
|نــدوبررسی دــن |
|آینۀپژوهش  193
 |  سال سی وسوم، شمارۀ اّول،
|  فروردین و اردیبهشت1401

کتابی  هوّیت صاحب  دقیق  نوشتار کشف  این  هدف  چکیده: 
است که با عنوان »التفسیر الوجیز« به چاپ رسیده است. نویسندۀ 
مقاله، با ارائه مدرکی تازه نشان می دهد که این اثر، نوشتۀ برادر شیخ 
حر عاملی است و ارتباطی به شخص صاحب وسائل ندارد. در کنار 
ارائۀ این مدرک که تاکنون از محققان محترمی که در نفی یا اثبات 
انتساب این اثر به شیخ حّر عاملی می کوشند پوشیده مانده بود، 
نیز  عاملی  احمد  از شیخ  تفسیری  اثری  از  دیگری  نسخۀ خطی 
معرفی و بررسی شده که نویسندۀ مقاله بر این باور است که بر 
اساس دالیلی، آن نسخه بخش دیگری از همان تفسیر وجیز است.
همچنین در این نوشتار به بررسی دقیق محتوای تفسیر مورد نظر 
نیز پرداخته شده و به یاری شواهد درون متنی روشن شده است 
که هرگز صاحب وسائل نمی تواند نویسندۀ این اثر باشد و کتاب 

مورد نظر، بدون تردید اثر برادر ایشان است.
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Sheikh Ḥurr ‘Āmilī’s Brother
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Abstract: The purpose of this article is to find 
out the exact identity of the author of the book 
that has been published under the title “Al-Taf-
sir Al-Wajīz”. The author of the article, by 
presenting new evidence, shows that this work 
was written by Sheikh Ḥurr ‘Āmilī’s brother 
and has nothing to do with the author of the 
book Vasāil. In addition to presenting this 
evidence, which has so far been hidden from 
respected scholars who try to deny or prove 
the attribution of this work to Sheikh Harr 
‘Āmilī, another manuscript of a commentary 
by Sheikh Ahmad ‘Āmilī has been introduced 
and reviewed, which the author believes for 
some reasons, that version is another part of the 
same commentary. This article also examines 
the content of the commentary in detail and 
clarifies with the help of evidence within the 
text that the author of Vasāil can never be the 
author of this work and the book in question, 
Is undoubtedly the work of his brother.
Keywords: Quran - Hadiths - Ḥurr ‘Āmilī - 
Tafsir - Tafsir Wajīz – ‘Uyūn al-Ma‘ānī

حبٌث جديد عن تفسیر شقیق الشیخ احلّر العاميل
حمّمد مهدي سلمان پور

ّيـة  اخلالصـة: اهلـدف مـن هـذا املقـال هـو التشـخيص الدقيـق هلو
.)  بعنوان )التفسير الوجيز

ً
صاحب أحد الكتب الذي صدر حديثا

هـذا  أّن  إىل  ـة 
ّ
األدل تقدميـه ألحـد  مـن خـالل  املقـال  كاتـب  يشـير 

الكتـاب هـو مـن تأليـف أخـى الشـيخ احلـّر العامـيل، وال عالقـة لـه 
بصاحب الوسائل نفسه.

 حّت 
ً
 خافيـا

ّ
إىل جانـب مـا يتضّمنـه املقـال مـن الدليـل الـذي ظـل و

اآلن عـن أنظـار املحّققـن املحترمـن الذيـن سـعوا إىل نـيف أو إثبات 
 
ً
انتساب هذا الكتاب إىل الشيخ احلّر العاميل، يشير الكاتب أيضا
ّية للشيخ أمحد  خرى من أحد التأليفات التفسير

ُ
إىل نسخٍة خّطّية أ

 أّن 
ً
ة معتقدا

ّ
العاميل ومن خالل البحث فهيا يستند إىل بعض األدل

. هذه النسخة إّنا هي قسٌم آخر من نفس ذلك التفسير الوجيز
هـذا   عـن مضامـن 

ً
دقيقـا  

ً
هـذا حبثـا مقالـه  الكاتـب يف  يقـّدم  كمـا 

ة اليت 
ّ
ه إىل أ ّنه يّتضح من األدل

ّ
يصل من خالل ذلك كل ، و التفسير

يتضّمهنـا نـّص هـذا الكتـاب اسـتحالة أن يكـون صاحـب الوسـائل 
ـف هلـذا الكتـاب، وأّن الكتـاب املقصـود هـو بـال شـّك مـن 

ّ
هـو املؤل

تأليف أخيه.
 ، التفسـير العامـيل،  احلـّر  األحاديـث،  القـرآن،  األساسـّية:  املفـردات 

، عيون املعاين. التفسير الوجيز
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درآمد
التفسـیر الوجیـز عنوانـی اسـت کـه بـر کتـاب تفسـیر شـیخ احمـد حـر عاملـی بـرادر صاحب وسـائل نهاده 
، توسـط کتابخانۀ  ی راد و اسـاتیدی دیگر شـده و چند سـال قبل تحت اشـراف اسـتاد محمدعلی مهدو
تخصصـی تفسـیر و علـوم قرآنـی ضمـن مجموعـه ارزشـمند تـراث الشـیعة القرآنـی در قـم به چاپ رسـیده 
، آیت اهلل شیخ رضا استادی در مقاله ای مختصر1 به بررسی  است. سه سال قبل از چاپ حروفی این اثر
تنها نسخۀ خطی این کتاب در آن زمان پرداخته و با ذکر قرائنی انتساب اثر را به شیخ احمد نشان داد. 
ی تهران  پنجاه نسخۀ کتابخانۀ مدرسۀ مرو استاد محترم چند دهه پیش از این، آن گاه که فهرست هزارو
را تدویـن می کـرد، ایـن نسـخه را بـه دلیـل تصحیـف واقع شـده در ابتـدای آن و نـگارش نادرسـت محمـد 
بـه جـای احمـد به اشـتباه بـه صاحـب وسـائل نسـبت داده بـود.2 ایـن اشـتباه متأسـفانه بعدها بـه برخی از 
فهرسـتواره ها نیـز راه یافـت و ایـن گمـان را بـرای بعضـی بـه وجـود آورد کـه شـیخ حـر عاملـی چنیـن کتابـی 

داشته است.3

ی، مقالۀ کوتاه اسـتاد محترم که البته از برخی مالحظات نیز خالی نیسـت، در سـال های اخیر مورد  بار
توجه منتقدانی نیز واقع شده که در اثبات انتساب تفسیر مورد نظر به صاحب وسائل کوشش می کنند. 
ی  کاو ی مـدارک و مسـتنداتی اسـت کـه بـرای نخسـتین بار وا ، نوشـتار پیـش رو را کـه حـاو راقـم ایـن سـطور
می شـوند، در اثبات درسـتی انتسـاب تفسـیر مورد اشـاره به برادر شـیخ حر عاملی نگاشـته و آن را در دو 

بخش و یک خاتمه سامان داده است:

کـه  کـرده اسـت  کوتاهـی از شـیخ احمـد عاملـی، نگارنـده مدرکـی را ارائـه  در بخـش اول پـس از معرفـی 
دربردارنـدۀ تصریـح خـود شـیخ احمـد بـه نـگارش تفسـیر مـورد نظـر اسـت. سـپس نسـخه ای را معرفـی و 
بررسـی می کنـد کـه بـه نظـر نویسـنده بخـش دیگـری از همـان کتـاب تفسـیر اسـت و از قضـا نـام واقعـی اثر 

نیز بر آن وجود دارد.

در بخـش دوم صاحـب ایـن قلـم به تفصیـل بـه بررسـی تفاوت های آشـکار مبنایی بین تفسـیر مورد بحث 
ی آن را بـا باورهـا  و آرای شـیخ حـر عاملـی پرداختـه و روش و محتـوای کتـاب التفسـیر الوجیـز و ناسـازگار
و روش هـای علمـی شـیخ حـر تبییـن می کنـد. بـه اندکی از این مطالب در مقالۀ جناب اسـتادی نیز تنها 

اشاره ای شده است.

در خاتمۀ نوشتار نیز دو ادعای منتقدان نقد و بررسی شده است.

1 . آینه پژوهش؛ مهر و آبان 1389، شماره 124، ص 16 – 20.
ی تهران، ص 90. 2 . استادی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مرو

3 . درایتی، فهرستواره دست نوشت های ایران، ج 3، ص 169.
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بخش اول: شیخ احمد عاملى و کتاب تفسیر او

1. معرفی کوتاهی از احمد عاملی
شـیخ احمـد بـن حسـن حـر عاملـی بـرادر تنـی4 و کوچک تـر شـیخ محمـد بـن حسـن حر عاملـی صاحب 
وسـائل الشـیعة اسـت. صاحـب وسـائل در امـل االمـل معرفـی بسـیار کوتاهـی از او ارائـه داده و نامبـرده را 
یخ  یخ« دانسته و چند کتاب او را نام برده است، از جمله تفسیر قرآن، تار »فاضلی نیکوکار و آشنا به توار

کبیر و صغیر و حاشیۀ مختصر النافع.5

ی در سال 1034 دانسته اند  آقابزرگ طهرانی والدت او را در سال 1041 و استاد سیداحمد حسینی اشکور
کـه هـر دو مـورد اشـتباه اسـت.6 او متولـد اوایـل سـال 1036 قمـری بـوده اسـت. مطابـق نسـخه ای از کتاب 
الدر المسـلوک که به خط خود شـیخ احمد اسـت، نگارش آن نسـخه در پنجاه ونهمین سـال زندگی او و 
سـال 1094 هجری بوده اسـت. همچنین در نسـخۀ دیگری از الدر المسـلوک که محدث قمی در اختیار 
داشت، نویسنده شخصًا بیان کرده که دو سال و نه ماه از شیخ حرعاملی کوچک تر است7 و می دانیم 
که شیخ حر متولد هشتم رجب سال 1033 است. همچنین در نسخۀ خطی کتاب روض الناظرین نیز 
که به خط خود شـیخ احمد اسـت، نویسـنده نگارش کتاب را در سـال 1086 و آغاز پنجاه سـالگی خود 

می داند. همۀ اینها نشان می دهد که به طور قطع او در اوایل سال 1036 متولد شده است.8

در سـال 1078 پنـج سـال پـس از هجـرت صاحـب وسـائل بـه مشـهدالرضا، شـیخ احمـد نیـز پـس از وقـوع 
ک خود را در آن منطقه رها کرد و رهسپار مشهد شد.9 او پس از رحلت  درگیری هایی در جبل عامل، امال
صاحب وسائل به مقام شیخ االسالمی در خراسان رسید و در سال 1115 نیز شاه سلطان حسین صفوی 

او را به اصفهان دعوت کرد.10

کـه از  کتابخانـه آسـتان قـدس دسـتخطی از ایشـان وجـود دارد  کتـاب الـدر المسـلوک  در نسـخۀ خطـی 
والدت نـوۀ پسـری خـود در سـال 1120 سـخن گفتـه اسـت. ظاهـرًا ایـن آخریـن نشـانی اسـت کـه از حیـات 

شیخ احمد حر عاملی در دسترس است.

کتـاب تفسـیر ایشـان موضـوع ایـن نوشـتار اسـت. نیـک می دانیـم کـه شـیخ حـر اثری در تفسـیر قـرآن پدید 

، تکملة امل اآلمل، ص 94. 4 . صدر
5 . حر عاملی، امل اآلمل، ج 1، ص 31.

رقی ص 95. ، تکملة أمل اآلمل، پاو یعة، ج 8، ص 71؛ حسینی، تراجم الرجال، ج 1، ص 65؛ صدر 6 . طهرانی، الذر
7 . الفوائد الرضویة، ج 2، ص 756.

یعـة در ایـن اسـت کـه عـدد پنجاه ونـه را پنجاه وسـه ثبـت کـرده اسـت. ارتـكاب همیـن اشـتباه توسـط  8 . اشـتباه سـخن صاحـب الذر
 دچار اشـكالی بوده 

ً
سیدمحسـن امین )اعیان الشـیعة، ج 2، ص 494( و اسـتاد اشـكوری نشـان می دهد که نسـخۀ نزد آنان احتماال

بـوط به نگارش  یخ مر اسـت. همچنیـن اسـتاد اشـكوری به اشـتباه تألیـف الـدر المسـلوک را در سـال 1086 دانسـته ، حـال  آنكـه این تار
روض الناظرین است.

9 . عاملی، الدر المسلوک، ج 2، ص 338.
یعة، ج 4، ص 259 – 260. 10 . طهرانی، الذر
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نیـاورده اسـت. شـیخ حـر در امـل االمـل به تفصیـل بـه زندگی و آثار خـود پرداخته و نیـز مطالبی خالصه را 
در این بـاره در فایـدۀ دوازدهـم وسـائل الشـیعة بیـان کـرده اسـت،11 امـا در هیـچ کـدام از دو مـورد اشـاره ای 
بـه کتـاب تفسـیر بـرای خـود نـدارد. بـا آنکـه شـیخ حـر ملتـزم بـود کـه حتـی بـه برخـی از آثـار ناتمام خـود نیز 
اشـاره کند؛ چنان که در اواخر شـعبان سـال 1100 که برای محمدتقی بن محمدصادق موسـوی اجازه ای 
نوشـت،12 ضمن آثار خود به کتاب العربیة العلویة اشـاره کرده و آن را ناتمام دانسـته اسـت. نیز در همان 

اجازه، از کتاب تحریر وسائل الشیعة و انتشار تنها قسمت اندکی از آن سخن گفته است.13

همچنیـن شـیخ حـر در اجـازات خـود نیـز نامـی از ایـن اثـر تفسـیری و مفصـل14 نیـاورده اسـت. بـا آنکـه به 
ی از آثار کوچک خود نیز گاه وبیگاه اشـاره کرده و در برخی از اجازات نام بعضی از آثار را آورده و  بسـیار

در بعضی دیگر به آثار دیگری اشاره دارد.15

کنون مستنداتی را ارائه خواهیم کرد که از هویت نویسنده حقیقی تفسیر وجیز پرده برمی دارد. ا

2. تصریح شیخ احمد عاملی به نگارش تفسیر
کتـاب الـدر المسـلوك فـي أخبـار األنبیـاء واألوصیـاء والخلفـاء والملـوك از آثـار مهـم شـیخ احمـد عاملـی 
یـخ داشـت. آقابـزرگ طهرانـی  کوچـک و بـزرگ در تار کتـاب  اسـت. چنان کـه ذکـر شـد، شـیخ احمـد دو 
، همـان  یـخ کوچک تـر ( بـوده و تار یـخ بزرگ تـر احتمـال داده کـه الـدر المسـلوک یکـی از آن دو کتـاب )تار

کتاب روض الناظرین شیخ احمد است.16 هر چند به نظر می آید این احتمال نادرست باشد.17

11 . حر عاملی، أمل اآلمل، ج 1، ص 141 – 154؛ وسائل الشیعة، ج 30، ص 468 – 469.
رده اسـت. )به نقل از  یر این اجازه و دسـتخط شـیخ حر عاملی را مرحوم شـانه چی در کتاب علم الحدیث ص 281-283 آو 12 . تصو

پایان نسخۀ وسائل الشیعة کتابخانۀ مدرسه نواب مشهد(
13 . در سال 1096 که شیخ حر أمل اآلمل را می نوشت، گفته که اگر خداوند مهلت بدهد در پی نگارش کتاب تحریر وسائل الشیعة 
است. )حر عاملی، أمل اآلمل، ج 1، ص 145( در ابتدای نسخۀ خطی این اثر به شماره 10107 در کتابخانۀ آستان قدس که به خط 
، دو سال بعد تنها قسمت اندکی  ز غدیر سال 1098 آغاز شده است. مطابق اجازۀ مذکور خود مؤلف است آمده که تألیف آن در رو
از این اثر نوشـته شـده بود که همان قسـمت اندک نیز به چاپ رسـیده اسـت. شـیخ در سـال 1104 از دنیا رفت و فرصت تكمیل این 

اثر ارزشمند را نیافت.
14 . همیـن مقـدار چاپ شـده از تفسـیر حـدود پانصـد صفحـه اسـت، آن هـم در حالـی کـه فقـط حـدود یک چهـارم ابتدای قرآن اسـت و 
از همان مقدار نیز آیات بسـیاری )26 آیه از سـوره بقره و 85 آیه از سـوره مائده( افتاده اسـت. با این اوصاف نسـخۀ کامل این تفسـیر 

حداقل سه تا چهار برابر مقدار فعلی باید باشد.
.ک به: اجازۀ شـیخ حر به محمدفاضل مشـهدی )مجلسـی، بحار االنوار، ج 107، ص 107-121( یا اجازه به محمدصالح رضوی  15 . ر

)نسخۀ خطی مجموعۀ شماره 6836 دانشگاه تهران، برگ 59-55(
یعـة وجـود نـدارد و از دست نوشـتۀ ایشـان، ماننـد مـوارد بی شـمار دیگـر حـذف شـده و  16 . ایـن مطلـب متأسـفانه در نسـخۀ چاپـی الذر
یعة به شمارۀ 15797 در کتابخانۀ  یس جلد دوم الذر ید به: دست نو یف قرار گرفته است. برای مشاهدۀ اصل مطلب بنگر مورد تحر

مجلس، ص 159.
یخ کوچک تر باشد. گفتنی است که  17 . حجم روض  الناظرین آشكارا بیشتر از الدر المسلوک است. بنابراین بعید است که اولی تار
پسـر آقابـزرگ طهرانـی در فهرسـت نسـخه های خطـی دانشـگاه تهـران ادعا کرده که شـیخ احمد عاملـی روض الناظریـن را اندک اندک 
گسترش داد و آن را الدر المسلوک نامید. )منزوی، فهرست کتابخانۀ اهدایی سیدمحمد مشکوة به دانشگاه تهران، ج 2، ص 570( 
یس  یعـة )ج 11، ص 277( نیز آمده اسـت، اما با مراجعه به دسـت نو مضمـون ایـن عبـارت در ابتـدای معرفـی روض الناظریـن در الذر
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شـیخ احمـد عاملـی کتـاب را در سـال 1090 قمـری تألیـف کرد. در فقـرات پایانی رکن هفتـم این کتاب به 
یـخ قدیمی تریـن نسـخۀ باقی مانـده از این اثـر نیز 16 ربیع االول سـال  یـخ تصریـح شـده اسـت.18 تار ایـن تار

1091 است.

پـس از آن، خـود نویسـنده در ایـن کتـاب تغییراتـی داد کـه تفاوت هـای چشـمگیر نسـخه های مختلـف 
حاصل آن است. برخی از نسخه های کتاب شامل چهار رکن هستند و برخی دیگر پنج، شش و هشت 
رکن دارند. در یکی از نسـخه هایی که به خط خود شـیخ احمد اسـت، نقل کتاب از »مسـوده به بیاض« 

در سال 1094 دانسته شده است.19

گردان شیخ احمد نیز که یکی از نسخ الدر المسلوک را در زمان  حتی ابراهیم بن سلیمان موسوی از شا
حیات نویسنده نگاشته، از انجام اصالحاتی با اجازه و راهنمایی مؤلف خبر داده است.20

جالب اسـت که تغییرات مورد نظر شـیخ احمد تا سـال ها پس از نگارش کتاب نیز ادامه یافته اسـت. از 
جملـه در نسـخه ای کـه در اختیـار محـدث قمـی بـوده، مطالبـی مربوط بـه وفات و دفن شـیخ حر عاملی 
آمده21 و سیدمحسن امین نیز داستان کشته شدن ابراهیم رضوی مشهدی )متولی آستان قدس رضوی( 

را در ماه رجب سال 1100 از الدر المسلوک نقل می کند.22

ی، نسخۀ شماره 545 کتابخانه مجلس از نسخه های پراهمیت این کتاب است. ویژگی قابل توجه  بار
ی توضیحاتی ارزشـمند  ایـن نسـخه وجـود دیباچـه ای دوازده صفحـه ای در ابتدای نسـخه اسـت که حاو
اسـت. در ابتدای این دیباچه که سـوگمندانه در چاپ حروفی کتاب از آن اسـتفاده ای نشـده، نویسـنده 
بـه ارائـۀ شـرحی از فعالیت هـای علمـی خـود می پردازد و از جمله به تفسـیر وجیز نیز اشـاره  می کند. عین 

سخنان ایشان و تصویر صفحه مورد نظر در اینجا ارائه خواهد شد.

یخ در مدتی  شـیخ احمد در این دیباچه شـرح می دهد که پس از مطالعۀ کتب احادیث و تفاسـیر و تار
طوالنی، کتاب روض الناظرین را به شیوۀ محدثان نگاشت. سپس می نویسد:

ـّیَ بقـرآن علـی القطع الکبیر ]أشـرفها و23[ فکتبت علی حواشـیه أحسـن المعاني 
َ
ُثـّمَ بعـد ذلـك َمـّنَ اهلل َعل

یعة،  یس جلد سوم الذر ید به: دست نو آقابزرگ روشن می شود که این مطلب نیز از ایشان نبوده و از اضافات فرزندشان است. )بنگر
به شماره 15798 در کتابخانۀ مجلس، ص 466(

یـد بـه: نسـخۀ خطـی کتابخانـۀ مجلـس بـه شـمارۀ 545، ص 197 و نسـخۀ خطـی کتابخانـۀ دانشـگاه تهـران بـه شـمارۀ 6261،  18 . بنگر
یم شمارۀ 170. فر

ید به: دو نسخۀ کتابخانۀ ملک تهران به شمارۀ 632 و 664 که دو جزء کتاب و هر دو به خط مؤلف هستند. 19 . بنگر
ید به: برگ آخر نسخۀ خطی مجموعۀ اهدایی سیدمحمد مشكوة در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 179. 20 . بنگر

21 . قمی، الفوائد الرضویة، ج 2، ص 756.
22 . امین، اعیان الشیعة، ج 2، ص 205.

یسی در این خط نیز نوشته شده اند. 23  . ظاهرًا دو کلمۀ مورد نظر که مربوط به خط بعد هستند، سهوًا توسط کاتب هنگام رونو
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من التفاسیر أخذت من الروایات أشرفها و أعالها و من األقوال أنبهها و أجالها َفَتّمَ بحمد اهلل المطلوب 
. بتفسیر وجیز للکتاب العزیز

سـپس نویسـنده گفته اسـت که پس از آن، کتاب الدر المسـلوک را نوشـته است. )به پیوست شماره یک 
مراجعه شود.(

از این عبارات به روشنی چند مطلب به دست می آید:

نخسـت آنکـه ایـن سـخنان عینـًا همـان مطالـب مقدمـۀ تفسـیر وجیز اسـت؛ چنان کـه در آنجـا نیز چنین 
گفته شده است:

قوال أنبهها و أجالها و من الروایات أشرفها و أعالها ... لیتم المطلوب بتفسیر  أخذت من األ
24. یز وجیز لكتاب اهلل العز

دوم آنکه در مقدمۀ تفسیر وجیز نیز نویسنده دربارۀ نگارش تفسیر بر حاشیۀ قرآنش چنین گفته است:
کثرها علی حواشـي قرآني في مدة من زماني واآلن شـرعت في نقلها من المسـودة إلی  کتبت أ

هذا الكتاب.25

ایـن عبـارات نیـز دقیقـًا بـا عبـارات دیباچۀ الدر المسـلوک مطابقت دارد. همچنیـن چنان که در دیباچه 
آمـده، نویسـنده »بهتریـن معانـی« را در حاشـیۀ قـرآن نوشـته بـود و در مقدمـۀ تفسـیر نیـز انگیـزۀ نویسـنده 

ی معانی قرآن بوده است که به این مطلب در ادامه خواهیم پرداخت. جمع آور

یخ نسبی نگارش اصل تفسیر را به دست آورد. مالحظه شد  سوم آنکه از تصریحات دیباچه می توان تار
که تفسیر پس از کتاب روض الناظرین و پیش از الدر المسلوک نگاشته شده است. چنان که گفته شد، 
یـخ نـگارش الـدر المسـلوک در سـال 1090 اسـت و تألیـف روض الناظریـن نیـز به تصریح نسـخۀ خطی  تار
مؤلف در شعبان سال 1086 به پایان رسیده است.26 بنابراین اصل تفسیر در بازۀ زمانی سال های 1086 

کنویس شده است. تا 1090 نوشته شده و پس از آن پا

با وجود این تصریح روشن تردیدی باقی نمی ماند که تفسیر وجیز اثر شیخ احمد عاملی است و ارتباطی 
با شیخ حر عاملی ندارد.

3. نسخه ای مفغول از تفسیر شیخ احمد عاملی
در کتابخانـۀ مجلـس نسـخه ای بـا شـماره 10563 وجـود دارد. بخـش اول آن، کتـاب عیـون المعانـي فـي 

24 . عاملی، التفسیر الوجیز، ص 12.
25 . عاملی، همان.

ید به: پایان نسخۀ کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 9625 که به خط مؤلف است. 26 . بنگر



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

نــدوبررسی دــن
204پژوهشی تازه دربارۀ تفسیر برادر شیخ حرعاملی

تفسـیر الوحـي الربانـي اثـر احمـد بـن الحسـن الحـر العاملـی اسـت و بخـش عمـدۀ مجموعـه را نیـز کتاب 
اللعمـة الدمشـقیة شـهید اول تشـکیل می دهـد. متأسـفانه توضیحـات فهرسـت نگار محتـرم دربـارۀ ایـن 
مجموعـه از خطـا و کاسـتی در امـان نمانـده اسـت. از جملـه اینکـه ایشـان درنیافته انـد کـه کتـاب عیـون 

المعانی در این مجموعه به خط خود شیخ احمد عاملی نگاشته شده است.27

تفسـیر موجود در این نسـخه 45 صفحه اسـت و تفاسـیر سـوره های »یس«، »ص« و بخشـی از »صافات« 
را شـامل می شـود. در ابتـدای کتـاب آمـده کـه ایـن اثـر »ربـِع رابـع« )چهارمیـن و آخریـن بخـش( از کتـاب 
عیون المعاني في تفسیر الوحي الرباني است. )به پیوست شماره دو مراجعه شود.( با توجه به اینکه ربع 
آخـر قـرآن را می تـوان به تقریـب از سـورۀ یـس آغاز کرد، روشـن می شـود که این تفسـیر تا پایان قـرآن بوده، اما 

متأسفانه نسخۀ مورد بحث از میانه سورۀ صافات ناقص بوده و به ما نرسیده است.28

ی، شـواهد متعـددی وجـود دارد کـه بـا دقـت در آن روشـن می شـود کـه تفسـیر عیـون المعانـی« همـان  بـار
تفسیر وجیز است:

اول آنکه شیخ احمد حر عاملی دو کتاب تفسیر نداشت، بلکه تنها یک اثر تفسیری از او وجود داشته 
یـح دیباچـه ای کـه گذشـت نیسـت، بلکـه بـرادرش شـیخ حـر عاملـی نیز  اسـت. شـاهد ایـن امـر تنهـا تصر
هنگامی که در سـال 1096 شـرحی از شـیخ احمد به دسـت داده اسـت، تنها به یک کتاب تفسـیر اشـاره 
یخی او از دو عنوان کتاب نام می برد.29 همچنین قابل توجه است  می کند، حال آنکه دربارۀ تألیفات تار
که در حاشیۀ برگ 39 این نسخه دستخط شیخ  که شیخ حر شخصًا این نسخه را دیده بوده است؛ چرا

یخی برای والدت یکی از فرزندان شیخ احمد سروده است. حر عاملی نیز وجود دارد که ماده تار

کـه مـا بـا دو عنـوان متعـدد دربـاره تفسـیر شـیخ احمـد عاملـی روبـرو  ی شـود  در اینجـا الزم اسـت یـادآور
یـم. عنوان التفسـیر الوجیز نامی نیسـت  نیسـتیم، بلکـه تنهـا از همیـن یـک عنـوان )عیـون المعانـی( باخبر
که نویسـندۀ آن کتاب برای اثرش انتخاب کرده باشـد، بلکه به دلیل اینکه نام خاصی در نسـخه ناقص 
« را  چاپ شـده از این کتاب وجود نداشـت، با توجه به سـخن نویسـنده در مقدمۀ کتاب که لقب »وجیز

برای اثر خود به کار برده است، محقق محترم این نام را به کتاِب چاپ شده داده  است.

27 . طیار مراغی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ج 33/1، ص 103؛ کافی بود ایشان به یادداشت های 
متعدد شیخ احمد در همین مجموعه دقت می کردند یا نگاهی به نسخۀ روض الناظرین در همین کتابخانۀ مجلس یا نسخۀ الدر 
المسلوک در کتابخانۀ ملک می داشتند که هر دو به خط شیخ احمد است. غیر از توجه نكردن به خط شیخ احمد، فهرست نگار 
محتـرم کتـاب لمعـه ایـن مجموعـه را بـدون کاتـب قلمـداد کرده انـد، در حالـی کـه بـا مراجعـه بـه سـه صفحـۀ قبـل از آغـاز آن متوجـه 
می شدند که کاتب لمعه و برخی از بخش های دیگر نسخه، حسن بن نورالدین حسینی استرآبادی است. چند خط خوانش ایشان 

از آغاز و انجام تفسیر و لمعه در این نسخه نیز غلط های فاحش دارد.
28 . عجیب اسـت که سـورۀ »ص« در این تفسـیر پیش از سـورۀ صافات قرار گرفته اسـت، حال  آنكه در ترتیب سـوره های قرآن پس از 

آن قرار دارد.
رده، تألیـف اثـرش را در سـال 1096 آغـاز کـرده و چنان کـه در آخـر بخـش دوم  29 . شـیخ حـر چنان کـه در شـرح حـال نعمـت اهلل عاملـی آو

کتاب گفته، آن را در جمادی الثانیة سال 1097 به پایان برده است. )حر عاملی، أمل اآلمل، ج 1، ص 189 و ج 2، ص 372(
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دوم آنکـه فـرم و شـکل ظاهـری هـر دو تفسـیر دقیقـًا یکسـان اسـت. نویسـنده در هـر دو مـورد، آیـات را بـه 
بخش های کوچکی تقسیم می کند. گاه برخی از این بخش ها تنها یک کلمه است و سپس نویسنده به 

بیان معنی آن پرداخته است. این شکل در هر دو تفسیر عینًا به چشم می خورد.

سـوم آنکه از لحاظ منبع شـناختی نیز هر دو تفسـیر یکسـان هسـتند. در ادامۀ مباحث توضیح خواهیم 
ی اسـت. در  داد کـه عمـدۀ مطالـب نویسـندۀ تفسـیر وجیـز، رونویسـی از دو تفسـیر مجمع البیان و بیضاو
تفسـیر عیـون المعانـی نیـز دقیقـًا شـاهد همیـن امـر هسـتیم و در جای جـای این نسـخۀ ناقـص و مختصر 
گرچه باز هم مانند تفسـیر وجیز نویسـنده به آن منابع ارجاعی  از این دو تفسـیر مطلب نقل شـده اسـت. ا

نمی دهد و تنها سخنانشان را به نام خود آورده است.

چهـارم آنکـه از دو جـای مقدمـۀ تفسـیر وجیـز برمی آیـد کـه انگیـزۀ نویسـندۀ آن، دقیقـًا پرداختـن بـه بحـث 
« می گوید  »معانی قرآن« بوده اسـت. یکی آنجا که سـخن از اشـتیاق خود به »جمع معانی قرآن از تفاسـیر

و دیگری آنجا که به صرف همت خود به »معانی موافق تنزیل« اشاره دارد.30

این امر دقیقًا با عنوان نسخۀ مورد بحث ما )عیون المعانی فی تفسیر الوحی الربانی( مطابقت دارد.

پنجم آنکه محتوا و سبک تفسیری عیون المعانی دقیقًا مانند تفسیر وجیز است. توضیحات بیشتر در 
یکرد شـیخ حر عاملی و نویسـندۀ تفسـیر وجیز ارائه خواهد  این رابطه در ادامۀ مباحث و بیان تفاوت رو

شد.

ششم آنکه حتی در برخی از جزئیات ظاهری نیز دو تفسیر مانند یکدیگر هستند. برای مثال در تفسیر 
وجیز، آیات زنجیروار به دنبال هم آمده اند و تفکیک عبارات قرآنی و تفسـیر نویسـنده با توجه به اعراب 
آیـات قرآنـی امکان پذیـر اسـت. در عیـون المعانـی نیـز دقیقًا همین شـیوه بـه کار گرفته شـده و مطالب به 

ی شده اند. همان شکل کاماًل به دنبال هم می آیند و آیات اعراب گذار

بـه نظـر می رسـد مطالـب پیش گفتـه نشـان می دهـد کـه نـام واقعـی تفسـیر وجیـز، »عیـون المعانی« اسـت و 
نویسندۀ آن نیز شیخ احمد حر عاملی است.

یم. کنون سخن را در این باره به پایان می بریم و به بخش دوم این نوشتار می پرداز ا

بخش دوم: روش و محتوای تفسیر وجیز و مقايسه آن با ديدگاه های صاحب وسائل

1. نگاهی به مقدمۀ کتاب
صاحـب تفسـیر در مقدمـۀ کوتاهـی کـه بـر کتابـش نوشـته، مطالبـی بیـان کـرده کـه نه تنهـا با مبانـی علمی 

30 . عاملی، التفسیر الوجیز، صص 12 و 13.
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شیخ حر عاملی ناسازگار است که در یکی از آثار شیخ به تفصیل نقد و با دقت بررسی شده است.

در مقدمۀ کتاب، نویسنده به دنبال ذکر دو روایت شیعی و عامی دربارۀ عدم جواز تفسیر به رأی، با ذکر 
، بـه نقـد مضمون آن روایـات پرداخته و ظاهر آنهـا را متروک قلمداد  دو آیـه از قـرآن دربـارۀ اسـتنباط و تدبـر

کرده است. سپس بحث عرضۀ روایات به قرآن را مطرح می کند.31

یکـی از معاصـران شـیخ حـر کـه متأسـفانه از نـام و نشـان او بی اطـالع هسـتیم، در یکـی از آثـار خـود کـه 
دربارۀ جواز عمل به ظواهر قرآنی بدون ورود تفسیر آن از معصومین نوشته بود، به تفصیل همین مطالب 
مقدمـۀ تفسـیر وجیـز را مطـرح کـرده و همـان آیـات و روایات را در کنار مطالب فراوان دیگری آورده اسـت. 
شـیخ حر عاملی فایدۀ چهل وهشـتم کتاب ارزشـمند الفوائد الطوسـیة را به رد آن فرد معاصر اختصاص 
داده، ابتـدا مطالـب او را به دقـت تقریـر کـرده و سـپس در حجمـی بیـش از پنـج برابـر مطالـب او بـه نقـد 
آنهـا پرداختـه اسـت. چنان کـه در مقدمـۀ نوشـتار خـود نیـز بیـان کـرده کـه انگیـزه اش از نقل و پاسـخ به آن 

مطالب، مخالفت آنها با نصوص متواتر بوده است.32

ی نمی توان چنان مطالبی را که در مقدمۀ تفسیر آمده است، نظرات شیخ حر برشمرد. بنابراین به هیچ رو

، به اسـتثنای چند جمله، باقـی مطالب مورد اشـاره را در مقدمۀ کتاب  گفتـه نمانـد کـه نویسـندۀ تفسـیر نا
عینًا از مقدمۀ تفسیر مجمع البیان طبرسی برداشته است، هر چند هیچ اشاره ای به آن ندارد.

2. شیوه تفسیری شیخ حر عاملی
ی و متعبـد بـه نصـوص و معتقد به تفسـیر نـص محور بود و چنین باور داشـت  شـیخ حـر محدثـی اخبـار
کـه شـرط جـواز عمـل بـه قـرآن، ورود نـص از امامـان در تفسـیر آن اسـت.33 او همچنیـن اسـتنباط از آیـات 
کـه در کتـاب القضـاء وسـائل  قـرآن را متوقـف بـر رجـوع بـه پیامبـر و امامـان می دانسـته34 و گفتـه اسـت 
یست وبیسـت حدیث  الشـیعة روایاتـی را فـوق حـد تواتـر در این بـاره آورده و در جایی دیگر نیز بیش از دو

ی کرده است.35 را جمع آور

ی می شمرد36 و پس  ، تأویل و استنباط از قرآن و استدالل به آن ضرور ایشان رجوع به عترت را در تفسیر

بـاره اخبـارِ  ری شـود کـه شـیخ حـر در کتـاب االیقـاظ مـن الهجعـة به دقـت و روشـنی نظـر خـود را در 31 . همـان، ص 14. الزم اسـت یـادآو
ید  عرضـه روایـات بـه قـرآن و مقصـود از آنهـا بیان کرده اسـت. نظری که با مطالب مقدمۀ تفسـیر وجیز نیز کامالً متفاوت اسـت. )بنگر

به: حر عاملی، االیقاظ من الهجعة، ص 52(
32 . حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص 163- 195.

33 . همان، ص 169.
34 . همان، ص 173.
35 . ، همان، ص 191.
36 . همان، ص 195.
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از ذکر 57 آیه از قرآن کریم می گوید از این آیات برمی آید که تفسیر قرآن بدون نص امامان جایز نیست.37

همچنیـن در وسـائل الشـیعة بابـی بـا عنـوان »عـدم جـواز اسـتنباط احـکام نظـری از ظواهـر قـرآن بـدون 
شـناخت تفسـیر آن از امامان« آورده که مشـتمل بر 82 حدیث اسـت.38 او حتی اسـتنباط احکام نظری 
را از ظواهر کالم پیامبر که توسـط غیرشـیعیان روایت شـده باشـد نیز بدون وجود تفسـیری از امامان جایز 

نمی شمرد و در این باره نیز بابی در وسائل الشیعة آورده است.39

از نظـر ایشـان تمـام آیـات قـرآن بـه دلیـل احتمـال نسـخ ممکـن اسـت کـه از متشـابهات باشـند. بنابرایـن 
ی است که سخن پیامبر یا امام در کنار آیات لحاظ شود.40 ضرور

که کمترین  با توجه به این مطالب، روشن است که تفسیر وجیز نمی تواند از چنین شخصیتی باشد؛ چرا
مطلبـی کـه در ایـن تفسـیر بـه آن اعتنـا شـده، روایـات اهـل بیت)علیهـم  السـالم( اسـت. تفسـیر مـورد نظـر 
سرشـار از مـواردی اسـت کـه در کالم اهـل بیت)علیهم السـالم( نیامـده اسـت. ایـن مـوارد اعـم از روایـات 
غیرشـیعه یـا اسـتنباط شـخصی نویسـنده یـا دیگـر مفسـران اسـت. امـری کـه شـیخ حـر عاملی هرگـز آن را 

برنمی تافت.

3. اعتماد به روایات و نقل های غیر شیعی
ی از آنهـا  نقل هـا، اخبـار و روایـات غیرشـیعیان در همـه جـای تفسـیر وجیـز بـه چشـم می خـورد. از بسـیار

نمی توان حتی نشانی در مصادر معتبر شیعه یافت.

ی قلمـداد کـرد. مطابـق  ایـن تفسـیر را می تـوان رونویسـی دقیقـی از تفسـیر مجمـع البیـان و تفسـیر بیضـاو
ارجاعـات محقـق محتـرم کتـاب، در همیـن میـزان ناقصـی کـه از تفسـیر به چاپ رسـیده، حـدود 450 بار 
ی نقـل شـده اسـت. البتـه محقـق محتـرم در مقـام  از مجمـع البیـان و اندکـی بیـش از آن از تفسـیر بیضـاو

استقصاء نبوده  و موارد اخذشده از این دو تفسیر بیش از این تعداد است.

ی اثـری غیرشـیعی و باورمنـد بـه اعتقـادات دیگر مذاهب اسـت. تفسـیر مجمـع البیان نیز  تفسـیر بیضـاو
گاهان مخفی نیسـت، هرگز تفسـیری روایی به شـمار نمی آید و نظر به انگیزه های مختلِف  چنان که بر آ
زمان تألیف، سرشـار از اقوال و روایات غیرشـیعی اسـت. شـیخ بزرگوار طبرسـی حتی در مقدمۀ کتاب به 

تفاسیر روایی خرده گرفته است.41

37 . همان، ص 325.
38 . حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 176.

39 . همان، ص 206.
لـة الروایـات علـی ان المنسـوخات مـن  40 . »فتبیـن انـه مـا مـن آیـة اال وهـي تحتمـل أن تكـون متشـابهة الحتمـال کونهـا منسـوخة ودال

المتشابهات فال بد من انضمام قول الرسول أو اإلمام علیهما الّسالم«.)حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص 171(
، ولـم یعنوا  41 . »إال أن أصحابنـا، رضـي اهلل عنهـم، لـم یدونـوا فـي ذلـك غیـر مختصـرات، نقلـوا فیهـا مـا وصـل إلیهـم في ذلك مـن األخبار
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می دانیم که مجمع البیان عمیقًا متأثر از تبیان شیخ طوسی است و بیش از نیمی از مطالب آن برگرفته 
از تبیـان اسـت. طبرسـی خـود در مقدمـۀ کتابـش بـه ایـن امـر اشـاره کـرده و تفسـیر تبیـان را سرمشـق خـود 

دانسته است.42

روشـن اسـت که تفسـیر تبیان نیز تفسـیری روایی نیسـت، بلکه شیخ طوسـی خود در مقدمۀ کتاب آورده 
کـه تفاسـیر شـیعه صرفـًا روایـی بودنـد. بنابرایـن او اقـدام بـه نـگارش چنیـن تفسـیری کـرده که شـامل علوم 

قرآنی مانند قرائت، معانی و اعراب و پاسخ به شبهات باشد.43

مباحـث کالمـی در تبیـان آن قـدر برجسـته اسـت که بعضـی از معاصران، این کتاب را »تفسـیری کالمی« 
قلمداد کرده اند.44

اندک آشنایی با تبیان و مجمع البیان کافی است که بدانیم در این دو تفسیر به شکلی منصفانه، آراء و 
روایات دیگر مذاهب نیز نقل و گاه نقد شده اند. این در حالی است که چنین شیوه ای فارغ از قضاوت 

دربارۀ آن، با باورهای شیخ حر عاملی ناسازگار است.

شیخ حر روایت احادیث غیرشیعیان را حتی در مدح اهل بیت نیز روا نمی دانست45 و در مواردی چون 
کتاب اثبات  الهداة نیز که از روایات مخالفان بهره برده، به دقت در این زمینه توضیح داده و توجیهات 

خود را بیان کرده و نهی معصومین )به باور خودش( را شامل آن موارد نمی داند.46

حساسیت شیخ حر به این مطلب آن چنان بوده که حتی شیوۀ بعضی عالمان امامیه را که در مباحث 
خود، روایات اهل سنت را پیش از روایات شیعه می آوردند نامطلوب دانسته است.47

ی از احادیـث پیامبـر را کـه در کتـب  همچنیـن در پایـان کتـاب وسـائل الشـیعة بیـان کـرده کـه او بسـیار
اسـتداللی موجـود اسـت نقـل نکـرده، از بیـم آنکـه مبـادا از روایـات مخالفـان و صرفـًا از بـاب احتجـاج در 
منابـع شـیعه آمـده باشـد.48 همچنیـن در برخـی از آثـار دیگـر خـود نیـز حمالت شـدیدی به کتـب عامه و 

«.)طبرسی، مجمع البیان، ج 1، ص 33( ببسط المعاني وکشف األسرار
42 . »وهـو القـدوة أسـتضئ بأنـواره، وأطـأ مواقـع آثاره«)طبرسـی، همـان( سـیدبحرالعلوم نیـز در این باره فرموده است:»وشـیخنا الطبرسـي 
إمام التفسیر في کتبه إلیه یزدلف ومن بحره یغترف، وفی صدر کتابه الكبیر بذلك یعترف«. )بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 
228( چنان که آیت اهلل بروجردی نیز تفسیر تبیان را شالودۀ مجمع البیان می دانستند. )بروجردي، الموسوعة الرجالیة، ج 2، ص 4(

43 . طوسی، التبیان، ج 1، ص 2-1.
44 . طباطبایی، قرآن در اسالم، ص .76

ى  ع( کما رو 45 . »فقـد تواتـرت األحادیـث عـن أئمتنـا علیهـم الّسـالم بالنهي عـن روایة أحادیث العامة وان کانت في مـدح أهل البیت)
رد عنهم األمر بمخالفتها إذا لم یكن عندنا دلیل یوافقها«. )حر عاملی، الفوائد الطوسیة،  في عیون االخبار وغیره وعن العمل بها بل و

ص 365 و مشابه آن: حر عاملی، تواتر القرآن، ص 94(
.ک به: همان، أمل اآلمل،  رده است. )ر 46 . همان، اثبات الهداة، ج 1، ص 45، 47 و 54. مشابه همان توجیهات را در أمل اآلمل نیز آو

ج 2، ص 369(
47 . همان، اثبات الهداة، ج 1، ص 45.

48 . همان، وسائل الشیعة، ج 30، ص 54.
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اخذ از آنها کرده است.49

بـا ایـن اوصـاف، روشـن اسـت کـه تفسـیری کـه نویسـندۀ آن قدم به قـدم از تفاسـیر اهـل سـنت اخـذ کرده و 
روایات آنان را آورده است، هرگز نمی تواند به قلم شیخ حر عاملی باشد.

4. اقوال عاّمه در تفسیر وجیز
نویسـندۀ تفسـیر وجیـز عنایـت خاصـی بـه اقوال و نظرات بزرگان مخالفان داشـته اسـت. در همین میزان 
اندکی که از تفسیر به چاپ رسیده، بیش از بیست بار اقوال شافعی، بیش از بیست بار اقوال ابوحنیفه، 
بیش از سی بار نظرات ابن عباس و همچنین به مناسبت های مختلف در تفسیر آیات قرآن از سخنان 
، عبدالرحمن بن عوف، عمـر بن خطاب و فرزندش عبداهلل،  حسـن بصـری، قتـاده، عکرمـه، عـروة بن زبیر
مالک بن انس، احمد بن حنبل، انس بن مالک و دیگران استفاده شده است. حتی در مواردی، سخن 

معصوم و غیرمعصوم )که دانشی در تفسیر قرآن نداشته است( را در کنار هم قرار داده است.50

گفته پیداست که این روش، سیره و شیوۀ شیخ حر عاملی نمی تواند باشد. این سخن صریح اوست  نا
کـه »عمـل و اعتمـاد در تفسـیر قـرآن و هـر امـر شـرعی تنها بـه کالم و فعل و تقریر معصومین جایز اسـت و 

احادیث این امر متواترند«.51

)علیـه  السـالم( دربارۀ تفسـیر قرآن به  شـیخ حـر ایـن روایـت معتبـر را در برخـی از آثـارش آورده کـه امـام باقر
گـر از جانـب خـود تفسـیر می کنـی یـا تفسـیر قـرآن را از نظـرات دیگـران می گیـری،  قتـاده فرمـوده بودنـد کـه ا
ک کـرده ای. همانـا تنهـا قرآن را کسـی می شناسـد که به او خطاب شـده  ک شـده و دیگـران را نیـز هـال هـال

است.52

5. مروری بر آراء فقهی صاحب تفسیر
در برخـی از قسـمت های تفسـیر وجیـز مطالبـی فقهـی بـه چشـم می خـورد کـه بازگـوی دیدگاه نویسـندۀ آن 
است. برخی از این آراء به صراحت با مبانی شیخ حر عاملی ناسازگار و بعضی دیگر نیز خالف فتاوای 
ی، ایـن مـوارد نیز نشـان می دهد که نویسـندۀ تفسـیر شـخصی بـه غیر از  فقهـی آن بزرگـوار اسـت. بـه هـر رو

شیخ حر عاملی است. به سه نمونه از این موارد اشاره می کنیم.

49 . همان، رسالة فی حدیث الترجیع، ص 105 و 106.
50 . چنان کـه در تفسـیر آیـۀ 23 سـورۀ نسـاء اختالفـی را از امیـر مؤمنـان و عثمـان در تفسـیر قـرآن و یـک حكـم فقهـی نقـل کـرده و سـپس 

« است. )عاملی، التفسیر الوجیز، ص 318( می افزاید که قول علی »اظهر
ییـن أنـه ال یجوز العمل واالعتماد في تفسـیر القرآن وغیره من األمور الشـرعیة إال علی کالم  51 . »إعلـم أن مذهـب قدمائنـا وجمیـع اإلخبار
أهل العصمة )علیهم السـالم(، وفعلهم وتقریرهم، واألحادیث في ذلك متواترة«)حر عاملی، االیقاظ من الهجعة، ص 91(. شـیخ حر 
ید به: حر عاملی، اثبات الهداة، ج 1، ص 38-39( هر چند  یحی دارد. )بنگر در رد کسانی چون ابوحنیفه و ابن عباس نیز نظر صر

33 سال قبل از نگارش اثبات الهداة در رسالۀ احوال الصحابة دید مثبتی به ابن عباس داشته است.
52 . کلینی، کافی، ج 8، ص 311 – 312؛ حر عاملی، الفصول المهمة، ج 1، ص 452؛ هدایة األمة، ج 8، ص 388.
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1-5. تقلید و اجتهاد
کثریت عالمان  ی از مجتهدان را نزد ا صاحـب تفسـیر ذیـل آیـۀ: »... أن تقولـوا علـی اهلل ما ال تعملون« پیـرو

به صورت قطعی واجب می شمارد و از ظن مستند به مدرک شرعی سخن می گوید.53

همچنین از آیۀ پس از آن نیز چنین برداشت کرده که کسی که قادر به نظر و اجتهاد است، نباید تقلید 
کند.54

ایـن نظـرات همسـو بـا آرای اصولیـان اسـت و مخالفت آن با دیدگاه های شـیخ حر عاملـی نیاز به گفتگو 
ی مسـلک بـود که با اجتهـاد و تقلید به معنای مصطلـح آن هرگز موافقت  نـدارد. شـیخ حـر عالمـی اخبار
ی چنین  ی از عالمان اخبار نداشـت و در جای جای آثارش سـخت به آن تاخته اسـت، چنان که بسـیار
یان و اصولیان شـمرده  ک تفـاوت اخبار بوده انـد، بلکـه ایـن مطلـب چنان کـه وحیـد بهبهانـی فرمـوده، مـال

شده است.55

پنجـم کتـاب ارزشـمند الفوائـد الطوسـیة، پـس از ذکـر بیش از پنجـاه آیه، عدم  شـیخ حـر در فایـدۀ هفتادو
جـواز تقلیـد را بـه صـورت مطلـق از مـواردی می دانـد که از آن آیات اسـتفاده شـده و احادیـث متواتر نیز بر 
یـح در نکوهـش  آن داللـت دارنـد.56 او همچنیـن ادلـۀ جـواز تقلیـد را ضعیـف شـمرده و آیـات قـرآن را صر
و بلکـه منـع مطلـق آن می دانـد57 و در اثـر دیگـری نیـز احادیـث عـدم جـواز تقلیـد از غیر معصـوم را متواتر 

دانسته است.58

در جـای دیگـر نیـز تقلیـد صحیـح را پذیـرش روایـت و نـه رأی و اجتهاد و ظن قلمداد کـرده59 و در کتاب 
وسائل الشیعة بابی را با 34 حدیث به عدم جواز تقلید غیرمعصوم اختصاص داده است.60

شیخ حر همچنین در کتاب تحریر وسائل الشیعة اجماع امامیه را در عدم جواز عمل به ظن و اجتهاد 
ی در مخالفـت شـدید بـا اجتهـاد نگاشـته اسـت.62 فایـدۀ 92 کتـاب الفوائـد  دانسـته61 و مطالـب بسـیار
الطوسیة ایشان نیز به نقد رساله ای اختصاص دارد که یکی از معاصران در دفاع از اجتهاد نوشته بود.

«. )عاملی، التفسیر الوجیز، ص 105( کثر 53 . »إتباع المجتهد لما أّدى إلیه ظن مستند إلی مدرك شرعي فوجوبه قطعي عند األ
54 . همان، ص 106.

55 . »قـد عرفـت أن منـاط الفـرق بیـن االخبـاري والمجتهـد هـو نفـس االجتهـادـ  أي العمل بالظـنـ  فمن اعترف بالعمل بـه فهو مجتهد، 
ومـن ادعـی عدمـه، بـل کـون عملـه علـی العلـم والیقیـن فهـو أخبـاري، ولـذا ال یجـوز االخبـاري تقلیـد غیـر المعصـوم علیه السـالم وفي 

الحقیقة هو مانع عن التقلید«. )وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص 131(
56 . حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص 324.

57 . همان، ص 326.
58 . الفصول المهمة فی اصول االئمة، ج 1، ص 524.

59 . وسائل الشیعة، ج 27، ص 132.
60 . همان، ص 136-124.

61 . تحریر وسائل الشیعة، ص 94.
ید به: تحریر وسائل الشیعة، ص 102-89. 62 . بنگر
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2-5. اجماع
ـًة َوَسـًطا« )بقـره: 143( را دلیـل بـر حجیـت اجمـاع دانسـته  ّمَ

ُ
ُکـْم أ َنا

ْ
ِلـَك َجَعل

َ
، آیـۀ: »َوَکذ صاحـب تفسـیر

اِس ...« )آل عمران: 110( نیز مشابه همین سخن  ْخرَِجْت ِللّنَ
ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
است،63 چنان که دربارۀ آیۀ: »ُکْنُتْم َخْیَر أ

ُمْؤِمِنیـَن« )نسـاء: 115( را دلیـل بـر حرمـت مخالفـت بـا اجماع 
ْ
ِبـْع َغْیـَر َسـِبیِل ال َیّتَ را تکـرار کـرده64 و آیـۀ: »َو

قلمـداد کـرده اسـت،65 در حالـی کـه شـیخ حـر عاملـی از مخالفان سرسـخت اجمـاع به معنای مـورد نظر 
متأخران و اصولیان است و حجیت آن را از مخترعات مخالفان امامان می داند.66

یادی از کتاب تحریر وسـائل الشـیعة را به مخالفت با اجماع اختصاص داده67 و جالب  او صفحات ز
توجه است که دقیقًا به همین سه آیه نیز اشاره کرده و ضعف استدالل به آنها را آشکار دانسته است.68

3-5. اعتکاف
صاحب تفسیر درباره اعتکاف گفته است: 

نظر ما ]شـیعیان[ این اسـت که اعتكاف تنها در مسـاجد اربعه صحیح اسـت ... و نزد سـایر 
فقیهان )اهل سنت( در دیگر مساجد نیز جایز است.69

ایـن در حالـی اسـت کـه نظـر شـیخ حـر بـر خـالف ایـن حصـر بوده اسـت. ایشـان در کتـاب بدایـة الهدایة 
تصریح کرده است که غیر از مساجد اربعه، اعتکاف در مساجد جامع نیز منعقد می شود.70

همچنیـن در کتـاب هدایـة األمـة روایـات مختلفـی را دربـارۀ انعقـاد اعتـکاف در مسـاجد جامـع آورده و 
حصـر مربـوط بـه مسـاجدی کـه پیامبـر یـا وصـی در آن نمـاز خوانـده را حمـل بـر افضلیـت کـرده اسـت، 
چنان که در توضیح روایت مربوط به اعتکاف در مسجد جامعی که امام عدل در آن نماز خوانده باشد، 

تعبیر »امام عدل« را اعم از معصوم قلمداد می کند.71

6. دیدگاه ها و عقاید نادرست صاحب تفسیر
صاحب تفسیر در موارد مختلفی آراء و عقاید نادرستی را بیان کرده که برخی از آنها بدون تردید انحراف 

است. به نمونه هایی از این امر اشاره می شود.

63 . عاملی، التفسیر الوجیز، ص 86.
64 . همان، ص 272.

65 . همان، ص 357.
ئمة«.)حرعاملی، تحریر وسائل الشیعة، ص 117( 66 . »أن حجیة اإلجماع من مخترعات العامة المخالفین لأل

67 . همان، ص 126-115.
68 . همان، ص 118.

69 . التفسیر الوجیز، ص 127.
70 . حرعاملی، بدایة الهدایة، ج 1، ص 244.

71 . همان، هدایة األمة إلی أحکام األئمة، ج 4، ص 299.
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1-6. تفسیری ناروا از واقعۀ کربال
َکِة« )بقره: 195( در پاسخ به اینکه چرا امام حسین)علیه  السالم( 

ُ
ْهل ی الّتَ

َ
ْیِدیُکْم ِإل

َ
ُقوا ِبأ

ْ
 ُتل

َ
در ذیل آیۀ: »َوال

به تنهایی نبرد کرد گفته است: 

جواب این است که او گمان می کرد که به خاطر نسبتش با رسول خدا آنان او را نمی کشند.72

ایـن ادعـا بـه طـور قطـع باطـل اسـت. شـهادت آن حضـرت بارهـا از جانـب خودشـان، رسـول خـدا و امیـر 
مؤمنان بیان شده بود و امام حسین هیچ تردیدی در این امر نداشت.

2-6. دربارۀ حضرت ابوطالب)علیه السالم(
صاحب تفسیر ذیل آیۀ 26 سورۀ انعام که درباره کافران است، حضرت ابوطالب را مثال زده و ادعا کرده 
است که آن بزرگوار در ابتدا به رسول خدا ایمان نیاورده بود.73 این ادعا خالف اجماع شیعیان و روایات 

متواتر و بدون تردید باطل است.

3-6. تفسیر برخی آیات قرآنی به غاصبان حقوق اهل بیت
صاحـب تفسـیر شـأن نـزول برخـی از آیـات قـرآن را در تصدیـق غاصبـان حقـوق اهـل بیـت قلمـداد کـرده 
که آشـکارا نظری برگرفته از مفسـران اهل سـنت اسـت. از جمله می توان به نظر ایشـان ذیل آیۀ 181 سـورۀ 
آل عمـران اشـاره کـرد،74 در حالـی کـه آیـۀ مـورد نظـر هرگـز در تصدیـق آن فـرد نبـوده و ایـن تنهـا ادعایـی از 
ی از  بعضی مفسران اهل سنت است.75 حتی در تفسیر مجمع البیان  که نویسندۀ التفسیر الوجیز بسیار
مطالب خود را عینًا از آنجا گرفته اسـت نیز سـخنی از این تصدیق وجود ندارد.76 گذشـته از این، اصل 

روایت نیز نقلی از عکرمه و امثال اوست.

این گونه تفاسیر ضد شیعی محدود به این مورد نمی شود، بلکه در موارد دیگری نیز تکرار شده است.77

4-6. داستانی جعلی دربارۀ امیر مؤمنان)علیه السالم(
ْهِلَها« )نسـاء: 58( را دربارۀ عثمان بن طلحه 

َ
ی أ

َ
َماَناِت ِإل

َ ْ
وا األ ْن ُتَؤّدُ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
 اهلَل َیأ

َ
، آیۀ: »ِإّن نویسـندۀ تفسـیر

دانسـته و چنیـن آورده اسـت کـه رسـول خـدا بـه امیـر مؤمنان)علیـه  السـالم( دسـتور داد تـا از عثمـان بـن 

72 . همان، التفسیر الوجیز، ص 133.
، کأبي طالب والعباس و غیرهما من بني هاشم«. )همان ،  73 . »ینهون عن التعرض لرسول اهلل و ینأون عنه فال یؤمنون به في أول األمر

ص 404(
74 . همان ، ص 299.

. 75 . مانند طبری، ابن ابی حاتم رازی، ثعلبی، واحدی نیشابوری، بغوی، ابن حجر
76 . طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 460.

ید به: تفسیر دو آیۀ 14 و 262 سوره بقره. )عاملی، التفسیر الوجیز، صص 27 و 207( 77 . برای مثال بنگر



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

نــدوبررسی دــن
پژوهشی تازه دربارۀ تفسیر برادر شیخ حرعاملی 213

، ایـن آیـه در شـأن اهـل بیت)علیهـم   مطابـق روایـات متواتـر
ً

طلحـه عذرخواهـی کنـد،78 در حالـی کـه اوال
 السـالم( وارد شـده اسـت.79 ثانیًا داسـتان جعلی عذرخواهی امیر مؤمنان  که تنها توسـط بعضی مفسـران 
ی و ... آورده شده، از آن رو ساخته  و پرداخته شده  ی، بیضاو ی، واحدی نیشابور اهل سنت چون فخرراز
اسـت کـه پـدر و عموهـای عثمـان بـن طلحه پرچمدار مشـرکان در جنگ احد بودند و توسـط مسـلمانان 
کـت رسـاند.  کشـته شـدند. پـدر او و بعضـی از عموهایـش را شـخص امیـر مؤمنان)علیـه  السـالم( بـه هال
وَن« 

ُ
 َیْعِقل

َ
ِذیَن ال

َّ
ُبْکُم ال

ْ
ّمُ ال َواّبِ ِعْنَد اهلِل الّصُ

َ
 َشّرَ الّد

َ
گفتنی است که مطابق روایات شیعه و سنی، آیۀ: »ِإّن

)انفال: 22( در شأن خاندان عثمان بن طلحه نازل شده بود.80

ی کـه نویسـندۀ تفسـیر آورده، سرشـار از اشـکاالت و تناقضـات فـراوان  خالصـه اینکـه داسـتان بی اعتبـار
است81 و هیچ مناسبتی با باورهای فردی چون شیخ حر عاملی ندارد.

5-6. تفسیر ناصواب اولواألمر
صاحب تفسیر ذیل آیۀ 83 سورۀ نساء اولی  األمر را بزرگان صحابه و امیران می داند!82

که مطابق روایات متواتر شـیعه، مقصود از  ی به بحث نیسـت؛ چرا برای اثبات نادرسـتی این تفسـیر نیاز
اولواألمـر معصومیـن هسـتند و ایـن مفهـوم شـامل دیگـران نمی شـود. شـیخ حـر عاملی در وسـائل الشـیعة 
یـح را آورده83 و در جـای دیگـر نیـز تصریح کرده اسـت کـه »نصوص در اینکه  ی از ایـن روایـات صر بسـیار

مقصود از اولی األمر امامان هستند، بسیار است و تردیدی در آن وجود ندارد«.84

6-6. توجه به صوفیان
صاحـب تفسـیر بارهـا بـه آرای حسـن بصـری اشـاره کـرده و در یـک مـورد نیـز در تفسـیر آیـۀ 186 سـورۀ بقره 
حکایتی را از ابراهیم ادهم آورده است.85 این در حالی است که مخالفت سرسخت شیخ حر عاملی با 
تصوف و سردمداران آن بر کسی پوشیده نیست. شیخ حر صراحتًا حسن بصری را ملحد می دانست86 
ی گردانی اش از آنان را آشکار شمرده است.87 همچنین پس از ذکر روایات  و انحراف او از اهل بیت و رو

78 . همان، ص 334.
.ک به: مجلسی، بحار االنوار، ج 23، ص 273-283، باب ان األمانة في القرآن اإلمامة. 79 . برای مثال ر

80 . طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 99؛ طبری، جامع البیان، ج 9، ص 279.
.ک بـه: عاملـی، الصحیـح من سـیرة االمام  بـاره ایـن داسـتان به تفصیـل بحـث کـرده اسـت. )ر 81 . مرحـوم سـیدجعفر مرتضـی عاملـی در

علی، ج 5، ص 313-281(
82 . عاملی، التفسیر الوجیز، ص 343.

ید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، صص 61، 67، 74، 77، 130، 171، 191، 194، 195، 200. 83 . بنگر
84 . همان، الفوائد الطوسیة، ص 173.

یان تصوف اسـت. بسـیاری از مفاهیم رایج در تصوف  85 . عاملی، التفسـیر الوجیز، ص 124. ابراهیم ادهم از مهم ترین نمایندگان جر
و اصول و مبانی آن را می توان در روایات او جستجو کرد.

86 . همان، االثناعشریة، ص 15.
87 . همان، ص 171.
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، راه و روش حسن را مخالف شیعه و امامان قلمداد کرده است.88 بسیار در نکوهش او

شـیخ حـر کتـاب مسـتقلی در رد تصـوف دارد: اإلثناعشـریة فـي الـرد علـی الصوفیـة و از هـر فرصتـی بـرای 
یـان بهـره بـرده اسـت، چنان کـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مخالفـت صوفیـان بـا شـیعه و  نفـی مطلـق ایـن جر
ی بـه دلیـل نـدارد و امامان ما، پیشـوایان و بـزرگان آنان را لعن  دشمنی شـان بـا عالمـان امامی مذهـب نیـاز

کرده اند.89

همچنین اعتقاد دارد که هیچ کس از شیعیان هرگز صوفی نبوده است و در کتب شیعه و کالم امامان 
به جز نکوهش، یادی از صوفیان نمی توان یافت.90

سخن کوتاه، چنان ارجاعات و مطالبی هرگز نمی تواند از فردی مانند شیخ حر باشد.

7-6. اباحۀ خمر در ابتدای اسالم
صاحب تفسـیر ذیل آیۀ 43 سـورۀ نسـاء روایتی غیرشـیعی را در مباح بودن شـرب خمر در ابتدای اسـالم 
آورده اسـت،91 حال آنکه مطابق روایات معصومین که خود شـیخ حر نیز آورده اسـت، خمر همواره حرام 

بوده و خداوند تمام پیامبران را با حکم تحریم خمر برانگیخته است.92

این امر حتی شـاهد قرآنی نیز دارد؛ آیه ای که سـخن از گناه بزرِگ شـرب خمر می گوید )بقره: 219( اولین 
یـم خمـر نـازل شـده93 و نـزول آن پیـش از آیـۀ مـورد بحـث بـوده اسـت. جالـب  آیـه ای اسـت کـه دربـارۀ تحر
ی بیش از مصلحت  گر مفسـدۀ کار ، خود در تفسـیر همین آیه آورده اسـت که ا اسـت که صاحب تفسـیر
آن باشد، موجب حرام بودنش خواهد شد94 و این در تناقض با تفسیری است که دربارۀ اباحۀ خمر ذکر 

کرده است.

7. تفاسیری متفاوت با نصوص معصومین
پیـش از ایـن یـادآور شـدیم کـه شـیخ حـر عاملـی محدثی نص گرا بود و تفسـیر و تأویل آیات قـرآن را بدون 
یلـی کـه در  ی بـر خـالف تفسـیر و تأو نصـوص معصومیـن روا نمی شـمرد. در تفسـیر وجیـز، آیـات پرشـمار
روایات معتبر آمده تفسیر شده است. فارغ از هر نقدی که می تواند به تعبد خاص شیخ حر به احادیث 

88 . همان، ص 174.
89 . حرعاملی، رسالة فی تأویل حدیث الترجیع، ص 119.

90 . همان، االثناعشریة، ص 13.
، ص 329. 91 . عاملی، التفسیر الوجیز

یح  92 . حرعاملی، وسائل الشیعة، ج 25، ص 296 و 300. قطب الدین راوندی نیز هنگامی که روایت مورد بحث را نقل می کند، تصر
کرده است که این روایت صحیح نیست؛ چراکه خمر در همۀ آیین ها حرام بوده است. )راوندی، فقه القرآن، ج 1، ص 73(

93 . کلینی، کافی، ج 6، ص 406؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 25، ص 302-301.
94 . عاملی، التفسیر الوجیز، ص 157.
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و عـدم گـذار او از نصـوص در تفسـیر قـرآن وارد باشـد، ایـن امر انکارناپذیر اسـت که تفاسـیر ارائه شـده، بر 
یاد است.95 خالف شیوه و دیدگاه شیخ حر عاملی است. شمار این موارد در تفسیر وجیز بسیار ز

خاتمه
یم که در دفاع از انتساب تفسیر به شیخ حر  کنون و در پایان این نوشتار به پاسخ به دو مطلبی می پرداز ا

عاملی و نقد مقالۀ آیت اهلل استادی مطرح شده است.96

، گفته شده است  نخست آنکه به عنوان پاسخی نقض بر عدم یادکرد از کتاب تفسیر در آثار شیخ حر
که صاحب وسائل نام کتاب منتخب الخصال خود را نیز در نوشته هایش نیاورده است. حقیقت این 
اسـت کـه شـیخ حـر عاملـی کتابـی بـا عنـوان منتخـب الخصال نـدارد. اینکـه در پایان یک نسـخۀ خطی 
بـه خـط شـیخ، آن بزرگـوار چنـد بـرگ مختصـر را بـه ذکـر روایاتـی از کتاب خصـال اختصاص داده اسـت، 
بـه معنـای وجـود اثـری مسـتقل بـرای ایشـان نخواهـد بـود، به ویـژه آنکـه خـود نیـز نام چنیـن اثـری را نیاورده 
باشد. از دیگر سو مقایسه بین چند برگ و کتابی مفصل با موضوع تفسیر که حجم همان میزان ناقص 

منتشرشده از آن، حدود بیست برابر آن منتخب است، کم لطفی و مع الفارق است.

دوم آنکه در پاسـخ به تفاوت شـیوۀ تفسـیری صاحب تفسـیر وجیز و مبانی شـیخ حر عاملی گفته شـده 
گر کسـی نداند گمان می کند یک متکلم  اسـت که در رسـالۀ خلق الکافر نیز به همین صورت اسـت و ا

خبره نویسندۀ اثر است.

منشأ اشتباه این ناقدان، ناآشنایی با روش کالمی شیخ حر عاملی است. در واقع تفسیر وجیز با مبانی 
تفسـیری شـیخ حر کاماًل ناسـازگار اسـت، اما رسـالۀ خلق الکافر هیچ تضادی با مبانی کالمی شـیخ حر 
ی خود وفادار بوده  ندارد، بلکه کاماًل با آن همسو است و نویسنده در آن رساله نیز دقیقًا به مشی اخبار

است.

کثـر دالیـل آن را ظنـی و  توضیـح آنکـه شـیخ حـر عاملـی علـم کالم رایـج را از اهـل بیـت نمی دانسـت و ا
کـه به اسـتثنای قسـمت  بلکـه مخالـف آیـات و روایـات قلمـداد می کـرد97 و آن را از علومـی می دانسـت 

برگرفته شده اش از سخنان اهل بیت، باقی آن مورد نهی است.98

یـة بعضهـا من بعض«، آیـۀ آخر سـورۀ آل عمران  بـارۀ الراسـخون فـی العلـم، آیـۀ »ذر یـد بـه: نظـرات صاحـب تفسـیر در 95 . بـرای مثـال بنگر
تفسـیر غیب در ابتدای سـورۀ بقره و موارد بسـیار دیگر که مغایر با نصوص روایات معتبری اسـت که شـیخ حر عاملی نیز بسـیاری 

رده است. از آنها را آو
96 . این دو مطلب توسط بعضی از اهل فضل در فضای مجازی منتشر شده است و امكان ارجاع کتاب شناختی به آن وجود ندارد، 

گفته ای باقی نماند، ذکر و پاسخ به آنها بی فایده نخواهد بود. اما نظر به اینكه مناسب است مطلب نا
97 . حر عاملی، اثبات الهداة، ج 1، ص 87؛ وسائل الشیعة، ج 17، ص 328.

98 . همان، هدایة األمة، ج 6، ص 92.
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الت  شیخ حر ادلۀ عقلی را که موافق با ادلۀ نقلی از کتاب و سنت و مؤید آن باشد، می پذیرفت و استدال
عقلی معصومان را نیز مطابق همین روش می دانسـت.99 این دالیل که به تعبیر او عقلی – نقلی اسـت، 

ی از دالیل واهی برگرفته از فالسفه، ملحدان و اهل سنت و مانند آنان است.100 موجب بی نیاز

یـح دارد کـه علـم کالِم صحیـح آن چیزی اسـت که لفظ و معنایش از اهل بیت رسـیده  او همچنیـن تصر
باشد و این امر با کالم رایج زمان ما متفاوت است.101

در رسـالۀ خلق الکافر نیز شـیخ حر دقیقًا به همین روش پایبند بوده اسـت. او در این اثر مختصر در هر 
کنده از نصوص روایات اهل بیت  موضوع حداقل دوازده حدیث آورده که مفید تواتر است. این رساله آ
کثر فصل های آن به بحث هایی روایی اختصاص دارد.  بوده و بیش از صد روایت در آن آمده است و ا
حتی پس از فصل یکم که شیخ حر در آن بیشتر به مباحث کالمی می پردازد، فورًا فصل دیگری آورده و 

ی را در تأیید فصل اول ذکر می کند. در دوازده قسم اخبار

خالصـۀ کالم آنکـه محتـوای تفسـیر وجیـز هرگـز نمی توانـد از شـخصی چـون شـیخ حر عاملی باشـد. این 
تفسـیر بـدون تردیـد مربـوط بـه بـرادر ایشـان اسـت و تصریحاتی که در بخـش اول این مقاله آوردیم، نشـان 
روشـنی از این انتسـاب اسـت. همچنین به نظر نگارنده، نام واقعی این تفسـیر عیون المعاني في تفسـیر 
الوحي الرباني بوده و نسخۀ ناقص کتابخانۀ مجلس به خط شیخ احمد، بخش دیگری از همان کتابی 

است که پیش از این قسمتی از آن با عنوان التفسیر الوجیز به چاپ رسیده است.

کتابنامه
کتابخانه مدرسه مروی، تهران، 1371. استادی، رضا؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی تهران؛ 

«؛ آینه پژوهش؛ مهر و آبان 1389،  ـــــــــــــــــ ؛ »تفسیر قرآن مجید تألیف برادر صاحب وسائل الشیعة احمد بن الحسن الحّر
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بحرالعلوم، سیدمهدی؛ الفوائد الرجالیه؛ تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم؛ مکتبة الصادق، تهران، چاپ 
اول، 1363.
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رضوی، 1414.

حرعاملی، محمد بن الحسن؛ اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات؛ مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1425.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ االثناعشریة؛ تحقیق سیدمهدی الزوردی و شیخ محمد درودی؛ دارالکتب العلمیة، قم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ امل االمل؛ تحقیق سیداحمد حسینی؛ مکتبة األندلس، بغداد.

؛ نشر دلیل ما، قم، چاپ اول، 1422. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة؛ تحقیق مشتاق المظفر

99 . اثبات الهداة، ج 1، ص 83.
100 . همان، ص 84.

101 . الفوائد الطوسیة، ص 550.
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