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كاركردهای نسبشناسی در مطالعات تاريخ اسالم

1

مهدی بيگدلی2

دانشجوی دكتری تاریخ اسالم ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
سيدابوالفضل رضوی3

دانشيار گروه تاریخ ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
رضا شعبانی
استاد گروه تاریخ ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چكيده
بنا بر علل سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اهتمام به نسب در ميان بسياری از ملل جایگاه و اعتبار ویژهای
داشت .نياز اعراب به شناخت تبار خود و بسترهای فکری و فرهنگی موجود در سنتهای رایج در قلمرو
اسالمی زمينه رونق نسبنامه نگاری را ،به ویژه از قرن سوم هجری ،در ميان مسلمانان فراهم كرد و دانشی
مستقل موسوم به «علم االنساب» در تمدن اسالمی پدید آورد كه در قرون متمادی از پویایی و اهميت
چشمگيری برخوردار بود .نسبشناسی و ارتباط آن با تاریخ میتواند محمل پژوهشهای مفيدی در حوزه
فعاليتهای ميانرشتهای باشد .نوشتار حاضر با رویکردی توصيفی -تحليلی این پرسش اصلی را درافکنده
است كه نسبشناسی چه جایگاه و كاركردی در مطالعات تاریخی دارد .بر این اساس ،با تبيين جایگاه
تاریخی نسبشناسی ،كاركردهای این دانش در تاریخ اسالم بررسی و تحليل میگردد.
كليدواژهها :تاریخ ،تمدن اسالمی ،نسب ،نسبشناسی ،نسبشناسی و تاریخنگاری.

 .1تاریخ دریافت1396/9/1 :؛ تاریخ پذیرش1397/1/17 :
 .2رایانامهbigdelimehdi73@yahoo.com :،
 .3رایانامه :مسؤول مکاتبات Abolfazlrazavi@khu.ac.ir
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مقدمه
در جوامع سنتی كه ساختار حيات اجتماعی و قشربندی آن بر پایه قوميتها و خرده
فرهنگها استوار میگشت ،یکی از گونههای بنيادین شناخت« ،نسب» بود .از همين روی
تبيين و فهم هویت یک جامعه و گروه بر پایه نسب امکان عملی بيشتری فراهم میآورد.
نسب شناسی یکی از علوم و فنونی است كه به گروه و ملتی خاص یا مکان و زمانی معين
اختصاص ندارد ،بلکه زایيده نياز همه انسانها در تمامی ادوار تاریخ بوده است .تکاپو برای
شناخت اجداد و پيشينيان هر قوم و ملتی را میتوان بخشی از بازیابی «هویت» آنها و عاملی
در پيدایش «اعتماد به نفس قومی و ملی» به شمار آورد .روند این شناسایی ،موضوع «علم
االنساب» یا دانش نسبشناسی است.
اهتمام به انساب ابتکار عربها نبود ،بلکه ملتهای دیگر مانند چينیها ،سامیها،
یونانیها ،رومیها ،سومریها ،ایالمیها ،ایرانیها ،هندیها و اروپاییها نيز به نسب
اهميت میدادند .عربها به سبب عصبيت و انسجام درونی قبيله ،به انساب ،تاریخ و تبار
خود توجه خاصی نشان می دادند و تبار خود را در قالب شعر ،رجز و دیگر روایات شفاهی
بهفرزندان خود منتقل میكردند.
با ظهور اسالم توجه به انساب دستخوش تحول جدی شد .در قرآن كریم دو بار واژه

«نسب» و یک بار واژه «انساب» آمده است 4.احادیث نبوی نيز بر یاد گرفتن انساب تأ كيد
دارد و جهت آن را صله رحم میداندُ 5.مفاد آیات و روایات باعث شد كه مسلمانان صدر
اسالم ،بيش از پيش تشویق شوند تا به نسبشناسی ،آنچنان كه اسالم توصيه كرده بود روی

آورند 6.فتوحات گسترده در عصر خلفای راشدین ،اختالط عرب با عجم ،جریان
شعوبیگری و مهمتر از همه انتساب معنوی به پيامبر(ص) ،ثبت و نگارش انساب را سرعتی
 .4آیه  54سوره 25؛ آیه  158سوره 37؛ آیه  101سوره .23
 .5حاكم نيشابوری210 ،؛ ابن حزم اندلسی.3 ،
 .6سوره شورا ،آیه .23
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بيشتر بخشيد .همزمان با روی كار آمدن عباسيان ،انتساب به قبایل جای خود را به افتخار
به نسب نبوی داد .آنان نهاد نقابت را به منظور حفظ حقوق بنیهاشم و رتق و فتق امور

سادات هاشمی ،در سده سوم پیریزی كردند 7.تشکيالت نقابت برای شکلگيری و تداوم

نيازمند دانش نسبشناسانی خبره بود و ظهور همين نهاد اجتماعی زمينهای برای گسترش
دانش نسب شناسی شد .عواملی از قبيل عنایت اسالم به خانواده و نظام خانواده ،تأسيس و
تنظيم دیوان و تقسيم بيتالمال از زمان خليفه دوم بر اساس انساب قبایل ،گسترش فتوحات
و در پی آن تقسيم غنایم و تأسيس شهرهای جدید مانند بصره ،كوفه و استقرار قبایل و
مهاجرین در آنها ،شعوبیگری و نيز تداوم ساختارهای قبيلهای پس از اسالم ،ورود
مليتهای غير عرب به جامعه اسالمی ،مسأله رهبری و امامت امت اسالمی ،نيز به رشد و
بالندگی دانش نسبشناسی افزود.
این نوشتار با رویکرد توصيفی -تحليلی و طرح این سؤال كه نسبشناسی در فهم
مطلوب تاریخ چه جایگاهی دارد ،سعی در تبيين برخی از كاركردهای مشترک این دو دانش
در عرصه تمدن اسالمی دارد.
جايگاه نسبشناسی در علوم اسالمی

علم انساب كه از آن در فارسی به «تبارشناسی» و در التين به «ژنولوژی» 8یاد میشود ،از

تعيين نسب مردم و روش پژوهش در آن سخن میگوید 9.حاجیخليفه آن را علمی میداند
كه به شناسایی نسبتهای مردم میپردازد و هدف آن احتراز از خطا در نسب اشخاص

 .7خالقی ،130-91 ،در این زمينه رساله جامعی با عنوان ديوان نقابت ،پژوهشى درباره پيدايش و گسترش اوليه
تشكيالت سرپرستى سادات تأليف محمد هادی خالقی چاپ و منتشر شده است.
8. Genealogy
 .9ستوده.87 ،
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است.

10

انساب جمع واژه نسب و در لغت به معنای نزدیکان و وابستگان است .ابن منظور،
واژههای نسب و نسبت را مترادف و به همان معنای خویشی ،خویشاوندی و نزدیکی آورده

است 11.ازهری نسب را در انتساب به پدران ،شهرها ،شغل و حرفه 12،و سمعانی به نقل از
ّ
ابن ِسکيت انتساب را از طرف پدر و مادر با هم دانسته است 13.راغب اصفهانی نيز نسب و
نسبت را از سوی یکی از پدر و مادر دانسته و آن را دو نوع میداند ،یکی نسببالطول ،مانند
نزدیکی از طرف پدران و فرزندان و دیگری نسب بالعرض ،مانند نسبت بين برادران و

عموزادگان 14.برخی از قدمای علم نحو ،نسبت را ملحق كردن فروع به اصول دانستهاند ،یا

گفتهاند كه نسب ،نسبت دادن شخص به فردی مشهور و معروف است 15.به كسی كه عالم
َ
َ
َ
َ
َ
به دانش نسبشناسی است ن ّساب یا ن ّسابه گویند .جمع آن ن ّسابون ،ن ّسابين و ن ّسابات

است 16.مراد از انسابنگاری تاليفات و نگاشتههایی است كه درباره انساب نگاشته شدهاند
و میتوان آن را یکی از اشکال تاریخنگاری قلمداد كرد.
َّ
در ميان قبائل عرب پيش از ظهور اسالم ،افراد برجستهای به نام «ناسب» یا «نسابه»
بودند كه تبار عشيره و قوم خود را به تفصيل میشناختند و با تبار دیگر اقوام نيز به اجمال
آشنایی داشتند .آنها با تکيه بر حافظه ،نسب افراد را بيان میكردند .این شناسایی عالوه بر
تمایزات شخصی به تدریج به احساس تفاخر ميان افراد و اقوام دامن میزد تا آنجا كه این
پدیده اجتماعی ،خود سبب ایجاد نوعی شيوه تأليف موسوم به « َمثالب و َمناقب» گشت.
 .10حاجی خليفه.178 ،
 .11ابن منظور ،ذیل واژه.
 .12االزهری.3557/4 ،
 .13سمعانی.6/1 ،
 .14راغب اصفهانی.492 ،
 .15جوهری.110 ،
 .16االزهری3557/4 ،؛ ابن منظور.119/14 ،
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ّ
جاهليت و صدر اسالم ،بن مایه نگارش نخستين تک
همين اطالعات بومی و محدود در
نگاریها در زمينه انساب در اوایل عصر تدوین (سده دوم هجری) گردید .در گام بعد،
اطالعات فراهم آمده در این باب ،منابعی را در اختيار نسب شناسان قرار داد كه پيامد آن
نگارش آثاری فراگير موسوم به «جمهره» بود.

17

خوارزمی (د387.ه) در مفاتيح العلوم 18از علم انساب نامی نمیبرد ،اما ابنحزم

اندلسی (د456.ه) در كتاب مراتب العلوم 19كه اخبار و رویدادها (تاریخ) را به عنوان یکی
از اقسام علوم بر میشمرد علم نسب را جزئی از علم تاریخ میداند و بدان تصریح میكند.

سمعانی (د562.ه) انساب را دانشی فاضل دانسته 20و سلماسی (د .بعد 614ه) در

الرسالة الشرقية فى تقاسيم العلوم اليقينية به زبان فارسی ،انساب را در كنار اشعار به عنوان
علمی خوانده كه سود و زیانی بر آن مترتب نيست.

21

خواجه نصيرالدین طوسی (د672.ه) هم در مقدمه اخالق ناصری و هم در رساله
اقسامالحكمة هيچ نامی از علم انساب نبرده است .همچنين بيضاوی (د685.ه) در رساله
موضوعات العلوم و تعاريفها كه به تقسيمبندی علوم میپردازد ،جایگاهی برای علم انساب
و تاریخ قائل نشده است.

22

یک قرن بعد ،عالمه شمسالدین آملی (سده هشتم) كه علوم را به دو دسته حکمی
(شامل حکمت علمی و حکمت عملی) و غير حکمی (شامل علوم دینی و غير دینی)

تقسيم كرده 23،علم انساب را فن پنجم از علوم محاوری و در ضمن علوم غير دینی آورده و
 .17شوشتری.20-19 ،
 .18خوارزمی 97 ،و .130
 .19ابن حزم 78 ،و .79
 .20سمعانی.18 ،
 .21سلماسی.43-113 ،
 .22سليمان.45-31 ،
 .23آملی.15-14 ،
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به تفصيل به آن پرداخته است 24.حاجی خليفه ،نسب را از مهمترین علوم برای امت

اسالمی و پرمنفعت و بزرگ شمرده است 25.در جدیدترین تقسيمبندیها ،علم انساب و
انسابنگاری به عنوان یکی از انواع تاریخنگاری ،چون ِس َير و مغازی ،مقاتل و فتن و
حروب ،خراج و فتوح ،تواریخ عمومی ،تواریخ دودمانی و تکنگاری ،تواریخ محلی
طبقات ،وزارت و دیوان ساالری ،فرق و مذاهب و فرهنگنامههای تاریخی قرار میگيرد.

26

جايگاه تاريخ در تمدن اسالمی
معرفت تاریخی در پرتو بينش و دانش مورخان و البته در بستر ساختاری جوامع محقق
میشود و مستقيم یا غير مستقيم پاسخگویی به نيازها و مسائل جامعه را در دستور كار دارد.
مورخان با بهرهگيری از تأویل و بازسازی معنای كنشهای انسانی سعی در كشف ّ
واقعيتها
و تنظيم و تعميم آنها در جهت فهم روشمند دادههای تاریخی دارند .آنها با بهرهگيری از
تجربيات و آموختههای خویش از زندگی كه دانش و بينش آنها را قوام میدهد و فهم انسان و
جامعه و طبيعت را برای آنها ممکن میكند ،با تالش در جهت كشف معنای رویدادها و
كنشها ،در مفهوم متداخل حال و گذشته و به اصطالح امتزاج اندیشههای خویش با معانی
مورد نظر فاعالن افعال در اعصار مورد نظر ،موضوعات پژوهشی خویش را فهم میكنند.

27

در این برداشت ،حيات اجتماعی انسان با پویایی علم تاریخ و ادراک منعطف و مؤثر
مورخان درهم گره میخورد؛ در این جهت ،مورخان از همه علوم و فنونی كه آنها را در فهم
بهتر تاریخ كمک كند استفاده میكنند تا دستاورد معرفتی مطلوبتری داشته باشند .در
عرصه تمدن اسالمی نيز تاریخ و تاریخنگاری ،مورد اهتمام جدی ،و در دو حوزه معرفتی و
 .24آملی.301 ،288 ،278 ،
 .25حاجیخليفه.178 ،
 .26سجادی.149-109 ،
 .27استنفورد.258-255 ،
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فایدهمندی مورد توجه بوده است و چنان كه اسالم در سایه تعاليم قرآنی و سنت رسول(ص)
رو به گسترش بود ،در جهت اجرای قوانين و شرح اصول و فهم آموزههای خود با تاریخ و
گذشته نيز ارتباط بيشتری پيدا میكرد .در نگرش اسالمی تمام حوادث عالم تحت شمول
قوانين الهی تجلی مییابد و در همان حال در تحقق و كارآمدی این حوادث از اصولی
طبيعی و بنيادین پيروی میشود .همچنين اسالم (به ویژه با دیدگاه معتزلی) بر حقانيت و
اصل مهم اختيار و آزادی اراده تأ كيد میكند و برای انسانها توانایی در انتخاب قائل
انسان مختار قادر به درک طيف گستردهتری از اراده مقدر الهی است و بهتر و
میشود؛ زیرا
ِ
بيشتر اندیشه و اعمال خود را تنظيم و هدایت میكند.

28

نسبشناسی و تاريخ
نسبشناسی به ویژه در قرون اوليه اسالم ،جزئی از تاریخ و اخبار به شمار میآمد و تحت
تأثير مکاتب بزرگ تاریخی بود و بهمثابه ابزار شناخت تاریخ تحوالت مختلف جامعه
اسالمی كه جامعهای قبيلهای بود قلمداد میشد .این دانش به یک معنا ،بيان تاریخی
محدوده زمانی پيدایش قبایل به شمار میآید و تاریخ انسانشناسی سنتی و ساخت كالن
اندیشه تاریخی است 29.همانگونه كه برخی منابع لغوی ،مانند تاجالعروس و لسانالعرب،

مواد و عناصری تاریخی را كه حتی در برخی منابع تاریخی یافت نمیشوند ،در خود جای
دادهاند ،از منابع نسبی نيز مواد تاریخی فراوانی میتوان استخراج كرد؛ مانند دادههای
ُ
تاریخی ارزشمند ابن كلبی ،از جمله حکایت رویداد غدیرخم از زبان علی(ع) بر منبر،
اطالعاتی درباب فرقههایی چون ُصفریه و َج ْه ّ
ميه ،ذكر محالتی از كوفه كه خالی از سکنه
شده بوده و . ...

30

 .28رضوی49-48 ،
 .29حضرتی.49-48 ،
 .30ابن كلبی.354 ،337 ،257 ،77/2 ،425 ،422 ،371 ،346 ،193/1 ،
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«علماالنساب» را چه شاخهای از علم تاریخ قلمداد كنيم و آن را از گونههای
تاریخنگاری اسالمی به شمار آوریم و چه به صورت دانشی مستقل از تاریخ در نظر آوریم
یکی از منابع و ابزارهای یاریگر محقق در حوزه تاریخنگاری است كه مورخان را در فهم
بهتر رویدادهای تاریخی یاری میدهد.
برخی منابع در قالب نسبشناسی كار اصلی خود را بيان تاریخ قرار دادهاند ،چنانكه
احمد بن یحيی بن جابر بالذری (د279 .ه) ،از نسابان ،مترجمان ،جغرافیدانان و مورخان
بزرگ ایرانی اسالمی در كتاب انساب االشراف چنين كرده است 31.نسبشناسی ،مورخان را
َ
در آگاهی یافتن از انگيزههای كنشهای اجتماعی و حوادث تاریخی یاری میرساند؛ زیرا با
بيان روابط خویشاوندی و نسبتهای پيوند ميان گروهها و اقوام و خاندانها دليل گرایش و
تمایل به دسته یا خاندانی را روشن میكند و میتواند در تبيين بهتر گزارههای تاریخی
سودمند باشد.
از جمله نمونههای بارز بهرهگيری از نسب در تاریخ ،كتاب العبر ابن خلدون است.
تاریخنگاری ابنخلدون همچنان كه از حيث روشی و معرفتی شاخص است از جهت
اهتمام به نسب در فهم تاریخ نيز جایگاه برجستهای دارد .ابن خلدون با عدول از شيوه
مألوف آن روزگار یعنی شيوه سالشمار ،آشکارا با نوشتههای تاریخی معمول آن دوره به
مخالفت برخاست و با اتکا به نسبشناسی شيوه جدیدی را به كار گرفت كه اگرچه در
تمدن اسالمی بیسابقه نبود ،اما دستكم اتخاذ آن در تواریخ عمومی قرن هشتم هجری
سابقه نداشت .به نظر میرسد ابنخلدون در پيوند تاریخ و نسبشناسی از مورخانی چون
بالذری (د279.ه) یا ابن َ
عبدالب ّر (د463.ه) تأثير پذیرفته باشد .مقدمه او بر العبر گویای
توجه دقيقش به نسبشناسی است .از نظر ابنخلدون افراد پيوسته در تشعب و تقسيماند و
نسبشناسی به مثابه درختی است كه نيای اول بشر ،تنه تنومند آن ،طی گذر نسلها،

 .31بالذری ،انساب االشراف.
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شاخههای متعدد یافته است 32.وی در نسبشناسی مقلد صرف نيست و بیتردید ،تالش
برای بازسازی انساب و نقد و اصالح نوشتههای نسبشناسی را میتوان از بارزترین

ویژگیهای او دانست؛ 33به عنوان نمونه در تحليل نسب یونانيان ،انتساب اسکندر به تبابعه
را سخت انکار میكند 34و نسب آل بویه را آشکارا مجعول و ساختگی میداند.
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پيامد اتخاذ شيوه نسبشناسی این است كه هم رعایت شيوه سالشمار را ناممکن
میسازد و هم به علت پراكندگی قبایل ،امکان تقسيمبندی ناحيهای وجود ندارد .به دیگر
سخن ،بر خالف دیگر تواریخ عمومی سده هشتم هجری ،چون بيان المغرب و اعمال
االعالم كه تاریخ مغرب ،اندلس و شرق اسالمی را به تفکيک و بر اساس ناحيه گزارش
كردهاند ،در العبر گاه این انفکاک وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ادریسيان كه در سده دوم و
سوم در فاس حکومت داشتهاند چون با بنیحمود نسب مشترک دارند ،یکجا از آنها سخن

رفته 36و به جغرافيای این دو در مغرب و اندلس و نيز فاصله زمانی حدود دویست ساله آنها
توجهی نشده است .پيامد دیگر این شيوه این است كه چون تقسيمبندی او مبتنی بر نسب یا
قبيله است ،شرح یک حادثه تاریخی ممکن است بارها تکرار شود؛ افزون بر این ،ابن
خلدون موضوعاتی چون ّ
عمال والیات را كه نمیتوانسته بر پایه نسبشناسی صرف تدوین
كند ،در یک جا و با رعایت توالی تاریخی بيان كرده است.

 .32ابن خلدون.524-523 /1 ،
 .33همان.516-514 ،
 .34ابن خلدون.675/1 ،
 .35همان.1772 /2 ،
 .36همان.2496 -2492 /2 ،
 .37همان.1310-1080 /1 ،
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كاركردهای مشترک نسبشناسی و تاريخ

فرانسوا دوس 38نویسنده كتاب تاريخ تكه تكه اشاره ظریفی به اهميت تاریخ و شجرهشناسی
دارد .پس از اقداماتی كه به مناسبت «سال ميراث تاریخی» (1980م) انجام شد ،بسياری
به دنبال شجرهنامه خود رفتند و دریافتند هر فرد سالخوردهای كه میميرد به مثابه آن است كه

كتابخانهای آتش میگيرد .بدین سبب دست به كار شدند تا روایت نسلهای پيشين و ابعادی
از زندگی را كه از خاطر میگریزد حفظ كنند؛ تاریخی كه تا پيش از این تنها جنبه مصرفی

داشت ،اكنون به درمانی تبدیل شده بود كه نقصانی را بر طرف میكند 39.با این بيان ،به

تبيين برخی از كاركردهای دانش نسبشناسی میپردازیم كه از جمله رسالتهای علم
تاریخ نيز هست و میتوان در ذیل كاركردهای مشترک نسبشناسی و تاریخ از آنها یاد كرد.
 .1ثبت احوال و تراجم اشخاص
یکی از كاركردهای نسبشناسی شناخت افراد و خاندانهاست .كتابهایی مانند المجدی،

تهذيب االنساب و نهاية االعقاب 40و دهها كتاب نسبشناسی دیگر حاوی اطالعات
خاندانی افراد ،و افزون بر این دربردارنده اخبار ویژهای در باره مسائل خاصی از قبيله است
كه در دیگر منابع بيان نشده .بسياری از نسبنامهها یادآور مشاغلی است كه علما بدان
میپرداختند ،چنان كه سمعانی میگوید :ابوحنيفه بزاز بود و در دكان خویش مباحثه و
مذاكره بسيار داشت تا در فقه سرآمد گشت 41.ابوالحسن عمری در كتاب المجدی به برخی

از مشاغل و ِحرف سادات اشاره كرده است ،مانند اشتغال علی بن عبدالله بن محمد بن

38. François Dosse
 .39دوس.26 ،
 .40نک .ابوالحسن عمری ،صاحب كتاب المجدی؛ شيخالشرف عبيدلی ،مؤلف تهذيب االنساب و نهاية االعقاب.
 .41سمعانی.289 ،
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قاسم َر ّسی به شعر 42،و اشاره به منصب نقابت ابوالحسن محمد بن حسن بن زید بن حسن
بن محمد بن حسن بن یحيی؛ 43و در تهذيب االنساب اشاراتی به مشاغل سياسی و

اجتماعی سادات مانند وزرات 44،امارت 45،فقاهت 46میتوان یافت.
 .2اسمشناسی

نامها بيانگر بينش اعتقادی یا بينش اجتماعی و هنری فرد ،یا متأثر از شرایط زماناند .از
اسامی برخی افراد و قبيلههای عرب میتوان استنباط كرد كه آنها روزگاری به آیين
«توتمپرستی» نزدیک بودهاند :بنیاسد ،بنیفهد ،بنیضبيعه ،بنیكلب ،معاویه ،قرد ،ذئب،
َ
ُ
ق ُنفذ ،ظبی ،نسر ،قریش ،حنظله و نبت كه یا منسوب به جانوراناند یا مأخود از گياهان.
بهرهگيری از دیگر عناصر طبيعی و جمادات در نامگذاری ،نظير فهر(سنگ) ،صخر (تخته
َ
سنگ) ،یا حشرات و خزندگان ،مانند حيه (مار) یا ح َنش (افعی) ،نيز حاكی از این است كه
اعرلب برخی از حيوانات ،گياهان و جمادات را مقدس میشمردهاند.
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 .3مزارشناسی
مزارنگاری به ویژه در ایران پيشينهای طوالنی دارد و آثار مشهوری در این زمينه نوشته شده
ّ
است؛ از جمله شداالزار فى حطاالوزار عن ّزوار المزار(المزارات) ،تأليف ابوالقاسم
ّ
السلطانيه (تأليف 864ه) اثر سيد
معينالدین جنيد شيرازی (د791 .ه) ،مقصداالقبال

 .42تبارنامه سادات در متون كهن ،بر اساس كتاب المجدی فى انساب الطالبيين ،نجمالدین ابی الحسن علوی
(عمری).66 ،
 .43همان.47 ،
 .44عبيدلی.124 ،
 .45همان 149 ،110 ،و .188
 .46همان 245 ،200 ،184 ،و .257
ّ
 .47گرچه برخی از این نامگذاریها مبتنی بر عقيده اعراب به تفأل و تطير بوده است (سالم.)361 ،
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عبدالله حسينی در معرفی مزارات هرات و روضات الجنان نوشته كربالیی تبریزی درباره
بقاع متبركه تبریز را میتوان نام برد .در تاریخهای محلی ،منابع انساب و تاریخهای عمومی
نيز درباره مزارها و بقاع متبركه سخن به ميان آمده است.
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ارتباط مزارشناسی با تاریخ و نسبشناسی ،بهویژه در حوزه معرفی مزار و شخصيت
مورد احترام مردم ،نمود پيدا میكند .در واقع به كمک دادههای منابع تاریخی میتوان از
جایگاه دینی ،سياسی ،فرهنگی صاحب مزار آگاه شد ،به ویژه با بررسی اطالعات مندرج در
منابع انساب میتوان به صحت و سقم نسبنامه صاحب مزار پی برد؛ به عنوان مثال ،آنچه
در المجدی درباره مزار ابوالحسن محمد بن احمد بن حسن التج در مصر آمده ،در خور

ذكر است 49،و نيز اشاره ابن طباطبا به مزار احمد بنقاسم بن احمد شعرانی بن علی
ُ
50
ع َریضی بن امام صادق(ع) در مقبره مالون قم.
 .4كاركرد اجتماعی

هيچ جامعهای بیهویتی را نمیپذیرد و میكوشد بر پایه گذشته تاریخی خود جایگاهی در
ً
ميان دیگر جوامع بيابد .نتایج تحقيقی كه اخيرا انجام شده است از گرایش شدید فرانسویان
به تاریخ حکایت میكند 51.كسانی كه در یک جامعه همزیستی دارند و دارای فرهنگ و

آداب و رسوم و زبان و پيشينه تاریخی مشترکاند ،در دارا بودن احساسات مشترک نسبت به
یک كل (اعم از گروه ،خاندان ،طایفه ،جامعه) همسو میشوند.
احساس تعلق به یک گروه یا دسته و داشتن علقه به نيای مشترک میتواند به همگرایی
افراد یاری رساند .علویان ،زیدیان ،فاطميان و امامی مذهبان كه در قرون نخستين شدیدا
 .48جاللی.7 ،
 .49ابوالحسن علوی (عمری).63 ،
 .50ابن طباطبا.337 ،
 .51دوس27 ،
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تحت تعقيب بودند ،با رویآوری به انسابنگاری توانستند با انتساب به اهل بيت هویت

مستقل خود را نمایان سازند و مانع پراكندگی و تشتت ميان خود شوند 52.افزون بر این،
بسياری از علما و فقها ،اعم از شيعه و سنی ،یکی از شروط احراز خالفت و برخی از
مناصب دینی را اعتبار و صحت نسب میدانند.
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 .5كاركردهای سياسی
یکی از دغدغههای خاندانهای حکومتگر ،به ویژه خاندانهای نوظهور ،یافتن حلقه
اتصال یا انتساب به شاهان ،حاكمان و یا سلسلههای نامدار پيشين بود و انتساب به
شخصيتهای دینی ،ملی ،حماسی و پهلوانی از لوازم مشروعيت به شمار میآمد .بسياری
از بنيانگذاران سلسلهها برای تحقق چنين مهمی نيازمند به نسبسازی و استناد به كتب
انساب بودند .طاهریان 54،صفاریان 55،سامانيان 56خود را به شخصيتهای ملی و یا شاهان
و مدعيان قدرت پيش از اسالم مربوط و منسوب میدانستند؛ حتی غزنویان 57،سلجوقيان
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 .52كتابهای نسب از كتاب المعقبيين من ولد االمام اميرالمؤمنين منسوب به ابوالحسين یحيی ّنسابه (معروف به
عقيقی) از نوادگان امام سجاد(ع) نام بردهاند كه در نيمه نخست قرن سوم تدوین گردیده ،عبيدلی وی را نقيب مدینه و
محل رجوع مردم دانسته و كتاب النسب را از او دانسته .عبيدلی231 ،؛ پدید آمدن دیوان نقابت و ثبت و ضبط نام
سادات در جراید در این جهت شکل گرفت.
 .53صدوق69 /1 ،؛ طوسی107/3 ،704/2 ،؛ ابن حجر عسقالنی61/13 ،135/12 ،؛ ابن ابیالحدید،30 ،24/6 ،
 38و 63/7؛ ماوردی.5/1 ،
 .54امين48 /1 ،؛ نفيسی.25 ،
 .55تاریخ سيستان.200-202 ،
 .56بجنوردی.450 ،
 .57جوزجانی.226 ،
 .58راوندی19 ،؛ نظامالملک7 ،؛ خواندمير.479 ،
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و آق قویونلوها 59نيز برای خود تبارنامههایی فراهم ساختند .سالطين عثمانی 60و صفوی
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نيز به اهميت نسب در ميان تودههای مردم پی برده و عنایت ویژهای به نسب داشتند.
وزرا و دیگر صاحبمنصبان درباری نيز درصدد بهرهگيری از بزرگان تبار خود بودند؛
مثال فصيح خوافی از اصل و نسب خود و خویشاوندان مادرش كه در دیوان فعاليت داشتند،
شرح مفصلی به دست داده ،و اسفزاری برای حامی خود یعنی قوامالدین نسبنامهای
مفصل و مشروح نوشته است 62.همچنين سيفالدین عقيلی مؤلف آثار الوزرا اطالعات

بسياری از اصل و نسب وزیران شرق ایران فراهم آورده است .از طریق كتاب عقيلی است
كه درمییابيم فصيح بهرغم لقب خوافیاش اصال باخزری بوده است.
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ازدواجهای سياسی درباری نيز متأثر از نسب ،به ویژه انتساب به خاندانهای
حکومتگر ،صورت میگرفت كه میتوانست مبتنی بر دالیلی نظير اقتدار سياسی،
استحکام مودت ،مصالحه ،عفو و اتحاد ،با سلسله رقيب یا مغلوب پيشين باشد .پيوندهای
زناشویی در مشروعيتبخشی خاندان حکومتگر و سلطه و نظارت بر خاندانهایی كه
ظرفيت جنبش و استقاللخواهی داشتند نيز مؤثر بود و نمونههای فراوانی از ازدواجهای
سياسی ،كه مبتنی بر اصالت نسب زنان بوده ،در منابع تاریخی گزارش شده است.
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 .59درباب نسب آققویونلوها ،ابوبکر طهرانی ،نسب حسنبيگ را با هفتاد واسطه به حضرت آدم(ع) رسانده است
(ابوبکر طهرانی )*11 ،رویمراین شجرهنامه را قابل اعتماد ندانسته است (رویمر163-162،؛ سيدحسينزاده-15 ،
.)16
 .60احمدیاقی. 16-15 ،
 .61یوسفی.71-191 ،
 .62فصيح خوافی 110/3 ،و .251
 .63عقيلی.341 ،
 .64مرعشی صفوی.92 ،
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نتيجه
دانش نسبشناسی به عنوان شاخهای از تاریخ یا دانشی مستقل در تمدن اسالمی از اهميتی
چشمگير برخوردار بوده و فواید بسياری در زمينه شناخت هویت ،اسمشناسی ،مزارشناسی
و مشروعيتبخشی به حاكمان در برداشته است .نسبشناسی با ارائه دادههای خام ،مانند
چگونگی و ميزان وابستگیهای خاندانی و قومی ،در تحليل و تفسير گزارههای تاریخی
یاری رساند و امکان درک بهتر رویدادها و تحوالت تاریخی و فهم مطلوبتر ميراث فرهنگی
را در عرصه مردمشناسی و مطالعات اجتماعی فراهم میسازد؛ بهویژه در موضوعات مربوط
به تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی نيز میتواند فهم متفاوتتری از آنچه در منابع ثبت
گردیده (دادههای رسمی) به دست دهد .به نظر میرسد در آینده با توجه به رشد و اهميت
دانش ژنتيک در تبيين تفاوتهای ميان جوامع و جابهجاییهای جمعيتی ،بهویژه در تمدن
اسالمی ،بتوان از «نسبشناسی» استفاده بيشتری كرد.
كتابشناسی
آملی ،شمسالدین محمد بن محمود ،نفائس الفنون فى عرايس العيون ،ج  ،2تصحيح سيد ابراهيم
ميانجی ،تهران ،انتشارات اسالمی1381 ،ش.
ابن ابیالحدید ،شرح نهجالبالغة ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت ،داراحياء الکتب العربی،
1378ه .
ابن حجر أبوالفضل العسقالنی الشافعی ،احمد بن علی ،فتح الباری شرح صحيح البخاری ،بيروت ،دار
المعرفة1379 ،ش.
ابن حزم ،مراتب العلوم ،ج  ،1تحقيق دكتر احسان عباس ،ترجمه محمد علی خاكساری ،مشهد ،بنياد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1369 ،ش.
ابن خلدون ،عبدالرحمن ،العبر ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی،
1371 -1363ش.
ابن طباطبا ،ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر بن طباطبا ،منتقلة الطالبية (مهاجران آلابواطالب) ،ترجمه
محمدرضا عطایی ،مشهد ،بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1372 ،ش.

ّ
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ابن كلبی ،ابومنذر هشام بن سائب ،جمهرةالنسب ،مقدمة سهيل زكار ،تحقيق محمد فردوس العظم،
دمشق ،داراليقظة العربية ،بیتا.
ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح امين محمد عبدالوهاب و محمد الصادق العبيدی ،بيروت ،مؤسسة
التاریخ العربی1416 ،ه .
احمدیاقی ،اسماعيل ،دولت عثمانى از اقتدار تا انحالل ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه1393 ،ش.
ازهری ،ابیمنصور محمد بناحمدی ،معجم التهذيب اللغة ،تحقيق ریاض زكی قاسم ،بيروت،
دارالمعرفة1422 ،ه .
استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر تاريخپژوهى ،ترجمه مسعود صادقی ،تهران ،انتشارات سمت و دانشگاه
امام صادق(ع)1384 ،ش.
اصفهانی ،راغب ،المفردات فى غريب القرآن ،تحقيق محمد خليل عتيانی ،تهران1378 ،ش.
امين ،احمد ،پرتو اسالم (ترجمه ضحی االسالم) ،ترجمه عباس خليلی ،تهران1358 ،ش.
بجنوردی ،كاظم ،تاريخ جامع ايران ،ج  ،6تهران ،ناشر مركز دایرة المعارف بزرگ اسالمی1394 ،ش.
بالذری ،احمد بن یحيی ،انساب االشراف ،تحقيق سهيل زكار و ریاض زركلی ،بيروت ،دارالفکر،
1417ه .
تاريخ سيستان ،تصحيح ملک الشعرا بهار ،تهران نشر كالله خاور1314 ،ش.
جوزجانی ،منهاج السراج ،طبقات ناصری ،تصحيح عبدالحی حبيبی ،تهران ،دنيای كتاب1363 ،ش.
جاللی ،غالمرضا ،مزارات ايران ،مشهد بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1392 ،ش.
همو ،تبارنامه سادات در متون كهن ،بر اساس كتاب «المجدی فی انساب الطالبيين» نجمالدین
ابیالحسن علوی ،مشهد بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی با اشراف1390 ،ش.
حاجی خليفه ،مصطفی بن عبدالله ،كشف الظنون ،بيروت ،داراالکتب العلمية1992 ،م.
حضرتی ،حسن ،دانش تاريخ و تاريخ نگاری اسالمى ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه،
1382ش.
حاكم نيشابور ،ابوعبدالله محمد بن عبدالله ،المستدرک على الصحيحين ،تحقيق یوسف عبدالرحمن
المرعشلی ،بيروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
خالقی ،محمد هادی ،پژوهشى درباره پيدايش و گسترش اوليه تشكيالت سرپرستى سادات ،قم،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1387 ،ش.
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خوارزمی ،محمد بن احمد ،مفاتيع العلوم ،ترجمه حسين خدیو جم ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی،
1362ش.
خواندمير ،غياثالدین بن همامالدین ،حبيب السير ،به كوشش محمد دبير سياقی ،تهران ،خيام،
1353ش.
همو ،دستورالوزرا ،تصحيح سعيد نفسی ،تهران ،اقبال1317 ،ش.
دوس ،فرانسوا ،تاريخ تكه تكه ،از آنال تا تاريخ جديد ،ترجمه عبدالله ناصری طاهری و سميهسادات
طباطبایی ،تهران ،انتشارات سمت1396 ،ش.
راوندی ،محمد بن علی بن سليمان ،راحةالصدور و آيةالسرور ،تصحيح عباس اقبال ،تهران ،اميركبير،
1364ش.
رضوی ،سيدابوالفضل ،درآمدی بر تاريخنگاری ايرانى اسالمى (با تأكيد بر يعقوبى ،مقدسى ،گرديزی و
ابن فندق) ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1394 ،ش.
رویمر ،ه.ر ،سلسلههای تركمانان ،تاریخ ایران (دوره تيموریان) ،پژوهش از دانشگاه كمبریج ترجمه
یعقوب آژند ،اژتهران ،انتشارات جامی1387 ،ش.
ستوده ،غالمرضا ،مرجع شناسى و روش تحقيق در ادبيات فارسى ،تهران انتشارات سمت1375 ،ش.
سجادی ،صادق و هادی عالمزاده ،تاريخنگاری در اسالم ،تهران ،نشر سمت1380،ش.
سالم ،عبدالعزیز ،تاريخ عرب قبل از اسالم ،ترجمه باقر صدرینيا ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی،
1391ش.
سلماسی ،ابوعلی حسن ،الرسالة الشرفية فى تقاسيم العلوم اليقينية ،تصيحح و مقدمه حميده نورانی نژاد
و محمد كریمی زنجانی اصل ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دانشگاه تهران1383 ،ش.
سليمان ،عباس محمد حسن ،تصنيف العلوم بين نصيرالدين الطوسى و ناصرالدين البيضاوی ،بيروت،
دارالنهضة العربية1996 ،م.
سمعانی ،عبدالکریم ،االنساب ،مقدمة محمد احمدحالق ،بيروت ،داراحياء الثراث العربی1419 ،ه .
سيدحسينزاده ،هدی ،تاريخ فراموش شده ايران در دوره سلطان يعقوب آق قويونلو ،تهران ،نشر تاریخ
ایران1394 ،ش.
شوشتری ،مرتضی ،نسبشناسان مسلمان ،مشهد ،بنياد پژوهشهای اسالمی1393 ،ش.
صدوق ،ابو جعفر محمد بن علی ،عيوناالخبار الرضا عليهالسالم ،تحقيق شيخ حسن األعلی ،بيروت،
موسسه األعلی للمطبوعات1404 ،ه .
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طهرانی ،ابوبکر ،ديار بكريه ،تصحيح نجاتی لوغال و فاروق سومر ،تهران ،انتشارات طهوری1356 ،ش.
ّ
طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،عدة االصول ،تحقيق محمدرضا انصاری قمی ،قم ،نشر ستاره،
1417ه .
فریر استواسر ،باربارا« ،دین و توسعه سياسی ایدههایی درباره مقایسه ابن خلدون و ماكياولی» ،ترجمه
مينا قاجارگر ،ماهنامه فرهنگ امروز ،ش  18سال  ،3مرداد .1396
فصيح خوافی ،احمد بن جاللالدین ،مجمل فصيحى ،تصحيح محمد فرخ 3 ،ج ،مشهد ،باستان،
1339ش.

ُ
ع َبيدلی ،شيخالشرف ابی الحسن محمد بن ابی جعفر ،تهذيب االنساب و نهاية االعقاب ،استدراک و
تعليق ،الشریف ابو عبدالله الحسين بن القاسم ابن طباطبا ،تحقيق شيخ محمد كاظم محمودی ،قم،
كتابخانه آیتالله مرعشی نجفی1413 ،ه .

ُ
عقيلی ،سيفالدین حاجی بن نظام ،آثار الوزرا ،تصحيح مير جاللالدین حسينی ارموی ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران1337 ،ش.

ُ
ع َمری ،سيد شریف نجمالدین ابوالحسن علی بن محمد ،المجدی فى انساب الطالبيين ،تحقيق محمد
مهدوی دامغانی ،قم ،كتابخانه آیتالله مرعشی نجفی1409 ،ه .
ماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد ،االحكام السطانية ،قاهرة ،مصطفی البابی ،قم ،دفتر تبليغات
اسالمی1406 ،ه .
مرعشی صفوی ،ميرزا محمد خليل ،مجمع التواريخ ،تصحيح عباس اقبال  ،تهران ،سنایی و طهوری،
1362ش.
نظامالملک ،ابوعلی حسن بن علی ،سياستنامه ،تصحيح محمد قزوینی ،تهران ،اقبال1334 ،ش.
نفيسی ،سعيد ،تاريخ خاندان طاهری ،تهران1335 ،ش.
یوسفی ،حسن ،جواد نيستانی و دیگران« ،تحليلی بر سيادت صفویان در دوره پيش صفوی بر اساس
سندی نو یافته باستانشناسی در مجموعه خانقاهی و آرامگاهی شيخ صفی الدین اردبيلی» ،مجله
پژوهشهای باستان شناسى ،ش  ،8دوره پنجم ،بهار و تابستان 1394ش.
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