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  نگاری عمومی بنقش شیعیان در نس

  

  2رضا عالمیسید محمد؛ 1هللا صفری فروشانی نعمت

  )19/06/1391 پذیرش نهایی: - 11/03/1391 دریافت مقاله:(

  

  چکیده

ودنـد.  ایـن علـم ب   و از پیشروان داشتند نقشی برجستهعمومي  ینگار نسبشیعیان در 

و  المـان با ع دانان نخستین و گفتگو نقل از نسبچون  ن با استفاده از منابع شفاهیآنا

به ثبـت  ها،  ها و سنگ قبر کتب پیشینیان، کتیبه و نیز منابع مکتوب چون شیوخ قبایل

اصـلي  از منـابع  ابـن کلبـي    نگاران شیعی به ویژه های نسب . نوشتهندانساب اقدام کرد

 کـه همدانی  االکلیلکتاب همچنین است.  عه و سني بودهشی از اعم بعدینگاران  بنس

انسـاب  هـا در   ها و سنگ قبر ابع دست اول چون کتیبهنوآوری خاصی در استفاده از من

است. این نوشتار ضمن بررسی تألیفـات مهـم و اساسـی     ز این دست آثارا دارد ینگار

یـن حـوزه   در ا هـا  آنگـذار  عمومی بـه نقـاط برجسـته و تأثیر    ینگار بنسشیعیان در 

  .گوید میدر این دانش سخن شان  از میزان سهمپردازد و  مي

  

 .، نسب نگاری عمومی، منابع نسب نگاریگاراننسب ن، شیعیان  :ها واژه کلید

  

  مقدمه

نتیجه یک رویکرد قدرتمند اجتماعي براي نیل به اهدافي چون تفاخر و   توجه به انساب

حمایت اجتماعي در دوره پیش از اسالم در سرزمین عربستان بود که به دوره اسـالمي  

را بـه   یب نگـار نسـ راه یافت و به دلیل کارکردهایي که پس از آن یافت، مکتوب شد و 

بود؛ اما پس   عرب های دانش نیتر مهماز  بالعر امیاوجود آورد. در آغاز، انساب در کنار 

نگاري به عنوان یکي از ابزارهاي بسـیار کارآمـد و اصـلي بـراي      از گسترش و تنوع تاریخ

  نگاري و برخي علوم دیگر همچون رجال و حدیث مطرح شد. تاریخ
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 دوازدهمنحصر به شیعیان  آن در نظر است ومفهوم عام  در این تحقیقکه ـ  شیعیان

ار به شمار رفته و آث نگاران نسب نیتر مهم، از ینگار نسبشروع و بسط  از ـ  امامی نیست

در پیدایش و رشد و بقاي  اي و سهم عمده پدید آوردند زهبسیار ارزشمندي را در این حو

خویش به پشتوانه اعتقادي که به جایگاه اهل بیـت(ع)   ینگار نسبدر  آنان .ندآن داشت

قـرار داده و بـه    (ص) داشتند، آن را محـور ي پیامبراالقرب  نوان ذويدر نزد خداوند به ع

  پرداختند.   ثبت انساب عرب

میان در  عمومي یب نگارنسو گسترش گیری  نقش شیعیان در شکلاین نوشتار در 

رود  سخن میعمومی  یانساب نگارپیشگامی شیعیان در  از ابتداشود.  طرح مین مسلمانا

شـیعیان و   میـان عمومي در  ینگار نسبگیري  توصیفي همچون شکل و آنگاه به مباحث

ن اسالمی که تـأثیر گـذار در   عمومي در پنج قرن نخستی ینگار نسبتألیفات ایشان در 

 تحلیلـي همچـون  مباحث  ،و در ادامه شود می ست پرداختها  نگاری مسلمانان بوده نسب

 نگـاران  نسـب و منـابع   کـدیگر یبـر   اهل سنتعمومي شیعیان و  ینگار نسبتأثیر و تأثر 

   شود. مي آوردهعمومي  ینگار بنسشیعه در 

  

  شیعیان میانعمومي در  ینگار نسبگیري  شکلالف. 

(ع) ) از اصحاب امام محمد باقرق146د ابونصر محمد بن سائب کلبي( از محققان برخي

عنایـت  ه بـه ثبـت و ضـبط انسـاب     ک دانند می مسلمانیاولین را  و امام جعفر صادق(ع)

) نیز در رجالش در ضمن صـحابي  ق460د ( ) که شیخ طوسي2/370داشت (طهراني، 

)؛ اما وي شخصاً بـه تـدوین   284، 145ع) به او اشاره کرده است (ص( این دو امام همام

د ( فرزنـد او هشـام   نام او در منابع ثبت نگردیـده اسـت.  انساب اقدام نکرده و کتابي به 

به نقـل از ابـي    الفهرستدر  در را ثبت کرد. ابن ندیم) کسي است که معلومات پق204

) آورده کـه اولـین   ق348-254الحسن علي بن محمد بن زبیر قریشي کـوفي المعمـر (  

) او را هـم  ق450نجاشـي(د   .است انساب ابو منذر هشام بن محمد کلبي مدوّنمؤلف و 

یز بـر  ن حاجی خلیفه). 1166 ، شماره434(ص دانسته است یعنی شیعی مذهب خویش

 استو در این علم امام  و علم انساب را ضبط کرد او باب این علم را گشود که آن است

حـزم   ابـن  جمهره انسـاب العـربِ  کتاب   نسال در مقدمهورو. از مستشرقان نیز پ)1/178(

است که در نسبت اولین تالیف گفتنی  ).5، مقدمه، مهمین نظر را پذیرفته است (ابن حز

نگـار   اختالف و تردید وجود دارد، اما در این که هشام اولین نسـب نگاری به هشام  نسب
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تردیدي وجود ندارد؛ زیرا وي در اوایل قرن دوم به دنیا آمده و از عمر نسبتاً  است، شیعی

هاي بسیاري نگاشته که تعدادی از آنها در موضوع انسـاب   طوالني برخوردار بوده، کتاب

نگـاري، بـا دیگـر     یکي از پیشگامان اصلي انسـاب  است؛ تأثیر او در علم انساب به عنوان

اري توان با توجـه بـه میـزان تأثیرگـذ     پیشگامان این علم قابل مقایسه نیست و حتي مي

  . نادیده انگاشتاین پیشگامي  وي، دیگران را در

  

  نگاري عمومي بتألیفات شیعیان در نسب. 

هـای دوم و سـوم هجـري     ننگاران شـیعه در قـر   بقریب به اتفاق تألیفات اولیه نس ثراک

نگاري عمومي دارد که در آنهـا بـه نسـب افـراد از طریـق پدرانشـان        باختصاص به نس

که شیعیان به تـألیف آنهـا همـت     هاي انساب کتابدر این دو سده پرداخته شده است، 

 از انـدکی  شمار اکنون اما شود، می یرجال کتب و ارسفه در یتوجه قابل شمار گماشتند

  .پردازیم می عمومي نگاري بنس در شیعیان تألیفات اهم به مقاله این در است. دست در آنها

 

  هشام بن محمد کلبیتألیف  النسب جمهرة. 1

عمـرو بـن حـارث بـن      این کتاب نوشته ابومنذر هشام بن محمد بن سائب بن بشر بـن 

بن زید القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن کنانه بن عذره  ؤعبدالعزي بن امر

). از 14/45بغـدادي،  ؛ 628الالت بن رفیده بن ثور بن کلب بن وبره است (ابـن کلبـي،   

یکي از اجداد او به نام عبدالعزي  آگاهی اندکی در دست است.کلبي  ابن پیشینه خاندان

هایي را به عنوان هدیـه بـه او    القیس بر حارث بن ماریه غساني وارد شده و اسب ؤبن امر

جـد دیگـرش بُشـر بـن عمـرو از       ).9 ؛ ابن کلبي،449 /1ت (طبري، کش کرده اس پیش

شیعیان امام علي(ع) بـوده کـه بـه همـراه فرزنـدانش سـائب، عبیـد و عبـدالرحمن در         

؛ ابـن  628 ،اند (ابـن کلبـي   هاي جمل و صفین به همراه آن حضرت حضور داشته جنگ

سائب بن بشر در جنگ صفین به شهادت رسیده است (ابن  نقل است که. )535قتیبه، 

(ابـن  کشـته شـده اسـت    دیگر همراه مصعب بن زبیر در کوفه و به گزارش ) 459حزم، 

پدر هشام که از اصـحاب      . محمد بن سائب کلبي)4/310؛ قس: ابن خلکان، 536قتیبه، 

 ،145؛ طوسـي،  20 (برقي، است امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) دانسته شده

، ابـن نـدیم   ؛536(ابـن قتیبـه،    )، عالم در نسب بود، کتابي در تفسیر قرآن داشت284

  ).  310 /4ابن خلکان، ؛ 536 ابن قتیبه،در کوفه از دنیا رفت ( ق146) و در سال 108
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بـه علـم   بـه تـاثیر از پـدر     بوده و ن محمد کلبي نیز مانند پدرش، اهل کوفههشام ب

؛ 1/71اي بس قوي بوده است (ابن سـعد،   و داراي حافظه گرایش داشتانساب و تاریخ 

 د( امـام صـادق(ع) بـوده و نجاشـي     )، او مورخ، حافظ، نسابه و از اصحاب1/55بالذري، 

الناسب، العالم باالیام، المشهور بالفضل و العلم و کـان  : «... باره او گفته است) در ق450

هایی در تشیع وی در دسـت اسـت    . گزارش)1166، شماره 434(ص» یختص بمذهبنا...

(ع) در بازگشت حافظه و علم او پس از توان به عنایت خاص امام صادق  می که از جمله

نـزد امـام    یو. )201؛ ابـن داود،  همانجا( بیماری سخت و فراموشی دانش او اشاره کرد

بسیاري از )؛ به همین دلیل 434، نجاشياست (صادق (ع) از مقام خاصي برخوردار بوده 

:    نک( اند وایت کردن از وی را جایز ندانستهاند و ر او را توثیق نکردهو محدثین عامه  علما

با الفاظی  الحفاظ تذکرةدر  ذهبي ).10/101ذهبي، ؛ 14/46؛ بغدادي، 197 /6ابن حجر، 

حتـي  ).1/343(دانـد   او را مـورخي عالمـه مـي   کند اما در عین حال  گزنده از او یاد می

و هـذا مـن   «عبـارت   نیز با به کار بردن االغانيب لفرج اصفهاني زیدي مذهب و صاحابوا

 اسـت  نسـبت داده  ردازیبه دروغ پـ را  هشام  ،ذیل برخی از اخبار »أکاذیب ابن الکلبي

  ).22/85؛ 20/21؛ 12/34؛ 10/40 ؛7/61(

پیش از جزیرة العرب که هشام در انساب و تاریخ   معترفند ها همگان رغم این وصف به

 150ر او کـه بـالغ بـر    خوشه چین اویند؛ آثـا  دیگراناهل فن و از بزرگان بوده و  اسالم

در مـورد   ابن خلکان دهد. است، به این امر گواهي ميتاریخ  بارهدر کتاب است و بیشتر 

کان من اعلم الناس بعلم االنساب و : «به ستایش پرداخته است جمهرة النسبو کتاب او 

في النسب و هو من محاسن الکتب في هذا الفن و کـان مـن الحفـاظ     ةله کتاب الجمهر

 (ابـن قتیبـه،   دانـد  ابن قتیبه نیز او را اعلم مردم در علم انسـاب مـي   ).6/82» (المشهور

گفت: سه نفر را دیـدم کـه هنگـام     نویسد که اسحاق موصلي مي نیز مي . ابن ندیم)536

 هشـام کلبـي و علویـه    دي هنگام دیدنشوند؛ هیثم بن ع دیدن سه نفر خوار و زبون مي

کـه در   ). یاقوت حموي108(صالعتاهیه ابوو ابونواس هنگام دیدن  هنگام دیدن مخارق

، ذیـل  239 /2( کنـد  نقل خبر غریب از ابن کلبي از طعن نسـبت بـه او خـودداري مـي    

، ذیـل  188 /2(همو،  پردازد وی را دارای حجتی قوی دانسته و به دفاع از او می حرث)،

(ابـن   ق206 در و نگاشتن کتب بسیار درازاز عمري هشام بن محمد کلبي پس . جوف)

  .گذشت ) در10/103ذهبي، ق (204) یا 343 /1ذهبي، ؛ 108 ندیم،
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گانـه نسـب    را بر اساس طبقـات شـش   مؤلف کتاب :و محتواي کتاب شیوه تدوین

. وي ابتدا استتقسیم بندي کرده شامل: شعب، قبیله، عماره، بطن، فخذ و فصیله  عرب

 شعوب عرب شامل شعب معد بن عدنان، شعب مضر بـن نـزار، شـعب الیـاس بـن مضـر      

و مدرکه بن الیاس را برشمرده، و سپس به قبایل پرداخته و از قبیله کنانه بن  1(خندف)

هـا را ذکـر نمـوده     ها و بطون و فخذها و فصیله مدرکه آغاز نموده، آنگاه به ترتیب عماره

دانسته، ذکـر نمـوده و   » قریش«ها ابتدا عماره فهر بن مالک را که همان است. از عماره 

بطون مربوط به آن را برشمرده و در ادامه از فخذها ابتدا فخذ هشام بـن عبـدمناف و از   

ها ابتدا فصیله عبدهللا بن عبدالمطلب را ذکر کرده است؛ به این ترتیب وي سعي  فصیله

ش محوریت داده و با قصد تکریم ایشان آگاهانـه  نموده به نحوي به نسب پیامبر(ص) نق

سعي نموده تا در صدد ذکر نسب ایشان در ابتدا و در کمتـرین فاصـله از صـدر کتـاب     

شـه  برآید؛ به این ترتیب روشي را بنا نهاده که تا دیگران نیز از آن پیـروي کـرده و همی  

ام بـن عبـدمناف،   هايِ فخذ هش وي پس از ذکر فصیله نسب پیامبر(ص) را مقدم بدارند.

سراغ فخذِ بعدي از بطون و عماره قریش رفته و آنگاه پـس از اتمـام عمـاره قـریش، بـه      

هاي دیگر قبایل رفته و به این ترتیب یکایک شعوب عرب را برشمرده است.  سراغ عماره

آید، مؤلف از روش مبسوط براي ذکر انساب عـرب   همان طور که از این توضیحات بر مي

نگاران بعـدی از   نسبرسد  و پدر را بر پسر مقدم داشته است. به نظر مي استفاده نموده

  اند.  روش این کتاب پیروی کرده

  

  تألیف هشام بن محمد کلبی نسب معد و الیمن الکبیر .2

مؤلف در آن هیچ  شیوهاین کتاب با تحقیق ناجي حسن در بیروت به چاپ رسیده است. 

ایـن کتـاب را   ه خاطر همین تشـابه بسـیار زیـاد    ندارد،؛ برخي ب جمهرةالفرقي با کتاب 

سخن، ترتیبي است کـه  اند؛ از شواهد این  دانسته الجمهرةمفقود شده، از کتاب  قسمت

بیان  الجمهرةخویش از ترتیب انساب ذکر شده در  االشتقاق ق) در کتاب321( درید ابن

ل انسـاب ذکـر   مطالبي شـام  الجمهرة) که در ادامه کتاب 551-361(ابن درید،  کند مي

شود؛ بنابراین ترتیب ذکر شـده   را نیز شامل مي نسب معد و الیمن الکبیرشده در کتاب 

نـدارد؛   لـیمن الکبیـر  نسـب معـد و ا  درید هیچ اختالفي بـا کتـاب    ط ابندر جمهره توس

االصـابة فـي   ق) در کتـاب  852 د( حجـر عسـقالني   چنین بسیاري ازمطالبي که ابن هم

                                                
 .)13 ،دمبرّ( نسبت داده مي شوندیاس به او خندف نام همسر الیاس بن مضر بوده است که فرزندان ال .1
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نسـب معـد و   )، در کتـاب  2/328 ؛625، 1/196( کند نقل مي ةجمهرالاز  تمییزالصحابة

که این  این احتمال آن )، بنابر2/551 ؛1/289کلبی،  (ابن توان یافت نیز مي الیمن الکبیر

و در ادامه آن باشد وجود دارد؛ البته این مسئله را  ةجمهرال کتاب قسمت مفقوده کتاب

و در علـم نسـب بـوده،     ألیف یک شـخص نیز نباید از نظر دور داشت که این دو کتاب ت

   فراوان میان این دو کتاب هست. بنابراین امکان تشابه

 شود و هرچـه رو بـه   انساب از باال به پایین و به روش مبسوط ذکر مي ،در این کتاب

در جاي جاي کتاب به انساب مادران افراد نیز اشـاره   گردد. تر مي رود گسترده پایین مي

 وقـایع  هـا و  ایام العرب و یا پـس از اسـالم در جنـگ    و چنانچه این افراد در  شده است

یا محل سکونت اشعار خاصي از آنان به دست آورده، مانند  آگاهیاند و یا  شرکت داشته

نان باقي نمانده را نیز و یا کوچ ایشان، به طور مختصر بیان کرده و کساني که نسلي از آ

است. وي ابتدا از نسب معد آغاز نموده که اوالد نزار بن معـد (ابـن کلبـي،     یادآور شده

گردد، پرداخته  ها به او باز مي هستند و پس از آن به نسب قحطان که نسب یمني )1/17

) و در ضمن آن نسب قبایلي همچون عامله، جذام، لخم بن عـدي، عـنس   1/131(همو، 

، 198، 1/136و... را برشـمرده اسـت (همـو،    بن مالک بن ادد، اشعریین، خزاعه، قضاعه 

  ).551، 439 /2 ؛339، 337، 289، 267، 218، 215، 206، 201

  

  تألیف همدانی من اخبار الیمن و انساب حمیر االکلیل .3

- 568قفطي (ابو محمد حسن بن احمد بن یعقوب همداني جمال الدین  درباره زندگی

خوبی ارائه کرده اند و منابع بعـدی   آگاهی های) ق626-547یاقوت حموي ( ) وق646

سـومین  » المراشي«. اجداد مؤلف اصالتاً از محلي به نام اند به تکرار این دو منبع پرداخته

اند اما مؤلف در شهر صنعا به  واقع در شمال صنعا بوده» جوف همدان«هاي  وادي از وادي

که وي  دانیم میوي اطالع دقیقي در دست نیست؛ تنها  والدتاست، از زمان   دنیا آمده

وکـل بـه دنیـا آمـده     پس از نیم قرن از ورود خاندانش به صنعا و در زمان معتمد بن مت

ه بن عبـد بـن   از بني قیس بن ربیع» بکیل«هاي  وي از خانداني متوسط از خاندان است.

به تفصیل در مورد این  االکلیلهمداني در جزء دهم کتاب عیالن بن ارحب بوده است. 

). وي از بـرادرش ابـراهیم و پسـر    204-194جـزء دهـم، ص  خاندان سخن رانده است (

برادرش محمد و همسرش که دختر عمویش نیز بوده، یاد کرده و تا زمـان تـألیف جـزء    

، پسري به نام مالک بن حسن داشته که در زمان حیـات والـدینش وفـات    االکلیلدهم 
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را » ریده«)؛ وي پس از مدتي 198صجزء دهم، ر رثاي او دارد (یافته و مؤلف قصائدي د

وي پـس از   1.دهـد  بوده محل زندگي خویش قرار مي» حاشد«و از بالد » البون«که مرکز 

از دیار خوالن و قضـاعه را بـراي   » صعده«شبه جزیره عرب، در اواخر عمرش  زگشت ازبا

رد حمله واقع شده و بعضـي از  کند؛ در همین جاست که اشعار او مو سکونت اختیار مي

(ص) تأویل نمودند که بـه زنـداني    اشعار او را تقصیر و کوتاهي در حق نبي مکرم اسالم

، ص ك؛ جـزء دهـم   در زنـدان درگذشـت (مقدمـه    ق334در سال  شدن او منجر شد و

   2).1/144حاجي خلیفه، 

، انسـاب،  اعـم از تـاریخ   به هوش و ذکاوتي که داشت در علوم زمانش مؤلف با توجه

در مـورد   جغرافي، مسّاحی، فلک و حرکت ستارگان، سنن طبیعـي و آراي ملـل و نحـل   

به زیج او اشـاره دارد کـه اهـل یمـن بـه آن       قفطي داشته است. مبدأ و معاد و... آگاهی

چنین شخصي ادیب بوده و اشعار بسـیاري از او   کردند. وي هم اعتماد داشته و عمل مي

چنین  وي قصیده بسیار بلندي در فضایل قحطان دارد. او هم هایش وجود دارد. در کتاب

اند که  مکاتباتي با اهل عراق داشته و دوستان عراقي وي در مورد بغداد توصیفاتي داشته

کنـد   همداني با اشعاري در صدد پاسـخگویي برآمـده و بـه سـرزمین یمـن افتخـار مـي       

کتابهای دیگري نیـز   کلیلاالهمداني عالوه بر کتاب  ).13-12جزء هشتم، ص (همداني،

(در مـورد قهرمانـان و    الیعسـوب  ، سرائر الحکمـة،  القوي ،الحیوانداشته که عبارتند از: 

:    (نک العرب صفه جزیرة، )دادند آنان مورد استفاده قرار ميابزارآالت جنگي که  و شجاعان

 )؛ همـداني ایـن کتـاب را پـس از سـفرش بـه مکـه و       76، شماره 1410مرعشي نجفي، 

را  بایست آن مياالکلیل  سیاحتش در جزیره العرب نوشته است؛ با توجه به این کتاب و

نامي نبرده است امـا در صـفه جزیـره     االکلیل نوشته باشد زیرا از آن در االکلیل پس از

  ق، جزء دهم، مقدمه، ص یز).1368نام برده است (همداني،  االکلیل العرب از

عنـواني   کلیل من اخبار الـیمن و انسـاب حمیـر   اال  ومحتواي کتاب: شیوه تدوین

جزء یا کتاب یا جلـد کـه هـر جـزء بـه موضـوعي        10براي یک مجموعه کتب است در 

اختصاص یافته است که چند جزء آن اختصاص به انساب داشته و در بقیه نیز با محـور  

جلـد یـا کتـاب و یـا جـزء       10ها به بحث پرداخته است؛ محتواي ایـن   انساب و خاندان

  عبارتند از:

                                                
 .(همدانی، جزء دهم، مقدمه، ص یط) میل بوده است 16میل و تا اثافت  20از ریده تا صنعا  .1

 .)76،شماره مرعشی نجفی(داند  ق زنده مي360 مرعشي نجفي وي را تا سال البته آیت هللا .2
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  کتاب االول: مختصر من المبتداء و أصول االنساب

  کتاب الثاني: في نسب ولد الهمیسع بن حمیر

  کتاب الثالث: في فضایل قحطان

  کرب  الي عهد أسعد تبع أبي کتاب الرابع: في السیرة القدیمة

  نواس الوسطي من اول ایام أسعد تبع الي ذي کتاب الخامس: في السیرة

  الي ظهور االسالم السادس: في السیرة االخیرةکتاب 

  حکایات المستحیلةو ال : في التنبیه علي االخبار الباطلةکتاب السابع

 و دفائنها و ما حفظ من شهر علقمة کتاب الثامن: في ذکر قصور حمیر و محافدها ومدنها

  جدن بن ذي

  المسندکتاب التاسع: في امثال حمیر و حکمها و اللسان الحمیري و حروف 

  کتاب العاشر: في معارف همدان و انسابها و عیون اخبارها

نسـاب مربـوط بـه مردمـان آن     این مجموعه کتب، که به طور کامل در مورد یمن و ا

ان گوناگون چـاپ شـده اسـت و تنهـا چنـد      ناشر باشد به صورت پراکنده و  از سوي مي

هـاي   ترکیبي از شیوه لیلاالک شیوه تدوین مجموعهبخش آن در اختیار نگارندگان بود. 

  اي و دودماني است. نامه فرهنگ

به چاپ رسیده  الثاني یا جزء دوم که با تحقیق محمد بن علي االکواع در صنعا کتاب

هاي زیر مجموعه وي را از  است؛ همدانی خاندان» نسب ولد الهمیسع بن حمیر«در مورد 

 سته اسـت. دان ختسع، متبعا و أقرعالهاسع، المفرزند او به نامهاي یامن، أیمن، مهسعا،  7

شـمرده کـه قسـمت     ها در چند باب نام برده و انساب مربوط به آنان را بر از این خاندان

توان نسب  ها براي نمونه مي اعظم کتاب الثاني را در بر گرفته است؛ از میان این خاندان

، الغـوث  )43)، االبیورد (همـو، ص 39)، جریم (همو ص30الصد(همداني، جزء دوم، ص 

یــزن (همــو،  )، آل ذي163مقــار (همــو، ص )، ذي142)، رجــع (همــو، ص99(همــو، ص

)، 261)، االوزاع (همــو، ص258)، آل غـانم (همـو، ص  247)، الکـالع (همـو، ص  239ص

)، آل الشعبین (همو، 353)، ذي سحر (همو، ص331حضرموت بن سبأ االصغر (همو، ص

)، العمـالق، العباشـم (همـو،    362ص)، سبأ، کهالن، الهماسـع، الجـراهم (همـو،    358ص

(همو، ص  پردازد ) و... نام برد. در ادامه در دو باب به اسماء متفق در حروف مي363ص

(همـو،   کنـد  و در پایان این جزء به طور مختصر فضایل قحطان را بیان مـي  )396 ،388

ر پسـر  . روش همداني در این جزء به روش مبسوط و از باال به پایین بوده و پدر ب)412
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مقدم است و چنانچه در وصف اشخاص شعري نقل شـده و یـا اینکـه خـود آن شـخص      

  است. ه آنها اشاره کرده و نمونه آوردهاشعاري داشته، ب

في ذکـر قصـور حمیـر و محافـدها     «که با عنوان  االکلیلکتاب الثامن یا جزء هشتم 

و تعلیقـه و حواشـي انسـتاس     »جدن بن ذي و دفائنها و ما حفظ من شهر علقمة ومدنها

در بغداد به چاپ رسیده است، به تفصیل به توصیف قصـرهاي موجـود در    ماري کرملي

پردازد و اشعار بسـیاري را   چنین قبور معروف آن مي یمن، از گذشته تا زمان مؤلف و هم

آورد. این جزء نیز خصوصاً در بخش قبور با توجه به نقشي که در  در وصف این اماکن مي

  ناسایي انساب دارد، با موضوع انساب در ارتباط است.ش

کتاب العاشر یا جزء دهم که تماماً در مورد انساب بـوده و بـا تحقیـق محـب الـدین      

الخطیب در قاهره به چاپ رسیده است، به معارف همدان، انساب و اخبار آنان اختصاص 

) و در طـي  1م، ص جزء دهـ بن سبأ آغاز شده (همداني، دارد. این جزء با نسب کهالن 

)، بنو نـوف بـن   11)، بنو عمرو بن همدان (همو، ص10ابوابي به نسب همدان (همو، ص

، انساب بکیل بن جشم بن حبران (همو، )68(همو، ص)، نسب یأم 28همدان (همو، ص

  پردازد. ) مي108ص

هاي یمني است  المعارفي بزرگ بر اساس انساب عرب دایرة االکلیلدر مجموع کتاب 

هـا نظـر دارد و عـالوه بـر انسـاب از نظـر سیاسـي،         هاي مختلف زنـدگي آن  جنبهه به ک

باشد، بایسته است که در بررسي تاریخ و  اجتماعي و فرهنگي داراي اهمیت بسیاري مي

  ها به خصوص عرب قحطاني این کتاب مورد توجه بسیار قرار گیرد. فرهنگ عرب

  

  مغربی تألیف ابن االیناس بعلم االنساب .4

هجري در  370در سال  مغربی و وزیر المغربيابن  حسین معروف به بن علي بن حسین

خلیفـه   و وزیـر  شـیعی  مـدار  ). وی ادیب و سیاسـت 2/301، مصر به دنیا آمد (ابن حجر

حافظ قرآن و چند کتاب لغوي و نحوي بود و آن چنـان   نوجوانیدر بود.  فاطمی الحاکم

دانسـت   هزار بیت شعر از بَر داشت و حساب، جبر و مقابله مـي  15که پدرش ذکر کرده 

پدر، عمـو و  و  مورد خشم خلیفه فاطمی واقع شد هجري 400). در2/173(ابن خلکان، 

و پس از مـدتي بـه    رمله گریخت ش توسط الحاکم به قتل رسیدند، اما خود او بهبرادران

به دیار  به عراق شد و ابتدا به موصل و سپس دوباره مجبور به فرارحجاز و مکه رفت اما 

و تـا  را بـر عهـده گرفـت     امیر کرد آن دیار احمد بن مروانبکر رفت. در دیاربکر وزارت 
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جنازه او را بنا بر وصیتش به کوفه بـرده و در   ق در آنجا زیست.418زمان مرگش یعني 

   1.)176(همو صر بارگاه حضرت علي(ع) به خاك سپردند کنا

) بـه همـین دلیـل،    69از او آورده اسـت (ص  شرح حال کوتـاهی در رجالش نجاشي 

او را  نیز). ذهبي 3/167امامي دانسته است ( دوازدهاو را  روضات الجناتخوانساري در 

  ). 17/396( شیعه دانسته است

اند  برشمرده براي او اب، تفسیر، شعر و انسادببع بیش از نُه کتاب در منطق، در منا

 ، به گفته ابن خلکان این کتـاب علـي  است االیناس بعلم االنساب کتاب ها که یکی از آن

کنـد (ابـن    که داللت بر کثرت معلومات مـؤلفش مـي   رغم کوچک بودنش پر فایده است

  ).3/156؛ خوانساري، 2/172ن،خلکا

ال الفـرزدق، قـال ابوالیقظـان    تي همچـون: قـ  مؤلف کتاب در جاي جاي آن با عبـارا 

ق)، قـال ابوالحسـن   207ق)، قال الهیـثم [بـن عـدي] (د    204ق)، قال هشام (د190(د

 بـه کـرّات  ق)، 279د ( )، قـال بـالذري  ق245د( )، قال ابـن حبیـب  ق225المدائني (د 

که بـه ترتیـب زیـر     کند استفاده کرده، اما فقط در یک جا از چند سلسله روایت یاد مي

اش عن احمد بن یحیي بن جابر بالذري عن عی... : حدثني ابراهیم بن علي الذهلياست

ن بن عبدالصـمد بـن   حدثني الحس و نیز و غیره من اشیاخه. بن هشام بن محمد الکلبي

عن رجاله و اخبرت ایضاً عن محمد بن اسحاق بن یسـار  ... عن الواقدي الحسین عن ابیه

ک سلسله روایـت دیگـر نیـز در اوایـل کتـابش ذکـر       ی ).61صاحب سیره (ابن المغربي، 

  ).14(همو، ص شود کلبي ختم مي کند که آن هم به هشام بن محمد مي

از  اخبار همدان و اشـعارها   مانند است برده نام  هایی از کتاب االیناسابن مغربی در 

 کلبـي نوافل ابني نـزارِ ابـن   علي بن محمد بن احمد بن الحارث المرهبي (همو)، کتاب 

)، بـاب اروي بنـت حـارث بــن    113(همــو، ص قـریشِ برمکـي  )، کتـاب  114(همـو، ص 

از ابوعبیـده (همـو،    مبتداء اسالم عبدالقیس)، 91(همو، ص النساءعبدالمطلب از کتاب 

نیز ارجاع  ادب الخواصچنین وي در مواردي به دیگر کتب خویش از جمله  )؛ هم87ص

  ). 191، 165، 136، 135دهد (همو، صص مي

این کتاب که با تحقیق ابراهیم االبیاري بـه چـاپ    :و محتواي کتابشیوه تدوین 

اي و به ترتیب حروف الفبـاي عربـي تـدوین یافتـه بـه ایـن        نامه رسیده به شیوه فرهنگ

آورده،  شده در ذیل حرف مربوطصورت که هر اسمي که با یکي از این حروف الفبا آغاز 

                                                
 .)69صان سال دانسته است (رمضان هم 15نجاشي وفات او را در  .1
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نحوه تلفظ آن، پس از ذکر آباء و نسب شـخص   و سپس نام قبیله آن شخص و در ادامه

شناخته، ذکر نموده و نسب او را تا شخص مذکور ادامه داده  چنانچه فرزندي از وي را مي

است، اگر شعري از این افراد و یا از دیگري در مدح و یـا ذم ایـن افـراد و یـا اطالعـات      

ص وجـود داشـته، در   ها و... در مورد شخ ها و یا ازدواج دیگري همچون حضور در جنگ

  کند. پایان ذکر مي

در ذکر مطالب گفته شـد، پـس از ذکـر     االیناس بنابر آنچه در شیوه و ترتیب کتاب

کند و ترتیبي در مـورد ذکـر    ها اشاره مي اسامي افراد در ذیل حروف مربوط به قبیله آن

 النسب ةالجمهرهایي همچون  ها در کتاب نسب عرب براساس طبقات که چنان آن قبایل،

ابن سالم وجود دارد، رعایت نشده است و افراد قبایـل بـه صـورت     النسبابن الکلبي و 

چه  بایست از طریق اسامي و نه قبایل آنان یافت. آن اند، لذا افراد را مي پراکنده ذکر شده

توان دریافت، این است که مؤلـف   اند مي از اسامي قبایل که به صورت پراکنده ذکر شده

ها  ایل عرب توجه دارد، لذا این کتاب، کتابي است در مورد انساب عموم عرببه تمام قب

اند  شده ذکر کتاب در که بطوني و قبایل میان از ندارد؛ خاصي قبیله و شعبه به اختصاص و

توان، تمیم، ربیعه، سدوس، طي، عامله، قضاعه، ازد، بکر بـن وائـل، قـریش، مـذحج،      مي

راد، قیس، خثعم، خزاعه، حمیر، نهد، کلب، کنانه، بني عبدالقیس، جهینه، جعفي، اسد، م

 عامر، بني یربوع، مضر، بني نمیر، بجیله، عجل، عک، اشجع، همدان، هوازن، بنـي عبـد  

  را نام برد. سکون، عنزه، تغلب، رباب قیف،ث بلي، فزاره، ایاد، سلیم، عدي، تمیم، بن شمس

  

  سنت نگاري عمومي شیعیان و اهل بنس تأثیرات متقابل. ج

هـاي خاصـي کـه     اسالمي و در اوایل شروع تدوین انسـاب، مؤلفـه   های نخستین در سده

هـاي   بتوان تألیفات پیروان این دو مذهب را از هم جدا نمود و هر گروه را داراي ویژگـي 

دو گروه بر هم باشیم،  خاص به خود دانست، وجود ندارد؛ چنانچه در پي تأثیر و تأثر این 

یرات افراد متعلق بر این مذاهب بر یکدیگر جستجو کرد، در این راستا و باید آن را در تأث

بهتـرین   کلبـي براي بیان تأثیر و تأثر شیعیان از اهل سنت، ابومنذر هشـام بـن محمـد    

نگار شیعه در قرون اولیـه و   بزیرا وي نخستین و تأثیرگذارترین نسگزینه و معیار است 

  نگاري عمومي است. انساب

هاي  رین تأثیر را در انساب از طریق پدرش و چهار نسابه که از نسابهبیشت ابن کلبي

شدند، دریافت کرده اسـت کـه عمومـاً از اهـل سـنت       اولیه و منبع شفاهي محسوب مي
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سطه پـدرش محمـد بـن    شوند، وي به وا هستند و مربوط به دوره اموي و قبل از آن مي

یل بن ابوطالب؛ نسب کنده را از ابو نسب قریش را از ابو صالح و او نیز از عقسائب کلبي 

کناس کندي؛ نسب أیاد را از عدي بن زیاد أزدي، نسب مضر را از نخار بن اوس العدوي 

رسـد   )؛ به نظر مي108فرا گرفته بود (ابن ندیم، و نسب ربیعه را از خراش بن اسماعیل 

بدون د هشام نیز خو نساب از آنان گرفته شده، اما در کنار آنانبیشترین تأثیر هشام در ا

دان  ) مورخ و نسـب ق158یا  147واسطه از افرادي مانند عوانة بن حکم کلبي کوفي(د 

دوره اموي نیز استفاده کرده و تأثیر گرفته است؛ امکان دارد وي از کسان دیگري که در 

در سطور پیشین به آن اشاره شد، اما بـا  که اند، استفاده برده باشد  انساب دستي داشته

زمان با او به تـألیف در    وي از مؤلفاني از اهل سنت که کمي قبل از او و یا هم اناطمین

ق) مؤلف 190د ( ص معروف به ابوالیقظان نسابهاند، مانند: سحیم بن حف پرداخته انساب

؛ مرعشي نجفـي، ذیـل   8(ابن رسول،  نسب خندف و اخبارهاو  النسب الکبیرهاي  کتاب

 نسـب قومـه  کتـاب   هسـند ی) نوق124 (د يزُهـر  بـن مسـلم شـهاب    محمّد )31شماره 

نسـب  هـاي   ق) مؤلـف کتـاب  195د ( مؤرج بن عمرو السدوسي بصـري   ،)5، (السدوسي

هـا بـه دسـت او نرسـیده و      تأثیر نپذیرفته است، زیرا این کتاب ؛جماهیر قبایلو  قریش

  وجود ندارد. و از این کتب تأثیر پذیرفته باشدنشاني از اینکه ا

ارجاعـات منـابع   از تألیفات انساب پس از خود  آثار هشام بن کلبی بر تأثیر به سزاي

 کتـاب  ،برجسـته ایـن تـاثیر پـذیری    مصادیق  یکي از. شود معلوم می به کتاب وی بعدی

اینجـا  " ابن سالم آمده اسـت:  النسبکتاب در  ق) است.224د قاسم ابن سالم ( النسب

هـا   ي اسـت کـه از آن  در مورد مسـایل آخر کتاب ابن کلبي است و از اینجا تا آخر کتاب 

 را کلبي کتاب ابن ست که ابن سالم ا این عبارت نشانگر آن). 343(ص "شود پرسیده مي

در نقل مطالب بعدی نیز غیـر مسـتقیم از وی نقـل     افزون بر این کرده است ورونویسی 

کتابِ  وجود دراخبار و بسیاري از شواهد شعري م همچنین ).345:    نکمثالً کرده است (

تـوان   مـی بنـابراین   .)195 :  (براي نمونه نکنیز وجود دارد  کتابِ ابن کلبي ابن سالم در

براي کتاب که  چنانکه زمانیاست ابن کلبي  جمهرة النسبِ  گفت کتاب ابن سالم خالصه

ابن کلبي  النسب جمهرةکتاب  گمان کرد که وي بار به راوي آن ابوسعید ارائه شداولین 

  . )27، صالنسب مقدمه، ت (زکاراس

واسطه شیعه بودن هشام کلبي از نقل روایات او کراهت داشتند و علماي عامه که به 

 کتـاب  خواستند از آثار وی بهره مند شوند راه حل را در این دیدند که به از طرفی نمی
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(همو،  اعتماد کنند  است کتاب ابن کلبيکه در نظر ایشان تهذیب شده  ابن سالم النسب

، )ق620د ابن قدامه ( التبیین في انساب القرشیینتوان  ها مي جمله این کتاباز  ).9ص

هـردو از   لجمعان في التعریف بقبایل الزمـان قالئداو  انساب العرب االرب في معرفة نهایة

(همو ،  ق)852د ( ابن حجر عسقالني االصابة في تمییز الصحابة ق)،821د ( قلقشندي

 او را توثیـق هـاي کسـاني کـه     حتي به کتـاب  کلبي ابن روایاتاز این رو  .را نام برد )28

راه یافت، این در صورتي است کـه بسـیاري از کتـب     ند، به واسطه کتاب ابن سالمنکرد

این گروه از  اند. و کتابش استفاده و نقل کرده تاریخي و انساب، بدون واسطه از ابن کلبي

الکبیر، المحبّر، العمائر و الربائع في النسب، کتاب المشجر، ، القبایل النسبکتاب توان  مي

 آثار محمد بن حبیب ( ابن حبیب،از  انساب الشعراء و من نسب من الشعراء الي أمهاتهم

کـه کتـب    هاي محمد بن عبده بن سـلیمان  )، کتاب195-1/194مصطفي،  ؛503-520

 بـالذري  انسـاب االشـراف  و طبـري   تـاریخ  )،118: ابن ندیم،  بسیاري در نسب دارد (نک

 )46و 45(ابن عبـدالبر،   ابن عبدالبر االنباء الي قبایل الروات)، 2، النسب جمهرةمقدمه (

هـاي انسـاب و    واسطه به اکثر کتـاب   واسطه یا بي  با کلبي اب ابنرا برشمرد. بنابراین کت

انسـاب را   ا درر ریخي راه یافته و تأثیرات ماندگار را در پي داشـت. نقـش ابـن کلبـي    تا

عالمان انساب  تشبیه کرد بدان سان که السیر و المغازيدر  توان به نقش ابن اسحاق می

  ). 2، صنسب معد... کلبی مقدمه ناجی حسن،( هستند مدیون او پس از وی

  

  شیعیان نگاري عمومي بمنابع نسد. 

تفـاوت  نگار شیعه و اهـل سـنت    بنس منابع میانتوان  نگاري عمومي نمي بدر منابع نس

، امـا نبایـد از نظـر دور    انـد  منابع یکساني داشته ،دو گروه چنداني قائل شد و تقریباً هر

نسبت ها  منابع آن قدم بوده و  نگاران شیعه در استفاده از این منابع پیش بداشت که نس

کـه  . با توجه به ایـن مسـئله منـابعي    است  برخوردار بودهاز تنوع بیشتري به اهل سنت 

  از این قرار است: اند نگاري عمومي از آنان بهره برده بشیعه در نس نگاران نسب

  

 نخستیندانان  نسب .1

توان در منابع به  مياند  دانان نخستین که منبع مؤلفان در تدوین علم نسب بوده از نسب

طالـب، ابوصـالح،    صُحار بن عَیاش عبدي، نسابة بَکـري، عقیـل بـن ابـي     اسامي همچون

ابوکناس کندي، نَخار بن اوس عُذري، عدي بن رثاث إیادي، خراش بن اسماعیل عِجلي، 
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ذَکوان سَمان، حَنتَف بن یزید بن جَعوَنَه، زید بن الکیس نَمَري، ابوبکر، عمر، جُبَیـر بـن   

عید بن مُسَیب، ابوجَهم بن حُذیفَه عَدَوي، عُتبه بن مُطعم، سعید بن مُسَیب، محمد بن س

عمربن عبدالرحمن بن حارث مَخزومي، یحیي بن عُروَه بن زبیر، عَمرو بن خَولَـه، ابـوبکر   

ابونصر محمد 1بن حَکَم، ابن لسانُ الحُمرَه، حماد بن بِشر کلبي،ابن زباله، ابن کَواءیَشکُري،

ها هرکـدام در   این نسابه به بعد). 101ندیم، صص: ابن    کبن سائب کلبي دست یافت (ن

ها تبحر داشتند که معموالً در مورد قبایلي بـود کـه خـود     نسب جماعتي خاص از عرب

طالـب در   اند، مثالً عقیل بن ابي بدان تعلق داشته و یا اینکه غالباً با آنان در ارتباط بوده

دواني در نسـب معـد بـن    نسب قریش، ابو کناس کندي در نسب کنده، نخار بن اوس ع

اسماعیل عجلـي در نسـب ربیعـه    عدنان، عدي بن رثاث ایادي در نسب ایاد، خراش بن 

هاي بعدي نیـز علومشـان    و نسابه اند که هشام بن محمد کلبي ) تبحر داشته108(همو، 

هایي در نسب قبایل و یا انساب عرب و یا جماعتي از  و کتاب  در انساب را از اینان گرفته

  اند. نوشتهآنان 

  

 و شیوخ قبایل دانایانگفتگو با  .2

 با توجه به اهمیت حفظ انسـاب و ایـام قبیلـه در نـزد قبایـل، همیشـه در بـین ایشـان         

ورزیدند، ایـن افـراد معمـوالً از     شدند که به حفظ این مفاخر مبادرت مي افرادي پیدا مي

ل خویش اب و اخبار قبایبین علماء، شیوخ و بزرگان قبایل مختلف بوده و آشنایي با انس

این آمد، از  نگاران شیعه به حساب مي با اینان یکي دیگر از منابع انساب اند؛ گفتگو داشته

)، عـامر بـن شـبل    59توان به کساني همچون أبي باسل الطـائي (ابـن کلبـي،     مي افراد

)، رجـل مـن بنـي    1/279، من بني بحتر من طيّ (ابن سـعد )، رجل 48الجرمي (همو، 

شـیوخي از بجیلـه از    )،599ي از قبیلـه کلـب (ابـن کلبـي،     و روات )1/301همو، عقیل (

) و 310و  115، ص 1920قضاعه (االنباري،  ن جریر بن عبدهللا البجلي و دانایانفرزندا

، 1985قریش، ابي السائب مخزومي، زیـاد بـن عبـدهللا البکـائي(ابن حبیـب،       دانایاناز 

) و بسیاري دیگـر را  1/76؛ ابن سعد، 1/62،ذريبوذ (بال) و معروف بن خر191ّو  38ص

  نام برد. 

                                                
و اصحاب امام علي(ع) دانسته ابن ندیم نام او را عبدهللا بن عروض از طایفه بني یشکر ذکر کرده و از شیعیان  .1

 .)102(صاست 
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  کتب پیشینیان .3

که پیش از اسـالم   سخن جاحظ بر آن استجمله از  ناد به شواهدیفؤاد سزگین با است

قبـل از   52د ( 1سطیح ذئبينوشته  مانند انساب وجود داشته است بارهدر  نوشته هایی

عبدهللا بن محمد بن عماره یکي از نسب شناسان قـرن دوم هجـري   همچنین  .هجرت)

محو شده اسـت؛ بنـابراین    النسبکتاب از » فرتني«داند چرا اعقاب زني به نام  گفته نمي

فرزدق شاعر معروف  ب این زن از آن کتاب حذف شده است.کتابي وجود داشته که اعقا

مسعودي نیز کتـاب نسـب    توده است.بود، س 2نیز دفتر انساب دغفل را که از مُخَضرَمان

برخي  روخ بن ناریا، کاتبِ ارمیاي نبي بوده، خوانده است.به بَ منتسب بسیار کهني را که

هـا دربـاره    هاي کهني که عـرب  هجري از نسب نامه 4و  3 های سدهاز نسب شناسان در 

)؛ بـا  363-1/359کردند (سـزگین،   شدند، استفاده مي حمیریان نوشته و زُبُر نامیده مي

هایي مربوط به پیش از اسالم در خصوص انساب، خصوصاً در  کتاب وصف به احتمالاین 

بـه غیـر از کتـب     در دسـت نیسـت.  هر چند اکنـون   بوده استجنوب شبه جزیره عرب 

عـرب وجـود داشـته و مـورد اسـتفاده       دیگـر در مـورد ایـام و تـاریخ     های ، کتابانساب

نسبت داده شده و ابن » حماد«که به شخصي به نام است، مانند کتابي  بودهنگاران  بنس

؛ 1/601(طبـري،  » اخذتـه مـن کتـاب حمـاد    «کلبي به آن اعتماد کرده و گفتـه اسـت:   

تـوان یکـي از منـابع     مطالـب مـي   ). بـا توجـه بـه ایـن    17/319؛ ابوالفرج، 33االنباري، 

  دانست. ایامتب انساب، تاریخ عرب و نگاران شیعه را کتب پیشینیان عرب اعم از ک بنس

  

  ها ها و سنگ قبر . کتیبه4

از دیگر منابع  اند، هاي قدیمي حک شده ها به ویژه آنهایي که بر روي سنگ مقبره کتیبه

 االکلیلتاب الثامن یا جزء هشتم در کهمدانی  باشد. نگاران شیعه مي مورد استفاده نسب

بن  و دفائنها و ما حفظ من شهر علقمة مدنها في ذکر قصور حمیر و محافدها و«با عنوان 

به تفصیل به توصیف قصرهاي موجود در یمـن از گذشـته تـا زمـان مؤلـف و      » جدن ذي

پردازد. این جزء خصوصاً در بخش قبور با توجه نقشي کـه   چنین قبور معروف آن مي هم

                                                
. نام وي ربیع بن ربیعه بن مسعود بن عدي بن الذِئب و از تیره بني مازن از قبیله أزد بوده و از معمرین و کاهنانِ 1

پذیرفتند،  دادند و قضاوتش را مي ها او را در اختالفاتشان حکَم قرار مي است؛ عرب رفته جاهليِ غساني به شمار مي

حتي عبدالمطلب بن هاشم در سر اختالفي که با گروهی از بني قیس عیالن، بر سر آب در طائف پیدا کرده بود، 

 )14/ 3، زرکلي، 536/ 1 ؛ طبري،1/249حکمیت وي را پذیرفت (یعقوبي، 

 ).8/329(ابن حجر،  مخضرمان به کساني گویند که زمان جاهلیت و اسالم را درك کرده باشد .2
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ي فـ « . در جزء دهم کتاب نیز بـا عنـوان  استقبور در شناسایي انساب دارد، بسیار مهم 

که اختصاص به انساب بنـي همـدان و اخبـار    » معارف همدان و انسابها و عیون اخبارها

اند؛  هاي  مختلف حک شده کند که بر سنگ اشاره مي هایی نوشتهایشان دارد به کرات به 

) و 111 /10داني، جزء (هم» ریده«در دیوار غربي مسجدِ  ای برای مثال او از سنگ نوشته

. وي با واسطه اده استد) گزارش 21(همو، » ریده«در قصرِ  ای سنگ نوشتههمچنین از 

 ای را کتیبهبن یوسف بن مسله،  گوید مسلمة مثالً ميدهد  ها گزارش مي نیز از این کتیبه

(همـو،  اسـت  که از بعضي از قصرهاي جـاهلي بـه جـا مانـده بـوده       خوانده» خیوان«در 

» خیوان«بر روي مصار ظباء در  ای کتیبه او همچنین به نقل از همین شخص از .)19ص

ها با موضوع انساب در ارتباط است  ). بسیاري از این کتیبه20دهد (همو، ص گزارش مي

  نگاري شیعیان نام برد. نساباز آنها به عنوان منبعي دیگر در توان  و مي

  

 نتیجه 

نگـاری صـورت گرفـت دانسـته شـد       که در مورد پیشگامی شیعیان در انساب بررسیبا 

هرچند برخي اولین مسلمان را که به ثبت و ضبط انساب عنایت داشت، ابونصـر محمـد   

(ع)  از اصحاب امـام محمـد بـاقر (ع) و امـام جعفـر صـادق       )ق146 (د بن سائب کلبي

و کتابي به نـام او در منـابع ثبـت    دانند، اما وي شخصاً به تدوین انساب اقدام نکرده  مي

های بسیاری را در انساب نگاشته  که کتاب فرزند او هشام بن محمد کلبی نگردیده است،

آید زیرا هـم زمـان و حتـی قبـل از او      است نیز اولین انساب نگار مسلمان به شمار نمی

یم ، سحنسب قومهکتاب  هسندی) نوق124 (د يمحمّدبن مسلم شهاب زُهر کسانی مانند

نسـب  و النسب الکبیر ق) مؤلف کتابهاي 190د ( بن حفص معروف به ابو الیقظان نسابه

نسـب  ق) مؤلـف کتابهـاي   195(د  ، مؤرج بن عمرو السدوسـي بصـري  خندف و اخبارها

ق) 204اند؛ اما در ایـن کـه هشـام (د     ته، به تدوین انساب پرداخجماهیر قبایلو  قریش

  تردیدي وجود ندارد.باشد، هیچ  ب نگار شیعه مياولین نس

هاي خاصي کـه   اسالمي و در اوایل شروع تدوین انساب، مؤلفه نخستین های سدهدر 

هـاي   بتوان تألیفات پیروان این دو مذهب را از هم جدا نمود و هر گروه را داراي ویژگـي 

های مولفان شیعه مانند  آن جاست که کتاب نکتهخاص به خود دانست، وجود ندارد؛ اما 

 کلبی تأثیر به سزایی بر آثار پس از خود از جمله اهل سنت داشته اسـت.  ابن های کتاب

هـاي   پدرش از چهار نسّابه کـه از نسّـابه   بیشترین تأثیر را در انساب از طریقابن کلبي 
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است که عموماً از اهل سنت هستند  فتهپذیرشوند،  و منبع شفاهي محسوب مي نخستین

وي از مؤلفاني از اهل سنت که  به یقینشوند، اما  و مربوط به دوره اموي و قبل از آن مي

با این  .تأثیر نپذیرفته استاند  ان با او به تألیف انساب پرداختهکمي قبل از او و یا هم زم

هـای وی   و اخبار و گـزارش  پس از خود غیر قابل انکار است آثار بر کلبي همه تاثیر ابن

نگـاران اهـل سـنت و     هـای مهـم نسـب    ابن سالم به کتاب النسبخاصه از طریق کتاب 

های تاریخی راه یافته است، گرچه در منابع رجـالی اهـل سـنت وی را ذم و قـدح      کتاب

   اند. کرده

و مشـاهدات   ترین منابع نسب نگاری شیعیان شامل منـابع شـفاهی و مکتـوب    مهم

از  بـن محمـدکلبی  هشام  ن ها اشاره شد.که در مقاله به اختصار به آ است هبود میدانی

 منابع شفاهی بیشتر استفاده کرده و بـا احتمـالی کمتـر از کتـب پیشـینیان و همـدانی      

در ها و سنگ قبرها استفاده کـرده اسـت کـه     از کتیبه بیشتر به میزانی االکلیل صاحب

  تألیفاتی از این دست بی نظیر است.
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