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چكيده
ــده در زمينه حيات اهل بيت و ذكر مناقب آنها در دو جريان فكرى و مذهبى غالب جهان  ــى آثار نوشته ش ــتار به بررس در اين نوش
ــد كه از اين شيوه تاريخ نگارى  ــت. محور اصلى مورد مطالعه ما دوره صفويه مى باش ــيعه و سنى، پرداخته شده اس ــالم، يعنى ش اس
ــهر هرات پى  ــه هاى اين جريان مناقب نگارى را مى توان در قرن نهم در ش ــروعيت در ميان مردم بهره برد. ريش ــب مش براى كس
ــتگاه تاريخ نگارى عصر صفوى محسوب مى شود. تاريخ نگارى ائمه را در واقع، به عنوان حلقه اتصالى در  ــهرى كه خاس گرفت، ش
ــيعى قبل و بعد از صفويه با محوريت سنيهاى دوازده امامى مى توان در نظر گرفت كه موجب جلب توجه  ــنى و ش ميان دو تفكر س
ــنت بهره برده است. همين  ــد؛ اثرى كه به وفور از منابع اهل س ــف الغمه ش مناقب نگاران عصر صفوى به ترجمه آثارى همچون كش

جريان حمايتى دولتى، سرانجام زمينه را براى خلق بزرگ ترين اثر روايى شيعى، يعنى بحار االنوار فراهم نمود.

كليدواژه ها: مناقب نگارى، صفويه، سنيان دوازده امامى، كشف الغمه، بحار االنوار.

ائمه(ع)نـزد فريقيـن مناقب نـگارى 
(بـا تكيـه بركتـب مناقـب قـرون دهـم و يازدهـم هجـري)

24

تم 
هش

ل 
سا

13
91

يز 
پاي

-2
ه9

مار
ش



مقدمه
ــه مناقب نگارى  ــده در زمين ــته ش ــن و موضوعات نگاش عناوي
ــت دسته يا عنوان كلى تقسيم بندى  اهل بيت را مى توان ذيل هش
ــرد: 1. كتابهايى با عنوان كلى مناقب، فضايل، تفضيل، فضل و  ك
خصايل 2. تك نگارى در يك فضيلت خاص 3. اربعين نگارى 
ــرآن در زمينه مناقب اهل بيت  ــير يا تأويل آيات ق 4. بيان تفس
ــناد روايات مناقب و مستندسازى آنها 6. اختصاص  5. بيان اس
باب يا ابواب مناقب در كتب حديثى 7. اشاره به مناقب نياكان، 
ــت 8. تك نگاريهاى  ــكان پيامبر(ص) و اهل بي ــدان و نزدي خان
ــق در زمينه مناقب نگارى در پنج  ــاص. اصغرپور كه به تحقي خ
ــت قمرى پرداخته است، پس از ارائه اين تقسيم بندى  قرن نخس
ــاله  ــى دارد كه به 237 عنوان كتاب و رس ــى، چنين اظهار م كل
ــده در زمينه مناقب اهل بيت دست يافته است.1 جابر  نگاشته ش
ــى است كه به نگارش  ــتين كس بن يزيد جعفى (د 128ق) نخس
ــته  ــى با نام كتاب الفضائل در فضايل اهل بيت همت گماش كتاب
ــده ترين كتابها در اين  ــت و يكى از كامل ترين و شناخته ش اس
ــن دوران، المناقب و المثالب قاضى نعمان بن محمد  باره طى اي
ــاره  ــت كه در هر دوره تاريخى ضمن اش مغربى (ابن حيون) اس
ــخن  ــمنان همعصر با آنان نيز س به مناقب اهل بيت از مثالب دش
ــد و بنابر اظهار خود مؤلف، وى در اين كتاب به ترتيب  مى گوي
به بيان مناقب و مثالب هاشم و عبدالشمس و فرزندان آنها طى 
ــالم پرداخته است.2 براى آشنايى بيشتر با  دوران جاهليت و اس
ساير آثار نوشته شده در اين زمينه طى سه قرن نخستين قمرى، 

مى توان به مقاله اصغرپور در اين زمينه مراجعه نمود.
ــاره مناقب نگارى  ــترده اى درب ــبتًا گس ــهاى نس تاكنون پژوهش
ــيعيان و آثار  ــت و تاريخ نگارى ائمه، به ويژه در ميان ش اهل بي
ــت، كه از جمله اين پژوهشها به زبان  شيعى، صورت گرفته اس
ــه تاريخ نگارى در فرهنگ  ــى مى توان به «نگاهى گذرا ب فارس
ــيعه، و منابع تاريخ  ــى امامان ش ــيع»، حيات فكرى و سياس تش
ــول جعفريان و «ترجمه كتب سيره و مناقب  ــالم، نوشته رس اس
امامان در عصر صفوى»، «روش شناسى تدوين سيره امامان در 
ــار االنوار» و «تأثير  ــيره نبوى در كتاب بح بحار االنوار»، «س
ــيره و مناقب دوازده امام» نوشته  حاكميت صفويه بر كتابهاى س
غالمحسين حسين زاده شانه چى اشاره نمود. اما از جمله منابعى 
كه مى توان از طريق آنها با مناقب نگارى درباره ائمه اطهار آشنا 
ــيها، كتابنامه ها و فهرست واره هاى فراهم آمده  ــد، كتاب شناس ش
ــخ خطى احمد منزوى  ــد. فهرست واره نس در اين زمينه مى باش

1 . «كتاب شناسى تاريخى مناقب نگارى اهل بيت از آغاز تا پايان قرن 
سوم»، صص131و132.

ــرح  األخبار فى فضائل األئمة األطهار،  2 . همان، صص135و139؛ ش
ج1، ص59؛ ج2، ص98.

اثرى گران بهاست، كه نمايانگر حجم عظيم كارهاى انجام نشده 
ــزرگ عبدالجبار  ــت. اثر ب ــر كارهاى صورت گرفته اس در براب
ــول و اهل البيت، اثرى بى مانند  ــى، معجم ما كتب عن الرس رفاع
ــى پيرامون اهل بيت عصمت و  ــيم حجم انبوه آثار تأليف در ترس
ــار كتابنامه ائمه اطهار  ــى ديگر از اين آث ــد. يك طهارت مى باش
ــف در آن به معرفى  ــد، كه مؤل ناصرالدين انصارى قمى مى باش
ــت؛  ــش از 1600 عنوان كتاب درباره ائمه اطهار پرداخته اس بي
كه البته به علت كثرت منابع نوشته شده درباره پيامبر اكرم، امام 
ــين و امام زمان(ع)، به كتابنامه هاى آنها پرداخته  على، امام حس

نشده است.3

مناقب نگارى در ميان اهل سنت
ــنت، علماى بزرگى به  در ميان فرقه هاى مختلف مذاهب اهل س
ــل حديث الطير، فضائل  ــق اثر در اين زمينه پرداخته اند؛ مث خل
ــابورى شافعى، مناقب  ــته حاكم نيش فاطمه و مناقب الرضا نوش
ــته  ــته ابن مغازلى مالكى، و المعيار و الموازنه نوش اهل بيت نوش
ــكافى معتزلى و نيز اثرى از احمد بن حنبل (مؤسس مذهب  اس

حنبلى).4
ــى از داستان  ــخه خطى فارس ــه نس در كتابخانه ملى پاريس س
ــود كه هريك از آنها ويژگيها و  ــلم نامه نگاهدارى  مى ش ابومس
ــانه 843  ــخه با نش ــه نس امتيازات خاص دارد. يكى از اين س
SuppiementPersan  نسخه اى ناقص  مى باشد كه در هند 
ــده است. با آنكه بافت اصلى داستان در هر سه نسخه  كتابت ش
يكى است ، اما از جهت تفصيل و اختصار و سبك داستان سرايى 
و ياد كردن جزئيات مختلف داستان،  با يكديگر تفاوت دارند و 
ــخه مورد نظر ما تنها نسخه اى است كه در آن دو سه قصيده   نس
منقبت خوانى در طى داستانهاى گوناگون ابومسلم نامه ثبت شده 
ــت كه  ــلم نامه اين اس ــت. يكى از نكات اصلى كتاب ابومس اس
ــهادت امام حسين(ع) و استقرار دستگاه ستمگر  گويد پس از ش
ــله، گروهى  ــت اموى و در تمام مدت حكمرانى اين سلس خالف
ــين قيام كردند. اما پيش از اين قيامها،  به خون خواهى  امام حس
افراد خاندان پيغمبر پيشگويى كرده بودند كه پس از فاجعه كربال 
بنى اميه در حدود هزار ماه (دقيقًا 950 ماه معادل 79 سال و دو 
ماه يا به تعبير داستان هزار كم پنجاه ماه) حكومت خواهند كرد. 
در اين مدت هفتاد و دو تن به خوان خواهى حسين بن على(ع) 
قيام خواهند كرد و قيام تمام آنان به جز صاحب  خروج هفتاد و 
دوم سركوب خواهد شد و تنها هفتاد و دومين قيام كننده موفق 
ــين خواهد  ــه و گرفتن انتقام خون امام حس ــه انقراض  بنى امي ب

3 . كتابنامه ائمه اطهار، صص12و13.
4 . «كتاب شناسى تاريخى مناقب نگارى اهل بيت از آغاز تا پايان قرن 

سوم»، صص134و135.
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شد. به همين سبب در آغاز داستان، ابومسلم بارها نيّت مى كند 
ــود، وى صاحب خروج  ــا آن واقعه پيروز ش ــه اگر در اين ي ك
ــت كه در تمام اين حوادث  هفتاد و دوم خواهد بود و بديهى اس
ــعار  ــلم و ش ــت. از اين رو انگيزه اصلى ابومس پيروزى با اوس
اصلى كه با اتكا بدان مردم را به پيوستن به قيام خويش دعوت 
ــتم غاصبان  بنى اميه، برانداختن بدگويى  مى كند، جلوگيرى از س
ــر و خون خواهى   ــر مناب ــجدها و بر س از خاندان پيغمبر در مس
ــلم و يارانش چه در جلسه هايى كه  ــهيدان كربالست. ابومس ش
ــاب آن دارند، و چه  ــورت در ب ــراى تهيه مقدمات قيام و مش ب
ــجيع و تشويق  هم زمانش  در ميدانهاى جنگ، همه جا براى تش
ــين رفته سخن  ــول، خاّصه امام حس از ظلمى كه به خاندان رس
ــتايش افراد  ــراى كربال گريز مى زند و به س ــد و به  صح مى گوي
خاندان پيغمبر خاصه اميرالمؤمنين امام على(ع) و فرزندش امام 
حسين(ع) مى پردازد و طرف داران بنى اميه را خوارج مى خواند 
ــخه خاص، سنى است، اما اين امر مانع  و با آنكه كاتب اين  نس

آن نيست كه منقبت امامان را در ضمن كتاب  بياورد.5
اما يكى از بهترين منابعى كه به منقبت نگارى درباره اهل بيت در 
ــت، كتاب النقض مال عبدالجليل  ــنت اشاره كرده اس ميان اهل س
ــتين و قديمى ترين شهادتى است  قزوينى است. اين كتاب نخس
ــيده  ــت  ما رس ــه در باب مناقب خوانى و فضايل خوانى به دس ك
است. چنان كه مى دانيم علت پديد آمدن كتاب النقض  اين بوده 
ــنيان متعصب و دشمنان مذهب شيعه (كه به قصد  كه مردى از س
ــيعه و  ــان  را ناصبى خوانند) كتابى در رد ش ــان آن توهين بديش
عيب جويى از آنان نوشته و آن را بعض فضائح  الروافض (يعنى 
ــت كه به قصد  ــيعيان كه رافضى لقبى اس ــواييهاى ش بعضى رس
ــد و به معنى خارجى يعنى خارج  ــيعيان داده مى ش توهين به  ش
از دين است) ناميده بود. صاحب كتاب ـ گويا براى حفظ جان 
خود و اينكه ناگاه به دست شيعى متعصبى كشته  نشود و بدنامى 
ــيعيان كه آن روز در اقليت بودند، به بار نياورد  تازه اى براى ش
ــنده اين رساله را ياد نكرده است. اما بنا  ـ در هيچ جا نام نويس
ــهاب الدين تواريخى شافعى  به تحقيق مصحح كتاب، نام وى  ش
ــخه به دست شهاب الدين  ــت. بر حسب اتفاق، اصل اين نس اس
محمد بن تاج الدين افتاد كه از رؤساى  شيعه رى بوده است و او 
آن را براى عبدالجليل رازى فرستاد. وى در كتاب خود نخست 
عبارات رساله رديه را نقل كرد و سپس به هر جمله آن جواب 
ــب النواصب فى نقض بعض  ــت و كتاب خود را بعض مثال نوش
ــيار دراز بوده،  ــح الروافض نام نهاد و چون اين عنوان  بس فضائ

كتاب در عرف عام به النقض معروف شده است.
بنا به گفته وى «معلوم همه جهانيان است كه بزرگان و معتبران 

5 . «از فضائل و مناقب خوانى تا روضه خوانى»، صص410-408.

ائمه فريقين، از اصحاب امام  مقّدم بوحنيفه و امام مكّرم شافعى، 
ــنت را رعايت  ــلف اين س ــا و فقهاى طوائف خلفا از س و علم
كرده اند، و اين طريقه را نگاهداشته اند. خود شافعى كه اصل است 
در مذهب، و مذهب بدو منسوب است، بيرون از مناقب، در حق 
حسين و شهداى كربال ... مراثى بسيار گفته است». آن گاه مؤلف 
مطلع دو قصيده از شافعى را نقل مى كند و سپس مى نويسد: «تا 
آخر همه مرثيه اوست، به صفتى كه ديگران بر چنان معانى قادر 
ــهداى كربال كه اصحاب بوحنيفه و شافعى  ــند؛ و مراثى  ش نباش
ــت بى عدد و بى نهايت است. پس اگر عيب است اول بر  را هس
ــافعى و اصحاب ايشان،آن گه بر ما». «و  ــت و بر ش بوحنيفه اس
ــاده  به  ــت كه خواجه بومنصور ما ش چون فروت آيى معلوم اس
ــنت به عهد خود مقتدا بوده است،  اصفهان، كه در مذهب اهل س
ــال اين روز تعزيت داشته است به  آشوب و نوحه و غريو  هر س
و ولوله، و بر على و حسن و حسين(ع) آفرين كرده، و بر يزيد 
و عبيداهللا در اصفهان لعنت آشكارا كرده؛ و كذلك شرف االسالم  
ــوب  ــدر الخجندى  و برادرش جمال الدين اين تعزيت به آش ص
ــيده باشد  ــته اند و هركس به آنجا رس و نوحه و غريو ولوله  داش
ــته باشد و هرگز انكار آن نكند». «آن گاه در بغداد  ديده و دانس
ــت خواجه على غزنوى  ــالم و مقر دارالخالفه اس كه مدينة الس
ــتى تا به حّدى كه روز  ــى  دانند كه اين تعزيت چگونه داش حنف
عاشورايى در لعنت سفيانيان  مبالغتى مى كرد. سائلى برخاست و 
ــلمانان!  گفت: معاويه را چه گويى؟ به آوازى بلند گفت: اى مس
ــى؟ آخر دانى كه على  ــد كه معاويه را چه گوي از على مى پرس
ــه روزگار و  ــر عبادى كه عالم ــه گويد!» و «امي ــه را چ معاوي
خواجه معنى و سلطان سخن بود او را در حضرت  المقتفى المر 
اهللا پرسيدند، روزى كه فردا عاشورا خواست بودن، كه چه  گويى 
ــوم  ــه بار تكرار كرد. بار س ــائل س در معاويه؟ جواب نداد تا س
ــؤالى مبهم مى كنى. نمى دانم كه كدام معاويه  گفت: اى خواجه  س
را مى گويى؟ اين معاويه را كه پدرش  دندان مصطفى بشكست و 
مادرش جگر حمزه بخاييد و او بيست و چند بار تيغ روى علّى 
ــين على ببريد، اى مسلمانان  ــيد و پسرش سر حس مرتضى كش
شما اين معاويه را چه  گوييد؟ مردم در حضرت خالفتـ  حنفى 
ــافعى ـ زبان به لعنت و نفرين  برگشودند، و مانند  ــنى و ش و س
اين بسيار است و تعزيت حسين هر موسم عاشورا به بغداد تازه 
باشد با نوحه و فرياد». «و اّما به همدان، اگرچه مشبّهه  را غلبه 
ــم عاشورا  ــال محدالّدين مذّكر همدانى  در موس ــد ... هر س باش
ــب آيد. و خواجه  ــى دارد كه قميان را عج ــن تعزيت به صفت اي
ــابورى با آنكه حنفى مذهب بود اين تعزيت به  امام  نجم ... نيش
ــر برگرفتى و نوحه كردى و  ــتى و دستار از س غايت كمال داش
ــيدى و فرياد از حد بيرون كردى». عبدالجليل چون  خاك پاش
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ــورا به وسيله سنيان  ــت در مورد اقامه مراسم عاش اهل رى اس
ــاكنان آن شهر را تشكيل مى دادند و گروهى  رى (كه نيمى از س
شافعى و جمعى  حنفى بودند) توضيحات بيشترى مى دهد و نام 
و نشان علماى اهل سنت و محّل مجلسهاى  تعزيت ايشان را ياد 
ــت  معلوم است كه  مى كند: «و به رى كه از اّمهات بالد عالم اس
شيخ بوالفتوح نصرآبادى و خواجه محمود حّدادى حنفى و غير 
ايشان در كاروانسراى كوچك و مساجد بزرگ روز عاشورا چه 
ــد از ذكر تعزيت و لعنت ظالمان، و در اين روزگار (عصر  كرده ان
مؤلف) آنچه هر سال خواجه امام شرف االئمه ابونصر الهسنجانى 
كند در هر عاشورا به حضور امرا و تركان و خواجگان و حضور 
ــروف و همه موافقت نمايند و يارى كنند و اين  قصه  حنفيان مع
به وجهى گويد كه ديگران خود ندانند و نيارند گفتن، و خواجه 
ــافعى مقدم و معتبر است  امام بومنصور حفده كه  در اصحاب ش
... ديديد كه روز عاشورا چه كرد و اين قصه بر چه  طريق گفت 
ــين را بر عثمان درجه و تفضيل چگونه نهاد و معاويه را  و حس
ــرهنگ؛ و قاضى عمده ساوه اى حنفى  باغى  خواند در جامع س
ــع طغرل با حضور  ــت در جام ــخن و معروف اس كه صاحب س
بيست هزار آدمى اين قصه به نوعى گفت و اين تعزيت به صفتى  
ــر برهنه كردن و جامه در بدن كه مانند آن نكرده  ــت از س داش
ــت  ــد. مصنف كتاب  [بعض فضايح الروافض] اگر رازى اس بودن
ديده باشد و شنوده؛ و خواجه تاج اشعرى حنفى نيشابورى روز 
ــنه  ــورا بعد از نماز در جامع عتيق ديديد كه چه كرد در س عاش
ــين و خمس مائه (555) با اجازه قاضى ... پس  خمس و خمس
ــدادى و چنين ائّمه  ــت بودى ... چنان مفتى رخصت ن اگر بدع
ــيعيان  ــتندى، و اگر خواجه ... به مجلس حنفيان و ش روا نداش
ــاط رفته باشد كه او هر  ــد آخر به مجلس شهاب  مّش نرفته باش
ــال چون ماه محّرم درآيد ابتدا كند به مقتل عثمان و على، و  س
روز عاشورا به مقتل حسين على آورد، تا سال پيرار به حضور 
ــى  ــران و خاتون امير اجّل اين قّصه به وجهى بگفت كه بس امي
مردم جامه ها چاك كردند و خاك پاشيدند و سرها برهنه  كردند 
ــادت از آن بود كه  ــد. حاضران مى گفتند كه زي ــا نمودن و زاريه
ــبّهه  ــيعه به زعفران  جار6 كنند ... واّال در بالد خوارج و مش ش
ــورا، دگر همه شفعويان و حنفيان  كه روا ندارند تعزيت در عاش
ــنت را متابعت كرده اند. پس خواجه پندارى  از  ــيعه اين س و ش
ــه مذهب بيزار است و خارجى است. پس بايد كه به  اين هر س
خوزستان و كردستان شود تا نبيند و نشنود كه تعصب او راست 
ــم  ــت ...».7 گفتار عبدالجليل رازى درباره مراس و كس را نيس

ــت از «زعفران زار» يعنى  ــران جار، ظاهراً صورتى ديگر اس 6 . زعف
ــت زعفران و چنان كه از گفتار مؤلف  النقض برمى آيد آن نام  مركز كش

محله اى شيعه نشين در رى بوده است.
7 . النقض، صص406-402.

ــخت  معتبر و گران بها و  ــنت سندى است س تعزيت دارى اهل س
ــم قمرى كه در آن بسيارى از جزئيات اين  بازمانده از قرن شش
مراسم ياد شده و از لحاظ تصريح به جزئيات قضيه و دادن نام 
و نشان برپا دارندگان اين مراسم و شهرها و محله هاى آن و ياد 
ــنت (و حتى خليفه المقتفى  المراهللا)  كردن نام بزرگانى از اهل س
در اين گونه مجالس منحصر به فرد است. اميران و بزرگان شهر 
و زنان ايشان، تا مقام خالفت، و نيز بزرگان علما و قاضيان  در 
اين گونه مجالس حضور مى يافته اند و به تصريح مؤلف گاه تعداد 
حاضران اين انجمنها (از اهل سنت) به بيست هزار تن مى رسيده 
ــمت كتابت وحى و لقب  ــتن س ــت. البته معاويه به علت داش اس
ــخنوران به  خال المؤمنين غالبًا از طعن و لعن در امان بوده و س
ــائلى در مجلس، براى به  ــن يزيد اكتفا مى كرده اند. اما گاه س لع
دام انداختن واعظ عقيده او را در باب معاويه مى پرسيده است و 
ــان اگر معروف به علم كامل و داراى دليرى كافى بوده اند،  واعظ
ــايند، به طورى درباره او  بى آنكه زبان به نفرين و بدگويى  بگش

سخن مى گفته اند كه به لعن وى منجر مى شده است.8
ــمارى از شاعران شيعى مذهب  عبدالجليل در ضمن بيان نام ش
ــى و فخر جاجرمى شيعى بوده است، و در  مى نويسد: «فردوس
ــوان او مدائح و مناقب  ــت كه همه دي ــائى خود خالفى نيس كس
حضرت مصطفى و آل اوست، و عبدالملك بيان ... و كافى ظفر 
ــنى بوده است، اما مناقب بسيار دارد در مدح  همدانى اگرچه س
ــت تا تهمتش ننهند  على و آل على ... و در ديوانش مكتوب  اس
به تشيّع، و اسعدى قمى و ... امير قوامى و غير اينان ... كه همه  
ــد بى حد و اندازه اند.  ــد و زهد و موعظت و منقبت گفته ان توحي
ــعراى  شيعى مشغول شويم از مقصود خود  و اگر به ذكر همه ش
ــنائى غزنوى كه  عديم النّظير است در نظم  بازمانيم، و خواجه س
ــعراش نويسند، منقبت بسيار دارد و اين خود  و نثر، و خاتم الش
ــت   ــت از آن جمله: جانب هركه با على نه نكوس ــك  بيت اس ي

هركه گو باش، من ندارم دوست».9
ــرحى بر زندگى  ــانى ـ به داليلى ـ ش ــنت كس از ميان اهل س
ــته اند، كه از اين افراد با اصطالح سنى دوازده  دوازده امام نوش
ــف بن فرغلى  امامى مى توان ياد كرد. تذكرة الخواص اثر يوس
ــن بن جوزى  ــرج عبدالرحم ــبط ابى الف ــن عبداهللا بغدادى س ب
(581ـ654ق) به شرح مناقب اهل بيت و از جمله دوازده امام 
ــتين  پرداخته و در زمينه آثارى از اين قبيل بايد يكى از نخس
ــن خالويه (د 370ق) نيز  ــمار آيد. كتاب اآلل از اب آثار به ش
ــواردى از آن را در  ــد كه اربلى م ــد از اين قبيل كتابها باش باي
ــف الغمه نقل كرده است. از چهره هاى برجسته اين جريان،  كش
ــنده اثر  ــافعى (د 652ق) نويس ــن محمد بن طلحه ش كمال الدي

8 . «از فضائل و مناقب خوانى تا روضه خوانى»، صص424و425.
9 . النقض، ص252.
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ــول است. اربلى از  ــؤول فى مناقب آل الرس پرارج مطالب الس
ــال دوازده امام را  ــرح ح ــه دليل آنكه در كتاب خود ش وى ب
ــد، معروف به  ــت. عبدالعزيز بن محم ــتايش كرده اس آورده س
ــم العترة النبوية  ــن اخضر گنابادى (د 611ق) در كتاب معال اب
ــة، مطالب را فقط تا امام  ــارف اهل البيت الفاطمية العلوي و مع
ــى  ــن دليل مورد انتقاد على بن عيس ــم آورده و به همي يازده
ــر يكى الفصول  ــت. دو نمونه مهم ديگ ــرار گرفته اس ــى ق اربل
ــة فى معرفة احوال االئمة از ابن صباغ مالكى (د 855ق)  المهم
ــرية  ــذرات الذهبية فى تراجم االئمة االثنى عش و ديگرى الش
ــون (د 953ق)  ــمس الدين محمد بن طول ــة از ش ــد االمامي عن
ــت. حمداهللا مستوفى نويسنده نزهة القلوب و تاريخ گزيده،  اس
ــت را  ــرحى از تاريخ خلفاى نخس در كتاب دوم خود، ابتدا ش
ــرح زندگى و فضايل امام  ــپس به بيان ش ــت داده و س به دس
ــرحى  ــه در صفحه 198 ش ــردازد. در ادام ــن مى پ اميرالمؤمني
ــول رب العالمين امام  ــن و حافد رس ــى اميرالمؤمني از زندگان
ــن بن على المرتضى(ع) آورده است. فصل سوم  المجتبى حس
از باب سوم كتاب را نيز به ديگر امامان اختصاص داده است، 
ــه معصومين رضوان اهللا  ــا اين عبارت كه «در ذكر تمامى ائم ب
عليهم اجمعين كه حجةالحق على الخلق بودند، مدت امامتشان 
ــنه تسع و اربعين تا رمضان سنه اربع و ستين و  از رابع صفر س
ــت و پانزده سال و هفت ماه. ائمه معصوم اگرچه  مأتين دويس
ــان بودند تبّرك را از  ــتحق، ايش ــت نكردند اما چون مس خالف
ــان شمه اى بر سبيل ايجاز ايراد مى رود». اين شرح  احوال ايش
ــت. اثر مهم  ــام زمان(عج) ادامه يافته اس ــان زندگانى ام تا بي
ــا از قرن نهم  ــل الخطاب خواجه محمد پارس ــر كتاب فص ديگ
ــنن و حتى موضع گيرى شديد  ــت كه با وجود اصرار بر تس اس
بر ضد روافض، شرح احوال امامان را آورده است. اين بخش 
ــالمى ايران دفتر چهارم به چاپ رسيده  از كتاب در ميراث اس
ــات الجنان، يعنى  ــات الجنان و جن ــت. مؤلف كتاب روض اس
ــرح  ــين كرباليى (قرن دهم) نيز فصلى بلند به ش درويش حس
حال امامان اختصاص داده است. كتاب مزبور به چاپ رسيده 
ــرح  ــيلة الخادم الى المخدوم در ش ــت. كتاب با ارزش وس اس
ــن روزبهان خنجى (د  ــوات چهارده معصوم اثر فضل اهللا ب صل
ــيع و دولت صفوى شهره است، در  927ق) كه به ضديت با تش
شرح زندگانى چهارده معصوم تأليف شده است. ُكنه االخبار از 
ــايه دولت عثمانى تأليف شده و  مؤلفات قرن دهم قمرى در س
شرح حال دوازده امام را دارد. الصواعق المحرقة اثر ابن حجر 
ــتمل بر شرح  ــته، مش هيثمى كه آن را در رد بر روافض نگاش
حال امامان و مناقب آنهاست. يكى از مهم ترين چهره هاى اين 
ــت كه در كتاب روضة الشهداء  ــين كاشفى اس نگرش، مال حس
ــرحى مختصر از زندگى انبيا و دوازده امام و نيز مطالبى در  ش

ــا آورده و در آن، مفصل ترين بخش را به  ــزادارى براى آنه ع
امام حسين(ع) اختصاص داده است. كتاب ديگر در اين زمينه 
ــت كه ضمن  كتاب المقصد االقصى از كمال الدين خوارزمى اس
ــرح حال دوازده امام را نيز  ــرح حال خلفا، ش آن عالوه بر ش

ــت.10 آورده اس

مناقب نگارى صوفيانه در قرن نهم
ــلطه دارند، آثار محدودى  ــرق س صوفيانى كه در قرن نهم در ش
ــرح طبقات اقطاب آنها و  طى اين قرن پديد آوردند كه نوعًا ش
ــايخ بود كه طبعًا شامل بخشى از تاريخ اسالم و نيز  سلسله مش
ــيعه مى شد. در اين تواريخ به دليل غلبه نگرش  تاريخ امامان ش
ــرح حال  صوفيانه، نوعى نگرش غير تجربى در تاريخ و نيز ش
نويسى رواج يافت كه سرسلسله آن رشته تأليفها، طبقات االوليا 
و امثال آن در چند قرن پيش از آن بود. زندگى اقطاب، خارج 
ــانها شكل مى گيرد و همه چيز بارها  از دايره معمول زندگى انس
ــت طويلى از اين قبيل  فراتر از حد طبيعى خود قرار دارد. ليس
ــار تاريخى كه نوعًا فاقد ارزش علمى در حوزه تاريخ نگارى  آث
است و هم زمان با از ميان رفتن تصوف ارزش خود را از دست 
داده است، در ادبيات فارسى استورى، بخش تاريخ، آمده است. 
ــلك  ــنِت صوفى مس ــهورترين آنها در ميان اهل س برخى از مش
ــا مى گرفتند،  ــى خود را از آنه ــًا نگرش تاريخ ــه مردم عمدت ك
ــتقصى، از متن  ــى فى ترجمة المس ــد از: المقصد االقص عبارتن
ــت نيست و ترجمه به دست كمال الدين  عربى آن آگاهى در دس
ــت؛ المجتبى من  ــده اس ــين خوارزمى در قرن نهم انجام ش حس
ــيرة المصطفى، سير النبى از جامى؛ مولود  كتاب المجتبى فى س
ــواهد النبوة لتقوية  ــدى از جامى؛ ش ــالت پناه محم حضرت رس
ــهرت يافته  ــيار ش ــن اهل الفتوة نيز از جامى؛ اين كتاب بس يقي
ــت. بيان حقائق  ــخه خطى از آن بر جاى مانده اس و صدها نس
ــيد المرسلين از جمال الدين احمد اردستانى مشهور به  احوال س
ــدارج الفتوة از  ــهور؛ معارج النبوة فى م ــر جمال صوفى مش پي
ــهرت فراوانى  ــى (د 907ق). اين كتاب نيز ش ــن فراه معين الدي
دارد؛ روضة االحباب فى سير النبى و اآلل و االصحاب از امير 
جمال الدين عطاءاهللا بن فضل اهللا حسينى دشتكى شيرازى كه در 
سال 900ق تأليف شده و از شهرت چشمگيرى برخوردار بوده 
ــت؛ تحفة االحباء فى مناقب آل العباء از همو، كه در مناقب  اس
ــته شده است؛ آثار احمدى از احمد بن تاج الدين  اهل بيت نگاش
حسن بن سيف الدين استرآبادى، كه از آثار سنيان دوازده امامى 
است و به كوشش ميرهاشم محدث در سرى انتشارات (ميراث 
ــت يا  ــت. آثارى ديگر كه يا به نثر اس ــده اس مكتوب) چاپ ش
ــوع صوفيانه در اين دوره،  ــى از ن به نظم و حاوى نگرش قدس

10 . «نگاهى گذرا به تاريخ نگارى در فرهنگ تشيع»، صص9و10.
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ــت. عناوينى نظير: نادر المعراج و بحر االسرار، حمله  فراوان اس
ــا در اين مقال،  ــه غضنفرى. ياد از اين كتابه ــدرى، و محارب حي
ــيعه داشته  ــت كه در ادبيات تاريخ نگارى ش به دليل تأثيرى اس
ــهداء  ــت. نمونه واضح در ارتباط اين دو ادبيات، روضة الش اس
ــين كاشفى است كه دقيقًا ديدگاههاى حاكم بر هرات را  مال حس
ــيع ايران انتقال داده و خود تا صدها سال متنى پرنفوذ در  به تش
ميان شيعيان بوده است.11 همين مكتب هرات بعدها پايه گذارى 

مكتب صفويه را بر عهده گرفت.

مناقب نگارى در ميان شيعيان
ــيعيان، اين امر درباره دوازده امام مصداق يافته است.  در ميان ش
ــار ديگر تأليفات  ــان  از قرن دوم قمرى در كن ــيره امام تدوين س
شيعيان انجام شده و حاصل آن طى چندين  قرن، كتابهاى فراوانى 
ــت كه شمارى از آنها تا به روزگار ما باقى مانده است. از آن   اس
ميان مى توان به كتابهاى االرشاد شيخ مفيد (د 411ق)، به عنوان 
نخستين مرجع مهم در تاريخ نگارى ائمه براى مورخان بعدى،12 
ــى (د 548ق)، الخرائج و  ــاج  المواليد و نيز اعالم  الورى طبرس ت
الجرائح راوندى (د 573ق)، المناقب ابن شهرآشوب (د  588ق) و 
مناقب  الطاهرين عمادالدين طبرى (زنده در 698ق)13 اشاره كرد. 
ــنده كامل بهايى، مناقب الطاهرين و تحفة  عمادالدين طبرى نويس
ــى كالمى ـ تاريخى بر موضوعات مهم شيعى كرده  االبرار نگرش
ــت.  ــت داده اس و از زمانه خود نيز گاه و بيگاه آگاهيهايى به دس
كتاب پرحجم احسن  الكبار فى معرفت االئمة االطهار نوشته ابن 
عرب شاه، محمد ورامينى فرزند ابوزيد در سال 740ق است، كه 

11 . همان، ص12.
ــاد و تاريخ نگارى  ــتر نك: «اإلرش ــب اطالعات بيش ــراى كس 12 . ب

زندگانى ائمه».
13 . اين كتاب با نثر ساده و روان نگاشته شده و موضوع آن بحثهاى 
ــخ و مناقب و معجزات  ــيّع، تواري كالمى درباره امامت و حقانيت تش
ــد: «بدان كه  ــت. مؤلف در اوابل آن مى نويس ــارده معصوم(ع) اس چه
ــول(ص)،  ــردن اين كتاب (مناقب الطاهرين) از هجرت رس تصنيف ك
ــاب را به نقل  ــت». بخش عمده كت ــال اس ــصد و هفتاد و يك س شش
معجزات چهارده معصوم(ع) پرداخته و به ظّن قوى همه مطالب كتاب 
ــرن6ق)ـ  را ترجمه كرده  ــته ابن حمزه (ق ــب فى المناقبـ  نگاش الثاق
ــناخته شده است كه  ــت. از مناقب الطاهرين چهار نسخه خطى ش اس
ــخصات آنها به اين شرح است: 1. نسخه خطى متعلق به كتابخانه  مش
ــخ كتابت 1057ق  ــماره 1582 و تاري ــى نجفى، با ش آيت اهللا مرعش
ــى نجفى، با شماره  ــخه خطى متعلق به كتابخانه آيت اهللا مرعش 2. نس
ــه كتابخانه  ــخه خطى متعلق ب ــت 1067ق 3. نس ــخ كتاب 809 و تاري
ــخه  ــماره 3892 و تاريخ كتابت 1088ق 4. نس ــا ش ــك تهران، ب مل
ــالمى، با شماره 4901 و  ــوراى اس خطى متعلق به كتابخانه مجلس ش
ــخ و ناقص (ر.ك: «عمادالدين طبرى و مناقب الطاهرين»،  بدون تاري

صص277و278).

ــه بيان زندگى نامه امامان، از زايش تا مرگ آنان، در 78  در آن ب
ــتور شاه طهماسب  ــت. مال على زواره اى به دس باب پرداخته اس
ــده اى از آن را با نام «لوامع  االنوار» فراهم  (930-984ق) گزدي
آورده است. از اين اثر سه نسخه ـ از جمله در كتابخانه آيت اهللا 
مرعشى ـ بر جاى مانده است.14 كتاب رامش افزاى آل محمد از 
محمد بن حسين محتسب، اثرى ده جلدى در تاريخ انبيا و امامان 
ــى از آن را نزد مؤلف  ــه منتجب الدين آن را ديده و بخش ــوده ك ب
ــوب  ــت. چنان كه دو نقل از آن در مناقب ابن شهرآش خوانده اس
ــى و ديگرى درباره علم  ــده كه يكى درباره زندگى امام مجتب آم
ــت و در الفهرست منتجب الدين از آن ياد شده،  امام صادق(ع) اس
اما اثرى از وى پس از قرن هشتم يافت نشده است. مباهج الُمَهج 
ــنده برجسته شيعى  فى مناهج الحجج از قطب الدين كيدرى نويس
ــم زندگى مى كرده  ــيار قوى در قرن شش ــت كه به احتمال بس اس
ــن بن حسين  ــيله حس ــت. اين كتاب كه به عربى بوده، به وس اس
شيعى سبزوارى در قرن هشتم به فارسى درآمده و مترجم، نامش 
ــه را به خواجه  ــت. وى اين ترجم ــته اس را بهجة المباهج گذاش
ــال 753 تا 759ق به  ــمس الدين كه از س نظام الدين يحيى بن ش
عنوان يكى از فرمانروايان سربدارى در خراسان حكومت داشته 
اهدا كرده است. بهجة المباهج در قرن دهم توسط شاعرى كاشانى 
ــن شيعى سبزوارى  ــد. حس ــيده ش با نام حيرتى تونى به نظم كش
ــتمل بر  ــباح كه مش كتابى هم با نام راحة االرواح و مونس االش
ــت نگاشته  حكايتها و لطايفى درباره زندگى پيامبر و اهل بيت اس

كه نسخه هاى آن بر جاى مانده است.
ــيدى يا تاريخ  متنى ديگر با عنوان تاريخ محمدى يا تاريخ رش
ــود دارد كه در وصف آن گفته  ــت ائمه وج دوازده امام يا فهرس
ــب و  ــت: «در تاريخ تولد پيامبر و امامان با نام و نس ــده اس ش
لقب و زادگاه و جاى قبرشان به نظم» با تاريخ بيستم ذى قعده 
ــماره  ــخه اى از آن در كتابخانه ملى تبريز به ش ــه نس 819ق ك
ــود. اين اثر از مال حسن كاشى است كه  3626 نگهدارى مى ش
ــيع آن دوره  ــلطان محمد خدابنده بوده و در تش ــكان س از نزدي
ــزا دارد. وى اين كتاب را در سال 708ق كه شصت  ــهمى بس س
ــپرى كرده بوده در حّله و بغداد نگاشته  ــال از زندگيش را س س
ــال 803ق در حلب  ــت. كتابى هم با نام تاريخ عترت در س اس
تأليف شده كه متن آن را مرحوم دانش پژوه چاپ كرده است.15 
ــت،  ــيعيان اختصاص نداش ــيره نگارى دوازده امام به ش البته  س
ــت را مى توان در بين آثار نويسندگان  بلكه تأليفاتى از اين دس

اهل سنت، به ويژه از قرن ششم قمرى به بعد يافت.
ــيره نگارى متأثّر از انگيزه هاى مختلفى بود  ــيعيان به س توجه ش

14 . فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1536.
ــيع»،  تش ــگ  فرهن در  ــگارى  تاريخ ن ــه  ب ــذرا  گ ــى  «نگاه  .  15

صص10و11.
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ــالمى در باب  ــه مهم ترين آنها، به نزاعهاى كالمى فرقه هاى اس ك
ــيعيان  براى اثبات امامت دوازده  امامت بازمى گشت. در واقع، ش
امام و حّقانيت ايشان در مقام خالفت، به تدوين كتابهايى  مبادرت 
ــخصيت ايشان، ويژگيهاى فردى  مى ورزيدند كه ضمن معرفى ش
ــرايط براى  ــانهاى واجد ش و اجتماعى  آنان را به عنوان تنها انس
ــيره ائمه كه تا قرنهاى  مقام امامت و خالفت بيان كند. كتابهاى س
ششم و هفتم قمرى  نوشته شد، منبعى براى تأليفات سده هاى بعد 
ــده هاى دهم و يازدهم قمرى كه با افزايش  گرديد، به خصوص س

شمار اين گونه تأليفات همراه بود.16

مناقب نـگارى ائمه، يا بنيان مشـروعيت دولت 
صفوى

ــه تأليفات از آغاز حاكميت صفويان (907ق) بر ايران به  اين گون
ــبب فراهم شدن فضاى بازتر مذهبى و نيز حمايتهاى مستقيم و  س
ــتقيم شاهان صفوى از تدوين كتابهاى علمى ـ مذهبى رو  غيرمس
به افزايش نهاد. اين مسئله، به ويژه در عهد شاه  طهماسب (930-

ــترى  ــوق مؤلّفان و مترجمان بود، رونق بيش 984ق) كه خود مش
يافت، به طورى كه تنها به فرمان  وى دو كتاب در موضوع سيره 
ــنده و مترجم  ــن زواره اى (د 988ق) نويس ــه قلم على  بن حس ب
ــد.17 جز كتابهاى نوشته شده  پركار اين عصر، تأليف و ترجمه ش
به دستور شاهان و دولت مردان صفوى، تأليفاتى نيز به نام ايشان 
ــد كه شمار آنها در اين دوران بسيار  تأليف و به آنان تقديم مى ش
ــيد، به  ــت.18 اين رويه، در اواخر عهد صفوى به اوج خود رس اس
ــلطان حسين  (1105-1135ق) بيش  طورى كه در دوره شاه س
ــد. تأثير غيرمستقيم حاكميت  ــته ش از 130 كتاب به نام وى نوش
ــدن زمينه  صفويان بر افزايش مناقب نگارى كه از طريق فراهم  ش
ــيعه و آزادى عمل بيشتر  ــندگان ش ــاعدتر براى فعاليت نويس مس
ــيعه  براى ابراز عقايدشان و ترويج مذهب تشيّع تجلى  عالمان ش
ــندى آنان شد و اين خرسندى را مى توان  يافته بود، موجب خرس
ــان از  ــل و تمجيدهاى مؤلّفان مذكور در مقدمه  كتابهايش در تجلي
ــاهان صفوى و عملكرد ايشان در ترويج و تعالى مذهب تشيع   ش
مشاهده كرد.19 به عنوان نمونه مى توان به محمد بن اسحاق حموى 
اشاره نمود كه در ضمن بيان احوال امام جعفر صادق در اين باب 
مى نويسد: «بدان چون مدتها بالد اسالم در تحت تصرف مخالفان 

16 . «روش شناسى تدوين سيره امامان در بحار االنوار»، ص27.
17 . الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج22، ص368؛ «روش شناسى تدوين 

سيره امامان در بحار االنوار»، ص28.
18 . صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، ج3، ص133.

ــار االنوار»،  ــان در بح ــيره امام ــن س ــى تدوي 19 . ر.ك: «روش شناس
ص28.

ــيار واقع و ناشايست بى شمار شايع شده  تيره انجام بوده، بدع بس
ــاه فلك جاه عليين بارگاه جنت آرامگاه الذى انزل  بود. چون ش
ــلطان شاه اسماعيل انار  ــماء بعدد االئمه و التنزيل ابوالقاء س الس
ــفقت و  ــرير معدلت نهاد، ابواب ش ــه پاى معاودت بر س اّهللا برهان
ــاد و در تنفيذ احكام شريعت و اعالى  رأفت بر روى عالميان گش
ــتمالت قلوب طايفه  ــالم ملت و ترويج مذهب حق اماميه و اس اع
ناجيه سعى موفور و جهد مشكور مبذول داشت و به تغليق ابواب 
ــت همت گمارد ... اما ... داعى حق را لبيك اجابت گفته  ناشايس
ــلطنت به اعلى حضرت شاه  و به رياض قدس خراميد و تخت س
شيعه پرور و ناصب رايات ائمه اثنى عشر ... ابوالمظفر سلطان شاه 
ــب بهادرخان گذاشت و آن جناب ... به قلع و قمع جميع  طهماس
ــوم خالف  ــيعه بدعت و رس ــى و مناهى پرداخت و آثار ش ماله
ــر صفويه تأليفات  ــريعت برانداخت».20 بدين ترتيب، در عص ش
ــامل نوزده كتاب در سيره دوازده امام و چهارده كتاب  متعددى ش
ــه در اينجا تنها به  ــر درآمد، ك ــته تحري ــان به رش در مناقب ايش
ــته  ــنده مى كنيم: انيس  المؤمنين نوش ــمارى از آنها بس ذكر نام ش
محمد بن اسحاق حموى (زنده در 938ق)،21 تاج  المناقب نوشته 
ــاًال د 950ق)، لوامع  األنوار  ــين بن عبدالحق اردبيلى (احتم حس
نوشته حسن بن على زواره اى (احتماًال د 988ق)، اخبار عليه در 
غزوات مرتضويه نوشته محمد فصيح خاكسار در سال 1057ق/ 
ــن  السير نوشته محمدكاظم شوشترى فرزند مجتهد  1647م، احس
ــال 1141ق/ 1702-1703م، فوحات  القدس  حيدر على در س
نوشته سيد يوسف على بن محمد جرجانى (قرن يازدهم قمرى)، 
ــانى (قرن يازدهم قمرى)،  ــاد اثر محمد مسيح كاش ترجمه االرش
ــيد هاشم بحرانى (د  ــته س حلية األبرار و نيز مدينة المعاجز نوش
ــته سيد تاج الدين بن على  1107ق)، التتمه فى معرفة  االئمه نوش
عاملى (قرن يازدهم قمرى) و كاشف  الغمه نوشته ميرزا محمد بن 
ــته سيد نعمة اهللا  محمدرضا قمى (د 1075ق)، رياض  األبرار نوش
ــوى جزايرى (د 1112ق)22 و آثارى  ــترى موس بن عبداهللا شوش
ادبى همچون اساس االيمان سروده سيد محمد موسوى متخلص 

20 . انيس المؤمنين، صص177و178.
ــحاق  ــته فاضل الدين محمد حموى فرزند اس 21 .  انيس  المؤمنين نوش
ــت منهج الفاضلين را به تفصيل به  ــال 938ق است. نويسنده نخس در س
ــپس اين كتاب را از آن گزيده است. اين كتاب در  ــى نگاشته و س فارس
سرگذشت امامان و برترى ايشان مى باشد و داراى يك مقدمه و دوازده 
ــت (ر.ك: فهرست واره  ــخه نيز از آن باقى مانده اس ــت. دو نس باب اس

كتابهاى فارسى، ج3، ص1556).
ــال 1261ق توسط حاجى  ــت و در س 22 . اين كتاب به زبان عربى اس
محمد بن غالم با خط نسخ كتابت شده است (نك: فهرست رايانه اى نسخ 

خطى كتابخانه مجلس شوراى اسالمى، از 227 تا 553، ص535).
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به «واله» (1095-1184ق)23 و امام  نامه سروده اكرم24 در 20 
صفر 1193ق/ 1779م.25

ــى از تاريخ نويسى  ــت كه در دوره صفوى، بخش بايد توجه داش
مربوط به ثبت تحوالت تاريخى دولت صفوى است. ما در اينجا 
ــهور  ــرح چگونگى آن قبيل تأليفات را كه نمونه هاى مش قصد ش
ــماعيل، عالم  ــاه اس آن عالم آراهاى مختلف (نظير عالم آراى ش
ــب، عالم آراى صفوى، عالم آراى عباسى؛ و  ــاه طهماس آراى ش
ــا خالصة التواريخ و جز  ــد از صفويه: عالم آراى نادرى) و ي بع
ــت، نداريم؛ بلكه صرفًا قصدمان اشاره به كتابهاى تاريخى  آنهاس
ــالم اعم از سيره  ــت كه به تاريخ صدر اس و مناقب نگاريهايى اس
ــول خدا(ص) و تاريخ امامان(ع) پرداخته اند. گفتنى است كه  رس
ــه طايفه ديگرى از  ــه عالمان دين، بلك ــان آثار نوع اول، ن مؤلف
ــيان و دبيران و احيانًا  فرهيختگان جامعه عصر صفوى مانند منش

شاعران بودند. 
ــت مرحله نخست تشكيل دولت صفوى به عهد اسماعيل  با گذش
اول، نوبت به مرحله دوم آن يعنى دوره تثبيت دولت صفوى رسيد 
ــب متكفل آن بود. از اهرمهاى اصلى اين دولت،  ــاه طهماس كه ش
ــى از بنيادهاى  ــى از آن به عنوان يك ــيع و نگاهبان ــه به تش توج
اصلى دولت جديد بود. شاه طهماسب با درك اين مطلب، به كار 
تعميق انديشه شيعى در ايران پرداخت و از زواياى مختلف، براى 
ــوزه تاريخ، هدف  ــال تالش كرد. در ح ــم اين امر چهل س تحكي
ــردم با زندگى امامان و  ــنا كردن م عمده ـ در جنبه اثباتى ـ آش
ــالم بود.  ـ از نظر انتقادى ـ نقد اعمال مخالفان ائمه در صدر اس

ــت. واله در خراسان زاده شد،  23 . اين كتاب در احوال دوازده امام اس
ــكوفا شده و در هند درگذشته است. در آن بيست سال  در حيدرآباد ش
ــاس» و يك «خاتمه» در سن پنجاه سالگى  كار كرده و در دوازده «اس
ــت. نجم الهدى يكى ديگر از آثار وى مى باشد، كه  ــانده اس به اتمام رس
ــتانى دانسته شده است  ــده، به نادرست از واله داغس همانند اثر ذكر ش

(نك: فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1544).
24 . سراينده از مردم گورالى (نزد گجرات پنجاب پاكستان) بوده است. 
ــفى و جنگنامه محمد حنفيه تصنيف  ــهدا كاش از منابع كار او روضة الش
شيخ سعدى (چنين) مى باشد. سربندهاى كتاب عبارتند از: حمد، نعت، 
ــن(ع)، والدت  ــف، والدت اميرالمؤمنين امام حس ــبب تألي مناجات، س
ــول،  ــين(ع)، والدت يزيد، وفات حضرت رس ــن امام حس اميرالمؤمني
ــن، شهادت امام حسن، رفتن اميرالمؤمنين امام حسين  خالفت امام حس
ــين به كربال  ــلم بن عقيل، رفتن امام حس ــهادت مس از مدينه به مكه، ش
ــدا، والدت محمد حنفيه، خبريافتن  ــه نمودن با خارجيان و اع و محارب
ــتر با بهرام زنگى، جنگ  عمرعلى و برادران در بغداد، جنگ ابراهيم اش
ــاه حبش، گرفتار شدن اميرالمؤمنين محمد حنفيه. از اين  تركان با پادش

اثر يك نسخه بر جاى مانده است (نك: همان، ج3، ص1551).
ــول و اهل البيت،  ــن الرس ــا كتب ع ــم م ــان، ج3؛ معج 25 . ر.ك: هم

ج10و11.

ــرقى، كامًال با مناقب  ــت كه ايران، به ويژه در بخش ش گفتنى اس
ــنايى، به رواج  ــعه اين آش ــنا بودند؛ اما به هر روى، توس ائمه آش
ــيع كمك مى كرد. در واقع، پادشاهان صفوى با  هرچه بيشتر تش
حمايت از تشيع و انتساب خود به ائمه به دنبال كسب مشروعيت 
ــتى اشاره مى كند:  براى خود بودند؛ همان گونه كه كوئين به درس
ــله نسب خاندان صفويان را به امام  «مورخان عصر صفوى سلس
موسى كاظم(ع) مى رسانند. در نتيجه، [آنها] فرمانروايى صفويان 
ــى از تبار امام هفتم شيعيان اثنى عشرى  ــاس نسب شناس را براس
ــروعيت مى بخشند».26 توجه  ــته و از اين طريق به آنها مش دانس
ــاه طهماسب سه بار دستور ترجمه كتاب كشف  به اين نكته كه ش
ــاعه تشيع ميان مردم  الغمة را صادر كرده و اين دقيقًا به هدف اش

بوده، مؤيدى بر مطلب فوق است.
ــد  ــالم در اين دوره، رش ــخ اس ــن به تاري ــِر پرداخت ــل ديگ دلي
انديشه هاى اخبارى و حديثى بود. مى دانيم كه در ميان اهل سنت 
ــدن باب اجتهاد از يك سو و غلبه اخباريگرى، فقه  نيز، بسته ش
ــفه) را تضعيف كرد، اما در عوض به تاريخ و رجال  و عقل (فلس
ــيعه نيز پس از شيخ مفيد، هم فقه اجتهادى  مجال بروز داد. در ش
ــد، چون باب اخبار بسته شده بود، و هم كالم و فلسفه  تقويت ش
ــد كرد و در عوض تاريخ و رجال محدود شد. با رشد مجدد  رش
ــرى در دوره صفوى، تا اندازه اى تاريخ نيز مجال ظهور  اخباريگ
ــبب محدود شدن آن در استفاده  يافت. جز آنكه عامل ديگرى س
ــد.  ــخ در بحثهاى كالمىـ  به ويژه در مباحث امامتـ  ش از تاري
ــوم در كتابهايى نظير  ــه در قرن س ــن مباحث همانهايى بود ك اي

االستغاثة فى بدع الثالثة ظاهر شده بود.
ــت كه آثار تاريخى  ــك ويژگى عمده آثار دوره صفوى آن اس ي
ــترده در اختيارشان نبوده است. در اين زمان، برخالف زمان  گس
ــرزمين عراق  ــنت در س ــن طاووس و اربلى كه كتابهاى اهل س اب
ــيعيان هم از آنها بهره مى برده اند، فقط  ــته و ش رواجى كامل داش
كتابهاى شيعى در اختيار بوده است. آنچه از كتابهاى اهل سنت در 
ــارى نظير اثبات  الهداة يا بحار االنوار يا جز آنها آمده، مطالبى  آث
ــق، ابن طاووس، اربلى و امثال  ــت كه نوعًا از طريق ابن بطري اس
آنها نقل شده است. البته بايد چند كتاب محدود لغت و امثال آنها 
را استثنا كرد. منابع تاريخى كهن نظير تاريخ طبرى يا آثار ذهبى 
ــنت بوده، چندان  ــايع ترين آثار در جهان اهل س يا ابن كثير كه ش
مورد ارجاع عالمان شيعى قرار نگرفته است. هنوز نيز يك نسخه 
از تاريخ طبرى در بيست مجلد فهرست كتابخانه آيت اهللا مرعشى 
ــت و فقط يك نسخه از مروج  الذهب مسعودى  معرفى نشده اس
ــت جلد شناسانده شده است. از تاريخ يعقوبى نيز كه  در اين بيس
ــت نيست؛ بلكه نسخه اى  ــيعى است، يادى در اين فهرس اثرى ش

26. «ميراث تاريخ نگارى عصر صفوى»، ص122.
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ــخه اى  ــت كه نس خطى از آن در ايران وجود ندارد. نيز بايد دانس
ــى قرار  ــيخ مفيد حتى در اختيار عالمه مجلس از كتاب الجمل ش
نداشته است. اين همه نشان مى دهد كه اين دوره، از لحاظ داشتن 
ــاب  ــد به منابع گمنامى نظير انس ــع تاريخى رايج ـ چه رس مناب
ــيار فقير بوده است. در چندين  ــراف و امثال آنـ  بسيار بس االش
ــاله كه در نيمه دوم دولت صفوى درباره ابومسلم نوشته شده،  رس
ــيعه امامى است  ــته كه آيا وى يك ش هنوز اين ترديد وجود داش
ــيان! و زمانى كه يك نويسنده خواسته است تا او  يا مدافع عباس
ــان دهد، فقط مروج الذهب را در اختيار  ــيان نش را مدافع عباس
داشته و به گونه اى از آن سخن گفته كه گويى گوهرى ناشناخته 

يافته است.27

ترجمه كتب سيره و مناقب در عصر صفوى
در اين دوره آثار فراوانى از ميان آثار تاريخى، كالمى و اعتقادى 
ــيعى و رواج آن به عنوان  ــگ ش ــترش فرهن ــيعه با هدف گس ش
ــد؛ كه  ــر امپراتورى عثمانى ترجمه ش ــوژى رقيب در براب ايدئول
همين ترجمه ها زمينه را براى خلق آثار عظيم بعدى فراهم نمود. 
ــازى متون سيره و مناقب ائمه از قرن ششم قمرى  البته فارسى س
ــميت يافتن  ــده بود، ولى در دوره صفويه با توجه به رس آغاز ش
ــيع اهميت فوق العاده اى يافت و سرعت شتابنده اى به  مذهب تش
ــود گرفت، به طورى كه به گفته مترجم تاريخ الحكماى قفطى  خ
ــته، تا آن  كه در اواخر قرن يازدهم و اوايل قرن دوازدهم مى زيس
ــده بود. اين  ــى ترجمه ش زمان اكثر علوم متداوله و نقليه به فارس
فرايند فارسى سازى از دو طريق تأليف و ترجمه صورت گرفت. 
ــف  الغمة فى معرفة األئمة،  از ميان آثار ترجمه اى مى توان به كش
اإلحتجاج طبرسى، اإلرشاد فى معرفة حجج  اهللا على العباد شيخ 
مفيد و الخرائج و الجرائح قطب الدين راوندى، و از ميان مترجمان 
برجسته اين دوران مى توان به على بن حسن زواره اى، نظام الدين 
ــيح كاشانى و نعمت اهللا مشهدى رضوى  احمد غفارى، محمد مس

اشاره نمود.28

معرفى كتاب كشف  الغمه
ــته على بن عيسى اربلى، از شاگردان ابن طاووس  اين كتاب نوش
ــاعى است. نكته حائز اهميت در اين كتاب اين است كه  و ابن س
اربلى چون اين كتاب را با هدف آشنا ساختن اهل سنت با دوازده 
ــيع نوشته، در تدوين آن حتى االمكان  امام و در نتيجه مذهب تش
ــت. اين ويژگى براى اهداف  ــنت استفاده كرده اس از منابع اهل س

27 . «نگاهى گذرا به تاريخ نگارى در فرهنگ تشيع»، صص12و13.
ــيره و مناقب  ــتر نك: «ترجمه كتب س ــب اطالعت بيش 28 . براى كس

امامان در عصر صفوى».

ــت. عالوه بر  ــى و تبليغى دوره صفويه كارايى خوبى داش ترويج
ــن، اربلى در كتابش ـ به گفته خود او ـ از پرداختن به نزاعات  اي
و جدالهاى مذهبى و ذكر مثالب و مطاعن مخالفان و دشمنان ائمه 
خوددارى كرده و هدف خود را در اين كتاب بيان مناقب، مزايا و 

فضايلى دانسته كه خداوند به اهل بيت اختصاص داده است.
اين اثر يكى از نخستين آثارى است كه در جريان فارسى سازى 
ــده است.  ــيعه مورد توجه قرار گرفته و بارها ترجمه ش متون ش
براى نخستين بار حسن بن حسين سبزوارى شيعى در قرن هشتم 
ــف، آن را ترجمه نمود. يكى  ــدود نيم قرن پس از تألي قمرى، ح
ــير األئمه، اثر ميرزا محمد ملك الكتاب  ديگر از موارد ترجمه س
ــت كه به تاريخ 1308ق در بمبئى به صورت سنگى  شيرازى اس

چاپ شده است.29
ــه بار دستور ترجمه  ــاره شد، شاه طهماسب س همان گونه كه اش
كتاب كشف  الغمة را صادر كرده و اين دقيقًا به هدف اشاعه تشيع 
ميان مردم بوده است. اولين ترجمه كشف  الغمة در عهد صفوى در 
سال 938ق به قلم على بن حسن زواره اى با نام ترجمه المناقب 
ــد. نسخه هاى خطى متعددى از اين اثر وجود دارد و در  انجام ش
سال 1381ق نيز به اهتمام ميانجى با مقدمه اى عالمانه از شعرانى 
به چاپ رسيده است.30 نعمت اهللا بن قريش رضوى يكى ديگر از 
ــت. وى در مقدمه ترجمه اش مى نويسد: «چون  اين مترجمان اس
ــاه طهماسب] متوجه بر  همواره خاطر عاطر آن جامع مفاخر [ش
اين بود كه توال و تبرا در ميان مردم آشكار شود و معلوم و مقرر 
ــوال ائمه طيبين(ع)  ــان اين زمان از اكثر اح ــتر مردم بود كه بيش
ــان به تفصيل حاصل ندارند،  غافلند و معرفت ثواقب مناقب ايش
ــف الغمة فى معرفة االئمة كه جامع ترين كتب  فرمود كه كتاب كش
ــى كند نفع آن عام شود و  ــت در اين باب، اگر كسى به فارس اس
ــوند و اين نعمتى  ــان همه در معرفت امامان كامل و تمام ش موالي
ــامل و عميم بود». وى سپس شرح مى دهد كه  عظيم و بركتى ش
خود به اين خدمت قيام كرد.31 از اين ترجمه فقط بخش مربوط 
به شرح حال پيامبر(ص) و على(ع) موجود است. ترجمه سومى 
ــير  ــت.32 اكس ــده اس هم از آن صورت گرفته كه ظاهراً مفقود ش
ــف الغمة فى  ــت كه از كتاب كش التواريخ نيز ترجمه گزيده اى اس
ــيرازى فرزند محمد  ــط محمد ملك الكتاب ش معرفة االئمة توس

رفيع صورت گرفته است.33

29 . همان، ص41.
30 . براى كسب اطالعات بيشتر نك: ترجمة المناقب، ج1.

31 . «نگاهى گذرا به تاريخ نگارى در فرهنگ تشيع»، ص13.
ــوى»،  ــر صف ــان در عص ــب امام ــيره و مناق ــب س ــه كت 32 . «ترجم

صص41و42.
33 . فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1550.
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معرفى كتاب بحار االنوار، عظيم ترين اثر روايى 
شيعه

مجلسى هدف از تأليف اين كتاب را گردآورى احاديث و علوم 
اهل بيت عنوان  كرده كه در كتابهاى مختلف پراكنده بود و گذشت 
زمان و حوادث روزگار، آنها را در معرض نابودى و نسيان قرار 
ــتيابى به اين  كتابها در  داده بود. وى اظهار مى دارد كه براى دس
شرق و غرب بالد اسالمى، تالش بسيارى به كار بست و تصميم 
ــا از خطر نابودى و  ــك كتاب گرد آورد ت ــت  آنها را در ي گرف
ــيان نجات يابند. بدين منظور، او روايات اين كتابها را كه در  نس
ــب  ابواب مختلف، پراكنده بود، در يك فصل بندى جديد و مناس
ــتمل بر 2300 باب  جاى داد و كتاب خود را در 25 جلد و مش
ــم كرد و مجّلدات و ابواب اوليه را به اصول دين، و فصول  تنظي
ــروع  فقهى اختصاص داد. فصول  ــنن و ف بعدى را به آداب و س
ــيره در جلد هشتم  ــيره ائمه تحت  عنوان كتاب الس مربوط به س
ــت كه با مجّلدات  ــم از چاپ قديمى (25 جلدى) آمده اس و نه

32-45 از چاپ جديد (110جلدى) منطبق مى باشد.
ــتفاده مجلسى در ابواب مربوط به سيره ائمه بالغ  منابع مورد اس
بر هفتاد كتاب  و مشتمل بر تفاسير قرآن، نهج  البالغه و كتابهاى 
ــيعه و برخى منابع  اهل سنت است كه بخشى  روايى و تاريخى ش
ــير محمد بن مسعود عياشى (د  260ق)،  از آنها عبارتند از: تفس
ــن صفار (د  290ق)، تفسير على  بصائر الدرجات محمد بن حس
بن  ابراهيم قمى (د  307ق)، تفسير فرات بن ابراهيم كوفى (قرن 
ــى (د 329ق)،  ــى  محمد بن يعقوب كلين ــارم قمرى)، الكاف چه
ــرايع، معانى األخبار و امالى شيخ صدوق (د 381ق)،  علل الش
ــيخ طوسى (د  ــيخ مفيد (د 413ق)، امالى ش ــاد ش امالى و ارش
460ق)، المناقب  ابن شهرآشوب (د 588ق)، الخرائج و الجرائح 
ــى  ــف  الغمة على بن عيس ــن راوندى (د 573ق)، كش قطب الدي
ــوم روايات كتاب    اربلى (د 693ق). تقريبًا بيش از نيم تا دو س

السيره بحار االنوار از اين چهارده كتاب اخذ شده است.
ــا بهره برده،  ــه فراوانى از آنه ــى ب ــى منابع ديگر كه مجلس برخ
عبارتند از: المحاسن  احمد بن محمد برقى (د 280ق)، الغارات 
ــناد حميرى (د  ــد ثقفى (د 283ق)، قرب االس ــم بن محم ابراهي
 298ق)، الغيبه محمد بن ابراهيم نعمانى (د 342ق)، كتابهاى من  
اليحضره الفقيه، خصال، عيون أخبار الرضا و كمال الدين و تمام 
النعمه شيخ صدوق (د 381ق)، اختصاص منسوب به شيخ مفيد 
ــيخ طوسى (د  460ق)، اعالم الورى بأعالم  (د 411ق)، الغيبه ش
ــى (د  548ق)، احتجاج ابومنصور  ــالم طبرس ــدى امين االس اله
ــم قمرى)، روضة الواعظين قتال نيشابورى  ــى  (قرن شش طبرس
(قرن ششم قمرى)، سعد السعود، إقبال األعمال، جمال األسبوع 

و مصباح الزائر ابن طاووس (د  668ق).
از برخى شواهد چنين برمى آيد كه مجلسى نسخه هاى متعددى 
ــل روايات اين كتب،  ــته و در نق از برخى كتابها در اختيار داش
ــت، مثًال در كتاب  ــده مورد توجه او بوده  اس ــخه هاى ياد ش نس
مربوط به سيره امام رضا(ع)، روايتى مفّصل مشتمل بر سخنرانى  
مأمون درباره فضايل اهل بيت و ستمهايى كه بر ايشان روا شده 
ــيد بن طاووس نقل مى كند و در توضيح آن  از كتاب الطرائف  س
ــخه هاى الطرائف بوده،  اظهار مى دارد كه اين خبر در برخى  نس

ولى در بيشتر نسخه ها كه البته ناقص بوده اند، وجود نداشت.
ــى در مواردى رواياتش را به منابعى مجهول نسبت  البته مجلس
ــا عبارتهايى مانند «رأيت فى  ــد كه اين  روايات معموًال ب مى ده
بعض مؤلفات أصحابنا»، «وجدت فى بعض  الكتب»، «من بعض 
ــنده  ــت. بهره گيرى نويس الكتب القديمه» و امثال اينها همراه اس
ــده كه در هر باب، اطالعات  از منابع متعدد و متنوع موجب ش
فراوان و مختلفى را ارائه دهد. اين اطالعات كه معموًال به طور 
جامع در تك تك منابع مذكور يافت نمى شوند، مى توانند كامل 

كننده يكديگر در موضوعات مربوط به سيره ائمه باشند.34
ــى صرف نظر از برخى از آثار شيعىـ  مانند كتاب  عالمه مجلس
ــيخ مفيد ـ كه نديده، آنچه از آثار شيعى در اين زمينه  الجمل ش
ــت. كتابى ديگر مانند اثر بزرگ  بوده، در اين اثر خود آورده اس
ــده است نظير كار عالمه در جهت  عالمه در زمان وى تدوين ش
يكپارچه كردن آثار شيعى در موضوعات متنوع با عنوان عوالم 
العلوم. برخى از مجلدات آن نيز مانند بحار االنوار درباره امامان 
است، كه از سوى (مؤسسة االمام المهدى) به چاپ رسيده است. 
گفتنى است كه عالمه مجلسى كتاب جالء العيون را به فارسى و 
درباره تاريخ چهارده معصوم نگاشته كه يكى از رايج ترين آثار 
ــى در چند سده اخير در زمينه سيره معصومان بوده است.  فارس
ــاب امامت و بيان  ــيخ حر عاملى در ب ــاب اثبات الهداة از ش كت
ــان در نوع خود كتابى جامع و كم  ــار چندى از زندگى امام اخب
ــت. مجموعه اخبار معجزات را نيز سيد هاشم بحرانى  مانند اس
(د 1107 يا 1109ق) در مدينة المعاجز فراهم آورده است. اين 

اثر به تازگى در هشت مجلد به چاپ رسيده است.
ــته هايى كه در اين دوره در مناقب و امامت و تاريخ امامان  نوش
ــمارش بوده و تقريبًا بخش اعظم  ــده خارج از حد ش نوشته ش
آنها تا حدودى فاقد ارزش علمى است. اين وضعيت در دوران 
ــبات  ــدن مناس صفويه و قاجار يكنواخت بوده و به رغم بهتر ش
ــژه رفت و آمد به عتبات  ــى ايران در دوره قاجار، به وي خارج
ــته و به همين  ــه اى در ايران وجود نداش ــد كتابخان و حج، رش

34 . «روش شناسى تدوين سيره امامان در بحار االنوار»، صص30-
.32
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دليل، كار عمده تازه اى نيز صورت نگرفته است.35 برخى آثار 
ــدند،  ــته ش ــت تأثير بحار االنوار و با بهره گيرى از آن نوش تح
ــاره كرد كه ترجمه  ــينى اش كه از آن جمله مى توان به انوار حس
جلد دهم بحار االنوار عالمه مجلسى است كه توسط مال محمد 
ــين غالم در سال 1123ق ترجمه شده است. اين كتاب در  حس
ــت حضرت فاطمه، حسن و حسين، توسط شاه سلطان  سرگذش
ــين (1105-1135ق)، در شب عيد رمضان 1123ق آغاز  حس
ــم آن به پايان  ــده 1123 يا 1124ق جلد يك ــده و در ذى قع ش
ــيده است. اين جلد در پنج باب تنها در سرگذشت حضرت  رس

فاطمه است. يك نسخه از اين اثر باقى مانده است.36

نتيجه  گيرى
هرچند در قرن نخست قمرى در زمينه مناقب نگارى اثرى سراغ 
ــگارش آثارى در اين  ــاهد ن نداريم، ولى از قرن دوم قمرى ش
ــتيم، كه نويسندگان در ابتدا نام كتاب الفضائل بر آنها  زمينه هس
ــلم نامه ها نيز مى توان  نهاده اند. ذكر مناقب و فضايل را در ابومس

35 . «نگاهى گذرا به تاريخ نگارى در فرهنگ تشيع»، ص14.
36 . فهرست واره كتابهاى فارسى، ج3، ص1553.

ــاهد خلق آثارى از  ــت. از قرن پنجم قمرى به بعد، ش ــى گرف پ
ــيعى در پيوند با اهل سنت با محوريت  ــوى برخى علماى ش س
ــتيم، كه بارزترين نمونه آن را مى توان كتاب النقض  اهل بيت هس
مال عبدالجليل قزوينى دانست. از همين قرن، شاهد ظهور طيفى 
ــندگان در ميان اهل سنت نيز هستيم كه به تاريخ ائمه و  از نويس
ذكر مناقب آنها توجه خاص دارند، كه مى توان از آنها به عنوان 
ــئله امامت مورد  ــى» تعبير كرد. كم كم مس ــنيان دوازده امام «س
ــعرا نيز در ذكر  ــه اقطاب صوفيه نيز قرار گرفت و ادبا و ش توج
ــرايى پرداختند. همين مدايح و  منقبت ائمه به مديحه و روضه س
ــل اهللا و مفاهيمى از  ــه قطب، امام، ظ ــى و حمايت از انديش مراث
ــت حاكميت ايدئولوژى  ــه را براى صفويه جه ــت، زمين اين دس
شيعى در برابر تفكر سنى حاكم در مملكت عثمانى فراهم نمود. 
ــان، مناقب نگارى را ترويج نمودند، تا  آنها با حمايت از مورخ
ــروعيت بخشند، تا جايى كه  ــيله به حاكميت خود مش بدين وس
ــش، بحار االنوار، بابى را به  ــى در اثر بزرگ خوي عالمه مجلس
ــراى ظهور مهدى(عج)  ــازى دولت عليّه صفويه ب بيان زمينه س
ــتاى  ــاص مى دهد، و بزرگ ترين اثر اين دوره را در راس اختص

مشروعيت بخشى به اين دولت خلق مى كند.
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