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سه دستخط جدید از شهید ثانی
سید محمدحسین حکیم
چکیــده :از زینالدیــن بــن علــی عاملــی معــروف بــه شــهید ثانــی (965-911ق) عالــم مشــهور
شــیعی دســتخطهای متعــددی در دســت اســت .در ایــن مقالــه ضمــن بررســی دســتخطهای
شناختهشــده او از جنبههــای مختلــف ،ســه دســتخط تازهیــاب شــهید موجــود در گنجینــه
نســخههای خطــی کتابخانــه ملــی ایــران بــه تفصیــل معرفــی شــده اســت .1 :مجموعــه چهــار
رســاله از آثــار دوانــی و مــا داود هــروی کتابتشــده بــه خــط شــهید ثانــی در 942ق (ش
 .2 .)20080اجــازهای از او بــه محمــد بــن جمالالدیــن احمــد مشــهور بــه ولــی در رجــب
957ق (ش  .3 .)37270پیشــنویس کتابــش الفوائــد الفوائــد لشــرح الرســالة النفلیــة در
955ق (ش  .)39136همچنیــن بــه اطالعاتــی تکمیلــی دربــاره نســخه الروضــة البهیــة فــی
شــرح اللمعــة الدمشــقیة (ش  )20172اشــاره شــده کــه بــه خــط شــا گرد شــهید نوشــته شــده و
انهایــی بــه خــط او دارد.
کلیــدواژه :زینالدیــن بــن علــی عاملــی شــهید ثانــی ،دســتخطهای شــهید ثانــی ،کتابــت،
اجــازه ،نســخههای خــط مؤلــف.
ّ
ستة خمطوطات جديدة للشهيد الثاين
السيد ّ
ّ
حممد حسني احلكمي
هنــاك العديــد مــن املخطوطــات املكتوبة ّ
ّ
الشــيعي الشــهير ز ين
خبط العامل
الدين بن عيل العاميل املعروف بالشهيد الثاين ( 965 - 911هـ ).
واملقــال احلــايل ضمــن حبثــه عــن خمطوطــات الشــهيد املعروفة مــن زواياها
ً ّ ً
املختلفةّ ،
مفصال عن ثالثة من خمطوطات الشــهيد املكتشــفة
يقدم تعر يفا
ً
ّ
ّ
ّ
اإليرانية ،وهي:
الوطنية
حديثا واملوجودة يف خزانة النسخ اخلط ّية للمكتبة
 - 1املجموعــة رقــم  ،20080وحتتــوي عــى أربــع رســائل من تأليــف الدواين
ّ
واملال داود اهلروي ،وهي مكتوبة سنة  942هـ ّ
خبط الشهيد الثاين.
 - 2إجازتــه إىل ّ
حممــد بــن مجــال الدين أمحد املشــهور بـــ (ويل) ،يف رجب
 957هـ ،وهي حمفوظة برقم .37270
ّ
مسودة كتابه الفوائد َ
ّ -3
النفلية ،مكتوبة يف  955هـ،
امل ّلية لشرح الرسالة
وحمفوظة بالرقم  39136يف اخلزانة املذكورة.
ً
ّ
اإلضافيــة حول نســخة الروضة
وهنــاك أيضــا إشــارة إىل بعــض املعلومــات
الدمشــقية (املحفوظة برقــم  )20172واملكتوبة ّ
ّ
ّ
خبط
الهبية يف شــرح اللمعة
ّ
تلميذ الشهيد الثاين ،وعلهيا إهناؤه خبطه.
ّ
األساسية :الشهيد الثاين ز ين الدين بن عيل العاميل ،خمطوطات
املفردات
ّ
ّ
الشهيد الثاين ،الكتابة ،اإلجازة ،خمطوطات خبط املؤلف.
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Three New Handwritings of Shahid-e Thāni
By: Seyyed Muhammad Hussein Hakim
Abstract: There are several manuscripts available
from Zeinoddin bin Ali Ᾱmeli, known as Shahid-e
Thāni (the second martyr), who is the famous Shiite
scholar. In this article, while reviewing his wellknown handwritings from different aspects, three
newly-found handwritings which are available in the
manuscript treasure of the National Library of Iran
have been introduced in detail: 1. A collection of
four treatises by Dawāni and Mulla Dāwud Heravi
)and written by Shahid-e Thāni (the second martyr
in 942َ AH (No. 20080); 2. His written permission
to Muhammad bin Jamāloddin Ahamd, known as
Wali, in Rajab of 957 AH (No. 37270); 3. The draft
of his book Al-Favāed ol- Favāed Lesharh-e orResālat al-Nafliya in 955 AH (No. 39136). There is
also some supplementary information about Al-Rozat
ol-Bahiyat fi Sharh-e al-Lom›at ol-Dameshqiyat (No.
20172) which is written down in Shahid›s student›s
handwriting and has an additional part in Shahid›s
handwriting.
Key words: Zeinoddin bin Ali Ᾱmeli, Shahid-e
Thāni (the second martyr), Shahid-e Thāni›s handwritings, writing, permission, the writer›s manuscripts.
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سه دستخط جدید از شهید ثانی

سیدمحمدحسین حکیم

این نامــــــــــه که اهــــــــــل فضــــــــــل را دلبند اسـ ـ ـ ـ ــت
در هــــــــــر شــــــــــکن طــــــــــرۀ آن دل بنـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـ ــت
چــــــــــون خــــــــــط مبــــــــــارک شــــــــــهید ثانی اسـ ـ ـ ـ ــت
بخــــــــــرد دانــــــــــد که قــــــــــدر آن تـــــ ـ ــا چند اسـ ـ ـ ـ ــت

1

از زینالدیــن بــن علــی عاملــی معروف بــه شــهید ثانــی (965-911ق) دســتخطهایی چند بــه صورتهای
متفاوت مبیضه یا مســوده کتابهایش ،استنســاخ ،اجازه ،بالغ و انهای قرائت ،حاشیهنویســی و یادداشت
تملــک بــر جای مانده اســت .آنچه در این گفتار معرفی میشــود ،مشــخصات ســه نســخه از دســتخطهای
اوســت کــه یکــی از آنها بــه همراه مجموعه کتابهای جاللالدین همایی در ســال  1385و دو نســخه دیگر
بهتازگی به گنجینه کتابخانه ملی ایران منتقل شدهاند .دستنویس چهارمی هم از شهید ثانی در کتابخانه
ملی نگهداری میشود که پیشتر معرفی شده بود ،اما چون آن معرفی مشتمل بر بعضی از خصوصیات مهم
نسخه نیست ،متذکر آن نکات در انتهای مقاله میشویم.

2

 .1سروده لطفعلی بیگ صدراالفاضل در وصف نسخه الروضة البهیة به خط شهید ثانی ،دانشگاه تهران ،ش ( .709فهرست کتابخانه اهدایی آقای
سیدمحمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ،ج  ،5ص )1910
 .2ذکر این نکته ضروری اســت که دو نســخه دیگر در فهرســت نســخههای خطی کتابخانه ملی به خط شــهید معرفی شده ،اما هر دو انتساب بدون
تردید نادرست است .تمهید القواعد شماره /228ع در قرن سیزدهم هجری روی کاغذهای فرنگی آبی کتابت شده و تاریخ کتابتش حتی نزدیک
به زمان حیات شــهید ثانی نیســت( .فهرســت نســخ خطی کتابخانه ملی ایران ،ج  ،7ص  )199-198همچنین صالة الجمعة شــماره /4419ع
بدون تردید به خط شــهید نیســت و یک یا دو قرن بعد از او کتابت شــده اســت( .فهرســت نســخ خطی کتابخانه ملی جمهوری اســامی ایران ،ج
 ،19ص )37
البته تشــخیص نادرســت و انتســاب بیدلیل کتابت نســخه به شــهید ثانی در فهرســتهای مختلف بســیار بیشــتر از این دو مورد اســت و برای آن
میتوان تعداد معتنابهی برشــمرد .از جمله نســخههای ذیل که در فهرســتهای گونا گون دســتخط شــهید ثانی دانســته شــدهاند ،اما به دالیل
متعدد به خط او نیستند و فهرستنگاران انجامه مؤلف را بهاشتباه قرینه و دلیل کتابت نسخه به خط مؤلف و اصلبودن آنها دانستهاند.
مشــهورتر از همه مجموعهای اســت مشــتمل بر چهار رســاله :المســائل ابنطی و سه رســاله تألیفات شهید شــامل الحث علی صالة الجمعة و اجوبة
المســائل الثالث و الحبوة در کتابخانه آســتانه حضرت عبدالعظیم شــهرری (شــماره  )701که با خطی شــبیه به خط شــهید ثانی کتابت شــده تا
جایی که در بررسی آن حتی کتابشناس برجستهای چون محمد مشکات دچار اشتباه شده و در یادداشتی روی نسخه آن را به خط شهید دانسته
اســت( .فهرســت نســخههای خطی کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم ،ج  ،1ص  23-22و  232-231و ج  ،2ص  552-551و  585-584و
790-789؛ شهید ثانی پژوهشی در زندگی کارنامه علمی و روزگار او ،ص )587-586
همچنین این رسالهها به قرائنی که در توصیف نسخهها ذکر شده بسیار دور از ذهن است که به خط شهید باشند:
رســالههای حبوه و ارث در کتابخانه آســتانه شــاهچراغ شیراز ،ش ( 2066فهرســت کتب خطی کتابخانه حضرت شاهچراغ ،ج  ،2ص  180-177که
رســالههای دیگرش در  1077و 1095ق نوشــته شــده و رسالههای احتمال داده شده به خط شــهید نیز متقدم بر آن تاریخ نیست)؛ تمهید القواعد،
کتابخانــه ملــی فــارس ،ش ( 651/4فهرســت کتــب خطی کتابخانــه ملی فــارس ،ج  ،2ص )236-235؛ الروضــة البهیة در همــان کتابخانه ،ش
( 744همانجا ،ص )80-78؛ مســالک االفهام در کتابخانه ملی تبریز ،ش ( 3349فهرســت کتابخانه ملی تبریز ،ج  ،1ص )405-404؛ الروضة
البهیــة در کتابخانــه دکتر مهدی محقق ،ش ( 103فهرســت نســخههای خطی کتابخانه دکتر مهدی محقــق ،ص )82؛ الروضة البهیة در خزانه آل
سنوی در بغداد ،ش ( 5714/39/161مجله المورد ،المجلد االول ،العددان 1392 ،4-3ق ،ص  213که نوشته نسخه مزین است و جدولکشی
زرین دارد)؛ کشــف الریبة در کتابخانه قادریه بغداد ،ش ( 715اآلثار الخطیة فی المکتبة القادریة ،ج  ،3ص )71؛ روض الجنان فی شــرح ارشــاد
االذهان و الروضة البهیة در مؤسســه کاشــفالغطاء نجف (دلیل مخطوطات مؤسســة کاشف الغطاء العامة ،ج  ،1ص )218-217؛ الروضة البهیة
در کتابخانه حرم حضرت اباالفضل کربال (مخطوطات کربالء ،ص .)331
پس از این توضیحات ،شایسته است به نسخههایی از تألیفات خود شهید که با اطمینان خاطر میتوانیم آنها را به خط شهید بدانیم ،اشاره کنیم:
 .۱روض الجنان فی شــرح ارشــاد االذهان ،جمعه  25ذیقعده 949ق ،شــامل طهارت و صالت ،کتابخانه آســتان قدس رضوی ،ش  .2770ر.ک به:
فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،ج  ،5ص  537و تصویر دو صفحه از آن در انتهای فهرست.
 .۲الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة ،شــب شــنبه  21جمادیاالول 957ق ،جلد دوم کتاب شــامل اقرار تا دیات ،کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران ،ش  .709ر.ک به :فهرست کتابخانه اهدائی آقای سیدمحمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ،ج  ،5ص .1914-1908
 .۳مجموعــه هفــت رســاله از تألیفــات او بدیــن ترتیــب :اجوبة المســائل النجفیــة ،الحدث فی اثناء الغســل ،نتایــج االفکار فی حکــم المقیمین فی
االسفار ،طالق الغائب عن زوجته ،الحبوة ،ارث الزوجة ،کشف الریبة عن احکام الغیبة958 ،ق .بنا بر فهرست رسائلی که در ابتدای این نسخه
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یناث دیهش زا دیدج طختسد هس

I
از جمله توصیههای شهید ثانی به طالبان علم آن است که اگر قادر به خریدن با امانتگرفتن کتاب باشند
نبایــد خــود را بــه نســخهبرداری ســرگرم کنند؛ زیرا اشــتغال بــه تحصیل علم ،مه متــر و پرارزشتر از استنســاخ
کتــب اســت ،اما چنانچــه بضاعت مالی خر یــد کتابهای موردنیاز خــود را ندارند یا کاتبــان کتب کمیاب
باشــند ،برای اســتفاده شــخصی خود باید به استنساخ کتابها دســت یازند و از ثمره دستخط خود توشه
علمی بردارند 3.شهید خود به همین توصیه عمل میکرد و در طول عمرش کتابهای متعددی به خط خود
نگاشــت .بنا به گفته علی بن محمد بن حســن بن زینالدین عاملی مشــهور به شــیخ علی کبیر (1103ق)،
نــواده شــهید ،کتابخانــه خانوادگــی ایشــان چند بار صدمه دیــد 4و هر بار بخشــی از آن از بین رفــت به نحوی
کــه هنــگام یادداشــت او در اواخر قرن یازدهم هجری تنها دویســت مجلد از آنها باقیمانــده بود ،اما در همین
مقــدار باقیمانــده نیز بیش از صد مجلد به خط پدربزرگش بوده اســت 5.این جنبه از زندگی شــهید به حدی
ـاگرد
چشــمگیر بــود کــه بهاءالدین محمد بن علی بن حســن عودی عاملــی جزینی معروف به ابنعودی ،شـ ِ

مــازم شــهید ثانی و نویســنده کهنترین و مهمترین شــرح حال او بــا نام بغیة المرید من الکشــف عن احوال
الشــیخ زینالدین الشــهید 6،فصل چهارم از فصول دهگانه کتاب خود را به بحث درباره اشــتغال شــهید به
کتابت و استنساخ کتب و کراماتش در این موضوع اختصاص داده است 7.متأسفانه بغیة المرید به صورت
کامــل در اختیار ما نیســت و این فصل کتاب مفقود شــده اســت؛ لذا از اطالعات مهمــی درباره این موضوع

محروم هستیم .خود شهید هم به صورتی مشبع و مستوفا در کتاب منیة المرید فی ادب المفید والمستفید
نوشــته شــده ،مجموعه در اصل شــامل هشت رســاله بوده و در پایان بعد از رساله کشف الریبة ،مناسک حج آمده بوده است .رساله مناسک حج
اکنون مفقود شده و زمان این فقدان مشخص نیست .تنها از یادداشت صدراالفاضل در شعبان 1320ق در ابتدای نسخه برمیآید که در آن زمان
نیز نسخه شامل هفت رساله بوده و افتادگی مربوط به قبل از این تاریخ است .کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،ش  .12752ر.ک به :فهرست نسخههای
خطــی کتابخانــه بــزرگ حضــرت آیتاهلل العظمــی مرعشــی نجفــی ،ج  ،32ص  413-407و  .1113-1110این نســخه پیشتر در اختیــار فخرالدین
نصیــری بــوده و او تصاویــری از آن را در دو کتابــش گنجینــه خطــوط علما و دانشــمندان ،ج  ،1ص  501و لمعة النور والضیاء فی ترجمة الســید ابی
الرضاء ،ص  151-148منتشر کرده است (تصویر این نسخه به لطف جناب آقای رضا مختاری به دست من رسید).
 .۴مجموعــه دو رســاله (الفوائــد الملیة بشــرح الرســالة النفلیة و التنبیهــات العلیة علی وظائف الصلــوة القلبیة) .بعــد از 955ق ،کتابخانه مجلس،
شماره  .8172ر.ک به :فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ج  ،27/1ص .317-315
 .۵مســالک االفهام فی شــرح شــرائع االســام ،شــامل کتاب قضا به بعد ،بخشهای نونویس به خط شــیخ علی کبیر نواده شــهید اســت( .کتابخانه
آیتاهلل مرعشی ،ش  .12470ر.ک به :فهرست نسخههای خطی بزرگ حضرت آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج  ،31ص  486و )888-887
خط شهید ،مفتاحی برای آن تنظیم کرده
قرائت ِ
محمدعلی (لطفعلی بیگ) بن محمدکاظم تبریزی ،صدراالفاضل (1350-1268ق) برای سهولت ِ
که تصویر آن در گنجینه خطوط علما و دانشمندان ،ج  ،1ص  25-19منتشر شده است .این مفتاح بر مبنای مجموعه هفت رساله شهید تنظیم
شده که زمانی در تملک صدراالفاضل بود .یک صفحه از این مفتاح هم در مقدمه دیوان صدراالفاضل نصیری امینی ،ص ۲منتشر شده است.
این فهرست به جز انهاها و بالغها و اجازاتی است که در حاشیه یا پایان نسخهها به خط شهید نوشته شده و ذکر همه آنها درازدامن میشود.
 .3منیة المرید فی ادب المفید والمستفید ،ص .342
 .4به دالیلی از جمله تاراج کتابخانه به دست دشمنان شهید در زمان حیاتش ،نقل و انتقال کتابها و پنهانکردن آنها زیر خاک و سوزاندن حدود
هزار مجلد از آنها به دست اهل بغی در جبل عامل زمانی که شیخ علی کبیر هفت یا هشت سال داشت (حدود 1025ق) .ر.ک به :بحاراالنوار ،ج
 ،106ص 74؛ الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص  667و  703و .706-705
ً
 .5الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص  .667ظاهرا این آمار مربوط به نســخههایی اســت که پس از انتقال به ایران در اختیار شــیخ علی
کبیر قرار گرفت .به همین دلیل است که بعضی از نسخههایی که دستخط و تملک او را دارند ،زمانی متعلق به شهید بودند .نواده شهید به گفته
خودش بر حفظ و حراســت از باقیمانده کتابهای خاندانیاش حریص و ّ
مصر بود( .همانجا ،ص  )703برای نمونه جلد هفتم مســالک االفهام
(شامل کتاب قضا به بعد) به خط مؤلف را میتوان نمونه آورد که اکنون در کتابخانه مرعشی (شماره  )12470نگهداری میشود .برگهای آغازین
و انجامین این نســخه بهمرور زمان از بین رفته و بخش باقیمانده هم رطوبت دیده اســت .هنگامی که این نســخه به دســت شیخ علی کبیر رسید،
او به خط خود برگهای ناقص نسخه را استنساخ و به آن الصاق کرد و نسخه را جانی دوباره بخشید ( 27برگ اول و  11برگ آخر .متأسفانه نسخه
بعدتر دوباره صدمه دید و بار دیگر از انجام ناقص شد) .شیخ علی کبیر در صفحه عنوان اشاره کرده که کتاب در تملکش قرار دارد و بخشهای
نونویس به خط اوست« :کتبه الفقیر الی اهلل تعالی علی بن محمد بن الحسن بن مصنفه»( .رؤیت نسخه)
میــرزا عبــداهلل افنــدی (ح 1130ق) نســخه اصل ســه کتاب شــهید ،مســالک االفهــام و الروضة البهیــة و کتاب الدرایــة همراه با فوایــد دیگر ضمن یک
مجموعه را به خط خودش نزد فرزندان شیخ علی کبیر دیده بود( .ر.ک به :الفوائد الطریفة ،ص )277-276
 .6دربــاره ابنعــودی و اهمیــت کتابــش ر.ک به« :ابــن العودی و کتاب بغیة المرید» ،محمدکاظم رحمتی ،میراث شــهاب ،زمســتان  ،1392ش ،74
ص .116-91
 .7الدر المنثورمن المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص .613

190

167و168

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

یناث دیهش زا دیدج طختسد هس

بــه بررســی آداب کتابــت و مباحــث منضــم بــه آن پرداخته اســت .او بــاب چهارم کتابــش را به ایــن موضوع
اختصاص داده و ضوابط کتابت و مقابله و تصحیح و امانت و خریداری و حاشیهنویسی و مانند آنها را در
 25بند تشریح کرده است .

8

ّ
با این تفاصیل با بررسی نسخههای برجایمانده به خط شهید و کنار هم قراردادن آنها تالش میکنیم تا حد
ّ
ممکن این جنبه از زندگی علمی شهید را مورد مداقه قرار بدهیم.
از کتابهای علمای شیعه که شهید ثانی استنساخ کرده تا کنون نسخهای به دست نیامده است و تنها بر

اساس منقوالت منابع یا استنتاخهای انجامشده از روی آنها مطالبی میدانیم .کتابهایی مانند صحیفه
ســجادیه که شــهید در  5شــعبان 930ق از استنســاخش فراغت یافت 9یا تهذیب االحکام که در  7شــعبان
930ق یادداشتی روی آن نوشت 10یا خالصة االقوال عالمه حلی که کتابتش در 941ق صورت پذیرفته بود.

11

شــهید حتی باری ،رؤیای کتابت کافی از روی خط کلینی را دیده بود 12،ولی تنها نســخههایی با تصحیح و
بالغ او از این کتاب در دست است.

13

همچنیــن شــهید مجموعههــا و کشــکولهایی بــرای خود تهیــه میکرد و در آنها ضمن نوشــتن یادداش ـتها
و گفتارهــای پراکنــده بــه استنســاخ یــا انتخــاب کتابهــا و رســالههای مختلف دســت مییاز یــد .این نوع
ً
فوایدنویســی ظاهــرا بیــن علمای شــیعه جبل عامل ســنتی معمــول بوده و میدانیم کســانی چون شــهید اول
(786ق) ،محمــد بــن علــی جباعــی (886ق) ،ابراهیم بن علــی کفعمی (905ق) ،حســین بن عبدالصمد
حارثــی عاملی (984ق) ،حســن بن زینالدین عاملی (1011ق) و فرزنــدش محمد (1030ق) و نوادهاش علی
(1103ق) هم مجموعههایی از این قبیل داشــتهاند .سرنوشــت مجموعههای شــهید دانســته نیســت ،اما در
ســال 1059ق بخشــی از آنها در اختیار محمد بن محمد بن حســن بن قاسم ،ابنقاسم عیناثی عاملی مؤلف
اثنــی عشــریة فــی المواعظ العددیــة قرار گرفته بود و او بخــش معظمی از مجموعه خودش را به رونویســی آنها

اختصاص داد .عالوه بر مطالب و فواید مختلف در این مجموعه ،منتخبات شهید از کتابهای المدهش

 .8منیة المرید فی ادب المفید والمستفید ،ص .362-337
 .9برای یادداشــتهای شــهید روی نســخه خودش ر.ک به :بحاراالنوار ،ج  ،108ص  .135-133آنچه به عنوان نســخه شهید ثانی در بعضی از منابع
و فهرس ـتها معرفی شــده در حقیقت رونویســی از نســخه اوست که در ســده یازدهم هجری تحریر و با نسخه شهید مقابله و تصحیح شده است.
برای شرح بیشتر این نکته ر.ک به :الصحیفة السجادیة الکاملة؛ نسخه برگردان دستخط ابراهیم بن علی کفعمی مورخ سنه  867هجری قمری؛
با مقدمه سیدمحمدحسین حکیم؛ تهران ،بنیاد محقق طباطبایی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،1394 ،ص .55
 .10بحاراالنوار ،ج  ،108ص .136-135
 .11حسن بن علی بن عبدالنبی قطیفی خطی طائی در 966ق نسخه شهید را در اختیار داشت و رونویسی از آن همراه با نقل تمامی یادداشتهایش
برای مالعبداهلل شوشــتری ،اســتادش تهیه کرد .برای مشــخصات نســخه و متن یادداشــتها ر.ک به :فهرست نســخههای خطی کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران ،ج  ،15ص .4232-4230
 .12شــهید در شــرح حال خودنوشــت خود رؤیای جالبی را درباره استنســاخ کتاب کافی نقل کرده اســت .او در راه بازگشــت از اســتانبول به عراق در
شب دوشنبه 5 ،روز باقیمانده از ماه شعبان 952ق در شهر سیواس ،کلینی را در خواب دید و از او درخواست کرد نسخه اصل کتاب کافی را برای
رونویسی در اختیارش بگذارد .کلینی نیز نسخهای را میآورد که به قطع نصف ورق شامی با خط زیبای مشکول مصحح نوشته و سرفصلهایش
طالنویســی شــده بود .زیبایی نســخه به حدی بود که شــهید در شگفت شد نســخه اصل خط مؤلف به این کیفیت نوشته شده باشد؛ چه پیشتر
گرفتار نســخههای بدخط کتاب کافی شــده بود .کلینی نیز از کوتاهی کاتبان و بدنویســی آنها گله کرد .آنگاه به جســتجوی خود ادامه داد تا چهار
مجلــد اصــل کتــاب کافی پیدا شــد .ایــن تفصیل در ذکر خــواب و بیان خصوصیات نســخهها ،بیانگر عالقه شــهید و تبحر او در شــناخت کتاب
است( .ر.ک به :الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص )641-640
 .13مانند نســخه شــماره  268کتابخانه آیتاهلل مرعشــی که بالغ مقابله شــهید را در اوایل جمادیاآلخر 954ق دارد .ر.ک به :فهرســت نســخههای
خطــی کتابخانــه آی ـتاهلل مرعشــی نجفــی ،ج  ،1ص  299و نیــز این نســخهها که با نســخه او مقابله و تصحیح شــده و بعضی از آنها صــورت انها و
بالغ شــهید را هم نقل کردهاند :شــماره  16820و  25288و  25783کتابخانه آســتان قدس ،ش  6649و  10519دانشــگاه تهران ،شــماره  – 57ب
دانشــکده حقوق تهران ،شــماره  43دانشــکده الهیات تهران ،شــماره  6657کتابخانه گلپایگانی ،شــماره  5311کتابخانه مرعشــی ،شــماره 714
کتابخانه ملی ،شــماره  1312کتابخانه مجلس به خط شــیخ حر عاملی که اشــاره کرده این نســخه با صحیحترین نســخه کافی که همان نســخه
تصحیحشده شهید ثانی باشد ،مقابله شده است.

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

167و168

191

یناث دیهش زا دیدج طختسد هس

فی الوعظ ابنجوزی و اعالم الوری طبرسی و کشف الیقین عالمه حلی درج شده است 14.همچنین بعضی
از مجموعههای شهید در اختیار عالمه مجلسی (1110ق) بوده است.

15

اما از کتابهای علمای اهل ســنت به خط شــهید ثانی دو نســخه میشناســیم .یکی مجموعهای شامل دو

کتــاب مختصــر منتهی الســؤل واالمل فی علمــی االصول والجــدل تألیف ابنحاجب و منهــاج الوصول الی
علم االصول قاضی بیضاوی مورخ 939-938ق 16و دیگری مجموعه حاضر که در پی معرفی آن هستیم.
شهید روز یکشنبه نیمه ربیع االول 942ق از دمشق به سوی مصر حرکت کرد و در روز جمعه نیمه ربیعاآلخر
به آنجا رسید 17و تا  17شوال سال بعد در آنجا اقامت داشت .او در این تاریخ برای انجام حج به سوی حجاز
رهســپار شــد 18و در ایــن دوره نــزد برجســتهترین عالمــان ســنیمذهب عصر خــود درس خوانــد و کتابهای
مختلف ایشان را در علوم گوناگون آموخت 19.بنابراین شگفت نیست اگر بدانیم که او مجموعهای از رسائل
دوانی و قره داود را در این ایام در قاهره کتابت کرده باشــد .در این ســفر چند تن از شــاگردان شــهید از جمله
حســین بــن عبدالصمد حارثــی عاملی (984ق) و علی بن زهــره جبعی او را همراهی میکردند 20.شــاگردان
نیــز بــه تأســی از اســتاد در قاهــره ضمن علمآموزی بــه استنســاخ روی آوردنــد .آنگونه که اکنون دو نســخه به
خط حســین بن عبدالصمد عاملی میشناســیم که در روزگاران اقامت در قاهره کتابت شــدهاند :نخســت
مجموعه دو رساله در هندسه شامل اشکال التأسیس شمسالدین محمد بن اشرف سمرقندی (ح 600ق)
و شــرح اشــکال التأسیس از موســی بن محمد قاضیزاده رومی (قرن  21)9که کتابتش در عصر دوشنبه  11روز
باقیمانــده از جمادیاآلخــر 943ق در قاهــره معز یــه پایان یافته بود 22و دوم مجموعهای مشــتمل بر دو رســاله

نجومــی از تألیفــات بدرالدین محمد بن محمد ســبط ماردینی درگذشــته به ســال ( 912الربــع المجیب ،قرة
الناظــر فــی وضــع فضل الدائر) اســت و حارثی آن را در جمعه  3روز مانده به پایان رمضان 943ق در مدرســه
خواجکیه شــهابیه در قاهره معزیه به اتمام رســانده بود .او بعدا این مجموعه را به اســتادش بخشــید و نسخه
در تملک شهید ثانی درآمد.

23

اما این مجموعه که به شماره  20080در گنجینه کتابخانه ملی نگهداری میشود ،شامل چهار رساله است:
 .۱اثبات الواجب قدیم از جاللالدین محمد بن اسعد دوانی درگذشته 908ق (1پ – 19ر)
با این انجامه« :علقها لنفســه زینالدین بن علی بن احمد الشــامی النحاریری و فرغ منها ختام ذی الحجة
 .14نســخه اصــل مجموعــه ابنقاســم عیناثــی در کتابخانه گلپایگانی قم نگهداری میشــود .ر.ک به :فهرســت نســخههای خطــی کتابخانه آیتاهلل
العظمی گلپایگانی ،ج  ،7ص  3944-3943و  4586-4585و  4593و ج  ،6ص  3340و ج  ،2ص .569-568
 .15بحاراالنوار ،ج  ،72ص ( 366ووجدت فی ّکراس بخط الشهید الثانی) .شیخ حسن صاحب معالم االصول نیز ضمن اجازه کبیره خود بخشی
از اجازه ابنطولون به پدرش را از یکی از مجموعههای او نقل کرده است( .رک :همانجا ،ج  ،106ص )78-74
ً
 .16این دو کتاب پیشتر در یک مجلد بودهاند و اندازه اوراق و تعداد ســطرها و نوع کاغذ هر دو کتاب مؤید این مطلب اســت ،اما بعدا آنها را از هم
جدا کردند و اکنون به صورت دو پاره به شمارههای  1816و  1817در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود .ر.ک به :فهرست کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،8ص  .411-408تصویری از انجامه رساله دوم در ریحانة االدب ،ج  ،3ص  281منتشر شده است.
 .17الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص .623-622
 .18همانجا ،ج  ،2ص .628
 .19برای اسامی اساتید و کتابهایی که شهید در مصر خواند ،ر.ک به :همان ،ص .628-623
 .20همان ،ص .653
 .21بنا بر شــرح حال خودنوشــت شــهید او در قاهره این کتاب را نزد مالحســین جرجانی به درس خوانده بود( .الدر المأثور من المأثور وغیر المأثور ،ج
 ،2ص  )624با توجه به کتابت این نسخه به دست حسین بن عبدالصمد ،نمیتوان فرض کرد شهید و او هر دو در این درس حاضر میشدهاند؟
ً
 .22کتابخانه مجلس ســنا ،شــماره  .211این نســخه بعدا در تملک شــیخ بهایی قرار گرفت و او نیز نســخه را وقف کرد( .ر.ک به :فهرست کتابهای
خطی کتابخانه مجلس سنا ،ج  ،1ص )98
 .23کتابخانه شهید دستغیب شیراز ،شماره ( .370ر.ک به :فهرست کتب خطی کتابخانه ملی فارس ،ج  ،1ص ( 350 -347بدون ذکر نام کاتب
نسخه))؛ فهرست نسخههای عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی ،ج  ،5ص ( 83-80در هر دو فهرست شهید ثانی بهاشتباه مؤلف ربع المجیب
دانســته شــده اســت)؛ شــهید ثانی پژوهشــی در زندگی کارنامه علمی و روزگار او ،ص ( 710تصویر دو رســاله آخر این نســخه به لطف محمدکاظم
رحمتی به دست من رسید).

192

167و168

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

یناث دیهش زا دیدج طختسد هس

ً
ً
ً
الحرام سنة  942هجریة بالقاهرة المعزیة حامدا مصلیا مسلما».

بن احمد وخطه».

 .2حاشیة حاشیة الشریف الجرجانی علی تحریر القواعد المنطقیة

بــا اینکــه پیشتر میدانســتیم شــهید حاشــیه دوانی بر شــرح تجرید

فی شرح الرسالة الشمسیة از مالقره داود (19پ – 114ر)

قوشچی را در قاهره نزد مالحسین جرجانی خوانده بود ،اما کتابت

بــا انجامــه« :آخــر الحاشــیة التــی افادهــا العالمــة المولــی مــاداوود
الهــروی رحمــه اهلل تعالــی علقتهــا لنفســه العبــد الفقیر الــی عفو اهلل
ّ
تعالــی زینالدین بن علی بن احمد الشــهیر بابن الحاجة الطلوســی

25

ســه رســاله از آثــار دوانــی در ایــن مجموعه نشــان از آ گاهــی و اطالع
شهید از آرای دوانی و همچنین فلسفه و منطقخوانی او دارد.
در انجامــه دو رســاله آخــر شــهید بــرای خود نســبتی نیاورده اســت،

النحاریــری الشــامی وفــرغ منهــا یــوم الســبت ثالــث عشــر شــهر ذی

امــا نســبتهایش در دو رســاله نخســت بدیــن قــرار اســت :شــامی،
ّ
نحاریــری ،طلوســی 26.بــر ایــن اســاس او از ذکــر نســبتهایی کــه
ً
معمــوال خــود را بــه آنها میخوانــد در ایــن مجموعه صرفنظــر کرده

ً
شــرح احوال مؤلف این رســاله دقیقا دانسته نیست .حاجی خلیفه

کــه پرتکرارتریــن و مهمترینشــان عاملی اســت .محتمل اســت چون

الحجــة ســنة اثنتین واربعین وتســعمئة من الهجرة النبویــة بالقاهرة
ً
ً
ً
ً
المعزیة حامدا مصلیا مسلما مستغفرا».

او را شــا گرد ســعدالدین تفتازانی (791ق) دانســته و اطالع بیشتری
دربــاره او نیــاورده اســت .بعضــی هــم او را بــا داود بن کمــال قوجوی
(948ق) یکی دانســتهاند که درست نیســت 24.در بعضی از مآخذ
او را با نسبت شروانی شناساندهاند که آن هم مأخذی ندارد .با این
تفاصیل نســبتدادن او به شــهر هرات از ســوی شــهید نکته تازهای
ً
اســت که در منابع دیگر به آن اشــارهای نشــده است .مخصوصا اگر
تصور کنیم ذکر دعای درگذشــتگان برای او از ســوی شهید حاکی از

نســبت عاملــی میتوانســته یــادآور شــیعه مذهببــودن مــردم جبل
عامل باشــد ،عدم ذکر نسبت عاملی و خواندهشدن با نسبتهایی
کــه کمتــر ایــن ارتبــاط را مشــخص میکنــد ،مرتبــط بــا تقیــه شــهید
در قاهــره در محضــر علمــای اهــل ســنت اســت .البتــه حســین بــن
عبدالصمــد حارثــی کــه همزمان بــا شــهید در قاهره بــود ،در انجامه
اســتنتاخهایش چنیــن پرهیــز و احتیاطــی را مراعــات نکــرده و دو
نسخه ذکرشده در باال را با همان نسبت عاملی امضا کرده است.

شــناختش نســبت به احوال او باشــد .چه این تصور درست باشد و

او گاهــی در نقطهگــذاری کلمــات و حروفــی که خواندنشــان آســان

چه نادرســت ،ذکر نســبت هروی برای مالداود از ســوی شــهید ثانی

اســت ،تســاهل ورزیده است 27،اما دستخط او همهجا خواناست و
ً
مطلقا نشــانی از بیحوصلگی یا تعجیل در کتابت ندارد .عناوین و

قابل اعتنا و مهم است.
 .3حاشــیة تحریــر القواعد المنطقیة فی شــرح الرســالة الشمســیة از
جال لالدین محمد بن اسعد دوانی (115پ – 125پ)
انجامه« :لنفسه فقیر عفو اهلل زینالدین بن علی بن احمد حامدا هلل
بتاریخ اواخر شهر ذی حجة حجة .»942
 .4شرح رسالة اثبات جوهر المفارق از دوانی (126پ – 129ر)

عالمتها نیز به رنگ سرخ نوشته شدهاند.

28

شــهید در صفحــه آغاز یــن نســخه ابیاتــی از ابیطالــب عبدالســام
مأمونی درباره اسطرالب و ابوالصلت امیة بن عبدالعزیز و نیز بخشی
از رســاله التفرقة بین الکفر والزندقة غزالی را نوشته است .همچنین
فهرست رسائل مجموعه به خط اوست:
فهرسته:

انجامــه« :علقها لنفســه الفقیــر زینالدین بن علی بــن احمد حامدا

رســالة المولی العالمة جالل الدوانی فی اثبات الواجب؛ ثم حاشــیة

مصلیا مسلما فی سنة .»942

مــاداوود الهروی علی شــرح العالمــة قطبالدین الرازی للشمســیة

سه رساله این مجموعه در ماه ذیحجه 942ق کتابت شده و رساله
آخــر فاقــد ماه کتابت اســت .جالب اســت که شــهید در انجامه هر
چهــار رســاله تأ کیــد کــرده کــه آنها را بــرای خــودش استنســاخ کرده
اســت .افــزون بر اینها تملکــش دو بار در باال و پاییــن صفحه عنوان
ثبــت شــده اســت .در باال به صــورت« :زینالدین بن علــی وفقه اهلل
تعالــی» و پایین« :من کتب الفقیــر الی اهلل تعالی زینالدین بن علی
 .24کشف الظنون ،ج  ،2ص .1063

وعلی حاشیة السید شریف؛ ثم حاشیة مالجال لالدین علی الشرح
المذکــور؛ ثــم رســالته المشــتملة علــی شــرح رســالة العالمــة خواجه
نصیرالدین الطوسی فی تحقیق نفس االمر والسلم.
این نوشــتهها عادت شــهید به یادداشتنویسی پشت نسخههایش
 .25الدر المأثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص .624
ّ
ّ
 .26طلوسه روستایی در جبل عامل که جد شهید اهل آنجا بود.
 .27مقایسه کنید با منیة المرید فی ادب المفید والمستفید ،ص .353
 .28همان ،ص .362-361
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را نشــان میدهــد کــه نمونــه آن در دیگــر نســخههای او هــم دیــده

ایــن نســخه نفیســه از نفایس کتب مهم خطی اســت که تــا کنون به

میشود.

29

اســماعیل حســینی در 1248ق مالک نســخه بوده و مهــر مربع طغرا
شــکلش« :العبــد المذنــب محمدابراهیــم» در حاشــیه بــرگ 59ر
نقش بســته اســت .او حواشــی مختصری هم بیشتر در رساله دوم به

دست من افتاده است و چند روزی به عاریت با ماست .و مشتمل
چهار رســاله اســت که بعضی از آنها به چاپ نرســیده و بســیار مهم
میباشد.

هامش اوراق افزوده که بعضی با نام خودش متمایز شــده( ،لمحرره

این چهار رساله عبارت است از:

اســمعیل 82ر) ولــی بیشــتر بــدون امضاســت .تملک دیگــر صفحه

اول :رساله محقق شهیر مالجالل دوانی در اثبات واجب الوجود.

عنوان پاک شده است.

دوم :حاشیه مالداود هروی بر شرح شمسیه قطبالدین رازی با نظر

پیــش از انتقال نســخه بــه کتابخانه ملی در ســال 1385ش ،کتاب
به جاللالدین همایی تعلق داشــت .او در  15صفر 1352ق مطابق
خــرداد 1312ش در تهــران ایــن نســخه را خریــد .همایــی مبتهــج

به حواشی میرسعید شریف جرجانی رحمة اهلل علیه.
سوم :حاشیه مالجالل دوانی بر شرح شمسیه.

بــه داشــتن چنیــن نســخهای بــود ،بــه صورتــی که چهــار یادداشــت

چهــارم :رســاله همــان دوانــی در شــرح رســاله عالمه مشــهور خواجه

روی نســخه نوشــت و در هــر کــدام بهاجمــال یــا تفصیــل مطالبــی را

نصیرالدین طوسی رضوان اهلل علیه.

دربــاره خصوصیــات نســخه یــا تملک خود بــر آن برشــمرد .متن این
یادداشتها چنین است:

از این چهار نسخه رساله اول و آخر بسیار نادرالوجود است و دو تای
دیگر چندان نادرالوجود نیســت ،ولی روی هم رفته هر چهار نســخه

الف) در صفحه الحاقی آغاز نسخه

بــه وضــع حاضر هیچ مثــل و نظیر نــدارد؛ چه تمام آنها بــه خط فقیه

رســائل مالجــال دوانــی و مــاداود هــروی بــه خــط عالــم فقیــه

عامــل شــهیر شــیخ زینالدیــن بن علی بــن احمد معروف به شــهید
ً
ثانی اســت و عالوه بر پشــت کتاب در آخر همه نســخ صریحا امضا

جاللالدین همایی غفر له.

یشــود و بالصراحه مینویسد که این
شــده اســت و واضح خوانده م 

مشــهور شــهید ثانی رحمهــم اهلل تعالی علــی ید مالکــه االحقر االفقر

تاریــخ کتابــت ســنه  942در موقعــی اســت کــه کاتبش شــهید ثانی
رحمهاهلل سیویکســاله بوده و حوالی  22ســال قبل از شــهادت آن
بزرگــوار اســت .حقیــر از خطــوط دیگر شــهید نیــز دارم که زیــارت آن
را مایــه توفیــق و مزیــد نــور بصر و بصیــرت میدانم و خداونــد کریم را
سپاسگزارم که مرا این نسخ کرامت فرمود و هو الموفق .جاللالدین
همایی.

نسخهها را شهید ثانی برای خودش نوشته است .از آن جمله پشت
همیــن ورق در آخــر حاشــیه مــاداود هــروی ایــن عبــارت در کمــال
ّ
یشــود که «علقتها لنفســه العبد الفقیر الی عفو اهلل
وضوح خوانده م 
تعالی زینالدین بن علی بن احمد» و تاریخ کتابت رســاله اول آخر
ذی الحجه ســال  942هجری اســت و کتابت نسخه دوم روز شنبه
 13ذی الحجه  942خاتمه یافته اســت و نســخه ســوم به اواخر شهر
ذی الحجه  942مورخ اســت و رســاله چهارم تاریخ روز و ماه ندارد،
ولی سالش همان  942هجری است و محتمل است که این رساله

ب) در صفحه عنوان
بسمه تعالی

هم در همان ماه ذی الحجه نوشــته شــده باشــد .پس تاریخ کتابت

ً
ّ
یومــا ان ّ
ترد
قــد وصلــت النوبــة الی العبد االحقر جــال همائی والبد

همه نســخ ســال  942هجری قمری و کاتب آنها شهید ثانی است و

الودائــع .ابتیاع شــد در طهران به تاریخ  15شــهر صفــر  1352هجری
قمری مطابق خرداد  1312هجری شمسی .امضای همایی.
ج) بین رساله دوم و سوم در برگ 114پ
 .29مانند روایتی از امام صادق(ع) به نقل از خط شهید اول در صفحه عنوان و تاریخ تولد و
درگذشت تنی چند از علمای جبل عامل بین دو رساله (برگ 120پ) نسخه شماره 8172
کتابخانــه مجلــس (تصویــر صفحه اخیر در فهرســت نســخههای خطــی کتابخانه مجلس
شــورای اســامی ،ج  ،27/1ص  560منتشر شده است) و نقل گفتهای از سیدمرتضی و رد
آن در آغاز مجموعه  12752کتابخانه مرعشی.
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محل کتابت شــهر قاهره بوده اســت چنانکه در آخر بعضی نسخ به
طور واضح نوشته شده است.
شــهید ثانی علی المعروف در  13شــوال ســال  911متولد شــده و در
سال  965وفات یافته است.
مؤلفــان ایــن رســائل از اعاظــم علمــا و دانشــمندان ایــران بودهانــد و
موضوع تألیف هم از موضوعات مهم علمی و کاتب از مشاهیر فقها
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و دانشمندان است .پس این نسخه از هر حیث در خور اهمیت و قدردانی است.
از خداونــد توفیــق مطالعــه میطلبم .این نســخه را در طهران ابتیــاع کردم به تاریخ پنجشــنبه  15صفر 1352
مطابق خرداد  1312شمسی هجری .العبد االحقر جالل همایی.
د) در پایان نسخه
بسمه تعالی

قــد وصلــت النوبــة ّ
بمن اهلل وتوفیقــه الی العبد االحقر جاللالدین الشــهیر بالهمائی واشــتریت هذه النســخة
النفیســة المشــتملة علی ثلث رســائل مــن مؤلفات المولــی العالمة جاللالدیــن المحقــق الدوانی رضی اهلل
عنــه ورســالة من تألیفــات الفاضل النبیل مالداود الهــروی بخط موالنا العالم النحریر والفقیه الشــهیر ّ
خر یت
ّ
الصناعة ،الشــیخ زینالدین بن علی بن احمد المعروف بالشــهید الثانی قدس اهلل روحه العزیز ()965-911
فصــارت بحمــد اهلل مــن متملکاتی وهلل ملک الســموات واالرض فی بلدة طهران صانهــا اهلل عن الحدثان یوم
الخمیس خامس عشــر شــهر صفر ســنة اثنین وخمســین وثلثمائة بعد االلف  1352من الهجرة النبویة علی
هاجرها السالم .العبد االحقر جالل همایی.
شــهید متن را تصحیح کرده و بالهای مقابله کوچکی به خط او در لبه برگها به چشــم میخورد (مانند برگ
45ر80 ،ر86 ،پ93 ،ر) .او گاهــی نســخهبدلها را هــم نوشــته اســت .از عالئــم بهکاررفته در نســخه نشــانی
اســت شــبیه عدد  2در لبه بعضی اوراق (مانند برگ 30ر44 ،پ58 ،پ71 ،پ76 ،پ77 ،ر78 ،ر79 ،ر،
90پ93 ،ر118 ،ر121 ،پ123 ،ر123 ،پ124 ،پ) .بهندرت هم بعضی از حواشی تراشیده شده است.
نســخه  131ورق دارد .اندازه ســطح مکتوب متن در هر صفحه  175*55میلیمتر اســت که مشــتمل بر 27
ســطر میشــود .اوراق نخودیرنگ آهار مهرهدار ضخیماند و رطوبت مختصری به باالبرگها رســیده اســت.
کراسهها به صورت  10برگی تنظیم شدهاند و رکابهها همه بهدقت نوشته شدهاند.
جلد :تیماج قهوهای ضربی ،با ترنج و لچکی ،مجدول ،گرهدار .دورو ،درون قهوهای روشن .پشت جلد چند
سطر به سیاق نوشته شده است.
اندازه جلد .216*86 :قطر.31 :

II
اجــازهای از شــهید ثانــی بــه محمد بــن جمالالدین احمد مشــهور به ولی که در شــب سهشــنبه اواخر رجب
957ق صــادر شــده اســت .ایــن اجازه به صورت تکورق و جداشــده از کتابی اســت که بــه همین صورت
بــه کتابخانــه ملی رســیده و از سرنوشــت متن همراه آن و ماهیتــش بیخبریم 30.عبارات پشــت این تکبرگ
بهدقت پا ک شده و چیزی از آن به دست نمیآید.
از شــهید اجــازه دیگــری نزدیک به زمــان همین اجازه ،روز سهشــنبه  14رجب 957ق ،میشناســیم که برای
ابراهیم بن علی بن عبدالعالی میسی و پسرش عبدالکریم نوشته شده است.

31

ً
ظاهرا او بخش اعظم ســالهای آخر زندگیاش را در ّ
32
جزین
این ایام ســالهای زندگی شــهید در خفاســت.
 .30جالب است بدانیم برای نسخه شرایع االسالم کتابخانه مسجد گوهرشاد مشهد (شماره  )876اتفاقی برعکس افتاده است .ورق آخر آن نسخه
شــامل صورت اجازه شــهید ثانی بوده که از نســخه سرقت شده است .ر.ک به :فهرست نســخههای خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد ،ج ،3
ص )1182-1181
 .31برای متن آن ر.ک به :رسائل الشهید الثانی ،ج  ،2ص .1150-1148
 .32به نوشــته ابنعودی در بغیة المرید ســال  955پایان روزگار امنیت و آســایش شــهید و آغاز هنگامه خطر و بالیای او بود( .الدر المنثور من المأثور
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به ســر برد .شــهید ثانی در این ســالها در خفا با حلقه کوچکی از شاگردانش به تدریس و تألیف مشغول بود
و دو کتاب فقهی مهمش ،الروضة البهیة و مســالک االفهام را هم در همین ایام به رشــته تحریر کشــید .او دو

ماهی قبل از این دو اجازه ،یعنی در شــب شــنبه  21جمادیاالول 957ق از تألیف الروضة البهیة فی شــرح
اللمعة الدمشــقیة فراغت حاصل کرد و در انجامه آن شــرایط خودش را چنین تشــریح کرد که نوشــتن کتاب
را در احوالــی تحتفشــار و بیــم کــه ذهن را به خود مشــغول میکند تمام کــردهام؛ 33لذا جالب اســت بدانیم
شــخصی خــارج از آن حلقــه و از منطقــهای دیگــر در این ســالهای اختفا و عســر و حرج نزد او آمــده و مدتی
فقــه خوانده اســت به اندازهای که شــهید مجاب شــده تا برای او اجازهای عام بنویســد .عبــارت« :ورد علینا
وتشــرفنا بصحبتــه برهــة من الزمان وســمع عندنا شــیئا من دروس االحکام الشــرعیة» آشــکارا نشــان میدهد
محمد بن جمالالدین احمد مشــهور به ولی اهل جبل عامل یا شــام نبوده و از منطقهای دیگر و به احتمال
ایران نزد او شتافته است .سفر به شام برای درسخواندن نزد شهید و به خدمت او رسیدن از سوی شیعیان
ایران و عراق امری اســت ســابقهدار .آنچنانکه پیشتر محمود بن محمد بن علی بن حمزه الهیجانی (بعد
از 994ق) از ایران به جبل عامل ســفر کرد و مدتی طوالنی همراه شــهید بود 34و بعدتر احمد بن شــمسالدین
حلی در طلب یادگیری به ســوی شــهید ســفر کرد و در چهارشنبه  16رمضان 961ق از او اجازه گرفت .شهید
در اجازه خود تصریح کرده است که حلی برای علمآموزی ،اهل و عیالش را ترک کرد و به نزد او کوچید .

35

مورد محمد بن جمالالدین احمد مشــهور به ولی و احمد بن شــمسالدین حلی از این جهت حائز اهمیت
و محل تأمل است که در سالیان زندگانی پنهانی شهید صورت گرفته است و نشان میدهد شیعیانی که از
راه دور میآمدند با همه دشــوار یها میتوانســتند شــهید را بیابند و حتی مدتی برای تعلیم ،مالزم او شــوند و
این همنشینی به اندازهای به طول بینجامد که به نگارش اجازه از سوی شهید منجر شود.
متن این اجازه چنین است:
الحمد هلل وسالم علی عباده الذین اصطفی
وبعد فان الشیخ الصالح الفاضل التقی النقی خالصة االخیار ،الشیخ محمد ولد المرحوم المبرور المقدس
الشــیخ جمالالدین احمد الشــهیر بالولی ورد علینا وتشــرفنا بصحبته برهة من الزمان وسمع عندنا شیئا من
دروس االحکام الشــرعیة والتمس منا اجازة عامة مما یجوز لنا روایته؛ فامتثلت امره الشــریف واجزته بجمیع
مــا یجــوز لــی روایته وکذلک باالجازة فی العمل بما رقمه قلمی القاصر فی ســلک التألیف واعتمد علیه رأیی
مــن الفتــوی فی الفروع الفقهیة اذا صح کذلک ذلک لدیه متبرئا من الغلط والتصحیف والخلل والتحریف.
طالبا منه سلوک سبیل االحتیاط والوقوف عند الشبهات واجرائی علی خاطره الشریف فی اوقات الدعوات
واعقــاب الصلــوات تقبــل اهلل تعالــی عمله بمحمد وآلــه وکتب هذه االحرف بیــده الفانیة الفقیــر الی عفو اهلل
تعالــی ومغفرتــه وکرمه زینالدین بن علی بن احمد الشــامی العاملی عاملــه اهلل تعالی بلطفه وعفی عنه بمنه
وغیر المأثور ،ج  ،2ص )645
 .33شهید در پایان کتاب اینگونه نوشته است« :وفرغ من تسويده مؤلفه الفقير إلى عفو اهلل ورحمته  ...على ضيق المجال ،وتراكم األهوال الموجبة
لتشــويش البال خاتمة ليلة الســبت وهي الحادية والعشــرون من شــهر جمادى األولى ســنة ســبع وخمســين وتســعمائة من الهجرة النبوية حامدا
مصليا»( .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ج  ،10ص )329
نسخه اصل دستخط شهید از بخش آخر الروضة البهیة (شامل کتاب اقرار تا دیات) جزء مجموعه اهدایی سیدمحمد مشکات به کتابخانه مرکزی
دانشــگاه تهــران (ش  )709اســت و همیــن انجامــه را در آخــرش دارد( .ر.ک بــه :فهرســت کتابخانه اهدائی آقای ســیدمحمد مشــکوة بــه کتابخانه
دانشگاه تهران ،ج  ،5ص )1914 -1908
ً
 .34زمــان ســفر محمــود الهیجانــی بــه جبل عامل دقیقا مشــخص نیســت ،امــا او در غره رجب 953ق رونویســی از اجازه بلند شــهید به حســین بن
عبدالصمد عاملی تهیه کرد و شهید نیز در نوشتهای همان اجازه را به وی داد( .بحاراالنوار ،ج  ،105ص  )172این اجازه نشان میدهد الهیجانی
در آن تاریخ به مراتب مهم علمی رسیده بوده است.
 .35او تنها کتاب الرعایة فی علم الدرایة شهید را بر او خواند ،اما اجازهای عام از او گرفت( .رک :رسائل الشهید الثانی ،ج  ،2ص )1158-1157

196

167و168

سالبیستوهشمت،مشارۀپنجــــموشـشـــم،آذر تااسفنــــــــــد1396

یناث دیهش زا دیدج طختسد هس

لیلة الثلثاء اواخر شهر رجب المرجب سنة سبع وخمسین وتسعمائة حامدا هلل تعالی علی آالئه مصلیا علی
اشرف رسله وسید انبیائه مسلما مستغفرا.
لبههای این ورق کمی پاره شده ،اما به متن هیچ آسیبی وارد نشده است.
اندازه ورق.20/5*13/3 :
شماره 37270

III
مجموعهای شامل دو رساله درباره نماز که در سال 955ق در اختیار شهید بوده است ،بدین تفصیل:
رســاله نخســت النفلیــة اثر محمد بن مکــی عاملی ،شــهید اول (786-734ق) در مســتحبات نماز ،مورخ
اواخر ذیحجه 945ق (1پ –  70ر)
و رســاله دوم التنبیهات العلیة علی وظایف الصلوة القلبیة تألیف شــهید ثانی در اســرار و آداب نماز ،مورخ
محرم  976قمری به خط محمد بن تاجالدین ( 72پ – 112ر)
ویژگی مهم این نسخه در آن است که شهید ثانی حین مطالعه کتاب به خط خودش بین سطور و در هامش
ً
صفحات کتاب النفلیة (رســاله نخســت مجموعه) حاشــیه نوشته است .این یادداشتها بعدا تدوین و به
صورت کتاب الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة درآمد.
نحوه کتابت این حواشی و نامنظمبودن آنها نشان میدهد حاشیهنویسیها بدون طرح قبلی انجام شده است.
همچنین طرز نگارش حاشــیهها مشــخص میکند این کار با بیش از یک بار مطالعه صورت گرفته است .چه
گاهی بعضی از حواشــی با قلم ســرخ نوشــته شــده ،در حالی که نوشتههای قبل و بعدش به قلم مشکی است.
بدون آنکه تمایز خاصی در معنا یا عبارت داشته باشند (مانند گ 13ر16 ،پ19 ،پ20 ،پ21 ،ر24 ،پ25 ،ر،
25پ26 ،ر27 ،ر و .)...مؤید دیگر این نظر ،خطخوردن بعضی از کلمات حاشیههای قبلی با رنگ سرخ است
که نشان میدهد حواشی سرخ رنگ بعدتر نوشته شدهاند (مانند گ 24پ26 ،ر29 ،پ).
ً
شــهید برای حاشیهنویســی نســخهای را انتخاب کرده که فضای خالی نســبتا مناســب بین سطرها امکان و
اجازه نوشتن حواشی را به او میداده است 36.این حواشی به اقتضای موضوع ،حجم متفاوتی دارد و باعث
شــده اســت تا در صفحات خلوت و جلوت رخ بنماید .حتی در بعضی از صفحات یادداش ـتها آنچنان
در هم فرو رفته که شهید با نقطهچین و خطوط سرخرنگ آنها را از هم متمایز کرده است (مانند 12پ19 ،ر،
ً
37
19پ22 ،ر22 ،پ29 ،پ35 ،ر) .حواشی شهید اکثرا با حرف «د» ختم شدهاند.
ایــن نســخه پیشنویــس مؤلــف اســت و شــهید ثانی بعــد از مدتــی متن کتــاب النفلیة و حواشــی خــود را در
هــم آمیخــت و بــه صورت گزارشــی مزجــی درآورد و بار دیگــر آن را به خط خــود به کتابت درآورد .این نســخه
پا کنویسشده اکنون به شماره  8162در کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود.

38

نســخه پاکنویس کتاب با این نســخه پیشنویس تفاوتهایی دارد .در آن نســخه مؤلف خطبه و خاتمهای
برای کتاب خود نوشته و شرح خود را گسترش داده و اقوالی از دیگر فقها به متن افزوده است .سنجش این دو
 .36از بعضی نقلهای شــهید ثانی برمیآید که او نســخه اصل رســاله نفلیه به خط مؤلف را در اختیار داشــته اســت؛ مانند تکرار عبارت «کذا بخط
المصنف» در چند جای متن( .ر.ک به :الفوائد الملیة فی شرح النفلیة ،ص )226 ،206 ،126 ،125 ،92 ،85 ،69
 .37برای نوشته شهید درباره خصوصیات کتابتی مسودههای مصنفان ر.ک به :منیة المرید فی ادب المفید والمستفید ،ص .349
 .38فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ج  ،27/1ص .317-315
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نســخه میتواند روشنگر روش شهید ثانی در شرحنویسی و تغییراتی

ً
با توجه به ســخن نواده شــهید ،او احتماال در کتابت تندنویس بوده

باشــد کــه او در این فاصله در متن خود داده اســت .بــا درنظرگرفتن

اســت .شــیخ علی کبیر (1103ق) در شــرح حال جدش متذکر شده

ایــن مطلــب کــه کتاب دیگــری از او و حتی ســایر هــمروزگاران او در

هر بار که شــهید قلمش را در دوات فرو میکرد بدون احتیاج دوباره

دســت نیســت کــه هــر دو نســخه پیشنویــس و پا کنویســش باقــی

به مرکب شــاید  20یا  30ســطر مینگاشــت و این از جمله تأییدات

مانده باشد ،اهمیت این موضوع بیش از پیش آشکار میشود .این

الهــی بــود امــا از لحاظ حجم ،نســخه مجلس به اندازهای نیســت

تطبیــق و بررســی از هر دو جنبه نسخهشناســی و متنشناســی حائز

کــه بتوان تصور کرد شــهید ثانی همــه آن را در یک روز به قید کتابت
ً
درآورده باشــد ( 119برگ) .مخصوصا اینکه مجموعه شــماره 20080

اهمیت است.
اهمیــت دیگر این ســنجش در آن اســت که شــرح النفلیــة به صورت
ممزوج نوشته شده است؛ یعنی متن اصلی در ساختار بالغی و نحوی
جمالت شرح مندمج و حلشده ،به صورتی که آنها را نمیتوان از هم
تمیــز داد (جــز از طریق دو رنگنویســی متن و شــرح ،یا خط کشــیدن

کتابخانــه ملــی به خط شــهید هم که در آغاز این مقاله معرفی شــد،
حجمــی نزدیــک بــه نســخه مجلــس دارد و شــهید برای کتابت ســه
رســاله آن از قبــل از  13ذیحجــه  942تا اواخر همــان ماه زمان صرف
کرده است ( 125برگ).

بــر فــراز متن اصلی) .شــهید در نســخه مجلس تمام متــن نفلیه را هم

توجــه بــه نســخه مجموعه رســائل شــهید ثانــی در کتابخانه مرعشــی

با خط خود نوشــته و حالت مزجی گزارش خود را با کشــیدن خطوط

(شــماره  )12752میتوانــد گــره ایــن مســئله را حــل کنــد .در آن

سرخرنگ بر فراز عباراتمتن اصلی نمایان ساخته است.

مجموعه شــهید هفت رســاله از تألیفــات خودش را تحریر کــرده و در

به نوشــته ابنعودی ،شــهید ثانی نخستین کسی بود که شرح مزجی
یــا ممزوجبــودن متن اصلی و شــرح را در نگارش آثار فقهی در ســنت
فقهــی امامیــه بــه کار گرفــت 39.از جملــه در روض الجنــان ،شــرح

ارشــاد االذهان عالمه حلی (726ق) و الروضة البهیة ،شــرح اللمعة
الدمشــقیة شــهید اول (786ق) و المقاصد العلیة فی شــرح االلفیة
شرح مفصل کتاب دیگر شهید و الفوائد الملیة .شهید ثانی حتی بر
یکی از کتابهای خود ،البدایة ،شرحی مزجی با نام الرعایة نوشت.
ابنعودی درباره این شیوه نوآورانه در سنت فقهی امامیه مینویسد:
و امــا عالقــه او به نگارش شــرح مزجی ،هنگامی کــه دید عامه (اهل
ســنت) چنین شــیوهای دارنــد؛ حال آنکــه اصحاب مــا (اصحابنا)
چنیــن روشــی ندارند ،حمیتش بر تشــیع او را به انجــام چنین کاری
برانگیخــت و شــروحی بــه ایــن شــیوه نگاشــت .فزو نتــر کــه چنیــن
شیوهای سودمندیهای ویژه خود را دارد.

40

تاریخ اتمام تحریر حواشــی در نســخه ملی پنجشنبه  11صفر 955ق
اســت و شــگفت آنکه در پایان نســخه مجلس کــه پاکنویس کتاب
است نیز همین تاریخ به عنوان تاریخ ختم تألیف ذکر شده است.

41

 .39الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص .645
 .40الــدر المنثــور مــن المأثــور وغیــر المأثــور ،ج  ،2ص  .647همچنیــن ر.ک بــه :متــون و
پژوهشهای تاریخی (مقاالتی درباره تاریخ اسالم و تشیع) ،ص  .26-25برای توصیههای
خــود شــهید ثانی درباره مزجینویســی ر.ک بــه :منیة المرید فــی ادب المفید والمســتفید،
ص .362
 .41تاریــخ پنجشــنبه  15صفــر 955ق هــم که در نســخه چاپی ذکر شــده نقل خطــای کاتبان
اســت و در بقیــه نســخههای کتــاب تاریخ ختم تألیف بــه همان صورت درســتی که گفته
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انتهای همه رسالهها ،به جز دو رساله نخست که تاریخ ندارند ،تاریخ

تألیف را بعینه نقل کرده اســت ،اما در پایان دو کتاب طالق الغائب
عــن زوجته و کشــف الریبة عن احکام الغیبة افــزون بر تاریخ تألیف،

تاریــخ کتابت نســخه را نیــز ثبت کرده اســت .تألیف طــاق الغائب
عــن زوجتــه در اواخر رمضــان 951ق پایان پذیرفته بود .شــهید ضمن
نقل این تاریخ اشــاره کرده که از تحریر این نســخه در 958ق فراغت
حاصل کرده است« :فرغ من تسویدها فی اواخر شهر رمضان المعظم
سنة احدی وخمسین وتسعمائة ومن هذه النسخة ( »958برگ 66ر)
و به همین کیفیت درباره رســاله کشــف الریبة عن احکام الغیبة که
در پنجشنبه  13صفر 949ق تألیف و در 958ق تحریر شده است:
فرغ من تسویدها یوم الخمیس ثالث عشر من شهر صفر ختم بالخیر
ســنة تســع واربعیــن وتســعمائة مــن الهجــرة الطاهــرة وفــرغ مــن هذه
النسخة  10ربیع االول سنة  958حامدا مصلیا مسلما (137ر).

44

شــد ثبت شــده است( .ر.ک به :چاپ دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم1378 ،ش،
ص )328
 .42الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ،ج  ،2ص .667
بهسرعت شهید در تحریر و استنساخ ،در روایت جعلی و خدشهدار منقول شیخ حر عاملی
در مــورد شــهادت شــهید ثانــی نیز اشــارتی شــده اســت .در آنجا گفته شــده شــهید در ایام
ً
نــگارش الروضــة البهیة معموال روزی یک کراســه از کتاب خود را مینوشــت ،به طوری که
تألیف آن را در شــش ماه و شــش روز به انجام رســانید .برای این روایت و نقد و بررســی آن
ر.ک بــه :شــهید ثانــی :پژوهشــی در زندگی کارنامــه علمــی و روزگار او ،ص  230و  235و به
طور کلی ص 244-229؛ شــناختنامه شــهیدین :محمد بن مکی عاملی و زینالدین بن
علی عاملی ،ص .472-470
 .43بــرای مشــخصات و تصاویــری از ایــن نســخه ر.ک بــه :فهرســت نســخههای خطــی
کتابخانــه بــزرگ حضرت آیتاهلل العظمی مرعشــی نجفــی ،ج  ،32ص  413-407و -1110
.1113
 .44در فهرســت نســخههای خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی،
ج  ،32ص  413-407بهاشــتباه تاریــخ تألیــف هــر رســاله را بــه عنوان تار یــخ کتابت آن در
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این نحوه ثبت تاریخ از ســوی شــهید ثانی نشان میدهد او در نسخه

عنوان بهعمد ســترده یا ســیاه شــده اســت .حتی در صفحات بین

مجلــس نیــز چنین رویهای در پیش گرفتــه و تاریخ تحریر اولیه کتاب
ً
را عینا نقل کرده اســت .با این تفاوت که در دو جای نســخه مرعشی

دو رساله و در صفحه آخر و نیز پشت طبله اول جلد ،آثار خدشهدار
یشــود .تنها بعــد از این عملیات
کــردن برافزودههای نســخه دیده م 

به تاریخ بازتحریر اشــاره کرده ،اما در نســخه مجلس چنین اشــارهای

پا کســازی ،دو تملک جدیدتر روی نسخه نوشته شده است .یکی

نیســت .علیرغــم آنکــه نســخه پا کنویــس بــا پیشنویــس شــهید

به رنگ سرخ که از قضا فقط بخش معرفی نسخه آن سالم مانده و نام

تفاوتهایی دارد و متن در نســخه مجلس نهایی شــده است ،اما باز

نویسندهاش با مرکب پوشانده شده است .دیگری تنها تملک سالم

هم شهید همان تاریخ نخست را به عنوان تاریخ تألیف در نظر گرفته

نسخه است و متعلق به یحیی بن محمدشفیع بیدآبادی اصفهانی

است و افزودگیهای بعدی در نظر او در حدی نبوده که به واسطه آنها

(ح 1325-1258ق) 49که در حوزه نجف در خدمت شیخ انصاری

تاریخ نگارش کتاب را تغییر دهد یا به نوعی متذکر آن شود .

درس خواند و دوباره به اصفهان بازگشت و در همانجا درگذشت.

همچنین بایسته است گفته شود شهید در بازنویسی رسالههایش در
ً
مجموعه مرعشی ظاهرا ترتیب خاصی اعم از تاریخی یا موضوعی را
ً
لحاظ نکرده است؛ لذا با این قرینه صرفا به دلیل تقدم و تأخر تاریخ
تألیــف دو رســاله مجموعه شــماره  8172مجلــس نمیتوانیم حکم
ً
کنیــم کــه این جابهجایی و پس و پیشــی بعــدا و در تجدیدصحافی
نسخه ایجاد شده است 45.به همین کیفیت تاریخهای ذکرشده در
پایان دو رساله آن نسخه ،تاریخ تألیف است و نباید آنها را به عنوان
تاریــخ کتابــت نســخه در نظــر بگیریــم 46.بنابرایــن تاریــخ پا کنویــس
الفوائــد الملیــة همچنــان نامشــخص باقــی میمانــد و فاصلــه بیــن
نگارش پیشنویس الفوائد الملیة و پاکنویسکردنش را هم نمیتوان
تخمیــن زد .ایــن فاصلــه در بعضی از رســالههای شــهید در نســخه

از او تألیفــات چنــدی در علــوم مختلــف اســامی همچــون کالم و
فلســفه و تفســیر و فقه و اصول فقه بر جای مانده است .میرزا یحیی
ً
بیدآبــادی شــیفته کتــاب بــود و کتابخانــه مهمــی داشــت و معموال
روی کتابهایش با دستخط خود یادداشتی مبنی بر تملک نسخه
مینوشــت و مهــر خود را حک میکــرد .عموم کتابهــای کتابخانه
او دارای مقابلــه و تصحیــح و حواشــی و یادداش ـتهای توضیحــی
اوســت که همه آنها نشــاندهنده کتابدوس ـتبودن و میزان فضل و
دانشش است .او در مقدمه کتاب روح االسالم و االیمان به وسعت
کتابخوانــیاش اشــاره کــرده و نوشــته از عــادات مــن ایــن اســت که
اگر کتابی را پیشتر ندیده باشــم و نســخهای از آن به دســتم برســد،
بیدرنگ از ابتدا تا انتهای آن را بهاجمال کاوش میکنم.

50

متأســفانه کتابخانه میرزا یحیــی در مجموعههای مختلف پراکنده

مرعشی به هفت سال یا نه سال هم رسیده است.

47

شهید ثانی یک بار هم در یکشنبه  19ربیعاآلخر 950ق کتاب نفلیه
را برای یکی از شا گردانش درس گفته و در روز یکشنبه  19ربیع االول
آن ســال گواهی قرائتی برای او که نامش ذکر نشــده نوشــته است،

48

اما بعد از رؤیت و بررســی نســخه مشــخص شد حاشیه و یادداشتی
از او یا به نقل از او ندارد.
کســی ســعی کرده اســت همه آثار مالکیــت و هر یادداشــت دیگری
را از نســخه بزدایــد ،بــه نحوی که چهــار یا پنج مهــر و تملک صفحه
نظر گرفتهاند.
 .45آنگونه که در فهرست کتابخانه نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ج
 ،27/1ص  316نوشتهاند.
 .46همانجا.
 .47به همین دلیل درباره انتســاب خط مجموعه آســتانه حضرت عبدالعظیم هم نمیتوان
به صرف تقدم و تأخر رسالهها و ناسازگاری آنها با زمان تألیف و تغییر آرای شهید قضاوت
کرد( .شــهید ثانی :پژوهشــی در زندگی کارنامه علمی و روزگار او ،ص  587-586و )726
ّ
تنها مقایســه آن نســخه با دســتخطهای مســلم شــهید برای نشــاندادن عدم انتســابش به
شهید کافی است.
 .48کتابخانه مرعشی ،ش  .1126/3فهرست نسخههای کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی
نجفــی ،ج  ،3ص  299-298و تصویــر آن در انتهــای کتــاب رســائل الشــهید الثانی ،ج ،2
ص .1169

شــده بــه نحــوی کــه هیــچ کتابخانــه بزرگــی در ایــران نیســت کــه
نســخهای از آنها را در اختیار نداشــته باشــد و تنها ذکر لیستی از آنها
نیازمند فرصتی درازدامن است 51.این نسخه یکی از نسخههای آن
کتابخانه است که او آن را در  18ذیقعده 1322ق از مالعلی میرزای
مؤذن خریده بود.
متن یادداشت میرزا یحیی بیدآبادی چنین است:
هو اهلل تعالی شأنه
قــد اشــتریت هذا الکتاب الشــریف مع ان نســخته عنــدی متعددة
موجــودة الن حواشــیه بخط الشــیخ الشــهید الثانی اعلــی اهلل مقامه
وهو شــرح النفلیة و  ...عندی بخط حسن و قابلته مع هذه النسخة
و عنــدی المجلــد الثانــی للروضــة بخطــه رحمــه اهلل و اعــرف خطــه
 .49برای شرح حال و فهرست آثار او ر.ک به :تراجم الرجال ،ج  ،4ص 54-52؛ نقباء البشر،
ج  ،5ص 2827-2826؛ معجم طبقات المتکلمین ،ج  ،5ص 515-514؛ مکارم اآلثار،
ج  ،4ص 1380-1379؛ مقدمــه روح االســام واالیمــان فــی معرفــة االمــام وتفضیلــه علــی
القرآن ،ص  .28-26همچنین برای شرح حال خودنوشتش ر.ک به :گنجینه خطوط علما
و دانشمندان ،ج  ،1ص 912-911؛ عالمه محدث نوری ،ص .47-31
 .50روح االسالم واالیمان فی معرفة االمام وتفضیله علی القرآن ،ص 117
 .51برای تعداد کمی از نسخههای در تملک او ر.ک به :فنخا ،ج  ،44ص .1188
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ً
فهذه الحواشــی بخطه رحمه اهلل تحریرا فی  18شــهر ذیقعدة الحرام

1074ق و همچنین اجازهای برای او نوشــت .ســومین بار محمدباقر

ســنة  .1322قــد اشــتریته من جنــاب المالعلی میرزا المؤذن ســلمه

بن زینالعابدین خوانســاری (1313ق) صاحــب روضات الجنات

اهلل تعالی.

کتــاب را در 1258ق مقابلــه و تصحیــح و افتادگیهای آن را به خط

با مهر بیضوی او به ســجع« :شــفیع یحیی فی اآلخرة محمد والعترة
الطاهرة» در پایان.

تهــران ،ش  )709کــه تنها شــامل بخشــی از کتاب میشــود( ،کتاب
اقرار تا دیات) کهنترین نســخه از کتاب الروضة البهیة اســت که تا

میــرزا یحیــی بیدآبادی چند حاشــیه هم بر نســخه نوشــته اســت .از

کنون سراغ داده شده است .نسخه در روزگار نزدیک به ما در ملکیت

جمله بر دومین صفحه رساله دوم با امضا و تاریخ کتابت« :لمحرره

جاللالدین همایی بود و او یادداشــت بلندباالیی در معرفی نسخه

یحیی عفی عنه فی الدارین سنه ( »1322گ 73ر).

بــه آن افزود و ســپس همراه با دیگر مخطوطــات کتابخانه همایی در

بــاالی صفحــه نخســت مهــر بیضــوی« :عبــده محمدعلــی».

سال 1385ش به کتابخانه ملی ایران منتقل شد.

یادداشــتهای بین دو رســاله :یک بیت شــعر عربی در مدح پیامبر

کاتب نســخه از علمای دوره خود و زیبا و مضبوطنویس بود .شــیخ

به خط محمدحســین باقی الدین در 989ق و یک بیت فارســی به

حر عاملی در شرح حال کوتاهی به همین خصوصیت اشاره کرده و

خط صادق .روایتی به نقل از جابر بن عبداهلل انصاری .مهر و تملک

او را به حسن خط ستوده است.

روی صفحه عنوان رساله دوم سیاه شده است.
رساله دوم تصحیح شده و بالغ مقابله دارد .در لبه باالیی و پایینی
نسخه نام آن چنین نوشته شده است« :نفلیه و اسرار الصلوة شهید
ثانی ،حواشی نفلیه تمام خط شهید است».
کراسهها  8برگی .رکابه دار.

52

او افــزون بــر تحریر این نســخه ،دس ـتنویسهای متعــدد دیگری نیز
نوشته که مشخصاتشان به ترتیب تاریخ چنین است:
 .1مسالک االفهام ،در عصر جمعه  9ذیقعده 951ق ،شامل ابتدای
اغســال تا اواخر حج ،با بالغ به خط مؤلف ،کتابخانه امیرالمؤمنین
نجف ،شماره 778

کاغذ نخودی آهار مهره.

53

 .2نهج الحق و کشف الصدق عالمه حلی ،صبح دوشنبه  1رجب

رساله اول 8 :سطر.60*100 ،

955ق ،بــا بــاغ قرائــت و ســماع به خــط مؤلــف ،کتابخانه مجلس

رساله دوم 17 :سطر.56*105 ،

شورای اسالمی ،شماره 1396

 112برگ.
جلــد :مقــوای معمولــی ،عطــف تیمــاج مشــکی .انــدازه جلــد:
 .185*124قطر.18 :

54

 .3الکافی ،چهارشنبه  25ربیع اآلخر 956ق ،شامل کتاب حدود و
دیات و روضه ،مرکز احیاء میراث اسالمی قم ،شماره 1429

55

 .4مســالک االفهــام958 ،ق ،جلــد دوم ،کتابخانــه وز یــری یــزد،

شماره 39136

IV

شماره 24

56

نســخه الروضــة البهیــة فی شــرح اللمعــة الدمشــقیة شــماره 20172

 .5شــرح الشــافیة رضیالدیــن اســترآبادی ،سهشــنبه  26رجــب

کتابخانه ملی در سال 957ق ،یعنی حدود یک سال پس از تألیف

959ق ،کتابخانه مدرسه غرب همدان ،شماره 4569

کتاب به دســت یکی از شــاگردان شــهید ثانی ،محمد بن احمد بن
ناصرالدین علوی حسینی حلی کتابت شده است .او کتاب را نزد
مؤلف خواند و شــهید نیز در روز یکشنبه  3جمادیاالول 958ق به
خط خود انهایی بر آن نوشــت .تعلیقات چندی هم شــهید به خط
خــود بر نســخه افزوده اســت .بــار دوم نواده شــهید ،شــیخ علی کبیر
بن محمد بن حســن بــن زینالدین عاملــی (1103ق) کتاب را برای
فرزنــدش حســین تدریــس کــرد و انهایــی در روز سهشــنبه  17محرم

200

خــود تکمیــل کــرد .این نســخه بعد از نســخه خط مؤلف (دانشــگاه
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 .52امل اآلمل ،ج  ،1ص ( 184ذیل نام السید محمد بن ناصرالدین العاملی الکرکی).
 .53فهرست دستنویس سیدعبدالعزیز طباطبایی از نسخههای این کتابخانه.
 .54توجه به بالغهای مقابله شــهید در فهرستنویســی مغفول مانده اســت .همچنین در هر
دو ویرایش ،فهرســت تاریخ کتابت بهاشــتباه  757قید شــده است( .فهرست نسخههای
خطــی کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی ،ج  ،4ص  142-141ویرایــش اول و ص  183و
 429ویرایش دوم)
 .55فهرســت نســخههای خطــی مرکــز احیــاء میــراث اســامی ،ج  ،4ص  .262-260ایــن
نســخه پیشتر در کتابخانه خاندان نورالدین هاشــمی در شــیراز نگهداری میشد( .نشریه
نسخههای خطی ،ج  ،5ص )287
 .56فهرست نسخههای خطی کتابخانه وزیری یزد ،ج  ،1ص .40
 .57فهرست نسخههای خطی کتابخانههای رشت و همدان ،ج  ،3ص .1335
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 .6تهذیــب االحکام ،پنجشــنبه  26ذیحجــه  ،961کتابخانه ملک،
شماره 2189

58

 .15االســتبصار فیما اختلف من االخبار980 ،ق ،کتابخانه ملک،

 .7الکافــی ،یکشــنبه  10رجــب 964ق ،کتابخانــه مدرســه جعفریه
قائن ،شماره 48

شماره 3820

66

59

شماره 5345

67

 .16الوســیلة الی نیل الفضیلة982 ،ق ،کتابخانه سیدحســن صدر

 .8تهذیــب االحکام ،سهشــنبه  3محــرم 965ق ،کتابخانه آســتان
قدس رضوی ،شماره 2118360

در کاظمین ،شماره 18

68

 .17مجموعــه شــامل دو کتــاب رجــال کشــی و معالــم العلمــای

 .9مســالک االفهــام ،دوشــنبه اواخــر ذیقعــده  ،968جلــد اول،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم ،شماره 7449

ابنشــهر آشــوب ،چهارشــنبه  9صفر 984ق در قزوین ،او در انجامه
تصریــح کــرده که ایــن دومین استنســاخش از رجال کشــی اســت و

61

 .10مســالک االفهــام ،چهارشــنبه  25جمــادیاالول 971ق ،جلــد
دوم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم ،شماره 7922

62

 .11قامــوس المحیــط فیروزآبــادی ،چهارشــنبه  9شــوال 971ق در
دمشــق بــا امضــای محمد بــن احمــد بن ســیدناصرالدین حســینی
شافعی در انجامه ،مزین ،کتابخانه ملک ،ش 342

امیرالمؤمنین نجف ،شماره .40

69

 .18الکافی ،یکشنبه  27ذیقعده 994ق و پنجشنبه  5صفر 995ق
در نجف ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،شماره 10519

70

 .19الکافــی .او در انجامــه تار یــخ پایــان کتابــت را چهارشــنبه 25

63

 .12قرب االســناد ،جمعه  24شــوال 980ق ،نقلشــده از نســخه ابن
مهجنار بزاز .کتابخانه سیدمحمدعلی روضاتی

64

جمادیاآلخــر 908ق قیــد کــرده کــه بهوضــوح مشــخص اســت رقم
دهــگان از قلمــش افتــاده اســت .شــامل کتــاب العتــق تــا کتــاب
الفرایــض والموار یــث ،کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی ،شــماره

 .13کتــاب مــن ال یحضــره الفقیــه ،روز سهشــنبه  25محــرم 981ق
(پایــان جــزء اول116 ،ر) ،دوشــنبه  7صفــر 981ق (پایــان جــزء دوم،
253پ) ،صبــح شــنبه  4ربیــع االول 981ق (پایــان جــزء چهــارم،
494ر) ،یکشــنبه  5ربیع االول 981ق (پایان اسانید514 ،ر) ،با بالغ
مقابله شــیخ علــی کبیر در  2ذیحجه 1091ق برای ســیدکمالالدین
بن حیدر حسینی عاملی ،کتابخانه مرعشی شماره 9384

هــر دو کتابــت را هــم در قزو یــن بــه انجــام رســانده اســت .کتابخانه

65

 .14الکافی ،پنجشنبه  23شوال 980ق ،با سماع و اجازه شیخ علی
کبیر برای سیدکمالالدین بن حیدر موسوی عاملی ،شامل نکاح تا
ایمــان و نــذور و کفارات و روضه ،نســخه مزین و رنگیننویسیشــده
بــا طال و شــنگرف و زنگار و الجــورد ،کتابخانه آیتاهلل مرعشــی قم،

 .58فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک ،ج  ،1ص .184
 .59فهرست نسخههای خطی کتابخانههای قائن ،ص .44
 .60فهرست نسخههای خطی اهدایی حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،ج  ،2ص .226
 .61فهرســت نســخههای خطی کتابخانه عمومی حضرت آیتاهلل العظمی مرعشــی نجفی،
ج  ،19ص .253
 .62همان ،ج  ،20ص .250
 .63فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک ،ج  ،1ص .560-559
 .64تکملة طبقات اعالم الشــیعة ،ص 274؛ مقدمه قرب االســناد ،تحقیق و نشر مؤسسة آل
البیت علیهم السالم الحیاء التراث ،قم1413 ،ق ،ص  28و .33-31
 .65رؤیت نســخه؛ فهرســت نســخههای خطی کتابخانــه عمومی حضرت آی ـتاهلل العظمی
مرعشی نجفی ،ج  ،24ص .167-166

. 15248

71

نســخههای شناساییشــده به خط محمد بن احمد بن ناصرالدین
حســینی حلی علوی دو دســتهاند :بعضی برای اســتفاده شــخصی
خود او نوشــته شــدهاند ،مانند نســخه حاضر و نســخههای شماره 1
و  2کــه آنهــا را بر شــهید ثانــی خوانده اســت و بالغهای شــهید روی
ً
هر ســه آنها دیده میشــود 72و بخشــی دیگر کتابهایی که احتماال
برای کسب درآمد استنساخ میشدهاند .کتابت چندباره بعضی از
 .66همان ،ج  ،10ص .199-198
 .67فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک ،ج  ،1ص .36
 .68المخطوطات العربیة فی العراق ،ص ( 240در آنجا تاریخ کتابت به اشــتباه 782ق قید
شده است).
 .69فهرســت دســتنویس ســیدعبدالعزیز طباطبایی از نســخههای این کتابخانه؛ طبقات
اعالم الشیعة ،قرن دهم ،ص .227
 .70او تنهــا کتــاب تجــارت و کتــاب نکاح و بخشــی از کتاب طالق نســخه را نوشــته و اصل
نســخه در 992-991ق بــه خــط فخرالدین احمد بن محمد شــیرازی نوشــته شــده اســت.
(فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران ،ج  ،19ص
)709-708
ً
 .71برای اطمینان این نسخه را با دیگر نسخههای خط او سنجیدم و کامال آن را مطابق دیگر
خطوطــش دیــدم .در پایان نســخه طغرای شــیخ بهایی آمده که در اصالــت آن تردید دارم و
ً
ً
احتماال بعدا به نســخه افزوده شــده اســت( .فهرست نســخههای خطی کتابخانه مجلس
شورای اسالمی ،ج  ،42ص )220-219
 .72حــدس میزنــم بــا بررســی دقیــق بقیــه نســخههایی کــه تــا زمــان درگذشــت شــهید ثانی
(965ق) کتابت شــده ،به نســخههای دیگــری بر بخوریم که احمد بــن محمد حلی آنها را
نزد شهید خوانده باشد.
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کتابهــا مانند مســالک االفهام و الکافی و نیــز مزین و مذهببودن

معصیتــه وجمــع لــه بیــن مرتبتی العلــم والعمــل ان یــروی ّ
عنی هذا
ُ
ّ
ّ
الکتاب وجمیع ما اجیز لی روایته من مؤلفات جدی قدس اهلل نفسه

قامــوس المحیطــی نیــز کــه در آن بنا بر تقیــه مذهب خود را شــافعی

وغیرها من کتب الحدیث وغیرها من کتب العربیة واالصول واللغة
ّ
وغیرهــا مما هو ّ
مفصل فــی کتاب االجازات لجدی المبرور الشــیخ

شماری از آنها مؤید این نکته است (مانند شماره  13و  .)14نسخه
ذکر کرده میتواند از همین مقوله باشــد (شــماره  73.)11از سوی دیگر
هــم کمیت نســخههای خط محمد بن احمد جالب توجه اســت و
هــم ســالیان درازی کــه او بــه این کار مبــادرت کرده؛ از ســال  951تا
995ق ،یعنی قریب چهلوچهار سال.
قابل تأمل است که بدانیم سه کتاب از این کتابها بعدا در اختیار
شیخ علی کبیر نواده شهید قرار گرفته و دستخط او روی آنها نوشته
شده است (نسخه حاضر و شمارههای  13و .)14

للشــیخ حسین بن الشــیخ عبدالصمد رحمه اهلل وغیره وطریقی الی
ّ
ّ
جدی المذکور انی اروی عن شــیخی الشــیخ نجیب الدین والســید
ّ
نورالدین رحمهما اهلل تعالی عن جدی المحقق ابی منصور الحسن
وعن الســید الجلیل شــمس الدیــن محمد بن ابی الحســن کالهما
ّ
عــن عدة ،منهم الشــیخ عزالدین الحســین بن عبدالصمد والســید
نورالدیــن علی بن الســید حســن بــن ابی الحســن والســید نورالدین

مرحــوم جاللالدیــن همایی که این نســخه در تملکــش بود ،ضمن

علــی بــن الســید فخرالدیــن الهاشــمی والشــیخ احمد بن ســلیمان

یادداشــت مفصلــی آن را معرفــی و رســول جعفریــان همــان متــن را

العاملی والسید علی الشهیر بالصائغ بحق روایة الجمیع ،عن جدی

منتشر کرد 74.در بررسی نسخه مشخص شد دو بخش از یادداشت
همایــی در آن مقالــه از قلــم افتــاده اســت کــه در اینجــا متــن این دو

المرحــوم المبرور الشــهید الثانــی ،واروی عن الشــیخ نجیب الدین
ّ
عن الشــیخ بهاء الملة والدین عن والده عن جدی الشــهید الثانی،
ّ
جدی ّ
مفصلة فی االجازات المذکورة فلیراجع هناک.
وطرق

الف) شــامل متن اجازه شــیخ علی نواده شهید ثانی به فرزندش
75
شیخ حسین

ُ
اجزت لولــدی المذکور ان یروی ّ
عنی کتب الخاصة
وبالجملــة فقد
والعامــة بالشــروط المقـ ّـررة فــی االجــازات مــن االخــذ باالحتیــاط

بسمه تعالی

ّ
والتثبــت وغیر ذلــک وعلی هــذا المنهج
والتوقــف عنــد الشــبهات
ُ
اجزت لکل من رزقه اهلل مرتبتی العلم والعمل من اوالدی.

بخش درج میشود.

صــورت اجــازه «شــیخ علــی» نــواده «شــهید ثانــی» علیهمــا الرحمة
ّ
مابیــن مجلدیــن شــرح لمعــه که به خطــوط او و جدش شــهید ثانی
مزین اســت و تاریخ اجازه هجدهم محرمالحرام ســنه  1074هجری
ً
قمری اســت و برای فرزندش «شــیخ حسین» نوشته است .توضیحا
«شــیخ علــی بــن محمــد بــن حســن ابــن شــهید ثانــی» رحمهــم اهلل
صاحــب کتابی اســت معروف به نام ّ
الدر المنثــور و تولد وی حدود
 1013و وفاتش  1103هجری است .وهذه صورة خطه رحمه اهلل:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمــد هلل کمــا هــو اهلــه وصلــی اهلل علی ســیدنا محمد وآلــه .وبعد
ّ
االعــز حســین اعانه اهلل علــی طاعتــه واجتناب
فقــد اجــزت لولــدی
 .73بــرای معرفــی مفصل این نســخه و همچنیــن درباره شــخصیت او رک« :نمونهای موردی
از تقیه عالمی امامی در دمشــق قرن دهم با ادعای پیروی از مذهب فقهی شــافعی» ،دون
اســتوارت ،ترجمه محمدکاظم رحمتی ،میراث شــهاب ،ش  ،86زمســتان 1395ش ،ص
.124-95
« .74شــرحی درباره نســخه الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة کتابت شــده در زمان
حیــات شــهید ثانــی بــا یادداشــتهای او»؛ نوشــته جال لالدین همایــی؛ به اهتمام رســول
جعفریان؛ در جش ـننامه آیتاهلل ابراهیم امینی؛ رسول جعفریان؛ قم ،نشر مورخ1394 ،ش،
ص .978-965
 .75بــرای شــرح حــال او (1078-1056ق) به قلم پدرش ر.ک به :الــدر المأثور من المأثور وغیر
المأثور ،ج  ،2ص  .714-710در همین شرح حال علی کبیر اشاره کرده است که فرزندش
شرح لمعه را نزد او خوانده است( .ص )712

202

ّ
حســن قــدس اهلل روحه وفــی اجازات جــدی المبرور الشــهید الثانی

167و168

ّ
مــن اهلل ّ
علی وعلیهم بالتوفیق للعلم والعمل وحســن الخاتمة وکتبه
ّ
بیــده الجانیــة الفانیــة اقــل العبــاد علــی بــن محمــد بن الحســن بن
زینالدیــن العاملی فی ثامن عشــر شــهر المحرم مفتتح شــهور ســنة
ً
ً
ً
ً
اربع وسبعین بعد االلف حامدا مصلیا مسلما مستغفرا .انتهی.
عبــارت ذیــل هم ضمیمــه اجازه منقول پشــت صفحه اســت که به
طور حاشــیه نوشــته شــده اســت ،به قلم همان شــیخ علی شهیدی
برای پسرش «شیخ حسین»:
ً
وقد قرأ ّ
علی کتاب الشرایع والمختصر النافع وکتبا من العربیة واالصول
ً
ّ
ّ
والتصریف وغیر ذلک وســمع ّ
علی طرفــا من الحدیث وفقه اهلل للجد
واالجتهاد وطرق الخیر والسداد بمحمد وآله صلوات اهلل علیهم.
از روی خــط «شــیخ علــی» نقل شــد بــه تار یــخ جمادی االولی ســنه
 1381قمــری موافق آبان ماه  1340شمســی هجــری وانا العبد االحقر
جاللالدین همایی.

ب) شــامل متن یادداشــت خــط صاحب روضات روی نســخه
بدین صورت
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کتابنامه

بسمه تعالی شأنه
صــورت خط میــرزا محمدباقــر بــن زینالعابدین موســوی اصفهانی
چهارسویی صاحب روضات پشت نسخه شرح لمعه که به خطوط
شــهید ثانی و نوادهاش شــیخ علی بن محمد بن حســن ابن شــهید
ّ
ثانــی صاحــب الـ ّ
ـدر المنثور متوفــی  1103متولد  1103موشــح اســت
و نوشــته صاحــب روضات مورخ اســت به ماه جمادی االخره ســنه
 1258قمری هجری.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمــد هلل الــذی افاض من لباب ســحائب فضلــه وافضاله ،واجاد
من جیاد جواهر جوده ونواله ،وافاد من فرائد فوائد موائد حالله ،علی
ّ
ّ
المتعطــش الی زالل ّ
بــره بجاللــه ،والمتوقع مــن فیوض یمین
عبــده
ّ
والمتضرع الیه من قبایح
ربه الباری منتهی آماله فی جمیع احواله،
افعاله وشــنائع اعماله وســیئات خصاله ،هذا الکتاب المســتطاب
ّ
ّ
العــادم لنظیــره الفاقد لمثالــه ُ
بالحق علی کافة اشــباهه
والمســامی
وامثاله بمیامن نفایس خطوط الشــارح الشهید علی اذیاله وسماعه
ّ
قــدس اهلل روحــه ایــاه بتمامــه وکماله ونهایــة الدقة منــه رحمه اهلل فی
تهذیبــه وقابلــه ،ثــم بمراجعــة نافلته الشــیخ علی بن الشــیخ محمد
ً
طــاب رمســهما له الــی آخره ومآلــه ،وآثــار خطوطه الشــریفة ایضا فی
ّ
بعض محاله ،فما انسبه قول الشاعر الماهر المبالغ فی مقاله
ُیقــــــــــاس

کتــــــــــاب مســــــــــتطاب لــــــــــو
ّ
صــــــــــح القیــــــــــاس
بکنــــــــــز التبــــــــــر مــــــــــا
ّ
ّمتعنــا اهلل تعالــی بــه ّ
للتــزود مــن کنــوز عوائده
وصیــره بحالــه ووفقنــا
وعصمنــا مــن الخــذالن فــی تعطیلــه واهماله واعــان من لــم یخرجه
مــن جارحــة االغتنــام مهمــا ورث هــذا العبــد عــن امواله واهــان من
لــم یعــرف قــدره فبادر فــی تضییعــه واضالله وبیعــه ورهنه بــل هبته
واحاللــه ،وصلــی اهلل علــی ســاداتنا الکــرام محمــد المصطفــی وآله
ولعــن الغاصبیــن لحقوقهــم الــی یــوم لقائــه ووصالــه .ثــم اهلل تعالــی
ُ
ُ
ارتکبــت مــن التعــب َ
وانفقــت من
والن َصــب فــی تحصیله
یعلــم مــا
ّ
الفضــة والذهب فی ســبیله فهو خصــم من اذا ورد علیــه مجانا ّفرط
ً
فــی امــره واذا آل الیه زمانا ّرده الی غیره .وکان ذلک فی تاریخ الثلثاء

الســابع عشــر من شــهر جمادی الثانیة ســنة ثمان وخمســین ومأتین
بعــد الف هجریــة وانا الراجــی عفو ربــه الغنی القــوی «محمدباقر بن
زینالعابدین الموسوی» صورت سجع آن مرحوم.
حرره العبد جاللالدین همایی فی شــهر جمادی االولی سنه 1381
و آبان ماه  1340شمسی.

اآلثار الخطیة فی المکتبة القادریة فی جامع الشــیخ عبدالقادر الگیالنی؛ عماد
عبدالسالم رؤوف؛ بغداد ،مطبعة المعارف1978 ،م ،ج .3
«ابــن العــودی و کتــاب بغیــة المریــد»؛ محمدکاظــم رحمتــی؛ میراث شــهاب،
زمستان  ،1392ش  ،74ص .116-91
امل اآلمل؛ محمد بن حســن حر عاملى؛ تصحيح ســيداحمد حســينى؛ بغداد
مكتبة االندلس و قم دارالكتاب االسالمى1362 ،ش 2 ،ج.
بحــار االنــوار؛ محمدباقــر بــن محمدتقــى مجلســى؛ بيــروت ،مؤسســة الوفــاء،
1983م110 ،ج.
«بعض المخطوطات العربیة فی خزانة آل الســنوی ببغداد»؛ عبداهلل الســنوی؛
مجله المورد ،المجلد االول ،العددان 1392 ،4-3ق 1972 /م.

تراجم الرجال :مجموعة تراجم العالم ا کثرهم مغمورون تنشر موادها التاریخیة
الول مرة؛ سیداحمد الحسینی؛ قم ،دلیل ما1422 ،ق.
تکملة طبقات اعالم الشیعة؛ السید محمدعلی الروضاتی؛ اعداد محمد برکت،
تهران ،مکتبة متحف ومرکز وثائق مجلس الشوری االسالمی1391 ،ش.
الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور؛ علی بن محمد بن الحسن بن زینالدین
العاملی (سبط الشهید الثانی)؛ تحقیق منصور االبراهیمی؛ االعداد :مرکز احیاء
التراث االسالمی ،قم ،المرکز العالی للعلوم والثقافة االسالمیة1433 ،ق 2 ،ج.
دلیل مخطوطات مؤسســة کاشف الغطاء العامة؛ قسم الذخائر للمخطوطات؛
نجف ،مؤسسة کاشف الغطاء العامة1434 ،ق 2 ،ج.
دیــوان صدراالفاضــل نصیری امینی؛ به ســرمایه و اهتمــام فخرالدین نصیری
امینی؛ تهران1365 ،ش.
رســائل الشهید الثانی؛ تحقیق مرکز االبحاث والدراسات االسالمیة قسم احیاء
التراث االسالمی؛ قم ،بوستان کتاب قم1380 ،ش 2 ،ج.
روح االســام واالیمــان فــی معرفة االمــام وتفضیله علــی القرآن ،المیــرزا یحیی
البیدآبــادی االصفهانــی؛ مقدمــه تصحیــح تعلیــق عبدالرضا حســناتی؛ تهران،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران1396 ،ش.
الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة؛ زینالدیــن الجبعــی العاملــی؛
تصحیح و تعلیق باشراف محمد کالنتر؛ قم ،دارالهادی للمطبوعات1396 ،ق.
ریحانــة االدب فــی تراجــم المعروفیــن بالکنیــة او اللقــب یــا کنــی و القــاب؛
محمدعلی مدرس تبریزی؛ تهران1369 ،ش 8 ،ج.
«شــرحی درباره نســخه الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشقیة کتابتشده
در زمان حیات شــهید ثانی با یادداش ـتهای او»؛ نوشته جاللالدین همایی؛
بــه اهتمــام رســول جعفریــان؛ در جش ـننامه آیــت اهلل ابراهیــم امینــی ،رســول
جعفریان ،قم ،نشر مورخ1394 ،ش ،ص .978-965
شــناختنامه شــهیدین :محمد بــن مکی عاملی و زینالدیــن بن علی عاملی؛
جمعی از محققان مؤسسه کتابشناسی شیعه؛ قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی1388 ،ش.
شــهید ثانــی :پژوهشــی در زندگــی کارنامــه علمــی و روزگار او؛ ترجمــه و نگارش
محمدکاظــم رحمتــی؛ مشــهد ،بنیــاد پژوهشهــای اســامی آســتان قــدس
رضوی1395 ،ش.
الصحیفــة الســجادیة الکاملــة؛ نســخه برگــردان دس ـتخط ابراهیــم بــن علــی
کفعمی مورخ ســنه  867هجری قمری؛ با مقدمه سیدمحمدحســین حکیم؛
تهــران ،بنیــاد محقق طباطبایی و ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی جمهوری
اسالمی ایران1394 ،ش.
طبقــات اعالم الشــيعة؛ شــيخ آقا بــزرگ تهرانــى؛ تحقيق علىنقى منــزوى؛ قم،
اسماعيليان ،بى تا 6 ،ج.
عالمــه محدث نوری؛ محمدحســین صفاخواه و عبدالحســین طالعی؛ تهران،
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انتشارات ابرون1378 ،ش.
الفوائــد الطریفــة؛ عبداهلل االفندی االصفهانی؛ تحقیق الســید مهدی الرجائی؛
قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی الکبری1385 ،ش.
الفوائد الملیة لشــرح الرســالة النفلیة؛ زینالدین الشــهید الثانی؛ تحقیق :مرکز
االبحاث والدراسات االسالمیة قسم احیاء التراث االسالمی؛ قم ،حوزة العلمیة
قم مکتب االعالم االسالمی مرکز النشر1420 ،ق.
فهرســت کتابخانــه اهدایــی آقای ســیدمحمد مشــکوة بــه کتابخانه دانشــگاه
تهــران؛ محمدتقی دانشپژوه؛ تهران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران1335 ،ش،
ج .5
فهرست کتابخانه ملی تبریز؛ میر ودود سیدیونسی؛ تبریز ،انتشارات کتابخانه
ملی تبریز1348 ،ش ،ج .1
«فهرســت کتابخانههای عمومــی و خصوصی شــیراز»؛ محمدتقی دانشپژوه؛
در نشریه نسخههای خطی1346 ،ش ،ج .5

فهرســت کتا 
بهــای خطــى کتابخانــه مجلــس ســنا؛ محمدتقــى دانشپژوه و
بهاءالديــن علمــى انوارى؛ تهــران ،كتابخانه مجلس شــوراى ملــی1356 ،ش،
ج.1
فهرســت کتابهــای خطــى كتابخانــه ملــی ملــک؛ ايــرج افشــار و محمدتقــى
دانشپژوه؛ تهران ،كتابخانه ملك 1352 ،ش ،ج .1
فهرســت كتــب خطى كتابخانه آســتانه حضرت احمد بن موســى (شــاهچراغ)
شيراز؛ علىنقى بهروزى؛ شيراز ،آستانه احمد بن موسى1360 ،ش2 ،ج.
فهرســت کتــب خطــی کتابخانه مرکزی آســتان قــدس رضوی؛ مهــدی والیی؛
تحقیق و بازنگاری سیدمحمدرضا رضاپور؛ مشهد ،انتشارات کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،دوم1379 ،ش ،ج .5
فهرســت كتــب خطى كتابخانه ملــى فارس؛ علىنقى بهــروزى و محمد صادق
فقيرى؛ شيراز ،انجمن كتابخانههاى عمومى شيراز1351 ،ش2 ،ج.
فهرســت نسخ خطى كتابخانه ملى ايران؛ ســيدعبداهّلل انوار و ديگران؛ تهران،
كتابخانه ملى ايران 1343 ،ـ 1395ش.
فهرســت نســخههای خطــی اهدایــی حضــرت آی ـتاهلل العظمــی خامن ـهای؛
براتعلــی غالمــی مقــدم و محمدحســین نورینیــا و حســین خبازیان؛ مشــهد،
ســازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اســناد مجلس شــورای اسالمی1389 ،ش،
ج .2

فهرســت نســخههاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اســامى؛ افراد مختلف؛
تهران ،كتابخانه مجلس شوراى اسالمى 1305 ،ـ 1392ش 51 ،ج.
فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران؛ ج  1و
 2علينقى منزوى؛ ج  3ـ  18محمدتقى دانشپژوه؛ تهران ،انتشــارات دانشــگاه
تهران 1330 ،ـ 1389ش 20 ،ج.
فهرســت نســخههاى خطــى كتابخانه وزيرى يــزد؛ محمد شــيروانى؛ چاپخانه
تابان و ميهن1350 ،ش ،ج .1
فهرســت نســخههاى خطــى كتابخانههاى رشــت و همــدان؛ محمد روشــن و
جواد مقصود و پرويز اذكائى؛ تهران ،انتشارات فرهنگ ايران زمين1353 ،ش،
ج .3
فهرســت نســخههاى خطى مركز احياء ميراث اسالمى (قم ـ ايران)؛ سيداحمد
حسينى اشکوری؛ قم ،مركز احياء ميراث اسالمى1381 ،ش ،ج .4
فهرســت نسخههاى عكسى مركز احياء ميراث اسالمى (قم ـ ايران)؛ سيدجعفر
حســينى اشــكورى و ســيدصادق حســينى اشــكورى؛ زيــر نظــر :ســيداحمد
حسينى اشكورى؛ قم ،مركز احياء ميراث اسالمى1383 ،ش ،ج .5
فهرســتگان نســخههای خطی ایران (فنخا)؛ مصطفی درایتی؛ تهران ،سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران1395-1393 ،ش.
قرب االســناد ،ابیالعباس عبداهلل بن جعفر الحمیری؛ تحقیق و نشــر مؤسسة
آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث؛ قم1413 ،ق.
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون؛ مصطفى بن عبداهّلل حاجى خليفه؛
دار احياء التراث العربى ،بيروت ،بىتا 2 ،ج.
گنجینــه خطــوط علمــا و دانشــمندان؛ فخرالدیــن نصیــری امینــی؛ تهــران،
1367ش 3 ،ج.
لمعــة النــور والضیاء فی ترجمة الســید ابی الرضاء؛ سیدشــهابالدین مرعشــی
نجفــی؛ بــه اهتمــام فخرالدیــن نصیــری امینــی؛ تهــران ،چاپخانــه حیــدری،
1343ش.

«المخطوطــات العربیــة فــی العــراق»؛ حســین علــی محفــوظ؛ در مجلــة معهد
المخطوطات العربیة؛ المجلد الرابع ،الجزء الثانی ،ربیع اآلخر 1378ق.
مخطوطــات کربــاء؛ ســلمان هــادی آل طعمــة؛ تهــران ،کتابخانه مــوزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی1391 ،ش.

فهرســت نســخههای خطى كتابخانه آســتانه حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)؛
ابوالفضل حافظيان بابلى؛ قم ،دارالحديث1382 ،ش 2 ،ج.

معجم طبقات المتکلمین :یتضمن ترجمة رجاالت العلم والفکر عبر اربعة عشر
قرنــا؛ تألیــف اللجنة العلمیة فی مؤسســة االمام الصادق علیه الســام؛ تقدیم و
اشراف :جعفر السبحانی؛ قم ،مؤسسة االمام الصادق علیه السالم1424 ،ق.

فهرســت نسخههای خطی کتابخانه جامع گوهرشــاد مشهد؛ محمود فاضل؛
مشهد ،کتابخانه جامع گوهرشاد1367 ،ش ،ج .3

مــکارم اآلثــار در احــوال رجــال دو قــرن  13و  14هجــری؛ محمدعلــی معلــم
حبیبآبادی؛ اصفهان ،انجمن کتابخانههای عمومی اصفهان ،بیتا ،ج .5

فهرســت نســخههای خطی کتابخانه دکتر مهدی محقق موجود در مؤسســه
مطالعات اسالمی دانشگاه تهران دانشگاه مگ گیل؛ توفیق سبحانی؛ تهران،
مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران – دانشگاه مگ گیل1383 ،ش.

منیة المرید فی ادب المفید والمستفید؛ زینالدین بن علی العاملی المعروف
بالشهید الثانی؛ تحقیق رضا المختاری؛ قم ،بوستان کتاب ،چ 1396 ،10ش.
ّ
ّ
نقباء البشــر فی القرن الرابع عشــر؛ آغا بزرگ الطهرانی؛ حققه وعلق علیه محمد
الطباطبایــی البهبهانــی (منصور)؛ تهــران ،مکتبة متحف ومرکــز وثائق مجلس
الشوری االســامی ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمیة التابع لآلستانة الرضویة
المقدسة1438 ،ق 6 ،ج.

فهرســت نسخههای خطی کتابخانههای قائن؛ سیدجعفر حسینی اشکوری؛
قم ،مجمع ذخائر اسالمی1381 ،ش.
فهرســت نســخههاى خطــى كتابخانــه عمومى آي ـتاهّلل گلپايگانى (قــم)؛ على
صدرائــى خوئــى و ابوالفضــل حافظيــان بابلــى؛ بهكوشــش و ويرايــش مصطفى
درايتى؛ تهران ،كتابخانه موزه و مركز اســناد مجلس شوراى اسالمى و مؤسسه
فرهنگى پژوهشى الجواد1388 ،ش 9 ،ج.

«نمونــهای موردی از تقیه عالمی امامی در دمشــق قرن دهم با ادعای پیروی
از مذهب فقهی شافعی»؛ دون استوارت؛ ترجمه محمدکاظم رحمتی؛ میراث
شهاب ،ش  ،86زمستان 1395ش ،ص .124-95

فهرست نسخههاى خطى كتابخانه عمومى حضرت آيتاهّلل العظمى مرعشى
نجفــى ،ج  1ـ  27ســيداحمد حســينى و ج  28بــه بعــد ســيدمحمود مرعشــى
نجفــى و گــروه فهرس ـتنگاران ،قم ،كتابخانه آيتاهّلل مرعشــى نجفــى 1354 ،ـ
1395ش 47 ،ج.
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 .1حاشیة حاشیة الشریف الجرجانی علی تحریر القواعد
المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة ،تألیف مال قره داود ،کتابت
شهید ثانی در شنبه  13ذیحجه 942ق ،کتابخانه ملی ایران ،ش
 ،20090برگ 114ر.
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.2شرح رسالة اثبات جوهر
المفارق ،تألیف دوانی ،مورخ
 ،942همان نسخه ،برگ 129ر.
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.3اجازه شهید ثانی به محمد بن جال لالدین
احمد مشهور به ولی ،سهشنبه اواخر رجب 957ق،
کتابخانه ملی ایران ،ش .37270
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.4متن النفلیة شهید اول ،حواشی مشتمل بر پیشنویس الفوائد
الملیة لشرح الرسالة النفلیة ،به خط شهید ثانی 11 ،صفر 955ق،
کتابخانه ملی ایران ،ش  .39136برگ 1پ.
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 .5همان نسخه ،امضای شهید
ثانی در پایان کتاب ،برگ 70ر.
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 .6الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،به خط محمد بن
احمد بن ناصرالدین علوی حلی957 ،ق ،با انهای شهید ثانی در
یکشنبه  3جمادی االول 958ق ،کتابخانه ملی ایران ،ش ،20172
برگ 158پ (پایان جلد اول).
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 .7همان نسخه ،با بالغ قرائت
شهید ثانی در حاشیه صفحه،
برگ 143ر.
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