ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و جایگاه آن
در تاریخنگاری عمومی دوره صفوی
محمدتقی مشکوریان
علیاکبر جعفری

1

2

چكیده
از قرن هفتا هجری ،به تدریج در تاریخهای عمدمی ،فصلی که به طدر خاص ،به ائموه
اثظیعشر اختصاص داشت شکل گرفت .ائمه در این آثار ،کظار ها و جدا از دیگر
خدیشاوندان ،در مقام اولیای خدا و بهترین بظدگان زمان خدد معرفوی شودهانود و مانظود
انبیا ،اوصیا ،شاهان و خلفا ،طبقهای در تقسیا تاریخ به شمار میآیظد.
با تدجه به حاکمیت اهلتسظن و دستکا به لحاظ کالمی و فقهی و در ایوران پویش از
صفدی ،اختصاص فصلی به ائمه امامیه و نه دیگر سادات ،ضرورت روند ظهدر و تحودل
این پدیده را به وجدد می آورد .با تشکیل دولت صفدیه ،این ابداع مدرد پذیرش مدرخوان
قرار گرفت و به صدرت ج ئی کلیشهای در تاریخهای عمدمی این عصر درآمد.
ندشتار پیش رو می کدشد این پدیده را به عظدان ظهدر طبقۀ جدید ائمه در روایت تواریخ
معرفی کظد و تحدالت این فصل از تاریخهای عمدمی صفدی در زمیظۀ روایت کلی آنان
از تاریخ را بررسی و تحلیل نماید .با وجدد طبقه ائمه در تاریخنگاری پیشاصفدی ،کار
مدرخان صفدی ،تغییر جایگاه آن در تاریخ بدد .آنان صدرتبظدی پیشین پیامبر و خلفای
راشودین و ائموه را بوا تغییور کروندلد،یوه ،بوه پیوامبر و ائموه و خلفوا ،و بوا ارتقوای
هستیشظاختی ،به انبیاء و ائمه و ملدک تبدیل کردند و حتوی بوه صودرت انبیواء و ائموه
درآوردند.
کلیدواژهها :تاریخنگاری ،ائمه  ،صفدیه ،تسظن دوازده امامی.
 .1دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه الفهان (نویسنده مسئول)
 .2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الفهانa.jafari2348@yahoo.com .

mashkouriyan@gmail.com
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فصلنامه علمی ه پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395
لفحات 8۶ - ۶5

تواریخ عمومی و تالش مورخان برای نگهارش آنهها ،از تصهمیم و عهزم مهردم بهرای
تعیین موقعیت خهود در تهاریخ و ثبهت حضورشهان در زمهان حکایهت داشهت؛ هرچنهد
محور روایت را قدرت مادی یها معنهوی حهاکم تعیهین مهیکهرد .از ایهنرو تهاریخههای
عمومی ،از جمله عرلههای ظهور کلیشههای تاریخنگارانه به شمار مهیرونهد .از سهوی
دیگر ،نه در گذشته و نهه امهروز ،ترتیهب زمهانی وقهایع ،تنهها نظهم مطلهوب در روایهت
تاریخ نبوده است .دستکم تا پیش از عصر مهدرن ،یکهی از رایه تهرین روشهها بهرای
سامان دادن وقایع ،نظهم طبقهاتی بهود کهه از پهیشفهر

ههایی دربهاره جایگهاه سلسهله

مراتبی طبقات مردم در نظم وجودی برمیخاست.
بههر ایههن اسهها  ،موضههو مقالههه پههیش رو ،برگرفتههه از ایههن واقعیههت اسههت کههه در
تاریخنگاری عمومی ،رویدادهای تاریخی به دو روش کلی منظم میشدند:
الف) نظم زمانی و کرونولوژیک 1.در ایهن روش ،خهط زمهان بها رویهدادهای کهانونی
برش میخورد و اعصاری کوتاه و بلنهد ماننهد خلقهت ،توفهان نهوح و عصهر اسهالم (از
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

آغاز تا زمان حال) حالل میشود.
ب) نظم طبقاتی 2که متضمّن تقسیم رویدادها بر حسهب طبقهاتی از مهردم اسهت کهه
کانون روایت تاریخی قرار میگیرنهد .در ایهن روش ،گهاه تقهدم و تهیخر زمهانی نادیهده
گرفته شده و طبقات در جایگاهی خارج از نظهم کرونولوزیهک خهود قهرار مهیگرفتنهد.
در این موارد ،نظم زمهانی امهور ه همچهون قهرار دادن ائمهه قبهل از خلفها ه ذیهل نظهم
هستیشناختیِ طبقاتی قهرار مهیگیهرد .مههمتهرینِ ایهن طبقهات ،انبیها و اولهیا ،خلفها و
 .1کرونولهوژی ( )chornologyبهه معنها ی ثبهت وقهایع بهه ترتیهب زمهان وقهو آنهاسهت .در واقهع کرونولهوژی،
وقایعنگاری برحسب تاریخ وقهو اسهت و آنگهاه کهه بهه آثهار تهاریخی اشهاره دارد ،بایهد گهاهشهمار وقهایع

۶۶

خوانده شود.
 .2عنوان طبقه از ایدۀ نظم سلسلهمراتبی مردم (طبقات هستیشناختی) در جامعهۀ سهنتی گرفتهه شهده اسهت .ایهن
عنوان ،کمابیش در متون تاریخی به کار رفته است .ایدۀ یادشهده اشهاره بهه ایهن دارد کهه انسهانهها بهه لحهاظ
وجودی در مراتب گوناگون ه همچون خوا و عوام ،شاه و رعیت ه قرار میگیرند.
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مقدمه

رای مورخهان ایهن بهود کهه تهاریخ را نخسهت بها محوریهت اسهالم بهه دو دورۀ پهیش
از اسههالم و پههس از اسههالم تقسههیم مههیکردنههد؛ سههپس بهها تقسههیم طبقههاتی ،اول تههاریخ
انبیا و اولیا را میآوردند ،سپس به پادشاهان میپرداختند .در تهاریخ پهس از اسهالم نیهز
ابتدا به حوادص عصر پیامبر

 ،سپس خلفا و پادشاهان میپرداختند کهه نظهم زمهانی را

هم در خود دارد ،ولی اگر قرار بر نظم طبقات بود ،خلفا مقهدم بهر ملهوک معالهر خهود
قرار میگرفتند.
بههر مبنههای روش اخیههر مههیتههوان دو پرسههش مطههرح کههرد .1 :چگههونگی اختصهها
طبقهای خا

به گروهی از مردم در روایهت وقهایع؛  .2مبنهای ترتیهب (تقهدم و تهیخر)

زمانی قرار گرفتن طبقات در روایت تاریخ.
موضو این پژوهش نیز طرح دو مسئله یادشهده دربهاره جایگهاه ائمهه اثنهیعشهر
در تواریخ عمومی ،با تمرکز بر عصر لفوی است و مهیکوشهد ظههور و جایگهاه طبقهۀ
ائمه ،به عنوان کلیشهای در روایت تهاریخ عمهومی را بررسهی و تحلیهل کنهد .از ایهنرو
پرسشهای اساسی پژوهش عبارت انهد از ایهن کهه بخهش تهاریخ زنهدگانی ائمهه

در

تاریخنگاری عمومی پیش از لفوی و عصر لفوی چه جایگهاهی داشهت و چگونهه بهه
سر گذراند این پژوهش نشان میدههد بها وجهود ظههور طبقهه ائمهه در تهاریخنگهاری
پیشالفوی به عنوان پدیدهای جدید ،کار مورخان لفوی منحصهر بهه ت ییهر جایگهاه آن
در تاریخ بود .در کار آنها لورتبندیِ پیشالفویِ پیهامبر ه خلفهای راشهدین ه ائمهه بها
ت ییر کرونولوژیک ،به لورت پیامبر ه ائمهه ه خلفها ،و بها ارتقهای هسهتیشهناختی ،بهه
انبیاء ه ائمه ه ملوک تبدیل شد و حتی در تکمل االخبار به لهورت انبیهاء ه ائمهه درآمهد

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

لورت یک طبقه در روایت تاریخ عالم درآمهد و در عصهر لهفوی چهه تحهوالتی را از

که ریشه در مبانی کالمی شیعی داشت.

توضیحی در باب منابع
رهیافت اللی این پژوهش ،ریختشناسی تهاریخههای عمهومی ،بهه لحهاظ تقسهیم و

۶7
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پادشاهان بودند کهه در عنهوان برخهی تهاریخ ههای عمهومی نیهز دیهده مهیشهود .روش

یههک تههاریخ عمههومی ارائههه داد کههه محههدودۀ متههون مههورد تحقیههق را نیههز حف ه کنههد،
متونی مورد توجهاند که نخسهت ،روایتهی کلهی از تهاریخ پهیش و پهس از اسهالم ارائهه
دادهاند و جزئیات موضوعی آنها مدّ نظر قرار نگرفتهه اسهت .از ایهنرو دیگهر نیهازی بهه
توجیه اینکه فالن اثر ،یک تاریخ عمومی به شهمار مهیرود یها خیهر نیسهت و مهیتهوان
متنی مانند فتوحات شاهی کهه مبنهایش نسهبنامهۀ شهاه اسهماعیل اسهت را نیهز در ایهن
حوزه قرار داد.
فههار از ایههن ،معیارههها و محههدودیتهههای در نظههر گرفتههه شههده در انتخههاب متههون،
از این قرارند:
 .1تیلیف اثر در عصر لفوی و در قلمرو آنها باشد؛
 .2دارای مطلبی درباره ائمه

باشد .از ایهنرو بهه تهاریخههای مختصهر و متعهددی

که معیار سالشماری دارنهد یها بهه طریهق تهاریخههای سهیاقی نوشهته شهدهانهد ،اشهاره
نخواهد شد.
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

 .3نسخهای از فصل «ائمه» آنها در دستر

باشهد .بهه همهین سهبب ،احسفق التفواریخ

روملو و خالص التواریخ قمی که تاریخ عمومی هستند ،ولی بهه طهور نهاق

بهه دسهت

ما رسیدهاند یا هرگز کامل نشهدهانهد و نیهز خلفد بفریق بها ایهنکهه مفصهلتهرین تهاریخ
عمومی از قرن یازدهم است ،ولی از آنجا که امکان دسترسی به بخهش ائمهه در روضهه
دوم آن میسر نیست ،مورد توجه قرار نگرفتهاند.

از میان تهاریخههای عمهومی قهرن یهازدهم و دوازدههم هجهری ،تنهها زبفدۀ التفواریخ
مالکمال (تیلیف 10۶3س) ،و تاریخ سلطانی (تیلیف 1115س) در حوزۀ موضهو مها قهرار
میگیرند .دیگر آثار این دوره ،عمدتاً تاریخهایی بسیار مختصر ،کپی شهده از آثهار دیگهر
و بدون موضعگیری خا

۶8

یا تاریخهای سیاقی شهاهان هسهتند کهه همگهی را مهیتهوان

در گروه تقویمهای تاریخی جای داد .از بین اینها ،تنهها زبفدۀالتفواریخ مالکمهال شایسهته
توجه است ،هر چند تحولی را نشان نمیدهد.
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دورهبندی تاریخ عهالم اسهت؛ امّها از آنجها کهه بهه سهختی مهیتهوان تعریفهی دقیهق از

نیز متنی قابل توجهه در ایهن موضهو بهه شهمار نمهیرود .ایهن کتهاب ،تهیلیفی نهامنظم
از تاریخ ایران و جههان اسهالم از کریمهه تها هنهد اسهت و بهه گفتهۀ مؤلهف ،محتهوایش
بیشتر از دیگر نویسندگان نقهل شهده و عبهارات خهود او بسهیار انهدک اسهت .در میهان
منابع کتاب یادشده ،نام کشف الغم نیز دیده میشود که گویها منبهع بخهش تهاریخ ائمهۀ
این کتاب بوده است ،ولی از محتوای آن اطال دیگری به دسهت نیامهد( 1نهک :گلچهین
معانی.)770/2 ،

ظهور فصل ائمه در تاریخنگاری پیش از صفوی
اهمیت بررسی فصل «ائمه» در وقایعنگاری عمهومی ،از آنروسهت کهه نخسهت ،ایهن
کار در تاریخهای عمومی بهه معنهای اختصها

دوره ای تهاریخی بهه ائمهه و قهرار دادن

آنان در طبقه ای مجزا در زمان و تاریخ است .دیگهر ایهنکهه آغهازگران ایهن کهار ،شهیعۀ
اثنیعشری نبودند .در واقع وقتی نخستین تاریخههای عمهومی در عصهر لهفوی نوشهته
شد ،فصل ائمه پیشتر به عنوان فصلی ثابت در تواریخ عمهومی جها افتهاده بهود .سهابقۀ
این کار حداکثر به بعهد از حملهه م هول مهیرسهد کهه در آن زمهان ،مورخهان ،حک،هام و
مورخان در روایت خود ،به ائمۀ شهیعه طبقههای مجهزا اختصها

دادنهد و نسهبت ایهن

طبقه با سایر طبقات (ملوک وخلفا) چگونه بود
با هجوم م والن و سقوط عباسیان و از میان رفهتن تمرکهز قهدرت مهذهبی در بخهش
اعظم قلمرو اسالمی ،اسالم در مقهام دیهن رسهمی ،نیهروی سیاسهی پشهتیبان خهود را از
دست داد .با سلطۀ م والن ،فقها از نهادهای هدایتگر جامعهه عقهب رانهده شهدند و راه

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

اکثریت مردم ایران شیعه نبودند .حهال پرسهش ایهن اسهت کهه چهرا و در چهه شهرایطی

برای رشد لهورتههای دیگهری از دیهنورزی اسهالمی گشهوده شهد .واکهنش جامعهه
اسالمی به شکل بسط «تدیّنی عامهپسند» با نمودههایی ویهژه بهود کهه اگهر پهیشتهر نیهز
 .1جلد اول کتاب ،تاریخ انبیاء ،خلفا و سالطین است .با وجود دسترسی به نسخهههای کتابخانهۀ مجلهس (بخهش
ملوک عجم) و کتابخانۀ ملی فرانسه (ملوک ختا) ،در هیچیک بخش تاریخ لدر اسالم یافت نشد.

۶9
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مجم التواریخ یا تاریخ حیدری ،تیلیف میرحیهدر بهن علهی حسهینی رازی در 1028س

چندانی نداشتند .رویمر نمودهای بهارز ایهن لهورتبنهدی جدیهد از تهدیّن اسهالمی را
نوسهان میههان تشهیّع و تسهن،ن ،بسههط طریقههتهههای لههوفیانه و رواج گسههتردۀ تکههریم و
تقدیس اولیاء ،بهویژه گسترش تقدیس علی

میداند (رویمر.1)255-254 ،

این جریان اعتقادی که در آستانۀ تشکیل حکومهت لهفوی بهه اوج خهود رسهید ،در
تاریخنگاری نیز خود را نشهان داد و انهدکانهدک فصهلی در بهاب ائمهۀ اثنهی عشهر بهه
تواریخ عمومی افزوده شهد .بهه تهدری ههر دوازده امهام ،در کنهار ههم و جهدا از دیگهر
برادران و خویشاوندان ،در مقام اولیای خدا و بهترین بنهدگان در زمهان خهود ،فصهلی از
تاریخ را بهه خهود اختصها

دادنهد و ماننهد انبیها ،اولهیا ،شهاهان و خلفها ،بهه عنهوان

طبقهای در تقسیم تاریخ مطرح شدند.

در دوران پس از م ول ،از نخستین متونی که چنین ت ییهری را نشهان مهیدههد ،نظفام
التواریخ اثر قاضی نالرالدین بیضاوی است .اگرچه او به همهۀ ائمهه نپرداخهت ،ولهی در
اقدامی نو ،خلفای راشدین را شش تن دانست؛ بهه ایهن ترتیهب کهه امهام حسهن و امهام
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

حسین

را نیز جزو خلفا برشمرد (نک :بیضاوی .)۶1-۶3 ،ایهن دیهدگاه پهیش از ایهن

نه در کالم سنیان سابقه داشت و نه با بهاور شهیعیان امهامی همخهوان بهود .نهام بهردن از
امام حسن

به لحاظ تاریخی پذیرفتنی است ،ولی درباره امهام حسهین

شهاید بیعهت

کوفه با آن حضرت را دلیل خالفت دانستهاند .شهبانکارهای نیهز بهیآنکهه از ائمهۀ دیگهر
نامی ببرد ،از همین الگو استفاده کهرد (شهبانکارهای .)31۶ - 309 ،ترتیهب خلفهای سهت،ه
را باید پیشدرآمدی بر ظهور فصل ائمه دانست.
نخستین تاریخ عمومی که فصلی را به ائمهه اختصها

داد ،روضف اولفی األلبفاب ففی

تواریخ األکابرِ و األنسفاب (تهیلیف حهدود 717س) نوشهتۀ ابوسهلیمان بنهاکتی (درگذشهته
730س) است ،هرچند وی پس از ائمه اثنهیعشهر ،بهه اوالد محمّهد حنفیهه نیهز پرداختهه
70

 .1تکریم ،تقدیس و بزرگداشهت افهراد بهه سهبب شخصهیت ولهیگونهه (اولیها) یها دانهش فراوانشهان ،از جملهه
ویژگیهای دین عامیانه است .دین عامیانه لورتی از دین به شمار مهیآیهد کهه در برابهر دیهن رسهمی مطهرح
میشود و مجموعه باورها و رفتارهایی است که طبیعتی آشکارا دینی دارند.
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موج ود بودند ،در فضای سهلطه دیهن رسهمی سهن،ت و جماعهت ،امکهان بهروز و ظههور

امام حسین

به زندگی دیگر ائمه تا امام دوازدهم پرداخته و ایشهان را «ائمهۀ مههدیّین»

خوانده است (بناکتی .)11۶ - 105 ،در تقسیمبندی او ،ائمۀ اثنیعشهر بالفالهله پهس از
خلفای راشدین و پهیش از بنهیامیهه قهرار مهیگیرنهد کهه ت ییهری مههم در طبقههبنهدی
تاریخی به شمار میرود .برای سنجش مواضع نظری نویسهنده در گهزارشههای مربهوط
به ائمه ،سخن از وفات یا شهادت نیز مهم است .بناکتی دربهاره ائمهۀ چههارم تها یهازدهم
از وفات سخن میگوید و بدینگونه ،تنش خلفای زمهههان ه کهه مهورد پهذیرش سن،یههان
بهودند ه و ائمه را نشان نمیدههد .ایهن موضهع در میهان مورخهان ،تها روی کهار آمهدن
لفویان کمابیش حف شد.
حمداهلل مستوفی نیز در تفاریخ گزیفده (تهیلیف 730س) بهه ائمهۀ اثنهیعشهر پرداختهه
است .مستوفی تنها امام حسن

را جزو خلفها برشهمرده و بالفالهله بعهد از راشهدین،

در فصلی جداگانه به باقی ائمه تا امام دوازدهم میپردازد که «حجهت الحهق علهی خلهق
بودند [ ...و] اگرچهه خالفهت نکردنهد ،امها چهون مُسهتحق ،ایشهان بودنهد ،تبهر،ک را از
احوال ایشان ،شمّهای بر سهبیل ایجهاز ایهراد مهیرود» (مسهتوفی .)201 ،اگرچهه وی بهه
فوت ائمه قائل است ،اما در هر مورد به قول شهیعه در بهاب شههادت ایشهان نیهز اشهاره
انتقالی در تاریخنگاری عمومی را نشهان مهیدههد؛ مرحلههای کهه فصهل زنهدگانی ائمهه
اثنیعشر را به جزئی ثابت در این گونه از تواریخ تبدیل کرد.

2

مجمل فصیحی با اینکهه تهاریخی عمهومی بهه شهمار مهیآیهد ،ولهی حهوادص زمهان
پیامبر

به بعد را به لورت سالشماری آورده اسهت .از ایهنرو ههیچ فصهل خالهی

به ائمه اختصا

نیافته ،اما در البهالی حوادص ساالنه به آنهها نیهز پرداختهه و مطهالبی را

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

میکند .اشاره نکردن مور به احوال دیگهر علویهان در ایهن کتهاب ،کمهال یهک مرحلهه

عمومهاً از بنههاکتی یهها تههاریخ گزیههده اخههذ کههرده کههه نشههان از اثرپههذیری رویههۀ آنههها در
 .1وی شیعیان زیدی و امامی را محترم میشمارد ،ولی اسماعیلیان را خیر (نک :شادان.)1۶3 ،
 .2مستوفی در ظفرنام نیز ذکر ائمه را آورده ،ولی در آن ،ترتیب وقایع ،گاهشهمارانه اسهت و ائمهه در یهک طبقهه
قرار نمیگیرند.
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است 1.بناکتی نیز قائل به خلفای سهت،ه اسهت (نهک :بنهاکتی 101 ،و  ،)104ولهی پهس از

اوج ایههن جریههان در تههاریخنگههاریِ عمههومیِ پههیش از لههفوی ،در روضفف الصفففا
اثر میرخواند (درگذشته 903س) دیده میشود؛ کتابی کهه در کهانون تسهن،ن دوازده امهامی
و در قلمههرو تیموریههان نوشههته شههد .فصههل ائمههه در ایههن کتههاب ،مفص هل اسههت (نههک:
میرخواند ،212۶- 20۶7 ،البته بدون احتسهاب شهرح حهال امهام علهی ) .منبهع الهلی
مطالههب آن ،کشففف الغم ف (تههیلیف ۶82 - ۶78س) 2اسههت و بههه پیههروی از آن ،عمههدتاً
لورت مناقب ائمه را دارد .استفاده از روایات کشف الغم بهرای ترتیهب فصهل ائمهه را
بعدها مورخان لفوی نیز ادامه دادند .میرخوانهد بهر اسها

مواضهع سهن،ی خهود ،بهرای

ائمه قائل به فهوت اسهت و از اشهاره بهه روایهاتی کهه بیهانگهر شههادت ایشهان اسهت،
خودداری میکند .فصل ائمه در این کتاب نیز پس از بخهش خلفهای راشهدین (تها امهام
حسن ) قرار دارد .با این حال ائمه اثنی عشر را طبقهای مسهتقل در روایهت تهاریخ بهه
شمار آورده است.
با روض الصفا ،روند ظهور طبقۀ ائمهه در تقسهیمات تهاریخی کامهل شهد و در عصهر
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395
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لفوی ،الگوی مورخان این دوره در ترتیب فصل ائمه قرار گرفت که تنها بها توسهل بهه
آنچه تسن،ن دوازدهامامی خوانهد شهده ،مهیتهوان ایهن پدیهده را توجیهه کهرد 3.مورخهان
لفوی نیز دنبالهرو کسانی چون میرخواند بودند .کار مورخان لهفوی بیشهتر بهه جهرح
و تعدیل میراص پیشینیان و ت ییهر فهرم ارائهۀ مطالهب ،بهر مبنهای ترتیهب ادوار تهاریخی،
محدود میشد.
 .1از تاریخهای عمومی قرون هشتم و نهم ،جهز آنچهه بحهن شهد ،برخهی ماننهد مجمهع التهواریخ حهاف ابهرو و
منتخبالتواریخ معینی ،تقریباً رونویسی از جام التواریخ هستند که وقایعنگهاری گهاهشهمارانه دارنهد و البتهه در
بحن ائمه ،حائز اهمیت نیستند .درباره تاریخ خیرات یا الهح التهورایخ نیهز اطالعهات یها نسهخهای بهه دسهت
نیامد.
 .2این کتاب در شرح حال ،فضایل و معجزات چههارده معصهوم نوشهتۀ علهی بهن عیسهی اربلهی (درگذشهته
۶92س) است .کتاب یادشده در عصر لهفوی نیهز مرجعهی مههم در بهاب ائمهه بهود (نهک :جعفریهان« ،در
شناخت امامت».)79 ،
 .3برای نمونههای بیشتر نک :جعفریان.250 - 247 :1382 ،
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تاریخنگاری دارد.

1

در تواریخ عمهومی عصهر لهفوی ،از همهان ابتهدا ،فصهلی مجهزا بهه زنهدگانی ائمهه
اختصا

یافت؛ اگرچهه آنهان در ایهن کهار ،پیشهرو نبودنهد ،ولهی بهه اقتضهای شهرایط

سیاسی و دینی جدید ،به این بحن نگهاهی متفهاوت داشهتند کهه کارشهان را بهه لحهاظ
لورت و محتوا از سنت سابق متمایز میساخت .این امهر یهکبهاره لهورت نگرفهت و
مورخان لفوی به تدری و با گذشت چند دهه موفهق شهدند بهه بحهن خهود در بهاب
تاریخ زندگانی ائمه ،هویتی تازه ببخشند.
در ادامه ،فصل ائمه در تواریخ عمومی لفویه بررسی خواهد شد.
 .1فتوحات شاهی

فتوحات شاهی نخستین تهیلیف تهاریخی عصهر لهفوی ،نوشهتۀ لهدرالدین ابهراهیم
امینی هروی در سال 927س است .اگرچه این کتهاب بایهد تهاریخ شهاه اسهماعیل باشهد،
ولی در ادامه میگوید که چون نسب شهاه ،منتههی بهه سلسهله نبهوت و والیهت و «ذکهر
آباء و اجداد ،مبیّن مراتب و معهیّن رتهب» اسهت ،آن را بها مقدمههای دربهاره آفهرینش و
انبیا

آغاز میکند و پس از ذکر پیهامبر

بهه سلسهله ائمهه

پرداختهه و در ادامهۀ

بخشهای فتوحات عبارتاند از :دفتر اول که مقدمه و شامل پهن فهتح اسهت و در فهتح
سوم ،احوال ائمه

بیان میشهود (امینهی ههروی ،ن ،14385 .بهرگ 3ب) .دفتهر دوم

نیز شرح فتوحات شاه اسماعیل را دربر میگیرد.

امینی هروی مطال ب مربهوط بهه ائمهه و الگهوی ارائهه اطالعهات را عمومه ًا از کشفف
الغمف ه که در زمان خود ،به شهادت ارجاعات و ترجمههایش ،مناسبتهرین منبهع بهرای

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

آن ،اجههداد شههاه اسههماعیل را مههیآورد (امینههی هههروی ،ن ،14385 .بههرگ  3الههف).

این کار بوده ه گرفته است (نک :حسینزاده شهانهچهی .)41-42 ،37 ،فتوحفات ،هماننهد
کشف الغم  ،در هر مورد روایات متعدد را نقل میکند ،ولی نه به سلسهله نقهل و نهه بهه
همه روایتهها بهه طهور کامهل نپرداختهه اسهت .گهاه نیهز از منهابعی متهیخرتر همچهون
روض الشهدا استفاده میکند .فتوحات نسهبت بهه دیگهر تهواریخ ایهن دوره ،مفصهلتهرین
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فصل ائمه در تاریخنگاری عمومی صفوی

شهادت ،اثبات امامت هر یک از ائمه

و حوادص عصر امهام ،شهکل کلهی فصهل ائمهه

در این کتاب است.
بر این اسا  ،کتاب یادشده در میانهۀ تهواریخ عمهومی و سلسهلهای قهرار مهیگیهرد؛
به طوری کهه بایهد آن را تهاریخی سلسهلهای همهراه بها مقدمههای ایهدئولوژیک قلمهداد
کرد .مهمترین جای پهای لهفویان بهرای تحکهیم موقعیهت خهود در اذههان و باورههای
عموم مردم ایهران  ،اعتقهاد عمهومی بهه والیهت ائمهه و لهزوم یها حتهی وجهوب محبّهت
آنههها بههود .از ایههنرو امینههی ،مقدمهههای مفصّههل دربههاره انسههاب شههاه اسههماعیل طر،احههی
کرده است .به گفته او ،نسب لفویان بهه امهام هفهتم
ختم میشد و چون پیهامبر

و از ایهن طریهق بهه پیهامبر

را از نسهل اسهماعیل نبهی

مهیدانسهتند ،بهه انبیها

نیز میپیوست .امینی به این بهانه ،مقدمههای مهینگهارد کهه در آن ،تهاریخ را از آفهرینش
آغاز کرده و در ادامهه ،تهاریخ انبیها و ائمهه

تها امهام دوازدههم

دنبهال مهیشهود و

پس از آن است که به سلسله نسهب شهاه اسهماعیل ،پهس از امهام هفهتم

مهیپهردازد.

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

به این ترتیهب ،سلسهله سهلطنت معنهوی و دنیهوی لهفویه را در ادامهه سلسهله نبهوت
و امامت ترسیم میکند.
 .2حبیب السیر

حبیب السیر نوشتۀ غیاص الدین خوانهدمیر ،تنهها منبعهی اسهت کهه از منظهر اعتقهادات
کالمی ،همان موضع سن،یان دوازدهامامی را در این دوره حفه کهرده اسهت .ایهن امهر را
از الفاظ به کار رفته در این کتاب درباره خلفای راشهدین مهیتهوان فهمیهد .نگارنهده در
این قسمت از تاریخش نیز روضف الصففا را در نظهر داشهته اسهت .هرچنهد وی روایهت
میرخواند را تکرار نمیکند ،ولی چندان هم از مواضع سن،ی او دور نمهیشهود ،تها آنجها
که لر نظر از مواضع دوازدهامامیاش ،نشهانهای کهه موضهع شهیعیِ اثهر او را در ایهن
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فصل نشان دهد ،به دست نمیآید.
از ویژگیهای فصل ائمه در حبیب السیر و فتوحات شفاهی ،فضهایلنگهاری اسهت کهه
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بحن درباره ائمه

را دارد .بیان نام ،لقب ،کنیه و نام مهادر ،چگهونگی تولهد و وفهات/

فضایلنویسی در بخش ائمه میکوشد ضعف اعتقهادیاش را جبهران کنهد .خوانهدمیر از
ایههن رو جههزء اول جلههد دوم کتههابش را «در ذکههر مناقههب و مفههاخر ائمههه» مههینامههد
(خواندمیر .)2/2 ،آنچه از عناوین مطالهب مربهوط بهه ائمهه برمهیآیهد نیهز ذکهر همهین
فضایل است .البته امینی نیز به تمهید مشهابهی دسهت زده اسهت .در تهواریخ بعهدی کهه
بسیار مختصرند ،از این کار لهر

نظهر و حتهی کهامالً پرهیهز شهد .احتمهاالً چهون بهه

تدری  ،متون تخصصی متعددی درباره ائمه
تواریخ عمومی برطر

تیلیف و ترجمهه شهد ،نیهاز بهه آن را در

میکرد.

ترتیب فصول ائمه و خلفای راشدین نیز مواضهع سهن،ی خوانهدمیر را نشهان مهیدههد.
او به پیروی از جدّش ،بخهش مربهوط بهه ائمهه را درسهت پهس از پیهامبر

 ،خلفهای

راشدین و پیش از بنیامیه قرار میدهد .در پایان بخهش مربهوط بهه ههر یهک از خلفهای
راشدین نیز فصلی به فضایل آن خلیفه اختصا

داده کهه نمهیتوانهد موضهع یهک فهرد

شیعه در آن زمان را منعکس کند.
حبیففب السففیر و جواهراالخبففار ،تنههها تههاریخهههای عمههومی عصههر لههفوی بههه شههمار
مههیآینههد کههه بخههش خلفههای راشههدین را بههین بخههش پیههامبر

و ائمههه

قههرار

نویسنده حکایت دارد .همچنهین نوشهته او در ایهنبهاره ،از شاخصههههای تهاریخنگهاری
لهفویان بهه دور بههود ،در حهالی کههه از تیثیرگهذارترین آثههار بهر تههاریخنگهاری لههفویه
محسوب میشود.
خواندمیر در تیلیف ایهن کتهاب ،دسهتکهم در بخهش ائمهه ،یها چنهدان بهه سیاسهت
رسمی لفویه وقعی ننهاده ،یا آن که بخشهای اولیه کتاب را پهیشتهر نگاشهته و سهپس

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

دادها ند .همین فالهله انهداختن میهان سلسهله نبهوت و امامهت نیهز از مواضهع اعتقهادی

به دلیل عدم وجود مواضع ضد شیعی در مهتن ،در آن ت ییهری نهداده اسهت .ایهن را نیهز
باید در نظر داشت که وی کتاب خود را در حاشیه حاکمیهت لهفوی ،در خراسهان و بها
حمایت یک وزیر ایالتی نوشت و گویا حبیب السفیر نهه در ابتهدا و نهه بعهدها بها ههد
ارائه به شاه تیلیف نشده است.

75

Downloaded from journal.isihistory.ir at 14:39 +0430 on Wednesday July 18th 2018

بایههد بههه نقههش آن نیههز توجههه شههود .در واقههع کسههی چههون خوانههدمیر ،بهها تکیههه بههر

یحیی بن عبداللطیف قزوینی به امر بهراممیهرزا ،بهرادر شهاه تهماسهب ،ایهن کتهاب را
در سال 948س نگاشت .او در لب التواریخ به تمام ملوکی کهه پهیش و پهس از اسهالم بهر
ایران و در واقع بر قلمهرو لهفویه حکهم رانهدهانهد ،مهیپهردازد .نکتهه جالهب آنکهه از
خلفای راشدین نیز در میانۀ سالطین و اینچنین یاد میکنهد« :در ذکهر جمعهی کهه پهس
از وفات پیامبر متصدی امر حکومت شدهاند» .روایتش از بیسهت و پهن سهال حکومهت
سه خلیفۀ اول بسیار مختصر و کمتر از یک لفحه ،در حد ذکهر نهام و مهدت حکومهت
و سبب مرگ ،بدون تعر،ضی به آنهاست کهه نشهان تشهیّع یها ضهدیّت او بها تسهن،ن دارد
(نک :قزوینی.)79 - 78 ،
لب التواریخ پیشهتاز تهاریخههای عمهومی مختصهر و کهمحجهمِ پهس از خهود اسهت.
ساختار اللیِ کتاب بر تقسیمی چهارتایی 1استوار است؛ ولی کهل آن را مهیتهوان بهه دو
بخش اللی تقسیم کرد« :تاریخ پیامبر و ائمه» و «تهاریخ سهالطینی کهه بهر ایهران حکهم
راندهاند»؛ چنانکه بهجز قسم اول ،بقیۀ آن بهه تهاریخ ایهران اختصها

دارد کهه در نهو

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

خود منحصربهفرد است؛ زیرا محور آن نه تاریخ کل عالم ،نه لهر تهاریخ اسهالم و نهه
تاریخ خاندان لفوی ،بلکه تاریخ سالطینی اسهت کهه بهر ایهران حکهم رانهدهانهد؛ البتهه
ایران ،به معنای سرزمینی که قلمرو سلطنت ولینعمتان او یعنی لهفویه اسهت 2.بهه ایهن
ترتیب ،قزوینی بهه جهای تهاریخ کهل عهالم ،پیشهینۀ تهاریخی مهذهب و قلمهرو شهاهان
لفوی را مدنظر قرار داده است؛ قلمروی که در زمان تهیلیف ایهن کتهاب ،شهکل نههایی
خود را یافته بود و میرفت در کنار تشیع اثنیعشری ،بخشی از هویهت سلسهلۀ لهفویه
 .1ملویل ،نالرالدین بیضاوی ،نویسندۀ نظام التواریخ را مُبد تقسیمات چهارتهایی مهی دانهد و بهه بهاور او ،دوره
معالر ،قسم چهارم تواریخ عمومی به شمار میرود (ملویل.)9 ،

7۶

 .2دلیل اینکه در متونی چون لب التواریخ یا جواهر االخبار و  ...بیشتر بر ایران به عنوان عرلۀ رویهدادها تمرکهز
میشود را افزون بر در حال تثبیت و تحدید بودن حاکمیت لفویه در این ناحیه ،بهه ایهن سهبب نیهز مهیتهوان
دانست که لفویه به دلیل مذهب و ایدئولوژی حکومتی ویژهشان ،خود را از باقی جههان اسهالم و بهه تبهع آن،
باقی دنیای شناخته شده ،جدا کرده بودند.
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 .3لبّالتواریخ

قزوینی با بهکارگیری لورتی جدید در ترتیب ابواب تاریخ که بهه مثابهه ادوار تهاریخ
عالماند ،می کوشد بها توجهه بهه سیاسهت تهروی تشهیّع امهامی توسهط شهاهان لهفوی،
ایده ای جدید ارائه کند؛ ایدۀ پیآیندی دوایر نبوت ،امامت و سهلطنت .اگرچهه پهیشتهر،
امینی هروی در فتوحات تا حدودی چنین طرحی ارائهه کهرده بهود ،ولهی او بیشهتر علهوّ
نَسحب شاه اسماعیل و مشروعیّت سهلطنت او بهه واسهطۀ سهیادت را در نظهر داشهته و تها
این اندازه کلنگر نیست .گفتنی است امینی ،تاریخ عمومی کهل عهالم را در کتهاب خهود
نیاورده که بتوان از جایگاه لفویان در آن آگاه شد.
قزوینی در فصل ائمه

به پیروی از ایدۀ یادشده ،بهرای نخسهتینبهار طبقهۀ ائمهه را

از نظم گاهشمارانه خهارج کهرد و آن را در ادامهۀ فصهل پیهامبر

قهرار داد و در عهین

حال ،از فصل خلفای ثهالص نیهز کاسهت .ایهن الگهو در آینهده مبنهای روایهت مورخهان
لفوی شد؛ اما به لحاظ محتوا و با توجه بهه حجهم کتهاب ،کهار او از تلخهی

روایهات

مفصل ترِ پیشینیان که اساسش روایت سن،یان دوازده امامی است ،فراتر نمیرود.
 .4نسخ جهانآرا

حبیب السیر ،دومین تاریخ عمومی عالم به معنهای دقیهق کلمهه ،در ایهن عصهر بهه شهمار
می رود و به لحاظ تنو سلسهلهههایی کهه دربهر گرفتهه ،حتهی از خوانهدمیر نیهز پیشهی
میگیرد .این کتهاب بها وجهود اختصهار ،تهیثیر زیهادی بهر روایهات تهاریخی لهفویه از
حههوادص سههال 930س (پایههان نگههارش حبیفففبالسففیر) بههه بعههد گذاشههته اسهههت.
روایتسازیهای آن را باید جدی گرفت .کتاب در یک مقدمه و سهه نسهخه ،بهر اسها

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

قاضی احمد غفاری قزوینی این کتاب را در حهدود 972س نوشهته اسهت کهه پهس از

طبقهبندی انبیاء ه اولیاء /ائمه ه سالطین تنظیم شده اسهت .نسهخۀ اول ،در احهوال انبیها
تهها پیههامبر و ائمههه؛ نسههخۀ دوم ،در احههوال سههالطین جهههان پههیش و پههس از اسههالم تهها
 .1او به ویژه در بخش لفویه مدام بر تمرکز عزم لفویه برای حکومت بر ایران زمهین تاکیهد مهیکنهد (قزوینهی،
 271و نیز .)2۶7

77

Downloaded from journal.isihistory.ir at 14:39 +0430 on Wednesday July 18th 2018

را تشکیل دهد و لب التواریخ میکوشد شناسنامه ای تاریخی برای آن ترتیب دهد.

1

باب لفویه.
او هیچ بخشی را به خلفای راشدین اختصا

نداده و در ههیچ کجهای کتهاب ،حتهی

نام آنان ذکر نشده است .تنها اشاره این است که پهس از وفهات پیهامبر

«خالفهت بهه

واسطۀ جالفت طالبهان دنیها در حجهاب کسهافت مانهده» تها آنکهه در سهال 35س اکهابر
مهاجر و انصار با حضرت علی
درباره ائمه

بیعت کردند (غفهاری قزوینهی .)22 ،اطالعهات کتهاب

تنها شامل سال و محل والدت و شهادت ،عامهل شههادت ،لقهب امهام در

تورات ،کنیه و نام مادر و نام فرزندان است .نویسنده برای همۀ ائمهه ،قائهل بهه شههادت
است و روایت او بیگمان تنها به یک شیعه اختصا

دارد.

غفهاری در دیباچهۀ کتهاب ،سهلطنت لهفویه را معجههزهای مهیدانهد کهه خهتم دایههره
سلطنت است؛ همان گونهه کهه سلسهله نبهوت در خهاتم انبیها و دایهرۀ اولهیا بها مههدی
موعود

بسته میشوند ،چرا کهه از همهۀ سهالطین در نَسحهب و ححسحهب ظهاهر و بهاطن

برتر است و ظهورش چون معجزه یا کرامت است و این ،با تروی مهذهب اثنهیعشهری
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

توسط ایشان نیز تناسب دارد (نک :غفهاری قزوینهی .)3 ،بنهابراین ،طهرح ایهن تهاریخ ،از
پیش ترسیم شده و محل بحن و جدل نیست .این اثر ،روایتهی رسهمی از تهاریخ جههان
به مثابه نقشهای الهی برای بشر به شمار میرود .فصل تاریخ ائمهه در چنهین متنهی بهیش
از آنکه با هد

انتقال آگاهی از تاریخ رئهو

مهذهب تهازه باشهد ،همچهون سهنگی در

بنای روایت لفوی از تهاریخ جههان عمهل مهیکنهد؛ چنهانکهه دوایهر نبهوت ،امامهت و
سههلطنت در پههی هههم مههیآینههد .در همههین راستاسههت کههه روایههت تههاریخ ائمههه ،از
فضایلنگاری و نقل حهدین و روایهات متیثرکننهده ،بیشهتر فالهله مهیگیهرد و تصهویر
حقیقتی انکارناپذیر را مینمایاند.
 .5تكملة االخبار

78

عبدیبی

نویدی شیرازی در ایهن کتهاب ،وقهایع را تها سهال 978س آورده و احتمهاالً

سال پایان تیلیف نیز همین است .اهمیت روایت کلی کتهاب یادشهده از تهاریخ ،بهیش از
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آسقوینلوها (همراه بخشی مجز،ا برای سالطینی کهه از سهادات بودنهد)؛ نسهخۀ سهوم در

شباهت بسیاری با تذکره شاه تهماسب و نسخ جهفانآرا دارد کهه ههر دو پهیش از تکملف
االخبار نوشته شدهاند .در این کتاب ،برخال
را فصل آخر قرار میدادند ه عصر ائمه

رویۀ معمول ه کهه عصهر سهلطنت جهاری
هه کهه تها زمهان حهال (غیبهت کبههرا) ادامهه

دارد ه آخهرین دوره ،یعنهی مقصهود و غایهت تهاریخ قهرار گرفتهه اسهت (نهک :نویهدی
شیرازی ،ن.)7 - ۶ :1389 . .
درباره چارچوبی که شرح رویدادها در آن قهرار گرفتهه اسهت بایهد گفهت نویسهنده،
حوادص را به ترتیب وقو ذکر می کنهد ،ولهی قهالبی کهه بهرای بهرش زدن تهاریخ عهالم
انتخاب کرده ،سالشماری و حتی سلسلههای پادشهاهی (عجهم ،غیهرعجم و  )...نیسهت؛
هیچ سرزمین یا مهردم خالهی را نیهز مهورد نظهر نهدارد و ماننهد قُهدما یها معالهرانش،
ترتیب انبیا ،خلفا (یا ائمهه) و سهالطین را نیهز رعایهت نکهرده اسهت .مبنهای آن ،تهاریخ
ایمان شیعی از نو اثنیعشری است؛ چنان که در پی ختم نبوت ،امامهت آغهاز مهیشهود
و تا آخرالزمان ادامه مییابد .دایرۀ سلطنت نیهز تهداوم یها دنبالهۀ دوایهر نبهوت و والیهت
نیست ،بلکه ذیل آن است .بر همهین اسها  ،زمهان حهال و دوران لهفویان ههم تحهت
عصر غیبت کبرا قرار میگیرد .شاید این نتیجۀ طبیعهیِ باورههای شهیعی بهه نظهر برسهد،
وی شرح حوادص تاریخی را در قالب تاریخ قدسی 1بهه روایهت تشهیع اثنهی عشهری
گنجانده است؛ یعنی تاریخ کل عالم را بر اسها
هیچ دورهای را بر اسا

ادوار نبهوت و والیهت تقسهیم کهرده و

حکومت شهاهان قهرار نمهیدههد .همهه حهوادص ذیهل اعصهار

انبیا و اولیا ذکر شدهاند .مثالً برای ذکر شاهان ایران ،آنهها را در بخهش «ذکهر سهالطین و
ملوکی که از نسل سام بهن نهوح بهودهانهد» آورده اسهت (نویهدی شهیرازی ،ن،3890 .

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

ولی تنها نویدی آن را در دورهبندی تاریخ وارد کرده است.

 .)85چههارچوب او را تصههمیمات بشههر تعیههین نمههیکنههد .طههرح وی از منظههر باورهههای
 .1هانری کربن در تعریف تاریخ قدسی شیعی میگوید« :تاریخ قدسی ،به تصوراتی اطالس مهیشهود کهه متضهمن
ادوار نبوت و والیت است و نیز به تاریخی اطالس میشود که مبتنی بر مشاهده ،ثبهت و نق،هادی وقهایع تجربهی
نیست» (کربن ،تاریخ فلسفه اسالمی.)92 ،
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وقایعنگهاری آن دربهاره عصهر لهفوی اسهت ،بههویهژه کهه در وقهایعنگهاری لهفویان،

اسهت کهه بهه طهور تلههویحی یها بهه لهراحت ،دایههرۀ سهلطنت را تهداوم دایهرۀ امامههت
تصویر میکردند.
تکمل االخبار در میان همتایان خود ،متنی منحصربهفرد به شمار مهیآیهد .اگرچهه ایهن
کتاب از همهان تقسهیم چهارتهای ی ادوار تهاریخ بههره بهرده اسهت ،ولهی مبنهای طراحهی
فصول آن کالمی است .کتاب یادشده نهه از احساسهات دوازده امهامی از نهو شهیعی یها
سنی آن متیثر است و نه لرف ًا ایهدئولوژی سیاسهی لهفویان یها برتهری دادن بهه ملهوک
لفوی بر دیگر ملوک را مورد نظهر قهرار داده اسهت .تهاریخ در ایهن اثهر ،بهه دو فصهل
اللی تقسیم میشهود؛ «از خلقهت تها خهتم سلسهلۀ نبهوت» و «از خهتم نبهوت تها خهتم
والیت» که البته در زمان تاریخی تا غیبت که «منسهوب بهه حضهرت لهاحب الزمهان ...
است و بهترین زمانهاست» (نویدی شیرازی ،ن )5 :1389. .ادامهه دارد .بنهابراین بهرای
سلطنت ،جایی در ادامه والیت قائل نشده است.
 .6جواهر االخبار
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

با تکملف االخبفار ،دوران مههمتهرین تحهوالت در تهاریخنگهاری عمهومی لهفوی ،از
جمله روایت آن از ائمه ،سپری شد .تهاریخ ههای بعهدی بهه ایهن انهدازه مُبهد و الهیل
نبودند .بهوداس منشهی قزوینهی در جفواهر االخبفار (تهالیف 984س) ،ماننهد لفب التفواریخ،
تاریخ پادشهاهی در ایهران را محهور فصهلبنهدی کتهاب قهرار داده اسهت (نهک :منشهی
قزوینی .)57 ،با ایهن حهال ،جفواهر االخبفار نتوانسهته در بافهت تهاریخی و ایهدئولوژیک
تاریخ خود  ،نظم منطقی وقایع را رعایهت کنهد .در ایهن کتهاب ،بخهش تهاریخ دینهی بهه
ترتیب گاهشمارانه ،در میانۀ ملوک پیش و پهس از اسهالم آمهده اسهت ،در حهالی کهه در
لبالتواریخ ،تاریخ پیامبر

و ائمه

در مقدمه کتاب قرار دارد .افهزون بهر ایهن ،ذکهر

انبیاء (از شین نبی) ،حکما و تتمۀ ساسانیان را نیز در ادامۀ آورده کهه نشهان مهیدههد در
80

مطالب همین بخش نیز نظمی ثابت را رعایت نکرده است.
از همه مهم تر ،نادیده گهرفتن ترتیهب ایهدئولوژیک طبقهات خلفهای راشهدین و ائمهه
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کالمی و عرفهانی شهیعی تها آن زمهان ،بسهیار منسهجمتهر و سهازگارتر از طهرح کسهانی

راشدین را مقدم بر ائمه

آورده است؛ در حالی کهه شهکل نقهل وقهایع ،گهاهشهمارانه

نیست .حتی قهرار دادن خلفهای راشهدین در کنهار پیهامبر
مورخان شیعی این عصر همخوانی ندارد .بهه فهر

و ائمهه

نیهز بها رویهۀ

پیهروی مؤلهف از خوانهدمیر ،بایهد

گفت گرچهه در ایهن دوره رونویسهی از متهون پیشهین امهری رایه بهود ،ولهی رعایهت
ترتیههب ایههن طبقههات ،بهه دلیههل اهمیههت ایههدئولوژیک آن ،نیههاز بههه رونویسههی نداشههت.
اینگونه آشفتگی در ترتیب وقایع را در بخش لفوی این کتاب نیز میتوان دید.

1

 .7زبدة التواریخ

زبففدۀ التففواریخ (تههیلیف 10۶3س) نوشههتۀ مالکمههال بههن جههالل مههنجم یههزدی،
تاریخ عمومی مختصری از آدم تها شهاه عبها

دوم اسهت .ترتیهب مطالهب ایهن کتهاب،

اساساً گاهشمارانه است ،ولی چون سالنگهاری نیسهت ،نمهیتوانهد فهار از ایهدئولوژی
باشهد .مهثالً همیشههه ابتهدا انبیهها و سهپس شههاهان را مهیآورد و «بنههای آن را بهه ترتیبههی
نهاده و ذکر انبیای عظهام را الهل سهاخته و اسهامی پادشهاهان معالهر را متفهر

خا

بههر آن سههاخت» (یههزدی ،ن :9544 . .فههریم  .)2بههه ایههن ترتیههب ،شههاهان را در عههر
داشتهاند ،یاد میکند.
مالکمال ،فصلی جداگانه به ائمهه
درباره انبیا و ملوک را با تقدّم ائمه
پیامبر

اختصها

نهداده اسهت ،ولهی ترتیهب یادشهده

بر خلفهای زمهان رعایهت کهرده اسهت و پهس از

 ،نخست به احوال حضرت علی

و سپس به خلفای ثالص مهیپهردازد .پهس

از آن نیز ابتدا احوال هر امام و سهپس بهه وقهایع ههمعصهر او پرداختهه اسهت .بهه ایهن
ی ذکهر وقهایع ،مواضهع دینهی را نیهز دخالهت داده اسهت.
ترتیب ،با رعایهت نظهم زمهان ِ
اطالعات ائمه

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

انبیهها

قههرار داده و از آنههها بههه عنههوان شههاهانی کههه در عصههر فههالن پیههامبر حکومههت

در حد نام ،زمان و مکان تولد و شهادت و نیهز تعهداد فرزنهدان اسهت

و گاه کلمهای چند در چگونگی شهادت ایشان دارد.
 .1برای مثال ،به مطالبی که در باب نجم ثانی گفته است توجه کنید (منشی قزوینی.)125-124 ،
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است .پس از حبیب السیر ،جواهراالخبفار تنهها تهاریخ عصهر لهفوی اسهت کهه خلفهای

ایههن اثههر تههیلیف سیدحسههن اسههترآبادی در سههال 1115س و آخههرین تههاریخ عمههومی
شناخته شده از عصر لفوی به شمار میآید .کتاب یادشهده ،بهر مبنهای تهاریخی سهیاقی
است که استرآبادی پیشتر تهیه کهرده و در سهه بهاب تهدوین نمهوده اسهت .1 :از آغهاز
و ائمهه

خلقت و تاریخ انبیا تا پیامبر اسهالم

؛  .2تهاریخ سهالطین پهیش از اسهالم

تا قرن یازدهم به لورت مختصر؛  .3تاریخ خاندان لهفویه تها عصهر شهاه لهفی (نهک:
حسینی اسهترآبادی ،تهاریخ سهلطانی .)8-7 ،نویسهنده بهر اسها

الگهویی تثبیهت شهده،

وقایع را تحت طبقات انبیاء ،ائمه و ملوک میآورد .در فصهل ائمهه ،نکتههای تهازه دیهده
نمیشود .فصلبندی کتاب بر اسا
اسماعیل

طبقات تاریخی است ،ولی مهثالً بهه انبیهای پهس از

که سرسلسلۀ انساب پیامبر

محسوب میشوند ،نپرداخته است.

این خط سیر وقایع به سبب روایت انتقهال نهور محمهدی اسهت و تنهها ذکهر سلسهله
نسب ایشان مورد نظر نیست .استرآبادی در ابتدای فصل ائمهه

بحثهی کالمهی دربهاره

بیزمانیِ امامت و این کهه نهور محمهدی از ازل و ابتهدای خلقهت هسهتی یافتهه را پهیش
میکشد تا نشان دهد مثالً حضهرت علهی

امهامتش نهه در شهرایط تهاریخی ،بلکهه در

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

سههاحتی فرازمههانی وجههود یافتههه اسههت (نههک :حسههینی اسههترآبادی ،ن-221 :2413 . .
 1.)224او پس از اتمام بحن دربهاره ائمهه

بهه خلفهای ثهالص مهیرسهد .بها ایهنکهه

نخست شرح حال عمر و سپس ابهوبکر و عثمهان را آورده اسهت کهه عهدم پایبنهدی بهه
وقایعنگاری دقیق را نشان میدهد ،ولی در طبقهبندی تاریخی ،اهمیتهی نهدارد؛ زیهرا بهه
گفتۀ مؤلف « ،ذکر آن از بههر وجهوب آشهنایی شهیعیان امهامی بهه احهوال ایشهان اسهت»
(نک :حسینی استرآبادی ،تاریخ سلطانی.)305-299 ،

نتیجهگیری
افزودن بخش زندگانی ائمه

بهه تهواریخ عمهومی دوران لهفویه از نخسهتین مهتن

تاریخی لفویان یعنی فتوحات شاهی آغاز شد .این کار با توجهه بهه برنامههههای تو مهان
82

 .1لفحات این نسخه دارای شمارهگذاری پیاپی است.
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 .8تاریخ سلطانی

این عصر شد .اما تاریخنگاری ائمهه

در تهواریخ عمهومی ،ابهداعی مورخهان لهفوی

نبود و بیش از آن که پیامهد تحهوالت مهذهبی ناشهی از روی کهار آمهدن لهفویه باشهد،
دنبالۀ سنتی قدیمتر و ناشی از تحوالت عام اعتقادی میهان مسهلمانان در قهرون پهیشتهر
بوده است.
مهمترین ت ییری که مورخان لفوی در این الگو دادند ،ت ییر نسهبت فصهل ائمهه
و خلفای ثالص ،یعنی انتقال خلفای ثالص به بعهد از ائمهه

بهود .ایهن ت ییهر ،ههم بهه

باوره ههای مههذهبی رسههمی و هههم ب هه ایدئهولهههوژی سیههههاسی پادشهههاهی لفههههوی
مههربههوط میشد .تقدم خلفای راشدین بر ائمهه

کمتهرین مهرزی بهود کهه مورخهان

سن،یمذهب میتوانستند برای حفه هویهت مهذهبی خهود رعههایت کننهد؛ مههرزی کهه
نظهم زمهانههی را نیز در خود داشههت .در مقابهل ،مورخهان لهفوی بها دسهتکاری ایهن
نظم ،در پی هویت بخشیِ شیعی به روایت خود برآمدند؛ گرچه تنها عبهدیبیه

نویهدی

جسارت آن را داشت که دورهگذاری تاریخ را به طور کامل بها باورههای کالمهی شهیعی
انجام دهد .تنها موارد عدول از این نظم ،یکی حهذ خلفهای ثهالص اسهت کهه تنهها در
تاریخ جهانآرا دیده میشود .دوم ،قرار دادن حوادص زمانه ذیل تهاریخ ائمهه

کهه ایهن

ترتیب دوایر نبوت ،امامت /ولایت ،خالفت /سهلطنت ،از نیمهۀ قهرن دههم در همهه
موارد دیده مهیشهود .پهیآینهدیِ ایهن سهه را بایهد از جملهه مههمتهرین دسهتاوردههای
تاریخنگاری لفوی به شمار آورد که در ساخت و پرداخهت فصهل ائمهه اثرگهذار بهود.
در این عصر ،دیگر مسئلۀ ظهور طبقۀ ائمهه

در روایهت تهاریخ مطهرح نیسهت ،بلکهه

انگیزهههای سیاسهی ،تبهدیل الگهوی انبیهاء ه خلفها ه ملهوک ،بهه انبیهاء ه ائمهه ه ملهوک

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

کار نیز تنها در تکمل االخبار انجام شد.

(لفوی) مورد نظر است .لورت خام آن نزد امینی هروی یافهت مهیشهود؛ ولهی مُبهد
اللی این طرح در تواریخ عمومی این عصر را باید عبهداللطیف قزوینهی بهدانیم .سهپس
این طهرح نهزد کسهانی کهه در پهی مشهروعیتبخشهی بهه لهفویان بحهرانزده بودنهد،
محبوبیت یافت.
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سیاسی و مذهبی لفویان ضروری مینمهود و جزئهی کلیشههای از تهاریخههای عمهومی

موضع تسامح با باورهای سنیان دورتر مهیسهاخت و لزومهاً ریشهه در حهوادص تهاریخی
مقبول نداشت؛ مانند قائل شهدن بهه شههادت همهۀ ائمهه و نیهز انکهار پهذیرش خالفهت
راشدین از سوی حضرت علی ؛ یعنی آنان مسهائلی را ههد

قهرار دادنهد کهه سهنیان

دوازده امههامی بههرای توجیههه بههاور خههود بههه خلفههای راشههدین اسههتفاده مههیکردنههد.
فضایلنگاری در فصل ائمه ه که تحت تیثیر تاریخنگهاری تسهن،ن دوازده امهامی ،یکهی از
عنالر اللی شکل دهنده به روایات حبیب السفیر و فتوحفات شفاهی شههد ه از تهواریخ
عمومی بعدی حذ

شد و اطالعات مختصر شناسنامهای جایگزین آن گردید.

به این ترتیب ،به فهم جایگاه فصل ائمه در تهاریخههای عمهومی لهفویه و از ایهنرو،
ایدۀ آنها از تاریخ جهان ،نزدیک میشویم؛ فصهلی کهه بهه تهدری از فضهایلنگهاری دور
شد و شکل یهک روایهت کرونولوژیهک مختصهر را بهه خهود گرفهت .بها بررسهی سهیر
تواریخ عمهومی ایهن دوره از منظهر موضهو ایهن پهژوهش ،بهه نظهر مهیرسهد جریهان
شیعیشدن تصویر تاریخ عالم با تکمل االخبار به کمهال خهود مهیرسهد؛ طرحهی کهه بها
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395
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تلخیصی کرونولوژیک ،همراه با برداشتی کالمهی از ادوار تهاریخ و بهه لهورت ترکیبهی
از تاریخ قدسی و تاریخ تجربی به انجام رسید ،هرچند هرگز پی گرفته نشد.
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دیگر اقدام مورخان لفوی ،حذ

و اضافۀ مطالبی در تاریخ ائمه بهود کهه آنهان را از

ه امینی ههروی ،لهدرالدین ابهراهیم ،فتوحفات شفاهی ،نسهخه خطهی مجلهس شهورای
اسالمی ،شمارۀ .14385

ه بناکتی ،ابوسلیمان داود بن ابی الفضل ،تفاریخ بنفاکتی :روضف اولفی األلبفاب ففی تفواریخ
األکابرِ و األنساب ،به کوشش :جعفر شعار .تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.1348 ،
ه بیضاوی ،قاضی نالرالدین ،نظام التفواریخ ،تصهحیح :میرهاشهم محهدص ،تههران :بنیهاد
موقوفات افشار.1382 ،
ه جعفریان ،رسول ،مناب تاریخ اسالم ،قم :انتشارات انصاریان.1382 ،
ه جعفریان ،رسول« ،در شناخت امامت :معرفی کتهاب کشفف الغمف ففی معرفف االامف »،
خردنام همشهری ،شماره .1387 ،2۶
ه حسینزاده شانهچی ،حسن« ،ترجمۀ کتب سهیره و مناقهب امامهان در عصهر لهفوی»،
نشریۀ پژوهشهای تاریخی دانشگاه الفهان ،دورۀ جدید ،ش.1388 ،2
ه حسینی استرآبادی ،حسن بهن مرتضهی ،تفاریخ سفلطانی :از شفیخصففی تفا شفاهصففی،
بهکوشش :احسان اشراقی ،تهران :علمی.13۶4 ،
کتابخانۀ مرعشی قم.13۶4 ،
ه خواندمیر ،غیاصالدین بن همامالدین ،حبیب السیر ،تهران :خیام.1380 ،
ه رویمههر ،هههانس روبههرت ،ایففران در راه عصففر جدیففد ،ترجم هه :آذر آهنچههی ،تهههران:
انتشارات دانشگاه تهران،

.1385

ه شادان ،جبریهل« ،تهاریخنامهه بنهاکتی حلقههای از نگهارشههای تسهنن دوازده امهامی»،

ظهور طبقۀ ائمه در ادوار تاریخی و ...

ه حسینی استرآبادی ،حسن بهن مرتضهی ،تفاریخ سفلطانی ،نسهخۀ خطهی شهمارۀ 2413

فصلنامه حوزه اصفهان ،شماره  4و .1379-80 ،5
ه شبانکارهای ،محمد بهن علهی محمهد ،مجمف االنسفاب ،تصهحیح :میرهاشهم محهدص،
تهران :امیرکبیر.1381 ،
ه غفههاری قزوینههی ،قاضههی احمههد ،نسففخ جهففانآرا ،تصههحیح :حسههن نراقههی ،تهههران:
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منابع

ه قزوینی ،یحیهی بهن عبهداللطیف ،لفب التفواریخ ،تصهحیح :میرهاشهم محهدص ،تههران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.138۶ ،
ه کربن ،هانری ،تفاریخ فلسفف اسفالمی ،ترجمهه :سهید جهواد طباطبهایی ،تههران :کهویر،
.1377
ه گلچین معانی ،احمد ،تاریخ تذکرههای فارسی ،تهران :کتابخانۀ سنائی.13۶3 ،
ه مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،تصحیح :عبدالحسین نوائی ،تهران :امیرکبیر.13۶4 ،
ه ملویهل ،چهارلز« ،از آدم تها اباقها» ،ترجمههه :محمدرضها طهماسهبی ،آینف میففرا  ،دوره
جدید ،سال ششم ،ضمیمۀ .1387 ،14
ه منشی قزوینی ،بوداس ،جفواهر االخبفار ،تصهحیح :محسهن بههرامنهژاد ،تههران :میهراص
مکتوب.1378 ،
ه میرخواند ،محمد بن خاوندشاه ،تاریخ روض الصفا ،تصهحیح :جمشهید کیهانفر ،تههران:
اساطیر.1380 ،
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

8۶

ه نویدی شیرازی ،زینالعابدین عبدیبی  ،تکمل االخبفار ،نسهخه خطهی کتابخانهه ملهی
ملک شمارۀ .13۶9 ،3890
ه یزدی ،مالکمال بن جالل منجم ،زبدۀ التفواریخ ،نسهخۀ خطهی شهمارۀ  9544کتابخانهۀ
مجلس شورای اسالمی ،بیتا.
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کتابفروشی حاف .1343 ،

