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نصرت نیل ساز
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الهام زرین کاله

2

مجاهد بن جبر از معروف ترین مفسران تابعی در قرن دوم و از موثر ترین شـاگردان ابـن
عباس است .تفسیر وی تنها تفسیر باقی مانده از دوران تـابعین اسـت .از مجمـوع 7910
روایت که در این تفسیر آمده 9210 ،روایت آن با سند مشهور عبدالرحمن ـ ابراهیم ـ آدم
ــ ورقــا ـ ابــن ابــی نجـیح بــه مجاهــد خـتم مـیشــود .سـایر روایــات بــا اسـناد دیگــر بــه
پیامبر

 ،ائمه

 ،صحابه و تابعین میرسد .پس از سـند مشـهور ،بیشـترین روایـت
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چکیده

با سند «آدم ـ مبارک بن فضاله ـ حسن بصری» آمده است .پدیده عجیب در این تفسـیر،
این است که از آغاز سوره قلم تا آغاز سوره مرسالت تنها یک روایت با سند مشـهور آمـده
است .در اسناد این تفسیر کاستیهایی از جمله اشتباه آوردن نام افراد ،حذف شدن سـند
و ...دیده میشود.
واژگان کلیدی :مجاهد بن جبر ،تفسیر مجاهد ،اسناد ،روایات ،سند مشهور.

درآمد

قرآن کریم به عنوان معجزه جاودان پیامبر
است .از این رو نخست پیامبر

و قانون اساسـی اسـالم نیازمنـد تفسـیر و تبیـین

خود تفسـیر ایـن کتـاب الهـی را آغـاز کردنـد و پـس از ایشـان

صحابهای همچون ابن عباس ،ابـی بـن کعـب ،ابـن مسـعود و در ادامـه تـابعین در تفسـیر قـرآن
 . 1استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
 . 2ارشد علوم قرآن و حدیث

059

شهرت یافتند .تفاسیر نقل شده از این دوران در غالب احادیث با ذکـر سلسـله سـند راویـان بـه مـا
رسیده است .از این رو این تفاسیر در درجه اول ،تفسـیر روایـی محسـوب مـیشـوند .یکـی از ایـن
تفاسیر ،تفسیر مجاهد بن جبر به روایت ابن ابی نجیح است .این تفسیر تنها تفسیر بـاقی مانـده از
دوران تابعین است که با نقل سلسله راویان که به مجاهـد و غیـر او خـتم میشـود ،بـه دسـت مـا
رسیده است .قابل ذکر است که در رابطه با مجاهد و سایر راویانی که در سلسـه سـند روایـات ایـن
تفسیر موجود است ،توثیقاتی ذکر شده که این توثیقات از دیدگاه خود اهل سـنت اسـت و ممکـن
اســت برخــی از آنــان از دیــدگاه شــیعه اعتبــار کــافی را نداشــته باشــد .از آنجــایی کــه مجاهــد از
صاحبنظران در تفسیر قرآن و در واقع از کسانی است که بنیانگذار اجتهاد در تفسیر آیـات بـوده،
روایاتی که از وی در این تفسیر آمده از منظر بیان مباحث مختلف از جمله مباحـث علـوم قرآنـی،
با توجه به جایگاه مهم این روایات در تفسیر قرآن ،بررسی اسناد روایات آن ضرورت مییابد .از این
رو در این مقاله با توجه به این مهم ،برآنیم که به بررسـی اسـناد ایـن تفسـیر بـا معرفـی شخصـیت
رجالی راویان مشهورترین سند آن بپردازیم .اما قبل از آن ،نگاهی به این تفسیر و معرفی اجمـالی
آن الزم است.
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رونها و گرایشهای تفسیری مفسر ،دیدگاههای کالمی و فقهی و ...حائز اهمیت میباشد ،لـذا

معرفی تفسیر مجاهد

افزون بر روایات و آرای تفسیری فراوانی که در منابع شیعی و سنی از مجاهد نقل شده ،تفسـیری
مستقل نیز به وی منسوب است .به گزارن سزگین تاکنون تنها یک نسخه خطی متعلر به سـال
 522ه.ق بــا عنـــوان تفس یر مجاه د بـــه شــماره 9025در دارالکتـــب المصـــریة قـــاهره یافـــت
شدهاست(.تاریت نگارشهای عربی ،ج  ،9ص 66و )62این تفسیر به سال (9162ه .ق) با تحقیر
عبدالرحمن الطـاهر بـن محمـد السـورتی در اسـالم آبـاد ،در سـال  9290ه.ق بـا تحقیـر محمـد
عبدالسالم ابوالنیل در امارات متحده عربی و به سال  9276ه.ق با تحقیر ابو محمد سیوطی ،در
بیروت چاپ شده است .این نسخه ،مشتمل بر تفسیر تمام سورـ به جز سوره حمد ،صف ،انفطار و
ً
کافرون ـ است ،اما تفسیر همه آیات را در بر نمیگیرد .این تفسیر عمدتا به روایت ابـن ابـی نجـیح
میباشد و به نام او شهرت یافته است .در سند مشهور این تفسیر ،عبدالرحمن بن حسن بن احمد

061

همــدانی(م )157از ابــراهیم بــن حســین همــدانی(م )789از آدم بــن أیــاس(م )770از ورقــا بــن
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یشکری(م )960از ابن ابی نجیح(م )919از مجاهد روایت میکند .از  7910روایت موجـود در ایـن
تفسیر ،تنها  9210روایت با سند مذکور ،حاوی آرای تفسیری مجاهد اسـت .سـایر روایـات کـه بـه
مراجع دیگر میرسد ،توسط آدم بن ابی ایاس به این تفسیر افزوده شده است(تحلیل دی دگاههای
خاورشناسان در مورد آثار تفسیری منسوب به ابن عباس ،ص970و.)979
در این نسخه روایات به ترتیب سور سامان یافته و برای هر روایت ،جز در موارد معدود ،سند به طـور
کامل ذکر میشود .در ابتدای هر سوره به نام آن سوره اشاره میشود که گاه با نام مشـهور تفـاوت دارد،
مانند این که سوره تحریم« ،متحرم» نامیده شده است .در برخی موارد ،همه یا قسمتی از آیه نخست به
ً
عنوان نام سوره آمده مثال سوره بلـد «ال اقسم بهذا البلند» نامیـده شـده اسـت .در مـواردی هـم حـروف
ً
مقطعه و قسمتی از آیه بعد ،نام سوره قرار داده شده ،مثال سوره سجده را «الم تنزیـل السـجده» نامیـده
است .بالفاصله پس از نام سوره با ذکر سلسله سند ،تفسیر آیات آغاز میشود .گاه بدون ذکر آیه ،تفسیر
ً
آن آورده شده است(تفسیر مجاهد ،ج ،9ص .)26در برخی موارد ترتیب آیات رعایـت نشـده ،مـثال ابتـدا
آیه  909سوره بقره تفسیر شده است و سپس آیه 80آن(همـان ،ج ،9ص81و 52 ،51 ،57 ،82و .)...گـاه
یک آیه و تفسیر آن تکرار شده است(همان ،ص 25 ،21 ،27و.)26
ً
قابل ذکر است الفاظی که در ابتدای احادیث نسخه خطی تفسیر مجاهد بـه کـار رفتـه ،غالبـا
«أنا» است؛ 1در مواردی هم «أنبانا» آمده است .لفظی هم که در ارتباط بین راویان سلسه سند بـه
کار رفته ،عبارت از« :نا»« ،ثنا»« ،عن»« ،حدثنا» است .همچنین در مواردی مانند سوره اعـراف،
توبه ،صافات ،قمر ،نازعات و  ...در ابتدای تفسیر سوره ،نام راویان سند به طور کامل آمدهاست.
تنوع سندها

با توجه به این که همه روایات تفسـیر مسـتقل مجاهـد ،بـه وی خـتم نمیشـود .از ایـن رو در ایـن
تفسیر با تنوع اسناد روبرو هستیم .این نسخه شامل  729سـند بـرای  7910روایـت اسـت کـه سـه
راوی نخســت ،یعنــی عبــدالرحمن بــن حســن بــن احمــد همــدانی(م ،)157ابــراهیم بــن حســین
همدانی(م )789و آدم بن ابی ایاس(م ،)770در همه سندها ،جز چهار سند 2که هر کدام یک بـار
آمده است(تفسیر مجاهد و روش شناسی آن ،ص )995مشترک است.
 .1در کتابهای مت خرین ،برای تعبیر از "حدثنا"« ،أخبرنا» و همچنین «حدثنی» و «أخبرنی» عالئم اختصـاری خاصـی
وضع شده است .به این صورت که(ثنا) و(نا) در «حدثنا»(،أنا) در «أخبرنا» به کار میرود(درایةالحدیث ،ص.)۴7
 .2این سندها عبارتند از .2 :ابراهیم ـ سـنید بـن داود ـ حجـاج ـ ابـن جـریح ـ عبداللـه بـن کثیـر ـ محمـد بـن کعـب
قرظی(تفسیر مجاهد ،ج ،2ص)297؛  . 2ابراهیم ـ هشیم و ورقا ـ سـلیمان شـیبانی ـ ابـن ابـی اوفی(همـان ،ج،2

060

سندهای منتهی به مجاهد
 .1سند مشهور

همانطور که ذکر شد ،بیشتر روایات این تفسیر که شامل 9200روایت است ،با سـند عبـدالرحمن
بن حسن بن احمد همدانی از ابراهیم بن حسین همدانی از آدم بن ابـی أیـاس از ورقـا بـن عمـر
یشکری از ابن ابی نجیح به مجاهد منتهی میشود که در واقع مشـهورترین سـند تفس یر مجاه د
است .از این رو الزم است در ابتدا شخصیت رجالی راویان این سند را مورد بررسی قرار دهیم.
ابوالحجاج مجاهد بن جبر مکی مخزومی

در سال  79هجری در زمان خالفت عمر بن خطاب ،در مکه به دنیا آمد(تهذیب الته ذیب ،ج،90



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

ص .)21در مــورد نــام پــدر او اخــتالف وجــود دارد .برخــی او را «خیــر»(اللن ی و االلق اب ،ج،9
ً
ص ،)922برخی به صورت مصور «جبیر»(االصابه ،ج ،6ص ،)798اما اکثرا او را «جبر»(بـه فـتح
جیم و سکون با ) نامیدهاند(تهذیب التهذیب ،ج ،7ص )955آوردهاند .در مورد پیوند والیی او نیـز
اختالف نظر است .سفیان ثوری(تاریت دمشق ،ج  ،52ص )70والی او را «بنیزهره» ،احمـد بـن
حنبــل(س یر أع غم الن بغء ،ج ،2ص ،)251بخــاری و مســلم(ته ذیب الته ذیب ،ج ،7ص)955
ّ
«عبداللــه بــن الســائب» ،حمیــدی(همان) «قــیس بــن الســائب» و برخــی هـم «ســائب بــن ابــی
سائب»(طبقات اللبری ،ج ،5ص )266دانستهاند .کنیه مجاهد ،ابوالحجـاج اسـت(همان) .او را
به اوصافی چون المحدث ،الفقیه ،امام التفسیر ،المقری و  ...ستودهاند (اللقات ،ص912؛ میاان
االعتدال ،ج ، 1ص .)215عمر طوالنی مجاهد موجب شد از صحابه علوم زیادی را فـرا بگیـرد و
همچنین افراد زیادی بتوانند از دانش وی بهره ببرند .وی از شاگردان خاص ابن عباس در تفسیر
بوده که در این باره میگوید :سه بار قرآن را بر ابن عباس عرضه کـردم(ته ذیب الته ذیب ،ج،90
ّ
ص .)21مجاهد از افراد بسیاری از جمله امام علی  1،ابـن عبـاس ،خلفـا ،جـابر بـن عبداللـه
انصاری ،ابوهریره ،ابوسـعیدخدری و(...ت ذکرة الحف اظ ،ج ،9ص )57حـدیث نقـل کـرده و افـراد

062

ص)272؛  .3سلیمان بن حرب ـ حماد بن سلمه ـ علی بن زید بن جدعان ـ سعید بن جبیر(همان ،ج ،2ص)۵17؛ .۴
ابن ابی فدیک ـ حسن بن عبدالله بن عطیه ـ ابن عباس(همان ،ج ،2ص)۵32
 .1علی بن ابـراهیم قمـی(ج ،2ص )3۵7و فـرات کـوفی(ج ،2ص ،)۴71از مفسـران متقـدم شـیعه ،روایـات او از امـام
علی را آوردهاند.

ّ
زیادی همچون طاوس ،عطا  ،عکرمه ،عمرو بن دینار ،ابوزبیر ،طلحة بـن أعمـش ،عبداللـه بـن
ابی نجیح ،قتـاد :بـن دعامـه(ته ذیب الته ذیب ،ج ،90ص )21از او روایـت کردهانـد .ابـن جـریر
میگوید :او در سن  81سالگی در حال سجود در مکه از دنیا رفت(تذکرة الحف اظ ،ج  ،9ص.)57
در مورد سال وفات او اختالف است .برخی سال  901و برخی سال  902را ذکر کردهاند ،سال 900

و  909را هم آوردهاند(تهذیب التهذیب ،ج ،90ص 15و.)20
ّ
عبدالله بن ابی نجیح

یکی از راویان معروف زنجیره سندی این تفسیر که در واقـع ایـن تفسـیر بـه روایـت وی مـیباشـد،
ّ
أبویسار عبدالله بن أبی نجیح ،مکی ،ثقفی ـ مـولی أخـنس بـن شـریر ثقفـی ـ اسـت .وی کـه از
ازدواج نکرد(سیر اع غم الن بغء ،ج  ،6ص .)975او را بـه اوصـافی از جملـه ثقـه ،مفسـر ،صـالح
الحدیث و کثیر الحدیث(طبقات ابن سعد ،ج ،2ص )701ستودهاند .افراد بسیاری از جملـه احمـد
بن حنبل ،ابوزرعه ،نسائی(تهذیب التهذیب ،ج  ،6ص )25او را ثقه دانستهاند .وی پس از عمرو بن
دینار ،مفتی مکه بودهاست(سیراعغم النبغء ،ج  ،6ص.)975
برخی نیز تفسیری که وی از مجاهد نقل کرده را صـحیح دانسـتهاند(الج رح و التع دیل ،ج،9
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مفسران نامی پس از دوران تابعین است؛ فردی زیبا ،خون سخن و خون چهره بود و هرگز هـم

ص .)25ذهبی نیز او را از ائمـة ثقـات تفسـیر و عـالم بـه آن مـینامـد(س یراالعغم الن بغء ،ج،6
ص .)976البته برخی هم در صحت تفسیر وی دچار تردیـد شـده و گفتهانـد :او همـه تفسـیر را از
مجاهد سماع نکردهاست(میاان االعتدال ،ج ،7ص595؛ تهذیب التهذیب ،ج ،6ص .)50اما ابن
تیمیه این ادعا را رد کرده و بیان میکند تفسیر ابن ابی نجیح که از طریر مجاهد نقل کردهاست،
از صــحیحترین تفاســیر اســت ،بلکــه تفســیری درســتتر از آن ،در دســت اهــل تفســیر وجــود
ندارد(تفسیر سوره اخغص ،ص.)52
در این میان نیز عدهای ابن ابی نجیح را متهم به اعتزال و قدریه دانستهاند(میاان االعتدال،
ج  ،7ص .)595اما ذهبی در رد این ادعا میگویـد :عـدهای از ثقـات او را بـه قـدری بـودن مـتهم
کردهاند .در حالی که بـه خطـا رفتهانـد و مـا از خـدا بـرای آنهـا طلـب بخشـش مـیکنیم(ت ذکرة
الحفاظ ،ج  ،6ص.)976

063

ّ
ابن ابی نجیح از افراد بسیاری از جمله طاوس بن کیسان ،عبدالله بن أبـی کثیـر  ،عطـا بـن
أبی رباح و مجاهد بن جبر و ..روایت کرده و افرادی از جمله ابراهیم بن أبی نافع ،سـفیان ثـوری،
شعبة بن حجاج ،محمد بن اسحاق ،ورقا بن یشکری از او روایت کردهاند(ته ذیب اللم ال،ج ،6
ص .)796وی طبر اختالف آرا در سال  919یا  911وفـات کـرده اسـت(طبق ات اللب ری ،ج ،5
ص.)281
ورقاء بن عمر یشکری

دیگر راوی سند مشهور این تفسیر ،ورقا بن عمر بن کلیب شیبانی یشکری کـوفی مـروزی اسـت
که از محدثان و مفسرانی است که در درجه اول بر تفسیر مجاهد به روایت ابـن ابـی نجـیح تکیـه
ً
کرده است .کنیه او ابوبشر است .برخی اصالتا وی را اهل خوارزم ،برخی مرو ،برخی دیگر کوفـه و
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برخی هم اهل خراسان دانستهاند(تاریت بغداد ،ج ،91ص .)25برخی از رجالیون ورقا را صـدوق،
عالم ،از ثقات کوفه دانستهاند(می اان االعت دال ،ج  ،2ص .)117عالمـان تفسـیر او را بـه خـوبی
وصف کردهاند .طبری و ثعلبی در تفسیر خود ،از او بهره گرفتهاند .یحیی بن معین او را ثقه دانسته
و نقل میکند که وی برخی از تفسیر را از طریر سماع و برخی دیگـر را از طریـر قرائـت دریافـت
کرده است(اللامل فی الضعفاء ،ج ، 2ص .)50البته برخی هم وی را به دلیـل عـدم سـماع همـه
تفسیر جرح کردهاند(تاریت بغداد ،همانجا؛ تهذیب اللمال ،ج ،10ص .)215عقیلی هم در مـورد
احادیثی که وی از منصور نقل کرده ،تردید میکند.
ّ
ّ
ورقا از افرادی مانند عمرو بن دینار ،أبوالزناد ،عبدالله بن دینار ،عبیدالله بـن أبـی یزیـد ،ابـن
ّ
ابی نجیح و  ...روایت کرده و افرادی از جمله آدم بن ابی ایاس ،شعبه بن حجاج ،عبدالله بن ابـن
ّ
مبارک ،وکیع ،عبیدالله بن نمیـر ،أبـوداود طیالیسـی ،فریـابی و ...از او روایـت کردهانـد(الج رح و
التعدیل ،ج  ،5ص.)59
آدم بن ابی ایاس

آدم بن ابی ایاس که اسـم او عبـدالرحمن بـن محمـد اسـت ـ بـه او ناهیـة بـن شـعیب خراسـانی
ً
ابوالحسن عسقالنی هم گفته شده است ـ از دیگر راویان این تفسیر است کـه اصـالتا اهـل بوـداد
میباشد .البته برخی(الجرح و التعدیل ،ج ،7ص768؛ تذکرة الحفاظ ،ج ،9ص )205هم او را اهل
064

مرو دانستهاند.

اکثر رجالیون مانند ابوداود ،عجلی ،ابن حبان ،وی را مدح کرده و او را بـه اوصـافی از جملـه
ثقه ،الب س فیه(تهذیب التهذیب ،ج ،9ص )929ستودهاند .احمد بن حنبل در مورد او میگوید :او
جز  6نفری بوده که حدیث را نزد شعبه ضبط و کتابت کردهاست .این درحالی است که یحیی بن
معین ضمن توثیر او میگوید :احتمال دارد از ضعفا هم حدیث نقل کرده باشد(همان).
وی از کسانی بود که برای بدست آوردن حدیث مسافرت میکرد و در نهایـت عسـقالن را بـه
عنــوان وطــن خــود برگزیـد و در همــان جــا هــم از دنیـا رفت(همــان) .در مــورد ســال وفــات وی
برخی(تذکرة الحف اظ ،همـان) جمـادی الثـانی سـال  770در زمـان خالفـت ابواسـحاق و برخـی
دیگر(تهذیب التهذیب ،ج ،9ص )929سال  779را ذکر کردهاند.
آدم از افرادی از جمله ابن ابی ذئب ،حریر بن عثمان ،شعبه ،اسرائیل ،لیث و چند تن از شام
أبوحاتم ،هاشم بن مرثد طبرانی ،سمویه و بسیاری دیگر از او روایت نقل کرده اند(همان).
اما در مورد شخصیت رجالی ،اوصاف و ویژگیهای دو راوی دیگر سند مشهور یعنـی ابـراهیم
بن حسین همدانی و عبدالرحمن بن حسن بن احمد همدانی در منابع رجالی مطلبـی ذکـر نشـده
است.
سندهای دیگر منتهی به مجاهد

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

و مصر و عراق و حجـاز روایـت نقـل کـرده اسـت .و افـرادی از جملـه بخـاری ،أبوزرعـه دمشـقی،

عالوه بر طریر مشهور تفسیر مجاهد(آدم ـ ورقا ـ ابن ابی نجیح ـ مجاهد) ،در این تفسـیر طـرق
دیگری نیز به مجاهد ختم میشود .این طرق که در مجموع  92مـورد اسـت ،در  19روایـت دیـده
میشود .این طرق عبارتند از:
 .9آدم ـ ورقا ـ منصـور ـ مجاهـد .از ایـن طریـر  7روایـت آمـده اسـت(تفس یر مجاه د ،ج،9
ص980؛ ج ،7ص.)268
 .7آدم ـ ورقا ـ حصین ـ مجاهد .از این طریر 1روایت آمده است(همان ،ج ،7ص227 ،269؛
ج ،9ص.)180
 .1آدم ـ ورقا ـ مسلم أالعور ـ مجاهد .از این طریر 7روایت آمده است(همان ،ج ،9ص،129
.)185
 .2آدم ـ ورقا ـ عبدالکریم ـ مجاهد(همان ،ج ،9ص.)155

065
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066

 .5آدم ـ ورقا ـ ابن ابی نجشع ـ مجاهد(1همان ،ج ،7ص.)582
 .6آدم ـ الزنی بن خالد ـ ابن ابی نجیح ـ مجاهد .از این طریر  7روایت آمده است(همان ،ج،9
ص925؛ ج ،7ص.)221
 .2آدم ـ شریک ـ جابر ـ مجاهد .از این طریر  1روایت آمده است(همان ،ج ،7ص،281 ،625
.)277
 .8آدم ـ شریک ـ منصور ـ مجاهد(همان ،ص.)255
 .5آدم ـ شیبان ـ جابر ـ مجاهد .از این طریر 1روایت آمده است(همان ،ص.)281 ،211 ،252
 .90آدم ـ محمد بن طلحه ـ زید بن أیامی ـ مجاهد .از این طریر  7روایت آمـده اسـت(همان،
ج  ،7ص.)225 ،681
 .99آدم ـ شریک ـ سالم بن اْلفطس ـ مجاهد(همان ،ص.)552
 .97آدم ـ ابی عوانه ـ ابوبشر ـ مجاهد(همان ،ص)685
ّ
 .91آدم ـ ورقــا ـ عبداللــه قــال آدم :ال أدری ابــن مــن ـ عــن ابــراهیم بــن اب ـی بکــر عــن
مجاهد(همان ،ص)625
 .92آدم ـ شیبان ـ منصور ـ مجاهـد .از ایـن طریـر  8روایـت آمـده و در واقـع پـس از طریـر
مشهور ،این طریر بیشترین روایات منقول از مجاهد را به خود اختصاص داده است(همان ،ج ،9
ص767؛ ج ،7ص .)226 ،221 ،227 ،659،200 ،625 ،698
روایات منقول از مجاهد از دیگر افراد

 ،ائمه

و صـحابه

عالوه بر روایاتی که به مجاهد میرسد ،روایاتی هم از مجاهد ،از پیامبر
نقل شده است.
ضمن مباحث مختلـف فقهـی ،کالمـی ،اسـباب
در مجموع  6روایت از مجاهد از پیامبر
نزول و  ...آمده است(تفسیر مجاهد بن جبر و روش شناسی آن ،ص .)971از ائمه هـم تنهـا یـک
ـ امـام حسـن ،
روایت از امام علی آورده است(ق .)20،اما از مجاهد از دیگـر ائمـه
امام حسین  ،امام سجاد  ،امام باقر و امام صادق ـ که در دوران ایشـان زنـدگی
میکرده ،روایتی ذکر نشده است.
 .1در این سند نام ابن ابی نجیح را «ابن ابی نجشع» آورده که معلوم نیست این اشتباه در نسخه خطی اتفاق افتاده یا در
نسخه چاپی .محقر تفسیر هم به آن اشارهای نکرده است.

 5روایت نیز از مجاهد از صحابه ،نقل شده که از این تعداد  8روایت از ابن عباس اسـت کـه 2
َ َ ْ َّ
واح َند ٍة ِم ْنن ُه َّن
مورد آن در بیان معنای واژه است .به عنوان مثال واژه «آتت» در آیـه «و آتنت کنل ِ
ً
ِسکینا» را «أعطت» معنا کرده است(یوسف 7 .)19،مورد در تعیین مبهم است که در یک مورد آن
مراد از آیه را بلعم بـاعورا(االعراف ) 925/و در مـورد دیگـر مـراد از آیهـرا افـرادی از قبیلـه بنـیدار

میداند(انفال .)77،یک مورد از روایات ابن عباس هم در بیان مباحث فقهی(ذیـل آیـه 956سـوره
بقره) و روایت دیگر در بیان مراد آیه(ق )20،است .در یک روایت هم از ابن مسعود واژه « ُم ِوی َرات»
به «الخیل» معنا کرده است(عادیات.)1،
سندهای منتهی به غیر مجاهد

روایات منقول ازمعصومین

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

از  7910روایت تفسیر مجاهد 155 ،روایت آن بـه افـراد دیگـر غیـر از مجاهـد خـتم میشـود .ایـن
روایات از جهت این که به چه کسی ختم میشود ،به سه دسته قابل تقسیم است :برخی از روایات
به پیامبر  ،برخی به ائمه اطهار  ،برخی به صـحابهای ماننـد ابـن عبـاس ،ابوعبـدالرحمن
سلمی ،ابوهریره و ...اسناد داده میشود و برخی دیگر به تابعین از جمله سعید بن جبیر و عکرمـه
میرسد که در ادامه هر یک را بیان میکنیم.
در این تفسیر در مجموع  77مورد از پیامبر از صـحابهای ماننـد ابوسـعید خـدری ،ابـوهریره ،ابـن
ّ
عباس ،جابر بن عبدالله انصاری ،ابن مسعود ،معاذ بن جبل ،انس بـن مالـک ،عایشـه و ...آمـده
است(تفسیر مجاهد بن جب ر و روش شناس ی آن ، ،ص ،968جـدول 2 )5روایـت هـم از تـابعین،
حسن بصری و سـلمة بـن یزیـد ،از پیـامبر نقـل شدهاسـت(تفس یر مجاه د ،ج  ،7ص 622و
ّ
 .)628همچنین 95روایت از امام علی از افرادی از جمله اصبغ بن نباته ،عبداللـه بـن یحیـی
و ...نقــل شــده اســت .قابــل توجــه اینکــه ،همــه ایــن روایــات در جلــد دوم تفس یر مجاه د آمــده
است(تفسیر مجاهد بن جبر و روش شناسی آن ،جدول ،6ص .)965از دیگر ائمه هم  7روایـت از
امام حسین  ،یک روایت از امام حسن و یک روایت هم از امام سجاد آمده است.
روایات منقول از صحابه و تابعین

با سند غیر از مجاهد حدود  967روایت از صحابه نقل شده که از ایـن تعـداد  29روایـت آن از ابـن
عباس و بقیه از صحابهای مانند ابن مسعود ،ابوموسی اشعری ،عایشه ،محمد بن کعـب قرظـی،

067

ّ
کعب احبار ،وهب بن منبه ،ابوهریره ،ابوسعید خدری ،ابوعبدالرحمن سلمی ،عبداللـه بـن عمـرو
بن عاص ،انس بن مالک و ...است .قابل ذکر است که رساندن اسـناد بـه صـحابه بـه ویـژه ابـن
ً
اصال عجیب نیست .زیرا اگر هماهنگ با شـرایط و ّ
جـو زمـان ،کسـی میتوانسـت روایـت
عباس
ً
تفسیری را به یکی از صحابه پیامبر به ویژه ابن عباس برساند ،قطعا موجب افزایش اعتبار تفسـیر
میشد(مناهل العرفان ،ج ،7ص .)71روایاتی که از ابـن عبـاس در تفسـیر مسـتقل مجاهـد نقـل
شده ،به 50طریر است(تفس یر مجاه د ب ن جب ر و روش شناس ی آن ،ص ،920جـدول .)2بقیـه
روایات که در مجموع  981روایت میشود ،روایات منقول از تابعین است .که در این میان بیشترین
روایت به طریر «آدم ـ مبارک بن فضاله ـ حسن بصری» است .این طریر که در  22روایت آمـده،
در واقع پس از طریر مشهور منتهی به مجاهد ،بیشترین روایات مـذکور در تفس یر مجاه د را بـه
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خود اختصاص دادهاست.
طرق تفسیر مجاهد

غیر از نسخه خطی مستقل تفسیر مجاهد ،روایات فراوانی از او در تفاسیر روایی سدههای نخست
مانند تفسیر طبری ،تفسیر سفیان ثوری و  ...آمده است .بنابراین روایـات وی در ایـن تفاسـیر هـم
دارای طرقی میباشد.
طرق تفسیر مجاهد در تفسیر طبری

گئورک اشتاوت در رساله دکتری خود با عنوان «روایات تفسـیری مجاهـد بـن جبـر» کـه در سـال
 9565در دانشگاه گیبسن ارائه کرد ،تفسیر مستقل منسوب به مجاهد را با روایات تفسیری مجاهد
در تفسیر طبری و نیز تفسیر منسوب به سفیان ثوری و تفسیر عبدالرزاق صنعانی(م )799از معمـر
بن راشد(م ،)951مقایسه کرد .اشتاوت چهار طریر مهم تفسیر مجاهد در تفسیر طبری را برگزیـد
که  1طریر آن در ابن ابی نجیح ،و یک طریر آن در ورقا و ابـن ابـی نجـیح ،بـا تفسـیر مسـتقل
مجاهد مشترکاند (تحلیل دیدگاههای خاورشناسان در مورد آثار تفسیری منسوب به ابن عباس ،
ص 971ـ .)970
اشتاوت با بررسی نقلهای مختلف تفسیر مجاهد ،درمییابد که محتوای روایات به هم شـبیه

068

بوده و تفاوت اساسی و بنیادین ندارند .او تشابه نقلهای مختلف تفسیر را شاهدی بـر وجـود یـک
ً
منبع مشترک میداند .البته این نقلها اختالفاتی جزئی مثال در استناد به اشعار دارنـد .از ایـن رو

نتیجه میگیرد که منبع اصلی ،بزر تر و گستردهتر از این نقلهای باقی مانـده بـوده و راویـان بـه
دلخواه از آن گزینش و نقل میکردند .بـه عقیـده اشـتاوت ،منبـع اصـلی تفس یر مجاه د از سـال
970ه.ق وجود داشته است .اما چون راویان در نقل از این منبـع خیلـی دقیـر و محتـاط نبودنـد،
بازسازی تفسیر مجاهد بر اساس این نقلها امکانپذیر نیست(همان ،ص.)979
طرق تفسیر مجاهد در تفسیر ثعلبی

بر اساس آن چه احمد بن ابراهیم ثعلبی نیشـابوری در مقدمـه تفسـیرن ،اللش ف و البی ان ع ن
تفسیر القرآن آورده ،مجموعههای تدوین شـده از اقـوال تـابعین همچـون تفسـیر حسـن بصـری،
تفسیر عکرمه ،تفسیر مجاهد ،تفسیر محمد بن کعب قرظی و تفسیر سعید بن جبیر ،در زمان وی
موجود بودهاست و گاه به چند طریر روایت شدهاند .او ذیل عنوانی به نام «طرق تفسیر مجاهد» 8

این تعداد ،تنها  1طریر آن به مجاهد منتهی میشود و بقیه به ضحاک و سدی میرسـند(تفس یر
ثعلبی ،ج ،9ص.)28
ّ
ّ
 .9طریر ابن ابی نجیح :أخبرنا أبو محمد عبد الله بـن حامـد اْلصـفهانی :أخبرنـا أبوعبداللـه
ّ
ّ
ّ
محمد بن أحمد بن محمد بن طه ،حـدثنا عبداللـه بـن زکریـا ،حـدثنا سـعید بـن یحیـی بـن سـعد
ّ
اْلموی ،حدثنا مسلم بن خالد الزنجی عن ابن أبی نجیح عن مجاهد.
ّ
برای طریر ابن ابی نجـیح ،سلسـله سـند دیگـری را نیـز ذکـر کردهاسـت :حـدثنا أبوالقاسـم
ّ
ّ
ّ
الحسن بن محمد بن جعفر :حدثنا أبوزکریا یحیی بن محمد ابن عبدالله العنبـری :حـدثنا محمـد
بن عبد السالم ّ
الوراق :أخبرنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلی عـن ورقـا عـن ابـن أبـی نجـیح عـن

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

طریر را برای این تفسیر ذکر کرده و طریر خود به هریک از آنها را بیان کرده است .در حالی از

مجاهد.
 .7طریر ابن جریر :أخبرنا القاسم بن أبی بکر المکتب ،أخبرنا أبوالحسن علی بن محمد ابن
ّ
ّ
ّ
عبداللـه بـن الرمـاح عـن ّ
ّ
الحجـاج بـن محمـد
محمد البودادی ،حدثنا الم مون بن أحمد ،حـدثنا
الجزری عن ابن جریر عن مجاهد.
ّ
ّ
 .1طریر لیث :حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمـد بـن جعفـر ،حـدثنا أبـو جعفـر محمـد بـن
سلیمان ابن منصور ،نا جعفر بن أحمد بن نصر الحاف  ،نا محمد بن حمید ،نا جریر عن لیث عـن
مجاهد المکی.

069

حاجی خلیفه(کشف الظنون ،ج ،9ص )258هم میگوید :برای تفسیر مجاهد طرقی است که
از جمله آنها طریر ابن ابی نجیح ،ابن جریح و لیث است.

پدیده عجیب در نسخه خطی تفسیر مجاهد
در نسخه خطی تفسیر مجاهد که در دارالکتب قاهره موجود است ،یـک افتـادگی عجیـب وجـود
دارد .در این نسخه از آغاز سوره قلم تا آغاز سوره مرسالت ،راوی تفسیر ـ آدم بن ابی ایاس ـ جـز
یک مورد ،1هیچ روایت تفسیری با سند «ورقا عن ابن ابی نجیح عن مجاهد» نقل نمـیکنـد ،در
ً
حالیکه طبری در تفسیر این بخش ،حدود  900روایت از مجاهد نقل کرده که تقریبا همه آنها به
دو طریر عیسی و ورقا هستند.
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این افتادگی در ابتدا عجیب به نظر نمیرسد ،زیرا آدم بن ابی ایاس آن را با  12روایـت کـه بـه
مراجع مختلف مانند پیامبر

 ،علی

 ،ابن عباس و ...ختم میشود و نیز با  2روایتـی کـه بـا

سندهای متفات به مجاهد میرسد ،پر کرده است.
این افتادگی میتواند دالیل گوناگونی داشته باشد که به نظر میرسد بـارزترین آن ،ایـن اسـت
که ورقهای این بخش ،از نسخه خطی تفسیر مجاهد که آدم بن ابی ایاس آن را روایت میکـرد،
افتاده بودهاست .زیرا از آنجایی که منابع رجـالی ـ همـانطور کـه ذکـر شـد ـ وثاقـت آدم را نشـان
میدهند .از طرفی آدم مطابر قواعدی که تا آن هنگام وضع شده بود ،از ورقا روایت مـیکـرد .از
این رو منبع آدم بایستی قبل از سال  960ه.ق یعنی سال مر ورقـا  ،نوشـته شـده باشـد(تحلی ل
دیدگاههای خاورشناسان در مورد آثار تفسیری منسوب به ابن عباس ،ص 972ـ .)971
کاستیهای اسناد

با بررسی اسناد روایات تفسیر مجاهد از نظر ساختار سلسله راویان ،نواقصی مشاهده میشـود کـه
عبارتنداز:
.1انشعاب در سند

در سند  19روایت انشعاب وجود دارد .که چند نمونه از آن را ذکر میکنیم:
071

 . 1سوره جن ،آیه2۵

 .9أنا عبدالرحمن ،قال :ثنا ابراهیم ،قال :ثنا آدم ،قال :حدثنا شیبان عن جابر عن مجاهد و
عکرمه ،عن ابن عباس(تفسیر مجاهد ،ج ،9ص.)750
 .7أخبر نا عبدالرحمن ،حـدثنا ابـراهیم ،ثنـا هشـیم و ورقـا عـن سـلیمان شـیبانی ،عـن ابـی
أوفی(همان ،ص.)727
 .1أنا عبدالرحمن ،نا ابراهیم ،نا آدم ،ثنا اسرائیل و شریک عـن ابـی اسـحاق ،عـن البـرا بـن
عازب(همان ،ص.)172
 .2أنا عبدالرحمن ،نا ابراهیم ،نا آدم ،ثنا حماد بن سلمه و سلیمان بـن حبـان عـن هشـام بـن
عروه ،عن ابیـه(همان ،ص .)160و مـوارد دیگر(همـان ،ص57 ،702 ،955 ،911؛ ج ،7ص،572
 258 ،506 ،222 ،622و .)...

در  1مورد نام افراد اشتباه ذکر شده است .طبر بیان عبدالرحمن سورتی ،محقر تفسیر مجاه د،
این اشتباهات در نسخه خطی که به دست وی رسیده ،بوده است.

1

 .9أنا عبدالرحمن ،قال نا ابـراهیم ،قـال :نـا آدم ،قـال :نـا ورقـا عـن ابـن ابـی جـریح ،عـن
مجاهد(همان ،ج  ،9ص.)50
ّ
 .7أنــا عبداللــه ،قــال :نــا ابــراهیم ،قــال :آدم ،قــال :نــا ورقــا عــن ابــن اب ـی نج ـیح ،عــن

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

 .2اشتباه آوردن نام افراد

مجاهد(همان ،ص .)922
 .1أنا عبدالرحمن ،نا ابراهیم ،نا آدم ،نا ورقا عن ابن ابی جریح فی قوله(همان ،ص.)115
همان طور که میبینیم در روایت اول و سوم نام ابن ابی نجیح را «ابن ابی جـریح» آمـده و در
ّ
روایت دوم به جای نام عبدالرحمن ،نام عبدالله ذکر شده است.
 .3ناقص آوردن سند روایات

در  1مورد هم سند ناقص آورده شدهاست:
 .9قال ابن ابی نجیح :سمعت هذا من عکرمه ،ثم عرضـته علـی مجاهـد فلـم ینکره(همـان،
ص .)88در این سند میبینیم که راویان سه طبقه قبل از ابن ابی نجیح ذکر نشده است.
 .1در ت یید گفته وی باید گفت که این اشتباهات در تفسیر مجاهد با تحقیر ابوالنیل هم آمده است.

070

 .7أنب عبدالرحمن ،قال :نا ابراهیم ،قال :نا آدم(همـان ،ص .)911در ایـن سـند هـم راویـان
پس از آدم نیامده است.
 .1أنا عبـدالرحمن ،نـا ابـراهیم ،نـا آدم ،نـا حمـاد بـن سـلمة بـن هشـام بـن عـروه عـن أبیـه،
عن(همان ،ج  ،7ص .)598در این روایت هم راوی آخر ذکر نشده است.
 .4افتادگی در سند

در 2مورد در سند حدیث افتادگی وجود دارد که در این مـوارد محقـر نسـخه آن قسـمتی را کـه از
سند حذف شده است ،در قالب میآورد.
 .9أنا عبدالرحمن[ ،قال :نا ابراهیم ،قال](..... :همان ،ج ،9ص.)28
 .7انبا عبدالرحمن ،قال :نا ابراهیم[ ،قال :نا آدم قال :نا] ورقا (.....همان ،ص.)86
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 .1انا عبدالرحمن ،قال :نا ابراهیم ،قال :نا آدم ،قـال :نـا ورقـا [عـن ابـن ابـی نجـیح ،عـن
مجاهد](همان ،ص)906
 .2انبا عبدالرحمن ،قال :نا ابراهیم ،قال :نا آدم ،قال :ثنا ورقـا عـن ابـن ابـی نجـیح[ ،عـن
مجاهد](همان ،ص.)951 ،971 ،995
 .5أنا عبدالرحمن[ ،نا ابراهیم] ،نا آدم(....همان ،ج ،7ص)517
 .6أنبانا عبدالرحمن ،قال :نا آدم ،قال :ثنا [ورقا ] عن ابن ابی نجیح ،عن مجاهد(همان ،ص)602
 .2أنا عبدالرحمن ،قال :نا [ابراهیم ،قال :نا آدم ،قال :نا] ورقا (..همان ،ص)697
 .5ذکر روایت بدون سند

در  2مورد ،بدون ذکر سند ،روایت تفسیری آورده شده که این موارد عبارت است از:
َ َّ

َ ََ َ

َّ

ً

ذیل آیه «آی ُتک أال ُتکل َم َّ
الن َ
اس ثالثة أیا ٍ ِإال َر ْمزا»(آل عمران )29،بدون ذکر هیچ سندی در

مراد از «رمزا» آمده است« :تؤمی إیما » ،در روایت دیگـر فقـط نـام مجاهـد آمدهاسـت :سـمعت
ً
مجاهدا یقول(...آل عمران )57،که در این سند عالوه بر این که سند ذکر نشده ،فاعل«سـمعت»
ْ

هم معلوم نیست .در تفسیر آیه « َم َر َج ال َب ْح َنر ی ِن»(فرقـان )51،میگویـد :عـن مجاهـد فـی قولـه:

أفاض أحدهما فی اْلخر .اما هیچ سندی که به مجاهد منتهی شود ،نیامـده اسـت .همچنـین در
َ
َ
تفسیر واژه «ف ْام ُن ْن»(ص)15/آمده :و بإسناده فی قوله «ف ْام ُن ْن» یعنی« :اعط» .البته احتمال دارد
072

که مراد از «اسناده» سند روایت قبل آن ،که همان سند مشهور است ،باشد.

 .6حذف عالئم اختصاری

در کتابهای متقدمین برای تعبیر از «حدثنا»« ،أخبرنا»« ،حدثنی» و «أخبرنی» عالئم اختصاری
خاصی وضع کرده اند .به این ترتیب که «ثنا» و «نا» را برای حدثنا« ،أنا» را بـرای أخبرنـا و «ح» را
در حیلوله به کار بردهاند 1.در تفسیر مجاهد در چندین مورد این الفاظ حذف شده است .این موارد
عبارتند از:
.9أنا عبدالرحمن ،قال :ثنـا ابـراهیم ،قـال :نـا آدم قـال[ :نـا] ورقـا (...تفس یر مجاه د ،ج،9
ص.)25
 .7أنا عبـدالرحمن ،قـال :ثنـا ابـراهیم ،قـال :نـا آدم ،نـا ورقـا عـن ابـن ابـی نجـیح[ ،عـن]
مجاهد(همان ،ج ،7ص)269
نتیجه گیری

بررسی روایات تفسیر مجاهد که تنها تفسیر باقی مانده از عهد تابعین است ،نشان میدهـد کـه بـا
وجود این که این تفسیر به نام وی میباشد ،اما همه روایات آن به مجاهد ختم نمیشود ،بلکـه از
مجموع روایات آن که  7910روایت اسـت ،تنهـا  9219مـورد آن حـاوی آرا مجاهـد اسـت و بقیـه
روایات طی دوران بعد توسط آدم بن ابی ایاس به آن افزوده شده اسـت .همچنـین بررسـی رجـال

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

 .1أنا عبدالرحمن ،قال :ثنا ابراهیم ،قال :نا آدم قال [ثنا] ورقا (..همان ،ص .)222

سند مشهور این تفسیر ،ممدوح بودن آنها را نـزد رجـالیون نشـان میدهـد کـه ایـن مـیتوانـد از
امیتازات این تفسیر باشد .افتادگی بخشی از تفسیر ـ از آغاز سوره قلم تا آغازسوره مرسالت ـ یـک
پدیده جالب توجه در این تفسیر است که آشکارترین علت آن افتادگی این اوراق از نسخهای است
که به دست آدم بن ابی ایاس رسیده است.

 . 1اگر محدث متنی را به دو سند نقل نماید ،هنگام انتقال از سندی بـه سـند دیگـر«،ح» مینویسـد؛ ایـن حـرف رمـزی
است برای تحویل و به معنای انتقال و یا به معنای فاصله و حاجز شدن است(.درایة الحدیث ،ص )۴7

073

نمودار ،اسانید بیشترین روایات نسخه مستقل تفسیر مجاهد
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074

کتابنامه
ـ االصابة فی تمیز الصحابه ،احمد بن علی بن حجـر عسـقالنی ،تحقیـر :عـادل أحمـد بـن
موجود ،علی بن محمد معوض ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،اول9295 ،ق.
ـ تاریخ مدینة الدمشق ،علی بن حسن بن عسـاکر ،تحقیـر :علـی شـیر ،بیـروت :دارالفکـر،
ـ تاریخ نگارشهـای عربـی ،فـؤاد سـزگین ،ترجمـه :فهرسـتگان ،تهـران :سـازمان چـاپ و
انتشارات ،دوم9186 ،ن.
ـ تحلیل دیدگاههای خاورشناسان در مورد آثار تفسـیری منسـوب بـه ابـن عبـاس،
نصرت نیل ساز ،رساله دکتری علوم قرآن و حدیث ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس9186 ،ق.
ـ تذکرة الحفاظ ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت :داراالحیا التراث العربی ،بیتا.
ـ تفسیر سـوره االخـال

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

9295ق.

 ،تقـی الـدین احمـد بـن عبـدالحلیم بـن تیمیـه ،بوـداد :انتشـارات

االنتصار9550 ،م.
ـ تفسیر فرات کـوفی ،ابوالقاسـم فـرات بـن ابـراهیم فـرات کـوفی ،تهـران :سـازمان چـاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،اول9290 ،ق.
ـ تفسیر قمی ،علی بن ابراهیم قمی ،تحقیر :سید طیـب موسـوی جزایـری ،قـم :دارالکتـب،
چهارم9168 ،ن.
ـ تفسیر مجاهد ،مجاهد بن جبر ،تحقیر :عبدالرحمن الطاهربن السورتی ،اسالم آباد :مجمع
البحوث االسالمیة9162 ،ق.
ـ تفسیر مجاهد بن جبر و روش شناسی آن ،الهام زرین کاله ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
تهران :دانشگاه تربیت مدرس9150 ،ن.
ـ تهذیب التهذیب ،احمد بن علی بن حجر عسقالنی ،بیروت :دارالفکر ،اول9202 ،ق.

075

ـ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،یوسف بن عبدالرحمن حاف مزی ،تحقیر :بشار عـواد
معروف ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،اول9291 ،ق.
ـ الثقات ،محمد بن حبان ،حیدر آباد دکن هند :مؤسسة الکتب الثقافیة ،اول9157 ،ق.
ـ الجرح و التعدیل ،عبدالرحمن بن محمد بن ابی حاتم ،بیـروت :داراالحیـا التـراث العربیـة،
اول9127 ،ق.
ـ سیر اعالم النبالء ،محمد بن احمد ذهبی ،تحقیر :حسین اسد ،بیـروت :مؤسسـه رسـالت،
نهم9291 ،ق.
ـ الضعفاء العقیلی ،عقیلی ،تحقیر :عبد المعطی امین قلعجـی ،بیـروت :دارالکتـب العلمیـة،
سوم9298 ،ق.
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076

ـ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت :دارصادر ،بیتا.
ّ
ـ الکامل فی الضعفاء الرجال ،عبداللـه بـن عـدی ،تحقیـر :یحیـی مختـار غـزوی ،بیـروت:
دارالفکر ،سوم9205 ،ق.
ـ الکشف و البیان فـی التفسـیر القـرآن ،ابواسـحاق احمـد بـن محمـد بـن ابـراهیم ثعلبـی
نیشابوری ،بیروت :داراالحیا التراث العربیة ،اول9277 ،ق.
ـ کشف الظنون ،حاجی خلیفه ،بیروت :داراالحیا التراث العربی ،بیتا.
ـ الکنی و االلقاب ،شی عباس قمی ،بینا ،بیتا.
ـ مناهل العرفان ،محمد بن عبدالعظیم زرقانی ،بینا ،بیتا.
ـ میزان االعتدال فی نقد الرجال ،محمد بن احمد ذهبی ،تحقیر :علـی محمـد البجـاوی،
بیروت :دارالمعرفة ،اول9187 ،ق.

