
حبوبي آل

ب

66�

  منابع �

 بيـروت، دار العلــم ، .)ق١٣٩٦.م( الزركلــي :االعـالم 

عبداهللا بـن محمـد    :نامافادة اال؛ م١٩٩٧ للماليين،

، به کوشش ابن دهـيش، مکـه،   .)ق١٣٦٥.م(الغازي 

عز بـن فهـد    :بلوغ القري ؛ق١٤٣٠مکتبة االسدي، 

الـدين بـن خليـل،     ، به کوشش صـالح  .)ق٩٢٢.م(

 :تــاريخ امــراء مکــه ؛ق١٤٢٥قــاهره، دار القــاهره، 

 ؛عبدالفتاح حسـين راوة، الطـائف، مکتبـة المعـارف    

محمـد بـن علـي     ):ء الزمناتحاف فضال(تاريخ مکه 

، به کوشـش محسـن محمـد،    .)ق١١٧٣.م(الطبري 

احمـد   :تـاريخ مکـه   ؛قاهره، دار الکتـاب الجـامعي  

 ؛ق١٤٠٤، نادي مکة الثقافي، .)ق١٤٠٤.م(السباعي 

ــرام  ــيل الم ــد    :تحص ــن احم ــد ب ــباغ محم الص

ــش  .)ق١٣٢١.م( ــه کوش ــن، ب ــه،   اب ــيش، مک ده

 :الحرام خالصة الکالم في بيان امراء البلد ؛ق١٤٢٤

، مصر، المطبعة .)ق١٣٠٤.م(احمد بن زيني دحالن 

عبدالملک  :سمط النجوم العوالي ؛ق١٣٠٥الخيريه، 

، قـاهره، المکتبـة   .)ق١١١١.م(مي صابن حسين الع

 :غاية المرام باخبـار سـلطنة البلـدالحرام    ؛السلفيه

، بـه کوشـش   .)ق٩٢٠.م(عبدالعزيز بن فهد المکـي  

نزهة النفوس و  ؛ق١٤٠٦شلتوت، جده، دار المدني، 

علي بن داد الصيرفي، بـه   :االبدان في تواريخ الزمان

  .م١٩٧٣کوشش حسن حبشي، مصر، دار الکتب، 

  علي احمدي ميرآقا
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در زمره سادات علوي عـراق،   :آل حبوبي

  از نسل شريف عزالدين حميضه امير مکه

ــدان ــوبي ازخان ــوي مشــهور  آل حب   هــاي عل
ــراق ــيعه در ع ــد ش ــا ١.ان ــازيآن ــالت حج   ن اص
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. ٨١٥-٨١٤، ص٢نقباء البشر، ج. ١

عطيه، از اشراف حسيني حاکم بر   و با آل ٢دارند
ــه ــب  ٣مدين ــتركدر نس ــريف   مش ــل ش و از نس

حـك  (محمـد عزالـدين حميضـه، اميـر مكـه       ابو

واسطه بـه   ۱۹با نسبش که  ٤هستند.) ق۷۱۸- ۷۰۱
. ق۷۱۸حميضه در سـال   ٥.رسد مي 7امام حسن

در عـراق  . ق۷۲۰از حجاز كوچ كرد و بـه سـال   
براي او بازمانـدگاني در   *ابن شَدقَم ٦.ساكن شد

کـه آل حبـوبي از    ٧عراق و ايران برشمرده است
اين خاندان هنوز در حجاز به ويـژه  . اند آن جمله

مدينه منوره بستگاني دارند كه آل سـيد عمـران   
سيد حسن امين از آنان بـا عنـوان    ٨.از آنان است

  ٩.ياد كرده است» خانداني شريف«
يت علمـي ايـن خانـدان،    آورترين شخص نام

سيد محمد سعيد بـن سـيد محمـود آل حبـوبي     

ــيعه و  .) ق۱۲۶۶-۱۳۳۳( ــزرگ شـ ــمند بـ دانشـ

رهبر مجاهدان عراق در برابر تجـاوز انگلسـتان   

كه مـدتي را در حجـاز و نجـد     ١٠به عراق است

ــد   ــارت گذرانـ ــه تجـ ــواني از  ١١.بـ وي در جـ
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  . ٨١٥، ص٢نقباء البشر، ج. ٢

.١٦٠، ص١ة مکة المکرمه، جموسوع. ٣

.٢٣٢، ص٤العقد الثمين، ج. ٤

.٢٤١عمدة الطالب، ص. ٥

. ٨١٤، ص٢نقباء البشر، ج. ٦

.٢٤٦، ص١تحفة االزهار، ج. ٧

. ٨١٥، ص٢نقباء البشر، ج. ٨

  .٢٦٨، ص٥مستدركات اعيان الشيعه، ج. ٩

؛ تـاريخ النجـف االشـرف،    ١٦٥تاريخ الحرکـة االسـالميه، ص  . ١٠

.١٤ص

.٨١٦، ص٢؛ نقباء البشر، ج١٤٢، ص٦الم، جاالع. ١١



��67حبوبي آل

؛ اما ١آمد مشهورترين شاعران عراق به شمار مي

كــرد و از ميــرزا  تـرك ي شــعر را سـالگ  ۴۰در 

اهللا رشتي، شيخ محمـد حسـين كـاظمي،     حبيب

شيخ محمد طه نجف و شـيخ محمـد شـربياني    

عرفان و اخالق را نيز از  ٢.اجازه روايت گرفت

ــداني     ــينقلي همـ ــال حسـ ــد مـ ــر آخونـ محضـ

پس از اشغال ليبي بـه دسـت ايتاليـا     ٣.فراگرفت

وي همراه آخوند خراساني و . ق۱۳۲۹در سال 

عي از فقيهان، با صدور فتوايي، مسلمانان را جم

 ٤.به دفاع از اسالم و جنگ با دشمنان فراخواند

با شروع جنگ جهاني اول و تصرف بصـره بـه   

دست نيروهاي انگليسي، وي سپاهياني از قبايل 

هــا  گــرد آورد و در بصــره ميــان او و انگليســي

جنــگ ســختي درگرفــت؛ امــا ايــن جنــگ بــه 

پـس  . عراق انجاميد شكست نيروهاي مقاومت

ــف     ــه نج ــت ب ــاجرا و در راه بازگش ــن م از اي

اشــرف، در پــي فشــارهاي روحــي شکســت از 

 ٥.انگليس، در شـهر ناصـريه عـراق درگذشـت    

جنازه وي پس از تشـييع تـا نجـف، در صـحن     

از وي  ٦.سپرده شـد خاك به  7حرم امام علي

آثاري چند بر جاي مانده است؛ اما جز ديـوان  
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.٢٢٩، ص٩الذريعه، ج. ١

  .١٩٠-١٨٩االجازة الکبيره، ص. ٢

.٣٤٤، ص٩اعيان الشيعه، ج. ٣

  .٤٦-٤٥؛ جهاديه، ص٢٣٩-٢٣٨رسائل و فتاواي جهادي، ص ٤

، ١٤؛ موسوعة طبقات الفقهـاء، ج ٥٦، ص٩الشيعه، ج اعيان : نک. ٥

.٢٢٩، ص٩؛ الذريعه، ج٧٢٣-٧٢٢، ص٢ قسم

.٢٢٩، ص٩؛ الذريعه، ج٣٤٤، ص٩اعيان الشيعه، ج. ٦

  ٧.نرسيده است به چاپ يكشعرش هيچ 

آوران ايـن خانـدان، سـيد علـي      از ديگر نـام 

فرزند سيد محمـد سـعيد آل   .) ق۱۲۹۶-۱۳۴۴(

حبوبي، عالم، خطيب و شاعر، نيز سيد محمـود  

ــد( ــزرگ،   .) ق۱۳۲۳متول ــوبي ب ــرادرزاده حب ب

فرزند سيد حسين بن سيد محمود آل حبوبي از 

  .توان نام برد را مي ٨شعراي عراق

  منابع �

عبداهللا موسوي جزايـري، قـم،    :بيرهاالجازة الک

 الزركلــي :االعــالم ؛ش١٣٦٧کتابخانــه نجفــي، 

ــم، .)ق١٣٩٦.م( ــروت، دار العلـ ــين، بيـ  للماليـ

 االمـين  محسـن  سـيد  :الشـيعه  اعيان؛ م١٩٩٧

بيـروت،   االمين، حسن كوشش به، .)ق١٣٧١.م(

 :تاريخ الحرکة االسالمية في العراق ؛دار التعارف

ــرو   ــي، بي ــدالحليم الرهيم ــه، عب ت، دار العالمي

محمـد حسـين    :تاريخ النجف االشرف ؛م١٩٨٥

، قـم،  .)ق١٤١٨.م(بن علـي المسـلمي العقيلـي    

 :تحفة االزهار و زُالل االنهـار  ؛ق١٤٢٧دليل ما، 

، بـه کوشـش الجبـوري،    .)ق١٠٩.م(ابن شـدقم  

وزارت  :جهاديه ؛ق١٤٢٠تهران، ميراث مکتوب، 

 امور خارجه، به کوشش کاوسي عراقي و نصراهللا

 ؛ش١٣٧٥صالحي، تهران، وزارت امـور خارجـه،   

 و جـوادي  سـيد  نظـر  زير :تشيع المعارف دايرة

ــران، ديگــران، ــي، ســعيد شــهيد نشــر ته  محب

 بزرگ آقا :الشيعه تصانيف الي الذريعة؛ ق١٣٧٥

ــي ــواء، ، .)ق١٣٨٩.م( تهرانـ ــروت، دار االضـ  بيـ

محمد حسن : رسائل و فتاواي جهادي؛ ق١٤٠٣
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.٨١٦، ص٢؛نقباء البشر، ج٢٢٩، ص٩الذريعه، ج. ٧

؛ ٢١٥، ص١الشـيعه، ج  أعيان  ؛ مستدركات ٢٢٩، ص٩الذريعه، ج. ٨

  .١٦١، ص١دائرة المعارف تشيع، ج
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 العقــد ؛ق١٣٧٨ارشــاد، رجبــي، تهــران، وزارت 

 سـي أالف محمـد  :االمين البلد تاريخ في الثمين

 ،هالرسـال  مصر، سير، فؤاد كوشش به.) ق٨٣٢.م(

، .)ق٨٢٨.م( عنبـه  ابـن  :الطالب عمدة؛ ق١٤٠٦

ــه ــش ب ــد كوش ــن، محم ــف، حس ــة  نج المکتب

 :مستدركات اعيان الشـيعه ؛ ق١٣٨٠ ،هحيدريال

ســـيد حســـن امـــين، بيـــروت، دار التعـــارف 

 :الفقهاء طبقات موسوعة ؛ق١٤٠٨ت، للمطبوعـا 

 ،7صـادق  امـام  مؤسسـه  قـم،  سبحاني، جعفر

ــة المكرمــة مكــة موســوعة؛ ق١٤١٨  والمدين

 ،الفرقـان مؤسسـة   يمـاني،  زكـي  احمد :المنوره

کامـل   :النجف االشرف و حرکة الجهاد؛ ق١٤٢٩

ــارف     ــة الع ــروت، مؤسس ــوري، بي ــلمان الجب س

 آقـا بـزرگ   :نقباء البشـر  ؛ق١٤٢٢للمطبوعات، 

  .ق١٤٠٤تهراني، مشهد، دار المرتضي، 

  پور سيد علي حسين

���

  زرندي، خاندان � :آل زرندي

  زيان، خاندان � :آل زيان

  زيد، خاندان � :آل زيد

خانـدان سـلطنتي حـاکم بـر      :آل سعود

هايي از شـبه جزيـره عـرب و سـپس      بخش

سراسر عربستان سعودي، از سده هجدهم تا 

  کنون

ــدان پادشــ    ــام خان ــعود ن ــور آل س اهي کش

عربستان سعودي است که دو شهر مقدس مکه 

اجداد اين خانـدان  . و مدينه در قلمرو آنان بود

هاي عرب بر منطقه زيـر نفـوذ    مانند ديگر قبيله

راندنـد و   فرمان مي *خود، يعني بخشي از نجد

از جايگاهي ويژه برخوردار نبودنـد و در اداره  

   ١.کارهاي مکه و مدينه نقشي نداشتند

نسب آنان دو نظر  درباره :ل و نسباص �

يکـي ايـن کـه از    . کامالً متفـاوت وجـود دارد  

اعـراب اصـيل شــبه جزيـره عربسـتان هســتند و     

ديگري اين کـه ريشـه غيـر عربـي دارنـد و در      

بر پايه نظر . اند طول زمان به قبايل عرب پيوسته

هاي قبيله عنزه، يکـي   نخست، آل سعود از تيره

اند و نسبشان به  عربياز قبايل بزرگ و معروف 

 ٢.رسـد  مـي  *ربيعه، نزار، معد و سرانجام عدنان

» مقـرن بـن مرخـان   «اين گروه جد آل سعود را 

ادله فراوان براي  ٣.دانند از تبار بکر بن وائل مي

اثبات اين نظـر ذکـر نشـده و تنهـا سـندي کـه       

نامـه   توان بـه آن اسـتناد کـرد، چنـد شـجره      مي

ي، دروغـين و  که بـه اعتقـاد برخـ    ٤متأخر است

محمد بن امين تميمي، مسئول . ساختگي هستند

هاي عربستان سعودي، به عنـوان   عالي کتابخانه

يکي از متهمان تزوير در اين موضوع نام بـرده  

  ٥.ودش مي

اي يهودي  بر پايه نظر ديگر، آل سعود ريشه
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  . ٨؛ آل سعود، ص٢١٥جزيرة العرب، ص. ١

  .١٤٩تاريخ الجزيره، ص. ٢

  .٦٢لحديث، صتاريخ نجد ا. ٣

  .١٠٨تاريخ نجد الحديث، ص. ٤

  .١٧٧، ص١تاريخ آل سعود، ج. ٥


