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 چكيده
به » سيري در احوال مقاتل بن سليمان و روش تفسيري وي«ين مقاله با عنوان ا

متن پژوهي، در صدد است ضمن معرّفي مقاتل بن  ي توصيفي و به شيوه -روش تحليلي
ترين مفسران مسلمان در قرن دوم هجري، روش  سليمان به عنوان يكي از كهن

هد. مقاله در دو قسمت سامان يافته تفسيري وي در تفسير كبير فراديد اهل نظر قرار د
 است:

در بخش اول، به معرّفي مقاتل پرداخته شده كه در بردارنده مباحثي چون اسم و 
نسب مقاتل، والدت و وفات، سفرهاي مقاتل، مشايخ و راويان، آثار و تأليفات، اقوال مدح 

اتل مي باشد. و ذم، مذهب مقاتل، اوضاع سياسي و علمي و فرهنگي مسلمانان درعصر مق
در بخش دوم ضمن معرّفي اجمالي تفسير مقاتل، روش وي در تفسير به بحث گذاشته 
شده و تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به كمك روايات، تفسير لغوي، تفسير با بهره 

هاي تفسير ترين شاخصهگيري از علوم قرآني و ورود اسرائيليات در تفسير به عنوان مهم
 شده است.  مقاتل برشمرده

 
 كليدواژه: 

 مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، روش تفسيري، اسرائيليات.
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 مقدمه 
مقاتل بن سليمان از دانشمندان، محدثان و مفسران بزرگ قرن دوم هجري است. 

صورت سه جلدي و در چاپ ديگر بصورت پنج جلدي به تحقيق دكتر  تفسير او به
 ت. عبداهللا محمود شحاته چاپ شده اس

به شدت  برخي ؛اند سخن گفتهدو گونه كامال متفاوت از او به  اهل سنّتنويسندگان 
ها به آن اندازه اين تعارض در داوري اند.دانستهثقه  وي را برخي ديگراند و  او تاخته رب

هاي مختلف ناشي از رسد ما با دو نفر مختلف مواجهيم و اين داورياست كه به نظر مي
ين است كه وي در تفسير اتوان داد، ساده است. احتمال ديگري كه مييك تشابه اسمي 

صاحب دانشي گسترده بوده اما در حديث جايگاه استواري نداشته است. شاهد اين 
شخصيت تفسيري او  ي نويسان دربارهتذكرهگواهى سخن آن است كه بجز چند مورد، 

را جاعل  اوتوان يافت كه  مىرا ى ثانبه ندرت محد؛ اما در مقابل آميز است ستايشاغلب 
 ند!نخوانده باش

به هر روي تفسير مقاتل بن سليمان اولين تفسير كامل برجاي مانده از قرآن كريم 
است كه هر چند گذشتگان از آن به نيكي ياد كرده اند، اما متأسفانه متأخرين نسبت به 

ر صورت نگرفته است. اين تفسي ي آن بي مهري كرده و تحقيق قابل توجهي در حوزه
دكتر شحاته در مورد تفسير مقاتل مي گويد: تفسيرمقاتل همچون دريايى خروشان است 
كه از همه پيشى گرفته است. اگر ما از آن غفلت ورزيم، نه تنها بخش بزرگى از ميراث 

ايم، بلكه اولين دست آورد تفسير عقالنى را از  فرهنگى و فكرى خويش را از دست داده
نازند و  ايم. اين در حالي است كه امروزه جهانيان به افتخارات گذشته خود مى دهدست دا

 )53، ص 5(مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج » كوشند. در احياى آن مى
اين نوشتار بر آن است كه به معرّفي مقاتل بن سليمان و روش تفسيري وي  به 

 عنوان يكي از تفاسير كهن بپردازد.
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 معرّفي مقاتل .1
 . اسم و نسب مقاتل1-1

أبو الحسن مقاتل بن سليمان « گونه معرفي نموده است:  مولّف الذريعه مقاتل را اين
 ) 234: 4ق، ج 1403(طهراني،  ».بن زيد بن أدرك بن بهمن رازي خراساني بلخي

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، و «مقاتل آورده است:  ي شبستري در ترجمه
يل كثير األزدي بالوالء، الخراساني، البلخي، وقيل البجلي، وقيل الرازي، وقيل المروزي، ق

، (شبستري». البصري، المعروف بابن جوال دوز، وقيل دوال دوز، وقيل عرّف بالدوال
 )297:  3ق، ج 1418

هاي مختلف(بلخي، خراساني، مروزي، رازي و بصري) كه احيانًا مربوط به محلّ نسبت
باشد، احتمال تشابه اسمي بين دو مقاتل مفسر و وي مي ي هاي چندگانهيا اقامت تولّد

دوز احتماالً مربوط به پيشه و دوز يا دوالكند. البته نسبت ابن جوالمحدث را تقويت مي
 شغل مقاتل يا پدر وي است. 

 
  والدت و وفات مقاتل 1-2

يم خراسان ديده به جهان گشود. مقاتل بن سليمان بجلي يا بلخي در شهر بلخ از اقل
سال تولّد وي ذكر نشده است، اما قدر مسلّم آن است كه وي به سال ، در منابع

) البتّه برخي 315: 4ق، ج1403هجري و در بغداد وفات نموده است. (طهراني،150
يا  102محقّقان با توجه به اين كه مقاتل تفسيرش را در زمان ضحاك بن مزاحم (م

) و از 249: 10ق، ج1404يف نموده و بر او عرضه داشته است (ابن حجر، ق) تال105
ق) و عطيه بن سعد عوفي(م 114رباح (م ق) و عطاء بن ابي104مجاهد بن جبر مكّي(م

) سال والدت 166: 13ق، ج 1417ق) نقل روايت نموده است، (خطيب بغدادي، 111
اند. اما شواهدي نيز وجود دارد هجري و  يا قبل از آن دانسته 80مقاتل را حدود سال 

كند؛ از جمله آن كه در مالقات مقاتل با ضحاك بن مزاحم و كه اين رأي را نقض مي
) و اين 254 :10ق، ج1404اند (ابن حجر، عرضه تفسير بر وي، ترديدهايي روا داشته

 ) 440 :28ق، ج1406ترديدها حتّي در زمان او مطرح بوده است. (المزّي، 
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 هاي مقاتلفرتمسا 1-3
 هاي مختلف، اطّالعات دقيق و روشني وجود ندارد.ي زندگي مقاتل در دوره درباره

 ي تنها برخي منابع به محلّ تولد و سفر وي به برخي شهرها و نيز محلّ وفات او اشاره
ولد مقاتل فى بلخ ثم تحول إلى مرو، و كانت له «اند. خطيب مي نويسد: كوتاهي نموده

خراسان حتى كان يتوسط فى الصلح بين أمراء خراسان و الخارجين عليهم. و منزلة فى 
قد تحول مقاتل إلى العراق فنزل بالبصرة، و دخل بغداد فحدث بها، ثم عاد الى البصرة و 

 )     169:  13ق، ج1417(خطيب بغدادي،». 150توفى فيها سنة 
رد هر چيزي كه ما دون و نيز مي نويسد: مقاتل در مكّه از مردم مي خواست در مو

 )167:  13ق، ج1417عرش است، از او بپرسند تا پاسخ گويد. (خطيب بغدادي،
مؤلّف تهذيب الكمال آورده است: عباس بن وليد بن مزيد از استادان خود نقل كرده 
كه از مقاتل بن سليمان كه در مسجد كوفه نشسته بود، شنيدم كه گفت: بپرسيد از من، 

عرش است تا پاسخ گويم. اوزاعي به شخصي گفت: برو از او در مورد هر آنچه ما دون 
ارثيه اي كه از مادر بزرگش به او مي رسد، بپرس. فرد پرسيد، اما مقاتل پاسخي نداشت 

 )447:  28ق، ج 1406و جز شبي در آنجا نماند و فرداي آن شب، رفت. (المزّي، 
واقع شده و وي همانند بسياري از آيد كه تولّد مقاتل در بلخ از مطالب فوق بر مي

عالمان و محدثان روزگار خويش، به بالد مختلف نظير مرو، بغداد، بصره، كوفه و خراسان 
سفر نموده و در برخي از آنها چون خراسان اقامت و حضور مؤثّري داشته و سرانجام در 

 بصره وفات يافته است.
 

 مشايخ و شاگردان مقاتل  1-4
او از  ي كند، روايت و استفادهكه درباره مشايخ مقاتل جلب نظر مي اي ترين نكته مهم

است. شايد سرّ  عليهماالسالممحضر امامان بزرگوار شيعه يعني امام باقر و امام صادق 
ها و جرح مقاتل نيز در همين مطلب نهفته باشد؛ يعني چون وي را شيعه و از مخالفت

اند. به اند، به شدت او را با تيغ نقد نواختهاشتهپند عليهمالسالمپيروان امامان اهل بيت  
شود، مي هرحال،  بر اساس آنچه در منابع مختلف و نيز آثار بر جاي مانده از مقاتل ديده

وي از افراد و مشايخ سرشناسي چون زيد بن اسلم، ضحاك بن مزاحم هاللي، عطاء بن 
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حمد بن سيرين نقل روايت أبي رباح، عطيه بن سعد عوفي، مجاهد بن جبر مكّي، م
 نموده است. ساير مشايخ او عبارتند از:

ثابت البناني، سعيد مقبري، شرحبيل بن سعد مولى االنصار، عبداهللا ابن بريدة، عبيد 
اهللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك، عمرو بن شعيب، محمد بن مسلم بن شهاب زهري، 

 ر مكّي.نافع مولى ابن عمر، أبي إسحاق سبيعي، أبي زبي
 اما كساني كه ازمقاتل نقل روايت نموده اند عبارتند از: 

إسماعيل بن عياش، بقية بن وليد، حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة، حماد بن قيراط 
نيسابوري، حماد ابن محمد فزاري، حمزة بن زياد طوسي، سعد بن الصلت قاضي شيراز، 

شبابة بن سوار، شريح بن يزيد أبو نصير سعدان بن سعيد بلخي، سفيان بن عيينة، 
حمصي، عبداهللا بن مبارك، عبد الرحمان بن سليمان بن أبي الجون، عبد الرحمان بن 
محمد محاربي،  عبد الرزاق بن همام، عبد الصمد بن عبد الوارث، عتاب بن محمد بن 
شوذب، علي ابن جعد، وعيسى بن أبي فاطمة، عيسى بن يونس، أبو نصر منصور بن 

الحميد باوردي، نصر بن حماد وراق، وليد بن مزيد البيروتي، الوليد بن مسلم، يحيى عبدا
بن شبل، يوسف بن خالد سمتي، أبو الجنيد ضرير، أبو يحيى حماني. (مراجعه شود به: 

؛ و  خطيب 297:  3ق، ج 1418؛ و شبستري، 26و 25: 1ق، ج1423مقاتل بن سليمان، 
 )161 :13ق، ج1417بغدادي، 

 
 آثار و تأليفات مقاتل بن سليمان 1-5

هاي متعددي به او  نسبت داده اند، كه برخي از آنها عبارتند  مترجمان مقاتل كتاب
 از: 
 التّفسير الكبير  -1
 الناسخ والمنسوخ  -2
   االقسام و الّلغات -3
 كتاب القراآت  -4
 اآليات المتشابهات.   -5

در زمينه محكم و متشابه است. (دياري  آقاي معرفت معتقد است اين كتاب اولين اثر
 )293: 1385، درآمدي بر تاريخ علوم قرآنيبيد گلي، 
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 نوادر التفسير  -6
 كتاب  الجوابات  في القرآن -7
 متشابه القرآن -8
 الرد علي القدريه -9

 الوجوه و النظائر في القرآن.  -10
ائر مي باشد. (دياري بيد وجوه و نظ ي برخي معتقدند، اين اثر اولين كتاب در زمينه

االشباه والنظائر في «) اين كتاب با تحقيق دكتر شحاته و با عنوان 200، ص1385گلي، 
 منتشر شده است.» القرآن الكريم

؛ ابن نديم،  315: 4ق، ج 1403تفسير خمسمائة آيه. (مراجعه شود به: طهراني،  -11
 ) 314بي تا:  الفهرست،

 
 مدح و قدح مقاتل  1-6

ل متعددي در منابع مختلف در مورد مقاتل بن سليمان وارد شده است كه در بر اقوا
 باشد:مدح و تمجيد از شخصيت علمي يا قدح و جرح وي مي ي دارنده

 
 مدح  1-6-1

 مؤلّف تهذيب الكمال دراين باره آورده است:
 وقال علي بن الحسين بن واقد المروزي، عن عبدالمجيد من أهل مرو: سألت مقاتل«

بن حيان فقلت: يا أبا بسطام أنت أعلم أو مقاتل بن سليمان؟ قال: ما وجدت علم مقاتل 
يعني: از مقاتل بن حيان  پرسيدند: ». في علم الناس إال كالبحر االخضر في سائر البحور

يا ابا بسطام شما عالم تري يا مقاتل بن سليمان؟ گفت: نيافتم علم مقاتل را نسبت به 
 ه مانند درياهاي سبز (اقيانوس ها) نسبت به ساير درياها.علم مردم، مگر ب

از حرملة بن يحيى روايت شده كه گفت: از شافعي شنيدم كه مي گفت: مردم جيره 
خوار اين چهارنفرند: هر كس كه بخواهد در مغازي تبحر پيدا كند، نيازمند علم على بن 

دا كند، نيازمند زهير بن أبي محمد بن إسحاق است. و كسي كه بخواهد در شعر تبحر پي
سلمى است و كسي كه بخواهد در نحو تبحر پيدا كند، نيازمند كسائي است و كسي كه 
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بخواهد در تفسير قرآن مهارت پيدا كند، نيازمند علم مقاتل بن سليمان است. (المزّي، 
             ) اين روايت به اشكال مختلف و در كتب متعدد نقل شده است.  436:  28ق، ج 1406

 اين گونه نقل كرده است:  »ميزان االعتدال«ذهبي نيز در كتاب 
مكّي بن إبراهيم از قول يحيى بن شبل نقل مي كند، كه گفت: عباد بن كثير به من 
گفت: چه چيزي تو را از علم مقاتل باز داشته است؟ گفتم: اهل ديار ما از او كراهت 

، مگر نمي داني كه كسي داناتر از او به علم كتاب دارند. گفت: از او كراهت نداشته باش
 خدا باقي نمانده است. 

قاسم بن أحمد صفّار مي گويد: به ابراهيم حربي گفتم: چه شده است كه مردم به 
 مقاتل طعن مي زنند؟ گفت: به خاطر حسدشان نسبت به اوست.

مرو سفر عباس بن مصعب مروزي گفت: مقاتل بن سليمان  متولّد بلخ بود كه به 
 نمود و از حافظان تفسير به شمار مي آمد. 

و سفيان بن عبدالملك از ابن مبارك كه مورد اعتماد و ثقه است، نقل مي كند كه 
 )173: 4، ج1382گفت: چه نيكوست تفسير مقاتل اگر خودش نيز ثقه مي بود. (ذهبي، 

 ابن حجر آورده است:
ايگاهي بس بزرگ و وسيع است؛ خليلي گفت: جايگاه او (مقاتل) نزد مفسرين ج

اماحفّاظ او را  درروايت ضعيف دانسته اند. و نيز نوشته است: او در زمان خود مردي 
 ).253:  10ق، ج1404، بزرگ و گرانقدر بود. (ابن حجر

خالد بن صبح مي گويد: به ابي حنيفه گفته شد كه مقاتل تفسير را از كلبي آموخته 
 زي ممكن است در حالي كه مقاتل از او عالمتر است؟!است؛ او گفت: چگونه چنين چي

ق، 1417نويسد: او را آگاهي كاملي به تفسير قرآن بود. (خطيب بغدادي، خطيب مي
 )161: 13ج

 
 قدح 1-6-2

گونه كه گفته شد، مدح و قدح مقاتل در منابع، به طور گسترده نقل شده و همان
ا دشوار ساخته است. نصوص وارد شخصيت واقعي وي ر ي همين مسأله داوري درباره
 توان به چهار دسته تقسيم كرد: شده در جرح مقاتل را مي
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اقوالي كه مبتني بر ضعف مقاتل بن سليمان در نقل روايت است؛ مانند آنچه خطيب . 1
از قول نسايي آورده است كه: دروغگويان معروف كه به » تاريخ بغداد«بغدادي در كتاب 
دادند، چهار نفرند: إبراهيم بن أبي  و به رسول اهللا نسبت مي پرداختند جعل حديث مي

يحيى در مدينه، واقدي در بغداد، مقاتل بن سليمان در خراسان و محمد بن عيسى ـ 
 معروف به مصلوب  ـ در شام.

علي بن خشرم گفت: از وكيع بن جراح شنيدم كه مي گفت: مقاتل بن سليمان را 
 شناختم؛ به همين دليل از او چيزي ننوشتم.مالقات نمودم و او را دروغگو 

هارون بن أبي عبيداهللا از پدرش نقل مي كند كه مهدي به وي گفت: آيا نمي بيني 
گويد: اگر مي خواهي احاديثي در مورد بني  گويد، مي كه اين فرد ـ يعني مقاتل ـ چه مي

: 13ق، ج1417عباس وضع نمايم. گفت: گفتم نه نيازي به آن نيست. (خطيب بغدادي، 
168.( 

در كتاب المجروحين آمده است: مقاتل علم به قرآن را در مواردي كه با كتب يهود و 
گرفت و همچنين در حديث به جعل آن مي پرداخت. عباس  نصاري موافق بود از آنها مي

پرداخت. نسائي گويد: مقاتل كذّاب بود.  بن مصعب گفته است: مقاتل به ضبط اسناد نمي
يتقون حديثه و «ناميده و ابن سعد گفته است: » ذاهب الحديث«را  دارقطني او

 ).15: 3(ابن حبان، كتاب المجروحين، بي تا، ج » ينكرونه
 اقوالي كه دالّ بر وجود تدليس در روايات منقول از مقاتل است. از جمله:. 2

محمد بن داود حمداني گفت: از عيسى بن يونس شنيدم كه گفت: من و حفص بن 
براي پرسيدنِ مسأله اي نزد مقاتل رفتيم. او در آن مورد گفت: روايت كرد مرا  غياث

ضحاك... وي را ترك كرديم پس از مدتي در مورد آن حديث پرسيديم، او گفت: روايت 
كرد مرا عطا. و بعد از مدتي كه نزد او آمديم، مقاتل در مورد همان حديث گفت: روايت 

 )166:  13ق، ج1417. (خطيب بغدادي، كرد ما را ابوجعفر يا فالن شخص
و عمرو بن علي گفت: از عبدالصمد بن عبدالوارث شنيدم كه گفت: مقاتل بن 

رباح نقل كرد. سپس احاديث سليمان بر ما وارد شد و احاديثي از قول عطاء بن أبي
خودش را از قول ضحاك بن مزاحم بيان نمود، سپس همان احاديث را از قول عمروبن 

اي؟ گفت: از تمامي آنها. سپس آورد. به او گفتيم: احاديث را از چه كسي شنيدهشعيب 



  151       سيري در احوال مقاتل بن سليمان و روش تفسيري وي   

دانم آن ها را از چه كساني شنيده ام! (خطيب بغدادي،  گفت: نه، به خدا قسم نمي
 )168:  13ق، ج1417

مولّف تهذيب التهذيب نيز در اين مورد آورده است: عبد الرّزاق گفت: از ابن عيينه 
فت: به مقاتل گفتم تو از ضحاك روايت مي كني در حالي كه مردم بر شنيدم كه مي گ

اي. گفت: به روي من و او در بسته شده است. (يعني يكديگر اين گمانند كه از او نشنيده
عيينه گفت: با خود گفتم: بله، را مالقات نموده ايم و با هم همنشيني داشته ايم) ابن

) سخن فوق، از قول ابن عيينه به وجوه 249:  10ق، ج1404البتّه درشهر!  (ابن حجر، 
 اند، ذكر شده است. مقاتل پرداخته ي مختلف، در كتب متعددي كه به ترجمه

محمد بن سعيد بن أبي قيس مصلوب گفته است: مقاتل از ثقات نقل حديث مي 
 كرد در حالي كه از آنان سماع نكرده بود.

اگر كالم نيكويي بشنوم، ايرادي نمي همچنين از مقاتل روايت شده كه مي گفت: 
 )271:  1التعديل والترجيح، بي تا، ج ، بينم كه براي آن سندي ايجاد كنم. (الباجي

از آنچه در اين قسمت به آن اشاره نموديم چنين به دست مي آيد كه مقاتل       
شنيده گاهي احاديثي را از كساني روايت مي كند كه آنها را نديده يا از آنها حديث ن

است. اين عمل نوعي فريب شنونده است كه در اصطالح علم الحديث، تدليس ناميده 
 شود. مي
اقوالي كه مبتني بر مشبهه بودن او وارد شده است. مانند آنكه خطيب بغدادي آورده  . 3

است: در نزد ابو حنيفه از مقاتل و جهم سخن به ميان آمد. وي در مورد آن دو گفت: هر 
راه افراط و تفريط را پيش گرفته اند. جهم در نفي تشبيه زياده روي نموده تا دوي آنها 

جايي كه در مورد خداوند گفته است: او هيچ چيزي نيست.(ليس بشيء) و مقاتل تا آنجا 
ق، ج 1417افراط نموده كه خداوند را به مانند خلقش دانسته است. (خطيب بغدادي، 

13  :167( 
 صورت كلّي يا به دليل فتاواي مقاتل بيان شده است. از جمله: مواردي از جرح كه به . 4

ام و گفت: هيچ مسلماني را نكشته خارجه بن مصعب گفت: از كلبي شنيدم كه مي 
 ام، اما اگر مقاتلپيماني را نشكسته

را در جايي كه كسي جز من و او نباشد ببينم، با ريختن خون او به خدا تقرّب  
 جويم.  مي
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ذ فضل بن خالد مروزى چنين گفته است: از خارجه بن مصعب شنيدم كه و أبو معا
گفت: چرا مقاتل ريختن خون يهوديان را حالل دانسته، اگر او را در خلوتي بيابم مي

 )174:  4، ج 1382شكمش را خواهم دريد. (ذهبي، 
 )14: 3(ابن حبان، بي تا، ج». كان دجاال جسورا«جوزاني در مورد مقاتل گفته است: 

شود، اغلب آنچه در جرح مقاتل در منابع مختلف وارد همانطور كه مشاهده مي  
شده است، مربوط به نقل و جعل روايات از جانب ايشان است وگرنه ديده نشده كه 

 كسي ايشان را در زمينه علوم قرآن و تفسير آن مورد نكوهش قرار دهد.
 

 مذهب مقاتل 1-7
سليمان در كتابها و منابع بر جاي مانده از وي و متأسفانه در مورد مذهب مقاتل بن 

نيز بسياري از كتب تراجم متقدمين، مطلب صريح و روشني وجود ندارد و در آن دسته 
از منابعي كه به ذكر مذهب وي پرداخته شده است، ظاهراً نظر مؤلّف كتاب بوده كه با 

به همين دليل ديدگاه  هاي مقاتل، بيان شده است. توجه به برخي قراين موجود در كتاب
 محقّقين در اين باره متفاوت است. 

اند. از جمله عالمه حلّي در دانسته »عامي«الف) گروهي از رجاليون شيعه وي را 
مقاتل بن سليمان، من اصحاب الباقر(عليه السالم)، وقال «مورد مقاتل آورده است: 

 (حلّي، )». البرقي: انّه عامي
ذكر شده: مقاتل بن سليمان بجلي ويا بلخي، صاحب  و در كتاب رجال ابن داود

 )280ق:1392تفسيرقرآن و عامي است. (ابن داود حلي، 
معجم آقاي خوئي نيز در اين مورد آورده است كه: مقاتل عامي بوده است. (خوئي، 

 )337، ص19ق، ج 1413رجال الحديث، 
شده است؛ اما از آنجا كه قابل ذكراست، عامي بودن مقاتل در منابع ديگري نيز اشاره 

 اند از بيان آن خودداري نموديم. آنها نيز قول خود را به سه منبع فوق ارجاع داده
اند. از جمله ابن ب) برخي از محقّقان اهل سنّت، وي را شيعه زيدي معرّفي كرده

(ابن » مقاتل بن سليمان من الزيديه والمحدثين والقراء«نديم در الفهرست آورده است: 
 )227ديم، بي تا: ن
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دكتر شحاته نيز بعد از نقل سخن ابن نديم، با ذكر قرائن و شواهدي بر زيدي بودن 
اي كه وي براي تاييد نظر خود آورده است، به شرح گذارد. خالصه ادلّهمقاتل صحه مي

 باشد: زير مي
 اند. متقدمان مقاتل را زيدي دانسته -1
م اللَّه و رسولُه والَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلوةَ و يؤْتُونَ ي: (إِنَّما وليكُ مقاتل آيه -2

) را در شأن اميرالمؤمنين، عليه السالم، دانسته و بعد از 55الزَّكوةَ و هم راكعونَ) (مائده:
 ذكر جريان سبب نزول، اين گونه آورده است:

و سلّم و قال: الحمد للّه الّذي خص علياً بهذه  ]له آ[فكبر النّبي صلّى اللّه عليه و «
رود نه براي مفرد!  فصحاء  براي عموم افراد بكار مي» الّذين«در حالي كه لفظ » الكرامة

كنند تا چه رسد به قرآن، كه معجزه و  از بكار بردن اين لفظ براي مفرد خودداري مي
 كالم خداوند است.

يل خاص اميرالمؤمنين، عليه السالم، و اهل بيتش مقاتل رواياتي را كه به فضا -3
پردازد، به عنوان تفسير برخي آيات آورده است؛ در حالي كه آن روايات واهي و  مي

ضعيف است و روايات صحيح تر از آنها نيز وجود داشته، اما چون در آن روايات از فضائل 
آن خودداري نموده است. علي و اهل بيتش، عليهم السالم، مطلبي نبوده است، از ذكر 

براي نمونه در اول سوره توبه روايت كرده است: زماني كه آيات آغازين سوره توبه نازل 
آيه  9ابوبكر را براي برائت از مشركان همراه با  -صلي اهللا عليه و آله  -گرديد، پيامبر

عليه صلي اهللا  -نخست اين سوره به سوي مشركان فرستاد؛ ولي جبرئيل بر رسول اكرم
پس از آن  »يا محمد! انّه ال يؤدى عنك اال رجل منك«نازل شد و گفت:  -و آله 

را اعزام داشت. ابوبكر نزد رسول رفت و پرسيد: آيا چيزي نازل  -عليه السالم -ايشان علي
شده است؟ پيامبر فرمود: نه، ولي جبرئيل نزد من آمد و گفت: نبايد اين وظيفه ات را 

 دي از (قوم) تو انجام دهد.كسي جز خودت، يا مر
كند كه اين روايت، در تفسير ابن كثير و شحاته پس از نقل روايت فوق، اشاره مي

مسند احمد بن حنبل و سنن ترمذي نيز ديده مي شود؛ اما ابن كثير معتقد است در 
گويد: بر اساس روايتي كه بخاري سند اين روايت افراد ضعيف ديده مي شود. سپس مي

براي كمك و ياري ابوبكر فرستاده شد. بنابراين چون  -عليه السالم -وده، علينقل نم
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كتاب بخاري بر ساير كتب مقدم است، روايت بخاري صحيح است، نه آنچه مقاتل براي 
 بيان فضيلت علي آورده است!

المصدقين يعني » و الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات«سوره توبه آورده است:  71مقاتل ذيل آيه  -4
و سلّم، منهم  ]آله[و المصدقات بتوحيد اللّه، يعنى اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و 

  » على بن ابى طالب رضى اللّه عنه
و اتَّقُوا فتْنَة ال تصيبنّ الّذين آمنوا منكم «سوره انفال در مورد  25ي مقاتل ذيل آيه -5

ال تُصيبنَّ «ودر مورد » ى بن ابى طالبتكون من بعدكم مع عل«آورده است: » خاصة
» فقد اصابتهم يوم الجمل، منهم طلحة و الزّبير«آورده است: » الَّذينَ ظَلَموا منْكُم خَاصة

ي  گويد: به واسطه). شحاته در اين باره مي251-247: 5ق، ج1423(مقاتل بن سليمان، 
ت، برخي از بزرگان شيعه او را آنچه مقاتل در تفسير خود در تأييد تشيع آورده اس

 اند. اند و وي را فردي خردمند و متمايل به تشيع دانسته ستوده
نااستواري اين رأي بر اهل تحقيق پوشيده نيست؛ و چون بناي اين مقال بر اختصار 

 كنيم:است، به نقد مختصر شواهد ياد شده بسنده مي
رو مذهب زيديه معرّفي نموده؛ در حالي از ميان متقدمان، تنها ابن نديم مقاتل را پي -1

كه اقوال ديگري مبني بر عامي بودن مقاتل در منابع كهن وارد شده است كه محقق 
ارجمند ظاهرًا به آن منابع مراجعه نكرده است؛ ضمن آنكه اگر منابع ديگر زيدي بودن 

 شد.كردند، حتماً به آن استشهاد ميوي را مطرح مي
يات فضائل اميرالمؤمنين و اهل بيت، عليهم السالم، شيوه منسوخ خدشه در اسناد روا -2

بندند؛ در اي است كه معموال عالمان متعصب در نقد اين گونه روايات به كار ميو كهنه
رساند، ضعف ادعايي  حالي كه كثرت اين روايات كه آنها را به مرتبه استفاضه يا تواتر مي

ند. سبب نزول آيه واليت و آيات سوره توبه از همين كسند در برخي از آنها را جبران مي
 قبيل است. 

اند. جالب آنكه برخي مفسران، پيشتر به سؤال افرادي چون شحاته پاسخ داده
عليه  -نويسد: اگر اشكال كنند، چگونه مصداق اين آيه عليباره مي زمخشري در اين

ست؛ پاسخ مي دهيم: اين است در حالي كه لفظ جمع (الذين) در آن آمده ا -السالم
گونه بيان شده، تا مردم را به چنين عملي ترغيب كند، تا آنان نيز ثوابي همانند او ببرند. 

سازد كه بايد آن چنان بر  برّ و احسان و توجه به  مؤمنان را متنبه مي ي همچنين آيه
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م نماز آن فقرا حريص باشند كه هر گاه بر آنان واجب شد، آن را انجام دهند و حتي هنگا
را به تأخير نيندازند و خود را به اين حد كمال از كماالت اخالقي برسانند.( زمخشري، 

 )649:  1ق، ج1407
نكته مهم ديگر آنكه، ديدگاه مقاتل مبني بر نزول برخي آيات قرآن كريم درباره  – 3

اينجا نيز اميرالمؤمنين و اهل بيت، عليهم السالم، لزوماً به معني تشيع وي نيست. در 
انفال را مطرح نموده  25معهود خود در كتاب، يكي از مصاديق آيه  ي مقاتل بنا به شيوه

و آن را بر اميرالمؤمنين، عليه السالم، و طلحه و زبير در روز جمل تطبيق نموده است؛ 
اما اين امر دليلي بر تشيع او نيست، زيرا مفسران بسياري از اهل سنّت نيز مطلب مقاتل 

: 4 ق، ج1419؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 212: 2 اند. به: (همان، ج ا ذكر نمودهر
اندلسي،  البحر  و؛ 144: 9 ق، ج1412؛ و طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 33

؛ و 15: 2 ؛ و سمرقندي، بحرالعلوم، ج303: 5 ق،  ج1420المحيط في تفسير ابو حيان، 
؛ و حاكم حسكاني، شواهد التنزيل لقواعد 189: 9 تا، ج بيمراغي، تفسير المراغي، 

؛ ابن عجيبه، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، 272 :1 ق، ج1411التفضيل،
 )220 :2 ق، ج1419

ي زيدي  در پايان بايد گفت: در ظاهر دكتر شحاته به اين دليل مقاتل را شيعه
السالم، در ذيل برخي آيات پرداخته است  دانسته كه به ذكر فضايل اميرالمؤمنين، عليه

گويد: در تفسير مقاتل از مظاهر تشيع جز ذكر فضائل طور كه خود مي و همان
) در 251: 5ق، ج1423اميرالمؤمنين، عليه السالم، وجود ندارد. (مقاتل بن سليمان، 

اتي چون بود، به طور قطع به فضايل اهل بيت ذيل آيي زيديه مي حالي كه اگر وي شيعه
 نمود.  آيه مباهله و يا سوره انسان و... اشاره مي

آيد كه مقاتل  شود، بر مي از آنچه ذكر نموديم و مطالبي كه در تفسير مقاتل ديده مي
فتح به  16ي  قطعاً شيعه دوازده امامي نبوده است؛ چرا كه به عنوان نمونه، وي ذيل آيه

ق، 1423نموده است. (مقاتل بن سليمان، موكّد بودن خالفت ابوبكر در اين آيه اشاره 
) و نيز در ذيل بسياري از آيات به ذكر فضائل عمر و ابوبكر پرداخته است. 250: 3ج

بودن مقاتل نيز مورد ترديد است؛ زيرا سبب نزول برخي از آيات را كه همچنين زيدي 
دانند در ياكثر مفسرين فريقين در مورد اميرالمؤمنين و اهل بيت، عليهم السالم، م

 -عليهم السالم -كمال ناباوري ناديده گرفته يا آيه را در مورد افراد ديگري جز اهل بيت
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نفر از مفسران و  35داند. مانند سبب نزول سوره انسان كه بنا به قول بيش از  مي
نازل شده است. (حجتي،  -عليهم السالم -محدثان بزرگ اهل سنّت، در شأن اهل بيت

) و يا آيات مباهله و تطهير كه بسياري از بزرگان اهل سنّت آن را در 41- 37: 1377
: 3ق، ج1406دانند (حاكم نيشابوري، المستدرك،  مي -عليهم السالم -شأن اهل بيت

؛ و ابن كثير، تفسير 198: 5ق، ج1404؛ و سيوطي، الدرالمنثور في تفسير الماثور، 133
و...) ولي مقاتل به صورتي گذرا از آن عبور ؛ 313و312: 9ق، ج1419القرآن العظيم، 

 كرده است.
نكته ديگر آنكه، زيديه معتقدند: اگر مرتكب گناهان كبيره بدون توبه نصوح از دنيا 

) حال آنكه از 79: 1384برود، خالد در جهنّم است. (ابوزهره، تاريخ مذاهب اسالمي، 
 به چنين امري باشد.  آيد كه وي قائلآنچه در تفسير مقاتل آمده است، بر نمي

   
  تاريخ سياسي عصر مقاتل   1-8

دوران زندگي مقاتل مصادف با دوران حكومت خلفايي از امويان(وليدبن عبد الملك، 
سليمان بن عبد الملك، عمربن عبد العزيز، يزيدبن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، 

ن(سفّاح و منصور دوانيقي) وليد بن يزيد بن عبد الملك و مروان بن محمد) و عباسيا
عباس سپري كرد هاي پاياني عمر خويش را در دولت بنيبوده است. در واقع مقاتل، دهه

 كه عالوه بر تحوالت سياسي، تحوالت گوناگون در عرصه علمي را نيز شاهد بود. 
در دوران حكومت حاكمان اموي، مرزهاي سرزمين اسالمي از سمت شرق توسعه 

هايي از كابل، بخارا، بلخ، كاشمر، تونس و اندلس به  ر برگرفتن بخشيافت و ضمن د
مرزهاي چين نيز لشكركشي شد و چينيان وادار به پرداخت جزيه شدند. همچنين 

هاي جرجان و طبرستان گشوده شد و قسطنطنيه نيز به محاصره در آمد. از سرزمين
ايي از آن سوي اندلس ههاي خلفاي اموي، اندلس و سرزمينسمت غرب نيز لشكركشي

هجري، فتوحات متوقّف  107هاي داخلي در سال  را در بر گرفت تا آنكه به سبب فتنه
 ) 361 - 350 :1385شد. (حسن ابراهيم حسن، 

خلفاي اموي در اين دوران سه دشمن بسيار سرسخت داشتند: يكي خوارج بودند كه 
يگر شيعيان بودند كه از دوران ي د هاي فراواني براي آنان ايجاد كردند. دسته مزاحمت

امير المؤمنين، عليه السالم، به بعد، به صورت جدي با معاويه برخورد داشتند و بعد از 
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 -آن نيز، امام حسين،عليه السالم، توابين، مختار، زيد بن علي، يحيي بن زيد و صادقين
جداي از اين مسلّحانه يا به صورت فرهنگي، بر ضد حاكمان شوريدند.  -عليهماالسالم

ي سياسي آنها در مشروع بودن حكومت علويان به  ها، تفكّر شيعي به ويژه نظريه قيام
ها و تا صورت يك گرايش قوي و وسيعي در بطن جامعه، به خصوص ايرانيان، عراقي

حدودي مصريان، امويان را در معرض تهديد جدي قرار داده بود. در حقيقت شيعيان 
ي  شدند. دسته ي حكومت اموي شناخته مي ان، جانشينان بالقوهبودند كه با رفتن اموي
ها بودند كه صرف نظر از اينكه شيعه باشند، به خاطر تحقيري كه  سوم نيز عمدتاً عراقي

اي و  شد و احتماالً ريشه در تعصبات قبيله از سوي شام (مقرّ حكومت) بر آنان روا مي
: 1377، يه بني اميه به پا خاستند. (جعفريانگاه عل اي داشت، گاه و بي احياناً منطقه

626 ( 
در مجموع، در مورد دوران اموي مي توان گفت: خالفت امويان پس از وفات وليد بن 

سي و شش سال به طول انجاميد؛ امادراين مدت وضع » هجري 96«عبد الملك به سال 
ر پي، بي ديني هاي پي د خوشايندي نداشت و به خاطر اختالفات درون حكومت، شورش

خلفا و اعمال ضد ديني صريح آنها، ظلم و ستم زياد حكّام به مردم براي اخذ ماليات، 
ها به ها و عراقيهاي مخالفان و نيز تمايل مردم به خصوص ايراني سركوب شديد قيام

براندازي حكومت آنان و جايگزين كردن اهل بيت، عليه السالم، به جاي آنها، باعث شد 
 هجري قمري سقوط نمايند. 130ام آنان به سال كه سرانج

از اواخر قرن اول هجري دعوت شيعه در اقصا نقاط حكومت اسالمي به خصوص 
خراسان انتشار يافته بود و هر قدر كه قدرت اموي به واسطه ي ضعف خلفا و به هم 
ريختگي اعراب پشتيبان خالفت رو به ضعف مي رفت، نفوذ شيعه زيادتر مي شد. اين 
دعوت كه در زمان محمدبن حنفيه و شايد به دست او آغاز شده بود، موضوعش آل علي 
عليه السالم و خالفت آنها بود. اما در آخر، بني العباس با مهارت عجيبي آن را به نفع 
خود برگردانده و حكومت را با به خالفت رساندن ابو العباس سفّاح، از آن خود نمودند. 

  )170 :1382(فياض، 
سفّاح بيشتر دوران خود را به سركوبي سرداران عرب كه با امويان همكاري كرده 

ي امويان را قطع كرد. بعد از سفّاح، ابو جعفر منصور به خالفت  بودند، گذرانيد. و ريشه
رسيد. در دوران خالفت او حوادث بزرگي رخ داد و امنيت دولت به خطر افتاد. زيرا 
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مي عبداهللا بن علي به خاطر عدم رضايتشان از نفوذ پيشوايان عرب به رهبري عمو
ايرانيان در دستگاه حكومتي شوريدند. ابومسلم، بنيانگذار قدرت عباسيان و پيشواي 
ايرانيان در ايام او نيز سر نافرماني  داشت زيرا كه ايرانيان از وضع كار خشنود نبودند. اما 

سركوب كرد و ابومسلم را از ميان  منصور دور انديش و دقيق بود. شورشيان عرب را
برداشت و جنبش ايرانيان را رام كرد، نهضت علويان را  نيز درهم شكست و محمد بن 
عبداهللا بن حسن،  ملقّب به نفس زكيه، را كه از مخالفان او به شمار مي آمد، از ميان 

سن ابراهيم (حبرداشت و اساس حكومتش را بر پيكر خويشاوندان و بزرگان قوم بنا نمود.
 )    473-471: 1385حسن، 

بطور كلي دوران زندگي مقاتل، مصادف با دوراني از حكومت اسالمي بود كه جز در 
ها و فتح و سركوب  دو حالت ديده نمي شد؛ يا آنكه در حال لشكركشي به ساير سرزمين

هاي داخلي و  مخالفان و دشمنان بود، و يا آنكه به خاموش نمودن و سركوب فتنه
توان  پرداخت. بنابراين مي گرفت مي اي كه بر عليه حكومت صورت مي هاي مسلحانه قيام

هاي مختلف فكري و سياسي هيچ گاه از ثبات و  گفت: اين دوران به دليل وجود جريان
هاي مختلف با يكديگر و يا با حكومت در تقابل  آرامش كامل برخوردار نبوده و دائم گروه

 ند.برد و  درگيري به سر مي
 

 اوضاع علمي و فرهنگي مسلمانان در عصر مقاتل  1-9
علم در دوران بني اميه منحصر در علم الحديث بود، كه شامل روايات فقهي، اخالقي، 
تاريخي و تفسير مي شد. پس از درگذشت صحابه، كمتر افرادي بودند كه چندان رغبت 

ه و بني اميه نيز رغبتي بدان به علم نشان دهند؛ زيرا زمان اقتضاي چنين امري را نداشت
ها گذشت تا كساني براي جلوگيري از تحريف و آلودگي، به فكر  داد. مدت نشان نمي

گردآوري اخبار و روايات افتادند. فرمان اين كار را عمر بن عبد العزيز در آغاز قرن دوم 
د. انواع هجري صادر كرد. و اين خود نشانگر بي توجهي شديد حكّام به علم و دين بو

بدعت و تحريف در دين در عصر معاويه و خلفاي بعد از او صورت مي گرفت اما مخالفتي 
و پيروان اندكشان در جامعه بر نينگيخت.  -عليهم السالم -را جز از جانب ائمه شيعه

دليلش نيز اين بود كه مردم چندان با علم و دين آشنايي نداشتند تا به مقابله با اين امر 
ند. كوشش در احياي سنّت ها ي غلط ديني كه از سوي عثمان و معاويه بنياد بپرداز
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گذاشته شده بود در دوران خلفاي اموي ادامه يافت. اين در حالي بود كه مردم به دليل 
عدم اهتمام به علم دين در اين دوره، حتّي  از ساده ترين احكام دين، كه بيشترين نياز 

 بخصوص نماز، غافل ماندند.را بدان داشتند، مانند فقه و 
تعداد احاديثي كه در اين دوره در نزد عالمان بود چندين برابر شد و بعدها به يك 

 -ميليون نيز رسيد. و اين خود بيانگر آن بود كه چگونه سنّت فراموش شده ي پيامبر
در يكي دو قرن بعد با حديث سازي جبران شد. اين گناه بر  -صلي اهللا عليه و آله 

ها به علم توجهي نگرديد و آنها كوشش  ي حكومت آن ي بني اميِّه بود كه در سايه عهده
خواهند ببرند.  كردند تا با سياست جاهل نگاه داشتن مردم، آنها را به هر راهي كه مي

 ) 741و  740، ص1377(جعفريان،
از مشكالت و مصائب مهمي كه بر فرهنگ اسالمي در قرن اول هجري وارد گرديد، 

سوخ اسرائيليات است كه در ابعاد گسترده اي، چه در حوزه ي فرهنگ و چه سياست، ر
اي كه تاكنون نيز اثرات مختلف تفسيري، تاريخي،  اثرات عميقي باقي گذاشت؛ به گونه

كالمي و حتّي فقهي آن باقي مانده است. خلفاي اموي نيز نه تنها از نشر مكتوبات و 
ردند، بلكه در تأييد و ترويج آن در راستاي منافع ك روايات اسرائيلي جلوگيري نمي

 نمودند.  خودشان نيز تالش مي
در اين عصر فرق كالمي مانند: مرجئه، معتزله، غالت و اهل حديث، شكل گرفتند كه 
در چگونگي برخورد و مواجهه با حديث و تفسير با يكديگر اختالفات بسياري داشتند. 

ري متفاوتي در اين عصر به وجود آمد. برخي چون هاي تفسي بنابراين روشها و گرايش
اهل حديث معتقد بودند كه تفسير قرآن و استنباط احكام فقط خاص اهل قرآن يعني 
پيامبر و صحابيان است و ديگران بايد به بيان آنچه آنان نقل نموده اند، اكتفا كنند. و 

قرآن و سنّت، كه به برخي چون معتزله و باطنيان روش تفسير به رأي و استنباط از 
 عقل بيشتر از نقل تكيه داشت، را برگزيدند.

در نتيجه اختالفاتي كه بين گروه هاي مختلف فقهي و كالمي پديدار شد، هر گروه 
ناچار بود اساس تعليماتش را بر قرآن مجيد بنا نهد و براي رد دليل مخالفان، داليلي از 

طرفداران تفسير عقالني با تالش در اين قرآن كريم بياورد و در اين ميان معتزله و 
زمينه موجب شدند كه حقايقي نيكو از دين و قرآن كشف و با خرافات و افكار آميخته 

 با منابع اسرائيلي گردد.
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معروفترين مفسران و دانشمندان علوم اسالمي دوران پاياني خالفت اموي  ي از جمله
شهاب زهري، شعبي، رجاء بن سدي، ابن توان به ابن جريح، و اوايل حكومت عباسيان مي

) از اين 967-966:  1385حيوة و مقاتل بن سليمان اشاره نمود. (حسن ابراهيم حسن، 
هاي كالمي او از فضاي فكري ميان، مقاتل از مشهورترين آنان است كه تفسير و انديشه

 و علمي و فرهنگي زمان وي تأثير يذيرفته است.
  

 لمعرّفي تفسير مقات  -2
ترين آثار قرآنى ، از مهم»كبير مقاتل تفسير«معروف به » مقاتل بن سليمان«تفسير 
است كه به دست ما رسيده و پيوسته در آن به جمع  ترين تفسير كامل قرآنوى و كهن

روايت و درايت) پرداخته شده است؛ بدين جهت آن را  عقل و نقل، (يا به تعبيرى ديگر
) مقاتل، 62: 5ق، ج1423(مقاتل بن سليمان،  اند. شمرده پيشگام تفاسير جامع و كامل

قرار داده و  تنها به گردآورى آراى سابقين بسنده نكرده، بلكه آنها را مورد نقد و بررسى
كمال  آنچه به نظرش درست آمده برگزيده است، و تفسير خود را بر اين اساس، در

تفسير، به صورت پيوسته  وجازت و رسايى عبارت و جامعيت تأليف نموده است. اين
عقل و نقل، هر دو  تفسير كرده است. -آنجا كه به تبيين نياز داشته  -تمامى آيات را

عين حال رسا و شيوا، بيشتر بر  تفسير  هايى كوتاه و فشرده و در رعايت شده و با عبارت
 قرآن به قرآن (البته به گونه شاهد گرفتن از آيات) تكيه داشته است. 

كند،  آنچه به عنوان يك مفسر توانمند، جلب توجه مى«نويسد:  مى هدكتر شحات
ويژگى «نويسد:  و نيز مى». انديشه آزاد و خرد تابناك او است جنبه تفسير هر آيه، با

رسا بودن عبارتهاى آن است، عالوه بر احاطه بر معانى و  تفسير مقاتل در ساده و
در جاى جاى قرآن و سنّت آمده است، كه  و نظاير آن، كه هاى قرآنى و بيان شبيه واژه

درآورده...( در عين سهولت و رسا بودن، در سطحى باال و  آن را به صورت سهل و ممتنع
نظير است  هاى تفسيرى، بى ديدگاه من تفسير مقاتل در حوزه عمقى ژرف قرار دارد.) از
ساس را به وجود دوازده قرن، هنوز اين تفسير در انسان اين اح و به رغم گذشت بيش از

ي شيوا براى امروز نوشته شده است. در  تفسير، با چنين شيوه آورد كه گويى اين مى
راه كوتاه را پيموده و چندان وارد مباحث جدلى نگرديده است.  نقل آراء و نقد و ترجيح،

از لحاظ احاطه بر معانى قرآن، در عين جامعيت، مطالب را به صورت فشرده بيان كرده 
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اي رعايت شده است. از ديگر در عين ايجاز، رسايي مطالب به طور شايستهاست و 
جهان علم تقديم  مزاياى اين تفسير اين است كه در حجم كم ولى محتوايى بسيار به

 )57: 5ق، ج1423(مقاتل بن سليمان،» شده است.
را  اند، ولى درباره تفسيرش همگى او درباره او همه چيز گفته«گويد:  دكتر شحاته مى

ويژه مقام علمى و شخصيت وى جاى ترديد ندارد. امروزه نبايد غفلت كنيم اند، به ستوده
اى چشم بپوشيم، در جهت منقوالت وى بايد دقت نمود، ولى در  و از چنين ميراث ارزنده

جهات ديگر، تفسيرش همچون دريايى خروشان است كه از همه پيشى گرفته است. اگر 
ورزيم، همانا بخش بزرگى از ميراث فرهنگى و فكرى خويش را  ما از تفسير مقاتل غفلت

ايم كه امروزه،  ايم، بلكه اولين دست آورد تفسير عقالنى را از دست داده از دست داده
 :5(همان، ج» كوشند. حياى آن مىنازند و در ا جهانيان به افتخارات گذشته خود مى

52- 53( 
ران، ديدگاه متأخرين را درباره تفسير آيت اهللا معرفت نيز در كتاب تفسير و مفس

 نويسد: مقاتل اين چنين مى
 با آنكه اين تفسير در دوران ظهورش و از همان ابتدا مورد توجه بوده و نظر« 

دانشمندان را به خود جلب نموده است، و از همان دوران نخست، همگان از تفسير او 
شود و  هرى نسبت به آن احساس مىم بردند، ولى در دوران متأخّر يك نوع بى مى بهره

عامل آن، عملكرد نارواى راويان اين تفسير است كه در آن تصرف نموده و گرچه اندك، 
 )150 :2ج ،1385(معرفت،» اند. افزوده بر آن

در مجموع بايد گفت: هر چند اين تفسير به خاطر سادگي و شيوايي قلم آن و نيز 
ات و تركيبات لغت، داللت و تطور لغت، آگاهي مؤلّفش از علومي چون: لغت (مفرد

مشترك و مترادف)، وجوه ونظاير،  معاني و بيان و بديع،  عموم و خصوص، اطالق و 
تقييد، داللت امر و نهي، عقايد و الهيات، قرائات، و نحو وادبيات قديم داراي مزاياي 

موجود در آن و بسيار مي باشد، اما از بارزترين عيوب تفسير مقاتل، يكي اسرائيليات 
 ديگري حذف اسناد احاديث و نيز تدليس در برخي روايات است.

است، در  تن از كساني را كه از آنها تفسير را نقل كرده 30قابل ذكر است؛ مقاتل نام 
باشند:  ترتيب مى نفر از تابعين به اين 12مقدمه كتاب بيان نموده است. از ميان آنان 

شهاب زهرى،  احم، نافع مولى ابن عمر، زبير و ابنعطاء بن ابى رباح، ضحاك بن مز
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اسحاق  محمد بن سيرين، ابن ابى مليكه، شهر بن حوشب، عكرمه، عطيه كوفى، ابو
 و... شعبى، محمد بن على بن الحسين بن على،و بعد از اين افراد، كسانى مانند قتاده

 تفسير مقاتل داراي نسخه هاي متعددي، به شرح ذيل مي باشد:
ه) شامل تمام قرآن كه در سه جلد به  886نسخه احمد الثالث مكتوب در سال ( -1

 چاپ رسيده است.
 نسخه كوبريلى، شامل نصف اول تفسير قرآن و نوشته شده در قرن ششم هجرى. -2
 ه). 524نسخه فيض اهللا، شامل نصف دوم تفسير قرآن، نوشته شده به سال ( -3
  ا فصلت، نوشته شده در قرن چهارم هجرى.نسخه االزهريه، از سوره مريم ت -4
 نسخه حميديه، نوشته شده در قرن سيزدهم هجرى. -5
 هجرى. 1165نسخه امانه، شامل جميع قرآن نوشته به سال  -6

تحقيق تفسير مقاتل توسط محقق ارجمند، دكتر عبد اهللا محمود شحاته انجام 
در فوق، سه نسخه كامل و  نسخه قديمى مذكور 6گرفته است. تحقيق ايشان بر اساس 

 سه نسخه نيمه، پا يه ريزى شده است.
اى بر هر سوره شامل خالصه و مضمون و وصاياى آن سوره نگاشته است.  وى مقدمه

گذارى سوره ها و آيات و مشخص نمودن آياتى است كه  از ديگر مراحل تحقيق، شماره
نص قرآنى بين دو پرانتز. در متن تفسير به آنها استشهاد شده است، و نيز جدا كردن 

باشد، محور ايشان، اصل  ها از ديگر موارد تحقيق ايشان مى تصحيح غلط هاى نسخه
 نسخه احمد ثالث بوده است.

هاى محقق شامل آدرس آيات، بيان اختالف نسخ و توضيح برخى مطالب  پاورقى 
 باشد. مى

و تفسير و اعتقادات او  عالوه بر تحقيق شكلى، شحاته، جلد پنجم را تماماً به مقاتل
 اختصاص داده است.

 
  تصحيف و زيادت در تفسير مقاتل 2-1

از آنجا كه تفسير مقاتل ظاهرًا توسط خود وي جمع آوري و مكتوب نگرديده است، 
از ابو صالح هذيل  بلكه از طريق عبداهللا بن ثابت مقرى از پدرش ثابت بن يعقوب توزى

ه، تاريخ 1415ان روايت شده است، (ابن عساكر،بن حبيب دندانى از مقاتل بن سليم
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) بنابراين مطالبي در تفسير مقاتل ديده مي شود كه ظاهراً 77: 27مدينه دمشق، ج
مقاتل آنها را بيان نكرده بلكه از طريق راويان به آن افزوده شده است. آقاي معرفت در 

رود متن تفسير  اى است كه گمان مى گاه شده اضافات به گونه«اين باره مي گويد: 
 -شود، برخى از بزرگان آنجا كه صريحاً به مقاتل نسبت داده مى مقاتل است و حتّى در

گويد:  مى به درستى گفته مقاتل باشد. فؤاد سزگين در اين باره ترديد دارند كه -احياناً
» است. ابو صالح، در برخى موارد روايات ديگرى را بر متن تفسير مقاتل افزوده«

 )148: 2، ج1385(معرفت،
ذلك «ي دوم سوره بقره در مقدمه آن آمده است:  بطور مثال درباره تفسير آيه

» هذا للعرب خاصة» «مما رزقناهم ينفقون«و نيز » يعنى التوراة و االنجيل» الكتاب
گويد:  (مخصوص عرب است). باز مي گويد: ابوصالح گفته كه محمد بن سائب كلبي مي

ما متّقياني هستيم كه به غيب ايمان آورديم و نبوت محمد را  اين يهودند كه گفتند:
كند: اين دو آيه درباره ي يهود نازل گرديده  پيش از بعثت پذيرفتيم. كلبي اضافه مي

 )29:  1ق، ج1423است. (مقاتل بن سليمان، 
يعنى هذا الكتاب الذي كفرت   »ذلك الْكتاب«خوانيم: اما در متن تفسير، چنين مي

يعنى ال شك فيه أنه من اللّه جاء، و هو أنزله على محمد صلى »ِ ال ريب فيه«به اليهود 
و سلّم ثم قال: هذا القرآن هدى من الضالله للْمتَّقينَ من الشرك. ثم  ]و آله[اهللا عليه 

اهللا تعالى  يعنى يؤمنون بالقرآن أنه من» الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ« -نعتهم فقال سبحانه
و سلّم فيحلّون حالله و يحرمون حرامه  ]و آله[جاء و هو أنزله على محمد صلى اهللا عليه 

المكتوبة الخمس يعنى يقيمون ركوعها و سجودها » و يقيمونَ الصالةَ«و يعملون بما فيه 
نزلتا فى مؤمنى  فهاتان اآليتان» ينْفقُونَ«من األموال » و مما رزقْناهم«فى مواقيتها 

و سلّم و المهاجرين. ثم ذكر مؤمنى أهل التوراة عبد  ]و آله[أصحاب النبي صلى اهللا عليه 
اللّه بن سالم و أصحابه منهم أسيد بن زيد، و أسد بن كعب، و سالم بن قيس، و ثعلبة 

ما أُنْزِلَ و الَّذينَ يؤْمنُونَ يعنى يصدقون بِ«بن عمر، و ابن يامين  و اسمه سالم فقال: 
نزل و ما أُنْزِلَ منْ قَبلك  على األنبياء يعنى التوراة   إِلَيك يا محمد من القرآن أنه من اللّه

و اإلنجيل و الزبور و بِالْآخرَةِ هم يوقنُونَ يعنى يصدقون بالبعث الذي فيه جزاء األعمال 
 »بأنه كائن.
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طور جمعي مورد ستايش قرار داده و سپس مي افزايد خداوند همگي را يكجا به 
 هدى منْ ربهِم   أُولئك على«فرموده: 

 ) 82 -81(همان:  »و أُولئك هم الْمفْلحونَ
آيه ديده مي شود كه اين  همانطور كه ديديم، دو تفسير متفاوت در مورد يك

ي تفسير  دوگانگي از جانب شخصي چون مقاتل كه فردي عالم و مورد ستايش در حيطه
 است، بسيار بعيد به نظر مي رسد.

) مفسر براي 6(طور:» و الْبحرِ المَسجور«اى ديگر: در تفسير مقاتل ذيل آيه:  نمونه 
 اده نموده است.از روايت زير استف» المسجور«تبيين معني لغت 

حدثنا عبد اللّه قال: حدثني أبى، قال: قال الهذيل: سمعت المبارك ابن فضاله عن « 
ثُم في النَّارِ «...  قال: المملوء مثل قوله:» و الْبحرِ الْمسجورِ«الحسن فى قوله 

 )144: 4ق، ج1423(مقاتل بن سليمان،» ) قال و لم أسمع مقاتل.72(غافر: » يسجرُونَ 
آيد كه روايت مذكور از قول مقاتل نقل نشده بلكه  از مطلب فوق چنين به دست مي

 اند. آن را بعدها به آن افزوده
توان به مقاتل  آقاي معرفت معتقد است: ذكر برخي تفاسير ضعيف ذيل آيات را نمي

نسبت داد بلكه احتماالً تصحيفي بوده كه از جانب راويان صورت گرفته است. ايشان 
ضمن آنكه برخي تفاسير نادرست در تفسير مقاتل را به دور از مقام علمي مقاتل 

خورد كه انتساب آنها  مواردى در اين تفسير به چشم مى«گويد:  داند، در اين باره مي مي
و اذ «ي:  به مقاتل مشكوك است و شايد از تصرّفات راويان تفسير باشد. مانند: تفسير آيه

و اين جاى شگفتى دارد كه ». ذين خلقوا من مارج من نار السمومالّ«به » قلنا للمالئكة
چگونگى آفرينش فرشتگان را از شعله آتش سوزنده پنداشته است، در صورتى كه 

گونه موارد، احتمال  در اين». خداوند، آفرينش جنّ را چنين وصف كرده نه ماليك را
فسير مقاتل افزوده شده رود كه با دست راوى نخست يا ديگران بر ت مدسوس بودن مى

اند، چنين  است. دليل آن، آن است كه هيچ يك از مفسرانى كه بنابر استيعاب داشته
اند. آرى! همان باليى كه بر تفسير  مطالبى را نه از مقاتل و نه از تفسير وى نقل نكرده

سير على بن ابراهيم قمى آمده و به دست راوى آن، دگرگونى در آن رخ داده، عيناً بر تف
با  -اعتبارى گرديده است، ولى در مجموع مقاتل نيز آمده و دچار دگرگونى و احياناً بى

تفسير شيوا و ارزشمندى است و يكى از  -قطع نظر از موارد مشكوك يا مدسوس
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اشد، گوهرهاى ناب آن براى ب ترين و سرشارترين ذخاير ميراث فرهنگى اسالمى مي كهن
شخيص آن از ناروا براى اهل تحقيق به آسانى ميسر فرهيختگان به خوبى تابناك و ت

است، بدين ترتيب اين تفسير، امروزه براى پژوهندگان مسائل قرآنى و تفسير، غنيمتى 
 )155-152 :2، ج1385(معرفت، » يد.آ ارزنده به شمار مي

 
 شيوه كلّي مقاتل در تفسير  2-2

كه ابتدا مشخصات كلّى  ورود و خروج مطالب به اين شكل بوده روش كلّى مفسر در
دهد سپس فراز به فراز آيات را  تعداد آيات را ارائه مى سوره شامل مكّى، مدنى بودن و

با كمك آيات ديگر و يا روايات پيامبر، صلى اهللا عليه و آله و سلّم، و صحابه و تابعين 
سند روايات  پردازد. منتهى به دليل حذف ها مىنمايد، بعد از معنا، به شأن نزول مى معنا

اسباب نزول، صحيح و ضعيف آن مخلوط گشته و به طور خصوص اسرائيليات در آن 
اند.  اينگونه اى از و... نمونه 259، 258بقره  255سوره بقره، آيه  30گشته است، آيه  وارد

تأثير مقاتل از اسرائيليات بيشتر در داستان انبياء گذشته متبلور است و نيز در داستان 
 با زينب و افسانه ي غرانيق. - صلى اهللا عليه و آله و سلّم -امبرازدواج پي

مقاتل در گزارشها، جزئيات بسيارى را وارد كرده است، مانند نام بدويانى كه يوسف  
را خريدند، نام عصاى موسى (ع) و تاريخچه آن، ورود آدم(ع) به هند و حوا به جده بعد 

 داد همسران سليمان و... از خروج از بهشت، نام دختران هود و تع
اى يا تعدادي از آيات در آن شرايط نازل شده است،  مقاتل شرايط تاريخى را كه آيه

دهد؛ به اين معنى كه تاريخ، مكان، شخصيتهاى مورد نظر و علل مادى و  نشان مى
صورت عينى ها و حوادث را به خالصه، مطالب الزم را به صورت كوتاه ذكر كرده و واقعه

كند؛ گويي كه در آن مكان و زمان حضور داشته است. در مجموع، تفسير او مينقل 
 مشتمل بر انبوهى از اطالعات تاريخى مهم و ظاهراً عينى است.

دارد.  مى ايشان در موارد بسيار نادر، در آخر سوره نيز رواياتى در فضايل سور بيان
ها  العاتى را نيز در ابتداى سورهالبتّه در نسخه ي اخير آن محقّق كتاب (دكتر شحاته) اطّ

هر سوره بحثى راجع به مقصود و مضمون اجمالى آن بيان  ي مقدمه اضافه نموده، و در
 داشته است.
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 روش تفسيري مقاتل  2-3
 تفسير قرآن به قرآن   2-3-1

با بررسي تفسير مقاتل چنين به نظر مي رسد كه مقاتل آگاهي و تسلّط بسيار خوبي 
كريم داشته است. مقاتل با الهام از اين حقيقت كه برخـي از آيـات قـرآن،    به آيات قرآن 

) در سرتاسر تفسـيرش و در ذيـل   133كند (نهج البالغه، خطبه آيات ديگر را تفسير مي
آيات به آيات ديگري كه از جهت مضمون مشابه بوده و يا معناي لغوي برخي كلمـات را  

عنوان شاهد مثال و يا براي رفع ابهام آيه بهـره   ذكر كرده، اشاره نموده است و از آنها به
پـردازيم كـه مقاتـل آنهـا را بـه       برده است. اكنون به ذكر مواردي از آيات قرآن كريم مي

 .كمك آيات ديگر تفسير و يا معني و توضيح بيشتري داده است
 

 توسط آيه ي ديگر» و كونوا مع الصادقين«معرفي صادقان در آيه:  -1
ع      «ي:  در آيه» صادقين«عرّفي مقاتل براي م كُونُـواْ مـ و ه يأَيهَا الَّذينَ ءامنُـواْ اتَّقُـواْ اللـَّ

گويـد: خداونـد   از تفسير قرآن به قرآن بهره برده است. وي مـي ) 119توبه: ( » الصادقينَ
ي حجرات به معرّفي صادقين پرداخته است. (مقاتـل   سوره 15تبارك و تعالي در آيه ي 

ه و    «) آيه چنين است: 202 : 2 ج ق،1423سليمان،بن  ذينَ ءامنُـواْ بِاللـَّ إِنَّما الْمؤْمنُونَ الـَّ
ـ    الص م هـ لَئـكأُو  بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأَنفُس و هِمالوواْ بِأَمداهج واْ ورْتَابي لَم ثُم هولسقُونَارد  «

و بـا   شك نياورده كه به خدا و پيامبر او گرويده و [ديگر] اند در حقيقت، مؤمنان كسانى(
 ).كردارند اند اينانند كه راست مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده

بـه خـدا و   ي توبه، مؤمناني هستند كه  سوره 119بنابراين مراد از صادقين در آيه ي 
ان در راه خـدا جهـاد   و بـا مـال و جانشـ   انـد   ترديد به خود راه نـداده پيامبر او گرويده و 

 .اند كرده
 

 مراد از كلماتي كه حضرت آدم(ع) براي توبه از خدا دريافت نمود. -2
و در تفسير كلمـاتي    )37بقره:(» فَتَلَقَّى ءادم من ربه كلَِمات فَتَاب علَيه«ي:  ذيل آيه

قرآن بـه قـرآن بهـره     كه آدم(ع) با آنها به درگاه خداوند توبه كرد، مقاتل از روش تفسير
برده و نوشته است: مراد از كلماتي كه حضرت آدم(ع) و حوا از خـدا آموختنـد، تـا توبـه     

نَا و   «نمايند، اين كالم خداوند تبارك و تعالي است كه مي فرمايد:  نَـا أَنفُسـنَا ظَلَمبقَالَا ر



  167       سيري در احوال مقاتل بن سليمان و روش تفسيري وي   

ــنَ الْ     ــونَنَّ م ــا لَنَكُ ــا و تَرْحمنَ ــرْ لَنَ تَغْف ــم ــرِِينَإِن لَّ ــراف:(» خَاس ــن   )23اع ــل ب (مقات
 )99 :1 ج ق،1423سليمان،

 
 »ما كنّا نعمل من سوء«درآيه: » سوء«تفسيركلمه  -3

ن    االَّذينَ تَتَوفَّئهم الْملَ«ي:  ذيل آيه لُ مـ مـا نَع ئكَةُ ظَالمى أَنفُسهِم  فَأَلْقَواْ السلَم ما كُنـَّ
وءانـد.   گيرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده نشان را مىهمانان كه فرشتگان جا...» (س

) 28.) (نمـل: »كـرديم  ما هيچ كار بدى نمى«گويند:]  آيند [و مى پس، از در تسليم درمى
ما كنّا نعمل مـن  «در تفسير مقاتل آمده است: در آيه فوق كه از قول كافران آمده است: 

دليل اسـت كـه آنـان در سـوره      باشد. و اين سخن بدين شرك مي» سوء«مراد از » سوء
به خدا، پروردگار مان سوگند كه ما مشـرك  » (و اهللا ربنا ما كنّا مشركين«...انعام گفتند: 

 ) 466 :2 ج ق،1423مقاتل بن سليمان، ) (23). (انعام:نبوديم
 

 شرط شفاعت بندگان -4
ذ  «بقره و در مورد عبـارت   255ي  مقاتل بن سليمان در ذيل آيه ن ذَا الـَّ مـ  شْـفَعى ي

إِلَّا بِإِذْن هندكيسـت آن كـس كـه جـز بـه اذن او در پيشـگاهش شـفاعت كنـد؟         ( »هع (
يعني جز به امر و فرمان او. و اينكه امر خـدا در مـورد چـه كسـاني     » الّا باذنه«گويد:  مي

م    ضىو ال يشْفَعونَ إِالَّ لمنِ ارتَ «شود، در آيه ديگر به آن اشاره شده است:  صادر مي هـ و
و جـز بـراى   ) (213 :1 ج ق،1423(مقاتل بن سليمان، )28انبيا: ( »منْ خَشْيته مشْفقُونَ

 ).كنند و خود از بيم او هراسانند كسى كه [خدا] رضايت دهد، شفاعت نمى
اي ديگر، به تبيين مراد  بنابراين مقاتل با كمك تفسير قرآن به قرآن و استفاده از آيه

پرداخت، و روشن نمود كه شفاعت » الّا باذنه«بقره در مورد 255ال در آيه خداوند متع
گيرد، و خداوند در مورد شافعان در مورد افراد تنها با اذن و فرمان الهي صورت مي

  دهد كه از آنان رضايت داشته باشد. كساني اين اجازه را مي
  

 تفسير آيات به كمك روايات  2-3-2
، واقعيتي است كه از خود قرآن برخاسته است و بـه همـين   نيازمندي قرآن به سنّت

مي توان گفت؛ ريشه دار ترين و با سابقه ترين شيوه ي تفسير قرآن، تفسير روايي لحاظ 
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است؛ زيرا متصدي آن رسول خدا، صلي اهللا عليه و آله، و متن اصلي آن رواياتي است كه 
 از آن بزرگوار به دست ما رسيده است. 

ليمان نيز مانند تمامي مفسران هم عصـر خـود از روايـات بـراي تفسـير      مقاتل بن س
 قرآن، بهره شاياني برده است كه موارد زير از جمله ي تفسير روايي او مي باشد:

 »الباقيات الصالحات«مصداق  -1
» خَيـرٌْ أَملًـا   و الْباقيات الصالحات خَيرٌْ عند ربك ثَوابا و«در تفسير مقاتل ذيل آيه ي: 

.) هاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد [نيز] بهتر است و نيكي(
باقيـات  «حديثي از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله آورده است كه مصـداق   )46كهف: (

حـدثنا عبيـد اللّـه قـال:     «را مشخص مي نمايد. حديث مذكور اينگونه است: » الصالحات
 -ني أبى عن الهذيل، عن مقاتل بن سليمان، عن علقمة بن مرثد و غيره، عـن النبـي  حدث

ه قال: الباقيات الصالحات: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و ال أنّ -سلمو  ]و آله[صلى اللّه عليه 
                 )588 : 2ج ق، 1423 (مقاتل بن سليمان،». إله إال اللّه، و اللّه أكبر

ست، حديث فوق با همين مضـمون و سـندي متفـاوت در منـابع حـديث      قابل ذكر ا
 )  8ق، ص1406شيعه نيز از قول آن حضرت روايت شده است. (صدوق، 

 
  »سبعا منَ الْمثَانىِ«مراد از  -2

و لَقَـد  «ي:  در تفسيرمقاتل بن سليمان در پايان سوره فاتحة الكتاب و در مـورد آيـه   
و به راستى، به تو سبع المثانى ( )87(حجر:» منَ الْمثَانىِ و الْقُرْءانَ الْعظيمءاتَينَاك سبعا 

  .) آمده است:و قرآن بزرگ را عطا كرديم
قال: حدثنا عبيد اللّه، قال: حدثني أبى عن صالح عن وكيع عن سفيان الثـوري عـن   «

ـ  -عز و جـل  -فى قوله -رضى اللّه عنه -السدى عن عبدخير عن على ي   سثـاننَ الْم عاً مـب
 )37 :1 ، جق1423 (مقاتل بن سليمان،». قال: هي فاتحة الكتاب

شود كه مفسر با توجه به روايت مذكور از قول اميرالمؤمنين عليه السالم مالحظه مي
 است، پرداخته است.» سبع المثاني«به  بيان نام ديگر سوره فاتحه الكتاب، كه همان 
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 » الزّور قول«ـ مقصود از 3
پـس،  ( )30(حج:» جتَنبواْ الرِّجس منَ الْأَوثَنِ و اجتَنبواْ قَولَ الزُّورِافَ«ي:  در تفسير آيه

مقاتل با اسـتناد بـه روايـت      .)رزيدو كنيد، و از گفتار باطل اجتناب از پليدىِ بتها دورى
در تلبيـه مشـركان مكّـه     را دروغ و شـرك  »قـول الـزّور  «امام باقر عليه السالم ، مراد از 

 داند. حديث از اين قرار است: مي
د بـن    « د، قال: حدثني أبى، قال: حدثنا الهذيل عن مقاتل، عـن محمـحدثنا أبو محم
». الكـذب و هـو الشـرك فـى التلبيـة      :قـال » و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ«  فى قوله تعالى على،

 )124 :3 جق، 1423مقاتل بن سليمان، (
بعد از روايت امام باقر عليه السالم به ذكر تلبيه ي برخي قبايل عرب پرداخته مقاتل 

است كه در ذكر تمامي آنان شرك و شريك قائل شدن براي خداوند متعـال، بـه وضـوح    
 ديده مي شود.

را  غنـاء و  » قـول الـزّور  «اين نكته را هم بيفزاييم كه برخي روايات شـيعه، مصـداق   
؛ شـيخ صـدوق، ثـواب االعمـال و     125:  64. (مجلسي، بي تـا، ج خواني  دانسته اندآوازه

 )562: 17م، باب1982؛ علّامه حلّي، نهج الحق، 349ق : 1403عقاب االعمال، 
 

 روش تفسيري لغوي 2-3-3
مقصود از منابع لغوي روش تفسيري، هر گونه منبعي است كه ما را در فهـم معنـا و   

دهد. بر اين اساس قرآن مجيد، روايات، سـخن  كاربرد واژگان قرآن در زمان نزول، ياري 
ي مردم در دوران نزول، همـه از منـابع لغـوي تفسـير بـه شـمار        صحابيان، فرهنگ عامه

هاي قرآني در عصـر   آيند. به اين معنا كه با مراجعه به آن ها، معاني و كاربردهاي واژه مي
 )292: 1387گردد. (بابايي و عزيزي كيا و روحاني راد،  نزول روشن مي

مقاتل براي تبيين آيات قرآن كريم از دانش لغت بهره كافي برده است كـه از جملـه   
 هاي ذيل است: آن نمونه

(گنـاه)  » اثـم «بـه   )2(نساء: » إِنَّه كانَ حوباً كَبيرا «...ي:  را در آيه» حوبا«ـ مقاتل لغت 1
ان اهـل جاهليـت   گويد: اين لغت به زبان حبشيان است. و در مي معني نموده است و مي

 ) 356: 1ق، ج1423ناميدند. (مقاتل بن سليمان،  مي» اثم«را » حوب«
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 )103(مائده: ...» ما جعلَ اللَّه منْ بحيرَةٍ و ال سائبةٍ و ال وصيلَةٍ و ال حامٍ«ـ ذيل آيه ي: 2
پرداختـه  » حـام «و » وصـيلة «و » سـائبة «و » بحيـرة «در تفسير مقاتل به تبيين معاني 

 ست.ا
را » بحيـره «ايشان در ذيل آيه، حديثي از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله آورده كـه  

ي آخرش نر بود آن را براي  كند: هر گاه شتري پنج بار زاييده، اگر بچه اينگونه معني مي
ي پـنجم مـاده بـود     خوردند و اگر بچه كشتند و فقط مردان از آن گوشت مي خدايان مي

 گفتند.فتند و به آن بحيره ميشكا گوشش را مي
اي از قبيـل گـاو، شـتر و     گويد: سائبه هـر حيـوان مـاده    همچنين در مورد سائبه مي

ه  كردنـد و   ي آن را بـراي خـدايان نـذر مـي     گوسفند است  كه شير و پشم و كرك و بچـ
 نمودند.  گوشت آن را فقط مردان و نه زنان استفاده مي

ه گوسفند هفت شكم مي زاييـد، در صـورتي كـه    آمده است: هرگا» وصيله«در مورد 
خوردند، نـه   كشتند و گوشتش را مردها مي ي هفتم نر بود ، بچه را براي خدايان مي بچه

گفتند: برادر خود  زنها، و اگر ماده بود، نگه مي داشتند و اگر يكي نر و يكي ماده بود، مي
شدند. منافع و شـير  هـر دوي    ميرا حفظ و او را بر ما حرام كرده و هر دو حرام شمرده 

 آنها براي مردان بود و نه زنان.
اش لقـاح   ي بچه  در تفسير مقاتل چنين معنا شده است: شتر نري كه با بچه» حام«و 

» حـامي «گفتند:  كند، و از صلب او ده شكم يا كمي كمتر به وجود آيد. در اين وقت مي
شدند و از آبخور و چراگاه  تند و سوار نميگذاش شد. بعد از آن ديگر بر پشت او باري نمي

ق، 1423كردند تا بميـرد. (مقاتـل بـن سـليمان،      شد. و آن را هرگز قرباني نمي منع نمي
 )510- 509: 1ج

در تفسير مجمع البيان نيز اقوال مختلفي از قول برخي صحابه راجع به معاني لغـات  
:  3، ج1374( طبرسـي،   فوق ذكر شده كه بي شـباهت بـا آنجـه مقاتـل آورده، نيسـت.     

389( 
) در 100) (اسـراء:  و انسان همواره بخيل اسـت »  (قَتُوراً  و كانَ الْإِنْسانُ«ي:  ـ ذيل آيه4

يعني بخيل و كسي كه حتّـي بـراي خـودش در خـرج     » قتورا«تفسير مقاتل آمده است: 
 )533:  2ه.ق، ج 1423ورزد. (مقاتل بن سليمان،  كردن مال دريغ مي
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گويد: يعني  سخت گرفتن در نفقـه و ايـن لغـت در مقابـل      مي» قتر«ورد راغب در م
مراد انسان بخيـل اسـت.   » كانَ االنسان قتورا«ي:  و نيز آيه»  رجل مقتر«اسراف است. و 

 )655ق: 1412(راغب اصفهاني، 
 

 تفسير عقلي و كالمي   2-3-4
هاي كالمـي در  ههاي عقلي و بيان ديدگااز جمله خصوصيات تفسير مقاتل، استنباط

باشد. به همين دليل است كه دكتر شـحاته مقاتـل را پيشـگام شـيوه     جمالتي كوتاه مي
نوين تفسير نويسي مي داند. و معتقد است مقاتل اولين كسي است كه تفسير كـاملي از  

هاي تفسيري متفاوت از گذشتگان خود ارائه داده است. (مقاتـل بـن    قرآن كريم به روش
 )62:  5.ق، جه 1423سليمان، 

 اكنون به ذكر مواردي از تفسير عقلي و كالميِ مقاتل بن سليمان اشاره مي نماييم:
 ـ خلقت آسمان ها و زمين و عرش1 

از جمله مواردي كه مقاتل به تفسير عقلي آيات پرداخته است، نظر ايشـان در مـورد   
» عرش«ارد كه سوره ي اعراف، داللت د 54ي  ها و زمين و عرش است. آيهخلقت آسمان

لت مبتنـي بـر آن     سوره 11بعد از خلقت آسمان ها و زمين خلق گرديد. و آيه ي ي فصـ
سـوره ي نازعـات    30است كه خداوند متعال آسمان ها را بعد از زمين آفريـد و آيـه ي   

 عكس اين مطلب است، يعني خلقت زمين بعد از آفرينش آسمان بوده است. 
را قبل از آسمان ها و زمين آفريد و آسمان ها را مقاتل معتقد است كه خداوند عرش 

قبل از زمين خلق نمود. و سپس آياتي را كه ظاهر آن ها با اين مضمون سازگار نيسـت،  
 )59: 5ق، ج1423به تأويل برده است. (مقاتل بن سليمان، 

 
 ـ خلقت انسان 2

حما «، » نطي«، » تراب«در مورد خلقت انسان كه در آيات با تعابير گوناگوني چون 
از آن يـاد شـده،   » ماء مهين«و » عجل«، » صلصال كالفخار«، » طين الزب«، » مسنون

مقاتل به گونه اي جمع بندي نموده است كه حاصل آن تدريج و سپري شـدن مراحلـي   
» تراب«آفريده شد و آن » اديم االرض«گويد: انسان ازدر طي خلقت انسان است. وي مي

تبـديل  » بـه حمـا مسـنون   » سالله«و » سالله«به » طين« و» طين«به » تراب«است و 
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مبدل گرديـد؛ سـپس بـراي او صـورتي بـه      » طين الزب«شد؛ سپس چسبناك شد و به 
آفريده و در آن روح دميده شد و قبل از آنكه روح تمام بـدنش را  » صورت الفخار«مانند 

خلـق االنسـان مـن    : «فرمايد فرا گيرد، اراده نمود كه بلند شود، و به همين دليل آيه مي
كند و  ) سپس ذريه ي او را خداوند از نطفه اي كه از انسان تراوش مي37(انبياء: » عجل

، يعنـي ضـعيف، يـاد شـده، آفريـد. (مقاتـل بـن سـليمان،         »مـاء مهـين  «از آن با عنوان 
 )60ق:1423

 
 تفسير آيات صفات  -3

 »كرسي خداوند«الف) تبيين 
ماوات و الْـأَرض  و لَـا يُـوده       «...ي:  مقاتل بن سليمان در ذيل آيـه  السـ هي كُرْسـ ع سـو

گويـد:   ) به بيان ويژگي كرسي پرداخته و مـي 255(بقره: »  الْعظيم    حفْظُهما  و هو الْعلىِ
هـاي هفـت گانـه اسـت و انـدازه و       ها و زمـين  ي  آسمان طول هر ستون كرسي به اندازه

اي در  ها وزمين) نسبت به آن، به ماننـد حلقـه   ي است، (آسمانوسعت آنچه در زير كرس
 برابر وسعت زمين پهناور است.

گويد: اين قسمت آيه خبـر از قـدرت خداونـد     مي» ال يؤده حفظهما«سپس در مورد 
ي  كند، كسي توانايي حمل و جابجايي آن را نـدارد. و در ادامـه   دهد و بيان مي متعال مي

هاي آنهـا   كنند و  نيز ذكر ويژگي رشتگاني كه كرسي را حمل ميتفسير، به بيان تعداد ف
 )213: 1ق، ج1423پرداخته است. (مقاتل بن سليمان، 

 
 ب) رؤيت خداوند

از آنچه در تفسير مقاتل در ذيل آياتي كه به گونـه اي بـه رؤيـت خـدا اشـاره شـده،       
ط  مي بنـدگان وجـود    توان پي برد كه وي معتقد است: امكان رؤيت خداوند در دنيا توسـ

 ندارد اما مي توان او را با چشم درآخرت ديد. از جمله:
گويـد: يعنـي بـه خداونـد      )  مقاتـل مـي  23(قيامت:»  ربهَا نَاظرَة  إِلى«ي:  در ذيل آيه

 )512: 4ق، ج1423نگرند. (مقاتل بن سليمان،  تبارك و تعالي با چشم و بطور ظاهر مي
) آورده اسـت:  15 (مطففين:» َم عن ربهِم يومئذ لمَحجوبونكالََّ إِنهُ«ي:  و در ذيل آيه

بهشتيان خداوند را به طور واضح و آشكار و بدون اينكه خداوند بين آن ها حجـابي قـرار   
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ا كـافران و جهنّميـان در پـس       بينند و خداوند با آنان سخن مي دهد، او را مي گويـد. امـ
كند و نه  آنان  گويد ونه نگاهشان مي با آنان نه سخن ميحجابي هستند و خداوند متعال 

دهد كـه وارد آتـش شـوند.( مقاتـل بـن       گرداند. و سرانجام به آنان فرمان ميرا پاك مي
 )623:  4ق، ج1423سليمان، 

نجم آورده اسـت  13مطفّفين و  15قيامت و  23از آنچه مقاتل به عنوان تفسير آيات 
شان معتقد است كه؛ مؤمنان خداوند را در روز قيامت به به طور وضوح آشكار است كه اي

آورده اسـت نيـز، ايـن    » ال تدركه االبصار«بينند و آنچه در مورد   طور آشكار و عيني مي
مطلب را تاييد مي نمايد؛ چون مي گويد: مـردم در دنيـا او را نمـي بيننـد، و ذكـر ايـن       

 د.مطلب يعني اينكه احتمال ديدن او در قيامت وجود دار
 

 » ساق«ج) مراد از 
و زمـين بـه نـور پروردگـارش     » (و أَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربهَا «ي:  مقاتل در تفسير آيه

آورده است: منظور، روشن شدن زمين به نورِ ساقِ خداوند اسـت.   )69) (زمر:روشن گردد
) 42(قلم:» يوم يكشف عن ساق«فرمايد:  گويد: در همين زمينه است كه خداوند مي و مي

: 4ق، ج1423نمايد. (مقاتل بن سليمان، و سپس آن را به قولي از ابن مسعود مستند مي
261( 

ي مـذكور و نيـز سـاير آيـات      با توجه به آنچه مقاتل به عنوان تفسير در ذيل دو آيـه 
مربوط به صفات خداوند آورده است؛ بايد گفت: وي به سان بسياري از متكلّمان اشـعري  

باشـد   قائل به جسماني بودن خداوندست و اينكه داراي ساق و دست و... مي مذهب عمالً
 نگرند. گويند و به او با چشمِ سر مي و مؤمنين نيز با او سخن مي

 
 اسرائيليات در تفسير مقاتل  2-3-5

اي است كه منشأ اسرائيلي  به معني داستان يا افسانه» اسرائيليه«جمع » اسرائيليات«
ي  سند داستان به چنان منشائي ختم شود اعم از شـخص و كتـاب. واژه  ي  دارد و سلسله

هـايي اسـت كـه از يـك منبـع يهـودي        گرچه در ظاهر به معناي داسـتان » اسرائيليات«
سرچشمه گرفته باشد، ولي در اصطالح مفسران و محدثان مفهوم وسيع تـري بـه خـود    

ن وارد تفسير و حديث تاريخ هاي كهني است كه از گذشتگا گرفته و شامل تمامي افسانه
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شده است؛ اعم از اينكه منشـأ اصـلي آن يهـودي، مسـيحي يـا غيـر آن باشـد. (مغنيـه،         
  )79:  2، ج1385؛ و معرفت، 40ه، اسرائيليات القرآن:1404

از جمله معايبي كه به تفسير مقاتل وارد است، استفاده گسترده مفسر از داستان هـا  
توان اسرائيليات را ر آيات قرآن كريم است؛ تا جايي كه ميو مطالب اسرائيلي براي تفسي

 هاي تفسيري مقاتل محسوب نمود؛ از جمله: جزء منابع و روش
 آفرينش حوا از استخوان دنده حضرت آدم (ع)  -1

سوره اعراف بـه داسـتان    190-189ي  مقاتل بن سليمان در تفسير خود در ذيل آيه
 ست: خلقت حوا اين گونه اشاره نموده ا

خداوند تبارك و تعالي در روز جمعه، از استخوان دنده حضـرت آدم(ع) همسـرش را   
آفريد، در حالي كه او خواب بود. زماني كه آدم(ع) بيدار شد، زني را ديد كه كنار سـرش  
ايستاده بود. به او گفت: تو كيستي؟ آن زن با زبان سرياني گفت: مـن همسـر تـوأم. آدم    

زيـرا   -حوا جواب داد: براي اينكه همراه با من آرامـش يـابي.    اي؟ پرسيد: چرا خلق شده
مالئكه از آدم پرسيدند: نام آن زن چيست؟ آدم گفت: حوا، زيرا  -آدم در بهشت تنها بود

 (زنده) خلق شده بود.» حي«او از 
نويسد: زماني كه آدم با حوا نزديكي كرد، همسرش حامله شد. در مقاتل در ادامه مي

نمـود و رفـت و آمـد     ر حوا مشكلي نداشت وبه راحتي نشست و برخاسـت مـي  ابتداي ام
اش به  اي غير از چهره واقعي كرد. در آن هنگام ابليس كه نامش حارث است؛ با چهره مي

نزد حوا آمد و گفت: چه بسا چيزي كه در شكم توست چهار پايي باشد، و ايـن كـالم را   
زن بچه در شكم حوا سنگين شد، بـار ديگـر   گفت و آنجا را ترك كرد. مدتي گذشت و و

ترسم كه آنچه مـرا از   اي؟ حوا گفت: از اين مي شيطان به نزد حوا آمد و پرسيد: چه گونه
تـوانم بلنـد شـوم.     نشينم به سـختي مـي   آن ترساندي در شكمم باشد؛ زيرا زماني كه مي

ندرست خلـق كنـد،   شيطان گفت: اگر از خدا بخواهم كه فرزند شما را شبيه خودتان و ت
 كني؟ حوا گفت: آري. و شيطان از آنجا رفت. آيا فرزندت را به نام من، نامگذاري مي

حوا نزد آدم آمد و گفت: فردي پيش من آمد، و گمان داشت آنچه در شكم من است 
ترسـم بـه ماننـد     كنم و مـي  چهار پا و يا حيواني است! من نيز سنگيني آنرا احساس مي

فاق بيفتد. آدم و حوا كه جز آن بچه اي كه در شكم حـوا بـود كسـي را    آنچه او گفت، ات
نداشتند، تصميم گرفتند، از خدا بخواهند كه فرزندي تندرست و صالح به آنها عطا كند، 
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و اگر چنين شد به خاطر اين نعمت از شكر گزاران خداوند متعال باشـند. بچـه سـالم و    
ه پيش آدم و حوا آمد و به حـوا گفـت: چـرا    تندرست متولّد شد، در اين حين، شيطان ب

اي  كه داده بودي، او را به نام من نام گذاري نكـردي؟ حـوا گفـت: او را عبـد      طبق وعده
اي كه به  خداوند داده بود، تكذيب كرد. و نامم. و سخن خود را در مورد وعده الحارث مي

 آدم نيز به آن اسم راضي شد. بنا براين بچه فوت كرد.
» فلما اتا هـا صـالحا...  «فرمايد:  تل آورده است: و اين بود جريان كالم الهي كه ميمقا

يعني به آن دو فرزند صالح و سالم بخشيدم، اما آنها در نام گذاري او، شيطان را شـريك  
 ) 79:  2ق، ج1423قرار دادند و او را عبدالحارث ناميدند. (مقاتل بن سليمان، 

كنـد كـه آيـه مـورد     يه با بحث نسبتاً مبسوطي ثابت مـي عالمه طباطبايي ذيل اين آ
بحث، درباره تمام پدر و مادرهاست نه آنكه اشـاره بـه آدم و حـوا باشـد. ايشـان روايـات       

 به توان نمى جهت همين به داند كهمي قرآن با مخالف و موهوم اين انتساب را نيز جعلى
 )491: 8، ج1374كرد. (طباطبايي،  عمل آنها امثال
 

 افسانه ي غرانيق  -2
رُونَ   « ي:  مقاتل بن سليمان ذيل آيه شـتَبسي م إِذَا هـ ه ونـن دينَ مرَ الَّذإِذَا ذُك و »  (و

) و نيـز در ذيـل   45) (زمر:كنند چون كسانى غير از او ياد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى
 ي غرانيق پرداخته است.  ي نجم به نقل افسانه سوره 24آيه ي

ايمـان و   نويسد: مراد از ذكر غير خدايي كه باعث شادي مردم بـي در اين باره مي وي
هـا   گردد، ذكر شفاعت مشركين توسط مالئكه است كه به خاطر پرستش بـت  مشرك مي
گرفت و اين امر زماني اتفـاق افتـاد كـه: روزي پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه         صورت مي

زَّى  «ي:  و زماني كه به آيه نمود ي نجم را در مكّه تالوت مي سوره الْعـ و ات و   أَ فَرَءيتُم اللـَّ
) رسيد، چرتي او را فرا گرفت. شيطان در اين ميانـه  20-19(نجم: » منَوةَ الثَّالثَةَ الْأُخْرَى

تلـك الغرانيـق العلـي عنـدها     «دخالت نمود و بر زبان پيامبر اين كالم را جاري سـاخت  
از شنيدن اين كالم خوشحال شـدند و بـه شفاعتشـان توسـط     كفار مكّه » شفاعة ترتجي

مالئكه اميدوار گشتند. و زماني كه قرائت سوره توسط پيامبرصلي اهللا عليه و آله به پايان 
رسيد، ايشان سجده نموده و مؤمنان و كـافران همگـي بـراي تصـديق و تعظـيم  آنچـه       
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و مسن بود لذا خـاك را بـاال    شنيده بودند سجده كردند غير از وليدبن مغيره كه پيرمرد
 )291: 3جق، 1423اش نزديك نمود. (مقاتل بن سليمان،  آورد و  به پيشاني

كذب و دروغ بودن افسانه فوق برهمگان مسلّم است. به همـين دليـل هـيچ يـك از     
محققين علماي اسالم ايـن جريـان را نپذيرفتـه و آن را خرافـه اي بـيش ندانسـته انـد.        

هر چند كه افراد اندكي چون مقاتل، بـراي تفسـير آيـه از ايـن      )23، ص1377(معرفت، 
 اند. داستان ساخته و پرداخته ي دشمنان اسالم، بهره برده

 
 تبيين دستورات نازل شده در الواح -4

ذْها بِقُوةٍ ء فَخُ  شى    ء موعظَةً و تَفْصيلًا لِّكلُ  شى   و كَتَبنَا لَه فىِ الْأَلْواحِ من كُلّ«ذيل آيه: 
] براى او در هر موردى  و در الواح [تورات( )145اعراف: (» و أْمرْ قَومك يأْخُذُواْ بِأَحسنهَِا 

آن را به جد و جهد بگير و «پندى، و براى هر چيزى تفصيلى نگاشتيم، پس [فرموديم:] 
ب كتاب تـورات، بـراي   ) مقاتل از مطال»قوم خود را وادار كن كه بهترين آن را فرا گيرند

تبيين موعظه و تفصيلي كه در الواح نازل گشته بر موسي(ع) نوشـته شـده، بهـره بـرده     
 است. 

نويسد: تعداد آن الواح نه لوح، و از جـنس زمـرّد و يـاقوت بـود، كـه خداونـد       وي مي
متعال آن را با دستش نوشته بود و در آن هر مطلبي از موعظـه بـراي دوري از جهـل، و    

 ر چيزي از امر و نهي و حد مكتوب شده بود.بيان ه
مقاتل درمورد پندهايي كه درآن نوشته آمده بود، مي گويـد: خداونـد در آن نوشـته    

ال تشـركوا بـى شـيئا، و ال تقتلـوا      حيم،حمن الـرّ ا أنـا الـرّ  ى أنا اللّه الذي ال إله إلّإنّ«بود: 
(همانا من خدايي بخشنده و » الوالدين وابيل، و ال تسبفس، و ال تزنوا، و ال تقطعوا السالنّ

مهربانم و خدايي جز من نيست، چيزي را براي من شريك قرار ندهيد، قتل نكنيـد، زنـا   
 ) 62: 2ق، ج1423نكنيد، راهزني نكنيد، به والدين نا سزا نگوئيد). (مقاتل بن سليمان، 

بـه   سـفر خـروج    12: 20قابل ذكر است؛ مطالب مذكور در كتاب مقـدس و در بـاب  
صورت ده فرمان و با شرح و بسط بيشتري آمده است. (براي آگاهي بيشتر مراجعه شـود  
به: كتاب مقدس(عهد عتيق و جديد)، بي جا، بي تا)  اين امر بيانگر اطّالع خوب مقاتل از 

 باشد.    كتاب تورات و انجيل و استفاده او در تفسير آيات مي
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 علوم قرآني در تفسير  2-3-6
ير مقاتل نشان مي دهد كه مؤلّف آن از علوم مورد نياز مفسر براي تفسير بررسي تفس

آيات قرآن آگاهي الزم را داشته و در موارد لزوم از آنها بهره برده است. از جمله علـومي  
كه مقاتل از آنها به عنوان منبعي براي تفسير آيات استفاده برده، علوم قرآني اسـت؛ كـه   

 و نظاير و ناسخ و منسوخ از پر كاربرد ترين آنها مي باشد. سه علم اسباب نزول، وجوه 
 

 الف) اسباب نزول    
با توجه به نزديكي عصر مقاتل با زمان نزول قرآن كريم، تفسير مقاتـل بـن سـليمان    
اثري ارزنده در زمينه اسباب نزول به شمار مي آيد؛ زيرا وي با اخذ علم و سماع روايت از 

است به خوبي اسباب نزول آيات را كه تابعين از صحابه و آنـان از   بزرگان تابعين توانسته
دريافت نموده بودند، در تفسير خود گرانقدر بهره ببرد. در  -صلي اهللا عليه و آله  -پيامبر

تفسير مقاتل بيش از سيصد مورد سبب نزول و يا تبيين مصاديق و افـرادي كـه آيـه در    
، كه كمك شاياني به فهم تفسـير قـرآن كـريم    مورد آنان نازل شده است، ديده مي شود

 مي نمايد و پرده از روي ابهام بسياري از آيات برمي دارد.
از جمله مواردي كه مقاتل  به كمك اسباب نزول به تفسير قرآن پرداخته، موارد ذيل 

 است:
 بندي به سنن جاهلي نيكي به تقوا است نه پاي -1

نْ       نَّ الْبرَِّ منِ اتَّقَىكاْ الْبيوت من ظُهورِها و لَو لَيس الْبرُِّ بِأَن تَأْتُو«... مـ وت يـأْتُـواْ الْب و
ها درآييـد، بلكـه    و نيكى آن نيست كه از پشت خانه» (أَبوابِها  و اتَّقُواْ اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحون

] آنها درآييد، و از خدا  دىِها از درِ [ورو نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند، و به خانه
 )189بقره: ( ).بترسيد، باشد كه رستگار گرديد

 در ابتـداى اسـالم  نويسد: عادت انصـار در زمـان جاهليـت و     مقاتل ذيل اين آيه مي
شـد،   داخل خانه خـود نمـى   ،م بود، از دريا عمره محرِ اگر مردى براى حج چنين بود كه

شد يـا   د و از آن طريق داخل مىرك مىاخي ايجاد سوراگر از اهل شهر بود از پشت خانه 
و از آن به خانـه وارد  و يا از ديوار باال رفته، رفت  گذارد و باالى آن مى اين كه نردبانى مى

اگر باديه نشين بود، از پشـت  و به همين شيوه نيز از خانه خارج مي شدند. و گرديد.  مى
كه از احرام بيرون نيامـده بودنـد، از    شد و تا هنگامى خيمه و سراپرده خارج و داخل مى
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از در بيـرون آمـد و    لي اهللا عليـه و آلـه  ا آنكه روزى پيغمبر صت شدند، در وارد خانه نمى
قطبـه   !يا رسـول اللّـه   :گفتند اى قطبة بن عامر انصارى نيز با آن حضرت بيرون آمد. عده

پرسيد. قطبه پاسخ  از قطبه سبب كارش را آن حضرتگناه كرد كه از در بيرون آمده، و 
 من مردى احمسى (يعنـى از  :فرمود لي اهللا عليه و آله،ص ،مبرااز تو پيروى كردم. پي :داد

. (مقاتل بـن  بحث نازل شد گفت: من نيز بر دين توأم و آيه مورد قريش) هستم. آن مرد
 )167 :1 ، جق1423سليمان، 

 
 مشرق و مغرب از آنِ خداست. -2

و مشرق و »  (و المَغْرِب  فَأَينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللَّه  إِنَّ اللَّه واسع عليمو للَّه المَشْرِقُ «
] خداسـت. آرى، خـدا    مغرب از آنِ خداست پس بـه هـر سـو رو كنيـد، آنجـا روى [بـه      

 )115بقره: ( ).گشايشگر داناست
وهي از مؤمنان در سفر سبب نزول اين آيه در تفسير مقاتل چنين ذكر شده است: گر

بودند كه در يك روز ابري هنگام نماز شد و مؤمنان در پيـدا كـردن سـمت قبلـه دچـار      
مشكل شدند و برخي به سمت مغرب و برخي ديگر به سمت مشرق نماز خواندند. زماني 
كه خورشيد از پس ابر در آمد متوجه شدند كه به سمتي غير از قبله نمـاز گـزارده انـد.    

لي اهللا عليه و آله، را از جريان پيش آمـده مطّلـع   ص،  به مدينه رسيدند، پيامبرزماني كه 
را نـازل نمـود.     ...»و للَّه المَشْـرِقُ و المَغْـرِب  «ي:  ساختند، و خداوند در اين باره آيـه 

 )133: 1 ، جق1423(مقاتل بن سليمان، 
اب نزول ديگري نيز ذكر هر چند در منابع ديگر روايي و تفسيري  براي آيه فوق اسب

ها از گذشت خداوند، نسبت به زماني كه مؤمنان از جهت  شده است، اما تقريبا همگي آن
كند، نه جايزبودن و به جا آوردن نماز به هـر سـمتي كـه     قبله آگاهي ندارند، حكايت مي

 شود. نماز گزار روا بداند. البته آن گونه كه از ظاهر آيه فهميده مي
 

 من و فاسقمصداق مؤ -3
آيـا كسـى كـه مـؤمن     ( )18: سجده» (أَ فَمن كاَنَ مؤْمنًا كَمن كاَنَ فَاسقًا  لَّا يستَونَ«

 ).     است، چون كسى است كه نافرمان است؟ يكسان نيستند
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اين آيه درباره على بن ابى طالب و وليد بن عقبة مقاتل بن سليمان معتقد است كه، 
ـ  وليد بن عقبه بن ابى محيطمورد سبب نزول آيه مي گويد: است.  وي در نازل گرديده 

سـاكت   گفـت:  ، عليه السالم،به على برادر عثمان بن عفان از طرف مادري، از بني اميه ـ 
ت اطـرافم بيشـتر اسـت.    و زبان آورترم و جمعيجنگجوتر  من از تو شو تو هنوز بچه اي،

، كـه مـؤمن   .مورد بحث نـازل گرديـد   فرمود: خاموش اى فاسق! و آيه عليه السالم، ،على
(مقاتـل بـن    برابـر نيسـتند.   ، يعني وليد بن عقبه با هـم و فاسق يعني علي، عليه السالم،

 )451: 3 ، جق1423سليمان، 
در آيـه  » فاسـق «و » مـؤمن «دانيم، تنها راه شناخت مصداق دو لفظ  همانطور كه مي

اتل نيز با آگاهي از آن به تفسير باشد، كه مق فوق، شناخت و آگاهي از سبب نزول آيه مي
آيه پرداخته، و مصداق مؤمن و فاسق را معرّفي نموده است. همان طور كه واحـدي نيـز   

 )363ق: 1411با ذكر سبب نزول مذكور به معرفي مصاديق آيه پرداخته است.(واحدي، 
 

 ب) وجوه و نظاير
ليف نمـوده اسـت، در   مقاتل بن سليمان عالوه بر اينكه كتابي مستقل در اين مورد تا

اي  كتاب تفسيرش نيز از اين دانش علوم قرآني بهره برده اسـت و هـر جـايي كـه نكتـه     
مربوط به اين فنّ وجود دارد متذكّر شده، و از اين طريق به تفسير معني برخـي كلمـات   

از الفـاظي (لفـظ سـوء)  كـه مقاتـل آنهـا را در         پرداخته است. اكنون به ذكر يك نمونـه 
 پردازيم. ه كمك اين فنّ تبيين و تفسير نموده، ميتفسيرش  ب

 در تفسير مقاتل به وجوه مختلفي آمده است:» سوء«
» شـدت «را به » سوء«) مقاتل 49(بقره: » يسومونكم سوء العذاب«ي:  ذيل آيه شدت: -

 )103:  1معني نموده است. (همان، ج
) در تفسـير مقاتـل آمـده    25(يوسـف:  » ما جزاء من ارد باهلك سوءا«ي:  ذيل آيه زنا: -

) و نيز در سخن خداونـد متعـال   330: 2باشد. (همان، ج مي» زنا«، »سوء«است: مراد از 
) به همين معنـي آمـده   68(مريم: » يا اخت هارون ما كان ابوك امر سوء«فرمايد:  كه مي
 است. 

د: گويـ  ) مقاتل در مـورد آيـه مـي   32(قصص :» بيضاء من غير سوء«ي:  ذيل آيه برص: -
 ) 344: 3(همان، ج». يعني من غيربرص«
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را بـه  » سـوء «) مقاتـل  2(ممتحنـه:  » و السنتهم بالسوء«ي:  ذيل آيه ناسزا: دشنام و -
 ).300 :4تفسير نموده است. (همان، ج» شتم«
) در تفسير مقاتل آمـده  64(هود: »  والتمسوها بسوء«ي:  ذيل آيه كردن و راندن: پي -

 ) 289: 2(همان، ج» ا بعقريقول وال تصيبوه«است: 
) 54(هـود:  » ان نقول اال اعتراك بعـض آلهتنـا بسـوء   «ي:  ذيل آيه ديوانگي وجنون: -

 )286معني نموده است. (همان: » جنون«را به » سوء«مقاتل 
معني شده اسـت.  » كفر«) به 14(محمد: » كمن زين له سوء«ي:  در آيه» سوء« كفر: -

 )46: 4(همان، ج
آمـده اسـت:   » سـوء «) در مورد 24(يوسف: » لنصرف عنه السوء«ي:  ل آيهدرذي گناه: -
) 148(نساء: » ال يحب اهللا الجهر بالسوء«ي:  ) ونيز در آيه330 :2(همان، ج» يعني االثم«
 )363 :1به همين معني آمده است. (همان، ج» سوء«
) در تفسـير  27ل: (نحـ » ء علـي الكـافرين   انّ الخزي اليوم و السو«ي:  ذيل آيه عذاب: -

 )466: 2به عذاب معني شده است. (همان، ج» سوء«مقاتل 
يعنـي  «) مقاتل آورده اسـت:  28(نحل: » ما كنّا نعمل من سوء«ي:  درذيل آيه شرك: -

 )466: 2(همان، ج» نعمل من شرك.
 

 ج) ناسخ و منسوخ
شـته  علم ناسخ و منسوخ از جمله علومي است كه مقاتل بن سليمان به آن آگاهي دا

اي منسوخ ديده اسـت حكـم بـه     و در تفسير آيات از آن بهره برده است و هر جا كه آيه
ي ناسخ را نيز اعالم نموده است. اما از آنجايي كه مفهوم نسخ در بين  نسخ آن داده، و آيه

) مقاتـل  19: 1381گذشتگان مفهومي عام داشته است (عاشوري، نسخ و بداء در قـرآن،  
آيه از آيات قرآن كريم را داده، در حالي كه طبق معناي اصطالحي  44نيز حكم به نسخ 

نسخ، نسخي در اغلب اين آيات صورت نگرفته است. از جمله مواردي كه مقاتل حكم بـه  
نسخ آيات داده است، دو مورد ذيل است؛ كه مورد قبول اكثر قريب به اتفاق مفسران نيز 

 باشد. مي
   يدى نجْوئكم   ا الَّذينَ ءامنُواْ إِذَا نَاجيتُم الرَّسولَ فَقَدمواْ بينْيأَيهَ« سوره مجادله:12آيه  -1

كقَةً  ذَلدص خَيرٌْ لَّكم   يمحر غَفُور واْ فَإِنَّ اللَّهِدتج رُ  فَإِن لَّمأَطْه اى كسانى كه ايمان ( »و
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كنيد، پيش از گفتگـوى محرمانـه    محرمانه مى ايد، هر گاه با پيامبر [خدا] گفتگوى آورده
تـر اسـت و اگـر چيـزى      اى تقديم بداريد. اين [كار] براى شما بهتر و پـاكيزه  خود صدقه

 )نيافتيد بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است.
مقاتل بر اين باور است كه آيه فوق بعد از آنكه كسي جز اميرالمؤمنين عليـه السـالم    

 )263، ص: 4 ، جآيه بعد از آن نسخ گرديد. (همان به آن عمل نكرد، با
و الَّاتىِ يأْتينَ الْفَاحشَةَ من نِّسائكُم فَاستَشهِدواْ علَيهِنَّ أَربعةً منكُم  فَإِن «نساء:  15آيه  -2

و از زنـانِ  » (لَ اللَّه لَهنَّ سبِيلًايتَوفَّئهنَّ الْموت أَو يجْع  َفىِ الْبيوت حتى شهِدواْ فَأَمسكُوهنّ
] بـر آنـان گـواه     شوند، چهار تن از ميان خود [مسـلمانان  مى شما، كسانى كه مرتكب زنا

ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا  ] را در خانه گيريد پس اگر شهادت دادند، آنان [زنان
 )خدا راهى براى آنان قرار دهد.

مذكور نيز با آيه دوم سوره نور و حكم حد نسخ گرديد. (همان،  بنا به باور مقاتل، آيه
 )362: 1 ج
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 نتيجه گيري:
 هاي به عمل آمده در اين مقاله، نتايجي به شرح زير گرفته شد:با بررسي

بسياري از علماء رجال و تفسير، مقاتل را بخاطر علم و دانش او در تفسير ستوده اند،  -1
هايي چـون: كـذّاب،    دانند و نسبت اد و ثقه در نقل روايت نمياما وي را فردي مورد اعتم

اند كه به نوبه خـود، امـري شـگفت و قابـل پيگيـري       دجال و واضع الحديث را به او داده
 باشد. مي
تفسير مقاتل بن سليمان اولين تفسير كامل بر جاي مانـده از ابتـداي ظهـور اسـالم      -2

 شود. فسير عقلي نيز ديده مياست كه در آن عالوه بر تفسير روايي، ت
از آنجايي كه تفسير مقاتل توسـط خـودش تـأليف نشـده، بنـابراين در آن زيـادت و        -3

 شود كه از سوي راويان آن صورت گرفته است. تصحيف ديده مي
از جمله نكـات مـبهم در مـورد شخصـيت مقاتـل بـن سـليمان، مـذهب وي اسـت.           -4

آنكــه از شــاگردان امــام بــاقر و صــادق،  هــا نشــان از آن دارد كــه وي بــه رغــم بررســي
عليهماالسالم، بوده، شيعه دوازده امامي نبوده است و در مورد زيدي بودن او نيـز ترديـد   

 وجود دارد.
ر بـراي تفسـير آيـات قـرآن       -5 با بررسي تفسير مقاتل چنين به دست مي آيد كه مفسـ

تفسير لغوي، تفسير عقلي  هاي تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن با روايت، كريم از روش
 و كالمي، تفسير با كمك اسرائيليات و تفسير با كمك علوم قرآن بهره برده است.

از مجموع آنچه در ذيل آيات صفات، در تفسير مقاتل آمده است، چنين بدسـت مـي    -6
آيد كه، مقاتل قائل به جسماني بودن خداوند تبارك و تعـالي در سـراي آخـرت اسـت و     

 انند با او سخن بگويند و او را نظاره نمايند.مؤمنان مي تو
مقاتل در تفسير آيات مربوط به انبياء گذشته از مطالـب اسـرائيلي اسـتفاده كـرده و      -7

 توجهي به صحت و سقم آنها نداشته است.
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