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مقاتلبنسلیمان بلخی در تفسیر قرآن ،فردی گرانقدر ولی در روایت مجروح خوانددهشددهاسدت
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-1مقدمه
ابوالحسن مقاتلبنسلیمان بلخی از چهرههای برتر دانشهای قرآن و حدیث و برخاسدته از شدرق
اسالمی است که دربارهاش داوریهای متعارضدی صدورت گرفتدهاسدت درحدالی کده بسدیاری از
عالمان رجال اهل سنّت او را دجّال ،کذّاب ،جسور ،متروک و حتی مهدورالدّم خواندهاندد؛ برخدی
دیگر از عظمت و برجستگیاش بهویژه در تفسیر سخن گفتهاند (ابنعدی1409 ،هدد ق ،ج120 :6؛
خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج161-170 :13؛ ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج )109 :60برخدی رجدال
شیعه به عامی ،بَتَری یا زیدی خواندن وی یا نقل جرح متقدّمان بسنده کردهاندد شدیخ مفیدد او را
ناصبی خواندهاست؛ اما بعضی دیگر او را وارث سدیرت ابدنعبداس ،متمایدل بده اهدلبیدت(ع) ،از
مفسران بزرگ شیعه ،صریح و متدیّن دانستهاند (نوری1416 ،هد ق ،ج139 :9؛ تهرانی ،بدیتدا ،ج:4
233؛ معرفت1418 ،ه ق ،ج)283 :1
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
مسألۀ اصلی این پژوهش ،چگونگی موقعیت مقاتل در نقل حدیث و اعتبار روایاتش است فدر
آن است که مقاتل بهدلیل دانش ،صراحت ،مهارت باال و البتّه رعایت کمترِ شیوۀ محدّثان در ارتباط
با اسناد و احیاناً داشتن غرور علمی و رقبای مختلدف ،مدورد بدیمهدری ،حسدادت و اتهدام واقدع
شدهاست؛ اما عموم روایاتش از اعتباری چون اعتبار روایات دیگر راویان مشهور برخوردار است
-1-2اهدافوضرورتتحقیق
مقاتل از دانشمندان برتر دانشهای قرآن و حدیث و از پیشگامان تبیین معارف قرآن و دفداع از آن
بود تفسیر او که نخستین تفسیر و دارای شمار زیادی حدیث بوده ،از موقعیت خاصدی برخدوردار
است با وجود این ،دربارۀ مقاتل و صالحیّت او بهخصوص در ارتبداط بدا حددیث ،تضدارب آرا
شدیدی وجود دارد؛ ازاینرو تحلیل و بررسی کارنامه و شخصیت حددیثیاش بدهطدور مسدتقل و
منصفانه ضرورت دارد
-1-3روشتفصیلیتحقیق
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به انجام رسیدهاست اطالعات تحقیق به روش کتابخاندهای
و با مراجعه به کتب و برخی دیگر با استفاده از نرمافزارهای مرتبط چون «جدامعالتفاسدیر ندور» یدا
مقاالت نمایهشده در پایگاهها ،مانند پایگاه مجالت علوم انسانی ایران« ،مگیران» فراهم آمدهاسدت
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برای بررسی و تحلیل مطالب ،پس از ذکر مختصر دیدگاههای متضارب بزرگدان رجدال و حددیث
فریقین دربارۀ مقاتل ،مهمترین اتهامات به او مورد تحلیل واقع شدده و سد س خصوصدیات برتدر
شخصیتی و امتیازات آثارش مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتهاست
-1-4پیشینۀتحقیق
مقاتل در منابع رجالی عموماً مجروح خوانده شدهاست محقّقانِ تفسیرش چون عبداهلل شحاته نیز
معموالً او را در حدیث مجروح دانسته ،ولی در حوزۀ قرآن ستودهاند برخی مقاالت که در ادامه
ذکر میشوند ،پیرامون شخصیت تفسیریاش فراهم آمدهاند؛ ازجمله :مقالۀ «معرفی
مقاتلبنسلیمان» از ناوشکی در مجلۀ فروغ وحدت ،شمارۀ  ،21پاییز  ،1388که به جرح مقاتل در
کتب تراجم و اقوال پیرامون او پرداختهاست مقالۀ «تفسیر مقاتلبنسلیمان و جایگاه آن» در مجلۀ
مطالعات قرآن و حدیث ،شمارۀ  ،3زمستان  1387از شایستهنژاد که به معرفی تفسیر وی
پرداختهاست مقالۀ دیگر همین نویسنده با عنوان «بررسی و نقد آیات خالفت و والیت در تفسیر
مقاتلبنسلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری» ،در مجلۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،شمارۀ ،9
سال  ،1387مواضع این دو مفسر را با هم سنجیدهاست مقالهای نیز از کلود ژیلیو با عنوان «مقاتل،
مفسر بزرگ و محدث و متکلم مطرود» در مجلۀ آیینۀ پژوهش شمارۀ  ،76در سال  1381ترجمه و
چاپ شده که نویسنده عمدتاً به دیدگاههای کالمی مقاتل پرداختهاست تا جایی که راقم سطور
جستجو کرده ،مقالهای ویژۀ شخصیت حدیثی مقاتل نگاشته نشدهاست
-2حیاتمقاتل
مقاتل در بین سالهای  70-60هجری یا در دهۀ  70تا 80در بلخ به دنیا آمد ابتدا در مرو و س س
در عراق فعالیت علمی داشت و در سال  150هجری در بصره وفات یافت زادگاه پرآوازۀ وی در
شرق اسالمی ،خاستگاه تصوّف در ایران ،از سال  22هجری به بعد مکرر بدین مسدلمانان و اهدالی
آنجا دستبهدست شده و گاهی در کنار مرو ،مهمترین مرکز حاکمیت در ماورا النهر و احیاناً مرکز
خراسددان بددودهاسددت (بلخددی1423 ،هددد ق ،ج24 :5؛ مددزی1413 ،هددد ق ،ج434 :28؛ عسددقالنی،
1404هد ق ،ج252 :10؛ بجنوردی1383 ،هد ش ،ج 460 :3و )466
عالمان بزرگی چون ضحاک ،مقاتل و جهمبنصفوان از بلخ برخاستهاندد مقاتدلبدنسدلیمان از
مقرّبان دربار سالمبناحوز مازنی ،از فرماندهان س اه نصربنسیار بود و بده پشدتوانۀ او جهدم را بده
ترمذ تبعید کرد در 116هد ق شورش بزرگی به سرکردگی حدارثبدنسدری علیده امویدان شدکل
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گرفت در این جریدان جهدم ،سدخنگوی مدذهبی شورشدیان بدود و هدر دو مقاتدل ،ابدنحیدان و
ابنسلیمان ،بهعنوان کارشناسان مذهبی در س اه نصر حضور داشتند در این ماجرا جهم کشدتهشدد
(بلخی1423 ،هد ق ،ج24 :5؛ طبری1404 ،هد ق ،ج292 :4؛ بجنوردی1383 ،هد ش ،ج)469 :3
نقل مقاتل از صادقین(ع) نشان از شاگردی وی نزد ایدن دو امدام همدام دارد وی از بزرگدانی
چون عطیۀ عوفی ،سعید مقبری ،ضحاکبنمزاحم ،عمروبنشعیب ،مجاهد ،ابنسیرین زهری و عطا
نیز روایت کردهاست افراد بسیاری چون عبدالسّالمبنعبدالواحد ،حجاجبننصیر ،نوحبنابی مدریم،
فضلبندکین ،عبدالرّزاق صنعانی ،سفیانبنعیینه ،حسنبنمحبوب از شاگردان یا راویدانش هسدتند
(بلخی1423 ،هد ق ،ج49 :5؛ خطیب بغدادی1417 ،هدد ق ،ج161 :13؛ ابدن عسداکر1415 ،هدد ق،
ج109 :60؛ ذهبی1413 ،هد ق ،ج)201 :7؛ درحالی که در شمار شداگردانش افدرادی مدتهم چدون
نوحبنابیمریم و حجاجبننصدیر دیدده مدیشدوند؛ افدرادی ثقده و طدراز اول چدون عبددالرّزاق و
حسنبنمحبوب نیز وجود دارند (نجاشی1416 ،هد ق72 :؛ طوسی1404 ،هد ق ،ج830 :2؛ خدویی،
1413هد ق ،ج )39 :3از مشهورترین و مهمترین آثدارش کتدابهدای «تفسدیر مقاتدل» و «اشدباه و
نظائر» است
-3تضاربآراءدربارةمقاتل
وجوه گوناگونی باعث شده تا پیرامون شخصیّت وی ،بهویژه در بعد حدیثی ،آرای مختلفی شدکل
گیرد در این مقام مهمترین آرا ذکر و در ادامه بررسی میشود:
-3-1نقدوجرح
بسیاری از دانشدمندان اهدل سدنّت او را جدرح کدردهاندد ابوحنیفده ،از معاصدرانِ مقاتدل ،ضدمن
دروغگوخواندن او گفتهاست« :جهم ،در نفی تشبیه و مقاتل ،در همانندخواندن خدا افراط کردندد»
(خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج167 :13؛ ابنحبدان ،بدیتدا ،ج15 :3؛ تسدتری1422 ،هدد ق ،ج:10
 )223افرادی چون ابنسعد ،ابنمعین ،ابنراهویه ،بخاری ،نسائی ،ابنعدی و ابنحبدان او را مدتهم
به کذب و وضع دانستهاند (بلخی1423 ،ق ،ج ،43 :5خطیب بغدادی1417 ،ق ،ج ،165 :13باجی،
بیتا ،ج 271 :1و نویا1373 ،ش )22 :طبری بهدلیل بدگمانی ،از مقاتل در تفسدیرش چیدزی نقدل
نکرده و ابنحبان نوشتهاست« :مقاتل آن بخش از دانش قرآن را که با منابع اهل کتاب موافدق بدود،
از یهود و نصارى میگرفت و خدا را به مخلوقات تشبیه میکدرد او در حددیث دروغ مدیگفدت»
(ابنحبان ،بیتا ،ج )14 :3جوزجانی و خطیب بغدادی گفتهاند« :کانَ کذّاباً جَسوراً» و بعضدی او را
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مهدورالدّم خواندهاند (خطیب بغدادی1417 ،هدد ق ،ج )167-165 :13ذهبدی بدر تدرکش ادعدای
اجماع کردهاست (ذهبی1413 ،هد ق ،ج)202 :7
-3-2ستایشوتحسین
برخی دانشمندان مقاتل را بهویژه در تفسیر ستودهاند ابوحنیفه به تفسدیرش سدفارش کدردهاسدت
(خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج )167 :13ابنمبارک و سفیانبنعبدالملک تفسیرش را بدهاسدتثنای
اسنادش تحسین کردهاند سفیانبنعیینه در استدالل بر مطالب از کتاب مقاتدل کمدک مدیگرفدت
مقاتلبنحیان ،دانش مقاتل را در برابر دانش دیگران ،مانند اقیانوس در مقایسه بدا دریاهدای دیگدر
میدید شافعی مردم را در تفسیر ،عیال مقاتل دانست ابنحنبل او را عالم به قرآن شمرد و گفدت:
دانداتر از او در تفسددیر ندیدددهام (همدان :ج161-170 ،13؛ ابددنعسدداکر1415 ،هددد ق ،ج)109 :60
ابنعدی تفسیر مقاتل را پس از کلبی برترین تفسیر قرآن دانستهاست (ابنعددی1409 ،هدد ق ،ج:6
 )120حیوةبنشریح حضرمی گفت« :هرگز نشنیدم ،شعبه از مقاتل جز به نیکی یاد کند» (خطیدب
بغدادی1417 ،هد ق ،ج )162 :13ابراهیم حربی سبب طعدن بده مقاتدل را حسدادت مدیدانسدت!
(همان ،ج )164 :13ابنعیینه از تفسیر مقاتل استمداد میکرد عبادبنکثیر بده اسدتفاده از تفسدیرش
سفارش و اعتقاد داشت« :نسبت به کتاب خدا کسی از مقاتل داناتر نیست » ذهبی در قدولی دیگدر
مقاتل را بزرگ مفسران ،راوی مجاهد ،ضحاک ،ابنبریده ،عطا ،ابنسیرین ،زهری و استاد بزرگدانی
چون عبدالرّزاق ،علیبنجعد ،سفیانبنعُیَینه و ابنمبدارک دانسدتهاسدت (ذهبدی1413 ،هدد ق ،ج:7
)201
با وجود سنگینی کفۀ جرح مقاتل ،در منابع تفسدیری اهدل سدنت حضدورش برجسدته اسدت؛
بهعنوان نمونه قرطبی چهل بار ،ابنجوزی و شوکانی هر یک حددود پدانزده بدار و بسدیاری دیگدر
چون فخر رازی مکرر از وی در تفاسیر خود نقل کردهاند در تفاسیر شدیعه نیدز از وی نقدلهدایی
آمدهاست (شایستهنژاد1387 ،هد ش ،ب)103 :
عالمدان رجدال شدیعه چدون برقدی ،طوسدی ،ابدنداوود و حلدی او را بَتَدری ،عدامی ،صددحابی
صددادقین(ع) و راوی ضددحاک دانسددتهانددد (خددویی1413 ،هددد ق ،ج 336 :19و ج )159 :10تنهددا
شوشتری ضمن اشاره به زیدیخواندنش ،بددون داوری ،بده نقدل جدرح متقددمان دربدارۀ مقاتدل
پرداختهاست (تستری1422 ،هد ق ،ج )223 :10نوری با اشاره بده مصداحبتش بدا امدام صدادق(ع)
منافاتی میان بتریبودن و وثاقتش ندیدهاسدت (ندوری1416 ،هدد ق ،ج )139 :9آقدابزرگ تهراندی
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ضمن تجلیل از مقاتل ،او را در شمار مفسران بزرگ شیعه آوردهاست (تهرانی ،بدیتدا ،ج)233 :4
بعضی نیز وی را وارث سیرت ابنعباس ،متمایل بده اهدلبیدت(ع) ،صدریح و متددیّن خوانددهاندد
(معرفت1418 ،هد ق ،ج)283 :1
مهمتریناتهاماتواردشدهبهمقاتل
-4بررسی 
بررسی گزارشهای مختلف نشان میدهد ،اهم اتهامات مقاتل به قرار زیر است:
-4-1کذبونقلاسرائیلیاتوگزافهگویی
صداقت و امانتداری از صفات الزم برای راوی بوده ،کذب و فریبکاری موجب جرح است برخی
دانشمندان مقاتل را دروغگو و بلکه صاحب مدرسۀ کذب و درنتیجه ساقط دانستهاند (بلخی،
1423هد ق ،ج )43 :5دقت در اسناد از مهمترین شرایط نقل حدیث است (کلینی1363 ،هد ش،
ج52 :1؛ ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج )390 :36تا جایی امر اسناد مهم است که دقت در این جهت
از آداب دینی و عدمرعایت آن سبب سقوط و عدموثاقت محسوب شدهاست محدّثان کسانی را
که سند ارائه نکرده یا دربارهشان احتمال تدلیس و عدمسماع وجود دارد ،جرح کردهاند اصحاب
حدیث درخصوص اهمیت اسناد تا آنجا تعصب ورزیدهاند که حتی اگر متن درست ،ولی سند
نادرست باشد ،حکم به بطالن حدیث و همچنین تخطئۀ راوی کردهاند؛ زیرا این امر اگر از عمد
باشد ،عدالت و امانت راوی را مخدوش میکند و اگر سهوی باشد ،ضبط و دقتش را زیر سؤال
میبرد (غماری1428 ،هد ق)232 :
مقاتل به سبب عدمرعایت ضوابط نقل ،مورد نقد است نوشتهاند« :او به اسناد عنایت نداشدت
و چهبسدا آن را عدو

مدیکدرد» (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج60 :5؛ رازی1372 ،هدد ش ،ج354 :8؛

شایستهنژاد1387 ،هد ش ،ب)100 :؛ بنابراین برخی ناقددان ،اسدناد روایداتش ازجملده سدماع او از
ضحاک را زیر سؤال بردهاند ابراهیم حربی میگوید« :مقاتل چهار سال پس از ضحاک متولّد شدد»
(بلخی1423 ،هد ق ،ج24 :5؛ خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج)164 :13
در مقام تحلیل گفتنی است ،با توجه به اعتقاد مقاتل به قبح کذب از سویی و سدادهزیسدتیاش
از طرف دیگر ،انگیزهای برای دروغگدویی وی دیدده نمدیشدود او هنگدام تفسدیر آیدات مدرتبط،
بهصراحت دروغ را گناه ،شرک و کار منافقدان دانسدتهاسدت کده بایدد از آن پرهیدز شدود (بلخدی،
1423هد ق ،ج 243 ،123 :3و  )835نقل مقاتل از ضحاک نیز با توجه به برخی گزارشهدا امکدان
داشتهاست و دلیل قاطعی بر انتفایش وجود ندارد (همان ،ج )24 :5حضدور همزمدان ضدحاک در

بازشناسی شخصیّت حدیثی مُقاتلبنسلیمان بلخی

59

نیمۀ دوم و مقاتل در نیمۀ اول زندگی در خراسان و مرو نیز ،ایدن شداگردی و اسدتفاده را طبیعدی
مینمایاند (مزی1403 ،هد ق ،ج296 :13؛ ناصحیان1383 ،هد ش ،شمارۀ )7 :14
ابنعیینه گوید ،از مقاتل پرسیدم« :از ضحاک نقل میکنی ،درصورتی که پندارند از او سدماعی
نداشتهای!» گفت« :سبحاناهلل! واقعاً من و پدرم بر او وارد شده ،فرصتها با هدم خلدوت و تبدادل
حدیث مینمودیم» (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج 164 :13و  )166مشدابهت تفسدیر مقاتدل بدا
ضحاک یا تفسیر مقاتلبنحیان نیز که در شاگردیاش از ضحاک تردیدی نبوده ،هر دو تشبیهیاندد
و میتواند شاهدی بر سماع مقاتل از ضحاک باشد (بجنوردی1383 ،هد ش ،ج )469 :12همچنین
اینکه مقاتل در فقه ،حدیثی و ناقد رأیگرایان بود نیز میتواند گواه صداقت و پرهیز او از کذب و
بدعت باشد (بلخی1423 ،هد ق ،ج)37 :5
مقاتل متهم به تفسیر قرآن براساس اسرائیلیات است باجی مینویسد« :ازجمله اخبار ساختگی
مواردی است که مقاتلبنسلیمان روایت میکند او قطعاً کذاب بوده ،از یهدود و نصدارى سدؤال و
قرآن را با آن تفسیر میکرد او مشهور به کذب و وضع است» (همدان ،ج ،490 :3ج60 :5؛ بداجی،
بیتا ،ج)271 :1
واقعیت آن است که عیب نقل اسرائیلیات بده درجدات مختلدف همدواره در بسدیاری از افدراد
وجود داشتهاست؛ ازجمله برخی اصحاب بهرغم تحذیر پیامبر(ص) بدان رغبت داشتند (عسقالنی،
بیتا ،ج 281 :13و 437؛ کورانی1430 ،هد ق ،ج )349 :2در عصر خلفا بدرای اهدل کتداب میددان
برای تفسیر باز شد و انواعی از اسرائیلیات از طرق مختلف و توسط اصحابی چون انسبنمالک و
ابوهریره وارد میراث مسلمانان شد (عسکری1410 ،هد ق ،ج )48 :2در هر صورت این عیب ویژۀ
مقاتل نیست بر این اساس و با توجه به آنکه هرکس با توجیه و تأویل ،روش و رفتاری داشته کده
برخی دیگر آن را ن سندیده و عموم محدثان نسبتبه یکدیگر نقد داشتهاند؛ نمدیتدوان بدهسدادگی
حکم به جرح افراد کرد ابنجریر در این بداره گویدد« :چنانچده هرکسدی کده دربدارهاش مدذهبی
نااستوار ادعا شدهاست؛ این ادعا دربارهاش پذیرفته و عدالتش ساقط و شهادتش بدان جهت باطدل
شود؛ به نحو قطع ،ترک بیشتر محدّثان نواحی مختلف الزم میآید؛ زیدرا هدی کدس نیسدت؛ مگدر
اینکه کسانی اموری به او نسبت دادهاند کده موجدب پرهیدز از اوسدت!» (عسدقالنی1408 ،هدد ق:
 )427بسیاری از امامان جرح و تعدیل چون ابنمعین یا پیشوایان مذاهب مورد جرح و قددحاندد؛
بهعنوان نمونه دهها نفر ابوحنیفه را قدح کردهاند (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج)366 :13
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اگر از یک طرف در رفتار محدّثان و رجالیان بزرگ و از سوی دیگدر بده آنچده دربدارۀ مقاتدل
آمدهاست ،توجه شود و متابعات و شواهد نقلهای او نیز مالحظده شدود؛ صدداقت راوی ازجملده
ازطریق مقایسۀ روایتش با ثقات معلوم مدیشدود (غمداری1428 ،هدد ق ،)223 :روشدن مدیشدود،
روایات وی همانند روایاتی است که در صحاح و سنن وارد شدهاسدت (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج:5
)51
نتیجه آنکه صداقت و ضبط راوی که دو شرط اصلی و اتفاقی برای توثیقاند؛ با تتبدع روایدات
راوی حاصل میشود و وقتی مجموع شرایط فوقالذکر در جایی جمع شود ،گمان قوی به وثاقدت
راوی و اعتبار روایتش میرود عدالوهبدر آن ،برخدی رجالیدان در جدرح افدراط کدرده و چدهبسدا
موثقترین راویان را نیز جرح کردهاند (عسقالنی1408 ،هد ق345 :؛ غمداری1428 ،هدد ق )247 :و
بعضی دیگر با تفریط ،افرادی مجروح را بهسادگی ثقه دانستهاند؛ بهعندوان نمونده ،نعدیمبدنحمداد،
پسر خانم و کاتب نوح جامع ،وضاع و اهل تجسیم ،از جایی کده در اسدناد بخداری قدرار گرفتده،
توثیق شدهاست ذهبی پس از ذکر اقوال مختلف دربدارهاش مدیگویدد« :دل بده روایداتش اعتمداد
ندارد» (ذهبی1413 ،هد ق ،ج 597 :10و  )599گاهی نیز اهل حدیث که علم کدالم یدا تصدوف را
بدعت دانستهاند ،متکلمان را بهصرف اشتغال به کالم جرح مدیکدردهاندد؛ مدثالً حدارث محاسدبی
توسط ابنحنبل به این دلیدل جدرح شددهاسدت (همدان ،ج110 :12؛ غمداری1428 ،هدد ق)263 :؛
بنابراین در برخی نقدهای متوجه مقداتل ،زیادهروی شده یا بهسدبب اهتمدام او بده علدم کدالم یدا
تصوّف است
شواهد گویای این است ،مقاتل که از برخی اطالعات بهدره داشدت ،مغدرور از ایدن اطالعدات
احیاناً ادعاهای گزافی چون «سَلونی عما دون العرش» داشت و هنگامی که از پاسخ درمیماند ،علم
و عملش زیر سؤال میرفت (خطیب بغدادی1417 ،هدد ق ،ج167 :13؛ ابدنعسداکر1415 ،هدد ق،
ج128 :60؛ مزی1413 ،هد ق ،ج447 :28؛ ابنعبدربه1404 ،هد ق ،ج )86 :2مقاتل میگفت« :اگدر
دجّال در سال صد و پنجاه خروج نکرد ،بدانید که من کذاب هستم» (ذهبی ،بدیتدا ،ج )173 :4او
در ارتباط با اثر دعایی که از امام سجاد(ع) نقل کرده نیز ادعدایی مشدابه دارد (قمدی1385 ،هدد ق:
 )202گفتنی است ،باب علم مدینۀ وجود پیامبر(ص) ،امام علی(ع) به مردم میگفت« :سلونی قبل
أنتفقدونی» و همواره هم پاسخگو بود و میافزود« :پس از من کسی آن را ادعا نکند؛ مگدر اینکده
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دروغگو باشد» (طوسی1414 ،هد ق58 :؛ مجلسی1403 ،هد ق ،ج )126 :10و اگدر مقاتدل بدا ایدن
ادعاها قصد هماوردی با علی(ع) را داشتهاست ،درماندگیاش بیجهت و دور از واقع نیست
با وجود ،این برخی از دانشمندان نیز از دانش برتر مقاتل گفتهاند؛ مثالً مقاتدلبدنحیدان ،علدم
مقاتل در برابر علم مردم را همانند اقیانوس در برابر دیگر دریاهدا مدیدانسدت (خطیدب بغددادی،
1417هد ق ،ج 161 :13تا 170؛ ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج)109 :60
داشتن ادعاهای گزاف به فر

صحت انتساب ،ارتباط مستقیمی با عموم روایات مقاتل نددارد

و اِعراضش از پاسخ ساختگی به درخواستها ،گواه رعایدت جاندب صددق از سدوی اوسدت در
ارتباط با برخی روایاتش باید گفت که مشابه آن در صدحیحین نیدز آمددهاسدت؛ بدهعندوان نمونده
شیخین از پیامبر(ص) روایاتی مبنیبر پایان زودهنگام دنیا آوردهاند که نادرستی آنهدا ثابدت اسدت
(بخاری1427 ،هد ق ،ج149 ،141 ،37 :1؛ نیسابوری1425 ،هد ق ،ج)187 :7
دورۀ حیات مقاتل دورهای پررقابت بدود بعیدد نیسدت کده رقبدا چندین مدواردی را وضدع یدا
بزرگنمایی کردهباشند رقابتها گاه بین هموالیتیها اتفاق افتادهاست میگویند« :مقاتل در جدامع
مرو قصه میگفت جهم کنارش نشست از هم عصبانی شددند و علیده یکددیگر کتداب نوشدتند»
(ذهبی ،بیتا ،ج )173 :4گاه نیز این نگاه و رقابت از سوی حاکمان در ارتباط بدا عالمدان عجدم و
عرب دیدهمیشود ابنشهاب زهری گفت :بر عبدالملک مروان وارد شدم پرسید« :زهری از کجدا
میآیی؟» پاسخ دادم« :از مکه » پرسید« :چه کسی پیشوای آنجا بود؟» گفدتم« :عطدا بدنأبدیربداح »
سؤال کرد« :عرب است یا از موالی؟» جواب دادم« :از موالی اسدت » سدؤال کدرد« :از چده جهدت
سرورشان است؟» پاسخ دادم« :ازنظر دیانت و روایت » گفت« :شایسدته اسدت کده اهدل دیاندت و
روایت سروری کنند » س س از بزرگان علمی یمن ،مصر ،شام ،جزیره ،خراسان و بصدره پرسدید و
چون همگی از موالی بودند ،سرخورده و سراسیمه شد آنگاه که گفتم« :عالم بزرگ کوفده ابدراهیم
نخعی ،عرب است » گفت« :زهری ،مرا راحت کردی! به خدا در ایدن سدرزمین ،مدوالی بدر عدرب
آقایی میکنند تا جایی که بدر مندابر خطبده مدیخوانندد و عدرب پدایین منبدر اسدت » گفدتم« :یدا
امیرالمؤمنین ،هر که حافظ دین باشد ،سروری کند و هدرکس آن را ضدایع سدازد ،سدقوط نمایدد»
(ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج )393 :40مشابه گفتوگوی فوق ،از ابنأبیلیلى با عیسىبدنموسدى یدا
در ارتباط با هشامبنعبدالملک نیز ذکر شدهاست (ابدنعبددربده1404 ،هدد ق ،ج363 :3؛ مطهدری،
بیتا ،ج)315 :14
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ازجمله ایراداتی که سبب جرح مقاتل شدده ،قدول بده تشدبیه و تجسدیم اسدت (خطیدب بغددادی،
1417هد ق ،ج167 :13؛ ابنحبان ،بیتا ،ج )14 :3گفتهاند :او و جهم در مقابل هدم قدرار داشدتند
جهم میگفت :خداوند نه شی است و نه غیرشی ؛ زیرا باریتعالى گوید« :اهلل خالق کل شی فدال
شی إال و هو مخلوق» و مقاتل خدا را تشبیه میکرد و میگفدت« :إن اهلل جسدم لحدم و دم علدى
صورة اإلنسان» (ذهبی1407 ،هد ق ،ج( )66 :8خدا جسمی با گوشت و خون به شکل انسان دارد )
این نسبت نیز به دالیل زیر منطقی نمینماید:
نکتۀ اول :مقاتل خود را از این نسبتها مبرّا شمرد و باورش دربارۀ خدا را قدول بده مضدمون
سورۀ اخالص دانست وقتی خلیفه او را تشبیهی خواند ،گفت :سخن من تنها «قل هو اهلل أحد »
است تمام سوره را خواند و افزود« :هدر کدس دربدارهام جدز آن گویدد ،قطعداً دروغ گفتدهاسدت»
(ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج121 :60؛ عسقالنی1404 ،هد ق ،ج)251 :10
نکتۀ دوم :این نسبتها عموماً فاقد مستند معتبر بودهاست ،آثار باقیمانده از او نیز این نسبتها
را تأیید نمیکنند (بلخی1423 ،هد ق ،ج)90 :5
نکتۀ سوم :گرایش یا اتهام به تشبیه ویژه مقاتل نیست؛ بهعنوان نمونه :دربارۀ ضحاکبنمزاحم،
مفسر مشهور عصر تابعان نیز گفته شدهاست« :الهیاتی که ضحاک در تفسیرش تصویر کرد ،تشبیهی
بود و به افراط میانجامید همین مطلدب در ارتبداط بدا تفسدیر مقاتدلبدنحیدان نیدز آمددهاسدت»
(بجنوردی1383 ،هد ش ،ج)469 :12
نکتۀ چهارم :ممکن است حسادت سبب این اتهامات باشد؛ زیرا او جز موقعیدت برتدر علمدی،
در امور اجتماعی نیز نقشی برجسته داشتهاست (ابنخلدون1391 ،هد ق ،ج)115 :3
نکتۀ پنجم :شاید نقل برخی اخبار صریح در فضل علدی(ع) چدون خبدر «وصدایت» (صددوق،
بیتا ،ج )175 :4که با مبانی خالفت و ترتیب فضل اصحاب ناسازگار است ،سدبب ایدن اتهامدات
شدهباشد؛ زیرا بسیاری افراد مانندِ ابنسقا واسطی ،ابنجریر طبدری و حداکم نیشدابوری ،بدهرغدم
داشتن مقاماتی ارجمند به اتهاماتی مشابه متهم شدند (غماری1428 ،هد ق)256 :
نکتۀ ششم :تا زمانی که این نسبتها براساس تأویل باشد،سبب جرح نیسدت؛ زیدرا امدوری از
این دست و بلکه شددیدتر از آن دربدارۀ دیگدران وجدود داشدته ،ولدی آسدیبی بده وثاقتشدان وارد
نکردهاست شافعی گوید« :مردم در ارتباط با تأویدل قدرآن و حددیث بسدیار اخدتالف نمودندد از
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هی کس از پیشوایان امت چه از سلف و چه از تابعان نشنیدیم که شهادت کسی براساس تأویل را
رد کند؛ گرچه معتقد باشد ،حرام خدای متعال را حالل شمردهاست پدس شدهادت هدی کدس تدا
زمانی که وجهی برای تأویلش وجود داشتهباشد ،رد نمیشود؛ گرچه دربدارهاش حکدم بده حِلِّیدت
مال و جان شدهباشد» (نووی ،بیتا ،ج)215 :8
در ارتباط با اتهام به انحرافات مذهبی ،رفتار محدّثان بزرگ و غالب دانشمندان ،دخالدتنددادن
اعتقاد در جرح است که این امور تنها در صورت اثبات و اعتقاد بده جدواز کدذب موجدب جدرح
نیست در کارنامۀ مقاتل که کذب را در ردیف شرک و نفاق دانستهاست ،دلیلی بر باورش به جواز
کذب دیدهنمیشود تنها چیزی که در رفتارش روشن اسدت ،آنکده وی نسدبتبده اسدناد روایدات
اهتمام شایسته نداشت با توجه به اینکه بسیاری از این روایدات در صدحاح و سدنن وجدود دارد؛
شاید علت کماهتمامیاش ،تفاوت مبنا یا اختصار باشد
ابنحجر نوشتهاست :تحقیق گوید« :روایت کسی که براساس بدعتی کافر شمرده شدهاست ،رد
نمیگردد؛ زیرا هر طایفهای مخالفش را بدعتگذار و احیاناً با مبالغه کافر میداند اگدر ایدن رفتدار
بهطور مطلق پذیرفته باشد ،بهقطع موجب تکفیر تمامی مذاهب اسدت سدخن مدورد اعتمداد آنکده
روایت کسی مردود است که امری متواتر ،مشروع و ضروری دین را منکدر باشدد والّدا اگدر کسدی
ضمن ضابطبودن ،پارسا و پرهیزکار باشد ،هی مانعی در پذیرش روایتش وجود نددارد» (غمداری،
1428هد ق)99 :
نکتۀ هفتم :دربارۀ عموم راویان چهبسا جرحهایی سختتر از جرح نیز آمدهباشد اگر وضعیت
برخی راویان صحیحین چون عکرمه ،حریزبدنعثمدان ،اسدماعیلبدنابدی اویدس ،نعدیمبدنحمداد،
اسیدبنزید جمال مالحظه شود ،معلوم میگردد که جرح همیشه موجب رد روایت نیست (همدان:
)94–92؛ مثالً حریزبنعثمان حمصی که هر صبح و شام هفتاد بار علی(ع) را لعن میکرد ،بهدلیدل
احتجاج بخاری به او از اوثق افدراد شدمردهشددهاسدت (ذهبدی1413 ،هدد ق ،ج79 :7؛ عسدقالنی،
1404هد ق ،ج 210 :2و  )272اگر تخطئۀ کسی عیب باشد ،دربارۀ ابوحنیفه جرحهدایی بدهمراتدب
بیشتر از جرح مقاتل ازجمله نسبت مکرر کفر و زندقه آمدهاسدت (خطیدب بغددادی1417 ،هدد ق،
ج379 :13؛ امینی1397 ،هد ق ،ج128 :11؛ مالکی ،بیتا )6 :و اگر هر ادعایی بر ضد دیگری سدبب
جرح باشد ،باید بسیاری از دانشمندان ،گمراه و دشمن سنت بهحساب آیندد (ندووی ،بدیتدا ،ج:8

215؛ سقاف1414 ،هد ق)1 :
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بااهلبیت(ع)

-4-3دشمنی

از برخی رفتارهای مقاتل ،چون تفسیرهای متعددِ واروندهاش ،بدوی نصدب بده مشدام مدیرسدد و
عداوت با اهلبیت(ع) میتواند سبب جرح باشد مقاتل ذیل آیات سورۀ کافرون از تسدلط شدیطان
بر زبان پیامبر(ص) و افسانۀ غرانیق گفته و در ارتباط با آیات نخستین سورۀ فتح ،حضرت(ص) را
گناهکار دانستهاست که این امور با عصمت حضرت(ص) نمدیسدازند (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج:4
 887و  )66گزارشهایش در ارتباط بدا مداجرای زیندببندتجحدش و زیدد ،زمیندهسداز افتدرا و
نسبتهای ناروا به پیامبر(ص) شدهاسدت! (همدان ،ج )493 :3او والددین پیدامبر(ص) را مشدرک
دانستهاست (همان ،ج )199 :2در تفسیر آیۀ مباهله ،عایشه و حفصه را نیز بده اهدل کسدا ملحدق
کردهاست (بلخی1423 ،هد ق ،ج)282 :1؛ درصورتی که بعضی دیگر چون مسدلم ،طبدری و فخدر
رازی آن را ویژۀ اهل کسا و احیاناً این امر را اتفاقی دانستهاند (نیسابوری1425 ،هدد ق ،ج120 :7؛
طبددری1415 ،هددد ق ،ج407 :3؛ رازی1420 ،هددد ق ،ج )84 :8آیددۀ تطهیددر را دربددارۀ همسددران
پیامبر(ص) شمردهاند (بلخی1423 ،هد ق ،ج)489 :3؛ درحالی که امثال مسدلم و حداکم نیشدابوری
مراد را خانوادۀ علی(ع) دانستهاند (نیسابوری1425 ،هد ق ،ج130 :7؛ حاکم نیشابوری1422 ،هد ق،
ج416 :3؛ رازی1420 ،هد ق ،ج )84 :8و امام علی(ع) را متهم به شرب خمر نمودهاسدت (بلخدی،
1423هد ق ،ج188 :1و )374ذیل بسیاری از آیات که بعضدی دیگدر آن را در فضدل حضدرت(ع)
دانستهاند ،اصالً از امام(ع) چیزی نگفته یا رقبا را با علی(ع) شریک کردهاست او در ارتباط با آیدۀ
« 16فتح» ،خالفت ابوبکر را قطعی و مؤکد شمردهاست (همان ،ج )250 :3در تفسیر آیۀ «السابقون
السابقون» ابتدا ابوبکر و س س علی(ع) را ذکر کردهاست (همان ،ج )216 :4مقاتل نقل کردهاسدت:
«به پیامبر(ص) گفتند پس از خود برای ما جانشین تعیین کن و حضرت(ص) پاسخ داد :اگر چنان
کنم و او شما را به اطاعت خدا بخواند و شما نافرمانیاش کنید ،این امر نافرمانی از من است؛ مدن
امر شما را به خدا وامیگذارم» (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج )162 :13مقاتل آیۀ  55سورۀ نور
را در ارتباط با وعدۀ خدا برای خالفت مؤمنان صالح ،بر خلفا منطبق دانستهاست امری کده شدیخ
مفید آن را نشانۀ نصب ،جهل و کثرت اشتباهاتش دانستهاست (مفید ،االفصاح1414 ،هد ق)91 :
مقاتل بهرغم نگرش غیرشیعی خود ،شمار قابلتوجهی از آیات را نازلشده در حق علدی(ع) و
یارانش شمردهاست؛ مثالً گفتهاست« :مراد از «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء » علی(ع) است کده
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خداترس ،مراقب و عامل به فرایض الهی و جهادگر در راهش بود تابع تمامی فرمانهدای خددا و
بددهدنبددال رضددایت او و رسددولش(ص) بددود» (ابددنشهرآشددوب1376 ،هددد ق ،ج309 :1؛ مجلسددی،
1403هد ق ،ج )122 :24برخالف قولش در تفسیر ،از مقاتدل روایدت اسدت کده گفدت« :مدراد از
«السابقون السابقون» (واقعه )10/علدی(ع) و شدیعیان هسدتند» (مفیدد ،االمدالی1414 ،هدد ق)298 :
بهموجب نزول آیۀ «و جعلنا معه اخاه هارون وزيرا» (فرقدان ،)35/علدی(ع) بدرادر ،وصدی ،وزیدر و
جانشدین پیددامبر(ص) اسددت (ابدنشهرآشددوب1376 ،هددد ق ،ج )255 :2او آیدۀ «و الددذین یددؤذون
المؤمنین » را در فضل علی(ع) دانسدتهاسدت (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج )506 :3وی همانندد امدام
باقر(ع) مراد از «من المؤمنین رجال صدقوا » (احزاب )23/را علی(ع) ،حمزه و جعفر شمردهاست
(اصفهانی1424 ،هد ق )299 :علی(ع) را نخستین مؤمن گفته (ابن جبر1418 ،هد ق )239 :و مدراد
از «اتقوا اهلل و کونوا مدع الصدادقین» (توبده )119/را همراهدی بدا علدی(ع) دانسدتهاسدت (کدوفی،
1410هد ق)174 :
مقاتل دربارۀ آیۀ «رِجَالٌ الَتُلْهِ یهِمْ تِجَ ارَةٌ وَالَ بَی

عَ نْ ِِْْ رِ ا( » ِ.ندور )37/گفدت« :ه و وا.

أمیرالمؤمنین » (قبدانجی1421 ،هدد ق ،ج )167 :2منظدور از «الس ابقون االول ون» (توبده )100/را
کسانی چون علی(ع) که به دو قبله نماز خواندند ،شمرد (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج )192 :2جریدان
خاتمبخشی و نزول آیه در ستایش از امام علی(ع) را نیز نقل کردهاسدت (همدان ،ج )486 :1ایدن
موارد یا برخی نقلهایش که بهنظر نقدگونهای بر اصحاب اسدت ،مواضدعش را بدا شدیعه همسدان
نشان میدهد او گفتهاست« :پس از آنکه به موجب نزول آیه ،سخنگفتن با همسدران پیدامبر(ص)
از ورا حجاب ضرورت یافت ،طلحه گفت« :محمد(ص) ما را از ازدواج با دختران عمهمدان نهدی
میکندد!» او در دل قصدد ازدواج بدا عایشده داشدت کده بدا ندزول آیدۀ « و ازواجده امهداتهم »
(احزاب ،)52/ازدواج با زنان پیامبر(ص) ممنوع شد» (همان ،ج)505 :3
باآنکه مقاتل هنگام منقبتگویی اصحاب تقریباً همانند دیگران رفتار کرد؛ ولی به جانبدداری از
علی(ع) متهم شد گویند مقاتل به کمترین بهانده بده ذکدر فضدل حضدرت(ع) پرداختده ،از اخبدار
ضعیف در این باب استفاده کردهاست (همان ،ج)245 :5؛ درحالی که رفتارش در این زمینه احیانداً
او را از برخی مفسران چون زمخشری عقبتر نشان میدهد (شایستهنژاد1387 ،هد ش ،الدف-27 :
)46
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-4-4همراهیباحاکمان

ازجمله مواردی که میتواند سبب جرح افراد بهویژه دانشمندان محسوب شود ،تقرّب بده حاکمدان
جائر و همراهی با آنان است قرآن کریم از اعتماد بر حاکمان ستمگر بهشدت برحذر داشدتهاسدت
(هود )113/روایات نیز میگوید« :فقها امانتداران پیامبراناند اگر به حاکمان وابستگی نشان دادند،
آنان را متهم ببینید» (ذهبی1413 ،هد ق ،ج)262 :6؛ بنابراین سالمت و صالحیّت مقاتل که براساس
پارهای اخبار با نصر ،والی اموی خراسان ،همراهی داشته یا به خلفای عباسی پیشنهاد جعل روایت
داده ،محل سؤال است برخی گزارشها چندین اسدت :أبوزرعده عبددالرحمنبدنعمدرو از بعضدی
اصحاب ،از منصور کاتب از أبوعبیداهلل روایت کرد که گفدت« :امیرالمدؤمنین مهددی گفدت« :خبدر
مرگ مقاتل بر من گران آمد » آن را برای امیرالمؤمنین منصور یاد نمودم پاسخ داد« :بر تو سدنگین
نباشد! مقاتل به من میگفت :ببین چه مطالبی را دوسدت داری تدا برایدت بدهعندوان حددیث نقدل
نمایم » همچنین آوردهاند ،هارونبنأبیعبیداهلل از پدرش نقل کرد :مهددی عباسدی بده مدن گفدت:
«نمیبینی مقاتل چه میگوید؟! میگوید :دوست داری برایت احادیثی در فضل عباس وضع کدنم؟
پاسخ دادم :نیازی نیست» (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج168 :13؛ ابنعساکر1415 ،هدد ق ،ج:60
126؛ مزی1413 ،هد ق ،ج )466 :28حضور مقاتل در س اه نصربنسیار ،هنگام سدرکوب شدورش
مردمی سال  116میتواند از شواهد همراهیاش با حاکمان ستمگر بهشمار آید
در مقام تحلیل باید گفت ،جز ارسالی که در روایت ابوزرعه دیده میشدود ،روایدات فدوق بدا
یکدیگر سازگار نیستند بهراستی اگر مهدی عباسی در ادعایش مبنیبر اینکه مقاتدل بده او پیشدنهاد
وضع حدیث داده و وی ن ذیرفته ،راست است؛ پس چرا خبر وفات مقاتل بر او گدران آمدده و آن
را به پدرش رسانده و پس از شنیدن سخن منصور آرام شدهاست؟! دیگدر مطلدب قابدلاسدتفاده از
این خبر ،عنایت منصور و مهدی عباسی به صداقت و مخالفدتشدان بدا رواج احادیدث سداختگی
است امری که با کارنامهشان هماهنگ نیست؛ بهعنوان نمونه منصور عباسی سعی داشدت پسدرش
را مهدی امّت بخواند (ابنتیمیه1406 ،هدد ق ،ج98 :4؛ کدورانی1411 ،هدد ق ،ج178 :1؛ مطهدری،
بیتا ،ج )173 :18یا مهدی عباسی بدهرغدم علدم بده احدوال غیداثبدنابدراهیم ،وقتدی وی بدرای
خوشایندش حدیث وضع میکند ،به او جایزه میدهد (خطیب بغدادی1417 ،هدد ق ،ج)320 :12؛
بنابراین هی بعید نیست که با توجه بهصراحت مقاتل در برابر حاکمان ،دسدتگاه عباسدی بدهقصدد
تخریب مقاتل ،این سخن را ساخته و منتشر کردهباشد
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با توجه به دانشمندبودن مقاتل از سویی و نیاز عباسیان به امثال او از سوی دیگر ،بهواقدع اگدر
وی درباری بود ،باید برخوردار زندگی میکرد و شهرۀ آفاق هم میشد؛ همانگونه که ابدنشدهاب
زهری عمرش را در دستگاه مروانی گذراند بهرغم درخواست خیرخواهان ،حاضدر بده جددایی از
آنان نشد و هی وقت نیز به پارسایی و زهد که از صفات الزم برای توثیق است ،موصوف نگشت
بااینوجود زهری موثق خواندهشد (حیدرینسب1390 ،هد ش)100-79 :؛ ولی مقاتل بدا آنکده بدا
پارسایی روزگار گذراند و در برابر حاکم ستمگری چون منصدور صدراحت نشدان داد ،مجدروح و
متهم گشت
در ارتباط با همکاری او با س اه نصر نیز میتوان گفت ،این نمونه همراهی از سوی دانشمندان
دیگر نیز وجود داشتهاست؛ بهعنوان نمونه ،مقاتلبنحیان نیز نهتنها در این جریان حاضر بود ،بلکه
فرصتی را بهعنوان حاکم بلخ گذراند (بلخی1423 ،هد ق ،ج25 :5؛ بجنوردی1383 ،هدد ش ،ج:12
 )469شاید نیز وی آن شورش را محکوم میدید که حضور جهم در آن ماجرا میتواندد شداهدی
بر این تحلیل باشد دیگر آنکه با توجه به سادهزیستی مقاتل ،قطعاً نیاز مادی سدبب ایدن همراهدی
نبود (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج)164 :13
-5شواهداعتبارمقاتلوروایاتاو
در تفسیر مقاتل 102 ،روایت عمدتاً مرسل و مرفوع آمددهاسدت (شایسدتهندژاد1387 ،هدد ش ،ب:
 )116اگرچه مطابق با برخی اظهارات ،وی چهرهای مجروح و متروک شمردهشدهاست؛ ولی اکثدر
احادیث او از اصالت برخوردار بودهاست و نشان میدهند که حتی اگر نسبتهای جرحآمیز بده او
درست باشد ،بازهم میتوان گفت که کذب مقاتل به روایاتش سرایت نکردهاست دیگر آنکه ایدن
نسبتها عموماً در منابع مربوط به فرق و مذاهب آمدهاست که معموالً با مبالغه همدراه اسدت و در
منابع تراجم و تاریخ کمتر مطلبی در جرحش دیدهمیشود از سویی آثدارش کده اَسدنادی گویداتر
هستند ،از بلندمرتبگی ،علم و تعهد او حکایت دارندد (بلخدی1423 ،هدد ق ،ج 90 ،51 :5و )114؛
بنابراین شایسته است بهمنظور صدور حکم نهایی ،نقش برجستهای که او در برابر زنادقه در دفداع
از قرآن و فرهنگ دینی داشتهاست نیز مالحظه شود
عالوهبر مطالب پیشگفته ،پارهای شواهد مقاتدل را دارای شخصدیتی ممتداز و روایداتش را در
سطح روایات دیگران نشان میدهند:
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-5-1داشتنمشایخطرازاول

استاد بر شاگرد اثر میگذارد و اگر شاگرد نااهل باشد ،پذیرفته نمیشود؛ آنگونه که سعیدبنمسیب
زهری را راند (ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج298 :55؛ ذهبی1407 ،هد ق ،ج )372 :7شاگردی و نقدل
مقاتل از استادانی چون ضحاک ،عطیه ،مجاهد و عطا میتواند شاهدی بر سالمتش باشد
-5-2داشتنشاگردانطرازاول
روایت و شاگردی نیز میتواند نمایانگر شخصیت استاد باشد اگر مقاتل شایستگی نداشدت ،طبعداً
شاگردانی برجسته در مجلس او حاضر نمیشدند و به نقلهایش اعتماد نمیکردند درصورتی کده
در میان راویانش رجالی برجسته چون عبدالرزاق و حسنبنمحبوب قرار دارند دربارۀ عبددالرزاق
و طراز باالی علم و وثاقتش یحییبنمعین مدیگویدد« :اگدر او مرتدد هدم شدود ،حددیثش را رهدا
نمیکنیم» (ذهبی1413 ،هد ق ،ج )573 :9حسنبنمحبوب از اصحاب اجماع و راویان برتر شدیعه
است که دربارۀ فقه ،علم و تصحیح روایات صحیح السند او ادعدای اجمداع شددهاسدت (طوسدی،

1404هد ق ،ج)830 :2
-5-3حضوردرتفسیرقمی
علیبنابراهیم قمی فردی ثقه و راوی بیشترین تعداد احادیدث کدافی اسدت (خدویی1413 ،هدد ق،
ج )212 :12او حکم به وثاقت تمام راویان تفسیرش دارد که از آن بهعنوان قاعدهای بدرای توثیدق
عام استفاده میشود (قمی1367 ،هد ق ،ج)4 :1
آیتاهلل خویی ضمن نقل سخن شیخ حُرّ عاملی در پذیرش وثاقت راویدان و احادیدث تفسدیر
قمی گفتهاست :وثاقت افراد با خبردادن فرد ثقه از آنان حاصل مدیگدردد در ایدن جهدت تفداوت
ندارد بین اینکه ثقه گواهی به وثاقت شخص معینی بهطور خاص دهد یا آنکه به وثاقتش در ضمن
یک گروه شهادت دهد؛ زیرا آنچه مهم است ،گواهی به وثاقت است خواه به نحو مطابقت داللدت
داشتهباشد ،خواه تضمن؛ بنابراین بده وثاقدت تمدامی مشدایخ علدیبدنابدراهیم کده وی از آندان در
تفسیرش روایت نمودهاست ،حکم میکنیم؛ زیرا او در مقدمۀ تفسدیرش گویدد« :نحدن ذاکدرون و
مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا » (قمدی1367 ،ه ق ،ج )4 :1ایدن سدخن داللدت
روشنی دارد بر اینکه وی در کتابش جز از افراد ثقه روایت نمیکند صاحب وسایل نوشتهاست که
هرکس در اسناد روایات تفسیر علیبنابراهیم تدا معصدومان(ع) قدرار دارد ،موثدق اسدت او گفتده
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است :علیبنابراهیم به ثبوت احادیث تفسیرش و اینکه آنها ازطریق افراد ثقه از امامان(ع) روایت
شدهاند ،گواهی میدهد خویی میافزاید :استفادۀ شیخ حرّ بجاست؛ زیرا مراد علیبنابراهیم ،إثبات
صحت تفسیرش و این است که روایاتش ثابت و صادر از معصومان(ع) و ازطریق مشایخ و ثقدات
شیعه به دست او رسیدهاست؛ بنابراین آنگونه که بعضی پنداشدتهاندد ،نبایدد توثیدق را بده مشدایخ
بالواسطۀ علیبنإبراهیم تخصیص داد (خویی1413 ،هدد ق ،ج )49 :1بدا توجده بده اینکده مقاتدل
حداقل در اسناد چهار روایت از تفسیر قمی وجود دارد ،باید توثیق گدردد (قمدی1367 ،ه ق ،ج:2
 432 ،410 ،406و )450
-5-4حضوردرکتباربعه
اصحاب کتب اربعه در جوامع خود ازطریق مقاتل تعدادی روایت آوردهاند (کلیندی1363 ،هدد ش،
ج233 :8؛ صدوق ،بیتدا ،ج )174 :4صددوق در دیگدر آثدارش نیدز روایداتی از وی آوردهاسدت
(مجلسددی1403 ،ق ،ج ،336 :3ج ،135 :4ج )225 :11برخددی دانشددمندان چددون وحیددد بهبهددانی
معتقدند که کلینی از غیر ثقه نقل نمیکند (وحیدد بهبهدانی1417 ،هدد ق 724 :و  )732شدیخ حُدرّ
عاملی نیز همانندد دیگدر اخباریدان بده صدحت صددور اخبدار کتدب اربعده قائدل اسدت (ربدانی،
1380هد ش )28 :شیخ صدوق حکم به توثیق راویان «من الیحضره الفقیه» کرده (صددوق ،بدیتدا،
ج )3 :1و گفتهاست :در آن روایاتی را آوردهام که معتقدم میان من و خدا حجدت اسدت؛ بندابراین
برخی دانشمندان این توثیقات عام یا حتی صحت مرسالت صددوق را پذیرفتدهاندد (حدرّ عداملی،
1414هد ق ،ج67 :1؛ ربانی1380 ،هد ش )255 :از آنجایی که مقاتل مکدرر در ایدن کتدب حضدور
دارد ،باید اهل صدق و وثاقت باشد
-5-5وجودمتابعاتوشواهدروایی
محدّثان برای ارزیابی احادیث و شخصیت راوی عالوهبر اسناد ،بده طدرق دیگدر نقدل و محتدوای
روایت هم توجه میکنند؛ ازاینرو چهبسا اخباری که ضعیف بدودهاندد؛ ولدی از طریدق گدردآوری
متابعات و شواهد تقویت و حتی تصحیح میشوند روایات مقاتل عموماً با عین عبارات یا الاقل با
همان مفاهیم از طرق دیگر رسیدهاند (بلخی1423 ،هد ق ،ج51 :5؛ شایستهندژاد1387 ،هدد ش ،ب:
 )116وجود متابعات و شواهد به اجماع فریقین موجب تقویت و تصحیح احادیث و توثیق راوی
هستند (غمداری1428 ،هدد ق 103 :و  110و )113؛ بدهعندوان نمونده چندین روایدت شددهاسدت:
حسنبنمحبوب ازطریق مقاتلبنسلیمان از امام صادق(ع) روایت کرد که پیامبر(ص) فرمود« :مدن
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سرور انبیا ،وصی من سرور اوصیا و اوصیای او سروران اوصیا هستند خداوند با عزت و جاللدت
از آدم(ع) خواست تا برایش وصیی صالح قرار دهد خدا به او وحی کدرد کده مدن انبیدا(ع) را بدا
نبوت اکرام کردم س س گروهی از مخلوقاتم را برگزیدم و برترینهای ایشان را اوصیا قراردادم »
پس سلیمه به برده وصیت کرد آنگاه حضرت(ص) فرمود« :برده به من منتقل کرد و مدن ای علدی
به تو میس ارم و تو آن را به وصی خودت و وصی تو به اوصیای تو از فرزنددانت ،یکدی پدس از
دیگری میس رند تا آنکه به برترین اهل زمین پس از تو میرسد امت نسبتبه تو کفدر ورزیدده و
دربارهات بهشدت اختالف میورزند هرکه بر تو ثابت بود ،استوار بر مسیر من باشد و هدرکس از
تو جدا شد ،در آتش و آتش جایگاه کافران است» (صدوق ،بیتا ،ج175 :4؛ طوسی1414 ،هدد ق:
)442
بخشهایی از مضمون فوق چنین آمدهاست طبری سخن پیامبر(ص) در جریان یدوماإلندذار را
از زبان امام(ع) چنین نوشتهاست :خداوند متعال به من فرمان داد تا شما را بخوانم پس کددامیدک
از شما در امر نبوت با من همکاری میکند تا بعد از مدن بدرادر ،وصدی و خلیفدهام در میدان شدما
باشد؟» گفت« :همۀ مردم از پاسخ خودداری نمودند و درحالی که من خردسالترین ،کوچکتدرین
و کمتوانترین آنان بودم اعالم آمادگی نمودم و گفتم« :ای پیامبر خدا! من در این جهت وزیدر تدو
خواهم بود » پس دست بر گردن من گذاشت و فرمود« :درواقع علی برادر ،وصدی و جانشدینم در
میان شماست از او بشنوید و پیروی کنید» (طبری1404 ،هد ق ،ج)63 :2
ابنعباس گوید :پیامبر(ص) به علی نگاه کرد و فرمود« :ای علی تدو در دنیدا و آخدرت آقدایی!
دوست تو ،دوست من و دوست حبیدب خداسدت دشدمنت دشدمن مدن و دشدمن مدن ،دشدمن
خداست آتش برای کسی است که پس از من با تو دشمنی ورزد ایدن حددیث صدحیح بدهشدرط
شیخین است » حیان اسدی گوید ،از علی شنیدم که میگفت :پیدامبر(ص) بده مدن فرمدود« :امّدت
اسالم بهزودی و پس از من به تو نیرنگ میزند ،درحالی که تو بر آیین من زندگی مدیکندی و بدر
سنّت من میمیری هر که تو را دوست دارد؛ مرا دوست داشته و هرکس با تو دشمنی کند؛ با مدن
دشمنی ورزیده ریش تو با خون سرت خضاب خواهد شد!» این حددیث صدحیح اسدت (حداکم
نیشابوری1422 ،هد ق ،ج 128 :3و )143
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شاهدی دیگر :جابر از رسولاللّه(ص) نقل میکند« :من سرور انبیا و علی سدرور اوصدیا بدوده،
پس از من دوازده وصی میباشند که نخستین آنان علی و آخرین آنان مهدی قائم است» (صددوق،
1404هد ق ،ج66 :1؛ قندوزی1416 ،هد ق ،ج316 :2؛ جزیری1419 ،هد ق ،ج)22 :1
-5-6زهدوعرفان
پارسایی و ارتباط با خدا از صفات الزم ،بهویژه برای دانشمندان بودهاسدت عالمدان برخدوردار از
این فضایل به نیکی میتوانند رسالت حفظ و نشر شریعت را به انجام رسانند پارهای گزارشها از
سادهزیستی و آزادگی مقاتل حکایت دارد أبانصر گفت« :سیزده سال با مقاتلبنسلیمان هدمنشدین
شدم و هرگز ندیدم که پیراهنی ب وشد؛ مگر آنکه زیرش پشدمینه مدیپوشدید!» (خطیدب بغددادی،
1417هد ق ،ج)164 :13
روایت و سفارش مقاتل به دعایی با مضامین واالی عرفانی از امام سجاد(ع) ،از اهتمدامش بده
دعا و عرفان حکایت دارد (قمی1385 ،هد ق )202 :بعضی معتقدند ،تمایل بده تفسدیر عرفدانی در
تفسیر مقاتل دیده میشود (نویا1373 ،هد ش 29 :و )179
-5-7صراحتوجسارت
استقالل و آزادگی مقاتل سبب پرهیزش از مسدامحه شددهاسدت او در ایدن جهدت ملهَدم از امدام
صادق(ع) مینماید که در پاسخ منصور عباسی ،راز آفرینش پشه را به خاکمالیدن بیندی سدتمگران
دانست میمونبنهارون کاتب گفت« :منصور نشسته بود مگسی با اصدرار و مکدرر بدر صدورتش
نشست منصور گفت« :ببینید چه کسی بر در است؟» گفته شد مقاتدل! درخواسدت نمدود تدا او را
بیاورند چون وارد شد از او پرسید« :چرا خداوندد مگدس را آفریددهاسدت؟» پاسدخ داد« :بلده! تدا
بهوسیلهاش جباران را خوار کند » پس منصور ساکت شدد» (خطیدب بغددادی1417 ،هدد ق ،ج:13
162؛ ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج 109 :60و )134
-5-8دفاعوتبیینمعارفدینی
دورۀ مقاتل همزمان با دوران منع و امتناع از نقل حدیث و تفسیر قرآن است مقاتل در ایدن دوران
فعالیت کمنظیری درجهت تبیین معارف دینی بهویژه تفسیر قرآن داشت که حاصل آن در تألیفاتش
چون «اشباه و نظائر» و بهویژه «تفسیر قرآن» جلوه کردهاست؛ بنابراین در ستایش از تفسدیرش کده
نخستین تفسیر کامل قرآن است ،سخن گفتهاند ابوحنیفه باوجود نقدهایش از مقاتدل ،مهدارت وی
در تفسیر را قبول و دربارهاش سفارش داشت (خطیب بغدادی1417 ،هد ق ،ج167 :13؛ ابنحبدان،
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بیتا ،ج15 :3؛ تستری1422 ،هد ق ،ج )223 :10سفیانبنعیینده در اسدتدالل بدر مطالدب از کتداب
مقاتل کمک میگرفت مقاتلبنحیان دانش مقاتدل در برابدر داندش دیگدران را مانندد اقیدانوس در
مقایسه با دریاهای دیگر شمرد شافعی مدردم را در تفسدیر عیدال مقاتدل دانسدت ابدنحنبدل نیدز
گفتهاست :دانداتر از مقاتدل در تفسدیر ندیددهام (خطیدب بغددادی1417 ،هدد ق ،ج170-161 :13؛
ابنعساکر1415 ،هد ق ،ج )109 :60ابنعدی تفسیر مقاتل را پدس از کلبدی برتدرین تفسدیر قدرآن
دانستهاست (ابنعدی1409 ،هد ق ،ج )120 :6و باألخره باید گفت :بدا توجده بده آنکده تفسدیر آن
دوران بیشتر بهصورت اثری نوشته میشدد ،تمجیدد از تفسدیر مقاتدل کده اثدری اجتهدادی اسدت،
میتواند شاهدی باشد بر اصالت تفسیر وی و روایاتی که در تفسیرش آوردهاست
-6نتیجه
باآنکه کفۀ جرح مقاتل در ارتباط با حدیث سنگینتر است؛ اما بررسیها نشان میدهد که بسدیاری
از اتهامات به او که در چارچوب باورهای تسنن اندیشه و عمل کردهاست؛ ازجمله اعتقاد به تشبیه
و تجسیم ،کذب و تدلیس ،تقرّب به حاکمان و نصب یا سبِّ اهلبیت(ع) ،حتی بدهشدرط صدحت
نسبت ،آسیبی به روایاتش نمیزند تنها نسبتهایی که دربارهاش ثابت مینماید ،عدمپایبندی کامل
به رعایت شیوۀ محدّثان در نقل و غرور علمی است که بیسابقه هم نیسدت شدواهد گونداگون در
ارتباط با شخصیت مقاتل و روایاتش ،چون وجود متابعات یا شواهد روایات او در جوامع و مندابع
معتبر فریقین ،داشتن مشایخ یا راویانی برتر ،دفاع برجسته از حریم قرآن در کنار زندگی همدراه بدا
زهد ،جسارت و صراحتش اگر او را مقدم بدر دیگدر راویدان نشدان ندهدد ،الاقدل در سدطح آندان
مینمایاند
-7منابع
1

ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنناالنویةا ،اول ،بدیجدا ،جامعدهاالمدام محمددبدنسعوداإلسدالمیه،
1406ه ق

2

نهجاالیمان ،اول ،مشهد :مجتمع امام هادی(ع)1418 ،ه ق
ابنجبر ،زینالدین علیبنیوسف ،

3

ابنحبان ،محمد ،المجروحین ،مكة المكرمة :دارالباز للنشر و التوزیع ،بیتا
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ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخابنخلدون ،بیروت ،مؤسسه األعلمی للمطبوعات1391 ،ه ق
ابنشهرآشوب ،محمدبنعلی ،مناقبآلابییطالیب ،النجدف األشدرف ،المکتبده الحیدریده،
1376ه ق

5

ابنعساکر علیبنالحسن ،تاریخمدینۀدمشق ،بیروت :دارالفکر للطباعده و النشدر و التوزیدع،
1415ه ق

6

ابنعبدربه ،أحمدبنمحمد ،العقدالفرید ،اول ،بیروت :دارالکتب العلمیه1404 ،ه ق

7

ابنعدی ،عبداهلل ،الکامل ،دوم ،بیروت :دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع1409 ،ه ق

8

ابنمردویه اصفهانی ،احمدبنموسی ،مناقباالمامعلیی(ع) ،دوم ،قدم :دارالحددیث-1424 ،
1382ه ش

9

امینی ،عبدالحسدین ،الغیدیرفییالکتیابوالسینهواألدبوالتیاریخ ،چهدارم ،بیدروت:
دارالکتاب العربی1397 ،ه ق

 10باجی ،سلیمانبنخلف ،التعدیلوالتجیری  ،مدراکش :وزاره األوقداف و الشدؤون اإلسدالمیه،
بیتا
 11بجنوردی ،کداظم ،دائرةالمعارفبزرگاسیممی ،اول ،تهدران :مرکدز دائدرةالمعدارف بدزرگ
اسالمی1383 ،ه ش
الجامعالصحی  ،بیروت :دارالکتاب العربی1427 ،ه ق

 12بخاری ،محمدبناسماعیل،
 13بلخی ،مقاتلبنسلیمان ،تفسیرمقاتل ،اول ،بیروت :دار احیا التراث1423 ،ه ق
قاموسالرجال ،اول ،قم :مؤسسه النشراالسالمی1422 ،ه ق

 14تستری ،محمدتقی،
 15تهرانی ،آقابزرگ ،الذریعهالیتصانیفالشیعه ،بیروت :داراالضوا  ،بیتا
 16جزیری ،عبدالرحمن و دیگدران ،الفقهعلیالمذاهباألربعهومذهباهلالبییت(ع) ،اول،
بیروت :دارالثقلین1419 ،ه ق
 17حاکم نیشابوری ،محمدبنعبدداهلل ،المستدرکعلیالصحیحین ،تحقیدق مصدطفی عبددالقادر
عطا ،دوم ،بیروت :دارالکتب العلمیه1422 ،ه ق
 18حُرّ عاملی ،محمدبنحسدن ،وسائلالشییعهالییتحصییلمسیائلالشیریعه ،قدم :مؤسسده
آلالبیت(ع) إلحیا التراث1414 ،ه ق
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شهابزهریوعداوتاهلبیت(ع) ،مجلۀ پژوهشهدای قدرآن و

 19حیدرینسب ،علیرضا ،
ابن
حدیث ،شمارۀ  ،5صص  ،79-99تهران ،پاییز و زمستان 1390ه ش
 20خطیب بغدادی ،أحمدبنعلدی ،تیاریخ بغیداد ،اول ،بیدروت :دارالکتدبالعلمیده1417 ،ه ق/
1997م
 21خویی ،ابوالقاسم ،معجمرجالالحدیث ،پنجم ،بیجا ،بینا1413 ،ه ق
 22ذهبی ،شمسالدین محمد ،تاریخاالسمم ،اول ،بیروت :دارالکتاب العربی1407 ،ه ق1987/م
 23دددددددددددددددددددددد  ،سیراعممالنبمء ،بیروت :مؤسسه الرساله1413 ،ه ق
 24دددددددددددددددددددددد  ،میزاناإلعتدال ،بیروت :دار المعرفه للطباعه و النشر ،بیتا
 25رازی ،ابنابیحاتم ،الجرحوالتعدیل ،اول ،بیروت :دار إحیا التراث العربی1372 ،ه ق
 26رازی ،فخرالدین محمد ،مفاتی الغیب ،سوم ،بیروت :دار احیا التراث العربی1420 ،ه ق
 27ربانی ،محمددحسدن ،دانن

دراةناالحنیة  ،اول ،مشدهد :دانشدگاه علدوم اسدالمی رضدوی،

1380ه ش
 .82ژیلیو ،کلود ،مقاتل؛مفسربزرگومحدثومتکلممطرود ،آیینۀ پژوهش ،سال  ،13شدمارۀ
 ،76صص  ،43-65قم ،مهر و آبان1381ه ش
 29سقاف ،حسنبنعلی ،قاموسشتائم ،اول ،األردن :مکتبۀ اإلمام النووی1414 ،ه ق
مقاتلبینسیلیمانو
 30شایستهنژاد ،علیاکبدر ،بررسیونقدآیاتخمفتووالیتدرتفسیر 
تفسیرالکشافزمخشری ،مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال پنجم ،شمارۀ  ،9صص
 ،27-46تهران1387 ،ه ش
بنسلیمانوجایگاهآن ،مجلۀ مطالعات قدرآن و حددیث،
مقاتل 
 31ددددددددددددددددددد  ،تفسیر 
شمارۀ  ،3صص  ،95-123تهران ،پاییز و زمستان 1387ه ش
 32صدوق ،محمدبنعلدی ،عییوناخبیارالرضیا(ع) ،بیدروت :مؤسسده األعلمدی للمطبوعدات،
1404ه ق
منالیحضیرهالفقییه ،قدم :مؤسسده النشدر اإلسدالمی التابعده لجماعده
 33دددددددددددددددددددد  ،
المدرسین ،بیتا

بازشناسی شخصیّت حدیثی مُقاتلبنسلیمان بلخی
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 34طبری ،محمدبنجریر ،تاریخاألمموالملوک ،چهارم ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعدات،
1404ه ق
جامعالبیانعنتأویلآیهالقرآن ،بیروت :دارالفکر للطباعده و النشدر و

 35ددددددددددددددددددد ،
التوزیع1415 ،ه ق
 36طوسی ،محمدبنحسدن ،اختینار مرفةنا الفلنا  ،قدم :مؤسسدۀ آلالبیدت(ع) الحیدا التدراث،
1404ه ق
 37ددددددددددددددددددددد  ،االمالی ،اول ،قم :دارالثقافه للطباعه والنشر و التوزیع1414 ،ه ق
 38عسقالنی ،ابنحجر ،تهذیبالتهذیب ،بیروت :دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع1404 ،ه ق
 39ددددددددددددددددد  ،فت الباری ،دوم ،بیروت :دارالمعرفه للطباعه و النشر ،بیتا
 40ددددددددددددددددد  ،مقدمۀفت الباری ،بیروت :دار احیا التراث العربی1408 ،ه ق
 41عسکری ،مرتضی ،معالمالمدرستین ،بیدروت :مؤسسدۀ النعمدان للطباعده و النشدر و التوزیدع
1410ه ق
 42غماری ،احمدبنمحمد ،ةتح الملک الرلی بصحا حیة باب میةنا الرلم علی ،اول ،قم :دلیل ما،
1428ه ق
 43قبانجی ،حسن ،مسنداالمامعلی(ع) ،اول ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات1421 ،ه ق
 44قمی ،علیبنابراهیم ،تفسیرقمی ،چهارم ،قم :دارالکتاب1367 ،ه ق
 45قمی ،عباس ،مفاتی الجنان ،دوم ،قم :مكتبة العزيزی1385 ،ه ق
 46قندوزی ،سلیمانبنابراهیم ،ةنابیع المیدة لذوی القفبی ،اول ،تهران :داراألسوه للطباعه و النشدر،
1416ه ق
 47کلینی ،حمدبنیعقوب ،االصولمنالکافی ،پنجم ،تهران :دارالکتب االسالمیه1363 ،ه ش
 48کورانی علی ،لیاهف التارةخ (السیفة النویةا) ،اول ،باقیا ،بیجا ،بینا1430 ،ه ق
 49ددددددددددد  ،معجمأحادیثاإلمیامالمهیدی(ع) ،اول ،قدم :مؤسسده المعدارف اإلسدالمیه،
1411ه ق
 50کوفی ،فراتبنابراهیم ،تفسیرفراتکوفی ،اول ،طهران :مؤسسه الطبع و النشر التابعه لدوزاره
الثقافه و اإلرشاد اإلسالمی1410 ،ه ق
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 51مالکی ،حسنبنفرحان ،الصحوا و الصحابه ،بیجا ،بینا و بیتا

 52مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،دوم ،بیروت :مؤسسه الوفا 1403 ،ه ق
 53مزی ،محمدبنیوسف ،تهذیبالکمال ،اول ،بیروت :مؤسسه الرساله1413 ،ه ق
 54مطهری ،مرتضی ،مجموعهآثارشهیدمطهری ،بینا و بیتا
 55معرفت ،محمدهادی ،التفسیروالمفسرون ،اول ،مشهد :الجامعه الرضدویه للعلدوم االسدالمیه،
1418ه ق
 56مفید ،محمدبنمحمد ،االةصاح ةی اماما امیفالمؤمنین ،دوم ،بیروت :دارالمفید للطباعه و النشدر
و التوزیع1414 ،ه ق
 57دددددددددددددددددد  ،االمالی ،دوم ،بیروت :دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع1414 ،ه ق
 58ناصحیان ،علیاصغر ،نخستینتفسیرفقهیومؤلفآن ،مجلۀ آموزههای قرآندی ،شدمارۀ ،14
صص  ،7-69مشهد ،زمستان  1383ه ش
بنسلیمان ،فروغ وحدت ،شمارۀ  ،21صدص  ،59-70تهدران،
مقاتل 
 59ناوشکی ،رسول ،معرفی 
پاییز 1389ه ش
 60نجاشی ،احمدبنعلی ،ةهفست اسماء مصنفی الشیرا (رلا النجاشی) ،پنجم ،قم :مؤسسه النشدر
االسالمی1416 ،ه ق
 61نوری ،حسین ،خاتمهالمستدرک ،اول ،قم :مؤسسه آل البیت(ع) إلحیا التراث1416 ،ه ق
 62نووی ،یحییبنشرف ،روضا الطالوین ،بیروت :دارالكتب العلمیة ،بیتا
 63نویا ،پدل ،تفسیرقرآنییوزبیانعرفیانی ،ترجمدۀ اسدماعیل سدعادت ،تهدران :مرکدز نشدر
دانشگاهی1373 ،ه ش
 64نیسابوری ،مسلمبنحجاج ،صحی مسلم ،اول ،بیروت :دارالکتاب العربی1425 ،ه ق
 65وحید بهبهانی ،محمد باقر ،حاشیا مجمع الفائنیة و الوفهنا  ،اول ،منشدورات مؤسسده العالمده
المجدد الوحید البهبهانی1417 ،ه ق

