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 چکیده

کرد، نهاد یا منصب یکی از نهادهایی که در قرن چهارم هجری نقش برجسته و مهمی را نه تنها در میان سادات، بلکه در میان تمام شیعیان ایفا می 
واظبت منقابت بود. در واقع به سبب نقش برجسته و ممتاز سادات در میان مسلمانان بویژه شیعیان بود که منصب نقابت ایجاد شد تا فردی مسئول، 

د. گیرد و سایر امور مربوط به آنان را رتق و فتق کنکند کسانی به دروغ خود را به سادات منتسب نکنند و از سوی دیگر، حقوقی را که به آنان تعلق می
عه حکومت شیها، والیت و سرپرستی نکند.این منصب در دوران علت انتصاب نقیب این بود که کس دیگری غیر از سادات و اشراف علوی بر آن

ای و با رویکرد توصیفی قصد دارد که عالوه بر نگاهی به مفهوم نقیب و به روش کتابخانه این مقاله ای برخوردار گشت.بویه از اهّمّیت ویژهمذهب آل
 بویه نیز بپردازد. نقابت، سابقه، انواع و وظایف این منصب به معرفی و بررسی اجمالی آن در دوران آل

 سادات علوی ،بویهآل، نقابت ،نقیب  :واژگان کلیدی
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 مقّدمه 

ی عطف ۀنهاد نقابت در قرن سوم هجری، نقطگیری اسالمی بود. شکل ۀۀ سادات در جامعگیری طبقیکی از پیامدهای اجتماعی ظهور اسالم، شکل
عباسی به دالیلی آن را پدید آوردند و پس از خلفای   ،ساالری جهان اسالم بود که نخستین باردر تاریخ اسالم است. نقابت، سازمانی در نظام دیوان

جاد دند. هدف از ایدست آورای بهاسالمی مقام و جایگاه ویژه ۀجامعدلیل انتساب به پیامبراکرم)ص( در ماند.سادات بهسقوط خالفت، همچنان باقی
بیت گرفتند.نقبا با حفظ شأن، کنترل انساب سادات و ترویج مودت اهلاین نهاد، اجتناب از شرایطی بود که سادات تحت نظارت غیر سادات قرار می

در قرن چهارم  علم انساب گیریشناسان به شکلاسالمی، در گسترش تشیع نیز سهم مهمی داشتند. ارتباط عمیق و گسترده میان نقبا و نسب ۀدر جامع
 گسترش و رونق دوچندانی پیدا کرد. ،بویههجری انجامید. این نهاد در دوران امرا و حاکمان شیعه مذهب آل

 تعاریف مفهومی از نقیب و نقابت

فته چیزها و گردش و جست و جو گربه معنای شکافتن و سوراخ کردن، راه گشودن و کاویدن ژرفای « نقب» ۀشناسی، از ریشنقابت و نقیب از دید لغت 
ها و معناهای گوناگونی برای آن آمده است.کسانی نقیب و نقبا را در معنای رئیس و رؤسای اما در اصطالح، تعریف ؛(01: 5831است)خالقی، شده

)همدانی، اندوم ساالر و رئیس دانسته( و کسانی نقیب را به معنای مفه0/501، 5815شیعیان در سازمان روحانی ـ اداری کشور به کار برده)بیانی، 
ردار آمد و از پایگاه اجتماعی واالیی برخووکیل عمومی خاندان علوی به شمار میکه  داشتند« النقبانقیب»نقیبان خود نیز ساالری به نام. (5/815: 5818

پناه)نخجوانی، (، جناب نقابت808: 5815بزاز، دالسادات)ابنهای دیگری مانند سیگرفت که گاهی او را به نامبعد از خلیفه قرار می بود. او تقریبا  
 (.50/مائده ؛85/ق ؛71/کهفبار آمده است)نقیب سه ۀدر قرآن کریم واژخواندند.( می5500بزاز، همان، ( و سیدالنقباء)ابن51: 5715

، ولی در معنای خاص آن در اوایل خالفت عباسیان ؛باشد گروه معینی را برعهده داشتهشد که سرپرستی نقیب به معنای عام کلمه به کسی گفته می  
ب برای علی)ع( و یک نقیبدین گونه که یک نقیب برای آل .دکردند تا به امور علویان و عباسیان رسیدگی کنکسانی را به عنوان نقیب انتخاب می

نقابت . (50: 5830الدین، )منتجبی در کار آنها دخالت نکندفرد نقیب امور مربوط به سادات را عهده دار بود تا .(55/53ق: 5050کثیر،عباسیان)ابن
: 5813اری،)سیدکبگردیدعلی)ع( بودند، صادر میشغل دولتی بود که فرمان آن از سوی خلیفه یا امیر برای سادات واجدالشرایط که از فرزندان حضرت 
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شد عباسی را برعهده داشت. مسئولیت این پست به اشخاصی داده می نقابت منصبی بود که مسئولیت سرپرستی جماعتی از خاندان علوی یا. (055
گاه و آشنا باشند.   که نسبت به اوضاع علویان و احواالت ایشان آ

یامبر)ص(، پ ۀپیامبر، خواهان تدابیر نظامی اداری بودند تا بر اساس آن، خانواد ۀعلت به وجود آمدن این منصب، آن بود که مسلمانان برای تکریم خانواد
دو راه  گیری از اینزیرا صدقه و زکات بر آنان حرام بود و امکان بهره ؛و نیازمند به دیگر اقشار نگردند از مشکالت و تنگناهای اجتماعی مصون باشند

یت و صاحب نفوذ انتخاب قدر  و باشخصاین نقبا از طرف خلیفه یا پادشاه و از میان سادات عالی .در برطرف کردن نیازهای اجتماعی آنان نبود
 . (815: 5818)فقیهی، شدندمی

خلفای عباسی برآن بودند با ایجاد  .(505م: 5775)ماوردی، رسیدگی به امور آنها به وجودآمد نقابت، نهادی است که برای صیانت از حقوق سادات و
و از ایجاد کانون قدرت علیه خویش  (502: 5831ورند)خالقی، نهاد نقابت، عالوه بر اعطای آزادی عمل به طالبیان، آنها را تحت کنترل خویش درآ

ند؛ البته این یجلوگیری نمایند.در واقع وقتی عباسیان نظارت مؤثر خود را بر طالبیان از دست دادند، نهادی ایجاد کردند تا قدرت طالبیان را منسجم نما
  .(551: 5835موتو، امعه بود که از احترام فراوانی برخوردار بود)مورینهاد تحت نظارت دقیق دستگاه خالفت نبود، بلکه نهادی معمولی در ج

 نقابت ۀسابق

: 5850.ق( ایجاد شد)متز، ـه080-001متوکل) ۀبرخی معتقدند این نهاد در دور ؛صب نقابت، اتفاق نظری وجود نداردزمان دقیق پیدایش من ۀدربار
 ،فندقابن .(70: 5831خالقی،  ؛ 113: 5813.ق( بوده است)مدرسی طباطبایی، ـه003-010برخی معتقدند مؤسس نهاد نقابت، مستعین) ؛(511

) گردداین منصب به دوران امام هشتم)علی بن موسی الرضا( و زمان مأمون برمی ۀسابق .(0/151ق: 5052داند)بیهقی، مؤسس نهاد نقابت را معتضد می
 .(1/800: 5855عالمه امینی،

 انواع نقابت و وظایف نقبا

حد  ۀتقیم او بودند و حق قضاوت و اقامنظر مسکرد که تحتدر مورد خاصه نقیب فقط در امور کسانی مداخله می .خاصه و عامه :نقابت دو نوع بود  
خاندان نیز  افراد نداشت. او فقط در حذف انساب خاندان مربوطه کوشا بود. نقابت عامه، نقابتی بود که نقیب عالوه بر حفظ انساب، به امور مربوط به

 .(805: 5830)کاهن، نمودحد جاری می ،برد و در صورت لزوماختالفات را از بین می ؛کردرسیدگی می

 ،اصلی این نوع نقابت ۀاما حق اجرای حدود و داوری نداشت و وظیف ؛کردنقیب خاصه فقط در امور افراد تحت نظارت خود مداخله می نقابت خاصه:
 . (0/021امینی،همان: ؛0/505)ماوردی،همان: د که از دانش دینی برخوردار باشدنیازی به این نبو ،بنابراین .سادات بودت در حفظ انساب خاندان دق

بازداشتن سادات ، (002: 5855قمی، )حسنطالبی ازدواج نکنندنظارت و ثبت اموری مانند تولد و فوت سادات، نظارت بر نکاح بانوان طالبی که با غیر
نظارت بر امور کسب و کار سادات تا به کارهای پست و کم ارزش مشغول نگردند و موجبات خواری آنان نزد دیگران  گناهان و محرمات،از ارتکاب 

 (. 500است) ماوردی،همان:  از دیگر وظایف نقبای خاص بوده فراخواندن سادات به رعایت آداب اجتماعی فراهم نشود،

ار قوم، شناسایی قوم خود و پدران خود، ثبت نوزادان دختر و پسر قوم خود، برحذر داشتن قوم خود از ارتکاب حفظ آمار و انساب و تب نقابت عامه:
داوری در نزاع بین سادات ، (505ها، سرپرستی اموال یتیمان و ... )ماوردی،همان: گناهان و کارهای خالف، داوری و قضاوت در اختالفات و درگیری

سیادتشان)نخجوانی،  ۀهای نسبی افراد درباریا رد دعویتأیید  ،(508امور موقوفات و تقسیم سهم سادات میان آنان)همان،  و سرپرستی ایتام، نظارت بر
 است.وظایف نقیب عامه بوده (از اهّم 021م: 5715
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بزرگان  هایی بر ضریح امامان وگنبدها و بارگاه ،شیعه ۀاحترام به ائما تجلیل و تقدیر و آنان ب شمار است.بویه به مذهب شیعه، آشکارا و بیخدمات آل
 آن، در نجف اشرف اقامت کردند و پیرامون ۀسپاهیانش نزدیک یک سال برای ساختمان مرقد علی)ع( و توسعو شیعه برافراشتند. حتی عضدالدوله 

ترین زمان آغاز برخی از مهم. (515: 5883)میرخواند، هایی مقرر کردندبههزل، صدقات و مسکن گزیدند و برای ساکنان آن منا ،آن مقام و مشرفه
امیه و زیر فشار ظلم و ستم زیرا شیعیان که در دوران بنی ؛بویه، بوده استحکومت آل ۀاز دور ،گذردها میشعارهای شیعیان که چند قرن از عمر آن

 باردیگر توانستند خودشان را مطرح کنند. بویه آنان نتوانستند مراسم خود را برپا کنند، در زمان آل

جلوه  ،بنی امیه به خاطر دشمنی سخت با خاندان پیامبر)ص( که بر مبنای نژادپرستی زمان جاهلیت بود، سعی داشت قداست این خاندان را کم
پایمال  عباسیعیان را که در حکومت بنیتالش کردند تا حقوق علویان و ش« نقابت»امیران بویهی با رونق دادن به منصب  .(08: 5817)شیبی، دهند

های مناسب چه از طریق ایجاد مناصب اجتماعی مثل نقابت و چه از طرق دیگر همواره سعی ها درفرصتشده و نادیده گرفته شده بود، إحیا کنند. آن
شیعیان در جامعه و ازدیاد آنان بر اثر تبلیغات نقبا و شدن های علویان باعث فعالبا برآورده کردن خواستهاند و داشته در احقاق حق علویان و شیعیان

 ها به وجود آمده بود، گردیدند.آزادی اجتماعی که برای آن

بایست از نظر دانش، اخالق و برازندگی ظاهری، شد و همچنین وی میترین و بزرگترین سادات برگزیده میبویه، نقیب از میان محترمدر دوران آل 
در این دوران حق انتصاب نقیب از خلفا . (113: 5813طباطبایی، )مدرسیبپذیرند و از وی اطاعت نمایند اش رابوده تا دیگران برتریالعاده ممتاز فوق

 اند و انتصاب نقیب عام، در اختیار خلیفه بوده است. حکمرانان تنها حق انتصاب نقبای خاص را داشته. (511: 5850به امرای محلی منتقل شد)متز، 

ای رسمی، هها، و سالمبرادر نقیب به جانشینی وی انتخاب شود. نقیب در جلوسبایست میرسیده است و یا منصب نقابت به پسر ارشد می وال  معم
از نظر مراتب  .(05: 5881)روضاتی، رفتاالسالم به حضور خلیفه میبر تمامی بزرگان مقدم بود و پیش از همه رجال دولتی، چون صدراعظم و شیخ

های حکومتی، نام وی پیش از دیگر مقامات حکومتی چون قاضیان و روحانیان تشریفات حکومتی، بر تمامی بزرگان برتری داشت؛ زیرا در فرمان و
 .(08: 5830الدین، )منتجبمده استآمی

مورد احترام شیعیان بوده است.کلودکاهن در بسیار  ،کردند و نقیب علویانبویه نقیب علویان را از میان سادات و علویان صاحب نفوذ اختیار میآل 
جانب علویان را نگه دارد و با کهترین مهربان باشد، در کیفر علویان خطاکار »فرمان نقابت ابواحمد موسوی به نقل از رسائل صابی چنین آورده است: 

ها را در دفاتر خاص ثبت نماید و مأموران هم های آن، نامجانب صبر و حوصله را مرعی دارد، به آنان دشنام ندهد و نام والدینشان را به میان نکشد
ای در کیفررسانی او لحظه ،همین کار را انجام دهند تا اشتباه در نسب آنها راه نیابد و اگر کسی خود را علوی نامید، و شهادت شاهدان آن را ثابت نکرد

 .(008: 5830کلودکاهن،«)درنگ ننمایند

« ابتنق»علویان نمود. او مقام  به شد و عمال  قدرت دستگاه خالفت عباسی را در اختیار گرفت، توجه خاصی بغداد وله وارداز زمـانی کـه احمد معزالد 
ت تصمیم گرف ررونـق گرفت. به استنباط مفیزالله کبیر، معزالدوله برای این منظو عـلویان کرد و بدین وسیله منصب نقابت إحیا تریمحکم ۀبا پشتوان را

صی در دولت بـرای آنان که در نهایت حـقوق خـا بگیرد برای آنان در نظر ایسازد و حقوق ویژه خارج عباسی قدرت قضایی نقیب ۀاز حوز را علویان
ستور معزالدوله از قم به بصره د اخالف امام حسن)ع( به از هاشم بن ابی ، ابومحمدحسنگـونه کـه در تاریخ قم آمدهآن .(037: 5835)کبیر،تعیین کرد

 .(023: 5855،)حـسن قمیـرفترفت و نقابت سادات را بر عـهده گ

به ابواحمد موسی از نوادگان امام هفتم سپرد که این منصب به وسیله قادر عباسی  را ، نقابت علویان بغدادالدولهبـهاء کـه کندجوزی هم نقل میابن 
ای با سّیدرضی، سرانجام ی عدهالدوله بـا وجود دشمن، بهاءموسوی ابواحمد مرگ از مدتی بعد .(1/518ق: 5050جوزی،گرفت)ابنقـرار تـأیید مـورد
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سّیدرضی که نقابت طالبیان را داشت، تمام وظایف خویش  پدر»نـویسد:خلکان نـیز مـینظارت بر امور علویان را در سراسر مملکت به وی سپرد. ابن
 .(0/00: 5851خلکان،)ابن«ق. به فرزندش رضی محول کرد 833را در حالی کـه زنـده بود در سال 

ق. سیدرضی به نقابت علویان بغداد و سـایر مـمالک بـرگزیده شد و فرمان نقابت وی در حضور اعیان و بزرگان در منزل فخرالملک  028 در سال 
: ق5021)ذهـبی،روایی حرمین نیز به او سپرده شـدحج، ریاست دیوان مظالم و فرمان ، امیریوزیر بهاءالدوله قـرائت گـردید و عـالوه بر منصب نقابت

03/51) . 

 چنین سرپرستی سادات، امارت حج و رسیدگیمرتضی واگذار شـد.او هـمسال به برادرش سیدسی مدت پس از درگـذشت سّیدرضی، نقابت علویان به
 .(1/015،همان: جوزی)ابنوان مـظالم را در دست داشتبه امور زائران خانه خدا و ریاست دی

حسن و ساختند و خود را از اوالد امامشد. درآن زمان کسانی بودند که برای خود نسب میسادات علوی اراده میبویه، نقابت در زمان آل ۀاز کلم  
نقیب این بود که در صحت نسب سادات دقت نماید و مواظب باشد. نقبا از طرف خلیفه یا پادشاه از میان سادات  ۀدانستند. وظیفحسین)ع( میامام

الدوله، ابواحمد موسوی)پدرشریف مرتضی و .ق بهاءـه 870شدند. ازجمله در سال نفوذ و با معلومات انتخاب می عالیقدر و با شخصیت و صاحب
نقابت  875همچنین در سال . (000: 5830)ابن اثیر، را به طاهر ذوالمناقب ملقب نمود شریف رضی( را به نقابت علویان عراق منصوب کرد و او

 .(811: 5818)فقیهی، ش، شریف مرتضی لقب ذوالمجدین دادین و به برادربسذوالح فویض کرد و به او لقبعلویان عراق را به شریف رضی، ت

.ق عضدالدوله، ابوالحسن علی بن احمدبن اسحاق علوی را در بغداد و واسط و ابوالفتح احمد بن عمربن یحیی را در کوفه و ابوالحسن ـه857در سال 
 (. 813) فقیهی،همان: لویان انتخاب نموده بودو اهواز به نقابت عاحمد بن القاسم المهدی را در بصره 

 بویه:نقبای مشهور دوران آل

  (51:  5835)حسن موسوی،مان حکومت بختیار نقیب علویان شد.ق در زـه810ابوعبدالله محمد بن داعی صغیر، که در سال. 
 (510)همان، ت و نقابت سادات را بر عهده گرفته از قم به بصره رفابومحمد ابن هاشم از اخالف امام حسن)ع( بود که به دستور معزالدول. 
 ن ابتدا والی بصره گردید و سپس به نقابت علویا ،که از سادات بود و به دستور معزالدوله« کوکبی»ابوالحسن بن علی بن محمد معروف به

 .(510)همان، ود همیشه پیشوا و نقیب بودبغداد منصوب گشت و تا پایان عمر خ
 ،(012: 5811ابوالفضل حسین بن علی، جوانی عاقل و پارسا بود و نقابت سادات شهر آبه به او مفوض بوده است)کرمر. 
  ابوالحسن موسی بن احمد، مردی فاضل و متخلق و سهل الجانب بوده و با عنفوان و حداثت سن، نقابت سادات علویه به شهر قم و نواحی

وظایف و رسوم و مرسومات و مشاهرات سادات آبه و قم و کاشان و خورزن مجموع به دست و اختیار قم به او مفوض بوده است و قسمات و 
 .(000: 5855فرمان او بوده است)حسن قمی، 

  شریف محمد بن محمد بن عمر علوی الحارث، نقیب طالبیان کوفه بود. وی مردی شجاع، بخشنده و متدین بود که نقابت را همراه
 .(002.ق در کوفه درگذشت)همان، ـه 820کرد، او به سال ه سال بر عهده داشت و از اموالش به مردم انفاق میامیرالحاجی به مدت د

 بویه به نقابت علویان بغداد الدوله حاکم وقت آلشریف ابواحمدالحسین موسوی، پدرسیدرضی از علویان صاحب نام که از سوی بهاء
 .(057کرد)همان، را دریافت « طاهر ذوالمناقب»و لقب منصوب شد

 دار نقابت خاندان ابوطالب در بالله عهدهسالگی در دوره خلیفه الطائع 05درسن  ،(055بود)همان،  « الحسبینوذ»سیدرضی، که کنیت وی
ال الدوله در سبغداد گشت و منصب سرپرستی حاجیان و نظارت بر مظالم اجتماعی نیز به او سپرده شد. فرمان این منصب از سوی بهاء

 «النقبانقیب».ق سرپرستی امور این خاندان به طور کلی به او محول شد و به عنوان ـه 028.ق در بصره به نام او صادر شد. در سال ـه871
 .(82: 5835دید  و.....)ابن ابی الحدید، سیدرضی بین خود و خلیفه القادر عباسی تفاوتی نمی .(1001)ابن اثیر،مخاطب گشت
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 دار منصب نقابت و مناصب سرپرستی مظالم و امور حجاج بود. او پس از برادرش سیدرضی به چهار دهه عهده سید مرتضی که به مدت
 .(128: 5811النقبا آل ابی طالب رسید)شوشتری،مقام نقیب

 گیرينتیجه

ص بود. نقابت عبارت بود از نظامی که طی آن اشخا« نقابت»ساخت نظامهای که علمای شیعه را به طور تنگاتنگی با حاکمان مرتبط مییکی از منصب 
مبر را اشدند تا امور مربوط به خاندان منصوب به پیعالم و آشنا به اوضاع از طرف خلیفه به سرپرستی جماعتی از خاندان علوی یا عباسی منصوب می

ماعی های اجتبه آلودگی، نظامی پدید آمد تا این خاندان ،احترام خاصی برای خاندان پیامبر قائل بودند ،جا که مسلمانانانجام دهند. به عبارتی از آن
ه در رأس امیدند و نقیبی کنمی« نقیب»مصون بماند. شخص متصدی امور مربوط به خاندان علوی یا عباسی را  ،جامعه گرفتار نشوند و حیثیت افراد آن

 شد.از آنجا که برخی از نقبا و به خصوصخوانده می« النقبانقیب»کل نظام نقابت بود و از مرکز، حکومت دیگر نقبا را زیر نظر  وتحت فرمان داشت
ها ر توسط آنر بغداد و در اختیار گرفتن اموبویه ببه هنگام تسلط آل .در ارتباط بودشدند، نظام نقابت با خالفت النقبا از طرف خلیفه منصوب مینقیب

ر حقیقت آمد و دالنقبا وکیل عمومی خاندان به حساب میشدند. نقیبنقبا به طور مستقیم و یا با مشورت خلیفه، از سوی حاکمان بویهی منصوب می
 داد.پایگاه اجتماعی واالیی داشت که او را تقریبا پس از خلیفه قرار می

ود، عباس پایمال شده و نادیده گرفته شده برونق دادن به منصب نقابت تالش کردند تا حقوق علویان و شیعیان را که در حکومت بنی امیران بویهی با
رخوردار بویه و مردم بعباسی، حاکمان آل ۀای نزد خلیفبویه از نفوذ، قدرت و احترام ویژهإحیا کنند.سیدرضی و سیدمرتضی از نقبای معروف دوران آل

 ودند. ب

کمک در جهت استیفای حقوقشان و جلوگیری از ضعیف  ؛هاتمیز دادن نسب ؛طور کلی عبارت بودند از: حفظ نسب اشخاصه اهم وظایف نقبا ب
 ؛اندسرپرستی یتیمان آنان در آنچه مالک ؛القربی در فيء و غنیمت و تقسیم بین آناناخذ حقوق آنان از جامعه همچون حقوق ذوی ؛ها درجامعهشدن آن

 خصوص کسانی که دارای سرپرست نبودند.شان بهکوشش در تربیت افراد خاندان علویان متناسب با شأن و جایگاه
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The position of niqab during the Albubian period 

 

Abstract 

One of the institutions that played a prominent and important role in the fourth century AH, not only among the 
Sadats, but also among all Shiites, was the institution or position of the mask. In fact, it was because of Sadat's 
prominent role among Muslims, especially Shiites, that the position of niqab was created so that a responsible 
person would be careful not to be falsely attributed to Sadat, and on the other hand, the rights granted to them and 
others. Disrupt their affairs. The reason for appointing Naqib was that no one other than Sadat and the Alawite 
aristocracy should govern and supervise them. 

In addition to a look at the concept of Naqib and Niqab, this article aims to introduce and briefly review the history, 
types, and functions of this position during the Al-Buwayhiyyah period, using a library method and a descriptive 
approach 

Keywords: Naqib; Mask; Albouyeh; Sadat Alavi 

 

 

 

 

 

 


