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Abstract  

Abū Muḥammad Ḥasan ibn Ali, known as Nāṣir Utrūsh, was a descendant of Imam 

Sajjād and one of the commentator and writer leaders of the Zaydis in northern Iran. He 

had many works in Fiqh, hadith, and tafsir (the commentary of the Quran). Still, most of 

them including the exegesis book mentioned in the sources, have been lost. So, only a few 

quotations from the book can be seen in some unprinted works, such as Abu Jaʿfar 
Hūsamī's al-ʾIbānah and its commentaries and Abulfaḍl Shardawīr 's tafsir of Kitāb Allāh. 

Based on the manuscripts and by using a descriptive-analytical method, this writing tries 

to express some of Nāṣir's interpretive principles and rules such as commentating the 

Quran with the Quran, attention to the recitation, literary and lexical issues, polysemy 

and homonymy, and the using Arab poems in tafsir and taʾwīl. Based on the few findings 

of this exegesis, the jurisprudential and theological interpretations in Nāṣir's exegesis 

works are distinguished and different. Moreover, his commentary is very dependent on al-

Farrāʾ's Maʿānī al-Quran. 
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 (مسئول نویسنده)محمدعلی صالحیدکتر 
 آموخته دکتری فرقه های شیعه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران دانش

Email: m.salehi.af@gmail.com 
 دکتر هادی نصیری

  ایران قم، کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه قرآن، علوم و تفسیر گروه استادیار
 چکیده

مشهور به ناصرر اررروا از نوادگران  ی،علبنابومحمدحسن یران،شمال ا یدیانقلم زاز امامان مفسر و صاحب یکی
که در منابع از آن نام  یرازجمله تفس اآثار یشتر. بدارد یرو تفس یثدر فقه و حد رییاآثار بس یامام سجاد)ع( است. و

 یوحواشر یابوجعفر هوسم ،اإلبانه ؛چون یانشدهاز آن در آثار چاپ ییهاقولو تنها نقل است شدهمفقود  ،برده شده
 مانده است. یبر جا یرابوالفضل شهردو ،کتاب الله یرتفسآن و 

 دنظر  مر یریاز روا و قواعرد تفسر ییتا نما کوشدمی یخط یهابر نسخه یهو تک یلیتحلیفیتوص جستار با روا ینا
از اشرعار  یرریگو بهرره یروجوه و نظا ی،لغو ی،قرآن به قرآن، توجه به قرائت، دقت در مباحث ادب یرمانند تفس ؛ناصر

و  یفقهر یهاگفت: برداشرت توانیم یرتفس ینز ااندک ا هاییافتهبه . باتوجهدرا ارائه کن یاتآ یلو تأو یرعرب در تفس
 . ددار یفراوان یالقرآن فراء وابستگ یناصر به معان یرتفس وناصر، ممتاز و متفاوت است  یریموجود در آثار تفس یکالم

 .یشناسروا یر،رروا، تفساناصر  ی،ناصر یدیانز یدیه،ز :کلیدی واژگان

 961 - 980، ص 9509 پاییز و زمستان -901شماره پیاپی  - 2شماره  – 45سال 

 
1992-0219شاپا چاپی  
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 1352-8202شاپا الکترونیکی 

 29/93/2899تاریخ دریافت: 

 

 98/95/2892تاریخ بازنگری: 

 

 91/90/2892تاریخ پذیرا:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71752.1152 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71752.1152


561 /سیمنابع دستنو تیناصر اطروش با محور ریبه تفس یافتیره؛ صالحی، نصیری                                         

 

 مقدمه

(. زید از مفسران قرآن بود و 04القرآن مشهور بود )هارونی، حلیف علی بهنخستین امام زیدیان، زیدبن
ابراهیم رسری بنپس از وی اعالم ربقر  مسسسران؛ یعنری قاسرم 1به وی منسوب است. تفسیر غریب القرآن

ق( و ناصررر ارررروا نیررد هررر کرردام صرراحب تفسرریر بودنررد 692قاسررم )بنحسینبنق(، یحیی602)
علی مشرهور بره ناصرر کبیرر، ناصرر للحرص و ناصرر بن(. حسن55 و 02،نژاد؛ موسوی612الدین، )شرف

ارروا یکی از مهمترین امامان و مفسران زیدیه حاکم بر شمال ایران بوده است. شرح حال این نوادۀ امرام 
، 144؛ هرارونی، 246های تراجم و تاریخی اعم از منابع زیدی )مادلونر،، سجاد)ع( در بسیاری از کتاب

؛ 1/649؛ اردبیلری، 525؛ روسری، 52خصوص منابع رجرالی )نجاشری، ، منابع امامی به(6/55محلی، 
؛ امرین حسرینی 690ترا1/622؛ افنردی، 6/652(، منابع تراجم )موسوی خوانسراری، 64/145مامقانی، 

هرا )زبیرری و المعارف( و بسیاری از دائرة105؛ مرعشی، 2/145اثیر، (، منابع تاریخی )ابن5/121عاملی، 
برا تمایرل بره  مفسرران شریعه نیرد ( آمده است. مسلف ربقرات14/142؛ پورمند و دیگران، 1/244گران، دی

(. ناصرر در مدینر  منروره از 1/522بودن ناصر از وی و تفسیر او یاد کرده است )عقیقری بخشایشری، امامی
ای چون عمر ههای برجستمادری خراسانی دیده به جهان گشود. وی منتسب به خاندانی بدرگ با شخصیت

(. 525ق( است. شیخ روسری، ناصرر را از اصرحاب امرام هرادی)ع( دانسرته اسرت )100یا 152اشرف )
گدارشی نید از حضور ناصر در هنگرام شرهادت امرام حسرن عسرکری)ع( و حضرور در مراسرم تردفین آن 

محمررد بن(. وی در دوران حکومررت حسررن و محمررد، فرزنرردان زید225حضرررت وجررود دارد )دیلمرری، 
( بره ایرران آمرد و بعرد از شرهادت 12،65ق( که هر دو به داعی کبیرر مشرهورند )مادلونر،، 622تا654)

ق دعوت خود را از جبال دیلم آغاز کرد و سرسس بره دشرت گریالن توسرعه داد و 622زید به سال محمدبن
(. 195مردمان بسیاری دعوت وی را قبول کردند و به دین اسالم و مذهب تشیع مشررف شردند )هوسرمی، 

ق حاکم آمرل شرد و در دهر  541ها دعوت و جن، با حاکمان محلی منطقه شمال به سال وی پس از سال
 (. 6/22ق بدرود حیات گفت و در آمل به خاک سسرده شد )همان؛ محلی، 540آخر شعبان سال 

 های موجود، مذهب ناصر است؛ در برخی از منرابع امامیرهاز مباحث مهم و مورد اختالف در گدارا
اند )مامقررانی، قطع و یقررین امررامی دانسررتهبودن ناصررر تشررکیه شررده اسررت و برخرری او را بررهدر زیرردی

(. برخی به این دلیرل کره او حسرینی بروده و اکمرر امامران زیردی، حسرنی هسرتند، د یرل 140تا14/145
زیردی داننرد و نره (. برخری دیگرر وی را نره امرامی می106کنند )سجادی، بودن وی را تضعیف میزیدی

بودن ناصر، پژوهشری مسرتقل انجرام (. در نقد و بررسی این د یل و قراین زیدی159خوانند )موسوی، می
                                                 

 . این تفسیر با تحقیص محمدجواد حسینی جاللی در بیروت از سوی انتشارات دار الوعی ا سالمی به چاپ رسیده است.1



 901،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 566

 

عالوه بر آن پژوهش، قراینی؛ چون افضلیت زید از دیدگاه ناصر، جواز امامت دو امام در یره  1گرفته است.
ای که ناصر در آن تصریح به امامرت نامهزمان، جواز ارتکاب صغیره و حتی کبیره همراه با توبه، وجود قسم

های آن وجود دارد که و حواشی نسخه 6االبانهخود کرده است، صدور فتاوایی برخالف مسّلمات امامیه در 
بره قرراین (. باتوجه1426،516رر 1459گرذارد )هوسرمی، بودن ناصر باقی نمیجایی برای تردید در زیدی

 رود. شمار مییادشده، تفسیر ناصر جدو تفاسیر زیدیه به 
دلیل فقدان آثار تفسیری ناصر، دربرارۀ هایی از تفسیر ناصر در منابع جدید و کهن آمده است. بهگدارا

نشده است که بتوان آن را پیشین  ایرن تحقیرص قررار داد. نوشرتار  روا و رویکرد تفسیری وی پژوهشی یافته
های نو که تا زمان نگارا این پژوهش مطررح نویس و برخی یافتهحاضر که ازنظر  استخراج از منابع دست

ای بر تحقیقات آینده دربارۀ تفاسیر زیدیه ایران و جستجوی تواند پیشینهنشده بود، دارای نوآوری است و می
 های موجود از تفسیر ناصر ارروا و بازسازی تفسیر وی باشد. بیشتر از نقل

 آثار تفسیری ناصر . 1

ن قرآن و نید مسرل  بره صرحف، ترورات، انجیرل و زبرور آورد ) مهردوی ناصر را باید در شمار مفسرا
دانسرت و مرردم را بره پرسرش از (. وی خود را از اهل بیت)ع( و همراه کتاب خدا می049تا042سعیدی، 

و  5های وی درتفسریربسیاری از آثار ناصر ازجملره نوشرته .(6/24خواند )محلی، دین و تفسیر قرآن فرا می
 0(14،  یتنهجر) بیان الکفر و االیمان لکشف  القفرآن کتابو  تفسیر تسع سور من القرآننند علوم قرآن؛ ما

بر جرای مانرده اسرت )هوسرمی، مر ،  اإلبانههای های اندکی ازآن درحواشی نسخهمفقود شده و تنها نقل
 (.  52،129الف، دا، تصویر 116، مر، 529

ها نقلری یافرت شرد، اعرم از تفسیر ناصر در آنرفت از بعد از جستجو در منابع موجودی که گمان می
های موجرود از تفسریر مفقرود افداری و جستجو در منابع مخطوط، معلوم شد بیشترین نقلهای نرمجستجو

                                                 
، 6، ا12، سفصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ اسفم ، «ها دربارۀ مذهب ناصر کبیر و خاندان اوبررسی انتقادی دیدگاه»و دیگران، نژاد، سیدعلی . نه: موسوی1

 .1590تابستان 
 ق( است. چند نسخه از آن در دسترس است و در این پژوهش از آن اسرتفاده شرده اسرت: نسرخ  کتابخانر  مجلرس055یعقوب هوسمی )از محمدبن االبانه. 6

بیشرتر «. مرر»و برا رمرد 9129و نسرخه مرعشری بره شرمارۀ « دا» و برا رمرد  2265، نسخ  دانشگاه تهران به شماره «م »با رمد  655شورای اسالمی به شمارۀ 
 به شمارۀ برگ یا تصویر نسخ  عکسی آن است.  ایارجاعات در این پژوهش به نسخ  مجلس و با شمارۀ صفحه و برخی دیگر ارجاعات نسخه

 . آقا بدرگ رهرانی در گدارا این تفسیر، در دو جا از ناصر با تعبیر امام یاد کرده است.512و  0/621 الذریعة الی تصانی  الشیعة. نه: آقابدرگ رهرانی، 5
هول گردارا شرده برود. نگارنردۀ از مسلفی مج رسالة فی علماء الزیدیه تاکنون با عنوان قراردادی 3751. این اثر مخطوط در کتابخان  کاشف الغطاء به شماره 0

( 52تا5، صص 1041، بهار و تابستان 26، ا60زودی در مجل  هفت آسمان )مجل  هفت آسمان، سسطور در مقال  مفصلی در شرح احوال و آثار ناصر که به
 ام.چاپ خواهد رسید، مسلف و عنوان کتاب را با مستندات آن گدارا کرده
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ابروجعفر  2االبانفهاز مفسران سدۀ هشتم و سرسس  1شهردویربناز ابوالفضل اللهکتابناصر در تفسیر زیدی 
بودن تفسریر ناصرر، حردس و و دسرترساللفه کتابخ ترألیف تفسریر دربارۀ تراریق( است. 055هوسمی )

برره معاصررربودن  االبانففه(. در حاشرری  52نژاد، هررایی گفترره شررده اسررت )قوجررایی و موسررویگمان
(. 624صالح اشاره شرده اسرت )هوسرمی، محمدبنبنشهردویر، برادر صاحب تفسیر با حسینبناسمعیل

(، فرزند وی از فقهای اواخرر سردۀ هفرتم 5ق )تنهجی، تصویر225صالح به سال به وفات محمدبنباتوجه
های تفسریر بودن نسرخهو دسرترس تفسیر کتفاب اللفهشود. با این قرینه، تاریخ تألیف هجری محسوب می

 در ایرن پرژوهش از دو نسرخ  تفسریر .توان اواخر قرن هفتم یا اوائل سدۀ هشتم هجری تخمین زدناصر را می
کره هرر دو در کتابخانر  مجلرس شرورای اسرالمی موجرود اسرت بهرره  2549،12926های به شرمارهالله کتاب
 ایم و در ارجاعات نید به شمارۀ نسخه اشاره شده است. جسته

ابوجعفر هوسمی و حواشی موجود در  االبانههایی از تفسیر ناصر در آن آمده است، منبع دیگری که نقل
آورده و آن را نیکو دانسرته اسرت  مجمع البیانناصر را در تفسیر ربرسی نید تأویلی از  5های آن است.نسخه

 وی آمده است.  البساطهایی از تأویالت ناصر نید با رویکرد کالمی در کتاب پراکنده(. 2/166)
های ادبی، متفاوت به جنبههای موجود از تفسیر ناصر، رویکرد فقهی وی باتوجهدر نگاهی کلی به یافته

های کالمی و حدیمی ممتازی نیرد در معاصر خود بوده است، هرچند ممکن است رویکرد از تفاسیر قبلی و
مانده از تفسیر های اصلی تفاسیر مفقودشده پررن، بوده و به دست ما نرسیده باشد. در منقو ت باقینسخه

جره ناصرر بره ناصر، مسائلی مانند اسباب ندول، ناسخ و منسوخ و فضایل سور به نظر نیامد. تنها دربرارۀ تو
آمرده اسرت  االبانفه ترتیب ندول سور و اختالف آن با مصراحف، گدارشری از ابروجعفر هوسرمی در شررح

به مفقودبرودن تمرام آثرار تفسریری ناصرر، از روی خوانید باتوجه(. مطالبی را که در پی می122)هوسمی، 
 ست. آوری شده و در حد حدس و گمان اها جمعهای موجود در دیگر کتابپراکنده

 جایگاه قرائت . 2

فراء دیلمی، سرآمد نحویان و ادیبان کوفه و مصاحب کسرائی، قراری  معانی القرآنپذیری ناصر از تأثیر

                                                 
مطالعفا  تقریبفی مفذاهب اسفممیو ففرو  ، «معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و و یری»نژاد، علی موسوی. نه: قوجایی خامنه، مریم و سید1

 .1595، پایید 05، ا16، سوحد 
نقل از ررروا برهق( یکی از مهمترین آثار فقهی به جای مانده از زیدیان شمال ایران است که فتراوای ناصرر ا055یعقوب هوسمی )ابوجعفر محمدبن االبانه .6

المعارفی از مطالب گونراگون و های مختلف ناصر در آن تحریر شده است. از این متن فقهی چهار نسخ  مهم در دسترس است که حواشی هر نسخه، دائرةکتاب
 ناب دربارۀ زیدیان ایران است.

 (.1452، 524، 552، 509چندین مورد از تفسیر ناصر نقل شده است )هوسمی،  االبانه . در متن و حواشی5
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حدی بوده است که بررای توجه ناصر به قرائت به 1های این پژوهش است.( از یافته5/502مشهور )افندی، 
 جمع بین دو قرائت، فتوایی نادر صادر کرده است. 

و « برؤوسرکم»در آی  وضو را بنا بر عطف بره دو کلمر  « ارجلکم»ر هر دو قرائت جر و نصب واژۀ ناص
؛ 122، 2549را معتبر دانسته و فتوا به جمع بین شستن و مسح پا داده است )شهردویر، نسخ  « وجوهکم»

َیکو »در آیر  « ارجلکرم»(. در قرائت کلم  55هوسمی،  ْم َوَيْیرد  روَهکو جو وا وو رلو وا َفاْغس  رص  َواْمَسرحو َلری اْلَمَراف  ْم إ 
َلرری اْلَکْعَبررْین   ررْم إ  َلکو ْم َوَيْرجو ررکو وس  ءو رو را برره جررر و عطررف  «کررملارج»( اخررتالف اسررت. اگررر 2)مائررده: « ب 

هرا را بایرد بگیرریم، پا« وجروهکم»ها را باید مسح کرد و اگر به فتح و عطرف برر بخوانیم، پا« برؤسکم»بر
دو وارد شده است، ناصر جمع بین دو قرائت کرده و فتوا به وجوب مسح و شست؛ چون خبر در عمل به هر 

 (. 55؛ هوسمی، 122، 2549شستن پا داده است )شهردویر، نسخ  
ا»شهردویر برای تساق  در آی   یًّ َرًبا َجن  ْ  َعَلْیك  رو َساق 

ْخَلة  تو ْذع  النَّ ج  َلْیك  ب  ي إ 
دِّ ( نید چند 65)مریم: « َوهو

قرائت کسایی را آورده و قرائت ناصر، یعنی تسق  را نیکو شرمرده اسرت )شرهردویر، نسرخ  قرائت ازجمله 
 (. 5، برگ الف 12926

یرٌل »ذیل آی   اللهتفسیر کتابمورد دیگر در  رْن َيْعَنرابو َوَزْرٌع َوَنخ  اٌت م  َراٌت َوَجنَّ َتَجاو  َطٌع مو ْرض  ق 
َ
ي اْْل َوف 

ْسَقی  ْنَوانو یو ْنَواٌن َوَغْیرو ص  ...ص  دو َماءو َواح  نقل از تفسیر ناصر، دو قرائت تسقی و یسرقی و وجره ( به8)رعد: « ب 
و فری »هرکدام را آورده است. همچنین به اختالف قرائت نصب و جر چند واژۀ دیگر از همین آیه با عبرارت 

« تفسریره ذکره الناصر للحص)ع( فی»اشاره شده و در پایان آورده است: « بعض المصاحف قطعًا متجاوراتو 
ها را از تفسیر ناصر رود مباحث مربوط به اختالف قرائت هم  واژه(. احتمال می822، 2590)همو، نسخ  

تروان موارد دیگری نید دربارۀ اختالف قرائت به نقل از تفسریر ناصرر می اللهکتابنقل کرده باشد. در تفسیر 
 (. 503تا508یافت )همان، 

 . تفسیر قرآن به قرآن 3

قواعد ویژۀ مدنظر  ناصر در تفسیر آیات قرآن، استناد بره آیرات دیگرر اسرت. وی در تفسریر آیر  یکی از 
وا» یَن َکَفرو ذ 

َبَما َیَودُّ الَّ ای کره قررار اسرت در نیافترهروی فعرل تحقص« رب»( و توجیه اینکه چرا 6)حجر: « رو
فته اسرت چرون واقرع شرده اسرت و نیا نویسد: ندد خداوند، افعال تحقصقیامت اتفاق بیفتد آمده است، می

ْم َو َلْو َتری »فرقی بین ماضی و مضارع نیست، سسس به آی   ه 
ْنَد َربِّ ْم ع  ه  س  ؤو وا رو سو وَن ناک  مو ْجر  ذ  اْلمو )سرجده: « إ 

                                                 
عینره در تفسریر فرراء های موجرود از تفسریر ناصرر بهمعلوم شد برخی از نقل معانی القرآنمانده از تفسیر ناصر و تطبیص آن با تفسیر های باقی. در گردآوری نقل1

این تطبیص در این پژوهش آمده و کمترر نقلری از تفسریر های زیادی از آمده است. نمونه معانی القرآنموجود و برخی با اختالف اندکی در حد اختالف نسخه در 
 ها از تفسیر ناصر در پژوهشی دیگر در دست انجام است.ذکر شده است. تطبیص کامل هم  یافته معانی القرآنناصر بدون اشاره به مشابه آن در 
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وا»( و آی  16 عو ْذ َفد  در هر دو آیه، فعرل ماضری « فدعوا»و « ناکسوا»کند که ( استناد می51)سبأ: « َو َلْو َتری إ 
معفانی (. ایرن اسرتد ل در تفسریر 525اند و در قیامت اتفاق خواهند افتاد )هوسرمی، ده و اتفاق نیفتادهبو

 (. 6/26نید آمده است )فراء،  القرآن
ه  »همچنین در تفسیر آی  

ین  اللَّ ي د  َما َرْيَفٌة ف  ه  ْم ب 
ْذکو ي... َوَ  َتْأخو ان  َیةو َوالدَّ ان  ی، ( آورده است: زان6)نور: « الدَّ

(. اگرر زانری حقیقترًا 162مسمن نیست؛ چون در آی  دیگر آمده است: پیامبر بر مسمنران رؤف اسرت )توبره: 
(. در ادامره، حردیث نبروی مشرهور کره 20کرد )ناصر ارروا، مسمن بود، خداوند از ريفت بر او نهی نمی

معنای اقرار ایمان در حدیث به کند به اینکهکه مسمن است را تأویل میکند، درحالیفرمودند زناکار زنا نمی
افترد را منتفری بدانرد؛ و تصدیص نیست. محال است پیامبر چنین چیدی را که در جامع  اسالمی اتفراق می

کنند، بلکه معنای روایت این است که زانی نفس خود را از کنندگان به شهادتین زنا میچون بسیاری از اقرار
 (. 25، دارد )همانخشم و عذاب الهی ایمن نمی

 . تأویل 4

نکت  مهم در بحث تأویل این است که ناصر تأویل را حص انحصاری اهل بیت)ع( دانسته است. وی در 
بحث رد برخی از شبهات مجبره، تفسیر و تأویل را برای غیراهل بیت)ع( گمراهی دانسته و به آیاتی از قررآن 

تهاد برای عترت نید به ناصر نسبت داده شده بودن حص اجقول به انحصاری .(151استناد کرده است )همان، 
 (.  012است )هوسمی، دا، 

ها به کرالم و ادبیرات خوریم که در آندر منقو ت، از ناصر به موارد متعددی از تأویل آیات قرآن بر می
َ  »شویم؛ مانند: تأویل رو میعرب مستند شده است. در مواردی نید با تأویلی خاص و بحث برانگید روبه

ي اْلَح ِّ  َداَل ف  هرای حر ، شروال، ذوالقعرده و دهر  اول ( که به نقل از ناصر آمده اسرت: ماه192)بقره: « ج 
های حر  باشرند، تأویرل شرده ها ماهاختالف بین عترت در اینکه اینذوالحجه است و جدال در آیه به عدم

( 1/505؛ مانند زمخشرری )نظر مفسران بسیاریجدال را ربص االبانه(. صاحب 525است )هوسمی، م ، 
که بسیار مورد احترام زیدیان است به مخاصمه تفسیر کرده و آن را تأویل صحیح شمرده اسرت ) هوسرمی، 

پرسش و پاسخی در توجیه تأویل ناصر آمده است کره اگرر کسری بگویرد  ،االبانههمان(. در حاشی  عبارت 
آورده اسرت: ایرن  1باشد؟ پاسرخی از شهرآشرو اند، چطور این تأویل صحیحعترت در زمان ندول آیه نبوده

 6سخن، تفسیر کالم خداوند نیست؛ بلکه سخن هوسمی در تفسیر کالم ناصر است، سسس از فقیه حسرین
کنرد کره آورده: تفاوتی ندارد در هر صورت، تفسیر کالم ناصر همان تفسیر تأویل آیه اسرت. وی توجیره می

                                                 
  (. 554، 092اند )هوسمی، م ، . شهرآشو و شهر مدن دو برادر و هر دو از فقهای زیدیه ناصری بوده1
 توان از آنان به آل صاحب زواید یاد کرد.اند و میمرتضی گیالنی که همگی از فقهای ناصری بودهبنصالح. فرزند محمدبن6



 901،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 511

 

و از غیب خبر داده، بین عترت جدالی در ایام ح  نیست. فقیه  خداوند، عالم به مبادی و عواقب امور است
وا »ای از نقل پدر خود از تفسیر ناصر در آی  حسین، توجیه خود را به نمونه وا َلرْو کرانو یَن َکَفررو رذ  َبما َیرَودُّ الَّ رو

یَن  م  ْسل  ّب »( مستند کرده است: چگونه 6)حجر: « مو داد  کافران  بر فعلی آمده که واقع نشده است؟ چون« رو و 
ووعید قررآن برر حرص اسرت و کرالم خداونرد در در قیامت است، نه در دنیا! بعد پاسخ ناصر را آورده: وعده

(. ایرن 552نیامده، مانند محقص شده است و چند ممال برای این مدعی آورده اسرت )هوسرمی، مر ، وقایع
 (.  6/26اصر آمده است )فراء از تفاسیر ادبی متقدم بر ن معانی القرآنمضمون در تفسیر 

دَّ »نمون  دیگر در تفسیر آیه  وهًا َفَنرو جو َس وو ْن َقْبل  َيْن َنْطم  ( دو وجه از ناصرر 02)نساء: « هاها َعلی َيْدبار  م 
نقل شده است: نخست اینکه، صورت کاماًل به قفا برگردانده شود و دیگر اینکه، روی آدمری بره سران روی 

پشت سر به نظر آید؛ چون محرل رویرش مروی آدمیران پشرت سرر آنران اسرت بوزینه چنان پر مو شود که 
همرراه برا  القفرآن (. هر دو وجه مذکور تقریبًا برا همران عبرارات در معرانی151، 2549)شهردویر، نسخ  

 (.  1/162شاهدی از قرآن آمده است )
اصر بر جای مانده است. در پاسخ به نسبت برخی از افعال به خداوند یا شیطان نید تأویالتی به نقل از ن

از قول اهل نظر نقل کررده اسرت: روا  1وی در تأویل نسبت اضالل به خداوند که در آیات متعدد آمده است
هاکردن بنده در گناه و رغیان معنا کرد، سسس به کالم عرب استناد کرده اسرت: عررب باشد، ضاللت را به ر

هاکردن و ترک کنترل آن، گویند: بندۀ خویش را با رکند مییها کرده و او را نهی نمبه کسی که بندۀ خود را ر
(. در جای دیگر، اضالل خداوند اعمال 155گمراه کردی و این در لغت عرب روشن است )ناصر ارروا، 

 (. 156ها ضاللت است تأویل کرده است )همان، بنده را، حکم خداوند بر اینکه این
هو َمَر »وی در تفسیر  مو اللَّ ( آورده است: در دل منافقان تردیرد، کفرر و کبرر اسرت و 14بقره: « ) ًضاَفَداَدهو

فرمودنرد آن را تکرذیب ووعید یا قصص برر پیرامبر نرازل میای مشتمل بر امرونهی، وعدههرگاه خداوند آیه
شد. وی در وجه تأویل خود آورده است: در کالم عرب جاید است گفته شرود کردند و کفرشان بیشتر میمی

کرد و نسبت فعل به خداوند جاید است؛ چون کردن آیات بر پیامبر مرض تردید آنان را بیشتر میبا نازلخدا 
کرد، چنانچه خواندن حضرت نوح)ع( کرافران را باعرث فررار خداوند با ندول آیات، مرض آنان را بیشتر می

 (. 159)ناصر ارروا،  6شدبیشتر آنان می
رْیَطان   َفَوَکَدهو »شهردویر در تفسیر آی   ْن َعَمل  الشَّ وَسی َفَقَضی َعَلْیه  َقاَل َهَذا م  نقل از ( بره15)قصرص: « مو

ناصر للحص آورده: تأویل نسبت قتل به شیطان، مانند نسبت بدهکاری به قوم لوط است.  ،بیان التوحیدکتاب 

                                                 
ْم . »1 ْم »(، 1)محمد: « َيَضلَّ َيْعَماَلهو لَّ َيْعَماَلهو ض  هو الّضاّلین»(، 0)محمد: « َفَلْن یو لُّ اللَّ ض   (.62)ابرهیم: « یو

َراًراَفلَ » 6.  ف 
ي إ  َّ َعائ  ْم دو ْدهو  (.2)نوح: « ْم َید 



515 /سیمنابع دستنو تیناصر اطروش با محور ریبه تفس یافتیره؛ صالحی، نصیری                                         

 

ط بره ایرن گنراه شود این کار قوم لوط است؛ چرون قروم لرووقتی کسی مرتکب گناه قوم لوط شود، گفته می
شود. اگر حضررت موسری)ع( حقیقترًا ها نسبت داده میمعروف بودند. اگر کسی دیگر نید انجام دهد به آن

کرد خدایا مرن ایرن کرار نکرردم، کرار قتل را به شیطان نسبت داده بود، نیاز به استغفار نداشت و عرضه می
و از خداوند رلرب بخشرش کررد. ایرن که آن حضرت به ظلم بر نفس خویش اعتراف شیطان بود، درحالی

  1(.162، ب، 12926شود )نسخ  نسبت از باب این بود که هم  معاصی به شیطان نسبت داده می
ْم »همچنین استهدا در آی   ه  ْغَیان 

ي رو ْم ف 
هو دُّ َیمو ْم َو ه   ب 

ئو هو َیْسَتْهد  دادن تأویرل ( را نید به مهلت15)بقره: « اللَّ
کننده را به خداوند ده است: اگر کسی دیگری را مسخره کرد و او در پاسخ، مسخرهو به کالم عرب استناد کر

کننده گفته شود: فکر نکرن ترو او را مسرخره کرردی، بلکره او برا تغافرل و واگذار کرد، جاید است به مسخره
از همرین واگذاری به خداوند و وعید خدا بر مستهدئان، تو را مسخره کرد. وی مخادعه و کید و مکر را نیرد 

(. موارد دیگری از تأویالت ناصر که بیشتر رویکرد کالمری داشرته و 104باب دانسته است )ناصر ارروا، 
 (. 24تا 55و  104و  152و  56دید )همان،  البساطتوان در کتاب مستند به زبان و کالم عرب است را می

 . نظر به دیوان عرب  5

عبراس نقرل شرده ، استفاده از اشعار عرب اسرت. از ابنیکی از قواعد مهم در فهم و تفسیر لغات قرآن
است: شعر، دیوان عرب است؛ هرگاه در فهم حرفری از قررآن درمرانیم، بره دیروان عررب رجروع و بیران آن 

(. ناصر نید به اهمیت اشعار عرب، واقف و در تفسریر خرود هردار بیرت را درج و بردان 2جوییم )دالی، می
(. درج این تعداد شعر در یه تفسیر دو 512و  0/621آقابدرگ رهرانی ؛6/52احتجاج کرده است )محلی، 

دستی ناصر و عنایت وی بره ادبیرات عررب دارد. ( حکایت از تسل  و چیره550جلدی )مهدوی سعیدی، 
شد. توجه و استناد ناصر به شعر عرب، گاه سبب برداشتی متفاوت و صدور فتوایی مخالف دیگر زیدیان می

ْم »ل کتاب در آی  وی رعام حالل اه لٌّ َلکو َتاَب ح  وا اْلک  وتو یَن يو ذ 
( را مانند تفاسریر کهرن 5)مائده: «. َوَرَعامو الَّ

استناد کرده اسرت « کیل الدیت الشام و الطعام»( به حبوبات معنا کرده و به قول شاعر 1/125امامیه )قمی، 
م زیردی معاصرر ناصرر، برخری از حسین هادی الی الحص، امرابنکه یحییدرحالی 6(،55)هوسمی، م ، 

 ،های اهل کتاب؛ مانند پنیر که دست در آن دخالت دارد را مکروه دانسته است )هرادی الری الحرصخوردنی

                                                 
التوحید: و هذا علی تأویل قول القائل لمن ارتکب عمل قوم لوط إّن هذا من عمل قوم لوط بسبه إلیه ْلّنهم عرفوا بتله المعصیة  قال الناصر للحّص)ع( فی بیان. »1

کّل مکروه من غیر ين یکون من فعله و لو کان قول موسی)ع(: هذا مرن عمرل الشریطان علری  فکذله ابلیس رمی بالمعاصی کّلها ولیس لله فیه رضی ینسب إلیه
 «.الحقیقة لقال: اللهّم  تساخذنی به فإّن الشیطان عمله لکّنه قال: رّب إّنی ظلمت نفسی فاغفر لی...

تقرول بیرع »ملحرة ا عرراب حریرری چنرین:« من لم یسّم فاعله»باب  در منبع آمده است. این مصرع در« لقول الشاعر». تنها همین چند کلمه از شعر با تعبیر 6
(. مسید بالله هارونی از امامان زیدی شمال ایران، رعرام 12، ملحة اإلعرابعلی، بنآمده است )نه: حریری، قاسم« الموب و الغالم و کیل زیت الشام و الطعام

 (.55داند )هوسمی، م ، مطبوخ اهل کتاب را جاید می
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 (. 6/505 ،حکا  فی الحم  و الحرا کتاب األ
َلری»َدر آی  « نعجته»و اضافٔه آن به « بسسال»در حذف ها از  رَك إ  رَسال  َنْعَجت  سو ره   َلَقرْد َظَلَمرَك ب  َعاج  « ن 

استناد کرده که اصرل آن  1«ریاْلم  میبتسل دیز ی*   عل   ایّ فَلستو مسّلما ما دمتو ح»(، به شعر 60)قصص: 
بوده است و بعد از حذف ضمیر، تسلیم به امیر اضافه شده است )شهردویر، نسخ  « بتسلیمی علی ا میر»

آمرده اسرت  معفانی القفرآندیگر در تفسریر (. این توضیح همراه با بیت مذکور و ممالی 642الف، 12926
  6(.6/040)فراء، 

وَن »در آی  « رین»مورد دیگر در تفسیر کلم   ربو وا َیْکس  ْم َمرا َکرانو ه  ب  و لو ( 10)مطففرین: « َکالَّ َبْل َراَن َعَلی قو
خال علی الهیم خمسا صاحبی لم ترو حتی هجرت »کردن چیدی تفسیر و بیت را به احاره« رین»است که 

همراه مصررع دوم بیرت در تفسریر (. این تفسیر نید بره152را شاهد آورده است )ناصر ارروا، « رین بیو 
 (. 602تا5/602آمده است )فراء،  معانی القرآن

 . سیطره بر صرف و نحو 6

ویژه علم صرف برر کسری پوشریده نیسرت نیاز علم تفسیراست و اهمیت آن بهنحو از علوم پیشوصرف
های ادبی ناصر وجوه متعددی دارد؛ گراه متوجره معنرای متفراوت صررفی پردازینکته 5.(1/692)زرکشی، 

َلرةٌ »آی  « یستون»شود، چنانچه در تفسیر می ْم َوج  هو بو و لو وَن ما آَتْوا َو قو ْستو یَن یو ذ 
(. برداشرت 24)مسمنرون: « َو الَّ

نویسد: اگر معنای آیه مطرابص میکند و شود و نگران است؟ را رد میعایشه که آیا شخصی مرتکب کبائر می
(. سسس پاسخ 22آمد )ناصر ارروا، با الف می 0«یأتون»باید « یستون»همان توهم عایشه باشد، به جای 

شرود یرا پیامبر که فرمودند: خیر، بلکه نگران قبولی اعمال نیه خود است که آیا مقبول درگاه الهی واقرع می
یشه از پیامبر برا توضریحات بیشرتر در تفسریر ربرری آمرده اسرت آورد. این روایت و پرسش عاخیر؟ را می

 5(.12/62)ربری، 
رمو »های نحوی نظر دارد، چنانچه در تفسیر آی  گاهی نید به دقت رَه هو ولک 

ه  يو رل  سو ره  َو رو اللَّ وا ب 
یَن آَمنو ذ 

َو الَّ
ورو  ْم َو نو هو ْم َيْجرو ْم َلهو ه 

ْنَد َربِّ َهداءو ع  وَن َو الشُّ یقو دِّ مالصِّ نقل از تفسیر ناصر آورده است: جراید ( به19)حدید: « هو
را خبر بگیریم و آن را از جمالت قبلی، جدا و مستأنفه فرض کنریم « لهم اجرهم»را مبتدا و « شهداء»است 

انرد (. برخی از نحویان مانند فراء و زجاج نید همین ريی را اختیار کرده692ب، 12926)شهردویر، نسخ  
                                                 

 خالدالضبی از شاعران اموی نسبت داده شده است.بنعلی. به 1
 . متاسفانه در هر دو منبع نامی از شاعر برده نشده است.6
 داند، چون صرف به ذات کلمه و نحو به عوارض آن نظر دارد.. زرکشی علم صرف را مهمتر از نحو می5

 (.1/16معنای یعطون و یأتون به معنای یعملون است )رریحی، یستون به 0.
 آمده است، فیه تأمل.« یأتون»(. در تفسیر ربری پرسش عایشه با کلمه 12/62 جامع البیان فی تفسیر القرآنجریر، . )ربری، محمدبن5
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 . (9/559)ربرسی، 

 . دقت در مباحث لغوی7

یکی از قواعد مدنظر  ناصر در تفسیر قرآن، توجه به معانی، ریشه و وجه تسمی  لغات است. در بررسری 
فراء دیلمری بروده اسرت. در  القرآن های باقیمانده از تفسیر ناصر دریافتیم مهمترین منبع وی، معانیپراکنده

(. شهردویر نید بره 02ابوعبیده شمرده است )هوسمی، م ،  و در ردیف فراء و 1گدارشی، ناصر از ائم  لغت
فراء از منابع  معانی القرآن(.  زم به ذکر است 102، 2945کند )نسخ  ريی فراء و نقل ناصر از آن اشاره می

، 2549)شرهردویر، نسرخ   و تفسیر کتاب الله 6(1/55حاکم جشمی )جشمی،  التفسیر فی مهم التهذیب
گویا توجه به نکات ادبی قرآن و تفاسیر از این دست در برین مفسرران زیدیره اهمیرت  ( نید بوده است.102
   5ای داشته است.ویژه

َسرانو »شهردویر در توضیح عبقری در آی   ِي ح  ْضررو َوَعْبَقرر  یَن َعَلی َرْفرَرفو خو ک  ک 
تَّ ( برر 60)الررحمن: « مو

خرده گرفته است؛ چون منسوب با همان ( 1/658جوهری که جمع و مسنث آن را عبقریه دانسته )جوهری، 
گویرا قبرل از جروهری نیرد «. و کذا ذکره الناصر للحّص »شود. وی در ادامه آورده: یاء نسبت جمع بسته نمی

کسی جمع عبقری را عبقریه دانسته و ناصر آن را خطا دانسته است. شهردویر در ادامه به نقل از ناصر آورده: 
 اللفهکتاب(. عبرارت تفسریر 102ب، 26021آید )نسخ  رف صحیح نمیبعد از الف جمع، چهار یا سه ح
متککین علی رفارف خضر و عباقری » 0شده از ناصر، نقد قرائت زهیر قرقبیمبهم است؛ گویا بخش دوم نقل

فرراء آمرده  معفانی القفرآناست که جمع عبقری را عباقری دانسته است. قرائت قرقبی و نقرد آن در « حسان
 (.  5/219است )فراء، 

ه  » شهردویردر وجه تسمی  ذّریه در آی   ْن َقْوم  ٌة م  یَّ رِّ وسی إ  َّ ذو مو ( به نقل از تفسیر 25)یونس: «. َفما آَمَن ل 
و آنان ذریه نامیده شدند، چون پدرانشان  5ناصر آورده: ذّرّیه عدۀ کمی از مردم، حدود هفتاد نفر از اهل بیت

هرا از نرژاد اسرائیل بودند؛ چنانچه به فرزندان فارس که به یمرن رفتنرد و مرادران آندرانشان از بنیقبطی و ما
تمرامی 2(. 810، 2590شود و تا امروز به ذّری  فرارس معرروف هسرتند )نسرخ  دیگر بودند ذّریه گفته می

                                                 
ممنی و امرام وعبیده معمربن، اشاره به فراء دیلمی و اب«و المانی إّن الواو یوجب الترتیب ایضا فی قول الفراء و ابوعبیده و الناصر للحّص)ع( و ا و هم يئمة اللغة. »1

 سبب شیفتگی زیدیان به ناصر کمی اغراق شده باشد.رود در این گدارا، بهشافعی دارد. احتمال می
 .1/55 التهذیب فی التفسیر،محمد، بن. حاکم جشمی، محسن6
ذکره الدجاج و الناصر للحّص)ع( و جار اللره »(. مورد دیگر: 2،  2549شهردویر، نسخ  «)ذکره الناصر للحّص و الحاکم و جار الله»آمده:  کتاب الله. در تفسیر 5

 (. 652)همان، « العالمة
 (.155 الفهرست،ندیم، میمون قرقبی همدانی باشد )نه: ابنبن. گویا، وی قاری نحوی، زهیر0
 ( باشد.155)اعراف: « واختار موسی قومه سبعین رجال لمیقاتنا». ممکن است اشاره به 5
ّموا ذّرّیة ْلّن آبائهم کانوا من القب  و يّمهقال ال. »2 اتم من بنیاإسررائیل و ذلره ناصر للحّص فی تفسیره: الذّرّیة قلیل من الناس کانوا فیما بلغنا سبعین يهل بیت و سو
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در جواز ارالق واژۀ کافر بر (. 2/860فراء آمده است )فراء، معانی القرآن شده از تفسیر ناصر در عبارت نقل
و  65، 2590فاسص از باب کفر به نعمت خداوند نید گدارشی مستند به قرآن وجود دارد )شهردویر، نسرخ  

252.) 

 . عنایت به وجوه و نظایر 8

یکی دیگر از قواعد مسّلم و مدنظر  ناصر، آوردن وجوه و نظایر و تطبیص آن با آیرات اسرت. وی در ذکرر 
کند، چنانچره کند. گاه معانی مختلف را بدون حصر ذکر میها را مستند به کالم عرب میآن وجوه و نظایر،

(: گاه به دو وجه خلص و حکرم بررای 102معانی مختلف فتنه در کالم عرب را آورده است ) ناصر ارروا، 
ْمَع َوا»جعل در کالم خداوند و تطبیص آن با آیات مختلف؛ مانند:  مو السَّ َدةَ َوَجَعَل َلکو ْفک 

َ
ْبَصاَر َواْْل

َ
)ملره: « ْْل

روَن »( و 65 مو ْم َکْیَف َتْحکو یَن َما َلکو م  ْجر  یَن َکاْلمو م  ْسل  کنرد )ناصرر ( اشراره می52ترا55)قلرم: « َيَفَنْجَعلو اْلمو
( و 152آورد )همران، (. گاه معانی مختلف برای ختم در کالم عرب ازجمله شرهادت را مری150ارروا، 

و علرم  1کند، چنانچه در وجوه معانی اذن آن را بره سره معنرای امرر، آزاد گذاشرتنمی گاه وجوه را محصور
آورد. ای، وجوه مختلف ضد آن را نیرد مری(. گاه عالوه بر ذکر وجوه کلمه150محصور کرده است ) همان، 

نویسد: کفر در کالم عرب به جحد و ستر نددیه اسرت، چنانچره شرکر، اقررار، ایمران، تصردیص و وی می
 (. 29شوند ) همان، معروف نید در معنای به هم نددیه و به جای یکدیگر استعمال می

 رویکرد فقهی .9
های های مهم و ممتاز ناصر در تفسیر قرآن، رویکرد فقهی بوده و دقت در نکتهتوان گفت از رویکردمی

همری کره در رویکررد ادبی و قرائت نید در راستای همین رویکرد فقهی، نمود آشکاری داشته است. نکتر  م
به مفقودبودن نسرخ  اصرلی فقهی تفسیر ناصر باید بررسی بیشتر شود، نگاه استقاللی به قرآن است. باتوجه

مانرده، نگراه اسرتقاللی بره قررآن و های باقیتوان نظر قطعی داد، ولی از قراین موجود در پراکندهتفسیر نمی
 بسندگی به آیات در بخشی از احکام، مشهود است. 

داند و آن را به شرط ترس، رخصت دانسته و بره آیر  خواندن نماز را برای مسافر واجب نمیوی شکسته 
ْم » ْفتو ْن خ  اَلة  إ  َن الصَّ وا م  رو َناٌح َيْن َتْقصو ْم جو ( مستند کررده اسرت ) هوسرمی، مر ، 141نساء: «. ) َفَلْیَس َعَلْیکو

ناصرر، مصرادیص تررس را تررس از دشرمن، جران خرود و  کتاب المسائلنقل از به االبانه (. در حاشی 662
حیوان، تلف مال و ترس از فرار عبد ذکر کرده است )همان(. چنین برداشتی از آیه که مخالف نظرر فقهرای 

                                                                                                                   
 «.مکما قیل  بناء فارس الذین يوقعوا؟ الی الیمن ذّرّیة  ّن يّمهاتهم من غیرجنس آبائهم فهم یعرفون بذله الی الیو

 را به کار برده است.« تخلیه». واژۀ 1
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بره « إن خفرتم» معنای رخصرت و بره«  جناح»از نگاه استقاللی به دو واژۀ  1زیدیه و دیگر مذاهب است،
 شرط ترس اخذ شده است. 

ر آرای فقهی خود به ريی امام صادق)ع( توجه ویژه داشت و از فتوا بررخالف  نظرر آن حضررت ناصر د
َکاح  »حال در تفسیر آی  (. بااین091کرد )همان، پرهید می ْقَدةو النِّ ه  عو َید  ي ب  ذ 

گره نکاح را بره ( 652)بقره: « الَّ
ه عصر ناصر اسرت، چنردین روایرت از در تفسیر عیاشی که نددیه ب(. 511داند )هوسمی، م ، دست زوج می

و االبانفه (. در حاشی  1/165گره زناشویی به دست ولّی زن آمده است )عیاشی،  امام باقر و امام صادق)ع( در بودن
ابوبکر رازی که گویا همران ابروبکر جصراص باشرد ،آورده اسرت: اگرر  احکا  القرآندر تأیید نظر ناصر از کتاب 

قدة النکاح»دست ولّی است، اما باشد که به« َعقد النکاح»ت بایسمی ،منظور ولّی بود در دسرتان زوج اسرت. « عو
ففی  کتفاب األحکفا حسین )هادی الی الحرص،بنیحییبرداشت ناصر موافص فتوای امام زیدی معاصر خود، یعنی 

   (.1/155است ) فراء، معانی القرآن ( و تفسیر 1/102 ،الحم  و الحرا 
(. آورده: کراهت دارد مرد همسرا را رالق 2)رالق: « و  تضاروهّن »تاز از واژۀ ناصر در برداشتی مم

دهد و قبل از انقضای عده بدون اینکه رغبتی داشته باشد، رجوع کند و دوباره آن را رالق دهد. چنین رجوع 
و بازی (. گویا منظور ناصر، آسیب روانی 511عنه در آیه است )هوسمی، م ، و رالقی مصداق ضرار منهی

با عوارف زن با تکرار رالق و رجعت بوده است. در تفاسیری که قبل از ناصر نگاشته شده است، به چنرین 
«  تضاروهن»، امام زیدی معاصر ناصر الهادی الی الحقبیشتر تفاسیر و تفسیر  6تفسیری برخورد نکردیم. 
 (. 6/642 تفسیر،اند )هادی الی الحص، را مربوط به سکنی دانسته

دیگرر  ،بیان الکففر و التوحیفدآمده، در کتاب  االبانههای های ویژۀ فقهی که در نسخهالوه بر برداشتع
نویسد: چون پسرر علت حکم دو برابری ارث او د ذکور اشاره و گویا در پاسخ سائلی میاثر قرآنی ناصر به

خرون و پسررانت هسرتی، ولری هم رایفر  او دخون و همبینی تو هماز دختر به پدر نددیکتر است. آیا نمی
های (. غیر از نمونره262رایف  فرزندان دختران تو دیگری است و تو را نصیبی از آنان نباشد )هوسمی،م ، 

یافرت )همران، االبانفه تروان در های ممتاز فقهی ناصر از قرآن کریم را میمذکور، موارد دیگری از برداشت
 (. 221و  555

کنیم: نخست اینکه، ناصرر گراه از یره واژه دو به دو نکت  مهم اشاره می در تکمل  بخش رویکرد فقهی
ع  »برداشت متفاوت داشته و بر ربص هر دو فتوا داده است. وی در تفسیر  ري اْلَمَضراج  نَّ ف  وهو رو )نسراء:  «َواْهجو

                                                 
 .21تا24، صص 1452...، نسخ  کتابخان  واتیکان، االخمف بین االما  الناصر مسائل المغنی فی رؤوسبن پیرمرد، . نه: دیلمی، علی1
 را به مراجعه تفسیر کرده بود.«  تضاروهن(»6/1142)الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز . در جستجوی نرم افداری، برخی از تفاسیر بعد از ناصر؛ مانند تفسیر 6
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تفسیر  6با هجاررا به بستن « و اهجروهّن »که در آن  1االلفاظکتاب دو وجه ذکر کرده است: یکی به نقل از ( 50
(. گویا فتوای اصلی ناصرر، 025زدن آن است )هوسمی، م ، نید فتوای ناصر، بستن ناشده و کتهاالبانه کرده و در 

زدن باشد؛ چون در حاشی  دیگری به نقل از ناصر آورده: زدن نبایرد سرخت باشرد کره همین بستن در بستر و کته
به مفارقت چنرد روزه ترا اینکره بره اراعرت « واهجروهّن »یردیگری تفسآسیبی یا جراحتی وارد کند )همان(. 

بازگردد که این برداشت در تفسیر ناصر آمده است )همان(. این اختالف ريی در اثر دیگر قرآنری وی، یعنری 
(؛ دیگر اینکره، ناصرر در 129در بحث کفارۀ صید نید گدارا شده است )هوسمی،دا،  بیان الکفر و االیمان

های فقهی خود مصداق آورده است؛ چنانچه ثواب صوم سه روز در ماه را با استناد بره تمواردی برای برداش
َها»آی   اْلَحَسَنة  َفَلهو َعْشرو َيْمَمال  )هوسرمی، داری هم  ماه دانسته اسرت ( مساوی با روزه124)انعام: « َمْن َجاَء ب 

(. 062و  14/015ر عراملی، امرام صرادق)ع( اسرت )حر (. البته این برداشرت مسربوق بره روایرت569م ، 
رْم َمرا »همچنین در توجیه امر به بازی چوگان و مشروعیت این ورزا، آن را مصداق عمل به آی   وا َلهو ردُّ َوَيع 

َباط  اْلَخْیل   ْن ر  ةو َوم  وَّ ْن قو ْم م  (. در دیگر اثرر قرآنری 1452( دانسته است )هوسمی، م ، 24) انفال: « اْسَتَطْعتو
سبب اینکه خارج از گناهانی است که خداونرد بررای نید نگاه دوم به نامحرم را به االیمان بیان الکفر وخود، 

 (.  221)همان،  داندها وعید داده است، مصداق صغیره میآن

 . رویکرد کالمی 11

توان برخی از در کتب فقهی زیدیه و درج مسائل مربوط به امامت در آن، می الِسَیر دلیل وجود کتاببه 
( و استناد به 1424رتا1459سبب قیام )همان، های کالمی؛ مانند افضلیت زید از امام صادق)ع( بهردرویک

یًما»آی   یَن َيْجًرا َعظ  د  یَن َعَلی اْلَقاع  د  َجاه  هو اْلمو َل اللَّ خواند، ولی برا دقرت  ( را با تسامح فقهی95)نساء: « َفضَّ
نقرل کتفاب االمامفه های کالمی ناصر؛ مانند را از کتاب یابیم که ابوجعفر هوسمی این مطالببیشتر در می

های کالمی تفسیر ناصرر نیرد ماننرد ( و درحقیقت، رویکرد کالمی دارد. رویکرد1452کرده است )همان، 
 های فقهی وی ممتاز و با نگاه استقاللی به قرآن است. برداشت

واقعی برسرد دو اجرر و اگرر خطرا وی مستند قول به تصویب؛ یعنی حدیث نبوی  اگر مجتهد به حکم  
ْم »را با استناد به آی   5برود یه اجر دارد یَما َيْخَطْأتو َناٌح ف  ْم جو دانرد و اسراس می( بی5)احداب: « َوَلْیَس َعَلْیکو

شرود، مگرر نویسد: مجتهد خطارفته را گناهی نیست و برای او اجری نباشد؛ چون اجر بر خطا داده نمیمی

                                                 
از آن بسیار نقل شده است. در این کتاب روایراتی از صرادقین)ع( نیرد نقرل شرده اسرت. غمگنانره  االبانه . از آثار روایی ناصر در موضوعات فقهی است که در1

 (.659و 162و 65شود )هوسمی، م ، ا لفاظ جدو آثار مفقوده ناصر محسوب می
 ( از تفاسیر نددیه به عصر ناصر نید آمده است.5/05(. این مطلب در تفسیر ربری )025بندند )هوسمی، . عقال یا همان ریسمانی که شتر را با آن می6
 ار نور(.آمده است )نرم افد 5/1506؛ صحیح مسلم 11/110؛ صحیح بخاری 69/542سنت است و در مسند احمد حنبل . مضمون آن از احادیث مشهور اهل5
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 (. 049جر  وی حساب کنیم ) هوسمی، م ، اینکه رفع وزر را ا
بدان اشاره شده است، روایتی از ابن عبراس 1(56وی دربارۀ القای شیطان بر پیامبران که در سورۀ ح  )

ی َو »و دیگران وارد شده که پیامبر در نماز، سورۀ نجم را تالوت فرمودند، وقتی به آی   ردَّ َت َو اْلعو مو الرالَّ َيَفَرَيْیتو
ْخریَمناَة المَّ 

و
َمَة اْْل تله الغرانیص العلری و إّن شرفاعتهّن »( رسیدند، شیطان به آن حضرت 64تا19)نجم: « ال 

را القا کرد. مشرکان با شنیدن اسامی و توصیف آلهه خود خرسند شدند. ربرسی آورده: اگرر ایرن  6«لترتجی
هرای مشررکان را و اسامی بتشود به اینکه پیامبر)ص( وقتی به این آیه رسیدند خبر صحیح باشد حمل می

ها برد خواهرد گفرت؛ لرذا برخری از حاضرران ترالوت آن دانستند پیامبر ربص عادت از بتها میبردند، آن
هرا نیرد که امر مشتبه شد و برخی پنداشرتند اینروریرا القا کردند، به« تله الغرانیص...»حضرت را قطع و 

سربب وسوسر  ن القا را به شیطان نسبت داده است چرون بهجدو آیات قرآن است، اما علت اینکه خداوند ای
شیطان بود که مشرکان چنین سخنانی را در کرالم پیرامبر وارد کردنرد. ربرسری در ادامره آورده: ایرن تأویرل 

اگرر تمرام  5(.2/166نیکوی ناصر از امامان زیدیه را سید مرتضی در تندیرة ا نبیراء آورده اسرت )ربرسری، 
از ناصر باشد، وی نخست در صحت حردیث تردیرد و سرسس آن را رروری  ع البیانمجمعبارت مندرج در 

کند که د لت بر جواز القای شیطان بر پیامبر نکند. بررسی کامل وجوه مختلف آیه؛ مانند نسرخ، تأویل می
 تندیه انبیاء، سند و د لت حدیث خارج از حوصل  این نوشتار است. 

 گیرینتیجه

صر للحص، یکی از امامان مورد اتفاق و مهم زیدیه بوده اسرت. وی از مسلفران علی نابنابومحمد حسن
رود. در منابع، به سه اثر تفسیری وی اشراره شرده کره مهمتررین پرکار و از ربق  مسسسان زیدیه به شمار می

از ایرن های موجرود ها به تفسیر، مشهور و در منابع بعدی از آن به تفسیر ناصر یاد شده است. ربص یافترهآن
تفسیر که بخشی از آن را در این پژوهش آوردیم، تفسیر ناصر از تفاسریر ادبری برا رویکررد فقهری، کالمری 

های ونحو، لغت، اشعار و ادبیات عرب مدنظر  فراوان بوده است. از یافترهشود که در آن صرفمحسوب می
فراء دیلمی است کره در مروارد  القرآن معانیپذیری بسیار  تفسیر ناصر از تفسیر ادبی مهم این پژوهش، تأثیر

 متعدد بدان اشاره کردیم.
 

                                                 
ه  َفَیْنَسخو . »1 ت  یَّ ْمن 

ي يو  ف 
ْیطانو ی َيْلَقی الشَّ ذا َتَمنَّ  إ 

ِي إ  َّ ولو َو  َنب  ْن َرسو َك م  ْن َقْبل  ْیطانو َو ما َيْرَسْلنا م  ي الشَّ ْلق  هو ما یو  «.  اللَّ
 ها.های مشرکان و امید به شفاعت آن. نام بت 6
 تندیة ا نبیاء سیدمرتضی نیافتیم.را در  مجمع البیان. عبارت موجود در  5
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