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خدمات آل طاووس به جوامع و مکاتب علمی شیعه
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چکیده
خاندانهای شیعی در حفظ و گسترش معارف و آموزههای تشیع در تاارخ کراری اخا
مذهب نقشی اساسی اخفا کردهاند .در تبیی اخ نظرخه میتوان آل طاووس را به عناوان
خک نمونهی عینی مطرح کرد .اخ دودمان از ساللهی سادات باود کاه در نارن هفات
هج اری نمااری ،خاادمات ارزشاامندی را بااه شوامااع شاایعی ارا ااه داد .آل طاااووس از
خانوادههای پر نفوذ در آن دوره بودند که منصب نقابت را به شرل موروثی در میان خود
داشتند و از اخ طرخق منشأ خدمات سیاسی و اشتماعی سرنوشتسازی برای شیعیان شدند.
برشستهترخ چهرهی اخ خاندان ،اب طاووس است که در سایرهی سیاسای ،اخالنای،
عرکانی و تدوخ آثار دعاخی ،تحولی شرخانساز در مراتب کقهی -حدخثی شیعه به وشود
آورد و در کرهنگ شیعی عصر صفوی و به وخژه در شرخاان اخبااری مقباولیتی در خاور
خاکت .برادر وی ،احمد ب طاووس با تبوخب حدخث و اخدههای نو در رشال و دراخاه ،باه
همراه کرزندش عبدالررخ  ،موشبات رشد مرتب اصولیان را تا حد نابل تاوشهی کاراه
آورد .آثااار متعااددی از اخاا خاناادان در زمینااههای کقااه و حاادخث ،تااارخ و تااراش ،
منانبنگاری ،اخالق ،تفسیر ،رشال و دراخه موشود است که بر اعتبار شاخگاه علمی آنها
در نزد عالمان شیعه و تأثیرگذاری در مراتب کرری شیعه میاکزاخاد .تراپوهاای علمای
اخ خاندان در زمینهی نشر و تدوخ آثار ارزندهی علمی که از عصر خورش مغوالن آغاز
شده بود و تا دورهی صفوخه را در برمیگرکت زمینههای رشد مشار کراری تشایع را
کراه آورده است .اخ مقاله میکوشد تا تأثیر اخ خاندان را در بالندگی مرتاب کراری
شیعیان ،بر پاخهی روش تحقیق تارخخی ،بررسی و بیان کند.
کلیدواژهها
رشال شیعه ،مراتب کرری تشیع ،نقابت ،آثار علمی شیعی ،منانبنگاری ،اب طااووس،
اخلخانان.
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مقدمه

در گسترهی تمدن اسالمي خاندانهای علمي از مؤلفههای اساسـي فرهگـ

و علـمم

اسالمي به شمار آمدهاند .در دورههـای گمنـاگمن ،همـماره خانـدانهایي کـه در اللیـت
مذهبي لرار داشتگد ،تمانستهاند در زمیگههای علمي تأثیرگذاری لابل تـمههي را برهـای
گذارند .برای نممنه در تشیع امامیه ،خانـدانهای علمـي ،ارکـان اصـلي در میـرا داری
علمم و معارف اهل بیت (ع) ،تدوین و تبیین کتابها و رسائل و برپایي مکاتب فکـری،
کالمي ،فقهي و ...شیعه بمدهاند که از آن میان ميتمان دودمانهای نمبختي(بگينمبخـت)،
آل فرات ،اشعریان ،بابمیه ،برلي ،بگيحمدان ،بگيزهره ،و دودمان شیخ طمسي را نام برد.
آل طاووس یکي از این خاندانهای شیعي است که در مقطعي از تاریخ ،با محمریـت
رضي الدین علي بن طاووس ،مگشأ خدمات علمي ،فرهگگي و سیاسي به همامع شـیعي
شدند که آثار آن در برهههای دیگر تاریخ نیز نمایان گشـت .الـدامات ایشـان در حفـ
و رونق مدرسهی حله کمک شایاني کرد .آل طاووس در هایگاه عالمان دیگـي در علـمم
متداول در حمزههای شیعي نیز مصدر نـمآوری و رشـد ایـن علـمم شـدند و در تبیـین
مکاتب فکری شیعه مؤثر افتادند .این پژوهش بر آن است تا با بازشگاسي این خاندان بـا
تکیه به مگابع تاریخي و غیر آن (تراهم ،انساب ،حدیثي و )...و نیز آثار بر های مانده از
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ایشان ،حتي المقدور بـه بازسـازی حیـات سیاسـي و اهتمـاعي آنهـا و در نهایـت بـه
ممضمعبگدی آثار و بررسي ارزش و اعتبارشان و میزان مقبملیت وپـذیرش ایـن آثـار در
همامع شیعي بپردازد.
معرفی آل طاووس

آلطاووس فرزندان محمدبن اسحاق (متمفي  620ق) 1معروف به طاووسانـد کـه از
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همامع شیعي از یمرش مغمالن و نقابت سادات به بالگدگي این همامع در عهد ایلخـاني

پدر به حسن مثگي و از مادر به خدیجه دختر عليبن حسین مگسـمبگد (ابنعگبـه،1427 ،

ص156؛ کلبرگ ،1371 ،ص .)19از اینرو ایشـان را "ذوالحسـبین" نامیدهانـد (علـيبن
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 .1او را از آن روی طاووس ميخماندند که لیافهاش زیبا و پاهایش نازیبا بمد و خانمادهی وی نیز بـا همـین لقـب
شهرت یافتگد (کلبرگ ،1371 ،ص 20؛ خمانساری ،1390 ،ج325 ،4؛ ابن عگبه ،1427 ،ص.)232
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ممسيبن طاووس ،1368 ،ص .)1اسحاق پدر محمـد ،از زهـاد عصـر خـمد (مجلسـي،

 ،1983ج ،107ص ،)64و نقیب علمیان در مدیگه بـمد (ابـن طقطقـي ،1414 ،ص.)127
فرزندان وی بیشتر به آذربایجان و طبرستان و عدهای نیز به عـراق مهـاهرت کردنـد .از
میان آنها محمد طاووس ابتدا به بغداد ،سپس بـه سـمرای حلـه آمـد (ابنعگبـه،1427 ،
ص )232و به نقابت علمیان آن دیار گمارده شـد (مجلسـي ،1983 ،ج ،107ص .)44از
این پس ،تا سعدالدین ابمابراهیم ممسي بن هعفربن محمدبن محمد بن احمـدبن محمـد
طاووس گزارشـي از ایشـان در دسـت نیسـت .سـعدالدین را در شـمار زهـاد زمـانش
آوردهانـد (ابنعگبـه ،1427 ،ص .)232ممســيبن هعفـر بـن طــاووس بـه ســال  620ق
درگذشت و در نجف بـه خـاس سـپرده شـد (علـي بـن ممسـي بـن طـاووس،1377 ،
صـ

 .)154 -155بــه هــز رضــيالدین علــي کــه برهســتهترین شخصــیت خانــدان

آلطاووس است ،سعدالدین ممسي بن هعفر ،سه فرزند دیگر به نام هـادی شـرفالدین
محمد ،عزالدین حسن و همالالدین احمد داشته که آوازهی بلگد آلطاووس از ایشان و
رضيالدین علي در  15محرم  589ق در شـهر حلـه بـه دنیـا آمـد (کلبـرگ،1371 ،
ص .)18هد مادری وی ورامبن ابيفـراس نخعـي (متـمفي  2محـرم  ،605در حلـه) از
تحصیالت آغازین خمد را نـزد پـدر و هـدش ورام فـرا گرفـت (ابنطـاووس،1417 ،
ص .)164از هــماني اگــان شــیفتهی سیروســلمس زاهدانــه بــمد کــه از ازدواج گریــزان
شد؛ فقط زماني که استخاره به وی این اهازه را داد ،بـا دختـر وزیـر ناصـر بـن مهـدی
(متملــد 617ق) ازدواج کــرد (ابــن طــاووس ،1417 ،ص .)166ایــن ازدواج او را بــه
شهر بغداد کشاند (علي بـن ممسـي بـن طـاووس ،1381 ،ص .)384ایـن امـر بایسـتي
در دورهی خالفت مستگصر(623-640ق) خلیفهی ممرد ستایش شیعیان رخ داده باشـد.
در آنها با ابنعلقمـي شـیعه (از شـاگردان مدرسـهی حلـه) کـه در ایـن زمـان سـمت
استاذالدار دربار عباسي را داشـت ،روابـط نزدیـک یافـت و نیـز بـا فرزنـدش عزالـدین
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محدثان امامیه بمده است (ابن بابمیه الرازی ،1366 ،ص

 128ـ  .)129ابنطـاووس
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بعضي فرزندانشان است.

ابمالفضل محمدبن محمد ،صاحب مخزن نیز دوسـتي داشـت (مجلسـي ،1983 ،ج،107
برای وی فراهم کرد و به مگاسـبتهای گمنـاگمن بـه وی پیشـگهاد پـذیرش مسـؤولیت
افتاء ،نقابت ،سفارت و حتي وزارت کرد؛ ولي هربار با بيمیلي و پرهیز وسـماسگمنهی

47

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1390.1.2.3.3

ص .)44در این زمان مستگصر ،خلیفهی عباسي ،بـه او تمایـل یافـت؛ بگـابراین خانـهای

ابنطاووس روبـهرو شـد (ابنطـاووس ،1417 ،صـ

 .)170-168ایـن پرهیـز برآمـده

از مباني فکری وی در نفـي مشـروعیت دولـت عباسـي بـمد .وی در نامـهای بـه یکـي
از وزرای دولت عباسي مينمیسد که خـمد را از هانـب خـدا و پیـامبر و ائمـه مکلـف
به کراهت از بقای لدرت وی ميداند .او حتي در دخمل سید مرتضي و شـریف رضـي
در سیاســت در دولــت شــیعي آلبمیــه عــذر صــحیحي نميبیگــد (ابنطــاووس،1417 ،
ص.)146
در همین اوان با محمد بن محمد آوی از رهال علمي برهسـته خانـدان شـیعي آوی
نجف به زیارت روضه غروی رفت (ابنطاووس الف ،1377 ،ج ،2ص .)272مکاشـفات
روحاني وی در این سفر ،انگیزهی مراهعت دوباره وی به نجف شد .او سه سال الامـت
زاهدانه ( 645ـ  648ق) ،در نجف داشت .سپس عازم کـربال شـد و سـه سـال (- 649
 652ق) نیز در آنها به سیروسلمس پرداخت .ابنطاووس برای تکمیل سلمس خـمیش،
ماند (ابنطاووس1417 ،ق ،ص

 )175 -174و تا حادثهی سـقم بغـداد ( 656ق) در

آن شهر الامت گزید .او خاطرهی شبي را که بغداد در آن سقم کرد ،با شکرگزاری بـه
درگاه خداوند ،از سالمت خمد و خانمادهاش بیان ميدارد .روشن نیست که اـرا کشـته
شــدن بــرادرش شــرفالدین محمــد در ایــن والعــه ،در وی تــأثری برنیانگیختــه اســت
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

(ابنطاووس 1377 ،الف ،ج .)95 ،3در فضای سگگین و پرتردید مجلسي که همالکـم در
آن علمای مستگصریه را گرد آورده بمد تا به این سؤال که حاکم کافر عادل برتر است یا
مسلمان ظالم؟ پاسخ دهگد ،ابنطاووس با هسارتي مؤمگانه ،فتما بر فضیلت حـاکم کـافر
عادل داد (ابنطقطقي ،1414 ،ص .)17هالکم به پاسداشت این فتما وی را احضـار کـرد
و به درخماست ابن طاووس به هزار نفر از آشگایان وی امان داد که همراه وی بـه حلـه
روند 1.در الدامي دیگر او به همراه هماعتي از علما نزد همالکـم آمـد و امـان شـهرهای
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سامرا را مگاسب یافت و به این لصد به بغداد بازگشت ،اما به دالیـل نـامعلمم در آنهـا

حله ،کمفه ،نجف و کربال را از وی گرفت (ابن طاووس ،1411 ،ص )19-18و بـا ایـن
کار ،خدمات خاندان آلطاووس به همامع شیعي را تکمیل کرد.
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1390.1.2.3.3
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 .1ظفرت فیه باالمان و االحسان و حقگت فیه دماؤنا و حفظت فیه حرمگا و اطفالگا و نساؤنا و سلم علي ایدیگا خلـق
کثیر مـن االصـدلاء و االسـره و االخـمان و دخلـم بطریقگـا فـي االمـان ،ر.س( :ابنطـاووس 1377 ،الـف ،ج،3
ص  568و .)588

این حماد

نبایستي بيارتبا با اشارات و راهگمایيهای خماههنصیرالدین طمسي و

ابنعلقمي بمده باشد؛ زیرا زماني که به عادت معممل ،ابنطاووس لصد داشـت پیشـگهاد
همالکم مبگي بر نقابت علمیـان بغـداد را نپـذیرد ،خماهـه بـه وی هشـدار داد ( 656ق)
(کلبرگ ،1371 ،ص .)31بعدها به سال  661لمری وی نقیب الگقبـای عـراق شـد (ابـن
فمطي ،1997 ،ص .)381در این زمان روایتي دربـارهی دورهی آخرالزمـان ،او را داـار
تحمل روحي کرد .این روایت را در مکاشـفات خـمد رمزگمنـه یافـت؛ بـه طـمری کـه
امیدوار بمد که شخ

عادل از اهل بیت که لبل از ظهمر لـائم ،حکممـت ميکگـد ،وی

باشد .این اندیشه و تحمل روحـي در دوازدهـم ربیـعاالول  662لمـری در وی رخ داد
(ابنطاووس 1377 ،الف ،ج ،3ص

 .)118 -116پس از این ماهرا اخبـاری از زنـدگي

وی در دست نیست ،اما عزل او از مقام نقیبالگقبایي در اواخر زندگیش بایستي مـرتبط
با این بمده باشد (ابنزهرة1382 ،ق ـ 1962م .ص .)58وی در صبح روز دوشـگبه
آنها به خاس سپردند (ابن فمطي ،1997 ،ص.)388
اهتماعي شیعه داشت و وی را به نماد آلطاووس بدل کرد؛ به طمری که مراد از مطلـق
کلمهی ابنطاووس و یا سید بن طاووس در حمزههای علمي امامیه ،وی است.
از ابنطاووس دو پسر و اهـار دختـر بـه هـای مانـد .دختـران وی ،شرفاالشـرف
و فاطمه ،هر دو در سگین پایین حاف لرآن بمدهاند (ابن طاووس ،1421 ،ص

54-53؛

ابــن طــاووس ،1381 ،ص .)228پســر بــزرگش هاللالــدین محمــد (متملــد  9محــرم
 643در حله) (ابـن طـاووس ،1417 ،ص )44مـمرد تمهـه خـاص ابنطـاووس بـمد و
وی آمــال خــمد را در وهــمد او هســتجم ميکــرد 1.او را ســیدی ادیــب و فاضــل
(ابنفمطي ،1416 ،ج ،5ص ،)244هلیل و زاهـد ذکـر کردهانـد کـه بـه سـبب زهـدش
از مردم کگارهگیری ميکرده است (ابنطقطقي ،1418 ،ص132؛ ابنزهررة،1382 ،
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عبقریت رضيالدین علي و شخصیت لدسي وی ،تـأثیر لـاطعي در حیـات فکـری و

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-25

پگجم ذیلعدهی سال  664لمری درگذشت .پیکر وی را بـه نجـف مگتقـل کردنـد و در

ص .)58دو استاد وی یکي پـدر و دیگـری محقـق حلـي اسـت کـه کتـاب جرمع

 .1سراسر کتاب کشف المحجه ،وصایای وی به محمد است.
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الشرای وی را نزدش لرائت کرده است (طهراني ،بيتا ،ص .)164او عمـر کمتـاه

خمد را در خانهنشیگي و عبادت سپری کرد (متمفي  670ق) 1و از وی فرزندی به هـای
نماند (ابنعگبه ،1427 ،ص.)170
دیگر فرزند ابنطاووس ،رضيالدین علي ،متملد  8محرم  647لمری در نجف اشرف
بمد (ابن طاووس 1417 ،ق ،ص .)44هم نام و هم کگیه پدر 2و عالمي نسابه بـمده اسـت
(ابن فـمطي 1416 ،ق ،ج ،3ص .)376رضـيالدین علـي ،بـه سـال  680لمـری نقابـت
طالبیان بغداد را عهدهدار شد 3.در رمضان سال  711لمری وفات یافـت و در نجـف بـه
خاس سپرده شد 4.از وی فرزندی بگام لمامالدین به های ماند او در شمار عالمان نسـابه
است (ابن فمطي ،1416 ،ج ،5ص .)183لمامالدین در طفملیت در بارگاه سلطان الجایتم
حاضر گشت (االعلمي ،1375 ،ص )201و نقابت طالبیان بـه او داده شـد (ابـن فـمطي،
 ،1416ج ،3ص .)476از لمامالدین دو فرزند به نامهای نجمالدین ابمبکر عبداهلل و عمـر
به های ماند .نجمالدین ابمبکر نقابت علمیان بغداد و حلـه و سـامرا را داشـت و از وی
ص.)170
فرزند دیگر سعدالدین ممسي ،شـرفالدین در سـقم بغـداد (656ق) کشـته شـد و
اعقابي از خمد به های نگذاشت .عزالدین حسن ،از دیگر فرزندان ذکمر سعدالدین بـمد
که در مگابع از او با عگمان «زاهد» یاد شده است .او به سال  654لمری درگذشت و سـه
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

تمصیف شده است .دیگـری لمامالـدین احمـد(متمفای  )704کـه در دورههـای ارغـمن
(683ـ 690ق) و گیخـاتم ( 690ـ  694ق) امیرالحـاج بـمده (ابـن فـمطي ،1416 ،ج،3
ص

476 -474؛ ابنعگبه ،1427 ،ص )170و نقابت علمیان نجف را نیز عهدهدار بـمده

است (ابنبطمطه ،بيتا ،ج ،1ص .)424ابنفمطي از رضایت حجاج از خدمات و امگیتـي
که حاکم کرده بمد ،سخن ميگمید و او را خمش اخالق و کریم تمصیف ميکگـد (ابـن
 .1ابنزهره سال وفات وی را در «سگه ثمان و ستمائه» ميآورد که ثمان تصحیف ثمانین است و یا ایگکه ستمائه به
اشتباه کاتب سبعمائه شده است .ر.س :ابنزهره 1382 ،ق.58 ،
 .2مادر وی زیگب دختر ابمالحسینبن کتیله علمی زیدی بمده است .ر.س :ابنطقطقي ،1418 ،ص.132
 .3معروف است که از عفیفالدین ابمعلي ،فرج اسرائیلي یعقمبي که شاعری یهمدی بمده هزئیات اصـمل مـذهب
یهمد و اشیای متعلق به اصمل مذهب آنان را پرسید .ر.س :ابنفمطي ،1416 ،ج.464 ،1
 .4وی مقیم شهر بغداد بمده است :ابنطقطقي ،1418 ،ص.132
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پسر از خمد به های گذاشت .یکي ابمالحسن سعدالدین ممسـي کـه بـه عگـمان «زاهـد»
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فرزندی بالي نماند .از فرزند دیگرش عمر نیز اطالعي در دست نیست (ابنعگبه،1427 ،

فمطي ،1416 ،ج ،3ص ،)474از وی فرزندی به های نمانـد (ابنعگبـه 1427 ،ق.)170 ،
سممین پسر عزالدین حسن ،مجدالدین محمد(متمفي 656ق) بمد که در هامعهی شـیعه
عراق ،زعامت معگمی داشت و رهبری هیأت علما و رهال حله را نزد همالکم عهـدهدار
بمده است (ابن فمطي ،1997 ،ص .)360گفتگمهای وی با همالکـم دربـارهی پیشـگمیي
امام علي (ع) راهع به سقم دولت عباسي ،مگجر به نگارش کتاب «البشارت» و تقـدیم
آن به همالکم شد (ابنعگبه ،1427 ،ص)170؛ به عالوه او مبالغ زیادی پمل نـزد همالکـم
فرستاد .این کار ،مگجر به اماننامهای شد که حله و نیل و نجف و کـربال را از غـارت و
ویراني نجات داد .او به عگمان نقیب بالد فراتیه تعیین شد ،اما اندکي بعد در همان سـال
(656ق) درگذشت .از وی نیـز اوالدی بـه هـای نمانـد (ابـن فـمطي ،1997 ،ص360؛
ابنعگبه ،1427 ،ص.)170
فرزند دیگـر سـعدالدین ،همالالـدین ابمالفضـایل احمـد (متمفـای )673بـمد کـه از
بمد (ابنداود  ،1342ص

 .)46 - 45در ورع و تقمی وی را برترین فضالی عصر خمد

 ،1427ص .)170در ممضمعهای ادعیه ،مگـاظره و فقـه تألیفـات متعـددی داشـت و تـا
هشــتاد و دو تــألیف نگاشــته اســت (ابــنداود  ،1342ص46؛ خمانســاری ،1390 ،ج،1
ص .)66پس از سقم بغداد ،خماهه نصیرالدین طمسي او را نـزد همالکـم آورد .ملـک
بزرگي در حله به او داده شد و ثروت بسیار یافت (کلبرگ ،1371 ،ص

 .)38 -37وی

به سال  673لمری در حلـه درگذشـت و در نجـف مـدفمن شـد (ابـن فـمطي،1997 ،
ص.)418
فرزند او غیا الدین عبدالکریم (متملد شعبان  648لمـری در کـربال) در حلـه رشـد
یافت؛ اما بیشتر دانشاندوزی وی در بغداد بمد .او در علم فقه ،انساب ،نحم و عـرو

،

اهرهای ممتاز بمده است .ابنفمطي در میان مشایخ خمد ،کسي را در حف سـیر و آثـار

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

دانســتهاند (مجلســي ،1983 ،ج ،107ص63؛ ابــنداود  1342ق ،ص46 - 45؛ ابنعگبــه،
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مشهمرترین و برهستهترین عالمان خاندان آلطاووس است .او به سـرودن شـعر ممتـاز

و احادیث و اخبار و حکایات و اشعار برتـر از او نیافتـه اسـت .وی ریاسـت و نقابـت
که از مصاحبت با وی بهره ميبردنـد .وی را نیـز اـمن عمـمیش رضـيالدین صـاحب
کرامات دانستهاند (ابنداود ،1342 ،ص130؛ ابن فمطي ،1416 ،ج ،2صـ

.)443 -442
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سادات را برعهده داشت و مگزلش مجمع پیشمایان علم و بزرگان و والت و اشراف بمد

پدرش ابمالفضایل احمد ،عممیش رضيالدین ،محقق حلي و شـیخ نجیبالـدین یحیـي
بن سعید ،خماهه نصیرالدین طمسي ،شـیخ میـثم بحرانـي و سـید عبدالحمیـد فخـار از
استادان وی هستگد.

1

ابنداود که مصاحب و شاگرد وی بمده ،گزارشي پر مغز از او ميدهد« :از روزگـاری
که هر دو کمدکاني خرد بمدیم ،تا زماني که درگذشت ،لرین او بمدم .اـه پـیش از او و
اه پس از او ،ندیدم کسي را که در خمی و روش پسگدیده و شیریگي آمیزگـاری ،ثـاني
او باشد ،یا در همشمگدی و لمّتِ حافظه همتای وی به شمار آید .ایـزی کـه فرامـمش
شمد به ذهگش درنميآمد (هراه به ذهگش داخل ميشد ،همماره در خاطرش ميمانـد).
در زماني که یازده سال داشت لرآن را در مدتي کمتاه از بَر نممد .هگگامي که فقط اهار

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

عبدالکریم را دو فرزند بمد ،یکي ابمالفضل محمد که در آخـر محـرم  670در بغـداد
زاده شد (طهراني ،بيتا ،ص )190که از او اطالعي در دسـت نیسـت و دیگـری رضـي
الدین علي (زنده به سال  741ق) او را فاضلي صدوق گفتهاند (حـر عـاملي ،بيتـا ،ج،2
ص )193که بسیاردان و واسع الروایه بمده است (طهراني ،1403 ،ج ،7ص .)109وی از
شاگردان سید عبدالحمید بن فخار و ابنمعیه است و مصگفات و مرویـات مگتجبالـدین
را از پدر روایت ميکگد (ارگاني ،1382 ،ص.)510
شجرهی آل طاووس در همین ها پایان ميیابد و به لمل ابنعگبه اگـر عمر ،فرزنـد

رضيالدین بدون فرزند درگذشته باشد ،خاندان طاووس به کلـي مگقـر

شـده اسـت

(ابنعگبه ،1427 ،ص.)170
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سال از عمرش گذشته بمد ،اهل روزه کتابت آممخت و از آممزگار بينیاز شد .مگالـب
و فضایل او در شمار نایَد» (مجلسي ،1379 ،ص .)13ابنداود او را کثیرالتـألیف معرفـي
کرده است .اما فقط از دو کتاب وی نام ميبرد .عبدالکریم به سـال  693لمـری در سـن
 45سالگي در کاظمین وفات یافت و در نجـف مـدفمن شـد (همـان ،ص130؛ همـان،
ص .)443 -442

میراث علمی آل طاووس

معرفي این آثار در شاخههای مختلف علمم و معارف شـیعه و تبیـین هایگـاه ایـن آثـار
52

 .1برای آشگایي بیشتر با مشایخ وی ر.س( :ارگاني البهبهاني الحائری ،1382 ،ص

.)487 – 482
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آثــار علم ـي ایــن خانــدان در مشــربهای فکــری شــیعه هایگــاهي در خــمر دارد.

در اندیشه و فرهگ

شیعه ،سـهم ایـن خانـدان را در فرایگـد تحـمالت فکـری مـذهب

روشن ميکگد.
دانش فقه و اصول

مکتب حله در فقه و اصمل پیـرو مکتـب شـیخ طمسـي بـمد .هراگـد فقیـه پیشـرو
این مکتب ،ابن ادریـس ،در پیـروی از مکتـب متکلمـان و در برابـر اندیشـههای شـیخ
طمسي از بياعتباری خبر واحد سخن راند؛ در این میان آل طاووس را ميتـمان پیشـرو
اخباریان و اصملیان مکتب حله و بعدها هریانهـای اخبـاری و اصـملي عصـر صـفمی
دانست .از ایشـان ابـن طـاووس در کـمدکي فرصـت یافـت تـا کتـب فقهـي متعـددی
را کـه در کتابخانــهی هــدش ،ورام بــن ابــي فـراس بخمانــد و بعــد از دو ســال و نــیم
خمد را از مطالعهی فقه بينیاز ببیگد .ورام ،پدر بـزرگش ،از لـمل حمصـي بـه او گفتـه
بمد که اکگمن برای امامیه صاحب فتمایي اهل تحقیق برهای نمانده است ،بلکـه همگـي
کــه امــروز نیــز فقهــا بــیش از نقــل آرای گذشــتگان کــاری نميتمانگــد بکگگــد (ر.س:
او دلیل ایـن رویگردانـي را مصـلحت دنیـا و آخـرت خـمد ميدانـد ،اـرا کـه اـمن
در اختالفات فقها نظر کرده کـالم خـدا را شـگیده کـه بـه عزیزتـرین مخلملـات خـمد،
محمد (ص) ،ميگمید« :وال تقملُ علیگا بَعضَ االلاویل ألخـذنا مگـهُ بـالیمین ثـم لقطعگـا
مگهُ المتین فما مگکم مـن احـد عگـهُ حـاهزین» (مجلسـي ،1983 ،ج ،107ص)37؛ و او
ترسان از این بمد که اگر کتابي در فقه بگگارد که در او به غلط فتمی دهد و مشممل این
آیه گردد .از این روست که ابن طاووس اعـالن کـرد کـه همیـع معـارف را بایسـتي از
معادن علمم لدني اهل بیت به واسطهی اصمل و کتب معتبرهای که به های مانـده ،اخـذ
کرد و در این راه و در همعآوری آثار سلف ،اشتیاق بسیار نشان داد و کتابخانهای عظیم

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

ابن طاووس 1417 ،ق) .با این حال ابن طاووس خمد نیز از فتمی گریـزان بـمد؛ لـیکن
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اهل نقلاند .ابن طاووس بعد از نقل این گفتار حمصـي از بـاور خـمد سـخن ميگمیـد

فراهم آورد که مگبع تدوین آثارش گردید .او از عمل و استگاد بـه ظـن (اهتهـاد) دوری
اسالمي را در صدور فتما در رهحان حاکم کافر عادل بر مسلم ظالم دید در الدام بـه آن
تردید نکرد.
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ميکرد و به فرزند نیز اگین تمصیه ميکرد.بـا ایـن حـال زمـاني کـه مصـلحت هامعـه

ابن طاووس آثار محدودی در فقه نگاشـت :سـه کتـاب غیرم
الوری للکم

اللرانم

الثری ،المواسعه و المضمیقه و علملک

و المحتمج الی عنالک الحمج را ميتمان آثار فقهي او دانسـت کـه
از سممین کتاب اطالعي در دست نیست (کلبرگ ،1371 ،ص

 65و .)72-71

ابمالفضایل احمد ،برادر وی گرایش علمي متفاوت داشت .او با تبمیب حـدیث ،گـام
بلگدی در فقه اهتهادی شیعه برداشت و این کارش سخت ممرد شماتت اخباریان که بـه
سگدیت کلیهی احادیث کتب اربعه اصرار داشتگد ،لرار گرفت (ممسـمی غریفـي،1986 ،
ص.)16
اخباریان به واسطهی لداستي که برای خاندان طاووس لائل بمدند ،این تبمیـب را بـه
عالمــهی حلــي ،شــاگرد وی ،نســبت دادنــد و بــا ادبیــاتي شــگیع او را محکــمم کردنــد
(استرآبادی ،1426 ،ص

 56 ،30و  .)247-246با این حال عالمه اذعان دارد که احمـد

در تاریخ فقه آن را با مسائل شرعي انطباق داد (مامقاني ،1423 ،ص.)97
فاضل آبي که در پي تحصیل فقه به حله کمچ کرد ،از میان رهـال خانـدان طـاووس
فقه ابمالفضایل احمد را برگزید و در تگها اثر فقهي خـمد ،کشف الرعوز ،گذشـته
از مباحثات و مخالفتهای بسیار که با دیدگاههای فقهي محقق حلي نمـمد ،در بسـیاری
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

از مسائل فقهي فقط از احمد بن طاووس نقل کرد (امین ،1958 ،ج ،4ص

.)632-631

تألیفـات فقهـي احمـد بـن طـاووس عبارتگـد از :1:بشرری المحققرین :2

المالذ  :3الکر  :4اللهم اللری
عر

فی تحایل المبمیعه

را
را العر
رر  :5الفوائر
القر

رو الاین :6
ری ا ر
فر

الثمقب الملخر عای نقض المشجر فی ا و الاین :7
الملمئل فی ا و الاین (بغدادی ،1955 ،ج ،1ص.)95
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بن طاووس اولین کسي است که این تقسیمبگدی را به کار برد و عالمه برای اولـین بـار

دانش حدیث

54

ممسي بن هعفر از محدثان امامیه است که احادیث مروی از وی را فرزندش ،علـي بـن

طاووس در مجممعـهای اهـار هلـدی بگـام فرحر

النرم ر و بهجر
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آل طاووس در حمزههای علمي بیشتر به عگمان محد

شگاخته مي شمند .سعدالدین

الخواطر فراهم آورد .و خطبهای از خمیش بر آن افزود (کلبـرگ ،1371 ،ص.)21
علي بن محمد مدائگي ،حسین بن هبه اهلل بن رطبه سمراوی و عربي بن مسافر عبادی از
مشایخ او در حدیث بمدند (ابن طاووس1377 ،ق ،ج ،1ص.)198
هد مادری ابن طاووس ،ورام بن ابي فراس نیز از محدثان امامیه اسـت (ابـن بابمیـه
الرازی ،1366 ،ص  .)129 -128ابن طاووس خمد از محدثان بلگدمرتبهی شیعه اسـت
و تقریباً تمامي آثارش را به شیمهی محدثان گردآوری کرده اسـت .مشـایخ حـدیث و
عبارتگد از شیخ سالم بن محفمظ بن عزیزه سمراو  ،حسین بن احمـد سـمراو  ،علـ
بن یحی خیا  ،حیدر بن محمد بن زید حسیگ  ،حسن بن عل درب  ،اسـعد بـن عبـد
القاهر هرهان  ،نجیب الدین محمد بن هعفر بن نما و ابـن نجـار محمـد بـن محمـمد
بغدادی که ممرخ بمده است.

1

شمار زیاد از طالب از ابن طاووس روایت کردهاند که م تـمان بـه بـرادرش سـید
عالمهی حل اشاره کرد (شهید اول ،1407 ،ص33؛ مجلسـي ،1983 ،ج ،104ص.)103

برادر وی همال الدین احمد با تبمیب اهارگانهی حدیث ،دانش حدیث را متحمل و
غگي کرد .وی حدیث نبم را از مح الدین ابن زهرة حسیگ  3روایت کـرد و عالمـهی
حل نیز از او روایت کرده است (شهید اول ،1407 ،ص.)74
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 .1برای آگاهي بیشتر دربـارهی مشـایخ ابـن طـاووس ر.س :ابنطـاووس 1377 ،الـف ،ج ،2صـ  ،254 ،94ابـن
طاووس ،1414 ،ص 267 ،78؛ ابن طاووس ،1950 ،ص232؛ ابن طاووس 1377 ،ب ،ص14؛ ابـن طـاووس،
 ،1409ص 141 ،136 ،88 ،78 ،77 ،73؛ ابن طاووس ،1371 ،صـ ،238 ،237 ،232 ،181 ،147 ،143 ،115
260 .260 ،257 ،251 ،249 ،240؛ مجلسي ،1983 ،ج ،104ص.43
 .2شیخ بهاءالدین ابمالحسن عل بن عیس فخرالدین اب الفتح اربل (متـمفي  693هــ) کـه بـه ابـن فخـار اربلـ
معروف است ،محدّ و ثقهای است ،که از هاللالدین عبدالحمید بن فخار و رض الـدین علـ بـن طـاووس
ّ از آثار اوست .ر.س :اربل  ،1985 ،ج ،3ص  5 – 1؛ حر عاملي،
روایت م کرده است .کتاب کشف الغم
امل االمل ،ج ،2ص.207
 .3مح الدین ابمحامد محمد بن اب القاسم عبداللّه بن اب عل زهره حسیگ حلب  ،شیخ فاضـل و هلیلالقـدر ،کـه
از ابن شهرآشمب و شاذان بن هبریل لم روایت کرده و معاصر شیخ محمد بن ادریس (متمفي  597هـ) بـمده
است .ر.س :حر عامل  ،بيتا ،ج ،2ص280؛ االفگد  ،1401 ،ج ،5ص.114

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

ابن طاووس کتابي در ذکر اهازات خمد و معرفي مشایخ حدیثش ،به نام االجمزات
لكشف طرق المفمزات تألیف نممده است (طهران  ،1337 ،ص.)299
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غیا

الدین عبدالکریم بن احمد بن ممس (متمفي693ق) ،علـ بـن عیسـ اربلـ  2و

فرزندش عبدالکریم از محدثان امامیه است که در حف احادیث ،حافظهای کـم نظیـر
داشت .و حدیث را از عممیش رض الدین عل  ،پدرش محقق حل هعفر بن حسـن
(حر عاملي ،بيتا ،ج ،2ص ،)159عبدالحمید بن فخار ممسم  ،نجیبالـدین یحیـ بـن
احمد بن سعید و مفیدالدین محمد بن عل بن ههیم حل روایت کرده است .عل بـن
حســین بــن حمــاد لیث ـ حــدیث نبــم را از او روایــت ميکگد(افگــدی ،1401 ،ج،3
ص

.)170 - 166

منقبتنگاری

مگالبنگاری در میان مسلمانان ،سگتي اصیل است .هایگاه خمن و شرف نـزد عـرب
و هـدال تــاریخي مسـلمانان در مســأله «امامـت و خالفــت» باعـث رواج مگالــبگمیي
و مگالبنگاری در فرهگ

اسـالمي شـد .در ایـن میـان شـیعیان کـه محـمر اعتقادشـان

«احقیت و افضلیت خاندان پیامبر» به امامت امت بـمد ،در گـردآوری و تـدوین مگالـب
حله در مگالبنگـاری هایگـاهي ممتـاز دارد .بعـدها صـفمیان از میـرا

مگالبنگـاری

حلــه در همیتبخشــي نــمین بــه هامعــهی ایــران بهــره بردنــد .آل طــاووس در ســگت
مگالبنگاری حله هایگاه ممتازی دارند و آثارشان در عصر صـفمی مـمرد تمهـه لـرار
گرفته است.
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

از میان ایشان ،ابن طاووس دستکم هفت کتاب در ممضـمع مگالـب اهـل بیـت (ع)
نمشت .هر اگد دیگر آثار او بهویژه آثار متعددش در ادعیه نیز از ذکر مگالـب و فضـایل
اهل بیت خالي نیست .آل طاووس بهویژه ابن طاووس در این سگت ،متأثر از ابن بطریق
راة و
بمدنــد .ابــن بطریــق بــا دو اثــر خــمد در زمیگــهی مگالــب ،بــهنامهای العمر
الخصمیص شهرت عـام یافـت (عسـقالني ،198 ،ج ،4ص .)136مگالبنگـاری ابـن
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و فضایل خاندان پیامبر سعي وافر داشتگد .از میان مکاتب فقهي-کالمـي امامیـه ،مکتـب

بطریق ،خمد متأثر از ابن شهرآشمب و عمادالدین طبری دو نمایگدهی برهستهی مکتـب
متکلمان ری بمد .این دو مدتي در حله الامت داشتگد و اولین طبقهی عالمان مکتب حله
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ذکر است که عمادالدین طبری به دعمت هد مادری ابن طاووس ،ورام بن ابي فراس به
حله آمد .شخصیتي که در شکلگیری شخصیت ابـن طـاووس نقشـي اساسـي داشـت.
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از همله ابن بطریق نزد ایشان تلمذ کردنـد (پـاکت ي ،1385 ،صـ

147و .)156شـایان

هایگاه واالی نمایگدگان مکتب ری ،در تمایل این خاندان به مگالبنگاری بروز کـرد .از
میان آنها ،ابن طاووس در آثار خمد در سبک نگـارش و شـیمهی علمـي متـأثر از ابـن
بطریق است (کلبرگ ،1371 ،ص .)141وی هماگین بخشـي از مگالـب ابنشهرآشـمب
دربارهی مهدی (ع) که امروزه ممهمد نیست ،از او روایت کـرد (ابـن طـاووس،1419 ،

ص .)127ابن طـاووس کتـاب النرائرف فری عععرفره

عرهاهب

النوائف را که یک کتاب مگاظرهی ضد سگي است ،در عهد خلفای عباسـي زمـاني
که در بغداد بمد (حدود سال  633ه) نمشت (کلبـرگ ،1371 ،ص .)101ایـن کتـاب در
والع گردآوری مجممعه احادیثي است که در برتری امام علي (ع) و خاندانش بر امامت

مسلمین صادر شده است .ابن طاووس در نگارش این اثر از کتاب البرهم
اسبمب نزو
ص

فی

القرا ابن شهرآشمب استفاده کـرد (ابـن طـاووس،1400 ،

 80و .)431او با نگارش طرف عن االنبمء و المنمقرب فری

الطرائف پرداخت .این اثر در ممرد وصایا و سفارشـات بـه امـام علـي (ع) و خانـدانش
ابن طاووس در این دو کتاب ،خمد را معرفي نميکگد و از لمل مردی ناشگاس سخن
مي گمید که بایستي از باب تقیه بمده باشد .البال عممم به آثـار ابـن طـاووس در عصـر
صفمی ممهب ترهمهی طرائف در عهد شاه طهماسب و به سـفارش وی تمسـط علـي
بن حسن زوارهای گردید (کلبرگ ،1371 ،ص .)102این اثـر از مگـابع مـمرد اسـتفادهی
بحار نیز شمرده ميشمد.
اما شاخ

ترین اثر ابن طاووس در مگالـب ،کتـاب الیقرین بمتتصرم

عوالنم عای بمعر

المؤعنین است که ابن طـاووس آن را در سـگین

باالی هفتاد سال تألیف کرد .این اثر شامل دویست و بیسـت حـدیث از اهـل سـگت در

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

تألیف شده است (کلبرگ ،1371 ،ص.)108
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شرف سیا االنبیمء و ععترتره

االطمیرب بـه تکمیـل کتـاب

اثبات این نظر است که علي بن ابیطالب در عصر پیامبر (ص) به امیر المـؤمگین شـهرت
المنجی عن الردی از حسن بـن ابـي طـاهر هـاواني ميیابـد کـه در زمیگـه

فضایل امیرالمممگین بـمده اسـت .وی ایـن کتـاب را تکمیـل و بـا نـام التحصرین
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رای و
داشــته اســت .ابــن طــاووس بعــد از اتمــام کتــاب ،کتــابي بگــام نورالهر

السرار عم زاد عرن اتبرمر کترمب الیقرین بـه نگـارش
درميآورد .همان طمر که از نـام آن پیـدا اسـت در تکملـه الیقـین اسـت(ابن طـاووس،
1410ق ،ص .)27-7این دو اثر از مصادر کتاب بحار االنمار مجلسي ميباشگد که حـاکي
از مقبملیت آثار ابن طاووس در عصر صفمی است(کلبرگ ،1371 ،ص 98و .)110

اثر دیگر ابن طاووس در مگالب به نام انـمار البرمهر
العتر

فری انتصرمر

النمهر است .این اثر نیز در همان ممضمع الیقین و مشتمل بر 105

روایت در فضایل علي (ع) به روایت  18نفـر از محـدثان بـمده اسـت (ابـن طـاووس،

 ،1410ص .)6-3کتــاب دیگــر وی ،انرروار اتبررمر ابرری عمرررو
الزاها گزیدهای از کتاب ابي عمرو در مگالب اهل بیت است .ری الظمرم
عن عروی عحما بن عباهللا بن سایمم نیز یکي دیگر از آثار ابـن
طاووس است که مشتمل بر فضایل امام علي (ع) به روایت عبداهلل بن سلیمان حضـرمي
.)94
از برادر دیگر ابن طاووس ،ابي الفضایل احمد بن طـاووس نیـز دو اثـر در حـمزهی

مگالب ثبت شده است؛ یکي ایمم

ابی طملب (ابن طاووس ،1411 ،ص)28

که به تقلید از اثر استادش فخار بن معد ممسمی بگام الحجه عای الرهاهب
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

الی تکفیر آ

ابی طملرب نمشـت (طهرانـي ،1403 ،ج ،6ص.)261

دیگر کتاب وی عین الغبرة فی غبن العترة که با ذکر فضایل اهـل
بیت ،بیشتر ذکر مصائب و سختيهای است که بگي امیه و بگي عباس بـر خانـدان پیـامبر
روا داشتگد و آنان را از حقمق خمیش محروم کردنـد (ابـن طـاووس ،1379 ،صـ

-5

 .) 20این اثر که مطالبش بر مبگای شأن نزول آیات لرآن دربارهی اهل بیت تگظـیم شـده،
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بمده است .از میان این آثار سه اثر آخر از میان رفته است (کلبـرگ ،1371 ،صـ

 52و

حاوی مطالبي است که در کتب دیگر یافت نميشمد (خمانسـاری ،1390 ،ج ،1ص.)66
احمد بن طاووس در این اثر همامن برادر از معرفي خمد خمدداری ميکگد کـه طبیعتـاً

58

الغری بالي مانده است ،بخشهایي از مگالب و کرامات امـام علـي (ع) بـهویژه لبـر
مطهر ایشان را در آن آورده است (مجلسي ،1379 ،ص

.)15-7
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مبگای تقیه داشته است .فرزند احمد ،عبدالکریم ،نیز در اثری که از وی به نام فرحر

ادعیه و زیارات

رضــيالدین علــي بــن طــاووس ،برهســتهترین محــد

مدرســهی حلــه در تـدوین

مجــامیع دعــایي امامیــه ســهم بســزایي دارد (ابنطــاووس1377 ،ب ،ص ـ
از این بُعد در فرهگ

 )46 -45و

تشیع ایران در عصر صفمی و لاهار تا به امـروز تـأثیر عمیقـي از

خمد به های گذاشته است .کافي است بدانیم کتاب مفاتیحالجگان شیخ عبـاس لمـي بـا
هایگـــاهي کـــه در فرهگـــ

امـــروز شـــیعیان دارد ،در اکثـــر نصـــمص ،وامدار

دائرةالمعمرف دوازده هلدی ابنطاووس در ادعیه اسـت عهعفریـان،1376 ،
دعـایي تشـیع محـدود

ص .)39تأثیر ابنطاووس در این زمیگه ،صرفاً به تـدوین میـرا

نميگـــــــــــــــــــــردد؛ بلکـــــــــــــــــــــه بخــــــــــــــــــــــش
اعظم همیت دعا در فرهگ

شیعه ـ بـه خصـمص در ایـران ـ و هایگـاه آن در مـتن

زندگي روزانهی شیعیان ،حاصل تالشهای ابنطـاووس در اینبـاره و نیـز تـأثیر نفـمذ
اثر شگاخته شـده از وی ،بیسـت و یـک اثـر در ادعیـه و زیـارات اسـت و اینهمـه بـه
او خمد بر ایـن بـاور بـمد کـه ایـن مجممعـه در کثـرت و فایـده بينظیـر بـمده اسـت
(ابنطـاووس ،1417 ،ص .)131وی تصــریح مـيدارد کــه غالـب روایــات کتابهــایش

حیح الروای

است (ابنطاووس 1377 ،ب ،ص

45ـ )46و در مماردی که

طریق معتبری نیافته به عممم حدیث اکتفا کرده است 1.در بعضي ممارد نیز ابنطـاووس
ادعیهای را از هانب خـمیش انشـا کـرده کـه بـه آن تصـریح دارد 2.امـروز بسـیاری از
مگــابع کتابهــای ادعیــهی ابنطــاووس در دســترس نیســت (هعفریــان،1376 ،
ص

13ـ )23و همهی کتب ادعیهی عالمان شیعه بعد از وی وامدار او هستگد (طهراني،

،1403

ج ،2ص .)265حتي تأثیرگذارترین اثر دعایي شـیعه عصربم

ففعمر  ،هـم در
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 .1فقها در ادلهی روایاتي که شامل احکام نباشد و متضمن ثماب و لرب الهي اسـت ،سـختگیری نميکگگـد و نـام
عممم حدیث را بر آن اطالق ميکگگد.
 .2ابنطاووس تعابیری امن «دعاءً من خـاطری»« ،الفـاظ مـن خـاطری»« ،دعـا اورد اهلل عزوهـل علـي خاطرنـا»،
«دعمات ورد علي خاطری» و «دعاءً انشاءناه» بر ادعیهی انشای خمیش به کار ميبرد (کلبرگ ،1371 ،ص.)148

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

پشتمانهی هفتاد هلد کتابي است که در ممضمع ادعیـه در کتابخانـهاش گـردآورده بـمد.
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شخصیتي او در زمـان حیـاتش و بعـد از آن ،در همامـع شـیعي اسـت .از پگجـاه و نـه

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمب
و هم در محتمی به طمر عمـده تحـت تـأثیر آثـار اوسـت (هعفریـان ،1376 ،ص.)28
رررمراالنوار و
رررمی شــــیعه ،اــــمن بحر
در دایرةالمعمرفهر

وسمیلالشرررررریعه و علررررررتارا الوسررررررمیل
نیــز از آن فــراوان نقــل گردیــده اســت (کلبــرگ ،1371 ،صـ

 .)119 -116در شــمال

 1089از میـان کتــب ادعیـهی ابنطــاووس ،کتـاب مفصــل اقبرم او بــه دســتمر

شــاهزاده آغــابیگم دختــر شــاه عبــاس بــه فارســي ترهمــه شــد و نیــز کتــاب عه ر
الررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعوات
و عنه العنمیمت وی در این عصر اگـدین بـار بـه فارسـي ترهمـه شـد
(هعفریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،
 ،1376ص25؛ کلبــرگ ،1371 ،ص .)249بعــد از او بایــد از تالشهــای ابــن فهــد
ابنطــاووس پرداخــت و در ایــن کــار از روش او تبعیــت کــرد .آثــار او عبارتگــد از :1

االدعی

و الختوم؛ :2 1عاة الااع

(طهرانــي ،1403 ،ج ،15ص)228؛  :3فصررو

فرر

و نجم

اللرمع

التعقیبررمت و

الرررراعوات (افگــــدی ،1401 ،ج ،1ص65؛همــــان ،1403 ،ج ،16ص)242؛
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ابـن طـاووس بـه کاربردهــای دنیـمی ادعیـه (تعمیــذها) تمهـه داشـت .از هملــهی
این ممارد ،ذکر ادعیه در رفـع امـرا

 ،ادای لـر

 ،تقمیـت حافظـه ،دفـع نامالیمـات

و دشمگيهاست .3همین ویژگيهای آثار دعایي وی باعث نفمذ آثار وی در میـان مـردم
شد و با البال عمممي روبهرو گردیـد .از ایـن نممنـه اسـت بـاور راسـخ ابـن طـاووس
 .1برای آگاهي بیشتر ر.س :مدرسي تبریزی ،1374 ،ج ،8ص145؛ امین ،1958 ،ج ،4ص515؛ طهراني ،1403 ،ج،1
ص393؛ القائیگي ،1405 ،ص.131
 .2بــرای آگــاهي بيتــر ر.س :اصــفهاني ،1410 ،ص95؛ بحرانــي ،لؤلــؤ البحــرین ،ص157؛ بحرالعلــمم ،الفمائــد
الرجملی  ،ج ،2ص108؛ هـابلقي ،طرائـف المقـال ،ج ،2ص423؛ امـین ،1958 ،ج ،4ص512؛ طهرانـي،
 ،1403ج ،20ص.200
 .3برای نممنه بگگرید به :کتاب المگتقي في العمذ و الرلي و یا المجتبي من الدعاء المجتبي
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 :4نبناة البمع

فیمم الباعنه ف

اداب الااع .

2
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حلي در ایـن زمیگـه یـاد کـرد .او بـا نگـارش اهـار کتـاب در ادعیـه بـه تکمیـل آثـار

به استخاره در امـمر علمـي سیاسـي و تصـمیماتي کـه در زنـدگاني اتخـاذ ميکـرد .او
در این بـاره ميگمیـد« :و رایـت االسـتخاره الـمی فـي کشـف بعـض االسـرار و ابلـغ
في االشمرة» (ابن طاووس ،1948 ،ص )218برای نممنه او در تصمیم بـر نگـارش
کتابهایش استخاره ميکرد و در اختیـار زوهـه نیـز بـه همـین مگـمال رفتـار کـرد .او
نقل ميکگد که یکبار یکي از صاحب مگصبان حلـه خماسـتار ماللـات بـا وی ميشـمد،
پگجاه بار استخاره ميکگد و هر بار (التفعل) ميآید .یا بـار دیگـر در دیـدار بـا صـاحب
مگصبي دیگر بیست و دو بار استخاره و اهار بار رلاع ميکگد که همه (التفعـل) ميآیـد
(ابــن طــاووس ،1409 ،ص .)224-223ابــن طــاووس ایگهمــه را در تأییــد اســتخاره در
زندگي ميآورد.
آل طاووس و اخالق و عرفان

و به واسطهی آن ممرد احترام تمام هریانهای فکری لـرار گرفتهانـد ،زهـد و پارسـایي
آنان است .هـد اعـالی ایشـان ،اسـحاق ،از زهـاد عصـر خـمد بـمده اسـت (مجلسـي،
(ابن عگبه ،1427 ،ص .)233فرزند شهیرش علي بن طاووس معروف بـه ابـن طـاووس
در مقامات معگمی و تقدس خمد و آثارش ،مقـامي یگانـه در حمزههـای علمـي امامیـه
به ویژه ایران داشته و دارد .این مملعیـت بـرای ابنطـاووس در زمـان حیـاتش حاصـل
گردید و شـهرتي عـام یافـت (کلبـرگ ،1371 ،صـ

 ،)39 -19همـین زهـدش ،مـانع

همکاری وی با سالطین و نشستن بر کرسي افتا شد (ابنطاووس ،1417 ،صـ

- 112

.)114
بگا بر نقل ممافق و مخالف ،او در عصر خمدش مستجاب الدعمه بـمده (ابنطـاووس،
 ،1381ص )353و به اسم اعظم دست یافته بمد؛ اما از اینکه آن را به فرزندانش بیاممزد

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

 ،1983ج ،107ص .)44سعدالدین ممسي بن هعفر را در شمار زهـاد زمـانش آوردهانـد
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بدرســتي برهســتهترین ویژگــي آل طــاووس کــه تــا بــه امــروز بــه آن مشــهمرند

مگع شده بمد و صرفاً اهازه داشت آن را در میان آثارش بپراکگـد تـا شـاید بـا مطالعـهی
سحرگاهان از امام عصر (ع) تعلیم گرفت (ابنطاووس ،1381 ،ص )353و بگـا بـر نقـل
مشهمر ،تا پایان عمر به شیمههای مختلف با امام (ع) در ارتبا بـمد (تبریـزی  1411ق،
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بسیار ،فرزندانش نیز بر آن آگاهي یابگـد (کلبـرگ ،1371 ،ص .)35در سـامرا دعـایي را

ص .)538او بــا واســطه ،از امــام (ع) اطــالع یافــت کــه ولــت ظهــمر نزدیــک اســت
(ابنطــاووس 1377 ،الــف ،ج ،3صــ

 .)118 -116اگــدی لبــل نیــز بــرادرزادهاش،

مجدالدین محمد بن حسن بن ممسي بن طاووس ،کتابي بـه نـام البشرمرت بـرای
همالکم نگاشته بمد (ابنعگبه ،1427 ،ص ،)170که ظهمر مغمالن را بشارت ظهمر مهدی
(عج) للمداد ميکرد .تب ظهمر امام (عج) با این روایات در حله اگان باال رفت که هـر
روز ،صد سمار از نماز عصر تا مغرب با اسبي آماده ،انتظارش را ميکشیدند و بر طبلها
ميکمفتگد (ابن بطمطه ،بيتا ،ج ،2ص .)56در این زمان ،در شرایطي خـاص ،روایتـي از
مالحم بطایگي در نظرش آمد که بعد از زوال بگيعباس مژدهی دولت مردی دادگسـتر از
خاندان نبمت را که مقدمهی ظهمر آن حضرت اسـت ،مـيداد .ابنطـاووس اوصـاف آن
مرد علمی را با خمد مگطبـق دیـد و اشـاراتي نیـز در تأییـد مکاشـفهاش از عـالم غیـب
مشاهده کرد و یقین حاصل نممد که آن علمی اوسـت (ابنطـاووس 1377 ،الـف ،ج،3
نقابت از او گرفته شد و به نقلي به لتل رسید (ابنزهره ،1382 ،ص58؛ کلبـرگ،1371 ،
ص .)33لدرت شخصیت روحاني و علمي او باعـث شـد ،هریـان نـمیگي در اندیشـهی
شیعه بر مبگای دعا و تزکیه به ظهمر رسد.
بُعد دیگر شخصیتي ابنطاووس ،زهد صمفیانه یا عزلتگزیگي اوست .ابنطاووس سه
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

سال در مجاورت مرلد غروی عزلـت گزیـد .ازدحـام مـردم در نجـف ،او را بـه حـائر
حسیگي که دورتر از مردمان بمد متمایل کرد و سه سال نیز در آنها گمشهنشیگي اختیـار
کرد .این عزلتنشیگيها آنلدر در کام او شیرین بمد که لصد سامرا کرد تا از آمد و شـد
مردم دورتر باشد؛ اما حماد

ایام ،اهرای این تصمیم او را میسر نکرد .او معاشـرت بـا

مردم را درد بيدرمان خماند و آن را شبیه به اشتغال به بتها در دورهی هاهلیت شمرد
و به فرزندش محمد وصیت کرد که از معاشرت با مـردم بپرهیـزد (ابنطـاووس،1417 ،
ص
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ص .)118مگابع در ممرد الدامات او بعد از این اطالع ،خاممشگد؛ اما آنلدر ميدانیم کـه

.)174-157
همین ویژگي ،او را از دانشهایي امن فقه که با دنیای مردم مرتبط بمدند ،دور کـرد

62

زیارات و ممضمعاتي امن مغیبات و استخاره و نجمم.
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و او را به معارفي سمق داد که او را از دنیای خـاکي بـه افـالس ميبـرد؛ اـمن ادعیـه،

زهد ابن طاووس در مکتب حله اگان مقبملیتي یافت که برهسـتهترین فقیـه اصـملي
لرن نهم حله ابن فهد ،در زهد و عرفـان او را الگـمی خـمد لـرار داد و کتـابي بـه نـام
التحصن که همنام یکي از آثار ابن طاووس بـمد نمشـت .وی در آن اسـاس تعـالیم
خمد در زهد را طرح کرد (شیبي ،1385 ،ص

274و.)275

از ابن طاووس کتابي در اخالق با عگمان عحمسبه النفس به های مانده است
که مجلسي در بحار ،بارها از آن استفاده کرده است (کلبرگ ،1371 ،ص

 86و .)87دو

اثر دیگـر ابـن طـاووس بـا نامهـای التعریرف لامولرا الشرریف و
التشریف بتعریف وقت التکایف نیز در حـمزهی اخـالق و تربیـت
لرار دارند (کلبرگ ،1371 ،ص

103 ،87 ،86و.)106

از فرزند ارشد ابن طاووس ،محمد در مگابع با اوصاف سید هلیل و زاهد نام بردهانـد
(ابن طقطقي ،1418 ،ص .)132او در عمل به وصـایای پـدر ،پیشـگهاد نقابـت را کـه از
نقابت نجف و کربال را عهدهدار بمد ،اما غالب عمر را در خانهنشـیگي و عبـادت سـپری
ابمالفضایل احمد ،برادر دانشمگد ابن طاووس را در ورع و تقما برترین فضالی عصـر
خمد دانستهاند (مجلسي ،1983 ،ج ،107ص .)63او صاحب کتابي در ممعظـه و اخـالق

بمده است با عگـمان زهرة الریم

و نزه

المرتم کـه تـا عصـر

شهید ثاني در دسترس بمده است (طهراني ،1403 ،ج ،12ص .)74فرزند وی عبـدالکریم
را نیز به اوصاف زاهد و عابد سـتمدهاند و او را نیـز مانگـد عمـمیش صـاحب کرامـات
دانستهاند.

1

برادر دیگر ابن طاووس به نام عزالدین حسن هم در مگابع با عگمان «زاهد» یـاد شـده
است (ابن فمطي ،1416 ،ج ،1ص .)153او سه پسر داشت کـه هـر سـه دارای مقامـات
معگمی و زهد بمدهاند .یکي ابمالحسن سـعدالدین ممسـي کـه او نیـز بـه عگـمان زاهـد
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 .1مجلسي ،1983 ،ج ،108ص154؛ عمیدالدین ابمالفضل عباس بن عباس البزاز االدیـب در تمصـیف نمـاز بـاران
سید عبدالکریم که اهابت گردید و باران بارید ،شعری دارد به مطلع «بعزمک سحّت الحسـبِ ووولـت فـمق مـا
یجب و لد کان الثری یبساِ فالماء والعشب» ر.س :ابن فمطي ،مجمع االداب1416 ،ق ،ج ،2ص .225

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

کرد (ابن زهره ،1382 ،ص.)58
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سمی خماهه عطاملک همیگي صاحب دیمان به وی شد ،رد کرد .هر اگد بـرای مـدتي

تمصیف شده است(.ابن فـمطي ،1416 ،ج ،4ص .)1دیگـری مجدالـدین محمـد کـه در
هامعهی شیعهی عراق ،زعامت معگمی داشته است (ابن فمطي ،1997 ،ص .)360فرزنـد
دیگر وی لمامالدین احمـد را ابنفـمطي ،امیرالحـاهي خـمش اخـالق و کـریم معرفـي
ميکگد که حجاج از خدمات وی راضي بمدنـد (ابـن فـمطي ،1416 ،ج ،3ص .)474در
والع آناه آل طاووس بابت آن ممرد سـتایش و تقـدیس همامـع شـیعي هسـتگد ،بُعـد
عرفاني و اخاللي این خاندان است که دلیل اصلي نفمذ آثـار آنـان در میـان شـیعیان بـه
شمار ميآید.
علم انساب

علم انساب از شریفترین دانشها نزد همهی فرق مسلمانان بمده است و آثار زیادی
در آن نمشته شده است .در مکاتب علمي امامیه نیز این علم ممرد تمهه بمده اسـت .در
کردند .آل طاووس نیز در این علم از اعتبار برخمردار بمدنـد و از حـامالن ایـن دانـش
محسمب ميشدند .بهویژه که خمد از سادات ذوالحسـبین بمدنـد و بـه شـکل مـمروثي
نقابت سادات علمی را عهـدهدار بمدندکـه از وظـایف اساسـي آن حفـ و حراسـت از
شجرهی سادات بمد و این میسر نبمد مگر با شگاختي کافي به دانـش انسـاب .بيتردیـد
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

ابن طاووس از دانش گستردهای در علم انساب برخمردار بـمد .عالءالـدین اشـرف بـن
احمد بن ممدود حسگي تبریزی ،از بزرگان سادات و علمای تبریز ،علـم انسـاب را نـزد
وی فرا گرفت .ابن فمطي دربارهی او اگین ميگمیـد « :نـزد وی کتابـت ميکـردم و از
نسل وی لاریان و فقها در تبریز بجای مانده است» (ابـن فـمطي ،1416 ،ج ،2ص.)285
ابن طاووس به سبب عالله به انساب ،دیمان الگسب علي بن مرتضي را به صـد دیگـار و
به اصرار خریداری ميکگد و عليرغم وصایای نمیسگده و ابن طاووس بـه نـابمد کـردن
آن ،این کتاب تمسط فرزندانش ،بهویژه علي که از عاللمگدان به ایـن علـم بـمد ،حفـ
گردید (کلبرگ ،1371 ،ص

241و .)242شدت عاللهی علي به دانش انساب سبب شد

سلطانیه سفر کگد (شیبي ،1958 ،ج ،2ص .)230این عالله او را برآن داشـت تـا از ابـن
االعرج حلي ،نسابهی عصر خمد درخماست کگد کتابي در انساب بگگارد .بيتردید او در
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کــه او در هســتجمی مــماد انســاب ،در ســالهای  701و  704لمــری بــه آذربایجــان و
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مکتب حله نیز نسابان برهستهای در خاندانهای بگي معد و بگم اعرج و بگم معیـه ظهـمر

هایگاه نقابت ،محل رهمع علمیان در ممضمع انساب بمده اسـت .از میـان آنهـا لطـب
الدین حیدر بن حسین علمی سمکگدی برای تصحیح نسب خمد بـه وی مراهعـه کـرد.
فرزند رضي الدین به نام لمام الدین احمد نیز در شمار عالمان نسابه است (ابن فـمطي،
 ،1416ج ،3ص

 86و .)376برادرزادهی ابن طاووس ،عبدالکریم بن احمد بن طاووس

را فقیه نسـابه خماندهانـد (ابـن داود ،1342 ،صـ

 45و )130؛ شـاگردش ابـن فـمطي

او را در شمار شجرهنمیسان عصر خمد ميآورد و از گفتار وی به نظر ميرسد تألیفـاتي
در ایــن ممضــمع داشــته کــه نــامي از آنهــا بــالي نمانــده اســت (ابــن فــمطي،1416 ،
ج ،1ص .)440وی دانش نسب را از عبدالحمید بـن فخـار بـن معـد ممسـمی روایـت

ميکگــد و از او اهــازهای در روایــت کتــاب المجررای فرری انلررمب
النملبیین دریافت کرده است .فرزند وی رضي الـدین علـي بـن عبـدالکریم از
شــــــــــــــــــاگردان هاللالــــــــــــــــــدین عبدالحمیــــــــــــــــــد
نسب همت گماشـته اسـت و در ایـن بـاره از فخـر الـدین علـي بـن محمـد صـاحب
بـــــــــــــــــه همکـــــــــــــــــاری کـــــــــــــــــرد؛ امـــــــــــــــــا
مرگ فخرالدین نسبشگاس برهستهی حله ،مانع انجام این کار شد (ابن فـمطي،1416 ،
ج ،3ص.)86
دانش تفسیر

شیعیان امامیه ،برخالف اهل سگت ،از همـان آغـاز بـه تفسـیر لـرآن اعتقـاد داشـتگد.
از لحاظ تاریخي نقطهی آغاز نمشتن تفسیر شـیعه بـه عصـر امامـت علـي بـن الحسـن
ميرسد 1و اوج آن در لرن ششم هجری بمد؛ اما با هجمم مغمالن در لرن هفـتم ،تفسـیر
رونق گذشته را از دست داد .تگها در مکتب حله شرایط مگاسبي برای نمشتن کتـب فقـه

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

کتاب جوهر

القمد

فی نلب بن قتمد به سـال  701ق دعـمت
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بن فخار در علم انساب است (افگدی ،1401 ،ج ،3ص82و ج .)123 ،4وی به گردآوری

القــرآن و تفســیر فقهــي فــراهم شــد .برهســتهترین اثــر در ایــن زمیگــه کتــاب

کنزالعرفم

 .1تفسیر ابمحمزه ثمالي و هابربن یزید هعفي از اصحاب امام سجاد (ع).
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فی فقه القرآ فاضل سیمری اسـت .آل طـاووس در

دانش تفسیر و علم لرائت مکتب حله نقشي درخمر داشتهاند .ابـن طـاووس در تفسـیر،
شاگرد حسین بن احمد سمراوی است (ابن طاووس ،1410 ،ص .)208او دارای تـألیفي
در تفسیر به نام سعدالسعمد است که از همله آثار کتابشگاسـي نیـز بـه شـمار ميآیـد و
بخش اصلي آن به معرفي تفاسیر شیعه پرداخته است ،اما مؤلـف در کگـار آن ،خـمد بـه
تفسیر آیات لرآني ميپردازد (ابن طاووس ،1421 ،ص.)126
ابمالفضایل احمد بن طاووس نیز در تفسیر محکمـات بصـیر و در تأویـل متشـابهات
بينظیرش خماندهاند ،ابن داوود شاگرد او مينمیسد «:او در این علم به گمنـهای تحقیـق
کرد که دیگر نمي تمان بر آن افزود» (ابن داود ،1342 ،ص .)45از مصـگفات او در ایـن

علم شواهاالقرآ (حر عاملي ،بيتا ،ج ،2ص )30و کتاب عین العبرة
فی غبن العترة است که در تفسیر آیاتي نمشته شده که در شأن اهل بیت یـا
بطــالن طریقــهی مخالفــان نــازل شــده اســت (بخشایشــي ،1372 ،ج ،2ص .)222ســید
مخرمي شاگرد او در این دانش بمده است (ابن فمطي ،1416 ،ج ،1ص.)244
علم کالم

آل طاووس روی خمشي به دانش کالم نشان ندادنـد .برهسـتهترین شخصـیت ایـن
خاندان ابن طاووس در کتاب کشف المحجه دالیلش را برای دوری از علـم کـالم
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

بیان ميدارد .او در این اثر به خمانگده یادآوری ميکگد که مطالب او از روی ناآشگایي بـا
این علم نیست؛ بلکه کتب کالمي را مطالعه کرده است و بعد از شگاخت به ایـن نتیجـه
رسیده است .در مگابع ،ابن طاووس را شاگرد ابن نما در کـالم آوردهانـد .ابـن طـاووس
دانش کالم را شگاخت خداوند و معارف الهي از روی کسـب و تعقـل ميدانـد .او ایـن
دانش را بر خالف دیدگاه لرآن و سگت ميپگدارد که مگبع معرفت الهي را فطرت معرفي
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عبدالکریم بن طاووس نیز از استادان لرائـت لـرآن بـمده و شـیخ کمـال الـدین محمـد

ميکگگد .او دالیلي از لرآن و سگت در اینباره ذکر ميکگد و در اثبات این باور کـه علـم
کالم اممر بدیهي و واضح فطری را به استداللهای پی یده و مبهم عقلـي بـدل ميکگـد،
متعلم را به راههای بسیار دور و پر خطر رهگممن ميکگد هایز نميداند .او مثـال روشـن
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بطالن کالم را اختالفهای شیخ مفید و سید مرتضي دراین علم مي داند (ابن طـاووس،
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اگدین مثال ميآورد .او تعقل در اممری اـمن هـمهر ،عـر

اهسـام را ازآن رو کـه

 ،1417ص

 4و .)20ابن طاووس کتابي در علم کالم با عگمان شفمء العقرو

عن داء الفضو داشته کـه امـروزه برهـای نمانـده اسـت (مجلسـي،1983 ،

روب
رتح ععحجر
ج ،104ص .)43کتــاب دیگــر وی کــه آن نیــز از بــین رفتــه فر
الجواب البمهر فی عشر

وجوب

تاق الکمفر است ،کـه

امن ابن طاووس به عگمان اثر کالمي نامي از آن نبرده است بایستي امن دیگر آثار وی
به شیمه محدثان تگظیم شده باشـد .امـا ایـن دو اثـر دغدغـههای کالمـي وی را آشـکار
ميکگگد و نشان ميدهگد که ابن طاووس با مطلق پرسشهای عقلي مخالف نیست؛ بلکه
تالش بیهمدهی عقالني در اثبات آناه به زعم او  -خداونـد بـه طـمر فطـری بـه بشـر
آممخته -مذممم ميداند .این روشي است که معتزله به آن پایبگدند؛ از ایـن روسـت کـه

آنها را تخطئه ميکگد .احمد بن طاووس نیز کتابي بـا نـام بنرمء المقملره
الفمطمیه فی نقض الرسمله العثممنیه در هدل و مگـاظره
ص )190و این امر طبیعتاً نشان از تسلط او بر دانش کالم دارد.

مکتب حله نمآوریهایش در علم رهـال و درایـه را بـه کمشـشهای ایـن خانـدان،
بهویژه ابمالفضایل احمد و فرزندش عبدالکریم مـدیمن اسـت .ابمالفضـایل احمـد را در
علم رهال کثیر االطالعات خماندهاند (ابنداود ،1342 ،ص .)46و رهال و روایـت را
به کمال و تمام ،بحث و تحقیق کـرد (حرعـاملي ،بيتـا ،ج ،2ص )230و اولـین کسـ
است که در دانش رهال ،ممضمع «هرح و تعدیل» را بررس نممده است (امین،1958 ،
ج278 ،10؛ دهیلي ،1966 ،ج ،2ص.)93

شاگرد رهال اش حلن بن عای بن داود نمیسگدهی کتاب الرجم
دربارهی و م گمید« :او مرا پرورش و آممزش داد و بـه مـن نیکـ فراوانـ نمـمد و

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

دانش رجال و درایه
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با هاح که از بزرگان معتزلـه بـه شـمار ميآیـد ،نمشـته اسـت (طهرانـي ،1403 ،ج،3

بسیار از فماید این کتاب برگرفته از اشارات و تحقیقات و اسـت» (ابـنداود،1342 ،
گرفته و به او استگاد کرده است.
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ص .)46این کالم نشان م دهد که ابنداود در تألیف کتاب الرهـال از اسـتادش کمـک

و در علم رهال کتـاب تحـت عگـمان حرل االشركم
احوا

فر

ععرفر

الرجم تألیف نممده که به التحریر النمووسری معـروف

است .این کتاب را حسن بن زینالدین بن عل معروف به «ابنشهید ثـان » بـه رشـتهی
تحریر درآورده است.

1

ابمالفضایل احمد در علم الارای برای اولین بار در تاریخ شیعه ،حدیث را بـر
اساس آرای هدیدی تقسیمبگدی کرد .او حدیث را به اهار لسم (صحیح ،حسن ،ممثـق
و ضعیف) تقسیم کرد .در حاليکه لبل از آن احادیث به دو دسـتهی صـحیح و ضـعیف
تقسیم ميشدند .ابتکار وی در علم الحدیث ،نگاه فقها را از محتمای حـدیث کـه تـا آن
زمان متداول بمد ،به سگد حدیث سمق داد و علم رهال و درایه را در کانمن تمهه فقهـا
و محدثان لرار داد .از این رو هرگاه در علم رهال ابـن طـاووس گمیگـد ،مـراد اوسـت
(نمری الطبرسـي ،1415 ،ص .)467فرزنـد وی عبـدالکریم نیـز در علـم رهـال عـالمي
المنظوم فی عصنفی العاروم تـألیف کـرد .ابـن داوود شـاگرد وی
دربارهی این کتاب ميگمید «در میان اصحاب ما هیچ کـس نظیـر ایـن کتـاب را تـألیف
نکرده است» (ابن داود ،1342 ،ص

 .)131 -130ابن طـاووس نیـز کـه تمـام عمـر را

صرف تدوین کتب حدیثي نممد ،لطعاً در علم رهال تبحـر داشـته اسـت .او دو کتـاب
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

الفهرست و اسممءالرجم را بر علي بن یحیي خیا خماند و از او اهـازه
گرفت (ابن طاووس ،1371 ،ص.)34
تاریخ و تراجم

آل طاووس به واسطهی گرایشهای اخباریشان ،به تاریخ وتراهم تمهه داشـتهاند .از
میان آنان ابن طاووس بیشترین آثار را در این زمیگه نمشته است .پرآوازهترین اثر در این
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برهســته و کــم نظیــر بــمده اســت .او در علــم رهــال کتــابي بــا عگــمان الشررمل

زمیگه را با عگمان الاهوف عافی قتای النفروف را بـرای خمانـدن در
روز عاشمرا نمشت .شهرت این اثر در حدی است که غالباً ابن طاووس را با این کتـاب
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 .1برای آگاهي بیشترف ر.س :افگدی 1401 ،ق ،ج ،1ص74؛ امین ،1956 ،ج ،10ص281؛ طهرانـي 1403 ،ق ،ج،3
ص385؛ صدر ،1951 ،ص.270
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مي شگاسگد .ابن طـاووس کتـاب دیگـری هـم در ایـن ممضـمع بـه نـام المصرر

الشررررررین فرررررری قتررررررل الحلررررررین دارد
که غالب آن مقتل ابيمخگف است (کلبرگ ،1371 ،ص

 .)79-76کتاب اال نفمء

فی اتبمر الماوا و الخافمی ابن طاووس اثری در تاریخ عمـممي

همراه با هزییـاتي دربـارهی اهـداد ابـن طـاووس و خـمد وی بـمده اسـت .ربیر
االلبررررررررررررمب نیــــــــــــز کتــــــــــــابي مشــــــــــــتمل
بر احمال اخیار و پاکان بمده است که هیچ کدام از این دو اثر اکگمن بـالي نمانـده اسـت
(کلبرگ ،1371 ،ص

 .)94 -93کتاب فررج المهمروم فری ترمری

عامررررررررررررمء نجرررررررررررروم نیــــــــــــز در
اثبات حلیت این علم و آگاهي انبیا و ائمه در این علـم ،تـراهم مگجمـان ههـان اسـالم
از هر مذهب ،اخبار ایشان و در پایان به مغیبیـاتي کـه ائمـه از آن اطـالع دادنـد ،بـدون
کمــک از علــم نجــمم خبــر ميدهــد (ر.س :ابــن طــاووس .)1368 ،در تــراهم ،کتــاب
باشد .اصل این کتاب از بین رفته است (کلبرگ ،1371 ،ص

 .)98 -97اثـر دیگـر ابـن

زمان اگین شیمه و نگارشي مرسمم نبمده است و این را باید از امتیـازات ابـن طـاووس

در مکتب حله دانسـت .در همـین ممضـمع ،کتـاب دیگـر وی کشرف المحجره
لثمر

المهجه مگبع مهمي دربارهی زندگي و اندیشههای ابـن طـاووس اسـت

که در اصل وصایای او به فرزندانش و اهازههای وی برای آنهاسـت (کلبـرگ،1371 ،
ص

 .)76-75دلبستگي و باور ابن طـاووس بـه مغیبیـات ،او را بـه همـعآوری مـماد

مالحم و فتن سمق مـيداد .از وی کتـابي در ایـن ممضـمع بـا عگـمان التشرریف
بملمنن فی التعریف بمالفتن بجای مانده که گمیي در اواخر عمـر
تألیف کرده و برادرزادهاش عبدالکریم حماشيای به آن افـزوده اسـت (کلبـرگ،1371 ،
ص

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

طاووس ،البهجه لثمرات المهجه ،یک خمد تکنگاری است که تـا آن
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التحصیل عن التهلیل بایستي تلخی

ذیل تاریخ بغداد ابن نجـار بـمده

 .)105 -104این عبـدالکریم ،خـمد صـاحب اثـری اسـت بـا عگـمان فرحر

الغری بصرح

طمریکه عالمه مجلسي آن را ترهمه کرد و مطالب اندکي نیز از خمد بر آن افزود .ایـن
کتاب دربارهی اثبات دفن پیکر امام علي (ع) در نجف اشرف است و متن آن حـاکي از
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الغری که در عصر صفمی بسیار ممرد تمهه لرار گرفت؛ به

مجادالتي است که در آن زمان بین شیعه و سگي دربارهی محل دفن آن حضرت وهـمد
داشته است .نمیسگده با استفاده از طیف وسیعي از روایـات پیـامبر و ائمـهی اطهـار ،بـه
اثبات دفن امام در نجف ميپردازد و روایات متعددی از کراماتي که از لبـر آن حضـرت
دیده شده را ارائه ميدهد .نمیسگده خمد به دشماری کـارش در بیـرون آوردن اخبـار از
کتب مگدرس اشاره کرده است .به یقین ممفقیـت او در ایـن کـار مرهـمن کتابخانـههای
شخصي این خاندان بمده است (مجلسي ،1379 ،ص.)13
مجدالدین محمد بن حسن ،برادر ابن طاووس نیز کتـابي بـه نـام البشرمرات،
نمشت و به هالکم تقدیم کرد .ایـن کتـاب ،شـرح خطبـهی تـاریخي امـام علـي (ع) در
پیشبیگي حملهی مغمل و براندازی خالفت عباسي بمد (ابن عگبه ،1427 ،ص.)170
نتیجه

طاووس ،مصدر خدمات علمي و سیاسي ارزشمگدی به همامـع شـیعي شـدند .در بعـد
سیاسي ،در مقطعي حساس در تاریخ اسالم (یمرش مغمالن) با رد هرگمنه همکـاری بـا
خالفت عباسي و رد کامل مشروعیت آنها و پذیرش دولت مغـمالن بـه عگـمان دورهی
گذار برای شیعیان و لبمل مگصب نقابت در این دولت ،در حف و تقمیت همامع شیعي
سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

تاریخ و انساب ،با اتکا به کتابخانههای غگي شخصي خـمد ،بخشـي از میـرا

شـیعه را

احیا کردند که در دورههای بعدی بهویژه در عصر صفمی ،هریانهای فکری شیعه امن
اخباریگری واصمليگری و فرهگ
این آثار لرار گرفتگد.

شیعه بهویژه در بعد ادعیه و زیـارات تحـت تـأثیر
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بسیار مؤثر بمدند .در بعد علمي در حمزههای متگمع علمي امن حدیث وفقه و رهال و
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آل طاووس در برههای از تاریخ (لرن هفـتم هجـری) بـا محمریـت شخصـیت ابـن

منابع و مآخذ

 .1االعلمــي ،محمدحســین (1375ق) .دائرةالمعررمرف الملررممة
بمقتبس االثر وعجاد عمدثر ،لم :عنبع الحکمه.
 .2آلابزرگ طهران ( .)1337عصفی المقرم

عصرنفی عارم

فر

الرجم  ،ایران :نشر عترت.
 .3ابن بابمیه الرازی ،مگتجبالدین علي ( .)1366الفهرست ،تحقیـق :سـید هـالل
الدین محد

ارممی ،لم :نشر کتابخانه آی اهلل مرعشي نجفي.

 .4ابن بطمطـه ( 1417ق) .الرحا

الملممة تحف

النظمر فی

غرائب االعصمر و عجمئب االسفمر ،حققـه عبـدالهادی التـازی،
مغرب :مطبمعات إکمدیمی

المماک

المغربی .

 .5ابنداود ،حسن بن علي ( 1342ق) .الرجم  ،اعتگـاء هـالل الـدین الحسـیگي،

 .6ابنزهــره ،تاجالــدین بــن محمــد ( 1382ق) .غمی ر
محمد صادق بحر العلمم ،المنبع

عرن الغبرمر ،حققـه

الحیاری .

 .7ابنطاووس ،احمد بن ممسي( 1411ق) .بنمءالمقمل
فی نقض الرسمل

الفمطمیر

العثممنیر  ،تحقیـق السـید علـي العـدناني

الغریفي ،بیروت ،الطبعه االولي ،ممسسه آل البیت الحیاء الترا .

 1377( --------------------- --- .8الف) .االقبرم
الحلن

بمالعمرم

فیمم یعمل عرة فی اللنه ،المحقق هماد القیـممي

االصفهاني ،لم :دفتر تبلیغات اسالمي.

 .)1381( ------------------------ .9االعررم
االسفمر و األزعم  ،بـازگردان :عبـدالعلي محمّـدی شـاهرودی ،تهـران:

عررن رتنررمر

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

البیوتمت العاوی

المحفو

االتتصررمر فرری

.10

 1414( ---------------------- --ق) .الارو

تحقیق ،عؤسل آل البیت (ع) إلحیاء الترا  ،لم :ااپ یاران.

الواقی ،
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آفاق.
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تهران :عنبع

جمعع

طهرا .

 1410( ------------------------ .11ق) .الیقررین بمتتصررم
عوالنم عا

بإعرة المؤعنین ،تحقیق :محمد علـي االنصـاری،

لم :عؤسل الثقلین إلحیاء الترا

االسالمي.

 1377( ------------------ ------ .12ب) .فرررال
نجم

اللرررمئل و

الملمئل فی عمل الیوم والایا  ،تحقیـق :غـالم

حسین مجیدی ،لم :دفتر تبلیغات اسالمي.
.13

 .)1371( -----------------جمررم

بکمررم

االسرربو

العمل المشرو  ،تحقیق هماد لیممي ،لم :دفتر تبلیغات اسالمي.
 .)1950( ----------------- .14سعااللررعود ،نجــف :المنبعرر
الحیاری .
 .)1381( ---------------- .15عهررر الررراعوات و عرررنه

 .)1409( ---------------- .16فرررتح االبرررواب برررین ذوی
االلبمب و بین رب االربمب فی االسرتخمرات ،تحقیـق
خالد الخفاف ،بیروت :مؤسسه آل البیت الحیاء الترا .

 1417( ----------------- .17ق) .کشرررف المحجررر

لثمررررة

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

المهج  ،تحقیق محمد الحسمن ،لم :مکتب اإلعالم اإلسالمي.
 1421( ----------------- .18ق) .سعا اللعود ،تحقیق :فارس الحسمن،
لم :دلیل ما.

 1368( ----------------- .19ق) .فرج المهموم فری ترمری
عاممء النجوم ،نجف :مگشمرات المنبع الحیدریه.

 .20ابنطقطقي ،محمد بن علي بن طباطبـا ( 1418ق) .اال یای فر
اللانمنیه و الاو
عکتب

ادداب

االسالعیه ،حققه السید مهدی الرهائي ،لم:

آی اهلل العظمي المرعشي الگجفي.

ادداب اللانمنی
شریف رضي.

و الاو

االسالعی  ،ایـران :مگشـمرات
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 1414( ------------------------------ .21ق) ،الفخررری فرری
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العبمدات ،ترهمهی سید علي رضمی ،تهران :آفاق.

 .22ابن عگبه ،احمدبن علـي ( 1427ق) .عماة النملب فی انلمب آ
ابی طملب ،تحقیق السید مهدی الرهـائي ،لـم :کتابخانـهی آیـت اهلل مرعشـي
نجفي.

 .23ابن فمطي ،کمال الدین ابمالفضائل عبـدالرزاق بـن احمـد ( .)1997الحرواد
الجمعع

فی الممئ

اللرمبع  ،حققـه بشـار عـمّاد معـروف،

بیروت :دارالغرب اسالمي.
.24

 1416( ------------------------ق) .عجم

ادداب فری

ععجم القرمب ،تهـران :عوسروع النبمعره و النشرر
وزارة الثقمفه و االرشمد االسالعی.
 .25اربل  ،عل بن عیس فخرالـدین ابـ الفتح ( .)1985فشرف الغمر فر

ععرف

االئم  ،بیروت :عنبع

دار االضواء.

دارالهدی.

 .27اســترآبادی ،محمــدامین ( 1426ق) .الفوائررا المانیرره ،تحقیــق:
نشر االسالعی ،لم :عؤسل

 .28افگدی ،عبداهلل ( 1410ق) .تعایق
لم :عکتب

رعل االعل ،تحقیق احمـد الحسـیگي،

آی اهلل المرعشی.

 1401( -------------- .29ق) .ریررم
الفضالء ،تحقیق سید احمدحسیگي ،لم :عنبع الخیمم.
 .30امین ،محسن ( .)1958اعیم الشیع  ،بیروت :ااپ ابن زیدون.
 .31بحراني ،یمسف بن احمد (بيتا) .لؤلؤة البحرین فی االجمزات
و تراجم رجم الحایث ،حققـه و علـق علیـه :سـید محمـد صـادق
بحرالعلمم ،نجف :عنبع

العامررمء و حیررم

النعمم .

اسالم.
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 .32البغــدادی ،اســماعیل باشــا ( .)1955هایرر
المؤلفین و آثمر المصنفین ،بیروت :دار احیاء الترا العربي.
 .33بخشایشي ،عقیق ( .)1372طبقمت عفلّرا شیعه ،لم :دفتر نشر نمیـد

العررمرفین اسررممء

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

عؤسل

نشر االسالعی.
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 .26ارگاني البهبهاني الحـائری ،محمـمد ( .)1382انریس النفرو  ،لـم :نشـر

 .34بهبهاني ،محمد بن الحسن (بيتا) .الفوائرا الرجملیر  ،لـم :اـاپ
هامعه مدرسین.

 .35شفیع بروهردی ،علي اصغر بن محمد ( 1410ق) .طرائف المقم
ععرف طبقمت الرواة ،تحقیق سید مهدی رهائي ،لم :ااپ بهمن.
 .36هعفریان ،رسمل ( .)1376نزه الزاها ،تهران :اهل للم.
 .37حر عاملي ،محمد بن حسن (بيتا) .اعرل االعرل ،تحقیـق سـید احمـد
حسیگي ،بغداد :عکتب

فر

االنالس.

بالر الممحد ،لم :امیر.

 .41صدر ،حسن ( .)1951تأسیس الشیع

لعاروم االسرالم ،بغـداد:

 .42نمری الطبرسي ،حسین ( 1415ق) .تمتم

الملتارا الوسرمئل،

شرف

النشر والنبمع

العراقی .

لم :عؤسل آل البیت ـ علیهم السالم ـ الحیاء الترا .

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 1390

 .43طهراني ،آغابزرگ (بيتـا) .االنروار اللرمطع

فر

الممئر

اللمبعه ،تحقیق علينقي مگزوی ،لم :اسماعیلیان.

 .44طهرانــي ،محمــد محســن ( 1403ق) .الهریعر

رمنیف
ری تصر
الر

الشیعه ،بیروت :داراالضماء.

 .45علي العیاری تبریزی ( 1411ق) .بهج
المقم  ،ج ،5لم :فاطمیه.

االعم

فر

شرر

زبراة
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 .38خمانساری ،محمدبالر ( 1390ق) .روضمت الجنرمت فری احروا
العامم و اللمدات ،تهران :اسماعیلیان.
 .39دهیلي ،عبداالحب عمـران ( .)1966اعالم العرب فی العاروم و
الفنو  ،الگجف :عنبع الگعمان.
 .40شهید اول ،محمد بن مکي ( 1407ق) .األربعو حایثم ،تحقیـق :محمـد

 .46فتح االبواب بین ذوي الابمب وبین رب االربرمب
ف اإلستخمرات ( 1409ق) ،تحقیـق :حامـد الخفـاف ،لـم :نشـر سـه آل
74
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البیت(ع) إلحیاء الترا .

 .47القائیگي ،علي الفاضـل (1405ق) .ععجرم عرؤلف
عنبع

الشریعه ،تهـران:

وزارة االرشاد االسالمي.

 .48کلبرگ ،اتـان ( .)1371کتمبخمنهی ابنطرموو

و احروا

و

آثمر او ،ترهمه سید علي لرائـي ،لـم :کتابخانـه عمـممي آیـت اهلل مرعشـي
نجفي.

 .49مامقاني ،عبداهلل ( 1423ق) .تنقیح المقم

ف

عام الرجرم ،

لم :عؤسل آل البیت علیهم السالم الحیاء الترا .

 .50مجلسي ،محمدبالر ( .)1983بحرمراالنوار الجمععر
اتبمر االئمه االطهمر ،بیروت :دار احیاء الترا

 .)1379( -------------- .51ترجم
ههانبخش ،تهران :میرا

فرح

الرارر

العربي.

الغرري ،پـژوهش همیـا

مکتمب.

المعروفین بملكنیه او الاقب ،تهران :کتابفروشي خیام.
داراالضماء.

خدمات آل طاووس به همامع و مکاتب علمي شیعه

 .53ممســمی غریفــي ،محــي الــدین ( .)1986قواعررا الحررایث ،بیــروت:
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 .52مدرسي تبریزی ،محمد علي( .)1374ریحمنر

االدب فر

ترراجم
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