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Abstract 
Both Sunni and Shia commentators have referred to the hadiths narrated by Holy 

Prophet's household (p.b.u.t) from the beginning of compiling exegetic sources. Sunni 

commentators have differently approached to these hadiths. Some of them have cited and 

criticized them extensively and fairly, while others have rarely referred to them and criticized 

them unfairly. The present paper seeks to show how Ibn Jawzi, the famous Sunni commentator 

in the sixth century ('AH'), have attended and approached to these hadiths. The results show 

that these hadiths have not a proper and considerable position in his exegesis, because he had 

not only referred to them in very few cases, but also has criticized them unfairly. Many 

hadiths attributed to Imam Ali and other Imams in his exegesis are regarded weak hadiths.  
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 چکیده
  استت بتود/ ستنت اهتل و شتیعهاعتم از  مفستران توجته متورد تفسیری منابع ت وین ابت ای از (ع)بیت اهل روایا 

 روش بتا و گسترد/ شکل بهآنان  از برخی :ان  داشته (ع)بیت اهل روایا  مواجهۀ با در متفاوتی عملکرد ،سنت اهل مفسران
 نیتز هتاآن نق  در روایا ، این به ان ک مراجعه بر عالو/ دیگر برخی اما  ان  پرداخته اهلبیت روایا  نق  و نقل به ایمنصفانه

 قترن در ستنت اهتل مشتهور مفستر ،جتوزی ابن اقبال میزان دادن نشان پی در پژوه  این  ان  کرد/ عمل انصا  از دور به
 کته استت قرار این از حاصله نتیجه  است روایا  این قبال در او گیریموضع ۀنحو  و )ع(بیت اهل روایا  به هجری، ششم

 انت ک مراجعته بتر عتالو/ جتوزی ابتن کته چترا  نت ارد جتوزی ابن تفسیر در توجهی خور در جایگا/( ع)بیت اهل روایا 
 ستایر و )ع(امیرالمؤمنین به منتسب روایا  از بسیاری  است پرداخته هاآن نق  به منصفانه غیر شکل به )ع(بیتاهل روایا  به

 آی  می شمار به ضعیف روایا از  ش آم / است،تفسیر  در( که ع)بیت اهل

، روایا  تفسیری، ابن جوزی، زادالمسیر (ع)اهل بیت :گانواژ کلید
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 . مقدمه1
ائماۀ اها  و  )و(و صاحابه از دیادگاه اها  سانت و روایاات پیاامبر )و(روایات پیامبر

تارین مناابع و از اولاین و مهام ردکتاب خدا داگاه شیعه نقش به سزایی در تفسیر د از دیبیت)ع( 
 (91، و0118)شهید ثانی،  .به شمار می روددر تفسیر قرآن 

نشاان  )ع(بیات مفسران اه  سنت به روایاات اها  ۀمراجع ۀتحقیقات انجام شده در زمین
 )ع(بیاتروایاات اها  های مختلف عملکرد متفاوتی در تعام  با در سده مفسراناین  ،می دهد

( و رشااید الاادین 72ماننااد اباان عطیااه )نااوری، باای تااا، و برخاای :ساایر قاارآن داشااته انااددر تف
آنها انصاف  ۀد و با دیددنفراوان از این روایات استفاده کر اور به  (01میبدی)نوریها، بی تا، و

 )ع(نه تنها در مراجعه به اقوال اه  بیات مانند ابری، ثعالبی و ابن کثیر اما برخی؛ اندنقد نموده
، 0052اند )امینای، را پاس نداشاته نصافجانب انیز  اند، بلکه در نقد این روایاتکردهاهی کوت
 .(10و

های انجام گرفته در این زمینه از این قرار است: رسالۀ دکترای حسین خااکپور باا پژوهش
و مقااائت « نقااش، جایگاااه و میااراث تفساایری اهاا  بیاات)ع( در منااابع اهاا  ساانت»عنااوان 

نوشاتۀ ناوروز  «)ع(تیاب اها  یریتفسا اتیاروا باا یثعالب و ریکث ابن ،یابر تعام  یچگونگ»
 امااام اتیااروا»نوشااتۀ شااهیده نوریهااا و  «ائساارار کشااف ریتفساا در (ع)صااادق امااام»امیناای، 

گیری نوشاتۀ اعظام ناوری؛ اماا در زمیناۀ تعاما  و موضاع «زیالوج المحرر ریتفس در( ع)صادق
 بیت)ع( تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. جوزی در قبال روایات تفسیری اه ابن

او  مواجهاۀو روش  )ع(بیت، میزان اقبال ابن جوزی نسبت به روایات اه  در این پژوهش
 .بررسی می شودبا این روایات 

 و موضع او در قبال روایات اهل بیت)ع(جوزی  . معرفی ابن2

بیان موضع او در قبال اینک نخست به معرفی ابن جوزی و سپس به روش تفسیری او نیز 
 روایات اه  بیت)ع( پرداخته می شود:
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 . شرح حال ابن جوزی1. 2
 ه،یافق، یبکار یمایت یقرشا یعلا بن محمد بن یعل الحسن یاب بن عبدالرحمن ابوالفرج

 آثاارو  استشهر بغداد مدفون  درق( 957)مسنت اه  از مذهبیحنبل محدث و مفسر مورخ،
 ثیااحاد  ۀنایزم در «الموضوعات» کتاب هاآن نیتر مهم کهاست  شده داده نسبت او به یفراوان

 ،0ج ،0091 خلکااان، اباان) اساات در تفساایر قاارآن« زادالمساایر فاای علاام التفساایر»و  موضااوع
 در را اتیااروا نیتاار  حیصااح اساات، یماادع او .(099و ،20ج ،0100 ذهباای، ؛010-011و

 (5، و0، ج0122)ابن جوزی،  .استآورده  بهزادالمسیر  فیتأل
 را مسالمان یهاافرقاه ۀهما کاه ؛ ااوریاسات سنت اه  متعصب یعلما از یجوز ابن

 باا را عهیشا  خاود آثار در و داشته عهیش با آشکار یدشمناست. او  خوانده گمراه و کرده ریتکف
؛ هماو، 08، و0080است )ابان جاوزی،  دانسته دروغگو را عهیش انیراو  و برابر هودیو  خوارج
 کااه را یاریبساا حیصااح اتیااروا «الموضااوعات» کتاااب در و(. ا008-005، و0، ج0089

 باودن عهیشا  یادل به تنها ،شده نق  یفراوان ارق از و است( ع)تیب اه  آشکار فضائ  یایگو 
بسایار  عهیش انیراو  و بزرگان و(. ا090-098و  099-090انگاشته است )همان،  موضوع یراو

 سیلاا» عبااارت بااا را انیعیشاا ازدهمیاا امااام اتیاارواتضااعیف کاارده اساات. باارای مثااال، او 
توصیف کرده است که از الفاظ جر  و مساوی با ناحق باودن ساخن  (109و همان،)«  یبش
دهندۀ روایاات اناد  و مجهاول الحاال و عدم ضبط و عدالت او و نیز نشانیا خودو راوی  و]

 (.97، و0، ج0100؛ ذهبی، 088و ،0119 ،بخاری)بودن اوست 

 قرآن ریتفس در یجوز ابن روش .2. 2

 گوناهنیبادنشان می دهد، روش تفسایری او « زادالمسیر»مطالعۀ تفسیر ابن جوزی به نام 
 .دهاد یما حیتوضا را مختلاف قارا قرائاات  و زدپردامی  قرائت اختالف بیان به ابتدا که است
 سپس او. کند یم سکوت موارد شتریب در، و انیب را خود نظر ،مختلف اقوال انیب از پس یگاه

 و اتیارواباه کماک  ها جمله و عبارات یباان یمعان کشف و یظاهر یمعانساختن  روشن به
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 مفساران و سنت اه  گانهر چها یفقها تا گرفته نیتابع و صحابه مختلف ابقات از مفسران اقوال
 .دینما یم اقدام هیاول یها سده

 «زادالمسایر»در  آیاات تفسایر در را روایاات تارین صاحیح خاود ادعاای بهابن جوزی، 
سند روایات را حذف و اقوال را نیز به اختصاار نقا  و ( 5و ،0، ج0122ابن جوزی، ) برگزیده

 کاه یریتفاسا تارشیباکاه  اسات داشاته انیاب گوناهنیاا را خاود اختصاار  یدل کرده است. او
 یعاار و مختصار اریبسا ای و ندنک یم خسته را خواننده و اند میحج اریبس ای شده نوشته تاکنون

 یهایژگیو  ۀبردارند در که سمیبنو  ریتفس در یکتاب گرفتم میتصم نیبنابراند؛ ا یریتفس فوائد از
 عادم ،قارآن ریتفسا در یجوز ابن گرید  یژگیو . (00و ،)همان "باشد ریتفاس گروه دو هر دیمف

 (010، و0است )ابن تیمیه، بی تا، ج اقوال از یاریبس سقم و صحتزمینۀ  در یو نظر اظهار

 . عملکرد ابن جوزی در قبال روایات اهل بیت)ع(3. 2
 از روایااات 2 ،)ع(امیرالماااؤمنین از روایااات081 زادالمسااایر، تفسااایر در جاااوزی ابااان

 اماام از روایات 7 ،ساجاد)ع( اماام از روایات 01 ،)ع(حساین اماام از روایات 2 ،)ع(حسن امام
 .است کرده نق  )ع(صادق امام از روایت 5 و )ع(باقر

 گااهی صریح کارده اسات. او نظر اظهار روایات این از مورد ده بارۀدر تنهاابن جوزی، 
 کرده تکذیب ،دلی  بدون را قولی گاهیو( 100و ،0ج همان)کرده  تأیید ،دلی  ارائه با را قولی

 ؛072و ،0ج هماان،ناک: ) .است کرده اختیار سکوت موارد باقی در و( 91و ،1ج همان)
 (0؛ نمودار شمارۀ 050و ،1ج ؛091، و0ج ؛090و ،2ج

در زادالمسیر در موضوعات بی ارزش و کم اهمیت  ائمه)ع(بسیاری از اقوال نق  شده از 
)ع( نق  کرده که شهر بصاره باوده ) امام صادق در تعیین مکان قت  هابی  از ،است؛ برای مثال

)ع( از امیرالماؤمنین ،ایبه باه ثمار مای نشایند ۀ( یا در مقدار زمانی که شجر 90، و0همان، ج
در تعیاین مکاان جوشایدن آب در زماان اوفاان یا ( و 90، و2بوده )همان، ج ماه 8آورده که 

   بوده است. (070، 2 مسجد کوفه )همان، )ع( نق  کرده کهاز امیرالمؤمنین نو 
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 او باوده تعصب از یناش ظاهراا این  که است بسیار اند  نق  کرده ائمه)ع( از یجوز ابن
 ؛021و ،2ج ؛001 و 99و ،0)هماان، ج خلفاا لتیفضا دررا  یاقاوالاست. شاهد آن کاه او 

 ،1؛ ج202-200و ،2ج همان،) نق  کرده است.  )ع(تیب اه  فضائ  انکار و (209و ،0ج
  (91و

 در زادالمسیر (ع)مؤمنینلروایات امیرا. 3

 از مورد 021 که کرده نق  زادالمسیر تفسیر در (ع)امیرالمؤمنین از روایت 081 جوزی ابن
 «قاال» ۀواه  باا روایاات از ماورد 71. است تفسیری غیر روایات مورد 91 وتفسیری  روایات این
ِوَی » ۀواه  باا ماورد 11 و اسات جاوزی ابن تأیید مورد ظاهراا  که شده نق   ۀواه  باا ماورد 0 و «ر 

ِقَ  »  ایان از اساتفاده بادون موارد باقی و نق  شده که حاکی مورد تأیید نبودن آنها نزد اوست« ن 
( نشاان 2(. بررسی روایات این روایات )نماودار شاماره 0است )نمودار شماره  شده نق  واهگان

 ضعیف به شمار می آید.می دهد، نزدیک به نیمی از آنها از روایات 

 «قال» ۀدر زادالمسیر منقول با واژ )ع(روایات امیرالمؤمنین .1. 3

 هاایگوناه شاام  «قال» ۀواه  با جوزی ابن ( از سویع)امیرالمؤمنین از شده نق  روایات
 .شود می پرداخته آن از اینمونه بررسی به هرگونه در که است تفسیری روایات از مختلفی

 از قاال ۀواه  باا آیاات مصاادیق بیاان در روایت29 ابن جوزی مصادیق آیرات:الف. بیان 
، 0، ج0122مورد )ابن جوزی،  09. روایات صحیح، 0، از این قرار:است کرده نق  امیرالمؤمنین

، 002، و0؛ ج97، و908، و2؛ ج209، و99، و185، و111، و200، و098و
مااورد. از 01، ضااعیف. روایااات 2(؛ 19، و118، و05، و051، و007، و1؛ ج299و

چهاار  ( و05، و0؛ ج91، و2این روایات دو مورد، مخالف ظاهر آیات قرآن اناد )هماان، ج
، 011، و0مورد دارای سند ضعیف و روایات معارض در منابع شیعه و سانی اسات )هماان، ج

مورد از آنها در منابع شایعی نقا  نشاده اسات )هماان، 1( و 08، و1؛ ج900، و2؛ ج99و
 (.079، و1؛ ج8، و0؛ ج185، و2؛ ج19، و0ج
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ْدِق »ۀ آی تفسیر دربرای نمونه، ابن جوزی،  ىلَ   َو الَِّي ج َء ِب لصِّ ُب تَّ َب اْلتب ِب ولِئ  
ب
َق ِبِ  أ « َو َصدَّ

از قاول علای بان  ،پاذیرفت را یعنی دعوت رسول خادا صدق که فردی معرفی در، (00، زمر)
 . (08و ،1ج ،االب)ع( آورده که او ابوبکر بوده است )همانابی

 بان احماد ثناا :قاال ،منصاور بن احمد حدثنی با این سند آورده است: را قول این ابری
 اساید عان عمیار بان عبادالملک عان خالاد بان اباراهیم بان عمار ثناا :قاال ،المروزی مصعد

 (0و ،21ج ،0102)ابری،  .عنه الله رضی علی عن صفوان بن
 دروغگاو، که از نظر علمای رجال اه  سنت فاردی خالد بن ابراهیم بن عمر سنداین  در

ماورد اعتمااد  اسات کاه او گفتاه یسامعان .است وجاود دارد ضعیف و جعلی احادیث سازنده
از  نیاز یابن جاوز .(91و، 9ج، 0118 ،یکرد )سمعان ینق  م ای ناشناخته اتیروا . اوستین

 .(021و  009و، 0ج، 0089 ،ی)ابن جاوز استساز  ثیدروغگو و حد اوآورده که  یدارقطن
ثقاه اسات  ریاغ اونقا  کارده کاه  بیطو از خ ستدروغگو  آورده که او یاز دارقطن نیز یذهب

 (.081و، 0ج، 0087 ،ی)ذهب
 را عمار فضاائ  احادیاث و ابوبکر خالفت احادیث «الموضوعات» کتاب در جوزی ابن

دانساته اسات  ساختگی و موضوع خالد بن ابراهیم بن عمر بودن ساز حدیث و دروغگو دلی  به
 در فرد همین اریق از کهرا  روایتی زادالمسیر در اما  (؛021 و 00و ،0، ج0089 )ابن جوزی،

 .به شمار آورده است معتبر احادیثاز  ،شده نق  منینمؤ سایر بر ابوبکر فضیلت
 از روایات 00 ،قرآنای عباارات و هااواهه برخی توضیح در جوزی ابن ب. واژه شناسری:

 قارار از متنای و ساندی بررسی و نقد از پس حاصله نتیجه که است کرده نق  (ع)امیرالمؤمنین
، 2ج ؛102و، 11و، 21و، 0ج ،0122جاوزی، روایت صاحیح )ابان. نه مورد 0 :است ذی 
روایاات . چهااار مااورد، 2 (؛001و، 225و، 220و، 1ج ؛007و، 297و، 0ج ؛909و

 ،001و، 0هماان، ج) معاارض باا روایاات ائماه)ع( اسات. دو ماورد از ایان روایاات ضعیف
 (070و، 1ج؛ 29، و0ج)همان،  و دو مورد در سایر منابع شیعه نق  نشده است (020و
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ن هب َذْلُىً  آَذىَا »ۀ آی تفسیر دربرای نمونه، ابن جوزی، 
ْ
ْنَشم

َ
ََّ أ  توضایح در ،(01 مؤمناون،) «َب

 مراحا  امیرالماؤمنین، روایات ایان در .است کردهنق   (ع)علی از روایتی« أنشأنا» ۀواه  مفهوم
 (297و ،0ج ،0122)ابن جوزی،  .اند فرموده بیان مرحله هفت را )جنین(انسان خلقت

این روایت از امیرالمؤمنین مطابق ظاهر آیات قرآن، مراح  خلقت انسان را هفات مرحلاه 
 (. 01؛ مؤمنون، 9می داند )حج، 

 گذشاته هاایامات و انبیا  قصص جزئیات بیان در جوزی ابنبیان جزایات قصص:  ج.
جاوزی، ابن) . پانج روایات صاحیح0، از ایان قارار: است کرده نق  «قال» ۀواه  بارا  روایت 00

. شاااش روایااات ضاااعیف. 2؛ (189، و020، و0؛ ج011، و002و، 99، و0، ج0122
؛ 098، و0ج)هماان،  اسات مخالف با ظاهر آیاات و معاارف قارآنچهار مورد از این روایات 

هماان، ) ایات پیامبر)و( معاارض اسات( و یک روایت با رو 971، و972، و090، و0ج
دیاده مای شاود )هماان، غلو  مخالفت دارد و در متن آن با عق . یک مورد نیز (077، و0ج
 (  015، و0ج

ًلى» ۀآی تفسیر ابن جوزی، در ،برای مثال ِس طب دَّ َُ از ( 02، اه)«ََ ْذَلْع َنْعَلْم  ِإنَّ  ِب ْللاِع اْلتب
باه هماین  ؛باود مرده ائ  پوست از های موسیکه کفشو ابن مسعود نق  کرده است ( ع)علی

 ،سارزمین مقادس از پاا بیارون کناد. )هماان هایش را دردلی  خداوند به او فرمان داد تا کفش
 (092و ،0ج

برخی از  دو قول متفاوت از امیرالمؤمنین نق  کرده اند: ، در این باره،سنت اه  مفسران 
 ،09ج ،0102نقاا  کاارده انااد )ابااری،  را موساای ایکفشااه بااودن ائ  پوساات از و نجااس ،او

 ،برخی دیگار و( 99و ،0، ج0117زمخشری،  ؛0210و ،7، ج0070، حاتم ابی ابن ؛015و
ایشاان،  از را عما  بادین او یاافتن برکات و مقادس سارزمین خاا  باا موسی هایقدم تماس

 ،0091، قرابای ؛059و ،0ج ،، بای تاامااوردی ؛211و ،9ج ،0122)ثعلبای،  .اندکرده نق 
 (070و ،00ج

 )ع(منینامیرالماؤ از اوسی شیخ. است شده نق  باره این در مختلفی اقوال شیعه منابع در
 .شاود متبار  مقدس سرزمین خا  به پاهایش تا آورد در را هایشکفش موسی که کرده نق 
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 انااد کاارده نقاا  (ع)صااادق امااام از مجلساای و ابرساای(؛ امااا 097، و7)اوساای، باای تااا، ج
، مجلسای ؛01و ،7ج ،0070 ،ابرسی) .بود مرده ائ  پوست از موسی هایکفش: فرمود که

0110، 00، 12  ) 
روایت دیگری در تأوی  این آیه از امام صادق)ع( نق  کارده اسات کاه فرماود:  مجلسی

یعنی خداوند به موسی امر فرمود تا ترس از به خطر افتادن  ؛«َ ذلع نعلم  يعن  اََع ذلَمى »
 (91)مجلسی، همان، و .نواده و ترس از فرعون را از خود دور کندخا

 ایشاان کاه اسات شاده نقا  بااره این در (ع)زمان امام ازنیز  روایتی شیعه روایی منابع در
 کاه چرا ؛است بوده مرده ائ  پوست از هایشکفش که اند گفته و بسته درو  موسی به فرمود،

 تنزل را نبوت جایگاه و دانسته حرام و حالل علم به جاه  را موسی خود، سخن این با افراد این
 ،1ج ،0079، اریحی؛ 190و ،2، ج0089؛ ابرسی، 191و ،2، ج0119، صدوق) .اندداده
 (207-209و ،81ج همان، مجلسی، ؛020و

 بااه فروتناای و تواضااع باارای تنهاااباار اساااس ظاااهر آیااه مااورد نظاار نیااز عماا  موساای)ع( 
جاوزی در ایان بوده و قول نق  شده از سوی ابن مقدس مکان به جستن تبر  و پرودگار درگاه
 .است شده داده نسبت امیرالمؤمنین به که است نادرستی سخنباره 

 جزئیاات بیاان در )ع(امیرالماؤمنین از روایات هفت جوزی ابنبیان جزایات احکا::  د.
، 0، ج0122)ابان جاوزی،  صاحیح. ساه روایات 0، از ایان قارار: است کرده نق  فقهی احکام

روایاات ساایر  باا. چهار روایت ضعیف. این چهار روایت 2؛ (279و، 0ج و095، و098و
(. 975و، 919و، 095-098و، 09و، 0ج)هماان، ائمه و با فقه شایعه در تعاارض اسات 

و برخای  )ع(از علی (0، حمد) «بََ الل  الاَتا الاَمَ» ۀآی تفسیر برای نمونه ابن جوزی، در
در نمااز سانت  «بَىَ اللى  الىاَتا الىاَمَ»که بلند خوانادن  کرده استحابه و تابعین نق  ص

 نقا  )ع(بیات اها  از روایااتی و سانی شیعه منابع در. (09و ،0ج، هماننیست. ) )و(پیامبر
 ابان آنچه با و دارند نظر اتفاق «بََ الل  الاَتا الاَمَ» خواندن بلند بر همگی که است شده

 ،2ج ،0111 صادوق، شایخناک: ) .اسات تعاارض در کارده نقا  السالم علیه علی از جوزی
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 ،0051 خمینای، موساوی ؛89و ،9ج ،0101 عااملی، حار ؛000و ،0090 اوسی،؛ 000و
 ،0121 رازی، فخاار؛ 019و ،0ج ،0122 ثعلباای، ؛ 08و ،0ج ،0119 جصاااو،؛ 099و ،0ج
 (212و ،0ج نا، بی نووی،؛ 219و ،0ج

در سبب نزول آیات قرآن از علی)ع( نقا  کارده  روایت ابن جوزی، دو  ر. سبب نزول:
َو ِمَا النَّ ِس » و در نق  هر دو مورد دچار خطا شده است. برای نمونه، ابن جوزی، در تفسیر آیۀ

وٌن ِب ْلِعب عِ  ءب ََ ِ  َو اللَّ ب  ََ ب اْبِتَ َء َمْاض ِف اللَّ ران اه  سانت ( اکثریت مفس017)بقره، « َمْا َيْشاي َنْف
روایت جانفشانی امیرالمؤمنین)ع( در لیل  المبیت، شب هجرت رسول خادا  همان مفسران شیعه

از مکه به مدینه را نقا  کارده و باه عناوان یکای از اقاوال در تفسایر ایان آیاه پذیرفتاه اناد؛ اماا 
 یابا ابانجوزی برخالف دیگر مفسران اه  سنت از نق  آن خودداری نموده است. )نک: ابن

 ،0ج تااا، باای ،نیشااابوری حاااکم؛ 029و ،2ج ،0122، ثعلباای ؛0755و ،9ج ،0070 ،حاااتم
 ،فخاررازی ؛29و ،1ج تاا، بای ،اثیار ابان ؛020-022و ،0ج ،0100 ،حساکانی حاکم ؛1و

 ،عیاشاای؛ 925و ،0ج ،0108 ،حجاار اباان ؛20و ،0ج ،0091 ،قراباای ؛090و ،9ج ،0121
 ،ابااباایی ؛112و ،0ج ،0109 بحرانای، ؛909و ،2ج ،0072 ،ابرسی ؛010و ،0ج ،0081
 (072، و0، ج0122؛ ابن جوزی، 015و ،2ج ،0071

سااورۀ رعااد نقاا  شااده، اباان جااوزی قااولی را بااه  00در قااول دیگااری کااه ذیاا  آیااۀ 
امیرالمؤمنین)ع( نسبت داده است که نام سیف بن عمر کذاب و وضاع در سلسله سند آن قارار 

 گفتاه یلایابوجعفر محمد بان عمارو عق .اندکرده  بیاو را تکذرجال اه  سنت  یعلمادارد. 
 ثیمترو  الحد که او حاتم گفته یابن اب( و 079و، 2ج، 0108 ،یلیاست )عق فیضع که او

و و اباااری گفتاااه کاااه ا (029و، 7جو  278و، 1ج ،0105حااااتم،  یاسااات )ابااان ابااا
 مجهااولکااه او روایااات  گفتااه یذهباا و (80و ،یدارد )ابراناا یفاحشاا یخطاهااا خیتااار در 
را  او یرجااال اهاا  ساانت را نااام باارده اساات کااه همگاا یساااخته و بزرگااان علمااا یاریبساا
 (.299و، 2ج، 0087، یدانسته اند )ذهبرا منکر  ثشیاحاد و کرده  فیتضع



 6یاپیپ ۀ، شمار9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 973
 

 

 

 ثناا قاال اساحق ثناا قاال المثنی حدثنیاین روایت را ابری، با این سند نق  کرده است: 
 ،00ج ،0102. )اباری، علای عان أیاوب أبای عان روق أبی عن سیف ثنا الق هاشم بن عبدالله

 (89-81و

 « ُرِوي  ». روایات امیرالمؤمنین)ع( در زادالمسیر منقول با واژۀ 2. 3

د باه اینک نق  کرده است که  «َي وِ ر  »تعبیر با ( ع)روایت از امیرالمؤمنین 09ابن جوزی 
 :پرداخته می شود آنهای از هایبررسی نمونه

در  آیااات مصاداق بیاان در )ع(امیرالماؤمنین از روایاات 00 الرف. بیران مصرادیق آیرات:
، 0، ج0122ابان جاوزی، ) . چهاار روایات صاحیح0، از ایان قارار: اساتشاده  ق زادالمسیر ن

. نه روایت ضعیف. دو روایات از آنهاا مخاالف باا 2؛ 900و، 070، و2؛ ج221، و20و
عارض باا ساایر روایاات و پنج روایت، م (099وو  222و، 1ج)همان، است قرآنظاهر آیات 

( و دو روایاات را 199، و209، و0؛ ج021، و2؛ ج120و، 255و، 0اساات )همااان، ج
 (  005، و009، و0همان، ج)در تفاسیرشان نق  نکرده اند مفسران شیعه و سنی دیگر 

ى َس َعلى  مى  آهى » ۀآیا تفسیر برای نمونه، ابن جوزی، در وَ  النَّ ىدب َب ْم َيْح
َ
ْضىِل ِ أ ََ ى ب ِمىْا  َب اللَّ  «ِب

از علای بان  ،یعنی کسی که مورد حسد واقاع مای شاود «ناسال»در تعیین مصداق  (91، نسا )
 ،0)و( و اباوبکر و عمار هساتند. )هماان، جروایت کرده است کاه آنهاا پیاامبر( ع)االبابی
 (120و

 ثعلبای و ابرانای او از قبا اسات،  کرده نق  (ع)علیحضرت  از جوزی ابن کهرا  قولی
 ،0122ثعلبای،  ؛290و ،0ج ،2118، ابرانای)ناک:  .اناد کرده نق  آن حضرت از سند بدون

 (025و ،0ج
است؛ یعنای در هار  استفاضه حد در (ع)بیت اه  به آیه این تفسیر در شیعی منابع روایات

 اگر و (95و ، 0118 ثانی، شهیدابقه بیش از سه نفر و با سندهای بسیار آن را نق  کرده اند )
 هرکسای از ایشان بیت اه  ،کرد ملحق )و(خدا رسول به را کسی آیه این تفسیر در ،باشد قرار

 در )و(پیاامبر باه صاحابه نماودن ملحاق و (900و ،1ج ،0071، اباابایی)نک:  سزاوارترند
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)ناک:  ه اساتگرفتا انجاام بعادی مفساران. منتها این الحااق از ساوی نارواست آیه این تفسیر
 .(157و ،0ج ، بی تا،ماوردی

 از روایاات شااش قرآناای عبااارات و واهگااان توضاایح در جااوزی، اباان ب. واژه شناسرری:
 ؛020و، 2ج، 0122روایت صاحیح )ابان جاوزی . دو 0 ، از این قرار:است کرده نق  (ع)علی

از در منابع مهم لغوی و تفسایری . منتها این چهار روایت روایت ضعیف. چهار 2(؛ 28و، 1ج
 .(055و، 88و، 1ج ؛070و، 2ج ؛21-05و، 0ج)همان،  نق  نشده است امیرالمؤمنین

َب » ۀبرای مثال در تفسیر آی ىل نه ََ التَّ نى  َو َى  ْماب
َ
تَّ  ِإذا ج َء أ  ۀو در توضایح واه  (11، هاود)«ََ

اسمی بر روی زمین، روشنایی صابح،  اند از:که عبارت نق  کرده (ع)چهار قول از علی «تنور»
 (07و ،2ج، 0122الوع فجر و الوع خورشید. )ابن جوزی، 

 جااییعباارت از  «تنار» ۀمااد ، مشاتق از«تناور» ۀواه  یامعنا تارینروشن لغوی منابع در
جاوهری،  ؛001و ،8ج، 0115)فراهیادی،  شاود مای پختاه ناان آن در کاه اساتدانسته شده 

ه با امعنشک  و همین  این به هازبان ۀهم در واهه این که معتقدند لغویان .(912و ،2ج، 0079
 ؛هماان )فراهیدی، .است عربی زبان در دخی  هایواهه از ، فارسی معرب وواهه این و رفته کار
 (59و ،1ج ،0101منظور،  ابن

و ایان  جوشش آب در زماان اوفاان از مساجد کوفاه باوده (ع)بیت اه  از ابق روایاتی
معانی دیگری هم بیاان « تنور». البته برای مح  پختن نان و تنور حضرت آدم بوده است مسجد

 ؛00و، 00ج، 0110دور از ذهن و غیر قاب  قبول به نظر مای رساد. )مجلسای، شده است که 
 (011و، 01ج، 0071اباابایی، 

اباان جااوزی در شاار  جزئیااات قصااص یااک روایاات از  ج. بیرران جزایررات قصررص:
او در . نقا  کارده اسات در شر  جزئیات پیاروزی مسالمانان در جنا  بادر )ع(امیرالمؤمنین

ممَا » ۀتفسیر آی ىلِّ ََ ِة آالَن ِمَا اْلَتاِئلِة مب ََ َْ ِبَفْت ل به ََ  َْ ْتِدْعك نقا   (ع)از علی ،(029،عمران آل)«يب
بادی کاه  هر. وزید شدیدی باد بار سه که بودم بدر چاه از کشیدن آب حال در کرده است که

 فرشااتگان از نفاار هاازار دو همااراه بااه جبرئیاا  ،اول باااد :بااود قبلاای باااد از شاادیدتر وزیااد،می
 ساامت از فرشااتگان از نفاار هاازار دو همااراه بااه میکائیاا  ،دوم دبااا ؛بودنااد خاادا رسااول همااراه
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 سامت از فرشاتگان از نفار هازار هماراه باه اسارافی  ،ساوم دبا و بودند )و(خدا رسول راست
 .کارد هاال  را دشامنانش خداوناد کاه باودم چپ سمت من و بودند )و(خدا رسول چپ
 (022و ،0ج، 0122جوزی، )ابن

، 0ج)ابویعلی موصلی، بی تاا،  اند کرده نق ع( )علی از را روایت برخی از اه  سنت این
قراباای،  ؛99و ،0جبیهقاای، باای تااا،  ؛95-98و ،0ج نیشااابوری، باای تااا، حاااکم ؛081و

 (.210-211و، 0025سیوای،  ؛051-050و ،1ج ،0091
 از روایاات 00 فقهاای احکااام جزئیااات بیااان در جااوزی اباان بیرران جزایررات احکررا:: د.

، 0122روایات صاحیح )ابان جاوزی، . هشات 0 ، از این قرار:است کرده نق  (ع)امیرالمؤمنین
. پااااااااانج 2(؛ 921و، 905و، 908و، 900و، 182و، 115و، 057و، 090و، 0ج

ائماه)ع( معاارض اسات امیرالماؤمنین و دیگار  روایاات باا. پنج روایات از آنهاا روایت ضعیف
 ( 299و، 202و، 095و، 055و، 091و، 0ج)همان، 

وَء »ۀ ابن جوزی در تفسیر آی ،مثالبرای  ىاب ىَة  ب ََ ا ََ ىِ اَّ  َِ
ْنفب
َ
ْصىَا ِبم بَّ ُ فب َيَتَا َطلَّ  ،بقاره) «َو اْلتب

باه معناای نقا  کارده کاه آن دیگر  ۀصحاببرخی و  (ع)از علی «قر » ۀی واه امعن ۀدربار  (228
 (055و ،0ج. )همان، استحیض 

 کوفاه اها  فقهاای. اساتاختالف بوده  سنت اه  فقهای بین در قر  ۀواه  یامعن بارۀدر
باه پیاروی از برخای  حجااز اها  فقهاای و حایضبه معناای  را قر  صحابه از برخیبه تبع نظر 

 ،2ج، 0102اباری، ناک: ) .نساتنددا مای اهاارت و پااکیباه معناای  را قار  صحابه از دیگر
 ،0ج ،0122عطیااه،  اباان ؛071و ،2ج ،0122ثعلباای،  ؛99و ،2ج ،0119جصاااو،  ؛299و
 (279-271و ،0ج ،0111سیوای،  ؛109-109و ،9ج، 0121فخررازی،  ؛019-019و

 بین پاکی به معنای قر : فرمودند که )ع( آورده استصادق امام و )ع(باقر امام از عیاشی
 )ع(علای باه عاراق اه  فرمود: کهاست  نق  )ع(باقر امام ازدر روایتی دیگر  و است حیض دو

 ۀعاد ،ببیناد را ساوم حایض خاون از قطره اولین هرگاه زن .اند بسته درو و واهه این یامعن درا
 (009-001، و0ج ،0081)عیاشی،  .پذیردمی پایان او االق
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 پااکیاختالفی ندارند. آنان بر این که قر  باه معناای  قر  ۀواه  یامعن بارۀدر شیعه فقهای
 ؛99و ،9ج، 0115، اوسای ؛10ج ،0101)مفیاد،  .دارند نظر اتفاق و اجماعاست،  اهارت و

، 0051موسوی خمینای،  ؛200-201و ،22ج ،0115حرعاملی،  ؛029و ،0ج، 0072ابرسی، 
 (007و ،2ج

 نق  کارده کاه )ع(روایت از امیرالمؤمنین 0 ،ابن جوزی در سبب نزول  ر. سبب نزول:
( و یک مورد باه 215و، 1ج ؛019و، 2ج، 0122)ابن جوزی، است صحیح  آنهامورد از  دو

ااوری کاه نق  شده است؛  روایت به چند وجه متفاوت ضعیف است.  دلی  اضطراب در متن
شاهید  ؛71-70و، 0109شاهرزوری، ناک: توان یکی از وجوه را بر دیگری ترجیح داد )مین

 (. 019و، 0118ثانی، 
ىلَ  » ۀابن جوزی در سبب نزول آی للب ُب ىلا مى  َه ى  َهْعَلتب تَّ ََ ىل َى  َْ سب ْنىتب

َ
ىاَ  َو أ لا الصَّ بب َا ُْ  «ال َه

 :گفات االابابای بان سالمی روایات کارده اسات کاه علای عبادالرحمن از اباو (10 ،نسا )
 شاد نماز وقت آن، از پس و نوشانید شراب و کرد دعوت مانیمه به ما را عوف بن عبدالرحمن

 این آیه نازل شد.که کافرون خطا کردم  ۀت سور ئدر قرا من و برگزیدند جماعت امام به مرا و
علای  از عبادالرحمن اسالمیو اباو از دیگری روایت در» گوید: در ادامه می جوزی ابن

 ،کارد خطاا کاافرون ۀساور  خوانادن در و باود جماعات اماام کاهکسی  آن است که شده نق 
 (118و ،0ج، 0122)ابن جوزی،  .«بود عوف بن عبدالرحمن

 ابان از: یکای آن کاه است شده نق  سنی و شیعه منابع در قول دو آیه این نزول سبب در
 در و نوشایدند می شراب که خداست رسول اصحاب از گروهی ۀدربار  که آن شده نق  عباس
 مای حاضار پیاامبر جماعات نمااز در ،گویناد مای چه ،بفهمند که این بدون مستی حال همان
در ماتن ایان نقا  اضاطرابی وجاود  .فرماود نهی کار این از را آنها و شد نازل آیه این که شدند

 ،0122ثعلبای،  ؛097و، 0100نیشابوری،  واحدی ؛210و ،2ج، 2118ابرانی، نک: )ندارد. 
 (202و ،0ج

 در بسیار اختالف باآن را  مفسران دیگر و کرده نق  جوزی ابن که است همان دیگر قول
 تنهاا و نبردهنام  ،شد برگزیده جماعت امام به که کسی از ،مفسران از برخی :اندکرده نق  متن
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 ؛958و ،0ج ،0070حااتم،  ابای ابان ناک:)بسانده کارده اناد  «فالنا»یا  و «رجال» لفظبه 
 ؛900و ،0ج ،0117زمخشاری،  ؛088و ،0ج ،0129ماتریادی،  ؛هماان نیشاابوری، واحدی

 (879و ،0108حجر،  ابن
َمار جماعت را برخی امام  بان عبادالرحمن برخای و (158و ،0ج )مااوردی، بای تاا، ع 

کثیار،  ابان ؛92و ،9ج، 0102)اباری،  االاب دانساته اناد.علی بن ابایبرخی دیگر عوف و 
 (879و حجر، همان، ابن ؛902و ،0ج ،0105

 در زادالمسیر (ع)ت امام حسناروای. 4
روایت از امام حسان)ع( در زادالمسایر در بیاان مصاداق آیاات نقا  کارده  2ابن جوزی 

لعِ » ۀآی تفسیر دراست. او  ىجب َه ََ ال ْعب 
َ
ْح ب َو أ بِّ ََ ََ ْمِل   تسابیح مصاداق تعیین در (11 ،ق) «َو ِمَا اللَّ

ت نماز نافله است که بعاد از نمااز مغارب دو رکع که آن نق  کرده )ع(حسنامام و  (ع)از علی
 (099و ،1ج، 0122شود. )ابن جوزی، خوانده می

 شاده نقا هم از امام حسن)ع( و هم از امیرماؤمنین)ع(  سنی و شیعه تفاسیر در قول این 
 ،0122ثعلبای،  ؛000و ،29ج ،0102)اباری،  .باه شامار مای رود آیاه مصداق بهترین و است

 ،0110 مجلسای، ؛229و ،5ج ،0072ابرسای،  ؛079و ،5ج تاا،اوسی، بی  ؛017، و5ج
 (88و ،81و و028و ،75ج

)ابان جاوزی، هماان، نقا  شاده اسات باروج  ۀساور  0 ۀذی  آی (ع)قول دیگر امام حسن
 مطابق با ظاهر آیات قرآن و از اقوال صحیح در تفسیر است. . این قول(129-121و

 در زادالمسیر (ع)روایات امام حسین. 9
یکای در بیاان مصاداق  .روایت در زادالمسیر نق  شده است 2نیز تنها  (ع)حسیناز امام 

ٌد ِمْن ب » ۀشاهد در آی ِِ لهب د   خداوناد جاناب از را شااهدی (و)خدا که رسول (07 ،هود)«َو َيْتلب
 (090و ،2ج، 0122. )ابن جوزی، معرفی می کند عزوج 
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 شااهد مصاداقاست کاه  نق   مالک بن انس و عبدالله بن عباد عباس، ابن ،(ع)علی از
 اماام از قاول ایان و (271و ،0ج ،0100 حساکانی، حااکم) ( استع)امیرالمؤمنین ،آیه این در

 ابااباایی،) اساتنق  شده  بروج سوره در شاهد مصداق تعیین در ع()حسینحسن)ع( و امام 
 (.109و ،21ج ،0071

زنی کاه پادشااه زماان حضارت  است، اسرا  نق  شده ۀسور  1 ۀذی  آی (ع)امام حسین از
همسار  ،بدلی  مخالفت با این ازدواج کشاته شاد (ع)یحیی، قصد ازدواج با او را داشت و یحیی

تنها ابن جوزی نقا  کارده را ( این قول 01و، 0ج، 0122برادر پادشاه بوده است )ابن جوزی، 
 است. نق  نشده  و در هیچ یک از منابع تفسیری شیعه و سنی

 در زادالمسیر (ع)روایات امام سجاد. 6
 ماورد ساه: اسات شادهدر موضوعات ذی  نق   زادالمسیر روایت در 01 (عسجاد) امام از

 سه؛ (921وو  105و، 0ج ؛101و، 2جابن جوزی، همان، نک: قرائت ) اختالف بارۀدر
 شار  در دو ماورد؛ (91وو  9و، 2ج ؛100و و009و ،2جمصداق )همان،  بیان در مورد

 ،0ج)هماان،  نساخ در ماورد یاک؛ (91و، ج1 ؛197و ،0جقرآنی )هماان،  عبارت یامعن
 (.927و ،2جتفسیر آیه )همان،  در شاهد مورد یک ( و177و

ْابى » ۀابن جوزی در تفسیر آی ُب ي اْل َِ   َ  اْلَتَلعَّ
ْجاًا ِإالَّ

َ
َْ َعَلْمِ  أ ل ْسَئلب

َ
ْل ال أ از  (20، شاوری)« ب

ْابى »امام علی بن الحسین روایت کرده است که مراد از  ُب ىي اْل َِ   َ ، دوساتی باا خویشاان «اْلَتىَلعَّ
کاه را را رد کارده و قاول ابان عبااس  مااماما در اظهار نظری بی دلی  قاول ا ؛است )و(پیامبر
رجیح به خاار خویشاوندی با اوست را بار قاول اماام تا )و(دوستی با پیامبر آن،مراد از  ،گفته

در حالی که قول امام بهترین تفسیر ایان آیاه اسات و روایااتی  ؛(91و ،1جداده است )همان، 
از چناین روایااتی اما ابن جوزی به نقا   ؛نق  شدهدر همین زمینه ابن عباس هم از اریق همان 

 ،9ج ،2118ابراناای،  ؛0279و ،01ج ،0070حاااتم،  اباای اباان عباااس نپرداختااه اساات. )اباان
-085و ،2ج ،0100حسااکانی،  حاااکم ؛000-001و ،8ج، 0122ثعلباای،  ؛115-118و
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قرابای،  ؛959-959و ،27ج ،0121، زیفخاررا ؛221-205و ،1ج ،0117زمخشری،  ؛059
 (22-20و ،09ج ،0091

 در زادالمسیر (ع)روایات امام باقر. 7
روایات اسات، باه ایان  7مجموع روایات نق  شده از امام بااقر)ع( در زادالمسایر 

، 0؛ ج090و ،2؛ ج58و ،0)ابن جاوزی، هماان، ج مصداق بیان در مورد سهر : ش
و 095و ،1و شاار  عبااارات قرآناای )همااان، ج شناساایواهه در مااورد سااه(؛ 000و
 (019و ،ج0)همان،  پیشینیان قصص جزئیات بیان در مورد یک و (120و

مورد قول نق  شده، صاحیح و دو ماورد مخاالف روایاات دیگار معصاومین  9در 
واهۀ شافق  تفسیر در(. برای مثال ابن جوزی، 120، و1؛ ج000، و0است )همان، ج

َفِق » ۀآی در َب ِب لشَّ َِ  ْ
ب
ا أ  بااقی سیاهیاز امام باقر)ع( آورده است که آن،  (09، انشقاق)«ََ

(. ناق  این روایت، فقط جصااو 120و ،1مان، جاست )ه سفیدی رفتن از بعد مانده
و  لغویااانرخاای ب(. ایاان در حااالی اساات کااه 909و ،0ج ،0119 جصاااو،اساات )
 ،0115)فراهیادی، اند کرده امعن خورشید غروب هنگام آسمان سرخی را شفق  مفسران،

، ثعلبااای ؛79و ،01ج ،0102؛ اباااری، 0910و ،1ج ،0079 ،جاااوهری ؛19و ،9ج
 ،21ج ،0071، اباابااااااایی ؛955و ،01ج ،0072، ابرساااااای ؛091و ،01ج ،0122

 071و ،5ج ،0110، مجلسی) .است شده نق  )ع( همصادق امام از امعن این(. 119و
 (000و ،99ج ؛215و و

 در زادالمسیر )ع(روایات امام صادق. 3
 در ماورد سهروایت از امام صادق)ع( در زادالمسیر نق  کرده است:  5ابن جوزی 

 ماورد سه(؛ 055و و 120، و0؛ ج000، و2، ج0122)ابن جوزی، قرائت  اختالف
(؛ 099و و 011و ،0؛ ج908و ،0)هماان، ج گذشاته اقوام قصص جزئیات بیان در



 971 | ری)ع( در زادالمستیاهل ب یریتفس اتیروا گاهیجا
 

 

 

 بیاان ماورد یاک و( 001و ،0؛ ج000و ،2)هماان، ج قرآنای واهگان شر  مورد دو
 ( 299و ،0)همان، ج .قرآنی عبارت تکرار دلی 

    َ  » ۀآی تفسیر دربرای نمونه، ابن جوزی 
َ
َلنَّ أَل مکان قت  هابیا   (27، مائده) «ْ تب

 (908و ،0، ج0122را از امام صادق)ع( شهر بصره نق  کرده است. )ابن جوزی، 
 سانت اها  تفسایری مناابع در بیشاترابن جوزی همین روایت را ترجیح داده و آن 

 ،0117، زمخشری ؛90و ،1ج ،0122ثعلبی،  ؛081و ،2ج ،0102، ابرانی ) شده نق 
امااا در  (؛005و ،9ج ،0091، قراباای ؛28و ،00ج ،0121، فخااررازی ؛929و ،0ج

 .استنشده  نق  شیعهمنابع 

 ایجنت. 5
ۀ تفسیر زادالمسیر و استخراج روایات نق  شده از اها  بیات)ع( در مطالعاز نتیجه ای که 

این است که مراجعۀ ابان جاوزی باه روایاات  می شود،حاص   این تفسیر و تحلی  و بررسی آن
در تفسیر ابن جوزی درخور توجهی جایگاه  )ع(بیتاه  بیت)ع( است و روایات تفسیری اه  

 ندارد.
 باااه درصاااد 51زادالمسااایر در )ع(بیااات اهااا  از شاااده نقااا  روایااات 211 مجماااوع از

 بااه درصااد 9 ،()عحسااین امااام بااه درصااد0 ،)ع(حساان امااام بااه درصااد0 ،)ع(امیرالمااؤمنین
 درصد 9 )ع( تعلق دارد.صادق امام به درصد 9/1 و )ع(باقر امام به درصد 9/0 ،)ع(سجاد امام

 .است مشتر  )ع(بیت اه  سایر با )ع(امیرالمؤمنین روایات از
اباان جااوزی، علاای رغاام ادعااای خااود در نقاا  صااحیح تاارین روایااات در تفساایر 
زادالمسیر، روایات ضعیف بسیاری از امیرالمؤمنین)ع( و دیگر اه  بیت)ع( نق  کرده و 

 در مواردی روایات صحیح اه  بیت)ع( را بدون دلی  رد کرده است. 
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 .ق0122 العربی،
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 التراث احیا  دار: چاپ اول، بیروت قمحاوی؛ صادق محمد: القرآن؛ محقق احکام علی؛ بن احمد جصاو، .07
 .ق0119 العربی،

 . ق0079 للمالیین، دارالعلم: بیروتچاپ اول،  عطار؛ عبدالغفور احمد: الصحا ؛ محقق حماد؛ بن اسماعی  جوهری، .08
 و فرهن  وزارت: چاپ اول، تهران محمودی؛ باقر محمد: التنزی ؛ محقق شواهد عبدالله؛ بن عبیدالله حسکانی، حاکم .05

 .ق0100 اسالمی، ارشاد
 بی جا، بی نا، بی مرعشلی؛ عبدالرحمن یوسف: الصحیحین؛ محقق علی المستدر  عبدالله؛ بن محمد نیشابوری، حاکم .21

 .تا
 البیت آل مؤسسه: چاپ اول، قم السالم؛ علیهم البیت آل مؤسسه: الشیعه؛ محقق وسائ  حسن؛ بن محمد حرعاملی، .20

 .ق0101 السالم، علیهم
 .تا بیدارالقلم، : بیروتبی نا،  حسن؛ احمد عبدالله: محقق معین؛ بن یحیی تاریخ معین؛ بن یحیی الدوری، .22
 .ق0100  الرساله، موسسه: چاپ نهم، بیروت اسد؛ حسین: النبال ؛ محقق اعالم سیرذهبی، محمدبن عثمان؛  .20
 ق.0100_________؛ الکاشف فی معرفه من له روایه فی کتب السته؛ چاپ اول، جده: دارالقبله للثقافه ائسالمیه،  .21
 .ق0087 دارالمعرفه،: چاپ اول، بیروت بجاوی؛ محمد علی: ائعتدال؛ محقق _؛ میزان________ .29
29.  
 .ق0117 العربی، دارالکتاب: بیروتچاپ دوم،  احمد؛ نحسی مصطفی: الکشاف؛ مصحح عمر؛ بن محمود زمخشری، .27
 ق.0118سمعانی، عبدالکریم بن محمد؛ الثقات؛ محقق: عبدالله عمر البارودی، چاپ اول، بیروت: دارالجنان،  .28
 مرعشی الله آیت حضرت عمومی کتابخانه: چاپ اول، قم الدرالمنثور؛سیوای، عبدالرحمن بن ابی بکر؛  .25

  .ق0111  نجفی،
 ق.0109شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن صال ؛ دارالکتب العلمیه؛ چاپ اول، بیروت:  .01
 آیت مکتبه: چاپ دوم، قم بقال؛ علی محمد عبدالحسین: محقق الدرایه؛ علم فی الرعایه علی؛ بن الدین زین ثانی، شهید .00

 .ق0118 النجفی، المرعشی العظمی الله
 .ق0111ائعلمی، موسسه: بی نا، بیروت ائعلمی؛ حسین: محقق اخبارالرضا؛ ابویه؛ عیونصدوق، محمد بن علی بن ب .02
 مدرسین جامعه: قم همدانی؛ چاپ پنجم، موسوی باقر محمد: مترجم ؛فی تفسیر القرآن المیزان حسین؛ محمد اباابایی، .00

 .ش0071 اسالمی، انتشارات دفتر قم علمیه حوزه
: بیروت الحاجی؛ چاپ اول، محمود بن شکور محمد: محقق ائوائ ؛ احمد؛ بن سلیمان ابوالقاسم ابرانی، .01

 .ق0110 دارالفرقان،
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 .م2118 الثقافی، دارالکتب: اربد الکبیر؛ چاپ اول، التفسیر،  ------------ .09
 ناصر: تهران سوم،اباابایی؛ چاپ  یزدی الله فض : مصحح القرآن؛ تفسیر فی البیان مجمع فض ؛ بن حسن ابرسی، .09

 .ش0072 خسرو،
 .ق0102 بیروت، دارالمعرفه، القرآن؛ چاپ اول، تفسیر فی البیان جریر؛ جامع بن محمد ابری، .07
  .ش0079 مرتضوی،: تهران اشکوری؛ چاپ سوم، حسینی احمد:محقق البحرین؛ مجمع محمد؛ بن فخرالدین اریحی، .08
 .ق0101 دارالثقافه،: قم بعثت؛ چاپ اول، موسسه: محقق ائمالی؛ حسن؛ بن محمد جعفر ابو اوسی، .05
 .ش0090ائسالمیه،  دارالکتب: تهران خراسان؛ چاپ چهارم، موسوی حسن سید: محقق ائستبصار؛ ؛_________ .11
 بی العربی، التراث احیا  دار: بیروت عاملی؛ چاپ اول، حبیب احمد: مصحح القرآن؛ تفسیر فی التبیان ؛____________ .10

 .تا
 العلمیه، دارالکتب: بیروت قلعجی؛ چاپ دوم، امین عبدالمعطی: محقق الضعفا ؛ عمرو؛ بن محمد ابوجعفر العقیلی، .12

 .ق0108 دوم، چاپ
 .ق0081 ائسالمیه، العلمیه مکتبه: تهران رسولی؛ چاپ اول، هاشم: محقق تفسیرعیاشی؛ مسعود؛ بن محمد عیاشی، .10
 .ق0121 العربی، التراث احیا  دار: بیروت کبیر؛ بی نا،ال تفسیرلا عمر؛ بن محمد  فخر رازی، .11
 . ق0115 هجرت،: قم العین؛ چاپ دوم، احمد؛ بن خلی  فراهیدی، .19
 .ش0091 خسرو، ناصر: تهران القرآن؛ چاپ اول، ئحکام الجامع احمد؛ بن محمد قرابی، .19
 دارالکتب: بیروت عبدالرحیم؛ چاپ اول، عبدالمقصود بن سید: محقق؛  العیون و النکت محمد؛ بن علی ماوردی، .17

 .تا بی العلمیه،
 .ق0110 العربی، التراث احیا  دار: بیروت بحارائنوار؛ چاپ دوم، باقر؛ محمد مجلسی، .18
 .ق0101 دارالمفید،: بیروت نجفی؛چاپ دوم، مهدی: محقق النسا ؛ احکام نعمان؛ بن محمد بن محمد مفید، .15
 .ق0051 اشرف، نجف الوسیله؛ چاپ دوم، اآلداب، تحریر الله؛ رو  سید خمینی، موسوی .91
 .ق0119دارالمعرفه، : بیروت والمتروکین؛ چاپ اول، الضعفا  شعیب؛ بن احمد نسائی، .90
 .تا بی دارالفکر،: بیروت المجموع؛ بی نا، شرف؛ بن الدین محیی زکریا ابو نووی، .92
 العلمیه، دارالکتب: بیروت زغلول؛ چاپ اول، بسیونی کمال: محقق النزول؛ اسباب احمد؛ بن علی نیشابوری، واحدی .90

 .ق0100
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 و آنقر یهشهاوپژ مجله، «چگونگی تعام  ابری، ثعالبی و ابن کثیر با روایات اهلبیت علیهم السالم»امینی، نوروز؛  .91
 ش.0052ن تابستا و ربها ،یکم رهشما ،ششم و چه  لسا ،حدیث

 ، سال نوزدهم، بی تا.79، مجله بینات، شماره «امام صادق علیه السالم در تفسیر المحرر الوجیزروایات »نوری، اعظم؛  .99
، سال نوزدهم، بی 79، مجله بینات، شماره «روایات امام صادق علیه السالم در کشف ائسرار میبدی»نوریها، شهیده؛  .99

 تا.
  






