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 سخن پژوهشگاه

 ] هـای انسـانی ریـزی و ضـبط و مهـار پدیـده منظور شناخت، برنامه به[پژوهش در علوم انسانی 
هـای وحیـانی در  ارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزهکدر راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی ان

هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت نار دادهک
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش ارآیی اینکنمایی و  شرط اساسی پویایی، واقع
و اسـالم  سو کهای جامعه از ی تایران اسالمی در گرو شناخت واقعی ۀپژوهش کارآمد در جامع

ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر اسـت؛ از  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  عنوان متقن به
سازی  گیری از آن در پژوهش، بازنگری و بومی رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره این

 .ردار استای برخو مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه
بنیانگذار جمهوری اسالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

و بـا راهنمـایی و عنایـت  کـردفراهم  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   اریکگیری دفتر هم لکش
تجربه موفق این نهاد، زمینه . ل گرفتکایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی ش

  های آن فـراهم آورد و بـا تصـویب شـورای گسـترش آمـوزش عـالی در  را برای گسترش فعالیت
مؤسسـه پژوهشـی «بـه  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » ده حوزه و دانشگاهکپژوهش« ١٣٧٧سال 

 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » حوزه و دانشگاه
  علمـی ارائـه  جامعـهنون در ایفای رسـالت سـنگین خـود خـدمات فراوانـی بـه کپژوهشگاه تا

  تـاب و نشـریه علمـی کهـا  توان به تهیه، تـألیف، ترجمـه و انتشـار ده ه از آن جمله میکاست  کرده
 .ردکاشاره 

 سه



 

  و » تـاریخ اسـالم«های  بـرای دانشـجویان رشـته کمـک درسـی عنـوان منبـع تـاب بـهکاین 
منـدان بـه ایـن  ه البته دیگـر عالقهکفراهم آمده است  مختلفدر مقاطع  »اسالمیتاریخ تمدن «

 .مند شوند توانند از آن بهره زمینۀ تحقیقی نیز می
اری، راهنمـایی و پیشـنهادهای کـشـود بـا هم نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  تاب حاضر وکاصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح 
  .دهند دانشگاهی یاری ۀجامع

السالم والمسـلمین ا حجتهای نویسندۀ گرامی، داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
تشـکر و قـدردانی  نـدو جناب آقای استاد صادق آیینهو نیز ناظر محترم طرح، ، بانشی هللا رحمت
  .نماید

 

 ارچه
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  پیشگفتار
نشـیب انگیزد و انسـان در تـاریخ پرفـراز و  انسان از عواملی است که کنجکاوی بشر را برمی ۀگذشت

ها و سوانح زشـت و زیبـای  ها، شیرینی تلخی »گذشته«آنجا که ز ا .باشد اعتنابه آن بی هخود نتوانست
توجه انسـان بـه  .ورزد آن عشق می آدمی را به خود مشغول داشته و بهذهن  ،ندنمایا باز میپیشینیان را 

 بـا صدد نوشتن تـاریخ و حفـظ آنبشر در آنکهپیش از . ای طوالنی دارد سابقهثبت و ضبط رویدادها 
دقتـی،  فراموشی، بی. کرد دهان بازگو میبهسپرد و دهان را به حافظه میحوادث به ناچار  ،برآیدکتابت 
هـای ایـن  از آفـت ،ی، اغراض شخصی، دخالت صاحبان قدرت و عوامل دیگـرمبدفه ،اندیشیکج
ثبـت و بشـر بـه  ،سانبدین. ندساخت های تاریخ را دشوار می که شناخت واقعیت ددنشفاهی بو ۀشیو

بسیاری از مشکالت نقـل شـفاهی  ستتوان خط و کتابت می با پیوند انسان. دروی آورتاریخ نوشتن 
  .تری از تاریخ برای آیندگان باشد نهیاگرابخش صورت واقعنویدرا برطرف سازد و 

از علم تاریخ است و از آنجا که یکی از ابعاد فرهنگ و تمدن به شمار  ای اخهنگاری شتاریخ
بلنـدای تـاریخ بـوده و از آغـاز  به نگاری تاریخ از نظر زمانی قدمت. بسیار دارد تاهمی ،رود می
که همیشه مـورد اری اسالمی نگتاریخ ویژه بهنگاری تاریخ ۀباردراگرچه  .گیرد کنون را دربر میتا

 ۀهـای مفقـودوجـود حلقـهبـا  ؛ ولیبسیاری شده است های پژوهشتوجه جدی مسلمانان بوده 
رغـم ، بـهجهـتبـدین .ای جـوان بـه شـمار آورد بایـد آن را رشـته ،نگاریتاریخفراوان در دانش 

ها و آرای  هـا، دیـدگاه ششـناخت رومنظـور تالش مسـتمر در ایـن راه بـه ،های فراروی دشواری
هر گروه یا شخص است کـه  نگارِی پژوهش در تاریخبا  چراکه است؛ضروری  انموّرختاریخی 

ســرایی را از  نهــاد، داســتان نقــد ۀهــای او را در بوتــ کــرد و گزارشبی تــوان منــابع او را ارزیــا می
 را در نگارش تاریخ موّرخپیرامونی  ۀهای فکری جامع گرایشو تأثیر های تاریخ تمییز داد  واقعیت
هـایی  ها، اهداف، مواد، روش و شیوهتری از انگیزه یخ را به درک دقیقمندان به تارهقعال تا برنمود
  .رهنمون ساخت، کار بردههب و نگارش حوادث تاریخیخ در تدوین ّر وکه م
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توجه محققان بسیاری را به خود جلب  مقام و آثار ارزشمند محدث قمیشخصیت عالی
 ،حـالایـنبـا  .انـدکـرده یـلبررسی و تحل را آن نگریسته و آن ای به یک از زاویه هرکرده است و 

 او وجود دارد که بـه گرهدایت های کتابگرانقدر و  رخوماین  ۀنکات و مطالب قابل توجهی دربار
نگـاری که ازجمله این موارد تاریخ ؛را به خود مشغول داشته استاهل نظر  ۀلی کمتر اندیشئدال

  .تاریخ است تری از رویکرد او بهو شناخت روشن محدث قمی
 ؛الزم بود محدث قمی نگاری تاریخ ۀسد از چند جهت پژوهشی کامل دربارر نظر میبه

زیسـت کـه  ای می در دورهو محـدث شـیعی  خّر ومـعنوان به شیخ عباس قمی ،اینکهنخست 
برخی تحوالت اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته بود و عوامل متعـددی  ۀشیعه در سای نگاری تاریخ

ای که برخـی دانشـمندان متعهـد همچـون  گونهبه ،نددر انحطاط آن از منظر علمی دخالت داشت
های نـاروا نظر اظهاردر واکنش به برخی تألیفات و  و استادش محدث نوری محدث قمی

ه این توجه ببا . قلم شدند و آثاری تألیف کردند به دست ،نگاری ویژه مقتلبه ،تاریخ شیعه ۀدربار
 اینکـهجهت دیگـر . شود نگاری محدث قمی و شناخت آن بیشتر روشن میط ارزش تاریخیشرا

این محدث نام آشنا تـأثیر فراوانـی بـر  یگاه تاریخ دیدهآثار تاریخی شیخ عباس قمی و در پی آن 
 ،رو ازایـن .شود شیعه داشته و در مجالس گوناگون مذهبی بسیار به آنها استناد میعمومی  ۀجامع

 هـای موجـود در متـون و در نتیجـه شـناخت و ارزیـابی اخبـار و گزارش او نگاریبررسی تاریخ
      .نماید میمهم وی،  یاتتاریخی و نیز درک بهتری از نظر

ویژه استاد بزرگـوار  بضاعت را مورد لطف خود قرار دادند، بهکمدر پایان از همه عزیزانی که این 
و اسـتاد گرامـی جنـاب آقـای دکتـر  االسالم و المسلمین آقای ناصر باقری بیدهندی جناب حجت

مدیر محتـرم  محمدی  االسالم و المسلمین آقای رمضان ، جناب حجتفروشانی صفریهللا ا نعمت
گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دوستان عزیزم در گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه، 

، تخّصصی تاریخ اسالم ۀ، کتابخانپژوهشگاه حوزه و دانشگاه ن و کتابداران محترم کتابخانهمسئوال
و مرکـز  شـهرک مهدیـه ۀ، کتابخانـدانشـگاه بـاقرالعلوم ۀ، کتابخانـبروجـردیهللا ا آیت ۀکتابخان

دنـد کریـاری  مـرا ،کـه در سـامان بخشـیدن ایـن پـژوهش تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور
  . ان خواستارممنّ  و سربلندی ایشان را از خداوند سالمتکنم و  متواضعانه سپاسگزاری می

 
  توفیقال هللا من و

  بانشی هللا رحمت  
  ١٣٩٣دین رفرو



 

 
 
 
 
 
 

  مقدمه
 عمر کوتاه، پژوهش در این عرصـه نـه تنهـابا  ای است به آن رشته ننگاری و پرداختدانش تاریخ

هـایی کـه سبب دگرگـونی، بلکه بهاستان ضروری موّرخها و آرای تاریخی  برای شناخت روش
راهـی بـرای بررسـی نّقادانـه منـابع تـاریخی و  انـد، داده روزه در پژوهش و تبیین تـاریخی رخام

نگـری اصطالح تـاریخان و بهموّرخنوع نگرش و بینش تا بتوان  رود ان اسالمی به شمار میموّرخ
جهـان،  ۀبازتـابی از نگـرش آن شـخص دربـار موّرخهر  نگاری تاریخ چراکه. ان کردرا نمایآنان 

  .انسان و جامعه پیرامونی اوست
در عصـر  نویس گرانقدر و عالم وارسـته شـیخ عبـاس قمـیو سیره موّرخار، بزرگو محدث

او نزدیـک بـه  ۀاز قلـم و اندیشـ. زیسـت مـی ل حکومت پهلویئو اوا) ش١٣٠۴ −١١۶٠( قاجار
. اند تر آنها چاپ و نشر یافتهی مختلف علمی به یادگار مانده که بیشها صد اثر مکتوب در حوزهیک
 ولـی ،شـود معارفی از علوم مختلف شـمرده مـیالرةئیست و داچند آثار وی محدود به تاریخ نهر

که مـورد اقبـال  به تاریخ و سیره معصومان قمی محدثپرداخت بسیاری از آثار ارزشمند 
هـدف بـا  کتـابایـن  .ی نامدار در عصر حاضر ساختموّرخاز ایشان  ،عموم جامعه قرار گرفت

در  محدث قمـی به کار گرفته های ها و شیوه و توضیح روش و شرحاستخراج  بینش و شناسایی
سـبب، بـدین. نگاشـته شـد ،نگـاری تاریخو معرفی آن در جایگاه یـک مـدل مقام نگارش تاریخ 

جایگـاه تفکـر ، در عصـر نویسـنده نگـاری شـیعیانوضعّیت تاریخ ،پرداختن به موضوعاتی چون
 ۀمفهـوم و رسـالت تـاریخ در انگـار ،در اندیشه و آثار تاریخی محدث قمی لیاخباری یا اصو

 ،سـنتدست اول، تخصصی و نیز منـابع اهـل از منابع ۀاستفاددربارۀ  ترم، رویکرد ویمح مؤّلف
پاسخ به این پرسـش اصـلی کـه  پایانو در  محدث قمینگاری جایگاه نقد و تحلیل در تاریخ

 .نمود ها، رویکردها و مبانی متأثر است؟ ضروری میاز چه روش محدث قمی نگاری تاریخ
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آن بـه گونـاگون دارد، متأسـفانه کمتـر بـه از جهات موضوعاین برخالف اهمیت بسیاری که 
اگرچـه تحقیقـات علمـی و نوشـتارهایی . رداختـه شـده اسـتفراگیر و پوشـنده پشکل متمرکز، 

، نـدن موضوع بـه دسـت آمدای ۀدربار) ش ١٣٨٩( از کنگره محدث قمیپس  ویژه به ،پراکنده
از محمـد صـحتی » در شناسـایی تحریفـات عاشـورا سهم شیخ عبـاس قمـی« ۀمقال: مانند

 اختـهپرد مهمومال نفسکه بخشی از آن به معرفی  ،»منابع اخیر تاریخ عاشورا« ۀ، مقالسردرودی
، زاده اثر صادق حسـن ،»اآلمال منتهیی بر کتاب انداز چشم « ۀ، مقالجودکی هللا حجت است، از
   از عبــاس شــعبانی ،اآلمــال منتهیدر  محــدث قمــی نگــاری تاریخعنــوان بــا  اینامــه پایــان

جلـد یـازدهم و ( »مفـاخر اسـالم«هـای و نیـز کتـاب) انشـگاه الهیـات تهـرانشـده در ددفاع(
ولـی  ،»ث ربـانیمحـد«و  »نامه محدث قمی شناخت« ،از استاد علی دوانی ،)دوازدهم

اند، بلکـه  را به صورت جامع و روشن بیان نکرده نگاری محدث قمیآثار تاریخ این از کدام هیچ
هـای  زیرا موضوع کتاب ؛اندسخن گفته شیخ عباس قمی نگاریتاریختنها درباره برخی ابعاد 

 بـه صـورت علمـی و منسـجم و بـوده یو آثـار فیو توصـ حال شرح ۀنیزم در شتریگفته ب پیش
چنـد  هـر ،مفـاخر اسـالمکتاب  ،مثالرای ب. اند کردهرا پیگیری ن محدث قمی ینگار خیتار
 محـدث فرزنـد− زاده محـدث یعلـمرحوم میرزا با  آن ۀسبب ارتباط و تعاملی که نویسند به
 عباس خیش ۀنشد و چاپ شده چاپ آثار و حال شرح ازت دق به توانسته است داشته − یقم
گاه  یقم بیشتر شرح حال و معرفـی آثـار  ولی ،انی داردیشا تیو از این جهت اهم بدهد یآ
محـدث  نامه شناختهای  که کتاب چنان .دهد نشان نمیرا  یقم محدث ینگارخیو تار بوده
بیشـتر  ،هسـتند یکنگره بزرگداشت محدث قم مجموعه مقاالتنیز که  محدث ربانی و قمی

کدام از ایـن  هراگرچه  .اند رویکرد و زوایای مختلف پرداختهبا  به شرح حال و معرفی آثار ایشان
  .شوند نگاری محسوب نمیتاریخ ؛ ولیوع خود ارزشمند هستنددر ن ها کتاب

  کـه سـیر و تطـّور  »در شناسـایی تحریفـات عاشـورا سهم شـیخ عبـاس قمـی« ۀاّما مقال
هـای در سال اآلمالمنتهیدر دوران جوانی تا نگارش  المهمومنفس تألیفرا از  محدث قمی

  هـای  نظر و برداشـتو مـدعی برخـی تغییـرات در اظهـار پایانی عمـر نویسـنده پیگیـری کـرده
ای خـاص بـوده و جامعّیـت  در زمینه ،رغم ابتکار خوبی که داشتهبه، است شیخ عباس قمی

و بیـان  المهمـومنفـسضـمن معرفـی  ،»منابع اخیر تاریخ عاشورا«مقاله  که چنان. الزم را ندارد
صــدد اثبــات نــوعی رویکــرد ، درعالمـه شــعرانی ۀرخـی اختالفــات در اصــل کتــاب و ترجمــب
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اش بسـیار ایـن نیـز دایـره. اسـت المهمـومنفس تألیفدر  اخباریگری از سوی محدث قمی
  . را نشان دهد وی نگاری تواند تصویر کاملی از تاریخمحدود بوده و نمی

هـای  پـس از معرفـی چـاپ ،اآلمـالمنتهـینگاهی خاص به با  نیز زاده آقای صادق حسن ۀمقال
اند متن صحیح و مـورد نظـر ها نتوانسته یک از این چاپ که هیچاست مختلف از این کتاب، مدعی 

 سپس پرداخـِت . هایی که در این اثر شده پرده برداشته است و از دخل و تصرف کنندمؤلف را عرضه 
هـای معـروف، اصـحاب مشـهور زادهبه شرح حـال امـام سیره معصومان بر افزون  مؤلف کتاب

شـمرد و در آخـر بـه برخـی  ایـن اثـر مـی هـایو برخی سالطین را از امتیاز معصومانحضرات 
   1.پردازد می محدث قمیدر این کتاب و منابع مورد استفاده  های محدث قمی تحلیل

 ،اآلمـالمنتهیدر  نگاری محدث قمیتاریخ ۀناماین پژوهش، پایان اثر بهترین شاید شبیه
بسـیاری در آن شـده و از آثـار  کـه از حیـث تتبـع علمـی تـالش 2باشـد از آقای عباس شعبانی

  . گفته سود برده است پیش
نگـاری پـس از اشـاره بـه تـاریخ ،د استکه در سطح کارشناسی ارشاین رساله  نویسنده در

وی بـه منـابع،  ۀاجعـو چگـونگی مر قمـی محـدثکتاب، شرح حال  مؤّلفتا زمان  شیعیان
 از شـتریب تابک نگارش در تنها نه که طوری بهداند،  را محّدثانه می اآلمالمنتهی ۀرویکرد نویسند

. اسـت شـده نیتدو ثیاحاد و اتیروا قالب آن در مطالب ۀعمد هکبل ،گرفته بهره یثیحد منابع
و  نقـد محتـوا و تیّ سند ،ها ارجاع ،ینگارخیتار روش دگاه،ید ثیح از اآلمالمنتهی هکآن ضمن

  رغــم تــالش  بــه ،گفتــههــای پــیشنیــز همچــون تحقیــق شــدهیاد ۀرســال. اســتبررســی شــده 
پرداختـه  که تنها بـه یکـی از آثـار تـاریخی محـدث قمـی های علمی، از آنجادّقتفراوان و 

اری محـدث نگـتاریخ ۀدر زمین ها پرسشبسیاری از در پاسخ به ) بوده همینرسالتشان  که چنان(
 حـال بااین 3.رسـد مینبه نظر  چندان درست ناتوان مانده و گاه به نتایجی دست یافته که قمی

  .استفاده برده است یادشده ۀاین سطور از رسال گارندهن
نگـاری  نوشـتارهای تـاریخی و تـراجم ۀای فراگیر در هم و مطالعهدّقت   با اّما پژوهش حاضر

                                           
  .۶۴۵، ص٢ج ،محدث ربانی، کنگره بزرگداشت محدث قمی. ١
 .این رساله چاپ نشده است. ٢
  .در فصل پنجم این پژوهش خواهد آمدشرح و توضیح این بحث . ٣
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   محـدث قمـی نگـاری تاریخوی پرداخته تا روش  نگاری تاریخبه ریزکاوی  محدث قمی
 گفتـه پیشمطالبی که در آثار  ۀارائ بر ین نوشتار به سبب جامعّیت، افزونا ،رو ازاین. را کشف کند
از  ؛دارد هـاییآیـد امتیاز مـیبـه نظـر  ،بنـابراین. به نکات دیگری نیز دست یافت ،از آنها یاد شد

تـأثیر اصـول و مبـانی تبیـین ، قمـی محـدثتاریخ در نگاه و کاربرد مفهوم شناسایی : جمله
 نویسنده بـه تـاریخ خلفـا و دانشـمندان توّجهنگاری وی، در تاریخ عقیدتی شیخ عباس قمی

هـای مختلـف  روشمعرفی ها،  سنجی منابع و گزارشدر اعتبار مسلمان، روش محدث قمی
 تخّصصیبه منابع  توّجه، قمی محدثنگاری ادبیات تاریخبررسی وی در معرفی استنادات، 

هـا و  و اشتمال آثار تاریخی وی از روایـات و منـابع غیـر شـیعی، بررسـی انتقـادی برخـی نقـل
  . ...ان و نویسندگان بعدی وموّرخ، تأثیر آثار وی بر ها در متون تاریخی محدث قمی گزارش

ین منبـع تر و اساسـی نخسـتین قمـی محدثور طبیعی آثار تاریخی ط ر این پژوهش بهد 
ترین مشهورترین و مهم که رسند میعنوان  سیبیش از به که ) ها کتاب و رساله(این آثار . هستند

، االحـزانبیـت، البهّیـهاالنـوار، المهمـومنفـس، المنتهـیتتمـة، اآلمـالمنتهـی: از اند آن عبارت
ع مناب افزون بر پژوهش این در. االحبابهدیةو  االحبابتحفة، الکنی وااللقاب، الرضویهالفوائد
و نیـز  های موجود در متون آثار محدث قمیمنظور بررسی و پیگیری برخی گزارشبه یادشده

های مورد استفاده مؤّلف محترم و نیـز و روش و شیوه ها دیدگاهتحلیل یا شرح و توضیح روایات، 
از منـابع و مآخـذ  ،انـدمراجعـه کـرده آثار تاریخی شیخ عبـاس قمـی انی که بهموّرخمعرفی 

هایشـان بـه مـوارد ویژگـی براساستوان این منابع را در یک نگاه کلی می. ره برده شدمتعددی به
  .ها اشاره کردو به برخی از آن بندیدسته ذیل

  
  نویسیی رجال و شرح حالها کتاب) الف

به این  ،اندذکر شده ون آثار تاریخی محدث قمیبرای شناسایی و ارزیابی برخی روایات که در مت
ــابع مراجعــه شــد    علــی نجاشــی بن ابوالعبــاس احمــد از، رجــال نجاشــی: از جملــه. دســته از من

، )البشـرنقباء( شیعهال طبقات اعالم ،)ق ۴۶٠ م( شیخ طوسی ، ازرجالال اختیار معرفة ،)ق۴۵٠م (
  .)معاصر( استاد علی دوانی از مرحوم، مفاخر اسالم و )ق١٣٨٩ م( آقا بزرگ تهرانی از شیخ
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  منابع حدیثی و کالمی) ب
، منابعی اند مثال مورد استفاده قرار گرفتهدسته از منابع برای پیگیری، تحلیل، تطبیق و شاهد ن ای

   آشـوب شـهر ابـن، از طالـب ابی آلمناقـِب  ،)ق٣٢٩م ( شـیخ کلینـی ، ازالکـافی حدیثی مانند
 عالمـه مجلسـی از، بحاراالنوار ،)ق١١٠٩م ( سید هاشم بحرانی از، المعاجزمدینة ،)ق۵٨٨م (
 از، ةمامـاال یفـ یالشـاف ،)ق۴١٣م ( شـیخ مفیـد االرشادِ  چونهم ،و منابع کالمی) ق١١١١م (

   .)ق ٧٢۶م ( عّالمه حّلیالمراِد  کشف و )ق۴٣۶م ( شریف مرتضی
  
  های تاریخ و سیرهکتاب) ج

: به این منابع رجوع شده اسـت هستند اسالم های آغازین نبرای بررسی حوادثی که مربوط به قر
   جریـر طبـری بن محمـد نوشـته، الطبـری تـاریخ ،)ق٢١٨م ( هشام حمیری ابن از، النبوّیةسیرةال
  .)ق٣۴۶م ( حسین مسعودی بن علی اثر، الذهبمروج و )ق٣١٠م (

  
  نگاریمنابع پژوهشی و تاریخ) د

حاضـر در پـژوهش  ،رو ازاین ؛دنپردازو تحوالت آن می این آثار به پیدایش علم تاریخ در اسالم
هـای هـا، انـواع و شـیوههـا، انگیـزهنگاری در اسالم، شناخت زمینـهابعاد تاریخ با برای آشنایی

از  ،نگـاری در اسـالمتـاریخ: از اند برخی از آنها عبارت .نگاری به آنها مراجعه شده استتاریخ
از عبــدالعلیم  ،مســلمانان و نگــارش تــاریخ ،زاده و هــادی عــالم ایــان ســید صــادق ســجادیآق

دکتری  ۀرسال ،ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه ،صادق عبادی ۀترجم و خضرعبدالرحمن 
   1.صفری فروشانی هللادکتر نعمت

شناسایی و نقـد  ارش مردان بزرگ، به خصوص در مقامزدن در وادی اندیشه و نگ شک قلم بی
د، کـاری بـس خطیـر و جسـارتی عظـیم نـجـای دار انرسی آثاری که در قلوب عموم مؤمنو بر
نگـاری  صدد برآمدیم تـاریخ وع یاد شده دراز سر جسارت یا ارادت به موض ،حال بااین .طلبد می

ها و  کاسـتی ،آثـار تـألیفیدیگـر همچون  کتاب حاضرکه از آنجا  .کنیمرا بررسی  قمی محدث
                                           

تأثیرگذار بر سـیره و  رویکردهایی و ها جریان انواع شناسیبآسی و توصیف که هنوز چاپ نشده به رساله این. ١
  . نگاری شیعیان پرداخته است تاریخ
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ندان و محققان دلسـوز اندیشم ۀبه سوی هم یدست مددخواهخاکسارانه  ،خطاهای آن بسیار است
های روشنگر خویش محروم نسـازند  را از هدایت نگارندهدراز کرده تا  بیت اهل و عاشق مکتب

لت دارم از أمسـپوشـنده  ۀبخشـند از خداونـد. د بودنثر خواهات آنان محترم و مؤینظر ،که به قطع
   ،روح بلنـد و ملکـوتی عـالم ربـانیبـاره بـه دراینو ضعیف درگذرد  ۀبنداین  ی ها لغزشکوتاهی و 

  .جویم توسل می ،که در بارگاه الهی صاحب آبروست شیخ عباس قمیحاج 
شـریعت، حافظـان سـنگرهای مرزبانـان بـه  شمارم و ایـن اثـر را یدر اینجا فرصت را مغتنم م

  .کنم تقدیم می رّبانی حاج شیخ عباس قمی محدثبلند و ملکوتی  به روح ویژه ایدئولوژی، به
 
ُض                                                                          َفوِّ

ُ
َه َبِص  یْمرِ اَ أ ِه ِإنَّ اللَّ   .ٌر ِباْلِعبادیِإَلی اللَّ

  ١٣٩٣فروردین  .بانشی هللا  رحمت                                                                        
   

  



 

  
 
 
  

  فصل اول
  

  کلیات و مفاهیم
  :اّولگفتار 
  مفاهیم

. معرفتی، تعریف مفاهیم اصلی موجـود در آن حـوزه اسـت ۀحوزترین مباحث در هر یکی از مشکل
آن  مباحث تبیین دیگر ،درست و دقیقی باشد های ریفشود تع که از مفاهیم ارائه می هایی ریفاگر تع

ریف مفاهیم اصـلی علم تاریخ آشفتگی جدی در تع ۀسد در حوزر نظر می، بهسازد حوزه را آسان می
دقیقی  های ریفاهتمام جدی برای ارائه تعمعنا که در جمع پژوهشگران فارسی زبان بدین. وجود دارد

روند صـورت نگرفتـه اسـت و  ها به کار می گفتگوها و نگارش ،ها همیشه در بحثاز این مفاهیم که 
های نظـری و بـه تبـع آن در  ساخترشته علمی در حوزه زیرعنوان یک  تاریخ به زهان گفت امروتو می
چـه  ۀاز زوایـ اینکـه بسـته بـه ،آنکهدیگر  ۀنکت. ای دچار آشفتگی و اغتشاش است مفاهیم پایه ۀحوز

     1.کنیم پیدا میمفاهیم آن  از متفاوتی های ریفتع نگریم می به این دانشای  مکتب و نحله
  

  نگاریتاریخ. ١
یت هـر توصیف مکتوب احوال و اعمال انسان به هر روش و مبتنی بر هر مکتب و رعانگاری تاریخ

تن و حروب یـا مغازی، مقاتل و فِ و  هنگاری انواعی دارد که سیر تاریخ 2.است، شیوه تنظیم و تدوین
 ،انسـاب ،در این میانعمومی از جمله آن است که  های اریخحوادث، انساب و ت ۀنگاری دربارتک
 تألیفصورت نقل و  های نگارش تاریخ،مراد از روش. رود میاری به شمار نگنوع تاریخترین کهن

                                           
  .٢۴−١٣، صنگاریشناسی و تاریخ گفتگوهایی در باب تاریخ ،حضرتی .١
   .١١، صنگاری در اسالم تاریخ ،زاده عالمو  سجادی .٢
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هـای  مقصـود از مکتـب. از روش روایـی، ترکیبـی و تحلیلـی انـد مواد تـاریخی اسـت کـه عبارت
و موضـوعات مـورد  ها مونمواد، مضـ  همچنینها، مقاصد و  ها، اندیشه نگاری نیز نوع دیدگاه تاریخ
هـای  از جملـه مکتـب و ایران ، عراقنگاری مدینهمکتب تاریخ. در عرصه تاریخ است موّرخ توّجه
تـوان بـه  مـی موارد تاریخی را در تحلیل نخست در پایان شیوه تدوین و تنظیم. نگاری هستند تاریخ
نگـاری در مراد از تاریخ 1.تقسیم کرد ای نامه فرهنگ ،شمارانه و تنظیم موضوعی دسته تنظیم سال  دو

  . های تدوین نگارش تاریخی است ها و شیوه ها، اهداف و فواید، روش این تحقیق بررسی انگیزه
  
  نگریتاریخ .٢

بـه . شود تاریخی پیگیری میشناسی تاریخ و جامعه ۀنگری بیشتر ذیل مباحث فلسفبحث تاریخ
یی اسـت کـه بـه ها ، رویکردها، مبانی و زمینهها بیشتر ناظر به نگرش نگری تاریختر،  سخن دقیق

نگاه است که از آن،  ۀنگری در اینجا زاویمنظور از تاریخ. دشو مباحث نظری و روشی مربوط می
 ازرخ وهـم مـف همـاننگـرش تـاریخی  سـخن بهتـر،نگرند و به  به تاریخ و حوادث تاریخی می

منـدی  و غایت موضوعاتی همچون مفهوم تاریخ، قانونمندی تاریخ، محرک .رسالت تاریخ است
تـاریخی و  بیـنشکرد این نکته الزم است کـه یاد. شوند نگری بررسی میتاریخ در مبحث تاریخ

بـدین معنـا کـه آثـار  ند،نگاری هسـتاز جمله عوامل مؤّثر در تاریخ ،بیمذه هایفکری و اعتقاد
های محیط فرهنگی و سیاسـی  بازتاب و پژواک دگرگونی ،فضای فکری بیانگررخان هر عصر وم

   2.وجود دارد عمیق ی وثیق ونگاری ارتباطنگری و تاریخمیان تاریخ ،بنابراین. هستند آن دوره
   
  نقد .٣

یعنـی . خالص از ناخالص است ای است عربی و در لغت به معنی جدا کردن دینار و درهمواژهنقد، 
نقد در اصطالح وارسـی و بررسـی نوشـتار بـرای  3.وارسی کردن چیزی تا نیک و بد آن شناخته شود

شناسایی و شناساندن زیبایی و زشتی، بایستگی و نبایستگی، بودها و نبودها و درستی و نادرسـتی آن 
. نمایـد برای دفاع از حق فرهنگی جامعه، کمک به خواننده و یارِی نویسنده، نقد ضروری می. است

                                           
   .٣٠٢، ص١۴ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ؛نگاریتاریخ ،رزم آرا .١
  .١۶٠−١۵٩، صنگاریشناسی و تاریخگفتگوهایی در باب تاریخ، حضرتی .٢
 .۴٢۵، ص٣، جالعربلسان، منظورابن. ٣
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 باشد داشتهچون تبّحر در موضوع و آراستگی به اخالق انسانی یی ها البته ناقد یک اثر نیز باید ویژگی
 . در این پژوهش منظور نقد محتوا، منابع و روش است 1.انجام دهددرست و تأثیرگذار  ینقد تا
  
  اخباریگری .۴
دشـوار  آنهـاکلـی دربـاره  حکم دادن یک ارائه ،به گوناگونی رویکردها و مبانی اخباریان توّجهبا 

کنـد فقـط  فکـری اسـت کـه ادعـا مـی یجریـان ،گری در شیعهاخباری: توان گفتمی؛ اما  است
مـردم بایـد بـه اخبـار و و افراد دیگر و عموم دارند به قرآن رجوع حق  معصومانو  پیامبر

 ۀعنایت به پیشینبا  2.ندو در نتیجه اجتهاد را منکر ، این گروه عقل و اجماعکنند احادیث مراجعه
معنـی و   بـا ری، در واقع رواج و اطـالق عنـوان اخبـاری بـر گروهـی خـاص ویگتاریخی اخبار

ین اخبـاری، ظهور پیشوای حرکت نوبا  و هجری ماز سده یازده ،اصطالح مشخص امروزی آن
را بـه  وی نخستین کسی بود که امامیه. آغاز شده است )ق١٠٣٣م ( بادیآیعنی محمدامین استر
    3.تقسیم کرد و مجتهدان دو بخش اخباریان

  
  گراییاصول .۵

ری کـه احکـام را از کتـاب، ریگت در مقابـل اخبـااسـ جریانی فقهـیاصولی بودن یا اصولگرایی، 
د مصـدر همـه تکـالیف نـتوان مـیتنها اخبار ن است د و معتقدکن میباط نسنت، عقل و اجماع است

در » اصـولی«و » اخبـاری«ای هـبدون لحاظ عنوان ،نگرش به فقه امامیهتقابل این دو گونه . دنباش
، در و اخباریـان پس از درگیری شدید علمی میان اصـولیان 4.ی نخستین اسالمی ریشه داردها سده

تثبیت شد و ایـن  )ق١٢٠۵م ( وحید بهبهانی هللا آیتمکتب اصولی به دست  ،هجری مقرن دوازده
  5.پذیرفته شده است مکتب در طول دو قرن اخیر تقریبًا به صورت یکپارچه از سوی شیعیان امامیه

                                           
، دفتر تبلیغات حوزه علمیـه، تخّصصی آینه پژوهش−فصلنامه علمی ،»ضرورت و شیوه نقد کتاب« ،سلطانی. ١

   .٣١−٢٨ص ،اخباریگری ،بهشتی. ٢      .١٧−١٠، ص١شماره 
  .١۶٠، ص٧ج ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،»اخباریان« ،قیصری. ٣
  .جا همان. 4
  .۴۵٩، ص١ج ،دائرة المعارف جهان نوین اسالم ،اصولیه ،الگار. 5



 

  
  
  
  
  
  

  و حیات محدث قمی شخصّیت :مدوگفتار 
  

  تولد و نسب
ر شـهر د) ش١٢۵۶−١٢۵۵( ق١٢٩۴ هور به محدث قمی، حـدود سـالمش شیخ عباس قمی

 ،د حاج شیخ عبـاساز اجدا 1.صالح و پرهیزگار بود محمدرضا مردیکربالئی پدرش . زاده شد قم
 ،زادهکه فرزندش میـرزا علـی محـدث السجومدمعدست نیست، مگر در مقدمه  چندانی در اطالع

   2.»محمـد قمــی بن القاسـم ابـی بن محمدرضـا بن عبــاس«: آورد مـینسـب پـدر خـویش را چنـین 
القاسـم و جـّد دّومـش محمـد نامیـده شود که جّد اّول وی ابو می  همینتمام آگاهی ما  ،بنابراین

ه پارسـا بـودانـد کـه او نیـز بـانویی مـؤمن و را زینب گفته نام مادر محدث قمی. شده است
من هر موفقیتی دارم از برکـت مـادرم هسـت، زیـرا « :گوید می محدث قمی که چنان 3.است

او در قبرسـتان  دفـن 4.»نه بودطهارت شیر بدهد و از زنان متدیّ با  ایشان سعی داشت همیشه مرا
 عالمان و بزرگـانباز مدفن از دیرچون قبرستان شیخان . دارد یوجایگاه بلند  نشان از شیخان قم

و یـک  و حـاج محمـد ی حاج شیخ مرتضیها نامبه دو برادر  محدث قمی 5.ه استبود دین
  6.اند معروف بوده اپرهیزگاری و تقو که هرسه در ه استخواهر به نام فاطمه داشت

  

                                           
  . ٣۴٠، صتاریخ قم، الشریعهناصر ؛٣٧٧، ص١ج ،فوائدالرضویه ،قمی. ١
    .۴٠ص ،، بخش اول١١ج ،مفاخر اسالم ،دوانی. ٣    .٨صمترجم شعرانی،  ،السجومدمع ،قمی. ٢
   .جا همان. ۵        .جا همان. 4
 .۴۴−۴١ص، همان .6
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  فرزندانازدواج و 
  بـا دختـر مرحـوم  نخسـتین بـار در شـهر قـمانـد گفتـه درباره زندگی شخصی محدث قمـی

همسر او بنـای ناسـازگاری  ؛ ولیازدواج کرد از علمای بزرگ شهر قم ،د زکریا قزوینیسیّ  هللا آیت
ــاس. گذاشــت و ســرانجام از او جــدا شــد ــپــس از جــدایی از همســر  شــیخ عب ــا اّول   ش ب

بـه نـام وی ازدواج کرد که فرزندان  حاج آقا احمد طباطبایی قمی هللا آیت دختر ،بی سکینه بی
   1.از این بانو متوّلد شدند، فاطمه و نجمه محسن ، میرزامیرزا علی

بود کـه در  قمی محدثفرزند بزرگ  ،جسته قمن برو مبّلغا اعظاناز و زاده محدثمیرزا علی 
  وی در . سـزایی در چـاپ و انتشـار آثـار ایشـان داشـتو پس از رحلت پدر بزرگوارش سـهم بقبل 

تنها اثر چاپ شده . به خاک سپرده شد درگذشت و در قبرستان شیخان قم در تهران ،ش١٣۵۴سال 
آن را  تابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهـرانکه کاست  اصحاب امام صادقتاب ک وی
بـود  زاده حاج میرزا محسن محدث ،فرزند دوم محدث قمی 2.رده استکچاپ  ،ش١٣٧٣سال  در

 ۀمشـغول تبلیـغ دیـن و اقامـ در تهـرانو  نتشار آثار پـدر تـالش فـراوان نمـودکه او نیز در چاپ و ا
مقدس به دیدار حـق  سالگی در مشهد هفتاددر  ش،١٣٨٧اسفند  ٢۶جماعت بود که سرانجام در 

ان محـدث قمـی ن نوادگاکنو 3.به خاک سپرده شد شتافت و در صحن نو حرم مطهر امام رضا
 آفرینـان اثرویسندگان کتاب از محققان و ن فرزند مرحوم میرزا علی ،زاده همچون حسین آقا محدث

فضـال و  از ،فرزند مرحوم میرزا محسن زادهاالسالم و المسلمین حاج شیخ مهدی محدثو حجت
  4.روند مار میچراغ روشن این بیت معظم به ش در تهران هللاامام جماعت مسجد حاج عبد

  
  و سجایای اخالقی محدث قمی نیکبرخی صفات 

اهـداف  جملـه ه ازک طوری ه، بداردی یار باالیت بسیاهم ب نفس در اسالم،یاخالق و تهذ مسئله
هـای ت جامعه اسـت و خصـلتیب انسان و رشد و هدایت اخالقی، تهذیترب ،میرکنزول قرآن 
  امبران الهـی،یـد پیـتمج ش ویرا در مقـام سـتایزشده است؛  دانستهارزش انسان  کاخالقی مال

                                           
 .۶٠ص ،همان. ١
 .١۴۴، صمحدث قمی نامهشناخت ،کنگره محدث قمی .٢
   .٣٧۵−٣٧٣، ص١ج ،یمحدث ربان ،کنگره محدث قمی .٣
 .٨٧ص ،همان .4
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را بـه  میبرای مثال، حضرت ابراه 1.دیستا و مییکآنان را به جهت دارا بودن صفات اخالقی ن
  :دیفرما سه صفت عالی اخالقی ستوده، می دلیل داشتن

َليإِنَّ ابْراه« ا مٌ يمَ حلَ نهٌ اوَّ  2.»بٌ يمُ
را در  ت رسـول خـدایـم رمز موفقیرکه قرآن کبس  همینه نفس کیت اخالق و تزیدر اهم

  :دیـفرما دانـد و مـی وی آن حضـرت مـییکـد، اخـالق نیـش و گسترش توحیفای رسالت خویا
نَ اهللاِ لِنْتَ ل« ةٍ مِ َ محْ بِام رَ لَوْ ـَفَ مْ وَ لنْتَ كُ هُ ظّاً غَ لِ يفَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ الَ   3.»کَ ظَ الْقَ

ی بـه کـز شـود و چـون ملیفـا یل عـالئماالت و فضاکه به کبسا سعادت انسانی سعادتمند 
  .ب نفس فراهم نگرددیدر تهذ شوشکن جز با مجاهدت و یگر شود و ا صورت انسانی جلوه

یش مایانسانی برجسـته بـود و از سـ ۀات فاضلکه اخالق حسنه و ملیلکدر  محدث قمی
ر داشـت، بـا کـر و دل و زبـانی ذاکانی شایب. دا بودیآثار صداقت، صفا، نجابت و خداترسی هو

ه عالقـه کـبود  وی آنهای اخالقی  ژگییی از ویکف بود، ین حنیردارش مروج دکگفتار و  ،رفتار
خ آقـا بـزرگ یعالمـه شـ اش دوره رس و همدهم که چنان ؛ابت داشتتکالوصفی به مطالعه و دیزا

 قمی محدثشتر، با یمن از همه عالمان ب«:سدینو می خود مییدرباره دوست صم تهرانی
زنـدگی  ی از مـدارس علمـی نجـف اشـرفیکـهـا در حجـره  مأنوس و محشور بـودم و مـدت

ه عنصری کراستی  و به فتمایامل، دانشمند و فاضل کن مدت او را انسانی نمونه، یم، در ایردک می
همـواره مشـغول او ... الـنفس بـودمیو سـل... اخالق، پارسـا شه، فروتن، خوشیارزشمند، پرواپ

چ امـری یه هـکـطـوری  ن داشـت بـهیق و تـدویای به نوشتن و تحق العادهنوشتن بود، عشق فوق
 ،ن سـفر روحـانی حـجیه پس از مراجعـت از سـومکنیار باز دارد، تا اکن یتوانست او را از ا نمی

  نـار کدر  قـم هیـم و گسـترش حـوزه علمکـیلـه خواسـتند تـا بـرای تح بعضی از علمـا از معظـم
مانـد و از اصـحاب  رد و در قـمکـبماند، او اجابت  م حائرییرکال عبدخ یالعظمی ش هللا  آیت

   4.»شد اران مخلص و باوفای او خوانده مییی از یکعنوان  بود و به حائری هللا آیت 
                                           

  .١۶ص ،اخالق اسالمی ،یوسفیان .١
  ).٧۵ :هود( »بود) خدابه سوی ( بسیار مهربان و بازگشت کننده ،همانا ابراهیم بردبار«. ٢
تندخو و سنگدل بـودی از اطـراف در پرتو رحمت الهی، تو بامردم مهربان شدی، در حالی که اگر خشن، « .٣

  .)١۵٩ :نعمرا آل( »شدند تو پراکنده می
  .١٠٠٠−٩٩٨، قسم سوم، ص١، جالبشرنقباء، آقا بزرگشیخ تهرانی، . 4



 15   كليات و مفاهيم

  خوش رفتاری در سفر
گفتند هر وقـت  ، آنان میکردمسافرت  هیبا گروهی از تجار به سور خ عباس قمییمرحوم حاج ش

م یردک شد و هرچه اصرار می ف میینشست و مشغول مطالعه و تأل شان مییم، ایرفت احت مییما به س
م او مشـغول مطالعـه و یرفتـ ه ما بـه خـواب مـیکها هم  د و شبیورز امتناع می ،دیایرون بیه با ما بک
و انـس بـود  رفتـار رد و با آنان خـوشک ت حال همراهان را مییدر سفر رعا ،حال بااین .شد ف مییتأل
  1.رفتار بودویکگفتار و ن طبع، خوش اند در مسافرت، فردی شوخ ه نوشتهکطوری  گرفت و به می

  
  تأثیر سخن 

ه چـون سـخنان و گفتـارش از دل کـبـود،  وی لمـهکنفـوذ  محـدث قمـیدیگـر هـای  ژگییاز و
رد، در شـنوندگان و کـ گران به آنهـا عمـل مـییخواست و خود به آنها معتقد بود و قبل از د میبر

افتـه و پـای یشـرف صـحبتش را در کـه نادار داشـت، برخـی از آنـیـری ژرف و پایمخاطبان تأث
سخنان نافذ آن مرحوم چنـان «: اند گفته ،شدند حاضر می شهای اخالق و مواعظ سودمند درس

و  داشت و به خـدا ات و پندارهای ناروا و گناهان باز میئیّ فته انسان را از تمامی سه یکه تا کبود 
وی کـخ رو بـه ینام نبودند و پس از افاضه حاج شـ ه خوشکسانی کبسا . »ردک عبادت متوجه می

  2.ت آورده بودندیمردمی و انسان
  
  تهّجد
داری و قرائت قرآن و  زندهبندی به نماز شب و شب یمرحوم پا ده آنیهای پسند گر از خصلتیی دیک

  : دیـگو ن مـورد مـییدر ا فرزند بزرگش. بود معصوماناز ائمه  ار مأثورکه و اوراد و اذیتالوت ادع
   3.»سفرها داری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد، حتی دریه من به خاطر دارم بکتا آنجا «

  
  از دینو دفاع مرزبانی 

ه مراقـب هجـوم کـهسـتند  بانانیرو ما، مرزبانان و سـنگریعالمان پ«: دیفرما می امام صادق
  ! دیـبدان. دارنـد ری باز مـیکو آنان را از تسلط بر مستضعفان ف اند مانیطان بر مرزهای ایر شکلش

                                           
   .۵٧ص ،همان. ٢  .۵١ص ،محدث قمی حدیث اخالص ،زاده هللا عبد. ١
  .١٢٩، بخش اول، ص١١، جمفاخر اسالم ،دوانی .٣
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برای گسترش اسالم جهـاد  ومه در ُر کسانی کزند از یپا خ ن مهمی بهیه برای چنکسانی کروان ما یاز پ
  1.»ایشاننند و آنان از جسم ک روان ما دفاع میید پینان از عقایا چراکهنند، هزار مرتبه برترند، ک می

مان بـود، عصـر یق این صدناباور و مرزبا نیمصداق بارز عالمان د خ عباس قمییحاج ش
ات یوی مقتض. ت بودین، به قلب اسالم و روحانیهای هجوم فرهنگی دشمنان د ی از دورانیکاو 

روحـانی  یـکعنـوان  ش بـهیع تلخ زماِن خویدانست و در برابر حوادث و وقا ش را مییزمان خو
او در عصـر . کـردن یهـای مخـالف ن، خود را از نظر علمی و فرهنگی آماده مقابله با توطئـهیراست

گاه، در مقابل سـتمگرییبه رهبری روحان رانیام مردم مسلمان ایی قیت از سویمشروط هـا و  ت آ
ران غربـزده و کت روشـنفیـفعال ،گـرید و از سـوی دیـد مـان سـتمگر را مـیکهـای حا زییخونر
و فرهنگ مبتـذل  کرده رنگ مکت را ین و فرهنِگ معنویه چگونه دکرد ک ز را مشاهده مییست اسالم

  .آورند به ارمغان می رانیملت بزرگوار ا رایغرب را ب
عالم متعهد وارد صحنه شد و با نگـارش  یک در مقام خ عباسیطی حاج شین شرایدر چن

ی متعدد در موضوعات مورد نیاز جامعه، مردم را با معارف دینی آشنا و در مقابل هجوم ها تابک
  .مه کردیفرهنگی دشمنان اسالم ب

ای  لحظـهر ین مسـیـرد و در اک ع سرسختانه دفاع مییان تشکیه در سنگر قلم از کنیا بر افزون او 
ش بـه یهـا وی بـا مسـافرت. ن بودیآفر تیز هدایش نیها مجالس درس و سخنرانی آرامش نداشت،

رات روزافـزون کـمنبـر، من رویپرداخـت و  رانی و موعظـه مـیبه سخن و مشهد تهران ،شهرهای قم
به جـرم 2»ته مجازاتیمک«الت مخوف کیاز سوی تش جهت بدین .ردک میجامعه را به مردم گوشزد 

ه کـم یـا دهیشـن.. .خ عباس قمییآقای آقاش«: د به مرگ شدیتهدگونه  بدین انییایکه آمریافشاگری عل
د و ییـگونه مزخرفات بگو نیه دو مرتبه از اکده شد یاگر شن. دیزن حرف بد می هاییایکمرآدر منبر از 

  3.»ردکم یپاره و پردود خواه.. .مت راکبه ضرب گلوله ش  دوشنبه همیند، ینکب نیذکت
  

                                           
 .٨، ص١ج ،االحتجاج ،طبرسی .١
با هـدف  ،ق ١٣٣۵ تا ١٣٣۴های  در سال و و سّری بود که پس از مشروطهای مخفی  دسته» کمیته مجازات« .٢

کارگردانی آن  های پنهان و آلوده و وابسته به انگلیس تشکیل شد، ولی در واقع دست مبارزه با فساد در تهران
  .را به عهده داشتند

  .١١٠ص محدث قمی، نامه شناخت ،کنگره محدث قمی. ٣



 17   كليات و مفاهيم

  گوش ملکوتی
از  ای که خـود اشفهکدرباره م یکاراخ محمدعلی یحاج ش هللا آیتمرحوم  ،بزرگ تقلید مرجع

ه، در منـزل حـاج یـام فاطمیـدر ا محدث قمی هک هنگامی: گوید می ،دهیشن محدث قمی
 ، روزی بـا شخصـیام اقامت در نجف اشـرفیدر ا: رفت، فرمود منبر می فروشد علی بلوریس
. رفـتم السـالم ارت قبـور وادییبه ز  −بود ن قمییآقا حس، پسر حاج د محمدیا حاج سیه گوک −

زخم پشـت  وقتیی مثل نعره شتر، یی به گوشم آمد؛ صدایرون گذاشتم، صدایوقتی از دروازه پا ب
ی بـه یصـدا: ه همراهم بود، گفتمکبه طفلی . نندک سوزانند و درمان می رده میکهن سرخ او را با آ

م، صـدا بلنـدتر یشـد تر می یکچه نزدهر. نه: رسد؟ گفت گوش شما هم می د، بهیآ گوش من می
ان یـن صـدا از میـانـد و ا ه گروهی سر قبـری حلقـه زدهکم یدیم به قبرستان و دیدیتا رس. شد می

ن صـدا از یاند و ا ای آورده معلوم شد جنازه. نه: شنوی؟ گفت صدا را می: او گفتم باز به. آنهاست
  1.خواهند در قبر بگذارند ه میکآن جنازه است 

که خود یکی از کسانی است که ایـن مکاشـفه را از محـدث قمـی شـنیده  یکارا هللا آیت 
عنـی پـرده از گـوش او ی؛ خ عبـاسیای بوده است برای حاج ش اشفهکن میا :دیافزا میاست، 

ن مطلـب مقـام واال و یـا. برداشـته نشـده بـود د محمدیبرداشته شده بود؛ ولی از گوش حاج س
  2.دهد میرا نشان  پارسای محدث قمی

و معرفـی  ابعـاد زنـدگی معنـوی همه ست که این پژوهش را مجالی برای واکاویناگفته پیدا
هفتـاد مـن نیست، زیرا پرداختن به این موضوع، خود مثنـوی  اخالقی محدث قمی یایسجا
قرار گرفت، ارائه شرحی مختصر درباره  توجهجهت، آنچه در این مختصر مورد بدین. شود کاغذ
   .، از سر ارادت به مردان خدا بودیمحدث قم یاخالق یژگ  یچند و
  

  ی علمیسفرهاتحصیل و 
یعنی صرف و نحو، منطق، معانی، بیان و بـدیع و سـطح  ،تحصیالت مقدماتی محدث قمی

حاج میرزا محمـد  هللا آیتو  احمد طباطبایی قمی هللا آیتچون تادانی را نزد اس) فقه و اصول(
                                           

تـن از مراجـع دو ، شـهید مطهـری ایـن داسـتان را از ۵١۶، ص٢۶ج ،)مجموعه آثار(آشنایی با قرآن  ،مطهری .١
 . ه سیدمحمدرضا گلپایگانی بوده استللّ ا تقلید شنیده که یکی از آنان آیت

  .٧۵ص محدث قمی، نامه شناخت ،کنگره محدث قمی ٢.
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سـالگی بـرای تکمیـل  ٢٢ در ،ق ١٣١۶سـپس در سـال  1.فرا گرفـت در شهر قم ارباب قمی
 محـدث ویژه بـهشد و در حلقه درس مدرسان آن حـوزه علمـی  درس خود رهسپار نجف اشرف

   2.درآمد حاج میرزا حسین نوری ،نامی
بـود، بـرای تهیـه کتـاب  نیز مانند زمانی که در قم در هنگام سکونت در نجف محدث قمی

بـرایش کـار کنـد و از  وی کسی باشد که هگفته است دوست داشت که خود بسیار در تنگنا بود؛ چنان
پیوست، ایـن  که به استاد و مریدش محدث نوری همین ؛ ولیاستفاده کند آن  شخص  کتابخانه
ضمن استفاده از وجود  ،بود و شاگرد مستعد ارزشمندیۀ زیرا استاد دارای کتابخان ؛حل شدمشکل 

  3.دربرا  بهرهبیشترین  نظیر او در عتباترای او، از کتابخانه پرمایه و کماستاد و استنساخ ب
 تـألیف، در کنار درس و بحث، به اشرفدر مدت سه سال اقامت در نجف  محدث قمی
را  عالمـه مجلسـی متقـینال حلیـةزمـان بـود کـه کتـاب   همـیناز جمله در . نیز مشغول بود

چنـین کتـاب خاتمـه کتـاب بـزرگ هم. نهـاد بواباالمختصـرنویسـی کـرد و نـامش را  خالصه
  4.را استنساخ نمود محدث نوری الوسائل مستدرک

  ، کتـاب ق١٣٢٠در سـال  محـدث نـوری پـس از مـرگ اسـتادش شیخ عباس قمـی
 5.نامیـد زائرال تتمیم تحیةتکمیل کرد و آن را  ،ناتمام مانده بود وی را که بعد از وفات زائرال تحیة

حـاج میـرزا  ویژه بـهعلمـا،  رخـیدرس و بحث ب دربازگشت و  سال به قم ششاو پس از حدود 
   6.بهره گرفت نیز ، حاضر شد و از کتابخانه اومحمد ارباب قمی

در یـک سـفر  ق،١٣٣٢سـال در ، پـس از ده سـال اقامـت در قـم قمی حاج شیخ عباس
در مشـهد  حاج آقـا حسـین قمـی هللابه پیشنهاد آیت ؛ ولیّدس سفر کردمق زیارتی به مشهد

 تألیفی متعددی ها توفیق یافت کتاب در مشهد ساله خود ٢٢ وی در مدت اقامت. ماندگار شد
  7.مدآکند که شرح آن خواهد 
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