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 چکیده

سوم قمری آثار عمیق، گسترده و  حضور علویان در نواحی شمال ایران از اواسط سدۀ
حاضر میراث سیاسی، اجتماعی  . در پژوهشنهادپایداری در اوضاع این مناطق برجای 

طروش و پیامدهای فعالیت وی در آن نواحی با تکیه بر منابع معتبر و اُ و فرهنگی ناصر
شود. نتایج پژوهش نشان تحلیلی بررسی می ـ تحقیقات جدید به روش توصیفی

 دهد که کرامت انسانی، مبنای اندیشه و اخالق سیاسی، وحدت اجتماعی عاملمی
اصلی در اجرا و تحقق آرمانهای سیاسی، روا داری نسبت به مخالفان، عفو خطاکاران و 

 او اغماض نسبت به زیردستان از مشخصات اندیشه و حیات سیاسی ناصر اطروش بود و
های فکری، فرهنگی و علویان و آموزهۀاز این طریق توانست قدرت سیاسی از دست رفت

تعالیم فقهی وی همچنین، ی منطقه احیاء کند. سیاسی تشیّع را میان ساکنان بوم
 حاکی از تقریب فقه زیدیه به امامیه بود. 
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 . مقدمه1

های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دگرگونیۀتشکیل دولت علویان طبرستان زمین
 اطروش ناصر و طبرستان گرچه دربارۀ علویانر ایران پدید آورد. وسیعی را د

مهاجرت ناصراطروش به مناطق شمالی ایران و  است و دست در متعددی هایپژوهش
 منطقه درقابل توجهی فرهنگی و اجتماعی  ـ های او پیامدهای سیاسی، فکریفعالیت

. ما در ررسی نشده استتاکنون به صورت جامع و دقیق بما این موضوع ، اپدید آورد
  دهیم. میاینجا بررسی کوتاهی از پژوهش های مربوط به این موضوع به دست 

 
  . کتاب1ـ1

، به نحوۀ ورود اسالم و علویان به این منطقه و علویان طبرستان. ابوالفتح حکیمیان، در 1
لم پیدایش زیدیه در طبرستان پرداخته است. مؤلف، ناصر اطروش را فردی فاضل، عا

 زیدی مذهب معرفی کرده، اّما به نقش و پیامدهای مهاجرت وی به ایران نپرداخته است. 
بررسی تاریخ  ضمن ،ظهور و سقوط علویان طبرستاندر کتاب  . مصطفی مجد،2

فصل چهارم کتاب را به ناصر اطروش و خدمات  ،سیاسی، اجتماعی علویان طبرستان
ناصرللحق را از رهبران برجستۀ علویان  سیاسی و فرهنگی وی اختصاص داده است. او

برای این مؤلف برای نزدیک کردن زیدیه به امامیه کوشید. است و اینکه او  زیدی دانسته
او سه دورۀ فکری و رفتاری قائل شده است: دورۀ اول اندیشه و عمل زیدی؛ دورۀ دوم 

امیه. اما این امامیه و در عمل زیدی؛ و دورۀ سوم اندیشه و عمل ام ۀگروش به اندیش
ویژه به آثار و تألیفات و تر به خدمات سیاسی، اجتماعی، بهپژوهش در ابعاد گسترده

 تأثیرات فرهنگی ناصرالکبیر در منطقه پرداخته است. 
 ، فصل سوم اثر خود را به حکومت ناصرزیدیه در ایران. محمدکاظم رحمتی در کتاب 3

تاریخ زیدیه در موضوع . بیشتر مباحث کتاب اطروش و مکتب فقهی ناصریه اختصاص داده است
ربارۀ به ویژه داین اثر در موضوع پژوهش حاضر در و فعالیت فرهنگی آنان در قرون بعدی است. 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قرن سوم که سبب  ۀنقش و میراث ناصر اطروش در عرص
  .شده استارائه نبحث خاصی ، تغییرات مهمی در منطقه شمال ایران شده بود

وی را فردی سلیم  و ه اخالق و رفتار ناصر للحق اشاره کردهب. ویلفرد مادلونگ، 4
النفس و اهل مدارا در تعامل با مردم و زیر دستانش معرفی کرده است. وی همچنین در 

. مادلونگ در این آثار به دانسته استناصرللحق را شیعه زیدی  های اسالمیفرقه
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و بیشتر به مسائل  خاصی نشان ندادهاعی ناصر اطروش توجه وردهای سیاسی اجتمادست
 فکری و عقیدتی شیعه زیدیه پرداخته است.

در مبارزه ت ناصرللحق ا، به مجاهدالیات دارالمرز ایران، گیالنو. سنت لوئی رابینو، در 5
حکومت محلی ُجستانیان و تسلیم این خاندان در برابر ناصر اطروش و  ۀبا رسوم ظالمان

زیدیه در گیالن پرداخته است. رابینو در  ۀهای او از جمله در نشر و گسترش شیعیتوفقم
فرهنگی و نقش مکتب فقهی ناصریه و آثار فرهنگی به آثار و تألیفات ناصر الکبیر و  حوزۀ

 است. توجه نکرده منطقۀشمال در شاگردانش فرهنگی ـهای فکری کوشش 
 

 . مقاالت 2ـ1

ها بررسی انتقادی دیدگاه» ۀیداکبر موسوی تنیانی در مقالنژاد و سعلی موسوی. سید1
شیعی و  ۀضمن بیان نقش وی در نشر اندیش« دربارۀ مذهب ناصرالکبیر و خاندان وی

 ۀاند که ناصرللحق با ائمتصریح کرده اند،دانستهنقد نظر کسانی که وی را امامی مذهب 
با این همه،  ؛به امامیه برداشت های مؤثری در نزدیکی زیدیهشیعه ارتباط داشت و گام

یاد شده به نقش و عملکرد  ۀمقالدر دانست.  مذهب امامی یتوان وی را شیعنمی
 است.  پرداخته نشده، اجتماعی و فرهنگی ناصر اطروش سیاسی

ۀ نقش و عملکرد ناصر الکبیر در نشر اندیش» ۀ. محمد شورمیج و همکاران در مقال2
علل گرایش و همراهی مردم با سادات علوی و چگونگی به بررسی « شیعی در طبرستان

اند. نویسندگان مقاله به نقش ناصر تشکیل حکومت علویان در طبرستان پرداخته
اطروش در نشر فرهنگ شیعی در منطقه توجه کرده و از اخالق و سیره و آثار و تألیفات 

به میان سخن ر مختصبسیار ،به صورت ناصر و مکتب فقهی ناصریه و خدمات فرهنگی او
 . ه استدشبررسی ننیز ابعاد سیاسی، اجتماعی  نقش و عملکرد وی در چنانکه ،اندهآورد

با رویکرد اخالقی و « تحلیلی از زندگی ناصر کبیر» ۀ. ابراهیم فالح مؤلف مقال3
ناصر اطروش را  او فرهنگی به تحلیل زندگی و شخصیت ناصرللحق پرداخته است.

سبت به دیگران مهربان و دارای آثار و تألیفات و مجاهدی حاکمی اخالق مدار و ن
 سختکوش در مسیر ترویج تشیع در شمال ایران معرفی کرده است. 

یراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اطروش در مقاله، ماین مالحظات فوق، در با توجه به 
  هد شد. بررسی خواتحلیلی  ـ توصیفی و به صورت شمال ایران با رویکرد اکتشافی
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 . شرح حال و مهاجرت ناصر اطروش به ایران 2

ملقب به ناصرللحق و ناصرالکبیر، را در دهۀ سوم  حسن بن علی ابومحمد تاریخ والدت
علم و سیادت پرورش یافت اهل  ایاند. وی در خانوادهق نوشته230قرن سوم، به سال 

ق ذکر کرده 225را سال  ( سید محسن امین تاریخ والدتش30؛ موسوی نژاد، 8)جدبان، 
 (. شیخ طوسی، وی را در شمار اصحاب امام علی بن محمد179 /5است )امین، 

لحسن بن علی ت: ااسآورده و نسبش را تا علی بن ابی طالب چنین  1)ع( نام بردههادی
بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، الناصر للحق 

نسب ناصرالکبیر با چهار واسطه از طریق عمر اشرف به امام  ،ر این(. بنا ب385)طوسی، 
 د. یرسسجاد )ع( می
یت وی در میان فرزندان امام ضمن ستایش از عمر اشرف به موقع ،شیخ مفید

او را فردی فاضل، بزرگوار و اهل ورع و سخاوتمند توصیف کرده است  و)ع( اشاره سجاد
و از خوانده  ی را جلیل القدر و دانشمند، و(. سید مرتضی نیز519 /2)شیخ مفید، 

جارود زیاد بن منذر روایتی نقل کرده که در آن امام باقر )ع( در مقام ستایش وی الابو
به (. 64، 63شریف المرتضی، ص بینم )ر چشم من است که با او می: ُعمه استفرمود

ۀ خود بود ن زمانز عالمان و راویان حدیث و از شاعرااپدر حسن بن علی  نوشتۀ امین،
(. وی احتماال مانند دیگر علویان در زمان خالفت متوکل عباسی 8/178)امین،

بانویی حسن بن علی (. مادر 30)موسوی نژاد، شد احضار ) سامرا(( به عراق 247ـ232)
 (. 117هارونی، بود ) نام خراسانی حبیبه
سکری )ع( به ق و در عهد امام حسن ع 270رسد حسن بن علی پیش ازبه نظر می

(. وی از نزدیکان 1/212ایران مهاجرت کرد و به علویان طبرستان پیوست )شهرستانی، 
در ایام حکومت محمد او محمد بن زید بود. ه ویژه و مقربان دستگاه حسن بن زید و ب

محمد بن عبدهللا اما کسانی از هواداران  ،بن زید برای تبلیغ و مبارزه به نیشابور رفت
و در پی اصابت شالق به گوشش، دچار مشکل شنوایی  کردند دستگیر را ی، وخجستانی

سنگین  شگوش کسی که به معنای دادند،شد و به همین دلیل به او لقب اطروش 
(. البته برای وی القاب دیگری نیز ذکر شده است: ناصر للحق، ناصر 124)هارونی، است

(. سرانجام ناصر  5/179امین، ؛ 3/216الکبیر، داعی الی الحق، صاحب الدیلم )نوری، 
سالگی به سال  74اطروش پس از عمری مجاهدت برای گسترش اسالم و تشیع در سن 

                                                                                                                                        
 (.97، ص تاریخ طبرستان. اما ابن اسفندیار وی را مصاحب امام حسن عسکری )ع( دانسته است )1
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میان برخی مآخذ اما  ،(275اسفندیار، ق در شهر آمل چشم از جهان فرو بست )ابن 304
اختالف  (8/82اثیر، ( و زمان و سنّ او )ابن3/35خلدون، درگذشت )ابنبر سر سبب 

این قول که ناصر اطروش  .دنرسمین چندان قابل توجه به نظر بر روی هم، هست که
سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفت،  79سالگی یا  74گیری از قدرت در پس از کناره

به سبب وقوع نماید. سید محسن امین اختالف نظرها دربارۀ سن ناصر را تر میقوی
ناصرالکبیر  نّس ،بببه همین س اینکه، و دانسته «سبعون»جای ه ب «تسعون» در تصحیف

 (. 5/179)امین،  آورده استسال  95و  99را 
 

 . مذهب اطروش3

غالباً وی را  ؛ گرچهنگاران نظر یکسانی ندارند دربارۀ مذهب ناصر اطروش مورخان و فرقه
که خود امامی مذهب و از پیروان امام  ،. فرزندش ابوالحسین احمدانددانستهزیدی  ۀشیع
کوهش نمذهب زیدی  اعتقاد بهپدر را به سبب  در اشعار خود، ،ن عسکری )ع( بودحس

رسد این سندی است محکم ( به نظر می108؛ آملی، 273) ابن اسفندیار،  کرده است
که بر زیدی بودن ناصر اطروش داللت دارد. همچنین مورخان و فرقه نگارانی چون 

ن همچون رابینو ا( و معاصر3/34خلدون )( و ابن 8/82(، ابن اثیر )1/205شهرستانی )
( ناصرللحق 226( و جعفریان )218(، مشکور )143، های اسالمیفرقه(، مادلونگ )454)

تر  . افزون بر آثار متعددش در اثبات انتساب او به زیدیه، مهمانددانستهرا زیدی مذهب 
 اینکه مکتب فقهی ناصریه در فقه زیدی منسوب به اوست. 

و سید محسن  امقانی، مبرخی از علمای امامیه نظیرِ نجاشی، طوسی با این همه،
وی را شیعه امامی معرفی  ،های فقهی ناصراساس برخی از تألیفات و دیدگاهامین بر

، مُتعه، 1چون احکام مربوط به طالق بدع ایادلهبه اند )ر.ش: ادامه مقاله(. آنان کرده
مل در اذان و اقامه، قنوت و نقل احادیثی از خیرالععلیحیعبارت ارث، مسح پا در وضو، 

                                                                                                                                        
ه در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش ـ طالق زن غیر حامل1. طالق بدعی، عبارت است از: 1

با او آمیزش کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج غایب باشد، لیکن مـدتی کـه زن بـر 
ای کـه ــ طـالق زن در پـاکی2شود، صبر نکند. حسب عادت از پاکی فعلی به پاکی بعدی منتقل می

ـ سه طالقه کـردن 3یا نابالغ و یا حامله نباشد.  همسرش در آن با وی نزدیکی کرده باشد و زن یائسه
ها رجوعی صورت گیرد. البته در ایـن صـورت یـک طـالق زوجه در یک مجلس بدون آنکه بین طالق

شود. )که این امر موافق فقه اهل سنت و زیدیـه اسـت و امامیـه آن را قبـول نـدارد( جـواهر واقع می
 . 117ـ116، ص 32الکالم، ج 
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دینی و دین آبائی و ال ایمان  ةالّتقی»امام جعفر صادق )ع(، از جمله حدیثی دربارۀ تقیه: 
از امام  ،برخی از تألیفاِت ناصر اطروش در موضوع امامتو  (69اطروش،)  «له ةلمن ال تقی

عقیده زیدیه به تقیّه و مهدویت  ژه که؛ به ویانداستناد کرده )ع(، )ع( تا صاحب االمرعلی
ضمن ستایش از ناصرالکبیر وی را عالمی بزرگ، صاحب  مستدرک الوسایلمؤلفِ  ندارند.

سید  ،دختری او ادۀه و به کتاب نودانستادله، امامی مذهب  ۀتألیفات متعدد و بدون ارائ
جمع و و فی مسائل اختالو مشتمل بر فقه مقارن موضوع نام الناصریات در ه مرتضی ب

مقتدر در طبرستان و دیلم الکه وی در زمان خالفت است نقد آنها پرداخته و نوشته 
اما  ،او به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا به شهادت رسید ؛قیام کرد و قبرش در آمل است

بلکه وی از علمای بزرگ امامیه  ،دانندتوهّم یا خطا او را امام خویش میاز روی زیدیه 
پیرو مذهب امام  را اصرللحق، ناز شیخ بهائیبه نقل (. مامقانی، 3/216 است )نوری،

گرچه  .مشهود است وی موضوع در آثار و تألیفاتاین  کهو ایندانسته جعفرصادق)ع( 
ایجاد  اما برای ،موضوعات خاص سخن نگفته ایپارهناصر اطروش به صراحت پیرامون 

ه جمع برخی از احکام ب ،تألیف قلوبپراکندگی پیروان مذاهب و جلوگیری از وحدت و 
مثل جمع بین غسل و مسح در وضو و جمع بین  ؛استباور داشته امامیه فقه فریقین با 

همچنین در باب  . اوقنوت امامیه و شافعی در نماز و عدم نفی یا پذیرش صریح مُتعه
. نسته استندا و شهود را واجب لی در مُتعه ارث و اذن ولیّ، وشمردهنکاح، ارث را واجب 

به این خود  در برخی آثاراو است. داشته وجاهت شرعی  تعه، موی ظردر نبنابراین، شاید 
خیبر  ۀدر غزو اما ،وجود داشتمتعه که در زمان پیامبر )ص( کرده است نکته اشاره 

 ،بنابراین ،ر حالل و حرام آن اجماع نکردندبپیامبر )ص( آن را تحریم کرد. امت نیز 
 (. 20/101اختالف امت درست خواهد بود )مامقانی،  توقف به هنگام

غالب نظرات و دعاوی مذکور درباب امامی مذهب بودن ناصر مبتنی بر نظر نجاشی و 
به استناد کتابی از نجاشی است که آن را از آثار ناصر دانسته و دیگران آن را دلیل بر 

ر للحق چنین نوشته اند. نجاشی در رجالش دربارۀ ناصامامی مذهب بودن وی گرفته
کتابی کوچک دربارۀ  :است: وی معتقد به امامت بود و کتابهایی در این زمینه تألیف کرد

امامت، کتابی بزرگ در امامت، کتابی دربارۀ فدک، کتابی دربارۀ نسب امامان و فرزندان 
 ناصر الکبیر ۀربارۀ عقیددرسد آنچه به نظر می 1(.58ـ57شان تا صاحب االمر )نجاشی، 

                                                                                                                                        
( چنین است: الحسن بن علی بن الحسن بن عمر بن علی بن الحسین بن 57ـ58)ص . عبارت نجاشی 1

 ←علی بن ابی طالب ابو محمد اطروش، رحمه هللا، کان یَعتقدُ االمامة و صَنّفَ فیها کٌتٌباً، منها: کتـابٌ
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تواند مربوط به ی، مشده استحاصل براساس منقوالت نجاشی برای علمای امامیه 
یعنی نجاشی امامت  ؛فهوم امامت از دو منظر کالم امامیه )اثنی عشریه( و زیدیه باشدم

زیدیه به اصل امامت معتقدند و نیز شاید برخی  زیرا ،به مفهوم امامیه را مراد کرده است
مراد  «امامیه»به اشتباه به  «ةکان یعتقد االمام»که  را للحقعبارت نجاشی دربارۀ ناصر

تواند لزوما به صاحب در نزد ناصر اطروش نمی «صاحب االمر»چنانکه مراد از  .کرده باشند
ناصرللحق اعتقاد  ،یکی از شارحان فقه ناصری ،هوسمیبه نوشتۀ  .الزمان )عج( تأویل شود

حسن فرزند حضرت امامت موضوع در  ـ را هامامی در بابناصر ـ تعبیر قطعیه  فرقۀ
ری( پسری نداشت و آنها )قطعیه( ککه وی )امام عس است . گویدنفی کرده  )ع(ریکعس
ت. ناصر اطروش )با طعنه به امامیه( گوید: اسشده در حجاز پنهان فرزندی را گویند: او می

علمش را و میزان نه شناسند و کنند که نه خودش را میاین فرقه ادعای امامت کسی را می
دیدگاه هوسمی خود البته  1(.1066ـ1067، هوسمی، ةاالبان) شونداینان قطعیه نامیده می

که درآن ، ناصریاتدر الناصر دختری  ادۀسید مرتضی نوه، ادلگذشته از دیگر محل نقد است. 
آن  بر را زیدی مذهب معرفی کرده ووی های ناصرالکبیر پرداخته، به ارزیابی بعضی دیدگاه
  (.22امامیه قرابت دارد )مجد،  ۀاست که آراء وی با شیع

و مستندات قطعی و ضعف ادله در باب زیدی بودن ناصر اطروش با توجه به  ،بنابراین
وی بیش از دیگر رهبران زیدی  که توان گفت، اما مینیست های مخالفان تردیددیدگاه
 تا حدیدر ایران  را یب زیدیه به امامیهتقر بتوان، که و بسا بود امامیه نزدیک ۀبه شیع

رو به گسترش در جریان  ی کهروند ؛های ناصرللحق دانستکوشش ها و محصول اندیشه
 . شدآل بویه ظاهر تشیع امامیه پس از او و به ویژه در عصر

 

 . پیوستن ناصر اطروش به علویان طبرستان 4

بنا بر هم عواملی بود که دیگر علویان ها و متأثر از انگیزه ،مهاجرت ناصر اطروش به ایران
های سیاسی، امنیهمچون نا ؛آنها طی قرون دوم و سوم به ایران مهاجرت کردند

های بالنسبه مساعد اجتماعی، سیاسی در اجتماعی در حجاز و عراق از سویی و زمینه
                                                                                                                                        

فی االمامة صغیر، کتاب الطالق، کتاب فی االمامه کبیر، کتاب فدک، و الخمس، کتـاب الشـهداء و  →
هاشم فیما نقم علیهم، کتاب اَنسـاب فضل اَهل الفضل منهم، کتاب فصاحة ابی طالب، کتاب معاذیربنی

 االئمّه و موالیدهم الی صاحب االمر علیهم السالم.
انّهُ لم یکن للحسن العسکری ولدا و هم ]أی القطعیة[ یقولون ان له ولدا مستورا بالحجاز. قال الناصـر . »1

 «.ی االمام لمن ال یعرف عینه و علمه و انما سمیت بالقطعیةللحق هذه الفرقة تدع
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اب اصح ۀزمردر جوانی را در عراق سپری کرده بود و  ایرانی. وی احتمااًل دورۀ ۀجامع
در مصاحبت امام  نیز مدتی راو ( 385، رجالرفت )طوسی، هادی)ع( به شمار میامام

پس از شهادت امام حسن او  .(97اسفندیار، حسن عسکری )ع( به سر برد )ابن
مهاجرت سبب (. عامل مهمی که در 30نژاد، )موسویکرد به ایران مهاجرت  ،)ع(عسکری

ستقرار حکومت علویان ، انمایدامل پر رنگ تر میناصر اطروش به ایران در کنار سایر عو
اطروش را در شمار مدافعان حسن بن زید  ،برخی منابعدر زیرا  ،طبرستان بود

ی پس از پیوستن به ، و(. با این توضیح که135)مرعشی،  اندکردهکبیر( معرفی )داعی
با ت )همانجا(. حسن بن زید قرار گرف علویان طبرستان در شمار نزدیکان و یاران وفادار

شود میدیده نهای او درآن مقطع فعالیتباب در  موجود نکتۀ خاصی منابعدر  این همه،
به بدگمانی محمد  ایجز اشاره ،استخاموش مانده و حتی ابن اسفندیار نیز در این باره 

(. 251اسفندیار، )ابن «است او در بند دعوت و ریاست خلق» بن زید نسبت به اطروش: 
ناصرالکبیر در دورۀحکمرانی محمد به امر گرچه توان استنباط کرد که گزارش می از این

محمد بن  ما، اپرداخت می امور سیاسی و نظامیبه و کمتر  داشتتبلیغ و تعلیم اشتغال 
به محمد در مجموع  ناصر الکبیر بُرد. در هرحال،میاو گمان ریاست طلبی زید نسبت به 

و  در آمد خجستانی، حاکم نیشابور سپاهیان به اسارت نیم کهدامیو  بن زید وفادار بود
درخواست محمد بن زید از  ،باید ازهمچنین .(118)هارونی،  شد کم شنوا ،شالقبر اثر 

را کم میان آن دو ها اختالف . این گزارشیاد کرد ناصر اطروش یآزادبرای خجستانی 
همواره همراه و حامی محمد بن ویژه که ناصرللحق پس از آن، ه د، بندهرنگ جلوه می

فراق محمد بن زید قابل تأمل  (. به عالوه، اشعار و مراثی اطروش در135زید بود )مجد، 
  .(267است )ابن اسفندیار، 

های شیعی از هر بسط و گسترش آموزهدر های خویش ناصر اطروش برای استقرار آرمان
(. ناصرللحق 2/320د )شوشتری، های بسیاری را به جان خریکوششی دریغ نکرد و سختی

نشد حاضر  رغم موقعیت خاصّی که نزد حسن بن زید و برادرش محمد بن زید داشت،ه ب
نیز برای عهده داری امر قضاء و حتی پیشنهاد محمد بن زید را  بپذیردمنصب دیوانی 

نتیجه  المصابیحمؤلف  همچون توانهایی میچنین گزارشاز آیا  .(8نپذیرفت )جدبان، 
دید؟ )حسنی، حسن بن زید و محمد بن زید را در مسیر عدالت و اعتدال نمی، رفت که ویگ

از او به عنوان احیاگر  ،ناهای متأخرن و پژوهشاهای متقدمگزارشبه هرحال، در  .(603
 فَترَت یاد شده است.  ایهحکومت علویان طبرستان پس از دور
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 . پیامدهای حضور ناصر اطروش در ایران5

 پیامدهای سیاسی. 1ـ5

 . بازسازی دولت علویان طبرستان1ـ1ـ5

ناصرللحق، بیش از سه دهه به طور مستمر در حکومت علویاِن طبرستان حضور داشت. 
ق( به دست یکی از سرداران اسماعیل بن احمد 287پس از کشته شدن محمد بن زید )

طبرستان به مدت  ،(256؛ ابن اسفندیار، 10/81هارون )طبری،  نام محمد بنه ب،سامانی
. ناصر اطروش در این افتاد سامانیاندست ( به 3/82اثیر، سیزده یا چهارده سال )ابن

به مناطق گیالن و دیلم مهاجرت کرد و در آنجا به تعلیم، ارشاد و سامان دهی  هدور
(. وی ضمن ترویج و 267اسفندیار، اوضاع سیاسی و اجتماعی مردم مشغول بود )ابن

که مردم بومی نیز به  ،ها و متنفذان محلیبا خاندان ،های اسالمی و شیعیتبلیغ آموزه
احیاء ندیشۀ ، اهبارزه کرد. وی در این دور، مبا آنان مخالف بودند ایشان ستمگریسبب 

های حسنه او در این مدت با موعظه .پروراندحکومت علویان طبرستان را نیز در سر می
سامان را با اسالم و تشّیع آشنا سازد و مردم بومی را  توانست دهها هزار نفر از مردم آن

که وی در میان  اندگفتهچنان به خود جلب کرد که در راه او حاضر به فداکاری بودند. 
که از مردم گیالن و  ،(. ناصر اطروش8/82اثیر، )ابنداشت مردم محبوبیت خاصی 

سپاه  ساز،نبردی سرنوشت سرانجام پس از ،بارزانی سلحشور تربیت کرده بود، مدیلمان
سامانیان در طبرستان را شکست داد و طبرستان را  ۀمحمد صعلوک والی ری و گماشت

علویان  (. بدین سان، دیگر بار حکومت10/149)طبری،  به در آوردسامانیان  ۀاز سلط
ناصر اطروش به آمل را  ۀ(. ابن اسفندیار ورود فاتحان19ق( )اصفهانی،  301)شد برقرار 

ناصر کبیر بعد دو روز به آمل خرامید و به سرای حسن بن »... ن گزارش کرده است: چنی
زید فرو آمد و چنانکه از فضل و علم و ورع او سزید با خالیق عدل و عاطفت پیش گرفت 

 (. 269ـ268)ابن اسفندیار، « و گناهان عفو فرمود و بیعت اهل آمل و نواحی بستد
 
 شیعی های سیاسی. ترویج آموزه2ـ1ـ5

 قرآن و ه دراصلی تشیّع است و ریش ۀموز، آامامت هم به لحاظ کالمی و هم سیاسی
مامت ، ایعی درعین تنوع و اختالفهای شنحله ۀحدیث نبوی دارد و قدرمشترک هم

. زیدیه هم قرائت خاص خود را از این اصل بنیادی داشته است. ناصر اطروش به است
خود نحلۀ سیاسی  ۀمت به عنوان مبنای اندیشبه ترویج اما ،زیدی ایعنوان شیعه
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 باشد، عالوه بر اینکه باید عالم به احکام اسالمی ،شیعینحلۀ پرداخت. امام از دیدگاه این 
عدل و مبارزه با ستم و ستمگران  ۀحقاق حقوق مردم و اشاع، اباید برای تشکیل حکومت

عهده گیرد. ران برا و ستمگهقیام کند و عمال رهبری جامعه را برای مبارزه با تباهی
به این مبحث نسبت وی  ۀاهتمام ویژ حاکی از ،برخی از آثار ناصرللحق در باب امامت

خصوص ه های مهم کالمی شیعی و به در عین حال یکی از آموزه، کمهم سیاسی است
و تأثیر یافت تجلی و ظهور عینی  ناصرالزیدیه است. حکومت امام زیدی در مقام امامت 

هم در مواضع سیاسی ناصر و هم بر پیروان زیدی او بر جای نهاد. او حکومت عمیقی 
قدرت  ،های قرآنیآموزهو براساس هدف تحقق عدالت بنیان نهاد  بنا برخود را بر مبنا و 

را برای بر قراری قسط و عدل و مبارزه با ظلم و دفاع از حقوق ستمدیدگان و اجرای 
دورۀ فَترَت، با تحصیل رهبری  ناصرللحق درالگرفت.  کاره الهی در جامعه بان های فرم

سیاسی منطقه گیالن جهت استیفای حقوق مردم با حکام زورگوی محلی به  ـ دینی
خاندان وهسودانی را از میان برداشت و مردم آن دیار را  ۀمبارزه برخاست و رسوم ظالمان

اقتدار و محبوبیت ناصر  ناتوانی خاندان وهسودانی در برابر. از ستم آن خاندان رهانید
(. استمرار 83وی را گردن نهد ) مجد،  پیروی ازسرانجام وهسودانی تا  اطروش سبب شد

پایگاه  حاکی از ،ق(316محبوبیت علویان در منطقه حتی پس از سقوط حکومت آنان )
 ( 83که ناصر اطروش درآنجا پایه گذاری کرد )رحمتی،  محبوبیت این خاندان بودبلند 

های شیعی پس از ر حکومت آل بویه زیدی مذهب، آل کیای گیالن و جنبشاستقرا
ناصر الهایی که علویان طبرستان و از جمله توانست از زمینهعلویان در تاریخ ایران نمی

سادات مرعشی در مازندران به  ؛ چنان که(59ایجاد کرده بودند، متأثر نباشد )مجد، 
اگردان سید عزالدین سوغندی و مصاحب شیخ رهبری سید میر قوام الدین مرعشی از ش

کیا افراسیاب چالوی را ساقط  ۀکه حکومت ظالمان (166،171حسن جوری )مرعشی، 
نشر و گسترش تشیع  ات( و با به دست گرفتن حکومت مازندران موجب177کرد )همو، 

ها صفویان نیز در استقرار حکومت شیعی خویش از این زمینه سرانجام،و را فراهم آورد 
 (. 1388، 59بهره گرفتند )مجد، 

 

 . اخالق سیاسی3ـ1ـ5

حاکم عالوه بر رعایت  وی، اوربه بآن است که حاکی از اندیشه و عملکرد ناصر اطروش 
های گزارش اخالق فردی باید مقیّد به اخالق سیاسی هم باشد. از دورۀ زمامداری وی

ق اخالق فردی و سیاسی و تلفی وی که از کرامت انسانی قابل توجهی در دست است
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تین روز حکومتش جالب توجه است: کند. سخنان وی با مردم آمل در نخسحکایت می
نیست و بر دِر سرای من نگهبانی وجود ندارد.  ایای مردم، بین من و شما هیچ فاصله»

بزرگان شما برادران من و جوانان شما فرزندان من هستند. تنها هم نشینان من 
(. نشانۀ دیگر از 26)جدبان، « گو با شماستو  تنها استراحت من گفت دانشمندان شما و

 ۀگیری از حکومت و تفویض قدرت به کسی بود که شایستکناره ،اخالق سیاسی وی
)ابن اسفندیار،  رفت میبه شمار منتقدان و مخالفان وی از ر چه آن فرد گ ،حکومت بود

تمایل  ،در پی شورش مخالفانش و (. ناصر اطروش پس از برقراری نظم و آرامش272
واگذاری حکومت به دیگری  را درحکومت نشان نداد و تصمیم خویش  ۀچندانی به ادام

تأکید  موروثیحسن بن زید و محمد بن زید بر استمرار حکومت که در حالی  ؛آشکار کرد
د و فرزند خویش زید بن محمد بن زید فرمود بوالیت عهد پدید آور» محمد بن زید  :داشتند

ما ناصر اطروش ، ا(252)ابن اسفندیار، « بر منابر و دراهم نام او با نام خویش ملحق گردانید
او که برای حاکم پس از خود در پیش گرفت: دیگری  ۀدر امر جانشینی خویش شیو

رغم مخالفت فرزندانش، پسر ه ب، (127ـ126ای در نظر داشت )هارونی، معیارهای ویژه
را به جانشینی برگزید و اصل توارث در انتقال قدرت را نقض  عموی خود حسن بن قاسم

(. میر ظهیرالدین مرعشی نیز به چگونگی واگذاری قدرت از سوی 272کرد )ابن اسفندیار، 
بعد از آن سید، احکام پادشاهی و امر و نهی مُلک را به سید حسن » : کرده استوی اشاره 

صمیم اطروش را ت تاریخ رویانلف ؤ(. م146، )مرعشی« قاسم که ابن عم او بود باز گذاشت 
 اقدام(. این 107)آملی،  دانسته استناشی از نیکو سیرتی و عفت و صالِح حسن بن قاسم 

 وی، که اما پسران ،بر محبوبیت او نزد مردم بیش از پیش افزوددر باب جانشینی، ناصرللحق
سازگاری داشتند )ابن با حاکم جدید سر نا نهاست،کردند حکومت حق موروثی آفکر می

توان اقدام ناصر اطروش را در بر هم زدن اصل وراثت در انتقال قدرت می .(276اسفندیار، 
  عملی شجاعانه در حوزۀ اخالق سیاسی تلقی کرد.

 

 . عدالت ورزی  ناصر اطروش بر َمسند قدرت 4ـ1ـ5

 ییگاهجانحله و در کالم سیاسی این شود میعدل جزو اصول مذهب تشیّع محسوب 
اند و تحقق آن بوده در پی ،، شیعیان اعم از زیدی و امامیسبب. به همین دارد ویژه
دانستند. بنابر تحقق چنین امری را دستیابی به قدرت و تشکیل حکومت می ۀالزم

اصر اطروش پس از سقوط حکومت علویان طبرستان، ضمن تبلیغ و ، نمآخذ گزارش
کرد )ابن ردم، آن را در امور عام المنفعه هزینه میارشاد مردم گیالن با اخذ زکات از م
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بر خواستند تا ردم از وی ، مدر آمل حکومت  علویان را احیاء کرد . وقتی(8/82اثیر، 
وی این پیشنهاد را پذیرفت )ابن  و اساس حکومت گذشته از آنان مالیات دریافت شود

گرچه به لحاظ  بود،وش (. طبری که از اهالی آمل و هم عصر ناصر اطر270اسفندیار، 
و در اجرای عدالت او را ستوده با این حال، ناصرللحق را  توافق نداشت،مذهبی با وی 

مردم به عدالت و حٌسن رفتار و بپا داشتن حق، کسی را »: ه استچنین توصیف کرد
یکی از کارگزاران سابق  ،گزارشی بنابر(. 10/149)طبری،« همانند ناصر اطروش ندیدند

ها های کشاورزی و رودخانهه از زمینک نزد وی آمد و گفت: مقدار مالیاتی طاهریان،
در کتاب و  :دریافت شده مبلغ ششصد هزار درهم است، ناصرللحق نپذیرفت و پاسخ داد

، همانا من فرزند پیامبر خدا هستم و از او ردسنت رسول خدا چنین چیزی وجود ندا
رسد که ناصر گزارش، چنین به نظر می(. براساس این 185کنم )نسائی، پیروی می

 اطروش به افزایش مالیات رضایت نداشت و به نوعی با معافیت مالیاتی موافق بود. 
 

 . پیامدهای اجتماعی 2ـ5

 . ترویج احکام اجتماعی اسالم1ـ2ـ5

نگاه ناصر اطروش به مدیریت جامعه مبتنی بر فقه و احکام فقهی بود و او خود را ملزم 
ای توجه و اهتمام خود را به اجرای احکام دانست. وی در نامهاحکام می به اجرای آن

: من برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای آن چه از ه استفقهی چنین بیان کرد
(. همچنین در 10کتاب خدا مرده و از سنت رسولش دفن شده خواهم کوشید )جدبان، 

را در موضوع حسبه نگاشت و در آن  حتساباال ۀاداره و اصالح امور اجتماعی رسال باب
 (.38وظایف محتسب را به تفصیل برشمرد )االحتساب، 

از  ایوقتی ناصرللحق در آمل به حکومت رسید، در جمع مردم به ذکر گوشه
توفیقات خود در سرزمین دیلم پرداخت و ضمن اشاره به تعلیم پذیری مردمان آن 

و  ءاشت: مردم آن دیار از آداب، سنن و دین آبافردی و اجتماعی بیان د ۀسامان در حوز
ستبصر و آگاه شده، به اسالم گرویدند. آنان اهل امر به ، ماجدادی خویش دست شسته

واجبات و فرائض از جمله نماز و حدود آن را اقامه هستند و معروف و نهی از منکر 
مگر آنکه  ،کرد خواهندن را تصرف ن، آبیابندتا جایی که اگر در راه هزار دینار  ،کنندمی

 (. 11به صاحبش برسانند )جدبان، 

وی به معامالت و دیگر عقود شرعی مثل ازدواج و طالق و سایر احکام اجتماعی نیز 
توجه داشت و احکام و قوانین مربوط به بخش اجتماعیات را بر اساس شریعت و فقه 
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ی زیدیه مخالف طالق رغم دیدگاه مذهبه داد. از جمله در باب طالق بشیعی آموزش می
ضِع چنین احکامی حاکی از توجه ناصرللحق به احکام ، وبرخی محققانبه نظر  1بِدع بود.

و بعضی را نیز عقیده بر  بودو قوانین اجتماعی اسالم و تشّیع و کاربست آنها در جامعه 
و در بعضی از احکام دیگر دیدگاهی نزدیک به فقه باب آن است که ناصرللحق در این 

 (. 84امیه داشت )رحمتی، ام
 

 . مسجد و نقش آن در همبستگی اجتماعی از نگاه ناصر اطروش2ـ2ـ5

ن را ، آمانند صدر اسالمناصرالکبیر بر آن بود که مسجد صرفًا محل عبادت نیست و 
مرکز آموزشی، قضایی، بسیج نیروها و عامل مناسبی برای همبستگی اجتماعی و نیز 

وی بر این اساس با  2دانست.ل و مشکالت مردم میمکان مناسبی برای حل مسائ
ساختن مساجد متعدد در شمال ایران بخصوص در روستاها وحدت اجتماعی را تحکیم 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش دست یابد. بخشید تا بتواند به اهداف و ایده
به فرمان و به تأثیر ساخت مساجد  ،ابن خلدون ضمن اشاره به این اقدام ناصر اطروش

(. میر ظهیرالدین 4/33)ابن خلدون، کرده است وی در گسترش اسالم اشاره همت 
که  سخن به میان آورده است مرعشی از مسجدی در منطقه رودبارک از توابع اِشکَوَر

به نظر (. 472تا دورۀ آل کیا معمور بود )مرعشی، و ناصر اطروش آن را بنیاد نهاد 
(. 2/392ر آنجا باید همان مسجد رود بارک باشد )ستوده، هفت امام د ۀستان، آستوده

مشرف به  3در روستایی به نام گیلکجان، را ناصر اطروش بنیادشدۀ رابینو هم مسجد
برجاست (. بقایای بعضی از این مساجد هم اکنون نیز 421)رابینو، دیده بود رودسر 
ات و همبستگی ناصر اطروش برای ایجاد تغییر . بدین ترتیب،(104 ،99)مجد، 

های مختلف برگزید. مرعشی نیز به مهم اجتماعی با کارکرد یسجد را مرکز، ماجتماعی
این رویکرد ناصرللحق توجه خاص نشان داده و در بارۀهمبستگی مردم آورده است:  آثار

از اهالی گیالن و دیلمان خلق بسیار بر او بیعت کردند و از طریقِ زردشتی به دین »
س متبرکه او نقل کرده و مذهب او اختیار نمودند و مردمان زیادی دور او محمدی از انفا

بسیاری و (. ناصر اطروش در تبلیغ اسالم همتی واال داشت 144)مرعشی، « جمع شدند
                                                                                                                                        

 توضیح داده شده است.  5. این نوع طالق در پاورقی ص 1

 بضاعت تعیین کرده بود.. چنانکه پیامبر)ص( مکانی به نام صفه برای اسکان و حل مشکل اصحاب بی2
 باشد.. یکی از روستاهای رانکوه واقع در ارتفاعات مشرف به رودسر می3
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نسبت به در وفاداری رانکوه، اشکور، گیلکجان، هوسم به دست او شیعه شدند و اهالی از 
 با توجه به ،. یکی از پژوهشگران برجسته(2/412وی سوگند یاد کردند )خواندمیر، 

مردم رانکوه و  نوشته است:مطالعات میدانی خود با اشاره به ساخت مساجد متعدد 
اشکور در اواخر قرن سوم قمری به دست ناصرللحق به مذهب زیدی گرویدند )ستوده، 

سیاست اجتماعی ناصر اطروش در ساخت مساجد و با تأثیر (. وی این امر را 2/232
 داند. میمربوط کارکردهای متنوع آن 

 
 . ساده زیستی و روا داری با زیر دستان و مخالفان 3ـ2ـ5

تواند حاکی از توجه وی به طبقات پایین جامعه از جمله رفتارهای ناصرللحق که می
رفتاری او موجب اعتماد و گرایش مردم به وی  ۀ. شیوبود زهد و ساده زیستی او ،باشد
: من برای تخریب و مبارزه با گفت می خود عمارتی نساخت و آشکارااو برای  شد.می

تجمل آمدم نه برای ساخت عمارت و تجدید بنای آنچه در گذشته وجود داشت 
که در طول اقامت در مناطق این بود (. ویژگی برجسته و ممتاز دیگر وی 606)حسنی، 

وا داری با مردم و عفو و شمال ایران تغییر خلق و خوی و مرام و منش نداد. وی اهل ر
اغماض نسبت به زیر دستان و مخالفان بود. یکی از مصادیق بارز روا داری، عفو و گذشت 
ناصر اطروش، واکنش متفاوت او در برابر رفتار سردار سپاهش حسن بن قاسم و 

این سبب که حسن بن قاسم از سرداران ناصر اطروش در گیالن به  :بودوی ناسپاسی 
با آنان هم صدا شد و به عنوان دادخواهی به  دیر شده بود، ب سپاهیانمواجپرداخت 

 ایناصرالکبیر را دستگیر و در قلعه ،در اقدامی غافلگیرانه؛ سپس آمل لشکرکشی کرد
ناصرللحق نیز غارت شد. مردم آمل  ۀدر این تهاجم، خانافکند.  زندانبه واقع در الریجان 

از ناصر اطروش برخاستند و او را رهانیدند و به  پس از آگاهی از این تعدّی به حمایت
به گزارش ابن اسفندیار، ناصرللحق  ،حسن بن قاسم دستگیر شدچون آمل باز گرداندند. 

پس  . آنگاهعفو کردم : و گفتبر زبان نیاورد نیز  یدرشت ۀکلمحتی  از او روی نگردانید و
 2 ه عقد او در آورد )ابن اسفندیار،خود را ب ادۀرگان را به او سپرد و نوگوالیت  ،از مدتی

رفتار ناصر اطروش در مقایسه با سیاستمداران و حکمرانان روزگار کامال بدیع و این (. 74
. وی خوش نداشت او اسالمیـ انسانی  ۀشگفت انگیز بود و حاکی از روح واال و شیو
ندین بار صدا یکی از زیر دستانش را چنام کسی از هیبت و وقار او درهراس باشد. روزی 

به او گفت: چرا و ندکی بعد فرد یاد شده را در حیاط خانه دید ، اما جوابی نیامد، ازد
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کنم! دهی؟ خدمتکار گفت: به دلیل امنیتی که از جانب تو احساس مینمیپاسخ 
ناصرللحق به زمین افتاد و سجده کرد و گفت: سپاس مخصوص خدایی است که 

(. ناصر اطروش با اصل مدارا و 216تند )مادلونگ، بندگانش از شرّ من در امان هس
سازی و تحریک پیروان دیگر مذاهب مصالحه با ِفرَق اسالمی، در صدد بود تا از دشمن

کرد و به جلوگیری کند. وی با رویکردی مسالمت آمیز آنان را به صلح دعوت می
 ؛داشتر حذر میثمر بای بیهای فرقهو آنان را از جنگنوشت مخالفان خود نامه می

ای به حسین بن علی آملی سُّنی مذهب که مردم را بر ضد وی تحریک چنانکه در نامه
سَلَف در ماجرای  ۀکرد، او را به صلح فرا خواند و به او توصیه کرد که مانند صحابمی

 (. 103)هارونی، باشد جنگ بین امام علی )ع( و معاویه 
 

 فرهنگی ـ . پیامدهای فکری3ـ5

 لیف و نشر آثار علمی أت .1ـ3ـ5

 ۀکارنام از نظر علمی نیز،به گزارش بسیاری از مورخان و محققان، ناصر اطروش 
ابن اثیر مقام و شخصیت علمی وی را چنین  .گذاشت درخشانی از خود به یادگار

که شعر نیکو گوید(،  توصیف کرده است : ناصر اطروش فردی ادیب، شاعری ُمفلق )آن
(. ناصر اطروش آثار و 8/82فقه و دین، عالمه و نادره گو بود )ابن اثیر،  دانشمند، امام در

تاریخ، انساب، ملل و نحل،  تفسیر، در موضوعات مختلف فقهی، کالمی،بسیاری لیفات أت
(. بر بعضی از 17)جدبان،  داشت تحریر در آورد. وی دیوان شعر ۀشعر و ادبیات به رشت

مکتب فقهی و . اندهای متعدد نوشتهی و تعلیقهشاگردان و پیروانش حواش ،این آثار
کالمی او تا زمان تشکیل دولت صفویه در قرن دهم قمری در شمال ایران رواج داشت و 

شاگردش  ،نشست(. او هر گاه در مجلسی می87معروف بود )رحمتی، « ناصریه» به 
 لمی و ادبیاز موضوعات ع الناصر الزم مجلس بود و هرچه، مابوعبدهللا ولیدِی قاضی

تصنیف الفاظ الناصر ها، ولیدی کتابی با عنوان  از این یادداشت نوشت ومی گفت،می
 (.19؛ عمادی حائری، 12کرد )جدبان، 

تألیف کرد ناصر اطروش یکصد کتاب و رساله  ،زیدیانبه نظر  ،به گزارش ابن ندیم
، از میان رفتیل مختلف به دالغالب این آثار اما  ،(240ندیم، ادامه مقاله( )ابن ـ :)نک
 به احتمالی بهحتی یا  ،مچون بی توجهی و انتقال نیافتن به یمن و دیگر مناطق امنه

 آثار او،هایی از لی نقل، واز سوی هواداران مکتب فقهی الهادی ایهای فرقهرقابت سبب
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نده باقی ما ،زیدیان شمال در قرون بعد تألیف شدهبه دست در منابع بعدی به ویژه آنچه 
توان از بین رفتن این آثار می در سبب ای،(. عالوه بر عوامل فرقه33است )موسوی نژاد، 

فقط دو در حال حاضر های وی . از کتابرا نیز در نظر گرفت آب و هوای منطقهشرایط 
 ،ن یمنیایکی از محقق،به همت و کوشش البساط و األحتساب منتشر شده است: رساله 

  .جدبان عبدالکریم احمد
وظایف محتسب مؤلف در آن که ، ای است موجز در موضوع حسبه، رسالهتسابإلحلا .1 

به حدیثی از امام جعفر صادق )ع(  را به تفصیل برشمرده است. ناصرللحق در این رساله،
  .(38، َاالحتساباطروش، وا بالمعروف و انهوا عن المنکر )مرت: واکرده اساستناد 
مچون: ایمان و اقسام آن، کفر، ، هدر مسائل کالمی است ری، اثر کوتاه دیگلبساطا .2

نفاق، ضاللت، جبر و مباحث قضا و قدر که از مهمترین مسائل کالمی عصر ناصرللحق 
بیست پرسش جبریون را  ،«مسائل الُمجبّره»بحثی تحتِ عنوان در بود. وی در این کتاب 

در باب توحید و  است یبحث مستوفای ،آغاز این کتابدر مطرح و پاسخ داده است. 
اهت بسیاری با خطبه اول امام شبدر آن  که هللا ةمعرفت باری تعالی با عنوان معرف

مُلهم از آن خطبه باشد. در  که بسا و شوددر باب توحید دیده می نهج البالغه)ع( در علی
 است: اولِ عبادت، شناخت خداوند است به اینکه آفریدگاری آمدهعناوین این این کتاب 

لطیف، مهربان و روزی دهنده است. ریشه معرفت تو نسبت به آفریدگارت، یکتا دانستن، 
( در تعریف ایمان، ایمان را به اقرار لسان و تصدیق به 45، لبساطامنزه داشتن )اطروش، 

 همچنین حدیث مشهوری از امام صادق )ع( .(55، 54قلب توصیف کرده است )همو، 
ه به نظر ک ،(69له )همو،  ةدین آبائی و ال ایمان لمن ال تقی: اَلّتقیه دینی و آورده است

 هزیرا زیدیه تقیه را برای ائم ،رسد با مبانی سیاسی و عقیدتی زیدیه قابل جمع نیستمی
تواند دلیلی بر تقریب مبانی فکری ناصر اطروش به دانند و این خود میخود جایز نمی

 تلقی شود.و سیاسی های عقیدتی اعتقادات امامیه بنا به ضرورت
 از:  است عبارت ثبت کرده،لیفات ناصر اطروش که ابن ندیم آنها را أبرخی از آثار و ت

کتاب اصول الزکات  ـ4کتاب الصاله  ـ3کتاب االذان و االقامه  ـ2کتاب الطهاره ـ 1
کتاب ـ 9 کتاب االیمان والنذورـ 8کتاب السیر ـ 7کتاب المناسک  ـ6کتاب الصیام  ـ5

کتاب ـ 13کتاب الشفعه ـ 12کتاب القسامه ـ 11کتاب بیع امهات االوالد ـ 10الرهن 
اینها کتابهایی بود که ما دیدیم )ابن  :افزایدمی در پایان کتاب الحدود. وـ 14الغصب 
ی دیگر از آثار مکتوب ناصر اطروش پیرامون موضوعات شمار( نجاشی نیز 240ندیم، 
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کتاب فی االمامه  ـ3کتاب الطالق ـ 2المامه صغیر کتابٌ فی ا ـ1مختلف را آورده است: 
کتاب  ـ6کتاب الشهداء و فضل اَهل الفضل منهم  ـ5کتاب فدک و الخمس ـ 4کبیر 

کتاب اَنساب االئمّه و  ـ 8هاشم فیما نقم علیهم کتاب معاذیر بنی ـ7فصاحه اَبی طالب 
 (. 57، 58موالیدهم الی صاحب االمر علیهم السالم )نجاشی، 

به همت عنوان از آثار ناصر اطروش را که  23نین عبدالکریم احمد جدبان نام همچ
و شده شاگردان یا پیروان مکتب فقهی او در زمان حیات یا پس از وفات وی جمع آوری 

برخی از این عناوین با آنچه نجاشی آورده مشترک  و ذکر کرده را به نگارش درآمده
الجج الواضحه بالدالئل  ـ5 التفسیر ـ4 صریاتالنا ـ3 االحتساب ـ2 البساط ـ1است:  

  المسفر ـ9 فی اصول الدین کتاب ـ8 المغنی ـ7 االمالی ـ6 الراجحه فی االمامه
فصاحه ابی  ـ13 اَلشهداء و فضل اهل الفضل منهم ـ12 فدک و الخمس ـ11 اَلصفی ـ10

الظالمه  ـ16 مانساب االئمه و موالیده ـ15 هاشم فیما نقم علیهممعاذیر بنی ـ14 طالب
الحاصر لفقه  ـ20 الباهر فی الفقه ـ19 اَلفاظ الناصر ـ18 جوامع النصوص ـ17 الفاطمیه

(. ناصرللحق با وجود 15، 16)جدبان،  االبانه ـ23الموجز  ـ22 الناظم ـ21 الناصر
زیدیان قاسمی او را  شد.میشناخته های فراوان، به عنوان عالمی کثیر التّصنیف مشغله

شمردند، اما زیدیان ناصری او را صاحب دعوت، االمام االعظم می« ای عترتعلم»از 
اَلناصر للحق »دانستند و با تعبیر مخصوص االکرم االمام الناطق بالصدق و امام حق می

تعلیمات اعتقادی و فقهی ناصرالکبیر، با تعالیم قاسم بن  .بردنداز او نام می« علیه السالم
(. در بسط نظرات 9هایی داشت )عمادی حائری، ق( تفاوت 246ـ169ابراهیم رسّی )

و  1از ابو جعفر محمد بن یعقوب هوسمی اَالِبانهتوان به کتاب فقهی ناصر اطروش می
از علی بن پیرمرد دیلمی اشاره کرد. کتاب هوسمی متنی مرجع در میان فقیهان  اَلمغنی

هوسمی در میان  اَالبانهبر ناصری مذهب طبرستان، دیلمان و گیالن بود و شرح نویسی 
در سه  2های شهاری،هوسمی آن را بر اساس گفته و زیدیان ناصری رواج فراوانی داشت

 (.83تحریر نوشت )رحمتی، 
 

                                                                                                                                        
 . هوسم نام قدیمی رودسر در استان گیالن است.1
. علی بن عبدهللا بن القاسم بن االمام المؤید بالله محمـد بـن القاسـم بـن محمـد الحسـنی الشـهاری 2

 الصنعانی، از علمای زیدیه در فقه و حدیث بود. 



 1396پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  226

 . رواج فقه شیعی2ـ3ـ5

؛ 59فقه اسالمی دیده شده است )نوبختی،  هدر میان کتابهای ناصرللحق یک دور
وش در مسائل فقهی آراء و نظرات خاصی (. ناصر اطر26؛ جعفریان، 2/211مسعودی، 

های دیگر عالمان برجسته فقه زیدی های وی در مسائل فقهی با دیدگاهداشت و دیدگاه
تفاوت داشت. از جمله در مساله طالق بدع، نظری  2و الهادی 1از جمله: قاسم بن ابراهیم

ن پدری( بر خالف ارث و مفهوم عَصَبه )خویشاوندا هلأنزدیک به فقه امامیه داشت. در مس
(. همچنین دیدگاه 84خویشاوندان دختری بود )رحمتی، زیدیه، قائل به توسع آن به 

وی در احکام مربوط به اذان و اقامه و قنوت در نماز یومیه و نماز میّت را حاکی از 
 (46، االحتساباند )تقریب فقه زیدیه به امامیه تلقی کرده

: امام یا نماینده او شتای دانگاه فقهی رویکرد ویژه ازنیز مدیریت جامعه در ناصر اطروش 
د. از نظر وی زیارت قبور کن)محتسب( باید از اختالط زنان با مردان در کوچه و بازار جلوگیری 

: کنت نهیتکم عن زیاره پیامبر اکرم )ص( استناد کرده استو به این روایت از  پذیرفته است
یعنی، من شما را از زیارت قبرها باز داشتم، آگاه باشید! به  ،و ال تقولوا هجرا االقبور ااَل فزورو

وحه و مویه زنان بر میت و از نظر الناصر، ننا بخردانه نگویید. سخنان زیارت قبرها بروید ولی 
 (51 ،49 ،48مشارکت در تشییع جنازه جایز نیست )همانجا، 

 زیانباری در حوزۀ البته ناگفته نماند که دیدگاه فقهی ناصر اطروش محتمال آثار
از جمله نظراتش در باب  .فرهنگ بومی و باستانی مناطق شمالی به جا گذاشته باشد

های اجرایی آن به ظهور رسیده و شیوه الحتسابامور حسبی که در کتابش به  نام ا
نظرات و احکام  ناصرللحق بر این ،(. به گزارش یکی از محققان معاصر48است )همانجا، 

مصوّر چیز و هر  کندهم سطح با زمین قبور را  ردمحتسب وظیفه دا کرد:میخود تأکید 
شکل سر را پاک کند و  نیز، های مصوّردرهای ابنیه و پارچهحتی تصاویر بر بشکند؛ را 

( که ناظر به آثار 95بیکی،  های منقوش ایرانی غیر مسلمان را از بین ببرد )کاظمسکه
ومی منطقه و مربوط به دوران پیش از اسالم بوده و از زرتشتیان و مواریث ب هباز ماند

محتمال در تخریب آثار تاریخی این آراء  .شدنماد منکر و تجلی کفر و بد دینی تلقی می

                                                                                                                                        
م و نظریه پرداز در حوزۀ فقه . قاسم بن ابراهیم الرسّی، از نوادگان امام مجتبی)ع( و از ائمه زیدی، متکل1

 ق. 246و کالم  متوفی 
در مدینـه و بنیانگـذار  245هادی الی الحـق، متولـد . یحیی بن حسین بن قاسم رسّی، معروف به امام2

 حکومت زیدیه در یمن بود. 
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چه در گزارش متقدمان، توجه شهرهای دیگر مؤثر بوده است. اگر شهر آمل)همو( و شاید
 (. 50ابن اسفندیار، ردم بومی قابل مالحظه بوده است )رهبران علوی به فرهنگ م

 
 . تشکیل مجالس علمی3ـ3ـ5

ناصر اطروش دانشمندی بزرگ، مؤلفی پرکار و شاعری چیره دست بود. عبدالکریم احمد 
نوشته است: او عالوه بر علوم مرتبط با قرآن و  لحدائق الوردیهاجدبان به نقل از کتاب 

ات و انجیل نیز آشنایی سنت و معارف اسالمی و فقه با دیگر کتب آسمانی از جمله تور
هرچند دلیلی برآشنایی او با دیگرکتب آسمانی ارائه نکرده است.  1(.11داشت )جدبان، 

فضیلت »سید مرتضی در الناصریات در خصوص مقام علمی و فقهی اطروش نوشته است: 
( 63)شریف مرتضی، « ...تر استوی در علم و زهد و فقاهت از خورشید تابان روشن

مشغله فراوان هرگز از مصاحبت با علما و دانشمندان و ادیبان غافل وجود  ناصرللحق با
تنها هم نشینان من »نبود. وی زمانی که به حکومت رسید خطاب به مردم گفت: 

(. در شدّت 26)جدبان، « گو با شماستو  دانشمندان شما و تنها استراحت من گفت
به امر تعلیم و ،گیری کردکناره عالقه وی به علم و دانش همین بس که وقتی از حکومت

ناصر کبیر بِتَرک مُلک گفت و با خالیق بشریعت زندگانی پیش گرفت و » :تعلّم روی آورد
از اطراف جهان برای استفاده پیش او آمدندی و اقتباس فنون و علوم کردندی از فقه و 

 ؛ نیز: مرعشی،275اسفندیار، )ابن« احادیث و نظر و شعر و ادب و سیدی بسیار افادت بود
(. ابن اسفندیار عالوه بر بیان فعالیت علمی و فرهنگی ناصر اطروش در آمل به 148

وی برای آن مدرسه تعیین شد به همت تأسیس مدرسه و کتابخانه و موقوفات آن که 
تعلیم و تعلم مؤسس نخستین مدرسه در تاریخ را (. او 97)همو، کرده است نیز اشاره 

: مؤلف تاریخ مازندرانبه نوشته (. 384؛ صدیق، 148)مرعشی،  اندشناخته دوره اسالمی
که خود ساخته بود، ساکن شد و با مردم به طریق شرع رفتار  ایناصرللحق در مدرسه

کرد و از اطراف جهان مردم برای استفاده از علوم، روی به او نهادند و از علم و فقه و می
 (. ناصر اطروش شاگردان مبرزی110گیالنی،کردند )حدیث و شعر و ادب او استفاده می

های فقه اسالمی مکتبی خاص در پرورش داد و با تألیف کتب متعدد در همۀحوزه هم
مشهور شد. شهرت علم و فقه و کماالت « ناصریه»زیدیه تأسیس کرد که به نام وی به 

                                                                                                                                        
ی . آشنایی ناصر اطروش با تورات و انجیل لزوماً به این معنا نیست که وی به زبان اصلی آن متون یعنـ1

  عبری آشنا بوده است.
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ران گستراند ها و آراء فقهی و علمی او را در شمال ایاخالقی ناصرللحق روند نشر اندیشه
 مقبولیت علمی و جذّابیت مردمی او بود. حاکی از و دوام مکتب ناصریه تا دوران صفویه 

 
 نتیجه 

کمال نقش و تأثیر ناصرللحق حائز  ،مهاجران علوی به مناطق شمالی ایران در زمرۀ
ترین مناطق ایران دوروی توانست پس از مهاجرت به یکی از  زیرا است، اهمیت

ت یعنی گیالن، دیلمان و طبرستان حکومتی با همیاری مردم بومی آن ازدستگاه خالف
تأثیر  .های فردی و اجتماعی مختص خویشحکومتی با رهبری و ویژگی ؛دیار بر پا کند

. بدین بودتفاوت و شگفت و دیرپا ، مسیاسی، فرهنگی و اجتماعی ـ به لحاظ عقیدتیاو 
دیری  ،بردنددستگاه خالفت بسر می ازمردمی که پیش از آن در انزوای سیاسی  ،ترتیب

بلکه با تسلط بر بغداد مرکز عباسیان ،نپایید که نه تنها از سلسله جبال البرز گذشتند
به بر جهان اسالم روزگار خویش و ایرانِ پس از خود بر  ایآثار و پیامدهای فوق العاده

ر علوی را در سه توان به اختصار پیامدهای مهاجرت این رهبند. بنابراین مینهجای 
 بخش بیان کرد: 

پیوند میان اخالق فردی و سیاسی، نفی اصل  ،پیامد سیاسی مهاجرت ناصر اطروش
وراثت در انتقال قدرت و انحصار گرائی خاندانی در امر حکومت، روا داری با زیر دستان و 
مخالفان و گذشت خطا کاران در عرصۀ سیاسی و احیای حکومت علویان در طبرستان 

ترویج و عمل به فریضۀ امر  ،پیامد اجتماعی مهاجرت اوبود و  یگرمناطق شمالی ایرانود
به معروف و نهی از منکر و دیگر احکام و قوانین اجتماعی اسالم، اجرای عدالت اجتماعی 
از جمله در اخذ مالیات و کوشش در جهت همزیستی مسالمت آمیز میان مهاجران 

  .تأسیس مساجد متعدد و و طبرستان علوی و بومیان در گیالن، دیلمان
های مذهبی تشیع زیدی از طریق وعظ و تبلیغ، بنای و از حیث فرهنگی، نشر آموزه

ی مسلمانآن، ه پیامدک ،مسجد به عنوان مرکز فرهنگی و بسط و گسترش تعالیم اسالم
از زرتشتیان منطقه شمال ایران بود. تثبیت دیدگاه فقهی ناصر اطروش در بسیاری 

عه در تخریب برخی از آثار و مواریث دورۀ باستانی که جنبه کفرکیشی داشت مؤثر جام
تقریب مذهب زیدیه به امامیه، تأسیس کتابخانه و نخستین مدرسه و برای بود. کوشش 

موقوفه در شهر آمل و تألیف آثار متعدد اعم از فقه، کالم، تفسیر، حدیث، ادبیات، شعر، و 
لس علمی و مشارکت طالبان علم به محضر و مجلس تربیت شاگردان و تشکیل مجا
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های شیعی از دیگر پیآمدهای فرهنگی سترش و تعمیق اسالم و آموزهگ ،درس او در آمل
 شمار است. ه حضور ناصرللحق در منطقه ب
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