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  چكيده

غير از روايات فراواني كه در تفاسير روايي از وي . مجاهد بن جبر از مفسران مشهور قرن دوم است
مانده از عهد وجود دارد كه تنها تفسير باقي » تفسير مجاهد«اي مستقل و اصيل با عنوان نسخه، نقل شده

» تفسير طبري«از مجاهد روايت شده و از هيچ تفسير ديگر خصوصاً » ابن ابي نجيح«تابعين است كه توسط 

 ديگر روايت به مجاهد و ساير روايات به افراد 1731، روايت موجود در آن 2130از . رونويسي نشده است
شود كه توسط آدم بن ابي اياس به آن هي ميمنت ...عطاء و، ابن عباس، )ع(امام علي ، )ص(از جمله پيامبر 

عبدالرحمن از ابراهيم از آدم از ورقاء از ابن ابي نجيح از «در سند مشهور اين تفسير . افزوده شده است
از جمله وجوهي . تبيين واژگان و عبارات قرآن است، ترين ويژگي اين تفسيرمهم. كندروايت مي» مجاهد

. است ...ذكر قصه و، ناسخ و منسوخ، اختالف قرائات، اسباب نزول، ته شدهكه در اين تفسير به آن پرداخ

اين پژوهش، ضمن معرفي شخصيت . شوددر اين تفسير ديده مي ...مجاز و، نخستين شواهد وجوه و نظاير
شناسي تفسير وي از منظر مباحث مختلف و نيز به بررسي دقيق اسناد آن خواهد پرداخت  مجاهد، به گونه

  . آثار ديگر كمتر مورد بحث قرار گرفته استكه در 

  . بررسي متن، بررسي سند، روايات، تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر :هاواژه كليد
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مهمقد  

در  قمري 21در سال  از مشهورترين مفسران تابعين در قرن دوم،ابوالحجاج مجاهد بن جبر 
وي . )43، ص10، ج1408 حجر،ابن (زمان خالفت عمر بن خطاب در مكّه به دنيا آمده است 

شود و روايات بسياري  محسوب مي) ع(عباس و از راويان امام علي  ترين شاگردان ابناز موثّق
 /325، 219، ص1، ج1381اربلي، : براي نمونه نك(در فضايل آن حضرت نقل كرده است 

ياري از بس. گذار اجتهاد در تفسير قرآن استمجاهد بنيان. )563، 220، ص1411حسكاني، 
و عدة ) 419، ص5، ج1393ابن حبان، / 38ص،10، ج1404ابن حجر، (رجاليون وي را ستوده 

افزون بر روايات و آراي تفسيري . )828، ص2، ج1411باجي، (اند معدودي نيز، جرح كرده
. تفسيري مستقل نيز به وي منسوب استنقل شده،  مجاهد ي ازسنّ و هشيع منابعدر كه فراواني 

اند، متن مستقلي جز تفسير مجاهد باقي از تفاسيري كه تابعين نوشتهتوان گفت، ميدر واقع 
  . ترين تفسير روايي موجود است و تفسير وي كهن) 22، ص1419رومي، (نمانده است 

شود كه بدانيم ترين تفسير، زماني آشكار مي اهميت بررسي اين تفسير، به عنوان كهن
مسألة اصالت و . تفاسير كهن بوده است ...قرآني، كالمي وخاستگاه بسياري از مباحث علوم 

بسياري از تفاسيري كه امروزه به نام . استقالل در مورد آثار و منابع كهن، از مباحث مهم است
هاي اخير، از روي جوامع تفسيري مانند تفسير صحابه و تابعين موجود است، در واقع، در دهه

ترين تفسير روايي موجود مورد تفسير مجاهد كه كهن در. طبري و ثعلبي رونويسي شده است
اينكه  يا شود كه آيا اين تفسير نيز برگرفته از تفسير طبري است،است، اين سؤال مطرح مي

ها جهت بازسازي آثار صحابه و تابعين، رود؛ زيرا تالش اي مستقل و اصيل به شمار مينسخه
اين احتمال را مطرح كنند كه » ينيپر«و  »زبروون«باعث شده كه برخي از خاورشناسان از جمله 

بررسي به همين دليل، . )Rippin, 1999, p. 21(سير مجاهد هم از اين دست آثار است اتف
اين مقاله . اصالت اين تفسير و ارتباط آن با تفسير طبري از اهميت بسياري برخوردار است

اما قبل از آن، بيان  ؛پردازدبه بررسي متن و سند اين تفسير نيز مي وق،فة ضمن بررسي مسأل
  .خطّي تفسير مجاهد ضروري استهاي نسخهپيشينه و معرفي اجمالي 
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  پيشينة بحث  - 1

1هيربرت هورست، 1951در سال 

 )Horst, Hirbert ( در رسالة دكتري خود در دانشگاه
به تفسير مجاهد به عنوان يكي از منابع بن، ضمن بررسي روايات تفسير طبري تا حدودي 

كار او در جهت شناخت تفسير مجاهد و روش  طبري و ابزارهاي تفسيري او پرداخت؛ اما
2گئورگ اشتاوت. تفسيري او، چندان جامع نيست

 )Georg, Stauth ( در رسالة دكتري خود
در دانشگاه گيسن ارائه كرد، به  م 1969كه به سال » تفسيري مجاهد بن جبر تروايا«با عنوان 

و نيز  تفسير طبريتفسير و نيز مقايسة آن با روايات تفسيري مجاهد در  بررسي روايات اين
، استاد احمد اسماعيل. پرداخت تفسير عبدالرزاق صنعانيو  تفسير منسوب به سفيان ثوري

» د، المفسر و التفسيرمجاه«دانشكدة شريعت در دانشگاه اردن، رسالة دكتري خود را با عنوان 

البته تا حدودي هم . قرار داده است ...در معرفي مجاهد، رتبة علمي، استادان و شاگردان وي و
به روش تفسيري و مباحث علوم قرآني در تفسير مجاهد اشاره كرده كه به صورت گسترده و 

  . )200، ص1385بابايي، ( جامع نيست

ترين  تفسير مجاهد كهن«اي با عنوان در مقاله نيز) 14 ، شمارة1381( عبدالحسين شهيدي

و  ياي گذرا به شيوة تفسيربه طور مختصر به معرفي شخصيت مجاهد پرداخته و اشاره» تفسير
هاي مختلفي كه در زمينة تاريخ تفسير همچنين، در كتاب. هاي تفسير وي داشته استنيز نسخه
در اين . د و تفسير او سخن رفته استمجاه هاي تفسيري نگاشته شده، به اختصار ازو روش

شناسي تفسير وي از منظر مباحث مختلف و  پژوهش، ضمن معرفي شخصيت مجاهد، به گونه
  . نيز به بررسي اسناد آن خواهيم پرداخت كه در آثار ديگران كمتر مورد توجه قرار گرفته است

  هاي خطّي تفسير مجاهدنسخه  -2

   :موجود است» مجاهد بن جبرتفسير «نسخة خطّي از  چندبه طور كلّي  

بوده ) ق 1271. م( شيخ محمد صالح برغانيتفسير نزد مفسر معروف اين دو نسخه از  .1
آن ياد از  »بحر العرفان«است كه در تفسير  هجري است كه نسخة اول متعلّق به قرن هشتم

نفيس و  ، بسيار)42، ص1376شهيدي صالحي، (است . ق 490نسخة دوم كه مورخ . كند مي
                                                           

1. Horst, Hirbert, “Die Gewährsmänner im Korankommentar at-Tabari. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der exegetischen überlieferung im Islam. Ph. D dissertation, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn” , 1951.  
2. Stauth, Georg, Die Uberlieferung des Korankommentars Mugahid b. Gabrs. phD. 
Thesis, Universität Giessen, 1969.  
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اين نسخه . به دست آورده است) ق 1266(منحصر به فرد است و شيخ آن را بعد از سال 
را ) ع(و خاندان عصمت و طهارت ) ع(بسياري از تفاسير آيات واليت و فضايل اميرالمؤمنين 

تر از  نسخة دوم كامل. آورده است» كنز العرفان«شيخ تمام آن را در تفسير ديگرش . در بردارد
تر است و هم اكنون از  هردو نسخه از نسخة دارالكتب مصري جامع. اول است نسخة

مخطوطات كتابخانة شخصي نوة علّامه برغاني، در كربالي مقدس است و به چاپ نرسيده 
 . )همانجا، صالحي شهيدي(است 

. ق 544در دارالكتب قاهره كه تاريخ كتابت آن، سال  1075نسخة خطي به شمارة  .2

نسخة مذكور شامل هشت جلد . از آن نام برده است) 67-66صص، 1386(و سزگين  باشد مي
سورة  46سورة نساء؛ جلد دوم از آية  43جلد اول از سورة بقره تا آية . شودورق مي 98داراي 

 25سورة بنى اسرائيل؛ جلد چهارم از آية  44نساء تا سورة انفال؛ جلد سوم از سورة توبه تا آية 
سورة فرقان تا پايان سورة يس؛  27سورة فرقان؛ جلد پنجم از آية  25رائيل تا آية سورة بنى اس

و  نبأجلد ششم از سورة صافات تا پايان سورة نجم؛ جلد هفتم از سورة قمر تا پايان سورة 
اين ) 56، ص1، ج1367 مجاهد،(جلد هشتم آن از سورة نازعات تا پايان سورة ناس است 

د آن از بن محمد بن عبيد همداني است و سم عبدالرّحمن بن احمد نسخه به روايت ابوالقاس
گردد كه مشهورترين طريق طريق ابراهيم از آدم از ورقاء از ابن ابي نجيح به مجاهد منتهي مي

 . تفسير مجاهد است

آغاز و پايان هر جلد از نسخة . در اين تفسير، روايات به طرق ديگري نيز نقل شده است
داراي يادداشت صورت سماع آن از طريق شيخ ابومنصور محمد بن عبد  دارالكتب مصري

الملك بن حسن بن خيرون از عمويش ابوالفضل، احمد بن خيرون، از عمويش ابوالفضل، 
احمد بن حسن بن خيرون از ابوعلي حسن بن احمد بن ابراهيم بن حسن بن محمد بن شاذان 

و فراغت از . ق 538رجب سنة  ،ماع جزء اولآغاز س. از ابوالقاسم عبدالرحمن بن حسن است
اين نسخه . )58ص مقدمه،همان، (بوده است . ق 544ربيع االول سال  18شنبه   آن در روز سه

اي كه در اختيار داشته، تلخيص و منتخباتي از تفسير مجاهد است كه گردآورندة آن از نسخه
در اين  خواننده. كتاب دوري كندهاي اهل  تالش كرده است كه از نقل اسرائيليات و قصه

تمام تحقيقاتي كه بر روي تفسير . )59همان، ص(كند تفسير، بندرت، به اسرائيليات برخورد مي
تحقيق با . ق 1367 اين نسخه به سالمجاهد صورت گرفته بر مبناي اين نسخه بوده است، 
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با تحقيق محمد . ق 1410، در سال 1در اسالم آبادورتي الس بن محمد حمن الطاهرعبدالرّ
، در د سيوطيبا تحقيق ابومحمق  1426عبدالسالم ابوالنّيل در امارات متحدة عربي و به سال 

 . پژوهش حاضر نيز بر اين نسخه متني است. چاپ شده است بيروت

  بررسي اعتبار و جايگاه تفسير مجاهد  - 3

است كه آيا اين نسخة خطي در زمينة بررسي اعتبار و اصالت اين تفسير، اين مسأله مطرح 
هايي كه صورت گرفت اوالً معلوم  اند؟ با توجه به بررسي از مجاهد است يا ديگران نوشته

شود كه مجاهد صاحب تفسير بوده است؛ زيرا در زمينة تفسير، شاگردانش به طرق گوناگون  مي
. )1 نمودار. نك براي مشاهده طرق روايي مجاهد در تفسير طبري،(اند از وي روايت نقل كرده

كند كه قاسم بن ابي بزه، كتابي مشتمل بر همة تفسير ابن حجر نقل مي در تأييد اين مطلب،
ابن حجر، (هاي تفسير مجاهد از آن نشأت گرفته است  مجاهد نگاشت كه در واقع، همة نقل

روايي چندي هم اين مطلب را كه مجاهد صاحب تفسير بوده،  شواهد. )278، ص8ج ،1404
مجاهد را ديدم كه تفسير قرآن را از ابن : گويدابن ابي مليكه ميكه   كند؛ از جمله اينتأييد مي

: گفتابن عباس به او مي. نگاشتپرسيد و الواحي به همراه داشت كه بر آن ميعباس مي

، اين ثانياً. )44ص ، 10جهمان،(گرفت قرآن را از او فرا بنويس؛ تا اينكه مجاهد تفسير تمام 
هاي اولية تفسير مجاهد است كه يكي از شاگردان وي به نام  مانده از نقل در واقع، باقيتفسير 

ابن ابي نجيح از مجاهد روايت كرده و به نام او شهرت يافته و سپس ورقاء بن عمرو يشكري 
در نهايت، آخرين . از وي اين نسخه را نقل كرده استـ يكي از شاگردان ابن ابي نجيح ـ 

اياس با توجه به رواياتي كه از اين طريق به وي رسيده و رواياتي   مدوِّن آن، يعني آدم بن ابي
با اسنادي از مشايخ خود كه به غير مجاهد ختم  ...هاي بلند و كه در زمينة اسباب نزول، داستان

توان گفت هستة  رو، مي اين نهايي تفسير را تثبيت كرده است و ازشود، به آن افزوده، شكل  مي
روايت اين  2130اولية اين تفسير از مجاهد است؛ زيرا طبق بررسي صورت گرفته، از مجموع 

، 1386نيل ساز، . براي اطالع بيشتر نك(شود مورد آن به مجاهد ختم مي 1731نسخه، 
دانيم آن است كه ما همة طرق نسخة خطي سير ميعلّت اين كه آدم را مدون اين تف. )120ص

                                                           
١

سوريت اختالفات منت تفسري . محن سورتی استبا حتقيق عبدالر، ای که در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته نسخه. 
 ا در اين تفسري نيامدهام، ذكر شده و نيز آنچه که از جماهد در تفسري طربي آمده یجماهد را با آنچه كه در تفسري طرب

 . استضبط كرده كه بسيار مفيد  یدر پاورق
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مورد، نام وي به عنوان راوي تفسير  4تفسير مجاهد را بررسي كرديم و در تمام روايات بجز 
آمده است و آن دو راوي ديگر ـ عبدالرّحمن بن حسن همداني و ابراهيم بن حسين بن علي 

اند و نه مدون؛ زيرا حتّي يك  از آدم بودهاند، فقط راوي همداني ـ كه در ابتداي همة اسناد آمده
بينيم عالوه بر  در عين حال، در اين نسخه مي. روايت هم به طور مستقل از آنها نيامده است

مانده هم كه به مجاهد ختم  شود، در اسناد روايات باقيروايتي كه به مجاهد ختم مي 1731
 نمودار. ناد روايات تفسير مجاهد، نكبراي مشاهده بيشترين اس(شود، نام آدم آمده است  نمي

  . )167-172صص ،1390 زرين كاله،. نك؛ براي مشاهدة ديگر اسناد اين تفسير، 2

جايگاه مجاهد در تفسير را در بيان اعتبار و اصالت اين تفسير همين بس كه بزرگان،  
بخاري تفسيري . اندستوده و به فراگيري تفسير او، بويژه از طريق ابن ابي نجيح، سفارش كرده

از نظر ميزان صحت،  :گويدرا كه ابن ابي نجيح از مجاهد نقل كرده، قابل اعتماد دانسته و مي
تفسير  :گويد ميابن تيميه . )125و  122، صص8، ج1408 ،حجر  ابن(نظيري براي آن نيست 

تر و برتر از اين تفسير،  ترين تفسير است؛ بلكه تفسيري صحيح ابن ابي نجيح از مجاهد، صحيح
او در جاي ديگر، . )94ص تا،ابن تيميه، بي( در ميان تفاسير قدما در دسترس اهل تفسير نيست

ز سفيان ثوري هم تفسير ابن ابي نجيح ا. )103، صهمان(داند مجاهد را آيتي از تفسير مي
و ) 51ص، 1366(ابن نديم . )15، ص11، ج1408 ابن حجر،(دانست مجاهد را صحيح مي

هم به اين تفسير به عنوان يكي از طرق تفسيري مجاهد ) 243، ص2ج، 1403(آقابزرگ تهراني 
تفسير مجاهد در كتب معتبر سنّى و شيعه بسيار نقل شده روايات . انداز ابن عباس اشاره كرده

را طبرى در تفسير خويش و نيز بخارى، شافعى و سايرين از عامه در كتب خود است، اكثر آن 
هاي معتبر شيعه مانند كتب اربعه از او روايت نقل همچنين، در تفاسير و كتاب. اند ضبط كرده
  . )22، ص1381شهيدي صالحي، (شده است 

و كافرون ـ هاي حمد، صف، انفطار  ـ بجز سوره سورتفسير تمام اين نسخه مشتمل بر  
در اين نسخه، روايات به ترتيب سور سامان يافته . گيردرا در برنميآيات است؛ اما تفسير همة 

در ابتداي هر سوره، به . شودو براي هر روايت، جز در موارد معدود، سند به طور كامل ذكر مي
سورة تحريم، متحرّم شود كه گاه با نام مشهور تفاوت دارد، مانند اينكه نام آن سوره اشاره مي

در برخي موارد، همه يا قسمتي از آية نخست به عنوان نام سوره آمده، مثالً . ناميده شده است
در مواردي هم حروف مقطعه و قسمتي از آية . ناميده شده است» ال اقسم بهذا البلد«سورة بلد 

بالفاصله . ناميده است »الم تنزيل السجده«بعد، نام سوره قرار داده شده، مثالً سورة سجده را 
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گاه نيز بدون ذكر آيه، تفسير آن . شود پس از نام سوره با ذكر سلسله سند، تفسير آيات آغاز مي
در برخي موارد، ترتيب آيات رعايت نشده . )76، ص1ج، 1367مجاهد، (آورده شده است 

گاه . )84، 83صهمان، ص( 80 سورة بقره تفسير شده است و بعد آية 101است؛ مثالً، ابتدا آية 
بارزترين . )... ،76و  75، 73و  72همان، صص(يك آيه و تفسير آن تكرار شده است 

شود، روش تفسير قرآن به قرآن، قرآن با حديث و هاي تفسيري كه در اين تفسير ديده مي روش
  . روش تفسير اجتهادي است

  ارتباط تفسير مجاهد با روايات مجاهد در تفسير طبري - 4

كند، بررسـي   مباحث مهمي كه در تعيين اصالت تفسير مجاهد نقش مهمي را ايفا مييكي از 
تـرين جوامـع روايـي     ارتباط اين تفسير با تفسير طبري است؛ زيرا تفسير طبري به عنوان كامـل 

شود كـه روايـات مجاهـد در ايـن      با بررسي تفسير طبري، مشاهده مي. كهن، شناخته شده است
ة ورقاء بن عمرو يشكري، عيسي بن ميمون و شبل بـن عبـاد از طريـق    تفسير به سه طريق عمد

به منظـور بررسـي ميـزان ارتبـاط و     . )1نمودار . نك(شده است  ابن ابي نجيح از مجاهد روايت
و نسخة تفسير مجاهد را طبري پيوند اين دو تفسير با هم، طرق و محتواي روايات جامع البيان 

اي دسـت يـافتيم كـه اصـالت و اسـتقالل تفسـير        مهم و ارزنـده با هم مقايسه كرديم و به نتايج 
  . كند مجاهد را اثبات مي

روايـت بـه    7بقره تا پايان سـورة اعـراف در كـل     آغاز سوره ازطبري، » جامع البيان«در  )1
با ايـن تفصـيل كـه در سـورة آل عمـران و      طريق ورقاء از ابن ابي نجيح از مجاهد آمده است، 

، 3به ترتيـب  ) ، االنعامة، النساء، المائدةالبقر(شود و در ساير سور ه نمياعراف اين طريق مشاهد
فسير مجاهد در تفسير كه در نسخة مستقل ت حاليروايت به طريق فوق وجود دارد، در 1و  1، 2

، 46، 54، 137روايت با طريق مذكور آمده است كه به ترتيـب سـهم هـر سـوره      438اين سور 
 . روايت است 69و  54، 78

هـاي   استفاده از طريق ورقاء در تفسير طبري يك سير صعودي دارد و هر چـه بـه جـزء    )2
شـود، در حـالي كـه در تفسـير مجاهـد،      شويم، اين طريق بتدريج، بيشتر مـي  تر مي آخر نزديك

توانـد  رو، نسـخة تفسـير مجاهـد نمـي     ايـن  از. نسبت به كل آيات، اين روند سيري نزولـي دارد 
  . باشد بريتفسير طرونويسي شده از 
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را در ايـن دو   ـ   نسـاء ـ ال  ها تر، اسناد و متن روايات يكي از سوره سي دقيقربه منظور بر )3
آيـه از مجمـوع    77 روايت از مجاهد در تفسير 339در مجموع . تفسير مورد ارزيابي قرار داديم

بـا  روايت و طريق شـبل   98نقل شده است كه در اين ميان طريق عيسي با  آية سورة نساء 176
تفسـير  «در حالي كه در نسخة مسـتقل  . اندترين سهم را به خود اختصاص دادهروايت بيش 93

روايت با سـند آدم   78آيه از اين سوره آمده است كه از اين تعداد  74روايت ذيل  99، »مجاهد
 ذيـل (ـ ورقاء ـ ابن ابي نجيح، يك روايت با سند آدم ـ الزّني بن زيدـ ابن ابي نجيح از مجاهد   

ذيـل سـورة   » تفسير طبري«همچنين، در . شده است نقل مجاهد روايت از غيرِ 21، و )148آية 
كه اين دو روايت هم با روايات ) 27 و 15 اتذيل آي(نساء تنها دو روايت به طريق ورقاء آمده 

 . منقول از ورقاء در نسخة خطي از نظر الفاظ متفاوت است

 تفسير طبريوايات مجاهد در نسخة مستقل در ر% 65قريب به  ،طبق بررسي صورت گرفته
 98بـه ايـن ترتيـب كـه از     . از طريق عيسي بن ميمون و گاه از طريق شبل بن عباد آمده اسـت 

روايت نيـز از نظـر الفـاظ و طـول      9روايت در تفسير مجاهد نيامده و  18روايت طريق عيسي 
گاه مطالب در طريق عيسـي بـا   همچنين، . عبارات با آنچه در تفسير مجاهد آمده، متفاوت است

اين بررسي را در سورة بقره و آل عمـران نيـز   . تفصيل بيشتر آمده است و گاه در نسخة مستقل
كند كه نسخة مستقل تفسير اين شواهد تأييد مي. انجام داديم و به نتايج مشابه فوق دست يافتيم

و ورقـاء   ريق عيسـي و شـبل  اي از تفسير طبري نيست و بيشترين پيوند را با طمجاهد برگزيده
% 60دهد كـه بـيش از   مقايسة تفصيلي ما در اين بخش نشان مي. دارد

روايـاتي كـه در تفسـير    1
مجاهد به طريق مشهور از ورقاء از ابن ابي نجيح از مجاهد نقل شده اسـت، در تفسـير طبـري    

  . دقيقاً همان روايات از طريق عيسي بن ميمون نقل شده است

هـاي مختلـف روايـات     كند، بررسـي نقـل   اصالت اين تفسير را تأييد ميكه  مطلب ديگر )4
طريق روايي مهـم مجاهـد در تفسـير     چهارتفسير مجاهد در تفسير طبري است، به اين منظور، 

يـك طريـق آن در ورقـاء و ابـن ابـي       طريق آن در ابن ابي نجـيح و  سهطبري را برگزيديم كه 
هـاي مختلـف    با بررسي نقل. )1نمودار . نك(اند  ركنجيح، با روايات تفسير مستقل مجاهد مشت

انـد و تفـاوت    نهـا بـه هـم شـبيه    شود كه محتواي آروايات تفسير مجاهد، اين نتيجه حاصل مي
توان دليلي بر وجود يك منبـع  هاي مختلف تفسير را مي تشابه اين نقل. اساسي و بنيادين ندارند

رو،  ازايـن  ؛دارنـد  ــ   مثالً در استناد به اشعار ـ  جزئيها اختالفاتي  البتّه، اين نقل. مشترك دانست
                                                           

١

 . است  %۸۰ب به ين شباهت قريآل عمران ا ةدر سور، مثالً. داردهای خمتلف تفاوت  ن مقدار در سورهيا. 
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هاي باقيمانده بـوده و راويـان بـه     تر از اين نقل تر و گستردهرگتوان گفت كه منبع اصلي، بزمي
وجـود داشـته   . ق 120منبع اصلي تفسير مجاهد از سـال  . كردند دلخواه از آن گزينش و نقل مي

  . )123-120، صص1386نيل ساز، ( است

نكتة شايان توجه ديگر اين است كه مجموع روايات ابن ابـي نجـيح از مجاهـد كـه بـه       )5
روايـت را حسـن    1313روايت است كه در اين ميان،  1628طريق ورقاء در تفسير طبري آمده 

ترين شـباهت  طبق بررسي صورت گرفته، نسخة خطي مجاهد، بيش. كنداشيب از ورقاء نقل مي
عنوان مثال در بررسي روايات سورة ابراهيم به اين نتيجه رسـيديم كـه   به . را به اين طريق دارد

به طريق  جامع البيانروايت به طريق مشهور آمده بود كه همة آنها عيناً در  13در نسخة مستقل 
 . و شبابه از ورقاء آمده است حسن اشيب از ورقاء

امـا در همـه جـا بـه     طريق متفاوت از ورقاء روايت نقل كرده است؛  9طبري در مجموع از 
هـا، بيشـتر از يـك طريـق     ميزان يكسان، از اين طرق بهره نبرده است؛ يعنـي در برخـي بخـش   

اكثر روايات را به سه طريق عبداهللا بن ابي جعفر، ابن نميـر   13استفاده كرده است؛ مثالً تا جلد 
ريق حسن اشـيب از  به بعد، تقريباً همة روايات به ط 15و شبابه از ورقاء آورده است و از جلد 

توان نتيجه گرفـت كـه طبـري تفسـيرهاي كـاملي از قـرآن از مراجـع         رو، مي ازاين. ورقاء است
قديمي، از جمله تفسير مجاهد در اختيار داشته و در هر بخـش از طريقـي كـه خـود بـه منـابع       

كرده، اسـتفاده نمـوده   مكتوب دسترسي داشته، يعني در مجلس درس مشايخ، آن را دريافت مي
نيل سـاز و زريـن كـاله،    (كه اين مسأله موجب پراكندگي اسناد آن در طي تفسيرش شده است 

   .)383، ص1391

تفسير مستقل مجاهد، طرق روايي است كه ثعلبي در مقدمة  شاهد ديگر بر اصيل بودن )6
هاي تدوين شده از ، مجموعهكند، براساس آنچه وي گفته است تفسير خود، از مجاهد بيان مي

تابعين همچون تفسير حسن بصري، تفسير عكرمه، تفسير مجاهد، تفسير محمد بن كعب اقوال 
موجود بوده است و گاه به چند طريق ) ثعلبي(قرظي و تفسير سعيد بن جبير، در زمان وي 

طرقي را براي روايات تفسيري او  »طرق تفسير مجاهد«وي ذيل عنواني به نام . اندروايت شده
مورد آن  3ها، تنها به هر يك از آنها را توضيح داده است كه در ميان آنذكر كرده و طريق خود 

ثعلبي، (شود ، به مجاهد منتهي مياند كه به طريق ابن ابي نجيح، ابن جريح و ليث ناميده شده
براي روايات تفسيري مجاهد طرقي است كه : گويدحاجي خليفه هم مي. )78، ص1، ج1422

  . )458، ص1تا، جحاجي خليفه، بي(نجيح، ابن جريح و ليث است  ها طريق ابن ابياز جملة آن
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حتّي بدون در نظر گرفتن تفسير طبري و بررسي ارتباط اين دو تفسير با يكديگر، باز  )7
با توجه به اين كه از مجموع . توان اصالت نسخة خطي تفسير مجاهد را اثبات كردهم مي
آن، به تبيين لغوي % 65 روايت، حدود 1100شود، روايتي كه به مجاهد ختم مي 1731

توان نتيجه گرفت كه اين ، مي)3نك نمودار و 54ص ،1390 زرين كاله،. ك. ر(اختصاص دارد 
هاي قبل از تفسير طبري بوده است؛ زيرا نخستين گونة تفاسير كهن،  تفسير، مربوط به دوره

  . )207-206صص، 1391اله، ك زرين و ساز نيل. براي توضيح بيشتر نك(اند  تفاسير لغوي بوده

تر اسناد نسخة خطي اين تفسير، در ادامه به بررسي اين اسناد و تنوع آن  براي شناخت دقيق
  . پردازيم در طول هر نسخه مي

  بررسي اسناد تفسير مجاهد  - 5

هاي صورت با وجود اين كه تفسير مجاهد، با نام مجاهد بن جبر است، اما طبق بررسي
مجموع  شود، بلكه ازروايات اين تفسير، همة روايات آن، به مجاهد ختم نميگرفته در اسناد 

ساير روايات تفسير مجاهد كه به . روايت حاوي آراي مجاهد است 1731روايت، تنها  2130
، 1386ساز،  نيل(رسد، توسط آدم بن ابي اياس، به اين تفسير افزوده شده است  مراجع ديگر مي

روايت نيز آمده كه آدم بن ابي اياس در سند آنها  4در اين تفسير قابل ذكر است كه . )120ص
.ذكر نشده است

1

سند است،  271رو، در روايات اين تفسير با اسناد متنوع كه در مجموع  ازاين 
  . شود بيشترين تنوع سند در جلد دوم، خصوصاً از سورة نجم به بعد، مشاهده مي. هستيم مواجه

5 -1-  ع اسنادتنو   

در اين تفسير به چند سند مختلف ـ كه در واقع طرق : هاي منتهي به مجاهدسند. 5-1-1
 1700مشهورترين سند، . روات مجاهد در اين تفسير هستندـ از مجاهد روايت نقل شده است

                                                           
١

  :ها عبارتند ازن سنديا. 

، ۱ج، ۱۳۶۷، جماهد(حممد بن کعب قرظي  ـ  عبداهللا بن کثري ـ جريج  ابن ـ حجاج ـ  سنيد بن داود ـ  ابراهيم) الف
  ؛)۲۹۷ص

  ؛)۲۷۲ص، ۱ج، مهان(ابن ايب اويف  ـ سليمان شيباين ـ هشيم و ورقاءـ  ابراهيم) ب 

  ؛)۵۰۷ص ، ۲ج، مهان(سعيد بن جبري  ـ علي بن زيد بن جدعانـ  محاد بن سلمه ـ سليمان بن حرب )ج

  . )۵۳۲ص، مهان(ابن عباس  ـ حسن بن عبداهللا بن عطيه ابن ايب فديک ـ) د
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عبدالرحمن بن حسن بن احمد همداني از روايت را به خود اختصاص داده و به روايت 
 ازابن ابي نجيح  أياس از ورقاء بن عمر يشكري ازابي بن ابراهيم بن حسين همداني از آدم 

. شودعالوه بر طريق مشهور، در اين تفسير، طرق ديگري نيز به مجاهد ختم مي. استمجاهد 

شود كه در اين ميان پس از روايت ديده مي 31مورد هستند، در  14اين طرق كه در مجموع، 
، بيشترين روايت را به خود اختصاص داده )هدآدم ـ شيبان ـ منصورـ مجا(سند مشهور، طريق 

  . است

و ) ع(، ائمه )ص(رسد، رواياتي هم از مجاهد، از پيامبر عالوه بر رواياتي كه به مجاهد مي
 . صحابه نقل شده است

روايت از مجاهد از پيامبر ضمن مباحث مختلف فقهي، كالمي، اسباب نزول  6در مجموع، 
) ع(از ائمه هم تنها يك روايت از امام علي . )123، ص1390كاله، زرين . نك(آمده است  ...و

، امام )ع(ـ امام حسن ) ع(اما از مجاهد از قول ديگر ائمه . )قاز سورة  40ذيل آية (آمده است 
-ـ كه در دوران ايشان زندگي مي)ع(و امام صادق ) ع(، امام باقر )ع(، امام سجاد )ع(حسين 

  . تكرده، روايتي ذكر نشده اس

روايت از ابن عباس است  8روايت نيز از مجاهد از صحابه، نقل شده كه از اين تعداد،  9
 واحدة كُلَّ وآتت﴿در آية » آتت«به عنوان مثال واژة . مورد آن در بيان معناي واژه است 4كه 

نهنكِّيناً ممبهم است كه مورد در تعيين  2. معنا كرده است» أعطت«را ) 31 /12: يوسف( ﴾س
و در مورد ديگر، مراد از آية  را بلعم باعورا) 175 /7: االعراف(در يك مورد آن مراد از آية 

يك مورد از روايات ابن عباس هم در بيان . دانددار ميرا افرادي از قبيلة بني) 22 /8: االنفال(
. است) 40 /50: ق(آية از و روايت ديگر در بيان مراد ) 196 /2: البقرهذيل آية (مباحث فقهي 

معنا شده » الخيل«به ) 3 /100: العاديات(» مغيرَات«در يك روايت هم از ابن مسعود واژة 
  . است

روايت آن به  399روايت اين تفسير،  2130از : سندهاي منتهي به غير مجاهد. 5-1-2
شود، ختم مياين روايات را از جهت اين كه به چه كسي . شودافرادي غير از مجاهد ختم مي

مورد  26شود كه در مجموع،  ختم مي) ص( پيامبر برخي به: توان به سه دسته تقسيم كردمي
روايت هم به نقل دو تن از تابعين به نام حسن  4 روايت از صحابه و 22است و از اين تعداد، 

ن، زرين كاله، هما(مورد مرسل هستند  4است كه اين ) ص(بن يزيد از پيامبر  سلمةبصري و 
  . )123ص
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برخي . روايت هستند 19رسد كه در مجموع مي) ع(از اين روايات به ائمة اطهار برخي  
روايت از صحابه نقل شده كه از اين  162با سند غير از مجاهد، حدود . رسدصحابه ميبه نيز 

براي تفصيل (شود، از ابن عباس نقل شده است  طريق مي 50روايت آن كه شامل  71تعداد 
توان گفت پس از بنابراين، مي. )7 جدول ،172-170صص ،1390زرين كاله،. د، نكاسنا

مجاهد، فردي كه روايات او بيش از بقيه، در اين تفسير نقش قابل توجهي داشته، ابن عباس 
  . است

رساندن اسناد به صحابه بويژه، ابن عباس اصالً، عجيب نيست؛ زيرا اگر هماهنگ با شرايط 
به ويژه ابن  اكرم توانست روايت تفسيري را به يكي از صحابة پيامبر ميو جو زمان، كسي 

ساير . )23، ص2، ج1408زرقاني، (شد  عباس برساند، قطعاً موجب افزايش اعتبار تفسير مي
اي مانند ابن مسعود، ابوموسي اشعري، عايشه، محمد بن كعب قرظي، روايات از صحابه

  . نقل شده است ...من سلمي، انس بن مالك وابوهريره، ابوسعيد خدري، ابوعبدالرح

در . شود منقول از تابعين و اتباع تابعين استمورد مي 183اندة روايات كه در مجموع م باقي
اين طريق كه . است» حسن بصري -مبارك بن فضاله -آدم«اين ميان، بيشترين روايت به طريق 

بيشترين روايات مذكور در تفسير مجاهد را روايت آمده در واقع، پس از طريق مشهور،  44در 
  . به خود اختصاص داده است

  پديدة عجيب در نسخة خطي تفسير مجاهد -2- 5

موجود است، » دارالكتب قاهره«به گزارش ليمهاوس در نسخة خطي تفسير مجاهد كه در  
، »مرسالتاز آغاز سورة قلم تا آغاز سورة «در اين نسخة . يك افتادگي عجيب وجود دارد
، هيچ روايت تفسيري با )سورة الجن 15آية (ـ جز يك مورد  راوي تفسير ـ آدم بن ابي اياس

كه طبري در تفسير اين بخش، كند؛ در حالي نقل نمي» ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد«سند 
ند ها به دو طريق عيسي و ورقاء هستروايت از مجاهد نقل كرده كه تقريباً همة آن 100حدود 

)Leemhuis, 1988, P. 20( .رسد؛ زيرا آدم بن اين افتادگي در ابتدا عجيب به نظر نمي
 ...، ابن عباس و)ع(، علي )ص(روايت كه به مراجع مختلف مانند پيامبر  37اياس آن را با  ابي

نيز اين مطلب را بررسي كرديم و  در بررسي ديدگاه ليمهاوس، ما. كند  ، تكميل ميشودختم مي
روايت  4اين نتيجه رسيديم كه در اين قسمت با طرق ديگر غير از ابن ابي نجيح، از مجاهد به 

  . نقل شده است
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نجيح از مجاهد  روايت از طريق ابن ابي 3همچنين، از سورة قارعه تا سورة فيل هم تنها 
لم شود ليمهاوس به اين قسمت توجه نداشته و فقط اسناد روايات سورة القآمده كه معلوم مي

  . تا المرسالت را مشاهده كرده است

تواند داشته  ها، داليل متعددي ميعدم نقل روايات تفسيري مجاهد توسط آدم در اين سوره
هاي اين بخش، از نسخة خطي تفسير مجاهد كه اما آشكارترين دليل آن است كه ورق ؛باشد

هاي  گزارش گرفته كهده نتيجه از اين پدي ليمهاوس. كرد، افتاده بوده است آدم آن را روايت مي
بنابراين، دليلي براي شك در مورد اسناد . مربوط به وثاقت آدم بن ابي اياس صحيح است

از طرفي، آدم مطابق قواعدي كه تا آن هنگام وضع شده بود، از ورقاء روايت . وجود ندارد
 اء، نوشته شده باشديعني سال مرگ ورق. ق 160بنابراين، منبع آدم بايستي قبل از سال . كرد مي

كند و مؤيد اين مطلب نيز هست كه مدون اين  تحقيقات ما نيز اين مطلب را تأييد مي )همان(
تفسير، آدم بن ابي اياس بوده است؛ زيرا همانطور كه قبالً نيز بيان شد، همة روايات افزوده 

  . شده، از طريق آدم نقل شده است

  بررسي متن   -6

بدست آوردن اطالعاتي در اين باره، نوبت به بررسي متن اين تفسـير  پس از بررسي سند و 
   :در بررسي متن، مطالبي قابل توجه است. رسدمي

  تبيين لغوي و بيان مراد عبارات قرآني -1- 6

 روايت 1250دهد بررسي دقيق نشان مي. ترين ويژگي تفسير مجاهد، تبيين لغوي است مهم

روايات آن، %  65روايت از غير اوـ يعني حدود  150هد و روايت از مجا 1100تفسير مجاهد ـ
براي فهرستي از اين واژگان و معناي آنها به (هاي قرآني است در بيان معناي واژگان يا عبارت

؛ براي مشاهدة درصد روايات در 159- 139، صص1زرين كاله، جدول . ها نكتفكيك سوره
توان تفسير روايي مجاهد را يك تفسير ميو از اين جهت، . )3 نمودار. مباحث مختلف، نك

  . لغوي ناميد

كند؛ گاه نيز براي فهم بهتر واژه، به شرح و او در بيان معنا، گاه به ذكر يك كلمه كفايت مي

 يزكُّونَ الَّذين إِلَی تر لَم أ﴿در آية » يزكّون«مثالً در بيان معناي واژة . پردازدتوضيح آن مي

مهفُسآوردند و گمان يهوديان در نماز انگشتانشان را جلو مي: گويدمي) 49 /3: لنساءا( ﴾أَن
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گاه نيز دو معنا براي يك . شود و اين تزكيه استها محسوب نميكردند كه گناهي براي آن مي

: الواقعه(  ﴾مخلَّدونَ وِلْدانٌ علَيهِم يطُوف﴿در آية » مخَلَّدون«شود؛ مثالً، در معناي واژه ذكر مي

گاه پس از ذكر يك معنا، همان معنا را . »شوندميرند و نه پير مينه مي«: گويد مي) 17 /56
 ﴾أَيام أَربعة في أَقْواتها فيها وقَدر﴿در آية » أقواتَها«دهد؛ مثالً، در معناي واژة دوباره توضيح مي

همچنين، گاه به ترادف دو واژه در . »باران :ها يعنيهاي آنروزي«: گويد، مي)10 /41: فصلت(

: گويدمي) 52 /20: طه( ﴾ينسي ال و ربي يضلُّ ال﴿ده است، مثالً در معناي كريك آيه اشاره 

»دواح ما شَيكند؛ مثالً در تفاوت ها بيان ميگاه نيز معاني واژگان را با ذكر تفاوت آن. »ه

نبي كسي : گويد، مي)51/ 19: مريم( ﴾و كانَ رسوالً نبِيا﴿در ذيل آية شريفة  »نبي«و » رسول«

شود؛ اما رسول شود و به رسالت، برانگيخته نميكند و به او وحي نازل مي است كه صحبت مي
  . شودكسي است كه به سوي مردم ارسال مي

در مواردي از تبيين لغوي، عالوه بر قول مجاهد، اقوالي از ديگر صحابه و تابعان مانند ابن  
عباس و حسن بصري و ديگران هم آورده شده است كه گاه، همانند قول مجاهد است و گاه 

، از »ماهي« از مجاهد معناي) 96 /5: المائده) (طَعامه(با آن تفاوت دارد؛ مثالً، در معناي واژة 
. نك(نقل شده است » تواند باشدهر چيزي مي« و از سعيد بن جبير معناي» نمك آلود«ابراهيم 

  . )58- 57صص ،1390كاله، زرين

اين تفسير، تبيين معناي واژگان قرآن با استناد آن به زباني بيگانه  هاي مهميكي از ويژگي
، 1388ساز، نيل. نك(اين باب برانگيز در هاي نظري چالشاگرچه از بحث ،در اين نسخه. است

هايي چون فارسي، روايت، يازده واژة قرآني به زبان 13اما در  ؛اثري نيست) 172-169صص
واژه از مجاهد و بقيه از افرادي  7سرياني و رومي نسبت داده شده است؛ از اين تعداد معناي 

ذيل  ،1367، اهدمج. نك(ديگر مانند ابن عباس، عكرمه و ابوموسي اشعري نقل شده است 
-زرين. ، براي تفصيل مطالب نك24 /19: ، مريم35/ 17: ، االسراء92 /11: ، هود63 /2: البقره

توان مجاهد را در زمرة معتقدان به وجود واژگان معرّب در رو، مي اين از. )60-59كاله، صص
  . قرآن، قرار داد

واژگاني كه با صورت واحد آوري كه به جمع وجوه و نظاير،همچنين، نخستين شواهد آثار 
شود؛ مانند معاني ميپردازند در اين تفسير يافت  اند ميكار رفتهدر معاني مختلف در قرآن به

 /7: ، االعراف23 /26: ، الشعراء17 /29: تفسير مجاهد ذيل العنكبوت(» افك«مختلفي كه براي 
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 /9: التوبه ،7 /3: عمران، آل217 و 191 /2: ههمان ذيل البقر( »فتنه«، )9 /51: ، الذاريات117
بيان ) 48 /21: ، االنبياء41 و 29 /8: همان، ذيل االنفال(» فرقان«و ) ...و 2 /29: ، العنكبوت126

  . )62كاله، ص زرين. براي تفصيل بيشتر، نك(شده است 

ها كه در آيات مختلف تكرار شده، همه جا به يك صورت معنا در مقابل، برخي واژه
و مشتقات آن » مطيعون«و مشتقات آن به » قانتون«، »حجت«همه جا به » سلطان«مثالً  اند؛ شده

  . )640، ص2و ج 86، 179، صص1، ج1367مجاهد، ( معنا شده است» عدل«به » ميزان«و 

غير از تبيين لغوي در بسياري موارد، مراد از واژگان و عبارات قرآني نيز بيان شده است؛ 
عمل كردن آن چنانكه شايسته «) 121 /2: البقره( ﴾يتلونه حق تالوته﴿بعنوان نمونه، مراد از 

» قُرآنَ الفَجر«و مراد از » فطرت اسالم«) 138/ 2 :البقره(» اهللاصبغة «، مراد از »عمل است

  . دانسته شده است» نماز صبح«) 79 /17: االسراء(

  استشهاد به قرآن و شعر -2- 6

شـود؛ امـا مـوارد    حتّي يك مورد استشهاد به شعر ديده نمي در نسخة مستقل تفسير مجاهد،
اين استشهاد كه گاه تصريحي و گاه تلويحي است، . استشهاد به قرآن در اين تفسير متعدد است

 /2: ذيـل البقـره  (اي از قرآن به كار رفته گاه براي تفسير عبارت يا آيه: كاركردهاي مختلفي دارد
. اسـت از آيـه   تفسيريك ر صحت بعنوان مستندي،  و گاه به) آيه استناد تلويحي به ابتداي 159

معتقد است آن گروه از يهود ) 65/ 2: البقره( ﴾خاسئني قردةً كُونوا لَهم فَقُلْنا﴿در تفسير آية ، مثالً

: الجمعـه ( ﴾أَسـفاراً  يحملُ الْحمارِ كَمثَلِ﴿واقعاً به صورت بوزينه مسخ نشدند و آن را مانند آية 

گاه آن استشهاد براي اشاره به اين نكته است كه محتواي يك آيه مشـابه آيـات   . داندمي) 5/ 62

را مشـابه  ) 70/ 6: االنعـام ( ﴾لَهـواً  و لَعباً دينهم اتخذُوا الَّذين وذَرِ﴿ديگر است؛ مانند اين كه آية 

دانسته است و گاه نيـز اقـدام او بـه استشـهاد     ) 11 /74 :المدثر( ﴾وحيداً خلَقْت ومن ذَرنِي﴿آية 

، 49 /2: با اشارة تلويحي به آيـات البقـره  » نعمت«، تبيين 122 /2: ذيل البقره(براي تبيين مجمل 
  . )94-90كاله، صصزرين. براي تفصيل، نك(است ) 60، 57
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تبيين لغوي اما با اختالف بسيار زياد قرار ابزار تفسيري ديگر كه از نظر ميزان كاربرد بعد از 
 10روايت سبب نزول از مجاهد و  51در تفسير مجاهد، . گيرد، بيان سبب نزول آيات استمي

اي اشاره برخي از اين روايات به وقوع حادثه. روايت از افرادي غير مجاهد نقل شده است
ل شده در مورد حوادث جنگ بدر روايات نق. اي نازل شده استكنند كه به دنبال آن آيه مي

از  ...و) 60/ 4: النساء(، نزاع ميان دو نفر )124/ 2: ، آل عمران5/ 59: ، الحشر17/ 8: االنفال(
  . اين موارد است

هاي گذشته اي كه در ميان امتشود كه آيه را با واقعه در تفسير مجاهد، مواردي يافت مي
/ 2: بقرهالذيل ، 1367مجاهد، (پيوند داده است » جلَّ فيهم زَّ وفَاَنزَلَ اهللاُ ع«روي داده، با عبارت 

. اي نازل شده استكند كه در پي آنها، آيهبرخي از روايات به سؤاالتي اشاره مي. )243

، زمان )217 /2: البقره(هاي حرام ، حكم قتال در ماه)48 /28: القصص(درخواست معجزه 
، ذو )85 /17: االسراء(سؤال يهوديان از پيامبر در مورد روح ، )34 /31: لقمان(برپايي قيامت 

از اين موارد هستند و برخي نيز به بيان فرهنگ و ) 83 /18: الكهف(القرنين و أصحاب كهف 
مانند . شودفضاي نزول آيات اختصاص دارد كه ضمن آن مسائل و احكام فقهي هم بيان مي

 /2: البقره ذيل آية(در حج سر خود را بتراشد  حكم كسي كه با عذر، زودتر از موعد مقرّر،
كاله، زرين. براي تفصيل، نك( ...و) 3/ 24: النور ذيل آية(، زنا )همان(، فديه دادن )196

  . )87-82، صص75-70صص

  تعيين مبهمات -4- 6

روايت از غيـر او، الفـاظ يـا عبـارات مـبهم در       5روايت از خود او و  57در تفسير مجاهد، 
هـا  ها، مكانها، قبايل، اقوام، زماناين موارد شامل اشاره به نام افراد، گروه. كندمعين ميقرآن را 

اي ويرانه عبور كرد و امر بعث بر او شگفت فردي كه بر قريه: مانند ؛شود و تعداد نامشخص مي
ان، محمـد  عمـر  آل 13، مراد از دو گروه نبردكننده در آيـة  )259 /2 :البقره(آمد، ارميا نام داشت 

و اصحاب او و مشركان قريش در جنگ بدرند، دو طائفه از مسلمانان كه نزديك بـود در  ) ص(
به ) ع(، يوسف )122 /3: آل عمران(نبرد سستي كنند، بنوحارثه و بنوسلمه در جنگ احد بودند 

هـاي پوسـيده،    ، كسي كه با در دست گرفتن اسـتخوان )20 /12: يوسف(درهم فروخته شد  22
   .، ابي بن خلف بود و موارد متعدد ديگر)78 /36: يس(كرد  را انكار ميمعاد 

6 -5- هذكر قص  
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شـود كـه   ه، برخي تصريحي و برخي تلميحي، يافت ميمورد ذكر قص 38در تفسير مجاهد، 
 5و ) سـطر 15تـا   5از (داستان مفصـل   12. مورد آنها از مجاهد و بقيه از راويان ديگر است 23

تفسير مجاهـد ذيـل   . هاي بيشتر، نكبراي نمونه(از مجاهد ) سطر 5سطر تا  2از (داستان كوتاه 
: همان ذيـل البقـره  . براي موارد كوتاه نك ...،1 /9: توبهال، 23-12 /5: ، المائده91-88 /2: البقره

داسـتان كوتـاه از سـاير راويـان      5و ) سطر 64سطر تا  6از (داستان مفصل  10و ) 77 و 54 /2
مربـوط بـه   ) 81 و 12-6 /28: ، القصص44-21 /27: همان ذيل النمل. براي موارد مفصل نك(

شـود و در سـاير مـوارد،    ماجراهاي پيامبران پيشين و همچنين رويدادهاي زمان پيامبر ديده مـي 
مورد داسـتان ايـن اسـت كـه معمـوالً،      نكتة شايان توجه در . صرفاً به ماجرايي اشاره شده است

  . تر از روايات منقول از مجاهد استمجاهد طوالني روايات منقول از غير

اي از آنها  دسته. بندي كرد توان به لحاظ محتوايي هم دستههاي تفسير مجاهد را ميداستان
داستان . ازدپردها ميهاي قبل و پيامبران آناخباري هستند كه به خلقت آدم و سرگذشت امت

، جريان اصحاب )5 /17: االسراء(، داستان بخت النّصر )67 /2: البقره(ذبح گاو بني اسرائيل 
در اين دسته از اخبار، مواردي از اسرائيليات . از اين موارد هستند) 9-25 /18: الكهف(كهف 

مسلمانان ، قريش و )ص(اي ديگر هم مربوط به پيامبر دسته. )247 /2: البقره(شود ديده مي
: البقره(صدر اسالم و وقايع آن زمان است كه برخي از اين اخبار در ارتباط با اهل كتاب است 

. شود هاي صدر اسالم و موارد ديگر مربوط ميو برخي ديگر به مشركان و جنگ) 79 /2

اين از  ...و) 1 /9: التوبه(، ماجراي جنگ تبوك )4/65: النساء(جريان نزاع ميان منافق و يهودي 
  . )82-86زرين كاله، صص: براي تفصيل نك(دست اخبارند 

  تبيين مجمالت -6- 6

. از مواردي كه روايات اين تفسير به آن پرداخته شده، تبيين واژگان و عبارات مجمل است

 ﴾الناسِ یكَذلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَ﴿در آية » الناس«به عنوان مثال مراد از 

 ﴾إِلَيک فَصرهن﴿در تبيين . داندها از يهود، نصاري و مجوس ميرا همة امت) 143 /2: البقره(

هاي پرها و گوشت««: »مزيقاًنّ تَقهزِهنّ و مومحنّ و لُهِيشرِنّ بِفهنتا«: گويدمي) 260 /2: البقره(

: االنبياء( ﴾وهم عن آياتها معرِضونَ﴿مراد از آيات در آية . »ها را بركن و آنها را پاره پاره كنآن

داند و موارد بسيار ديگر از اين قبيل مي» ماءالس آيات يهو ومجالنو رمقَوالْ سمالش«را ) 32 /21
  . )67-69صص، 1390زرين كاله، . نك(
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  تبيين نحوي - 6-7

توان گفت منحصر نحوي بسيار اندك است و تقريباً مي در اين تفسير، توجه به تبيين مسائل
در آية » هم« مرجع ضمير: مانند اينكهحروف است؛  گرفتنو تقدير به تعيين مرجع ضماير 

يخوف ﴿اهل كتاب دانسته و نيز عبارت را  )146 /2: البقره( ﴾...الْحق لَيكْتمونَ منهم فَرِيقاً إِنَّ﴿
ياَءهلآورده است» يخوفكم بأوليائه«را به صورت )175 /3: آل عمران( ﴾أَو .  

  تأويل، تشبيه، تمثيل -8- 6

نخستين شواهد اعتقاد به وجود مجاز در قرآن، يعني داللت الفاظ قـرآن بـر معنـايي غيـر از     
شـود، در ايـن تفسـير، آن هـم در مـواردي      معناي ظاهري، كه خود منجر به تأويـل آيـات مـي   

سـورة   65برانگيزترين مـوارد در تفسـير آيـة     مشهورترين و چالش. شوديافت ميشمار، انگشت
بقره است كه مجاهد برخالف نظر اكثر مفسران، مسخ شدن قوم يهود به بوزينه را ماننـد تمثيـل   

دو آية ديگر را هم مثَـل  . سورة جمعه دانسته است نه معناي ظاهري آن 5يهود به حمار در آية 

عالوه بر معناي ظـاهري،  است كه  )4/ 13: رعدال( ﴾نسقی بِماٍء واحد﴿آية نخست . ناميده است

يعني آب آسمان، تمثيلي از حضرت آدم و فرزنـدان صـالح و ناصـالح ايشـان دانسـته اسـت و       

گويـد  مـي اعراف است كـه   176در آية  ﴾إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ﴿ديگري عبارت 

. نـك  بيشـتر،  بـراي مـوارد  (كند خواند ولي به آن عمل نميل كسي است كه كتاب را مياين مث

  . )65كاله، صزرين

در » يـد «و » امـر «به ) 56 /39: الزمر( ﴾جنبِ اللَّه  فَرطْت يف﴿در آية » جنب«همچنين، تفسير 

گرايـي مجاهـد در   دهندة عقـل نشان، »قوت«به ) 47/ 51: الذاريات( ﴾و السماَء بنيناها بِأَيد﴿آية 

   .هاي كالمي وي در منزّه دانستن خدا از تجسيم و تشبيه استتفسير و دغدغه

  ناسخ و منسوخ -9- 6

گانة نسخ در باور در اين تفسير مانند ساير موارد از مباحث نظري دربارة نسخ يا انواع سه
آن زمان، هنوز انواع نسخ تدوين شايد به اين دليل است كه در . عالمان اهل سنت اثري نيست

» هاتْخَسنَ«تنها در سه مورد، يكي از ابن عباس و ديگري از مجاهد با عبارت . بوده است نشده

سورة نساء با  16و نسخ آية ) 118، ص1، ج1367مجاهد، ( 286بقره با آية  284به نسخ آية 
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مسروق بن اجدع با عبارت و سرانجام در روايتي از ) 148، ص2همان، ج(آية دوم سورة نور 
  . )701، ص2همان، ج( آن اشاره شده است 20زمل با آية به نسخ آية دوم سورة م» تخَسنُ«

كار تر از مصطلح امروزي به البتّه بايد توجه داشت كه عالمان گذشته نسخ را در معنايي عام
 زرقاني،. نك(شد بردند و شامل مواردي چون تقييد مطلق، بيان مجمل و غيره هم ميمي

بلكه به نسخ قوانين جاهلي با  ،اي با آية ديگردر دو مورد هم نه به نسخ آيه. )413، ص1408
از ابن عباس و نسخ احكام دشوار مربوط به روزه در ابتداي تشريع با ) 11 /4: النساء(آية ارث 

بن عباس و در دو مورد هم با رواياتي از ا. سورة بقره از مجاهد اشاره شده است 187آية 

حرمت علَيكُم ﴿و ) 184 /2: البقره( ﴾يطيقُونه الَّذين وعلَی﴿ابوميسره به نسخ نشدن دو آية 
: المائده(﴾ ...مترديةُالْميتةُ و الدم و لَحم الْخنزِيرِ و ما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه و الْمنخنِقَةُ و الْموقُوذَةُ و الْ

   .)187و  97، صص1، ج1367مجاهد، (تصريح شده است) 3 /5

  اختالف قرائات -10- 6

غير روايت از  4ابن مسعود و از  به نقل روايت از مجاهد 2(روايت  6در اين نسخه تنها در 
اي از قرآن اشاره شده است كه همة اين موارد به مثابة به اختالف در خواندن واژه ،)مجاهد

» صغَت«مانند اين كه ابن مسعود به جاي . تفسيري يا بيان مترادف واژه استتوضيحات 

» ساهون«و به جاي » فَامضوا«، )9/ 62 :الجمعه(» فَاسعوا« ، به جاي»زاغَت«، )4 /66: التحريم(

قرائت » حطب«، )98 /21: االنبياء(» حصب«به جاي ) ع(يا علي » الهون«، )5/ 107: الماعون(
رسد كه در زمينة اختالف قرائات از مجاهد روايات زيادي نقل به نظر مي ظاهراً. كردندمي

نشده است، زيرا در كتاب مصاحف ابن ابي داود سجستاني هم تنها دو روايت در اين زمينه از 
  . )221، ص1423 ابن ابي داود،(وي ضبط شده است 

  ذكر حديث نبوي -11- 6

مورد از روايات منقول از مجاهد،  6تفسير تنها در همان طور كه قبالً هم اشاره شد، در اين 
به عنوان مثال، . اشاره شده است) ص(در قالب بيان اسباب نزول آيه، به كالمي از پيامبر 

به همسر مردي كه زن خود را مورد ضرب و شتم قرار داده ) ص( كند پيامبرمجاهد نقل مي
مورد  22ير موارد ذكر حديث نبوي كه سا. )34 /4: النساء( "القصاص القصاص ": بود، فرمود

اي مانند ابن عباس، ابوهريره، ابوسعيد خدري و ديگران است، از جمله رواياتي و از صحابه
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اكثر اين روايات در تبيين معناي واژگان، . است كه آدم بن ابي اياس به اين تفسير افزوده است
) ص(وان مثال، ابوهريره از پيامبر به عن. ذكر سبب نزول، مباحث قيامت يا معراج پيامبر است

 :گويدابوسعيد خدري مي. عذاب قبر است) 124 /20: طه( ﴾معيشةً ضنكاً﴿كند مراد از نقل مي

 همان در شود،در آن روز ساق پاي خداوند آشكار مي: فرمود مى شنيدم) ص( خدا رسول از

 خودنمايى و ريا به كه در دنيا كسانىافتند و  مى سجده به ايمان با مردان و زنان تمامى هنگام،

 پارچه يك) تخته يك مانند( پشتشان اما كنند، سجده خواهند مى روز آن بودند كرده سجده

  . )97-94صص، 1390زرين كاله، . براي موارد بيشتر نك(. )القلم/ 42ذيل آية ( ١شود مى

  )ع(اهل بيت  ذكر حديث از ائمه -12- 6

به نقل از مجاهد وجود دارد و آن هم در ) ع(در اين تفسير تنها يك روايت از امام علي 

مراد از اين عبارت دو : فرمايداست كه امام مي) 40 /50: ق( ﴾السجود أَدبار و﴿بيان مراد آية 

خالد بن با اسناد ديگر از افرادي غير مجاهد مانند، . ركعت نماز نافله پس از نماز مغرب است
روايت از امام  15ب، حارث، اصبغ بن نباته، عبداهللا بن يحيي و زادان، يسعرعره، سعيد بن م

 يومئذ لَتسئَلُن ثُم﴿: به عنوان مثال، ذيل آية. آورده كه بيشتر آنها در معناي واژگان است) ع(علي

از ديگر ائمه هم . »ةيفهو العا: النعيم«كه  نقل شده) ع(از امام علي ) 8 /102: رالتكاث( ﴾ النعيمِ عنِ

، )ع(و يك روايت از امام سجاد ) ع(، يك روايت از امام حسن )ع(دو روايت از امام حسين 
- 98صص، 1390كاله،  زرين. نك(آن هم نه به نقل از مجاهد، بلكه از غير او نقل شده است 

99( .  

  در تفسير مجاهد هاي كالميديدگاه -13- 6

بسياري از آراي كالمي را كه بعدها موجب مباحث جنجال برانگيز ميان فرَق مختلف ريشة 
رؤيت خدا همواره از چالش . توان در اشارات مختصر تفاسير كهن جستجو كردكالمي شد مي

، 29، ج1358طبري، (نظر مجاهد مبني بر عدم رؤيت . برانگيزترين مسائل كالمي بوده است
در اين تفسير،  ولي ؛هاي عقالني مشهور استترين ديدگاه قديمي، به عنوان يكي از )120ص

؛ آل 153 /4: ؛ النساء55 /2: ؛ البقره147 /7: االعراف: مانند آيات(ذيل هيچيك از آيات مربوط 

                                                           
1

 به و كند مى رد را آن عزيز قرآن همچنين و عقلى براهين اساس اين روايت تشبيه است كه: گويدميطباطبايي عالمه . 

 . )389ص، 19ج، 1417، طباطبايي(تأويل كرد  يا و انداخت دور را هاآن بايد يا، جهت همين
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اما ديدگاه مقابل آن ـ رؤيت خدا ـ از حسن بصري  ؛، ديدگاه مجاهد ذكر نشده)77 /3: عمران
در زمينة عصمت هم . مطففين، نقل شده استاز سورة  15 و تقيام از سورة 23ذيل آية 

به عنوان  ١.تواند موهم اعتقاد او به عدم عصمت انبياء باشدرواياتي از مجاهد نقل شده كه مي

. »جاهليةبک فی الْذَن«: گويدمي) 2 /94: االنشراح( ﴾وِزرک عنك ووضعنا﴿مثال در تفسير آية 

بيان مقام . قبل از بعثت گناهاني انجام داده است) ص(ادعا دارد كه پيامبر كه اشاره به اين
) 6 /33: االحزاب(براي مؤمنان ) ص( ، پدر بودن پيامبر)79 /17: االسراء) (ص( شفاعت پيامبر

از ديگر مباحث كالمي كه در . اي از عقايد كالمي مجاهد در مورد پيامبر استنمونه ...و
در  ،مثالً. باشدآن پرداخته شده، مباحث مربوط به قيامت و رستاخيز مي روايات اين تفسير به

: المؤمنون(گويد برزخ عالمي است كه حايل بين مرگ و بازگشت به دنياست مورد برزخ مي

 . )112-107زرين كاله، صص: براي موارد بيشتر نك) (100 /23

  مباني تفسير مجاهد - 7

هاي اعتقادي يا علمي گفته ها، اصول موضوعه و باورفرض مباني تفسير به آن دسته از پيش
به عبارت ديگر، هر . پردازدر با پذيرش و مبنا قرار دادن آنها، به تفسير قرآن ميشود كه مفسمي

ري ناگزير است مبناي خود را در مورد عناصر اساسي دخيل در فرآيند تفسير قرآن، روشن مفس
هايي باني يك تفسير در مقدمة آن تفسير و يا در كتابمعموالً، م. )40، ص1382شاكر، (سازد 

ا در مورد تفاسير كهن مانند ام ؛شودشوند، آورده ميميط مفسر تأليف توسكه به طور مستقل 
اگر بحث از مباني اين تفسير . تفسير مجاهد، بحث مقدماتي كه مباني آن ذكر شده باشد، نداريم

ه اين تفسير را شخص مجاهد تأليف نكرده است كه م به اين دليل است كآورديرا در آخر 
مباني خود را آورده باشد، بلكه آدم بن ابي اياس روايات تفسيري او را كه ابن ابي نجيح 

  . روايت كرده، گردآوري نموده است

شناسي تفسير وي  شناسي و روش بنابراين، براي به دست آوردن مباني وي، بايد به گونه
شناسي  به عنوان مثال، از بحث گونه. له بتوان مباني وي را استخراج كردپرداخت تا به اين وسي
اين نتيجه حاصل شد كه وي معتقد به وجود واژگان  ـ  بررسي متن ـ روايات تفسير مجاهد

در بحث تأويل، وي معتقد به وجود مجاز در قرآن بوده . بيگانه در قرآن، وجوه و نظاير است
نسخ برخي از آيات قرآن است؛ اما در روايات تفسيري وي، مجاهد همچنين معتقد به . است

                                                           
1

  . توان به آن پي بردمفهوم چند روايت مي بلكه از، البته مجاهد بر اين مطلب تصريح نكرده است .
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در بحث محكم و متشابه، محكم را آن دسته از آياتي . اي به انواع نسخ نشده استاشاره
داند كه آنچه از حالل و حرام در آن است، محكم شده باشد و متشابه آن است كه بعضي از  مي

توان كه در تفسير آيات قرآن استفاده كرده مي از ابزارهايي. كندآن برخي ديگر را تصديق مي
استنتاج كرد كه وي معتقد به تفسير قرآن به قرآن و همچنين تفسير اجتهادي است كه تمثيل و 

 هايي مثال ،متن يموارد، در بحث بررس نياز ا كيهر يبرا. هايي از آن است ضرب المثل نمونه
  . ذكر شد)  ...، ناسخ و منسوخاختالف قرائت، محكم و مشابه(مباحث مربوطه  ليذ

  گيرينتيجه

هاي صورت گرفته نشان داد كه  بررسي. ترين تفسير روايي موجود است تفسير مجاهد كهن
تفسير طبري رونويسي نشده  ،اصيل بوده و از هيچ تفسير ديگري خصوصاً ،اين نسخه كامالً

روايات آن، به وجوه مختلفي با بررسي روايات اين تفسير، اين نتيجه حاصل شد كه در . است
پرداخته شده  ...از تفسير قرآن، از جمله بيان اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، داستان تاريخي و

تا آنجا كه  ،بيشترين روايات را به خود اختصاص داده است واژگان قرآني تبيين لغوي. است
هاي نخستين نشانه. نامندتفسير مجاهد را عالوه بر يك منبع روايي، يك تفسير لغوي هم مي

توان در اين تفسير مشاهده را مي ...وجوه و نظاير، اعتقاد به مجاز در قرآن، واژگان معرب و
روايت  2130ا از مجموع نام گرفته، ام» تفسير مجاهد«با وجود اينكه اين تفسير با عنوان . كرد
، صحابه و تابعين نقل شده )ع(، ائمه )ص( اكرم روايت آن از ديگر افراد يعني پيامبر 399 آن،

، در اين تفسير از مجاهد در مجموع. كه آدم بن ابي اياس، مدون تفسير، به آن افزوده است
  . از صحابه، ذكر شده استحديث  نهو ) ع(روايت از امام علي يكروايت از پيامبر،  شش
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طرق نقل تفسير مجاهد در جامع البيان :1 نمودار

حسن بن محمد بن  ابوعلي الحسن بن احمد بن ابراهيم بن

 )424. م(شاذان 

 
 )311. م(محمد بن جرير الطبري 

ابراهيم بن الحسين بن علي 

 )281. م(الهمذاني 

القاسم بن الحسن 

 )272. م(
المثني بن ابراهيم 

 )240. م(اآلملي 

محمد بن عمرو 

 )249. م(الباهلي 
 حارث بن محمد بن

 )234. م(ابي اسامه 

الضحاك  ابوعاصم

) 212. م(بن مخلد 

)212م(

  آدم بن ابي اياس 

 )220. م(
  الحسن األشيب

 )208. م(

أبو حذيفه موسي بن 

 )240يا 220. م(مسعود 
  الحسين بن داود 

 )226. م(

عيسي بن ميمون 

 )170. م(المكي 
شبل بن عباد المكي 

 )149. م(

بن محمد  حجاج 

ورقاء بن عمر  )206. م(المصيصي 

 )160. م(يشكري 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن  

 )150. م(جرَيج 
عبداهللا ابن ابي 

) 131. م(نجيح 

132(

   مجاهد بن جبر

 )104. م(
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  اسانيد بيشترين روايات نسخة مستقل تفسير مجاهد: 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )352. م(همذاني بن الحسن   عبدالرحمن

 )281. م(ابراهيم بن حسين بن علي همداني 

 

 )220. م(آدم بن ابي اياس 

 )160. م(ورقاء بن عمر يشكري 
 )130. م(بن يونس اسرائيل  )166. م(مبارك بن فضاله  )134. م(شيبان بن عبدالرحمن 

 )129. م(همداني ابواسحاق
 )131. م(منصور المعتمر 

  بن ابي نجيحعبداهللا 

 )132يا  131. م(

 )110. م(حسن بصري

 روايت 44 )136. م(عطاء بن سائب

 )95. م(سعيد بن جبير )104. م(مجاهد بن جبر  )104. م(مجاهد بن جبر 

 )98. م(عبداهللا بن عباس

 روايت 4

 )98. م(عبداهللا بن عباس

 )95. م(سعيد بن جبير

 روايت 5

 روايت 8 روايت 1730
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  در تفسير مجاهد روايات مباحث مختلف. 3نمودار 

  

  تعداد روايت از غير مجاهد  تعداد روايت از مجاهد  مباحث

  150حدوداً   1100حدوداً   بيان معنا

  10  51  اسباب نزول

  4  2  اختالف قرائت

  2  2  ناسخ و منسوخ

  5  7  واژگان معرب

  3  -------   حروف مقطعه

  19  1  تفسير قرآن با حديث نبوي

  19  1  تفسير قرآن با حديث ائمه

  162  10  تفسير قرآن با حديث صحابه

  183  ---   تفسير قرآن با حديث تابعين
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  منابع و مĤخذ

  . كرميقرآن  

  . ق ۱۴۲۳طباعة و النشر، لل ةالقاروق احلديث: ؛ قاهرهکتاب املصاحفابن ايب داود، عبداهللا بن سليمان؛  .۱

  . تاداراملکتبة احلياة، بی: ؛ بريوتتفسرياليف اصول  ةمقدمابن تيميه، تقي الدين امحد بن عبداحلليم؛  .۲

 . ق ۱۳۹۳، ةالکتب الثقافي ةمؤسس: حيدرآباد دکن هند ؛الثقات ابن حبان، حممد؛ .۳

 . ق ۱۴۰۸دارالفکر، : ، بريوت۲؛ چبخاریالفتح الباری فی شرح صحيح  ابن حجر عسقالنی، امحد بن علی؛ .۴

 . ق ۱۴۰۴دارالفکر، : ؛ بريوتذيب التهذيب ــــ؛ .۵

 . ش 1366انتشارات اميركبير،  :تهراند، رضا جتد: ؛ حتقيقالفهرست ابن ندمي بغدادی، حممد بن اسحاق؛ .6

 . ش ۱۳۸۱، يةمطبعة العلم :هاشم حمالتی، قم: قيحتق ؛کشف الغمة فی معرفة االئمة يسی؛بن عاربلی، علی  .7

 . م ۱۹۸۳/ق ۱۴۰۳ :بريوت، ضواءالدار ا، ۳چ ؛ايل تصانيف الشيعة الذريعة ؛، حممدحمسنراينآقابزرگ  .۸

 . ش ۱۳۸۵ها، دانشگاهن کتب علوم انسانی يسازمان مطالعه و تدو: ؛ رانیريمکاتب تفسی، علی اکرب؛ يبابا .۹

 . ق ۱۴۱۱وزارة االوقاف و الشئون االسالمی، : مراکش ؛حيل و التجريالتعد ؛مان بن خلفيباجی، سل .۱۰

  . ق ۱۴۲۲، ةداراحياء التراث العربي: ؛ بريوتالکشف و البيان يف تفسري القرآن؛ يشابوري، امحد بن حممدثعليب ن .۱۱

  . تاداراحياء التراث العريب، بی: بريوت؛ کشف الظنون؛ مصطفی بن عبداهللا ،حاجي خليفه .۱۲

وزارت  سازمان چاپ و انتشارات :باقر بودی، رانحممد: قيحتق ؛شواهد الترتيل ؛داهللا بن امحديحسکانی، عب .۱۳
 . ق ۱۴۱۱ ،فرهنگ و ارشاد اسالمي

، سدانشگاه تربيت مدر: نامه کارشناسی ارشد، ران ؛ پايان»تفسري جماهد و روش شناسی آن«زرين کاله، اهلام؛  .۱۴

 . ش 1390

 . ق ۱۴۱۹ مکتبة التوبة،: ؛ رياضتفسري و منهاجهالحبوث فی اصول رومی، فهد بن عبدالرمحن؛  .۱۵

 . ق ۱۴۰۸ة، يدارالکتب العلم: وتريب؛ مناهل العرفانزرقاين، حممد بن عبدالعظيم؛  .۱۶

 سازمان چاپ و انتشارات: ، ران٢فهرستگان، چ نشر سةسمؤ :؛ ترمجههاي عريبتاريخ نگارشسزگني، فؤاد؛  .١٧
 . ش ١٣٨٦، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  . ش ١٣٨٢مرکز جهانی علوم اسالمی، : ؛ قمهای تفسريیمبانی و روششاکر، حممد کاظم؛  .١٨

 . ش ١٣٨١، حديث امروز: ؛ قزوينتفسري و تفاسري شيعهعبداحلسني؛ شهيدي صاحلي،  .١٩

 . ش ١٣٧٦، ، سال چهارم١٤ ه؛ جملة بينات، مشار»ترين تفسري کهنتفسري جماهد، « ــــ؛ .٢٠

 . ق ١٤١٧، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني قم: قم ؛تفسري القرآن امليزان يف ؛د حسنيحممسيدطباطبايي،  .۲۱

 . ق ١٣٥٨وعات، بمطلمؤسسه األعلمي ل: بريوت ؛املنتخب من ذيل املذيلطربي، ابوجعفر حممد بن جرير؛  .۲۲

  . ق ۱۳۶۷ ،ةالبحوث االسالمي جممع: سالم آباداعبدالرمحن طاهر بن سوريت، : حتقيق ؛تفسري جماهدجماهد؛  .٢٣

  . ش ۱۳۸۵دفتر انتشارات اسالمي، : ؛ قمدراية احلديثچي، کاظم؛  مدير شانه .٢٤
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رساله دکتري  ؛»هاي خاورشناسان در مورد آثار تفسريي منسوب به ابن عباسحتليل ديدگاه« نصرت؛ساز،  نيل .۲۵
 . ش ١٣٨٦ ،دانشگاه تربيت مدرس: علوم قرآن و حديث، ران

 . ش ۱۳۸۸ ،۸۲مشاره  ،مطالعات اسالمي، »اللغات يف القرآن ةحتليل آراي برخي خاورشناسان دربار« ؛ــــ .۲۶

کهن با  شناسی و سري تارخيی تطور تفاسريگونه ةبررسی و نقد ديدگاه ونزبرو دربار«؛ اهلام، زرين کاله و ــــ .۲۷

 . ش ۱۳۹۱، ۱ها، مشاره  ، مقاالت و بررسی»تکيه بر تفسري جماهد
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