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 حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی
دبیر علمی کنگره 

موضــوع ســخنرانی: معرفــی اجمالی 

عالمه میرحامدحسین و کنگره 
مدیر عامل بنیاد فرهنگی امامت 
ضمــن  نشســت،  ایــن  آغــاز  در 
خیرمقــدم بــه اســاتید و محققان 
قدردانــی  و  جلســه  در  حاضــر 
ســخنان  ایشــان،  حضــور  از 
اجمالــی  معرفــی  بــا  را  خویــش 
کــرده  شــروع  میرحامدحســین 
و ایــن عالــم بزرگــوار را از جملــه 
شخصیت های مظلوم معاصر شیعه، دانست. ایشان در همین راستا 
گر در یکی  افزود: میرحامد حســین، از چهره هایی اســت که بی تردید ا
کز اصلی جهان تشیع قرار داشت، امروزه یکی از شخصیت های  از مرا
کز اصلی  طــراز اول شــیعه بــه شــمار می آمــد. امــا دور افتــادن وی از مرا

تشیع، موجب ناشناخته ماندن او شده است.
دکتــر ســبحانی در ادامــه از مشــارکین ایــن کنگــره تجلیــل کــرده و از 
کــزی چــون معاونــت پژوهشــی حوزه هــای  همــکاری نهادهــا و مرا
علمیه، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی )علیه آالف التحیة و 
الثناء(، جامعة المصطفی العالمیة، مجمع جهانی اهل بیت )علیهم 
السالم(، موسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، بنیاد بین المللی غدیر 
و موسسۀ کتابشناسی شیعه با بنیاد فرهنگی امامت که پایه گذار این 
کنگره است، تقدیر کرده و به حضور این نهادها و موسسات در شورای 

سیاست گذاری و شورای علمی کنگره، اشاره کرد.
دبیرعلمــی کنگره ســپس بــه اهمیت احیــای آثار خانــدان عبقات به 
ویژه کتاب عبقات االنوار عالمه میرحامدحســین اشــاره کرده و افزود: 
با وجود اینکه عالمه این کتاب را در طول دوران کوتاه حیات خویش 
که از 60 سال متجاوز نشد، نگاشت، اما هنوز هم این کتاب به صورت 
کامل، احیاء و منتشر نشده است. وی احیاء و انتشار کامل این کتاب 



را از جمله اهداف برگزاری کنگره عنوان کرد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی امامت در ادامۀ سخنان خویش، تصویری 
خاص از عالمه میرحامد حســین را ارائه کرده و ضمن بیان این نکته 
که جهت شناســاندن شــخصیت عالمه به نســل جــوان از محققان و 
پژوهشــگران حوزه، برجســته کردن ســه عنوان در شــخصیت عالمه 
الزم اســت، گفت: نکتۀ اول در این خصوص، جهان شناســی مرحوم 
عالمــه اســت. نکتــۀ دوم: جهاد فرهنگی اســت که میرحامدحســین 
نمونــه ای ویــژه از یــک انســان جهادگر اســت و نکتۀ ســوم: جامعّیت 
عالمه است که از مرحوم عالمه هم یک شخصیت موسوعی و ذوابعاد 
ساخته و هم شخصیتی ساخته که که در بحث و جدل از تمامی ابعاد 

تفسیری، تاریخی، کالمی و ... استفاده می کند.
دکترسبحانی، ویژگی دیگر عالمه را که کمتر در یک امامت پژوه یافت 
می شــود، دو بعدی بودن عالمه در میدان اســتدالل دانســت. بدین 
معنا که ایشان در میدان مبارزه با خصم هم از منابع مخالف استفاده 

می کند و هم از منابع درون شیعی و مذهبی.

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی 

تبارشناســی  ســخنرانی:  موضــوع 

جریان های ضد شیعه در هند
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
دکتــر علیــزاده موســوی، رئیــس 
پژوهشــکده حج و زیــارت، اولین 
نشســت  پیــش  ایــن  ســخنران 
علمــی بــود. وی در ابتدا با اشــاره 
بــه جغرافیــای منطقه شــبه قاره 
کــه ایــن منطقــه در  هنــد و ایــن 
حال حاضر سه کشور بزرگ هند، 
کستان و بنگالدش را با قریب 500 میلیون نفر مسلمان در خود جای  پا
داده اســت، از ایــن منطقــه بــه عنــوان قطــب جمعیتی جهان اســالم 

یــاد کــرده و افــزود: جریان شــیعی نیز در طــول تاریخ به عنــوان یکی از 
جریان هــای مهــم تاریــخ شــیعه در این منطقه توســط علمــای بزرگ 
تشــیع وارد شــده و گسترش یافته است. دکتر  علیزاده موسوی سپس 
به دو حوزه از جریان شــیعه اشــاره کرده و عنوان کرد: ما می توانیم در 
دو حــوزه، جریــان شــیعه و تقابــل آن با اهل ســنت را بررســی نماییم. 
کمان آن منطقه  اول، حوزۀ سیاســت است؛ بدین معنا که رویکرد حا
کمان در گســترش  بــه جریــان شــیعه چگونــه بــوده اســت و نقــش حا
مذهب تشیع چقدر بوده است؛ و دوم، بحث رویارویی اندیشه است؛ 
بدیــن معنــا که اندیشــۀ شــیعه در تقابل بــا اهل ســنت و بالعکس چه 

عملکردهایی داشته است؟
وی در ادامه به نخســتین حضور اســالم در منطقۀ شــبه قارۀ هند که 
در زمــان خلیفۀ دوم صورت گرفت، اشــاره کــرده و افزود: این حمالت 
چنــدان نتیجــه ای در برنداشــت تا اینکه در اوایل قرن دوم شــخصی 
به نام محمد بن قاسم به منطقه ِسند حمله کرده و مناطق مختلفی 
را در آن منطقه به تصرف خود در می آورد و از آن به بعد شــاهد رشــد و 
گســترش اســالم در آن منطقه هستیم. البته با این ویژگی که اسالم با 
قرائت ســنی وارد آن منطقه شــد. تا این که اولین رگه های شــیعی در 
منطقۀ شبه قاره توسط عبداهلل، فرزند نفس زکّیه، اتفاق افتاد و شکل 
گرچه در کنار شــیعه شــاهد رشد و نفوذ بسیار اسماعیلیان، به  گرفت؛ ا

ویژه در قرن چهارم، هستیم.
رئیس پژوهشــکده حج و زیارت در ادامه به دوره های سیاســی تقابل 
شــیعه با اهل ســنت در منطقه شبه قاره اشــاره کرده و افزود: سه دورۀ 
مهــم در این زمینه وجود دارد که عبارتنــد از: دورۀ مغول، دورۀ پس از 
کســتان از هند. ایشان در توضیح این  مغول و دورۀ پس از اســتقالل پا
ســه دوره افــزود: در دوران مغــول، تیمــور که خود از حکام اهل ســنت 
بود، کل منطقۀ هند را فتح نمود و با این اندیشه، شاهد رشد چشمگیر 
اهــل ســنت در آن منطقــه بودیــم؛ اما پــس از وی به دلیــل اختالفات 
موجــود میان نواده های تیمور، شــخصی به نام باِبر توســط صفویان 
ایران، تجهیز و به آن منطقه فرستاده شد تا تشیع را در آنجا گسترش 
کبرشــاه می رســیم  دهد. پس از او هم به دوره گورکانیان، همایون و ا
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کــه چیــزی حــدود 80 ســال طــول کشــید و با توجــه به مناســب بودن 
فضــای آن منطقــه، علمــای بســیاری از جملــه مرحوم قاضــی نوراهلل 
شوشــتری جذب آنجا شدند. ســپس به دوران جهانگیر می رسیم که 
بــا حمایت هــای او بســیاری از اندیشــمندان تشــّیع به هنــد مهاجرت 
نمودند تا اینکه پس از دوران جهانگیر شاهد افول شیعه در آن منطقه 
و رشــد علمای احناف و کشــتار شــیعیان از جمله مرحوم قاضی نوراهلل 
و همچنین تخریب آثار تشیع هستیم. از آن به بعد بود که دیگر هیچ 
کم شیعی در آن منطقه به قدرت نرسید و در مقابل، شاهد فعالیت  حا

علمای شیعه در آن منطقه به جای حکام شیعی هستیم.
دکتر علیزادۀ موســوی در ادامه به روند شــیعه ســتیزی از آن زمان به 
بعد در منطقۀ شــبه قاره اشــاره کرده و ســخن را به دورۀ ســوم، یعنی 
کســتان از هند در ســال 1947 م، کشــاند. ایشان با اشاره  اســتقالل پا
به تعامل شــیعه و اهل ســنت در این دوره گفت: شــاهد این تعامل، 
شرکت همۀ علمای شیعه و اهل سنت در عزاداری سیدالشهدا ؟ع؟ 
کستان در آن کشور  در روز عاشوراســت که در اولین ســال اســتقالل پا

روی داد.
حجت االسالم و المسلمین علیزادۀ موسوی در ادامه به حوادث سال 
پنجاه میالدی یعنی دوران اّیوب خان و پس از آن ضیاء الحق و فضای 
ترویج و حمایت ایشــان از اهل ســنت اشاره کرده و عنوان کرد: در این 
دوران بود که مدارس افراطی اهل ســنت تاســیس و گسترش یافت و 
شــیعه تحت فشار بیشــتری قرار گرفت. ایشان ســپس به محورهای 
تقابل اهل سنت با شیعه در شبه قاره اشاره کرد و این محورها را وجود 
ســلفیان یــا افراطیــان، بریلوی هــا و اهــل حدیث در منطقۀ شــبه قاره 
دانســت. دکتر علیزادۀ موســوی در توضیح این محورها گفت: شــیخ 
د اهل سنت  احمد سرهندی، نقطۀ عزیمت سلفیان شبه قاره و مجِدّ
به شمار می آید. وی در کتاب الرّد علی الروافض به شدت به شیعیان 
توهین نموده و افترائات کذب بسیاری به تشیع زده است. پس از وی 
بــه دوران عبدالحق می رســیم کــه به دلیل منــش صوفی گرایانه اش 
چندان تقابلی میان او و تشیع دیده نمی شود. پس از وی به عصر شاه 
ولــی اهلل دهلوی می رســیم کــه از او می توان به عنــوان تاثیرگذارترین 

فــرد در منطقــۀ شــبه قاره نام برد. وی رویکردی ضد شــیعی داشــت و 
این رویکرد او در دو کتاب ازالة الخفاء عن خالفة الخلفاء و قرة العینین 
فی تفضیل الشــیخین کامال مشهود اســت، چرا که وی در این کتابها 
به تکفیر شیعیان نظر داده است. پس از وی به دوران شاه عبدالعزیز 
دهلــوی، فرزنــد شــاه ولــی اهلل، می رســیم. او نیــز رویکــرد و منش ضد 
شیعی پدر را در پیش گرفت و در این راستا کتاب تحفۀ اثنا عشریة را به 
گرچه این کتاب تنها ترجمه  زعم خویش در رّد عقائد شیعه نگاشت و ا
و سرقتی از کتاب الصواقع الموبقة نصراهلل کابلی بود، اما به سرعت به 
تاثیرگذارترین کتاب در منطقه شبه قاره تبدیل شد و موج ضد شیعی 
آن به ســرعت گســترش یافت. در این دوران بود که تقابل اهل سنت 
با شــیعه رنگ بیشــتری به خود گرفت؛ چرا که به دنبال نگارش این 
کتاب، علمای تشیع دست به تالیف ردیه های متعددی بر این کتاب 
زدنــد کــه مهمترین آنها کتاب عبقات االنوار مرحوم میرحامدحســین 

است که در رد باب هفتم کتاب تحفه نگاشته شده است.

حجت االسالم و المسلمین ناصرالدین انصاری قمی 

خانــدان  بــا  آشــنایی  موضــوع: 

عبقات و خدمات عالمه میرحامد 
حسین

حجــت االســالم انصــاری قمــی 
پیــش  ایــن  ســخنران  دومیــن 
در  وی  بــود.  علمــی  نشســت 
ابتدا بــه معرفی خانــدان عبقات 
پرداختــه و این خانــدان را یکی از 
بیوت علمی بزرگ شــیعه در شبه 
قارۀ هند، برشــمرد و با اســتناد به 
ســخن مرحوم آقا بزرگ تهرانی، این خاندان را بســیار ســتود. ســپس 
بــه معرفــی یک یــک شــخصیت های علمــی فرهیختۀ ایــن خاندان 
پرداختــه و افزودنــد: نخســتین شــخصیت برجســتۀ ایــن خانــدان، 
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مرحوم ســید محمدحســین موســوی متوفــای 1188 ه، جــّد صاحب 
عبقات است. وی شخصی عالم، عابد، زاهد، هنرمند و خطاط بود. 
فرزند ایشان نیز مرحوم سید محمدقلی موسوی، والد معظم صاحب 

عبقات است.
حجت االسالم انصاری قمی در ادامه از سیدسراج حسین، سیداعجاز 
حســین و میرحامدحسین به عنوان فرزندان عالمه مفتی محمدقلی 
نــام برده و عنوان کرد: هر کدام از این علما، دارای فرزندانی بوده اند. 
به عنوان مثال، سیداعجاز حسین دو فرزند به نامهای موالنا عنایت 
حســین و موالنا کرامت حســین داشــته اســت. موالنا کرامت حســین 
عالوه بر فقه و فقاهت به علوم دیگری چون تاریخ، جغرافیا، هیئت، 
نجوم، کیمیا، طب، قانون و سیاست تسلط داشت و به چندین زبان 
زندۀ دنیا از جمله فارسی، انگلیسی، آلمانی، التین، فرانسه، عبری و 
ســریانی آشــنا بود. او همچنین فردی ادیب بود و صدها شعر فارسی، 
عربــی، انگلیســی و اردو از حفــظ داشــت. وی در ســال 1325 ه از دنیــا 

رفت.
حجت االســالم انصــاری قمی در ادامه به فرزندان میرحامدحســین 
کر حسین و سیدناصر حسین یاد  اشــاره کرده و به مناســبت از سید ذا
کردنــد و آنهــا را از علمای بزرگ لکهنو برشــمرد. ســپس در بیان آثار و 
تالیفات ســید ناصر حســین افزود: ایشــان تالیفــات فراوانی در علوم 
مختلف داشت که از جملۀ آنها یک مجموعۀ بزرگ رجالی با عنوان 
ســباِئک الّذهبان فی الرجال و االعیان اســت. کتاب نفحات االزهار 

فی فضائل االئمة االطهار در 16 مجلد نیز از دیگر آثار ایشان است که 
هنوز هم به چاپ نرسیده است.

ایشــان در ادامــه به معرفی چهــرۀ ماندگار این خانــدان، یعنی مرحوم 
میرحامد حســین، پرداخته و افزود: میرحامد حســین با عمر کوتاه 60 
سالۀ خویش، کارهای عظیمی انجام داد که یکی از آنها کتاب عبقات 

االنوار است.
حجت االسالم و المسلمین انصاری قمی سپس به تقریظات مراجع و 
علمای بزرگ تشیع دربارۀ میرحامد حسین و کتاب عبقات وی اشاره 
کرده و به مناســبت از کتاب ســواطع االنوار فی تقریظات عبقات االنوار 

که دربردارندۀ این تقریظات است، یاد کرد.
ایــن اســتاد حــوزه، در پایــان ســخنان خود بــه غربت کتــاب عبقات 
االنــوار اشــاره کــرده و فرمود: با وجــود همۀ این تقریظــات، هنوز هم 
این کتاب به طور کامل به چاپ نرســیده و گرد غربت بر آن نشســته 
است. البته یکی از کارهای بزرگی که در این خصوص انجام گرفته 
اســت، تصحیح و چاپ مجلد غدیر این کتاب توســط حضرت امام 
خمینی )ره( در 600 صفحه رحلی اســت. تشــکر و قدردانی از کسانی 
که هر یک بخشــی از این کتاب را به چاپ رســانده و نیز تشکر ویژه از 
حضرت آیت اهلل ســید علی حســینی میالنی که به تحقیق، تبویب، 
تلخیــص و تعریب منهــج دوم کتاب عبقات االنوار پرداخته و نام اثر 
خویش را نفحات االزهار فی خالصة عبقات االنوار گذاشــتند، پایان 

بخش سخنان ایشان بود.
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حجت االسالم و المسلمین رضا مختاری 

موضــوع: بایســته های پژوهشــی 

عبقات
پیــش  ایــن  بعــدی  ســخنران 
نشســت علمــی، حجــت االســالم 
و المســلمین رضــا مختــاری بود. 
ایشان در ابتدا ضمن معرفی کتاب 
اوراق الّذهب عنــوان کرد: در جلد 
سوم از این کتاب، بیش از 60 نامه 
موجــود اســت کــه میــان مرحــوم 
میرحامــد حســین و ســایر علمــا و 
بزرگان رد و بدل شده است. نکتۀ جالب توجه این که محتوای تمامی 
این نامه ها چیزی جز خبر از پیدا شدن یک نسخه از یک کتاب علمی، 

پاسخگویی به شبهۀ یکی از بزرگان اهل سنت و امثال اینها نیست.
ایشــان در ادامــه بــه دو مــورد از نامه هــای محــدث نــوری بــه عالمــه 
میرحامدحســین اشاره کرده و به مناســبت از مظلومیت و مهجوریت 
کتاب عبقات االنوار و عدم چاپ کامل آن تا کنون اظهار تاسف نموده 
و فرمــود: یکــی از علــل مهجوریت ایــن کتاب، و امثال ایــن کتاب، در 
میان جامعۀ شیعه، به خالف اهل سنت، این است که در میان شیعه 
کار احیــای تــراث و تصحیــح متــون، اصــال یــک کار علمــی محســوب 
نمی شود. حال آنکه این کار بسیار سخت و سنگین و علمی است. با 
این که در همه جای دنیا، چنین مرسوم است که موضوع بسیاری از 
پایان نامه های علمی، تصحیح متون قرار می گیرد، اما متاســفانه در 
حوزۀ ما چنین امری محقق نشــده و علی رغم این که کتب بســیاری 
در موضوعــات مختلــف فقهی، اصولی، کالمی و ... موجود اســت که 
نیازمند تحقیق و تصحیح هســتند، اما کســی به این مســاله اهتمام 

ندارد.
حجت االسالم مختاری در ادامه به شرایط اصلی تصحیح متون اشاره 
کرده و تسلط کامل مصحح بر متن، فهم دقیق معنا و به دست آوردن 

مصادر اصلی مولف را از جمله شرایط اصلی تصحیح متون دانستند.

دکتر محمد تقی سبحانی  / دبیر علمی کنگره
موضوع: گزارش فعالیت های صورت گرفته در راستای احیای آثار

در ادامۀ این نشست، دبیر علمی کنگره، گزارشی از فعالیت های صورت 
گرفته در بخش احیای آثار خاندان عبقات را ارائه کرد. ایشــان در همین 
راستا از برخی آثاری که برای نخستین بار توسط واحد احیای تراث بنیاد 
فرهنگی امامت، تصحیح، مقابله و احیا شده و آمادۀ نشر می باشند، نام 
برد که از جملۀ آنها می توان به موارد زیر اشــاره نمود. الصوارم االهیات، و 
ذوالفقار از آثار مرحوم سیددلدار علی غفران مآب؛ تقلیب المکائد و السیف 
الناصری از آثار مرحوم مفتی محمدقلی والد صاحب عبقات؛ رسالۀ تقیه 
که اصل آن مربوط به مفتی محمد قلی است و مرحوم میرحامد حسین آن 
را تکمیل نمود. افحام االعداء و الخصوم از سیدناصر حسین؛ االمام الثانی 
عشر از مرحوم سید محمد سعید، نوۀ میرحامد حسین؛ و العضب البّتار فی 

نقض التمسک بآیة الغار اثر میرحامدحسین لکهنوی.
دکتــر ســبحانی در خصــوص وضعیــت احیــای کتــاب عبقــات االنوار 
نیــز گفــت: از ســالها پیش، بنیاد پژوهش های آســتان قــدس رضوی 
)علیــه آالف التحیــة و الثنــاء( بــا همــکاری گروهــی از محققیــن، کار 
احیــای عبقــات را شــروع کرده اند که تا کنون تنهــا 3 مجلد مربوط به 
حدیث منزلت از عبقات به چاپ رسیده است. جهت تسریع در کار، با 
کرات صورت گرفته با این بنیاد، قرار بر این شــد که تقســیم کاری  مذا
در این خصوص صورت گیرد. بدین معنا که بخشی از کار نیز در واحد 
احیای آثار بنیاد فرهنگی امامت انجام پذیرد تا در آستانۀ کنگره این 
کار به اتمام برســد. عالوه بر اینکــه به هّمت حضرت آیت اهلل میالنی، 
بازنگــری کامــل و جدیدی بر کتاب نفحات االزهــار صورت گرفته که 

امید است در آستانۀ کنگره در 30 مجلد تجدید چاپ گردد.
بخــش پایانــی ایــن نشســت علمــی بــه هــم اندیشــی در خصــوص 
بایســته های پژوهشی عبقات و ارائۀ پیشنهادات و راهکارهای علمی 
در این خصوص اختصاص داشت که با مدیریت دکتر سبحانی و دکتر 
عبدالحسین طالعی عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و مشارکت و ارائۀ 

نظرات حاضرین از محققین و فضالی حوزه و دانشگاه، برگزار گردید.
دبیرخانه کنگره بین المللی عالمه میرحامدحسین لکهنوی )ره(
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ادفرهنگیامامـــــــــت ایتراثبنیـــــــــــــــ زارشیازفعالیـــــــــــــــــتهایواحداحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گــــــــــــــ
یکــی از بخش هــای فعــال بنیــاد فرهنگی امامــت، بخش احیــاء آثار 
مرحــوم عالمه میرحامد حســین لکهنــوی، خاندان و برخی از اســاتید 
ایشــان می باشــد. هدف از تأســیس این بخش، احیاء و انتشار آثار آن 
عالم بزرگوار و تالیفات مرتبط با آن می باشد. تا کنون اقدامات خوبی 
در ایــن زمینه انجام گرفته اســت که جهت آشــنایی بــا این خدمات، 
ذیاًل به برخی از اقدامات انجام شده یا در حال انجام این واحد، اشاره 

می شود.
حجت االســالم و المســلمین مهدی اسفندیاری مســئول واحد احیاء 
در گفتگویی با دبیرخانه کنگره بزرگداشــت عالمه میرحامدحســین ، 
فعالیت هــای ایــن واحد را در قالب دو عنــوان اقدامات انجام گرفته و 

در حال انجام، تشریح نمود.
وی تحقیــق و تصحیح کتاب های »العضــب البّتار« اثر مرحوم عالمه 
میرحامد حسین، »السیف الناصری« و »تقلیب المکائد« از آثار مرحوم 
مفتــی محمــد قلــی والــد معظــم عالمــه میرحامــد حســین، »الصوارم 
اإللهیــات و خاتمتــه« و »ذوالفقار« از آثار مرحوم ســید دلدار علی نقوی 
غفرانمــآب، »إفحــام األعداء و الخصوم« اثر عالمه ســید ناصر حســین 
فرزند صاحب عبقات، »االمام الثانی عشر ؟ع؟« اثر عالمه سید محمد 
ســعید، فرزند ناصــر الملة و تحقیق مجدد کتاب »نفحــات األزهار فی 
خالصة عبقات األنوار« اثر آیت اهلل ســیدعلی حســینی میالنی )دامت 
برکاتــه(را از جملــه فعالیت هــای انجام شــده در واحد احیــاء آثار بنیاد 

فرهنگی امامت برشمرد.
وی همچنین تحقیق و احیاء منهج اول کتاب »عبقات االنوار« بخش 
آیات و نیز تحقیق احادیث ثقلین، تشبیه و نور از منهج دوم »عبقات 
األنوار« را نیز از جمله آثار در دست اقدام این واحد، عنوان کرد. ایشان 
در ادامه ضمن اشاره به برخی از آثار احیاء شده در این واحد، به معرفی 
هر اثر، تعداد نسخ موجود از آن و اقدامات انجام شده جهت احیاء آن 

آثار پرداخته و چنین عنوان کرد:
1- کتــاب »العضــب البّتــار فی نقض التمســک بآیــة الغــار« از تالیفات 
عالمه میرحامدحسین بن محمد قلی نیشابوری لکهنوی است که در 
رد رساله »دّرة التحقیق فی نصرة الصدیق« اثر محمد فاخر اله آبادی 
نوشــته شده است. محمد فاخر این رساله را در رد کتاب »کشف العوار 
فی تفســیر آیة الغار« اثر عالمه قاضی نوراهلل تســتری )رحمة اهلل علیه( 

نگاشت .
کتــاب »العضب البّتار فی نقض التمســک بآیة الغــار« در یک جلد و به 
زبان عربی نگاشــته شــده و دو نســخه از آن موجود می باشد. تحقیق 
این کتاب که شامل مقابله نسخه ها، تخریج منابع و ویرایش فنی و 
محتوایی آن است در گروه احیاء تراث بنیاد فرهنگی امامت به اتمام 
رســیده و پس از صفحه آرایی و فهرست نویســی جهت چاپ و نشر به 

واحد انتشارات تحویل می گردد.
2- کتاب »السیف الناصری« از تالیفات مفتی سید محمد قلی بن سید 
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ادفرهنگیامامـــــــــت ایتراثبنیـــــــــــــــ زارشیازفعالیـــــــــــــــــتهایواحداحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گــــــــــــــ
محمد حسین نیشابوری کنتوری والد بزرگوار عالمه میرحامدحسین 
لکهنــوی اســت کــه در رد بــاب اول از دوازده باب کتــاب »تحفه اثنی 
عشــریه« اثــر عبدالعزیــز دهلوی، نوشــته شــده و بخشــی از مجموعه 
»األجنــاد اإلثنــی عشــریة المحمدیة« اثــر مرحوم عالمــه مفتی محمد 
قلــی به شــمار مــی رود. این اثــر پس از درگذشــت مؤلف توســط عالمه 
کنون  حامدحسین و اعجاز حسین کامل و منتشر گردیده است. هم ا
از این کتاب که به زبان فارسی نگاشته شده، 2 نسخه خطی موجود 
اســت و تا کنون دو ســوم تحقیق این کتاب اعم از مقابله نســخه ها، 
تخریج منابع و ویرایش فنی و محتوایی آن در گروه احیاء تراث بنیاد 
فرهنگی امامت به اتمام رسیده و تحقیق و تصحیح باقیمانده این اثر 

نیز در حال انجام است.
3- کتاب »تقلیب المکائد« از تالیفات مفتی سید محمد قلی بن سید 
محمد حسین نیشابوری کنتوری والد بزرگوار عالمه میرحامدحسین 
لکهنوی است که در    رد   باب دوم از 12 باب کتاب »تحفه اثنی عشریه« 
اثــر عبدالعزیــز دهلوی، نوشــته شــده و بخشــی از مجموعــه »األجناد 
اإلثنی عشریة المحمدیة« اثر مرحوم عالمه مفتی محمد قلی به شمار 
می رود. این اثر پس از درگذشــت مؤلف توســط عالمه حامدحســین و 
اعجاز حســین کامل و منتشر گردیده اســت. کتاب »تقلیب المکائد« 
کنــون از این اثر 4  در چهــار جلد و به زبان فارســی نگاشــته شــده و هم ا
نســخه موجود اســت که 3 نســخه آن خطی و 1 نســخه چاپ ســنگی 

است. تحقیق این کتاب که شامل مقابله نسخه ها، استخراج منابع 
و ویرایش فنی و محتوایی آن است در گروه احیاء تراث بنیاد فرهنگی 
امامت به اتمام رسیده و پس از صفحه آرایی و فهرست نویسی جهت 

چاپ و نشر به واحد انتشارات تحویل می گردد.
4- کتــاب »الصــوارم اإللهیــات« از تالیفات عالمه ســید دلــدار علی بن 
سید محمد معین نقوی نصیرآبادی، معروف به غفرانمآب م 1166-

1235 ق اســت کــه در نقض بــاب پنجم »مباحث الهیــات« از دوازده 
بــاب کتــاب »تحفــه اثنی عشــریه« اثر شــاه عبدالعزیز دهلــوی تألیف 
گردیده است. خاتمه این کتاب با عنوان »خاتمة الصوارم اإللهیات« 
نیــز ماننــد خود »صوارم« به زبان فارســی تألیف شــده کــه موضوع آن 
حول مباحث اثبات امامت می باشــد. این کتاب در دو جلد و به زبان 
فارسی نگاشته شده است. از این اثر 6 نسخه خطی به دست آمده که 
کنون در بانک تصاویر نسخ خطی بنیاد فرهنگی امامت موجود  هم ا
اســت. تحقیــق ایــن کتاب اعــم از مقابله نســخه ها، تخریــج منابع و 
ویرایش فنی و محتوایی آن در گروه احیاء تراث بنیاد فرهنگی امامت 
قــم بــه اتمام رســیده و پــس از صفحــه آرائی و فهرست نویســی جهت 

چاپ و نشر به واحد انتشارات بنیاد امامت، تحویل خواهد گردید.
5- کتاب »ذوالفقار« از تالیفات عالمه ســید دلدار علی بن سید محمد 
معیــن نقــوی نصیرآبادی، معروف بــه غفرانمــآب م 1166-1235 ق 
است که در رد باب دوازدهم تحفه اثنی عشریه یعنی در بحث توّلی و 
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تبّری نگاشته و مشتمل بر مقدمات عشره و یک تتمه است.
کتــاب »ذوالفقــار« در یــک جلــد و به زبان فارســی نگاشــته شــده و هم 
کنون از این اثر 4 نسخه خطی موجود است. تحقیق این کتاب اعم  ا
از مقابلــه نســخه ها، تخریج منابــع و ویرایش فنــی و محتوایی آن در 
گــروه احیــاء تراث بنیــاد فرهنگی امامت قــم به اتمام رســیده و پس از 
صفحه آرایی و فهرست نویســی جهت چاپ و نشــر به واحد انتشارات 

بنیاد امامت، تحویل خواهد گردید. 
6- کتاب »إفحام األعداء و الخصوم، بتکذیب ما افتروه علی ســیدتنا 
ُاّم کلثــوم؟اهع؟ الملک الحّی القّیوم« از تالیفات ســید ناصر حســین بن 
حامدحســین موســوی لکهنوی معروف به ناصر الملة اســت که یکی 
از منابع پاسخگویی به شبهه مشهور جریان ازدواج عمر بن الخطاب 
با جناب ام کلثوم؟اهع؟  به شمار می رود. مؤلف در این کتاب با طرحی 
نــو و در قالبــی جدیــد بــا اســتفاده از منابعی متعدد به نقــد و نقض این 
شــبهه پرداخته انــد. ایــن کتــاب در دو جلد و بــه زبان عربی نگاشــته 
کنون از این اثر در اختیار اســت،  شــده اســت. تنها نســخه ای که هم ا
نســخه ای اســت که در بخش نســخ خطــی کتابخانه مرکــزی و مرکز 
اســناد آســتان قــدس رضوی نگهــداری می شــود. تایپ این اثــر از کار 
تحقیق شده توسط جناب آقای دکتر محمد هادی امینی که مکتبة 
نینوی الحدیثة آن را منتشر کرده، انجام شده و تحقیق جدیدی روی 
آن صورت گرفته اســت. تحقیق این کتاب اعم از مقابله، اســتخراج 
منابــع و ویرایــش فنی و محتوایی آن به اتمام رســیده اســت. البته در 

صورت دسترسی به نسخه ای از جزء دوم، متن جلد دوم با آن نسخه 
نیز مقابله می گردد و پس از آن جهت صفحه آرائی و فهرست نویســی 

به دبیرخانه کنگره تحویل خواهد شد.
7- کتــاب »االمــام الثانــی عشــر ؟ع؟« از تالیفــات عالمــه ســید محمد 
ســعید بن ناصر حســین موســوی لکهنوی اســت و چنانچــه صاحب 
»الذریعه« بیان کرده، این اثر در بحث اثبات وجود امام عصر )عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف(، در نقد کالم محمد امین سویدی بغدادی، 
صاحب کتاب »ســبائک الذهب« نوشته شده که البته در چاپ دوم، 
کلمات سویدی حذف شده است. این کتاب در 1 جلد و به زبان عربی 
نگاشته شده است. این اثر در سال 1355 ه.ق، در زمان حیات مؤلف 
در »مطبعــة الغــری« به چاپ رســیده اســت. تحقیــق و تصحیح این 
کتاب، برای بار دوم توسط حضرت آیت اهلل سید علی حسینی میالنی 
)دامت برکاته( و از روی تحقیق اول آن کتاب که توسط محقق گرامی 
در ســال 1393 ه.ق توسط »مطبعة القضاء« در نجف اشرف به چاپ 
کنون تایــپ و مراحل تصحیح  رســیده بود، انجام گرفته اســت. هم ا
و تحقیــق مجــدد آن اعــم از مقابلــه، تخریــج منابــع و ویرایــش فنی و 
محتوایی به اتمام رســیده و جهت صفحه آرایی نهایی به دبیرخانه 

کنگره ارائه گردیده است.
امیــد اســت کلیــه این آثــار همزمان بــا برگــزاری کنگره مرحــوم عالمه 

میرحامد حسین رونمایی گردد.
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استاد محمد رضا حکیمی :

و به راستی کتاب عبقات، عظیم است. آن اقیانوس 
بیکران و آن دریای ژرف، این کتاب است. این 

چنین کتابی در دیگر آفاق بشری و فرهنگ ملت ها 
نیز همانند ندارد... کتاب »عبقات« با مجلدات 

ترین نمونه های کار خرد  بسیارش، یکی از واال
انسانی و پشتکار و مسؤولیت بشری است.

میرحامدحسین، محمدرضا حکیمی، ص95

گفتوگو



عبقاتاالنوار
تبیینامامتشیعی

واثباتروشمندقرآنی
ورواییآن

گفتگوباحجتاالسالموالمسلمیندکترعبدالحسینخسروپناه



 به نظر حضرتعالی شناخت شخصیت 
میرحامد حسین و معرفی این عالم بزرگ 
به جامعه علمی امروز، از چه جهاتی حائز 

اهمیت است؟
 ابتــدا از مســئوالن بنیــاد فرهنگــی امامت 
کنگــره  کــه برنامــه ریــزی  کــزی  و ســایر مرا
عالمــه میرحامد حســین را به دســت گرفتند 
ســپاس گزارم؛ بویژه از حضرت آیت اهلل حاج 
ســید علی میالنی، ریاســت محتــرم کنگره و 
جنــاب حجت االســالم دکتر ســبحانی، دبیر 
علمی کنگره و ســایر دســت اندر کاران که در 
این مســیر، خالصانه تالش می کنند، تشــکر 

مضاعف دارم.
 شخصیت علمی میر حامد حسین و اثر گران 
ســنگش، عبقــات االنــوار، آن قــدر اهمیــت 

کــه می تواننــد بــرای برنامــه ریــزی  دارنــد 
مباحــث کالمــی و امامــت پژوهــی آینــده ما، 
یعنی آینده جامعه علمی و حوزه های علمیه 
نقش به ســزایی داشته باشند. به تعبیر امام 
خمینــی، عبقــات االنــوار بزرگ ترین حجت 
مذهــب شــیعه اســت؛ لــذا احیــاء آثــار عالمه 
میرحامــد حســین و معرفــی این شــخصیت 
و آراء و اندیشــه های ایــن عالــم بزرگــوار در 
قالبهــای مختلف مثل احیاء تراث، برگزاری 
نامــه  فیلــم  نویســی،  داســتان  همایــش، 
نویســی، نشــر زیســت نامــه علمــی و اخالقی 
ایشــان می توانــد اهمیــت ویژه ای داشــته و 
درس آمــوز باشــد. مخصوصــًا بــرای طالب و 

تقویت غیرت دینی آنها.
اجازه دهید قبــل از اینکه به نکاتی پیرامون 

بــه  ابتــدا  بپــردازم،  ارزشــمند  کنگــره  ایــن 
مســئله چیســتی امامــت و بعــد چهــار دوره 
امامت پژوهی در تاریخ اســالم اشاره کنم که 
شاید در نگاه ما به فعالیت های کنگره عالمه 

میر حامد حسین مؤثر باشد.
 خوانندگان عزیز این خبرنامه و همه امامت 
پژوهــان می داننــد کــه مســاله امامــت یکی 
از مهم تریــن ارکان تشــیع اســت. گر چه اهل 
ســنت هــم بــه مســاله امامــت پرداخته اند و 
امامت را حتی در کتابهای کالمی مورد بحث 
و پژوهش قرار داده اند، لکن امامت شیعه با 
امامت اهل ســنت و امامت تصوف متفاوت 
اســت؛ هــر چنــد در تعاریفی که بــرای امامت 
ذکــر می کننــد، در آثار متکلمان شــیعه و اهل 
ســنت تا حدود زیادی تعریف یکســانی ارائه 

عبدالحسین خسرو پناه در سال 1345 شمسی چشم به جهان گشود. دروس حوزوی را در کنار دروس متوسطه در 
سال 1362 آغاز کرد و عالوه بر دروس متعارف حوزه علمیه قم، کتاب های دیگر ادبی و فقهی و اصولی و فلسفی را نیز 
ج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات: وحید خراســانی، فاضل لنکرانی، جعفر ســبحانی  گرفت. وی دروس خار فرا
و مکارم شــیرازی در حوزه علمیه قم، فرا گرفت و ســپس تحصیل دروس تخصصی کالم اســالمی را نیز در کنار دروس 
ج فقــه و اصــول آغــاز کرد و در ســال 1374 در مقطع دکتراى کالم اســالمی با رتبه اول از مؤسســه امام صادق؟ع؟  خــار

غ التحصیل شد. تحصیل تفسیر قرآن و فلسفه و عرفان یکی دیگر از بخش های تحصیلی  او به شمار می آید  فار
ایشــان در حال حاضر با رتبه اســتادی به فعالیت های پژوهشــی و آموزشــی و تبلیغی در ایران و ســایر کشورها اشتغال 
دارد و بــا شــرکت در نشســت های علمــی بــا دانشــوران دانشــگاهی و حــوزوی، در راســتای تحــول علــوم انســانی گام 
برمی دارد. ده ها استاد دانشگاه و حوزه با نظارت وی، به تحقیق پیرامون نقد نظریه های علوم انسانی غربی و تولید 

نظریه های علوم انسانی اسالمی مشغول هستند.

 شخصیت علمی میر 
حامد حسین و اثر گران 
سنگش، عبقات االنوار، 
آن قدر اهمیت دارند که 
می توانند برای برنامه 
ریزی مباحث کالمی و 

امامت پژوهی آینده ما، 
یعنی آینده جامعه علمی 
و حوزه های علمیه نقش 
به سزایی داشته باشند. 

به تعبیر امام خمینی، 
عبقات االنوار بزرگ ترین 

حجت مذهب شیعه 
است؛ لذا احیاء آثار عالمه 
میرحامد حسین و معرفی 

این شخصیت و آراء و 
اندیشه های این عالم 

بزرگوار در قالبهای مختلف 
مثل احیاء تراث، برگزاری 

همایش، داستان نویسی، 
فیلم نامه نویسی، نشر 

زیست نامه علمی و 
اخالقی ایشان می تواند 
اهمیت ویژه ای داشته و 

درس آموز باشد
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داده اند.
کت االعتقادیة امامت  مثاًل شــیخ مفید در الّنُ
را اینگونــه تعریف می کند: »رئاســة عاّمة فی 
امــور الدیــن و الدنیــا نیابة عــن النبی ؟ع؟.« 
همچنیــن خواجــه نصیــر الدیــن طوســی در 
قواعــد العقائــد می فرمایــد: »رئاســة عامــة 
دینّیة مشتملة علی ترغیب عموم الناس فی 
حفــظ مصالحهم الدینیــة و الدنیاویة و زجرًا 

عما یضّرهم بحسبها.«
ایــن گونــه تعاریــف بــا تعاریف اهل ســّنت تا 
حــدودی یکســان اســت. مثــاًل عضــد الدین 
ایجــی در المواقف می گوید: »االمامة رئاســة 
عامــة فی امور الدیــن و الدنیا.« یا تفتازانی در 
ح المقاصد می گوید: »رئاسة عامة فی امر  شر

الدین و الدنیا خالفة عن النبی.«
می بینیــد کــه ایــن تعریفهــا خیلــی بــه هــم 
شــبیه اند، ولی از نظر محتــوا تفاوت عمیقی 
میــان امامــت شــیعی و امامــت اهــل ســنت 
هســت. از جملــه ایــن تفاوتها این اســت که 
امامــت نــزد شــیعه از اصول دین اســت و نزد 
اهل ســنت از فروع دین؛ هر چند اهل ســنت 

هم در کتابهای کالمی بدان پرداخته اند.
تفاوت دوم این است که امامت در میان عامه 
منحصر است به والیت سیاسی – اجتماعی. 
ولــی در میــان شــیعیان، والیــت تکوینــی و 
تشــریعی اســت که یکی از شاخه های والیت 

تشریعی، مســاله والیت سیاسی - اجتماعی 
اســت. بــر این اســاس، رکــن مهــم در امامت 
شــیعی، مســئله والیــت تکوینی اســت که در 
آثاری چون بصائر الدرجات محّمد بن حسن 

صفار به خوبی نمایان است.
 تفاوت دیگر این اســت که در امامت شــیعی 
بر صفاتی مثل علم لدّنی و عصمت و کرامت 
کیــد می شــود. ِســّرش  و در واقــع معجــزه تأ
هــم این اســت کــه به نقــل از مرحــوم کلینی 
در کافــی، رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ فرمود: 
»من مات و لیس له امام مات میتة جاهلّیة! 
علیکم بالطاعة.« آشکار است که این تعابیر، 
گر کسی بدان  تعابیر بلندی است. امامی که ا
اعتقاد نداشــته باشــد گرفتار مــرگ جاهلیت 
می شود و الزم االطاعة است، امامی است که 

باید از مقام ویژه ای برخوردار باشد.
همچنین مرحوم کلینی در کافی می فرماید: 
رســول گرامــی اســالم ؟ص؟ فرمــود: »انــی قــد 
ترکــت فیکــم امریــن لن تضلــوا بعــدی ما إن 
کتــاب اهلل و عترتــی اهــل  تمســکتم بهمــا: 
بیتــی« چنیــن تعبیراتــی بــه خوبــی جایــگاه 

امامت را نشان می دهد.
ایــن جا هم اجازه بدهید به این نکته اشــاره 
کنــم کــه در بحث امامت شناســی، عــالوه بر 
اینکــه بایــد به دیــدگاه اهل ســنت در مقابل 
دیــدگاه شــیعه توجه کنیــم، باید بــه دیدگاه 

صوفیان هم توجه داشته باشیم.
 اهــل ســنت عمدتــًا وقتــی از امامــت ســخن 
کمیت و والیت  می گوینــد، منظور همیــن حا
سیاسی - اجتماعی است؛ و صوفیان وقتی از 
امامت ســخن می گویند عمدتًا مقصودشان 
انسان کاملی است که دارای والیت تکوینی 
اســت و در واقــع مظهر اســماء و صفــات الهی 
اســت و به یک معنا مظهر اســم جامع »اهلل« 

است.
در دیــدگاه ایشــان، پذیرفتنی اســت که امام 
بــه صــورت اســتلزامی از والیــت سیاســی - 
کیــد  اجتماعــی هــم برخــوردار باشــد، اّمــا تأ
چندانی بر آن ندارند. به همین خاطر والیت 
بالفصــل امیــر المؤمنیــن )علیــه الّســالم( را 
در حــوزه مســائل تکوینــی می پذیرند. یعنی 
امــام علــی )؟ع؟(  بــرای  امامــت تکوینــی 
را بالفصــل قائلنــد، اّمــا در والیــت در حــوزه 
سیاســی – اجتماعی، امیــر المؤمنین )؟ع؟( 

را به عنوان خلیفه چهارم معرفی می کنند.
 از اینجا معلوم می شود هم تلقی اهل سّنت و 
هم تلقی صوفیان از امامت، با تلقی شیعیان 

در این باره متفاوت است.
 بعــد از اینکــه به چیســتی امامــت پرداختیم 
و توضیــح داده شــد که بین این ســه مذهب 
و ســه مشــرب تفــاوت هســت، وارد مســاله 
امامت پژوهی در طول تاریخ اسالم می شویم 

امامت در میان عامه 
منحصر است به والیت 
سیاسی – اجتماعی. ولی 
در میان شیعیان، والیت 
تکوینی و تشریعی است 
که یکی از شاخه های 
والیت تشریعی، مساله 
والیت سیاسی - اجتماعی 
است. بر این اساس، رکن 
مهم در امامت شیعی، 
مسئله والیت تکوینی 
است که در آثاری چون 
بصائر الدرجات محّمد 
بن حسن صفار به خوبی 
نمایان است
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و اینکــه از چــه وقتــی امامــت پژوهــی نــزد 
منتقــدان شــیعه و مدافعــان امامــت شــیعی 

شروع شد.
بــه نظــر بنــده می تــوان چهــار دوره بــرای 
امامت پژوهی در تاریخ اسالم در نظر گرفت.

 دوره اول: دوره ای اســت که مربوط به عصر 
امامت ائمه )علیهم الّســالم( اســت. طبیعتًا 
از همــان آغــاز اســالم، مباحثــی در ایــن بــاره 
در گرفــت، مخصوصــًا از دوره ســقیفه. البته 
باید به تعبیر عالمه طباطبایی این مســاله و 
اختــالف را به قبــل از ســقیفه برگرداند، لکن 
اختالف در سقیفه آشکار شد و عّده ای مدعی 
خالفت اشــخاص دیگری جز امیرالمؤمنین 
)؟ع؟( شــدند و آن حضــرت را بــه عنــوان 
خلیفــه چهــارم معرفی کردنــد. البتــه در این 
زمینه پژوهش هایی هم انجام شــده است. 
ابن ندیم در الفهرست فّن دوم از مقاله پنجم 
می گوید: اولین متکّلمی که از شیعیان کتاب 
االمامة نوشــت، علی بن اسماعیل بن میثم 
تّمــار بــوده اســت. همچنیــن کســانی مثــل 
هشــام بن حکم و ابوجعفر محّمد بن نعمان 
معــروف بــه مؤمن الطــاق نیز کتــاب االمامة 
داشــته اند. بعدها نیز کســانی چون ابوجعفر 
محّمد بن قبه و ابوســهل اسماعیل بن علی 
بن محّمد نوبختی به ترتیب کتاب االنصاف 
فی االمامة و االستیفاء فی االمامة و التنبه فی 

االمامة را نوشتند.
 ولــی در همــان دوره اول در عصــر ائمــه هــم 
شــاهد منتقدانــی هســتیم که امامت شــیعه 
را بــه نقد کشــاندند، مثل یمــان بن رباب که 
ج بوده اســت. ظاهــرًا اولین  از رؤســای خــوار
پژوهشــگران اهــل ســنت که به نقــد امامت 
ج بودند که  شــیعه پرداختند افرادی از خــوار

امامت شیعه را نقد کردند.
 دوره دوم: مربوط است به آغاز غیبت کبری 
که بزرگانی مثل شیخ مفید در اوائل المقاالت 
و ســید مرتضی در الشــافی و شــیخ طوسی در 
تلخیــص الشــافی به دفــاع از امامت شــیعی 
پرداختنــد و شــبهات اهــل ســّنت، بــه ویــژه 
معتزله، را پاســخ دادند. منتقدان هم در این 
دوره عمدتــًا از معتزلیــان بودند، مثل قاضی 
عبــد الجبــار معتزلی که متوفــای 415 قمری 
اســت و کتــاب المغنی فــی ابــواب التوحید و 
العدل را نگاشت. دو جلد از کتاب المغنی به 

نقد امامت شیعی اختصاص دارد.
 دوره ســوم: مربــوط بــه تاریــخ مبانــی اســالم 
اســت؛ یعنــی بعــد از انقــراض حکومــت بنی 
العبــاس در ســال 656 کــه شــخصیتی مثل 
خواجــه نصیر الدین طوســی متوفــای 672 
ظهــور پیــدا می کند و کتــاب االمامــة و قواعد 
العقائد و تجرید العقائد را می نویسد. خواجه 
در تجرید العقائد مقصد مستقّلی را به مبحث 

امامت اختصــاص می دهد. خواجــه در این 
کتــاب، هــم امامت عامــه را اثبــات می کند و 
هــم امامت خاصه و امامــت امیرالمؤمنین و 
ائمــه اثنی عشــر؟مهع؟ را. نیــز خالفت خلفای 
ســه گانه بعــد رســول اهلل؟ص؟ را نقــد می کند 
و نشــان می دهــد خالفــت و جانشــینی نبــی 
گرامی اســالم، فقــط از آِن امیر المؤمنین علی 

بن ابی طالب؟ع؟ است.
 البته در مقابل کاری که خواجه نصیر الدین 
طوسی کرد، از اهل سنت کسانی مثل قاضی 
عضــد الدین ایجی اشــعری مســلک در قرن 
ح  هشــتم کتــاب مواقــف را نوشــت. بعد شــر
آن توســط میر ســید شــریف الدیــن جرجانی 
متوفای 816 نوشــته شد. همچنین باید به 
ح المقاصد ســعد الدین  کتاب المقاصد و شــر
مســعود بن عمر بــن عبد اهلل ربیع خراســانی 
تفتازانــی متوفــای 792 نیــز اشــاره کــرد. در 
واقــع در ایــن دوره ســوم، منتقــدان عمدتــًا 
از اشــاعره بودنــد و همچنیــن اهــل حدیث و 
ســلفی مســلکانی مثل احمد بن عبد الحلیم 
بــن تیمیــه حّرانــی، معــروف به ابــن تیمیه، 
متوفای 707 که کتاب منهاج السّنة النبویة 
را نوشــت کــه ناظر بــه منهــاج الکرامه عالمه 
گرد خواجــه نصیر الدین طوســی،  حّلــی، شــا

است.
در واقــع مکتب خواجه نصیر الدین طوســی 

به نظر بنده می توان چهار 
دوره برای امامت پژوهی 

در تاریخ اسالم در نظر 
گرفت.

 دوره اول: دوره ای است 
که مربوط به عصر امامت 

ائمه )علیهم الّسالم( 
است. طبیعتًا از همان آغاز 

اسالم، مباحثی در این 
باره در گرفت
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گردان او مثــل عالمــه حلــی توانســت  و شــا
تبیینی دقیق و عالمانه از مسئله امامت ارائه 
کند و شــبهات اهل ســنت را هم پاســخ دهد؛ 
و در مقابــل، گروهی از اشــاعره و ســلفیان به 
نقد امامت پژوهی مذهب شیعه در این دوره 

پرداختند.
پــس در واقــع دوره اول منتقــدان عمدتــًا 
ج بودند؛ دوره دوم معتزله؛ و دوره سوم  خوار

اشاعره و سلفیان.
دوره چهــارم: دوره گســترش شــیعه اســت. 
شــیعه در ایــن دوره نقش آفرینــی کرده و در 
کشــورهای مختلف رو به توسعه و گسترش 
اســت. به همین دلیــل عمده جریانی که در 
دوره چهارم مقابل شــیعه قرار دارد، جریان 
نو ســلفی گری اســت کــه توســط محّمد بن 
عبــد الوهــاب )متوفــای 1206( و تأســیس 
فرقــه ضاله وهابیت شــکل گرفــت. جریان 
فرقــه دیوبنــدی در  دیگــر در عــرض آن، 
شــبه قــاره اســت کــه توســط شــاه ولــی اهلل 
دهلــوی )متوفــای 1176( تأســیس شــد. 
ایــن دو شــخصیت و دو جریــان، در واقــع 
رویکردی ضّد شــیعی داشــتند. شاید عمده 
منتقــدان تشــیع در دوره اول و دوم و ســوم 
بــا نقــد نظــری امامت شــیعی به نقد تشــیع 
می پرداختند، ولی در دوره چهارم، عالوه بر 
نقد امامت شــیعی، به نقد ســایر ابعاد تشیع 

هم پرداخته شد.
مهم تریــن شــخصیتی کــه در ایــن دوره بــه 
مقابلــه با تشــیع پرداخت، شــاه عبــد العزیز 
دهلــوی، پســر شــاه ولی اهلل دهلوی، اســت 
کــه کتــاب تحفه اثنــی عشــریه را در 12 باب 
نوشــت. متاســفانه این کار هم زمان با آغاز 
نفوذ استعمار انگلیس بود که وحدت شیعه 
و ســنی و تقریب مذاهب در شــبه قاره بسیار 
الزم و حیاتــی بــود. عبدالعزیــز دهلــوی بــا 
نــگارش این کتاب، اختالف شــدیدی بین 
مذاهــب ایجــاد کــرد و زمینه و بســتر را برای 
نفــوذ بیشــتر اســتعمارگری انگلیــس فراهم 
نمود. شاه عبد العزیز دهلوی در باب هفتم 
این کتاب که در حدود 20 صفحه اســت، 6 
آیــه و 12 روایتی که بــر امامت امیرالمؤمنین 
علــی؟ع؟ داللــت دارد را نقــد می کنــد. البته 
برخــی معتقدند که نگارش تحفه، ســرقتی 
از کتــاب صواقــع الموبقــه خواجــه نصــر اهلل 
کابلی اســت. به هر حال محّققان متعددی 
از شــیعه بــر ایــن کتــاب نقدهایی نوشــتند. 
شــاید یکــی از مهم تریــن و ارزشــمندترین 
نقدهــا بــر ایــن کتــاب کــه در همــان زمــان 
نوشته شد، کتاب ُنزهه اثنی عشریه از میرزا 
محّمد کابلی ســبزواری، شهید رابع، است. 
نوشــتن همیــن کتاب بــود که باعث شــد تا 
او را به شــهادت برســانند. مزار شریفشان در 

دهلی نو اســت. سید محّمد قلی، پدر عالمه 
میــر حامد حســین، در نقد کتــاب تحفه اثنا 
عشــریه و رّد بــاب دهــم و ابــواب دیگــر این 
عنــوان  بــا  متعــددی  رســاله های  کتــاب، 
تشیید المطاعن، السیف الناصری، تقلیب 
ع االفهام را  المکائد، برهان السعاده و مصار
نگاشــت. کســان دیگری هم بــه نقد تحفه 
اثنی عشریه پرداخته اند. افرادی مثل سید 
دلــدار علــی بــن ســید محّمــد معیــن نقوی، 
معــروف بــه غفرانمــآب، باب هشــتم را نقد 
کــرده به نــام احیــاء الســنة و اماتــة البدعة. 
همچنیــن بعضــی از باب هــای دیگــر ایــن 
کتاب را با رساله هایی چون حسام االسالم، 
کــرد.  نقــد  و ذوالفقــار  االلهیــات  الصــوارم 
همچنیــن فرزنــدان ســید دلــدار نیز بــه نقد 
تحفه پرداختند. یکی از فرزندان ایشــان به 
نام سید محّمد بن سید دلدار علی، سلطان 
العلمــاء، کتاب االمامــة را در نقد باب هفتم 
تحفه نوشــت. همچنین سید محّمد مفتی 
عبــاس شوشــتری، کتــاب جواهــر عبقریــه 
را در نقــد همین تحفه نگاشــته اســت. ولی 
مهم تریــن نقدی که بر تحفه نگاشــته شــد 
و تأثیر بســیار مهم و اساسی در دفاع از تشّیع 
داشت، عبقات األنوار فی امامة ائمة األطهار 
ســید مهدی مکّنی بــه ابوالظفر، معروف به 

عالمه میر حامد حسین نیشابوری است.

مکتب خواجه نصیر الدین 
طوسی و شاگردان او مثل 
عالمه حلی توانست 
تبیینی دقیق و عالمانه از 
مسئله امامت ارائه کند و 
شبهات اهل سنت را هم 
پاسخ دهد؛ و در مقابل، 
گروهی از اشاعره و سلفیان 
به نقد امامت پژوهی 
مذهب شیعه در این دوره 
پرداختند
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عالمــه  شــخصیت  پیرامــون  لطفــا   
کتــاب  امتیــازات  و  حســین  میرحامــد 

ارزشمند وی نکاتی بفرمایید
 عالمــه میر حامد حســین از علمای ســلف 
بهــره فــراوان بــرد. از إحقــاق الحــّق شــهید 
ثالث، قاضی ســّید نور اهلل شوشــتری، کتاب 
زهه شــهید رابع، نقدهای سّید دلدار علی  الّنُ
و فرزنــدان او، و بــه ویــژه آثــار پــدر بزرگوارش 

بسیار استفاده کرد.
 عالمــه میرحامد حســین یک تنــه به جنگ 
بــاب هفتــم از کتاب تحفه اثنا عشــریه رفت 
و بــدون اینکــه حتــی یــک نفــر بــه ایشــان 
کمک کند، بر ســر مزار قاضی شــهید سید نور 
اهلل شوشــتری مــی رود و بــه امــام زمــان؟ع؟ 
نامه ای می نگارد و از امام در خواست می کند 
تا به او مدد برساند. خداوند متعال نیز فیض 
اثبات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نصیب او 
می کنــد و عبقات األنورا را کــه دائرة المعارفی 

مهم و ارزشمند است، می نگارد.
عالمــه میرحامــد حســین در عبقــات االنــوار 
در دو منهــج، آیــات و روایاتــی کــه بــر امامت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ داللت دارد را بررسی کرده 
اســت؛ آیاتی مثل آیــه والیت، آیه تطهیر، آیه 
مــودت، آیــه انذار، آیــه ســابقون، و احادیثی 
مثل حدیــث غدیر، حدیــث منزلت، حدیث 
والیت، حدیث طیــر، حدیث انا مدینة العلم 

و علــی بابهــا، حدیث تشــبیه، حدیث ثقلین 
و حدیــث الحّق مــع علی را بــه دّقت تبیین و 

تفسیر کرده است.
عالمه میرحامد حسین در این دایرة المعارف 
عظیم از منابع دست اول شیعه و اهل سنت 
فراوان بهره برده و همه محققانی که بعدها 
خواســتند در حــوزه امامــت پژوهــی تحقیق 
کنند، بر ســر سفره این دایرة المعارف عظیم 
کســانی چــون  نشســته اند. بــرای نمونــه، 
عالمه امینی بر ســر ســفره عبقات نشســت و 

کتاب الغدیر را نگاشت.
مطلــب بعــدی کــه جــا دارد بــه آن بپردازیــم 

امتیازات عبقات االنوار است.
ایــن کتــاب از میــراث بــزرگ شــیعه بهره مند 
بــوده و کســی کــه عبقــات االنــوار را مطالعــه 
کند، تسلط نسبتًا جامعی نسبت به شیعه در 

حوزه امامت پژوهی پیدا می کند.
 امتیاز دوم آن است که مهم ترین منابع اهل 
سنت که در حوزه فضائل ائمه اطهار )علیهم 
الّسالم( سخن گفته اند، در این کتاب معرفی 
شــده اند. از ایــن رو اطالعاتــی کافــی و وافــی 
نســبت بــه نگاه اهل ســنت بــه فضائل ائمه 
اطهار )علیهم الّســالم( در اختیار محقق قرار 

می گیرد.
 امتیــاز ســوم، تبییــن کامــل امامــت شــیعی 
و اثبــات روشــمند قرآنــی و روایــی آن اســت. 

میــر حامد حســین بــا اســتفاده از کتــب لغت 
و تفاســیر قــرآن و منابع روایی معتبــر و منابع 
رجالی و تراجم، توانسته امامت شیعی را هم 

دقیق تبیین کند و هم به اثبات برساند.
امتیاز چهارم، پاســخ نقدهای مخالفان، به 
ویژه عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثنا عشــریه 
اســت. اصواًل یکی از مهم تریــن ویژگی های 
حســین،  میرحامــد  عالمــه  شــخصیتی 
برخورداری از غیرت دینی و دفاع مجاهدانه 
از شــبهات مخالفین اســت. نگارش عبقات 
باعث شــد که حوزه علمیه تشــیع مخصوصًا 
در شبه قاره و هندوستان، جان تازه ای پیدا 

کند.

 حضرتعالی چه راه کارها و پیشنهاداتی 
جهت ارتقاء سطح کیفی کنگره و برگزاری 

هر چه بهتر آن دارید؟
 بــه نظــر بنــده کارهایــی کــه در زمینه این 
همایش ارزشمند می توان انجام داد، این ها 

است:
 1. احیــاء تــراث عالمــه میرحامــد حســین به 
ویــژه عبقــات االنــوار کــه در گذشــته و حال، 
برخــی از مجلداتــش منتشــر شــده اســت. 
کنــون وقــت آن رســیده کــه تمــام ایــن اثــر  ا
ارزشمند، تصحیح و منتشر شود. همچنین 
تصحیح و انتشــار سایر آثار فقهی – تفسیری 

سید ناصر حسین فرزند 
عالمه میر حامد حسین 

معروف به ناصر المله 
که در بالندگی عبقات و 

تأسیس کتابخانه ناصریه 
نقش داشت، نقش 

برادران میرحامد حسین 
مثل عالمه سید اعجاز 

حسین، سراج حسین و 
همچنین نقش خاندان 

اجتهاد و نسل عالمه سید 
دلدار علی نقوی، مؤسس 

مدرسه فقهی - کالمی 
لکهنو باید دقیق بررسی 
و به جامعه علمی شیعه 

معّرفی شود
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ایشــان ضروری اســت تا معلوم گردد جایگاه 
فقهی میرحامد حسین کمتر از جایگاه کالمی 

او نیست.
 2. معرفی آثاری که در ارتباط با عبقات االنوار 
نوشــته شــده اند؛ ماننــد نفحــات االزهــار فی 
خالصــة عبقات االنــوار که حضــرت آیت اهلل 
ســید علی میالنی زیــد عزه تدویــن کرده اند. 
کار بســیار ارزنــده ای  کتــاب  نــگارش ایــن 
اســت. آن نثر قدیمی فارســی دوره میرحامد 
حســین تبدیل شــده به یک نثر عربی روانی 
که برای همه قابل اســتفاده اســت و کتاب را 
هم خالصه کرده اند. جهان عرب و جمعیت 
علمــی و مــدارس جهــان اســالم می توانند از 
این اثر ارزشــمند استفاده کنند. این آثار باید 

به تمام متفکران اسالمی معرفی شود.
3. معرفــی و روش شناســی تبییــن کالمــی و 
امامت پژوهی عبقات االنوار پیشــنهاد سوم 
اســت. آن اصول مناظره و ضوابط پژوهشی 
کــه میرحامــد حســین در مقابلــه بــا شــبهات 
استفاده کرده، روش شناسی ای که در تبیین 
ایجابــی و اثبات امامت شــیعه بــه کار برده، 
ایــن کــه چگونــه عالمــه میرحامد حســین از 
روش اجتهــاد و مباحث رجالی تراجم و لغت 
واصــول فقــه و مهارت هــای تفســیری برای 
اثبــات امامــت و دفــاع از امامــت شــیعه بهره 

برده و اموری از این دست.

کــه عبقــات االنــوار بــر  4. بررســی تأثیــری 
در  مخصوصــًا  شــیعه  علمــی  حوزه هــای 
بســیار  هــم  اســت  گذاشــته  هندوســتان 
مهــم اســت. در واقــع دو مدرســه عظیــم در 
هندوســتان شــکل گرفــت و رشــد پیــدا کرد: 
کالمــی دهلــی و مدرســه  مدرســه فقهــی - 
فقهــی - کالمی لکهنــو. دو خانــدان عبقات 
و اجتهــاد، یعنــی خانــدان ســّید دلــدار علی، 
در  مهــم  نقشــی  االنــوار  عبقــات  برکــت  از 
هندوستان داشتند و فعالیتهای ارزشمندی 

از خود نشان دادند.
ســید ناصــر حســین فرزنــد عالمــه میــر حامد 
حســین معروف به ناصر المله که در بالندگی 
عبقــات و تأســیس کتابخانــه ناصریه نقش 
داشت، نقش برادران میرحامد حسین مثل 
عالمــه ســید اعجاز حســین، ســراج حســین 
و همچنیــن نقــش خانــدان اجتهــاد و نســل 
عالمه سید دلدار علی نقوی، مؤسس مدرسه 
فقهی - کالمی لکهنو باید دقیق بررسی و به 

جامعه علمی شیعه معّرفی شود.
بــه نظــرم باید در ایــن همایــش، دو خاندان 
ارزشــمند اجتهــاد و عبقــات و نقششــان در 
گســترش تشیع در شبه قاره هند معرفی شود 
و یک فضای علمی جدیدی در هندوســتان 
بــه برکــت  کشــورهای اســالمی  و در ســایر 
خانــدان عبقات االنــوار ایجاد شــود. در واقع 

مقام و منزلت و فضائل امیرالمؤمنین )علیه 
الّسالم( با روشی علمی و منطقی و اخالقی به 
جهان اســالم معرفی شــود. به نظرم عالوه بر 
اینکــه این همایــش می تواند خدمت علمی 
ارزشمندی برای جهان اسالم به شمار بیاید 
می تواند خدمات اجتماعی ارزشمندی را به 
دنبال داشــته باشــد و باعــث نزدیکی قلوب 
اهل ســّنت بــه فضائــل امیــر المؤمنین ؟ع؟ 

گردد.

گر   ضمن تشکر از حضرتعالی در پایان ا
نکته ای دارید بفرمایید

 مــن در پایــان مجــددًا از همــه دســت اندر 
کاران همایــش و همچنین از دوســت عزیز و 
دانشــمندم جناب آقای دکتر مهدی خواجه 
پیــری، رییــس مرکــز میکروفیلــم نــور که در 
دهلی خدمات ارزنده و ارزشــمندی در حفظ 
و معرفی آثار علمی علما در هندوستان انجام 
داده انــد، تشــکر می کنم. امیــدوارم که تمام 
ایــن تالش هــا مرضــی رضــای حضــرت ولی 
عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء قرار بگیرد. 

و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

اصواًل یکی از مهم ترین 
ویژگی های شخصیتی 
عالمه میرحامد حسین، 
برخورداری از غیرت 
دینی و دفاع مجاهدانه از 
شبهات مخالفین است. 
نگارش عبقات باعث شد 
که حوزه علمیه تشیع 
مخصوصًا در شبه قاره و 
هندوستان، جان تازه ای 
پیدا کند
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غفلتازنقشعلمایشیعــــــــــــــــههند
درگسترشتشیعودفاعازاینمکتـــــب

گفتگوباحجتاالسالموالمسلمینحاجشیخرضامختاری

حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ رضا مختاری 
در سال 1342 متولد شد. در سال 1356، برای 
تحصیل در حوزه علمیه به قم آمد و مقدمات، 

تفسیر، فقه، اصول فقه، کالم، فلسفه و عرفان 
را از محضر اساتید بنام حوزه، به ویژه حضرات 

آیات بهجت، تبریزی، جوادی آملی، حسن زاده 
آملی، خرازی، سبحانی تبریزی، شبیری زنجانی، 

شمس خراسانی، مظاهری، وحید خراسانی 
و... آموخت. وی در کنار تحصیل، به تدریس 
و تألیف و تحقیق پرداخت. در سال 1378 مرکز 

تدوین و نشر متون درسی حوزه )مرکز متون( 
کنون، 15 کتاب درسی برای  را تأسیس کرد که تا

حوزه های علوم دینی سامان داده و منتشر کرده است.
همچنین در سال 1385، مؤسسه کتاب شناسی شیعه را 
به منظور معرفی دقیق آثار مکتوب شیعه با همکاری عده ای 
د کتاب 

ّ
کنون حدود پنجاه مجل از دوستانش بنیان نهاد که تا

و مجله سامان داده و منتشر کرده است. وی بیش از 20 جلد 
ح حال و اخالق و  کتاب چاپ شده در موضوعات فقه، تاریخ، شر

نقد کتاب دارد و معروفترین کتاب وی، سیمای فرزانگان است که 
کنون 25 بار منتشر شده است. تا

کنون مدّرس حوزه و مدیر مؤسسه  ایشان هم ا
کتاب شناسی شیعه، مدیر مجله  کتاب 

شیعه و عضو هیئت تحریریه برخی 
مجالت علمی هستند.



  بــا توجــه بــه اینکــه شــخصیت ها و اعــالم فراوانــی در شــیعه 
وجــود دارند که هنوز به معرفی شــخصیت آنها پرداخته نشــده، 
بــه نظر حضرتعالی پرداختن به شــخصیت علمــی مرحوم عالمه 

میرحامد حسین و خاندان عبقات از چه جهت اولویت دارد؟
 شــخصیت های بســیاری هســتند کــه تــا کنــون کنگــره ای - بــه 
اصطــالح امــروزی - بــرای آنهــا برگزار نشــده و مجموعه آثارشــان به 
شــکل موســوعه یا به شــکل مجموعه مصّنفات منتشر نشده است. 
این رســمی اســت که در این 50 سال اخیر باب شده و مثاًل برای شیخ 
مفید کنگره بزرگی برگزار شــد و مجموعه مصّنفات ایشان چاپ شد. 
ســپس شــبیه همین، برای بزرگانی چون عالمه شرف الدین، عالمه 
بالغــی، شــهید اول، شــهید ثانــی، شــیخ انصــاری، مقــدس اردبیلی 
و ثقــة االســالم کلینــی چنیــن همایش هایی برگزار شــد و آثارشــان به 
چاپ رســید. مهمتریــن کاری که در این کنگره هــا باید صورت گیرد 
کنده آن شــخصیت به شکل و شمایل  آن اســت که مجموعه آثار پرا

واحد، چاپ و عرضه شود.
امــا بااین حــال، عالمــان فراوانــی هســتند کــه بایــد بــه ایــن شــکل 
برایشــان کنگــره ای ترتیــب داد و آثارشــان را بــه چاپ رســاند. مثاًل تا 
کنــون مجموعــه مصنفات عالمه حّلی چاپ نشــده اســت. یــا مثاًل با 
آنکه در ســال 1348 کنگره هزاره شــیخ طوســی در مشهد برگزار شد، 
ولــی مجموعــه آثارشــان به شــکل منّقح منتشــر نشــد. حتــی بعضی 
کنگره ها، مثل کنگره خوانساری ها، یعنی آقا جمال خوانساری و آقا 
حســین خوانســاری، برگزار شــد، ولی درعین حال مجموعه آثارشان 

چاپ نشد.
کنون کنگره ای ترتیب داده نشده   یکی از بزرگانی که برای ایشان تا
و آثارشــان بــه چــاپ نرســیده، میــر حامــد حســین هنــدی، صاحــب 

عبقات و خاندان ایشان هستند.
بــه نظــرم دلیل اولویت برگــزاری کنگــره میرحامد حســین، دو نکته 

است:
یکی اینکه در صد ســال اخیر، نقش علمای شــیعه هند در گســترش 
تشــّیع و دفــاع از ایــن مکتب، مغفول مانــده و بســیاری از اهل علم و 
فضل، از نقش علمای شــیعه هند در حفظ و ترویج تشــیع غافل اند. 

تا آنجا که یکی از حامیان اصلی حوزه نجف، علمای هند بوده اند.
برای نمونه، ســّید ابوالحســن اصفهانی در اوایــل مرجعیت یا اندکی 
پیــش از مرجعیت شــان، نامــه ای بــه ســّید نجــم الحســن در هنــد 
می نویســند و از ایشــان تقاضــا می کننــد بــرای پرداخــت دیــون حاج 

میرزاعلی آقا، فرزند میرزای بزرگ شیرازی، مساعدت کنند.
یا مثاًل عالمه بالغی هم با ارسال نامه ای، از سّید نجم الحسن برای 

چاپ و نشر آثارش کمک می خواهند.
پیــش از ایــن دو بزرگوار، صاحب جواهر در نامه های متعددی که به 
علمای هند می نویســند، از ایشان برای تأمین هزینه نهر آب نجف، 

یاری می طلبند.
 پس برای اینکه نقش علمای هند در حمایت از اسالم و تشّیع آشکار 
شود، الزم است علمای آن دیار موردتوجه ویژه قرار گیرند که یکی از 
روش ها، می تواند برگزاری کنگره باشد. روش دیگر، نشر آثار علمای 

دلیل اولویت برگزاری کنگره میرحامد حسین، دو نکته است:
یکی اینکه در صد سال اخیر، نقش علمای شیعه هند در گسترش 
تشّیع و دفاع از این مکتب، مغفول مانده و بسیاری از اهل علم و 
فضل، از نقش علمای شیعه هند در حفظ و ترویج تشیع غافل اند. تا 
آنجا که یکی از حامیان اصلی حوزه نجف، علمای هند بوده اند
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آن دیار است. در همین راستا، ما در موسسه کتاب شناسی شیعه، تا 
کنون شــش جلد کتاب مستقل راجع به علمای هند چاپ کرده ایم: 
ســه جلد اوراق الذهب تألیف مرحوم ســّید محّمد عباس شوشــتری 
ح حال مرحوم  ح حــال اســتادش؛ دو جلد آینــه حق نما در شــر در شــر
ح حــال مرحوم  عالمــه غفران مــآب و یــک جلــد ورثــة االنبیــاء در شــر
غفران مــآب. انتشــار چنــد کتــاب دیگــر را نیــز در دســت داریــم: یکی 
فهرســت کتابخانه ممتاز العلماء در هند که چهار جلد می شــود؛ و نیز 

بعضی از آثار میرحامد حسین.
دیگــری آنکه میرحامد حســین با نگارش عبقات األنــوار در رّد تحفه 
اثنا عشــریه، دفاع همه جانبه ای از تشّیع کرد و در آن زمان، بسیاری 
از بــزرگان شــیعه، از میــرزای شــیرازی گرفتــه تــا دیگــران، از ایــن کار 
میرحامد حســین تجلیــل کردند. ما در ویژه نامه مجله کتاب شــیعه 
بخــش عمــده ای از نامه هــا و تقریظــات بــزرگان در تکریــم میرحامد 
حســین را چاپ کرده ایم. عمده هنر میرحامد حســین این اســت که 

سّدی آهنین در مقابل مخالفت هایی که با شیعه شد، ایجاد کرد.
پس برای شناســاندن تالش های فراوان و خستگی ناپذیر میرحامد 
حسین و تکریم از او، برگزاری کنگره ای برای بزرگداشت او، ضروری 

است.

  عبقــات در مقابــل جریــان ضد شــیعی امروز از چــه جایگاهی 
برخوردار است؟

 کتــاب عبقــات بــا ایــن عظمــت و مجلدات فــراوان، بــدون توجه 

بــه محتوایــش، خــود پاســخی محکم بــه مخالفان اســت. اما برای 
ســازگاری عبقــات بــا نیاز امــروز و پاســخ دهی به شــبهات مخالفین، 
الزم اســت پــس از احیاء مجلدات آن، کتاب هــا و مقاالت متعددی از 

ح شده در این کتاب، تهیه شود. موضوعات فراوان مطر
زمانــی که به مدینه مشــّرف شــده بــودم، به کتابخانه مســجدالنبی 
رفتــم. در آنجــا کتابــی دیدم کــه تنهــا فهرســت پایان نامه هایی که 
دربــاره ابــن تیمیــه و آثاری کــه دربــاره ابن تیمیه نوشــته شــده اند را 

جمع آوری کرده بود. این فهرست شامل 200، 300 پایان نامه بود.
ایــن را مقایســه بکنیــد با کاری که مــا درباره عبقات کرده ایم! شــاید 

درباره این کتاب، 10 پایان نامه هم نوشته نشده باشد.

  علــت مهجوریت کتــاب عبقات علی رغم تعبیر بــه »بزرگترین 
حّجــت مذهــب بودن ایــن کتاب« از ســوی بزرگانی چــون امام 

خمینی؟ق؟ چیست؟
 چند دلیل دارد:

کنــون کار احیــاء و تصحیــح متــون به معنــای دقیق و   یکــی اینکــه ا
عمیق و علمی اش، کار بســیار ســختی اســت و کمتر کسی زیر بار این 
کار مــی رود و شــاید تعداد همه کســانی که در حوزه قــم به تصحیح و 

تنقیح متون مشغول اند، به صد نفر نمی رسد.
دوم اینکه تصحیح و تحقیق متون، نام و آوازه ندارد! خیلی ها تصور 
می کننــد تصحیح متون در حّد تایپ و حروفچینی یک کتاب اســت 
و آن را کاری علمــی نمی داننــد. بــه همیــن دلیل، تصحیــح متون را 

میرحامد حسین با نگارش عبقات األنوار در رّد تحفه اثنا عشریه، 
دفاع همه جانبه ای از تشّیع کرد و در آن زمان، بسیاری از بزرگان 

شیعه، از میرزای شیرازی گرفته تا دیگران، از این کار میرحامد 
حسین تجلیل کردند.
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آثاری که از میرحامد حسین و خاندانش در مؤسسه کار می شود یکی 
شذورالعقیان فی تراجم األعیان از سّید اعجاز حسین، برادر میرحامد 
حسین؟حر؟ است که تصحیح آن رو به اتمام است. متأسفانه نسخه اصل 
این کتاب مفقود است و نسخه های موجود، بسیار مغلوط اند. به همین 
دلیل کار تصحیح آن تاکنون طول کشیده است.

به عنوان پایان نامه های حوزوی و دانشــگاهی نمی پذیرند. همین 
بی مهری ها سبب شده است بسیاری از کسانی که ده ها سال به کار 

تصحیح متون مشغول اند، از ادامه کار مأیوس شوند.

  چــرا تا کنــون ردود تحفه اثنی عشــریه از اولویت های احیای 
مؤسسات قرار نگرفته است؟

 یک دلیلش همین اســت که احیاء کار ســختی اســت و افراد کمی 
به آن اقدام می کنند.

دلیــل دیگــرش عظمت این کار اســت. ایــن کار، یک جلــد و دو جلد 
نیســت؛ کتاب بسیار مبســوط و مفّصلی است که از توان یک انسان 
گر بخواهید  ج است؛ یعنی در حّد کرامت است! از این رو ا عادی خار
عبقــات را احیــاء کنید، شــاید بــه ده ها یا صدها منبع و کتاب برســید 
کــه بــا تمامــی امکانــات موجود، باز دســتیابی به آنها بســیار مشــکل 
و یــا محــال باشــد. بــرای نمونــه مجالــس المؤمنیــن  قاضــی نور اهلل 
شوشــتری چندی پیش به  هّمت بنیاد پژوهش های آســتان قدس 
تصحیح شــد. با وجود امکانات عظیم کتابخانه آســتان قدس، باز 

حدود 100 مصدر از مصادر این کتاب، مفقود است.
بدیهــی اســت کــه عبقات االنــوار بــه طریق اولی بــا چنین ســختی و 
کمبودی مواجه است. یافتن مصادر این کتاب و تطبیق آن با متن، 

کار بسیار دشواری است.
دلیــل ســوم شــاید قلــم ویــژه این کتــاب باشــد کــه بــرای ایرانی ها و 

هندی های زمان ما، غریب و مهجور است.

  بــا توجه به نقش موسســه کتابشناســی شــیعه در احیاء برخی 
ثــار بــزرگان، بفرمایید این موسســه تــا کنون چــه خدماتی را در  آ

ثار خاندان عبقات ارائه کرده است؟ زمینه احیای آ
 آثاری که از میرحامد حســین و خاندانش در مؤسســه کار می شــود 
یکــی شــذور العقیــان فــی تراجــم األعیــان از ســّید اعجــاز حســین، 
برادر میرحامد حســین؟حر؟ اســت کــه تصحیح آن رو به اتمام اســت. 
کتــاب مفقــود اســت و نســخه های  متأســفانه نســخه اصــل ایــن 
کنون  موجود، بســیار مغلوط انــد. به همین دلیــل کار تصحیح آن تا

طول کشیده است.
کتــاب دوم هــم از همیــن ســید اعجــاز حســین اســت بــا نــام کشــف 
الحجــب و االســتار اســت کــه در دو جلــد در حــال تصحیــح اســت. 
خوشــبختانه نســخه اصل این کتــاب به خط خود مؤلف به دســت 

آمد و از این جهت مشکلی نداریم.
مــا دو شــماره از مجلــه کتــاب شــیعه را کــه حــدود 600، 700 صفحه 
اســت، به میرحامد حســین و خانــدان عبقات اختصــاص داده ایم. 
مطالب و مقاالت زیادی درباره تصحیح و احیای آثار ایشــان نوشــته 
شــده یا در دســت نگارش اســت. برای نمونه مقاالتی درباره سواطع 
األنــوار، تقریظــات عبقات األنــوار، و نیز نامه هــا و مکاتبات میر حامد 

حسین، از بخش های این ویژه نامه است.
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ار نفــــــــــــــــــــــــــــحاتاالزهــــــــــــــــــــــــــــ
ــوار ـ ریروتکمیلیجامعازعبقاتاالنـ تحــــــ

گفتگوبادکتر
عبدالحسینطالعی

دکتــر عبدالحســین طالعــی، در ســال 1340 شمســی دیــده به جهــان گشــود و پس از 
گذراندن تحصیالت اولیه، در سال 1358 در مقطع کارشناسی وارد دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران شد. وی در سال 1370 رتبه اول رشته کتابداری در مقطع کارشناسی 
ارشــد را بــه خــود اختصــاص داد و ســپس در ســال 1382 تحصیالت خود را در رشــته 
گرفــت. ایشــان در دوران تحصیــالت  کارشناســی ارشــد علــوم قــرآن و حدیــث پــی 
خویــش از محضر اســاتید به نامی در زمینه های مختلف علــم الحدیث، علوم قرآنی، 
کبر  کتاب شناســی و نسخه شناســی، تحقیــق متــون کهــن و … از جملــه مرحــوم علی ا
غفاری، مرحوم عالمه ســید عبدالعزیز طباطبایی، مرحوم ســید علی کمالی دزفولی، 

عبدالحسین حائری و حسین درگاهی، بهره برد.
وی اقدامات عملی بســیاری در زمینه کتابداری، نشــر و ویرایش کتاب انجام داده اند 
کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه تأســیس و مدیریــت کتابخانــه و مرکز اســناد موسســه 
ج، توســعه و مدیریــت  کــر تحقیقــات و آمــوزش مدیریــت وزارت نیــروی در مهرشــهر 
کتابخانه بنیاد بعثت تهران، تأسیس، توسعه و مدیریت بخش کارشناسی فرهنگی 
در موسســه فرهنگــی نبــأ تهــران، بنیان گــذاری بخــش کتاب های عمومــی و ویرایش 
حدود 40 عنوان کتاب در موسســه نشــر حدیث، تأســیس بخش احیای متون کهن 
در بنیاد بعثت تهران، همکاری گسترده با کتابخانه تخصصی موسسه فرهنگی نبأ در 
زمینه مجموعه ســازی و سازمان دهی، همکاری با موسسه کتابشناسی بزرگ شیعه 

در قم و بسیاری فعالیت های دیگر را نام برد.
ایشــان در حــال حاضــر، مــدرس و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه قــم بــوده و مدیریــت 
داخلــی فصلنامــه تخصصی ســفینه، مدیرمســئولی فصلنامه خبر و نظــر، عضویت در 
هیئت مؤســس و هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطالع رســانی اســتان قم و ریاست 

هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطالع رسانی این استان را به عهده دارند.
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کنــون در راســتای    چــه اقداماتــی تــا 
میرحامــد  عالمــه  شــخصیت  معرفــی 
حســین و خاندان عبقات اعّم از نگارش 
کتاب یا مقاله توســط شخص جنابعالی 

یا دیگر نویسندگان انجام گرفته است؟
 در ابتدا الزم اســت بنده و ســایر دوستانی 
ایــن همایــش، دخیــل  در  نوعــی  بــه  کــه 
بوده ایــم، از ایــن جهت کــه توانســته ایم تا 
حــدودی گرد غفلــت و فراموشــی را از چهره 
یــک عالــم مخلــص و خدمتگــذار اهل بیت 
کر نعمت  )ســالم اهلل علیهــم( برگیریــم، شــا

خداوند متعال باشیم.
و امــا این کــه در راســتای معرفی شــخصیت 
مرحوم میرحامد حسین چه  کارهایی انجام 
گرفته است، شاید بهتر باشد به همان زمان 
حیــات مرحوم عالمه برگردیــم؛ از این روی 
که افراد بسیاری در زمان حیات خود عالمه 
بر کتاب ایشــان، تقریظاتی نوشتند و بعدها 
تمــام آن تقریظــات در کتابــی تحت عنوان 
ســواطع االنوار فی تحقیقــات عبقات االنوار 
جمــع آوری گشــت که إن شــاء اهلل به زودی 

منتشر خواهد شد.
اّمــا شــاید در میان تمامی معاصــران مرحوم 
میرحامــد حســین، نقــش مرحــوم محــدث 
نوری از این جهت که عالمی پرتالش بود و 
تالیفات بسیاری داشت، پررنگ تر باشد به 
گونه ای که می توان گفت: مکاتبات فراوان 
مرحــوم محــّدث نــوری با مرحــوم میرحامد 
حســین موجب روشن تر شــدن چهره علمی 
عالمه و آشکارتر شدن تالش های ایشان در 

به ثمر نشستن کتاب عبقات شد. 
بــه ثبــت  البتــه خــود مرحــوم عالمــه نیــز 
را  مکاتباتــش  و  اهمیــت  داده  جزئیــات 
گــردآوری  کــرده اســت. شــاهدش هــم ایــن  
اســت که وی خاطرات ســفر خویش به حج 
و عتبات را در قالب یک ســفرنامه، نگاشته 
است. این نوشــته ها برای شناخت زوایای 
زندگی عالمه، بســیار مهم هستند. عالوه بر 
این، نــگارش کتاب شــذور العقیان توســط 
برادر ایشــان، مرحوم ســّید اعجاز حســین و 
نیز کشف الحجب و االستار، در همین راستا 

کمک کار ما هستند.

بــا این حــال، توجه به این نکته الزم اســت 
کــه این موارد، همــه در زمان حیات مرحوم 
عالمــه بــوده و ادامــه نیافتــه اســت تــا آنکه 
جنــاب آقــای محمدرضا حکیمــی در حدود 
سال 1359 هجری شمسی کتاب میرحامد 
حســین را نوشــت و بعدهــا نیــز در برخــی 
برنامه های صدا و ســیما چــون دیدار با ابرار 
کنده در البه الی نوشــته ها  و یا به  صورت پرا
کتــاب  و مقاله هــا، از میرحامــد حســین و 
او، نــام بــرده می شــد. در ابتــدای دهه 70، 
یعنــی بیــن ســال های 63 و 64، بــه هّمــت 
حضرت آیت اهلل ســید علی میالنی زید عزه، 
کتاب هایــی با عنوان خالصة عبقات االنوار 
به چاپ رســید که بعدها بــه نفحات االزهار 

فی خالصة عبقات االنوار، تغییر نام داد. 
نقــش بنــده در این میــان، بیشــتر ترویجی 
بوده است. به عنوان نمونه بنده در ترجمه 

فارسی نفحات األزهار، سهمی داشته ام.

  به نظر شما، عالمه میرحامد حسین 
بــرای تألیــف عبقــات چــه میــزان وقــت 

البته خود مرحوم عالمه نیز 
به ثبت جزئیات اهمیت  داده 
و مکاتباتش را گردآوری  کرده 
است. شاهدش هم این  است 
که وی خاطرات سفر خویش 
به حج و عتبات را در قالب 
یک سفرنامه، نگاشته است. 
این نوشته ها برای شناخت 
زوایای زندگی عالمه، بسیار 
مهم هستند. عالوه بر این، 
نگارش کتاب شذور العقیان 
توسط برادر ایشان، مرحوم 
سّید اعجاز حسین و نیز کشف 
الحجب و االستار، در همین 
راستا کمک کار ما هستند.

26
خبـــــــــــر نامـــــــــه 

کنگــــــره بیــــــن المللی
بزرگــــــــداشت عالمه 
میر حامد حسین
شماره دوم/ اردیبهشت96



صرف کرده اند؟
 یکی از پرســش های اساسی ما در زندگی 
مرحوم عالمه، این اســت که ایشان چگونه 
زمــان را مدیریــت  کــرده اســت. این مســاله 
هنــوز بــرای بنــده مبهم اســت که ایشــان با 
ع و تعــدد کارها و  وجــود فقــر، بیمــاری، تنــو
عمر 60 ســاله خود، چگونه موفق به تألیف 
کتاب ارزشمند عبقات با این حجم گسترده 
و نیز ســایر کتاب ها، گشــت؟! امیــدوارم در 
آینــده بتوانیم از البه الی نوشــته ها، نامه ها 
و مکاتبــات برجای مانده در این خصوص، 

پاسخ این پرسش را بیابیم. 

و  جایــگاه  عظمــت  بــه  توجــه  بــا    
شــخصیت مرحــوم عالمه، به نظر شــما 
شــخصیت  مانــدن  ناشــناخته  علــت 

ایشان، چیست؟
ایــن بحــث دارای یــک سلســله علــل   
کــه بــه ضعــف و  و عوامــل عمومــی اســت 
کم کاری هــای فــراوان مــا در تمــام رشــته ها 
گر چــه عواملی نیز  و حوزه هــا بــاز می گــردد؛ ا

وجــود دارد کــه تنهــا به شخصیت شناســی 
میرحامد حسین باز می گردد.

متأسفانه نظام پژوهشی ما در تمام حوزه ها 
بیمار است. بدین معنا که این نظام تنها در 
مســیرهای فــراخ راه می پیمایــد، ولی هر جا 
مســیر، اندکــی ناهموار باشــد، کارهــا هم در 

آنجا بر زمین می ماَند.
کمــی عینی تــر ســخن بگوییــم.  بگذاریــد 
هــادی )علیه الســالم(  امــام  امامــت  دوره 
33 ســال اســت، یعنــی ســه ســال بیشــتر از 
دوره امامــت امیرالمؤمنین )علیه الســالم(؛ 
اّمــا حجــم پژوهش هایــی کــه دربــاره دوره 
امــام هــادی )علیه الســالم( صــورت گرفته 
اســت، بسیار کمتر است. حال ببینید وقتی 
ما نســبت بــه امامان خــود این همــه کم کار 
هســتیم، درباره برخی علما بــه طریق أولی 
ع  چنیــن خواهیــم بــود! حّتــی ایــن موضــو
دربــاره علمــای معاصــر هــم صادق اســت. 
بــرای نمونــه، بــه  جــز الغدیر مرحــوم عالمه 
امینــی که خود شــخصا تمامــی کار نگارش 
آن کتــاب را بــر عهده داشــته اســت، امروزه 

چه اثر دیگری از ایشان در دست ماست؟
از طرفــی دانشــگاه و حوزه ما نیــز هیچ کدام 
مســئله تحقیــق متون را به  عنــوان یک کار 

پژوهشی، جّدی نگرفته اند!
حــال افــزون بــر ایــن عوامــل و مشــکالت 
بــه شــخصیت  کــم توجهــی  عمومــی، در 
میرحامد حســین،  چند عامل دیگر نیز مؤثر 

بوده است:
1. آثــار عربــی میرحامد حســین و همچنین 
خاندان ایشان، مســّجع بوده و از واژه های 
مهجــور و غریب سرشــار اســت. آثار فارســی 
ایشــان نیز چنین  مشــکلی دارند. مکاتبات 
و نوشــته های این خاندان که در مجموعه 
ســه جلدی اوراق الذهــب بــه چاپ رســیده 
اســت، به خوبی نمایان گر این مدعا اســت. 
علــت ایــن امر نیــز به تطــّور نثر در شــبه قاّره 

هند، باز می گردد. 
و بــا توجــه به این کــه زبان رایج امــروز مردم 
هنــد، انگلیســی اســت، لذا نثــر بــه کار رفته 
در کتــب عالمه میرحامد حســین، نه تنها با 
هندی هــای زمان ما که با فارســی زبان ها و 

وقتی ما نسبت به امامان خود 
این همه کم کار هستیم، درباره 

برخی علما به طریق أولی 
چنین خواهیم بود! حّتی این 

موضوع درباره علمای معاصر 
هم صادق است. برای نمونه، 

به  جز الغدیر مرحوم عالمه 
امینی که خود شخصا تمامی 
کار نگارش آن کتاب را بر عهده 

داشته است، امروزه چه اثر 
دیگری از ایشان در دست 

ماست؟
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اگر کسی بخواهد عبقات 
را به خوبی بفهمد، الزم 
است بر مجموعه ای از 
دانش های گوناگون چون 
رجال، تاریخ، فقه، اصول، 
حدیث، تفسیر، کالم، 
فلسفه و امثال این ها، 
تسّلط یا دست کم آشنایی 
داشته باشد. بدیهی 
است که این مسیر پرفراز 
و نشیب، کار هر کسی 
نیست.

عرب زبان ها نیز ارتباط برقرار نمی کند. 
2. از آنجــا کــه غالــب آثار خانــدان عبقات و 
از جملــه خــود کتــاب عبقات االنــوار مرحوم 
عالمــه، بــه صــورت ردّیه نوشــته شــده اند، 
ممکن است برخی امروزه چنین تصور کنند 
کــه اصــال ایرادهــای عبدالعزیــز دهلــوی در 
کتــاب تحفه اثنی عشــریه برای مــا اهمیتی 

ندارد تا در پی پاسخ بدانها برآییم!
حــال  آنکه چنین برداشــتی از آثــار میرحامد 
حســین و خاندان ایشــان، نادرســت است؛ 
نــگارش  از  عالمــه  مرحــوم  مقصــود  زیــرا 
عبقات، صرفا پاســخ بــه ایرادهای دهلوی 
نبــوده اســت؛ بلکه هدف ایشــان خلق یک 
اثر با اسلوبی خاص بوده تا نسل های آینده 
نیــز بتواننــد از آن بهره هــای فــراوان ببرند. 
روشــن اســت کــه کتــاب عبقــات در رّد باب 
هفتم کتاب تحفه اثنا عشــریه نوشته شده 
اســت و می دانید که باب هفتم تحفه، تنها 
گر قرار بود  چند صفحه بیشتر نیست. حال ا
مرحــوم عالمه بر این باب، ردّیه بنویســند، 
کثــر ایشــان ده برابــر حجم بــاب هفتم  حدا

تحفــه را به ردّیه خود اختصاص می دادند؛ 
حــال آنکــه عبقــات در چندیــن جلــد قطــور 
نوشته شده است. پس نمی توان عبقات را 

صرفا رّد باب هفتم تحفه دانست.
3. عامــل ســوم، تحقیــق عمیــق و پردامنه 
گون اســت.  ایــن کتــاب در موضوعات گونا
کســانی که با این کتاب و شــیوه تحقیق آن 
آشــنا هســتند، به خوبی از باریک بینی های 
مثــاًل  گاه انــد.  آ مرحــوم میرحامــد حســین 
ایشــان بــرای اثبــات وثاقــت یــک راوی، 
دیــدگاه بســیاری از علمای اهل ســّنت را در 
گر در این میان،  توثیــق او یادآور می شــود و ا
کســی یافت شــود کــه علمای اهل ســنت او 
کــرده باشــند، مرحــوم عالمــه،  را تضعیــف 
بــر اســاس مبانــی رجــال اهــل ســّنت، آن 

تضعیف را پاسخ می دهد.
گــر کســی بخواهــد عبقــات را بــه  از ایــن  رو ا
خوبــی بفهمد، الزم اســت بر مجموعه ای از 
گون چون رجــال، تاریخ،  دانش هــای گونا
فقه، اصول، حدیث، تفســیر، کالم، فلسفه 
و امثال این ها، تســّلط یا دســت کم آشنایی 

داشــته باشــد. بدیهــی اســت که این مســیر 
پرفراز و نشیب، کار هر کسی نیست.

  آیــا می توان گفت در دســترس نبودن 
نســخه های عبقات، یکــی از دالیل عدم 

اقبال به این کتاب بوده است؟
 آری. ایجاد گسســت فرهنگی در جامعه 
هند و رو به  زوال رفتن تشــّیع در شــبه قاّره، 
موجــب شــد تــا آثــار دانشــمندان شــیعه آن 
زمــان هند، به دســت غیر هندی ها نرســد. 
افــزون بــر آنکه بــه دلیل مشــکالت فــراوان 
در فراینــد چــاپ و تأمیــن هزینه هــای آن، 
ایــن آثار به دســت بســیاری از هندی ها هم 

نرسید.
با این وجود، بایــد قدردان زحمات افرادی 
همچون مرحوم سّید محمدعلی روضاتی، 
مرحــوم غالمرضــا موالنــا و مرحوم ســّید رضا 
صدر باشیم که به تحقیق و تصحیح برخی 

از مجّلدات عبقات هّمت گماشتند.
گرچــه در ایــن میــان، زحمات جنــاب آقای 
دکتــر مهــدی خواجه پیــری در مرکــز میکرو 
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با آنکه کتاب نفحات 
االزهار، با توجه به 

عنوانش، تلخیص کتاب 
عبقات است، اما واقعیت 

این است که این کتاب، 
تحریر و تکمیل عبقات 

است. حضرت آیت  اهلل 
میالنی در زمینه تحریر 

عبقات، چند کار مهم 
انجام داده اند:

فیلم نور هند، نیز قابل انکار نیست.

کتــاب نفحــات  نظــر جنابعالــی  بــه    
کتــاب  تــا چــه انــدازه در احیــاء  االزهــار 

عبقات االنوار مؤثر بوده است؟
 بــا آنکــه کتاب نفحــات االزهــار، با توجه 
به عنوانش، تلخیص کتاب عبقات است، 
اما واقعیت این است که این کتاب، تحریر 
و تکمیــل عبقــات اســت. حضــرت آیت  اهلل 
میالنــی در زمینــه تحریــر عبقــات، چند کار 

مهم انجام داده اند:
1- تبدیــل نثر فارســی غریــب و نامفهوم آن 

روز به نثر عربی روان و قابل فهم امروزی.
2- تلخیص بحث های فرعی، حاشــیه ای 

یا تکراری.
3- مســتند کــردن منابــع خّطــی عبقات به 

چاپ های امروزی.

  جنابعالــی امتیــاز مرحــوم میــر حامــد 
حســین نســبت به دیگر عالمان شیعه را 

در چه می دانید؟

 مرحوم میر حامد حســین فردی محقق، 
زمان شناس و مسئله شناس بود؛ او نه تنها 
ذوق تألیــف داشــت بلکــه صاحــب هّمتــی 
واال نیــز بــود و همان طور کــه پیش تر عرض 
کــردم، مرحــوم عالمه بــا آینده نگــری خود، 

زمان را به خوبی مدیریت کرد.
امتیاز دیگر میرحامد حســین، شــیوه دقیق 
پژوهشی او است به گونه ای که کمتر کسی 
را می شناسیم که به توانمندی و استحکام 

او، کار کرده باشد.

  راهکارهــای پیشــنهادی جنابعالــی 
بــرای معرفی هر چه بیشــتر و بهتر عالمه 
بــه جامعــه علمــی ایــران و فراتــر از ایــران 

چیست؟
 پیــش از شــروع در هــر کاری، بایــد بدان 
کار احســاس نیــاز شــود. طبیعــی اســت کــه 
گــر مــا خــود را نیازمنــد چیــزی ندانیــم، در  ا
پــی بــرآوردن آن هــم نخواهیــم رفــت. بــه 
نظــر بنــده، ما هنــوز نیــاز جّدی بــه مباحث 
امامــت و اهمیــت آن را درک نکرده ایــم. 

مرحوم محّدث نــوری در یکی از نامه هایی 
که به میرحامد حســین می نویســد، تصریح 
گر به نگارش مستدرک اشتغال  می کند که ا
نداشــتم، بــه  عنــوان خادم در خدمت شــما 
بودم! آری او، محّدث نوری است و اهمیت 
مبحث امامت را با تمام وجود درک می کند 
و از ایــن  رو حاضــر اســت به  عنــوان خادم در 

خدمت میرحامد حسین باشد.
شــبیه همیــن را در مرحــوم آیــت اهلل ســّید 
علــی بهبهانــی می بینیــم کــه چــاپ کتــاب 
مصباح الهدایة را بر چاپ کتاب های فقهی 
و اصولــی خــود مقــّدم کردند. مرحوم شــیخ 
محمدحســین غــروی اصفهانــی نیــز االنوار 
القدســّیة را مقّدم بر آثار فقهی و اصولی خود 

می دانستد.
لذا در قدم اول الزم اســت تا اهمیت مســئله 
امامــت را برای نســل امروز، روشــن نماییم 
درســی،  ریــزان  برنامــه  بــا  مشــورت  بــا  و 
بررســی کنیــم کــه چگونه می شــود این نیاز 
را در جامعــه ایجــاد کرد. آن وقت اســت که 
جوانــان مــا و قشــر تحصیل کرده حــوزوی و 
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با آنکه کتاب نفحات 
االزهار، با توجه به 
عنوانش، تلخیص کتاب 
عبقات است، اما واقعیت 
این است که این کتاب، 
تحریر و تکمیل عبقات 
است. حضرت آیت  اهلل 
میالنی در زمینه تحریر 
عبقات، چند کار مهم 
انجام داده اند:

دانشــگاهی، به کتاب هایی چون عبقات، 
الغدیــر، غایة المرام، اثبــات الهداة، احقاق 

الحق و مانند این ها اقبال می کنند.
نــام  بــا  دســت کم  مــردم  همــه  امــروزه 
گلســتان  و  بوســتان  چــون  کتاب هایــی 
کتاب هایــی  و  حافــظ  غزلیــات  ســعدی، 
ازاین دســت، ازآن رو کــه قطعاتی از آن ها در 
کتاب های درسی مقاطع مختلف گنجانده 
کــه  کتاب هایــی  شــده، آشــنا هســتند؛ آیــا 
در بحــث امامــت نگاشــته شــده اند، نبایــد 
کتاب هــا ترویــج  بــه  انــدازه آن  دســت کم 
شــوند؟ حال آنکــه همه می دانیــم امامت از 

اصول دین است.
کتاب هایــی مثــل عبقــات و  بــرای ترویــج 
الغدیــر، یکی از راهکارهای مهم و اساســی، 
ارائــه تلخیص هــای ســاده و روان اســت. 
مطالــب  از  فهرســتی  می تــوان  همچنیــن 
در  شــده  ح  مطــر موضوعــات  بــا  مرتبــط 
ع  عبقات را تهیه کرد و برای انتخاب موضو
و  حــوزوی  علمــی  کــز  مرا بــه  پایان نامــه، 

دانشگاهی سپرد.

گفته ای  گر نا   به عنــوان ســخن پایانی ا
باقی  مانده است، بفرمایید.

 نبایــد تصور کنیــم که برگــزاری همایش 
میرحامد حسین، پایان کار است، بلکه این 
تازه شــروع کار اســت. ایرانی ها، هندی ها و 
عرب هــا، همگــی بایــد بدانند کــه میرحامد 
کشــوری خــاص  حســین تنهــا متعلــق بــه 
نیســت، بلکه اندیشمندی بزرگ و از مفاخر 
دنیــای علــم اســت. پــس همگــی بایــد در 
تــالش  وی،  شــخصیت  احیــای  راســتای 

کنند.
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کالم مرحوم عالمه امینی در مورد عبقات:

بوی دلپذیرش در تمامی جهان پیچیده و 
آوازه اش از خاور تا باختر را فرا گرفته است، 

هر کس آن را دیده، دانسته که کتاب 
اعجاز آمیز روشنگری است که هیچ باطلی 

در آن راه ندارد و من از دانش های با ارزش 
نهفته در آن بهره فراوان برده ام.

الغدیر، ج 1، ص157.

مـــــقاله



شخصیتشناسیعالمه
سیدمحمدقلیموسویلکهنوی

ناصرالدین انصاری قمی/ نویسنده و پژوهشگر حوزه علمیه
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اشاره:
حدود دو قرن است که نام و یاد عالمه کبیر سید محمدقلی موسوی 

کانش در بالد هند و دیگر کشورهای  و فرزندان، نوادگان، خاندان و نیا
اسالمی، آوازه افکنده و بیت اصیل و شریف او، از بیوت پرافتخار شیعه در 

عالم اسالم است.
سید محمدقلی و فرزندانش در زمانی می زیستند که هجوم به باورها و 

ج خود رسید و مولوی عبدالعزیز دهلوی )م 1239 ق(  عقاید شیعه، به او
ه امامّیه برخاست و 

ّ
با نگارش تحفه اثنا عشریه، به رّد و نقد مذهب حق

کنده از تهمت و دروغ، به شیعه  با عباراتی سخیف و خالی از برهان و آ
ـــ که در پی  حمله کرد. وی با کتابش، خدمتی بزرگ به استعمار بریتانیاـ 

ـــ نمود.  غارت ثروت و منابع عظیم انسانی و مالی به هندوستان آمده بودـ 
با گذشت زمان و ترجمه و تلخیص این کتاب به زبان های اردو و عربی، 
نیروهای عظیم اّمت اسالمی، دچار تفرقه و اختالفی شدند که همچنان 

ادامه دارد. وی، این کتاب را پیش از بحث با علمای شیعه منتشر کرد. در 
این زمان مردان حق و رجال حقیقت، مانند میرزا محمد دهلوی )صاحب 

نزهة اثناء عشریه( و سید محمدقلی موسوی و فرزندش میر حامد حسین 
)صاحب عبقات( به پا خاستند و از ساحت مقدس امیرالمؤمنین؟ع؟ 

مردانه دفاع کردند؛ آنان حق را آشکار ساختند و کتاب های عظیم و 
جاودانه ای مانند تشیید المطاعن و عبقات االنوار را پدید آوردند.

ِح زندگی عالمه بزرگ و فقیه و متکلم سترگ شیعه آیة اهلل  این مقاله، به شر
العظمی سید محمدقلی موسوی لکهنوی می پردازد. شخصیتی که هنوز 

ِس شریفش در شهر »لکهنو« باقی است. 
َ

ـــ اثِر َنف ــــ بعد از دویست سالـ 
خانواده اش همچنان پرچم دار علم و فقاهت هستند و کتاب هایشان، 

پرتوافکن حق و حقیقت. نام و یادشان جاودانه باد.

سید محمدقلی و 
فرزندانش در زمانی 

می زیستند که هجوم به 
باورها و عقاید شیعه، 

به اوج خود رسید و 
مولوی عبدالعزیز دهلوی 

)م 1239 ق( با نگارش 
تحفه اثنا عشریه، به رّد 

و نقد مذهب حّقه امامّیه 
برخاست و با عباراتی 

سخیف و خالی از برهان 
کنده از تهمت و دروغ،  و آ
به شیعه حمله کرد. وی 

با کتابش، خدمتی بزرگ 
به استعمار بریتانیاـ  که در 

پی غارت ثروت و منابع 
عظیم انسانی و مالی به 

هندوستان آمده بودـ  نمود

والدت
عالمه بزرگ ســید محمدقلی موســوی، در بامداد روز دوشــنبه پنجم 
ذیقعدة 1174 یا 1188 ق در »ُکنتور« زاده شد.1 )مطابق با سال 1774 

م و 1153 هجری شمسی(
نســب آن ســید بزرگوار با 25 واســطه به حضرت موســی بن جعفر؟ع؟ 

ح: می رسد؛ بدین شر
ســید محمدقلــی، بــن ســید محمدحســین معــروف بــه اهلل کــرم، بــن 
ســید حامــد حســین، بــن زین العابدیــن، بــن ســید محمــد بوالقــی، 
بــن ســید محمــد معــروف بــه ســید مــال، بــن ســید حســین معــروف بــه 
ســید میئهــر، بــن ســید حســین، بــن ســید جعفــر، بــن ســید علــی، بــن 
ســید کبیرالدیــن، بــن ســید شــمس الدین، بــن ســید جمال الدیــن، 
بــن ابوالمظفــر ســید شــهاب الدین حســین )ملقــب بــه سیدالســادات(، 
بــن ســید عزالدیــن محمــد، بــن ســید شــرف الدین ابوطالــب، بــن ســید 
محمــد محــروق، بــن حمــزه، بــن علــی، بــن ابــی محمــد، بــن جعفــر، 
بــن مهــدی، بــن ابی طالــب، بــن علــی، بــن حمــزه، بــن ابــی القاســم 

حمــزه، بــن االمــام الکاظــم موســی بــن جعفــر؟ع؟.2

خاندان
او از خاندانی بزرگـ ــ از ســادات مشــهور نیشــابورـ ــ با پیشینه ای علمی 
و ســترگ برخاســت. پدرش سید محمدحسین )معروف به اهلل کرم(، 
از علمــا و فقهــای زمــان خویش بود که بســیاری از علــوم را نزد مولوی 
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سید محمدحسین، 
فرزند سید حامد حسین، 
فرزند سید زین العابدین 
کنتوری نیشابوری، عالم 
فاضل زاهد، فقیه باتقوا 
و پرهیزگار بود و مانندی 
برایش در زهد و عبادت، 
در زمان خودش یافت 
نمی شد. پدرم )سید 
محمدقلی( می گفت: او 
از اّول تکلیفش، نمازهای 
نافله اش فوت نشد 
و او صاحب کرامات، 
جلیل القدر، عظیم الشأن و 
برکنار از خلق و دور از دنیا و 
اهلش بود.

عبدالرب حضرت پوری )که در نهان، 
شــیعه بود( آموخت و قرآن و بسیاری 
از کتــب حدیثی را ماننــد تحفه الزائر و 
حق الیقین )عالمه مجلســی( و جامع 
عباســی )شــیخ بهایــی( را استنســاخ 

کرد.
نواده اش ســید اعجاز حسین، درباره 

او می نویسد:
ســید محمدحسین، فرزند سید حامد 
حســین، فرزنــد ســید زین العابدیــن 
فاضــل  عالــم  نیشــابوری،  کنتــوری 

زاهــد، فقیــه باتقوا و پرهیزگار بود و مانندی برایــش در زهد و عبادت، 
در زمان خودش یافت نمی شــد. پدرم )ســید محمدقلی( می گفت: او 
از اّول تکلیفــش، نمازهای نافله اش فوت نشــد و او صاحب کرامات، 

جلیل القدر، عظیم الشأن و برکنار از خلق و دور از دنیا و اهلش بود.
گرفت و کتب بسیار به  اصول و فروع را از شیخ عبدالرب حضرتپوری فرا
خطش نگاشت و دعاهای فراوان از کتب معتبره انتخاب و گردآوری 
کرد و قرآن را هم به خّطش، کتابت نمود. و این کتاب ها در کتابخانه 
کــه او درگذشــت، والــد عالمــه ام  پــدرم )ره( موجــود اســت و زمانــی 

هفت ساله بود. وفات سید موصوف الصدر هم در سال 1181 بود.3
او پیــش از والدت فرزنــد برومنــدش در عاَلــم رؤیــا دیــد حضــرت 
صاحب الزمان؟جع؟ به او سه میوه عطا فرمود که دو تا نارس و یکی 
رســیده و کامل بود. پس ازآن، خداوند ســه پســر به وی داد که آن ها را 
مهدی قلی، هادی قلی و محمدقلی نامید؛ ولی دو فرزند نخســت در 
کودکــی و نوجوانی بدرود زندگی گفتند و تنها ســید محمدقلی برایش 
ماند و »آن عالمه را حق سبحانه و تعالی به فضل و کمال، فایق علی 

االمثال گردانید و تعبیر خواب آن عالی جناب به ظهور انجامید«.4
کانــش همــه از ســادات عالــی درجــة نیشــابور بودنــد کــه در حمله  نیا
کو خان مغول، از نیشــابور به ســوی هند، مهاجرت نمودند. آزاد  هوال

کشمیری می نویسد:

ســید شــرف الدین بــا بــرادرش ســید 
کوخان از ُملک  محمد، در حادثه هوال
خراســان برآمده، در دیار هندوســتان 
رســیدند. وی دارای کمــاالت صوری 
و معنــوی بــود و در قصبه کنتور مقیم 
گشــت تا آن که از ایــن عالم نقل کرد. 
بعــد از وی، ســید عزالدیــن پســرش 
بــه جــای پدر قائــم مقام شــد و از وی، 
پســر رشیدش میر ســید عالءالدین )یا 
در نقل دیگر ابوالمظفر شهاب الدین( 
متولد گشــت و بعد از بلوغ، انواع علوم 
ج دینی و دنیوی رســید و در  صــوری و معنــوی حاصل کــرد. او به مدار
مرتبة ارشاد و بذل و عطا مشهور بود و صاحب تصانیف الیقه است. در 
قصبه کنتور نشو و نما یافت و در همان جا وفات کرد و همگی سادات 
نیشــابور که در آنجا رحل اقامت انداخته اند، از نســل سید عالءالدین 
کثر اعیان و اشراف، از نسل سید مزبور در قصبة  مذکورند و الحال هم ا
کش، در کنتور زیارتگاه خالیق نزدیک و دور  کنتور موجودند و مرقد پا

است.5

تحصیالت
ســید محمدقلــی، کتاب های اّولیــه را در لکهنو نــزد فضالی عصرش 
گرفت و پس ازآن به محضر پرفیض عالمة غفران مآب ســید دلدار  فرا
علی نقوی )1166ـ ــ 1235 ق( رسید و از او بهره های فراوان برد و خود 
کثر علوم و فنــونـ ــ به ویــژه در علم کالمـ ــ  بــا فکــر، دقــت و مطالعــه در ا
کثر کتب  تبّحر و احاطه بســیار پیــدا کرد. عظیم آبادی می نویســد: »ا
درســیه را بــه فکر و مطالعة خود بــرآورده، به غایت ذکی الطبع و حدید 

الذهن بود«.6

تدریس و قضاوت
آوازه مرحوم عالمه ســید محمدقلی و تدریس او، بســیاری از فاضالن 
و دانش پژوهان را به ســوی کشــانید. او، نخســت در شهر »میرتهه«ـ ــ 
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آوازة مرحوم عالمه سید 
محمدقلی و تدریس 

او، بسیاری از فاضالن و 
دانش پژوهان را به سوی 

کشانید. او، نخست در 
شهر »میرتهه«ـ  از توابع 

لکهنو و نزدیک دهلیـ  به 
تدریس، قضاوت و احیای 

حق و عدالت اشتغال 
داشت و متصّدی مقام 
فتوا بود و در آنجا رساله 
»عدالت علویه« در بیان 

احکام قضا و افتا و شرایط 
قاضی و مفتی را نگاشت.

از توابــع لکهنــو و نزدیــک دهلیـ ــ بــه تدریس، قضــاوت و احیای حق 
و عدالــت اشــتغال داشــت و متصــّدی مقــام فتوا بــود و در آنجا رســاله 
»عدالــت علویــه« در بیان احــکام قضا و افتا و شــرایط قاضی و مفتی را 
نگاشــت. به نوشــته مرتضی حســین: »او در فیصله دادن مرافعات و 
حــّل مشــکالت طرفیــن دعوا شــهرت یافته بــود و دربــاره کرامات وی 

سخن ها شنیده شده است«.7 به نوشته آزاد کشمیری:
... رســاله ی عدالــت علویــه کــه شــاهد عــدل بــر حــزم و احتیــاط آن 
جنــاب اســت، در همــان أحیان تألیف نمــوده و حکایات قضــا و افتا و 
فیصله  جات آن واالصفات بر السنه و افواه عام و خاص، سایر و دایرند. 
و از جملــه کرامات باهرات آن جناب اســت آن چــه از بعض ناقلین به 
سمع راقم الحروف رسیده که وقتی که آن جناب در قضایای مرفوعه 
نظر می فرمود و در فصل خصومات شــروع می نمود و بعد امعان نظر، 
حــق را به ســوی احد المتخاصمین ظاهــر می فرمود، چنــان به وقوع 
گــر یکی از آن دو شــیعی اســت، او را بــر مقابلش که از  می پیوســت کــه ا
گر یکی از ایشــان  مخالفیــن می بــود ظفــر حاصل می آمــد و همچنین ا
از اهل اســالم می بود و خصم او از کفار، حق به ســوی اســالمی ظاهر و 

آشکار می شد.8

تدریس
گردان فراوانی پرورش  آن عالــم بــزرگ، در مّدت تدریس خویش، شــا

داد که برخی از آنان عبارتند از:
1ـ ــ فرزند برومندش، عالمه کبیر سیدمیرحامد حسین )1246ـ ــ 1306 

ق( صاحب عبقات االنوار؛
2ـ ــــ فرزنــد بزرگ تــرش، موالنا ســید ســراج حســین )1211ـ ــــ 1273 ق( 

حکیم، طبیب، ریاضی دان و صاحب »رساله در مخروطات«؛
3ـ ــــ فرزنــد میانی اش، عالمه ســید اعجاز حســین )1240ـ ــــ 1286 ق( 

صاحب کشف الحجب و شذور العقیان؛
4ـ ــ ســلطان العلماء سید محمد نقوی نصیرآبادی )1199ـ ــ 1284 ق( 

صاحب طعن الرماح و الضربة الحیدریة.
5ـ ــ دامادش، سیدغالم حسنین کنتوری )1247ـ ــ 1337 ق( صاحب 

انتصار االسالم.

تألیفات:
از آن متکلــم نامــی شــیعه، تألیفات و تصنیفــات بســیار در علوم فقه، 
حدیث، تفسیر و بیش از همه کالم و عقاید برجای مانده است. روشن 
گاهی های بســیار در  اســت کــه تألیف کتب متعــّدد کالمــی نیازمنــد آ
گون اســت کــه این مهم در جای جای نوشــتارهای  دانش هــای گونا
عالمــه ســید محمدقلــی به چشــم می خــورد. صاحــب تذکــرة العلماء 

درباره او می نویسد:
مدقق محقق، فاضل لوذعی )بســیار زیرک(، سید جلیل اوحد المعی 
)تیزهوش(، مولوی سید محمد بن محمد بن حامد کنتوری، مشهور 
بــه ســید محمدقلی که یکه  تاز معرکه فضــل و کماالت و مناظر میدان 
مناظرات و مباحثات بود. تصانیف انیقه  اش بر نصرتش مذهب حق 

را دلیلی است ساطع و برهانی است قاطع ... .9
مرتضی حسین هم می نویسد:

وی در حدیــث، رجــال، تاریــخ و مناظــره رکن بزرگی در شــبه قاره هند 
که  بــود. کتاب هایــش بــرای ملــت جعفریه باعــث افتخار اســت؛ چرا
َدری تازه در زمینه تفسیر و کالم و مناظره بر روی اهل تحقیق و بحث 
گشــود. وی در وســعت نظر و دقت در تحقیق و رعایت اصول نگارش 
یگانه عصر خویش بود و در حقیقت، یکی از مناظرین برجســته شــبه 

قاره هند به شمار می رفت ... .10
نویسنده ی نجوم السماء هم می نویسد:

کابر متکلمین عظام و اجله علمای اعالم و اساطین مناظرین فخام  از ا
)بلنــد مرتبــه(ـ ــــ بودـ ــ. ِجــّد و جهد و کّد و کّد او در إعالی لوای شــریعت 
و حمایــت دیــن و ملــت کالنور علی شــاهق الطــور )مانند روشــنایی بر 
بلندای کوه طور( بر الســنه جمهور مذکور )بر زبان های تمام مردم آن 
جــاری( اســت و نوادر تحقیقــات و غرایب تدقیقــات و محامد صفات 
و معالــی کرامــات آن رفیــع الدرجات در مصنفــات و مؤلفات متأخرین 
مرقــوم و مســطور اســت. صیــت فضــل و کمــال آن محیــی طریقه ی 
آل در شــش جهــت احاطــه نموده، در ســایر علــوم دینی و انــواع فنون 
یقینــی، خاصــه در فــن تفســیر و علم کالم بــی نظیر و امام همــام بود. 
کتاب مستطاب تقریب االفهام در تفسیر آیات االحکام، از مصنفات آن 
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صاحب تذکرة العلماء 
درباره او می نویسد:

مدقق محقق، فاضل 
لوذعی )بسیار زیرک(، 
سید جلیل اوحد المعی 
)تیزهوش(، مولوی سید 
محمد بن محمد بن حامد 
کنتوری، مشهور به سید 
محمدقلی که یکه  تاز 
معرکه فضل و کماالت و 
مناظر میدان مناظرات و 
مباحثات بود. 

جناب بر غزارت )بســیاری( علم و فضل و تبحر و علّو مرتبه او در علم 
تفسیر، دلیلی است روشن و حجتی است مبرهن. بالجمله توصیف و 

تعریف آن مستجمع الکماالت از حّیز تقریر و تحریر بیرون است:
زبانش مظهر اسرار تحقیق ضمیرش مطلع انوار توفیق

ز توضیح بیانش گشته روشن بر اهل علم هر مشکل ز هر فن
فررندش عالمه سید اعجاز حسین هم می نویسد:

پیشوای بلند هّمت و آقای بزرگوار، مقدس پرهیزکار و صاحب افتخار 
پایــدار، رســیده بــه باالتریــن مراتب دانش و کــردار که در آن سســتی و 
لغــزش و انحــراف راه نــدارد. دارای عّزت اســتوار و افتخار بلند مرتبه، 
اهــل فهم و دقت بســیار پدرم عالمــه بزرگوارـ ــ که خداونــد درجاتش را 
بلند گرداندـ ــ هماره مشــغول تألیف و ترویج شــعائر دین و شب و روز در 
اندیشــه ی دفع شبهات مخالفین بود. وی ُپر عبادت، خوش اخالق 

و برکنار از مردمان بود.11
کابر علمــای امامیه هند  و صاحــب ریحانــه هم می نویســد: »مفتی از ا
کــه بســیاری متتبع و محقق مدقق و جامع معقــول و منقول و متکلم 
جدلــی حســن المناظــره بــوده و در رّد مخالفین مذهب اهتمــام تمام 

داشته است«.12
تألیفــات آن عالمــه بزرگ و محدث ســترگ شــیعه در فنــون مختلف، 

عبارتند از:
1ـ ــ تقریب األفهام فی تفسیر آیات األحکام )فارسی(13

2ـ ــ تطیهر المؤمنین عن نجاســة المشــرکین؛ در احکام نجاســت کفار 
)هند، 1261 ق(؛ 14

3ـ ــــ احــکام عدالــت علویــه )فارســی(؛ در دوازده بــاب و یــک خاتمــه 
)هند(؛15

4ـ ــ أبنیه االفعال؛ در علم صرف )اردو(16
ح کتاب میزان در علم صرف17 5ـ ــ تکمیل المیزان لتعلیم الصبیان؛ شر

6ـ ــ الحواشی و المطالعات18
7ـ ــــ نفاق الشــیخین بحکم احادیــث الصحیحیــن؛ 19 )هند، مطبعه 
شــریفیه( 56 صفحــه. )مؤلــف دو حدیث صحیح از بخاری و مســلم 
آورده: 1. در بیان عالمات نفاق؛ 2. در نزاع امیرالمؤمنین؟ع؟ و عباس 

در امر فدک(؛
8ـ ــــ مزیــل الوســواس فــی رّد مــن تبــع الخّنــاس؛ 20 نســخه ی خطی 
ناقص آن در کتابخانه مرکز احیای میراث اســالمی در قم )به شــماره 

988( موجود است.21
9ـ ــ رساله در تقیه )فارسی، لکهنو(؛ فرزندش میر حامد حسین آن را به 

اردو ترجمه و در مجله االصالح چاپ کرده است؛ 22
10ـ ــ رساله در گناهان کبیره )فارسی(23

11ـ ــ ســیف ناصــری؛ رّد باب اول تحفه اثنا عشــریه عبدالعزیز دهلوی 
)که درباره تاریخ فرقه های شیعه است(؛ نسخه ای از آن در کتابخانه 
آســتان قــدس رضــوی، بــه ش 114 )در 288 بــرگ وزیــری( موجــود 

است؛ 24
12ـ ــــ تقلیب المکائد؛ رد باب دوم تحفه اثنا عشــریه )فارســی(.25 این 
کتاب، در کلکته، در ســال 1262 ق به چاپ رســیده و در دســت چاپ 

مجدد است.
13ـ ــ برهان سعادت؛ رّد باب هفتم تحفه اثنا عشریه )فارسی(.26 این 
کتاب در موضوع امامت ائمه طاهرین علیهم السالم بوده و نسخه ای 
از آن در کتابخانه راجه رضا )رامپورـ ــ هند( به شماره 555 در 510 برگ 

موجود است.27 آزاد کشمیری، درباره آن می نویسد:
کناف و اقطار مشتهر گشته و  نسخ این کتاب، در حیات آن جناب، به ا
علمای اعیان و ُنبهای عالی شأن عصرش به وصف آن کتاب، رطب 
اللسان بودند. جناب سلطان العلماء موالنا السید محمدـ ــ طاب مرقده 
ـــ در بعض مکاتیب خود که به آن جناب نوشته، مدح و ثنای بلیغ در 
حــق کتاب مزبــور فرمــوده و معاصرش عین االعیان مرحوم ســبحان 

علی خان هم در مکتوبی ... نوشته:
»ابــر مدرار عنایت، بحــر زخار رأفت، محیط معقــول و منقول، حاوی 
فروع و اصول، مولوی صاحب، مخدوم نیازکیشان، نحریر زمان دام 
مجدکم. سرلوح نیاز نامه به نیازمندی ها نموده، گزارش می دهد که 
رساله ی رّد تحفه اثنا عشری تصنیف مال زمان را دیدم. سبحان اهلل! 
چقدر درر غرر جواب های دندان شــکن از بحر طبع گرامی ســر بر زده و 
الحق چنین جوابی کمتر از فضالی ســابق هم ســرانجام یافته باشد. 
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تشیید المطاعن از 
نفیس ترین، ارزشمندترین 

و با عظمت ترین 
کتاب هاست. به خدا 

سوگند! این کتاب، 
گوهری ارزشمند و دّری 
بی مانند و یگانه روزگار 

است، که دیگران از 
آوردن مانند آن ناتوانند. 

این کتاب، افتخار زمان 
ماست. هیچ یک از 
نویسندگان چنین 

نوشتاری نداشتند تا بر او 
پیشی گرفته باشند. او از 

همه گوی سبقت را ربوده 
و کسی را یارای تقدیم بر او 

نیست.

گر  هــر فقــره اش ذوالفقاری اســت برای قطع رئــوس ادله مخالفــان. ا
غلط نکنم به آن جناب ارث از جناب حیدر کرار رســیده بر وجود ســراپا 
خیر و برکت سامی. امروز اهل حق، هرقدر که نازش نمایند می  زیبد. 
خامة مقصور اللسان چندان که به مدح طرازی جناب پردازد، اندکی 

است از بسیار. زیاده نیاز سبحانعلی«.28
14ـ ــ تشیید المطاعن لکشف الضغائن؛ رّد باب دهم تحفه اثنا عشریه 
)فارســی(29 ایــن کتــاب دربــاره مطاعن، قبایــح افعــال و بدعت های 
خلفای ثالث اســت. این کتاب شــریف چند بار در هنــد، و اخیرًا در 16 
جلد )همراه با یک جلد مقدمه( با تحقیق آقایان: غالم نبی بامیانی، 

میر احمد غزنوی و برات علی سخی داد به چاپ رسیده است.
مؤلف، در این کتاب تمام مطاعن خلفای جور را از نظر رجال، حدیث 
و تاریخ، اســتوار ســاخته و تمام نقض های عبدالعزیز دهلویـ ــ که در 
حقیقت، بافته های علمای عامه اســتـ ــ را از دیدگاه حدیثی و رجالی 
باطــل و دروغ هــا و تهمت هــای آنان را فاش کرده اســت. ســید اعجاز 
حســین، دربــاره آن می نویســد: »تشــیید المطاعــن، کتابی اســت که 
هیــچ کــس ماننــد آن را ندیده و تاریــخ همتایش را پیــدا نخواهد کرد. 
آن، دربرگیرنــده ی الزام هــای اســتوار و پاســخ های محکــم و پایــدار 
اســت و مشــتمل بر مطالبی است که در هیچ کتابی، این مطالبـ ــ که 
ســبب قطــع نزاع و فصــل خطاب به جواب های شــافی اســتـ ــ یافت 

نمی شود«.30
آزاد کشمیری هم می نویسد:

... و آن کتابی اســت نهایت مبســوط در دو مجلد کبیر که مثل آن در 
حســن بیان و رشاقت عنوان و لطف تقریر و متانت تحریر و استیعاب 
اقوال و ضبط احوال رجال و افحام )خاموش کردن( معاندین و قطع 
لســآنجاحدین و اســتیعاب شــبهات مخالفین و ایضاح عــوار غلطات 
این جماعت زائغین )روشــن گری نابینایی غلط های این گروه آواره 
و گمراه( از سابق ازمان تا این اوان از تصانیف احدی از علمای اعالم و 

افاضل عالی مقام، به ظهور نرسیده.31
کی هم می نویسد: محمد امین مرعی الظا

تشــیید المطاعــن از نفیس تریــن، ارزشــمندترین و بــا عظمت تریــن 

کتاب هاست. به خدا سوگند! این کتاب، گوهری ارزشمند و دّری بی 
مانند و یگانه روزگار است، که دیگران از آوردن مانند آن ناتوانند. این 
کتاب، افتخار زمان ماست. هیچ یک از نویسندگان چنین نوشتاری 
نداشــتند تا بر او پیشــی گرفته باشند. او از همه گوی سبقت را ربوده و 

کسی را یارای تقدیم بر او نیست.
در ایــن کتــاب، مطالبــی گــردآوری شــده کــه در کتاب های گســترده 
دیگرانـ ــ که بزرگان گواهی بر عظمت آن ها داده اندـ ــ پیدا نمی شود. 
کسی که این کتاب را داشته باشد مغبون نیست و هرکس مطالب آن 

را بداند، نادان نیست.
چه بسیار کسانی که به واسطه این کتاب گران مایه هدایت و رهنمون 
شــدند، که شــمارش آن ها در حساب ناید و در این کتاب نشاید؛ چه از 

شهرهای هند و چه از بالد اسالمی.
پــس از انتشــار آن، دانشــمندان و نویســندگان بــا آغــوش بــاز آن را 
پذیرفته و از هر طرف به ســوی ســرازیر شــدند تا آن که نسخه هایش 
تمــام شــد... مــن پس از دیــدن آن کتــاب، آن را بســیار بزرگ تر از آن 
چــه شــنیده بــودم، یافتــم. آری؛ آن گوهری اســت گــران قیمت که 

نمی توان برایش قیمتی گذاشت.32
مؤلف در این کتاب با مراجعه ی فراوان به کتب شیعه و سنیـ ــ اعم از 
کتاب های لغت، ادبیات، شعر، تفسیر، تاریخ، اخبار و احادیث، فقه، 
اصــول، کالم، رجــال و تراجــمـ ــ ُطرفه معجونی ســاخته و گلســتانی با 
کی آن نکاهد و کســی  طــراوت پرداختــه که گذشــِت روزگار، از صفا و پا

جوابش را نیاوَرد.
در مقدمــه ی خواندنــی چــاپ جدیــد ایــن کتــابـ ــ کــه بســیار برایش 
زحمت کشیده اند و حق مطلب را ادا کرده اندـ ــ از 350 کتاب از مصادر 

آنـ ــ که شاید در 2000 جلد باشدـ ــ نام برده اند.
نســخه های خطــی و چاپی این کتــاب فراوان بوده و نســخه هایی از 
ک فرزند برومندش میر حامد  آن، به خط، حواشــی، تکمیل و اســتدرا

حسین در کتابخانه آستان قدس رضوی؟ع؟ موجود است.
در آغــاز جلــد اول کتــاب )چــاپ 1283 در چاپخانه مجمــع البحرین( 

آمده:
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عبدالعزیز دهلوی )1114-
1176( که فاورقی نسب 
)یعنی به عمر فاروق نسب 
می رسانید( و قادری 
الطریقه )در تصوف، 
پیرو عبدالقادر گیالنی( 
بود، کتاب صواقع خواجه 
نصراهلل کابلی راـ  که بر 
رّد شیعه بودـ  به دست 
آورد و حمّیت جاهلیت و 
تعصب باطل، او را بر آن 
داشت تا کتاب را از عربی 
به اردو درآورد و آن را به 
نام خویش در 12 باب، 
منتشر سازد. وی، در این 
کتاب، در هر باب به گمان 
نادرست و خیال باطل 
خویش به هدم ارکان تشیع 
پرداخته و باعث ایجاد 
فتنه و اختالف عمیق 
گردید

تشیید المطاعن وکشف الضغائن
تصنیف جناب معاّل القاب، عمدة المناظرین وقدوة المتکلمین، غّرة 
محاســن االیــام وفخر فضالء االنــام، فارس مضمار الــکالم، مؤّید دین 
االســالم، المترقـــــي من ســنام الغرو الکمــال أعاله والرافــل من مالبس 
الفخــر والجالل فـــــي أبهاه، حامـــــي الدین والشــریعة، حائز المقامات 
السنّیة الرفیعة، مغرس مصاص الفضل المعرق، مطلق صراح المجد 
المشرق، معدن االسرار الدینیة، منبع االنوار االلهیة، المحرز لقصبات 
الشرف الخـــفــــــــي والجـــلــــــــي موالنا السید محمد قـــلـــــيـ ــ اعلـــي اهلل 

فـــي المأل االعلـــي ذکره وانار فـــي سماء الفضل والقدس بدره.33
ع االفهام لقطــع )لقلع( االوهام؛ رّد بــاب یازدهم تخفة اثنا  15ـ ــــ مصــار
عشــریه که در اوهام، تعّصبات، هفوات و مغالطات اوســت.34 ظاهرًا 

این کتاب هنوز به چاپ نرسیده است.
16ـ ــــ االجوبة الفاخرة فی رّد االشــاعرة؛ 35 ردی بر رشــید الدین دهلوی 
اســت که در جواب ســیف ناصری، کتابی نگاشــته بود و مؤلف، ردود 

او را پاسخ گفته است.
17ـ ــ فتوحات حیدریه؛ رّد بر صراط المســتقیم عبدالحّی برهانوی )م 
1243( که در آن از اقامه ی مجالس ماتم امام حسین؟ع؟ منع کرده 
و آن ها را بدعت دانسته است. مؤلف، جواز سوگواری و گریه و عزای بر 

امام حسین؟ع؟ را از کتاب های عامه، ثابت کرده است.36
18ـ ــــ شعـــلـــــة ظفریــة إلحــراق الشــوکة العمریــة؛ رّد بر شــوکت عمریه، 
گرد عبدالعزیــز دهلویـ ــ کــه آن را در رّد  نوشــته رشــیدالدین خانـ ــ شــا
بارقــه ضیغمیــه، تألیــف ســلطان العلماء ســید محمــد بن دلــدار علی 
نوشــته بــود و پــس از شــعله ظفریه، ســلطان العلماء هم کتــاب ضربه 
حیدریه را در رّد بر شــوکت عمریه نگاشــت.37 مؤّلف دراین کتاب، به 
اثبات حلیت متعتین )متعه حج و متعه زنان( با استفاده از کتب اهل 

سنت پرداخته است.
19ـ ــ رساله در وجوب غسل مّس میت. نسخه آن در کتابخانه ناصریه 

ـــ لکهنو به شماره ی 90 )فقه و اصول( موجود است.38
20ـ ــ مقدمه الهیه؛ رّد مقدمه تحفه اثنا عشریه.

درباره تحفه اثنا عشریه:

تحفه اثنا عشــریه، نوشــته مولوی عبدالعزیز بن شاه ولی اهلل دهلوی 
)م 1239 ق( است که آن را در رّد بر شیعه امامیه اثنا عشریه در دوازده 

باب نگاشته است. صدر االسالم خویی می نویسد:
عبدالعزیــز دهلــوی )1114-1176( کــه فاورقی نســب )یعنــی به عمر 
فاروق نسب می رسانید( و قادری الطریقه )در تصوف، پیرو عبدالقادر 
گیالنی( بود، کتاب صواقع خواجه نصراهلل کابلی راـ ــ که بر رّد شیعه بود 
ـــ به دست آورد و حمّیت جاهلیت و تعصب باطل، او را بر آن داشت تا 
کتاب را از عربی به اردو درآورد و آن را به نام خویش در 12 باب، منتشر 
سازد. وی، در این کتاب، در هر باب به گمان نادرست و خیال باطل 
خویــش بــه هدم ارکان تشــیع پرداخته و باعث ایجــاد فتنه و اختالف 
عمیــق گردیــد. وی، از بیــم امیــر نــواب نجف خــانـ ــ کــه متصّلب در 
تشیع و دارای قدرت و شوکت و عظمت بودـ ــ کتاب را به نام شخصی 
مجهــول و مســتعار )غالم حکیم( منتشــر کرد. ابــواب دوازده گانه ی 

کتاب عبارتند از:
1. مذهب شیعه و فرقه های آن؛

2. مکاید شیعه؛
3. پیشوایان شیعه؛

4. راویان شیعه و بیان حاِل اخبار و احادیث آنان؛
5. عقاید شیعه در توحید؛
6. عقاید شیعه در نبوت؛

7. عقاید شیعه در امامت؛
8. عقاید شیعه در معاد و رجعت؛

9. فتاوی و فروع فقهی شیعه؛
10. مطاعن خلفای سه  گانه از دیدگاه شیعه؛

11. اوهام و عادتهای شیعه؛
12. تولی و تبری از دیدگاه شیعه.

پــس از  انتشــار کتــاب، گروهــی از علمای شــیعه، دامن همــت به کمر 
بســته و بــه نقد و پاســخ به این کتاب پرداختند. نخســتین بــار، میرزا 
محمــد کامل کشــمیری دهلــوی )م 1235( بود که با کمــال احاطه و 
گون، کتاب نزعت اثنا عشــریه را نگاشــت و حق را  تبحــر در علوم گونا
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یکی دیگر از آثار ماندگار 
عالمه سید محمدقلی، 

تأسیس و بنیاد 
کتابخانه ای است که 

بعدها با تالش و کوشش 
فرزندش میرحامدحسین 

و نوه اش سیدناصر 
حسین، گسترش یافت 

و اکنون، در لکهنو بنام 
»کتابخانه ناصریه« 

یکی از عظیم ترین 
کتابخانه های شیعه در 

بالد هند و کشورهای 
کنده از  اسالمی و آ

کتاب های چاپی و خطی 
شیعه و سنی است.

نمایــان و باطل را پنهان و نابود ســاخت. ســپس به بیــان ردود و نقود 
کتاب پرداخته و بسیاری از آن ها را نام برده است.39

شــیخ آقــا بزرگ تهرانی هــم به ســرقت و انتحال این کتــاب از خواجه 
نصــراهلل کابلــی تصریح کــرده و تاریخچه ای از کتاب تحفــه و صواقع 
الموبقــة و ردود بــر آن، گــزارش کــرده اســت کــه خواندنــی اســت.40 
ترجمــه ی آن مطالــب نیز در مــکارم اآلثارـ ــ به اضافــه ی مطالب دیگر 

ـــ آمده است.41
همچنین در مقدمه چاپ جدید تشــیید المطاعن به صورت گسترده 
و مســتوفی از تحفــه و صواقــع الموبقــة و ترجمه ها و نقدها و فهرســت 
مطالب »تشیید« سخن رفته و به خوبی، حق مطلب ادا شده است.42

مرحــوم عالمــه ســید محمدقلــی، تمــام رّدیه  ها و پاســخ های خــود را 
تحــت عنوان کّلی »االجناد اإلثنا عشــریة المحمدیــة «43 نامیده و رّد و 

نقد هر باب را به نام خاصی، نام گذاری کرده است.

کتابخانه ناصریه
و  تأســیس  محمدقلــی،  ســید  عالمــه  مانــدگار  آثــار  از  دیگــر  یکــی 
بنیــاد کتابخانــه ای اســت کــه بعدهــا بــا تــالش و کوشــش فرزنــدش 
کنون،  میرحامدحسین و نوه اش سیدناصر حسین، گسترش یافت و ا
در لکهنو بنام »کتابخانه ناصریه« یکی از عظیم ترین کتابخانه های 
کنده از کتاب های چاپی و  شــیعه در بالد هند و کشــورهای اسالمی و آ

خطی شیعه و سنی است.
کنون به نــام »مکتبه ناصریــه« در لکهنو دارای  ایــن کتابخانــه، هم ا
ســاختمان بزرگ و باشکوهی است و در استانداری ردیف بودجه دارد 
و به خوبی از آن نگهداری می شــود. فهرست کتاب های خطی آن در 
کتابخانه آیة اهلل مرعشــی در قم موجود اســت و عکس ها و فیلم های 
بســیاری از نســخه های خطی آن، در مرکز احیای میراث اســالمی قم 

وجود دارند. از این کتابخانه، در جای دیگر قلم زده ام.44

فرزندان
گردان و فرزندان و  از آن عالمــه ســترگ، بــه جــز کتابهای فــراوان، شــا
کنون منشــأ خدمات  نــوادگان و خانــدان گرامــی اش باقی مانــد که تا

بســیاری در لکهنــو و بالد هند بوده اند. نام نیــک این خاندان، پس از 
گذشــت دو قرن، همچنان در جوامع علمی شیعه طنین افکن است. 

آنان عبارتند از:
1. عالمــه ســید ســراج حســین موســوی )م 1282 ق(؛ او حکیــم، 

فیلسوف، 45 طبیب، مهندس و ریاضیدان زمان خود بود.
2. عالمــه ســید اعجاز حســین موســوی )1240ـ ــــ 1286 ق(؛ صاحب 
کشــف الحجب واالســتار عن وجه الکتب واالسفار و نیز شذور العقیان 
فــی تراجم االعیان و همچنین شــریِک در تألیف اســتقصاء اإلفحام با 
برادرش میر حامد حســین. محدث قمی درباره او می نویسد: »اوسط 
ایشــان جامع الکماالت، منبع االفادات، ســید عالیقدر و فاضل وســیع 

الصدر، صاحب التصانیف العدیدة و التألیف المفیدة بود«.46
عالمه تهرانی هم می نویسد:

گرفت تا به  وی، فقــه و اصــول و کالم و حدیــث را از أبطــال و فحول فرا
درجــات واالی علم و دانش دســت یافت و بــه ارث از پدرش به بحث 
و تحقیــق و کاوش و جســت وجــو، عالقــه بســیار داشــت و در مســائل 
امامت و خالفت، دستی گسترده و نظری دقیق داشت و با یاری برادر 
بزرگتــرش )صحیــح کوچک تر( میر حامد حســین، کتاب »اســتقصاء 
االفحام واستیفاء االنتقام« را در رّد منتهی الکالم نگاشت، هر چند این 
کتاب به نام میر حامد حســین شــهرت یافت، اما او در کالم و مناظره و 

جدل از برادرش کمتر نبود... .47
عالمه ســید حســن صدر هم می نویســد: »عالم عامــل، فاضل کامل، 
ع تقــی نقــی زاهــد مــروج  متکلــم معاصــر، محــدث حافــظ ثقــه ور

مذهب...«.48



از آن عالمه سترگ، به جز 
کتابهای فراوان، شاگردان 
و فرزندان و نوادگان و 
خاندان گرامی اش باقی 
ماند که تاکنون منشأ 
خدمات بسیاری در لکهنو 
و بالد هند بوده اند. نام 
نیک این خاندان، پس از 
گذشت دو قرن، همچنان 
در جوامع علمی شیعه 
طنین افکن است

نقوی لکهنوی هم می نویسد: »فاضل لو ذعی، عالم المعی، المحدث 
الخبیر والحبر النحریر موالنا السید اعجاز حسین المرحوم«.49

3. عالمه بزرگ میر حامد حســین )1246ـ ــ 1306 ق( صاحب عبقات 
)در رّد بــاب هفتــم تحفــه اثنا عشــریه(. اعتمــاد الســلطنه درباره اش 

می نویسد:
میــر حامــد حســین از آیــات الهیــه و حجــج شــیعه اثنا عشــریه اســت. 
گذشــته از مقام فقاهت، در علم شــریف حدیث و احاطه تام بر اخبار و 
آثار و معرفت احوال رجال از شعب شیعه و اهل سنت و جماعت اولین 
شخص امامیه است قوال مطلقًا. و در فن کالم السیما مبحث امامت، 
کنــون مابین دو فرقه بــزرگ از ایــن ملت میمون،  کــه از صــدر اســالم تا
معنون گردیده صاحب مقامی مشهود است و موقفی بین المسلمین 
مشــهور. هرکس کتاب عبقات االنوار این بزرگوار دیده باشــد، می داند 
کــه در ابواب مذکور در کتاب مســطور، از اولیــن و آخرین، احدی بدان 

منوال سخن نرانده است و بر آن نمط تضعیف نپرداخته... .50
عالمه سید حسن صدر هم می نویسد:

وی، در شمار بزرگ ترین متکلمان است و برترین عالمان نامی دین و 
اســاطین استوار اســتدالل. او عمر خویش را در یاری ایمان و نگهبانی 
شریعت جدش، بزرگ پیامبران و امامان گذراند و دین را با تحقیقات 
گــران بهایــش یاری کرد و با دقت نظرهــای واالی خود و با آن براهین 
پیامبرانه و آن منطق و گفتار علی مانند و آن احتجاجات، که به سان 
احتجاج های امام رضا؟ع؟ بود و بدین گونه روشــن ســاخت که باب 
هفتم تحفه، خطابه هایی است یاوه و عباراتی است هذیان که مردم 

جهان بدان می خندند... .51
محدث قمی هم می نویسد:

اجــل، عالمــه روزگار، وحیــد األعصــار، فریــد االدوار، دریــای  ســید 
کنــار، جامع علوم عقلی و نقلی، مدار فنون فرعی و اصلی، رهرو  ناپیدا
کان بزرگوارش، آیــة اهلل فی  کــش و حمایــت گر حریم نیــا راه پــدران پا
العالمیــن وحجــت الحق علی الخلــق اجمعین، موالنا االجل وســیدنا 
المبجل می رسید حامد حسین شکر اهلل مساعیه وانزله من الفردوس 

معالیه.52

شیخ آقا بزرگ هم می نویسد:
وی، دانشــمندی پــر تتبــع و پــر اطــالع بــود و بــر آثــار و اخبــار و میــراث 
اسالمی چیره. او در این تتبع و احاطه به مرتبه ای رسید که هیچ یک 
از معاصرانــشـ ــــ و هــم پیشــینیان و آینــدگانـ ــ به پایه اش نرســیدند. 
همــه ی عمــرش را بــه بحــث و بررســی رازهای پنهــان دین و دفــاع از 
حریم اسالم و دین مبین گذرانید و من به یاد ندارم در این قرون اخیر، 
کســی هماننــد وی مجاهــده کرده باشــد و همه چیــز خویــش را در راه 
استواری حقایق دین از دست داده باشد. چشم روزگار در تمام شهرها 
و عصرهــا، در پژوهــش و تتبع، در کثرت اطالع، در دقت نظر و هوش، 

در حفظ و ضبط مطالب، کسی چون او ندیده است... .53
خوانساری هم می نویسد:

لســان الفقهــاء والمجتهدیــن وترجمان الحکماء والمتکلمین وســند 
المحدثیــن، موالنــا ســید حامدحســین بــن مفتــی ســید محمدقلــی 
کابر متکلمین باحثین دیانت و  موســوی نیشــابوری کنتوری )ره( از ا
ذاّبیــن بیضه شــریعت و حــوزه ی دین حنیف بود. وصیت او در شــرق 
و غــرب شــایع و به فضلــش عجم و عرب معترف گردیــد. جامع فنون 
علم، واســع االحاطــه، کثیر التتبــع، دائم المطالعه، محــدث رجالی، 
ادیب اریب بود. عمر شــریف خود را در تصنیف و تألیف صرف کرد... 
آن بزرگوار در دیار هندیه سیدالمســلمین حقا وشیخ االسالم صدقا بود 
و مردم عصرش قاطبه بر علو شأن او در دین و سیادت و حسن اعتقاد 
و کثــرت اطــالع و ســعه ی بــاع و لــزوم طریقــه ســلف، معتقــد و معترف 

بودند... .54
فرزند برومندش، عالمه آیت اهلل ســید ناصرحســین موســوی بود، که 
از او هــم در مقالــه ای مفصــل یــاد کــرده ام.55 نوه های او ســید محمد 
نصیر موســوی )م 1386 ق( و ســید محمد سعید موســوی )م 1387 

ق( بوده اند.
4. عالمه سید غالم حسنین کنتوری )1247ـ ــ 1337 ق(؛ داماد سید 
محمدقلــی موســوی. وی، بر زبان های عربی و فارســی مســلط بود و 
کتاب های بســیاری به ســه زبان: اردو، عربی و فارسی تألیف و منتشر 
نمــود. وی، در 1262 ق بــا دختِر عالمه ســید محمدقلــی ازدواج نمود 
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اعتماد السلطنه درباره اش 
می نویسد:

میر حامد حسین از آیات 
الهیه و حجج شیعه اثنا 
عشریه است. گذشته 
از مقام فقاهت، در علم 

شریف حدیث و احاطه 
تام بر اخبار و آثار و معرفت 

احوال رجال از شعب شیعه 
و اهل سنت و جماعت 

اولین شخص امامیه است 
قوال مطلقًا. و در فن کالم 

السیما مبحث امامت، 
که از صدر اسالم تاکنون 

مابین دو فرقه بزرگ از 
این ملت میمون، معنون 
گردیده صاحب مقامی 
مشهود است و موقفی 
بین المسلمین مشهور.

و در درس هــای میرحامدحســین و ممتاز العلماء حاضر شــد و روزنامه 
»االخبــار« و کارخانه هــای ســاعت ســازی، صابــون پــزی و چاپخانــه 
تأســیس کرد. او از داعیان تقریب بین شــیعه و ســنی بود و در تأسیس 
»نــدوة العلمــاء« بــا شــبلی نعمانی همکاری داشــت. مرتضی حســین 

می نویسد:
»اطالعات او در علوم قرآنی، حدیث، فقه، اصول، موسیقی، شیمی، 
علم جفر، ترشــیع اعضا، فیزیک، فلســفه، طب و غیر آن ها در ســطح 
عالی بود. قانون بوعلی را به صورتی فصیح به اردو ترجمه کرد و یکی 
از کتاب هایــش انتصار االســالمـ ــــ در علم کالمـ ــ می باشــد و مطالعه ی 
آن بــرای متفکران اســالمی بســیار مطلوب اســت. تجربیــات علمی، 
تحقیقــات طبی و مباحث فلســفی از کارهای روزمــره وی بود. وی در 
حالی که طبابت می کرد، مقاالت فراوانی در روزنامه ها و مجالت کشور 
به چاپ می رساند و به هرگونه اعتراضات علیه اسالم پاسخ می گفت.

تألیفات چاپی او عبارتند از:
1. انتصار االسالم )3 ج، اردو(؛

2. مائتین در مقتل حسین؟ع؟ )عربی و فارسی(؛
3. طالقت حسینیه )عربی، اردو(؛

4. حسینیه قرآنیه )عربی، اردو(؛
5. ذوالجناحیه حسینیه؛

6. مفارقات حسینیه و عثمانیه )عربی و اردو(؛
ح قانون بوعلی سینا )اردو(؛ 7. شر

ح تشخیص جالینوس )فارسی(؛ 8. شر
9. زینبیهـ ــ درباره همسران پیامبر خدا و رّد نصارا )اردو(؛

و چندین کتاب خطی دیگر.
فرزندانش مولوی سید تصدق حسین و مولوی سید محمدعلی هم از 

جمله علمای بزرگ و فضالی فیض آباد بوده اند.
وی، در 13 ربیــع االول 1337 ق )دســامبر 1919 م( در فیــض آبــاد 

ک سپرده شد.56 درگذشت و در کنتور به خا
مولــوی تصدق حســین هم شــخصیت نامــی لکهنو بــود. در 17 ربیع 
الثانــی 1263 ق زاده شــد و نزد پــدر بزرگوارش و دایــی عالیقدرش میر 

حامــد حســین و مفتــی میرمحمدعبــاس شوشــتری، فقــه، اصــول، 
گرفــت. ســپس بــه دروس ممتاز العلماء ســید  حدیــث، کالم و... را فرا
محمد تقی حاضر شــد و پس ازآن به یاری دایی اش میر حامد حســین 
شتافت و او را در تألیف عبقات االنوار و استقصاء االفهام یاری رسانید و 
همزمان به تدریس هم پرداخت و طالب تحت تأثیر اخالق و مهربانی 

و تربیت او قرار گرفتند.
او در 24 ربیع االول 1314 ق، ازسوی نواب عمادالملک به سرپرستی 
کتابخانــه مشــهور آصفیه منصوب شــد و ده ها نفر را در کتابشناســی، 
کتابداری، تحقیق تربیت کرد و در پیشرفت کتابخانه زحمات بسیار 
کشید و نسخه بدل های هزاران کتاب را به دست آورد و صدها محقق 
را دعــوت و بــرای آنــان، کار مهّیا و آماده کرد. نوادر متعدد را به دســت 
آورد، فهرســت ها را آمــاده و کتابخانــه را به صورت یــک اداره ی فعال 
تبدیــل کــرد و بســیاری از کتاب ها را به وســیله ی بــرادرش در لکهنو و 
دکن به چاپ رسانید. بسیاری از ادب دوستان، عالمان و دانشمندان 
بــه دعوت وی، به حیدرآباد ســفر کردنــد و تحت تأثیر مهمان نوازی، 
کیـ ــ شاعر  اخالق پســندیده و تواضع او قرار گرفتند. عبدالمســیح انطا
مســیحی مصــریـ ــــ در شــأن وی قصیــده ای عربــی ســرود و به چاپ 

رسانید.
وی، در پنجشبنه 25 شوال 1348 ق درگذشت و در تشییع جنازه اش، 
همة اهالی شــهر حیدرآباد از هندو و مســلمان )شــیعه و ســنی( شرکت 

کردند و در قبرستان قطب شاهی مدفون شد.
فرزندانش موالنا ســیدعباس حسینـ ــ سرپرست کتابخانه آصفیهـ ــ و 

سید علی محمد بودند.57

درگذشت
آن عالــم بــزرگ شــیعه، در اواخــر عمــرش بــه لکهنــو بازگشــت و بــه 
تألیفاتش و خدمات علمی و دینی اشــتغال داشــت تا سرانجام در 84 

سالگی بدرود حیات گفت.
رضوی عظیم آبادی می نویسد:

و جناب موصوف مدتی مدید در شهر میترتههـ ــ می روتـ ــ قیام داشت 
و مفتــی آنجــا بود و در اواخر عمر خود به بلده ی لکهنو مراجعت فرمود 
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از حوادث دردناک این 
روزگار، درگذشت پدر 
بزرگوارتـ ــ که تمام 
افتخارات را به دست آورده 
بودـ ــ می باشد. روزی، او را 
در بیماری فوتش عیادت 
کردم؛ پس با من مانند 
بزرگان، گفت وگو و رفتار 
داشت؛ اما پس ازآن که به 
خانه برگشتم، کسی را 
برای عذرخواهی فرستاد 
که: در آداب میهمانی، 
کوتاهی شد )و پاِس 
سیادت و بزرگیت، نگه 
داشته نشد(.

و حقیــر هــم بــه زیــارت آن جناب شــرف یافتــه ام. به غایت کبر ســن و 
نهایت ضعف و پیری رسیده بود. با این همه، قوای سلیمه و حواس 
مســتقیمه داشــت. در ایــن قرب زمــان از دنیا رحلت نمــود. رحمه اهلل 

تعالی.58
آزاد کشمیری هم می نویسد:

در اواخــر عمــر خــود، به بلده ی لکهنــو مراجعت فرمــود و در این جا به 
تألیف مشــغول شد و تمامی اوقات خجسته ساعات را صرف طاعات 
و عبادات داشــت، تا آن که مدت عمرش به آخر رســید و جناب باری، 
اســتیطان عاَلــم باقــی را از بــرای او اختیــار فرمــود...59 وفــات عالمــه 
مذکور به تاریخ نهم شــهر محرم الحرام ســنه یکهزار و دوصد و شصت 
هجری، در بلده ی لکهنو واقع شد و در حسینیه ی جناب غفران مآب 

ـــ طاب ثراهـ ــ مدفون گشت.60
رضوی عظیم آبادیـ ــ در ادامه می نویسد:

»و جنــاب ســلطان العلمــا )ســید محمد فرزند ســیددلدارعلی( و ســید 
العلما )سیدحسین بن سید دلدار علی( و ممتاز العلما )سید محمد تقی 
کابر و اصاغر شــهر بر جنازه ی او حاضر بودند  بن ســید العلماء( و دیگر ا
و جناب ســلطان العلما نماز جنازه خواندند و افاضل شــهر، تاریخ ها در 
وفاتــش گفته اند و میرعباس شوشــتری که تاریخ عربی بســی لطیف 
فرموده، بر مزار مقدس او مکتوب اســت. و بعضی شعرا تاریخ وفاتش 

چنین گفته اند: »رفت به نزد اله میرمحمدقلی«.61
آزاد کشمیری می نویسد:

»افاضــل عصــر، در تاریــخ وفاتــش قصایــد غــّرا و قطعــات بدیعه نظم 
فرموده اند. از آن جمله عالمة المتأخرین موالنا واستاذنا السید محمد 
عبــاس التســتریـ ــ دام عــالهـ ــ در مر ثیــه آن مرحوم این قصیــده را که 

مشتمل بر بعض حاالت آن جناب است، فرموده:
ارید ذکر محمد قـــلـــی و رحتله واننـــی بیراعـــی ألنفخ الصورا

هو المهاجر باللکهنو مدفنه وکان مسکنه االولـــی کنتورا
کن طورا کانه هو نور الهدی و حیز بدا سنا هداه بکنتور قیا

وفـــی بطانة مولـــی الزمان مجتهد الوری محمد الطهر کان مذکورا
لقد تفقه فـــی الدین قادسا ورعا وکان مشتغال بالکالم نحریرا

ابآنجادة الحق بالیراع کما تری المجرة لیال تفّتقت نورا
ک ربک عن اهل دینه خیرا وکان سعیک عند االله مشکورا جزا

ک عاش حمیدا ومات مغفورا مضـــی و خّلف ولدا له اولـــی فضل کذا
وحین سّجـــی صلی علیه مجتهدان کان فضلهما فـــی االنام مشهورا

ع صار منصورا محمد و حسین فداهما روحـــی فانما بهما الشر
ومن یشّم شذا خلقهم یطیب نفسًا وال یشّم اذًا عنبرًا وکافورا

ک أقبر فـــی روضهم وحائطهم وفـــی القیامة فیهم یکون محشورا کذا
مضـــی لتاسع شهر غداة عاشره رحیل خامس اهل العباء منحورا

مصابه بمصاب الحسین مقرون وانه لتلقـــی الحسین مسرورا
طّفًا و قلت لتاریخ یوم رحلته لموته هو اقبال یوم عاشورا

و باز به فارسی سروده است:
چــون فاضــل مفتــی پســندیده خصــال بگذشــت ز عاَلــم و بــه یــزدن 

پیوست
در بلده ی لکهنو رسید از کنتور پس رخت سفر به سوی جنت بربست

خ الله در گلستان بشکست در ماتم او سپهر زد جامه به نیل رنگ ر
بــا مجتهد العصر که همنام نبی اســت سررشــته ی اختصاص بودش 

در دست
ع فریاد کشیده در عزایش بنشست زین راه توان گفت که تقوا و ور

بر مرقد او نوشته شد تاریخش این قبر مقدس محمدقلی است
ایشــان در نامه ای به فرزند بزرگ ســید محمدقلیـ ــ جناب سید اعجاز 

حسینـ ــ می نویسد:
ک ایــن روزگار، درگذشــت پــدر بزرگــوارتـ ــــ که تمام  از حــوادث دردنــا
افتخــارات را بــه دســت آورده بــودـ ــــ می باشــد. روزی، او را در بیماری 
فوتــش عیــادت کــردم؛ پــس با مــن مانند بــزرگان، گفــت وگــو و رفتار 
داشــت؛ اما پس ازآن که به خانه برگشــتم، کســی را برای عذرخواهی 
فرستاد که: در آداب میهمانی، کوتاهی شد )و پاِس سیادت و بزرگیت، 
نگه داشته نشد(. بار دیگر به عیادتش رفتم و بدو گفتم: ای بزرگوار! 
کرام از اقران و امثال خود ندارم تا چه رســد به شــما  من توقع احترام و ا
که از بزرگانی هســتید که به قّله های افتخار رســیده اید، گذشــته از آن 
که بر بیمار هم حرجی نیست. سپس خبر وفاتش به من رسید؛ پس در 
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اضطراب شدید افتادم و چاره ای جز صبر ندیدم و این چند شعر راـ ــ که 
متن عربی و فارسی اش گذشتـ ــ سرودم. برادر! تو را به صبر و بردباری 
ســفارش می کنــم که گرفتاری دنیــا پایانی نــدارد و روزگار خیانت کار، 
وفایــی نــدارد و راه فراری از مصائب دنیا نیســت، که: کل نفس ذائقة 

الموت. وکل من علیها فان.62
بــه نوشــته صدراالســالم خویــی: »نــام نیکــش نــزد عامــه و خاصــه، 
استمرار دارد و از یادها نمی رود و آن به دلیل بزرگواری ذاتش و صفات 

شایسته اش و ملکات پسندیده اش و رفتار فاضله اش می باشد«.63

فهرست منابع:
1ـ ــ آزاد کشمیری، محمدعلی )ح 1288 ق(، نجوم السماء فی تراجم 

العلماء، تصحیح میرهاشم محدث، تهران، امیرکبیر، 1382 ش.
2ـ ــــ آقــا بــزرگ تهرانــی، شــیخ محمدمحســن )م 1389(، الذریعه الی 

تصانیف الشیعة، )26 ج(، بیروت.
3ـ ــــ الکــرام البــررة فــی القــرن الثالــث بعــد العشــره، )ج 1 و 2( مشــهد، 

مرتضی.
4ـ ــ الکرام البررة )القسم الثالث(، تحقیق حیدرمحمد علی البغدادی و 

خلیل النایفی، قم، مؤسسه االمام الصادق؟ع؟ـ ــ 1427 ق.
ــــ نقبــاء البشــر فــی القــرن الرابــع عشــر )4 ج(، تصحیــح و اضافــات  5ـ 

سیدعبدالعزیز طباطبایی، مشهد، مرتضی، 1404 ق.
6ـ ــ اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، المآثر واآلثار، تهران، سنایی.
کی، محمد امین، لماذا اخترت مذهب الشــیعة، قم، قرآن  7ـ ــــ االنطا

و عترت.
8ـ ــ انصاری قمی، ناصرالدین، اختران فقاهت، )2 ج(، قم، دلیل ما، 

1386 ش/1428 ق.
9ـ ــ حســینی اشــکوری، سید احمد، فهرست نســخه های خطی مرکز 

احیای میراث اسالمی.
10ـ ــــ حســینی رضــوی عظیم آبــادی، ســیدمهدی )زنــده در 1263(، 
تذکــرة العلماء المحققین فی آثار الفقهــاء والمحدثین، تصحیح علی 

فاضلی، قم، مؤسسه کتابشناسی شیعه، 1389 ش/1431 ق.

11ـ ــ حکیمی، محمدرضا، میر حامد حسین، تهران، دفتر نشرفرهنگ 
اسالمی، 1359 ش/1400 ق.

12ـ ــ سخی داد، برات علی، مقدمه تشیید المطاعن لکشف الضغائن، 
قم.

13ـ ــ صدراالسالم خویی، محمدامین )م 1367(، مرآة الشرق )2 ج(، 
تحقیق علی صدرایی خویی، قم، کتابخانه آیة اهلل مرعشــی، 1385 

ش/1427 ق.
14ـ ــ صدر، سیدحسن )م 1354 ق(، تکمله امل اآلمل، )6 ج(، تحقیق 
حســینعلی محفــوظ و عبدالکریم الدباغ و عدنان الدبــاغ، بیروت، دار 

خ العربی، 1429 ق. المؤر
15ـ ــــ لکهنــوی کشــمیری، میــزرا محمدمهــدی )م 1330 ق(، تکمله 

نجوم السماء، قم، انتشارات بصیرتی.
16ـ ــــ محــدث قمــی، )م 1359 ق(، فوائــد الرضویــة فــی تراجم علماء 

المذهب الجعفریة، چاپ اول، تهران، کتابخانه مرکزی.
17ـ ــ مدرس خیابانی، میرزا محمدعلی )م 1372 ق(، ریحانة االدب فی 

تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب، )6 ج(، چاپ اول، تهران، علمی.



ــ معلــم حبیب آبادی، میــرزا محمدعلی  18ـ 
)م 1396 ق(، مــکارم اآلثار در احوال علمای 
دولــت قاجــار، )8 ج(، تصحیــح و تحقیــق 
ســیدمحمدعلی روضاتــی، چــاپ اصفهان، 

اداره ی کل فرهنگ و هنر، 1355 ش.
19ـ ــ مرتضی حســین صدر االفاضل )م 1407 
محمدهاشــم،  ترجمــه  انــوار،  مطلــع  ق(، 
مشــهد، بنیاد پژوهش های اســالمی آستان 

قدس رضوی، 1374 ش.
20ـ ــ موسوی خوانساری، سیدمحمدمهدی 
)م 1391 ق(، احســن الودیعــة فــی تراجــم 

مشاهیر مجتدهی الشیعة، )2 ج(، بغداد.
21ـ ــ موســوی لکهنوی، ســید اعجاز حسین 
)م 1286 ق(، کشــف الحجب واالســتار عن 
وجه الکتب واالســفار، قم، کتابخانه آیة اهلل 

مرعشی، 1409 ق.
22ـ ــــ نقــوی لکهنوی، ســیداحمد )م 1366 
ق(، ورثــة االنبیــاء. تصحیــح علــی فاضلی، 
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ش/1431 ق.
23ـ ــ واعظ خیابانی، حاج مال علی )م 1367 

ق(، علمای معاصرین، تبریز، قرشی.
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طبق این حساب 1174 است؛ و اهل البیت ادری بما فی البیت.
2. کشمیری، میرزا محمد مهدی، تکمله نجوم السماء، ج 2، ص 

25؛ آقا بزرگ تهرانی، کرام البررة، ج 3، ص 254
کشــمیری، محمــد مهــدی،  3. آزاد، نجــوم الســماء، ص 448؛ 
تکمله نجوم السماء، ج 1، ص 22، به نقل از اعجاز حسین در شذور 

العقیان؛ انصاری، ناصرالدین، اختران فقاهت، ج 1، ص 234
4. به نقل از نجوم السماء.

5. همــان، ص 447، بــه نقــل از مــرآة االســرار و مرتضی حســین در 
مطلع انوار، ص 599

6. حســینی رضــوی عظیم آبــادی، تذکــرة العلمــاء )ضمــن ورثــه 
االنبیاء(، ص 320

7. مرتضی حسین صدر االفاضل. مطلع انوار، ص 600
8. آزاد، محمدعلی، نجوم السماء، ص 448

9. حسینی رضوی، سید مهدی، تذکرة العلماء، ص 320
10. صدراالفاضل، مرتضی حسین، مطلع انوار، ص 601

11. اعجاز حسین، کشف الحجب واالستار، ص 83
12. مدرس خیابانی، ریحانة االدب، ج 4، ص 55

13. الذریعه، ج 4، ص 366؛ کرام البررة، ج 3، ص 255
14. الذریعه، ج 4، ص 202

15. همان، ج 1، ص 299؛ اعجاز حسین، کشف االستار، ص 27
16. الذریعه، ج 1، ص 72

17. همان. ج 4، ص 416
18. به نقل از مقدمه تشیید المطاعن.

19. تذکره العلماء، ص 321 )پاورقی(؛ الذریعه، ج 24، ص 43
20. تذکره العلماء، )پاورقی(، ص 321

21. حســینی اشــکوری، ســید احمد، فهرست نســخه های خطی 
مرکز احیای میراث اسالمی، ج 3، ص 210

22. الذریعه، ج 4، ص 405
23. همان، ج 17، ص 259؛ اعجاز حســین، کشــف االســتار، ص 

280
24. تذکــرة العلماء )پاورقــی(، ص 320، به نقل از اســتادی، رضا، 
»فهرســت دویست و سی نســخه خطی«، مجله نور علم، ش 54، 

ص 95؛ الذریعه، ج 12، ص 290
25. همان جا و الذریعه، ج 4، ص 389

26. همان و الذریعه، ج 3، ص 96
27. تذکرة العلماء، )پاورقی( ص 320

28. آزاد کشمیری، محمدعلی، نجوم السمآء، ص 449
29. الذریعه، ج 4، ص 192

30. اعجاز حسین، موسوی، کشف الحجب واالستار، ص 122
31. آزاد کشمیری، میرزا محمدعلی، نجوم السماء، ص 449

کــی، محمــد امیــن، لمــاذا اختــرت مذهب اهــل البیت  32. االنطا
علیهم السالم، ص 421. او از علمای شافعی مذهب حلب )سوریه( 
بوده که پس از مطالعات فراوان، به حقانیت مذهب تشیع پی برد 
و از مذهب عامه دست کشید و به مذهب اهل بیت علیهم السالم 
گروید و این کتاب را نگاشت )که به فارسی هم ترجمه شده است(.

33. به نقل از مقدمه تشیید المطاعن، ج 0، ص 203
34. اعجاز حسین، کشف الحجب واالستار، ص 524؛ الذریعه، ج 

21، ص 96؛ آزاد کشمیری، نجوم السماء، ص 450
35. نجوم السماء، ص 450؛ الذریعه، ج 1، ص 277

36. الذریعه، ج 16، ص 116
37. همان، ج 14، صص 198-199؛ مرآة الشرق، ج 2، ص 49

38. تذکرة العلماء، ص 321 )پاورقی(

39. صدراالســالم خویــی، محمــد امیــن، مــرآة الشــرق، ج 2، ص 
1124. هــر چنــد با دسیســه عبدالعزیز دهلوی، میــرزا محمد کامل 

کشمیری مسموم و به شهادت رسید )همان(.
40. الذریعه، ج 10، صص 190ـ ــ 191 و ج 3، ص 177

41. معلــم حبیــب آبــادی، محمدعلی، مــکارم اآلثــار، ج 4، صص 
1089ـ ــ 1091

42. ســخی داد، بــرات علــی و دیگــران، مقدمه تشــیید المطاعن، 
صص 46ـ ــ 186

43. الذریعه، ج 4، ص 193
44. انصاری قمی، ناصرالدین، اختران فقاهت، ج 2، صص 107 

ـــ 109
45. از او مفصــل در اختــران فقاهت )ج 1، صص 236ـ ــ 237( قلم 

زده ام.
461. محدث قمی، فوائد الرضویة، ص 596

47. آقا بزرگ تهرانی، کرام البررة، ج 1، ص 149
48. صدر، سید حسن، تکمله امل اآلمل، ج 1
49. نقوی، سید احمد، ورثة االنبیاء، ص 41

50. اعتماد السلطنه، محمدحسین خان، المآثر واآلثار، ص 168
51. صدر، سید حسن، تکمله امل اآلمل، ج 1
52. محدث قمی، فوائد الرضویة، ص 596

53. آقا بزرگ تهرانی، نقباء البشــر، ج 1، ص 347 )ترجمه از اســتاد 
محمد رضا حکیمی در: میر حامد حسین، ص 121(

54. موســوی خوانســاری، ســید محمد مهدی، احســن الودیعه، 
ج 1، ص 104 )ترجمــه از حــاج مالعلــی واعــظ خیابانــی در علمــای 
معاصریــن، ص 30(. دربــاره میــر حامد حســین، مقالــه مفصلی در 

اختران فقاهت، )ج 1، صص 231-267( نگاشته ام
55. انصــاری قمی، ناصرالدیــن، اختران فقاهت، ج 2، صص 89 

ـــ 111
56. مرتضی حسین، مطلع انوار، صص 419ـ ــ 520

57. همان، صص 155ـ ــ 157
58. تذکرة العلماء، ص 321

59. آزاد، میرزا محمدعلی، نجوم السماء، ص 448
60. همان، ص 450؛ آقا بزرگ تهرانی، کرام البررة، ج 3، ص 254؛ 
محدث قمی، فوائد الرضویة، ص 596 )ولی در آن، تاریخ وفات را 

به اشتباه 1268 نگاشته است(.
61. حســینی رضوی، ســیدمهدی، تذکرة العلمــاء، ص 321. ولی 
ایــن مصــراع، معــادل 1261 ق اســت، در حالــی کــه تاریــخ وفات او 

1260 است.
62. لکهنــوی، میرمحمدمهدی، تکمله نجوم الســماء، ج 1، ص 

220
63. صدراالسالم خویی، محمد امین، مرآة الشرق، ج 2، ص 150
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قا بزرگ تهرانی: مرحوم عالمه شیخ آ
کتاب های با عظمت و مفید میرحامد حسین، دریای 

ژرف نگری و باریک بینی را پر موج گردانده است ... از 
ثار او »عبقات االنوار« است  مهمترین و پرآوازه ترین آ

... میرحامد حسین تمام حقایقی را که »دهلوی« 
در باب امامت منکر شده با بهره گیری از احادیث و 

اخباری که از طریق اهل سنت نقل شده، ثابت کرده 
است. 

نقباء البشر، ج 1، ص 348.

پیوستها



ݡݡی ݡݡیبرخــــــــ معرفــــــــ
پایاننامههای

علـــــــــــــــــــــــــــــمݡݡݡی
مشخصات پایان نامه: دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، 1393. کارشناسی ارشد

موضوع: علوم اجتماعیـ ــ  تاریخ
استاد راهنما: اصغر قائدان

استاد مشاور: کریم نجفی برزگر – 
پدیدآور: احسان قنادزاده

اطالعــات بیشــتر پیرامــون این پایان نامه را می توانید در ســایت کنگره عالمه میر حامد حســین، بخش آثــار مرتبط با عالمه، 
دنبال فرمایید.

چکیده:
مه میر حامد حسین هندی از علمای بسیار بزرگ شیعه و 

ّ
عال

مؤلف کتاب های کالمی مهمی در زمینۀ دفاع از حریم تشــّیع 
در مقابــل هجمه های مخالفین، علی الخصوص رّدیۀ شــاه 
عبدالعزیــز دهلــوی بر شــیعه با نام تحفۀ اثنی عشــریه اســت 
که توانســت با نــگارش این کتاب ها، به  ویــژه کتاب عبقات 
االنــوار فی امامــة ائمة األطهار، اثــری ماندگار از خــود در تاریخ 
تشــّیع برجــای گــذارد. لکهنــو کــه مرکــز حکومت نــواب اوده 
مه میرحامد حســین از نابســامانی سیاســی، 

ّ
بود، در زمان عال

اجتماعی و حتی مذهبی بسیاری رنج می ُبرد، چرا که 
ضعف حکومت نواب و به  تبع آن، افزایش نفوذ 
استعمار از یک سو و تبلیغات دینی ادیان 
و مذاهب دیگر و رّدیه نویسی های 
آنــان علیه تشــّیع از ســویی 
شــرایطی  دیگــر، 

مه میرحامد 
ّ

دشــوار را برای شــیعیان هند ایجاد کرده بود. عال
حسین در چنین شرایطی به دفاع از حریم اهل بیت؟مهع؟ کمر 
بســت و به رغــم اینکــه کتاب هــای دیگــری از ســوی علمای 
شــیعه و حتی علمای خاندان میرحامد حسین در رد بر تحفۀ 
شــاه عبدالعزیز  دهلوی نگاشته شــد،  اما هیچ کدام نتوانست 
تأثیری این چنین شــگرف در جامعۀ شــیعی هند و ســایر بالد 
اســالمی داشته باشــد. همین حمایت علمی و فکری عالمه از 
شــیعیان هند موجب شــد که از ایشان نقشی ماندگار در تاریخ 
تمدن شیعی بر جای بماند. خاندان میرحامد حسین هندی 
نیز خدمات زیادی در جهت نشــر معارف شــیعی انجام دادند 

که کتاب عبقات االنوار یکی از آن ها محسوب می شود.
بررســی ســیرۀ علمــی و عملــی ایــن عالــم بــزرگ شــیعی و 
تبییــن خدمــات خانــدان عبقــات می توانــد ضمــن تکریــم 
مجاهدت هــای ایشــان در جهــت دفــاع از فکر شــیعی، نقش 
مهمــی در جهت الگوســازی علمی - اخالقــی برای محققین 

ایفا کند.

بررسیجایگاهمیرحامدحسیندرتاریختشیع
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مشخصات پایان نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 1388. کارشناسی ارشد
موضوع: هنر و علوم انسانی < معارف اسالمی

استاد راهنما: دکتر احمد عابدی – 
استاد مشاور: عسکر دیرباز – 

پدیدآور: محسن فتحی
اطالعات بیشتر پیرامون این پایان نامه را می توانید در سایت کنگره عالمه میرحامد حسین، بخش آثار مرتبط با عالمه، دنبال فرمایید.

چکیده:
مه میرحامد حســین 

ّ
کتــاب عبقات االنــوار تألیف مرحــوم عال

هنــدی، از مهم تریــن کتب کالمی شــیعه در موضــوع امامت 
خاّصه می باشد که مع األسف در عصر حاضر مهجور و متروک 
مانده است. این کتاب از اهمیت ویژه ای در بین کتب کالمی 
شیعه در دفاع از حقانیت امامت ائمه؟مهع؟ برخوردار 

است.
در ایــن پایان نامــه تأثیــر ایــن کتــاب 
ارزشــمند بــر کالم شــیعۀ امامّیه 
بررســی شــده، تا جایگاه 
کتاب مشــخص و 

ح حال مختصری  از محجوریتش کاســته شــود. در ابتدا شــر
از مؤلف و کتاب بیان شــده و بعد از ذکر ســبک ها و روش های 
میرحامد حســین در تدوین عبقات االنــوار، تأثیر این روش ها 

در کالم شیعه بررسی شده است.
ک بارز هر مکتب کالمی، کتب آن مکتب اســت، لذا  چون مال
در بررسی تأثیر عبقات االنوار از چند منبع مهم شیعه استفاده 
شده است. این منابع شامل: الغدیر عالمه امینی، المراجعات 
سید شــرف الدین و آثار عالمه عســکری است. علت انتخاب 
این منابع، شــهرت و اهمیت آن ها، بعــد از تألیف عبقات، در 
بین کتب کالمی شیعه در موضوع امامت خاّصه بوده است.

لــذا در ایــن رســاله، روش های عبقــات االنوار در کتــب مذکور 
بررسی و تأثیر عبقات بر آن ها استخراج شده است.

بررسیتاثیرکتابعبقاتاالنوار
ݡݡیدرکالمشیعۀامامیۀمعاصر ݡݡیبرخــــــــ معرفــــــــ

پایاننامههای

ــــــــــــــــــــــــــــمݡݡݡی
علـ
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ݡݡی ݡݡیبرخــــــــ معرفــــــــ
پایاننامههای

علـــــــــــــــــــــــــــــمݡݡݡی

مشخصات پایان نامه:  دانشگاه باقرالعلوم ؟ع؟ - دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1389 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم انسانیـ ــ  اندیشه سیاسی

استاد راهنما: نجف لک زایی 
استاد مشاور: منصور میر احمدی 

دانشجو: سیدحسن ابوصالح

چکیده:
مــه میــر حامــد حســین هنــدی از متکّلمیــن و 

ّ
مرحــوم عال

گر  مجتهدین  بزرگ شــیعه در قرن ســیزدهم هجری اســت. ا
چه وی به لحاظ کالمی در میان اندیشمندان  دینی شناخته 
کنون  شــده اســت، اّمــا به لحاظ اندیشــۀ سیاســی اســالمی تا
ناشــناخته مانــده اســت.  اّولیــن قــدم پژوهشــی در شــناخت 
اندیشــۀ سیاســی وی، رســالۀ حاضر اســت. در این رســاله به 
 توصیــف ســوانح احــوال، عصــر زندگانــی و مبانــی اندیشــۀ 
سیاســی وی توّجه شــده اســت.  شــکل گیری جریانات بعد از 
رحلت پیامبر گرامی اســالم؟ص؟، شــیعه را مورد تهاجم و انکار 
 قرار داد و عماًل به مانعی در برابر تشکیل نظام سیاسی امامت 
شــیعی بــدل شــد. این موانــع از همــان  آغاز، خصلتــی کالمیـ  
سیاسی به خود گرفت. جریان دیگری که قرن ها بعد، پیِش 
ج از  روی مکتــب تشــّیع  شــکل گرفت، تهاجمــی بود که خــار
جهان اســالم و  توّســط غرب و در قالب استعمار در 
جوامــع اســالمی بروز کــرد. اقدامــات عملی 
کشورهای  استعمارگر با هدف تسّلط 
بر پادشــاهی شیعی در منطقه 
اوده، با تهاجم علمی و 

حمله به  ارکان اعتقادات شــیعی همراه شد. تحریک برخی از 
اندیشمندان اهل سّنت برای مبارزه با  شیعه در قالب نگارش 
رّدیه  هایی بر اندیشۀ شیعی ظهور یافت و در این بین کسانی 
ماننــد  نصراهلل کابلی، شــاه ولــی اهلل دهلوی و شــاه عبدالعزیز 
دهلــوی بــه نگارش آثاری در ایجاد شــبهه و  رّد مکتب تّشــیع 
مــه 

ّ
همــت گماردنــد. در مقابــل، عالمانــی ماننــد مرحــوم عال

میرحامــد حســین به دفــاع از  کیان اعتقادی شــیعه در میدان 
علــم و مناظــرات علمــی هّمــت گماردنــد. تالش هــای علمی 
مه  میرحامد حســین در موضوع امامت و جانشینی پیامبر 

ّ
عال

گرامی اســالم؟ص؟ متمرکز است.  استدالل به منابع اهل سّنت 
در مباحث اثبــات امامت حضرت امیرالمومنین؟ع؟، ویژگی 
بســیار مهــم  روش بحــث میرحامــد حســین اســت.  تبییــن 
مبانی ســاختار معرفتی امامت شــیعه در دو ُبعد نّص و ســّنت 
و اســتدالل  های گســترده بــه  آیــات و روایات نشــان از چیرگی 
بی نظیر میرحامد حســین به مبانی شــیعه و  اهل سّنت دارد.  
در این پژوهش با اســتناد به آثار میرحامد حســین، به بررسی 
مبانــی کالمــی اندیشــۀ وی و  چگونگی تبیین آن بــا توّجه به 
آیات و روایات موجود پرداخته شــده اســت. از ســویی دیگر با 
 ارائــۀ گزارشــی از تفّکــرات سیاســی و اقدامات عملــی او تالش 

شده تا برخی از نظریات کالمی  ـ سیاسی وی مشّخص شود. 

اندیشۀسیاسیعاّلمهمیرحامدحسین
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اولویتتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفعبقات
برتدفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفرزند

حکایتهای
درسآموز

اززندگانیعالمه
میرحامدحسین شــده  نقــل 

از  یکــی  روزی  کــه 
فرزندان سید از دنیا رفت. 

هنگامی که خبر درگذشت 
فرزند را به مرحوم عالمه دادند، ایشــان 

از مــرگ فرزنــدش ســخت متأثــر گردیــد، امــا در 
عیــن حال دســتور داد که مردم خودشــان بروند و او 

را کفن و دفن کنند؛ چرا که مجالی برایش نیست تا در 
سوگواری فرزند شرکت نماید.

مــردم گمــان کردنــد که احتماال در اثر شــنیدن خبر مرگ فرزنــد، برای پدر، 
اختالل حواسی پدید آمده است، وگرنه چگونه ممکن است که پدری از شنیدن 

مرگ فرزند جوانش، از کتابخانه، قلم، دوات، تألیف و مطالعه دست برنداشته و 
مانند همیشه کتاب بخواند یا کتاب بنویسد؟!

گاهی یافته بود، در پاســخ  اما ســید که از گمانه زنی های مردم نســبت به خودش آ
بدان ها چنین گفت:

»نزد من، تألیف کتاب عبقات االنوار، واجب تر و برتر از تشییع جنازۀ فرزند جوانم است و 
من فرصت چنین کاری را ندارم. شما از طرف من بروید و وسایل کفن و دفن و سوگواری 
گذارید تا حقانیت علی مرتضی  کامم را فراهم سازید و مرا با تألیف کتاب خود وا جوان نا
)؟ع؟( را از ســخنان بــزرگان اهل ســنت ثابــت نمایــم. چرا کــه آنها علــی )؟ع؟( را به 

تاریکی دیده اند.«

مجله پیام انقالب، شماره 15، ص 9
مجله طوبی، اردیبهشت 85 شماره 5

شوق علم اندوزی
www.hawzah.net پایگاه اطالع رسانی حوزه
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ارزشوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرسیرۀ
عاّلمهمیرحــــــــــــــــــــــــــــــــامدحسین

از جمله 
خصوصیات مرحوم 

مه میرحامد حسین، 
ّ

عال
حرص بر استفاده از عمر 

شریفش بود. در این باره در حکایتی 
شنیدنی و درس آموز چنین آورده اند:

کمـی از حـّکام وقـت، تمایـل و اشـتیاق زیـادی  حا
بـه دیـدار جنـاب میرحامـد حسـین نشـان مـی داد؛ بـه 

مه به وسـائط مختلفی 
ّ

گونـه ای کـه در ترتیـب دادن مالقـات بـا عال
چنـگ مـی زد، ولـی از آن طـرف، سـّید، تمایلی بر این مالقات از خود نشـان 

نمـی داد؛ تـا اینکـه بعـد از اصـرار زیـاد از طـرف افـراد مختلـف، میرحامـد حسـین 
فرمود: »وی چه مقصودی از مالقات با من دارد؟« عرضه داشـتند: »صرفًا دیدار 
مـه گفـت: »پـس بگوییـد فـالن سـاعت از روز در پاییـن 

ّ
شـما را می خواهـد.« عال

ایـوان منـزل، منتظـرم باشـد.«
کـم بـا حشـم و  باالخـره روز موعـود فـرا رسـید و در رأس سـاعت مقـّرر، در حالـی کـه حا

کـران و مالزمانـش انتظـار قـدوم میرحامـد حسـین را می کشـید، سـّید از اطاقـی کـه  چا
درب آن بـه روی ایـوان بـاز می شـد بـه روی ایـوان آمـد و در حالـی کـه قلمـش در دسـت 

راسـتش بـود، فرمـود: »مـن میرحامـد حسـین هسـتم، مـرا دیـدی؟«
گفـت و سـپس بـه اطـاق خـود رفـت و بـه ادامـۀ تألیفـش  سـّید ایـن جملـه را 

* مشـغول شـد! 
 هیهاَت أن یأتَی الزماُن بمثله إّن الزماَن بمثلِه َلَعقیم

*. تهمـت هـای نـاروا بـه سـاحت مقـدس رسـول خـدا؟ص؟؛ ترجمـۀ کتـاب شـریف شـوارق 
مه میرحامد حسـین، 

ّ
النصـوص فـی تکذیب فضائل اللصوص، اثر مرحوم عال

ص 74 بـا اندکـی تصـّرف.

حکایتهای
درسآموز

اززندگانیعالمه
میرحامدحسین
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کتابیکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعالمهرا
اانداخت باخودبهدریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحوم 
مه میر حامد 

ّ
عال

حسین، کتاب 
»عبقات االنوار« را به  

سادگی ننگاشت، او ازآنجا که برای 
تألیف کتاب ارزشمند خویش، به  تمامی 

اسناد و منابع مورد نیاز خود به  خصوص منابع 
اهل سنت، دسترسی نداشت، در این راه، سخت ترین 

سفرها و پرزحمت ترین کارها را به جان خرید.
تا جایی که نقل شده روزی عالمه برای یافتن کتابی به مصر رفت و پس 

 از آن که کتاب مورد نظرش را یافت ســوار بر کشــتی شــد تا به دیار خویش 
بازگــردد. هنگامــی  کــه بر عرشــه کشــتی مشــغول مطالعــه آن کتــاب بود، 

گهان باد شدیدی وزید تا آنجا که کتاب از دستش رها شده و به دریا افتاد.  نا
ســید هــم سراســیمه به دنبال کتــاب، خود را به دریــا زد و کتــاب را گرفت!... 
وقتی هم ســفرانش او را از آب بیرون کشــیده و در کشتی نشاندند، به او گفتند: 
ای سید! چرا خودت را به دریا پرت کردى؟ سید نیز کتاب را نشان داد و گفت: 

به خاطر این کتاب!
گفتنی است آن کتاب هنوز هم در کتابخانه ناصریه لکهنو که بزرگ ترین 

کتابخانه شخصی دنیا است، نگهدارى می شود.

مجله عّشاق اهل بیت؟مهع؟، محرم و صفر 1415، ص 36

حکایتهای
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معرفیپایگاهمجازیکنگرهبینالمللی
بزرگداشتعالمهمیرحامدحسین

www.hamayesh.emamat.ir

پایگاهمجازی
کنگرهبینالمللیبزرگداشتعالمه

میرحامدحسینلکهنوی؟حر؟
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با عنایت به اهمیت و ضرورت معرفی مرحوم عالمه میرحامد حسین و آشنایی با خدمات 
ارزشمند ایشان به  خصوص کتاب شریف عبقات االنوار، دبیرخانه کنگره بزرگداشت عالمه 
میر حامد حسین، اقدام به راه اندازی پایگاهی در همین خصوص نموده است. این پایگاه 
که نخستین و تنها پایگاه مجازی در خصوص معرفی و شناخت صاحب عبقات و خاندان 
ح  وی در فضای مجازی، می باشد؛ مشتمل بر بخش های مفید، متنوع و متعددی به شر

ذیل است.

اخبارواطالعیهها:
جدیدتریــن اخبــار و اطالعیه ها در خصوص کنگره بین المللی بزرگداشــت عالمه میر حامد 

حسین لکهنوی را می توانید در بخش اخبار و اطالعیه ها مشاهده فرمایید.

شناختنامهعالمه
یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن بخش هــای ایــن پایــگاه، بخــش شــناخت نامه مرحــوم 
عالمــه میرحامدحســین لکهنوی اســت. ایــن بخش خود شــامل چندین زیــر مجموعه و 
عنوان دیگر است و هر عنوان نیز مشتمل بر مطالب ارزشمند و مفیدی در زمینه آشنایی با 
خانــدان عبقــات، زندگینامه عالمه، معرفی کتابخانه بزرگ ناصریه، معرفی آثار و تألیفات 
عالمه، منهج و شــیوه نگارش و همچنین اهم آثار مرتبط با خاندان عبقات اســت. از دیگر 
امکانات این بخش، دسترسی آسان محققان و پژوهشگران محترم به لیست نسخ خطی 
کتابخانــه بــزرگ ناصریه و همچنین امکان دانلود و مشــاهده فایل پــی دی اف برخی آثار 
عالمه همچون کتاب شریف عبقات االنوار فی امامة ائمة االطهار؟مهع؟ و برخی کتب مرتبط 
با عالمه همچون کتاب شریف نفحات االزهار فی خالصة عبقات االنوار و استخراج المرام 
من استقصاء االفحام از آثار گران سنگ حضرت آیت اهلل سید علی حسینی میالنی زید عزه، 

»ریاست محترم کنگره« است.

احیایتراث:
یکــی از بخش های فعال بنیاد فرهنگی امامت، بخــش احیاء آثار مرحوم عالمه میر حامد 
حســین هندی، خاندان و برخی از اســاتید ایشان می باشــد. هدف از تأسیس این بخش، 



احیــاء و انتشــار آثــار آن عالم بزرگــوار و تألیفات مرتبط بــا وی و دیگر بــزرگان علمی خاندان 
عبقات می باشــد. این واحد در راســتای حفظ، احیا و نشر آثار خاندان صاحب عبقات و به 
 ویژه عالمه میرحامدحسین اقدام به شناسایی نسخ خطی، جمع آوری، تحقیق، تخریج و 
کنون اقدامات خوبی را در راستای احیای برخی نسخ در این زمینه  مقابله آن ها نموده و تا
انجــام داده اســت. این بخش به معرفــی نموداری فعالیت های این واحــد در دو موضوع 
فعالیت های انجام شــده و در دســت انجام پرداخته و بر این اســاس به معرفی اجمالی هر 

اثر، موضوع، تعداد نسخه های به دست آمده از آن اثر و سایر امور مرتبط با آثار می پردازد.

مطالبمرتبط:
شبه قارۀ هند در قرن دوازدهم، شاهد پیدایش دو مدرسۀ فقهی-کالمی مهم و جریان ساز 
در شــهرهای دهلــی و لکهنــو بــوده اســت. از مرحوم عالمه ســید دلدار علی نقــوی می توان 
به عنوان مؤســس مدرســه شــیعی لکهنو یادکــرد؛ همان گونه که شــاه ولــی اهلل دهلوی نیز 
که تفکرات و منش دهلوی بر مبنای  مؤسس مدرسه اهل سنت دهلی، بوده است. از آنجا
شیعه و مخالفت با تشیع پایه ریزی شده بود، لذا این دو مدرسه همواره در تقابل با یکدیگر 
بوده اند. پس از شــاه ولی اهلل، فرزندش عبدالعزیز راه پدر را  ادامه داد و در عداوت و عناد با 
شیعیان لحظه ای فروگذار نکرد. مهم ترین اقدام وی در این خصوص، نگارش کتاب ضد 
شــیعی تحفهی اثنا عشریه بود. آشنایی با مدرسه کالمی دهلی، شخصیت شاه عبدالعزیز 
دهلوی و کتاب ضد شیعی تحفه اثنی عشریه و همچنین معرفی ردیه های نوشته شده بر 
این کتاب توســط علما و بزرگان تشــیع را می توانید در قالب مقاالتی در این بخش مطالعه 

فرمایید.

نگارخانه:
کــن هند همچون کتابخانه  ایــن بخش مشــتمل بر تصاویر منحصــر به  فردی از برخی اما
بزرگ ناصریه، مدرسة الواعظین لکهنو، کتابخانه و حسینه مرحوم غفرانمآب، مزار عالمه 
میرحامد حسین و فرزندان عالمه است که توسط کارشناسان بنیاد فرهنگی امامت در سفر 
علمی-پژوهشــی به هند گرفته شــده است. همچنین نمایش دستخط و مهر عالمه و نیز 
عکس نوشته هایی از تقریظات علما و بزرگان درمورد صاحب عبقات و کتاب گران سنگ 

وی نیز از دیگر بخش های این نگارخانه است.
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تصاویـــر

مرحوم شیخ شیخ عباس قمی:

وجود آن جناب )عالمه میرحامدحسین( از 
آیات الهیه و حجج شیعه اثنی عشریه بود. 

هر کس کتاب مستطاب عبقات االنوار  را که 
از قلم درر بار آن بزرگوار بیرون آمده مطالعه 

کند می داند که در فن کالم در مبحث 
امامت از صدر اسالم تا کنون احدی بدان 

منوال سخن نرانده و بر آن نمط تصنیف 
نپرداخته است.

فوائد الرضویه
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  امام باره )حسینیه( مرحوم عالمه غفرانمآب 
کن مقدس و زیارتی در شهر لکهنو  و مدفن بزرگانی از جمله سید دلدار علی غفرانمآب و برخی از بزرگان خاندان اجتهاد و عبقات 57از اما
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  تمثال مرحوم عالمه سید 
محمدسعیدبن  سید ناصر حسین 

لکهنوی عبقاتی معروف به سعیدالمله 
)1333-1387 ه ق(، نوه مرحوم 

عالمه میرحامد حسین در کنار مرحوم 
آیت اهلل حکیم

  مدرسة الواعظین از مدارس مهم و با سابقه لکهنو است که اقدامات تبلیغی و 
ترویجی ارزشمندی برای گسترش فرهنگ شیعه در آن صورت گرفته است. 58
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گرا یکی از شهرهای بزرگ هندوستان است که مرحوم عالمه قاضی نوراهلل تستری معروف به شهید ثالث    آ
59صاحب کتاب احقاق الحق، در آنجا مدفون است
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  نمایی از کتابخانه  ناصریه در لکهنو / در کلمات بزرگان از این کتابخانه که در زمان خود بزرگترین کتابخانۀ شخصی جهان 
به شمار می رفت، با تعابیری همچون »المکتبة العظیمه« و »المکتبة الکبیرة« نام برده شده است و متعلق به خاندان عبقات است. 

شهرت آن به ناصریه به جهت نقش عالمه سید ناصر حسین فرزند عالمه میرحامد حسین در تکمیل، توسعه و غنا بخشی حجم 
کتب آن است. بنا بر برخی  گزارش ها  نسخ خطی و مطبوع آن بالغ بر 30000 جلد کتاب  بوده که در میان آنها حدود 5000 نسخۀ خطی 

ارزشمند وجود داشته است.  60
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  نمایی از مرکز میکرو فیلم نور، این مرکز از بیست و چهار سال پیش با هدف حفظ میراث عظیم و گرانقدر تشیع در هند، شروع 
به کار کرد. به گفته دکتر خواجه پیری، مسئول این مرکز، علت نامگذاري آن به »نور«، تقارن افتتاح آن با چهارصدمین سال شهادت 
شهید ثالث، بوده است.  مهمترین هدف این مرکز تهیه عکس از نسخ خطي موجود در کتابخانه هاي هند به ویژه کتابخانۀ ناصریه 

با هدف حفظ میراث سترگ شیعه و رساندن آن به دست نسل هاي آینده است. 62
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  نمایی از مزار مرحوم عالمه میرحامد حسین لکهنوی، صاحب کتاب عبقات االنوار
63بزرگترین موسوعه امامتی - فضای بیرونی حسینیه مرحوم غفرانمآب در لکهنو 
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  نمایی از سنگ قبر و مزار مفتی سید محمد 
عباس موسوی شوشتری )1224- 1306 ه.ق( 
از اندیشمندان بزرگ مدرسه لکهنو و از اساتید 

عالمه میرحامد حسین لکهنوی/ فضای بیرونی 
حسینیه مرحوم غفرانمآب در جوار مزار مرحوم 

عالمه میرحامد حسین

64
خبـــــــــــر نامـــــــــه 

کنگــــــره بیــــــن المللی
بزرگــــــــداشت عالمه 
میر حامد حسین
شماره دوم/ اردیبهشت96


