
  

  
  

  يو يرتفس يگاهو جا يابن جوز يريروش تفس

  * يمهرناز گل

 دانشكده الهيات دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار

  )10/3/93 :پذيرشخ ي؛ تار1/2/92افت: يخ دري(تار

  دهيچك

. ق. اسـت. ايـن   نقلي روايي و واعظانه قرن ششـم هــ   ، يكي از تفاسير،»زادالمسير في علم التفسير«تفسير ابن جوزي يا  
تفسير به گفته مؤلف آن، نه خيلي مختصر و نه خيلي گسترده از لحاظ حجم است. اين مقالـه بـر آن اسـت تـا روش و     

المغنى فـى  « نامه اى از تفسير بزرگ وى ب جوزى كه خالصهزاد المسير ابن  تفسيرجوزي را بيان كند. جايگاه تفسير ابن 
نقلـى و روايـى و برگرفتـه از روايـات      شامل جميع آيات قرآن است. سبك غالب بر اين تفسير، ،باشد مى» تفسير القرآن

از قبيل نام، فضيلت، نزول  ،اطالعات كلى درباره سورهبا ارائه . وي در تفسيرش، باشد و صحابه و تابعين مى پيامبر
سپس اسباب النزول، لغت و شواهد بر آن، معناى كلمه و اقـوال مفسـران در آن    ؛كند آغاز مى مطلب را و عدد آيات آن،

ر ابـن  تفسـي  پـردازد.  ت مـى ئـا به احكام مأخوذه از آيه، ناسخ و منسـوخ و قرا و در ادامه نمايد  مورد را به خوبى نقل مى
  جوزي در ميان تفاسير قرن ششم اهل سنت داراي جايگاهي مهم است.

      يديواژگان كل

  اهل سنت. ي،ابن جوز ير،علم التفس يف يرزاد المس ير،روش تفس
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 مقدمه. 1

  بـن   عبـداهللا   بـن   علـي   محمد ابن  بن  علي  بن  عبدالرحمان  الدين  جمال  ، ابوالفرج ِ جوزي ِبن
  ، واعظ، مفسر و فقيـه  مورخ،  بغدادي  بكري  تيمي  قرشي  جعفر جوزي  محمد بن  بن  حمادي
: 4ج ،1390،  رسـد (ذهبـي   مـي  محمـد بـن ابـو بكـر      به ، عبدالرحمان  . نسب باشد مي حنبلي
)  بارانـدازجوزه (  الجـوزه فرضه   جد او به  نسبت  سبب  به  جوزي  ابن  به  وي  ). شهرت1342

در   از راويان  ). برخي142 :3، ج1842،  خلكان ابن(  بغداد است جوزدرغرب يا محله  دربصره
نيـز  » صفار«،  مس  تجارت  به  اش خانواده  اشتغال  سبب  را به  ، وي جوزي  از ابن  روايات  نقل

: 1 ، ج1422،  رجـب  ابـن ( دنيـا آمـد   بغداد به   حبيب  دربدر محله   عبدالرحمان .اند خوانده
  سالدرباره   رجب  اند. ابن نوشته  م1118-1114/ ق 512-508  هاي سال  او را بين تولد). 400

  )  400: 1ج  ،1422(ر.ك. ابن رجب،: دهد مي دست  به  از خود وي   او دو روايت والدت 
جا كه تا پايان عمر از نوشتن بـاز   ابن جوزى از سيزده سالگى به تأليف پرداخت و از آن

ر است. قدرت شگفت انگيزش نيز او را يـارى داده اسـت. اگـر شـمار     يستاد، آثارش بسياان
شـود وى در هـر    ، معلوم مـى يمبر روزهاى زندگانى وى تقسيم كن ،جزواتى كه نوشته است

  جزوه كتابت كرده است. 9روز 
وي در مقدمه تفسير خود نوشته است: تفاسير مختلف را مورد مطالعـه و بررسـي قـرار    

تفاسير خيلي طوالني و برخي خيلي مختصر بودند كه مـراد االهـي   داده، متوجه شدم برخي 
كردنـد. برخـي نيـز خيلـي متوسـط بودنـد و عـاري از فوايـد خـاص           را به خوبي بيان نمي

تفسيري. لذا كتاب خود را مابين ايـن دو خصـلت و بـه صـورت مختصـر و مفيـد حـاوي        
اشـد و هـم مخاطـب از    مطالبي نغز و سودمند نگاشتم كه هم جوابگوي نيازهـاي جامعـه ب  

  ).11: 1 ،ج 1422مطالعه آن خسته نشود (ابن جوزي، 
از جمله فهرستى نيز از خـود  ؛ اند هاى زيادى بر آثار وى نوشته افراد مختلف فهرست

باشد كه با توجه به گـزارش   مى مورد 384شود. آثار بازمانده از وى حدود  مؤلف نقل مى
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ها در حوادث گونـاگون از   حدس زد بخشى از آنتوان  اثر) مى 2000( مؤلف از آثار خود
(علـوچي،   هاى متقدمان كه بگذريم، سيد عبد الحميد علـوچى  بين رفته است. از فهرست

كتابى با عنوان مؤلفات ابـن جـوزى نوشـته و در آن بـه شـمارش و       )،146- 145: 1385
ظم فـى تـاريخ   المنـت : جـوزى  بندى آثار او پرداخته است. از ميان آثـار بازمانـده ابـن    طبقه

زاد المسير در تفسير قرآن، و  باب 13تلبيس ابليس در ؛ الملوك و االمم در ده جلد بزرگ
او معتقد است بايد تفسـير او نـه آن چنـان مفصـل      آيد. ترين آثار وى به شمار مى از مهم

باشد كه رغبت را ازخوانندگان بگيرد و نه آن چنان كوتاه كه در تفسير و بيان آيه اخاللي 
هـا تـأليف دارد،    موضوعات متعددى كه ايشان در آن ).3: 1وجود آورد (زادالمسير، ج  هب

مـذاهب و   - 3حديث و رجال حديث و علوم آن،  - 2قرآن و علوم قرآن،  - 1عبارتند از: 
        شـعر و لغـت،   - 6طـب،   - 5وعـظ و اخـالق و رياضـيات،     - 4عقايد و اصـول و فقـه،   

كتـاب را بـه    139 ،اثر ابن جـوزى  384تاريخ و جغرافيا، سير و حكايات. علوچى از  - 7
هـا نگهـدارى    هـا در آن  هـايى را كـه ايـن نسـخه     عنوان خطى معرفى كرده و نام كتابخانه

  ده است.كربندى  ها را طبقه شود، آورده و آن مى
تفاق افتاده است. و ا هـ.ق 597زي نقل است كه در تاريخ در مورد تاريخ وفات ابن جو

  اند. سال نوشته 87او را عمر 
بر آن است به روش تفسيري و جايگـاه آن در تفسـير زاد المسـير فـي علـم      نوشتاراين 

التفسير، كه يكي از آثار مهم و گران قدر ابن جوزي است، بپردازد و شيوه او را در انتخـاب  
  و گزينش مطالب بازگو كند.

ست كه روش ابن جـوزي در ايـن تفسيرچيسـت؟چينش    در اين زمينه سواالتي مطرح ا
مطالب در اين تفسير چگونه است و مباحث ادبي، فقهي، كالمي، حديثي و.... در اين تفسير 

  اند؟ چگونه مطرح شده
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  . روش تفسيري ابن جوزي2

شود. هـر   هايي كه ابن جوزي در تفسير خويش به كار برده است، اشاره مي در زير به روش
اي  تـوان شـيوه   ها به صورت نسبي در اين تفسير به كار رفته است و نمـي  وشيك از اين ر

  خاص واحد را دنبال كرد.

  . چگونگي چينش مطالب در تفسير زادالمسير2.1

 ،وى ورود به مباحـث  چينش مطالب به صورت كلي درتفسير زادالمسير اين گونه است كه 
از قبيل نام، فضـيلت، نـزول و عـدد آيـات آن، آغـاز       ،با ارائه اطالعات كلى درباره سوره را

سپس اسباب نزول، لغت و شواهد بـر آن، معنـاى كلمـه و اقـوال مفسـران در آن       و كند مى
ـ از آيه، ناسخ و منسوخ و قرا به احكام مأخوذ ،د. بعد از آنكن مورد را به خوبى نقل مى ات ئ

  دارد. ميل تفسير آيات بيان مىدر تك» فصل« پردازد و در نهايت مطالبى را در قالب مى
ايشان در نقل اقوال مروى در تفسير آيه، اسباب نزول، معناى لغوى، بالغـى و غيـر آن،   

و تالش دارد عين الفاظ اقوال را نقـل كنـد، و    كند  به نظر خود) انتخاب مى ترين را صحيح(
اى مشـهور، بـه   ه كردن قرائت كند. در كنار مطرح گوشزد مى آن را در صورت نقل به معنى،

ـ  پردازد و توجيه قواعدى آن را از متخصصين فن قرائت، بيان مى شاذ آنها نيز مى (ر.ك.  دكن
  ). 9: 1، ج1422ابن جوزي، 

(همان طور كه بيان كرديم، البته در تفسـير زادالمسـير شـيوه بـه تمـام معنـا يكسـان و        
اختـه و در برخـي از   ها به ذكـر فضـايل آن هـا پرد    واحدي وجود ندارد. در بعضي از سوره

 ها فقط به مكي و مدني بودن آن اشاره كرده است).  سوره

  اما شيوه غالب آن همان است كه بيان كرديم: 
براي نمونه در تفسير سوره بقره قبل از شروع به تفسير، روايتي در فضيلت آن بيان مي كنـد:  

قبرستان قرار ندهيـد و هـر كـس    هاي خود را  روايت است كه خانه از ابو هريره، از پيامبر
  ).24: 1 ، ج 1422(ابن جوزي،  شود سوره بقره را تالوت كند، شيطان به آن خانه وارد نمي
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اما در تفسير سوره يس، بدون ذكر روايتي از فضايل، آن فقط به مكي و مدني بـودن آن  
  )516 :3 ، ج 1422اشاره كرده و تفسير آن را آغاز نموده است (ابن جوزي، 

  . قرائت در تفسير زادالمسير 2.2

ابن جوزي در تفسير خويش به قرائات اهميت زيـادي داده اسـت. بعـد از بيـان آيـه، اگـر       
كنـد. و در   هاي مشهور و شـاذ آن را بيـان مـي    قرائت آن بين قراي آن اختالفي باشد، قرائت

  پذيرد.   اكثر موارد قرائت مشهور را مي

. ابن جـوزي  )مالك يوم الدين(توان به آيه سوم سوره فاتحه اشاره كنيم:  براي نمونه مي

تمام قرائت هاي آن را ذكر و بعد از آن بـه قرائـت مشـهور آن اشـاره     » مالك«در ذيل واژه 
گويد: مشهور از ابن عمرو و جمهور قرّا اين اسـت   پذيرد. مي كند و آن را با ذكر دليل مي مي
شدت را در مدح خداي متعـال دارد    ترين ه فتح ميم و كسر الم باشد و آن بيشب» مالك«كه 

: 1،ج1415و مي فرمايد: هر ملكي مالك است؛ ولي هر مالكي ملك نيسـت (ابـن جـوزي،    
بحـث اخـتالف قرائـت در تلفـظ     » ملكـين «سوره بقره ذيل واژه  102). همچنين در آيه 15

» فـتح « فرمايد: طبق قرائـت جمهـور   ر آخر ميحرف الم به كسر و فتح را مطرح نموده و د
نيز در آيه سي و نهم سوره آل عمـران هـم ذيـل     ).93: 1، ج1422ابن جوزي، (اصح است 

ها، مبني بر تخفيف و تشديد حرف شين اشاره كـرده؛ امـا    به اختالف قرائت» يبشرك« كلمه
امـا در مجمـوع    .)280: 1، ج1422در انتها قرائت مشهور را بيان نكرده است (ابن جـوزي،  

ها، قرائت مشهور را بادليـل   ها چنين است كه بعد از ذكر انواع قرائت شيوه او در اكثر قرائت
  پذيرد. مي

  . مباحث فقهي در تفسير زادالمسير2.3

شود و چـون در فقـه، حنبلـي اسـت.      ابن جوزي در تفسير خويش متعرض موارد فقهي مي
نفي، شافعي، مالكي، حنبلي) اهل سنت گـرايش  كالمش به فقه حنبلي (يكي از چهار فرق ح

  دارد.  
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ــياطين ُعلــى(ســوره بقــره:  102وي در آيــه  ــواْ الشَّ ــا تَتُْل ــواْ م عاتَّب ــا  و م نَ ومــلَي س ْلــكم
....ن ُوملَيآيد؛ بعد از بيان مفصل ذيل آيه، نظر اهل سنت و بـه   وقتي سخن از سحر مي ؛)كَفَرَس

فرمايد: علما در حكم ساحر اختالف نظـر   دارد. و مي احمد ابن حنبل را بيان ميويژه نظر امام 
شود و بايـد وي را   فرمايد: ساحر به وسيله سحرش كافر مي دارند. امام ما، احمد ابن حنبل مي

اش  كند كه به وسيله سحرش كسي را بكشد، يانه. اما در مورد اين كه توبـه  كشت و فرقي نمي
فرمايد: به خـاطر سـحرش    كه شافعي مي نه، دو روايت وجود دارد: اول اين شود يا پذيرفته مي

شود؛ اگر چه به سبب سحرش باعث قتل ديگري شـود. برخـي معتقدنـد سـاحر بـه       كافر نمي
شود. گروهي نيز معتقدنـد چـون    خاطر قتلي كه مرتكب شده است؛ همچون مسحور كشته مي

ساحر اهل كتاب طبق نظر احمد ابن حنبـل نبايـد   اما  مدي نبوده، بايد ديه پرداخت كند.قتل ع
ايم و در ايـن   كشته شود، گرچه به مسلمانان ضرر برساند و اگر او را بكشيم، نقض عهد كرده

فرمايد: حكم ساحر اهل كتـاب،   مي 6حكم مرد و زن اهل كتاب، برابرند. اما امام ابو حنيفه 
اگر زن باشـد،  البته اگر مرد باشد؛ اما  داند، همانند ساحر مسلمان است و قتل آن را واجب مي
  ).97 :1  ، .ج1422نبايد او را كشت و بايد او را حبس (ابن جوزي، 

مطـرح   را طور كه بيان نموديم، ابن جوزي در تفسير خويش گاهي مسـائل فقهـي   همان
  1پردازد. ها مي نموده و به طور مفصل به تبيين آن

  بالغيگيري از نكات نحوي، ادبي و . بهره2.4

جـامع البيـان طبـرى،    بـرد؛ چـون    ابن جوزي در تفسير خويش از منابعي گوناگون بهره مي
، معانى القرآن فراء و زجاج، الحجة فى القراءات ابـو  همشكل القرآن و غريب القرآن ابن قتيب

على فارسى، مجاز القرآن ابو عبيده، النكت و العيون فى تفسير القرآن مـاوردى كـه در نقـل    
اكثـر منـابعي كـه ابـن      تقسيم و ترتيب ابواب و مباحث از آن زياد متأثر شده است. اقوال و

رونـد. بنـابراين،    ها استفاده كرده است، در علم بالغت و بيان، منبع به شمار مي جوزي از آن
                                                           

  .283، 8؛ جمعه/368-370، 3؛ نساء/520-523، صص6ر. ك. مائده/ .1
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تـوان بـه نكـات     تفسير زاد المسير از نكات ادبي و بالغي تأثيرپذيرفته است. براي نمونه مي

ارَنا  (سوره حجر:  15ابن جوزي در ضمن تفسير آيه  زير اشاره كرد: صـأَب كِّرَتا سَلَقالُوا ْإِنَّم
كند. تا معني و  را از لحاظ ادبي و بالغي بررسي مي» سكرت«؛ واژه )بل ْنحنُ قَوم مسحورون

  پردازد: تر واضح و روشن شود. وي اين گونه به شرح و بيانش مي مفهوم آن راحت
خوانند؛ امـا ابـن كثيـر آن را بـا تخفيـف مـي        را با تشديد مي» سّكرت«قرّأ واژه تر  بيش

خواند. فرّأ مي گويد: معني اين دو قرائـت بـه هـم نزديـك اسـت و ابـو عمـرو بـن العـال          
، شراب، گرفته شده است؛ يعنـي در آن  »سكر«با تخفيف از » سكرت«فرمايد: معني واژه  مي

كه براي مرد سكر و مستي رخ دهد و عقل او متحيـر و   ينفساد نظر واقع شده است؛ مانند ا
با تشديد است؛ يعني ايـن كـه   » سّكرت«گويد: اين وصف از واژه  زايل شود. ابن انباري مي

با تشديد، گرفته شده » سّكرت«گويد: واژه  امري بعد از امر ديگري اتفاق بيفتد. ابوعبيده مي
كردن منع شوند؛  ها از نگاه نند اين كه چشماز سكور به معني مانع شدن آب جاري است؛ ما

بـا تشـديد، يعنـي    » سـكرت «زجاج مي گويـد: واژه   جاري شدن. همانند منع كردن آب، از
، 1422شادي و سرور؛ اما بدون تشديد به معني تحير و سرگشـتگي اسـت. (ابـن جـوزي،     

  ).526 :2 ج

ـ )اليـالف قـريش  (همچنين ابن جوزي در آيه اول سوره قـريش:   » الم«ره معنـي  ا، در ب

؛ و )فجعلهـم كعصـف مـاكول   (موصول است بـراي آيـه آخـر سـوره فيـل:       فرمايد: اوالً، مي

اعجبوا «، الم تعجب است؛ يعني »الم«منظور از  ؛ ثانياً،فرمايد اين قول فرّا و جمهور است مي
و ثالثاً: معنـي آن بـه    ؛و اين نظر اعمش و كسايي است» اليالف قريش رحلّ الشتاء و الصيف

و اين قول زجـاج و اكثـر نحـويين    » فليعبدوا رب هذه البيت اليالفهم«مابعد آن متصل است: 

فرمايـد: ايـن دو سـوره بـه هـم       پذيرد و مـي  است. او بعد از بيان اين اقوال، قول اول را مي
. ك. ها يكي است. پس، الم موصول براي قبل از خود اسـت (ر  متصل هستند و محتواي آن

  ).495 :4 ،ج1422ابن جوزي، 
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صـنعت اضـداد را   » فمـا فوقهـا  « ي بقره در به كارگيري كلمـه  سوره 26  همچنين در آيه
(ابـن جـوزي،    باشـد  مـي » دونهـا «مطرح نموده و بر اين باور است كه مراد خداوند معنـاي  

 )47: 1، ج 1422

ـ  ي و بالغـي و لغـوي   با توجه به آن چه بيان شد، تفسير ابن جوزي سرشار از نكات ادب
  هاي مهم و معتبر ادبي و بالغي سود جسته است.  است و در اين زمينه از كتاب

  . جايگاه حديث در تفسير زادالمسير2.5

تفسير زادالمسير ابن جوزي يكي از تفاسير نقلي روايي اهل سنت در قرن ششـم قمـري   
گـردد كـه    معلـوم مـي  است. از اسم اين تفسير و دسته بندي آن در جزو تفاسير روايـي،  

بخش بزرگي از اين تفسير شامل احاديث است و حـديث در ايـن تفسـير نقـش مهـم و      
شـود. بـراي مثـال، قبـل از      كليدي دارد؛ به طوري كه محور بحث اين تفسير را شامل مي

كنـد؛ ماننـد    شروع تفسير يك سوره، روايتي در فضيلت و شأن نزول آن سـوره بيـان مـي   
كنـد مبنـي    فسير آن در مورد فضيلت آن روايتي از ابودردا نقل ميسوره كهف كه قبل از ت

بر اين كه هر كس ده آيه اول سوره كهف را حفظ كند، اگر دجال را دريابد، دجال بـه او  
ضرري نخواهد رساند و هر كس آخر آن را حفـظ كنـد، در روز قيامـت بـراي او نـوري      

  ).63 :3 ، ج1422خواهد بود (ابن جوزي، 
 آورد و در الزم باشـد، روايتـي مـي    از بيان تفسير آيه، در ضـمن آن، اگـر  همچنين پس 

كند، مشتمل بـر روايـات ذيـل آن آيـه و      تفسير بعضي از آيات فصلي را ذيل آيات بيان مي
قرائت روايتي  مثالً اسباب نزول، لغت، فضيلت و محتواي آن و براي هر بخش از تفسيرش،

-تـر را حتـي  ات وارد شده ذيل آيات، روايات صـحيح كند. بعد از بيان رواي ذكر و سعي مي

  االمكان مشخص كند.
 تـر شـتغال مـن    جاكـه بـيش   ازآن اش بر احاديث نوشته است: ابن جوزي در باب احاطه

هر حديثي كه بر من عرضـه   توانم دربارة تقريباً مي ،حديث و علوم مربوط به آن دوره بوده
  ).274 :3 ،363عالم زاده، ( بگويم صحيح است، حسن است يا محال ،شود مي
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ذهبـي در ايـن    .كامالً با داوري ذهبي و سيوطي و ديگران مغـايرت دارد  ،اما اين سخنان
توان او را به  ولي مي ؛آيد نظر فن حديث، حافظ به شمار نمي ابن جوزي از نويسد: مورد مي

).  342 :4ج  تـا، (ذهبـي، بـي   اعتبار كثرت اطالع بر حديث و گردآوري آن، حـافظ خوانـد  
نظر ابن جوزي، وقتي در سلسله راويان، يك راوي بـه كـذب مـتهم باشـد، هـيچ سـتون       از

تواند خيمةحديث را بر پا نگه دارد و اتقان و استحكام عبارات، سـازگاري بـا    محكمي نمي
اصول دين و هماهنگي و مشابهت بـا روايـاتي كـه از طريـق صـحيح نقـل شـده، ارزش و        

ترين تـأملي   وچك رسد ابن جوزي ديگر دهد و به نظر مي دست ميجايگاه خود را كامالً از 
  ).92 :8ج  ،79پور، فالح( دهد نمي اجازه به خود را در معناي حديث

(ابـن  » كثرت صالته بالليل، حسـن وجهـه بالنهـار    من«احاديثي مثل ست كه او ااز اين رو

قبل ثم قال أدبر ما ادبر. فقال لما خلق اهللا العقل قال له: أقبل ما «) و: 410 :2ج ،1418، جوزي
و عزتي ما خلقت خلقاً هو أعجب إلي منك، بك آخذ و بك أعطـي و لـك الثـواب و عليـك     

البتـه از نظـر ابـن جـوزي، بـراي       .كند ميمحكوم را به موضوع بودن ) 273:همان» (العقاب

تنها وجود يك راوي متهم و حتي مجهول كافي اسـت و وثاقـت    ،بودن يك حديث موضوع
 هاي وي به وضوح پيدا اين نكته از برخي نقادي .اثر است ارزش و بي كامالً بي ،اير راويانس
  گويد:  جا كه مي براي مثال آن .ستا

الرجال " :و يا )240:همان("كل رجاله ثقات و ال اتهم به إّلا المعدني هذا حديث ال يصح،« 
 ).163 :3همان، ج  (» المذكورون في اسناد هذا الحديث كلها ثقات غير ابن سهيل

   ابن جوزي در يك تقسيم بندي، احاديث را به شش دسته تقسيم كرده است:  
اتفاق است. اولين كسي كه احاديث صحيح را اسـتخراج   ها احاديثي كه در صحت آن. 1
  بخاري و سپس مسلم است.  كرده،
هـا را   ، آناهـل حـديث   اند و جمهور ها را آورده احاديثي كه فقط بخاري يا مسلم آن. 2

  اند. صحيح دانسته
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احاديثي كه يكي از شيخين (بخاري و مسلم) آن را صحيح دانسته و به احـاديثي كـه   . 3
  كم هستند.   شود. اين احاديث هر دو استخراج كرده اند، ملحق مي

  ها عمل كرد.  توان به آن احاديث ضعيفي كه مي .4
هـا   نزد علما متفاوت است. بعضي آن ها و مراتب آنهستند احاديثي كه بسيار ضعيف  .5

هـا را بـه احاديـث موضـوع ملحـق       دانند و برخي ديگر، آن را به احاديث حسان نزديك مي
  سازند.   مي

  ).202: 1ج همان،موضوع و محال و دروغ هستند ( ) احاديثي كه قطعا6ً
  نويسد:   ابن جوزي مي

احاديث نوع پـنجم را در   تر اما بيش ؛در برخورد با چهار قسم اول، دل انسان آرام است

ام و  ام. بخشي از موضـوعات را آورده  گردآورده »العلل المتناهيه في االحاديث الواهيه«كتاب 

  ).14همان: ام ( بودن و ناپسندبودن الفاظشان، ترك كرده بخشي را به دليل طوالني
كذب و جعل واقع شـده،   ها آن اقسام راوياني كه در احاديث ابن جوزي در موضوعات،

        دهــد  قــرار مــيطعــن و لعــن و نفــرين هــا را مــورد  و آن )؛24-14همــان: (بيــان نمــوده 
گويـد: بـراي دروغگـو، همـين بـس كـه دل از قبـول قـولش          ). سـپس مـي  24-23همان: (

، اعتماد به راويـان يـا   جوزي در نقد حديث توان گفت معيار ابن از اين رو مي .زند سربازمي
يا به وضع و  ،ست و هرگاه يك راوي در ميان سلسله راويان ثقه نباشدا ها اعتماد به آنعدم 

تمـام اهتمـام    .جعل و كذب متهم باشد، حديث به طور كلي از درجه اعتبار ساقط مي شود
نبـودن   بـودن يـا  ، جوزي ابندو معيار  .جوزي به جرح و قدح راوي معطوف شده است ابن

معتبر اهل سنت و نورانيت وآرامش بخشي يا تاريكي و زشتي هاي  حديث در يكي از كتاب
موضوع بودن يـا نبـودن حـديث     ،براي شناخت و دو معيار ديگر او و ناخوشايندي حديث

  گويد: مي است. او
مالك و مسند احمـد و   يهرگاه حديثي را خارج از جوامع حديثي مسلمانان، نظير موطا

خوب دقت كن. اگر شـبيه آن   ؛ها يافتي انند آنصحيح بخاري و مسلم و سنن ابي داوود و م
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بـا  احاديث صحيح و حسن يافتي كه كار، سهل است. اگر در آن شك كردي و آن را  را در
از كتـاب مـا (كتـاب     هـا را  ديدي، در رجال سندش دقـت كـن و احـوال آن    مخالف اصول

  ).60همان: جو كن تا علت خدشه در راوي را بيابي ( و الضعفاء والمتروكين)، جست
  گويد:   در جاي ديگري مي

كـه   بشـنوي  از كسي كه حديث را از آدم دروغگو يا متهم به دروغگويي يا بپرهيز از اين
   !كند داند چه روايت مي نمي

  كند:   سپس به دو حديث استناد مياو 

  .»هفاني الاقول المنكر و لست من اهل ما حدثتم عني بما تنكرونه فال تاخذونه [تاخذوه]« الف)

 ؛آن را قبـول نكنيـد   ؛از من برايتان نقـل شـد   ،شماريد هر گاه حديثي كه آن را زشت مي
  گويم و اهل آن نيستم.  چون من سخن ناخوش نمي

اذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم و تلين له اشعاركم وابشاركم و ترون انه قريـب  «ب) 
و تنفر منه اشعاركم و تـرون انـه مـنكم     منكم فانا اوالكم به و اذا سمعتم الحديث تنكره قلوبكم

   ».فانا ابعدكم منه بعيد

جانتان در برابـر آن نـرمش    پسندد و دل و هايتان آن را مي هرگاه از من حديثي شنيديد كه دل
تـر   يابيد، من نسبت به آن، از شـما نزديـك   نشان مي دهد و خود و فكر خود را به آن نزديك مي

ه دلتان آن را زشت مي شمارد و وجودتان ازآن بيـزار اسـت و   هرگاه حديثي شنيديد ك و ؛هستم
  شما نسبت به آن سخن، دورتر هستم.   بدانيد كه من از ؛كنيد خود را از دور احساس مي

همچـون روز، نـوري دارد كـه باعـث      كند كه حديث، از ربيع بن خيثم نقل ميهمچنين 
شـود   ناپسـند دانسـتن آن مـي   ي مثل تاريكي شب كه باعث ا شود و تاريكي شناسايي آن مي

  .)63-62همان: (
كند كـه درنقـد احاديـث     كردن كتاب خود، آن قدر افراط مي جوزي در حجيم ابنالبته  

 بزرگـي  شود. او در باب مربوط به ربا، زنا، لواط، ازدواج و ... اشتباهات فاحشي مرتكب مي
ربا از زنـا بـدتر شـمرده شـده      ها در آن كند كه مجموعاً امر ربا بر زنا، يازده حديث ذكر مي
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شـمارد   موضـوع مـي   كنـد،  اي كه بـه راوي وارد مـي   ها را به واسطه خدشه است و تمام آن
 ).156-153همان: (

االيمـان  « ؛ مانند حـديث وي با تضعيف سند، متن حديث را از اعتبار ساقط نموده است
   .)84-83همان: ( »(اقرار باللسان) و عمل باالركان ،معرفه بالقلب و قول باللسان

ابوالصلت هـروي را بـه    و »هذا حديث موضوع لم يقله رسول اهللا«نويسد:  ابن جوزي مي

از  ،تـر مـوارد نقـد سـندي     دانـد. ابـن جـوزي در بـيش     مـي متهم وضع و جعل اين حديث 
لي بخاري، مسلم، ابوحنيفه، يحيي بن معين، ابن حـارث ابوحـاتم نسـائي    اهاي رج قضاوت

ها استوار ساخته اسـت و در   تضعيفات آن جسته و داوري خود را بر پايةدارقطني و... سود 
كنـد و از ايـن طريـق حـديث را      مواردي نيز به ايراد موجود در سند، مثل انفراد، استناد مي

 ،1363 ،(عـالم زاده » تفرد به حسان عـن ثابـت  : قال دارقطني« براي مثال: .خواند موضوع مي

رافضـيان  . وي رافضيان، فضيلت صحيحي نقل نشده اسـت طريق ). به زعم او از  272 :3ج
  ت.كدام به دنبال نقل احاديث صحيح نيس گويد: هيچ كند و مي را به سه دسته تقسيم مي

  شود: نقد متني نيز از منظر ابن جوزي به سه طريق انجام مي

  استدالل بر غير معقول بودن محتواي حديث .1

ودن يا عقالني نبودن محتواي حديث، بر موضوع ابن جوزي بر اساس محال بدر اين مورد، 

بعد از حديثي كه در آن اوصاف عجيبي براي بهشت بيان  ،براي مثال .كند بودن آن حكم مي

و يا بعـد   ) 26: 3، ج 1418(ابن جوزي، » و ما أفحش هذا المحال...  « گويد: مياست؛ شده 

جــا كــه  آن و يــا )؛132: همــان» (و هــذا محــال«گويــد:  مــي ؛»ال تــاكلوا الّلحــم« از حــديث

گـاهي بـر   )؛  32 :همـان » (هذا حديث ال يخفي علي الصبيان الجهلـة أنـه موضـوع   « گويد: مي

 .گيـرد  بودن حديث را نتيجه مـي  اساس تضاد بين محتواي حديث و مباني اعتقادي، موضوع

 بعد از حديثي كه بر اساس آن خداوند به زبـان عبـري بـا حضـرت موسـي      ،براي مثال
اين عبراني كيسـت؟ و خداونـد پاسـخ     ،كند سؤال مي گويد و حضرت موسي مي سخن
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همـان،  » (هذا حديث ال يصح فإن كالما هللا ال يشبه كالم المخلـوق « :آورد ؛ مي»أنا اهللا« دهد: مي

  ).308: 1ج 

  قرآن و سنتاستدالل برتنافي حديث با . 2

و يـا پيـامبر ديگـري     حضـرت خضـر  ، بعد از رد مالقات پيـامبر بـا   مثالًتنافي با قرآن: 

، قـال  »و التخليـد ال يكـون بشـرٍ   ... جميع األخبار في ذكر الخضـر واهيـة الصـدور   « گويد: مي
  ).317 :همان( 1)و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد( :عزّوجلّ

  تنافي با احاديث ديگر. 3

؛ »و عجنه بماء الجنـة خلق اهللا عزّ و جلّ آدم من تراب الجابية « بعد از روايتالف) براي مثال 

: إن اهللا تعإلي خلق آدم من قبضـة قبضـها مـن جميـع     اهللا و قد صح عن رسول«گويد:  مي
  ).302 :همان » (األرض

إن الشمس لـم   :و في الصحيح عن النبي: «گويد در رد حديث رد الشمس ميب) يا 
  ).133 :2همان، ج (» تحبس علي أحد إال ليوشع

  ؛ الفاظ و بعيد بودن صدور عبارات از پيامبر  ركاكت در مورد) استدالل ج

 :گويـد  مـي  ؛»لو علم الناس و حدي بالرطب لفروني به إذا ذهب« براي مثال بعد از حديث
  ).197 :همان» (أن يبلغ به األمر إلي هذا اهللا حديث موضوع و قد تنزه رسول هذا«

هـاي   گاه تكيه عبارتند از:توان گفت اشتباهات ابن جوزي در نقد حديث  به طوركلي مي

هاي غلط، تعصب و جانبـداري و   هاي غير مفسر، پيش فرض نامطمئن و قابل مناقشه، جرح
  .هاي جعلي خرافي كه مؤيد مذهب وي است نيز تساهل و تسامح در نقل روايات و داستان

  

                                                           
  .34. انبيا:  1
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  . جايگاه روايات اهل بيت در تفسير ابن جوزي2.6

اهل بيت، مانند يك مفسر معتدل اهـل سـنت عمـل كـرده     ابن جوزي در روايات مربوط به 
و فضـايل   و ديگران كه در مورد حضرت علـي  است و رواياتي را از حضرت علي

  كند.   كه تعصبي داشته باشد، بيان مي آن بزرگوار باشد، بدون ترديد و بدون اين
يشـان  . و فضـايل ا براي نمونه به چند مورد از مواردي كه در رابطه با حضرت علي

  كنيم: بيان نموده است. ذكر مي

إِنَّما وليُكم ا للَّه و رسولُه و الَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ يقيمونَ (سوره مائده:  55براي مثال، در آيه 
    ؛)الصلَوةَ و يؤْتُون َالزَّكَوةَ و هم راكعون

كند: يكي در مورد  دو احتمال را بيان مي ،)يوتون الزكات و هم راكعون(در مورد عبارت 

روايت اسباب نزولي كه مبني بر صدقه دادن حضرت علي در حالت نماز است و دومـي را  
  ).561 :1 ،ج1422داند. (ابن جوزي  به صورت عمومي مبني بر شأن زكات و فعل ركوع مي

كيًنا و   عام َعلى و يطْعمونَ الطَّ(سوره انسان است:  8مثال ديگر در اين زمينه آيه  سـم هبح
نمايـد: يكـي را در مـورد ابـي الدحـداح       ؛ در ذيل اين واژه، دو قول بيان مـي )يتيما و أَسيرًا

داند و قول ديگر را در مورد بخشش حضـرت علـي بـه مسـكين و يتـيم و اسـير و بـه         مي
تعصب امام ابن جوزي دارد دارد كه نشان از عدم  صورت مفصل، آن را با ذكر سند بيان مي

  ).377 :4، ج 1422(ابن جوزي، 

  . علم كالم در تفسير و سخنان ابن جوزي2.7

تـر از   بخـش   زيـان   عـوام   چيز براي  گويد: هيچ مي  كالم  در مورد علم  جوزي  ابن : كالم  علم

  كنـار آن   بـه   در رود، از رفـتن   شدن  غرق  را از بيم  كودك  طور كه  و همان  نيست  كالم  علم
  عـوام   . بـراي  ها بازداشـت  در آن  و خوض  كالمي  مسائل  را از شنيدن  دارند، بايد مردم بازمي

       و رسـتاخيز ايمـان    ، پيـامبران  آسـماني   هـاي  او، كتـاب   خـدا، فرشـتگان    بـه    است  تنها كافي
         قـرآن   كننـد و بداننـد كـه     هاند، بسـند  ) اعتقاد داشته (سلف  گذشتگان  آنچه  باشند و به  داشته
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  بـر مـا روشـن     آن  چگـونگي   ولي ؛دارد  حقيقت  . استوا بر عرش است  خدا و مخلوق  كالم

جواهر و  درباره  و هرگز صحابه  ساخت مي  مكلف  ايمان  را فقط به  خدا مردم  ، رسول نيست
مـرده   و بر كنـار از بـدعت    مؤمن  بميرد، آنان   بر طريق ، هر كه  اند. پس نگفته  سخن  اعراض

بـي   ،ابن جوزي(  است.  قطعي شدنش   فراتر نهد، غرق گام  شنا نداند و از ساحل  كه  آن.  است 
  ). 165-161: و 460 -459 تا:

تَّةِ   إِنَّ ربُكما للَّه الَّذي خَلَقَ السما و اتو الْأَرَضفي (سوره اعراف:  57وي در تفسير  امٍ  سـ أَيـ
فرمايد: در العين آمده است: عرش به معناي تخت است و هر  ؛ مي)عَلى الْعرْش..... ُثم َاستَوى

گوينـد و ذكـر عـرش سـخني مشـهور بـين        تختي كه از آن پادشاه باشد، به آن عـرش مـي  
هـا در   فرمايـد: آسـمان   هاست؛ چه در زمان جاهليت و چه در زمان اسالم. در ادامه مي عرب

ها و زمين هسـتند. در پايـان هـم معنـاي      االهي، همچون قنديلي آويزان مابين آسمانعرش 
فرمايد: استوا به معناي مستولي يا وابسته شدن نيست. بلكـه بـه    كند و مي استوا را مطرح مي

همچـون  » نعـوذ بـاهللا  «معني استيال و بلندي است و اين بدان معني نيست كه براي خداوند 
  ).129 :2 ج ، 1422و جسم قائل شويم (ر.ك. ابن جوزي،  مجسمه و مشبهه مانند

  . وعظ و خطابه در تفسير زادالمسير 2.8

روايي است كه شيوه آن در اين  هاي قابل توجه تفاسير ابن جوزي از نمونهتفسير زادالمسير 
كه از ناقدان سرسخت احاديث موضوع  وي با اين .واعظانه است تفسير به صورت خطابه و

ظـاهر شـده و روايـات و     ،در زادالمسير از منظر خطيب و واعظي تمام عيار ؛ستو جعلي ا
هـا   هاي فراواني را بدون بررسي چنداني آورده و گويـا صـرفاً بـه ارزش وعظـي آن     داستان

ت. او ذيل هر آيه و سوره سـخنان و احاديـث موجـود در ذيـل آن را بيـان      توجه داشته اس
دارد. البته از لحاظ ادب و بالغت، كالم وي پر بار و زيبا و دلنشـين اسـت و در تفسـير     مي

خويش، نكات بالغي ادبي، ناسخ و منسوخ، اختالف قرائات و ... توجه و توقـف چنـداني   
تاب نسبتاً مفصل الموضوعات خود، بـه نقـد تعـداد    ). او در ك10: 1داشته است. (همان، ج 

وسيعي از روايات اهل سنت پرداخته كه واكنش انتقادي آنان را در پي داشته است؛ در عين 
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حال، در زادالمسير از منظـر يـك خطيـب و واعـظ تمـام عيـار ظـاهر شـده و روايـات و          
ها  اً به ارزش وعظي آنهاي فراواني را بدون بررسي چنداني آورده است و گويا صرف داستان

  ).373: 8توجه داشته است (معموري، بي تا، ج

  . عقل و استدالل در تفكرات تفسيري ابن جوزي2.9

هاي انسان است. انسان بر اساس عقـل و خـرد خـود،     قدرت قبول و رد يك نظريه از ويژگي
رد آن دهد و سـپس بـه قبـول يـا      صحت و سقم يك نظريه را مورد بررسي و تحقيق قرار مي

يا قبول واقعي يك نظريه بـه عقـل و خـرد بسـتگي دارد و      رد ،. به اين ترتيبكند مبادرت مي
  .بدون اتكا به عقل، صحت و سقم و رد و قبول امور از ارزش اعتبار معقول برخوردار نيست

هاي تفسيري ابن جوزي، استفاده از عقل و استدالل براي تفهيم مطالـب   يكي از ويژگي
بـا سـتايش از    »تلبـيس ابلـيس  «در كتابش  ابن جوزي نخستين سخن خود را خويش است.

فأن اعظم النعم علـي   :اما بعد«عقل آغاز كرده است. عين عبارت او در اين باب چنين است: 
تـرين نعمتـي    يعني بزرگ ؛)2 :(ابن جوزي» االنسان العقل ألنّه اآللة في معرفة االله سبحانه...

شـود.   زيرا عقل ابزار معرفت حق شناخته مي؛ عقل است ،اني داشتهكه خداوند به انسان ارز
ابن جوزي شريعت را به خورشيد و عقل را به چشم تشبيه كرده و معتقد است وقتي چشم 

، 1368، ابـن جـوزي  . (كنـد  به روشني نور خورشيد را مشاهده مـي  ؛انسان سالم و باز باشد
طريق استدالل عقلـي و تـرك جمـود بـر     رغم اين توصيفات، ابن جوزي به ) اما 123: 2ج

  داند. آن را راه ورود ابليس مي ظواهر را مردود شمرده،
اي موارد به صورت انتخابي ونه عقلي بـه بحـث تفسـير     او در تفسير زاد المسير، درپاره

پـذيرد. بـراي نمونـه     هـا قـول جمهـور را مـي     روي آورده است و پس از بيان اقوال و گونه
  ير اشاره كرد:توان به مورد ز مي

كنـد و   ، در مـورد مكـي و مـدني بـودن بحـث مـي      »سوره انسان«ابن جوزي در ابتداي 
سه نظريه وجود دارد: يك، ايـن كـه ايـن سـوره مـدني      » هل اتي«گويد: در مورد سوره  مي

است. نظر جمهور همين است؛ از جمله مجاهد و قتاده. دوم، مكي است. سوم، ايـن سـوره   
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بودن آن دو قول است: يك، يـك آيـه    . اما در مورد مكي و مدنيهم مكي و هم مدني است
آن مكي است و بقيه آيات آن مـدني هسـتند؛ دوم، اول آن مـدني اسـت و آخـر آن مكـي.       

كه قائلند اين سـوره مـدني اسـت (ابـن جـوزي،       باشد ميگرايش وي به همان نظر جمهور 
 ). 374 :4 ، ج1422

» احتراز كـرد   از عقل  ،بايد با عقل«گويد:  مى  قلدرباره حدود ع  جوزي  ابن : حدود عقل

مـا    شـناخت   گـام   ، در نخستين بشناسيم  خدا را با عقل  بخواهيم  هرگاه  دهد كه مى  و توضيح
خواهـد بـود     ايـن  ، با عقل  احتراز از عقل«  . پس غلتيم مى  شود و در تشبيه مى  منتهى  حس  به
  بـه   عاقـل   انسان  ندارد. گاه شباهتي چيز  هيچ  به و  نيست  جسماو   كه  و بدانيم  كنيم  دقت  كه

  دردهـا، ذبـح    مثـل  ؛تابـد  برنمـى   عقـل   يابد كه مى  نگرد و چيزهايى مى  خداوند سبحان  افعال
،  عـادات   بـه   خـو كـرده    عقل  كه ؛ صالحان  بيمصا و خدا  بر اولياي  ، تسلط دشمنان جانوران
  .»بديا ها نمى در آن  حكمتى

  كـه   نشـده   شـود، مگـر ثابـت     گفته  كه  است  مورد چنين  در اين»  با عقل  احتراز از عقل«
  ،عقـل   بـازنگري   دهد؟ با اين نمى  انجام  را بيهوده  فعلى  و هيچ  است  و حكيم  خداوند مالك

  او حكيم  كه اين  بايد به  ،. پس است  بر ما پوشيده  افعال  او در اين  حكمت  شود كه آشكار مى
  نخسـتين   كـه   از بزرگان  و نيز نظر بسياري  از مردم  بسياري  گروه  شد. اعتراض  تسليم ، است
خضـر و    افتنـد. داسـتان   مى  گمراهى  در چاه  سان  و بدين  است  سنخ  بود، از اين  ابليس  آنان

  احتراز از عقل»  يعنى  نكته  ) نيز بر همين82-78 و 68، 18:  (كهف  كريم  در قرآن موسى
 .)492-491 :1407(ابن جوزي،   استناظر  » با عقل

  . اثرپذيري از تفاسير قبلي و اثرگزاري بر تفاسير بعدي2.10

هـا نقـل    تفسير زادالمسير يكي از تفاسيري است كه از تفاسير و منابع قبل از خود كـه از آن 
  ثر شده است. قول كرده است. زياد متأ

ها نقل كـرده عبارتنـد از: جـامع البيـان طبـرى،       ترين مصادرى كه ابن جوزى از آن مهم
فى القراءات ابـو   لحجةمشكل القرآن و غريب القرآن ابن قتيبه، معانى القرآن فراء و زجاج، ا
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 كـه در نقـل  على فارسى، مجاز القرآن ابو عبيده، النكت و العيون فى تفسير القرآن ماوردى، 
  .... از آن زياد متأثر شده است ابواب و مباحث اقوال و تقسيم و ترتيب

در لغت از فراهيدى، خليل بن احمد، ابن قتيبـه و ابوعبيـده، در نحـو از فـراء، زجـاج،      
هـا،   اخفش، محمد بن قاسم نحوى و كسائى، در قرائت از حجـدرى، عاصـم و ماننـد ايـن    

  .نمايد مطالب را نقل مى
هـاي   شويم كه امام ابن جوزي تا چه اندازه از كتـاب  با نگاهي به تفسير زادالمسير، متوجه مي

  توان به مثال زير اشاره نمود: لغت و بالغي قبل از خود متأثر شده است. براي نمونه مي

اقوالي را بيان نموده كه » لمزه«ذيل واژه  ؛)همزَةٍ لُّمزَةٍ ويلٌ لِّكُل (همزه:  در آيه اول سوره

هاي داشته اسـت. البتـه ايـن     ب دهد امام ابن جوزي چه عالقه و تعصبي به اين كتا نشان مي
افزايد و تفسير او را پر محتـوا و پـر مغـز كـرده اسـت. وي       كار وي بر ارزش تفسير او مي

الدفع ،قالها بن قتيبة، و : و أصالل همزو الّلمز .العياب الطّعان، و الّلمزة مثله: أنّ الهمزة« گويد. مي
و العضيهة الكـذب  : الذي يغتا بالناس ويعضهم، قال ابن فارس :الهمزة الّلمزة: كذلك قال الزّجاج

ها را از مصـادير   بينيم وي در تفسير خود، واضح نموده كه واژه همان طور كه مي». و البهتان

فهم مطلب كم و كاستي رخ ندهد و در بعضي جاهـا  ذكر شده آورده تا در رساندن درك و 
كند و در بعضي موارد، بعد از بيان اقوال ديگران، يك نظـر را تـرجيح    فقط اقوال را ذكر مي

  ).489: 4 ، ج 1422دهد (ابن جوري،  مي
اما اثرگذاري اين تفسير در تفاسير بعد از خود، از اثرپذيري مولـف از تفاسـير پـيش از    

است؛ و علت آن، شايد اين باشد كه مؤلف در اين تفسير، غالبـاً بـه ذكـر اقـوال      تر خود كم
تر ديدگاه يـا نظـر خـويش را بـا قطـع و يـا آوردن        گفته شده از پيشينيان بسنده كرده و كم

تر مورد استقبال مفسـران بعـدي قـرار گرفتـه      استدالل و دليل بيان داشته است. بنابراين، كم
ير زادالمسير يكي از بهترين تفاسير اهل سنت است و هر مطلبي را است. با وجود اين، تفس

كه بيان نموده مستند و با ذكر منبع است. اين رويكرد، كار او را ارزشمند كرده اسـت. ايـن   
تفسير يكي از تفاسير قديمي و از نظر ادبي و كالمي در حد اعالست. و ايـن خـود روشـن    
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تـر ايـن تفسـير بـر منـابع و       ب اثرگـذاري بـيش  هاي اعجاز قرآن كريم و موجـ  نمودن جنبه
  اند.  هاي ادبي و بالغي قرآن كريم پرداخته جنبه كه به تفاسيري است

  . جايگاه تفسير زاد المسير ابن جوزي3

تفسير زادالمسير با توجه محتواي جالب و استفاده از منـابع قـوي، همـواره در ميـان مـردم      
  اي داشته است.  جايگاه ويژه

  ه تفسير زادالمسير در ميان اهل سنت. جايگا3.1

ابن جوزي در ميان اهل سنت از جايگاهي ويژه بر خوردار است و اين جايگاه او با توجـه  
به آثار و تأليفات فراوان و مفيد ايشان است، تا جايي كـه اكثـر بزرگـان عرصـه تفسـير، در      

كننـد. بـا    و اسـتفاده مـي  هاي بعد از ابن جوزي، به تفسير او رجوع و از آثار گرانقدر ا دوره
وجود اين، تفسير ابن جوزي مورد غفلت واقع شده است. شـايد دليـل آن، ايـن باشـد كـه      
سبك ابن جوزي در تفسيرش نقل اقوال مختلف است؛ اما خودش به صورت مستقل نظريه 

نمايد. شايد همين دليل است كـه ايـن    آوري مي دهد؛ بلكه اقوال مختلف را با سند جمع نمي
  گيرد. به صورت گسترده مورد استفاده قرار نمي تفسير

  . جايگاه تفسير زادالمسير در ميان تشيع3.2

  بيـت   از اهل  جوزي ابن  هاي ستايشابن جوزي در ميان تشيع كما بيش داراي محبوبيت است. 
 :(همـان   فاطمـه   ) و حضرت284: 1422،  جوزي  (ابن علىحضرت   نظير ذكر فضايل

  امامـان   از برخـى   حـديث   و نقـل   حسين  امام  از حضرت  در ستايش  ) و ذكر رواياتى278
گويند.   سخن  جوزي  ابن  بودن  شيعه  در باب  كه  داشته  را بر آن  شيعه  از بزرگان  بعضى  وممعص

و   دهبـو   شـيعه   جوزي  ابن  كه  نويسد: بعيد نيست ) مى38: 5، ج 1422خوانساري،(  خوانساري
؛ از كنـد  مـى   بيان  نظر خويش  براي  يداليل   گاه . آن است  كرده مى  تظاهر تسنن  به  بنا بر مصلحت

  .  است  كرده  نقل  على  را در شأن»  ردالشمس«  روايت ،او بر منبر كه جمله اين
سني شود، اين است كه ابن جوزي  گويم، آن چه از تفسير وي برداشت مي اما در جواب مي

احمد بن حنبل، يكي از ائمه چهار گانه اهل سنت است و خـود وي در   مذهب و پيرو امام
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، كـه  »امام احمد حنبل«جاهايي از تفسير خودش به اين موضوع اشاره دارد و با آوردن اسم 
اي سني مـذهب و   شود وي بدون هيچ گونه شك و شبهه وي را امام خود دانسته، معلوم مي

  ).8: 1، ج 1422بل بوده است (ر.ك. ابن جوزي، پيرو امام احمد ابن حن
اما ابن جوزي با توجه به و عقيده خويش از افراط و تفريط به دور بوده و سعي داشـته  

ِنَّمـا  إ(مائـده:   55است در تفسير خويش واقعيت را بيان نمايد. براي مثـال در تفسـير آيـه    
ون وليُكم اللَّه و رسولُه و الَّذين َآمنُوا  عـراك مؤْتُون َالزَّكاة َو َهي الةَ وونَ الصقيم؛ بعـد از  )الَّذينَ ي

نمايد كـه بـر اسـاس يكـي از ايـن       بيان آيه، تمام نظريات و روايات را ذيل اين آيه بيان مي
است او بدون هيچ تعصـبي، آن را بـا آوردن    روايات، آيه مذكور، در شأن حضرت علي

  ).560 :1 ، ج 1422جوزي، سند ذكر كرده است (ابن 
بيان اين گونه روايات باعث شده است شخصيت او و تفسـيرش در ميـان تشـيع مـورد     

  توجه قرار بگيرد و از او شخصيتي علمي صرف بسازد. 

  نتيجه . 4

نت در قـرن ششـم هــ. ق    تفسير زادالمسير، يكي از تفاسير نقلي روايي و واعظانه اهـل سـ  
هاي اين تفسـير توجـه بـه لغـت و      شده است. از ويژگيابن جوزي تدوين  است كه توسط

بالغت و ناسخ و منسوخ و قرائت هاي مشهور و شاذ و همچنـين آوردن روايـات و بعضـا    
ها است. اين تفسير در ميان اهل سنت و تشيع از محبوبيت برخـوردار اسـت و    برگزيدن آن

اقعيت را بيان نمايد علت آن، رويكرد ابن جوزي در تفسيرش است كه در آن، سعي كرده و
  و از هر گونه تعصبي دوري جويد و اين، ارزش كار وي را باال برده است. 

نظران قبلي، امانت را رعايت كرده و اقـوال   پذيري از صاحب تاثيردر وي در تفسير خود 
مختلف را بيان نموده است؛ اما خود به صورت گسترده ايده و نظـري نـداده، و بـه همـين     

گونه كه بايد و شايد، مرجع مفسران قرار نگرفته، در عين حـال، از تفسـير    و آندليل تفسير ا
  هاي مختلف شده است.  استفاده او

  هاي اخير مورد توجه بوده است.  در مجموع، تفسير ابن جوزي در طول قرن
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