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 در  عصر؟جع؟ امام  به منسوب االحتجاج، کتاب توقیعات نویسندگان بازشناسی
 کبری غیبت عصر 

 1کاظم استادی

 دهچکی
 سه ای دو ان،یم نیا در . هستند متعلقا صغر بتیغ ۀدور به همه عصر؟جع؟، امام به منسوب عاتیتوق
 ،یطبرس به منسوب حتجاجالا  کتاب نسخه در  ،ق412 و 410 یهاخیتار  با د،یمف خیش بهمنسوب  تیتوق

 ها،  آن عتبار ا و انتساب در  شمندان،یاند از ی برخ. هستند مربوطا کبر بتیغ عصر  به که شده؛ گزارش
 و زمان؟جع؟ امام از  عاتیتوق نیا کهدهند می نشان دیجد قاتیتحق گر،ید یسو از  اند.کرده کیتشک
 امام به دیمف خیش به منسوب عاتیتوق اعتبار  و انتساب عدم به توجه با. ستندین دیمف خیش یبرا

گر  که دیآ یم وجود بهسؤال  نیا ؛عصر؟جع؟  زمان؟جع؟ امام از  احتجاج، کتاب در  موجود عاتیتوق نیا ا
 یگرید شخص به را هانامه نیا توان یم چگونه هستند؟ یکسان چه یبرا ؛ستندین دیمف خیش یبرا و

متعلق  یبخصوص شخص به عاتیتوق نیا ،دهند نشان که نددار وجود یقرائن و یلیدال چه ای داد؟ استناد
 به عات،یتوق نیا دهد یم نشان که دپردازیم یشواهد به ،یمقدمات ذکر  با حاضر، پژوهش هستند؟
کم نعمان،ابن و اطروش ر یکب ناصر  انیم شده بدل و رد یهانامه ،یقو ار یبس احتمال  طبرستان، هیسار  حا
 به للحق ناصر  بازگشت به نعمان بن یلیل یرسان  کمک و قاسم، بن حسن فتنه واقعه به که هستند؛
 مربوط هستند. حکومت

کلیدی: ، االحتجاج، توقیعات امام زمان؟جع؟، شیخ مفید، ناصر اطروش، لیلی بن غیبت کبرا واژگان 
 نعمان.

__________________________________   

  kazemostadi@gmail.com  .قم ثیدحو  قرآن دانشگاه ثیحد و  قرآن ارشد یکارشناس.  1
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 مقدمه
 یها پاسخ بهو نیز،  نامه لیذ در  یعبارت نوشتن و کردن نشان را نامه یمعنا به ،«تیتوق»

ظاهرا   «تیتوق» ۀواژ .شود  یم گفته شانیا ینوشتار یها درخواستامیران و  و بزرگان ۀشد نوشته
 هاییادداشتی یبرا؟ع؟ رضا امام زمان در ؟ع؟ دیده شده؛ و کاظم امام از  یتیروا در  بار  نینخست
 یاصطالح کاربرد آن، از  پس یولاست؛  رفته  یم کار  به ،شده یم نگاشته یاصل ۀنوشت یک در  که
 زمان؟جع؟، امام مستقل یها  ادداشتحتی به ی واست  افتهی گسترشدر میان شیعیان  تیتوق
 : سراسر متن(. 1383 ،یزنجان یریشبگفته شده است )ر.ک:  اند نبوده مسبوق پرسش به که

 واژۀ توقیت، ابتدائا  به ،و غیبت تیمهدودر مسئله  عاتیتوق تر   شیب کاربرد سبب به ،امروزه
های فقهی منصرف است؛ و با توجه به تنوع موضوعات و کارکرد  مهدی؟جع؟ حضرت عاتیتوق

ها و ها، این نوشته  تر، استناد عالمان دینی به آنو از همه مهم و اعتقادی توقیعات مذکور 
 ای در تاریخ تشیت، مخصوصا  امامیه هستند.توقیعات دارای اهمیت ویژه

 هاآن تر  شیبکه  ندموجود زمان؟جع؟ امام از  تیتوق صد حدود ی شیعه امامیه،ثیحد منابت در 
 ن،یالدکمالات عیتوق باب در اند. شده نقل یطوس بهیالغ و صدوق نیالدکمال یهاکتاب در 

ها تکراری توقیت آن دوازدهالبته  کهوجود دارند؛  تیتوق 43 نیز حدود بةیالغ در و  تیتوق 49 حدود
 (.117، ص4: ج1393 ،یشهر یر یمحمدهستند )ر.ک:  نیالدکمال از و 

وضوع، های مختلفی، مانند متوان از جنبهتوقیعات منسوب به امام عصر؟جع؟ را می
بندی کرد. بنابراین، با توجه به تبیین و کاربرد دو دورۀ مخاطب، کارکرد و نیز تاریخ صدور دسته

توان غیبت صغرا و غیبت کبرا، برای حضرت مهدی؟جع؟، توقیعات منسوب به ایشان را نیز، می
 بندی و بررسی کرد.در این دو دوره، دسته

منسوب به امام زمان؟جع؟ در عصر غیبت صغرا در منابت و اسناد شیعه، توقیعات متعددی  
- 505ص ،2: ج1363، صدوق و  415، 290، 280-273: ص1425طوسی، وجود دارند )ر.ک: 

ها روشن   که تاریخ آن وجود دارندتوقیعات بسیاری نیز دار هستند. . برخی از توقیعات، تاریخ(506
غیبت صغرا صادر  قیعات در دورۀاین توتوان دریافت که  نی مییقراتوجه به ولی با  ؛نیست
(. همچنین، توقیعات 478ص ،2: ج1363، صدوق و 355: ص1425طوسی، اند )ر.ک: شده

ها، توقیعات   ترین آناندکی مطرح هستند که ادعا شده به غیبت کبرا مربوط هستند که مهم
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 منسوب به طبرسی است. منسوب به شیخ مفید در کتاب احتجاج
 حوزه کهاز شیعه است  یکس نینخست؛ «دیُمف خیش» به مشهور  ،انُنعم بن محمد بن محمد
 تکامل این حوزه را تیفیک و تیکمن، عالما گر ید ،او از  بعد و ؛نهاد انیبن بغداد در  یمنظم یعلم
 در  است؛ که بوده پنجم قرن لیاوا و چهارم قرن اواخر  در  تیتش ترین عالممهم وی، .دندیبخش
گون یها نهیزم در  و ،داشته ر ینظ کم یتبحر و تخصص یاسالم علوم تر   شیب  آثار مهمی ی،گونا
مطالبی  او یعلم تیشخص درباره که یپژوهشگران و شمندانیاندتر بیش .است  کرده  نیتدو

 قیدقهای دیدگاه و آرا به و ،داشته اعتراف اسالمی علوموی در  تبحر  و تخصص به ،اندنگاشته
 :1417و حلی،  157ص تا:؛ طوسی، بی327ص ،2ج: 1407اند )نجاشی، داده تیاهم وی،
 دیمف خیشهای بلندی در اهمیت و جایگاه علمی عبارت ،سنت اهل عالمانحتی  .(147ص

   .(131 و 129ص ،3ج :1416اند )ر.ک: ذهبی، بیان کرده
 یعلما مخصوصا   ،شیعه دانشمندان یبرخ انیم در  ،کنونی احتجاج کتاباّما از سوی دیگر، 

گونهای جنبه از  د،یدج و متأخر  سند بی اتیروااین کتاب  .استوگو گفت و مناقشه مورد یگونا
در  دیمف خیشمنسوب به  عاتیتوق. همچنین دنندار وجود نیشیپ منابت در  که دارد یفراوان

؛ و است نبوده آثارشان میتأل یبرا عهیش مؤلفان توجه موردی، هجر ازدهمی قرن تا ،احتجاج
هستند  یآثار اند؛کرده ذکر  احتجاج کتاب از  کامل صورت به را عاتیتوق نیا که یمنابع نیاول

 ی.هجر دوازده و ازدهی قرن به مربوط
 فاتیتوص و تیموقع ،یزندگ ترجمه با دیمف خیش به منسوب عاتیتوق متن اساسا   ن،یا از  جدا

 عاتیتوق دهند یم نشان که کرد انیب را یلیدال توان یم نیست. هماهنگ دیمف خیش یتماعجا
  :از  عبارتند لیدالاین  از  یبرخ ستند؛ین دیمف خیش یبرا احتجاج، کتاب در  موجود
 ؛ هستند مخدوش د،یمف خیش به عاتیتوق یسند اعتبار  -
 و بتیغاند؛ چه آثار مرتبط با مسئله نیامده او ار یبس آثار  در  دیمف خیش به منسوب عاتیتوق -
 و چه غیر آن؛ تیمهدو
گردان و عصران  هم آثار  در  عاتیتوق نیا -  ؛اندامدهین ز ین دیمف خیش شا
 . دنندار وجود ازدهمی قرن تا بتیغ آثار  در حتی  د،یمف عاتیتوق -

 ساختار ا؛ و نیز صغر بتیغ تیتوق نیآخر توسط اکبر بتیغ عاتیتوق ینفبنابراین و با توجه 
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ند ستین عصر؟جع؟ امام از  عات،یتوق نیاکه  توان گفتتوقیعات، می متن چهارچوب وشکلی 
 .: ش، سراسر متن(1400)ر.ک: استادی، 

 پیشینه پژوهش
 همانند اند،شده نوشته زمان؟جع؟ امام عاتیتوق درباره ییها  کتاباز گذشته دور تا کنون، 

: 1407 ،ینجاش: ی )ر.کالقم یریالحم جعفر  بن عبداهللاز  ،«االمر  صاحب یال اإلسناد قرب» کتاب
امام  عاتیتوق به از کتاب یبخشکه  ،، اثر شیخ صدوق«حیالمصاب» ب( و نیز کتا220 - 219ص

 (. 391 - 390: ص1407 ،ینجاش )ر.ک: است داشته اختصاصزمان؟جع؟ 
اند؛ ها و مقاالتی در زمینه توقیعات امام عصر؟جع؟ منتشر شدههای اخیر نیز، کتابدر سال
 - 29 یهاشماره موعود، ،«عاتدرآمدی بر شناخت توقی» ،(1380)رکنی  یمحمدمهد. 1همانند 
 انتظار  ،«اصغر بتیغ عصر  در  عاتیتوق گاهیجا و نقش» ،(1381) یجبار. محمدرضا 2؛  32

 مدخل) یاسالم بزرگ المعارف دایرة ،(1383) یزنجان یریشب. محمدجواد 3؛  3ش بهار  موعود،
کبرنژ . محمدتقی 4ی؛ اسالم بزرگ المعارف دایرة مرکز : تهران ،8ج ،(عیتوق  موسوعة ،(1427) ادا
 موعود یفرهنگ موسسه پژوهش گروه.5؛ جمکران مسجد: قم ،یالمهد االمام عاتیتوق
: تهران ،؟جع؟یمهد حضرت عاتیتوق و اتیروا از  یامجموعه) یمهدو کالم ،(1388)

 ،«مهدی؟جع؟ حضرت عاتیتوق یشناس تیماه» ،(1389) یصالح. غالمرضا 6؛ عصر  موعود
 و اتیروا یصدور تیحج یهاچالش» ،(1399) زاده یتوکلعید . س7؛ 82ش ،کوثر  فرهنگ

 .7ش بهار  ،اجتهاد تا یفقه یهاپژوهش ،«اکبر بتیغ دوره در  عصر؟جع؟ ی  ول عاتیتوق

ح مسئله   طر
 ،یتنکابنجدا از گزارش داستان توقیت امام زمان؟جع؟ در مورد فتوای فقهی شیخ مفید )ر.ک: 

دسترس نیست و هم روایتی متأخر و موضوع است )ر.ک: (، که هم متنی از آن در 384: ص1380
به به شیخ مفید،  منسوبتوقیت (؛ تنها دو )یا به تعبیری، چهار( : سراسر متن1393 ان،یمیکر

، 2ج :1386 طبرسی،ر.ک: گزارش شده است )ا عصر غیبت کبرو در ، ق412و  410 تاریخ
ها، تشکیک کرده و   و اعتبار آن(؛ که البته برخی از اندیشمندان، در انتساب 499 -495ص
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قدُتولدُبعدُ هذهُالتوقيعاتُالُميكنناُاْلزمُبصدورهاُمنُالناحيةُاْلقدسة،ُفإنُالشيخُاْلفيد»اند: گفته
ُموصلُالتوقيعُإىلُالشيخُاْلفيد ُتسعُسنْي،ُو ىُبسبعُأو ، 18: ج1413 ،ییخو« )جمهولُالغيبةُالكبر

دهند که این توقیعات از امام زمان؟جع؟ و ی(. از سوی دیگر، تحقیقات جدید نشان م220ص
: ش، سراسر متن(؛ هر چند عظمت علمی شیخ مفید و 1400برای شیخ مفید نیستند )استادی، 

جایگاه او نزد علمای شیعه و عامه، به وجود این توقیعات ارتباطی ندارد، و عدم انتساب این 
که، ایشان در مورد این   تر آنند. مهمکرنگ نمیتوقیعات به شیخ مفید، جایگاه ویژۀ وی را کم
 ارتباط و وجود توقیعات ادعایی نداشته است.

کنون  با توجه به عدم انتساب و اعتبار توقیعات منسوب به شیخ مفید از امام عصر؟جع؟؛  ا
گر این توقیعات موجود در کتاب احتجاج، از امام زمان؟جع؟ و این مسئله مطرح می شود که ا
ها را توان این نامهیستند؛ پس برای چه کسی یا چه کسانی هستند؟ چگونه میبرای شیخ مفید ن

به شخص دیگری استناد داد؟ چه دالیلی و قرائنی وجود دارند که نشان دهند، این توقیعات به 
، این توقیعات به نوعی، نوشته  شخص خاصی مربوط و یا این هایی از افراد ناشناس و که اساسا 

هش حاضر، با ذکر مقدماتی، به بررسی اختصاصی توقیعات شیخ مفید مجهول هستند؟ پژو
 االمکان کشم کند.ها را حتی  پردازد؛ تا با توجه به قرائنی، نویسندگان آنمی

 . اطالعات موجود از توقیعات1
تواند ما را در شناخت صاحبان و اطالعات و شواهد متنی توقیعات موجود در احتجاج، می

 وقیعات، راهنمایی کند. برخی از این اطالعات عبارتند از:نویسندگان اصلی ت

 .  محدودۀ تاریخ توقیعات1 -1
توان بر اساس عوامل دایرۀ زمانی و محدودۀ تاریخ ایجاد توقیعات منسوب به شیخ مفید را می

 مختلفی در نظر گرفت و بررسی کرد:
 های خطیالم ( محدودۀ زمانی توقیعات، بر اساس نسخه

مستقلی از توقیعات منسوب به شیخ مفید وجود ندارد تا با بررسی آن بتوان تاریخ نسخۀ خطی 
گر بخواهیم پیدایش آن را حتی  اساس بر را  عاتیتوقاین  یزمان ۀمحدوداالمکان کشم کرد؛ اما ا
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وجو قابل اجرا است: یک. اند، بسنجیم، دو جستی منابعی که آن را نقل کردهخط یهانسخه
 ها خطی آثار و منابت دیگر.تجاج؛ دو. نسخههای خطی احنسخه
آن،  کاتبباشد که ترین نسخه شناسایی شده کتاب احتجاج، به قرن هشتم متعلق میکهن
درج کرده است  ق736 الحجه یذ 18 کشنبهرا ی کتابت خیتار  ،یمعل بن میابراه بن یعلیعنی 

خش کوتاه و ترکیبی از ترین منبعی که ب: برگ آخر(. همچنین، قدیمی736)ر.ک: طبرسی، 
است. ( ق 573م) یراوند نیالدقطب الخرائجتوقیعات منسوب به شیخ مفید را ذکر کرده؛ کتاب 

وی، سه خط از توقیت اول، به عالوه یک خط دیگر از بخش دیگری از توقیت اول؛ و نیز در ادامه، 
ترین نسخه ست. کهندو خط از بخشی از توقیت دیگر احتجاج را به عنوان یک متن، نقل کرده ا

( مربوط است )درایتی، 6512ق، و به نسخه مرعشی )شماره 895خرائج، بیستم ربیت الثانی سال 
های خطی، توقیعات منسوب به شیخ مفید (. بنابراین، با توجه به نسخه608، ص13: ج1391

 ق مربوط هستند.736به قبل از تاریخ 
 ب( محدودۀ تاریخی توقیعات، بر اساس انتساب

ا توجه به این که توقیعات موجود در انتهای کتاب احتجاج، به شخص امام زمان؟جع؟ و ب
ق، و 260ها با توجه به امامت امام عصر؟جع؟ به سال   اند؛ تاریخ آنشیخ مفید منتسب شده
و بعد از  260تواند قبل از (؛ نمی239: ص1417ی، طوسق)ر.ک: 413وفات شیخ مفید به سال 

 ق باشد.413
 هارۀ زمانی توقیعات مبتنی بر تاریخ موجود در ضمائم نامهج( دای

در توضیحات قبل و بعد از توقعیات منسوب به شیخ مفید در کتاب احتجاج، سه تاریخ آمده 
 است: 

َبِعُِماَئٍة؛1ُ ْر
َ
ُأ َُو َُسَنَةَُعَشَر اٍمَُبِقَيْتُِمْنَُصَفرٍ ي َ

َ
ُاْلِعْش2ُ.ُِفُأ اِلِثَُو ِميِسُالث َ َُيْوَمُاْْلَ يَنُِمْنُ.ُو رِ

ُ ُِماَئٍة؛ َبِع ْر
َ
ُأ َُو َة َُعْشَر ُاْثَنََتْ َُسَنَة ِة ج َ ُِماَئٍة3ُِذيُاْْلِ َبِع ْر

َ
ُأ َُو َة َُعْشَر ُاْثَِن َُسَنِة اٍل َُشو َ ِة ر َ ُغم ُِف ُو . 

 - 495ص: 1386 ،یطبرس: یچاپ و 516 - 513ص: ق736 ،یطبرس: یخط: ر.ک)
499.)  
ها را تاریخ استنساخ توقیعات )به   یم، و چه آنها را تاریخ کتابت توقیعات بدانچه این تاریخ

که اصیل هستند،   ها و با فرض اینزودی در این زمینه سخن خواهیم گفت(؛ بر اساس این تاریخ



 

 

133 

سی
شنا
باز

 
گان
سند
نوی

 
ات
قیع
تو

 
اب
کت

 
جاج
الحت
ا

... 

 ق بوده است.412توان گفت که تاریخ ایجاد و نگارش توقیعات کتاب احتجاج، قبل از سال می
 بندید( جمت

 260گذشت؛ توقیعات شیخ مفید، احتماال در محدوده سال  هایی کهبا توجه به مطالب و تاریخ
اند. بنابراین، برای کشم هویت نویسندگان این توقیعات، الزم است در ق، نگارش یافته412تا 

 اند، توجه و تأمل کنیم.کردههایی که در این محدودۀ زمانی زندگی میمورد شخصیت

 . ساختار شکلی توقیعات2 -1
احتجاج، غالبا  تیتر و اصل و فرع توقیعات را پشت سر هم و با یک قلم و های چاپی در کتاب

(؛ که تأمل در این توقیعات را 596، ص2: ج1413اند )ر.ک: طبرسی، تفکیک نشده، درج کرده
جا برای توجه و تأمل بهتر، این حاالت، به صورت تفکیک   نماید؛ اّما در اینغیر دقیق و مبهم می
گردند )ر.ک: خطی: سخه خطی کهن، البته بدون تیتر توقیعات ذکر میو متمایز و مطابق ن

 (:499 - 495ق: ص1386و چاپی: طبرسی،  516 - 513ق: ص736طبرسی، 

 . توقیع اول احتجاج 1
 اولین توقیت، حدود دو صفحه، شامل موارد زیر است:

ُِمْنُنَُتوضیح قبل از شروع نامه: _  هم ِملم ََُيْ هم ن َ
َ
ُأ هم وِصلم ُمم َكَر ...؛َذ َجازِ ِصَلٍةُِباْْلِ ت َ ُاِحَيٍةُمم

ْْحِنُُاهَّلِلُُِبْسمُِشروع توقیت و سالم: _  ِحمِيُُالر َ ُُالر َ ِل م اُاْلَو َ ّي م
َ
َُساَلٌمَُعَلْيَكُأ اَُبْعدم م َ

َ
ُ...؛أ

لَُخطبه حمد: _  ُالص َ هم لم
َ
َُنْسأ َُو َو ُهم ِذيُاَلُِإَلَهُِإال َ ُِإَلْيَكُاهَّلَلُال َ َمدم اََُنْ ُ...؛ََُلَُةَُعُوَفِإن َ

وَبَتَكُشروع مطلب نامه: _  َلَُمثم ْجَز
َ
ُأ َُو ِ ق  ِةُاْْلَ ْصَر َُتْوِفيَقَكُِلنم َداَمُاهَّللم

َ
َكُأ ْعِلمم ُنم ُ...؛َُو

ِتِهُُ...پایان توقیت: _  ْْحَ ْوِفيِقُِبَر ْمُِفُالت َ َُلكم فم َُيْلطم ْشَدَُو ُالر م مم كم ْلِهمم ُيم ُاهَّللم َبٍةَُو ُ.َحْو

 وم. تأییدیه یا شبه توقیع د2
 حدود نیم صفحه، شامل موارد زیر است:

َناَُهَذاتوقیت: _  اُِإَلْيَكُُِكَتابم َ ّي م
َ
ُُأ ُُاأْلَخم ِل م َُُوُُاْلَو ْخِلصم َناُِفُُاْْلم د ِ ِف مُُوم َُُوُُالص َ اِصرم ُ...؛ُالن َ

َُُوُپایان توقیت:  _ ٍدُسيدناَُُعََلُُاهَّللُمَُصَل َ م َ َ يَنُُآِلِهَُُوُُُمم اِهرِ
 .الط َ
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 ج. توقیع سوم احتجا3
 حدود دو صفحه، شامل موارد زیر است:

ابطُاهَّلِلَُُعْبِدُُِمْنُُتوضیح قبل از شروع نامه:_  َر ْلَهمُُِِإىَلَُُسِبيِلِهُُِفُُاْْلم ُُمم ِ ق  ُ؛َُدِليِلِهَُُوُُاْْلَ
ْْحِنُُاهَّلِلُُِبْسمُِشروع توقیت و سالم: _  ِحمِيُُالر َ ُأّياَُُعَلْيَكَُُساَلممُُالر َ اِصرم ُُالن َ ِ ُ...؛ُِلْلَحق 
ابه حمد: خط _ َُُفِإن َ َمدم ِذيُاهَّللَُُِإَلْيَكََُُنْ ُُِإَلَهُُاَلُُال َ َوُُِإال َ َناُهم َُُوُُِإََلم ُ...؛َُوُُاأْلََوِلَْيُُآَباِئَناُِإَلهم
ِذيشروع مطلب نامه:  _ َبِبُال َ ُِبالس َ َناَجاَتَكَُعَصَمَكُاهَّللم َناُمم اَُنَظْر ن َ كم َُفَقْدُ َُبْعدم ُ...؛َُو
ُآِلِهَُعََلُُ...پایان توقیت:  _ ٍدَُو م َ َ ُُمم ِذيرِ

ُالن َ ِدَناُاْلَبِشيرِ َمُُُالطيبْيَُسي ِ َُسل َ يَنَُو اِهرِ
ُ.الط َ

 . تأییدیه یا شبه توقیع چهارم4
 حدود نیم صفحه، شامل موارد زیر است:

ُِبِإْماَلِئَناتوقیت: _  ُاْلَعِل ِ ِ
ُِلْلَحق  ْلَهمم ُاْْلم ِل م اُاْلَو َ ّي م

َ
َناُِإَلْيَكُأ ِكَتابم ُِثَقِتَناَُهَذاُ ِ َُخط  ُُ...؛َو

لَُپایان توقیت: _  ُالص َ َُو ُهَّلِل َِ ْمدم يَنُواْْلَ اِهرِ
ُآِلِهُالط َ ٍدَُو م َ َ ِدَناُُمم َُعََلَُسي ِ  .ةم
های دیوانی و تأییدیه توقیت دارند، و با توجه به ساختار این توقیعات، که ساختار شکلی  نامه

خاص گرفته، تا الفاظ به کار رفته و ترتیب نیز ساختار متن، از شروع، خطاب و دعای پسوند اش
های سلطانی و حکومتی باشند؛ به این معنا که سبک رسد این توقیعات، نامهنامه؛ به نظر می

نویسی، مکاتیب سلطانی و ترسل دیوانی است؛ تا نگارش نامه و شکل آن، گویای منشأت
گردند )ر.ک: سلطانی رد و بدل میکه میان دوستان و افراد غیر « اخوانیات»های موسوم به نامه
 عات،یتوق رسد این: سراسر متن(. به عبارت دیگر، به نظر می1392 ،یرمضانو  1394 ،یعارف
ها باشند؛ یعنی نامه های حکومتیی یا توقیعات رد و بدل شده میان شخصیتحکومتهایی نامه

کم بلند مرتبهو نوشته ای است و شخص دیگری که  هایی هستند که میان شخصی که احتماال حا
 او نیز جایگاه ویژۀ حکومتی دارد؛ رد و بدل شده است.

 . موضوع توقیعات 3- 1
موضوع، مفهوم و معنای متن توقیعات منسوب به شیخ مفید، با توجه به این که آن را از امام 

عات ای که حتی مترجمان این توقیعصر؟جع؟ و او بدانیم؛ بسیار گنگ و مبهم هستند؛ به گونه
تا: ها را به درستی بفهمند )به عنوان نمونه نک: طبرسی، بیاند مراد متن اصلی نامهنتوانسته
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 (. به عبارت دیگر، جدا از صدر و ذیل نامه، بدنه اصلی نامه و مخصوصا  بسیاری از 346، ص4ج
معما گونه  های به کار رفته در آن، جمالتی نامأنوس، نامفهوم و گنگ و گویی متنی رمز آلود وواژه

 هستند.
 به عنوان نمونه به این قسمت یکی از توقیعات توجه کنید: 

َنا إِ 
َ
أ جْلَ
َ
َنا ِإَلْيِه آِنفًا ِمْن َغَماِليَل أ َماَء ِصْر َراخ  ِمْن َِبْ

ْنَصبي ِِف ِِشْ ْسَتَقر   َلَنا يي َلْيِه ... اْْلَن ِمْن مي
ْن َيكي 

َ
وِشكي أ ََياِن َو يي يتي ِمَن اْْلِ َبارِ ْهرَِو الس َ ْعد  ِمَن الد َ َنا ِإََل َصْحَصح  ِمْن َغْيرِ بي

وطي بي وَن هي
هي مِ  دي َلَنا ِمْن َحال  َفَتْعرِفي ِبَذِلَك َما َنْعَتِمدي ا َيَتَجد َ  ِمن َ

ٌ
ِتيَك َنَبأ

ْ
َماِن َو َيأ ل  ِمَن الز َ َن ََل َتَطاوي

َك لِ  قي َوف ِ ْعَماِل َو الِلي مي
ْلَفِة ِإَلْيَنا ِباْْلَ ِِت ََل َتَنامي الز ي

ْن َحَرَسَك الِلي ِبَعْيِنِه ال َ ِتِه َفْلَتكي مْحَ َذِلَك ِبَر
َقاِبَل ِلَذِلَك ِفْتَنًة  ْن تي

َ
 (.499: ص1386... )طبرسی، أ

رسد که ظاهرا  در توقیت اول، شخصی از شخص دیگری کمک در محتوای کلی، به نظر می
ای هستیم و دهد که ما در منطقهاطالع میخواهد؛ و در بخش اول توقیت اصلی دیگر، کسی می

، به زودی به کمک شما خواهیم آمد؛ و در بخش دوم همین توقیت، درخواست همکاری و کمک
 تکرار شده است.

 . اطالعات متنی توقیعات4 -1
ْمَراخ  »جدا از کلمات خاص، همانند  َبار  ، َل یَغَمال  ، ش  که به نوعی به  ؛ «َصْحَصح  » و« ُت یالّسَ

های عات جغرافیایی یک منطقۀ خاص  کوهستانی و جنگلی، مربوط هستند؛ برخی از واژهاطال
 ای هستند؛ همانند:دیگر نیز در متن توقیعات وجود دارند، که حاوی اطالعات ویژه

ُالصدق». در توقیعات کتاب االحتجاج آمده است: یک ُبكلمة )ر.ک: طبرسی، « الداعیُاليه
 طبرستان انیعلو زمان در  یدیز  انیعیش توسط خاص طور به ،«داعی»(. اصطالح 515: ص736
ه است )ر.ک: شد یم استفاده لمید هایقلعه گر ید و الموت در  یلیاسماع انیعیش توسط ،سپس و

کمان  .: سراسر متن(1393 رحمتی، به عنوان نمونه، این اصطالح، برای برخی از امامان و حا
 یداع» به ملقب( ق270م) دیز  بن حسنت؛ همانند زیدی شمال ایران و غیر آن به کار رفته اس

( ق304م) اطروش یعل بن حسن، «الحق یال یداع» به ملقب( ق287م) دیز  بن محمد، «ر یکب
 بن وسمو ی« ر یصغ یداع» به ملقب(  ق309م) قاسم بن حسن، «الحق یال یداع» به ملقب
 .«اهلل یال یالداع» به ملقب( ق 403م) ییحی
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ُدليله»ات منسوب به شیخ مفید آمده است: . همچنین در توقیعدو ؛ «یفُسبيلهُاىلُملهمُاْلقُو
ُللحق»  - 513: ص736)ر.ک: طبرسی، « لنصرةُاْلق»؛ «الشيخُالوىلُاْللهمُللحقُالعَل»؛ «الناصر

دانستند و اساسا  امامت را  می؟ع؟(. زیدیه جانشینی پیامبر؟لص؟ را حق حضرت امیرمؤمنان516
« حق»کنند. بنابراین، واژه دانند و در ترویج و پیشبرد این حق تالش میمیحق اوالد فاطمه؟اهع؟ 

کمان ها دارای جایگاه ویژه  در نظام سیاسی و فکری آن ای است. به همین منظور، امامان و حا
« حق»کردند که در آن واژه زیدی را به عنوان کسانی که در طلب حق هستند؛ به القابی ملقب می

کمان زیدی شمال به وجود داشته است. عنوان نمونه، این اصطالح برای برخی از امامان و حا
 بن محمد؛ «الحق یال یداع»( ق270م) دیز  بن حسنایران و غیر آن، به کار رفته است؛ همانند 

 یال یالهاد» به ملقب( ق298م) نیالحس بن ییح؛ ی«الحق یال یداع» به ملقب( ق287م) دیز 
 بن ییحو ی« للحق ناصر » و «الحق یال یداع» به ملقب (ق304م) یعل بن حسن؛ «الحق
 .«بالحق ناطق»به  ملقب( ق424م) یالهارون بن نیالحس

. در ابتدای توقیت سوم )و به نوعی توقیت دوم( احتجاج، و به عنوان شروع نامه، لقب سه
اَُعَلْيَكُُاهَّلِلَُُساَلممُ»آمده است: « اطروش» َ ّي م

َ
ُُأ اِصرم ُُالن َ ِ ُُِلْلَحق   اطروش یعل بن حسن«. اِعيالد َ

 (.216: ص1363 ،یمرعشباشد )به عنوان نمونه ر.ک: می ملقب« للحق ناصر ال» به( ق304م)
ُالوىلُالرشيد». همچنین، در توقیت اول کتاب احتجاج، آمده است: چهار   ابن«. االخُالسديدُو
 یالوص» ؛ مانندتاس آورده؟ع؟ نیحس امام یبرای القاب ،طالب یاب آل مناقب کتاب در  شهرآشوب

رسد این القاب مورد (. به نظر می232، ص3ج :1376 شهرآشوب، ابن« )دیالرش یالول»و « دیالسد
کنندگان در راه امر به معروف، همانند امام توجه برخی از امامان زیدیه، به عنوان قیام

 حسین؟ع؟ بوده است.
گویای مفاهیم خاص میان  . عبارات و اصطالحات دیگری نیز در توقیعات آمده است کهپنج

ُ»ها است؛ همانند نویسنده و گیرنده نامه ِل م ُُاْلَو ْخِلصم يِنُُِفُُاْْلم ِ ُُالد  وصم ْخصم من »؛ «ِباْلَيِقِْيُُِفيَناُاْْلَ
ولی »و « ولی المجاهد»؛ «والناصر لنا»؛ «االخ الولی»؛ «السلم الصالح»؛ «لنصرة الحق»؛ «الفتنه

(. این عبارات و الفاظ خاص، در کنار قرائن 516 - 513ص: 736)ر.ک: طبرسی، « الملهم للحق
تواند گویای چهارچوب ویژه و یا تعامالت قبلی میان نویسنده متن و و شواهد دیگر متنی، می

دریافت کننده آن باشد؛ که پیداست دارای نحله مذهبی یا سیاسی خاص، و یا هماهنگی فکری 
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 و اجتماعی مرتبطی هستند.

 ات و کتاب احتجاج. شهرت توقیع5 -1
گوید: چون مطالب و روایات کتابم مشهور بودند و در دیگر منابت، در صاحب کتاب احتجاج می

(. از سوی 10: ص1386ی، طبرسدسترس هستند؛ اسناد مطالب و روایات را ذکر نکردم )ر.ک: 
گردادیگر، با جست ن وی و وجوی در منابت مختلم شیعه امامیه و مخصوصا  آثار شیخ مفید و شا

کدام شود که این توقیعات منسوب به شیخ مفید، در هیدمنابت غیبت و مهدویت؛ مشخص می
: ش، سراسر متن(. بنابراین، 1400از این منابت، حتی تا قرن یازدهم قمری وجود ندارند )استادی، 

زه حدیثی با توجه به این که توقیعات کتاب االحتجاج، در منابت شیعه امامیه نیستند و در آثار حو
گردان شیخ مفید نیز موجود نیستند؛ می توان نتیجه گرفت که این توقیعات در بغداد و شا

ای خاص و محدودۀ جغرافیایی مشخصی که مؤلم در آن زندگی کرده است؛ مشهور منطقه
ای، اسناد مطالب خود را درج نکرده اند؛ و مؤلم احتجاج، به مناسبت این شهرت منطقهبوده

ارت دیگر، توقیعات منسوب به شیخ مفید در دسترس شیعه امامیه نبوده و برای است. به عب
 اند.ای یا گروه خاصی، مثًال علویان زیدی طبرستان بودهمنطقه

 هایی از کتاب احتجاج. سرنخ2
اند، ممکن است تأمل و چون توقیعات منسوب به شیخ مفید، فقط در کتاب احتجاج آمده

هایی را برای کشم نویسندگان توقیعات در اختیار ما قرار نیز سرنخ توجه به خود کتاب احتجاج
 دهد. برخی از این تأمالت عبارتند از:

 . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری؟ع؟1 -2
؟ع؟ یعسکرحسن  امام به منسوب ر یتفس وامدار  ،احتجاج کتاب از ای قابل مالحظه بخش
صفحه( و برخی روایات دیگر میان متن  130از اول کتاب تا خطبه غدیر )حدود  ؛ یعنیاست

روایت کتاب احتجاج، از تفسیر مذکور است؛ که  363روایت از  40کتاب. به عبارت دیگر، بیش از 
، «ناصر کبیر »طبق تحقیقات جدید، مؤلم این تفسیر، در واقت، حسن بن علی عسکری، ملقب به 

کم سوم زیدیه علویان طبرستان شمال ایران است )ر  : ذ، ر، سراسر 1400.ک: استادی، یعنی حا
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 متن(.
با توجه به این که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری؟ع؟ تقریبا  تا حدود قرن دهم، مورد 

رسد ، سراسر متن(؛ به نظر میح :1400 ،یاستادتوجه علمای شیعه امامیه نبوده است )ر.ک: 
ها استفاده کرده است؛   و از آنمؤلم احتجاج به منابت زیدیه در منطقه طبرستان دسترسی داشته 

 ها، تفسیر حسن بن علی عسکری اطروش بوده است.  که یکی از آن

 . محتوای احتجاج، هماهنگ با عالیق زیدیه متقدم 2 -2
زیدیان متقدم، همانند ناصر اطروش، آثار متعددی هماهنگ با محتوای کتاب احتجاج 

. 1»ر والیی و امامتی ناصر کبیر، عبارتند از: اند. به عنوان نمونه، آثامنسوب به طبرسی داشته
فی اخبار الذی  یاألمال .3 ؛نیرالمؤمنیأم ولد من األئمة و اإلمامة إثبات یف االصول .2االحتجاج؛ 

 بالدائل الواضحة الحجج .6 ؛االمامة .5 ؛الطاعة المفترض االمام. 4البیت؛ یتضمن فضائل اهل
 النقض .10 ؛المسترشد .9 ؛اإلمامة یف نیالمتوسم .8 ؛ةیاطمالف الظالمة .7 ؛اإلمامة یف الراجحة
)ناشناس،  الخمس و فدک .12 ؛األصول یف األصم بکر  یأب علی النقض .11 ؛یالراوند ابن علی

 (.10: ص8مخطوط، ق 
، در تفاسیر دیگر زیدیه، مانند تفسیر کتاب اهلل «احتجاجی، والیی و امامتی»شبیه این وضعیت  
: مقدمه 1388و دیلمی،  53: ص1395 خامنه، یقوچانشود )ر.ک: ده میدیلمی نیز مشاه

عمادی(. حتی برخی از مطالب کتاب احتجاج با آثار زیدیان هماهنگ است؛ به عنوان نمونه، در 
به  احتجاج و؟اهع؟ الزهراء خطبة : ذیل سورۀ مریم(؛1388تفسیر کتاب اهلل دیلمی )ر.ک: دیلمی، 

 ،یتهرانی وجود دارد )همچنین ر.ک: طبرسمنسوب به  احتجاجاب وسیلۀ آن، که عینا  در کت
 (.259، ص4: ج1408

هماهنگ و قابل  متقدم هیدیز  قیعال با احتجاج،کتاب  یمحتوارسد بنابراین، به نظر می
تصور است که توقیعات کتاب االحتجاج، متنی از آثار یا منابت زیدیان متقدم بوده باشد؛ که 

 ه امام عسکری؟ع؟، در کتاب احتجاج به کار برده شده است.همانند تفسیر منسوب ب

 .  خاستگاه ظهور و نشر احتجاج3 -2
، سراسر متن( و   :1400 ،یاستاددرست است که صاحب احتجاج کنونی، ابومنصور طبرسی )
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( 8: ص1381 ،یطبرسی )نک: َطْبر س فضل بن حسن بن فضل، یعنی (ق548م )طبرسی مفسر 
 خیمشا رساله صاحب او از  شیپ و یاسترآباد نیامای، مانند جا که عده  از آننیستند؛ در هر حال، 

تا: ی )نک: بحرانی، بیاللئال یعوال کتاب در  یأحسائ جمهور  یأب بن محّمد ،او از  شیپ و عهیالّش 
اند (؛ کتاب احتجاج را به طبرسی مفسر و همچنین، ابومنصور طبرسی منسوب کرده342ص

توان به این معنا راه یافت که الاقل صاحب (؛ می47، ص1: ج1403 ،یافند   یاصفهان)ر.ک: 
کتاب احتجاج به نوعی به منطقه طبرستان مربوط بوده است؛ البته با توجه به این نکته که 

 : سراسر متن(.1389 ،یمعلمبه طبرستان منسوب باشد )ر.ک: « َطَبرسی»
های خطی : ذ( و نسخه1400ادی، از سوی دیگر، خاستگاه و جغرافیای زندگی راویان )است

ترین منبعی که برای تألیم احتجاج استفاده شده : ث(؛ و نیز براساس مهم1400)ر.ک: استادی، 
 است، یعنی تفسیر عسکری؛ طبرستان است.

همچنین باید توجه داشت که به واسطه تشکیل حکومت علویان زیدی شمال ایران، 
یعه و سنی، منطقه طبرستان بوده است )ر.ک: خاستگاه مهمی از مجادالت مذهبی میان ش

: سراسر متن(. 1389 ،یمعلمو  591ص ،2ج: 1375 ان،یجعفر؛ 64 و 60ص: 1341 مان،یکر
رسد که خاستگاه کتاب احتجاج و نشر آن نیز منطقه طبرستان و دیلم؛ یعنی بنابراین، به نظر می

کمیت زیدیان شمال ایران بوده است.  مناطق تحت حا

 بندیع.  جم4 -2
گر خود متن کتاب احتجاج از زیدیان نباشد، الاقل تألیم کتاب، از منابت  بعید نیست که حتی ا

 زیدیان طبرستان صورت گرفته باشد؛ یا نقش این منابت در تألیم احتجاج، پر رنگ باشد.
گر نپذیریم که کتاب احتجاج، کتابی کامًال زیدی، یا الاقل اثری برآمده از  منابت بنابراین، حتی ا

زیدیان است؛ الزم است توجه کنیم که مؤلم احتجاج، از تفسیر حسن بن علی عسکری زیدی، 
بهره فراوان برده است؛ و این احتمال وجود دارد که دیگر آثار به جای مانده از حسن بن علی 

ها و مکاتبات علمی و غیر علمی وی نیز، استفاده کرده باشد. به اطروش و همچنین از نامه
که این توقیعات موجود در منابت عصر خود در   ت دیگر، مؤلم کتاب احتجاج، به تصور آنعبار

ها در تألیم   طبرستان، واقعا  توقیعاتی از امام زمان؟جع؟ و منسوب به شیخ مفید هستند؛ از آن
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 کتاب خود استفاده کرده است.

 . توقیعات، هماهنگ با چه شخصیتی است3
کنون وقت آن است که با توج ه به عدم انتساب توقیعات به شیخ مفید و امام عصر؟جع؟، ا

گر این توقیعات کتاب احتجاج، از ایشان نیستند؛ پس برای چه کسانی هستند؟ و  روشن شود که ا
 ها، با چه شخصیتی هماهنگ است؟  متن توقیعات و قرائن جانبی آن

که  عاتیتوق از  ما اطالعات یبندجمتو نیز  احتجاج کتاب از  ما یهاسرنخ یبندجمتدر 
هایی حکومتی و توان نتیجه گرفت که احتماال این توقیعات، به شخصیتتر گذشت؛ میپیش

 دولتی از قرن سوم تا پنجم، یعنی علویان زیدیه طبرستان در شمال ایران مربوط هستند.

 دست آمدههای هماهنگ با اطالعات به. دایره شمول شخصیت1 -3
ها به ترتیب های علویان شمال ایران، این شخصیتان و حکومتبا توجه به تاریخ طبرست

 توانند در دایره شمول نویسندگان این توقیعات در کتاب احتجاج قرار گیرند:تاریخ، می
 ق؛270 تا 250 سال از  (؛ر یکب داعی) دیز  بن حسن .1
 ق؛287 تا 270 سال از  (؛دیز  بن حسن داعی برادر ) دیز  بن محمد. 2
 ق؛304 تا 287 سال از  اطروش(؛ ر یکب ناصر ) علی بن حسن. 3
 ق؛316 تا 304 سال از  (؛ر یکب ناصر  نیجانش و داماد، ر یصغ داعی) قاسم بن حسن. 4
 ق؛ 350 تا 320 سال(؛ از ر یکب ناصر  هبرادرزاد) محمد بن جعفر . 5
 ق؛360 تا 353 سال (؛ از ر یصغ داعی فرزند) قاسم بن حسن بن محمد .6
ق  411 تا 380 سال حدود(؛ از هارونی ابوطالب ،برادرش اتفاق به) ونیهار نیحس بن احمد. 7 

 : سراسرمتن(.1387 نژاد، یموسو)ر.ک: 
کمان، قرائن و شواهدی می توان یافت که با مطالعه تاریخ و ترجمه و احوال زندگی این حا

کمان، یا دولتمردان آندهند توقیعات، مینشان می ا مرتبط باشند. ه  توانند با کدام یک از این حا
کمان زیدیه طبرستان، جنبه اند؛ اما در بین های سیاسی، اجتماعی و دینی داشتههمه این حا

ها، ناصر کبیر، از لحاظ علمی، تمایالت دینی و تألیم آثار تخصصی مذهبی وجهه بسیار پر   آن



 

 

141 

سی
شنا
باز

 
گان
سند
نوی

 
ات
قیع
تو

 
اب
کت

 
جاج
الحت
ا

... 

د که این شونتری داشته است. همچنین در تاریخ زندگی ناصر کبیر، وقایعی مالحظه می  رنگ
 هایی هستند.ها و هماهنگیوقایت، با متن توقیعات منسوب به شیخ مفید دارای شباهت

 . هماهنگی داستان فتنه بر اطروش و متن توقیعات2 -3
کم و کرد فتح را آمل ق 301 سال در  ،ق(304)م اطروش ر یکب ناصر حسن بن علی،  یوقت  حا

 بن حسن دیس به را ُملک ینه و امر  و یدشاهپا احکام شد؛ رانیا شمال هیدیز  امام و طبرستان
 .بود ساالرش  سپه و پسرعمو کهسپرد ( ر یصغ یداع یعنی) قاسم
 با مناسباتش شدن رهیت یپ در  و د؛یبگردان سالمت راه از  را قاسم بن حسن ا،یدن حرص اما
 و گرفته را اطروش ناصر  ق303 سال در  او، به انیسپاه از  یبرخ لیتما نیهمچن و اطروش حسن
 بن حسن انیسپاه از  یتعداد. فرستاد جانیالر ( بهمن ملک قلعه) الرجان قلعه به بسته دست
 او اموال غارت به و ریختند اطروش ناصر و حرم  خانه به دند،ید را واقعه نیا که ز ین قاسم

 به انیسپاه از  یبرخپس از این واقعه، . ُبردند خود با را اطروشحرم  الیع و اهل و ،پرداختند
 انیشورش با مقابله به ،دید میوخ را اوضاع که قاسم بن حسن و ندکرد اعتراض قاسم بن نحس

 .شد نینشخانه و مجروح ن،یح نیا در  و ؛پرداخت
کم نعمان، بن یلیل هنگام، نیا در  حسن  به وفادار  سرداران از  که ه،یسار  در  اطروش ناصر  حا

از کوه،  را خود عجله با و نکرد؛ یهمراه قاسم بن حسن با بود، اطروشبن علی، یعنی ناصر 
 رفت آمل به سپس و کرد؛ آزاد را اطروش ناصر  و رساند آملجنوب  الرجان قلعه بهجنگل و دشت، 

: 1987 مادلونگ،و  221 - 216ص: 1363 ،یمرعش)ر.ک:  داد شکست را قاسم بن حسن و
 (.241 - 209 و 101 - 85 و 75 -71 و 33 - 24ص

...ُِمْنُِفْتَنٍةَُقْدُ»متن توقیعات و برخی از اطالعات و مفاهیم آن، همانند وقتی این داستان را با 
ْمُ... َناَفْتَُعَلْيكم

َ
ْبِطَلِةُُاْلِفْتَنِةُُِمَنُُآِمناُ َُكاَنُُ...»، «أ َرمَُُِحاِدَثٌةُُ...»، «...ُاْْلم مُُِِباْْلَ َعظ َ َناِفٍقُُرِْجِسُُِمْنُُاْْلم ُمم

مٍُ َذم َ ُ»و « ...ُمم ْسُُِمْنُُاْْلَنُ... ٍُمم َُُلَناَُتَقر  ْنَصبم اٍخُُِفُُيم َر َماَءُُِمْنُُِِشْ َناََُبْ َناَُغَماِليَلُُِمْنُُآِنفاُ ُِإَلْيِهُُِصْر
َ
أ ْْلَ
َ
ُأ

ها و اتفاقات کودتای حسن بن قاسم بر ناصر للحق کنیم، داستان، با متن نامه؛ مقایسه می«ِإَلْيِهُ
 هد.دنعمان به ناصر اطروش، کامًال هماهنگ نشان میو کمک رسانی ابن
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 .  جمع بندی3 -3
ها، و نیز نفی انتساب کتاب احتجاج به طبرسی، با توجه به مناقشات انتساب کتاب به طبرسی

که بخش قابل توجهی از کتاب، از تفسیر عسکری و متعلق به ناصر   و همچنین با توجه به این
رسد به نظر میتر بیان شد؛ بندی شواهد و قرائنی که پیشاطروش و میراث زیدیه است؛ و جمت

توقیعات منسوب به شیخ مفید، از ناصر اطروش و مرتبط به واقعه شورش حسن بن قاسم و 
 رسانی لیلی بن نعمان باشد.زندانی شدن ناصر کبیر، و کمک

برای توجه بهتر، ضمن بیان شرح حال مختصری از زندگی ناصر اطروش، به تفسیر و ترتیب 
تر ردازیم تا ارتباط این توقعیات با ناصر کبیر اطروش، روشنپتوقیعات، با توجه به زندگی وی می

 گردد:

ح حال و آثار ناصر اطروش4  . شر
ر »حسن بن علی عسکری، ملقب به  کم نیسوم( ق304 - 230) «ناصر للحق»و « ر یَکب ناص   حا

و زیدی مذهب بوده است )ر.ک: ؟ع؟ سجاد امام نوادگان از ؛ از سادات حسینی و طبرستان یعلو
 از  ،رانیا شمال از  یگرید نقاط بر  طبرستان، بر  عالوهوی  .: سراسر متن(1394 ،یانیتن یموسو
کم النیگ یشرق یهابخش و لمید جمله  را ر یکب ناصر . بوده است آمل حکومتش مرکز  و حا
 یحکومت دیه ،طبرستان مردم ،یطبر خیتار  گزارش اساس بر  و اندکرده یمعرف عادل ییفرمانروا

 .(353، ص4تا: ج)طبری، بی بودند دهیند عادالنه  ،یو تحکوم همانند را
)ر.ک:  است  گفته سخن ر یکب ناصر  فقاهت و زهد ،یعلم مرتبه از علم الهدی،  یمرتض دیس
 مردم شدن عهیش و آوردن اسالم در  یمهم نقشحسن اطروش،  .: مقدمه(1398 ،یالهدعلم

 و ،طبرستان در  یزندگ یبرا سادات از  دعوت و عالمان از  تیحما. است داشته طبرستان
: 1363)ر.ک: مرعشی،  انددانسته یو اقدامات از و مدارس دینی را  مساجد سیتأس همچنین

 .(550: ص1387 ،یدکباریسو  308ص
اند؛ اما با توجه به متن آثار باقی مانده از وی، همانند برای ناصر کبیر، تألیفاتی را ذکر کرده
های وی، یا الاقل آثار به جای مانده از او، رسد کتابمی کتاب البساط و االحتساب، به نظر 

گردانش میتقریرات و یادداشت  اطروش،باشند )ر.ک: های دروس تعلمی ناصر للحق برای شا
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و یا پس از زندگی ناصر کبیر توسط برخی   (؛ که یا در زمان حیات او نوشته شده12: ص1423
 ،یعامل نیامو  377و  373، ص4: ج1385 ،یدمسعواند )ر.ک: آوری و یا نگارش یافتهجمت
 (.180، ص5: ج1421

گون  فهرستی و رجالی  زیدیه و امامیه، کتاب ها و آثار متعدد و گاه پرشماری را برای در آثار گونا
( و چهارده اثر 57: ص1407اند؛ که این تعداد، از حدود ُنه )ر.ک: نجاشی، ناصر اطروش برشمرده

(، تا بیش از یکصد و شصت اثر بیان شده )ر.ک: ناشناس، 244: صتا یب، میند ابن)ر.ک: 
به بعد(؛ و حتی به اعتقاد برخی از زیدیان مذهب قاسمیه، به سیصد اثر نیز  10: ص8مخطوط، ق

(؛ هر چند در حال حاضر از این آثار پر شمار، جز دو یا سه اثر، که به وی 12رسد )همان، صمی
تر این عناوین و توضیح برخی از این   است. برای دیدن بیش منسوب هستند؛ چیزی باقی نمانده

: مقدمه( و برخی مقاالت 1423و  1418توان از فهارس متعدد زیدیه )ر.ک: اطروش، آثار، می
 : ز، سراسر متن(.1400و استادی،  175: ص1398 ،یالهدعلمجدید امامیه استفاده کرد )ر.ک: 

 دگانی اطروش. تفسیر و ترتیب توقیعات، بر اساس زن5
های چاپی احتجاج، غالبا  تیتر و اصل و فرع توقیعات را پشت سر هم و با یک قلم و در کتاب

(؛ که تأمل در این توقیعات را 596، ص2: ج1413اند )ر.ک: طبرسی، تفکیک نشده، درج کرده
مایز و کند؛ اّما در ادامه برای توجه و تأمل بهتر، این توقیعات را تفکیک شده و متمبهم می

و چاپی:  516 - 513: ص736کنیم )ر.ک: خطی: طبرسی، مطابق نسخه خطی کهن ذکر می
جا و درهم   (. البته ترتیب توقیعات در متن احتجاج، اندکی جابه499 - 495: ص1386طبرسی، 

 گردد:جا، اصالح و بیان می  ذکر شده است، که در این

 . ترتیِب درسِت توقیعات احتجاج1 -5

 توقیع الف )از طرف ناصر للحق اطروش به لیلی بن نعمان(. 1 -1 -5
 باشد:حدود دو صفحه و شامل موارد زیر می

 متن اصلی توقیت الم
 . شروع توقیت و سالم1
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ْْحِنُُاهَّلِلُُِبْسمُِ ِحمِيُُالر َ ُُالر َ وصم ْخصم ُاْْلَ يِن ِ ُالد  ُِف ْخِلصم ُاْْلم ِل م ُاْلَو ا َ ّي م
َ
ُأ َُعَلْيَك َُساَلٌم َُبْعدم ا م َ

َ
ِفيَناُُأ

ُ.ِباْلَيِقِْيُ
 . خطبه حمد2

لَُ ُالص َ هم لم
َ
َُنْسأ َُو َو ُهم ِذيُاَلُِإَلَهُِإال َ

ُِإَلْيَكُاهَّلَلُال َ َمدم اََُنْ ُآِلِهُوَفِإن َ ٍدَُو م َ َ َناُُمم َُنِبي ِ َُمْواَلَناَُو ِدَناَُو َةَُعََلَُسي ِ
يَنُ اِهرِ

ُ.الط َ
 . شروع مطلب نامه3

َُتوُْ َداَمُاهَّللم
َ
َكُأ ْعِلمم ُنم ِذَنَُو

م
َُقْدُأ هم ن َ

َ
ْدِقُأ اُِبالص ِ ْطِقَكَُعن َ وَبَتَكَُعََلُنم َلَُمثم ْجَز

َ
ُأ َُو ِ ق  ِةُاْْلَ ْصَر ِفيَقَكُِلنم

ُ ُاهَّللم مم هم َعز َ
َ
اُِإىَلَُمَواِليَناُِقَبَلَكُأ يِهَُعن َ َؤد ِ َُتْكِليِفَكَُماُتم َكاَتَبِةَُو يِفَكُِباْْلم ُ...َلَناُِفَُتْشرِ

 . پایان توقیت4
َجاَءٌةَُحَُماُُ... َناَُبْغَتٌةُفم ْمَر

َ
ُأ َُسَخِطَناَُفِإن َ اَهتَناَُو َكَر ْدِنيِهُِمْنُ ُيم ْنِجيِهُِمْنُُي  ُيم ُاَل َبٌةَُو َُتْو هم َُتْنَفعم اَل

ِتِهُ ْْحَ ْوِفيِقُِبَر ْمُِفُالت َ َُلكم فم َُيْلطم ْشَدَُو ُالر م مم كم ْلِهمم ُيم ُاهَّللم َبٍةَُو ُ.ِعَقاِبَناَُنَدٌمَُعََلَُحْو
 نوشت( توقیت المضا و پیتأییدیه )ام

َناَُهَذا اُِإَلْيَكُُِكَتابم َ ّي م
َ
ُُأ ُُاأْلَخم ِل م َُُوُُاْلَو ْخِلصم َناُِفُُاْْلم د ِ ِف مُُوم َُُوُُالص َ اِصرم َُُلَناُالن َ ِف م ُِبَعْيِنِهُُاهَّللُمَُحَرَسَكُُاْلَو

َِتُ َناَُعََل1ُُهرُطتُمُاَلَُُوُُِبِهَُُفاْحَتِفْظَُُتَناممُُاَلُُال َ ِ ِذيَُخط  اَُناهُمَسَطرُُْال َ ُُِِبَ اهُمَُلهم ن َ َُُضم َ
َ
د َُُِوُُداُ جأ

َ
ُِفيِهَُُماُأ

َُُمْنُُِإىَلُ نم ْوِصَُُوُُِإَلْيِهَُُتْسكم
َ
ْمُُأ اَعََتم َُُوُُُاهَّللُمَُشاَءُُِإْنَُُعَلْيِهُُِباْلَعَمِلََُُجَ ٍدُسيدناَُُعََلُُاهَّللُمَُصَل َ م َ َ َُوُُُمم

يَنُُآِلِهُ اِهرِ
ُ.الط َ

 لیلی بن نعمان( . توقیع ب )از طرف ناصر للحق اطروش به2 -1- 5
 باشد:حدود یک صفحه و شامل موارد زیر می

 متن اصلی توقیت ب
 . شروع توقیت و سالم1

 مفقود است.
 . خطبه حمد2

 مفقود است.
__________________________________   

، آمده است؛ و در نسخه« تطهر »ق(، 736.  در نسخه کهن احتجاج )1  درج شده است.« تظهر »های متأخر
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 . شروع مطلب3
ُِبنَُ َدَكُاهَّللم ي َ

َ
َْيُأ اِْلِ ُِفيَناُالظ َ َجاِهدم ُاْْلم ْخِلصم ُاْْلم ِل م ُاْلَو ا َ ّي م

َ
ُِإَلْيَكُأ َُنْعَهدم نم ََُنْ ُِبِهَُو َد ي َ

َ
ِذيُأ

ُال َ ْصرِِه
يِنَُوُ ِ ُِمْنُِإْخَواِنَكُِفُالد  هم ب َ ََقَُر َُمِنُات َ هم ن َ

َ
َْيُأ اِْلِ ْوِلَياِئَناُالص َ

َ
َلَفُِمْنُأ ُ...الس َ

 . پایان توقیت4
ْمُُ... ُِمْْنم هم ْؤِثرم ُاَلُنم َُو هم اَُنْكَرهم ُِبَناُِم َ ِصلم َُماَُيت َ ْمُِإال َ َناَُعْْنم ِبسم اََُيْ ََُُُفَ ْسَتعانم ُاْْلم ُاهَّللم َُُُو َناَُو َُحْسبم َو ُهم َو

ُ َُصلَُُُِنْعَمُاْلَوِكيلم ُآِلِهُوَو ٍدَُو م َ َ ُُمم ِذيرِ
ُالن َ ِدَناُاْلَبِشيرِ َُعََلَُسي ِ هم َمُالطيبْيُتم َُسل َ يَنَُو اِهرِ

ُ.الط َ
 نوشت( توقیت بتأییدیه )امضا و پی

لُْ ُاْْلم ِل م ُاْلَو ا َ ّي م
َ
ُِإَلْيَكُأ َنا ِكَتابم ُ َُهَذا َُو َحٍد

َ
ُأ ِ
ل  كم ُ َُعْن ْخِفِه

َ
َُفأ ُِثَقِتَنا ِ َُخط  َُو ُِبِإْماَلِئَنا ُاْلَعِل ِ ِ

ُِلْلَحق  َهمم
ُبُِ ُاهَّللم مم َلهم ْوِلَياِئَناَُِشِ

َ
َماَنِتِهُِمْنُأ

َ
ُِإىَلُأ نم اَُمْنَُتْسكم َُعَلْْيَ ْطِلعم ُتم ْسَخة  ُنم ُاْجَعْلَُلهم َكِتَناُِإْنُاْطِوِهَُو َبَر

ْمُ ُاْْلَ ُاهَّللم لََُشاَء ُالص َ َُو ُهَّلِل َِ ُودم ٍد م َ َ ُُمم ِدَنا َُسي ِ َُعََل ُنسخهةم ُ]برخی : ُمتأخر ُهای ِب ِ
ُآِلِهُُ[الن َ َو

يَنُ اِهرِ
ُ.الط َ

 . توقیع ج )از لیلی بن نعمان به ناصر اطروش(3 -1 -5
 باشد:حدود یک صفحه و شامل موارد زیر می

 . شروع توقیت و سالم1
ْْحِنُُاهَّلِلُُِبْسمُِ ِحمِيُُالر َ ُنسخهَُساَلممُُالر َ ُ]برخی ُسالم : ُمتأخر ُ]برخیَُُعَلْيَكُُ[اهَّلِلُهای أهنا

:ُنسخه اهایُمتأخر َ ّي م
َ
ُُ[أ اِصرم ُُالن َ ِ اِعيُِلْلَحق  ْدِقُُِبَكِلَمِةُُِإَلْيِهُُالد َ ُ.الص ِ

 . خطبه حمد2
ا َُُفِإن َ َمدم ِذيُاهَّللَُُِإَلْيَكََُُنْ ُُِإَلَهُُاَلُُال َ َوُُِإال َ :َُنم]برخیُنسخهُهم َناُدُاهَّللُاليک[هایُمتأخر َُُوُُِإََلم ُِإَلهم
َُُوُُاأْلََوِلَْيُُآَباِئَنا هم لم

َ
لَُنْسأ ِدَناَُعََلُُةَُوالص َ ٍدَُُمْواَلَناَُوَُُسي ِ م َ َ ُُُمم َْيَُُخاَتِ ِبي ِ

ْهِلَُُعََلَُُوُُالن َ
َ
َُبْيِتِهُُأ

يَنُ اِهرِ
ُ.الط َ

 . شروع مطلب نامه3
َُعَصَمَكُ َناَجاَتَك ُمم َنا َُنَظْر ا ن َ كم ُ َُفَقْد َُبْعدم َُُو َُو ْوِلَياِئِه

َ
ُأ ُِمْن َُلَك ُاهَّللم َُوَهَبهم ِذي ُال َ َبِب ُِبالس َ اهَّللم

َعَناَُذِلَكُ َُشف َ ْعَداِئِهَُو
َ
َكْيِدُأ :ُذالکُ]برخیُنسخهَحَرَسَكُِبِهُِمْنُ ُُ[اْْلَنُهایُمتأخر ٍ ْسَتَقر  ِمْنُمم

:ُ]برخیُنسخهُناصبَلَناُ ُهایُمتأخر ْنَصبم َمُُ[يم اٍخُِمْنََُبْ َر ُ...ُُآِفُِِشْ
 . پایان توقیت4
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َُُوُ...ُ ِميِلُُاْلَعاِقَبةم ْنِعُُِِبَ ُُاهَّلِلُُصم ْبَحاَنهم ُُسم ونم يَدةُ َُتكم ْمَُُْحِ واَُماََُلم ُُاْجَتَنبم ي َ ْْنِ ُُاْْلَ وِبُُِمَنَُُعْنهم نم ُ.الذ م
 تأییدیه توقیت ج

 ندارد.

 ای از تفسیر متن توقیعات. نمونه2 -5
ضمن تشریح برخی مسایل پیش آمده در ناصر اطروش در نامه و توقیت مخفیانه الم و ب، 

نعمان، مورد کودتا و فتنه حسن بن قاسم، و زندانی شدن و تعرض به حرم و اهل و عیالش، از ابن
کم دست نشاندۀ خودش در ساریه، درخواست همراهی و کمک دارد.  حا

از ساریه کند و با نیروهایش ها، قصد پشتیبانی از ناصر اطروش را مینعمان با وصول نامهابن
طبرستان به سمت قلعه الرجان در جنوب آمل، یعنی محل زندانی شدن ناصر اطروش، حرکت 

 کند.می
نعمان در بین راه، برای اطالع دادن به ناصر اطروش و هماهنگی وضعیت خود با او، ابن

رار باشد. در این نامه، محل استقمی« ج»نویسد که توقیت ای به ناصر اطروش مینامه  مخفیانه
جغرافیایی خود که در باالی قله کوه و در نزدیکی محل قلعه الرجان بوده است؛ بیان، و خبر  به 

 نویسد:کند و میزودی رسیدن خود را به ناصر اطروش، اعالم می
ُ ٍُُِمْنُُاْْلَنُ... ْسَتَقر  َُُلَناُمم ْنَصبم اٍخُُِفُُيم َر َماَءُُِمْنُُِِشْ َناََُبْ َناُِليَلَُغَماُِمْنُُآِنفاُ ُِإَلْيِهُُِصْر

َ
أ ْْلَ
َ
ُِإَلْيِهُُأ

ُ يتم َباِر مَياِنُُِمَنُُالس َ َُُوُُاْْلِ وِشكم ْنُُيم
َ
وَنُُأ َناَُيكم وطم بم ْعٍدَُُغْيرُُِِمْنَُُصْحَصٍحُُِإىَلُُهم ْهرُُِِمَنُُبم ُاَلَُُوُُالد َ

ٍلُ َماِنُُِمَنَُُتَطاوم ِتيَكَُُوُُالز َ
ْ
َُُيأ

ٌ
اَُنَبأ دُمُِمن َ َُُحاٍلُُِمْنَُُلَناَُيَتَجد َ هُمنََُُماُِبَذِلَكَُُفَتْعرِفم ْلَفِةُُِمَنُُْعَتِمدم ُالز م

َكُُاهَّللُمَُوُُِباأْلَْعَماِلُُِإَلْيَنا قم َوف ِ ِتِهُُِلَذِلَكُُمم ْْحَ  (.498، ص2: ج1386)طبرسی، ...ُُِبَر

 . منشأ اشتباه انتساب6
توان طرح کرد که دالیل متعددی را برای منشأ اشتباه انتساب توقیعات کتاب االحتجاج می

 این گونه باشند:توانند ها می  برخی از آن

 . تاریخ درج شده برای استنساخ  توقیعات1 -6
در کتاب کنونی احتجاج، چند مطلب )حدود هشت صفحه( به نقل از شیخ مفید وجود دارد؛ 
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یعنی توقیعات منسوب به مفید، به عالوه یک احتجاج منسوب به مفید، که بدون فاصله و پس 
 - 495، ص2ج :1386 طبرسی،ر.ک: )شده است از توقیعات و البته، به ترتیب تاریخی درج 

 (. در خصوص مطالب این چند صفحه نکاتی قابل توجه است:500

 .  اطالعات تاریخی و حدیثی کامل مطالب شیخ مفید در احتجاج1 -1 -6
حدثُ»های خطی نوشته شده است: در ابتدای ذکر این احتجاج منسوب به مفید، در نسخه

يقالشيخُأبوعلُاْلسنُبنُمعم ُالر ُأربعمائةُعنُالشيخُُُر ينُو ُعشر بالرملةُفُشوالُمنُسنةُثالثُو
(. با توجه به این 516: ص736)ر.ک: طبرسی، « اْلفيدُأبُعبدُاهَّللُُممدُبنُُممدُبنُالنعمان

توان تمامی مطالب منسوب به شیخ مفید در ق برای توقیعات دیگر، می412و  410تاریخ و تاریخ 
 ناد و تاریخ، این گونه ردیم کرد:احتجاج را از لحاظ است

ُالناحيةُمنُوردُكتابُذكرُ توقیت اول
ُاْلقدسة

،ُمنُبقيتُأيامُف ُعشرُُسنةُصفر
 علیُوأربعمائة

محمد 
بن 
 نعمان

ُمنُآخرُُكتابُعليهُورد توقیت سوم
ُقبله

ينُالثالثُاْلميسُيوم ُمنُوالعشر
 - -ُوأربعمائةُعشرُُاثِنُسنةُاْلجة،ُذي

شبه توقیت 
ُعشرُُاثِنُسنةُمنُشوالُغرةُفُكتب چهارم

 - -ُوأربعمائة

احتجاج 
 بعد توقیت

ُأبوعلُالشيخُحدث
يقُمعمرُُبنُاْلسن ُالر

ينُثالثُسنةُمنُشوالُف ُوعشر
 عنُوأربعمائة

محمد 
بن 
 نعمان

 یأبوعل خیالش»ق، به همراه یک اسم 413، و شوال 412، ذیحجه 410بنابراین، سه تاریخ صفر 
، با مطالب «عن»و « علی»، که با «ذکر، ورد و حدث»نیز، سه استناد  و« یالرق معمر  بن الحسن

 منسوب به شیخ مفید، در ارتباط هستند، در اختیار داریم.
های خطی، در نگارش نسخه« معمر »و « محمد»رسد با توجه به شباهت نگارش به نظر می

 بن الحسن»اتب، به برداری و به علت اندکی بدخطی کدر نسخه « یالرق محمد بن الحسن»نام 
تصحیم و تبدیل شده است. مجلسی نیز در بحار االنوار، این تصحیم را تصحیح « یالرق معمر 
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: 1403 ،یمجلس)ر.ک: « یالرق محمد بن الحسن»کرده است؛ و به نقل از احتجاج نوشته است:  
 (.327، ص27ج

ی شابورین یثعالب عبدالملک ابومنصور ای وجود ندارد؛ جز آنچه درخصوص وی، ترجمه
ُ»، نوشته است: الدهر  ةمیتیق( در کتاب 430یا  429)م

َ
أ اَسانُعَلَُطَر َر ُُوُأسفارُُِبِهُُوتصرفتُخم

نُِإىَلُُأفضتُأحوال
َ
ْيخُتقبلهُأ وبكرُُالش َ بم

َ
ُُأ ُُاْْلسنُبنَُعل  هْسَتاِِن  َُعَلْيِهُُأفضلَُوُُِبِهَُُوأحسنُاهَّللُأيدهُاْلقم

ْمَثالهُِعْندُكعادته
َ
(. بنابراین، با توجه 63، ص5: ج1403 ،یالثعالب)ر.ک:  «اْلوزجانُأوطنهُُوُأ
ق )ر.ک: 430و نیز وفات مؤلم در سال  ق 384 سال در  الدهر  ةمیتی کتاب میتألتاریخ شروع 
بوَبْکر  : سراسر متن(؛ و نیز به اعتبار حیات 1393 الزغلول،

َ
ستان أ ق(، دانسته 435)بعد یاْلُقه 

ق است؛ یعنی با تاریخ توقیعات و احتجاج 413، حدود یالرق محمد بن الحسنشود که حیات می
 باشد.منسوب به شیخ مفید منطبق می

 .  توجه به احتجاِج منسوب به مفید، واقع در بعد از توقیعات 2 -1 -6
 در احتجاج منسوب به شیخ مفید که پس از توقیعات آمده است؛ چند نکته وجود دارد:

يقُالشيخُحدث» . در ابتدای احتجاج چنین آمده است:یک ينُُوُثالثُسنةُمنُشوالُفُُالر ُعشر
ق، درگذشته است؛ 413شیخ مفید، حدود یک ماه قبل از شوال .« اْلفيدُالشيخُعنُأربعمائةُُو

گردش، شیخ طوسی، نوشته است: همان  رمضان ماه سوم جمعه، روز شیخ مفید[ »]گونه که شا
براین، تاریخ احتجاج، با وجود (. بنا239: ص1417ی، طوس)ر.ک: « افتی وفاتق، 413 سال
 ، یک ماه پس از تاریخ درگذشت شیخ مفید است.«حدث»لفظ 
نعمان استفاده شده؛ در این احتجاج، برای ابن« علی». بر عکس عبارت توقیعات که لفظ دو
 نعمان، به کار رفته است.برای استناد مطلب به ابن« عن»لفظ 

، وی که راوی احتجاج منسوب به شیخ  یالرق خیالشی برای ثعالب ابومنصور طبق ترجمه  سه.
 کرده است. زندگی می« الجوزجان»مفید است، در 

جوزجان محل کشته شدن یحیی بن زید بن علی، امام زیدیه است؛ که البته در مورد موقعیت 
جغرافیای آن، در منطقه جرجان طبرستان و یا جزجان خراسان و حدود قلمرو علویان زیدیه 

: سراسر متن(. در هر صورت، 1385 ،یجالل یمحمد، اختالفاتی وجود دارد )ر.ک: شمال ایران
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ای زیدی یا مجاور زیدیان شمال ایران، و بسیار دور از بغداد و جوزجان، در قرن پنجم، منطقه
 محل فعالیت شیخ مفید بوده است.

نابت متقدمان با توجه به این که متن احتجاج منسوب به شیخ مفید، در هید یک از آثار و م
تواند شاهد روشنی باشد که شیخ رقی، این احتجاج را در منابت منطقه نیامده است؛ این نکته می

زیدیان طبرستان، و از شخص دیگری غیر شیخ مفید، نقل کرده است؛ و به همین دلیل، این 
گردان شیخ مفید وجود ندارد.  احتجاج در منابت شیعه امامی و شا

 تاریخ توقیعاتبندی .  جمع3 -1 -6
های خطی کتاب رسد در نگارش و استنساخ نسخهبا توجه به مطالبی که گذشت، به نظر می

احتجاج یا منابت آن، در تیتر و توضیحات توقیعات منسوب به شیخ مفید موجود در کتاب 
« علی»بر اثر خطای سهوی، یا با اغراض خاصی به صورت عمدی، به « عن»احتجاج، الفاظ 
است؛ که پس از آن، برای خوانندگان بعدی این تصور را ایجاد کرده است که تاریخ  تبدیل شده

 ها هستند.ذکر شده در توضیحات توقیعات، برای خود توقیعات و زمان نگارش اولیه نامه
های بعدی توقیعات، در منابت  احتجاج مربوط هستند؛ ها به کتابت دورهبنابراین، این تاریخ
ها، از توقیعات منسوب به شیخ مفید استنساخ رخ داده است. به عبارت دیگر، یعنی در این تاریخ

و  412، 410مؤلم کتاب احتجاج، توقیعات را از منابعی نقل کرده است که در آن منابت، تاریخ 
 ق، برای توقیعات و احتجاج پس از آن، درج شده بوده است.413

 نعمان در توضیح توقیعاتوجود نام ابن  .2 -6
رسد در متن اصلی توقیعات و نیز نسخه اولیه منابت متقدم کتاب احتجاج؛ عبارت ه نظر میب

کی نسخه« نعمانابن»یا « نعمان»ها، شامل توضیحی نامه بردار بوده است؛ که بر اثر خطای ادرا
( ق413که این نام نعمان با توجه به تاریخ موجود در آن، شیخ مفید )م  از نام نعمان، و تصور این

را به متن نسخه خطی افزوده و « الشیخ المفید ابی عبداهلل محمد بن محمد»است؛ عبارت 
هویت شخصیتی نام توقیعات را از فردی به فرد دیگر، انتقال داده باشد. این رویه، در تغییرات 

ای در آثار های نسخههای مختلفی روی داده است؛ و بسیاری از تفاوتهای خطی کتابنسخه
 برداران هستند.از این قبیل تصحیفات و تحریفات سهوی و عمدی نسخه متقدم، 
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جدا از این فرض  خطای سهوی که ذکر شد، ممکن است این تصحیفات و تحریفات در متن 
منابت احتجاج، به صورت عمدی انجام شده باشد؛ به این معنا که یک کتاب از میراث یک 

ترکات قابل توجهی دارند، در طول زمان، در مذهب و یا فرقه، که در چهارچوب عقیدتی، مش
بردار، عمدا  تغییراتی در نسخه خطی اختیار افراد و علمای یک مذهب مشابه قرار گرفته؛ و نسخه

رسد از خود ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، مثًال برخی منابت کتاب احتجاج که به نظر می
اشند؛ در طول زمان و تغییرات مذهبی در آن میراث زیدیه علویان شمال ایران یعنی طبرستان ب

منطقه، در اختیار یک شیعه امامی قرار گرفته است؛ و او با توجه به مشترکات عقیدتی در 
جانشینی پیامبر؟لص؟ و عالقه متنی به استنساخ و ترویج متن، به تغییرات جزئی در نسخه 

 می تبدیل کرده باشد.خطی دست زده باشد؛ و این آثار را از متن زیدی، به متن اما
با این تبیین موارد الم و ب، صحیح متن کتاب احتجاج، بدون تصحیفات یا تحریفات رخ 

 های منابت این کتاب، به این شکل هستند:برداری   داده در نسخه

،ُمنُبقيتُأيامُفُمنُوردُكتابُذكرُ توقیت اول ُصفر
)لیلی بن  ابن نعمانُعنُوأربعمائةُعشرُُسنة

کم   ساری(نعمان؛ حا

ُمنُآخرُُكتابُعليهُورد توقیت سوم
ُقبله

ُالثالثُاْلميسُيوم
ين ُذيُمنُوالعشر

ُعشرُُاثِنُسنةُاْلجة،
ُوأربعمائة

)لیلی بن  ابن نعمانُعن
کم ساری(  نعمان؛ حا

شبه توقیت 
ُسنةُمنُشوالُغرةُفُكتب چهارم

)لیلی بن  ابن نعمانُعنُوأربعمائةُعشرُُاثِن
کم ساری(  نعمان؛ حا

احتجاج 
 توقیت بعد

ُبنُاْلسنُالشيخُحدث
يقُُممد ُالر

ُثالثُسنةُمنُشوالُف
ين )لیلی بن  ابن نعمانُعنُوأربعمائةُوعشر

کم ساری(  نعمان؛ حا

 . وجود برخی عبارات 3 -6
ُايالعلُديبالنسخهُالتوقيعُ»برخی از عبارات و خطابات متن توقیعات موجود در احتجاج، مانند: 

ر ابهت هستند؛ که به همراه قرائن دیگر، ذهن خواننده را به نیز، چنان بلند و پ« صاحَباُعَل
کشاند که البد توقیت از شخصیت بسیار مهمی است. این شخصیت به نسبت شیخ سمتی می



 

 

151 

سی
شنا
باز

 
گان
سند
نوی

 
ات
قیع
تو

 
اب
کت

 
جاج
الحت
ا

... 

تر باشد؛ و چون شیخ مفید عالم تراز اول جهان تشیت در دوران خویش مفید، باید بلند مرتبه
 ؟جع؟ است.است؛ پس آن شخص بلند مرتبه، البد امام زمان

ُانهُ»همچنین، عبارت توضیحی قبل از شروع توقیت اول، که در آن آمده است:  ُموصله ذكر
؛ ذهن خواننده را به حجاز در عربستان و امام مهدی؟جع؟ «باْلجازُُمتصلهُةيناحَيملهُعنُ

نعمان برای آزادی اطروش و در لشکر کشی خود از ساریه به قلعه برد؛ در صورتی که ابنمی
ای از میانه راه به ناصر اطروش نگاشته، محل کیلومتری جنوب آمل(، وقتی نامه 75ن )در الرجا

ای بر سر راه حجاز بوده است؛ یعنی راهی که حاجیان ساریه ارسال نامه، اردوگاه او، در منطقه
 اند.رفتهطبرستان، از آن طریق، به سفر حج و حجاز می
ه محمد بن محمد بن نعمان منسوب است؛ فضای همین تصورات، همراه تصور این که نامه ب

کند که این توقیعات به امام عصر؟جع؟ مربوط بردار را سهوا  منحرف میو نسخه هذهنی خوانند
گر تحریفات توقیعات  است. این فرض، در حالت سهوی بودن تصحیفات، قابل عرضه است؛ و ا

ین عبارات بلند نیز، حاصل تالش تر اشاره شد؛ ادر منابت احتجاج، عمدی باشد، چنانچه پیش
 منحرف کنندۀ نسخه، از میراث زیدی به میراث امامیه خواهد بود.

 .  گنگ و نامفهوم بودن متن توقیعات4 -6
گر تصحیفات و تحریفات متن منابت کتاب احتجاج درباره توقیعات را سهوی در نظر بگیریم؛  ا

 نامفهوم و گنگ متنست؛ به این معنا که ها نیز هماهنگ ابا گنگی و نامفهوم بودن متن نامه
برداران را در توهم خود برداران کمک کرده و نسخه توقیعات، به خیاالت و توهمات قبلی نسخه 

ها در   ها، استوارتر کرده و باعث اشتباه آنهای موجود در توضیح نامهنعمان و تاریخاز لفظ ابن
 ای شده است.تغییرات نسخه
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 گیرینتیجه
 و صاحبان شناخت در  را ما تواند یم د،یمف خیش به منسوب عاتیتوق یمتن شواهد و اطالعات .1
ی مرتبط با هاخیتار  و مطالب به توجه باکند؛ مثًال  ییراهنما عات،یتوق یاصل سندگانینو

 ق،412 تا 260 هایسال همحدود در  احتماال ها توان نتیجه گرفت که این نامهمی ،توقیعات
 ییهانامه عات،یتوق نیا رسد یم نظر  به عات،یتوق ساختار  به توجه باهمچنین، . اندهافتی نگارش
 تیتوق در  ظاهرا   کههستند؛  یحکومت یهاتیشخص انیم شده بدل و رد هاییو نوشته یحکومت
 اطالع یکس گر،ید یاصل تیتوق اول بخش در  .خواهد یم کمک یگرید شخص از  یشخص اول،
 نیهم دوم بخش در  و آمد؛ میخواه شما کمک به یزود به و میهست یامنطقه در  ما که دهد یم
 .است شده تکرار  ،کمک و یهمکار درخواست ت،یتوق

ْمَراخ  »: همانند ،متن توقیعات خاص کلمات از  جدااز سوی دیگر،  َبار  » ،«َل یَغَمال  » ،«ش  و « ُت یالّسَ
 از  یبرخ هستند؛ یجنگل و یستانکوه خاص منطقه ییایجغراف اطالعات ینوع به که ؛«َصْحَصح  »

ُهيالُیالداع» همانند هستند؛ ما یبرا یاژهیو اطالعات یحاو که دارند، وجود گر ید یهاواژه
اَُعَلْيَكُُاهَّلِلَُُساَلممُ» ،«اْلقُلنصرة» ،«العَلُللحقُاْللهم» ،«لهيدلُُوُاْلقُمْيعل» ،«الصدقُبكلمة َ ّي م

َ
ُأ

ُ اِصرم ُُالن َ ِ اِعيُِلْلَحق  ُ» ،«ديالرشُوىلال» ،«الد َ ِل م ُُاْلَو ْخِلصم يِنُُِفُُاْْلم ِ ُُالد  وصم ْخصم ، «الفتنهُمن»، «اْْلَ
 .«اْلجاهدُوىل»و  «لناُوالناصرُ» ،«الوىلُاالخ» ،«الصالحُالسلف» ،«اْلقُلنصرة»

تا قرن یازدهم  هیامام عهیش منابت در  د،یمف به منسوب عاتیتوق که نیا به توجه باهمچنین، 
گردان و بغداد یثیحد حوزه آثار  ر د و شوندمالحظه نمی  توان یم ؛ستندین موجود ز ین دیمف خیش شا

 مانند) یمشخص ییایجغراف ۀمحدود و خاص یامنطقه در  عاتیتوق نیا که گرفت جهینت
 احتجاج، مؤلم و اند؛بوده مشهور  ،است کرده می یزندگ آن در  مؤلم که( طبرستان یدیز  انیعلو
 .است نکرده درج ، به دلیل شهرت،را خود مطالب اسناد ،یامنطقه شهرت نیا مناسبت به
 توجه و تأمل است ممکن اند؛آمده احتجاج کتاب در  فقط د،یمف خیش به منسوب عاتیتوق چون .2
. دهد قرار  ما ار یاخت در  عاتیتوق سندگانینو کشم یبرا را ییهاسرنخ ز،ین احتجاج کتاب خود به
 یمحتوا (ب؛ ؟ع؟یعسکر حسن امام به منسوب ر یتفس (الم :از  عبارتند هاسرنخ نیا از  یبرخ
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 . احتجاج نشر  و ظهور  خاستگاه ( ج؛ است هماهنگ متقدم هیدیز  قیعال با احتجاج،
گر  یحت ن،یبنابرا  منابت از  برآمده یاثر الاقل ای ،یدیز  کامًال  یکتاب احتجاج، کتاب که میرینپذ ا

 ،یدیز  یعسکر یعل بن حسن ر یتفس از  احتجاج، مؤلم که میکن توجه است الزم است؛ انیدیز 
 بن حسن از  مانده  یجا به آثار  گر ید از نیز وجود دارد که  احتمالاین  و است؛ برده فراوان بهره
 .باشد کرده استفاده  یو یعلم ر یغ و یعلم مکاتبات و هانامه از  نیهمچن و اطروش یعل
 به عات،یتوق نیا ال احتما که گرفت جهینت توان یم عات،یتوق کلی یبندجمت در  .3
 شمال در  طبرستان هیدیز  انیعلو یعنی پنجم، تا سوم قرن از  یدولت و یحکومت ییهاتیشخص

کمان، نیا یزندگ احوال و ترجمه و خیتار  مطالعهو  هستند مربوط رانیا دهد این نشان می حا
 داده رخ یعیوقا ر،یکب ناصر  یزندگ خیتار  در  یعنی. توانند از آن ناصر اطروش باشندتوقیعات می

هایی است  و ها و هماهنگیدارای شباهت کتاب االحتجاج عاتیتوق متن با ت،یوقا نیا که است
 و ر،یکب ناصر  شدن یزندان و قاسم بن حسن شورش واقعه به، عاتیتوقاین  رسد یم نظر  به

 .باشدمرتبط  نعمان بن یلیل یرسانکمک
 را یمتعدد لیدالقیعات به شیخ مفید چیست؛ اما این که منشأ اشتباه در انتساب این تو .4
؛ عاتیتوق  استنساخ یبرا شده درج خیتار  (الم :عبارتند از  ها  آن از  یبرخ که کرد طرحتوان می
 و «ایالعل دیبال» مانند ،عبارات یبرخ وجود (ج؛ عاتیتوق حیتوض در  نعمانابن نام وجود (ب
 .عاتیتوق متن بودن نامفهوم و گنگ (د؛ «بالحجاز  متصله ةیناح»
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