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چکیده
محــدث قمــی؟هر؟ بخــش عمــده ای از آثــار علمــی خــود را بــه نــگارش تاریــخ 
گســترده از آثــار تاریخــی وی، دربــاره نگــرش  اختصــاص داد. علی رغــم اســتقبال 

ــه اســت. ــام نگرفت ــش درخــوری انج تاریخــی او پژوه
در ایــن مقالــه بــا نگاهــی نوپردازانــه بــه متــن آثــار تاریخــی محــدث قمــی؟هر؟ 
گردیــد و روشــن شــد آغــاز و پایــان هســتی را  بینــش تاریخــی نویســنده ترســیم 
كــه بــرای جهــان و آفرینــش آرمانــی در نظــر  جلــوه ای از مشــیت الهــی می دانــد 
كمــان را در  گرفتــه شــده اســت. محــدث قمــی؟هر؟ نقــش رهبــران دینــی و حا
ســعادت و یــا شــقاوت جامعــه برجســته می دانــد. تعریــف و فایده منــدی تاریــخ 
گذشــتگان اســت و ایــن  ح تجــارب و احــوال  از نظــرگاه محــدث قمــی؟هر؟ شــر
تجربــه انگیــزی تاریــخ، فایــده و ســودمندی روشــنی در زندگــی مــادی و معنــوی 
كمــال را بــه ســالکان می نمایانــد. بدیــن ســان،  انســان دارد و راه رســیدن بــه 
گفــت اســاس اندیشــه و فهــم تاریــخ نــگاری محــدث قمــی؟هر؟ بــر  می تــوان 
اهمیــت بــه ایــده تحکیــم ایمــان و اعتقــادات مذهبــی جامعــه شــعیه اســتوار شــده 
كــه  كاربــردی و مردمــی می نگریســت و می كوشــید در زمانــی  اســت. او تاریــخ را 
تألیــف آثــار علمــی بــه زبــان عربــی ارزش بــود بــه زبــان فارســی و بــه شــکلی روان 

كنــد. اندیشــه های خــود را مکتــوب 
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مقدمه: 
خ بــا ویژگی هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، فضایی  مــکان و دوره تاریخــی زندگــی مــوّر
خ در آن رشــد می یابــد و ایــن شــخصّیت  كــه شــخصّیت فکــری و علمــی مــور بــه وجــود مــی آورد 

ع اندیشــه او در تاریــخ نــگاری وی انعــکاس می یابــد )آرام، 13۸۶:  49ـ 4۶(. فکــری و نــو
كــه شــیعه تــا آن  محــدث قمــی؟هر؟ در دورانــی از حیــات جامعــه اســامی زندگــی می كــرد 
گذاشــته بــود. تأســیس دولــت صفــوی در قــرن دهــم  زمــان تحــوالت بســیاری را پشــت ســر 
هجــری بزرگتریــن توفیــق بــرای مذهــب امامیــه بــود. در مــدت 230 ســاله ایــن حکومــت، 
نزدیــک بــه 40 اثــر بــا هــدف نــگارش تاریــخ پدیــد آمــد. تاریــخ نــگاران عصــر صفــوی تــاش 
ــل  ــی مشــروعیت حکومــت هــا، عل ــد مبان ــخ مانن ــد تاری ح در رون ــی مطــر ــه مســائل اصل ــد ب كردن
برآمــدن و برافتــادن آنهــا بپردازنــد. آنــان تقدیرگرایــی برآمــده از اســام، تشــیع و تصــوف را مبنــای 
اصلــی فهــم تاریــخ قــرار دادنــد و فلســفه و حکمــت تاریــخ مبتنــی بــر مشــّیت الهــی، جبرگرائــی و 
ــوان تاریــخ نــگاری عصــر صفــوی را نوعــی تاریــخ  فردگرائــی را رونــق بخشــیدند. بنابرایــن می ت

نــگاری دینــی نامیــد )آرام، 13۸۶:  12(.
نوشــته های ایــن دوره بیشــتر در مناقــب و امامــت و تاریــخ اســام بــود و نیــز بــه ســبب شــدت 
گرفــت، ولــی علی رغــم  یافتــن مراســم عاشــورا در زمــان صفویــه، مقتــل نــگاری رونــق بیشــتری 
گســترده و مفیــد بــرای پیشــبرد فرهنــگ تشــیع، در ایــن دوره دّقــت تاریخــی وجــود  تاش هــای 
نــدارد و از مصــادر دقیــق اســتفاده نشــده اســت. بــا ایــن حــال، بــر پهنــه فــراخ تاریــخ نــگاری 
شــیعه، تاریــخ نــگاری عصــر صفــوی بــه جهــت فضــای پدیــداری متفــاوت آن و ویژگی هــای 
منحصــر بــه فــرد و یگانــه اش اهمیــت بســیار دارد و تأثیــر ایــن دوره در تاریــخ پــس از خــود چنــدان 
كرده انــد ایــران امــروز، همــان ایــران صفــوی اســت و عصــر جدیــد   كــه برخــی ادعــا  اســتوار اســت 

ــف، ج 1:  15(. ــان، 1379، ال از دوره صفــوی آغــاز می شــود )جعفری
پــس از ســقوط صفویــه تــا اوایــل دوره قاجــار )حــک: 11۶0 ش ـ 1304 ش( دامنــه خرافــات و 
كــه بخــش قابــل توّجــه ای از حیــات محــدث  گرفــت. در زمــان قاجاریــه  بدعــت فزونــی بیشــتری 
قمــی؟هر؟ را در بــر می گیــرد، نــه تنهــا عالمــان دینــی بلکــه دبیــران حکومتــی نیــز بــه تألیــف در 
حــوزه تاریــخ اســام بــه ویــژه مقتل نویســی پرداختنــد )جعفریــان، 13۸4، ب: 3۶(. آنچــه از 
كــه عمدتــًا  از زاویــه غــم و انــدوه و مصیبــت  لحــاظ بینشــی در آثــار ایــن دوره وجــود دارد آن اســت 
ــد،  ــار بگذارن كــه متنــی تاریخــی در اختی ــا پیــش از آن  كوشــیده شــده ت ــگاه شــده و  ــه قضیــه ن ب
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متنــی حــزن آور، آن هــم بــه قصــد روضــه خوانــی و بــرای مجلــس عــزا و ماتــم فراهــم شــود. از این 
ــان،  كــرد )جعفری رو، مطالــب غیــر مســتند و آمارهــای غلــط در تاریــخ نــگاری ایــن دوره رســوخ 

13۸4، ب: 3۸(.
از ســوی دیگــر امواجــی از شــبهه بــه ایــران هجــوم آورد؛ تهاجــم فرهنگــی غــرب علیــه اســام، 
پدیــد آمــدن مذاهــب ســاختگی، پیدایــش احــزاب و جمعیت هــای مختلــف بــا ایدئولوژی هــای 
كــه  ح ایــران منهــای اســام و دههــا مــورد دیگــر  ــا طــر گرایــی، ب الحــادی و نغمه هــای باســتان 
ک نظــر داشــتند، ام القــرای تشــیع را نشــانه رفتــه بــود. در  همــه این هــا در دیــن ســتیزی اشــترا
كــه دیــن و مذهــب  خ شــیعی  ایــن هنگامــه، شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ بــه عنــوان محــدث و مــور
خــود را در برابــر هجــوم فرهنــگ بیگانــه می دیــد، بــا تعلــق خاطــر فزاینــده خــود بــه اســام و 
ــن  ــم در تدوی ــن مه ــد و ای ــاع نمای ــیع دف ــام و تش ــرم اس ــم ح ــا از حری ــت ت ــیع برخاس ــب تش مذه
الفوائــد  و  االمــال  منتهــی  المهمــوم،  نفــس  البحــار،  ســفینة  الجنــان،  مفاتیــح  چــون  آثــاری 
كلیــت آثــار وی  ع بــه منابــع و مآخــذ معتبــر اســامی بــود، جلوه گــر می شــود.  كــه بــا رجــو الرضویــه 
كــه او توّجــه بســیاری بــه نیــاز جامعــه داشــته و بــرای هدایــت عامــه مــردم  بیان گــر ایــن معناســت 

تــاش نمــوده اســت.

ح حال و حیات علمی محدث قمی شر
1-اگرحاعال:

شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ مشــهور بــه محــدث قمــی، حــدود ســال  1294 هجــری قمــری در 
شــهر قــم زاده شــد. پــدرش محمدرضــا؟هر؟ مــردی صالــح و پرهیــزگار بــود )قمــی، 13۸5، ج1:  
377؛ دوانــی،  1379، ج11: 3۸(. مــادرش زینــب نیــز بــه ایمــان و پارســایی شــهرت داشــت 
كــه پســران  )دوانــی،  1379، ج11:  3۸(. فرزنــدان محــّدث قمــی؟هر؟ دو پســر و دو دختــر بودنــد 
وی بــه نــام هــای میــرزا علــی و میــرزا محســن محــدث زاده در نشــر آثــار پــدر نقــش مهمــی داشــتند 

)دوانــی،  1379، ج11:  3۸(.
شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ ســرانجام شــب ســه شــنبه،23 ذی الحجــه ســال 1359 قمــری در 
ــم باقــی شــتافت )تهرانــی، 1404ق، الــف:  ســن ۶۶ ســالگی پــس از یــک دوره بیمــاری بــه عال
كنــار اســتادش  ج1، قســم ســوم: 1000( و پیکــر او در صحــن مطهــر حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ک ســپرده شــد )هــزار، 13۸4: 13۶(.  محــدث نــوری بــه خــا
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2-اعیاتارلیک:

احمــد  اهلل  آیــت  همچــون  اســتادانی  نــزد  را  مقدماتــی  تحصیــات  قمــی؟هر؟  محــدث 
طباطبایــی قمــی؟هر؟ )متوفــای 1334هـــ.ق( و آیــت اهلل حــاج میــرزا محمــد اربــاب قمــی؟هر؟ 
گرفــت )دوانــی،  1379، ج11:  45 و 23۶(. همچنیــن  )متوفــای 1341هـــ.ق( در شــهر قــم فــرا 
آقــا شــیخ ابوالقاســم قمــی؟هر؟ اســتاد ادبیــات  شــیخ عبــاس؟هر؟ در اوائــل تحصیــل بــود )ر.ک:  
كــه از  كنگــره محــدث قمــی، 13۸9 الــف، ج1:  129(. افــزون بــر اینهــا در دســت نوشــته ای 
محــدث قمــی؟هر؟ بــه دســت آمــد، شــیخ محمــد حســین قمــی؟هر؟ را بــه عنــوان اســتاد خــط 

كــرده اســت )دوانــی،  1379، ج11:  239(. خــود معرفــی 
حاج شــیخ عباس قمی؟هر؟ ســپس در ســال 131۶ قمری در ســن 22 ســالگی برای تکمیل 
درس خــود رهســپار نجــف اشــرف شــد و در حلقــه درس مدّرســان آن حــوزه علمــی از جملــه آیــت 
كاظمــی؟هر؟ )متوفــای 1354 هـــ.ق( )قمــی، 13۸5، ج1:  219(، شــیخ  اهلل ســید حســن صــدر 
15۸(، ســید  الشــریعه اصفهانــی؟هر؟ )متوفــای 1339 هـــ.ق( )تهرانــی، 1403ق، ب، ج4:  
ابوالحســن نقــوی؟هر؟ )متوفــای 1355 هـــ.ق( )تهرانــی، 1403ق، ب، ج 25:  134(، حــاج 
كاظــم یــزدی؟هر؟  ــوری؟هر؟ )متوفــای 1320 هـــ.ق( و آیــت اهلل ســید محمــد  ــرزا حســین ن می
)متوفــای 1337 هـــ.ق( درآمــد )دوانــی،  1379، ج11:  242(. در ایــن میــان مرحــوم عامــه 

نــوری؟هر؟ بیشــترین تأثیــر را در زندگــی علمــی محــدث قمــی داشــته اســت.   
كنــار تحصیــل، بــه  محــدث قمــی؟هر؟ بــه مــدت ســه ســال اقامــت در نجــف اشــرف، در 
تألیــف نیــز مشــغول بــود  )تهرانــی، 1404ق، الــف، ج1، قســم ســوم:  999(. او پــس از حــدود ۶ 
ســال بــه قــم بازگشــت و بــه درس و بحــث بعضــی از علمــا، بــه ویــژه  حــاج میــرزا محمــد اربــاب 

ــی،  1379، ج11:  5۶(.  گرفــت )دوان ــه او بهــره  كتابخان قمــی؟هر؟، حاضــر شــد و از 
محــدث قمــی؟هر؟ پــس از ده ســال اقامــت در قــم، ســال 1332 در یــک ســفر زیارتــی بــه 
ــهد  ــی؟هر؟ در مش ــین قم ــا حس ــاج آق ــت اهلل ح ــنهاد آی ــه پیش ــی ب ــرد، ول ك ــفر  ــّدس س ــهد مق مش
كتاب هــای متعــددی  مانــدگار شــد. وی در مــدت اقامــت  22 ســاله خــود در مشــهد توفیــق یافــت 
كــه نفــس المهمــوم، الفوائــد الرضویــه، منتهــی اآلمــال، تتمــة المنتهــی، مفاتیــح الجنــان و تحفــة  كنــد  تألیــف 

االحبــاب از جملــه آن هاســت  )تهرانــی، 1404ق، الــف، ج1، قســم ســوم: 1000(. 
3-اعوهبازاجااملیف:

ع مضمــون آثــار محــدث قمــی؟هر؟  نشــان روشــنی از دایــره وســیع دانــش او  تعــدد و تنــو
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گــون رایــج زمــان خویــش را در آثــارش بــه نمایــش  گونا كولــه بــاری از دانش هــای  دارد. وی 
گذاشــته اســت. دانش هایــی همچــون حدیــث، اعتقــادات، اخــاق، تاریــخ )مشــتمل بــر ســیره 
ح حــال صحابــه و علمــای اســامی، مناقــب و فضائــل اهــل بیــت؟مهع؟،  معصومــان؟مهع؟ شــر
تاریــخ خلفــا، وقایــع ایــام و ماههــای ســال و...( انســاب، رجــال، فقــه، لغــت، آداب و ســنن 
ــن  ــت، در ای ــف اس ــخصّیت مؤّل ــودن ش ــاد ب ــی و دارای ابع ــر پیچیدگ ــود نمایانگ ــه خ ك ــامی  اس

آثــار مــوج می زنــد.

یخی محدث قمی؟هر؟ نگرش تار
كــه ایــن مقــال  ح حــال نویســی تألیفــات متعــددی دارد  محــدث قمــی در زمینــه تاریــخ و شــر
را مجــال معرفــی تمــام آن هــا نیســت.1 از ایــن رو مهم تریــن آن هــا )بــرای نمونــه( معرفــِی اجمالــی 
ــی  ــر ف ــل البص کح ــن؟مهع؟:  1 ـ  ــیره معصومی ــخ و س ــه تاری ــف: در زمین ــد از: ال ــه عبارتن ك ــودند  می ش
كــرم؟لص؟ اســت 2ـ  بیــت االحــزان فــی  ســیرة ســید البشــر: فهرســتی فشــرده  از ســیره حضــرت رســول ا
مصائــب ســیدة النســوان: كتابــی اســت دربــاره تاریــخ زندگــی و مصیبت هــای حضــرت زهــرا؟اهس؟�3ـ  
كــه بــه تصدیــق  كتــاب بــه زبــان عربــی اســت  نفــس المهمــوم فــی مقتــل الحســین المظلــوم؟ع؟: ایــن 
كربــا اســت� 4ـ  االنــوار البهیــة فــی  كتاب هــاى مقتــل و تاریــخ نهضــت  برخــی، از جملــه بهتریــن 
ح زندگانــی چهــارده معصــوم؟مهع؟ و بــه زبــان عربــی اســت. 5ـ  منتهــی  تواریــخ الحجــج االلهیــه: شــر
ح زندگانــی چهــارده معصــوم؟مهع؟ بــه زبــان فارســی اســت.  ل: شــر اآلمــال فــی ذکــر مصائــب النبــی و اآل
ــه از  ك ــت  ــی اس ــان فارس ــه زب ــا: ب ــام الخلف ــع ای ــی وقای ــی ف ــة المنته ــا: 1ـ تتم ــخ خلف ــه تاری ب. در زمین
ــاهلل آخریــن خلیفــه عباســی  خافــت ابوبکــر )ســال 11قمــری( شــروع و بــه خافــت مســتعصم ب
)ســال ۶5۶هـــ. ق( منتهــی شــده اســت. ج. رجــال و تراجــم نــگاری: 1ـ تحفــة االحبــاب فــی نــوادر 
ح حــال جملــه اى از مشــاهیر از صحابــه رســول خــدا؟لص؟،  آثــار االصحــاب: كتابــی اســت در شــر
و معروفیــن از اصحــاب ائمــه هــدى؟مهع؟ و علمــاى زمــان غیبــت صغــرى. 2ـ الفوائــد الرضویــة فــی 
ح حــال 1201 تــن علمــای امامیــه از قــرون نخســتین  احــوال علمــاء المذهــب الجعفریــة: در شــر
ــة االحبــاب فــی  ــان فارســی نگاشــته شــده اســت. 3ـ هدی ــه زب ــف و ب ــا زمــان حیــات مؤّل هجــری ت
كنــی  ــه القــاب و  ــر معروفیــن ب ــی و االلقــاب و االنســاب: رســاله ای اســت در ذك ــن بالکن ــر المعروفی ذک

كتــاب »تاریــخ نــگاری محــدث قمــی« تألیــِف نویســنده ایــن ســطور مراجعــه شــود.)  1 بــرای تفصیــل بیشــتر بــه 
چــاپ پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه (
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از علمــاء فریقیــن و اصحــاب ائمــه هــدی؟مهع؟ .4 ـ الکنــی و االلقــاب: بــه زبــان عربــی و یکــی از 
ــوان نگــرش تاریخــی محــدث  ــار می ت ــا مطالعــه ایــن آث كتاب هــاى معتبــر علــم تراجــم اســت. ب
ــه  ــه از آن، ب ك ــت  ــگاه اس ــه ن ــا زاوی ــن ج ــرش در ای ــش و نگ ــور از بین ــرد. منظ ك ــت  ــی را دریاف قم

ــرد.  ــی می نگ ــوادث تاریخ ــخ و ح تاری
اایدداجا بد اگیکت 1.ارغاهاواغادتاااصد الع

كــه بســیاری از آموزه هــای دینــی  ادیــان الهــی بــه ویــژه دیــن اســام بــه عنــوان آخریــن دیــن 
ــرای همیشــه ی تاریــخ و همــه ی آدمیــان آمــده اســت،  ــان الهــی دارد و ب آن ریشــه در دیگــر ادی
تاریــخ را از مبــدأ تــا معــاد در نظــر داشــته و دورنمایــی روشــن و هــدف داری بــرای تاریــخ ترســیم 
كــرده و حركــت تاریــخ را بــه ســوی آن نشــان می دهــد. چنانکــه بــر اســاس حکــم قطعــی و مســّجل 
خداونــد، بنــدگان صالــح او زمیــن را بــه ارث خواهنــد بــرد و تقدیــر و مشــیت الهــی مبتنــی بــر 
پیــروزی حــق بــر باطــل اســت1. همچنیــن در جــای دیگــر از زبــان حضــرت موســی اشــاره فرمودنــد 
ــت از  ــد داد و عاقب ــراث خواه ــه می ــد ب ــه بخواه ك ــر  ــه ه ــت و آن را ب ــد اس ــن از آِن خداون ــه زمی ك
آِن پارســایان اســت )اعــراف: 12۸(. قــرآن بــا ایــن بیــان، آینــده ای روشــن و مبتنــی بــر تدبیــر 
پارســایان را نویــد می دهــد. در ایــن آیــات و دیگــر آموزه هــای وحیانــی، آینــده مشــخصی بــرای 

كــه قطعــًا تحقــق خواهــد یافــت )واســعی، 1390: شــماره 40(. تاریــخ وجــود دارد 
كــه موّحــد اســت، مطابــق با  بنابرایــن آغــاز و غایــت تاریــخ نــزد محــدث قمــی؟هر؟ بــه تبــع آن 
كــه بــر اســاس اعتقــاد موحدین  ح بــوده، بــروز یافتــه اســت  آنچــه در تمامــی ادیــان توحیــدی مطــر
خداونــد متعــال بــا آفرینــش و برگزیــدن آدم، نقطــه عطفــی در آغــاز تاریــخ بشــری رقــم می زنــد و 
كــه بــه هنــگام آفرینــش ایشــان پدیــد  گســترده همــان حوادثــی اســت  ســیر ایــن تاریــخ نیــز شــکل 
خ داد )ر.ک: طبــری، 1415ق، الــف، ج1:  29۸؛ مقدســی، بــی  آمــد و دو جبهــه خیــر و شــر ر
كــه محــدث قمــی؟هر؟ همچــون ســایر امامّیــه معتقــد بــه اراده و اختیــار  تــا، ج2: ۸3(. از آنجــا 
انســان بــه خواســت خداونــد اســت )ر.ک: طبرســی، 13۸۶ق، ج2: 19۸؛ حّلــی، 1421ق: 101(، 
كــه  گفــت او آغــاز و انجــام هســتی را جلــوه ای از مشــّیت و لطــف الهــی می دانســته  می تــوان 
كــم بــر آن، ســیر تحــول آن را رقــم مــی زنــد، منتهــا محــدث قمــی؟هر؟ ایــن  نوعــی تقدیــر حا

اِلُحــوَن »و همانــا در )كتــاب آســمانی( زبــور  ْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصَ
َ ْ
ّنَ األ

َ
ــِر أ ْك ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الّذِ َكَتْبنــا ِفــی  الّزَ 1 َو َلَقــْد 

كــه قطعــًا بنــدگان صالــح مــن وارث زمیــن خواهنــد شــد.« انبیــاء  )كــه( بعــد از ذكــر، )تــورات، نــازل شــده( نوشــتیم 
105
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كــه مســیری رو بــه تکامــل  كمیــت را نــه بــا نــگاه جبــری، بلکــه بــا نگاهــی تــوأم بــا مصلحــت  حا
را داشــته و غایتــی ســعادت بخــش را نویــد می دهــد، نگریســته اســت )قمــی، بی تــا، س: 2۸(. 
گســترش عدالــت در جامعــه مهم تریــن  در چنیــن بینشــی ظهــور حضــرت ولــی عصــر )عــج( و 
غایــت تاریــخ و نهایــت منزلــگاه هدایــت انســان اســت. چنانکــه دربــاره  حضــرت مهــدی )عــج( 

می گویــد:
كــه رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه و پــدران  »ایــن بزرگــوار همــان مهــدى موعــود اســت 
كــه او صاحــب ســیف اســت و دولــت آل  بزرگــوار او جمیعــًا خبــر دادنــد و اخبــار فرمودنــد 
محمــد در زمــان ظهــور او مســتقر می شــود، و از بــراى او دو غیبــت خواهــد بــود یکــی صغــرى 
كبــرى، و دنیــا منقضــی نخواهــد شــد مگــر آنکــه آن حضــرت ظهــور فرمایــد، و دنیــا را  و یکــی 
پــر از عــدل و داد فرمایــد، پــس از آنکــه از ظلــم و جــور پــر شــده باشــد... و شــیعیان او شــب 
كــه شــب طوالنــی مــا بــه آخــر رســیده  و روز منتظــر آن نــور عالمتــاب می باشــند امیــد اســت 

ج مــا، در آن اســت نزدیــك باشــد« )قمــی، بی تــا، ب: 179(. كــه فــر ع فجــر  باشــد و طلــو

كــه تمــام  گرفتــه می شــود  در ایــن نگــرش بــه تاریــخ، بــرای جهــان و آفرینــش آرمانــی در نظــر 
گرایــی بــرای  فــراز و نشــیب های تاریخــی در جهــت تحقــق همیــن آرمــان اســت. ایــن غایــت 

ــا، م:  2۸(.  رســیدن بــه ســعادت ابــدی در جهــان دیگــر اســت )قمــی، بی ت
2.ا بّرکاااصد العاایگرا بد اگیکت

چــون غــرض از آفرینــش و خلقــت از نــگاه محــّدث قمــی بندگــی و رســیدن بــه نعمــت هــای 
اخــروی اســت، بــرای تحقــق ایــن امــر، خداونــد )بــر اســاس قاعــده لطــف ( پیامبــران و امامــان 
گفــت در انــگاره شــیخ  را بــرای هدایــت بشــر فرســتاد )قمــی، بی تــا، م: 2۸(. بنابرایــن می تــوان 
عبــاس قمــی نقــش رهبــری )پیامبــر و امــام( در حركــت جامعــه بــه ســوی ســعادت از مهم تریــن 
كــه بایســته اســت رهبــران دینــی بــرای هدایــت و ارشــاد صحیــح بنــدگان و نیــز  مســائل اســت، 
كــه باعــث نفــرت مــردم شــود، مبــرا  گفتارشــان، از هــر عیــب  ــا آنــان و اعتمــاد بــه  انــس مــردم ب
گفتنــی اســت،  ــا، م: 2۸(.  ــر باشــند )قمــی، بی ت كمــاالت از همــه افــراد برت بــوده و در فضائــل و 
محــدث قمــی بــه حکــم َمَثــل مشــهور »النــاس علــی دیــن ملوكهــم«، در حکومت هــای اجتماعــی 
ــا شــقاوت و بدبختــی  نیــز نقــش خلفــا و پادشــاهان را در حركــت جامعــه بــه ســمت رســتگاری ی
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ــد1. چنانکــه عامــل مــرگ محمــد امیــن و زوال خافــت ایــن خلیفــه عباســی را  برجســته می دان
اقبــال بســیار او بــه لــذات و اشــتغال بــه لهــو و لعــب و ســاز و طــرب دانســته و بــه ســروده هایی در 
ایــن بــاره اســتناد می كنــد )قمــی، 13۸7 : 324(. همچنیــن در تأثیــر عملکــرد ناصــر لدیــن اهلل 

یکــی دیگــر از خلفــای عباســی )حــک: ۶22_ 575( بــر رفتــار و زندگــی مــردم مــی نویســد: 
»ناصــر مــردی صاحــب عقــل و شــهامت و فطانــت بــود چــون بــر خافــت مســتقر شــد امــر 
ــه ســبب  ــاد ب ــود بریختنــد و آالت لهــو و لعــب را بشکســتند، الجــرم ب كــرد هرچــه شــراب ب
گشــت، مــردم بــه قصــد تبــرک بــه ســمت بغــداد  عــدل او معمــور شــد و رزق مردمــان فــراوان 

می آمدنــد« )قمــی، 13۸7: 577(. 

در بینــش محــدث قمــی حتــی تغییــر رفتــار صاحبــان قــدرت، بــر بالندگــی و درماندگــی حركــت 
كــه عدالــت رهبــر رضایتمنــدی مــردم را بــه همــراه داشــته و در  جامعــه مؤثــر اســت. بدیــن معنــا 
گــر رئیــس حکومــت بــه ظلــم و  نتیجــه موجــب شــکوفایی و اســتمرار حکومــت می شــود، ولــی ا
تعــدی روی آورد، بنیــان حکومتــش بــه نالــه و نفریــن زیردســتان ویــران می شــود. از ایــن رو در 

ســبب فــراز و نشــیب خافــت مکتفــی بــاهلل عباســی می گویــد:
كــه معتضــد بــرای تعذیــب مــردم  كــرد مطموره هایــی  »چــون مکتفــی وارد بغــداد شــد امــر 
كــه معتضــد آنهــا  كــرده بــود خــراب كردنــد و مواضــع آن را بــه صاحبانــش رد كردنــد، زیــرا  بنــا 
كردنــد و امــوال بســیار بــر ایشــان قســمت  كــرد محبوســین را رهــا  كــرده بــود و امــر  را غصــب 
گــوی دولــت او شــدند ولکــن  كــرد، قلــوب رعیــت بــه ایــن جهــت بــه او مایــل شــد و دعــای 
كنــد بــه ناحیــه  در اخــر ایــام خافــت خــود حالــش بــه عکــس شــد، خواســت بنــای قصــری 
كــرد و بنــاء قصــر در آنجــا  ع آن ناحیــه را از صاحبانــش غصــب  »شماســه« ضیــاع و مــزار
گشــودند و دولتــش ســپری شــد. هنــوز قصــر بــه پایــان  نمــود، مردمــان زبــان بــه نفریــن او 

گفــت«  )قمــی، 13۸7: 455(. كــه داعــی مــرگ را لبیــک  نرســیده بــود 

نکتــه قابــل توجــه دیگــر در رویکــرد محــدث قمــی بــه تاریــخ، دخالــت دادن بعضــی اعمال در 
حــدوث رویدادهــای بعــدی و تغییــر ســمت و ســوی حركــت جامعــه اســت. بدیــن ســان عملکــرد 

ح ماجــرای واقعــه حــره و تجــاوز بــی رحمانــه مســلم بــن عقبــه و ســربازانش بــه مــردم  1 محــدث قمــی در شــر
كــرده اســت.  مدینــه، علــت آن را در بــی دینــی مــردم شــام بــه تبعیــت از رهبــران خــود از جملــه یزیــد ریشــه یابــی 

ر.ک: قمــی، بی تــا، د: 209 



₪ا85 ااصد ایهرجا بد اگیکت

كوتاهــی خافــت منتصــر عباســی مؤثــر  مــروان بــن حکــم را در قتــل عثمــان و نیــز كشــتن پــدر را در 
می دانــد )قمــی، 13۸7: 10۶ و 407(. چنانکــه بــه ارتبــاط برخــی حــوادث بــا ســّنت ها و قضــای 
ح حــال جعفــر برمکــی و علــت دگرگونــی  كــه بــه شــر كــرده اســت. از ایــن رو هنگامــی  الهــی اشــاره 
دولــت آل برمــک در زمــان هــارون الرشــید می پــردازد، در حاشــیه ای بــر ایــن مطلــب می نویســد: 
كــه ذكــر شــد بــه حســب ظاهــر اســت و عمــده ســبب قتــل ایشــان انتقــام الهــی  »ایــن ســبب 

بــود از ایشــان بــرای ابوالحســن موســی بــن جعفــر؟ع؟« )قمــی، 13۸7: 312(.

ح قتــل او،   نیــز در بخــش مربــوط بــه وقایــع دوران خافــت مهتــدی بــاهلل عباســی پــس از شــر
اینگونــه می نــگارد: 

»ولکن در روایت وارد شــده كه ســبب قتل او آن شــد كه حضرت امام حســن عســکری؟ع؟  
كنــد، حــق تعالــی عمــر او قطــع  كــرده بــود آن جنــاب را شــهید  كــرده بــود و قصــد  را در حبــس 
ک  بــه اعانــت مــردم بــر او ریختنــد و خونــش بریختنــد« )قمــی، 13۸7:  كــرد و طایفــه اتــرا

.)424

ا3.ا وهیباواكاصارلاااصد العایهرلا بد اگیکت

ح  محــّدث قمــی همچــون بســیاری از موّرخــان اســامی پیــش از خــود، مضمــون تاریــخ را شــر
كلــی می دانــد.  كمــان و انســان بــه طــور  حــال انبیــاء و اولیــاء الهــی، بــزرگان و دانشــمندان، حا

كاربــرد و فایده منــدی تاریــخ از نظــرگاه محــدث قمــی؟هر؟، بــر اســاس  بنابرایــن تعریــف، 
كــه بــر عناصــر مذهبــی اســتوار شــده صــورت بنــدی می شــود. وی بــا تأســی  ع جهــان بینــی او  نــو
ح تجــارب و  كــه تاریــخ، شــر كریــم و روایــات اهــل بیــت؟مهع؟ بــر ایــن نظــر اســت  از مضمــون قــرآن 
گذشــتگان  كــه  گذشــتگان اســت. از نظــر او تاریــخ، رهیافت هایــی را بــه دســت می دهــد  احــوال 
بــرای برخــورد بــا رویدادهــای مختلــف پی گرفته انــد. از ایــن رو، ُبعــد تجربه انگیــزی تاریــخ، 
فایــده و ســودمندی روشــنی را در زندگــی مــادی و معنــوی انســان دارد و راه رســیدن بــه اخــاق 

و قــرب الهــی را بــه ســالکان طریــق می نمایانــد. 
كــه بــه عنــوان مقدمــه نگاشــته شــده بــه ایــن  چنانچــه در آغازیــن صفحــات برخــی آثــار خــود 

كــرده و چنیــن می نویســد:  مهــم تصریــح 
گذشــتگان و ســیر در وقایــع ایــام ایشــان فوائــد بســیار و منافــع بی شــمار  »در مطالعــه احــوال 
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كتــاب  اســت و باعــث زهــد در دنیــا و رغبــت در آخــرت می شــود. از ایــن رو، خداونــد در 
ــه نظــر در عواقــب امــر  ك ــار پیشــینیان فرمــوده و امــر نمــوده  ــه احــوال و آث شــریف اشــاره ب

گیریــم«.  كنیــم و از ایشــان پنــد و عبــرت  ایشــان 

وی ســپس بــه نامــه 31 حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــه امــام حســن؟ع؟ اســتناد كرده و 
كــه وقتــی در تتمــة  شــاهد دیگــری بــر اندیشــه تاریخــی خــود افــزوده اســت1. در همیــن راستاســت 
المنتهــی زشــت كاری های یکــی از قضــات و ندیم هــای خــاص مأمــون عباســی بــه نــام یحیــی 
كثــم خراســانی را بیــان می كنــد تاریــخ نویســی را تنهــا مقدمــه و بهانــه ای بــرای عبــرت  بــن ا

گیــری و پیشــبرد اخــاق دانســته و چنیــن می نویســد: 
»... مــا در ایــن رســاله بنــای تاریــخ نویســی نداریــم، بلکــه تاریــخ خلفــا عنــوان مطلــب اســت 

كــه بــر اهــل علــم مخفــی نیســت« )قمــی، 13۸7: 330(.  و مقصــد ذكــر فوائــد مهمــه اســت 

بنابرایــن شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ اساســًا تاریــخ اســام را معلــم خوبــی بــرای تربیــت اســامی 
گواهــی  كــه آثــار وی بــر ایــن مدعــا  می دانســت، از ایــن رو بــه تاریــخ اســام بهــا مــی داد همچنــان 

می دهــد )قمــی، 1417ق: 129(.
كــه وی تاریــخ اســام را بــه  نکتــه دیگــر در نگــرش تاریخــی محــدث قمــی؟هر؟ آن اســت 
كل می نگریســت و منحصــر در تاریــخ معصومیــن؟مهع؟ نمی دانســت.  عنــوان یــک مجموعــه 
كــه بــا شــیوه ای متفــاوت بــا دیگــر  آثــار اوســت،  از ایــن رو »تتمــة المنتهــی فــی وقایــع ایــام الخلفــا« را 
كتــاب »الفوائــد الرضویــه« را دربــاره علمــای شــیعه و الکنــی  بــه نــگارش درآورد. ایشــان همچنیــن 
كــرد.  و القــاب را دربــاره هــزار تــن از دانشــمندان بــزرگ شــیعه و ســنی بــه شــکل مختصــر تألیــف 
كتــاب »قــرة الباصــرة  البتــه عمــده تــاش شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ در تاریــخ معصومیــن بــود و ســه 
یــخ الحجــج االلهّیــة« و »منتهــی اآلمــال« را در ایــن  یــخ حجــج الطاهــرة«، »انــوار البهیــة فــی توار فــی تار
كتاب هــای متعــددی  رابطــه بــه رشــته تحریــر در آورد و بــه طــور خــاص دربــاره معصومیــن؟مهع؟ 
كــه از جملــه آن هــا می تــوان »کحــل البصــر« دربــاره حضــرت رســول؟لص؟، »بیــت االحــزان«  نوشــت 
دربــاره حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ و »نفــس المهمــوم« دربــاره حضــرت ســید الشــهدا؟ع؟ نــام بــرد. 
كــه نویســنده محتــرم  كــه در بررســی ایــن آثــار دریافــت می شــود آن اســت  جالب تریــن نکتــه ای 

1 . ر.ک: مقدمه مؤلف در الفوائدالرضویه، تتمةالمنتهی، وقایع االیام.
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گــزارش  در خــال ایــن آثــار تاریخــی رویکــردی تربیتــی و اخاقــی داشــته و تنهــا نقــل تاریــخ و 
وقایــع را در ســر نداشــته اســت. چنانکــه در تتمــة المنتهــی در اثنــاء ماجــرای امیــن و مأمــون 
ــدان همــراه امیــن  ــه در زن ك ــن ســام را  ــام احمــد ب ــه ن ــه یکــی از غامــان امیــن ب عباســی، قضّی
ح ماجــرای مذكــور دانســته  بــوده بــه تفصیــل مــی آورد. محــّدث قمــی پنــد و انــدرز را انگیــزه شــر

می نویســد:  و 
كــه ناظریــن  »غــرض مــن از نقــل قضّیــه احمــد بــن ســام یــک مطلــب بــود و آن بیــان آن 
كــه  كــه ایــن مــرد در حالــی  كــه ســابقین چگونــه مواظــب بودنــد بــر نمــاز شــب  بداننــد 
محبــوس بــوده و از حیــات خــود مأیــوس، چگونــه اهتمــام بــه تهّجــد دارد و می ترســد 
ــب  ــرت مذه ــل غی ــرای اه ــد، از ب ــده باش ــوت ش ــر از او ف ــاز وت ــه نم ك ــی  ــود در حال ــته ش كش

جعفــری ایــن قضیــه پنــد عظیمــی اســت« )قمــی، 13۸7: 324( .

در همیــن راســتا وقتــی بــه دوران خافــت محمــد بــن احمــد القاهر بــاهلل خلیفه عباســی )320 
ـ 322(  می پــردازد، پــس از بیــان برخــی ســتم های او در زمــان خافــت و چگونگــی بركنــاری وی 
كــه بــر اســاس آن روزی همیــن خلیفــه در مســجد جامــع بــا  از قــدرت، داســتانی نقــل می كنــد 

لباســی منــدرس می گشــت و فریــاد مــی زد: 
فقــراء مســلمین  از  امــروز  و  بــودم  امیرالمؤمنیــن  دیــروز  كنیــد، همانــا  تصــدق  مــن  »بــر 

می باشــم«.

 مؤّلف پس از نقل این داستان می نویسد: 
كــه در بی اعتبــاری دنیــا، نعــوذ بــاهلل از  »بــس اســت از بــرای عاقــل دانــا همیــن یــک قضیــه 

نکبــات الزمــان« )قمــی، 13۸7: 475( .

یخی محدث قمی؟هر؟  اصول و مبانی حاکم بر نگرش تار

گاه باورهــا و مبانــی فکــری نویســنده آن  كــه آثــار و تألیفــات هــر شــخصی تجلــی  روشــن اســت 
كــه بــا مطالعــه یــک اثــر می تــوان بــه باورهــا و  بــوده و میــان ایــن دو پیونــدی عمیــق وجــود دارد 
انگیزه هــای پیــدا و پنهــان نویســنده آن دســت یافــت. مکتوبــات تاریخــی محــدث قمــی نیــز از 
گفــت تعلقــات دینــی و عنصــر مذهــب، بیشــتر  ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. از ایــن رو می تــوان 

كشــانده اســت.   گزارش هــای همســو و پذیرفتــه شــده مذهبــی  قلــم او را بــه ثبــت و ضبــط 
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1.ااالقاتا ذزبک:

ــق معصومیــن؟ع؟،  ــم مطل ــف همچــون عل كامــی و برخــی باورهــای مذهبــی مؤّل ــی  مبان
مقــام عصمــت، نــص در امامــت، تغســیل و تکفیــن امــام بــه وســیله امــام بعــدی، شــهادت 
تأثیــر  قمــی؟هر؟  محــدث  تاریخــی  اندیشــه  در  كــه  اســت  مباحثــی  ...از  و  امامــان  همــه 

دارد.  راهبــردی 
1ـ 1. علم مطلق:

كــه  كــه پیامبــر؟لص؟ یــا امــام معصــوم؟ع؟ نســبت بــه هــر چــه  علــم مطلــق بدیــن معناســت 
ع علــم امــام،  كامــل دارنــد. موضــو گاهــی  در عالــم اتفــاق افتــاده یــا در آینــده حــادث می شــود، آ
كــه از همان  گســتره آن، منبــع ایــن علــم و ســرانجام نســبت آن بــا علــم غیــب الهی مطالبی اســت 
قــرون اّولیــه تاریــخ تشــیع معركــه نظــرات مختلــف بــوده اســت، امــا بــه نظــر می رســد از قــرن ســوم 
كتاب هایــی چــون بصائــر الدرجــات صفــار )متوفــای 290 هـــ. ق( و  بــه بعــد بــه ویــژه بــا نــگارش 
كــه در آنهــا نوعــی نظریــه علــم مطلــق ائمــه؟مهع؟ بــا  كلینــی )متوفــای 329 هـــ. ق(  الکافــی شــیخ 
كائــن« تبییــن شــده، دانشــمندان  كان و مــا یکــون و مــا هــو  ذكــر روایاتــی بــا عبــارت »علــم بــه مــا 
شــیعه متمایــل بــه ایــن نظریــه شــدند و ایــن دیــدگاه مــورد پذیــرش عمومــی شــیعیان بــه ویــژه در 

گرفــت )صفــری فروشــانی، 13۸۶، شــماره 1۸: 7۶ـ37(.  زمان هــای متأخــر قــرار 
ــات  ــار خــود از روای ــخ نظــر داشــته و در آث ــه تاری ــا همیــن رویکــرد ب ــز ب محــدث قمــی؟هر؟ نی
كــرده و حتــی فصل هایــی را بــه علــم امــام و پیشــگویی های آن  بســیاری در ایــن بــاره اســتفاده 
بزرگــواران اختصــاص داده اســت )ر.ک: قمــی، بی تــا، ن،: 17 و 27؛ قمــی، 13۸7 ج1:  2۶ و 
112(. مثــًا مؤلــف محتــرم در نفــس المهمــوم فصلــی بــه پیشــگویی رســول خــدا؟لص؟ از حادثــه 

ــاران امــام حســین؟ع؟ می نویســد:  ــاره ی عاشــورا اختصــاص می دهــد و درب
ــرده و فرمــوده:  ــام ب »پیغمبــر؟لص؟ در ضمــن پیشــگوئی از شــهادت حســین؟ع؟ از آنهــا ن
گویــا ســتارگان آســمانند و در جانبــازى بــه هــم  كــه  حســینم آن روز همــراه یارانــی اســت 
گویــا لشــکرگاه و بارانــداز و قبــر آنهــا را می نگــرم« )ر.ک: قمــی،  كننــد، مــن  پیشدســتی 

.)5۶7 ن:  بی تــا، 

كــه مربــوط بــه علــم غیــب امــام علــی؟ع؟ اســت روایتــی را نقــل مــی  همچنیــن در جــای دیگــر 
كــه بــر پایــه آن امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ حــوادث مربــوط بــه آینــده خــود و فرزندانــش و نیــز  كنــد 
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ــاره اى از ظهــور قائــم آل محمــد؟مهع؟  ــا امــر دّجــال و پ حکومت هــای بنی امیــه و بنی عبــاس را ت
بیــان می كنــد )قمــی، 13۸7، ج1: 3۸9_395(.

1 ـ 2. عصمت 

منــع  و  نگهــداری  معنــای  بــه  عصــم  و  یافتــه  اشــتقاق  »عصــم«  كلمــه  از  عصمــت  واژه 
می باشــد )ابن منظــور، 1405ق،ج12: 403(. منظــور از عصمــت، وجــود ملکــه ای نفســانی و 
كــه جایــز نیســت چــه خطــا و چــه  كــه او را از ارتــکاب عملــی  نیرویــی اســت در انســان معصــوم 
ع عصمــت ائمــه؟مهع؟  گنــاه نگــه مــی دارد )بحرانــی، 1417ق: 55(. شــیعه و ســنی  در موضــو
گــروه اســت همــه تابــع  كــه مــورد اختــاف بیــن ایــن دو  اختــاف اساســی دارنــد و بقیــه مســائلی 
ایــن مســأله بــوده و از فروعــات ایــن اصــل بشــمار مــی رود. ســنّیان می گوینــد عصمــت از شــرائط 
كننــد و از او پیــروى نماینــد. شــیعه  امــام نیســت و مــردم می تواننــد بــراى خــود امامــی را اختیــار 
گنــاه و هــر  كــه رهبــر جامعــه و زعیــم و امــام مــردم بایــد معصــوم و عــارى از  ــاور اســت  ــر ایــن ب ب
ــر  ــز ب ــه لغــزش و خطــا باشــد )شــریف مرتضــی، ا1410ق، ج1: 299(. محــدث قمــی؟هر؟ نی گون
كــی آنــان از اّول عمــر تــا  همیــن بــاور اســت. او پــس از تصریــح بــه لــزوم عصمــت پیغمبــران و پا

بــه آخــر، می نویســد:
كبیــره و صغیــره عمــدًا و ســهوًا، و عالــم باشــد بــه  گناهــان   »و بایــد امــام معصــوم باشــد از 
ــا، س: 33(.  ــوم دینــی و دنیــوى« )قمــی، بی ت ــاج اســت از عل ــه آن محت هرچــه در امامــت ب

محــدث قمــی؟هر؟ ضمــن اجماعــی دانســتن عصمــت انبیــاء )و در پــی آن عصمــت ائمــه( 
كرده انــد توجیــه  كــه بــر معصیــت یــا اشــتباهی از انبیــاء و ائمــه اشــاره  در میــان شــیعه، اخبــاری را 
كــه موهــم صــدور  كــرده و آورده اســت: شــیعه اجمــاع نموده انــد بــر ایــن مطلــب، و اخبــارى 
ــه  ــی و چــون نســبت ب ــرك اّول ــکاب مکــروه و ت ــر ارت معصیــت اســت از ایشــان، محمــول اســت ب
جــال مرتبــه ایشــان ایــن نیــز عظیــم اســت، تعبیــر بــه معصیــت شــده اســت )قمــی، بی تــا، س: 
29(. بــر همیــن اســاس محــدث قمــی؟هر؟ تســلیم و انقیــاد در برابــر حضــرات معصومیــن را الزم 
كــه آنــان حجت هــای خــدا در  و اعتــراض بــه ایشــان را  اعتــراض بــر خداونــد مــی دانــد، زیــرا 
زمیــن هســتند )قمــی،13۸7، ج1: 535(. وی اعتقــاد بــه عصمــت ائمــه را از نشــانه های شــیعه 
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كــه  كاشــفی؟هر؟ )متوفــای 910هـــ. ق(1 را  بــه دلیــل قصیــده ای  می دانــد. از ایــن رو ماحســین 
ــاور او را بــه عصمــت امــام می رســاند شــیعی دانســته اســت )قمــی، 13۸5، ج1: 255(. ب

1ـ 3. تغسیل و تکفین امام؟ع؟: 

ع  كــه در تاریــخ نــگاری محــدث قمــی؟هر؟ نمــود بــارزی دارد موضــو از مباحــث دیگــری 
كــه تنهــا امــام می توانــد امــام را  تغســیل و تکفیــن امــام بــه وســیله امــام بعــدی اســت. بدیــن معنــا 
گزارش هــای تاریخــی افــراد دیگــری را متصــدی ایــن امــر  گــر  غســل دهــد نــه شــخص دیگــری و ا
كرده انــد بــه حســب ظاهــر بــوده و حقیقــت چیــز دیگــری اســت. بــا ایــن حســاب، هیــچ  معرفــی 
كار شــود. در نتیجــه قــدرت بــر طــی  چیــزی ماننــد دوری مســافت یــا حبــس  نمی توانــد مانــع ایــن 
كــه محــدث قمــی؟هر؟ در مــوارد متعــددی از آثــار  االرض2 هــم از دیگــر صفــات معصــوم می شــود 
كــی از قــدرت طــی االرض معصومیــن؟مهع؟ یــا  كــه حا كــرده  گزینــش  تاریخــی خــود روایت هایــی را 
حوالــه چنیــن قدرتــی بــه یــاران و اصحــاب خویــش اســت )بــرای نمونــه ر.ک: قمــی، 1417ق: 

.)22۸
كفــن  در همیــن راســتا مؤلــف؟هر؟ در ذیــل روایتــی از تذکــرة الخــواص ســبط بــن جــوزی دربــاره 

شــدن  امــام حســین؟ع؟ بــه وســیله غــام زهیــر بــن قیــن می نویســد:
كفــن معصــوم بایــد معصــوم  كــه متولــی دفــن و  كــه در جــاى خــود ثابــت شــده اســت  »بــدان 
ــّی او در  ــرود و وص ــا ب ــرق از دنی ــی در مش ــر امام گ ــد و ا ــل نده ــام غس ــز ام ــام را ج ــد و ام باش
كنــد. در ضمــن احتجاجــات حضــرت رضــا؟ع؟ بــر واقفــه  مغــرب باشــد خــدا آنهــا را همــراه 
كــرد: از پدرانــت بــراى مــا روایــت شــده اســت  كــه علــی بــن ابــی حمــزه بــر او اعتــراض  اســت 
كــه متصــّدى جنــازه امــام، جــز امــام نباشــد، امــام هشــتم؟ع؟ در جوابــش فرمــود: بگــو 
گفــت  كســی بــود؟ امــام بــود یــا دیگــرى؟  كــه متصــّدى دفــن امــام حســین؟ع؟ چــه  بدانــم 
كجــا بــود؟ او در  متصــّدى آن، علــی بــن الحســین؟ع؟ بــود. فرمــود: علــی بــن الحســین 
كوفــه زیــر دســت عبیــد اهلل زندانــی بــود؟ گفــت: چنانچــه ندانســتند، بیــرون شــد و متصّدى 
كــه علــی بــن الحســین؟ع؟ را توانــا  گردیــد و برگشــت. امــام هشــتم؟ع؟ فرمــود: آن  امــر پــدر 
گــردد، صاحــب امامــت را توانــا می توانــد  كار پــدرش  كربــا آیــد و متصــّدى  كــه بــه  كــرد 

1 . درباره شیعی یا سّنی بودن وی اختاف است.
كــه شــخصی بــدون اســتفاده از وســایل مــادى در لحظــه اى مســافت  2 . طــّی االرض: در نــور دیــده شــدن زمیــن، 

كنــد و از مکانــی بــه مــکان دیگــر منتقــل شــود. طوالنــی را طــی 
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گــردد بــا آنکــه در زنــدان و اســیرى هــم نبــوده  كــه بــه بغــداد آیــد و متصــّدى دفــن پــدر  كــرد 
اســت « )قمــی، بی تــا، ن: 354(.

ع غســل و دفــن امــام توســط امــام دیگــر موافــق  كــه موضــو شــیخ عبــاس؟هر؟ معتقــد اســت 
933( و بــر اســاس همیــن  احادیــث صحیحــه و اصــول مذهــب بــوده )قمــی، 13۸7، ج2: 
كاظــم؟ع؟ را بــه وســیله افــراد دیگــر ظاهــر امــر می دانــد و روایتــی  نگــرش، غســل و دفــن امــام  
كــه بــر پایــه آن حضــرت امــام رضــا؟ع؟ از مدینــه بــا طــی االرض بــه عــراق آمــد و پــدر  ذكــر می كنــد 
كــه دیگــران ایشــان را نمی شــناختند و متوّجــه حقیقــت مســأله  بزرگــوارش را دفــن نمــود در حالــی 

ــد )قمــی، 1417ق،: 173(.  نبودن
1 ـ4. شهادت امامان:

ع شــهادت همــه امامــان بــه وســیله ســم یــا شمشــیر در میــان دانشــمندان شــیعه  موضــو
كســی چنیــن  گــر  كــه برخــی چــون شــیخ صــدوق؟هر؟ معتقدنــد ا گونــه ای  شــهرت دارد، بــه 
بــاوری نداشــته باشــد از جرگــه امامیــه  بیــرون اســت )شــیخ صــدوق، 1414ق: 99(. مســتند 
كــه  طرفــداران ایــن نظریــه روایاتــی منســوب بــه ناحیــه مقدســه بعضــی از معصومیــن اســت 
ــر شــهادت آن بزرگــواران داللــت می كنــد )ر.ک: ابن شــهر آشــوب، 137۶ق، ج2:  مفهــوم آنهــا ب
51؛ مجلســی، 1403ق،  ج27: 217(. در مقابــل چنیــن نگــره ای، برخــی دیگــر همچــون شــیخ 
مفیــد؟هر؟ بــه شــهادت همــه ی امامــان اعتقــاد ندارنــد )شــیخ مفیــد، 1414ق، الــف: 131(، از 
گزارش هــای وی دربــاره شــهادت امامــان یکســان نیســت )خانجانــی، 1392: 151(. ایــن رو 
 مســموم او مقتــول«.1 در آثــار محــدث قمــی؟هر؟ قرینــه ای 

ّ
هــر چنــد تکــرار روایــت »مــا مّنــا اال

اســت بــر اعتقــاد ایشــان بــه اینکــه تمامــی ائمــه؟مهع؟ بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا نرفته انــد، بلکــه 
بــه وســیله ســم یــا ضربــه شمشــیر یــا ماننــد آن بــه شــهادت رســیده اند، ولــی او عبــارات متفاوتــی 
ــه نظــر می رســد  ــگاه اّول ب كــه در ن ــه طــوری  گرفتــه اســت. ب كار  ــه  ــان عمــر ایشــان ب ــاره پای درب
وی نیــز هماننــد شــیخ مفیــد؟هر؟ ایــده یکســانی دربــاره شــهادت همــه امامــان نــدارد. چنانکــه 
كــه مهم تریــن اثــر او در ســیره معصومیــن؟مهع؟ اســت دربــاره  كتــاب منتهــی اآلمــال  در فصــل بنــدی 
امــام ســجاد؟ع؟ و امــام باقــر؟ع؟، از واژه وفــات اســتفاده می كنــد، ولــی پایــان عمــر بقیــه امامــان 

كشته شده )به شمشیر( 1 هیچ یك از ما از دنیا نرود، مگر مسموم )به زهر جفا( یا 
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كتــاب »االنــوار البهیــه« نیــز از تعابیــر متفاوتــی  بزرگــوار را بــا عبــارت شــهادت توصیــف می كنــد. در 
ــز  ــه ج ــال آورده، ب ــی اآلم ــه در منته ــاف آن چ ــر خ ــا ب ــد، اّم ــتفاده می كن ــه اس ــت ائم ــاره رحل درب
ح  كــه درباره شــان واژه قتــل و شــهادت بــکار بــرده در شــر حضــرت علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ 
كــرده اســت. ایــن دوگانگــی در اســتخدام واژه هــا  بقیــه امامــان؟مهع؟ از لفــظ وفــات اســتفاده 
كــه محــدث قمــی؟هر؟ از ایــن عبــارات معنــای خــاص و دقیــق را اراده نکــرده،  نشــان می دهــد 
بلکــه بــه نظــر می رســد عبــارات وفــات، قتــل و شــهادت نــزد وی متــرادف بــوده و یــا در بــکار 
ــات و شــهادت  ــرده اســت، شــاهد چنیــن ادعایــی اســتخدام دو واژه وف ك گیــری آن هــا تســامح 

گونــه می نــگارد: كــه ایــن  باهــم در بــاب شــهادت امــام صــادق؟ع؟ اســت 
كــرد  »فصــل ششــم: در وفــات حضــرت امــام جعفــر صــادق علیــه الّســام اســت؛ وفــات 
حضــرت صــادق علیــه الّســام در مــاه شــّوال ســنه یکصــد و چهــل و هشــت بــه ســبب انگــور 
ــش  ــّن مبارك ــهادت از س ــت ش ــود و در وق ــده ب ــرت خورانی ــه آن حض ــور ب ــه منص ك ــود  زهرآل

گذشــته بــود« )قمــی، 13۸7، ج2: 1404(. شــصت و پنــج ســال 

كتــاب »تتمــة المنتهــی« در بیــان رحلــت امــام جــواد؟ع؟ الفــاظ وفــات و  بــه همیــن شــکل در 
ــا هــم بــکار بــرده و می نویســد: شــهادت را ب

یافــت. در ســبب شــهادت آن  بغــداد وفــات  امــام محمــد تقــی؟ع؟ در   »در ســال 220 
 .)373  :13۸7 )قمــی،   »... اســت  اختــاف  حضــرت 

كلمــه معنــای متفاوتــی نــزد مؤّلــف نداشــته و دیــدگاه  ایــن عبــارات نشــان می دهــد ایــن دو 
ع همســو بــا شــیخ صــدوق و همفکرانــش اســت. از ایــن رو در تاریــخ  محــدث قمــی در ایــن موضــو
كــه نســبت بــه حضــرات معصومیــن دشــمنی و  كســانی هســتند  نــگاری محــدث قمــی همیشــه 
كوتاهــی نکرده انــد. از  ح نقشــه و توطئــه ای  كینــه داشــته و در ظلــم و ســتم بــه آنــان از هــر طــر
كــه بــر اســاس  گــزارش مشــهوری اســتناد می كنــد  ایــن رو در نحــوه شــهادت امــام حســن؟ع؟ بــه 
كنــدی در دام توطئــه معاویــة  آن همســر امــام حســن؟ع؟ بــه نــام جعــده دختــر اشــعث بــن قیــس 
ــهادت  ــت ش ــن عل ــاند. همچنی ــهادت می رس ــه ش ــرت را ب ــده و حض ــار ش گرفت ــفیان  ــی س ــن اب ب
كینــة دیرینــة هشــام بــن عبــد الملــک نســبت بــه آن حضــرت دانســته اســت  امــام ســجاد؟ع؟ را 

ــی، 13۸7، ج2:  11۶۸(.  )قم
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2.اریگّیتاگرابی،اایاطرشکاواعرادتاارتدال:ا

 بحــث عینّیــت و بی طرفــی از مهم تریــن و پیچیده تریــن مباحــث معرفــت شناســی تاریخــی 
گزینــش، داوری، بی طرفــی و ارزش پذیــری در تاریــخ همــراه اســت.  كــه بــا مقوله هــای  اســت، 
ع مــورد  كامــًا بــر مبنــای موضــو گزاره هــا بایــد  كــه آرا، داوری هــا و  منظــور از عینّیــت ایــن اســت 
كــذب آنهــا بایــد مســتقل از افــکار و احساســات  گیــرد. صــدق یــا  بررســی، هــر چــه باشــد، شــکل 
خ در ثبــت حــوادث  ــا مــور كــه آی ــت بدیــن معناســت  افــراد باشــد )اســتفورد، 13۸2: 93(. عینّی
كــه بــه  كــه هســت، نگاشــته یــا آن  گونــه  تاریخــی رعایــت بــی طرفــی را نمــوده و تاریــخ را همــان 
كامــًا واقعــی  گاه، روایــت  دلیــل دخالــت منافــع شــخصی، روایــت وی حتــی بــه صــورت ناخــودآ
نیســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش هــا برخــی عینّیــت در تاریــخ را پذیرفته انــد و معتقدنــد بــا 
گــر پژوهشــگر  اســتفاده از روش علمــی می تــوان بــه دانــش یقینــی دســت یافــت. بــه بــاور آن هــا ا
كنــد. در مقابــل دســته ای از  از تعصبــات رهایــی یابــد می توانــد واقعیت هــا را مســتقیمًا درک 
كــه نگــرش پژوهشــگر برخاســته از تمایــات، مفروضــات و دانســته های  گــران معتقدنــد  اندیشــه 
كــه عینّیــت را در تاریــخ مشــکل می كنــد  اوســت. از ایــن رو  در ایــن راه مشــکاتی وجــود دارد 

)اســتفورد، 13۸2: 97_93(. 
كــه وی حقیقــت را از هركــس  بررســی محتوایــی آثــار محــدث قمــی؟هر؟ نشــان می دهــد 
پذیــرا بــود. از ایــن رو در مــوارد بســیاری بــه منابــع اهــل ســّنت مراجعــه می كنــد. بــه عنــوان نمونــه 
كــه  ح حــال حضــرت زهــرا )س( و ســفارش رســول خــدا )ص( دربــاره ایشــان بــه روایتــی  در شــر
كــه پیامبــر  از طریــق اهــل ســّنت نقــل شــده اســتناد می كنــد و نیــز بــه نقــل از عایشــه می نویســد 
بــرای حضــرت فاطمــه )س( احتــرام ویــژه ای قائــل بــود و دســتان آن حضــرت را می بوســید 
گرامــی دربــاره محبــت بــه حســنین؟ع؟ را بــه  ــا، د: 411(. چنانکــه توصیــه رســول  )قمــی، بی ت

نقــل از منابــع اهــل ســّنت ایــن چنیــن می نویســد:
كــه: حضــرت رســول صّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســّلم  كتــب عاّمــه روایــت شــده  »در جملــه اى از 
كــس  كــه اصحابــش جمــع بودنــد، اى قــوم آن  گرفــت و فرمــود در حالــی  دســت حســنین را 
كــه مــرا دوســت دارد و ایشــان را و پــدر و مــادر ایشــان را دوســت دارد، در قیامــت بــا مــن در 

بهشــت خواهــد بــود« )قمــی،13۸7، ج2:  ۶55(. 

گویــی و پرهیــز از دروغ جایــگاه ارزنــده ای  در نگــرش تاریخــی محــدث قمــی؟هر؟، واقعیــت 
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گــرد آورد و آنهــا را بــه دور از دروغ  دارد. بدیــن جهــت می كوشــید احادیــث منــزه و بــدون پیرایــه را 
و پیرایــه، در اختیــار عاقه منــدان قــرار دهــد )كنگــره محــدث قمــی، 13۸9، ب: 112(. از ایــن رو 
گــوار تحریــف از جملــه دروغ بســتن بــر خــدا، پیامبــر، اهــل بیــت عصمــت  در تألیفاتــش بــه آثــار نا
ــی  ــای مذهب ــوزه ه ــن و آم ــه دی ــن ب ــی و دروغی ــب خراف ــن ورود مطال ــن و همچنی ــای دی و علم
هشــدار داده و دانشــمندان دینــی را بــه مقابلــه بــا آن بــر می انگیــزد. وی معتقــد اســت اهمّیــت 
كــه بــه بهانــه افزودن  مطلــب نبایــد1 مــا را از حــق و حقیقــت دور ســازد و ضمــن هشــدار بــه كســانی 
شــور و شــوق دینــی در جامعــه، بــه جعــل روایــت و ســاخِت صحنه هــای دروغیــن روی می آورنــد، 
گوینــدگان و نویســندگان را بــه اســتفاده از منابــع معتبــر و  رهنمودهایــی در ایــن بــاره دارد و 
كتاب هــای مذهبــی ســفارش می كنــد. مؤّلــف بــه  جلوگیــری از راهیابــی دروغ در ســخنرانی ها و 
مناســبت های مختلــف، آیــات و روایاتــی از حضــرات معصومیــن؟مهع؟ در مذّمــت و مفاســد دروغ، 
كــه خــود شــیفته دیــن و اهــل بیــت اســت غلــو و بزرگ نمایــی را در عصــر  نقــل می كنــد و بــا ایــن 
گســتردگی ارتباطــات، زیانبارتــر می دانــد و بــر پرهیــز از آنچــه موجــب طعــن دشــمنان می شــود، 
ــی، 13۸3:  ــا، م:  431؛ قم ــی بی ت ــی، 13۸7، ج2: 10۸0_10۶4؛ قم ــد. )ر.ک: قم ــد می كن كی تأ

.)110
كــه بیانگــر انصــاف و اعتــدال در تاریــخ نگــری محــدث قمــی اســت، رویکــرد  مســأله دیگــری 
ــان را غاصــب خافــت  ــه آن ك ــا ایــن  ــا ب ح حــال خلف ــخ خلفاســت. او در شــر ــگارش تاری ــه ن وی ب
كمیــت  كــه عملکــرد مثبتــی در دوره حا كــدام از آنــان  می دانــد )قمــی، بی تــا، س: 39(، ولــی هــر 
خــود داشــته باشــد بــه آن اشــاره می كنــد چنانکــه ناصــر بــاهلل عباســی )حــک: ۶22_ 575( را 
كــه بــه ســبب عــدل او ســرزمین های اســامی  مــردی صاحــب عقــل و شــهامت معرفــی می كنــد 

آبــاد شــد )قمــی، 13۸7: 577(.
گویــی اعتــراف بــه اشــتباه خــود اســت. از ایــن  گفــت بارزتریــن نمونــه حقیقــت  شــاید بتــوان 
كتــاب منتهــی اآلمــال )13۸7، ج2: 977( روایــت ســهل بــن  رو مؤّلــف محتــرم وقتــی در در 
كربــا و ســرهای شــهیدان مظلــوم عاشــورا بــه شــام را نقــل  ســعد ســاعدی را دربــاره ورود  اســیران 

گویــد: »بســا  كــه محــدث قمــی در ایــن بــاره مــی  گریانــدن بــرای مصیبــت امــام حســین؟ع؟  1. ماننــد تســامح در 
كنــد و خــود را مشــمول حدیــث: مــن ابکــی فلــه الجّنــة می دانــد، و بــه طــول زمــان همــان  كــه اختــراع ســخنی  باشــد 

كنــد.« ر.ک: قمــی، 13۸7، ج2: 107۸.  حــرف دروغ، شــیوعی در تألیفــات جدیــده پیــدا 



₪ا95 ااصد ایهرجا بد اگیکت

كــرده و می نویســد: كتــاب نفــس المهمــوم مرتکــب شــده اشــاره  كــه خــود در  می كنــد بــه اشــتباهی 
ــه یضحــك،  كاّن كلمــه  ــر  ــه الّســام ذك ــاس علی »در نفــس المهمــوم بعــد از ســر حضــرت عّب

ــم اســت«. ظاهــرا از ســهو قل

محــدث قمــی در مقــام نقــد ســخنان بــزرگان، اعتــدال و ادب رعایــت می كنــد و ســخت 
كنایــه ابــراز نظــر می كنــد، تــا تنهــا خــواص آن را دریابنــد.  گاه بــا رمــز و  گام برمــی دارد و  محتاطانــه 
كنــش بــه آنچــه مؤّلــف روضــات الجنــات1 دربــاره ابن دریــد نوشــته  مثــًا محــدث قمــی؟هر؟، در وا

ــود، می نویســد:  ب
كــردن جنــاب شــما از او بــه »بجــرو فــی  كــه ابــن دریــد ســّنی باشــد، لیکــن تعبیــر  »بــر فــرض 
ــداد  ــی ع ــرو2 ف ــذا الج ــل ه ــر مث ــی ذك ــر العامل ــیخنا الح ــب إّن ش ــن العج ــم إن م ــم، ث قولک
كــه  ج از قانــون ادب و بیــرون از تاریخ نــگارى اســت و شایســته اســت  علمــاء الشــیعة« خــار
كلمــات زشــت و قبیحــه در آن  كتابــی می نویســد، بــه ِاحــکام و ِاتقــان او پــردازد و  كــه  هــر 
كــه موافــق و مخالــف، بــه خوانــدن آن رغبــت نماینــد« )قمــی،  ذكــر ننمایــد و چنــان نویســد 

13۸5، ج2: 737(.

كــه وی  بــا ایــن حــال از نــکات مهــم در تاریــخ نــگاری شــیخ عبــاس قمــی؟هر؟ آن اســت 
ح  بــر پایــه توّجــه بــه مســائل مذهبــی و اعتقــادی، در پــاره ای مــوارد بــا قلمــی بــه نــگارش و شــر
ع آن نوشــتار رویکــرد موافقانــه یــا مخالفــت جویانــه او را بیــان می كنــد؛  كــه نــو واقعــه می پــردازد 
كیــد دارد  ح وقایــع ایــام خلفــا وقتــی بــه خافــت بنی امیــه می رســد اصــرار و تأ از جملــه در شــر
كــه در شــهادت حضــرت ســید الشــهداء؟ع؟ حضــور داشــتند  كســانی  ــا بــودن آنــان و  ــد زن كــه ول
گزارش هــا و روایــات مربــوط بــه پلیــدی خانــدان بنی ســفیان را بــا حــرارت  را بــه اثبــات رســاند و 
بــه  ۶3؛  77؛ 11۸(. در مقابــل هنــگام پرداخــت  و شــدت می نویســد )ر.ک: قمــی، 13۸7: 
ــژه  ــه وی ــینی، ب ــادات حس ــا س ــی ب ــی اختافات گاهگاه ــه  ك ــنی  ــادات حس ــوط س ــای مرب رویداده
كــه در مــدح آنــان اســت ســعی  حضــرات معصومیــن؟مهع؟ داشــته اند بــا برجســته ســاختن اخبــاری 

ــی، 13۸7: 237_240(  ــذارد )قم گ ــادگار  ــه ی ــادات ب ــام س ــت از تم ــره ای مثب دارد چه
ح  كــه ماجــرای لحظه هــای آخــر عمــر امــام حســین؟ع؟ را شــر بــه همیــن صــورت هنگامــی 

1 . سید محمد باقر خوانساری.
گویند. مثل بچه حیوانات، ابن منظور، 1405ق، ج14: 139 . كوچک هر چیزی را   .2
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كــه بــر اســاس آن حضــرت ســید الشــهداء؟ع؟  می دهــد روایتــی از شــیخ مفیــد؟هر؟ نقــل می كنــد 
در لحظــه آخــر شــجاعانه از خــود دفــاع می كــرد و ســربازان دشــمن بــه چــپ و راســت متفــرق 
كننــد...  كــه حضــرت را تیربــاران  می شــدند. شــمر بــا مشــاهده ایــن حالــت بــه ســپاه دســتور داد 

ــام شــمر می رســد می نویســد: ــه ن محــدث قمــی؟هر؟ در ایــن روایــت وقتــی ب
كــه  كــرد  كــه خمیــر مایــه هــر شــّر و بــدى بــود چــون ایــن بدیــد ســواران را طلبیــد و امــر  »شــمر 
كننــد«  كــه آن حضــرت را تیربــاران  كــرد  كمانــداران را امــر  كشــند و  در پشــت پیــادگان صــف 

)قمــی، 13۸7، ج2: 904(.

گونــه ذكــر شــده اســت: »فلمــا رأی ذالک  كتــاب االرشــاد شــیخ مفیــد؟هر؟ ایــن  ایــن روایــت در 
شــمر بــن ذی الجوشــن اســتدعی الفرســان ...« )شــیخ مفیــد، 1414ق، ب، ج2: 112( بنابرایــن 
كــه خمیــر مایــه هــر شــّر و بــدی  در اصــل روایــت، شــمر بــه چیــزی توصیــف نشــده و عبــارت »شــمر 
كــه بیانگــر شــّدت خشــم نویســنده نســبت بــه  بــود« از ســوی محــدث قمــی؟هر؟ اضافــه شــده 

شــمر اســت.    
گرایش شیعی داشتند آورده است:  كه  كمان آل بویه  و یا در تمجید از برخی حا

از  و  اســت  نــام مباركــش فناخســرو  كــه  ایــن روز، ســنه 372، عضدالدولــه دیلمــی  »در 
شــیعیان بــا اخــاص امیــر المؤمنیــن؟ع؟ اســت در بغــداد از دنیــا درگذشــت« )قمــی، بی تــا، 

 .)119 د: 

بــه عضدالدولــه  را نســبت  »نــام مباركــش« موضــع خــود  آوردن عبــارت  بــا  بدیــن ســان 
نشــان داده اســت. چنانکــه دربــاره لحظــه شــهادت اباعبــد اهلل الحســین؟ع؟ و ســخن حضــرت 

ــت:  ــته اس ــرد، نوش ك ــی  ــخ م ــعد را توبی ــر س ــه عم ك ــب؟اهس؟  زین
»در ایــن هنــگام عمــر ســعد جوابــش نــداد، و بــه روایــت طبــرى اشــکش بــه صــورت و ریــش 
گردیــد و صــورت خــود را از آن مخــدره برگردانیــد...« )قمــی، 13۸7، ج2: 905(.  نحســش جــارى 

یــخ طبــری  كــرده و در عبــارت تار كــه محــدث قمــی؟هر؟ روایــت را از طبــری نقــل  در حالــی 
ع عمــر و هــی تســیل علــی خدیــه و لحیتــه، قــال: و صــرف بوجهــه عنهــا(  )فکأنــی انظــر الــی دمــو
كلمــه »نحســش« موجــود نیســت )طبــری، 13۸7ق، ب، ، ج 5: 452( و ایــن مطلــب نفــرت 

شــیخ عبــاس؟هر؟ را نســبت بــه عمرســعد نشــان مــی دهــد.
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نتیجه

كــرد  كــم بــر تاریــخ نــگاری محــدث قمــی می تــوان بیــان  آنچــه را در خصــوص نگــرش حا
كامــًا دینــی )مذهبــی( داشــته و تاریــخ را از ایــن منظــر در نظــر داشــته  كــه وی نگــرش  ایــن اســت 
كــم بــر بینــش مســلمانان )شــیعیان(  اســت. بدیــن جهــت نتوانســته خــود را از ســاحت دینــی حا
گاهــی از احــوال برگزیــدگان  كنــد. در چنیــن دیدگاهــی تاریــخ راهنمــای انســان بــرای آ ج  خــار
نهایــت جلــب  آمــوزی و در  مایــه عبــرت  رذایــل،  كســب فضایــل و طــرد  نیــکان، محــرک  و 
گونــی تألیفــات  گونا ع و  خشــنودی خداونــد و ســعادت همیشــگی اســت. از ســوی دیگــر  تنــو
ــت  ــن و هدای ــت دی ــزاری در خدم ــم را اب ــه او قل ك ــد  ــان می ده ــی؟هر؟ نش ــدث قم ــی مح تاریخ
مــردم می دانســته. از ایــن رو آثــار فارســی وی، ســاده، روان و قابــل فهــم بــرای عمــوم اســت 
ــی  ــگارش فن ــا و ن ــش عبارت ه ــه آرای ــه ای ب ــوده، توّج ــب ب ــاندن مطل ــش رس ــا هدف ــون تنه و چ
نداشــته اســت. بــه نظــر می رســد جامعــه دینــی و علمــی امــروز نیــز بــرای پیشــبرد اهــداف خــود 
بــه همــت و نگرشــی هماننــد نــگاه محــدث قمــی؟هر؟ بــه معــارف دیــن، البتــه در قالبــی جدیــد 

و روشــمند نیــاز دارد.  



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 981395 ₪

منابع و مآخذ
ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم، ) 1405هـــ. ق(، لســان العــرب، قــم، نشــر ادب . 1

و 14.  الحــوزه، ج12 
یــخ نــگاری عصــر صفــوی، تهــران، انتشــارات . 2 آرام، محمــد باقــر، )13۸۶(،  اندیشــه تار

كبیــر. امیــر 
گل محمــدی، . 3 اســتنفورد، مایــکل،  )13۸2(، درآمــدی بــر فلســفه تاریــخ، ترجمــه احمــد 

تهــران، نشــر نــی.
بحرانــی، ابــن میثــم، ) 1417هـــ. ق(،  النجــاة فــی القیامــة فــی تحقیــق امــر االمامــة، قــم، . 4

مجمــع الفکــر االســامی.
تهرانــی، آقــا بــزرگ، )1403هـــ. ق(،  الذریعــه فــی تصانیــف الشــیعه، بیــروت، داراالضــواء، . 5

چــاپ ســّوم، ج 4 و 25.
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )1404هـــ. ق(، نقبــاء البشــر فــی القــرن الرابــع عشــر، مشــهد، دارالمرتضــی، چــاپ . ۶

دّوم، ج1.
ــات فکــری و سیاســی . 7 ــدرج در حی ــگاری« من ــخ ن ــان، رســول، )13۸4(، »تشــیع و تاری جعفری

امامــان شــیعه؟مهع؟، قــم، انصاریــان، چــاپ هشــتم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )1379(، صفویــه در عرصــه دیــن، فرهنــگ و سیاســت. قــم، پژوهشــگاه حــوزه . ۸

و دانشــگاه، ج1. 
كنگــره بزرگداشــت . 9 جمعــی از نویســندگان، )13۸9(، محــّدث رّبانــی )مجموعــه مقــاالت 

كنگــره بزرگداشــت محــدث قمــی، ج1 و 2.  محــدث قمــی(، قــم، 
حلــی، حســن بــن یوســف، )1421هـــ. ق(، نهــج الحــق و کشــف الصــدق، تقدیــم ســید رضا . 10

صــدر، قــم، دارالهجره.
نــگاری، قــم ، پژوهشــگاه حــوزه و . 11 یــخ  شــیخ مفیــد و تار خانجانــی، قاســم، )1392(، 

دانشــگاه.
دوانــی، علــی، )1379(، مفاخــر اســالم، تهــران، انتشــارات مركــز اســناد انقــاب اســامی، . 12

چــاپ دّوم، ج11.
شــریف مرتضــی، علــی بــن الحســین، )1410هـــ. ق(،  الشــافی فــی االمامــة، قــم، مؤسســه . 13

اســماعیلیان، چــاپ دّوم، ج1. 



₪ا99 ااصد ایهرجا بد اگیکت

شــیخ مفیــد، محمــد بــن محمــد بــن نعمــان، )1414هـــ. ق.ب(،  االرشــاد فــی معرفــة . 14
بیــروت، دارالمفیــد، ج2. البیــت؟مهع؟،  العبــاد، تحقیــق مؤسســه آل  حجــج اهلل علــی 

ـــــــــــــــــــــــــــــ، )1414هـــ. ق. الــف(،  تصحیــح االعتقــادات تحقیــق حســین درگاهی، بیروت . 15
دارالمفیــد، چاپ دوم.

او . 1۶ نــگاری  یــخ  تار و  مفیــد  »شــیخ   ،)13۸۶( تابســتان  اهلل،  نعمــت  فروشــانی،  صفــری 
ــیعه  ــه ش ــم مؤسس ــی، ق ــیعه شناس ــی ش ــی ـ  تخّصص ــه علم ــاد«، فصلنام ــاب االرش کت در 

شناســی، ســال پنجــم، شــماره 1۸، 
طبرســی، ابومنصــور احمــد بــن علــی، )13۸۶هـــ. ق(،  االحتجــاج، تحقیــق و ماحظــات . 17

ســید محمــد باقــر الخرســان، نجــف، دارالنعمــان، ج2.
ــق . 1۸ ــوک، تحقی ــم و المل ــخ االم ــد، )13۸7هـــ. ق(، تاری ــن یزی ــر ب ــن جری ــد ب ــری، محم طب

محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، بیــروت، دارالتــراث، چــاپ دّوم، ج5.
ـــــــــــــــــــــــــــ، )1415هـ. ق(، جامع البیان، بیروت، دارالفکر، ج1.. 19
قمــی، شــیخ عبــاس، )1417هـــ. ق(، االنــوار البهیــة فــی تواریــخ الحجــج الهّیــة، قم، مؤسســه . 20

نشــر اســامی )جامعــه مدرســین حــوزه علمّیــه قم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )بی تــا،ب(، رســاله الفصــول العلّیــه  در بیــان مناقــب و فضائــل امیــر المؤمنیــن؟ع؟، . 21

نــرم افــزار مجموعــه آثــار محــدث قمــی. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )13۸5(، الفوایــد الرضویــه، تحقیــق، ناصــر باقــری بیدهنــدی، قم، بوســتان . 22

كتــاب، ج1 و 2. 
باقــری . 23 ناصــر  تحقیــق،  الخلفــا،  ایــام  وقایــع  فــی  المنتهــی  تتمــة   ،)13۸7( ـــــــــــــــــــــــــــــ،  

دّوم. چــاپ  مــا،  دلیــل  قــم،  بیدهنــدی، 
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )بی تــا،س(، رســاله ســبیل الرشــاد فــی اصــول الدیــن، تصحیح عبــداهلل غفرانی، . 24

نــرم افــزار مجموعــه آثــار محــدث قمی.
ـــــــــــــــــــــــــــ، )بی تا،م(، مفاتیح الجنان، قم، نشر اسوه.. 25
ـــــــــــــــــــــــــــــ،  )13۸7(، منتهــی اآلمــال، تحقیــق، ناصــر باقــری بیدهنــدی، قــم، دلیــل مــا، . 2۶

ج1 و 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــ، )بی تــا،ن(، نفــس المهمــوم فــی مصیبــة ســیدنا الحســین المظلــوم، نشــر مکتبــة . 27

الحیدریــه.



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 1001395 ₪

ــار محــدث . 2۸ ــام الــی وقایــع االیــام، نــرم افــزار مجموعــه آث ــا،د(، هدایــه االن ـــــــــــــــــــــــــــــ، )بی ت
قمــی.

ـــــــــــــــــــــــــــــ، )بی تــا،ز(، هدیــة الزائریــن و بهجــة الناظریــن، نــرم افــزار مجموعــه آثــار محــدث . 29
قمــی.

كنگــره محــدث قمــی، )13۸9ب(، شــناخت نامــه محــدث قمــی، قــم، نــور مطــاف )نــرم . 30
افــزار مجموعــه آثــار محــّدث قمــی(.

ـــــــــــــــــ،  )13۸9الف(، محدث ربانی، قم، نور مطاف، ج1.. 31
مجلســی، محمــد باقــر، )1403هـــ. ق(، بحــار االنــوار، بیــروت، مؤسســه الوفــاء، چــاپ . 32

ج27. دّوم، 
مقدسی، مطهر بن طاهر )بی تا(، البدء و التاریخ، مکتبة الثقافة الدینیة، ج2.. 33
حضــرت . 34 مقدســه  آســتانه  ـ   زائــر  قــم،  قــم،  دانشــوران   ،)13۸4( علیرضــا،  هــزار، 

. ؟اهس؟ مــه معصو
واســعی، ســید علــی رضــا، )تابســتان 1390(، غایــت منــدی تاریــخ، فصلنامــه تخصصــی . 35

تاریــخ اســام، قــم، دانشــگاه باقرالعلــوم، شــماره 40.


