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مقدمه
ــير كه به معناى بيان معانى آيات قرآنى و كشف مقاصد  تفس
ــت، از قديمى ترين اشتغاالت علمى است كه  و مداليل آن اس
ــالمى را به خود جلب و مشغول كرده  است.  ــمندان اس دانش
ــت، از عصر نزول  ــير اس تاريخ اين نوع بحث كه نامش تفس
قرآن شروع شده و با وجود تغيير و تحّوالت بسيار از جهت 

ــيري و اهداف متنّوع آنها تا زمان  ــهاي تفس روش و گرايش
كنوني ادامه داشته است.

ــه كارگيرى روش در هر علم از اهميّت ويژه اى برخوردار  ب
ــتفاده از آن،  ــرى روش صحيح و اس ــرا كه فراگي ــت؛ چ اس
ــاند اّماعدم استفاده از روش  ــان را به هدف علم مى رس انس
ــب دورى از هدف علم  ــاى در روش، موج ــح يا خط صحي
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چكيده
در اين پژوهش، روشهاي تفسيري مقاتل در تفسير كبير مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا خواننده را به طور اجمال 
ــالمي، كه دوران حيات او مربوط به اواخر قرن اّول و نيمه اّول قرن دوم است، آشنا نموده ايم؛  ــمند بزرگ اس با اين دانش
سپس به معّرفي كتاب تفسير ايشان، كه ميراثي عظيم ولي متأسفانه فراموش شده است، پرداخته ايم. بعد از اين موضوع، 
ــيري اشاره نموده ايم و در پايان، كه اصلي ترين بخش تحقيق مورد  ــده در مورد روش تفس به دو نمونه از تعاريف ارائه ش

نظر است، به بررسي روشهاي تفسيري مقاتل با ذكر چند مورد شاهد مثال پرداخته ايم.

كليدواژه ها: مقاتل بن سليمان، تفسير، روشهاي تفسيري، قرآن كريم.
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ــرآن كريم، از  ــير» در مورد ق ــود. كاربرد «روش تفس مى ش
اهميّت ويژه اى برخوردار است تا آنجا كه استفاده از  برخى 
روشها ممنوع و حرام است و در احاديث نيز بر اين اهميّت 
ــده به گونه اى كه اگر كسى با روش خطايى ـ  ــارى ش پافش
تفسير به رأىـ به تفسير قرآن بپردازد و به مطلب صحيحى 
دست يابد، باز هم خطا كرده است؛ به عبارت ديگر پيمودن 
روش صحيح تفسيرى موضوعيت دارد و شناخت روشها و 
ــر قرآن الزم و ضروري  ــهاى تفسيري براي هر مفّس گرايش
است و ارزش و اهميّت هر تفسير بستگي به روشي دارد كه 
مفّسردركتاب خود به كار برده است. نگاهى به تاريخ تفسير 
ــران، گوياى اين حقيقت است كه معموًال مفّسراني كه  و مفّس
ــناخته و معّرفى كرده اند، در تفسير قرآن از  روش خود را ش
ديگران موفّق تر بوده و آثار ارزشمندى به يادگار گذاشته اند 
كه كتابهايى چون «التبيان»، «مجمع البيان»، «الميزان» و ... 

نمونه هايى از آنند. 
ــرين قرن دوم هجري، «مقاتل بن سليمان» از  يكي از مفّس
ــان» بود كه در سال يكصد  مردم «ري» يا به قولي «خراس
ــير وى «تفسير مقاتل  ــت. نام تفس و پنجاه هجري درگذش
ــير كبير مقاتل» مى باشد. اين  بن سليمان» معروف به «تفس
ــير از مهم ترين آثار قرآنى وى و كهن ترين تفسير كامل  تفس
قرآن  مي باشد كه به ما رسيده است و پيوسته در آن به جمع 
ــا به تعبيرى ديگر روايت و درايت) پرداخته  عقل و نقل، (ي
ــت. مقاتل، تنها به گردآورى آراى سابقين بسنده نكرده  اس
ــى قرار داده و آنچه به نظرش  بلكه آنها را مورد نقد و بررس
ــت آمده برگزيده است و تفسير خود را بر اين اساس،  درس
در كمال وجازت و رسايى عبارت و جامعيّت تأليف نموده 
ــت كه به بّررسي روشهاي  ــت.(1)  اين نوشتار بر آن اس اس

تفسيري تفسير مذكور بپردازد.

پيشينه تحقيق
ــتجوي  ــيهاي متعّددي كه از طريق موتورهاي جس با بررس
ــي و مراجعه به پايگاه  كتابخانه  هاي مختلف داخلي و  اينترنت
خارجي انجام پذيرفت، مشخص گرديد كه آثاري در رابطه 
ــران به نگارش درآمده اّما  ــيري برخى از مفّس با روش تفس
ــى اسباب النّزول در تفسير  به جز يك پايان نامه كه به بررس
ــيري  ــليمان پرداخته بود، در مورد روش تفس ــل بن س مقات
مقاتل بن سليمان، تحقيق شايسته اى به صورت مستقل انجام 
ــت. البتّه محقق كتاب يعنى دكتر محمود شحاته به  نشده اس
ــن اثر گرانقدر  ــير مقاتل، اي صورت پاورقي به تحقيق تفس
ــراي بازيابي  ــالش خود را ب ــترين ت ــته و بيش هّمت گماش
ــاير كتب روايي معطوف داشته  ــير مقاتل در س روايات تفس
ــه معّرفي مقاتل و  ــان در مجلد آخر كتاب نيز ب ــت. ايش اس

تفسير وى پرداخته، اّما به روشهاي تفسيري مقاتل اشاره اي 
نكرده است. 

 
ضرورت تحقيق

ــايي روش تحقيق، قادر است اّطالعات و دانسته هاي  شناس
فراوان را به خالقيّت برساند و اعتبار و عدم اعتبار يك اثر 
ــناخت روش تفسير  ــازد. تجزيه و تحليل و ش را نمايان س
ــت؛  ــليمان نيز از اهميّت ويژه اي برخوردار اس مقاتل بن س
زيرا اّوًال: به روشهاي تفسيري و منابع مورد استناد مفّسران 
ــير كامل پي  ــالم و به خصوص اّولين تفس قرون ابتدايي اس
خواهيم برد. ثانيًا: اهميّت و اعتبار اين اثر و دانش و آگاهي 
مفّسر، با شناخت روش تفسيري براي ما نمايان خواهد شد. 
ثالثًا: از آنجا كه تفسير مقاتل بن سليمان جزء اّولين تفاسير 
ــده از قرآن كريم  ــده و همچنين كامل برجاي مان ــته ش نوش
ــت، قطعًا داراي مطالب مهّم و با ارزشي در مورد اسباب  اس
ــات در مورد آنان نازل  ــزول و نام مكانها و افرادي كه آي ن
شده مي باشد كه مورد استفاده محّققان و مفّسران بعدي قرار 
خواهد گرفت كه با بررسي روش تفسيري مقاتل مي توان به 
اين مطالب و تأثير آن در كتب بعد از تفسير مقاتل پي برد. 

معرفى مقاتل بن سليمان و تفسير وى
ابوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشير ازدى مروزى بلخى از 
مفسران و محدثان مشهور قرن دوم هجرى مى باشد. وي در 
ــهر بلخ، از شهرهاى خراسان قديم در حدود سال 90 ق  ش
ــت. مقاتل جايگاه مهّم و با نفوذى در بلخ داشت.  متولد گش
ــى در آنجا رحل اقامت  ــد، مدت وي از بلخ به مرو منتقل ش
گزيد و از همان جا نيز همسر اختيار كرد، به همين جهت به 
هر سه محل نسبت داده مى شود، بلخى مروزى خراسانى.(2)                                                                                                                                     
آيت اهللا خويى(ره) در معجم خود نظر شيخ طوسى را مبنى 
ــر(ع) و امام صادق(ع)  ــر اينكه مقاتل از اصحاب امام باق ب
ــام صادق(ع) روايت  ــوده نقل نموده و مى فرمايد: او از ام ب
ــت مى نمايد و  ــن بن محبوب از او رواي ــت و حس كرده اس
همچون عالمه حلى، مذهب مقاتل را اهل سنت مى داند.(3) 
ــه انحاي مختلف  ــخصيت مقاتل، ب ــندگان در مورد ش نويس
سخن گفته اند، اّما از آن جهت كه مفّسر است، از چند استثنا 
ــتر  ــده، بيش كه بگذريم، روى هم گواهى گواهانى كه نقل ش
ستايش آميز است. در درجه اّول سخن معروف شافعى است 
ــوار نعمت مقاتل  ــير ريزه خ ــت: همگان در تفس كه گفته اس
ــتند و ديگران نيز، از او به عنوان حافظ و  ــليمان هس بن س
ــير در عصر خود ياد كرده اند.(4) به  عالم تريِن مردم به تفس
ــان شخصيتي مقبول در تفسير و فردى مذموم  طور كّلي ايش
ــير وى «تفسير  ــده است. نام تفس در نقل روايت معرفى ش
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مقاتل بن سليمان» معروف به «تفسير كبير مقاتل» مى باشد 
كه از مهم ترين آثار قرآنى وى و كهن ترين تفسير كامل قرآن 
ــته در آن به جمع عقل و  ــيده است، پيوس بوده كه به ما رس
ــت،  ــل، (يا به تعبيرى ديگر روايت و درايت) پرداخته اس نق
ــگام تفاسير جامع و كامل شمرده اند. بدين جهت آن را پيش

ــل، تنها به گردآورى آراى  (5) مقات
ــنده نكرده، بلكه آنها را  سابقين بس
مورد نقد و بررسى قرار داده و آنچه 
به نظرش درست آمده برگزيده است 
ــير خود را بر اين اساس، در  و تفس
ــايى عبارت و  كمال وجازت و رس
ــت. اين  ــت تأليف نموده اس جامعي
ــته تمامى  ــير، به صورت پيوس تفس
ــه تبيين نياز  ــا كه ب ــات را- آنج آي
ــير كرده است. عقل و  داشته - تفس

ــرده  ــده و با عبارتهايى كوتاه و فش ــل، هر دو رعايت ش نق
ــتر بر اساس تفسير قرآن  ــا و شيوا، بيش و در عين حال رس
ــته  ــاهد گرفتن از آيات) تكيه داش به قرآن (البته به گونه ش
است. دكتر شحاته مى نويسد: ويژگى تفسير مقاتل در ساده 
و رسا بودن عبارتهاى آن است، عالوه بر احاطه بر معانى و 
ــبيه و نظاير آن، كه در جاى جاى  واژه هاى قرآنى و بيان ش
ــت، كه آن را به صورت سهل ممتنع  ــنّت آمده اس قرآن و س
ــهولت و رسا بودن، در سطحى باال  درآورده ... (در عين س
ــير مقاتل در  ــى ژرف قرار دارد). از ديدگاه من تفس و عمق
حوزه هاى تفسيرى، بى نظير است و به رغم گذشت بيش از 
دوازده قرن، در انسان اين احساس را به وجود مى آورد كه 
ــيوه شيوا، براى امروز نوشته  ــير، با چنين ش گويى، اين تفس

شده است.
ــران» ديدگاه  ــير و مفّس آيت اهللا معرفت نيز در كتاب «تفس
ــد:  ــير مقاتل اين چنين مى نويس ــاره تفس ــن را درب متأخري
ــورش و از همان ابتدا  ــير در دوران ظه ــا آنكه اين تفس «ب
ــمندان را به خود جلب نموده  ــورد توّجه بوده و نظر دانش م
ــت، همگان از تفسير او بهره  ــت و از همان دوران نخس اس
ــبت  ــد، ولى در دوران متأّخر يك نوع بى مهرى نس مى بردن
ــاس مى شود و عامل آن عملكرد نارواي راويان  به آن احس
ــير است كه در آن تصّرف نموده و گرچه اندك، به  اين تفس

آن افزوده اند».(6)

روش تفسير
ــير  ــور كه قبًال بيان نموديم ارزش و اعتبار هر تفس همان ط
ــهايي دارد كه مفّسر به كمك آنها  ــتگي به روش يا روش بس
ــنايي با مفهوم و  ــير قرآن مي پردازد. اكنون براي آش به تفس

ــهاي تفسيري به دو نمونه از اين تعاريف اشاره  تعريف روش
مي نماييم.

آقاي علوي مهر در اين باره مي گويد:
ــاج» در لغت به  ــت. «نهج» و «منه «مناهج جمع منهج اس
ــن و  ــاي «الطريق» و «الطريق الواضح» يعني راه روش معن
ــتقيم آمده است. منهج در  راه مس
ــاي روش و  ــالح نيز به معن اصط
روشن در تعبير، عمل يا آموزش 
دادن چيزي است كه مطابق پيش 
ــخصي  فرضهاي معيّن و نظام مش
براي رسيدن به هدف معيّن است. 
ــيوه  ــيري ش ــن، منهج تفس بنابراي
ــت كه مفّسر  روشن و منظمي اس
ــف معاني كتاب  براي تبيين و كش
ــا افكار صحيح، آن  الهي مطابق ب

را طي مي كند».(7) 
آقاي رضايي اصفهاني در تعريف «روش تفسير» مي گويد:

«مقصود از روش، استفاده از ابزار يا منبع خاص، در تفسير 
قرآن است كه معاني و مقصود آيه را روشن ساخته و نتايج 
مشخصي را به دست دهد. به عبارت ديگر؛ چگونگي كشف 
و استخراج معاني و مقاصد آيات قرآن را روش تفسير قرآن 

گويند».(8)
ــون ديني قرآن،  ــن منابع فهم مت ــه صحيح تري ــي ك از آنجاي
ــد، بنابراين روشهاي  ــالم مي باش روايات، عقل و فطرت س
ــير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به  ــامل تفس ــيري نيز ش تفس
ــير اجتهادي است كه اين  ــير عقلي و نيز تفس روايات، تفس
ــت شيوه هايي ديگر چون  روش اخير (اجتهادي) ممكن اس
استفاده از علوم قرآني براي تفسير و داستانها و اسرائيليات 

و يا روشهاي ديگري را دربرگيرد.
ــهاي تفسيري مقاتل بن سليمان با ذكر شاهد  اكنون به روش

مثالهايي از كتاب ايشان اشاره مي نماييم.

روشهاي تفسيري مقاتل بن سليمان
تفسير قرآن به قرآن 

ــد كه مقاتل  ــير مقاتل چنين به نظر مي رس ــي تفس با بررس
ــيار خوبي به تمامي آيات قرآن كريم  ــّلط بس آگاهي و تس
ــت.  همان طور كه حضرت علي(ع) مي فرمايد:  ــته اس داش
ــهد بعضه علي  ــي بعض و يش ــق بعضه عل ــاب اهللا ينط «كت
بعض»(9) ايشان نيز براي تفسير برخي آيات قرآن كريم از 
ــت. البتّه شمار آياتي كه مقاتل به  برخي ديگر مدد گرفته اس
كمك ساير آيات از چهره آنها رفع ابهام نموده بسيار نيست 
و به حدود سي مورد مي رسد اّما مواردي كه در ذيل آيات 
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ــاير آيات  ــب لغوي آنها با س به وجوه و نظاير آن و يا تناس
ــيار زياد مي باشد. اكنون به ذكر مواردي از  اشاره نموده بس
آيات قرآن كريم مي پردازيم كه مقاتل آنها را به كمك آيات 

ديگر تفسير و يا معني و توضيح بيشتري داده است.
اِدِقيَن»  ــَع الصَّ ــه: «... َو ُكونُوْا َم ــي صادقان در آي 1. معرف

توسط آيه ديگر
ا الَِّذيَن َءاَمُنوْا  مقاتل براي معّرفي « صادقين» در آيه: «َيَأيهَُّ
ــانى كه ايمان  اِدِقيَن»؛ «اى كس ــعَ الصَّ َ َو ُكونُوْا َم ــوْا اهللاَّ اتَُّق
آورده ايد، از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد»(توبه، 119). 
ــان مي گويد:  ــت. ايش ــير قرآن به قرآن بهره برده اس از تفس
خداوند تبارك و تعالي در آيه 15 سوره حجرات به معّرفي 
صادقين پرداخته است.(10) آيه چنين است: «ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن 
ــولِِه ُثمَّ لَْم َيْرَتابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم  ِ َوَرُس الَِّذيَن َآَمُنوا بِاهللاَّ
اِدُقوَن»؛ «در حقيقت،  ِ ُأولَِئَك ُهُم الصَّ َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اهللاَّ
ــدا و پيامبر او گرويده و [ديگر]  ــانى اند كه به خ مؤمنان كس
شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده اند، 

اينانند كه راست كردارند».
ــوره مباركه توبه،  ــن مراد از صادقين در آيه 119 س بنابراي
ــتند كه در مورد آنان در سوره حجرات سخن  مؤمناني هس

به ميان آمده است.
2. مراد از كلماتي كه حضرت آدم براي توبه از خدا دريافت 

نمود
ِه كَلَِماٍت َفَتاَب َعَلْيِه»؛ «سپس  بِّ ذيل آيه: «َفَتَلقَّى َءاَدُم ِمن رَّ
ــروردگارش كلماتى را دريافت نمود و [خدا] بر او  آدم از پ
ــير، مقاتل از تفسير قرآن  ــود»(بقره، 37). در اين تفس ببخش
به قرآن ياري گرفته است؛ زيرا ايشان اشاره مي نمايد: مراد 
ــدا آموختند،  ــرت آدم (ع) و حّوا از خ ــي كه حض از كلمات
ــت كه  ــه نمايند، اين كالم خداوند تبارك و تعالي اس تا توب
مي فرمايد:«َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َو ِإن لَّْم َتْغِفْر لََنا َو َتْرَحْمَنا 
يَن»؛ «گفتند: «پروردگارا، ما بر خويشتن  لََنُكونَنَّ ِمَن الَْخاسِرِ
ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى، مسلمًا 

از زيانكاران خواهيم بود»(اعراف، 23).(11)
3. تفسير كلمه «سوء» در آيه «َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُسوِء»

ــِهْم َفَألَْقُوا  ــه: «الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمَالئَِكُة َظالِِمي َأْنُفِس ذيل آي
ــٌم بَِما ُكْنُتْم  َ َعِلي ــى ِإنَّ اهللاَّ ــوٍء بََل ــَلَم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُس السَّ
َتْعَمُلوَن»؛ «آناني كه فرشتگان جانشان را مى گيرند در حالى 
ــتمكار بوده اند پس، از در تسليم درمى آيند [و  كه بر خود س
مى گويند:] ما هيچ كار بدى نمى كرديم»(نحل، 28) در تفسير 
مقاتل آمده است: در آيه فوق كه از قول كافران آمده است: 
ــوِء» مراد از «سوء»، شرك مي باشد و  «َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمن ُس
اين سخن ما بدين دليل است كه، آنان در سوره انعام گفتند: 
ــه خدا، پروردگارمان  ِكيَن»؛ «ب ــرِ ــا َما ُكنَّا ُمْش َن ِ َربِّ «... َواهللاَّ

سوگند كه ما مشرك نبوديم»(انعام، 23).(12)
4. شرط شفاعت بندگان

ــره و در مورد: «...  ــليمان در ذيل آيه 255 بق مقاتل بن س
ــَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذِنِه ...»؛ «كيست آن كس كه  َمْن َذا الَِّذي َيْش
ــگاهش شفاعت كند؟» مي گويد: «ِإالَّ  جز به اذن او در پيش
بِِإْذِنِه» يعني جز به امر و فرمان او. و اينكه امر خدا در مورد 
ــود، در آيه ديگر به آن اشاره شده  ــاني صادر مي ش چه كس
است و آيه چنين است: «َيْعَلُم َما بَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال 
َيْشَفُعوَن ِإالَّ لَِمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن»؛ «و جز 
براى كسى كه [خدا] رضايت دهد، شفاعت نمى كنند و خود 

از بيم او هراسانند»(انبيا، 28).(13)
ــتفاده از  ــير قرآن به قرآن و اس بنابراين مقاتل با كمك تفس
ــراد خداوند متعال در آيه 255بقره  آيه اي ديگر، به تبيين م
ــفاعت  ــن نمود كه ش در مورد: «ِإالَّ بِِإْذِنِه» پرداخت و روش
ــان الهي صورت  ــراد تنها با اذن و فرم ــافعان در مورد اف ش
مي گيرد و خداوند در مورد كساني اين اجازه را مي دهد كه 

از آنان رضايت داشته باشد. 

تفسير آيات به كمك روايات 
ــه از خود قرآن  ــت ك ــنّت، واقعيتي اس نيازمندي قرآن به س
برخاسته است و به همين لحاظ مي توان گفت؛ ريشه دارترين 
ــابقه ترين شيوه تفسير قرآن، تفسير روايي است؛ زيرا  و با س
متصّدي آن رسول خدا(ص) و متن اصلي آن رواياتي است 

كه از آن بزرگوار به دست ما رسيده است. 
مقاتل بن سليمان نيز مانند تمامي مفّسران هم عصر خود از 
ــير قرآن به كمك روايات بهره برده است. ايشان  روش تفس
در حدود چهل مورد از روايات پيامبر و صحابه و تابعين را 
ــير و توضيح آيات استفاده كرده است كه البتّه اين  براي تفس
به جز روايات اسباب نزول مي باشد كه اكثراً بدون سند ذكر 

شده است. موارد زير از جمله تفسير روايي مي باشد.
الَِحاُت» تسبيحات اربعه مي باشد. 1. مراد از«الَْباِقَياُت الصَّ

ْنَيا  ــير مقاتل ذيل آيه: «الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزيَنُة الَْحَياِة الدُّ در تفس
الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْيٌر َأَمًال»؛ «و  ــاُت الصَّ َوالَْباِقَي
ــروردگارت بهتر و  ــدگار از نظر پاداش نزد پ ــاى مان نيكيه
ــت»(كهف، 46) حديثي از پيامبر  ــر اميد [نيز] بهتر اس از نظ
الَِحاُت» را  ــت كه مصداق «الَْباِقَياُت الصَّ اكرم(ص) آمده اس
ــت: «حدثنا  ــخص مي نمايد. حديث مذكور اين گونه اس مش
عبيد اّهللا قال: حدثني أبى عن الهذيل، عن مقاتل بن سليمان، 
عن علقمة بن مرثد و غيره، عن النبي- صلى اّهللا عليه و آله 
ــلم- أنّه قال: الباقيات الصالحات: سبحان اّهللا، و الحمد  و س

ّهللا، و ال إله إال اّهللا، و اّهللا أكبر».(14)و(15)
2. مراد از «َسْبًعا ِمَن الَْمَثاِني» در آيه 87 سوره حجر
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ــليمان در پايان سوره فاتحة الكتاب  ــيرمقاتل بن س در تفس
ــَن الَْمَثاِني َوالُْقْرَآَن  ــْبًعا ِم و در مورد آيه: «َولََقْد َآَتْيَناَك َس
ــبع المثانى و قرآن بزرگ  ــتى، به تو س الَْعِظيَم»؛ «و به راس
ــا كرديم»(حجر، 87) از قول حضرت علي(ع) آورده  را عط
ــال: حدثني أبى عن صالح  ــت: «قال: حدثنا عبيد اّهللا، ق اس
ــفيان الثوري عن السدى عن عبد خير عن  عن وكيع عن س
على- رضى اّهللا عنه- فى قوله- عزوجل- َسْبًعا ِمَن الَْمَثاِني 

قال: هي فاتحة الكتاب».(16)
ــول  امام علي(ع)  به   ــر با توّجه به روايت مذكور از ق مفّس
ــبعًا من  ــوره فاتحة الكتاب، كه همان «س ــان نام ديگر س بي

المثاني» است، پرداخته است.
وِر» در آيه 30 سوره مباركه حج 3. مراد از «َقْوَل الزُّ

ْوَثاِن َواْجَتِنُبوا  ــَن اْألَ ْجَس ِم ــير آيه: «... َفاْجَتِنُبوا الرِّ در تفس
ــا دورى كنيد و از گفتار  وِر»؛ «پس، از پليدِى بته ــْوَل الزُّ َق
ــل اجتناب ورزيد»(حج، 30)  مقاتل حديث امام محّمد  باط
وِر» را تبيين  ــزُّ ــت و مراد از «َقْوَل ال ــر(ع) را آورده اس باق
ــرح ذيل است: «حدثنا  مي نمايد. حديث امام باقر(ع) به ش
ــو محّمد، قال: حدثني أبى، قال: حدثنا الهذيل عن مقاتل،  أب
وِر  ــن محّمد بن على، فى قوله- تعالى-  َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ ع

قال: الكذب و هو الشرك فى التلبية».(17)
ــخن مقاتل در ذيل آيه، مراد از «َقْوَل  طبق روايت فوق و س
ــم حّج است.  ــرك، در لبيك گفتن مراس ورِ» دروغ و ش الزُّ
ــر(ع) به ذكر تلبيه  ــد از روايت امام باق ــير مقاتل بع در تفس
ــه در ذكر تمامي آنان  ــت ك برخي قبايل عرب پرداخته اس
ــريك قائل شدن براي خداوند متعال، به وضوح  شرك و ش

ديده مي شود.
وِر»، «غناء» بيان شده  در بسياري روايات، مراد از«َقْوَل الزُّ

است.(18)

روش تفسيري لغوي
ــيري، هر گونه منبعي است  مقصود از منابع لغوي روش تفس
ــه ما را در فهم معنا و كاربرد واژگان قرآن در زمان نزول  ك
ياري دهد. بر اين اساس قرآن مجيد، روايات، سخن صحابه 
ــردم در دوران نزول، همه از منابع لغوي  ــگ عاّمه م و فرهن

ــمار مي آيند. به اين معنا كه با مراجعه به آنها،  ــير به ش تفس
ــن  معاني و كاربردهاي واژه هاي قرآني در عصر نزول روش

مي گردد.(19)
مقاتل براي تبيين آيات قرآن كريم از دانش لغت بهره كافي 

برده است كه از جمله آن نمونه هاي ذيل است:
ــُه َكاَن ُحوبًا  ــه: «... ِإنَّ ــا» را در آي ــت «حوب ــل لغ 1. مقات
ــت و  ــه «اثم» (گناه) معني نموده اس ــاء، 2) را ب َكِبيًرا»(نس
ــت و در ميان اهل  ــيان اس مي گويد: اين لغت به زبان حبش

جاهليت «حوب» را «اثم» مي ناميدند.(20) 
ــائَِبٍة َوَال َوِصيَلٍة  ــل آيه: «َما َجَعَل اهللا ِمْن بَِحيَرٍة َوَال َس 2. ذي
ــير مقاتل به تبيين معاني  َوَال َحاٍم ...»(مائده، 103) در تفس

«بحيرة»، «سائبة»، «وصيلة» و «حام» پرداخته است.
ــي از پيامبر اكرم(ص) ذكر نموده  ــان در ذيل آيه، حديث ايش
است كه در مورد «بحيرة» چنين آمده است: هر گاه شتري 
ــج بار زاييده، اگر بّچه آخرش نر بود آن را براي خدايان  پن
مي كشتند و فقط مردان از آن گوشت مي خوردند و اگر بچه 
ــكافتند و به آن «بحيرة»  ــش را مي ش پنجم ماّده بود گوش

مي گفتند.
ــائبه» هر حيوان  ــائبه» مي گويد: «س ــل در مورد «س مقات
ماّده اي از قبيل گاو، شتر و گوسفند است  كه شير و پشم و 
كرك و بّچه آن را براي خدايان نذر مي كردند و گوشت آن 

را فقط مردان و نه زنان استفاده مي نمودند. 
ــت: هرگاه گوسفند هفت شكم  در مورد «وصيلة» آمده اس
ــود، بچه را براي  ــه بّچه هفتم نر ب ــد، در صورتي ك مي زايي
ــتند و گوشتش را مردها مي خوردند، نه زنها  خدايان مي كش
ــتند و اگر يكي نر و يكي ماّده  ــر ماّده بود، نگه مي داش و اگ
ــدند. منافع و شير  هر دوي  ــمرده مي ش بود، هر دو حرام ش

آنها فقط براي مردان بود.
ــير مقاتل چنين معنا شده است: شتر نري  و «حام» در تفس
ــكم يا كمي  كه با بّچه بّچه اش لقاح كند و از صلب او ده ش
كمتر به وجود آيد. در اين وقت مي گفتند: «حامي» شد. بعد 
از آن ديگر بر پشت او باري نمي گذاشتند و سوار نمي شدند 
ــد و آن را هرگز قرباني  ــراگاه منع نمي ش ــور و چ و از آبخ

نمي كردند تا بميرد.(21)و(22)
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ــان همواره  ــاُن َقُتوًرا»؛ «و انس ْنَس 3. ذيل آيه: «... َوَكاَن اْإلِ
ــت:  ــير مقاتل آمده اس ــراء، 100) در تفس بخيل است»(اس
«قتورا» يعني بخيل و كسي كه حتّي براي خودش در خرج 

كردن مال دريغ مي ورزد.(23)
راغب در مورد «قتر» مي گويد: يعني سخت گرفتن در نفقه 
و اين لغت در مقابل اسراف است و «رجل مقتر»  و نيز آيه: 

ْنَساُن َقُتوًرا» مراد انسان بخيل است.(24) «... َوَكاَن اْإلِ

روش تفسير عقلي و كالمي 
از جمله خصوصيات تفسير مقاتل استفاده از عقل و انديشه 
ــيار كوتاه  ــان در جمالتي بس و بيان ديدگاههاي كالمي ايش
ــد. به همين دليل است كه دكتر  در ذيل آيات صفات مي باش
ــيوه نوين تفسير نويسي مي داند  شحاته مقاتل را پيشگام ش
ــي است كه تفسير كاملي از  ــت مقاتل، اّولين كس و معتقد اس
ــهاي تفسيري متفاوت از گذشتگان خود  قرآن كريم به روش

ارائه داده است.(25)
ــي و كالمِي مقاتل بن  ــير عقل اكنون به ذكر مواردي از تفس

سليمان اشاره مي نماييم:
1. ديـدگاه مقاتل در مورد خلقت آسـمانها، زمين و 

عرش
ــير عقلي آيات پرداخته  ــه مواردي كه مقاتل به تفس از جمل
ــان در مورد خلقت آسمانها، زمين و عرش  ــت، نظر ايش اس
است. آيه 54 سوره اعراف، داللت دارد كه «عرش» بعد از 
ــمانها و زمين خلق گرديد و آيه11 سوره فّصلت  خلقت آس
ــت كه خداوند متعال آسمانها را بعد از زمين  مبتني بر آن اس
آفريد و آيه 30 سوره نازعات عكس اين مطلب است؛ يعني 

خلقت زمين بعد از آفرينش آسمان بوده است. 
مقاتل به كمك عقل و خرد خويش آيات به ظاهر متعارض 
ــت كه خداوند عرش را قبل  مذكور را چنين تبيين نموده اس
ــمانها را قبل از زمين خلق  ــمانها و زمين آفريد و آس از آس
نمود و سپس آياتي را كه ظاهر آنها با اين مضمون سازگار 

نيست به تأويل برده است.(26)
2. ديدگاه مقاتل در مورد خلقت انسان

ــات از «تراب» و «طين»  ــان كه در آي در مورد خلقت انس
ــنون» و «طين الزب» و«صلصال كالفخار» و  و «حمأ مس
«عجل» و «ماء مهين» ياد شده، مقاتل به كمك عقل و خرد 
ــت كه حاصل آن  ــش به گونه اي جمع بندي نموده اس خوي
ــپري شدن مراحلي در طّي خلقت انسان فهميده  تدريج و س
ــان از «اديم االرض» آفريده  مي شود. ايشان مي گويد: انس
ــه «طين» و «طين»  ــت و «تراب» ب ــد و آن «تراب» اس ش
ــالله» و «سالله» به «حمأ مسنون» تبديل شد سپس  به «س
ــبناك شد و به «طين الزب» تبديل شد سپس براي او  چس

صورتي به مانند «صورت الفخار» آفريده شد و در آن روح 
دميده شد و قبل از آنكه روح تمام بدنش را فرا گيرد، اراده 
ــه مي فرمايد: «ُخِلَق  ــود و به همين دليل آي ــود كه بلند ش نم
ْنَساُن ِمْن َعَجٍل ...»(انبياء، 37) سپس ذريه او را خداوند  اْإلِ
ــان تراوش مي كند و «ماء مهين» يعني  از نطفه اي كه از انس

ضعيف ياد شده، آفريد.(27)
3. تفسير آيات صفات (كالمي)

الف) تبيين «كرسي خداوند» در تفسير مقاتل
َماَواِت  ــليمان در ذيل آيه: «... َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ مقاتل بن س
َواْألَْرَض َوَال َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُم»؛ «كرسِى او 
آسمانها و زمين را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار 
ــت واالِى بزرگ»(بقره، 255) به بيان ويژگي  نيست و اوس
ــي پرداخته و مي گويد: طول هر ستون كرسي به اندازه  كرس
ــمانها و زمينهاي هفت گانه است و اندازه و وسعت آنچه  آس
در زير كرسي است، (آسمانها و زمين) نسبت به آن، به مانند 

حلقه اي در برابر وسعت زمين پهناوري است.
ــپس در مورد «َوَال َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما» مي گويد: اين قسمت  س
ــد و بيان مي كند،  ــر از قدرت خداوند متعال مي ده آيه، خب
ــدارد و در ادامه  ــل و جابجايي آن را ن ــي توانايي حم كس
تفسير، به بيان تعداد فرشتگاني كه كرسي را حمل مي كنند و 

ويژگيهاي آنها پرداخته است.(28)
ب) رؤيت خداوند

ــه به گونه اي به  ــير مقاتل در ذيل آياتي ك ــه در تفس از آنچ
رؤيت خدا اشاره شده، مي توان پي برد كه ايشان معتقد است: 
امكان رؤيت خداوند در دنيا توّسط بندگان وجود ندارد اّما 

مي توان او را با چشم در آخرت ديد.
ــات مربوطه در اين  ــير مقاتل به آي ــون با توّجه به تفس اكن

موضوع و تفسير آن اشاره مي نماييم:
َها نَاِظَرٌة»؛ «و به سوى پروردگار خود  در ذيل آيه: «ِإلَى َربِّ
ــل مي گويد: يعني به خداوند  ــت، 23)  مقات مى نگرند»(قيام

تبارك و تعالي با چشم و به طور ظاهر مي نگرند.(29)
ــٍذ لََمْحُجوبُوَن»؛  ِهْم َيْوَمِئ ــه: «َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِّ ــل آي و در ذي
ــان سخت  «زهى پندار، كه آنان در آن روز، از پروردگارش
ــت: بهشتيان، خداوند را  محجوبند»(مطففين، 15) آورده اس
ــد بين آنها  ــكار و بدون اينكه خداون ــور واضح و آش به ط
حجابي قرار دهد، مي بينند و خداوند با آنان سخن مي گويد. 
ــتند و خداوند  ــران و جهنّميان در پس حجابي هس ــا كاف اّم
ــخن مي گويد و نه نگاهشان مي كند و نه   متعال با آنان نه س
آنان را تزكيه مي دهد تا اينكه به آنان فرمان مي دهد كه وارد 

آتش شوند.(30)
ــات 23 قيامت و 15  ــير آي ــل به عنوان تفس ــه مقات از آنچ
مطّففين و 13 نجم آورده است به طور وضوح آشكار است 
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ــان معتقد است كه مؤمنان، خداوند را در روز قيامت  كه ايش
به طور آشكار و عيني مي بينند و آنچه در مورد «َال ُتْدِرُكُه 
ــز، اين مطلب را  ــت ني ــاُر ...»(انعام، 103) آورده اس ْبَص اْألَ
ــردم در دنيا او را  ــان مي گويد: م ــد مي نمايد؛ زيرا ايش تأيي

نمي بينند و احتمال ديدن او در قيامت وجود دارد.
ج) مراد از «ساق» در ديدگاه مقاتل بن سليمان                                                                                         
ــَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر  ــليمان در تفسير آيه: «َوَأْش مقاتل بن س
َها ...»؛ «و زمين به نور پروردگارش روشن گردد»(زمر،  َربِّ
ــت و  ــاِق خداوند اس ــور، به نوِر س ــت: منظ 69) آورده اس
مي گويد: در همين زمينه است كه خداوند مي فرمايد: «َيْوَم 

ُيْكَشُف َعْن َساٍق ...»(قلم، 42).(31)
مقاتل در ذيل آيه 42 سوره قلم دوباره به مطلب فوق اشاره 
ــت: «َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق» يعني  مي نمايد و نيز آورده اس
ــدة االخرة» و نيز مقاتل از قول ابن مسعود در مورد آيه  «ش
مذكور آورده است: يعني اينكه زمين به نور ساق پروردگار 
ــه 69 زمر از قول  ــود و در ادامه در مورد آي ــن مي ش روش
ــعود آورده است: يعني نور ساق پاي راست  عبد اهللا بن مس

پروردگار.
ــير در ذيل دو آيه  ــه عنوان تفس ــا توّجه به آنچه مقاتل ب ب
ــه مربوط به  ــاير آياتي ك ــور و نيز آنچه كه در ذيل س مذك
ــت، بايد گفت  ــت، آورده اس صفات خداوند در آخرت اس
ــماني بودن اوست و  ــان در مورد خداوند، قائل به جس ايش
ــاق و دست و ... مي باشد و مؤمنان نيز با او  اينكه داراي س

سخن مي گويند و به او با چشِم سر مي نگرند.
با بررسي و كاوش در تفسير مقاتل بن سليمان چنين به نظر 
ــان اعتقادي به عصمت انبيا نداشته است؛  ــد كه ايش مي رس
ــه نقل مطالبي مي پردازد  ــان در ذيل برخي آيات ب زيرا ايش
ــتباهات و حتّي گناهاني از جانب پيامبراني  كه به وجود اش
ــي نبي اكرم(ص)  ــف و حتّ ــليمان، يوس چون آدم، داود، س

اشاره مي نمايد.(32)

تفسير قرآن به كمك اسرائيليات
ــتان يا  ــه معني داس ــرائيليه» ب ــع «اس ــرائيليات» جم «اس
افسانه اي است كه منشأ اسرائيلي دارد و سلسله سند داستان 
ــخص و كتاب. واژه  ــأيي ختم شود اعّم از ش به چنان منش
«اسرائيليات» گرچه در ظاهر به معناي داستانهايي است كه 
ــمه گرفته باشد ولي در اصطالح  از يك منبع يهودي سرچش
مفّسران و محّدثان، مفهوم  وسيع تري به خود گرفته و شامل 
ــانه هاي كهني است كه از گذشتگان وارد تفسير  تمامي افس
ــده است؛ اعّم از اينكه منشأ اصلي آن  و حديث و تاريخ ش

يهودي، مسيحي يا غير آن باشد.(33) 
ــت، ذكر و  ــير مقاتل وارد اس ــي كه به تفس ــه معايب از جمل

ــتانها و مطالب اسرائيلي براي تفسير  ــتفاده مفّسر، از داس اس
آيات قرآن كريم است. از آنجايي كه ايشان در موارد زيادي 
ــت؛  ــير آنها از اين مطالب بهره برده اس ــات براي تفس از آي
ــهاي تفسيري  ــرائيليات) نيز جزء منابع و روش اين منبع (اس
مقاتل محسوب مي شود كه در ذيل به ذكر چند نمونه كوتاه 

مي پردازيم: 
1. آفرينش حوا از استخوان دنده حضرت آدم(ع)

ــير خود در ذيل آيه: «ُهَو الَِّذي  ــليمان در تفس مقاتل بن س
ــُكَن ِإلَْيَها  ــٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِيْس ــْم ِمْن نَْف َخَلَقُك
ا َأْثَقَلْت َدَعَوا  ْت بِِه َفَلمَّ ــاَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفيًفا َفَمرَّ ا َتَغشَّ َفَلمَّ
ا  ــاِكِريَن. َفَلمَّ ــا َصالًِحا لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ ــا لَِئْن َآَتْيَتَن َ َربَُّهَم اهللاَّ
ا  ُ َعمَّ ــا َآَتاُهَما َفَتَعالَى اهللاَّ ــَرَكاَء ِفيَم َآَتاُهَما َصالًِحا َجَعَال لَُه ُش
ــِرُكوَن»؛ «و جفت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام  ُيْش
ــد؛  ــرد. پس چون [آدم ] با او [حوا] درآميخت، باردار ش گي
ــبك ] گذرانيد و چون  ــبك و [چندى ] با آن [بار س بارى س
ــه اگر به ما  ــد، پروردگار خود را خواندند ك ــنگين بار ش س
ــته عطا كنى قطعًا از سپاسگزاران خواهيم  [فرزندى ] شايس
ــته داد، در آنچه  ــه آن دو، [فرزندى ] شايس ــون ب ــود و چ ب
ــريكانى قرار دادند و  ــان داده بود، براى او ش [خدا] به ايش
ــريك مى گردانند برتر است»(اعراف،  خدا از آنچه [با او] ش
ــاره نموده  ــتان خلقت حّوا اين گونه اش 189و190) به داس
ــتخوان  ــت: خداوند تبارك و تعالي در روز جمعه، از اس اس
ــد، درحالي كه او  ــرش را آفري ــده حضرت آدم(ع) همس دن

خواب بود.
ــرش  ــد، زني را ديد كه كنار س ــي كه آدم(ع) بيدار ش زمان
ــتاده بود. به او گفت: تو كيستي؟ آن زن با زبان سرياني  ايس
ــر توام. آدم پرسيد: چرا خلق شده اي؟ حّوا  گفت: من همس
ــن آرامش يابي - زيرا  ــواب داد: براي اينكه همراه با م ج
ــيدند: نام آن  ــا بود- مالئكه از آدم پرس ــت تنه آدم در بهش
ــت؟ آدم گفت: حّوا، زيرا او از «حي» (زنده) خلق  زن چيس

شده بود.
اَها ...» را چنين تفسير نموده است:  ا َتَغشَّ مقاتل آيه «... َفَلمَّ
ــد.  ــرش حامله ش زماني كه آدم با حّوا نزديكي كرد، همس
ــت  ــت و به راحتي نشس ــگلي نداش در ابتداي امر حّوا مش
ــت و آمد و بازي مي كرد. در آن  ــت مي نمود و رف و برخاس
ــره اي غير از  ــت، با چه ــگام ابليس كه نامش حارث اس هن
ــا چيزي كه  چهره واقعي اش به نزد حّوا آمد و گفت: چه بس
در شكم توست چهار پايي باشد و اين كالم را گفت و آنجا 
را ترك كرد. مّدتي گذشت و وزن بچه در شكم حّوا سنگين 
شد، بار ديگر شيطان به نزد حّوا آمد و پرسيد: چه گونه اي؟ 
ــم كه آنچه مرا از آن ترساندي در  حّوا گفت: از اين مي ترس
ــينم به سختي مي توانم  ــد؛ زيرا زماني كه مي نش شكمم باش
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ــيطان گفت: اگر از خدا بخواهم كه فرزند شما  بلند شوم. ش
ــت خلق كند، آيا فرزندت را به  ــبيه خودتان و تندرس را ش
ــيطان از  ــن، نامگذاري مي كني؟ حّوا گفت: آري و ش نام م

آنجا رفت.
ــن آمد و گمان  ــت: فردي پيش م ــزد آدم آمد و گف ــّوا ن ح
ــت چهارپا و يا حيواني است،  ــت آنچه در شكم من اس داش
ــنگيني آن را احساس مي كنم و مي ترسم به مانند  من نيز س

ــت، اتفاق بيفتد. آدم و حّوا  آنچه او گف
كه جز آن بچه اي كه در شكم حّوا بود 
كسي را نداشتند، تصميم گرفتند از خدا 
بخواهند كه فرزندي تندرست و صالح 
ــد به  ــا كند و اگر چنين ش ــه آنها عط ب
خاطر اين نعمت از شكرگزاران خداوند 
ــت  ــالم و تندرس ــند. بچه س متعال باش
ــيطان نزد  ــد، در اين حين، ش متولّد ش
ــّوا گفت: چرا  ــّوا آمد و به ح آدم و ح
ــه داده بودي، او را به  طبق وعده اي  ك
ــن نامگذاري نكردي؟ حّوا گفت:  نام م
او را عبدالحارث مي نامم و سخن خود 
را در مورد وعده اي كه به  خداوند داده 

ــم راضي شد. بنابراين  بود، تكذيب كرد و آدم نيز به آن اس
بّچه فوت كرد.

مقاتل آورده است: و اين بود جريان كالم الهي كه مي فرمايد: 
ــا ...» يعني به آن دو فرزند صالح و  ــا َآَتاُهَما َصالًِح «... َفَلمَّ
ــيدم، اّما آنها در نامگذاري او، شيطان را شريك  سالم بخش

قرار دادند و او را عبدالحارث ناميدند.(34) 
2. ذكر افسانه غرانيق 

ــَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه  ــليمان ذيل آيه: «... َوِإَذا ُذِك مقاتل بن س
ــُروَن»؛ «و چون كسانى غير از او ياد شوند،  ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِش
ــر، 45) و نيز در ذيل  ــادمانى مى كنند»(زم به ناگاه آنان ش

آيه24سوره نجم به ذكر افسانه غرانيق پرداخته است. 
مقاتل در تفسير آيه 45 سوره مباركه زمر آورده است: مراد 
از ذكر غير خدايي كه باعث شادي مردم بي ايمان و مشرك 
ــركين توسط مالئكه است كه به  ــفاعت مش مي گردد، ذكر ش
خاطر پرستش بتها صورت مي گرفت و اين امر زماني اتفاق 
ــم را در مّكه تالوت  ــوره نج افتاد كه روزي پيامبر(ص) س
ى. َوَمَناَة  َت َوالُْعزَّ ــود و زماني كه به آيه: «َأَفَرَأْيُتُم الالَّ مي نم
الثَّالَِثَة اْألُْخَرى»؛ «به من خبر دهيد از الت و عّزى و منات، 
ــيد، چرتي او را فرا  ــّوميِن ديگر»(نجم، 19و20) رس آن س
ــيطان در اين ميانه دخالت نمود و بر زبان پيامبر  گرفت و ش
ــق العلي عندها  ــاخت «تلك الغراني ــن كالم را جاري س اي
ــحال  ــنيدن اين كالم خوش ــفاعة ترتجي» كفار مّكه از ش ش

شدند و به شفاعتشان توسط مالئكه اميدوار شدند و زماني 
ــط پيامبر(ص) به پايان رسيد، ايشان  ــوره توس كه قرائت س
ــراي تصديق و  ــان و كافران همگي ب ــجده نمود و مؤمن س
تعظيم  آنچه شنيده بودند سجده كردند غير از وليد بن مغيرة 
ــاني اش  ــن بود خاك را باال آورد و به پيش كه پيرمرد و مس

نزديك نمود.(35)
ــانه فوق بر همگان مسّلم است. به  كذب و دروغ بودن افس
ــل هيچ يك از محققين علماي  همين دلي
ــان را نپذيرفته و آن را  ــالم اين جري اس
هرچند  ندانسته اند.(36)  بيش  خرافه اي 
كه افراد اندكي چون مقاتل، براي تفسير 
ــاخته و پرداخته  ــتان س آيه از اين داس

دشمنان اسالم، بهره برده اند.
3. تبيين مصداق درخت ممنوعه و 

مكان هبوط آدم و حّوا 
ــات «... َوَال  ــل ذيل آي ــير مقات در تفس
الِِميَن.  ــَجَرَة َفَتُكونَا ِمَن الظَّ َتْقَربَا َهِذِه الشَّ
ا  ــا َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ َطاُن َعْنَه ــيْ َفَأَزلَُّهَما الشَّ
َكانَا ِفيِه ...»(بقره، 35و36) اشاره نموده 
است كه: خداوند متعال آدم وحّوا را در 
روز جمعه آفريد و در بهشت به آن دو گفت: به اين درخت 
يعني خوشه گندم نزديك نشويد و شيطان آن دو را فريفت 
و از اطاعت امر خدا بازداشت و باعث اخراج آنان از بهشت 
ــه جّدة و ابليس در  ــت گرديد و آدم به هند و حّوا ب ــا برك ب
منطقه اي در بصره هبوط كردند و آدم در وادي كه «نوذ» نام 

داشت و در شعبي كه به آن سرنديب مي گفتند، فرود آمد.
ــدند و از آنجا  و آدم و حّوا در مكاني به نام مزدلفه جمع ش

زندگي آن دو آغاز گرديد.(37)
4. تبيين دستورات نازل شده در الواح

ــْيٍء َمْوِعَظًة  ــَواِح ِمْن ُكلِّ َش لْ ــه: «َوَكَتْبَنا لَُه ِفي اْألَ ــل آي ذي
ــَك َيْأُخُذوا  ٍة َوْأُمْر َقْوَم ــوَّ ــْيٍء َفُخْذَها بُِق ــًال لُِكلِّ َش َوَتْفِصي
ــِقيَن»؛ «و در الواح [تورات ]  ــُأِريُكْم َداَر الَْفاِس ــِنَها َس بَِأْحَس
ــر چيزى تفصيلى  ــر موردى پندى و براى ه ــراى او در ه ب
ــتيم، پس [فرموديم:] آن را به جد و جهد بگير و قوم  نگاش
ــد، به زودى  ــه بهترين آن را فرا گيرن ــن ك ــود را وادار ك خ
سراى نافرمانان را به شما مى نمايانم»(اعراف، 145). مقاتل 
ــورات، براي تبيين موعظه و  ــليمان از مطالب كتاب ت بن س
ــي(ع) نوشته شده  ــده بر موس تفصيلي كه در الواح نازل ش

است، بهره برده است. 
ــان در ذيل آيه آورده است: تعداد آن الواح نه لوح و از  ايش
جنس زمّرد و ياقوت بود، كه خداوند متعال آن را با دستش 
نوشته بود و در آن هر مطلبي از موعظه براي دوري از جهل 
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و بيان هر چيزي از امر و نهي و حّد مكتوب شده بود.
مقاتل در مورد پندهايي كه در آن نوشته آمده بود، مي گويد: 
ــا اّهللا الذي ال إله إّال أنا  ــته بود: «إنّى أن خداوند در آن نوش
الّرحمن الّرحيم، ال تشركوا بى شيئا، و ال تقتلوا النّفس، و ال 
تزنوا، و ال تقطعوا الّسبيل، و ال تسبّوا الوالدين»؛ «همانا من 
خدايي بخشنده و مهربانم و خدايي جز من نيست، چيزي را 
براي من شريك قرار ندهيد، قتل نكنيد، زنا نكنيد، راهزني 

نكنيد، به والدين ناسزا نگوييد».(38) 
ــفر  ــت؛ مطالب مذكور در كتاب مقدس و در س قابل ذكر اس
ــتري  ــط بيش ــرح و بس خروج  به صورت ده فرمان و با ش
آمده است.(39) اين امر بيانگر اّطالع خوب مقاتل از كتاب 

تورات و انجيل و استفاده او در تفسير آيات مي باشد.   

تفسير با كمك علوم قرآني 
ــان مي دهد كه مؤلّف آن از علوم  ــير مقاتل نش بررسي تفس
ــرآن آگاهي الزم را  ــير آيات ق ــر براي تفس مورد نياز مفّس
داشته است و در موارد لزوم از آنها بهره برده است. از جمله 
ــير آيات  علومي كه مقاتل از آنها به عنوان منبعي براي تفس
ــت؛ كه سه علم اسباب  ــتفاده برده است، علوم قرآني اس اس
نزول، وجوه و نظاير و ناسخ و منسوخ از پركاربردترين آنها 
ــد. در ذيل به توضيحات الزم در اين مورد و شواهد  مي باش

مثالي اشاره مي نماييم.
الف) اسباب نزول    

ــر مقاتل با زمان نزول قرآن كريم،  ــا توّجه به نزديكي عص ب
تفسير مقاتل بن سليمان اثري ارزنده در زمينه اسباب نزول 
ــمار مي آيد؛ زيرا ايشان با اخذ علم و سماع روايت از  به ش
ــته است كه به خوبي اتّفاقات و اسباب  بزرگان تابعي توانس
ــه و آنان از پيامبر(ص)  ــزول آيات را كه تابعين از صحاب ن
ــير خود از اين منابع گرانقدر  دريافت نموده بودند، در تفس
ــباب نزول  بهره ببرد و زماني كه ما مي بينيم اكثر روايات اس
مذكور در تفسير مقاتل در ساير كتب و به خصوص اسباب 
ــده است، اعتماد و  ــتند ذكر ش نزول واحدي به صورت مس
ــير  ــه اين روايات نمود. در تفس ــتري مي توان ب اتكاي بيش
مقاتل بيش از سيصد مورد سبب نزول و يا تبيين مصاديق و 
ــده است، ديده مي شود  افرادي كه آيه در مورد آنان نازل ش

كه كمك شاياني به فهم تفسير قرآن كريم مي نمايد. 
ــباب نزول به تفسير  از جمله مواردي كه مقاتل  به كمك اس

قرآن پرداخته، موارد ذيل است.
1. نيكي به تقوا است نه پايبندي به سنن جاهلي

«... َولَْيَس الِْبرُّ بَِأْن َتْأُتوا الُْبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َولَِكنَّ الِْبرَّ َمِن 
َ لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن»؛  ــا َواتَُّقوا اهللاَّ اتََّقى َوْأُتوا الُْبُيوَت ِمْن َأْبَوابَِه
ــد، بلكه  ــِت خانه ها درآيي ــت كه از پش ــى آن نيس «و نيك

ــى تقوا پيشه كرده و به خانه ها از دِر  نيكى آن است كه كس
ــد كه رستگار  ــيد؛ باش [ورودىِ ] آنها درآييد و از خدا بترس

گرديد»(بقره، 189).
ــار در زمان  ــت: عادت انص ــل ذيل اين آيه آورده اس مقات
ــالم چنين بود كه، اگر مردى براى  جاهليت و در ابتداى اس
ــد،  ــره محِرم بود، از در داخل خانه خود نمى ش حّج يا عم
ــوراخي مى كرد و از  ــهر بود از پشت خانه س اگر از اهل ش
ــد يا اينكه نردبانى مى گذارد و باالى  آن طريق داخل مى ش
ــه و از آن به خانه وارد  ــت و يا از ديوار باال رفت آن مى رف
ــدند و  ــيوه نيز از خانه خارج مي ش مى گرديد و به همين ش
ــراپرده خارج و  ــت خيمه و س ــين بود، از پش اگر باديه نش
ــد و تا هنگامى كه از احرام بيرون نيامده بودند،  داخل مى ش
از در وارد خانه نمى شدند، تا آنكه روزى پيغمبر(ص) از در 
بيرون آمد و قطبة بن عامر انصارى نيز با آن حضرت بيرون 
ــول اّهللا(ص) قطبه گناه كرد كه از  آمد. عده اى گفتند: يا رس
ــبب كارش را پرسيد. قطبه  در بيرون آمده و پيغمبر(ص) س
ــخ داد: از تو پيروى كردم. پيغمبر(ص) گفت: من مردى  پاس
ــتم. آن مرد گفت: من نيز بر  ــى (يعنى از قريش) هس احمس

دين توام و آيه مورد بحث نازل شد.(40)
2. مشرق و مغرب از آِن خداست

 َ ِ ِإنَّ اهللاَّ ــمَّ َوْجُه اهللاَّ ُق َوالَْمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَث ــرِ ِ الَْمْش «َوِهللاَّ
َواِسٌع َعِليٌم»؛ «و مشرق و مغرب از آِن خداست پس به هر 
سو رو كنيد، آنجا روى [به ] خداست. آرى، خدا گشايشگر 

داناست»(بقره، 115).
سبب نزول آيه در تفسير مقاتل چنين ذكر شده است: گروهي 
ــفر بودند كه در يك روز ابري هنگام نماز  از مؤمنان در س
ــد و مؤمنان در پيدا كردن سمت قبله دچار مشكل شدند  ش
و برخي به سمت مغرب و برخي ديگر به سمت مشرق نماز 
خواندند. زماني كه خورشيد از پس ابر در آمد متوّجه شدند 
ــمتي غير از قبله نماز گزارده اند. زماني كه به مدينه  كه به س
ــيدند، پيامبر(ص) را از جريان پيش آمده مّطلع ساختند  رس
ِ الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب ...»  را  و خداوند در اين باره  آيه: «َوِهللاَّ
َ َواِسٌع َعِليٌم»  ــمت آيه: «ِإنَّ اهللاَّ نازل نمود. و در ذيل اين قس
ــما به سمت  ــبت به زماني كه ش مقاتل مي گويد: خداوند نس

قبله آگاهي نداريد واسع و با گذشت است.(41)
ــيري  براي آيه فوق،  ــد در منابع ديگر روايي و تفس هرچن
ــده است، اّما تقريبًا همگي  ــباب نزول ديگري نيز ذكر ش اس
آنها از گذشت خداوند، نسبت به زماني كه مؤمنان از جهت 
ــز بودن بجا  ــد، حكايت مي كند. نه جاي ــه آگاهي ندارن قبل
ــمتي كه نمازگزار روا بداند، آن گونه كه  آوردن نماز به هر س

از ظاهر آيه فهميده مي شود.
3. مصداق مؤمن و فاسق
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ــًقا َال َيْسَتُووَن»؛ «آيا كسى  «َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِس
ــت، چون كسى است كه نافرمان است؟ يكسان  كه مؤمن اس

نيستند»(سجده، 18).    
ــه درباره على بن  ــت كه اين آي ــليمان معتقد اس مقاتل بن س
ابى طالب و وليد بن عقبة نازل گرديده است. ايشان در مورد 
ــبب نزول آيه مي گويد: وليد بن عقبه بن ابى محيط ـ برادر  س
ــادري، از بني اميه ـ به على(ع)  ــن عفان از طرف م عثمان ب
گفت: ساكت شو تو هنوز بّچه اي، من از تو جنگجوتر و زبان 
آورترم و جمعيّت اطرافم بيشتر است. على فرمود: خاموش 
ــد. كه مؤمن، يعني  ــق! و آيه مورد بحث نازل گردي اى فاس
ــتند. ــي وليد بن عقبه با هم برابر نيس ــق، يعن علي(ع) و فاس

(42)
ــداق دو لفظ  ــناخت مص ــور كه مي دانيم، تنها راه ش همان ط
«مؤمن» و «فاسق» در آيه فوق، شناخت و آگاهي از سبب 
نزول آيه مي باشد كه مقاتل نيز با آگاهي از آن به تفسير آيه 
ــق را معّرفي نمود. همان طور  پرداخته و مصداق مؤمن و فاس
ــبب نزول مذكور  كه ديگر افرادي چون واحدي نيز با ذكر س

به معرفي مصاديق آيه پرداخته است.(43)
ب) وجوه و نظاير

ــليمان عالوه بر اينكه كتابي مستقل در اين مورد  مقاتل بن س
ــيرش نيز از دانش علوم  ــت، در كتاب تفس تأليف نموده اس
ــت و هر جايي كه نكته اي مربوط به اين  قرآني بهره برده اس
ــده و از اين طريق به تفسير و معني  فّن وجود دارد متذّكر ش
برخي كلمات پرداخته است. اكنون به ذكر نمونه اي از الفاظ 
كه مقاتل آنها را در تفسيرش به كمك اين فّن تبيين و تفسير 

نموده، اشاره مي نماييم.
«سوء» در تفسير مقاتل به وجوه مختلفي آمده است:

شّدت: ذيل آيه: «... َيُسوُمونَُكْم ُسوَء الَْعَذاِب ...»(بقره، 49) 
مقاتل «سوء» را به «شّدت» معني نموده است.(44)

زنا: ذيل آيه: «... َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهِلَك ُسوًءا ...»(يوسف، 
ــوء»، «زنا»  ــت: مراد از «س ــير مقاتل آمده اس 25) در تفس
ــخن خداوند متعال كه مي فرمايد:  مي باشد.(45) و نيز در س
ــْوٍء َوَما َكانَْت ُأمُِّك  ــا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأبُوِك اْمَرَأ َس «َي

بَِغيًّا»(مريم، 68) به همين معني آمده است. 
ــوٍء ...»(قصص،  برص: ذيل آيه: «... َتْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُس
32) مقاتل در مورد اين آيه مي گويد: «يعني من غيربرص».

 (46)
وِء ...»(ممتحنه،  دشنام و ناسزا: ذيل آيه: «... َوَألِْسَنَتُهْم بِالسُّ

2) مقاتل «سوء» را به «شتم» تفسير نموده است.(47)
وَها بُِسوٍء ...»(هود،  پي كردن و راندن: ذيل آيه: «... َوَال َتَمسُّ
ــول وال تصيبوها  ــت: «يق ــل آمده اس ــير مقات 64) در تفس

بعقر»(48) 

ــوُل ِإالَّ اْعَتَراَك بَْعُض  ــه: «ِإْن نَُق ــي و جنون: ذيل آي ديوانگ
ــوء» را به «جنون»  ــوٍء ...»(هود، 54) مقاتل «س َآلَِهِتَنا بُِس

معني نموده است.(49)
َن لَُه ُسوُء ...»(محّمد، 14)  ــوء» در آيه: «... َكَمْن ُزيِّ كفر: «س

به «كفر» معني شده است.(50)
ــوَء ...»(يوسف، 24)  گناه: در ذيل آيه: «... لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
در مورد «سوء» آمده است: «يعني االثم»(51) و نيز در آيه: 
وِء ...»(نساء، 148) «سوء» به همين  ُ الَْجْهَر بِالسُّ «َال ُيِحبُّ اهللاَّ

معني آمده است.(52)
ــوَء َعَلى  ــْوَم َوالسُّ ـْزَي الَْي ــه: «... ِإنَّ الِْخـ ــل آي ــذاب: ذي ع
ــده است. ــوء» به عذاب معني ش الَْكاِفِريَن»(نحل، 27) «س

(53)
شرك: در ذيل آيه: «... َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء ...»(نحل، 28) 

مقاتل آورده است: «يعني نعمل من شرك».(54)
ج) ناسخ و منسوخ

ــت كه مقاتل بن  ــوخ از جمله علومي اس ــخ و منس علم ناس
سليمان به آن آگاهي داشته و در تفسير آيات از آن بهره برده 
است و هر جا كه آيه اي منسوخ ديده است، حكم به نسخ آن 
ــخ را نيز اعالم نموده است. اّما از آنجايي كه  داده و آيه ناس
مفهوم نسخ در بين گذشتگان مفهومي عاّم داشته است؛(55) 
ــخ 44 آيه از آيات قرآن كريم را داده،  مقاتل نيز حكم به نس
ــخي در آيات  ــخ، نس در حالي كه طبق معناي اصطالحي نس
ــواردي كه مقاتل حكم به  ــت. از جمله م صورت نگرفته اس
نسخ آيات داده است، دو مورد ذيل است كه مورد قبول اكثر 

قريب به اتفاق مفّسران نيز مي باشد.
ــوا ِإَذا نَاَجْيُتُم  ــه: «َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُن ــوره مجادل 1. آيه 12س
ــَك َخْيٌر لَُكْم  ــَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًة َذلِ ُموا بَْيَن َي ــوَل َفَقدِّ ُس الرَّ
ــانى  َ َغُفوٌر َرِحيٌم»؛ «اى كس ــْم َتِجُدوا َفِإنَّ اهللاَّ ــُر َفِإْن لَ َوَأْطَه
كه ايمان آورده ايد، هر گاه با پيامبر [خدا] گفتگوى محرمانه 
ــود، صدقه اى تقديم  ــد، پيش از گفتگوى محرمانه خ مى كني
داريد. اين [كار] براى شما بهتر و پاكيزه تر است و اگر چيزى 

نيافتيد بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است».
ــي جز حضرت علي(ع) به آن عمل  آيه فوق بعد از آنكه كس

نكرد، با آيه بعد از آن نسخ گرديد.(56)
ِتي َيْأِتيَن الَْفاِحَشَة ِمْن ِنَسائُِكْم  2. آيه 15 سوره نساء: «َوالالَّ
ــِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربََعًة ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي  َفاْسَتْش
ُ لَُهنَّ َسِبيًال»؛ «و از  الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت َأْو َيْجَعَل اهللاَّ
زناِن شما، كسانى كه مرتكب زنا مى شوند، چهار تن از ميان 
خود [مسلمانان ] بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند، 
ــان فرا رسد يا  آنان [زنان ] را در خانه ها نگاه داريد تا مرگش

خدا راهى براى آنان قرار دهد».
ــخ  ــوره نور و حكم حّد نس ــا آيه دوم س ــور نيز ب ــه مذك آي



69    سال پنجم 
شماره19- بهار 88

گرديد(57)
نتيجه گيري

ــمندان علوم قرآني مقاتل را به  ــياري از علما و دانش 1. بس
خاطر علم و دانش او در تفسير ستوده اند.

ــيري» چنين برمي آيد كه  2. از مجموع تعاريف «روش تفس
ــت كه مفّسر آن را در همه  ــيري امر فراگيري اس روش تفس
ــات قرآن به كار مي گيرد و اختالف در آن باعث اختالف  آي
ــود و اين همان منابع و مستندات تفسير  در كل تفسير مي ش

است.
ــمندان به روشهاي  3. از جمله انگيزه هاي روي آوردن دانش
ــتورات قرآن و روشهاي  ــيري مختلف، ذات قرآن، دس تفس

مورد كاربرد اهل بيت (ع) مي باشد.
ــير مقاتل چنين به دست مي آيد كه مفّسر  ــي تفس 4. با بررس
ــير قرآن به  ــهاي تفس ــير آيات قرآن كريم از روش براي تفس
ــير لغوي، تفسير عقلي و  ــير قرآن با روايت، تفس قرآن، تفس
ــرائيليات و تفسير با كمك علوم  ــير با كمك اس كالمي، تفس
ــت. از آنجايي كه مقاتل احاطه خوبي به  قرآن بهره برده اس
ــت، براي تفسير آيات و يا شواهد  ــته اس كل قرآن كريم داش

ــيري  مثال آوردن براي معاني الفاظ آيات از اين روش تفس
(قرآن به قرآن) بهره الزم را برده است.

ــر روايات  ــير آيات عالوه ب ــليمان در تفس ــل بن س 5. مقات
پيامبر (ص) از روايات صحابه (حضرت علي(ع)، ابن عباس، 
ــعيد بن جبير،  ــعود) و تابعين (امام محّمد باقر(ع)، س ابن مس

حسن بصري) نيز بهره برده است.
6. تفسير مقاتل از سخن صحابه، لغوييون و نيز آگاهي خود 
ــبت به زبان عربي و لغات ساير زبانها براي تفسير لغوي  نس

آيات قرآن بهره برده است.
ــير مقاتل  ــوع آنچه در ذيل آيات صفات، در تفس 7. از مجم
آمده است، چنين به دست مي آيد كه مقاتل قائل به جسماني 
بودن خداوند تبارك و تعالي در سراي آخرت است و مؤمنان 

مي توانند با او سخن بگويند و او را نظاره نمايند.
ــير مقاتل از مطالب اسرائيلي خالي نيست اّما  8. هرچند تفس
ــر آن و استفاده از روشهاي خوب  به دليل علم و دانش مفّس
تفسيري، اين تفسير جزء ارزنده ترين تفاسير ابتدايي به شمار 

مي آيد كه در حال حاضر نيز قابل استفاده  مي باشد.

1. تفسير مقاتل بن سليمان، ج5، ص62.
ــيعه، ج4، ص234؛ الفائق في رواة و  ــة الي تصانيف الش 2. الذريع

أصحاب االمام الصادق(ع)، ج3، ص297.
ــث، ج19،  ــال الحدي ــم رج ــن داود، ص280؛ معج ــال اب 3. رج

ص337.
ــب الكمال، ج 28،  ــخ بغداد، ج13، ص161؛ تهذي 4. ر.ك: تاري

ص436؛ ميزان االعتدال، ج4، ص173.  
5. تفسير مقاتل بن سليمان، ج5، ص62.

6. همان، ج5، ص57.
7. تفسير و مفّسران، ج2، ص150.

8. روشها و گرايشهاي تفسير، صص26و27.
9. منطق تفسير قرآن، ص23.

10. تفسير مقاتل بن سليمان، ج 2، ص202.
11. همان، ج 1، ص99.

12. همان، ج 2، ص 466
13. همان، ج 1، ص213.
14. همان، ج2، ص588.

ــون در كتابهاي  ــت، حديث فوق با همين مضم ــل ذكر اس 15. قاب
ــده  ــا رجال متفاوت از قول پيامبراكرم(ص) روايت ش ديگر نيز ب
است(ر.ك: ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص8؛ جامع االخبار، 
ــه آخر ذكر فوق  ــي از آن احاديث ب ــل54، ص324) در بعض فص
ــي االعظيم» نيز افزوده  ــول و ال قّوة اال باهللا العل ــارت: «و ال ح عب

ــواب، ج1، ص74) و برخي  ــاد القلوب الي الص ــده است(ارش ش
ــوّدت اهل بيت(ع)  الَِحاُت» را م ــاُت الصَّ ــراد از «الَْباِقَي ــا م از آنه

دانسته اند(بحار االنوار، ج23، ص250).
16. تفسير مقاتل بن سليمان، ج 1، ص37.

17. همان، ج 3، ص124.
ــوار، ج64، ص125؛ ثواب االعمال و عقاب  18. ر.ك: بحاراالن

االعمال، ص349؛ نهج الحق و كشف الصدق، باب17، ص562.
19. روش شناسي تفسير قرآن، ص292.

20. تفسير مقاتل بن سليمان، ج1، ص356.
21. همان، ج1، صص509 -510.

ــي صحابه راجع به،  ــز اقوال مختلفي از قول برخ ــي ني 22. طبرس
ــا آنچه مقاتل آورده  ــباهت ب ــي لغات فوق ذكر كرده كه بي ش معان

نيست(ر.ك: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص201).
23. تفسير مقاتل بن سليمان، ج2، ص533.

24. المفردات في غريب القرآن، ص655.
25. تفسير مقاتل بن سليمان، ج5، ص62.

26. همان، ج5، ص59.

27. همان، ج5، ص60.
28. همان، ج1، ص213.
29. همان، ج4، ص512.
30. همان، ج4، ص623.
31. همان، ج4، ص261.

پي نوشتها
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1. قرآن كريم، ترجمه محّمد مهدي فوالدوند.
2. نهج البالغه، ترجمه مرحوم دشتي.

ــه از زبانهاي اصلي  ــاب مقّدس(عهد عتيق و جديد)، ترجم 3. كت
عبراني و آرامي و يوناني، بي جا، بي نا، بي تا.

4. ابن داودحّلي، تقي الّدين، رجال ابن داود، نجف، مطبعة الحيدرية، 
1392ق.

5. ابن نديم، محّمد بن اسحاق، كتاب الفهرست، تحقيق: رضا تجدد، 
بي جا، بي نا، بي تا.

ــي، علي اكبر و غالمعلي عزيزي كيا و مجتبي روحاني راد،  6. باباي
ــي تفسير قرآن، زير نظر محمود رجبي، تهران، سمت،  روش شناس

چاپ سوم، 1387ش.
ــروت، دارالكتب اللبناني،  ــف الصدق، بي 7. حّلي، نهج الحق و كش

چاپ اّول، 1982م.
ــر احمد بن علي، تاريخ بغداد (أو مدينة  8. خطيب بغدادي، ابي بك
السالم)، تحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميه، 

چاپ اّول، 1417ق.
ــم، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات  9. خوئي، سيد ابوالقاس

الرواة، تحقيق لجنة التحقيق، بي جا، بي نا، چاپ پنجم، 1413ق.
ــاد القلوب الي الصواب، انتشارات  ــيخ حسين، ارش 10. ديلمي، ش

شريف رضي، چاپ اّول، 1412ق.
ــد ابوي، بيروت،  ــدال، تحقيق: علي محّم ــي، ميزان االعت 11. ذهب

دارالمعرفة، چاپ اّول، 1382ش.
12. راغب اصفهاني، حسين بن محّمد، المفردات في غريب القرآن، 
ــم الدارالثامية، چاپ اّول،  ــان داودي، دارالعل ــق: صفوان عدن تحقي

1412ق.
13. شبستري، عبدالحسين، الفائق في رواة اصحاب االمام الصادق، 

قم، مؤّسسه نشر اسالمي، چاپ اّول، 1418ق.

14. صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، قم، دارالرضي، چاپ 
اّول، 1406ق.

ــرآن، ترجمه مترجمان،  ــير الق ــي، مجمع البيان في تفس 15. طبرس
تهران، فراهاني، چاپ اّول، 1360ش.

ــيعة، بيروت، دار  16. طهراني، آقابزرگ، الذريعة الي تصانيف الش
االضواء، چاپ سّوم، 1402ق.

17. عاشوري تلوكي، ناد علي، نسخ و بداء در قرآن، اصفهان، مهر 
قائم، چاپ اّول، 1381ش.

ــب، دارالفكر، چاپ اّول،  ــقالني، ابن حجر، تهذيب التهذي 18. عس
1404ق.

ــهاي تفسيري، قم، اسوه،  ــين، روشها و گرايش 19. علوي مهر، حس
چاپ اّول، 1381ش.

ــي، محّمدباقر، بحاراالنوار الجامعة لدرر االخبار االئمة  20. مجلس
االطهار، تهران، انتشارات اسالمية، بي تا.

21. المّزي، ابوالحجاج يوسف، تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد 
معروف، بي جا، مؤسسةالرسالة، چاپ چهارم، 1406ق.

22. معرفت، محّمدهادي، تفسير و مفّسران، قم، ذوي القربي، چاپ 
دوم، 1385ش.

ــمت، چاپ دوم،  23. معرفت، محّمدهادي ، تاريخ قرآن، تهران، س
1377ش. 

ــروت، دار الجواد،  ــرائيليات القرآن، بي 24. مغنيه، محّمدجواد، اس
چاپ اّول، 1400ق.

25. مقاتل بن سليمان، ابوالحسن، تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت، 
داراحياء التراث العربي، 1423ق.

ــزول القرآن، تحقيق: كمال  ــباب ن 26. واحدي، علي بن احمد، اس
بسيوني زغلول، بيروت، بي نا، چاپ اّول، بي تا.

   كتابنامه

32. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير مقاتل بن سليمان، ذيل آيات 
ــف، 77؛ ص، 21-25؛ 31- اعراف، 189-190؛ زمر، 45؛ يوس
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33. اسرائيليات القرآن، ص40؛ تفسير و مفّسران، ج2، ص79.

34. تفسير مقاتل بن سليمان، ج2، ص79.
35. همان، ج3، ص291.
36. تاريخ قرآن، ص23.

37. تفسير مقاتل بن سليمان، ج1، ص99.
38. همان، ج2، ص62.

39. براي آگاهي بيشتر ر.ك: كتاب مقدس(عهد عتيق و جديد).
40. تفسير مقاتل بن سليمان، ج 1، ص167.

41. همان، ج 1، ص133.

42. همان، ج 3، ص451.
43. اسباب نزول القرآن، ص363.

44. تفسير مقاتل بن سليمان، ج1، ص103.
45. همان، ج2، ص330.
46. همان، ج3، ص344.
47. همان، ج4، ص300.
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