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Abstract 

Muḥammad b. Ḥabīb is a third century A.H./ninth century A.D. historian, whose two prominent 

works, Al-Munammaq fi’l ʾAkhbār Quraysh and Al-Muḥabbar, are useful sources in the study of the 

history of pre-Islamic and Islamic eras.  

The present study aims at critically analyzing the author’s opinion and his two great works. The 

critical approach towards Ibn Ḥabīb (as a Muslim narrator) and his works (as remarkable works in 

the history of Jāhilīyyah and Islam) help us in understanding his methods in the historiography of 

Islam. 

Research shows that Ibn Ḥabīb explores and provides reports from Jāhilī traditions like Munāfirih 

and Jār in the history of Jāhilīyyah.  He was especially meticulous in recording the names of people 

and their lineages, tools, and animals (like horses). In this regard, Ibn Ḥabīb provides reports that 

cannot be found elsewhere.   

Some of the weaknesses of these two works are a lack of organization and cohesion in compiling 

the Reports, as well as a summarized narration. The most important point regarding Ibn Ḥabīb’s 

historiography is his trustworthiness and his providing the chain of isnād. This is especially true 

regarding the history of Jāhilīyyah, where most information has been recorded with citations to Ibn 

Ḥabīb’s own teacher, Ibn Hishām. 

Eventually, the writers of this article, based on an analysis of the content of his works, deny the 

commonly held belief that Ibn Ḥabīb was a Shīʿā Muslim. 
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 المُحَبَّرو  المُنَمَّق بررسی انتقادی آثار ابن حبیب، با تأکید بر

   یاری)نویسنده مسئول(دکتر شهال بخت
 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 
Sh.bakhtiari@alzahra.c.ir 
 رویا مشمولی پیله رود

 .الزهرا، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسالم، گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه
 چکیده

ق في أخبار قریش محمد بن حبیب از مورخان سدۀ سوم هجری است که دو اثر مهم وی  ریو  الُمَنمَّ از مناابیی  الُمَحبَّ
آیناد. ایان پاشوهش باه بررسای و نداد دیادگاه هستند که برای مطالیه و بررسی تاریخ پیش و صدر اسالم به کار مای

عنوان یک راوی مسلمان و همچنین آثار او رگ پرداخته است. نگرش انتدادی آثار ابن حبیب بهنویسنده و این دو اثر بز
نگااری اساالم هایی که در تاریخ جاهلیت و اسالم موردتوجه هستند، به شاناخت روش وی در تاریخعنوان روایتبه

 کند. کمک می
-جاهلی مانند منافره و جار پرداختاه و گازارش هایدهد که ابن حبیب در تاریخ جاهلیت به سنتها نشان میبررسی

نام و نسب افاراد و ابازارآ ت و یاا حیواناات نمانناد هایی آورده است. وی در تاریخ جاهلیت و اسالم نسبت به ثبت
شود. فددان نظام و انساجام در هایی در این باره آورده که در دیگر منابع دیده نمیاسب( دقت فراوانی داشته و گزارش

نگااری وی، تارین نکتاه در تااریخهای این دو اثار اسات. مهاموار از کاستین اخبار، همچنین روایات خالصهتدوی
ویشه در حوزه تاریخ جاهلیت که بیشتر مطالب خود را به استناد استاد داری و ارائه سلسله اسناد است، بهرعایت امانت

وهش در مورد مذهب ابن حبیب که به تشیع منسوب شده خود ابن هشام ثبت کرده است. در نهایت نگارندگان این پش
 کنند.های محتوایی آثار وی رد میبه بررسیاست، را با توجه 

قابن حبیب،  شناسی،منبع: هاکلیدواژه ی، الُمَنمَّ  ، تاریخ پیش از اسالم، قریش.الُمَحبَّ
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 مقدمه
هاای هاا، پاساخگوی پرساشمحتوایی آنبررسی انتدادی و ندد منابع و مآخذ تاریخی ارزشیابی و سنجش 

هاست. ارزیابی و ندد منابع مطالیاتی تاریخی سبب شناخت نداط قوت و محددان دربارۀ مورخان و آثار آن
ضیف و همچنین نوع دیدگاه و نگرش مورخان خواهد شد. در این میان نداد مناابع تااریخی کهان جهات 

 یابد. اهمیت بیشتری می برداری و شناخت بیشتر نویسندگان و آثارشانبهره
 ق( یکی از مورخانی است که آثار بسیاری تاللیف کارده اسات. دو کتااب243ابن حبیب بغدادی ند. 

ق یو  الُمَنمَّ ترین آثار موردتوجه همه مورخان و محددان بوده اسات. االالعااتی درباارۀ تااریخ او مهم الُمَحبَّ
ت که  مرجع آثار بسیاری پا   از خاود باوده اسات. صدر اسالم و دورۀ جاهلیت در این دو کتاب آمده اس

ها باب جدیدی را برای محدق نامههمچنین توجه ویشه مؤلف به تاریخ قبیله قریش و نیز ارائه اسامی و نسب
 گشاید. جهت بررسی حوادث و وقایع این دوره می

ینش و نگارش وی در نگاری ابن حبیب فرصتی برای شناخت بیشتر ببررسی انتدادی آثار و شیوۀ تاریخ
قندل و گزارش اخبار خواهد بود. این مهم به ترتیب در دو اثر وی  یو  الُمَنمَّ  بررسی خواهند شد. الُمَحبَّ

 
 پژوهش پیشینه

توان به تحدیدات زیر اشاره کارد: لیخاتن در مورد ابن حبیب و همچنین دو کتاب موردنظر این پشوهش، می
نامه ابن حبیاب و نیاز ساازماندهی کتااب تحدیداتی ازجمله دربارۀ زندگی شتیتر و حمید الله هر دو با ارائه

ی باه بررسای 1، «مثنی الشیرا نوشاته محماد بان حبیاب»اند. د ویدا در مداله آن را به چاپ رسانیده الُمَحبَّ
ابان کلبای را از  جمهری  النسربپرداخته و کتااب  من نسب إلى أمه من الشعیاءمحتوای کتاب وی با عنوان 

ترین نکته این مدالاه بررسای مناابع ابان حبیاب اسات. نابع اصلی ابن حبیب در این کتاب دانسته و مهمم
ی ابن حبیب و کتاب »لیختن شتیتر در مداله  ریبه بررسای محتاوای کتااب 2« اوالُمَحبَّ و ابان حبیاب  الُمَحبَّ

و همچنین ناام اساتادان ابان  یالُمَحبَّ وی بررسی سلسله اسناد  پرداخته است، ویشگی و محتوای اصلی مداله
عنوان منبع اصلی ابن حبیب میرفای شاده ابن کلبی به الجمهی  النسبحبیب است. در این مداله نیز کتاب 

ی کتاب »است. الیاره در مداله  به بررسای 3« ابن حبیب و جایگاه آن در نگارش تاریخی اولیه اسالمیالُمَحبَّ
                                                 

1. Della Vida, G. Levi  “Muhammad ibn Habibs “MATRONYMICS OF POETS”, Journal of the American Oriental Society, 
Vol 62. No.3, 1942,  pp.156-171. (https://doi.org/10.2307/594132). 
2. Lichtenstädter, I. (1939). Muḥammad Ibn Ḥabîb and His Kitâb al-Muḥabbar. Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, 1, 1–27. http://www.jstor.org/stable/25201833. 
3. Tayyara, Abed el-Rahman, “Ibn Ḥabīb’s Kitāb al-MuḤabbar and its Place in Early Islamic Historical Writing”(2018). 



 101،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارم، سال پنجاه و تاريخ و فرهنگنشريه / 121

یب محمد بن حبیب و نگارش تاریخی وی در کتا از نظر ترتیبات روایی زمانی، ساختار موضاوعی و  الُمَحبَّ
ی پردازد. این مداله پیوند تاریخی می های اساالمی بارای پیکربنادی مجادد را یکی از نخستین تالشالُمَحبَّ

های تاریخی جهانی تر و زمینهصورت زمانی و در نهایت ایجاد پیوندهای موضوعی گستردهمطالب نبوی به
م( دراسة فای منهجاة و  238ه /  243ابن حبیب البغدادی نت: »کند. علی عبد مشالی در مداله میرفی می

قموترده کتاب  به زندگی اجتماعی، سیاسی و علمی ابن حبیب پرداخته و پ  از آن به بررسی  1« مثا  الُمَنمَّ
ق آیات، روایات و اشیار در کتاب شناسی آثار منبع»د و دیگران، نشاتوجه کرده است. در مدالۀ شرییت الُمَنمَّ

رقویشه دو کتااب منابع و راویان آثار ابان حبیاب باه2«ق(243تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی  و  الُمَنمَّ
ی ی تا پاشرا  ای با عنوان نامهبخش، در پایانبررسی شده است. مائده تاج الُمَحبَّ تیجمه و تحقیق کتاب الُمَحبَّ
ر پرداخته است. ویشگی اصلی این پشوهش آن است که با تحدیاق و بررسای به ترجمه این اث3، 532صفحه 

 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیاب بغادادی ند.گونه»منابع دیگر همراه است. در پشوهش دیگر، با عنوان 
اند؛ مانناد نشاد کیاسری و دیگران به بررسی انواع نگارش ابن حبیب در آثارش پرداختهعطیه شرییت4« ها.(
الاور نامه ابن حبیب را بهزندگی 5« ابن حبیب»نگاری و ... . آذرتاش آذرنوش در مدالۀ نگاری، صحابههسیر

ویشه دو کتااب ها و آثاار ابان حبیاب باهها به بررسی کتابدر همه این پشوهش خالصه بررسی کرده است.
ق ی و الُمَنمَّ ایان پاشوهش باه میرفای و بررسای ترین آثار اوست، پرداخته شاده اسات. در که از مهم الُمَحبَّ

نگاری ابن حبیب انتدادی دو اثر ابن حبیب نندد درونی و بیرونی راوی و روایت( پرداخته شده و شیوۀ تاریخ
ازاین محددان تنها به الور گذرا باه آثاار وی و روایاات و... در این دو اثر مورد بررسی قرار گرفته است. پیش

 پرداخته بودند. 
 

 بن حبیب  نامه ازیست -1
ق(، موّرخ، نحوی و لغوی، در بغداد زاده شد و در سامرا درگذشات. در  245ابوجیفر محمد بن حبیب ند. 

                                                                                                                   
World Languages, Literatures, and Cultures Faculty Publications. 145.  
https://engagedscholarship.csuohio.edu/clmlang_facpub/145 

، 33الدادسیة في اآلداب والیلاوم التربویاة ««. کتاب المنمق مثاال»م( دراسة فی منهجة و موترده  238ه /  243ت: ابن حبیب البغدادی ن». عبد مشالی، علی. 1
 .332 -63(: 2037، ن3الیدد 

 – 33(:  3188ن پااییز 18، ش.پژوهشنامه تارشخ اسرم («. 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد کیاسری، عطیه و دیگران. . شرییت2
60. 

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشاکدۀ الهیاات، راهنماا زهارا الهاویی ، پایان532تیجمه و تحقیق کتاب المحبی تا پاشا  صفحه بخش، مائده. . تاج3
 .3180نظری، 

(: 3400نبهاار و تابساتان  نگراری نگیی و ترارشختارشخ«. ها( 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی ند. گونه»نشاد کیاسری، عطیه و دیگران، . شرییت4
310-308. 

 .3126، زیر نظر کاظم بجنوردی. تهران: مرکز دایرةالمیارف بزرگ اسالمی، داشیةالمعارف بزرگ اسممىدر «. ابن حبیب». آذرنوش، آذرتاش. 5
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یبه سبب تللیف کتاب مورد تاریخ تولد وی االالعی در دست نیست. وی  ری لدب یافته است. الُمَحبَّ  1، ُمَحبَّ
حبیاب ناام  گویناده کسی بوده است. میدانیم، مشخص نیست که پدرش چاز زندگی او تدریبًا چیزی نمی

اند( کاه شااید پایش از و دت محماد، از مادر او بود نو به همین جهت آن کلمه را غیر منصرف تلدی کرده
 2شوی خود جدا شده است. 

کناد کاه وی در اند. یاقوت از ابن ابی روبه ندل مایویشه آموزگار کودکان ذکر کردهشغل او را آموزگار به
شناسیم دو بیات در داده است و تنها شیری که از وی میرا درس می 3فرزندان عباس بن محّمدمکتب خود 

برخی او 4دهد. است که بر اثر میاشرت با کودکان عدل خود را نیز از دست می« میلم»بیان حال نابسامان 
 5اند. را شییه دانسته

خلیفاه عباسای نهاادی،  7باا  باه تااریخ درگذشات وی گفات کاه ابان حبیاب تدریبااً توان باتوجهمی
 زمان بوده است. الرشید، امین، ملمون، میتصم، واثق و متوکل( همهارون
 آثار علمی ابن حبیب -1-1

م کار گردآوری آثاار و اخباار و ادب عربای باه اوج رسایده و کاار تادوین 9ق/ 3در نیمه نخست سده 
وین، ابن حبیب و برخی از میاصران وی حلداه نگارش و ابداع آغاز شده بود. میان دو مرحله گردآوری و تد

آوری اشایار و اخباار بر جماعآید که وی عالوههای او، چنین برمیآیند. از فهرست کتابپیوند به شمار می
زده هایی کاه از ناوآوری تهای نیسات، دساتشیرا به تاریخ و انساب نیز پرداخته و خود نیز به تللیف کتاب

 211ق(، ابوعبیاده ند.  306ق(، قطرب ند.  225ق(، ابن اعرابی ند. 206ند. او خود از ابن کلبی  6است.
هاا در این ناام 7اندم( و ابن ابی عرابه از او روایت کرده 888ق/ 275ق( و دیگران روایت کرده و سّکری ند.

 9ببا ثیلا 8.اندهمه منابع کهن مذکورند، جز نام محمد بن احمد که فدط خطیب بغدادی و سمیانی آورده
 10روابط دوستی داشت.نیز ق(  291ند. 

                                                 
 .333/ 32، األنساب. سمیانی، 1
 .267/ 2، تارشخ بغدادخطیب بغدادی،  ؛«ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 2
ق فى اخبار قیش . ابن حبیب بغدادی، 3  .7، الُمَنَمَّ
 .2423 -2420/ 7، تارشخ بغداد؛خطیب بغدادی، 6/2480 ،معجم االدبایاقوت حموی، . 4
ی. ابن حبیب بغدادی، 5  .308، الُمَحبَّ
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممىآذرنوش، . 6
 .2423/ 7، االدبامعجمیاقوت حموی، . 7
 .3/144،األنساب، سمیانی، 4/116، تارشخ بغدادخطیب بغدادی،  .8
شناس برجسته عربی بود که در پایان ق در بغداد متولد شد. ده سال نزد ابن اعرابی لغت آموخت. زبان200بن یحیی مشهور به ثیلب در سال  احمد. ابوالیباس 9

 .2/160، تارشخ االدب العیبى االعصی العباسیةو ... از آثار اوست. فروخ،  اعیاب القیآ ، القیآ معانى عمر هم ناشنوا شد.
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممىآذرنوش، . 10
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فن در مورد ابن حبیب یک رأی نیستند؛ صفدی در کتاب خود از قول مرزبانی ذکر کرده اسات کاه اهل
 ابای بان اساماعیل از کتااب عنوان نموناهو باه سااختخود می نام و به گرفترا می ابن حبیب آثار دیگران

 خود شاهرت از ابیات بیتی به را که شیرایی نام و سپ  کرده را ندل سراسر آن بیبح ابن برده کهنام عبیدالله
 1خود خوانده است. به را متیلق مجموعه و آن افزوده آن اند، بهیافته

اناد. نیز او را به سرقت ادبی ماتهم کارده4و ابن قاضی شهبه3سیوالی2غیر از صفدی، یاقوت حموی،  به
کاه اباوالفرج رسد این موضوع چندان مورد تلیید محدداان و نویساندگان دیگار نیسات، چنانظر میاما به ن

 5اصفهانی هفده روایت از روایات فرزدق را از قول ابن حبیب ندل کرده است. 
ابن حبیب اگرچه در اخبار و انساب صاحب دانشی گسترده بود، گویا در لغت چندان دساتی نداشات. 

 6ها از نظر لغت، خلط و اشتباه فراوان یافته است. های او را بررسی کرده و در آنکتابگوید که سیوالی می
 از او باه کاه هاییها و رساالههستند. تدریبًا همه کتاب انساب های، کتابحبیب بسیاری از آثار ابن     

 آوری، تدوینری هم که او جمعشی های. کتابضبط اسماء است و یا در باب زمینه ، در همینرسیده چاپ
و حتی  و حدیث در لغت وی که دریافت توانمفدود او می هایکتاب کرده بسیار است. از عناوین یا روایت

 7قرار است:  . تیدادی از آثار وی بدیننوشته است آثاری« انواء»
ق و اخبار قیش  -  .الُمَنمَّ
ی - الخلفاء نیز خوانده است و به گفتاه او مطالاب ایان را تاریخ ( آن2/128که حاجی خلیفه ن الُمَحبَّ

ق کتاب با  یکی است.  الُمَنمَّ
 .  المؤتلف و المختلف فى النَّسب -
هات النَّبى -  .کتاب امَّ
 .کتاب قبائل الكبیی و االشا  -
 .اسماء المغتالین من االشیاف فى الجاهلیة و االسم  و اسماء من قتل من الشعیاء -
ه.القاب الشعیاء و م -  ن شعیف منهم بأمَّ
 .کنى الشعیاء و من غلبت کنیته على اسمه -

                                                 
 .243/ 2، الوافى بالوفیات. صفدی، 1
 .7/2423، االدبامعجمیاقوت حموی، . 2
 .10، بغیة الوعاة. سیوالی، 3
 .38، تیاجم طبقات النحاة و الغوشین و المفسیشن و الفقهاءهبه،  . ابن قاضی ش4
 و ... . 214، 226، 206/ 23، األغاني. ابوالفرج اإلصفهاني، 5
 . 413، المزهی فى العلو  اللغة و انواعهاسیوالی، . 6
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 7
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 .رسالة فى اسماء القبائل المتشابهة و غیی المتشابهة -
ه من الشعیاء -  1 و ... . کتاب من نسب الى امَّ

ق از دو اثر بزرگ وی یینی      ی و الُمَنمَّ   2مانده است. ، از هرکدام فدط یک نسخه خطی برجایالُمَحبَّ
 تادان و شاگردان ابن حبیباس -1-2

غیار از ابان باه  3ق( در بغاداد درس خواناد. 231ند.  ابن حبیب نزدیک به چهل سال نزد ابان اعرابای
ق( و  211ق(، ابوعبیاده ند.  206اعرابی در جلسات درس دانشمندانی بزرگ مانناد ابان هشاام کلبای ند. 

  یافت.ق( حضور می 380ابویدظان ند. 
ابان  4تادان، ابن هشام بر ابن حبیب تلثیر بیشتری داشت و الگوی ابن حبیاب شاد. اما از میان همه اس

قحبیب بیشتر مطالب   5را از ابن هشام اخذ کرده است.  الُمَنمَّ
. از مورخاان پا  از وی خاوریمبرمای6ق(275در مورد شاگردان وی تنها به نام ابی سیید سکری ند. 

واسطه مبرد و صالحی شامی به7ون واسطه از وی ندل کرده استبد الذهبمیوجعنوان نمونه مسیودی در به
  8اخباری از او برگرفته و روایت کرده است.

 
ق في أخبار قریشکتاب  -2 مَّ  9الُمنَ

در این مداله مورد بررسی قرار گرفتاه اسات. احماد  نسخه چاپی که مشخصات آن در پانوشت آمده است،
ورقی هر صفحه بیاان کارده؛ اماا کتااب فاقاد کتابناماه، فهرسات فاروق منابع مورد استناد نویسنده را در پا

 مطالب، َاعالم و ... است.
 محتوای اثر -1-2

قبه مینای واژه باتوجه ق  10 ها که به مینای زینت داده شده است،نامهنامه و لغتدر فرهنگ الُمَنمَّ  الُمَنمَّ
                                                 

 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 1
 .376،  منابع تارشخ اسم . جیفریان، 2
ق فى اخبار قیش . ابن حبیب، 3  .7، الُمَنَمَّ
 .7. همو، 4
 .6و  7. همو،  5
 .32. همو، 6
 .3/41، و معاد  الجوهی الذهبمیوج مسیودی،. 7
 .11/307، سبل الهدی و الیشاد فى سییة خیی العبادصالحی شامی، . 8
م آن را در یاک 3823ها.ق برابر با  3403ید احمد فاروق مورد تحدیق و بررسی واقع شده و انتشارات عالم الکتب در بیروت، در سال خورشتوسط  . این کتاب9

 صفحه چاپ کرده است. 240جلد و 
 .173/ 30، لسا  العیبابن منظور، . 10
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قاالالعات کتاب یک اثر ادبی است.  ارۀ دوران پیش از اسالم قریش یا عهد جااهلی عمده درب به الور الُمَنمَّ
شمار مرتب نشده است بلکه مجموع روایات دربارۀ رخدادهای متفرق مربوط به است. کتاب به ترتیب سال

ققریش گردآوری شده است. بیشتر اخبار کتاب  درباارۀ قاریش و باه الاور عماده از دوران جاهلیات  الُمَنمَّ
-، از فضاائل عبااس عماوی پیاامبر ن ( و پا  از آن از حلافاست. بحث وی با نسب قریش آغاز شده

منافره / منافره  8و...( و منافرات نحدود  1حلف/ حلف قریش ا حابیش 20الفضول و سایر احالف نحدود 
 ی مباحث آمده، بحاث و ...( سخن گفته شده است. بخش دیگر که در  به 2عبدالمطلب و حرب بن امیه

و هذا یاوم 4حدیث یوم المشلل، 3نذکر ما کان بین قریش و کنانة یوم ذات نکیف،  از ایام الیرب ویشه قریش
( است که از نظر تاریخی ارزش فراوانی دارد. اخباری هم به دوره اسالمی اختصا  6حدیث یوم فخ5بدر، 

قاریش  المستهزؤن مان7، الله علیه و سلمالمؤذون لرسول الله صلی هایی چون:عنوان نمونه، بحثدارد. به
 9الله علیه و سلم من قریش. المشبهون برسول الله صلی 8ماتوا کفارا بمیتات مختلفات، 

که مادرشاان نصارانی، ها و نیز کسانیها، کوسهچپهای دیگر به میرفی کوران قریش، چشمدر بخش 
ات زشات اند، پرداخته اسات. اخبااری در ایان کتااب دربااره اقادامیهودی، نبطی یا حبشی و سندی بوده

شاود کاه یافات مای10صحابه و بزرگان صدر اسالم همچون حد خوردن بیضی از آنان به  دلیل شرب خمر
ای دشاوار باوده پذیرش آن به دلیل اهمیت و احترام به صحابه و همچنین جایگاه خاندان قریش بارای عاده

قتوجهی به کتاب است، شاید همین مسئله دلیل بی  11در الول تاریخ باشد. توسط دانشوران سنی  الُمَنمَّ
ق  احمد فاروق در مددمه  صاورت ابتادایی آمااده نماوده؛ اماا مؤلاف کتااب را به آورده است کهالُمَنمَّ

توان ندصانی بر آن دانست. پ  از مارگ وی یکای از فرصت تندیح برای او دست نداده است. این امر را می
هاای تیجیال در تصانیف و ضایف وجود نشانهنوشته استاد را منتشر کرده است. در متن مدست12شاگردان

تللیف وجود دارد و بیضی عبارات در سراسر متن استفاده شده که سبب کاستی ارزش عباارت شاده اسات. 

                                                 
ق . ابن حبیب، 1  .228 الُمَنمَّ
 .80. ابن حبیب، همان، 2
 .331. ابن حبیب، همان، 3
 .336. ابن حبیب، همان، 4
 .320. ابن حبیب، همان، 5
 .321. ابن حبیب، همان،6
 .127ابن حبیب، همان، .7
 .127ابن حبیب، همان، .8
 .424ابن حبیب، همان، .9

 .188-184ابن حبیب، همان،.  10
 .360، منابع تارشخ اسم ، جیفریان، 32. ابن حبیب، همان، 11
  اقدام به انتشار کرده است، االالعاتی در دست نیست.  . درباره مشخصات شاگرد وی که12
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 توان به موارد زیر اشاره کرد: برای نمونه می1
فخرج بشر بان/  - 168   -و خرج بشر بن أبي خازم حتی تددم سوق عکاظ فیجد الناس بیکاظ  -1

 خازم حتی قدم  سوق عکاظ فوجد الناس بیکاظ أبي 
أي الفاریدین الفضال  -ثم إن الناس تداعوا إلی السلم علی أن یدي الفضل من الدتلی الذین فایهم  -2

یرید أن یدول: ثم إن الناس تداعوا إلی السلم علی أن یدي من علیه الفضل في الدتل  -183علی اآلخر،   
 .الفضل إلی أهله

 .( لم یصرح من هو103ن قال أرالاة   -1
 2( لم یسق نسب عبدالله. 302الشفاء بنت عبدالله   ن -2

فاصله زمانی بین روایات کتاب که مربوط به خاندان قریش و دوران جاهلیت است، نزدیک به سه سده 
تا دوران خالفت متوکل عباسی است. کتاب در دورۀ عباسیان که از خاندان قریش بودند، تدوین شاده و باه 

رسد در این کتاب مناقب، پیرو تمایالت عباسیان نوشته شده است. همچنین بیضی اخبار کاه ذکار ظر مین
ین شده با متن کتاب دیگر ابن حبیب ( در تناقض است، برای مثال اخباری که در مورد مناقاب عبااس الُمَحبَّ

فاصاله باه بیاان فضاائل الوری که نویسنده پ  از بیان نسب قاریش، بالبهبن عبدالمطلب ذکر شده است. 
برد و که در کتاب دیگرش نامی از عباس بن عبدالمطلب نمیالوریعباس بن عبدالمطلب پرداخته است. به

 تنها به خلفای عباسی اشاره کرده  است. در این بخش ابن حبیب راوی خبر را ابن هشام ذکر کرده است.
 رویکرد روایی -2-2

یابی نبوده است. او صرفًا روایتگری بوده که اخبار را از راویاان تابن حبیب در ندل روایات به دنبال عل
 گرفته و گزارش کرده است. 

رقرساد در به نظر می سیاسای باه  زمیناه ذهنای و گارایشپیش بنادی و ارائاه مطالابدر عناوان الُمَنمَّ
بینایم. او داری از قریش داشته است. با بررسی هماه ماتن در هایط مطلبای اظهاارنظری از وی نمایجانب

-گونه  گزینش کرده است. بادقت در گازینش روایاات، عناوانروایات را بر مبنای رخدادها به شکل داستان

 یافت. توان به ذهنیت وی دستوتلخر مطالب میها و تددمبندی
 مراجع  -3-2

ع مکتاوب از راویان اندکی ندل کرده و در این کاار نیاز بیشاتر از منااب ابن حبیب در تدوین دو اثر خود
-اعتبار باودن نوشاتهاند که عدم تدید ابن حبیب به ذکر اسانید به منزله بیاستفاده کرده است. محددان آورده

                                                 
قابن حبیب، . 1  .34، الُمَنمَّ
ق . ابن حبیب، 2  .34 الُمَنمَّ
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قهای او نیست. وی در تدوین  عصارانش باوده و ازآنجاا کاه هایی از مشایخ و همنگاشتوامدار تک الُمَنمَّ
قریش را در های نوشته شده در اخبار قنگاشتدرصدد بوده تا تمامی تک ای گرد آورد، به ندل خالصه الُمَنمَّ

دهاد کاه نشان می 2«در کتاب ابو عمرو شیبانی آمده»استفاده از عباراتی مانند  1از روایات اکتفا کرده است.
قابن حبیب در نگارش   اش تکیه نکرده و مکتوباتی در اختیار داشته است.تنها به حافظه الُمَنمَّ
ق( و ابان 207ابن هشام کلبی بوده است. بادقت به دورۀ زندگی ابان هشاام ند. آثار  بیشترین مرجع او

توان گفت که گویا ابن حبیب در جوانی در جلسات درس ابن هشاام شارکت کارده ق( می243حبیب ند. 
های خویش در مطالب کتابش بهره برده است. از ابن هشام آثار زیادی برجاا ها و یادداشتاست و از شنیده

-ویشه در مورد تاریخ جاهلیت که تخصص ابن هشام بود، میاست، بنابراین االالعات ابن حبیب بهنمانده 

ابان نزد ابن هشام تلدای شاود. همچناین ابان حبیاب از  هانوشتهو دست3هایشتواند منبع موثدی از شنیده
   4هشام است.ویشه ابن واسطه شاگردانش بهنیز روایاتی ندل کرده و ندل از وی بهق( 151اسحاق ند. 

عبدالیزیز بن عمران میروف به ابان ابای ثابات االحمف ابن حبیب در گزارش اخبار احالف از کتاب 
الفضول، داستان زنان قبیله کناناه، ق( بهره برده است. همچنین در مباحث قصة أیام الفجار، حلف382ند. 

از اباوالبختری  5ب ]یاوم بادر  و المطیمون من قریش بحار رویا جهیم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب
دهاد کاه وی نشاان مای 6«قاال»ق( ندل کرده است. استفاده ابان حبیاب از واژه  200وهب بن وهب ند. 

 مکتوباتی از ابوالبختری در اختیار داشته و ندل کرده است.  
و  و همچنین مواردی مانند قصة أساد شانوة 7ق(206ابن حبیب روایات اندکی را از هیثم بن عدی ند. 

را از واقادی 8قصة عمر بن الخطاب مع عمارة بن الولید عن واقدي و... عدی عن واقدي و هو یوم نخلة،بنی
هاا روایات واسطه آثاار مکتوبشاان از آنزمان بوده و بهق( ندل کرده است. ابن حبیب با هر دو هم206ند. 

 کرده است. 
ق( در ارتباط بوده است و با کلماه قاال باه  233/  230وی با استاد دیگرش ابوعبیده میمر بن مثنی ند. 

 و باقی ایام الیرب از وی پرداخته است.9ندل وقایع و اخباری چون جنگ فجار
                                                 

 .37، («243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد، شرییت. 1
 .334. ابن حبیب، همان، 2
 .22. ابن حبیب، همان، 3
  .383، ابن حبیب، همان .4
 .128، 112، 226، 327، 370ابن حبیب، همان،  .5
 .364. ابن حبیب، همان، 6
ی؛ ابن حبیب، 223. ابن حبیب، همان، 7  .2، الُمَحبَّ
ق. ابن حبیب، 8  .342و  313 -328، الُمَنمَّ
 .320، 373، 343، 38. همو،  9
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رقتشابه عناوین آثار ابن کلبی با موضاوعات  و ندال روایااتی از او در هماان موضاوعات بیاانگر  الُمَنمَّ
وع قریش در یک اثر بوده است که به دلیل در ها و روایاتی با موضهای ابن حبیب در گردآوری گزارشتالش

قدسترس نبودن دیگر آثار، اهمیت    1شود. دوچندان می الُمَنمَّ
 بررسی و نقد درونی راوی و روایت  -5-2

ها، نحوه ارتباط وی توان از حیث عالئق، انتظارات، پیش فهمراوی هر روایت و یا مؤلف هر اثری را می
دست مورد بررسی قرارداد که نشان از ساوگیری راوی و مشای فکاری او اسات. در با راویان و مواردی ازاین

توان به شناخت و فهمی در مورد نویسنده و منش فکری او ها و محتوای آن میواقع با مراجیه به متن روایت
 رسید.
 فهم عالئق و انتظارات راوی -1-5-2

دارانه وی ید مثبت یا منفی یا نگاه جانبسوگیری و قضاوت، نگرش راوی در مورد حوادث و روایات و د
 توان در آن عالئق و انتظارات راوی را بررسی کرد.هایی است که میترین بخشنسبت به وقایع از مهم

توان این دو اثر جامع ابن حبیب را بر اساس موضوع و محتوا به دو ها و تحدیدات، میبر اساس گزارش 
ها یا موضوعاتی در بندی کرد. این دو گونه به ارائه فهرستی از نامی دستهنگارای و تکنامهگونه اصلی ُجنگ
قکنند. در اکتفا می2مورد اسامی افراد هم گزارش شده اسات کاه 3عالوه بر ارائه اسامی اخبار تاریخی الُمَنمَّ

 ها در خصو  قبیله قریش است. بیشتر آن
قریش  در همان ابتدا به ندل نسب قریش پرداختاه ابن حبیب در ندل اخبار و رخدادهای مرتبط با قبیله  

بار 4ها، قاریش ترین نسابو آورده که به سبب بیثت پیامبر ن ( از این قبیله، زبان شیوا و همچنین درست
دیگر قبایل برتری دارد. پ  از بیان نسب قریش به ترتیب خا  خودش به بیان رخدادهایی که این قبیله در 

هایی از افاراد ایان اند پرداخته و در اواسط کتاب نام...( داشته 5مطیبین، ایالف وآن حضور یا ندشی نامر ال
...( آورده 6هاا و که اسالم آوردند، نام یهودیان و مسایحیان ایان قبیلاه، خاناهنکسانی قبیله در امور مختلف

بت در خصو  رخادادها ها اکتفا کرده و قضاوت، دید منفی یا مثاست؛ بنابراین وی در این اثر به ارائه داده
 شود.از وی در این اثر دیده نمی

                                                 
ق. ابن حبیب، 1  .161، 3/324، سیی  النبوشة، ابن هشام ؛228 ،370 ،الُمَنمَّ
 .426تا  184 ابن حبیب، همان،. 2
 و... . 136، 131، 118، 112، 223، 332ابن حبیب، همان، . 3
ق  . ابن حبیب،  4  .38الُمَنمَّ
 .50، 41. ابن حبیب، همان، 5
 . ...و  421، 403، 402، 240ابن حبیب، همان،  .6
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سرهم اکتفا کرده است. حجم زیادی از متن کتاب با فددان انساجام ابن حبیب به ارائه االالعات پشت 
قشمارانه روبروست. او در مطالب به لحاظ تاریخی و سال بالفاصله پا  از بیاان نساب قاریش باه  الُمَنمَّ

الفضول را ابتادا و پا  از آن حادیث فیال را ندال کارده اسات. و یا بحث حلففضائل ابن عباس پرداخته 
قبه اینکه بیشتر مطالب ذکر شده در باتوجه از نوع و در زمره تاریخ فرهنگی هستند، مطالب به لحااظ  الُمَنمَّ

ر اند. همچنین توجه ابن حبیب به اصول فکری جاهلیات دبندی شده( دسته1های قریشفرهنگی نمانند بت
ق صافحه( در عهاد  20ننزدیاک باه  2توجه است. وی نه نمونه مناافرهویشه منافره بیش از همه قابلبه الُمَنمَّ

 زم به ذکر است که بیشترین منافرات ثبت شده در مناابع، مرباوط باه  سرهم آورده است.جاهلیت را  پشت
ای در مکاه و یال افتخاارات قبیلاهخاندان هاشمی است، به دلیل اینکه هاشمیان در دوران جاهلیت و باه دل

در نتیجه اغلب قبایل و  3االراف آن شهرت داشتند و ظهور پیامبر هم از این خاندان هم بر ابن شهرت افزود،
 هاا اشااره کارده مناافرهافراد به دنبال فخرفروشی از الریق منافره بودناد. از مناافراتی کاه ابان حبیاب باه آن

عبدالمطلب و ثدیف، منافرة هاشم بن عبد مناف و أمیة بن عباد شام  عبدالمطلب و حرب بن أمیة، منافره 
هاشم پیروز و الرف دیگر مغلوب شدند. منافره هاشم بن عبدمناف و أمیة است  که در همه این منافرات بنی

  4ترین منافرات ثبت شده در پیش از اسالم است. بن عبد شم  از مهم
توان باه ماوارد بسایاری از اخباار و ست. در سراسر متن میبخش عمده این اثر دربارۀ خاندان قریش ا 

-هاا و لغازشیافت. ابن حبیب با ذکر اخباری، پرده از زشتیاالالعات اجتماعی راجع به قبیله قریش دست

دسات خاالر سرقت ها است که بهها یاد از صحابه و فرزندان آندارد که ازجمله آنهای بزرگان قریش برمی
ق مصحح در مددمه 6اند.و یا به علت شرب خمر حد خورده 5دهدا خود را از دست االالعات و اخبار  الُمَنمَّ

 أخبار مكرة، و أنساب األشیافابن سید،  طبقاتهای مهم مانند فردی که در دیگر کتابخا  و منحصربه
 7شود، از امتیازات کتاب ابن حبیب ذکر کرده است. ازرقی و... دیده نمی

روایات از راویان اندکی استفاده کرده و تا پایان کتاب به ندل روایات از هماان چناد ابن حبیب در بیان  

                                                 
 .126. ابن حبیب، همان،  1
بررسی سّنت مناَفَره »وند و باصری، آیینه در مفاخره است. پیروز شدناصطالح به مینای غلبه و  بهو  فخرفروشی ؛ منافره به مینای330 -83ابن حبیب، همان، . 2

 .33، «های هاشمیان(منافره برباتکیهدر جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسالمی ن
 .30، «های هاشمیان(منافره برباتکیهای آن در دوران اسالمی نبررسی سّنت مناَفَره در جاهلیت و بازتولید و پیامده»وند، آیینه. 3

پرداخت. منافره بر خالف مفاخره همراه با کراهت و و ُنّفاره یا نافوره تیهدی مالی و جز آن بود که منفور به نافر می گرفت. منافره نزد قاضی یا حاکم صورت می 4
بررسی سّنت مناَفَره »، وندآیینه، 3/226، لسا  العیبن دیگری بود، تبیاتی را به دنبال داشت. ابن منظور، نزد قاضی بود و چون نتیجه پیروزی یکی و مغلوب شد

 .32، «های هاشمیان(منافره برباتکیهدر جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسالمی ن
قابن حبیب، . 5  .420، الُمَنمَّ
 .400-184ابن حبیب، همان، . 6
 .34-31ب، همان، ابن حبی. 7
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قراوی بسنده کرده است. وی در  در عناوین ارائه شده برای هر بخش به نام راویان مانناد ابان کلبای،  الُمَنمَّ
رخای از متالخران هام بازاین درباره مراجع او سخن گفته شد. و ... اشاره کرده که پیش1ابوالبختری، واقدی 

رقدر  اناد.مانند یاقوت، ابن حجار، ابان اثیار و... از او ندال کارده بحاث انساجام روایاات در بیاان  الُمَنمَّ
 شود.خصوصیات خاندان قریش دیده می

 سبک نقل روایت -2-5-2
های بررسی و ندد تااریخی اسات. ایان بخاش ترین حوزهبررسی محتوای روایات این دو کتاب از مهم

 2دهاد.های تاریخی و کاربرد عامدانه او از اخبار تاریخی را به اهل تاریخ نشان میر مورخ در روایتحضو
هاا باا مییارهاای عدلای، کشاف ها، مطابدت روایتندد درونی روایت بر بیان موارد قوت و ضیف روایت

اصلی او در مورد  حدیدت و ... است. مباحثی که ابن حبیب در این دو کتاب انتخاب کرده است، االالعات
 ویشه تاریخ دوره جاهلی است.نسب و نام افراد و اماکن به

قبه سبب اختصا  حجم بیشتر  به خاندان قریش و دوران جاهلیت و ارائه اخبار و روایت وقایع  الُمَنمَّ
یان توان کتاب را در حوزه اخبار و روایات تاریخی مربوط به قریش در پیش از اسالم مهام دانسات و از امی

ای دوره جااهلی قبیلاه -منظر اثر او را در بازنمایی جایگاه و ندش قاریش در منظوماه فرهنگای، اجتمااعی 
نسبت به دیگر منابع مهم و ممتاز دانست. نکته مهم در ندد این اثر ابن حبیب آن است کاه ذهنیات و نظام 

ای دارد. ناماهر کال شاکل جنگمانده از او آشکار نیست و به همین دلیال آثاارش دجایتاریخی در آثار به
اناد. کتااب شاامل به جنبه ادبی کتاب، حوادث و مطالب هر قسامت باه الاور خالصاه آورده شادهباتوجه

هاا بار یافته است. سیی همه نوشاتههای زیادی است و یا برای هر مطلب عنوان خاصی اختصا سرفصل
های مرتبط با این خاندان بوده است؛ بنابراین کردن خاندان قریش، اقدامات، حوادث، افراد و داستانبرجسته

ترتیب، راوی خاود را اینتوان به الور قطیی از آثار وی به فضای فکری سیاسای نویسانده پای بارد. باهنمی
موظف دیده تا حوادث دوره اسالمی و جاهلیت را بیشتر موردتوجاه قارار دهاد. اشااره نویسانده در کتااب 

ق فشار و یاا شود که نویسنده از نظر فکری و سیاسی تحت چنین استنباط میاینبه فضائل ابن عباس،  الُمَنمَّ
 متمایل به عباسیان است. 

 روایت مطابق شیوه علمی عصر خود-3-5-2
قنکردن مورخ در بیان حوادث و گزینش روایات در کتاب داریجانب های فکری مورخ و گرایش الُمَنمَّ

ترین روایتی که در این کتاب ذکر دهد. مهماب خود را نشان میدادن به کتهمچنین کوشش برای مشروعیت
                                                 

 . 263، 328، 327، 370، 334؛ 342-318؛ 313-328 ،. ابن حبیب، همان1
  .22، «الخلفاتاریخ». بختیاری، 2
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داری مورد تردید است، در مورد فضائل ابن عباس است که حتای مؤلاف شده و به لحاظ سوگیری و جانب
شود که ابن حبیاب بارای اینکاه گونه استنباط میاند؛ اما ایننیز این موارد را ذکر نکرده اخبارالدولة العباسیة

دادن به حکومات عباسایان، کتاب خود را از آسیب حکومت دورنگه دارد و همچنین برای مشروعیت بتواند
 اقدام به ارائه این بحث کرده است. 

قابن حبیب در  پردازد. وی در این زمینه به بیاان الفضول به بیان این رخداد میبا عنوان ذکر حلف الُمَنمَّ
ود هفت صفحه را به این حادثه اختصا  داده که نزدیک به ساه اشیاری از ادبا مانند جاحظ پرداخته و حد

الفضول و مطیبیین توجه اینکه ابن حبیب در مورد دو واقیه حلفنکته قابل 1اند.صفحه آن اشیار تشکیل داده
بار در اواسط اثار کاه وقاایع را از زباان مرتبه در ابتدای کتاب بدون ذکر مراجع و یکدو بار سخن گفته، یک

  2ان ندل کرده است. راوی
شده با آثار دو ماورخ دیگار بردهبه گزارش مختصر ابن حبیب، قبایلی که در دو اثر ابن حبیب نامباتوجه

اند، مدایسه شد. نتیجاه بررسای نشاان یینی ابن هشام و ابن سید پیش از ابن حبیب اثر خود را تدوین کرده
عازی( در تیم، بنی حارث و بنیمطلب، بنی زهره، بنی هاشم، بنیدهد ذکر نام شش بطن یا خاندان نبنیمی

قچهار اثر ن یو  الُمَنمَّ دهاد ابن سید( نشاان مای الكبییطبقاتابن هشام و  السیی  النبو ابن حبیب و  الُمَحبَّ
ابن داری را رعایت کرده است. که ابن حبیب در ندل روایات اختالف چندانی با دیگر منابع نداشته و امانت

 این اثر خود را به نسب قریش و خاندانش اختصا  داده است.  3صفحه 20مچنین نزدیک به حبیب ه
 

ر کتاب -3  4 الُمَحبَّ
نسخه چاپی که مشخصات آن در پانوشت آمده است، در این نوشته مورد استناد قارار گرفتاه اسات.     

اعالم مفصلی را در انتهای کتاب اضافه کرده است. لیختن شتیتر فهرست ََ 
 محتوای اثر -1-3
ر از ریشه ِحبر گرفته شده که در زبان عربی به مینی کسای اسات کاه در جاایی می  نویساد و واژه ُمَحبَّ

ر به مینای شیر نیکو است.   5ُمَحبَّ
های کوچك در موضوعات متنوع است که در آن اخباار تااریخی بسایار ای از رسالهاین کتاب مجموعه

                                                 
قابن حبیب، . 1  .38-32، الُمَنمَّ

 .328، 327، 32، 30. ابن حبیب، همان،  2
 .12 -38ابن حبیب، همان، . 3
یابن حبیب بغدادی. . 4  تا.لیختن شتیتر، بیروت: داراآلفاق الجدیدة. بیتحدیق ایلزة . بهالُمَحبَّ
 .4/336، لسا  العیبابن منظور، . 5
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شاود. و مناسبات اجتماعی و تاریخی مسلمانان صدر اسالم یافت مای فردی از زندگیباارزش و منحصربه
ی  قکه گویا پ  از الُمَحبَّ احمد فاروق مصحح کتاب در مددمه آورده اسات کاه  حادود  نوشته شده و الُمَنمَّ

قنیمی از مطالب آن با  باه شناساایی افارادی کاه در حاوادث مهام تااریخی نداش  و 1مشترک اسات الُمَنمَّ
اناد پرداخته و در ضمن شامل مباحثی از سیره پیامبر ن ( است. برخی از عناوین کتااب عبارت اند،داشته

 :از
مولد النبی ن (، مؤاخاة، زنان پیامبر، غازوات و سارایا، اساامی بادریون، متخلفاان در تباوا، ندباای 

شاراب را بار خاود اند، کسانی که در جاهلیت خوردن پیامبر، کسانی از فرزندان انصار که نام محمد داشته
حرام کرده بودند، زنانی که پ   از مرگ شوهر خود ازدواج نکردند، زنانی کاه بایش از ساه شاوهر کردناد، 

شادگان از اشاراف مردانی که وقت ظهور اسالم ده زن داشتند، شاهان حمیر و کنده و غساان، اساامی اعدام
 و...

ی  االالعات کتاب هایی دارد که این موضوع استدالل مورخان تفاوتدرباره زمان رخدادها با دیگر الُمَحبَّ
توان به این موارد ها میدهد. از این تفاوتدقتی او را نشان میهای تاریخی و یا بیابن حبیب در ندل گزارش

 اشاره کرد: 
اه که واقادی مادرحالی 2اآلخر ثبت کردهروز گذشته از جمادی 12ابن حبیب تاریخ آغاز جنگ بدر را  

شاب گذشاته از  5و واقادی  4الحجهمانده از ذیروز باقی 7غزوه سویق را ابن حبیب  13،3ا ول سال ربیع
... ثبات  و  7شاوال 7و واقادی روز شانبه  6شاوال 14و یا ابن حبیب غزوه احاد را روز جمیاه  5الحجهذی

توان گفت که ده خودکرده است، میبه اینکه واقدی پیش از ابن حبیب اقدام به تدوین اثر کراند. باتوجهکرده
 ابن حبیب در ندل اخبار استدالل خود را داشته و توجهی به دیگر آثار در این زمینه نکرده است.  

رقای سیصدساله را پوشش داده است. در این کتاب بر خاالف همانند اثر پیشین وی، کتاب دوره  الُمَنمَّ
الوه بر وقایع دوران پیامبر اساالم ن (، خلفاای امویاان و بیشتر به دوره پ  از ظهور اسالم توجه شده و ع

به نظر  ق(245به تاریخ درگذشت ابن حبیب ند. عباسیان تا دوران میتضد عباسی را ذکر کرده است نباتوجه

                                                 
ق. ابن حبیب، 1  .14، الُمَنمَّ
ی   . ابن حبیب،2  .333الُمَحبَّ
 .12/ 1، المغازی. واقدی،  3
ی   . ابن حبیب،4  .333الُمَحبَّ
 .181/ 1، المغازیواقدی،  .5
ی   ابن حبیب، .6  .332الُمَحبَّ
 .199/ 1، المغازیاقدی، . و7
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ها از دوره متوکل تا میتضد را شاگردان وی باه ماتن کتااب افازوده باشاند. البتاه از دورۀ رسد که گزارشمی
رقکاه در درحالیزمان خالفت هار یاک از خلفاا آورده شاده اسات(. ضد فدط مدتمنتصر تا میت از  الُمَنمَّ

ی فضائل ابن عباس گزارش شده، در  این سرفصل وجود ندارد و در سراسار ماتن کتااب هام در ماورد الُمَحبَّ
 شود.های ابن عباس مطلبی دیده نمیفضیلت

 رویکرد روایی  -2-3
ق ابن حبیب همانند  مبنای اخبار و رخدادهای تاریخی گزینش کرده و بی  در این اثر نیز روایات راالُمَنمَّ

یکند. ابن حبیب در ها ذهنیت وی را در ندل و انتخاب اخبار مشخص میهمین گزینش ای زمینهپیش الُمَحبَّ
قاز شرایط سیاسی نداشته است. هیط اظهارنظری در این اثر وی همانند  قیدًا همانند شود. ددیده نمی الُمَنمَّ

ها و ترتیب گازارش همان اثر وی روایات را بر مبنای ارائه اخبار رخدادها گزینش کرده و بنابر همین گزینش
 یافت. توان به ذهنیت وی دستوقایع و حوادث می

 منابع ابن حبیب -3-3
یابن حبیب در  ت خاود را آورده بار منبع االالعاا 14کمتر به ذکر مراجع پرداخته است. وی تنها  الُمَحبَّ

بناابراین مراجاع و مناابع او را بیشاتر از  1ها بسیار ناچیز اسات. که به نسبت تیداد موضوعات و حجم داده
قکتاب  قبه اینکه توان دریافت. باتوجهاو می الُمَنمَّ ی پیش از الُمَنمَّ ری در نگاشته شاده، مطالاب  الُمَحبَّ الُمَحبَّ

قالُم از  بسیاری از عناوشن و موضوعات  2گرفته شده است. َنمَّ
قبه الور عمده دقیدًا همانند   بیشترین مرجع او باوده اسات. ابان حبیاب از 3آثار ابن هشام کلبی الُمَنمَّ

در این اثر خویش استفاده کرده و در مورد انساب منبع اصالی اوسات. مشاکل و  4ابن کلبیجمهی  النسب 
ی دشواری دستیابی به منابع  اسناد ابن حبیب است کاه در هماه روایاات مناابع را ذکار  شیوه ارجاع والُمَحبَّ

 6ها را بر خود  زم ندانسته است. ابن حبیب ذکر اسناد گزارش 5نکرده و سلسله اسناد را نیاورده است. 
 بررسی و نقد درونی راوی و روایت  -5-3

کناد. بررسی مای ندد درونی در روایت مربوط به مضامین و مطالب است و اعتبار و وثاقت مضامین را
 شود.در زمینه ندد درونی راوی هم به همه آنچه که در مورد راوی نهفته است، توجه می

                                                 
 .36، («243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد، . شرییت1
ق.ابن حبیب، 2  .14، الُمَنمَّ
یابن حبیب، . 3  ...و  4، 1، الُمَحبَّ
ی  .ابن حبیب،  4  .223، 327، 313الُمَحبَّ

5.Lichtenstädter, I. (1939). Muḥammad Ibn Ḥabîb and His Kitâb al-Muḥabbar. Journal of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland, 1, http://www.jstor.org/stable/25201833, pp, 19-20. 

یابن حبیب، . 6  .433 -413، الُمَحبَّ
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 فهم عالئق و انتظارات راوی  -1-5-3

یکتاب  های تاریخی، بیشتر به رخدادها، وقاایع و تااریخ دوره اساالمی اختصاا  به لحاظ داده الُمَحبَّ
هاا و تر است. از منظر بررسی تااریخی مطالاب سرفصالشتر و جامعدارد. اخبار دوره صدر اسالم در آن بی

 ها بسیار است. در این کتاب نام افراد و قبایل آورده شده است.عنوان
یدر  اناد، بارای مثاال سرهم قارار گرفتاهمطالب با نظم بیشتری از منظر ترتیب زمان رخداد پشت الُمَحبَّ

ویشه ذکار اند، پ  از آن هم دیگر مطالب باهسرهم ذکر شدهخلفای راشدین، اموی و عباسی به ترتیب پشت
اناد ناز جاناب که در جنگ صفین شاهید شادهاسامی در مباحث مختلف ننام فرزندان پیامبران، نام کسانی

یاند. در بندی و تدوین شدهدسته1دست(الالب نع( و میاویه( و مواردی ازاینعلی بن ابی نیز نشاانی  الُمَحبَّ
قشود، اما همانند تمایالت سیاسی دیده نمی از سوگیری و  آیات قرآن و اشیار در آن آمده است. الُمَنمَّ

ر ابعاد فرهنگی در -2-5-3   الُمَحبَّ
یابن حبیب در  هاا و أسادط ها فبّدی اإلساالم بیاُض با عنوان نالسنن التي کانت الجاهلیة سنت الُمَحبَّ

نیاز پرداختاه اسات. ایان  3مانند اینکه زنان حق ارث نداشتند و رسوم عصر جاهلیبه بیان آداب  2ها(بیُض 
وپ  از زمان حیاات ها را در آثار میاصران وی یا پیشموارد در آن دوره موردتوجه دیگر مورخان نبوده و  آن

وی در این اثر از اصول فکری جاهلیت به سنت جار اشااره کارده اسات. چهاار  توان یافت.ابن حبیب نمی
تیاار  در ندال برده اسات. ها پناه داده شده است را نامکه البق این سنت به آن 4اه با نام افرادیقبیله را همر

دهد. همچناین بایاد ذکار های تاریخی را نشان میاستدالل ابن حبیب در ندل گزارشزمان وقوع رخدادها، 
کید بار نساب عباسایان  ویشه کرد که در عصر عباسیان نگارش آثاری در زمینه انساب برای رد شیوبیه و به تل

رواج داشته است؛ بنابراین ابن حبیب به این موردتوجه کرده و در هر دو اثار خاود باه بحاث انسااب توجاه 
 خاصی داشته است. 

 عصر همخوانی با روایات هم –هماهنگی  -3-5-3
یابن حبیب در   ره پیاامبر ن ( و ویشه در ماورد دوبه هنگام بیان حوادث و وقایع دوره اسالمی به الُمَحبَّ

در بحث خلفای راشدین، اموی و عباسی به بیان نسب خلفا و مدت خالفت اکتفا کرده و در مواردی میدود 

                                                 
یابن حبیب، . 1  .184 -127، الُمَحبَّ
یابن حبیب، . 2  .108، الُمَحبَّ
یابن حبیب،  .3  .124، الُمَحبَّ
یابن حبیب، . 4  .231 -247، الُمَحبَّ
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بردن از افراد و تر گفته شد بیشتر به شناسایی و نامالور که پیشبه بیان حوادث دوران خالفت پرداخته و همان
 اند، اکتفا شده است.داشتهنسب آنانی که در تاریخ اسالم ندشی نهرچند جزئی( 

 سبک نقل روایت -4-3
یالور که بیان شد، در همان شود، حتی نویسانده در های فکری و سیاسی مورخ دیده نمیگرایش الُمَحبَّ

بیان حوادث دوره خالفت عباسیان در ارائه روایات و اخبار تفاوتی با دوره خلفاای راشادین یاا دوره امویاان 
لب را به یک شیوه نبرای مثال بیان سلسله نسب خلفا، مدت خالفت، سال درگذشت گذارد و دقیدًا مطانمی

هاا توساط آوری و تادوین کتاابتوان به دلیل جمعکند. تناقض موجود در این دو اثر را میو...( گزارش می
یدر عنوان نمونه ابن حبیب شاگردان وی دانست. به باه بیاان  الفضاول(ابتدا ذیل عنوان نقبائال حلف الُمَحبَّ

بنادی باه برده و پ  از آن بادون عناوانالفضول شرکت داشتند، اشاره کرده و قبایل را نامقبایلی که در حلف
  1پردازد. شکل کوتاه به علت این واقیه می

 نقد بیرونی روایت -6-3
 روایت مطابق شیوه علمی عصر خود -1-6-3

ه بیان وقایع، نام و نسب افراد، امااکن، قبایال و روایی ب -ابن حبیب در هر دو اثر خویش به شیوه ندلی 
... پرداخته است. حوزه کاری وی ندل روایت از راویان و اساتید پیش از خود و ارجاع اصاالت روایات باه 

ای مرسوم میان عالمان و مورخان در الی چندین سده و مورداساتفاده  در چنادین حاوزه آنان است که شیوه
هاا وارد شاد کاه انگیازه ابان در این دوره اخبار تاریخی در نساب نگاری2ت. علمی ازجمله تاریخ بوده اس

ها سخن گفته اسات، سااختار حبیب در آثار خویش برای واردکردن اخبار تاریخی به انسابی که در مورد آن
داش ازاین اشاره شد نساب نویشه در منافرات که پیشای بوده است، بهای و توجه به نسب در نظام قبیلهقبیله

مورخان پ  از ابن حبیب مانند البری و بالذری، به سبب اینکه ابن حبیاب تنهاا باه  3بسیار مهمی داشت. 
 اند.ندل روایات پرداخته و بحث و جستجویی نداشته است، به آثار وی توجهی نکرده

 های فکری و عقیدتی راوی در نقل روایتاعتقادات و گرایش -2-6-3
ی د الله در پایان کتاب در مورد مذهب ابن حبیب، حمی با عنوان کلمه الختام ذکر کرده که گماان الُمَحبَّ

و ناام « اللهرحمه»کنم او به شییه تمایل دارد، به استناد اینکه وی نام عایشه و ابوبکر و عمر را با عبارت می
خته و با بررسای نگارندگان به بررسی این موضوع پردا4همراه کرده،« عنهاللهرضی»خدیجه و علی نع( را با 

ی گفت که این مورد تنها در کتاب توانمیتر دقیق رق کند نه در کتاب صدق می الُمَحبَّ کاه در اداماه دو الُمَنمَّ
                                                 

یابن حبیب، . 1  .376، الُمَحبَّ
 .26/ 3، «الخلفاءتاریخ»بختیاری، . 2
 تمرد تارشخ«. هااسادۀ ساوم هجاری: مراحال و انگیازههای دورۀ اساالمی تاا پایاان نگاریورود اخبار تاریخی به انساب»نک: تدوی، محمد و علی بیات. . 3

 .24-1(: 3187نپاییز و زمستان  27، ش 31اسممى
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یجدول با بررسی دقیق متن دو کتاب ن ق و الُمَحبَّ ( برای اثبات این موضوع که شییه بودن نویسانده باه الُمَنمَّ
 شود.رسد، ارائه میاثبات نمی

قمتن کتاب  -های دال بر مذهب ابن حبیب شاخص  -1جدول  مَّ  الُمنَ
 صفحات ذکر رضی الله اللهذکر رحمه عنوان

 - - - خدیجه 
 138 3 - عایشه
 103 -284 2 - ابوبکر

   -277 -272 -238 -232 2 2 عمر بن خطاب
 -103 -132 – 272 - 230 2 3 الالبعلی بن ابی

 230 -272 3 3 عثمان
 

رمتن کتاب  -های دال بر مذهب ابن حبیب اخصش -2جدول   الُمَحبَّ
 صفحات رضی الله اللهرحمه عنوان

 432 -88 -33 – 8 4 - خدیجه
 34 - 3 عایشه

 1 22 وبکراب
32- 31-  43- 34 – 77- 61- 300- 306- 302- 

332- 323-  326- 322- 332- 321- 380- 373- 
263- 228- 283- 170- 432-  423 

 2 23 خطابعمر بن 
43 – 31-  34- 22- 82- 302- 326- 373- 363- 

327- 232-  262- 280- 101-  112- 162- 166- 
188- 434- 412- 414- 416 

 14 - الالبعلی بن ابی

36-  43 – 31- 34- 77- 60- 88-  302- 306- 
302- 324- 323- 373- 363- 366- 223-  232- 
273-  262- 228- 283- 281-  283- 118- 141- 
161- 166- 188- 420- 428 – 483  

 -136 -284 -282 -262 -373 -62 -43 -33 2 8 عثمان
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171- 161- 187 
پا  از ناام صاحابه شااخص ازجملاه اباوبکر، « اللهرحمه»حمید الله صرفًا به استناد آوردن عبارت  

ودن ابن حبیب را کرده است؛ پ  از نام خدیجه و علی نع(، دعوی شییی ب« عنهاللهرضی»عایشه و عبارت 
پ  از نام خدیجه، عایشاه، اباوبکر، « رضی الله»و « اللهرحمه»های لذا این دو اثر به لحاظ آوردن عبارت

 الالب نع( و عثمان بررسی شدند.عمر بن خطاب، علی بن ابی
قدهد که ابن حبیب در های جدول فوق نشان میتحلیل آماری داده را پ  از « للهارحمه»عبارت  الُمَنمَّ

ریرا پا  از ناام هماه افاراد آورده اسات. در کتااب « رضی الله»نام اصحاب شاخص و عبارت  نیاز  الُمَحبَّ
الالاب نع( و غیراز علای بان ابیبا تکرار بیشتر برای همه افراد به« اللهرحمه»ها نشان داد که عبارت بررسی

الالب نع( و در ماورد همساران پیاامبر ی بن ابیبا تکرار بیشتر برای عل« رضی الله»خدیجه نس( و عبارت 
برای خدیجه با تکرار بیشتری آمده است؛ بنابراین باا اساتناد باه ماتن دو کتااب  -عایشه و خدیجه  -ن ( 

شود، او به به آمار ارائه شده استنباط میالورقطع در مورد شییه بودن نویسنده نظر داد. اما باتوجهتوان بهنمی
 ضرت خدیجه نس( به سبب شاخص بودن احترام بیشتری قائل بوده است. حضرت علی نع( و ح

 
 گیرینتیجه

ابن حبیب روایتی تاریخی از وقایع و رخدادهای عصر جاهلی، قبیله قریش و وقایع صدر اساالم را باا ارائاه 
ق و سلسله اسناد در آثار خویش آورده است. به دلیل جامییت دو کتاب ی  الُمَنمَّ باه دیگار آثاار نسبت الُمَحبَّ

ای برخاوردار اسات. جزیره عرب و دوران آغازین اسالمی از اهمیت ویشهوی روایت او از عصر جاهلی شبه
هاا در بحث شیوه علمی وی از اساتید خود به الریق شنیداری و یا مکتوب و یا حضور در جلسات بحث آن

هاای های خود، سایاههبر شنیدهعالوه استفاده کرده و وقایع را آورده است. شاگردش نیز نابی سیید سکری(
 آوری و تدوین کرده است. استاد را جمع

ق  در بحث محتوایی، بخش زیادی از مطالب یدر الُمَنمَّ قبا اندکی تغییرات آمده است. در  الُمَحبَّ  الُمَنمَّ
یبحث تاریخ قبیله قریش و دوره جاهلیت و در  ران پیاامبر ن ( و ویشه دونیز مطالب تاریخ اسالم باه الُمَحبَّ
های این آثار بیاان روایااتی اسات کاه در مناابع ترین شاخصهدر خصو  خاندان قریش غلبه دارد. از مهم

ویشه مطالبی کاه از دوره جاهلیات و باه اند بههایی بوده که از بین رفتهشود و یا مطالب کتابدیگر دیده نمی
 ندل از ابن هشام آورده است.

-گونه داوری در بیان روایات دیاده نمایگیرند. هیطه کتب انساب و ادب قرار میآثار وی بیشتر در زمر

توان گفت کاه وی در شود، در حدیدت ابن حبیب این دو اثر خود را صرفًا به شکل ندلی نگاشته است و می
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ی بررساای عمل کرده است. همه این موارد در عناوینی کاه اساتفاده شاده قابلگزینش و ندل روایات سلیده
 است.

و رسوم داشته است؛ بناابراین اینکاه رسد که ابن حبیب عالقه بسیاری به بیان فرهنگ و آداب به نظر می
دهاد وی فدط اخبار را بدون هیط توضیح، ندد و یا بررسی و ارائه نظر شخصی روایت کرده است، نشان می

ود وارد کناد و فداط باه ندال صارف نگاری خهای خویش را در تاریخکه در نظر نداشته تا نظرات و دیدگاه
ویشه درباره خانادان قاریش و اکتفا کرده است و البته در این روایت صرف، به گزینش رخدادهای تاریخی به

 دوران جاهلیت پرداخته است. 
کنناده باشاد. اماا تواند بارای خواننادگان کسالترتیب این دو اثر به لحاظ ندل صرف روایات میاینبه

نامه و همچنین کسب االالعات در حوزه تاریخ اجتماعی دوره جاهلیات یرةالمیارف یا لغتعنوان یک دابه
 ها استفاده کرد.توان از آنمی

ای یافات داری، تمایالت فکری و مذهبی نبه جز چند مورد جزئای( نموناههمچنین در آثار وی جانب
ای اسات. از ناماههنگی به شیوه جنگفر -شود. آثار ابن حبیب دربردارنده اخبار و االالعات اجتماعی نمی

بنادی و نگاری وی عدم االالع دقیق نسبت به جزئیات وقایع و رویادادها، تناوع در عناوانهای تاریخروش
شمارانه است. در مورد مذهب ابن حبیب نیز که به ندل از حمید اللاه منتساب عدم تدوین کار به شیوه سال

هاای محتاوایی آثاار ایان ی و محتوایی کرده و در نتیجه بررسایبه تشیع شده است، نگارندگان بررسی آمار
 مطلب را تلیید نکرد.
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