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َسلَوة الّشيعه ديگر و تاج اَألشعار ديگر است!
جويا جهانبخش
در شمارى از مقاالت و تحقيقاِت راجع به اشعار منسوب 
موجود  تدويِن  كهن ترين  از  وقتى  على(ع)،  مؤمنان  امير  به 
اين سروده ها، يعنى َسلوة الّشيعة كه ابوالحسن على بن احمد 
قنجگردى نيشابورى (ف: 513 ق) فراهم آورده است، ياد 

مى شود، نام ديگر آن را تاج األشعار مى گويند.
سبِب اين تلقى، على الظاهر، خوانشى نادرست از گزارشى 
معالم العلماء  در  588ق)  (ف:  شهرآشوب  ابِن  كه  است 
دربارة فنجگردى به دست داده. مى نويسد: «علىّ بن أحمد 
تاج األشعار،  كتاب  له  النّيسابورّى،  األديب  الفنجكردى 
(ط.  عليه السالم»  أميرالمومنين  أشعار  هى  و  سلوة الّشيعة 
نجف، ص71). عالمه شيخ آقابزرگ طهرانى گويا از سخن 
ابن شهرآشوب چنين برداشت كرده است كه تاج األشعار و 
َسلوة الّشيعة نامهاى يك اثرند (نگر: الّذريعة ...، 432/2، و: 9/ 

بخش 1/ 101، و: 9/ قسم 849/3؛ و: 223/12).
بر خالف مرحوم شيخ آقابزرگ، زنده ياد استاد محمدتقى 
دانش پژوه، اين دو را نامهاى دو كتاب يافته (نگر: فهرست 
كتابخانة سپهساالر، 116/5) و همين درست است؛ زيرا كه 
خوارزمى (موفق بن احمد/ ح 484ـ568ق) در مقتِل مشهورِ 
خويش (نگر: مقتل الُحَسين عليه الّسلم، افسِت مكتبة  المفيد، 
تاج األشعار را تاج األشعار فى النّبّى المختار و  128/2) نامِ 
آلِِه األطهار(ع) مى گويد، و همين به روشنى نشان مى دهد كه 

موضوع تاج األشعار، ُجز موضوع َسلوة الّشيعة است.
عرصة  در  ذريعه  كتاب  بالمنازع  مرجعيت  سبب  به 
تلقى  ُمتََشيّعانه)،  أحيانًا:  نيز،  (و  شيعى  متون  كتابشناسى 
مسطور در آن به نوشتارهاى شمارى از دانشوران سپسين 
گزارش  چه  و  دانش پژوه،  تفطن  چه  و  است1؛  يافته  راه 

خوارزمى در مقتل، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اين  در  مطالعه  آغاز  در  خود  كه  سطور  اين  نگارندة 
باب، ماننِد ديگر مستفيداِن خوان پرنعمت صاحب ذريعه، 
از  پس  و  مى پنداشت  َسلوة الّشيعة  ديگر  نام  را  تاج األشعار 
سلوةالّشيعة و  ناهمانى  نادرستى اين تلقى، به تكرار  تنبه به 
تاج اَألشعار را به قلم آورد (از: آينة پژوهش، ش 66، ص 
141؛ تا: سلوةالّشيعة، تهران: كتابخانة مجلس، ص54 و 55) 
ِح انتقادى  و گمان مى كرد ــ به ويژه پس از نشر متن مصحَّ
پيشگفتار  در  معنا  اين  كه  1384ش)  (تهران:  َسلَوةالّشيعه 
آن بشرح بازگو گرديده است ــ شاهد التفاتى درخور به 
ناهمانى سلوةالّشيعة و تاج األشعار باشد اينك چون با كمال 
تعجب ديده مى شود كه از سويى، در برخى از تخصصي ترين 
خطى  نسخه هاى  فهرستگان  مانند  زمينه،  اين  منشوراِت 
حديث و علوم حديث شيعه (على صدرايى خويى و...، قم: 
دارالحديث، 1384ش، 5/3، و: 157/4)، خلط سلوةالّشيعة 
و تاج األشعار تكرار گرديده و دست كم توضيحات مرحومِ 
پژوهش  آينة  در  1379ش  سال  به  ــ  آنچه  يا  دانش پژوه 
(پيشگفته) يا به سال 1380ش در گنجينة بهارستان (علوم 
قرآنى و روايى)، به كوشش سيدمهدى جهرمى، ص 347 
نشده،  ديده  نيز  است  رسيده  چاپ  به  قلم  همين  به  ــ 
پژوهشها،  تازه ترين  از  پاره اى  در  حتى  سو،  ديگر  از  و 
هجرى  نخستين  قرن  سه  از  شيعه  مكتوب  ميراث  مانند 
جعفريان،  قرايى ـ  ترجمة  طباطبايى،  مدرسى  (سيدحسين 
ويراست دوم، قم: موّرخ، 1386ش، 40/1، هامش)، به كلى 
ح و انتقادِى سلوةالّشيعه غفلت شده است و  از چاِپ مصحَّ
احتماالً اين متن را نديده اند، سزاوار ديده شد الاقل ناهمانى 
تأكيد  و  تصريح  مورد  ديگر  بار  تاج األشعار  و  سلوةالّشيعه 
واقع گردد تا از اين پس آگاهيهاى كتابشناختى سلوةالّشيعه 
به تاج األشعار نسبت داده نشود و نمونه را، آنسان كه در 
از  است.  داده  رخ  و...  حديث  خطى  نسخه هاى  فهرستگان 

سلوةالّشيعه به تاج األشعار ارجاع ندهند!2
به  القرون»  َعبَر  «نهج البالغة  ممتِّع  مقالة  در  را  نمونه  رهگذر،  همين  از   .1
قلم عالمة فقيد سيد عبدالعزيز طباطبايى هم مى خوانيم: «... الفنجكردى 
باسمين:  سّماه  و  عليه الّسالم  أميرالمؤمنين  ديوان  َجَمَع  النيسابورى... 

تاج األشعار و سلوة الّشيعه ...» (تُراثُنا، ج 39، ص 307).
2. بماند كه در فهرستگان ... كه به اقتضاى موضوع و ساختار، وظيفة ابتدايى 
خود را «اطالع رسانِى» هرچه جامع تر و شامل تر قرار داده است، حتى 
چاپ تحرير نخست تصحيِح سلوةالّشيعه در گنجينة بهارستان (تهران: 

1380ش) مغفول واقع گرديده است.


