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 چکیده:
کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق 
معروف به ابن صابونی یا ابن فوطی، 
از مورخان و راویان حدیث در دوران 
حکومت ایخانیان است. از جمله 
آثار او می توان به مجمع اآلداب 
فی معجم االلقاب، اشاره کرد که 
در زمره تراجم بزرگ قرار می گیرد و 
علی رغم از میان رفتن بخش های 
زیادی از آن، اطالعات مهمی را در 
دسترس قرار می دهد. در میانه شرح 
حال های موجود در مجمع اآلداب، 
نکاتی از زندگانی خود ابن فوطی 
نیز آشکار می گردد. با توجه به این 
نکات، چگونگی زندگی و فعالیت 
های علمی ابن فوطی، منابع تألیف 
این کتاب و نیز شرایط اجتماعی، 
علمی و دینی زمان او آشکار می 
شود. نویسنده، نوشتار حاضر را با 
ارائه پیشینه مختصری از پژوهش 
های انجام شده پیرامون ابن فوطی 
و آثار وی، آغاز می کند. به زعم 
وی، علی رغم اذعان پژوهشگران 
معاصر به اهمیت کتاب مذکور و 
استفاده فراوان از آن در تحقیقات 
گوناگون، تاکنون در مورد شرایط 
زندگی ابن فوطی و مشخصه های 
کتاب مجمع اآلداب، تحقیقی جامع 
صورت نگرفته است. از این رو، وی 
در نوشتار خود، سه مسئله محوری 
را در دستور کار قرار داده است: 
ترسیم تصویری کلی از حیات ابن 
فوطی، ساختار، منابع و مشخصه 
های مجمع اآلداب، و فعالیت های 
علمی ابن فوطی و ارتباطات وی 
با دانشمندان و جامعه روشنفکران 
معاصر خود.

 کلیدواژه ها:
زندگی نامه، فعالیت های علمی، 
ابن فوطی، مجمع اآلداب فی معجم 
االلقاب، ابن صابونی، کمال الدین 
ابوالفضل عبدالرزاق، راویان حدیث، 
ایلخانیان.

 مقدمه
کمال الدیــن ابوالفضــل عبدالرزاق بن احمد بن محمد بن احمد شــیبانی بغدادی، معروف به ابن صابونی یا 
یــان حدیــث در دوران حکومت ایلخانیان اســت. از جمله آثار  ابــن فوطــی )642-723 ق.( از مورخــان و راو
او می تــوان بــه مجمع اآلداب فی معجم االلقاب1 اشــاره کرد که در زمــره  تراجم بزرگ قرار می گیرد و علی رغم از 
یادی از آن، اطالعات مهمی را در دسترس قرار می دهد. با توجه به مطالب موجود در  میان رفتن بخش های ز
ی شــاهد  یافت که و کز قدرت زمان خود، می توان در ایــن کتــاب و نیــز با علم بــه روابط نزدیک ابن فوطی با مرا
صحنه هــای مهمــی از وقایــع قــرون هفتم و هشــتم در ایــران و عراق بــوده که مهم تریــن آنها از این قرار اســت: 
کو )ســلطنت 651-663(، رصدخانه  دربار مســتعصم آخرین خلیفه عباســی، ســقوط بغداد به وســیله هوال
و پژوهش هــای نصیرالدیــن طوســی در مراغــه، احوال دانشــمندان شــیعی و یهودی، قدرت سیاســی برادران 
یخ توسط رشیدالدین همدانی و دربار سلطان اولجایتو )سلطنت 716-703(. جوینی، تالیف جامع التوار

 در میانــه شــرح حال های موجــود در مجمــع اآلداب، نکاتی از زندگانی خود ابن فوطی نیز آشــکار می گردد. به 
ی، منابــع تألیف این کتاب و نیز شــرایط  توجــه بــه ایــن نکات، به چگونگــی زندگی و فعالیت هــای علمی و

اجتماعی، علمی و دینی زمان پی می بریم.

پیشینه پژوهش
ی تحقیقاتی را انجــام داده اند. از جمله این پژوهش ها  کنــون پژوهشــگرانی چنــد در مورد ابن فوطی و آثار و  تا

1. یکــی از مشــکالتی کــه در مواجهــه بــا ایــن کتــاب رخ می نماید، مشــخص نبودن نام دقیق آن اســت. مصحح این کتــاب مصطفی جواد عنــوان آن را 
زارت  »تلخیــص مجمــع اآلداب« تعییــن کــرده اســت )ابن فوطی؛ تلخیص مجمــع اآلداب فی معجم االلقــاب؛ تصحیح مصطفی جواد؛ دمشــق: و
الثقافــة و ارشــاد القومــی، 1962-67 م، 4 ج( ولــی همــان طور که خود جواد توضیح می دهد، در نســخه خطی این کتاب کــه به خط خود ابن فوطی 
نوشــته شــده اســت، هم »تلخیص مجمع اآلداب« و هم »مجمع اآلداب« به عنوان نام کتاب ذکر شــده اســت )ص 67-68(. عالوه بر این مورخان 
معاصــر ابــن فوطــی به این »تلخیص« اشــاره ای نکرده انــد. از این رو در این مقاله موقتــًا عنوان آن همان گونه که مصحح بعدی محمد کاظم نوشــته، 

»مجمع اآلداب« قرار داده شده است.

 نگاهی به زندگی
 و فعالیت های علمی

ابن فوطی

 تألیف مجمع اآلداب و ارتباط 
با جامعه روشنفکران

مقــالــه

)Ryo Mizukami( ریو میزوکامی
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کتاب هایی نوشته اند.11 خصوص این موضوع 

کتاب و اســتفاده   علی رغــم اذعــان پژوهشــگران معاصر بــه اهمیت این 
کنــون در مورد شــرایط زندگی ابن  گــون، تا گونا فــراوان از آن در تحقیقــات 
کتاب مجمــع اآلداب تحقیقــی جامع و مفصل  فوطــی و مشــخصه های 
کار این  صــورت نگرفته اســت. از این رو ســه مســئله محــوری در دســتور 
کلــی از حیــات ابــن فوطــی  گرفته انــد: 1. ترســیم تصویــری  نوشــتار قــرار 
2. منابــع مجمع اآلداب و مشــخصه های آن 3. فعالیت های علمی ابن 

ی با دانشمندان معاصر خود. فوطی و ارتباطات و

نمایی از زندگی ابن فوطی
زندگینامــه ابن فوطی با شــرح حال های بســیاری در مجمــع اآلداب قابل 
استنباط است. بر مبنای این اطالعات، می توان شمایی از حیات او را 
کرد. فهرست شماره 1 بیانگر زمان، مکان و دفعات دیدارهای  بازســازی 
او از مناطــق مختلــف اســت.12 در ایــن پژوهش شــرح حال ابــن فوطی بر 

اساس این فهرست تهیه شده است.

مصطفــی جــواد در دیباچــه تصحیــح تلخیــص مجمــع اآلداب و زکیــه 
الدیلمــی و حمــود ســلمان نیــز در رساله هایشــان، به تفصیــل بــه شــرح 
زندگانــی ابــن فوطی پرداخته اند.13 در این فصل بر اســاس یافته های این 
پژوهش ها، شرح حال ابن فوطی در چهار بخش بیان خواهد شد. اول: از 
ی )642-659(، دوم: روزگار زندگی  والدت تــا ســقوط بغداد و اســارت و
در مراغــه )660-677(، ســوم: مراجعت به بغــداد )678 یا 703-679( 

و چهارم: سفرهای مکرر و خدمت به سلطان اولجایتو )723-704(.

فهرست تعداد دیدارساالنه در شهر ها )»مبلغ« شامل است از عدد »بار« 
که اسم شهر نامعلوم است.( و عدد دیداری 

مبلغبارشهرسال
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کتابه: التلخیص مجمع اآلداب  11. الدیلمی، زکیه حســن ابراهیم؛ المؤرخ البغدادی ابن الفوطی و 
فــی معجــم االلقاب؛ بغداد: عاصمة الثقافة العربیة، 2013 م و ســلمان، حمود مضعان عیال؛ ابن 

زارة الثقافة؛ 2014 م. الفوطی مؤرخا، عمان: و
یخ درباره  زمان بازگشــت وی به بغداد ذکر شــده اســت: ســال 678 و ســال 679. در  12. اخیرًا دو تار
کــه من بــه بغداد بازگشــتم...« بســیار اســت. در این  مجمــع اآلداب عباراتــی همچــون »در ســالی 

یخ این واقعه سال 679 تلقی شده است. فهرست موافق نظریه جواد، تار
لقــاب، ج 1، ص 9-40؛ الدیلمــی، المؤرخ  13. ابــن فوطــی، تلخیــص مجمــع اآلداب فــی معجــم اال

کتابه، ص 9-61 و سلمان، ابن الفوطی مؤرخا، ص 50-29. البغدادی ابن الفوطی و 

ی شــرح حال ابــن فوطی را  کرد. و می تــوان بــه مقالــه محمد اقبال اشــاره 
بر مبنای تراجمی که پس از قرن هشــتم نگاشــته شــده اند به رشــته تحریر 
درآورد و عالوه بر آن نسخه ای از کتاب مجمع اآلداب به خط مؤلف را که 
در الهور یافت شــده بــود معرفی نمود.2 عالوه بر این پژوهشــگران دیگری 
یخی با عنوان  همچون الشبیبی،3 وایزمان4 و گیلی ـ ایلوی،5 بر مبنای تار
»الحــوادث الجامعــه« یــا »کتاب الحــوادث« به تحقیــق در خصوص ابن 
فوطی پرداخته اند. آنها این اثر را یکی از تألیفات او به شمار آورده و برای 
کرده اند، اما هنوز  یخ عراق در قرن هفتم از آن اســتفاده  تحقیق درباره تار
کتاب به ابن فوطی تردیدهایی وجود دارد.6 درباره صحت انتساب این 

جریانــی  آن  خصــوص  در  تحقیــق  و  اآلداب  مجمــع  تصحیــح  جریــان 
پیچیــده و چندمرحلــه ای اســت.7 مصطفــی جــواد نســخه خطــی اصل 
)دســتنویس مؤلف( این کتاب را که القاب آغاز شــده با »ع« تا »ق« را در 
برمی گیرد در دمشق یافته و به تصحیح آن پرداخت و بر مبنای اطالعات 
کــرد. از طرف دیگر محمد  همین نســخه، شــرح حالــی از ابن فوطی تهیه 
عبدالقدوس القاســمی در ســال های 1930 تا 1950 م نســخه ای اصل در 
الهور راـ  شامل لقب هایی که از »ک« تا »م« آغاز می شوند ـ تصحیح کرده 
و در مجلــه دانشــگاه الهــور، »Oriental Collage Magazine«، بــه چــاپ 
کنــار هم گذاشــتن ایــن دو تصحیح،  رســاند. ســرانجام محمدکاظــم بــا 

کرد.8 کتاب را در تهران منتشر  نسخه واحدی از 

 در ســال های اخیــر، دیویــس به بررســی شــرایط فرهنگــی دوره ایلخانی9 
و جعفریــان بــه پژوهــش در حیــات علمــی آن دوران بر اســاس اطالعات 
موجــود در مجمــع اآلداب پرداخته اند.10 عالوه بر این زکیه حســن ابراهیم 
الدلیمــی در بغــداد و حمــود مضعــان عیــال ســلمان در عمــان نیــز در 

 Iqbal, Mohammad, “Ibn al-Fuwatī�,” Islamic Culture: The Hyderabad Quarterly.  2
.522-4, 1937, pp. 516-Review, 11

3. الشبیبی، محمدرضا؛ مؤرخ العراق ابن الفوطی؛ بغداد: مطبعة تفیض، 1950 م، 2 ج.
4 .Weissman, Keith, “Mongol Rule in Baghdad: Evidence from the Chronicle of Ibn 

al-Fuwati: 656 to 700 A.H./ 1258 to 1301 C.E,” unpublished Ph.D dissertation, The 

University of Chicago, 1990.

5 .Gilli-Elewy, Hend, Baghdad nach dem Sturz des Kalifats: Die Geschichte einer 

Provinz unter ilḫȃnischer Herrschaft (656-735/1258-1335,) Berlin: Klaus Schwarz 

Verlag, 2000; “Al-Ḥawādiṯ al-ğāmiʻa: A Contemporary Account of the Mongol Con-

quest of Baghdad, 656/1258,” Arabica, 58, 2011, pp. 353-371.

رده اســت )ابن فوطی، تلخیــص مجمع اآلداب، ج 1،  6. جــواد ایــن کتــاب را جزو آثار ابن فوطی نیاو
ص 66-62(.

7 .DeWeese, Devin, “Cultural Transmission and Exchange in the Mongol Empire: Notes 

from the Biographical Dictionary of Ibn al-Fuwaṭī�,” in Beyond the Legacy of Genghis 

Khan, ed. Linda Komaroff, Leiden & Boston: Brill, 2006, pp. 11-29.

 در مورد جریان تصحیح مجمع اآلداب، مخصوصًا ص 11-.12
زارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی،  8.  ابــن فوطــی، مجمــع اآلداب، تصحیح محمد الکاظم، تهران: و

1374 ش، 6 ج. در این مقاله، عمدتًا از این چاپ استفاده شده است.
9 .DeWeese, Devin, “Cultural Transmission and Exchange in the Mongol Empire: Notes 

from the Biographical Dictionary of Ibn al-Fuwaṭī�.”

کانون تمدنی عصر ایلخانی: پژوهشــی بر پایه  کتاب مجمع اآلداب فی  10. جعفریان، رســول؛ »مراغه: 
یخی، 1-2، 1388 ش، ص 69-39. لقاب ابن فوطی«؛ پژوهش های علوم تار معجم اال

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی ابن فوطی
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الف( از تولد تا سقوط بغداد و اسارت )659-645(
گفته شــمس الدین ذهبی، مورخ شــامی قرن هشــتم )ت 748(، ابن فوطی در ســال 642 ق در بغداد   بنا به 
ی از خانواده ای حنبلی بوده اســت، اطالع  گفتــه محمد اقبال و مصطفی جــواد، و گرچه به  بــه دنیــا آمــد.14 ا
که بــه مذهب ابــن فوطی و  ی در دســت نیســت. تنهــا علمــای حنبلــی  دقیقــی در مــورد مذهــب خانــواده و
که  کرده انــد، ابــن رجــب )ت 795(، علیمــی )ت 928( و ابــن عماد )ت 1089( هســتند  خانــواده او اشــاره 
که  کنده ای  ی را معتقــد به مذهب حنبلی دانســته اند.15 از شــرح حال دایی پدر ابــن فوطی و اطالعات پرا و
گرایشــات تســنن والدت یافته و در  که او در خانواده ای با  یم، حداقل آشــکار می گردد  از پدر او در دســت دار

کرده است.16 محیطی علمی رشد 

قبل از ســقوط بغداد، بزرگ ترین اســتاد ابن فوطی محیی الدین یوســف )580-656(، پســر عالم حنبلی ابن 
جــوزی )ت 597( بــود. محیی الدین در زمان خلیفه مســتنصر )خالفــت 623-640( به عنوان اولین مدرس 
حنبلی مذهب مدرســه مســتنصریه تعیین شد و ســپس در زمان آخرین خلیفه عباسی، مستعصم )خالفت 
640-656( بــه عنــوان مدرســی حنبلی در مدرســه بشــیریه بغــداد فعالیت می کرد. عــالوه بر ایــن او به همراه 
ابن علقمی شــیعی )ت 656( در خدمت خلیفه مســتعصم، اســتاد الدار بود.17 ابن فوطی در بشیریه زیر نظر 

محیی الدین درس می خواند.18 ذهبی نیز استاد ابن فوطی را محیی الدین جوزی نوشته است.19

کــرد. دایی پدرش  مســیر زندگــی ابــن فوطــی به علت حمله مغول و ســقوط بغداد در ســال 656 بســیار تغییر 
کشــته شــدند.20 لشــکر  موفق الدیــن و اســتادش محیی الدیــن و احتمــااًل پــدرش تاج الدیــن در همــان واقعه 
ی در ســال 657  کرده و به آذربایجان بردند. و مغول ابن فوطی و برادر او، بهاء الدین عبدالوهاب را دســتگیر 
کــم تبریــز، مجدالدیــن عبدالمجید )محمــد( مواجه شــد و از او لباس و مقــداری درهم  در آذربایجــان بــا حا
کو حاضر شده بود22  گرفت.21 مجدالدین عبدالمجید قبل از سقوط بغداد به خدمت نخستین ایلخان، هوال
و بعد از آن واقعه او برای ســاختن بنایی برای حفاظت گنجینه به آذربایجان برگشــت.23 در همین ســال ابن 
ی در بیان شرح حال قطب الدین  فوطی تحت حمایت یک صوفی به نام قطب الدین عبدالقادر اهری بود. و
کنت اسیرًا  به توصیف شرایط خود در حال اسارت پرداخته است:»رأیته سنة سبع و خمسین ]و ستمائة[ و 

کنفهم مدیدة«.24 یَبر الی صاحبه شمس الدین حبش الفخار فأقمت تحت 
َ
َکل فدعا لی وانفذنی الی 

کرده،  گونه که مصطفی جواد اشاره  کرد. همان  گفته ابن فوطی، قطب الدین اهری در همان سال فوت  بنا به 

زارة المعارف للحکومة العالیة الهندیة؛ حیدرآباد: دایرة المعارف العثنانیة، 1956-58 م، ج 4، ص 1493  14. ذهبی؛ کتاب تذکرة الحفاظ، تصحیح و
و ذهبی؛ تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واالعالم؛ تصحیح عمر عبد السالم تدموری؛ بیروت: دار الکتاب العربی، 1987-99 م، ج 53، ص 211.

15. ابن رجب؛ کتاب ذیل علی طبقات الحنابلة؛ تصحیح محمد حامد فیقی؛ قاهره: مطبعة السنة المحمدیة، 1952-53 م، ج 2، ص 374-376؛ 
مجیر الدین العلیمی؛ المنهج االحمد فی تراجم اصحاب المام احمد؛ تصحیح عبد القادر االرناؤوط و محمود االرناؤوط؛ بیروت: دار صادر، 1997 م، 
ج 5، ص 12-13؛ ابن عماد؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛ تصحیح عبد القادر االرناؤوط و محمود االرناؤوط؛ بیروت: دار ابن کثیر، 93-1986 

م، ج 8، ص 108-110. حمود مضعان عیال سلمان به دلیل سخن همین علمای حنبلی ابن فوطی را حنبلی می  داند )ابن الفوطی مؤرخا، ص 50(.
16. دایی پدر ابن فوطی، موفق الدین عبد القادر تحت نظر شــیوخ شــافعی مثل محب الدین ابو البقاء عکبری و ضیاء الدین ابو احمد بن ســکینه درس 
خوانــد )مجمــع اآلداب، ج 5، ص 623(. والــد ابــن فوطــی، تاج الدین احمد ســه دوســت خــود را به ابن فوطی معرفــی کرد. از میان آنها دو نفر شــیخ 
حنفــی و یــک نفــر شــیخی حنبلی بودند )مجمــع اآلداب، ج 1، ص 467-468؛ ج 3، ص 87؛ ج 4، ص 204-205(. از این اطالعات پیروی این 

خانواده از مذهب حنبلی استنباط نمی  گردد.
17. مجمع اآلداب، ج 5، ص 122-121.

18. مجمع اآلداب، ج 4، ص 543-542.
یخ االسالم، ج 53، ص 211. 19. ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج 4، ص 1494؛ تار

20. از خانواده ابن فوطی، پسر موفق الدین، قوام الدین محمد زنده ماند و به دمشق رفت )مجمع اآلداب، ج 3، ص 530-529(.
21. مجمع اآلداب، ج 4، ص 457 و ص 530. در شــرح حال پســر وی، عز الدین بیکالر، نســب او »محمد بن عبد المجید« اســت. )مجمع اآلداب، 

ج 1، ص 106-105(.
ینی، مجدالدین در حــدود 650 ق در زمان امیر ارغون به فعالیت در امور مالیاتی مشــغول بوده اســت. عالء الدین عطا  22. طبــق گفتــه عطــا ملــک جو

ینی؛ به اهتمام احمد خاتمی؛ تهران: نشر علم، 1387 ش، ج 2، ص 303. یخ جهانگشای جوینی؛ تصحیح محمد قزو ینی؛ تار ملک جو
یخ؛ تصحیح محمد روشن؛ تهران: نشر البرز، 1373 ش، ج 2، ص 1022. 23. رشیدالدین فضل اهلل؛ جامع التوار

24. مجمع اآلداب، ج 3، ص 400.

کمال الدین ابوالفضل 
عبدالرزاق بن احمد بن محمد 

بن احمد شیبانی بغدادی، 
معروف به ابن صابونی یا 

ابن فوطی )642-723 ق.( 
از مورخان و راویان حدیث 

در دوران حکومت ایلخانیان 
است. از جمله آثار او می توان 

به مجمع اآلداب فی معجم 
االلقاب اشاره کرد که در زمره  

تراجم بزرگ قرار می گیرد 
و علی رغم از میان رفتن 
بخش های زیادی از آن، 

اطالعات مهمی را در دسترس 
قرار می دهد.
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ی در  احتمــااًل اســارت ابــن فوطــی در ســال 659 به پایان رســیده اســت.25 و
کم بالد پیشــکین، یعنی منطقه ای  ی آذربایجان، با حا همین ســال، در وراو
کرد26 و در این زمان به اســارت خود  کلیبر و غیــره دیدار  ی، اهــر،  شــامل وراو
اشــاره ای نکرده اســت. او توانست بعد از 664 با کمک عزالدین بیکالر پسر 

کند.27 کم تبریز ذکر شده، برادرش بهاء الدین را نیز آزاد  مجدالدین، حا

ب( روزگار زندگی در مراغه )677-660(
کــه وی در ســال 660 بــه خدمــت  ذهبــی در شــرح حال ابــن فوطــی می گویــد 
فیلســوف، حکیــم الهــی و ستاره شــناس بــزرگ شــیعه، نصیرالدیــن طوســی 
راه یافتــه و زیــر نظــر او بــه تحصیل پرداخته اســت.28 بــرای ابن فوطــی دیدار با 
نصیرالدیــن به مثابــه فرصتی بود که امکانات علمی وســیعی را در اختیارش 
کــه وی بــه لطــف نصیرالدیــن، در مرکــز علمــی ایلخانــی مراغه به  نهــاد؛ چــرا 
کتابــداری )خازنــی( کتابخانه رصدخانه که کتاب های متنوعی از شــهرهای 
گون در آن جمع آوری شده بود منصوب گشت و با دانش ها و دانشمندان  گونا

بسیاری آشنا شد.29 

کتب الرصد بضع عشــرة ســنة فظفر بکتب نفیســة  ذهبــی می گویــد: »خــزن 
یخ ما ال مزید علیه«.30 وحصل من توار

 در ایــن زمــان مراغــه فقــط یــک مرکز علمــی نبود، بلکــه از جهت سیاســی و 
کــه مســئولیت اداره اوقــاف بــا نصیرالدین  اداری نیــز اهمیــت داشــت؛ چــرا 
طوســی بــود و علما برای امــور مربوط به اوقــاف نیز به مراغــه می آمدند.31 ابن 

فوطی در شرح حال فخرالدین ابوغالب محمد نقیب می گوید:

 قدم مراغه مع اخیه السید الفاضل کمال الدین ابی ]محمد[ الرضا ولم تکن همته مصروفة الی التحصیل 
واالشــتغال کأخیــه الرضــا الکمال والتمس من خدمة موالنا نصیــر الدین ابی جعفر محمد بن محمد بن 

الحسن الطوسی عماًل من اعمال الوقوف بهمذان واصفهان وقم وقاشان وما یتبعها من البلدان.32

از طــرف دیگــر صاحبــان مقامــات مهم سیاســی نیــز در مراغه جمع می شــدند. بــرای مثال کوچک ترین پســر 
خلیفــه عباســی مســتعصم، ابوالمناقب المبــارک در مراغه احادیث پــدرش را برای ابن فوطــی روایت کرد.33 
جالل الدیــن ســیورغتمش شــاهزاده قراختاییــان کرمــان )ســلطنت 671-690( هم در ســال 670، یک ســال 

کرده است.34 پیش از حکومت خود، در مراغه با ابن فوطی دیدار 

لقاب، ج 1، ص 16-15. 25. ابن فوطی، تلخیص مجمع اآلداب فی معجم اال
26. مجمع اآلداب، ج 2، ص 196-195.

27. مجمع اآلداب، ج 1، ص 105-106. احوال بهاء الدین عبدالوهاب بعد از رهایی از اسارت مشخص نیست.
28. ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج 3، ص 1493.

ره ایلخانی بــه رصدخانه مراغه آمدند، بر مبنــای مندرجات مجمع اآلداب جمع  یــان در مقالــه مذکــور، نــام 99 نفر از دانشــمندانی را که در دو 29. جعفر
کانون تمدنی عصر ایلخانی«(. عالوه بر آنها می  توان از تراجم مجمع اآلداب 13 نفر دیگر مثال قطب الدین شــیرازی را  کرده اســت )جعفریان؛ »مراغه: 
کــرد. )مجمــع اآلداب، ج 1، ص 202؛ ص 365-366؛ ج 2، ص 62؛ ص 325-326؛ ج 3، ص 32؛ ص 37؛ ص 360  بــه ایــن فهرســت اضافــه 
کــرد(؛ ص 521-522؛ ج 4، ص 100؛ ص 542؛ ج 5، ص  ره نصیر الدین در آنجا منزل  )قبــل از حملــه مغــول بــرای قضاوت به مراغه آمده بود و در دو

99-100؛ ص 341.
30. ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج 3، ص 1493.

31. نامعروف، کتاب الحوادث، ص 382.
32. مجمع اآلداب، ج 3، ص 173.

یخ االسالم، ج 50، ص 278. 33. ذهبی، تذکرة الحقاظ، ج 3، ص 1494؛ تار
کرمان؛ تهران: نشر علم، 1385 ش، ص 457-454. یخ  34. مجمع اآلداب، ج 5، ص 341. در باب جالل الدین سیورغتمش: ابراهیم، محمد؛ تار
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مطالــب مجمــع اآلداب اســتنباط می گردد، این ماجرا چنــدان تأثیری بر 
ابن فوطی نگذاشته است.

او به زندگی در عراق و دیدار با علما ادامه داد. با اینکه پس از عطاملک، 
سیاســیون با نفوذ دیگری نیز به بغداد آمدند و ابن فوطی با چندین تن از 
گــرداب مبارزات  کوتاه بود و آنهــا نیز در  کــرد. این فرصت هــا  آنــان دیــدار 

سیاسی، یکی بعد از دیگری از دنیا رفتند.42

د( سفرهای مکرر و خدمت به سلطان اولجایتو )723-704(
در سال 703 سلطان محمد خدابنده اولجایتو بر تخت سلطنت جلوس 
کرد. ســپس از ســال 704 تا 717، ابن فوطی دوباره ســفرهای خود را آغاز 
نمود. از بغداد به شــهرهای ایران مانند تبریز، ســلطانیه، والیت اوجان و 
یخ  اران رفت. این مدت تقریبًا همزمان با عهد اولجایتو اســت. طبق تار
اولجایتو این پادشاه در اواخر سال 704 برای ییالق به اوجان نزول کرد.43 
ابن فوطی با عالم شیعه، رضی الدین علی پسر رضی الدین علی معروف 

به ابن طاووس از راه همدان به نزد سلطان به اوجان رفت.44

که افعــال ابن فوطــی را در ســال 705 در اران   بــر مبنــای شــرح حال هایی 
ی در آن زمــان در خدمــت اولجایتــو یــا در لشــکر او  گــزارش می دهنــد، و
بــوده اســت. در ســال 706 نیز ابــن فوطی در موقــان در خدمــت اولجایتو 
ی از مســافرت به ایران پیوســتن به لشــکر  بود. بی شــک یکی از اهداف و
اولجایتــو بــوده اســت. در این مســافرت ها ابــن فوطی موفق بــه مالقات با 
علمــا و سیاســتمداران قدرتمنــد و صاحب نفوذ شــد. در ســال 706، در 
ســلطانیه بــا اصیــل الدیــن الحســن )ت 715( پســر نصیرالدین طوســی 
وارث  بــرادرش صدرالدیــن،  فــوت  از  بعــد  کــرد.45 اصیل الدیــن  دیــدار 
ی وزیر  مناصــب پدرش شــده بــود.46 در اوجــان و اران ابن فوطــی در اردو
ســلطان، ســعدالدین ســاوجی )ت 711( حضور داشته اســت،47 اما بنا 
بــه قــول عبــداهلل قاشــانی، در ســال 711 بیــن اصیل الدین و ســعدالدین 
مبــارزه ای سیاســی رخ داد48 و در همیــن ســال ســعدالدین در نتیجــه 

42. فــی المثــل ابــن فوطی در حدود ســال 691 بــا جمال الدین دســتجردانی ارتباط برقرار کرده اســت 
)مجمــع اآلداب، ج 1، ص 137؛ ج 5، ص 425(. دســتجردانی بــه همــراه ســعدالدوله در زمــان 
یر بود، ولی در ســال 695 اعدام شــد. در ســال 696 قاضی الممالک  ز بایــدو خــان و غــازان خــان و
قطــب جهان زنجانی به بغداد آمد و در خزانه مســتنصریه با ابــن فوطی دیدار کرد )مجمع اآلداب، 
ج 3، ص 375(، ولی در سال 698 بعد از اینکه برادر وی، صدر جهان مقام خود را از دست داد، 

قطب جهان نیز اعدام شد.
یــخ اولجایتو؛ تصحیح مهیــن همبلی؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشــر  43. ابوقاســم عبــداهلل قاشــانی؛ تار

کتاب، 1348 ش، ص 31.
44. مجمع اآلداب، ج 2، ص 327؛ ج 4، ص 452-453 و ج 5، ص 183-182.

که به ارتباط ابن فوطی  45. مجمع اآلداب، ج 2، ص 91-92 و 385-386. دیگر شــرح حال هایی 
و اصیل الدین اشاره دارند: ج 1، ص 513.

کر کتبی؛ فوات الوفیات؛ تصحیح احســان عبــاس؛ بیروت: دار صــادر، 1973-74 م،  46. ابــن شــا
ج 3، ص 251؛ مــدرس رضــوی، محمــد تقــی؛ احــوال و آثــار خواجــه نصیر الدین طوســی؛ تهران: 

اساطیر، 1370 ش، ص 69.
47. مجمع اآلداب، ج 2، ص 34-35؛ ج 4، ص 393.

یخ اولجایتو، ص 130. 48 ابوقاسم عبداهلل قاشانی، تار

ابــن فوطــی از ســال 664 تــا 677، چنــد بار به شــهر تبریز رفته و در ســال 
669 با صاحب دیوان دولت ایلخانی، شــمس الدین جوینی )ت 683( 
ی در قیاس  کــه و کــرد.35 این رفت و آمدهای مکرر نشــان می دهد  دیــدار 
با روزگار بغداد، زندگی آزادانه تری را داشــته و البته حمایت های خواجه 
کــه ابــن  نصیرالدیــن هــم در ایــن آزادی بی تأثیــر نبــوده اســت. در زمانــی 
فوطــی در ســال 672 بــه علت بیماری به شــهر ســراع رفــت، نصیرالدین 

ی معرفی نامه نوشت.36 به شخصی در سراو )سراة( برای رعایت حال و

 در ســال 673 ق با فوت نصیرالدین، ابن فوطی حامی خود را از دســت 
کنــد. از ایــن زمــان تا ســال 677،  داد و ناچــار بــود حامــی دیگــری پیــدا 
ابــن فوطــی دوبــاره بین مراغه و تبریــز در رفت و آمد بود تا اینکه ســرانجام 
توانســت در محضــر بــرادر شــمس الدین جوینی، صاحب دیــوان عراق، 
یخ جهانگشــا )ت  عالء الدیــن عطاملــک جوینــی معــروف بــه مولــف تار

681( تقرب بجوید.37

ج( بازگشت به بغداد )678 یا 703-679(
به امر عطاملک ابن فوطی به بغداد وطن خود بازگشت.38 مصطفی جواد 
ی را 679 می دانــد، ولــی در تعدادی از شــرح حال های  ســال بازگشــت و
مذکــور در مجمــع اآلداب، ایــن زمــان را ســال 678 نوشــته اند.39 در هــر 
حــال از زمــان ســقوط بغــداد بیســت و چند ســال گذشــته بود. بــر مبنای 
کتــاب، در این مدت ابــن فوطی عمدتــًا در بغداد، حله  مندرجــات این 

کوفه فعالیت می کرد. و 

کتابداری مدرسه مستنصریه تعیین شد.   در بغداد ابن فوطی به ســمت 
کتاب هــای مهم  کتابخانــه رصدخانــه مراغه،  کتابخانــه نیــز ماننــد  ایــن 
بســیاری داشت.40 با حمایت عطاملک جوینی، ابن فوطی می توانست 
کنــد. در چنیــن محیطــی در بغــداد،  کتاب هــا اســتفاده  آزادانــه از ایــن 
کــرد.41 به  یــخ و الحوادث«  ی را مامــور تألیــف »کتــاب التوار عطاملــک و
عبــارت دیگــر بازگشــت بــه بغداد بــرای او بــه منزلــه فرصتی جدیــد برای 

کتاب بود. تألیف 

 ولــی حمایــت عطاملــک نیــز دوام نیافــت. در ســال 681 عطاملــک در 
کشــته شــد. بعــد از آن بــرادر او شــمس الدین  نتیجــه مبارزه ای سیاســی 
که از  و پســرش شــرف الدین هــارون نیــز بــه قتل رســیدند، ولــی تا جایــی 

35. مجمع اآلداب، ج 3، ص 62.
36. مجمع اآلداب، ج 5، ص 86-85.

37. زمان دقیق نزدیک شدن ابن فوطی به عطاملک مشخص نیست. در سال 677 او در تبریز شعر 
عطاملک را شنیده است. )مجمع اآلداب، ج 2، ص 316-315(.

38. در شــرح حال کهف الدین ابو ابراهیم اســماعیل آمده اســت: »لما قدمت مدینة الســالم بإشــارة 
ینی...« )مجمع اآلداب، ج 4، ص 281(. الصاحب السعید عالء الدین عطا ملک الجو

39. مجمع اآلداب، ج 3، ص 475-476؛ ج 4، ص 244؛ ج 5، ص 243-244؛ ص 415.
کثر من ]کتب[ هاتین الخزانتین« می  دانســت  40. در مــورد ایــن دو کتابخانــه ذهبی »لیس فی البالد ا

)ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج 4، ص 1493(.
41. مجمع اآلداب، ج 2، ص 316-315.
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تهمت وزیر دیگر، رشیدالدین فضل اهلل همدانی اعدام شد.49

 از جالــب توجه تریــن مالقات های ابن فوطــی در این زمان، مالقات با خواجه رشــیدالدین فضل اهلل همدانی 
است. ابن فوطی در سال 705 در اران و در سال 706 در سلطانیه در خدمت رشیدالدین بود.50 عالوه بر این 
یخ را مقابله  یخ نیز شــرکت داشــت و در ســال 714 در ســلطانیه جامع التوار در کار نسخه نویســی جامع التوار
کــرد.51 ابــن فوطــی در روزگار اقامت در مراغه، پدر رشــیدالدین، عمادالدوله ابوالخیر و بــرادرش امین الدوله را 
کنــد.52 این زمان  ی خواســت که از کتابی طبی نســخه برداری  کــرد. در ســال 666 عمادالدولــه از و مالقــات 

نقطه آغاز روابط ابن فوطی و خانواده رشیدالدین است.

از طرف دیگر بعد از قتل سعدالدین ساوجی که پیش تر ذکر آن گذشت، تاج الدین علیشاه به وزارت اولجایتو 
تعییــن شــد. علی رغــم اینکه وی قبــل از آن در بغداد کارخانه داشــت53 و نیز بعد از انتصاب بــه مقام وزارت، 
که به نزدیکی ابن فوطی  والیت عراق نیز به او تفویض شد،54 در جزء موجود از مجمع اآلداب، مطلبی نیست 
به وی اشاره داشته باشد. با اینکه ابن فوطی رشیدالدین را »مخدوم«، »موالنا«، »شیخنا«، »اعظم«، »کامل« و 
»فاضل« می خواند، از تاج الدین تنها یک بار با عنوان »وزیر اعظم« و در ســایر موارد فقط با عنوان ســاده »وزیر« 

یاد شده است.55 این امر نشانگر نزدیکی بیشتر ابن فوطی به رشیدالدین در قیاس با تاج الدین است.

 بعــد از مــرگ اولجایتــو ابــن فوطی بغــداد را به عنوان منــزل آخر انتخاب کرد. آخرین اشــاره به ابــن فوطی، ماه 
گفته ذهبی، ابن فوطی در محرم سال 723  ربیع االول سال 722 و فقط ده ماه پیش از فوت اوست.56 بنا به 
در بغــداد از دنیــا رفــت.57 ابــن رجــب و قاضی شــهبه )ت 851( در مورد پســر ابــن فوطــی، ابوالمعالی محمد 

مطالبی را نوشته اند و58 وفات ابوالمعالی محمد را در 750 دانسته اند.

1. ساختار و مشخصه های مجمع اآلداب
زکیــه حســن ابراهیــم الدیلمی و حمود مضعان عیال ســلمان مراجــع مجمع اآلداب را به طــور مفصل معرفی 
گرایش های زمانی  کرده و شــرح داده اند.59 در این فصل به طور خاص به ســاختار مجمع اآلداب، ویژگی ها و 

و جغرافیایی آن توجه خواهد شد.

کنــون فقط بخشــی از مجمع اآلداب، از لقب »عز« تا »موفق« به جا مانده، همین جزء موجود شــامل  بــا آنکــه ا
5921 شــرح حال اســت. نمی توان حدسی را در خصوص تعداد شرح حال های موجود در اصل کتاب مطرح 
کتــاب فاقــد مقدمه اســت، ممکن نیســت که هدف  کــرد.60 متأســفانه بــه ســبب اینکــه بخــش باقیمانده از 
نویســنده از تألیــف و بنا نهــادن کتاب بر مبنای القاب را شــناخت، ولی می تــوان از طریق بخش های موجود 

یخ اولجایتو، ص 132-131. 49. ابوعبداهلل قاشانی، تار
50. مجمع اآلداب، ج 3، ص 197؛ ج 4، ص 436.

51. مجمع  اآلداب، ج 4، ص 264؛
Krawulsky, Dorothea, The Mongol Īlkhāns and Their Vizier Rashīd al-Dīn, Frankfurt am Main et al: Peter Lang, 2011, p. 122.

52. مجمع اآلداب، ج 2، ص 62؛
Krawulsky, The Mongol Ī�lkhāns and Their Vizier Rashī�d al-Dī�n, p. 120.

یخ اولجایتو، ص 122-121. 53. ابوقاسم عبداهلل قاشانی، تار
یخ اولجایتو، ص 195-194. 54. ابوالقاسم عبداهلل قاشانی، تار

یر«  یر االعظم« خوانده می  شــود. از طرف دیگر در شــرح حال های دیگر، فقط عنوان »الوز 55. در مجمع االداب، ج 1، ص 327-238، تاج الدین »الوز
برای او ذکر شده است )مجمع اآلداب، ج 1، ص 355 و ج 2، ص 152 و ص 530(.

56. مجمع اآلداب، ج 2، ص 443.
57. ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج 4، ص 1494.

یش؛ دمشــق:  یخ ابن قاضی شــهبه؛ تصحیح عدنان درو 58. ابــن رجــب، کتــاب ذیــل علی طبقــات الحنابلة، ج 2، ص 376؛ ابن قاضی شــهبه؛ تار
المعهد العلمی الفرنسی للدراسات العربیة، 1977-97 م، ج 2، ص 705-704.

کتابه، ص 105-144؛ سلمان، ابن الفوطی مؤرخا، ص 162-101. 59. الدیلمی، المؤرخ البغدادی ابن الفوطی و 
60. ممکن است که تألیف مجمع اآلداب اصاًل به پایان نرسیده باشد. در این کتاب شرح حالی مربوط به سال 722 مشاهده می شود. این مسئله بدان 

کتاب ادامه داشته و به پایان نرسیده است. یسنده، تألیف  که ده ماه پیش از فوت نو معنی است 

مصطفی جواد در دیباچه 
تصحیح تلخیص مجمع 
اآلداب و زکیه الدیلمی 
و حمود سلمان نیز در 
رساله هایشان، به تفصیل به 
شرح زندگانی ابن فوطی 
پرداخته اند. در این فصل 
بر اساس یافته های این 
پژوهش ها، شرح حال ابن 
فوطی در چهار بخش بیان 
خواهد شد. اول: از والدت تا 
سقوط بغداد و اسارت وی 
)642-659(، دوم: روزگار 
زندگی در مراغه )660-
677(، سوم: مراجعت به 
بغداد )678 یا 703-679( 
و چهارم: سفرهای مکرر و 
خدمت به سلطان اولجایتو 
.)723-704(
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یافت. در این فصل به مشخصات صاحبان شرح حال ها، منابع  این اثر چگونگی پیدایش و نگارش آن را در
ی با این افراد پرداخته می شود. ابن فوطی در ارائه اطالعات و نیز مکان های دیدار و تماس و

الف(  ویژگی های صاحبان شرح حال ها
گــون در مکان هــا و زمان هــای مختلــف را شــامل می شــود.61 بــرای  گونا مجمــع اآلداب شــرح حال های افــراد 
کاتبان، متصوفه،  گروه های روشــنفکران از جمله فقها، حکیمان، ادبا، شــعرا، فضال، علما،  مثال می توان به 
قاضیان، مدرســان و ... و صاحبان مقامات سیاســی از جمله خلیفه، ســالطین، ملوک، رؤسا، والیان، امرا، 
کــرد. البتــه در مواردی نیز نمی توان به مرزبندی دقیقی میــان این گروه ها قائل بود؛ مثاًل افرادی  وزرا و... اشــاره 

هم به عنوان »وزیر« و هم به عنوان »ادیب« توصیف شده اند.

زمان و مکان این شرح حال ها نیز بسیار گسترده است. مجمع اآلداب شرح حال هایی از شخصیت های قبل 
از اســالم ماننــد انبیاء ســابق،62 اعراب63 و غیره تــا معاصرین ابن فوطی را در بر دارد. از جمله مشــخصه های 
ی نوشــته شــده اســت. این  که به تعداد القاب هر فرد، شــرح حال هایی در خصوص و کتاب این اســت  این 
ویژگی درباره نخستین شخصیت های دوران اسالمی برجسته تر است. برای  مثال، محمد رسول اهلل در جزء 
موجود مجمع اآلداب، 18 لقب، یعنی 18 شرح حال دارد.64 در مورد علی بن ابی طالب 6 شرح حال65 و در 

کتاب دیده می شود.66 مورد عمر بن الخطاب 4 شرح حال در این 

کتاب افرادی را از ما وراءالنهر و هند تا اندلس شــامل می شــود. این ویژگی در مورد   محدوده جغرافیایی این 
کمــان و فرمانروایــان بارزتر اســت. در ایــن کتاب می توان شــرح حال های فرمانروایان این کشــورها را یافت:  حا
یه، دولت اموی، عباســی، ســامانی، غزنوی، آل بویه، سلجوقی، زنگی، خوارزمشاهی،  در ایران، عراق و ســور
ایلخانــی و غیــره.67 در هنــد، ســلطنت مملوکیــن دهلــی.68 در مصــر دولت فاطمــی، ایوبی و مملوکــی.69 در 

مغرب و اندلس، عباسی در اندلس و حمودی.70

ب( منابع مجمع اآلداب
کــه پیش تــر بیــان شــد؛ ابن فوطــی در رصدخانــه مراغه و مدرســه مســتنصریه بغــداد کتابدار بــوده و با  چنــان 

61. حمــود مضعــان عیــال ســلمان در مــورد گرایــش موجــود در شــرح حال های منــدرج در مجمــع اآلداب تحقیــق کرده اســت. بر حســب بررســی او، با 
زگار معاصر ابن فوطی، تعداد شرح حال ها بیشتر می شود )سلمان، ابن الفوطی مؤرخا، ص 80-78.( نزدیک تر شدن به رو

یــس )المثلــث بالنعمــة(، موســی )کلیم اهلل( و عیســی )کلمــة اهلل، المســیح(: مجمــع اآلداب، ج 4، ص 90-92؛ ص  62. فــی المثــل، شــرح حال ادر
355-356؛ ج 5، ص 229.

63. فی المثل، دائی طرفة بن العبد، شاعر جاهلی: مجمع اآلداب، ج 4، ص 344-343.
64. الفاتح )مجمع اآلداب، ج 2، ص 473-474(، قائد المرسلین )ج 3، ص 322(، القتال )ص 335(، القثم )ص 339(، الماحی )ج 4، ص 
311-312(، المبــارک )ص 329-330(، المبشــر )ص 337(، المتــوکل )ص 349-350(، المجتبــی )ص 377-378(، المختــار )ج 5، ص 
125(، المدثر )ص 166-167(، المذکر )ص 172-173(، المزمل )ص 199(، المصطفی )ص 242(، المطهر )ص 255-256(، المعصوم )ص 

349(، المقفی )ص 462(، المنذر )ص 537(.
کبــر )ج 2، ص 486(، الفتــی )ص 506-507(، قائــد العــز المحجلیــن )ج 3، ص 325(، قســیم النــار )ص 351-352(، مبیــد  65. الفــاروق اال

المشرکین )ج 4، ص 337-339(، المرتضی )ج 5، ص 182-180(.
66. غلق الفتنة )ج 2، ص 427(، الفاروق )ص 486-487(، قفل الفتنة )ج 3، ص 454(، المحدث )ج 5، ص 36-35(.

67. برشــمردن همــه فرمانروایــان قصــد ایــن مقاله نیســت. در اینجــا، برای نمونه به شــرح حال یک فرمانــروا از هر دولت اشــاره می شــود. از دولت اموی، 
یــه )خالفــت 41-60( )ج 1، ص 501(، از عباســیان، مســتعصم بــاهلل )خالفــت 640-656( )ج 5، ص 207-208(، از ســامانیان، الماضــی  معاو
یه،  یان، مسعود سوم )سلطنت 492-508( )ج 2، ص 370-371(، از آل بو اسماعیل بن احمد )سلطنت 279-295( )ج 4، ص 313(، از غزنو
عز الدوله بختیار )فرمانروائی 356-367( )ج 1، ص 103-104(، از ســلجوقیان، ســنجر )ســلطنت 511-552( )ج 5، ص 340-341(، از دولت 
زنگی، عماد الدین زنگی )ســلطنت 521-541()ج 2، ص 68-69(، از خوارزمشــاهیان، تکش )فرمانروائی 568-596( )ج 2، ص 293-292(، 

از ایلخانیان، غازان )سلطنت 694-703( )ج 5، ص 40-39(.
68. شرح حال بنیانگذار سلطنت مملوکی دهلی، قطب الدین ایبک )سلطنت 603-607( موجود است )مجمع اآلداب، ج 3، ص 363-362(.

69. از فاطمیان، العزیز )خالفت 975-996( )مجمع اآلداب، ج 1، ص 397-398(، از ایوبیان، العزیز عماد الدین عثمان )سلطنت 595-589( 
)ج 1، ص 389-391؛ ج 2، ص 104(، از مملوکیان، قالوون )سلطنت 678-689( )ج 5، ص 544-543(.

70. از عباســیان در اندلــس، مســتنصر حکــم )حکــم دوم( )خالفــت 350-366 ق.( )ج 5، ص 219(، از حمودیان، مســتعلی )خالفت 449-446 
ق.( )ج 5، ص 210(.

 بنا به گفته شمس الدین 
ذهبی، مورخ شامی قرن 

هشتم )ت 748(، ابن 
فوطی در سال 642 ق در 

بغداد به دنیا آمد. اگرچه به 
گفته محمد اقبال و مصطفی 

جواد، وی از خانواده ای 
حنبلی بوده است، اطالع 

دقیقی در مورد مذهب 
خانواده وی در دست نیست.

در سال 673 ق با فوت 
نصیرالدین، ابن فوطی حامی 

خود را از دست داد و ناچار 
بود حامی دیگری پیدا کند. 

از این زمان تا سال 677، 
ابن فوطی دوباره بین مراغه 

و تبریز در رفت و آمد بود 
تا اینکه سرانجام توانست 

در محضر برادر شمس الدین 
جوینی، صاحب دیوان عراق، 
عالء الدین عطاملک جوینی 

معروف به مولف تاریخ 
 جهانگشا )ت 681(

 تقرب بجوید.

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی ابن فوطی
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کرده اســت. بازه جغرافیایی منابع قرن ششــم نیز به  اندلس نیز اســتفاده 
یج حــوزه جغرافیایی  همیــن منوال اســت، ولــی از اوایل قرن هفتم به تدر
منابــع کوچک تر شــده و بعــد از نیمه آن قرن منحصرًا بــه کتاب هایی که 
در عــراق نوشــته شــده اند محــدود می شــود. با وجــود این واقعیــت که در 
کتاب بزرگ همچون مرآت الزمان از ســبط ابن  نیمه دوم قرن هفتم چند 
جــوزی )ت 654( و وفیــات االعیــان از ابــن خلــکان )ت 681( در شــام 
نگارش یافته اند، ابن فوطی به این آثار در کتاب خود ارجاع نداده است.

 مشــابه همین اتفاق در شــام نیز مشــاهده می شــود. بر اســاس نوشته فان 
اس، صفــدی، مــورخ شــامی )ت 764( نیــز در کتاب هــای تراجــم خــود 
به نــدرت از مراجــع نگاشــته شــده در نیمــه دوم قرن هفتم اســتفاده کرده 
اســت.71 از ایــن رو صفــدی به مجمــع اآلداب مراجعه نکرده اســت. این 
شــکاف علمی در نیمه قرن هفتم ظاهرًا به ســقوط بغداد در ســال 656 و 
کار آمدن دولت ایلخانی مرتبط اســت. اما به طور دقیق مشــخص  ی  رو
کــه این شــکاف علمی بین عراق و شــام مشــخصًا چــه کیفیتی  نیســت 

داشته است.

فــی الجملــه با آنکه مجمع اآلداب محدوده زمانــی و محدوده جغرافیایی 
بزرگی را شامل می شود، هرچه در طول زمان جلوتر می آییم، تعداد شرح حال  
ثبت شــده در آن بیشــتر و در عین حال حوزه جغرافیایی به پیرامون عراق 
محدود می گردد. استفاده بسیار ابن فوطی از کتاب های عراقی تنها به این 
مســئله که عراق زادگاه و محل زیســت وی بوده اســت بازنمی گردد، بلکه 
علت مهم دیگر این است که تحت سیطره دولت عباسی، عراق و بغداد 
بــه عنوان مراکز علمی رونق یافته بودند. کتابخانه مدرســه مســتنصریه نیز 
کــرده، میراث دولت عباســی در  کــه ابن فوطــی از کتاب های آن اســتفاده 
کنار هم سبب شدند تا ابن فوطی  بغداد محسوب می شد. این عوامل در 
بتواند شرح حال همه افراد معتبردر زمان ها و مکان های مختلف به اضافه 

معاصران خود را در یک کتاب جمع آوری کند.

ج( مکان های تماس ابن فوطی با معاصرین خود
غیر از کتاب ها و روایت ها، ابن فوطی از طریق تماس مستقیم با اشخاص 
یافــت اطالعــات از آنهــا بــه نوشــتن و جمــع آوری تراجــم پرداختــه  و در
کــه مؤلف از  اســت. مــراد از »تمــاس مســتقیم« در ایــن مقالــه این اســت 
گردی، فرســتادن نامه یا  طریق مالقات حضوری، ارتباط اســتادی و شــا
کرده  اجازه نامــه، تقدیم شــعر و ... با صاحبان شــرح حال ها ارتباط برقرار 
اســت. از اشــارات موجــود در کتــاب می تــوان به وجود ایــن تماس ها پی 
که شرح حال   برد.72 بر اساس این تعریف ابن فوطی با 538 نفر از افرادی 
کرده است  آنها در بخش باقیمانده از مجمع اآلداب آمده »تماس« برقرار 

کل شرح حال ها را در برمی گیرد. که این عدد تقریبًا ده در صد از 

71. van Ess, Josef, “Ṣafadī�-Splitter: Teil 2,” Der Islam, 54, 1977, pp. 77-108.

72. فی المثل این عبارت ها نشانه تماس مستقیم قلمداد شده اند: »رأیته«، »قدم علینا«، »سمعت 
علیه«، »قرأت علیه«، »ذکر لی«، »انشدنی«، »اجاز لی«، »سألته« و غیره.

کار داشــته اســت. مســلمًا منابــع موجــود در  کتاب هــای مهمــی ســر و 
کــه در بخش  کتابخانه هــا بخش مهمــی از مراجــع مجمع اآلداب را  ایــن 
باقیمانــده از آن بالــغ بــر 230 مــورد اســت تشــکیل می دهند. فهرســتی از 
این منابع )فهرســت شــماره 3( در انتهای این مقاله دیده می شــود. این 
فهرســت بــر مبنای زمان وفات نویســندگان منابع مرتب شــده اســت. به 
که ابــن کلبی )ت 204 یــا 206( در اوایل قرن ســوم  عنــوان مثــال، از آنجــا 

وفات یافته؛ در جزو منابع قرن سوم ثبت شده است.

کــه در فاصلــه قــرن ســوم   از میــان مراجــع مجمــع اآلداب تنهــا 49 منبــع 
تــا نیمــه اول قــرن هشــتم در گســتره جغرافیایــی آســیای میانه تــا اندلس 
گرفته انــد در ایــن  تألیــف شــده اند و پنــج بــار یــا بیشــترمورد ارجــاع قــرار 
پژوهش بررســی شــده اند. هشت نویســنده )ابن ســاعی، ابن دبیثی، ابن 
نجــار، عمــاد اصفهانی، ابن صابی، ســلفی، ابن شــعار، ابــن مهنا( بیش 
از پنجــاه بــار مــورد ارجاع قــرار گرفته اند و تعــداد ارجاع به این هشــت نفر 
کل شرح حال هاســت. در میان نویسندگانی  بیشــتر از یک ششــم تعداد 
کــه در قــرن پنجــم هجری یا پیش تــر وفــات یافته اند، تعداد ارجــاع به ابن 
صابی )109 بار( برجســته و ممتاز اســت. از میان نویسندگان قرن ششم، 
عالوه بر ســلفی )107 بار( و عمادالدین اصفهانی )128 بار( که بیشــترین 
گرفته است، ابن همدانی )30 بار(، سمعانی  میزان ارجاع به آنها صورت 
کر )45 بار( و ابــن جوزی )33 بار( مــورد ارجاع واقع  )46 بــار( و ابــن عســا
که بیشــتر از 50 بار  شــده اند. در قــرن هفتــم پنج نفر نویســنده ای هســتند 
گرفته است: ابن دبیثی )189 بار(، ابن نجار )147  ارجاع به آنها صورت 
بــار(، ابــن شــعار )92 بار(، ابن ســاعی )194 بار( و ابن مهنــا )51 بار(. غیر 
از این پنج نویســنده، از اشخاص در قرن هفتم، تاج الدین زکریا تکریتی 
)39 بــار(، یاقــوت حمــوی )43 بــار( و ابــن قطیعی )38 بار( نیــز نقل قول 

بیشتر را دارند.

گــر تنهــا بــه منابعی که پنج بار یا بیشــتر از آنها نقل قول شــده اســت نظر   ا
که تعداد نقــل قول تا قــرن پنجم 211 مــورد، قرن  کنیــم، متوجــه می شــویم 
ششــم 465 مــورد و قــرن هفتــم و پــس از آن 972 مورد اســت. ایــن آمارها 
کــه با وجود اشــتمال مجمــع اآلداب بــر یک بــازه زمانی  نشــان می دهنــد 
کتاب با نزدیک شــدن به روزگار حیات  گســترده، تعداد تراجم موجود در 
که در  ابن فوطی بیشــتر می شــوند. به عبارت دیگر ابن فوطی با وجود این 
کند،  تالش بوده اســت تا شــرح حال افراد معتبر در همه روزگاران را ثبت 
در عین حال به افراد معاصر و نزدیک به زمان خود عالقه و توجه بیشتری 

نشان داده است.

گستره جغرافیایی منابع نیز قابل توجه است. به طور کلی مجمع اآلداب 
تحت تأثیر تراجم نگارش یافته در بغداد، همچون آثار خطیب بغدادی، 
کلی تألیفات عراقی قرار  ســمعانی، ابن دبیثی و ابن نجــار و در یک بیان 
گرفتــه اســت. در عین حــال ابن فوطــی از تألیفــات آســیای میانه، حتی 
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کار وی در دیدگاه دیگران د( ارجاع به ابن فوطی و سنجش 

ی اشاره شد.   تا اینجا به ارتباط علمی ابن فوطی با دانشمندان معاصر و
ی در کانون  از مطالب مجمع اآلداب چنین برداشت می شود که گویی و
علمــی زمــان خود حضور داشــته، بــا همه دانشــمندان بزرگ آشــنا بوده و 
خود نیز در زمره علمای بزرگ زمان محســوب می شــده اســت، ولی برای 
کتاب با اطالعات دیگران  که مطالب این  تصدیق این تصور الزم است 
که دیگران چگونه از ابن  تطبیق داده شود. در این بخش بررسی می گردد 

ی داشته اند. یابی و برداشتی از و کرده و چه ارز فوطی یاد 

ی نام برده اند  که در ایران و عراق پس از وفات ابن فوطی از و عدد افرادی 
بسیار اندک است. یکی از آنها هندوشاه بن سنجر بن عبداهلل نخجوانی 
)بعد از 724(، نویســنده تجارب الســلف اســت. چنان که مصحح این 
کتاب، عباس اقبال اشاره کرده هندوشاه به مدرسه مستنصریه می رفت 
کرده اســت.73  و ظاهــرًا در تجــارب الســلف از مجمــع اآلداب نقــل قــول 
ی تنها با عنوان »مؤلف معجم  هندوشاه بدون اشاره به نام ابن فوطی از و

کرده است.74 اهل االدب« یاد 

ویــه نیــز فــرد دیگــری   غیاث الدیــن هبــة اهلل یوســف بــن ابراهیــم ابــن َحّمُ
کــه در حــوزه ایــران و عراق بــه ابن فوطی اشــاره کرده اســت. او نوه  اســت 
صوفی نامدار، ســعدالدین محمد ابن حمویه اســت و پدر او صدرالدین 
که مصاحب غــازان خان در زمان  ابراهیــم نیز از چهره های نامدار اســت 
کتــاب خــود،  ی بــوده اســت.75 غیاث الدیــن هبــة اهلل در  اســالم آوردن و
مرادالمریدین )تألیف شده در 741-759(، خبری از جد خود را به نقل 

کرده است: از ابن فوطی درج 

بــن الصــدر الســعید  کمال الدیــن أحمــد  القاضــی االمــام   ذکــر 
عزیزالدیــن ینال من االمــام الفاضل کمال الدیــن محمد الجامع 
المراغیــی قاضــی مدینة ســراء، رحمــة اهلل علیه، فی مشــیخته، 
وأخبرنی بها وبجمیع روایاته مؤرخ العراق الکمالی عبدالرزاق بن 
أحمد بن محمد بن أحمد الصابونی یعرف بابن الفوطی باجازته 

کتبها فی شهور سنة سبع عشرة وسبعمائة.76 العامة التی 

73. هندوشــاه بــن ســنجر نخجوانــی؛ تجــارب الســلف؛ تصحیح عبــاس اقبــال؛ چــاپ 3، تهران: 
کتابخانه طهوری، 1357 ش، ص و-ح )دیباچه(.

74. هندوشــاه بــن ســنجر نخجوانــی؛ تجارب الســلف، ص 16. هندوشــاه برای توضیح شــرح حال 
فخر الدیــن محمــد بن عمر الرازی »معجم اهل االدب« را نقل می کند و محتوای این بخش مشــابه 

مطالب مجمع اآلداب است )مجمع اآلداب، ج 3، ص 165-164.
75. در مورد سعد الدین و صدر الدین:

 Melville, Charles, “Pādshāh-i Islām: The Conversion of Sultan Maḥmūd Ghāzān 

Khān,” in Pembroke Papers 1, ed. Charles Melville, Cambridge: University of Cam-

bridge, 1990, pp.159-177; Elias, Jamal J, “The Sufi Lords of Bahrabad: Saʻd al-Din 

and Sadr al-Din Hamuwayi,” Iranian Studies, 27, 1-4, 1994, pp. 53-75.

یه؛ مراد المریدین؛ تصحیح ســیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ تهران:  76. غیاث الدیــن هبة اهلل ابن حمو
گیل، 1389 ش، ص 36. مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران- دانشگاه مک 

فهرســت شــماره 2 شــامل مکان هــای مالقــات ابــن فوطــی بــا صاحبــان 
کــه نام آنهــا به علــت نامعلوم بــودن زمان  شرح حال هاســت. اشــخاصی 
ارتباطشــان با ابن فوطی در فهرســت 1 وارد نشــده اســت در این فهرســت 

آمده اند.

که به علت اقامت طوالنی مــدت ابن فوطی در بغداد،  گفته پیداســت  نا
ی در این شــهر موفق به برقراری ارتباط با آنها شــده از  تعــداد افــرادی که و
که آمار مربوط  ســایر مناطق بیشتر است، ولی نکته قابل توجه این است 
ی آمار  بــه شــهرهای دیگر به اضافــه مناطق نامعلــوم تقریبًا عددی مســاو
که از  بغــداد اســت. به ویژه شــهرهایی همچون مراغــه، تبریز و ســلطانیه 
که از  زمان حکومت ایلخانیان به ســرعت توســعه یافتنــد و اران و اوجان 

گاه های مهم ایلخانیان بودند. چرا

کثریت مطلق  که اشاره شد، در میان مراجع مجمع اآلداب، ا  همان گونه 
از آن کتاب هــای تألیف شــده در بغــداد اســت و ایــن مســئله بــه ویژه در 
خصوص آثار بعد از قرن هفتم مشخص تر است، ولی در خصوص مکان 
ارتباطــات ابــن فوطی بــا صاحبان شــرح حال ها برتری بغــداد از بین رفته 
اســت. ایــن امــر می توانــد نشــان دهنده تغییر محیــط علمی و سیاســی و 
کز علمی و فرهنگی جدیــد و انطباق ابن فوطی با این تغییرات  ظهــور مرا
باشــد. محیط علمی دوران عباســیان بر مراجع مجمع اآلداب و محیط 
علمــی و سیاســی حکومــت ایلخانیــان بــر تماس هــا و ارتباطــات مؤلف 

گذاشته است. کتاب اثر 

کرد که ابن فوطی با صاحب ترجمه در آنجا ارتباط برقرار  شهرهایی 

ارانسلطانیهتبریزمراغهبغداد
20177542411

کوفهسراواهرحلهاوجان
99542

نامعلوممحولهمدانورایموقان
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چنین مشــخص اســت که غیاث الدین هبة اهلل در ســال 717 از ابن فوطی اجازه نامه گرفته اســت. از طرف دیگر 
شرح حال  وی در مجمع اآلداب نیامده و می توان تصور کرد که در آن هنگام کودک بوده است. اجازه نامه مندرج 

در شرح حال  کمال الدین احمد بن ینال مذکور ارتباطی با این ماجرا ندارد.77

کرده اســت. او در چند  کتاب او اشــاره  ابن عنبه )ت 828 ق( نیز در همین حوزه جغرافیایی به ابن فوطی و 
اثــر خــود، عمدة الطالب الکبری و الصغری، و الفصول الفخریة، از »تلخیص مجمع اآلداب« مطالبی را نقل 

نموده است.78 ارتباط بین خود مجمع اآلداب و این تلخیص مشخص نیست.

 نکته مهم درمورد این ارجاعات در این منطقه جغرافیایی این است که اواًل تعداد آنها بسیار کم است و ثانیًا 
در مــورد هندوشــاه و ابــن عنبه نمی توان با قطعیــت نظر داد که مجمع اآلداب )یا تلخیــص آن( را مورد ارجاع 

قرار داده باشند.

 از طــرف دیگــر، اشــاره ها بــه ابــن فوطــی در منطقــه شــام کیفیات دیگــری دارند. اولین شــخصی که در شــام 
بــه ابــن فوطــی اشــاره کرده، ذهبــی یا ابن فضــل اهلل عمری )ت 749( اســت. عمــری فقط وفات ابــن فوطی را 
یخ االســالم عبارت »کتب الینا عبدالرزاق الشیبانی«80 و  مختصرًا نوشــته اســت.79 ذهبی در کتاب خود، تار
کاتب الی دمشق یلتمس مّنی ترجمة  کتابی دیگر خود، المعجم المختص بالمحدثین عبارت »و قد  نیز در 
کرده و لذا  ی ارتباط برقرار   ابن فوطی برای تألیــف مجمع اآلداب با و

ً
بعــض العلماء«81 را می نویســد. احتماال

کتاب های او بسیار مفصل است. شرح حال  ابن فوطی در 

 ذهبــی در ابتــدای ذکــر شــرح حال  ابن فوطــی، او را »الشــیخ االمــام، المحدث، المــورخ، العالمــة، االخباری، 
النسابة، المتکلم، الفیلسوف، االدیب«82 یا »العالم البارع المتفنن المحدث مورخ اآلفاق مفخر اهل العراق«83 
می خواند. در عین حال در همان جا انتقادات وارد بر ابن فوطی را به نقل از ابن مطری بیان می کند:»و حدثنی 

یتعانی المسکر«.84 یدخل فی بالیا و کان یترک الصالة و ابن المطیری ]المطری؟[ أنه بلغه أن ابن الفوطی 

که آیا شخصًا  ابن مطری )ت 765( مدتی در بغداد به تحصیل مشغول بوده است،85 ولی مشخص نیست 
ی این ســخنان را شــنیده اســت. خــود ذهبی نیز  بــا ابــن فوطــی دیــدار کرده یا از فرد دیگری در بغداد درباره و
در ضمــن بیــان شــرح حال  ابن فوطی از او به شــدت انتقاد می کند:» ومع ســعة معرفته لــم یکن بالثبت فی ما 
یترجمــه وال یتــوّرع فــی مدح الُفّجــار، ولم یکن بالعدل فــی دینه، وهو معدود فــی علماء التتار یأخــذ جوائَزهم 

ُیَجاِوُز فی إطرائهم«.86 و

ایــن گفتــه جایــگاه ابن فوطــی را از نظر تقرب بــه دولت ایلخانی منعکــس می کند؛ بنابراین ذهبــی دو انتقاد را 

77. مجمع اآلداب، ج 4، ص 121-120.
78. ابن عنبه؛ عمد الطالب فی انساب آل ابی طالب؛ تصحیح سیدمهدی الرجائی؛ قم: مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی الکبری؛ 
1383 ش، ص 322. عمدة الطالب الصغری فی نسب آل ابی طالب؛ تصحیح سید مهدی الرجائی؛ قم: مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشی 
النجفــی الکبــری، 1387 ش، ص 147. الفصــول الفخریــة؛ تصحیح جالل الدین محدث ارموی؛ تهران: انتشــارات علمــی و فرهنگی، 1362 ش، 

ص 153.
کامل ســلیمان الجبوری؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 2010 م، ج 27، ص  79. ابن فضل اهلل عمری؛ مســالک االبصار فی ممالک االمصار؛ تصحیح 

.343
یخ االسالم، ج 53، ص 211. 80. ذهبی، تار

81. ذهبی؛ المعجم المختص بالمحدثین؛ تصحیح محمد الجیب الهیلة؛ الطائف: مکتبة الصدیق، 1988 م، ص 145.
یخ االسالم، ج 53، ص 210. 82. ذهبی، تار

83. ذهبی، تذکرة الخفاظ، ج 4، ص 1493.
یخ االسالم، ج 53، ص 212. 84. ذهبی، تار

85. ذهبی؛ معجم الشــیوخ؛ تصحیح عبدالرحمن الســیوفی؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1990 م، ص 270. در مورد شــرح حال  ابن مطری: تاج الدین 
السبکی؛ الطبقات الشافعیة الکبری؛ تصحیح محمد محمود طناحی و عبدالفتاح محمد حلو؛ ]مصر[: دار احیاء الکتب العربیة، 1964 م، ج 10، 

ص 34-35؛ محمد بن رافع السالمی؛ الوفیات؛ تصحیح مهدی عباس؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1982 م، ج 2، ص 282.
86. ذهبی، المعجم المختص بالمحدثین، ص 144.

بر مبنای شرح حال هایی که 
افعال ابن فوطی را در سال 
705 در اران گزارش می دهند، 
وی در آن زمان در خدمت 
اولجایتو یا در لشکر او بوده 
است. در سال 706 نیز ابن 
فوطی در موقان در خدمت 
اولجایتو بود. بی شک یکی 
از اهداف وی از مسافرت 
به ایران پیوستن به لشکر 
اولجایتو بوده است. 

گستره جغرافیایی منابع 
نیز قابل توجه است. به طور 
کلی مجمع اآلداب تحت 
تأثیر تراجم نگارش یافته در 
بغداد، همچون آثار خطیب 
بغدادی، سمعانی، ابن دبیثی 
و ابن نجار و در یک بیان کلی 
تألیفات عراقی قرار گرفته 
است. در عین حال ابن فوطی 
از تألیفات آسیای میانه، 
 حتی اندلس نیز استفاده
 کرده است.
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نسبت به ابن فوطی اظهار داشته است. 
کر کتبی )ت  مورخان شامی مثل ابن شا
کثیــر  764(، صفــدی )ت 764(، ابــن 
)ت 774( و ... شــرح حال ابــن فوطی را 
به اســتثنای نکات انتقادی آن از ذهبی 

به میراث برده اند.87

 بعــد از ذهبی دو مــورخ دیگر محمد بن 
می )ت 774 ق( و ابن رجب 

ّ
رافــع ســال

)ت 795( که اصالت بغدادی داشته و 
سپس به شام رفته اند در مورد ابن فوطی 
نوشــته اند. سالمی در اثر خود، منتخب 
تراجــم  از  بعضــی  ضمــن  در  المختــار 
کرده است،88  دیگر به ابن فوطی اشــاره 
ولــی به علــت اینکــه در این مــوارد هرگز 
نبــرده  نــام  اآلداب  مجمــع  کتــاب  از 
کتاب  که آیا واقعًا این  مشخص نیست 
را خوانــده بــوده اســت یــا خیــر. مســئله 
کــه حداقــل در  قابــل توجــه ایــن اســت 
هفت مورد از این تراجم، مثاًل »جمال«، 
»شــرف«، »شــهاب«، »صفی«، »نجم« و 
»نور«، لقب های صاحب شــرح حال در 
جــزء موجــود از مجمــع اآلداب نیامــده 
کــه  شــرح حالی  خصــوص  در  اســت. 
در جــزء موجــود از مجمــع اآلداب دیده 
کاماًل منطبق  می شــود نیز نمی توان آن را 

کتاب دانست.89  بر مطالب آن 

کرده است.90 ابن رجب اولین  ابن رجب نیز در کتاب ذیل علی طبقات الحنابل چند بار به ابن فوطی اشاره 
کســی اســت که ابن فوطی را عالمی حنبلی دانسته است. او اطالعات راجع به شرح حال ابن فوطی را عالوه 
کرده اســت.91 ســالمی و ابن رجب  یافت  بر ذهبی از علمای بغدادی و پســر ابن فوطی، ابوالمعالی محمد در
هــر دو مدتــی در بغــداد اقامــت داشــتند و می توانســتند از علمای بغــدادی و کتاب های موجود در این شــهر 

کتبی؛ فوات الوفیات؛ تصحیح احسان عباس؛ بیروت: دار صادر، 1973-74 م، ج 2، ص 319-320. صفدی؛ اعیان العصر واعوان  کر  87. ابن شا
ید و غیــره؛ بیروت: دار الفکــر المعاصــر، 1998 م، ج 2، ص 62-63. صفدی؛ کتاب الوافی بالوفیــات؛ تصحیح احمد  النصــر؛ تصحیــح علــی ابــو ز
االرنــاؤوط و تذکــی مصطفــی؛ بیــروت: دار احیاء التــراث العربــی، 2000 م، ج 18، ص 250-251. ابن کثیــر، البدایة والنهایــة، ج 16، ص 164. از آنها 

یسد. صفدی نقل از ذهبی را به طور واضح می نو
یخ علماء بغداد مسمی منتخب المختار؛ تصحیح المحامی عباس العزاوی؛ بیروت: دار العربیة للموسوعات، 2000  88. محمد بن رافع سالمی؛ تار

م، صص 22، 56، 112، 120، 122، 132، 147، 161، 163، 166، 167، 168، 179-176.
89. فی المثل در شــرح حال  کمال الدین محمد بن محمد بن محمود واســطی، ســالمی از ابن فوطی نقل می کند: »قال ابن الفوطی لم ســمع منه شــیئًا 
یخ علماء بغداد مسمی منتخب المختار، ص 167(. همین شرح حال در مجمع اآلداب:  واجاز لی جمیع مسموعاته« )محمد بن رافع سالمی، تار

کتب عنه شئًا« )مجمع اآلداب، ج 4، ص 251(. رأیته ولم أ »کتب لی االجازة بسعی المفید جمال الدین ابی بکر احمد بن علی القالنسی و
گرد ابن فوطی را هم نوشته است، فی المثل: ابن رجب، کتاب ذیل علی طبقات الحنابل، ج 2، ص 379. 90. ابن رجب شرح حال شا

کتاب ذیل علی طبقات الحنابل، ج 2، ص 375. 91. ابن رجب، 

تصویر بازسازی شده برج 
رصدخانه مراغه

 طرح از دکتر پرویز ورجاوند
اجرا از: غالمرضا عدالت
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یه فیلســوف بــزرگ، قطب الدین   در ســال 706 ابــن فوطــی در تبریز در زاو
شیرازی )ت 710( این احادیث را برای دیگران روایت کرد. در آن زمان نوه 
مســتعصم، پســر ابوالمناقب المبارک، ابونصر محمد95 نیز حضور داشته 
ی ســپس در  کرده اند.96 و و او و ابــن فوطــی ایــن احادیــث را باهم روایــت 
ســال 715 نیــز این روایت را تکرار کرده اســت.97 ابــن فوطی در نامه ای به 
یخ  ذهبی نیز به روایت این احادیث پرداخته است و این احادیث در تار
که نویســنده می داند ایــن تنها جایی  االســالم منعکس شــده اند تــا آنجا 

که محتوای احادیث مستعصم در آن انعکاس یافته است. است 

ابــن  یوســف  محیی الدیــن  حّدثنــا  الشــیبانی:  عبدالــرزاق  إلینــا  کتــب 
الجوزی، ســماعًا منه ســنة 643 قال: قرأت علی اإلمام المستعصم باهلل 
أبی أحمد قال: أنا محمد بن محمد بن بدر االصفهانی إذنًا: أنبا غانم بن 
أحمد الجلودی، أنبا محمود بن عبداهلل بن ماشاذه قراءة: ثنا عبیداهلل بن 
حبابة، ثنا البغوی، ثنا طالوت، ثنا فضال بن جبیر، ثنا أبوأمامة: سمعت 

رسول اهلل ص یقول »أول اآلیات طلوع الشمس من مغربها.98

غیر از ابن فوطی، محمد بن رافع سالمی نیز به احادیث مستعصم اشاره 
ی متفاوت اســت و مثاًل  کــرده اســت، ولی عنــوان آن احادیــث در بیان و
در یــک شــرح حال »اربعین حدیث«99 و در شــرح حالی دیگر »االحادیث 

ثة«100 ذکر شده است. الثال

کثیــر، مســتعصم با کمک مــورخ مــالزم خود، ابــن نجار  گفتــه ابــن  طبــق 
)ت 643( از محدثیــن خراســانی مانند مؤید طوســی )ت 617(، ابوروح 
ی )ت 618( و ابوبکر القاســم بــن عبداهلل بن  عبدالعزیــز بــن محمــد هــرو
ی نیز  کرده بود. خــود و یافــت  الصفــار )ت 618(، اجــازه نقــل حدیث در
بــرای محیی الدیــن ابــن جــوزی و نجم الدیــن بادرائی اجازه صــادر کرد و 
ایــن دو شــخص بــا اســتفاده از همین اجــازه از مســتعصم بــرای دیگران 
که  کردند.101 ایــن موضوع به همــان احادیثی اشــاره دارد  حدیــث روایــت 

95. طبــق گفتــه ابن کازرونی، ابو نصر محمد پســر ابوالمناقب المبارک در ســنه 651 بــه دنیا آمد و در 
یخ؛ تصحیح مصطفی جواد؛ بغداد: دار اقرأ، 1991  سنه 652 فوت کرد )ابن کازرونی؛ مختصر التار
گر گفته ابن  م، ص 275-276(. ایــن توصیــف بــا توصیف ابن فوطی تناقض دارد. عالوه بــر این ا
کازرونی درســت باشــد، در ســال تولد ابونصر محمد، پدر وی المبارک فقط 11 ســال داشته است. 
توصیف ابن کازرونی بســیار غیرطبیعی اســت. بر مبنای کتاب الحوادث که چند پژوهشــگر آن را 
از آثــار ابــن فوطی دانســته اند، ابونصر محمد پســر مســتعصم بود و در ســنه 652 با مــادر خود از دنیا 
رفت )نامعروف؛ کتاب الحوادث؛ تصحیح بشار عواد معروف و عماد عبد السالم رؤوف؛ بیروت: 
دار الغــرب االســالمی، 1997 م، ص 319(. ممکــن اســت کــه ابــن کازرونی این دو فــرد همنام را با 

گرفته باشد. یکدیگر اشتباه 
96. مجمع اآلداب، ج 2، ص 144؛ ج 3، ص 470؛ ج 4، ص 139-138.

97. مجمع اآلداب، ج 3، ص 401-400.
یخ االسالم، ج 53، ص 211. 98. ذهبی، تار

یخ علماء بغداد مســمی منتخب المختار، ص 97-98. در اینجا  99. محمد بن رافع ســالمی، تار
راوی این احادیث ابوالفتح محمد بن محمد بن االبیوردی است.

یخ علماء بغداد مســمی منتخب المختــار، ص 119. صاحب این  100. محمــد بــن رافع ســالمی، تار
کرده است. شرح حال نیز همچون ابن فوطی این احادیث را از محیی الدین ابن جوزی روایت 

101. ابــن کثیــر؛ البدایــة والنهایة؛ تصحیح عبد القــادر الناؤوط و غیره؛ بیــروت: دار ابن کثیر، 2010 م، 
ج 15، ص 319.

کنند. اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوری 

کیفیت ثبت شــرح حال ابن فوطی توســط   چنــد نکتــه را می تــوان درباره 
کرد. نخســت آنکه آنها تحــت تأثیر توصیف ذهبی  مورخان شــامی بیان 
قــرار داشــتند، دوم آنکــه شــرح حال اصیــل ابن فوطی توســط اشــخاصی 
کرده یا در بغداد بوده اند  که با ابن فوطی ارتباط برقرار  نوشــته شده اســت 
که نشــان دهد آنهــا اطالعات  و ســوم آنکــه نمی تــوان دلیلی مقنــع یافت 
خــود را از مجمــع اآلداب نقل کرده اند. از این رو چنان تصور می شــود که 
مورخان شامی به کتاب مجمع اآلداب دسترسی نداشته یا نسبت به آن 

بی توجه بوده اند.

ابن فوطی و جامعه روشنفکران
الف( ابن فوطی و احادیث خلیفه مستعصم

 بــا وجود اینکه ابن فوطی توســط ذهبــی و مورخان دیگر »مورخ و محدث 
ی حدیــث(« دانســته شــده اســت، پژوهشــگران تا کنون بــه فعالیت  )راو
ی حدیــث توجهــی نکرده انــد، اما بــا توجه به ایــن جنبه  او بــه عنــوان راو
ی می تــوان نکاتــی را از ویژگی های جامعه روشــنفکران  از فعالیت هــای و

یافت. قرون هفتم و هشتم در

 بــر مبنــای متن مجمع اآلداب، ابن فوطی احادیث منقول توســط آخرین 
خلیفه عباسی، مستعصم را از استاد خود محیی الدین ابن جوزی روایت 
کــرد. در شــرح  حــال محیی الدیــن چنیــن آمــده اســت:»)محیی الدین( 
حصل له القلب واالختصاص فی حضرة االمام المستعصم باهلل، وسمع 
ثة عشــر وســمعناها علیه ســنة ثالث وخمســین ]و  علیــه االحادیث الثال

ستمائة[«.92

در مجمع اآلداب مکررًا به این احادیث اشــاره شــده اســت. عالوه بر این 
پســر مســتعصم، ابوالمناقب مبارک احادیث پدرش را در مراغه برای ابن 
که به این مجموعه از احادیث داده  کرده اســت.93 عنوانی  فوطی روایت 
ثــة عشــر«، بــا عنوان هایی  شــده متنــوع اســت و غیــر از »االحادیــث الثال
تة  ثیات«، »االحادیث الثمانیة«، »االخبار الثال همچون »االحادیث الثال
ثة عشــر« خوانده شده اند.94  عشــر الثمانیات« و »االخبار الثمانیات الثال
وجه تفاوت میان این عناوین مشــخص نیست و محتوای این احادیث 
کــه مســتعصم  بــه دســت مــا نرســیده اســت. تنهــا واضــح اســت  هــم 
که از طریق محیی الدیــن و ابوالمناقب  کــرده  مجموعــه ای حدیثی تهیه 

مبارک به ابن فوطی رسیده است.

92. مجمع اآلداب، ج 5، ص 122. این روایت در مدرسه بشیریه در بغداد انجام شده است )مجمع 
االداب، ج 4، ص 542-543؛ ج 5، ص 8-7(.

93. ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج 4، ص 1494.
94. »االحادیــث الثالثیات« )مجمــع اآلداب، ج 4، ص 542-543(، »االحادیث الثمانیة« )ج 5، 
ص 7-8( ، »االخبــار الثالتــة عشــر الثمانیــات« )ج 3، ص 470( و »االخبــار الثمانیــات الثالثــة 

عشر« )ج 2، ص 144(.

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی ابن فوطی
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مطالبی دیده می شود.105 در شرح حال مجدالدین عبداهلل طبری آمده که 
گروهی از مکه نزد ابن فوطی فرستاده شد: در سال 679 اجازه نامه ای 

کتــب لنــا االجــازة مــن الحــرم الشــریف ســنة تســع و ســبعین و 
ســتمائة، و أجازنــی فــی جماعــة کتبها فــی إجازة جامعــة، وکان 
الســفیر فــی ذلک شــیخنا العــدل الثقة رشــید الدیــن ابوعبداهلل 

محمد بن عمر بن أبی القاسم المقرئ المحدث.106

مجدالدیــن طبــری از خانــواده معتبــر اهــل مکــه آل طبــری بــود.107 او بــه 
عنــوان یکی از شــرکت کنندگان در این امــر، اجازه نامه گروهی را برای ابن 
فوطی فرســتاد. چنان که پیش تر بیان شــد در حدود سال 679 ابن  فوطی 
گیرنده آن اجازه بــوده، در بغداد  کــه  کــرد. بنابراین او  بــه بغداد بازگشــت 
حضور داشــته اســت. واسطه این اجازه، رشــیدالدین محمد )ت 707( 
یــان حدیــث معتبر حنبلــی در بغداد بود.108 او بــه ابن فوطی نزدیک  از راو

ی حدیث روایت می کرد.109 بود و برای و

که در یک زمان واحد  که چند عالم   از نقل قول مذکور مشــخص اســت 
در شهری حضور داشته اند، برای یک یا چند عالم در شهری دیگر اجازه 
صادر می کردند.110 در همان ســال فــرد دیگری از آل طبری، محب الدین 
احمد طبری نیز برای ابن فوطی اجازه نقل حدیث فرستاد. ممکن است 
گروهــی مشــارکت داشــته اســت،111 ولــی  کــه او نیــز در همــان اجازه نامــه 
مشخص نیست که آیا گیرنده این اجازه نامه تنها ابن فوطی بوده یا اینکه 

چند مخاطب دیگر نیز داشته است.

 اجازه نامه گروهی که از دمشق به بغداد فرستاده شد، مقیاس، اهمیت و 
گروهی  مختصات پیچیده تر و قابل توجه تری داشــت. به این اجازه نامه 
ی حدیث دمشقی، علم الدین سنجر اشاره شده است: در شرح حال راو

105. زکیــه حســن ابراهیــم الدیلمــی در مــورد مکان هــای ارســال اجازه نامه هــای ابــن فوطــی پژوهــش 
کــرده اســت، ولــی در خصــوص دمشــق و مکه به نمونه هــای اجازه نامه گروهی اشــاره نکرده اســت 

کتابه، ص 172-171.( )الدیلمی، المؤرخ البغدادی ابن الفوطی و 
106. مجمع اآلداب، ج 4، ص 437.

107. در مورد آل طبری:
Bauden, Frederic, “Les Ṭabariyya: Histoire d’une importante Famille de la Mecque 

(fin XIIe-fin XVe s.),” in U. Vermeulen & D. de Smet (eds.), Egypt and Syria in the 

Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras: Proceedings of the 1st, 2nd and 3rd International 

Colloquium organized at the Katholieke Universiteit Leuven in May 1992, 1993 and 

1994, Leuven: Utigeverij Peeters, pp. 253-266.

108. ابن رجب، کتاب ذیل علی طبقات الحنابلة، ج 2، ص 354-353.
یــخ  109. مجمــع اآلداب، ج 1، ص 116-117؛ ج 4، ص 207؛ ج 5، ص 100؛ ص 407؛ ذهبــی، تار

االسالم، ج 53، ص 4.
کرده است، اشاره ای مبنی بر اینکه ابن فوطی به مکه یا مجد الدین  یسنده بررسی  که نو 110. تا جایی 
بــه ســرزمین ایلخانی رفته باشــد وجــود ندارد. فی المثل در شــرح حال مجد الدیــن طبری در العقد 
الثمین تألیف محمد بن احمد فاســی، اشــاره ای به ســفر او به ســرزمین ایلخانی نیســت. )محمد 
یــخ البلد االمین؛ تصحیــح محمد حامــد الفیقی؛ بیروت  بــن احمد فاســی؛ العقــد الثمین فی تار

مؤسسة الرسالة، 1986-87 م، ج 5، ص 279-267(.
111. مجمع اآلداب، ج 5، ص 6-7؛ اما واسطه فرستادن اجازه با اجازه مجد الدین فرق می کند.

کرده اســت. این شــیوه مستعصم در اجازه گرفتن  ابن فوطی آنها را روایت 
ی ناصرالدین اهلل )ت 622( مشــابهت  و اجــازه دادن، بــا روش پدر جــد و
دارد. ناصر خودش را مجتهد می دانســت و مجموعه ای از چهل حدیث 
کــرده و اجــازه روایت این احادیــث را برای  بــا نــام روح العارفیــن را تألیف 
علما صادر کرد. این اقدامات برای تقویت موقعیت مقام خالفت و نفوذ 
که مورخی  آن در حوزه های علمی انجام می شــد.102 ســالمی عقیده دارد 
عراقی، ابن ســاعی )ت 674( ســه کتاب به نام های »الروض الناصر فی 
اخبار الناصر«، »اخبار الظاهر«، »اعتبار المستبصر فی اخبار المستنصر« 
کتاب مشــتمل بــر احادیث روایت  گر این ســه  کرده اســت.103 ا را تألیــف 
شــده توســط ســه خلیفه عباســی ناصر، پســرش ظاهر و نوه اش مستنصر 
که درســت کردن مجموعه هــای حدیثی برای  کرد  باشــند، می توان تصور 
خلفــا در انتهای عمر خالفت عباســی به یک رســم تبدیل شــده اســت. 
احتمااًل مســتعصم نیــز برای ثابت کــردن جایگاه علمی خــودش، طریقه 

گرفته است. پدر جدش را در پیش 

نقــل احادیث توســط خلیفه و روایــت آن احادیث به وســیله دیگران چه 
معنــا و مقصــودی را در ورای خــود داشــته اســت؟ بــا آنکــه چنــد مورخ و 
کرده و نسخ خطی این اثر نیز موجود است،  مؤلف به روح العارفین اشاره 
همان طور که اشاره شد، احادیث روایت شده توسط مستعصم به دست 
ما نرسیده و به جز ابن فوطی، هیچ شخص دیگری مستقیمًا به آن اشاره 
نکــرده اســت. بنابرایــن هر چند حملــه مغول و تخریب های ناشــی از آن 
در از بین رفتــن این احادیث بی تأثیر نبوده اند، نمی تونیم قضاوت بکنیم 
کــه احادیــث مســتعصم بــه انــدازه روح العارفیــن تأثیرگــذار و مهــم بــوده 
که اعتبار مستعصم  باشند. در عین حال این حقیقت قابل توجه است 
بــه عنــوان مؤلــف احادیث حتــی در زمــان ایلخانیان نیــز کمابیش وجود 
داشــته اســت. به عبارت دیگر روایت این احادیث می تواند نشــانه ای از 
تأثیر فرهنگ علمی اواخر دوره عباسی در فرهنگ دوران ایلخانی باشد.

گروهی ب( اجازه نامه 
 ویژگــی دیگــر ابــن فوطــی بــه عنــوان راوی حدیــث، شــرکت در »االجــازة 
الجامعة )اجازه نامه گروهی(« است.104 در مجمع اآلداب در باب این نوع 
اجازه نامه ها که از مکه به بغداد و از دمشــق به بغداد فرســتاده شده است 

102. Hartmann, Angelika, an-Nāṣir li-Dī�n Allāh (1180-1225): Politik, Religion, Kultur 

in der späten ʻAbbāsidenzeit, Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1975, pp. 206-

232..

یخ علماء بغداد مسمی منتخب المختار، ص 111. بر مبنای همین  103. محمد بن رافع سالمی، تار
کرده است. شرح حال، ابن ساعی برای مستعصم »سیرة المستعصم« را تألیف 

یســنده پیش از این مقاله ای را به زبان ژاپنی نوشــته است. عنوان  104. در مورد این اجازة الجامعه، نو
انگلیسی آن چنین است:

 Mizukami, Ryo, “The Group Ijāza Referred to by Ibn al-Fuwaṭī� in the Late 13th Centu-

ry: Connection between the scholarly communities in Baghdad, Damascus and Mec-

ca” (in Japanese), Orient, 57-1, 2014, 62-72.
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ردت االجازة الجامعة المشــتملة علی مائة و خمســین إنســانًا من دمشق إلی مدینة السالم سنة  لما و
ســت و تســعین وســتمائة کان فیها ذکر أیوب بن األمیر الکبیر المحدث علم الدین سنجر بن عبداهلل 

الدواداری الصالحی، وَکَتبُت فیها.112

البته در اینجا به تفصیل در باب این اجازه نامه ســخن نرفته اســت. در شــرح حال عمادالدین محمد نیز ذکر 
این اجازه نامه مشاهده می شود:

کابر والفقهاء من دمشــق  ردت االجــازة الجامعة المشــتملة علی ذکــر أوالد األفاضل والعلماء واأل لمــا و
إلی مدینة السالم سنة ست و تسعین وستمائة، کان فیها ذکر ]أبی الحسن[ علی و محمد ابنی عماد 

الدین المذکور، وکتبت فیها والحمد هلل.113

از فحــوای ایــن دو شــرح حال ایــن نــکات مهــم مشــخص می شــود: نخســت آنکــه ایــن اجازه نامــه گروهی در 
خصــوص 150 نفــر از فرزندان خاندان های متنفذ دمشــقی صادر شــده اســت. دوم آنکه نــه نام خود صاحب 
ی در ایــن اجازه نامــه ذکر شــده اســت. ســوم آنکــه ابن فوطــی پاســخی را بر این  شــرح حال، بلکــه نــام فرزنــد و
اجازه نامــه نوشــته اســت. غیر از این دو نمونه، در ســه شــرح حال دیگر نیــز به توصیف همین حادثه در ســال 

696 اختصاص یافته اند.114

گیرنده تردیــدی باقی می ماند: آیــا اجازه دهنده ها در واقع 150  ولــی همچنــان در مورد ارتبــاط اجازه دهنده و 
گروه های متنفذ دمشــقی، مثل ایوب، علی و محمد مذکور، صاحب شــرح حالی  کودک بودند؟ فرزندان این 
که در آن  کرد  در مجمع اآلداب نیســتند و به ســبب اینکه حتی لقب خودشــان ذکر نمی شــود، می توان تصور 
زمان کودک بوده اند. از طرف دیگر در ســال 696 ابن فوطی تقریبًا 51 ســاله بوده اســت. نمی توان احتمال داد 
که این اجازه نامه در واقع اســتجازه ای  کنیم  کرده باشــند. بنابراین باید تصور  کودکان برای او اجازه صادر  که 
کــرده بودند و پاســخ ابن  فوطــی در حکــم تأیید این  کــه پدران بــرای فرزندانشــان تهیه  )= طلــب اجــازه( بــوده 
گیرنده  کودک انجام شده است،  گروهی برای 150  که این استجازه  استجازه بوده است. عالوه بر این از آنجا 
آن فقــط شــخص ابــن فوطی نبوده، بلکه احتمــااًل تعدادی دیگر از علمای بغدادی نیــز مخاطب آن بوده اند، 
چنان که در متن اســتجازه مقصد اصلی آن »مدینة الســالم« ذکر شــده اســت، نه شــخص ابن فوطی. بعد از 

گروهی به دمشق پس فرستاده شد. تأیید علمای بغداد بر این استجازه اجازه نامه ای 

 فرســتادن اســتجازه گروهی از دمشــق به بغداد غیر از مورد مربوط به ســال 696 در ســال های 687 و 698 نیز 
تکرار شــده اســت.115 عالوه بر این محمد بن رافع ســالمی نیز ذکری دارد که می تواند اشاره دیگری به این گونه 

گروهی در حوزه جغرافیایی دمشق باشد: اجازه نامه های 

ابن الجالوت العابســی عبدالمغیث بن ابی جعفر بن الجالوت العباسی المأمونی ابوالفضل الحربی 
یاته الوالدی  الشــریف شــرف الدین. قال شیخنا ابوعبداهلل )شمس الدین محمد( الذهبی و اجاز مرو

ومن معهم فی استدعاء ابراهیم بن البرزالی.116

کرده و در همان استجازه،  ذهبی برای فرزندان خود احتمااًل از عالم بغدادی، ابن جالوت عباسی، استجازه 
نــام ابراهیم پســر مورخ شــامی، القاســم بن محمد برزالی )ت 739( نیز درج شــده اســت. به عبــارت دیگر دو 
مورخ شامی، ذهبی و برزالی برای پسران خودشان استجازه مشترکی را به بغداد فرستادند. این امر با توصیفی 

112. مجمع اآلداب، ج 1، ص 523.
113. مجمع اآلداب، ج 2، ص 153-152.

114. مجمع اآلداب، ج 2، ص 128؛ ج 3، ص 11؛ ج 5، ص 51.
115. مجمع اآلداب، ج 1، ص 240؛ ج 2، ص 9؛ ص 455-456؛ ج 4، ص 83.

یخ علماء بغداد مسمی منتخب المختار، ص 103. 116. محمد بن رافع سالمی، تار

 با وجود اینکه ابن فوطی 
توسط ذهبی و مورخان دیگر 
»مورخ و محدث )راوی 
حدیث(« دانسته شده است، 
پژوهشگران تا کنون به 
فعالیت او به عنوان راوی 
حدیث توجهی نکرده اند، 
اما با توجه به این جنبه از 
فعالیت های وی می توان 
نکاتی را از ویژگی های 
جامعه روشنفکران قرون 
هفتم و هشتم دریافت.

 علی رغم کثرت تألیف آثار 
تراجم در تاریخ اسالم، تعداد 
کتاب هایی که مؤلفانشان 
با روشنفکران غیرمسلمان 
آشنایی داشته و تراجم 
آنان را در اثر خود ثبت کنند 
بسیار اندک است. همین 
امر می تواند بیانگر یکی از 
ویژگی های مجمع اآلداب 
باشد. 
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یافت  کــه صدور و در گروهی ارائه نموده اســت مشــابهت دارد. می توان حدس زد  کــه ابــن فوطی از اجازه نامه 
گروهی بین بغداد و دمشق به صورت یک رسم مکرر درآمده است. استجازه و اجازه نامه 

 از طــرف دیگــر نمی تــوان در جــزء موجود مجمع اآلداب هیچ نمونه ای از اســتجازه گروهی از بغداد به دمشــق 
که ابن فوطی در  کرد. این حقیقت بسیار جالب توجه است  گروهی از دمشق به بغداد( را پیدا  )یا اجازه نامه 
یخ ها مربوط به  کرده بود.117 این تار یافت  سال های 680، 682 و 683 از علمای دمشق اجازه نقل حدیث در
که ابن فوطی در فاصله میان  گروهی از دمشــق اســت. به عبارت دیگر به نظر می آید  زمانی پیش از اســتجازه 
ســال های 683 و 687، از اجازه گیرنده به اجازه دهنده تبدیل شــده اســت. ممکن است که اجازه ای که از 
کنون نمی توان با قطعیت در این باره نظر داد. گروهی بوده باشد، ولی ا ی داده شده اجازه نامه ای  دمشق به و

 ابــن فوطــی محتــوا و مقصــود اجازه نامــه گروهی را بیــان نمی کند. بنابرایــن باید در این خصــوص به حدس و 
گروهی میراث بری علمی و سیاسی پسران از  گرفتن اجازه و اســتجازه  گمان متوســل شــویم. بی شــک دادن و 
پدران و ظهور یک جریان جدید را در آن زمان منعکس می کند. بر حسب نظر مورییاما، تا قرن ششم اهمیت 
کرده بود؛118 بدان سبب  یج تنزل پیدا  کز علمی همچون بغداد به تدر سفر علمی علما به شهرهای بزرگ و مرا
کار آنان به  یابی و ســنجش  کز شــناخته شــده بودند، فعالیت محدثیــن و ارز کــه به عنوان مرا کــه در مناطقــی 
گرفتن   حتی بعد از کاسته شــدن از اهمیت ســفر علمی، اهمیِت 

ً
کافــی انجام پذیرفته بود.119 احتماال میــزان 

که علما  گروهی روشی سودمند بود  کرده بود. اجازه نامه  اجازه نامه از علمای دیگر شهرها اعتبار خود را حفظ 
کسب اجازه نامه از علمای معتبر مناطق دیگر نائل آیند. از طریق آن می توانستند بی رنج سفر به 

یافت و جمع آوری اجازه نامه از علمای  در عین حال در آن زمان علما برای فراهم کردن سابقه ای مثبت به در
کــه ادامه فعالیت علمی و سیاســی خاندان خود را  کار این بود  معتبــر نیــاز داشــتند. هدف دیگر آنــان از این 
که  گروهی همین نکته اســت  کنند.120 مشــخصه دیگر اجازه نامه  توســط فرزندان و نســل های بعدی تســهیل 
فعالیت جمع آوری اجازه نامه از طریق گونه ای تشریک مساعی میان گروه های دانشمندان، هم در درون یک 
شــهر و هم در بین شــهرهای مختلف صورت می گرفت. ارتباط بین بغداد و دمشــق از طریق اجازه نامه های 
کــه در آن، دو جامعه  کوتاه مدت نبوده باشــد، بلکه نشــانگر جریانی طوالنی باشــد  گروهــی شــاید یــک پدیده 
گروهی به صورت  یافت اجازه نامه هــای  یج این آیین صــدور و در علمــی ارزش یکدیگــر را پذیرفته انــد. به تدر
کــه ابن فوطی نیــز به عنــوان عالمی بغــدادی در ایــن آیین  آیینــی مســتمر درآمــده اســت. می تــوان حــدس زد 

کرده است. گزارش  مشارکت می جسته و تنها یک لحظه از آن را در اثر خود 

ج( ابن فوطی و شیعیان
ی مشــخص نیســت. به نظــر می آید که  کــه در بحث از زندگی نامه ابن فوطی ذکر شــد، مذهب و  همــان  طــور 
ی در مجمع  که و برای او معیار دین و مذهب در نحوه ارتباط با دیگران چندان اهمیتی نداشــته اســت؛ چرا
گفته است.  اآلداب در بیان شرح حال شیعیان و یهودیان با لحنی مثبت و آمیخته به تحسین از آنان سخن 

117. سال 680: مجمع اآلداب، ج 2، ص 320-321. سال 682: ج 1، ص 505؛ ج 2، ص 319. سال 683: ج 4، ص 204؛ ص 235؛ ص 553.
118. Moriyama, Teruaki, “The Establishment of the Islamic Knowledge and Changes in its Proliferation: The Case of Nishapur 

between the 10th and 12th Centuries” (in Japanese), Shigakuzasshi (published in Tokyo), 113-8, 2004, pp. 1-33.

119. Moriyama, Teruaki, “Travels for Knowledge: The Logic of the Importance of Hadith Scholars' Travels” (in Japanese), in Move-

ment and Network in History, ed. Metropolitan Historical Association, Tokyo: Sakurai Shoten, 2007, pp. 83-115.

120. چانبرلیــن  نیــز اشــاره می کنــد که علمای دمشــقی در آن زمان ســعی کردند برای فرزندانشــان تا حد امــکان اجازه نامه های بیشــتری از علمای دیگر 
 1350, Cambridge: Cambridge-Chamberlain, Michael, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190( بگیرنــد 
گر  University Press, 1994, p. 88(. حدیث شــناس مشــهور ابــن صــالح )ت 643( در مورد اجازه نامه صادر شــده برای کــودکان بیان می کند که ا
یضة؛ بیروت:  اجازه نامــه بعــد از تولد صادر شــود معتبر اســت )ابن صالح؛ مقدمة ابن الصــالح فی علم الحدیث؛ تصحیح صالح بن محمــد بن عو

دار الکتب العلمیة، 2003 م، ص 199؛
 Robson, James, “Standards Applied by Muslim Traditionists,” Bulletin of the John Rylands Library Manchester, 43, 1960-61, 

pp.471-472.)

 همان  طور که در بحث از 
زندگی نامه ابن فوطی ذکر 
شد، مذهب وی مشخص 

نیست. به نظر می آید که برای 
او معیار دین و مذهب در 

نحوه ارتباط با دیگران چندان 
اهمیتی نداشته است؛ چراکه 
وی در مجمع اآلداب در بیان 
شرح حال شیعیان و یهودیان 

با لحنی مثبت و آمیخته 
به تحسین از آنان سخن 

گفته است. از مجرای این 
شرح حال ها، فعالیت های 

این گروه ها و نیز طرز تلقی 
ابن فوطی در خصوص آنها 

روشن می شود.
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گفتــه عویناتی ابن میثم در  ســال 678 یا 679 اتفاق افتاده باشــد. طبق 
زمــان حکمرانــی عطاملــک جوینی در ســال های 677 تــا 681 به بغداد 
کرده است.126 دیدار این دو تن باید  کتاب تصنیف  آمده و در آنجا چند 

در همین زمان رخ داده باشد.

 ابــن طقطقی مؤلف الفخری )ت نخســتین ســال های قــرن 8( نیز یک از 
گرچه به مکان  کرد.127 ا دوستان ابن فوطی بود و در سال 687 با او دیدار 
که در همان ســال ابن  وقوع این دیدار اشــاره ای نشــده، اما از شــهرهایی 
که این مالقات در بغداد یا  فوطی در آنها بوده اســت، می توان حــدس زد 
حله انجام شــده است. همچنین در ضمن شرح حالی دیگر دیگر اشاره 

که ابن فوطی در خانه او بود.128 شده است 

گــروه شــیعی بــه ابــن فوطــی بودند.   آل طــاووس در آن زمــان نزدیک تریــن 
که  آل طــاووس خاندانــی معتبــر از شــیعیان حلــه بودند و مشــهور اســت 
رضی الدیــن علــی بــن موســی ابــن طــاووس )ت 664( در هنــگام تجاوز 
مغــول بــه عــراق بــه آنهــا نزدیــک شــده و آنــان را یــاری داده اســت. نســل 
بعــدی ایــن خانــدان بــا ابن فوطــی آشــنایی داشــتند. رضی الدیــن علی 
پســر رضی الدیــن علــی بــن موســی )ت 711( در ســال 704 همــراه ابــن 
کرد و در طول مســیر به همدان نیز  فوطی به درگاه ســلطان اولجایتو ســفر 
ی اولجایتو باهم  رفتنــد.129 عــالوه بر این در ســال 707 نیز ایــن دو در اردو
بودند.130 چنان که خود ابن فوطی ذکر می کند با پســر عموی رضی الدین، 
غیاث الدیــن عبدالکریــم بــن جالاللدیــن احمــد )ت 693(، مشــهور به 
نویســنده فرحــة الغــری در بغــداد زندگــی می کــرده اســت.131 پســر عموی 
رضی الدیــن و غیاث الدیــن، قوام الدین احمد بن عزالدین الحســن )ت 
گونه  704( نیز تجربه دیدار با ابن فوطی را در حله داشته است.132 همان 
که از این نمونه ها آشــکار اســت، ابن فوطی با آل طاووس دوســتی بســیار 
داشــت. او در زمان اولجایتو برای اولین بار به درگاه ایلخانی نزدیک شــد 
و ایــن ارتبــاط بــا آل طاووس، قطعًا در این نزدیکــی نقش مهمی ایفا کرده 
اســت. مســلمًا پــس از شیعه شــدن اولجایتو اهمیــت این ارتباط بیشــتر 

شده است.133

 در آخر باید به فخر المحققین محمد حلی )ت 771(، پسر عالمه حلی 

یناتــی، عبــد الزهــراء؛ ابن میثــم البحرانی: حیاته وآثاره؛ قم: مؤسســة تراث الشــیعة، 1393  126. العو
ش، ص 46-45.

127. مجمع اآلداب، ج 1، ص 168-167.
128. مجمع اآلداب، ج 1، ص 110.

129. مجمع اآلداب، ج 4، ص 452-453؛ ج 5، ص 183-182.
130. مجمع اآلداب، ج 4، ص 197.

131. مجمع اآلداب، ج 2، ص 443-442.
132. مجمع اآلداب، ج 3، ص 474-473.

133. طبق گفته رسول جعفریان، ابن فوطی عالم شیعی و مدرس مدرسه غازانیه، عز الدین الحسن 
بــن علــی بــن ابــی طالب واســطی را می شــناخته اســت. در ســال 713، یعنــی بعد از شیعه شــدن 
یخ تشیع  کرده است. )جعفریان، رسول؛ تار اولجایتو، رشید الدین فضل اهلل این مدرسه را تأسیس 

در ایران: از آغاز تا طلوع دولت صفوی؛ تهران: نشر علم، 1388 ش، ص 693.

گروه ها و نیز طرز تلقی ابن  از مجرای این شــرح حال ها، فعالیت های این 
فوطی در خصوص آنها روشن می شود.

 ابن فوطی در مجمع اآلداب تمایل چندانی به تصریح مذهب صاحب 
شــرح حال نشــان نــداده اســت. در اینجــا تمرکز بحــث را بر شــیعیان قرار 
که متنفذترین و نزدیک ترین شیعه به ابن فوطی  داده ایم. پرواضح است 
کــه ابن فوطــی را دوباره به  نصیرالدیــن طوســی بوده اســت. او مــردی بود 
کرد. بیــش از همه  صحنــه روشــنفکران بــرد و به دولــت ایلخانــی نزدیک 
کتابخانــه رصدخانــه  کتاب هــای  ابــن فوطــی توانســت از  بــه لطــف او 
کند. ذهبــی نصیرالدین طوســی را یکی از اســتادهایش  مراغــه اســتفاده 

می داند.121

 پس از بازگشــت به بغداد ابن فوطی شــروع به مالقات با شخصیت های 
کــرد. یکــی از آنهــا بهاءالدین اربلــی )ت 692( معــروف به  معتبــر شــیعه 
نویســنده کشــف الغمــه بــود. بر مبنــای دو شــرح حال در مجمــع اآلداب 
که ابن فوطــی مدتی در خدمــت او بوده اســت.122 در  مشــخص می شــود 
هیچ  یک از این دو شرح حال اشاره ای به زمان و مکان این ارتباط نشده 
کــه اربلی از  اســت، امــا بر اســاس مندرجات کتــاب الحــوادث می دانیم 
ســال 657 در خدمــت عطاملــک جوینــی در بغداد بوده اســت.123 پس 
کــرده اســت. ابــن فوطــی  ی را در بغــداد مالقــات  احتمــااًل ابــن فوطــی و
ی التذکــرة الفخریــة و چهــار بار از  کتــاب و در مجمــع اآلداب ســه بــار از 
گرفته اســت به عنــوان مرجع اســتفاده کرده  کــه از او  اطالعــات شــفاهی 

است.124

کمال الدین میثم بــن علی بن میثم بحرانــی معروف به   متکلــم شــیعی، 
ابن میثم بحرانی )ت بعد از 687( نیز با ابن فوطی ارتباط علمی داشــته 

است:

قــدم مدینة الســالم، و جالســته و ســألته عــن مشــایخه فذکر أنه 
قــرأ علــی جمال الدیــن ]علــی بــن[ ســلیمان البحرانــی، وطلــب 
منــی رســالته التی کتبها إلی حضــرة موالنــا نصیر الدین فکتبتها 
لــه وصنــف و کتب نهــج البالغــة مــن کالم أمیرالمؤمنین علیه 

کتبت عنه.125 السالم، 

که ابن فوطی در بغداد برای ابن میثم از یکی  در این شرح حال بیان شده 
کرده است. پس این  از رسایل تألیفی نصیرالدین طوسی نسخه ای تهیه 
مالقــات بایــد بعــد از مراجعــت ابن فوطی به بغــداد، یعنی بعــد از حدود 

121. ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج 3، ص 1493.
122. مجمع اآلداب، ج 2، ص 89-90؛ ج 4، ص 226.

123. نامعروف، کتاب الحوادث، ص 371.
124. اســتفاده از التذکــرة الفخریــة: مجمــع اآلداب، ج 4، ص 232؛ ص 500-501؛ ج 5، ص 122-
123. اطــالع شــفاهی: مجمــع اآلداب، ج 2، ص 209-210؛ ص 444-445؛ ج 3، ص 551-

552؛ ج 4، ص 217.
125. مجمع اآلداب، ج 4، ص 266.

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی ابن فوطی
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الهمة، اشــتغل علی عمــه و والده وکان یالزم حضرة الســلطان و 
هو والد المخدوم األعظم رشید الدین ابی الفضائل فضل اهلل بن 
أبــی الخیــر، رأیتــه بمراغة عند أخیــه أمین الدولة أبی شــجاع بن 
کتب له  عالــی و کان جمیــل األخــالق متوددًا، التمس منــی أن أ
کتاب »الزبدة الطبیة« المجدولة ســنة ســت وســتین و ســتمائة 

فکتبتها له.137

که هاشــم رجب زاده اشــاره می کنــد، ابن فوطی شــرح حال پدر  بــه طوری 
عمادالدوله، موفق الدوله عالی را هم نوشــته اســت.138 خود رشید الدین 
ی یهودی بوده اند.139 قابل  مســلمان بود، ولی مشــهور است که خانواده و
کــه ابن فوطــی در هیچ یــک از دو شــرح حال، عماد الدوله و  توجــه اســت 
که  موفق الدوله آنها را یهودی یا اســرائیلی نخوانده اســت. ممکن اســت 
ی  ی برای پرهیز از آزردن رشیدالدین، عامدانه به اعتقاد دینی اجداد و و

اشاره نکرده باشد.140

 بعد از بازگشت به بغداد، ابن فوطی با دانشمند یهودی بزرگ در بغداد، 
ی غرس الدوله ابوســعد آشــنا شــد. به این  کّمونه )ت 683( و پســر و ابن 
واقعیت توســط پورجوادی و اشــمیتکه اشــاره شده اســت.141 با آنکه آنها 
کرده اند که شــاید به اســالم  در مورد دین ابن کمونه این احتمال را مطرح 
یده باشــد،142 ابن فوطی او را یهودی دانســته است. در شرح حال ابن  گرو
ی  ی اشاره شده143 و نیز آمده است که و کمونه به مکاتبات ابن فوطی با و

ی درس می خواند.144 مکررًا با غرس الدوله دیدار می کرد و تحت نظر و

 ســپس ابــن فوطــی در ســال 706 در تبریز و در ســال 716 در ســلطانیه با 
کــرد.145 بــه جز ایــن مــوارد در زمــان و مکانی  دانشــمندان یهــودی دیــدار 

نامعلوم او با یک شاعر یهودی، عفیف الدین فرج آشنا شده است.146

کــه آنهــا حکیم یا   وجــه مشــترک آشــنایان یهــودی ابــن فوطی این اســت 
طبیــب بوده انــد. ابن فوطــی در مراغه زیــر نظر نصیرالدین طوســی »علوم 
االوائــل« )علــوم عقلــی مانند فلســفه( می خوانــد.147 حکمــت و طب نیز 

137. مجمع اآلداب، ج 2، ص 62.
138. رجــب زاده، هاشــم؛ خواجــه رشــید الدین فضــل اهلل؛ تهــران: طــرح نــو، 1377 ش، ص 123 و 

مجمع اآلداب، ج 5، ص 613.
139. رجب زاده، هاشم، خواجه رشید الدین فضل اهلل، ص 105-101.

یــخ اولجایتو  140. طعنــه بــه رشــید الدین مربــوط بــه یهودیــت، فــی المثــل طعنه قاشــانی، مؤلــف تار
یخ اولجایتو، ص 54 و رجب زاده، هاشم، خواچه  مشــهور اســت )ابوالقاســم عبداهلل قاشــانی، تار

رشید الدین فضل اهلل، ص 48(.
141. Pourjavady, Reza & Schmidtke, Sabine, A Jewish Philosopher of Baghdad: Izz 

al-Dawla Ibn Kammūna (d. 683/1284), Leiden & Boston: Brill, 2006, p. 127.

142. Pourjavady, Reza & Schmidtke, Sabine, A Jewish Philosopher of Baghdad, pp. 

8-23.

143. مجمع اآلداب، ج 1، ص 190.
144. مجمع اآلداب، ج 2، ص 409.

145. مجمع اآلداب، ج 5، ص 607؛ ص 596.
146. مجمع اآلداب، ج 1، ص 464.

 Pourjavady, Reza & Schmidtke, .کرده بود کمونه ارتباط علمی بر قرار  147. نصیر الدین نیز با ابن 

گرد پدرش بود و چون سلطان اولجایتو به مذهب تشیع  کرد. او شا اشاره 
ی دعوت شد.134 ابن فوطی در بیان شرح حال  درآمد، با پدرش به درگاه و
ی می رفتــه اســت.  کــه مکــررًا بــه دیــدار و فخرالمحققیــن بیــان می کنــد 
ی عالمه حلی )جمال الدین( در جزء موجود  متأســفانه شــرح حال پدر و
مجمع اآلداب نیســت، ولی احتمااًل به ســبب رفت وآمدهای ابن فوطی 
ی با فخرالمحققین، می توان حدس زد  ی اولجایتو و دیدارهای و بــه اردو

گرفته باشد. ی نیز صورت  که مالقات هایی میان ابن فوطی و پدر و

 ارتباطــات ابن فوطی با شــیعیان می تواند منعکس کننــده وضع مذهبی 
آن روزگار باشــد. شــیعیانی همچــون نصیرالدیــن طوســی، آل طــاووس و 
عالمه حلی به دولت ایلخانی نزدیک بودند و در درگاه ایلخانی، مراغه و 
بغداد قدرت فراوانی داشتند. در عین حال ابن فوطی نیز تمایلی داشت 
که نزدیکی  گفت  کانون های قدرت نزدیک شــود. از این رو می توان  که به 
ی به این شــخصیت ها خالی از مقاصد سیاســی نبوده و بدین جهت  و

ی در برقراری و استحکام این ارتباطات سعی فراوانی نموده است. و

د( ابن فوطی و یهودیان
کتاب هایی  یخ اســالم، تعداد  کثــرت تألیف آثار تراجم در تار  علــی رغم 
که مؤلفانشــان با روشــنفکران غیرمســلمان آشــنایی داشــته و تراجم آنان 
را در اثــر خــود ثبــت کنند بســیار اندک اســت. همین امر می توانــد بیانگر 
یکــی از ویژگی هــای مجمع اآلداب باشــد. بر خالف ســکوت نســبی ابن 
ی  فوطــی در خصوص تمایــالت مذهبی صاحبان شــرح حال ها، به پیرو
آنان از ادیان دیگر مکررًا اشــاره کرده اســت. در مجمع اآلداب شــرح حال 
یهودیان و مسیحیان دیده می شود و در اغلب موارد صفات »اسرائیلی« 
یــا »نصرانــی« در توصیــف آنــان نوشــته شــده اســت. در جزء موجــود این 
کتــاب، نمی توان شــخص مســیحی معاصر بــا ابن فوطی را پیــدا کرد،135 

ی به چشم می خورد.  ولی چند شرح حال از یهودیان معاصر با و

کــه بــا ابــن فوطی آشــنایی داشــته و شــرح حال آنــان در  تعــداد یهودیانــی 
کرده  که نویســنده بررسی  کتاب موجود اســت هفت نفر هســتند. تا آنجا 
که ابــن فوطی با روشــنفکران یهــودی ارتباط  اســت، نخســتین هنگامــی 
ی در مراغه بوده اســت. در آنجــا او با منجم  کــرد، دوران اقامت و بــر قــرار 
یهــودی، منتجب الدولــه داود136 و حکیم و طبیــب عمادالدوله ابوالخیر 

کرد. عمادالدوله پدر وزیر ایلخانیان، رشیدالدین فضل اهلل بود: دیدار 

مــن البیــت المعــروف بالطــب والحکمة وحســن المعرفــة وبعد 

یــخ اولجایتو، ص 101.  134. مجمــع اآلداب، ج 3، ص 134-135؛ ابوالقاســم عبداهلل قاشــانی، تار
ســالی کــه فخــر المحققیــن به پیش اولجایتو دعوت شــد، طبــق گفته ابن فوطی ســال 710 و طبق 

گفته قاشانی سال 709 است.
یراســتار مجمع اآلداب چاپ تهران، در ایــن کتاب اقاًل چند  135. بــر حســب نمایــه محمد کاظم، و
شــرح حال از نصرانیان یا مســیحیان وجود دارد: مجمع اآلداب، ج 6، ص 480، 509، ولی معاصر 

با ابن فوطی نیست.
136. مجمع اآلداب، ج 5، ص 509.
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ارتباط ها مســیر دیدار با رشــید الدین فضل اهلل و تقــرب در درگاه اولجایتو 
که ابن فوطی ویژگی های  گفت  ی هموار شد. فی الجمله می توان  برای و
علمــی دو جامعــه عباســی و ایلخانــی را باهم داشــته و همیــن دوگانگی 
امــکان ارتباطــات متنوع تــری را بــرای او فراهــم نمــوده و ارزش، اهمیت و 

کثرت اطالعات مندرج در مجمع اآلداب را فراوان تر و باالتر برده است.

در پایــان از دوســتان عزیــز و ارجمند ســرکار خانم دکتر فرینــاز اطمینان و 
ســرکار خانم محیا شــعیبی که فارســی این مقاله را اصالح کردند، بسیار 

سپاسگزارم.
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سخن آخر
 ابن فوطی حیات پرحادثه ای داشته و روزگار پراضطرابی را از سر گذرانده 
گاهــی بــر خــالف اراده خودش بــود، باعث  کــه  اســت. مســافرت های او 
ی شده اســت. مجمع اآلداب متنی سرشار  گســترش شــبکه ارتباطات و
کتاب  ی اســت. ابن فوطی بــرای تألیف این  از تجربیــات و دانش های و
گســترده از  کرد تا شــرح حال چهره های مهــم و بزرگان را در بازه ای  تــالش 
پیش از اســالم تا دوران معاصر خود به رشــته تحریر درآورد و بدین منظور 
ی در تحقق این هدف  کرد. موفقیت و کتاب ها مراجعه  هر چه بیشتر به 
بــا نگاهــی به تنوع زمانی صاحبان شــرح حال ها و فراوانــی مراجع و منابع 

ی آشکار می گردد. و

و  احــوال  از  اآلداب  مجمــع  محتــوای  و  او  فعالیــت  حــال  عیــن  در   
محدودیت هــای معاصــر مؤلف تأثیر پذیرفته اســت. احتمــااًل در نتیجه 
ی کار آمــدن دولــت ایلخانی، بعد از نیمه قرن هفتم کتبی که در شــام  رو
و مصر تألیف شــده بود، به ندرت در عراق و ایران در دســترس مخاطبان 
کند. پس  کتاب ها اســتفاده  قرار داشــت و ابن فوطی نمی توانســت از آن 
ی  ی در خصــوص اشــخاص قرن هفتــم و پس از آن بــه قلمرو تمرکــز اثــر و
دولــت ایلخانــی محدود شــده اســت. از طــرف دیگر به علــت اینکه غیر 
کــز علمــی جدیــدی مثــل مراغــه، تبریــز و ســلطانیه تحــت  از بغــداد، مرا
حکومــت ایلخانــی توســعه یافتنــد، اطالعــات سیاســی و علمــی مربوط 

ایران را فراوان و مفصل نوشته است.

 فعالیــت علمــی ابــن فوطی آئینــه ای از اوضــاع فرهنگی دولــت ایلخانی 
است. می توان دو جنبه مهم را در فعالیت های او مشخص کرد: فعالیت 
ی حدیث، یعنی روایت احادیث خلیفه مســتعصم، و  ی بــه عنــوان راو و
کــه بدون شــک از اوضــاع بغــداد در اواخر  شــرکت در اجازه نامــه گروهــی 
دولت عباســی اثر پذیرفته اســت. به عبارت دیگر محیط علمی خانواده 
او و شــرایط شــهر بغــداد و تحصیــل او تــا ســقوط بغداد بــه او فرصت این 
فعالیت هــا را داد، امــا گرایش دیگر یعنی نزدیک شــدن او به دانشــمندان 
شــیعی و یهــودی بعــد از ســقوط بغداد، ظاهــرًا نتیجه حضــور در جامعه 
ایلخانــی بــوده اســت. ابــن فوطی احتمــااًل هم بــرای تحصیل علــم و هم 
بــرای مقصودهــای سیاســی با آنها ارتبــاط برقرار کرده بــود. در نتیجه این 

.23-Sabine, A Jewish Philosopher of Baghdad, pp. 8
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ـ سلمان، حمود مضعان عیال؛ ابن الفوطی مؤرخا، عمان: وزارة الثقافة، 2014م.

خ العــراق ابــن الفوطــی؛ 2 ج، بغــداد: مطبعــة تفیــض،  ـ الشــبیبی، محمدرضــا؛ مــور
1950م.

ـ العویناتــی، عبدالزهــراء؛ ابــن میثــم البحرانــی: حیاتــه وآثــاره؛ قــم: مؤسســة تــراث 
الشیعة، 1393ش.

ـ مــدرس رضــوی، محمدتقــی؛ احــوال و آثــار خواجــه نصیرالدیــن طوســی؛ تهــران: 
اساطیر، 1370ش.
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که در مجمع اآلداب پنج بار و بیشتر نقل شد. منابعی 

محله ی فعالیتوفاتنویسندهمبلغنقل عددمنبع عنوان

کلبی1415جمهرة النسب )یا، انساب( بغداد204 یا 206هشام بن ممد ابن 

1]بی اطالع[

بغداد230ابن سعد88الطبقات )کتب الطبقات الکبیر(

خراسان؟قرن3]سالمی؟[55تاریخ خراسان )التاریخ فی اخبار والة الخراسان(

بغداد335ابوبکر محمد صولی121کتاب االوراق

2کتاب

4]بی اطالع[

کم نیسابوری )ابن بّیع(66تاریخ نیسابور خراسان405حا

خوارزم، خراسان429ابومنصور ثعلبی1013تتمة الیتیمة

1یتیمة الدهر

1شعراء شام

1کتاب ثمار القلوب فی المضاف المندوب

اصفهان430ابونعیم اصفهانی35معرفة الصحابة

2تاریخ اصفهان

بغداد448هالل بن المحسن ابن صابی102109تاریخ

6کتاب الوزراء

1نقباء الدیلم

بغداد463ابن عبد البر نمری88استیعاب

بغداد463خطیب بغدادی1111تاریخ بغداد

خراسان467باخرزی88دمیة القصر و عصرة اهل العصر

کمال کوال45اال بغداد475ابن ما

1]بی اطالع[

لقاب همدان، بغداد، قدس507]ابن قیسرانی[66کتاب اال

همدان521ابن همدانی2830تاریخ ]تکملة تاریخ الطبری[

1عنوان السیر

1]بی اطالع[

نیشابور، خوارزم، هند529عبدالغافر فارسی66السیاق لتاریخ نیسابور

دمشق555]ابن قالنسی[66تاریخ الشام )ذیل تاریخ دمشق(

خراسان، بغداد562ابوسعید عبدالکریم سمعانی3046المذیل )یا، تاریخ( )ذیل تاریخ بغداد(

2کتاب

1شیوخه

13]بی اطالع[

مصر563الرشید احمد بن علی بن الزبیر77جنان الجنان و ریاض االذهان

917تاریخ بیهق )یا، تاریخ(
ابوالسن بیهقی 

)ابن فندق(
خراسان565

1مشارب التجارب

2وشاح دمیة القصر )یا، وشاح(

1کتاب

4]بی اطالع[
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محله ی فعالیتوفاتنویسندهمبلغنقل عددمنبع عنوان

یمن، مصر569ابومحمد عماره یمنی57مجموعة

1تذکره

اندلس571ابن غالب1112فرحة االنفس فی اخبار االندلس )یا، تاریخ(

1]بی اطالع[

کر4545تاریخ دمشق شام571ابن عسا

عراق؟بعد از 577احمد بن یوسف فارقی25تاریخ میافارقین

2تاریخ دیار بکر

1تاریخ

بغداد576ابوطاهر احمد سلفی71107معجم السفر

18کتاب

18]بی اطالع[

مصر، شام597عماد الدین اصفهانی71128خریدة القصر و جریدة اهل العصر

13برق الشامی

7سرة الفترة و عصرة الفطرة

2الوزراء

2الفتح االندلسی فی الفتح القدسی

11کتاب

22]بی اطالع[

لقاب بغداد597ابن جوزی2033کشف النقاب عن االسماء و اال

6المنتظم )یا، تاریخ(

1الحسبة

1ذم الهوی

1مشیخة

3کتاب

1]بی اطالع[

عراق607قثم بن طلحة زینبی1717تاریخ

بغداد، تکریت، موصل616تاج الدین یحیی تکریتی3039تاریخ تکریت )یا، تاریخ(

6االختصاص فی التاریخ الخاص

3]بی اطالع[

بغداد و غیره626یاقوت حموی3043معجم االدباء

4معجم البلدان

1معجم الشعراء

1تاریخ

2کتاب

5]بی اطالع[

موصل630ابن اثیر55تاریخ )الکامل فی التاریخ(

حلبحدود630ابن ابی طّی35معادن الذهب فی تاریخ حلب

1البوستان فی محاسن الغلمان

1مشیخة

اصفهان، خوارزم، بخارا631صائن الدین ابورشید بن الغزال اصفهانی1011الجمع المبارک و النفع المشارک
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1]بی اطالع[

بغداد، مصر634ابن خاصی66حدائق االحداق

عراق637ابن مستوفی99تاریخ اربل

بغداد637ابن دبیتی142189تاریخ )ذیل تاریخ بغداد(

2تاریخ واسط

45]بی اطالع[

بغداد643ابن نجار124147تاریخ )ذیل تاریخ بغداد(

1غالم رومی

22]بی اطالع[

شام646ابن قفطی35وزراء الدولة العصریة فی الدولة القصریة

1کتاب

1]بی اطالع[

عراق648اسماعیل بن ابراهیم بن الخیر79مشیخة

2]بی اطالع[

شام، عراق654ابن شعار3592عقود الجمان فی شعراء الزمان

12تحفة الکبراء

25کتاب

20]بی اطالع[

ایران، بغداد672نصر الدین طوسی121مجموعة

20روایات مستقیم

بغداد674ابن ساعی )ابن انجب(138194تاریخ

11الروض الناصر فی اخبار االمام الناصر

11لطائف المعانی فی شعراء زمانی

6کتاب االقتفاء المذیل علی طبقات الفقهائ

2کتاب نزهة االبصار فی معرفة النقباء االثار

2مشیخة

1بغیة القاصدین فی معرفة القضاة و المعدلین

1معلم االتابکی

21]بی اطالع[

بغداد683ابن بلجی18تاریخ

4مشیخة

3]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

عراقنصف دوم قرن 7ابن مهنا3151مشجر

3وزراء الوزارة

1الطرف الحسان من اعیان االن

و  قریــش  و  بنوهاشــم  االنســاب  جامعــه  مشــجرة 
غیرهم

1

15]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

عراقنصف دوم قرن7ابن قطیعی3939تاریخ

45معجم شیوخ
جمال الدین ابوبکر احمد بن علی بن 

ابوالبدر قالنسی
عراقبعد 690
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لقــاب؛ ابن  بــن ســالم، کتــاب االنســاب؛ ابویحیــی زکریا بن احمــد النســابة، کتاب اال
الحّباریة، کتاب الفلک المعانی؛ ابویوســف محاســن بن ســالمة ابــن خلیفة حرانی، 
تاریــخ حــران؛ ابوزیــد عمر بن شــبة نمیری، کتاب العمــراء المدینة؛ عبدالســمیع بن 
عبدالصمد هاشــمی، مشــّجر؛ علی بن محمد مدائنی، کتاب؛ بهاء الدین محمد بن 
حمدون، تذکرة؛ غیث بن علی، تاریخ صور؛ ابن صصری، معجم شیوخ؛ هبة اهلل بن 
کتبی، تاریخ؛ عماد الدین ابوذوالفقار محمد بن االشرف حسینی، مشیخة؛  شــنیف 
عمادالدیــن اســماعیل بــن هبة اهلل بن باطیــش موصلی، کتاب؛ امــام الدین رافعی، 
مشــیخة؛ جمال الدیــن قهســتانی، تاریخ قهســتان؛ ابــن العدیم، کتــاب؛ خلیفة بن 
خیاط، کتاب؛ مسیر الشمس، اآلفاق؛ نسائی، تاریخ خوارزم شاه؛ ابن علوان، کتاب؛ 
مهذب الدین ابوالثناء محمود بن یحیی شــیبانی حلی، کتاب شــفاء الغلة من شــعر 
شــعراء الحلــة؛ محمد بن احمــد ابیوردی، کتاب تذکرة االدب الهل النســب؛ محمد 
کتاب االرشــاد؛  بــن ســعد اصفهانــی، کتاب؛ المفیــد محمد بن محمــد بن النعمان، 
معین الدین ابوالفضل بن یحیی بن ســالمة حصکفی، دیوان؛ مؤیدالدین ابوطالب 
محمــد بــن احمد بن علقمــی، ثبت؛ مظفرالدین ابوالحســن علــی خجندی، کتاب؛ 
نجیب الدین ابوالحســن علی بن علی بن منصور حائری خازن، مشــیخة؛ نورالدین 
علی بن عثمان، رســالة؛ رشــیدالدین ابوالفضائل محمد بن احمد خالدی شبذی، 
کاتــب صالحــی،  مشــیخة؛ صدرالدیــن ســاوی، کالم؛ شــمس الدین المؤیــد خاصــی 
نواظــل النواظــل و حدائق االحــداق؛ تبریــزی )؟(، تاریخ؛ تاج الدیــن )؟(، ذکر ملوک 
خوزســتان؛ تاج الدین )؟(، المدائح الوزیریة؛ ابن بلدی، الجوهر المنتخب فی اخبار 
اهــل العلــم و االدب؛ ثابــت بــن ســنان حرانی، تاریخ؛ عمــر بن الخذر بــن اللمش بن 
الدزمــش، کتــاب حلیة الســریین فی خواص الدنیســریین؛ آمدی، کتــاب؛ حظیری، 
زینة الدهر فی محاسن شعراء العصر؛ ناشناخته، ذو النسبین بین دحیة و الحسین؛ 
اجالــة المبتــدی و فضالــة المنتهــی؛ دیــوان القاضــی بدیع الزمــان ظاهر بــن یحیی 
الناوی؛ الکتاب العباســی فی اخبار المنصور؛ کتاب منهاج الطالبین فی معرفة نقباء 
العباســین؛ السیرة العباســیة؛ تاریخ االسماعیلیة؛ تاریخ قیران؛ سیف االسالم؛ النبذ 

االبریزیة فی المدائح العزیزیة.

محله ی فعالیتوفاتنویسندهمبلغنقل عددمنبع عنوان

1]نامه؟[

بغداد692 یا 693بهاء الدین ابوالحسن علی بن عیسی اربلی37کتاب التذکرة الفخریة

4]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

بغداد693منهاج الدین محمد نسفی713کتاب

5]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

کازرونی2023تاریخ عراق697ظهیر الدین ابو علی ابن 

3]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

عراققرن 7عزالدین عمر بن علی بن دهجان بصری1313فوائد

عراق730صدرالدین حموی جوینی2030معجم الشیوخ

1کتاب االربعینات

9]بی اطالع، یا روایت مستقیم[

کتاب اشــاره  گرفته اند و به اســم آن  کم تر مورد ارجاع قرار  که چهار بار و  منابعی 
شد:

4 بــار: ابوعبــداهلل مصعــب بــن عبــداهلل زبیــری، انســاب قریــش؛ عطاملــک جوینی، 
کمال الدین  جهان گشــای؛ جمال الدین علی بن ظافر ازدی مصــری، بدائع البدائه؛ 
احمــد ابــن عزیــز مراغــی، مشــیخة؛ ابــن قّطــاع، الــدرر الخطیرة مــن اشــعار الجزیرة؛ 
حمیــدی، تاریــخ )3(، الجــذوة )1(؛ ابومحمــد عبدالعظیــم بــن عبدالقــوی منذری، 

کتاب )3(، رسالة )1(؛ رشیدالدین فضل اهلل همدانی، تاریخ، یا جامع التواریخ.
3 بــار: ابوقاســم الحســن بن بشــر بــن یحیی آمدی، کتــاب المئتلــف و المختلف من 
اســماء الشعراء؛ ابن خّشاب، القاب االئمة االثنی عشر؛ الزبیر بن بکار اسدی قرشی، 
نســب قریــش؛ ابــن حنظلة، تاریخ؛ ابــن خاقان، کتــاب القالئد العقیان؛ ناشــناخته، 
کمال الدیــن ابوقاســم عمر بن احمــد بن ابوجــرادة حلبی، تاریــخ ]تاریخ  االندلــس؛ 
حلــب[ )2(، بی اطــالع )1(؛ ابن طقطقی، کتاب الغیات )1(، روایت مســتقیم )2(؛ ابن 

عباس، تفسیر.

2 بــار: مســکویه، تجــارب االمــم؛ ابومحمــد عبــداهلل بن مســلم بــن قتیبــة دینوری، 
المعــارف؛ ابونصر فامی، تاریخ هرات؛ ابن بشــکوال، تاریــخ؛ ابوعبیدة معمر المثنی، 
کتــاب مقاتــل الفراســان؛ افضــل الدیــن قاضــی اهــل، تاریــخ )تاریــخ نصرت الدیــن 
پیشــکین(؛ محمد بن حبیب، کتاب النســب؛ شمس الدین ابوالعالء فرضی بخاری، 
اســماء، و بی اطــالع؛ تاج الدیــن )؟(، کتــاب والیت خوزســتان؛ تاج الدیــن )؟(، قالئد 
الدّریة فی مدائح المستعصمیة؛ عمادالدین ابوطاهر عبدالسالم بن ابوالربیع حنفی 
شــیرازی، کتــاب، و کتــاب صنوان الروایــة؛ مجدالدین اســعد بن ابراهیم نیشــابوری 
کــرة فــی القــاب الشــعراء، و بی اطــالع؛ نظام الدیــن محمــد بــن  اربلــی، کتــاب المذا

الحسن، اخبار الوزراء السلجوقیة، و بی اطالع.

1 بــار: عبــداهلل بــن المبــارک ســیبی، تشــریف اهــل االعاصــر بمرویــات االمــام الناصر؛ 
بــن ابراهیــم شــافعی دمشــقی، الروضینــة فــی اخبــار  بــن اســماعیل  عبدالرحمــن 
الدولتینــة؛ ابوعبداهلل القّصار، طبقات اهل شــیراز؛ ابوعلــی احمد بن محمد بردانی، 
تاریــخ؛ ابوبکــر محمد بن الحســن زبیدی، طبقــات النحویین؛ ابوالفضــل عبدالعزیز 
ج علی بن الحســین اصفهانی، کتاب ادباء الغرباء؛  بن ابوالصلة مغربی، دیوان؛ ابوفر
ج المعافاة بن زکریا نحروانی، کتاب الجلیس؛ ابوالفتوح عبدالسالم بن یوسف  ابوالفر
تناخی، کتاب انموذج االعیان؛ ابوالحســن علی بن البســام اندلسی، کتاب الذخیرة؛ 
ابوالحســن علــی بــن محمد بن ابوالســرور بــن عبدالعزیز روحــی، کتاب بلغــة الظرفاء 
فــی تاریــخ الخلفــاء؛ ابوالحســین علی بــن القطاع، کتــاب الذخیرة فی محاســن اهل 
الجزیرة؛ ابوعیســی محمد بن عیســی بن ســورة ترمذی، الجامــع الصحیح؛ ابوجعفر 
محمــد بــن جریر طبــری، تاریخ؛ ابوالموســی خازمــی، العکی؛ ابوالقاســم ســمنانی، 
اســتظهار فــی معرفــة الــدول و االخبــار؛ ابوســعد آبــی، تاریــخ الــری؛ ابوالصلــة االمیة 
بــن عبدالعزیــز مصــری، الحدیقــة؛ ابوالشــیخ ابــن حّیــان اصفهانــی، کتــاب طبقــات 
المخدثین باصفهان؛ ابوطاهر احمد بن ابوالقاسم، کتاب جامع الفضائل؛ ابوعبیدة 

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی ابن فوطی


