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چکیده

بیگمان از جمله ارزشــمندتریت تساســیر اه تاانون نگاشــته شــده،
تسســـیر المیزان اثر عالمه طباطبایی می باشـــدر در ایت اثر به روایات
توجه ویژها شــده اســت و مسســر پف از تسســیر دســتها از آیات،
ت حت عنوان «ب حث روائی»  ،با ار جاع به م نابع فریقیت روا یات را
گزارش و تبییت ارده اســتر بهرغم پژوهشها متعدد اه درباره
روایات المیزان صـــورت پذیرفته ،در هیث اثر مصـــادر روایات آن
تحقیق نشــده اســت ،لذا در ایت پژوهش ،با روش توصــیسی تحلیلی
مصادر روایات ایت تسسیر مورد واااو قرار گرفته و بر اساس دالی
و شواهد متعدد بر ایت حقیقت رهنمون گردیده اه عالمه طباطبایی
در ن ق روا یات شـــی عه غال با به الصــــافی ،البر هان ،نورالثقلیت و
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بحاراالنوار رجوع دا شته و بدون اینکه ایت منابع وا سطه را ذار اند،
از طریق آنها م ستقیما به مآخذ ا صلی روایات ارجاع داده ا ستر در
نق روایات اه ســنت نیز ینیت روشــی داشــته و از منابع واســطها
یون :البرهان ،بحاراألنوار ،االتقان و الدرّ المنثور استساده ارده استر
گستنی است هدف ایت پژوهش درصدد خرده گرفتت بر شیوه عالمه
طباطبایی نیســت ،زیرا روش عالمان ســل

بر ایت منوال بوده اســت،

بلکه در پی نشـــان دادن ایت نکته اســـت اه پژوهشـــگران به هنگام
بهرهگیر از روایات تسســـیر المیزان خود را از توجه و مراجعه به
منابع اصلی روایات بینیاز ندانندر
واژههای كلیدی :تسســـیر المیزان ،عالمه طباطبایی ،نق حدیث،
منابع حدیثی ،مصادر واسطه ،اخذ با واسطهر
مقدمه
روایات نق شـــده از پیامبر اارم(ص) ،اه بیت(ع) ،صـــحابه و تابعان نقش مهمی در
تبییت و تسســیر آیات دارند و شــاید نتوان مسســر را یافت اه خود را بینیاز از آنها بداند،
بهطور اه حتی مسســـران عق گرا از آنها در فهم آیات فراوان بهره بردهاندر از جمله ایت
مسسران عالمه طباطبایی است اه بهرغم مشرب عقلی و فلسسیاش ،در المیزان پف از تسسیر
آیات ،تحت عنوان مســتق «بحث روائی» به نق و تبییت روایات میپردازدر بنا بر احصــا
برخی محققان در المیزان از  135منبع شـــیعه و ســـنی برا نق روایات اســـتساده شـــده
است(رک :االوسی ،1381 ،صص ،)130-124البته به نظر میآید منابع یاد شده در المیزان،
افزون بر ایت تعداد با شند ،زیرا برخی منابع در پژوهش اخیر مغسول ماندهاند(نسی سی،1384 ،
ص)96ر
درباره منابع روایی موجود در المیزان ،بررســـیها – یناناه به تسصـــی خواهد آمد-
حاای از آن اســت اه عالمه ،خود مراجعه مســتقیم به تمام منابع و مصــادر اصــلی روایات
نداشــته اســتر زیرا حذــور ذهت به تمام روایات ذی آیات غیرممکت اســتر احتمال تورّ

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی3 42

ت مام ا تب روایی و تسک یک روا یات مربوط به هر آ یه نیز منتسی اســــت ،زیرا الز مه آن
برخوردا ر از جزوات حاو روا یات اســــت اه نه عال مه و نه هیث اف دیگر ینیت
ادّعایی را نداشتهاندر
همچنیت ایت احتمال اه تمام تساســیر و جوامع روایی نزد عالمه فراهم بوده و به هنگام
تسسیر آیات به تکتک آنها مراجعه ارده باشد ،معقول نیستر زیرا یافتت روایات تسسیر
در میان انبوه روایات ایت اتب اه هر یک ترتیب خاص خود  -برخالف ترتیب تساسیر -را
دارند مستلزم صرف زمان فراوانی میباشد اه ینیت فرصتی را عالمه نداشته استر بنابرایت
ایت احتمال قوت میگیرد اه عالمه از منابع واســـطه – بدون اشـــاره به آنها  -بهره گرفته
ا ست ،بر ایت ا ساس پژوهش ح ا ضر در صدد پا سخ به ایت سؤال ا ست اه شواهد و قرائت
اســتساده تسســیر المیزان از منابع روایی با واســطه و عدم مراجعه مســتقیم به منابع دســته اول
روایی فریقیت ادام است؟
در خصــوص بررســی و تحلی روایات المیزان ،پژوهشها فراوانی صــورت گرفته

است« :عالمه طباطبایی و حدیث» اثر شاد نسیسی« ،حدیث ،جایگاه و ااربرد آن در تسسیر
المیزان» به قلم مجید معارف« ،جایگاه سنت در تسسیر المیزان» به خامه روشتضمیر و عباد
و «جایگاه و ااربرد سنت در تسسیر المیزان» نگاشته سلیمی زارع و قاضیزاده ،از جمله آثار
مهمی هســتند اه در ایت حوزه ســامان یافتهاندر پژوهشها یاد شــده و نیز دیگر تحقیقات
سامان یافته در ایت زمینه ،هیثیک به بررسی مصادر روایات المیزان نپرداختهاندر اما صورت
دادن پژوه شی م ستق درباره م صادر المیزان از آن جهت ضرورت دارد اه باور عمومی بر
ایت اســت اه عالمه طباطبایی در تسســیر المیزان مراجعه مســتقیم به جوامع و مصــادر روایی
داشــته اســت ،ایت تلقی حتی در پژوهشهایی اه مشــاصــا در زمینه روایات المیزان ســامان
یافتهاند وجود دارد ،بهطور اه به هنگام شمارش مصادر و شیوه ااربست آنها در المیزان،
با ایت پیشفرض ســات گستهاند(رک :االوســی ،1381 ،ص ـص 130-124ر نسیســی،1384 ،
صــص )98-95و از تعدد منابع برخی روایات المیزان و مراجعه گســترده به مصــادر ماتل
فریقیت بحث اردهاند(نسیسی ،1384 ،صص)98-96ر
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ایت در حالی است اه یون عالمه طباطبایی با واسطه از منابع دسته اول روایی استساده
ارده اســت ،برخی از روایاتی اه به آن منابع ارجاع داده اســت ،در آنها وجود ندارد یا در
منبعی غیر از آن مصــدر یاد شــده موجود اســت ،یا اســاســا آن منبع وجود خارجی نداردر با
ســامان یافتت ینیت تحقیقی ،پژوهشــگران به هنگام بهرهگیر از روایات تسســیر المیزان،
خود را ناگزیر از توجه و مراجعه به مآخذ اصلی روایات خواهند دیدر
 .1بررسی منابع روایات شیعه در تفسیر المیزان
عالمه در تسســیر خود در ابتدا ذار هر روایتی مذخذ و منبع آن را ذار ارده اســتر

ای شان در ابتدا روایات شیعه ،گاهی به تسا سیر یون :قمی ،نعمانی ،عیاشی ،مجمعالبیان،
جوامعالجامع ،نهجالبیان ،صــافی ،برهان و نور الثقلیت اشــاره ارده اســت و گاهی به جوامع

روایی یون :اافی ،االختصاص ،ارشاد ،تهذیباألحکام ،مت ال یحذره السقیه ،توحید ،عیون
أخبار الرضــا ،ثواباالعمال ،عل الشــرائع ،خصــال ،معانیاالخبار ،أمالی(ابت بابویه ،مسید و
طوسی) ،مناقب ابت شهر آشوب ،ارشاد دیلمی و بحار األنوار اشاره ارده استر
در پژوهش پیش رو و مبتنی بر دالی و شواهد اه در طی پژوهش ذار خواهد شد
بدیت امر رهنمون میشویم اه عالمه در نق روایات تسسیر غالبا به تساسیر صافی ،برهان و
نور الثقلیت و موســوعه بحار االنوار رجوع داشــته و با بهرهگیر از آنها مســتقیما به مآخذ
اصلی ارجاع داده استر
ایت قرائت و شواهد عبارتند از:
 .1-1عدم وجود روایت در منابع نقل شده

در المیزان از جوامع و تساســـیر روایی یون :اافی ،مت ال یحذـــره السقیه ،عیون اخبار
الرضــا ،أمالی صــدو  ،مناقب ابت شــهرآشــوب ،تسســیر نعمانی ،تسســیر قمی ،عیاشــی و نهج
البیان  ،روایاتی گزارش شده است اه با مراجعه به منابع یاد شده ،روایات یافت نگردید ولی
در صافی ،برهان و بحار األنوار ،روایات با همان مآخذ ذار شده در المیزان به دست آمد و
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ایت خود دلیلی ا ست بر ایت اه عالمه روایات را از سه منبع پیش گسته نق ارده ا ستر در
ذی به برخی نمونهها در ایت خصوص اشاره میشود:
 .1-1-1وجود روایت در «الصافی»

در المیزان نق شده« :و يف الكايف و الفقيه عن الص اااع) :و و سئ ااقو عن ساله ا
الربما ررر»(طباطبایی،1417 ،
الربا مو ياُْريِب ال َّ
ص ا ا ا ا ا مئسا ي اآلية و سيو مو سم ْئ أ ممرى مم ْن يمأْ ُك ُو ِّ
َيمْ مح ُق اللَّهُ ِّ
ج ،2ص ،)425ایت روایت فقط در مت ال یحذـــره السقیه(ابت بابویه ،1413 ،ج ،3ص)279
آمده و در اافی موجود نی ستر دقیقا م شابه آنچه عالمه گزارش ارده ،در صافی نیز آمده

الربا مو ياُْريِب
َيمْ مح ُق اللَّهُ ِّ

است« :و يف الكايف و الفقيه عن الصاااع) :و و سئ ااقو عن ساله ا
الربما ررر»(فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص)303ر اگر
ال َّ
ص ا مئسا ي اآلية و سيو مو سم ْئ أ ممرى مم ْن يمأْ ُك ُو ِّ
عالمه خود به اافی مراجعه داشـــت ،هیثگاه روایتی را اه در ایت اتاب وجود ندارد بدان
انتساب نمیدادر
 .2-1-1وجود روایت در «البرهان»

عالمه از تسســیر -نهیندان مشــهور -نهج البیان نق میاند« :يف هنج البيان عن علي بن
اعةُ يهبمةُ اللَّه معَّز مو مجو »(طباطبایی ،1417 ،ج ،10ص ،)48با مراجعه
إبراهيم ،سال سال :و ِّ
الزيم م
به تسســـیر نهج البیان ایت روایت یافت نگردید در حالی اه با رجوع به برهان ،مذخذ (نهج

ال
ال سم م
البیان) و روایت هر دو به دست آمدند« :و روي يف:هنج البيانو عن علي بن إبراهيم سم م
اعةُ يهبمةُ اللَّه معَّز مو مجو»(بحرانی ،1374 ،ج ،3ص)25ر
ِّ
الزيم م
 .3-1-1وجود روایت در «بحار االنوار»
در المیزان از ســه اتاب مت ال یحذــره السقیه ،عل الشــرائع و مجالف(أمالی) صــدو

روایت شده است« :يف الفقيه و ال لو و اجملالس للصاائو) روى الصاائو) عن الصاااع) :و أمنَّهُ
اقيو ي ُُسِّي الْ مك بةُ مك بةً سم م ي
َّها ُممرباَّ مة ررر»(طباطبایی ،1417 ،ج ،8ص ،)169جستجو ایت
ال ِلمنا م
ُ م م م ْم ْم
روایت ن شان از آن داشت اه روایت در المجالف یا همان أمالی صدو وجود ندارد ،اما با

 6بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه

مراجعه به بحار معلوم گردید دقیقا مشابه گزارش المیزان در بحار آمده است« :الْ مف يقيهُ مو الْ يلم ُو
و الْمجاليس ليل َّ ي
ال يِلمنا مَّها ُممرباَّ مة
ص ا ا ا ا ا ياع ي) :و أمنَّهُ ُ ا ا ا ا اقي مو يم ُُسِّ مي الْ مك ْ بمةُ مك ْ بمةً سم م
ي مع ين ال َّ
ص ا ا ا ا ا ُئو) ُريو م
م مم ُ
ررر»(مجلســـی ،1403 ،ج ،55ص)5ر الزم به ذار اســـت ایت روایت با همیت السار در عل
الشــرائع(ابت بابویه ،1385 ،ج ،2ص )398و در مت الیحذــره السقیه(ابت بابویه ،1413 ،ج،2
ص )191با تساوت در برخی واژگان آمده استر
 .2-1سهو در ذكر جوامع روایی
برخی از صاحبان جوامع روایی مانند نعمانی و صدو دارا یندیت اثر ه ستند و نام
اغلب آنها در صــدر روایات المیزان به یشــم میخوردر در ایت تسســیر روایاتی وجود دارد
اه به آثار آن دو محدّث ا ستناد داده شده ا ست ،اگریه اغلب ایت ا ستنادات صحیح ا ست
لکت بررســیها حاای از آن بود اه در ذار مذخذ برخی از روایات ســهو رد داده اســت و
یون به منابع واسطه  -مانند برهان و بحار -مراجعه شد مشاص گردید اه عالمه با استساده
از آنها به مآخذ اصــلی روایات ارجاع میداده اســتر مثال بحرانی در برهان برخی روایت
صـــدو را – برابر با آنچه در مذخذ اصـــلی آمده -به صـــورت« :ابن بابايه ،سال حئثناررر»

گزارش می اند و یا به هنگام نق از آثار نعمانی ینیت نوشـــته اســـت« :حمماائ بن إبراهيم
الن ماين ،سال ررر»ر ایت قبی روایات با ذار راویان و ســلســله ســند – و بدون اشــاره به منبع-
گزارش شده است و عالمه گاه منبع مربوط به روایت را صحیح حدس نزده استر حال اگر
ایشــان مســتقیما به تمام آثار مورد اســتساده مراجعه داشــت ،هیثگاه نام منابع جابهجا ذار
نمیشدندر نمونهها:
 .1-2-1بررسی روایات «ابن بابویه»
در المیزان فراوان به دو اتاب معانی االخبار و مت الیح ذره السقیه ا شاره شده ا ست،
در ایت بیت در موارد یند مآخذ روایاتِ م صدَّر به «ابت بابویه» در برهان ،در المیزان سهوا
اتابها معانی االخبار (یند بار) و مت ال یح ذره السقیه(یکبار) عنوان شده ا ست و حال
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آناه دیگر آثار صــدو یون :خصــال ،عیون اخبار الرضــا و توحید نشــان از ایت روایات
داشتندر نمونهها:
 .1-1-2-1روایات كتاب «معانی االخبار»

در برهان آمده ا ست« :ابن بابايه عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشاام عن أبيه عن ابن
ِّين إيََّّل
أِب عمري عن حممئ بن محران عن ا ا ا يئ بن يل ا ااار سال سال أبا عبئ ا  :و مه يو الئ ُ
ا ْْلُا ُ ررر»(بحرانی ،1374 ،ج ،1ص )610اه عالمه آن را ینیت گزارش ارده« :و يف م اااين
اْلُ ُ ررر»(طباطبایی،1417 ،
ِّين إيََّّل ْ
اِلخبار عن يئ بن يلار سال سال أبا عبئ ا مه يو الئ ُ
ج ،3ص)163ر ایت روایت اســـاســـا در معانی االخبار وجود ندارد و مذخذ آن ،خصـــال
میباشد(ابت بابویه ،1362 ،ج ،1ص)21ر
برا نمونه بیشتر نگاه انید به:
 -1در برهــان روایــت از «ابت بــابویــه» بــدون ذار منبع آمــده(بحرانی ،1374 ،ج،2
ص ،)342مذخذ ایت روا یت در المیزان ،معانی االخبار یاد شـــده(طباطبایی ،1417 ،ج،6
ص ،)82و لکت روایت صـــرفا در عیون أخبار الرضـــا(ابت بابویه ،1378 ،ج ،2ص )201نق
شده استر
 -2اشـــاره المیزان به وجود روایت در معانی االخبار (طباطبایی ،1417 ،ج ،9ص،)62
در برهان بدون ذار مذخذ و به صورت« :رو ابت بابویهررر» آمده است(بحرانی ،1374 ،ج،2
ص ،)813ایت روایت را صدو تنها در توحیدش(ابت بابویه ،1398 ،ص )358آورده استر
 -3اشـــاره المیزان به وجود روایت در معانی االخبار(طباطبایی ،1417 ،ج ،9ص،)374
در برهان بدون ذار مذخذ و به صــورت« :رو ابت بابویهررر» گزارش شــده اســت(بحرانی،
 ،1374ج ،2ص ،)813ایت روایت نیز تنها در توحید(ابت بابویه ،1398 ،ص )259نق شـــده
استر
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 .2-1-2-1روایات كتاب «من الیحضره الفقیه»

در برهان آمده« :ابن بااابايااه سااال حاائثنااا  ...عن أبااان بن بلا عن أِب ج فر حمماائ بن
اْليْن يزي ير اآلية ،سال
َّم مو مْلْ ُم ْ
عليالباسر :و أنه سال يف ساله عز و جو ُحِّرمم ْ
ت معلمْي ُك ُم الْ ممْيتمةُ مو الئ ُ
اْليْن يزي ير م روف ررر»(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص ،)221عالمه گمان ارده اه
َّم مو مْلْ ُم ْ
الْ ممْيمتةُ مو الئ ُ
یون روایت فقهی است علی القاعده مذخذ آن باید مت الیحذره السقیه باشد ،لذا در المیزان

گزارش میاند« :و يف الفقيه بإ ناعه عن أبان بن بل عن أِب ج فر حممئ بن عليالباسر:صو
اْليْن يزي ير مم ْ ُروفررر»(طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص ،)191اما ایت روایت
َّم مو مْلْ ُم ْ
أمنَّهُ سم م
ال الْ ممْيتمةُ مو الئ ُ
در مت الیحذره السقیه گزارش نشده است و جستجو در آثار صدو  ،آن را در خصال نشان
داد(ابت بابویه ،1362 ،ج ،2ص)451ر
 .2-2-1بررسی روایات «محمد بن إبراهیم النعمانی»
در المیزان دوازده روایت به نق از تس سیر نعمانی آمده ا ستر عالمه ،تمام ایت روایات

را اه در برهان با ســند« :حممئ بن إبراهيم الن ماين ،سال ررر» گزارش شــده به تسســیر نعمانی
ارجاع داده است ،در حالی اه سه مورد از آنها در اتاب الغیبه نعمانی -و نه تسسیر نعمانی-
وجود داردر برا نمونه در برهان آمده است:

«حممئ بن إبراهيم الن ماين ،سال أخربنا أمحئ بن حممئ بن ا ا يئ  ...عن
مخ ْرنا
إ ا ا ا ا ا ااحا) بن عبئ ال زيز عن أِب عبئ ا  :و يف ساله ا مو لمقي ْن أ َّ
عْنهم الْ ذاب إي أ َُّم ٍة م ُئ ٍ
وج الْ مقائي يم  :و مو ْاِل َُّمةُ
مْ م
وعة .سال الْ م مذ ُ
م ُُ م م
اب ُخُر ُ
ي
حابُه»(بحرانی ،ج ،3ص)82ر
الْ مم ْ ُئ م
وعةُ :عئَّةو أ ْمه يو بم ْئ ٍر مو أ ْ
مص م
اما عالمه در المیزان آورده است:
«و يف فل ااري الن ماين  ،بإ ااناعه عن إ ااحا) بن عبئ ال زيز عن أِب عبئ
مخرنا عْنهم الْ ذاب إي أ َُّم ٍة م ُئ ٍ
ي
اب
مْ م
وعة سال الْ م مذ ُ
ا  :و يف ساله لمق ْن أ َّ ْ م ُ ُ م م
ي
ص ا ا ا ا ا ا ا محابُه»(طباطبایی،
وج الْ مقائ يم  :و مو ْاِل َُّمةُ الْ مم ْ ُئ م
وعةُ أ ْمه يو بم ْئ ٍر مو أم ْ
ُخُر ُ
 ،1417ج ،10ص)181ر

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی9 42

عالمه در ابتدا ایت روایت از تس سیر نعمانی آدرس داده ا ست ،در حالی اه صرفا در
الغیبه نعمانی انعکاس یافته است(نعمانی ،1379 ،ص)241ر نمونهها دیگر را ببینید:
 -1روایت المیزان (طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص )331و روایت برهان(بحرانی،1374 ،

ج ،2ص ،)314المیزان به تسســـیر نع مانی ارجاع داده در حالی اه روا یت فقط در الغی بة
موجود است(نعمانی ،1379 ،ص)316ر
 -2روا یت المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص )390و روا یت برهان(بحرانی،1374 ،
ج ،3ص ،)239برخالف ار جاع المیزان به تسســـیر نع مانی ،روا یت در الغی بة ن ق شــــده
ا ست(نعمانی ،1379 ،ص)278ر الزم به ذار ا ست -یناناه به تس صی خواهد آمد -ا سا سا

آنچه اه از تسسیر نعمانی اانون در دسترس است ،همان مقدار است اه در جلد  90بحار
األنوار گزارش شده استر
 .3-1تطابق الفاظ روایات در المیزان با تفاسیر سهگانه
در المیزان روایاتی نق شــده اســت اه السار آن روایات ،با مصــادر اه عالمه برا
آن ها ذار ارده ،مطابقت ندارد ،در مقاب  ،ایت روایات با همان واژگان و حتی مآخذ اه
در ابتدا آنها یاد شــده ،در ســه تسســیر :صــافی ،برهان و نور الثقلیت موجود میباشــندر
نمونهها:
 .1-3-1بررسی روایات كتاب «الصافی»

در المیزان آمده اســـت« :و يف الكايف أمنَّهُ ُ ا ا ا ا ا ا اقي مو مع ين َّ
الر ُج يو يمأْ ُك ُو ِّ
الربما مو ُه ما ياممرى أمنَّهُ لمهُ
ال مَّل يضُّره ح ََّّت ي ي
صيبمهُ ُمتم م ِّمئاً ررر»(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص )425در گزارش عالمه،
مح مَلل سم م م ُ ُ م ُ
« سؤال اننده» نام شاص ا ست در حالی اه در اتاب اافی « سؤال اننده» ه شام بت سالم

ٍ
ي ي
ص ااٍر مع ْن يه م ا يام بْ ين م اا يٍ
میباشدُ « :حمم َّم ُئ بْ ُن مَْي مَي مع ْن أ ْ
ممحم مئ بْ ين ُحمم َّمئ مع ْن ُحمم َّمئ بْ ين عي مل اع مع ْن ممْن ُ
ضا ا اُّرهُ مح ََّّت
الربما مو ُه ما ياممرى أمنَّهُ لمهُ محمرام سم م
مع ْن أيمِب معْب يئ اللَّ يه :و سم م
ال م ا ا اأملْتُهُ مع ين َّ
الر ُج يو يمأْ ُك ُو ِّ
ال مَّل يم ُ
يي
صيبمهُ ُمتم م ِّمئاًررر»(الینی ،1407 ،ج ،5ص)145-144ر
ُ
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با جستجو صورت گرفته مشاص گردید عالمه دقیقا آنچه در صافی آمده گزارش

ض ا ا اُّرهُ مح ََّّت
الربما مو ُه ما ياممرى أمنَّهُ لمهُ مح مَلل سم م
میاند« :و يف الكايف أمنَّهُ ُ ا ا اقي مو مع ين َّ
الر ُج يو يمأْ ُك ُو ِّ
ال مَّل يم ُ
يي
صيبمهُ ُمتم م ِّمئاً ررر»(فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص)302ر
ُ

فیضااشانی برا اختصار در نق روایت ،سند را حذف و سائ را به صورت مجهول
ذار ارده ا ست ،عالمه نیز روایت را به همیت صورت از تس سیر صافی انعکاس داده ا ستر
قرینه دیگر در عدم مراجعه عالمه طباطبایی به اتاب اافی ایت اســـت اه در هر دو تسســـیر

المیزان و صافی ،لسظ « مح مَلل» ولی در اافی لسظ « محمرام» آمده استر

در المیزان نق ایت گونه روایات(حذف نام ســـؤال اننده و مجهول آوردن آن) از
صافی -بدون ارجاع به ایت تسسیر -نمونهها فراوانی داردر از جمله مقایسه انید:
 -1روایتی از عیون اخبــار الرضــــا در المیزان(طبــاطبــایی ،1417 ،ج ،1ص ،)24و
صــافی(فیضااشــانی ،1415 ،ج ،1ص )83و مذخذ اصــلی روایت ،عیون اخبار الرضــا(ابت
بابویه ،1378 ،ج ،1ص)282ر
 -2روایتی از اافی در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص ،)260و صافی(فیضااشانی،

 ،1415ج ،1ص )266و مذخذ اصــلی روایت ،اافی(الینی ،1407 ،ج ،6ص )104و تسســیر
عیاشی(عیاشی ،1380 ،ج ،1ص)124ر
 -3روایتی از عیون اخبـار الرضــــا در المیزان(طبـاطبـایی ،1417 ،ج ،5ص ،)216و
صـافی(فیضااشـانی ،1415 ،ج ،2ص )13و مذخذ اصـلی روایت ،مت ال یحذـره السقیه(ابت
بابویه ،1413 ،ج ،3ص)407ر
 -4روایتی از اافی در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص ،)215و صافی(فیضااشانی،
 ،1415ج ،1ص )252و مذخذ اصلی روایت ،اافی(الینی ،1407 ،ج ،5ص)538ر
 -5روایتی از اافی و مت الیح ذره السقیه در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص،)425
و صافی(فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص )303و مذخذ اصلی روایت ،مت ال یحذره السقیه(ابت
بابویه ،1413 ،ج ،3ص)279ر
همینیت برخی روایاتی اه به نق از دو تسســیر قمی و عیاشــی آمده اســت میان السار

روایات المیزان و ایت دو تسســـیر اندک اختالفی وجود دارد ،یناناه السار روایات المیزان
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گاه مشابه روایات قمی و گاه مشابه روایات عیاشی است ،در عیت حال اامال مانند روایاتی
است اه صافی گزارش ارده استر برا نمونه مقایسه انید:
 -1روایت المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص )272با روایت صـــافی(فیضااشـــانی،

 ،1415ج ،1ص )347و مذخذ اصلی روایت ،تسسیر قمی(قمی ،1404 ،ج ،1ص )105و تسسیر
عیاشی(عیاشی ،1380 ،ج ،1ص)177ر
 -2روایت المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص )26با روایت صـــافی(فیض ااشـــانی،

 ،1415ج ،1ص )315و مذخذ ا صلی روایت تس سیر قمی(قمی ،1404 ،ج ،1ص )96و تس سیر
عیاشی(عیاشی ،1380 ،ج ،1ص)162ر
 .2-3-1بررسی روایات كتاب «البرهان»

در المیزان به نق از نعمانی آمده« :و يف فلا ااري الن ماين بإ ا ااناعه عن ا االيمان بن هارون
ي
ال جلي سم م ي
ت أمبما معْب يئ اللَّ يه :و يام ُق ُ
ص ا ا ا ااح م مه مذا ْاِل ْمم ير مْحم ُفاظ لمهُ أم ْ
ال مُس ْ ُ
ال إي َّن م
ص ا ا ا ا محابُهُ لم ْا م مه م
الن ي
حابييهررر»(1طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص ،)390ایت در حالی ا ست اه
َّاس مجي اً أممع اللَّهُ لمهُ بيأم ْ
صا م
ُ
ي
ي
ال
ایت روایت را نعمانی با اندای تساوت گزارش ارده« :ررر مع ْن ُ ا ا ا المْي مما من بْ ين مه ُارو من الْ ْجل ِّي سم م
ال إي َّن ي
سم م ي
اح ه مذا ْاِلمم ير مْحم ُفاظمة لمه أمصحابه لما مه النَّاس مي
ت أمبما معْب يئ اللَّ يه :و يام ُق ُ
جي اً
ص م م
ال مُس ْ ُ
ْ
م
ُ ْ م ُُ ْ م م ُ
حابييهررر»(نعمانی ،1379 ،ص)316ر با جستجو صورت گرفته مشاص گردید
أممع اللَّهُ لمهُ بيأ ْ
مص م
عالمه عینا گزارش برهان را آورده ا ست« :حممئ بن إبراهيم الن ماين سال  ...عن االيمان بن
ال إي َّن ي
هارون ال جلي ،سم م ي
ص ا ا محابُهُ لم ْا
ت أمبما معْب يئ اللَّ يه :و يام ُق ُ
ص ا ااح م مه مذا ْاِل ْمم ير مْحم ُفاظ لمهُ أم ْ
ال مُس ْ ُ
م
مه الن ي
حابييهررر»(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص)314ر یناناه مشاص
َّاس مجي اً أممع اللَّهُ :لمهُو بيأم ْ
صا م
م م ُ
است در المیزان و برهان واژه « مَحْسُورٌ» بدون تاء تذنیث ولی در الغیبه نعمانی -مصدر اصلی

روایت -با تاء تذنیث( مْحم ُفاظمة) آمده استر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:

 -1شایان ذکر است این روایت تنها در کتاب الغیبه نعمانی موجود است.
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 -1روایتی از تسســـیر عیــاشـــی در المیزان(طبــاطبــایی ،1417 ،ج ،1ص ،)440و
برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،1ص )380و مذخذ ا صلی روایت ،تس سیر عیا شی(عیا شی،1380 ،
ج ،1ص)76ر
 -2روایتی از تسســـیر نعمــانی را در المیزان(طبــاطبــایی ،1417 ،ج ،10ص ،)181و
برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،3ص )82و مذخذ اصـــلی روایت ،الغیبة نعمانی(نعمانی،1379 ،
ص)241ر
 .3-3-1بررسی روایات كتاب «نور الثقلین»

در المیزان آمده ا ست« :و ييف ال مف ي
ص ا ا ياع ُ) :و مع ْن سما ْايل اللَّ يه معَّز مو مج مو اللَّهُ يامتم ما ََّّف
قيه ُ ا اقي مو ال َّ
م
ْاِلمنْا ُفس يح ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
اعة الْ مااح مئة ييف مجي يَ ْاآلَما) مما مَّل َُْيص ا ا ايه إيََّّل
ني مم ْاِتا ...مو سم ْئ َيمُا ُ ييف الئُّنيا ييف ال َّل ا ا ا م
م م
ال إي َّن اللَّاه ماب اارمَ و ما اا م  ...و ياتماََّااه اا اللَّاه ااا يمن ملما ي
اللَّاهُ معَّز مو مج ا َّو َم مكْي م مه ا مذاَ َما مق ا م
م مم م ُ
م مم م م
ْ م
الْ مم ْا »(طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص ،)254ایت روایت را صــدو با اندای تساوت در مت ال
ص ا ا ا ياع ُ) :و مع ْن سما ْايل اللَّ يه معَّز مو مج مو اللَّهُ يامتم ما ََّّف
یحذــره السقیه گزارش ارده اســت « :مو ُ ا ا اقي مو ال َّ
ا) ما مَّل َُي ي
ي
ْاِلمنْا ُفس يحني مايِتا  ...و سم ْئ َيمُا ييف ال َّلا ي ي ي ي
صا ييه إيََّّل اللَّهُ معَّز مو
اعة الْ مااح مئة ييف مجي يَ ْاآلَم م ْ
م
ُ
م م مْ
م
ي
اها اللَّهُ معَّز مو مج َّو م ْن مملم ي الْ مم ْا »(ابت
مج َّو َم مكْي م مه مذا َما مق م
ال إي َّن اللَّهم مابم مارمَ مو ما ما م  ...مو يامتم ماََّ م
بابویه ،1413 ،ج ،1ص)137-136ر

با بررســی به عم آمده ،مشــاص گردید عالمه روایت را به همان شــکلی اه در نور
الص ياع ُ) :و مع ْن سما ْايل اللَّ يه معَّز
ضُره ال مف يقيه مو ُ قي مو َّ
الثقلیت آمده گزارش ارده است« :يف ممن َّل مَي ُ
و جو اللَّه ياتا ََّّف ْاِلمنْا ُفس يحني مايِتا ...و سم ْئ َيمُا ييف الئُّنيا ييف ال َّل ا ا ا ااع ية الْا ي
جي يَ ْاآلَم ي
اح مئةي ييف مي
ا)
ُ
م م مْ
م
م م
م م م ُ مم م
ما مَّل َُي ي
ال إي َّن اللَّهم مابم مارمَ مو ما ما م  ...مو يامتم ماََّا مها اللَّهُ ا
صا ا ييه إيََّّل اللَّهُ معَّز مو مج َّو َم مكْي م مه مذاَ َما مق م
م ْ
ي
يم ْن مملم الْ مم ْا (عروسیحویز  ،1415 ،ج ،3ص)52-51ر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:

 -1روایتی از اافی در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص ،)236-235و نور الثقلیت
(عروســیحویز  ،1415 ،ج ،5ص )529و مذخذ اصــلی روایت ،اافی(الینی ،1407 ،ج،1
ص)390ر
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی13 42

 -2روایتی از امال الدیت و اافی در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص ،)298و نور
الثقلیت(عروســیحویز  ،1415 ،ج ،4ص )62و مذخذ اصــلی روایت ،اافی(الینی،1407 ،
ج ،8ص )120-113و اتاب امال الدیت(ابت بابویه ،1395 ،ج ،1ص)215ر
 .4-1گزارش روایت به مقدار نیاز در المیزان
در بر خی روایات تس سیر یند آیه تس سیر شده ا ست و در برخی دیگر نیز ،ق سمتی از
روایت -و نه همه آن -مرتبط با تسســیر آیها میباشــدر با مقایســه برخی روایات المیزان با
مآخذ اصلی آنها ،موارد فراوانی یافت شد اه گاه روایتی طوالنی ،تقطیع شده و باشی اه
برا تس سیر آیه نیاز بوده گزارش شده و یا حدیث با اختصار نوی سنده منعکف گردیده و یا
مذــمون باشــی از روایت گزارش گردیده اســتر با اســتاراج یندیت روایت از المیزان و
جســـتجو آنها در مآخذ اصـــلی و در منابع واســـطه ،یعنی :صـــافی ،برهان ،نور الثقلیت و
وســائ الشــیعه روشــت گردید اه عالمه ،روایات را دقیقا مانند منابع واســطه – و نه مآخذ
اصلی -در تسسیر خود انعکاس داده است ،ایت ادعا را میتوان در سه باش :تقطیع حدیث،
حذف باشی از حدیث و نق به مذمون ،نمایان ساخت:
 .1-4-1تقطیع حدیث
در ایت جا مق صود از تقطیع آن ا ست اه مس سر با شی از روایت را جدا ارده و ذی
آیه مد نظر بیاوردر از آن جا اه در برخی روایات یندیت آیه از قرآن تبییت شـــده اســـت،
طبیعی اسـت اه مسسـر ،به میزان نیاز از روایت گزارش اندر در المیزان روایاتی وجود دارد
اه در مقایسه با مصدر اصلی تقطیع شدهاندر روایت تقطیع شده در المیزان به همان صورتی
اســت اه در منابع واســطه ا یون نور الثقلیت ،وجود دارد و ایت خود ظت مراجعه عالمه به
ایت منبع واســـطه را قوت میباشـــدر مثال در اافی روایتی بلند -در پنج صـــسحه -از امام

علی(ع) در تبییت آیات متعدد نق گردیده اســـت(الینی ،1407 ،ج ،1ص ،)435در نور
الثقلیت(عروســـیحویز  ،1415 ،ج ،5ص )496-495و به تبع آن المیزان(طباطبایی،1417 ،
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ج ،20ص )177تنها با شی از روایت -در دو سطر -اه به تس سیر یک آیه اخت صاص دارد
گزارش شده استر
برا نمونه بیشــتر مقایســه انید :روایت را اه الینی در هشــت صــسحه(الینی،1407 ،
ج ،8ص )120-113نق ارده اســت با نق یند ســطر آن در نور الثقلیت(عروســیحویز ،
 ،1415ج ،3ص )402و به تبع در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص)228ر
 .2-4-1حذف بخشی از حدیث
برخالف امروز اه برا بُرش و سط یا انتها آیه و یا روایتی طوالنی از یند نقطه(ررر)
ا ستساده می شود در گذ شته برا برش در اوا سط آیه و روایت از تعابیر یون« :إلی ساله»،
«إلی أن سال» و « اسمهُ» و برا برش از انتها آیه و روایت از تعابیر یون «إآلية» و «إْلئي »

اســـتساده میگردیدر در المیزان روایاتی وجود دارد اه عالمه با تعابیر یاد شـــده باشـــی از
اواسط و یا اواخر حدیث را حذف ارده و آنها را به اختصار آورده استر با جستجو ایت
روایات در تساسیر صافی ،برهان و نور الثقلیت دقیقا مشابه گزارش عالمه یافت گردید:
 .1-2-4-1حذف در وسط حدیث

ي ي
ي
ممحم مئ بْ ين ُحمم َّم يئ
يم مع ْن أمبي ييه مع ْن أ ْ
برا نمونه در المیزان آمده« :يف روضة الكايف معل ُّي بْ ُن إبْامراه م
ي ي
ب ين أيمِب نمصا ا ٍر عن أمب ي
يم :و سما ْاممهُ مو
ان بْ ين ُعاْ مما من مع ْن ُح ْج ٍر مع ْن أيمِب معْب يئ اللَّ يه :و سم م
ْ
ْ مْ م
ال مخالم م إبْامراه ُ
ي
ٍ
ي
ي
ي
َّ
ي
ين إ م ع يئ ملُمررر»(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص-306
مع م
اب آلتم ُه ْم إ ساله َمالم َّما ما مال ْاا معْنهُ ُم ْئبر م
 ،)307عالمه با عبارت «إلی ساله» باشـــی از روایت را ذار نکرده اســـت ،ایت روایت دقیقا
ي ي
ي
يم مع ْن أمبي ييه مع ْن
بدیت صــورت در نور الثقلیت نق شــده اســت« :يف روضا ا ااة الكايف معل ُّي بْ ُن إبْامراه م
أم ْمحا مئ ب ين ُحم َّما يئ ب ين أيمِب نمص ا ا ا ا ا ا ا ٍر عن أمبا ي
ان بْ ين ُعاْ مماا من مع ْن ُح ْج ٍر مع ْن أيمِب معْبا يئ اللَّا يه :و سما م
ال مخاالم م
ْ
م ْ م ْ
مْ م
إيبار ياهيم ص ا ا ا ا ا ا الع ا عليا ا ياه سماام ا اه و ع ا ااب يآلتهم إ سالا ااه َمالم َّم ا اا ماالَّاا عْن ا اه م ا ا ْئبي يرين إي م يعيا اائٍ
ُ م
ْم ُ م
ْ م ُ م م م مُ ْ
مْ م ُ ُ م
ملُمررر»(عروسیحویز  ،1415 ،ج ،3ص)438ر
ي ي
ي
ممحم مئ
يم مع ْن أمبي ييه مع ْن أ ْ
حال آناه ایت روایت در اافی ینیت آمده اســـت « :معل ُّي بْ ُن إبْامراه م
ي ي
ب ين ُحم َّم يئ ب ين أيمِب نمص ٍر عن أمب ي
يم :و
ان بْ ين ُعاْ مما من مع ْن ُح ْج ٍر مع ْن أيمِب معْب يئ اللَّ يه :و سم م
ْ م ْ
ْ مْ م
ال مخالم م إبْامراه ُ
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سماامه و ع ي
ال إيبار ياهيم :و رِّ ي
ي
ي
يت
اب آلتم ُه ْم مح ََّّت أ ُْعخ مو معلمع ُنُُْر م
ِب الَّذي َُْييي مو َُي ُ
وع َم مخا م
ْمُ م م م
صا ا ا ا ا ا ا ممهُ َما مق م ْ م ُ م م
ي
ي
س يمن الْم ْ ا ا ا ا ا ا ا يري) َمأْ ي يِا يمن الْم ْب يربي
ي
ي
ي
ي
َّ
يت سم م
م
ُحيي مو أُم ُ
سال أمنما أ ْ
م م
يم َمإ َّن اللهم يمأِْت بال َّ ا ا ا ا ا ا ا ْم ي م م
ال إبْامراه ُ
ي
يي
ت الَّ يذي مك مفر مو َّ
ال أمبُا
اب يآلتم ُه ْم ...مس م
ني مو مس م
اللهُ َّل يام ْهئي الْ مق ْامم ال ظَّالم م
َمابُ يه م
ال أمبُا مج ْ مف ٍر :و مع م
م
ج مف ٍر :و و اللَّ يه ما مكا من ا يقيماً و ما مك مذب َمالم َّما ماالَّاا عْنه م ْئبي يرين إي م يع ٍ
يئ ملُمررر(الینی،1407 ،
مْ
م
م م
م
م م
مْ مُُ م
ج ،8ص)369-368ر
مقایســـه روایت در نور الثقلیت و اافی حکایت از آن دارد اه نویســـنده نور الثقلیت با

عبارت «إلی ساله» باشــی از اواســط حدیث را حذف ارده اســت و در المیزان نیز به همیت
شک  ،حدیث گزارش شده است و واضح است اه عالمه مراجعه مستقیم به اافی نداشته
استر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:
 -1روایت المیزان را(طباطبایی ،1417 ،ج ،19ص )35-34با اافی(الینی ،1407 ،ج،1
ص )96-95و آنچه در نور الثقلیت آمده است(عروسیحویز  ،1415 ،ج ،5ص)153ر
 -2روایت المیزان را(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص )216با اافی(الینی ،1407 ،ج،1
ص )96-95و آن چه در نور الثقلیت انع کاس یاف ته اســــت(عروســـی حویز  ،1415 ،ج،3
ص)395-394ر
 .2-2-4-1حذف در انتهای حدیث

اْلُل ا ا ْ ي
ني بْ ين مخالي ٍئ مع ْن أميِب
برا نمونه المیزان نق ارده ا ست« :و يف الكايف بإ ا ااناعه مع ين ْ م
اْلملا ين الا ي
اْلم يئي ي أ َّ
ال اللَّ يه:صو مكا من يم ْلاتمْن يجي مو مخاَتمُهُ ييف
ت لمهُ إينَّا ُرِّوينما ييف ْ
من مر ُ ا م
َّاين :و سم م
ال سُا ْل ُ
ْم
ي
يي
ي
إي ي ي
ار ر ا ا ي
ال
ال اللَّ يه سم م
ال اللَّ يه ُحمم َّمئ مر ُ ا ا ُ
صا ابم ه مو مك مذل م مكا من يام ْف م ُو أمم ُري الْ ُم ْنمن م
ْ
ني :و مو مكا من نام ْق ُ
َ مخ مي م ُ
صا ا ا ا ا ا ا ا مئسُاا سُا ْلات َمايْنببيي لمنماا أم ْن نام ْف او َما مقا م ي ي
َّما من ييف الْيما يئ الْيُ ْم مَ مو إينَّ ُك ْم أمنْاتُ ْم
م
ُ مم
ال إ َّن أُولمقا م مكاانُاا يامتم مخت ُ
مم
ي
ي
اْلئ ي »(طباطبایی ،1417 ،ج ،6ص ،)328-327روایت در وســـائ
َّما من يف الْيُ ْل ا ا ا ا ا ا امرى ْم
ماتم مخت ُ
الشـــیعه دقیقا مانند نق المیزان اســـت(حر عاملی ،1415 ،ج ،1ص )331و حال آن اه ایت
روایت در اافی دو برابر ایت مقدار اســـت(الینی ،1407 ،ج ،6ص)474ر عدم ذار باش

 16بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه

پایانی حدیث در المیزان و مشــابهت آن به وســائ الشــیعه مؤید گزارش عالمه از اافی به
واسطه وسائ الشیعه میباشدر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:
 -1روا یت المیزان را(ط باط بایی ،1417 ،ج ،1ص )144با اافی(الینی ،1407 ،ج،8
ص )119-113و امال الدیت(ابت بابویه ،1395 ،ج ،1ص )219-213و آنچه در صافی آمده
است(فیضااشانی ،1415 ،ج ،3ص)323ر
 -2روا یت المیزان را(ط باط بایی ،1417 ،ج ،2ص )252با ت هذ یب األح کام(طوســـی،
 ،1407ج ،8ص )26-25و آنچه در برهان آمده است (بحرانی ،1374 ،ج ،1ص)476-475ر
 .3-4-1نقل به مضمون
مقصود از نق به مذمون ،نق مذمون و مسهوم عبارات و جمالت روایت  -و نه عیت
آنها -اســـتر در المیزان روایاتی وجود دارد اه برخی جمالت آنها در مقایســـه با مآخذ
ا صلی ،نق به م ذمون شده اند ،و همیت نق به م ذمون در منابع وا سطه نیز موجود ا ستر
برا نمونه در اافی(الینی ،1407 ،ج ،8ص 113و  )116-115و امال الدیت(ابت بابویه،

ني ُك ِّو نمبييَّ ْ ي
ني مع م امرةُ أمنْبييما م مو ي ْل ا مةُ مو مَمانييمةُ
 ،1395ج ،1ص )215روایت شده است« :ررر َم مجمرى بام ْ م
ٍ
ي
ي
ي
صا ا ا ا ا ا ا االي ٍ مو
أمنْبييماا م ُكلُّ ُه ْم أمنْبييماا ُ مو مجمرى ل ُكا ِّو نمي ج
ا مماا مجمرى لنُا ٍ :صو مو مك مماا مجمرى آل مع مم مو ُهاع مو م
ُش مْي ٍ و إيبْار ياهيم:صو ح ََّّت انْاتم مه ْ ي
اب :وررر» ،مقدار از روایت اه با خط
ت إ م يُا ُ م بْ ين يام ْ ُق م
م
م م م
مشـــاص شــــده اســــت ،در نور الثقلیت(عروســـی حویز  ،1415 ،ج ،4ص )62و

المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص )298بدیت صــورت آمده اســت « :رررو سال َيه ،أيض ا ا ااا
َكان بينه و بني آعم ع رة آبا كلهم أنبيا »ر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:

 -1جمالت ابتدایی روایتی از امام ســـجاد(ع) را درباره زهد در اافی(الینی،1407 ،
ج ،8ص )74-72با مذـــمون آن در نور الثقلیت(عروســـیحویز  ،1415 ،ج ،3ص )414و
المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص،)257
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 -2روایتی درباره نسخ در تسسیر عیاشی(عیاشی ،1380 ،ج ،1ص )55با مذمون آن در
تسسیر مواهب الرحمان(موسو سبزوار  ،1409 ،ج ،1ص )375و المیزان(طباطبایی،1417 ،
ج ،1ص)255ر
 .5-1بررسی كیفیت چینش و گزارش مصادر در المیزان
برخی از روایات در یندیت منبع روایی (جوامع حدیثی و تساسیر مذثور) موجود استر
در المیزان موارد فراوانی یا فت می شـــود اه پیش از ذار یک روا یت ،م نابع مت عدد آن
روایت ذار شــده اســتر گاه تعداد منابع و ایسیت یینش آنها در المیزان مشــابه گزارش
بحار األنوار و صافی استر نمونهها:
 .1-5-1گزارش به واسطه «بحار األنوار»

ي
َّاس
در المیزان آمده اســت« :و يف ال لو و اجملالس و اْلص ا ا ا ااال عن الص ا ا ا اااع) :و إ َّن الن م
يام ْ بُ ا ُئو من اللَّ اهم معلمع ثممَلثما ية أ ْمو ُج ا ٍهررر(ط باط بایی ،1417 ،ج ،1ص ،)38-37در بحار األنوار نیز به

همیت شک  ،ایت حدیث انعکاس یافته ا ست« :علو ال ارائَ ل ،اْلص ااال  ،اِلما للص ائو)
ي
َّاس يام ْ بُ ُئو من اللَّهم معَّز مو مج َّو معلمع ثممَلثمية أ ْمو ُج ٍهررر»(مجلسی ،1403 ،ج ،67ص)205-204ر
...إ َّن الن م
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:

 -1روایت المیزان را(طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص )83 -82با روایتی اه در بحار آمده
است(مجلسی ،1403 ،ج ،2ص)284رپ
 -2روایت المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص )144و روایتی اه بحار انعکاس داده
است(مجلسی ،1403 ،ج ،11ص)32ر
 .2-5-1گزارش به واسطه «صافی»

المیزان روایت ذی را ینیت گزارش ارده ا ست« :و يف الفقيه و ال يان عن الرض ا اا :و
يهي مكبيرية با ا مئ الْبي ا ي
اف بيا مذليا م ُع ُخال ييف الْ ُك ْفر(طباطبایی ،1417 ،ج،2
ان سا م
اال مو ياَّل ْ ا ا ا ا ا ا اتي ْخ مف ا ُ
م م م ْ مم
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ص ،)425ایت روایت در صافی نیز به همیت شک انعکاس یافته ا ست« :و يف الفقيه و ال يان
عن الرضا :و يهي مكبيرية با مئ الْبي ي
انررر»(فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص)302ر
م م م ْ مم
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:
 -1روایت المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص )425و روایتی اه در صـــافی گزارش
شده است (فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص)303ر
 .6-1ارجاع المیزان به مصادری كه وجود خارجی ندارند
یکی از منابع مورد ا شاره المیزان ،تس سیر نعمانی میبا شدر در خ صوص ایت تس سیر ،آقا
بزرگ تهرانی می نویسد« :شیخ حر عاملی گسته است اه مت باشی از تسسیر نعمانی را دیده
ام» ،شاید مراد شیخ حر از آن باش ،همان روایات طوالنی است اه نعمانی با ا سناد به امام
صاد (ع) روایت ارده و آن را مقدمه تس سیرش قرار داده ا ستر ایت روایت به همراه خطبه
اوتاهی اه «المحکم و المت شابه» نامیده شده و به سید مرت ذی منت سب ا ست ،تدویت یافته
اســـتر عالمه مجلســـی تمام آن را در مجلد قرآن بحار آورده اســـت(آقا بزرگ طهرانی،
 ،1403ج ،4ص)318ر

عالمه مجل سی در ابتدا جلد  90ینیت آورده ا ست« :ما ورع عن أمري املنمنني ص ا االاا

آياِتا برواية الن ماين و هي ر ا ا ا ااالة

ا عليه يف أص ا ا ا ااناف آيا القرآن و أنااعها و فل ا ا ا ااري ب
مفرعة مئونة كارية الفاائئ نذكرها من َاحتتها إ خاَتتها»(مجلسی ،1403 ،ج ،90ص)1ر بنابرایت
آنچه از تسســیر نعمانی اانون در دســت اســت همیت روایت عالمه مجلســی اســت و اثر
م ستق تحت عنوان تسسیر نعمانی وجود خارجی نداردر شایان ذار ا ست اه روایت نعمانی

غیر از بحار االنوار ،در آثار یون صــافی ،برهان و وســائ الشــیعه ،به صــورت مقطع و به
فراخور ارتباط معنایی با آیات گوناگون آمده ا ست و آنچه در المیزان آمده دقیقا م شابه هر
آن ییز است اه در منابع مزبور ،ذار شده است ،بنابرایت روشت است اه عالمه به واسطه
آنها روایات را از تسسیر نعمانی نق ارده استر
برا نمونه مقایسه انید:
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 -1روایت المیزان را از تسســـیر نعمانی(طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص )82-81با روایت
صافی(فیضااشانی ،1415 ،ج ،1ص)39-38ر
 -2روا یت المیزان را از تسســـیر نعمانی(طباطبایی ،1417 ،ج ،10ص )181با روا یت
برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،3ص)82ر

 -3روایت المیزان را از تسسیر نعمانی(طباطبایی ،1417 ،ج ،6ص )322با روایت وسائ
الشیعه(حر عاملی ،1415 ،ج ،20ص)21ر
 .7-1گزارش روایات ،مشابه مأخذ روایات
عالمه طباطبایی بیش از هستصـــد روایت را از اافی گزارش ارده اســـتر در ایت بیت

ای شان دوازده بار به «يف أص ااال الكايف» و بی ست و نه بار به «َی روض ااة ال اَی» ت صریح ارده
ا ستر تمام روایاتی را اه در المیزان مُ صدّر به «يف أص ااال الكايف» و «َی روض ااة ال اَی» آمده

در نور الثقلیت نیز به همیت شک گزارش شده ا ستر برا نمونه بنگرید :عبارت «يف أص ااال

الك ااايف» را در المیزان(ط باط بایی ،1417 ،ج ،20ص )177و نور الثقلیت(عروســـی حویز ،

 ،1415ج ،5ص ،1)496-495و نیز بنگرید :عبارت «يف روضة الكايف» را در المیزان(طباطبایی،
 ،1417ج ،14ص )228و نور الثقلیت(عروسی حویز  ،1415 ،ج ،3ص)402ر

2

ممکت اســت اشــکال شــود اه یه بســا عالمه خود به اافی مراجعه داشــته و مســتقیما
روایات را از آن جا گزارش ارده و اتساقا مشـــابه گزارش نور الثقلیت گردیده اســـتر ایت

اشکال صحیح به نظر نمیرسد ،یرا اه عالمه روایات فراوانی را از «أصااال الكايف» و «روضاة

 -1شایان ذکر است مقدار این روایت در کافی چهار صفحه میباشد(کلینی ،1407 ،ج ،1ص)435-432
اما در هر دو تف سیر المیزان و نور الثقلین تنها چهار سطر از روایت که با تف سیر آیه مد نظر مرتبط بوده
ذکر گردیده است.
 -2گفتنی ا ست مقدار این روایت در کافی هفت صفحه میبا شد(کلینی ،1407 ،ج ،8ص )113اما در هر
دو تف سیر المیزان و نور الثقلین تنها دو سطر از روایت که با تف سیر آیه مد نظر مرتبط بوده ذکر گردیده
است.
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ال اَی» تنها با تعبیر «ال اَی» نق ارده ا ست اه در خ صوص ایت موارد منبع وا سطه ای شان
برهان یا صافی بوده استر برا نمونه بنگرید:
 -1روایتی را از اصـــول اافی(الینی ،1407 ،ج ،1ص )114در المیزان(ط باط بایی،

 ،1417ج ،1ص )23و صـــافی(فیض ااشـــانی ،1415 ،ج ،1ص )81با تعبیر «ال ااَی»ر و نیز

روایتی را از اصــول اافی(الینی1407 ،ف ج ،1ص )256در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج،1

ص )262با تعبیر «ال اَی» و برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص )461-460با ذار ســـند روایت
اافیر
 -2روایتی را از روضه اافی(الینی ،1407 ،ج ،8ص )305-304در المیزان(طباطبایی،

 ،1417ج ،1ص )148با تعبیر «سال الكليين يف الكايف» و برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،1ص)192

با تعبیر «س ااال ال لينی»ر و نیز روایتی را از روضــــه اافی(الینی ،1407 ،ج ،8ص )337در

المیزان(ط باط بایی ،1417 ،ج ،6ص )223-222با تعبیر «ال اااَی» و ذار ســـ ند و هم ینیت
برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص )380با ذار سند روایت اافیر
 .8-1تصریح به منابع واسطه در المیزان
عالمه در خ صوص مو ضوعاتی اه روایات متعدد درباره آنها وارد گردیده ا ست،
گاه از نق روایات خوددار ارده و خواننده را به منابع واســـطه ارجاع داده اســـتر مثال
ایشان در موضوع مدت خواب اصحاب اه

در غار مینویسد:

«در ایت موضـــوع میان روایات اختالف وجود دارد و اغلب آنها در
اه ســـنت از طریق «الدر المنثور» و در شـــیعه از طریق «بحار و دو
تسســیر برهان و نورالثقلیت» گزارش شــده اســت ،هر اف می خواهد
آگاهی یابد به آنها مراجعه اند»(طباطبایی ،1417 ،ج ،13ص)283ر
و یا درباره مدت حکومت و زمان حیات ذو القرنیت می نویسد:

«در ایت خصوص میان روایات اختالف وجود دارد هر اه می خواهد
از آن ها آ گاه گردد به جوامع حدیثی بویژه ا لدر المنثور ،ب حار،
برهان ،و نور الثقلیت مراجعه اند»(همو ،ج ،13ص)374-373ر
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ایت اه عالمه به وجود روایات ماتل

در منابع پیش گسته تصـــریح ارده ،بیانگر آن

است اه مصادر اصلی ایشان در گزارش روایات همیت ها بودهاند ،یه بسا اگر ایشان تمام یا
ااثر جوامع حدیثی فریقیت را دیده بود به تسصی برا خواننده یک به یک آنها را نام برده
و به آنها ارجاع میدادر الزم به ذار اســـت عالمه در مواضـــع فراوانی ،با تصـــریح به منابع
واسطه ،از منابع اصلی روایت را گزارش میاندر
 .1-8-1اشاره به كتاب «صافی»
به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق از تسسیر صافی ینیت نق میاند:

 -1يف الصايف عن فلري ال ياشي عن الصاع) :و يف ساله ا

الَليِت يأْ يني الْف ي
اح م ةم
مو َّ م م

ررر(همو ،ج ،4ص)236ر

 -2و يف الصايف عن التاحيئ بإ ناعه عن أمري املنمنني :و يف حئي

سال ررر(همو ،ج،17

ص)11ر
 .2-8-1اشاره به كتاب «البرهان»
به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق از برهان ینیت نق میاند:

 -1و يف فلااري الربهان عن ابن شااهرآشاااب عن فلااري وكيَ حئثنا اافيان بن مرة المئاين
عن عبئ خري ا ا ا ا ا ا ااألت علي بن أِب اال عن ساله ا «ا اَّ ُقاا اللَّهم مح َّق ُقا ييه »ررر(همو ،ج،19
ص)310ر

 -2و يف فلري الربهان ،عن ابن بابايه يف الئرو الااسية يف حئي

عن النا:صو ررر(همو،

ج ،19ص)402ر
 .3-8-1اشاره به كتاب «نور الثقلین»
به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق از نور الثقلیت ینیت نق میاند:

 -1و يف نار الاقلني عن الكايف عن أمري املنمنني :و سال ُك ْن لي مما مَّل ما ْر ُجا أ ْمر مجع يمْن م لي مما

ما ْر ُجارر(همو ،ج ،15ص)371ر
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 -2و يف نار الاقلني ،عن جممَ البيان ،و روى أصحابنا عن أِب عبئ ا  :و سال ررر (همو،
ج ،16ص)142ر
 .4-8-1اشاره به كتاب «بحار األنوار»
به عنوان نمونه عالمه در المیزان به نق از بحار االنوار ینیت نق میاند:

 -1و يف البحار عن الكايف و امل اين و نااعر الراونئي بأ ا ا ا ا ا ا ااانيئ تلفة عن الصا ا ا ا ا ا اااع) و

الكاظم :وررر(همو ،ج ،1ص)308ر

 -2و يف البحار عن اَّلحتجاج و التاحيئ و ال يان يف خرب اايو رواه اْللا ا ا ا ا ا اان بن حممئ

الناَلي عن الرضا :وررر(همو ،ج ،7ص)261ر
 .2بررسی منابع روایات اهل سنت در تفسیر المیزان
در المیزان از روایات تسسیر اه سنّت فراوان استساده شده استر عالمه روایات را به
تساسیر ماتل

و جوامع روایی متعدد اه سنت نسبت میدهد اه مهمتریت آنها در باش

تسا سیر عبارتند از :جامعالبیان ،شواهد التنزی  ،ا شاف ،تس سیر القرآن العظیم ابت اثیر ،انوار
التنزی ـ  ،مســاتیح الغیــب ،الجــامع ألحکــام القرآن ،ا تقــان ،الــدر المنثور ،فتح القــدیر و
روحالمعانىر اهم آنها در باش جوامع روایی نیز عبارتند از :م سند احمد بت حنب  ،صحیح
باارى ،صحیح م سلم ،سنت ابى داود ،سنت بیهقى ،سنت ترمذى ،سنت ن سائى ،م ستدرک
حاام نیشـــابورى ،ربیعاالبرار ،دالئ بیهقى ،زاد المعاد ابت قیّم ،شـــرح نهج البالغه ابت ابى
الحدید ،عرائف فى قصص االنبیاء ،قصص االنبیاء عبدالوهاب نجار ،انز العمّالر
یناناه در باش مصادر روایات شیعی گذشت ،عالمه به تمام مآخذ مراجعه مستقیم
نداشته و به واسطه آثار یون :صافی ،برهان ،نور الثقلیت و بحار األنوار روایات را گزارش
ارده استر به نظر میرسد ایت یافته در خصوص روایات اه سنت نیز صاد باشد و ایشان
اگریه به تساسیر یون :جامع البیان ،اشاف و الدر المنثور مراجعه مستقیم داشته مع ذلک
باشی از روایات از منابع واسطها یون :برهان ،بحار األنوار – در مسائ مربوط به امامت-
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 ،االتقان– در موضوعات علوم قرآنی -و الدر المنثور – در اغلب روایات تسسیر  -گزارش
گردیده استر شواهد و قرائت ایت یافته عبارتند از:
 .1-2گزارش الفاظ روایات برابر با منابع واسطه
واژگان پاره ا از روایات اه ســـنت اه در المیزان به نق از مآخذ اصـــلی آمده
متساوت با منبع اصلی و مشابه منبع واسطه میباشدر نمونهها:
 .1-1-2بررسی روایات كتاب «البرهان»

ض ا ا ا الي يه»(النســاء )54 :می
اه ُم اللَّهُ يم ْن َم ْ
َّاس معلع ما آ ُ
در المیزان ذی آیه «أ ْمم مَْي ُل ا ا ا ا ُئو من الن م
خوانیم :از ابت مغازلی – صـــاحب مناقب علی بت ابی طالب(ع) -از امام باقر(ع) نق شـــده

َّاس مو اللَّه »(1طباطبایی ،1417 ،ج ،4ص)384ر با مراجعه به مناقب ابت مغازلی
اســـت « :مَْن ُن الن ُ
َّاس» آمده است(ابت المغازلی ،1426 ،ص،)330
معلوم شد اه ایت روایت به صورت « مَْن ُن الن ُ
حال آناه روایت در برهان خواه در ایسیت گزارش ســند و خواه در السار روایت مشــابه

يرَ ه إ

آن ییز اســت اه در المیزان گذشــت« :و من اريق املخالفني ما رواه ابن املباز
ض الي يه سال مَْن ُن
اه ُم اللَّهُ يم ْن َم ْ
َّاس معلع ما آ ُ
حممئ بن علي الباسر :و يف ساله ا أ ْمم مَْي ُل ا ُئو من الن م
َّاس مو اللَّه»(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص)99ر
الن ُ
برا نمونه بیشتر:
 -1مقایســـه انید روایتی از تسســـیر ثعلبی در المیزان(طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص-232

 )231و برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،1ص ،) 638ایت در حالی اســـت اه روایت مذاور در

تسسیر فعلی ثعلبی بدون سند و متساوت در برخی واژگان نسبت به آنچه در دو تسسیر المیزان
و برهان آمده ،انعکاس یافته است(ثعلبی ،1422 ،ج ،3ص)85ر

 .1و يف م ناها من ار) أهو الل ا ا ا اانة ما عن ابن املباز يرَ ه إ حممئ بن عليالباسر :و يف ساله
ا «أمم مَيل ُئو من النَّاس علع ما آ اهم اللَّه يمن َم ْ ي ي
َّاس مو اللَّه.
م م
ُُ ُ ْ
ضله» سال مَْن ُن الن ُ
ْ ُْ

 24بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه

 -2بــه روا ی تی از ر ب یع األ برار در ا ل م یزان( طبــا طبــا یی ،1417 ،ج ،6ص ،)132و
برهان(بحرانی ،1374 ،ج ،2ص )82-81و مذخذ اصـــلی روایت ،ربیع االبرار(زماشـــر ،
 ،1412ج ،5ص )9رجوع شودر
 .2-1-2بررسی روایات كتاب «مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن»
عالمه ظاهرا به واســطه برخی تساســیر شــیعی معاصــر خود نیز روایات اه ســنت را
گزارش ارده استر از جمله ایت تساسیر ،مواهب الرحمان فی تسسیر القرآن استر نمونهها:

 -1در المیزان آمده ا ست« :و يف الصااحيحني أميْض ااً مع ْن أيمِب ُهمريْامرمة أ َّ
ال
ال اللَّ يه:صو سم م
من مر ُ ا م
ي
ي ي
ب
اال يمن َّأمن َمايُ محلَّقُا من مع ين ْ
اْلمْا ي َماأمسُ ُ
ص ا ا ا ا ا ا ا مح ا ياِب أو سا م
ال يماا مر ِّ
يميرُع معلم َّي يام ْامم الْقيماا مم اة مرْهِ م ْن أم ْ
ي
أمص ا ا ا ا اح ياِب َماي ُق ُ ي
ي
حلمقا من»(طباطبایی،
ال مَّل ع ْل مم لم م َما أ ْ
مح مئثُاا بام ْ مئ مَ ْارم ُّئوا معلمع أ ْمعبما يره ُم الْ مق ْه مقمرى َمايُ م
ْ م م
 ،1417ج ،3ص ،)380سند و متت روایت به همیت شک در مواهب الرحمان گزارش شده
اســت(نک :موســو ســبزوار  ،1409 ،ج ،6ص ،)239ایت در حالی اســت اه در صــحیح

باار و م سلم السار روایت تساوت داردر باار گزارش ارده ا ست« :ررر مع ْن أيمِب ُهمريْامرةم أمنَّهُ
ي
ي ي
ِّث أ َّ
ص ا ا مح ياِب َمايُجلما من مع ين
ال يميرُع معلم َّي ْ
ال اللَّ يه:صو سم م
من مر ُ ا ا م
مكا من َُيمئ ُ
اْلمْا م يام ْامم الْقيم مامة مرْهِ م ْن أم ْ
ي
ي
مح مئثُاا بام ْ مئ مَ إينا َُّه ُم ْارم ُّئوا معلمع أ ْمعبما يريه ُم
ْ
ص ا ا مح ياِب َمايم ُق ُ
اْلمْا ي َمأمسُ ُ
ال يما مر ِّ
ب أم ْ
ال إينَّ م مَّل ع ْل مم لم م َما أ ْ

الْ مق ْه مقمرى(باار  ،1401 ،ج ،7ص )208اما در صــحیح مســلم ،ایت روایت اختالف فراوانی با
ال م يرُع معلم َّي أ َُّم ين
ال اللَّ يه:صو سم م
سال مر ُ ا ا ا ا ا ا ا م
سال م
صـــحیح باار و المیزان دارد « :ررر أيمِب ُهمريْامرةم م

م
يي
ال نام م ْم لم ُك ْم
ا اللَّ يه ما ْ يرَُانما سم م
الر ُج ُو إيبي مو َّ
وع َّ
الر ُج يو مع ْن إيبيله سمالُاا يما نمي َّ
َّاس مك مما يم ُذ ُ
ا ْْلمْا م مو أمنما أم ُ ُ
وع الن م
ي ايما لميل ات يِلمح ٍئ مُ يريُكم يرعو من علمي ُُراً ُحم َّجليني يمن آثما ير الْا ي
ص ائ َّ
َّن مع ِّين امائيمفة يمْن ُك ْم
ُُ
م ُ ْ م ْ م ْ ْ م ُ م َّ
ض اا مو لميُ م
م م ْ
يي
َم مَل ي ي
ال مو مها ْو ما ْئ يري مماا أم ْحا مئثُاا
ص ا ا ا ا ا ا ا محا ياِب َمايم يجيقُيين مملما َمايم ُق ُ
ص ا ا ا ا ا ا الُا من َماأمسُ ُ
ال يماا مر ِّ
ب مه ُنمَّل م ْن أم ْ
م
بام ْ مئ مَ(مسلم ،بیتا ،ج ،1ص)150ر
به نظر میرســد صــاحب تسســیر مواهب خود ،روایت را از بحار األنوار گزارش ارده
است(مجلسی ،1403 ،ج ،28ص)27ر اگر اشکال شود یه دلیلی هست اه عالمه روایت را
از بحار نق نکرده باشد در پاسخ گسته میشود:
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اوالًر صـــدر و ذی روایت المیزان مانند مواهب اســـتر در بحار آمده « :مو أميْضا ا ا ا ا ا ااً يم من
ني» در حالی اه در مواهب مانند المیزان «ييف ال َّ ي
ال َّ ي
يح ْ ي
يح ْ ي
ني» آمده ا ست و نیز در بحار
ص ا اح م
ص ا اح م
يي
مع مقاِييم» گزارش
نق شــده« :إينا َُّه ُم ْارم ُّئوا معلمع أ ْمع مقاِ ُم » ولی در مواهب و المیزان « ْارم ُّئوا معلمع أ ْ
شده استر

حلمقا من» در انتها روا یت المیزان و مواهب آ مده ،در حالی اه در
ثان یاًر عبارت «َمايُ م

صحیحیت وجود ندارد و در بحار نیز عالمه مجل سی به صورت « مو ييف يرموايمٍة َمايُ ْجلم ْان» آورده و

حلمقا من» در روایتی دیگر به صورت «َمايُ ْجلم ْان» نیز گزارش شده ا ست
مرادش ایت بوده اه «َمايُ م
و تسسیر مواهب و به تبع آن المیزان ،آن را باشی از حدیث دانسته اندر

 -2در المیزان گزارش شده ا ست« :و ييف ال َّ ي
يح ْ ي
ني معن أنمس َّ
ال
اال ا ي:صو سم م
أن مر ا م
ص ا اح م
م
ي
ي
صا ا ا ا ا مح ياِب
لمميريمع َّن معلم َّي ْ
مي مر ِّ
احبميين مح ََّّت إي ما ُرَ ُاا ْ
ب أم ْ
اْلمْا م ير مجال ِم َّْن م
صا ا ا ا ا م
اختملم ُجاا ُع يوين َم ملمسُالم َّن أ ْ
مح مئثُاا بام ْ مئَ» (طباطبایی ،1417 ،ج ،3ص ،)380سند و متت روایت
َمالميُ مقالم َّن إينَّ م مَّل م ْئ يري مما أ ْ
دقیقا به همیت شک در مواهبالرحمان گزارش شده است(نک :موسو سبزوار ،1409 ،
ج ،6ص1)239ر
ایت در حالی اســت اه در صــحیح باار و مســلم السار روایت تساوت داردر روایت

ال لمميريمع َّن معلم َّي نماس
باار اختالف یشمگیر دارد« :رررعن أنس رضي ا عنه عن النيَّا:صو سم م
مح مئثُاا
يمن أصا ا ا ا ااحاِب ْ
َأسال أصا ا ا ا ااحاِب َمايم ُ
اختملم ُجاا ُع يوين ُ
اْلمْا م مح ََّّت إي ما معمرَتُ ُهم ْ
قال مَّل م ْئ يري مما أ ْ
بام ْ مئ مَ(باار  ،1401 ،ج ،7ص )207و در صحیح مسلم با اختالف اندای نق شده است «ررر
ي
احبميين مح ََّّت إي ما مرأميْاتُ ُه ْم مو
ال لمميريمع َّن معلم َّي ْ
ال إي َّن النيَّا:صو سم م
س بْ من ممالي ٍ سم م
اْلمْا م ير مجال ِم َّْن م
ص ااا م
أمنم ُ
ي
صا ا ا ي
صا ا ا ي
مح مئثُاا
مي مر ِّ
ُرَ ُاا إي مَّ ْ
يحاِب َمالميُ مقالم َّن ي إينَّ م مَّل م ْئ يري مما أ ْ
يحاِب أم م
ب أم م
اختملم ُجاا ُع يوين َم ملمسُالم َّن أ ْ
بام ْ مئ مَ(مسلم ،بیتا ،ج ،7ص)71ر
 .2-2كیفیت چینش و گزارش مصادر
 .1این روایت را نیز مواهب به وا سطه بحار گزارش کرده ا ست(مجل سی ،1403 ،ج ،28ص ،)26الزم به
ذکر استتت مانند روایت اول المیزان این روایت را از طریق مواهب آورده استتتچ چرا که صتتدر روایت
المیزان و مواهب به صورت یکسان« :فی الصحیحین» ،ولی در بحار «من الصحیحین» است.

 26بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه

یناناه در قسمت مصادر شیعه گذشت برخی از روایات در یندیت اثر روایی موجود
اســتر در المیزان پیش از ذار برخی روایات اه ســنت ،منابع متعدد برا آن ذار شــده
ا ستر عالمه ایت قبی روایات را به وا سطه الدر المنثور -بدون ا شاره به آن -گزارش ارده
اســت ،شــاهد آن تعداد منابع و ایسیت یینش برخی روایات اه ســنت ،به همان صــورتی
است اه در الدر المنثور انعکاس یافته استر

برا نمونه در المیزان آمده اســت« :عن الرتمذي و ص ا ا ا ااححه و ابن ماجة و ابن جرير و

البباي يف م جمه و ابن املنذر و ابن أِب حار و الطرباين و أِب ال ا ا ااي و ابن مرعويه و اْلاكم و
ص ا ااححه و البيهقي يف ال ا ا

عن أِب أمية ال ا ا باين سال أ يت أبا ث لبة اْل ا ااينررر(طباطبایی،

 ،1417ج ،6ص ،)177در الدر المنثور نیز به همیت شک ایت حدیث انعکاس یافته ا ست« :و

أخرج الرتمذي و صا ا ا ا ا ا ااححه و ابن ماجة و ابن جرير و البباي يف م جمه و ابن املنذر و ابن أ
عن أ أمية
حار و الطرباين و أبا ال ي و ابن مرعويه و اْلاكم و صححه و البيهقي يف ال
ال باىن سال أ يت أبا ث لبة اْل ينررر»(سیوطی ،1404 ،ج ،2ص)339ر
برا نمونه بیشتر مقایسه انید:

 -1روایتی در المیزان(طبــاطبــایی ،1417 ،ج ،13ص )23-22بــا آنچــه در الــدر
المنثور(سیوطی ،1404 ،ج ،4ص )137نق شده استر

 -2روا ی تی در ا ل م یزان( طبــا طبــا یی ،1417 ،ج ،16ص )319بــا آ نچــه در الــدر
المنثور(سیوطی ،1404 ،ج ،5ص )199گزارش شده استر
 .3-2سهو در ذكر جوامع روایی
در المیزان گاه در ذار نام مذخذ روایت اه سنت سهو رد داده ا ست و آن ظاهرا به
دلی عدم ا شاره به نام اثر در منابع وا سطه ا ست و با توجه به یک سان بودن نام مؤلسان ،م شتبه

اْلماكي ُم أمبُا
شــدن اثر را برا عالمه در پی داشــته اســتر برا مثال :در برهان آمده اســتْ « :
الْ مقا ي ا ا يم ْ ي ي ي ي ي ي
اْلم مك يم بْ ين ظُ مه ٍْري مع ْن أمبي ييه مع ْن محكي يم بْ ين ُجبم ٍْري مع ْن أيمِب
يم بْ ين ْ
اْلم ْلا ا مكاينُّ ب ْاد ْ ا انماع مع ْن إبْامراه م
ال اللَّ يه:صو بيالطَّ ُهاير مو يعْن مئهُ معليي بْ ُن أيمِب امالي  :وررر »(بحرانی،
ال مع معا مر ُ ا ا ا ا ا ُ
باُمرزةم ْاِلم ْ ا ا ا ا الم يمي سم م
ُ
 ،1374ج ،3ص)232ر
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عالمه گمان ارده ،مق صود از حاام ،صاحب الم ستدرک علی ال صحیحیت ا ست ،لذا

در المیزان آورده است« :و ييف ملت ي ي ي ي ي ي ي
اْلم مك يم بْ ين ظُ مه ٍْري مع ْن أمبي ييه
يم بْ ين ْ
م ُ م م
ئرَ اْلاكم ب ْاد ْ نماع مع ْن إبْامراه م
ال اللَّ يه:صو بيالطَّ ُهاير مو يعْن مئهُ معلي ُي بْ ُن
ال مع معا مر ُ ا ا ا ُ
مع ْن محكي يم بْ ين ُجبم ٍْري مع ْن أيمِب باُمريئةم ْاِلم ْ ا ا الم يمي سم م
أيمِب امالي  :وررر »(طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص )327ایت در حالی ا ست اه روایت در اتاب
شواهد التنزی حاام ح سکانی گزارش شده ا ست و در م ستدرک حاام نی شابور ا سا سا
ینیت روایتی وجود ندارد(حسکانی ،1411 ،ج ،1ص)393ر
 .4-2تصریح به منابع واسطه در المیزان
همانطور اه در باش مصادر روایی شیعه المیزان گذشت عالمه گاه به بهرهگیر از
منابع واسطه در تسسیرش تصریح داشته استر ایت سات درباره مصادر روایی اه سنت نیز
صاد بوده و ایشان در پارها از مواضع تسسیر خود به ایت مسذله اشاره داشته استر نمونهها:
 .1-4-2بررسی روایات كتاب «الدرّ المنثور»

یناناه گذشت عالمه در نق روایات تسسیر اه سنت ،غالبا به تسسیر الدر المنثور
مراجعه داشته استر ایشان سه گونه روایات را از ایت اتاب گزارش ارده است:
 -1نق روایت از الدر المنثور بدون تصریح به نام آن،
 -2نق روایت با تصریح به الدر المنثور با ذار نام راویان،
 -3نق روایت با تصریح به الدر المنثور با اشاره به جوامع روایی و تساسیرر
نمونهها گونه اول تحت عنوان ایسیت یینش و گزارش مصــادر گذشــتر بحث از
نوع دوم ،خارج از یاریوب ایت پژوهش ا ست اما راجع به گونه سوم باید گست :ا شاره به
موارد از ایت نوع پرده از ایت نکته بر میدارد اه عالمه در ذار روایات بســـیار از آثار
اه سنت ،به ایت اثر مراجعه ارده ،اگریه گاه بدان تصریح نداشته استر نمونهها:

 -1يف الئر املناار أخرج أمحئ و عبئ بن محيئ و الئارمي و ملاالم و أبا عاوع و الرتمذي و

النل ا ا ا ا ااائي و ابن ماجة و أبا ي لع و ابن املنذر و أبا حار و النحاس يف نا ا ا ا ا ااخه و أبا حيان و
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البيهقي يف ا ا ا ا ا ااننه عن أنس أن اليهاع كاناا إ ا حاضا ا ا ا ا اات املرأة منهمررر(طباطبایی ،1417 ،ج،2
ص)215ر

 -2و يف الئر املناار أخرج أمحئ و البخاري و ملا ا ا االم و أبا عاوع و الرتمذي و النلا ا ا ااائي و

ابن ماجة و ابن املنذر و ابن أِب حار و البيهقي يف ش ا ادَيان ،عن عبئ ا بن مل ا اع سال
حئثنا ر ا ا ااال ا :صو و ها الص ا ا اااع) املص ا ا اائ) أن أحئكم جيمَ خلقه يف بطن أمه أرب ني ياما

نطفااةررر(همو ،ج ،14ص)354ر برا نمونه بیشـــتر رک :همو ،ج ،2ص426ر ج ،4ص-294
 295و 379ر ج ،10ص195ر ج ،13ص 21و 306ر ج،15ص96ر ج ،20ص)93ر
 .2-4-2بررسی روایات كتاب «االتقان»
در المیزان باش قاب توجهی از روایات علوم قرآنی اه ســنت به واســطه االتقان -به
تصریح عالمه طباطبایی -از مصادر اصلی اه سنت گزارش شده استر نمونهها:

 -1و يف اد قان عن أمحئ و أِب عاوع و الرتمذي و النلا ااائي و ابن حبان و اْلاكم عن ابن

عباس سال سلت ل امان ما محلكم علع أن عمئر إ اِلنفال و هي من املااين و إ برا ة و هي
من املقني َقربتم بينهما و كتباا بينهما ااطر بل اام ا الرمحن الرحيم و وض ا ا تما ا يف الل اابَ
الطاالررر(همو ،ج ،12ص)123ر
 -2نقو يف اد قان عن ابن الضريس يف َضائو القرآن سال حئثنا حممئ بن عبئ ا بن أِب

ج فر الرازي أنبأنا عمرو بن هارون حئثنا عامان بن عطا اْلرا اين عن أبيه عن ابن عباس سال
كانت إ ا نزلت َاحتة ا ا ا ااارة َكة كتبت َكة يزيئ ا َيها ما ش ا ا ا ااا رر(همو ،ج ،13ص)233ر
برا نمونه بیشتر رک :همو ،ج ،12ص 129 ،127 ،124 ،122 ،120 ،119و )130ر
 .3-4-2بررسی روایات كتاب «البرهان»
در المیزان با شی از روایات مربوط به امامت و ف ذائ اه بیت در آثار اه سنت از
طریق تسسیر برهان گزارش شده استر نمونهها:

 -1و يف فل ا ااري الربهان و روى الا لا و الااحئي بإ ا ااناع ا عن عمار و عن عامان بن

ص ا ا ااهي و عن الض ا ا ااحاَ و روى ابن مرعويه بإ ا ا ااناعه عن جابر بن ُسرة و عن عمار و عن ابن
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عئي أو عن الضااحاَ و روى اْلطي يف التاري عن جابر بن ُسرة و روى الطربي و املاصاالي و
روى أمحئ عن الضا ا ااحاَ عن عمار أنه سال سال النا:صو يا علي أشا ا ااقع اِلولني عاسر الناسة و
أشقع اآلخرين سا ل و يف رواية من خيض

هذه من هذا»(همو ،ج ،20ص)301ر

 -2و يف فل ااري الربهان عن اجلمَ بني الص ااحا الل ااتة لل بئي يف اجلز الااين من ص ااحي

النلااائي بإ ااناعه سال اَتخر الحة بن شاايبة من بين عبئ الئار و ال باس بن عبئ املطل و علي
بن أِب اال َقال الحة بيئي مفتا البيت و لا أش ا ا ا ااا بت َيه و سال ال باس أنا ص ا ا ا اااح
اللااقاية و القائم عليها و لا أشااا بت يف امللااجئ و سال علي ما أعري ما قاَّلنَ لقئ صااليت
اْل ِّ ي
مارمة
مج م ْلتُ ْم ي ا ا اقايمةم ْ
إ القبلة ا ااتة أش ا ااهر سبو الناس و أنا ص ا اااح اجلهاع َأنزل ا أ م
اج مو ع م
اْلمريام اآلية»(همو ،ج ،9ص)216ر برا نمونه بیشتر رک :همو ،ج ،8ص146ر ج،20
الْ مم ْل يج يئ ْ
ص 341ر ج ،10ص)195ر
نتیجه گیری
نتایج به د ست آمده از سؤال اول پژوهش حکایت از آن دا شت اه منابع روایی مورد

مراجعه عالمه طباطبایی در استاراج روایات تسسیر شیعه ،غالبا تساسیر صافی ،برهان و نور
الثقلیت و موســوعه بحار االنوار بوده و ایشــان با بهرهگیر از آنها مســتقیما به مآخذ اصــلی
ارجاع داده استر
شواهد و قرائت ه شت گانه ایت یافته عبارتند از -1 :عدم وجود روایت در منابع ا شاره
شده -2 ،سهو در ذار جوامع روایی -3 ،گزارش السار روایات برابر با تساسیر سهگانه-4 ،
گزارش روا یت به میزان حا جت -5 ،ایس یت یینش و گزارش مصــــادر -6 ،ار جاع به
مصــادر اه وجود خارجی ندارند -7 ،گزارش مشــابه مذخذ روایات -8 ،تصــریح به منابع
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
مورد اشاره استر عالمه اگریه به تساسیر یون :جامعالبیان ،اشاف و الدر المنثور مراجعه

مســتقیم داشــته اســت مع ذلک باشــی از روایات را از منابع واســطه ا یون :برهان ،بحار
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األنوار – در م سائ مربوط به امامت ،-االتقان– در مو ضوعات علوم قرآنی -و الدر المنثور
– در اغلب روایات تسسیر  -گزارش ارده استر
شواهد و قرائت ایت یافته عبارتند از -1 :گزارش السار روایات برابر با منابع واسطه-2 ،
ایسیت یینش و گزارش مصـــادر -3 ،ســـهو در ذار جوامع روایی -4 ،تصـــریح به منابع
واسطهر
در پایان شــایان ذار اســت اه نمیتوان بر ایت شــیوه عالمه خرده گرفت ،زیرا ســیره
عالمان و دانشــیان پیشــیت بدیت منوال بوده اه با اســتساده از منابع واســطه ،به مذخذ اصــلی-
بدون مراجعه به آن -ارجاع میدادهاند و ایت تحقیق ناییز هرگز در پی ااســتت ارزش ها
ســترگ المیزان و جایگاه رفیع علمی و معنو عالمه طباطبایی نبوده و تنها به دنبال روشــت
ساختت یکی از زوایا مباحث روایی ایت تسسیر قیّم بوده استر
منابع
قرآن كریمر
آقا بزرگ طهرانی ،محمدمحست ،) 1403(،الذریعة ،بیروت :دار األضواءر
ابت المغازلی ،ابو الحســـت علی بت محمد جُالبی ،) 1426(،مناقب علی بن أبی طالب(ع) ،بی
جا :انتشارات سبط النبی(ص)ر
ابت بابویه ،محمد بت علی1362(،ش) ،الخصال ،محقق :علىاابر غسارى ،قم :جامعه مدرسیت .
ابت بابویه ،محمد بت علی1378(،ش) ،عیون أخبار الر ضا علیهال سالم ،محقق :مهدى الجوردى،
تهران :نشر جهانر
ابت بابویه ،محمد بت علی1385(،ش) ،علل الشرائع ،النج  :منشورات المکتبة الحیدریة.
ابت بابو یه ،مح مد بت علی ،) 1395(،ك مال ا لدین و ت مام النع مة ،محقق :على اابر غ سارى،
تهران :اسالمیهر
ابت بابویه ،محمد بت علی ،) 1398(،التوحید ،محقق :هاشم حسینى ،قم :جامعه مدرسیتر
ابت بابویه ،محمد بت علی ،) 1413(،من الیحضررره الفقیه ،تحقیق :علىاابر غسارى ،قم  :دفتر
انتشارات اسالمىر
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االو سى ،على1381(،ش) ،روش عالمه طباطبایى در تف سیر المیزان ،مترجم :سید ح سیت میر
جلیلى ،تهران :یاپ و نشر بیتالمل ر
بحرانی ،سید هاشم1374(،ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسة البعثةر
باار  ،محمد بت اســـماعی  ،) 1401(،صررحیح البخاری ،بی جا :دار السکر للطباعة النشـــر و
التوزیعر
ثعلبی ،ابو اسحا احمد بت ابراهیم ،) 1422(،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروت :دار
احیاء التراث العربیر
حر عاملى ،محمد بت ح ست ،) 1409(،و سائلال شیعة ،محقق :مؤس سة آلالبیت علیهم ال سالم ،قم:
مؤسسة آل البیت علیهمالسالمر
حســکانی ،عبید اب بت عبداب  ،) 1411(،شواهد التنزیل لقواعد التف ضیل ،محقق :محمدباقر
محمودى ،تهران :مجمع إحیاء الثقافةا سالمیةر
روشـــت ضـــمیر ،محمد ابراهیمر عباد  ،مهد 1389(،ش) « ،جایگاه ســـنت در تسســـیر المیزان»،
آموزههای قرآنی ،شماره ،12زمستان ،ص116-99ر
زماشرى ،محمود بت عمر ،) 1412(،ربیعاألبرار و نصوصاألخیار ،بیروت :مؤسسة األعلمیر
سلیمی زارع ،مصطسی و قاضیزاده ،ااظم1390(،ش)« ،جایگاه و ااربرد سنت در تسسیر المیزان»،
تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،شماره ،15ص168-141ر
سیوطى ،جالل الدیت ،) 1404(،الدر المنثور فى تف سیر المأثور ،قم :اتاباانه آیةاب مرع شى
نجسىر
طباطبایى ،محمد حســیت ،) 1417(،المیزان فی تفسرریر القرآن ،قم :دفتر انتشــارات اســالمی
جامعه مدرسیت حوزه علمیه قمر
طو سى ،محمد بت الح ست ،) 1407(،تهذیب األحکام ،محقق :ح ست المو سوى خر سان ،تهران:
دار الکتبا سالمیةر
عروسیحویز  ،عبد على بت جمعة ،) 1415(،تفسیر نور الثقلین ،مصحح :هاشم رسول محالتی،
قم :اسماعیلیانر
عیاشــى ،محمد بت مســعود ،) 1380(،تفسریر العیّاشری  ،محقق :هاشــم رســولى محالتى ،تهران:
المطبعة العلمیةر
فیضااشانی ،محست ،) 1415(،تفسیر الصافی ،تهران :مکتبة الصدرر
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قمی ،علی بت ابراهیم ،) 1404(،تفسیر القمی ،مصحح :طیب موسو جزایر  ،قم :دار الکتابر
الینی ،محمد بت یعقوب ،) 1407(،الکافی ،تصــحیح :علیاابر غسار و محمد آخوند  ،تهران:
دار الکتباالسالمیةر
مجلســـی ،مح مد باقر ،) 1403(،ب حار األنوار ال جام عة لدرر االخ بار االئ مة االط هار(ع)،
بیروت :دار احیاء التراثالعربیر
مسلم ،حجاج(،بیتا) ،صحیح مسلم ،بیروت :دار السکرر
معارف ،مج ید1384(،ش) « ،جایگاه و ااربرد حدیث آن در تسســـیر المیزان» ،پژوهش دینی،
شماره ،11پاییز ،ص66-47ر
مو سوى سبزوارى ،سید عبد االعلى ،) 1409(،مواهب الرحمان فی تف سیر القرآن ،بیروت:
موسسه اه بیت( ع)ر
نعمانی ،محمد بت ابراهیم ،) 1397(،الغیبة ،محقق :علىاابر غسارى ،تهران :نشر صدو ر

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

