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 چکیده
گمان از جمله ارزشــمندتریت تساســیر  اه تاانون نگاشــته شــده،  بی

ــیر المیزان ــدر در ایت اثر به روایات      می اثر عالمه طباطبایی    تسسـ باشـ
ا  از آیات،  ا  شــده اســت و مسســر پف از تسســیر دســته توجه ویژه

حت عنوان   حث روائی »ت یات را          «ب نابع فریقیت روا به م جاع  با ار  ،
ها  متعدد  اه درباره  پژوهش رغمبهگزارش و تبییت ارده اســتر 

ت آن روایات المیزان صـــورت پذیرفته، در هیث اثر  مصـــادر روایا
ــیسی تحلیلی     ــت، لذا در ایت پژوهش، با روش توص ــده اس تحقیق نش

ی   و بر اساس دال همصادر روایات ایت تسسیر مورد واااو  قرار گرفت
  اه عالمه طباطبایی هو شواهد متعدد  بر ایت حقیقت رهنمون گردید

عه       ــی یات شـ ق  روا با    در ن هان، نور    غال ــافی، البر الثقلیت و به الصــ
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سطه را ذار اند،     بحاراالنوار رجو شته و بدون اینکه ایت منابع وا ع دا
ستقیما  ها از طریق آن ستر در      م صلی روایات ارجاع داده ا به مآخذ ا

  ا ابع واســطهنق  روایات اه  ســنت نیز ینیت روشــی داشــته و از من
المنثور استساده ارده استر   األنوار، االتقان و الدرّیون: البرهان، بحار

خرده گرفتت بر شیوه عالمه    درصدد پژوهش  گستنی است هدف ایت 
طباطبایی نیســت، زیرا روش عالمان ســل  بر ایت منوال بوده اســت،   
ــگران به هنگام         ــت اه پژوهشـ ــان دادن ایت نکته اسـ بلکه در پی نشـ

ــیر  المیزان خود را از توجه و مراجعه به        گیر بهره از روایات تسسـ
 رندانند نیازبیمنابع اصلی روایات 

ــیر المیزان،كلیدی:   های واژه ، ثنق  حدی    عالمه طباطبایی،    تسسـ
 ر ، مصادر واسطه، اخذ با واسطهحدیثیمنابع 

 

 مقدمه
ــده از پیامبر ــحابه و تابعان نقش مهمی در )ع(بیتاه )ص(، اارم روایات نق  شـ ، صـ

ها بداند، ننیاز از آتبییت و تسســیر آیات دارند و شــاید نتوان مسســر  را یافت اه خود را بی
ــران عق  به    اندر از جمله ایتها در فهم آیات فراوان بهره بردهگرا از آنطور  اه حتی مسسـ

از تسسیر    پف المیزان، در اشمشرب عقلی و فلسسی   رغمبهاه  است مسسران عالمه طباطبایی  
ــتق   ــا   پردازدر بنا بر احبه نق  و تبییت روایات می« بحث روائی»آیات، تحت عنوان مس ص

ــده          135از  المیزانبرخی محققان در   ــتساده شـ یات اسـ ــنی برا  نق  روا ــیعه و سـ منبع شـ
،  نالمیزاآید منابع یاد شده در  (، البته به نظر می130-124صص ، 1381است)رک: االوسی،   

شند، زیرا برخی منابع در پژوهش اخیر مغسول مانده  سی افزون بر ایت تعداد با ، 1384، اند)نسی
 (ر 96ص

 -به تسصـــی  خواهد آمد اهینان –ها ، بررســـیالمیزاندرباره منابع روایی موجود در 
ــتقیم به تمام منابع و مصــادر اصــلی روایات    حاای از آن اســت اه عالمه، خود مراجعه مس

اســتر احتمال تورّ    رممکتیغنداشــته اســتر زیرا حذــور ذهت به تمام روایات ذی  آیات 
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مه آن             یه نیز منتسی اســــت، زیرا الز به هر آ یات مربوط  مام اتب روایی و تسکیک روا ت
نه          برخوردا نه عالمه و  اه  یات اســــت  حاو  روا دیگر  ینیت   افثیهر  از جزوات 

 راندادّعایی را نداشته
ــیر و جوامع روایی نزد عالمه فراهم بوده و به هنگام   همچنیت ایت احتمال اه تمام تساس

ها مراجعه ارده باشد، معقول نیستر زیرا یافتت روایات تسسیر      آن تکتکتسسیر آیات به  
را   -اسیر ترتیب تس برخالف - بوه روایات ایت اتب اه هر یک ترتیب خاص خوددر میان ان

شته استر بنابرایت       دارند مستلزم صرف زمان فراوانی می   باشد اه ینیت فرصتی را عالمه ندا
ــطه     ایت احتمال قوت می  ــاره به آن   –گیرد اه عالمه از منابع واسـ ه  بهره گرفت  - ها بدون اشـ

ساس پژوهش ح    ست، بر ایت ا شواهد و قرائت            ا ست اه  سؤال ا سخ به ایت  صدد پا ضر در ا
ــیر   ــتساده تسس ــته اول   المیزاناس ــتقیم به منابع دس ــطه و عدم مراجعه مس از منابع روایی با واس

 روایی فریقیت ادام است؟
ــی و تحلی  روایات   ــوص بررس ــورت گرفته  ، پژوهشالمیزاندر خص ها  فراوانی ص

یر  حدیث، جایگاه و ااربرد آن در تسس »شاد  نسیسی،   اثر « عالمه طباطبایی و حدیث»است:  
و عباد    ضمیربه خامه روشت« جایگاه سنت در تسسیر المیزان» به قلم مجید معارف،« المیزان

ز جمله آثار  ا، زادهقاضی نگاشته سلیمی زارع و   « جایگاه و ااربرد سنت در تسسیر المیزان  »و 
ــامان یافته  ــتند اه در ایت حوزه س ــده و نیز دیگر تحقیقات  در پژوهشانمهمی هس ها  یاد ش

ما صورت   اندر ابه بررسی مصادر روایات المیزان نپرداخته   یکهیثسامان یافته در ایت زمینه،  
ضرورت دارد اه باور عمومی بر        صادر المیزان از آن جهت  ستق  درباره م دادن پژوهشی م

ی  قیم به جوامع و مصــادر روایایت اســت اه عالمه طباطبایی در تسســیر المیزان مراجعه مســت
در زمینه روایات المیزان ســامان  مشــاصــا اه  هاییپژوهشداشــته اســت، ایت تلقی حتی در 

اه به هنگام شمارش مصادر و شیوه ااربست آنها در المیزان،       طور بهاند وجود دارد، یافته
، 1384ر نسیســی،  130-124صصــ، 1381اند)رک: االوســی، ســات گسته فرضپیشبا ایت 
( و از تعدد منابع برخی روایات المیزان و مراجعه گســترده به مصــادر ماتل   98-95صــص

 (ر 98-96، صص1384اند)نسیسی، فریقیت بحث ارده
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ایت در حالی است اه یون عالمه طباطبایی با واسطه از منابع دسته اول روایی استساده      
ــت، برخی از روایاتی اه به آن منابع ارجاع داده ا ــت، در آنها وجود ندارد یا در  ارده اس س

آن منبع وجود خارجی نداردر با  اســاســا منبعی غیر از آن مصــدر یاد شــده موجود اســت، یا 
ــگران به هنگام بهره  ــامان یافتت ینیت تحقیقی، پژوهش ــیر  المس یزان،  گیر  از روایات تسس

  خود را ناگزیر از توجه و مراجعه به مآخذ اصلی روایات خواهند دیدر
 

 در تفسیر المیزان منابع روایات شیعه بررسی .1
ــتر   ــیر خود در ابتدا  ذار هر روایتی مذخذ و منبع آن را ذار ارده اس عالمه در تسس

سیر  یون:      شیعه، گاهی به تسا شان در ابتدا  روایات  شی، مجمع ای البیان،  قمی، نعمانی، عیا
ــافی، برهان و نور الثقلیتالجامع، نهججوامع ــار البیان، ص ــت و گاهی به جوامع  اش ه ارده اس

السقیه، توحید، عیون   األحکام، مت ال یحذرهاافی، االختصاص، ارشاد، تهذیبروایی یون: 
ید و ، مس)ابت بابویهاالخبار، أمالیالشــرائع، خصــال، معانی االعمال، عل أخبار الرضــا، ثواب

 رده استراشاره ا مناقب ابت شهر آشوب، ارشاد دیلمی و بحار األنوارطوسی(، 
شد    شواهد  اه در طی پژوهش ذار خواهد  در پژوهش پیش رو و مبتنی بر دالی  و 

برهان و  به تساسیر صافی،   غالبا شویم اه عالمه در نق  روایات تسسیر    بدیت امر رهنمون می
ــته و با بهره  ــوعه بحار االنوار رجوع داش ــتقیما ها گیر  از آننور الثقلیت و موس ه مآخذ ب مس

 رجاع داده استر اصلی ا
 ایت قرائت و شواهد عبارتند از:

 
 شده نقلعدم وجود روایت در منابع  .1-1

اافی، مت ال یحذـــره السقیه، عیون اخبار  در المیزان از جوامع و تساســـیر روایی یون: 
  الرضــا، أمالی صــدو ، مناقب ابت شــهرآشــوب، تسســیر نعمانی، تسســیر قمی، عیاشــی و نهج

، روایاتی گزارش شده است اه با مراجعه به منابع یاد شده، روایات یافت نگردید ولی     البیان
، روایات با همان مآخذ ذار شده در المیزان به دست آمد و   صافی، برهان و بحار األنوار در 
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ست بر ایت اه عالمه روایات را ا  ستر در     ایت خود دلیلی ا سه منبع پیش گسته نق  ارده ا ز 
 :  شوددر ایت خصوص اشاره می هاونهنم ذی  به برخی

 
 «الصافی»وجود روایت در  .1-1-1

شده:   المیزاندر  عن الصااااع(: و  و سئ  اااقو عن ساله   ا    و الفقيه و يف الكايف»نق  
ئمسا ي  ، 1417طباطبایی، ررر«) بماالرِّ  يمْأُكوُ  ممنْ  اآلية و سيو  وم سمْئ أمرمى َيمْحمُق اللَُّه الرِّبا وم يُاْرِبي الصااااااااااَّ

ــره السقیه (، ایت روایت فقط در  425، ص2ج بابویه  )مت ال یحذـ ( 279، ص3، ج1413، ابت 
شابه     اافی آمده و در ستر دقیقا م مده نیز آ صافی عالمه گزارش ارده، در  آنچهموجود نی

 الرِّبا وم يُاْرِبي هُ عن الصاااع(: و  و سئ  ااقو عن ساله   ا   َيمْحمُق اللَّ  و الفقيه و يف الكايف»است:  
ئمسا ي  شانی، فیضررر«) الرِّبما يمْأُكوُ  ممنْ  وم سمْئ أمرمىاآلية و سيو   الصاااَّ (ر اگر 303، ص1، ج1415 اا

ــت  اافی عالمه خود به    روایتی را اه در ایت اتاب وجود ندارد بدان      گاه هیث ،مراجعه داشـ
 دادرانتساب نمی

 
 «البرهان»وجود روایت در  .1-1-2

ــیر ــهور ینداننه -عالمه از تسس  بن يف هنج البيان عن علي  »اند: نق  می نهج البیان -مش
بمُة اللَّه (، با مراجعه 48، ص10، ج1417طباطبایی، «)عمزَّ وم جمو   إبراهيم، سال  سال: و  الزِّيماعمُة هي

ــیر   نهج  ) ایت روایت یافت نگردید در حالی اه با رجوع به برهان، مذخذ             نهج البیان به تسسـ
و روي يف:هنج البيانو  عن علي بن إبراهيم سمالم  سمالم  »( و روایت هر دو به دست آمدند: البیان

بمُة اللَّه  (ر25، ص3، ج1374بحرانی، «)عمزَّ وم جمو   الزِّيماعمُة هي
 
 «بحار االنوار»وجود روایت در  .1-1-3

)أمالی( صــدو  مت ال یحذــره السقیه، عل  الشــرائع و مجالفاز ســه اتاب  المیزاندر 
أمنَُّه  عن الصاااع(: و  يف الفقيه و ال لو و اجملالس للصاائو(  روى الصاائو(»روایت شده است:   

قيوم  يم  مناَّهما ُمرمباَّ مة   ُُسِّيم   ااُ ْ بمًة سمالم ِلي ْ بمُة كم (، جستجو  ایت  169، ص8، ج1417طباطبایی، ررر«) اْلكم
شان از آن داشت اه روایت در    صدو  وجود ندارد، اما با   أمالییا همان  المجالفروایت ن
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يهُ وم اْل يلمُو اْلفمقي »در بحار آمده است:  المیزانمعلوم گردید دقیقا مشابه گزارش  بحارمراجعه به 
: و اعي(ي ُئو(ي ُروييم عمني الصاااااااااااَّ قيوم  يم  وم اْلممجماليُس ليلصاااااااااااَّ ْ بمةُ كم  ُُسِّيم  أمنَُّه  اااااااااااُ مناَّهما ُمرمباَّ مة  اْلكم   ْ بمًة سمالم ِلي

ــی، ررر«) ــت ایت روایت با همیت السار در      5، ص55، ج1403مجلسـ عل   (ر الزم به ذار اسـ
، 2، ج1413، )ابت بابویهمت الیحذــره السقیه( و در 398، ص2، ج1385، )ابت بابویهالشــرائع

 خی واژگان آمده استر( با تساوت در بر191ص
 

 سهو در ذكر جوامع روایی .1-2
ستند و نام       صدو  دارا  یندیت اثر ه صاحبان جوامع روایی مانند نعمانی و  برخی از 

خوردر در ایت تسســیر روایاتی وجود دارد  به یشــم می المیزانها در صــدر روایات اغلب آن
ست،      شده ا ستناد داده  ست      اغ اگریهاه به آثار آن دو محدّث ا صحیح ا ستنادات  لب ایت ا

ها حاای از آن بود اه در ذار مذخذ برخی از روایات ســهو رد داده اســت و لکت بررســی
مراجعه شد مشاص گردید اه عالمه با استساده      -برهان و بحارمانند  -یون به منابع واسطه  

ی روایت  برخ برهانبحرانی در  مثال داده اســتر ها به مآخذ اصــلی روایات ارجاع میاز آن
رر«  رابن بابايه، سال  حئثنا»به صـــورت:   -در مذخذ اصـــلی آمده آنچهبرابر با  –صـــدو  را 
ــت:            گزارش می ته اسـ ــ به هنگام نق  از آثار نعمانی ینیت نوشـ یا   حمماائ بن إبراهيم»اند و 
  -عو بدون اشــاره به منب –ایت قبی  روایات با ذار راویان و ســلســله ســند ررر«ر  الن ماين، سال 

گزارش شده است و عالمه گاه منبع مربوط به روایت را صحیح حدس نزده استر حال اگر     
ذار   اججابهنام منابع  گاههیثبه تمام آثار مورد اســتساده مراجعه داشــت،   مســتقیما ایشــان 

 ها:شدندر نمونهنمی
 

 «ابن بابویه»روایات بررسی  .1-2-1
ذره السقیه و  معانی االخبارفراوان به دو اتاب  المیزاندر  ست      مت الیح شده ا شاره  ،  ا

صدَّر به     هوا س ، در المیزان برهاندر « ابت بابویه»در ایت بیت در موارد  یند مآخذ روایاتِ م
ست و حال   باریک)مت ال یحذره السقیه )یند بار( و  معانی االخبار ها اتاب شده ا   ( عنوان 
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ــا و توحید و  یون: دیگر آثار صــد اهآن ــال، عیون اخبار الرض ــان از ایت روایات   خص نش
 ها:داشتندر نمونه

 
 «معانی االخبار»روایات كتاب  .1-2-1-1

ست:   ابن بابايه  عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشااام عن أبيه عن ابن »در برهان آمده ا
ينُ  عن  اااااا يئ بن يلااااااار سال  سال   أبا عبئ ا  : و  هموي  أِب عمري عن حممئ بن محران إيَّلَّ  الئِّ

و يف م اااين »عالمه آن را ینیت گزارش ارده:  ( اه  610، ص1، ج1374بحرانی، ررر«) اْلااُْ ُ 
ينُ  ن يلار سال  سال   أبا عبئ ا   هموي اِلخبار عن   يئ ب ، 1417باطبایی، )طررر« إيَّلَّ اْلُْ ُ  الئِّ

ــا  ایت روایت   ر(163، ص3ج ــاسـ ــال          اسـ ندارد و مذخذ آن، خصـ در معانی االخبار وجود 
 (ر21، ص1، ج1362، )ابت بابویهباشدمی

 برا  نمونه بیشتر نگاه انید به:
، 2، ج1374بــدون ذار منبع آمــده)بحرانی،  «ابت بــابویــه»روایــت از  برهــاندر  -1

یت در     342ص مذخذ ایت روا عانی االخبار  ، المیزان(،  ، 6، ج1417یاد شـــده)طباطبایی،       م
ــرفا (، و لکت روایت 82ص ــادر  صـ ( نق   201، ص2، ج1378، )ابت بابویهعیون أخبار الرضـ

 شده استر
ــاره  -2 (، 62، ص9، ج1417)طباطبایی،    معانی االخبار  به وجود روایت در    المیزاناشـ

، 2، ج1374آمده است)بحرانی،  « رو  ابت بابویهررر»در برهان بدون ذار مذخذ و به صورت:  
 ( آورده استر358، ص1398، )ابت بابویهتوحیدش(، ایت روایت را صدو  تنها در 813ص

(، 374، ص9، ج1417)طباطبایی، معانی االخباربه وجود روایت در  المیزاناشـــاره  -3
ــورت:  برهاندر  ــت)بحرانی،   « رو  ابت بابویهررر»بدون ذار مذخذ و به ص ــده اس گزارش ش

ــده  259، ص1398، )ابت بابویه  توحید (، ایت روایت نیز تنها در   813، ص2، ج1374 ( نق  شـ
 استر
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 «من الیحضره الفقیه»روایات كتاب  .1-2-1-2
... عن أبااان بن  بلاا  عن أِب ج فر حمماائ بن ابن بااابايااه سااال  حاائثنااا »در برهان آمده:   

ُم اْلْيْنزييري اآلية، سال يف ساله عز و جو  الباسر: و أنه سالعلي ُم وم ْلْم ْيتمُة وم الئَّ   ُحرِّممْت عملمْيُكُم اْلمم
ُم اْلْيْنزييري م روف ُم وم ْلْم تمُة وم الئَّ ْي (، عالمه گمان ارده اه    221، ص2، ج1374بحرانی، ررر«)اْلمم

  لمیزاناباشد، لذا در   مت الیحذره السقیه یون روایت فقهی است علی القاعده مذخذ آن باید  
الباسر:صو و يف الفقيه بإ ناعه عن أبان بن  بل  عن أِب ج فر حممئ بن علي»اند: گزارش می

ْيتمُة وم الئَّمُ  مُ  أمنَُّه سمالم اْلمم (، اما ایت روایت 191، ص5، ج1417)طباطبایی، ررر«اْلْيْنزييري ممْ ُروف   وم ْلْم
گزارش نشده است و جستجو در آثار صدو ، آن را در خصال نشان  مت الیحذره السقیهدر 
 (ر451، ص2، ج1362، )ابت بابویهداد

  
 «محمد بن إبراهیم النعمانی»روایات بررسی  .1-2-2

سیر نعمانی دوازده روایت به نق  از  المیزاندر  ستر عالمه، تمام ایت روایات    تس آمده ا
ــند:  برهانرا اه در  ــده به ررر«  حممئ بن إبراهيم الن ماين، سال »با س ــیر نعگزارش ش  مانیتسس

  -نیتسسیر نعماو نه  -الغیبه نعمانیها در اتاب ارجاع داده است، در حالی اه سه مورد از آن
 آمده است:  برهان  نمونه در وجود داردر برا
حممئ بن إبراهيم الن ماين، سال  أخربنا أمحئ بن حممئ بن  اااا يئ ... عن »

إ ااااااااااااااحا( بن عبئ ال زيز عن أِب عبئ ا : و يف ساله   ا   وم لمقيْن أمخَّْرنا 
وم اِْلُمَُّة : و مي اْلقمائي  ُخُروجُ  أُمٍَّة ممْ ُئوعمٍة. سال  اْل مذمابُ  عمْنُهُم اْل مذابم إي 

ْ ُئوعمُة :عيئَّةو أمْهوي بمْئٍر وم أمْصحمابُه  (ر82، ص3بحرانی، ج«)اْلمم
 آورده است:   المیزانعالمه در اما 

، بإ ااااناعه عن إ ااااحا( بن عبئ ال زيز عن أِب عبئ و يف  فلااااري الن ماين»
 وعمٍة سال  اْل مذمابُ ئُ ُأمٍَّة مم ْ  ا  : و يف ساله  لمقيْن أمخَّْرنا عمْنُهُم اْل مذابم إي 

اُبهاْلقمائيمي  ُخُروجُ  حم ْ ُئوعمُة أمْهوي بمْئٍر وم أمصاااااااااااااااْ )طباطبایی،   «: و وم اِْلُمَُّة اْلمم
 (ر181، ص10، ج1417
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سیر نعمانی عالمه در ابتدا  ایت روایت از  ست، در حالی اه   تس در  صرفا  آدرس داده ا
 ها  دیگر را ببینید:نمونه (ر 241ص ،1379انعکاس یافته است)نعمانی،  الغیبه نعمانی

، 1374)بحرانی، برهان ( و روایت  331، ص11، ج1417)طباطبایی،    المیزانروایت   -1
یت فقط در           المیزان(، 314، ص2ج اه روا حالی  مانی ارجاع داده در  ــیر نع ب به  تسسـ   ةالغی

 (ر316، ص1379موجود است)نعمانی، 
یت   -2 یت  390، ص5، ج1417)طباطبایی،   المیزانروا ، 1374)بحرانی، برهان ( و روا

جاع   برخالف(، 239، ص3ج مانی  به   المیزانار ــیر نع یت در  تسسـ بة ، روا ق  شــــده    الغی ن
ست)نعمانی،   ست 278، ص1379ا صی  خواهد آمد  اهینان -(ر الزم به ذار ا سا     -به تس سا   ا

بحار   90اانون در دسترس است، همان مقدار  است اه در جلد     تسسیر نعمانی اه از  آنچه
 گزارش شده استر األنوار

 

 گانهبا تفاسیر سه در المیزان الفاظ روایات تطابق .1-3
روایاتی نق  شــده اســت اه السار آن روایات، با مصــادر  اه عالمه برا   المیزاندر 

ها ذار ارده، مطابقت ندارد، در مقاب ، ایت روایات با همان واژگان و حتی مآخذ  اه                آن
در  باشــنموجود می صــافی، برهان و نور الثقلیتها یاد شــده، در ســه تسســیر:   در ابتدا  آن

 ها:  نمونه
 

 «الصافی»روایات كتاب . بررسی 1-3-1
ــت:   المیزاندر  قيوم عمني الرَُّجوي يمْأُكُو الرِّبما وم ُهام يامرمى أمنَُّه لم »آمده اسـ ُه و يف الكايف أمنَُّه  اااااااااااااااُ

يبمُه ُمتم ممِّئاً  ل  سمالم َّلم يمُضرُُّه حمَّتَّ ُيصي ( در گزارش عالمه، 425، ص2، ج1417طباطبایی، «)ررر حمَلم
شاص  « سؤال اننده » ست در حالی اه در نام شام « سؤال اننده » اافی اتاب ا سالم    ه بت 

امي »باشد:  می اٍر عمْن هي اام ع عمْن ممْنصااُ ا ٍي ْبني  اام  حُمممَُّئ ْبُن َيمَْيم عمْن أممْحمئم ْبني حُمممٍَّئ عمْن حُمممَّئي ْبني عييلاام
أمْلُتُه عمني الرَُّجوي يمْأُكُو عمْن أمِبي عمْبئي اللَّهي  رُُّه حمَّتَّ الرِّبما وم ُهام يامرمى أمنَّهُ : و سمالم   اااااام  لمُه حمرمام  سمالم َّلم يمضااااااُ
يبمُه ُمتم ممِّئاً    ر(145-144، ص5، ج1407الینی، ررر«)ُيصي
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زارش  آمده گ صافی در  آنچه با جستجو  صورت گرفته مشاص گردید عالمه دقیقا    
قيوم عمني الرَُّجوي يمْأُكُو »اند: می رُُّه حمَّتَّ الرِّبما وم ُهام يامرمى أمنَُّه لمُه حم و يف الكايف أمنَُّه  ااااااُ ل  سمالم َّلم يمضااااااُ َلم

يبمُه ُمتم ممِّئاً   (ر 302، ص1، ج1415ااشانی، فیضررر«) ُيصي
ااشانی برا  اختصار در نق  روایت، سند را حذف و سائ  را به صورت مجهول  فیض

ست، عالمه نیز روایت را   صورت از  به ذار ارده ا سیر  همیت  ست  صافی تس  رانعکاس داده ا
ــیر   قرینه دیگر در عدم مراجعه عالمه طباطبایی به اتاب اافی ایت اســـت اه در هر دو تسسـ

ل  »المیزان و صافی، لسظ   ر آمده است« حمرمام  »ولی در اافی لسظ « حمَلم
نده و مجهول آوردن آن( از           المیزاندر  ــؤال ان نام سـ یات)حذف  ق  ایت گونه روا ن
 ها  فراوانی داردر از جمله مقایسه انید:نمونه -به ایت تسسیربدون ارجاع  -صافی
ــا روایتی از  -1 (، و 24، ص1، ج1417)طبــاطبــایی، المیزاندر  عیون اخبــار الرضــ
ــافی ــانی، )فیضص ــلی روایت، 83، ص1، ج1415ااش ــا( و مذخذ اص )ابت  عیون اخبار الرض
 (ر282، ص1، ج1378، بابویه
ااشانی،  )فیضصافی(، و 260، ص2، ج1417)طباطبایی، المیزاندر  اافیروایتی از  -2
تسســیر   ( و 104، ص6، ج1407)الینی، اافی( و مذخذ اصــلی روایت،  266، ص1، ج1415
 (ر124، ص1، ج1380)عیاشی، عیاشی
ــا روایتی از  -3 (، و 216، ص5، ج1417)طبـاطبـایی،   المیزاندر  عیون اخبـار الرضــ
)ابت  مت ال یحذـره السقیه اصـلی روایت،   ( و مذخذ13، ص2، ج1415ااشـانی،  )فیضصـافی 
 (ر407، ص3، ج1413، بابویه
ااشانی،  )فیضصافی(، و 215، ص2، ج1417)طباطبایی، المیزاندر  اافیروایتی از  -4
 (ر538، ص5، ج1407)الینی، اافی( و مذخذ اصلی روایت، 252، ص1، ج1415
(، 425، ص2، ج1417ی، )طباطبایالمیزاندر  مت الیحذره السقیه و  اافیروایتی از  -5

)ابت  مت ال یحذره السقیه( و مذخذ اصلی روایت، 303، ص1، ج1415ااشانی، )فیضصافیو 
 (ر279، ص3، ج1413، بابویه

ار  آمده اســت میان الس عیاشــیو  تسســیر قمیبرخی روایاتی اه به نق  از دو  تیینهم
  یزانالمالسار روایات  اهینانو ایت دو تسســـیر اندک اختالفی وجود دارد،  المیزانروایات 
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تی  مانند روایا اامال گاه مشابه روایات قمی و گاه مشابه روایات عیاشی است، در عیت حال      
 گزارش ارده استر برا  نمونه مقایسه انید: صافیاست اه 
ــافی( با روایت   272، ص3، ج1417)طباطبایی،   المیزانروایت   -1 ــانی،   )فیضصـ ااشـ
تسسیر  ( و 105، ص1، ج1404)قمی، تسسیر قمیاصلی روایت، ( و مذخذ 347، ص1، ج1415
 (ر177، ص1، ج1380)عیاشی، عیاشی
ــافی)فیض   26، ص2، ج1417)طباطبایی،   المیزانروایت   -2 ــانی،    ( با روایت صـ ااشـ
صلی روایت  315، ص1، ج1415 سیر قمی ( و مذخذ ا سیر   ( و 96، ص1، ج1404)قمی، تس تس
 (ر162، ص1، ج1380)عیاشی، عیاشی
  

 «البرهان» بررسی روایات كتاب. 1-3-2
و يف  فلاااااري الن ماين بإ اااااناعه عن  اااااليمان بن هارون »به نق  از نعمانی آمده:  المیزاندر 

احي م   ال جلي سمالم ُسميْ ُت أمبما عمْبئي اللَّهي: و يامُقالُ  ا اِْلمْمري حممُْفاظ  لم  إينَّ صاااااااام ابُهُ لمْا  مهم م همذم حم ُه أمصااااااااْ
حمابيهي النَّاُس جمي  ست اه  390، ص5، ج1417)طباطبایی، 1«ررري اً أم مع اللَُّه لمُه بيأمصاااْ (، ایت در حالی ا

لمْيممانم ْبني هماُرونم اْل يْجلي »ررر ایت روایت را نعمانی با اندای تساوت گزارش ارده:  يِّ سمالم عمْن  ااااااااُ
ا اِْلمْمري حممُْفاظمة  لمُه أمْصحمابُ هم  إينَّ صماحي م  سمالم ُسميْ ُت أمبما عمْبئي اللَّهي: و يامُقالُ  هُ لمْا  مهم م النَّاُس جميي اً ذم

(ر با جستجو  صورت گرفته مشاص گردید 316، ص1379نعمانی، ررر«)أم مع اللَُّه لمُه بيأمْصحمابيهي 
ست:   برهانعالمه عینا گزارش  حممئ بن إبراهيم الن ماين سال  ... عن  ااااليمان بن »را آورده ا

احي م   ل جلي، سمالم ُسميْ ُت أمبما عمْبئي اللَّهي: و يامُقالُ هارون ا ا اِْلمْمري حممْ  إينَّ صااااام ابُهُ لمْا همذم حم ُفاظ  لمُه أمصاااااْ
حمابيهي  مشاص   اهینان(ر 314، ص2، ج1374بحرانی، «)ررر مهم م النَّاُس جميي اً أم مع اللَُّه :لمُهو بيأمصاااْ

اصلی   مصدر -الغیبه نعمانیبدون تاء تذنیث ولی در « سُورٌمَحْ» و برهان واژه  المیزاناست در 
 ( آمده استرحممُْفاظمة  با تاء تذنیث) -روایت

 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:

                                                 
 تنها در کتاب الغیبه نعمانی موجود است.شایان ذکر است این روایت  -1
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ــی     روایتی از    -1 ــاشـ ــیر عی ــایی،     المیزان   در  تسسـ ــاطب (، و 440، ص1، ج1417)طب
صلی روایت،  380، ص1، ج1374)بحرانی، برهان سیر ( و مذخذ ا شی  تس شی،  عیا ، 1380)عیا

 (ر76، ص1ج
ــیر نعمــانیروایتی از  -2 (، و 181، ص10،  ج1417)طبــاطبــایی، المیزانرا در  تسسـ
یت،     82، ص3، ج1374)بحرانی، برهان  ــلی روا مذخذ اصـ بة ( و  ، 1379نعمانی)نعمانی،    الغی
 (ر241ص

 
 «نور الثقلین» بررسی روایات كتاب. 1-3-3

ست:   المیزاندر  اعيُ(: و عمْن سامْالي اللَّهي عمزَّ وم جموم وم يفي الفمقيهي »آمده ا قيوم الصااااَّ اللَُّه يامتمامَّفَّ   ااااُ
َي اآْلَما(ي مما َّلم َيُْ  ئمةي يفي جميي اعمةي اْلاماحي نيا يفي اللاااااااَّ ُاُ  يفي الئُّ ا... وم سمْئ َيم نيم ممْاِتي يهي اِْلمنْاُفسم حي إيَّلَّ  صاااااااي

هُ  الم  اللااَّ اَ َامقاام ذم وَّ َمكمْي م هاام ا ال عمزَّ وم جاام ا م ... وم يامتمامَااَّاهاام َم وم  ام اام ارم هم  امباام ُه   ااا  إينَّ اللااَّ ميْن مملاام ي لااَّ
مت ال  (، ایت روایت را صــدو  با اندای تساوت در 254، ص16، ج1417طباطبایی، «)اْلممْا 

اعيُ(: و عمْن سامْالي اللَّهي عمزَّ وم جموم »گزارش ارده اســت:  یحذــره السقیه قيوم الصاااااااَّ للَُّه يامتمامَّفَّ ا وم  اااااااُ
يهي  َي اآْلَما(ي مما َّلم َُيْصااي ئمةي يفي جميي اعمةي اْلاماحي ُاُ  يفي اللااَّ ا ... وم سمْئ َيم نيم ممْاِتي عمزَّ وم  إيَّلَّ اللَّهُ  اِْلمنْاُفسم حي

ا اللَُّه عمزَّ  َّاهم َم وم  ام ما م ... وم يامتمام ا َامقمالم إينَّ اللَّهم  امبمارم )ابت « جموَّ ميْن مملم ي اْلممْا وم  جموَّ َمكمْي م همذم
 (ر137-136، ص1، ج1413، بابویه

 در نوربا بررســی به عم  آمده، مشــاص گردید عالمه روایت را به همان شــکلی اه 
ُضرُه الفمقييه»آمده گزارش ارده است:   الثقلیت ْن سامْالي اللَّهي عمزَّ وم ُ قيوم الصَّاعيُ(: و عم  يف ممن َّل َيم
ئمةي يفي  وم جموم  اعمةي اْلاماحي نيا يفي اللاااااااااَّ ُاُ  يفي الئُّ ا... وم سمْئ َيم نيم ممْاِتي َي اآْلَما(ي اللَُّه يامتمامَّفَّ اِْلمنْاُفسم حي  جميي

يهي  َم وم  ام ما م ... وم  إيَّلَّ اللَّهُ  مما َّلم َُيْصااااي اَ َامقمالم إينَّ اللَّهم  امبمارم َّاعمزَّ وم جموَّ َمكمْي م همذم هما اللَُّه   ا   يامتمام
 (ر52-51، ص3، ج1415حویز ، )عروسیميْن مملم ي اْلممْا 

 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:
  نور الثقلیت(، و 236-235، ص20، ج1417)طباطبایی،   المیزاندر  اافی روایتی از  -1

، 1، ج1407)الینی، اافی( و مذخذ اصــلی روایت، 529، ص5، ج1415حویز ، )عروســی
 (ر390ص
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نور (، و 298، ص15، ج1417)طباطبایی، المیزاندر  اافیو  امال الدیت  روایتی از  -2
، 1407)الینی، اافی( و مذخذ اصــلی روایت، 62، ص4، ج1415حویز ، )عروســیالثقلیت

 (ر215، ص1، ج1395، )ابت بابویهامال الدیت( و اتاب 120-113، ص8ج
 

 نیاز در المیزان مقدارگزارش روایت به  .1-4
سمتی از         در بر ست و در برخی دیگر نیز، ق شده ا سیر  سیر  یند آیه تس خی روایات تس

ــیر آیه -و نه همه آن -روایت ــه برخی روایات  ا  میمرتبط با تسس ــدر با مقایس با  میزانالباش
ها، موارد فراوانی یافت شد اه گاه روایتی طوالنی، تقطیع شده و باشی اه     مآخذ اصلی آن 

سنده منعکف گردیده و یا     برا  تسسیر آیه نیاز بود  شده و یا حدیث با اختصار نوی ه گزارش 
 و المیزانمذــمون باشــی از روایت گزارش گردیده اســتر با اســتاراج یندیت روایت از  

 و نور الثقلیت، برهان، صـــافیها در مآخذ اصـــلی و در منابع واســـطه، یعنی: جســـتجو  آن
و نه مآخذ  –روشــت گردید اه عالمه، روایات را دقیقا مانند منابع واســطه   الشــیعهوســائ 
توان در سه باش: تقطیع حدیث،   در تسسیر خود انعکاس داده است، ایت ادعا را می   -اصلی 

 حذف باشی از حدیث و نق  به مذمون، نمایان ساخت:
 

 تقطیع حدیث .1-4-1
شی        سر با ست اه مس صود از تقطیع آن ا از روایت را جدا ارده و ذی   در ایت جا مق

ــت،            ــده اسـ آیه مد نظر بیاوردر از آن جا اه در برخی روایات یندیت آیه از قرآن تبییت شـ
دارد   روایاتی وجود المیزانطبیعی اسـت اه مسسـر، به میزان نیاز از روایت گزارش اندر در   

صورتی    به همان المیزاناندر روایت تقطیع شده در  اه در مقایسه با مصدر اصلی تقطیع شده    
، وجود دارد و ایت خود ظت مراجعه عالمه به  الثقلیت نوراســت اه در منابع واســطه ا  یون 

ــطه را قوت می  ــدر ایت منبع واسـ ــسحه  -روایتی بلند  اافی در  مثال باشـ ز امام  ا -در پنج صـ
ــت)الینی،         نور(، در 435، ص1، ج1407علی)ع( در تبییت آیات متعدد  نق  گردیده اسـ

ــیالثقلیت ، 1417)طباطبایی،   المیزان( و به تبع آن  496-495، ص5، ج1415حویز ، )عروسـ
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شی از روایت 177، ص20ج سطر  -( تنها با صاص دارد      -در دو  سیر یک آیه اخت اه به تس
 گزارش شده استر

، 1407برا  نمونه بیشــتر مقایســه انید: روایت را اه الینی در هشــت صــسحه)الینی، 
ــطر آن در  120-113، ص8ج ــت با نق  یند س ــیالثقلیت نور( نق  ارده اس حویز ،  )عروس

 (ر228، ص14، ج1417)طباطبایی، المیزان( و به تبع در 402، ص3، ج1415
  

 حذف بخشی از حدیث .1-4-2
سط یا انتها  آیه و یا روایتی طوالنی از یند نقطه)ررر(   برخالف امروز اه برا  بُرش و

ستساده می  سط آیه و روایت از تعابیر  یون:      ا شته برا  برش در اوا ، «ساله إلی»شود در گذ
« ئي إْل»و « إآلية»و برا  برش از انتها  آیه و روایت از تعابیر  یون «  اسمهُ »و « إلی أن سال»

ــتساده می ــی از   میزانالگردیدر در اسـ ــده باشـ روایاتی وجود دارد اه عالمه با تعابیر یاد شـ
ها را به اختصار آورده استر با جستجو  ایت  اواسط و یا اواخر حدیث را حذف ارده و آن

 دقیقا مشابه گزارش عالمه یافت گردید: نور الثقلیتو  برهان، صافیروایات در تساسیر 
 

 حذف در وسط حدیث  .1-4-2-1
ئم ْبني حُمممَّئي عملييُّ ْبُن إيبْارماهييمم عمْن أمبييهي عمْن أممْحم  يف روضة الكايف»آمده:  المیزانبرا  نمونه در 

ٍر عمْن أمبماني ْبني ُعْاممانم عمْن ُحْجٍر عمْن أمِبي عمْبئي اللَّهي: و سمالم  خمالم م  : و سامْاممُه وم إيبْارماهييمُ  ْبني أمِبي نمصااااْ
ا  اماملَّْاا عمْنُه ُمْئبيريينم عمابم آليم  ُم تمُهْم إ  ساله َاملممَّ -306، ص14، ج1417اطبایی،  طب ررر«)إي م عييٍئ لم

ــت، ایت روایت دقیقا  « إلی ساله»(، عالمه با عبارت 307 ــی از روایت را ذار نکرده اسـ   باشـ
يمم عمْن أمبييهي عمْن رماهي عملييُّ ْبُن إيباْ  يف روضاااااااة الكايف»نق  شــده اســت:  الثقلیت نوربدیت صــورت در 

الم  انم عمْن ُحْجٍر عمْن أمِبي عمبااْئي اللااَّهي: و ساامالم  خاام ٍر عمْن أمبااماني ْبني ُعْاماام ئي ْبني أمِبي نمصاااااااااااااااْ   م أممحااْمئم ْبني حُمممااَّ
ُه ماااااُ  إيبْارماهييمُ  ا  اماملَّْاا عمناااااْ ابم آليمتمُهْم إ  سالاااااه َاملمماااااَّ ُه وم عااااام ل ع اُ  عملياااااهي سامْامااااام إي م عيياااااٍئ  بيريينم ئْ صااااااااااااااام
ُم  (ر438، ص3، ج1415حویز ، )عروسیررر«لم

ــت:   اافی ایت روایت در   اه آنحال   أممْحمئم  عملييُّ ْبُن إيبْارماهييمم عمْن أمبييهي عمنْ »ینیت آمده اسـ
: و إيبْارماهييمُ  ْبني حُمممَّئي ْبني أمِبي نمْصٍر عمْن أمبماني ْبني ُعْاممانم عمْن ُحْجٍر عمْن أمِبي عمْبئي اللَّهي: و سمالم  خمالم م 
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وم عملمع ُُنُْروعم َمخماصاااااااااااااام  ُه َامقمالم إيبْارماهييُم: وسامْاممُه وم عمابم آليمتمُهْم حمَّتَّ أُْعخي رمِبِّم الَّذيي َُيْييي وم َيُييُت  مم
ري(ي َمْأ ي  سمالم إيبْارماهييمُ  سالم أمنما ُأْحييي وم أُمييتُ  ْمسي مينم اْلمم ااااااااااااااْ ا مينم اْلممْبريبي َمإينَّ اللَّهم يمْأِتي بيال ااااااااااااااَّ   ِي

تم الَّذيي كمفمرم وم اللَُّه َّل يامْهئيي اْلقمْامم  ْ فمٍر: و عم  الظَّاليمينيم َامُبهي ابم آليمتمُهْم... سمالم أمبُا وم سمالم أمبُا جم
قييماً وم مما كمذمبم َاملممَّا  اماملَّْاا عمْنُه ُمْئبيريينم  ْ فمٍر: و وم اللَّهي مما كمانم  ااام ُمإي  جم ، 1407ررر)الینی،  م عييٍئ لم

 (ر369-368، ص8ج
با  لیتنور الثقحکایت از آن دارد اه نویســـنده نور الثقلیت و اافی مقایســـه روایت در 

ــت و در  « إلی ساله»عبارت  ــط حدیث را حذف ارده اس ــی از اواس نیز به همیت   المیزانباش
شته   ن اافیشک ، حدیث گزارش شده است و واضح است اه عالمه مراجعه مستقیم به          دا

 استر
 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:

، 1، ج1407)الینی، اافی( با 35-34، ص19، ج1417، را)طباطبایی المیزانروایت  -1
 (ر153، ص5، ج1415حویز ، آمده است)عروسی الثقلیت نوردر  آنچه( و 96-95ص

یت   -2 با  216، ص14، ج1417را)طباطبایی،    المیزانروا ، 1، ج1407)الینی، اافی ( 
چه ( و 96-95ص ــی      الثقلیت نوردر  آن ته اســــت)عروسـ یاف کاس  ، 3، ج1415حویز ، انع
 (ر395-394ص

 
 حذف در انتهای حدیث .1-4-2-2

ست:   المیزانبرا  نمونه  اليٍئ عمْن أم »نق  ارده ا نْيي ْبني خم ِبي و يف الكايف بإ اااااناعه عمني اْلُْلااااام
: و سمالم  سُاْلُت لمُه إينَّا ُروِّينما يفي اْلْمئيي ي أمنَّ  ني الاَّايني الم اللَّهي:اْلْملاام ي صو كمانم رم ااُ تمْنجي ُهُ  يملااْ يفي  وم خماَتم

اُل ا الي اللَّهي حُمممَّئ  رم ااااُ َُ خمارمي رم ااااُ لي م كمانم يامْف مُو أمميرُي اْلُمْنمينينيم: و وم كمانم نامْق بم يهي وم كمذم للَّهي سمالم إيصااااْ
الم إينَّ أُ  ُت َاميمْنبمبيي لمنااما أمْن نامْف ااموم َامقاام ُساا سُالااْ ئم تَُّمانم يفي صاااااااااااااااام انُاا يامتمخم َم وم إينَُّكْم أمنْاُتْم ولمقااي م كاام  اْلياامئي اْلُيْم

رمى اْلْمئيي  تَُّمانم يفي اْلُيلاااااااااااااااْ ــائ  (، روایت در  328-327، ص6، ج1417طباطبایی،   «) امتمخم  وسـ
ــیعه  ــت)حر عاملی،   المیزانمانند نق      دقیقا   الشـ ایت   اه آن( و حال  331، ص1، ج1415اسـ

ــت)الینی،    اافی روایت در   (ر عدم ذار باش   474، ص6، ج1407دو برابر ایت مقدار اسـ
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به   اافیمؤید گزارش عالمه از  وســائ  الشــیعه و مشــابهت آن به  المیزانپایانی حدیث در 
 باشدر  واسطه وسائ  الشیعه می

 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:
یت   -1 بایی،     المیزانروا باط با  144، ص1، ج1417را)ط ، 8، ج1407)الینی، اافی ( 

آمده  صافی در  آنچه( و 219-213، ص1، ج1395، )ابت بابویهالدیت امال( و 119-113ص
 (ر323، ص3، ج1415ااشانی، است)فیض

یت   -2 بایی،    المیزانروا باط با  252، ص2، ج1417را)ط هذیب  (  ــی، األحکام ت )طوسـ
 (ر476-475ص ،1، ج1374آمده است )بحرانی،  برهاندر  آنچه( و 26-25، ص8، ج1407
  

 نقل به مضمون .1-4-3
و نه عیت   -مقصود از نق  به مذمون، نق  مذمون و مسهوم عبارات و جمالت روایت    

ــتر در  -هاآن ــه با مآخذ روایاتی وجود دارد اه برخی جمالت آن المیزاناسـ ها در مقایسـ
ستر             سطه نیز موجود ا ذمون در منابع وا شده اند، و همیت نق  به م ذمون  صلی، نق  به م ا

لدیت  امال ( و 116-115و  113، ص8، ج1407)الینی، اافی برا  نمونه در   بابویه  ا ،  )ابت 
رمُة أمنْبييما م وم  يلااْ َمجمرمى »ررر ( روایت شده است:   215، ص1، ج1395  مُة وم َممانييمُة بامنْيم ُكوِّ نمبييَّنْيي عم اام

اليٍ  وم  ا جمرمى آليعممم وم ُهاٍع وم صاااااااااااااااام ا جمرمى ليُناٍ :صو وم كمماام ج ماام وِّ نماي  أمنْبييااما م ُكلُُّهْم أمنْبييااماُ  وم جمرمى ليكااُ
: و ُش مْيٍ  وم إيبْارماهييمم:صو حمَّتَّ انْاتمهمْت إي م يُاُ  م  ار  از روایت اه با خط ، مقدررر«ْبني يامْ ُقابم

ــت، در     ــده اســ ــاص شــ ثقلیت       نور مشـ ل ــی حویز ،     ا ( و 62، ص4، ج1415)عروسـ
و سال َيه، أيضااااااااا  » ررر( بدیت صــورت آمده اســت: 298، ص15، ج1417)طباطبایی، المیزان

 «رَكان بينه و بني آعم ع رة آبا  كلهم أنبيا 
 نید:برا  نمونه بیشتر مقایسه ا

ــجاد)ع( را درباره زهد در        -1 ، 1407)الینی، اافی جمالت ابتدایی روایتی از امام سـ
ــمون آن در  74-72، ص8ج ــیالثقلیت نور( با مذـ ( و 414، ص3، ج1415حویز ، )عروسـ

 (،257، ص14، ج1417)طباطبایی، المیزان
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در مذمون آن ( با 55، ص1، ج1380)عیاشی، عیاشی تسسیرروایتی درباره نسخ در  -2
، 1417)طباطبایی، المیزان( و 375، ص1، ج1409)موسو  سبزوار ، مواهب الرحمان تسسیر
 (ر255، ص1ج

 
 در المیزانچینش و گزارش مصادر  كیفیتبررسی  .1-5

)جوامع حدیثی و تساسیر مذثور( موجود استر     برخی از روایات در یندیت منبع روایی
عدد آن            المیزاندر  نابع مت یت، م یک روا اه پیش از ذار  ــود  فت می شـ یا موارد فراوانی 

ــده اســتر گاه تعداد منابع و ایسیت یینش آن  ش  مشــابه گزار المیزانها در روایت ذار ش
 ها:استر نمونه صافیو  األنوار بحار

 
 «األنوار بحار»گزارش به واسطه  .1-5-1

ــت:  المیزاندر  عن الصاااااااااااع(: و  إينَّ النَّاسم  الس و اْلصااااااااااالو اجمل و يف ال لو»آمده اس
هٍ  ةي أمْوجاااُ ثااام هم عملمع ثمَلم ُئونم اللاااَّ بایی،   يامْ باااُ باط حار األنوار (، در 38-37، ص1، ج1417ررر)ط به   ب نیز 

ست:     شک ، ایت حدیث انعکاس یافته ا ئو(  ، اِلما  للصااا علو ال ااارائَ ل، اْلصاااال»همیت 
ثمةي أمْوُجهٍ ...إينَّ النَّاسم يامْ ُبُئونم اللَّ   (ر 205-204، ص67، ج1403مجلسی، ررر«)هم عمزَّ وم جموَّ عملمع ثمَلم

 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:
آمده   بحار ( با روایتی اه در   83 -82، ص3، ج1417را)طباطبایی،    المیزانروایت   -1

 پ(ر284، ص2، ج1403است)مجلسی، 
یت   -2 اه  144، ص2، ج1417)طباطبایی،   المیزانروا حار ( و روایتی  انعکاس داده   ب

 (ر32، ص11، ج1403است)مجلسی، 
 

 «صافی». گزارش به واسطه 1-5-2
ست:   المیزان ا: و  عن الرضاااا و ال يان و يف الفقيه»روایت ذی  را ینیت گزارش ارده ا

افُ  تيْخفاام ئم اْلبميااماني سااالم  وم اَّلي اااااااااااااااْ يم كمبيريمة  بام ااْ
، 2، ج1417طباطبایی،   )يفي اْلُكْفر ُعُخال   لااي م باايذم  هي
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ست:     صافی (، ایت روایت در 425ص شک  انعکاس یافته ا  و ال يان و يف الفقيه»نیز به همیت 
يم كمبيريمة  بامْ ئم اْلبميماني 

 (ر 302، ص1، ج1415ااشانی، فیضررر«)عن الرضا: و  هي
 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:  

ــافی( و روایتی اه در  425، ص2، ج1417)طباطبایی،   المیزانروایت   -1 گزارش   صـ
 (ر303، ص1، ج1415ااشانی، شده است )فیض

 
 به مصادری كه وجود خارجی ندارند المیزان ارجاع .1-6

شاره   سیر نعمانی ، المیزانیکی از منابع مورد ا سیر، آ    می تس شدر در خصوص ایت تس قا با
را دیده  انیتسسیر نعمعاملی گسته است اه مت باشی از  شیخ حر»بزرگ تهرانی می نویسد: 

سناد به امام      «ام شیخ حر از آن باش، همان روایات طوالنی است اه نعمانی با ا شاید مراد   ،
ستر ایت روایت به همراه خطبه       سیرش قرار داده ا صاد )ع( روایت ارده و آن را مقدمه تس

شابه »اوتاهی اه  شده و   «المحکم و المت ست، تدویت یافت      نامیده  سب ا ذی منت سید مرت ه  به 
ــی تمام آن را در مجلد قرآن      ــتر عالمه مجلسـ ــت)آقا بزرگ طهرانی،    بحار اسـ آورده اسـ

 (ر318، ص4، ج1403
سی در ابتدا  جلد   ست:   90عالمه مجل ما ورع عن أمري املنمنني صاااااالاا  »ینیت آورده ا

ر اااااااااالة  ياِتا برواية الن ماين و هيا  عليه يف أصاااااااااناف آيا  القرآن و أنااعها و  فلاااااااااري ب   آ
(ر بنابرایت 1، ص90، ج1403مجلسی، «)مفرعة مئونة كارية الفاائئ نذكرها من َاحتتها إ  خاَتتها

ــیر نعمانیاز  آنچه ــت و اثر     تسس ــی اس ــت همیت روایت عالمه مجلس ــت اس اانون در دس
ستق  تحت عنوان   سیر نعمانی م ست ا   تس شایان ذار ا عمانی  ه روایت نوجود خارجی نداردر 

، به صــورت مقطع و به  وســائ  الشــیعهو  برهان، صــافی، در آثار  یون بحار االنوارغیر از 
ست و   شاب  المیزاندر  آنچهفراخور ارتباط معنایی با آیات گوناگون آمده ا ه هر  آمده دقیقا م

آن ییز  است اه در منابع مزبور، ذار شده است، بنابرایت روشت است اه عالمه به واسطه  
 نق  ارده استر تسسیر نعمانیها روایات را از آن

 برا  نمونه مقایسه انید:
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ــیر نعمانی از را  المیزانروایت   -1 با روایت    ( 82-81، ص3، ج1417)طباطبایی،   تسسـ
 (ر39-38، ص1، ج1415انی، ااش)فیضصافی
یت   -2 مانی از را  المیزانروا ــیر نع یت   ( 181، ص10، ج1417)طباطبایی،   تسسـ با روا
 (ر82، ص3، ج1374)بحرانی، برهان
وسائ  با روایت ( 322، ص6، ج1417)طباطبایی، تسسیر نعمانیاز را  المیزانروایت  -3
 (ر21، ص20، ج1415)حر عاملی، الشیعه

 

 مشابه مأخذ روایات  ،روایات گزارش .1-7

ــد روایت را از  طباطبایی عالمه ــتر در ایت بیت   اافیبیش از هستصـ گزارش ارده اسـ
شان دوازده بار به   ست و نه بار به  « الكايف أصااااال يف»ای صریح ارده  ت« َی روضااااة ال اَی»و بی

ستر تمام روایاتی را اه در   صدّر به   المیزانا آمده « یاََی روضاااة ال »و « الكايف أصاااال يف»مُ
ستر برا  نمونه بنگرید: عبارت      نور الثقلیتدر  شده ا شک  گزارش   أصااااال يف»نیز به همیت 

بایی،    المیزانرا در « الكااااايف باط ــی حویز ،  نور الثقلیت( و 177، ص20، ج1417)ط )عروسـ
طبایی،  )طباالمیزانرا در « الكايف روضة يف»، و نیز بنگرید: عبارت 1(496-495، ص5، ج1415
  2ر(402، ص3، ج1415)عروسی حویز ، و نور الثقلیت( 228، ص14، ج1417
  ما مســتقیمراجعه داشــته و  اافیممکت اســت اشــکال شــود اه یه بســا عالمه خود به  

ــابه گزارش        ــتر ایت    نور الثقلیتروایات را از آن جا گزارش ارده و اتساقا مشـ گردیده اسـ
روضاة »و « الكايف أصااال»اه عالمه روایات فراوانی را از رسد، یرا  اشکال صحیح به نظر نمی  

                                                 
( 435-432، ص1، ج1407باشد)کلینی،  چهار صفحه می  کافیشایان ذکر است مقدار این روایت در    -1

سیر   سیر آیه مد نظر مرتبط بوده     نور الثقلینو  المیزاناما در هر دو تف سطر از روایت که با تف تنها چهار 
 ذکر گردیده است.

ست مقدار این روایت در   -2 ( اما در هر 113، ص8، ج1407کلینی، باشد) هفت صفحه می  کافیگفتنی ا
سیر   سیر آیه مد نظر مرتبط بوده ذکر گردید    نور الثقلینو  المیزاندو تف سطر از روایت که با تف  هتنها دو 

 است.
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شان        « ال اَی»تنها با تعبیر « ال اَی سطه ای ست اه در خصوص ایت موارد منبع وا نق  ارده ا
 یا صافی بوده استر برا  نمونه بنگرید: برهان
ــول  -1 بایی،     المیزان( در 114، ص1، ج1407)الینی، اافی روایتی را از اصـ باط )ط
ــافی( و 23، ص1، ج1417 ــانی،  )فیضصـ ر و نیز «ال ااَی»( با تعبیر  81، ص1، ج1415ااشـ

، 1، ج1417)طباطبایی، المیزان( در 256، ص1ف ج1407)الینی، اافیروایتی را از اصــول 
ــند روایت  461-460، ص2، ج1374)بحرانی، برهانو « ال اَی»( با تعبیر 262ص ( با ذار سـ

 ر  اافی
)طباطبایی،  المیزان( در 305-304، ص8، ج1407)الینی، اافیروایتی را از روضه  -2 
( 192، ص1، ج1374)بحرانی، برهان و « سال الكليين يف الكايف»( با تعبیر  148، ص1، ج1417

( در  337، ص8، ج1407)الینی، اافی ر و نیز روایتی را از روضــــه «سااااال ال لينی»با تعبیر  
بایی،    المیزان باط با تعبیر  223-222، ص6، ج1417)ط ند و هم ینیت    « ال ااااَی»(  ــ و ذار سـ
 ر اافی( با ذار سند روایت 380، ص2، ج1374)بحرانی، برهان
 

 در المیزان تصریح به منابع واسطه .1-8
ضوعاتی اه روایات متعدد  درباره آن    ست،   عالمه در خصوص مو ها وارد گردیده ا

ــتر            ــطه ارجاع داده اسـ   مثال گاه از نق  روایات خوددار  ارده و خواننده را به منابع واسـ
 نویسد: ایشان در موضوع مدت خواب اصحاب اه  در غار می

ها در آندر ایت موضـــوع میان روایات اختالف وجود دارد و اغلب »
ــنت از طریق    ــیعه از طریق  « الدر المنثور »اه  سـ بحار و دو  »و در شـ

گزارش شــده اســت، هر اف می خواهد  « تسســیر برهان و نورالثقلیت
 (ر283، ص13، ج1417)طباطبایی، «ها مراجعه اندآگاهی یابد به آن

 و یا درباره مدت حکومت و زمان حیات ذو القرنیت می نویسد: 
ان روایات اختالف وجود دارد هر اه می خواهد  در ایت خصوص می»

حار،             از آن لدر المنثور، ب حدیثی بویژه ا به جوامع  گاه گردد  ها آ
 (ر374-373، ص13)همو، ج«برهان، و نور الثقلیت مراجعه اند



ها(دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی  الم اهلل علی  21   42پیاپی، 61سال، )س

 

ــریح ارده       یانگر آن  ب ،ایت اه عالمه به وجود روایات ماتل  در منابع پیش گسته تصـ
اند، یه بسا اگر ایشان تمام یا است اه مصادر اصلی ایشان در گزارش روایات همیت ها بوده

ها را نام برده ااثر جوامع حدیثی فریقیت را دیده بود به تسصی  برا  خواننده یک به یک آن
 منابعالزم به ذار اســـت عالمه در مواضـــع فراوانی، با تصـــریح به  دادرها ارجاع میو به آن

 اندرابع اصلی روایت را گزارش میواسطه، از من
 

 «صافی» اشاره به كتاب .1-8-1
 اند:به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق  از تسسیر صافی ینیت نق  می

ِتي يمْأ ينيم اْلف الصايف يف -1 ةم عن  فلري ال ياشي عن الصاع(: و  يف ساله   ا   وم الَلَّ احي م
 (ر236، ص4ررر)همو، ج

، 17مو، جررر)هعن التاحيئ بإ ناعه عن أمري املنمنني: و يف حئي  سال   الصايف و يف -2
 (ر11ص

 
 «برهانال»اشاره به كتاب  .1-8-2

 اند:ینیت نق  می برهانبه عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق  از 
ن مرة المئاين  اافيان بعن ابن شااهرآشاااب عن  فلااري وكيَ حئثنا  و يف  فلااري الربهان -1

، 19همو، ج«ررر)ا اَُّقاا اللَّهم حمقَّ ُ قا يهي »عن عبئ خري  اااااااااااااااألت علي بن أِب اال  عن ساله   ا   
 (ر310ص

رر)همو، ر، عن ابن بابايه يف الئرو  الااسية يف حئي  عن النا:صو و يف  فلري الربهان -2
 (ر402، ص19ج

 
 «نور الثقلین»اشاره به كتاب  .1-8-3

 :اندینق  م تیین نور الثقلیتبه نق  از  زانیبه عنوان نمونه عالمه در الم
ليمما  ميْن م  عليمما َّلم  امْرُجا أمْرجم  عن الكايف عن أمري املنمنني: و سال  ُكنْ  و يف نار الاقلني -1
 (ر371، ص15رر)همو، ج امْرُجا
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رر )همو،  رأِب عبئ ا : و سال  ، عن جممَ البيان، و روى أصحابنا عنو يف نار الاقلني -2
 (ر142، ص16ج

 
 «بحار األنوار» اشاره به كتاب .1-8-4

 اند:به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق  از بحار االنوار ینیت نق  می
البحار عن الكايف و امل اين و نااعر الراونئي بأ اااااااااااااااانيئ  تلفة عن الصااااااااااااااااع( و  و يف -1

 (ر308ص، 1ررر)همو، جالكاظم: و
البحار عن اَّلحتجاج و التاحيئ و ال يان يف خرب اايو رواه اْللااااااااااااااان بن حممئ  و يف -2

لي عن الرضا: و  (ر261، ص7ررر)همو، جالنَا
 

 در تفسیر المیزان منابع روایات اهل سنت . بررسی2
از روایات تسسیر  اه  سنّت فراوان استساده شده استر عالمه روایات را به  المیزاندر 

اش  ها در بتریت آندهد اه مهمتساسیر ماتل  و جوامع روایی متعدد اه  سنت نسبت می   
سیر عبارتند از:   سیر القرآن العظیم ابت اثیر، انو    جامعتسا شاف، تس شواهد التنزی ، ا ار  البیان، 
یــب، الجــامع ألحکــام القرآن، ا تقــان، الــدر المنثور، فتح القــدیر و  الغالتنزیــ ، مســاتیح

صحیح     ها در باش جوامع روایی نیز عبارتند از: ر اهم آنالمعانىروح سند احمد بت حنب ،  م
ستدرک                سائى، م سنت ن سنت ترمذى،  سنت بیهقى،  سنت ابى داود،  سلم،  صحیح م باارى، 

ــابورى، ربیع  ــرح نهج البالغه ابت ابى    االبرار، دالئ  بیهقى حاام نیشـ ، زاد المعاد ابت قیّم، شـ
 ر   الحدید، عرائف فى قصص االنبیاء، قصص االنبیاء عبدالوهاب نجار، انز العمّال

در باش مصادر روایات شیعی گذشت، عالمه به تمام مآخذ مراجعه مستقیم        اهینان
زارش  روایات را گ األنوارصافی، برهان، نور الثقلیت و بحار  نداشته و به واسطه آثار  یون:   

رسد ایت یافته در خصوص روایات اه  سنت نیز صاد  باشد و ایشان     ارده استر به نظر می 
ذلک  مراجعه مستقیم داشته مع   جامع البیان، اشاف و الدر المنثور به تساسیر  یون:   اگریه

  -در مسائ  مربوط به امامت – بحار األنوار، برهانا  یون: باشی از روایات از منابع واسطه
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زارش  گ -در اغلب روایات تسسیر  – الدر المنثورو  -در موضوعات علوم قرآنی –االتقان، 
 و قرائت ایت یافته عبارتند از: گردیده استر شواهد

 
 گزارش الفاظ روایات برابر با منابع واسطه .2-1

ــنت اه در         ــلی آمده      به نق  از   المیزانواژگان پاره ا  از روایات اه  سـ مآخذ اصـ
 ها:  باشدر نمونهمتساوت با منبع اصلی و مشابه منبع واسطه می

 
   «برهانال» . بررسی روایات كتاب2-1-1

ُئونم النَّاسم عملع»ذی  آیه  المیزاندر  ليهي  أمْم َيمْلاااااااااُ ــاء: ا«)ما آ اُهُم اللَُّه ميْن َمضاااااااااْ ( می 54لنس
ــاحب مناقب علی بت ابی طالب)ع(      –خوانیم: از ابت مغازلی   ــده     -صـ از امام باقر)ع( نق  شـ

ابت مغازلی   مناقب(ر با مراجعه به 384، ص4، ج1417)طباطبایی، 1«وم اللَّه النَّاسُ  َنمْنُ »اســـت: 
(، 330، ص1426آمده است)ابت المغازلی،  « النَّاسُ  َنمْنُ »معلوم شد اه ایت روایت به صورت   

خواه در ایسیت گزارش ســند و خواه در السار روایت مشــابه     برهانروایت در  اهآنحال 
ــت اه در  ــت:  المیزانآن ییز  اس َ ه إ    ير و من اريق املخالفني ما رواه ابن املباز »گذش

ُئونم النَّاسم عملع ليهي  ما آ اُهُم اللَّهُ  حممئ بن علي الباسر: و يف ساله   ا   أمْم َيمْلااُ  نُ سال  َنمْ  ميْن َمضااْ
 (ر  99، ص2، ج1374بحرانی، «)وم اللَّه النَّاسُ 

 برا  نمونه بیشتر:
-232، ص3، ج1417)طباطبایی، المیزاندر  تسســـیر ثعلبیمقایســـه انید روایتی از  -1
مذاور در        638، ص1، ج1374)بحرانی، برهان ( و 231 یت  (، ایت در حالی اســـت اه روا

 المیزانو تسسیر در د آنچهواژگان نسبت به  تسسیر فعلی ثعلبی بدون سند و متساوت در برخی 
 (ر85، ص3، ج1422آمده، انعکاس یافته است)ثعلبی،  برهانو 

                                                 

و يف ساله الباسر: و يف م ناها من ار( أهو اللاااااااااانة ما عن ابن املباز  يَر ه إ  حممئ بن علي. 1
 .وم اللَّه النَّاسُ  سال  َنمْنُ « ما آ اُهُم اللَُّه ميْن َمْضليهي  أمْم َيمُْلُئونم النَّاسم عملع»  ا  
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تی از     -2 ی ــه روا یع   ب ب برار  ر یزان    در  األ م ل یی،      ا ــا طب ــا طب (، و 132، ص6، ج1417)
یت،     82-81، ص2، ج1374)بحرانی، برهان  ــلی روا مذخذ اصـ ــر ،  ربیع االبرار( و  )زماشـ
 شودر( رجوع 9، ص5، ج1412

 
 «مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن» . بررسی روایات كتاب2-1-2

ــنت را       ــر خود نیز روایات اه  س ــیعی معاص ــیر ش عالمه ظاهرا به واســطه برخی تساس
 ها:نهاستر نمو مواهب الرحمان فی تسسیر القرآنگزارش ارده استر از جمله ایت تساسیر، 

ست:   المیزاندر  -1 الم اللَّهي:ص و يف الصاااحيحني»آمده ا  و سمالم أمْيضااااً عمْن أمِبي ُهرميْارمةم أمنَّ رم اااُ
ِ  مينْ  ةي رمْه اماام لَُّقانم عمني اْلْمْا ي  يمريُع عملميَّ يامْامم اْلقيياام اِبي أو سااالم مين أمَّن َامُيحم حاام أمُساُل يااما رمبِّ  أمصاااااااااااااااْ َاام

َم ارْ  ثُاا بامْ ئم حماِبي َاميمُقاُل َّلم عيْلمم لم م َيما أمْحئم طباطبایی،  «)َامُيحملمقانم  قمرمى مئُّوا عملمع أمْعبماريهيُم اْلقمهْ أمصااااااااااْ
شک  در    380، ص3، ج1417 سند و متت روایت به همیت  شده     مواهب الرحمان(،  گزارش 

(، ایت در حالی اســت اه در صــحیح  239، ص6، ج1409اســت)نک: موســو  ســبزوار ، 
سلم السار روایت تساوت داردر باار  گزارش ار  ست:  باار  و م رمةم أمنَُّه  عمْن أمِبي ُهرمياْ »ررر ده ا

الم اللَّهي:صو سمالم  ِ  مينْ  كمانم َُيمئُِّث أمنَّ رم ااااُ حماِبي َامُيجلمانم عمني  يمريُع عملميَّ اْلْمْا م يامْامم اْلقييماممةي رمْه أمصااااْ
حماِبي َاميمُقاُل إينَّ م َّلم عيْلمم لم م َيما ثُاا بام  اْلْمْا ي َمأمُساُل يما رمبِّ أمصاااااْ َم إيناَُّهُم اْر مئُّوا عملمع أمْعبماريهيُم أمْحئم ْ ئم

، ایت روایت اختالف فراوانی با صــحیح مســلم( اما در 208، ص7، ج1401باار ، )اْلقمْهقمرمى
ــحیح باار   م » ررر دارد:  المیزانو  صـ :صو سمالم   مريُع عملميَّ أُمَّني

الم اللَّهي  أمِبي ُهرميْارمةم سالم سالم رم اااااااااااااااُ
َّ اللَّهي   ْلْمْا م وم أمنما أمُ وُع النَّاسم ا ُانما سمالم نام مْم لمُكْم كممما يمُذوُع الرَُّجُو إيبيوم الرَُّجوي عمْن إيبيليهي سماُلاا يما نماي   امْ رَي

ا ي وم لميُ  ُُر اً حُممجَّلينيم ميْن آثماري اْلُاضاااُ ُمرْييُكْم  مريُعونم عملميَّ  محمٍئ  ْت ِلي اُ  لمْيلااام يمم ْنُكْم صااام  اااي ئَّنَّ عمينِّ امائيفمة  مي
ا أمحااْ  ْو  اامْئريي ماام يُقيني مملاام   َاميمُقاُل وم هاام اِبي َاميمجي حاام ُلانم َاامأمُساُل يااما رمبِّ همُنَّلم ي ميْن أمصاااااااااااااااْ ثُاا َمَلم يمصاااااااااااااااي ئم

َم   (ر150، ص1تا، ج)مسلم، بیبامْ ئم
گزارش ارده  بحار األنوارخود، روایت را از  مواهبرســد صــاحب تسســیر  به نظر می
(ر اگر اشکال شود یه دلیلی هست اه عالمه روایت را      27، ص28، ج1403است)مجلسی،   

 شود:از بحار نق  نکرده باشد در پاسخ گسته می
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ــدر و ذی  روایت  راوالً ــتر در  مواهبمانند  المیزانصـ وم أمْيضاااااااااااااااً مينم »آمده:  بحاراسـ
يحمنْيي  حي يحمنْيي » المیزانمانند  مواهبدر حالی اه در « الصااااَّ حي ست و نیز « يفي الصااااَّ   بحاردر  آمده ا
گزارش « اِييماْر مئُّوا عملمع أمْعقم » المیزانو  مواهبولی در « إيناَُّهُم اْر مئُّوا عملمع أمْعقماِييمُ »نق  شــده: 
   شده استر
یاً   یت   « َامُيحملمقانم »عبارت   رثان ها  روا هب و  المیزاندر انت اه در     موا حالی   آمده، در 
سی به صورت    بحاروجود ندارد و در  صحیحیت  آورده و  «وم يفي ريومايمٍة َامُيْجلمْان»نیز عالمه مجل

صورت  « َامُيحملمقانم »مرادش ایت بوده اه  ست     نیز گز« َامُيْجلمْان»در روایتی دیگر به  شده ا ارش 
 ، آن را باشی از حدیث دانسته اندرالمیزانو به تبع آن  مواهبو تسسیر 
ست:     المیزاندر  -2 شده ا يحمنْيي عمن أنمس  أنَّ رم ااااالم ا ي:صو سمالم »گزارش  حي  وم يفي الصااااَّ

احمبميني  ِميَّنْ  ريجمال   لمريميعمنَّ عملميَّ اْلْمْا م  م  صاااااااااام حماِبي حمَّتَّ إي ما ُرَيُ اا اْختملمُجاا ُعويني َملم ُسالمنَّ أمْي رمبِّ أمصااااااااااْ
ثُاا بامْ ئمََاملمُيقمالمنَّ إينَّ م َّلم  مْئري  سند و متت روایت   380، ص3، ج1417)طباطبایی، « ي مما أمْحئم  ،)

، 1409گزارش شده است)نک: موسو  سبزوار ،      الرحمانمواهبدقیقا به همیت شک  در  
 ر 1(239، ص6ج

السار روایت تساوت داردر روایت  مســلمو  صــحیح باار ایت در حالی اســت اه در 
:صو سمالم لمريميعمنَّ عملميَّ نم »رررگیر  دارد: باار  اختالف یشم اس  عن أنس رضي ا  عنه عن النَّاي

ثُ  اا مين أصاااااااااااحاِب اْلْمْا م حمَّتَّ إي ما عمرمَُتُهم اْختملمُجاا ُعويني َأساُل أصاااااااااااحاِب َاميمقاُل َّلم  مْئريي مما أمْحئم
َم   »ررراست با اختالف اندای نق  شده  صحیح مسلم( و در 207، ص7، ج1401)باار ، بامْ ئم

:صو سمالم لمريميعمنَّ عملميَّ  احمبميني  ِميَّنْ  ريجمال   اْلْمْا م  أمنمُس ْبنم مماليٍ  سمالم إينَّ النَّاي حمَّتَّ إي ما رمأميْاُتُهْم وم  صااااااام
يحاِبي َاملمُيقمالمنَّ  ي إي  يحاِبي أمصااااام مُسالمنَّ أمْي رمبِّ أمصااااام ثُاا نَّ ُرَيُ اا إي مَّ اْختملمُجاا ُعويني َملم  م َّلم  مْئريي مما أمْحئم

َم    (ر71، ص7تا، ج)مسلم، بیبامْ ئم
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سطه   مواهب. این روایت را نیز 1 سی،     بحاربه وا ست)مجل (، الزم به 26، ص28، ج1403گزارش کرده ا
آورده استتتچ چرا که صتتدر روایت  مواهباین روایت را از طریق  المیزانذکر استتت مانند روایت اول 

 است.« من الصحیحین» بحار، ولی در «فی الصحیحین»به صورت یکسان:  مواهبو  المیزان



 هیاز مصادر اول اتیو انعکاس با واسطه روا زانیالم ریتفس ییمصادر روا یبررس   26

 

در قسمت مصادر شیعه گذشت برخی از روایات در یندیت اثر روایی موجود   اهینان
پیش از ذار برخی روایات اه  ســنت، منابع متعدد  برا  آن ذار شــده  المیزاناســتر در 

سطه     ستر عالمه ایت قبی  روایات را به وا شاره به آن  -الدر المنثورا ده گزارش ار -بدون ا
ــاهد آن تعداد منابع و ایسیت یینش برخی روایات اه  ســنت، به همان صــورتی    اســت، ش

 ر  انعکاس یافته است الدر المنثوراست اه در 
ــت:  المیزانبرا  نمونه در  و صااااااااااححه و ابن ماجة و ابن جرير و  عن الرتمذي»آمده اس

البباي يف م جمه و ابن املنذر و ابن أِب حار و الطرباين و أِب ال اااااااي  و ابن مرعويه و اْلاكم و 
رر)طباطبایی،  رصاااااححه و البيهقي يف ال ااااا   عن أِب أمية ال ااااا باين سال  أ يت أبا ث لبة اْل اااااين

ست:     الدر المنثور(، در 177، ص6، ج1417 شک  ایت حدیث انعکاس یافته ا و »نیز به همیت 
أخرج الرتمذي و صاااااااااااااااححه و ابن ماجة و ابن جرير و البباي يف م جمه و ابن املنذر و ابن أ  
حار و الطرباين و أبا ال ي  و ابن مرعويه و اْلاكم و صححه و البيهقي يف ال    عن أ  أمية 

 (ر339، ص2، ج1404سیوطی، ررر«) سال أ يت أبا ث لبة اْل ينال  باىن
 برا  نمونه بیشتر مقایسه انید:

تی در    -1 ی میزان    روا ل یی،     ا ــا طب ــا ــا 23-22، ص13، ج1417)طب ــدر در  آنچــه ( ب ال
 ( نق  شده استر137، ص4، ج1404)سیوطی، المنثور
تی در     -2 ی یزان     روا م ل یی،      ا ــا طب ــا طب ــا 319، ص16، ج1417) نچــه  ( ب ــدر در  آ ال
 ( گزارش شده استر199، ص5، ج1404)سیوطی، المنثور
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ست و آن ظاهرا به       المیزاندر  سهو رد داده ا سنت  گاه در ذار نام مذخذ روایت اه  

شتبه          ست و با توجه به یکسان بودن نام مؤلسان، م سطه ا شاره به نام اثر در منابع وا دلی  عدم ا
ــدن اثر را بر ــتر برا  مثال: در  ش ــته اس ــت:  برهانا  عالمه در پی داش  اْلْماكيُم أمبُا»آمده اس

نماعي عمْن إيبْارماهييمم ْبني اْلْمكممي ْبني ُظهمرْيٍ عمْن أمبييهي عمْن حمكيمي ْبني جُ  ُّ بياْدي ااااْ كمايني مي اْلْملااااْ بمرْيٍ عمْن أمِبي اْلقما ااااي
لمميي اُل  سمالم  بُارمزةم اِْلم ااااااااااْ هُ عمعما رم ااااااااااُ بحرانی، «)رررامالي : و ْبُن أمِبي  عملييُ  اللَّهي:صو بيالطَُّهاري وم عيْنئم

 ر(232، ص3، ج1374
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صاحب    صحیحیت  عالمه گمان ارده، مقصود از حاام،  ست، لذا  المستدرک علی ال   ا
َي اْلاكيم»آورده است:  المیزاندر  ْ نماعي عمْن إيبْارماهييمم ْبني  وم يفي ُملتمئرم كممي ْبني ُظهمرْيٍ عمْن أمبييهي اْلْم بياْدي

لمميي سمالم  اُل اللَّهي:صو بيالطَّ  عمْن حمكيمي ْبني ُجبمرْيٍ عمْن أمِبي بُارميئةم اِْلم اااااااْ هُ عمعما رم اااااااُ ْبُن  عملييُ  ُهاري وم عيْنئم
ست اه روایت در اتاب   327، ص11، ج1417)طباطبایی، ررر «أمِبي امالي : و ( ایت در حالی ا

ست و در     حاام حسکانی  لتنزی شواهد ا  شده ا ستدرک گزارش  شابور    م سا    احاام نی   سا
 (ر393، ص1، ج1411ینیت روایتی وجود ندارد)حسکانی، 

 
 در المیزان تصریح به منابع واسطه .2-4

  از  گیرگذشت عالمه گاه به بهره  المیزانطور اه در باش مصادر روایی شیعه   همان
منابع واسطه در تسسیرش تصریح داشته استر ایت سات درباره مصادر روایی اه  سنت نیز          

 ها:ا  از مواضع تسسیر خود به ایت مسذله اشاره داشته استر نمونهصاد  بوده و ایشان در پاره
  

 «الدرّ المنثور». بررسی روایات كتاب 2-4-1
  در المنثورالبه تسسیر   غالبا مه در نق  روایات تسسیر  اه  سنت،   گذشت عال  اهینان

 مراجعه داشته استر ایشان سه گونه روایات را از ایت اتاب گزارش ارده است:
 بدون تصریح به نام آن، الدر المنثورنق  روایت از  -1
 با ذار نام راویان، الدر المنثورنق  روایت با تصریح به  -2
 با اشاره به جوامع روایی و تساسیرر الدر المنثورتصریح به  نق  روایت با -3

ــتر بحث از   نمونه ــادر گذش ها  گونه اول تحت عنوان ایسیت یینش و گزارش مص
شاره به        سوم باید گست: ا ست اما راجع به گونه  نوع دوم، خارج از یاریوب ایت پژوهش ا

ــیار  از آثار       موارد  از ایت نوع پرده از ایت نکته بر می  دارد اه عالمه در ذار روایات بسـ
 ها:گاه بدان تصریح نداشته استر نمونه اگریهارده، اه  سنت، به ایت اثر مراجعه 

يف الئر املناار أخرج أمحئ و عبئ بن محيئ و الئارمي و ملااالم و أبا عاوع و الرتمذي و   -1
النلاااااااااااائي و ابن ماجة و أبا ي لع و ابن املنذر و أبا حار و النحاس يف نا اااااااااااخه و أبا حيان و 
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، 2، ج1417ررر)طباطبایی، ا إ ا حاضااااااااااااات املرأة منهمالبيهقي يف  اااااااااااااننه عن أنس  أن اليهاع كانا 
 (ر215ص

و يف الئر املناار أخرج أمحئ و البخاري و ملااااااااالم و أبا عاوع و الرتمذي و النلاااااااااائي و  -2
ابن ماجة و ابن املنذر و ابن أِب حار و البيهقي يف شااا   ادَيان، عن عبئ ا  بن ملااا اع سال  

أن أحئكم جيمَ خلقه يف بطن أمه أرب ني ياما  املصاااااااائ(حئثنا ر ااااااااال ا :صو و ها الصاااااااااع( 
ــتر رک: همو، ج 354، ص14ررر)همو، جنطفااة -294، ص4ر ج426، ص2(ر برا  نمونه بیشـ
 (ر93، ص20ر ج96،ص15ر ج306و  21ص ،13ر ج195، ص10ر ج379و  295

 
 «االتقان». بررسی روایات كتاب 2-4-2

به  -االتقانوم قرآنی اه  ســنت به واســطه باش قاب  توجهی از روایات عل المیزاندر 
 ها:از مصادر اصلی اه  سنت گزارش شده استر نمونه -تصریح عالمه طباطبایی

عن أمحئ و أِب عاوع و الرتمذي و النلااااائي و ابن حبان و اْلاكم عن ابن  و يف اد قان -1
و هي  اين و إ  برا ةعباس سال سلت ل امان ما محلكم علع أن عمئر إ  اِلنفال و هي من املا

من املقني َقربتم بينهما و    كتباا بينهما  ااااطر بلاااام ا  الرمحن الرحيم و وضاااا تما ا يف اللاااابَ 
 (ر123، ص12ررر)همو، جالطاال
عن ابن الضريس يف َضائو القرآن سال  حئثنا حممئ بن عبئ ا  بن أِب  نقو يف اد قان -2

حئثنا عامان بن عطا  اْلرا اين عن أبيه عن ابن عباس سال   ج فر الرازي أنبأنا عمرو بن هارون 
(ر 233، ص13رر)همو، جكانت إ ا نزلت َاحتة  اااااااااارة َكة كتبت َكة   يزيئ ا  َيها ما شاااااااااا 

 (ر130و  129، 127، 124، 122، 120، 119، ص12برا  نمونه بیشتر رک: همو، ج
 

 «البرهان» . بررسی روایات كتاب2-4-3
ذائ      المیزاندر  شی از روایات مربوط به امامت و ف سنت از    بیتاه با در آثار اه  

 ها:  گزارش شده استر نمونه برهانطریق تسسیر 

و الااحئي بإ ااااااناع ا عن عمار و عن عامان بن    و روى الا لاو يف  فلااااااري الربهان -1
ر و عن ابن صااااااااهي  و عن الضااااااااحاَ و روى ابن مرعويه بإ ااااااااناعه عن جابر بن ُسرة و عن عما
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عئي أو عن الضاااحاَ و روى اْلطي  يف التاري  عن جابر بن ُسرة و روى الطربي و املاصااالي و 
روى أمحئ عن الضاااااااحاَ عن عمار أنه سال  سال النا:صو  يا علي أشاااااااقع اِلولني عاسر الناسة و 

 (ر301، ص20)همو، ج«أشقع اآلخرين سا ل  و يف رواية من خيض  هذه من هذا
 عن اجلمَ بني الصااااحا  اللااااتة لل بئي يف اجلز  الااين من صااااحي   الربهانو يف  فلااااري -2

النلاااائي بإ اااناعه سال  اَتخر الحة بن شااايبة من بين عبئ الئار و ال باس بن عبئ املطل  و علي 
بن أِب اال  َقال الحة  بيئي مفتا  البيت و لا أشااااااااااا  بت َيه و سال ال باس  أنا صاااااااااااح  

و لا أشاااا  بت يف امللاااجئ و سال علي  ما أعري ما  قاَّلنَ لقئ صاااليت  اللاااقاية و القائم عليها
قايمةم اْْلاجِّ وم عيمارمةم  إ  القبلة  ااااااتة أشااااااهر سبو الناس و أنا صاااااااح  اجلهاع َأنزل ا   أمجم مْلُتْم  ااااااي

ئي اْلْمرامي  ، 20ر ج146، ص8(ر برا  نمونه بیشتر رک: همو، ج 216، ص9)همو، ج«اآلية اْلممْلجي
 ر(195، ص10ر ج 341ص

 
 نتیجه گیری

شت اه منابع روایی مورد      سؤال اول پژوهش حکایت از آن دا نتایج به دست آمده از 
  نورو  برهان، یصاف تساسیر   غالبا مراجعه عالمه طباطبایی در استاراج روایات تسسیر  شیعه،    

اصــلی   به مآخذ مســتقیما ها از آن گیر بهرهبوده و ایشــان با  االنوار بحارو موســوعه  الثقلیت
 ارجاع داده استر  

شت گانه ایت یافته عبارتند از:     شاره    -1شواهد و قرائت ه عدم وجود روایت در منابع ا
  -4 گانه،گزارش السار روایات برابر با تساسیر سه   -3سهو در ذار جوامع روایی،   -2 شده، 

جت،        حا به میزان  یت  یت یینش و گزارش مصــــادر،   -5گزارش روا به      -6ایس جاع  ار
تصــریح به منابع  -8گزارش مشــابه مذخذ روایات،  -7مصــادر  اه وجود خارجی ندارند، 

 واسطهر
نتایج به دســت آمده از ســؤال دوم پژوهش نشــان از آن داشــت اه منابع روایی مورد  
مراجعه عالمه طباطبایی در استاراج روایات تسسیر  اه  سنّت، عدم مراجعه به تمام مآخذ    

راجعه  م المنثور الدرو  اشاف ، البیانجامعبه تساسیر  یون:   اگریهاستر عالمه   مورد اشاره 
برهان، بحار  مســتقیم داشــته اســت مع ذلک باشــی از روایات را از منابع واســطه ا  یون:  



 هیاز مصادر اول اتیو انعکاس با واسطه روا زانیالم ریتفس ییمصادر روا یبررس   30

 

سائ  مربوط به امامت  – األنوار ضوعات علوم قرآنی  –االتقان، -در م   رالمنثو الدرو  -در مو
 گزارش ارده استر  -در اغلب روایات تسسیر  –

 -2گزارش السار روایات برابر با منابع واسطه،   -1شواهد و قرائت ایت یافته عبارتند از:  
ــادر،   ــهو در ذار جوامع روایی،  -3ایسیت یینش و گزارش مصـ ــریح به منابع     -4سـ تصـ

 واسطهر
ــایان ذار اســت اه نمی ــیوه عالمه خدر پایان ش ــیره  توان بر ایت ش رده گرفت، زیرا س

  -عالمان و دانشــیان پیشــیت بدیت منوال بوده اه با اســتساده از منابع واســطه، به مذخذ اصــلی 
ــتت ارزش ها   دادهارجاع می -بدون مراجعه به آن اند و ایت تحقیق ناییز هرگز در پی ااس

ــترگ  ــت  نو جایگاه رفیع علمی و معنو  عالمه طباطبایی نبوده و تنها به د المیزانس بال روش
 رساختت یکی از زوایا  مباحث روایی ایت تسسیر قیّم بوده است

 
 منابع

 رقرآن كریم
 ، بیروت: دار األضواءرالذریعة (، 1403طهرانی، محمدمحست،) آقا بزرگ

، بی مناقب علی بن أبی طالب)ع( (، 1426ابت المغازلی، ابو الحســـت علی بت محمد جُالبی،)
 جا: انتشارات سبط النبی)ص(ر 

  .: جامعه مدرسیتاابر غسارى، قم، محقق: علىالخصالش(، 1362، محمد بت علی،)ابت بابویه
ضا علیه ش(، 1378)،ابت بابویه، محمد بت علی سالم عیون أخبار الر ، محقق: مهدى الجوردى، ال

 ر : نشر جهانتهران
 .، النج : منشورات المکتبة الحیدریةل الشرائععلش(، 1385ابت بابویه، محمد بت علی،)

یه، محمد بت علی،)     بابو مال  (، 1395ابت  مام  ك لدین و ت مة ا سارى،  النع ، محقق: على اابر غ
 تهران: اسالمیهر

 ر حسینى، قم: جامعه مدرسیت ، محقق: هاشمالتوحید (، 1398ابت بابویه، محمد بت علی،)

بابویه، محمد بت علی،)    فتر : داابر غسارى، قم ، تحقیق: علىن الیحضررره الفقیه  م (، 1413ابت 
 رانتشارات اسالمى
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سیر المیزان ش(، 1381،)االوسى، على  سید حسیت  روش عالمه طباطبایى در تف میر  ، مترجم: 
 رالمل جلیلى، تهران: یاپ و نشر بیت

 ، قم: مؤسسة البعثةرالبرهان فی تفسیر القرآنش(، 1374بحرانی، سید هاشم،)
ــماعی ،)   با  ــر و    البخاری  صررحیح (، 1401ار ، محمد بت اسـ ، بی جا: دار السکر للطباعة النشـ

 التوزیعر
ت: دار ، بیروالکشف و البیان عن تفسیر القرآن   (، 1422ثعلبی، ابو اسحا  احمد بت ابراهیم،) 

 احیاء التراث العربیر 
سائل  (، 1409حر عاملى، محمد بت حست،)  شیعة و سالم آل، محقق: مؤسسة   ال ، قم: البیت علیهم ال
 السالمرمؤسسة آل البیت علیهم
ضیل    (، 1411،)حســکانی، عبید اب بت عبداب  ، محقق: محمدباقرشواهد التنزیل لقواعد التف

 ا سالمیةرمحمودى، تهران: مجمع إحیاء الثقافة
ــمیر، محمد ابراهیمر   ــت ضـ ــیر الم    »ش(، 1389عباد ، مهد ،)   روشـ ــنت در تسسـ ، «یزانجایگاه سـ

 ر116-99، زمستان، ص12، شمارههای قرآنیآموزه
 ، بیروت: مؤسسة األعلمیراألخیاراألبرار و نصوصربیع (، 1412زماشرى، محمود بت عمر،)
 ،«جایگاه و ااربرد سنت در تسسیر المیزان  »ش(، 1390، ااظم،)زادهقاضی سلیمی زارع، مصطسی و   

 ر168-141، ص15، شمارهتحقیقات علوم قرآن و حدیث
سیر المأثور  (، 1404سیوطى، جالل الدیت،)  شى  ، قم: اتاباانه آیةاب مرعالدر المنثور فى تف

 نجسىر 
، قم: دفتر انتشــارات اســالمی  المیزان فی تفسرریر القرآن (، 1417طباطبایى، محمد حســیت،)

 جامعه مدرسیت حوزه علمیه قمر
ست،)    سى، محمد بت الح س تهذیب األحکام (، 1407طو سان،   ، محقق: ح سوى خر تهران:  ت المو

 را سالمیةدار الکتب
، مصحح: هاشم رسول محالتی، تفسیر نور الثقلین (، 1415حویز ، عبد على بت جمعة،)عروسی

 قم: اسماعیلیانر
رســولى محالتى، تهران:  ، محقق: هاشــمتفسریر العیّاشری   (، 1380عیاشــى، محمد بت مســعود،)

 المطبعة العلمیةر
 ، تهران: مکتبة الصدررتفسیر الصافی (، 1415ااشانی، محست،)فیض



 هیاز مصادر اول اتیو انعکاس با واسطه روا زانیالم ریتفس ییمصادر روا یبررس   32

 

 ، مصحح: طیب موسو  جزایر ، قم: دار الکتابرتفسیر القمی (، 1404قمی، علی بت ابراهیم،)
اابر غسار  و محمد آخوند ، تهران: ، تصــحیح: علیالکافی (، 1407الینی، محمد بت یعقوب،)

 االسالمیةردار الکتب
ــی، مح باقر،)  مجلسـ حار األنوار  (، 1403مد  هار)ع(        ب مة االط بار االئ لدرر االخ عة  جام ، ال

 العربیربیروت: دار احیاء التراث
 ، بیروت: دار السکررصحیح مسلمتا(، مسلم، حجاج،)بی
عارف، مجید،   ــیر المیزان       »ش(، 1384)م ااربرد حدیث آن در تسسـ گاه و  ،  پژوهش دینی ،«جای

 ر 66-47، پاییز، ص11شماره
س  سید عبد االعلى،)   مو سبزوارى،  سیر القرآن  (، 1409وى  ، بیروت: مواهب الرحمان فی تف

 موسسه اه  بیت) ع(ر
 راابر غسارى، تهران: نشر صدو ، محقق: علىالغیبة (، 1397،)نعمانی، محمد بت ابراهیم

عالمه طباطبایی و حدیث)روش شناسی نقد و فهم حدیث از   ش(، 1384نسیسی، شاد ،)  
  ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگیرمه طباطبایی در المیزان(دیدگاه عال

 


