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نقش شیعیان در انسابنگاری سده هشتم هجری

تاریخ دریافت7936/77/71 :

تاریخ تأیید7931/7/8 :

بهمن زینلی

1

با آغاز سده هشتم هجری ،هم زمان با تحول در نظام مذهبی ایلخانان ،زمینه
گسترش بیشتر اندیش شیعی فراهم گردید و دانشمندان شیع در راستای دفاع از
اندیش خویش ،آثار بسیاری را در حوزههای مختلف پدید آوردند؛ از جمل ایه
تالشها ،تدوی آثاری در انساب علویان و سادات بود که نویسهندگانی نهون
اب طقطقی (907ق) ،اب فوطی (927ق) ،اب معیّ (997ق) و اب عنب (828ق) آن
را بر عهده گرفتند.
در ای پژوهش ک ب شیوه توصیفی و تحلیلی و با استناد ب منهاب تهاریخی،
رجالی و کتابخان ای سامان یافت  ،ب ای سهاال پاسه داده مهیشهود که نقهش
مورخان شیع در تدوی کتب انساب در سده هشتم ن بهوده و بها نه ههدفی
صورت گرفت است؟ یافت های پهووهش ،نشهان ر آن اسهت که انسهابن هاری
شیعیان در ای قرن ،همچون دی ر ادوار ،با هدف بازشناسی ذری رسول خد
با توج ب شرافت ای خاندان و تفاوت آنها با دی ر مسلمانان در برخى حقهوق
و احكام شرعى ،انجام شده است.

 .1استادیار گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان.bahman.zeinali@gamail.com :
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کلیدواژگان :شیعه ،نقش علمی شیعیان ،انساا نگاای ،،انا طِقطِقای ،انا فُاَططی،
ان مُعطیّه ،ان عِنَبطه.
بیان مسئله

با سقوط دولت عباسی ( 797تا 656ق) و حاکمیت ایلخاناا ( 656تاا 197ق) با بخا
عمده جها اسالم در نیمه دوم سده هفتم هج ی ،شیعه در ب اب ف صتها و چال هاای
نوینی ق ار گ فت .از یک ط ف ،خالفت ضدّ شیعه عباسیا ساقوط کا د و فیاای ضادّ
مذهبی حاکمیت سیاسی ،تا حدودی تعدیل گشت و از ط فی دیگ  ،جامعه اسالمی ب اثا
نتایج وی انگ حمله مغول ( 676تا 656ق) ،دچار چال های اجتماعی گسات دهای شاد .در
نتیجه این حوادث ،شیعیا که با فیای باز سیاسی مناسبی مواجهه شده بودناد ،دریافتناد
که ب ای احیای هویت شیعی ،باید به فعالیت علمای گسات دهای دسات بننناد .پا ،،باه
تدری ،و تألیف پ داختند و ب ای کاستن از مهجوریت مذهب خود ،به مقیاس وسیع ،کتاب
و رساله تصنیف ک دند .یکی از حوزههای مطالعاتی شیعه ،تدوین آثار تاریخنگاری انسااب،
بهویژه نسبنگاری سادات و علویا بود که با توجه به اینکاه خانادا رساول خادا

از

ش افت خاندانی ویژهای ب خاوردار بودناد و در ب خا حقاوق و احکاام شا ع باا دیگا
مسلمانا تفاوت داشتند ،این آثار با هدف بازشناسی ذریه رسول اک م

و مع فای آنهاا

تدوین شدند.
پ داختن به موضوع انساب نگاری شایعیا در ساده هشاتم ،از دو منکا کلای دارای
اهمیت میباشد؛ نخست ،از جهت فهم ج یا تاریخنگاری شیعه در سده هشتم هج ی ،و
دیگ اینکه تدوین کتب انساب طالبیا و سادات بیشت از آنکه نتیجه یک تحول در روناد
تاریخ نگاری شیعه باشد ،متأث از تحول جامعه شیعی در این عص  ،بهویژه در ش ق دنیاای
اسالم از جمله ع اق و ای ا بود که ب اث سقوط خالفات عباسایا و نکاام شابهنکاامی
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اسماعیلی 7،ف صت نوینی ب ای گست ش اندیشه شیعه امامی ف اهم شده بود .ایان توساعه
اجتماعی و سیاسی ،ض ورت بازشناسی دقیق جامعه شیعی ،باهویاژه ساادات و طالبیاا را
ف اهم مینمود.
هدف تحقیق حاض  ،ب رسی و تحلیل علل و زمینههای تدوین انساب طالبیا و سادات
در سده هشتم و تأثی آ ب روند تاریخنگاری شیعه در این سده میباشد که با اساتناد باه
منابع اصلی و به شیوه توصیفی و تحلیلی تالش شده که دالیل پ داختن به ایان شاعبه از
تاریخنگاری توسط شیعیا در سده هشتم مورد ب رسی ق ار گ فته و تأثی تدوین انساب ب
ج یا کلی تاریخنگاری شیعه در این دوره مورد بحث ق ار گی د.
در این مقاله ،ضمن گنارش کوتاهی از جایگاه انساب در اسالم و پیشگامی شایعه در
تدوین انساب 4 ،تن از  79نسبشناسا شیعی و آثار آنها در سده هشتم ماورد ب رسای و
تحلیل ق ار گ فته که شامل :ابنطقطقی (103ق) ،ابنفوطی (179ق) ،ابنمعیّه (116ق) و
ابنعنبه (878ق) میباشند .انتخاب این چهار تن ،به این دلیل است که آثار آنها شناساایی
و منتش گ دیده؛ اما بقیه آثار در دست س نیست.
پیشینه تحقیق

در خصوص نق

شیعیا در گست ش تاریخنگاری انساب در سده هشتم هجا ی قما ی

که موضوع اصلی این مقاله است ،تا کنو پژوه

مستقلی صورت نگ فته است و این در

 .1دولت اسماعیلیان،حکومتی است که در سال ۳۸۴ق با تسخیرقلعه الَموت درقزوین پایهگذاری شد و

دوره فرمانروایی آن تا ۴۵۳ق ادامه یافت .مرکز فرماندهی اسماعیلیان درالَموتِ قزوین بود و بیشتر

فعالیت آنها ،مبارزه با خلفایبنیعباس وقبایل مغول بود .حسن صباح به عنوان شاخصترین فرمانروای
اسماعیلیان ،با انجام تبلیغات وسیع در بین کشاورزان و بینوایان ،توانست حوزه قدرت خود را

تاسوریه کنونی گسترش دهد .سرانجام دولت اسماعیلیه پس از  ۰۲۲سال حکومت ،با حملههالکوخانِ
مغول از بین رفت.
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حالی است که درباره انسابنگاری شیعه تا سده هفتم ،آثاری چند تدوین شاده اسات کاه
اشاره به آنها میتواند تصوی روشنت ی از دامنه بحث ارائه بدهد .از مجموع پژوه هاای
صورتگ فته ،کتاب انسابنگاریشیعهتاپایانقرنهفتم نوشاته ساید محمدرضاا عاالمی،
شاخصت ین پژوه

7

علمی در این موضوع میباشد که ج یا انسابنگااری شایعه را تاا

اواخ سده هفتم هج ی تدوین ک ده است .ه چند بخ

عمده ایان کتااب ،باه مباحاث

نک ی در خصوص انساب و نسب نگاری اختصاص یافتاه ،اماا بخشای از کتااب هام باه
انسابنگاری شیعه پ داخته است .مؤلف با اش اف به منابع اصلی توانسته محدود زماانی و
مکانی کتب انساب شیعه را مع فی نماید .از دیگ مطالب قابل تأمل کتاب ،ارائه گنارشی از
تحقیقات صورتگ فته در تاریخنگاری انساب است که مؤلف در مقدمه بدا اشااره کا ده
است .نویسند مذکور به هم اه نعمتاهلل صف ی ف وشاانی چنادین مقالاه نیان در مجاالت
مختلف منتش ک ده که بیشات مقااالت ،از هماا کتااب اساتخ ا شاده اسات؛ شاامل
عنوا های« :درآمدی ب نسبنگاری طالبیا »« ،7نق

شیعیا در نسبنگاری عمومی»،9

«علم انسابنگاری و جایگاه آ در طبقهبنادی علاوم» 4و «عوامال رشاد انساابنگااری
اسالمی و کارک دهای کتابشناسی انسابنگاری اسالمی تاا پایاا قا

هفاتم» 5.ایان

 .1عالمی ،سید محمدرضا« ،انسابنگاری شیعه تا قرن هفتم هجری» ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
1۴3۴ش.
 .۰عالمی ،سید محمدرضا« ،درآمدی بر نسبنگاری طالبیان» ،فصلنامه تاریخ اسالم سال سیزدهم ،ش ،1
ص  ۸1ـ .1۰۲
 .۴صفری فروشانی ،نعمتاهلل و سید محمدرضا عالمی« ،نقش شیعیان در نسبنگاری عمومی» ،پژوهشنامه
تاریخ تمدن اسالمی ،ش  ،۰ص  1۲۴ـ .1۰۰

 .۳عالمی ،سید محمدرضاو نعمتاهلل صفری فروشانی«،علم انسابنگاری و جایگاه آن در طبقهبندی
علوم» ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسال می ،ش  ،7ص  ۸۵ـ .1۲7
 .۵صفری فروشانی ،نعمتاهلل و سید محمدرضا عالمی« ،عوامل رشد انسابنگاری اسالمی و کارکردهای
آن» ،مطالعات تاریخی جهان اسالم ،ش  ،1ص  1۲۴ـ .1۴۲
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مقاالت ،روند تاریخ نگاری انساب شیعه را تا پایا سده هفتم ب رسی و تحلیل نمودهاند؛ اما
به سده هشتم و یا پ ،از آ نپ داختهاند« .دان

نسبشناسی با تکیه با نقا

شایعیا

امامی» ،مقاله دیگ ی است از سید محمود سامانی و اصغ منتکا القاائم 7کاه بیشات باه
مباحث نک ی درباره نسبنگاری توجه داشته و ضمن اشاره به ج یا نسبنگاری اسالمی
و شیعه ،به صورت مختص به مع فی کتب انساب شیعه پ داخته است .مقاله «نسبشناسی
در دوره اسالمی» نوشته محمدجواد نجفی 7،از جمله مقاالتی است که به صورت عماومی
به ج یا انسابنگاری پ داختاه اسات .در ایان مقالاه ،فه ساتی از کتاابهاا و مقااالت
نوشتهشده در  50سال اخی بهاختصار مع فی گ دیده است؛ اما درباره نسابنگااری شایعه
مطلبی بیا نشده است.
مدو ت ین اث در این باب ،کتاب کشفاالرتیابفیترجمةصااب باااباالنسااب اثا
حی ت آیتاهلل العکمی م عشی نجفی است که در مقدمه کتاب بیهقی تدوین نمودهاند.
این اث  ،کتابهای انساب شیعه را به صورت ق بهق

مع فی ک ده است که در مجموع،

به  700نسابه پ داخته شده است و آخ ین آنها ،خود ایشا میباشد 9.بخشی از این اث  ،به
مع فی اجمالی سینده تن از انساب نگارا شیعه در ق

هشتم پ داخته است که مهمت ین

آنها ،عبارتاند از :ابنالطقطقی ،ابنفوطی ،ابنمعیّه و ابنعنبه .با توجه به توضیحات فاوق،
ض ورت پ داختن به روند انسابنگاری شیعه در سدههای پ ،از سده هفتم نمایا میشود
و هدف از تدوین این مقاله ،ب رسی و تحلیل روند انساابنگااری شایعه در ساده هشاتم
هج ی است.

 .1سامانی ،سید محمود (منتظر القائم)« ،دانش نسبشناسی با تکیه بر نقش شیعیان» ،فصلنامه پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،ش  ،۴ص  ۴7ـ .۴۴
 .۰نجفی ،محمدجواد« ،نسبشناسی در دوره اسالمی» ،مجله تاریخ اسالم ،ش  ،1۴ص  ۵ـ .۴7
 .۴مرعشی نجفی ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،ص  7ـ .1۳۳
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انسابنگاری شیعه

یکی از دورههای شاخص نسبنگاری شیعیا  ،بهویژه نسبنگاری علویاا  ،ساده هشاتم
هج ی می باشد .در ادامه ،ضمن اشاره مختص به نق
صورت مش وح نق

شیعیا در تدوین نسبنگاری ،به

نسب نگارا شیعی در گست ش این شاخه از تاریخنگاری اسالمی در

سده هشتم هج ی مورد تحلیل و ارزیابی ق ار میگی د.
 .1تاریخنگاری انساب و پیشگامی شیعیان در این عرصه

علم انساب ،یکی از شاخصت ین شعبههای تاریخنگاری است .اسالم با وجود اینکه ه
نوع اعتناز و مخاط ات و تکاث بی مبنا را نفی نموده و از پ داختن به آنها نهی کا ده 7،اماا
دان

انساب را منع ننموده است؛ بلکه زمینه تعالی و گست ش آ را ف اهم ساخته است.

7

عالوه ب آیات الهی ،احادیث نبوی و اماما شیعه ،پ داختن به این شاخه از تاریخنگاری را
توصیه ف موده 9و خود نین مواد علم انساب را ارائه میدادند 4.عنایت ویژه دین مبین اسالم
به خانواده و تأکید ب حفظ م تبت و شأ آ  ،قاانو ارث و فا وع آ  ،ضا ورت شاناخت
نسب را بیشت ک د 5.نکام ازدوا  ،ممنوعیت ازدوا با محارم ،تش یع خم ،و موارد مص ف
آ  ،منع خاندا پیامب

از مص ف صدقه ،منع هدیهگا فتن از اَعا اب (بادیاهنشاینا )،

دوستی و والیت اهلبیت پیامب

و بسیاری دیگ از مسائل ،وابساته باه دانا

نساب

 .1سوره تکاثر ،آیه .۰
 .۰سوره حجرات ،آیه 1۴؛ سوره احزاب ،آیه .۴
 .۴کلینی ،کافی ،ج  ،1ص ۴۰؛ ر.ک :عالمی ،انسابنگاری شیعه ،ص  ۰۴ـ .۴۲
 .۴تمام علمای انساب ،در مقدمه کتابهایشان در باب اهمیت علم نسب ،از نگاه قرآن و سیره نبوی مطالبی
را ذکر کردهاند و در این میان ،کاملترین قول را سمعانی در مقدمه کتاب انساب بیان نموده است و از ۰۲
راوی با سندهای متعدد ،اهمیت علم نسب را یادآور شده است( .سمعانی ،االنساب ،ج  ،1ص  17ـ ۰۳؛
ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ج  ،1ص  ۰۵ـ )۰7
 .۵آئینهوند ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،ج  ،1ص .۴۲۴
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میباشد 7.مورخا اسالمی نین در اهمیت علم انساب اتفااق نکا داشاته و آ را یکای از
مهمت ین فنو تاریخ نگاری دانسته و در فواید آ بسیار ساخن گفتاهاناد 7.ایان شاعبه از
تاریخنگاری ،از زما حیا ت رساول

آغااز گ دیاد 9.ابتادا باه صاورت شافاهی و در

حافکهها بود 4و سپ ،،نسل دوم نسابهها با استعانت از اطالعاتِ جمعآوریشده ،دست به
تدوین کتب انساب زدند .ابنالندیم (985ق) به روایت از محمدبانساائب کلبای (746ق)،
نخستین نسبدانا ِ عا ب در صادر اساالم را عقیالبانابوطالاب مایداناد 5و ابانقتیاه،
شاخصت ین علمای انساب در این نسل را مع فی مایکناد 6.اباناثیا (م 690ق) ،هشاام
الکبی را مشهورت ین علما در انساب میداند 1.پ ،از هشام کلبی ،علم نسب دارای بنیاا
استواری شد و بسیاری از دانشمندا و محدثا و مورخا به تدوین کتب نسب پ داختند و
این فن ،در طیّ پاننده ق
طی میکند.

اسالمی ادامه حیات داده و همچنا سی تطور و تحول خود را

8

 .1آقابزرگ طهرانی ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،ج  ،۰ص .۴۴3
 .۰ر.ک :عالمی ،انسابنگاری شیعه ،ص  ۰۰ـ ۴۲؛ حاجی خلیفه ،کشف الظنون ،ص ۳۵۳؛ فخر رازی،
مفاتیح الغیب ،ص  .۴۲۵ابناثیر در مقدمه کتاب اللباب فی تهذیب االنساب ،علت پرداختن به علم نسب را
ضرورتهای مورخان برای فهم دقیق از روایان و شخصیتهای مؤثر در تاریخ میداند و یازده مورد را که
باعث توجه او به علم نسب شده ،بیان میکند( .ابناثیر ،الباب فی تهذیب االنساب ،ج  ،1ص ۳؛ آئینهوند،
علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،ج  ،1ص )۴۲7
 .۴ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبین ،ص .۳۴
 .۳جاحظ ،البیان والتبین ،ص .۴13
 .۵ابنالندیم ،الفهرست ،ص .1۴۲
 .۴ابنقتیبه ،المعارف ،ص  ۵۴۳ـ « :۵۴3دغفل النساب ،عبیدبنشریه الجرهمی ،البکری ،ابنلسان الحمرة،
محمدبنسائب کلبی ،هشامبنمحمد السائب کلبی ،مجالدبنسعیدبنعمیر ،ابومخنف االزدی ،ابنداب العتبی،
المدائنی ،الهیثمبنعدی ،ابنعیاش ،الشرقیبنقطامی».
 .7ابناثیر ،کتاب اللباب فی تهذیب االنساب ،ص .۸
 .۸دکتر آئینهوند ،نام  1۵1تن از علمای انساب را که دست به تألیف زدهاند ،با عنوان کتابهایشان ذکر
کرده است( .آئینهوند ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،ص  ۴1۲ـ )۴۰1
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شیعیا  ،نخستین اث مکتاوب در انسااب را پدیاد آوردناد 7.حااجی خلیفاه (7061ق)،
هشامبنمحمد (704ق) را بنیا گذار علم نسب دانسته و او را پیشوای نسبدانا یاد ک ده
است 7.ابنالندیم ب ای او تألیفهای بسیاری بیا نموده که بیشت آ درباره نسبشناسای
است 9.بناب این ،این دان

در نند شیعیا رواجی تمام یافت و آثاار بسایاری پدیاد آماد.

احت ام سادات و اک ام علویا و به طور کلی ،طالبیا  ،و اینکاه در ب خای از والیاات ،باه
حکومت رسیدند و در بسیاری از آنها ،ریاست و در همه آنها نقابت یافتند ،تدوین تبارنامهها
ب ای ایشا ض ورت پیدا ک د .ازاین رو ،در باب آگااهی از شاج ه طیباه کاه باه تعبیا ی
«اصلها ثابت و ف عها فی السماء» 4،یعنی در انساب آل ابایطالاب ،کتاابهاای بسایاری

نگاشته شد که تعداد آنها نندیک به پانصد عنوا میشود 5.آقاابنر ته انای ،در الذریعاه
تعداد  56اث نسبشناسی شیعه را با مختص ی از احوال مصنفا آنها یاد ک ده است.

6

 .2نسبنگاران شیعی در قرن هشتم

با سقوط بغداد ،تحولی اساسی در ساختار سیاست در جهاا اساالم رد داد .سیاسات
تسامح مغوال که فاقد پشتوانه مذهبی بود و بیشت در راستای مطاامع سیاسای و ایجااد
آرام

در حوزه حکومتی باود ،باعاث گ دیاد کاه اقلیاتهاای ماذهبی و دینای ،مجاال

ع ض اندام بیشت ی پیدا کنند .عالوه با مسایحیا و یهاود کاه در چهاارچوب سیاسات
جدید ،ف صتهای ویژها ی را پیدا ک ده بودناد ،شایعیا نیان ف صات یافتناد و با دامناه
فعالیتشا افنودند .اساتیالی مغاوال با عا اق ،آزادی عمال بیشات ی باه شایعیا داد
 .1ابنقتیبه ،المعارف ،ص ۵۴۴؛ ابنالندیم ،الفهرست ،ص .1۴۲
 .۰حاجی خلیفه ،کشف الظنون ،ص .۳۵۳
 .۴ابنالندیم ،الفهرست ،ص  1۴۴ـ .1۴۵
 .۳سوره ابراهیم ،آیه.۰۳

 .۵مشایخ فریدنی ،تاریخنگاری شیعه ،ص .۵۳۸
 .۴آقابزرگ طهرانی ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،ص  ۴۴3ـ .۴۸3
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و ش ایطی را ف اهم آورد که آنها با آزادی و آرام

به امور مذهبی خود بپ دازند 7.باا روی

کار آمد غازا خا (634ا109ق) ،توجه به علویا بیشات گ دیاد؛ اماا او خوشابختی
شیعه در عصا ایلخاانی در ساال 103ق در زماا سالطا محماد خدابناده (زماماداری:
109ا 176ق) اتفاق افتاد که تشیع در س اس مملکت ایلخانی باه عناوا ماذهب رسامی
اعالم شد.

7

به شیعه و توجه به سادات و اهلبیت پیامب

در این دوره ،توجاه باه

مو گ ای

موضوع انساب را بیشت ک د؛ زی ا سادات به عنوا ذریه پیامب

 ،از

جایگاه ویژها ی ب خاوردار شادند .در طاول قا

و خانادا علای

هشاتم ،مجموعاه آثااری کاه در حاوزه

نسبشناسی توسط انسابنگارا شیعه تدوین شده ،عماال پا داختن باه نساب علویاا و
سادات بود؛ بهویژه در این زما  ،تالش ب ای بهدست گ فتن قادرت سیاسای بیشات شاد؛
چ اکه گ ای

جامعه ای ا به تشیع ،امید به تشکیل دولت بنرگی شیعی را بیشت ک ده بود

و از آنجا که خاندا اهلبیت پیامب

 ،ب این ام اولویت داشتند ،ض ورت شناخت آنها و

ممانعت از سوء استفاده توسط عناص دیگ  ،ض وری مینمود .ص ف نک از درستی یا غلط
بود نسب پادشاها صفویه ،یکی از عواملی که باعث اقبال جامعه تشیع باه ساوی آنهاا
شد ،ادعای وابستگی آنها به خاندا پیامب
انساب نگاری توسط شیعیا در ق

و ذریه امام موسی کاظم

بود 9.بناب این،

هشتم ،ب اساس این نیاز صورت گ فات و عادهای از

علمای شیعه ،بهویژه سادات ،اقدام به تدوین کتابهای در انسااب آل ابوطالاب و علویاا
نمودند.

 .1الشیبی ،تشیع و تصوف ،ص .۸7
 .۰خاتونآبادی ،وقایع السنین ،ص .۴7۸
 .۴کیا گیالنی ،سراج االنساب ،ص .۴
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2ـ .1ابنطقطقی (666ـ967ق)

صاافیالاادین ابوعبااداهلل محماادباانعلاایباانطباطبااا ،معاا وف بااه اباانطقطقاای
(660ا103ق) 7،نقیب ب جسته علویا شه حله ،نجاف ،کا بال و از دانشامندا  ،ادیباا ،
نسبشناسا شایسته و مورخا شیعهمذهب در نیمه دوم ق

هفتم هج ی باود .پادرش

تا الدین محمد (680ق) 7،از نسابه های بنر  ،نقابت علویا در حله و نجاف و کا بال را
عهدهدار بوده و کتابی هم تحت عنوا مشجرةفیابنس داشته است 9.روایتهای خاود را
از مشایخ بسیاری ذک ک ده و شاگ دا شایستهای را ت بیت نموده است.

4

مهمت ین آثار او ،عبارتاند از:
 .1االصیلیفیانسابابطابایین؛
 .2ابفخریفیاآلدابابسلطانیةوابدولاالسالمیة؛
 .3تجاربابسلف؛
 .4منیةابفضالءفیتاریخابخلفاءوابوزراء؛
 .5کتابابتاریخ؛
 .6کتابابغایات.

5

در دورا حیات خود ،جهت زیارت قم و ری به ای ا سف ک ده و از شه هایی چاو :
موصل ،شی از 6،م اغه و ف اها  1دید ک ده و یا مدتی در آنها اقامت نموده است .کتااب

 .1محدث قمی ،الکنی واأللقاب ،ص .۴۴1
 .۰ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص ،۴
 .۴کحاله ،معجم المؤلفین ،ج  ،11ص .۵1
 ۳ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،مقدمه محقق سید مهدی رجایی ،ص  ۸ـ .1۰
 .۵ابنفوطی ،مجمع اآلداب ،ج  ،۰ص .11۰
 .۴همان ،ج  ،1ص .۰۰۵
 .7کحاله ،معجم المؤلفین ،ج  ،11ص .۵1
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االصیلی ،از آثار مهمی است که در انساب طالبیا نگاشته شاده اسات .ایان اثا کاه باه
صورت مشجّ  7بوده ،به درخواست خواجه اصایلالادین حسان (متوفاا 175ق) ا ف زناد
خواجه نصی الدین طوس و از وزرا غازا خا

ا در فاصاله ساالهاای  638تاا 107ق

تألیف یافته است 7.آغاز تألیف این اث 638 ،ق ذک شده است و بعد نین ب خی از مطالب ب
آ افنوده شده است .این کتاب ،حاصل به هگی ی مؤلف از آثار پیشین و نین ج یادههاای
انساب و همچنین مساف تهایی است که به م اکن علوینشاین از جملاه :قام ،کاشاا و
شی از داشته است 9.با توجه به موضوع مقاله حاض  ،در ایان بخا

باا اساتناد باه کتااب

االصیلی ،به ب رسی و ارزیابی جایگاه ابنطقطقی در تدوین تاریخنگااری انسااب پ داختاه
میشود.
ابنطقطقی کتاب خود را در یک مقدمه و پنج فصل تدوین نموده است .فصلهای اوّل
تا چهارم ،بسیار مختص است و فصل پنجم مبسوط و طوالنی میباشد .در مقدمه ،ابتدا باا
استناد با آیات و روایات به اهمیت و فواید علم نسب پ داخته است 4.مؤلف در این مقدماه،
 .1نسبنویسان برای دانش نسبنگاری ،دو نوع کتاب مُشجّر (بحر االنساب) و مبسوط نوشتهاند .کتابهای
مشجّر بیشتر از مبسوط است .در این روش ،همه شخصیتهای یک سلسله در شاخههای اصلی و فرعی ،به
صورت درختواره ،نمایش داده میشوند .در روش مبسوط ،از باالترین (قدیمیترین) نیا و پدربزرگ آغاز
میکنند و پس از آن ،فرزندان از نسل دوم را نام میبرند و آنگاه اوالد یکی از همین فرزندان و فرزندان او
را یکی پس از دیگری دنبال میکنند .پس از اتمام آن شاخه ،بهترتیب به برادر دیگر نسل دوم میپردازند.
تفاوت عمده روش مشجّر و مبسوط ،این است که در اوّلی بررسی از پایین (جدید) به باالست؛ یعنی از

نوادگان به سمت نیا میروند؛ ولی در مبسوط ،از نیا به نوادگان میرسند( .ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب
الطالبیین ،مقدمه ،ص )۴۳
 .۰ابنطقطقی ،االصیلی فی انساب الطالبیین ،ص  ۳۸ـ ۳3؛ آقابزرگ تهرانی ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،ج
 ،۰1ص .۳۴
 .۴آقابزرگ تهرانی ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،ج  ،۰ص .۰۰۵
 .۳همان ،ص  ۰۸ـ .۰3
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ضمن پ داختن به روند تدوین انساب ،به روشهای تدوین انساب نین اشاره ک ده و ضامن
مع فی دو شیوه تدوین انساب ،به مختصات ه یک هم اشاره نموده است و تفاوت دو شیوه
با یکدیگ را بیا ک ده است 7.همچنین در مقدمه ،اصطالحات رایج در بین نسبنگارا را
به صورت مش وح توضیح میدهد 7.بناب این ،ابنطقطقی در مقدمه عالوه ب اینکه از منک
آیات و روایات جایگاه انساب را مشخص میکند ،به صورت ویژه ضمن ش ح اصاطالحات
علم انساب ،به شیوههای تدوین انساب نین اشاره میکند .مؤلف در مقدمه ،دیدگاه خاود را
از منک اعتقادی و علمی درباره نسبنگاری تبیین میکند و قبل از پا داختن باه تادوین
انساب علویا که فصل پنج کتاب را بدا اختصاص داده ،در قالب چهار فصل به صاورت
فنی و عالمانه ،علم انساب را مورد ب رسی و تحلیل ق ار داده است .مؤلف در فصل اوّل ،به
سه کلیدواژه اساسی نسب ،یعنی :طعن ،قدح و غمن پ داخته و کارب د این سه واژه را در دو
مؤلفه مشجّ و مبسوط ش ح میدهد 9.در فصل دوم کتاب ،به کیفیت اثبات نساب در ناند
نسابا پ داخته و سه روش اثبات نسب را تش یح میکند .در فصل سوم ،به اوصاف نسابا
پ داخته و پنج ویژگی را ب ای نسابهها واجب میشامارد 4و در فصال چهاارم ،باه مع فای
نسابههای مشهور پ داخته و ابوبک عبداهللبنعثما تمیمای را نخساتین نسابشاناس در
دوره رسول خدا
مینماید.

ذک میکند و عقیلبنابوطالب را به عنوا دومین نسبشناس مع فی

5

مؤلف ،انگینهها و دالیل خود از نوشتن این کتاب را درخواسات اصایلالادین حسان،
ف زند خواجه نصای الدین طوسا از وزرا ایلخاانی مایداناد و در هماین راساتا هام از
 .1همان ،ص .۴۵
 .۰همان ،ص  ۴۴ـ .۳1
 .۴همان ،ص  ۳1ـ .۳۰
 .۳همان ،ص .۳۴
 ۵همان ،ص  ۳۴ـ .۳۳
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اصیلالدین تجلیل باشکوهی نموده است؛ اما محتوای مقدمه و چهار فصل نخست کتااب،
بیانگ توانایی علمی ابن طقطقی در گست ش و تکامل ایان علام در باین عالماا شایعی
میباشد .ابن طقطقی ،اصطالحات علم انساب را باه درساتی تشاخیص داده و در راساتای
تدوین و ت ویج این شاخه از تاریخنگاری اسالمی ،به ش ح و تفسی اصطالحات فنای ایان
علم میپ دازد .ابن طقطقی در راستای هدف خود ،نه تنها به اصطالحات فنی علم انسااب
میپ دازد ،بلکه روش های اثبات نسب در نند نسابه های پیشین را هم مورد ارزیاابی قا ار
داده که نشا دهنده تسلط و احاطه وی ب چهارچوب کلی علم انساب ،و همچنین ،شناخت
کامل او از آثار گذشتگا و روش های آنها در تدوین انساب بوده است .نکته حاین اهمیات
در این بخ

از کتاب ابان طقطقای ،بیاا پانج ویژگای اساسای با ای تادوینکننادگا

نسبنامهها میباشد 7.او همچنین ،در فصل مستقلی (فصل چهاارم) گانارش ارزنادهای از
نسبشناسا نخستین در صدر اسالم ،بهویژه عص رسول خدا
مؤلف در ابتدای فصل پنجم که اصلیت ین و مفصلت ین بخ

ارائه میدهد.
کتاب به شمار میرود،

به ت تیب تدوین نسب آل ابوطالب پ داخته و توضیح مفصلی درباره شیوه تدوین نسب آل
ابوطالب ارائه میدهد .در بین ف زندا ابوطالب ،ابتدا از ف زندا امام علی

ش وع کا ده

و سپ ،،ف زندا جعف  ،و در م حله آخ  ،از ف زندا عقیل سخن میگوید .همچنین ،اشاره
میکند که در بین ف زندا امام علی
محمدبنحنفیه ،عم بنعلی

بهت تیبِ سن ،از امام حسن

و عباسبنعلی

 ،امام حسین

،

ش وع نموده است 7و در ادامه ،به شیوه

تدوین انساب بقیه آل ابو طالب اشاره ک ده اسات .در واقاع ،ابانطقطقای تادوین کتااب
نسبنگاری خود را را از امام علی
 .1همان ،ص .۳۴
 .۰همان ،ص .۳۴
 .۴همان ،ص .۵۴

آغاز نموده 9و با اعقاب عقیلبنابوطالاب باه پایاا
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میب د 7.نکته قابل توجه اینکه ابنطقطقی به ف زندا همس ا امام علی

که از نسال

امام نبودند ،اشاره ک ده و نسب آنها را نین آورده است 7.همچنین ،دخت ا امام علای
ف زندا آنها را نین مع فی نموده است.

و

9

با توجه به محتوای کامل این کتاب که ش ح جنئیات آ از چهارچوب این مقاله خار
است ،بیا مطالب زی در خصوص جایگاه و نق
شیعی در تدوین و پی بُ د دان

ابنطقطقی به عنوا یک عالم و مورد

نسبنگاری قابل توجه است:

با توجه به اوضاع جامعه تشیع در سدههای هفت و هشت و بهویژه جایگاه و موقعیات
علویا در این زما  ،پ داختن به انساب آنا و مع فی و مشخصنماود مقاام و مننلات
نسبی آنها ،از اهمیت باالیی ب خوردار میباشد که ابنطقطقی با احاطاه کامال با دانا
نسبشناسی ،این ام را انجام داده است.
 .7مؤلف عالوه ب اینکه در این اث به مع فی آل ابوطالب موفق گ دیده ،در قالب یک
مقدمه و چهار فصل ،ضمن تبیین جایگاه انساب در آیات و روایات ،به تمامی ابعاد این علم
اش اف کامل پیدا ک ده و همه آنها را ب ای ادامه این ح کت علمی ،تبیین و تفسی نماوده
است.
 .7ابن طقطقی در این اث  ،تالش ک ده تا شبهات ادبی و فنای ایان علام را شناساایی
نماید و ضمن ش ح اصطالحات و روشهای تدوین انساب ،پیشانهادهای ارزنادهای را باه
تدوینکنندگا بعدی انساب ارائه کند.
 .9مؤلف در این کتاب ،با نث ی روا و با دقت به ذک انساب آل ابوطالاب پ داختاه و
ضمن بیا روایتهای متفاوت در خصوص ه یک از اوالد ابوطالب ،راویاا خاود را هام
 .1همان ،ص .۴۳7
 .۰همان ،ص .۵۴
 .۴همان ،ص  ۵۸ـ .۴۲
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مع فی نموده است .او همچنین ،عالوه ب تجنیه و تحلیل روایتها ،دیدگاههای خود را نین
بیا ک ده و ص فا یک راوی محض به حساب نمیآید .با توجه به تعداد کثیا ی از نسال
ابوطالب که مؤلف به ش ح حال آنها و ت تیب نسل ایشا پ داختاه ،قیااوت در خصاوص
اینکه تا چه مینا توانسته نسب آل ابوطالب را تبیین نماید ،مشکل است؛ اما میتوا ادعا
ک د که در زما خود ،موفق به گنارش مش وح و مبسوط از انسااب آل ابوطالاب گ دیاده
است.
2ـ .2ابنفوطی (642ـ927ق)

ابوالفیل کمال الدین عبدال زاقبناحمدبنمحمدبنابی المعالی شیبانی ،حنبلی بغادادی،
مع وف به ابنفوطی و ابنالصابونی (مح م  647ا مح م 179ق) مورد و ادیب و کاتاب و
هشتم میباشد 7.دورا زندگی ابنفوطی ،مصادف با حمله مغول و فتح

نسابه مشهور ق

بغداد (656ق) بوده و این رویداد ،ب زندگی آینده ابنفوطی مؤث افتاده 7و بخشی از زندگی
ابنفوطی نین متأث از این ش ایط بوده است 9.ابانفاوطی دوره کاودکی خاود را در محلاه
خاتونیه بغداد سپ ی ک د 4و تحت توجه پدر و بنرگا خانوادهاش مقادمات علام و ادب را
ف ا گ فت و هم اه پدر در مجال ،علمای شا کت مایکا د و تحات تاأثی موفاقالادین
عبدالقاه به حفظ مقامات ح ی ی مشغول بود و تحت تأثی هماین مجاال ،،باه تصاوف
گ ای

پیدا ک د.

5

او در طول حیات خود ،از اینکه از استادی مطلب جدیدی بیاموزد ،دریغ نک د و نندیک
به  500استاد را مالقات نمود و از آنها سخن شنید .از جمله مهمت ین اساتید او میتوا از:
 .1یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰1
 .۰ابنفوطی ،تلخیص مجمع اآلداب ،ج  ،۳ص .7۴
 .۴یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰۴
 .۳بستانی ،دائرة المعارف ،ج  ،۴ص .۳۴۴
 .۵ابنفوطی ،تلخیص مجمع اآلداب ،ج  ،۵ص .۰۰7
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ابن الجوزی ( 537ق) ،خواجه نصی الدین طوسی (659ق) ،ابنطقطقی (103ق) ،رشیدالدین
فیلاهلل همدانی (171ق) ،عالءالدین عطا ملک جوینی (667ق) ،کمالالدین میثمبنعلای
بح انی ( 613یا 633ق) ،شم،الدین احمدبنمحمد سم قندی (193ق) ،سعدی شای ازی
(630ق) و بسیار اساتید دیگ یاد ک د 7.این رشته از اساتید که جملگی از اجله روزگار خود
بودند ،نشانگ کمال آموزش ابنفوطی است؛ چه از نک سطح دانا
دان ها.

و چاه از نکا تناوع

7

ب خالف اساتید بسیار شاخص و متعدد که ابنفوطی از آنها کسب علم و اجازه دریافت
ک ده است ،شاگ دا ابنفوطی در تاریخ شناختهشده نیستند 9و این ام  ،احتماال باه دلیال
گ ای

ابنفوطی به ج یا تصوف بوده است 4.در مورد مذهب ابنفوطی نین بحاثهاای

متفاوتی هست؛ درحالیکه بسیاری او را حنبلی دانستهاند 5و ب خای نیان شاافعی 6،علماای
شیعه او را از امامیه دانستهاند .سید محسن امین (7917ق) در اعیا الشایعه ضامن شا ح
کاملی از زندگی ابنفوطی ،او را از علما و نسابا شیعه به شمار آورده اسات 1.باا در نکا
گ فتن همه این ق ینهها ،بهت ین سخن در این ماورد ،تأکیاد با باازبود افاق فکا ی و
اعتقادی او و رسود تسامح و تساهل و حقیقتجویی در نهاد اوست 8.به همین جهت باود
 .1ابنفوطی ،تلخیص مقدمه جواد ،ج  ،۳ص  ۰ـ ۰1؛ یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ
اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰۳
 .۰مرعشی نجفی ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،ص .۸۲
 .۴ابنعماد ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،ج  ،۴ص .۴۲
 .۳یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰۳
 .۵ابنفوطی ،تلخیص مجمع اآلداب ،مقدمه جواد ،ج  ،۳ص .۰1
 .۴گرایش او به صوفیان و تصوف ،خرقهپوشیدن و ترددش به خانقاههای صوفیه ،قرینهای احتمالی بر
شافعیبودن او تلقی شده است( .ابنفوطی ،تلخیص مجمع اآلداب ،مقدمه جواد ،ج  ،۳ص  ۰۳ـ .۰۵
 .7امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،۸ص  ۵ـ .3
 .۸همان ،ص ۸؛ ابنفوطی ،تلخیص مجمع اآلداب ،مقدمه جواد ،ج  ،۳ص .۳۴
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که او با علمای ه ف قه مصاحبت میک د و در سخن گفتن از آنا  ،جانب ح مات را فا و
نمیگذاشت.

7

ابنفوطی در موضوعهای مختلف از جمله :فلسافه ،منطاق ،ریاضای ،حادیث ،فقاه و
ق ائت ،تاریخ و نسبشناسی 7،به کسب علم پ داخت؛ اما شه ت او در دانا
ک د؛ به شکلی که او را همسا ابوالف

تااریخ با وز

اصفهانی به حساب آوردهاند 9.ابنفوطی ،پنج سال

پایانی عم خود را در بغداد گذراند .او در اواخ زندگی ،دچار فلج شد 4و بی

از هفت مااه

در آ حال بود که در زادگاه  ،بغداد ،درگذشت و در مقب ه صوفیا در شونینیه به خاک
سپ ده شد.

5

ابنفوطی ،دارای آثار بنر و ف اوانی بوده است؛ اما بخ

مهمی از آثار وی به دسات

ما ن سیده است 6.از جمله آثاری که به دست آمده و منتش شده ،عبارتاند از:
 .1یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰۳
 .۰ذهبی ،تذکرة الحفاظ ،ج  ،۳ص .1۳3۳
 .۴یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص .۳۰۳
 .۳قنوجی ،صدیق ،التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز االخر واالوّل ،ص .۰۴۸
 .۵ابنرجب ،الذیل علی طبقات الحنابلة ،ج  ،۰ص .۴7۴
 .۴آثار یافت نشده عبارتند از:
ـ بدائع التحف فی ذکر من نُسِب من العلماء الی الصنایع والحِرَف( .بستانی ،تاریخ ،ج  ،۴ص )۳۳۲
ـ التاریخ( .ابنفوطی ،تلخیص ،ج  ،۵ص )۰3۰
ـ التاریخ علی الحوادث( .ابنعماد ،شذرات الذهب ،ج  ،۴ص )۴۲
ـ تذکرة من قصد الرصد.
ـ تلقیح االفهام وتنقیح االوهام فی المؤتلف والمختلف من االنساب واالسماء وااللقاب( .بستانی ،تاریخ ،ج
 ،۴ص )۳۳۲
ـ درر االصداف فی غرر االوصاف( ،ابنعماد ،شذارت الذهب ،ج  ،۴ص  )۴۲مشتمل بر وضع هستی که از
آغاز تا پایان وصف شده است.
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* تلخیص مجمع اآلداب فی معجم االسماء علی معجم األلقاب که خالصهشده کتاب
 50جلدی تاریخ او بوده است .وی در این اث  ،به ت اجم پ داختاه و اطالعاات بسایاری را
ارائه ک ده است .کتاب یادشده ،با وجود اختصار ،اطالعات ارزشامندی در خصاوص افا اد
مورد نک ابنفوطی ارائه میدهد .ابنفوطی ب ای رجال ادوار پی
دیگ ا به ه جسته و در ه مورد ،مأخذ خوی

از خود ،از نوشاتههاای

را ذکا کا ده اسات .کتاابهاای تااریخ

پیشینیا و استادا ابنفوطی و دیوا ها و مجموعههای ف اوانی ،مورد استفاده او در تألیف
بوده است .به گفته عناوی (7317م7937 /ق) ،اگ این اث به صورت کامل باه دسات ماا
میرسید ،از بسیاری نوشتههای دیگ بینیازما میکا د 7.مایتاوا گفات مهامتا ین و
سودمندت ین قسمت این تلخیص ،ت اجم معاص انی است که ابنفوطی بسیاری از آناا را
خود دیده و با آنا گفتوگو ک ده و نین بعیی را با یک واسطه نقل نموده است 7.با توجه
ـ الدرّ النظیم فی ذکر من تسمی بعبدالکریم .ابنفوطی آن را برای استادش غیاثالدین عبدالکریمبناحمـدبن
طاووس علوی (۴3۴ق) نوشته بوده است( .ابنفوطی ،تلخیص ،ج  ،۳ص )113۵
ـ الذیل علی جامع المختصر( .ابنرجب ،الذیل علی طبقات الحنابلة ،ج  ،۰ص  )۴7۵این اثر ،ذیلی است بر
تاریخ استادش ابنالساعی به نام جامع المختصر فی عنوان التاریخ والسیر.
ـ مجمع اآلداب فی معجم االسماء علی معجم األلقاب.
ـ المجموع الفارسی .مجموعهای از نظم و نثر فارسی( .ابنفوطی ،تلخیص ،ج  ،۳ص )13۴
ـ المشیخه .رسالهای است در معرفی استادان خود او( .حاجی خلیفه ،کشف الظنون ،ج  ،۰ص )17۴۴
ـ من قصد الرصد یا تذکرة الرصد یا ذکر من قصد الرصد .از نخستین نوشته های ابنفوطی به هنگـام اقامـت
در مراغه و کار در رصدخانه آن بود .این اثر ،حاوی یاد کسانی بود که از رصـدخانه دیـدن کـرده بودنـد و
ابنفوطی با آنان گفتوگو داشته و از آنان نقل و روایت کرده است( .بستانی ،تاریخ ،ج  ،۴ص )۳۳۲
ـ النّسب المشجّر.
ـ نظم الدرر الناصعة فی شعراءِ المائة السابعة.
ـ وصف الشّمعة.
 .1عزاوی ،تاریخ االدب ،ج  ،1ص .۰۴7
 .۰ابنفوطی ،تلخیص ،ج  ،۳ص .1۲1
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به اینکه زندگی ابن فوطی بیشت در دای ه اهل علم و کتاب و در دساتگاه حاکماا زماا
گذشته  ،در ت اجم معاص ا او ،آگاهیهای بسیار ارزشمندی درباره دانشمندا و هن مندا
و آثارشا قید شده است.
* کتاب دیگ ی که از ابنفوطی چاپ شده ،ابحوادثابجامعةوابتجاربابنافعةفایابما ة

ابسابعة میباشد 7.مطالب این کتاب ،بیشت م بوط به وفیات و مسائل اقتصاادی و ماالی و
نکامی و حوادث طبیعی رویداده در ع اق و کشورهای اسالمی مجاور آ است.

7

در یک نگاه کلی ،میتوا اذعا ک د که ابنفوطی ،از جمله یکی از علماای شااخص
سده هشتم هج ی قم ی میباشد که نه تنها در انساب ،بلکاه در ادبیاات ،حادیث و فقاه
شیعی توانایی بسیاری داشته است .حجم آثار تدوینشاده توساط او ،نشاا از گسات دگی
دان

او میباشد .همچنین ،شناخت و تسلط کامل او با علویاا  ،از دیگا ویژگایهاای

ابنفوطی میباشد و نکته مهم دیگ  ،مش ب صوفیانه اوست کاه البتاه در ساده هشاتم از
جایگاه مهمی ب خوردار بوده است .همگی این ویژگیها ،تأثی گذاری ابنمعیّه را نه فقط در
گست ش و ت ویج و تدوین آثار انسابنگااری فا اهم سااخت ،بلکاه در حاوزههاای کلای
شیعهشناسی هم بسیار حاین اهمیت است .نکته مهم دیگ که بیا آ الزم اسات ،ارتبااط
تشیع و تصوف در سده هشتم هج ی است که ش ح احوال ابنفوطی ،زمینه ارائاه تصاوی
روشنی از این ارتباط را ف اهم مینماید.
2ـ .7ابنمعیّه (متوفای 996ق)

سید تا الدین ابوعبداللّه محمدبنجاللالدین ابوجعف قاسامبان حساینبان قاسامبان
محمدبنحسنبنمعیّه9دیباجی حلّی ،عالم ،مورد و نسبشناس بنر ق

هشتم هجا ی

 .1مرعشی ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،ص .۸۲
 .۰یوسف رحیملو« ،ابنفوطی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳ص  ۳۰۰ـ .۳۰7
 .۴ابنعنبه ،عمدة الطالب ،ص  1۴3ـ 171؛ عبداهلل افندی ،ریاض العلماء ،ج  ،۵ص  1۵۰ـ 1۵۴؛ قمی،
الکنی واأللقاب ،ج  ،1ص ۳1۵؛ تهرانی ،الحقائق الراهنة ،ص 137؛ بحرانی ،لؤلؤة البحرین ،ص 1۸۵؛
دوانی ،مفاخر اسالم ،ج  ،۳ص  ۴1۲ـ ۴۰۲؛ بغدادی ،هدیة العارفین ،ج  ،۰ص .1۴۴
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است .وی تبارشناس و نسب دا ب جسته و در شامار نقبیاا و فتیاا عا اق و از ساادات
حسنی و اعقاب حسن المثنی میباشد .خاندا ابنمعیّه در ع اق ،از دی باز شاکوهمندی و
ریاست و پیشوایی و نقابت داشتهاند و افنو ب آ  ،س پ ستی جامگا و پایگاا فتاوت و
تصوف با ایشا بوده است 7.ابنعنبه ،شاگ د و داماد او ،در عمدةابطاب به شا ححاال وی
پ داخته و آثار او را ب شم ده و درباره او گفته است« :استادم تا الدین محماد ،عاالمتا ین
ف د به علم انساب در زما خودش بود 7».ابن عنبه ،تص یح ک ده که تمام عالما انسااب
در ع اق ،از شاگ دا و مستفیدا ابنمعیّه بودهاند.

9

ابنمعیّه در زما خود ،شاخصت ین نسبداد  ،بهویژه در خصوص نسب علویا باوده
است و عالوه ب آ  ،محدث ،فقیه و مفس بنرگی به شمار میرفتاه اسات 4.او از مشاایخ
بسیاری استفاده ک ده و از محی استادا بنرگی به ه ب ده که م حوم م عشی نام آنهاا را
ثبت ک ده است؛ 5از جمله :قاسمبنحسین (پدرش) ،فخ المحقّقین ،عالماه حلّای (176ق)،
عمیدالدین عبدالمطّلببنمحمدبنعلی اع
اع

(154ق) و ضیاءالدین عبداللّهبنمحمدبنعلی

(140ا 150ق) (دو پس خواه عالماه حلّای) ،محمادبانیحیایبانساعید (630ق)،

محمدبانفخا المحقّقاین (117ق) ،محمادبانمحفاو بانوشااح (630ق) ،رضایالادین
محماادباانمحماادباانمحمااد آوی (654ق) ،علاایباانعبدالحمیاادباانفخّااار (690ق)،
علیبنعبدالک یمبنطاووس (639ق) و جمعی دیگ را میتوا نام ب د.

6

 .1خوانساری ،روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ،ص ۴۰۳؛ امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،۴ص .73
 .۰ابنعنبه ،عمدة الطالب ،ص .1۴3
 .۴همان ،ص .171
 .۳مرعشی ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،ص .7۳
 .۵همان ص .7۵
 .۴تهرانی ،الحقائق الراهنة ،ص .137

711

سال نوزدهم ،شماره هفتادوسوم ،بهار 7931

از شاگ دا و راویا از او نین جمالالدین احمدبنعنبه (878ق) و شاهید اوّل (186ق)
شایا ذک ند .شهید ثانی (366ق) گفته است که اجازه تا الدین به شهید اوّل را که به خطّ
خااود او بااوده ،دیااده و در انتهااای آ  ،نویساانده از شااهید درخواسااتِ اجااازه کاا ده
است 7.همچنین ،گفته میشود که ابنمعیّه ،دارای اسنادی عالی به امام حسن عسک ی
است؛ بدین ط یق که ابنمعیّه از پدرش ،از معم بنغوث سنبسی روایت میکند که گفتاه
میشود از غالما امام عسک ی

بوده است 7.وی همچنین ،صاحب آثار بسیار بوده که

در زما خود و بعد از آ  ،مورد رجوع و وثوق علما و فقها بوده است.

9

هما گونه که اشاره شد ،این معیّه از اکاب انساب در دوره خود بوده و هدف اصلی او از
پ داختن به انساب ،تالش ب ای ح است و صیانت از علویا و ممانعت از افت اق و گمنامی
آنها بوده است و این ام را میتوا از عناوین و محتوای آثار او متوجه گ دید .ضمن اینکه
تنوع آثار ابنمعیّ ه در انساب علویا  ،نشانگ عمق اطالعات او در خصوص نساب علویاا
بوده است .آثار او باعث شد که علویا در ع اق و ای ا با ای مورخاا و نسابنویساا
بعدی ،بهراحتی قابل شناسایی باشند.
با توجه به کث ت اساتید و شاگ دا او و همچنین احاطه وی ب علم انساب و همزما
ب تفسی و حدیث و تنوع آثارش ،این واقعیات آشاکار مایشاود کاه نقا

ابانمعیّاه در

 .1همان ،ص .13۸
 .۰قمی ،الکنی واأللقاب ،ج  ،1ص ۳1۴؛ قمی ،سفینة البحار ،ج  ،۴ص ۳۵7؛ نوری ،مستدرک الوسائل ،ج
 ،3ص .1۳۴
 .۴همان ،ص 7۴؛ مدرس ،ریحانة االدب ،ج  ،۸ص  .۰1۴همچنین ،ر.ک .1 :اخبار األمم (شاگردش آن را

طیّ  11جلد نگاشته است)؛  .۰تبدیل األعقاب؛  .۴االبتهاج فی الحساب؛  .۳الثمرة الظاهرة من الشجرة
الطاهرة (در  ۳جلد در انساب طالبیان که به صورت مشجّر به نگارش درآمده است)؛  .۵الجذوة الزینبیة؛ .۴

سبک الذهب فی سبک النسب؛  .7کشف االلتباس فی نسب بنیعباس؛  .۸معرفة الرجال ( ۰جلد)؛  .3منهاج
االعمال فی ضبط االعمال؛  .1۲الفلک المشحون فی انساب قبائل والبطون؛  .11نهایة الطالب فی آل
ابیطالب

در  1۰جلد بزرگ و آثار دیگر در فقه و ریاضیات.
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تأثی گذاری ب ج یا تدوین انسابنگاری در سده هشتم ،بسیار پُ رنگ بوده است .در یک
ارزیابی کلی ،میتوا گفت:
 .7ابنمعیّه عالوه ب انسابنگاری ،در حوزه تفسی و حادیث نیان در زماا خاودش از
بنرگا و س آمدا این حوزهها بوده است.
 .7او شناخت دقیق و گست ده ای از سادات و طالبیا داشته و آثاار او در ایان ع صاه،
بیانگ این شناخت میباشد.
 .9ابنمعیّه با شناسایی و مع فی علویا و سادات و تدوین شناسنامه ب ای آنها در قالب
آثار انساب ،زمینه تدوام و ح کت علویا و سادات و نق آف ینی آنا در جامعه سالمی و
شیعی را ف اهم نمود.
ابن معیّه ،عمده وقت خود را در بغداد گذراند؛ اما اواخ عما خاوی  ،در حلّاه باه سا
میبُ د .سید تا الدین ،در سال 116ق در حلّه درگذشت و پیک ش به نجف اشا ف انتقاال
یافت 7و در جوار م قد امام علی

مدفو شد.

7

2ـ .4ابنعنبه (947ـ 727ق)

سید جمال احمدبنحسین حسنی حسینی ،مورد و نسبشناس شیعی است که بناا باه
بیا خودش ،با  70واسطه به امام علیبنابوطالب

میرسد 9.در حلّه ع اق زاده شاده و

از اعقاب عبداهلل محض (745ق) به شمار میرود .ازاینرو ،تبار «حسنی ا حساینی» دارد؛
زی ا از ط یق پدر به امام حسن

 ،و از ط یق مادر به امام حسین

نسب میب د و باه

همین دلیل است که ابنعنبه را گاه حسنی 4و گاه حسینی 5خواندهاند .همچنین ،ابنعنبه را
 .1ابنداود حلی ،کتاب الرجال ،ج  ،1ص .۸
 .۰مرعشی ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،ص .77
 .۴ابنعنبه ،عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب ،ص .13
 .۳قمی ،هدیة االحباب ،ج  ،1ص .۸۳
 .۵کیا گیالنی ،سراج االنساب ،ج  ،1ص .۵۵
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داوودی نین نامیدهاند؛ زی ا محمدبنداوودبنموسی ثانی 7،یکی از نیاکا وی بود 7.شاه ت
وی به ابنعنبه ،ازآ روست که نیای او «عنبه اصغ » نام داشت که به نوبه خود ،از اعقاب
عنبةبنمحمد وارد عنبه اکب بود 9.با این همه ،به نقال مادرس 4،ب خای او را باهنادرسات
ابنعتبه و ابنعقبه نامیدهاند .عنبه اکب  ،جدّ قبیلهای از اش اف بنیالحسن بود که در ع اق
و پی امو حلّه میزیستند 5.گاه او را ابنعتبه ،ابنعنبسه و ابنعقبه نین خواندهاند.

6

او از آغاز جوانی به خدمت ابوعبداهلل محمدبنقاسمبنمعیّاه (116ق) در آماد .ه چناد
استادِ نخستین خود را «سید مجدالدین محمدبنعالءالادین علای نقیاب» مع فای کا ده،
بیگما بیشت ین توشه علمی را از آثار ابنمعیّه گ فته است 1.او مدت  77سال در خادمت
ابن معیّه بود و از او عالوه ب نسب ،فقه ،حساب ،ادب ،شع و تاریخ آموخت 8.وی عالوه ب
شاگ دی ابنمعیّه ،داماد او نین شد 3.پا ،از ما

اساتادش ،در ساال 116ق باه سای و

سیاحت پ داخت و به شه های :سم قند ،ه ات ،منار ،اصافها و مکاه ساف کا د 70و در
طول سف  ،ه کجا نسبشناسی را یافت ،از او به ه بُ د.

77

 .1محمدبنداوودبنموسی ثانی ،پسر عبداللّهبنموسی جونبنعبداللّه محضبنحسن مثنی ،فرزند حسن
مجتبی

 .از تاریخ وفات وی ،اطالعی در دست نیست( .مهاجران آل ابوطالب ،ترجمه محمدرضا عطایی،

ص )۴۰7
 .۰قمی ،الفوائد الرضویة ،ج  ،1ص .۰1
 .۴ا ابنعنبه ،عمدة الطالب ،ص .1۴۲
 .۳مدرس ،ریحانة االدب ،ج  ،۸ص .1۰7
 .۵زبیدی ،تاج العروس ،ج  ،1ص .۳۲۲
 .۴مدرس ،ریحانة االدب ،ج  ،۸ص .1۰7
 .7ابنعنبه ،عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب ،ج  ،1ص  ۰7۰ ،17۲،17۲،1۴3و .۴۴۸
 .۸همان ،ص  1۴3ـ .17۲
 .3مرعشی ،کشف االرتیاب ،ص .3۲
 .1۲ابنعنبه ،عمدة الطالب ،ص  ۰7۴ ،1۵1 ،1۵۲ ،۸1 ،۴۸ ،۰1و .۰77
 .11مرعشی ،کشف االرتیاب ،ص .3۲
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ابنعنبه ،معاص شهید اوّل (186ق) 7و فخ المحقّقین (117ق) 7بوده است و در طبقاه
شهید اوّل ق ار دارد و ه دو ،از ط یق ابنمعیّه از عالمه حلی روایت ک دهاند 9.با توجه باه
اینکه ابنمعیّه ،از فتیا و متصوفا بوده 4،بعید نیست که او نین در ایان مسالک در آماده
باشد .در باب مذهب او نین اشاراتی مبنی ب زیدیبود اوست 5.ماذهب ابانعنباه ،محالّ
تأمل است .ب خی در شیعی بودن

ت دید ک دهاند 6.چنین ت دیدی ،روا نمینماید؛ اما امامی

بود وی ،قطعی به نک نمیآید .ب خی او را زیدی دانستهاند 1.آنچه این احتمال را تقویت
میکند ،ب خای اشاارات و تعبیا ات اوسات؛ ماثال دربااره اماام دوازدهام

مایگویاد:

«دوازدهمین امام در نند شیعه امامیه ،مهدی موعود و قائم منتک میباشد» 8و مهامتا از
آ  ،در دیباچه عمدةابطاب  تیماوری 3،آنجاا کاه از اوصااف امیا تیماور (801ق) ساخن
می گوید ،او را بدین عبارت میستاید ...« :صاحب الملکات العلیة واالنباء النبویة والفصاحة

الصدیقیة والحصانة الفاروقیة والسماحة النوریة والحماسة المرتضویة ». ...با این همه ،شیعی
امامی بود او ،محتملت و پذی فتنیت مینماید؛ بهویژه که او شااگ د و دامااد ابانمعیّاه
شیعی بود و بخ

نخستین زندگیاش را در خدمت او به سا بُا د و از چشامه فکا ی و

اعتقادی و معنوی او سی اب گشت و همواره به استادش وفادار ماند .ابنعنبه در صف سال
878ق در شه ک ما دیده از جها ف و بست.

70

 .1عبداهلل افندی ،ریاض العلماء ،ج  ،1ص .17۴
 .۰تهرانی ،الحقائق الراهنة ،ص .۴3
 .۴امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،۴ص .۳۲
 .۳خوانساری ،روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ،ص ۴۰۳؛ امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،۴ص .73
 .۵یوسفی اشکوری ،ابنعنبه ،ص .۴۳۵
 .۴دوانی ،مفاخر اسالم ،ج .۳
 .7اعلمی ،دائرة المعارف اعلمی ،ج  ،۴ص .133
 .۸ابنعنبه ،عمدة الطالب جاللی ،ص .133
 .3همان ،ص  ۵ـ .۴
 .1۲امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،3ص .3۸
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با توجه به اینکه آثار باقیمانده از ابنعنبه یا منسوب به ابانعنباه ،جملگای در زمیناه
نسبشناسی است و از ارزش و اعتبار واالیی ب خوردار هستند ،بهت ین منبع ب ای شاناخت
جایگاه ابنعنبه در تاریخنگاری انساب میباشد و در بین آثار او ،مهمت ین اث  ،عمدةابطاب 

ابیطاب  است .ب رسی و ارزیابی این کتاب ،امکاا شاناخت جایگااه علمای
آل 
انساب 

فی

ابنعنبه در انسابنگاری را ف اهم مینماید.
ابنعتبه این اث را سه بار در حجمهای مختلف تح ی ک ده است؛ تح ی نخست کاه
از همه مفصلت  ،ولی نامنکم است ،احتماال در 807ق انجام یافته و به امی تیمور گورکا
تقدیم شده و به همین مناسبت ،به عمدةابطاب تیموری شه ت یافته است .مؤلف در آغااز
کتاب تص یح میکند که مطالب آ را به طور عمده ،از کتاب مختص استادش ،ابوالحسن
علیبنمحمدبنعلیبنصوفی و کتابی دیگ از شیخ ابوالنص سهلبنعبداهلل بخاری (بعد از
7

947ق) گ فته و نکاتی نین از سای منابع بدا ها افنوده است .تح ی دوم ،به عمدةابطابا 

جالبی مع وف است و مؤلف آ را در 877ق با گنین


حدود دوسوم از تح ی نخساتین و

تنکیم آ در سه بااب ،و تقسایم ها بااب باه چناد فصال و افانود مقدماهای ،با ای
جاللالدین حسنبنعلیبنحسنبنمحمد حسینی تدوین ک ده اسات 7.ابانعنباه ،تح یا
سوم را ب ای سلطا ش یف محمدبنفالح مشعشعی (801ق) ،جدّ ساادات حااکم حاوینه
تهیه ک ده و در  70صف 871ق از آ ف اغت یافته است 9.م عشی نجفی ،این سه را کب ا،
وسطی و صغ ی نام نهاده است.

4

 .1ابنعنبه ،عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ،ص .۳
 .۰همان ،ص  1۸ـ .13
 .۴تهرانی ،الذریعة ،ج  ،1۵ص  ۴۴7ـ .۴۴3
 .۳مرعشی ،مقدمة المجدی علیبنمحمد عمری ،ج  ،1ص .۳۴
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این کتاب ابتدا در قالب مقدمه ،به نسبت ابوطالب و نسبت ابا اهیم خلیال پ داختاه و
آ گاه به اعقاب عقیل ،جعف و علیبنابوطالب
تقسیم نموده است .فصل اوّل :اعقاب امام حسن

اشاره ک ده و کتااب را باه پانج فصال
 ،فصل دوم :اعقاب اماام حساین

فصل سوم :اعقاب محمدبنحنفیه ،فصل چهارم :اعقاب حی ت عباس
در اعقاب عم االط افبنعلی

،

و فصل پانجم:

 ،و در پایا باه اصاطالحات رایاج در ناند اهالنساب

پ داخته است .ابنعنبه ،علت و انگینه تألیف این کتاب را چنین بیا کا ده کاه چاو باه
مناطق مختلف سف ک ده ،دیده است اف ادی ادعای علویبود دارند و کسی آ را انکاار
نمیکند؛ چه اینکه به انساب علویا آگاه نیستند .ازاینرو ،ب ای تبیین اصول و ف وع ایان
انساب ،کتاب حاض را تألیف ک ده است.

7

ابنعنبه ،در نگارش انساب و اشارات تاریخی خود ،شیوهای انتقاادی و در عاین حاال،
منصفانه دارد و تحقیق و امانت را در ضبط واقعیات تاریخ و نسبشناسی بهکار بسته است.
تقسیمات و فصلبندی کتاب عمدةابطاب چندا روشن و راهگشا نیسات و با ای یاافتن
یک شخص یا نسب او در این کتاب ،باید در آ جستوجوی کافی ک د؛ زی ا ممکن است
بیا ف زندا و نسل یک امام بهتفصیل زیادی نیاز داشته و به درازا بکشد و در این بیاا ،
از طبقات قدیم به نسل های بسیار دور منتقل شود و ناگها به اجداد اوّلیه بازگشت نماید.
مؤلف به همه منابع خود اشاره نک ده؛ اما در مواردی ،به ناام راوی یاا کتاابی کاه مطلاب
خاصی را از آ نقل ک ده ،اشاره میکند.

7

با توجه به محتوای کتاب ،هدف اصلی ابنعنبه ،بازشناسی ساادات و مشاخصکا د
نسب آنها به جهت جلوگی ی از سوء استفاده دیگ ا از عنوا سادات و علوی بوده اسات.
از آنجا که سادات عالوه ب جایگاه معنوی در نند عامه مسلمانا و بهویژه شایعیا  ،دارای
 .1ابنعنبه ،عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب ،ص  ۰۰ـ .۰۴
 .۰سید محمود سامانی (منتظر القائم)« ،دانش نسبشناسی با تکیه بر نقش شیعیان» ،فصلنامه پژوهشی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،ش  ،۴ص .۴1
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حقوق ش عی (سهم سادات) و ممنوعیت شا عی (ح مات مصا ف صادقات) نیان بودناد،
شناسایی و تشخیص آنها ،بهویژه در سده هشتم و نهم ،وظیفهای مهم ب ای علما انساب
بوده است .از ط فی ،از سده هفتم تا دهم ،شاهد گست ش خانقاهها و مسلکهای صوفیانه
هستیم که عمدتا امکا تشخیص تصوف و تشیع نین دچار مشکل میگ دید .ص ف نک از
تاریخ تصوف و تفک ات صوفیانه که خار از حوزه پژوه

حاض است ،این واقعیت قابال

تأمل است که در این زما  ،یک آمیختگی رفتاری و حتی اعتقادی باین تشایع و تصاوف
نمودار شده است که با وجود ب خی امتیازات ،منشأ ب خی مشکالت و سوء استفادهها شاده
بود که انسابنگارا را ت غیب می نموده در خصوص نسب علویاا و ساادات ،دسات باه
روشنگ ی و شفافسازی بننند .بناب این ،ابنعنبه با استفاده از منابع پیشینیا و با مطالعاه
میدانی و سف به شه های مختلف و استفاده از محی اساتید بنر زما  ،از جمله کسانی
چو ابنمعیّه در حوزه نسبنگاری علویا و سادات ،تالش گست دهای را انجام داده است
ابیطاب تجلی یافتاه
آل 
انساب 

فی
که حاصل این تحقیق و تفحص در کتاب عمدةابطاب  
است.
اث دیگ او ،انسابآلابیطاب به زبا فارسی است و به ط ز عمدةابطاب تدوین شده
است و در همین کتاب ،او نقل ک ده که در بلخ به منطقه منار (منار ش یف) که مع وف به
منار علیبنابوطالب

است رفته و در سنگ آ منار این جمله را خوانده است« :هذا قب

امی المؤمنین ابیالحسن علیبنابیطالببنعبیاداهلل بان علایبان حسانبان حساینبان
جعف بنعبیداهلل بنحسین اصغ بنعلیبنالحسن» و از اینجا معلوم مایشاود کاه آ قبا ،
م بوط به یکی از سادات حسنی میباشد کاه احتمااال حکما ا آ منطقاه باوده اسات؛
ولی به دلیل اتحاد کنیه و لقب و اسم شخصی پدر ،منشأ اشتباه نند بعیای از عاوام شاده
است.

7

 .1مدرس ،ریحانة األدب ،ج  ،۸ص .1۰7
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اصولاباریاة ،باه زباا فارسای اسات کاه در
ابفخریةفی 

ابفصول

کتاب دیگ ابنعنبه،
7946ش به کوش

جاللالدین حسینی محدث ارموی در ته ا چاپ شاد .ایان کتااب،

دارای یک مقدمه و سه فصل است و عنوا مقدمه ،در بیا «منشأ نسل» است .طی ایان
کتاب ،تبار بش از آدم تا نوح بهاختصار بیا شده است و سپ ،،ف زندا نوح با گست دگی
بیشت و طبقهبندی روشنت ی دنباال شاده و اعقااب ه یاک از ف زنادا ناوح ،باهویاژه
پادشاها منطقه باین النها ین و ایا ا و جاهاای دیگا  ،ذکا گ دیادهاناد .دامناه ایان
نسبشناسی ،به قبایل ع ب و اجداد و نیاکا پیامب

کشیده شده و به ابوطالاب پیوناد

جالبی ب رسی و م تب
می یابد و در نهایت ،ف زندا ابوطالب به سبک و سیاق عمدةابطاب  
شدهاند .وی در این کتاب ،گاه به نقد آرای دیگ ا پ داخته است 7.شباهت این کتااب باه
عمدةابطاب جالبای چنا است که ب خی آ را ت جمه کتاب اخی دانستهاند .ابنعنبه ،ایان
کتاب را ب ای فخ الدین حسنبنشم،الدین محمد ،از نوادگا امام زینالعابدین

که از

عالما سبنوار بود ،نوشت 7.آثار دیگ ابنعنبه که نسخههای خطی آنها در دست است ،از
هاشمبه زبا ع بی که در :آساتا قادس ،دار الکتاب
بنی 
فینس  
بحراالنساب 

این ق ارند:
9

4

ابتحفةابجمابیةفی

مص  ،معهد المخطوطات الع بیه و کتابخانه حکیم در نجف وجود دارد؛

انسابابطابایة به زبا فارسی که نسخهای از آ در کتابخانه م عشی قم موجاود اسات.


5

علوی ،تألیف وی نیان ناام
ابی 
شجرةابسادةآل 

اصول
رسابةفی 

زرکلی از کتابی خطی به نام
میب د.

6

 .1ابنعنبه ،الفصول الفخریة ،ج  ،1ص .1۸3
 .۰همان ،ص  ۴و .۳
 .۴مختار وکیل ،فهرست المخطوطات المصورة ،ج  ،۰ص .۵3
 .۳همان ،ص .13۴
 .۵مرعشی ،مقدمة المجدی علیبن محمد عمری ،ج  ،1ص .۳۴
 .۴زرکلی ،اعالم ،ج  ،1ص .177
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از ب رسی و ارزیابی کلی آثار ابنعنبه ،میتوا چنین نتیجه گ فت:
 .7ابنعنبه ،احاطه کاملی به علم انساب داشته است و با وجود توجه ویژه به انساب آل
ابوطالب (طالبیا ) ،ج یا انسابنگاری را به یک ج یا عمومی تبدیل ک د و از ف زنادا
نوح ش وع نمود و تا زما خودش آ را ادامه داد.
 .7عمده توجه ابن عنبه ،به سادات و علویا بوده و نق
خوی

او در مع فی سادات در زما

و بعد از خود ،بسیار پُ رنگ است.
 .9از ویژگی های دیگ وی ،تدوین آثاری در انسابنگاری به زبا فارسای اسات کاه

نشا دهنده تأکید او ب مع فی سادات در ای ا و ع اق میباشد.
 .4ابنعنبه در انسابنگاری خود ،ص فا راوی و مع فیکننده نیسات؛ بلکاه باه نقاد و
تحلیل آرای دیگ ا نین پ داخته است.
نتیجه

در ع صه تاریخ ،شیعیا از پیشگاما تاریخنگاری اسالمی بودند و نق

پُ رنگی در تدوین

آثار تاریخی ب عهده داشتند .ایان اما  ،ناه در یاک رشاته ،بلکاه در بیشات رشاتههاای
تاریخنگاری اسالمی صورت پذی فت .در شاخه انساب هم شایعه در م تباه ممتاازی قا ار
داشت .علت توجه خاص شیعه به این شاخه از تاریخنگاری ،اهتماام آنهاا با ای تنکایم و
تدوین تبارنامهها ب ای ائمه اطهار

و ف زندا ایشا بوده است؛ باهویاژه آ بخا

از

علویا که در ای ا پ اکنده شده بودند .احت ام سادات و اک ام علویا و بازشناسی آنهاا از
مدعیا دروغین و تبیین رابطه علویا و سادات با اهل ط یقت و تصوف ،تدوین تبارنامهها
ب ای ایشا را ض وری میساخت.
سقوط دولات عباسای و امکاا حیاور علویاا در ع صاههاای سیاسای و تشاکیل
دولتهای شیعی ،ض ورت پ داختن به این شاخهها را بیشت ک ده و از ق

هشتم همزما

با گست ش علویا در ای ا و ع اق ،تدوین تبارنامه ب ای آنها اهمیت یافت و ویژگی عمده
علمای انساب در این دوره ،عبارت بود از تبار علوی و پیوستگی با خانقاهها کاه ایان اما
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گویای این مهم است که علویا عمدتا از پایگااههاای ط یقات فعالیات خاوی

را آغااز

نمودند و زاویه خانقاهها مورد توجه سادات ق ار گ فته و ح کتهای علوی از این کانو ها
آغاز شد .در همین حال ،نکته اساسی و مهم این بود که با توجاه باه آمیختگای رفتااری
علویا و ج یا ط یقت ،در بسیاری موارد ،امکا بازشناسای و تفکیاک ایان دو ج یاا
ف اهم نمیشد و بسیاری از صوفیا و اقطاب آنها که به جهت مقام ط یقتیشا مورد نک
و احت ام بودند ،با علویا یکسا شم ده شاده ،از بسایاری از حقاوق و جایگااه و احتا ام
علویا ب خوردار شدند .از ط فی دیگ  ،این آمیختگی باعث شده بود که بسیاری از علویا
بیشت از آنکه تبار و ریشهشا منشأ حقوق و احت ام ب ایشا باشد ،تصاوی صاوفیانه آنهاا
بیشت مورد توجه ق ار گ فت؛ حتی زماانی کاه باا حادت و شادت بسایار تاالش ک دناد
علوی بود خودشا را اعال نمایند .این عوامل ،همگی باعث توجه ویژه انساابنگاارا
شیعی به خاندا علوی شد و تالش نمودند تا با تدوین انساب ،ضمن شناساایی و مع فای
خاندا سادات و علویا  ،اوّال ،زمینه مع فی خانادا ساادات را فا اهم نمایناد تاا از ایان
ط یق ،امکا رصد خاندا سادات ف اهم گ دد و ثانیا ،با مع فی آنها ضمن شناخت حقوق
آنها ،جامعه تشیع با آسودگی خیال نسبت پ داخت حقوق شا عی خاوی

اقادام نمایناد و

ثالثا ،امکا سوء استفاده اف اد ناباب به نام سادات و علویا از بین ب ود.
این عوامل ،همگی زمینهساز توجه مورخا شیعی به این شعبه از تاریخنگاری اسالمی
گ دید و با گست ش انسابنگاری توسط شیعیا در سده هشتم ،امکا رشد تااریخنگااری
انساب نین ف اهم گ دید .از ط فی ،تدوین این آثار ،ص فا مع فی ساادات و علویاا نباود،
بلکه مورخا انساب در آثار خود متناسب با بیا احوال سادات و علویاا  ،باه بسایاری از
حوادث سیاسی و اجتماعی نین می پ داختند و این ام  ،باعث گ دید که با رشد تاریخنگاری
انساب ،بخ

عمدهای از تاریخ سیاسی و اجتماعی و بهویژه تاریخ اقتصادی جامعه تشایع

در سده هشتم هج ی تدوین گ دد.
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پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال  ،۳۳ش  ،۰پاییز و زمستان 1۴3۲ش.
 .۴۴ـــــ « ،عوامل رشد انسابنگاری اسالمی و کارکردهای آن» ،مطالعات تاریخی جهان اسالم،
ش  ،1بهار و تابستان 1۴3۰ش.
 .۴7ـــــ « ،علم انسابنگاری و جایگاه آن در طبقهبندی علوم» ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی،
ش  ،7تابستان 1۴31ش.
 .۴۸عالمی ،سید محمدرضا« ،درآمدی بر نسبنگاری طالبیان» ،فصلنامه تاریخ اسالم ،سال
سیزدهم ،ش  ،1بهار 1۴31ش.
 .۴3ـــــ  ،انسابنگاری شیعه ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1۴3۴ ،ش.
 .۳۲عزاوی ،عباس ،تاریخ األدب العربی فی العراق ،ج  ،1بغداد[ :بینا]1۴۸۲ ،ق.

 .۳1عیسوی ،احمد محمد و محمد سعید الملیح ،فهرس مخطوطات المکتبة الغربیة بالجامع الکبیر
بصنعاء ،ج  ،1اسکندریه :منشأة المعارف[ ،بیتا].
 .۳۰فخر رازى ،مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) ،بیروت :دار احیاء التراث العربى1۳1۴ ،ق.
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 .۳۴قمی ،شیخ عباس ،فوائد الرضویة (زندگانی علمای مذهب شیعه) ،ج  ،1تهران :انتشارات
مرکزی1۴۰7 ،ش.
 .۳۳ـــــ  ،هدیة األحباب ،ج  ،1تهران :انتشارات امیرکبیر ،دوم1۴۴۴ ،ش.
 .۳۵ـــــ  ،الکنی واأللقاب ،الجزء األوّل ،تهران :منشورات مکتبة الصدر ،الطبعة األولی1۴37 ،ق.
 .۳۴ـــــ  ،سفینة البحار ومدینة الحکم واآلثار ،ج  ،۴بیروت :دار المرتضی1۳1۴ ،ق.
 .۳7قنوجی ،صدیق ،التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألوّل ،به کوشش :عبدالحکیم
شرفالدین ،بمبئی[ ،:بینا]1۴۸۴ ،ق.
 .۳۸کحاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفین ،ج  ،11بیروت :دار إحیاء التراث العربی1۴7۴ ،ق.
 .۳3کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،ج  ،1تهران :دار الکتب االسالمیة1۳۲7 ،ق.
 .۵۲کیا گیالنی ،سید احمدبنمحمد ،سراج االنساب ،تحقیق :سید مهدی رجایی ،قم :انتشارات
کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،اوّل1۳۲3 ،ق.
 .۵1مختار ،وکیل ،فهرست المخطوطات المصورة ،ج  ،۰قاهره1۴3۲ ،:ق137۲ /م.
 .۵۰مدرس تبریزی ،میرزا محمدعلی ،ریحانة االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة واللقب ،ج ،۸
تهران :کتابفروشی خیام.1۴۳3 ،
 .۵۴مرعشی نجفی ،سید شهابالدین ،کشف االرتیاب فی ترجمة صاحب لباب االنساب ،قم:
منشورات مکتبة آیتاهلل مرعشی نجفی1۳1۲ ،ق.
 .۵۳ـــــ  ،مقدمة المجدی علیبنمحمد عمری ،به کوشش :احمد مهدوی دامغانی ،قم :منشورات
مکتبة آیتاهلل مرعشی نجفی 1۳۲3ق13۸۸ /م.
 .۵۵مشایخ فریدنی ،محمدحسین ،تاریخنگاری شیعه ،دائرة المعارف تشیع ،زیر نظر احمد صدر
حاج سید جوادی ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی ،اوّل1۴7۴ ،ش.
 .۵۴نجف ،محمدمهدی ،فهرست المخطوطات المصورة فی مکتبة االمام الحکیم العامة ،ج  1و ،۰
نجف1۴33 :ق.
 .۵7نجفی ،محمدجواد« ،نسبشناسی در دوره اسالمی» ،مجله تاریخ اسالم ،ش 1۴۸۰ ،1۴ش.

سال نوزدهم ،شماره هفتادوسوم ،بهار 7931

 .۵۸نوری ،حسینبنمحمدتقی ،مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،ج  ،3تحقیق :مؤسسة
آلالبیت

 ،قم :مؤسسة آلالبیت

إلحیاء التراث1۳1۴ ،ق.

 .۵3یوسفی اشکوری ،حسن« ،ابنعنبه» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،۳زیر نظر کاظم
موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز انتشارات دائرة المعارف بزرگ اسالمی1۴7۲ ،ش.
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