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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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 در زادالمسیر (ع)بیت جایگاه روایات تفسیری اهل
 

  1رحیمیه سید وحید

 2کبری باقری

 
 (12/9/69؛ تاریخ پذیرش: 21/1/69)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 .اسوت بور   سونت اهول و شویه اعو  از  مفسورا  ترجو  مورر  تفسیری منابع تدوین ابتدای از (ع)بیت اهل روایات
 روش بوا و گستر   شکل ب آنا   از برخی :اند  اشت  (ع)بیت اهل روایات مراجهۀ با  ر متفاوتی عملکر  ،سنت اهل مفسرا 
 نیو  هواآن نقد  ر روایات، این ب  اندک مراجه  بر عالو   یگر برخی اما ؛اند پر اخت  اهلبیت روایات نقد و نقل ب  ایمنصفان 

 قور   ر سونت اهول مشوهرر مفسور ،جورزی ابن اقبال می ا   ا   نشا  پی  ر پژوهش این. اند کر   عمل انصاف از  ور ب 
 کو  اسوت قرار این از حاصل  نتیج  .است روایات این قبال  ر او گیریمرضع ۀنحر  و )ع(بیت اهل روایات ب  هجری، شش 

 انودک مراجهو  بور عوالو  جورزی ابون کو  چورا ؛نودار  جورزی ابن تفسیر  ر ترجهی خرر  ر جایگا ( ع)بیت اهل روایات
 سوایر و )ع(امیرالمؤمنین ب  منتسب روایات از بسیاری. است پر اخت  هاآن نقد ب  منصفان  غیر شکل ب  )ع(بیتاهل روایات ب 

 .آید می شمار ب  ضهیف روایاتاز  ش آمد  است،تفسیر   ر( ک  ع)بیت اهل
 

 ، روایات تفسیری، ابن جرزی، زا المسیر.(ع)اهل بیت :واژگان کلید
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 . مقدمه1
ائمح  ا حن و  )ص(و صحااه  ا  دیحدگاه ا حن سحنت و روایحات پیحامبر )ص(روایات پیامبر

تحری  منحاه  و ا  اولحی  و ممحم ردگاه شیع  نقش ه  سزایی در تفسیر کتاب خدا داد ا  دیهیت)ع( 
 (04، ص2041)شمید ثانی،  .مار می روده  شدر تفسیر قرآن 

نشحان  )ع(هیحت مفسران ا ن سنت ه  روایحات ا حن  مراجع  تاقیقات انجام شده در  مین
 )ع(هیحتروایحات ا حن  ای مختلف عملکرد متفاوتی در تعامن ها در سده مفسرانای   ،می د د

( و رشححید الححدی  21ماننححد اهحح  ع)یحح  )نححوری، هححی تححا، ص هرخححی :در تفسححیر قححرآن داشححت  انححد
آنما انصاف  ۀد و ها دیددنفراوان ا  ای  روایات استفاده کر طور ه   (04میبدی)نوریما، هی تا، ص

 )ع(ن  تنما در مراجع  ه  اقوال ا ن هیحت مانند طبری، ثعالبی و اه  کثیر اما هرخی؛ اندنقد نموده
، 2061اند )امینحی، را پاس نداشحت  نصافجانب انیز  د ای  روایاتاند، هلک  در نقکردهکوتا ی 

 .(02ص
 ای انجام گرفت  در ای   مین  ا  ای  قرار است: رسال  دکترای حسی  خحاکوور هحا پژو ش

و مقححا ت « نقححش، جایگححاه و میححرار تفسححیری ا ححن هیححت)ع( در منححاه  ا ححن سححنت»عنححوان 
نوشحت  نحورو   «)ع(تیحه ا حن یریتفسح اتیحروا هحا یثعالب و ریکث اه  ،یطبر تعامن یچگونگ»

 امححام اتیححروا»نوشححت  شححمیده نوریمححا و  «ا سححرار کشححف ریتفسحح در (ع)صححاد  امححام»امینححی، 
گیری نوشحت  اعمحم نحوری؛ امحا در  مینح  تعامحن و مو ح  «زیالوج المارر ریتفس در( ع)صاد 

 صورت نگرفت  است.جو ی در قبال روایات تفسیری ا ن هیت)ع( تاکنون پژو شی اه 
او  مواجمح و روش  )ع(هیت، میزان اقبال اه  جو ی نسبت ه  روایات ا ن در ای  پژو ش

 .هررسی می شودها ای  روایات 

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

اینک نخست ه  معرفی اه  جو ی و سوس ه  روش تفسیری او نیز هیان مو   او در قبال 
 یات ا ن هیت)ع( پرداخت  می شود:روا
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 . شرح حال ابن جوزی1. 2
  ،یحفق، یهکحر یمحیت یقرشح یعلح ه  مامد ه  یعل الاس  یاه ه  عبدالرحم  اهوالفرج

 آثحارو  استشمر هغداد مدفون  در ( 062)مسنت ا ن ا  مذ بیحنبل مادر و مفسر مورخ،
 ثیحاحاد   نحی م در «المو وعات» کتاب ماآن  یتر ممم ک است  شده داده نسبت او ه  یفراوان

 ،0ج ،2090 خلکححان، اهحح ) اسححت در تفسححیر قححرآن«  ادالمسححیر فححی علححم التفسححیر»و  مو ححوع
 در را اتیححروا  یتححر  حیصححا اسححت، یمححدع او .(090ص ،12ج ،2020 ذ بححی، ؛202-204ص

 (6، ص2، ج2011)اه  جو ی،  .استآورده  ه  ادالمسیر  فیتأل
 را مسحلمان ی حافرقح    مح کح  ؛ طحوریاسحت سنت ا ن متعصب یعلما ا  یجو  اه 

 هحا را ع یشح  خحود آثار در و داشت  ع یش ها آشکار یدشمناست. او  خوانده گمراه و کرده ریتکف
؛  محو، 21، ص2012است )اهح  جحو ی،  دانست  دروغگو را ع یش انیراو  و هراهر مودیو  خوارج
 کحح  را یاریهسحح حیصححا اتیححروا «المو ححوعات» کتححاب در و(. ا001-006، ص2، ج2019

 هحودن ع یشح نیحدل ه  تنما ،شده نقن یفراوان طر  ا  و است( ع)تیه ا ن آشکار فضائن یایگو 
هسحیار  ع یش انیراو  و هزرگان و(. ا092-001و  000-000انگاشت  است ) مان،  مو وع یراو

 سیلحح» عبححارت هححا را انیعیشحح ا د میحح امححام اتیححرواتضححعیف کححرده اسححت. هححرای مثححال، او 
توصیف کرده است ک  ا  الفاظ جرح و مساوی ها ناحق هحودن سحخ   (020ص  مان،)« ءیهش
د ندۀ روایحات انحدو و مجمحول الاحال و عدم  بط و عدالت او و نیز نشانیا خود[ راوی  و]

 (.92، ص2، ج2020؛ ذ بی، 211ص ،2049 ،هخاری)هودن اوست 

 قرآن ریتفس در یجوز ابن روش .2. 2

 گونح  یهحدنشان می د د، روش تفسحیری او «  ادالمسیر»م)الع  تفسیر اه  جو ی ه  نام 
 .د حد یمح حیتو ح را مختلحف قحراءقرائحات  و  دپردامی  قرائت اختالف هیان ه  اهتدا ک  است
 سوس او. کند یم سکوت موارد شتریه در، و انیه را خود نمر ،مختلف اقوال انیه ا  پس یگا 

 و اتیحرواهح  کمحک   ا جمل  و عبارات یهاطن یمعان کشف و یظا ر یمعانساخت   روش  ه 
 مفسحران و سنت ا ن گان ر چما یفقما تا گرفت   یتاهع و صااه  مختلف طبقات ا  مفسران اقوال
 .دینما یم اقدام  یاول ی ا سده
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 « ادالمسحیر»در  آیحات تفسحیر در را روایحات تحری  صحایح خحود ادعحای ه اه  جو ی، 
سند روایات را حذف و اقوال را نیز ه  اختصحار نقحن و ( 6ص ،2، ج2011اه  جو ی، ) هرگزیده

 کح  یریتفاسح تحرشیهحکح   اسحت داشحت  انیحه گونح  یحا را خحود اختصحار نیدل کرده است. او
 یعحار و مختصحر اریهسح ای و ندنک یم خست  را خواننده و اند میحج اریهس ای شده نوشت  تاکنون

 ی ایژگیو  ۀهردارند در ک  سمیهنو  ریتفس در یکتاه گرفتم میتصم  یهناهراند؛ ا یریتفس فوائد ا 
 عحدم ،قحرآن ریتفسح در یجو  اه  گرید  یژگیو . (22ص ،) مان "هاشد ریتفاس گروه دو  ر دیمف

 (242، ص2تیمی ، هی تا، جاست )اه   اقوال ا  یاریهس سقم و صات مین   در یو نمر اظمار

 . عملکرد ابن جوزی در قبال روایات اهل بیت)ع(3. 2
 ا  روایحححت 1 ،)ع(امیرالمحححیمنی  ا  روایحححت214  ادالمسحححیر، تفسحححیر در جحححو ی اهححح 

 امحام ا  روایحت 2 ،سحجاد)ع( امحام ا  روایحت 24 ،)ع(حسحی  امحام ا  روایحت 1 ،)ع(حس  امام
 .است کرده نقن )ع( صاد امام ا  روایت 6 و )ع(هاقر

 گحا ی صریح کحرده اسحت. او نمر اظمار روایات ای  ا  مورد ده هارۀدر تنمااه  جو ی، 
 کرده تکذیب ،دلین هدون را قولی گا یو( 022ص ،2ج  مان)کرده  تأیید ،دلین ارائ  ها را قولی

 ؛221ص ،2ج  محان،نحک: ) .است کرده اختیار سکوت موارد هاقی در و( 90ص ،0ج  مان)
 (0؛ نمودار شمارۀ 060ص ،0ج ؛204، ص0ج ؛090ص ،1ج

در  ادالمسیر در مو وعات هی ار ش و کم ا میت  ائم )ع(هسیاری ا  اقوال نقن شده ا  
)ع( نقن کرده ک  شمر هصحره هحوده ) در تعیی  مکان قتن  اهین ا  امام صاد  ،است؛ هرای مثال

)ع( ا  امیرالمحیمنی  ،طیب  هح  ثمحر محی نشحیند ۀی ک  شجر ( یا در مقدار  مان00، ص2 مان، ج
در تعیحی  مکحان جوشحیدن آب در  محان طوفحان یا ( و 02، ص1هوده ) مان، ج ماه 1آورده ک  

   هوده است. (020، 1 مسجد کوف  ) مان، )ع( نقن کرده ک ا  امیرالمیمنی  نوح
 او هحوده تعصب ا  یناش ظا را  ای   ک  است هسیار اندو نقن کرده ائم )ع( ا  یجو  اه 

 ؛214ص ،1ج ؛004 و 00ص ،2) محان، ج خلفحا لتیفضح دررا  یاقحوالاست. شا د آن کح  او 
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، 0؛ ج101-102ص ،1ج  مان،) نقن کرده است.  )ع(تیه ا ن فضائن انکار و (120ص ،0ج
  (90ص

 در زادالمسیر (ع)مؤمنینلروایات امیرا. 3

 ا  مورد 214 ک  کرده نقن  ادالمسیر تفسیر در (ع)امیرالمیمنی  ا  روایت 214 جو ی اه 
 «قحال» ۀواژ  هحا روایحات ا  محورد 24. است تفسیری غیر روایات مورد 94 وتفسیری  روایات ای 
 ۀواژ  هحا محورد 0 و «ُرِوی  » ۀواژ  هحا محورد 04 و اسحت جحو ی اه  تأیید مورد ظا را   ک  شده نقن

 ایح  ا  اسحتفاده هحدون موارد هاقی و مورد تأیید نبودن آنما نزد اوستنقن شده ک  حاکی « ُنِقن  »
( نشحان 1(. هررسی روایات ای  روایات )نمحودار شحماره 2است )نمودار شماره  شده نقن واژگان

 می د د، نزدیک ه  نیمی ا  آنما ا  روایات  عیف ه  شمار می آید.

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

  حایگونح  شحامن «قال» ۀواژ  ها جو ی اه  ( ا  سویع)امیرالمیمنی  ا  شده نقن روایات
 .شود می پرداخت  آن ا  اینمون  هررسی ه   رگون  در ک  است تفسیری روایات ا  مختلفی

 ا  قحال ۀواژ  هحا آیحات مصحادیق هیحان در روایت10 اه  جو ی الف. بیان مصادیق آیاا::
، 2، ج2011مورد )اه  جو ی،  20. روایات صایح، 2، ا  ای  قرار:است کرده نقن امیرالمیمنی 

، 221، ص0؛ ج02، ص021، ص1؛ ج100، ص00، ص016، ص040، ص100، ص291ص
مححورد. ا  24،  ححعیف. روایححات 1(؛ 00، ص001، ص06، ص264، ص202، ص0؛ ج100ص

( و چمحار 06، ص0؛ ج04، ص1آیات قرآن انحد ) محان، جای  روایات دو مورد، مخالف ظا ر 
، 044، ص2مورد دارای سند  عیف و روایات معارض در مناه  شیع  و سحنی اسحت ) محان، ج

مورد ا  آنما در مناه  شحیعی نقحن نشحده اسحت ) محان، 0( و 21، ص0؛ ج022، ص1؛ ج00ص
 (.229، ص0؛ ج1، ص0؛ ج016، ص1؛ ج00، ص2ج

ُقونَ  »  آی تفسیر درهرای نمون ، اه  جو ی،  ولِئک ُهُم اْلُمتَّ
ُ
َق ِبِه أ ْدِق َو َصدَّ « َو الَّذي جاَء ِبالصِّ

ا  قحول علحی هح   ،پحذیرفت را یعنی دعوت رسول خحدا صد  ک  فردی معرفی در، (00،  مر)
 . (21ص ،0ج ،طالب)ع( آورده ک  او اهوهکر هوده است ) ماناهی
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 هح  احمحد ثنحا :قحال ،منصحور ه  احمد حدثنی است:ها ای  سند آورده  را قول ای  طبری
 اسحید عح  عمیحر هح  عبحدالملک عح  خالحد هح  اهحرا یم هح  عمحر ثنحا :قحال ،المرو ی مصعد

 (0ص ،10ج ،2021)طبری،  .عن  الل  ر ی علی ع  صفوان ه 
 دروغگحو، ک  ا  نمر علمای رجال ا ن سنت فحردی خالد ه  اهرا یم ه  عمر سندای   در

محورد اعتمحاد  اسحت کح  او گفتح  یسحمعان .است وجحود دارد  عیف و جعلی احادیث سا نده
ا   نیحز یاه  جحو  .(00ص، 0ج، 2041 ،یکرد )سمعان ینقن م ای ناشناخت  اتیروا . اوستین

 .(014و  020ص، 2ج، 2019 ،ی)اه  جحو  استسا   ثیدروغگو و حد اوآورده ک   یدارق)ن
ثقح  اسحت  ریحغ نقحن کحرده کح  او بی)و ا  خ ستدروغگو  آورده ک  او یا  دارق)ن نیز یذ ب

 (.214ص، 0ج، 2012 ،ی)ذ ب
 را عمحر فضحائن احادیحث و اهوهکر خالفت احادیث «المو وعات» کتاب در جو ی اه 

دانسحت  اسحت  ساختگی و مو وع خالد ه  اهرا یم ه  عمر هودن سا  حدیث و دروغگو دلین ه 
 در فرد  می  طریق ا  ک را  روایتی  ادالمسیر در اما  (؛014 و 02ص ،2، ج2019 )اه  جو ی،

 .ه  شمار آورده است معتبر احادیثا   ،شده نقن منی می سایر هر اهوهکر فضیلت
 ا  روایحت 20 ،قرآنحی عبحارات و  حاواژه هرخی تو یح در جو ی اه  ب. واژه شناسا::

 قحرار ا  متنحی و سحندی هررسی و نقد ا  پس حاصل  نتیج  ک  است کرده نقن (ع)امیرالمیمنی 
، 1ج ؛021ص، 04ص، 14ص، 2ج ،2011جحو ی، روایت صحایح )اهح . ن  مورد 2 :است ذین
روایححت . چمححار مححورد، 1 (؛024ص، 116ص، 110ص، 0ج ؛022ص، 102ص، 0ج ؛000ص

 ،004ص، 2 محان، ج) معحارض هحا روایحات ائمح )ع( اسحت. دو محورد ا  ایح  روایحات  عیف
 (220ص، 0ج؛ 10، ص2ج) مان،  و دو مورد در سایر مناه  شیع  نقن نشده است (012ص

ناُه َخْلقوا  خَخوَ  »  آی تفسیر درهرای نمون ، اه  جو ی، 
ْ
ْنَشأ

َ
 تو حیح در ،(20 میمنحون،) «ُثمَّ أ

 مراححن امیرالمحیمنی ، روایحت ایح  در .است کردهنقن  (ع)علی ا  روایتی« أنشأنا» ۀواژ  مفموم
 (102ص ،0ج ،2011)اه  جو ی،  .اند فرموده هیان مرحل   فت را )جنی (انسان خلقت
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ای  روایت ا  امیرالمیمنی  م)اهق ظا ر آیات قرآن، مراحن خلقت انسان را  فحت مرحلح  
 (. 20؛ میمنون، 0می داند )حج، 

 گذشحت   حایامحت و انبیاء قصص جزئیات هیان در جو ی اه بیان جزئیا: قصص:  ج.
جحو ی، اه ) . پحنج روایحت صحایح2، ا  ایح  قحرار: است کرده نقن «قال» ۀواژ  هارا  روایت 22

. شحححش روایحححت  حححعیف. 1؛ (010، ص012، ص0؛ ج000، ص221ص، 90، ص2، ج2011
؛ 201، ص2ج) محان،  اسحت مخالف ها ظا ر آیحات و معحارف قحرآنچمار مورد ا  ای  روایات 

 محان، ) روایات پیامبر)ص( معحارض اسحت( و یک روایت ها 020، ص021، ص200، ص0ج
دیحده محی شحود ) محان، غلو  مخالفت دارد و در مت  آن ها عقن. یک مورد نیز (022، ص0ج
 (  246، ص0ج

ى»  آی تفسیر اه  جو ی، در ،هرای مثال ِس ُطن  ا  ( 21، ط )«َفاْخَلْع َنْعَلْيک ِإنَّک ِباْلناِد اْلُمَقدَّ
هح   محی   ؛هحود مرده ا غ پوست ا   ای موسیک  کفش و اه  مسعود نقن کرده است( ع)علی

 ،سحر می  مقحدس ا  پحا هیحرون کنحد. ) محان  ایش را دردلین خداوند ه  او فرمان داد تا کفش
 (201ص ،0ج

هرخی ا   دو قول متفاوت ا  امیرالمیمنی  نقن کرده اند: ، در ای  هاره،سنت ا ن مفسران 
 ،29ج ،2021نقححن کححرده انححد )طبححری،  را موسححی کفشححمای هححودن ا غ پوسححت ا  و نجححس ،او

 ،هرخی دیگحر و( 00ص ،0، ج2042 مخشری،  ؛2102ص ،2، ج2022، حاتم اهی اه  ؛246ص
ایشحان،  ا  را عمحن هحدی  او یحافت  هرکحت و مقحدس سحر می  خحاو هحا موسی  ایقدم تماس

 ،2090، قرطبحی ؛069ص ،0ج ،، هحی تحامحاوردی ؛104ص ،9ج ،2011)ثعلبحی،  .اندکرده نقن
 (220ص ،22ج

 )ع(منی امیرالمحی ا  طوسی شیخ. است شده نقن هاره ای  در مختلفی اقوال شیع  مناه  در
 .شحود متبحرو مقدس سر می  خاو ه  پا ایش تا آورد در را  ایشکفش موسی ک  کرده نقن

 انححد کححرده نقححن (ع)صححاد  امححام ا  مجلسححی و طبرسححی(؛ امححا 292، ص2)طوسححی، هححی تححا، ج
، مجلسحی ؛24ص ،2ج ،2020 ،طبرسی) .هود مرده ا غ پوست ا  موسی  ایکفش: فرمود ک 

2040، 20، 01  ) 



 6، شمارۀ پیاپی9316زمستان سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 911
 

 

 

روایت دیگری در تأوین ای  آی  ا  امام صاد )ع( نقن کحرده اسحت کح  فرمحود:  مجلسی
یعنی خداوند ه  موسی امر فرمود تا ترس ا  ه  خ)ر افتادن  ؛«فاخلع نعليک یعنی ارفع خنفيوک»

 (90)مجلسی،  مان، ص .خانواده و ترس ا  فرعون را ا  خود دور کند
 ایشحان کح  اسحت شحده نقحن هحاره ای  در (ع) مان امام ا نیز  روایتی شیع  روایی مناه  در

 کح  چرا ؛است هوده مرده ا غ پوست ا   ایشکفش ک  اند گفت  و هست  دروغ موسی ه  فرمود،
 تنزل را نبوت جایگاه و دانست  حرام و حالل علم ه  جا ن را موسی خود، سخ  ای  ها افراد ای 

 ،0ج ،2020، طریای؛ 090ص ،1، ج2019؛ طبرسی، 094ص ،1، ج2040، صدو ) .اندداده
 (102-109ص ،14ج  مان، مجلسی، ؛010ص

 هحح  فروتنححی و توا حح  هححرای تنمححاهححر اسححاس ظححا ر آیحح  مححورد نمححر نیححز عمححن موسححی)ع( 
جحو ی در ایح  هوده و قول نقن شده ا  سوی اه  مقدس مکان ه  جست  تبرو و پرودگار درگاه
 .است شده داده نسبت امیرالمیمنی  ه  ک  است نادرستی سخ هاره 

 جزئیحات هیحان در )ع(امیرالمحیمنی  ا  روایحت  فت جو ی اه بیان جزئیا: احکام:  د.
، 2، ج2011)اهح  جحو ی،  . سح  روایحت صحایح2، ا  ایح  قحرار: است کرده نقن فقمی احکام

روایحات سحایر  هحا. چمار روایت  عیف. ای  چمار روایت 1؛ (129ص، 0ج و206، ص201ص
(. 026ص، 009ص، 296-291ص، 20ص، 2ج) محان، ائم  و ها فق  شحیع  در تعحارض اسحت 

و هرخحی  )ع(ا  علی (2، حمد) «بسم الله ال حمن ال حيم»  آی تفسیر نمون  اه  جو ی، در هرای
در نمحا  سحنت  «بسوم اللوه الو حمن الو حيم»ک  هلند خوانحدن  کرده استصااه  و تاهعی  نقن 

 نقحن )ع(هیحت ا حن ا  روایحاتی و سحنی شیع  مناه  در. (20ص ،2ج،  ماننیست. ) )ص(پیامبر
 اهح  آنچ  ها و دارند نمر اتفا  «بسم الله ال حمن ال حيم» خواندن هلند هر  مگی ک  است شده

 ،1ج ،2040 صحدو ، شحیخنحک: ) .اسحت تعحارض در کحرده نقحن السالم علی  علی ا  جو ی
 ،2064 خمینحی، موسحوی ؛19ص ،9ج ،2020 عحاملی، ححر ؛020ص ،2090 طوسی،؛ 202ص

 ،2014 را ی، فخححر؛ 249ص ،2ج ،2011 ثعلبححی، ؛ 21ص ،2ج ،2040 جصححاص،؛ 299ص ،2ج
 (101ص ،0ج نا، هی نووی،؛ 140ص ،2ج



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

 

در سبب نزول آیات قرآن ا  علی)ع( نقحن کحرده  روایت اه  جو ی، دو ها. سبب نزول:
اِس » و در نقن  ر دو مورد دچار خ)ا شده است. هرای نمون ، اه  جو ی، در تفسیر آی  َو ِمَن النَّ

ُه َرُءوٌف ِباْلِعبادِ َمْن َیْش ي نَ  ِه َو اللَّ ( اکثریت مفسران ا ن سحنت 242)هقره، « ْفَسُه اْبِتغاَء َمْ ضاِت اللَّ
روایت جانفشانی امیرالمیمنی )ع( در لیلة المبیت، شب  جرت رسول خحدا   مان مفسران شیع 

فتح  انحد؛ امحا ا  مک  ه  مدین  را نقحن کحرده و هح  عنحوان یکحی ا  اقحوال در تفسحیر ایح  آیح  پذیر 
 اهحی اهح جو ی هرخالف دیگر مفسران ا ن سنت ا  نقن آن خودداری نموده است. )نک: اه 

 ،0ج تححا، هححی ،نیشححاهوری حححاکم؛ 219ص ،1ج ،2011، ثعلبححی ؛2266ص ،9ج ،2022 ،حححاتم
 ،فخحررا ی ؛10ص ،0ج تحا، هحی ،اثیحر اهح  ؛210-211ص ،2ج ،2022 ،حسحکانی حاکم ؛0ص

 ،عیاشححی؛ 016ص ،2ج ،2021 ،حجححر اهحح  ؛12ص ،0ج ،2090 ،قرطبححی ؛002ص ،0ج ،2014
 ،طباطبحایی ؛001ص ،2ج ،2020 هارانحی، ؛000ص ،1ج ،2021 ،طبرسی ؛242ص ،2ج ،2014
 (221، ص2، ج2011؛ اه  جو ی، 206ص ،1ج ،2020

سححورۀ رعححد نقححن شححده، اهحح  جححو ی قححولی را هحح   20در قححول دیگححری کحح  ذیححن آیحح  
امیرالمیمنی )ع( نسبت داده است ک  نام سیف ه  عمر کذاب و و اع در سلسل  سند آن قحرار 

 گفتح  یلحیاهوجعفر مامد هح  عمحرو عق .اندکرده  بیرجال ا ن سنت او را تکذ یعلمادارد. 
 ثیمتروو الاد ک  او حاتم گفت  یاه  اه( و 220ص، 1ج، 2021 ،یلیاست )عق فی ع ک  او

و و طبحححری گفتححح  کححح  ا (219ص، 2جو  121ص، 0ج ،2026ححححاتم،  یاسحححت )اهححح  اهححح
 مجمححولکحح  او روایححات  گفتحح  یذ بحح و (12ص ،یدارد )طبرانحح یفاحشحح یخ)ا ححا خیتححار در 
را  او یرجححال ا ححن سححنت را نححام هححرده اسححت کحح   مگحح یسححاخت  و هزرگححان علمححا یاریهسحح
 (.109ص، 1ج، 2012، یدانست  اند )ذ برا منکر  ثشیاحاد و کرده  فیتضع

 ثنحا قحال اسحاق ثنحا قحال المثنی حدثنیای  روایت را طبری، ها ای  سند نقن کرده است: 
 ،20ج ،2021. )طبحری، علحی عح  أیحوب أهحی عح  رو  أهی ع  سیف ثنا قال  اشم ه  عبدالل 

 (10-10ص
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 « ُرِوي  ». روایات امیرالمؤمنین)ع( در زادالمسیر منقول با واژۀ 2. 3

د هح  اینک نقن کرده است ک   «ي  وِ ُر »تعبیر ها ( ع)روایت ا  امیرالمیمنی  09اه  جو ی 
 :پرداخت  می شود آنمای ا   ایهررسی نمون 

 در آیححات مصحدا  هیحان در )ع(امیرالمحیمنی  ا  روایححت 20 الاف. بیاان مصاادیق آیاا::
، 2، ج2011اهح  جحو ی، ) . چمحار روایحت صحایح2، ا  ایح  قحرار: اسحتشحده  قن ادالمسیر ن

. ن  روایت  عیف. دو روایحت ا  آنمحا مخحالف هحا 1؛ 020ص، 020، ص1؛ ج110، ص12ص
عارض هحا سحایر روایحات و پنج روایت، م (090صو  111ص، 0ج) مان، است قرآنظا ر آیات 

( و دو روایححت را 009، ص120، ص0؛ ج214، ص1؛ ج012ص، 166ص، 2اسححت ) مححان، ج
 (  206، ص209، ص2 مان، ج)در تفاسیرشان نقن نکرده اند مفسران شیع  و سنی دیگر 

وُه ِموْن َفْ وِلهِ »  آیح تفسیر هرای نمون ، اه  جو ی، در واَس َللوی موا خمواُهُم اللَّ ْم َیْحُسوُدوَ  النَّ
َ
 «أ

ا  علحی هح   ،یعنی کسی ک  مورد حسد واقح  محی شحود «ناسال»در تعیی  مصدا   (00، نساء)
 ،2)ص( و اهحوهکر و عمحر  سحتند. ) محان، جروایت کرده است کح  آنمحا پیحامبر( ع)طالباهی
 (012ص

 ثعلبحی و طبرانحی او ا  قبحناسحت،  کرده نقن (ع)علیحضرت  ا  جو ی اه  ک را  قولی
 ،2011ثعلبحی،  ؛102ص ،0ج ،1441، طبرانحی)نحک:  .انحد کرده نقن آن حضرت ا  سند هدون

 (016ص ،0ج
است؛ یعنحی در  حر  استفا   حد در (ع)هیت ا ن ه  آی  ای  تفسیر در شیعی مناه  روایات

 اگر و (96ص ، 2041 ثانی، شمیدطبق  هیش ا  س  نفر و ها سند ای هسیار آن را نقن کرده اند )
  رکسحی ا  ایشان هیت ا ن ،کرد ملاق )ص(خدا رسول ه  را کسی آی  ای  تفسیر در ،هاشد قرار

 در )ص(پیحامبر هح  صحااه  نمحودن ملاحق و (922ص ،0ج ،2020، طباطبایی)نک:  سزاوارترند
)نحک:    اسحتگرفتح انجحام هعحدی مفسحران. منتما ای  الاحا  ا  سحوی نارواست آی  ای  تفسیر

 .(062ص ،2ج ، هی تا،ماوردی
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 ا  روایححت شححش قرآنححی عبححارات و واژگححان تو ححیح در جححو ی، اهحح  ب. واژه شناساا::
 ؛212ص، 1ج، 2011روایت صحایح )اهح  جحو ی . دو 2 ، ا  ای  قرار:است کرده نقن (ع)علی

در مناه  ممم لغوی و تفسحیری ا  . منتما ای  چمار روایت روایت  عیف. چمار 1(؛ 11ص، 0ج
 .(266ص، 11ص، 0ج ؛020ص، 1ج ؛14-26ص، 2ج) مان،  نقن نشده است امیرالمیمنی 

ونُر »  هرای مثال در تفسیر آی نر ْمُ نوا َو فواَر التَّ
َ
ی ِإذا جاَء أ  ۀو در تو حیح واژ  (04،  حود)«َحتَّ

اسمی هر روی  می ، روشنایی صحبح،  اند ا :ک  عبارت نقن کرده (ع)چمار قول ا  علی «تنور»
 (02ص ،1ج، 2011طلوع فجر و طلوع خورشید. )اه  جو ی، 

 جحاییعبحارت ا   «تنحر» ۀمحاد ، مشحتق ا «تنحور» ۀواژ  یامعنح تحری روش  لغوی مناه  در
جحو ری،  ؛220ص ،1ج، 2046)فرا یحدی،  شحود محی پختح  نحان آن در کح  اسحتدانست  شده 

  هح امعنشکن و  می   ای  ه   ا هان   م در واژه ای  ک  معتقدند لغویان .(941ص ،1ج، 2029
 ؛ محان )فرا یدی، .است عرهی  هان در دخین  ایواژه ا  ، فارسی معرب وواژه ای  و رفت  کار
 (60ص ،0ج ،2020منمور،  اه 

و ایح   جوشش آب در  محان طوفحان ا  مسحجد کوفح  هحوده (ع)هیت ا ن ا  طبق روایاتی
معانی دیگری  م هیحان « تنور». البت  هرای مان پخت  نان و تنور حضرت آدم هوده است مسجد

 ؛00ص، 22ج، 2040دور ا  ذ   و غیر قاهن قبول ه  نمر محی رسحد. )مجلسحی، شده است ک  
 (004ص، 24ج، 2020طباطبایی، 

اهحح  جححو ی در شححرح جزئیححات قصححص یححک روایححت ا   ج. بیااان جزئیااا: قصااص:
او در . نقحن کحرده اسحت در شرح جزئیات پیحرو ی مسحلمانان در جنحد هحدر )ع(امیرالمیمنی 

بر »  تفسیر آی ميَن ُیْمِدْدکْم َر نقحن  (ع)ا  علی ،(210،عمران آل)«کْم ِبَخْمَسِة خالٍف ِمَن اْلَمالِئکِة ُمَسونِّ
هادی کح    ر. و ید شدیدی هاد هار س  ک  هودم هدر چاه ا  کشیدن آب حال در کرده است ک 

 فرشححتگان ا  نفححر  ححزار دو  مححراه هحح  جبرئیححن ،اول هححاد :هححود قبلححی هححاد ا  شححدیدتر و یححد،می
 سححمت ا  فرشححتگان ا  نفححر  ححزار دو  مححراه هحح  میکائیححن ،دوم دهححا ؛هودنححد خححدا رسححول  مححراه
 سحمت ا  فرشحتگان ا  نفحر  حزار  محراه هح  اسحرافین ،سحوم دها و هودند )ص(خدا رسول راست
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 .کحرد  حالو را دشحمنانش خداونحد کح  هحودم چپ سمت م  و هودند )ص(خدا رسول چپ
 (011ص ،2ج، 2011جو ی، )اه 

، 2ج)اهویعلی موصلی، هی تحا،  اند کرده نقنع( )علی ا  را روایت ا  ا ن سنت ای هرخی 
قرطبححی،  ؛00ص ،0جهیمقححی، هححی تححا،  ؛96-91ص ،0ج نیشححاهوری، هححی تححا، حححاکم ؛014ص

 (.142-144ص، 2016سیوطی،  ؛260-260ص ،0ج ،2090
 ا  روایححت 20 فقمححی احکححام جزئیححات هیححان در جححو ی اهحح  بیااان جزئیااا: احکااام: د.

، 2011روایحت صحایح )اهح  جحو ی، .  شحت 2 ، ا  ای  قرار:است کرده نقن (ع)امیرالمیمنی 
. پحححححححححنج 1(؛ 014ص، 026ص، 021ص، 022ص، 011ص، 046ص، 262ص، 292ص، 2ج

ائمح )ع( معحارض اسحت امیرالمحیمنی  و دیگحر  روایحات هحا. پنج روایحت ا  آنمحا روایت  عیف
 ( 100ص، 121ص، 296ص، 266ص، 290ص، 2ج) مان، 

وُ وٍء »  اه  جو ی در تفسیر آی ،مثالهرای  ُُ ْنُفِسوِننَّ َثالَثوَة 
َ
ْصوَن ِبأ بَّ قاُت َیَتَ   ،هقحره) «َو اْلُمَطلَّ

هح  معنحای نقحن کحرده کح  آن دیگر   صااههرخی و  (ع)ا  علی «قرء» ۀی واژ امعن ۀدرهار  (111
 (266ص ،2ج. ) مان، استحیض 

 کوفح  ا حن فقمحای. اسحتاختالف هوده  سنت ا ن فقمای هی  در قرء ۀواژ  یامعن هارۀدر
هح  پیحروی ا  هرخحی  حجحا  ا حن فقمحای و ححیضه  معنحای  را قرء صااه  ا  هرخیه  تب  نمر 

 ،1ج، 2021طبحری، نحک: ) .نسحتنددا محی طمحارت و پحاکیهح  معنحای  را قحرء صااه  ا  دیگر
 ،2ج ،2011ع)یحح ،  اهحح  ؛224ص ،1ج ،2011ثعلبححی،  ؛09ص ،1ج ،2040جصححاص،  ؛199ص
 (120-120ص ،2ج ،2040سیوطی،  ؛009-000ص ،9ج، 2014فخررا ی،  ؛049-040ص

 هی  پاکی ه  معنای قرء: فرمودند ک  )ع( آورده استصاد  امام و )ع(هاقر امام ا  عیاشی
 )ع(علحی هح  عحرا  ا ن فرمود: ک است  نقن )ع(هاقر امام ا در روایتی دیگر  و است حیض دو

 ۀعحد ،هبینحد را سحوم ححیض خحون ا  ق)ره اولی   رگاه  ن .اند هست  دروغ[ واژه ای  یامعن در]
 (220-220، ص2ج ،2014)عیاشی،  .پذیردمی پایان او طال 
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 پحاکیاختالفی ندارند. آنان هر ای  ک  قرء هح  معنحای  قرء ۀواژ  یامعن هارۀدر شیع  فقمای
 ؛09ص ،0ج، 2046، طوسحی ؛00ج ،2020)مفیحد،  .دارند نمر اتفا  و اجماعاست،  طمارت و

، 2064موسوی خمینحی،  ؛122-124ص ،11ج ،2046حرعاملی،  ؛019ص ،2ج، 2021طبرسی، 
 (002ص ،1ج

 نقن کحرده کح  )ع(روایت ا  امیرالمیمنی  0 ،اه  جو ی در سبب نزول ها. سبب نزول:
( و یک مورد هح  106ص، 0ج ؛040ص، 1ج، 2011)اه  جو ی، است صایح  آنمامورد ا   دو

طحوری کح  نقن شده اسحت؛  روایت ه  چند وج  متفاوت عیف است.  دلین ا )راب در مت 
شحمید  ؛20-20ص، 2029شحمر وری، نحک: توان یکی ا  وجوه را هر دیگری ترجیح داد )مین

 (. 209ص، 2041ثانی، 
ْنوُتْم ُکوکارى»  اه  جو ی در سبب نزول آی

َ
ََ َو أ وال ُبنا الصَّ وی َمْعَلُمونا موا َمُقنُلونَ   ال َمْقَ   «َحتَّ

 :گفحت طالحباهحی هح  سحلمی روایحت کحرده اسحت کح  علحی عبحدالرحم  ا  اهحو (00 ،نساء)
 شحد نما  وقت آن، ا  پس و نوشانید شراب و کرد دعوت مممانی ه  ما را عوف ه  عبدالرحم 

 ای  آی  نا ل شد.ک  کافرون خ)ا کردم  ۀت سور ئدر قرا م  و هرگزیدند جماعت امام ه  مرا و
علحی  ا  عبحدالرحم  ]سحلمی[ اهحو ا  دیگری روایت در» گوید: در ادام  می جو ی اه 

 ،کحرد خ)حا کحافرون ۀسحور  خوانحدن در و هحود جماعحت امحام کح کسی  آن است ک  شده نقن
 (041ص ،2ج، 2011)اه  جو ی،  .«هود عوف ه  عبدالرحم 

 اهح  ا : یکحی آن کح  است شده نقن سنی و شیع  مناه  در قول دو آی  ای  نزول سبب در
 در و نوشحیدند می شراب ک  خداست رسول اصااب ا  گرو ی ۀدرهار  ک  آن شده نقن عباس
 محی حا حر پیحامبر جماعحت نمحا  در ،گوینحد محی چ  ،هفممند ک  ای  هدون مستی حال  مان
در محت  ایح  نقحن ا ح)راهی وجحود  .فرمحود نمی کار ای  ا  را آنما و شد نا ل آی  ای  ک  شدند

 ،2011ثعلبحی،  ؛202ص، 2022نیشاهوری،  واحدی ؛102ص ،1ج، 1441طبرانی، نک: )ندارد. 
 (121ص ،0ج

 در هسیار اختالف هاآن را  مفسران دیگر و کرده نقن جو ی اه  ک  است  مان دیگر قول
 تنمحا و نبردهنام  ،شد هرگزیده جماعت امام ه  ک  کسی ا  ،مفسران ا  هرخی :اندکرده نقن مت 
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 ؛061ص ،0ج ،2022ححاتم،  اهحی اهح  نحک:)هسحنده کحرده انحد  «فالنا»یا  و «رجال» لفظه  
 ؛020ص ،2ج ،2042 مخشحری،  ؛211ص ،0ج ،2019ماتریحدی،  ؛ محان نیشحاهوری، واحدی

 (120ص ،2021حجر،  اه 
حر جماعت را هرخی امام  هح  عبحدالرحم  هرخحی و (061ص ،2ج )محاوردی، هحی تحا، ُعم 

کثیحر،  اهح  ؛91ص ،0ج، 2021)طبحری،  طالحب دانسحت  انحد.علی ه  اهحیهرخی دیگر عوف و 
 (120ص حجر،  مان، اه  ؛021ص ،2ج ،2026

 در زادالمسیر (ع)ت امام حسناروای. 4
روایت ا  امام حسح )ع( در  ادالمسحیر در هیحان مصحدا  آیحات نقحن کحرده  1اه  جو ی 

ندِ »  آی یرتفس دراست. او  ُُ و ْدباَر السر
َ
ْحُه َو أ ْيِل َفَسبِّ  تسحبیح مصحدا  تعیی  در (04 ، ) «َو ِمَن اللَّ

دو رکعت نما  نافل  است ک  هعحد ا  نمحا  مغحرب  ک  آن نقن کرده )ع(حس امام و  (ع)ا  علی
 (290ص ،0ج، 2011شود. )اه  جو ی، خوانده می

 شحده نقحن م ا  امام حس )ع( و  م ا  امیرمحیمنی )ع(  سنی و شیع  تفاسیر در قول ای  
 ،2011ثعلبحی،  ؛220ص ،19ج ،2021)طبحری،  .هح  شحمار محی رود آیح  مصدا  همتری  و است

 ،2040 مجلسحی، ؛119ص ،6ج ،2021طبرسحی،  ؛020ص ،6ج طوسی، هی تحا، ؛242، ص6ج
 (11ص ،10ص و011ص ،26ج

)اهح  جحو ی،  محان، نقحن شحده اسحت هحروج  ۀسحور  0  ذین آی (ع)قول دیگر امام حس 
 م)اهق ها ظا ر آیات قرآن و ا  اقوال صایح در تفسیر است. . ای  قول(010-010ص

 در زادالمسیر (ع)روایات امام حسین. 5
یکحی در هیحان مصحدا   .روایت در  ادالمسیر نقن شده است 1نیز تنما  (ع)حسی ا  امام 

 خداونحد جانحب ا  را شحا دی (ص)خدا ک  رسول (22 ، ود)«ِمْنهُ َو َیْتُلنُه شاِهٌد »  شا د در آی
 (090ص ،1ج، 2011. )اه  جو ی، معرفی می کند عزوجن



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

 

 شحا د مصحدا است کح   نقن  مالک ه  انس و عبدالل  ه  عباد عباس، اه  ،(ع)علی ا 
 امحام ا  قحول ایح  و (124ص ،2ج ،2022 حسحکانی، ححاکم) ( استع)امیرالمیمنی  ،آی  ای  در

 طباطبحایی،) اسحتنقن شده  هروج سوره در شا د مصدا  تعیی  در ع()حسی حس )ع( و امام 
 (.020ص ،14ج ،2020

 نی کح  پادشحاه  محان حضحرت  است، اسراء نقن شده ۀسور  0  ذین آی (ع)امام حسی  ا 
 مسحر  ،شحت  شحدهدلین مخالفت ها ای  ا دواج ک (ع)یایی، قصد ا دواج ها او را داشت و یایی

تنما اه  جو ی نقحن کحرده را ( ای  قول 24ص، 0ج، 2011هرادر پادشاه هوده است )اه  جو ی، 
 نقن نشده است.  و در  یچ یک ا  مناه  تفسیری شیع  و سنی

 در زادالمسیر (ع)روایات امام سجاد. 6
 محورد سح : اسحت شحدهدر مو وعات ذین نقن   ادالمسیر روایت در 24 (عسجاد) امام ا 

 س ؛ (010صو  006ص، 0ج ؛000ص، 1جاه  جو ی،  مان، نک: قرائت ) اختالف هارۀدر
 شحرح در دو محورد؛ (90صو  9ص، 1ج ؛002ص و220ص ،1جمصدا  ) مان،  هیان در مورد

 ،0ج) محان،  نسحخ در محورد یحک؛ (90ص، ج0 ؛092ص ،0جقرآنی ) محان،  عبارت یامعن
 (.012ص ،1جتفسیر آی  ) مان،  در شا د مورد یک ( و022ص

ََ ِفي اْلُقْ بوی»  اه  جو ی در تفسیر آی ْج ا  ِإالَّ اْلَمَندَّ
َ
ْکَئُلکْم َلَلْيِه أ

َ
ْل ال أ ا   (10، شحوری)«ُُ

ََ ِفوي اْلُقْ بوی»امام علی ه  الاسی  روایت کرده است ک  مراد ا   ، دوسحتی هحا خویشحان «اْلَموَندَّ
کح  را را رد کحرده و قحول اهح  عبحاس  محامر نمری هی دلین قحول ااما در اظما ؛است )ص(پیامبر
ه  خاطر خویشاوندی ها اوست را هحر قحول امحام تحرجیح  )ص(دوستی ها پیامبر آن،مراد ا   ،گفت 

در حالی ک  قول امام همتری  تفسیر ایح  آیح  اسحت و روایحاتی  ؛(90ص ،0جداده است ) مان، 
ا  چنحی  روایحاتی اما اه  جو ی ه  نقحن  ؛نقن شدهدر  می   مین  اه  عباس  م ا  طریق  مان 

 ،0ج ،1441طبرانححی،  ؛0129ص ،24ج ،2022حححاتم،  اهححی اهحح  عبححاس نورداختحح  اسححت. )اهحح 
-216ص ،1ج ،2022حسححکانی،  حححاکم ؛020-024ص ،1ج، 2011ثعلبححی،  ؛006-001ص
قرطبحی،  ؛069-060ص ،12ج ،2014،  یفخحررا ؛114-126ص ،0ج ،2042 مخشری،  ؛269

 (11-12ص ،29ج ،2090
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 در زادالمسیر (ع)روایات امام باقر. 7
روایحت اسحت، هح  ایح   2مجموع روایات نقن شده ا  امام هحاقر)ع( در  ادالمسحیر 

، 0؛ ج090ص ،1؛ ج61ص ،2)اه  جحو ی،  محان، ج مصدا  هیان در مورد س شرح: 
و 296ص ،0و شححرح عبححارات قرآنححی ) مححان، ج شناسححیواژه در مححورد سحح (؛ 002ص
 (240ص ،ج0) مان،  پیشینیان قصص جزئیات هیان در مورد یک و (012ص

مورد قول نقن شده، صحایح و دو محورد مخحالف روایحات دیگحر معصحومی   0در 
واژۀ شحفق  تفسیر در(. هرای مثال اه  جو ی، 012، ص0؛ ج002، ص0است ) مان، ج

ِس »  آی در ُْ َفِق َفال أُ  هحاقی سیا یا  امام هاقر)ع( آورده است ک  آن،  (29، انشقا )«ُم ِبالشَّ
(. ناقن ای  روایت، فقط جصحاص 012ص ،0است ) مان، ج سفیدی رفت  ا  هعد مانده

و  لغویححانرخححی ه(. ایحح  در حححالی اسححت کحح  900ص ،0ج ،2040 جصححاص،اسححت )
 ،2046)فرا یحدی، اند کرده امعن خورشید غروب  نگام آسمان سرخی را شفق  مفسران،

، ثعلبحححی ؛29ص ،04ج ،2021؛ طبحححری، 2042ص ،0ج ،2029 ،جحححو ری ؛00ص ،0ج
 ،14ج ،2020، طباطبححححححایی ؛966ص ،24ج ،2021، طبرسححححححی ؛294ص ،24ج ،2011

 224ص ،6ج ،2040، مجلسی) .است شده نقن )ع(  مصاد  امام ا  امعن ای (. 049ص
 (000ص ،09ج ؛106ص و

 در زادالمسیر )ع(صادق روایات امام. 8
 در محورد س روایت ا  امام صاد )ع( در  ادالمسیر نقن کرده است:  6اه  جو ی 

 محورد س (؛ 066و ص 012، ص0؛ ج020، ص1، ج2011)اه  جو ی، قرائت  اختالف
(؛ 009و ص 240ص ،0؛ ج001ص ،2) محان، ج گذشحت  اقوام قصص جزئیات هیان در
 هیحان محورد یحک و( 000ص ،0؛ ج020ص ،1) محان، ج قرآنحی واژگان شرح مورد دو

 ( 199ص ،2) مان، ج .قرآنی عبارت تکرار دلین
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  ُاَل »  آی تفسیر درهرای نمون ، اه  جو ی 
َ
کَل ُتَلنَّ مکان قتن  اهیحن  (12، مائده) «ُْ

 (001ص ،2، ج2011را ا  امام صاد )ع( شمر هصره نقن کرده است. )اه  جو ی، 
 سحنت ا حن تفسحیری منحاه  در هیشحتراه  جو ی  می  روایت را ترجیح داده و آن 

 ،2042،  مخشری ؛02ص ،0ج ،2011ثعلبی،  ؛010ص ،1ج ،2021، طبرانی ) شده نقن
امححا در  (؛206ص ،9ج ،2090، قرطبححی ؛11ص ،22ج ،2014، فخححررا ی ؛919ص ،2ج

 .استنشده  نقن شیع مناه  

 ایجنت. 9
  تفسیر  ادالمسیر و استخراج روایات نقن شده ا  ا حن هیحت)ع( در م)العا  نتیج  ای ک  

ای  است ک  مراجع  اهح  جحو ی هح  روایحات  می شود،حاصن  ای  تفسیر و تالین و هررسی آن
در تفسیر اه  جو ی درخور توجمی جایگاه  )ع(هیتا ن هیت)ع( است و روایات تفسیری ا ن 

 ندارد.
 هححح  درصحححد 64 ادالمسحححیر در )ع(هیحححت ا حححن ا  شحححده نقحححن روایحححت 144 مجمحححوع ا 

 هحح  درصححد 0 ،)ع(حسححی  امححام هحح  درصححد2 ،)ع(حسحح  امححام هحح  درصححد2 ،)ع(امیرالمححیمنی 
 درصد 0 )ع( تعلق دارد.صاد  امام ه  درصد 0/0 و )ع(هاقر امام ه  درصد 0/0 ،)ع(سجاد امام

 .است مشترو )ع(هیت ا ن سایر ها )ع(امیرالمیمنی  روایات ا 
اهحح  جححو ی، علححی رغححم ادعححای خححود در نقححن صححایح تححری  روایححات در تفسححیر 
 ادالمسیر، روایات  عیف هسیاری ا  امیرالمیمنی )ع( و دیگر ا ن هیت)ع( نقن کرده و 

 در مواردی روایات صایح ا ن هیت)ع( را هدون دلین رد کرده است. 

 منابع. 11
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 وت: میسسة الکتب الثقافیةهیر  .ا دب المفرد  (.2049)هخاری، مامد ه  اسماعین .20
 دارالفکر: هیروت .الکبری السن  )هی تا(.حسی  ه  احمد هیمقی، .20
 یالعره الترار داراحیاء: هیروت .عاشور اه  مامد اهی: ماقق .والبیان الکشف (. 2011)مامد ه  احمد الثعلبی، .29
 العرهی الترار احیاء دار: هیروت .قمااوی صاد  مامد: ماقق .القرآن احکام (. 2040)علی ه  احمد جصاص، .22
 للمالیی  دارالعلم: هیروت .ع)ار عبدالغفور احمد: ماقق .الصااح (. 2029)حماد ه  اسماعین جو ری، .21
 و فر ند و ارت: تمران .مامودی هاقر مامد: ماقق .التنزین شوا د (. 2022)عبدالل  ه  عبیدالل  حسکانی، حاکم .26

 اسالمی ارشاد
نا، هی مرعشلی؛ عبدالرحم  یوسف: ماقق .الصایای  علی المستدرو )هی تا(.عبدالل  ه  مامد نیشاهوری، حاکم .14

 جاهی
 علیمم البیت آل ةمیسس: قم .السالم علیمم البیت آل میسس : ماقق .الشیع  وسائن (. 2020)حس  ه  مامد حرعاملی، .12

 السالم
 دارالقلم: هیروت .حس  احمد عبدالل : ماقق .معی  ه  یایی تاریخ (. 2020)معی  ه  یایی الدوری، .11
 الرسالة ةموسس: هیروت .اسد حسی : ماقق .النبالء اعالم سیر(.  2020ذ بی، مامده  عثمان) .10
 القبلة للثقافة ا سالمیة: دار ةجد ة.فی کتب الست ةم  ل  روای ةالکاشف فی معرف (. 2020)_________ .10
 دارالمعرفة: هیروت .هجاوی مامد علی: ماقق .ا عتدال میزان (. 2012)_________ .10
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 العرهی دارالکتاب: هیروت .احمد حسی  مص)فی: مصاح .الکشاف (. 2042)عمر ه  مامود  مخشری، .19
  (. الثقات. ماقق: عبدالل  عمر البارودی. هیروت: دارالجنان2041سمعانی، عبدالکریم ه  مامد) .12
 نجفی مرعشی الل  آیت حضرت عمومی کتاهخان : قم .الدرالمنثور(.  2040سیوطی، عبدالرحم  ه  اهی هکر) .11
 العلمیة. هیروت: هی نا دارالکتب .مقدم  اه  صالح  (.2029)شمر وری، عثمان ه  عبدالرحم  .16
 آیت ةمکتب: قم .هقال علی مامد عبدالاسی : ماقق .الدرای  علم فی الرعای  (. 2041)علی ه  الدی   ی  ثانی، شمید .04

 النجفی المرعشی العممی الل 
 ا علمی ةسسی م: هیروت .ا علمی حسی : ماقق .اخبارالر ا عیون (. 2040)صدو ، مامد ه  علی ه  هاهوی  .02
 مدرسی  جامع : قم . مدانی موسوی هاقر مامد: مترجم فی تفسیر القرآن. المیزان (.ش2020)حسی  مامد طباطبایی، .01

 اسالمی انتشارات دفتر قم علمی  حو ه
 دارالفرقان: هیروت .الااجی مامود ه  شکور مامد: ماقق .ا وائن (. 2040)احمد ه  سلیمان اهوالقاسم طبرانی، .00
 الثقافی دارالکتب: ارهد .الکبیر التفسیر(. م1441__________) .00
 ناصر: تمران .طباطبایی یزدی الل  فضن: مصاح .القرآن تفسیر فی البیان مجم  (.ش2021)فضن ه  حس  طبرسی، .00

 خسرو
 ةدارالمعرفهیروت:  .القرآن تفسیر فی البیان جام  (. 2021)جریر ه  مامد طبری، .09
 مرتضوی: تمران. اشکوری حسینی احمد:ماقق .الباری  مجم  (.ش2020)مامد ه  فخرالدی  طریای، .02
 دارالثقافة: قم .هعثت سس ی م .ماقق .ا مالی (. 2020)حس  ه  مامد جعفر اهو طوسی، .01
 ا سالمیة دارالکتب: تمران .خراسان موسوی حس  سید .ماقق ا ستبصار؛ (.ش2090)_________ .06
 العرهی الترار احیاء دار: هیروت .عاملی حبیب احمد: مصاح .القرآن تفسیر فی التبیان )هی تا(._________ .04
 ة.العلمی دارالکتب: هیروت .قلعجی امی  عبدالمع)ی: ماقق .الضعفاء (. 2021)عمرو ه  مامد اهوجعفر العقیلی، .02
 ا سالمیة ةالعلمی ةمکتب: تمران .رسولی  اشم: ماقق .تفسیرعیاشی (. 2014)مسعود ه  مامد عیاشی، .01
 العرهی الترار احیاء دار: هیروت .کبیرال تفسیرال (. 2014)عمر ه  مامد  فخر را ی، .00
  جرت: قم .العی  (. 2046)احمد ه  خلین فرا یدی، .00
 خسرو ناصر: تمران .القرآن  حکام الجام  (.ش2090)احمد ه  مامد قرطبی، .00
 العلمیة دارالکتب: هیروت .عبدالرحیم عبدالمقصود ه  سید: ماقق. العیون و النکت تا(.)هیمامد ه  علی ماوردی، .09
 العرهی الترار احیاء دار: هیروت .هاارا نوار (. 2040) هاقر مامد مجلسی، .02
 دارالمفید: هیروت .نجفی ممدی: ماقق .النساء احکام (. 2020)نعمان ه  مامد ه  مامد مفید، .01
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 اشرف: اآلداب نجف .الوسیل  تاریر (. 2064)الل  روح سید خمینی، موسوی .06
 دارالمعرفة: هیروت .والمتروکی  الضعفاء (. 2049)شعیب ه  احمد نسائی، .04
 دارالفکر: هیروت .المجموع )هی تا(.شرف ه  الدی  مایی  کریا اهو نووی، .02
 العلمیة دارالکتب: هیروت . غلول هسیونی کمال: ماقق .النزول اسباب (. 2022)احمد ه  علی نیشاهوری، واحدی .01
، «چگونگی تعامن طبری، ثعالبی و اه  کثیر ها روایات ا لبیت علیمم السالم» ش(.2061ن تاهستا و رهما)امینی، نورو  .00

 یکم رهشما ،ششم و چمن لسا ،حدیث و آنقر ی شماوپژ مجل 
 ، سال نو د م29، مجل  هینات، شماره «روایات امام صاد  علی  السالم در تفسیر المارر الوجیز» )هی تا(.نوری، اعمم .00
 ، سال نو د م29ات، شماره ، مجل  هین«روایات امام صاد  علی  السالم در کشف ا سرار میبدی» )هی تا(.نوریما، شمیده .00


