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چکیده
زیدیه یکی از فرق شیعه است که با اعتقاد به امامت زید بن علی بن حسین)ع( و قرار دادن ویژگیهایی خاص 
برای امامت، از شیعه امامیه جدا شدند. از قرن دوم تا دهم قمری شاهد حضور زیدیه در ایران و به خصوص 
مناطق شــمال ایران ـ طبرستان و دیلمان ـ هســتیم. میراث علمی و فرهنگی متعددی از زیدیه شمال ایران 
باقی مانده که »تفســير كتاب اهلل« متعلق به »ابوالفضل عباس بن شــهردویر دیلمی«، یکی از این آثار است. 
این تفسیر هنوز به صورت نسخه خطی بوده و نسخه های متعددی از آن گزارش شده است. در این تفسیر در 
مواردی گرایش والیی مفسر و ارادت به امامان شیعه تا امام سجاد)ع( به چشم می خورد و در مواردی دیگر 
گرایش زیدی مفســر نیز در تفسیر آیات مشهود است. در این نوشتار به معرفی این تفسیر و تبیین گرایشات 

زیدی و والیی مفسر پرداخته می شود.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 63-53

کلیدواژه ها: تفسیر کتاب اهلل، ابوالفضل شهردویر دیلمی، زیدیه، امامیه، زیدیان ایران.
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مقدمه
»زیدیه« یکی از مهم ترین فرق شیعه می باشد. میراث 
علمــی فراوانی از »زیدیه« باقی مانده اســت. کتب 
تفســیری در این میراث جایگاه خاصی دارد. تفسیر 
دو جلدی تفسير كتاب اهلل، تألیف ابوالفضل عباس بن 
شــهردویر دیلمی ـ از علمای زیدیه شمال ایران در 
اواخر قرن هشتم ـ نمونه ای از این تفاسیر است. این 
تفســیر هنوز خطی است و وجود نسخه های متعددی 
از آن، از اعتبار و رواجش نزد ناصریان شــمال ایران 
حکایت می کند. آنچه در این نوشتار ارائه خواهد شد، 
معرفی تفســير كتاب اهلل و تبیین گرایشهای والیی و 
زیدی مفسر است. ناخوانا بودن کتاب به علت خطی 
بودن آن و فرسودگی برگه ها، از مشکالت این تحقیق 
بود که امید است در آینده ای نزدیک، با چاپ و نشر 

وزین این اثر، این مشکل مرتفع گردد.

معرفی اجمالی زیدیه
زیدیه از جمله فرقه های شیعه است که همچون دیگر 
شیعیان، امام علی)ع( را پس از پیامبر)ص( به عنوان 
نخســتین امام و جانشــین برحق ایشان می شناسند. 
پس از ایشــان نیز معتقد به امامت امام حسن و امام 
حســین)ع( به عنوان امامانی معصــوم و منصوص 
هستند. ولی پس از امام حسین)ع(، امامت را منحصر 
در فرزندان آن دو دانســته و معتقدند: هریک از آنان 
که دارای شــرایط امامت باشــد و مردم را به امامت 
خود دعوت کند و علیه ظلم و ســتم قیام نماید، امام 
خواهد بود. به همین دلیل آنان پس از امام حسین)ع(، 
به امامت زید بن علی اعتقاد دارند و خود را پیرو او 

می دانند.1
نوبختی پیدایش زیدیه را مربوط به قرن اول ـ پس از 
شــهادت امام حسین)ع(ـ  می داند. زیدیه بر این باور 
بودند که امامــت در آن گروه از فرزندان فاطمه)س( 
اســتمرار خواهد یافت که دارای شرایط معیّنی باشند 

1. آشنايی با فرق تشيع، ص83.

و قیام علیه ظلم مهم ترین شــرط امامت است.2 شیخ 
مفید نیز در این خصوص، عدالت ظاهری، اهل علم و 
شجاعت بودن و بیعت مردم با او جهت قیام با شمشیر 
را از شروط امامت می داند.3 این فرقه پس از شهادت 
زید در سال 122/120ق از بدنه اصلی شیعه جدا شد 
و به همین ســبب در اصول اعتقادی و فروع فقهی با 

دیگر فرق شیعی، اختالفاتی فاحش یافت.
دیــدگاه زیدیه در اصول دین تفاوت چندانی با دیگر 
عدلیه ندارد و همچون دیگر شیعیان، به دو اصل توحید 
و عدل به عنوان اساسی ترین اصول اعتقادی می نگرند 
و براساس آن هرگونه تشــبیه و تجسیم را نفی کرده 
و خدا را عادل می دانند که براساس مصالح و مفاسد، 
پاداش می دهد و مجازات می کنــد. آنها همچنین به 
اختیار انسان در افعال معتقدند و جبر را رد می کنند.4
هرچنــد برخی از آراء زیدیه به نوعی با عقاید امامیه 
در تعارض اســت، اما آثار آنان، هم از حیث توجهی 
که به معارف اهل بیت دارد و هم از جهت تفکر معتزلی 
و عقلــی، نزدیکی زیادی با متون و منابع امامیه دارد. 
بنابراین توجه به این قبیل آثار برای تقویت پشــتوانه 
فکری و فرهنگی شیعه امامی، دارای اهمیت بسیاری 

است.

زیدیان در ایران
زیدیــه در دو منطقه از جهان اســالم رشــد کردند: 
طبرســتان و دیلمان در شمال ایران و یمن در جنوب 
عربســتان. زیدیان ایران در طول چند قرن اکثریتی 
نیرومند تشکیل داده بودند و حکومت حاشیه جنوبی 

دریای خزر نیز در اختیار آنان بود.5
اولین حضور پیشــوایان زیدیه در ایران به قرن دوم 
قمری و به قیام »یحیی بن زید« در خراســان و پس 
از آن نهضــت »یحیی بن عبــداهلل« در منطقه دیلمان 

2. فرق الشيعه، ص54.
3. اوائل المقاالت، ص39.

4. آشنايی با فرق تشيع، ص103.
5. ر.ک: »زیدیه از ظهور تا تأسیس حکومت«، ص257.
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بازمی گردد. ابن اثیر ورود امــام یحیی بن عبداهلل بن 
حســن و آغاز دعوت او در دیلم را مربوط به سال 
175ق می داند.6 فضیلۀ عبداالمیر الشامی نیز در کتاب 
خود با عنوان تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثانی 
و الثالث للهجــرة، ورود زیدیه به دیلم را به قرن دوم 
قمــری بازمی گرداند که »یحیی بن عبداهلل« در نتیجه 
سیاست عباسیان قیام نمود و وارد سرزمین دیلم شد 

و مردم را به امامت خود دعوت نمود.7
تا قرن دهم حکومت زیدیان بر طبرســتان و دیلمان 
استمرار داشته است. در بین امامان حاضر در منطقه، 
»ناصر اطروش« پایه های حکومت شیعی را در شمال 
ایران تحکیم کرد و دشــمنان شیعه را سرکوب نمود. 
همه زیدیــه بر امامت او اتفاق نظر داشــته ، او را به 

عنوان یکی از بزرگ ترین امامان خود می شناختند.8
از اواســط قرن هفتم و پس از سلطه مغول بر ایران، 
حدود یک قرن کمترین اطالعات و گزارشــها را از 
زیدیــه در ایران در اختیار داریم. به طور کلی از قرن 
هفتم به بعد، وجود شــخصیتهایی که دارای شرایط و 
مدعی امامت در میان زیدیان ایران باشند، محل تردید 

است.
خالصه اینکه پس از تسلط صفویان بر مناطق مختلف 
ایران، گروهی از زیدیان به یمن کوچ کردند و گروهی 
در غرب مازندران، دیلمان و گیالن محدود شــدند. 
پیــروان زیدیه به مرور زمان بــه مذاهب دیگر و به 
ویژه امامیه گرویدند9 و به این ترتیب مذهب زیدیه از 

شمال ایران برچیده شد.
زیدیان شــمال ایران نه تنها اهل شمشیر و حکومت، 
بلکه صاحب قلم و کتابت نیز بودند و برخی از امامان 
و دانشمندان آنان، آثار متعددی پدید آوردند. زیدیان 
طبرستان و دیلمان شمال ایران، دارای میراث فرهنگی 

6. الكامل، ج4، ص319.
7. تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثانی و الثالث للهجرة، ص178.

8. آشــنايی با فــرق تشــيع، ص90؛ »زیدیه از ظهور تا تأســیس 
حکومت«، ص255.

9. آشنايی با فرق تشيع، ص92.

عظیمی هستند و آثار فراوانی از ایشان برجای مانده 
اســت. از جمله: نگارش آثــار جدید، کتابت میراث 
گذشــتگان، نگارش شــروح و تعلیقه نگاری آثار 

پیشین.10
در رأس این مؤلفان ناصر اطروش )د 304ق( معروف 
به »ناصر للحق« اســت کــه در کنار کار حکومت و 
رهبری، آثار متعددی نیز تألیف کرده است. ابن ندیم از 
قول بعضی از زیدیان نقل می کند که وی حدود 100 

کتاب داشته است.11
با گذشــت زمان از حضور زیدیه در ایران، شــاهد 
تمایالت ایشــان به معارف اهل بیت)ع( هستیم، مانند 
تعلقــات »ناصر للحق« به امامیه که در مواردی مانند 
احکام طالق، ارث و مســح پا در وضو خود را نشان 
می دهد و گرایش او به حدی اســت که برخی او را 

شیعه اثنی عشری دانسته اند.12
ســنت علمی و حیات فرهنگی و دینی زیدیه شمال 
ایران در ســده های هفتم و هشتم ادامه داشته است.13 
زیدیان شــمال ایران که نســلهای نخستین پیشوایان 
آنــان عرب زبان بودند، آثار خــود را به زبان عربی 
تألیف کرده اند، با ایــن همه، متونی از زیدیان متأخر 
)قرن 8 و 9( در دست اســت که زبان عربی در آنها 
با گویش محلی درآمیخته اســت. از جمله این متون، 
تفسير كتاب اهلل است که به نظر می رسد به عنوان یک 
متن آموزشی در میان طالب زیدی گیالن و مازندران 
جایگاه خاصی داشــته است. منابع متعددی ـ اعم از 
کتاب و مقاله ـ به حضور زیدیان در ایران و همچنین 
ذکر امامان زیدیه در قرون متمادی پرداخته اند که در 
این نوشــتار به جهت رعایت اختصار، از پرداختن به 

آنها معذوریم.

10. زيديه در ايران، ص101.
11. الفهرست، ص244.

12. »آشنایی با زیدیه«، ص90.
13. »زیدیان شــمال ایران در قرن هشــتم هجری براساس نسخه ای 

تازه یاب«، ص123.

55

سر
مف

ی 
الی

و و
ی 

ید
ت ز

شا
رای

ن گ
بیی

و ت
هلل  

ب ا
کتا

ر 
سی

تف
ی 

رف
مع



معرفی تفسیر کتاب اهلل
یکی از مهم ترین متون تفســیری متداول تألیف شده 
در قرن هفتم قمری، تفســير كتــاب اهلل اثر ابوالفضل 
عباس بن شــهردویر )دبیر( بن یوسف بن ابی الحسن 
گیالنی اســت. آقابزرگ تهرانی در کتاب الذريعة الی 
تصانيف الشــيعة، به این تفسیر اشاره کرده و از آن با 
عنوان تفســير ابی الفضل الديلمی نام برده و در اشاره 
به نام کامل نویسنده، وی را ابوالفضل بن شهردویر بن 
بهاءالدین یوســف بن ابی الحسن بن ابی القاسم دیلمی 
گیالنی مرقانــی )مرکالی( معرفی کرده اســت. وی 
»شهردویر« را به معنای شیخ و بزرگ شهر و »دویر« 
را به معنای شخص صاحب فضیلت می داند و بر این 
باور است که فصیح واژه »دویر«، »دبیر« می باشد.14 
وی درباره ابوالفضل دیلمی و خاندان او می نویســد: 
»او عالمه مفسر، ابوالفضل پسر عالمه شهردویر پسر 
فقیه عالم بهاءالدین یوســف ابی الحسن بن ابی القاسم 
گیالنی از منطقه دیلمان می باشد. او، پدرش و جدش 
و برادرش از دانشمندان دیلمان و گیالن در اوایل قرن 
هشتم می باشند«. از مفســر، کتاب دیگری در کالم، 
بــا عنوان دالئل التوحيد و از پــدرش لوايح الخبار 
در بحث از نور، روح و عذاب گزارش شــده است. 
وی تاریخ تألیف تفسير كتاب اهلل را اواخر قرن هشتم 

می داند.15
ذهبی در التفســير و المفســرون هیچ گونه اشاره ای 
به این تفســیر ـ موجود یا مفقــود ـ نمی کند.16 البته 
اطالعات وی نسبت به کتب تفســیری زیدیه بسیار 
اندک و قابل خدشــه است و تنها از عهده معرفی دو 
تفسیر از زیدیه ـ فتح القدير شوکانی و الثمرات اليانعة 

یوسف بن احمد ـ برآمده است.
تاریخ تألیف تفســير كتاب اهلل بین قرن ششــم و نهم 
تخمین زده  شــده اســت. محمدباقر حجتی احتمال 

14. الذريعة، ج4، ص256.
15. همان، ج4، صص256و257.
16. التفسير و المفسرون، ص192.

می دهد متعلق به قرن 9 و 10 و یا قبل از آن باشد.17 
البته با توجه به تاریخ استنساخ جلد دوم که پایان آن 
در سال 890ق بوده اســت، نمی تواند متعلق به قرن 
دهم باشد. براساس نسخه های مختلف شناسایی شده 
از این کتاب، تفسير كتاب اهلل، مهم ترین متن تفسیری 
متــداول در میان عالمان زیدی ایرانی در فاصله قرن 

هفتم تا دهم قمری بوده است.
این تفسیر با عنوان تفسير كتاب اهلل شناخته می شود و 
نام دیگری برای آن گفته نشده است. مفسر در انتهای 
کتاب آورده اســت: »إنه تفســیر کتاب اهلل المتضمن 
لحقایقــه و دقایقه، تولی جمعه الفقیــر المحتاج إلی 
رحمۀ مواله ابوالفضل بن شــهردویر بن یوسف«.18 به 
همین جهت، با یقین نمی توان اظهار نظر کرد که همین 
عنوان را داشته است؛ یعنی ممکن است عنوان دیگری 

داشته، اما به ما نرسیده باشد.
نسخه مورد استفاده در نوشــتار حاضر، متن تفسير 
كتاب اهلل به صورت عکســی براســاس نسخه های 
موجود از آن در کتابخانه مجلس، با مقدمه سید محمد 
عمادی حائری اســت که در سال 1388ش به چاپ 
رسیده است. این تفسیر در دو جلد تنظیم شده است: 
جلد اول از ســوره حمد تا سوره کهف و جلد دوم از 
ابتدای ســوره مریم تا آخر قرآن است. جلد اول، از 
انتها اندکی افتادگی دارد و بخشی از تفسیر سوره کهف 
که بخش پایانی جلد اول اســت، در آن ناقص است. 
در انتهای جلد دوم تاریخ استنساخ، سال 890ق ذکر 

شده است. ملحقاتی نیز در چند صفحه آمده است.

مشخصات ظاهری تفسیر کتاب اهلل
شیوه کتابت تفسير كتاب اهلل ویژگیهای خاصی دارد. 
در وسط صفحه، آیات قرآن به خطی درشت کتابت، 
و ذیل هر ســطر ترجمه برخی از آیات و یا واژه های 
قرآنی و عبارات، به گویــش محلی و ندرتًا به زبان 

17. تفسير كتاب اهلل، مقدمه، ص15.
18. همان، ج2، ب388ر.
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فارسی درج، و در حواشی نسخه، از سه جهت تفسیر 
آیات ذکر شده است. تفسیر هر واژه قرآنی با خطی به 
واژه قرآنی در متن قرآن متصل شده است. به عبارتی 
در اطــراف هر برگ، مطالــب و تعلیقاتی که عمومًا 
با خطی به محلی در نســخه متصل شده، آمده است 
که نشان دهنده درســی بودن تفسیر است و تعلیقات 
مذکور در حقیقت مطالب بیان شده در هنگام تدریس 
تفســیر اســت. آقابزرگ تهرانی نیز به خصوصیات 

مذکور اشاره نموده است.19
آیت اهلل مرعشی نجفی با دیدن نسخه ای از این تفسیر، 
طی یادداشتی نوشته است: »باســمه تعالی. آنچه به 
نظر حقیر آمد ـ پس از مالحظه بســیار مختصر ـ در 
حواشی آیات شریفه، تفسیری است ملتقط از کّشاف، 
بیضاوی، تفســیر ناصر کبیر ـ از ائمــه زیدیه و جد 
مادری ســید مرتضی ـ، تفسیر ثعلبی و تفسیر سّدی 
رازی ... نفاست نسخه از حیث قدم و مشتمل بودن بر 
لغات مازندرانی است و عالوه بر آن مشتمل است بر 
کلمات بعضی از علمای زیدیه در تفسیر آیات شریفه 

قرآنیه«.20
زبان نخست تفسیر، عربی اســت و بیشتر مطالب به 
صورت عربی نوشته شده اســت، اما برخی عبارات 
تفسیری به گویش محلی است. در میانه سطور قرآن، 
ترجمــه برخی واژه ها و عبــارات قرآنی به صورت 
گویش محلی درج شــده اســت. در مواردی نیز در 
حاشــیه برگها، برگردان آیات قرآنی پراکنده است و 
چنان که پیدا است، به منظور توضیح لغات و عبارات 
نوشته شده، نه به قصد ارائه ترجمه ای کامل از قرآن. 
همچنان که در البه الی سطور قرآنی عباراتی توضیحی 
به زبان عربی دیده می شود. با توجه به اختالفاتی که 
در ترجمه عبارات قرآنی در نسخه های متعدد، وجود 
دارد، به نظر می رســد برخی از آنها مطالبی است که 
طالب دیلمی و زیدی هنگام مطالعه و آموزش اضافه 

19. الذريعة، ج4، صص257و258.
20. تفسير كتاب اهلل، مقدمه، ص15.

نموده اند. اما تفاسیری که در حواشی نوشته شده است، 
قاعدتًا باید از خود مفسر ـ ابوالفضل دیلمی ـ باشد.

آقابزرگ تهرانی، براساس نسخه ای از تفسیر ابوالفضل 
دیلمی در مورد خصوصیات ظاهری آن نوشته است: 
»این تفســیر بزرگ و در دو جلد ضخیم بنابر کیفیت 
خاصی تنظیم شده است. به این ترتیب که مقداری از 
آیات قرآن در وسط صفحه نوشته شده است، سپس 
تفسیر به صورت تعلیقه بر الفاظ آیات در حاشیه آنها 
نگاشته شده است. اما محل تعلیق آنها آن چنان که در 
کتب خطی مرســوم استـ  به صورت عالمت گذاری 
در محل تعلیق و مطلب توضیحی ـ، مشــخص نشده 
اســت، بلکه با کشیدن خطی ـ کوتاه یا بلند ـ مطلب 
توضیحی را به محل تعلیق از آیه شــریفه وصل کرده 

است«.21
البته باید متذکر شد که تنها نسخه های تفسير كتاب اهلل 
نیستند که این گونه صفحه آرایی شده اند. این تفسیر و 
تعلیقه های آن به یک ســنت کتابتیـ  آموزشی زیدی 
در شمال ایران )گیالن شرقی ـ مازندران غربی( تعلق 
دارند  که تا قرون نهم و دهم اســتمرار داشــته است 
و متنها و دســت نوشــته های دیگری از آن با همان 

ساختار، برجای مانده است.22
تعلیقه نگاری در میــان زیدیان ایران ویژگی خاصی 
دارد که در چند نســخه باقی مانده از آنها به خوبی 
مشــهود اســت. این شــیوه در میان ناصریان ظهور 
بیشتری داشــته است. بررسی نسخه های خطی دیگر 
باقی مانده از جوامع زیدی ایــران، به وضوح آن را 
تأیید می کند. تفســير كتاب اهلل دیلمــی نمونه ای از 
آن اســت.23 توجه به شکل خاص تعلیقه نویسی در 
میان زیدیان ایــران، می تواند به عنوان معیاری برای 
شناسایی دیگر نسخه های باقی مانده از زیدیان ایران 

به کار آید.
21. الذريعة، ج4، ص257.

22. »درباره سطربندی نســخه های تفسير كتاب اهلل و اشاره به نقش 
متن و تعلیقات در صفحه آرایی نسخ خطی«.

23. زيديه در ايران، ص101.
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ویژگیهای محتوایی تفسیر کتاب اهلل
با مطالعه این تفسیر، ویژگیهای محتوایی آن را می توان 

چنین برشمرد:
1( ترجمه  و تفسیر آیات قرآن به لهجه  محلی

مروری گــذرا بر صفحات اوليه اين تفســير، وجود 
كلمات و عباراتی با گويش محلی گيالنی را نشــان 
می دهد كه از جمله خصوصيات خاص اين تفســير 
اســت. اين عبارات گاه ترجمه واژگان قرآنی است و 
گاه توضيح آيه مورد نظر. برای مثال ذيل آيات زير، 

اين عبارات آمده است:
َماِء ...«؛24 اما دو نیم  - »َقْد نََرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ

تی دیم ها آسمون کدنا بطلب تحویل قبله.25
- »ُسْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى بَِعْبِدِه لَْيًل ...«؛26 منزه اون 

خیاوندی که بشو ببرده خوی بنده را.27
ُه ُحْســُن الَْمَآِب«؛28 ویشــه خجیر  - »... َواهللُ ِعْنــدَ

واجومین گاه.29
ــاِهِديَن«؛30 من در شما  - »... َوَأنَا َعَلى َذلُِكْم ِمَن الشَّ

اجمله کواهانم.31
گویش این تفســیر در اهمیت باالیی قرار دارد؛ زیرا 
گویشــی خاص از قرن هفتم و هشتم است و با توجه 
به اینکه واژگان در برابر عبارات عربی قرار گرفته اند، 
محققان زبان فارسی می توانند معنای دقیق واژه ها را 

در این گویش خاص درک کنند.32
2( کثرت استفاده از تفسیر کشاف

مهم ترین منبع تفسیری مفسر، تفسیر كشاف زمخشری 
)د 538ق( بوده اســت، تا جایی کــه می توان آن را 
گزیده ای زیدی از آن دانســت. تفســیر كشــاف در 

24. بقره، 144.
25. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب27ر.

26. اسراء، 1.
27. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب300پ.

28. آل عمران، 14.
29. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب63ر.

30. انبیاء، 56.
31. تفسير كتاب اهلل، ج2، ب300پ.

32. »گزارش«، ص124.

روزگار خود، بسیار مشهور بوده و سیر تفسیرنگاری 
پــس از خود را متأثر از خود کرده اســت. ذهبی به 
تأثیرپذیری تفاسیر زیدیه از تفسیر كشاف زمخشری 

اشاره می نماید.33
زیدیان از جهت تفکرات مذهبی، اعتزالی بوده اند، به 
همین جهت تفکرات اعتزالی در این تفســیر به چشم 
می خورد. گرایش مفســر به تفسیر كشاف نیز از این 
جهت است. شــاید بتوان گفت: این تفسیر میراث دار 
معتزله است و اندیشه ایشان را به ما منتقل کرده است.

3( نقل قول از امامان، عالمان و منابع زیدیه
دیلمی در تفسیر خود توجهی خاص به اقوال امامان، 
عالمان و منابع زیدیه دارد. در این تفسیر کثرت استناد 
به آراء و اقوال ناصر اطروش مشــهود اســت. ناصر 
اطروش، مؤسس فرقه ای به نام ناصریه است. به نظر 
می رســد با توجه به نقل گســترده از آثار او، دیلمی 
از زیدیان ناصری بوده اســت. محمدکاظم رحمتی از 
محققان مباحث زیدیه، این تفسیر را متعلق به جریان 
ناصریه می داند که متنی بی نظیر برای کسانی است که 

می خواهند در سنت ناصریه به تحقیق بپردازند.34
تفسیر ناصر اطروش )تفسیر ناصر للحق( اکنون مفقود 
اســت و تا زمان حال، هیچ گزارشــی از نسخه های 
موجود آن به دست نیامده است. بنابر گزارش صاحب 
کتاب الحدائق الورديه، در این تفسیر 1000 بیت شعر 
موجود بوده و مقدم بر تفســیر ابی الفتح االمام الناصر 

دیلمی است.35
اگر بخواهیم اطالعات بیشــتری از این شخصیت ارائه 
دهیم، باید بگوییم: حســن بن علی بن حسن بن علی 
بن عمر بن زین العابدیــن معروف به ناصر اطروش و 
ناصر کبیر از شــخصیتهای تأثیرگذار زیدیه محسوب 
می شــود که پس از فراگیری معارف اسالمی و تربیت 
در مکتب شــیعی عراق به شمال ایران مهاجرت کرد. 

33. التفسير و المفسرون، ص193.
34. »گزارش«، ص123.

35. الذريعة، ج4، ص261.
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وی در ســالهای آخر عمر به تدوین و تبیین عقاید و 
فقه همت گماشــت و از خود مکتبی خاص در فقه و 
حدیث به یادگار گذاشــت که امتداد مکتب زیدیه در 
عراق محسوب می شود و از مکتب زیدیه در حجاز و 
یمن متمایز است. به پیروان این مکتب به دلیل انتساب 
به »ناصر اطروش«، »ناصریه« گفته می شود. این مکتب 
در طول چندین قرن در شمال ایران به عنوان اصلی ترین 

جریان زیدیه به حیات خود ادامه داده است.36
حاکم جشــمی نیز از دیگر کسانی است که شاهد نقل 
اقوال او در این تفسیر هستیم. جشمی در تفسیر صاحب 
نظر بوده و زمخشــری نزد وی علم تفسیر را آموخته 

است و یکی از مورخان زیدیه به شمار می آید.37

منابع مفسر در تدوین تفسیر کتاب اهلل
ابوالفضل دیلمی در تفسیر خود از منابع متعددی بهره 

برده است. این منابع را می توان این گونه سامان داد:
1- منابع باواســطه: آراء تفسيری ابن عباس، مجاهد، 
كسائی، حمزه و سيبويه كه به واسطه كتب ديگر از آنها 

مطالبی را نقل كرده است.
2- منابع بی واســطه: به چند شيوه اين منابع را آورده 
اســت: الف( ذكر نام مؤلف بدون اشاره به كتاب ب( 
ذكر نام كتاب بدون اشــاره به مؤلف ج( ذكر نام كتاب 

و مؤلف.
برخی از اين منابع در حال حاضر در دسترس هستند 
و برخــی مفقودند. آثاری كه در دســترس نيســتند 
عبارتند از: تفســير ناصر للحق، تفسير خواجه بانصر 
و نوشــته های علمای ناشناخته شمال ايران. برخی از 
آثاری كه اكنون در دســترس هستند و از منابع اوليه 
تفسيری هســتند از اين قرارند: الكشاف زمخشری، 
تفســير حاكم جشــمی با عنوان التهذيب كه تاكنون 
منتشر نشده است، الكشف و البيان ثعلبی، مجمع البيان 
طبرســی، مفاتيح الغيب فخررازی، غريب القرآن، درة 

36. آشنايی با فرق تشيع، ص89.
37. زيديه؛ تاريخ و عقايد.

الغواص حريری و كشف المشكالت.
متن تفسير نيز گواه اســت كه ابوالفضل ديلمی بيشتر 
در نقش يك گردآورنده و گزينشگر از تفاسير گذشته 
ظاهر می شــود، تا يك مفســر مســتقل. با اين همه 
گرايشهای هر گردآورنده و گزينشگری را از منقوالت 
او می توان شناخت. نمی توان انكار كرد كه ديلمی در 
تأليف اين تفســير، به منابع متعــددی مراجعه كرده و 
تتبعات بسياری انجام داده و برخی نظرات خود را در 

تفسير گنجانده است.

نسخه های شناخته شده از تفسیر کتاب اهلل
گذشــته از دوره كاملی كه آقابزرگ در نجف ديده و 
اكنون از محل دقيق آنها اطالعی در دســت نيست، از 

تفسير كتاب اهلل نسخه های زير شناخته شده است:
1- نســخه شــماره 4028 کتابخانه مجلس شورای 
اسالمی که مشــتمل بر جلد دوم کتاب است )یعنی از 
سوره مریم آغاز شــده و از انتها اندکی افتادگی دارد 

و با تفسیر آیه نخست سوره فلق پایان یافته است(.
2- نسخه شماره 12278 کتابخانه مجلس که مشتمل 
بر جلد اول تفسیر است و از انتهای آن )تفسیر سوره 
کهف( افتادگی دارد و اســاس چاپ عکسی است که 

کتابخانه مجلس منتشر کرده است.
3- نسخه شماره 17982 کتابخانه مجلس که مشتمل 
بر جلد دوم تفسير كتاب اهلل است )یعنی از سوره مریم 

تا آخر قرآن(.
4- نسخه شــماره 277 کتابخانه ملک که مشتمل بر 
جلد اول تفسیر است و از آغاز و انجام افتادگی دارد.

5- نسخه موجود در کتابخانه مغنیسا گنل که جلد دوم 
تفسیر است.38

نمونه هایی از گرایشات زیدی مفسر در تفسیر 
کتاب اهلل

از آنجا كه تفســير كتاب اهلل، تفســيری زيدی است، 

38. تفسير كتاب اهلل، مقدمه.
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گرايــش زيدی مؤلــف ذيل برخی آيات به چشــم 
می خورد. از جمله می توان به موارد زير اشاره كرد:

1( بزرگداشت خاص زید بن علی
اعتقاد زیدیه در باب امامت و شــرط دانســتن قیام 
امام ذیل آیه »ُثمَّ َأْوَرْثَنــا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن 
ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق 
بِالَْخْيَراِت بِِإْذِن اهلِل ...«،39 بیان شــده است. مفسر با 
صراحت بیان می نماید که از دیدگاه »زیدیه«، »ظالم 
لنفسه« شخص فاسق اســت که طاعت خدا را ترک 
کرده اســت. »مقتصد« هم به کسی اطالق می شود که 
در خانه به عبادت و تعلیم دین و شریعت اشتغال دارد 
و خروج بر ظالم را ترک کرده اســت که کسانی مانند 
باقر و صادق در این دســته قرار می گیرند. »ســابق 
بالخیرات« کســی اســت که مردم را به جهاد دعوت 
می کنــد و به امر به معروف و نهی از منکر می پردازد. 
ماننــد زید بن علی)ع( که دارای مقامات عالیه ای نزد 
َل اهللُ الُْمَجاِهِدیَن بَِأْمَوالِِهْم  پروردگار است؛ زیرا »َفضَّ

َوَأْنُفِسِهْم َعَلی الَْقاِعِدیَن َدَرَجًة«.40
2( نقل آراء و روایات زید بن علی

َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا  يِّ ذیل آیه »الَْيْوَم ُأِحلَّ لَُكُم الطَّ
الِْكَتــاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم ...«،41 به روایتی 
از زید بن علی در باب حالل بودن طعام اهل کتاب و 

ذبیحه اشاره شده است.42
3( یاد کردن از ائمه شــیعیان بدون عالمت »ع = 

علیه السالم«
مفسر در نقل روایات و اقوال امامان شیعه بعد از ذکر 
نام، عالمت »ع« به معنای علیه السالم قرار نمی دهد 
و در مقابل برای بزرگداشت ائمه زیدی از این عالمت 
استفاده می کند. مانند: ذکر نام امام باقر)ع( بدون »ع« 
در بیان شــأن نزول و حکم آیه وضو،43 ذکر نام امام 

39. فاطر، 32.
40. نساء، 95؛ تفسير كتاب اهلل، ج2، ب188پ.

41. مائده، 5.
42. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب128ر.

43. همان، ج1، ب103پ و ب129پ.

صادق)ع( بدون »ع« در نقل روایتی از پدرشان و از 
جد بزرگوارشان امام سجاد)ع( به نقل از پیامبر)ص(. 
نکته قابل توجه در این نقل روایت، این اســت که در 
مقابل نام امام صادق و امام باقر)ع( عالمت »ع« قرار 
نگرفته، اما در مقابل نام امام سجاد)ع( که زیدیه قائل 
به امامت ایشان هستند، عالمت »ع« قرار گرفته است.
4( یاد کردن از امامان مورد اتفاق زیدیه و امامیه 

با عالمت »ع«
در مورد امامان معصوم تا قبل از امام باقر)ع(، زیدیه با 
شیعه امامیه توافق دارد. به همین جهت در این تفسیر 
در مقابل نام امام علی)ع( و حسنین)ع(، عالمت »ع« 

دیده می شود.44
5( ذکر ائمه زیدی با عالمت »ع«

مفســر بعد از ذکر نام امامــان زیدیه از عالمت »ع« 
جهت بزرگداشت ایشــان استفاده می نماید. در مورد 
»زید بن علی«،45 »یحیی بن حسین«،46 »قاسم«47 و 
به خصوص »ناصر للحق«،48 عالمت »ع« به چشــم 
می خورد. در حجم مورد مطالعه این گزارش ـ که کم 
نبوده اســت ـ تمام امامان زیدیه و به خصوص ناصر 

للحق با عالمت »ع« مورد احترام واقع شده اند.
6( مخالفت با برخی از اعتقادات امامیه

با بررســی به عمل آمده، نمونه هایــی از مخالفت با 
اعتقادات امامیه دیده می شــود. برای نمونه ذیل آیه 
»َأْم َيُقولُوَن اْفَتــَراُه بَْل ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربَِّك لُِتْنِذَر َقْوًما 
َما َأَتاُهــْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن َقْبِلَك لََعلَُّهــْم َيْهَتُدوَن«،49 با 
توجه بــه اینکه آیه از عدم وجود انذار دهنده ای قبل 
از پیامبر)ص( خبر می دهد، اعتقاد امامیه مبنی بر عدم 
جواز خالی بودن زمین از حجت را رد می کند و تصریح 
می کند که این باور امامیه باطل اســت.50 همچنین در 

44. همان، ج1، ب80پ و ب111ر.
45. همان، ج1، ب128ر.
46. همان، ج1، ب315ر.

47. همان، ج1، ب571پ.
48. همان، ج1، ب33ر.

49. سجده، 3.
50. تفسير كتاب اهلل، ج2، ب159پ.
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ي َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکُت َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌة ُهَو  آیه »لََعلِّ
َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَی َیْوِم ُیْبَعُثوَن«،51 مفسر با 
توضیح آیه، نتیجه می گیرد که بازگشت مردگان به دنیا 
امکان پذیر نیســت و به همین دلیل اعتقاد به رجعت 

امامیه باطل است.52

نمودهایی از تعلقات والیی مفسر تفسیر کتاب 
اهلل

در این تفسیر نشــانه های آشکاری از تعلقات والیی 
مفســر به چشــم می خورد که گاه بــه صورت نقل 
روایت از امام علی)ع( و یادکرد از ایشــان با عنوان 
امیرالمؤمنین است و گاه ذیل آیات مربوط به امامت، 
والیت و اهل بیت خودنمایی می کند. به برخی از این 

موارد اشاره می شود:
1- ذیل آیه امامــت »َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت 
يَِّتي  ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ َفَأَتمَّ
الِِميَن«،53 به نقل از مجاهد، مراد  َقاَل َل َيَناُل َعْهِدي الظَّ
از »عهد« را در آیــه، امان از عذاب، نبوت و امامت 
دانسته و در مورد نفی امامت از ظالمان چنین توضیح 
داده اســت: خالفت و عهد الهی به ظالمان نمی رسد 
و شــخص عادل، مؤمن و مبّری از ظلم، شایستگی 
رســیدن به این مقام را دارد. مفسر در ادامه با نگاهی 
تأمل برانگیز این ســؤال را مطرح می سازد که چگونه 
کسی که حکم و شهادتش به جهت ظلم نافذ نیست و 
طاعتش واجب نیست و ... شایستگی رسیدن به مقام 

امامت را داشته باشد؟54
2- ذیل آیه »َوِمَن النَّاِس َمْن َیْشــِري نَْفَســُه اْبِتَغاَء 
َمْرَضاِة اهلِل َواهللُ َرُءوٌف بِالِْعَباِد«،55 به نقل از تفســیر 
فخررازی، آیه را در شــأن امیرالمؤمنین)ع( می داند. 
البته به تفســیر حاکم جشمی ـ مفســر زیدی ـ نیز 

51. مؤمنون، 100.
52. تفسير كتاب اهلل، ج2، ب72پ.

53. بقره، 124.
54. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب23پ.

55. بقره، 207.

اشــاره می نماید که ماجرای لیلــۀ المبیت در آن نقل 
شده است.56

3- ذیل آیه »ِإنََّما َولِیُُّكُم اهللُ َوَرُســولُُه َوالَِّذیَن َآَمُنوا 
َکاَة َوُهْم َراِکُعوَن«،57  اَلَة َوُیْؤُتوَن الزَّ الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ
اشــاره می نماید که جمع بودن »راکعون« دلیل بر این 
نیســت که جمیع مؤمنان لحاظ شده باشند؛ زیرا معنا 
ندارد که جمیع مؤمنان بر جمیع مؤمنان والیت داشته 
باشند، پس مراد بعض المؤمنین هستند. این آیه برای 
شخصی جز امیرالمؤمنین ادعا نشده است و به حکم 
این آیه، مصداق آیه شــخص مفترض الطاعه و امام 
خواهد بود و اگر اشــکال به لفظ جمع شود، جواب 
داده می شــود که در آیات الهی گاهی به جهت تعظیم 
و تفخیم این گونه آورده می شــود. در حقیقت والیت 
الهی مخصوص اعطا کننده انگشتر در حال نماز است. 
دیلمی در ادامه اشاره می کند که مقاتل بن سلیمان در 
تفســیر خود، محمد بن جریر طبری، ســّدی و سایر 

مفسران به این شأن نزول اشاره کرده اند.58
ْغ ما ُأْنِزَل  ُســوُل بَلِّ 4- در مورد آیه تبلیغ »يا َأيَُّها الرَّ
ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرســالََتُه َواهللُ 
َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلَل ل َيْهِدي الَْقْوَم الْكاِفِريَن«،59 
با استناد به اقوال مفسران صحابه و تابعان، آیه را در 
شأن علی بن ابی طالب)ع( و روز غدیر می داند که از 
جمله آنــان بزرگانی از صحابه مانند: ابن عباس، براء 
بن عازب، زید بن ارقم، ابوســعید خدری، ابوایوب 
انصاری، عباس بن عبدالمطلب، مقداد بن اسود، انس 
بن مالک، ابوذر غفاری، ابی بن کعب، حذیفۀ بن یمان، 
عبادۀ بن صامت و ســلمان فارسی می باشند. وی در 
تفسیر آیه به لزوم تبلیغ جمیع آنچه نازل شده و عدم 
غفلت و فروگذاردن بعض آنچه نازل شــده اشــاره 

می نماید.60

56. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب38ر.
57. مائده، 55.

58. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب139ر.
59. مائده، 67.

60. تفسير كتاب اهلل، ج1، ب141.
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5- ذیــل آیه تطهیر »ِإنَّمــا يُِريُد اهللُ لُِيْذِهــَب َعْنُكُم 
َرُكْم َتْطِهيراً«،61 نیز گرایش  ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َو يَُطهِّ الرِّ

والیی مفسر به اهل بیت)ع( به چشم می خورد.62
6- در شأن نزول سوره انسان، این سوره را در شأن 
امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س(، حسنین)ع( و فضه 
می داند و به نذر ایشــان و ماجرای وفای به عهدشان 
که نزد مفسران شیعه مشــهور است، اشاره می نماید. 
وی تصریح می نماید که ابن عباس، مجاهد، زمخشری 

و ناصر للحق به این شأن نزول اعتقاد دارند.63
اَواِت َواْلَْرِض َمَثُل  ــمَ 7- ذیل آیه نور »اهللُ نُوُر السَّ
نُوِرِه َکِمْشــَكاٍة ِفیَهــا ِمْصَباٌح الِْمْصَبــاُح ِفي ُزَجاَجٍة 
َرٍة ُمَباَرَکٍة  يٌّ ُیوَقُد ِمْن َشــجَ َجاَجُة َکَأنََّها َکْوَکٌب ُدرِّ الزُّ
اُد َزْیُتَها ُیِضيُء َولَْو  َزْیُتونٍَة اَل َشــْرِقیٍَّة َواَل َغْربِیٍَّة َیــكَ
لَْم َتْمَسْســُه نَاٌر نُــوٌر َعَلی نُــوٍر ...«،64 به روایاتی 
اشــاره می نماید که این آیه را در شأن امام علی)ع( 
و حضــرت فاطمه)س( می دانند و »نوٌر علی نوٌر« را 
فرزندان ایشــان می داند و با قید »امامان اثنی عشر« 
یاد می کند و این قول را به شیخ طوسی نسبت می دهد 
و در توضیح اضافه می کند که این قول زیدیه اســت 
بــا این تفاوت که آن را مختــص 12 نفر نمی دانند و 
اشاره به نظر اهل سنت می کند که این آیه را در رابطه 

با پیامبر)ص( به همراه خلفای چهارگانه می دانند.65
8- در سوره کوثر نیز به نقل اقوال مختلف می پردازد 
که مصادیقی متفاوت برای »کوثر« ارائه می دهد، مانند 
علمای امت، فرزندان پیامبر، اســالم، قرآن و ...، اما 
خود به این نکته تصریح می کند که مراد از »ابتر« در 
این ســوره »عاص بن وائل« است که مطابق با نظر 

شیعه در شأن نزول سوره است.66
9- در ابتدای جلد دوم و به مناســبت آغاز ســوره 

61. احزاب، 33.
62. تفسير كتاب اهلل، ج2، ب169ر.

63. همان، ج2، ب345پ.
64. نور، 35.

65. تفسير كتاب اهلل، ج2، ب82پ.
66. همان، ج2، ب382ر.

مریم و آیه »َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن َآِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ 
َرِضيًّا«،67 به غصب فدک توسط ابوبکر و عمر اشاره 
می نماید و به ذکر خطبه حضرت زهرا)س( و احتجاج 

بر خلفا با استناد به احتجاج طبرسی می پردازد.68
این موارد، نمونه هایی از گرایشهای والیی مفسر است 
که هماهنگی اعتقادات زیدیه با امامیه را در برخی از 
مسائل نشان می دهد. موسوی نژاد با استناد به برخی 
منابع زیدیه ـ مطمح اآلمال، تألیف قاضی حسین بن 
ناصر مهال )د 1111ق( ـ بر این باور است که تفاوت 
دیدگاه زیدیه و امامیه در مسئله امامت به معنای عدم 
قبول و رد دیگر اهل بیت از سوی زیدیه نیست، بلکه 
آنــان همچون امامیه مرجعیت کتــاب و عترت را از 
اساسی ترین اعتقادات خود می دانند و حتی از به کار 
بردن نام امام برای دیگر بزرگان اهل بیت دریغ ندارند 
و روایــات آنان را نقل می کننــد و برای آنان احترام 

ویژه ای قائل هستند.69
در پایان کتاب، نوشــته هایی به صورت پراکنده شبیه 
ملحقات وجود دارد. یکی از این مطالب به ذکر آیاتی 
در حق پیامبران و امام علی)ع( می پردازد که نمی توان 
به طور دقیق گفت که نوشته مفسر است یا ناسخ کتاب 
از منبعی دیگر و یا از خود آن را اضافه کرده اســت. 
به هر حال چون ناسخ کتاب هم به احتمال بسیار باال 
زیدی بوده اســت، این مطلب نشان از تعلقات والیی 

زیدیه دارد.
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1. تفســير كتاب اهلل، نوشــته ابوالفضــل عباس بن 
شــهردویر دیلمی از علمای زیدیه شــمال ایران در 
اواخر قرن هشتم است که از مهم ترین میراث تفسیری 

زیدیان شمال ایران به شمار می آید.
2. در میــراث علمی فرقه زیدیــه عنایت و توجه به 
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معارف اهل بیت به خوبی مشــهود اســت و به دلیل 
نزدیکی تفکر زیدیه به تفکر معتزلی و عقلی، شباهت 
زیادی با متون و منابع امامیه دارند. بنابراین توجه به 
آثار ایشان برای تقویت پشــتوانه فکری و فرهنگی 
شــیعه امامی دارای اهمیت بســیاری اســت که با 
رویکردی اثباتی به میراث زیدیه می توان این تألیفات 

را میراث تشیع دانست.
3. علت پرداختن به این تفســیر به این جهت اســت 
که این متن از حیث مضمون، نوع زبان، گویش، آراء 
کالمی و تاریخی و از جهت نســخه شناســی دارای 

اهمیت بسیار است و یک نوع سنت کتابت خاص را 
به ما ارائه داده اســت. همچنین با توجه به نقل اقوال 
مفسران و عالمان زیدی در این تفسیر، تصویر روشنی 

از نظرات زیدیه در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
4. با بررسی تفاســیر و مطالب ارائه شده ذیل آیات، 
به نمونه هایی از گرایشــهای زیدی بودن مفسر دست 
می یابیم، چنان که نمونه هایی از گرایشهای والیی وی، 
در این تفسیر مشهود است که از وجود اشتراکات این 

فرقه با امامیه سخن می گوید.
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