
 
 شناسی و سیر تاریخی بررسی و نقد دیدگاه ونزبرو دربارۀ گونه

  مجاهدبا تکیه بر تفسیر تطور تفاسیر کهن
 

 ٢2کاله ، الهام زرین١ساز نصرت نیل

 )١٩/٦/٩١ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٢٤/٣/٩١ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

شناسـي متـون    ونزبرو در کتاب مطالعات قرآني، دو معیار سبک و کارکرد را براي گونـه             
گیـري  او با شناسایي دوازده ابزار تفـسیري و وام        . کهن تفسیري قبل از طبري ارائه کرد      

اصطالحاتي از آثار تفسیري یهود، تفاسیر کهن قرآن را به پنج گونـۀ داسـتاني، فقهـي،                 
ها، وي براساس تحلیل ادبي زمان پیدایش این گونه       . متني، بالغي و تمثیلي تقسیم کرد     

 در ایـن مقالـه ضـمن مـروري بـر            .دانـد اخیر را با همین تـوالي تـاریخي مـي           جز گونۀ   
مستقل تفـسیر مجاهـد       ي ونزبرو، با بررسي سند و متن نسخۀ         شناسي و تحلیل ادب    گونه

دهد که هسته اصلی شکل مکتوب این بررسی نشان می .به ارزیابي آن خواهیم پرداخت
بـه نیمـه قـرن دوم هجـری         ترین ویژگی آن تبیین لغوی اسـت        که  مهم  تفسیر مجاهد   

اند نه  فاسیر لغوی بوده   برخالف دیدگاه ونزبرو نخستین گونه تفاسیر، ت       ،رسد بنابراین  می
 .  تفاسیر داستانی

 

 گذاری تفاسیر کهـن، ابـزار تفـسیري، تفـسیر          شناسي و تاریخ   ونزبرو، گونه  :هاواژه کلید
 مجاهد، بررسي سند، بررسي متن                     

 
 مقدمه

های مطالعات تفسیری خاورشناسان، بررسی تاریخ تفسیر یا به عبارت دیگر           یکی از حوزه  
اولـین اثـر مهـم در ایـن زمینـه           . های مختلف تفسیر و تطور آن است      سیر پیدایش گونه  
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 .کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس. ٢
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هــا در تفــسیر اســالمی اســت کــه در واقــع مــتن کتــاب گلدتــسیهر بــا عنــوان گــرایش
به دعوت دانشگاه اُپساال در سوئد ایـراد کـرد و           ١٩١٣هایی است که او در سال        سخنرانی

 پـس از آن قطعـاً    .)Rippin, Approaches, 1( به صورت کتاب منتشر شـد  ١٩٢٠در 
منابع : جان ونزبرو با عنوان  مطالعات قرآنی ترین و چالش برانگیزترین اثر، کتاببرجسته
 تـا   ١٩٦٨این اثر کـه در فاصـلة زمـانی سـالهای            . های تفسیر کتاب مقدس است    و شیوه 
مطالعـات  های مختلف  منتشر شد، تأثیر عمیقی بر حوزه     ١٩٧٧ نگاشته و در سال      ١٩٧٢

شک نظریة تدوین و تثبیت نهایی مـتن قـرآن در قـرن             بی. اسالمی در غرب داشته است    
همچنـین  . برانگیزترین دیدگاهی است که در این کتاب مطرح شـده اسـت            سوم، چالش 

ونزبرو نخستین کسی بود که شمار قابل توجهی از آثار تفسیری متعلـق بـه چهـار قـرن                   
های پایانی قرن بیـستم     در دهه .  را بررسی کرد    نسخۀ خطی  ١٧نخست هجری، از جمله     

هـای  های تفسیری بـه ویـژه بررسـی       با چاپ تعداد زیادی از این متون تفسیری، پژوهش        
در ایـن   . های کلی صورت گرفته در این اثر را فراهم ساخت         موردی، امکان ارزیابی داوری   

اسیر کهن با تحلیل متن     ها و سیر تطور تف    مقاله پس از معرفی دیدگاه ونزبرو دربارة گونه       
 .  پردازیمو سند تفسیر مجاهد به ارزیابی آن می

 
 رویکرد تحلیل ادبي :  ونزبروۀشیو

کارگیری سند در روایات اسـالمی و عـدم         ونزبرو با استناد به آرای شاخت دربارۀ زمان به        
شـناختي را مطـرح    روشۀ، این فرضـی )Schacht, 36-37, 129, 148-151(وثاقت آن 

هایي کـه   گذاری متون کهن تفسیری به جاي تکیه بر سند و گزارش          که در تاریخ  ساخت  
 ,Wansbrough, 179 تحلیل ادبي اسـتفاده کـرد   ۀدر منابع اسالمي آمده، باید از شیو

او در ). ٣٤ــ ٣٣ساز،  مهدوی راد، نیل:ـ ، برای تفصیل دیدگاه ونزبرو دربارۀ سند نک (183
مـراد ونزبـرو از   . دهـد  را مورد توجه قرار مـی     ٢»سبک«و  » ١کارکرد«تحلیل ادبی دو معیار     

 خودآگـاه  گیري یک جامعـۀ  هاي تفسیري در شکل کارکرد نقشي است که هریک از گونه     
سـبک، سـاختار کلـي یـک اثـر و ابـزار تفـسیري               ).  ادامه مقالـه   :ـ  نک(کند    دیني ایفا مي  

 مطالب توسط مفـسر،     ۀائ ار ۀعبارت دیگر محتواي تفسیر و نحو       کاررفته در آن است، به      به
 ابـزار   ١٢ونزبرو با بررسي تفاسیر مختلف پیش از طبري،         . سازد  سبک آن را مشخص مي    

 ذکـر احادیـث نبـوی     . ٣تعیین مـبهم    . ٢ذکر داستان   . ١: تفسیري ذیل را شناسایي کرد    
                                                                                                                                                                             
1 . function 
2 . style 
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تبیـین  . ٨تبیـین نحـوی   . ٧تبیین لغـوی    . ٦بیان ناسخ و منسوخ     . ٥بیان سبب نزول    . ٤
 ذکـر امـر محـذوف یـا مقـدر       . ١١ذکر اختالف قرائـات     . ١٠ر شواهد شعری    ذک. ٩بالغی  

 تشبیه و تمثیل . ١٢
ـ            میزان به  هـا     تفـسیري را از سـایر گونـه        ۀکارگیري این عناصر تفسیري است کـه یـک گون

 تفسیري یک ساختار به حد کافي منـسجم و یکپارچـه دارد             ۀبنابراین، هر گون  . سازد  متمایز مي 
  .)Wansbrough, 119-122 (ن عناصر الحاقي بدان را شناسایي کردتوا به نحوي که مي

 
 گذاری تفاسیر کهنشناسی و تاریخ گونه

گیری اصطالحاتی از سنت تفـسیري  ونزبرو با تحلیل ادبی تفاسیر پیش از طبري را با وام        
، بالغـی  masoretic) ، متني )halakhic(، فقهي)(haggadic داستانيۀگون یهود به پنج

(rhetorical) و تمثیلـي /symbolic)  (allegorical  کنـد و جـز تفاسـیر      تقـسیم مـي
ها را به همین ترتیب تاریخی، از انتهـای قـرن دوم تـا زمـان            تمثیلي، پیدایش سایر گونه   

 ). Ibid, 119(داند طبری، می
 

 تفاسیر داستاني . ١
 ابن اسـحاق    ۀرو سی ) ١٦١م(، سفیان ثوري    )١٥٠م(، مقاتل   )١٤٧م(ونزبرو تفاسیر کلبي    

گونـه، آن اسـت کـه در آن،           تـرین ویژگـي ایـن     مهم. نامدرا تفاسیر داستانی می   ) ١٥١م(
اي که مثالً در مورد تفسیر مقاتـل          گونه  کند؛ به   نقشي محوري و اساسي ایفا مي     » داستان«

توان گفت متن قرآن هم به لحاظ مفهوم و هم از جهت ساختار، فرع بر داستان است                   مي
دو ابزار تفسیری دیگر خاص این گونه ذکر احادیـث          .  کمتري برخوردار است   و از اهمیت  

وجود عناصر دیگر در این گونۀ تفسیری امری تصادفی تلقـی           . نبوی و تعیین مبهم است    
شود که ناشی از شود نه بنیادی و اصیل و در برخی موارد عناصری الحاقی دانسته می           می

 ونزبرو ذکر شواهد شـعري در تبیـین واژگـان           دستکاری متن در دوران بعدی است، مثالً      
 ابن اسـحاق  ۀقرآن و بیان سبب نزول آیات یا آوردن آیات مشابه در یک موضوع، در سیر        

  .داندمی) ٢١٨م(ناشي را ناشی از بازنگاري سیره توسط ابن هشام 
وظیفه و نقش اصلي تفاسیر داستاني بیـان جزئیـات عبـارات ناتمـام قـرآن در ذکـر                   

 ونزبـرو  ۀبـه عقیـد  . شـود  هایي است که در این رابطه مطرح مي پاسخ به پرسش  ها و     قصه
تـر و کارآمـدتر از تعیـین        براي مأنوس و مألوف ساختن متن قرآن هیچ چیـزي مناسـب           
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  .)Ibid, 122-148(مبهمات قرآن نیست 
گـذاري     داستاني، به تاریخ   ۀاو پس از تحلیل ادبي بخش مختصري از چند تفسیرِ گون          

کنم باید اذعان کنیم که تحریرهاي موجـود          من فکر مي  «: نویسد  پردازد و مي     مي این آثار 
رغـم اطالعـات موجـود      بندي شـد، بـه      عنوان تفاسیر داستاني طبقه     آثاری که در اینجا به    

ق که  .  ه٢٠٠ آنها، مربوط به زماني زودتر از سال         ۀ زندگي نویسندگان شناخته شد    ۀدربار
  .)Ibid, 144(»باشد بي است، نميآغاز  پیدایش منابع مکتوب عر

 
 تفاسیر فقهي 

 .سبب نزول، نسخ و قیاس: سه عنصر اصلي دارند یعنی تفاسیر فقهی،.  تفاسیر قرآنۀدومین گون
 من القرآن مقاتل و کتـاب موطـأ   ۀ آی ۀ بحث جهاد در کتاب خمسمائ     ۀونزبرو با مقایس  

کند بلکـه امـري       مي ایفا نمي  استناد به قرآن در موطأ، نقش اصلي و مه        «: گوید مالک، می 
نویسد که در فقه اسالمي، ارجـاع بـه           آنگاه با استناد به شاخت، مي     . »فرعي و جنبي است   

اما بـر خـالف شـاخت معتقـد اسـت           . قرآن، تا پایان قرن دوم، امري متداول و رایج نبود         
ب به  اولین شواهد ارجاع به قرآن در مباحث فقهي را نه در موطأ مالک بلکه در اثر منسو                

رود چون پذیرش انتساب این اثـر بـه           طور که انتظار مي   البته همان . توان یافت   مقاتل مي 
تدوین نهایي قرآن در قرن سوم منافـات دارد، وی بـر   ۀ  اصلي ونزبرو دربار  ۀمقاتل با نظری  

دست ما رسیده که پس       ورزد که این اثر به روایت هُذَیل بن حبیب به           این نکته تأکید مي   
  .)Ibid, 170-172(هجري در گذشته است  ١٩٠ازسال 

دلیـل عـدم وجـود یـک سـاختار            ونزبرو معتقد است استخراج احکام از متن قرآن به        
رو، مفـسران بـا اسـتفاده از ابـزاري          از این . تاریخي بدون ابهام و تعارض، امري دشوار بود       

 در اگرچـه . چون سبب نزول، درصدد تحمیل یک ساختار تاریخي بر سند وحي برآمدنـد     
یافته و پیچیـده و کـاربرد       شود، اما شکل تکامل     تفاسیر داستاني هم این ابزار مشاهده مي      

 فقهـا بـه   ۀونزبـرو علـت عالقـ   ). Ibid, 176(توان یافت  اصلي آن را در تفاسیر فقهي مي
ترتیب تاریخي وحي، یا به عبارت دیگر اخبار سبب نزول را، اهمیـت آن در بحـث نـسخ                     

های خطـی تنزیـل     داند مانند، نسخه  گونه می  ر مختلفی را که از این     او سپس آثا  . داند  مي
، )١٣٦م(احکام المحاربین منسوب به عطاء خراسـاني   ،)١٢٤م (القرآن ابن شهاب زهری 
و احکـام القـرآن     ) ٤١٠م(و هبـة هللا     ) ٣٣٨م  (، نحاس   )٢٢٤م(ناسخ و منسوخ ابو عبید      

واردی که انتساب اثر بـه مؤلـف بـا نظریـۀ     در همۀ م. کند  اجمال مرور مي   ابن عربی را به   
ونزبرو دربارۀ تدوین قرآن در قرن سوم، ناسازگار است مانند آثار زُهری و عطاء خراسانی،               
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 ). Ibid, 178-190(داند ها را ساختگی میاین انتساب
 

 تفاسیر متني 
هاي   ژگي اصلي آنها وی   ۀبندی ونزبرو مراد از تفاسیر متني آثاري است که دغدغ         در تقسیم 

ایـن  . لحاظ واژگاني یا دستوري و رفع مشکالت و مسائل مربوط بدان است            متن قرآن به  
تبیـین و    . اختالف قرائـات، تبیـین لغـوي، تحلیـل نحـوي          : تفاسیر سه عنصر اصلي دارند    

ذکـر آیـات مـشابه و       (هـای متنـی     تفصیل این سه عنصر به کمک ابزارهایی چون قیاس        
 .گیردة عظیم شعر عربي صورت میو استشهاد از مجموع) مرتبط

اخـتالف در   «گونه    دارد که در مورد قرآن هیچ          ونزبرو ابتدا اذعان مي    .اختالف قرائات 
اي که در مـورد عهـدین         گونه   رسمي قرآن، به   ۀ، یعني تفاوت برخي از متون با نسخ       »متن

 ۀاما در متون قـدیمي کـه بـه اخـتالف مـصاحف بـا نـسخ          . وجود دارد، یافت نشده است    
شود که واژگاني افزون بـر مـتن رسـمي قـرآن بـه                اند مواردي یافت مي     عثماني پرداخته 

 سـورۀ   ٧٩آیـة   ) ٢٢٤م(مثالً در فضائل القـرآن ابوعبیـد        . مصاحف نسبت داده شده است    
  .)Ibid, 203(آمده است » غصباً] صالحة[یأخذ کل سفینة «صورت  کهف به

 :  از دو نوع  قیاس استفاده شده است براي تبیین واژگان قرآن.تبیین واژگان قرآن
 

 قیاس آیات با یکدیگر ـ ١
، براي تبیین معناي یـک واژه یـا مفهـوم،           »نظیر «ۀکارگیري واژ     در تفاسیر متني گاه با به     

 این آثار الوجـوه و النظـائر         ۀ مهم و اولی   ۀنمون. اند  فرازي از آیات با فراز دیگر مقایسه شده       
 عنوان است که هیچ ترتیب خاصـي نـدارد و         ١٨٦ثر شامل   این ا . مقاتل بن سلیمان است   

پرداختـه، سـایر مـوارد در       ...) چـون لِ، سـوي    ( مورد که به تبیین معاني حـروف         ١٧جز  
الوجـوه و النظـائر   .  کالمي چون هدي، کفر، دین و غیره اسـت ـتوضیح مفاهیم عقیدتي  
ررسـي مـتن قـرآن      هاي آثار تفسیري شـد کـه بـه مطالعـه و ب              بعدها عنوان یکي از گونه    

نام ابونصر که ظاهراً شاگرد او بوده، بـاقي           کتاب مقاتل به روایت شخصي به     . پرداختند  مي
 ). Ibid, 208(مانده است 

 :نویـسد   خوانـد و مـي      در اینجا باز هم ونزبرو انتساب این اثر به مقاتل را نادرست مـي             
شد، اما من برآنم آن را اگرچه ممکن است ارتباطي میان تعالیم مقاتل و این اثر خاص با           «

 ). Ibid, 209(» تألیفي مستقل که متعلق به زودتر از قرن سوم نیست، بدانم
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. اسـت ) یـا متـشابهات  (آثار دیگري که حاصل قیاس آیات مختلف قرآن است، مشتبهات       
در آثـار   . یکـي از قاریـان هفتگانـه اسـت        ) ١٨٩م(ترین این آثار منسوب بـه کـسائي           قدیمي

آیات براي تبیین معنا نیست، بلکه فرازهاي مشابه قرآن بر اساس اختالفـاتي               ۀمتشابه مقایس 
غیـره داشـته     الخـط و    ها، رسـم    که ممکن است در وجود حرف اضافه یا عدم آن، ترتیب واژه           

 عبارتهـایي از    ۀمثالً  در نسخْ خطي کتاب المتـشابه کـسائي دربـار           . شوند  باشند، مقایسه مي  
و «، و فیهـا     »بغیـر حـق   «و سائر القـرآن     ) ٢:٦١(نبیین بغیر الحق    الب«و فیها   : سورة بقره آمده  

 »و سائر القرآن و الصابئون قبـل النـصاري، و فیهـا       ) ٢:٦٢(الذین هادوا و النصاري و الصابئین       
 ).Ibid, 212-213 (و سائر القرآن معدودات) ٢:٨٠(لن تمسنا النار اال ایاماً معدوده 

ر وجوه و نظائر و متشابهات، ایـن اسـت کـه کتـاب      مبنا در آثاۀبه عقیدۀ ونزبرو نظری 
منطـق ایـن    . خودکفا، گویا و به عبارت دیگر خـود مُبـیّن خـویش اسـت             ] قرآن[مقدس  

است کـه کـامالً   » گفتگو«نوع خاصي از » زبان مقدس«طور ضمني این است که     دیدگاه به 
ولي و بـشری    بنابراین، با ارجاع به عناصري که در کاربردهـاي زبـان معمـ            . بدیل است   بي
تـوان اطالعـات      شود یا آنکه تنها مـي       رود، یا چیزي از کتاب مقدس تبیین نمي         کار مي   به

 معنا مـرتبط بـا مـتن اسـت، تبیـین مـسائل و               ۀبا این فرضیه که هم    . اندکي کسب کرد  
 ). Ibid, 215(تواند صورت پذیرد  مشکالت قرآن جز با مقایسه فرازهاي مختلف آن، نمي

 
  کالم بشري قیاس آیات باـ ٢

 مفسران در تبیین واژگان و تمثیالت قرآن همیشه محدود به قیاس آیـات بـا                ۀالبته شیو 
در . انـد   یکدیگر نبوده است و از مقایسه قرآن با ادبیات و کالم بشري نیز اسـتفاده کـرده                

که در نخستین مراحل تفسیر، یعني تفاسیر داستاني و فقهي، پرداختن به واژگـان،              حالی
ده و ابتدایي بود و به ذکر صریح یـک متـرادف، بـدون اسـتناد آن بـه مرجعـي                     بسیار سا 

 بیگانه براي برخي واژگان یا لغاتي که تنها یک بار در قرآن             ۀگاهي ذکر ریش  خاص، یا گاه  
 . شد اکتفا مي١،1کار رفته به

 ترین آثاري که صرفاً به تبیین واژگان قرآن، با مقیاس آن با کاربرد واژه در کـالم   مهم
عرب پرداخته، کتاب غریب القرآن، کتاب بیان لغات القرآن و مسائل نافع بن ارزق اسـت                

کـار رفتـه در ایـن آثـار، یعنـي تبیـین                به ۀونزبرو شیو . اند  که همه منسوب به ابن عباس     
 عظیم شـعر کهـن عربـي را،         ۀواژگان نادر و غریب قرآن با استناد به شواهدي از مجموع          

                                                                                                                                                                             
1. happax Legomena 
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داند و به همین دلیل در انتساب این آثار بـه ابـن               ابن عباس مي  بسیار متأخرتر از دوران     
 :ـ  برای نقـد دیـدگاه ونزبـرو در ایـن بـاره نکـ      Ibid, 216-217(کند  عباس تشکیک مي

 ). ١٧٣ بویژه ١٩٠ـ١٦٠، ...ساز، تحلیل آراي برخي خاورشناسان نیل
ستناد شـده،   ترین تفسیري که در آن به شواهد شعري بسیار ا           گوید قدیمي  زبرو می ون

او بدون هر گونه تشکیک در انتساب ایـن اثـر بـه فـراء               . است) ٢٠٧م(معاني القرآن فرّاء    
در این کتاب، کاربرد این ابزار محدود بـه واژگـان نیـست، بلکـه سـاختارهاي                 : نویسدمی

 بـرای  Wansbrough, 218(شـود   نحوي نامتعارف قرآن نیز با ارجاع به شعر، تبیین مي
 )٣١ساز، راد، نیل مهدوی: ـ  ونزبرو با وثاقت تاریخی آثار کهن نکدوگانگی برخورد

 »کقولـک «شود، بلکه با عباراتي چـون   قیاس قرآن با کالم بشري، محدود به شعر نمي    
ان هللا   « شود مثالً زمخشري در توضیح آیـة        ها هم استناد مي     المثل  به کالم عادي و ضرب    

کقولک ان االمیر ال یبذل     «: نویسد  ، مي »یشاءالیغفران یشرك به و یغفر مادون ذلک لمن         
 ). Wansbrough, 212(» الدینار و یبذل القنطار لمن یشاء

تر از ذکر اختالف قرائات یـا توضـیحات لغـوي،            در تفاسیر متني، مهم    .تبیین نحوي 
تحلیل صرفي و نحوي قرآن است که ضمن ردّ امکان وقوع خطا در متن قرآن با استفاده                 

یری تقدیر یا مجاز به تصحیح یا توجیه ساختارهاي دستوري نامتعارف قـرآن           از ابزار تفس  
شـود، بلکـه اهـداف        البته کاربرد مجاز به مـوارد نحـوي منحـصر نمـي           . شود می  پرداخته

قواعـد  . کار رفته اسـت     تفسیري هم دارد، مانند مواردي که براي نفي تجسیم و تشبیه به           
شد، معمـوالً برگرفتـه از        سه با آن شناسایي مي    معیاري که ساختارهاي نامتعارف در مقای     

در توجیه موارد نامتعارف یا بـه       . شد  خود قرآن بود، اما گاه به کالم بشري هم استناد مي          
به کالم عـادي؛ ایـن      ) قولک، کقولک (شد یا با  واژگاني چون         شواهدي از شعر استناد مي    

 ).Ibid, 223(شواهد ممکن است حقیقي باشند یا برساخته و جعلي 
ونزبرو تبیین نحوي در تفاسیر متنـي قـرآن را بـا همـین رونـد در عهـدین مقایـسه                     

هاي متنـي عهـدین، هنـوز مـتن ثابـت و غیرقابـل                در دوران بررسي  «: گوید  کند و مي    مي
تنها ممکن بود بلکه      در این دوران اصالح متن، نه       . تغییري از کتاب مقدس وجود نداشت     

 . )Ibid, 223(» عمالً صورت گرفت
آیا اصل مجاز یا تقدیر را باید تصحیح قرآن تلقي کـرد یـا              «او با طرح این پرسش که       

تـصحیحی و   [یک از مطالب    هاي خطي و چاپي قرآن هیچ       در نسخه «: مي نویسد » تفسیر؟
زننـده  تواند گولشود و به همین دلیل می   موجود در تفاسیر متنی مشاهده نمی     ] تقدیری

امـا حتـی    . که متن ثابت و واحدی از قرآن وجود داشته است         نُماید  باشد؛ زیرا چنین می   
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زیـرا  . دهد که این نُمود غیرواقعی و فریبنده است       مروری گذرا بر تفاسیر متنی نشان می      
اي تقریباً دویـست سـاله        اند، نمایانگر دوره    تاریخ متوني که به بررسي متن قرآن پرداخته       

 ).Ibid, 224-225(» تغییر و با ثباتلاست که در آن متن قرآن هر چیز است جز غیرقاب
توان دو نام براي یک روند تلقي کرد که کـامالً             او معتقد است تفسیر و تصحیح را مي       

ونزبرو پس از تبیین عناصر تفسیري در تفاسـیر متنـي بـاز هـم         . هم قابل تفکیک نیست   
او تصریح  . ندداگونه را پس از  تفاسیر فقهي می        گیرد و پیدایش این     اي تاریخي مي    نتیجه

 نخست، نه داستان اسـت و نـه       ۀکند که ساختار تفاسیر متني برخالف تفاسیر دو گون        می
عنـوان سـندي واحـد و منـسجم           آرا و نظریات فقهي، بلکه متن رسمي قرآن است که به          

ونزبرو وظیفۀ تفاسیر متني را تفسیر و تصحیح متن قـرآن کـه حاصـل آن                . شد  تلقي مي 
تنهـا   داند و معتقد است که پس از این مرحلـه قـرآن،              بود، مي » تثبیت متن نهایي قرآن   «
شد و در     محسوب مي » ادبیات ملي  «ۀنبود، بلکه مظهر و نماد عظیم و برجست       » کالم خدا «

آن جایگاه، ثمرات آن براي جامعه، از جمله نقش آن در مناقشات و مجادالت، نامحدود و 
 ).Ibid, 225-226( شمار بود بي

 
    يتفاسیر بالغ
 نگـاه و    ۀپـردازد امـا زاویـ       مانند تفاسیر متني به بررسي و تحلیل قرآن مي         تفاسیر بالغی 

از دیدگاه ونزبرو منـشأ تفـاوت تفاسـیر بالغـي و            . رویکرد آن تا حد زیادي متفاوت است      
اعتقاد بـه وجـود   . متني ناشي از این است که وجود مجاز در قرآن را چگونه تفسیر کنیم        

تواند هم از سَرِ دینداري باشد، ماننـد مـواردي کـه مجـاز بـراي نفـي                  مجاز در قرآن مي     
توانـد ناشـي از ایـن باشـد کـه مجـاز را                و هم مي  رود    کار مي   ه و تجسیم خداوند به    تشبی
اي حـاکم   گونه که در تفاسیر بالغي چنـین اندیـشه      اي زیباشناختي تلقي کنیم، آن      مقوله
جـاز، اختـصار، حـذف، تکـرار، زیـادت از           هـایي چـون ای      در این نوع تفاسیر ویژگي    . است

کـه در   آنچنـان جاي رفـع و اصـالح ـ    ، بنابراین، بهشود امتیازات بالغي قرآن محسوب مي
ـ تفاسیر متني شاهدیم  ونزبـرو کتـاب تأویـل    ۀبه عقید.  شایسته ستایش و تمجید است 

بـه تفاسـیر     انتقـال از تفاسـیر متنـي         ۀتوان نمایانگر مرحل    مشکل القرآن ابن قتیبه را مي     
در این اثر شاهد تغییر کاربرد مجاز، از یک ابزار تفـسیري بـه یـک                . بالغي محسوب کرد  

» لحـن « وجـود    ۀهاي ابتدایي، ابن قتیبه به ردّ عقیـد         در فصل . مقوله زیباشناختي هستیم  
تأویل مشکل القرآن از این جهت مانند تفاسیر        .  است  در قرآن پرداخته  » تناقض«و  ) خطا(

هاي بعدي که به تبیین موارد استعاره و تمثیل در قرآن پرداخته به               ما فصل ا. متني است 
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  .)Ibid, 227-229(تفاسیر بالغي شبیه است 
پس از ابن قتیبه، جرجاني در اسرار البالغه به دفاع از وجود مجاز در قرآن پرداخت و    

بان قـرآن   جاني این است که ز     جر ۀنظریترین  مهم. با دقت و موشکافي آن را بررسي کرد       
قرآن نـه داللـت الفـاظ را تغییـر          . در واقع از همان میراث لغوي عرب تشکیل شده است         

هاي متعارف میان عرب مانند تـشبیه، تمثیـل، حـذف و    ها و اسلوب   نه شیوه  داده است و  
 ).Ibid, 236(غیره را 

امـا  پردازنـد،     به نظر ونزبرو تفاسیر بالغي اگرچه مانند تفاسیر متني به متن قرآن مي            
هـاي   هاي ادبي و بیان ویژگـي که بر مسائل لغوي و نحوي تکیه کنند، بر قالب       جاي این   به

نقش این تفاسیر، نشان دادن تفوق و برتري عربي بـر سـایر             . ورزند  بالغي قرآن تأکید مي   
 ). Ibid, 231(تر، اثبات فراتر بودن قرآن از شعر و نثر عربي است ها و از آن مهمزبان

 

 یلي تفاسیر تمث
از دیدگاه ونزبرو ویژگي مهم تفاسیر تمثیلـي اعتقـاد بـه وجـود زبـان نمـادین و رمـزي                     

و در نتیجه وجود سطوح مختلف معنایي یا  به عبارت دیگـر گـذر از معنـاي                 ) سمبلیک(
او با اشاره به اینکه بیان حقـایق  ). ٢٤٥ـ٢٤٣همان،  (ظاهري لفظ به معنایي پنهان است       

شـود،    هاي ادیان توحیدي است و در تورات هـم یافـت مـي              گيدر قالب مثال یکي از ویژ     
). ٢٣٩همان،  (» هاي قرآن تعمداً مبهم و در نتیجه کامالً سمبلیک است         مثال«: نویسد  مي
وجـود    بـه » و تلک االمثال نضربها للناس و مایعقلهـا اال العـالمون          « سوره عنکبوت    ٤٣آیة  

ین ویژگـي باعـث شـده کـارکرد مثـال           هم. هاي قرآني اشاره دارد   ابهام هدفمند در مثال   
مامن آیة من القرآن اال ولها اربعـة        «او با اشاره به اینکه عبارت       . تر شود   تر و گسترده  وسیع
الفهـم و الحـد، حاللهـا و         فالظاهر، التالوة و  البـاطن،     . ظاهر و باطن و حد و مطلع      : معان

 در مقدمـة تفـسیر سـهل    »حرامها و المطلع، اشراف القلب علي المراد بهـا فقهـا مـن هللا    
که از نخستین تفاسیر تمثیلي است، آشکاراً از سطوح معنـایي مختلـف             ) ٢٨٣م(تستري  

را »  قـرآن  ۀهـر آیـ   «بـراي   » معـاني مختلـف   «گوید، اعتقاد به وجـود      آیات قرآن سخن می   
دانـد زیـرا در آن،      تر آیات به محکـم و متـشابه مـی           بندي قدیمي   تغییری مهم در تقسیم   

. اظ نظری، تنها آیات متشابه احتماالً بیش از یک تفـسیر صـحیح داشـت              کم به لح  دست
) ٣٠٩م(اي مانند تفسیر قمي       هاي تفاسیر فرقه    ونزبرو استفاده از تمثیل را یکي از ویژگي       

کند که تمثیل در قرون بعدي به نحو شگرف و برجـسته در آثـارابن                 مي داند و اشاره مي    
 )Ibid, 239-245(قابل مشاهده است ) ٦٣٨م(عربي 
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طـور کـه در گـزارش آمـد       در پایان این بخش تذکر این نکته ضروري است که همان          
کند و تنها به سیر     گذاري تفاسیر به سال معیني اشاره نمي      ونزبرو جز چند مورد در تاریخ     

هاي تفسیري با تأکید بر تقدم یا تـأخر آنهـا یـا نفـي انتـساب آثـاري                   تطور تاریخي گونه  
 . دو قرن نخست اشاره کرده استمنسوب به افرادي از

 
 ونزبرو و تفسیر مجاهد

ونزبرو در بررسی تفاسیر داستانی با اشاره به نسخۀ خطی تفسیر سفیان ثوری در رامپـور       
 سورۀ قـرآن از بقـره تـا طـور، جـز سـورۀ       ٤٩که مشتمل بر مطالبی پراکنده در رابطه با    

ای از آرای   نـسخه، مجموعـه   این  : کندو دخان است دو احتمال را مطرح می       ) ص(محمد  
آوری شده دیگر این که بخـشی از یـک اثـر مـستقل              سفیان است که از آثار متأخر جمع      

دانـد و مقایـسۀ نـسخۀ       ای مشابه تفسیر سـفیان مـی      او تفسیر مجاهد را هم نمونه     . باشد
نامـد  خطی مجاهد با آرای تفسیری منسوب به مجاهد در تفسیر طبری را ارزشمند مـی              

)Ibid, 137-139 .( 
 

 نقد دیدگاه ونزبرو
شـمار  های اسالمی خاورشناسان بـه    انتشار کتاب مطالعات قرآنی نقطۀ عطفی در پژوهش       

این نکته از شمار زیاد مرورهایی که بر این اثـر نوشـته شـد و نقـدهایی کـه بـر                      . آیدمی
 ،)Berg, 101(برانگیز ونزبرو دربارۀ تثبیت نهایی متن قـرآن نوشـته شـد    دیدگاه چالش

های بعدی خاورشناسان صـورت     همچنین توجهی که به متون کهن تفسیری در پژوهش        
 . شودگرفت، نمایان می

-Neuwirth, 245(اگرچه ونزبرو با الهام از روش تحلیل ادبی در مطالعات عهـدینی  
تنها روش معتبر در بررسی متون کهن اسالمی و وثاقت آنها را این شـیوه دانـسته           ) 246

  تبار نامیدن همۀ اطالعات موجـود در اسـانید و منـابع رجـالی و فهرسـت                اعاست و با بی   
هرگز به سند روایات و متون ) Wansbrough, 180( های مسلمانان جز یک موردنگاری

کند اما اکنـون بـسیاری از خاورشناسـان بررسـی سـند را در مطالعـات                 کهن توجه نمی  
حتی ریپین، شاگرد ونزبرو، ). Motzki, 250(کنند اسالمی امری کامالً ضروری تلقی می

شـدت تحـت تـأثیر آرا و شـیوۀ اسـتادش قـرار دارد و در مقـاالت متعـدد همـین                       که به 
دانـد  شناسی تفاسیر ونزبرو را تکرار کرده است بررسی متن را در کنار سند الزم می               گونه

)Rippin, Tafsir, 60 (ه گذاری متون کهن تفـسیری پرداختـ  و در مواردی که به تاریخ
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است در عمل این کار را اساساً بر اساس سند و اطالعات منابع رجالی انجام داده است تا                  
تـوان گرفـت    تحلیل ادبی متن، زیرا اساساً از تحلیل ادبي صرف هیچ نتیجۀ تاریخي نمي            

حال که ضرورت بررسی سـند مـشخص شـد الزم           ). ٤٦ـ٤٥ساز،   راد و نیل    مهدوی: ـ  نک(
 .تقل تفسیر مجاهد داشته باشیماست نگاهی به سند نسخۀ مس

 

  بررسی سندـ١
 در ١٠٧٥تنها نسخۀ خطی موجود از تفسیر مجاهد به شمارۀ    ) ١/٦٧(به گزارش سزگین    

شود، البته گفته شده که شیخ محمدصالح برغـانی         دارالکتب المصریه قاهره نگهداری می    
ه قرن هـشتم یـاد      ای از تفسیر مجاهد متعلق ب     در تفسیر بحرالعرفان از نسخه    ) ١٢٧١م  (

 ٤٩٠ای از تفسیر مجاهد را کـه بـه سـال            کند و در تفسیر دیگرش کنزالعرفان نسخه      می
شـهیدی صـالحی،    (آورد  طور کامل می  تر از نسخۀ اول است به     نگاشته شده است و کامل    

شدۀ تفسیر مجاهد توسط سـورتی اسـت     مبنای بررسی ما در این مقاله نسخۀ چاپ       ). ٤٢
طی قاهره است، البته جز در مواردی که به لیمهـاوس ارجـاع داده         که مبتنی بر نسخۀ خ    

 .شود، چون مطالعات او براساس نسخۀ خطی قاهره است نه نسخۀ چاپیمی
 روایت اسـت کـه سـه راوی نخـست، یعنـی             ٢١٣٨ سند برای    ٢٧١سخه شامل   ناین  

 و) ٢٨١م(، ابراهیم بن حسین همـدانی       )٣٥٢م(عبدالرحمن بن حسن بن احمد همدانی       
، در همۀ سندها، جز چهار سند که هر کـدام یـک بـار آمـده                 )٢٢٠م  (آدم بن ابی ایاس     

پرتکرارترین سـند، یعنـی عبـدالرحمن عـن         . مشترک است ) ١١٥کاله،   زرین :ـ  نک(است  
عـالوه  .  بـار آمـده اسـت      ١٧٠٠ابراهیم عن آدم عن ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاهد،            

 روایـت وجـود دارد کـه    ٣١ق منتهی به مجاهـد در   طری١٣براین، در میان سایر سندها      
، لیمهـاوس در بررسـی نـسخۀ        ١٢١ زرین کاله،    :ـ  نک(حاوی آرای تفسیری مجاهد است      

 ,Leemhuis, MS :ـ  روایت شـمرده اسـت، نکـ   ٣٣ طریق برای ١٦خطی این موارد را 
) ع(حـسن  ، امام ) مورد١٥) (ع(، امام علی ) مورد٢٧) (ص( سایر روایات از پیامبر). 171

ای ماننـد   یـا صـحابه   ) یک مورد ) (ع(، امام سجاد    )دو مورد ) (ع(، امام حسین    )یک مورد (
و تابعـان ماننـد حـسن بـصری و          )  مـورد  ١٧١(ابن مسعود، ابن عباس، عایشه و دیگران        

 و  ١٢٤ــ ١٢٢ زرین کاله،    :ـ  برای تفصیل سندها نک   (نقل شده است    )  مورد ١٨٣(دیگران  
 ).٧، ٦، ٥، ٤جداول 
دهد که   ه به ساختار سندهای تفسیر، بویژه تکرار نام سه راوی نخست، نشان می            توج

آدم بن ابی ایاس این تفسیر را به شکلی که اکنون موجود است گردآوری کـرده اسـت و                 
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ای لیمهـاوس وجـود پدیـده     . انـد دو راوی بعدی در واقع این تفسیر را از وی نقـل کـرده             
ی مـستقل بـرای وثاقـت اسـانید در مقابـل            عجیب در تفسیر مجاهـد را دلیـل و شـاهد          

در ایـن   . دانـد های خاورشناسانی که اصالً اعتباری برای سند قائـل نیـستد، مـی            تشکیک
تفسیر از ابتدای سورۀ قلم تا ابتدای سورۀ مرسالت، آدم جز یک مورد، هیچ روایتـی را از          

 روایت نقل   ١٠٠کند در حالی که طبری حدود       ورقاء از ابن ابی نجیح از مجاهد نقل نمی        
می کند که تقریباً همه به دو طریق عیسی بن میمون یا ورقاء از ابن ابی نجیح از مجاهد          

ایـن افتـادگی    ). ١ نمودار   :ـ  ترین طرق تفسیر مجاهد در جامع البیان نک       برای مهم (است  
 روایت که بـه مراجـع دیگـر         ٣٧آید، چون آدم این خالء را با        در ابتدا به نظر عجیب نمی     

منتهـی و چهـار روایتـی کـه بـا سـندی       ) ص(، ابن عباس یا خود پیـامبر  )ع(مانند علی   
لیمهاوس ضمن محتمـل دانـستن علـل    . متفاوت به مجاهد ختم می شود، پر کرده است    

داند کـه ایـن بخـش پـیش از آن، از             این پدیده، آشکارترین دلیل را این می       متعدد برای 
این دلیل کامالً محتمل است زیـرا مـتن         . نسخه ای که آدم روایت می کرده، افتاده باشد        

 متون مشابه مربـوط بـه ایـن بخـش در تفـسیر      ۀاندازمفقود شده باید به لحاظ حجم هم  
ها اصالً عجیب   ها از نسخه  جدا شدن برگ  .  کلمه است است   ٩٥٠طبری باشد، که حدوداً     
های جداشده از کتابهای کهنی ماننـد      پاپیروس) برگهای(هایی از   نیست؛ نبیه عبود نمونه   

این واقعیـت کـه آدم      . را چاپ کرده است   ) ١٧٩م  (الوجوه و النظائر مقاتل یا موطأ مالک        
هد تکمیـل کـرده اسـت       های تفسیری مجا  این بخش از تفسیر را با روایاتی غیر از روایت         

اعتمـادی بـه اسـناد      که دلیلی بـرای بـی     مؤیدی بر اخبار وثاقت آدم است و حاکی از این         
دهد که نقل آدم از ورقاء براساس قواعد نقل کـه تـا آن زمـان                 وجود ندارد؛ این نشان می    

توان نتیجه گرفت که     این موارد می   ۀاز هم . وضع و متداول شده بود، صورت گرفته است       
، یعنـی سـال درگذشـت ورقـاء، نوشـته شـده باشـد               ١٦٠آدم بایـد قبـل از سـال         منبع  

)Leemhuis, 20.( 
گـذاری متـون کهـن تفـسیری توسـط ونزبـرو            این نخستین شاهد بر نادرستی تاریخ     

رغـم  گونۀ تفسیری یعنی تفاسیر داستانی را به       براساس تحلیل ادبی است زیرا او نخستین      
 . گذاری کردق تاریخ.   ه٢٠٠فان در سال های موجود دربارۀ حیات مؤلگزارش

 

 بررسی متن تفسیر مجاهد  ) ٢
 معرفـی   شناسی تفاسیر اکنون با در نظر گرفتن دوازده ابزار تفسیری که ونزبرو برای گونه           

 :پردازیمکرده است، به بررسی و تحلیل متن تفسیر مجاهد می
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ی تفسیر مجاهد تبیین    ترین ویژگ  مهم :تبیین لغوی و بیان مراد عبارات قرآنی      . ١
 ١٥٠ روایـت از مجاهـد و   ١١٠٠ T روایت١٢٥٠دهد بررسی دقیق نشان می  . لغوی است 

های  درصد روایات این تفسیر، در بیان معنای واژگان یا عبارت          ٦٥روایت از غیر او، یعنی      
 زریـن   :ـ  هـا نکـ   برای فهرستی از این واژگان و معنای آنها به تفکیک سـوره           (قرآنی است   

 . )١٥٩ـ١٣٩، ١ جدول کاله،
در تبیین لغوی گاه عالوه بر قول مجاهد، اقوالی از دیگر صحابه و تابعـان ماننـد ابـن                   
عباس و حسن بصری و دیگران هم آورده شده است که گاه همانند قول مجاهد اسـت و                  

 ).٥٨ـ٥٧، جا همان:ـ نک(گاه با آن تفاوت دارد 
واژگان قرآن با استناد آن بـه زبـانی      های مهم این نسخه تبیین معنای       یکی از ویژگی  

 :ـ  نکـ (برانگیـز در ایـن بـاب        های نظری چـالش   بیگانه است در این نسخه اگرچه از بحث       
اثـری  ) ١٧٢ــ ١٦٩، تحلیل آراي برخي خاورشناسان دربارۀ اللغـات فـي القـرآن          ساز،   نیل

 رومـی   هایی چـون فارسـی، سـریانی و        روایت، یازده واژۀ قرآنی به زبان      ١٣نیست اما در    
 واژه از مجاهد و بقیه از افرادی دیگر ماننـد  ٧نسبت داده شده است؛ از این تعداد معنای   

، ، هود٦٣ ، ذیل البقره، مجاهد:ـ نک(ابن عباس، عکرمه و ابوموسی اشعری نقل شده است      
 ). ٦٠ـ٥٩کاله،  زرین:ـ ، برای تفصیل مطالب نک٢٤،، مریم٣٥، ، االسراء٩٢

آوری واژگانی که بـا صـورت   آثار وجوه و نظائر، که به جمع    همچنین نخستین شواهد    
انـد اختـصاص دارد، در ایـن تفـسیر یافـت            کـار رفتـه   واحد در معانی مختلف در قرآن به      

 ،، الشعراء ١٧ ،تفسیر مجاهد ذیل العنکبوت   (مانند معانی مختلفی که برای افک       . شود می
 ٧ ،عمـران ، آل ٢١٧،  ١٩١ ،البقـره  ذیـل    جـا همان(، فتنه   )٩ ، الذاریات ،١١٧ ،عراف، اال ٢٣

بیـان  ) ٤٨،  ، االنبیـاء  ٤١،  ٢٩ ،همان ذیل االنفال  (و فرقان   ...) ،  ٢ ،، العنکبوت ١٢٦ ،التوبه
 ). ٦٢کاله، ص  زرین:ـ برای تفصیل نک(شده است 

اند همه جا به یک گونـه معنـا         ها که در آیات مختلف تکرار شده      در مقابل برخی واژه   
مطیعـون و   «بـه   » قـانتون و مـشتقات آن     «،  »حجت«همه جا به    » سلطان«شده است مثالً    

 . معنا شده است» میزان به عدل«و » مشتقات آن
غیر از تبیین لغوی در بسیاری موارد، مراد از واژگان و عبارات قرآنی بیان شده است؛                

ه کـ  عمـل کـردن آن چنـان      «) ١٢١،  البقـره (» یَتلونَه حَـقّ تالوتِـهِ    «عنوان نمونه مراد از     به
قـرآنَ  «و مـراد از     » فطرت اسالم «) ١٣٨،  البقره(» صِبغَة هللا «، مراد از    »شایسته عمل است  

 .دانسته شده است» نماز صبح«) ٧٩، االسراء(» الفَجر
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 استشهاد از قرآن و شعر. ٢
تر اشاره شد ونزبرو معتقد است در تفاسیر متنی تبیین لغوی و نحوی            طور که پیش  همان

در نسخۀ مستقل تفـسیر مجاهـد       . گیردشعر یا خودِ قرآن صورت می     قرآن با استشهاد از     
شود؛ اما موارد استشهاد از قرآن در این تفسیر    حتی یک مورد استشهاد از شعر دیده نمی       

این استشهاد که گاه تصریحی و گاه تلـویحی اسـت کارکردهـای مختلفـی               . متعدد است 
 اسـتناد   ١٥٩،  ذیـل البقـره   (کـار رفتـه     ای از قرآن به     گاه برای تفسیر عبارت یا آیه     : دارد

ذیـل  (عنوان مستندی در صحت تفسیری که بیان شـده          و گاه به  ) تلویحی به ابتدای آیه   
و گاه برای اشاره به این نکته است که محتـوای یـک             ) ٥،   با استناد به الجمعه    ٦٥،  البقره

 و  ٨،  نـسان  اشاره بـه شـباهت آیـه بـا اال          ٩٢،  عمرانذیل آل (آیه مشابه آیات دیگر است      
 تبیین نعمت با اشاره تلویحی به آیات ١٢٢، ذیل البقره(یا برای تبیین مجمل ) ٩، الحشر
 ).٩٤ـ٩٠کاله،  زرین:ـ نک(است ) ٦٠، ٥٧، ٤٩، البقره

 
 اسباب نزول. ٣

ابزار تفسیری دیگر که از نظر میزان کاربرد بعد از تبیین لغوی اما با اختالف بسیار زیـاد                  
 روایـت سـبب نـزول از        ٥١در تفسیر مجاهـد     . ان سبب نزول آیات است    گیرد، بی قرار می 

برخی از این روایات بـه وقـوع        .  روایت از افرادی غیر مجاهد نقل شده است        ١٠مجاهد و   
برخالف آنچه که در آثار     . ای نازل شده است   کنند که به دنبال آن آیه     ای اشاره می  حادثه

شود که در سبب نزول معاصر بودن رویداد دیده می) ٩٠ص (متأخر مانند اتقان سیوطی    
شـود کـه آیـه را بـا     اند در تفسیر مجاهد مـواردی یافـت مـی       با نزول آیه را شرط دانسته     

فـانزل هللا عـز وجـل    «های گذشته روی داده اسـت بـا عبـارت       ای که در میان امت     واقعه
 بـه سـؤاالتی     برخـی از روایـات    ). ٢٤٣ ،بقرهال مجاهد، ذیل    :ـ  نک(پیوند داده است    » فیهم

ای نازل شده است و برخی نیز به بیان فرهنـگ و فـضای              کند که در پی آن آیه     اشاره می 
بـرای  (شـود   نزول آیات اختصاص دارد که ضمن آن مسائل و احکام فقهی هم بیـان مـی               

 ). ٨٧ـ٨٢، ٧٥ـ٧٠کاله،  زرین:ـ تفصیل نک
 

 تعیین مبهمات. ٤
وایت از غیر او، الفـاظ یـا عبـارات مـبهم در      ر٥ روایت از مجاهد و ٥٧در تفسیر مجاهد،  
هـا،  ها، قبایل، اقوام، زمان   این موارد شامل اشاره به نام افراد، گروه       . کندقرآن را معین می   
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ای ویرانه عبور کرد و امر بعث بر        فردی که بر قریه   : ها و تعداد نامشخص است مانند     مکان
 ١٣د از دو گـروه نبردکننـده در آیـۀ           ، مـرا  )٢٥٩ ،البقـره (او شگفت آمد اِرمیا نام داشت       

و اصـحاب او و مـشرکان قـریش در جنـگ بدرنـد، دو طائفـه از                  ) ص(عمران محمـد     آل
 و بنوسلمه در جنگ احد بودنـد        مسلمانان که نزدیک بود در نبرد سستی کنند بنوحارثه        

، کـسی کـه بـا در        )٢٠ ،یوسـف ( درهم فروخته شد     ٢٢به  ) ع(، یوسف   )١٢٢ ،عمران آل(
، ابی بن خلـف بـود و        )٧٨،  یس(کرد   ه معاد را انکار می    فتن استخوانهای پوسید  دست گر 

 .  موارد متعدد دیگر
 

 ذکر قصه. ٥
شـود   مورد ذکر قصه، برخی تصریحی و برخی تلمیحی، یافت مـی           ٣٨در تفسیر مجاهد،    

) سـطر ١٥ تا   ٥از  ( داستان مفصل    ١٢.  مورد از مجاهد و بقیه از راویان دیگر است         ٢٣که  
 :ـ  های مفـصل نکـ    برای نمونه (از مجاهد   )  سطر تا دو سطر    ٥کمتر از   (داستان کوتاه    ٥و  

 همـان  :ـ برای مـوارد کوتـاه نکـ      ... ،١ ،، توبه ٢٣ـ١٢،  ، المائده ٩١ـ٨٨ ، ذیل البقره  ،مجاهد
 داستان کوتـاه از     ٥و  )  سطر ٦٤ سطر تا    ٦از  ( داستان مفصل    ١٠و  ) ٧٧،  ٥٤ ،ذیل البقره 

) ٨١،  ١٢ــ ٦ ،، القـصص  ٤٤ــ ٢١،   همان ذیل النمل   :ـ  رد مفصل نک  برای موا (سایر روایان   
شود و  مربوط به ماجراهای پیامبران پیشین و همچنین رویدادهای زمان پیامبر دیده می           

 . در سایر موارد صرفاً به ماجرایی اشاره شده است
معمـوالً روایـات منقـول از       . ١: هـا شـایان توجـه اسـت       دو نکته دربارۀ ایـن داسـتان      

های طـوالنی از   غالباً در داستان  . ٢.  روایات منقول از مجاهد است     تر از اهد طوالنی غیرمج
، ١٥٦ــ ١٥٤،  مانند ماجرای قوم ثمود، الشعراء    (غیرمجاهد نام ورقاء در سند نیامده است        

 سـطر، مـاجرای موسـی و         ١٩،  ٢٣،   سطر، ماجرای شنیدن وحی توسط جنیان، الـسبأ        ٩
توان نتیجه گرفت این روایات از مـواردی        بنابراین، می ).  سطر ٦٤ ،١٢ـ٦،  فرعون، القصص 

شناسی ونزبرو ذکر داستان در     پس برخالف گونه  . است که آدم به این تفسیر افزوده است       
 .تری یافته استای متأخرتر رواج بیشمرحله

البته باید توجه داشت که میان سه ابزار تفسیری اخیر یعنـی اسـباب نـزول، تعیـین                  
عنـوان نمونـه    به)  ٢/١٣  و ١/٢٤٣ مجاهد؛   :ـ  نک(پوشانی وجود دارد     هم مبهم و ذکر قصه   

در آیه ضمن بیان داسـتان، عقبـة بـن ابـی     » الظالم« سورۀ فرقان هم مراد از      ٢٧ذیل آیۀ   
برای سایر  (سبب نزول آیه دانسته شده است       » نزلت« معیط معین و هم این ماجرا با لفظ       

 ). ٧٥ـ٧١کاله،  زرین:ـ موارد نک
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 تبیین نحوی. ٦
تـوان گفـت در      حوی بسیار اندک است و تقریبـاً مـی        در این تفسیر توجه به تبیین مسائل ن       

و در تقـدیر  ) ١ ،، النساء١٥٠، ١٤٦، ٧٥، ١٧، ذیل البقره،  مجاهد:ـ نک(تعیین مرجع ضمایر    
 .شود خالصه می) ١٧٥، ١٦٣، عمران، آل١٨٤،  ذیل البقرهجا همان:ـ نک(گرفتن حروف 

 
 ل، تشبیه، تمثیلتأوی. ٧

نخستین شواهد اعتقاد به وجود مجاز در قرآن، یعنی داللت الفاظ قرآن بر معنایی غیر از             
ود در ایـن تفـسیر در مـواردی         شـ معنای ظاهری، که خود منجـر بـه تأویـل آیـات مـی             

 ٦٥برانگیزتـرین مـوارد در تفـسیر آیـۀ           مشهورترین و چالش  . شودشمار یافت می   انگشت
که مجاهد برخالف نظر اکثر مفسران مسخ شدن قوم یهود به بوزینـه را              سورۀ بقره است    

دو .  سورۀ جمعه دانسته است نه معنای ظـاهری آن         ٥مانند تمثیل یهود به حمار در آیۀ        
را » نُسقی بِماءٍ واحِد  « سورۀ رعد است که      ٤نخست آیۀ   . آیۀ دیگر را هم مَثَل نامیده است      

ان، تمثیلـی از حـضرت آدم و فرزنـدان صـالح و             عالوه بر معنای ظاهری، یعنی آب آسـم       
در » اِن تَحمِل عَلَیه یَلهَث او تَترُکُه یَلهَـث    «ناصالح ایشان دانسته است و دیگری عبـارت         

خواند ولی بـه آن     گوید این مثل کسی است که کتاب را می        می اعراف است که     ١٧٦آیۀ  
 ).٦٥کاله،  زرین:ـ برای سایر موارد نک(کند عمل نمی

در آیۀ » یَد«و ) ٥٦:ذیل الزمر(» امر«به » فی جَنبِ هللا«در آیۀ » جنب«چنین تفسیر هم
هـای  گرایی مجاهد در تفسیر و دغدغـه      دهندۀ عقل نشان» قوت«به  » والسَّماء بَنَیناها بِاَید  «

 .  کالمی وی در منزه دانستن خدا از تجسیم و تشبیه است
 

 ناسخ و منسوخ. ٨
گانۀ نسخ در باور    ر موارد از مباحث نظری دربارۀ نسخ یا انواع سه         در این تفسیر مانند سای    

تنها در سه مورد، یکی از ابن عباس و دیگری از مجاهد با . عالمان اهل سنت اثری نیست
 سورۀ نساء با آیـۀ دوم       ١٦ و نسخ آیۀ     ٢٨٦ بقره با آیۀ     ٢٨٤به نسخ آیۀ    » نسختها«عبارت  

به نـسخ آیـۀ دوم      » نسخت«وق بن اجدع با عبارت      سورۀ نور و سرانجام در روایتی از مسر       
البته باید توجه داشـت کـه عالمـان گذشـته           .  آن اشاره شده است    ٢٠سورۀ مزمل با آیۀ     

بردند و شامل مـواردی چـون تقییـد         کار می نسخ را در معنایی اعم از مصطلح امروزی به        
د هم نـه بـه نـسخ       در دو مور  ). ٤١٣ زرقانی،   :ـ  نک(شد  مطلق، بیان مجمل و غیره هم می      

از ابـن عبـاس و      ) ١١،  النـساء (ای با آیۀ دیگر بلکه به نسخ قوانین جاهلی با آیـۀ ارث              آیه
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 سـورۀ بقـره از مجاهـد        ١٨٧نسخ احکام دشوار مربوط به روزه در ابتدای تشریع بـا آیـۀ              
در دو مورد هم با روایاتی از ابن عباس و ابومیسره بـه نـسخ نـشدن دو                  . اشاره شده است  

 .  ، تصریح شده است٣،  و المائده١٤٨ ،البقرهآیه، 
 
 اختالف قرائات. ٩

 روایـت از دیگـران   ٤ روایت از مجاهد از ابن مـسعود و        ٢ روایت،   ٦در این نسخه تنها در      
انـد، بـه اخـتالف در       و دو مورد را از ابن مسعود نقـل کـرده          ) ع(که یک مورد را  از علی        

که همۀ این مـوارد بـه مثابـۀ توضـیح یـا بیـان               ای از قرآن اشاره شده است       خواندن واژه 
، بـه   »زاغَـت «،  )٤ ،التحریم(» صَغَت«مانند این که ابن مسعود به جای        . مترادف واژه است  

یـا  » الهـون «،  )٥،  المـاعون (» سـاهون «و بـه جـای      » فَامضوا«،  )٩،  الجمعه(» فَاسعوا« جای
 . کردندقرائت می» حطب«، )٩٨، االنبیاء(» حصب«به جای ) ع(علی

 
 ذکر حدیث نبوی. ١٠

 مورد از روایات منقول از مجاهد در قالب بیان اسباب نزول آیـه              ٦در این تفسیر تنها در      
 مـورد   ٢٢سایر موارد ذکر حـدیث نبـوی کـه          . اشاره شده است  ) ص(به کالمی از پیامبر     

ای مانند ابن عباس، ابوهریره، ابوسعید خدری و دیگران اسـت از جملـه              است و از صحابه   
اکثـر ایـن روایـات در تبیـین معنـای           . وایاتی است که آدم به این تفسیر افـزوده اسـت          ر

 ).٩٧ـ٩٤کاله،  زرین: ـ نک(واژگان، ذکر سبب نزول، مباحث قیامت یا معراج پیامبر است 
 

 هاتحلیل داده
شناسـی و  های ما دربارۀ سند و متن این تفسیر تا چه حد بـا گونـه     حال باید ببینیم داده   

طور که در بررسی سند نسخۀ      همان. ذاری تفاسیرکهن توسط ونزبرو سازگار است     گتاریخ
مستقل تفسیر مجاهد مشخص شد، هستۀ اصلی این تفسیر، یعنی روایـاتی کـه ورقـاء از     

. صورت مکتوب وجود داشته استتفسیر مجاهد گردآورده، قطعاً در نیمۀ اول قرن دوم به        
لف نقل تفسیر مجاهد در تفسیر طبری که دو       ترین طرق مخت  از سوی دیگر توجه به مهم     

تای آن در ابن ابی نجیح و یک طریق در ورقاء و ابن ابی نجیح با نسخۀ مستقل مشترک                   
انـد، یعنـی    دهد نسلی که شاگردان ابن ابـی نجـیح بـوده           نشان می ) ١ نمودار   :ـ  نک(است  

ر را بـه شـکل      و ورقاء این تفسی   ) ١٧٠م  (، عیسی بن میمون     )١٤٩م(شبل بن عُباد مکی     
دهـد  اگرچه مقایسۀ متن روایات مجاهد به این سه طریق نشان مـی           . اند مکتوب درآورده 
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هایی در الفاظ یا اجمال و تفصیل روایات وجود دارد اما قطعاً بارزترین ویژگی آنها               تفاوت
 از جملـه  .)Leemhuis, Origins, 22(شرح و تبیـین واژگـان و عبـارات قـرآن اسـت      

 تحریرهای مختلف تفسیر مجاهد در نیمۀ اول قـرن دوم، حجـم ایـن آثـار                 های دیگر تفاوت
عنوان نمونه مقایسه روایـات مجاهـد در تفـسیر طبـری و نـسخۀ مـستقل تفـسیر                   به. است

 مـورد در نـسخۀ      ٤٨ روایت طریـق عیـسی،       ٢٢٩دهد از   مجاهد توسط لیمهاوس نشان می    
وجود دارد که در طریـق عیـسی         روایت در این نسخه      ٥مستقل وجود ندارد، از سوی دیگر       

 مورد در نسخۀ مـستقل      ٥٣ روایت طریق شبل نیز      ٢٠٨از  . شوددر تفسیر طبری یافت نمی    
 مورد از روایات نسخۀ مستقل در روایات طریق شبل در جـامع البیـان               ٢٨شود و   یافت نمی 

 البته باید توجه داشت که گزینش طبری از .)Leemhuis, MS, 172(طبری وجود ندارد 
. تواند عامل تفاوت شمار روایـات باشـد       نابع مکتوبی که از آثار مجاهد در اختیار داشته می         م

های موجود در تحریرهای مختلف تفسیر مجاهد اکنون با نظریۀ شـوئلر دربـارۀ              سایر تفاوت 
 :ـ نکـ (رسـد  توجیـه و طبیعـی بـه نظـر مـی          خوبی قابل ماهیت منابع جوامع روایي کهن به     

در هر صـورت ایـن      ).  ماهیت منابع جوامع روایي اولیه      یدگاه شوئلر دربارۀ   بررسي د   ساز، نیل
ها بویژه وجود روایاتی از مجاهد در نسخۀ مستقل که در تفسیر طبـری نیـست، ایـن           تفاوت

  .سازدالبیان باشد، منتفی می ا که نسخۀ مستقل مستخرَج از جامعاحتمال ر
د با ابزارهای تفـسیری ارائـه شـده         های متن تفسیر مجاه   اکنون نوبت مقایسه ویژگی   

طـور  همـان . گنجدهای تفسیری وی می   توسط ونزبرو است تا ببینیم در کدامیک از گونه        
ترین ویژگی این تفسیر تبیین لغوی و بیان و توضیح مختـصر عبـارات              که گفته شد مهم   

امـا در عـین حـال سـایر         . قرآنی است که ونزبرو از ویژگی تفاسیر متنی برشمرده اسـت          
های تفاسیر متنی مانند استشهاد از شعر اصالً و تبیین نحوی بـسیار کـم در ایـن                  ویژگی

از سوی دیگر حتی مروری اجمالی بـر برخـی از آثـار تفـسیری               . شودتفسیر مشاهده می  
دهـد کـه بـرخالف      نشان می ) ١٩٧م(کهن مانند تفسیر سفیان ثوری، مقاتل و ابن وهب          

 .اند نه تفاسیری داستانیسیری لغوی بودهدیدگاه ونزبرو نخستین تفاسیر، تفا
ترین تفاسیر، داستان نیست تا سایر موارد مانند توضـیح واژگـان            همچنین قالب کهن  

طـور کـه    در مورد تفسیر مجاهد هم همان     . را نتیجۀ الحاقات بعدی به این تفاسیر بدانیم       
تر آنهـا هـم از   ها نسبت به کل روایات اندک است و بیشتر آورده شد شمار داستان    پیش

مواردی است که آدم احتماالً در پایان قرن دوم یا ابتدای قـرن سـوم بـه نـسخۀ تفـسیر                     
به عبارت دیگر تفاسیری کـه در آنهـا ذکـر      . ورقاء از ابن ابی نجیح از مجاهد افزوده است        

ای متـأخرتر در تفـسیر اسـت نـه          های مهـم اسـت مربـوط بـه مرحلـه          داستان از ویژگی  



 ٢٠٧ ...شناسی و  بررسی و نقد دیدگاه ونزبرو دربارۀ گونه

همچنین ساختار تفـسیر مجاهـد آشـکارا        . گوید اولین مرحلۀ تفسیر    می که ونزبرو  آنچنان
که با تعبیر کقوله     )  مورد ٣١(موارد متعددی   . شدۀ قرآن است  تابع متن مشخص و تثبیت    

شود، البته بدون این که وجه      ، به مشابهت آیات قرآن اشاره می      )٩٤ـ٩٢کاله،   زرین :ـ  نک(
ت مـستلزم تأمـل خواننـده اسـت، شـاهدی      شباهت را مشخص سازد و یافتن این شـباه     

آشکار بر ردّ دیدگاه ونزبرو دربارۀ تثبیت قرآن در ابتدای قرن سوم و این ادعا اسـت کـه                   
وجـه متنـی    هـیج متون تفسیری کهن نمایانگر این است که قرآن در دو قرن نخست بـه             

ۀ تثبیـت  بررسي و نقد دیدگاه ونزبرو دربـار ساز،  نیل:ـ نک( شده نداشتمشخص و تثبیت
 ).نهایي متن قرآن

شناسی تفاسـیر برشـمرده اسـت       از سوی دیگر سایر ابزار تفسیری که ونزبرو در گونه         
شود مثالً ذکر سبب نزول که وی از ابزار تفاسـیر فقهـی          کمابیش در این تفسیر دیده می     

اگرچه در تفسیر مجاهـد     . گیردداند در این تفسیر به لحاظ کمیت در مرتبۀ دوم قرار            می
وجه اما به هیچ  ) ١٠٨ـ١٠٥،  کاله زرین :ـ  نک(شود  مواردی از بیان احکام فقهی مشاهد می      

 .توان آن را یک تفسیر فقهی دانستنمی
هـای  بنابراین، باید گفت اگرچه کار ونزبرو از جهت بررسی تفاسیر کهن بویژه نـسخه             

مـورد مبـانی    های مهمی کـه در      خطی، همچنین توجه او به ابزارهای تفسیری و یا نکته         
نخـست  : های مهمی مواجه اسـت    کارگیری این ابزار گفته، ارزشمند است اما با کاستی        به

های ادبی او مبتنی بر بررسی بخش کوچکی از هریک از این تفاسیر             این که چون تحلیل   
وجه گزارش او از ابزار تفسیری به کـار رفتـه در ایـن متـون دقیـق و                   بوده است، به هیچ   

گـذاري،  های وی دربارۀ تاریخ   گیرین امر باعث شده است که نتیجه      درست نیست و همی   
ها است، نیـز در بـسیاری از        شناسي و سیر تطور تفاسیر اولیه که مبتنی بر این داده          گونه

 ).٣٨ساز،  راد، نیل مهدوی: ـ برای تفصیل این مطلب نک(موارد نادرست باشد 
ــرو ایــن اســت کــه همــۀ تح   هــای ادبــی او و یــللدومــین کاســتی مهــم کــار ونزب

برانگیـز وی دربـارۀ     های تاریخی مبتنی برآن، متأثر از نظریۀ مهـم و چـالش            گیری  نتیجه
فرض است که این روند دقیقـاً       تدوین و تثبیت نهایی متن قرآن در قرن سوم و این پیش           

رو، در از ایـن . انـد ی کـرده  مانند روندی است که عهدین از سنت شـفاهی تـا تـدوین طـ              
القـرآن  ی هر اثری از دو قرن نخست، مانند رسالۀ قـدر حـسن بـصری، تنزیـل                گذار تاریخ

زُهری، وجوه و نظائر و تفسیر مقاتل بن سلیمان کـه در تعـارض بـا ایـن دیـدگاه باشـد،                
 صیل ایـن مطلـب     بـرای تفـ   (داند  ای متأخرتر می  کند و آن را مربوط به دوره      تشکیک می 

 موارد متعدد کـه یـک پدیـده در متـون کهـن              یا در ). ٣٣ـ٣٠ساز،   راد، نیل   مهدوی: نکـ  
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پذیرد که نمونـۀ    تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد وی تنها موردی را می         اسالمی می 
نظیر آنچه وی در مورد کاربرد اصل مجاز یا تقـدیر           . آن در تاریخ عهدین روی داده است      

ای از اصـالح مـتن      کند و آن را نه به مثابۀ تفسیر بلکه نـشانه          در تفاسیر متنی مطرح می    
در حالی که به اذعان خود وی ساختارهای نحوی نامتعارف قرآن از قیاس             . داندقرآن می 

تر را توانستند راهی آسانشد آیا نویسندگان این آثار نمیبا سایر آیات قرآن شناسایی می 
ربی برگزینند، یعنی به جای توجیه ساختارهای نامتعارف قرآن با استناد به شعر یا نثر ع              

 یا در تقدیر گرفتن، آنها را همانند ساختارهای معمول و متعارف کنند؟ 
نکتۀ مهم دیگر این است که ظاهراً ونزبرو میان محتوای یک اثر به شکل شـفاهی یـا                  

. شـود های نامدون، و صورت مدونی که اکنون در اختیار ماست تمایز قائل نمـی        یادداشت
ســلیمان را یــک نحــو ء در تفــسیر مقاتــل بــنهــایی از فــرارو، وجــود نقــل قــولاز ایــن
ــان ــشی زم ــی     ١پری ــد م ــل تردی ــه مقات ــر ب ــن اث ــساب ای ــرده و در انت ــی ک ــد تلق   کن

)cf. Wansbrough, 143 .(      هـای شـوئلر  در صـورتی کـه بـا توجـه بـه پـژوهش )cf. 
Schoeler, 2006 (دهندۀ تغییراتی طبیعی است که در متن یک اثر تا این شواهد نشان

اتفاقاً وجـود ایـن     . دهدشدۀ خود را پیدا کند، روی می      ورت نهایی و تثبیت   هنگامی که ص  
دهندۀ وثاقت راویان است زیرا مطـالبی را کـه          شواهد در آثاری مانند تفسیر مقاتل نشان      

یعنی تدلیس  کنند، نمی اند از طریق زنجیرۀ اصلی راویان مقاتل نقل       خود به تفسیر افزوده   
این ).  cf. Versteegh, 55-56(کنند  روایات را ذکر میود به این کنند، و طریق خنمی

طور که تحلیل مـتن و سـند   زیرا همان. امر در مورد تفسیر مجاهد هم دقیقاً صادق است 
نجـیح  دهد هستۀ اصلی این اثر، روایات مجاهد بـه طریـق ابـن ابـی              این تفسیر نشان می   

 به صـورت مکتـوب درآورده       بوده است که ظاهراً ورقاء در نیمۀ قرن دوم        )  روایت ١٧٠٠(
دهد آدم بن ابی ایاس که با توجـه بـه سـند، مـدون نـسخۀ                 سند روایات نشان می   . است

 روایت را به این تفسیر افـزوده اسـت امـا هرگـز              ٤٣٠مستقل تفسیر مجاهد است حدود      
تدلیس نکرده است یعنی مطالب را به طریقی که خود داشته آورده است نـه بـه طریـق                   

 .  یعنی ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاهداصلی این تفسیر
 

 گیری نتیجه
دیدگاه وجود دارد که    در بررسی سند و متن نسخۀ مستقل تفسیر مجاهد شواهد مهمی            
را شناسی تفاسیر کهن ونزبرو دربارۀ تثبیت نهایی متن قرآن، وثاقت اسانید روایات و گونه

                                                                                                                                                                             
1 . anachronism 
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قول از مجاهد در تفسیر طبـری       مقایسه سند این تفسیر با روایات من      . کشدبه چالش می  
دهد، این نسخه یکی از تحریرهای تفسیر مجاهد است که از شاگردان ابن ابـی               نشان می 
هستۀ اصلی نسخۀ مستقل تفسیر مجاهـد       ) ١٦٠م  (تحریر ورقاء   . جا مانده است  نجیح به 

ک  نبئد حتی ی   . و آدم بن ابی ایاس روایاتی از مراجع گوناگون را بردان افزوده است             است
 روایـت از مجاهـد در ایـن         ١٠٠در بخشی از این تفسیر، با وجـود           با سند مشهور   روایت

ای بـوده کـه آدم از       بخش از تفسیر طبری، احتماالً به دلیل افتادن این بخـش از نـسخه             
تـوان  ایـن شـاهد را مـی      . تفسیر ورقاء از ابن ابی نجیح از مجاهد در اختیار داشته اسـت            

دهد تفسیر نشان میاین  بررسی متن   . م توسط رجالیان دانست   دلیلی بر اعتبار توثیق آد    
شناسـی و   راین بـر خـالف گونـه      ترین ویژگی آن تبیین لغـوی قـرآن اسـت بنـاب           که مهم 
موارد متعدد استـشهاد از قـرآن       . اندترین تفاسیر، داستانی نبوده   گذاری ونزبرو کهن   تاریخ

رسـد نیـز    نیمـۀ اول قـرن دوم مـی       در این تفسیر با توجه به این که هستۀ اصلی آن بـه              
 .   بر رد دیدگاه ونزبرو در بارۀ زمان تثبیت نهایی متن قرآن استشاهدی
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