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  چکیده
ترین مفسری است کـه بـه صـورت    مقاتل بن سلیمان، متوفی در قرن دوم هجری، قدیمی
دی به عنوان یکـی از  که در قرون بعبسیار گسترده به بیانِ آیات مستثنا پرداخته؛ تا حدی
اش بـه  گاه نامی از مشایخ تفسـیری راویان اصلیِ آیات مستثنا شهرت داشته است. او هیچ

رو بـوم  میان نیاورده و در شهرهای مختلف از جملـه مـرو و بصـره زیسـته اسـت. از ایـن      
تفسیری، مشایخ و روش فراگیری او مـبهم اسـت. امـا ایـن پـژوهش بـا تکیـه بـر قـرائن          

او بـه   دوم،اثبات کرده که بوم تفسیری او عراق و به ویژه بصـره اسـت.    ،ستنخگوناگون، 
هـا نبـرده   روش غیرسماعی از اساتید مختلف تفسیر آموخته و به همین جهت نامی از آن

در میان اساتید عراقی و حجازی، او در تفسیر بیش از همه تحت تأثیر قتاده و  سوم،است. 
اختن آیات را نیز از آنان وام گرفته است. کـاوش در  سپس کلبی بوده و اندیشۀ مستثنا س

روش مقاتل نشانگر آن است که او همواره با تکیه بر قرائن خارجی، به ویژه اسـباب نـزول   
های نادرست تـاریخی، بـه مسـتثنا بـودن     ها داشته و پیش فرضکه اعتماد فراوانی به آن

ئن، اندیشۀ نفیِ هرگونـه ارتبـاط   که با توجه به قرابسیاری از آیات حکم کرده است. چنان
کتاب در دوران مکه یا هجرت پیامبر پیش از مسلمانان بـه مدینـه یـا وقـوع     پیامبر با اهل

جهاد فقط در مدینه و رفتار تسـامح آمیـز بـا مشـرکان فقـط در دوران قبـل از هجـرت،        
  ست. ها مستثنا کرده اهای مقاتل بوده که آیات بسیاری را به سبب آنمهمترین فرضیه
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  مقدمه
مکـی یـا مـدنی تلقـی      ،آیات مستثنا آیاتی است که برخالف سیاق کلیِ آیات یک سـوره 

آیاتی از سور مکی که چند سـال   نخست، :شود. برای این آیات دو حالت متصور استمی
 دوم، ؛های مکی پیوست شـده اسـت  ینه نازل گردیده و به سورهپس از نزول سوره، در مد

امـا   ،سور مکی فرود آمـده  ۀای مدنی که برخی از آیات آن چند سال زودتر در میانسوره
هـا  ثبت نگردیده تا زمانی که سورۀ مربوطه در مدینه فرود آمده و این آیه یا آیات بـه آن 

آیۀ مدنی در  197سوره است که  52 آیه در 223ملحق شده است. این آیات در مجموع 
   ].425-424، صص37[آیۀ مکی در سور مدنی گزارش شده است  26سور مکی و 

تفاسیر روایی از قرن دوم تاکنون، اغلب در مقدمۀ هر سـوره بـه نقـل آیـات مسـتثنا      
اند. مقایسۀ این تفاسیر نشانگر افزوده شدن تعداد این قسم آیات در طـی قـرون   پرداخته
که مفسران متقدم جز مقاتـل، بـه صـورت انگشـت شـمار آیـاتی را       است. چنانمتمادی 

 آیۀ مستثنا نقـل نمـوده اسـت. بـه مـوازاتِ      91اند؛ اما سیوطی در قرن نهم مستثنا کرده
راه یافـت   منابع علوم قرآنـی بار این آیات توسط زرکشی به برای نخستین ،منابع تفسیری

پـس   ].172ص ،47[ا به خود اختصاص داد و ذیل مبحث مکی و مدنی، بخش مستقلی ر
انـد  آوری آیـات مسـتثنا پرداختـه   از زرکشی، دیگر مؤلفان کتب علوم قرآنی نیز به جمـع 

   ].237-170صص، 1ج، 44؛ 61-55، صص26؛ 81-72صص، 1ج، 30[
در دوران معاصر، برخالف روشِ پیشینیان که درصدد نقل هرچه بیشتر آیات مسـتثنا  

ادانه به آیات مستثنا شکل گرفت. از ایـن رو مفسـرانی کـه در ایـن     بودند، رویکردهای نق
به عنوان خـط اتصـال    ،نگریستند و به سیاق یک سورهدوره هر سوره را جامع و کلی می

اند، به تدریج رویکرد مثبت خود به آیات مستثنا را از دسـت  آیات به یکدیگر توجه نموده
تأمل در این آثار نشـانگر آن اسـت    ].: پیشینهـ نک[اند داده و به نقد این آیات روی آورده

که نقدها اغلب درون متنی بوده و مفسران بـا اثبـات پیوسـتگی لفظـی و معنـاییِ آیـات       
مستثنا با آیات مجاورش، درصدد اثبات سیاق یکپارچۀ این آیات و ردِّ نزولِ آیات مستثنا 

ده، بررسی راویانی است کـه در  اند. اما آنچه در این نقدها مغفول ماندر زمان دیگری بوده
اند. این مسئله افزون بر آنکه راویـان مـؤثر   های نخست به نقل آیات مستثنا پرداختهسده

جریانی آنان -های بومیکند، به کشف وابستگیگیری آیات مستثنا را معرفی میدر شکل
ه در کـ  کنـد های فرامتنی ایشان در مستثنا ساختنِ آیـات کمـک مـی   بینی انگیزهو پیش

  .  سازدرا مشخص میگیری آیات مستثنا و میزان اعتبار آننتیجه سیر تدریجیِ شکل
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حداکثریِ منابع تفسیری باقی مانده از قـرن دوم   به همین منظور این مقاله با بررسی
اند که هیچ اثری رغم آنکه برخی گفتهشناسی آیات مستثنا پرداخته و علیتا نهم به راوی

، بـه روایتگـری گسـتردۀ    ]127، ص38[منابع قرن اول و دوم نیسـت   از آیات مستثنا در
مقاتل بن سلیمان از آیـات مسـتثنا در قـرن دوم هجـری دسـت یافتـه اسـت. برحسـب         

عصر خود و حتـی مفسـرانی کـه در    های این پژوهش، او بسیار بیش از مفسران هم یافته
مین اساس این پژوهش بـا  اند، آیات مستثنا را نقل کرده است. برهزیستهقرون بعدی می

تحلیـل کمــی و کیفــی آیــاتی کــه مقاتـل مســتثنا نمــوده، نخســت جایگــاه مــؤثر او در   
گیری و گسترش آیات مستثنا را تبیین کرده، سپس بـا توجـه بـه آنکـه مقاتـل در       شکل

چندین بوم زیسته و تحصیل نموده، تالش کرده تا بـوم تفسـیری او و اسـاتیدی کـه بـر      
اند را شناسایی نماید و در گام سوم برآن شـده تـا   ستثنا نقش داشتهگرایش او به آیات م

  های ذهنی مقاتل در مستثنا نمودن برخی آیات دست یابد.   فرضیه هب
  

  پیشینه 
توان پی گرفت. نخسـت برخـی   رویکرد انتقادی به آیات مستثنا را در سه دسته منابع می

دانسـته و تنهـا مـوارد محـدودی را     اعتبـار  مفسران معاصر که اغلب آیات مسـتثنا را بـی  
ــه ــد پذیرفت  ].367ص، 19جو  243ص، 16جو  203ص، 12، ج32؛ 248ص، 6ج، 24[ان

ها در مدینه اند که آیاتی از آنبرخی همین موارد محدود را نیز مختص سور مکی دانسته
دربارۀ مکـی و   ،دوم منابع علوم قرآنی که ذیل بحث ].127ص، 6، ج20[نازل شده است 

 ].141، ص48؛ 170ص، 1، ج44[انـد  ها، به نفی آیات مستثنا پرداختهبودن سوره مدنی
امـا در کتـاب    ،رغم آنکه در تفسیرش به نقل گستردۀ این آیات پرداختهسیوطی نیز علی

را  ]حالـت دوم [با مناقشه در برخی آیات مستثنا، نزول آیات مدنی در سور مکـی   االتقان
هایی که در قالب کتاب یا مقالـه بـه   نگاریسوم تک ].72ص، 1، ج30[نادر دانسته است 

انـد. از جملـه   آیات مستثنا را عمدتاً به لحاظ محتوایی نقـد کـرده   ،صورت کلی یا موردی
 ۀ، رسـال ]1395[از قاسم فائز  »یمدن و یمک اتیآ تداخل نقد و یبررس«این آثار به کتاب 

» ی و المدنی فـی القـرآن الکـریم   المک«کارشناسی ارشد عبدالرزاق حسین احمد با عنوان 
 اتیمسـتثن  اتیـ آ یبررس و نقد«و رساله کارشناسی ارشد زیور کریمی با عنوان  ]1420[
از ابتدای قرآن تا پایان سورۀ اسراء و دومی از سورۀ حمد تا انبیاء  ،که اولی »یمک سور در

از قاسـم  » بررسی نظریۀ آیات مستثنیات سـور مکـی و مـدنی   «را بررسی کرده و مقاالت 
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از سـید  » هـای قـرآن  ارزیابی نظریه اختالط آیات مکی و مـدنی در سـوره  «، ]1390[فائز 
از » عوامل پیدایش آیات مسـتثنیات «، ]1396[محمد موسوی مقدم و علی خورشیدسوار 

هـای  بررسی آیـات اسـتثنایی سـوره   «و  ]1395[محمد علی حیدری و دو نویسندۀ دیگر 
تــوان اشــاره کــرد. مــی ]1394[و دو نویســندۀ دیگــر  از مینــا شــمخی» انعــام و اســراء

نویسندگان این آثار آیات مستثنا را عمدتاً به لحاظ محتـوایی نقـد کـرده و درنهایـت یـا      
شماری را به عنـوان  و یا موارد انگشت اساس دانستهادعای مستثنا بودن آیات را کامالً بی
  اند. مستثنا پذیرفته و مابقی را نقد کرده

  
  مقاتل بن سلیمان  دربارۀ

ه هجـری درگذشـت   150متولد و در سـال   80مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدی در سال 
ها در مرو تحصیل و تدریس کـرده،  او در بلخ متولد شده، سال ]108، ص10، ج9است. [

سپس به بصره و بعد بغداد رفته، مجدداً به بصره بازگشـته و در همـان شـهر درگذشـته     
هــای وی اقامــت ].37-36صــص، 6ج ،46 ؛121، ص60، ج6؛ 165ص، 13، ج17[اســت 

کوتاهی در مکه و بیروت هم داشته و مجالس درسی در آن شهرها به پا کرده کـه مـورد   
   ].196ص، 3، ج21؛ 167ص، 13، ج17: نکـ [است  استقبال قرار نگرفته

او کـرده تـا آنکـه جهـم نـزد      گویی میمقاتل در مسجد جامع مرو قصه ،بنابر گزارشی
 ،6؛ 280ص، 10ج، 3[آمده و مجادالت کالمی آن دو دربارۀ صفات الهی آغاز شده اسـت  

علت خروج او از خراسان و زمان آن مشخص نیست. اما دوران حیـات او   ].123ص، 60ج
امیه و ابتـدای حکومـت عباسـیان بـوده و از او منازعـاتی بـا منصـور        مصادف با افول بنی

رو شـحاته حـدس زده کـه    ازاین ].167-162صص، 13ج ،17[عباسی گزارش شده است 
هجری از این دیار کـوچ   136-130های مقاتل در زمان قیام ابومسلم خراسانی، بین سال

  ].33ص، 6ج، 46[کرده است 
 نخسـت  :رسد او به دو دلیل بصره را به عنوان وطن دوم انتخاب کرده استبه نظر می

، 6ج، 46[انـد  زیسـته رفته، در بصره میه شمار ها بآنکه بنی اسد که مقاتل از موالیان آن
هـا  آنکه عراق پیش از اسالم کانون ادیان مختلف و تبلیغ و رقابت میـان آن  دوم ]؛37ص

بوده است. پس از اسالم نیز فرق مختلف شیعه، معتزله و خوارج در کوفه و بصـره متولـد   
رات و مجـادالت ایـن   دینـی و منـاظ   -درپی کانون رخدادهای سیاسیشده و این دیار پی

فرق با یکدیگر بوده است. در این میان بصره، بیش از سایر نقاط عراق، اصـحاب جـدل را   
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]. 36- 34، صـص 6، ج46های مختلـف بـود [  در خود جای داده و همواره محل منازعه گروه
تـرین  انگیـز بصـره بـا روحیـات شخصـی مقاتـل کـه در سـاده        براین اساس فضـای جـدال  

خوانی داشته و او را به خود جذب کـرده اسـت   طلبی پرداخته، همارزههایش هم به مب شرح
که در مقابل، مقاتل بـه واسـطۀ آراء جنجـالی خـود نتوانسـته در مکـه و       ]. چنان2، ص54[

    ].38، ص6، ج46داشته، وجاهتی کسب نماید [ بیروت که فضایی آرام و به دور از منازعه
برخی او را شـیعی و برخـی زیـدی خوانـده     دربارۀ مذهب او اختالف نظر وجود دارد. 

، 35[انـد  از او یـاد کـرده  (ع)  و در شمار شاگردان صـادقین  ]253ص، 10؛ 588، ص35[
شحاته با اشاره به آیاتی که مقاتل در فضائل حضرت علی توصیف کرده،  ].306و 146ص

ت که محققان معاصر مستندادرحالی ].246ص، 5، ج46[او را زیدی مذهب خوانده است 
انـد.  درخوری در تفسیر مقاتل مبنی بر سنی بودن او و رد شیعی یا زیدی بودن وی یافته

کــه برخــی چنــان ].77-65صــص، 12؛ 156-154صــص، 16؛ 99-98صــص، 31: [نکـــ 
   ].337ص، 19ج ،18 ؛46، ص13[اند رجالیان او را عامّی مذهب دانسته

شده بوده است. امـا بـرخالف   مقاتل جز در عرصۀ تفسیر، در حدیث و کالم نیز شناخته 
منـد از   ] و شـافعی همـه را بهـره   161، ص13، ج17حوزۀ تفسیر که در آن سـتوده شـده [  

، 23؛ 263، ص7، ج4الحـدیث [ ]، در حدیث به متـروک 279، ص10، ج3دانش او دانسته [
] و در کالم به تشبیه در صفات الهـی مـتهم شـده اسـت     170، ص13، ج17؛ 640، ص9ج
]. هرچند در دوران معاصر برخی مشـبهه بـودن او را   71، ص5، ج28 ؛167، ص13، ج17[

  ].  89- 71، صص19؛ 260، ص1، ج45؛ 64- 38، صص53اند. [نکـ : رد کرده
  

  اعتبارسنجی تفسیر مقاتل بن سلیمان 
ترین آثار او اسـت  یازده اثر تألیفی به مقاتل نسبت داده شده که تفسیر او یکی از شاخص

اتل نخستین تفسیر کاملِ باقی مانده از قرآن است که افزون بر تفسیر مق ].254، ص10[
، 2ج، 45؛ 61-57صـص ، 6، ج46[رویکرد نقلی، اجتهادات مفسر نیز در آن مشهود است 

برخی هر سه اثر تفسیری او یعنی تفسـیر کـاملش    ].102، 1387؛ شایسته نژاد، 148ص
 و الوجـوه آیات فقهـی اسـت و   که تفسیر  میالکر القرآن من هیآ ۀخمسمأ ریتفساز قرآن، 
از شـواهد  ]. 3، ص54[انـد  را در نوع خود نخستین اثر بـه شـمار آورده   القرآن یف النظائر
اعتنـایی  ای به تفسیر او بیها به مقاتل، دورهبرخی اتهامحسادت یا آید که به سبب برمی

گرفتـه و  بارهـا تفسـیر او مـورد سـتایش قـرار       ،شده، لیکن در میان متقدمان و متأخران
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، 10، ج3[امروزه پس از تحقیق شحاته بر آن، به یکی از تفاسیر مهم تبدیل شـده اسـت   
   ].150ص، 2ج ،Abstract ،54 ،Abstract ،45، 52؛ 497، ص51؛ 280ص

تـوان  با جستجو در منابع مختلف، نقدهای وارد به تفسیر مقاتل را در دو عنـوان مـی  
نویسـان  تفسیر مقاتل توسط راویان یـا نسـخه   آنکه بنابر برخی قرائن، نخست :مطرح کرد

چنـان  هرچند این تغییرات ظاهراً آن ]،65ص، 1ج، 27[بعدی تکمیل و تغییر یافته است 
آنکـه   دوم ؛]155-154، صـص 2، ج45[نیست که کلیت تفسیر را از اعتبار ساقط نمایـد  

بـن مبـارک   مطالب را بدون سند نقل کرده که بدین جهت مورد نقد عبدهللا  ۀمقاتل هم
رویکـرد او در   ].260ص، 1ج ،45؛ 385ص، 9ج، 22[در قرن دوم هم قرار گرفتـه اسـت   

تـوان  رو نمـی نقل روایات مربوط به آیات مستثنا هم پیرو همـین مسـئله اسـت و از ایـن    
  قاطعانه سخن گفت.   دربارۀ راویان او

  
 بررسی بوم تفسیری مقاتل بن سلیمان 

طبیعی و حتمی بر افراد آن منطقه تأثیر گذار اسـت.   زیست بوم یا محیط زندگی به طور
این تأثیرگذاری نه تنها در شئون مختلف سبک زندگی اعم از خوراک و پوشاک متجلـی  
است، بلکه در عقاید و فرهنگ و منش آنان نیز مؤثر است. البته که این رابطـه دو سـویه   

ر هستند. از سویی محتوای است و افراد نیز بر محیط پیرامون خود با مراتب مختلف، مؤث
آموزشی و رویکردها به مسائل مختلف دینی در هر بوم با توجه بـه اقتضـائات اجتمـاعی،    

رو شناخت بـوم هـر مفسـر بـرای کشـف      سیاسی و فرهنگی آن بوم متفاوت است. از این
که امیـد اسـت بـا کشـف بـوم      های فکری او در تفسیر قرآن، مهم است. چنانزمینهپیش

ها به اتل بتوان مشایخ و مصادری که او مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر آنتفسیریِ مق
مستثنا بودن برخی آیات نظر داده را شناسایی نمود. البته که ایـن مسـئله بـا توجـه بـه      

رو کمتـرین قـرائن در   حضور علمی مقاتل در شهرهای مختلف بسیار دشوار بوده و ازایـن 
نکه بیشترین حضور علمی مقاتل در مرو و بصره بوده، این باره راهگشا است. با توجه به آ

  رود یکی از این دو شهر بوم تفسیری مقاتل باشد.  انتظار می
  

  بررسی بوم خراسان 
مقاتل از ترس فراموشیِ دانش و بـه سـبب آنکـه اکـراه داشـته      بنابر روایتی از ابوعصمۀ، 

یک یا دو برگـه طـی    علمش را کسی جز ابوعصمۀ بنویسد، تفسیرش را به طور کامل در
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، 60، ج6[مـریم امـال کـرده اسـت     بـه ابوعصـمۀ نـوح بـن ابـی       یک شب، زیر نور چراغ،
، 10ج ،3[انـد  دیگران به ازدواج مقاتل با مـادر ابوعصـمۀ در مـرو اشـاره کـرده      ].115ص
سخنی از انتقال دانش تفسیری مقاتل بـه ایـن فـرد بـه      ما، ا]641ص، 9ج ،23؛ 280ص

انـد، از ایـن   در نتیجه با توجه به آنکه ابوعصمۀ و مـادرش در مـرو بـوده    اند.میان نیاورده
  توان مرو را بوم تفسیری مقاتل دانست. روایت می

 ،نخسـت منبعی، سندی و تاریخی قابل نقد است. محتوایی، جنبۀ  از چهاراین روایت 
ا با توجه به آنکه مقاتل سه اثـر تفسـیری داشـته، و تفسـیرش بـه تنهـایی کـل قـرآن ر        

دربرگفته، انتقال آن در یک یا دو برگه و در یک شب منطقی نیست، مگر آنکه مقاتل در 
آن زمان در همین حد معلومات تفسیری داشته و بعدها در بصره، توشۀ تفسیری خود را 

رغم جستجوی فـراوان، ایـن روایـت را فقـط در تـاریخ      نویسنده علی، دومبرگرفته باشد؛ 
ری از آن در دیگـر منـابع، بـه ویـژه منـابع پیشـینی یافـت        دمشق ابن عساکر یافت و اثـ 

، راوی خودِ ابوعصمۀ بوده و با توجه به آنکه مضمون روایت بیان فضـیلتی  ومس ؛شود نمی
شـحاته در جلـد    م،چهـار  ؛]35، ص1، ج18[برای او است، روایت قابل اعتماد نخواهدبود 

از اسـالم پرداختـه و ایـن دو     آخر تفسیر مقاتل، به بررسی وضعیت مرو و بلخ قبل و بعد
شهر را کانون ادیان مختلف دانسته که هر یک معابد مخصـوص بـه خـود را داشـتند. او     

ساز گـرایش کالمـیِ مقاتـل    وجود ادیان مختلف و مباحث کالمی آنان با یکدیگر را زمینه
کـه داسـتان مقابلـۀ او بـا     چنـان  ]،32-29ص، 6، ج46[به تشبیه و تجسیم دانسته است 

تا حدی که بر هم ردیه نوشتند و اتهام مقاتل به تشـبیه در صـفات الهـی در برابـر      جهم
، 13ج، 17؛ 642ص، 9، ج23[اتهـام جهــم بـه تعطیــل، در منــابع متعـددی نقــل شــده    

و حتی از فرقـۀ مقاتلیـه در برابـر     ]123ص، 60ج ،6؛ 280ص، 10، ج3؛ 167-165صص
]، 166ص، 13ج ،17؛ 71ص، 5ج، 28[ مار فـرق خراسـان نـام بـرده شـده     جهمیه در ش

انتقـال   روایـتِ  در نتیجـه  های تفسیری او گزارشی دردست نیسـت. که از فعالیتدرحالی
رسد مقاتـل در دیـار   است و به نظر میغیرقابل اعتماد دانش تفسیری مقاتل به ابوعصمۀ 

  خراسان به عنوان یک متکلم مشهور بوده و فعالیت کرده است. 
  

  بررسی بوم عراق
مجاهد، نافع مـولی  انس بن مالک، عکرمه، ضحاک بن مزاحم، کلبی،  ازبع مختلف در منا

سـعید   بـن بریـدۀ،  ابن عمر، زید بن اسلم، محمد بن سیرین، عطاء بن ابی رباح، عبد هللا 
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و شرحبیل بن سعد، ثابت بن اسلم بنانی، ابی اسحاق سـبیعی،  زهري مقبري، ابن شهاب 
، 3ی دیگر به عنوان مشایخ مقاتل یاد شـده اسـت [  و برخ عمرو بن شعیب، ابی زبیر مکی

، 46؛ 164-161صــــص، 13ج ،17؛ 112ص، 60ج، 6؛ 639ص، 9، ج23؛ 279، ص10ج
ها ذکـر نشـده اسـت    ]. البته مقاتل مشایخ دیگری هم داشته که نام آن49-48، صص6ج

د ، از شاگردی مقاتـل نـز  ]ه285م [ابراهیم حربی ]. از جمله آنکه 639ص، 9، ج23[نکـ : 
قتاده که ساکن بصره بوده و افزون بر تبحری که در تفسیر داشته، مـورد اعتمـاد مقاتـل    

پیش از مقاتل  عمدۀ منابع تفسیریِاست. او در ادامه تصریح کرده که هم بوده، یاد کرده 
؛ جز تفسـیر قتـاده کـه غالـب آن نقلـی و      بودهتفاسیر نقلی  ها استفاده کرده،از آنکه او 

ضمن پذیرش این گـزارش  شحاته و مقاتل از آن بهره برده است. بوده  بخشی از آن عقلی
تأکید کرده که حتی اگر مقاتل بعد از وفات قتاده به بصره رفته باشد، به واسطۀ دو تن از 

، 6ج ،46های معمر و شیبان میراث تفسیری قتـاده را فراگرفتـه اسـت [   شاگردان او با نام
قاتـل از میـراث قتـاده و در واقـع آمـوزش      ]. چه بسـا بـه سـبب اسـتفادۀ م    62-61صص

  غیرمستقیم از او بوده که موجب شده نام قتاده در زمرۀ مشایخ مقاتل ذکر نشود. 
آوری اسامیِ مشایخ مقاتل، نتایج بررسی بوم ایـن افـراد بـه شـرح ذیـل      پس از جمع

زبیـر  ، ابی ]22-20صص، 6، ج4: [نکـ است: اساتید ساکن در بوم مکه: عطاء بن ابی رباح 
، 2، ج23[، نــافع، ابــن شــهاب زهــری ]413ص، 5ج، 4[مکــی، مدینــه: زیــد بــن اســلم 

، ]119، ص23، ج6[و عمــرو بــن شــعیب  ]115، ص36[، شــرحبیل بــن ســعد ]296ص
، ثابت بن اسلم بنانی ]313ص، 9ج ،9[، قتاده ]267، ص9، ج9[بصره: محمد بن سیرین 

ــدۀ   ]330ص، 2ج، 28[ ــن بری ــد هللا ب ــی   ]128، ص27، ج6[و عب ــه: کلب ، 6ج، 4[کوف
. برخی راویان نیز افزون بر بوم اولی، ]237ص، 4ج، 25[و عطیۀ بن سعد  ]342-341ص

اند که شاملِ مالک بن انـس،  در بوم دیگری نیز چند سال سکونت و فعالیت علمی داشته
، عکرمه، راوی مشترکِ مکه ]111-109ص، 1ج ،5[راوی مشترکِ دو بوم مدینه و بصره 

، 5[و ابوالطفیـل عـامر بـن واثلـه      ]278ص، 5ج، 25[، مجاهد ]245ص، 9ج، 9[ و بصره
راوی  ]،100ص، 7، ج2[راوی مشترکِ مکه و کوفه و ضـحاک   ]،1697-1696صص، 4ج

مشترک کوفه و خراسان است که همگی اولین شهر بوم اصلی و دومین شهر بـوم فرعـیِ   
اهل حجاز یـا عـراق هسـتند؛     که مشخص است همۀ مشایخ مقاتلها بوده است. چنانآن

ی از عدم دیـدار ایـن   های متعدداما گزارش ،هزیستجز ضحاک که چند سال در خراسان 
]. مشایخ مقاتل همگی 164، ص13، ج17اند [دو و نقل با واسطۀ مقاتل از او سخن گفته
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ها حـاکی  اند؛ در مقابل گزارشدر حوزۀ تفسیر فعالیت نداشته یا حداقل صاحب نام نبوده
کـه  از بهرۀ تفسیریِ ویژۀ مقاتل از کلبی و قتاده است که هر دو اهل عراق هستند. چنـان 

] کـه بـه معنـای    281، ص10، ج3ابراهیم از یکسانی تفسیر مقاتل و کلبی سخن گفته [
گیـری مقاتـل از   انعکاس فراوان تفسیر کلبی در تفسیر مقاتل است. گزارش اعتماد و بهره

  ان شد.  تفسیر قتاده نیز پیشتر بی
هـای گـرایش مقاتـل بـه     با توجه به آنکه در این پژوهش درصدد کشف پـس زمینـه  

روایـیِ شـاخص از قـرن     چهل تفسـیر ایم، با جستجو در مستثنا ساختن برخی آیات بوده
آوری روایات مستثنیاتِ تمامیِ مشایخ او نیز پرداختیم. در میـان ایـن   دوم تا نهم به جمع
روایـت، مجاهـد   17ت دربارۀ مستثناها سرآمد بود. سپس کلبی روای92افراد قتاده با نقل 

روایـت، ابوالطفیـل و ابـن     2روایـت، زیـدبن اسـلم     7روایت، عکرمـه   8روایت، ضحاک 9
اند. در نتیجه از این بررسی نیـز  سیرین هرکدام یک روایت دربارۀ آیات مستثنا نقل کرده
ر تفسـیر قـرآن دسـت یـافتیم؛     بیش از پیش به تأثیر پذیری مقاتـل از قتـاده و کلبـی د   

ضـبط  ایخ خود نبرده و  اسناد تفسیری را هرچند او در هیچ کجای تفسیرش نامی از مش
]. مقاتل تا حدی از نقل اسناد و مصادر 112ص، 60ج ،6؛ 280ص، 10، ج3[است  نکرده

تفسیری خود پرهیز کرده که ابن جـوزی در وصـف او گفتـه: مقاتـل تفسـیر دیگـران را       
افزون بر آن گویا مقاتل ]. 126، ص8، ج2رده و به نام خود ارائه کرده است [آوری کجمع

که از ابراهیم حربـی  نیز از مشایخ خود بهره برده است. چنان روش غیرمستقیمعمدتاً به 
دربارۀ شیوۀ فراگیری مقاتل از مشایخش سؤال شده و او تصریح کـرده کـه وی ضـحاک،    

، 6؛ 164، ص13، ج17سماع غیرمستقیم داشته اسـت [ مجاهد و قتاده را ندیده و از آنان 
]. او ظاهراً کلبی را هم ندیده بوده است. زیرا در گزارشی آمـده کـه وقتـی    119، ص60ج

کسی در کوفه به کلبی گفته که مقاتل در مکه وی را به فراگیری تفسیر از کلبی تشویق 
حجر نیـز دربـارۀ او    ابن]. 130، ص60، ج6کرده، کلبی از مقاتل تمجیدی نکرده است. [
هـا را بـه روش غیرسـماعی تفسـیر کـرده      گفته: مقاتل تفسیر دیگران را جمع کرده و آن

در نتیجه هرچند مقاتل از مشایخ خود احتماالً به سبب سـماع  ]. 281، ص10، ج3است [
ها و کم ارزش بودن این نوع آموزش نام نبـرده، امـا بـدون تردیـد بـوم      غیرمستقیم از آن

عراق بوده و در آراء تفسیری خود، به ویژه مسـتثنا سـاختن برخـی آیـات از      تفسیری او
  قتاده و سپس کلبی تأثیر پذیرفته است. 
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  جایگاه مقاتل در نقل آیات مستثنا
 نخسـت  ؛نقش مقاتل در نقل و گسترش آیات مستثنا را باید در دو بخـش بررسـی کـرد   

کـه بـا بررسـی تفسـیرش قابـل      رویکرد او در قبال آیات مستثنا در جایگـاه یـک مفسـر    
ارجاع مفسران بعدی به او به عنوان راوی آیات مستثنا که از بررسی  دوم، ؛دستیابی است

الزم به ذکر است که در این مقالـه معیـار مکـی یـا مـدنی      آید. دیگر تفاسیر به دست می
سورۀ  ای اختالفی همچونرو اگر در سورهها دیدگاه مقاتل است. از اینبودن تمامی سوره

حج، سوره مکی دانسته شده و آیات مستثنای آن مدنی لحـاظ شـده، برحسـب دیـدگاه     
  مقاتل است. 

او بـا   ۀدر بخش نخست بررسی تعداد آیات مستثنایی که مقاتل ذکر کـرده و مقایسـ  
مستثنا کرده کـه  را  1آیه 37معاصرانش حائز اهمیت است. مقاتل بن سلیمان در مجموع 

سورۀ انعام را  20 ۀآیه مدنی است. در این آیات، او تنها آی 3مکی و آیه  34از این تعداد، 
مسـتثنا   به نقل از عبدهللا بن سالم مستثنا کرده و مابقی آیات را بدون ذکر راوی یا سند

  دانسته است. 
ها بیان کرده و مابقی را در خالل تفسیر آیه را در مقدمۀ سوره 7مقاتل مستثنا بودن 
. او اغلب به صراحت از مستثنا بودن آیات سـخن گفتـه اسـت.    آیات مشخص کرده است

آیه را بـه صـراحت مسـتثنا خوانـده و نـزولِ مـابقی را بـه طـور          28آیه،  37که از چنان
مورد از ایـن   27هایشان توصیف کرده است. همچنین مقاتل غیرمستقیم، جدای از سوره

ثنا خوانده و تعـداد انـدکی   ها وجود داشته، مستآیات را برحسب سبب نزولی که ذیل آن
  را بدون دلیل یا برحسب یک روایت تفسیری مستثنا کرده است. 

مستثنا، نشان از اقبال مقاتل بن سلیمان به ایـن نـوع آیـات دارد.     ۀآی 37در مجموع نقل 
گردد که میزان نقل او بـا دیگـر مفسـران    اما زمانی عالقۀ او به نقل این آیات بیشتر نمایان می

رو به بررسی میزان نقـل آیـات مسـتثنا در تفاسـیر موجـود از      مقایسه شود. از اینعصرش هم
  پردازیم. این تفاسیر به دو گروه قابل تقسیم است.  قرن دوم تا پایان قرن چهارم می

ای  عالقهها اصالً اغلب آناند که البته ای را مستثنا نکردهی که هیچ آیهمفسران نخست

                                                                                                                                        
یـه  ، چـه یـک آ  ای که مفسر ذکر کرده، یک آیه به حساب آمدهشمارش آیات مستثنا، هر گروه آیه . در1

اعراف را به سبب آنکه مفسر به صورت پیوسته مستثنا دانسته،  172-163مثالً آیات باشد یا چند آیه. 
هود به سبب آنکه جدا از هم بـوده و   114و 17، 12آمده است. اما مثالً آیات یک فقره آیه به حساب 

  شمارش شده است.  ،یک دالیل مستقلی برای مستثنا شدن داشته، سه فقره آیه هر
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تـر  اند تا به مسئلۀ آیات مستثنا که موضوع فرعیها نداشتهسورهبه نقل مکی یا مدنی بودن 
هجـری]، شـافعی   150است بپردازند. در این گروه از مفسرانی همچون ابـوحمزه ثمـالی [م  

]، ابوعبیـد  210ه]، عبـدالرزاق صـنعانی [م   209ه]، ابوعبیده مثنی [م207ه]، فراء [م204[م
ه]، 307ه]، فـرات کـوفی [م  286[م ه]، حبـری 283ه]، تسـتری [م 224قاسم بـن سـالم [م  

تـوان  ه] مـی 370ه] و جصاص [م333ه]، ماتریدی [م327حاتم [مابیه]، ابن320عیاشی [م
] هم جای دارد کـه هرچنـد بـه مکـی و مـدنی بـودن       4یاد کرد. در این گروه قمی [م قرن

    ای را مستثنا ندانسته است.ها اشاره داشته، اما هیچ آیهسوره
اند، اما تعـداد آیـاتی کـه    مفسرانی هستند که به نقل آیات مستثنا پرداخته دوم گروه

ت. در ای که مقاتل مستثنا نموده، بسـیار کمتـر اسـ   آیه 37اند در مقایسه با مستثنا کرده
 ابـن قتیبـه   ،آیـه  5 ه]200[م یحیی بن سـالم  :توان نام برداین گروه از مفسران ذیل می

 12] ه338[م آیه، نحـاس  6] ه310م[آیه، طبری  21] ه308[م آیه، دینوری 6] ه276[م
آیه را  6 نیز ]ه395[مآیه و سمرقندی  18] ه360[م آیه، طبرانی 5] ه280[مآیه، هواری 

توان بـه نقـش مقاتـل در تـرویج     مقایسه به وضوح میاین از در نتیجه اند. مستثنا نموده
فسران قرون بعدی کـه دغدغـۀ   حتی این نقش را با توجه به آنکه مآیات مستثنا پی برد. 

توان فراتر اند، میاند از مقاتل به عنوان راوی برخی آیات مستثنا نام بردهتقل سند داشته
برد و با توجه به قدمت زمانی مقاتل، او را اولین مدعی مستثنا بودن برخی آیات دانست. 

تاده و کلبی که طبعاً مستثنا بودن برخی آیات دیگر را نیز تحت تأثیر مشایخی همچون ق
  پیشتر گذشت، بیان کرده است. 

جو برآیند جسـت د. ش در بخش دوم مقاتل بن سلیمان در جایگاه راوی بررسی خواهد
در حدود چهل تفسیر از قرن دوم تا نهم، نشانگر ارجاع مفسران قرون بعدی به مقاتل بـه  

 142عبـاس  کـه بـه ترتیـب ابـن     چنـان آیات مستثنا است. برجستۀ راوی یکی از عنوان 
روایـت و   19روایت، مقاتل در جایگـاه چهـارم    23روایت، حسن بصری  92روایت، قتاده 
 اند.  روایت دربارۀ آیات مستثنا نقل کرده 17سپس کلبی 

براساس است. مستثنا دانسته در سور مدنی را آیه  1را در سور مکی و آیه  18مقاتل 
را از قول مقاتل  انعام 91 ۀآینا بودن مستثبار سمرقندی نخستینهای این پژوهش، یافته

آیـه، طبرسـی    1ه] 460آیه، شیخ طوسی [م 2ه] 450ماوردی [مسپس بیان کرده است. 
آیـه را بـه نقـل از     6ه] 671[مآیه و قرطبی هـم   8 ]ه542آیه، ابن عطیه [م 2ه] 541[م

        بررسی خواهدشد.تفصیل به اند که مقاتل بن سلیمان مستثنا کرده
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  وضوعی روایات مقاتل دربارۀ آیات مستثنا تحلیل م
بـه بـازخوانی    ا کـرده، هـا را مسـتثن  در این بخش با تحلیل موضوعیِ آیاتی که مقاتـل آن 

 هـا، سـبب نـزول  پـردازیم. در ایـن راسـتا    میآیات برخی مستثنا کردن  درهای او انگیزه
ر است، در این و توضیحات مقاتل ذیل این آیات راهگشاست. الزم به ذکروایات تفسیری 

  شود. هم جایگاه مقاتل در دو بخش مفسر و راوی بررسی می قسمت
تفکیک موضوع  آیه را مستثنا دانسته که به 37در تفسیرش ، مقاتل در بخش نخست
آیه بـا موضـوع    5آیه با موضوع جهاد،  7کتاب، آیه با موضوع اهل 13به شرح ذیل است: 

آیـه بـا موضـوع وفـدهای      1بدون هـیچ دلیلـی،   آیه  5آیه با موضوع اصحاب،  5 هجرت،
  آیه به سبب اشاره به مشرکان.   1پیامبر و 

ها یـا روایـات   اند، همگی دارای سبب نزولکتاب مستثنا شدهآیاتی که با موضوع اهل
، 1، ج46انعـام:   20آیـات  [کتـاب  تفسیری هستند که به مسـائلی همچـون ایمـان اهـل    

 109-107؛ 270صـص ، 2جهـود:   17؛ 72ص، 2جاعـراف:   172-163؛ 554-553صص
، 46حـج:   54آیـات  [کتـاب  ، عالمان اهل]632ص، 2جمریم:  58؛ 555صص، 2جاسراء: 

 7-1آیـات  [کتـاب از پیـامبر   های اهـل ، پرسش]280ص، 3جشعراء:  197؛ 111ص، 3ج
، 2ج، 46یـونس:   95-94آیات [یا پرسش مردم از آنان  ]573-572صص، 2ج ،46کهف: 
 54-52؛ 270-269صـص ، 2ج ،46هـود:   114 ۀ[آیـ اهبان مسیحی ، ر]249-248صص

انعـام:   91آیات [ها و آزارهای یهودیان علیه پیامبر ، تکذیب]349-348صص، 3جقصص: 
  اشاره دارد.   ]545-544، صص2ج؛ 575-574، صص1ج ،46

و مفسـر بـا    های مکی قرار گرفتهوجه مشترکِ این آیات آن است که همگی در سوره
با رسول  ]اقامت پیامبر در مکه[های قبل از هجرت کتاب در سالرض که اهلاین پیش ف

ها با پیامبر فقط در دوران مدینه بوده، همۀ اند و آشنایی و تعامل آنخدا ارتباطی نداشته
هایشان مربوط بـه دوران  ها را برخالف سورهآیات مذکور را مستثنا تلقی کرده و نزول آن

کتـاب تنهـا   د مقاتل تصریحی نداشته که ارتباط پیامبر با اهـل مدینه دانسته است. هرچن
در دوران مدینه رخ داده، اما افزون بر عملکرد او که بدون استثناء همۀ آیاتی که در سور 

انعام، علت مسـتثنا شـدن    20 ۀکتاب پرداخته را مدنی معرفی کرده، ذیل آیمکی به اهل
 ،46ر.ک: [اصله آیه را مدنی معرفی کرده اسـت  آیه را اشارۀ آن به یهودیان دانسته و بالف

البته این برداشت تنها از سوی مقاتل نبـوده و برخـی مفسـران در طـول      ].575ص، 1ج
انـد کـه   کتـاب را مخـتص دوران مدینـه دانسـته    تاریخ به صراحت ارتباط پیامبر بـا اهـل  
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   ].201-175صص، 41[تاریخی مردود است -فراوان قرآنیبرحسب قرائن 
کتـاب  ای که با موضـوع اهـل  آیه 13از مقاتل ر آیات فوق نشانگر آن است که تأمل د

که یـک یهـودیِ بـه ظـاهر مسـلمان      آیه را در فضیلت عبدهللا بن سالم  8، مستثنا کرده
دانسته؛ سپس بـه سـبب آنکـه او در مدینـه ایمـان آورده و در مکـه حضـور        شده است، 

 [آیـات مکی جدا کرده و مدنی تلقی نمایـد   سور نداشته، ناچار شده این آیات را از سیاقِ
-107 ؛270صـص ، 2ج :هـود  17؛ 248ص، 2ج :یـونس  94؛ 554ص، 1، ج46 :انعام 20

ایـن در   ].280ص، 3ج :شـعراء  197؛ 632ص، 2ج :مـریم  58؛ 555ص، 2ج :اسراء 109
علی رغم عدم فعالیـت در زمـان پیـامبر، از جملـه عـدم      هللا بن سالم حالی است که عبد

هیچ جهادی، پس از پیامبر با خلفا ارتباط نزدیکی داشته و در جایگاه یـک عـالم    شرکت در
دینی، منافع سیاسی خلفا را تأیید و تقویت کرده است. از جمله آنکـه در مـاجرای شـورش    
علیه عثمان در زمرۀ معدود حامیان سرسخت او بوده است. نسل او هم در ادامه با حاکمـان  

رو به سبب همین مناسبات سیاسـی، بـه تـدریج    اند. از اینداشتهامیه ارتباط تنگاتنگی بنی
هایی در فضیلت وی جعل شده تا بـر وجاهـت دروغـین او افـزوده     آیه، سبب نزول 33ذیل 

که همۀ این روایات چنان به لحاظ متنی یـا سـندی و یـا تـاریخی مخـدوش      شود. درحالی
]. نتیجه آنکه وقتـی  32- 3صص ،40یک در فضیلت او نازل نشده است [است که قطعاً هیچ

چون ابن سالم که یکی از ارکان نقـل اسـرائیلیات   مقاتل از روایات مجعول دربارۀ فردی هم
آیـه را بـرای او مسـتثنا سـاخته،      8]، چنان تأثیر پذیرفته که 84- 77، صص2، ج45است [

    پایگی ادعای مستثنا بودن دیگر آیات نیز پی برد.توان به سستی و بیمی
 128-126و 106ابـراهیم،   29-28شـامل آیـات   مـورد،   7وضوع جهاد، مقاتـل  در م

همگـی در سـور مکـی قـرار گرفتـه را      که زمر  55-53حج و  40-39و  25و  2-1نحل، 
هاسـت کـه   آنروایات سبب نزول ذیل وجه مشترک این آیات، مستثنا تلقی کرده است. 

اشاره نموده است. او ذیـل آیـات   های پیامبر به جهاد یا اتفاقات رخ داده در جنگ همگی
حج به صراحت این آیات را مدنی دانسته، زیرا در دوران مکه مسلمانان از جهـاد   39-40

فرض مقاتل مبنی بـر آنکـه   این گفتار، پیش ]130-129صص، 3ج، 46[نهی شده بودند. 
کند. مبنایی که موجـب شـده تـا آیـات     همۀ آیات جهاد در مدینه نازل شده را اثبات می

حـج، مـابقیِ آیـات هـیچ      40-39حالی است کـه جـز آیـات     فوق مستثنا شوند. این در
ها بیـان شـده ایـن    تصریحی بر مسئلۀ جهاد ندارند و تنها روایت سبب نزولی که ذیل آن

آیات را به جنگ پیوند زده است. اما اعتماد تام مقاتل به روایات سبب نزول موجب شـده  
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، 3ج؛ 495-494صـص ، 2ج؛ 406ص، 2ج، 46: نکـ [ماید. تا او همۀ این آیات را مستثنا ن
حج نیز بنابر شواهد تاریخی و روایی در آستانۀ هجرت مسـلمانان   40-39آیات  ]121ص

بار اذن دفاع مسلحانه را به مسلمانانی که در راه هجرت توسط نازل شده و برای نخستین
یات و صدور حکم جهـاد  شدند، صادر کرده است. لذا مکی بودن این آمشرکان تعقیب می

    ].52-33صص، 42[نکـ : ها قابل جمع است و دلیلی بر مستثنا شدن ندارد در آن
مورد در سور مکیِ نحـل، اسـراء و    4آیه را مستثنا کرده که  5در موضوع هجرت مقاتل 

مدنی انفال واقع شده است. ذیل تمـامی آیـات سـبب     ۀحج قرار گرفته و یک نمونه در سور
انفـال:   30نقل شده که نشانگر ارتباط این آیات با موضوع هجـرت اسـت [آیـات   هایی نزول
حـج:   59- 58؛ 512، صـص 2اسراء: ج 80؛ 458، ص2نحل: ج 110و  40؛ 97، ص2، ج46
اسراء که برحسب روایات ذیلش به هجرت پیامبر ارتبـاط یافتـه،    80 ۀ]. جز آی111، ص3ج

. مقاتل جز تصریح بـر مسـتثنا بـودن    مابقی آیات به صراحت دربارۀ هجرت نازل شده است
تمامیِ آیات هجرت در سور مکی، توضیح بیشتری ارائه نکرده است. اما احتمـاالً او بـا ایـن    

انـد، ایـن آیـات را    فرض که ابتدا پیامبر هجرت کرده و سپس مسلمانان به مدینه رفتهپیش
سران دیگـری هـم   که مف که به مسلمانان فرمان هجرت داده، مدنی تصور کرده است. چنان

انـد  فرض را داشته و آیاتی که در سور مکی به هجرت اشاره کرده را مستثنا نمودهاین پیش
  .]377ص، 3ج ،7؛ 357ص، 6ج ،35؛ 265ص، 2ج، 29نکـ : [

های تاریخی، مسلمانان یک سال قبل از عقبۀ دوم به تـدریج  که بنابر گزارشحالی در
کوچک چند نفره مکـه را تـرک کردنـد و در     ایهشروع به هجرت کردند و در قالب گروه

کـه نقشـۀ   چنـان  ].480-467صـص ، 1، ج11پیامبر از مکه هجرت کرد [پایان این روند، 
قتل پیامبر در دارالندوۀ نیز به جهت خروج پیوستۀ مسلمانان از مکه و ترس مشـرکان از  

دن ایـن آیـات و   رو مکی بواز این ].102ص، 2ج ،1[الوقوع پیامبر بوده است خروج قریب
 ۀتشویق مسلمانان به هجرت، کامالً با سیر حوادث منطبق است. افزون بر آنکه برخی آیـ 

در این صورت این آیه نیـز   که دانندنحل را مرتبط به هجرت مسلمانان به حبشه می 40
دربـارۀ سـورۀ انفـال مـاجرا     اما  ،]377ص، 3ج، 7[چون مابقی سوره مکی خواهد بود هم

امـا   ؛ین آیه به هجرت پیامبر که قبل از دوران مدینه رخ داده، اشاره کردهبرعکس است. ا
انفال را مستثنا کـرده اسـت.    30 ۀای مدنی قرار گرفته است. در نتیجه مقاتل آیدر سوره

هـم   ]794ص، 4ج، 34[و قتاده  ]71ص، 5ج ،35[مدنی بودن این آیه از قول ابن عباس 
مقاتل هم مستثنا بودن این آیه را از استادش قتاده نقل شده است. از این رو بعید نیست 
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گرفته و بدون سند نقل کرده باشد. این درحالی است که گروهی از مفسران این سوره را 
را برخـی نیـز آن   ]،3ص، 2ج، 29؛ 72ص، 2ج ،51؛ 153ص، 9[انـد.  کامالً مدنی دانسته

؛ نـه  انـد ت الهی بر او دانستهبیان خاطرات دوران مکه برای پیامبر به منظور یادآوری نعما
-149صـص ، 9ج ،35[آنکه این آیه در زمان هجرت نازل شده باشد تا مکی تلقـی شـود   

   ].57ص، 3ج، 15؛ 324ص، 4ج، 16؛ 151
آیه را مستثنا نموده که همگی برحسب سبب نزولی کـه   5مقاتل  1اصحاب عدر موضو

آیات مکـی اسـت و شـامل آیـات     اند. چهار مورد از این ها نقل شده، مستثنا شدهذیل آن
 11، ]548ص، 1ج، 46[انعام که مناسبت دو مسلمان مرتد نازل شـده   93شود: ذیل می

، 46[که در ارتباط با مهـاجران و مشکالتشـان در مدینـه اسـت      ]112ص، 3ج، 46[حج 
که دربارۀ شاعران مسلمانِ مدنی  ]257ص، 3ج، 46[شعراء  224، ]118-117صص، 3ج

سجده که پیرامون انصـار در مدینـه اسـت     16و  ]283-282صص، 3ج، 46[نزول یافته 
که دربارۀ  2]349ص، 4ج، 46[آخرین مورد سورۀ مدنی تغابن است  ].447ص، 3ج، 46[

  ].353ص، 4ج، 46[ممانعت یک خانواده از هجرت مردشان به مدینه فرود آمده است 
که ذیل آن نقل شده  اسراء را برحسب سبب نزولی 73 ۀدر سایر موضوعات، مقاتل آی

، 46[، مربوط به وفدهای پیامبر دانسته و مستثنا کرده اسـت  ]544-542صص، 2ج، 46[
طبعاً علت مستثنا شدن این آیه مدنی بودن وفدهای پیامبر و مکی بـودن   ].512ص، 2ج

و  ]153ص، 2ج، 46[توبـه را نیـز مسـتثنا کـرده      ۀآخر سـور  ۀسورۀ اسراء است. او دو آی
احتمـاالً   ].205ص، 2ج، 46[ن معنا نموده که پیامبر با مشرکان رأفت داشت ها را چنا آن

اهل مماشات بوده، موجب شـده تـا مقاتـل     ،این تصور که پیامبر تنها در مکه با مشرکان
  این آیات را مستثنا کرده و برخالف کل سورۀ توبه مکی بداند. 

 12، ]547ص، 1ج، 46[انعـام   153-151دیگر را هم که شـامل آیـات:    ۀآی 6مقاتل 
، 46[اســراء  71و  60]، 457ص، 2ج، 46[نحــل  75، ]270-269صــص، 2ج، 46[هــود 

است و همگی در سور مکی جای گرفتـه را مسـتثنا دانسـته اسـت. بـرای       ]512ص، 2ج
  ای در آراء او یافت نشد. مستثنا شدن این آیات هیچ قرینه

انـد  رۀ آیات مستثنا نقل کـرده روایت به نقل از مقاتل دربا 19در بخش دوم، مفسران 

                                                                                                                                        
  نظور آیاتی است که دربارۀ یک یا چند نفر از صحابۀ پیامبر نازل شده است. . م1
. مقاتل تنها به وجود آیات مستثنا در سورۀ تغابن اشاره کرده، اما آیاتی که برخالف کلیت سوره مکـی  2

  است را مشخص نکرده است. 
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بنـدی  فقره آیات مستثنا بوده است. دسته 13که با حذف موارد تکراری، او در اصل راوی 
کتـاب،  آیه با موضوع اهل 7آیه بدون موضوع،  9محتوایی این روایات به شرح ذیل است: 

  آیه هم با موضوع هجرت.  1آیه با موضوع جهاد و  1آیه با موضوع اصحاب،   1
، 8اعـراف [  172- 163رخصوص آیات بدون موضوع، ابن عطیه مسـتثنا شـدن آیـات    د
شعراء  197] و 148، ص3، ج8هود [ 12]، 102، ص3، ج8یونس [ 95- 94]، 372، ص2ج
] را از قول مقاتل بن سلیمان نقل کرده است. قرطبی نیـز مسـتثنا شـدن    224، ص4، ج8[

] را به نقل از مقاتـل  61، ص16ج ،40زخرف [ 45] و 203، ص10، ج40اسراء [ 107آیات 
ســجده را از قــول مقاتــل مســتثنا  20- 18آورده اســت. همچنــین برخــی مفســران آیــات 

]. جملگی این آیـات نیـز   8، ص14، ج40؛ 291، ص8، ج35؛ 352، ص4، ج44اند [ دانسته
اند. مقصود از آیات بدون موضوع در این بخش، آیاتی است کـه نـه   در سور مکی قرار گرفته

ای است که بتـوان  ها دارای کمترین قرینهها و روایات ذیل آنود آیات و نه سبب نزولدر خ
  اند.  بندی موضوعی کرد و سپس فهمید به چه دلیل مستثنا شدهها را دستهآن

، 6ج، 34[رعـد   43، ]466ص، 1ج، 29[انعام  91 کتاب، مفسران آیاتدر موضوع اهل
 17، ]304ص، 8ج، 40[یـونس   95-94ات و آی ]434ص، 3ج ،8[اسراء  107، ]419ص

را به  ]258ص، 14ج، 8[سبأ  6و  ]87ص، 13ج، 8[شعراء  197، ]148ص، 3ج، 8[هود 
هـا مکـی هسـتند و    اند. قابل توجه است که همۀ این سـوره نقل از مقاتل مستثنا دانسته

یـات  کتـاب در مکـه، آ  فرض مقاتل مبنی بر عدم ارتباط پیامبر با اهلطبعاً به سبب پیش
کتاب، طبرسی از قول مقاتـل، علـت   آیات مربوط به اهل اند. در میانِمذکور مستثنا شده

هـا در فضـیلت   سـبأ را نـزول آن   6 ۀرعد و قرطبی مستثنا شدن آی 43 ۀمستثنا شدن آی
   ].258ص، 14ج، 40؛ 419ص، 6ج، 34[اند عبدهللا بن سالم بیان کرده

، 3ج ،8[را که دربارۀ یک صحابی نازل شده هود  114دیگران نیز از قول مقاتل آیات 
 46-44و  ]496ص، 2ج، 8[انفال که به مسئله هجرت پیامبر اشاره داشته  30، ]148ص

، 44ه [را که بنابر یک روایت تحقق وعده الهی در جنگ بدر بود ]408ص، 5ج، 44[قمر 
  اند.  ، مستثنا دانسته]419ص، 5ج

زخـرف و   45سـبأ،   6سـجده،   20- 18رعد،  43 به ذکر است که مستثنا بودن آیاتِ الزم
قمر که از جانب مفسران به مقاتل نسـبت داده شـده، در تفسـیر او بـه عنـوان آیـات        46- 44

مستثنا ذکر نشده است. این مسئله احتمال آنکه مقاتل غیر از آیاتی که در تفسـیر موجـودش   
. در ایـن صـورت مقاتـل    کنـد مستثنا دانسته، قائل به مستثنیات دیگری هم باشد، تقویت می
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    بیش از آنچه که تاکنون مشخص شده، در گسترش آیات مستثنا نقش داشته است.
  

 گیرینتیجه
ترین مفسری است که به صورت گسترده آیاتی از سور مختلفِ مقاتل بن سلیمان قدیمی

که در تفاسیرِ قـرون بعـد از او بـه عنـوان راویِ     مکی و مدنی را مستثنا کرده است. چنان
آیات مستثنا نام برده شده و برخی آیاتی که حتی در تفسیر کنونی او مستثنا نشـده، بـه   

تواند نشانگر مستثنا ساختن آیات دیگری توسط نقل از او گزارش شده که این مسئله می
های این پژوهش، مقاتـل  مقاتل به صورت شفاهی یا در دیگر تألیفات باشد. براساس یافته

اه یـک مـتکلم ظهـور داشـته و توشـۀ تفسـیری خـود را پـس از         در مرو بیشتر در جایگ
رغم آنکـه او در تفسـیرش احتمـاالً بـه     مهاجرت به عراق و به ویژه بصره بسته است. علی

سبب آموزش غیرسماعی و ضعف این نوع از آموزش، هیچ نامی از مشایخ خود بـه میـان   
یان، قتـاده و سـپس کلبـی    نیاورده، اما اساتید وی عراقی یا حجازی هستند که در این م

  شوند.  اساتیدِ شاخصِ او محسوب می
ــرده نشــان   ــاتی کــه او مســتثنا ک ــذیری او از برخــی تأمــل در مضــامین آی گر تأثیرپ

تـرین  مهم های ذهنی و اعتماد تام به روایات سبب نزول است. برحسب قرائن،فرض پیش
آیات مربـوط بـه    تمامیِ کتاب در مکه است. نزولفرض او عدم ارتباط پیامبر با اهلپیش

در مدینه، تسامح پیامبر با مشرکان فقط در دوران مکه و آغاز هجرت به مدینـه بـا   جهاد 
نشانگر عدم شـناخت   که اوستنادرست های فرضدیگر پیشخروج پیامبر از این شهر از 
  تاریخ صدر اسالم، به ویژه دوران قبل از هجرت است. عمیق و سنجیدۀ مقاتل از 
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