فصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال دوازدهم /دوره جدید /شماره  /45پاییز 1395
صص 63-53

معرفیتفسیرکتاباهلل

وتبیینگرایشاتزیدیووالییمفسر

● مریم قوجائی خامنه
دانش پژوه سطح  4تفسیر تطبیقی مؤسسه آموزش عالی ـ حوزوی معصومیه (نویسنده مسئول)
m.ghojaei.kh@gmail.com
● سید علی موسوی نژاد
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

mousavi70@yahoo.com

تاریخ دریافت ،1395/6/21 :تاریخ پذیرش1395/9/28 :

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 «تفســیر کتاب اهلل» متعلق به «ابوالفضل عباس بن شــهردویر دیلمی» ،یکی از این آثار است.
این تفسیر هنوز به صورت نسخه خطی بوده و نسخههای 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 میخورد 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 میشود.
کلیدواژهها :تفسیر کتاب اهلل ،ابوالفضل شهردویر دیلمی ،زیدیه ،امامیه ،زیدیان ایران.
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مقدمه
«زیدیه» یکی از مهمترین فرق شیعه میباشد .میراث
علمــی فراوانی از «زیدیه» باقی مانده اســت .کتب
تفســیری در این میراث جایگاه خاصی دارد .تفسیر
دو جلدی تفسیر کتاب اهلل ،تألیف ابوالفضل عباس بن
شــهردویر دیلمی ـ از علمای زیدیه شمال ایران در
اواخر قرن هشتم ـ نمونهای از این تفاسیر است .این
تفســیر هنوز خطی است و وجود نسخههای متعددی
از آن ،از اعتبار و رواجش نزد ناصریان شــمال ایران
حکایت میکند .آنچه در این نوشتار ارائه خواهد شد،
معرفی تفســیر کتاب اهلل و تبیین گرایشهای والیی و
زیدی مفسر است .ناخوانا بودن کتاب به علت خطی
بودن آن و فرسودگی برگهها ،از مشکالت این تحقیق
بود که امید است در آیندهای نزدیک ،با چاپ و نشر
وزین این اثر ،این مشکل مرتفع گردد.
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معرفی اجمالی زیدیه
زیدیه از جمله فرقههای شیعه است که همچون دیگر
شیعیان ،امام علی(ع) را پس از پیامبر(ص) به عنوان
نخســتین امام و جانشــین برحق ایشان میشناسند.
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
1
میدانند.
نوبختی پیدایش زیدیه را مربوط به قرن اول ـ پس از
شــهادت امام حسین(ع) ـ میداند .زیدیه بر این باور
بودند که امامــت در آن گروه از فرزندان فاطمه(س)
اســتمرار خواهد یافت که دارای شرایط معیّنی باشند
 .1آشنایی با فرق تشیع ،ص.83

و قیام علیه ظلم مهمترین 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 میداند 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 اساسیترین اصول اعتقادی مینگرند
و براساس آن هرگونه تشــبیه و تجسیم را نفی کرده
و خدا را عادل میدانند که براساس مصالح و مفاسد،
پاداش میدهد و مجازات میکنــد .آنها همچنین به
4
اختیار انسان در افعال معتقدند و جبر را رد میکنند.
هرچنــد برخی از آراء زیدیه به نوعی با عقاید امامیه
در تعارض اســت ،اما آثار آنان ،هم از حیث توجهی
که به معارف اهلبیت 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 اســام 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
5
دریای خزر نیز در اختیار آنان بود.
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
 .2فرق الشیعه ،ص.54
 .3اوائل المقاالت ،ص.39
 .4آشنایی با فرق تشیع ،ص.103
 .5ر.ک« :زیدیه از ظهور تا تأسیس حکومت» ،ص.257

 .6الکامل ،ج ،4ص.319
 .7تاریخ الفرقة الزیدیة بین القرنین الثانی و الثالث للهجرة ،ص.178
 .8آشــنایی با فــرق تشــیع ،ص90؛ «زیدیه از ظهور تا تأســیس
حکومت» ،ص.255
 .9آشنایی با فرق تشیع ،ص.92

 .10زیدیه در ایران ،ص.101
 .11الفهرست ،ص.244
« .12آشنایی با زیدیه» ،ص.90
« .13زیدیان شــمال ایران در قرن هشــتم هجری براساس نسخهای
تازهیاب» ،ص.123
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بازمیگردد .ابناثیر ورود امــام یحیی بن عبداهلل بن
حســن و آغاز دعوت او در دیلم را مربوط به سال
175ق میداند 6.فضیلۀ عبداالمیر الشامی نیز در کتاب
خود با عنوان تاریخ الفرقة الزیدیة بین القرنین الثانی
و الثالث للهجــرة ،ورود زیدیه به دیلم را به قرن دوم
قمــری بازمیگرداند که «یحیی بن عبداهلل» در نتیجه
سیاست عباسیان قیام نمود و وارد سرزمین دیلم شد
7
و مردم را به امامت خود دعوت نمود.
تا قرن دهم حکومت زیدیان بر طبرســتان و دیلمان
استمرار داشته است .در بین امامان حاضر در منطقه،
«ناصر اطروش» پایههای 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
8
عنوان یکی از بزرگترین امامان خود میشناختند.
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 گرویدند 9و 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

عظیمی هستند و آثار فراوانی از ایشان برجای مانده
اســت .از جمله :نگارش آثــار جدید ،کتابت میراث
گذشــتگان ،نگارش شــروح و تعلیقه نگاری آثار
10
پیشین.
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 .ابنندیم از
قول بعضی از زیدیان نقل میکند که وی حدود 100
11
کتاب داشته است.
با گذشــت زمان از حضور زیدیه در ایران ،شــاهد
تمایالت ایشــان به معارف اهلبیت(ع) هستیم ،مانند
تعلقــات «ناصر للحق» به امامیه که در مواردی مانند
احکام طالق ،ارث و مســح پا در وضو خود را نشان
میدهد و گرایش او به حدی اســت که برخی او را
12
شیعه اثنی عشری دانستهاند.
ســنت علمی و حیات فرهنگی و دینی زیدیه شمال
13
ایران در ســدههای هفتم و هشتم ادامه داشته است.
زیدیان شــمال ایران که نســلهای نخستین پیشوایان
آنــان عرب زبان بودند ،آثار خــود را به زبان عربی
تألیف کردهاند ،با ایــن همه ،متونی از زیدیان متأخر
(قرن  8و  )9در دست اســت که زبان عربی در آنها
با گویش محلی درآمیخته اســت .از جمله این متون،
تفسیر کتاب اهلل است که به نظر میرسد 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 پرداختهاند که در
این نوشــتار به جهت رعایت اختصار ،از پرداختن به
آنها معذوریم.
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معرفی تفسیر کتاب اهلل
یکی از مهمترین متون تفســیری متداول تألیف شده
در قرن هفتم قمری ،تفســیر کتــاب اهلل اثر ابوالفضل
عباس بن شــهردویر (دبیر) بن یوسف بن ابیالحسن
گیالنی اســت .آقابزرگ تهرانی در کتاب الذریعة الی
تصانیف الشــیعة ،به این تفسیر اشاره کرده و از آن با
عنوان تفســیر ابیالفضل الدیلمی نام برده و در اشاره
به نام کامل نویسنده ،وی را ابوالفضل بن شهردویر بن
بهاءالدین یوســف بن ابیالحسن بن ابیالقاسم دیلمی
گیالنی مرقانــی (مرکالی) معرفی کرده اســت .وی
«شهردویر» را به معنای شیخ و بزرگ شهر و «دویر»
را به معنای شخص صاحب فضیلت میداند و بر این
14
باور است که فصیح واژه «دویر»« ،دبیر» میباشد.
وی درباره ابوالفضل دیلمی و خاندان او مینویســد:
«او عالمه مفسر ،ابوالفضل پسر عالمه شهردویر پسر
فقیه عالم بهاءالدین یوســف ابیالحسن بن ابیالقاسم
گیالنی از منطقه دیلمان میباشد .او ،پدرش و جدش
و برادرش از دانشمندان دیلمان و گیالن در اوایل قرن
هشتم میباشند» .از مفســر ،کتاب دیگری در کالم،
بــا عنوان دالئل التوحید و از پــدرش لوایح األخبار
در بحث از نور ،روح و عذاب گزارش شــده است.
وی تاریخ تألیف تفسیر کتاب اهلل را اواخر قرن هشتم
15
میداند.
ذهبی در التفســیر و المفســرون هیچگونه اشارهای
به این تفســیر ـ موجود یا مفقــود ـ نمیکند 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 القدیر شوکانی و الثمرات الیانعة
یوسف بن احمد ـ برآمده است.
تاریخ تألیف تفســیر کتاب اهلل بین قرن ششــم و نهم
تخمین زده شــده اســت .محمدباقر حجتی احتمال
 .14الذریعة ،ج ،4ص.256
 .15همان ،ج ،4صص256و.257
 .16التفسیر و المفسرون ،ص.192

میدهد متعلق به قرن  9و  10و یا قبل از آن باشد.
البته با توجه به تاریخ استنساخ جلد دوم که پایان آن
در سال 890ق بوده اســت ،نمیتواند متعلق به قرن
دهم باشد .براساس نسخههای مختلف شناسایی شده
از این کتاب ،تفسیر کتاب اهلل ،مهمترین متن تفسیری
متــداول در میان عالمان زیدی ایرانی در فاصله قرن
هفتم تا دهم قمری بوده است.
این تفسیر با عنوان تفسیر کتاب اهلل شناخته میشود 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 نمیتوان 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 تفسیر
کتاب اهلل به صورت عکســی براســاس نسخههای
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
كه 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.
17

مشخصات ظاهری تفسیر کتاب اهلل
شیوه کتابت تفسیر کتاب اهلل ویژگیهای خاصی دارد.
در وسط صفحه ،آیات قرآن به خطی درشت کتابت،
و ذیل هر ســطر ترجمه برخی از آیات و یا واژههای
قرآنی و عبارات ،به گویــش محلی و ندرت ًا به زبان
 .17تفسیر کتاب اهلل ،مقدمه ،ص.15
 .18همان ،ج ،2ب388ر.

 .19الذریعة ،ج ،4صص257و.258
 .20تفسیر کتاب اهلل ،مقدمه ،ص.15

 .21الذریعة ،ج ،4ص.257
« .22درباره سطربندی نســخههای تفسیر کتاب اهلل و اشاره به نقش
متن و تعلیقات در صفحه آرایی نسخ خطی».
 .23زیدیه در ایران ،ص.101
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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 عموم ًا
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
19
مذکور اشاره نموده است.
آیتاهلل مرعشی نجفی با دیدن نسخهای از این تفسیر،
طی یادداشتی نوشته است« :باســمه تعالی .آنچه به
نظر حقیر آمد ـ پس از مالحظه بســیار مختصر ـ در
کشاف،
حواشی آیات شریفه ،تفسیری است ملتقط از ّ
بیضاوی ،تفســیر ناصر کبیر ـ از ائمــه زیدیه و جد
سدی
مادری ســید مرتضی ـ ،تفسیر ثعلبی و تفسیر ّ
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
20
قرآنیه».
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 واژهها و عبــارات قرآنی به صورت
گویش محلی درج شــده اســت .در مواردی نیز در
حاشــیه برگها ،برگردان آیات قرآنی پراکنده است و
چنانکه پیدا است ،به منظور توضیح لغات و عبارات
نوشته شده ،نه به قصد ارائه ترجمهای کامل از قرآن.
همچنانکه در البهالی سطور قرآنی عباراتی توضیحی
به زبان عربی دیده میشود .با توجه به اختالفاتی که
در ترجمه عبارات قرآنی در نسخههای متعدد ،وجود
دارد ،به نظر میرســد برخی از آنها مطالبی است که
طالب دیلمی و زیدی هنگام مطالعه و آموزش اضافه

نمودهاند .اما تفاسیری که در حواشی نوشته شده است،
قاعدت ًا باید از خود مفسر ـ ابوالفضل دیلمی ـ باشد.
آقابزرگ تهرانی ،براساس نسخهای 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 آنچنان که در
کتب خطی مرســوم است ـ به صورت عالمتگذاری
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
21
است».
البته باید متذکر شد که تنها نسخههای تفسیر کتاب اهلل
نیستند که اینگونه صفحه آرایی شدهاند .این تفسیر و
تعلیقههای آن به یک ســنت کتابتی ـ 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 نوشــتههای دیگری از آن با همان
22
ساختار ،برجای مانده است.
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 نسخههای خطی دیگر
باقی مانده از جوامع زیدی ایــران ،به وضوح آن را
تأیید میکند .تفســیر کتاب اهلل دیلمــی نمونهای از
آن اســت 23.توجه به شکل خاص تعلیقه نویسی در
میان زیدیان ایــران ،میتواند به عنوان معیاری برای
شناسایی دیگر نسخههای باقی مانده از زیدیان ایران
به کار آید.

ویژگیهای محتوایی تفسیر کتاب اهلل
با مطالعه این تفسیر ،ویژگیهای محتوایی آن را میتوان
چنین برشمرد:
 )1ترجمه و تفسیر آیات قرآن به لهجهمحلی
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سال دوازدهم
شماره  -45پاییز 1395

مروری گــذرا بر صفحات اولیه این تفســیر ،وجود
کلمات و عباراتی با گویش محلی گیالنی را نشــان
میدهد که از جمله خصوصیات خاص این تفســیر
اســت .این عبارات گاه ترجمه واژگان قرآنی است و
گاه توضیح آیه مورد نظر .برای مثال ذیل آیات زیر،
این عبارات آمده است:
 «ق َْد ن ََرى َت َقلُّ َب َو ْج ِه َالس َما ِء »...؛ 24اما دو نیم
ك ِفي َّ
25
تی دیم ها آسمون کدنا بطلب تحویل قبله.
َ
ــرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْي ًل »...؛ 26منزه اون
«س ْب َح َ
 ُان الَّ ِذي أ ْس َ
27
خیاوندی که بشو ببرده خوی بنده را.
ــن الْ َم َآ ِب»؛ 28ویشــه خجیر
 «َ ...واهللُ ِع ْن َــد ُه ُح ْس ُ29
واجومین گاه.
ين»؛ 30من در شما
 «َ ...و َأنَا َع َلى َذلِ ُك ْم ِم َن الشَّ ــا ِه ِد َ31
اجمله کواهانم.
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 گرفتهاند،
محققان زبان فارسی میتوانند معنای دقیق واژهها را
32
در این گویش خاص درک کنند.
 )2کثرت استفاده از تفسیر کشاف

مهمترین منبع تفسیری مفسر ،تفسیر کشاف زمخشری
(د 538ق) بوده اســت ،تا جایی کــه میتوان آن را
گزیدهای زیدی از آن دانســت .تفســیر کشــاف در
 .24بقره.144 ،
 .25تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب27ر.
 .26اسراء.1 ،
 .27تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب300پ.
 .28آل عمران.14 ،
 .29تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب63ر.
 .30انبیاء.56 ،
 .31تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب300پ.
« .32گزارش» ،ص.124

روزگار خود ،بسیار مشهور بوده و سیر تفسیرنگاری
پــس از خود را متأثر از خود کرده اســت .ذهبی به
تأثیرپذیری تفاسیر زیدیه از تفسیر کشاف زمخشری
33
اشاره مینماید.
زیدیان از جهت تفکرات مذهبی ،اعتزالی بودهاند ،به
همین جهت تفکرات اعتزالی در این تفســیر به چشم
میخورد .گرایش مفســر به تفسیر کشاف نیز از این
جهت است .شــاید بتوان گفت :این تفسیر میراثدار
معتزله است و اندیشه ایشان را به ما منتقل کرده است.
 )3نقل 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 فرقهای به نام ناصریه است .به نظر
میرســد 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 میداند که متنی بینظیر برای کسانی است که
34
میخواهند در سنت ناصریه به تحقیق بپردازند.
تفسیر ناصر اطروش (تفسیر ناصر للحق) اکنون مفقود
اســت و تا زمان حال ،هیچ گزارشــی از نسخههای
موجود آن به دست نیامده است .بنابر گزارش صاحب
کتاب الحدائق الوردیه ،در این تفسیر  1000بیت شعر
موجود بوده و مقدم بر تفســیر ابیالفتح االمام الناصر
35
دیلمی است.
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
میشــود که پس از فراگیری معارف اسالمی و تربیت
در مکتب شــیعی عراق به شمال ایران مهاجرت کرد.
 .33التفسیر و المفسرون ،ص.193
« .34گزارش» ،ص.123
 .35الذریعة ،ج ،4ص.261

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 میشود و از مکتب زیدیه در حجاز و
یمن متمایز است .به پیروان این مکتب به دلیل انتساب
به «ناصر اطروش»« ،ناصریه» گفته میشود .این مکتب
در طول چندین قرن در شمال ایران به عنوان اصلیترین
36
جریان زیدیه به حیات خود ادامه داده است.
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
37
است و یکی از مورخان زیدیه به شمار میآید.

 .36آشنایی با فرق تشیع ،ص.89
 .37زیدیه؛ تاریخ و عقاید.

نسخههای شناخته شده از تفسیر کتاب اهلل
گذشــته از دوره کاملی که آقابزرگ در نجف دیده و
اکنون از محل دقیق آنها اطالعی در دســت نیست ،از
تفسیر کتاب اهلل نسخههای زیر شناخته شده است:
 -1نســخه شــماره  4028كتابخانه 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).
 -2نسخه شماره  12278کتابخانه 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.
 -3نسخه شماره  17982كتابخانه مجلس که مشتمل
بر جلد دوم تفسیر کتاب اهلل است (یعنی از سوره مریم
تا آخر قرآن).
 -4نسخه شــماره  277کتابخانه ملک که مشتمل بر
جلد اول تفسیر است و از آغاز و انجام افتادگی دارد.
 -5نسخه موجود در کتابخانه مغنیسا گنل که جلد دوم
38
تفسیر است.
نمونههایی از گرایشات زیدی مفسر در تفسیر
کتاب اهلل
از آنجا که تفســیر کتاب اهلل ،تفســیری زیدی است،
 .38تفسیر کتاب اهلل ،مقدمه.
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منابع مفسر در تدوین تفسیر کتاب اهلل
ابوالفضل دیلمی در تفسیر خود از منابع متعددی بهره
برده است .این منابع را میتوان اینگونه سامان داد:
 -1منابع باواســطه :آراء تفسیری ابنعباس ،مجاهد،
کسائی ،حمزه و سیبویه که به واسطه کتب دیگر از آنها
مطالبی را نقل کرده است.
 -2منابع بیواســطه :به چند شیوه این منابع را آورده
اســت :الف) ذکر نام مؤلف بدون اشاره به کتاب ب)
ذکر نام کتاب بدون اشــاره به مؤلف ج) ذکر نام کتاب
و مؤلف.
برخی از این منابع در حال حاضر در دسترس هستند
و برخــی مفقودند .آثاری که در دســترس نیســتند
عبارتند از :تفســیر ناصر للحق ،تفسیر خواجه بانصر
و نوشــتههای علمای ناشناخته شمال ایران .برخی از
آثاری که اکنون در دســترس هستند و از منابع اولیه
تفسیری هســتند از این قرارند :الکشاف زمخشری،
تفســیر حاکم جشــمی با عنوان التهذیب که تاکنون
منتشر نشده است ،الکشف و البیان ثعلبی ،مجمع البیان
طبرســی ،مفاتیح الغیب فخررازی ،غریب القرآن ،درة

الغواص حریری و کشف المشکالت.
متن تفسیر نیز گواه اســت که ابوالفضل دیلمی بیشتر
در نقش یک گردآورنده و گزینشگر از تفاسیر گذشته
ظاهر میشــود ،تا یک مفســر مســتقل .با این همه
گرایشهای هر گردآورنده و گزینشگری را از منقوالت
او میتوان شناخت .نمیتوان انکار کرد که دیلمی در
تألیف این تفســیر ،به منابع متعــددی مراجعه کرده و
تتبعات بسیاری انجام داده و برخی نظرات خود را در
تفسیر گنجانده است.

گرایــش زیدی مؤلــف ذیل برخی آیات به چشــم
میخورد .از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1بزرگداشت خاص زید بن علی
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اعتقاد زیدیه در باب امامت و شــرط دانســتن قیام
اص َط َف ْي َنا ِم ْن
امام ذیل آیه «ث َُّم َأ ْو َر ْث َنــا الْ ِك َت َ
ين ْ
اب الَّ ِذ َ
ِع َبا ِدنَا َف ِم ْن ُه ْم َظالِ ٌم لِ َن ْف ِس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْق َت ِص ٌد َو ِم ْن ُه ْم َسابِ ٌق
ات بِ ِإ ْذ ِن ا ِ
بِالْخَ ْي َر ِ
هلل  39،»...بیان شــده است .مفسر با
صراحت بیان مینماید که از دیدگاه «زیدیه»« ،ظالم
لنفسه» شخص فاسق اســت که طاعت خدا را ترک
کرده اســت« .مقتصد» هم به کسی اطالق میشود 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 میگیرند« .ســابق
بالخیرات» کســی اســت که مردم را به جهاد دعوت
میکنــد و به امر به معروف و نهی از منکر میپردازد.
ماننــد زید بن علی(ع) که دارای مقامات عالیهای نزد
ين بِ َأ ْم َوالِ ِه ْم
پروردگار است؛ زیرا « َف َّض َل اهللُ الْ ُم َجا ِه ِد َ
40
َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َع َلى الْق ِ
ين َد َر َج ًة».
َاع ِد َ
 )2نقل آراء و روایات زید بن علی
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ذیل آیه «الْ َي ْو َم ُأ ِح َّل لَ ُك ُم َّ
ين ُأو ُتوا
الط ِّي َب ُ
ات َو َط َعا ُم الَّ ِذ َ
ــاب ِح ٌّل لَ ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل لَ ُه ْم  41،»...به روایتی
الْ ِك َت َ
از زید بن علی در باب حالل بودن طعام اهل کتاب و
42
ذبیحه اشاره شده است.
 )3یاد 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 نمیدهد
و در مقابل برای بزرگداشت ائمه زیدی از این عالمت
استفاده میکند .مانند :ذکر نام امام باقر(ع) بدون «ع»
در بیان شــأن نزول و حکم آیه وضو 43،ذکر نام امام
 .39فاطر.32 ،
 .40نساء95 ،؛ تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب188پ.
 .41مائده.5 ،
 .42تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب128ر.
 .43همان ،ج ،1ب103پ 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.
 )4یاد 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»
44
دیده میشود.

 )5ذکر ائمه زیدی با عالمت «ع»

مفســر بعد از ذکر نام امامــان زیدیه از عالمت «ع»
جهت بزرگداشت ایشــان استفاده مینماید .در مورد
«زید بن علی»« 45،یحیی بن حسین»« 46،قاسم» 47و
به خصوص «ناصر للحق» 48،عالمت «ع» به چشــم
میخورد .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 شدهاند.
 )6مخالفت با برخی از اعتقادات امامیه

با بررســی به عمل آمده ،نمونههایــی از مخالفت با
اعتقادات امامیه دیده میشــود .برای نمونه ذیل آیه
َ
ــرا ُه بَ ْل ُه َو الْ َح ُّق ِم ْن َر ِّب َ
ك لِ ُت ْن ِذ َر ق َْو ًما
«أ ْم َيقُولُ َ
ون ا ْف َت َ
َ
ــم ِم ْن ن َِذ ٍير ِم ْن ق َْب ِل َ
ون» 49،با
ــم َي ْه َت ُد َ
ك لَ َع َّل ُه ْ
َما أ َتا ُه ْ
توجه بــه اینکه آیه از عدم وجود انذار دهندهای قبل
از پیامبر(ص) خبر میدهد ،اعتقاد امامیه مبنی بر عدم
جواز خالی بودن زمین از حجت را رد میکند و تصریح
میکند که این باور امامیه باطل اســت 50.همچنین در
 .44همان ،ج ،1ب80پ و ب111ر.
 .45همان ،ج ،1ب128ر.
 .46همان ،ج ،1ب315ر.
 .47همان ،ج ،1ب571پ.
 .48همان ،ج ،1ب33ر.
 .49سجده.3 ،
 .50تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب159پ.

َ
يما َت َر ْك ُت َك َّل ِإنَّ َها َك ِل َمةٌ ُه َو
آیه «لَ َع ِّلي أ ْع َم ُل َصالِ ًحا ِف َ
ون» 51،مفسر با
قَائِ ُل َها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم بَ ْرزَ خٌ ِإلَى َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
توضیح آیه ،نتیجه میگیرد که بازگشت مردگان به دنیا
امکان پذیر نیســت و به همین دلیل اعتقاد به رجعت
52
امامیه باطل است.

 .51مؤمنون.100 ،
 .52تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب72پ.
 .53بقره.124 ،
 .54تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب23پ.
 .55بقره.207 ،

 .56تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب38ر.
 .57مائده.55 ،
 .58تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب139ر.
 .59مائده.67 ،
 .60تفسیر کتاب اهلل ،ج ،1ب.141

نمودهایی از تعلقات والیی مفسر تفسیر کتاب
اهلل
در این تفسیر نشــانههای آشکاری از تعلقات والیی
مفســر به چشــم میخورد 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 اهلبیت خودنمایی میکند .به برخی از این
موارد اشاره میشود:
يم َرب ُّ ُه بِ َك ِل َم ٍ
ات
 -1ذیل آیه امامــت َ
«و ِإ ِذ ا ْب َت َلى ِإ ْب َرا ِه َ
اع ُل َ
َال ِإنِّي َج ِ
َّاس ِإ َما ًما ق َ
َف َأ َت َّم ُه َّن ق َ
ك لِلن ِ
َال َو ِم ْن ُذ ِّريَّ ِتي
ال َع ْه ِدي َّ
ق َ
َال َل َي َن ُ
ين» 53،به نقل از مجاهد ،مراد
الظالِ ِم َ
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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 نمیرسد
مبری از ظلم ،شایستگی
و شــخص عادل ،مؤمن و ّ
رســیدن به این مقام را دارد .مفسر در ادامه با نگاهی
تأملبرانگیز این ســؤال را مطرح میسازد که چگونه
کسی که حکم و شهادتش به جهت ظلم نافذ نیست و
طاعتش واجب نیست و  ...شایستگی رسیدن به مقام
54
امامت را داشته باشد؟
َّاس َم ْن َيشْ ِ
«و ِم َن الن ِ
ــه ا ْب ِتغَا َء
ــري نَ ْف َس ُ
 -2ذیل آیه َ
َم ْر َضا ِة ا ِ
هلل َواهللُ َر ُء ٌ
وف بِالْ ِع َبا ِد» 55،به نقل از تفســیر
فخررازی ،آیه را در شــأن امیرالمؤمنین(ع) میداند.
البته به تفســیر حاکم جشمی ـ مفســر زیدی ـ نیز

اشــاره مینماید که ماجرای لیلــۀ المبیت در آن نقل
56
شده است.
ين َآ َم ُنوا
 -3ذیل آیه « ِإن ََّما َولِيُّ ُك ُم اهللُ َو َر ُســولُ ُه َوالَّ ِذ َ
57
ون»،
ون ال َّز َكا َة َو ُه ْم َر ِاك ُع َ
الص َل َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون َّ
الَّ ِذ َ
ين ُي ِق ُ
اشــاره مینماید 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 میشــود که در آیات الهی گاهی به جهت تعظیم
و تفخیم اینگونه آورده میشــود .در حقیقت والیت
الهی مخصوص اعطا کننده انگشتر در حال نماز است.
دیلمی در ادامه اشاره میکند که مقاتل بن سلیمان در
ســدی و سایر
تفســیر خود ،محمد بن جریر طبری،
ّ
58
مفسران به این شأن نزول اشاره کردهاند.
َ
ُ
الر ُس ُ
ــول بَ ِّلغْ ما أن ِْز َل
 -4در مورد آیه تبلیغ «يا أيُّ َها َّ
ْت ِرســالَ َت ُه َواهللُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ِإلَ ْي َ
ك َو إ ِْن لَ ْم َت ْف َع ْل َفما بَ َّلغ َ
59
َّاس إ َِّن َ
َي ْع ِص ُم َ
ك ِم َن الن ِ
ين»،
اهلل ال َي ْه ِدي الْق َْو َم الْكا ِف ِر َ
با استناد به اقوال مفسران صحابه و تابعان ،آیه را در
شأن علی بن ابیطالب(ع) و روز غدیر میداند که از
جمله آنــان بزرگانی از صحابه مانند :ابنعباس ،براء
بن عازب ،زید بن ارقم ،ابوســعید خدری ،ابوایوب
انصاری ،عباس بن عبدالمطلب ،مقداد بن اسود ،انس
بن مالک ،ابوذر غفاری ،ابی بن کعب ،حذیفة بن یمان،
عبادۀ بن صامت و ســلمان فارسی میباشند .وی در
تفسیر آیه به لزوم تبلیغ جمیع آنچه نازل شده و عدم
غفلت و فروگذاردن بعض آنچه نازل شــده اشــاره
60
مینماید.
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ــب َع ْن ُك ُم
 -5ذیــل آیه تطهیر « ِإنَّمــا يُ ِر ُ
يد اهللُ لِ ُي ْذ ِه َ
س َأ ْه َل الْ َب ْي ِت َو يُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهيراً» 61،نیز گرایش
الر ْج َ
ِّ
62
والیی مفسر به اهلبیت(ع) به چشم میخورد.
 -6در شأن نزول سوره انسان ،این سوره را در شأن
امام علی(ع) ،حضرت فاطمه(س) ،حسنین(ع) و فضه
میداند و به نذر ایشــان و ماجرای وفای به عهدشان
که نزد مفسران شیعه مشــهور است ،اشاره مینماید.
وی تصریح مینماید که ابنعباس ،مجاهد ،زمخشری
63
و ناصر للحق به این شأن نزول اعتقاد دارند.
ات َو ْ َ
او ِ
ال ْر ِ
ض َم َث ُل
ــم َ
 -7ذیل آیه نور «اهللُ نُو ُر َّ
الس َ
ــك ٍ
ُور ِه َك ِمشْ َ
ن ِ
اج ٍة
ــاح ِفي ُز َج َ
اح الْ ِم ْص َب ُ
اة ِفي َهــا ِم ْص َب ٌ
ال ُّز َج َ َ
ار َك ٍة
اجةُ َكأنَّ َها َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي ُيوق َُد ِم ْن شَ َــج َر ٍة ُم َب َ
ــر ِق َّي ٍة َو َل َغ ْربِ َّي ٍة َي َــكا ُد زَ ْي ُت َها ُي ِضي ُء َولَ ْو
زَ ْي ُتون ٍَة َل شَ ْ
ُــور َع َلى ن ٍ
ُــور  64،»...به روایاتی
لَ ْم َت ْم َس ْس ُ
َار ن ٌ
ــه ن ٌ
اشــاره مینماید که این آیه را در شأن امام علی(ع)
نور» را
«نور علی ٌ
و حضــرت فاطمه(س) میدانند و ٌ
فرزندان ایشــان میداند و با قید «امامان اثنی عشر»
یاد میکند و این قول را به شیخ طوسی نسبت میدهد
و در توضیح اضافه میکند که این قول زیدیه اســت
بــا این تفاوت که آن را مختــص  12نفر نمیدانند و
اشاره به نظر اهلسنت میکند که این آیه را در رابطه
65
با پیامبر(ص) به همراه خلفای چهارگانه میدانند.
 -8در سوره کوثر نیز به نقل اقوال مختلف میپردازد
که مصادیقی متفاوت برای «کوثر» ارائه میدهد ،مانند
علمای امت ،فرزندان پیامبر ،اســام ،قرآن و  ،...اما
خود به این نکته تصریح میکند که مراد از «ابتر» در
این ســوره «عاص بن وائل» است که مطابق با نظر
66
شیعه در شأن نزول سوره است.
 -9در ابتدای جلد دوم و به مناســبت آغاز ســوره
 .61احزاب.33 ،
 .62تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب169ر.
 .63همان ،ج ،2ب345پ.
 .64نور.35 ،
 .65تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب82پ.
 .66همان ،ج ،2ب382ر.

ُوب َو ْاج َع ْل ُه َر ِّب
مریم و آیه « َي ِر ُث ِني َو َي ِر ُث ِم ْن َآ ِل َي ْعق َ
َر ِض ًّيا» 67،به غصب فدک توسط ابوبکر و عمر اشاره
مینماید و به ذکر خطبه حضرت زهرا(س) و احتجاج
68
بر خلفا با استناد به احتجاج طبرسی میپردازد.
این موارد ،نمونههایی از گرایشهای والیی مفسر است
که هماهنگی اعتقادات زیدیه با امامیه را در برخی از
مسائل نشان میدهد .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 اهلبیت از سوی زیدیه نیست ،بلکه
آنــان همچون امامیه مرجعیت کتــاب و عترت را از
اساسیترین اعتقادات خود میدانند و حتی از به کار
بردن نام امام برای دیگر بزرگان اهلبیت دریغ ندارند
و روایــات آنان را نقل میکننــد و برای آنان احترام
69
ویژهای قائل هستند.
در پایان کتاب ،نوشــتههایی به صورت پراکنده شبیه
ملحقات وجود دارد .یکی از این مطالب به ذکر آیاتی
در حق پیامبران و امام علی(ع) میپردازد که نمیتوان
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.
نتیجهگیری
 .1تفســیر کتاب اهلل ،نوشــته ابوالفضــل عباس بن
شــهردویر دیلمی از علمای زیدیه شــمال ایران در
اواخر قرن هشتم است که از مهمترین میراث تفسیری
زیدیان شمال ایران به شمار میآید.
 .2در میــراث علمی فرقه زیدیــه عنایت و توجه به
 .67مریم.6 ،
 .68تفسیر کتاب اهلل ،ج ،2ب14پ.
« .69کتابهای حدیثی منتشر شده از زیدیه ( ،»)1ص.156

معارف اهلبیت 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 میتوان این تألیفات
را میراث تشیع دانست.
 .3علت 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.
 .4با بررسی تفاســیر و مطالب ارائه شده ذیل آیات،
به نمونههایی از گرایشــهای زیدی بودن مفسر دست
مییابیم ،چنانکه نمونههایی از گرایشهای والیی وی،
در این تفسیر مشهود است که از وجود اشتراکات این
فرقه با امامیه سخن میگوید.
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