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 السنة الواحده،

 العدد الثاني،  

  2019صيف 

  
  
  
  
  

  دراسة تحليلية يف مؤلّفات النارص األطروش
  

  ١ يجامل موسو 

  ٢ ريزيهرضا ابويئ ممحمد
  
  

 امللّخص

ة       تُلقى هذه الدراسة الضوء على مؤلّفات الناصـر للحـق األطـروش أحـد األئمـ
الزيدية و من علمائهم المعروفين. لم يكن الناصر من كبار الحكّام الزيديه العلويه في 
طبرستان فقط، وانّما كان من كبار العلماء الزيديه بـل اجلّهـم. اصـحاب الفهـارس و     

ها أو لم يصل التراجم قد أحصوا اكثر من مائة كتاب او رسالة للناصر، لكنّ لم يبق من
الينا منها اال كتابين أو ثالثة كتب في الفقه و الكالم، واما آثاره االخرى فقـد ذُكـرت   
عناوينها في تضاعيف الكتب المتأخّره أو توجد مقتطفات منها في مطـاوي مؤلّفـات   
أخرى. باالضافة الى ذلك، لقد وصلت الينا بعض رسائله من خـالل شـروح بعـض    

 المسائل الناصـريات عدة كتب الناصر، سيما كتبه الفقهية ككتاب العلماء الزيديه على 
للشريف المرتضى. ورصدت الدراسة مؤلّفات الناصر في بطـون المصـادر المختلفـة    

  سواء آثاره المفقودة أو الموجودة. 
  الناصر للحق، األطروش، الزيدية، بيبلوغرافيا الناصرالكلمات المفتاحية: 

                                                           
  jmoosavi@ut.ac.irاستاذ مشارك، قسم التاريخ و الحضارة اإلسالمية، جامعة طهران (الكاتب المسؤول).  .1
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  تمهيد
ير المعروف باالطروش من كبار العلماء الزيدية في القرن الثالث كان الناصر الكب

. ولد في مدينة الرسول العابدين بن حسين زين للهجرة و يصل نسبه الى االمام علي
 304أوائل القرن الثالث للهجرة و مات بĤمل من مدن طبرستان في شمالي ايران سنة 

الى ناحية طبرستان في ايام الحسن بن زيد  ثم رحل 1للهجرة و دفن فيها. تعلّم في الكوفة
) و اقام بها حتّى مات. وكان في مدة اقامته فيها  ه 287-270المعروف بالداعي الكبير (

للهجرة،  287وبعد انهيار دولة العلويين في سنة  2يدعو اهل الجيل و الديلم الى االسالم.
تمرّت هذه السيطرة الى سنة صارت بالد طبرستان تحت حكم العمال السامانيين و اس

حياة مع هذا، فانّ  3للهجرة وتمكّن الناصر في هذه السنة من اعادة حكم العلويين. 301
الناصر االطروش الثقافية لها اكثر اهمية من حياته السياسية من جهة مؤلّفاته العديدة في 

ء الزيدية و االمامية و الموضوعات الفقهية والكالمية وتأثيره الكبير في تأليفات العلما
سيما  ،كانت حياته الثقافيةودوره الهام في دعوة اهل الديلم و طبرستان الى االسالم. 

بما انّ والقرن الرابع للهجرة. ذصحاب التراجم والفهارس منأمطمح نظر  ،تأليفاته القيمة
سواء  تصانيفه،ف هذه المقالة مختلفقد بحثنا في ، زالت على مرّ العصورمعظم مؤلّفاته 

 خرى.من خالل كتب الفهارس والتراجم و المصادر األوذلك ، ةمفقودالو أ ة منهاموجودال
جدير بالذكر أنّ بعض الباحثين المعاصرين قد عنى بĤثار الناصر وبحث عنها، منهم محمد 

و  4الزيديه في ايرانكاظم رحمتي ألقى نظرة سريعة على قضية مصنّفات الناصر في كتابه 
الزيدية في شمالي ايران في القرن الثامن الهجري بناءاً «علي الموسوي نجاد في مقالته 

  5».على مخطوطة جديدة

                                                           
  . 50، صاالفادةالهاروني،  .1
  53-51نفس المصدر، صص .2
  .دانشنامه جهان اسالمفي » حسن األطروش«؛ لمزيد األطّالع، انظر: رضازاده، مدخل 54نفس المصدر، ص .3
  .85- 83محمدكاظم رحمتي، زيديه در ايران، صص  .4
  .129-128صعلي موسوي نجاد،  .5
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  في كتب الفهارس و النصوص البيبلوغرافية القديمة التي ذكرت الناصر الف) آثار
النديم  ابن فقد نسب 1.الفهرستهو ابن النديم في كتابه  األطروش ول من ذكر آثارا

نفسه بربع عشرة رسالة كان قد شاهدها ألكنّه عرّف منها  ،و رسالةأزهاء مائة كتاب  يهال
ؤلّفات الناصر صنف م ،االماميةالعلماء غم بعض ر ،من قبل. جدير بالذكر انّ ابن النديم

  هي: الفهرست مؤلّفاته المذكورة فيآثار العلماء الزيدية. و طبقة تحت
االقامة، كتاب الصلوة، كتاب اصول الزكوة، كتاب الصيام،  كتاب الطهارة، كتاب االذان و

كتاب المناسك، كتاب السير، كتاب األيمان و النذور، كتاب الرهن، كتاب بيع امهات 
  كتاب الحدود. و اخيرا والد، كتاب القسامة، كتاب الشفعة، كتاب الغصباأل

السؤال اآلن  لّها آثار فقهية. و، كمرّتابن النديم، كما  فهرست في تكرذُ يآثار الناصر الت
رسائل منفردة؟ استند  انّها مابواب كتاب شامل في الفقه ا عناوين؟ هل هيهو ماذا كانت هذه ال

و  االبانةللهجرة بهذه اآلثار في كتابه  455سنة  يالمتوف يابوجعفر محمد بن يعقوب الهوسم
جامع واحد فردة وليست بكتاب كتب ورسائل من ينّ هذه اآلثار هأيبدو من طريق استناده 

للهجرة آثار الناصر الفقهية في  436سنة  يشامل. كما شرح علم الهدى السيد المرتضى المتوفّ
مسائل و  االبانةنص هذين الكتابين اى فانّ مع ذلك ؛ كتابه الموسوم بمسائل الناصريات

  ان.بعد مضى حدود قرن من الزم يؤكّدان قائمة ابن النديم الناصريات
في  يالنجاشلم يذكر ، الذي فهرس أكثر من عشرة كتب فقهية للناصر رغم ابن النديم

من كتب الناصر الفقهية اال  2رجالهكتاب في  يالنصف االول من القرن الخامس الهجر
هذا  غير الناصر في فهرسته من آثار يالنجاش وقد ذكر. كتاب الطالقكتابا واحدا و هو 

مواضيع الكالمية و االدبية و العددها سبعة كتب كلّها في يتجاوز  هخرى لأالكتاب كتبا 
وهى كتاب في االمامة الصغير، كتاب في االمامة الكبير، كتاب فدك و الخمس،  ،التاريخية

                                                           
  .244صابن النديم، الفهرست،  .1
 .58-57صالنجاشي، رجال، ص .2
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هاشم  يطالب، كتاب معاذير بن يكتاب الشهداء و فضل اهل الفضل منهم، كتاب فصاحة اب
  .1االئمة و مواليدهم الى صاحب االمركتاب انساب اخيرا فيما نقم عليهم و

 في ذكر آثار يالفهارس والتراجم و الكُتّاب الشيعة في العصر الصفو قد حذا اصحابل
 2مجالس المؤمنينفي  ينوراهللا التستر ينّ القاضأ، كما حذو النجاشي الناصر االطروش

 يرجال النجاش قد اعتمدا على 3رياض العلماء و حياض الفضالءفي  ياالصبهان يوافند
 كتابا آخر للناصر عنوانه 4مع ذلك يذكر صاحب الرياض؛ في بيان آثار الناصر و تسميتها

لكنّه يزعم انّه ليس بكتاب جديد بل هو عنوان آخر لكتاب في االمامة الصغير  ،دالمسترش
د وقد يكون لكتاب االمامة (الكبير أو الصغير) له عنوانا آخر حسب كالم حمي 5.او الكبير

الحجج و هو  6الحقائق الوردية في مناقب االئمة الزيديةبن احمد المحلّي في كتابه 
وقد عد المحلّي صاحب  7الواضحة بالدالئل الراجحة في االمامة على طريقة الزيدية.

الذي يتضمن  األمالي في االخبار الحدائق في ترجمة الناصر اربعة عشر كتاباً له منها
  .8فضائل اهل البيت

  المذكورة في تضاعيف نصوص اآلخرين و شروحهمالمفقودة  الناصر ب) آثار
في شرح  يصنّفون كتباًوغيرهم  ةجعل علماء الزيدي يوالفقه يالناصر العلم أنّ موقع

مرّ  يالذ يمنهم الهوسم ،آثاره المختلفة باالضافة الى استشهاداتهم الكثيرة بها في كتبهم
 خرى من آثاره المختلفة. وعليه كتابهأئه الفقهية منقوالت خالل بيان آرا منذكره، ذكر 

                                                           
  .نفس المصدر .1
  .320، ص2التستري، مجالس المومنين، ج .2
  .288-277، صص1افندي، رياض العلماء، ج .3
  .280، ص1المصدر نفسه، ج .4
  .انظر السطور الماضية .5
  .58، ص2المحلي، الحقائق الوردية، ج .6
  110، تيسير المطالبني، قس: ابوطالب الهارو .7
  انظر: المحلي، الحدائق الوردية. .8
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الناصر، كما انّ صاحب  آثار ابيبلوغرافي مجال هام و المعتنى به في وهو مصدر االبانة
عند الزيدية. االبانة الى سمعة كتاب  للهجرة عشر يشار في اوائل القرن الثانأقد  1الرياض

تب الناصر في المواضيع المختلفة الفقهية و الكالمية في كتابه هذا بك يقد استشهد الهوسمو
  :يبها في كتابه ه يتشهد الهوسمسا يالكتب التوأما  .و التفسيرية

، األيمان و النذور، االيوازيات (مسائل عبداهللا بن الحسن ياالحتساب، االلفاظ، االمال
قرآن، الجعفريات (مسائل )، البِساط، تفسيرالي)، الباندشتيات (مسائل الباندشتيااليواز
بن الطاهر،  كتبه الى جعفر يكتبه لبعض عماله، العهد الذ ي)، كتاب السير، العهد الذيالجعفر

الكبير (يحتمل ان يكون كتاب االمامة الكبير)، كتاب االشربة، كتاب االمامة (يحتمل ان 
كتاب الحج، كتاب  يكون كتاب االمامة الصغير)، كتاب بيع امهات االوالد، كتاب البيوع،

الديات، كتاب الرهون، كتاب الشفعة، كتاب الصلوة، كتاب الصلوة الكبير، كتاب الصوم، كتاب 
الطالق، كتاب الغصب، كتاب الفرائض (في الميراث)، كتاب القسامة، كتاب المناسك، كتاب 

سائل ابن ، المختصر، المسائل، مي)النكاح، الكالريات (مسائل اسماعيل بن عبداهللا الكالر
، مسائل االقرار، مسائل البيوع، مسائل الديلم، مسائل الرهن، مسائل الزكوة، مسائل يالسر

ال يخفى انّ معظم هذه الكتب تكاد تفقد و  2.موسى بن احمد، اليمانيات او مسائل اليمانيات
   لم تصل الينا بعد ويجدر بنا البحث عنها في مكتبات شتّى.

مذكورة انّ الناصر قد كتب عدداً كبيراً من هذه اآلثار ردا على يبدو من القائمة الكما 
أألسئلة الفقهية التى كانت تطرح من قبل االشخاص سيما المنسوبين لبعض واليات الديلم و 

من اعمال طبرستان و الكالريات » كُجور«طبرستان كااليوازي المنسوب الى ايواز من قرى 
ناحية قرب شالوس بطبرستان و باندشتيات المنسوب  منسوب الى كالر أو كالردشت وهي

وبما انّ الحسن بن زيد المعروف بالداعي الكبير الذي اسس امارة العلويين بĤمل  3الى بايدشت.
 250في طبرستان كان قد انتفض على العمال الطاهريين من هذا البلد أى باندشت سنة 

                                                           
  .281، ص1 افندي، رياض العلماء، ج .1
  20-19ص حائري،العمادي الانظر: مقدمة كتاب االبانة لمحمد  .2
 .اسفل السهل يدشت ا نيياو پا دشتي: پاةيبالفارس. 3
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ة من كتبه األخرى. ويبدو من استشهادات اكثر اهمي مسائل الباندشتيفتصبح  1للهجرة،
  الهوسمي المتكرّرة بهذه الرسالة، انّها كانت من الرسائل الهامة في الفقه.

كما ذكره صاحب  2االبانة،الذى ذكر في هوامش اصول الدين من كتبه االخرى كتاب 
ي الباب في خالل ترجمة الناصر هذا الكتاب قبل كتبه االخرى. اعتمد الهوسمي ف 3الرياض

للناصر و جعل يكتب في صدر هذا  االمامةفي السير على كتاب  االبانةاالخير من كتابه 
و في رسالته انّ االمامة ال تصلح اال  االمامةقال الناصر للحقّ عليه السالم في كتاب «الباب: 

ن لالفضل في كلّ عصر من الفاطميين ابا و يجوز أن يقوم في وقت واحد في ناحيتين داعيا
انّ محتويات كتاب السير و هوامشه  4».متجرّدان للقيام باالمر بالمعروف والنهى عن المنكر

وجدير بالذكر انّ  5التى تمثّل آراء الزيدية تعارض بعض قضايا الشيعة الكالمية كقضية الغيبة.
د ق 6صاحب الرياض، بخالف رأى العلّامة الحلّي الذي جعل الناصر في طبقة علماء الشيعة،

ورأى صاحب الرياض في هذا الموضوع مؤكّد  7حاول ان يثبت انّ الناصر كان شيعياً اماميا.ً
المنسوب الى  المسترشدمنقول من كتاب » التخلو االرض من حجة«بدليلين احدهما حديث 

الناصر، والثاني عنوان كتابه اآلخر الذي ذُكر في رجال النجاشي المسمى بانساب االئمة و 
اللهم اال انّ الباحث المعاصر الحسن االنصاري يزعم انّ  ،8الى صاحب االمر هممواليد

كتاب انساب االئمة ليس للناصر االطروش بل هو نسخة من نسخ هذا الكتاب المعنون بعنوان 
الذى رواه ابوالمفضّل الشيباني عن االمام الحسن بن علي الثاني، وهو تاريخ االئمة آخر، يعني 

والمرجح انّ كلمة الحسن بن علي الناصر أن تكون تصحيف كلمة  الحسن العسكرياالمام 

                                                           
  .131انظر: المرعشي،  .1
 .1067صاالبانة،  .2

  .277، ص1ض العلماء، جافندي، ريا .3
  .1057صاالبانة،  .4
  .1067صاالبانة،  .5
  .148انظر: الحلي، معرفة علم الرجال،  .6
7. 1/291-292.  
  .نفس المصدر .8
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، رغم قول السيد المرتضى علم الهدى نفسه في الرياضفانّ صاحب  1الحسن بن علي الثاني.
انّه الّف هذا الكتاب في شرح المسائل الفقهية للناصرالكبير  2مسائل الناصرياتمقدمة كتابه 

لهدى من جهة االم)، فقد ادعى انّه ألّفه في المسائل الفقهية للناصر الصغير (وهو جد علم ا
 3للهجرة الذي كان نقيب العلويين ببغداد، ال للناصرالكبير األطروش. 368المتوفّي سنة 

، هناك كتب اخرى ايضاً اُلّفت في فقه الناصر، منها مسائل الناصرياتباالضافة الى كتاب 
للهجرة (لم  411للمؤيد باهللا أبي الحسين الهاروني المتوفّي سنة  لناصرالحاصر لفقه اكتاب 

المغنى في رئوس مسائل الخالف بين االمام الناصر للحقّ عليه يطبع هذا الكتاب بعد) وكتاب 
لعلي بن فيرمرد الديلمي (وهو ايضاً غير  و فقهاء العامة السالم و سائر فقهاء اهل البيت

ر صاحب المغني (في القرن السابع) في كتابه هذا الى كتب اخرى من مؤلّفات مطبوع). وقد اشا
  4النجاشي و كتاب الهوسمي. رجالابن النديم و  فهرستالناصر توجد اكثرها في 

بهذا  االبانةو من مؤلّفات الناصر المفقودة كتاب في تفسير القرآن. وقد استند الهوسمي في 
قد اخذ في  6تفسير كتاب اهللابن شهردوير الديلمى صاحب و لكنّ  5التفسير في عدة مواضع

تفسيره عن تفسير الناصر اخذاً كثيراً بحيث يمكن لنا ان نستخرج مستخرجات كثيرة منه و 
كما كان معهد دراسة التراث المكتوب قد عزم  7بين الدفّتين، ندون كتاب تفسير الناصر بعضه

كتاب ابن شهردوير الديلمي، بيد انّ هذا االمر لم على اعادة صياغه هذا الكتاب على اساس 
أيراده فيه أكثر من  8يتم بعد. ومن خصائص تفسير الناصر، كما قال المحلّي صاحب الحدائق،

                                                           
  .انظر قائمة المصادر لهذه المقالة .1
  .63-62صالمرتضي، مسائل الناصريات،  .2
  .1/294افندي، رياض العلماء،  .3
  النصاري في قائمة المصادر و المراجع.لمزيد االطّالع انظر: ا .4
  .1037و  988، 771، 380، 349ص .5
 12278مخطوطة هذه النسخة في مجلّدين محفوظة في مكتبة مجلس الشوري االسالمي تحت أرقام  .6
  و طبعت بطريقة فاكيسميلي. 17989و 
  ريقة فاكسيميلي.لمزيد االطالع انظر: محمد الحائري العمادي في مقدمة التفسير المطبوع بط .7
  .58، ص2المحلي، الحدائق الوردية، ج .8
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ومع  2تاريخ رويان،و  1تاريخ طبرستانالف بيت من اشعاره. هناك نماذج من اشعاره في 
  ناً.ذلك لم تذكر كتب الفهارس و التراجم أنّ له ديوا

للناصر كتاباً  3االفادة في تاريخ االئمة السادةوقد ذكر ابو طالب الهاروني في كتابه 
يختلف عن كتبه االخرى من ناحية التأليف وهو كتاب يحتوي على مختلف القضايا 

الّف ابوعبداهللا احمد بن محمد  فقدااللفاظ. االدبية والكالمية والفقهية الموسوم بكتاب 
اضي، حيث كان من مرافقي الناصر و مالزميه، هذا الكتاب من خطابات الناصر الوليدي الق

  و محاضراته في المحافل و المجالس العلمية و الودية.
، كما نُسب كتاب النصيحة(علل الشرائع) و  كتاب العللومن الكتب التي نُسبت الى الناصر 

هناك شكوك حول الفاطمية، حيث الظُالمة اليه كتاب عن رفض الخالفة الفاطمية بعنوان 
  4صحة انتساب الكتابين االولين، اال ان الكتاب الثالث قد تكون نسبته الى الناصر صحيحة.

عالوة على مهارة الناصر وتبحره في العلوم الدينية، كان له إلمام في بعض العلوم 
والنجوم. يقول اولياءاهللا اآلملي دا«عنه:  5األوائل كالطبجليال فاضال يتفنّن في  كان سي

ما «وقال السيد بن طاووس في وصفه عن حمزة بن علي العلوي اآلملي: ». انواع العلوم
كما يضيف ابن طاووس  6»كان من العلوم علم أال والناصر للحق كان اعلم به من علمائه

ما دخل طبرستان من آل محمد صلوات اهللا «في موضع آخر عن بعض العلماء الطبريين: 
عليهم مثل الحسن بن علي الناصر للحق قطّ وال كان في زمانه في سائر اآلفاق مثله 
ظاهراً وما كان يفارق العلم والكتب مع قيامه بهذا االمر وكثرة اشتغاله حيث كان ولقد كان 

                                                           
  .268-243، 267ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، صص .1
  106و  102، 94اولياء اهللا اآلملي، تاريخ رويان، صص  .2
  .56-55صالهاروني، االفادة، ص .3
  .129انظر: الموسوي نجاد، ص .4
  .104اولياء اهللا اآلملي، تاريخ رويان، ص 5
  .175ابن طاووس، فرج المهموم، ص .6
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والسؤال هنا هو هل كان للناصر  1».عالماً بكل فنّ من فنون العلم حتّى الطب و النجوم
غير العلوم الدينية ام ال؟ التوجد أجابة واضحة عن هذا السؤال في كتاب في العلوم 

  تراجم أحوال الناصر أو في قوائم كتبه.

  ج) آثار الناصر الموجودة و المتوافرة
على الرغم من صيت الناصر وشهرته العلميه و الدينيه بين اوساط الزيدية عامة وبين 

ديلم وطبرستان وربما في اليمن خاصة، لم تصل الينا المعتنقين لمذهبه الناصرية في جيالن وال
في الفقه المدني و اآلخر كتاب االحتساب من آثاره العديدة حتّى اآلن اال كتابين! احدهما 

في الكالم. نعم! قد وصل الينا بعض آثاره من خالل كتب اآلخرين وشروحهم كتاب البِساط 
مسائل للهوسمي و االبانة عض آثاره ومنها كتاب خاصة شروح العلماء الزيدية أو الناصرية لب

البن شهردوير الديلمي. وقد تكون هذه الشروح تفسير كتاب اهللا للسيد المرتضى و الناصريات 
من االسباب التى تسببت في اختفاء اكثر كتبه ولعلّ طالبي كتبه قد فضلوا او رجحوا الشروح 

أتباع الناصر يرجعون عادةً الى كتب الشروح، وقد على آثاره االصلية، فكان علماء الزيدية و
  مكانَ آثاره الفقهية االصيلة. مسائل الناصرياتاحتلّت هذه الشروح مثل 

وهو أحد كتابيه المتوافرَين، كما سبق ذكره، فيجب القول بأنّه  االحتسابواما كتابه 
ت أنّ الناصر أول من أقدم كتاب مستقلّ في موضوعه. فيبدو من الفهارس والبيبلوغرافيا

كتب كتابا مستقلّا في الحسبة في الشرق االسالمى، فكان قد كتب ابو زكريا يحيى بن عمر 
للهجرة في المغرب االسالمي كتاباً فقهياً في  289الكناني االندلسي الجياني المتوفّي سنة 

هذا، الذي وصل وقد عد فؤاد سزجين كتاب الكناني  2الحسبة المسمى باحكام السوق.
للهجرة، أقدم  914ليحيى التلمساني المتوفّي سنة  المعيار المغربالينا عن طريق كتاب 

احكام السوق للناصر، بعد  كتاب االحتسابوعليه يمكننا ان نسمي  3كتاب في الموضوع.
  ألبي زكريا الكناني، اقدم الكتب في موضوع الحسبة و مراقبة االسواق.

                                                           
  نفس المصدر. .1

  .160، ص8انظر: زركلي، االعالم، ج] 2
  .161/الثالث/1، تاريخ التراثانظر: فؤاد سزجين، ] 3
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المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب محفوظه في مكتبة المتحف  الجدير بالذكر انّ
و  1و تاريخ كتابتها يعود الى القرن الحادي عشر للهجرة 3804/3البريطاني تحت رقم 

للميالد بهذا العنوان:  1953و نشر نصه عام  3اول من درس هذا الكتاب 2كان سرجنت
بدالكريم أحمد جدبان و نشره ثم حققه ع 4نظامنامه حسبه زيديان در قرن سوم هجري.

 5في الصعدة باليمن.

في مجال موضوع احكام السوق و  االحتسابباألضافة الى القيمة التأريخية لكتاب 
واجبات المحتسب، فأنّ له ايضاً اهمية أخرى في مجال ببليوغرافية آثار الناصر 

. جوامع النصوصان كتاباً آخر له بعنو 6االطروش. وقد ذكر الناصر في صدر كتابه هذا
نقال عن كتاب  7الذريعة الى تصانيف الشيعةوذكره الشيخ آقابزرك الطهراني في كتابه 

واليزال هذا الكتاب مفقوداً. ولعلّ  مطلع البدور و مجمع البحور في تراجم رجال الزيدية،
 من اقدم النصوص العربية التي ورد فيه بعض المفردات كتاب االحتسابهذا الكتاب، اى 

كالمارماهي (من اقسام السمك) و النرد (المستخدم في لعبة الطاولة).الكلمة  8الفارسية
االخيره في هذا الكتاب انّه يعد من الكتب الفقهية الّا انّ هناك معلومات تاريخية كثيرة في 

  مطاويه تساعد من اراد ان يبحث في تاريخ االسالم االجتماعي في القرن الثالث للهجرة.
في موضوع علم الكالم. فيبدو من كالم كتاب البِساط ا كتابه الثاني المتوافر فهو وام

، أنّ الناصر نفسه قد علّق على كتابه هذا تفسير كتاب اهللابن شهردوير الديلمي، صاحب 

                                                           
  .343انظر: فؤاد سزجين، نفس المصدر، ] 1

2 .R. B. Serjeant 

  .85، صزيديه در ايرانانظر: محمد كاظم رحمتي،  .3
4. A Zaidi manual of Hisba of the third century 

  .انظر: ببليوغرافيا .5
  .38صاطروش، االحتساب،  .6
  .179، ص24آقا بزرگ، الذريعة، ج .7
  .46، 41، االحتسابانظر:  .8
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لقد حقّقه و صححه عبدالكريم احمد جدبان على اساس ثالثة  1تعليقات لم تصل الينا بعد.
  2مها قد كُتبت في منتصف القرن الحادي عشر الهجري.مخطوطات، كان اقد

بدأ الناصر كتابه هذا بالمسائل الرئيسية في علم الكالم كمعرفة اهللا، حقيقة االيمان 
وضروبه، قضية الكفر والنفاق وغيرها من المباحث ذات الصلة بهذه المواضيع، ثم واصل 

ر في القسم االخير من كتابه كالعالم مباحثه الى موضوعات عقائدية اخرى. قد ظهر الناص
الالهوتي البارز الذي يجيب على المسائل والشكوك التي شاعت من قبل الفرق الكالمية 

  المعارضة كالمجبرة وغيرهم.
وهكذا فقد ترك الناصر تراثاً قيماً في مجال االدب الديني الزيدي الذي كان معروفاً 

ديني مهيمن. بعد ثالثة قرون من وفات الناصر،  لسنوات طوال في شمالي ايران كخطاب
لم تزل آثاره في جيالن و الديلم مشهوراً و اهلها يعتقدون «يقول ابن اسفنديار فيه: 

  وعليه فان تأليفاته كانت مطمح نظر الكتّاب و الشارحين الزيديه. 3».بمذهبه

  النتيجة
من الكُتّاب الزيديين  نستنتج من هذه الدراسة أنّ الناصر للحق األطروش هو واحد

البارزين الّذي الّف مجموعة متنوعة من الموضوعات تتراوح بين الفقه و الكالم أو 
الالهوت. ومن الواضح في هذه المقالة أنّ الناصر كتب العشرات من الكتب و الرسائل 
ولكنّ ضاع معظمها على مرّ العصور ألسباب شتّى ولم يبق منها سوى كتابين أو ثالثة 

وفقاً لرأى احد  تاريخ األئمةوربما كتاب  األحتسابوكتاب  البساطوهم كتاب  كتب
الباحثين ومع ذلك من المأمل العثور على الكثير من اعماله المفقودة واقواله ومقاالته 
الفقهية والعقائدية من خالل البحث في مطاوي بعض الكتب والرسائل والشروح التى اُلّفت 

 ماضيه.بعده طوال القرون ال

                                                           
  و 58ظ،  57ظ،  49، ورق تفسير كتاب اهللانظر:  .1
  .37، مقدمة المحقّق، البساطانظر:  .2
  .97تاريخ طبرستان، ص .3
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  المصادر و المراجع
 .ش1348منوچهر ستوده، بنياد فرهنگ ايران، تحقيق ، تاريخ رويان، اولياء اهللا، يآمل .1

، تهـران،  يعبـاس اقبـال آشـتيان    تحقيـق ، تـاريخ طبرسـتان  ابن اسفنديار، محمد بن حسـن،   .2
  .ش1366انتشارات پديده خاور، 

د، تهـران، انتشـارات اسـاطير،    ، تحقيـق رضـا تجـد   الفهرسـت نديم، محمد بن اسحاق، الابن  .3
  .ش1381

السـالم و   في رئوس مسائل الخالف بين االمام الناصر للحق عليه يابن پيرمرد الديلمي، علي، المغن .4
  .1036رقم اتيكان، الف هكتابخان يو فقهاء العامه، نسخة خطّ ساير فقهاء اهل البيت

و  12278هاى خطّـي   برگردان نسخه ، نسخهاهللا تفسير كتاب، ابوالفضل، يديلمالابن شهردوير  .5
مجلس شوراى اسالمي، با مقدمـة سـيد محمـد عمـادي حـائري، تهـران،        هكتابخان 17982

ـ   تخصصـي تفسـير و علـوم     هكتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسـالمي، كتابخان
  .ش1388قرآني، 

  .د.ت، قم، دارالذخائر، المهموم في تاريخ علماء النجوم فرجبن طاووس، ا .6
مرعشـي،  ال، باهتمام سيد محمود الفضالء العلماء و حياض رياضصفهاني، ميرزا عبداهللا، االافندي  .7

  ق.1403اهللا العظمي المرعشي النجفي،  حسيني، قم، منشورات مكتبة آيةالتحقيق سيد احمد 
هـاى   ، مندرج در پايگاه مجـازي بررسـي  ياب از ابوالحسين هاروني كتابي تازه انصاري، حسن، .8

 هاى حسـن انصـاري در حـوزة تـاريخ و فرهنـگ ايـران و اسـالم،        اريخي (مقاالت و نوشتهت
ansari.kateban.com( ،1386ش.  

، يادداشتي كوتاه پيرامون كتابي كهن از شمال ايران دربارة فقه ناصر اطـروش ، ________ .9
وزة هاى حسن انصاري در ح هاى تاريخي (مقاالت و نوشته مندرج در پايگاه مجازى بررسي
  .شansari.kateban.com ( ،1386تاريخ و فرهنگ ايران و اسالم،

، آستان قدس رضـوي،  ترتيب خالصة األقوال في معرفة علم الرجالالحلّي، حسن بن يوسف،  .10
  .ش1381

، »اهميت نسخه هاى خطي براى مطالعه تاريخ فرهنگي شمال ايران«رحمتي، محمد كاظم،  .11
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نـژاد، مجمـع    ، به كوشش سيدعلي موسويناصر كبيرالمللي  مجموعه مقاالت همايش بيندر 
  . ش1392، تهران، جهاني اهل بيت

  .ش1392پژوهشكده تاريخ اسالم،  ، تهران،زيديه در ايرانرحمتي، محمدكاظم،  .12
جهـان اسـالم، زيـر نظـر غالمعلـي       هدانشـنام  ،»حسن اطروش«لنگرودي، رضا،  هرضازاد .13

  .273 -268صص ،13ج ش، 1388مي، حدادعادل، تهران، بنياد دائرة المعارف اسال
زركلي، خيرالدين، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و  .14

  م.1989المستشرقين، بيروت، دارالعلم للماليين، 
، رياض، جامعـة االمـام محمـد بـن سـعود االسـالميه،       تاريخ التراث العربيسزگين، فؤاد،  .15

  ق.1411
، بـه كوشـش سـيداحمد عبـدمنافي، تهـران،      المـؤمنين  مجـالس نـوراهللا،  شوشتري، قاضـي   .16

  .ش1377كتابفروشي اسالميه، 
، تهـران، اسـماعيليان قـم و كتابخانـة     الشـيعه  الذريعه الى تصانيفطهراني، شيخ آقابزرگ، ال .17

  ق.1408اسالمية تهران، 
ق مرتضـى بـن زيـد    ، تحقيائمة الزيديه الورديه في مناقب الحدائقمحلّى، حميد بن احمد، ال .18

  ق.1423، ءمحطوري حسني، صنعا
، تحقيق مركز البحوث و الدراسـات  الناصريات مسائلمرتضى علم الهدى، علي بن حسين، ال .19

  ق. 1417االسالميه؛ مؤسسة الهدى، طهران،  العلميه، رابطة الثقافة و العالقات
برنهـارد دارن،   ، تصـحيح تاريخ طبرستان و رويان و مازنـدران مرعشي، سيد ظهيرالدين، ال .20

  .ش1363عقوب آژند، تهران، نشر گستره، تقديم ي
، بيـروت،  طالـب  تيسيرالمطالب في أمالي السيد ابـي مسوري القاضي، احمد بن سعدالدين، ال .21

  .د.تالحياة،  المكتبة منشورات دار
زيديان شمال ايران در قرن هشتم هجري بـر اسـاس نسـخه اي    «موسوي نژاد، سيد علي،  .22

  .ش1387مذاهب، الديان و اال جامعة، قم، 38، شماره هفت آسماندر ، »تازه ياب
  د.ت.، تحقيق عبدالكريم احمد جدبان، صعده، االحتساب للحق االطروش، حسن بن علي، ناصرال .23
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