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 لص:ستخالم
القرنين السابع والثامن ت في العراق خالل آل طاووس هي ُأسرة علمية علوية برز 

 ،وتركت أثرًا واضحًا في مجرى الحياة الفكرية ثالث عشر والرابع عشر الميالديين،/الالهجريين
ق لقب بالطاووس وهي تنسب الى جدها االعلى ابي عبدهللا محمد بن الطاووس بن اسحا

 عصرو  ،لخالفة العباسيةا عصر: ين مميزينعصر لحسن وجهه وجماله، وعاشت هذه االسرة 
 ،م بعد ان اسقطوا الخالفة العباسية1258ه/656المغول االيلخانيين الذين بدأ حكمهم سنة 

واسهمت  ،وقد اخرجت هذه االسرة جلة من االعالم في المائتين السابعة والثامنة للهجرة 
ائج عقول ابنائها وزودت الثقافة العربية االسالمية بنت دها الواسع الثر في حقول المعرفة،بجه

وكانت لهذه االسرة خزانة كتب عامرة  ،من المؤلفات الجليلة التي غطت جوانب ثقافية متعددة 
وشغلت هذه االسرة حقبة زمنية  ،سمي ))االبانة عن كتب الخزانة(( اوضع لها فهرسا خاص

مناصب  وقد شغل بعض اعالم هذه االسرة الجليلة ،واسعة كانت المعرفة بمسيس الحاجة اليها
 اسندت لبعضهم نقابة الطالبيين وامارة الحج.  إذلم تمنح لغيرهم 

The contributions of the family of Al-Taoos in the intellectual 
movement during the seventh and eighth centuries 

Abstract 

Al-Taoos is a scientific family of scientific It emerged in Iraq during the seventh 
and eighth centuries AH / thirteenth and fourteenth centuries, and left a clear 
impact on the course of the intellectual life, It is attributed to her grandfather's 
Supreme Abi Abdullah Mohammed bin  Al-Taoos bin Ishaq Peacock title Al-
Taoos for good and beauty of his face, This family has taken out a group of 
scientists in articles seventh and eighth for Migration, And contributed to 
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widespread efforts in the fields of knowledge, And provide the results of the Arab-
Islamic culture from the minds of her sons venerable literature that covered multi-
cultural aspects, And she had a bookcase full of family status has a special index 
called ((Al-Ibanah for the Treasury wrote)). This family and served a wide 
knowledge of a time warp was desperately needed, Some scientists this 
venerable family has held positions were not granted to others where he was 
assigned to each union Atalibaan and responsible  Al-Hajj delegation. 

 :املقدمة

والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين  ،الحمد هلل رب العالمين
 .ومن دعا بدعوته وسار على هديه الى يوم الدين ،وصحبه اجمعين آلةوعلى 
  ..وبعد

في المجتمع من خالل  مرموقةمكانة  تحتل االسر العلمية الدينية في العراق فإن
كانت هذه االسر تخاطب جميع المسلمين ال إذ  دورها السياسي، عن فضالً  يعلمدورها ال

نشطة تعمل  وال سيما انها كانتلعالم االسالمي ل حتى أصبح هذا األمر سمة لطائفة معينة.
وفق اطر معينة ومنهج محدد، وقد عملت تلك االسر على ازدهار الحركة العلمية التي بلغت 

 ذروتها في العصر العباسي.
كالعلوم العقلية  ،عديد من االسر العلمية في مختلف العلوم والفنون الاد بزخرت بغد اذ
سرة عراقية علوية جليلة تنسب الى أهي ،و بين هذه االسر اسرة )آل طاووس( ومن ،والنقلية
 ،لقب بالطاووس لحسن وجهه وجماله  ،بن اسحاقاالعلى ابي عبدهللا محمد الطاووس جدها 

ثم انتقلوا بعد ذلك الى  ،الى مدينة سوراء بالقرب من الحلة الذي يرجع هو وولده في االصل
 (1).فكانوا سادات وعلماء ونقباء ،بغداد والحلة

وتولوووا امووارة الحووج فووي اواخوور عصووور الدولووة العباسووية، وموون بعوودها الدولووة ا يلخانيووة 
طواووس  ة آلوما خلفته اسر  (2)المغولية، وقد عالجوا في علوم الدين والفقه والشريعة واالنساب.

يهم علووومهم، ورووه علوى ايوود درسوووامون بعوودها مون تالميووذ ب تمثوولوالممون تووران منقوول ومكتوووب 
عنهم، وحدثوا به، مضافا الى ذلك ما سطرته اقالمهم، وخطته يمينهم من مؤلفات، نقلت عنهوا 

ت ازدهور  االعصر الذي نشأت به هذه االسرة كان عصر  من المعلوم ان. و  لهم التاليةالمصادر 
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فيوه العلووم المختلفوة رغوم االنحسوار السياسووي والفوضوى التوي ضوربت اغلوب المؤسسوات العلميووة 
الوووى انهيوووار دولوووتهم علوووى يووود المغوووول بقيوووادة هوال وووو سووونة  فيموووا بعووود لدولوووة بنوووي العبووواس، وأدت

م. وقوود كوورس هووذا البحووث لدراسووة أبوورز اعووالم آل طوواووس موون خووالل تووراجمهم 1258ه/ 656
 رمي والسياسي لهذه االسور خوالل الحقبوة الزمنيوة التوي عاصورتها. ومموا يجودومعرفة الدور العل

االشووارة اليووه ان حجوووم تووراجم اعوووالم هووذه االسووورة تتفوواوت حسوووب شووهرتهم ووفووورة المصووادر التوووي 
 ترجمت لهم.

 :سرة آل طاووسأ
في حقول  واسع شكلتعد اسرة آل طاووس من ابرز االسر العلمية التي اسهمت ب

وهي اسهامات جليلة  ،ج عقول ابنائهاالثقافة العربية االسالمية بنتا وزودت ،المعرفةالعلم و 
فلم  ،االيلخانيين عصرها الى تفي العصور العباسية المتأخرة وتخط ،عظيمة االفادة ،القدر

يقتصر عطاء آل طاووس العلمي والثقافي على فيض واسع من المؤلفات الجليلة والمصنفات 
وشغلت حقبة زمنية واسعة كانت المعرفة بمسيس الحاجة  ،ية متعددةالكبيرة غطت جوانب ثقاف

لكنه تجاوز  ،واخر دولة بني العباسأدت االضاءات العلمية ان تخبو في اليها في وقت كا
ذلك الى هذا الحشد الهائل من النوادر والذخائر ونفائس اآلثار من الكتب المصنفة  والتي 

وقد نظم بعض اعالم هذه االسرة فهرسًا خاصًا لخزانتهم  ،جمعتها وضمتها الى خزانتها العامرة
 . (3)سمي ))االبانة عن كتب الخزانة((

دلت مصنفات آل طاووس التي اختلفت مضامينها وتباينت موضوعاتها وتعدت 
فكانت مؤلفات آل طاووس وما خطتها  ،على عقلية واعية جالت مختلف المجاالت ،اغراضها

ت اجواء الثقافة وبددت حالك ظلمتها بما الفت وصنفت بل جاوز اقالم اعالمها اضواء انار 
 ذلك الى ثروة ال تعوض من المؤلفات حفظتها خزائن الكتب.

ويمكن القول ان بغداد وواسط والحلة والكوفة غدت ابرز مرا ز الفكر والثقافة في 
اد في واستمر عطاء بغد ،العراق في هذه الحقبة بخاصة والعالم االسالمي بصورة عامة

لكن مدارسها سرعان ما عادت الى  ،عطائها رغم الظروف التي واجهتها خالل الغزو المغولي
الظهور ثانية حتى ان المدرسة المستنصرية استمرت في عملها بعد توقف ال يزيد على 

 (4)السنتين.
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وقد كرس هذا البحث لدراسة هذه االسرة العلمية التي برزت في العراق خالل القرنين 
وتركت اثرًا واضحًا في مجرى  ،الثالث عشر والرابع عشر الميالديين ،بع والثامن الهجريينالسا

وثانيهما  ،الخالفة العباسية عصرين مميزين اولهما عصر وعاشت هذه االسرة  ،الحياة الفكرية
لما تتوفر  ،وشغل بعض اعالم هذه االسر مناصب لم تمنح لغيرهم ،المغول االيلخانيين عصر

صفات العلم والعقل والخلق الراجح حين اسندت لبعض اعالم هذه االسرة نقابة فيهم من 
وكان آلل طاووس القدح المعلى في  ،وهو منصب ال يعطى اال ألفاضل الرجال ،الطالبيين

 .ونسباً  دباً أو  وخلقاً   ل ذلك علماً 
 عالم هذه االسرة وهم مرتبون حسب سنة الوفاة:أ
 :م(1223ه/620موسى بن طاووس )ت -

الشريف ابو ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد  
)) تنبيه الخاطر ونزهة  ومن تصانيفه (6)كان من الرواة المحدثين، (5)الطاووس الحلي.

و))فرحة الشاطر وبهجة  (8( )7)بي فراس.أوقيل: ان هذا من تأليف ورام بن  الناظر((،
وتوفي موسى بن طاووس ( 9)مجلدات.ة اربع ده رضي الدين فيلالخواطر(( روايات جمعها و 

 (10)م.1223/ه620سنة 

 :م(1258ه/ 656شرف الدين حممد بن طاووس )ت -
السيد الشهيد شرف الدين ابو الفضائل محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن احمد 

 ،طاووس وهو من سادات وعلماء آل ،بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس الحسني العلوي 
 (11)م.1258/ ه656وكان من علماء بغداد الذين قتلوا على يد المغول ببغداد سنة 

 :م(1258ه/  656جمد الدين حممد بن طاووس )ت -
مجد الدين ابو عبد هللا محمد بن الحسن بن سعد الدين ابو ابراهيم موسى بن جعفر 

 ،(12)علوي الحلي الداوديبن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس الحسني ال
وعندما  (14)كان سيدًا عالمًا عابدًا. ،من البيت النبوي  (13).الفاضل ،الجليل ،النقيب ،الشريف

م وقع ما وقع في بغداد من القتل 1258ه/ 656احتل المغول بقيادة هوال و بغداد سنة 
لقاسم علي ابن عمه النقيب الطاهر رضي الدين ابو ا وقام بهواالسر العام والخراب الشامل 

 ،طاووس بن جعفر من الحلة على رأس وفد من ا ابر العلويين والفقهاء الى السلطان هوال و
والمشهدين الشريفين من ( 15)الحلة والنيل تسلمبذلك و  ،وسألوه حقن دمائهم فأجاب سؤالهم
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تصانيفه: ومن  ،(16)فحكم في ذلك قليال ،ليه حكم النقابة بالبالد الفراتيةإورد  ،القتل والنهب
 656وتوفي مجد الدين سنة  ،(17)هداه الى السلطان هوال و عندما خرج اليهأ  تاب ))البشارة(( 

 .(18)م1258ه/
 :م(1246/  ه 664رضي الدين علي بن طاووس )ت -

السيد النقيب الطاهر رضي الدين ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
 ،فاضل ،امامي ،س الحسني العلوي الحلي الداودياحمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاوو 

محرم سنة  15ولد بالحلة في  (19)مشارك في بعض العلوم. ،أديب ،مؤرخ ،محدن ،فقيه
وعاد الى  ،م واقام ببغداد زمن العباسيين خمس عشرة سنة ثم رجع الى الحلة1193ه/589

ما يذكر و  ،(20)ولم في اوائل عصر المغ1258ه/  656بغداد عندما احتلها هوال و سنة 
فيذكر  ،الفتوى الشهيرة بتفضيل السلطان العادل الكافر على السلطان المسلم الجائر صاحب

م امر ان يستفتي 1258ه / 656ابن الطقطقي: ))لما فتح السلطان هوال و بغداد في سنة 
ء ثم جمع العلما ،او السلطان المسلم الجائر ،العلماء ايما افضل السلطان الكافر العادل

فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب وكان رضي الدين علي بن  ،بالمستنصرية لذلك
، ووضع فلما رأى احجامهم تناول الفتيا ،وكان مقدمًا محترماً  ،طاووس حاضرًا هذا المجلس

 ،(21)فوضع الناس خطوطهم بعده(( ،. بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائرخطة فيها
))ال مجال لقبول هذه الفتوى بعد العلم بان السلطان  فيقول العزاوي  الفتوى،اما بخصوص هذه 

المسلم مهدد باألمة وسخطها عليه وخلعه والملتزم ان ال تقبل حكومة الكافر وواليته واليوم 
بصورة عامة ال ترضى االمة ان تحكم اال بنفسها واالدارة او االرادة لالمة وتختار رئيسها 

 ،ضي طبق ما تريد والتهديدات ا لهية كثيرة في لزوم إتباع المسلم دون سواه ليمثل رغبتها ويم
 .(22)وتقييده بما قيده الشارع((

ربما اراد ابن طاووس من هذه الفتوى حقن دماء العلماء الذين كانوا حاضرين المجلس 
 656سنة بين يدي هوال و؛ الن المغول لم يستثنوا العلماء والفقهاء والقضاة من مجزرة بغداد 

 وليس اعطاء شرعية الحكم لهوال و ان يحكم المسلمين.  ،(23)م1258/ ه
م من قبل نصير الدين الطوسي عن 1263ه /  661وولي نقابة الطالبيين في سنة 

الخليفة  عصرالسلطان هوال و ثالن سنين واحد عشر شهرا مع امتناعه عن ذلك في 
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م( وكان بين رضي الدين علي بن 1242-1226ه/ 640-623المستنصر باهلل العباسي )
واخيه وولده عز الدين ابي الفضل صداقة  (24)طاووس والوزير مؤيد الدين ابن العلقمي

 (25)تامة.
واسعد بن  ،وعلي بن يحيى بن علي الخياط ،ومن شيوخه: الحسين بن احمد السوراوي 

 ،ن الدربيوالحسن ب ،ومحمد بن معد ،وفخار بن معد ،ونجيب الدين بن نما ،عبد القاهر
وحيدر بن محمد  ،ويحيى بن محمد السوراوي  ،ومحمد بن عبدهللا بن زهرة ،وسالم بن محفوظ

ومحمد بن محمود المعروف بابن النجار مؤلف كتاب ))ذيل تاريخ بغداد(( ابن  ،بن زيد
  (26)شيرويه االصفهاني.

 ،يويوسف بن حاتم الشام ،ما تالميذه والرواة عنه: يوسف بن علي بن المطهرأ
، ومحمد بن وحسن بن داود الحلي ،وعبد الكريم احمد بن طاووس ،وحسن بن يوسف العالمة
واحمد بن  ،وابناء القسيني ابراهيم وجعفر وعلي في اجازة واحدة احمد بن صالح القسيني،

 ( 27)ومحمد بن بشير. ،محمد العلوي ومحمد بن الموسوي 
فوائد على و))اسعاد ثمرة ال ر ((ومن تصانيفه : ))االسرار في ساعات الليل والنها

في تاريخ الملوك والخلفا(( و ))واالقبال لصالح االعمال  ىسعادة الدنيا(( و)) ومعاد االصطف
و  ،(( و ))االمان من اخطار االسفار(( و ))االزمان البهجة لثمرة المهجة((  في الفرائض

االخطار فيما يعمل على كل  ))جمال االسبوع لكمال العمل المشروع((و ))الدروع الواقية من
و ))روح االسراء وروح االسماء((  و ))ربيع االلباب(( في ست مجلدات،شهر على التكرار(( 

و)) سالك المحتاج الى مناسك الحاج(( و)) سعد السعود(( و)) الطرائف في معرفة مذاهب 
لي بن ابي الطوائف(( و))طرف االنساء(( و ))المناقب في التصريح بالوصية والخالفة لع

طالب (( و))غيان سلطان الورى لسكان الثرى(( و))فتح االبواب بين ذوي االلباب (( و)) 
و))فتح الجواب الباهر في شرح وجوب خلق الكافر(( و)) فرج  ،رب االرباب(( في االستخارات

الهموم بمعرفة منهج الحالل والحرام من عالم النجوم(( و)) فرحة الناظر وبهجة الخاطر(( و 
))القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح(( و))االجازات لكشف طرق المفازات(( و 

)) شف الحجة لثمرة المهجة(( و))اللهوف على  و ق للوفاء بعد تصريف دار الفناء(())التوفي
قتلى الطفوف(( و ))محاسبة المالئكة الكرام آخر كل يوم من الذنوب واآلثام(( و ))المجتبى(( 

س(( و ))مصباح الزائر وجناح المسافر(( و )) مضمار السبق في ميدان و))محاسبة النف
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الصدق(( و ))منهج الدعوات ومنهج الغايات(( و ))مهمات صالح المتعبد وتتمة مصباح 
المتهجد(( و ))النفيس الواضح من كتاب الجليس الصالح(( و ))اليقين باختصاص علي بأمرة 

 (28)وغير ذلك من المصنفات. ،المؤمنين((
م عند 1252ه/  650وخمسمائة مجلد في سنة  اوكانت له مكتبة ثمينة تضم الف

 .(29)تأليفه كتاب ))االقبال(( 
ه /  664ذي القعدة سنة  5توفي رضي الدين علي بن طاووس بكرة يوم االثنين 

وحمل الى مشهد جده امير المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه( وقيل  ،م 1246
 ( 30)نحو ثالن وسبعين سنة .ا توفي عندم ان عمره 

 :م(1274ه/673مجال الدين امحد بن طاووس )ت -
هو السيد النقيب العالم الزاهد جمال الدين ابو الفضائل احمد بن موسى بن جعفر بن 

من فقهاء  ،محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس الحسني الداودي الحلي
وهو من  (31)له شعر وعلم باالدب. ،المؤرخين بفقيه اهل البيتلقبه بعض  ،االمامية ومحدثيهم

مشايخ العالمة الحلي وتقي الدين الحسن بن علي بن داود صاحب ))الرجال(( وشمس الدين 
روى عن جماعة منهم  (32)،وولده عبدالكريم بن طاووس ،محمد بن احمد بن صالح القسيني

والفقيه الحسين بن  ،بن ابي غالب احمد والفقيه محمد ،نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما
وروى باالجازة عن الصاغاني الحسن بن محمد بن الحسن  ،محمد السوراوي وفخار بن معد

ومن  ،وهو مصنف مجتهد  (33)صاحب ))الشمس المنير(( وابو علي الحسين بن حشرم.
و  ،هتصانيفه: ))بشرى المحققين على اختالف نسخ الضابطين(( في ست مجلدات في الفق

و ،و))العدة(( في اصول الفقه  ،))مالذ علماء االمامية(( في الفقه في اربع مجلدات 
و))االزدهار في شرح المية المهيار(( في مجلدين في  ،))االختيار في ادعية الليل والنهار((

و ))همل  ،و ))زهرة الرياض(( ،و)) بناء المقالة العلوية في نقض رسالة العثمانية(( ،االدب
و  ،و)) تاب الروح(( و ))السهم الشريح في تحليل المداينة مع القرض((  ،وم والليلة((الي

و))الثاقب  ،و ))شواهد القران(( ،و ))عين العبرة في غين العترة(( ،))الفوائد(( في اصول الفقه
و))المنير في ،و))المسائل(( ،و))السكر(( في االصول  ،المسخر على نقض المشجر(( 
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و)) حل االشكال في معرفة الرجال(( في  ،و))ديوان شعر((  ،ذهب الهادي(( الفروع على م
  (35)ويقال ان مصنفاته تبلغ اثنين وثمانين مجلدا. (34) ،تراجم رجال الحديث

ودفن عند جده امير  ،م 1274ه /  673توفي احمد بن طاووس بالحلة سنة 
 (36)المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه(. 

 :م(1281ه  / 680ين حممد بن طاووس )ت ل الدجال-
بن النقيب الطاهر جالل الدين ابو المظفر محمد بن رضي الدين علي بن موسى 

الملقب  ،الطاووس الحسني الحلي جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد
كتب  م، كان سيدًا كاماًل واديبًا فاضاًل ، وقد1246ه/643محرم سنة  9بالمصطفى، ولد في 

االصغر  وألخيهله  با جازةوصرح فيه  ،م1252ه/ 649له والده وصية وهو صغير في سنة 
روى عن والده ونجيب الدين يحيى بن سعيد الذي قرأ عليه كتابه  ،منه رضي الدين علي

وتولى وكتب عنه ابن الفوطي؛  ،))جامع الشرائع(( مع محمد بن احمد بن صالح القسيني
م وقام مقامه اخوه 1286ه/680م الى ان توفي سنة 1246/ه664نة النقابة بعد والده س

 (37)علي.
 :م(1294ه / 693الكريم بن طاووس )ت  غياث الدين عبد-

الكريم بن جمال الدين احمد بن موسى بن جعفر بن  ابو المظفر غيان الدين عبد
 ،ني الداودي الحليمحمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس العلوي الحس

قال عنه ابن الفوطي: )) ان  (38)االديب النقيب الفقيه العالمة النسابة النحوي العروضي.
حافظًا لكتاب هللا المجيد، ولم أَر في مشايخي أحفظ منه للسير  ،نبيل الذكر جليل القدر،
يشارك  جمع وصنف وشّجر وأّلف، وكان ،ديث واألخبار والحكايات واألشعارواآلثار واألحا

األ ابر والوالة والكتاب  ، وكانواألشراف ةكانت داره مجمع األئمو  الناس في علومهم،
ونشأ  (40)م بالحائر1251ه/ 648ولد في شعبان سنة   (39)((.نوارِه ورأيهِ ن بأؤو يستضي
 ،روى عن جمع من العلماء منهم: نجيب الدين يحيى بن احمد بن سعيد (41)،ببغداد

 ،والخواجه نصير الدين الطوسي ،لده علي وعمه علي بن طاووسوعبدالحميد بن فخار وو 
والمحقق  ،ووالده احمد بن طاووس ،ومحمد بن معد بن علي الموسوي  ،وكمال الدين بن ميثم

وعبدالصمد  ،وعبدالرحمن بن احمد بن ابي البركات الحربي الحنبلي ،الحلي جعفر بن الحسن
مذته: ابن الفوطي الذي الف لخزانته كتاب ومن تال( 42)،بن احمد بن ابي الجيش الحنبلي
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وقال في وصف استاذه: كان يشارك الناس في  ،))الدر النظيم فيمن تسمى بعبد الكريم((
وقال عنه ابن داود: كنت قرينه طفلين الى  (43)،وكانت داره مجمع االمة واالشراف ،علومهم
وتعلم الكتابة  ،له أحد عشر سنةن و آحفظ القر  ،ما رأيت قبله وال بعده بخلقه وذكائه ،ان توفي

 (45)،ومن تصانيفه: ))الشمل المنظوم في مصنفي العلوم(( وغير ذلك (44)،وله اربع سنين
وتوفي يوم  (46) ،م1281ه/ 680وزار عبد الكريم بن طاووس مشهد الرضا بخراسان سنة 

وحمل  ،م في مشهد موسى بن جعفر بالكاظمية1294ه/  693شوال سنة  16السبت في 
 (47)،ى جده امير المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه(ال
 :م(1304ه/704قوام الدين امحد بن طاووس)ت:-

السيد قوام الدين ابو طاهر احمد بن الحسن بن موسى بن طاووس العلوي 
امير الحج؛ كان قوام الدين من السادات األ ابر، األ ارم، األعيان، األعاظم، حّج (48)الحسني،
ام السلطان المغولي آرغون بن اباقا وايام اخيه السلطان كيخاتو وحسنت سيرته بالناس اي

وتسييره للحج ذهابًا وايابًا، وشكره اهل العراق والغرباء الذين حجوا معه وكان جميل السيرة 
 ريمًا، وله خيرات داّرة على الفقراء وكان دمث االخالق جميل السيرة، قال ابن الفوطي: رأيته 

وكانت وفاته  (49)بالحلة وكان قد رسم لي في كل عام خمسمائة رطل من القسب وكتبت عنه
 (50)م.1304ه/704سنة 

 :م(1311ه/711رضي الدين علي بن طاووس )ت:-
المرتضى رضي الدين ابو القاسم علي بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

لنقيب الطاهر ولد في ا ،احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس الحسني الداوودي الحلي
كان من  ،في مشهد علي)عليه السالم( بالنجف ،م 1250ه/647محرم سنة  8يوم الجمعة 

وولي النقابة بعد وفاة اخيه جالل الدين  ،اهل المرؤة والسخاء والعبادة والفضل، روى عن والده
فيه وصرح  ،في االدعية ومن تصانيفه: ))زوائد الفوائد(( ،م1281ه/ 680محمد في سنة 

سافرت معه في خدمته الى الحضرة في شوال  قال ابن الفوطي: ،بالنقل عن والده وعن كتبه
فكان نعم الصاحب والمعين، وتوفي في شهر رمضان سنة  ،م1304ه/704سنة 
 (51)م، وحمل الى مشهد االمام علي)عليه السالم(.1311ه/711

 :قوام الدين امحد بن طاووس-
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لنقيب بن ابي القاسم احمد النقيب بن ابي القاسم علي االنقيب قوام الدين ابو طاهر 
تزودنا المصادر بمعلومات لم  (52) ن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني.بعلي النقيب 

 .وافية عنه
 :عز الدين احلسن بن طاووس-

عز الدين ابو محمد الحسن بن سعد الدين موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن 
تزودنا المصادر لم (  54) .كان سيدًا  جلياًل زاهداً  (53)اووس،محمد بن احمد بن محمد الط

 بمعلومات وافية عنه.
 :جنم الدين عبد اهلل بن طاووس-

النقيب الطاهر نجم الدين ابا بكر عبد هللا بن قوام الدين احمد بن علي بن علي بن 
وودي موسى بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد طاووس الحسني، الدا

 تزودنا المصادر بمعلومات وافية عنه.لم  (55) الحلي.
 :رضي الدين علي بن طاووس-

رضي الدين علي بن غيان الدين عبد الكريم بن احمد بن موسى بن جعفر بن محمد 
تزودنا المصادر بمعلومات وافية لم  (56) بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الطاووس.

 عنه.
 :عمر بن امحد بن طاووس-

عمر بن قوام الدين احمد بن علي بن علي بن موسى بن محمد بن احمد بن محمد 
تزودنا المصادر بمعلومات لم   (57) .، الداوودي الحليبن احمد بن محمد الطاووس الحسني

 (58) وافية عنه.
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 أبي طالب )عليه السالم( االمام علي بن

 الحسن

 الحسن المثنى

 داود
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 اخلامتة
 :التي تبينت لنا في النقاط االتيةهم النتائج أ يمكن عرض 

التي برزت العريقة في السيادة والعلم  سر العلمية العراقيةان اسرة آل طاووس هي من اال-1
 واسهمت في جوانب ثقافية متعددة من المؤلفات. ،خالل القرنين السابع والثامن الهجريين

المغول الذين  عصرو  ،الخالفة العباسية عصر ،ين مميزينعصر ان هذه االسرة عاصرت -2
خالل هذين  كان لها دور بارزو  ،م1258/ه 656الخالفة العباسية سنة  أسقطوا

في العلم وفنونه المختلفة، الفقه والحديث واألدب والنسب وغيرها من العلوم  ينعصر ال
 . األخرى 

 وامارة الحج. ،منها نقابة الطالبيين ،تولى بعض اعالم هذه االسرة مناصب عدة-3
السالمي التي سرة آل طاووس الكثير من المؤلفات القيمة الى تراثنا العربي اأأضافت -4

 . وض ورقي االمة العربية االسالميةساهمت في نه
وكبار الرواة الذين  ،ونهلوا من علومها أفاضل العلماء تخرج على يد أسرة آل طاووس-5

 عليهم.  اأو وقر استجازوا في الرواية 
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/ 9، جلمؤلفينا؛ كحالة، معجم 157؛ الطهراني، طبقات اعالم الشيعة، 191ابن عنبة، عمدة الطالب، (17)
224. 

؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، 237؛ الحوادن الجامعة، 229/ 5ابن الفوطي، تلخيص مجمع اآلداب، ج (18)
191. 
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؛ البغدادي، هدية العارفين، 192_190،عمدة الطالب ، عنبة؛ ابن 327ابن الفوطي، الحوادن الجامعة،  (19)
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الطهراني طبقات اعالم  ؛192_190، عمدة الطالب ، عنبة؛ ابن 5/489تلخيص مجمع اآلداب ، ج (51)

 .154/ 7؛ كحالة، معجم المؤلفين ، ج107الشيعة، 
 .192_191، عمدة الطالب ، عنبة؛ ابن 4/762ابن الفوطي: تلخيص مجمع اآلداب ،ج (52)
 .191_190، عمدة الطالب ، عنبة؛ ابن 4/109ابن الفوطي، تلخيص مجمع اآلداب ،ج (53)
 .110_4/109ابن الفوطي، تلخيص مجمع اآلداب ،ج (54)
 .192_190، عمدة الطالب ، عنبةابن  (55)
 .192_190، عمدة الطالب ، عنبةابن   (56)
 .192_190الطالب ،، عمدة  عنبةابن   (57)
 .192-190؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، 4/109، ج1الفوطي، تلخيص مجمع اآلداب، قابن   (58)



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية    

 

 ( 3العدد )

 2016( ولكانون اال)

 

)                                                             74) 

 

 واملراجعاملصادر 
 ه(1067هللا )ت:  حاجي خليفة، مصطفى بن عبد

 م(. 1992الكتب والفنون، )دار الكتب العلمية، بيروت، أساميكشف الظنون عن -1
 ه(709باطبا )ت: محمد بن علي بن ط ابن الطقطقي،

)دار القلم العربي،  ،1ط مايو، محمد القادر عبد الفخري في اآلداب السلطانية والدول االسالمية، تح:-2
 م(.1997بيروت،

 (ه 828)ت  ابن عنبة، جمال الدين احمد بن علي الحسني،
 ، ال.ت(. عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، )دار االندلس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف-3

 (ه 803 ت)الغساني، اسماعيل بن العباس، 
العسجد المسبوك في الجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، تح: شاكر محمود عبد المنعم، )دار -4

 م(.1975 التراث االسالمي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
 ه( 723)ت:  ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن احمد بن محمد البغدادي،

تلخيص مجمع االداب في معجم االسماء وااللقاب، تح: د. مصطفى جواد، )مديرية احياء التراث العربي -5
 م(. 1965القديم، بغداد، 

، )دار لكتب العلمية، 1الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تح: مهدي النجم، ط -6
 م(. 2003بيروت، 

 ه(774دين ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي )ت: عماد ال ابن كثير،
 البداية والنهاية، )دار الفكر، بيروت، ال. ت(.  -7

 ه(711ابن منظور، أبو الفضائل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي )ت: 
 ه(1414، )دار صادر، بيروت، 3لسان العرب، ط-8

 (ه626) ياقوت الحموي، شهاب الدين ابو عبد هللا الرومي البغدادي
 م(. 1977دار صادر، بيروت،)معجم البلدان، -9

 المراجع الحديثة
 البغدادي اسماعيل باشا

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، )دار احياء التراث العربي، -10
 بيروت، ال. ت(.

 راث العربي، بيروت، ال. ت(. هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين، )دار احياء الت-11
 محمود محمد علي فارس  الزركلي، خير الدين
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االعالم،  قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، )دار العلم  -12
 م(. 1980للماليين ، بيروت، 

 هللا ابو زيد، بكر بن عبد
 م(1987)دار الرشيد، الرياض، 1طبقات النسابين، ط -13

 سركيس، يوسف بن إليان بن موسى
 م(.1928 مصر، ) مطبعة سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة،-14

 الشبيبي، محمد رضا
  م(. 1950مؤرخ العراق ابن الفوطي، )مطبعة التفيض، بغداد، -15

 الطهراني، آغا بزرك
، )دار الكتاب 1علي تقي فزري، ط االنوار الساطعة في المائة السابعة، تح: -طبقات اعالم الشيعة-16

 م(.1972العربي، بيروت ، 
 العزاوي، عباس

 .ال. ت( )مكتبة الحضارات، بيروت، تاريخ العراق بين احتاللين،-17
 كحالة، عمر رضا 

 )مكتبة المثنى، بيروت، ال. ت(.  معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،-18

 
 
 


