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منطقه »صعید« سرزمین وسیعی در طرفین رود نیل در جنوب مصر است که شهرهای مهمی از قبیل ُاسوان، 
یخ  قوص، ِقفط، ِاخمیم و َبهَنســا )به ترتیب از جنوب تا شــمال( در آن قرار دارد.1 به نظر می رســد در زمینه تار
تشــیع در منطقه، پژوهش علمی مناســبی صورت نگرفته اســت. نویســنده کتاب شــیعه در مصر اشاره کرده 
کــه شــهرهای جنــوب مصر، شــامل ُاســوان، َاســنا، ُادفــو، َارَمنت و ِقفــط تــا دوره ای متأخر از شــهرهای  اســت 

یخی قابل اعتنایی در این زمینه به دست نمی دهد. شیعه نشین بوده است،2 اما شواهد تار

یخی می توان شــواهد و نشــانه هایی از حضور و انتشــار تشــیع در این منطقه در  با این حال در برخی منابع تار
یخی ارزشمندی درباره تشیع و برخی  گاهی های تار که آ سده های میانی به دست آورد. از مهم ترین منابعی 
کتاب الطالع  اعالم شیعه در منطقه صعید مصر، به ویژه در سده هفتم هجری به دست می دهد، می توان به 
گاهی ها، به  الســعید، تألیــف کمال الدیــن ُادفــوی )685-748ق( اشــاره کرد. پیــش از ارائه این شــواهد و آ

یم. کتاب و مؤلف آن می پرداز معرفی مختصر این 

عنوان کتاب »الطالع الســعید« در نســخه های خطی و چاپی آن به اختالف ذکر شــده اســت. این اثر تا کنون 
دو بار تصحیح و منتشر شده است. بار اول با عنوان »الطالع السعید الجامع ألسماء الفضالء و الرواة بأعلی 
که از ســوی »المطبعــة الجمالیة« در ســال 1332ق / 1914م در مصر  الصعیــد«، به کوشــش امین عبدالعزیز 

1. معجم البلدان، یاقوت الحموی، ج 3، ص 408.
2. الشیعة فی مصر من االمام علی حتی االمام الخمینی، صالح الوردانی، ص 74.

 چکیده:
کتاب »الطالع السعید« تألیف کمال 
الدین ادفوی از مهم ترین منابعی 
است که آگاهی های تاریخی 
ارزشمندی درباره تشیع و برخی 
اعالم شیعه در منطقه صعید مصر، 
به ویژه در سده هفتم هجری به 
دست می دهد. نویسنده در نوشتار 
حاضر، پس از معرفی مختصر کتاب 
مذکور و مؤلف آن، شواهد و نشانه 
هایی از حضور و انتشار تشیع در 
این منطقه در سده های میانی ارائه 
می نماید.
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 در صعید مصر

ی در سدۀ هفتم هجر
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عنوان کتاب »الطالع 
السعید« در نسخه های خطی 

و چاپی آن به اختالف ذکر 
شده است. این اثر تا کنون 

دو بار تصحیح و منتشر 
شده است. بار اول با عنوان 

»الطالع السعید الجامع 
ألسماء الفضالء و الرواة 

بأعلی الصعید«، به کوشش 
امین عبدالعزیز که از سوی 

»المطبعة الجمالیة« در 
سال 1332ق / 1914م در 

مصر منتشر شده است. بار 
دوم نیز با عنوان »الطالع 

السعید الجامع اسماء نجباء 
الصعید«، به کوشش سعد 
محمدحسن و بازبینی طه 

الحاجری در سال 1966م از 
سوی الدار المصریة للتألیف 
و الترجمة منتشر شده است.

منتشــر شــده اســت. بار دوم نیز با عنوان »الطالع الســعید الجامع اســماء نجباء الصعید«، به کوشــش ســعد 
محمدحسن و بازبینی طه الحاجری در سال 1966م از سوی الدار المصریة للتألیف و الترجمة منتشر شده 

کتاب بوده است. است. مبنای ما در این نوشتار چاپ دوم این 

یخی ارزشــمندی اســت که اطالعات قابــل توجه و منحصر به فــردی در تراجم اعالم  الطالــع الســعید منبع تار
منطقــه صعیــد و شــهرهای مختلــف آن همچــون ُقــوص، َاســوان، َاســنا، ُادفــو، َارَمنــت، قنا و قفط به دســت 
می دهد و ابعاد گســترده ای از فرهنگ و تمدن اســالمی در این منطقه را در ســده هفتم و نیمه نخســت ســده 

هشتم هجری روشن می کند.

کتــاب، کمال الدیــن ابوالفضــل جعفــر بــن ثعلب بــن جعفر ُادفوی شــافعی، مــورخ و شــاعر نیمه  مؤلــف ایــن 
نخســت ســده هشتم هجری است. او در شــهر »ُادُفو« به دنیا آمد. تحصیالت دینی خود را در قوص و سپس 

کرد و سرانجام در این شهر از دنیا رفت.3 قاهره سپری 

که عبارتند از: 1. »فرائد الفوائد  کتاب »الطالع السعید«، سه تألیف دیگر نیز باقی مانده است  ی افزون بر  از و
ومقاصد القواعد« در علم فرائض. 2. »البدر الســافر وتحفة المســافر« در تراجم شعرای سده هفتم هجری. 3. 
»ااِلمتاع فی احکام الســماع« در بررســی حکم فقهی غنا.4 از این ســه اثر تا کنون البدر السافر منتشر شده و دو 

اثر دیگر همچنان به صورت خطی باقی مانده است.

کــه این اثــر را بنا به درخواســت های مکّرر شــیخ و اســتاد خود  ادفــوی در آغــاز کتــاب خــود اشــاره کرده اســت 
ابوحّیان اندلســی غرناطی )درگذشــته 745ق( نوشــته اســت. ســپس به تفصیل به جغرافیای منطقه صعید و 
معرفی شــهرهای آن پرداخته اســت، اما بخش عمده کتاب به زندگی نامه های رجال و علمای منطقه صعید 
اختصاص دارد که در باب هایی به ترتیب حروف الفبا تقسیم بندی شده و 594 زندگی نامه را شامل می شود.

کرده اســت  کتاب خود درباره شــهرهای صعید ارائه می دهد، اشــاره  که در مقدمه  ادفوی ضمن توضیحاتی 
ی تشیع در آنها دچار افول  گسترش داشته، اما در زمان و گذشته در برخی از این شهرها تشیع انتشار و  که در 

کامل از بین رفته است. شده یا به طور 

از جمله درباره اســوان نوشــته اســت که در دوره »ُعبیدی ها« )خلفای فاطمی مصر( تشــیع بر اهل این شهر غلبه 
یافت و البته پیش از آن نیز وجود داشته است، اما امروز کم شده و از بین رفته است: »ولما کانت البالد للُعَبیدّیین 

غلب علی اهلها التشیع، وکان بها قدیمًا ایضًا، وقد قّل ذلك واضحمّل، وهلل الحمد والمّنة« )ص 34(.

درباره زادگاه خود ادفو نیز نوشته است که تشیع در آن گسترش داشت و اهل این شهر از دو طایفه اسماعیلیه 
که  جز اشــخاص کمی بر آن باقی نماندند:  و امامیه بوده اند. ســپس تشــیع آنچنان در این شــهر ضعیف شــد 
»وکان التشیع بها فاشیًا، وأهلها طائفتان: اإلسماعیلیة واإلمامیة، ثم ضعف حتی ال یکاُد ینبز به إال أشخاص 

قلیلة جدًا« )ص 37(.

او درباره »اســنا« نوشــته است: »وکان التشیع بها فاشیًا، والرفض ]بها[ ماشیًا، فجّف حتی خّف« )ص 38(. 
درباره »ُاسفون« نیز نوشته است: »وُاسفون ایضًا بلدة معروفة بالتشیع الشنع، لکنه جّف بها وقّل« )ص 39(. 

کثیرًا، فقّل او ُفقد« )ص 41(. نیز درباره »َارمنت« نوشته است: »وکان ایضًا التشیع بها 

برخی شواهد نشان می دهد که شهر »اسنا« اشتهار ویژه ای به تشیع داشته است. از جمله آنکه ادفوی درباره 
که او از قاهره به حلب  عزالدین اسماعیل بن هبة اهلل بن علی اسنائی )درگذشته 700ق( نوشته است: زمانی 

3. االعالم، خیرالدین الزرکلی، ج 2، ص 123-122.
4. الطالع السعید الجامع أسماء نجباء الصعید، مقدمه تصحیح، ص »ن«.

مقاله آگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سدۀ هفتم هجری
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بخش دیگری از آگاهی هایی 
که از کتاب الطالع السعید 
درباره تاریخ تشیع در صعید 
به دست می آید، متعلق به 
احوال برخی شخصیت های 
شیعه این سرزمین است که 
ادفوی زندگی نامه آنها را در 
کتاب خود نقل کرده است.

ی به اسنا او را شیعه  گماشته شد، شیعیان حلب با توجه به انتساب و رفت و در آنجا به سمت ناظر اوقاف 
کرد! )ص 170( کتابی در فضل ابوبکر تألیف  پنداشتند، او نیز 

ینی کردی معروف  همچنیــن صفــدی )درگذشــته 764ق( درباره جمال الدین عثمان بن عمر بــن ابی بکر دو
که بیشتر اهل آن روافض  هستند به دنیا آمد.  که او در اسنا  به »ابن حاجب« )درگذشته 646ق( آورده است 

که پدرش برای دهن کجی به اهل اسنا او را عثمان نامیده است!5 کرده  ی نقل  سپس از خود و

ادفوی اشاره ای نیز به حضور آخرین بازمانده امامان فاطمی مصر، یعنی داوود بن سلیمان بن داوود بن العاضد 
لدین اهلل فاطمی در صعید کرده اســت که حضور وی شــیعیان را به حرکت یا شــورش )؟(6 واداشته بود. )ص 
368( بر اساس این گزارش داوود بن سلیمان به یکی از اهالی اسفون گفته بود که به جای عالءالدین علی بن 
که عالءالدین  احمد اسفونی )درگذشته 731ق( نماز می گزارد ]امامت جماعت را بر عهده می گیرد[ و زمانی 

اسفونی باخبر شده بود، اشعار زیر را در هجو داوود سروده بود:
أهواال  بعدها  ســـــــــــــــَتلقی   ارِجع 
اآلماال عندنا  غ 

ُ
َتبل ِعشـــــــــــــــَت  ال 

نقیصة   
ُ

کّل فیـــــــــــــــه  َتَجّمع  َمن   یا 
األمثاال بَســـــــــــــــیرك  ضربـــــــــــــــّن 

َ
فل

حامٌل  ف 
ّ
کل للّتَ أنـــــــــــــــك   وزعمَت 

األثقاال ل  ُیَحّمَ الحمـــــــــــــــاُر  وکذا 

ی داوود و  گفتنی است اسماعیلیان مصر پس از مرگ العاضد فاطمی ـ آخرین خلیفه فاطمی در حق فرزند و
ی نیز در حق فرزندش بدرالدین ســلیمان )درگذشــته 645ق( قائل به امامت بودند7 و احتمااًل قائل  پس از و

به امامت داوود بن سلیمان بن داوود نیز بوده اند.

ادفوی در مواردی نیز از نقش برخی رجال اهل سنت در مبارزه با تشیع و دعوت مردم به عقیده اهل سنت سخن 
گفتــه اســت. از جملــه درباره علی بن وهب بن ُمطیع، معروف به ابن دقیق  العید ُقشــیری )درگذشــته 667ق( 
تهم علومه و دعواته، و کان  نوشــته اســت: »أتی إلی الصعید في طالع ألهله ســعید، فتّمت علیهم برکاته، و َعّمَ
مذهب الشــیعة فاشــیًا في ذلك اإلقلیم، فأجرى مذهب الســنة علی أسلوب حکیم، و زال الرفض و انجاب، و 

 و ال ارتیاب، و ارتحل الناس إلیه من سائر األقطار ...«. )ص 425-424(
ٌ

ثبت الحّق حتی لم یبَق فیه شّك

او همچنیــن دربــاره هبــةاهلل بــن عبــداهلل بــن ســّید الکل ُعــذری معــروف بــه »بهاءالدیــن ِقفطی« )درگذشــته 
ی  ی در َاســنا، غلبه تشــیع در آنجا از بین رفت و خداوند به دســت و که با ســکونت و 697ق( نوشــته اســت 

کرد و از این شهر بزرگان اهل علم و ادب و دیانت برخاستند. )ص 39( مردم بسیاری را هدایت 

ادفوی در جای دیگری از تالش های بهاءالدین قفطی در مبارزه با تشیع در اسنا به »فتح« این شهر تعبیر کرده 
کتابی به نام النصائح المفتَرضة فی فضائح الرفضة نوشــت و آنها نیز تصمیم به قتل  ی  که و و نوشــته اســت 
ی گرفتند، اما خداوند او را از آنان حمایت کرد و ســرانجام تالش های او باعث شــد شــمار فراوانی از عقیده  و

یدند. )ص 693( ی »تفّقه« ورز سابق خود دست بردارند و بسیاری از آنها نزد و

او در این باب حکایتی نیز به شــرح زیر نقل کرده اســت که: »بلغني أن بعض األســنائیة قال له: یا سّیدي زال 
عّنــي امُر الســّب، واعتقدُت فضــل الصحابة، غیَر أّني ما قدرُت علی نفســي ان توافق علی تفضیل أحد علی 

ل ...«. )ص 693( ، فقال له الشیخ: بقیَت تحتاج إلی ُمَسّهِ علّيٍ

5. الوافی بالوفّیات، الصفدی، ج 19، ص 323.
کتاب »تحّرکت الشیعة« است. 6. در اصل ابهام وجود دارد و عبارت موجود در 

گاهی بیشتر درباره این دو امام ر.ک به: مفّرج الکروب فی اخبار بنی ایوب، ابن واصل، ج 5، ص 382-381. 7. برای آ

آگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سدۀ هفتم هجریمقاله
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ســـــــــــــــاحاتهم في  االنواُر   ُتشـــــــــــــــرُق 
الصباِح ضـــــــــــــــوء  علی  یرُبو  ضوُءها 

ـــــــــــــــرُه طّهَ إذ  اهلل  بیـــــــــــــــت   اهـــــــــــــــُل 

انتزاِح في  عنهـــــــــــــــم  الّرِجس  فجمیُع 

هم
َ
 طـــــــــــــــه لـــــــــــــــو شـــــــــــــــرحنا فْضل

ُ
 آل

رجعـــــــــــــــْت ِمّنا صدوٌر في انشـــــــــــــــراِح

قیمًة وَاغلـــــــــــــــی  َاعلـــــــــــــــی   انُتـــــــــــــــُم 

وامتداِح وثنائـــــــــــــــي  قریضـــــــــــــــي  من 

ُکم اشـــــــــــــــرُف مـــــــــــــــن داس الّثرى
ُ

 جّد
ورواِح وغـــــــــــــــدّوٍ  مقـــــــــــــــاٍم  فـــــــــــــــي 

الورى  خیـــــــــــــــُر  بعـــــــــــــــده   وَابوکـــــــــــــــم 
الکفاِح یوم  في  الفرســـــــــــــــان  فارُس 

المصطفــی الّنبــّيِ  الهــادي   وارُث 
ُجنــاِح مــن  حّقــًا  قــال  مــن  علــی  مــا 

بکم جمعًا  النـــــــــــــــاُس  ُیقـــــــــــــــاُس   لو 
َرجاِح  

َ
کّل جمَعهـــــــــــــــم  لرجحُتـــــــــــــــم 

»حســـــــــــــــٌن« یرجو  الزهراء  بنـــــــــــــــي   با 
الّصباِح الحـــــــــــــــور  مع  َد 

ْ
الُخل بکم 

نْظُمُه بمدیـــــــــــــــٍح  کـــــــــــــــم  اتا  قـــــــــــــــد 

ّرِ في جیـــــــــــــــد الّرداِح
ُ

کُجمـــــــــــــــان الّد

ذکُرکم آٍل  خیـــــــــــــــر  یا   فاســـــــــــــــمحوا 
یاِح الّرِ مـــــــــــــــّرِ  مع  االرواَح  ُینعـــــــــــــــش 

جالل الدیــن اســنائی همچنیــن قصیــده ای طوالنی در مدح رســول خدا 
که دو بیت آغازین آن چنین است: )ص 214( )ص( داشته 

جا اّرَ حیُث  مـــــــــــــــن  اهواه  َطْیَبٍة   َهوا 
جا فُعوجـــــــــــــــا بنا نحو العقیـــــــــــــــق وعّرَ

مالزمًا حثیثًا  ســـــــــــــــْیرًا  بنا   وســـــــــــــــیرا 

الَوجی تعرف  لـــــــــــــــم  فالعیُس  َتِنیا  وال 

ادفــوی همچنیــن از شــخصیت دیگــری بــا نــام تقی الدیــن عبدالملــک 
بــن ااَلَعــّز بن عمران اســنائی )درگذشــته 707(، معروف به »ابــن االعّز« با 
کرده اســت. این شــخص نیز  تعبیر »کان مّتهمًا بالتشــّیع مشــهورًا به« یاد 
مانند شخصیت قبلی ادیب و شاعر بوده و دیوان شعری داشته و ادفوی 

کرده است. )ص 344-341( نمونه هایی از اشعار و قصایدش را نقل 

یخ  کتاب الطالع الســعید درباره تار که از  گاهی هایی  بخــش دیگــری از آ
تشیع در صعید به دست می آید، متعلق به احوال برخی شخصیت های 
کتاب خود نقل  که ادفوی زندگی نامه آنها را در  شیعه این سرزمین است 

کرده است.

از جملــه ایــن شــخصیت ها جالل الدیــن حســن بــن منصــور بــن محمد 
که شــاعر  بن مبارک اســنائی )632-706( معروف به »ابن َشــّواق« اســت 
و ادیــب بــوده و بــه گفتــه ادفــوی دارای »نظم فائــق و نثر رائــق«.8 ادفوی در 
توصیف شخصیت وی نوشته است: »رأیُته و صحبُته مّدة، و کان رئیَس 
الذات، َحَســَن االخالق والصفــات، کریمًا فی نهایة الکرم، جوادًا ُیخِجُل 
م، اوضح للّســارین من َعلم، شــاعرًا 

َ
جوُده الّدیَم، حلیمًا له فی الحلم َعل

کّل  ادیبًا، فاضاًل لبیبًا، ینتمی الیه اهل االدب، وتنســُل الیه الفضالء من 
کثیر االّتضاع«. )ص 210( کبیر القدر  حدب، واسع الصدر رحب الذراع، 

کان بنو الّسدید بأسنا تحسُده وتعمُل  ی نیز آمده است: »و  درباره تشیع و
موا علیه بعض العوام، فرماه بالتشــّیع 

ّ
علیه، حتی اوصلوا شــّرًا الیــه، وعل

بین االنام. ولما حضر بعُض الُکّشاف الی َاسنا، حضر الیه شخٌص یقال 
له عیســی بن اســحاق و اظهر التوبة من الرفض وأتی بالشــهادتین، وقال 
 

َ
ســهم فیه القاضی جــالل الدین المذکور، فُصــوِدر ُاِخذ إن شــیخهم ومدّرِ
ــه. ولما وصل الــی القاهرة اجتمع بالصاحب تــاج الدین محمد، ابن 

ُ
مال

الصاحــب فخرالدین، ابن الصاحب بهاءالدین، فأعجبه وطلب منه ان 
ُیفطــر عنده شــهَر رمضان، فامتنــع وقال: فی مثل هذا الشــهر یفطُر عندی 

جماعٌة«. )ص 211-210(

کرده اســت که در زمینه  ادفوی همچنین از حاتم بن نفیس اســنائی نقل 
که  کرده بود و او سوگند خورده بود  تشیع با جالل الدین اسنائی صحبت 
همه صحابه را دوســت و به فضلشان اقرار دارد و آنها را بزرگ می شمارد، 

اما علی )ع( را بر همه آنان مقّدم می دارد. )ص 215(

کرده اســت.  ی را نقل  ادفــوی همچنیــن نمونه هایی از اشــعار و قصاید و
ی در مدح اهل بیت )ع( که با این  از جملــه ابیاتــی از قصیده »حائیــه« و

بیت آغاز می شود: )ص 212(
وافتضاحي  غرامـــــــــــــــي  یحلو  ال   کیف 
واصطباِح َغبـــــــــــــــوٍق  بیـــــــــــــــن  وأنا 

و در بخشی از این قصیده آمده است:
الِســـــــــــــــّر الذي فـــــــــــــــي   ُامنـــــــــــــــاُء اهلل 
الصالِح اهُل  حملـــــــــــــــه  عن  عجزْت 

ـــــــــــــــرى الّسُ عند  جا 
ُ

الّد مصابیُح   هم 
وُهُم ُاســـــــــــــــُد الّشـــــــــــــــرى عند الکفاِح

8. زندگی نامــه وی را صفــدی از ادفــوی اقتبــاس کرده اســت. ر.ک بــه: الوافی بالوفّیــات، ج 12، ص 
.173-172

آگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سدۀ هفتم هجریمقاله
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کثر  ذکّیــًا جــوادًا متواضعــًا، رحــل الــی قــوص لالشــتغال بالفقه، فحفــظ ا
»التنبیــه«، ولــم ینتج فیــه، وکان اســماعیلی المذهب، مشــتغاًل بکتاب 
»الدعائــم« تصنیف النعمــان بن محمد، متفّقهًا فیه، وکان فیلســوفًا یقرأ 
یحفظ من کتاب »زجر النفــس«، وکتاب »ابلوخیا«،10 وکتاب  الفلســفة، و

کثیرًا«. )ص 331-330( »التفاحة« المنسوب الی ارسطو 

ی درباره عبادات نیز نوشــته اســت: »وکان مؤمنًا  درباره تشــرع و دیدگاه و
یعتقــُد وجــوَب َارکان  بالنبــي صلــی اهلل علیــه وســلم، ُمنــزاًل لــه منزلته، و
ة 

ّ
اإلســالم، غیــر اّنــه یــرى انهــا َتســقُط عّمن حصل لــه معرفــٌة برّبــه، باالدل

التــي یعتقدهــا، ومع ذلك فکان مواظبًا علی العبــادة في الخلوة والجلوة 
والصیــام، ِاال أنــه یصــوُم بمــا یقتضیــه الحســاب، ویــرى أّن ]القیــام بـــ[ 
یادَة الخیــر، و إن حصلــت المعرفة، وکان  التکالیــف الشــرعیة یقتضي ز
یقول: یا قطــوع من َافنی عمره في المحلول *  یقوم یرقُص و یفکــُر طویــاًل، و

فاته العاجُل واآلجُل ذا المهبول«.

کرده است، از جمله آنکه: »وذکر  ی نقل  کراماتی برای و ادفوی همچنین 
لــي بعــض أصحابنــا مّمــن ال أتهمــه بکــذب، أّنه تعّســر علیه ُقفــُل باب، 
فذکر اســمًا و فتحه ...! وأنهم قصدوا حضور امرأة، فَهْمَهم بشفتیه لحظًة 
فحضرْت ... فسألوها عن ذلك، فقالت: إنه حصل عندها قلٌق فلم تقدر 

علی اإلقامة ...!«.11 )ص 331(
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رقــی چاپ اول کتــاب الطالع الســعید )ص 175( احتمال داده شــده که  10. کــذا فــی االصــل. در پاو
کتاب »اثولوجیا« اثر ارسطو باشد. مقصود، 

کرامت، عبدالقادر ادفوی را فقیه شافعی دانسته است! ر.ک به: جامع  11. نبهانی ضمن نقل این دو 
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شــخصیت شــیعه دیگــر قطب الدیــن ابراهیــم بــن محمــد بــن علــی بــن 
مطّهــر بــن نوفل ثعلبی ادفوی )درگذشــته 737( از خاندان مؤلف الطالع 
ی نوشــته اســت:  الســعید بــوده اســت. ادفوی در توصیف شــخصیت و
»کان رحمــه اهلل لطیــَف الذات، َحَســن الّصفات، شــاعرًا ثائــرًا، وکان في 
ُیَغّني بین أصحابه غناًء ُیشــجي الســامع،  عنفوان شــبابه َیضِرُب بالوتر، و
ُیطــرُب المســامع، ثّم عکف علــی حفظ کتاب اهلل العزیز، فاســتحّق به  و
التمییــز، واســتمّر إلــی آخــر عمــره علی إقــراء القــرآن، واالنقطــاع عن تلك 
األقــران، مالزمــًا للّصــالة والّتــالوة والعبــادة، وســلوك الطریــق الّشــاهدة 
یادة، مع صْدق لهجٍة  کّل یوم من الخیر في ز ]لســالکها[ بالّســعادة، وهو 
ی را با این  وصیانــة، وأمانــة ودیانــة«. بــا این حال توصیــف شــخصیت و
کان من اتباع الشیعة، اصحاب تلک  ی: »ِااّل اّنه  عبارت در بیان تشّیع و

الِبَدع الشنیعة!« به پایان برده است. )ص 66(

ادفوی همچنین اشــاره کرده اســت که در زمان حضور داوود بن سلیمان 
که در محضــر داوود  فاطمــی در ســال 697ق، ایــن شــخص را دیده بــود 
که  حضور یافته و با او عهد بسته بود و قصیده ای در مدحش سروده بود 

دو بیت آغازین آن چنین است: )ص 66(

 ظهـــــــــــــــر الّنوُر عند رفـــــــــــــــع الحجاِب
کّلِ باِب مـــــــــــــــن  فاســـــــــــــــتنار الوجوُد 

 وأتانـــــــــــــــا البشـــــــــــــــیُر یخبـــــــــــــــُر عنهم
ناطقـــــــــــــــًا عنهم بَفصـــــــــــــــل الخطاِب

کــرده و در قالــب  ی را  ی توبــه و عاقبت به خیــری و ســپس در ادامــه آرزو
کــه او بر دوســتی همســران و صحابه  کــرده  دو بیــت زیــر ابــراز امیــدواری 

پیامبر)ص( از دنیا رفته باشد: )ص 67-66(

وفاُته تکـــــــــــــــون  َان  ألرجـــــــــــــــو  إّني   و
وصحبه النبّي  َازواج  ُحـــــــــــــــّبِ  علی 

جی
ُ

الّد في  القـــــــــــــــراءُة  تلك   ِلتنفَعه 
وتغشـــــــــــــــاه یوَم الحشـــــــــــــــر رحمُة رّبِه

کتــاب معرفــی شــده  کــه در ایــن  امــا شــخصیت جالــب توجــه دیگــری 
ب بــن جعفــر ادفوی )درگذشــته 725( اســت که به 

ّ
عبدالقــادر بــن ُمهــذ

که  ی بوده و برخالف شــخصیت های قبلی   تصریــح مؤلف پســرعموی و
ی را »اســماعیلی مذهب« معرفی  دقیقــًا بــه مذهب آنها اشــاره نکــرده، و

کرده است.9

گاهی هــای جالبــی درباره این شــخص به دســت داده اســت و  ادفــوی آ
ی نوشــته اســت: »کان  از جملــه دربــاره شــخصیت و مطالعات علمی و

9. زندگی نامــه وی را ابــن حجر از ادفوی اقتباس کرده اســت. ر.ک به: الدرر الکامنة فی اعیان المائة 
الثامنة، ج 2، ص 393.
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