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  کتاب احتجاج به ی نگاه

  1مصطفی صادقی

  چکیده

رود که در پیدایی به شمار میبیت ه درباره اهلمیانهاي سده از آثار علی اهل اللجاج الاحتجاج

شهیر دیگر عالمان همچون ، اثرطبرسی مؤلف این پس از خودش، مؤثر بوده است. هاي دورهآثار 

شـماري کـه را در بردارد روایاتی از آوازه بلندي برخوردار است و اما کتابش شناخته نیست،  ،شیعه

د. بنـابر رسـَ مـیبر ینپیشـ هـايبااز کتـرا  احتجاجمنقولات  منابع ونوشتار این اند. از آنها، یگانه

دیده سنت شیعه یا اهلمعتبر و نامعتبر گوناگون کتاب در منابع محتواي تر بیشهاي بررسی، یافته

هـا و درباره همان محتوا، در سـنجش بـا منـابع یـاد شـده، افـزایش احتجاجگزارش اما شود، می

در منـابع مایـه کتـاب چنین بخشی از درونهمروشن نیست. سرچشمه آنها که هایی دارد کاهش

ناپـذیريِ روایات در این کتاب، به امکان بع و سلسله اسنادامننبود نام و نشان و آن نیست پیش از 

  انجامد.ها مییابی به آندست

  

 واژگان کلیدي
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 قدمه م

ششـم هجـرى سـده مـذهب عالم امامی ،طالب طبرسىعلى بن ابىنوشته احمد بن الإحتجاج

بـا مخالفـان را و بزرگـان شـیعه  ناهـاى معصـومو اسـتدلالهـا هاست. این کتـاب منـاظر

از برخی  ،رواي است. از اینفرقهکردشان رويمذهبی و ها، موضوع مناظره. در بردارد شانمذهبی

کنند. با توجـه اي پیوسته به آن استناد و از آن نقل میفرقه اتکلمان شیعه در مباحثمحدثان و مت

و  بسـتر تـألیفآن و محتـواي بررسی هاي متأخر، در دورهویژه هبه تأثیرگذاري نسبی این کتاب ب

و  شخصـیت( اشبررسـی زنـدگی نویسـندهو  با دیگر منابع شیعه ششناسی و مقایسه روایاتَمنبع

  نُماید.)، شایسته و بایسته میعالمان شیعهنزد  شجایگاهَ

متمرکز اسـت. بـا متقدم و منابع کهن  هايبامقایسه روایات کتاب با کتبر تر بیش هاین مقال

و کتـاب این طبرسی در  اعتبارسنجی روایاتتحقیق  هدفنزد شیعیان،  الاحتجاجتوجه به جایگاه 

و نـامعتبر) سرچشـمه معتبـر (منـابع گذشـته ز اتر اخبار کتـاب، است که بیشتحقیق این فرضیه 

چنین کتاب اخبـار است. همنموده رخ شان تمایزهایی و در نقلافزوده شده  حجم آنهاگیرند، اما می

  د.نشواز آن یافت نمیپیش که در منابع  اي در برداردیگانه

  پیشینه 

 .1دن براي چیزي استت آورحجّ به معناي اقامه دلیل و برهان یا »حج«واژه احتجاج از ماده 

امـا  ،خوردامامیه به چشم میمتقدم شهیر عالمان فهرست آثار در  »احتجاج«ی با عنوان هایباکت

بـراي نمونـه، رسیده اسـت. متأخران به دست ان آمده، تنها کتاب طبرسی که چند قرن پس از آن

احتجاج در «با عنوان  عمیر کتابیابن ابی، 2خدااسماعیل نوبختی کتابی در احتجاج بر نبوت رسول

 »4احتجـاج بـر امامـت امیرالمـؤمنین«علی مؤمن الطـاق کتـابی بـا عنـوان و محمد بن »3امامت

محمد فرزند عبدالله  6سعید اهوازي،احمد فرزند حسین بن 5خالد برقی،محمد بناند. احمد بنداشته

                                              
 ذیل ماده حج. ،ان العربلس. 1
 .32و  31، ص رجال النجاشی. 2
  .327و  236، ص همان. 3
  .326و  325، ص همان. 4
 .76، ص همان. 5
 . 78و  77، ص همان. 6
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3  

از چنین احتجاجَند. هم هاياز دیگر نویسندگان کتاب 2مسعود عیاشیو محمد بن 1جعفر حمیريبن

طلاق  بارهو احتجاج در 3عبدالله قمیارث نوشته سعد بن بارهثابت درکتاب احتجاج شیعه بر زید بن

طبرسی  احتجاجو  5آورده الذریعهآقا بزرگ این آثار را در اند. نام برده ،4عبدالرحمنیونس بننوشته 

  را در بخش پایانی این فهرست گنجانده است.

(م  طاووسقرن پس از مرگ طبرسی، ابنرایج شد؛ یعنی یک شیعیان میان زودي به الاحتجاج

 بحـاردر  حتجاجلااهمه کتاب شناساند. کمابیش فرزندش به  کشف المهجه) کتاب وي را در 664

شاید اند. ها تکرار شدهبه نقل از آن کتاب ،کتبدیگر در نیز روایات آن از آمده است. برخی  الانوار

  .بوده باشدطبرسی  الاحتجاجشهرت علل ، از بارهمتقدمان شیعه در این هايبافتن کترمیان از 

 درباره نویسنده

کـه  ششـم هجـرى اسـتعالمـان سـده طالـب طَبرِسـى از علـى بـن ابىابومنصور احمد بن

 حتجـاجلااهمـین  ،تنها اثـر مانـده از ويکه اش در دست نیست؛ چنانهاي فراوانی دربارهگزارش

از طبـرس را برگرفتـه  شنـامَکسانی و  6منسوب کردهاو را به طبرستان (مازندران) انی کساست. 

فنـدق در ابن .7»طَبرسى«است نه » طبَرى« ،منسوبِ به طبرستاناسم  اندگفتهو دانسته (تفرش) 

تاریخ و  8میان کاشان و اصفهان دانستهجایی ، طبرس را مجمع البیاننویسنده حال طبرسی  شرح

ها دلایل انتساب طبرسـیمحققان، باري، برخی از  .9شمرده استاز نواحی قم را بارها  ، طبرسقم

» طبرسی«و » طبري«هاي منسوب کاربرد نامقواعد، پایه بر اند ندانسته و گفتهبه تفرش کافی را 

  .10طبرستان صحیح استهر دو درباره 

الاسـلام طبرسـى مؤلـف  امـینزمان بـا هماما او ، نیستدانسته سال ولادت و وفات طبرسى 

                                              
 .355و  354، ص همان. 1
  .352، ص تفسیر العیاشی. 2
 .178و  177، ص رجال النجاشی. 3
 .447و  446، ص همان. 4
 . 283تا  281، ص 1، ج الذریعه. 5
 .50، ص 1، ج ریاض العلماء. 6
  به بعد. 347، ص تعلیقات تاریخ بیهق. ر.ك: 7
  .242، ص تاریخ بیهق. 8
  .120تا  117، 59تا  56. براي نمونه ر.ك: ص 9

شـماره  43، سال نامه تاریخ تمدن اسلامیپژوهش، »پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی«، . ر.ك: مصطفی معلمی10

 .1389، پاییز و زمستان 1
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) 588(م  ابـن شـهر آشـوبطبرسی، اسـتاد هر دو است. درگذشته  548زیسته و می مجمع البیان

آقـابزرگ وي را  .1اندنوشـته 588را  حتجـاجالانویسـنده زمان وفات بودند به همین سبب کسانی 

را  اومـرگ  هم زمانکسانی  .2داند که اوائل سده ششم را درك کرده استپنجم میمردمان سده 

  .3اندتخمین زدهقمري  520

شـناخته اسـت؛ زیـرا مؤلف میان استادان حرب حسینى مرعشى از تنها ابوجعفر مهدى بن ابى

تـاریخ ، )در فقـه( الکافیآثار او چنینند:  دیگر .استآورده  از کتابشسند دو را در وي طبرسى نام 

  .مفاخر الطالبیهو  فضائل الزهراء، الائمه

هـاي از دیـدگاهدیگـران گیري از طریق بررسی بهرهمندان، نویسندگان و دانش یجایگاه علم

پسـین هاي درباره طبرسی نقل عالمان سدهپذیرد که امکان می و طرح و پذیرش یا نقد آنهاآنان 

براي . نیستبر جاي ، علمیهاي زمینهدیگر فراوانی از وي در اما آثار در دست است،  الاحتجاجاز 

فقهـاي نداشتن دسترس معلول که شاید هاي فقهی او اندك است درباره دیدگاهو نظر  نقدنمونه، 

گـاهی ) 786(م  ) و شهید اول726علامه حلی (م ، اما باشدبوده ) (کتاب فقهی او الکافیبعدي به 

فرامـوش نیز نباید  مجمع البیاننویسنده با ابوعلی طبرسی او را نامی همالبته  .4اندیاد کردهوي از 

  .کرد

در آثار محدثان و نویسندگان بعـدي، او گیرد؛ زیرا نام سرچشمه می حتجاجلاااز طبرسی آوازه 

بـودن مرسله رغم به احتجاجگوید: علامه مجلسی میکه همراه است؛ چنانروایاتی از این کتاب با 

و  وده اسـتاو و کتابش را ستنیز طاووس ابنرود. رایج به شمار میو شهیر هاي ، از کتاباخبارش

  .5انداو نقل کرده زن هم اابسیاري از متأخر

  درباره کتاب

شهر آشوب شاگرد مؤلف در نخسـتین گمان ابومنصور طبرسی نوشته؛ زیرا ابناین کتاب را بی

و افندي هم پس از او گفته است: کسانی  6، این انتساب را تأیید کردهاحتجاجشناسی پس از کتاب

                                              
 .357 ، ص7ج ، اعیان الشیعه. 1
  .247 ، ص17، 281 ، ص1، الذریعه. 2
  ؛ آیت الله سبحانی در مقدمه احتجاج چاپ اسوه.10، ص2. معجم المؤلفین، 3
 .361و  328، ص4، 207و  183، ص2؛ غایۀ المراد شهید اول 399و  382، ص5. مختلف الشیعه علامه حلی، 4
 .28، ص 1ج  ،. بحار5
 .25م العلماء، ص . معال6
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. 1وعلی طبرسی صاحب تفسیر نوشته است، اما این دعـوي درسـت نیسـترا اب احتجاجاند پنداشته

اى از شـیعیان دسـت از عـده«نوشته اسـت: علت تألیف کتابش درباره  احتجاجطبرسى در مقدمه 

اند و به وقت جدال نکرده هیچ پیامبر و ائمه :گویندو مى استدلال و بحث با مخالفان برداشته

هاى بزرگان را با مخالفـان لذا تصمیم گرفتم در یک کتاب بحث .انداى ندادهشیعه نیز چنین اجازه

   ».2در اصول و فروع دین جمع کنم

سـپس  ؛ن آوردهابـا مخالفـمسـتدَل بحـث درباره ناگزیري در آغاز کتاب آیات و روایاتی را او 

را ر توقیعات امـام عصـسرانجام و خاندان پیامبر و مباحثات یاران و  احتجاجات پیامبر و ائمه

مـذهبی و  يکـردرويگنجانده است. کتـاب او به ترتیب  ،در پاسخ به سؤالات و مشکلات شیعیان

بـرَد. گمـان پـی مـی شو خواننده با مطالعه آن به برتري تشیع و طعن مخالفـانَدارد گرایانه فرقه

 کـرده باشـد؛یـاد  احتجـاجامامیـه از شـهیر ) عـالم 664طاووس (م سید ابنبار نخستین رود می

طاووس یک و نیم سده پـس از ابن کند.بر این دلالت میکه سخن اخیر مرحوم مجلسی نیز چنان

. بـاري، 3کنـدسـفارش می ،آثـارو برخـی از دیگـر خوانـدن آن فرزنـدش را بـه ، احتجـاجتألیف 

را شناختند و بـه دسـت این کتاب آرام آرامبلکه عالمان شیعه رواج نیافت، به زودي  خوانیاحتجاج

  ند.گرفت

ترین آنهـا که برجسته داردقدیم و جدید فراوان هاي و ترجمهاست بارها منتشر شده  الاحتجاج

به همت ناشران گوناگون بارها چـاپ شـده و دیگـر  تعلیقات محمدباقر موسوي خرسانهمراه با 

در قـم  انتشارات اسـوهبه کوشش به، ابراهیم بهادري و محمد هادي اتتحقیقنسخه آن همراه با 

  نیز چنین است: احتجاجهاي فارسی ). نام و نشان برخی از ترجمهق1413تشر شده است (من

چـی، ، تصحیح محمـد پاکـت(قرن دهم) احمد غفاري مازندرانیالدین نظامترجمه . شرح و 1

 (هر جلد بیش از سیصد صفحه)؛  دو جلدتا، بیفروشی مرتضوي، تهران کتاب

بـار کـه  يتک جلـد ).1335( روشی بوذر جمهريفترجمه حسن مصطفوي، تهران، کتاب. 2

در  اکرم و ائمه معصومین با ملل و ادیـان دیگـر جهـان احتجاجات حضرت رسول ر با عنوانگدی

 275اسـت و تـک جلـدي آن  ویـرایش دوم ).1337منتشر شد ( مرکز نشر کتاببه همت  ناتهر

 فحه دارد؛ص

 )؛1387دو جلدي (دار الکتب الاسلامیه،  )، تهران،با متن عربیترجمه بهراد جعفري (همراه . 3

                                              
 .30، ص 3؛ اعیان الشیعه، ج9، ص1؛ همـ: بحار، ج48، ص 1ریاض العلماء، ج . 1
 .3ص ، 1. الاحتجاج، ج2
 .35ق) ص 1370. کشف المهجه، (چاپ حیدریه نجف، 3
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 )؛1392. ترجمه محمدمهدي سازندگی (همراه با متن عربی)، قم، نوید ظهور، دو جلدي (4

خانـه ، به صورت نسخه خطی در کتابکشف الاحتجاجملافتح الله کاشانی با عنوان  ترجمه. 5

  .24343مجلس، شماره 

بهـره بـرده و  اسـوهنسـخه انتشـارات سـان و خرنسخه همـراه بـا تعلیقـات از دو این مقاله 

و تلـاش اللـه سـبحانی آیـتاستوار شده که با نظارت چاپ تحقیقی هاي آن بر پایه همین نشانی

ی با این نسخه آسان بود، تتبعشده است. چنین استخراج سامان یافته و منابعش مصححان بسیار 

 گاهی مصـححانورت گرفت؛ زیرا دیگري هم صي بسیار هاجووبراي یافتن همه منابع جستاما 

نقـل نقـل احتجـاج بـا تمایز به  کرده، اماارجاع  یکلماتی از خبر یا محتواي کلی روایتبه ، محترم

 انـدكچنـین هـمخبـر بـوده اسـت. شان تنها یافتن منبـع خـود بلکه هدفند، اعتنا بودهابیمنبع 

و کـرده ارجـاع  الیقـینکعب را به احتجاج اُبی بنشود. براي نمونه، در کارشان دیده می خطاهایی

طاووس احتجاج اُبی را ابن ، اما)نوشتپا 1/303(اند نسبت داده الطالبکفایۀ به طاووس را نقل ابن

  .1نقل کرده است کفایۀ الطالبرا از  شو خبرِ قبلَعتیق از 

  اسناد و راویانالف) 

اکثـر «: نوشـته اسـتمه کتاب طبرسی در مقد روایات را نیاورده، بلکهاسناد و راویان احتجاج 

ند و در کتب زیرا یا اجماع بر وجود این اخبار هست یا موافق عقلَ ؛امسندهاي روایات را ذکر نکرده

ام، در شـهرت آورده اما روایاتی که از تفسیر امام حسن عسـکرى ،مخالف و موافق مشهورند

راویان کامل سلسله  ،بنابراین ».2امردهسند آنها را در اولین خبر ذکر ک ،رومانند بقیه نیست. از این

امـا دیگـر  ،3شوددیده می ،از تفسیر منسوب به امام عسکري نقلنخستین در  )امامنویسنده تا از (

آغاز » قال ابومحمد العسکري«یا » محمد العسکريو بهذا الاسناد عن ابی«روایاتش با تعبیر 

  اند.شده

ندارند، بلکه تنها دو روایت؛ یکی منقـول از له اسناد سلسبه گفته نویسنده، همه روایات کتاب 

ـ  شاهمیتَر اثر ب یگویـ  درباره خطبه پیامبر در روز غدیریکی و  4تفسیر منسوب به امام عسکري

                                              
  و مقایسه کنید سند ابواب قبل و بعد از آن را. 438. ر.ك: الیقین ص 1
 .4، ص 1. الاحتجاج، ج2
 .6، ص 1. الاحتجاج، ج3
حرب حسینی از جعفر بن محمـد دوریسـتی از پـدرش محمـد از شـیخ صـدوق از محمـد بـن قاسـم . مهدي بن ابی4

، 1الاحتجاج، ج  ،استرآبادي از یوسف بن محمد بن زیاد و ابن سیاره که هر دو از امامیه بودند از امام عسکري

 اند.. این راویان از رجال مشهور شیعه6ص 



 

13 کتاب احتجاجبه ی نگاه

7  
اسـت و  ، ناشـناختهحـرب حسـینی مرعشـیراوي نخست طبرسی، سید مهدي بـن ابی .1مسنَدَند

یعنـی  ؛تنهـا شـاگرد طبرسـی .2انـداز وي نام برده ،احتجاجبه اعتبار طبرسی و نقل او در دیگران 

حرب حسنی (نـه حسـینی) را ، نام مهدي بن ابیشهنگام ذکر منابعَ مناقبآشوب در آغاز شهرابن

. سـندهاي دیگـر 3ابوسـعید خرگوشـی اسـت اللوامـعاو واسطه من در نقل از گفته است: آورده و 

در کتـاب » رُوي«و گاه با تعبیر در بردارند سند را پایان  تنها نام یک یا دو راويِهاي کتاب روایت

، »عبـاس قـال امیرالمـؤمنینوي ابنرَ«، »عبداللـهوي ابوبصیر عـن ابیرَ«مانند . اندگنجانده شده

، »مسـعود العبـدريوي الشعبی عن عبدالرحمن بـنرَ«، »جعفر عن ابیه عن آبائهوي موسی بنرَ«

  .»هموات و عدولُوت ثقات الرُرَ«

توان بررسـید و بـا توجـه بـه می متنو  سند؛ منبعرا از منظر اخبار و روایات ه به اینکه با توج

 ،پـذیر نیسـتاز طریق راویان و اسناد امکان شبررسی روایاتَ احتجاجگفته درباره سند نکات پیش

به  احتجاجپرداخت. افزون بر اینکه همه اخبار کتاب منابع کتاب و محتواي اخبار بلکه باید به نقد 

  برند.معصوم نسب نمی

  نقل  هايشیوهها و ب) ویژگی

اند، هر اي برگزیدههر یک از محدثان و مؤلفان کتب روایی براي کتاب خود و نثل اخبار شیوه

هایی دارد کـه ها و خصوصیتها نانوشته باشد. به عبارت دیگر آثار هر یک، ویژگیچند این شیوه

هـایی بـراي ها و ویژگیتوان شـیوهکند. در کتاب الاحتجاج نیز میآنها را از آثار دیگران ممتاز می

  ها براي شناخت کتاب اهمیت دارد.نقل روایات یافت که آشنایی با این روش

  ترکیب و نقل به مضمون  .1

  کرده است: نقل شیوه را به دو  شطبرسی روایاتَ

  روایی. 1-1

روایـت یعنی صورت و مضـمون  ؛ند استببه عبارات منابع خود پايهاي روایی، در نقلمؤلف 

                                              
رب از ابوعلی طوسی از پدرش شیخ الطائفه از گروهی که از هارون بن موسی نقل کردنـد از محمـد ح. مهدي بن ابی1

بن همام از علی سوري از ابومحمد علوي که از بندگان صالح خدا بود از محمد بن موسی همدانی از محمد بن خالد 

از این  .133، ص 1اج، ج الاحتج ،طیالسی از صالح بن عقبه از قیس بن سمعان از علقمۀ بن محمد از امام باقر

 راویان، علی السوري و قیس بن سمعان شناخته شده نیستند.
 327، ص2؛ امل الآمل ج221، ص5. مانند ریاض العلما، ج 2
 .10، ص1. مناقب ابن شهر آشوب، ج3
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توان گفت از چه کتابی نقـل کـرده اسـت، امـا که بر اثر نام نبردنَش از منابع، نمی کندرا نقل می

هاي منقول از امیر مؤمنـان کـه توان پی گرفت. مانند خطبهمحتوا و عبارات وي در دیگر آثار می

  .1سان آمده استبه یک نهج البلاغهمفید یا  ارشاددر منابعی همچون 

  ترکیبی. 1-2

آنها، وقـایع همه آورد و با توجه به را میگوناگون از روایات اي آمیزه ، مؤلفشیوه دومبر پایه 

نـد. متفاوتَدیگر با یکنقل شده و راویان گوناگون روایات از . البته این کندوار گزارش میرا سلسله

دسـت روایـات، بـدین شـرح نمونـه از ایـن چند  توان پی برد.بنابراین، به منبع دقیق روایت نمی

  شوند:گزارش می

به سندش نخستین روایت وي، گزارشی تاریخی از ابوالمفضل شیبانی است که البته  .1-1-1

سـناد صـحیح از رجـالی کـه است: ابوالمفضل به اِ ش آمدهسند، بلکه در توضیح رسدمعصوم نمی

احتضار رسول خدا و اي)، به ماجراي چند صفحهمن (درازداروایت این  کند].[نقل می 2همه موثقند

مسـتقیم کسـان بسـیاري گر واقعه از است. گزارشناظر پس از آن دادهاي رويداستان سقیفه و 

شناسان او را ، اما رجالاستدادها حاضر بوده رويدر همه این رود که گمان میکند؛ چنانمینقل 

دربـاره آن را روایتـی شـیعی امـا  ،4هستمنابع تاریخی در روایت بخشی از این . 3اندکردهتضعیف 

شـیعه  هـايبااز آن حتـی در کتفراوانـی که بخـش توان برشمرد میاز پیامبر دادهاي پس روي

  ؛شودیافت نمی

شُقُّوا مُتَلاطِمَاتِ «، آمده است: 5ابوبکر پس از غصب فدكبه  علی نامه. در آغاز 1-1-2

کلماتی از این ». یمِ سُفُنِ النَّجَاةِ وَ حُطُّوا تِیجَانَ أَهْلِ الْفَخْرِ بِجَمِیعِ أَهْلِ الْغَدْرأَمْوَاجِ الْفِتَنِ بِحَیَازِ

گرد مؤمنان  ها و کلمات امیراین خبر از دیگر خطبهرود گمان میو هم هست منابع دیگر نامه در 

پاسـخ امام در نقل کرده که و آورده  نهج البلاغهاي را از آن در پارهرضی  که سیدچنانآمده باشد؛ 

فُنِ النَّجَـاةِ و«: ه اسـتفرموددیگران ابوسفیان و به  قُّوا أَمْـوَاجَ الْفِـتَنِ بِسـُ عُوا تِیجَـانَ ... شـُ ضـَ

ولـی اصـل آن  ،عبارات این نامه مختلـف اسـت«گوید: می بهج الصباغهنویسنده ». 6الْمُفَاخَرَة...

                                              
و  409، ص1ج؛ همـ الاحتجـاج، 260، ص1و مقایسه کنید با الارشاد، ج  404، ص 1ر.ك: الاحتجاج ج . براي نمونه1

 .278، ص 1مقایسه با الارشاد ج
 .185تا  171، ص1. الاحتجاج، ج2
  .401. فهرست طوسی، ص 3
 .115، ص 2. مانند: دفاع از جوان بودن اسامه، انساب الاشراف، ج 4
 .243، ص1. الاحتجاج، ج5
 صبحی صالح. 5. خطبه 6
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  ؛»1تیکی اس

سخنانی از امیر مؤمنان اسـت کـه بنـابر کتـاب طبرسـی، . نمونه دیگر، نقل مضمون 1-1-3

بیت رسـول خداسـت و آیـات موضوع آنَند. مضمون اصلی خطبه، حسادت مردم به اهل» ناکثان«

اش (حسادت بـه . این خطبه جاي دیگري یافت نشد، اما مضمون اصلی2فراوانی از قرآن در بردارد

. مخاطب و عبارات خطبه یکی نیستند، اما 3شده استاي از امام به معاویه ثبت البیت) در نامهاهل

  دیگر بسیار متشابهَند.به یک

  خبرتفصیل  .2

 الاحتجـاجهاي گیدیگر ویژاز  ،منابع نخستیندر سنجش با نقل اخبار متورم و داراي اضافات 

، اما روشن اسـت کـه همـان اخبـار در دیگـر نیستها دانسته سرچشمه و مُبدع این افزودهاست. 

  روند:هاي زیر از همین دست روایات به شمار میترَند. نمونه، بسی کوتاهبعمنا

جانشینی ابوبکر مخالفِ درباره دوازده  تغلب از امام صادقطبرسی روایتی از ابان بن. 2-1

از وفـات دادهـاي پـس رويدربـاره گفـتن سـخنانی این روایت، امام پس از بر پایه  .4آورده است

سعید، سلمان، خالد بن پردازد؛ یعنیمیدر برابر ابوبکر  از صحابهشماري جاجات احتبه نقل پیامبر، 

حنیف، برادرش عثمان، خزیمه، ابوالهیثم، سهل بن) و نامهاجر(ابوذر، مقداد، عمار و بریده اسلمی 

بدون اسناد به معصوم و بـه  خصالدوازدهم باب در شیخ صدوق  .)انصار(ابی بن کعب و ابوایوب 

 رجال برقـیدر نیز همین خبر  .5متمایزتر، آورده استتر و کوتاهرا خبر همین  ،وهبید بننقل از ز

   ؛6منسوب نیستو به معصوم ندارد  ، اما سندشودتر دیده میفاوتمختصرتر و متهم 

کردند، ابـوبکر بـه و عمویش عباس بر سر میراث پیامبر نزاع می هنگامی که علی .2-2

ایـن  :را وصی و وزیـر خـود دانسـت. عبـاس گفـت علیز انذار] خدا [رورسولگفت: عباس 

 .7سـتخوا ابـوبکر عـذر. اينشسـته ت متوجه است که بر جاي علیبه خودَنخست اعتراض 

بر پایه مقایسه ایـن  .1نقل کرده است 8شمشاطی البرهانمضمون از همین شیخ حرّ عاملی مشابه 

                                              
 412، ص4. بهج الصباغه 1
 .370، ص 1. الاحتجاج، ج2
 .199، ص 1ج . الغارات،3
 .203تا  186، ص1. الاحتجاج، ج4
  .461، ص 2. الخصال، ج 5
 ).بکریاب: اسماء المنکرین علی 13(باب  149ص . رجال برقی، 6
 .230، ص1. الاحتجاج، ج7
رده یـاد کـمؤمنان  امیرباره در البرهانفراوانی از او مانند هاي که نجاشی کتاببود . شمشاطی از مؤلفان پرکار شیعی  8
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پدید کنند، اما در نقل آن تغییراتی ورافع روایت میهر دو از اب ؛ زیرایکی است آنها اصل ،روایتدو 

داده آن را تغییر ماهیت هم کسانی آن را نقل کرده و ، مضمون راویان بعديرود گمان میو آمده 

در نقـل شـیخ حـر از هست، امـا  احتجاجدر » یکفیکم القصیر الطویل«جمله باشند. براي نمونه، 

د قَـمیـان، علـیو در منازعـه عبـاس است؛ یعنی ه را ابوبکر گفتجمله شمشاطی نیست. این 

داستان را همین شهر آشوب معاصر طبرسی نیز مشابه ابن شود.(عباس) پیروز می قَد) بر بلندعلی(

بخـش دوم نقـل کنـونی،  الفریـد عقـدداده است، اما روایـت نسبت  الفرید عقدبه آن را آورده و 

  :اول آنبخش شهرآشوب است نه ابن

  : مناقبآشوب در شهرنقل ابن

رافع و غیره ان علیـاً نـازع العبـاس ابن عبد ربه فی العقد بل روته الامۀ باجمعها عن ابی

بکر فی بُرْدِ النبی و سیفهِ و فَرسهِ فقال ابوبکر این کنت یا عباس حین جمـع رسـول الی ابی

خَلِیفَتی فِی اهلـی و  الله بَنِی عَبْدِ المطلب و انت احدهم فقال اَیُّکُم یوازرنی فیکون وصیی و

ینجز موعدي و یقضی دینی؟ فقال له العباس فَمَا اقعَدَك مَجْلِسَک هذا تَقدمتَهُ و تَأَمَّرتَ عَلَیه 

  عبدالمطلب؟فقال ابوبکر أَ غَدراً یا بنی

و قال متکلم لهارون الرشید ارید ان اقرر هشام بن الحکم بان علیاً ظالماً قال له ان فعلت 

ا و امر به فلما حضر المتکلم فقال المتکلم با ابامحمد روت الامۀ باجمعهـا ان فلک کذا و کذ

ایُّهُمـا الظـالم لصـاحبه و فرسه قال نعم فَبکر فی برد النبی و سیفه علیاً نازع العباس الی ابی

فخاف من الرشید فقال لم یکن فیهما ظالم قال فیختصم اثنان فی امر و هما جمیعاً محقـان؟ 

صَم الملَکان الی داود و لیس فیهما ظالم و انما اراد ان یُنَبِّهَاه علی الحکم. کذلک قال نعم اختَ

    2بکر لِیُعرِّفَاه ظلمه.هذان تحاکما الی ابی

  الفرید عقدعبدربه در نقل ابن

قال رجل لبعض ولاة بنی العباس: أنا أجعل هشام بن الحکم أن یقول فی علی رضی اللّه 

ن فعلت ذلک فلک کذا و کذا. ثم أحضر هشام، فقال له: نشـدتک اللّـه عنه إنه ظالم؛ فقال: إ

 أبا محمد، أما تعلم أن علیّا نازع العباس عند أبی بکر؟ قال: نعم. قال: فمن الظالم منهما؟

گوي هشام بوده ویعنی گفت ؛دومبخش ، الفرید عقدشهر آشوب از ارجاع به ابنمقصود  یگوی

                                                                                                          
  .263است: رجال نجاشی، ص 

  .184، ص 3. اثبات الهداة ، ج 1
  .49، ص 3 ، جطالبابی. مناقب آل 2
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  ؛1اندهاي بعدي حذف کردهرا در نسخه شاولَبخش یا است 

در سـنجش بـا دیگـر  احتجاجدر  رسول خدادرش پس از رحلت پخطبه حضرت فاطمه . 2-3

قاضی نعمان  شرح الاخبار)، 280(م  طیفورابن بلاغات النساءمتمایزي دارد. مضمون و حجم  ،منابع

جـوزي (م بـنا تـذکرة الخـواص)، 568(م  خـوارزمی مقتل)، 410مردویه (م ابن مناقب)، 363(م 

که حتی اند؛ چناننقل کرده احتجاجتري از خطبه خطبه کوتاه ،)692(م  اربلی کشف الغمه) و 654

   ؛2از خطبه منقول وي است ترکوتاهاز نویسندگان پس از طبرسی هم برخی خطبه منقول در آثار 

ضـرت نـاگواري کـه بـراي حدادهاي رويمورخان و محدثان، پس از سقیفه و گفته به  .2-4

از گزاري هگلـبـه و ایشـان رفتنـد از زنان مدینه به دیدن آن حضرت برخی آمد،  پیش زهرا

بسـیار  یعقـوبیی ماننـد نوشـته با زنان مدینه در منـابعوگوي ایشان متن گفت. زبان گشودمردم 

  ؛3مطوَل است ،گیريچشمبه شکل طبرسی  احتجاجویژه هاما در کتب محدثان بکوتاه، 

امیه در محضـر معاویـه بـه تفصـیل نقـل را با بنی وگوي امام حسنفت. طبرسی گ2-5

وگوي تر نقـل شـده اسـت. گفـت، کوتاه4الحدیدابیابن شرح نهج البلاغهوگویی که در کرده؛ گفت

اسـت و سـند دو  شرح نهـج البلاغـهوگوي منقول در نزدیک به سه برابر گفت احتجاجمنقول در 

؛ زیرا طبرسی بـه نقـل از شـعبی و ابومخنـف آن را ذکـر کـرده و دیگر متفاوتَندکتاب هم با یک

  بکار آورده است.زبیر بن مفاخراتالحدید آن را از ابیابن

  یگانه هايگزارشج) 

همانند  الاحتجاجشود. ، خبر واحدي است که در آثار دیگران یافت نمیگزارش یگانهاز مقصود 

نقل نکـرده آنها را از او کسی پیش که در بردارد یاتی بسیاري از آثار حدیثی و تاریخی، اخبار و روا

بعـد از او،  هـايبا. نقل کتکندمیاز چه کتابی نقل این اخبار را روشن نیست وي  ،است. بنابراین

دسـت هایی از این . نمونهاندکردهروایت  احتجاجزیرا آنها هم از  ؛کندنمینفی را یگانگی آن اخبار 

  ند:شوچنین گزارش می ،روایات

                                              
 .166، ص 2و عیون الاخبار ابن قتیبه ، ج  251، ص 2. ر.ك: عقدالفرید ج 1
؛ 285؛ تذکرة الخـواص ص 121، ص1؛ مقتل خوارزمی 202؛ مناقب ابن مردویه ص 34، ص3. ر.ك: شرح الاخبار، 2

. البته بخشی از حجم شـرح الاخبـار مربـوط بـه 286، ص1، جحتجاجلاو مقایسه کنید با ا 454، ص1لغمه کشف ا

شود در قرن دلائل الامامه است که توسط مصحح افزوده شده است. کتاب دلائل الامامه منسوب به طبري که گفته می

  هاي اخیر شهرت یافته است. پنجم نوشته شده، در دوره
  .233ص  16الحدید ج ؛ ابن ابی374؛ امالی طوسی ص 115ص  2بی ج . تاریخ الیعقو3
. به تعداد صفحات دو کتاب 294ـ  285، ص 6؛ مقایسه شود با شرح نهج البلاغه، ج 45ـ  17، ص 2. الاحتجاج، ج 4

 دقت شود.
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نهاد آورده است: عمر به ابوبکر پیش» رُوي عن الباقر«سند با عبارت بیطبرسی در خبري  .1

اي نوشت و گردد. ابوبکر نامهازکرد به اسامه نامه بنویسد تا براي بیعت کردن از محل مأموریتش ب

خواسـت مـی. ابـوبکر فرایـاد آوردغـدیر را پاسخش، مـاجراي یچید و در پاو سربا اسامه از بیعت 

داد بـاز فرمان عمر نگذاشت. پس دوباره به اسامه نامه نوشت و  ، اماع کندلخاز خلافت را  شخودَ

  .1گردد و اسامه چنین کرد

خبري مشابه آن آورده کـه  الیقینطاووس در این روایت در کتاب دیگري یافت نشد. البته ابن

محتوا و عبارات دو  .2کرده استمه نقل ابواما البهاراز آن را بلکه  ،رسدسندش به امام معصوم نمی

نـص بـا این، روایت احتجاج افزون بر  را یکی دانست. هاتوان آنو نمی ندمتفاوتَدیگر یککتاب با 

فرمان خدا در مدینه بود و پس از بیعت با ابوبکر به اسامه تا رحلت رسولسازگار نیست؛ زیرا تاریخ 

  ؛او رهسپار شد

» رُوي«با عبارت  بوقحافه به فرزندش ابوبکر و دفاع او از علیاعتراض ادرباره روایتی  .2

بـر پایـه ایـن گرایانه است. فرقهآن هم بسیار  يشود. محتواکه در جاي دیگري یافت نمی 3آمده

هـاي تـاریخی هـم در گزارشنکتـه ایـن که در طائف بود  ،ابوقحافه هنگام بیعت پسرشروایت، 

اگـر ملـاك  :که ابوقحافـه گفـتاست از خبر اشاره کرده بخش ن الحدید به ایابی. البته ابننیست

آمـده  احتجـاجتنها در  از علیماجراي دفاع او اما  ،4ترممن از پسرم بزرگباشد، خلافت سن 

  است؛

و بـه را سـتود مؤمنـان  امیـر يابوبکر بـا کلمـات بسـیار بلنـد، احتجاجبر پایه روایتی در  .3

 زبیر)شعبی از عروة بنفراهم آورده ( شین خبر سند خوبی برایَاعتراف کرد. سازنده اشایستگی او 

به همه مقامـات او اعتـراف اما  ،نشسته که بر مسند علیپنداشته عقل ابوبکر را انسانی بی و

او بـر پـذیرفت کـه ، چه کسی میبوده باشداگر چنین کرده است. را انکار  شو برتري خودکرده 

  بنشیند؟!جاي چنین انسان کاملی 

  گوید: می احتجاجمترجم 

عـین واقعیّـت بـوده و  تماماً ،آمده مطالبى که در این حدیث در مدح حضرت امیر

اى از دریاى فضائل آن شخصیّت بزرگ تاریخ است، ولـى اینکـه گوینـده آن ابـوبکر قطره

زیرا ظلم و جور خلفـاى ثلـاث بـر آن  ؛بسیار از واقعیّات تاریخى و عقل بدور است ،باشد

                                              
 .224، ص1. الاحتجاج، ج1
  .310. الیقین، ص 2
 226، ص1. الاحتجاج، ج3
  .222، ص1 البلاغه، . شرح نهج4
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و با اندکى دقّـت در سـند حـدیث   ازنین بر هیچ شیعه دوازده امامى پوشیده نیستوجود ن

زبیـر اسـت شراحیل شعبىّ و دیگرى عروة بنمتوجّه خواهیم شد که راوى آن یکى عامر بن

  ؛1باشندمى که هر دوى آنان از دشمنان سرسخت حضرت امیر

 ،خلیفـهانتصـاب حکـم پاسخ به در ، بر مدائن گمارداو را مر عُاینکه سلمان فارسی پس از  .4

یافت نشد. اصل نامه عمـر بـه سـلمان کتاب دیگري در  بلنداین نامه  .2مطالبی نوشتمعترضانه 

 ،کـرداش داوري بر مدائن هم در منابع ثبت نشده است تا بتوان دربارهسلمان روایی فرماندرباره 

  شمرَد؛وب او را نمیاش، عیدر حکم انتصاب گماردهتوان گفت هیچ حاکمی اما می

که در برابر حدیث جعلی عامه درباره وجود نام ابوبکر بر اند کردهروایت  از امام صادق .5

خداوند عرش و کرسی و لوح و جبرئیل و خورشـید و... هنگامی که  :هی، یازده بار فرموداعرش ال

منبـع ایـن روایـت در  ».3للـهاله الا الله محمد رسول الله و علی ولـی ا لا: «را آفرید بر آنها نوشت

را در  دید کـه نـام علـیرا پیامبر در معراج مکتوبی بر پایه روایاتی، دیگري یافت نشد. البته 

  با آن روایات متفاوت است؛ ، اما این خبر برداشت

شـهر ابـن . پـس از او،4اسـتدر کوفـه  خطبه امام سجادگر . طبرسی نخستین گزارش6

شهرآشوب چکیده، اما روایـت . گزارش ابن5رانی امام را نقل کردندطاووس هم سخنو ابن آشوب

طاووس همانند روایت طبرسی است. البته با توجه به تمایز آنها در برخی از کلماتشـان، گمـان ابن

  طاووس آن را از منبع دیگري نقل کرده یا خودش کلماتی را در آن تغییر داده باشد؛رود ابنمی

را در کوفه روایت کرده است که در منابع پیش از  افاطمه صغربلند  خطبهمچنین . طبرسی ه7

  ؛6ها آورده استطاووس آن را با همان عبارتاو یافت نشد. پس او نیز ابن

سـند طبرسـی منبـع و بیهاي زندیق هم از منفـردات بیبه پرسش . پاسخ امام صادق8

 ».7الذي سأل اباعبدالله... و مِن سؤال الزندیق«شود: است. این روایت چنین آغاز می

                                              
  .209، ص1. چاپ اسلامیه ترجمه جعفري 1
 .316، ص1. الاحتجاج، ج2
 365، ص1. الاحتجاج، ج3
 .117ص، 2الاحتجاج، ج . 4
 .186؛ لهوف، ص 115، ص 4طالب، ج مناقب آل ابى. 5
 .178؛ لهوف، 104، ص 2الاحتجاج، ج . 6
 .250ـ  212، ص2الاحتجاج، ج . 7
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  شناسی کتابمنبع

  الف) تفسیر العسکري

تـر مطـالبش در کتـب بیش :در مقدمه نوشته است، بلکه تنها طبرسی از منابع خود نام نبرده

 هـاينام برده و پاره تفسیر منسوب به امام عسکرياز تنها او  .1موافق و مخالف شهرت دارد

اند کـه دهبررسـیرا دیگران در جـاي دیگـري این تفسیر . 2رده استآو احتجاجآن در از فراوانی را 

نـام ایـن کتـاب در هـا، مایه نیکویی براي نقد آن است. بر پایه آن پژوهشفرآورده کارشان دست

بدون  ششیخ صدوق در آثارَمجعول دانسته و تنها را  آنغضائري هاي کهن نیست و ابنفهرست

آن را به امام نسبت  )قرن ششم(شهر آشوب ابن، اما نقل کردهخبر از آن منسوب کردنش به امام، 

ن (مانند مجلسی و شیخ حر عاملی و سیدهاشم بحرانـی) اویژه اخباریبهي بعدمحدثان  است.داده 

الله خویی و علامه محمدتقی شوشتري و مرحوم بلاغی مرحوم آیتمتأخرانی مانند . ندآن را پذیرفت

  نام و نشان شماري از نقدهاي این کتاب، چنین است:. اندمجعول شمردهاین کتاب را 

، »نگرشی تحلیلی بر تفسیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکري« )،1382( حسین علوي مهر

  ؛151، شماره گلستان قرآن

، »نگاهی به تفسیر منسوب بـه امـام حسـن عسـکري«، )1375( سعید رضوي

  ؛5، ش هاي قرآنیپژوهش

مطالعات  ،»نسوب به امام حسن عسکريسند تفسیر م«)، 1386( مهدي لطفی
  .1، ش قرآن و حدیث

، »بحثی درباره تفسیر منسوب به امام حسن عسـکري«)، 1364( استادي رضا

  .13، ش نور علم

نشر ، »چاپ تازه تفسیر منسوب به امام حسن عسکري«)، 1367( رضا مختاري
  .50، ش دانش

ن منســوب بــه رســائلی پیرامــون تفســیر و علــوم قــرآ«)، 1368( م. موســوي

  بعد؛به  122، ص 28، ش کیهان اندیشه، »بیتاهل

 ؛دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در »تفسیر امام حسن عسکري «مهدي لطفی، 

بررسی صحت و اعتبار روایات تفسـیر «رساله دکتري )، 1381فاطمه هاشمی (

                                              
 .4، ص 1. الاحتجاج، ج1
و در گرفته شـده ، از این تفسیر نمونهدو یا  ) جز یک133ص  ،1(ج  پیامبر درباره غدیربلند کتاب تا خطبه . از آغاز 2

 .508، ص 2؛ ج 547، ص 1ج  است، مانندشده نیز بارها از آن نقل  احتجاجدنباله 
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 ؛ماکبر غفاري، دانشگاه قنمایی مرحوم علیبه راه، »منسوب به امام حسن عسکري

 به بعد. 112 ، ص1 ج ،الاخبار الدخیلهشوشتري، محمدتقی 

انتساب کتاب بـه رغم نادرستی اند بهدر آثارشان استنتاج کردهالله استادي و آیتخانم هاشمی 

د. بـه بررسـیتـوان میهمانند دیگر منابع روایـی آنها را که  هستهم در آن درستی روایات  ،امام

اصول دین و مـذهب و مغـایر بـا روش ائمـه و ناسازگار با لبی این کتاب مطا، محدث نوريگفته 

  در بردارد. سخنان آنان 

خدا بـا صـاحبان ادیـان رسـولوگوي گفت ،طبرسی احتجاجاین کتاب در  ی از روایاتاینمونه

  شود: اش اشاره میاست که به چند نکته درباره 1گانهپنج

  انتسابش قطعی نیست؛ ري آمده است که منسوب به امام عسک تفسیردر تنها این احتجاج . 1

تردیدبرانگیز دیگر احادیث نبوي، در سنجش با صفحه) کمابیش پانزده (. بلنداي این روایت 2

  است؛سازگار نارسول خدا منقول از با دیگر احادیث و 

وگو گفـتزمان در یـک مجلـس بـا آن حضـرت ادیان همپیروان روایت همه . بر پایه این 3

  گزارش نداده است؛گویی وچنین اجتماع و گفتدرباره عصر رسالت ریخ تااما  کردند،

نبوده؛ مجوس  ،از ثنویهمرتبط نبودند. مقصود دهریه و ثنویه در زمان رسالت با آن حضرت . 4

  رفته است؛درباره مجوس به کار نمیزمان در آن چنین تعبیري زیرا 

تري اگر از ما تبعیت کنی سابقه بیش؛ گوییایم ببینیم چه میآمده«این سخن یهودیان که . 5

ناسـازگار روایـت مورخـان و محـدثان دیگـر با  ،»کنیمداریم و اگر تبعیت نکنی با تو دشمنی می

بـه کـاري دسـت  ،تـوزیـان و نـه بـه سـود نه به  :یهودیان گفتنداست؛ زیرا بر پایه روایت آنان، 

اعلـام شان را با پیامبر، چنین آشکار دشمنییهودیان هم گزارش نکرده است که تاریخ  .2زنیمنمی

  ند؛کرد

ایـن ، اما از سه روز اسلام آوردندپس  )نفر 25(یعنی از هر دین . بر پایه این روایت، پنج تن 6

  یافت نشد.عصر رسالت دیگر منابع در دعوي 

ربیعـه، ابیمغیـره، عبداللـه بـنولید بن؛ یعنی بزرگان قریشاز گوي برخی وگفت ،نمونه دیگر

، بـدان کهـن يو تفسـیر یمنـابع تـاریخکه ) 48 /1(است وائل و ابوجهل با رسول خدا ص بنعا

رود بـا سان نیست، بلکـه گمـان مـیباره یکبا متن احتجاج در اینمتن آنها اما  ،3انداشارت کرده

                                              
 44تا  27، ص1جالاحتجاج، . 1
 .157، ص1. اعلام الوري 2
 .295، ص1؛ سیره ابن هشام، 678، ص6؛ مجمع البیان، 110ص ،15. براي نمونه ر.ك: جامع البیان، 3
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   ).67تا  47(ص باشد اي پرداخته شده صفحهبیست استفاده از آن گزارش، روایتی 

  حمصرَنامنابع ب) 

در نـام بـیمنابع ی را از روایات، طبرسی پس از نقل روایاتی از تفسیر منسوب به امام عسکري

بـا توجـه بـه اینکـه امـا منبعشان چیست، توان فهمید میآنها، راویان آورده که از طریق  احتجاج

تـوان بـه میمحتـواي خبـر تنهـا از طریـق ، آنها در کتاب نیامده اسـتبسیاري از سلسله راویان 

طبرسـی . بوده باشـد کتاب سلیم ،یکی از منابعرود گمان میپرداخت. ها بررسی منبع آناخت و شن

کتـاب شـاید در کـه آورده است از سلیم را روایاتی نکرده، اما از این کتاب تصریح روایت به نقلِ 

ن دادهـاي آغـاز خلافـت ابـوبکر از زبـارويبلندي درباره  خبربراي نمونه، د. نباشبوده او معروف 

 کتاب سـلیمو  احتجاجروایت در  کلمات .1است کتاب سلیمدر که ) 222 ـ 203، 1سلمان فارسی (

نقل کرده منبعی جز همان کتاب از این روایت را رود طبرسی گمان نمیدیگر متمایزند، اما از یک

بـا  )359 ــ 337، 1ن و انصـار (ان با مهـاجرامؤمن احتجاج امیر بلندروایت سراسر چنین باشد. هم

  از این دست، در دست است.هم هاي دیگري و نمونه 2هست کتاب سلیمدر مایزي تاندك 

  توان تقسیم کرد:نام آن را چنین میبی منابع، احتجاج مضمون اخباربررسی با 

  اصلی و معتبر. 1

مجـامع ویژه بـه احتجـاجپـیش از  از کتب اصلی، منابع دست اول حدیثی شیعه و آثارمقصود 

. رودبـه شـمار مـیمنبع کهـن شـیعه  یننخست ،اعتباردید از است که  کافیري چون روایی معتب

البته با توجه به شهرت که در منابع پیش از آن آمده بدون هیچ تمایزي  ،احتجاجبخشی از روایات 

بدین شـرح  اخباراي از این نمونهکرده است. وي از کدام کتاب نقل دانست توان این روایات، نمی

  شود:گزارش می

 ابوبصیر از امام صـادقطریق از آن را حدیث لوح جابر درباره دوازده امام که طبرسی  .1

   ؛3هست ،و معتبرشهیر در منابع مسنَد، این خبر  .)162، 1است (در کتاب آورده 

   ؛4اندکهن هم آن را نقل کرده) که منابع 167، 1درباره دوازده امام (خدا از رسول  یحدیث .2

کمـال که ) 1/169مسعود (ابنبه نقل از  شز خوددرباره امامان پس از رسول خدا حدیثی ا .3

                                              
 .577، ص2. کتاب سلیم 1
 .636. کتاب سلیم بن قیس، ص 2
  .143؛ ص الغیبه طوسی، 174ص  2؛ اعلام الوري، ج 42ص  1؛ عیون الاخبار، ج 127ص  1. الکافی، ج 3
 183، ص2؛ اعلام الوري، 258؛ کمال الدین، ص 144. کفایۀ الاثر، ص 4
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   ؛1استبه شکل مسنَد همه آن را آورده   الدین

، 1و بالا رفتن دیوارهاي مسجد ( درباره نفرین حضرت فاطمه روایت امام صادق .4

اختیـار طوسـی در به نقل از شـیخ آن را  مناقبدر شهر آشوب و ابنهست  مسترشدکه در ) 222

 ،یافـت نشـدکنونی  رجال کشیدر  . این روایت2نقل کرده است از امام صادق معرفۀ الرجال

   ؛3کرده استابوهاشم از ابان نقل طریق سناد به امام، از تر و بدون اِاما کلینی آن را کوتاه

. ابـوبکر بـود و از او موعظـه خواسـتراه هـمابـوبکر بـا رافع طائی در سفري رافع بن ابی .5

از پـس  :گویـدمیرافع  !بر دو مسلمان امیر مشوهرگز  :و سرانجام گفتفرایادَش آورد عباداتی را 

اي!؟ و اکنون خـود امیـر شـده سفارش کردين اتو به من چن :رفتم و گفتم شخلافت ابوبکر نزدَ

خبـر را ). ایـن 230، 1پـذیرفتم (شـان ترسـیدم و نـاگزیر گمراهیاز و کردند گفت مردم اختلاف 

ذات « ۀعاص در سـریعمرو بن ،آنانبنابر نقل اند. نقل کردهتمایزي  عساکر با اندكابونعیم و ابن

. ي خـود برگزیدنـدنمـارافع را راه ،رسیدند »طی«سرزمین به . هنگامی که فرمانده بود »السلاسل

رافـع) ابیعمـرو (سـعد در شـرح حـال رافـع بـنابـن .4چیزهایی پرسیدوي در این سفر از ابوبکر 

وي از او روایت کرده است. البته بود و  راهابوبکر همبا ما و نُاو در جنگ ذات السلاسل راه :گویدمی

خدا بـه ابـوذر توصـیه رسـولگفتار را سنت این منابع اهلتر بیش .5نکرده استبه این خبر اشاره 

، در منـابع کهـن و معتبـر بارهندر ای احتجاج خبرباري،  .6اندآن را آوردهمنابع شیعه هم دانسته و 

  هست؛سنت نیز اهل

مؤمنـان در نمـاز جماعـت و پشـیمان  هنگی شیخین و خالد براي کشتن امیرآداستان هم .6

منابع متقـدم شـیعه و ) 231، 1آمده است ( احتجاجدر  »رُويَ«با عبارت ، شدن ابوبکر و نهی خالد

؛ 8تکـذیب فرمـودایـن دعـوي را  امام صادقروایت دیگري، بر پایه  .7اندنیز آن را نقل کرده

و نادرسـت دانسـته کتاب قاضی عبدالجبار منقول شیعه در  را از مطاعنآن الحدید ابیابن کهچنان

                                              
  .261، ص1. کمال الدین 1
  .340، ص3؛ مناقب، 381. المسترشد ص 2
  .238، ص8. الکافی 3
  .10ص  18؛ تاریخ دمشق ج 270ص  2. معرفۀ الصحابه ج 4
  132، ص6. الطبقات الکبري، 5
  از امالی شیخ طوسی. 342، ص72و  406، ص22؛ بحار 174، ص4. طبقات 6
؛ تفسـیر 757، ص2؛ الخرائج و الجرائح، 451؛ المسترشد ص 147 ؛ اثبات الوصیه ص679همچنین  872. سلیم ص 7

 .158، ص2القمی 
 .394. رجال کشی، ص 8
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  کند؛سنت از آن دلالت میگفته بر شهرت چنین خبري نزد شیعه و آگاهی اهلاین  .1است

) در 242ــ  234، 1ج ( اداستان احتجاج درباره فدك و پاره کردن نامه حضرت زهـر .7

  هست؛هایی از آن هم در دیگر منابع شیعی بخش و 2ابراهیم آمده استتفسیر منسوب به علی بن

خصـال که متن و سـندش بـا مناشـده منقـول در ) 304، 1مؤمنان با ابوبکر ( ناشده امیرمُ. 8

، 1در روز شـورا (مؤمنـان  مناشـده امیـرنیز از آن نقل شده باشد. رود گمان میو  3سان استیک

  ؛آمده است ...و خصالو  مسترشد) که در 336تا  320

در  یمضـمونتمـایز  ) با انـدك293، 1از رحلت پیامبر و غصب خلافت (پس خطبه سلمان  .9

  .4هست کشی رجال

عبـارت و  یگـاهشود که دیده میدر منابع معتبر و کهن  الاحتجاجبخشی از روایات  ،بنابراین

در حجـم و سان است و اندك تمایزي میانشان هست، امـا ایـن تمـایز ر یکدیگآنها با یکسند 

  آورَد.پدید نمیمفهوم روایت، تغییري 

  مدرجه دو. 2

نویسـنده) اسـت. معاصـر خـود (کمـابیش دوره میـانی هاي کتاب، مدرجه دومنابع از مقصود 

سده سوم و چهارم یافـت ، در منابع متقدم شیعه و آثار احتجاجدر منقول بخشی از اخبار  ،بنابراین

  شود:، بدین شرح گزارش میاخباراین دست از  هاينمونهشماري از شود. نمی

اي چون که رجال پر آوازه )133، 1(درباره غدیر و خطبه رسول خدا در این روز بلندي  خبر .1

دیـده  شسـندَسلسـله موسـی تلعکبـري در همام و هارون بنشیخ طوسی و فرزندش، ابوعلی بن

مانند علـی سـوري و . توثیقی ندارند یا شناخته نیستندشوند. برخی از راویان سلسله سند نیز یا می

  سمعان.ابومحمد علوي و قیس بن

هاي میانی شیعه در منابع دست دوم و کتب محدثان دوره ،منسوب به امام باقر این متنِ

طـاووس و ابن ضۀ الواعظینرودر  احتجاجنویسندة ) معاصر 508(م  امامیه هست. فتال نیشابوري

دربـاره تمایز)،  چند سطر(با  یالبته متنی کوتاه. 5نداهمین متن و سند را آورده ،الیقین) در 664(م 

اصلی براي بر وجود که  6هاشم قمی آمده استتفسیر منسوب به ابراهیم بنمانند غدیر در منابعی 

                                              
  .222، ص17. شرح نهج البلاغه 1
  .155، ص2. تفسیر القمی 2
  .542، ص2. الخصال 3
 20. ص 4
  .343؛ الیقین، ص 235تا  215، ص1. روضۀ الواعظین 5
  .174، ص1. تفسیر القمی، 6
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بع امنـ)انـد؛ زیـرا تلقی به قبول( پذیرفته، آن را نخستینعالمان و محدثان کند. خبر دلالت میآن 

  اند که اکنون در دست نیستند؛هاییباکت آنها،همه 

مؤمنان و بیان فضائل آن حضـرت  خطبه کعب الاحبار در اعتراض به ابوبکر و دفاع از امیر .2

آورده  الیقـیندر ق)  402(از کتـابی عتیـق بـه نقـل را با همین سند آن طاووس ابن که )297،1(

عتیق نقل  همان کتابتوان گفت وي آن را از می، طاووسبر ابن با توجه به تقدم طبرسی .1تاس

  نیست.اش، اکنون شناخته نویسندهنام و کرده است که 

  نتیجه

نوشته طبرسی عالم امامی سده ششم هجري، از آثاري است کـه از دیـد موضـوعی،  احتجاج

هـاي معصـومان در گوهـا و منـاظرهوقالـب گفت همانندي ندارد. این اثـر روایـات فراوانـی را در

موضوعات گوناگون مذهبی به انگیزه اثبات مرجعیت علمی آنان و نقل فضایل و مناقبشان، نقـل 

است و نـام و  دار تفسیر منسوب به امام عسکرياي از این کتاب، وامکند. بخش گستردهمی

توجه به شهرت و رواج روایات منقول  نشان دیگر منابعَش، دانسته نیست. طبرسی تصریح کرده با

داري اخبـار آوري و نگـاهدر کتاب، اسناد و سلسـله راویـان آنهـا را نیـاورده، بلکـه هـدفَش گـرد

هاي معصومان بوده و البته به این هدف دست یافته است. جز روایات اندکی کـه تنهـا در جاحتجا

شود. بسیاري از روایات کتـاب، افت میتر روایات کتاب در منابع پیش از آن یهست، بیش احتجاج

هـا) در سنجش با روایات منابع پیشین، بلندترَند که البته سرچشمه این تفصـیل و زیـاده (افـزوده

  روشن نیست.

                                              
  .443و سند آن در ص  451. الیقین ص 1
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  نامهکتاب

اکبـر عفـاري، تصـحیح علـی، کمال الدین و تمام النعمۀ)، ق 1395علی (محمد بنبابویه، ابن

  .تهران، اسلامیه

  .اکبر غفاري، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامیتحقیق علی ،الخصال تا)،(بی ـــــ

  .قم، نشر رضی ،تذکرة الخواصق)،  1418(سبط جوزي، ابن

  .دارالکتب العلمیه ،بیروت ،تحقیق عبدالقادر عطا، الطبقات الکبريق)،  1418(محمد سعد، ابن

طاووس، ، ابنمؤمنینبإمرة ال الیقین فی اختصاص مولانا علیق)،  1413طاوس، نام؟ (ابن

  .قم، دارالکتاب

 .نجف، حیدریه ،کشف المهجه)، 1370( ـــــ

  .بیروت، دارالکتب العلمیه ،العقد الفریدق)،  1403(محمد احمد بنعبدربه، ابن

 .دارالفکر ،بیروت ،تحقیق علی شیري، تاریخ دمشقق)،  1415(الحسن علی بنعساکر، ابن

  .دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،لسان العرب)، ق 1408(مکرم محمد بنمنظور، ابن

  .نجفی اللّهخانه آیتکتاب ،قم، ریاض العلماءق)،  1410( میرزا عبداللّهافندي، 

  .بیروت، دارالتعارف ،اعیان الشیعهق)،  1403(محسن امین، 

 ،تحقیـق سـهیل زکـار / ریـاض زرکلـی، انساب الأشـرافق)،  1417(یحیی احمد بنبلاذري، 

  .دارالفکر ،بیروت

، تحقیـق آیـت اللـه شـبیري زنجـانی، قـم، مؤسسـۀ النشـر رجال النجاشیق)،  1416نا (بی

 .الاسلامی

  .، تحقیق قیومی، چاپ قم، جامعه مدرسینرجال برقیق)،  1423نا (بی

  .دارالاضواء ،بیروت، الی تصانیف الشیعه الذریعۀتا)، (بیآقابزرگ  تهرانی،

  .رموي، تهران، انجمن آثار ملیاتحقیق ، الغارات)، 1354(مد محابراهیم بنثقفی، 

  .قم، مدرسۀ الإمام المهدي، الخرائج و الجرائحق)،  1409(سعید به هبۀ الله راوندي، 

تحقیـق  ،طالـبمناقـب آل ابـی)، ق 1412(شهر آشـوب علی بنمحمد بنسروي مازندرانی، 

  .دارالاضواء ،بقاعی، بیروت

نـام کوچـک؟ تحقیـق  ،مجمع البیان فی تفسـیر القـرآنق)،  1406(حسن فضل بنطبرسی، 

  .ارالمعرفۀ، دی، بیروتیطباطبا/  محلاتی

تحقیق و نشر مؤسسۀ آل البیت قم،  ،الوري باَعلام الهدي ،)ق 1417(حسن فضل بنطبرسی، 

  .لاحیاء التراث
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حمودي، قـم، تحقیق الم ،منینؤالمامیر ۀالمسترشد فی امام، ق) 1415(جریر محمد بنطبري، 

  .سسه الثقافه الاسلامیهؤم

 نا.جا، بی، بیجامع البیان عن تأویل آي القرآنتا)، (بی ـــــ

  .هیاتادانشکده ال ،مشهد، الرجال (رجال الکشی)اختیار معرفۀ)، 1348(حسن محمد بنطوسی، 

  .تحقیق مؤسسۀ البعثۀ، قم، دار الثقافۀ ،الامالیق)،  1414( ـــــ

  .جا، مؤسسۀ نشر الفقاههتحقیق جواد القیومی؛ بی، الفهرست ،)ق 1417( ـــــ

ناصـح، قـم، موسسـۀ نـام کوچـک؟ هرانـی و نام کوچک؟ تتحقیق ، الغیبه)، ق 1425( ـــــ

  .المعارف الاسلامیه

  .مکتبۀ العلمیۀ الاسلامیه ،تهران، تفسیر العیاشیتا)، (بیمسعود محمد بنعیاشی، 

  .قم، دلیل ،روضۀ الواعظینق)،  1423(حسن محمد بنفتال نیشابوري، 

تحقیـق عبـد اللطیـف ، کفایۀ الـاثر فـی الـنص علـی الائمـۀ الـاثنی عشـرتا)، خزاز (بیقمی، 

  .الکوهکمري، قم، انتشارات بیدار

  .مکتبۀ الهدي ،نجف، تفسیر القمیق)،  1387(ابراهیم علی بنقمی، 

 .دارالاضواء ،بیروت ،ر غفّارياکبتحقیق علی، الکافی ،)ق 1405(یعقوب محمد بنکافی، 

    ق.1421)، قم، نشر رضی، 692کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی (م 

  .دار احیاء التراث العربی / مؤسسه الوفاء ،بیروت، بحارالأنوارق)،  1403(محمدباقر مجلسی، 

بـراهیم؛ تحقیق محمد ابوالفضل ا ،البلاغهشرح نهجق)،  1385( الحدیدابن ابی اللّههبۀمدائنی، 

  .التراث العربی دار احیاء ،بیروت

  مؤسسه انصاریان. ،قم ،اثبات الوصیۀ)، ق 1417(الحسین علی بنمسعودي، 

 ،/ شـلبی، بیـروتتحقیـق سـقا/ ابیـاري، السیرة النبویـۀتا)، (بیهشام عبدالملک بنمعافري، 

  .دارالمعرفۀ

، »صـحیح طبرسـیپژوهشـی دربـاره نسـبت «)، 1389پـاییز و زمسـتان (معلمی، مصـطفی 

 .1شماره  43، سال نامه تاریخ تمدن اسلامیپژوهش

تحقیـق ، شرح الاخبار فـی فضـائل الائمـۀ الاطهـارق)،  1409(محمد قاضی نعمان بنمغربی، 

  .جامعه مدرسین ،محمدحسین جلالی، قم

البیـت لاحیـاء تحقیـق و نشـر مؤسسـۀ آل ،بیروت ،الارشاد)، ق 1416محمد (محمد بنمفید، 

 .ثالترا

 .دار صادر ،بیروت، تاریخ الیعقوبیتا)، (بییعقوب احمد بن ابییعقوبی، 


