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چکيده

نـگاه منحصـر بـه فـرد ديـن اسـام به مسـئله علـم و تشـويق و ترغيـب کتاب و سـنت به 

فراگيـري دانـش فـارغ از هرگونـه محدوديـت زمانـي و مکانـي و تعليمـي، در طـول زمـان 

موجـي از مهاجرت هـاي علمـي را در بيـن مسـلمين باعـث گرديـد.

رسـم ايـن هجرت هـاي دانـش طلبانـه بعدهـا در ميان مسـلمانان باقـي ماند و بار سـفر 

بسـتن بـراي درک محضـر عالمـان و شـنيدن و آموختـن از آنـان، دامنـة گسـترده تري 

يافـت و آرام آرام زمينه سـاز ظهـور مراکـز علمـي جديـد و مهم در باد اسـامي شـد. از 

جملـة ايـن مراکـز شـهر تاريخـي حله بـود؛ مهد پـرورش بسـياري از عالمـان و فقيهان،  

و محـل آمـد و شـد محصـان و مدرسـان علـوم ديني. آشـنايي بـا شـخصيت هاي زبدة 

فکـري کـه شـهر و ديـار خـود را بـه قصـد تعليـم و تعلـم در حلـه رهـا کردنـد و نيـز 

فرزانگانـي از حلـه کـه بـه شـهرهاي ديگر عراق و ديگر سـرزمين هاي اسـامي بار سـفر 

بسـتند و تحـرکات و جنبش هـاي علمـي را رونق بخشـيدند، راهي اسـت براي شـناخت 

موقعيـت درخشـان شـهر حله و نقـش آن در تحـوالت فکري و فرهنگي جامعه اسـامي 

در برهـه اي خـاص، يعنـي در قرن نهـم هجري.

کليد واژه ها: هجرت علمي، عراق، حوزه، علما، حله، فقها، شهرهاي اسالمي.

د. یوسف الشمری
ترجمه: مهدی کرمانی

سفرهاي علمي دانشوران به 
حله، و از حله در قرن نهم هجري
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مقدمه

بسـياري از بـزرگان علـم حديـث، معتقدنـد کـه »حديـث« عبـارت اسـت از: شـنيدن 
بي واسـطه از اسـتاد و شـيخ، و ايـن سـماع مسـتقيم نسـبت بـه قرائـت ارزش باالتـري دارد 
)ابن جماعه، 1353ق، ص87(. تمايل شـديد علما به حفظ سلسـله سـند روايات، شـنيدن حديث 

از بچه هـا راـ  کـه به سـن تشـخيص رسـيده باشـندـ  نيـز مجاز مي کـرده اسـت )ابن الصالح، 
1416ق، ص97(. اماميـه بـر ايـن اصرار دارند که حديث شـنيده شـده از امـام معصوم7 چون 

از اعتمـاد و اطمينـان ارتبـاط مسـتقيم بـا معصوم برخـوردار اسـت، جاي هيچ شـکي در آن 
نمي ماند. باقـي 

سـفرهاي علمـي در نـگاه اماميـه نشـئت گرفتـه از دو عامل اساسـي اسـت: »عامل ديني 
و عامـل علمـي«. بُعـد دينـي در دوران حيـات امامـان  معصـوم: و در ديـدار و مالقات با 
آنـان شـکل مي يافتـه و تا پايـان دوره غيبت صغري در سـال 329قمري ادامه داشـته اسـت؛ 
زيـرا نقـل حديـث از ائمـه:، بـه نظـر اماميـه، همچـون روايت کـردن از پيامبر9 اسـت؛ 
چـون معصـوم7 مبلـغ پيـام رسـول خـدا9 اسـت و رسـول خـدا9 نيـز پيـام خداونـد 
 متعـال را بـه انسـان ها مي رسـاند و تبليغ مي کنـد )فیـاض، 1967م، ص105(. دليل مطلب، سـخن 

امام صادق7 به يکي از اصحابش است که فرمود: 
اگـر مـا بـه رأی و خواسـت خـود سـخن بگوییـم، از هاک شـدگان خواهیـم بـود. 
ولـی مـا چیزهایـی را بـه شـما می گوییـم کـه از رسـول خـدا9 آموختـه و اندوخته ایم؛ 
ص280؛  بی تـا،  )مفیـد،  می کننـد.  اندوختـه  را  نقره شـان  و  طـا  مردمـان  همچنان کـه 

ص172( ج2،  بی تـا،  مجلسـی، 

در زمـان ائمـه: بسـياري از طالبـان علـم، سعي شـان بـر اين بـود که هر سـال خدمت 
امامـان معصـوم: برسـند و از زبـان ايشـان حديـث و روايت بشـنوند )عالمـه حّلـی، 1423ق، 
ص317(. در ايـن ميـان موسـم حـج بهتريـن مناسـبت در تأميـن اين منظـور به شـمار مي آمد 
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و گروه هـاي متعـدد از مشـتاقان معـارف نـاب اسـالمي، خدمـت ائمـه: ـ کـه بيشـتر 

عمرشـان در مدينـه منـوره )مرکـز تعليـم و تعلـم حديـث( مي گذشـت ـ مي رسـيدند و از 

 آنهـا کسـب فيـض مي کردنـد و چه بسـا جنبه علمـي و ديني در يک مسـير قـرار مي گرفت. 

امـام صـادق7 بـه هوادارانـش توصيـه مي فرمـود: »از مکـه آغـاز کنيـد و به ما ختـم کنيد« 

يـا »حـج، بـا ديـدار و رفتن به خدمت امـام کامـل مي گـردد«. )کلینـی، 1365ق، ج4، ص549؛ شـیخ 
صـدوق، 1386ق، ج2، ص459(

 پـس از ايـن مرحلـه، سـفرهاي علمـي در مراحـل بعـدي ادامـه يافـت و طالبـان علـم، 

در شـهرهاي مختلـف در پـي رجـال و عالمـان موثـق بـه گـردش در آمدنـد و در محضـر 

اصحـاب مـورد وثـوق ائمـه: حاضر شـدند؛ چنان کـه از آنها حديـث شـنودند و علوم به 

ميـراث بـرده از معصومان: را از ايشـان اخذ کردند. اين راويـان و محدثان ثقه، در احداث 

مراکز فکري جديد در دنياي اسـالم سـهم بسـزايي داشـتند که شـهر حّله يکي از اين مراکز 

اسـت. حّلـه شـهري اسـت که پـس از عصر ائمـه: تأسـيس شـد و فقيهـان پرورش يافته 

در آن، قبلـه مقصـود دانش جويـان و انديشـه وران قـرار گرفتنـد. )آل یاسـین، 1971م، ص27 و 28؛ 
سـودانی، 1999م، ص8(

افـزون بـر آنچه گذشـت، آنچه طالبـان علم را به هـدف جنبه علمي سـفرهاي تحصيلي 

بـه تکاپـو وامي داشـت، ايـن مسـئله بـود کـه از ديـدگاه آنـان علـم و تعليمـي کـه بـه طور 

مسـتقيم و از زبـان اسـتاد اخـذ شـود، بسـيار قابـل اعتمادتر از دانشـي اسـت کـه از البه الي 

کتاب هـا و متـن نوشـته ها فـرا چنـگ آيـد. از سـوي ديگـر، در روايـات نبـوي به مـواردي 

برمي خوريـم کـه طلـب علم و سـفر بـراي دانش انـدوزي، ولو در سـرزمين هاي بسـيار دور 

از مرکـز دولـت اسـالمي، مطلوب دانسـته شـده و به آن تأکيد شـده اسـت؛ چنان کـه فرمود: 

»دانـش را هرچنـد که در چين باشـد، بجوييـد و بياموزيـد«. )طبرسـی، 1385ق، ص239؛ ابن حیون، 
1383ق، ج1، ص80(

بـا توجـه بـه تأکيدات مکـرر در باب اهميت سـفرهاي علمـي در آموزه هـاي ديني، يک 
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حرکـت گسـترده علمـي در بسـياري از شـهرهاي اسـالمي بـه وجـود آمد؛ شـهرهايي چون 

کوفـه، بصـره، مدينه، بالد شـام و ماننـد آن. )خطیـب بغـدادی، 1395ق، ص88( 

سـعيد بـن مسـيب )تربيت شـده دامـان اميـر مؤمنـان7 و از حواريـون امام حسـين بن 

علـي8( گويـد: »بـراي بـه دسـت آوردن يـک حديـث، شـب ها و روزهـا راه مي پيمودم«. 

)همـان، 1395ق، ص127( خطيـب بغـدادی گويد: 

یکـی از دانش جویـان حدیـث، در یک سـفر علمی، تمام شـهرهای اسـامی بـه غیر از 
اندلـس را گردیـد و دیگـری، بـا پـای پیاده، سـرزمین های متعـددی چون بغـداد و مکه 
را درحالی کـه کتاب هایـش را بـر دوش داشـت، پشـت سـر نهـاد تـا دانشـی بیامـوزد. 

)همـان، 1395ق، ص209(

ناگفتـه نمانـد که سـفرهاي علمي، مخصوص شـيعه نبود؛ بلکـه مسـلمانان، از نحله ها و 

گروه هـاي عقيدتـي مختلـف، بـه ايـن کار اقـدام مي کردنـد و بـر آن مداومت داشـتند. علت 

هـم ايـن بـود که نزد علماي اسـالم، يکـي از مرجحات مربوط به راويان، شـنيدن از شـيخ و 

اسـتاد اسـت و از ايـن جهـت، راوي به سـماع را بر راوي بـه اجازه ترجيـح مي دهند. )فیاض، 

1967م، ص107 و 110(

شـهر حّله از جمله شـهرهايي اسـت که شـمار بسـياري از عالمان ديني در آن پاليده و به 

چهره هاي درخشـان تاريخ انديشـه اسـالمي تبديل شـده اند. همواره دانشـوراني از شهرهاي 

مختلـف عـراق و ديگـر سـرزمين هاي اسـالمي به ايـن شـهر روي آورده و در طلـب علم و 

شـاگردي در محضـر بـزرگان، حّلـه را مقصـد و مأمـن خويـش سـاخته اند. عـده اي پس از 

اندوختـن توشـه هاي علمـي بـه شـهر خود بازگشـته اند، عـده اي بارهـا به اين شـهر رفت و 

آمـد کـرده و گروهـي در آنجا ماندگار شـدند و تـا پايان عمر در آن به سـر بردنـد. ديگراني 

نيـز بارهـا سـفرهاي متعـدد علمـي به آن شـهر داشـته، در آنجـا حلقه هـاي درس و تدريس 

تشـکيل داده و شـاگردان بسـياري را پرورده و روايات و احاديث ائمه: را بر آنان خوانده 

و بـه تأليـف کتـاب پرداخته انـد؛ چنان کـه بعضـي از آنهـا به حّله منسـوب شـده اند و به آنها 
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»حّلـي« گفتـه مي شـود؛ مثل حسـن بن راشـد حّلـي، با اينکـه اصالتـاً بحراني اسـت و مانند 
احسـائي حّلـي و حلبـي حّلـي. همـه اين بـزرگان را بـه جهت نقـش بزرگي کـه در اعتالي 
حيـات فکـري شـهر حّله داشـته اند، حقيقتـاً مي توان جـزو عالمـان و شـخصيت هاي ممتاز 

حّله به شـمار آورد.

دانشوران مهاجر به شهر حله

1. شيخ احمد بن فهد بن ادريس احسائي )م: 806ق./ 1403م.(

شـهاب الدين احمـد بـن فهـد بن حسـن بـن احمد بـن ادريس بـن فهد مقري احسـائي 
)آقابـزرگ طهرانـی، 1972م، ص2( عالـم عـادل محقـق و از عالمـان و فقيهـان بـزرگ اماميه اسـت. 

)افنـدی، 1403ق، ج1، ص55( شـيخ احمـد بن فهد بن ادريس احسـائي؛ در شـهر احسـاءِ بحرين 

بـه دنيـا آمـد و در همان شـهر نشـو و نمـا يافـت. از سـال والدت او اطالع به دسـت نيامد، 
جـز هميـن کـه در نيمه دوم قرن هشـتم هجـري )چهاردهـم ميالدي( بوده اسـت. 

از جملـه شـگفتي ها اينکـه شـخصيت مـورد بحث، با شـخص ديگـري، در بسـياري از 
ويژگي هـاي شـناختي، مشـترک اسـت؛ چنـدان که گويا يک نفر بيشـتر نيسـتند؛ يعني شـيخ 
شـهاب الدين احمـد بـن فهد بن حسـن بن ادريس احسـائي و شـيخ جمال الديـن ابوالعباس 
احمـد بـن شـمس الدين محمـد بـن فهـد اسـدي حّلـي. بـه هـر دو »شـيخ احمد بـن فهد« 
گفتـه مي شـود و هـر دو نزد اسـتاداني همچون شـيخ فخرالمحققين و شـيخ احمـد بن متّوج 
بحرانـي درس خوانده انـد و هـر دو کتابـي به نام »شـرح االرشـاد« دارند و هم عصر و سـاکن 
حّلـه بوده انـد. امـا بـا وجود اين همسـاني ها، مي تـوان آنها را دو شـخصيت متمايز دانسـت. 
احمـد بـن فهـد بـن ادريـس احسـائي شـهرتش »شـهاب الدين«، و اسـم پدرش حسـن بن 
ادريـس، و معـروف به »احسـائي« اسـت. درحالي که احمد بن شـمس الدين محمد بـن فهد، به 
»زين الديـن« شـهرت دارد و کنيـه اش »ابوالعبـاس« اسـت و او را بـه »اسـدي حّلي« مي شناسـند 
)زنـوزی، 1412ق، ج1، ص610؛ بحرانـی، 1414ق، ص343؛ بحرالعلـوم، 1363ق، ج2، ص113 و 114(. ديگـر اينکـه 

شـيخ احمـد بـن فهد بـن ادريـس احسـائي در حّله سـيفيه از دنيا رفـت و قبرش در اين شـهر 
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شـناخته شـده اسـت. اما شـيخ احمد بن فهد حّلي در سـال 841ق./ 1437م. رحلت کرد و در 

کربـال، در بـاغ معـروف بـه »باغ ابن فهد حّلي« به خاک سـپرده شـد. البته شـيخ بحراني در اين 

مطلـب ترديـد کـرده و گفتـه اسـت: »قبري کـه در کربال و در نزديکي خيام حسـين قـرار دارد، 

قبـر ابن فهد احسـائي اسـت و بعضي اصحاب مـا نيز چنيـن گفته انـد«. )بحرانـی، 1414ق، ص343(

استادان

شـيخ احمـد بـن فهـد احسـائي نـزد شـماري از علمـاي بـزرگ شـاگردي کـرد کـه از 

مهم تريـن آنهـا مي تـوان بـه شـيخ احمد بـن متـّوج بحرانـي اشـاره کـرد. )افنـدی، 1403ق، ج1، 

ص55( شـيخ از شـاگردان ممتـاز اسـتاد خـود بود و يکـي از طالبي بـود که ابن متـّوج اجازه 

روايـت بـه آنهـا داد. )بحرانـی، 1414ق، ص89( وي در سـال 802ق./ 1399م. کتاب اسـتاد خود، 

بـه نـام مختصـر التذکره را نـزد او خوانـد )بحرانـی، بی تـا، ص177( و از او اجـازه روايت گرفت. 
)اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج9، ص45(

شاگردان

شـيخ ناصـر بن متـّوج بحرانـي، زنـده در 859ق./ 1454م. )بحرانـی، 1414ق، ص67( و شـيخ 

جمال الديـن حسـن جرواني احسـائي، مشـهور بـه ابن المطـّوع )آقابـزرگ طهرانـی، 1972م، ص3( 

و شـيخ محمـد بـن ابي جمهـور احسـائي زنـده در 898ق./ 1492م.، از شـيخ احمـد بن فهد 

احسـائي روايـت نقـل کرده اند.

سفر علمي

شـيخ احمـد بـن ادريس احسـائي، پس از پشـت سرگذاشـتن آغـاز زندگـي علمي خود 

در بحريـن، آهنـگ حّلـه کـرد و در آنجـا در محضـر ابن متـّوج حّلـي و بـه دسـت وي، بـه 

مـدارج بـاالي علمـي دسـت يافـت. وي پس از ورود بـه حّله آنجا را ترک نگفـت و به  نقل 

مصـادر تـا آخر عمر خود در سـال 806ق./ 1403م. در آن شـهر بماند )حـّر عاملـی، 1385ق، ج2، 

ص21( و قبـرش در حّلـه واقع اسـت. )کریـم، 1419ق، ص367(
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2. علي بن حسن بن حسين ُسراَبشنَوي حّلي )زنده در: 806ق./ 1403م.(

شـرف الدين علـي بـن شـيخ تاج الديـن حسـن بن حسـين بن حسـن سرابشـنوي، عالمي 
صاحب فضـل و فقيه بـود. )افنـدی، 1403ق، ج3، ص399( ابن ابي جمهور دربـاره وي گويد: »موالي 
اعظـم و اعلـم، بـزرگ فقيهـان عصر خويش، شـرف الدين علي... بن تاج حسـن سرابشـنوي«. 
)ابن ابی جمهـور، 1403ق، ج1، ص11 و 28؛ مجلسـی،  بی تـا، ج105، ص10( وي در سـايه عنايـت پدر، که خود 

يکـي از فقهـا بـود، در خانـواده اي اهل علم و دانش، پـرورش يافت و بزرگ شـد. علوم را نزد 
پـدر فراگرفـت و در سـال 763ق./ 1361م. دو اجـازه، مربـوط به دو کتاب عالمـه حّلي، يعني 

القواعـد و المزبـور، از والد خويش دريافت کرد. )آقابـزرگ طهرانـی، 1403ق، ج1، ص177(
در منابـع اطالعـي از سـال والدت و وفـات ايـن عالـم جليـل القـدر ذکـر نشـده و هيچ 
تاريخـي وجـود نـدارد. تنهـا طباطبائـي، از اجـازه اي مربـوط بـه کتـاب االحکام الشـرعیة 
عالمـه حّلـي يـاد مي کنـد کـه در پايـان آن چنيـن آمـده اسـت: »ايـن اجـازه را بنـده محتاج 
خداوند، علي بن حسـن بن حسـين سرابشـنوي حّلي، در هفتم شـؤال سـال 806ق. نوشـته 
اسـت. وصلـي اهلل علـي نبينا محمـد و آل محمـد«. )طباطبائـی، 1416ق، ج2، ص142( بـا توجه به 

ايـن نوشـته، مي تـوان گفـت کـه وي در ايـن تاريـخ زنده بوده اسـت.

سفر علمي

سرابشـنوي مطمئنـاً در حّلـه زندگـي کرده، امـا نمي دانيم کـه زادگاه او نيز آنجا بـوده يا در 
سرابشـنو يا جاي ديگر. پدر بزرگوار وي نيز سـفري به حّله داشـت؛ چراکه در سـال 726ق./ 
1325م. موفـق بـه دريافت اجازه از عالمه حّلي شـد. )آقابزرگ طهرانی، 1403ق، ج1، ص170( چه بسـا 
سرابشـنوي در حّلـه به دنيا آمده، اما نسـبت فاميلي خـود را از پدرش، که زاده سرابشـنو بوده، 

گرفته و به »سرابشـنوي« معروف شده اسـت. )طباطبائی، 1416ق، ج2، ص142(

3. ابراهيم بن منصور بن عشيرة البحراني )زنده در: 809ق./ 1405م.(

وي در جزيـره اُواِل بحريـن بـه دنيـا آمـد و بـه الجزايـر رفـت و آن گاه در طلـب علم و 
زيـارت عتبـات مقدسـه، راهِي نجـف و کربال شـد. در پايان شـرحي که وي بر کتـاب الفيه 
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شـهيد اول در سـال 809ق./ 1405م. نوشـته، دربـاره او چنيـن آمـده اسـت: »فقيـه امامـي... 
سـاکن الجزايـر که عـراق و عتبـات را نيز زيـارت کـرد«. )اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج9، ص307(

4. عالمـه جمال الديـن شـيخ احمـد بـن شـيخ عبـداهلل بن محمـد بن علي بن حسـن 

بن متـّوج بحرانـي )بحرانـی، 1414ق، ص65؛ السـماوی، 1422ق، ج1، ص104( 

بحرانـي در توصيـف وي گويد: »به علم و فضل مشـهور اسـت و مراتـب دانش و فضل 
و تقـواي او در نوشـته هاي عالمان، مذکـور«. )بحرانـی، 1414ق، ص177( تاريخ والدت او نامعلوم 
اسـت؛ تنهـا مي دانيـم کـه در بحريـن زاده شـد و در خانـواده اي علمـي و ريشـه دار پرورش 
يافـت و پـدرش عبداهلل بـن محمد، يکي از عالمـان بحرين و به »ابن المتّوج بحراني« شـهره 
بـود. وي در زادگاه خـود، بحريـن، و در خدمـت پـدرش و نيـز چنـد تن از علمـاي آن ديار 

شـاگردي کرد و دانـش آموخت. 
ابـن متّوج بحرانـي کنيه هاي متعـدد دارد: ابوناصـر، جمال الدين، فخرالديـن )بحرانـی، 1414ق، 
ص86 و 87( بـراي ابن متـّوج القابـي چند نيز ذکـر کرده اند: خاتم المجتهدين )سـرآمد مجتهدان(، 

المنتشـرة فتـاواه فـي جميـع العالميـن )کسـي که فتواهايش در همه جا گسـترده اسـت(، شـيخ 
مشـايخ االسـالم )بزرِگ علماي اسـالم( و قـدوة اهل النقض واالبـرام. )حکیمـی، 1403ق، ص27(

اساتيد

الف( پدر گرامي اش، عبداهلل بن محمد بن متّوج بحراني. )خوانساری، 1411ق، ج1، ص77( 
ب( فرزنـد عالمـه حّلـي، شـيخ محمـد بـن حسـن بـن يوسـف بن مطهـّر، معـروف به 

)زنـوزی، 1412ق، ج1، ص613؛ قمـی، 1420ق، 117( فخرالمحققيـن )م: 771ق./ 1369م.(. 

شاگردان

الف( شيخ احمد بن فهد بن ادريس احسائي )م: 806ق./1403م.(. )افندی، 1403ق، ج1، ص44(
ب( شيخ احمد بن فهد اسدي حّلي )م: 841ق./1437م.(. )بحرانی، بی تا، ص176(

ج( جمال الديـن ناصـر بـن احمـد متـّوج بحرانـي )زنـده در: 859ق/ 1454م.(. )زنـوزی، 
ص613( ج1،  1412ق، 
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د( شـيخ فخرالديـن احمـد بـن محمد بـن عبـداهلل سـبعي )زنـده در: 860ق./ 1455م.(. 

)بحرانـی، بی تـا، ص76(

سفر علمي

ابـن متـّوج، پـس از گذرانـدن بعضي مـدارج علمي نزد پـدر و عده اي از علمـاي بحرين، 

رو بـه حّلـه نهـاد و تحت تربيت شـيخ فخرالمحققين، فرزند عالمه حّلي، قـرار گرفت و بدان 

پايـه از فهـم و دانـش نايل آمد کـه درباره اش گفته انـد: »از ويژه ترين شـاگردان فخرالمحققين 

بـود و بـا وجـود سـّن انـدک، ميـان محصـالن بـه ذکاوت و حافظـه قـوي و تبحـر در علوم 

مختلـف شـهرت داشـت« )بحرانـی، 1414ق، ص87( و »هـر چيـزي را که درمي يافـت و به خاطر 

مي سـپرد، از يـاد نمي بـرد«. )حکیمـی، 1403ق، ص27( در درس فخرالمحققيـن بـا همشـاگردي 

خـود، يعنـي محمـد بـن مکـي عاملـي )شـهيد اول( م: 786ق./1384م.، بـه بحـث و مناظـره 

مي پرداخـت و غالبـاً بحـث و گفت وگو با سـخنان او پايـان مي گرفـت. )بحرانـی، 1414ق، ص89(

در منابـع رجالـي مربـوط به ابن متـّوج، دربـاره تاريخ ورود وي به شـهر حّلـه و خروج  

او از آن، تاريـخ مشـخصي وجـود نـدارد. امـا روشـن اسـت کـه وي بارها به آن شـهر رفت 

آمـد داشـت و در پـي درخواسـت عده اي از شـاگردانش، به حّله برگشـت تا عهـده دار امور 

شـرعيه و فتوا و تدريس باشـد. 

ايـن عالم بزرگ، شـعر نيز مي گفـت. )اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج3، ص178( روزي در مراسـم 

حـج، دوسـت ديريـن خود، شـهيد اول را در مکه مکرمـه مالقات کرد و درباره انديشـه هاي 

فقهـي و علمـي بـه مناظـره پرداختند و سـرانجام شـهيد4 بـر او غالب آمـد. ايـن، از آن رو 

بـود کـه ابن متـّوج بـه امور اجرايي شـرعي مشـغول بـود و از حـوزه علم و تدريـس برکنار 

مانـده بود. )بحرانـی، بی تـا، ص89 و 90( 

ابن متّوج در سـال 820ق./1417م. در بحرين رحلت کرد. قبر وي در آن شـهر شـناخته 

شـده اسـت و مردم آن را زيارت مي کننـد. )بروجـردی، 1410ق، ج2، ص426(
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5. شيخ تاج الدين حسن بن راشد حّلي بحراني )افندی، 1403ق، ج1، ص185( 

شـيخ حـر عاملـي وي را فاضـل و فقيـه و شـاعر و اديـب دانسـته )حـّر عاملـی، 1962م، ج2، 

ص65( و افنـدي دربـاره وي گفتـه اسـت: 

در اسـترآباد کتابـی دیـدم از ایشـان بـه نـام مصبـاح المهتدیـن فی اصـول الدین، نوشـته 
شـده در سـال 883ق. نظـر مـن این اسـت کـه وی همان تاج الدین حسـن راشـد حّلی 
اسـت؛ زیـرا روزگارشـان نزدیـک بـه هـم اسـت و  معمـواًل شـخص را به جّدش نسـبت 

می دهنـد و امـر شـایعی اسـت. )افنـدی، 1403ق، ج1، ص342(

اساتيد و شاگردان

شـيخ حسـن بن راشد حّلي نزد استاد فاضلش، مقداد سـيوري حّلي )م: 826ق./1422م.( 

شـاگردي کـرد و در جملـه نزديک تريـن و بارزترين شـاگردان وي در آمد. )حرزالدیـن، 1391ق، 

ج2، ص330( فاضـل مقـداد، دربـاره شـاگرد ممتاز خود قصيده اي سـرود و نامـش را »الُجمانة 

البهيـة« گذاشـت )ّشـبر، 1422ق، ج4، ص271( و در عـوض، شـيخ حسـن تاريـخ رحلـت اسـتاد 

خود را در شـعري ماندگار سـاخت. )امیـن، 1419ق، ج8، ص97(

شـخصيت مـورد بحث، با تعـدادي از رجال فکر و انديشـه هم عصر بـود؛ از جمله: فاضل 

مقـداد سـيوري حّلـي، شـيخ احمد بـن فهد حّلي، شـيخ زين الديـن علي بن حسـن بن محمد 

بـن صالـح لويزي و شـيخ علي بن يونس نباطي عاملـي. )بهبـودی، 1420ق، ج2، ص30(

سفرهاي علمي

از بحرين به حلّه

در يکـي از نسـخه هاي شـعر »الجمانـة البهيـة« نوشـته شـده اسـت: »ايـن شـعر بـراي 

شـيخ حسـن بـن محمد بـن راشـد بحرانـي اسـت«. )امیـن، 1419ق، ج8، ص96( شـيخ آقابزرگ 

طهرانـي4 بـا توجـه به همين نوشـته، دور ندانسـته کـه »وي اصالتـاً بحراني بـوده و به حّله 

نقل مـکان کـرده اسـت«. )آقابـزرگ طهرانـی، 1403ق، ج1، ص465( 

در خـالل تحقيـق  از اين شـخصيت علمي در منابـع مربوط به علمـاي بحرين، دريافتيم 
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که شـخصيتي ديگر به نام »شـيخ حسـن بن راشـد حّلي« وجود دارد که درباره اش گفته اند: 
شـیخ امـام عالـم عامـه فاضل یگانـه عصر خود شـیخ ابن راشـد حّلـی... ایـن عالم با 
شـیخ احمـد بن متـّوج، معروف بـه شـیخ جمال الدیـن بحرانـی، )م: 820ق./1417م.( 

معاصـر بوده اسـت. )بحرانـی، 1414ق، ص92(

بنـا بـر ايـن نقـل، سـخن صاحـب الذريعـة تأييـد مي شـود کـه وي از علمـاي اصالتـًا 

بحرينـي اسـت؛ چـون دوره زندگـي او بـه عصـر ابن متـّوج بحرانـي نزديـک بـوده، بلکـه 

معاصـر هـم بوده انـد.

از حلّه به نجف و کربال

پـس از هجـرت شـيخ مقـداد سـيوري در آغاز قـرن نهم هجري به نجف، شـيخ حسـن 

بـن راشـد حّلـي نيـز از حّله به شـهر نجف اشـرف نقـل مکان مي کنـد و بين حّلـه و نجف، 

در رفـت و آمـد بـوده اسـت. )افنـدی، 1427ق، ص92( البته معلوم نيسـت ايـن مهاجرت علمي، 

پيش از سـال 825ق./ 1426م. بوده يا نه.  در شـعري که وي در آن، رسـاله الفية شـهيد اول 

را به نظم در آورده و شـامل 653 بيت مي شـود، و آن را در شـهر حّله سـروده، سـال 825ق. 

ذکر شـده اسـت و اين نشـان مي دهد که شـيخ حسـن بن راشـد در اين سـال در حّله بوده 

اسـت. مطلع قصيده چنين اسـت:
بنـده فقیـر خـدا حسـن بن راشـد * به نـام خداونـد یگانه سـخن می آغازد * این رسـاله 
الفیـه اسـت کـه * مـن در حّله آن را به نظم در آوردم * و در سـال هشـتصد و بیسـت و 

پنـج * سـرودن آن را به پایـان بردم. )امیـن، 1419ق، ج8، ص98(

شيخ حسن بن راشد مدتي را نيز در کربال گذراند. افندي در اين باره گويد: 
در آخـر نسـخه ای از کتـاب مصباح الکبیر شـیخ طوسـی4، خط شـیخ حسـن بن راشـد 
حّلی را دیدم که نوشـته بود: »این نسـخه از کتاب مصباح را در 17 شـعبان سـال 830ق. 
در حائـر مقـدس حسـینی بـا نسـخه صحیـح بـه خـط شـیخ علـی، معـروف بـه الرمیلـی، 

مقابلـه کـردم. بنـده فقیر الی الله حسـن بـن راشـد. )افنـدی، 1403ق، ج1، ص186(
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6. شيخ علي بن عبدالعزيز بن محمد )م: 850ق./1446م.( 

وي بـه جمال الديـن ُخليعـي معروف، و اصالتاً موصلي و سـاکن و مدفون در حّله اسـت. 

)یعقوبی، 1951م، ج1، ص136(

خليعـي از پـدر و مـادري ناصبي، که دشـمني خود را بـا اهل بيت: پنهان مي داشـتند، 

در شـهر موصـل بـه دنيا آمـد. کارش راهزني از کاروان هـاي زائران حسـيني7ـ  که از بالد 

شـام )جبـل عامل( و از راه موصـل قصد کربالي معال مي کردندـ بـود. )حـداد، 1428ق، ص158( 

خليعـي بـر اثر يک خواب، متنبه مي شـود و مذهـب اماميـه را برمي گزيند )شوشـتری، 1365ش، 

ج2، ص555( و شـعري نيـز در ايـن بـاره مي گويد که ايـن دو بيت، نمونه اي از آن اسـت:

حسـينًا فـزر  النجـاة  شـئت   اذا 
عيـن قريـر  االلـه  تلقـي   لکـی 

تمـس جسـمًا  ليـس  النـار   فـان 
الحسـين زوار  غبـار   عليـه 

اگـر طالب نجات و رسـتگاری ای، حسـین را زیـارت کن تا با دلی آرام و شـاد خداوند 

را ماقات کنی.

آتـش هرگـز نرسـد بـه جسـمی کـه گـرد و غبـار زائـران حسـین بـر آن باشـد )یعقوبـی، 

ص136( ج1،  1951م، 

شـيخ حـّر عاملـي درباره وي گفتـه: »فقيه، امامي، شـخصيتي فاضل، اهل موصل، شـاعر، 

صاحب شـعري نيکو با روشـي آسـان و معاني لطيف«. )حّر عاملی، 1385ق، ج2، ص192؛ شبسـتری، 
1421ق، ج3، ص197(

سفرها

جمال الديـن علـي خليعـي، پـس از انتخـاب مذهـب حق، بـراي زيارت امام حسـين7 

راهـي کربـال مي شـود و مدتـي را در آنجـا مي ماند. آن گاه به حّله مي رود و سـاکن مي شـود. 

)کرکـوش، 1385ق، ج2، ص102( پـس بـار ديگـر بـه زادگاه خـود، موصـل، برمي گـردد و پـس از 
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چنـد سـالي، دوبـاره عـزم حّلـه مي کنـد )شبسـتری، 1421ق، ج3، ص198( و باقيمانـده عمر خود 
را در تـردد بيـن حّلـه و کربـال و نجـف اشـرف مي گذرانـد. )امیـن، 1419ق، ج6، ص24( اشـعار 
بسـياري در رابطـه بـا مناسـبت هاي دينـي و زيـارت از او باقـي مانـده اسـت. شـايد بتـوان 
قصيـده »تائيّـه« او راـ  کـه به سـبک »تائيـه« دعبل خزاعي )شـعري کـه وي آن را در محضر 
امـام علـي بـن موسـي8 خوانـد و صلـه اي ارزشـمند دريافـت کـرد( سـروده شـده ـ از 

بهترين هـاي اشـعار او دانسـت. )یعقوبـی، 1951م، ج1، ص136(

درگذشت

سـال وفـات خليعي را 850ق./1446م. در شـهر حّله دانسـته اند. قبـرش  نزديک باغي به 
نـام »بوسـتان خليعي« مشـهور و معروف اسـت؛ اگرچه هم اکنـون )زمان کرکوش، نويسـنده 
کتـاب تاريـخ الحّلـه( اثـري از آن وجـود نـدارد. قبـر خليعـي همجـوار قبـر رضي الدين بن 

طـاووس و ابن حّماد واسـطي اسـت. )کرکـوش، 1385ق، ج2، ص102؛ یعقوبـی، 1951م، ج1، ص136(

7. ابوالحسن محمد، معروف به »ابن حّماد« بغدادِي بصري )م: 850ق./1446م.( 

وي از شـاعران مشـهور و فضالي بنام حّله )شوشـتری، 1365ش، ج2، ص558( و از معاصران 
عالمه خليعي اسـت و با او مکاتبات شـعري در رثاي اهل بيت: داشـته اسـت. شـعر او از 
روانـي تعبير و سـالمت و لطافت اسـلوب برخوردار بوده، ولي شـعر خليعـي از جهت دقت 
و نـوآوري و سـالمت بـر آن برتـري دارد. )یعقوبـی، 1951م، ج1، ص132( طريحي، در بخش هاي 
مختلـف کتـاب خـود اشـعار ابن حماد را آورده و شوشـتري و شـبر بعض شـعرها و قصائد 
او را ذکـر کرده انـد. )طریحـی، بی تـا، ج1، ص24، 26، 105، 168؛ شوشـتری، 1365ش، ج2، ص560 و 565؛ 

شـبر، 1422ق، ج4، ص308 و 316(

سفر علمي

از آنجـا کـه ابن حّمـاد بـه بغـدادي و بصـري و حّلـي ملقـب شـده، ايـن نشـان مي دهد 
کـه وي از ايـن شـهرها ديدن کرده و در آنها سـکونت داشـته اسـت. همچنيـن در تاريخ هاي 
نامعلومـي، بـه نجـف و کربـال مشـرف شـده اسـت. بي شـک وي در حّلـه زندگـي کـرده و 
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در همـان شـهر از دنيـا رفتـه اسـت. قبـر او نزديـک قبـر خليعي، مشـهور و معروف اسـت و 
زيارتگاه محسـوب مي شـود. )یعقوبـی، 1951م، ج1، ص142( ابن حماد، عمـري دراز يافت. )همانجا(

8. شيخ زين الدين علي بن حسن بن حسين سرابشنوي حّلي )م: 851ق./ 1447م.(

وي در قاسـان، از سـرزمين هاي ماوراء النهـر و بـالد تـرک )حمـوی، 1995م، ج4، ص295( بـه 
دنيـا آمـد و سـکونت گزيد. به گفته آقابزرگ طهرانـي: »وي در تاريـخ 850ق./1446م. اجازه 
روايتـي از يکـي از اسـاتيد خـود دريافت کرده اسـت«. )آقابـزرگ طهرانـی، 1972م، 93( اين اسـتاد، 
همـان عبدالملک بن اسـحاق کاشـاني اسـت که شـيخ زين الديـن علي نزد او شـاگردي کرد 
و در سـال 850ق. اجـازه روايـت از او گرفـت. )همـو، 1403ق، ج1، ص207( پدر وي سـفري به 
حّلـه کـرده اسـت و گويـا بين حّلـه و قاسـان، در رفت و آمد بـوده و به همين جهـت، او را 

»قاسـاني سرابشـنوي« لقب داده اند. )افنـدی، 1403ق، ج3، ص397(

9. عطـاء بـن عبدالعزيـز بـن عبدالکريـم بـن عبـداهلل بـن کمـال محمـد بـن سـعد، 

اللوکـة« )م: 860ق./1455م.(  معـروف بـه »ابـن 

وي در ربيـع االول سـال 794ق./1391م. در بصـره پـاي بـه دنيـا نهاد و همـان جا بزرگ 
شـد و حافـظ قرآن گرديد. مشـغوليات ادبي و شـعري داشـت و بيشـتر وقتـش را به مطالعه 
ديـوان اشـعار مي گذرانـد. شـعر نيکـو مي گفـت؛ به خصوص اشـعاري بـا مضاميـن بديع و 

تازه. )سـخاوی، 2000م، ج5، ص131(

سفر علمي

وي بـار سـفر علمـي خـود را بسـت و  از بصـره روانـه شوشـتر و اطـراف آن شـد. نيز 
سـفري بـه حّلـه کرد و بـا اينکه شـافعي مذهب بود، در خدمت شـيخ احمد بن فهـد حّلي و 
تعـداد ديگـري از عالمـان حّلـه، از آنان روايت شـنيد و دانش هـا آموخـت و آن گاه به بغداد 
رفـت. ايـن نشـان مي دهـد کـه در آن روزگار، چـه انسـجام و همجوشـي اي ميـان طوائـف 
مختلـف اسـالمي، در فراگيـري علـم و زنده نگاه داشـتن تالش هـاي علمـي وجـود داشـته 

است. )همانجـا(
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10. سـيد محمـد بـن فـالح بن احمـد بن محمد بـن احمد بـن عبدالرضا بـن ابراهيم 

واسطي مشعشـعي )م: 870ق./1465م.( )نوری، 1415ق، ج2، ص166 و 167( 

ابن شـدقم سلسـله نسـب وي را به امام کاظم7 رسـانده اسـت. )ضامن بن شـدقم، 1425ق، 

ج2، ص227( البتـه در مشـاجره اي کـه ميـان قاسـم بـن محمـد نوربخـش بـا يکي از نـوادگان 

محمـد بـن فـالح، به نـام ابراهيـم مشعشـعي، در مجلس يکـي از حاکمـان هرات بـه وقوع 

پيوسـت، هـر يـک سـعي کردند در نسـب علـوي ديگـري تشـکيک کننـد و آن را بي اعتبار 

سـازند. بعضـي بـه اسـتناد هميـن واقعـه، خواسـته اند نسـب علـوي محمـد بـن فـالح را 

مشـکوک جلـوه دهنـد. )شـّبر، 1385ق، ص226( امـا در منابـع رجالي، اين نسـبت قطعي اسـت. 
)افنـدی، 1403ق، ج2، ص341؛ شوشـتری، 1365ش، ج2، ص399؛ نـوری، 1415ق، ج2، ص166(

محمـد مشعشـعي در جنـوب عـراق، در شـهر واسـط، در آغاز قـرن نهم هجـري به دنيا 

آمـد. پـدرش وي را به حّله برد تـا درس بخواند )ضامـن بن شـدقم، 1425ق، ج2، ص227( و چيزي 

نگذشـت کـه محمـد از مقربين و نورچشـمي هاي شـيخ ابن فهد حّلي قـرار گرفت.

عقيده و مرام

در قـرن نهـم هجـري، همپـاي علـوم متعـارف و رايـج فقهي و لغـت و حديـث و مانند 

آن، علـوم ديگـري نيـز وجـود داشـت که بعضـي طالبان علـم به آنهـا مي پرداختنـد و مورد 

بحـث و گفت وگـو بـود. يعنـي علومـي همچـون سـحر و شـعبده و ماننـد آن کـه در يـک 

دسـته بندي کلـي عنـوان »علـوم غريـب« را بر آنهـا مي توان نهـاد. محمد بن فالح از کسـاني 

بـود کـه بسـيار بـه اين گونـه علـوم توجـه نشـان مـي داد و عامـه مـردم نيـز اين گونـه افکار 

را مي پذيرفتنـد و بـه آن دامـن مي زدنـد. از طـرف ديگـر رابطـه نزديـک وي بـا اسـتادش، 

ابن فهـد، و سـکونت در حّلـه و کربـال، زمينـه اي بـود کـه وي علـوم منقـول و معقـول، بـه 

خصـوص فلسـفه اشـراقي را از او فرابگيـرد و بـا رياضت اعتـکاف، به مجاهـدت با نفس و 

سـخت گيري هاي شـرعي مشـغول گـردد. )کرکـوش، 1385ق، ج2، ص98(

محمد مشعشـعي برنامه خود را که از سـال 828ق./1424م. شـروع شـده بود، در منطقه 
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»حويـزه« بـه شـکل جـّدي به اجـرا در آورد و آن را پايگاهي براي حرکت خود سـاخت و با 

شـيوه هاي مبتنـي بـر سـحر و شـعبده و در هيئت مـردي اعرابـي و دوره گرد و بي نوا سـراغ 

مـردم مي رفـت و بـا کارهـاي عجيب و شـگفت آور خـود، آنان را بـه خود متمايـل مي کرد. 

)عزاوی، 1415ق، ج3، ص109(

مشـهور اسـت کـه محمـد بن فـالح، با تمسـک به شـيوه خـاص خـود، سـرزمين هايي 

را تحـت سـلطه خـود در آورد و مردمانـي تابـع و مطيع او شـدند. روزي يکي از پادشـاهان 

عجـم بـا او مواجـه شـد. پـس دو فرزندش علي و محسـن را به جنـگ با آنان فرسـتاد. ولي 

شکسـت خوردند و بازگشـتند. محمد بن فالح خود مشـتي خاک برداشـت و به تنهايي رو 

به لشـکريان پادشـاه نهاد و چون به آنها رسـيد، مشـت خاک را به طرفشـان پاشـيد و همين 

باعـث شکسـت و گريـز لشـکر شـد و پيـروان محمد مشعشـعي، امـوال آنان را بـه غنيمت 

بردند. )ضامـن بن شـدقم، 1425ق، ج2، ص228(

بـا توجـه بـه ايـن مطالـب، مي تـوان گفـت کـه جهـل و نادانـي مـردم و نبـود فرهنـگ 

صحيـح دينـي در بعضـي مناطـق اسـالمي، عامـل مهمـي در گرايـش جامعه به چنيـن افکار 

غيـر معمـول و غريبانه بوده اسـت. گرسـنگي و فقـر و بيچارگي، که حکومت هـاي اجنبي با 

ظلـم و جـور بي حسـاب بـر مـردم تحميـل مي کردند، بـه اين منجر مي شـد که هـر حرکت 

و جنبـش مضـاد و خـالف سـلطه اي مورد توجه قـرار بگيرد و مردم با پيوسـتن بـه آن، اميد 

خـود بـه آزادي و رهاشـدن از ظلـم و بي عدالتي را جامه عينيت بپوشـانند؛ و جايي که قانون 

ضامـن تأميـن حقـوق مردم نباشـد، توسـل به چنيـن افـکار و اعمالي طبيعـي خواهد بود.

شيبي درباره وي مي نويسد: 

محمـد بـن فـاح بـه مسـئله مهدویـت هـم بی توجـه نبـود و خـود را نائـب ائمـه و باب 
مهـدی یـا وکیـل او می دانسـت و همـواره بـه دنبـال فرصتـی بود کـه دامنه ادعـای خود 
را بـه مهدویـت و نبـوت و چـه بسـا الوهیـت گسـترش دهـد. )شـیبی، 1386ق، ص304(

وي در کتابـي بـا عنـوان کالم المهـدي، به طـور صريـح معتقـدات خـود را در نامه هايي 
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بـه امـرا و بـزرگان بيـان کـرده و از امـام مهـدي] و مـادر بزرگـوار حضرت و سـال تولد 
و غيبـت او يـاد آورده اسـت. ايـن نشـان مي دهـد کـه وي تا سـال نـگارش ايـن مطلب، که 
خـود تاريـخ زده اسـت، يعنـي 855ق. ادعاي مهدويت نداشـت و تنها خـود را نائب امام] 

مي دانسـت. وي مي نويسـد: 
... اگـر محمـد بـن حسـن عسـکری، که سـّر دائر خداسـت، ظاهر شـود، من شـیعه و 
دیگـران را بـه او می سـپارم و هیـچ معارضـه ای نخواهـد بـود. و اگـر نشـانه هایی از خود 
بـروز دهـد و بگویـد علـی7 چنین بـود و چنان کرد، هیـچ مخالفتـی رخ نخواهد داد. 
امـا بـر خداونـد اسـت کـه سـر خـود را پوشـیده بـدارد و ایـن سـید )یعنـی محمـد بـن 
فـاح( را بـه عنـوان نیابت آشـکار نماید تـا اختیار و گزینـش صحیح واقع شـود. و البته 
خداونـد بـه واجـب اخـال نمی کنـد و هرکـس در این سـخن مـن تردیـد دارد، بیاید و 

هـر چـه می خواهـد بپرسـد والسـام. )مشعشـعی، بی تا، ورقـه 31(
ادعـاي مشعشـعي بـه هميـن جـا ختـم نمي شـود و او در خـالل سـخنان خـود، مدعي 

مي شـود کـه مهـدي و قائـم، اوسـت: 
پیامبـر9 فرمـود: »هرکـس بشـنود کـه یکـی از اهل بیـت مـن بـه حـق دعـوت می کند، 
امـا او را اجابـت ننمایـد، خداونـد او را بـه رو در آتـش می افکنـد«. و ایـن سـید )محمـد 
مشعشـعی( یکـی از دعوت گـران اهـل بیـت اسـت کـه بـا بصیـرت بـه سـوی خـدا فـرا 
می خوانـد. هـر کـس ایـن داعـی الـی اللـه و قیام کننـده بـه امـر خـدا را، کـه جـان خـود 
را در راه خـدا و مجاهـدت بـا گمراهـان و خـوارج و ناصبی هـا بـه کـف گرفتـه، دشـنام 
دهـد، رسـول خـدا را دشـنام داده و کافـر اسـت و کشـتنش واجـب. )همـان، بی تـا، ورقـه 50(
نکتـه ديگـر دربـاره محمـد مشعشـعي، بـاور غلوآميـز او دربـاره اميرمؤمنـان علـي بـن 
ابي طالـب7 اسـت. يکـي از جنبه هـاي مهـم در دعـوت ايـن شـخص، جنبـه اعالمـي و 
تبليغـي اسـت. ايـن جنبـه تبليغـي از طـرف محمد بـن فـالح و هـواداران او چنان گسـترده 
و فعـال اسـت کـه بـا توجـه به جهالـت و نادانـي عمومي، بـه راحتـي در دل ها و انديشـه ها 
رسـوخ مي کنـد و بـا وجـود ناحـق و باطـل بـودن، عـده  بسـياري را تحـت تأثير خـود قرار 
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مي دهـد و بـه خود متمايل مي سـازد. اينجاسـت که فکر مشعشـعي عميقاً در پيـروان او مؤثر 

واقـع مي شـود و عقيـده اي در آنها شـکل مي گيرد که سـاليان متمادي اسـتمرار مي يابد و  در 

فرزنـدان و نـوادگان او ادامـه پيـدا مي کنـد؛ عقيـده اي که سـرانجام به حلول و تناسـخ و غلو 

در حـق علـي بـن ابي طالـب7 و قـول بـه الوهيـت او منجـر مي گردد: 
هـر کـس بـه خدایی علـی معتقد نباشـد و اینکـه محمد رسـول او، و فاطمه کنیـز او، و 
یـازده امـام فرشـتگان او و پیامبـران رسـوالن او و کتاب های آسـمانی کام او و هسـتی 
آفریـده اوسـت، بی شـک کافـر شـده و مـورد لعـن اسـت و در جنـگ و غلبـه آینـده، 

کشـته خواهد شـد ان شـاء اللـه. )همـان، بی تا، ورقـه 196(

و در جاي ديگر به صراحت، خود را مهدي مي خواند و ادعاي مهدويت مي کند: 
... و ایـن سـید )محمـد بـن فـاح( مهـدی اوسـت و خداوند نور خـود را کامـل خواهد 
کـرد و همـه ایـن وجودهـا زنده انـد و نمرده انـد؛ ولکـن خـود نمی دانند. )همـان، ورقـه 155(

شيبي درباره محمد مشعشعي گويد: 
او بـرای خـود زیارتنامـه ای نوشـت کـه یارانـش هـر روز او را بـه وصـف امـام، بـا آن 
زیـارت مـورد خطـاب قـرار می دهند و یـاد می کنند. همچنیـن مناجاتی بـرای اصحاب 
خـود نوشـت تـا بـا آن بـه عنـوان ولـی اللـه او را بخواننـد و بـا او مناجـات کننـد و نـزد 
خداونـد شـفیعش قـرار دهنـد. ایـن زیـارت و مناجـات در کتـاب او، کالم المهـدی، 

آمـده اسـت. )شـیبی، 1386ق، ص305(

سـخن آخـر اينکـه ايـن حرکـت، احيـاي دوبـاره حـرکات و عقائـد غلوآميز گذشـته و 

آبشـخور انديشـه هاي غلوآميـز آينـده بـه شـمار مي آيـد.

سفر علمي

محمـد مشعشـعي از واسـط بـه حّلـه کوچ کـرد تـا از عالمان آن سـرزمين علـم و دانش 

بيامـوزد. يـک سـفر هـم بـا  اسـتادش، احمـد بـن فهـد حّلـي، از حّله بـه کربال و بـه کوفه 

رفـت و ميـان حّلـه و زادگاهـش در رفـت و آمـد بـود. آن گاه رو بـه اهواز کـرد و در حويزه 
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دعـوت خـود را علنـي سـاخت و آنجـا را پايتخت حرکـت ديني و سياسـي خويش گرفت. 

)شوشـتری، 1365ش، ج2، ص399(

11. شـيخ مفلح بن حسـين بن راشـد بن صالح صيمرِي بحراني )م: 880ق./ 1475م.( 

)حّر عاملی، 1962م، ج2، ص324؛ آقابزرگ طهرانی، 1408ق، ص461؛ اللجنة العلمیة، 1420ق، ج9، ص282( 

گوينـد نـام پـدر و جـّدش  »حسـين بـن رشـيد« بـوده، درحالي که متـداول »حسـين بن 

راشـد« اسـت. صيمر، نام دو شـهر اسـت: يکـي در بصره و ديگـري در بحرين. )اللجنـة العلمیة، 

1420ق، ج9، ص282؛ بحرانـی، 1414ق، ص95( گفته انـد مفلـح بـن حسـين در صيمـر بصـره به دنيا 

آمـد و بـه بحريـن نقـل مـکان کـرد. )بحرانـی، 1414ق، ص68( وي عالمـي فاضـل و دانشـور و 

فقيهـي برجسـته بـود. )افنـدی، 1403ق، ج5، ص215( در فقـه مهـارت بـاال يافـت و کتاب هايـي 

ارزنـده تأليـف کـرد و فتواهايـش معروف شـد و در کتـب فقها مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 

شـعر نيکـو مي گفت. )سـماوی، 1422ق، ج2، ص326( نزد پدرش شـيخ حسـين صيمري و شـيخ 

احمـد بـن فهـد حّلي تعليـم ديـد و عالمي ممتـاز و برجسـته گرديد.

سفر علمي

بـا پـدرش، شـيخ حسـين، از صيمره بصره کـوچ کرد و در يکـي از قريه هـاي بحرين به 

نـام سـلماباد سـکنا گزيـد )بحرانـی، 1414ق، ج1، ص485( آن گاه از بحريـن آهنگ حّلـه کرد و در 

آنجـا پـاي درس احمـد بـن فهـد حّلـي حاضر شـد تا اينکـه از جمله مـردان بـزرگ علم به 

شـمار آمـد و در علـوم فقه و اصـول دين و حديث و مانند آن به شـهرت رسـيد. )خوانسـاری، 
1411ق، ج7، ص160؛ اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج3، ص244(

صيمـري ميـان حّلـه و بحرين آمد و شـد مي کـرد و چون بـه يکي از فقهـاي مبرز عصر 

خـود تبديـل شـد، حکـم بـه کفـر يکـي از اعيـان بحريـن، بـه نـام »ابـن قرقـور«، که شـرع 

مقـدس را بازيچـه کرده بود، داد و رسـاله اي با عنوان رسـاله تکفير ابن قرقـور تأليف کرد و 

بـه سـبب ايـن موضع گيـري، او را از بحرين بيـرون راندند. البته وي سـال ها بعـد به بحرين 

بازگشـت و همـان جـا از دنيا رفت و به خاک سـپرده شـد؛ حـدود سـال 880ق./1475م.، و 
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گفته اند حدود سـال 900ق./1494م. درگذشـت. )بحرانـی، 1414ق، ص95؛ آقابزرگ طهرانـی، 1403ق، 
ج11، ص156؛ سـماوی، 1422ق، ج2، ص328(

12. شـيخ محمـد بن شـيخ زين الديـن بن الحسـن علي بـن حسـام الدين ابراهيم بن 

حسـن بن ابراهيم بـن ابي جمهور هجري احسـائي )زنـده در: 898ق./1492م.( 

وي را احصـاوي نيـز مي گوينـد. )خوانسـاری، 1411ق، ج7، ص25( عالمي فاضل و روايت گر و 

متکلـم و مجتهـد و محقـق بـود و پـدرش از زمـره عالمان عصر خـود به شـمار مي رفت؛ به 

هميـن جهـت وي را بايد پرورش يافته خانـواده اي علمي دانسـت. )نـوری، 1415ق، ج1، ص331؛ 
بحرانی، بی تا، ص167؛ بحرانـی، 1414ق، ص343(

اساتيد

ابـن ابي جمهـور احسـائي نـزد چند تـن از فقهـاي عصر خود تعليـم ديد که شـماري از 

آنهـا عبارتند از:

الـف( پدر ايشـان شـيخ زين الدين ابوالحسـن علـي بن حسـام. وي در آغاز اجـازه خود 

از پـدرش چنيـن يـاد کرده اسـت: »از شـيخ و اسـتاد و پدر حقيقي ام: شـيخ پارسـا و عالم و 

عابـد، زينـت ملـت و آييـن حـق، ابوالحسـن علي بـن شـيخ ... بـن ابراهيم بـن ابي جمهور 

احسـائي«. )افندی، 1403ق، ج5، ص50(

ب( شـيخ زين الديـن علـي بـن هـالل جزائـري. وي همـان کسـي کـه ابن ابي جمهـور 

تـا »کـرک نـوح«، از قـراي جبـل عامل، بـا او همراه بـود و در ايـن مصاحبت، نـزد وي علم 

آموخـت و از او بهره هـا بـرد و ايـن وقتـي بـود کـه در سـال 877ق./1472م. از مراسـم حج 

بـاز مي گشـت. )قمـی، 1420ق، ص65؛ شوشـتری، 1365ش، ج1، ص581(

ج( حرز الدين اُوالي

د( شمس الدين محمد بن احمد موسوي حسيني. )اللجنة العلمیة، 1420ق، ج10، ص245(

ه ( حسن بن عبدالکريم فتّال غروي حّلي. )امین، 1419ق، ج8، ص292(

و( وجيه الدين عبداهلل بن عبدالملک کاشاني قمي. )اللجنة العلمیة، 1420ق، ج10، ص245(
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شاگردان

شـماري از فقهـا، درس آموختـه ابن ابي جمهور احسـائي اند کـه توانسـتند در تاريخ فکر 
اسـالمي نقش هاي مهـم ايفا کننـد؛ از جمله:

الف( شيخ احمد بن زين الدين بحراني.
ب( سيدحسين بن حيدر عاملي. )خوانساری، 1411ق، ج7، ص33(

ج( شيخ شمس الدين محمد بن صالح غروي حّلي. )قمی، 1420ق، ج1، ص238(
د( سيدمحمد بن محسن بن محمد رضوي مشهدي )خوانساری، 1411ق، ج7، ص33(

ه ( سيدمحمود بن عالء الدين بن جالل هاشمي طالقاني. )قمی، 1420ق، ج1، ص238(

سفرهاي علمي

به حجاز

بيـش از يـک بـار بـه خانـه خـدا مشـرف شـد و در خـالل مراسـم حـج سـال 877ق./ 
1472م. به تعليم و تعلم اشـتغال داشـت. هنگامي که از راه بالد شـام به احسـاء برمي گشـت، 
در کـرک نـوح، از قـراي جبـل عامـل، خدمت شـيخ علي بـن هالل جزائـري، کـه او نيز آن 
سـال بـه حـج رفته بود، رسـيد و يـک ماه کامل پـاي درس او حاضـر شـد و آن گاه به وطن 
خـود، احسـاء، بازگشـت. )خوانسـاری، 1411ق، ج7، ص26( همچنيـن در سـال 894ق./ 1488م به 

زيـارت خانه خـدا توفيق يافـت. )اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج10، ص245(

به حلّه

پـس از بازگشـت از سـفر حـج در سـال 877ق./1472م.، از جبل عامل بـه بحرين آمد و 
سـپس رو بـه عـراق نهـاد تا عتبات مقدسـه را زيـارت کنـد. آن گاه به خراسـان رفت و طبق 
ثبـت تاريـخ، در سـال 888ق./1483م. در حّلـه بـود و همـان جا اجـازه اي مربـوط به کتاب 
قواعـد االحـکام  عالمـه حّلي، براي شـاگردش علي بن قاسـم بـن ُعذاته نوشـت. اين اجازه 
بـه خـط خـود او، در پايـان نسـخه کتاب مذکور، نوشـته شـده اسـت. )خوانسـاری، 1411ق، ج7، 

ص26؛ طباطبائـی، 1416ق، ج2، ص140(
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به بالد فارس

وي پـس از خـروج از عـراق، بـه زيـارت امـام علـي بـن موسـي الرضـا8 مـي رود و 
قصـد اقامـت در طـوس مي کنـد و در آنجـا بـا بسـياري از عالمـان مشـهد بـه بحث هـاي 
کالمي و فقهي مشـغول مي شـود. )خوانسـاری، 1411ق، ج10، ص26؛ حسـن، 1415ق، ص348( در سـال 
878ق./1473م. در مشـهد، ميـان ابن ابي جمهـور و هـروي بحـث و مناظره اي درباره مسـئله 
امامـت در مي گيـرد و ابن ابي جمهـور، بـا داليـل قاطـع و روشـن، بـر خصـم خـود غالـب 
مي شـود. ايـن جلسـه در سـه مرحلـه و بـا حضور جمعـي از طـالب و فقها و بزرگان شـهر 
بـود. آن گاه مشـهد را تـرک مي کنـد و متّوجـه حّله و سـپس نجف مي شـود و پـس از مدتي 
بـار ديگـر در سـال 898ق./1492م. بـه حّلـه برمي گردد و در همان سـال از آنجا به اسـترآباد 

مـي رود. )افنـدی، 1403ق، ج5، ص51( 

به نجف

ابـن ابي جمهـور پـس از بازگشـت از مراسـم حـج سـال 894ق./1488م. وارد نجـف 
اشـرف مي شـود و تا سـال 895ق./1489م. آنجا مي ماند و شـاگردش سـيدمحمد بن محسن 
مشـهدي غـروي، نـزد وي فقـه و حديث مي آمـوزد. وي کتـاب الملجي را در سـال 895ق. 

در نجـف تأليـف مي کنـد. )اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج10، ص245(

13. شـيخ تقي الديـن ابراهيـم بـن علـي بـن حسـن بـن محمـد بـن صالـح عاملـي 

900ق./1494م.(  در:  )زنـده  کفمعـي 

وي در يکـي از قـراي جبـل عامـل، بـه نام »لويـز«، به دنيـا آمـد. اصالتاً ُجباعي اسـت و 
ملقـب بـه »ابي التقي حارثـي«. )حـر عاملـی، 1385ق، ج1، ص28( مردي فاضل، اديب، شـاعر، زاهد 
و پارسـا بـود و نسـبش به حـارث همدانـي، صحابي امام علـي7 مي رسـد. )زنـوزی، 1412ق، 

ج1، ص89؛ مـرّوه، 1387ق، ص35؛ افنـدی، 1403ق، ج1، ص24(

سال زاد کفعمي

در اينکـه کفعمـي در چـه سـالي بـه دنيـا آمـده، اختـالف اسـت. گفته انـد در سـال 
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840ق./1436م. زاده شـد. از سـوي ديگـر مي گوينـد وي بعضـي کتاب هـاي خـود را در 

خـالل سـال هاي 848ق/1444م و اواخـر سـال 849ق./ 1445م. و سـال 852ق./1448م. بـه 

پايـان رسـانده اسـت. )زنـوزی، 1412ق، ج1، ص85؛ افنـدی، 1403ق، ج1، ص22(

وي در خانـواده اي اهـل علـم و تقـوا پا بـه گيتي نهـاد و تحت تربيت ديني قـرار گرفت 

و نـزد پـدر و بـرادرش، کـه هـر دو عالم و فقيـه بودند، تعليم ديـد و به گفتن شـعر آوازه اي 

داشـت. از او نوشـته ها و اشـعاري در مـدح پيامبـر9 و ائمـه: برجـاي مانده اسـت. وي 

کار نسـخه برداري نيـز مي کـرد و از جملـه دو کتاب از سـيدمرتضي شـمس الدين محمد بن 

سيدشـريف جرحانـي، به نام هاي غـرة المنطق و دّرة المنطق را رونويسـي و استنسـاخ کرد. 

)قمـی، 1420ق، ج2، ص591؛ افنـدی، 1403ق، ج1، ص25(

سفر های علمي

کفعمـي بـه يکـي از توابـع جبـل عامل، به نام »جزين« سـفر کـرد و در آنجـا علم نحو و 

معانـي و منطـق و بيـان را آموخـت و سـپس رو به حّلـه آورد و از فقها و متفکرين آن شـهر 

دانش هـاي بسـيار فـرا گرفـت و از آنجـا کـوچ کرد. سـفري نيز بـه نجف اشـرف و کربالي 

حسـيني براي او ثبت شـده اسـت. )مرّوة، 1387ق، ص36(

بـا توجـه بـه آنچـه مالحظـه کرديـد، روشـن مي شـود کـه سـفرهاي علمـي، از جملـه 

مهم تريـن عوامـل نشـاط علمـي و تعامـل فکري ميان شـهر حّله و ديگر شـهرهاي اسـالمي 

بـوده اسـت. امـا ناديـده نبايـد گرفـت که آنچه ايـن نشـاط و حرکـت را مي افـزوده و به آن 

گرمـاي بيشـتر مي بخشـيده، سـفرهاي علمـي عالمان از خـود شـهرهاي عراق به حّلـه بوده 

کـه مسـافت چندانـي را شـامل نمي شـده اسـت. در رتبه بعـدي، بحريـن قـرار دارد؛ چراکه 

اکثـر سـاکنان ايـن کشـور از شـيعيان و معتقدان بـه مذهب اماميـه بودند و طبيعي اسـت که 

بـراي علم آمـوزي بـه مراکـز علمـي امامي، همچـون نجـف و حّله رو کننـد. در رتبه سـوم، 

بايـد از جبـل عامـل نـام بـرد کـه فرزانگانـي از آن ديـار، به طلب چشـمه هاي نـاب معارف 

اسـالمي، حّلـه را  مقصـد و مقصـود خـود قـرار مي دادند.
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هجرت عالمان حّلي به ديگر شهرهاي اسالمي

تاريـخ نـام تعـدادي از مـردان فکـر و انديشـه را ثبت کـرده کـه در حّله زاده شـدند، اما 

بـراي درس و تدريـس بـه ديگـر شـهرهاي عراق و بالد اسـالمي بار سـفر بسـتند و هجرت 

علمـي کردنـد. شـماري به زادگاه خود بازگشـتند، عـده اي در رفت و آمد بودنـد و ديگراني 

يکسـره وطـن خود را تـرک گفتنـد و مراجعت نکردنـد؛ از جمله: 

1. شيخ عّزالدين حسن بن سليمان بن خالد حّلي )زنده در: 802ق./ 1399م.( 

در نـام جـد وي اختـالف وجود دارد. گاهي از او  به »سـليمان بن محمد« )افنـدی، 1403ق، 

ج1، ص193( و گاه بـه »سـليمان بـن خالـد« نـام آورده انـد. گاه نيز شـخصي را به اسـم جّدش 

نام مي نهنـد. )همانجا( 

شـيخ عزالدين گاه به حّله و گاه به حلب نسـبت داده شـده  اسـت. )همانجا؛ حّر عاملی، 1385ق، 

ج2، ص66( چـه بسـا وي اصالتـاً حّلـي بـوده و از حلب ديـدن کرده باشـد. اين رأي مـورد تأييد 

عالمـه طهرانـي اسـت کـه مي گويـد: »او شـيخ حسـن بن سـليمان بن محمـد بن خالـد عاملي 

حّلـي اسـت«؛ )آقابـزرگ طهرانـی، 1403ق، ج1، ص416( زيـرا ممکـن اسـت مدتـي را در جبـل عامـل 

گذرانـده و از آنجـا به حلب رفته. ازاين رو به هر دو شـهر منسـوب شـده اسـت. معمول اسـت 

کـه در بسـياري از اوقـات، فقهـا را به شـهرهايي کـه در آن سـاکن بوده اند، نسـبت مي دهند.

نسـبت »عاملـي« بـراي شـيخ عزالديـن شـايد به جهـت هجرت او بـه بالد عامليه باشـد 

و شـايد پدرانـش روزگاري در آن سـرزمين زندگـي کرده انـد. اّمـا نسـبت به حّلـه، با وجود 

اختـالف القـاب او، ترجيـح اين اسـت کـه وي را زاده حّلـه بدانيم. 

شـهيد اول در اجازه خود براي او مي نويسـد: »شـيخ حسـن بن سـليمان بن خالد حّلي، 

نـزد بنـده شـاگردي کـرد و از مـن و تعـدادي ديگر از عالمـان حّله اجـازه دريافـت نمود و 

ايـن در 22 شـعبان 757قمـري بـود«. همچنيـن در وصـف وي گويـد: »شـيخ شايسـته و بـا 

ورع و دينـدار و بي ماننـد، عزالديـن ابومحمـد حسـن بن سـليمان بـن محمد حّلـي«. )همان، 
1403ق، ج20، ص72( 
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ايـن شـيخ بزرگـوار سـفري هم به شـهر مقدس قم داشـته و ازايـن رو گاه بـه »قمي« نيز 

ملقب شـده اسـت. محتمل اسـت که در 742ق./ 1341م. به دنيا آمده باشـد. چون اجازه اي 

بـا تاريـخ 757ق./1356م. براي او ثبت شـده و نيـز يکي از اجازه هاي او بـه تاريخ 23 محرم 

802ق./1399م. اسـت. بـا توجـه به اينکه پـس از اين تاريخ حرکت علمي و فعاليت درسـي 

از وي ثبـت نشـده و يـادي از او در تواريـخ نکرده انـد، مي تـوان گفت که اندکـي پس از اين 

تاريـخ رحلت کرده  اسـت.

اساتيد

الف( شهيد اول، محمد بن مکي عاملي )م: 786ق./1382م.(

ب( علي بن عبدالکريم بن عبدالحميد حسيني )زنده در: 801ق./ 1398م.(

ج( شـيخ محمد بن ابراهيم بن محسـن بن محسـن مطارآبـادي )امیـن، 1419ق، ج8، ص158؛ 
نوری، 1408ق، ج12، ص326(

2. شيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب ُبرسي )زنده در: 813ق./1410م.( 

وي فقيـه، محـّدث، صوفـي، شـاعر، نويسـنده و اديـب بـود و دو کتابش، مشـارق انوار 

اليقيـن و کتـاب الغديـر، مشـحون از اشـعار وي اسـت )افنـدی، 1403ق، ج2، ص304؛ حـّر عاملـی، 
1385ق، ج2، ص117(. بنابـر نقـل معـروف، وي در قريـه »بُـرس«، بين کوفه و حّلـه، به دنيا آمد 

)بروجـردی، 1410ق، ج2، ص161(. بـا ايـن همـه در بعضي کتاب ها اشـاره هايي وجود دارد مبني بر 

اينکـه زادگاه رضي الديـن رجـب، غيـر از بُـرس حّله اسـت. افندي در کتـاب رياض العلماء 

دربـاره نسـبت وي مطالبـي آورده کـه ترديـد در نسـبت او به بُـرس حّله را تشـديد مي کند: 
گاه توهـم می شـود کـه »ُبرسـی« نسـبت شـخص بـه شـهر »بروسـا«، مقـّر سـلطنت 
سـاطین آل عثمـان اسـت؛ درحالی که بنا بر نظر حق، ُبرسـی نسـبتی اسـت بـه قریه ای 
در نزدیکـی حّلـه. چـون در نسـبت دادن شـخص بـه بروسـا و برسـه، »بروسـی«  گفتـه 
می شـود، نـه »ُبرسـی«؛ ثانیـًا هیـچ یـک از علمـای امامیـه برخاسـته از شـهر بروسـا یـا 

بروسـه نبوده انـد و نسـبت ُبرسـی نداشـته اند. )افنـدی، 1403ق، ج2، ص309( 
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لغـوی معـروف زبيـدی گويـد: »بـرس قريه ای اسـت واقـع در گيـالن«. )زبیـدی، بی تـا، ج4، 

ص107( درحالی کـه شـيبی در شـرح حـال رجـب البرسـی می نويسـد: »بـرس قريه ايسـت 

نزديک به ترشـيز در خراسـان«. )شـیبی، 1386ق، ص254( روشـن اسـت که وی خواسـته نسـب 

برسـی را بـه شـهری از بـالد فارس برسـاند، نه عـراق. در اين صورت بايد گفـت که رجب 

برسـی، از بـرس فـارس به حّلـه کوچ کرده اسـت.

از جملـه ويژگي هـاي رجـب البرسـي آن  اسـت که شـخصيتي غامض و پيچيـده دارد و 

معلومـات مربـوط بـه او به غايـت اندک و غيرواضح اسـت. همه منابعي که درباره او سـخن 

گفته انـد، نـه سـال والدتـش را ذکـر کرده انـد و نه سـال وفاتش را و هيچ اسـم و رسـمي از 

اسـتادان و  شـاگردان او در کتاب ها نيسـت.

از نوشـته هاي او بـر مي آيـد کـه وي در علـوم متعـدد و گوناگون شـهرت داشـته و علم 

اسـرار حـروف و اعـداد را مي دانسـته اسـت. بعضـي او را بـه افـراط و غلو دربـاره ائمه: 

متهـم کرده انـد؛ بـه هميـن جهـت رواياتـش را، آن مقـدار کـه خـود وي بـه تنهايـي ناقـل 

آنهاسـت، نامعتبـر شـمرده اند. عالمـه مجلسـي4 در ايـن بـاره مي گويد: 

کتـاب مشـارق االنـوار و کتاب االلفین از حافظ رجب  البرسـی، در مـواردی که متفرد 
بـه نقـل اسـت، مـورد اعتماد نیسـت؛ چراکـه در آن اشـتباه و خلـط و غلو وجـود دارد. 
مـا تنهـا مطالبـی از آن را کـه موافـق روایات مأخوذ از منابع معتبر اسـت، نقـل کرده ایم. 

)مجلسـی، بی تا، ج1، ص12(

مطالعـه مدقّانـه آثـار رجـب البرسـي نشـان مي دهد کـه وي به طـور آشـکار متّوجه اين 

اتهـام بـوده و در مـوارد مختلـف سـعي در رفع اتهـام از خود داشـته اسـت و در تعليل اتهام 

غلـو، مسـئله حسـادت ديگـران را به خود مطـرح مي کند که چون نتوانسـتند بـه رتبه علمي 

او دسـت يابنـد، راه  اتهـام و تهمـت پيمودنـد و از سـر حسـادت، افـکار وي را افراطـي و 

غلوآميز شـمردند. )حافـظ برسـی، 1424ق، ص33(

عالمه اميني4 نيز از برسي دفاع کرده و او را از تهمت غلو بري دانسته و نوشته است: 
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حافـظ رضی الدیـن رجـب بن محمد بن رجب برسـی حّلـی، از عارفـان و عالمان امامیه 
و فقهـای آن اسـت... بـا ایـن همـه تـو در می یابی کـه  کتاب های او سرشـار از رشـحه 
تحقیـق و دقـت نظـر اسـت و او در عرفـان و علـم حـروف روش خاصـی می پیمـود. 
همچنـان کـه در مسـئله والیـت ائمه دیـن: آراء و نظریاتی داشـت که گروه بسـیاری 
از مـردم آنهـا را برنمی تافتنـد و بدیـن رو وی را بـه غلـو و افـراط و زیاده گویـی در حـق 
ائمـه: متهـم می سـاختند. امـا حـق این اسـت که تمـام آنچه رجب البرسـی نوشـته و 

بـه قلـم آورده، بـه حد غلـو و گزافـه نمی رسـد. )امینـی، 1425ق، ج7، ص33( 

بروجـردي نيـز مي گويـد: »شـيخ رجـب البرسـي... چه بسـا به او نسـبت غلـو مي دهند، 

درحالي کـه وي از آن بـري و پـاک اسـت«. )بروجـردی، 1410ق، ج2، ص162(

شـايعه خبـر غالـي بودن برسـي، عامل مهمـي در دوري کردن طالب علوم دينـي از او و 

بي رغبتـي ايشـان نسـبت به حضـور در درس وي بـود و اين همه، نتيجه اش گوشه نشـيني و 

تنهايـي ايـن شـخصيت بود. ازاين رو وي براي آسـودن خود از آن جو سـنگين اتهـام، زادگاه 

خويـش را رهـا کرد و در شـهر و ديـار ديگري رحـل اقامت افکند. 

اگـر قـول محـدث قمـي4 را بپذيريم که قبر برسـي در مشـهدالرضا7 قـرار دارد، اين از 

دو حالـت خـارج نيسـت: يـا وي اصالتاً حّلـي بوده و به جهاتي که ذکر شـد از آنجا به مشـهد 

کـوچ کـرده و همانجـا از دنيـا رفتـه، يـا جزو مهاجـران به حّلـه بـوده و پس از چنـدي راهي 

مشـهد شـده و آخـر عمر خـود را آنجـا سـپري کـرده اسـت. )قمـی، 1357ق، ص181( امـا چيزي 

دربـاره تاريـخ وفـات او ذکـر نشـده و نمي دانيـم. تنهـا بـا توجه بـه تاريـخ مرقـوم در يکي از 

کتاب هايـش، کـه 518 سـال پـس از غيبـت امـام مهـدي7 اسـت )حافـظ برسـی، 1424، ص412(، 

مي تـوان گفـت که دسـت کـم تـا سـال 813ق./1410م. زنده بوده و سـپس فوت کرده اسـت.

3. شـيخ زين الديـن علـي بن حسـين بـن عاللـه، يـا عـالال )افنـدی، 1403ق، ج3، ص408( 

حّلـي )اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج9، ص150( 

افنـدي دربـاره وي گويـد: »انسـاني صالـح و فاضل و عالـم و فقيه بـود«. )افنـدی، 1403ق، 
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ج3، ص408( بـه گفتـه خوانسـاري، علـي بـن عالله يکي از شـاگردان مقـداد ُسـيّوري بود که 

در تاريـخ دوم جمـادي االخـره سـال 822ق. بـه او اجـازه  روايـت داد )خوانسـاری، 1411ق، ج7، 

ص162( افنـدي نيـز بـه دو اجـازه از مقـداد سـيوري براي اين شـاگرد اشـاره کـرده که يکي 

در دوم جمـادي االخـره سـال 822ق. بـوده بر کتاب رسـالة فـي آداب الحـج، و ديگري در 

25 جمـادي االخـره همـان سـال بـر کتـاب االربعين حديثـا که اين هـر دو کتـاب، از مقداد 

سـيوري اسـت. )افندی، 1403ق، ج3، ص408(

عالمه طهراني گويد: 
کتـاب المقنعـة فـی آداب الحـج از شـیخ محمد بن شـجاع قطـان انصاری حّلـی )زنده 
در: 832ق./1428م.( اسـت کـه شـیخ علـی بن حسـین بن عاله، در 11 شـعبان سـال 
822ق./2 ایلـول 1419م. آن را استنسـاخ کـرده و شـاید اجـازه ای بـرای روایـت آن از 
مؤلفـش ابن شـجاع قطـان حّلـی نیز داشـته اسـت. )آقابـزرگ طهرانـی، 1403، ج22، ص124(

4. شـيخ جمال الديـن مقـداد بـن عبـداهلل بـن محمـد بن حسـين بـن محمد سـيوري 

اسـدي حّلـي )م: 826ق/1422م( 

وي عالمـي فاضـل، محقـق، دقيق نگـر، متکلم، فقيـه، اصولي و مفسـر بود. )کحالـه، بی تـا، ج12، 

ص318( در خانـواده اي اهـل علـم، کـه در شـهر عالم پرور حّله نمونـه و ممتاز بود، بـه دنيا آمد و 

پـرورده شـد. جـّد مـادري اش يکي از فقهاي عامل در شـهر حّله و معاصر عالمه حّلي و شـاگرد 

او بـود؛ يعنـي رکن الديـن محمـد بـن علـي جرجانـي کـه کتـاب الفصـول خواجـه نصيرالدين 

طوسـي را از فارسـي بـه عربـي برگردانـد و کتـاب غابة البـادي في شـرح المبـادي عالمه حّلي 

را شـرح کـرد و در زمـان حيـات مؤلـف در سـال 697ق./1297م. آن را بـه پايان رسـاند. فاضل 

مقـداد، ايـن کتاب را در سـال 788ق. نسـخه برداري کـرد. )افنـدی، 1403ق، ج5، ص216(

اساتيد

فاضـل مقـداد در نيمـه دوم قرن هشـتم هجري، جلسـه درس و تعليـم زبده ترين فقهاي 
عصـر خـود، همچـون فخرالمحققين و شـهيد اول محمد بـن مکي عاملـي را درک کرد و از 
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آنهـا شـيوه هاي فقـه و اسـتنباط را آموخت و به خصـوص کتاب هاي القواعـد الفقهية عالمه 
حّلـي، التهذيـب شـيخ طوسـي و علل الشـرايع شـيخ صـدوق را درس گرفـت و کتاب هاي 
ديگـر در فقـه و اصول و حديث را بر اسـاتيد خود قرائت کرد. )شـهید ثانـی، 1410ق، ج1، ص119( 
آن گاه پـس از آموختـن علـوم ديني از اين اسـاتيد بزرگ، که از فقهاي برجسـته مدرسـه حّله 
آن روز بـه شـمار مي رفتنـد، بـه جايگاهي شايسـته نزد ايشـان دسـت يافت. هر چنـد رابطه 
او بـا اسـتادش، شـهيد اول، بـه گونـه اي ديگـر و نزديک تـر بـود؛ به اين نشـان که شـهيد4 
کتابـي تأليـف کـرد و نـام آن را جوابـات الفاضـل المقـداد گذاشـت. کتـاب عبارت بـود از: 
جواب هـاي شـهيد بـه سـؤاالت فاضـل مقداد که شـامل 27 مسـئله در بـاب فقـه و عقايد و 
کالم کـه مـورد نيـاز عمـوم مردم و نيـز راهگشـاي طالبان علـم در آن روز بود و مشـکالت 

فکـري و عقيدتـي و عملي مبتالبـه را برطرف مي سـاخت. )آقابـزرگ طهرانی، بی تـا، ص28(

شاگردان

ابوعبـداهلل مقـداد سـيوري، چندان در علـوم ديني تبحر و مهارت يافت که پس از شـهادت 
اسـتادش، محمـد بـن مکي عاملـي، جزو شـخصيت هاي طراز اول حـوزه حّله قـرار گرفت و 
مجموعـه اي ممتـاز از طـالب و راويان پيرامون او گرد آمدند که شـايد بتـوان از بارزترين آنها، 
بـه اين نام ها اشـاره کرد: حسـن بن عاللـه حّلي )زنده در: 822ق./1419م.(، حسـن بن راشـد 
حّلـي )م: 830ق./1426م.(، شـيخ محمـد بن شـجاع قطـان حّلـي )م: 832ق./1428م.(، شـيخ 
جعفر بن حسـن مکي )زنده در: 837ق./1433م.(، شـيخ حمزة بن محسـن حسـيني عزالدين 
)همـو کـه در سـال 839ق./1435م. بـه خط خـود نامه اي به اسـتادش مقداد نوشـت و او را از 
چگونگي شـهادت شـهيد اول آگاه سـاخت(، شـيخ احمد ابن فهد حّلـي )م: 841ق./1437م.( 
شـيخ عبـداهلل بن فاضل مقـداد )م: نيمه اول قرن نهـم هجري(، سـيدرضي الدين بن عبدالملک 

واعـظ قمي کاشـاني )م: 851ق./ 1447م.( و ديگران.
سفرهاي علمي

به نجف

مقـداد سـيوري پـس از شـکل گرفتن شـخصيت علمـي اش، روانه نجف شـد و در آنجا 
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مدرسـه اي تأسـيس کـرد کـه بـه نـام وي )مدرسـة مقـداد السـيوري( نامگـذاري شـد. ايـن 

مدرسـه در شـمال شـرقي حرم مطهـر علـوي قـرار دارد. )حرزالدیـن، 1391ق، ج2، ص333( تاريخ 

ايـن هجـرت علمـي معلـوم نيسـت، ولـي ترجيحـاً بايـد آن را در اوائـل قـرن نهـم هجري 

دانسـت؛ بـه خاطـر کتابـي کـه آن را بـه عنـوان آخريـن کار علمـي خـود در حّلـه، سـال 

792ق./1389م. تأليـف کـرده اسـت.

ورود ايـن شـخصيت مبـرز فکـري بـه نجـف اشـرف تأثيـري بـزرگ در بـه حرکت در 

آوردن فعاليت هـاي علمـي داشـت و ايـن شـهر را پـس از ضعـف و فتـور علمـي، کـه در 

اواخـر قرن ششـم هجـري در روزگار ابن ادريس حّلي و انتقال مرکز انديشـه ديني از نجف 

بـه حّلـه عـارض آن شـد، بار ديگـر رونق بخشـيد. با وجـود مهاجـرت بسـياري از علما به 

حّلـه، هنـوز تعـدادي از متفکـران دينـي در نجف بودنـد و همين کمک مي کرد کـه بذرهاي 

انديشـه در حـوزه نجـف به جنـش در آيند و تالش هـاي علمي، بيش از پيش، از سـر گرفته 

شـود. چنـدان که از گوشـه و کنـار جامعه اسـالمي، بزرگانـي روي به نجف اشـرف آوردند 

و در مدرسـه مقـداد سـيوري به تعليم و تعلم مشـغول شـدند. )حکیـم، 2006م، ج4، ص107(

وجهـه ممتـاز مدرسـه سـيوري اين بود کـه ثمره فکـري آن عمدتـاً بر شـرح کتاب هاي 

»عالمـه حّلـي« متمرکـز شـده بـود و ايـن نشـان از همـان چيـزي داشـت کـه در قـرن نهم 

هجـري شـاخصه اصلـي حوزه نجـف بـه شـمار مي آمـد. )همـان، 2006م، ص36(

بـه گفتـه طريحـي، مدرسـه مقـداد سـيوري تـا روزگار وي باقـي بـود؛ جز اينکـه نامش 

تغييـر يافتـه بـود و بـه آن »مدرسـه سـليميه«، منسـوب بـه سـليم خان شـيرازي که در سـال 

1250ق./1834م. آن را تعميـر و بازسـازي کـرد، مي گفتنـد. )طریحـی، 1423ق، ص107(

به شهربان

فاضل سيوري سفري نيز به »شهربان«، از توابع بعقوبه عراق داشت. به روايت خوانساري: 
احتمـال قـوی نـزد مـن آن  اسـت که بقعـه و مزاری کـه در ابتدای شـهرباِن بغـداد واقع 
شـده و مـردم ایـن ناحیـه آن را می شناسـند، مقبـره مقـداد و مدفن این مـرد جلیل القدر 
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اسـت. بنـا بـر اینکـه در ایـن قریـه از دنیـا رفته باشـد و به وصیـت خـودش او را در آنجا 
دفـن کـرده باشـند؛ بـه جهـت قـرار داشـتن در مسـیر کاروان هایـی کـه قصـد عتبـات 

عالیـات دارنـد.  )خوانسـاری، 1403ق، ج7، ص175(

آنچه اين نظر را تأييد مي کند، ماجرايي است که مي گويند: 
مـردی بـه نـام »علـی جـواد« معتقـد بـود قبـری کـه در شـهربان به قبـر مقداد سـیوری 
معـروف شـده، در واقـع مـزار مقـداد بن اسـود، صحابـی بزرگوار رسـول خداسـت و به 
همیـن نّیـت آن قبـر را تعمیـر کـرد و در مراسـم افتتاحیـه، نماینـده آیت اللـه سیدحسـن 
حکیـم، یعنـی شـیخ جعفـر عتابـی، را به عنـوان سـخنران دعوت کـرد. شـیخ جعفر در 
سـخرانی خـود، بـا دلیـل و مـدرک بـرای حاضران ثابـت کرد که ایـن مرقد از آن شـیخ 
مقـداد سـیوری حّلـی، یکـی از علمـای شـیعه امامیـه در قرن نهـم هجری اسـت؛ نه قبر 
مقـداد بـن اسـود کنـدی کـه در بقیـع مدفـون اسـت. )حرزالدیـن، 1391ق، ج2، ص334؛ 

خوانسـاری، 1403ق، ج7، ص176(.

درگذشت

مقداد سـيوري حّلي در روز يکشـنبه 26 جمـادي الثاني سـال 826ق./1424م. و گفته اند 

در سـال 828ق./1426م. از دنيـا رفـت. اغلـب رجال نويسـان، تاريـخ اول را سـال وفـات او 

مي داننـد. )بحرانـی، بی تـا، ص172(

5. سيدجعفر بن محمد ملحوس حسيني حّلي )زنده در: 838ق./1434م.( 

نسـبش بـه ابوجعفـر بـن محمـد بـن عبـداهلل اميـر کـه بـه »ادرع« )کسـي که بسـيار زره 

و لبـاس رزم مي پوشـد( معـروف بـود، مي رسـد. اعقـاب و اوالد او در کوفـه و خراسـان و 

ماوراء النهر سـکونت داشـتند. سـيدجعفر فقيهي امامـي، محقق و با عظمـت بود. )کحالـه، بی تا، 

ج3، ص133؛ اللجنـة العلمیـة، 1420ق، ج9، ص82( وي کتـاب الـدروس  شـهيد اول4 را بـه تمامـه 

خوانـد و بـراي تکميـل آن، ايـن بخش هـا را بـه آن افزود: »ضمـان، عادية، وديعـة، مضاربة، 

اجـارة، وکالـة، سـبق و رمايـة، نـکاح، صـالة، خلـع و مبـاراة، ايـالء، ظهـار، عهـد، حدود، 
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قصـاص و ديـات«. خـود در بيـان انگيـزه ايـن کار مي گويد: 

وقتـی دیـدم کتـاب دروس میـان علما متداول اسـت، با وجود کم بضاعتی و مشـغولیت 
بسـیار و رنج هـای زمانـه، خـود را ممحـض در تکمیـل این کتـاب کردم و سـرانجام به 

آنچـه مطلوب بود، دسـت پیـدا کردم.

تا آنجا که در وصيت به فرزندش مي نويسد: 
فرزنـدم! عالمـان و عامانـی را که علـم را به پای دنیای خود هزینه نکـرده و نمی کنند، 
بـزرگ بـدار. همان هـا کـه جـان و هسـتی خـود را به پـای خواسـت الهی فـدا کردند و 
پـروردگار در کتـاب خـود مـدح ایشـان گفته اسـت. در آنچـه می گویم، بـه دقت بنگر 
و بـه وصّیتـم عمـل نمـا و به مطالـب کتاب  مـا، المنتخب، متّوجـه باش تا از رسـتگاران 

به شـمار آیی. )نـوری، 1415ق، ج2، ص309(

سفر علمي

کـوچ علمـي جعفـر ملحـوس حّلي، بـه نجف اشـرف بود. طهرانـي مي گويد که نسـخه 

اجـازه اي ديـده کـه وي بـه يکـي از شـاگردان خود نوشـته بـود. در پايـان اين اجـازه چنين 

آمده اسـت: 
خوانـدن ایـن کتـاب را ایشـان ـ کـه بزرگـی اش مسـتدام بـاد ـ در چندیـن جلسـه کـه 
آخریـن آنهـا روز پنجشـنبه 21 جمادی الثانی سـال 838ق بـود، نزد من به اتمام رسـاند. 
فقیـر درگاه خداونـد متعـال، جعفـر بن احمـد ملحوس حسـینی که خدایش ببخشـاید. 

)آقابـزرگ طهرانـی، 1972م، ص23( 

چه بسا سال وفات وي، پس از اين تاريخ بوده باشد.

6. شـيخ جمال الديـن ابوالعبـاس احمد بـن شـمس الدين محمد بن فهد اسـدي حّلي 

)م: 841ق./1427م.( 

دربـاره اش گفته انـد: »فقيهـي عالـم و فاضـل و پارسـا و متقـي و عابد و گران قـدر بود«. 

)زنـوزی، 1412ق، ج1، ص342( بـه برخـورداري و تبحـر در موضوعـات متنـوع در علـوم فقهي و 
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بـه فضـل و اتقـان فکـري و ذوق و عرفـان و اخالق و زهـد، و جمع ميـان دانش هاي عقلي 

و نقلـي، و فـروع و اصـول، و ظاهـر و باطـن، و علم و عمل شـهرت داشـت. )قمـی، 1425ق، 
ج1، ص435(

شـيخ احمـد بن فهد در شـهر حّله سـيفيه بـه دنيا آمد. سـال والدتش يـا 756ق./1356م. 

اسـت يـا 757ق./1356م. و قـول دوم ترجيـح دارد. )زنـوزی، 1412ق، ج1، ص342( در شـهر حّله 

پـرورش علمـي يافـت و پـاي درس مـردان فکر و انديشـه اين شـهر مراتب بـاالي علمي و 

دينـي را طـي کـرد تـا آنجا که خـود از مشـهورترين عالماِن شـيعه عصر خـود گرديد.

اساتيد

شـيخ احمـد بـن فهد، زير نظـر تعـدادي از علماي معـروف حّله علـوم دينـي را فراگرفت 

 کـه شـماري از آنهـا عبارتنـد از: شـيخ ظهير الديـن علـي بـن يوسـف بـن عبدالجليـل نيلـي 

)م: 775ق./1373م.(، شـيخ زين الدين علي بن خازن حائري )م: 793ق./1390م.(، سـيدمرتضي 

بهاء الديـن علـي بـن حميد نيلي نجفـي )زنـده در: 800ق./1397م.(، شـيخ نظام الديـن علي بن 

عبدالکريـم نيلـي حائري )زنـده در: 801ق./1398م.(، شـيخ فخرالدين احمد بـن متّوج بحراني 

)م: 820ق./1417م.(، شـيخ فاضـل مقـداد بن عبداهلل سـيوري حّلي )م: 826ق./1422م.(، شـيخ 

فقيـه ضياء الديـن علي بن محمد بن مکـيـ  فرزند شـهيد اولـ  )م: 856ق./1452م.( و ديگران.

وي پـس از تلقـي و دريافـت علـوم ديني از اين اسـاتيد و رسـيدن به مـدارج کمال علمي، 

يکـي از زبده تريـن اسـاتيد حوزه شـهر حّلـه در »مدرسـه زينبيه« شـد و شـاگرداني را به تعليم 

و تربيـت خـود پرورانـد و در ابعـاد گوناگـون درسـي، به رشـد و بالندگي رسـاند. شـاگرداني 

چـون: شـيخ علـي بـن فضـل بـن هيـکل حّلـي )زنـده در: 837ق./1433م.(، سـيدرضي الدين 

عبدالملک بن شـمس الدين اسـحاق قمي )م: 851ق./1447م.(، شـيخ حسـن بن حسـين مطهر 

اسـدي حّلـي )زنـده در: 859ق./1454م.(، شـيخ فخرالديـن احمـد بن محمد سـبعي )زنده در: 

 860ق./1455م.(، شـيخ عزالديـن بـن علـي )مشـهور به ابن العسـره کسـرواني کرکـي عاملي( 

)م: 862ق./1457م.(، سـيدمحمد نوربخش )م: 869ق./ 1464م.(، سيدمحمد بن فالح مشعشعي 
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)م: 870ق./1465م.( شـيخ مفلح بن حسـن صيمري )م: 880ق./1475م.( و ديگران.

بـا توجـه بـه شـهرهايي کـه شـاگردان ابن فهد بـه آنجـا منسـوب اند، مي تـوان دريافت 

کـه شـهر حّلـه چـه انـدازه در آن عصر مهـم و مورد نظـر بـوده و در ارتباط بـا مراکز علمي 

ديگـر، حـوزه اي سـرآمد به شـمار مي آمده اسـت.

سفرهاي علمي

به کربال

شـيخ احمـد بـن فهـد در طلـب علم و اجـازه و آموختـن از محضر اسـتاداني چون شـيخ 

محمد بن خازن حائريـ  شـاگرد شـهيد اولـ  وارد کربال مي شـود و در سـال 791ق./1388م. 

از اسـتاد خـود اجـازه اي اخذ مي کنـد. آن گاه آوازه او در کربالي حسـيني مي پيچد و جمعي از 

طـالب علـوم دينـي پيرامـون وي گـرد مي آيند. کربـال با حضور اين جمع مشـتاق بـه مرکزي 

علمـي تبديـل مي شـود و در آن عصـر، بـه شـهرتي عظيـم در علـوم مختلـف دينـي دسـت 

مي يابـد و فضـل وجود شـيخ احمـد، چهـره اي تابناک و درخشـنده به آن مي بخشـد.

از آثـار برجسـته شـيخ احمـد بن فهـد در کربال يکي کتاب التحرير اسـت کـه مي گويند 

آن را در پـي يـک رؤيـا بـه نـگارش در آورد؛ رؤيايـي کـه در آن سـيد مرتضي علـم الهدي 

در حضـور اميرمؤمنـان7 بـه وي مي گويـد: »آفرين به ياري کننـده مـا«. آن گاه از تأليفات او 

سـؤال مي کنـد و از او مي خواهـد شـروع بـه تأليف کتابي بـا عنوان التحرير کند. شـيخ چون 

از خـواب بيدار مي شـود، دسـت بـه کار  نگارش کتـاب مذکور مي شـود. )شوشـتری، 1365ش، 

ج1، ص580؛ قمـی، 1425ق، ج1، ص435(

وي آخريـن کتـاب خـود را در حّلـه 836ق./1432م. تأليـف کرد. به جهـت نزديکي دو 

شـهر حّلـه و کربـال، طبيعـي اسـت که شـيخ احمد بن فهـد ميان ايـن دو رفت و آمد داشـته 

و وجـود قبـر حسـين بن علـي8 و تقدس کربال، انگيـزه اين کار را در او مي افزوده اسـت.
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به شام

شـخصيت مـورد بحـث ما سـفري هم به بالد شـام داشـته اسـت؛ به شـهر جزين کـه در آن 
عصـر، پـس از تأسـيس مدرسـه جبل عامل به دسـت شـهيد اول4، يکـي از مراکـز مهم فکري 

دنياي اسـالم به شـمار مي آمـد. )افنـدی، 1410ق، ص96؛ طباطبائـی، 1404ق، ج1، ص83( 
شـيخ احمـد در جزيـن بـه درس فقيـه ضياء الديـن علـي بـن محمد بـن مکـيـ  فرزند 
شـهيد اول ـ حاضر شـد و در 11 محرم الحرام سـال 824ق./16 کانون اول 1421م.، پس از 
خوانـدن کتـاب اربعين حديثا شـهيد اول از او اجازه دريافت کرد و در سـال 836ق./1432م. 

به حّله بازگشـت. )همانجـا؛ بحرالعلـوم، 1363ق، ج2، ص110(

شيخ احمد بن فهد حّلي و تصّوف

وي بـه تصـوف متمايـل بـود و ايـن تمايـل را در بعض مؤلفـات خويش تصريـح کرده 
و نوشـته هايي در تصـوف از او بـر جـاي مانـده که دو نمونـه آن، يکي کتـاب التحصين في 
صفـات العارفيـن و ديگري عدة الداعي و نجاح السـاعي اسـت )شـیبی، 1386ق، ص490(. تأکيد 
بـر عزلـت و گوشـه گيري و بريـدن از مـردم، يکـي از نشـانه هاي اين گرايش در اوسـت. در 

کتـاب التحصيـن در توضيح عزلت مي نويسـد: 
عزلـت، همـان انقطـاع الـی اللـه و پنـاه بـردن بـه غـار و گوشـه مسـجد و پسـتوی خانـه 
اسـت. بعضـی عزلـت را فـرار کـردن از مردمـان و انـس گرفتـن بـا حـق می داننـد  کـه 
ایـن، اعـم از معنـای اول اسـت... بی شـک تنهـا کسـانی بـر ایـن امـر قـدرت دارند که 
بتواننـد نفـس خویـش را مهـار کننـد و از فضـول دنیـا و مشـتهیات آن دوری نماینـد. 

)ابن فهـد حلـی، بی تـا، ص3(

بي گفت وگـو، مسـئله عزلـت و گوشه نشـيني، از جملـه امـوري اسـت که صوفيـه به آن 
دعـوت کـرده و آن را ادبـي بـزرگ و اساسـي در طريقـه خـود شـمرده اند. البته يـک فرد يا 
يـک جامعـه اگـر بخواهـد به معناي حقيقي تصّوف پيشـه کنـد، عالوه بر شـرط عزلت، بايد 
بـه امـور ديگـري همچـون »امـام«، »خرقـه«، »صحبت«، »سلسـله«، »طريقـه« و ماننـد آن تن 

بدهـد و بـه آنهـا به عنوان شـروط واليـت تصـّوف معتقد و پايبند باشـد. 
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بعضـي بـراي اثبات تصـّوف ابن فهـد، کاربرد بعـض اصطالحات صوفيـه در کتاب هاي 
وي را مـالک گرفتـه و گفته اند: 

ابـن فهـد حدیثـی از امـام کاظـم7 را در تألیفات خود مـی آورد که پـر از اصطاحات 
صوفیـه اسـت و از صبـر و قناعـت و رضـا و اخـاص و یقیـن و توکل سـخن می گوید. 

)شیبی، 1386ق، ص297(

ايـن تنهـا ابن فهـد نيسـت کـه بـه ميل بـه تصـّوف متهـم شـده، بلکـه پيـش از او بزرگاني 
همچـون سـيد بـن طـاووس و خواجه نصيرالدين طوسـي نيز صوفـي خوانده شـده اند و پس از 
ابن فهد، به کسـي چون شـهيد ثاني4 نيز چنين نسـبتي داده شـده اسـت. )افندی، 1427ق، ص343(

نويسنده کتاب الحرکة العلمية في کربالء معتقد است: 
تصوفـی کـه بـه ایـن شـخصیت های جلیـل القـدر، مثـل ابن فهد و سـید بن طـاووس و 
خواجـه نصیـر و شـهید ثانـی و مثل ایشـان نسـبت می دهند، چیـزی جز توجـه کامل به 
خالـق متعـال و بی اعتنایـی بـه مظاهر فریبنـده دنیا و فانی شـدن در محبت الهی نیسـت 
و ایـن البتـه شایسـته مـدح و تحسـین اسـت. ایـن کجـا و آنچـه در تصـوف اصطاحی 
وجـود دارد کجـا؟! ایـن توحیـد خالـص کجـا و اعتقـاد بـه حلـول و وحـدت وجـود و 
باورهـای غلطـی از این دسـت که به بعضی صوفیه منتسـب اسـت کجـا؟! تصّوف پاک 
و متشـرعانه علمای شـیعه با تصّوِف فسـاد اخاقی و اعمال مخالف شـرع در ریاضات 
و عبـادات و اوراد سـاختگی چـه نسـبتی می تواند داشـت؟ )شـاهرودی، 1410ق، ص118(
ابـن فهـد در کتـاب عدة الداعـي، روايتـي را از امام صـادق7، به نقل از رسـول خدا9 
ذکـر کـرده که توضيحي اسـت روشـن در معناي زهد در بـاور اهل بيت: و پيروان ايشـان. 
روزي پيامبـر9 از جبرئيـل سـؤال مي کنـد: »اي جبرئيـل، زهد به چه معناسـت«؟ مي گويد: 

زاهـد کسـی اسـت کـه خواسـت پـروردگارش را دوسـت مـی دارد و ناخواسـته او را 
دشـمن. از حـال دنیـا کنـاره می گیـرد و بـه حـرام آن بی اعتناسـت؛ زیـرا در حالـش 
حسـاب، و در حرامـش عـذاب اسـت. بـر همـه مسـلمانان همچـون بـر خـود شـفقت 
مـی ورزد و از سـخنان بی جـا و سـخن گفتـن در امـور بی ربـط بـه خـود می پرهیـزد و 
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فـراوان خـوردن را همچـون خـوردن مـردار متعفـن برخود حـرام می کنـد و همچنان که 
از آتـش خـودداری می کنـد، از خرده ریزهـای دنیـا بیـزار اسـت و آرزوی دراز نـدارد و 

مـرگ را همـواره پیـش چشـم مـی دارد. )ابن فهـد حلـی، 1425ق، ص118(

بـا توجـه به اين مطالب، روشـن مي شـود که آنچه بـه عنوان ميل تصـوف و صوفي گري 

بـه عالمانـي چون ابن فهد نسـبت داده شـده، همان زهد و پارسـايي و تقواداري ديني اسـت 

کـه اهـل بيـت، خـود نمونـه عالـي آن بوده انـد و بـه آن توصيـه کرده انـد و ايـن ربطـي بـه 

اعمـال و آداب منحرفانـه و بي اسـاس و سـاختگي صوفيـه در طـول تاريـخ نـدارد و صرف 

اسـتفاده از اصطالحـات و واژه هـاي مشـترک نمي توانـد دليل گرايش شـخص بـه يک فرقه 

و گـروه خـاص باشـد. پـس ابن فهـد نه يـک صوفي مصطلـح، بلکه يـک عـارف و زاهد و 

پيـرو خالـص مکتـب اهـل بيت: بود و نسـبتي بـا گرايش هاي  مـردود صوفيانه نداشـت.

مناظره ها

عصـر زندگـي ابن فهـد، دوران اضطراب هـاي سياسـي و فکري در گوشـه و کنـار عالم 

اسـالمي بـود. شـهر حّله نيـز از اين درگيري هـا برکنار نمانـد و در پي تهاجـم نيروهاي امير 

اسـبان ترکـي حّلـه و بغـداد در سـال 836ق./1432م. بـه اشـغال در آمدند. يکـي از کارهاي 

اميـر ترکـي، جمـع کـردن عالمـان زبـده از فرقه هـاي مختلـف اسـالمي و ترغيـب آنـان به 

بحـث و مناظـره بـود. ابن فهـد در ايـن ميـان، زعامـت گـروه نمايندگـي مذهب اثناعشـري 

را بـر عهـده داشـت و در مباحثـات خـود در حضـور اميـر اسـبان ترکي، بر علمـاي مذاهب 

ديگـر غالـب آمـد. در نتيجه اميـر مذهب اماميه را پذيرفت و دسـتور داد بـر منابر از ائمه: 

يـاد کنند.

ايـن قضيـه معلـوم مي کند که ابن فهـد، براي انجـام اين مناظره، سـفري به بغداد داشـته 

و نيـز در کربـال، پيرامـون حديث »علمـاء امتي افضل من انبيـاء بني اسـرائيل«؛ »عالمان امت 

مـن، از پيامبـران بني اسـرائيل برترنـد« با يک يهـودي مناظره کرده اسـت. )غیاثـی، 1975م، 280؛ 
رفیعی، 2002م، ج1، ص212(
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درگذشت

شـايع اسـت که ابن فهد در سـال 841ق./1437م. از دنيا رفـت )افنـدي، 1403ق، ج1، ص66( 
و بـه گفتـه خوانسـاري وي در هنگام مرگ 58 سـال داشـته و اين با توجه به سـال والدتش 
757ق./1356م. درسـت نمي نمايـد و چنـان که سـيد بحرالعلوم اشـاره کرده، بايـد عمر او را 

84 سـال دانست؛ نه 58 سـال. )بحرالعلوم، 1363ق، ج2، ص111(
قبـر ابن فهـد در کربـال، در باغـي معـروف بـه »مخيـم« بـا گنبـدي بلنـد و کاشـي کاري 
مشـهور و محـل زيـارت اسـت. چند سـالي اسـت تجديد بنـا شـده و اطـراف آن خانه ها و 

سـاخته اند. سـکونتگاه ها 
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