
 
 :هودی ي ساالنهي  أکلهم

 يعه و سنّی کهن شمنابع در يری تفسيتی روايبررس
 

 1این يمی کريمرتض
 )٢٦/١١/٩٠ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٣١/٣/٩٠ :دریافت مقالهتاریخ (

 
 دهیچک

پردازد که نخـستین      این مقاله به بررسي متني و منبع شناختي یک روایت تفسیري مي           
 مؤلف. استآمده   به نقل از امام باقر علیه السالم         مجمع البیان  و   التبیانبار در دو تفسیر   

 المـصابیح فـي تفـسیر القـرآن       ن روایت،   دهد که مأخذ شیخ طوسي در نقل ای         نشان مي 
ر یـ وز. استبوده  )  ق ٤١٨ـ٣٧٠(تألیف ابوالقاسم حسین بن علي معروف به وزیر مغربي          

ن روایـت نـه در      یـ  اما ا  ؛دهد  ي نسبت م  »ابوجعفر« مبهم به    ين سخن را به نحو    ی ا يمغرب
ن یتـر   و نه در مهم    ،آمده  و تفسیري شیعه پیش از وزیر مغربي       يثییک از منابع حد     هیچ

. ثبت شده اسـت   رازي  حاتم   یاب   و ابن  ير مأثور اهل سنت چون ابوجعفر طبر      یمنابع تفس 
 یـي  و روايریرا در منابع تفـس   و روایات مشابه    ن نقل   ی ا ي پا کوشد ردّ   يي حاضر م    مقاله
. م (ير کلبـ  ی از تفـس   ي متعدد يریات تفس یروا ير مغرب یوزکه  د و نشان دهد     یبجوکهن  
السالم  هی امام باقر عليعنیها را به ابوجعفر   آنينقل کرده و تمامرا در اثر خود    )  ق ١٤٦

ن یـی  بـه نقـل قـصص، اسـباب نـزول، و تع            يباً همگـ  یات تقر ین روا یا. نسبت داده است  
ست، ی ن يل سند یتحلن مقاله   ی روش بحث در ا    .مربوطند ي اعالم و اماکن قرآن    ،مبهمات
 .ستامنبع ل یتحلل متن و یروش تحلدو  از يبیبلکه ترک

 
 ، يخ طوسـ  یشـ  ،روایـت مأکلـة    ،ر القـرآن  ی تفـس  يح ف یالمصاب،  وزیر مغربي : ها  واژه کلید

  تفسیر کلبي،تفسیر شیعهتاریخ ، التبیان في تفسیر القرآن                   

                                                                                                                                                                              
 . Email: mkariminiaa@gmail.comعضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسالمی . ١
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 له أطرح مس
بـه  را  ) ص(امبر  یـ ان عـصر پ   یـ هودیز  یـ آم   عتاب يم در سخنان  ی در قرآن کر   يات متعدد یآ

یف تورات و آیات الهي و فروختن آیات الهي به بهایي اندک سـرزنش        ق، تحر یکتمان حقا 
ـ ال؛  ٤٤مائدة،  ال؛  ١٩٩،  ١٨٧ ،٧٧ عمران،  ؛ آل ١٧٤،  ٧٩،  ٤١،  ةبقرال (کند  مي . )٣٤،  ٩،  ةتوب

اند که برخي عالمان و اعیان یهودي مدینه پـس            عموماً مراد از این آیات را چنین دانسته       
هـاي پیـامبر در        افتادن موقعیت خود، همواره نشانه     خطر  به دلیل به  ) ص(از ورود پیامبر    

کردند، و آن دسته از آیـات تـورات را کـه بـر حقانیـت                  کتاب آسماني خود را کتمان مي     
ن دسـته از    یـ م غـرض ا   یقـرآن کـر   . کردنـد   داللت داشت تحریف مـي    ) ص(پیامبر اسالم   

هـاي    ین دوره از نخـست  . داند  مي )ثمن قلیل (ارزش    کم يزیان را به دست آوردن چ     یهودی
 را تعیـین    »ثمن قلیـل  «اند مراد از این       تفسیري در قرون نخست، برخي مفسران کوشیده      

تقریباً وجه اشتراک اغلب این تفاسیر آن است که یهودیان بـراي تـداوم موقعیـت                . کنند
مالي و قدرت مذهبي و اجتماعي خود به انکار پیامبر دست زدند و در واقع آیات الهي را                  

 .دک فروختندبه بهایي ان
ر یتفاسـ ،   بقره ي  سوره ٤١ ي هیآ، در   » ثَمَناً قَلیالً   وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتي   «در تفسیر عبارت    

ه ی را از امام باقر عل     يتی معاصر روا  ي دورهر  ی از تفاس  يبرخه و   یعه در دوران صفو   ی ش یيروا
 و   بن اخطـب، کعـب بـن اشـرف         يیَحُ «:ن است یکنند که مضمون آن چن      يالسالم نقل م  

هـا بـه آنـان       يهودیکه هر سال    داشتند  ) مأکلة( ياتی مال يدرآمدان  یهودیگر از   ی د يبرخ
 ، باطـل شـود    کسب درآمد ن  یا) ص(اکرم  امبر  یپدستور  که با   شان نخواستند   یا ؛دادند يم

ن همـان  یـ ا. امبر آمده بـود ینام و وصف پکه در آن ف کردند  یتحر از تورات را     يبخشلذا  
عه در عـصر    ی شـ  یـي ر روا ی تفاسـ  1».ه بدان اشاره کرده اسـت     ین آ ی است که ا   ي اندک يبها

نـور  ،  )١/٣٣،  يض کاشـان  یفـ  (ياالصـف ،  )١/١٢٤،  يض کاشـان  یف (يالصافل  یه از قب  یصفو
ز مجـامع   یـ و ن ) ٣٩٩/ ١،  ي مـشهد  يقمـ  (کنز الدقائق ،  )١/٧٣،  يزی هو يعروس (نیالثقل

                                                                                                                                                                              
، )سید عبداالعلي سـبزواري    (الجدید في تفسیر القرآن   سیر معاصر شیعه از قبیل      تفااین نقل در برخي     . ١

محمـد صـادقي     (الفرقـان فـي تفـسیر القـرآن بـالقرآن         ،  )ابراهیم بروجـردي   (تفسیر الصراط المستقیم  
 تفـسیر کـوثر   و  ) عبـدهللا جـوادي آملـي      (تـسنیم ،  )محمد جواد نجفي خمیني    (تفسیر آسان ،  )تهراني

تطبیـق آیـه     «کنـد کـه     جوادي آملي هوشیارانه یادآوري مـي     هللا     آیت .ز آمده است  نی) یعقوب جعفري (
مورد بحث بر جریان دو یهودي نامبرده نه به معناي شأن نزول انحصاري و نه مانع از جَـرْي و انطبـاق          

از اینگونه نصوص با غمض از سَنَد بیش از انطباق في الجمله، نـه بالجملـه،                . آن بر مصادیق دیگر است    
 ).٤/١٠٧، ي آمليجواد(» .آید رنميب



 ١٢١ بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی: ی یهود ی ساالنه مأکله

 انیـ مجمع الب  به نقل از     ت را ین روا ی ا يهمگ) ٦٦/٣٤١،  يمجلس (بحار االنوار  چون   یيروا
روي «: چنین آمـده اسـت    )١/٢١٠( مجمع البیان متن روایت در    . کنند  ينقل م ) يطبرس(

 بن أخطب و کعب بن األشرف و آخرون من          حُیَيجعفر ع في هذه اآلیة قال کان         عن أبي 
الیهود لهم مأکلة علي الیهود في کل سنة فکرهوا بطالنها بأمر النبـي ص فحرفـوا لـذلک                  

ي حاضـر    در مقاله1».ن التوراة فیها صفته و ذکره فذلک الثمن الذي أرید في اآلیة       آیات م 

سـناد اسـت،     از آنجا کـه روایـت یادشـده بـدون اِ           2.مینام  ي م »مأکلة«ت  یت را روا  ین روا یا

                                                                                                                                                                              
نهـج البیـان عـن      ( این روایت را محمد بن حسن شیباني در قرن هفتم در سه موضع از تفـسیر خـود                    .١

روي أنّ «: تر نقل به مضمون ـ کرده است   نقل ـ و به تعبیر دقیق ،با اندکي تفاوت) کشف معاني القرآن
بن أخطب و کعب بن األشـرف و أمثالهمـا، کـان لهـم              السّبب في هذه اآلیة، أنّ أحبار الیهود مثل حي          

مأکلة من الیهود، علي کتمان صفة محمّد صلّي اللّه علیه و آله من التوراة، فغیروها و بدّلوها لئلّا تنقطع                   
 ).١/١٣١ (»مأکلتهم

 أنّ هذه اآلیة نزلت في أحبار الیهود و ما غیروه مـن صـفة محمّـد علیـه                 : روي عن أبي جعفر علیه السّالم     
 ).١/١٦٧(السّالم و البشارة به، لیجعلوا ذلک مأکلة لهم و طعمة من الیهود 

أحبار الیهود، کـانوا یعرفـون محمّـدا    : یعني الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ   : و قوله تعالي  
یرسـل إلـي العـرب      : ا ذلک و غیّروه و بـدّلوه، فقـالوا        بصفته و نعته في التّوراة، فکتمو     ] صلّي اللّه علیه و آله    [

 در ادامـه توضـیح خـواهم داد کـه وي هـم از دو تفـسیر                  ).١/٢٢٢(خاصّة لئلّا تبطل مأکلتهم من الیهـود        
بنـا بـه جـستجوي نگارنـده،     .  بهره برده اسـت و هـم از دو تفـسیر مُقاتـل و کلبـي        مجمع البیان  و   التبیان

 . شیباني آمده استنهج البیانقیم از دو تفسیر کلبي و مقاتل در تفسیر نزدیک به یکهزار نقل قول مست
 تفـسیر کـوثر   و  ) ٢٠٧ــ ١/٢٠٦  (تفسیر نمونه ،  )١/١٠٧ (تفسیر آسان اي از تفاسیر معاصر از جمله          پاره .٢

ن  چنـی  تفسیر نمونه المثل در     في. اند  ي مأکلة در این روایت را به معناي مهماني گرفته           ، کلمه )١/١٥٩(
 میهمـاني  مجلـس  سـال  هـر  یهـود،  از دیگر جمعي و اشرف، بن کعب و اخطب، بن حیي«: استه  آمد

 منفعت این که نبودند راضي حتي آنها شد، مي داده ترتیب آنها براي یهودیان طرف از) برقي و پرزرق(
 در کـه  را تـورات  آیا) دیگر دالئل و (دلیل این به برود، میان از ص اسالم پیامبر قیام خاطر به کوچک
 ایـن  در قـرآن  که است کم بهاي و »قلیل ثمن «همان این کردند، تحریف بود ص پیامبر اوصاف زمینه

مأکلـة در   . تواند باشـد     این سخن درست نمي    ).٢٠٧ـ٢٠٦ /١ ج ،نمونه تفسیر(» کند مي اشاره آن به آیه
خلیل بن احمـد در     . اردي اکل است، اما در این سیاق ارتباطي با خوردن ند            زبان عربي با آنکه از ریشه     

 این سخن را اغلب لغویـان بعـدي         ».المأکلة ما جُعل لالنسان الیحاسَب علیه     «: گوید  مي) ٥/٤٠٩ (العین
کنـد تـا    به جز این مضمون روایات نیز با مالیـات یـا ماننـد آن بیـشتر تطبیـق مـي          . اند  نیز تکرار کرده  

 مـن  عام کل في مأکلة منهم للرؤساء کانت«: مثالً در روایتي از مقاتل بن سلیمان آمده است        . میهماني
 در  ».الیهـود  سـائر  مـن  ماکلة و العلماء  لالحبار کانت«: گوید   یا واحدي نیشابوري مي    ». ثمارهم و زرعهم

 ابوالفتوح رازي نیز ـ چنانچـه خـواهیم دیـد ـ در بیـان ایـن       .  آمده است»مأکلة مِن«این دو عبارت 
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هاي مختلف نقل این روایت و نیز با تحلیل منابعي که این  با بررسي گونه م کوشیدیخواه
 .میخاستگاه ورود آن به منابع تفسیري شیعه و سني را بیاب، اند روایت را ذکر کرده

 
 روایت مأکلة در تفاسیر شیعه

. کننـد   ي نقل مـ   انیمجمع الب ت مأکلة را عموماً با استناد به        ی روا عه،یمتأخر ش ر  یتفاس
 از  ،این عبارت را مانند بسیاري دیگر از اقوال تفـسیري         نیز خود   روشن است که طبرِسي     

) ١/١٨٦( التبیـان مـتن روایـت در      . گرفته است ) شیخ طوسي  (ر القرآن التبیان في تفسی  
 ثمنـا   ياتیـ وال تشتروا بآ  «:  قوله يف) ه السالم یعل( جعفر   ي عن أب  يورو(: چنین آمده است  

ن مـنهم مأکلـة     ی بن أخطب وکعب بـن اشـرف، وآخـر         حُیَيکان ل : ه السالم ی قال عل  الًیقل
ها یات من التوراة ف   ی فحرفوا لذلک آ   )ص( يب کل سنة وکرهوا بطالنها بأمر الن      يهود ف ییعل

تـرین    تا اینجا دریافتیم قـدیم     1).ةی اآل يد به ف  ی أر يل الذ یصفته وذکره، فذلک الثمن القل    
.  اسـت  ر القـرآن  ی تفس يان ف یالتب ير و ی و تفس  يخ طوس یت، ش یرواي    شناخته شده مأخذ  

عه ی شـ يری و تفـس یيروا آن در منابع     دماننه يا مضمون یت  ین روا ید به دنبال ا   یاکنون با 
ک بـه   یـ چ  یهـ  يخ طوسـ  یش از شـ   یعه پ ی ش یير روا یتفاس. می بگرد يخ طوس یش از ش  یپ

، ياشـ یّ، ع يم قمـ  ی بن ابـراه   يعل. کنند  يت فوق اشاره نم   ی مشابه با روا   يا عبارت یمضمون  
                                                                                                                                            

کند که یکـي از معنـاي رسـم و مرسـوم همـان مالیـات یـا                     مي  استفاده »مرسوم«ي     روایت از کلمه   
، المفصل في تاریخ العرب قبـل االسـالم       جواد علي،   . ـ  براي تفصیل بیشتر در این باب نک       .مقرري است 

تـر ایـن      از دوست دانشمندم، بهنام صادقي که توجه مرا به معناي دقیـق           . ١٤/١٦٠؛ و   ٩/٣٠٢؛  ٩/٢٣٩
 .گزارم واژه معطوف داشت، بسیار سپاس

، و ذکره ایـضاً جماعـة مـن اهـل           )ع(و روي عن أبي جعفر      (: نویسد   نیز شیخ طوسي مي    ٧٩ذیل بقره،   . ١
 >لیوقعـوا الـشک للمستـضعفین مـن الیهـود        ) ص(التأویل أن أحبار الیهود کانت غیـرت صـفة النبـي            

 تفاسیر راه پیدا کـرده   و از آنجا به سایر١/٢٩٢، مجمع البیاناین روایت نیز عیناً به    ). ١/٣٢٢،  التبیان(
ذیـل   (المصابیح في تفـسیر القـرآن     نخست بار وزیر مغربي در      نیز  گفتني است که این مطلب را       . است

لیوقعـوا الـشک   ) ص(کانت احبار یهـود قـد غیـروا صـفة محمـد       : قال ابوجعفر «: آورده است ) ٧٩بقره،  
خوریم که  وب به ابوجعفر برمي  وقتي با انبوهي روایت تفسیري و همگي منس        ».للمستضعفین من الیهود  
مجمـع   و سـپس طبرسـي در        التبیـان آنها را در     طوسـی  رسند و پس از او شیخ       تنها به وزیر مغربي مي    

ي این روایات نقل بـه معنـا از           اند، تنها حدس قوي این است که بگوییم مجموعه           عیناً نقل کرده   البیان
 بـه موضـوع      نیـز  اند و وزیر مغربي      سیره ربوط به م این روایات    ي  هبه ویژه که عمد   . اند  سوي مغربي بوده  

و ) وزیـر مغربـي    (المصابیح في تفسیر القرآن    درباب ارتباط دو تفسیر      .دهد  سیره توجه خاص نشان مي    
: چهار پارادایم تفسیري شیعه   «ي    نیا، مقاله   کریمي  مرتضي :ـ  نک) شیخ طوسي  (التبیان في تفسیر القرآن   

 .١٣٩٠، پاییز و زمستان ٥٠ي  ، شمارهصحیفه مبین، »ر قرآن کریماي در تاریخ تفسیر شیعي ب مقدمه



 ١٢٣ بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی: ی یهود ی ساالنه مأکله

 یـي گر منابع روا  ی جستجو در د   .اند  يت خال ین روا ی از ا  ي همگ ياریّس،  يربَ، حِ يفرات کوف 
ت یـ ن روا یـ مـا را بـه ا     .. . و بصائر الـدرجات  ،  ي برق محاسنال ،چون کتب اربعه   يعیکهن ش 

 بـه   ين مـضمون سـخن    یـ  خود از ا   یير کتب روا  یز در سا  ی ن يخ طوس ی ش يحت. رساند  ينم
 .می کنيگر را بررسی ديها ها و احتمال د تمام حدسیلذا با. آورد يان نمیم

جامع موسوم به    ير طبر یفس، ت انیالتب در   يخ طوس ی ش یين مآخذ روا  یتر   از مهم  يکی
کـه در   ن  یات و اقـوال صـحابه و تـابع        یبخش اعظم روا  . است البیان عن تأویل آي القرآن    

عه ی شـ  يری به سنت تفس   يخ طوس یق ش ین بار از طر   ینخستاند،    ِ طبري آمده  جامع البیان 
ات کـه عمومـاً مـصدر       یـ ن روا یـ ، ا ي طبرِسـ  انِیـ مجمـع الب  وارد شده و بعدها با نگـارش        

از این رو، نخستین حدس این است کـه         . اند   مانده يعه باق یر ش یدارند، در تفس   يعیرشیغ
شیخ طوسي این روایت را از طبري گرفته باشد و مراد از ابوجعفر در آغاز این روایت، نـه                   

هللا  این حدسي است که شادروان نعمـت      . السالم، بلکه ابوجعفر طبري باشد     امام باقر علیه  
مجمـع   و   تبیـان التفسیر   در دو    یيرواخي دیگر از منقوالت      بر بابآبادي در   صالحي نجف 

صـالحي  . ـ  نکـ  ( مطرح کرده است که در جاي خود نیازمند بررسـي بیـشتر اسـت              البیان
ایـن روایـت صـادق      بـاب    در يوي    با تمام این احوال، فرضیه    . )بعد   به ٢١آبادي، ص     نجف

 بـه   ،ي مـورد بحـث      آیـه تر، در ذیل       و از همه مهم    تفسیر طبري نیست، چراکه در سراسر     
 .خوریم هیچ مضمون یا عبارتي مشابه با روایت مورد بحث برنمي

ح یالمصابافت، یت را در آن ین رواین ایتوان ع ي که ميخ طوسیتنها مأخذ مقدَّم بر ش
ـ  یـ  معروف به وز   ين بن عل  ی، اثر ابوالقاسم حس   ر القرآن ی تفس يف )  ق ٤١٨ــ ٣٧٠ (ير مغرب

ده ی خود که متأسـفانه هنـوز بـه چـاپ نرسـ            ر مهمّ ایر بس ین تفس ی در ا  ير مغرب یوز. است
 بـن   حُیَـي قالَ أبـوجعفر کَـانَ لِ     (: سدینو  يم) ٤١،  ةبقرال(ي مورد بحث      هیل آ ی در ذ  1،است

 کُلِّ سَـنَة، فَکَرِهُـوا إبْطَالَهَـا        يهُود ف یینَ مِنْهُمْ مَأکَلَةٌ عَلَ   یأخطبَ و کعبِ بن األشرفِ وَ آخَرِ      
صِـفَتُهُ وَ ذِکْـرُه،     : ة، مِنْهَـا  یـ ات مِنَ التَّوْرِ  ی، فَحَرَّفوا لِذَلِکَ آ   )ه وآله ی هللا عل  يصل (يبِأمْرِ النَّبِ 

 از آنجا که شیخ طوسي در موارد متعدد از وزیر           ).ةی اآل يدَ ف یرِ اُ يل الَّذِ یفَذَلِکَ الثَّمَنُ القَلِ  
 از آنجـا کـه   کند، و نیـز   نقل ميالتبیانکند و برخي آراي تفسیري وي در       مغربي یاد مي  

تـوان     مـي  2کنـد،   گاه وي بدون ذکر نام وزیر مغربي مطالبي را عیناً از تفسیر وي نقل مي              

                                                                                                                                                                              
نگارنده تصحیحي از این اثر مهم و تأثیرگذار در تاریخ تفسیر شیعه در دست انجام دارد که امیـد دارد                  . ١

 .به زودي در اختیار قرآن پژوهان و تفسیرشناسان قرار گیرد
  از اختـصاصات   التبیـان طلـب نقـل شـده در        خـوبي هویداسـت کـه م        ویژه وقتـي بـه      این موضوع به  . ٢
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ـ  یـ عه، وز یر ش یت به تفاس  ین روا ی ورود ا  ي مصدر اصل  نتیجه گرفت   در آغـاز قـرن      ير مغرب
 . بوده استيپنجم هجر

ات یـ  روا نخـست : اند   سه گونه  ر القرآن ی تفس يح ف یالمصاب در   ير مغرب ی وز یيِمنابع روا 
 از امامـان    يکـ ی کـه بـه       و اهل سنت ــ بدون ذکر سند و مأخذ ــ          عهی از منابع ش   يعیش
ت یـ دوم روا. رسـد   يهما السالم م  ین عل یسالم و صادق  لا هی عل نین العابد یعه چون امام ز   یش

ابـوبکر   (ات االحکـام یـ آر ابومـسلم،  ی، تفـس ير طبـر یتفـس ن که عمومـاً از   یصحابه و تابع  
ره و یات مرتبط بـا سـ  یسوم روا. شوند ينقل م.. .مان وی بن سل  مُقاتِلو گاه   ) يجصاص راز 

اسـحاق،    هشام، ابن   ، ابن يره چون زُهر  ی و منابع س   يحوادث صدر اسالم که عموماً از طبر      
 ير طبـر  یتفـس نـه در    مورد بحث   ت  یاز آنجا که روا   . شوند  ي نقل م  و عمَر بن شبّه   ،  يواقد

ـ وزیـر  ش از یعه پـ ی شـ يری و تفسیيآمده است و نه در منابع روا   چـون حِبَـري،    (يمغرب
بایـد  ر ینـاگز شود،  يافت می) عمانياشي، فرات کوفي، علي بن ابراهیم قمي و نُ اري، عیّ سیّ

 . ي سوم برویم به سراغ گزینه
ر اهل  یدر تفاس . میابی يره نم ی باشد در منابع س    الذکر     فوق ي که دقیقاً حاوي متن    تیروا

خوریم که همین مضمون را با عباراتي متفاوت          برميات  ی مرو يبرخبه  ش  یب سنت اما کما  
: افـت یتـوان     هاي مرتبط با موضوع بحث را نزد سه تن مـي            ترین نقل    کهن .کنند  بیان مي 

ـ      )  ق ١٥٠. م( بن سـلیمان     مُقاتِل،  ) ق ١٤٦. م(محمد بن سائب کلبي      ر و محمـد بـن عمَ
نخـست بـه   . گـر اسـت  ی دتر از دو فرد     مهم ي در موضوع بحث ما کلب     ). ق ٢٠٧. م(واقدي  

 ي از و  ياتی گاه روا  يگر آنکه طبر  ید  داشته است و دو    يعی ش یيها  شیگرا يسبب آنکه و  
 از  يتـ یچگـاه روا  یکنـد، امـا ه      ير خود نقل مـ    یرا در تفس  ) عباس  ابوصالح از ابن  (ق  یاز طر 
 . آورد ير نمی در تفسيمان و واقدی بن سلمُقاتِل
 

                                                                                                                                            
مـثالً وزیـر مغربـي در      . مغربي در تفسیرش باشد؛ مانند نقل مـستقیم از عهـد قـدیم و جدیـد                وزیر

، )١١٧مائـده،   ال (»ماقلت لهم اال ما امرتني به ان اعبـدوا هللا         «ي    ، ذیل آیـه   المصابیح في تفسیر القرآن   
 ربّي و ربّکم شاهد بلفظ االنجیل، فانّه ذُکِرَ في الفـصل الرابـع              و قوله عزّوجلّ اي اعبدوا هللا     «: نویسد  مي

قال المسیح مکتوب ان اسجدوا هللا ربک و ایاه وحده فاعبد و هـذا لفظـه و هـو الـنص             : من انجیل لوقا  
بدون اشـاره بـه نـام       ) ٤/٧٠ (التبیان شیخ طوسي این مطلب را عیناً در         ».علي التوحید بحمدهللا تعالي   

 را الفـصالل  فـي  ذکـر  فانه اإلنجیل بلفظ شاهد »رَبَّکُمْ وَ رَبِّي اللَّهَ عْبُدُوا أنِا «وقوله: آورد  ميوزیر مغربي   
 صـریحا  هـو  و لفظـه  هـذا  و فأعبد، وحده إیاه ربکو سجدللَّه أنا مکتوب: المسیح قال وقا، إنجیلل بعمن

 .لتوحید
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 تفسیر محمد بن سائب کلبي
ار مـا   یـ امـروزه در اخت   ــ که بسیار حجیم و مفصل بوده ـــ           ير کلب یستف ياصلمتن  

، ير عبـدالرزاق صـنعان    یتفـس از جمله    ( در کتب مختلف   ي و يریات تفس ی اما روا  1ست،ین
ن ی از ا  يبخش.  آمده است  )تفسیر طبري و اندکي در    ،  ي سمرقند بحرالعلوم،  ير حِبَر یتفس
ابومحمـد   بـه دسـت      يم هجـر  سـو قـرن    انیـ پادر  عباس    از طریق ابوصالح از ابن    ات  یروا

 يالواضـح فـ    با عنوان    يری در قالب تفس   ) ق ٣٠٨. م (ينوریعبدهللا بن محمد بن وهب د     
 ٢٠٠٣/ ق١٤٢٤ضون، ی بيمنشورات محمد عل: روتیبد، یق احمد فریتحق (ر القرآنیتفس
گـر،  ی د ي، همـان را بـا نـام       ي در آغاز قرن نهم هجر     يروزآبادیافته است که ف   ین  یتدو) م
 .ن مجدد کرده استی تدوعباس ر ابنیر المقباس من تفسینوت

 هست که با نقل     ي، عبارات ر القرآن ی تفس يفالواضح در   ير کلب یان منقوالت تفس  یدر م 
ن آمده  ی بقره چن  ٤١ي    هیآر  یدر تفس . ار مشابهت داد  ی بس حیالمصابر  ی در تفس  ير مغرب یوز

راً مـن   یسیـ  عرضـاً    الًیثمنـاً قلـ   ته   و نع  ي بکتمان صفة محمد النب    ياتیوالتشتروا بآ «: است
 يقولون هذا فیثم «:  بقره آمده اسـت ٧٩ي  هیل آیذ؛ )٢٥، ص الواضح،  ينورید (»المأکلة

» راً من المأکلة و الفـضول     یسیالً عرضاً ی ثمناً قل  شتروا به ی جاء من عندهللا ل    يالکتاب الذ 
ن ین الـذ  إ«: ن آمـده اسـت    ی بقـره چنـ    ١٧٤ي    هیل آ یدر ذ ؛ و   )٣٣، ص   الواضح،  ينورید(
شترون یـ  التوراة من صفة محمد و نعته و         ين هللا ف  یکتمون ما انزل هللا من الکتاب ما ب       ی

» . االخطـب  ي ابنـ  ي و جُدَ  حُیَي کعب بن االشرف و      يراً، انزلت ف  یسیبه بکتمانه ثمناً عرضاً   
 .)٥٧ص ، الواضح، ينورید(

ز یـ  و ن  ایان قرن سوم   فراهم آمده به دست دینوري در پ       ر القرآن ی تفس ي ف الواضحمتن  
ن ی دارد؛ چنـ   ي در قرن نهم، شکل مزج     يروزآبادی، فراهم آمده به دست ف     ر المقباس یتنو
، ي کلبـ يریات مختلف تفسی، روايگر در قرن سوم هجری د يا فرد ی ينورید که د  یمانُ  يم

 يات مربوطه به کار گرفته و پس از ذکر قسمتیل آیعباس را در ذ     ق ابوصالح از ابن   یاز طر 
توان  ين رو میاز هم . ح داده است  یه را توض  ی، آن قسمت از آ    ير کلب یه، بر اساس تفس   یاز آ 

کلبـي گرفتـه    ت  یک روا ی از   يي فوق همگ    هیل سه آ  ی در ذ  يری تفس توضیحاتحدس زد   

                                                                                                                                                                              
اختیار برخي عالمـان شـیعه و سـني         تفسیر اصلي و حجیم کلبي تا حدود قرن هفتم هجري قطعا در             . ١

زمنـین، ابولیـث    ابـي  حِبَري و عبـدالرزاق صـنعاني، هـود بـن محکـم هـواري، طبـري، ابـن                . بوده است 
انـد کـه مـوارد انـدک یـا            طاووساز جمله این دسـته عالمـان        سمرقندي، ثعلبي، واحدي نیشابوري، ابن    

 .اند حجمي انبوه از متن تفسیر کلبي را در آثار خود نقل کرده
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هایي از تورات، کتمان نـام        باب تحریف بخش   اند که مضمون آن روایت به طور کلي در          شده
ز عالمان یهود و تالش ایشان بـراي کـسب ثمـن قلیـل              و صفات پیامبر اکرم توسط برخي ا      

ت فـوق از  یـ ن امر آن است که مـضمون روا    ی بر ا  يشاهد.در برابر این کار بوده است     ) مأکلة(
متـاع  امبر و طلـب  یـ هود عصر پیف تورات به دست یات مرتبط با تحر   ی آ گریدل  یذ در   يکلب
 : آمده استر المقباسیتنو زی و نالواضحر یتفسدو در ) الًیاشتروا به ثمناً قل(ا یدن

الً عرضـا   ی الکتاب ثمناً قل   يواشتروا به بکتمان صفة محمّد و نعته ف       : ١٨٧عمران،    آل
 .)١٣٦ص ، الواضح، ينورید( راً من المأکلةیسی

 الکتاب ثمنـاً    يات هللا بکتمان صفة محمّد و نعته ف       یشترون بآ یال«: ١٩٩عمـران،     آل
 .)١٣٩ص ، الواضح، ينورید( »راً من المأکلةیسیالً عرضا یقل

الً یة الرجم ثمناً قل   یو نعته و آ   ) ص (ي بکتمان صفة النب   ياتیو التشتروا بآ  : ٤٤مائدة،  
 ).١٩٨ص ، الواضح، ينورید( راً من المأکلةیسیعرضاً
ار یمـان مـدد بـس     یها   پرسـش  ي برخـ   ما را در حـلّ     يت کلب ی کامل از روا   يافتن متن ی

جه بخش  ینت يا  اندازه تا يت کلب ی از روا  يتن کامل افتن م ی ياگرچه جستجو برا  . رساند  يم
. م (يعبـدالرزاق صـنعان   . ستیـ  کننده ن  ي و راض  ، قاطع جه چندان کامل  ین نت یاست، اما ا  

ـ   و ابـن  )  ق ٣١١. م (يطبر)  ق ٢١١ ات یـ  آ يل تمـام  یـ در ذ )  ق ٣٢٧. م (يحـاتم راز    ياب
منقـوالت  1.نـد آور  يان نمـ  یـ  بـه م   يت کلب ی از روا  يگاه سخن   چیمرتبط با موضوع بحث، ه    

 ي و کـه د، چرا یگـشا   ي از مشکل ما نم    يرش هم گره  یدر تفس )  ق ٢٨١. م (يفراوان حِبَر 
آورد کـه در شـأن امـام علـي بـن       مـي ر خـود  ی را در تفـس يات کلبیتنها آن دسته از روا 

هـا کـه      از ایـن  امـا   . طالب علیه السالم و مرتبط با جایگاه ائمه علـیهم الـسالم باشـند               ابي
 . ي تفسیري نیشابور یافت سیري کلبي را باید در مدرسهبگذریم، آراي تف

ان یـ  راو يل برخـ  یـ بـه دل  ) ينورید( ر القرآن ی تفس ي ف الواضحي     و نسخه  ير کلب یتفس
ـ       ي قرون سوم و چهارم هجر     ياش ط   يکرّام  يش از هـر جـا     ی در خراسان و ماوراء النهر ب

. م (ي ابواسحاق ثعلبشابور چون یي ن   ن رو، مفسران مدرسه   یاز هم . گر رواج داشته است   ید
                                                                                                                                                                              

ي   در موارد فراواني به صورت مـستقیم یـا بـه واسـطه            )  ق ٢١١ـ١٢٦(گفتني است عبدالرزاق صنعاني     . ١
گـاه از مُقاتِـل بـن سـلیمان و واقـدي              طبري نیز که هیچ   . کند  مَعمَر، از کلبي روایتي تفسیري نقل مي      

کند، حـدود    ميآورد، و در نقل روایت تفسیري کلبي اندکي محتاطانه عمل      روایتي در تفسیر خود نمي    
 بار از وي نقل روایت دارد، اما در تمام آیات مورد بحـث قـول کلبـي را کنـار گذاشـته و اقـوالي از                  ٧٠

حاتم رازي نیز کمابیش در این باره شبیه به طبري اسـت              ابي  ابن. آورد  سُدّي و دیگر مفسران تابعي مي     
 .رسد  مورد مي١٥ه حدود هاي او از کلبي در سراسر تفسیرش ب با این تفاوت که تعداد نقل



 ١٢٧ بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی: ی یهود ی ساالنه مأکله

 در میان انبوهي از     .اند  ار برده یي بس   از آن بهره  )  ق ٤٦٨. م (يشابوری ن يو واحد )  ق ٤٢٧
انـد    منقوالت تفسیري که ثعلبي و شاگرد وي، واحدي نیـشابوري از تفـسیر کلبـي آورده               

،  ثعلبي در تفسیر خود بر بقـره       .توان یافت   هایي از این روایت کلبي مي       خوشبختانه نشانه 
نزلت في رؤساء الیهود و علمـائهم       : الکلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس      «: نویسد   مي ١٧٤

کانوا یصیبون من سفلتهم الهدایا و الفضول، و کانوا یرجون أن یکون النبيّ المبعث منهم،   
 اللّه علیـه و سـلّم مـن غیـرهم خـافوا ذهـاب ملکهـم و زوال                   يفلما بعث هللا محمّدا صلّ    

 اللّه علیه و سلّم فغیّروها ثـمّ أخرجوهـا إلـیهم، و             ي صفة محمد صلّ   ي إل رئاستهم، فعمدوا 
. هذا نعت النبيّ الذي یخرج في آخر الزّمان و ال یشبه نعت هذا النبـيّ الّـذي بمکّـة                  : قالوا

 اللّه علیه و سلّم فال   ي النعت المغیّر وجدوه مخالفا لصفة محمد صلّ       يفلما نظرت السفلة إل   
إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ یعني صـفة محمـد             : ي تعال فأنزل هللا . یتبعونه

 عرضـا یـسیرا یعنـي    ثَمَناً قَلِیلًاً. وَ یَشْتَرُونَ بِهِ بالمکتوم  .  اللّه علیه و سلّم و نبوّته      يصلّ
 1.)٢/٤٧ ،يثعلب (»المآکل التي کانوا یصیبونها من سفلتهم

سـناد ابوصـالح از      خـود دو بـار روایتـي از کلبـي بـه اِ             لنـزول اسـباب ا  در  واحدي نیز   
در بیـان  .  به صراحت از مأکلة سخن رفته اسـت اکند که در یکي از آنه     عباس نقل مي    ابن

عـن   [قال الکلبـي باإلسـناد الـذي ذکرنـا        «: نویسد   بقره، واحدي مي   ٧٩ي    سبب نزول آیه  
ه صلي اللّه علیه و سلم، في کتابهم، و      إنهم غیروا صفة رسول اللَّ    : ] ابن عباس   صالح عن   أبي

و قـالوا ألصـحابهم و      . جعلوه آدَمَ سَبْطاً طویلًا، و کان رَبْعَةً أسمر صلي اللّـه علیـه و سـلم               
و کانـت  . انظروا إلي صفة النبي الذي یبعث في آخر الزمان، لیس یشبه نعت هذا     : أتباعهم

ن تذهب مأکلتهم إن بَینُوا الـصفةَ، فمِـنْ   لألحبار و العلماء مَأکَلة من سائر الیهود، فخافوا أ  
 همـان سـوره   ١٧٤ي   هیـ ان سبب نـزول آ    یو در ب  ). ٢٩ ص   ،يشابوری ن يواحد (»ثَمَّ غیروا 

نزلت في رؤساء الیهـود و علمـائهم        : ابن عباس ]  أبي صالح عن  [قال الکلبي عن    «: دیگو  يم
جون أن یکـون النبـي المبعـوث        ، و کانوا یر   ] و الفُضُول [کانوا یصیبون من سِفْلَتِهم الهدایا      

ـ   . فلما بُعِثَ من غیرهم خافوا ذَهاب مَـأْکَلَتِهم، و زوال ریاسـتهم           . منهم  صـفة   يفعمـدوا إل

                                                                                                                                                                              
 بقره نیز این تفسیر را با اختصار بیشتر و بدون اشاره به سند خود از کلبـي                  ٤١ي    ثعلبي در تفسیر آیه   . ١

 أنّ ذلـک  و یـسیرا،  شیئا قَلِیلًا ثَمَناً. نعته و محمد صفة ببیان أي بِآیاتِي وَالتَشْتَرُوا«: کند  چنین ذکر مي  
 مـن  عام کلّ معلوما شیئا منهم یأخذون عوامّهم و سفلتهم من یبونهایص مآکل لهم کانت الیهود رؤساء

 الرّیاسـة،  و المآکل تلک أنتفوتهم بایعوه و سلّم و علیه اللّه صلّي محمد صفة ]تبینوا أن فخافوا [زروعهم
 )١/١٨٧، الکشف و البیانثعلبي،  (»اآلخرة علي الدنیا فاختاروا
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هذا نعـت النبـي الـذي       :  اللَّه علیه و سلم، فغیروها، ثم أخرجوها إلیهم و قالوا          يمحمد صل 
ـ  فإذا نظرت ال  . یخرج في آخر الزمان ال یشبه نعت هذا النبي الذي بمکة            النعـت   يسفلة إل

 1).٥٢ ص واحدي نیشابوري، (.»المغیر وجدوه مخالفاً لصفة محمد، فال یتبعونه
ر یدر تفـس  )  ق ٥٥٤حـدود   . م (يار مهم است که ابوالفتوح راز     ین نکته بس  یتوجه به ا  

ه را از   یـ  نظر داشته باشد، سبب نـزول آ       انیمجمع الب  و   انیتبالش از آنکه به     یات ب ین آ یا
 ثعلبـي   يهـا   ثر از نقـل   أقویاً متـ  گر  ی موارد د   از ياریکند و مانند بس     ي م  اخذ ير ثعلب یتفس
جماعتي کـه   : سبب نزول آیت آن بود که     «: نویسد   بقره مي  ٧٩ي    وي در تفسیر آیه   . است

اي  احبار و علماي ایشان بودند بر جهودان مرسومي داشتند که اکلة ایشان بـود و طعمـه                
لیه السّالم بیامـد و ایـشان بدانـستند کـه او      چون رسول ع  . که در سال به ایشان رسیدي     

پیغمبر آخر زمان است، و نعت و صفات او بدیدند موافق آن بود که در توریت نوشته بود،  
موي، دو مـوي بـود ایـن ورقهـا          چـشم، جعـد    موي، سیاه  روي، سیاه مردي نیکو : از آن که  

چـشم،   الوجـه، ازرق   بـاال، دمـیم    مردي باشـد کوتـاه    : بگرفتند و به بدل آن باز نوشتند که       
هجـرت کـرد و از مکّـه بـه مدینـه آمـد،               السّالم علیه چون رسول . موي موي، شنک  صرخ

همانا این آن پیغمبر است     : چون بدیدندش گفتند  . جهودان نعت و صفت او شنیده بودند      
این آن  : بنزدیک احبار و رؤسا آمدند و ایشان را گفتند        . که نعت او در توریت نوشته است      

و توریـت   ! حاشـا و کـال    : ایـشان گفتنـد   . ت که در آخر الزّمان بخواهـد آمـدن        پیغمبر اس 
بیاوردند و آن سطرها و ورقها که نوشته بودند و تحریف کرده و بگردانیده عرض کردند و                 

ـ قـدیم . بر ایشان تلبیس کردند و ایشان را از راه بیفگندنـد   تهدیـد کـرد    ـ  جـلّ جاللـه   

                                                                                                                                                                              
 علمـاء  مـن  ناساً إن: الکلبي قال و: ١١٥همان، ص   . ـ   واحدي نک  لاسباب النزو اي دیگر در      براي نمونه . ١

 تعلمـون  هـل : کعـب  فسألهم بالمدینة، األشرَف بن کعب إلي فاقتحموا سَنة، أصابتهم فاقة، أُولي الیهود
ـ الرجل هذا أن ـ اللَّه رسولَ    أنـه  نـشهد  فإنـا : قـالوا  ال،: قـال  أنـت؟  تعلمـه  ما و نعم،: قالوا کتابکم؟ في  

 أکـسو  و أبرکم أن أرید أنا و علي قَدِمْتُم لقد کثیراً، خیراً اللَّه حَرَمَکم لقد]:  کعب [قال رسوله، و لَّهعبدال
 سـوي  صـفةً  فکتبوا فانطلقوا. نلقاه حتي فَرُوَیْداً لَنَا، شُبِّهَ فإنه: قالوا. عیالکم حرَم و اللَّه فحرمَکم عیالکم،
 لقـد : قـالوا  و کعـب،  إلي رجعوا ثم سألوه، و فکلموه سلم و علیه هاللَّ صلي اللَّه نبي إلي انتهوا ثم صفته،

 .عندنا للذي مخالفاً نعته وجدنا و لنا، نُعِتَ الذي بالنعت لیس هو إذا أتیناه فلما اللَّه، رسول أنه نري کنا
 قـال   و .اآلیـة  هذه تعالي اللَّه فأنزل علیهم، أنفق و مارَهُمْ و ففرح کعب إلیه فنظر کتبوا، الذي أخرجُوا و

 الیهـود،  رؤسـاء  مـن  غیـرهم  و أَخْطَـب،  بن حُیَي و الحقیق، أبي بن کِنَانَةَ و رافع أبي في نزلت: عکرمة
 بأیـدیهم  کتبـوا  و بـدّلوه  و سـلم،  و علیـه  اللَّه صلي محمد شأن من التوراة، في إلیهم اللَّه عهد ما کتبوا
 .أتباعهم علي لهم کانت التي المآکل و الرّشا یفوتهم لئال عنداللَّه من أنه حلفوا و غیره،



 ١٢٩ بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی: ی یهود ی ساالنه مأکله

هِ                 فَوَیْلٌ لِلَّذِ : ایشان را و گفت    ینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْـدِیهِمْ ثُـمَّ یَقُولُـونَ هـذا مِـنْ عِنْـدِ اللـَّ
، ي؛ قـس ثعلبـ    ٢/٢٧ ،ابوالفتـوح رازي   (»لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا، تا بخرند به آن بهاي اندک         

 و  ٩٩ــ ٣/٩٨،  يدر ثعلبـ   عمـران    آل ٧٧ي    هیـ  آ لیـ ذ. ـ  گـر نکـ   ی د يا   نمونه ي؛ برا ١/٢٢٤
 ).٣٩٧ـ٤/٣٩٦، يتوح رازابوالف

 
 تفسیر مقاتل بن سلیمان

 مانی بـن سـل    مُقاتِـل ر  یتفـس روشن است که مـتن موجـود از         . میرس  ي م مُقاتِلر  یه تفس ب
توان به    يرا تماماً نم  )  ق ١٤٢٣اء التراث،   یاحروت، دار ی، ب  الشحاته ح عبدهللا محمد  یتصح(

 ي مزجـ  يری به صورت تفس   ي دو قرن پس از و     يکی است که    ين متن یا.  نسبت داد  مُقاتِل
، هـایي از دیگـران       و افزوده  مُقاتِل يریات تفس ی با استفاده از روا    يفراهم آمده است و فرد    

ر یتفـس  بـر    يمـرور 1.توضیحاتي تفسیري را در ذیل هر آیه به صورت مزجي آورده اسـت            
؛ ١٩٩، ١٨٧عمـران،     ؛ آل ١٧٤،  ٧٩،  ٤١،  ةبقـر ال(ات مختلف   یل آ ی در ذ  مانی بن سل  مُقاتِل

ـــ هماننـد    ز  یـ  ن مُقاتِـل ر  یدهد در متن موجود از تفس       ينشان م ) ٣٤،  ةتوبال؛  ٤٤مائدة،  ال
هـاي مختلـف       بن سلیمان به صورت    مُقاتِلاز   يری تفس يتیروا ــ   الواضحتفسیر کلبي در    

در بیان و توضیح این آیات آمده است که مضمون آن تا حد زیـادي               ) خالصه یا مشروح  (
ـ  یـ  مـشابه بـا نقـل وز       زی و ن  يت کلب یمشابه با روا   ر ی در دو تفـس    يخ طوسـ  ی و شـ   ير مغرب

 . استانیالتب و حیالمصاب
 در تفـسیر آیـات مختلـف را در           بـن سـلیمان    مُقاتِلبه سبب اهمیت بحث، منقوالت      

و  وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتِي ثَمَناً قَلِیلًـاً       : آمده است  ٤١،  هي بقر   در تفسیر آیه  :کنم  اینجا ذکر مي  
د کتموا أمر محمد ــ صلي اللّه علیه و سلم ــ في التـوراة و کتمـوا                 ذلک أن رؤوس الیهو   

أمره عن سفلة الیهود و کانت للرؤساء منهم مأکلة في کل عام من زرعهم و ثمارهم و لـو                   
وَ ال تَشْتَرُوا   تابعوا محمدا صلي اللّه علیه و سلم لحبست تلک المأکلة عنهم فقال اللّه لهم               

 مـن الـدنیا      قلیالً  صلي اللّه علیه و سلم عرضاً      محمدیعني بکتمان بعث    : بِآیاتِي ثَمَناً قَلِیلًا  
 ).١/١٠١، مانی بن سلمُقاتِلر یتفس (مما تصیبون من سفلة الیهود

 ي صدقنا بمحمد صـل    يیعن وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا      :  آمده است  ٧٩ل بقره،   یذ

                                                                                                                                                                              
 .انـد   از دنیا رفتـه   )  ق ١٥٠. م(هایي وجود دارد از افرادي که سالها پس از مُقاتِل             در تفسیر موجود نقل   . ١

 بار مطـالبي از وي در تفـسیر مُقاتِـل           ١٥یکي از ایشان است که بیش از        )  ق ٢٩١. م(ابوالعباس ثعلب   
 .نقل قول هست)  ق٢٠٧. م(اء رّ از فَیزن بار ٣٠نزدیک به . نقل شده است
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 من الیهود حلیفـه أو أخـاه        يرجل المسلم کان یلق    و ذلک أن ال    ياللّه علیه و سلم بأنه نب     
 کتابکم فیقولون نعم إن نبوة صاحبکم حـق و إنـا   يتجدون محمدا ف امن الرضاعة فیسأله  

نعرفه فسمع کعب بن األشرف، و کعب بن أسید، و مالک بن الضیف، و جدي بن أخطب،                 
 بما فـتح اللّـه لکـم         اللّه علیه و سلم    يأتحدثون أصحاب محمد صل   :  السر يفقالوا للیهود ف  

وَ : [ي اللّه علیه و سلم فذلک قولـه تعـال  ي التوراة من أمر محمد صلي بما بین لکم ف   يیعن
هُ عَلَـیْکُمْ          ا  بَعْضٍ قالُوا   يإِذا خَال بَعْضُهُمْ إِل     يلِیُحَـاجُّوکُمْ یعنـ   ] تُحَـدِّثُونَهُمْ بِمـا فَـتَحَ اللـَّ

  ثـم ال تتـابعوه  ي اللّه علیه و سلم نبـ ين محمدا صللیخاصموکم بِهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ باعترافکم أ   
وَ ال یَعْلَمُونَ أَنَّ    أ: ة لهم علیکم فقال اللّه عزوجل     فال ترون أنّ هذه حج     ا يیعن فَال تَعْقِلُونَ أ

أتحـدثونهم  :  المال فیقـول بعـضهم لـبعض       يف وَ ما یُعْلِنُونَ   الخال   يف اللَّهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ   
 کتابنـا و إنـا      يإنا نجد محمدا ف   : لّه علیه و سلم أوال یعلمون حین قالوا        ال يبأمر محمد صل  

یقول من الیهود من ال یقـرأ التـوراة إال    مانِيَّ یَعْلَمُونَ الْکِتابَ إِلَّا أ    مِّیُّونَ ال أوَ مِنْهُمْ   لنعرفه  
ون بـه فـإن      غیر یقین ما یـستیقن     يف وَ إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ    أن یحدثهم عنها رءوس الیهود      

. کذبوا رءوس الیهود أو صدقوا تابعوهم باعترافهم فلیس لهم بالتوراة علم إال ما حدثوا عنها     
 اللّه علیه و سلم و ذلک أن        ي نعت محمد صل   يسو یْدِیهِمْذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأ   فَوَیْلٌ لِلَّ 

 يوراة و کتبـوا سـو      اللّه علیه و سلم من الت      يرءوس الیهود بالمدینة محوا نعت محمد صل      
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً       النعت   ثُمَّ یَقُولُونَ هذا   نعت محمد    ينعته و قالوا للیهود سو    

 عرضا یسیرا مما یعطیهم سفلة الیهود کل سنة من زروعهم و ثمـارهم یقـول                يیعن قَلِیالً
 اللّـه علیـه و      يوراة من تغییر نعت محمـد صـل        الت ي ف يیعن یْدِیهِمْأفَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ     

 اللّه علیه و سلم و      ي التکذیب بمحمد صل   يتلک المآکل عل   وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ     سلم
 بـن   مُقاتِـل ر  یتفس ( اللّه علیه و سلم إذا لحبست عنهم تلک المآکل         يلو تابعوا محمدا صل   

 ).١١٩ـ١/١١٧، مانیسل
 التـوراة  يیعنـ  إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِـنَ الْکِتـابِ       : آمده است  ١٧٤ل بقره،   یذ

 اللّـه   ي رءوس الیهود منهم کعب بن األشرف، و ابن صوریا، کتموا أمر محمـد صـل               يأنزلت ف 
 الکفـر  ي عرضا من الدنیا و یختارون عليیعن وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیالً التوراة يعلیه و سلم ف 

 عرضا من الدنیا یسیرا مما یصیبون من سـفلة الیهـود مـن المآکـل                يمحمد ثمنا قلیال یعن   ب
 ).١/١٥٦، مانی بن سلمُقاتِلر یتفس (کل عام و لو تابعوا محمدا لحبست عنهم تلک المآکل

ثَمَنـاً   اللّـه علیـه و سـلم         ي بکتمان أمر محمد صـل      وَ اشْتَرَوْا بِهِ  : ١٨٧عمران،    ل آل یذ
 أن سفلة الیهود کـانوا یعطـون رءوس الیهـود مـن ثمـارهم و طعـامهم عنـد                  ذلکو  قَلِیالً

یقول اللّه عـز    .  اللّه علیه و سلم لذهب عنهم ذلک المأکل        يو لو تابعوا محمدا صل    . الحصاد
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 ).٣٢١ـ١/٣٢٠، مانی بن سلمُقاتِلر یتفس( فَبِئْسَ ما یَشْتَرُونَو جل 
 عرضـا   يیعنـ  قَلِـیالً ثَمَنـاً    بالقرآن   يیعن للَّهِال یَشْتَرُونَ بِآیاتِ ا    :١٩٩عمران،    ل آل یذ

یسیرا من الدنیا کفعل الیهود بما أصابوا من سفلتهم من المأکل من الطعام و الثمار عنـد                 
 ).١/٣٢٣، مانی بن سلمُقاتِلر یتفس (الحصاد
مـن  عرضا یـسیرا ممـا کـانوا یـصیبون           قَلِیالًوَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتِي ثَمَناً      : ٤٤ل مائدة،   یذ

 .)١/٤٧٩، مانی بن سلمُقاتِلر یتفس (سفلة الیهود من الطعام و الثمار
 يعنـ ی،  والرهبان هودی ال يعنی،  حبارراً مِّنَ اال  ین آمَنُواْ إِنَّ کَثِ   یها الذ یاأی: ٣٤ل توبه،   یذ

 أهل ملتهم، وذلک أنهـم کانـت        يعنی،  مْوَالَ الناس بالباطل  أکُلُونَ أ یلَ،  ي النصار يمجتهد
ه یـ  هللا عل  يبهم بمحمد صـل   ی تکذ ي عام من سفلتهم من الطعام والثمار عل       لهم مأکلة کل  

 بن  مُقاتِلر  یتفس (ه وسلم لذهبت تلک المأکلة    ی هللا عل  ي، ولو أنهم آمنوا بمحمد صل     وسلم
 ).١٦٩ـ٢/١٦٨، مانیسل

شـود کـه مـضمون         بار دیگر این حدس یا فرضیه تقویـت مـي          ،هاي باال   با مرور نمونه  
 بن سلیمان بوده است که صورت مفصل یا         مُقاتِل روایات تفسیري     از يکی» مأکلة«ت  یروا

 در ذیـل آیـات مختلـف و مـرتبط بـا       بن سلیمانمُقاتِلتفسیر  مختصر آن هنگام تدوین     
 از  ي اسـت مـتن کـامل      يعـ ی طب .موضوع کتمان یهود و اشتراء ثمن قلیل ذکر شده اسـت          

 يریگـر آثـار تفـس     ی، و نـه در د     ينر عبدالرزاق صنعا  یتفسمان نه در    ی بن سل  مُقاتِلت  یروا
 کوتـاه   ي آرا يحتـ .  ذکر نشده اسـت    يحاتم راز   ياب  ابنر  یتفس و   ير طبر یتفسکهن چون   

 يری در مکتـب تفـس     ي اما از آراء و اقوال و      .دنشو  ي نم ذکرن منابع   یز در ا  ی ن ي و يریتفس
آراء  ير حـاو  ین تفـس  یتر  ن و کهن  یتر  مهم. توان سراغ گرفت    يشابور و خراسان فراوان م    ین

 1.است)  ق٤٢٨م  (ي اثر ابواسحاق ثعلبانیالکشف و الب، مُقاتِل
هود و اشـتراء    یات مرتبط با موضوع کتمان      یر آ یم، ثعلبي در تفس   یدیچنانکه در باال د   

 ١١٧عمران،  ذیل آلهمه یکبار و در  با اینکند؛  ياشاره م يت کلبیل، غالباً به روایثمن قل
                                                                                                                                                                              

هاي اخیر، آقاي محمد عاکف کوچ از محققان ترکیه کوشیده است برخي منقوالت ذکـر شـده                در سال  .١
تـصحیح عبـدهللا     (تفسیر مُقاتِل بن سلیمان   را با متن موجود از      )  ق ٤٢٨م  (از مُقاتِل در تفسیر ثعلبي      

اي میـان آراي منقـول از مُقاتِـل بـن      مقایـسه « وي با عنوان ي مقاله. ـ  نک. مقایسه کند ) محمود شحاته 
 : در زیر»با آراي مُقاتِل در تفسیر خود)  ق٤٢٧م (در تفسیر ثعلبي )  ق١٥٠م (سلیمان 

Mehmet Akif KOÇ, “A comparison of the references to Muqātel b. Sulaymān (150/ 
767) in the exegesis of al-Thaclabī (427/ 1032) with Muqātil’s own exegesis,” 
Journal of Semitic Studies, 53i (2008) pp. 69-101. 
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یعنـي  : ، قال یمان  مَثَلُ ما یُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَیاةِ الدُّنْیا       «:کند   نقل مي  مُقاتِلمطلبي را از    
] قـال [.  اللّه علیه و سلّم    ي عداوة الرسول صلّ   ينفقات أبي سفیان و أصحابه ببدر و أحد عل        

 ثعلبـي،  (» علمـائهم و رؤسـائهم کعـب و أصـحابه          يیعني نفقة سـفلة الیهـود علـ       : مُقاتِل
تـوان بـه مـتن     ي است و با آن نممُقاتِل ي از رأيا  ا خالصه ز خود تنه  ین نقل ن  یا. )٣/١٣٣

 .افتی دست مُقاتِلت ی از روايتر کامل
و )  ق ١٤٦. م (ي زمان درگذشـت کلبـ     يعنی يي قرن دوم هجر     مهیان ن یي م   فاصله در
ر ی تفـس  يح فـ  یالمـصاب ف  یلأ زمـان تـ    يعنـ ی يتا آغاز قرن پنجم هجـر     )  ق ١٥٠. م (مُقاتِل
افت که به مـضمون  یتوان  ي را مير متعددی، تفاس) ق٤١٨. م (يغربر می به دست وز  القرآن

، هـود بـن محکـم      ) ق ٢٠٧. م( عبارتنـد از واقـدي       رانن مفـسّ  یا. ت مأکلة اشاره دارند   یروا
جـز    بـه ).  ق ٣٩٩. م(زمنـین     ابي  ، و ابن  ) ق ٣٧٣. م(، ابولیث سمرقندي    ) ق ٢٨٠. م(هواري  

 دانـست،   المـصابیح وزیر مغربي در نگارش تفسیر      توان از منابع      گر را نمي  ی، سه اثر د   يواقد
هـا توجـه کنـد و نـه در نقـل روایـت                 بدان ياي دارند تا و     ي ادبي برجسته    چراکه نه جنبه  

 يمغـاز  يعنـ یاثـر نخـست     .  طبـري دارنـد    جامع البیـان  صحابه و تابعین برتري خاصي بر       
ـ  یوزي    و مورد توجه و عالقه     ي نبو ي  رهیدر شمار آثار س   اگرچه  ز  ی ن يواقد  و   اسـت  ير مغرب

مائـدة،  ال؛  ٦٥،  ٦٤نـساء،   الاز جمله در     (آورد ي م يمغازهاي فراوان از      او در تفسیر خود نقل    
، اما در ایـن مـورد و روایـات مـشابه            )٧٣سراء،  اال؛  ١٠٤ ،٦٦ توبة،ال؛  ٦٤،  ٦٠نفال،  اال؛  ١٠٦
خـص از نقـل      بسیار تغییر یافتـه و مل      يواقدتواند مأخذ وزیر مغربي باشد، چراکه نقل          نمي

 إلـي قولـه     »نه للنـاس  وإذ أخذ هللا میثاق الذین أوتوا الکتاب لتبینّ       «:  است مُقاتِلکلبي و   
أخذ علي أحبار الیهود في أمر صفة النبي صلي هللا علیه وسلّم أال             :  قال »ولهم عذابٌ ألیمٌ  «

 ).١/٣٢٨واقدي،  (» واتخذوه مأکلةً و غیّروا صفته»فنبذوه وراء ظهورهم«. یکتموه
 

 بررسي فروض مختلف
ر ی تفـس  يح ف یالمصاب(ير مغرب یث به تفس  ین حد یافتن ا ی راه   ياکنون چند احتمال برا   

، بحار  ي، االصف يان، الصاف یان، مجمع الب  یتبال (عهیر ش یو از آنجا به مجموعه تفاس     ) القرآن
 :توان مطرح کرد  مي)نیب، نور الثقلیح الغیاالنوار، مفات
 و بـالتبع در     حیالمـصاب ر  یتفـس مراد از ابوجعفر در      نخستین فرض این است که       )الف

 یي روا  منبعي در متن این روایت را وزیر مغربي        يعنی؛   امام باقر علیه السالم باشد     ،انیالتب
. این فرض چند اشکال دارد    . شیعي یافته است که امروزه در اختیار ما نیست         يریا تفس ی
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ل از وزیـر مغربـي یافـت        نخست آنکه چنین روایتي در هـیچ منبـع شـیعي موجـود قبـ              
بود، الجـرم در اختیـار شـیخ          اگر این روایت در منابع شیعي قبل از مغربي مي         . شود  نمي

المصابیح في تفـسیر    بود و الزم نبود شیخ طوسي چنین روایتي را عیناً از              طوسي هم مي  
تر در این فرض آن است که وزیـر مغربـي روایـات فراوانـي در      ایراد مهم. نقل کند القرآن  
کند که تقریباً اغلب آنهـا را در          ي سیره و تاریخ و اسباب النزول از ابوجعفر نقل مي            زمینه

 ٢٠٠ب  یقرنگارنـده، ن  یبه تخم . توان یافت   منابع روایي و تفسیري شیعي قبل از وي نمي        
ر ی بـه تفـس    يبـاً همگـ   ی تقر که دارند   يا  يژگین و ی چن حیالمصابر  ینقل از ابوجعفر در تفس    

 منتـسب   ه الـسالم  یـ  عل  بـه امـام بـاقر      ي همگـ  انیمجمع الب اند و پس از       افتهی راه   انیالتب
منبعـي شـیعي حـاوي روایـات        رفت کـه    ی پذ هرا قاطعان فرض  ن  یا توان  ي لذا نم  1.اند  شده

ختیار مغربـي بـوده و قبـل و بعـد از او،        متعدد تفسیري از امام باقر علیه السالم تنها در ا         
 .هیچ کس بدان دسترسي نداشته است

تـوان   يز نمین فرض را ن  یا.  باشد ير طبر یمراد از ابوجعفر، ابوجعفر محمد بن جر       )ب
 است، امـا    ي، ابوجعفر طبر  حیالمصاب از   ياگرچه مراد از ابوجعفر در مواضع فراوان      . رفتیپذ

ادشـده و   یت  یـ د، چراکه روا  ینما  يح نم ی صح ين فرض ی مشابه چن  يت و موارد  ین روا یدر ا 
 .افتیتوان  ي نمير طبریت را در تفسین روای مشابه با اينی مضاميحت

معـروف بـه    )  ق ٢٤٥. م (بین مورد، ابوجعفر محمد بن حب     ی مراد از ابوجعفر در ا     )ج
ـ یـ  ساکن بغداد بـود کـه وز  ي و لغوي مورخ، نحويو. باشد يبغدادب یحب  ابن  در ير مغرب

گـرش از   ی در آثـار د    يو.  اشتراک داشت  يخ، انساب و لغت با و     ی عالئق از جمله تار    يرخب
اد یـ  بیـ حب  ابـن از  ) ٥١،  ٢٥ص   (ادب الخـواص  و  ) ٢ص   (ناس بعلـم االنـساب    یاالجمله  

ایراد دیگـر ایـن     . برد  وي را با عنوان ابوجعفر محمد بن حبیب نام مي          اما همواره    ،کند  يم
حبیب بغـدادي بیـشتر بـه اخبـار قـریش در              تاریخي ابن فرض آن است که محتواي آثار       

 يلـذا در مجموعـه آثـار و       . شود  يمربوط م خ خلفا و مانند آن      یجاهلیت، اخبار شعراء، تار   
 يبغـداد ب  یـ حب   را ابـن   ياتیـ ن روا یافت تا بتوان منشأ چن    یتوان    يات اسباب نزول نم   یروا

ـ  یـ ي وز    عالقـه  ز اگرچه مورد توجـه و     ی، ن ) ق ٣٣٨. م(ابوجعفر نحاس    .دانست  در  ير مغرب

                                                                                                                                                                              
بـا  ) ع(هاي وي از امام باقر  ــ با نام ابوعبدهللا ـ متفاوت از نقل ) ع(منقوالت وزیر مغربي از امام صادق . ١

 به موضوع سبب المصابیحیر به ندرت نقلي از امام صادق علیه السالم در تفس. عنوان ـ ابوجعفر ـ است  
هـاي مـشکوک از       گردد، اما موضوع اغلب این نقل       نزول و تعیین هویت افراد و اشخاص و اماکن بازنمي         
 .ابوجعفر، تعیین مبهمات در حوادث صدر اسالم است
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ـ       یاز ا مراد  توان    يز نم ی را ن  يو، اما   استحیالمصابر  یتفس  ين عبارت دانـست، چراکـه مغرب
 .کند ي نقل مياز ورا ی و لغوي نحويتنها آرا
 ، ارائه داد  ي آن شواهد محکم   يو برا توان مطرح کرد      ينجا م ی که در ا   ين حدس ی آخر )د

ره و اسـباب النـزول      ین سـ  ی بـا مـضام    ير مغرب ی که در تفس   ين است که مجموعه منقوالت    یا
 ماننـد  يعی شـ  يریآمده و مؤلف آنها را به ابوجعفر نسبت داده است، درواقع برگرفته از تفس             

به سبب شاگردي کلبي نـزد امـام   شاید و ـ  تسامح   باير مغربی بوده باشد و وزيکلبتفسیر 
ـ ه السالمی علباقر حات یبـا توضـ  . داده اسـت نـسبت  م ه السالیعل این روایات را به امام باقر  
 .ستین فرض وارد نی بد»الف«اشکاالت فرض شود که  ي روشن ميلیتکم

ر ی در تفـس ي از منقـوالت کلبـ  ياری ـ بـس  گذشـت  ـ همچنانکـه در بـاال    نخـست آنکـه  
 خالصـه شـده و      )ر المقبـاس  یتنـو (عبـاس     ر منـسوب بـه ابـن      یز در تفـس   ی و ن  الواضحيکنون
ن یبنـابرا . ستیـ ار ما ن  ی است که امروزه به طور کامل در اخت        ير کلب ی از اصل تفس   يا  دهیچک

ن مبهمات اسـباب    ییره و تع  یي خاص خود به امر س       ل عالقه ی به دل  ير مغرب یممکن است وز  
ت یـ ل عـدم مقبول   یـ  اخذ کرده باشد و بـه دل       ي کلب  اصلي ری را از تفس   ين منقوالت ینزول، چن 

 ، در عراق و شـام و مـصر        ي هجر چهارمسوم و   ن  و قر يط اهل سنت    ي در فضا  ير کلب یتفس
ست در  یـ ن الزم ن  یبنـابرا . ه الـسالم نـسبت داده باشـد       ی امام باقر عل   يعنیآنها را به ابوجعفر     

ن منقـوالت در آنجـا بـه امـام بـاقر            یم که متن کامل تمام ا     ی باش يعی ش يری تفس يجستجو
 . اشدعه هم بوده بی عالمان شيار تمامینسبت داده شده باشد و در اختالسالم  هیعل

ابـان بـن    ه السالم چون    ی امام باقر عل   يریگر شاگردان تفس  ی برخالف د  يدوم آنکه کلب  
ره و یق خاطر به موضـوع اسـباب نـزول، سـ        ن تعلّ یشتری، ب يعفابوالجارود و جابر جُ   تغلب،  

یک  یابیم چرا هیچ  با این فرض درمي.1ات در صدر اسالم را داشته استین مبهمات آییتع
 به نقل از     و نظائر آن   مغربي، سخني از این روایت    وزیر  عه تا پیش از     از مفسران روایي شی   

 م اهل سـنت   یقدز مفسّران   یل پره یبه دل طبیعي است که    . اند  امام باقر علیه السالم نگفته    
 طبـري  جامع البیاناهل سنت چون کهن اغلب این روایات را در تفاسیر    ،  ير کلب یاز تفس 

 به طریقي   سرانجامها در این منابع نیز         و اندک یافته   توان یافت    نمي حاتم  ابي  تفسیر ابن و  
بیهقـي  ابـوبکر    .ي روایـات تفـسیري کلبـي اسـت          رسـد کـه سرسلـسله       عباس مي   به ابن 

ـ          دالئل النبوة نیز در   ) ٤٥٨ـ٣٨٤( ي، از ابومالـک از     دّ، همین روایت مأکلـة را از طریـق سُ
                                                                                                                                                                              

نیـز تفـسیري بـا نـام        )  ق ٢٠٦. م(، یعني هـشام بـن محمـد کلبـي           ) ق ١٤٦. م(فرزند محمد بن سائب کلبي      . ١
 .٣٧، تحقیق رضا تجدد، ص الفهرستندیم،  ابن. نکـ .  نگاشته است األي التي نزلت في اقوام باعیانهمتفسیر



 ١٣٥ بررسی روایتی تفسیری در منابع کهن شیعه و سنّی: ی یهود ی ساالنه مأکله

راه پیدا کـرده    ) ١/٨٢،  رالدر المنثو ( که همین تفسیر به سیوطي       1کند  عباس نقل مي    ابن
 .)ان مقالهینمودار پا. ـ ان و مفسران نکی از ارتباط راويتر براي تصویر کامل( است

 يریجز در مکتـب تفـس        به ي و يریات تفس ی و روا  ي قرون نخست، کلب   يسوم آنکه ط  
ر مفـسران جهـان اسـالم چنـدان خوشـنام           یان سا یشابور، در م  یماوراء النهر، خراسان و ن    

گر مطرح  ی د یيها   را با نام   ي و يری تفس ي از مفسران آرا   يارین رو، بس  یاز هم . نبوده است 
ثوري و محمد بن اسحاق، هنگام روایـت از         «: گوید مي) ٥/٨٦،  االنساب(سمعاني  . اند  کرده

عطیّه عوفي او را    . حدّثنا ابوالنضر، تا شناخته نشود    : گفتند مي] يمحمد بن سائب کلب   [او  
دهـد برخـي    این امر نشان مي. »حدثني ابوسعید: گفت کرد و مي با عنوان ابوسعید یاد مي   
بـاب اسـباب النـزول و سـیره      اند از آرا و اقوال کلبي در  توانسته  از مفسران بعدي که نمي    

ات یروا از يا  دهیرواج گز . اند  کرده  پوشي کنند، این روایات را با نامي مستعار نقل مي           چشم
ز یـ  ن ر المقباس یتنوا  یعباس    ر ابن ی تفس ،ر القرآن ی تفس يالواضح ف   با عنوان  ي کلب يریتفس

از آنجا که وزیر مغربـي در فـضاي خراسـان و نیـشابور              لذا  . تواند باشد   يل م ین دل یبه هم 
و مفسران پیرامون وي در شامات، مـصر و عـراق هـم از تفـسیر کلبـي                  است  زیسته    نمي

 بـه    تفـسیر القـرآن    المـصابیح فـي   نام کلبي را در      ي است و  يعیطب2اند،  کرده  اجتناب مي 

 3.ابوجعفر تغییر داده باشد

                                                                                                                                                                              
دُ بْـنُ مَنْـصُورٍ        : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، قَالَ      : أَخْبَرَنَا أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ     . ١ حَـدَّثَنَا مُحَمـَّ

فَحَدَّثَنِي الـسُّدِّيُّ،   : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْحَکَمِ، قَالَ    : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ      : ، قَالَ الْکُوفِيُّ
وْرَاةِ فِـي    وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا صَلَّي اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَـلَّ « :عَنْ أَبِي مَالِکٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَ فِـي التـَّ

کُتُبِ بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَسَدَهُ أَحْبَارُ الْیَهُـودِ، فَغَیَّـرُوا صِـفَتَهُ فِـي                     
سَ هَذَا نَعْتَ النَّبِيِّ، الَّذِي یَخْرُجُ کَذَا وَکَذَا، کَمَا کَتَبُـوهُ           لَیْ: ال نَجِدُ نَعْتَهُ عِنْدَنَا، وَقَالُوا لِلسِّفْلَةِ     :کِتَابِهِمْ، وَقَالُوا 

وَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِکَ ألَنَّ األَحْبَارَ کَانَتْ لَهُمْ       : وَغَیَّرُوا، وَنَعْتُ هَذَا کَذَا کَمَا وُصِفَ فَلَبَّسُوا بِذَلِکَ عَلَي النَّاسِ، قَالَ          
وْرَاةِ، فَخَـافُوا أَنْ یُـؤْمِنَ الـسِّفْلَةُ فَتَنْقَطِـعَ تِلْـکَ الْمَأْکَلَـةُ                   مَأْکَلَةٌ تُطْعِمُهُمْ إِیَّ   » اهَا السِّفْلَةُ لِقِیَامِهِمْ عَلَـي التـَّ

 )، دالئل النبوةبیهقي(
، کلبي  التبیان حتي شیخ طوسي نیز که چند دهه پس از مغربي در بغداد زیسته است، در آغاز تفسیر                   .٢

طوسـي،   (»و منهم مـن ذمّـت مذهبـه       «: کند که روش ایشان مذموم است       اد مي را در شمار مفسراني ی    
ي فضاي ذهني محدثان و مفـسران اهـل سـنت در              دهنده  این امر بیش از هر چیز نشان      ) ١/٦،  التبیان

 .قرون چهارم و پنجم هجري در عراق است
این احتمالي بـسیار ضـعیف      توان مطرح کرد؛ اما       ي ابونضر به ابوجعفر را نیز مي        احتمال تصحیف کنیه  . ٣

 .دهد  روي نميالمصابیح في تفسیر القرآندر )  مورد٢٠٠حدود (است، چرا که در موارد مکرّر 
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 .د در نظر داشتین فرض چند نکته را بایل ایدر تکم
.  نـدارد  يچگاه به سلسله سند تـوجه     یت ه ی در نقل روا   ير مغرب ینخست آنکه وز  ) الف
، يبخـار ، يهـشام، واقـد   اسحاق، ابـن  ، ابنيهر، زُ)ما السالمهیعل(ن ی نقل از صادق  يانبوه
 .ر او آمده استی در تفسيچ سندین ذکر هبدو...  و يطبر

از .  کامالً آزاد و درواقـع نقـل بـه معناسـت     ير مغرب یت در تفس  ی دوم آنکه نقل روا    )ب
هاي سیاسـي فـراوان در عـراق، حلـب،            آنجا که زندگي نسبتاً کوتاه وزیر مغربي با تالطم        

د مصر و شامات همراه بـوده اسـت، طبیعـي اسـت وي همـواره بـه منـابع مختلـف خـو                      
ي آن    سخن دو تن را با هم مخلوط کرده و چکیده          ي و يگاه حت . دسترسي نداشته است  

هي «: گوید   مي ١٨١عراف،  االي    در ذیل آیه   المثل  يف .دهد  دوي ایشان نسبت مي    را به هر  
 از  ي فهرسـت  ،گـر ی د ي در مورد  ».جعفر  جریج و ابي    امة محمد علیه السالم، عن قتادة و ابن       

 1.کند ياسحاق ذکر م  به نقل از ابوجعفر و ابنمن راؤان میهودی ياسام
آورد، حـال     گاه در تفسیر خود نامي از کلبي و تفسیر وي نمـي            سوم آنکه وي هیچ    )ج

بـه   يوست، چـه  یـ ب نین نکته چندان عجیا. شناخته است خوبي مي آنکه یقیناً وي را به   
ش از خـود    یپي معروف     عهیمفسران ش ان و   یراوک از   یچ  یاز ه ت خاص خود    یل موقع یدل
 نشان کند ـ  عدیم آن را نقل مي  که ابني عباسي ـ  ي وي به خلیفه نامه .برد ي نمينامز ین

ي فاطمي مـصر    تر از آن خلفا     دهد وي مجبور بوده است اتهام انتساب به شیعه و مهم            مي
 .)٥/٢٥٣٥عدیم،  ابن (را از خود دور بدارد

 ي از آنهـا نقلـ     يکی. ز دارد یطع ن  روشن و قا   يي آخر شواهد    هیفرضنکه  یسرانجام ا ) د
د یـ گو  يکند و مـ     يم  نقل ير کلب یاز تفس ) ٢١٣ص   (سعد السعود طاووس در     است که ابن  

قَـدْ جـاءَکُمْ   ي  هیـ ر آین نقـل کـه در تفـس      یا. ل، مختصر کرده است   یآن را به جهت تطو    
) ١٥مائـدة،   ال(  وَ یَعْفُوا عَـنْ کَثِیـرٍ      رَسُولُنا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیراً مِمَّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتابِ        

 ير مغربیوزآمده و ) ١٥مائدة، الي  هیل آیذ( حیالمصابر یتفسآمده است، به طور کامل در 
                                                                                                                                                                              

، وزیر مغربي به نقل از ابوجعفر       )١٩٩عمران،    آل( بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَمَنْ الْکِتابِ أهْلِ مِنْ إِنَّ وَي    در تفسیر آیه  . ١
عبـدهللا  «: انـد  شمارد که به پیامبر ایمـان آورده   یهودیان مدینه را برمي   اسحاق، فهرستي از اسامي       و ابن 

بن سالم، و مخیریق و ثعلبة بن سعیة و هو الذي بشر رسول هللا باسـالم ریحانـة مـن بنـي قریظـة، و                         
یامین بن کعب النضري و کان فیمن انفق في جیش العسرة، و زید بن الصیب من بنـي قینقـاع و لقـد          

 انه کان علي ظاهر االسالم، و اسید بن سعیة و عبدهللا بن صورا و اسـد بـن عبیـد و                      نافق بعد ذلک اال   
ابوسعد بن وهب اسلما بتأمینٍ علي اموالهما فاحرزاها من بین ایدي بنـي النـضیر، کـل هـؤالء ذکـرهم              

 ».اسحاق ابوجعفر و ابن
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ـ  یـ دهد که وز    ي نشان م  ين امر به خوب   یا .دهد  يناً به ابوجعفر نسبت م    یآن را ع    و  ير مغرب
 يگـر ی و د  ي آن را به کلب    يکیاند؛ اما      داشته ي دسترس ير کلب یابن طاووس هر دو به تفس     

 .دهد يبه ابوجعفر نسبت م
 
 گیری نتیجه

 بـه   انیالتبر  یره و اسباب نزول است که در تفس       یات مرتبط با س   ی از روا  يکیت مأکلة   یروا
 بـا   ) ق ٤٦٠م   (يخ طوسـ  یت کـه پـس از شـ       یـ ن روا یا.  نسبت داده شده است    »ابوجعفر«

ر ی و از آنجا بـه اغلـب تفاسـ         انیمجمع الب ناً به   یه السالم ع  یانتساب به امام محمد باقر عل     
عه ی ش يری و تفس  یيک از منابع روا   ی چیافته است، در ه   یي معاصر راه      عه تا دوره  ی ش يبعد

کـه  المـصابیح ر خود یز در تفسی نيمغرب. شود يافت نمی)  ق ٤١٨. م (ير مغرب یش از وز  یپ
ات یـ ت و روا  یـ وان ر یـ  بوده است، ا   انیالتبدر  )  ق ٤٦٠. م (يخ طوس ی ش يریاز منابع تفس  

 ابـوجعفر  آن را بـه      يلـ یاخذ کرده و بـه دال     )  ق ١٤٦ .م (ير کلب ی را از تفس   يگریفراوان د 
ت، بر اساس منـابع اهـل       یات مرتبط با اهل الب    یر آ ی با آنکه در تفس    يو. نسبت داده است  
 را يش از خـود مطلبـ     یعه پ یر ش چ مفسّ یگاه از ه    چیکند، ه   يعه دفاع م  یسنت از موضع ش   

 نقـل   ي بوده است برا   ين رو، استفاده از نام ابوجعفر راه      یاز هم . کند  ينقل نم به صراحت   
ـ  ی وز يط زندگ ی ــ که در مح    ير کلب یگر از تفس  یات متعدد د  یت و روا  ین روا یا  در  ير مغرب

در تفسیر  ن نام   یشتر محتمل است که ا    یب.  نبوده است  يا  دهیشام، عراق و مصر کار پسند     
 منـابع، اسـتاد     يسالم باشد که بر اساس برخ     له ا ی باقر عل  اشاره به امام محمد   وزیر مغربي   

ست کنایـه از ابـوجعفر      یـ د ن یـ بعــ به احتمالي ضعیف ـــ       نکه  یز بوده است؛ گوا   ی ن يکلب
 انیالب جامععباس را در  ابنآراي مشابه وي از طریق  و ي کلبي آراي باشد که برخيطبر

 .ذکر کرده استخود 
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  لة در منابع تفسیري شیعه و سنينموداري از سیر تطور روایت مأک
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 کتابشناسی
، تحقیق اسعد محمـد  )حاتم ابي ابن(تفسیر القرآن العظیم   ،حاتم، عبدالرحمن بن محمد     ابي  ابن. ١

 . ق١٤١٩مکتبة نزار مصطفي الباز، : الطیب، عربستان سعودي
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