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 الشھیدين مروري بر کتاب جبل عامل بین: درباره تاريخ تشیع در جبل عامل تاملي

 رحمتي محمد كاظم 

تـا تـاريخ شـھادت شـھید ثـاني ) ٧٨۶/١٣٨۴(اول محمـد بـن مكـي تاريخ تشـیع مـا بـین شـھادت شـھید : شارها

به دلیل آنكه اثري تاريخ نگاري، حاوي تاريخ تشیع در اين برھه در دست نیست، يكي از ادوار كمتـر ) ١۵۵٧/٩۶۵(

شناخته شده تاريخ تشیع است و عمده آگاھي ما درياره آن محدود به گزارش ھاي بسیار كوتاه شیخ حر عاملي 

با اين حال اسـناد و مـدارك . در كتاب امل االمل في ذكر علماء جبل عامل است) ١۶٩٢ – ١۶٢٣/ ١١٠۴ – ١٠٣٣(

ديگري كه اطالعات بسیار دقیقي از تاريخ تشیع در اين برھه از آنھا مي توان به دست آورد، اسناد اجـازات اسـت 

بعد ) ١١٣٠/١٧١٧متوفي (اني جیراني كه بخش اعظمي از آنھا را صاحب رياض العلماء يعني عبدهللا افندي اصفھ

از درگذشت استادش مال محمد باقر مجلسي از میان نسخه ھاي موجود در كتابخانـه وي بـر بحـار االنـوار افـزوده 

تحلیل و بررسي اسناد اجازات براي شناخت تاريخ تشیع در فاصله میان شھادت شھیدين در جبـل عامـل، . است

عامل بین الشھدين توسط محقق ارجمند شیخ جعفـر المھـاجر بـوده كـه بـه موضوع بررسي كتابي با عنوان جبل 

دلیل بكر بودن شیوه و روش وي در پرداخت اين موضوع، از سوي دبیر خانه كتاب سـال جمھـوري اسـالمي ايـران 

  .نوشته حاضر مروري بر اين كتاب و يافته ھاي مؤلف آن است. نیز به عنوان اثر برگزيده انتخاب شده است

فی جبـل عامـل فـی قـرنین مـن أواسـط القـرن  الحرکة الفکریـة :خ جعفر المھاجر،  جبل عامل بین الشھیدینالشی

السادس عشر، المعھد الفرنسي لشرق األدنـي / الرابع عشر للمیالد حتی أواسط القرن العاشر/ الثامن للھجره 

  ).٢٠٠۵دمشق، (

***  

ن فقدان آثاري با نگرش صرف تاريخ نگاري است و البتـه پژوھشگر تاريخ تشیع با يك دشواري عام روبرو ھست و آ

اين امر مانع از آن نیست كه محقق نتواند كار تحقیق خود را انجام دھد امـا بیشـك نبـود آثـاري تـاريخ نگارانـه كـار 

بـا ايـن حـال اگـر وظیفـه محقـق تـاريخ را بازسـازي . محقق تاريخ تشیع را با دشواري ھاي فراواني روبرو مي كند

ه با توجه به ھر گونه اسناد موجود از گذشته بدانیم، محقق تاريخ تشیع نیـز اسـناد و مـدارك فراوانـي را در گذشت

اختیار دارد كه از جمله آنھا اسناد اجازات است كه خوشـبختانه مـتن بخـش اعظمـي از آنھـا را شـاگرد برجسـته 

حار االنوار گـردآوري كـرده ھـر چنـد ھنـوز مرحوم عالمه مجلسي، میرزا عبدهللا افندي اصفھاني در بخش اجازات ب

اجازات پراكنده اي را در نسخه ھیا خطي مي توان يافت اما بخش اعظمي از اين گونه آثـار ھمـان متـوني اسـت 

دربـاره اھمیـت اجـازات بنگريـد بـه مـدخل اجـازه در دانشـنامه (كه افندي در پايان بحار االنوار گردآوري كرده است 

اما از اين اسناد چگونه مي توان بھره گرفت و چگونه مي توان تـاريخ تشـیع را بـر ). استوارتايرانیكا، نوشته دوين 

  اساس چنین اسنادي مورد بررسي و تحقیق قرار داد؟

پاسخ به اين سؤال را روحاني لبناني شیخ جعفر المھاجر در كتاب ارزشمند جبل عامل بین الشھیدين با بررسي 

جازات گردآوري كرده و بر اساس آنھا تحوالت رخ داده در جبل عامل و انتقال مراكـز جالب توجه اطالعات مندرج در ا

مھاجر بعد از مقدمه اي كوتـاه . علمي در اين منطقه مھم شیعه نشین را در دو قرن مورد بررسي قرار داده است

ورد بحث مي باشد، كه گزارشي كوتاه از منابع موجود براي بررسي تاريخ جبل عامل در دوره زماني م) ١۵-٧ص (

به طرح اين پرسش مي پردازد كه چگونه جبل عامل در فترت میان شـھادت شـھیدين بـه مھمتـرين مركـز شـیعه 

  تبديل شده و حاصل از چه شرايط اجتماعي اين اتفاق در جبل عامل رخ داده است؟
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بـر اسـاس آن پاسـخي  به نحو طبیعي محقق براي پاسخ به اين سوال به دنبال منابعي خواھد گشت كه بتواند 

-١٠٣٣(جبل عامل شیخ حر عاملي   در خور به اين سؤاالت بدھد و به نحو طبیعي كتاب امل األمل في ذكر علماء

و تكمله ھاي كه بر آن نگاشته شده مھمترين منابعي است كه محقـق بـراي يـافتن پاسـخ ) ١۶٩٢-١۶٢٣/١١٠۴

میت كتاب امـل األمـل و تكملـه ھـاي كـه بـر آن نگاشـته براي گزارشي از اھ(ھاي خود به آن مراجعه خواھد كرد 

اما آيا ايـن كتـاب و آثـاري كـه ). شده است بنگريد به مدخل امل األمل در دانشنامه ايرانیكا، نوشته ژوزف فان اس

به عنوان تكمله ھاي آن تالیف شده مي تواند پاسخي روشن در اختیار محقق قرار دھـد؟ آيـا بـر اسـاس ايـن آثـار 

  تغییرات تدريجي رخ داده در جبل عامل و انتقال يا ثبات مراكز علمي آن را دريافت؟مي توان 

ظاھرا پاسخ اين پرسش ھاي با توجه به اطالعات اندك موجـود در كتـاب امـل االمـل امكـان پـذير نباشـد و بايـد از 

تحقیق مھاجر را از لوني  منابع و اسناد ديگري براي آگاھي از تحوالت رخ داده در جبل عامل بھره گرفت و آنچه كه

به بحث از مفھوم جبل عامل و عاملي پرداختـه و در حقیقـت ) ٣٠-١٩ص (مھاجر . ديگر كرده، ھمین ويژگي است

از جغرافیاي تاريخي جبل عامل بحث كرده و تحوالت تاريخي در حـد و حـدود جغرافیـاي جبـل عامـل را از كھنتـرين 

در بحـث از ) ٢۵ص (در ھمـین فصـل، مھـاجر . رار داده اسـتزماني كه گزارشي در دست است مـورد بررسـي قـ

مفھوم عاملي در نزد شیخ حر عاملي به اھمیت اسناد اجازات اشاره كرده و در تعريف اجازه به نقل از بحار االنوار 

  :مي نويسد) ١۶١، ص ١٠۵ج (

بـاره إجمـاال بمروياتـه و بعـد إخ. الكالم الصـادر عـن المجیـز، المشـتمل علـي إنشـائه اإلذن بروايـه الحـديث عنـه«

نكتـه مھمـي كـه مھـاجر نیـز . »مشايخه و الكتب و المصنفات التي قرأھا أو التي صدر اإلذن عـن المجیـز بروايتھـا

درباب اھمیت اجازات به آن اشاره كرده، اين مطلب است كه در غالب اسناد اجـازات محـل و تـاريخ اعطـاي اجـازه 

رار گرفته و ھمین مطلب است كه اھمیت خاصي به اسناد اجازات بـراي مورد تصريح شیخ اجازه دھنده به مجاز ق

  .بررسي تاريخي مي دھد

مھاجر پیش از بررسي خود خاطر نشان كرده كه در تحقیق خود در دوره مورد بحث لفظ عاملي به عنوان پسـوند  

ي سكونتشـان مـورد اشـاره نام عالمان اين دوره مورد اشاره قرار نگرفته بلكه آنھا عموما بر اساس نـام محـل ھـا

، ۴۵، ٣۴، ص ١٠٧؛ بحـار االنـوار، ج ٧٨۶/١٣٨۴(قرار گرفته اند كه به عنوان مثال مھاجر از محمد بن مكي جزيني 

، علـي بـن حسـن بـن محمـد بـن )٣٧، ص ١٠٨بحـار، ج (، پسر عموي او محمد بن محمد بن مؤذن جزيني )١۴٠

  ؛٨٧٣/١۴٧١(، فرزندش محمد بـن علـي جبعـي )٢٠٣، ص ١٠٧بحار، ج (صالح لويزائي منسوب به روستاي لويزه 

، )٢٠۵، ص ١٠٧؛ بحـار، ج ٨٧٧/١۴٧٢(، علي بن يونس نباطي منسوب به منطقـه نبطیـه )٢٠٣ص  ،١٠٧بحار، ج 

و محمـد بـن احمـد صـھیوني ) ٨۵٢/١۴۴٨حـدود (علي بن محمد بن يونس بیاضـي منسـوب بـه روسـتاي بیاضـه 

ايـن اسـامي ھمچنـین . نـام بـرده اسـت) ١٧٢، ص ١٠٨؛ بحار، ج ٨۶٩/١۴۶۴حدود (منسوب به روستاي صھیون 

  .نشانگر آن است كه تحوالت علمي در منطقه جبل عامل در مناطق مختلفي از آن در جريان بوده است

پسـوند عـاملي از او يـاد شـده، زيـن اشاره كرده نخستین فقیه جبل عاملي كه بـا ) ٢۶ص (ھمانگونه كه مھاجر  

است كه در اجازه مشھورش به شاگرد برجسته خود ) ٩۶۵/١۵۵٨(الدين بن علي عاملي مشھور به شھید ثاني 

داده شده به اين نام از خـود   ١۵٣۵ژانویه -١۵۴٣دسامبر /٩۴١حسین بن عبدالصمد حارثي كه در جمادي االخره 

شھید ثاني به مال محمود بن محمد الھیجـاني در ايـام اقـامتش در بعبلـك  ياد كرده، نامي كه در اجازه ديگري كه

-١٣١أبطـال، ص   براي تفصیل بحث بنگريد بـه جعفـر المھـاجر، سـتۀ فقھـاء(تكرار شده است   داده، ٩۵٣در رجب 

لعـاملي ھر چند در ھمین اجازات نیز شھید از خود در پايان اجازه به زين الدين بن علي بن احمد الشامي ا). ١٨۵



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

با اين حال ھمانگونه كه مھاجر متذكر شده است، در بعد نیز مبنا قرار گرفتن محل سكونت فقھـاء . ياد كرده است

و فرزنـدان و ) ٩۴٠/١۵٣٢(عاملي در پسوند قرار گرفتن نام آنھا رواج داشته كما اينكه علي بن عبـدالعالي كركـي 

  .نوادگانش به كركي شھرت داشتند تا عاملي

بـه تفصـیل مسـائل ) ۶٠-٣٣ص (كه عنوان جبل عامل در دوران شكل گیري و اشغال صـلیبیان نـام دارد فصل دوم 

كھن ترين اشاره كه مھاجر به آن دست يافته گزارشي است كه . آباداني جبل عامل را مورد بحث قرار داده است

مشـغول بـوده،  ٩٨۵/  ٣٧۵در  مقدسي مؤلف اثر پرآوازه احسن التقاسیم في معرفۀ االقالیم كه به تالیف كتابش

مقدسي ضمن اشاره به قدس از آن به عنوان شھري كوچك ياد كرده و مناطق روستايي وابسته بـه . آورده است

جبـل «آن را روستاھي جبل عامل ياد كرده و در اشاره به اھمیت روستاھاي جبل عامل از آباداني آنھا با عبـارات 

) ١٢١٧-۶١۴/١١۴۴-۵٣٩(اي ديگر گزارش ھا، گفته ھاي ابن جبیـر سو. سخن گفته است» عامل ذو قري نفیسۀ

كه اثر مشھورش الرحله گزارش جالبي از روزگار اوست، كاملترين و جامع تـرين گـزارش از جبـل عامـل اسـت كـه 

مھاجر در ادامه بـه تفصـیل گـزارش ابـن جبیـر را مـورد تحلیـل و . مصادف با روزگار اشغال صلیبي جبل عامل است

  . ار داده استبررسي قر

. فصل سوم آغاز نھضت و پیشگامان آن بررسي شرح حال ھفت فقیه ساكن در جبل عامل در قرن ششـم اسـت

پرسشي است كه مرحوم سید محسن امـین در   مشكلي كه مھاجر در اين بحث قصد پاسخ دھي به آن را دارد،

. بل عامل پـیش از قـرن ششـم اسـتج  مطرح كرده و آن مجھول بودن احوال علماء) ٧٨-٧٧ص (خطط جبل عامل 

سید محسن امین اشاره كرده كه عالماني كه حر عاملي از آنھا نام برده تمامي افـرادي از قـرن ششـم بـه بعـد 

امـا از آنجـا كـه در . است و فزونتر آنكه در میان مشايخ شھید اول كسي از عالمان عاملي به چشـم نمـي خـورد

ونت داشته اند، به ظاھر بايد پیش از اين تاريخ نیز كساني در آنجا قرن ششم عالمان متعددي در جبل عامل سك

احتمال ديگري كه سید محسن امین مطرح كرده آن است كه عالمان شیعه نـواحي حلـب، طـرابلس . بوده باشند

  .و صیدا در قرن ششم به بعد به جبل عامل مھاجرت كرده باشند

كید دارد كه برخالف گفته امـین، احـوال علمـاء جبـل عامـل مھاجر ضمن بیان اين گفته ھاي سید محسن امین تا 

پیش از قرن ششم به كلي مجھول نیست اما فرضیه وجود تعداد كثیر عالمان در جبل عامل پیش از قـرن ششـم 

بر چه اساسي است؟ مھاجر ضمن اشاره به اين مطالب از احتمال مھاجرت فقھاء شـیعه منـاطق ديگـر بـه جبـل 

مال سخن گفته اما از نبود اطالعات كافي در اين مورد سخن گفته و اشاره كـرده كـه تنھـا عامل به عنوان يك احت

اطالع ما از مھاجرت فقیھي شیعه به جبل عامل، اطالعي است كه دربـاره مھـاجرت ابوالقاسـم بـن حسـین بـن 

ين سـكونت عود اسدي، آخرين فقیه شیعي ساكن در حلب است كه از آنجا به جبل عامل مھاجرت كرده و در حز

، ص ۴محمد راغب طباخ، إعالم النبالء بتـاريخ حلـب الشـھباء، ج (در آنجا درگذشت  ۶٧۶/١٢٧٨داشته و در سال 

و تحـول جبـل ) ۶۶ص (با وجود آنكه فرضیه امین به نظر معقول به نظر مي رسد، مھـاجر آن را نمـي پـذيرد ). ۴٧٩

البته در مراكـز شـیعي چـون حلـب، حلـه و طـرابلس عامل به مركز تشیع را مرھون تالش خود عالمان عاملي كه 

تحصیل كرده اند مي داند، از اين رو در ادامه بحث خود به ذكر شـرح حـال ديگـر فقیھـان مشـھور عـاملي پرداختـه 

  . است

نخستین فقیه مورد بحث مھاجر، شھاب الدين اسماعیل بن شرف ابي عبدهللا حسین عـودي جزينـي اسـت كـه 

وي در نـزد مشـايخ . از او با عناوين فاضـل، عـالم، شـاعر و اديـب يـاد كـرده اسـت) ۴١، ص ١ج (شیخ حر عاملي 

مھاجر معتقـد اسـت كـه . شیعه حله تحصیل كرد و بعد از آن به جزين زادگاه خود بازگشت و در ھمانجا درگذشت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

. اقي مانده اسـتابن عودي نخستین فقیه عاملي است و از آثار او تنھا ارجوزه در شرح الیاقوت في علم الكالم ب

ابن عودي را صاحب آثـار ديگـري دانسـته، بـه نظـر   ھر چند از گفته شیخ حر كه در بیان آثار او بدون تصريح به نام،

متن ایـن ارجـوزه را آقـای محمـد (مي رسد كه ارجوزه تنھا اثر باقي مانده و به دست ما رسیده از اين فقیه باشد 

  ). منتشر کرده اند ۵٣٣-۵١٣، ص ٨، ج رضا انصاری قمی در میراث اسالمی ایران

كـه بـه ) ٩٧۵/١۵۶٧متـوفي حـدود (نمي دانم بر چه اساسي مھاجر، محمد بن علي بـن حسـن عـودي جزينـي 

. سبب نگارش شرح حال شھید ثاني عالمي شناخته شده است، را از نوادگـان ابـن عـودي معرفـي كـرده اسـت

اسـت كـه نـام برخـي ديگـر از اعضـاء خـانوده اش را مـي برخالف نظر مھاجر، ابن عـودي از عالمـان شـیعي حلـه 

شناسیم و مجموعه اي ارزشمند از آثاري كه افراد اين خانـدان كتابـت كـرده انـد در نسـخه اي نفـیس در بادلیـان 

باقي مانده كه خانم زابینه اشمیتكه وعده نگارش مقاله اي درباره آن را داده است ھـر چنـد اسـتاد محتـرم آقـاي 

مفاوضـه ای در مسـاله شـیئیت (ايـن خانـدان آورده اسـت  سي طباطبايي نیز گزارشي از اعضـاءسید حسین مدر

  ). ١٧۴-١۵٩، ص ١معدوم، در میراث اسالمی ایران، ج 

متـوفي حـدود (اما دومین عالمي كه مھاجر به شرح حال وي پرداختـه، جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم مشـغري 

ند نام وي يعني مشغري به خوبي داللت بر ھويـت عـاملي او بي گمان عالمي عاملي است و پسو) ١٢۶۵/۶۶۴

فراغـت  ٧٨۴/١٣٨٢شـھید اول نیـز در كتـاب الـذكري كـه از تـالیف آن در . يعني انتساب به روسـتاي مشـغره دارد

مشـغري در حلـه بـه . از اين فقیه عاملي به جمال الدين يوسف بن حاتم مشغري يـاد كـرده اسـت  حاصل كرده ،

و نجم الـدين جعفـر  ۶۶۴/١٢۶٣پرداخته و از مشايخ آنجا چون رضي الدين علي بن طاووس در تحصیل فقه شیعه 

ھمانگونه كه مھاجر اشاره كرده، آنچـه دربـاره تحصـیالت فقھـي . بن سعید اجازه روايت حديث دريافت كرده است

ن حسن بن يحیي ابن حاتم مي دانیم آن است كه وي در حله نزد فقیھان برجسته آن يعني محقق حلي جعفر ب

) ۶۶۴/١٢۶٢(و علـي بـن موسـي بـن طـاووس ) ۶٩٠/١٢٩٢(و يحیي ين احمد بن سعید ) ۶٧۶/١٢٧۴(بن سعید 

به درستي دانسته نیست كه آيا ابن حاتم بعد از اتمام تحصالت خود به مشغره بازگشـته يـا . تحصیل كرده است

ابن حاتم مي دانیم آن است كه وي زماني كـه تنھا نكته ديگري كه درباره . خیر؟ ھر چند امر محتمل ھمین است

در بغداد اقامت داشته، سؤاالتي از شیخ خود جعفر بن سعید پرسیده است كه پاسخ ھاي جعفـر بـن سـعید بـه 

مطلـب .  آمـده اسـت) ٣۴۵ص (آن سؤاالت به المسـائل البغداديـه مشـھور بـوده و آغـاز آن در تكملـه امـل االمـل 

دانسته نیست آيا او به مشغره بازگشـته يـا در جريـان حملـه مغـوالن بـه بغـداد در ديگري درباره زندگي ابن حاتم 

  . كشته شده است؟ متاسفانه مطلبي در اين باب دانسته نیست ۶۵۶

از آثار ابن حاتم دو اثر به نام ھاي األربعون حديثا عن االربعین رجال و كتاب الدر النظیم في مناقب األئمـۀ اللھـامیم 

كـه از اثـر نخسـت نسـخه اي نـزد او موجـود ) ١٩٠، ص ١أمل اآلمـل، ج (شیخ حر اشاره كرده  .باقي مانده است

است ھر چند متن كامل اين اثر را ديگر عالم امامي سید ھبۀ هللا بن محمد موسوي در اثر خود بـه نـام المجمـوع 

را كـه بـراي ايـن اثـر بـه كتـاب اين اثر منتشر شده اما گويا نسخه اي از آن در اختیار آقاي مھاجر نبـوده چـ(الرائق 

اثر دوم از جمله آثار مورد اسـتفاده عالمـه مجلسـي . نقل كرده است) الذريعه الي تصانیف الشیعه ارجاع داده اند

ھمانگونـه . در تالیف بحار االنوار بوده و در سالھاي اخیر متن آن بر اساس نسخه ھاي از كتاب منتشر شده است

  .ین فقیه، نخستین تالیفات عالمی عاملی است که در اختیار ما قرار داردکه مھاجر اشاره کرده، آثار ا

نام برده كه ھـر چنـد اسـم وي در ) ٧٢٨/١٣٢٧(مھاجر در معرفي سومین عالم عاملي از طومان بن احمد مناري 

ر مھـاجر بـ). ١٠٣، ص ١ج (نام اين فقیه به صورت طمآن بن احمد عاملي آمـده اسـت   متن چاپ شده امل اآلمل،
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و گفته شیخ حسن بن زين الـدين جبـاعي كـه نـام ) ٢١-٢٠، ص ١٠٩بحار االنوار، ج (اساس دو نقل از شھید اول 

نـام طومـان   ديـده،» يثق با الصمد طومان بن احمد«اين فقیه را بر ظھر كتابي كه طومان كتابت كرده، به صورت 

ام درست اين فقیه عاملي اشـاره كـرده كـه نـام بعد از تصحیح ن) ٧٢ص (مھاجر . را بر طمآن مرجح دانسته است

طومان، اسمي تركي است و اين پذيرش اين مطلب كه اين فقیه عاملي است را دشوار مي كند ھر چند مھـاجر 

نكات چنداني درباره این فقیه عاملی دانسته نیسـت جـز آنکـه . داليلي براي توجیه اين نام تركي ذكر كرده است

ایخ امامیه آنجا به تحصیل فقه مشغول بوده و در آنجا در محضر درس محمـد بـن احمـد مدتی در حله و در نزد مش

حضور داشته و ھمراه با ابن حاتم نزد رضی الدین علی بن موسی بن طـاووس و ) ۶۶۴/١٢۶۵(بن صالح قسینی 

  .جعفر بن سعید حلی به فراگیری فقیه امامیه مشغول بوده است

د حلی در دست شیخ حسن بن زین الـدین جبـاعی بـوده و بخشـی از آن را بخشی از اجازه او از جعفر بن سعی 

به نحو طبیعی مناری نیز مـی بایـد بعـد . در اجازه کبیره خود آورده است اما تاریخ دریافت اجازه را ذکر نکرده است

ه کـرده در ھمان اجازه شیخ حسن جباعی او اشـار. از اتمام درس خود در حله به زادگاھش مناره بازگشته باشد

که پدر شھید اول یعنی مکی بن محمد بن حامد جزینی و عالء الدین بن زھـره حلبـی ھـر دو از شـاگردان منـاری 

نظر مھاجر این است که این دو عالم در مناره، زادگاه و اقامتگاه مناری در نزد او به تحصیل فقـه پرداختـه . بوده اند

ی از گفتـه شـھید اول در اجـازه خـود اسـت کـه در آن اشـاره استناد مھاجر درباره این مطلب بر اساس بخش. اند

و قد کان والدی جمال الدین ابو محمد مکی من تالمیذ المجاز له، الشیخ العالمه نجم الدین طومـان، و « کرده که 

کـه  ، مھاجر معتقد است که عبارت المترددین الیه اشاره به اقامت مناری در زادگـاه منـاره دارد»...المترددین الیه 

اما چرا عالء الدین حلبی برای تحصیل فقه به مناره سفر کرده اسـت؟  پاسـخ . مکانی نزدیک به جزین بوده است

ان السـید « :شھید در بخشی دیگر از اجازه خود مـی نویسـد. به این سؤال در بخشی دیگر از اجازه شھید است

ان عمه السید عالء الدین یـروی عـن الشـیخ  الجلیل اباطالب احمد بن ابی ابراھیم محمد بن زھره الحسینی قال

  . »و قرا علیه کتاب االرشاد. االمام نجم الدین طومان بن احمد روایه عامه

این عبارت داللت بر افول علمی حلب در روزگار مناری دارد کـه عـالمی حلبـی را وادشـته ) ٧۵ص (به نظر مھاجر 

در مدینه بعد از آنکه اعمال حج را به  ۵٨٠ناری در سال م. بود تا برای تحصیل فقه شیعی به جبل عامل سفر کند

  ).١٠٣، ص ١امل اآلمل، ج (جا آورد، درگذشت 

صالح بن مشرف طلوسی، عالم عاملی که در اوائـل قـرن ھشـتم ھجـری درگذشـته اسـت، دیگـر فقیـه عـاملی 

شیخ صـالح بـن مشـرف از او به ال) ١٠٢، ص ١ج (حر عاملی . است که مھاجر به گزارش زندگی او پرداخته است

العاملی الجبعی یاد کرده که داللت بر انتساب او به روستای مشـھور جبـع یـا جبـاع دارد ھـر چنـد سـید محسـن 

امین از او با عنوان طلوسی جبعی یاد کرده که بر اساس آن، زادگاه او می تواند روستای طلوسـه باشـد کـه نـام 

نکه حر عاملی این عالم را به جبعی معرفی کرده بیشتر به مھاجر معتقد است که ای. پیشینش نحاریر بوده است

زین الدین بن علی بن احمد بـن محمـد بـن علـی بـن جمـال الـدین بـن تقـی (دلیل شھرت نوادھش شھید ثانی 

است که به جبعی مشھور بوده و بھتر است که این فقیه را ھمان گونه که امین یـاد ) الدین بن صالح بن مشرف 

از این عالم عاملی به جز عبارت کوتاھی که حر عـاملی آورده و او را از شـاگردان عالمـه . نیمکرده طلوسی یاد ک

گفته شیخ حر در اینکه طلوسی نزد عالمـه . حلی و جد شھید ثانی معرفی کرده، اطالع دیگری در دست نیست

حلـه دارد،  تحصیل کرده، داللت بـر سـفر ایـن عـالم عـاملی بـه) ١٣٢۵-٧٢۶/١٢۵٠-۶۴٨(حلی حسن بن یوسف 

  .  ھمانند دیگر عالمان امامی این دوره که امری طبیعی است
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به نحو طبیعی رشد جامعه فقھاء جبل عامل در قرن ششم و ھفتم زمینه ساز شکل گیری خاندان ھای شـیعی 

بـن جمـال الـدین ابومحمـد مکـی . را فراھم کرد که از جمله این خاندان ھا، خانواده شھید اول را می توان نام برد

نیـای شـھید اول عـالم عـاملی جزینـی اسـت کـه بیشـتر ) ٧٢٨/١٣٢٧متـوفی بعـد از (محمد بـن حامـد جزینـی 

او نزد عالم عاملی طومان بن احمد منـاری تـا پـیش از وفـات وی . شھرتش به واسطه نواده اش شھید اول است

بعـد از . منـاری بـوده اسـت به تحصیل مشغول بوده است که به نظر مھاجر ایـن تحصـیل در منـاره زادگـاه ٧٢٨در 

) ٧٧١/١٣۶٩(وفات مناری، جزینی به حله سفر کرد و در آنجا نزد فخر المحققین محمد بن حسن ین مطھر حلـی 

کـان مـن فضـالء « به جز عبارت کوتاھی که شیخ حر عـاملی در یـادکرد از ایـن فقیـه عـاملی . به تحصیل پرداخت

ھمـین گونـه . آورده، مطلـب چنـدانی دربـاره او دانسـته نیسـت» المشایخ فی زمانه، و من اجالء مشایخ االجـازه

دیگر عالم جزینی که اطالعـاتی دربـاره او در دسـت اسـت، . اطالعی درباره آثار این عالم امامی در دست نیست

این اطالعات محدود به گفته ھای یکی از نوادگان دور این عالم جزینی در قرن سیزدھم اسـت کـه مـدعی اسـت 

جزینی شیخ شـھید اول، عمـوی پـدرش و پـدر ھمسـر شـھید اول بـوده و در ریاضـیات تبحـر داشـته  که این عالم

  .جز این مطالب، چیز دیگری درباره او دانسته نیست. است

) ٧٣۶/١٣٣۵متوفی حدود (آخرین فقیه مورد بحث مھاجر، عالم امامی جمال الدین ابراھیم بن ابی الغیب بخاری  

از او به ابراھیم بن ابی الغیب جمـال الـدین بـن ابـی الحسـام ) ٧۶، ص ۶ج (وفیات است که صفدی در الوافی بال

از او به عنوان الفقیه الشیعی بار دیگر سـخن ) ١٠٧، ص ١ج (بخاری یاد کرده و کتاب دیگر خود یعنی اعیان العصر 

الـدین  ذھبی نیز در شرح حال عـالم مشـھور حلـی یعنـی ابوالقاسـم بـن حسـین بـن عـودی نجیـب. گفته است

تـاریخ (نام برده و بیتی از قصیده ای که بخاری در رثای حلی سروده نقل کـرده اسـت ) ۶٧٩متوفی (اسدی حلی 

بر اساس نام جدی بخاری، یعنی حسام معتقد است کـه جـد بخـاری ) ٧٩ص (مھاجر ). ٣٨٢، ص ١۵االسالم، ج 

ناثا سکونت داشـته اسـت و مھـاجر افـراد زین الدین جعفر بن حسام از شاگردان شھید اول بوده و در روستای عی

  . دیگری از این خانواده را معرفی کرده است

صفدی که از بخاری یاد کرده گفته که وی در مجدل سـلم یکـی از روسـتاھای صـفد سـکونت داشـته و از امامـان 

نجیـب الـدین . اخـذ علـم کـرده اسـت) ؟(مقبـل حمصـی شیعه بوده است و در ادامه گفته که او از ابن عود و ابن 

آخرین فقیه شیعی سـاکن در حلـب اسـت ) ١٢٧٧-۶٧۶/١١٨۵-۵٨١(ابوالقاسم ابن حسین بن عود حلی اسدی 

تـاریخ (و ذھبـی ) ٢٧۴، ص ٣ذیـل مـرآه الزمـان، ج (که به اجبار از آنجا رانده شد کـه شـرح ایـن حادثـه را یـونینی 

  .وی در جزین اقامت گزید و در ھمانجا درگذشت. آورده است) ٣٨٢-٣٨١، ص ١۵االسالم، ج 

فقیه دیگری که صفدی از آن یاد کرده، مبارک بن یحیی بـن مبـارک مشـھور بـه مخلـص الـدین غسـانی حمصـی  

کان فاضال ادبیا، و له معرفه «از او به عنوان ) ٣٨۶-٣٨۵، ص ١ذیل مراه الزمان، ج (است که یونینی ) ۶۵٨/١٢۵۶(

» ساب و ھو احد مشایخ الشیعه، توفی فی ربیع اآلخر بجبل لبنان، و کان قد ھرب من التتر فادرکه اجلـهتامه باالن

صفدی در ادامه شرح حال ابن حسام بخاری اشاره کرده که او نیز ھمانند دیگر فقیھان امامی بـه . یاد کرده است

اھی بیشـتر دربـاره ایـن فقیـه امـامی را آگـ. حله مھاجرت کرد و در نزد عالمه حلی فقه امامی را فراگرفته اسـت

صفدی آورده که با بخاری مراودات نزدیکی نیز داشته و مھـاجر در ادامـه شـرح حـال ایـن فقیـه بـه گـزارش از ایـن 

ھمچنین مھـاجر در ادامـه برخـی اشـعار بـاقی مانـده از بخـاری را گـرد آوری ). ٨۴-٨٢ص (مراودات پرداخته است 

  .کرده است
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ر جبل عامل با ورود محمد بن مکی جزینی مشـھور بـه شـھید اول، دچـار تحـول شـگرف بی شک حیات علمی د

-١٠٧ص (شده است و آن انتقال حوزه تشیع از حله به جزین است، از این رو مھـاجر فصـل چھـارم کتـاب خـود را 

ال مھاجر نخست به بیان شرح ح. با عنوان قھرمان نھضت به بررسی حیات شھید اول اختصاص داده است) ١۴۶

و تصحیح برخی خطاھای رخ داده در شرح حال شـھید پرداختـه و در ادامـه بحـث خـود ) ١١٨-١٠٩ص (شھید اول 

تحوالت سیاسی رخ داده در جبل عامل خاصه مسئله فتح منطقه کسروان را که در روزگار شھید رخ داده را مـورد 

شخصـیت مھمـی در انتقـال حـوزه  ھمانگونه که مھاجر متذکر شده است، شـھید ثـانی. بررسی قرار داده است

شیعه از حله به جبل عامل است و شگفت نیست که عبارت من تالمیـذ الشـھید یـا ممـن یـروی عـن الشـھید را 

در حقیقت شھید اول نسل مھمی از علمـاء شـیعه را . فراوان در آثار رجال شناسی و اسناد اجازات می توان دید

  .ه جبل عامل نقش فراوانی داشته استتربیت کرده که در تحکیم و تثبیت حوزه علمی

ازجمله این فقیھان می توان به شمس الدین محمد ضـحاک، محمـود مشـھور بـه امیـر الحـاج، علـی بـن بشـاره  

شقراوی، حسین بن علی عاملی، عبدالصمد جباعی، علی بن محمد بن یونس بیاضی و حسـن فتـونی بیاضـی 

یعنی حسن بن عشره کسروانی که نامش در متون مختلف به ھمچنین بعدھا شاگرد مھم شھید اول . را نام برد

دلیل ناآشنایی با لقب کسروانی فراوان تصحیف شده، دیگر عالمان عاملی اھل کرک نوح چون حسین بـن ھـالل 

امـا نقـش . کرکی و محمد بن عبدالعالی کرکی نقش مھمی در تاسیس حوزه علمیه در کرک نـوح ایفـا کـرده انـد

نسلی از فقیھان شیعی در جبل عامل نبـوده و شـھید ابتکـارات مھمـی نیـز در فقـه امامیـه شھید تنھا در تربیت 

از آنھا بحث کرده است که مھمترین آنھا تسوع در اختیـارت فقیـه و وضـع ) ١٣۴-١٢٩ص (داشته است که مھاجر 

نقـل کـرده  وصـیت نامـه اخالقـی شـھید اول را نیـز) ١۴٢-١۴٠ص (مھـاجر . اصطالح نائب االمام برای فقیه اسـت

  . است

مراکز علمی در جبل عامل یعنی روستاھای جزین، عیناثا، کرک نوح، مـیس، جبـاع، مشـغره موضـوع مـورد بحـث 

بـه نحـو . کـه مفصـل تـرین بخـش کتـاب اسـت) ٢۵٩-١۴٧ص (فصل پنجم کتاب جبل عامل بین الشھیدین اسـت 

غاز کرده است که به دلیل اقامـت شـھید طبیعی مھاجر در بحث از مراکز علمی جبل عامل بحث خود را از جزین آ

کھنترین گزارش درباره جزین، گفتـه ھـای مورخـان . اول در آنجا اھمیت کلیدی در تحوالت جبل عامل داشته است

اھل سنت در اشاره به مھاجرت ابوالقاسم بـن حسـین بـن عـود اسـدی حلـی اسـت کـه بـه دالیلـی مجبـور بـه 

ذھبی ضمن اشاره به مھاجرت حلـی . احترام جامعه شعیان قرار گرفت مھاجرت به جزین شده بود و در آنجا مورد

ثم انه اقام بجزین ماوی الرافضـه ، فـاقبلوا علیـه و ... « :به جزین در اشاره به موقعیت او در آنجا نوشته است که 

کـه در  گزارشـی از عالمـانی) ١۶٠-١۵۶ص (در ادامه مھاجر ). ٣٨٢، ص ١۵تاریخ االسالم، ج (» ملکوه باالحسان

جزین به تحصیل مشغول بوده اند، آورده است که از میان این شاگردان حسن بن عشره کسروانی نقش مھمـی 

عیناثا که پیشتر مھاجر در بحث از بخاری اشـاره بـه اھمیـت ایـن شـھر . در تداوم تالش ھای شھید داشته است

عالمـان سـاکن در آنجـا در فاصـله میـان داشته بود، دومین محلی است که مھاجر از آن بحث کرده و فھرستی از 

  ). ١٧۵-١۶١ص (شھادت شھید اول و ثانی آورده است 

یکی از مھمترین مناطق جبل عامل است که مھاجر نیـز بـه تفصـیل بیشـتری دربـاره آن ) ٢٠٠-١٧۶ص (کرک نوح 

مھـاجر، از  بعد از گزارشی کوتاه از وضـعیت سیاسـی و چنـد اطـالع تـاریخی دربـاره کـرک نـوح،. بحث کرده است

عالمی به نام حسین بن محمد بن ھالل کرکی از شاگردان شھید اول که در حله نزد او تحصیل کرده و اجـازه نیـز 

دریافت کرده، سخن گفته است اما مھاجر به نبـود اطالعـات بیشـتری دربـاره ایـن فقیـه  ٧۵٧شعبان  ١٢در تاریخ 
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لدین محمد بن عبدالعالی کرکی دیگر عالم عاملی کـه ھمین گونه اطالعات ما درباره شمس ا. اشاره کرده است

به گمان مھاجر، نقش محوری در تحوالت کرک نوح را شاگرد کمتـر . ظاھرا در کرک نوح اقامت داشته، اندک است

شناخته شده شھید اول یعنی عز الدین حسن بن یوسف مشھور به ابن عشره کسـروانی ایفـا کـرده اسـت کـه 

ابن عشره نزد دو تـن از شـاگردان شـھید اول یعنـی حسـن بـن ایـوب . حیف شده استلقب وی در اکثر منابع تص

ھمچنین ابـن عشـره نـزد . مشھور به نجم الدین اعرج و علی بن محمد بن عبدالعلی بن نجده تحصیل کرده است

نـزد  ھمانگونه که مھاجر اشاره کرده، ابـن عشـره، در. محمد عریضی از شاگردان ابن اعرج نیز درس خوانده است

شاگردان شھید اول در جزین درس خوانده و احتماال در کـرک نـوح بـه فراگیـری فقـه نـزد محمـد عریضـی پرداختـه 

از گفته شاگرد ابن عشره یعنی محمد بن احمد صھیونی که در اجازه خود به علی بن عبـدالعالی میسـی . باشد

انـده اسـت مـی تـوان دریافـت کـه ابـن اشاره کرده که ابن عشره نزد نظام الدین علـی بـن احمـد نیلـی درس خو

مھاجر در ادامه به نقش مھم ابن عشره در تقویت حـوزه کـرک نـوح پرداختـه . عشره مدتی در حله نیز بوده است

  ).١٨۴-١٨٢ص (است و به تفصیل از روابط میان ابن فھد حلی و ابن عشره سخن گفته است 

مھـاجر در ادامـه بحـث خـود، از . داشـته اسـت گفته شد که ابن عشره نقش مھمی در تکـوین حـوزه کـرک نـوح 

نخستین شاگرد مورد بحث مھاجر، محمد بـن اسـکاف کرکـی اسـت کـه . شاگردان ابن عشره سخن گفته است

. اطالعات بسیار اندکی درباره او موجود است اما دانسته ھای ما درباره دیگر شاگردان ابن عشـره، فزونتـر اسـت

) ٨٧۶/١۴٧١(مانگونه که مھاجر نیز اشاره کـرده، محمـد بـن علـی جبـاعی مشھورترین این شاگردان بی گمان ھ

است که شھرت فراوان به واسطه تالیف مجموعه جباعی دارد و بعـدھا فقیھـان برجسـته ای از میـان فرزنـدانش 

  . است) ١٠٣٠/١۶٢١(برخاسته اند که مشھورترین آنھا شیخ بھایی 

ن جزینی، محمد بن احمد صـھیونی، محمـود بـن امیـر الحـاج و دیگر شاگردان ابن عشره، محمد بن محمد بن مؤذ

مھاجر در اشاره پایانی خود به ابن عشره از درگذشت او در ). ١٨٩-١٨٧مھاجر، ص (علی بن ھالل جزائری است 

از میان شاگردان او، بی گمان علی بن ھالل جزائری نقش مھمی در . در کرک نوح سخن گفته است ٨۶٢/١۴۵٧

اما مشھورترین شخصیت کرکی، بی گمان علی بـن عبـدالعالی کرکـی، . کرک نوح داشته است بقا و حفظ حوزه

. سرسلسله خاندان کرکـی اسـت کـه نقـش مھمـی در تحـوالت سیاسـی ایـران عصـر صـفویه ایفـا کـرده اسـت

نخستین فرد شناخته شده از خاندان کرکی، نجم الدین حسن بن ایوب اطراوی است که از شـاگردان شـھید اول 

. ده و خود کسانی چون جعفر بن حسام عیناثی و حسین بن یوسف بن عشره کسروانی را تربیت کـرده اسـتبو

از جملــه نــوادر آثــاری کــه از اطــراوی بــاقی مانــده، کتــابی اســت کــه شــاگرد اطــراوی، علــی بــن علــی فقعــانی 

مسـائل الیقـین نـام این کتاب کـه نـام . منسوب به روستای فقعیه در ساحل صور تالیف کرده است) ١۴۵١/٨۵۵(

. دارد، و به مسائل ابن طی شھرت دارد، مشتمل بر فتاوی شھید اول و اطراوی در برخـی مسـائل فقھـی اسـت

پس از او فرزند اطراوی، جعفر بن فخر الدین حسن بن ایوب اطراوی اسـت کـه اطـالع چنـدانی نیـز از او در دسـت 

است کـه در مـیس نـزد علـی ) ٩٣٩/١۵٣٢(بن اعرج  آوازه این خاندان، در زمان حسن بن جعفر بن حسن. نیست

او ھمچنـین نـزد پسـر خالـه اش، علـی بـن . بن عبـدالعالی میسـی تحصـیل کـرده کـه تنھـا شـیخ اجـازه اوسـت

از جمله شاگردان او کـه . نیز تحصیل کرده و بعدھا با دختر او نیز ازدواج کرده است) ٩۴٠/١۵٣٣(عبدالعالی کرکی 

قرار دارند، زین الدین بن علی جباعی، حسین بـن عبدالصـمد حـارثی و علـی بـن ھـالل  البته در طریق اجازه آنھا

اطراوی گرچه خود به ایران مھـاجرت نکـرد، امـا فرزنـدش میـر . را می توان یاد کرد) ٩٨۴(مشھور به منشار کرکی 

مھـاجر در  با مھاجرت به ایران نقش مھمی در ساختار دینی حکومت صفویه ایفـا کـرد کـه) ١٠٠١(حسین کرکی 
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اسـبابھا التاریخیـه و نتائجھـا الثقافیـه و السیاسـیه : کتاب دیگرش الھجره العاملیه الی ایران فـی العصـر الصـفوی

اما مشھورترین فقیه خاندان کرکی، علـی بـن عبـدالعالی کرکـی مشـھور بـه محقـق . اشاراتی به او آورده است

و در کتاب سته فقھاء ابطال بحث کـرده و در کتـاب است که مھاجر به تفصیل از ا) ١۵٣٣-٩۴٠/١۴۶۵-٨٧٠(کرکی 

میس، چھارمین منطقه ای است که مھـاجر بـه بحـث از . به اختصار از او سخن گفته است) ١٩٩-١٩۴ص (حاضر 

آن پرداخته که البته شھرت اصلی آن به دلیل فقیه برجسته آن علی بن عبدالعالی میسی مشھور به ابن مفلـح 

میسی خود نزد . فرزندانش به ایران مھاجرت کردند و شھرت فراوانی بدست آوردند است که بعدھا) ٩٣٨/١۵٣١(

محمد بن محمد بن مؤذن و محمد بن احمد صھیونی، شاگردان ابن عشره در کرک نوح تحصیل کرده بود و اجـازات 

میسـی تألیفـات . سـتاو از این استادان او باقی مانده که متن آنھا را افندی در بخش ملحقات بحار االنـوار آورده ا

چندی نیز داشته که از جمله آنھا مھاجر به شرح رساله صیغ العقود واالیقعات که شرحی بر رساله صیغ العقود و 

االیقعات علی بن علی فقعانی است، شرح الجعفریه علی بن عبدالعالی کرکی، و شـرح قواعـد عالمـه حلـی را 

از آن ) ٢۶٢، ص ٨ج (میسیه داشته که صاحب اعیـان الشـیعه ھمچنین وی رساله ای به نام ال. می توان نام برد

مھاجر بحث . یاد کرده که البته ظاھرا نسخه ای از آن موجود نباشد» ینقل عنھا العلماء کثیرا«به عنوان کتابی که 

  ). ٢٠۵-٢٠۴ص (کوتاھی از شاگردان میسی آورده است 

تـوفی شـیخنا االمـام العالمـه « : ین آورده اسـتتاریخ درگذشت میسی را افندی به نقل از مجموعه جبـاعی چنـ

و . التقی الورع الشیخ علی بن عبدالعالی المیسی، اعلـی هللا مقـام نفسـه الزکیـه، االربعـاء عنـد منتصـف اللیـل

دخل قبره الشریف بجبل صدیق النبی لیله الخمیس الخامس او السـادس و العشـرین مـن شـھر جمـادی االولـی 

بـر ایـن اسـاس گفتـه شـیخ حـر عـاملی کـه ). ١٢١، ص ۴ریـاض العلمـاء، ج . (»ائهسنه ثمـان و ثالثـین و تسـعم

مھـاجر بـه اختصـار از ) ٢٠٧ص (در پایـان . سخن گفته احتماال ناشـی از خطـای باشـد ٩٣٣درگذشت میسی در 

ین نوادگان میسی که به ایران مھاجرت کرده اند و نقش مھمی در ساختار دولت صفویه ایفا کرده بودند کـه بـارزتر

نقش باقی مانده آنھا مسجد شیخ لطف هللا میسی در اصفھان است که به عنوان یکی از بناھای زیبا بازمانده از 

  .عصر صفویه است

جبع يا جباع است كه از میانه قرن نھم ھجري از وجود عالمي بـه نـام محمـد   پنجمین مركز علمي در جبل عامل،

) ٨۵۵/١۴۵١(م كه نام وي در اجازه اي كه علي بن علي بن طـي در آن اطالع داري) ٨٨۶/١۴٨٧(بن علي جباعي 

به او داده با القاب محمد بن الشیخ العالمه، ابي الفضائل، زين الدنیا و الدين، شرف االسـالم و المسـلمین علـي 

 اما ظاھرا اين فرد جبعـي االصـل نباشـد و افـراد ايـن. بن ابن الشیخ بدرالدين حسن، الشھیر بالجعبي آمده است

دلیل اين نظر مھاجر، گفتـه فرزنـد ايـن عـالم . خانواده پیشتر در منطقه اي ديگر از جبل عامل زندگي مي كرده اند

و مات والدي علـي بـن الحسـن بـن محمـد « :عاملي است كه در ثبت گزارش تاريخ وفات پدرش، گفته است كه 

  .»٨۶١بن صالح اللويزائي في جمادي االولي سنه 

امـا اطالعـات . اره به روستاي لويزه دارد كه البته محلي نزديك به جبـع و در جنـوب آن اسـتنسبت اللويزائي اش 

برادر محمد در كتـاب الجنـه الواقیـه و الجنـه ) ٩٠۵/١۴٩٩(دقیقتر درباره اين خانواده را تقي الدين ابراھیم كفعمي 

اين عبـارت بـه . »زي محتدا، الجبعي اباالكفعمي مولدا، اللوي« :الباقیه آورده كه در آنجا در معرفي خود مي نويسد

  . صراحت داللت دارد كه اصل خانواده از روستاي لويزه است كه بعدھا در جبع اقامت گزيده اند

، احمـد و )منسوب بـه روسـتاي كفرعیمـا(فرزندان علي بن حسن جبعي، تقي الدين ابراھیم مشھور به كفعمي 

ضمن اشاره اي كوتاه به كفعمي با وجـود كثـرت آثـار بـاقي ) ٢١٠ص (مھاجر . محمد جملگي از اھل علم بوده اند
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مانده از اين عالم عاملي به دلیل عدم اقامت وي در جبع به سرعت از او گذشته و به شرح حـال محمـد پرداختـه 

است كه در كرك نوح نزد ابن عشره كسرواني تحصیل كرده و به تصريح خودش متـون فراوانـي را نـزد ابـن عشـره 

در ادامه توضیحاتي درباره محمد به نقـل يادداشـت ھـاي ) ٢١١ص (مھاجر . »قرات علیه كثیرا«ده است قرائت كر

مھـاجر بـه عنـوان پايـان بخـش ايـن بحـث، گـزارش كوتـاھي از مجموعـه . وي از مجموعه جباعي نقل كرده است

  ). ٢١۴-٢١٣ص (ارزشمند جباعي و اھمیت آن ارايه كرده است 

منسوب بـه ) ٩٢۵/١۵١٩(شھور جبع يا جباع، مھاجر از علي بن احمد بن حجه نحاريري در بحث از ديگر عالمان م

شاگرد ظھیر الدين بن علي بن حسام عیناثي در عیناثا و علي بـن عبـدالعالي میسـي ) طلوسه(روستاي نحارير 

. سـتدر میس و استاد نجم الدين تراكیشي مشغري و فرزندش زين الـدين مشـھور بـه شـھید ثـاني يـاد كـرده ا

سـر سلسـله چنـدين خـانواده ) ٩۶٣/١۵۵۵(ھمچنین مھاجر در چند سـطر از حسـین بـن ابـي الحسـن جبـاعي 

شخصیتي كه بحث اصـلي مھـاجر . ياد كرده است) ١۵٢٨-٩٣۵/١۴۵١-٨۵۵(عاملي و عبدالصمد بن حمد جباعي 

ور به شـھید ثـاني را به خود اختصاص داده است، كسي جز فقیه نامور جباعي، زين الدين بن علي عاملي مشھ

  . گزارش از شرح حال زندگي او ارايه كرده است) ٢٢٧-٢١۵ص (نیست كه مھاجر ) ٩۶۵(

آخرين منطقه جبل عامل مورد بحث مھاجر، بخش مشغره است كه پیشتر از يوسف بن حاتم مشغري بـه عنـوان 

حمـد بـن حسـین بـن بحث اصلي مھاجر در اين بخش، گزارشـي از م. يكي از عالمان آن منطقه بحث شده است

جد خاندان آل حر است كه در ادامـه مھـاجر بـه تفصـیل از افـراد شـناخته ) ٩٠٣/١۴٩٨(محمد بن محمد بن مكي 

شده اين خانواده كه برخي از آنھا به ايران نیز مھاجرت كردند، سخن گفته است كـه مشـھورترين آنھـا شـیخ حـر 

ي به رشته تحرير درآورده كه مشھورترين آنھا وسـائل عاملي است كه در مشھد شیخ االسالم بوده و آثار مختلف

  .الشیعه است

در يك پیوست مھاجر آنچه كه از اشعار ابن ابي الغیث بخاري چون متن اشـعار ) ٢۵٩-٢۵٣ص (بعد از جمع بندي  

و قصـیده ) ۴٣۶-۴٣۵، ص ٣نقل از ذيل مرآه الزمان، ج به (او در رثاي استادش ابوالقاسم بن حسین بن عود حلي 

.  اي كه او به ھنگام شنیدن خبر اعالن تشیع در ايران توسط سلطان محمـد خدابنـده شـنیده را نقـل كـرده اسـت

بـي گمـان . كتابشناسي منابع مورد استفاده، فھرست اعالم و فھرست كتاب، بخـش ھـاي پايـاني كتـاب اسـت

ين اثر ارزنده براي عالقه مندان عام به تاريخ تشیع و اثري ارزشمند براي پژوھشـگران كتاب جبل عامل بین الشھد

عصر صفويه و بحث مھاجرت فقھاي جبل عامل به ايران در عھـد صـفويه بـه عنـوان يكـي از كلیـديترين مسـائل آن 

ھـایی بـه نـام آنچه که بر اھمیت این کتاب می افزاید تخصص مؤلف محتـرم اسـت کـه پیشـتر در کتاب. برھه است

و ) ٢٠٠٠بیـروت (، جبل عامل تحت االحتالل الصـلیبی )١٩٩٢بیروت (التأسیس لتاریخ الشیعة فی لبنان و سوریه 

  . جنبه ھای دیگر این موضوع را مورد بحث قرار داده بود) ١۴١۵/١٩٩۴بیروت (کتاب سته فقھاء أبطال 

   

  

  

  

دوست عزیز و استاد ارجمند آقای دکتر دوین استوارت، استاد دانشگاه امـوری مـتن مقالـه را خواندنـد و برخـی  *

ی مھـاجر، چـون ضـبط تـاریخ مـیالدی شـھادت برخی خطاھـا در مـتن کتـاب آقـا. نکات ارزنده ای را پیشنھاد دادند
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ذکر کرده بودند و یا برخی اشـکاالت دیگـر خاصـه در ارجـاع بـه صـفحات آثـار  ١۵۵٧شھید ثانی که ایشان به خطا 

  .مورد اشاره ایشان در متن نوشتار حاضر اصالح شده، اما اشاره ای به نادرست بودن آنھا نشده است

  

  

  

  

  :منبع
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