
 ابوالسعادات شفروه عالم شیعه امامي اصفھان در قرن ھفتم ھجري و يادداشتي در باره حمله مغول به اصفھان

 رسول جعفریان 

 ابوالسعادات اسعد بن قاھر شفروه عالم شیعه اصفھاني 
 در قرن ھفتم ھجري 

 34حمله مغول به اصفھان در سال  و يادداشتي در باره
  
  
  

کت جديـدي بـود کـه در ) ع(جمع آوري فضائل اھل بیت  قرن ھفتــم، حر ست  در اصفھانِ قرن ششم و نیمه نخ
عد از . اصفھان سابقه طوالني نداشت صفھاني بـاب شـد و ب اين حرکت شايد براي نخستین بار توسط ابونعیم ا

ست. آن ادامه يافت ته ا یان رف نگـاھي بـه آثـار . برخي از محصوالت اين حرکت برجــاي مانـده و برخــي ھـم از م
مي. تواند گوشه اي از اين حرکت علمي را نشان دھـدمي) 701زنده در (عمادالدين طبري  سد مــي به نظـر  ر

 . بايست اين خط سیر مورد بررسي دقیق قرار گیرد
 . مؤلفان برخي از اين آثار، از اھل سنت و برخي مانند عماد طبري از عالمان شیعه بودند

فراھم آورده  مورد فعلي ما، يک شیعه امامي است که فضائل را از طرق خاص خود در اين شـھر و احیانـا نجـف 
رمضان اين سال بود که اصفھان مورد تھـاجم مغـوالن  22در . باشد 634اين اثر بايد مربوط به پس از سال . است

ــان جــالل ــبرد ســھمگیني می ــرار گرفــت و ن ــه شکســت ســپاه ق ــه ب ــع شــد ک ــدين خوارزمشــاه و مغــوالن واق ال
الـدين توانسـت مغـوالن را شکسـت داده و اصـفھان را از چنــگ آنـان در سال بعد جالل. خوارزمشاھي منجر شد

 ] 1.[درآورد
یان  پیش از آن دو بخش شھر يعني جويباره و دردشت سخت به ھم درآويخته و شھر میان نزاع آنان و نـزاع حنف

يده بـود صف آن روز . و شافعیان، به شدت آسیب د اشـعار کمــال الـدين اصــفھاني شـاعر برجسـته ايـن دوره، و
 :اصفھان در سالھاي پیش از حمله مغول است

 تا که دردشت ھست و جوباره نیست از کوشش و کشش چاره       
 اي خداوند ھفت سیاره پادشاھي فرست خونخواره
 تا که دردشت چو دشت کند جوي خون آرد از جوباره

چه محـل  –بر اساس مکتب اصــفھان ايـن دوره نوشـته شـده ) ع(يکي از آثاري که در زمینه فضائل اھل بیت  گر
کتـاب مطلـع الصـباحتین و مجمـع الفصـاحتین از ابوالسـعادات اسـعد بـن  -تألیف آن در عــراق عـرب انجـام شـده 

جري اسـت شفروه احتمـاالت متعـددي داده شـده . عبدالقاھر شفروه اصفھاني از عالمان قرن ھفتم ھ در بـاره 
جود دارد شرق اصـفھان و نام فـزوه در  . است که از آن جمله شکل تغییر يافته آن روستايي است که امروزه به 

شفروه«از ) 120-119ص (در تاريخ طبرستان . اين يک احتمال است له  ست» قضات اصـفھان و قبی . يـاد شـده ا
 . ھرچه ھست، اصل و اساس ابوالسعادات از ھمین شھر بوده است

ايـن کتـاب ) 1385سـال (نوشتند و اخیرا  4آقاي صدرائي نیا مقاله اي در باره اين کتاب در مجله علوم حديث ش 
مقدمـه . صفحه منتشر شده است 464به کوشش سید صادق اشکوري توسط پژوھشگاه علوم انساني ضمن 

اجماال اشاره کنیم که ابن طاوس با اشاره بـه . مختصري ھم در آغاز آن در شرح حال مؤلف و آثار وي آمده است
سد کـه وي » تفسیر محمد بن ماھیار«اين که کتاب  را از طريق ھمین اسعد بن عبدالقاھر روايت کـرده مـي نوي

 ]2.[به بغداد آمده و در خانه ابن طاوس در سمت غربي بغداد بر وي وارد شده است 635در سال 
َة اإلصـفھاني األديـب : نويسدابن فوطي در باره اين مؤلف مي َرو ـف َ عمادالدين أبوالفضل أسعدبن عبدالقاھر بن ش

سپس دو بیت شعر عربـي از او . من البیت المعروف بالشعر واألدب والتبحر في لغات العرب وله ديوان بالفارسیة
 .در باره وي مطالب ديگري ھم در منابع آمده است که مقاله حاضر متکفل بیان آنھا نیست] 3.[آورده است

کتاب حاوي فضائل امام علي علیه السالم و اھل بیت و به طور خاص مشابھت فرمايشات رسول خدا صلي هللا 
در اين کتاب از . علیه وآله و امام علي علیه السالم است که در شانزده باب و باب اخیر آن ھم در باره دعا است

» لیـس«مثال باب نھم احاديثي است که اول آنھا حـرف . نظر تقسیم ابواب ھم کاري ابتکاري صورت گرفته است
و باب پانزدھم احاديثي است که حـرف . در اول آنھا آمده است» اياک«باب ھفتم احاديثي است که . آمده است

 . در ابتداي آنھا آمده است» لو«
نا از ) 63ص (احاديث اين کتاب بر اساس آنچه که مؤلف در مقدمه آورده  ظا يـا مع احاديث مشابھي است که لف

ته ) ع(و امام علي ) ص(رسول خدا  غه برگرف ھج البال ضاعي و ن ھا را دو کتـاب الشـھاب ق مه آن رسیده و وي ھ
يـا ) ص(وي اسناد روايات را نیاورده و ھر حديث با قال محمد . البته از مآخذ ديگر ھم استفاده کرده است. است

وي اين مطلب را در خاتمه ھم بیان کرده و افزوده است که برخـي از روايـاتي ھــم . آغاز مي شود) ع(قال علي 
 )406ص . (که در صحیح سبعه ھم بوده، در اين کتاب آورده است

ّ مــن شـجرة واحـدة«حديث . مقدمه کتاب با چند حديث آغاز شده است مد و «حديث » محمـد وعلـي خلـق مح
ّ بمنزلة رأس رسول هللا صلي هللا علیه «و حديث » حديث خاصف النعل» «علي قبل خلق آدم علیه السالم علي

شابه کـالم النبـي «اي در بـاره و گفتـاري دو صـفحه» مـن جحـد علیـا علیـه السـالم فقـد کفـر«و حديث » وآله ت
 .که گويا عنوان از مصحح است» والوصي

ند حضور چنین عالم شیعه شته و صـاحب شـغلي بل شھر دا حاکم ايـن  اي در اصفھان آن ھم با نفـوذي کـه در 
شیع در ايـن شــھر نـیز اھمیـت اي است که ميوده که البته از آن ياد نمي کند، نکتهمرتبه ب توانـد در شـناخت ت

تشیع امامي وي از رساله رشح الوالء او و ارتباط و نسبتش با عالمان شــیعه وقـت از اســتادان يـا . داشته باشد
 .شاگردانش آشکار است

مطلـبي کـه . اي مؤلف پس از نقل احاديث پیشگفته استدر اين میان و در اينجا، مھم براي ما مقدمه دو صفحه
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 . اشارتي است به حمله مغول به اصفھان و نقشي که مؤلف در اين میان بر عھده داشته است
مت  حتي بـه قی اين نکته به خصوص از اين زاويه اھمیت دارد که وي به عنوان يک شیعه امامي، به ھیچ روي و 

تار کنـد کـه از دست دادن تمام دارايي و مشاغلش، حاضر نشده است در مقطع حملـه مغــوالن، بـه گونـه اي رف
اين در حالي است که موقعیت مھمي در شھر داشته و در نھايت پـس از وانھـادن . بوي ھمکاري با آنان را بدھد

 . رفته است) ع(ھمه چیز، به سمت عراق عرب و مشھد امیر مؤمنان 
 :کندوي در ابتدا اشاره به چند عنوان کتاب خود در باب فضائل دارد و از آنھا ياد مي

 جوامع الدالئل في مجامع الفضائل. 1
 توجیه السؤاالت في تقرير االشکاالت. 2
 رشح الوالء في شرح الدعاء.  3
 فضیلة الحسین و فضله و شکايته و مصیبته و قتله.  4
 الفائق علي االربعین في فضائل أمیر المؤمنین . 5

اکنون ھم عمرش رو به . سپس مي افزايد، مؤلف در اين راه موي خود را سپید کرد و جسمش را ضعیف ساخت
پايان نھاده، بھتر است که ديگر چشم از دنیا بپوشد و به آخرت بینديشد و با کارھاي نیک اعمال بد گذشته خود 

 . را جبران کند و به خشوع و نماز شب و روزه روز روي آورد و باب عتاب الھي را به روي خود بگشايد
مند بوده است تا سالھاي آخر عمر را در مشـھد امــیرالمؤمنین سـپري در چنین شرايطي مؤلف مي گويد، عالقه

 .انجام دھد) ع(کند و اين کارھا را در آنجا يا يکي ديگر از مشاھد ائمه معصومین 
با حمله کفار مغول ظلمت ھمه جا را گرفتـه . در اين افکار و انديشه ھا بوده است که يکباره ورق برگشته است

بدين ترتیـب ورق برگشـته و . و از چپ و راست ھجومشان بر مردم آغاز گشته و ھمه چیز را در ھم ريخته است
اسالم سرشکسته شده و بت پرستي برآمده و خانواده ھا از ھم پاشیده و دلھـا بھـم ريختـه و مــردم در دريـاي 

امید آنان تنھا بـه رحمـت الھـي بـوده و ھیـچ . اندھا پراکنده شدهاند و در میان طوفاني از فتنهحیرت غرق گشته
 ). 66-65(براي مردم نمانده است ) ع(حامي جز رسول و وصي و خلف صالح او يعني مھدي 

ستدر اينجا روايتي را از بخاري در بـاره فتنــه ضرت . ھـا و راه رھـايي از آن آورده ا صداق روشـن توصـیه ح وي م
مالزم جماعــت مسـلمین وامـام آنـان باشــند، ) ص(رسول  نه بايـد  را در اين روايت به مردم، داير بر اين که در فت

دانسته است که جامع خصائص نبـوت ) ع(مصداقي از تمسک مردم به خلف صالح او يعني حضرت منتظر القائم 
امامي که مي بايد زمین را پس از آن که از ظلم و جور پر شـد، پـر از .  و فتوت و مستکمل رسالت و امامت است

خاري، حــديثي ھـم در بـاره . قسط و عدل کند مة«وي پس از شرح مختصر حديث نقل شـده ب کاء فاط » قصـة ب
 )74 – 69ص (و برخي از فتنه ھا شده است ) ع(آورده و اين که در آن ھم اشاره اي به ظھور مھدي 

مي . اين زمان ھنوز اوضاع آرام بوده و او مصمم مي شود تا سمت مشاھد معظمه برود زماني که قصد عزيمت 
مي کنـد، امـا نـامش را » مخدوم العراق«کند، بر خود الزم مي شمرد تا از مخدوم خودش که از او با عنوان  يـاد 

وقتي از وي اجازت مي . چه بدون اجازه وي نمي توانسته است دست به اين کار بزند. ذکر نمي کند، اذن بگیرد
 .اين وضعیت براي سه سال ادامه يافته است. خواھد، او نمي پذيرد و وي به اجبار ماندگار مي شود

سکن و مســقط  که م در اين زمان است که سپاه کفار با تمام توان که ھمـان طايفـه تاتـاران بودنـد بـه اصـفھان 
اند وارد شدند و مشغول به تخريب الرأس مؤلف ما بوده و اھل و اوالد و نزديکان و احفاد و دوستانش در آنجا بوده

 .باشد 634اين بايد در سال . شھر و تعذيب مردم و به استیصال کشاندن شھر شدند
طر )75ص (در اين وقت، مؤلف ما در قلعه رشاقیه در کنار مخدومش بوده است  ، آن ھم بسیار مضطرب و بـه خا

وي ھر آنچه که تا اين زمـان از زنـدگي ومـال و امــوال فـراھم آورده بـوده، در معــرض . اھل و عیال آشفته و نگران
وي چاره اي جز تحمل و تسکین خود تا حد تـوان . ديده استمي» مالعین الکفار و مخاذيل التتار«خطر و صدمه 

که عمـل بـه حـديث رســول  ّغـوا مــن ھمـوم الدنیــا «: طلبیــده کــه فرمـودرا مـي) ص(نداشــته اسـت، کـاري  تفر
 .به اختصار آن که خود را به بي خیالي بزنید. »مااستطعتم

بـرود و نامـه و » زعیـم الکفـار«در اين حال و ھوا بوده است که يک مرتبه، مخدومش از وي خواسته است تا نزد 
اين پیام، پیام عذرخواھي و اظھار اخالص و جمع آوري سپاھش در حضور او و سان ديـدنش از . پیام او را برساند

 .سپاه و درخواست برخي از امور و عرض تھنیت بوده است
خود گفتـم، سـبحان هللا از :  وي مي گويد. نويسنده با طرح اين مسأله، ترس بر جانش مستولي شده است به 

انسان ھاي ضعیف االيمان و کساني که تن به ظلم و عدوان داده و به کفر و طغیـان کمــک مــي کننـد و در ديـن 
اسالم سستي مي ورزند و شأن دشمنان اسالم را بزرگ مي شمرند و رضايت آنان را بـر رضـايت الھـي ترجیـح 

دھند که به ياري کفار بروند و چنـدان وقتي اجازه در کار خیر مي خواستیم ندادند و اکنون دستور مي. مي دھند
در اين وقت مرتـب بـه . انداند و به طاعت کفار فرمان داده شدهاند که گويي براي دنیا خلق شدهمباالت شدهبي

 :دنبال من مي فرستاد و گاه با وعده و وعید تا من مضطر شده و گفتم
دستور تو براي قتل و اھانت و ھالکت من و نابودي اصل و اساس من و ھر کاري که با من انجام دھـي ! اي امیر

براي من بھتر است از اين که چشم من به آن کفار بیفتد و گوشم صداي آنان را بشنود و خیـال آنـان بـر خــاطرم 
 .من در اختیار تو ھستم ھرچه مي خواھي انجام ده. افتد و يادشان بر زبانم

بر او خشـمگین شـد و در حـال او را حبــس کـرد و از کارعزلـش » قول فضیح«در اين وقت، حاکم با کالم فصیح و 
بوده از وي گرفـت و ھرآنچـه از  یارش  نمود و از جايگاه بلندي که داشت، پايین کشید و باقي اموالـي کـه در اخت

 .چھارپا و اسباب داشت از دست وي درآن که ھیچ چیزي در دستش نماند
اما ضعیفي که در اينچنین شدت و فشاري قرار گرفت، لحظه به لحظه در انتظار الطاف خفیه الھي است و توقع 
آن دارد تا از صنع آشکار الھي چیزي بدو برسد و البته در حال، گرفتار احتجاج و لجاج دروني ھم ھست و دايم از 

 . شر و کید شیطان به خدا پناه مي برد
به خوابش آمـد در حــالي کـه ) ع(اين ضعیف شبانه روز پناه به امیر المؤمنین مي برد تا آن که شبي امیرمؤمنان 

چرا با من صاف و صـادق نیسـتي و تـا کـي؟ او را رھــا : گفتمي شمشیري کشیده در دست داشت و به حاکم
 .کن و اال گردنت را با شمشیر خواھیم زد
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مده  در اين وقت از خواب بیدار شد و در حال، مخدوم کسي را نزد وي فرستاده به معاطفت و مالطفت با وي برآ
و وعده کرد تا اسباب و اثاثیه را به او بازگرداند و کارھايي را که از دستش گرفته شده به او پس دھـد و گذشـته 

 .را جبران کند و حتي زياده به او بدھد
يعني عــراق عجــم  –شما و ھمه کسان ديگر در عراق : در اين وقت، اين ضعیف سخنش را باز مطرح کرده گفت

را ) ع(از بزرگ و کوچک مي دانند که من از سه سال پیش بـه ايـن طـرف قصـد زيـارت مشـھد امـیر المـؤمنین  –
 . داشتم و با چیزي جز آن راضي نمي شوم

عه فـرود آمـد، بـدون آن کـه بـه . در اين حال براي مخدوم، راھي جز خالص کردن وي نماند اين ضـعیف ھـم از قل
 .راست و چپ توجھي داشته باشد و جستجويي در اوضاع و احوال داشته باشد و مالي بردارد

اين ضعیف، وحشت راه و تنھايي و فراق دوستان و دوري سفر و اندکي ياور و فراواني دشمن را چه از کسـاني 
که حسن نیت داشتند يا سوء نیت تحمل کرد، زيرا ترس براي دينش بیش از ترس بر خودش بود، چنان که نـابود 

و خلـف ) ع(بنابرين خود و خانواده اش بـه سـوي امـیر مؤمنـان . شدن خودش راحت تر از ھالک کردن دينش بود
و ھجرت البته به ھمـان . ھجرت کردند) ص(ھجرت کرد چنان که مھاجران بسوي رسول هللا ) ع(صالحش مھدي 

ّھا االول: فرمود) ع(شکل نخستش باقي است، چنان که امام علي   . فالھجرة قائمة علي حد
من ظاھــر ) ع(از آنجايي که اين ھجرت ريشه در يک معجزه بزرگ و لطف فراوان بود، عنايت امیر مؤمنان  در حق 

ين مطالـب در اينجـا  شکرش، ا گشت و نزد خاص و عام مشھور گشت، بر من الزم بود تا بـراي بـه جــاي آوردن 
بنويسم و يادي از آن فضل و احسان فراوان بکنم و ابراز افتخار به آن نعمت وافر و واصل بکنم تا ديگران بدانند که 
ست و آنـان در ھـر کجـا، در  حضرتش از حرکات و سکنات مؤمنان و درخواست کمکي که از او مي کنند غافـل نی
مغرب و مشرق زمین باشند، در شدت و راحتي، در نعمت و سختي، مشمول عنايت او ھستند و به فريادشـان 

 ).80ص (مي رسد 
وي در سطور پاياني کتاب ھم نسبت به اوضاع آشفته زمانش اشارتي دارد که شعله ھاي آتـش زبانـه کشـیده 
آنچنان که خاموش نمي شود و افکار آشفته گشته و چشمھا حیران گشته و استعدادھا خاموش شــده و تفکـر 

کان «و تأمل از میان است  فرق منـا  و تغیرت البالد و تحیر العباد و تکدرت المشارب و تعســرت المطالـب حـتي ت
 ).406ص . (»مجتمعا و تشتت عنا ما کان مؤتلفا

شده اسـت 635در مقدمه اشاره شد که ابن طاوس خبر داده است که او در سال  برخـي محتمـل . وارد بغــداد 
 .از دنیا رفته است 640چنان مي دانند که وي در سال 
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