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طبرسی با  نگاريتاریختحلیل روش شناختی و محتوایی 

  تکیه بر إعلام الوري بأعلام الهدي

  1یازيسیدحامد ن

  چکیده

از مسائل فلسفه تحلیلی تاریخ یا فلسفه انتقادي تاریخ است که بـه  نگاريتاریخروش شناسی 

  بررسی روش شناختی در حوزه مطالعات تاریخی می پردازد. 

هـاي مختلـف ق است با تالیفات بسیار در رشـته6و  5طبرسی که از علماي صاحب نام قرن 

داشته است. از این میان، کتاب إعلام  3و تمدن اسلامی 2هنگعلمی، نقش ارزنده اي در اعتلاي فر

الوري بأعلام الهدي است که در دو ساحت ساخت و معرفت، الگویی مناسب براي جریـان تقریـب 

در مجامع اسلامی است. لذا مسأله مورد نظر در تحقیق پیش رو، چیستی تحلیل روش شـناختی و 

تـاب مـذکور اسـت. تحقیقـاتی بسـیط در حـوزه روش طبرسی با تکیه بر ک نگاريتاریخمحتوایی 

طبرسی وجود دارد که به صورت گزارشی به آن پرداخته شده، لیک تحقیقی  نگاريتاریخشناختی 

  جامع در این زمینه صورت نگرفته است.

طبرسی که با نگاه ژرف خود، حفظ اساس و کیان اسلام را مد نظر داشت، با ابداع و کاربسـت 

مبتنی بر زمینه هاي روش شناختی بوده و در تحلیل محتوایی فعالیتهاي علمی  (که نظریه تقریب

پژوهشـی نمـود، بـه طـوري کـه در تالیفهـاي خـود -اقدام به فعالیتهاي علمـی او ظهور داشت)

  را تقویت کرد."نظریه تقریب"را معرفی و در ساحت تعلیم و تعلم"وحدت محور"روشی
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 نگـاريتاریختبیین روش شناختی و تحلیل محتوایی  لذا هدف از نگارش متن پیش رو ارائه و

هاي روش شـناختی و او با تکیه بر کتاب اعلام الوري باعلام الهدي و به تعبیر دیگر، تبیین ساحت

  طبرسی از منظر کتاب مذکور است.  نگاريتاریخمعرفت شناختی 

و معرفـت  طبرسی در سـاحتهاي روش شناسـانه نگاريتاریخهدف نهایی از توصیف شناسی 

نظریـه "فرهنگـی وي اسـت تـا از ایـن طریـق،-شناسانه، اثبات رویکرد تقریب در حیات علمـی

را معرفی و الگویی مناسب به جامعه علمی مسلمانان در جهت بازتولید این رویکـرد ارائـه "تقریب

  گردد.

اجتماعی است و در نهایت روشی مهم و کاربردي -روش تحقیق به صورت تاریخی و تاریخی

حیطه ساخت و معرفت در ساحتهاي مختلف علمی در جهـت تقریـب مـذاهب اسـلامی اثبـات  در

گردیده است. چکیده تعاریف، توصیفات و تبیین هاي مطرح شده در متن، عبارت است از معرفـی 

فرهنگـی -در حیـات علمـی "نظریه تقریـب"وي و ثانیا اثبات  نگاريتاریخاصول روش شناختی 

مذهبی در راستاي تقویـت بنیـه هـاي -ان اسلام به عنوان الگویی علمیطبرسی و ارائه آن به جه

 تقریبی در ساحتهاي مختلف.  

  واژگان کلیدي

  ، طبرسی، إعلام الوري بأعلام الهدي، نظریه تقریب.نگاريتاریختاریخ، 

  مقدمه 

ق است که با توجه بـه شـرایط 6ه ق)از علماي ذو فنون قرن 548-470امین الاسلام طبرسی(

و علوم  2علوم انسانی غیر اسلامی 1اجتماعی دوره حیات خویش در علوم انسانی اسلامی، –یسیاس

به فعالیتهاي علمی پرداخت. به طوري که تالیف هاي او در بسیاري از علوم، مرجـع  3غیر اسلامی

  )260-229: 1، ج1340(کریمان،  پژوهشی گردید.-مراکز علمی

حفظ، تبلیغ و گسترش مذهب تشیع و حفـظ کیـان  را بهترین روش براي"رویکرد تقریب"او 

اسلام می دانست. (گویا طبرسی، اولین فرد در باز تولید این روش در ساحتهاي نگـارش، تعلـیم و 

                                              
  .فقه، اصول ، کلام اسلامی و تفسیر. نظیر: 1
  تاریخ.و ، نحو نظیر شعر، لغت، اشتقاق، معانی و بیان. 2
  .نظیر حساب و جبر و مقابله. 3
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تعلم است) لذا در کنار شاگرد پروري میان مذاهب مختلف اسلامی بدون هیچ گونـه تعصـبی، بـه 

ري و تاریخی با رویکردي تقریبی پرداخت نگارش آثار مختلف در زمینه هاي فقهی، حدیثی، تفسی

  و روشی نو در بحث تقریب در ساحت علم را بنیان نهاد. 

از این رو همزمان در دو حیطه علم و تقریب فعالیتهاي منحصر به فردي انجام داد کـه ثمـره 

ن، ایجاد اتحاد و در حقیقت نمایان ساختن وحدت میان ساحتهاي علم و تقریب بود. او این گنج آ

بی پایان را براي جوامع اسلامی بعد از خود به ارث گذارد. از این رو بجاست رهیافـت مـذکور بـه 

به مراکز علمی جهان خاصـه جهـان اسـلام بـه عنـوان معیـاري "علمی -الگوي اسلامی "عنوان

هاي ساخت و معرفت معرفی گردد و فضاي تقریـب از مبـدأ خـود یعنـی مراکـز بنیادین در حوزه

  ع اسلامی نشر داده شود.علمی به جوام

 در همین راستا، وي تلاش داشت تا خلأ موجود در جامعه نسبت بـه شـناخت معصـومین

(تاریخ اسلام خاصه تشیع)را با نگارش کتاب إعلام الوري بأعلام الهدي جبران کند. ایـن کتـاب در 

اسـت چـرا کـه  حوزه تاریخ، روشنگر بسیاري از حوادث و پدیده هاي قرون ابتدایی جامعه اسلامی

اعلـام  نگـاريتاریخشـود کـه در قمسـت پدیده هاي تاریخی مذکور در کتابهاي دیگر یافت نمی

سال پس از فوت وي، ابن قندق که اقـدام  15الوري به آن پرداخته شده است. از این روست که 

د 1388به نگارش کتاب تاریخ بیهقی نمود، نخستبن بار سخن از طبرسی به میان اورد. (طبرسی، 

سیاسی معصـومین –إعلام الوري، علاوه بر آشنایی مردم با حیات فکري )تاکید وي در نگارش26:

دینـی).  –دینیِ دوران حیات ایشان نیز بود(تاریخ اجتماعی–علیهم السلام، معرفی فضاي اجتماعی

اه را بـه همـر پرداخته و تاریخچه زندگی امامـان لذا با بیانی موجز به سیره پیامبر اسلام

بحث امامت اورده است. برخی معتقدند این کتاب در حوزه معرفت تاریخی، یکی از چهـار کتـاب 

  )195ب :1387نزد مورخین و محققین خاصه مسلمانان است. (جعفریان،  1مرجع

( فلسفه تحلیلی  2از مسائل فلسفه علم تاریخ نگاريتاریخهمانطور که بیان شد روش شناسی 

                                              
. برخی قائلند کتـاب پایـه ی، روضه الواعظین فتال نیشابوري، کشف الغمه اربل. سه کتاب دیگر: الارشاد شیخ مفید1

کلـامی بـه  –. این کتاب با رویکردي تـاریخی ، الارشاد شیخ مفید استي معصومیني تاریخ ائمهدر زمینه

. این چهار کتـاب از قـرن رن سوم و چهارم هجري پرداخته استدر ق مباحث اجتماعی و حیات معصومین

نابع اصـلی را در ایـن نگاشته شده و حکم م ي زندگی چهارده معصومپنجم هجري تا هفتم هجري درباره

اند تـا از مصـادر و منـابع پیشـین، شـرح حـالی بـراي ها از ان روست که کوشیده. ارزش این کتابدارندزمینه 

  .لمانان به ویژه شیعیان قرار دهندتدارك دیده و در اختیار مس معصومان
2. Philosophy of History.  
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تاریخ) و علم درجه دوست که به بررسی روش شناختی در حوزه مطالعات  تاریخ یا فلسفه انتقادي

پردازد. لذا به دلیل اهمیت اهداف بیان شده، نگارنده بر آن است تا به تبیین و توصیف تاریخی می

فرهنگی شیخ طبرسی با تاکیـد بـر تحلیـل روش شـناختی و  –در حیات علمی  "نظریه تقریب"

-لام بپردازد و الگوي اسلامیه عنوان رهیافتی حیاتی براي جهان اسمحتوایی کتاب إعلام الوري ب

  امع علمی مسلمانان تاکید نماید.مذکور را در مج علمی

روش شناسی ارتبـاط هـاي علمـی و  آشنایی با نوع نگرش او به علوم اسلامی و غیر اسلامی،

هل سنت ، شیوه اسـتفاده روش شناسی دیدگاه او به منابع ا غیر علمی او با دیگر مذاهب اسلامی،

مـذهبی مطلـوبی -وي از آنها و سیر تکوین حیات علمی و فقهی او می تواند شاخصه هاي علمی

براي جامعه امروزيِ جهان اسلام، خاصه تشیع ارائه نماید. از این رو چیستی تحلیل روش شناختی 

-ناخت حیـات علمـیاو در کتاب اعلام الوري باعلام الهـدي در کنـار شـ نگاريتاریخو محتوایی 

  فرهنگی امین الاسلام طبرسی مد نظر قرار گرفته است.

  مفهوم شناسی تحقیق

طبقه بندي علوم از مسائل تمدن اسلامی است که در کتابهـاي مختلـف مـورد 1علوم اسلامی:

بررسی قرار گرفته است. تعریف مورد تایید تحقیقی مذکور از علوم اسلامی عبارت است از: علومی 

ه تمدن اسلامی شکل گرفت و موضوع و مسائل آن، اصول یـا فـروع ارکـان فرهنـگ که در سای

شـود، اسلامی یا مواردي که اصول و فروع ارکان فرهنـگ اسـلامی، بـه اسـتناد آنهـا اثبـات مـی

ایـن علـوم در یـک دیـد کلـان  2شود.همچنین علومی که مقدمه دو نوع علوم مذکور شمرده می

رائت،علم تفسیر، علم نحو، علم لغت،  علم حدیث، علـم کلـام، علـم عبارتند از: علوم قرآن، علم ق

  )83و 82: 1389فقه، علم اصول فقه، علم اخلاق، علم رجال، علم درایه.(کاشفی، 

آید هاي آن به شمار میعلوم غیر اسلامی: علومی که از ارکان تمدن بشري و یکی از اندوخته

  ) 133: 1389رد.( کاشفی، و ارتباطی به ظهور و گسترش تمدن اسلامی ندا

تعاریف مختلف با رویکردهاي متنوعی براي تاریخ بیان شـده اسـت. منظـور تحقیـق  3تاریخ:

                                              
1. Islamic Sciences. 

ی فرهنگ اسلامی، ابزاري براي تبیـین، تنظـیم، تشـریح، تـدلیل، . در واقع این علوم علاوه بر پاسداري از دو منبع اصل2

هـا و هـا و گرایشها، نظام ارزشتوجیه و دفاع از اجزاي تشکیل دهنده اصلی فرهنگ، یعنی نظام باورها و شناخت

  )83و1389:82نظام رفتارها و کردارهاست. (کاشفی، 
3. history 
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 پیش رو از تاریخ عبارت است از نفس گزارهاي محقق شده مرتبط با انسان.

  علم تاریخ: علم به گزاره هاي محقق شده مرتبط با انسان را علم تاریخ گویند.

ز تعیین گام هایی که لازم است با نظمی خاص بـه منظـور دسـتیابی بـه عبارت است ا1روش:

و شـناخت حقیقـت هدفی مشخص، برداشته شود. بـه تعبیـري دیگـر راه دسـتیابی بـه واقعیـت 

  ) 34و32: 1395شریفی، هاي انسانی. (کنش

: دانشی درجه دو که به بررسی  تحلیل روش مـی پـردازد. بـه تعبیـري دیگـر 2روش شناسی

هاي یزان قابلیت و توانمندي روش هاي گوناگون در دستیابی به واقعیت و حقیقت پدیدهبررسی م

شـریفی، ستیابی بـه اهـداف مـورد نظـر اسـت. (مورد مطالعه و همچنین میزان موفقیت آنها در د

1395 :33 (  

صرف گزارش واقعیت هاي مرتبط با استفاده از مفاهیم تخصصی و مربوط بـه هـر  3توصیف:

  ) 45 1395ی، علم. (شریف

  )  45: 1395( علت کاوي ) کشف چرایی وقوع یک کنش. (شریفی،  4تبیین:

هـاي فرهنگـی و کشف معناي نهفته در کنش هاي انسانی. در این مرحله به زمینـه 5تفسیر:

  ) 45: 1395شریفی، اجتماعی و حالات روحی کنش گر نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. (

  )838) :15، ج1343زدیک گردانیدن. (دهخدا، تقریب : نزدیک کردن، ن

پایه گذاري حرکت در جهت نزدیک کردن پیـروان مـذاهب اسـلامی توسـط  6تقریب مذاهب:

علماي اسلامی با هدف نزدیک ساختن شیعیان و اهل سنت به یکدیگر و رفع اختلافـات و خنثـی 

  )774و773:  7، ج1375مولفین، ( 7نمودن دشمنی میان آنها.

تعاریف گوناگونی در کتابهاي علوم اجتماعی براي فرهنـگ سیاسـی بیـان  8سی:فرهنگ سیا

                                              
1. Method. 
2. Methodology.  
3. Description. 
4. Explanation. 
5. Interpretation. 
6. Approximation.  

. این رویکرد از صدر اسلام تا کنون با اهداف سیاسی و فرهنگی استمرار داشته. لذا از بزرگان سیاسـی و مـذهبی بـه 7

اي بـه ایـن هاین مساله توجه داشتند. از منصور تا مامون تا نادرشاه. در تاریخ معاصر ایران، علماي اسلام توجه ویژ

:  7، ج1375مـولفین، اللـه. (و مقـام معظـم رهبـري حفظه الله بروجردي، امـام خمینـیمساله داشتند نظیر آیت

  )774و773
8. political culture.  
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شده است. لیک تعریف مورد استفاده در این تحقیق عبارت اسـت از: محصـول تعامـل دو سـویه 

ساختار سیاسی و فرهنگ اجتماعی که بر ساخت سیاسی و ساختارهاي فرهنگی جامعه به صـورت 

دیگر فرهنگ سیاسـی از تعامـل سـاختار سیاسـی و فرهنـگ  دو طرفه اثر گذار است. به تعبیري

اجتماعی حاصل می شود و به نظر می رسد رابطه این دو همان رابطه مرغ و تخم مرغ است. بـه 

بیان مصداقی فرهنگ سیاسی عبارت است از: در حوزه ملتها : مجـرا و محـل بـروز احساسـات ، 

ره ها در سه حـوزه نظـام، فراینـد و اجـرا و در ارزش ها، باورها، معتقدات، تجارب، نمادها و اسطو

حوزه حکومتها : محل و مجراي بروز باورها، ارزشها و معتقدات حاکمان یـک سـرزمین در حـوزه 

طلبـد و نـه نظام، فرایند و اجرا در سطح حاکمیتی. لذا فرهنگ سیاسی رابطه اي دو سـویه را مـی

در سه  سی از تعامل میان ملتها و حکومتهایک سویه یعنی در حوزه ملتها و حکومتها، فرهنگ سیا

) و اجرا با نرم افزار باورها، ارزشها و معتقدات به همراه پشتوانه تاریخی ساحت نظام، فرایند(تدوین

. از سـویی اسـت شکل می گیرد. تقسیم فرهنگ به سیاسی و غیر سیاسی امري موهوم و ناپسند

هـاي متفـاوتی تقسـیم اجزاء و جهت گیـريدیگر دانشمندان علوم سیاسی فرهنگ سیاسی را به 

ها و جهـت گیـري هـاي کرده اند که یکی از آنها عبارت است از : فرهنگ سیاسی برایند نگرش

هـاي همه اعضاي جامعه است. این نگرش هاي فردي در سه مقوله تحلیل مـی شـوند: نگـرش

یـت و کیفیـت نگرشهاي شناختی به کم 3و نگرش هاي ارزشی، 2، نگرش هاي احساسی1شناختی

دانسته هاي فرد از نظام سیاسی و حول و حوش ان نظیر نهادهـاي سیاسـی اداره کننـده کشـور، 

عـاطفی) بـه ( طرز کار این نهادها و اداره کنندگان این نهادها اشاره دارد. نگرش هاي احساسـاي

ام درجه ي درك روانشناختی افراد نسبت به نظام سیاسی و همچنین به تعهد فرد نسـبت بـه نظـ

هاي ارزشی به نظام ارزشی شخص باز می گردد و اینکه نظـام بـا سیاسی ارتباط می یابد. نگرش

  )12و11: 1381مجموعه معیارها و سلسله مراتب ارزش هاي شخص چه نسبتی دارد. (شریف، 

                                              
1. Knowledge attitudes. 
2. Emotional attitudes. 
3. Value attitudes. 
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  1طبرسی تاریخی-. حیات علمی1

ن و امین الاسـلام نام او فضل و نام پدرش حسن است. کنیه ایشان ابو علی و لقبش امین الدی

. نیـز طوسـی، 2بیان شده، لیک در کتاب هاي تاریخی و دینی بـه طبرسـی مشـهور شـده اسـت

ذکرشده است. سال تولد امین الـدین، فقـط  )9و، ص1415سبزواري، رضوي،  مشهدي(طبرسی، 

در روضات الجنات خوانساري و ریاض العلماء افندي ذکر شده که روضات نیز از ریاض نقل کرده 

) اقوال در مورد زمان تولد ایشان متعدد است از جمله، میانـه ي  205: 1، ج1361. (کریمان، است

. عـده اي گمـان 3ه ق که دو کتاب ریاض العلما و روضات الجنـات ذکـر کـرده انـد 470تا  460

کنند محل تولد وي تفرش است در حالی که به نظر می رسد محل تولد وي مشـهد (طـوس) می

 1381سال از عمر خود را در انجا سپري کرد. (نواب،  50) و بیش از 22 - 19: 1361است(حلبی، 

:187 (4   

نگرشها درمورد سکونتگاه وي مختلف است. برخی با توجه به گزارشهاي تاریخی، خراسان را 

) عده اي می گویند ابتدا در مشهد و سپس بـه 194ب :1387سکونتگاه وي می دانند. (جعفریان، 

) 22-19: 1361ق به سبزوار نقل مکان می کنـد. (حلبـی،523آل زباره در سال درخواست سادات 

ابتدا در مشهد و سپس در سبزوار سـاکن شـد و کتابهـاي تفسـیر مجمـع تاریخ بیهقی می گوید: 

البیان، جوامع الجامع، الکافی الشافی، الجواهر در نحو را در سـبزوار نوشـت. گفتـه شـده مدرسـه 

    5)22-19: 1361به یاد او بود. (حلبی، دروازه عراق در سبزوار 

                                              
، امـل الامـل، روضـات یدمصطفی، اللؤلـؤه، ریـاض العلمـاءهاي معالم العلماء، رجال سکتاب. شرح حال وي در 1

.... آمـده و همگـی بلـا اسـتثناء وي را الله کـاظمی، مسـتدرك الحصـون المنیعـه وب، المقابیس شیخ اسـدالجنا

  .اندستنوده
. طَبرِسی منسوب به طبرس که امروز به نام تفرش از توابع اراك امروزي است، یا طَبَرسی منسـوب بـه طبرسـتان 2

  که همان مازندران امروزي است
ه 470تا468ي سالهاي . قول دیگر میانه)18: 1381داند (نواب، ه ق می468یا469یکی از اقوال سال ولادت او را . 3

 - 19: 1361الملـک اسـت. (حلبـی، ق است که همزمان با پادشاهی ملک شاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام 

شود که سال تولـد ایشـان در یهاي ایشان در مجمع البیان برداشت مز گفته: غالبا ا) در جایی دیگر بیان شده22

  .) دارد11: 1381ق ( نواب،  470ق است. قول اخرین نیز اشاره به  467
دت وي نیـز در انجـا روي به احتمال قوي طبرسی در تفرش که اصل و منشا اوست هیچگاه اقامت نداشته و ولا. 4

  .نداده است
به خراسان مهاجرت و سپس به سبزوار رفته است و پس از فوت بـه  را اهل تفرش دانسته که در اصل اوبرخی . 5

معـروف بـه نـام خیابـان طبرسـی  ضلع غربی حرم مطهر امام رضاشهد منتقل و در محل کنونی دفن شد. م
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فخـر  هاي اخلاقی بارزي داشت به همین دلیل القاب بسیاري به او منسوب است مانند:ویژگی

العلماء الاعلام، ثقه جلیل، شیخ شهید سعید، فقیه الفرید، فاضل العالم، مفسر الفقیه، محدث الجلیل، 

عرب بیان شده در حوزه شناخت شناسی افراد سه  ) در ادبیات9: 1415ثقه الکامل النبیل.(طبرسی،

چیز براي انها وضع می شود که عبارت است از اسم و کنیـه و لقـب، همچنـین کنیـه در ترتیـب 

نامگذاري سوم است، یعنی ابتدا اسم براي فرد وضع سپس لقب و در نهایت کنیه براي وي وضـع 

ات معین و مشخصی دلالت می کنـد می شود. در تعریف کنیه آمده که علمی است که اغلب بر ذ

) لذا به نظر 517و516ق :1420شود، یا ذم و یا نسبت. (بدیع یعقوب، که از ان یا مدح احساس می

  می رسد کنیه هاي بیان شده در متن بالا، دال بر مدح طبرسی است.

 هاي بارز اخلاقی او عبارتند از: انصاف، ادب، حق شناسی، پاکی نفـس و طهـارتبرخی ویژگی

مهمترین مولفه اخلاقیِ او که باعث شد مورد احترم دوست و دشـمن  1نفس، عدم تعصب مذهبی.

. عفتی که در قلم او یافت مـی شـود نشـان از عـدم تعصـب عفت قلم و انصاف او بود ر گیرد،قرا

مذهبی او دارد به طوري که به همه فرق به یک دیده می نگریست و هر آن چـه کـه صـحیح و 

مخالف و موافق بازگو می کـرد و در تقـدیم و تـاخیر اسـامی یـک جانبـه برخـورد معقول بود از 

مذهبی زمان او طوري بود که عالمان فرق مذهبی به اقوال معتقـدان  –نمود. تاریخ اجتماعینمی

طریقه خویش بسنده می کردند و روایت هاي مخالفان خود را در هر صورتی مطرود می شمردند. 

رسی متهم شد که بیشتر مجمع البیان را از عامه بیان و از تفسیر اهل بیت در این برهه بود که طب

نیز موید رویکرد تقریبـی او اسـت.  2علیهم السلام اندکی نقل کرده است . بیان او در مورد کشاف

  )260-257: 1، ج1341(کریمان، 

خی گـاه ق از دنیا رفت. در مورد نحوه فوت او با توجـه بـه گزارشـهاي تـاری 548او در سال 

                                                                                                          
 ت.طبرسی مطـرح شـده اسـ و مشهدي ،: رضويکونت وي پسوندهاي مختلفی از جمله. در مورد محل ساست

  )22-19: 1361بی، (حل
به صراحت اعتراف به فضل و علـم و شایسـتگی عـالمِ معاصـر  طبرسیي کتاب تفسیر جوامع الجامع در مقدمه. 1

: شیخ محمود شلتوت، شیخ اسبق جـامع الـازهر کند، همچنینه زمخشري و تفسیر کشاف او میخود یعنی علام

ي پـاك طبرسـی و ي صفاي بـاطنی و روحیـهدرباره اي خود بر کتاب مجمع البیان چاپ دار التقریب،در مقدمه

  .خصوصیات مجمع البیان و جوامع الجامع مبسوط به مدح سرایی از این عالم شیعه پرداخته است
: پس از تالیف مجمع البیان چون به کتـاب گویدمی در ابتداي تفسیر جوامع الجامع خود طبرسی در مورد کشاف. 2

ن بـدایع و آشـد از راي بدایع و روایعی یافتم که در کتابی دیگر یافت نمـیکشاف برخورد کردم و کشاف را دا

ن، 1405. (طبرسـی، ن را کافی شافی نام نهـمآن شدم که آاي در کتابی مجتمع الاطراف نهادم و بر روایع خلاصه

  )18: 1ج
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فوائـد مسـتدرك  و1متعارض، دو قول مطرح می شود. قول به شهادت ایشان که در ریاض العلماء

. قول دیگر اینکـه 3و نوع شهادت او در کتابهاي رجالی و تاریخی بیان شده است 2الوسائل مطرح

ي زه. پس از فوت طبرسی در سبزوار، با پایمردي آل زباره، جنـا4به مرگ طبیعی از دنیا رفته است

دفن گردید، این مکان اکنـون محـل زیـارت  او  به مشهد منتقل و در محل غسل امام رضا

  ) 243خاص و عام است. (بیهقی، بی تا :

  : شخصیت علمی 1 -1

انسانی غیر اسلامی نظیر  ی و تفسیر، علوم، کلام اسلاموم انسانی اسلامی نظیر فقه، اصولدر عل

نحو و تاریخ و همچنین در علوم غیر انسانی نظیر حساب و جبر شعر، لغت، اشتقاق، معانی و بیان، 

) کـار عمـده ایـن دانشـمند تلخـیص و 260-229: 1، ج1340و مقابله مهارت داشت. (کریمـان، 

تحریر کتابهاي دیگران بوده است. کتاب مجمع البیان او تحریري است نو از تفسیر تبیـان شـیخ 

                                              
قطـب الـدین کیـدري اي از مجمع البیان به خط شیخ : نسخهنویسدذکر چند تالیف از طبرسی می. افندي پس از 1

: تـالیف هم به خط وي چنین ضبط افتاده بوددیدم که ان را بر نصیر الدین طوسی برخواند و بر ظهر این کتاب 

  ) 487 ق :1401 افندي،سعید الشهید ... . (الشیخ الامام الفاضل ال
ل از: فاضـل نـوري بـه نقـ228: 1، ج1340. شیخ شهید، احتمالا به زهر مسموم و شـهید شـده اسـت. (کریمـان، 2

  ) 487صاحب فوائد مستدرك الوسائل : 
ه ق امـراي  547در سـال سلطان سنجر بوده و  و در سرزمین بلخ ساکن، در سلطه طوائف غز که ترکمان بودند. 3

، سلطان را به جنگ وادار نموده که در نخسـتین حملـه، غـزان و امـرا لجوقی)سلطان سنجر( سلطان س ناآزموده

پس از رسیدن به اردوگاه سلطان، بر خلاف انتظار، او را بر سریر سلطنت جاي داده خـود ملتـزم پیروز شدند و 

وس شـدند کـه رکاب گشتند و با همین هیئت به دار الملک مرو روي نهادند و .... پـس از آن متوجـه شـهر طـ

ل و زنان را اسیر، مسـاجد طور کلی مردان را قتی. تمام علما و مشایخ را شهید ساخته و بهمعدن علما و زهاد بود

نجـا متوجـه سـناباد و نوغـان گردیـده خواسـتند بـه آها را ویران و نفائس را غارت کردند و از را منهدم، خانه

بـه تـازگی بـه مباشـرت  غز التماس نمود چون این مشهد را تخریب مشهد پردازند ولی سلطان سنجر از امراي

ن چشم بپوشید، سپس آنهـا از آام از نهب و انهدام تزیین کردهشرف الدین ابو طاهر قمی وزیر خویش تعمیر و 

. ند. زنان آنجا را اسیر و مـردان را بـه قتـل رسـاندد بود گذشتند و آن را غارت کردندطور که مرکز علما و زها

ن مشـهد علـی بـن آتمامی شهرهاي طوس جز شـهري کـه در  هاي مردم را ویران ساختند و ازمساجد و خانه

بود جایی سالم نمانده آنگاه به جانب نیشابور و سایر بلـاد خراسـان روي آورده چـون سـیل  موسی الرضا

مشایخ و علمـاي . در این فتنه، تمام سان کردندبنیان کن در سر راه خود هر شهر و قریه را که دیدند با خاك یک

  )166 – 161: 1381، نوابباشد. (ي شهداي این فتنه میز جمله. شیخ طبرسی اخراسان شهید گشتند
نویسد: وي شهید گشته ولی در نوشـته علت تقویت قول به فوت ایشان را علامه نوري در مستدرك مطرح و می .4

باشـند کـه شـهادتش شـهرت دانشمندان نیامده که وي چگونه به شهادت رسیده است و شاید مسمومش کرده 

  .نیافته است
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  )12-4: 1371طوسی. (واعظ زاده خراسانی، 

مرحوم طبرسی از استادان کم نظیري بهره برد نظیر شیخ ابو علی حسن بن شـیخ ابـو جعفـر 

شیخ جعفر الدوریستی مولف کتـاب الـرد علـی  محمد بن حسن علی طوسی(فرزند شیخ طوسی)،

، البلاغـه)اولین شارح نهـجشیخ ابوالحسن بیهقی ( قمی رازي، حسن بن حسین بن بابویه الزیدیه،

عبد الله عارف نوغانی که از علماي عامه بوده و طبرسـی در فصـل سـوم اعلـام  حاکم موفق بن

و اسـاتید دیگـري کـه در کتابهـاي  1را از وي روایـت نمـوده الوري شرح حال حضرت رضا

  )  149–12: 1381؛ نواب، 300-290: 1، ج1341تاریخی به آنها پرداخته شده است. (کریمان، 

 لیل جایگاه والاي اخلاقی، علمی و نیز سعه صدر مذهبی ويبه د کثرت شاگردانِ درس استاد،

ابـن شـهر آشـوب مولـف المناقـب، شـیخ زبانزد بود. برخی شاگردان معروف طبرسی عبارتند از: 

 33منتجب الدین مولف الفهرست، قطب الدین راوندي مولف خرایج و الجرائح و مولـف بـیش از 

  ضل طبرسی مولف کتاب مکارم الاخلاق و... .فرزند دانشمندش حسن بن ف عنوان کتاب مهم،

 کثرت شاگردان در درس ایشان در زمانی بود که دانشمندان هم عصر ایشان زیاد بودند نظیـر

مرحوم طبرسی مولف احتجاج، فتال نیشابوري مولف روضـه الـواعظین، راغـب اصـفهانی مولـف 

جـار اللـه  تفسـیر روح الجنـان،مفردات، شهرستانی مولف الملل و النحل، ابوالفتـوح رازي مولـف 

  ابوحامد غزالی مولف احیاء العلوم. زمخشري مولف تفسیر کشاف،

عواملی نظیر عدم تعصب مذهبی، ذو فنون بودن و دیگر ویژگی هاي گفته شده، باعث شـده 

تا در طول تاریخ، علما و دانشمندان زبان به مدح ایشان گشوده و صـحبتهاي نغـزي بیـان دارنـد 

ا بزرگ تهرانی در الذریعه که می نویسد : مجمع البیان لعلوم القرآن تفسـیري اسـت کـه مانند: آغ

)، ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماء، (ابن شهر آشوب، 24: 20(آغا بزرگ، بی تا، ج نظیر ندارد

) علامه حاج آغا بزرگ تهرانی در 358 –1401:340افندي، ) افندي در ریاض العلماء، (135بی تا :

محسـن جبـل عـاملی در علامه سـید )143: 2زرگ تهرانی، بیتا ب، ج طبقات اعلام الشیعه، (آغا ب

) علامه امینی در کتاب شـهیدان راه فضـیلت. (امینـی، 396، ص 7اعیان الشیعه، (امین، بی تا، ج 

1362 :89 – 91(  

گویـد: که میهاي خلاف مشهور علما، به او نسبت داده شده مانند معاصی کبیره برخی دیدگاه

اند و اگر گناهی صغیره نامیده شـود بالنسـبه بـه گنـاه بزرگتـر اسـت نـه فـی تمام گناهان کبیره

                                              
ب: 1399گفـت کـه ... (طبرسـی، ف نوقانی براي من روایت کرد و میالله عاربن عبدحاکم موفق نویسد:. طبرسی می1

309(  



 

 

  39 نگاري طبرسی با تکیه بر إعلام الوري بأعلام الهديتاریختحلیل روش شناختی و محتوایی 

  

) نیز عدم شرط اتحاد فحل در نشر حرمت بین مرتضعین به این معنـی 242: 1381(نواب،1نفسها.

ر او که لازم نیست خواهر رضاعی انسان از شیر همان شوهر نوشیده باشد که انسـان خـود از شـی

نوشیده است. پس هر گاه زن از شوهري که پسر را از شیر او شیر داده است، طلاق گیرد و شوهر 

دیگر کند و از شیر این شوي دوم دختري را شیر دهد این دختر بر پسري که از شیر شوهر سابق 

  )1381:242؛ نواب، 240: 1، ج1340او خورده است حرام است. (کریمان، 

یادي از وي روایت نقل کردند. برخی از آنـان عبارتنـد از: پسـرش رضـی علما و دانشمندان ز

الدین، ابن شهر اشوب، شیخ منتخب الدین، قطب راوندي، شاذان بن جبرائیـل و شـیخ عبـد اللـه 

  الدوریستی. 

 علـی ابو الطائفۀ شیخ ابن محدثین معروفِ بسیاري در طرق حدیثیِ وي آمده اند نظیر حسن

 الدین موفق الفتح ابی بن لؤلؤي، حسین الوفاء ابو مقري علی بن الجبار بدثانی، ع مفید به ملقب

بیهقـی،  الحسـن ابو محمد بن اللَّه قمی، عبید بابویه حسن بن حسین بن بکرابادي، حسن واعظ

  نیشابوري و ... .  قشیري هوازن بن الکریم عبد بن اللَّه جرجانی، عبد حسینی حسین بن محمد

  آثار علمی: 1-2

بی که بیشترین تالیفات را براي ایشان نقل کرده ریاض العلماء است. از ویژگیهاي خاصـه کتا

او تلخیص و گزیده نویسی کتب دانشمندان است. مثلا تفسیر کشاف جار الله زمخشري توسـط او 

  با نام الکافی الشافی  تلخیص و گزیده شد. 

) مفصل ترین و 12: 1ن، ج 1405 تفسیر کبیر است ( طبرسی، که نام دیگر ان، 2مجمع البیان

تفسیر طبرسی است. نیز مشهورترین تفسیر قـرآن بـه زبـان تـازي در ده جلـد اسـت.  3نخستین

قصد داشتم در سـن جـوانی تفسـیري بنویسـم(علاقه  طبرسی در دیباچه مجمع الیبان می نویسد:

م که شـش سـال سالگی موفق به انجام این کار شد 60وافر به نوشتن تفسیر داشت)ولی در سن 

در راستاي احیاي رویکرد تقریب در جهان اسلام، تفسیر مذکور نمونه اسـت. لـذ 4به طول انجامید.

                                              
  .توح رازي نیز بر این عقیده هستند. البته شیخ طوسی و ابوالف1
شـده اسـت از بهتـرین  ه ق . کتاب طبرسی و مجمع البیان که توسط حسین کریمان نگاشته 530. تالیف در سال 2

  .آثار او از جمله مجمع الیبان است فرهنگی طبرسی و-کتب در معرفی حیات علمی 
  .نگاشته شد 530که تقریبا در سال  . نخستین تفسیر از حیث زمان نگارش است3
به هوش امد و نذر کرد اگـر  قبروي سکته کرد و پس از تغسیل و تکفین، به خاك سپرده شد ولی در گفته شده . 4

افنـدي در ادامـه . را نبش کـرد و او نجـاب یافـت رقبنجات یابد کتابی در تفسیر قران تالیف کند . کفن دزدي 
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بیشتر روایات تفسیر مجمع البیان از قول مفسران عامه است و  اند:برخی نظیر صاحب حدائق گفته

ین انتقـاد را از خاصه جز قلیلی از تفسیر عیاشی و علی بن ابراهیم قمی نقـل نکـرده اسـت، همـ

  )151: 2،ج 1341(کریمان، 1مرحوم تنکابنی در قصص العلما بیان کرده است.

الکافیه الشافیه یا تفسیر صغیر است. طبرسی پس از اطلـاع از کتـاب تفسـیر  دومین تفسیر او،

ق، تفسـیري 6نکات و لطائف ان را برگزید و در اواخر نیمـه اول قـرن  کشاف جار الله زمخشري،

) این تفسیر اکنون به دلایـل نـامعلومی 12: 1ن، ج1405ه نام الکافیه الشافیه. (طبرسی، نگاشت ب

  در دسترس نیست و جزو کتابهاي مفقوده است.

سـومین تفسـیر  )،12:  1ق، ج1405جوامع الجامع یا به تعبیر خودش تفسیر وسیط (طبرسی، 

) او بـه درخواسـت 194ب :1387ق نوشته شده اسـت. (جعفریـان، 542طبرسی است که در سال 

پسرش، نکات و لطائف هر دو کتاب تفسیري خویش را در کتاب سوم یعنی جوامع الجامع در سن 

   2) و در اختصار ان کوشیده است.12: 1ق، ج1405سالگی گرداوري ( طبرسی، 72

از دیگر تالیفات او، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف در فقه تطبیقی است کـه تحریـري 

از کتاب مسائل الخلاف شیخ طوسی است. او نواقص این کتاب را بر شمرده و در کتاب خود جدید 

  مرتفع نموده است. 

برخی استدلالهاي ضعیف شیخ طوسی و ادعاهاي اجماع مکرر او بر مسائل را کنار گذارده و با 

اف علامت (ج) مسائل اجتماعی را مشخص کرده است . نکته جالب اینکـه نـام ایـن کتـاب برخلـ

کتاب اصلی که مسائل الخلاف، است، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف می باشد. او قبـل از 

اینکه به مسائل اختلافی توجه کند به مسائل مورد اتفاق توجه نموده و نام کتاب را با این انگیـزه 

گزیـده مقدس هماهنگ کرده و آنچه مورد ائتلاف و مایه اتفاق است از میـان مسـائل اختلـافی بر

است. طبرسی از علماي پیشین که صاحب آن اقوال مختلف هستند به ائمه سلف یاد کرده است . 

کار او مانند فعالیت ابوالحسن اشعري است که نـام کتـاب خـود را مقالـات الاسـلامیین و اختلـاف 

                                                                                                          
ه ق نسـبت  988این قصه را عینا به مولانا فتح الله کاشی صاحب تفسیر منهج الصادقین متـوفی سـال  :گویدمی

  )362: 5ق، ج1392خوانساري، ( اند.داده
هاي مفصـلی بـه ست. البته پاسخمفسر و محدث عامه روایت نقل کرده ا 39. گویا طبرسی در مجمع البیان از بیش از 1

  )142 – 106: 2،ج 1341این بحث داده شده است. (کریمان، 
هاي تفسیر مجمع البیان، جوامع الجـامع، الکـافی بود و کتابابتدا در مشهد و سپس در سبزوار ساکن کفته شده . 2

بـود. (حلبـی،  او وار بـه یـاددروازه عراق در سـبز، الجواهر در نحو را در سبزوار نوشته است و مدرسه الشافی

1361 :19 - 22(  
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ت انـد بـا نهایـالمصلین گذارد. اشعري در این کتاب مذاهب و فرق اسلامی را همان طور که بوده

امانت معرفی نموده و با اینکه مذهب حق را همان مذهب اهل حدیث می داند کـه بعـدا بـه نـام 

خود او شهرت یافت در عین حال دیگر مذاهب اسلامی را به عنوان مذاهب اسلامی و اختلاف انان 

رده را به نام اختلاف نمازگزاران نام برده است و همه را مسلمان و اهل قبله و نمازگزار قلمـداد کـ

  است. 

را به عنوان اصـلی کـه بایـد بـه آن پایبنـده بـود  "نظریه تقریب"لذا در ساحت تالیف متون 

معرفی و خود را در نگارش متون، به آن ملتزم کرده بود. طبرسی این نظریه را به صورت آشـکار 

 که از روش حذف استفاده می کرد ارائه و بـه جامعـه اسـلامی معرفـی "نظریه تقطیع"در مقابل 

نمود. لذا رهیافت وي در تالیف، رویکردي تقریبی است که کتاب هاي الموتلـف، اعلـام الـوري و 

  فرهنگی وي هستند. -مجمع البیان نمونه هاي این رویکرد در حیات علمی

تـاج الموالیـد(با موضـوع  دیگر تالیف هاي طبرسی عبارتند از: الاداب الدینیه للخزانه المعینیه،

النور المبین العمده فی  غنیه العابد، اسرار الامامه یا اسرار الائمه،)، عصومینتاریخ ولادت ائمه م

 المجموع فـی الـآداب، الفرائض و النوافل، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، اصول الدین، العمده فی

یه العابـد و غن المشکلات، الشواهد، عده السفر و عمده الحضر، کنوز النجاح، حقائق الامور در اخبار،

در علم نحو و دسـتور الجواهر یا جواهر النحو ( معارج السوال، شکاه الانوار فی الاخبار، منیه الزاهد،

هـاي ها غیر از سه تفسیر مذکور، دوتفسیر دیگر بـه نـامالفائق. در برخی کتابزبان عربی است)، 

؛ نـواب، 365-357:  5، ج1392الوافی و الوجیز به ایشان نسـبت داده شـده اسـت. (خوانسـاري، 

 ) 91-89:  1362؛ امینی، 152-160: 1381

  1کتاب إعلام الوري بأعلام الهدي نگاريتاریخ. 2

اسـت. وسـعت پـرداختن  بیتو اهل 2إعلام الوري از کتب معروف  سیره پیامبر اکرم

                                              
  . ( امامان هدایت) هدایت علمهايبه معناي آگاه ساختن خلایق از احوال  .1
از زمان حضور مورد توجه مسلمانان قرار داشت تا جایی که نخستین کسی که در ایـن راه  پیامبر اکرم . سیره2

در ایـن واقعـه، نیـز  جنگ احد و جایگاه پیامبر اکـرم قدم برداشت ابورافع بوده که در زمان حضور راجع به

اسامی صحابه اي که در این چنگ به شهادت رسیدند مطالبی جمع کرد . پـس از آن در قـرن دوم هجـري کـه 

مقارن نهضت علمی جهان اسلام بود گروهی به سیره نویسی روي آوردنـد از جملـه محمـد بـن عمـر واقـدي 

بغداد، به قضاوت مشغول بود . او در میان مورخین شـرق و غـرب شـهرت (معاصر مامون عباسی که در شرق 

آن منـاطق بـه دیدن کردند و یا در  . او براي تکمیل اطلاعات خود از تمام مناطقی که پیامبر اکرمیادي داردز
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ید است. برخی وي به سیره ایشان به صورت رکنی مجزا از امتیازهاي این کتاب در قبال ارشاد مف

گزارشهاي تاریخی که در إعلام الوري ذکر شده در کتابهاي دیگر تاریخی بعد از وي و حتی قبـل 

علت این امر شاید استفاده طبرسی از منابعی بود که برخی از آنهـا اکنـون  نمی شود.از وي یافت 

کتابهـا قبـل از جزو منابع مفقوده هستند. مضاف بر اینکه گویا فقط طبرسـی در دوره خـود از آن 

مفقود شدن، در نگارش استفاده کرده، لذا این گزارشها در کتابهاي تاریخی دیگر یافت نمی شود. 

  ، ممتاز است.از این رو کتاب مذکور در میان کتابهاي تاریخ معصومین

و نیـز  شـیعه دربـاره پیـامبر اکـرم موضوع اصلی کتاب، بیـان نظرگـاهِ تـاریخیِ مـذهب

گزاره هاي تاریخی است. محورهاي مورد بحث کتاب، به چهـار قسـمت  در حوزه معصومین

 و حضـرت زهـراء به نام رکن ترتیب یافته است. در رکـن اول بـه سـیره پیـامبر اکـرم

پرداخته است و  رکن سـوم،  اختصاص یافته. رکن دوم به زندگی و امامت امیرالمومنین علی

را بیان کرده و در نهایـت در رکـن  يتا امام حسن عسکر شرح امامت و زندگی امامان

الله تعالی فرجه الشریف اختصـاص اجمعین و امام زمان عج چهارم به امامت ائمه اثنی عشر

  یافته است.

این کتاب از نخستین روزهاي پس از تالیف در میان علماي شیعه مورد توجه قرار گرفت لـذا 

  علامه مجلسی آن را کتاب معتبر معرفی می کند.

تبیـین روش شـناختی (نگـاريتاریخ: منظومه روش شناختی طبرسی در حـوزه 1 – 2

  )طبرسی در إعلام الوري  نگاريتاریخ

از مسائل فلسفه علـم تـاریخ اسـت کـه بـه معرفـی و بررسـی  نگاريتاریخروش شناسی در 

مـی پـردازد. از ایـن رو در ایـن بخـش بـه بررسـی روش  نگاريتاریخروشهاي مورد استفاده در 

  پردازیم.طبرسی در إعلام الوري که مساله اصلی تحقیق است، می نگاريتاریختی شناخ

                                                                                                          
در نهایت کتاب مغازي خود را تالیف کـرد) و محمـد بـن اسـحاق. اولـین مـورخ  جنگ پرداختند، دیدن کرد و

پرداخت ابـن اسـحاق اسـت بـه طـوري کـه مـورخین  ي نبويمی که با روش تحقیقی به نگارش سیرهاسلا

کنند. در قرن هاي خود از وي به عظمت یاد میهاي خود از آن بسیار استفاده کرده و در کتاباسلامی در تحقیق

هایی کـه امـروزه بـه یرهسوم هجري ابوحنیفه دینوري، محمد بن جریر طبري و یعقوبی ظهور کردند. از میان س

ي ابـن اسـحاق ي ابن هشام از سـیرهي ابن هشام جایگاه مقبولی دارد. گر چه سیرهدست ما رسیده است، سیره

تالیف شده عینیت تاریخی را رعایت نکرده و در برخی امور  یگرفته شده، ولی چون در زمان خلفاي بنی عباس

  از بیان حقایق اجتناب نموده است. 
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نخبگان حوزه علمی جهان اسلام خاصه تشیع به عنوان مراکز تصمیم ساز بـه الگـو سـازي و 

نظریه پردازي در ساحت هاي مختلف علمی در فرهنگ و تمدن اسلامی دست یازیدند. طبرسی و 

از آن جمله است. او که عالمی بصیر و زمـان شـناس بـود و هـدف فرهنگی او -فعالیتهاي علمی

عالیه خود را در جهت حفظ امنیت مسلمین و کیـان تشـیع مـی دیـد فعالیتهـاي گسـترده اي در 

هاي مختلف علمی انجام و آثاري در سطوح الگو سازي از خود بر جاي گذارد. کتـاب إعلـام حوزه

توسط طبرسـی نگاشـته شـد.  ـه 6در نیمه اول قرن الوري از ان جمله است. این کتاب تاریخی 

کتاب مذکور در ساحتهاي ساخت و معرفت غنی بوده و گنجی با ارزش براي جامعه علمی حاضـر 

  است. از این رو برخی ساحتهاي ساختی مذکور استخراج و در ذیل به آنها اشاره شده است. 

می توان در چهـار محـور اصـلی طبرسی در إعلام الوري را  نگاريتاریخاصول روش شناختی 

ارزیابی نمود. به تعبیري دیگر می توان اصول مـذکور را در منظومـه روش شـناختی طبرسـی در 

  اعلام الوري ارزیابی کرد. نگاريتاریخ

 نگـاريتاریخحدیثی (تبیین روش شناختی استفاده از منابع تـاریخی در  -الف: روش تاریخی

  سی در اعلام الوري)طبر

او در اعلام الوري غالبا تاریخی و بدون ذکر مصادر است. او خود را  نگاريتاریخروش شناسی 

هاي تاریخی را به صورت حدیثی و ذکـر مصـادر مقید به بیان مصادر ننموده گرچه برخی گزارش

را بـراي "حدیثی با غلبـه روش تـاریخی -تاریخی"توان روشرسد میاورده است. لذا به نظر می

  ود. این کتاب معرفی نم

توضیح اینکه طبرسی در برخی موارد نام کتابی که از آن استفاده کرده را ذکـر مـی کنـد. در 

لذا خواننده متوجه نمـی شـود کـه  1کندبرخی موارد به اسامی اکتفا کرده و نام کتاب را بیان نمی

کتاب  طبرسی این گزارش تاریخی را از کدام منبع استفاده کرده است. در برخی موارد هم نامی از

مـی کنـد و بیشـتر آورد. نتیجه اینکه طبرسی در این کتاب از مصادر خود یاد نو نویسنده آن نمی

، روي جماعـه اخبار را به صورت: نقلۀ الاخبار، نقلۀ الاثار، جاء فی الاثار، روي جماعه من اهل السیر

تاب بدون ذکر مولف، من اهل التاریخ آورده است. لذا بیان مصادر، بیان نام کتاب و مولف، بیان ک

بیان مولف بدون ذکر کتاب، عدم ذکر کتاب، عدم ذکر مولف و عدم ذکر مصـادر آن از روشـهاي 

  استفاده از گزارشهاي تاریخی در کتاب اعلام الوري است. 

                                              
  : ذکر السید الاجل المرتضی فی بعض مسائله ...سدنویمی .1
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همانطور که گفته شد طبرسی در اعلام الوري در موارد معدود، بـه ذکـر سـند پرداختـه و نـام 

. وقتی نام شخصی را بیان می کنـد بـه احتمـال دو را بیان کرده استشخص و یا هر کتاب و یا 

کتاب خاصی از آن مولف نزد او بوده است. از این رو مـی تـوان بـه اسـامی برخـی منـابع  قوي،

مفقوده اي که در قرن شش هجري وجود داشته ولی اکنون در دسترس نیستند تـا حـدودي پـی 

انده این کتابها کـه همـین نقلهـاي طبرسـی در اعلـام توان به فقرات به جاي مبرد. همچنین می

الوري است آگاه شد. براي نمونه به برخی از این کتابها و مولفین انها اشاره می شود. کتاب اخبـار 

) کـه توسـط احمـد بـن محمـد بـن 333ب :1399ابی هاشم داود بن قاسم الجعفري ( طبرسـی،

نجاشـی، ( جاشی نیز از آن یـاد شـده اسـت،عبیدالله بن عیاش جوهري نگاشته شده و در رجال ن

) کتاب الرد علی الزیدیه از شیخ ابو عبد الله جعفر بن محمد بن احمد الدوریسـتی،  370ق :1408

) و کتـاب  277ب :1399طبرسـی،تاب التفهیم از ابو محمد حسینی () ک365ب : 1399(طبرسی، 

  1) 92و91ب :1399طبرسی، ن عثمان احمر. (المغازي از ابان ب

  چند نکته در این حوزه قابل دقت است. 

اول اینکه با مطالعه مصادر مفقوده و موجود که در اعلام الوري نام آنها امده، از منابعی که در 

  شویم. ق نزد علماي شیعی خاصه طبرسی، داراي اعتبار بودند آگاه می6قرن

ق گزارشهاي الارشاد با نکته دوم اینکه طبرسی از شیخ مفید در این کتاب سخن گفته. با تطبی

گزارشهاي تاریخی که از شیخ مفید نقل کرده به این رهیافت نزدیک می شـویم کـه طبرسـی از 

کتاب الارشاد در نگارش کتاب اعلام الوري در حوزه محتوا استفاده می کرده و نام شیخ مفید را در 

) بـا تتبـع  365ب :1399سند آن گزارش (به جاي ذکر نام کتاب) بیان می کرده است. ( طبرسی، 

گزارش تاریخی اعلام الوري با الارشاد شـباهت دارد. بیـان  300مختصرصورت گرفته، گویا حدود 

و التزام به آن، پاسخ بـه  ، بیان منظم حیات تاریخی معصومینتاریخی سیره پیامبر اکرم

صر بـه فـرد شبهاتی در حوزه مهدویت در انتهاي کتاب و در نهایت وجود گزارشهاي تاریخی منح

که در کتاب ارشاد و کتابهاي تاریخی دیگر دیده نمی شود، از وجوه تمایز اعلام الوري نسـبت بـه 

  ارشاد مفید است.

نکته سوم اینکه بسیاري از گزارشهایی که طبرسی در إعلام الوري می اورد بدون ذکر مصـادر 

کـه بایـد در جـایی  است. علت و زمینه هاي شکل گیري این روش در تالیفات وي متعدد اسـت

                                              
  . 197و  196: ب1387. براي اطلاع بیشتر ن ك: جعفریان، 1
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طبرسـی  نگاريتاریخدیگر مورد بررسی قرار گیرد چرا که ما به دنبال بیان چیستی روش شناختی 

در اعلام الوري هستیم نه چرایی ان. لیک در اینجا بـه برخـی از عوامـل اشـاره مـی کنـیم. اول: 

بـه علـل  اجمعـین و سنت علـوي طبرسی در جامعه اي زندگی می کرد که سنت نبوي

از منبعـی روان در ایـن  متروك بود . یکی از مهمترین علل، خالی بـودن جامعـه مختلفی، در آن

تـاریخی –می زیست و کتاب ارشاد را بـا روشـی کلـامی 5و4. گرچه شیخ مفید در قرن زمینه بود

لیـک خـالی  نپرداختـه اسـت) براي جامعه آن روز نگاشت،( این کتاب به سنت و سیره نبوي

اي دیگر در این زمینه که بیشترجنبه تاریخی داشته باشد در جامعه شیعی، احسـاس بودن نگاشته 

می شد. لذا با هدف بی نیازي جامعه از منبعی جامع در حوزه سیره نبوي صلی الله علیـه و آلـه و 

کتاب اعلام الوري را نگاشت. ثانیا هدف وي از نگارش اعلام الـوري،  سلم و تاریخ معصومین

بـود لـذا بیـان  و تاریخ معصـومین ه از منبعی کامل در حوزه سیره نبويبی نیازي جامع

مصادر علاوه بر ملال آور ساختن مطالعه کتاب، انقطاع در مباحث را به دنبال داشت که بـا هـدف 

اصلی طبرسی در نگارش آن در تضاد بود. ثالثا روش و شیوه طبرسی در نگـارش و تـالیف، عـدم 

ر او از جمله اعلام الوري، این مساله به وضوح مشاهده می شود . رابعـا ذکر مصادر است لذا در آثا

توسط طبرسی به نوعی ارائه دیـدگاه  و پیشوایان شیعه نگارش زندگی نامه پیامبر اسلام

شیعه در این دو حوزه بود در برابر سیره نگاري مذاهب دیگر. خامسا برخـی دانشـمندان شـیعه در 

آوردنـد لـذا مـی گاه هاي ویژه خویش را در سیره پیـامبر اسـلاملابلاي نگارش هاي خود، دید

طبرسی با دقت تمام به نگارش کتاب اعلام الوري در جهـت تنـویر افکـار شـیعیان اقـدام نمـود.( 

) سادسا نقد رویکردهاي اخبـاري برخـی بزرگـان شـیعی در نگـارش اعلـام  23د :1388طبرسی، 

  )23د :1388طبرسی، ( الوري بی تاثیر نبود.

  کلامی یا روش ترکیبی-: روش تاریخیب

در صورت پذیرش تـاریخ بـه عنـوان یکـی از در مورد اینکه در مطالعات تاریخی، علم تاریخ (

علوم انسانی) با علم کلام چه نسبتی دارد و اینکه در موراد تعارض، تقدم با کدام است؟ همچنـین 

لعکس ؟ نیز اصولا انتخاب گزاره هاي تاریخی، آیا می توان در تاریخ از علم کلام استفاده کرد؟ و با

منشأ کلامی دارند به این معنا که اصولا طرح مساله عینیت تاریخی آیا صحیح اسـت یـا خیـر؟ (از 

توان مرزي میان علم کلام و علم تاریخ در حوزه نظر و عمـل در مسائل فلسفه تاریخ است) و می

ه چه صورت محقق شده است؟ و در نهایت میان نظر گرفت یا خیر؟ این مساله در مقام تاریخی ب



 

 

46  

   

46  

   

  1395 ستانپاییز و زم ،24 هشمار دهم، سال/ سخن تاریخ

علم کلام و علم تاریخ، نظریه تفکیک مقبول است یا نظریه ترکیب؟ در این حوزه، حداقل دو قول 

هـاي تـاریخی و وجود دارد: قول به ترکیب و قول به تفکیک. عده اي معتقـد بـه ترکیـب گـزاره

هاي کلامی هستند. از این رو، با گزاره کلامی هستند و عده اي مخالف ترکیب گزاره هاي تاریخی

  این رهیافت ارتباط مستقیمی با نوع نگارش مورخین دارد.

، می تـوان سـاحتهاي مختلفـی ترسـیم نمـود، از نگاريتاریخبراي روش شناسی ترکیبی در 

ه جمله: تقدم گزاره تاریخی بر گزاره کلامی ( به این معنا که معیار و مبنا در مقام تعارض دو گـزار

تاریخی و گزاره کلامی، گزاره تاریخی است)، تقدم گزاره کلامی بر گزاره تاریخی (به این معنا کـه 

در مقام تعارض دو گزاره، معیار، تقدم گزاره کلامی است)، تقدم گزاره اي که با معیار سومی که در 

گـر و ... (بـه نظر گرفتیم مطابقت کند نظیر عقل، گزاره هاي تاریخی دیگر، گزاره هاي کلامی دی

این معنا که در مقام تعارض دو گزاره، معیار در پذیرش یکی از گزاره ها، مثلا عقل است، هر کدام 

از گزاره هاي متعارض که منطبق با عقل بود، مقبول و دیگري مردود اسـت یـا اینکـه معیـار در 

اره با معیـار سـوم پذیرش و رد آنها، گزارشهاي تاریخی یا گزاره هاي کلامی است)، اگر هر دو گز

منطبق و یا غیر منطبق باشد، معیار چهارمی در نظر گرفته می شود. لذا می توان پس از پـذیرش 

روش ترکیبی، این سوال را مطرح نمود که در چـه سـاحتی از سـاحتهاي مـذکور، روش ترکیبـی 

  پذیرفته شده است؟

ي باید گفـت: اولـا او در طبرسی در إعلام الور نگاريتاریخدر پاسخ به چیستی روش شناختی 

نگارش إعلام الوري، از روش ترکیبی استفاده کرده. به این معنا که قائل به ترکیب علـم کلـام بـا 

علم تاریخ و امتزاج آنها در مقام توصیف و تحلیل است. لذا این روش در موضـوع هـاي مختلـف 

م از آنها، مورد استفاده حیات هر کدا نگاريتاریخدر ابتداي  خاصه بیان ادله امامت معصومین

مولف قرار گرفته است. از این رو می توان تقویت کننده این روش را در راسـتاي اسـتمرار کتـاب 

  الارشاد شیخ مفید دانست.

طبرسی در إعلام الوري پایبندي خود به روش ترکیبی را نشان می دهـد و در ادامـه بـا نـوع 

کند. به هاي تاریخی را تایید میي کلامی بر گزارههابرخوردهاي خود با متون تاریخی، تقدم گزاره

این معنا که براي اثبات گزاره اي کلامی از گزاره هاي تاریخی استفاده مـی نمایـد. ایـن روش در 

به صورت واضح توسط طبرسی استفاده شده است نظیر بـاب دوم  قسمت اثبات امامت ائمه

است، از طریق ادلـه عقلـی، بـه  نان علیدر رکن دوم، پس از اثبات خلافت و امامت امیرموم

  بیان نصوص مختلف از جمله گزارش حدیث منزلت و گزارش تاریخی غدیر اقدام می کند.
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  صعود معرفتی ج: روش

بـی همتاسـت. ایـن روش توسـط طبرسـی در  نگـاريتاریخالگوي مذکور در مقام ساخت در 

رد استفاده قـرار گرفـت. روش شناسـی ابداع و در تالیف کتاب اعلام الوري مو نگاريتاریخساحت 

است، پـس از  این رویکرد به این صورت است که در هر باب که مخصوص به یکی از ائمه

بیان اطلاعات تاریخی تولد و شهادت، در مرحله اول به بیان ادلـه عقلـی بـا روشـهاي تـاریخی و 

ذکور مطرح و پس از آن کلامی پرداخته می شود و در مرحله دوم ادله نقلی با روشهاي م-تاریخی

معجزات ایشان که ارتباط مستقیمی با منصوص بودن امامت دارد به صورت بابی مجزا بیان مـی 

اجتمـاعی کـه مقـامی پـایین تـر -شود. در مرحله چهارم مناقب و فضائل ایشان در حوزه تاریخی

الـوري در نسبت به معجزه دارد گزارش داده می شود.از این روست که طبرسـی در کتـاب اعلـام 

چهار سطح که از بالا به صورت نزولی و تنزلی و از پایین بـه صـورت صـعودي اسـت بـه اثبـات 

اقدام می کند. لذا اثبات امامت در چهار سـطح  مستقیم و غیر مستقیم امامت ائمه معصومین

بـا پردازد. سپس توسط ایشان در این کتاب مطرح می شود. ابتدا با ادله عقلی به اثبات امامت می

ادله نقلی و تاریخی، سطح سوم با بیان معجزات ایشان و در سطح چهارم با ذکر فضائل و مناقب. 

به نظر می رسد این نوع روش که در اعلام الوري به آن اشاره نشده، با هدف اثبات امامت ایشـان 

رفتـه از طریق ادله عقلی، نص، اعجاز و بیان فضائل توسط طبرسی ابداع و مورد اسـتفاده قـرار گ

  است.

   ائمه اثنی عشر نگاريتاریخطبرسی در الگو سازي  نگاريتاریخ: روش شناسی د

کند و چیـنش اقدام می معصومین نگاريتاریخطبرسی در إعلام الوري، به الگو سازي در 

ارائه می دهد. این روش تا قبل از او به صـورت کامـل  جدیدي در نگارش تاریخ معصومین

قـرار  نگاريتاریخدلیل جامعیت این روش، تا کنون الگوي مورخین شیعی در  مطرح نشده بود. به

 ائمه اثنی عشـر نگاريتاریخگرفته است (تقریبا). لذا تبیین روش شناختی و نوع نگاه وي به 

  از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

کنـد و مـیاشـاره  طبرسی ابتدا به گزارشهاي تاریخی در مورد زاد روز و سن و سال امام

گزارشهاي تکمیلی در این حوزه را بیان می دارد. پس از ان به بیان ادله امامـت ایشـان در چهـار 

ساحت عقل، نقل، اعجاز و فضائل و مناقب می پردازد. بعد از ان به حـوادث مربـوط بـه شـهادت 

رزنـدان، ایشان و گزارشهاي تاریخی در این حوزه اشاره و در نهایت بـا اشـاره بـه نـام و تعـداد ف
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و چینش گزارشها و  نگاريتاریخرا به پایان می برد. این روش در  مربوط به امام نگاريتاریخ

پدیــده هــاي تــاریخی تــا کنــون تقریبــا مــورد اســتفاده همــه مــورخینی کــه در حیطــه تــاریخ 

  کتاب نوشته اند قرار گرفته است.  معصومین

ه شده در هر رکن در اعلام الوري اشاره براي آشنایی بیشتر، به مهمترین موضوع هاي پرداخت

  می کنیم.

  روش شناسی چینش مطالب تاریخی کتاب اعلام الوري

محورهاي مورد بحث کتاب، به چهار قسم به نام رکن ترتیب یافته که در ادامه بـه محتـواي 

  آنها اشاره می کنیم.

ص رکـن و نیز اختصـا اختصاص رکن اول به صورت مجزا و مفصل به سیره رسول اکرم

نشان از جایگاه والاي نبوت و جانشینی بلافصل  دوم به صورت مفصل به امیر المومنین علی

نزد طبرسی است. رکن چهارم نیز به دو بخش تقسیم شـده کـه بخـش  امیر المومنین علی

  است. اول آن به بیان ادله عقلی و نقلی عامه و خاصه در مورد ائمه اثنی عشر

پرداخته است. بـاب اول  و حضرت زهراء سیره پیامبر خدارکن اول در شش باب به 

تا پنجم مشتمل بر اطلاعات مربوط به حیات ایشان، معجزات و اثبات نبوت و حوادث دوره حیات، 

مغازي، همسران و اقـوام اسـت. بـاب ششـم مشـتمل بـر گزارشـهاي تـاریخی حیـات حضـرت 

یگاه ایشـان نـزد خداونـد، شـهادت و در قالب اسامی، القاب، زمان تولد، عصمت و جا زهراء

  مکان دفن ایشان است. 

پرداختـه اسـت. ایـن رکـن  باب به حیات تاریخی و امامت حضرت علی 5رکن دوم در 

مشتمل بر موضوع هایی نظیر: زمان و مکان تولد ایشان، اسـماء و القـاب، مـدت حیـات و مـدت 

تصاصی ایشان، فضائل و مناقـب، خلافت و زمان شهادت ایشان، نشانه ها و معجزات، خصائص اخ

سبب شهادت ایشان و مکان و کیفیت دفن ایشان است. یکی از بابهاي پنج گانـه اختصـاص بـه 

کلـامی و  -دارد که با روشهاي تـاریخی، تـاریخی جانشینی بلافصل ایشان بعد از رسول اکرم

  )172-162ب  :1399عقلی به ان پرداخته شده است. (طبرسی، 

تـا امـام حسـن  شـرح تـاریخی امامـت و زنـدگی امـام حسـن باب بهرکن سوم در ده 

پرداخته است. در این ابواب به گزارشهاي تاریخی تولد به همراه ادله عقلی و نقلـی  عسگري

  امامت، خصائص و مناقب، شهادت ایشان اشاره شده است. 
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، بیـان بیان تفصیلی حادثه کربلا به همراه جزئیات آن، اشـاره بـه معجـزات امـام سـجاد

به صـورت جداگانـه، پایبنـدي بـه نظـام واحـد  نصوص و ادله عقلی امامت هر کدام از ائمه

: توان گفتهاي ابواب مذکور در رکن سوم است. به این ترتیب میموضوعی در هر باب، از ویژگی

یات طبرسی در این ابواب، براي هر امام، بابی جدا در نظر گرفته است. او در ابتدا به بیان خصوصـ

افـت و امامـت و شخصی، سن و سال تولد و وفات و کیفیت آن و نیز معرفی فرزندان و مـدت خل

آرود. در ادامه با بیـان نقلی اثبات امامت هر امام را می . سپس دلایل عقلی وپردازدمحل دفن می

  . دهدمعجزاتی از هر امام مطالب خود را ادامه می

اللـه تعـالی فرجـه اجمعین و امام زمان عج عشررکن چهارم مربوط به امامت ائمه اثنی 

شود. قسمت اول در مورد امامیـه اثنـی عشـر اسـت کـه الشریف است. لذا به دو قسم تقسیم می

مشتمل بر سه فصل است: اخبار عامه که دلالت بر ائمه اثنی عشر دارد، اخبار شیعه که دلالـت بـر 

ائمه اثنی عشر را اثبات می کند. قسـم دوم از  ائمه اثنی عشر دارد و ادله اي که امامت هر یک از

بـاب پرداختـه اسـت.  5الله تعالی فرجـه الشـریف در رکن چهارم، به امامت حضرت مهدي عجل

ها، زمان و مکان تولد و نیز اسم مادر، رؤیت ایشان، اخبار، نصوصی که پـدر اسامی و القاب و کنیه

ي ل بر امامت ایشـان، احـوال غیبـت و ادلـهایشان را امام حسن عسگري معرفی می کند، استدلا

غیبت و توقیعات، ادلـه اثبـات غیبـت و اثبـات امامـت ایشـان از طریـق نصـوص و نیـز برخـی 

هاي دوران غیبت، اسامی افرادي که ایشان و یا معجـزات ایشـان را مشـاهده کـرده انـد، ویژگی

الله تعـالی وش امام زمان عجلافتد، رهاي ظهور و زمانی که ظهور اتفاق میوکلاي ایشان، نشانه

هاي مختلف در زمان ظهور، اوصاف ایشان و شکل و شمایل ایشان، هفت فرجه الشریف در حوزه

الله تعالی فرجه الشریف، از موضـوع هاي آنها پیرامون غیبت حضرت مهدي عجلپرسش و پاسخ

  هاي قسمت دوم رکن چهارم است. 

  در إعلام الوري  طبرسی نگاريتاریخ: تبیین محتوایی 2 -2

رسـد ارتبـاطی هـر از مباحث مهمی است که به نظر می نگاريتاریختحلیل معرفت شناختی 

 نگـاريتاریخچند محدود با عینیت تاریخی دارد. لذا در این مقطع به توصیف و تبیـین محتـوایی 

بـه عنـوان پردازیم. حوزه اول در مورد ورود عنصر اعجـاز طبرسی در اعلام الوري در دو حوزه می

عقل و نقل است. نظریه تقریـب در سـاحت  در عرض رکن سوم از ارکان اثبات امامت ائمه

  طبرسی حوزه دیگري است که با آن خواهیم پرداخت.  نگاريتاریخ
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  عنصر اعجاز به عنوان رکن سوم در عرض ارکان عقل و نقل الف:

د یکی از روشهاي طبرسـی طبرسی بیان ش نگاريتاریخهمانطور که در تبیین روش شناختی 

است. ایـن  در تاریخ نگاري، استفاده از روش صعود معرفتی در حوزه اثبات امامت معصومین

روش از چهار جزء تشکیل شده که عبارتند از: ادله عقلی، ادله نقلی، معجزات، فضـائل و مناقـب. 

ر، توسـط وي ورود معجزات در کاربست اجتماعی امامت به صورت واضح و در عرض موارد دیگـ

در کتاب اعلام الوري تاکید شده. لذا در رکن دوم، باب سوم می نویسد: معجزات خارق العـاده کـه 

است و دلالت بـر جایگـاه (عظـیم وي) نـزد خداونـد متعـال  منین علیؤموید امامت امیر الم

مناقب و  اخباري در) در حالی که شیخ مفید در الارشاد می نویسد :172ب  :1399دارد...(طبرسی، 

) و بیـان معجـزات صـادر شـده از ایشـان و هـا و مـواعظ حضـرت (علـیفضایل و حکمت

هاي ایشان از جمله ي این برتري ها اخباري است که حاکی از تقدم ایمـان حضـرت بـه قضاوت

اسـت و ایشـان گـوي سـبقت را در ایمـان از همگـان ربـوده  خداوند متعال و رسـول اکـرم

ا طبرسی در این حوزه خود را ملزم به ورود اعجـاز بـه مباحـث امامـت ) لذ43: 1390است.(مفید، 

به جامعـه  1) به عنوان رویکردي نوینآنکرده و این نوع نگاه به امامت را (فارغ از صحت و عدم 

علمی مسلمانان، ارائه داده است. بیان چند نکته در ایـن حـوزه ضروریسـت. اول اینکـه طبرسـی 

ف در مرتبه سوم قرار داده، یعنی پس از ادله عقلـی و ادلـه نقلـی و مرتبه اعجاز را در قوت و ضع

قبل از بیان فضائل و مناقب که این خود حکایت از نگاهی خاص وي در ایـن حـوزه اسـت. دوم 

اینکه آیا ورود اعجاز به بحث امامت اصولا صحیح است یا خیـر؟ و اینکـه اثبـات امامـت هماننـد 

از دارد، ادله آن چیست و اگر نیاز ندارد ادله آن چه چیزهایی است؟ نبوت نیاز به اعجاز دارد؟ اگر نی

اگر نیاز به اعجاز دارد، پس چه تفاوتی میان نبوت و امامت است؟ و اگر نیـاز نـدارد، چـه لزومـی 

، از ان استفاده کنند؟ و سوال هاي دیگر که محل بحث انها در علم داشت تا ائمه معصومین

  این تحقیق خارج. کلام است و از حوزه مساله

  : نظریه تقریب در تاریخ نگاري طبرسیب

صـعود اقترابـی و سـکوت "فرهنگـی بـا هـدف-رویکرد تقریبی طبرسی در فعالیتهاي علمی

بود. لذا وي با تمام توان در ارائه روشهاي نوین در جهت نیل به هدف مـذکور قـدم بـر  "افتراقی

 -لـازم اسـت ابتـدا وضـعیت سیاسـیفرهنگی شیخ طبرسـی  -داشت. براي شناخت حیات علمی

                                              
  . البته شیخ مفید در ارشاد در برخی موارد به این مساله اشاره کرده، لیک همانند طبرسی بر آن تاکید نداشته است.1
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مذهبی زمان حیات وي روشن شود تا بتوان از این طریق به تحلیل معرفتی  -اجتماعی و فرهنگی

  وي به صورت شفاف پرداخت. نگاريتاریخدر حوزه 

  : تاریخ عصر طبرسی 1

در ذیل به صورت مختصر به مهمترین حوزه هاي تاریخی در ایران مقارن حیات طبرسی که 

  ط با مساله تحقیق است پرداخته می شود.مرتب

  تاریخ سیاسی : 1-1

لذا خلفاي عباسـی در ایـن دوره  2زمان او مصادف با درخشانترین دوره حکومت سلجوقیان است.

دچار ضعف بودند. اگر چه همه سلاطین سلجوقی سنی مذهب بودند ولی سلطه خود ر ا بـر خلفـا 

در عصــر طبرســی عبارتنــد از: القــائم بــن کردنــد. خلفــاي شــش گانــه عباســی تحمیــل نمــی

-487ق)، المسـتظهر(487-467ق) بیست و ششمین خلیفـه عباسـی، المقتـدي(467=422القادر(

ق). همه این خلفـا در 555-532ق)، المقتفی(532-529ق)، الراشد( 529-512ق)، المسترشد(512

 (کریمـان، حسـین، کردنـد.هاي اسـلامی را اداره میعصر طبرسی، مقهور قدرت سلاجقه سرزمین

  ) 42-1: 1341سی و مجمع البیان، طبر

  فرهنگ مذهبی و فرهنگ سیاسی :1-2

به دلیل آرامش سیاسی و اقتصادي و نیز وجود حاکمان علم دوست نظیر نظام الملک کـه بـا 

تمام مشغله کاري درس روزانه خود را تعطیل ن مولفه هاي فرهنگی از جمله علم و علم آمـوزي 

ق) از 6و نیمه اول قرن 5نیمه دوم قرن گسترش یافت. این دوره صد ساله ( در ایراندر این دوره 

ادوار درخشان علوم شرعی و ادب ایران است، به طوري که کتب مهم این دو حـوزه از علـوم، در 

این دوره تالیف شد. به همین دلیل است که این دوره از اعصار تابناك و برجسـته مـذهب تشـیع 

شمار دانشمندان شیعی این عصر از دیگر اعصار بیشتر ارزیابی شده. لیک بـه  است. به طوري که

دلائل نامعلومی بازار علوم عقلی چندان گرم نبـود و اهمیـت خـود را از دسـت داده بـود. وحـدت 

فرهنگی در ممالک اسلامی دیده می شد به طوري که اگر کتابی در ماوراء النهر تالیف می شد در 

                                              
کردند. نام ایران را بلند کـرده و بلـاد آبـاد به فرمان ایشان کار می. سلاجقه نظیر آل بویه بر خلفا غالب بودند و خلفا 2

گردید و دانش پژوهان و طالبان علم فرصت مناسب براي رشد یافتند لذا عالمان بـزرگ در عصـر سـلاجقه ظهـور 

  کردند. مقارن استیلاي سلاجقه خلافت عباسی دچار ضعف بود.
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یافت. آزادي مذهبی، عدالت گستري نسبت به دیگر اعصار، عـدم تعصـب ( کـه اسپانیا انتشار می

برسد بـا موقوفـه و  40یعی در سبزوار، ري، قم، ورامین، کاشان و آبه به عدد شباعث شد مدارس 

هم به سزایی در گسترش علوم و فنون داشـت. درآمد کافی)، از دستاوردهاي این دوره است که س

علماي برجسته اي از دو مذهب شیعه و تسنن ظهور یافتند. برخی از مهمتـرین علمـاي شـیعه و 

سنی عصر طبرسی عبارتند از: شیخ طوسی، خطیب بغدادي، خواجه عبـد اللـه انصـاري، ابوحامـد 

ي، حکـیم سـنایی، جـار اللـه غزالی، بطغرایی، حریري صاحب مقامات، حکیم عمر خیام نیشـابور

زمخشري، عبد الکریم شهرستانی، قطب راوندي، عبدالکریم بن محمد سمعانی مـروزي شـافعی، 

  )166و  56-42: 1،ج 1341ابوالفتوح رازي. ( کریمان، 

شاید کسی بگوید آرامش مذکور ثمره وحدت در مذهب در سرزمین هاي اسلامی بوده اسـت. 

اي زیاد بود که در زیر نهاي اسلامی خاصه ایران به شکل فزایندهگوییم تنوع مذهبی در سرزمیمی

  :شودبه برخی از آنها اشاره می

هاي اسلامی مقارن عصر طبرسی: در این عصر همـه مشـرق بلـاد جغرافیاي مذهبی سرزمین

اسلامی حنفی مذهب، در نیشابور شافعی مذهب، در شام اهل حدیث، در اندلس مالکی مذهب، در 

قا تا مصر حنفی مذهب، در مصر بیشتر فاطمی مذهب، در یمن و طائق و مکه و کوفـه شمال افری

و گیلان و مازندران زیدي مذهب، در مکه چهار مذهب اهـل سـنت و زیدیـه، در صـنعا و صـعده 

حنفی مذهب، در عمان داوودیه، در بصره اکثر قدریه، در بغداد اکثر شیعه و حنبلی، الموت قـزوین 

ر آذربایجان شافعی مذهب، در لرستان و کرج و اصفهان و گلپایگان و نهاونـد اسماعیلی مذهب، د

اغلب مشبه و مجسمه، در خوزستان اکثر معتزله، در فارس اهل حدیث، در کرمان شافعی، در سند 

کریمان، حسـین، و مکران اهل حدیث، در ري غلبه با شیعه و در سیستان خوارجی مذهب بودند. (

  )64=60: 1341 طبرسی و مجمع البیان،

حلب، حران، حله، بحرین، بغـداد، شیعه امامیه اثنی عشریه اصولی در این اماکن ساکن بودند :

شامل مشهد و قم و ...، کاشان، آوه، سبزوار، گرگان، اسـتراباد، دهسـتان،  کوفه، مشاهد ائمه

قـزوین،  بخشـی ازجربایقان، بلاد مازندران، بخشی از دیار طبرستان و ري، نواحی بسیاري از ري، 

  )  64=60: 1341طبرسی و مجمع البیان،  بخشی از قرقان. (کریمان، حسین،

شیعه امامیه اثنی عشریه در زمان حکومت علویـان و آل بویـه قـدرت یافتنـد ولـی در زمـان 

نها، شیعه اثنی عشریه در محدودیت و ضعف به سر برد تـا دوره آغزنویان به دلیل تعصب مذهبی 

هـاي ها برداشته شد و عالمان و دانشمندان شیعه قـدرت فعالیـتباره محدودیتسلجوقیان که دو
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پرداختند. فرهنگی یافتند نظیر شیخ طبرسی. حتی در روز عاشورا شیعیان به عزاداري می –علمی 

)نتیجه تسامح مذهبی حکومـت در حـوزه فرهنـگ دینـی، تنـوع 165-56: 1،ج 1341( کریمان، 

لاد اسلامی به صورت حداکثري است و ثمره شکل گیري این جنـین مذهبی ذیل پرچم اسلام در ب

فضایی است که همه شوون اجتماعی ایران ترقی محسوس پیدا می کند و شیعه هم پـا بـه پـاي 

این پیشرفتها گام بر می دارد و در تشیید ارکـان خـود از تاسـیس مـدارس و مسـاجد و تـالیف و 

ده استفاده می کند. به طوري که گفتـه مـی شـود تصانیف و اقامه آداب و اصول به صورت گستر

ب ایـن این دوره از اعصار تابناك و برجسته مذهب تشیع است و شـمار دانشـمندان شـیعی مـذه

) در کنار این آرامش مذهبی، میان شیعیان 166: 1،ج 1341کریمان، عصر از دیگر اعصار بیشتر. (

  دیگري جریان حشوي، اخباري و غالی. دو جریان در حال تطور کلامی بود یکی جریان اصولی و 

مذهبی دوره طبرسی را این گونه ارزیابی کرد که میان مـذاهب  -توان فضاي فرهنگیلذا می

اسلامی درگیري شدیدي وجود نداشت که این خود حاصل عوامل و زمینه هاي مختلفـی اسـت و 

شـده بودنـد. موضـوع  ) و اصـولی تقسـیمنکه شیعیان به دو جریان اخباري (حشوي وغالیثانیا ای

بحث پیش روي در مورد مساله اولی یعنی تعامل مثبت میان مذاهب اسلامی شیعی و سنی در ان 

ق نهج البلاغه را طوري جمـع اوري کـرد 5در این فضا بود که مرحوم رضی در قرن  3دوره است.

  )  591: 2الف، ج1375که مورد قبول عامه مسلمانان باشد.(جعفریان،

  . نظریه تقریب2

فرهنگی  –فرهنگی طبرسی و نیز تاریخ اجتماعی  –پس از بیان مختصري از تاریخ حیات علمی 

  و فرهنگ مذهبی دوره طبرسی، به تبیین نظریه تقریب می پردازیم.

  : تعریف نظریه تقریب1 - 2

هاي متعددي در حوزه نوع برخورد با مذاهب اسلامی در مقام منطق وجود دارد. حـذف دیدگاه

حـذف حـداقلی، پـذیرش حـداکثري و پـذیرش حـداقلی از آن جملـه انـد. در حـذف حـداکثري، 

حداکثري، همه مولفه هاي مشترك و غیر مشترك کنار گذارده شده، تاکیـد بـر نفـی حـداکثري 

حذف حداقلی، تاکیـد بـر مشـترکات و بررسـی و ارزیـابی شود. در مذاهب اسلامی غیر شیعی می

                                              
طبرسی با رد حشـویه، عقیـده  کند.ده و به شدت از حشویه انتقاد می. شیخ طبرسی در مورد مساله دوم ورود پیدا کر3

  )554و194: 2و1الف، ج1375(جعفریان،  داد.تحریف قران را به حشویه شیعی( غلات ) نسبت می
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هاي آنها است کـه تقریبـا امـري ال پذیرش همه دیدگاهپذیرش حداکثري به دنب مفترقات است.

محال است. در پذیرش حداقلی، تاکید بر مشترکات است به تعبیري دیگر روي دیگر سکه حـذف 

حداقلی است. طبرسی با سکوت حداکثري در مسائل اختلافی، پذیرش حداکثري مشترکات را مـد 

نبال ایجاد وحدت در حوزه هاي مختلـف نظر داشت. به نظر می رسد طبرسی با دور اندیشی به د

فرهنگی میان مسلمانان مذاهب مختلف اسلامی بود. لذا نظریه تقریب الگـویی مناسـب در -علمی

  این ساحت ارزیابی می شود. 

  )838: 15، ج1343: نزدیک کردن، نزدیک گردانیدن. (دهخدا، تقریب

مـذاهب اسـلامی توسـط پایه گذاري حرکت در جهت نزدیک کردن پیـروان  4تقریب مذاهب:

علماي اسلامی با هدف نزدیک ساختن شیعیان و اهل سنت به یکدیگر و رفع اختلافـات و خنثـی 

  )774و773:  7، ج1375( مولفین، 5نمودن دشمنی میان آنها.

  : مولفه هاي نظریه تقریب 2 – 2

و  هر نظریه اي در قالب و محتوا داراي عناصر و اصـولی اسـت. همچنـین داراي زمینـه هـا

عواملی است که منجر به شکل گیري نظریـه مـی شـود. لـذا در ادامـه بـه برخـی از مهمتـرین 

  هاي شکل گیري نظریه تقریب اشاره می کنیم.زمینه

  از منظر مذاهب اسلامی.  الف: مقام منطقی حجیت قول وفعل معصوم

  از منظر مذاهب اسلامی ب: مقام تاریخی حجیت قول و فعل معصوم

  از منظر مذاهب اسلامی. بیین مقام منطقی حجیت قول و فعل معصومج: توصیف و ت

  از منظر مذاهب اسلامی. د: توصیف و تبیین مقام تاریخی حجیت قول و فعل معصوم

  س: مقام منطقی حفظ جان، آبرو و ناموس مسلمین.

  ش: مقام تاریخی حفظ جان، آبرو و ناموس مسلمین.

  ان اسلام.ص: مقام منطقی و مقام تاریخی حفظ کی

  ض: مقام منطقی و مقام تاریخی حفظ، گسترش و بازتولید فرهنگ و تمدن اسلامی.

                                              
4. Approximation.  

و مـذهبی بـه  . این رویکرد از صدر اسلام تا کنون با اهداف سیاسی و فرهنگی استمرار داشته. لذا از بزرگان سیاسـی5

اي بـه ایـن این مساله توجه داشتند. از منصور تا مامون تا نادرشاه. در تاریخ معاصر ایران، علماي اسلام توجه ویژه

:  7، ج1375(مـولفین، اللـه. و مقـام معظـم رهبـري حفظه الله بروجردي، امـام خمینـیمساله داشتند نظیر آیت

  )774و773
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هاي مذکور از مسائل بنیادینی هستند که لازم است در جایی دیگر به تفصـیل بـه آنهـا زمینه

  6پرداخته شود.

: برنامه تحقق نگاه حـداکثري بـه مشـترکات مـذاهب اسـلامی و نگـاه 7تعریف نظریه تقریب

قلی به مفترقات مذاهب اسلامی در حوزه هاي علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی حدا

  در جامعه اسلامی و غیر اسلامی.

  فرهنگی طبرسی-: توصیف نظریه تقریب در حیات علمی3 - 2

رسد الگوي تقریب به صورت گفتمان در این دوره توسط علماي شیعه با مـدیریت به نظر می

ه طوري که موضع گیري هاي صریح طبرسی در نگارش کتاب و فعالیتهاي ایشان شکل گرفت. ب

علمی دیگر، این مساله را به عنوان یکی از پایه هاي اصیل تشیع که رو بـه فراموشـی بـود احیـا 

  به همین دلیل است که می توان او را احیاگر گفتمان تقریب لقب داد. 8نمود.

اسلام اصیل و تقویت تفکر شیعی بود. بـه اجتماعی طبرسی در راستاي حفظ –مواضع سیاسی

عنوان مثال در دوران سلطنت سلجوقیان در ایران، کتاب مجمع البیـان خـود را بـه تشـویق ابـو 

منصور محمد بن یحیی بن هبه الله الحسینی که از نقباي بزرگ آل زباره در زمانش بود نگاشت، 

الـوري بأعلـام الهـدي را بـه شـاه شـیعه  کتاب جواهر الجمل را نیز به او هدیه نمود. کتاب إعلام

اهـداء کـرد، وي از  ه ق) 534تـا  511سـلطنت ( مازندران علاء الدوله علی بن شهریار بـن قـارن

 2، ج1375(جعفریان،  سلاطین شیعی مازندران است که صاحب کتاب نقض نیز از او تجلیل کرده.

ود بر نداشـت و در آثـار خـود بـا ) طبرسی در کنار رویکرد تقریبی دست از اعتقادات خ512و511:

هیچ گاه در آتش اختلـاف  9جدیت و نوآوري، اقدام به حفظ، گسترش و ارتقاي مفاهیم تشیع کرد.

 کوشید در کنـار تاکیـد بـر حقانیـت تشـیع،دمید بلکه با روشی مبتنی بر عقلانیتِ مذهبی مینمی

  نماید. موجبات اختلاف افکنی را فراهم نمذهب تسنن را تخریب نکرده، 

                                              
ه معرفتی نظریه تقریب در سه حوزه قابل طرح است کـه بایـد در جـایی دیگـر هنده هندساصول تشکیل د. همچنین 6

ج: اصـول  : اصول انسان شناختی نظریه تقریب.اصول هستی شناختی نظریه تقریب. بالف: مورد بررسی قرار گیرد.

  جهان شناختی نظریه تقریب.
7. Approximation theory.  

  .. ن ك : همین مقاله، قسمت آثار علمی طبرسی8
گرفت به عنوان مثال در درگیري میان سـلجوقیان و علویـان جانب تشیع را می هاي میان تشیع و تسنن،در درگیري. 9

  .طبرستان بود که شیخ طبرسی کتاب خود را به سلاطین شیعی این دیار تقدیم کرد
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-ها و گزارشهاي متعددي در ساحتهاي ساخت و معرفتِ نظریه تقریب، در تاریخ علمـیمولفه

فرهنگی طبرسی وجود دارد که به تفصیل به آنها در بخشهاي قبلی پرداخته شد. لیـک بـه دلیـل 

  اهمیت موضوع در مقام توصیف به مهمترین انها اشاره می کنیم

  : عفت قلم2 – 2 – 1

عفـت قلـم و  گیـرد،او که باعث شد مورد احترم دوست و دشمن قرار  ه اخلاقیِمهمترین مولف

. عفتی که در قلم او یافت می شود نشان از عدم تعصب مذهبی او دارد بـه طـوري انصاف او بود

که به همه فرق به یک دیده می نگریست و هر آن چه که صـحیح و معقـول بـود از مخـالف و 

 –یم و تاخیر اسامی یک جانبه برخورد نمی نمود . تـاریخ اجتمـاعیموافق بازگو می کرد و در تقد

مذهبی زمان او طوري بود که عالمان فرق مذهبی به اقوال معتقـدان طریقـه ي خـویش بسـنده 

کردند و روایت هاي مخالفان خود را در هر صورتی مطرود می شمردند. در این برهه بـود کـه می

انـدکی نقـل  را از عامه بیان و از تفسیر اهل بیـت طبرسی متهم شد که بیشتر مجمع البیان

 1، ج1341نیز مویـد رویکـرد تقریبـی او اسـت. (کریمـان،  10کرده است . بیان او در مورد کشاف

:257-260(  

  : استفاده از اساتید مذاهب اسلامی 2 – 2 – 2

عفـر مرحوم طبرسی از استادان کم نظیري بهره بـرد کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از: شـیخ ج

شیخ ابوالحسـن  حسن بن حسین بن بابویه قمی رازي، الدوریستی صاحب کتاب الرد علی الزیدیه،

بیعقی صاحب مستردك الوسائل، حاکم موفق بن عبد الله عارف نوغانی که از علماي عامه بوده و 

 11را از وي روایـت نمـوده. طبرسی در فصل سوم اعلـام الـوري شـرح حـال حضـرت رضـا

  )  149–12: 1381؛ نواب،300-290: 1، ج1341(کریمان، 

                                              
مـع البیـان چـون بـه : پس از تـالیف مجمی گوید در ابتداي تفسیر جوامع الجامع خود طبرسی در مورد کشاف. 10

کتاب کشاف برخورد کردم و کشاف را داراي بدایع و روایعی یافتم که در کتـابی دیگـر یافـت نمـی شـد از ان 

. (طبرسـی، بدایع و روایع خلاصه اي در کتابی مجتمع الاطراف نهادم و بر ان شدم که ان را کافی شافی نام نهـم

  )18: 1ق، ج1405
ب: 1399طبرسـی، گفت کـه ... (الله عارف نوقانی براي من روایت کرد و میبن عبدحاکم موفق :نویسد. طبرسی می11

309(  
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  : کثرت شاگردان2 -2 – 3

 کثرت شاگردان در درس ایشان در زمانی بود که دانشمندان هم عصر ایشان زیاد بودند مانند:

مرحوم طبرسی صاحب احتجاج، فتال نیشابوري مولف روضه الـواعظین، راغـب اصـفهانی مولـف 

جـار اللـه  ، ابوالفتـوح رازي مولـف تفسـیر روح الجنـان،مفردات، شهرستانی مولف الملل و النحل

ابوحامد غزالی مولف احیاء العلوم. لیک به دلیل رویکرد تقریبـی و  زمخشري مولف تفسیر کشاف،

  احاطه علمی وي به علوم مختلف، تمایل شاگردان به دروس ایشان بیشتر از دیگر اساتید بود.

  )نگاريتاریخیب در حوزه استفاده از منابع در تالیفات تقریبی ( نظریه تقر :2 -2 – 4

طبرسی با تکیه بر نظریه تقریب، تالیفات متعدد در حوزه هاي مختلف علمی تولید کرد که هر 

کدام از آنها ظرفیت الگویی قابل ملاحظه اي در ساحت تالیف دارند. برخی از این تالیفات عبارتنـد 

  از:  

  اعلام الوري  نگاريتاریخ: الف

کنـد. را تاییـد مـی "نظریـه تقریـب"یل معرفت شناختی اعلام الوري، گرایش طبرسی بهتحل

طبرســی در اعلــام الــوري و همچنــین تحلیــل محتــواي  نگــاريتاریخمنظومــه روش شــناختی 

  وي در اعلام الوري به صورت مبسوط در صفحات قبل مورد بررسی قرار گرفت. نگاريتاریخ

  ب: کتاب الموتلف من المختلف

سی این کتاب را به نوعی بر خلاف روش کتاب شیخ طوسی به رشته تحریر در آورد. نکته طبر

جالب اینکه نام این کتاب برخلاف کتاب اصلی که مسائل الخلاف است، الموتلـف مـن المختلـف 

بین ائمه السلف می باشد. او قبل از اینکه به مسائل اختلافی توجه کند به مسائل مورد اتفاق توجه 

نام کتاب را با این انگیزه مقدس هماهنگ کرده و آنچه مورد ائتلاف و مایه اتفاق است از  نموده و

میان مسائل اختلافی برگزیده. طبرسی از علماي پیشین که صاحب آن اقوال مختلف هسـتند بـه 

ائمه سلف یاد کرده است . کار او مانند فعالیت ابوالحسن اشعري است که نام کتاب خود را مقالات 

  سلامیین و اختلاف المصلین گذارد. الا
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  ج : تفسیر مجمع البیان 

طبرسی نظریه تقریب را در نگارش تفسیر مجمع البیان رعایت کـرد و خـود را در تـالیف آن، 

ملتزم به رویکرد تقریبی نمود تا جایی که مورد انتقاد برخی قرار گرفت. نظیر صاحب حـدائق کـه 

تفسیر مجمع البیان از قول مفسران عامه است و از خاصه جز بیشتر روایات  در همین رابطه گفته:

قلیلی از تفسیر عیاشی و علی بن ابراهیم قمی نقل نکرده است، همین انتقاد را مرحوم تنکابنی در 

  ) 151: 2،ج 1341(کریمان، 12قصص العلما بیان کرده است.

  د: تلخیص و گزیده نویسی تفسیر کشاف زمخشري

سیر مجمع البیان، با تفسیر کشاف زمخشـري آشـنا مـی شـود. بـا طبرسی پس از نگارش تف

مطالعه آن از ظرایف و بدایع آن خوشش آمده و آن را تلخیص و انتخـاب مـی کنـد و نـام آن را 

لذا رویکرد تقریبی را بدون هیچ گونه تعصب مذهبی در این تالیف بـه  13الکافی الشافی می گذارد.

مذهبی تشیع و جهان اسلام  -را در حد اعلی به جامعه علمیملثه ظهور می گذارد و نظریه تقریب 

  دهد.ارائه می

را به عنوان اصـلی کـه بایـد بـه آن پایبنـده بـود  "نظریه تقریب"لذا در ساحت تالیف متون 

معرفی و خود را به آن در نگارش ملتزم کرده بود. از این روي، رهیافت وي در تالیف، رویکـردي 

الموتلف و اعلام الوري و مجمع البیـان نمونـه هـاي ایـن رویکـرد در هاي تقریبی است که کتاب

  فرهنگی وي هستند. -حیات علمی

  : تبیین نظریه تقریب 4 - 2

کـه از روش حـذف اسـتفاده  "نظریه تقطیع"طبرسی نظریه تقریب را به صورت آشکار در مقابل 

رایی وقوع این کـنش بـه می کند ارائه و به جامعه اسلامی معرفی نمود. در این بخش به کشف چ

  فرهنگی طبرسی می پردازیم.-معناي عام، در حیات علمی

                                              
 – 106: 2،ج 1341مفسر و محدث عامه روایت نقـل کـرده اسـت. (کریمـان،  39. گویا طبرسی در آن از بیش از 12 

142 (  

ا خوانساري در روضات الجنـات . نام این تفسیر در منابع متفاوت بیان شده است.الکاف الشاف من کتاب الکشاف ر13 

  )359:  5، ج1392آورده است( خوانساري، 
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  اجتماعی-الف: فضاي مطلوب سیاسی

را مـی تـوان از  14اجتماعی در زمـان طبرسـی، -وجود فضاي تقریبا مطلوب در حوزه سیاسی

  هاي مهم تکوین و گسترش این رویکرد ارزیابی نمود.مولفه

ت ( سلجوقیان) نظیر نظام الملک که در تولیـد و گسـترش روي کار آمدن حاکمان علم دوس

  علوم در این دوره نقش به سزایی داشتند. 

  ب: بصیرت مذهبی

طبرسی با احاطه بر علوم مختلف اسلامی و برخی علوم غیر اسـلامی نظیـر جبـر و حسـاب و 

، نظریـه به خوبی دریافته بود تنها راه حفظ، گسترش و توسعه دین اسلام خاصـه تشـیع 15هندسه،

  تقریب است به تعبیري دیگر مسیر توسعه و گسترش تشیع و اسلام، جاده تقریب است.

  ج: تسلط بر همه علوم اسلامی

نگرش او  16تسلط طبرسی بر همه جوانب علوم اسلامی و تسلط بر علوم اسلامی مذاهب دیگر،

امی را از موثرترین را در حوزه تقریب شکل و تقویت کرد. لذا می توان محیط بر علوم مختلف اسل

  عوامل و حتی زمینه هاي در شکل گیري این رویکرد در این عالم فرهیخته جهان تشیع دانست.

  د: ارتباط میان علماي اسلام 

از دیگر عوامل شـکل گیـري نظریـه  17ارتباط صمیمی میان علماي مذاهب اسلامی آن دوره،

  شود.تقریب ارزیابی می

یري این رویکرد و نیز عوامل مستقیم و غیر مسـتقیم در ایـن گالبته باید به زمینه هاي شکل

  حوزه نیز دقت نمود.

ارتباط مسالمت امیز میان حوزه هاي علمی مذاهب اسلامی و برگزاري دروس مذاهب اسلامی 

بـر  "مـداراي مـذهبی"و  "هـم زیسـتی مـذهبی"در مدارس دینی مشترك، در کنار غلبـه روح 

را فراهم آورد و در همین راسـتا مراکـز  "ارتباط تقریبی"گیري هاي شکل، زمینه"نظریه تقطیع"

                                              
  . همین مقاله، قسمت تاریخ عصر عباسی.14
  تاریخی طبرسی.-. همین مقاله، قمست حیات علمی15
  تاریخی طبرسی.-. همین مقاله، قمست حیات علمی16
  . همین مقاله، تاریخ عصر طبرسی.17
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  فرهنگی در این دوره تکوین و گسترش یافت. –مختلف علمی 

  مذهبی بارز -هاي اخلاقیس: وجود ویژگی

انصاف، ادب، حق شناسی، پاکی نفس و طهـارت نفـس، عـدم تعصـب مـذهبی، از بـارزترین 

مترین مولفه اخلاقیِ او که باعث شد مورد احتـرم مه 18ویژگی هاي اخلاقی وي معرفی شده است.

شود نشـان از عفت قلم و انصاف او بود . عفتی که در قلم او یافت می دوست و دشمن قرار گیرد،

عدم تعصب مذهبی او دارد به طوري که به همه فرق به یک دیده می نگریست و هر آن چه که 

رد و در تقـدیم و تـاخیر اسـامی یـک جانبـه صحیح و معقول بود از مخالف و موافق بازگو می ک

مذهبی زمان او طوري بود که عالمان فرق مذهبی به اقـوال  –برخورد نمی نمود. تاریخ اجتماعی

معتقدان طریقه ي خویش بسنده می کردند و روایت هاي مخالفان خود را در هر صورتی مطـرود 

امـین الاسـلام مـورد احتـرام  ) از همین روسـت کـه260-257: 1، ج1341شمردند. (کریمان، می

  دوست و دشمن است.

  ش: بازگشت به سیره نبوي صلی الله علیه و اله و سلم و دوري از نزاعهاي درون مذهب

او که یگانه راه برون رفت از نزاعهاي درون مذهبی مسلمانان را تاکید بر مشـترکات و دوري 

ر همپوشـانی مـذهبی در اجتمـاع اجتمـاعی، بـ –از مفترقات می دید، در حوزه گرایشهاي مذهبی

بـه ( فرهنگـی او در حـوزه تالیفـات، –تاکید داشت به طوري که این رویکرد در فعالیتهاي علمی 

صورت مبسوط در همین مقاله به تبیین روش شناختی آن پرداخته شد)، اسـتفاده از منـابع، عـدم 

هب دیگـر اسـلامی تجلـی ذکر برخی گزارشهاي تاریخی، تربیت شاگردان و استفاده از علماي مذا

  یافت. لذا این گرایش در گزارشهاي تاریخی حیات ایشان مکرر در مکرر مشاهده می شود.

  ص: وجود علماي هم فکر 

اي زندگی می کرد که به دلایل مختلف، عالمـان شـیعی نظیـر عبـد الجلیـل طبرسی در دوره

تنش و بحثهاي تفرقه افکنانـه  قزوینی و قوامی رازي در مسیر تقریب گام می گذاردند و از ایجاد

                                              
مع خود به صراحت اعتراف به فضل و علم و شایستگی عالمِ معاصر خـود ي کتاب تفسیر جوامع الجادر مقدمه. 18

: شیخ محمود شلتوت، شـیخ اسـبق جـامع الـازهر در کند، همچنینو تفسیر کشاف او مییعنی علامه زمخشري 

ي پـاك طبرسـی و ي صـفاي بـاطنی و روحیـهمقدمه اي خود بر کتاب مجمع البیان چاپ دار التقریب، دربـاره

  ع البیان و جوامع الجامع مبسوط به مدح سرایی از این عالم شیعه پرداخته استخصوصیات مجم
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) لذا طبرسی با پشتوانه اي محکـم گـام در ایـن عرصـه 195ب : 1387می پرهیزیدند.(جعفریان، 

فرهنگی وارد کـرد و بـا نگارشـهاي -نهاد و با قدرت نظریه مذکور را در ساحتهاي مختلف علمی

 1000ب را باید با عقبـه اي متعدد با این رویکرد آن را قوام بخشید و ماندگار کرد. لذا تقریب مذا

هاي بین مذاهب مطرح کرد. آن هم با رهبري علماي شـیعی و سـنی و ساله تحلیل و در گفتمان

  نه بدنه مردم.

  اعلام الوري نگاريتاریخ. نظریه تقریب و استفاده از منابع در 3

طبرسی که رویکرد تقریبی را مهمترین عامل حفظ اسـلام، امـت اسـلامی و گسـترش تشـیع 

فرهنگی پرداخـت. لـذا در -دانست به تعریف، توصیف و تبیین آن در ساحتهاي مختلف علمیمی

بـه همـراه  ساحت تالیف با تاکید بر این رویکرد، به نگارش دومین کتاب مهـم تـاریخ ائمـه

و تـاریخ اهـل  نگاهی نو به تالیف سیره نبوي"دست یازید. وي با تالیف آن،  سیره نبوي

هاي علمی معرفی کرد. طبرسی کـه عفـت قلـم و صـداقت مـذهبی اش  را به حوزه "بیت

زبانزد بود، در نگارش کتاب اعلام الوري نیز آن را مبنـا قـرار داد و در اسـتفاده از منـابع مـذاهب 

اسلامی غیر شیعی در کنار استفاده از منابع شیعی، براي خود هیچ محدودیتی قائل نشد و از آنها با 

. در ذیل ابتدا به برخی از مهمترین منـابع طبرسـی در اعلـام الـوري اشـاره ذکر نام، استفاده کرد

  کنیم و سپس به منابع مذاهب اسلامی دیگر می پردازیم.می

  : برخی از مهمترین منابع طبرسی در اعلام الوري 1 - 3

  تالیف شیخ صدوق. کتاب عیون اخبار الرضا

 19ورت صریح نام این کتاب را بیان کردهکتاب الارشاد تالیف شیخ مفید. طبرسی یک بار به ص

    از این کتاب نقل روایت کرده است و در موارد دیگر با تعبیر قال الشیخ المفید ابوعبدالله 

کتاب کمال الدین و تمام النعمه تالیف شیخ صدوق که طبرسی در تمام موارد از همین تعبیـر 

مچنین او در قسـمت مربـوط بـه حضـرت استفاده کرده است و نه اکمال الدین و اتمام النعمه. ه

  . این کتاب بسیار استفاده کرده استالله تعالی فرجه الشریف از مهدي عجل

  کتاب الغیبه تالیف شیخ طوسی

  کتاب عیون الاخبار تالیف شیخ صدوق.

                                              
  .32ص  2: ج . ر ك19
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  . کتاب مسند الرضا

  فی فی الامامه تالیف سید مرتضی.کتاب الشا

. طبرسی به صورت مکرر در مکرر از ان نقل روایـت کتاب الکافی تالیف شیخ ابو جعفر کلینی

کرده و درباره کلینی می نویسد: و هو من اجل رواه الشیعه و ثقاتهـا . نکتـه جالـب اینکـه بیشـتر 

  نقلهاي مربوط به اخبار اثبات امامت و معجزه هاي ایشان از طریق همین کتاب است. 

تصریح به تفسیر علـی بـن ابـراهیم کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی. طبرسی در یک مورد 

  کند ولی در موارد دیگر تعبیر کتاب علی بن ابراهیم قمی را آورده است. قمی می

کتاب اخبار ابی هاشم داود الجعفري تالیف عیاش جوهري. طبرسی با تعبیر: و فی کتاب ابـی 

  عبد الله بن عیاش، از او نقل گزارش کرده است. 

  ابو الفرج اصفهانی.  کتاب مقاتل الطالبیین تالیف

  کتاب التفهیم تالیف ابو محمد حسن بن حمزه الحسینی.

کتاب نوادر الحکمه تالیف محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعري قمی که شـبیه کتـاب 

  المحاسن برقی است. 

(ازشـاگردان  کتاب الرد علی الزیدیه تالیف ابو عبد الله جعفر بن محمد بن ابی احمد دوریستی

  ). طبرسی از وي سه روایت نقل کرده است. فید و سیدمرتضیشیخ م

در کتاب خود از او گـزارش "قال المبرد فی کتابه"کتاب الکامل تالیف مبرد. طبرسی با عبارت

  تاریخی نقل می کند. 

  کتاب معرفه الصحابه تالیف ابوعبد الله ابن منده.  

عـظ زاهـد خرگوشـی. طبرسـی  کتاب شرف المصطفی صلی الله علیه و آله و سـلم تـالیف وا

  چندین مورد از وي نقل قول کرده و از وي با عنوان الاستاد یاد کرده است. 

  کتاب المشیخه تالیف حسن بن محبوب. 

  کتاب المعرفه تالیف ابو اسحاق ثقفی. 

  کتاب الواحده تالیف محمد بن حسن بن جمهور عمی. 

ب مفقوده است. دو نکته مهـم در مـورد کتاب المغازي تالیف ابان بن عثمان احمر که جزو کت

کتاب المغازي ابان وجود دارد. اول اینکه بخشهاي مهمی از این کتاب را طبرسی در إعلام الـوري 

آورده. در مواردي این نقلها تا چند صفحه ادامـه "قال ابان"و یا"و فی کتاب ابان"با تعابیري نظیر

ستفاده کرده و تصریح می کند که از کتـاب ابـان یابد. دوم اینکه تنها کسی که از کتاب ابان امی

کند، شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوري است. نکته اخر اینکه اکنون کتابی با نام المبعـث نقل می

  )  76-68ب :1387و المغازي از ابان احیا و چاپ شده است.(جعفریان، 
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ز کتـاب المغـازي او ورد که معلوم نیست اآیک گزارش تاریخی به نقل از موسی بن عقبه می

  ا از کتاب دلائل النبوه بیهقی.استفاده کرده ی

  : برخی از منابع مذاهب اسلامی غیر شیعی طبرسی در اعلام الوري2 – 3

  : صحاح ستهالف

طبرسی از برخی کتب صحاح اهل سنت، در نگارش کتاب اعلام الوري استفاده کرده است. از 

، آزار و اذیـت مشـرکین و و صفات پیـامبر اکـرمف نظیر اسماء صحیح بخاري در ابواب مختل

  غزوه ذات الرقاع، از صحیح مسلم در باب غزوات.

  ب: مستدرك حاکم نیشابوري

از  طبرسی در ابواب مختلف نظیر معجزات، غـزوات، فرزنـدان و همسـران پیـامبر اکـرم

  مستدرك حاکم نیشابوري استفاده کرده ولی نام کتاب را نیاورده است. 

  سحاق ج: ابن ا

او از محمد بن اسحاق بن یسار مکرر در مکرر در ابواب مختلف نظیر آیات و معجزات ایشـان 

قبل بعثت و همچنین مدت حیات ایشان و غزوات، روایت نقل کرده ولی معلوم نیست که از سیره 

ابن هشام نقل می کند یا از سیره ي ابن اسحاق. لذا در این زمینه باید تحقیـق تـاریخی صـورت 

  رد تا معلوم شود آیا در زمان او کتابِ سیره ابن اسحاق نزد علما موجود بوده یا مفقود؟گی

  د: انس بن مالک

طبرسی از انس بن مالک در مورد تولد، نسـب و زمـان فـوت ایشـان، همچنـین معجـزات و 

و روز دهم محـرم و  غزوات ایشان، نیز در مورد خلافت بلافصل و فضائل امیر المومنین علی

  شیعیان روایاتی نقل کرده است. از نیز 

  س: المغازي از محمد بن عمر واقدي 

از واقدي کـه  و غزوات و همچنین فضائل امیر المومنین علی در قسمت سیره نبوي

آورد که بـه چند گزارش تاریخی می با تعبیر((وفی روایه الواقدي)) 20متهم به عثمانی الهوي است،

  قدي استفاده کرده است. احتمال قوي از کتاب المغازي وا

                                              
  .76ان صنگاري در اسلام جعفریبه نقل از کتاب تاریخ ،325، ص 8. قاموس الرجال ج20
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  : کتاب دلائل النبوه ابوبکر بیهقیش

در قسمت معجزات و غزوات، طبرسی از این کتاب استفاده کرده است به طـوري کـه منـابع 

  اصلی او در نگارش إعلام الوري است.

طبرسی پس از تالیف اعلام الوري، آن را به یکی از شاهان شیعه مازندران بـه نـام علـی بـن 

اهدا و در مقدمه، از وي ستایش بسیار نمـود. ایـن کتـاب در کنـار  21ن قارن از آل باوندشهریار ب

اربلی و روضه الواعظین فتال نیشابوري از آثار با ارزشـی  اي الارشاد شیخ مفید و کشف الغمهکتابه

ه ق درباره زندگی چهارده معصوم علیهم السـلام نگاشـته شـده و حکـم 7ه ق تا5است که از قرن

) این کتابها تلاش نمودند تا از مصـادر 195ب :1387(جعفریان،  صلی را در این زمینه دارد.منابع ا

و منابع پیشین، شرح حالی براي معصومان علیهم السلام تدارك و در اختیـار مسـلمانان بـه ویـژه 

  شیعیان قرار دهند. 

ز ایـن کتـاب پس از گذشت سالها از تالیف اعلام الوري توسط طبرسی، نسخه اي بدون آغاز ا

ق) نسبت داد. 664دست کسی افتاد و او بدون آگاهی، آن را به نام ربیع الشیعه به ابن طاووس (م 

علامه مجلسی ربیع الشیعه را کناري انداختـه و بـه اعلـام الـوري اعتمـاد کـرده اسـت.(جعفریان، 

  )  195ب :1387

  تاکید بر مشترکات . نظریه تقریب و4

م و تشیع به دنبال گفتمان سازي وحدت مذاهب اسلامی بود. طبرسی با هدف حفظ کیان اسلا

هـاي تـاریخی را او که در تالیفات خود بر مشترکات  مذاهب اسلامی تاکید داشت، برخی گـزارش

اشاره اي به نوع برخـورد ایشـان  ،زهرا در مورد زندگی حضرتکرد. به عنوان مثال ذکر نمی

 ي نسبت به حاکمیت توسط ایشان نشده اسـت. نیـزبا خلیفه ي اول و دوم و همچنین موضع گیر

در بحث دفن امام مجتبی علیه السلام، با آن که اشاره به حضور عایشه و سر و صداي وي کـرده 

اما این خبر را آورده که از اصل قرار نبود تا امام را در کنار جدش دفـن کننـد بلکـه وي را بـراي 

. در بقیع کنار جده اش فاطمه بنت اسـد دفـن شـودتجدید عهد به آن سمت آوردند و قرار بود تا 

کلامی در حـوزه معرفتـی، جانـب –) لذا طبرسی در نگارش کتابی تاریخی211ب :1399(طبرسی،

  22به تالیف آن اقدام می نماید. اجتماعی،–کند و با نگاهی سیاسیاحتیاط را اختیار می

                                              
ن آر ي مازندران بوده و در دورانی طولانی بـه بسـط مـذهب شـیعه د. این سلسله از سلاطین شیعه مذهب خطه21

  ناحیه تلاش کردند.
توان نگاشـت کـه از یـک هاي روشی و محتوایی می. در این حوزه باید بررسی شود که چگونه متنی و با چه مولفه22
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  . سیر تاریخی چاپ و توزیع اعلام الوري 3

) 258ه ش،ص1381ق به چاپ رسـید. (نـواب،1312براي اولین بار در سال کتاب إعلام الوري

ر طبع آراسـته به دلیل اهمیت آن، تحقیق ها و ترجمه هایی توسط صاحب نظران تاریخی، به زیو

ق کـه در دو جلـد 1417اجمعین لإحیاء التراث که در سـال آل البیت شد. مانندچاپ موسسه

. تحقیق دیگر توسـط 23ارس از ویژگی هاي این چاپ استچاپ گردید. استخراج منابع و بیان فه

ق توسـط دار المعرفـه چـاپ گردیـد. از جملـه 1399علی اکبر الغفاري صورت گرفت که در سال

ترجمه محمد حسین سـاکت اسـت کـه توسـط انتشـارات اسـاطیر  ترجمه هاي خوب این کتاب،

  ق چاپ گردید. 1388درسال 

  نتیجه 

ق  6و نیمه اول قرن  5ي معروف و مشهور شیعی نیمه دوم قرن امین الاسلام طبرسی از علما

است که پس از دوره طلایی تمدن اسلامی که به رنسانس اسلامی معروف است پا به عرصه وجود 

فرهنگی وي لبریـز از -مذهبی او شهره خاص و عام است و حیات علمی-گذارد. شخصیت علمی

سیاسی ان زمان اقدام به تالیف کتـاب -فضاي دینیمولفه هاي گفتمان ساز. او با آگاهی کامل از 

در حوزه هاي مختلفِ علمی نمود. از تالیف هاي او در حوزه تـاریخ، اعلـام الـوري اسـت. وي بـه 

نـوینی در حـوزه روش  نگـاريتاریخفرهنگـی، هندسـه -عنوان یکی از مراکز تصمیم ساز علمـی

هندسـه اي متشـکل از چهـار اصـل مذهبی جهان اسلام معرفی نمـود. -شناختی به جامعه علمی

حدیثی، روش تاریخی کلامی با محوریت کلام، روش صعود معرفتـی و الگوسـازي -روش تاریخی

خـود در حـوزه معرفـت شـناختی، از  نگـاريتاریخ. طبرسی در حیات معصومین نگاريتاریخ

یاد می کند عنصر اعجاز به صورت صریح به عنوان یکی از ادله اثبات امامت در عرض ادله دیگر 

و آن را در کاربست اثبات امامت به کار می گیـرد. طبرسـی درخشـانترین دوره سـلجوقیان را در 

حوزه هاي علمی و فرهنگی در دوره حیات خود تجربه کرد. تـاریخ فرهنـگ مـذهبی و فرهنـگ 

فرهنگـی مسـلمانان در سـاحت هـاي سـاخت و  -سیاسی آن دوره مشحون از پیشرفتهاي علمی

شده. لذا نظریه تقریب را در ساحتهاي مختلف روش شناسـانه و معرفـت شناسـانه  معرفت معرفی

                                                                                                          
طرف حقایق تاریخی را بازگو کند و از طرفی دیگر کیان اسلام و وحدت مسلمین حفظ شود. لذا در این زمینه بایـد 

  م ناب و واقعیت هاي تاریخ صدر اسلام، کمرنگ نشود. دقت لازم صورت گیرد تا حقایق اسلا
ي بسـیاري در فهـارس راه اي، خطاهـابه دلیل استخراج اعلام و سایر فهارس به طریق رایانـه لازم به ذکر است. 23

. در ر فهرسـت بـا لقـب شناسـانده شـده اسـت. فرد واحدي یک بار به نام و نام پدر و در جاي دیگیافته است

  )36تا  32: 1376( سجادي خوراسگانی،   هاي وارده در متن هم خطاها و نواقصی هستفهرست نام کتاب
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تئوریزه و عملیاتی ساخت. عفت قلم، استفاده از اساتید مذاهب دیگر مسلمانان و تالیفات تقریبـی، 

از مولفه هاي توصیفی نظریه تقریب در حیات وي ارزیابی مـی شـود. فضـاي مطلـوب سیاسـی، 

مـذهبی بـارز در -اسلامی، ارتباط میان علماي اسلام، ویژگی هاي اخلاقیتسلط وي بر همه علوم 

، وجود علماي هم فکـر بـا وي از مولفـه هـاي تبیینـی وي، تلاش بر بازگشت به سیره نبوي

نظریه تقریب به شمار می روند. استفاده از منابع مذاهب اسلامی غیر شیعی از نکات مهم و قابـل 

ام الوري است، نظیر صحیح بخاري، صـحیح مسـلم، مسـتدرك دقت در تالیفات وي خصوصا اعل

حاکم نیشابوري، سیره ابن اسحاق، المغازي واقدي، دلائل النبـوه بیهقـی و روایـاتی از انـس بـن 

  مالک و ابوهریره. 

او از منابعی در کتاب خود یاد کرده که اکنون بسیاري از آنهـا در دسـترس نیسـتند. بـه نظـر 

پـر کـاري و تـالیف هـاي گسـترده در  سیاسی او در حوزه تقریب،–عیرسد رویکردهاي اجتمامی

اصلاح کتابهاي علماي  تربیت شاگردان صاحب نام، هاي متنوع و مختلف دینی و غیر دینی،زمینه

اهداي کتابهاي نگاشته شده توسط خودش به سـلاطین شـیعه و ...  دینی،–سفرهاي علمی شیعه،

اقتصـادي و نیـز –سیاسـی اجتمـاعی،–هاي مختلف سیاسیزههاي جدیدي در حوتواند عرصهمی

  در جهان اسلام ایجاد نماید.  ورود مباحث علمی به بحث تقریب،

می تواند علاوه بر بازتعریف نظریه تقریب  24مطالعات تطبیقی حیات تاریخی علما در این حوزه

و اقتصـادي نظریـه  و جلوگیري از فراموشی آن، بر تطور و ارتقاي فرهنگـی، سیاسـی، اجتمـاعی

کمک شایانی کند و در نهایت آن را به عنوان الگویی جامع و مقبـول جامعـه اسـلامی معرفـی و 

هـاي مختلـف سیاسـی، فرهنگـی، مهمترین مشکل امروز جهان اسلام (تفرقه و اختلاف) در زمینه

فقـوده، اقتصادي و اجتماعی را حل نماید. همچنین با توجه به گسترش روز افزون بحـث منـابع م

لازم است تحقیقی جامع در زمینه کتابخانه امین الاسلام طبرسـی صـورت گیـرد تـا منـابع مـورد 

ق که اکنون در دسترس نیستند مشخص شـده، زمینـه بـراي 6و  5استفاده علماي اسلام در قرن 

احیاي آنها فراهم آید چرا که با احیاي متون اصیل اسلامی می توانیم اسـلام اصـیل و نـاب را در 

  اجتماعی تبیین نماییم. -هاي تاریخیحوزه

                                              
اقتصـادي و  -فرهنگی، اجتمـاعی-سیاسی، اجتماعی-مذهبی، اجتماعی–شخصی، اجتماعی  هاي مختلفدر عرصه. 24

  .  حیات تاریخی علما با رویکرد روش شناختی و معرفت شناختی فرهنگی -علمی
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  منابع

  ، مطبعه الحیدریه. علماء، نجف اشرفاشوب مازندرانی(بی تا). معالم  ابن شهر

احمـد ق). ریاض العلماو حیاض الفضـلاء، تحقیـق: سـید1401افندي اصفهانی، میرزا عبد الله(

  الحسینی، قم، انتشارات خیام. 

  .7الشیعه، بیروت، دارالتعارف، جامین، سید محسن(بی تا). اعیان 

). شهیدان راه فضیلت، مترجم: جلال الـدین فارسـی، تهـران، 1362امینی، شیخ عبد الحسین(

  روزبه. 

یح و تعلیـق: بیهقی(معروف به ابن فندق)، ابوالحسن علی بن زید(بی تا). تاریخ بیهـق، تصـح

  ، افست مروي.احمد بهمنیار، بی جا

  .20تا). الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاوضاء، ج تهرانی، آقا بزرگ(بی (الف)

(بـی تـا). طبقـات أعلـام الشـیعه، تحقیـق: علـی نقـی منـزوي، قـم،  تهرانی، آقا بزرگ (ب)

  .2اسماعیلیان، ج

  .2ج ). تاریخ تشیع در ایران، قم، انصاریان،1375جعفریان، رسول( (الف)

  ام، قم، انصاریان.). منابع تاریخ اسل1387، رسول(جعفریان )ب(

  .7). دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، ج1375حداد عادل، غلامعلی(

نشر دانش، شمار اول سـال سـوم، آذر و  "طبرسی و مجمع البیان،"). 1361اصغر(حلبی، علی

  .22تا  19، ص 1361دي 

اللـه علمـاء و السـادات، اسـدق). روضـات الجنـات فـی احـوال ال1392خوانساري، محمد باقر(

  .  5اسماعیلیان، تهران، اسماعیلیان، ج

  .15). لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معین، تهران، سیروس، ج1343دهخدا، علی اکبر(

،  1382السادس حیاته و آثاره، ). الشیخ طبرسی امام المفسرین فی القرن 1382سبحانی، جعفر(

  .، موسسه الامام الصادققم

ي آیینـه "طبرسی و کتاب إعلام الوري بأعلـام الهـدي،" ).1376راسگانی، محمد(سجادي خو

  . 36تا  32، ص 1376ن آبا –، مهر 46 شماره ي پژوهش

  ). درآمدي بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، روزنه.1381، محمد رضا(شریف

بأعلـام إعلام الوري  ).1417، امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی((الف) طبرسی
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  .  2و1، جموسسه آل البیت لإحیاء التراث ،قم الهدي،

، صحح و علق علیه: علی إعلام الوري بأعلام الهدي ق).1399) طبرسی، فضل بن الحسن((ب

  اکبر الغفاري، بیروت، دارالمعرفه.

 اللـهعزیـز  ترجمـه: ،إعلـام الـوري بأعلـام الهـدي ق).1377) طبرسی، فضل بن الحسـن((ج

  لامیه.، تهران، انشتارات اسعطاردي قوچانی

ترجمـه: محمـد حسـین  ،إعلام الوري بأعلام الهـدي ق).1388) طبرسی، فضل بن الحسن((د

  .تهران، اساطیر، ساکت

ق). جوامع الجامع فی تفسـیر القـرآن المجیـد، بیـروت، 1405طبرسی، فضل بن الحسن( )(ن

  .1دارالاوضاء، ج

). مجمع البیان فی تفسـیر القـران، حققـه و علـق علیـه: 1415ن(، فضل بن الحس) طبرسیو(

  لجنه من العلما و المحققین الاخصائیین، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات. 

المللی ترجمه و نشر ). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، قم، مرکز بین1389کاشفی، محمد رضا(

  .المصطفی

البیـان( تحقیـق در احـوال شـیخ طبرسـی)، ). طبرسی و مجمع 1341و1340کریمان، حسین(

  .2و1تهران، دانشگاه تهران، ج

). رجال النجاشـی، تحقیـق: محمـد جـواد النـائینی، 1408نجاشی، ابی العباس احمد بن علی(

 بیروت، دارالاوضاء.

ق). الإرشاد فی معرفه حجج الله علـی العبـاد، 1390نعمان (معروف به مفید)، محمد بن محمد(

  انبلوکی،قم، تهذیب.مترجم : امیر خ

). کاوشی در زندگانی علامه فضل بن الحسـن بـن فضـل طبرسـی، 1381نواب، شیخ حسین(

  اول، بی جا، شریعت.

 "ي تفسـیر جوامـع الجـامع،مـهمقدمـه اي بـر ترج "). 1371ي خراسانی، محمد (واعظ زاده

  .12-4، ص1371، تابستان35، شماره مشکوه

رضـا یوسـفی، النحو و الصرف و الاعراب، مترجم: محمدق). موسوعه 1420یعقوب، امیل بدیع(

  قم، اعتصام.


