
 

 

                                                                                                                                                         

 ی الروضة البهّيه فی رشح اللمعة الّدمشقّيهرشحی درباره نسخه

 او یهاكتابت شده در زمان حيات شهيد ثانی با يادداشت

 

 ش)١٣٥٩ـ  ١٢٧٨نوشته استاد جالل الدين مهايی (

 به اهتامم: رسول جعفريان

 

 مقدمه

 ٩٢١شـوال سـال  ١٣زين الدين بن علی بن امحد معروف به شهيد ثانی (تولـد در روز 

[احتامل شعبان] در استانبول) از  ٩٦٥در روستای جبع در جنوب لبنان و شهادت در سال 

تأثري گذار در پنج قرن اخـري در فقـه شـيعی اسـت. اگـر تنهـا  برجسته ترين علامی شيعه و

را برای متامی طالب مـد نظـر قـرار دهـيم، كـافی » الروضة البهيه«درسی بودن كتاب وی 

است كه تأثري وی را در حوزه های شيعی بسيار مهم و جدی بـدانيم. بـدون شـک درسـی 

ای عقلی كردن دانش اصول بودن اين متن كه فكر و فقه آن حاصل تالش چند صد ساله بر

و فقه شيعه از مكتب حله به اين سـوی بـود، طـی پـنج قـرن گذشـته و پـس از تـأليف آن، 

مهمرتين عامل تقويت عقل گرايی در فقه و با ارزش ترين مانع برای رشـد اخبـاری گـری 

 فقهی در ميان طالب و نظام آموزشی حوزه بوده است.

اب آقای حجت االسالم و املسلمني حـاج ساهلای متامدی است كه دوست دانشمند جن

شيخ رضا خمتاری روی آثار شهيد ثانی و زنـدگی وی كـار مـی كننـد. خـاطرم هسـت كـه 

داستان فعاليت متمركز ايشان روی شهيد، با نقد مقدمه و ترمجه منية املريد در جمله نور علـم 

كـار احيـای آثـار  در اواسط دهه شصت آغاز شد. پس از آن ادامه يافت تا آن كه در هنايت،
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توسط پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـالمی » جمموعه آثار شهيد ثانی«شهيد ثانی، به چاپ 

ی ممّتع و حمققانه جناب خمتاری بر اساس آنچـه از منـابع خطـی و چـاپی در هارسيد. نوشته

دسرتس بود، به عالوه دقت ايشان، ما را در جريان زندگی شهيد ثانی و اخبـار و آثـار وی 

 داد.  قرار

پس از آن و طی سال های اخري، دوست ديگر ما، آقای دكـرت حممـد كـاظم رمحتـی، در 

زمينه زندگی نامه و آثار شهيد ثانی، تكاپوهای تازه ای داشته كه نتيجه آن مقاالت و آثـاری 

(هتـران،  »شهيد ثانی و نقش وی در حتوالت دينـی عصــر نخسـت صـفويه«از مجله كتاب 

را به زندگی شهيد اختصاص داد و بر اساس يادداشت هـايی كـه  ) بود. وی بخشی١٣٩٣

در منابع و نيز روی برخی از آثار خطی آثار شـهيد آمـده، سالشـامر زنـدگی وی را نوشـت 

به بعد). به عالوه، بر اساس متنی كه از قطـب الـدين  ١٠٧(شهيد ثانی و نقش وی... ص 

 ٩٦٥شهادت شهيد ثانی را در سـال  ) مانده، اخبار منحرص به فرد مربوط٩٩٠هنروالی (م 

). عالوه بر آن گزارش ١٦٣ـ  ١٦٠در استانبول در كتاب ياد شده ارائه و حتليل كرد (صص

ديگری از عاملی به نام حممود بن حممد الهيجانی در دست است كـه بـه صـورت يادداشـت 

بـاره ی در ااثـر شـهيد بـوده و اطالعـات تـازه» مسالک االفهـام«روی نسخه ای از كتاب 

 ). ١٦٤ـ  ١٦٣شهادت شهيد در اختيار گذاشته است (مهان، صص 

از مجله نكات شايع اما نادرستی كه در زندگی شهيد ثانی تا پيش از اين حتقيقـات بـود، 

به شهادت رسيده در حالی كه حتقيقـات اخـري نشـان  ٩٦٦يكی هم اين بود كه وی در سال 

 بوده است. ٩٦٥داد كه آن تاريخ اشتباه و شهادت وی در سال 

چنان كه می دانيم، بسياری از نكات مستخرج برای زندگی نامه علام، برگرفتـه از روی 

اجازات و اهناءاتی است كه در روی كتاب های درسی فقهی و جز آن وجود دارد. در ايـن 

ی زنـدگی يـا زمـان هـازمينه، به خصوص برای بدست آوردن برخی اخبار مربوط به سال

 مـورد هاآثار علام، می توان به اين اطالعات تكيه كرد. شامری از اين نسخهدقيق پديد آمدن 
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ی آهنـا هـايان خمتاری و رمحتی قرار گرفته كه نشانه ها و ارجاعـات آن در نوشـتهآقا استفاده

 وجود دارد. 

ی آثار شهيد به ايـن اسـت كـه كتابـت آن آثـار در زمـان هاطبعا امهيت برخی از نسخه

ادی از ايشان در آهنا باشد. آنچه در اينجا آورده ايم، توضـيحاتی اسـت حيات وی بوده و ي

كه مرحوم استاد جالل الدين مهايی در باره نسخه ای با ارزش از مهني كتاب الروضة البهيه 

 .انديعنی رشح ملعه داده

ش) از اسـتادان بنـام ايـران، ١٢٧٨ق / ١٣١٧مرحوم استاد جالل الدين مهايی (تولد 

م قديم و جديد ادبی و دينی و يكی از افتخارات بزرگ ايران اسالمی است. حد فاصل علو

زيـر نظـر دكـرت » مهـايی نامـه«جشن نامه ای حتت عنـون  ١٣٥٥پيش از انقالب و در سال 

مهدی حمقق برای و به احرتام آن مرحوم به چاپ رسيد كـه مقـاالتی در بـاره آثـار و آراء و 

 زندگی وی در آن درج شده است. 

ينامه خود نوشـت آن مرحـوم، اخـريا در مقدمـه جلـد نخسـتني تـاريخ اصـفهان زندگ

در هتـران  ١٣٥٩تريمـاه  ٢٩) آمده اسـت. اسـتاد مهـايی در شـب يكشـنبه ١٣٧٥(هتران، 

 درگذشت و در تكيه لسان االرض اصفهان دفن شد.

چنان كه گذشت، توضيحاتی كه خواهد آمـد در بـاره نسـخه ای بـا ارزش از الروضـة 

يعنی هشت سال پيش از شهادت شـهيد ثـانی كتابـت شـده و  ٩٥٨است كه در سال  البهيه

 مطالبی در حاشيه آن به خط شهيد ثانی و ديگران ديده می شود.

استاد در صفحاتی كه در آغاز اين نسخه قرار گرفتـه، رشحـی در بـاره امهيـت و ارزش 

 .ندااين نسخه نوشته اند كه نشان می دهد با دقت آن را مرور كرده

با توجه به امهيت اين يادداشت كه حاصل ختصص و تالش مستمر استاد برای وارسـی 

 اين نسخه بوده، آن را در اينجا تقديم خوانندگان ارمجند می كنيم.
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ٧٨٦مقتـول در سـال  ٧٣٤متن از شهيد اّول ابو عبـداهللا حمّمـد بـن مّكـی متوّلـد سـنه 

كتاب را در مسائل فقه شيعه امامّيه در مّدت يک هفته تـاليف كـرده و  هجری قمری كه اين

از ملـوک رسبـداری از » علّی بـن موّيـد«وزير » شمس الّدين حممد آوی«نسخت آنرا برای 

كه چهار سال قبل از حادثـه شـهادت  ٧٨٢دمشق به خراسان فرستاده بود، در حوالی سال 

 رمحهم اهللا تعالی.  ٧٩٥متوفی » وّيدعلّی بن م«اوست و سيزده سال پيش از وفات 

است: شيخ زين الّدين بن علّی بـن امحـد شـامی عـاملی » شهيد ثانی«و شارح بزرگوار

قمری هجری ـ رضـوان اهللا عليـه ـ كـه عظمـت مقـام علمـی و   ٩٦٥مقتول  ٩١١متوّلد 

 يفتعر و مدح از است فارغ«: اندجاللت شأن و مقام روحانی آن جناب چنانست كه گفته

 ».آفتاب

هجری است كه ده سال قبـل از فاجعـه شـهادت اوسـت ـ  ٩٥٦و تاريخ تأليفش سنه 

 افاض اهللا عليه سبحانه رمحته و غفرانه و أسكنه أعلی غرف جنانه. 

اما خصوصّيات اين نسخه رشيفه فريده كه در حمک نّقادان گوهر شناس گوهری پر هبـا 

 ت كه:و دّره يی بی مهتاست، خالصه اش بدين قرار اس

به خّط يكی از افاضل تالميـذ وی كـه در پايـان » شهيد ثانی«اوالً در زمان حيات خود 

يد نارصالـدّين علـوی الّسـ بن امحد بن حمّمد« چنني معّرفی شده است: ١٥٨جملد اّول ورق 

يک سال و علی التحقيق چهارده  ٩٥٧در سيزدهم ماه شعبان از شهر و سنه » حسينی حّلی

س از تاريخ تاليف كتابت شده؛ و ظاهرًا اولني نسختی اسـت كـه از روی ماه و هفت روز پ

 مسّودات خط شارح ـ عليه الرمحه ـ صورت بياض و پاكنويس به خود گرفته است.

و ثانيًا نسخه به نظر مبارک شارح بزرگوار رسـيده، آن را از اّول تـا آخـر تصـحيح و از 
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اهللا عليه ـ تـدريس فرمـوده، و بـه خـّط روی آن برای مهان سّيد علوی كاتب نسخه ـ رمحة 

رشيف خود هم اجزاء دروس را به رسم معمول علام و مشايخ قديم ـ رضوان اهللا عليهم ـ 

ثـم بلـغ سـامعًا وّفقـه اهللا «و » بلغ سامعًا وّفقه اهللا تعـالی«امجعني مهه جا در حواشی عبارت

نوشـته؛ و هـم جـای » قه اهللا تعالیثم بلغ قراءة وفّ «و » بلغ قراءة وّفقه اهللا تعالی« و » تعالی

» كتاب الـّديات«تا » كتاب الطهارة«جای در مواضع عديده كه از اّول كتاب تا آخر يعنی از 

علی التخمني چهل پنجاه موضع می شود، تعليقات و حواشی حمّققانه مرقوم داشته؛ و نيـز 

امه حتصيلی معمول كه آخر جمّلد اّول است عبارت ذيل را كه بمنزلت تصديقن ١٥٨در ورق 

كه تقريبـًا  ٩٥٨اساتيد قديم است با امضاء رصيح به تاريخ يكشنبه سوم مجادی االولی سنه 

هشت ماه بعد از تاريخ كتابت نسخه و قرب بيست و سه مـاه پـس از تـاريخ تـاليف اسـت 

 نگاشته و هی هذه:  

ه و تأييـده قـراءًة و اهناه احسن اهللا تعالی توفيقه و تسديده و اجزل من كّل عارفـٍة مزيـد«

سامعًا و فهًام و استرشاحًا فی جمالس متعّددٍة آخرها يوم األحد لثالثة خلت من شـهر مجـادی 

االولی سنة ثامن و مخسني و تسعمئٍة من اهلجرة الّطاهرة النبوّيـة و انـا موّلفـه الفقـري الـی اهللاّ 

 » تعالی زين الّدين بن علّی بن امحد حامدًا مصلّيًا مسّلامً 

منـه «ی خط شارح شهيد سعيد در تعليقات حواشـی كـه در بعضـی عبـارت ّما نمونها

بعدًا به خط احفاد و تالميذ وی نوشته شده و خطـوط » منه رمحه اهللا« يا...» بخّطه رمحه اهللا 

 اصلی خود شارح كامًال مشخص و ممتاز است. 

شهيد ثانی است ـ نسخه كه دو فقره حاشيه به خط خود  ٤. اوائل كتاب الطهاره ورق ١

رمحه اهللا تعالی ـ يكی از دو حاشيه باالی صفحه است راجع به جواز عطف مجله انشائيه بـر 

رشوع می شود. حاشيه ديگـر دسـت چـپ » واآليات اّلتی استدّلوا هبا« خربيه كه به عبارت

كه اّولـش ايـن مجلـه » جعلت لی االرض مسجدًا و طهوراً «صفحه مربوط به حديث نبوی 

 ». هذا احلديث رواه االكرب«است: 
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شـيخ علـی بـن «كه در آخرش به خّط نبريه اش ٥. در فصل منزوحات ماء بئر ورق  ٢ 

؛ و ايـن »منه بخطـه ره هنـا« يا عامل مّطلع ديگر نوشته است » حممد بن حسن ابن شهيد ثانی

وی كـه  عبارت را در حواشی خود شهيد برای اين نوشته اند كه از ساير تعليقات و افادات

به خطوط ديگر كتابت شده است ممتاز باشـد، و ايـن قبيـل حواشـی نيـز در نسـخه رشيفـه 

فراوان و در نظر اهل فن و ارباب بصريت و خربت كامًال واضح و ناميـان اسـت و حاشـيه 

 آغاز شده است. » و جهة التخريج«خط شهيد به مجله 

كـه » سامعًا وّفقه اهللا تعـالیثم بلغ «پهلوی عبارت  ٧٩. درفصل كّفارات احرام ورق  ٣

 آن هم به خط خود شهيد است.

» رطـفيلـزم الشـ«حاشيه خمترصی است كه به عبـارت  ١٤٠.  در كتاب الرهن ورق ٤ 

 آغاز می شود. 

» ای مجيعهـا«است كه به كلمـه  ایباالی صفحه حاشيه ١٤٢. در كتاب احلجر ورق  ٥

 رشوع شده است.
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للـامل «است كه بـه كلمـه  ایست چپ صفحه حاشيهد ١٤٣. در كتاب الضامن ص  ٦ 

 رشوع می شود.» املضمون

سه فقره حاشيه به خط شارح است  كه يكی در دسـت  ١٦٠. در كتاب االجاره ورق  ٧

اخلرب الصحيح رواه حممـد بـن مسـلم «راست صفحه مفّصل است و اّولش اين جلمه است

 خط احلاقی است.» منه رمحه اهللا«و در آخرش» عن الباقر عليه السالم

منه ره، و لكنـه «كه در آخرش به خط ديگر نوشته است  ١٦٤. در كتاب الوكاله ص  ٨

 ».بخط املصنّف طاب ثراه بحمداهللا

 آغاز شده است.» و املحاش مجع حمّشة«كه به عبارت  ١٨١. در كتاب النكاح ص  ٩

ابتـدا » املهرو كذا يرجـع بـ«حاشيه ای كه به عبارت  ٢٠٤. باز در كتاب النكاح ص ١٠

 شده است.

يـک حاشـيه كوتـاه و يـک حاشـيه  ٢١٠. هم در كتاب النكاح فصل حضانت ورق ١١

و اعلم اّنه ال شبهة فی كون احلضـانة حّقـًا ملـن « مفّصل است كه با اين مجله رشوع می شود

 ».ذكر

 ».اذا مل يعلم بحيضها«حاشيه ای كه اّولش اين مجله است ٢١٣. كتاب الطالق ورق ١٢

دو فقره حاشيه كوتاه و بلنـد اسـت كـه  ٢١٦هم در كتاب الطالق فصل عّده ورق  .١٣

 آغاز شده است.» فيكتفی هبا«و دوم به كلمه »  سواء كانت«اول به كلمه 
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 ».و مع اجلر« اّولش  ٢٤٠. كتاب االقرار ورق ١٤

و « است مفصل كه در حكم تصحيح متن است ایحاشيه ٢٥٣.  كتاب اللقطه ص  ١٥

 » . وجده فی جوف دابة كذا لو

ابتدا » هذا علی التقدير اختيار صغري الغنم«. حاشيه كوتاه خمترصی است كه به مجله  ١٦

 شده است.

توضيحًا يكی از مواهب سنّيه اهلّيه در حق اين بنده حقري فقري آن است كه نمونه ی خّط 

نسـخ بسـيار از خـّط  شهيد ثانی ـ عليه الرمحه ـ حّظی وافر به بنده كرامت فرمـوده و«اصلی

 مبارک وی نصيب اين حقري نموده است. 

از مجله يک ربع از كتاب رشح ملعه به خّط اصلی وی و يک جمموعه از رسائل مّال جالل 

دوانی كه مهه به خط آن بزرگوار می باشد در متلک اين بنده است كه به داشتن آن افتخـار و 

ب با خطوط وی به خوبی آشنايی دارم و هر به زيارتش تيّمن و تّربک می جويم، و بدين سب

 كجا باشد هر چند بدون تاريخ و امضاء آن را می شناسم. 

نسخت حارض سومني اثر جامع خطوط و آثار آن بزرگوار است كه نصيب اين بنده بـی

گرديده و در متّلک اين حقري درآمده است. ذلک فضـل اهللا يوتيـه مـن يشـاء و اهللا ذو  مقدار

 )٤. (مجعه: الفضل العظيم

خالصه بعد از آنكه اين نسخه رشيفه اّول بار زير نظر موّلف بزرگوارش از اّول تا آخـر 

 تصحيح و تدريس شده و به خطوط وی توشيح و تزيني يافته است. 

شيخ علی بن حممد بن حسـن بـن شـهيد ثـانی رمحـه اهللا كـه از «بار دوم نسخه به دست

افتاده، و بار دوم از ابتـدا تـا انتهـا » الّدر املنثور«ف احفاد عامل مشهور شهيد ثانی است، مؤل

تدريس فرموده و در حواشی به خطی كه ممتـاز از خطـوط » شيخ حسن«آن را برای پرسش 

و » بلـغ قـراءة وّفقـه اهللا تعـالی«و » بلغ سامعًا وّفقـه اهللا تعـالی«اصلی مولف است عبارت 
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مولـف كتـاب و قسـمتی هـم از خـود تعليقات و افادات نوشته كه بعضی منقول از جّدش 

مقابـل خـط  ١٥٨ممتاز است و در خامتـه جمّلـد اّول مهـان ورق » ع ل«اوست كه به عالمت

شـيخ «جّدش شهيد ثانی تقريبًا با مهان اسلوب و عبارت تصديقنامه حتصـيل بـرای پرسـش

كه آغـاز كتـاب االجـاره جملـد دوم  ١٥٩نوشته و مقابل اين صفحه در پشت ورق » حسني

حمـرم  ١٨داده كـه تـاريخ » شيخ حسـني«اجازه روايت مجيع مروّيات خود را به مهان   است

 ١٠٧٤حمـرم  ١٧قمری است و تاريخ تصديقنامه يک روز جلوتر روز سه شنبه  ١٠٧٤سنه 

 قمری است هبذه العبارة :

حسني ـ اعـّزه احلمدهللا، اهناه اّيده اهللا و وّفقه ملا حيّبه و يرضاه قراءًة و سامعًا الولد االعّز «

اهللا لسعادتی الدارين و منحه من التوفيق للعمل بطاعته و اجتناب معصيته ما يّرس به القلـب 

ر املحـّرم مفنـتح شـهور سـنة اربـع و ـو تقّر به العني فی جمالس آخرها يوم الّثلثاء سابع عش

فه جتـاوز اهللا سبعني بعد االلف. و كتبه الفقري الی اهللا تعالی علی بن حممد بن احلسن بن مصنّ

 ».  عن سيئاهتم

هـ ق و پـدرش شـيخ  ١٠١١متوفی  ٩٥٩جّدش شيخ حسن صاحب معامل است متولد 

هـ. ق. والدت خـود شـيخ علـی را در  ١٠٣٠است متوفی » سبط شهيد«حممد معروف به 

 ضبط كرده اند.  ١٠١٤-١١٠٣وفات او را در  ١٠١٤-١٠١٣سنه 

اوست كه نمونه اش در اوراق نسخه حواشی و تعليقات شيخ علی بعضی به خط خود 

با امضای رصيح ديده مـی شـود، و قسـمتی  ٢٥٠و نيز در ورق  ٧٧تا  ٦٠از مجله در ورق 

كـه در  ٢٠٨هم در زمان خود او به خط ديگری نوشـته شـده اسـت از قبيـل حاشـيه ورق 

 است. » علی سّلمه اهللا« آخرش

» شـيخ علـی سـبط شـهيد«سـتباری بار دوم اين نسخه رشيفه از آغاز تـا انجـام بـه د
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شيخ حسني بن علی بـن حممـد بـن حسـن ابـن «تصحيح و حتشيه شده و آن را برای پرسش

رمحة اهللا عليهم امجعني درس گفته و تصـديق و اجـازه بـه خـط خـود بـرای او » شهيد ثانی

 نوشته است. 

بوده كه خط و امضـاء » حممد جعفر خراسانی«هـ ق در متلک  ١٢٥٨اين نسخه در سنه 

در صفحه مقابل پشت ورق اّول نسخه ديده مـی شـود و ظـاهرًا از وی منتقـل بـه سـّيد  او

مريزا حممد باقر بـن زيـن العابـدين موسـوی اصـفهانی چهارسـويی «جليل نبيل عامل شهري 

هــ ق و رشح مراتـب  ١٣١٣اسـت متـوفی » روضـات«كه صاحب كتاب معـروف» شده

 فرده است. علمی و مقامات روحانی او حمتاج تاليف رساله م

انتقال نسخه به متّلک صاحب روضات به طوری كـه از خطـوط وی پشـت ورق اول و 

قمری بوده است. وی زمحتـی در تنقـيح نسـخه  ١٢٥٨در آخر كتاب ديده می شود در سنه 

كشيده. اّوالً اوراقی را كه به مرور اّيام افتاده و از بني رفته بوده است بـا خـّط زيبـای خـود 

خطوطش از متن اصلی كامًال ممتاز است، و ثانيًا نوشته هـای خـود را بـا  نوشته كه كاغد و

مرقوم داشته و ثالثًا با خط » بلغ قباال«نسخ خطی معترب مقابله فرموده و در حواشی عبارت 

رشيف خود حواشی و تعليقات بر هر دو قسمت جديد و قديم نسخه نوشته كـه بعضـی از 

ملحـرره م ق ر املوسـوی «يـا » قر املوسوی عفی عنـهملحرره حممد با«خود اوست با امضای 

و مواضــع  ٣٢١، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٧١كـه نمونــه هـای آن در اوراق » عفـی عنــه

» آقـا مجـال خوانسـاری«عديده ديگر ديده می شود و قسمتی از حواشی منقول از تعليقات 

يا نواده او شـيخ  و بعضی هم از افادات خود مولف» جم رمحه اهللا«با امضای رصيح يا رمز 

و  ١٤٩اّول كتاب و اوراق  ٧، ٦، ٣، ٢، ١علی نقل شده است كه نمونه ای آن را در اوراق 

 اواسط كتاب و ساير اوراق جديد و قديم  مالحظه می كنند. ١٥٠

خالصه اينكه سوم بار نسخه از اول تا آخر زير دست صاحب روضـات ـ رمحـه اهللا ـ  
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مـزّين و موشـح گرديـده اسـت. خطـوط جديـد مـتن و  دستكاری و تنقيح و به خطوط او

حواشی آن و مهچنني قسمتی از حواشی اوراق اصلی كًال از صاحب روضات است كه بـا 

 اسلوب خط و امضاء از ساير خطوط امتياز داده می شود. 

اين نسخه از صاحب روضات به فرزند ارمجندش حرضت قوام االسالم آقا سيد جمتبـی 

يده و حـدود رسـ اسـت روضـات صـاحب خانـدان  قعدد اكنون كه ـ روضاتی ـ سلمه اهللا

شصت سال در متّلک معظم له بوده است كه در حفـظ و حراسـت آن هنايـت جـد و جهـد 

 مبذول داشته اند. 

بعد از تعاقب ايدی و مرور اّيام دست آخر اين نسخه رشيفه عزيزه از سيد معظم مكـّرم 

/ آبانامه / ٥رعية بتاريخ ـيافت باملبايعة الصحيحة الشآقا جمتبی روضاتی به اين حقري انتقال 

 قمری و انا العبد (جالل الّدين مهايی) ١٣٨١مجادی االولی  ١٦شمسی .  ١٣٤٠
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