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  خياراأل املختار من مناقب معريف كتاب
  1يحممود سور

 صحابهنفر از  585بيش از حال  كتايب است در شرح ،خياراأل باملختار من مناق
ه يمفسر و حمدث و فق ٴپس از ايشان، نوشته ژه صويفيوحمدث و به تابعان و بزرگان و

د د بن حممدات مبارك بن حممعاين ابوالسجمدالدشناس و لغويِ بزرگ، و نسب و اصويل
ربن عبدالكرمي شيباين جكه به  ).م1209-1149 ،ق 606-544(شافعي ي موصلي ز

اديب الصاغرجي و عدنان عبدربه و حممد قان معاصر؛ مأمون ت سه تن از حمقّمهّ
ليدن) از سوي  ٴ، و نيز نسخه2و  1امحديه  ٴخطي (نسخه ٴنسخه ٴجادر، با استفاده از سه

تصحيح و چاپ شده  عريب ٴاريخ در العنيِ امارات متحدهراث و التلزايد للتمركز ا
معروف، نگار ترش؛ يكي تاريخبرادر کوچک اثري را نبايد با دوالبته اين ابن .است

الدين ابواحلسن علي بن حممالكامل يفصاحب  ق.)630-555د (عز اللُّباب  و خيارالت
، و ديگري ضياءالدين ابوالفتح حابةيف معرفة الص أُُسد الغابةو  سابنألا ذيبيف 

الوشي  و اعرالكاتب و الشائر يف أدبِ املَثَلُ السصاحب  ق.)637- 558نصراهللا (
  اشتباه گرفت. املرقوم يف حلِّ املنظومِ

 يمرز يعمر (اکنون شهردر جزيره ابن ق. 544اثري جزري، در سال ابن

                                                           

  mahmoodsoori@yahoo.com.پژوهشگر گروه عرفان و تصوف در دانشگاه اديان و مذاهب قم .1
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موصل، که از  ياتابکان زنگ ي، از سوريدنيا آمد. پدرش، اثه) به يه و ترکيان سوريم
عمر را داشت و ره ابنيجز يجا بودند، مست فرماندارحاکم آن، انيطرف سلجوق

 رياثره بود. ابني حال، مورد احترام فراوان مردم جزنيسخت مورد اعتماد آنان و در ع
به مهراه برادرانش  .ق 565را در زادگاهش گذراند و سپس در سال  يدوران کودک

ات و علوم قرآين و لغت و فقه و اصول و يبه موصل رفت و پس از چندي، در ادب
ز ياست ني، به سياندوزحديث و حساب از سرآمدان روزگار شد. او افزون بر دانش

ي و دارمشاورت و خزانه يها، به مقامياتابکان زنگ يمند بود و از سوعالقه
 اينيپا يهاافت. وي سراجنام در ساليم يعظ و قدريت وان گماشته شديد سرپرسيت

ها و پاهايش فلج شد و از نوشنت باز ماند؛ و دست شد عمر، به مرض نقرس دچار
اد اد و متام ياطراف موصل بن يهاياز آباد يکيدر  يويل در مهان حال نيز رباط

ن و پژوهشگران باياش را وقف آن کرد. خانه او، حمل گرد آمدن عاملان و ادييدارا
 در ايت، در روز پنجشنبه آخر ذحيجه سال رياثبود. ابن ينيو معارف د علوم قرآين
برخي از ديگر  موصل دفن شد. يکياز دنيا رفت و در رباطش در نزد ق. 606
است  يادهيکه گزسول (ص) يف أحاديث الر صولاألجامع اند از:  هاي او عبارت كتاب

 و الذَّوات ذواِء ألاو البنات  و بناِءألا و مهاتألا و باِءآلا يف عاملُرصاز صحاح سته، 
النهايةُ يف غَريبِ و  الطّالبِ يف شرحِ طوالِ الغرائبِ نالُم وات،و الذَّّ ذواُءألا بهمعروف 
رِثَاأل و احلديث.  

ت يان امهيشناخت عارفان و صوف ٴنهيدر زم ،خيارألااملختار من مناقب   
 ٴمند چند کتاب برجستهو نظام يينِ الفبايتوان آن را تدويکه مدارد؛ چه آن راواينف
محن ابوعبدالر هيوفطبقات الصچون  ييهاد. کتابين خصوص ناميش از آن در ايپ

 صفةُ الصفْوة، يب بغداديخط خ بغداديتار، م اصفهاينيابونع ولياءألا ةيحل، يسلَم
، است دهيس که به دست ما رسيخمابن خيارألمحاسن ا وبرار ألا مناقبو  يجوز ابن
افت نشده است؛ يا هنوز ي رفته نين دست که در گذر زمان از بياز ا ييهاز کتابيو ن

ها و تک مجله، تکيحان کتاب که در پاورقمصح يهاچون با توجه به تالش
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شود که خاص يفت ماي ياند، باز هم مواردها را به منابع خمتلف استناد کردهتيحکا
  د.يمناي است و تازه مرياثن کتاب و ابنيا

ع آن در نوع يبد يبندميتقس، خيارألا املختار من مناقبگر در باب يد ٴنکته
چنني توضيح بندي آن را اش بر كتاب، شيوه تقسيماثري در پايان مقدمهخود است. ابن

، كساين كه نامشان معلوم ي تقسيم كردم: خنستكتاب را به دو قسمِ كلّ«دهد: مي
خربمي. قسم خنست، سه باب دارد: يكم، شرح م، افرادي كه از نامشان يباست؛ و دو

اند؛ م، رجال از تابعان و كساين كه پس از ايشان زيستهحال ده تن از صحابه؛ دو
سوم كتاب كه بر مبناي اسم بالد م، زنان از صحابه و تابعان و جز ايشان. قسم دو
  .»پردازده مردان و سپس به زنان مييب يافته، در دو باب، ابتدا بترت

  ن کتاب چنني يحان کتاب در مقدمه، مراحل کار خود را در خصوص امصح
  اند:مشرده بر

(مأمون  يخط ٴح آن با توجه به سه نسخهيم کتاب به سه قسمت و تصحيتقس .1
ه از عدنان عبدرب ل،ان حرف ذال از قسم اويکتاب تا پا ياز ابتدا يالصاغرج

 يب جادر باقي از مهان قسم، و حممد ادنيان حرف عيحرف راء تا پا يابتدا
 م).ل و قسم دوقسم او ٴمانده
نفر از صحابه، تابعان و  585در قسم خنست کتاب که شامل  يگذارمشاره .2

يشان ميپس از ا بزرگانيگذارحان از مشارهشد. مصح که  (کساين مقسم دو
 ز کردند.يست) پرهيلوم ننامشان مع

 يشان شرح داده شده، در پاورقيکه در کتاب زندگ هر کدام از کساين يبرا .3
تر شتر، آسانيق بيحتق يد تا کار حمققان برايگرد معريف يگريمنابع متعدد د

 شود.
 ذکر شد. يث منت، در پاورقيات و احاديآ نشاين .4

 ح داده شد.يتوض يها در پاورقواژگان دشوار و  مکان .5

 افت.يگوناگون اختصاص  يهاصفحه به فهرست 260کتاب در  مجلد شش  .6
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  گذرانيم.  اكنون به تفكيك، شش جلد كتاب را از نظر مي  
 رياثقان راجع به زندگي و آثار ابننسبت مفصل حمقّبه ٴجلد خنست با مقدمه

هاي خطي آن آغاز و نسخه خيارألا املختار من مناقبكتاب  ٴو نيز درباره يجزر
ل، به سرگذشت ده تن از صحابه اثري در باب خنست از قسم اوشود. سپس ابن يم

اص، سعيد بن زيد، وقّ، طلحه، زبري، سعد بن ايب(ع)(ابوبكر، عمر، عثمان، امام علي
عبد الرمحن بن عوف و ابوعبيده جرم از قسم اح) پرداخته است. پس از آن، باب دو

از پس ل به صورت الفبايي، با سرگذشت ماو ردان از صحابه و تابعان و بزرگان
بردارد و در جمموع، شرح اين جلد تا انتهاي حرف باء را درايشان ادامه يافته است. 

  حال نود نفر در آن آمده كه نفر آخري، لول جمنون است.
از  ي است. برخنيبردارنده حرف تاء تا اواسط حرف سم، درجلد دو

 (ع)، امام جعفر صادق نيامام حسن (ع)، امام حس اند از:ن جلد عبارتيف ايمعار
، حالج، يبغدادد ي، جنيهداء، سلمان فارسدالشيطالب، محزه س (ع)، جعفر بن ايب
  .يان ثَوريو سف يسقَط ي، سريون مصر، ذوالنيمحدون قصار، شبل
از  يپردازد. برخي مني تا اواسط حرف عنيمانده حرف سيم، به باقجلد سو

، يروم بي، صهريعباس، عبداهللا بن زباسر، ابنيار اند از: عم ن جلد عبارتياف يمعار
  .يد بسطاميزيو با يق بلخي، شقيسهل بن عبداهللا تستر

 يپردازد. برخيم مي تا اواسط حرف منيمانده حرف عيجلد چهارم، به باق
قر (ع)، حممد بن ن (ع)، امام حممد باين العابدياند از: امام زن جلد عبارتيف اياز معار

  اض.يل بن عيز و فُضيه، عمر بن عبدالعزيحنف
از  يبرخد. ريگيبرمم را درقسم دول و  قسم او اينيجلد پنجم، خبش پا

ره و معروف يفه، ابوهريکاظم (ع)، ابوحن ياند از:  امام موسن جلد عبارتيف ايمعار
ن پرداخته شده است. ل، به زنان از صحابه و تابعام از قسم او. در باب سويکرخ
ه،  جياند از: حضرت فاطمه زهرا، حضرت خدها عبارتن آنيتراز معروف يبرخ
م پرداخته و در  در ادامه، به قسم دورياثه. ابنيس و رابعه عدويشه، امساء بنت عميعا
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  آورده است.  مکاين يبندميداند، با تقسيکه نامشان را من آن، مردان و زناين
ات، يات، روايگوناگون آ يهام، شامل فهرستيکه گفتجلد ششم، چنان

ار آسان يافنت مطلب مورد نظر، بسياعالم و ... است که کار خوانندگان کتاب را در 
  کند.يم
  

اثـري ابن، خيارألا املختار من مناقب: يشناس صات کتابمشخ  ـ جمدالـد عادات ين ابوالس
مبارك بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي شيباين جحتقيق و تعليق: مأمون ي موصليرز ،

ـ  ه و حممد اديب جادر، العني (امارات)، مركز الزايد للتراث و الصاغَرجي، عدنان عبدرب
م.2003-ق1424اريخ، چاپ خنست، الت  
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