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ی قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنیننگاربینش و روش تاریخ  
 1سید مسعود شاهمرادی

 (119-49) 
 چکیده
 کتاب، این در وی نگاری تاریخ روش اما است؛ پرداخته تشیع تاریخ بیان به المؤمنین درمجالس شوشتری نورالله

 قالب در خویش نگاری تاریخ مبانی و بینش بیان ضمن کتاب این در او. است نگرفته قرار جدی مداقه دمور
 کتاب روایات در بازبینی ضرورت از شناسی، مخاطب به توجه ضرورت و نگاری تاریخ موضوع و هدف توصیف
 مواردی در که است ترکیبی روش کتاب این در شوشتری نگاری تاریخ روش. گویدمی سخن المؤمنین مجالس

 و مقایسه طریق از داشت همسانی او دیدگاه با که را روایاتی او: زیرا است شده همراه نیز، تحلیلی روش با
 به کرده، استفاده تاریخی تدوین گوناگون هایروش از تاریخ تدوین برای شوشتری. کندمی انتخاب استدالل

 این مسأله که جایی آن از. نامید ایدانشنامه را المؤمنین السمج کتاب تنظیم و تدوین شیوه توانمی که ایگونه
 دادن نشان پژوهش هدف است، المؤمنین مجالس کتاب در شوشتری نگاری تاریخ روش و بینش بررسی پژوهش

 ایکتابخانه مطالعات کاربرد با تحلیلی-توصیفی پژوهش، روش. است شیعه تاریخ نگارش در شوشتری ابتکار
 از را او توانمی است، وارد شوشتری نگاری تاریخ به که نقدهائی وجود با دهدمی نشان وهشپژ نتیجه. است
 تشریح قالب در تشیع، از دفاع درصدد او زیرا نمود محسوب تشیع تاریخ در مند هدف پژوهش گذاران بنیان

 .بود شیعیان هایفعالیت و اقدامات
 .تشیع تاریخ المومنین، مجالس شوشتری، نورالله ری،تاریخنگا روش تاریخنگاری، بینش :کلیدی های واژه
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 مقدمه
آثار نورالله شوشتری، از عالمان شیعه قرن دهم و یازدهم هجری،  ینترمجالس المؤمنین یکی از مهم

نامه بسیاری از ناموران امامیه از قرون نخستین اسالمی کتاب به زبان فارسی و شامل زندگی یناست. ا
آنان  هاییتت. هدف شوشتری از تألیف این کتاب، دفاع از تشیع و شیعیان و بیان فعالتا عصر مؤلف اس

تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شیعیان محسوب نمود. از  توانیبود. مجالس المؤمنین را م
بینش تاریخی شوشتری تعریف موضوع تاریخ نگاری از سوی اوست. او در مجالس  هاییژگیو

. همچنین در گرددیو سپس وارد بحثهای تخصصی خویش م دهدیز شیعه ارائه مالمؤمنین تعریفی ا
و ضروری است روایات تاریخی  شودیبینش تاریخنگاری شوشتری تاریخ برای فهم همگان روایت م

 توسط آیندگان مورد بازبینی و پایش قرار گیرد.
معنا که  یناست؛ بد« رکیبیروش ت» یروش تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین اغلب بر مبنا

او روایات گوناگون را مالحظه کرده و از طریق مقایسه، استدالل، ترکیب و ایجاد سازگاری میان آن 
تا هدف تاریخ نگاری او را برآورده  گزیندیاست، بر م تریکروایات، آنچه را که به حقیقت مد نظر او نزد

، پردازدیتحلیل، تبیین و بررسی آن روایات هم، م سازد. او در کنار نقل روایات مورد نظر خویش به
. ناموران شیعه، شودیاز روش تاریخ نگاری تحلیلی نیز، در مجالس المؤمنین دیده م ییهابنابراین، نشانه

گوناگون  هاییوهمحور اساسی مجالس المؤمنین هستند. شوشتری برای تدوین و تنظیم تاریخ خود از ش
ها و طبقات سود جسته و ناموران ین تاریخ بر موضوع شهرها، انساب، دولتتدوین تاریخ از جمله تدو

 کرده است. یفوق، معرف یهاشیعه را در قالب روش
استفاده کرده زیرا: کتاب او دارای تقسیم  یاشوشتری در تألیف مجالس المؤمنین از روش مبتکرانه

اطالعاتی متنوع در حوزه تاریخ تشیع  دقیق و منسجم، رویکرد کاماًل مشخص و تعریف شده و هاییبند
را از بنیان  یامتیاز مجالس المؤمنین محسوب نمود و با استناد به آن، شوشتر توانیاست. این نکته را م

به شیوه پژوهش شوشتری  ییگذاران پژوهش روش مند در تاریخ تشیع به شمار آورد. با این حال، نقدها
شوشتری در این کتاب در نسبت دادن تشیع به برخی از افراد، نیز، وارد شده چنان که بعضی معتقدند 

اند که شّمی افراط نموده است، هرچند برخی دیگر ضمن رد این اتهام، او را شیعه شناسی تیزبین دانسته
 قوی در شیعه شناسی داشته است.
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 . ادبیات موضوع2
منین بررسی نشده است. تنها تاکنون در اثری مستقل و جامع تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤ

مجالس المؤمنین اثری بدیع و »مورد قابل اشاره در این زمینه، نوشتار کوتاه رسول جعفریان با عنوان 
دایره »، «ابتکاری و علمی»است که او در آن، مجالس المؤمنین را اثری « مبتکرانه در تاریخ تشیع

اشاره »دانسته و نکاتی نظیر « ه معنای امروزی آننخستین اثر در حوزه تاریخ تشیع ب»و حتی « المعارفی
را که شوشتری در « درست یهادقت در تصحیح کتاب بر اساس نسخه»و « به اقتباسات دزدانه از کتاب

خاتمه مجالس المؤمنین یادآوری کرده، از نقطه نظر تألیفی جالب دانسته است. 
(http://www.manuscripts.ir 2392دی  22 مورخ) 

به تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین وجود دارد؛ به عنوان نمونه  یدر برخی آثار دیگر، اشارات
بستن تشیع »با دیدی نّقادانه به مجالس المؤمنین پرداخته زیرا: از « تاریخ ادبیات در ایران»کتاب  صفا در

توسط شوشتری سخن به میان « گرفتن زحمت اثبات تشیع برخی بزرگان برعهده»و « بر بسیاری از افراد
هم، در این زمینه، ذکر کرده است. با این حال، او در ادامه و در توصیف تألیف  ییهاآورده و مثال

رجال توسط شیعیان از مجالس المؤمنین نیز، نام برده و نوشته که این کتاب متضمن ذکر  یهاکتاب
های گوناگون مذهبی، عرفانی، علمی و ادبی و کتابی بسیار پرارزش در عه در زمینهبسیاری از رجال شی

( در تحقیقاتی دیگر، به صورت 026: 2و ج  131: 3ج ؛ 771: 2، ج 2361نوع خود است. )صفا،
الذریعه و »مختصر از تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین یاد شده است؛ منزوی درمقاله 

به تقدیر آقابزرگ تهرانی از شوشتری در تألیف دائره المعارف مجالس المؤمنین اشاره  «آقابزرگ تهرانی
عالی مقام بوده و کسانی را که از نظریات فلسفی شیعه  یلسوفیکرده و گفته او مبنی بر این که نورالله، ف

 (222: 2312، نقل کرده است. )منزوی،شمردهیم یعه، شکردندیدفاع م
تازه در تاریخ تشیع بر اساس کتاب معجم اعالم الشیعه محقق  یهاافق»اله رسول جعفریان در مق

مختلف،  هاییتضمن اشاره به اتهام برخی به شوشتری در افراط در شیعه شمردن شخص« طباطبایی
زیرا: نگاه تیزبین و دقت او، سبب « در اصل باید او را شیخ شیعه شناس نامید نه شیعه تراش: »نویسدیم

 (22: 2366برجسته اما گمنام شیعه شده است. )جعفریان، یهاهرهشناسایی چ
، یاتحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه -پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی

 یانبینش و روش تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین را بررسی نماید. هدف پژوهش، ب

http://www.manuscripts.ir/
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نگاری تشیع است. ضرورت تحقیق نیز، از آن رو است که نورالله با شوشتری در تاریخ  هایینوآور
 .شودیتألیف مجالس المؤمنین از بنیان گذاران تحقیق هدف مند در تاریخ نگاری تشیع محسوب م

 
 نامه قاضی نورالله شوشتری. زیست3

در ( او تحصیالت خود را 23: 2361ش در شوشتر زاده شد. )حکیم، 926ق/ 927شوشتری درسال 
شهر شوشتر شروع کرد و کتب اربعه، فقه، اصول و علم کالم را در نزد پدر خود، سید شریف الدین، 

ش رهسپار مشهد شد و در نزد علمای  923ق/ 969( نورالله درسال 10: 2367خواند. )مرعشی نجفی،
 (26: 2361 یمآن جا، از جمله عبدالواحد شوشتری، به تحصیل پرداخت. )حک

و  کردیتخلص م« نوری»دن شعر عربی و فارسی دارای طبعی روان بود و در شعر به نورالله در سرو
تا:  ی؛ امینی، ب2272: 3، ج 2312؛ منزوی،23: 2361دیوان شعری نیز، از او باقی است. )حکیم،

نورالله  یفات( تأل2361:22توصیف شده است. )حکیم، ی( نثر عربی و فارسی شوشتری هم، قو326
( از میان آثاری که او 19: 2367چهل کتاب و رساله ذکر شده است. )مرعشی نجفی، بیش از یک صد و

و مجالس المؤمنین « احقاق الحق»، «مصائب النواصب»، «الصوارم المهرقه»تألیف کرده چهار کتاب 
 (26: 2361شهرت بیشتری دارند. )حکیم،

تألیف فضل الله بن روزبهان « طلابطال النهج البا»در رد کتاب « احقاق الحق فی نقص ابطال الباطل»
( و 322تا:  ی؛ امینی، ب262: 2و ج 203: 0، ج2361،؛ صفا67: 9، ج2312نوشته شده )منزوی،

( مجالس المؤمنین نیز، به زبان 21: 2361شامل یک دوره از اصول و معارف اعتقادی است. )حکیم،
وزگار گذشته تا عصر مؤلف است که طی ی برخی از بزرگان شیعه از رنامهفارسی و مشتمل بر زندگی

ش تألیف شده است. مقدمه این کتاب شامل تعریف شیعه  913ق/ 2323ش تا  923ق/  912 یهاسال
مختلف  یهاو مجالس دوازده گانه آن در موضوعاِت اماکن و طوایف شیعی و بزرگان شیعه در عرصه

ان، لغویان، صوفیان، پادشاهان، امیران، )صحابه، تابعین، متکلمان، محدثان، مفسران، فقیهان، قاری
( 323تا:  ی؛ امینی، ب2272-2272: 3، ج2312وزیران، کاتبان و شعرا شیعه مذهب( است. )منزوی،

 (222: 1، ج2312تکلف است. )راوندی،سبك نگارش مجالس المؤمنین بسیار ساده و بی
ان، هند تحت استیالی گورکانیان بود. ش از مشهد به هند رفت؛ در این زم 972ق/ 992نورالله در سال 

ش( او را به  910-930ق/ 2320-973) ی( اکبرشاه گورکان332: 2313)حسینی عاملی قزوینی،
شهرت یافت. « قاضی»( و بدین مناسبت، به 221: 2363سمت قاضی القضاه منصوب کرد )هالیستر،
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-2320) یجهانگیر گورکانش جانشین و فرزند اکبر شاه،  919ق/ 2329( درسال 26: 2361)حکیم،
علمای سنی دربار،  هایییمغرضان و بدگو هایینیش( تحت تأثیر سخن چ 2337 -910ق/ 2336

( شوشتری 221-229: 2363؛ هالیستر،20-27: 2333فرمان قتل شوشتری را صادر نمود. )کشمیری،
تقاد شدید قرار داده و خویش از جمله مجالس المؤمنین و احقاق الحق، ناصبیان را مورد ان یهادر کتاب

در باطل شمردن مذهب آنان کوشیده است. این گونه اعتقادات او در مورد اهل سنت، در نهایت منجر 
 یافته( نورالله لقب شهید ثالث 262و  279: 2، ج2361،به صدور دستور قتل او شد. )صفا

-326تا:  یوف است. )امینی، بمعر هاییارتگاه( و مزار او در اکبرآباد هند از ز229: 2363)هالیستر،
( امینی معتقد است شاید نورالله از نخستین 221-229: 2363؛ هالیستر،2361:21؛ حکیم،322

 (322تا: یاند. )امینی، بمبلغان بزرگی باشد که در هند به نشر تشیع برخاسته
 
 بینش تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین. 0

تاریخ نگاری و برخی نکات دیگر، را « موضوع»و « هدف» یرنظشوشتری بینش تاریخ نگاری خویش، 
 در مجالس المؤمنین بیان کرده است.

. وی تمامی دهدیشاکله اصلی حیات شوشتری را دفاع از تشیع تشکیل م. هدف تاریخنگاری: 2. 0
ف کارهای علمی خود را به شناساندن فرهنگ و عقاید و تاریخ شیعه و دفاع از آن اختصاص داد. هد

در همین مسیر، یعنی بهره برداری کالم گرایانه  یقاً نورالله از نگارش تاریخ شیعه در مجالس المؤمنین دق
از تاریخ نگاری برای دفاع از تشیع، قابل تفسیر است زیرا: هدف او از بیان تاریخ در مجالس المؤمنین 

پس از مشاهده طعنه  ی. شوشترآنان بوده است هاییتدفاع از تشیع و شیعیان و بیان اقدامات و فعال
گروهی از مخالفاِن تشیع که معتقد بودند، مذهب شیعه با ظهور دولت صفویه و با اجبار آنان پدید آمده، 

( بنابراین، او در راستای آرمان 633: 2، ج 2320اقدام به تألیف مجالس المؤمنین نمود. )شوشتری،
رصدد برآمد با تألیف این کتاب، پاسخ شبهات اصلی خود که دفاع از مذهب تشیع و شیعیان بود، د

که شیعیان در  یامخالفان تشیع در این مورد را داده و ثابت نماید شیعه تاریخی بس طوالنی دارد به گونه
 اند.پیشین حضوری درخور توجه داشته یهامختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، دوران یهاعرصه

، کردندیکه در دوران پیش از صفویه شیعیان تقیه م کندیره مشوشتری در مقدمه کتاب خویش نیز، اشا
بنابراین، عالمان شیعه نه تنها نظیر علمای دیگر مذاهب قادر به تألیف آثاری در معرفی مذهب خود 

اند، بلکه به سبب حاکمیت مخالفان تشیع همواره در حال اختفا و فرار بودند و یا این که خود را نبوده
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اند برای اجتناب از و اگر آثاری هم از روی اضطرار در دانش حدیث نگاشته مودندنیسنی معرفی م
اند. این حال، بیشتر این آثار یا آشکار شدن احوال شیعیان بر بیگانگان، این امر را به اختصار انجام داده

گشته است. ها پنهان نابود شده و یا این که از ترس ظلم آنان در زوایای خانه« دشمنان معاند»توسط 
پشت متابعان طریق »: اکنون که ظهور دولت صفوی نویسدی( نورالله م3: 2، ج 2320)شوشتری،

نیازی به تقیه از دشمنان و مخالفان تشیع نیست، به  یگرو بنابراین، د« موسوی مرتضوی را قوی ساخته
 (0: 2، ج 2320ذکر زندگانی برخی از مشاهیر شیعه اهتمام نموده است. )شوشتری،

هشدار  یحاً که صر دانستینگاری خویش را تا بدان جا در خدمت مذهب تشیع م یخنورالله، تار
، مجالس المؤمنین از مخالفان و دیگر نا اهالن مخفی نگه داشته شود تا مبادا آنان از این طریق بر دادیم

گاهی یافته و آزاری را متوجه شیعیان یا م زار گذشتگان آنان کنند، احوال نواحی شیعه نشین و اقوام آنان آ
گفت: او صیانت از باورهای اعتقادی شوشتری را به  توانی( در نتیجه، م633: 2، ج 2320)شوشتری،

 کشانده است. اشیتاریخ نگاری در چارچوب باورهای کالمی و اعتقاد
از سوی « تعریف موضوع»بینش تاریخی شوشتری  هاییاز برجستگ یکی . موضوع تاریخ نگاری:2. 0

او در ابتدای مجالس المؤمنین است. او معتقد است منظور از شیعه فردی است که خلیفه راستین بعد از 
. کندیو سنی هم فردی است که این شخص را ابوبکر تلقی م داندی)ع( م یرسول خدا )ص( را امام عل

الم هی چگاه از لطف هستند که به دوازده امام معتقدند و می گویند ع یشیعیان دوازده امامی نیز، گروه
. ائمه اطهار )ع( همچنین حافظ کتاب گرددینم یخداوند که وصی انبیاء هستند، خال یهاوجود حجت

( او سپس برای 23: 2، ج 2320. )شوشتری،کنندیو سنت هستند و مردمان را در طریق الهی هدایت م
، «الهی در هر زمان یهاوجوب وجود حجت» یرتکمیل مباحث خویش در این زمینه، مباحثی نظ

انحصار ائمه در امامیه اثنی »(، 23: 2، ج 2320شوشتری،«)وجوب عصمت امام»
 .کندی( را نیز، مطرح م27: 2، ج 2320شوشتری،«)مهدویت»( و 22: 2، ج 2320شوشتری،«)عشریه

نقل  یادر بینش تاریخ نگاری شوشتری روایات تاریخی به گونه کتاب برای فهم عامه مردم: یف. تأل3. 0
: منظور از نگارش مجالس المؤمنین نویسدیکه عامه مردمان قادر به درک و فهم آن باشند. او م شودیم

تقریب »نه اظهار فضل و فصاحت گفتار بلکه تقرب به خدا و رسول خدا )ص( و ائمه اطهار )ع( و 
 (799: 2، ج 2320شوشتری،«)معانی آن به فهم سایر مستحقان روزگار است.

در بینش تاریخ نگاری شوشتری جریان تألیف کتاب با انتشار  ها:زوم پایش و بازبینی در گزارش. ل0. 0
پسین نیز، روایات مجالس المؤمنین مورد بازبینی و پایش  یهابلکه بایست در دوران یابدیآن پایان نم
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ها دسترسی که او به آن دیگر منابع هاییافته: مجالس المؤمنین بر اساس کندیقرار گیرد. نورالله توصیه م
: چه بسا برخی از مطالب کتاب او نادرست نویسدیو تکمیل گردد. او همچنین م یحنداشته است، تصح

کسب شد، کتاب او بر این  تریحصح یهاو یا بر مبنای گمان باشد، بنابراین، اگر در این موارد، گزارش
گاه بود که ممکن است در نسخه  مبنا تصحیح شود. شوشتری با توجه به تجربیات پیشین خود به خوبی آ

، دهدیبرداری از مجالس المؤمنین اشتباهاتی نظیر آنچه در نسخه برداری دیگر کتب تاریخی روی م
: بعد از پایان هفت نسخه گویدیپیش آید و بدین گونه از ارزش و اهمیت کتاب او کاسته شود، بنابراین م

نویس کتاب نسبت به انتشار عمومی آن، اقدام کرده و آرزومند از این کتاب و مقابله آن با اصل پیش 
است که دیگران نیز، آن نسخ را معیار قرار دهند تا نظیر بیشتر کتب تاریخی در گذر ایام، نسخ نادرست، 

: اقتباسات یا سرقت ادبی دهدیشوشتری که نسبت به آن هشدار م یهاانتشار نیابد. یکی دیگر از دغدغه
 (633و  799: 2، ج 2320و لزوم اجتناب از این امر است. )شوشتری، 2ؤمنیناز مجالس الم

 
 . روش تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین2

هستند. « روش تحلیلی»و « روش ترکیبی»، «روش روایی»تاریخ نگاری شامل سه دسته  یهاروش
درج سلسله اسناد به طور روش روایی شامل ذکر روایات مختلف درباره حوادث و اخبار تاریخی با 

( مراد از روش ترکیبی در تاریخ نگاری 36: 2317کامل یا ناقص یا بدون آن است. )سجادی و عالم زاده،
، بلکه به جای آن، کندیمختلف و اسانید یک رویداد را ذکر نم هاییتآن است که تاریخ نگار روا

و بدین گونه رویداد  کندیا سازگاری ایجاد مهگوناگون را مقایسه و ترکیب نموده و میان آن هاییتروا
. در این مرحله، کار مورخ برگزیدن روایات از طریق مقایسه و دهدیمذکور را طی یک روایت شرح م

، از بیندیاستدالل برای بازآفرینی گذشته است. در این روش، مورخ باید آنچه را با دیدگاه خود مناسب م
است، « تاریخ»اجزائی از یک پیکر واحد را که همانا  یعنیبرگزیند،  تاریخی ِپیوسته هاییتمیان واقع

مورخی نه تنها بایست بر مسائل تاریخی تسلط داشته و  ینجدا گرداند و درباره آن، بحث کند. چن
مرزهای دقیق موضوع پژوهش و هدف کلی خویش را مشخص نماید، بلکه بایست سعی کند تا به یاری 

است انتخاب  تریکریخ نگری خویش، آن چیزی را که به واقعیت و حقیقت نزدهمان تسلط و توانایی تا

                                                                 
درست و ممانعت  یها. جعفریان در نوشتاری نوشته است:"این نکته و همچنین دقت نظر شوشتری در تصحیح کتاب بر اساس نسخه1

ها توجه واب در آن، نکات فوق العاده ای هستند که کمتر مؤلفی در آن روزگار با این دقت و تفصیل به آناز رسوخ کلمات غلط و ناص
 (2392دی  22مورخ  http://www.manuscripts.irدارد.")

http://www.manuscripts.ir/
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 یهانگار به همراه نقل گزارش یخ( در روش تحلیلی هم، تار2317:03نماید. )سجادی و عالم زاده،
. شاید بتوان از بعضی ورزدیاغلب ترکیبی، به تبیین و بررسی و تحلیل اسباب و نتایج آن اهتمام م

و ارائه روایتی منسجم و پیوسته درباره یک  هایتمقایسه، برگزیدن، جمع و نگارش رواجهات، مثاًل 
مشترک دانست. به همین سبب، در بسیاری از  هاییژگیترکیبی و تحلیلی را دارای و هاییخرویداد، تار

. )سجادی و عالم شودیاز تحلیل و ارزیابی وقایع مشاهده م یترکیبی، عالئم هاییختار
 (2317:02زاده،

روش تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین روش ترکیبی است که در مواردی با روش تحلیلی 
همراه شده است. در روش ترکیبی تاریخ نگاری، مورخ، که چارچوب دقیق موضوع تحقیق و هدف کلی 

 کندیانتخاب مخود را تعیین نموده، روایاتی را که متناسب با دیدگاه اوست از طریق مقایسه و استدالل 
به همین سبب،  یتا گذشته مورد نظرش که از دیدگاه او گذشته حقیقی است، را بازآفرینی نماید. شوشتر

تا حقیقت مورد  سازدیمشخص م یقاً موضوع و هدف تاریخ نگاری خویش در مجالس المؤمنین را دق
شی تحت عنوان در مقدمه کتاب خویش در بخ ینظر خویش را برای مخاطب آشکار سازد. شوشتر

( تعریفی از 2: 2، ج 2320شوشتری،«)فاتحه در تحقیق تعریف مطلق شیعه و شیعه امامیه اثنی عشر»
. او هدف خود از تألیف کتاب را نیز، کندیموضوع تاریخ نگاری خود، یعنی تشیع، را ارائه م ترینیاساس

اطالع بر احوال » تریقر دقبه طو یا( 0: 2، ج 2320شوشتری،«)ذکر احوال بعضی از مشاهیر شیعه»
بیان قدم این »تا بدین گونه حقیقت مدنظر خود یعنی  کندیبیان م« اکابر قدماء و متأخرین فرقه ناجیه

دفع وهم تجدد و عدم تقدم مذهب »و « طایفه رفیع جناب ]شیعیان[ و عدم ارتکاب تشیع به طریق اجبار
خواننده آشکار سازد. شوشتری در این مسیر،  ( را برای633: 2، ج 2320شوشتری،«)]شیعیان[ یشانا

مختلف و متنوعی را از منابع گوناگون تاریخی برگزیده و به سبب خصلت کار خویش از  یاتروا
 هایییلگوناگون تدوین تاریخ سود جسته است. تاریخ نگاری او در برخی موارد، شامل تحل هاییوهش

امر عالوه بر این  ینن در دوران پیش از صفویه است. ادر مورد تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شیعیا
، از بعدی دیگر، نقطه مورد انتقاد کتاب او نیز، محسوب آیدینقطه قوت کار او به شمار م یاکه از جنبه

خود در مورد  هاییلبه سبب تعّلق خاطر خویش به تشیع، در تحل یمعتقدند: شوشتر یاشده زیرا عده
 راد، افراط نموده است.شیعه شمردن برخی از اف
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 تدوین تاریخ در مجالس المؤمنین هاییوهش. 7
 یشوشتری در مجالس المؤمنین در پی بیان تاریخ شیعه با رویکردی مدافعانه است، به همین سبب، برخ

 یهابینابین کتاب« تواریخ دینی» نویسدیصفا ماند. به شمار آورده« تواریخ دینی»این کتاب را در زمره 
)ص( و یاران او، و اگر  یامبرها به بیان سیره پها( هستند و در آنتراجم رجال )تذکره یهاریخ و کتابتا

های مؤلف این گونه کتب از شیعیان باشد، به ذکر سرگذشت امام علی )ع( و جانشینان او و رویداده
تواریخ »هور در زمینه ( او از جمله کتب مش2261: 2، ج 2361. )صفا،شودیروزگارشان نیز، پرداخته م

این کتاب سخن به میان « ارزش اعالی»را مجالس المؤمنین شوشتری ذکر نموده و از « دینی
: از این کتاب، به سبب اشتمال بر شرح حال شاعران نویسدی( و م2269: 2، ج 2361)صفا،آوردیم

های داد، اغلب در شمار تذکرهبزرگی که از میان شیعیان برخاستند، یا قاضی نسبت تشیع را بدانان نسبت 
 اییوهگفت شوشتری ش یست( با این حال، با2213: 2، ج 2361شود. )صفا،معتبر شاعران نام برده می

آن را  توانیاز تدوین تاریخ را در تألیف مجالس المؤمنین به کار برده که فراتر از توصیفات فوق است و م
و در تألیف مجالس المؤمنین انواع گوناگون تدوین تاریخی از نامید زیرا: ا« یاتاریخ نگاری دانشنامه»

جمله تدوین تاریخ بر موضوعات بالد، انساب، ُدَول، و بویژه تدوین تاریخی بر حسب طبقات را به کار 
 .کندیها خواننده را با فرهنگ و تاریخ شیعه آشنا مبرده است که مجموعه آن

موضوع، زمان و مکان تدوین و تنظیم نمود. )سجادی و  یهامؤلفهبا استفاده از  توانیمواد تاریخی را م
اند. این ( در نظام نگارش و تدوین بر محور موضوعات، قوام تدوین اشخاص62: 2317عالم زاده،

اند، در طبقات، انساب، فتوح، اشخاص یا به اعتبار خود و یا به اعتبار نقشی که در تاریخ ایفاء کرده
ها َوَفیات و یا بر محور آن شوندیها و بالد )شهرها( طرح م(، ُدَول و خاندانهایرحالت )سفرنامه نگار
. به عبارت دیگر، نظام تاریخ شودیها( تدوین مها( و ُمعجم رجال )زندگی نامهرجال )درگذشت نامه

وجه به ( با ت262: 2، ج 2366. )آئینه وند،گردندینگاری موضوعی بر بنیاد محورهای بیان شده تدوین م
با  یفیگوناگون است و بنابراین، تأل هایینهاین که مجالس المؤمنین شامل احوال رجال شیعه در زم

، شوشتری با استفاده از نظام تدوین تاریخ نگاری موضوعی و رودیمحوریت اشخاص به شمار م
 نموده است. یفتأل و دائره المعارف گونه در حوزه تاریخ تشیع، یامحورهای گوناگون آن، اثری دانشنامه

در مجلس اول مجالس المؤمنین تاریخ تشیع را بر محور  یشوشتر تاریخ بر موضوع بالد: ین. تدو2. 7
. او در این بخش، به توصیف اماکن و شهرها و نواحی نظیر العرش المجید، کندیبالد و شهرها بیان م

کربال، دمشق، قاهره، حلب،  دارالسالم، اعراف، مدینه طیبه، غدیرخم، فدک، کوفه، حله، نجف،
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حمص، موصل، کرخ بغداد، حویزه، جزایر خوزستان، شوشتر، بحرین، جبل عامل، همدان، تبریز، قم، 
کاشان، آبه، شیراز، ری، ورامین، طالقان، قزوین، جیالن، دیلمان، طبرستان، آمل، ساری، ارم، جرجان، 

 و تبت پرداخته است. رست مدار، تون، سبزوار، نیشابور، مشهد، سیستان، کشمیر
که به بیان خطط شهر و امور سیاسی  هایییخبه دو دسته تقسیم کرد: تار توانیبالد را م هاییختار

پرداخته و زندگی رجال و عالمان را از نظر دور داشته است و نوعی از تاریخ نگاری شهری که بر شیوه 
روف معاجم و یا بر اساس طبقه، پرداخته محدثان تدوین شده و در آن به زندگی عالمان شهر بر حسب ح

( شیوه شوشتری در مجالس المؤمنین بیشتر بر مبنای دسته اول از 212: 2، ج 2366. )آئینه وند،شودیم
تواریخ شهرها است، یعنی بیان خطط شهرها و امور سیاسی اما جغرافیای تاریخی تشیع، پراکندگی 

رجال شیعه در شهرهای مختلف نیز، مورد توجه او بوده  جغرافیایی شیعیان و همچنین در مواردی زندگی
های مربوط به این حیطه از مجالس المؤمنین به مواردی چند، قابل تقسیم است که در است. گزارش

 ادامه بیان خواهد شد.
در ابتدای این مجلس از کتاب اطالعاتی در مورد  یشوشتر . اماکن و مناطق مهم در عقاید شیعه:2. 2. 7

که در باورهای شیعه از جایگاهی ممتاز، برخوردار هستند. در مورد  دهدیم و فدک ارائه مغدیرخ
، 2320)شوشتری، یدگویغدیرخم از موقعیت جغرافیایی و واقعه مشهور رخ داده در آن مکان، سخن م

( و در مورد فدک ضمن بیان موقعیت جغرافیایی آن در حجاز و در کنار شهر مدینه، 01-36: 2ج 
)ص(  یامبرفدک دارای چشمه و درختان خرمای بسیار بود که به طریق مصالحه توسط پ یه: قرنویسدیم

گشوده شد و آن حضرت، آن را به حضرت فاطمه )س( بخشید اما خلیفه اول آن را پس گرفت. شوشتری 
ردم غرض ابوبکر و عمر از بازگرفتن فدک آن بود که اهل بیت رسالت درویش شوند تا م»معتقد است: 

( او 01-09: 2، ج 2320شوشتری،«)گرد ایشان نگردند و جمعیت ایشان پریشان و از هم پاشیده گردد.
: در روزگار عمر بن عبدالعزیز اموی، فدک به اوالد فاطمه زهرا )س( پس داده شد نویسدیم

گذار و ( و برخی از خلفای عباسی نیز فدک را به اوالد فاطمه زهرا )س( وا23: 2، ج 2320)شوشتری،
 (22: 2، ج 2320. )شوشتری،گرفتندیبرخی دیگر آن را بازپس م

یاد « امهات بالد اسالم». او از کوفه با عنوان کندیشوشتری از شهرهای مهم در تاریخ تشیع نیز یاد م
که خالفت به عباسیان رسید، مردمان این شهر به سبب تشیع خویش  ی: هنگامنویسدیو م کندیم

نان نبودند تا بدان جا که در دوران منصور عباسی که کوفه پایتخت آنان گشته بود، راضی به خالفت آ
درصدد برانگیختن سپاهیان بر علیه او بودند، بنابراین، او به ناچار از کوفه خارج گشته و شهر  یانکوف
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)ع( ( او سپس از امام صادق 22: 2، ج 2320بغداد را بنا نمود و آن جا را پایتخت ساخت. )شوشتری،
)ع( وجود ندارد. شوشتری  یتکه در هیچ یک از بالد به اندازه کوفه دوست دار اهل ب کندینقل م

تشیع اهل کوفه حاجت به اقامه دلیل ندارد و سنی بودن کوفی االصل، خالف اصل محتاج : »نویسدیم
 (27: 2، ج 2320شوشتری،«)به دلیل است.

ن شهر همواره جایگاه برگزیدگان و بزرگان شیعه بوده و که ای دهدیاو در مورد شهر نجف هم، گزارش م
( شوشتری در مورد 26، ص 2، ج 2320هست و مردمان آن جا همگی شیعه امامی هستند. )شوشتری،

الحال مشهد کربال از اعاظم امصار و مجمع اخیار هر دیار : »دهدیشهر کربال گزارش م
 (21: 2، ج 2320شوشتری،«)گشته

در روایات خود از تاریخ بالد، اطالعاتی از  یشوشتر غرافیایی مناطق شیعه نشین:ج یت. موقع2. 2. 7
و  2جزیره بحر اخضر»؛ به عنوان نمونه در توصیف دهدیموقعیت جغرافیایی مناطق شیعه نشین ارائه م

در دیار بربر و در میان دریای اندلس است که امام زمان  اییرهاین سرزمین جز گویدیم« 2بحر ابیض
 یا: در نواحی ساحلی آن سرزمین، منطقهنویسدیعج( و فرزندان و یاران ایشان در آن جا هستند. او م)

زیرا: ساکنان آن ناحیه همگی  خوانندیشکل وجود دارد که مردمان اندلس آن را جزیره رفضه م اییرهجز
 (61: 2، ج 2320شیعه امامی هستند. )شوشتری،

اشاره نمود. بر اساس « تبت»به روایات او از سرزمین  یستینه، بااو در این زم یهااز دیگر گزارش
او، تبت سرزمینی در نزدیکی کشمیر است که توسط میرعلی نامی گشوده شده و مردمان آنجا  یهاگفته

از عصر او مسلمان گشته و همه آنان شیعیان امامی مذهب با اخالص هستند. آنان تا بدان پایه در تشیع 
. او سپس کنندید که اگر فردی از اهل سنت کشمیر به آن جا برود از او جزیه أخذ مخویش تعصب دارن

مردمان با وجود آن که در جوار سلطان هند واقع هستند اما به نام شاه صفویه خطبه  ین: انویسدیم
 (221: 2، ج 2320. )شوشتری،خوانندیم
خود از تعداد و  یهادر برخی گزارش یرشوشت . تعداد و میزان نفوذ شیعیان در مناطق مختلف:3. 2. 7

: آشکار نویسدی، مثاًل در توصیف شهر مدینه مگویدیمیزان نفوذ شیعیان در مناطق مختلف نیز سخن م
، 2320اند. )شوشتری،است که اهالی اصیل مدینه، از سادات و غیر آنان، همواره بر مذهب امامیه بوده

                                                                 
اند دریایی که بر کنار طنجه و اندلس قرار دارد، بحر اخضر ته. درباره موقعیت این دریا نظرات گوناگونی ابراز شده و از جمله برخی گف1

 (390-392: 22تا، ج  یاست. )الهوتی، ب
 . دریای مدیترانه2
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غیرت فزای با اهل قم و »و  اندیهآن جا همگی امام یاهال: نویسدی( در مورد شوشتر نیز م32: 2ج 
منطقه از مضافات گیالن است  ین( او در مورد دیلمان نوشته است: ا62: 2، ج 2320شوشتری،«)کاشان

 (96: 2، ج 2320شوشتری،«)اهالی آن جا از مبدأ دخول در اسالم تا الحال مذهب امامیه دارند.»و 
او از محالت شیعی در شهرهای  یهار روایات شوشتری گزارشاز دیگ . محالت شیعی:0. 2. 7

: آشکار گویدیگوناگون است. او در توصیف شهر دمشق ضمن رد ناصبی بودن تمامی مردمان دمشق م
است که تمام ساکنان محله خراب از شیعیان معتقد هستند تا بدان جا که شیعیان عراق در مسیر سفر 

امر را دلیل شیعه بودن آنان  ینو مردمان آن جا نیز، ا کنندی، نزول محج و در گذر از شام در آن محله
 (72: 2، ج 2320. )شوشتری،دانندیم

ها هیچ سنی درمورد محله کرخ بغداد گفته است: اهل کرخ همگی شیعه امامی هستند و در میان آن
ر نیز، خبر ( شوشتری در گزارش خود از کشمی77: 2، ج 2320. )شوشتری،کندیمذهبی زندگی نم

همگی شیعه »و اهالی قصبه شهاب الدین پور  اندیعهساکنان محله رذبیل همگی ش دهدیم
 (221: 2، ج 2320شوشتری،.«)اندییفدا

شوشتری در مورد مزارات شیعی توصیفات ارزشمندی دارد؛ به عنوان نمونه او . مزارات شیعی: 2. 2. 7
)ع(  یر آن جا مکانی با عنوان مشهد امیرالمؤمنین علکه د کندیدر مورد حمص شهری در شام، روایت م

. در آن مکان عمودی وجود دارد که اندیدهوجود دارد که برخی از صالحان در آن جا، خواب ایشان را د
)ع( و فرزندان  یو همچنین مزار قنبر غالم امام عل شودی)ع( مشاهده م یدر آن، نقش انگشت امام عل
 (70: 2، ج 2320مکان است. )شوشتری،جعفر بن ابیطالب در همان 

شوشتری در مورد نواحی شیعه نشین، برخی روایات او از  یهااز دیگر گزارش . رسوم اجتماعی:7. 2. 7
. دهدیرسوم اجتماعی شیعیان است. او گزارشی از مراسم روز بیست و ششم ذی حجه در کاشان ارائه م

ءلوء، قاتل عمر بن خطاب، به کاشان گریخته و اهالی که ابولو پندارندیبه اعتقاد وی، اهل کاشان م
اند. مردم کاشان به اند تا در آن جا وفات یافته و مزاری برای او در کاشان ترتیب دادهکاشان به او پناه داده

از مراسم روز بیست و ششم ذی حجه در  یتیاند، او سپس، رواداده« بابا شجاع الدین»ابولوءلوء لقب 
 (16-11: 2، ج 2320. )شوشتری،کندیکاشان ارائه م

و سپس با دیدی منتقدانه  اندیهآن جا بر مذهب امام یشوشتری درمورد جبل عامل نوشته است: اهال
که ابوبکر در جراب  گفتندیکه اگر به ایشان م»: از جمله تعصبات عوام شیعه این منطقه آن بوده گویدیم
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، 2320شوشتری،.«)بیختندیو خاک بیزاری بر سر آن م ختندریییا در کوزه آب شما است آن را البته م
 (61: 2ج 
اغلب در قرون گذشته علویان به دارا بودن مذهب تشیع اشتهار  از سادات: ییها. گزارش6. 2. 7

اند. اند. در بین عالمان شیعه امامی این تلقی وجود داشته که علویان اکثرًا شیعه مذهب بودهداشته
( شوشتری در بیان جغرافیای تاریخی تشیع از 227: 2321، ینزویق لیلج؛ عبدال69: 2311)جعفریان،

از : »نویسدی؛ به عنوان مثال در توصیف شهر ورامین مدهدیسادات برخی نواحی اطالعاتی ارائه م
فاضِل محبوب القلوب قاضی محمد است که به مصاحبت و ندیمی  یدِ اعیان متأخرین سادات ایشان، س

اه صاحب قراِن مغفور شرف اختصاص و امتیاز داشت و در بدیهه گویی و حاضر جوابی نظیر خود پادش
: از دورانی که سید محمد نویسدی( در مورد کشمیر نیز، م90-92: 2، ج 2320شوشتری،«)نداشت.

 ،2320. )شوشتری،اندیدهنامی در آن ناحیه اقامت گزیده، برخی از مردمان آن جا به مذهب تشیع گرو
 (221: 2ج 

های بررسی روایات شوشتری در مورد تاریخ بالد نمایان گر این نکته است که تشیع همپای سایر نحله
مذهبی در مناطق مختلف جهان اسالم، و به ویژه ایران، نفوذ و گسترش داشته که این امر در برخی 

زمینه، پراکندگی جغرافیایی  نورالله در این یهابا دقت در گزارش توانینواحی چشمگیرتر بوده است. م
شیعیان را در جهان اسالم و به خصوص ایران، در دوران مورد مطالعه را ترسیم نمود. اهتمام شوشتری به 
توصیف اماکن و مناطق مهم در عقاید شیعه، نظیر فدک و غدیرخم، رنگ عاطفی نیز، دارد زیرا: درصدد 

تری به مزارات شیعی هم نشان گر توجه او به یکی بیان مظلومیت بزرگان شیعه است. همچنین توجه شوش
 .رودیاز ارکان مهم فرهنگ شیعی به شمار م

نیز معرفی « از دانش جامع تاریخ یاشاخه»نسب شناسی، که  . تاریخ نگاری تبار یا نسب شناسانه:2. 7
سی در عصر ( کثرت آثار نسب شنا330: 2، ج 2366ها است. )آئینه وند،شده، علم شناخت تبار و دوده

تر کرد آن اسالمی حاکی از اهمیت و رواج آن است. در این عصر، آنچه ارتباط انساب به تاریخ را آسان
رهبری سیاسی را در دست داشتند و ضبط و تدوین  ینکها و قبایل، ابود که اعضای برجسته خاندان

( به عبارت دیگر، 13: 2317ه،اخبار و انساب آنان در واقع نوعی تاریخ نگاری بود. )سجادی و عالم زاد
دانش انساب به صورت نسب شناسی صرف باقی نماند و به سرعت بر بار تاریخی آن افزوده شد و به 
صورت برادر ناتنی تاریخ درآمد. برای شناخت تاریخ تحوالت مختلف جامعه اسالمی، که در ضمن 
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نسب در جامعه  یتت؛ زیرا: اهمنیز، بود، دانش تبار شناسی یک ضرورت بوده و هس اییلهجامعه قب
 (21: 2393تاریخی شد. )جعفریان، هاییاناسالمی سبب پیوند مسئله انساب و قبایل با جر

دیگر از محورهایی است که نظام تاریخ نگاری موضوعی بر بنیاد  یکیتدوین تاریخ بر موضوع انساب، 
لله در مجلس دوم مجالس المؤمنین ( نورا269-261و  262: 2، ج 2366. )آئینه وند،گرددیآن تدوین م

با استفاده از این روش به بیان تاریخ تشیع در جهان اسالم پرداخته و از طوایف ُاوس، َخزَرج، بنوَحنیف، 
َهمدان، َشبام، َمذِحج، َربیعه، ُمَضر، َازد، وایل، ُخزاَعه، َطی، الضمیریه، النادریه، عقیراویه، بنی شکر، 

مونه، بنی ُمختار، موسویه، َرضویه، ُبخاریه، انجویه، َمرعشیه، عقیلی، دیلمیه، مزرعیه، ُمعتزلیه، بنی کَ 
کرجیه، بوهره، صدیقیه، َهزاَره کابل و بلوچ سند سخن به میان آورده و روایاتی از رواج تشیع در بین این 

 قبایل و طوایف ذکر نموده است.
: شبام نام شهری در یمن هست که نویسدیم از قبیله َهمدان بودند، اییفهکه طا« شبام»قاضی در مورد 
تاریخ نگاری  یها( از دیگر نمونه232: 2، ج 2320. )شوشتری،اندیعهاز غالت ش یاهالی آن، همگ

کابل  یهااست. او در مورد هزاره« بلوچ سند»و « َهزاَره کابل»نسب شناسانه شوشتری روایات او از 
. در زمان اندیعهکابل و غزنین و قندهار هستند که بیشترشان ش: آنان قومی با جمعیت فراوان در نویسدیم

( در مورد 222: 2، ج 2320این طایفه با میرزا شادمان نامی بوده است. )شوشتری، یاستشوشتری، ر
که بیشتر آنان از شیعیان متعصب هستند که از خود و  آوردیاقوام بلوچ سند از این نکته سخن به میان م

. شوشتری از سید راجوی بخاری به عنوان کسی که در کنندییاد م« علی دوست»نوان سایر شیعیان با ع
: در زمان تألیف کتاب فرزندان بخاری در میان نویسدیو م کندیم یادهدایت آنان اهتمام بسیار نموده، 

 (222: 2، ج 2320آنان هستند و به اصالح آنان مشغولند. )شوشتری،
گاری نسب شناسانه نورالله اشارات او به برخی از طوایف سادات و نقش مهم تاریخ ن یهایکی از جنبه

: آنان نویسدیم« بنی مختار»آنان در تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. او در توصیف طایفه 
)ع( و  یو نقابت مشهد امام عل رسدیساداتی هستند که نسبشان به بوعلی المختار النقیب امیرالحاج م

نقیب النقبای عراق و  ینتی با این سادات بوده است. شمس الدین ابوالقاسم علی، آخرامارت حج مد
خراسان در دوران عباسی از این خاندان بوده است. شمس الدین علی ثانی از دیگر اعضای این طایفه 
نیز، در زمان سلطنت شاهرخ میرزا از نجف به سبزوار آمده و در آن جا متوطن شده است. قاضی افراد 

از جمله میرشرف الدین علی که در زمان سلطان حسین میرزا  کندیدیگری از این خاندان را معرفی م
اند. نقیب النقباء بلخ و نواحی اطراف آن بوده و اوالد او در زمان قاضی در هند حضور داشته
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 بزرگ از اییفهآورده است: آنان طا« بخاریه»( شوشتری در توصیف 202: 2، ج 2320)شوشتری،
: 2، ج 2320سادات هستند که در نواحی هند نظیر ملتان، الهور و دهلی و ... ساکن هستند. )شوشتری،

: آنان از بزرگان سادات در شیراز هستند که قدمت پذیرش تشیع در گویدیهم م« انجویه»( در مورد 207
. رسدیطبائی حسنی ممیان آنان بیش از دیگران است. نسب آنان به قاسم الرسی بن حسن بن ابراهیم طبا

 (206: 2، ج 2320)شوشتری،
شوشتری با ثبت احوال و تراجم طوایف و اشخاص شیعه مذهب در قالب تاریخ نگاری نسب شناسانه 
اواًل در پی بیان بینش شیعی این طوایف و افراد و سپس معرفی نقش و جایگاه شیعیان در تحوالت 

 ده است.مختلف بو یهاسیاسی، فرهنگی و اجتماعی دوران
است؛ معادل این « نسل»طبقه به معنی  . تاریخ نگاری بر حسب طبقات یا طبقات نگاری:3. 7

 ترینیجاز را یکی( 322-322، 267: 2، ج 2366است. )آئینه وند،« دوره»اصطالح در عصر ما 
 تاریخ نگاری به معنای عام طبقات نویسی است که از ابتدای قرن سوم هجری شروع گشته هاییوهش

ها است. این عناصر، است. طبقات نویسی شامل سه عنصِر موضوع و زمان و مکان و یا دو مورد از آن
. با این حال، عنصر غالب، موضوع آن است؛ در این حالت، دهندیاهل هر طبقه را به یکدیگر پیوند م

ی و عالم . )سجادشودینگارش طبقه بر مبنای موضوع همسان و مشترک میان اعضای طبقات انجام م
که در ذیل احوال رجال  هایییت( اخبار تاریخی موجود در طبقات نویسی و روا67 66-2317:67زاده،

 یچاز تاریخ نگاری به شمار آید و در واقع، ه یا، سبب شده که طبقات نویسی گونهگرددیهر طبقه ذکر م
گاری بی نیاز نیست. فرهنگی و اجتماعی از آثار مشتمل بر طبقات ن یهامورخی خاصه در پژوهش

 (69: 2317 ،)سجادی و عالم زاده
شوشتری در بخش اعظمی از مجالس المؤمنین تاریخ تشیع را در قالب طبقات نویسی بیان کرده که 

، تبع تابعین، ینها را به موارد زیر تقسیم نمود: بزرگان شیعه از اصحاب رسول خدا )ص(، تابعآن توانیم
مراء و وزراء و شعراء. بدین گونه شوشتری در مجالس المؤمنین به معرفی صوفیه، حکماء و متکلمان، ا

مختلف دینی، فرهنگی،  یهاشیعه مذهب در عرصه هاییتمختصر و یا مفصل صدها تن از شخص
مختلف حیات آنان و روزگارشان را توصیف نموده است. اهمیت  یهاعلمی و سیاسی پرداخته و جنبه

 یهامنین تا بدان جا است که برخی از محققان در توصیف تألیف کتابها، از مجالس المؤاین بخش
رجال در میان شیعیان دوازده امامی تا میانه سده دوازدهم هجری، از مجالس المؤمنین نیز نام برده و 

های گوناگون مذهبی، عرفانی، علمی اند که این کتاب متضمن ذکر بسیاری از رجال شیعه در زمینهنوشته
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( به عالوه گفته شده مجالس 026: 2، ج 2361کتابی بسیار پر ارزش در نوع خود است. )صفا، و ادبی و
ها تواند در شمار تذکرهالمؤمنین به سبب اشتمال بر ترجمه حال گروه بزرگی از دانشمندان و شاعران می

 (2293: 2، ج 2361اند.( نیز مذکور گردد. )صفا،)کتبی که در شرح احوال شعراء و علماء نوشته شده
شوشتری در تدوین طبقات نخبگان شیعه متوجه ویژگی مشترکی بوده که این افراد را به هم مرتبط 

که همان مذهب تشیع است. او این افراِد دارای ویژگی مشترک را در قالب موضوعاتی چند  کردهیم
، لغویین، صوفیان، )ص(، متکلمین، مفسرین، محدثین، فقهاء، قراء، نحاه یامبر)اصحاب و تابعین پ

امراء، وزراء و شعراء( طبقه بندی نموده است. دوره زمانی مدنظر شوشتری در بیان طبقات مختلف نیز از 
 .شودیصدر اسالم تا دوران صفویه را شامل م

از تاریخ نگاری است که  اییوهنگاری دودمانی ش یختار ها:. تدوین تاریخ بر موضوع ُدَول و دودمان0. 7
 یعیسیاسی و نظامی دودمان یا حاکمی خاص و نیز، وقا هاییتمورخ به ذکر تاریخ ظهور و فعالدر آن، 

و توالی  یب. در این روش، ترتکندیکه در عهد آنان در مناطق تحت سلطه ایشان روی داده، اقدام م
جزئیات  . ذکرگرددیزمانی از هنگام پیدایش دودمان یا حاکمی خاص مورد توجه قرار گرفته و رعایت م

از آن برگرفت و اشاره به بعضی از  توانیحوادث که فواید بسیاری برای پژوهش در تاریخ اجتماعی م
: 2317. )سجادی و عالم زاده،سازدیگونه آثار را پرفایده و مهم م ینسازمان سیاسی دولت، ا یهاجنبه
67-66) 

 یهاودمانی به معرفی خاندانشوشتری مجلس هشتِم مجالس المؤمنین را بر مبنای تاریخ نگاری د
حکومت گر و پادشاهان شیعه مذهب اختصاص داده است. در مقدمه این مجلس از کتاب سرگذشت 

)ع( بر علیه بنی امیه خروج کردند و همچنین  ینافرادی که بعد از واقعه کربال برای انتقام خون امام حس
عباسیان،  یهادیگر، حکومت یهادر قسمت دیگر قیام کنندگان بر علیه امویان و عباسیان بیان شده و

ادریسیان، سادات یمن، شرفا مکه، فاطمیان، نزاریان الموت، علویان طبرستان، آل بویه، آل حمدان، 
، آل کیا، مرعشیان، باوندیان و ملوک یونلوها، سربداران، قراقویلخانیانعقیل، بنی اسد، ا ی، بنیانصفار

شکل گیری  هایینهد. شوشتری در این بخش از کتاب به بیان زمانرست مدار و مشعشعیان معرفی شده
شیعی حکومت گران معرفی  هاییشها و گرافوق، معرفی حاکمان و وقایع مهم زمان آن یهاحکومت

 شده پرداخته است.
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 . نقد تاریخ نگاری شوشتری در مجالس المؤمنین6
گفت: او در تألیف این کتاب از  توانیؤمنین مدر رابطه با امتیازات تاریخ نگاری شوشتری در مجالس الم

استفاده نموده که خاص خود اوست؛ مجالس المؤمنین اثری دائره المعارف گونه و  یاروش مبتکرانه
)تاریخ شهرها، نسب شناسی، طبقات نگاری و  یخیتدوین تار یهامشتمل بر انواع گوناگون روش

نگ شیعه است که پیش از او سابقه نداشته است. شوشتری تاریخ نگاری دودمانی( برای بیان تاریخ و فره
دقیق و منظم، رویکرد  هاییاثر خویش را با روشی علمی تألیف نموده زیرا: کتاب او دارای تقسیم بند

کاماًل مشخص و تعریف شده و اطالعاتی متنوع در حوزه تاریخ تشیع است. 
(http://www.manuscripts.ir  گاه بود که هدفش از 2392دی  22مورخ ( شوشتری به خوبی آ

کار تألیف کتاب را آغاز و در ادامه « تشیع»تألیف این کتاب چیست؟ بنابراین، با تعریفی مشخص از 
پژوهش گراِن  ینتراو را از مهم توانی، میناقدام به مستند نمودن تاریخ و فرهنگ شیعی نمود، بنابرا

تاریخ فرهنگ و تمدن شیعه شمرد و مجالس المؤمنین را نیز از نخستین آثار در حوزه تاریخ تمدن تشیع 
 دانست.

نقدی که به تاریخ نگاری قاضی در مجالــس المؤمنین وارد شده این است که هرکسی با اندک  ینترمهم
ان و بزرگان را به تشیع منسوب گرایشی به تشیع، از سوی او شیعه خواند شده و از این رو، غالب دانشمند

( و 771: 2، ج2361)صفا، «بستن تشیع بر افراد»کرده است. صفا از جمله منتقدینی است که از 
( توسط شوشتری سخن 131: 3، ج2361)صفا، «برعهده گرفتن زحمت اثبات تشیع برخی بزرگان»

یاد کرده « انوری»( و 131: 3، ج2361)صفا، «عالء الدوله سمنانی»گفته است. صفا به عنوان نمونه از 
 توانی: از اشعار انوری مطلقًا نمنویسدیکه شوشتری آنان را شیعه دانسته است؛ او در مورد انوری م

دوران نسبت به شیعیان، حضور آنان در دربار  هاییریتشیع او را نتیجه گرفت، به عالوه با توجه سخت گ
 (771: 2، ج2361)صفا،حاکمان زمانه بسیار بعید بوده است. 

مؤید این نظر به شمار آید؛ به عنوان مثال او در توصیف  تواندیبرخی دیگر از روایات شوشتری م
)ص( معرفی  یامبراو را فردی نیکوسیرت و دیندار و دوستدار خاندان پ« معاویه بن یزید بن معاویه»
)ع( دعوت  یندم را به بیعت علی بن حس، بنابراین، مردانستی)ع( م یتکه خالفت را حق اهل ب کندیم

( در واقع شوشتری با این 222: 2، ج 2320نموده و گفت: تنها او استحقاق خالفت را دارد. )شوشتری،

http://www.manuscripts.ir/
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بن یزید را دارای گرایش شیعی معرفی کرده است در حالی که در دیگر منابع،  یهتوصیفات، معاو
 2نشانی از این گونه گرایش یافت. توانینم

اند و خلیفه و امام بحق : قدما و فضالی عباسیان شیعه مذهب بودهنویسدیدر مورد آل عباس م شوشتری
، اما به سبب این که ائمه دوران که مستحقان دانستندی)ع( م ی)ص( را امام عل یامبرو بالفصل بعد از پ

، عباسیان حفظ حقیقی خالفت بودند و همچنین علویان با بنی عباس در مقام مدافعه و مقاتله بودند
حکومت خویش را واجب شمردند و عقاید اهل سنت را اظهار نمودند تا از شیعیان ایمن باشند و حتی 

، 2320)ص( نیز شدند. )شوشتری، یامبرها مرتکب حبس و قتل بعضی از ائمه )ع( و ذریه پبرخی از آن
د )ص( سوء استفاده کردند از علویان و مفهوم آل محم یان( در این موردب باید گفت: عباس273: 2ج 

 (276-279: 2311آنان را شیعی دانست. )جعفریان، توانیتا حکومت را بدست گیرند در نتیجه، نم
خوانند؛ با این حال آقا بزرگ تهرانی « شیعه تراش»چنین سبب شده تا برخی نور الله را  یدر واقع، نقدهائ

ای شیعه با تألیف مجالس المؤمنین، نظری در دفاع از شیعه شناسی شوشتری، ضمن بیان خدمت او بر
 . آقا بزرگ معتقد است:داردیمهم درباره شّم شیعه شناسی او ابراز م

شیعه  کردندیقاضی نور الله فیلسوف عالی مقام است. او کسانی را که از نظریات فلسفی شیعه دفاع م
قائل به عدل و توحید اشراقی  . به نظر او کسانی که حسن و قبح را عقلی بدانند نه شرعی، وشمردیم

)ص( باشند، ناچار به امامت قائل خواهند بود  یغمبرباشند نه عددی، منکر جبر و انقطاع فیض با مرگ پ
 (222: 2312نه خالفت )منزوی،

بودن شوشتری و قبول این نکته که بسیاری از مؤلفانی که « شیعه تراش»جعفریان نیز ضمن اشاره به اتهام 
: نویسدیاند تا بر تعداد اهل تشیع اضافه نمایند، مبوده یلاند، ماو رجال آن نگارش کرده در زمینه تشیع

عمل در بسیار از موارد به عمد رخ نداده بلکه آوردن اسامی بعضی از اهل حدیث و عالمان اهل  ینا
 یهاسدهآن در  یهاو استفاده« شیعه»سنت در شمار عالمان شیعه به سبب بی توجهی به مفهوم واژه 

نخستین هجری بوده است. جعفریان معتقد است شّم شیعه شناسی امری پیچیده است زیرا در بسیاری 

                                                                 
. با وجود اینکه مؤلف حبیب السیر نیز از تمایل معاویه دوم برای انتخاب امام سجاد )ع( به منصب خالفت خبر داده، اما با بررسی 1

معاویه دوم پس از رسیدن به خالفت گفت که  نویسدیم یرم به گرایش شیعی معاویه دوم نمود. خواندمحک توانیروایت او نیز نم
از عهده تعهد این امر برآید. او ابتدا خواست نظیر ابوبکر برای خود جانشینی  تواندیصالحیت الزم برای این منصب را دارا نیست و نم

ده داری این مسئولیت نیافت، قصد نمود که به شیوه عمر شورایی برای انتخاب خلیفه انتخاب کند اما چون فردی نظیر عمر را برای عه
، هرکس را خواهید بر مسند حکومت یداکنون شما به کار خود داناتر»مشخص کند اما در این راه نیز ناکام ماند و به مردم گفت: 

وز اظهار کرد من شایستگی خالفت را ندارم و بهترین فرد برای بر اساس روایتی معاویه دوم در آن ر نویسدیسپس م یرخواندم«. بنشانید
 (233-232: 2، ج2313این منصب علی بن حسین )ع( است. او پس از این خطبه انزوا گزید تا وقتی که وفات یافت. )خواندمیر،
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از منابع شیعه بودن افراد ناشناخته به اشارت مورد توجه قرار گرفته و تنها نگاه تیزبین افرادی که 
قدام کند. او شوشتری را ها انسبت به شناسایی آن تواندی، مدهندیشیعه بودن را تشخیص م یهامالک

در اصل باید او را شیخ شیعه شناس نامید : »نویسدیدر شمار این گونه افراد تیزبین محسوب نموده و م
زیرا با وجود این که احتمال خطای او در برخی موارد وجود دارد اما نگاه دقیق و تیزبین او « نه شیعه تراش

 (22: 2366ه شیعه نیز گردیده است. )جعفریان،برجسته اما ناشناخت هاییتباعث شناسایی شخص
 

 نتیجه گیری
تألیف مجالس المؤمنین توسط شوشتری او را جزو بنیان گذاران پژوهش هدف مند و علمی در تاریخ 
تشیع قرار داده است. شاکله تاریخ نگاری شوشتری در این کتاب مبتنی بر رویکرد مدافعانه از مذهب 

اجتماعی و فرهنگی شیعیان از صدر اسالم تا روزگار مؤلف است. شوشتری  تشیع و بیان کارنامه سیاسی،
بر مبنای بینش تاریخ نگری خویش، موضوع پژوهش و هدف خود از تاریخ نگاری را مشخص نموده 

و هدف خویش از  کندیاز موضوع اساسی تاریخ نگاری خود )تشیع( را ارائه م یفیاست؛ او ابتدا، تعر
مختلف سیاسی، اجتماعی و  یهان را بیان سابقه طوالنی شیعیان در عرصهتألیف مجالس المؤمنی

ها در گوناگونی را انتخاب نموده و با ترکیب آن یات. شوشتری در این مسیر، رواکندیفرهنگی اعالم م
گوناگون تدوین تاریخی برای بازآفرینی حقیقت مورد نظر خویش، یعنی حضور فعاالنه  هاییوهقالب ش

ایراِن پیش از صفویه و رد اتهام گسترش اجباری تشیع در دوراِن بعد از ظهور دولت صفوی،  شیعیان در
. شوشتری از روش ترکیبی تاریخ نگاری در تألیف مجالس المؤمنین استفاده کرده زیرا: او کندیتالش م

یش از صفویه را درصدد بود از راه مقایسه و استدالل، روایات مورد نظر خویش از تاریخ تشیع در ایراِن پ
ها متنی واحد را به خواننده ارائه کند. با توجه به این که محور اساسی مجالس برگزیند و با ترکیب آن

المومنین ناموران شیعه هستند، شوشتری مواد تاریخی خود را بر محور موضوع تدوین کرده است زیرا: 
در شیوه تدوین تاریخی  ی، شوشترینبرااند، بنادر نظام تدوین بر محور موضوعات، قوام تدوین اشخاص

ها ها و خاندان)طبقات، انساب، دولت یخگوناگون تدوین و تنظیم تار یهاخود ناموران شیعه را در نظام
 توانیتدوین تاریخی م هاییوهو بالد( مطرح نموده است. به سبب استفاده شوشتری از انواع مختلف ش

و دائره المعارف گونه در حوزه تاریخ تشیع محسوب نمود. امتیاز  یامجالس المؤمنین را اثری دانشنامه
تدوین تاریخی او است زیرا: در تألیف این  هاییوهاصلی شوشتری در تاریخ نگاری، بینش، روش و ش

 کتاب از روشی خالقانه و علمی استفاده کرده که خاص اوست.
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طعی مهم از تالش مورخان شیعه در از جنبه دیگر تألیف مجالس المؤمنین توسط شوشتری نشانگر مق
مهم تمدن اسالمی است و  یهااست. تاریخ نگاری یکی از بخش سیر تاریخ نگاری در تمدن اسالمی

شناخت این تمدن بدون بررسی سیر تاریخی آن میسر نخواهد گردید. تاریخ نگاری اسالمی نگارش و 
ون آن، درک و فهم دقیق تاریخ تمدن ثبت عملکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی امت اسالمی است و بد

اولیه اسالمی اقدام به ثبت تحوالت جهان  یهااسالمی ممکن نخواهد شد. مورخان مسلمان از سده
به عنوان  یعیاناند. در این میان، شاسالم نموده و بدین وسیله میراث گران بهایی از خویش بر جای نهاده

ن اسالم، در ایجاد و پویایی تمدن اسالمی جایگاه فعال و تأثیرگذار در جها هاییتیکی از جمع
اند. آنان همراه با دیگر مسلمانان در صحنه تدوین علوم مختلف اسالمی، که از ایفاء کرده یابرجسته

تأثیر گذار ایفاء نمودند. مجالس المؤمنین شوشتری  یآنان دانش تاریخ نگاری بود، نقش ینترجمله مهم
، به سبب شودیظاهر تاریخ نگاری شیعیان در عرصه تمدن اسالمی محسوب معالوه بر این که یکی از م

نشان دادن نقش شیعیان در تحوالت مختلف تاریخ و تمدن اسالمی، جایگاه شیعیان در سیر تاریخ 
 اسالم را وضوح بیشتری بخشیده است.
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