشته 655ق) ،مورد بیتوجهی شیعیان قرار گرفته و نزد آنان کمتر شناخته شده است.
از میان نویسندگان شیعه که به معرفی ابن معقل همّت گماردهاند ،قاضی نوراهلل شوشتری (شهید در 1019ق) و آقابزرگ
طهرانی (درگذشته 1389ق) ،به شرح حال بسیار مختصری از وی اکتفا کردهاند 19 .سید محسن امین (درگذشته 1371ق)
نیز با استناد به منابع تاریخی متعدد ،سه شرح حال مستقل و نسبتاً کوتاه از وی به دست داده است20 .
در مقایسه با نویسندگان پیشین ،جعفر المهاجر به معرفی نسبتاً مفصلتری از ابن معقل پرداخته و نخستین فصل از کتاب
خود ستة فقهاء أبطال را به وی اختصاص داده است 21 .البته چنانکه از عنوان کتاب برمیآید ،معرفی ابن معقل در ضمن
این کتاب به عنوان یک «فقیه» ،ناشی از غلبه نگاه فقیهانه مؤلف آن است .در حالیکه ابن معقل بیتردید در درجه نخست،
یک ادیب و شاعر بوده و تعابیری همچون «نحوی»« ،شاعر»« ،ادیب فاضل»« ،از بیت شعر و ادب»  22و توصیفات دیگری
از این دست ،که اصحاب تراجم در وصف وی گفتهاند ،و نیز عناوین آثاری که برایش یاد کردهاند ،بهترین شاهد بر این
مدعا است .از اینرو ابن معقل را نمیتوان به هیچ وجه یک فقیه به معنی مصطلح آن به شمار آورد؛ هرچند او بنا بر سنّت
روزگار خود ،علوم رایج دیگر از جمله فقه را نیز آموخته بود.
ابن معقل وابسته به خاندانی است که به مهلّب بن ابیصُفره ازدی (درگذشته 83ق) ،والی خراسان در دوره اموی نسب
میبرند و از اینرو در منابع از آنان با نسبت مهلّبی یاد شده است .همچنین با انتساب به قبیله ازد ،با نسبت ازدی ،و با
انتساب به زادگاهشان ،با نسبت حمصی از آنان یاد شده است.
نخستین شخص مشهور این خاندان در حمص ،محسن بن احمد بن حسین بن معقل ازدی است که عماد کاتب (درگذشته
597ق) ،وی را به نام «قائد ابوالعالء حمصی» شناسانیده و نمونههایی از قصاید وی را نقل کرده است .تعبیر «قائد» میتواند
بیانگر منصب نظامی وی باشد .عماد همچنین اشاره کرده است که پس از مرگ وی (سال 543ق) ،سه فرزندش دیوان
اشعارش را به گمان اینکه ارث آنها است ،به سه قسمت پاره و تقسیم کردند! 23

همچنین در برخی از منابع ،از محدّثی به نام ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابیالعالء بن احمد بن حسّان ازدی حمصی
یاد شده که گویا ساکن دمشق بوده و همانجا در سال 627ق از دنیا رفته است .او نزد برخی محدّثان اهل سنّت سماع
حدیث کرده و عبدالعظیم منذری (درگذشته 656ق) نیز از وی اجازهای دریافت کرده است 24 .اگر بپذیریم که نام حسّان
در نسب وی ،تصحیف نام حسین است ،این شخص میتواند نوه قائد ابوالعالء و عموی ابن معقل معروف باشد.
اما شخصیت برجسته و مشهورتر این خاندان ،عزّالدین احمد بن علی معروف به «ابن معقل حمصی» است .ابن معقل باید
نوه ابوالعالء محسن بن احمد حمصی باشد که در باال از وی یاد شد .با این حال در منابع شرح حال وی ،نسبش به
اختالف بیان شده است .چنانکه صابونی وی را «احمد بن علی بن مَعقِل ازدی»  ،25ابن شعّار وی را «احمد بن علی بن
ابیمعقل بن ابیالعالء محسن»  ،26ابن فوطی وی را «احمد بن علی بن حسن بن معقل بن محسّن»  27و یونینی وی را
«احمد بن علی بن معقل بن ابیالعالء بن محمد بن معقل ازدی مهلّبی حمصی»  28شناسانیدهاند .ابن نجار نیز کاملترین
نسب را برای وی ،به شرح زیر گفته است« :احمد بن علی بن حسن بن معقل بن محسن بن احمد بن حسین بن علی بن
عبداهلل بن معقل مهلّبی»29 .
ابن معقل در 567ق در حمص به دنیا آمد .لغت عرب را در زادگاهش نزد مهذّبالدین ابوالفرج عبداهلل بن اسعد موصلی
(درگذشته 581ق) ،شاعر و ادیبی که اقامت در حمص را برگزیده بود ،فرا گرفت .سپس به بغداد مسافرت کرد و آنجا
علوم ادبی دیگر را نزد وجیهالدین ابوبکر مبارک واسطی نحوی (درگذشته 612ق) و ابوالبقاء عبداهلل بن حسین عُکبری
(درگذشته 616ق) آموخت .در دمشق نیز نزد تاجالدین ابوالیُمن کندی (درگذشته 613ق) تلمّذ کرد30 .
ابن معقل در زمان حضور خود در عراق ،مدتی نیز در حلّه بهسر برد و به گفته برخی مورخان ،در این شهر «رفض» را فرا
گرفت .پس از بازگشت به شام نیز چندی در بعلبک بهسر برد و از حمایت و پشتیبانی ملک االمجد بهرامشاه ایوبی بهرهمند
شد و شیعیان آنجا از محضر وی مستفید گشتند .او سپس به دمشق مهاجرت کرد و سالهای پایانی عمر خود را آنجا
سپری کرد و سرانجام در سال 644ق از دنیا رفت 31 .ابن عدیم (درگذشته 660ق) که در سال 626ق در دمشق با وی
دیدار داشته ،اشاره کرده که او در آن زمان به تدریس ادب و علوم عربی در این شهر اشتغال داشته است32 .
در ارتباط با تشیّع ابن معقل ،نکته قابل توجه آن است که مورخان معاصرش همچون ابن نجار ،ابن عدیم و صابونی که با
ابن معقل دیدار داشته و نزد وی آموخته یا قصایدش را شنیدهاند ،به تشیع وی اشاره نکردهاند .اما مورخان بعدی ،گویا با
استناد به دیوان اشعار وی که در آن قصایدی در مدح اهل بیت (ع) و اشعاری در مذمّت صحابه وجود داشته است ،به
تشیع وی اشاره کردهاند .چنانکه ابن فوطی از وی با توصیف «شاعر شیعی» یاد و اشاره کرده است که دیوان وی را در
سال 663ق ،در کتابخانه رصدخانه مراغه دیده بوده که در آن قصاید فراوانی در مدح اهل بیت (ع) وجود داشته است33 .

قطبالدین یونینی و نیز شمسالدین ذهبی ـ احتماالً به نقل از یونینی ـ با عبارت «کان غالیاً فی التشیّع» از وی یاد کرده و
به وجود دیوان شعر وی که مختص مدح اهل بیت (ع) بوده و در آن صحابه را نیز مذمّت کرده ،اشاره کردهاند34 .
اینکه مورخان معاصر ابن معقل به تشیّع وی اشاره نکردهاند ،میتواند نشاندهنده آن باشد که او در زمان حیات خود
اصراری به آشکار ساختن تشیّع خود نداشته و احتماالً تقیّه میکرده است .اما مورخان بعدی ،همچون ابن فوطی و یونینی
با دیدن قصاید وی در دیوان اشعارش که در آن ابیاتی در مدح اهل بیت (ع) و ذمّ صحابه وجود داشته ،به تشیّع ابن معقل
پی بردهاند؛ و مورخانی همچون ذهبی و صفدی نیز ،احتماالً اشاره به تشیّع وی را از مورخان پیش از خود اقتباس کردهاند.
امروزه متأسفانه نسخهای از دیوان شعر ابن معقل شناخته شده نیست .اما عمدتاً در منابع شرح حال وی ،و گاه در سایر
منابع ،نمونههایی از اشعار و قطعههایی از قصاید ابن معقل نقل شده است .با این حال ،تنها نمونه از قصاید وی در مدح
اهل بیت (ع) را یونینی نقل کرده که برخی ابیات آن به شرح زیر است:
وَوالءُ آلِ محمّدٍ امنٌ لِمَن * خافَ الجَحیمُ عذابَها ونکالَها
هُم حُجّة اهللِ العَلِیِّ عَلَی الوَری * وبِهِم ابانَ حرامَها وحَاللَها
وَهُمُ المُسیمو سَرحَها وَالمُمطِرو * جرازَها والمُمسِکُو احبالَها
لوالهُمُ فِی االَرضِ اوتاداً لما * ثَبَتَت بِهِم وزَلزَلَت زِلزالَها
صلَواتُهُ سُحُباً َغدَت * کالنّیبِ تَرأمُ بِالعَشِیِّ افالَها 35
فَعَلَیهِم َ
از شاگردان ابن معقل که منابع تاریخی یاد کردهاند ،میتوان به نورالدوله علی بن احمد بن عُ َقیب عامری بعلبکی نحوی،
معروف به «ابن عقیب» اشاره کرد که لغت عرب را نزد ابن معقل فرا گرفت و در سال 674ق در بعلبک از دنیا رفت36 .
همچنین الزم است از نجمالدین احمد بن محسن بعلبکی معروف به «ابن م ّلی» (درگذشته 699ق) یاد کرد که به گفته
یونینی ،مذهب شیعه را نزد ابن معقل فرا گرفت 37 .اگرچه بیشتر مورخان این شخص را فقیه و مدرّس شافعی مذهب
معرفی کردهاند ،اما میدانیم که او بیتردید از رجال شیعه امامیه بوده است38 .
اما در میان شاگردان شناخته شده ابن معقل ،به نظر میرسد جمالالدین ابن مقبل حمصی ـ که در ادامه مقاله دربارهاش
سخن خواهیم گفت ـ از مهمترین شاگردان و بلکه احتماالً شاگرد خاص وی بوده است .افزون بر آنکه ابن مقبل نیز مانند
شیخ خود ابن معقل ،اصالتاً از شهر حمص و از قبیله عربی ازد بوده ،شاهد دیگر بر ارتباط خاص ابن مقبل و ابن معقل،
وجود نسخهای از صحاح اللغه جوهری به خط ابن مقبل است که از روی نسخهای به خط ابوالفرج موصلی ـ شیخ ابن
معقل ـ استنساخ کرده است.

در همین زمینه ،این نکته نیز قابل توجه است که محمدباقر خوانساری (درگذشته 1313ق) به نقل از جمالالدین ابن مقبل،
سخنی از ابن معقل را در ستایش شریف مرتضی نقل کرده است که ابن مقبل در این نقل قول ،از ابن معقل با تعبیر شیخ
خود یاد کرده است .بههر حال ،اظهار نظر وی درباره شریف مرتضی چنین است« :لو حلف إنسانٌ أن السیّد المرتضی کان
اعلم بالعربیة من العرب لم یکن عندی آثماً39 ».
همچنین گفتنی است قطبالدین یونینی ،از شخصی به نام ابوالعباس صفیّالدین احمد بن علی بن حمیر بعلبکی (درگذشته
671ق) یاد کرده که ابن معقل ،دایی پدرش بوده است و یونینی از وی با تعبیر «کان متشیّعاً غالی ًا» یاد کرده و دربارهاش
گفته است« :کان من أماثل أهل بعلبک وله جدّة متوسّطة وعنده مکارمة وسعة صدر وحُسن عشرة»40 .

چهره شیعی ابن معقل در کتاب المآخذ وی
منابع تاریخی شرح حال ابن معقل ،برای وی بهجز دیوان شعر ،از اثری به نام نظم االیضاح والتکملة یاد کردهاند که
همانگونه که از نام آن پیدا است ،او در این اثر دو کتاب االیضاح و التکلمة ابوعلی فارسی (درگذشته 377ق) ،ادیب و
نحوی برجسته سده چهارم را در قالب ارجوزهای ،به نظم درآورده بود 41 .او این اثر را بر شیخ خود تاجالدین کندی
عرضه کرده و او نیز آن را پسندیده بود 42 .همچنین قطبالدین یونینی ،نقل قولی از ابن معقل ،از «روضه» دارد  43که
شاید کلمه آغازین عنوان اثری از وی بوده است.
اما به نظر میرسد تنها اثر ابن معقل که امروزه به طور کامل به دست ما رسیده ،کتاب المآخذ علی شُرّاح دیوان ابیالط ّیب
المتنبّی است که به شیوه بسیار مناسب و فاخری ،به تصحیح عبدالعزیز بن ناصر المانع ،استاد ادبیات عرب در دانشگاه
ملک سعود ریاض ،از سوی مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات االسالمیة در این شهر به سال 1424ق 2003 /م ،در
چهار جلد رحلی منتشر شده است.
از این کتاب دو نسخه خطی شناخته شده است که نسخه اول ،به شماره  1748در گنجینه فیضاهلل افندی در کتابخانه
سلیمانیه استانبول نگهداری میشود و چنانکه مصحّح کتاب با ارائه شواهدی نشان داده  ،44این نسخه به خط مؤلف است.
نسخه دوم نیز به شماره « 57ادب» در گنجینه عارف حکمت در کتابخانه ملک عبدالعزیز مدینه نگهداری میشود و به قلم
عبدالباقی بن محمد در سال 1040ق ،از روی نسخه مؤلف در گنجینه فیضاهلل افندی استنساخ شده است45 .
کتاب المآخذ از پنج بخش تشکیل شده که هر بخش ،نقدهای ابن معقل بر یکی از شرحهای مهم دیوان متنبّی است که به
ترتیب عبارتاند از:
 .1شرح ابن جِنّی (درگذشته 392ق) ،موسوم به الفَسر؛

 .2شرح ابوالعالی معرّی (درگذشته 449ق) ،موسوم به الالمع العزیزی؛
 .3شرح یحیی بن علی تبریزی (درگذشته 502ق) ،موسوم به الموضِح؛
 .4شرح ابوالیُمن کندی (درگذشته 613ق) ،موسوم به الصفوة؛
 .5شرح علی بن احمد واحدی نیشابوری (درگذشته 468ق).
اگرچه کتاب المآخذ متنی ادبی است که همانند بیشتر متون مشابه ،با نگاه ادبی و رویکرد غیر مذهبی نگاشته شده ،اما
مؤلف در مواردی هرچند محدود ،چهره شیعی خود و عالقهاش به اهل بیت (ع) را در کتاب نمایانده است .از جمله آنکه
در جایی از کتاب خود ،به والدت امام علی (ع) در کعبه و اینکه فاطمه بنت اسد در زمان زایمان خونی ندید ،اشاره کرده
است46 .
ابن معقل در این کتاب چندین بار اقوالی از امام علی (ع) یا حکایتهایی از ایشان را نقل کرده که هر بار پس از ذکر نام
ایشان ،عبارت «علیه السالم»  ،47و یک بار نیز عبارت «علیه افضل الصالة والسالم»  48را بهکار برده است .همچنین پس
از نام حضرت فاطمه زهرا (س) عبارت «علیها السالم»  ،49و پس از نام امام حسن (ع) ،عبارت «علیه السالم»  50را
استفاده کرده ،و در جای دیگری نیز به قولی از امام صادق (ع) ،با ذکر عبارت «علیه السالم» پس از نام ایشان ،استناد کرده
است51 .
او همچنین در مآخذ خود بر شرح دیوان متنبّی از ابوالعالی معرّی ،موسوم به المع عزیزی ،درباره بیت زیر که متنبّی در
مدح سیفالدوله حمدانی (حکومت356-333 :ق) سروده است:
ب
مُبا َرکُ االسم َأغَرُّ ال َّلقَبْ * کَریمُ الجِ ِرشّى شَریفُ النَّسَ ْ
بر ابوالعال این اشکال را گرفته است که او در شرح این بیت ،تنها به شرح معنی «اغرّ اللقب» پرداخته ،در حالیکه از شرح
«مبارک االسم» غفلت ورزیده است .سپس خود در ادامه ،به شرح نام وی «علی» پرداخته و گفته است :علی مشتق از
«عُلُوّ» ،و علوّ مبارک است؛ به ویژه آنکه نام علی بن ابیطالب نیز هست که از نام باری تعالی مشتق گشته؛ چراکه در
حدیث قدسی آمده است« :إنّی خلقتُهُ ،وشقَ ْقتُ له اسماً من اسمی ،فأنا العلیّ األعلى ،وهو علیّ»52 .
ابن معقل همچنین بر مبنای روایتی از امام کاظم (ع) که برخی منابع شیعه به واسطه ابن مغازلی نقل کردهاند 53 ،تفسیری
ل نورِ ِه کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ)) ارائه داده و مقصود از «مشکاة» را حضرت فاطمه زهرا (س) ،و
شیعی از آیه کریمه ((مَثَ ُ
مقصود از «مصباح» را امام حسین و امام حسین (ع) دانسته است و در تفسیر آیه ((الزجاجة کأنها کوکبٌ دُرّیٍّ)) ،به متن
این روایت استناد کرده است که «کانت فاطمة ـ علیها السالم ـ کوکب ًا دُرّیاً من نساء العالمین» 54 .در ادامه نیز در تفسیر آیه

((ولو لم تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على نورٌ)) ،به ادامه همان روایت« :منها امامٌ بعد امامٌ» ،و در تفسیر آیه ((یهدی اهلل لنوره من یشاء))
نیز به این روایت« :یهدی اهلل لوالیتنا من یشاء» ،استشهاد کرده است55 .

خاندان ابن مقبل حمصی
آخرین حلقه شناخته شده از زنجیره تشیع امامی در حمص در سدههای میانی ،خاندان ابن مقبل حمصی است که منابع
تاریخی ،چند تن از رجال این خاندان را که در سده هفتم و نیمه نخست سده هشتم میزیستهاند ،شناسانیدهاند .نخستین
شخص شناخته شده از این خاندان ،یحیی بن مبارک بن مقبل غسّانی حمصی است که ذهبی وی را با تعبیر «کان وزیراً
من اجالد الشیعة وغُالتهم» توصیف کرده است56 .
فرزندان این شخص نیز از اعالم زمان خود بودهاند و به فضل و شعر و ادب شناخته میشدند .یونینی درباره یکی از
فرزندان وی به نام ابوالخیر مخلصالدین مبارک بن یحیی گفته است« :کان فاضالً ادیباً وله معرفة تامّة باالنساب ،وهو احد
مشایخ الشیعة» 57؛ و در جای دیگری نیز گفته است« :کان من الفضالء المشهورین بمعرفة االدب واألنساب وأیام الناس».
58
بر اساس زندگینامهای که یونینی از مخلصالدین ابن مقبل به دست داده ،او کتاب الجمهرة فی االنساب ابن کلبی (درگذشته
204ق) را به شیوه مناسبی خالصه کرده بود که فضل و دانش وافر وی را نشان میداد و افزون بر این ،تألیفات دیگری نیز
از جمله کتاب المشجّر فی النسب داشت .او در زمان حمله مغوالن به شام در سال 658ق ،از حمص به جبل لبنان پناه برد
و در همان سال ،در یکی از روستاهای صعبالعبور این منطقه در سن شصت سالگی از دنیا رفت 59 .یونینی همچنین
نمونههایی از اشعار وی را نقل کرده است60 .
برادر همین شخص ،جمالالدین محمد بن یحیی ،شاگرد ابن معقل بوده است که ذهبی از وی با اوصافی همچون ادیب،
رئیس و شاعر ،که دارای نظم و نثر بوده ،یاد کرده است .او همچنین سال تولد ابن مقبل را 607ق گفته و با استناد به وجود
اجازهنامهای از وی از سال 678ق ،حیاتش را تا این تاریخ نتیجهگیری کرده و از وی در شمار درگذشتگان سالهای -671
680ق نام برده است61 .
نمونههایی از اشعار جمالالدین ابن مقبل ،به صورت پراکنده در منابع تاریخی نقل شده است .به عنوان مثال ،یونینی در
ذیل زندگینامه یکی از اعالم شیعه به نام تقیالدین مبارک بن احمد بن ابیالفرج حدّاد (درگذشته 674ق در بعلبک)،
قصیدهای از ابن مقبل را در رثای این شخص نقل کرده که مطلع آن چنین است:
لو أنّ البکاء یجدی علی اثر هالک * بکینا علی الدّهر التقیّ المبارک 62

نمونه دیگری از اشعار وی ،قصیدهای است که در اعتراض به قصیده مبالغهآمیز ابن حسام عاملی (زنده در 736ق) در رثای
شیخ خود ابن العودی اسدی حلّی (درگذشته 677ق در جزّین) ،که در آن قبر وی را با مشهد امام علی (ع) در نجف
مقایسه کرده بود ،سروده است که مطلع آن چنین است:
سخُف * من قاس مقبرة ابن العود بالنجف 63
لقد تجاوز حدّ الکفر وال ُ
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،نسخهای از صحاح اللغه اسماعیل بن حمّاد جوهری (درگذشته 393ق) در کتابخانه فاضل
خوانساری به شماره  279نگهداری میشود  64که به خط جمالالدین ابن مقبل ،در دهه آخر ربیعالثانی 656ق ،از روی
نسخه ابوالفرج عبداهلل بن اسعد موصلی ـ شیخ ابن معقل ـ کتابت شده و کاتب ،در انجامه نسخه ،نسب خود را به صورت
«محمد بن یحیی بن مبارک بن مقبل بن حسن بن موسی بن محمد غسّانی حمصی» بیان کرده است65 .
شخص دیگری که از خاندان ابن مقبل میشناسیم ،بدرالدین ابومحمد حسین بن یحیی است که ابن فضلاهلل عمری
(درگذشته 749ق) ،وی را با اوصاف «الصدر األجلّ ،الرئیس الکبیر االصیل ،صفوة الدولة» ستوده و دربارهاش این توضیح
را داده است که او در آغاز «کاتب الدرج» در حمص بود و سپس «کتابة السّر» را در طرابلس عهدهدار شد و در این شهر
از دنیا رفت .اما تاریخ وفاتش را به دست نداده است66 .
ابن فضلاهلل همچنین در معرفی پدر این شخص گفته است« :شهابالدین ابوذکاء ،بل وحده الصّاحب ،فقیه الشیعة ومُفتیها».
از برادرش نیز با لقب «جمالالدین» ،که البته نامش در نسخه خطی مورد استفاده در تصحیح کتاب افتاده ،یاد کرده است.
 67با توجه به این قرینه و نیز بهکار بردن تعبیر «بیت وزارت» برای این خاندان ،چنین برمیآید که این شخص برادر سوم
مخلصالدین مبارک و جمالالدین محمد است که ذهبی پدرشان یحیی را از وزرای شیعه برشمرده است.
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