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بررسی و نقد کتاب منتهیاالمال نوشته شیخ عباس قمی
1

فرشته کوشکی

چکیده

منتهیاالمال کتابی است در حوزه تاریخ اهل بیت ،نوشته شيخ عباس قمی از محدثان
بزرگ شيعه در دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول .با توجه به تأثيری که زمانه بر ایجاد
هر اثر علمی دارد ،برای شناخت و نقد کتاب ابتدا باید زمان و حوادث سياسی،
اجتماعی و فرهنگی آن دوران و سپس ،زندگی و اندیشههای محدث قمی بررسی شود
و تسلط ایشان در حوزههای گونا گون علمی مشخص شود .بعد از آن ،پیشينه تأليفات
درزمينه سيره اهل بیتمهع؟ و ویژگی کتاب منتهیاالمال نسبت به آن تأليفات بررسی

شده است .بررسی ظاهری و محتوایی کتاب در آخرین بخش بیان میشود.

واژگان کلیدی :اهل بیتمهع؟  ،شيخ عباس قمی ،قاجار ،پهلوی ،سيره امامان،

منتهیاالمال.

.1مقدمه
اندیشمندان شيعی به موضوع سيره پیامير اسالم؟ص؟ و اهل بیتمهع؟ توجه ویژهای داشتند .آنها
باوجود مشکالت و موانع جدی که ازسوی حکومتها در مقابل آنان وجود داشت با اندیشه قوی
اعتقادی قرارگرفتن اهل بیتمهع؟ در کنار قرآن به این امر مهم اهتمام داشتند و به حفظ حوادث و رخداد
ها بهطور دقيق توجه داشتند؛ زیرا برای شيعيان ،زندگی ائمه به عنوان الگو و مقتدا مطرح بوده است و
آنان در سبک زندگی خود همواره این موضوع را مدنظر داشتهاند .در ابتدا بیشتر این نوشتهها بهصورت
تکنگاری درباره معصومينمهع؟  ،صحابه و یا یک حادثه مهم بوده است .حوادثی مانند جریان سقيفه،
شورای ششنفره ،صفين ،جنگ جمل نمونههایی از این موارد بوده است ،اما بخش مهمی از تاریخنویسی

 .1دانشپژوه دکتری تاریخ اهل بیت مهع؟ ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعهالمصطفی؟ص؟ العالميه ،ایران.

شيعيان در دوره صفویه به بعد ،مقتلنویسی است .این مسئله در دوره قاجار به اوج خود میرسد .در این
دوران بیشتر کتابها درباره مصيبت ،گریه ،غم و اندوه نوشته شده است و این جنبه از تاریخ اهل بیتمهع؟
مورد توجه قرار گرفته است( .بانشی ،1393 ،ص )48بنابراین ،میتوان گفت تاریخنگاری در عصر محدث
قمی بیشتر در مقتلنویسی نمودیافته است و بعد حماسی و سياسی آن چندان مورد توجه نبوده و درواقع،
مغفول مانده است و در بسياری از موارد با مطالب غير مستند و غير تاریخی آميختهشده است .به همين
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دليل عالمانی مانند ميرزاحسين نوری ،استاد محدث قمی را بر آن داشت که کتاب لوءلوء و مرجان را به
رشته تحریر درآورد .محدث قمی نيز به نگارش کتابهای چندی در موضوع اهل بیتمهع؟ پرداخت که
یکی از آنها منتهیاالمال است (بانشی ،1393 ،ص.)49

تاریخنامه اسالم

 .2شناخت وضعیت سیاسی-اجتماعی دوران شیخ عباس قمی
کتاب منتهیاآلمال در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی یعنی ،اوایل قرن چهاردهم نوشته شده است .دوران
زندگی شيخ عباس یعنی1359 -1294 ،ق سالهای اواخر قاجار و اوایل پهلوی ،دوران پرتالطم تاریخ ایران
است .جامعه ایرانی در این دوران دستخوش بحرانهای فکری است این دوران از سویی دوران
شکل گيری جریان نوگرایی است که در اثر رفتوآمد نخبگان جامعه به اروپا ایجاد شده بود .از سوی دیگر،
اتفاقاتی مانند شکل گيری حکومت مشروطه ،حضور غربگرایان در ایران و عوامل متعدد دیگری وجود
داشت که موجب ایجاد جریانهای فکری متعدد در ایران بود .در ميان جریانهای مذهبی نيز تفکرات
جدیدی شکل گرفت .یکی از آنها جریان دینی اصالح گر با رهبری سيد جمالالدین اسدآبادی بود که موج
گسترده جهانی ایجاد کرد .همچنين جریان نواندیش روحانيون ایران مقيم عراق هم بود که در واقع در
طيف جریان سيد جمال حرکت می کرد و در رأس آنها آخوند خراسانی ،مالعبدالل مازندرانی و ميرزا حسين
خليلی قرار داشتند .جریان روشنفکری الحادی هم بود که نماینده فکری آن ميرزا فتحعلی آخوندزاده بود.
یک جریان الئيک سکوالر که دین را پاسخ گوی نيازهای جامعه نمیدانست.
در واقع از دوران قاجار ،فرهنگ وارداتی غرب بهشدت نفوذ خود را آغاز کرد و بهدست وابستگان فکری
کم کم در ایران رسوخ یافت .حوزههای علميه هم درگير برخی تحوالت بود .استقرار تفکر اصوليین در

مقابل اخباریین در حوزههای علميه در اصالح فرهنگ و احيای اقتدار مرجعيت شيعه از عملکرد
روحانيت در مقابل این جریان در دوران قاجار است .با تأسيس سلسله پهلوی ،افکار تند و افراطی نفوذ
و فرهنگ و تمدن غربی که از پیش از مشروطه آغاز شده بود به مرحله اجرا در آمد .بنابراین ،برای رسيدن
به این هدف ،رضاخان با دنبال کردن تز جدایی دین از سياست و مبارزه با مناسک و آیینهای مذهبی
و تهاجم به احکام شرعی در تمام زمينههای سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی تالش کرد.
جلوگيری از مراسم روضهخوانی و عزاداری امام حسين؟ع؟ در راستای همين غرب گرایی بود .مبارزه با
روحانيت ،خلع لباس آنها ،کشف حجاب و دیگر اقدامات رضاخان در راستای ازبینبردن مذهب شکل
گرفته بود .برای تقویت بنيانهای فکری و فرهنگی باقيمانده ،شيخ عبدالکریم حائری با درک شرایط
زمان اقدام به تأسيس حوزه علميه قم کرد تا بدینوسيله به نوسازی و توسعه نهادهای دینی در ایران و
در این شرایط که حکومت بهدنبال دینزدایی از جامعه بود و این رژیم تغيیر عمومی و تخصصی
جامعه را در سه محور ترویج فرهنگ غرب ،مذهبزدایی و ایجاد محدودیت برای روحانيت دنبال
می کرد (پیروزمند ،1391 ،ص ،)294هر یک از روحانيت تالش می کردند به گونهای برای حفظ اسالم و آثار
اسالمی راهی را درپیش بگيرد .در بین مردم هرچند اهداف ائمه و بیشتر از همه قيام امام حسين؟ع؟
شناخته شده نبود ،ولی عشق و عالقه به اهل بیتمهع؟ و مذهب در وجود مردم نهادینه بود و تالشهای
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بهتبع آن ،حفظ موجودیت روحانيت بپردازد( .پیروزمند ،1391 ،ص)265

ضددینی پهلوی نتوانست دین را از صحنه زندگی مردم حذف کند تا جایی که برای حفظ مسئله
حجاب ،تعداد زیادی از مردم در خون خود غلطيدند و دست از حجاب برنداشتند و واقعه مسجد
گوهرشاد شکل گرفت .مردم همچنين با تمام فشارها به اجرای مناسک مذهبی و عزاداری امام
حسين؟ع؟ همت داشتند؛ شيخ عباس قمی در چنين شرایطی زندگی می کرد .او نيز به مانند دیگر
عالمان دلسوخته بهنوبه خود در جهت مبارزه با فساد حا کم تالش کرد .در این زمان کتب سيره بیشتر
با تأ کيد بر معجزات و مصائب ائمهمهع؟ نگارش یافت و بعد حماسی و انقالبی سيره ائمهمهع؟ و بعد
کاربردی آن در جامعه چندان مطرح نبود.
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بهدليل مسائل موجود در جامعه ،گویا دغدغه نویسندگان ،بیشتر حفظ حداقل نام و یاد ائمهمهع؟
بود .همين که جامعه بدانند امامانی با این فضائل و بزرگانی با این برتریها وجود داشتهاند ،کافی بود.
شاید به همين دليل بود که بیشتر به معجزات توجه میشد تا بتوانند بزرگی ائمهمهع؟ را در سطح فهم
مردم آن روز زنده نگاه دارند .در این زمان ،زمينه استفاده از بعد سياسی ،اجتماعی و مبارزاتی ائمهمهع؟
با اختناقی که در آن زمان وجود ،داشت ممکن نبود .بنابراین ،بیشتر بعد فضائل و معجزات و مصائب
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اهل بیتمهع؟ مطرح میشد .فضای حاکم بر نوشتههای آن روزگار درزمينه سيرهنویسی برایناساس
شکل گرفته بود .در این زمان کتابهایی در احوال اهل بیتمهع؟ نوشته شد که برخی از معروفترین
آنها عبارتند از:

تاریخنامه اسالم

 اسعاف الراغبين فی سيره المصطفی و فضائل اهل بیته الطاهرین ،محمدبن علی الصبان شافعی(م  1306ق) در حاشيه نور النوار شبلنجی؛
 االنوار البهيه فی تواریخ االلهيه نوشته شيخ عباس محدث قمی ( -1294ق .)1359این کتاب دوباربه فارسی ترجمه شده است با نامهای نگاهی بر زندگی چهارده معصوم و زندگانی رهبران اسالم؛
 االنوار اقدسيه ( فی تاریخ حيات النبی و االئمه االثنی عشر ) از عالمه شيخ محمدحسين غرویاصفهانی کمپانی (  .)1361 -1296این کتاب در قالب نظم بدیع عربی به شرح زندگی معصومينمهع؟
پرداخته است؛
 بهجه االبرار فی تاریخ ائمه االطهار از حسنبن حسين حسينی فاضل یزدی ( فانی) ()1338 -1281؛ الدمعه الساکيه فی احوال سيد االنبياء و المرسلين و اله الميامين از سيد محمدباقر نجفی بهبهانیدهدشتی (م )1285؛
 الذخيره الی المعاد فی مدح محمد و آله االمجاد از سليمان ظاهر عاملی 1348ق؛ السبع المثانی فی احوال المعصومين از مالمحمدتقی هروی (م1299ق)؛ مصائب الهداه االربعه عشر از سيداسداللبن صدرالدین حسينی تنکابنی قزوینی (م 1339ق)؛ خاندان پیغمبر یا چهارده معصوم از محمدعلی خليلی 1320؛ -قره الباصره فی تواریخ الحجج الطاهره از شيخ عباس قمی (1359 -1294ق)؛

 منتخب التواریخ در زندگانی چهارده معصوممهع؟ از حاج مالمحمد هاشم خراسانی (م1352ق)؛ نور االخبار فی تاریخ النبی و اله االخيار از سيد علینقی طباطبایی حائری (م1289ق)( .انصاریقمی)1378 ،
برای نمونه دو کتاب بحار االنوار و ناسخ التواریخ دو کتابی بودند که بیشترین اهميت و ارجاع را در آن
دوران داشتهاند .این دو کتاب ،مهمترین منبع این دوران بودند و بیشترین تأثيرات را بر تاریخنگاری
ائمهمهع؟ در این دوران داشتند .کتاب بحاراالنوار نوشته مرحوم مجلسی به جمعآوری روایات پرداخته
است .همچنين با استناد به روایات ،شرحی از زندگانی هر یک از معصومين را جمعآوری کرده و به هر
کدام از ائمه مجلداتی را اختصاص داده است .بنابه گفته خودش ،تنها به جمعآوری روایات پرداخته
است و تحليل و بررسی را بر عهده محققين گذاشته است .بنابراین ،باوجود روایات ضعيف ،امکان
این دوران است .این کتاب در دوران صفویه نگارش یافته است.
ناسخ التواریخ کتابی تاریخی است به زبان فارسی ،تأليف محمدتقی لسانالملک سپهر از منابع تاریخ
اسالم است که در عصر قاجار تأليف شده است .وی که قصد داشته یک تاریخ عمومی بنگارد فقط بر
نگارش شش جلد از خلقت آدم تا زندگانی امام حسين؟ع؟ توفيق یافته است .هرچند این اثر ویژگیهای
خاصی دارد ،اما برخی اعتبار کتاب را بهعلت نقليات ضعيف و مجهول بهویژه در تاریخ امام حسين؟ع؟
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برداشتهای نادرست از زندگی ائمهمهع؟ وجود داشته است .این منبع از منابع مهم مورد استفاده در

و قيام عاشورا زیر سؤال بردهاند .در ادامه تأليف ناسخ التواریخ ،لسان الملک سپهر بر آن بود که در شرح
حال هریک از ائمه اطهارمهع؟ کتاب مستقلی تأليف کند و در ذیل شرح حال امامان وقایع تاریخ جهان
را نيز بنگارد .با درگذشت سپهر ( ۱۲۹۷ق) ،فرزندانش دنبالهرو راه او شدند چنان که عباسقلیخان سپهر
ملقب به مشيرافخم (لسانالملک ثانی بعد) ،شرح حال امام زینالعابدین سجاد(ع) را نوشت و با نگارش
شرح حال امام چهارم ،کتاب وفيات االعيان ابن خلکان را ترجمه کرد .ميرزا محمدتقیخان سپهر در این
ميان ،اقدام به تأليف کتاب سوم از ناسخ التواریخ کرد .بدین معنی که تاریخ قاجاریه را در سه مجلد به
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دستور ناصرالدینشاه تأليف کرد .این کتاب بهجز قسمت قاجار که همزمان با مؤلف بوده است اعتبار
چندانی نزد مورخين ندارد.
 .3زندگی شیخ عباس قمی
وی در  1294هـ.ق (1254هـ.ش) در قم بهدنيا آمد .نام پدرش محمدرضا بود و نام کودک را عباس
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گذاشتند .کربالیی محمدرضا مردی کاسب بود و به تقوی و پرهيزکاری شهرت داشت .مادرش زینب نيز
از زنان با تقوی و پا کدامن بود .شيخ عباس قمی دو دختر و دو پسر داشت( .بانشی ،1393 ،ص )13ایشان
محدثی پژوهشگر ،مورخی بزرگ ،نویسندهای پرکار و استاد و صاحبنظر در حدیث و تاریخ بود .از آغاز
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نوجوانی در قم به تحصيل علوم دینی پرداخت .تا سن  22سالگی مقدمات و سطوح باال را نزد استادان
برجسته فرا گرفت .در  1316در  22سالگی به نجف رفت (باقری شبستری ،1383 ،ص .)10در آنجا در درس
ميرزاحسين نوری ،نویسنده مستدرکالوسائل شرکت داشت .در  1322به قم برگشت و به نوشتن روی
آورد .در قم از درس مرحوم حاج ميرزا محمد ارباب قمی بهره برد .شيخ عباس ده سال در قم اقامت
داشت .محدث قمی در  1332راهی مشهد شد .در آن زمان مشهد ،مهد علم و دانش بود (باقری
شبستری ،1383 ،ص.)12
 .1-3استادان شیخ عباس قمی

حاج آقا احمد طباطبایی قمی ،آیتالل اربابی قمی ،حاج ميرزا حسين نوری ،آیتالل سيدحسن صدر
کاظمی ،شيخ الشریعه اصفهانی و دیگر از اساتيد شيخ عباس قمی بودند( .دوانی)236/11 ،1377 ،
شيخ عباس قمی اندیشمندی پرکار بود .تأليفاتی در علوم مختلف تاریخ ،رجال ،تراجم ،علوم
قرآنی ،اخالق ،عقاید و دیگر علوم داشت .آثار ایشان به بیش از  60جلد میرسد .برخی از آثار ایشان در
زمان خودشان به چاپ رسيده است .برخی در زمان خودشان تمام شده و چاپ نشده است و برخی نيز
ناتمام مانده است( .دوانی ،1377 ،ص )14روزگار شيخ عباس قمی همزمان است با دوران قاجار از 1255
که تولدش بود تا  1304به حکومت رسيدن رضاخان و از  1304تا  1318که وفات شيخ عباس قمی است،
مصادف با دوران حکومت دیکتاتوری رضاخان است .در این زمان ،اوضاع ایران آشفته بود و ناصرالدین

شاه بر ایران حکومت می کرد .ویژگی این دوران این بود که تا این زمان شاهان ایران تنها به خوش گذرانی
در داخل ایران مشغول بودند ،ولی از این زمان به بعد ،سفر به اروپا تفریح تازهای برای پادشاهان شده
بود و هزینههای گزاف آن بر دوش مردم فقير ایران فشار زیادی را ایجاد می کرد .در همين دوران بود که
سيد جمالالدین اسدآبادی برای بیداری مردم مشرقزمين می کوشيد و کم کم زمينههای انقالب
مشروطيت در ایران شکل گرفت.
در دوران مشروطيت از یکطرف بیداری جامعه به رهبری روحانيت در مقابل شاهان قاجار شکل
گرفت و از طرف دیگر روشنفکران غربنما در دینزدایی و اسالمستيزی تالش می کردند .شيخ عباس
قمی تالش کرد تا با مسافرت به شهرهای مختلف مانند قم ،تهران و مشهد به تبليغ دین بپردازد .بعد از
به حکومترسيدن رضاخان که با دستورات آمریکا و انگليس به ترویج مرا کز فساد و نشر منکرات
سياستهای دولت انتقاد می کرد .در ميان اوراقی که در البهالی کتابهای خطی محدث قمی
بهدست آمده نوشته کوتاهی است از کميته مجازات و منکرات مشهد (کميته تروریستی و مرموز که بیشتر
سران آن بهایی بودند) که در آن وی را بهدليل انتقاد از امریکاییها بر منبر تهدید کرده بودند( .دوانی،
 )345/11 ،1377وی این دوران را قطعهای از زمان میشمارد که فتنههای بیپایان چون پارههای شب
مظلم ،مترا کم و بر تمام بالد و عباد متهاجم شده است (قمی ،بیتا ،ص .)3محدث قمی عالوهبر اینکه
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پرداخت ،حاج شيخ عباس در ميدان نبرد به مبارزه با مداخله بیگانگان برخواست و در منبرهایش از

محدث و محقق بزرگی بود واعظی توانا و اهل منبر بود و بیانی رسا و گویا داشت .منبر های او در قم،
مشهد ،شهرهای خراسان ،همدان بهویژه در نجف اشرف زبانزد خاص و عام بود .امتياز آن محدث بزرگ
این بود که هوی و هوس را در خود کشته بود .منبر ایشان جز اخبار و حدیث و تاریخ چيز دیگری نبود.
ایشان در اواخر عمر در نجف اشرف سا کن بود .مدتی بیمار بود و سرانجام در سهشنبه بیستوسوم ذی
الحجه  1359هـ.ق (1319هـ.ش) از دنيا رفت .ایشان را در صحن مطهر حضرت علی؟ع؟ در کنار استادش
ميرزاحسين نوری و با تشيیع جنازهای باشکوه به خا ک سپردند .در هنگام وفات  66سال عمر داشت
(باقری شبستری ،1383 ،ص.)49
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.2-3آثار شیخ عباس قمی

شيخ عباس قمی کتابهای زیادی تأليف کرده است .ایشان از عالمان بلنداندیش ،پرکار و بااخالص بود.
کتابهای ایشان را بهطورکلی میتوان به دو دسته کتابهای تاریخی و ادعيه تقسيم کرد .از کتابهای

تاریخی ایشان میتوان کتابهای منتهی االمال فی تواریخ النبی و االل ،تتمه المنتهی فی وقایع ایام
الخلفاء ،فوائد الرضویه در احوال علمای شيعه ،سيرت پیامبر اعظم ؟ص؟ ،تاریخ االمام الثانی عشر ،زندگانی
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حضرت معصومهاهع؟ ،تاریخ قم و نفس المهموم فی مصيبه سيدنا حسين مظلوم را نام برد .مهمترین
کتاب در زمينه ادعيه ،کتاب مفاتيحالجنان است که امروزه در کنار قرآن در هر خانهای وجود دارد.
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 .1-2-3معرفی و نقد کتاب منتهیاالمال

کتاب منتهیاالمال تأليف مرحوم ثقهالمحدثين حاج شيخ عباس قمی با تحقيق آقای ناصر باقری
بیدهندی در انتشارات دليل ما در قم در سال  1379درسه جلد تجدید چاپ شده است .محقق محترم
در سال  1375به تحقيق و تعليق آن اقدام کرد .جلد اول کتاب در چهار باب و هر باب شامل چند فصل
و یک خاتمه است .باب اول در زندگی پیامبر؟ص؟ تا باب چهارم که به معصوم چهارم امام حسن؟ع؟
میپردازد .جلد دوم از امام حسين تا امام صادق؟ع؟ را دربرمی گيرد و جلد سوم از امام هفتم تا امام
دوازدهم؟ع؟ را شامل میشود .این کتاب با رسمالخط امروزی و ترجمه برخی از روایات و اشعار ،معرفی
برخی اعالم و ذکر معانی برخی لغات مشکل ،افزودن برخی تيترها و بیان نشانی آیات و روایات ،افزودن
برخی فهرستها و توضيحات و تعليقات پاورقی ،دسترسی به مفهوم را آسانتر می کند .این کتاب در
 1371با مقابله و تصحيح سيدابوالحسن مرتضوی کرونی اصفهانی نيز به چاپ رسيده است .کتاب در
سال  2004با ترجمه نادر التقی به عربی در انتشارات فدک در سه جلد چاپ شده است .چاپ دیگر کتاب
توسط انتشارات هجرت در  1374در دو جلد و در قم است .چاپ دیگر کتاب ،منتهی االمال یک جلدی
(دو مجلد در یک جلد) هم از انتشارات کتابفروشی اسالميه تهران ،خيابان بوذر جمهوری ،افست چاپ
سنگی است که در هم بودن خطوط ،مطالعه آن را دچار مشکل می کند .این کتاب در  1379چاپ شده
و در ابتدای آن ،شجره خاندان کتابچی نيز آمده است .کتابچی ،مؤسس کتابفروشی االسالميه است.

البته در خود این کتاب هم باببندی و فصلبندی شده است .کتاب در  510صفحه است که در پایان
آن آمده است« :کتاب در  24شعبان المعظم  1380هجری نگاشته شده است» (نسخهبرداری).
کتاب تتمه المنتهی فی وقایع ایام الخلفا نيز به حوادث دوران خلفا میپردازد که ادامه این کتاب

است .کتاب منتهی االمال به عربی و اردو ترجمه شده است .نام کامل کتاب ،منتهی االمال فی تاریخ
النبی و اآلل است که در تاریخ بیستوسوم ماه رمضان  1350هـ.ق در جوار حضرت امام رضا؟ع؟ به اتمام
رسيده است .کتاب منتهی االمال دهها بار به صورتهای مختلف چاپ شده است .بهترین آن به خط
طاهر خوشنویس تبریزی است .این کتاب در شرح زندگی چهارده معصوم است .منتهی االمال به معنی
اوج آرزوهاست .محدث ،شناخت و معرفی چهارده معصوم را اوج آرزوی خود میداند و کتاب را به این
نام مزین کرده است .این کتاب بهصورت جداجدا یعنی ،درباره هر امام هم چاپ شده است .نویسنده
ثابتشده که از اعظم طاعات و اشرف قربات احيای احادیث ائمه دین و مقرب آن حضرت رب العالمين
وگریستن بر بالیا و محن آن سادات مظلومين است» (قمی ،1412 ،ص.)21
ایشان هدف خود را نيز چنين بیان می کنند« :لهذا بهخاطر داعی رسيد تأليف کتابی در ذکر والدت و
مصائب حضرت سيدالمرسلين و عترت طيبين آنجناب و ذکر قليلی از فضائل و مناقب و اخالق آن
بزرگواران تا مؤمنان به خواندن و شنيدن آن به ثواب احياء احادیث ایشان فائز گردند .و به محزونبودن
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در مقدمه کتاب انگيزه خود را از نوشتن این کتاب چنين بیان می کند« :که چون به مقتضای اخبار بسيار

و گریستن بر مصائب عظيم ایشان به درجات مقربین رسند (قمی ،1412 ،ص .)22این کتاب را در ایجاز و
اختصار جمع و آنرا منتهی االمال فی تواریخ النبی و االل نام نهاده و در چهارده باب نگارش کرده است.
منتهی االمال در سال  1350در مشهد و جزء آخرین تأليفات ایشان است .نخستين چاپ آن در  1353ق
به خط سيد ابوتراب اصفهانی توسط انتشارات علمی تهران انجام شده است و بعد از آن دهها بار توسط
ناشران معروف قم ،تهران ،تبریز و شيراز طبع شده است.
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اول) درباره کتاب
از نکات مهم کتاب منتهی االمال توجه به مباحث اخالقی و سيره رسول و امامانمهع؟ است .چيزی
که در کتابهای امروزی یافت نمیشود و نویسندگان ازآن غافل شدهاند و تنها به سير حوادث میپردازند
به گونهای که در پایان زندگی هر امام سخنانی از آن بزرگواران را نيز میآورد .محدث بزرگوار تمام منابع
تاریخی ،حدیثی ،رجالی ،تفسيری ،تراجم و انساب را دیده و معتبرترین روایات ،نقلها و تحقيقات را
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آورده است .ایشان در شرح حالها حتی از شعر شاعران پارسی گوی و عربزبان و علمای لغت و صرف و
نحو و دانشمندان علم نسب و جغرافیدانان گواه آورده و مطالب زندگی ائمه را با دقت بیان کرده است.
دوم) منابع منتهی االمال
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مرحوم شيخ عباس قمی در تأليف این کتاب از منابع بسياری استفاده کرده است :کافی کلينی،

ارشاد شيخ مفيد ،عيون اخبار الرضا ،رجال کشی ،الخرائج و الجرائح راوندی ،بحاراالنوار مجلسی ،جالء
العيون عالمه مجلسی ،کامل السقيفه عمادالدین طبری ،جياتالقلوب مجلسی ،مجالسالمؤمنين
شوشتری ،کفایهالموحدین عقيلی طبرسی ،نجمالثاقب محدث نوری ،لوءلوء و مرجان محدث نوری و
ناسخالتواریخ سپهر کاشانی( .حسنزاده ،1389 ،ص )645ایشان فردی بود که احاطه کامل بر احادیث
و روایات داشت به گونهای که نقل شده است بحاراالنوار را دوبار از ابتدا تا انتها خوانده است .درحالی که
بیشتر تاریخنویسان قبل و بعد از ایشان از چند کتاب استفاده کردهاند و مطالبی را جمعآوری می کنند.
مرحوم دوانی درباره این کتاب به همين مطلب اشاره می کند .ایشان مینویسد« :از زمان محدث قمی
کسی را درست سراغ ندارم که اهل باشد و بهنحو مستوفی در تاریخ زندگانی چهارده معصوم غور و بررسی
کرده و در اینباره ،مطالعات عميق و همهجانبه کرده باشد (دوانی.)372/11 ،1377 ،
آقای دوانی معتقد است ا گر منتهیاالمال به زبان عربی میبود بهطورقطع ،اهميت بیشتری پیدا
می کرد .امروزه وقتی تمام منابع تاریخی ،حدیثی ،رجالی ،تفسيری ،تراجم و انساب را بررسی میشود،
مشخص میشود که محدث بزرگوار ،همه آنها را بهدقت دیده و معتبرترین روایات ،نقلها و تحقيقات را
آورده است .شاید بتوان گفت چيزی برای گفتن باقینگذاشته است مگر کتابهایی که در زمان ایشان
در دسترس نبوده است .گلچين مطالب در هر مورد همواره با تحقيقی که دارد و با طرز فکر او که یک

محدث معتدل صدسال پیش بوده منحصربهفرد است .شاید در خالل مطالب ،سخن یا معجزهای
باشد که امروزه برای برخی قبول آن مشکل است .این مطالب یا از او نيست و داخل در کتاب شده و
برخی هم منقول از کتب پیشين است که او هم آورده است .هدف او احيای احادیث ائمه دین است.
تأليف منتهیاالمال نسبت به عالمه مجلسی نوآوریهایی دارد و چند قدم جلوتر است .به همين نسبت
ا گر امروز کسی بخواهد مطالب کتاب منتهی االمال را در کتاب خود بیاورد باید بهمناسبت سير زمان و
دگرگونی ابنای آن عمل کند و گذشت زمان را مبذول دارد ،هم از نظر نگارش و هم از نظر نقل مطالب
(دوانی.)373/11 ،1377 ،
در این کتاب عالوهبر تاریخ معصومين ،مسائل اخالقی و سخنان آن حضرات بیان شده است.
چيزی که در کتابهای امروزه مرسوم نيست ،کتاب روایی است و بخشهایی را به معجزات اختصاص
امامانمهع؟ نيز میآورد .سالشمار را براساس هبوط آدم در نظر می گيرد .ایشان والدت پیامبر را 6163
سال بعد از هبوط آدم بیان می کند .بقيه حوادث را هم برهميناساس تاریخی ذکر می کند .سالهای
بعد از بعثت را براساس بعثت و هجرت آورده است .این کتاب ،حدیثی-تاریخی است و سعی می کند هر
امام را بهطور جدا گانه بررسی کند و بیشتر به زندگی ائمه و تولد و وفات و چگونگی این مسائل پرداخته
است .ایشان به تحليل مباحث تاریخی نيز میپردازد .برای نمونه درباره علت صلح امام حسن؟ع؟
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داده است .ابتدا زندگی امام؟ع؟ را می گوید و سپس به بیان فضائل و کرامات اشاره می کند و سخنانی از

محدث قمی ماجرای صلح امام حسن؟ع؟ را به تفصيل شرح میدهد« :پس از آنکه فرمانده لشکر امام
حسن؟ع؟ به معاویه پیوست و سربازانش نيز به معاویه نامه نوشتند که با تو هستيم .آن گاه نزد امام
حسن؟ع؟ آمدند که صلح را بپذیرد .حضرت خطاب به لشکریان فرمود :عجبدارم از گروهی که نه حيا
دارند و نه دین .وای بر شما به خدا سوگند که معاویه وفا نخواهد کرد به آنچه ضامن شده است برای شما
در کشتن من .میخواستم برای شما دین حق را برپا دارم ،یاری من نکردید .به خدا قسم که ا گر یاوری
میداشتم کار به معاویه نمی گذاشتم؛ زیرا که به خدا و رسول سوگند یاد می کنم که خالفت بر بنیاميه
حرام است ،پس اف باد بر شما ای بندگان دنيا .بهزودی وبال اعمال خود را خواهيد یافت».
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برخی بهدنبال تعارض ر رفتار و عملکرد معصومينمهع؟ هستند درحالی که امام حسن؟ع؟ خود بیان
میدارد که استراتژی ایشان اصال صلح نيست ،بلکه ایشان حکومت معاویه را حرام میداند و معتقد است
باید آن را ازبین ببرد ،ولی با این یاران بیبصيرت و دنياپرست مجبور میشود برخالف نظر خود عمل کند.
بنابراین ،ا گر آن بندگان دنيا بهدنبال رفاه و مصلحت دنيایی خود نبودند ،امام حسن؟ع؟ با معاویه صلح
نمی کرد .درباره علم و عصمت ائمه در زمان صلح امام؟ع؟ مینویسد« :بدان که بعد از ثبوت عصمت و
96

جاللت ائمه هدیمهع؟ باید که آنچنانچه از ایشان واقع شود مؤمنان تسليم و انقياد نمایند و در مقام
شبهه و اعتراض درنيایند؛ زیرا آنچه ایشان می کنند ازجانب خداوند عالميان است و اعتراض بر ایشان
اعتراض بر خداست چه به روایت معتبر رسيده که حقتعالی صحيفهای از آسمان برای حضرت
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رسالت؟ص؟ فرستاده و بر آن صحيفه دوازده مهر بوده هر امامی مهر خود را برمیداشت و بر آنچه تحت آن
مهر نوشته بود ،عمل می کرد .چگونه روا باشد به عقل ناقص خود اعتراض کردن بر گروهی که حجتهای
خداوند عالميانند در زمين ،گفته ایشان گفته خداست و کرده ایشان کرده خداست( .قمی،1412 ،
ص )263ایشان مانند بیشتر علمای شيعه به علم و عصمت امامان اعتقاد داشتند و روش ایشان در نقل
روایات ،کالمی -تاریخی است .عالوهبر اینکه تحليل هم دارند.
سوم) تأثیر کتاب
کتابهای محدث همچون منبرهای او بهدليل نيت پا ک و اخالص ایشان و همچنين قلم روان و
شيوا و قابل فهم ،تأثير زیادی در نویسندگان بعد از خودشان داشت .عمده کتابهای ایشان از زمره
تأليفاتی است که بهطور مکرر مورد استفاده بهویژه برای اهل علم و طالب علوم دینی بوده است.
چاپهای متعدد و تيراژ باالی آن نشاندهنده استقبال مردم ،چه دانشمندان و چه تودههای مردم از
این اثر است .این کتاب بهدليل بیان ساده و شيوا و پرمطلببودن در بین مردم عادی جایگاه باالیی
دارد .عشق و اخالص ایشان به ائمه و پشتکار و سخت کوشی همراه با آن موجب شده که بیشتر
کتابهای ایشان به عنوان منابع معتبر دردسترس همگان قرار گيرد .مفاتيح الجنان ،سفينهالبحار،
منازلاالخره ،نفسالمهموم ،منتهیاالمال و تتمهالمنتهی از پرکاربردترین کتابهای ایشان است .گویا
در برخی کتابهای ایشان ازسوی نساخان ،دخل و تصرفاتی صورت گرفته است که در همان زمان،

حياتشان مورد گله ایشان قرار گرفته است .ایشان بر حفظ امانت چه در کتابهای حدیثی و چه در کتب
ادعيه تأ کيد دارد .در ذیل دعایی در مفاتيح میفرماید« :غرضم از ذکر این مطلب در اینجا دو چيز بوده
است :یکی آنکه تصرفاتی که این شخص کرده به سليقه خود این را کمال دانسته و خالف را ناقص فرض
کرده و حال آنکه همين چيزی که او کمال دانسته باعث نقصان شده ،پس از اینجا قياس کنيم که
چيزهایی را از روی جهل و نادانی در دعاها داخل می کنيم یا به سليقه ناقص خود بعض تصرفات
مینمائيم و آنرا کمال فرض مینمائيم ،بدانيم که همان چيزها پیش اهلش سبب نقصان و بیاعتباری
دعا یا زیارت خواهد بود .پس شایسته است که ما بههيچوجه در این باب مداخله نکنيم و هرچه
دستورالعمل دادند به همان رفتار نموده و از آن تخطی ننمائيم و دیگر غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه
نسخهای که مؤلفش زنده و حاضر و نگهبان او باشد ،اینطور کنند با او ،دیگر با سایر نسخ چه خواهند
و بهنظر ثقهای از علمای فن رسيده و امضا فرموده باشد» (مفاتيحالجنان ،باب سوم ،فصل هفتم ،ذیل
دعای جعلی جبی).
متأسفانه این تذکر مؤلف در چاپهای بعدی که بعد از وفاتش منتشر شده ،رعایت نشده است .استاد
دوانی به برخی نکات دیگر هم اشاره می کند برای مثال وارونهنوشتن نام منحرفين در این کتاب مانند
معاویه و یزید و نباید آنرا از محدث دانست .غير از این تصرفات ،افتادگیهایی هم در این کتاب وجود دارد.

بررسی و نقد کتاب منتهیاالمال نوشته شیخ عباس قمی

کرد و به کتابهای چاپی دیگر چه اعتماد است .مگر کتابی که از مصنفات مشهور علمای معروفين باشد

حتی در چاپ دو جلدی انتشارات هجرت که از معروفترین و پرفروشترین چاپهای آن است حدود هزار
غلط چاپی و حدود  50سطر افتادگی مشاهده میشود .متأسفانه در ترجمه عربی هم این نقصها وجود
دارد .از امتيازهای کتاب منتهیاالمال این است که ایشان فقط به شرححال معصومينمهع؟ ا کتفا نکرده
است بلکه شرححال امامزادههای معروف را نيز آورده است .همچنين شرح اصحاب معروف هم آمده
است و به مناسبتهای مختلف مطالب مفيد دیگری را هم آورده است .در جایی از سالطين صفویه نام
میبرد و سلسله نسب آنان به امام موسی کاظم؟ع؟ را تأیید می کند .مرحوم محدث ،تنها به نقليات
بسنده نمی کند بلکه نظر خود را هم بیان می کند و برخی تحریفات را ردمی کند مانند عدم حضور مادر
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حضرت علیا کبر؟ع؟ در کربال و عدم صحت قصه ازدواج حضرت قاسم؟ع؟ در کربال و ...مطالب دیگری
که ایشان بعد از بیان آنها اظهار نظر کرده و نظر قاطع خود را می کنند.
 .4نتیجه گیری
عالمان شيعه به عنوان پرچمداران حفاظت از شریعت اسالم در هر دورهای به مقتضای زمان به انجام
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وظيفه و تکليف خود مبادرت کردهاند .آنان با شناخت زمانه به مبارزه خود با مفاسد سياسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،علمی و دینی در هر زمان به مقتضای زمانه پرداختهاند .این هوشياری موجب حفظ تشيع در
طول تاریخ با وجود دشمنان بسيار شده است .شيخ عباس قمی نيز با درک زمانه خویش نياز به شناخت

تاریخنامه اسالم

اهل بیت و توجه به دعا و معنویت را سرلوحه تالش و مبارزاتش قرار داد و در کنار وعظ و تبليغ به تأليف
آثار گرانقدری پرداخت که یکی از این آثار در حوزه تاریخ اهل بیتمهع؟ کتاب منتهیاالمال است .این
کتاب بهدليل سادگی ،رسایی و شيوایی در همه منازل و خانهها نفوذ داشته و در قلبها رسوخ کرده
است .منتهیاالمال شاید مانند هر نوشته دیگری از جنبههای مختلفی قابل نقد و ضعف باشد ،اما ظهور
آن در زمان موردلزوم توانست نسلی را براساس سيره اهل بیتمهع؟ تربیت کند که در آیندهای که به
انقالب اسالمی منجر شد ،تأثيرگذار باشد.
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