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ســّيد ميرحامدحســين  بن ســّيدمحّمدقلى موســوى 
نيشــابورى هنــدى، از بزرگ ترين متكّلمان و عالمان 
برجســته شــيعه بــه شــمار مــى رود کــه در ســال 1264 
هجــری قمــری در خانــواده ای مذهبــى و اهــل علم، 
زاده شــد. وی علــم کالم و عقايــد را نــزد پــدر خويش، 
مرحــوم مفتــى ســّيد محّمدقلــى موســوى کــه او نيز از 
جمله عالمان بزرگ آن ديار بود در شهر لكهنوی هند 
گذرانــد و فقــه و اصــول را نيز نزد مرحوم ســّيد حســين 
نقــوى )از علمای هند( آموخــت. از آنجا که ميرحامد 
حسين، عالمى پرتالش و خستگى ناپذير بود، تمامى 
تالش و کوشش خويش را در دفاع از مكتب حقه تشيع 
و اثبات حقانيت اهل بيت؟مهع؟ به کار گرفت و در اين 
راه با پشت سرگذاشتن سختى ها و مشقت های فراوان باالخره موفق به نگارش يک موسوعه عظيم امامتى 
گشــت که از افتخارات شــيعه به شــمار مى رود. کتاب شــريف »عبقات االنوار فى امامة االئمة االطهار؟مهع؟« از 
شاهكارهای علمى و اعتقادی شيعه و برترين اثر عالمه به شمار مى رود که در رد باب هفتم کتاب ضد شيعى 
تحفه اثنى عشــريه اثر شــاه عبدالعزيز دهلوی از علمای اهل ســنت معاصر عالمه، نگاشته شده است. اينک 
پس از گذشت 130 سال از ارتحال آن بزرگوار، هنوز هم گام موثری در معرفى شايسته و بايسته آن بزرگ مرد 

عالم اسالم برداشته نشده است. 
به همين منظور دبيرخانه کنگره، در ســال 1392 شمســى در بنياد فرهنگى امامت، به رياست آيت اهلل سيد 

على حسينى ميالنى و دبيری علمى حجت االسالم و المسلمين دکتر محمدتقى سبحانى شكل گرفت.
در نخســتين گام با دعوت از برخى اســاتيد و انديشــمندان حوزه ودانشــگاه  شورای سياســتگذاری و شورای 
علمى تشــكيل جلســه داد و موضوع مقاالت کنگره نهايی گرديد. پس از آن فراخوان مقاالت در موضوعات 
پیشنهادی به زبانهای فارسى، عربی، اردو و انگليسى آماده و از محققان و نويسندگان حوزوی و دانشگاهى 
جهت نگارش مقاله، دعوت به عمل آمد. در گام بعد با دعوت از ســازمانها، موسســات و نهادهای همســو، 

گزارشفعالیتهایدبیرخانهکنگرهبینالمللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبزرگداشتعالمهمیرحامدحسینلکهنوی
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جلســه ای بــا عنــوان »نشســت مشــارکين« در ســال 
1393 برگــزار شــد تــا نحــوه همــكاری موسســات و 
سازمانها در برگزاری کنگره مشخص گردد. عالوه بر 
اينها جهت طراحى زير ساخت های کنگره، جلسات 
و نشســت هايی بــا برخى از شــخصيت های علمى و 

اجرايی مرتبط نيز صورت گرفت.
و  محققيــن  کافــى  شــناخت  عــدم  بــه  توجــه  بــا 
پژوهشــگران از شــخصيت و آثــار عالمــه و همچنين 
عــدم دسترســى بــه بخــش مهمــى از آثــار خانــدان 
عبقات، پايگاه اطالع رسانى کنگره به آدرس اينترنتى 
شــد  راه انــدازی    www.hamayesh.emamat.ir
تا ضمــن اطالع رســانى تاريخ و موضوعــات مرتبط با 
فراخوان مقاالت و ســاير برنامه هــای کنگره به ارائه 

مقاالت پژوهشى و يادداشت های علمى مرتبط با شخصيت، آثار عالمه و خاندان ايشان پرداخته و عالوه بر 
اين ها  فهرســت و تصاوير نســخ جمع آوری شــده و فعاليت های صورت گرفته در بخش احياء تراث خاندان 

عبقات را نيز، به محققين ارائه نمايد.
1- فعالیت های صورت گرفته در بخش بانک نسخ خطی  

با توجه به عدم نشرآثار عالمه، اولين اقدام دبيرخانه جمع آوری عكس و فيلم از نسخ خطى کتابحانه ناصريه 
هند و آستان قدس رضوی »عليه آالف التحية و الثناء« و ساير موسسات و افراد مطلع بود که در همين راستا 

فهرستى از آثار عالمه و خاندان ايشان به همراه تصاوير نسخ در قالب يک لوح فشرده، جمع آوری گرديد.
2- فعالیت های صورت گرفته در بخش احیاء آثار

کم بر  بر اســاس مصوبه شــورای سياســت گذاری، با توجه بــه اولويت علمى آثار و ضرورت هــای اجتماعى حا
جامعه، از مجموع نسخه های جمع آوری شده، احيای اهم آثار فرهيختگانى از دو خاندان اجتهاد: )خاندان 
عالمه غفرانمآب( و )خاندان عالمه ميرحامدحسين(، در دستور کار قرار گرفت که تا کنون کار احيای برخى 

گزارشفعالیتهایدبیرخانهکنگرهبینالمللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبزرگداشتعالمهمیرحامدحسینلکهنوی
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از آن آثار به اتمام رسيده و احيای برخى ديگر نيز طبق جدول زمانى در حال انجام است. 
در اين راستا تحقيق و تصحيح کتبى همچون »العضب البّتار«، اثر مرحوم عالمه ميرحامد حسين، »تقليب 
المكائد« و »السيف الناصری«  از آثار مرحوم مفتى محمد قلى، والد معظم عالمه مير حامد حسين، »الصوارم 
االلهيات و خاتمته« و »ذوالفقار« از آثار مرحوم ســيد دلدار على نقوی غفرانمآب، »افحام االعداء و الخصوم« 
اثر عالمه ســيد ناصر حســين، فرزند صاحب عبقات، »االمام الثانى عشــر« اثر عالمه محمد سعيد، فرزند ناصر 
المله و تصحيح و تحقيق مجدد کتاب »نفحات االزهار فى خالصة عبقات االنوار« اثر ارزشمند حضرت آيت 
اهلل ســيد علــى حســينى ميالنــى )زيدعــزه(، از جمله اقدامات صــورت گرفتــه در واحد احيای تراث اســت که 
توضيحات تفصيلى پیرامون مشخصات نسخه های مذکور به تفكيک هر يک از آثار در بخش احيای تراث 

پايگاه مجازی کنگره عالمه حامد حسين لكهنوی ارائه گرديده است. 
3- فعالیت های صورت گرفته در بخش مقاالت

بعد از تصويب موضوع مقاالت، فراخوانى در بهمن ماه سال 1393 به 4 زبان فارسى ،عربی، اردو و انگليسى 
کت و تبليغات در فضاهای علمى و پژوهشى انجام شد که حاصل آن ارسال بيش  در قالب تيزر تلويزيونى، ترا
از 50 چكيده به دبيرخانه بود. بعد از بررسى شورای نظارت و نظريه مديران علمى گروه ها از بين اين تعداد، 
20 چكيده انتخاب و با نويسندگان آنها جهت ارسال اصل مقاله تماس گرفته شد. در نهايت از مجموع اين 

تعداد، 10 مقاله به دبيرخانه ارسال گرديد.
در همين راستا با توجه به ضرورت شناسايی بيشتر انديشمندان و محققين برجسته و سفارش مقاالت کنگره 
به آنها با همكاری دبيران علمى گروه ها، ليستى از انديشمندان حوزوی و دانشگاهى ايرانى و هندی جمع 
آوری شــد کــه پــس از اعتبار ســنجى علمى محققين و انتخاب نهايــی افراد از طريــق دبيرخانه جهت تاليف 

مقاالت رايزنى هايی به عمل آمد. 
الزم به ذکر است که سفارش مقاالت به اين روش همچنان ادامه دارد.

4-  تالیف 3 جلد کتاب در موضوعات ذیل: 
 معرفى شخصيت و خدمات عالمه ميرحامدحسين در قالب داستان برای عموم مخاطبين

 معرفى کتابخانه ناصريه و گنجينه های نهفته در آن
 شناخت نامه عالمه و خاندان عالمه ميرحامدحسين لكهنوی

۵- طراحی و برگزاری پیش نشست های علمی 
دبيرخانه کنگره با توجه به ظرفيت های موجود در ايران و هند، سه پیش نشست علمى طراحى نموده است 
که اولين پیش نشست در مهرماه 95 در قم برگزار خواهد شد. اميد است در صورت تحقق برنامه ها، دومين 

پیش نشست نيز در شهر لكهنو زادگاه عالمه ميرحامد حسين برگزار شود.
دبیرخانه کنگره بین المللی بزرگداشت عالمه میرحامدحسین لکهنوی
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حضرت آیت اهلل سیدعلی حسینی میالنی:
تصور من این است 

که علی رغم نگارش 
ردیه های متعدد بر کتاب 

»تحفه اثنی عشریه« توسط 
علمای تشیع ، به برکت کتاب 

»عبقات االنوار« بود که اثر 
تحفه شکسته شد و عالم تشیع 

دوباره سربلند گشت. 

گفتوگو



حضرت آیت اهلل حاج سید علی حسینی میالنی در رمضان المبارک سال 1367 
ه.ق در نجف اشرف دیده به جهان گشودند. ایشان دروس دروس حوزوی را 

نزد مشاهیر نامدار عتبات عالیات تکمیل و مبانی علمی خویش را استوار نمودند 
و پس از هجرت به قم از محضر درس اساتید نامداری همچون آیات عظام حاج 

سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، میرزا کاظم تبریزی، حاج شیخ حسین وحید 
خراسانی، حاج سید محمد روحانی و حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، بهره 

برده و همزمان با تحصیل به تدریس علوم اسالمی نیز اشتغال ورزیدند. 
معظم له از عالمان و محققان پرتالش و موفق حوزه های علمیه 

گردان فاضل، دارای قلمی  هستند که عالوه بر تدریس و تربیت شا
گون فقهی، أصولی  شیوا و مستدل بوده و در عرصه های گونا

ثار علمی فراوانی می باشند.  و کالمی، صاحب خدمات و آ
کتاب ارزشمند »نفحات االزهار فی خالصة عبقات 
ثار ایشان  االنوار« را می توان از جمله مهمترین آ

برشمرد. همچنین تأسیس مرکز تخصصی امامت 
اهل بیت؟مهع؟ و بنیاد فرهنگی امامت و مرکز 

حقایق اسالمی نیز از جمله خدمات ایشان 
در عرصه دفاع از مکتب اهل بیت »علیهم 
السالم« و نشر و گسترش فرهنگ امامت 

در جامعه است.

چرایینگاشتعبقاتاالنوار
ونقشآندرخاموشیجنبش

ضدشیعیمدرسهدهلوی

حضرت آیت اهلل میالنی، ریاست کنگره:



پیدایش مکتب شاه 
ولی اهلل دهلوی در 
هند، مصادف شد 

با خروج محمد ابن 
عبدالوهاب در حجاز؛ 

بعدها این دو مکتب 
با هم تلفیق شد و به 

مصر رفت و در پی آن، 
مکتب های تکفیری  

تأسیس شد که تا به 
امروز نیز وجود دارند. 

چرایینگاشتعبقاتاالنوار
ونقشآندرخاموشیجنبش

ضدشیعیمدرسهدهلوی
مــورد  در  می کنیــم  تقاضــا  ابتــدا  در   
پیدایــش شــیعه در هنــد و رونــد رو بــه 
گســترش آن و همچنین روند شکل گیری 
جریان هــای مخالــف بویــژه جریــان شــاه 
ولــی اهلل دهلوی توضیــح مختصری ارائه 

فرمایید.
العبــاس  بنــى  در ســال 656 حكومــت   
منقرض شــد و مى دانيد که هــرگاه حكومتى 
منقــرض مى شــود تــا زمــان اســتقرار نظــام 
جديــد، فاصلــه ای پیــدا مى شــود کــه در آن 
فاصلــه ، اشــخاص صاحب هــدف، صاحب 
مكتــب و مذهبــى، از آن هرج و مــرج و آزادی 
ايجاد شــده در جامعه به نفع خــود وجريان و 
فكر خودشــان بهره بــرداری مى کنند؛ برخى 
سوء اســتفاده و برخى ُحســن استفاده. نظير 

قضيه ی انقراض حكومت بنى امّيه و بر ســر 
کار آمــدن بنى العبــاس که در فاصلــه از ميان 
رفتن حكومت قبلى و ســرکار آمدن حكومت 
بعدی امام باقــر و امام صادق؟امهع؟ از فرصت 
کردنــد و مبانــى مذهــب تشــّيع را  اســتفاده 
رواج داده و گويی مكتبى تأســيس نمودند و 
شــاگردانى تربيــت کردند؛ تا آنجا که مشــهور 
اســت حــدود چهار هــزار نفــر پــای درس امام 

صادق؟ع؟ حاضر مى شدند. 
ماجرای ســقوط بنى العباس نيز همين گونه 
بــود. يعنــى در ســال 656 کــه ايــن حكومت 
ســرنگون شــد و فــى الواقــع اختنــاق حاصــل 
از آن دوران برطــرف شــد، فرصتــى دســت 
داد تــا صاحبــان انديشــه، به ترويج مســلک 
و مــرام خــود بپردازنــد. در همين شــرايط بود 
کــه مرحــوم خواجــه نصيرالدين آمــد و کتاب 

تجريد اإلعتقاد را نوشــت و بــه ترويج مذهب 
شــيعه اقــدام کــرد. کار مرحــوم خواجــه مورد 
توجه ســّنى ها قرار گرفت و در مقابل مدرســه 
خواجــه  کــه در عــراق تأســيس شــد، قاضــى 
عضدالدين ايجى، مؤلف کتاب المواقف فى 
علم الكالم، مدرسه ای در ايران، و ابن تيمّيه 

نيز مدرسه ای در شام تأسيس کرد.
هــم ايجــى و هــم ابــن تيمّيــه، شــاگردانى 
پــرورش دادند؛ مثال شــريف جرجانى و ســعد 
گردان ايجى بودند و ابن  الدين تفتازانى از شا
کثير شافعى، ذهبى شافعى و ابن قّيم حنبلى 
نيــز از شــاگردان ابــن تيمّيــه بودنــد. در ايــن 
بيــن مكتب ايــران در قياس با مكتب شــام، 
علمى تــر اســت و بحث هــا را در قالب مباحث 
علمى طرح مى کند؛ ولى مكتب شــام، بيشتر 
اهل ســّب و شتم و جســارت و توهين و کذب 
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مشهور است که پس 
از انتشار عبقات، 
علمای بزرگ سنی 
تصمیم گرفتند رّدی 
بر آن بنویسند. حاکم 
سّنی آن منطقه هم به 
آنان گفته بود به شما 
پول و امکانات می دهم 
به شرط آن که زمانی 
را برای به سرانجام 
رسیدن این ردّیه، 
مشخص کنید.

و افتراء است! 
پــس مى توان گفت، ايــن دو مكتب که يكى 
در ايــران و يكــى در شــام تأســيس شــد، متأثر 
کــه خواجــه نصيــر در عــراق  از مكتبــى بــود 
پايــه گذاری کــرد. مهم ترين کتاب هايی که 
در دو مكتــب نخســت نوشــته شــد، ناظــر به 
کتاب هــای کالمــى مكتب عــراق و در پاســخ 
آنها بود. مثال المواقف ايجى و شرح المقاصد 
تفتازانى ناظر به تجريد اإلعتقاد خواجه نصير 
و منهاج الســّنۀ ابــن تيمّيه نيز ناظر به منهاج 
مۀ حّلى نگاشته شد. ابن تيمّيه و 

ّ
الكرامة عال

پس از او شاگردش ابن قّيم، بسيار به خواجه 
مه توهين مى کنند.

ّ
و عال

بعدها شاه ولى اهلل دهلوی نيز مدرسه ای را در 
دهلى تأسيس مى کند که به نظر من دنباله ی 
مدرســه ی ابن تيمّيه است. تا آن جا که سّب 

و لعن هــای موجــود در تحفــۀ اثنى عشــرّيۀ 
دهلــوی، بســيار به ســّب و لعن هــای موجود 
در منهــاج الســّنۀ ابــن تيمّيــه شــباهت دارد. 
پیدايش مكتب شاه ولى اهلل دهلوی در هند، 
مصادف شد با خروج محمد ابن عبدالوهاب 
در حجــاز؛ بعدها ايــن دو مكتب با هم تلفيق 
شــد و به مصر رفت و در پــی آن، مكتب های 
تكفيری  تأســيس شد که تا به امروز نيز وجود 

دارند. 
شــاه ولــى اهلل دهلــوی خــود دارای فرزنــدان 
متعــددی بود و از طرف ديگــر وقتى در دهلى 
حوزه ای تأســيس کــرد از شــهرهای مختلف 
طالبــی را جذب و تربيت کــرد که خود اين ها 
هــم کثيــر األوالد بودنــد.  لــذا پــس از مــدت 
کوتاهى پیروان اين مكتب در دهلى، فراوان 

شدند.
در برابر اين مدرسه، يكى از علمای سرشناس 
هند به نام ســّيد دلدار على نقوی مدرســه ای 
در لكهنــو تأســيس کــرد  کــه بــه موجــب آن  
بســياری از علمــای شــيعه ايــران بــه ويــژه 
علمای شوشــتر، نيشــابور و ســبزوار به لكهنو 
مهاجــرت کرده و به تبليغ و گســترش تشــيع 
اقــدام کردند. اين مدرســه که بــه ُيمن وجود 
عالمه سيد دلدار على )غفرانمآب(، فرزندان 
و شــاگردان فاضــل ايشــان علــى الخصوص 
خانــدان عبقات، مدرســه ای فقهى و کالمى 
بود، نقش مهمى را در گسترش مذهب تشيع 

در شبه قاره  ايفا نمود.
گــر مقّدمــۀ کتــاب تحفــه ی اثنــا عشــرّيه را  ا
مالحظه کنيد، دهلوی هدف از تأليف کتاب 

را جلوگيری از گســترش مذهب شيعه در بالد 
هندوستان مى داند و مى گويد: »در اين بالد، 
شيعه به قدری رواج پیدا کرده که خانه ای را 
نمى بينيم مگر آنكه يک يا دو نفر از اهالى آن، 
بــه اين مذهب گرويده انــد و من اين کتاب را 
تأليــف کــردم تــا جلــوی رواج ايــن مذهــب را 
گير  بگيرم«. اين اعتراف دهلوی، نشان از فرا

شدن مذهب شيعه در هندوستان دارد.
هنگامى که تحفه ی اثنا عشرّيه نوشته شد، 
تأثير زيادی بر محافل شيعه و سّنى گذاشت و 

مخاطبان زيادی را به خود جلب کرد. 
شــاهد اين ادعــا، ردّيه های گوناگونى اســت 
کــه از لكهنــو بــر اين کتاب نوشــته شــد. خود 
گوناگونــى در  ســّيد دلــدار علــى، ردّيه هــای 
پاســخ بــه ابــواب ايــن کتاب نوشــته اســت. 
برخى از فرزندان او نيز ردّيه هايی نوشته اند. 
شــاگردان ســّيد دلــدار على نيز برخــى بر تمام 
بــر ابوابــی خــاص، ردّيــه  کتــاب و بعضــى 
نوشــته اند. از جملــه ردّيه هــای ايــن کتاب، 
تشــيید المطاعــن، تأليف ســّيد محمد قلى، 
پــدر ميــر حامــد حســين اســت کــه در رّد بــاب 
دهم تحفه نگاشــته شده و ميرحامد حسين 
در نــگارش عبقــات، از ايــن کتــاب و ســبک 
اســتدالل ورزی آن، بهره برده اســت. ايشان 
از مرحــوم پــدر خويــش بســيار بــه بزرگــى يــاد 
کرده اند و ما وقتى به کتاب تشــيید المطاعن 
ســيد محمد قلى کــه رّد باب دهــم تحفه اثنا 
عشــريه اســت مراجعه مى کنيم به روشنى در 
مى يابيم که َنَفس صاحب عبقات در نگارش 
عبقات، همــان َنَفس پدر بوده اســت. يعنى 
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عالمه در نگارش آن از 
همه اسلوب های جدل و 
مناظره استفاده می کند؛ 

به گونه ای که می توان 
گفت، عبقات، یک کتاب 
کارگاهی در باب فراگیری 

علم جدل است.

ايشان تربيت شده پدر خويش بوده اند.
امــا با ايــن حــال گويی تمامــى ايــن ردّيه ها، 
چنان که بايد و شايد، پاسخ درخوری به اين 
کتاب ندادند تا آن زمان که عبقات األنوار مير 
حامد حســين به عرصــه آمد. ايــن کتاب که 
تنها در رّد باب هفتم تحفۀ اثنا عشرّيه نوشته 
شــده، به قدری دقيق و متقن بود که کســى 

قادر نبود بر آن ردّيه ای بنويسد. 
کــه پــس از انتشــار عبقــات،  مشــهور اســت 
علمای بزرگ سنى تصميم گرفتند رّدی بر آن 
بنويسند. حاکم سّنى آن منطقه هم به آنان 
گفته بود به شــما پول و امكانات مى دهم به 
شرط آن که زمانى را برای به سرانجام رسيدن 
ايــن ردّيه، مشــخص کنيــد. آنها هــم پس از 
معّين کردن زمان مشــخصى بــرای به پايان 
بردن ردّيه، شروع به کار کردند و حاکم وقت 
نيــز برابر با قولى که داده بود، پول و امكانات 
در اختيــار آنها قرار داد. وقتى که زمان تعيین 
شده به سر آمد، حاکم کسى را نزد آنها فرستاد 
گاه شــود. بــزرگ آن گــروه در  تــا از فرجــام کار آ
پاسخ درخواست حاکم گفته بود: »ما در برابر 
عبقــات األنــوار دو راه داريــم؛ يــا تمامى منابع 
اهــل ســّنت را کــه ميرحامد حســين در کتاب 
خــود بدان ها استشــهاد کــرده، جمع کنيم و 
به دريا بريزيم؛ و يا همگى اظهار تشّيع کنيم! 
چرا که ما قادر نيستيم بر اين کتاب، ردّيه ای 

بنويسيم.«
بنــده ايــن ماجــرا را از برخــى بــزرگان شــنيدم 
و در پــی آن بــودم تــا آن را در کتــاب يكــى از 
دانشــمندان هنــد، بــه ويــژه از اهــل ســّنت، 

پیــدا کنــم. در ايــن جســت و جــو، بــه کتــاب 
نزهــة الخواطــر تأليف عبدالحّى نــدوی، پدر 
ابوالحســن نــدوی، برخوردم. ايــن کتاب در 
تراجــم علمای هندوســتان اســت. بنده اين 
کتاب را که هفت يا  هشت جلد است، از ابتدا 
تــا انتها، صفحه بــه صفحه خوانــدم تا آنكه 
در جلد هفتم در شــرح حال ميرزا حســن على 

ديدم که مى گويد:
»وقتى کتاب »عبقات« منتشــر شــد، مولوی 
کتــاب  حيــدر علــى فيــض آبــادی صاحــب 
»منتهى الكالم«  از بزرگان علمای اهل سّنت 
هندوســتان - کتاب »اســتقصاء االفحام« در 
رّد آن نوشته شده - ميرزا حسن على و جمعى 
از علمــای ســّنى را دعــوت مى کند و از ايشــان 
مى خواهــد کــه بر »عبقــات األنــوار« ميرحامد 
حســين، ردّيه ای بنويســند؛ اما ميرزا حســن 
کــه از اتقــان و اســتحكام ايــن کتــاب  علــى 
خبــر داشــته اســت، پــس از عذرخواهــى، از 
اجابت درخواســت مولوی حيدرعلى، سر باز 

مى زند.«
بنده تا اين مقدار را در آن کتاب يافته ام. ولى 
بايد توجه داشت که اصوال اهل سّنت چنين 
چيزهايی را در کتاب های خود نمى نويسند و 

کتمان مى کنند.

 بــه نظــر حضرتعالــی چــه امتیــازات و 
خصوصیــات منحصــر به فــردی در کتاب 
»عبقــات االنــوار« وجود دارد که توانســته 
است پاسخ بسیار دقیق و متقنی به کتاب 

تحفه باشد؟

گر باب هفتم تحفة اثنا عشرّيه که درباره    ا
امامت اســت را مالحظه کنيد، تنها حدود 20 
ورق مى شــود. صاحب تحفه در باب هفتم، 
اّدعا مى کند که بر خالف ديدگاه شيعه، نصب 
امــام بــه دســت مــردم اســت. بعــد اســتدالل 
مى کنــد مــردم صــدر اســالم و آن عــده ای که 
اهل حّل و عقد بودند، با ابوبكر بيعت کردند. 
بعــد بــرای اثبــات خالفــت ابوبكر، به دو ســه 
آيــه از قــرآن اســتدالل مى کند و ســخنانى را از 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ در مــدح ابوبكر مــى آورد. 
آنــگاه برخــى از آيــات و رواياتى را که شــيعه در 
اثبــات امامــت اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــه آنهــا 
تمّســک مى کند، ياد کرده و در داللت تمامى 

آنها خدشه مى کند.
مرحــوم عالمــه ميــر حامــد حســين، بــرای 
پاســخ به گفته های دهلوی، بســيار دقيق و 
حســاب گرانه وارد ميــدان مى شــوند. تمامى 
منابــع مورد اســتناد در کتاب عبقــات األنوار، 
از نگاشــته های اهــل ســّنت اســت؛ تــا جايی 
گر بخواهد لغتى را معنا کند،  که مولف حتى ا
گر  بــه کتاب اهل ســّنت مراجعه مى کنــد و يا ا
بخواهــد داســتانى را هــم کــه جنبــه علمــى 
ندارد نقل کند، باز از منابع اهل ســّنت کمک 
مى گيــرد. بويــژه آنكــه انتســاب تمامــى ايــن 
کتاب ها به مؤلفانشــان تمام است و آنجا که 
در انتساب کتابی به نويسنده ابهام و ايرادی 
هست، مرحوم مير حامد حسين به تفصيل و 
با استشهاد به گفته های بزرگان اهل سّنت، 

انتساب کتاب به نويسنده را تمام مى کند.
صاحب عبقات همين روند را دربارۀ مؤلفين 
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این گونه حّجت 
آوری را در هیچ یک 
از کتاب های کالمی 
بزرگان شیعه نمی توان 
دید و باید گفت، 
مرحوم میرحامد 
حسین در این باره، 
منحصر به فرد هستند.

گــر  کتاب هــا هــم در پیــش مى گيــرد. يعنــى ا
نويســنده، مشــهور و شناخته شــده باشد که 
گر اندکى ناشــناخته باشد، با نقل  هيچ، ولى ا
گفته هــا و ســتايش های ديگــر بــزرگان اهــل 
ســّنت، به معرفى او مى پردازد. برای نمونه، 
مرحــوم حامد حســين برخــى از علمــای اهل 
سّنت چون ابن صّباغ مالكى، خوارزمى، ابن 
مغازلــى و ســبط ابن جوزی را کــه در فضائل و 
مناقــب اهــل بيــت؟مهع؟ کتــاب نوشــته و بــه 
همين خاطر مورد اهانت و توهين های مكّرر 
ابــن تيمّيه واقع شــده اند، به تفصيل معرفى 
کرده و جايگاه واالی ايشان را نزد ديگر بزرگان 

اهل سّنت به اثبات مى رساند.
گونــه حّجــت آوری را در هيــچ يــک از  ايــن 
کتاب هــای کالمــى بــزرگان شــيعه نمى توان 
ديد و بايد گفت، مرحوم ميرحامد حســين در 

اين باره، منحصر به فرد هستند.
کــه پــس از  امتيــاز ديگــر عبقــات آن اســت 
پاســخ دهى به اشكاالت و ايرادات دهلوی در 
تحفۀ اثنا عشرّيه، به سراغ منابعى مى رود که 
دهلــوی مطالــب و اشــكاالتش را از آنها عاريه 
گرفته است و به اصطالح، ريشه يابی مى کند. 
آنــگاه به تفصيــل، در رّد مطالب منابع تحفه 
نيــز اســتدالل کــرده و همــه را متيــن و متقــن 
پاســخ مى دهد. مير حامد حســين با اين کار، 
دهلــوی را مفتضح مى کند و آشــكار مى ســازد 
کــه در نقل کالمش، تنها مقّلد و پیرو ديگران 
بــوده و خودش هيچ ابتكار و نبوغى نداشــته 

است!
بــرای نمونــه، مولــوی عبدالعزيز دهلــوی در 

ســند و داللت حديث »أنا مدينــُة العلم و َعلّىٌ 
باُبهــا« مناقشــه مى کنــد. مرحــوم ميرحامــد 
حســين، پــس از آنكه به تفصيل اشــكاالت و 
ايرادات دهلوی را پاســخ مى دهند، به ســراغ 
ريشه اصلى اشكاالت که در کتب علمای اهل 
سّنت متقدم از دهلوی رفته و ايرادات ايشان 
در ســند و داللــت حديــث يــاد شــده را پاســخ 

مى دهند. 
مرحــوم ميــر حامــد حســين هميــن رونــد را 
درباره احاديث ديگری چون حديث واليت، 
منزلــت، خلقــت نــوری و احاديــث ديگــری 
چون اينها پی مى گيرند و تمامى اشــكاالت و 
ايــرادات بــزرگان اهل ســنت بر ســند و داللت 
ايــن احاديث را بســيار دقيق و اســتوار پاســخ 

مى دهند.
ويژگى ديگر کتاب عبقات اين است که عالمه 
در نــگارش آن از همــه اســلوب های جــدل 
و مناظــره اســتفاده مى کنــد؛ به گونــه ای که 
مى توان گفت، عبقات، يک کتاب کارگاهى 
گيــری علــم جــدل اســت. بــرای  در بــاب فرا
نمونــه، شــاهد گرفتن از ســخن بــزرگان اهل 
ســّنت بــرای رّد کالم خصــم کــه در بحثهای 

مختلف عبقات استفاده شده است.
ويژگــى ديگــر اين کتاب، اســتفاده فــراوان از 
شروح است. دليلش هم آن است که در موارد 
زيــادی، نويســندگان بــه داليل مختلــف، از 
جمله کتمان حقيقت و پرده پوشــى بر آن، از 
نقــل کامل ماجرا خــودداری مى کنند؛ ولى در 
شــروح حديث، اين ماجرا با تفصيل بيشــتر و 
پرداختن به زوايای ديگر، آمده است. با اين 

توضيــح، صاحــب عبقــات از شــروح حديــث 
بسيار استفاده مى کند.

يكى ديگــر از امتيازات کتاب عبقــات االنوار، 
تســّلط کامل مولف اين کتاب بر نثر فارسى و 
عربی و به کارگيری فنون ادبی است. به اين 
دليل، عبارات ايشان مسّجع و خوش آهنگ 
است و در قالبى زيبا و نيكو عرضه شده است.

بــا توجــه به ايــن ويژگى هــای ممتــاز عبقات 
األنوار است که بزرگان ما بسيار به اين کتاب و 
نويسنده اش احترام مى گذارند. برای نمونه 
شــيخ آقا بزرگ تهرانى که اســتاد بنــده بوده و 
هنگامــى که در نجــف بودم، از ايشــان اجازه 
روايت دريافت کردم، در وصف عبقات األنوار 

مى گويند: »لم ُيكتب مثُله فى باب االمامة«
مــۀ امينــى در الغديــر در وصــف آن 

ّ
و يــا عال

مى گوينــد: »ذلــک الكتــاب المعجــز المبيــن 
الــذی ال يأتيــه الباطــل من بين يديــه و ال من 

خلفه«
مرحــوم ســيد محســن اميــن جبــل عاملــى، 
کتــاب اعيــان الشــيعه نيــز پــس از  صاحــب 
آنكــه بســيار از ايــن کتــاب تجليــل مى کنند، 

مى گويند:
»ای کاش شــخص عربی پیدا مى شــد و اين 
کتــاب را بــه عربــی ترجمــه مى کــرد و منتشــر 

مى شد!« 
اين در حالى است که کتاب تحفۀ اثنا عشرّيه 
در زمان دهلوی، به عربی ترجمه و تلخيص 
شــد و با عنوان مختصر التحفة االثنا عشــرّية 
بارهــا در کشــورهای مختلــف در صدهــا هزار 

نسخه به چاپ رسيده و منتشر شده است!
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حجــة االســالم و المســلمین دکتــر محمــد 
و  حــوزه  دانش آموختــه  ســبحانی،  تقــی 
کالم، فلســفه و تاریــخ اندیشــه  از اســاتید 
بــه  ایشــان  می رونــد.  شــمار  بــه  اســالمی 
کنــار دروس  تحصیــالت دانشــگاهی نیز در 
حــوزوی پرداختــه و فلســفه اســالمی را در 
مقطــع کارشناســی ارشــد و فلســفه تطبیقــی 
را در مقطــع دکتــری گذرانده اند. در حوزه 
ســوابق و فعالیت هــای اجرایی نیز می توان 
بــه عضویــت ایشــان در هئیــت امنــای دفتر 
پژوهشــگاه  ریاســت  و  اســالمی  تبلیغــات 
علوم و فرهنگ اســالمی اشــاره کرد. حجت 
کنون  االســالم و المســلمین ســبحانی هــم ا
ریاست پژوهشکده کالم اهل بیت »علیهم 
الســالم« )در پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث(، 
مدیریــت بنیــاد فرهنگی امامــت، عضویت 
هیئت علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ، 
و مدیــر مســؤولی نشــریه علمــی _  پژوهشــی 

»نقد و نظر« را بر عهده دارند.

uعالمهمیرحامدحسین
گرفرهنگامامتدردورهمعاصر احیا

دکتر محمدتقی سبحانی، دبیر علمی کنگره عاّلمه میر حامد حسین لکهنوی:



 اندکی دربارۀ کنگره 
ً
  بــا تشــکر از فرصتی که به ما دادید، لطفــا

بین المللی بزرگداشت میر حامد حسین و اهداف و برنامه های 
آن توضیح بفرمایید.

  همان گونه که مورد انتظار است، همايش ها به دنبال نكوداشت 
و بزرگداشــت شــخصيت های علمى و معنوی هستند. هدف اصلى 
معمواًل اين اســت که شــخصيتى از تبار انديشــمندان و دانشمندان 
ديــن و علــم، بازشناســى و به جامعــۀ علمى و فرهنگى معرفى شــده 
و از کارهــا و دســتاوردهای وی تقديــر شــود و جامعــه هــم بتوانــد به 
سهم خود از اين ميراث بهره برداری کند. اولين هدف از برگزاری 
مــۀ بزرگوار، ميــر حامد حســين لكهنوی 

ّ
همايــش مرحــوم عال

سبزواری، همين نكتۀ اساسى است. 
مرحــوم مير حامد حســين بی گمــان از شــخصيت های طراز 
اول مكتب تشــّيع در دورۀ معاصر اســت که به دليل حضورش 
در منطقــه ای که در ده های اخير کمتر موردتوجه شــيعيان بوده، 
مه 

ّ
شــخصيت و ابعــاد وجــودی اش ناشــناخته مانــده اســت. عال

گون و  ميــر حامد حســين شــخصيتى ذو وجوه و دارای ابعــاد گونا
ع بــود. در ُبعد علمى در بســياری از دانش های اســالمى اعم  متنــو
از فقــه، رجــال، حديــث، کالم، تفســير و ســاير علومى کــه معمواًل در 
بين انديشــمندان مســلمان رواج داشــت به حد تخصــص و اجتهاد 

رسيده بود. 
از ســوی ديگــر، وی شــخصيتى مجاهــد و تالشــگر در مســير احيــای 
تفكــر راســتين اســالمى و حمايــت و مرزبانــى از ميراث بــزرگ امامت 
اســت. او فقط يک شــخصيت فرهنگــى و علمى نيســت، بلكه يک 
شــخصيت اجتماعــى و ميدانــى اســت. هنگامى کــه احســاس خطر 
مى کند و دشــمنان را در تقابل با انديشــۀ ناب اهل بيت؟مهع؟ جسور و 
بی پــروا مى بيند، از جان مايه گذاشــته و تمام هوّيت و حيثّيت خود 
را بــه صحنــه مــى آورد و با آنان مى ســتيزد؛ پس مى تــوان او را يكى از 

گران فرهنگ اصيل امامت در دورۀ معاصر به شمار آورد. احيا
مه مير حامد حسين در نقطه ای تاريخى و جغرافيايی مى زيست 

ّ
عال

کــه شــديدًا نيازمنــد معرفى و نشــر تشــّيع بــود؛ منطقــه ای از هند که 
گرچه تشّيع در يک دورۀ کوتاه در آنجا حضوری سياسى و اجتماعى  ا
داشــت، امــا ريشــه های علمــى اســتواری نيافته بــود. ايشــان ابزار و 
امكانــات الزم را بــرای ايــن کار فراهم کرد و به توســعۀ حــوزۀ علمّيه 
و تأســيس کتابخانه ای بزرگ دســت زد و آثار گران بهايی توليد کرد 

و کوشش نمود يّكه و تنها، زمينۀ نشر مبانى تشّيع را فراهم کند.
يــک بعــد ديگــر از ابعــاد مهم اين شــخصيت کــه شناســايی آن جزء 
مه است که 

ّ
اهداف اين همايش است، معرفى خاندان و اساتيد عال

در رشــد اين شــخصيت و پرورش او موّثر بوده اند. غالبًا چنين اســت 
کــه افراد بزرگ، پرورش يافتۀ خانواده های بزرگ و اســاتيد و مرّبيان 
برجســته هســتند. از اين  جهت نيز بخت با عالمه مير حامد حســين 
يار بود که از يک پدر عالم و دانشمند و مجاهد و نيز يک استاد بزرگ 

و نامدار به نام سيد دلدار على برخوردار بوده است.
وقتــى تمــام اين هــا را کنار هم مى گذاريم احســاس مى شــود که بايد 
اين شــخصيت و خاندان و اين حوزۀ فكری و فرهنگى تشــّيع در 

هند، بازخوانى و بازشناسى شود.
طبيعــى اســت کــه در همايش هــای علمــى، عالوه بــر معرفى 
شخصيت، انديشــه های آن شخصيت هم بايد معرفى شوند. 
همچنيــن الزم اســت از آثــار، رســاله ها و کتاب هايــی کــه معمــواًل در 
گوشــۀ عزلت قرار مى گيرند نيز رونمايی شــود تا در دسترس محققان 
و اســاتيد قرار گيرند. تالش جّدی ما اين اســت کــه در زمان برگزاری 
ايــن همايــش، کلّيــۀ آثار مربــوط به اين شــخصيت و در حــّد امكان 

ديگر افراد اين خاندان، تصحيح و احيا شوند.
هدف ديگری که از اين همايش وجود دارد، الگوســازی شــخصيت 
مير حامد حســين برای نســل جواِن محققان و دانشــمندان اسالمى 

مرحوم میر حامد 
حسین بی گمان از 
شخصیت های طراز 
اول مکتب تشّیع در دورۀ 
معاصر است که به دلیل 
حضورش در منطقه ای 
که در ده های اخیر کمتر 
موردتوجه شیعیان 
بوده، شخصیت و ابعاد 
وجودی اش ناشناخته 
مانده است. 
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و شــيعى اســت. همان گونه که اشــاره کردم، مير حامد حســين ابعاد 
وجــودی و شــخصيتى متنوعــى دارد کــه امــروز مى تواند برای 
بســياری از افــراد درس آمــوز بــوده و مورداســتفاده قــرار گيــرد. 
البتــه طبيعــى اســت که برای الگوســازی يک شــخصيت بايد 
»معاصــر ســازی« او هــم صــورت گيرد؛ به ايــن معنا که بــا توجه به 
شرايط زمان و مكان او، الگوهايی امروزی برای نسل جوان معرفى 

شوند.

  به نظر شــما چه جنبه هایی از شــخصیت میر حامد حســین 
می تواند برای نسل جدید الگو و اسوه باشد؟

  مــا در شــخصيت ميــر حامــد حســين، ويژگى هايــی مى بينيم که 
کاماًل مى تواند به اين الگوســازی کمک کند. او شــخصيتى است که 
بــا تالش خــود و بــا بهره مندی از ظرفيت های شــخصى اش، ســعى 
مى کنــد به عالى ترين مقام علمى برســد. ويژگــى ديگر، غيرت ورزی 
مير حامد حسين است که از اين  جهت به گمان ما يكى از نوادر روزگار 
است. در اينكه بسياری از دانشمندان شيعه به نوبۀ خود مجاهدت 
و ازخودگذشــتگى کردنــد هيچ ترديدی نيســت، اّمــا در زندگانى مير 
حامــد حســين صحنه هايــی وجــود دارد کــه او را از يــک شــخصيت 
کمتريــن امكانــات در دورافتاده تريــن  عــادی فراتــر مى بــرد. او بــا 
نقطــۀ جهــان تشــّيع نهضتى به پــا مى کند که عالمان بــزرگ نجف، 
قم، خراســان و ديگر بالد شــيعه خودشــان را نيازمند دســتاوردهای 

او مى داننــد و ايــن کار کمــى نيســت. معمواًل شــخصيت های 
بــزرگ علمــى در محيط هــای مرکــزی و حوزه های مادر رشــد 
مى کننــد، اّمــا ميــر حامد حســين در يــک نقطۀ حاشــيه ای از 

جهان تشّيع به چنين جايگاه بلند و رفيعى مى رسد.
کادميک علمى اســت،  ايــن تــالش نه  فقــط مرهون يــک کار آ

بلكه نتيجۀ آن غيرت دينى است که از سراسر وجود او مى جوشد و او 

را لحظه ای آرام نمى گذارد. او وقتى کوچک ترين خطری که متوجه 
کيان اســالم و تشّيع اســت احســاس مى کند، جوانمردانه وارد پیكار 
علمــى و فرهنگــى مى شــود و لحظه ای از مجاهدت و سخت کوشــى 

فروگذار نمى کند.
کارانه او اشاره  حتمًا در طول همايش به گوشه هايی از زندگى فدا
ع  مى شــود کــه در اينجا مجــال بازگويــی آن ها نيســت. درمجمو

بــه نظــر مى رســد در مقايســه باشــخصيت های ديگری کــه در طول 
دهه های گذشــته برای بزرگداشت آن ها همايش ها و نشست های 
علمى برگزار شــده، مير حامد حســين نه تنها از بسياری از آن ها کمتر 
نيســت، بلكــه از اين جهــات کاماًل برتر اســت و برگزاری چنين 

همايشى برای وی کاماًل ضروری و شايسته است.

 پیرامــون برنامه هــای پیــش رو در همایــش نیــز 
ً
  لطفــا

توضیحاتی بفرمایید.
  در گام اول، »شورای سياست گذاری« مرّکب از رؤسای مؤسسات 

تالش جّدی ما این 
است که در زمان 

برگزاری این همایش، 
کلّیۀ آثار مربوط به این 

شخصیت و در حّد 
امکان دیگر افراد این 
خاندان، تصحیح و 

احیا شوند.
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علمى و فرهنگى، شــكل گرفت. شورای ديگری نيز با عنوان 
»شــورای علمــى همايــش« متشــكل از شــخصيت های علمــى 

تشــكيل شــد تــا برنامه هــای علمــى را بررســى و برنامه ريــزی کرده و 
نظارت بر فرآيند کارهای علمى مجموعه را به عهده  داشته باشند. 
بــه موازات اين دو شــورا دبيرخانــه علمى واجرايــی همايش وظيفه 

پیگيری سياستها و اجرای برنامه ها را بر عهده دارد.
بــا توجــه به اهداف بســيار بزرگ و بلندی که ذکر شــد، مــا همايش را 
نقطۀ آغاز اين فعاليت ها تلقى مى کنيم. احساســمان اين اســت که 
نبايد همايش مير حامد حســين به عنوان يک پديدۀ علمى ظهور 
کــرده و بعدهــا خاموش شــود؛ بلكه بايــد همايش نقطۀ  پیدا
آغازی باشــد که محققان، طالب، دانشــجويان و اســاتيد را 
مه مير حامد حســين کند تــا حرکت علمى نوينى 

ّ
متوجه عال

آغاز گردد.
گام طبيعتــًا احيــای آثــار ايــن شــخصيت و  مــا بــرای نخســتين 
خاندانــش را مــورد توجــه قرارداديــم. همان طــور کــه مى دانيــد ايــن 
مدرســۀ علمى تشــّيع در هند، آثار متعّدد و متنوعى دارد، اّما متأسفانه 
بــه دليــل عــدم توجــه شــيعيان يــا در کنــج کتابخانه هــا مانــده يــا در 
اختيــار افــراد خاصــى اســت که به نشــر آن ها اقــدام نمى کننــد. اولين 
نكتــه ايــن بــود کــه ما بــه کمک مؤسســات و اســاتيد فــن، اين آثــار را 
شناســايی و ســپس در جهت احيــای آن ها تالش کنيم. لذا نخســت 
در کتابخانه های ايران جســتجوی گســترده ای صــورت گرفت و در 
سفری که محّققان ما به هند داشتند، از کتابخانه های هند و از مرکز 
ميكروفيلم نور و مديرمسئول محترم آن، جناب دکتر خواجه پیری، 
بســيار بهره برديم. همچنين اشــراف حضرت آيــت اهلل ميالنى که به 
انديشــه و شخصيت مير حامد حســين کاماًل وقوف دارند به ما کمک 
کرد تا بتوانيم فهرست نسبتًا جامعى از اين آثار فراهم بياوريم. البته در 
گذشته برخى از اين آثار توسط محّققان و مؤسساتى احيا شده اند که 
ممكن اســت به مناسبت همايش، بازنشر پیدا کنند. در همين راستا 

بنيــاد فرهنگــى امامت که بار اصلــى همايش را بــر دوش دارد و 
موسسۀ کتاب شناسى شيعه و آستان قدس رضوی )عليه آالف 
التحية و الثناء(، مسئوليت احيای اين آثار را به عهده گرفته و هرکدام 

بخشى از اين آثار را احيا مى کنند.
کار ديگــری کــه صــورت گرفتــه، تحقيقــى جامــع دربــارۀ کتابخانــۀ 

ناصرّيه است که يكى از بازمانده های مهم فرهنگى مير حامد 
حسين به شمار مى آيد. او برای پیشبرد اهداف خويش تالش 
کرد که نسخه های گران بهايی از نگاشته های شيعه و سّنى را 

در کتابخانه خويش جمع آوری کند؛ اما متأســفانه کتاب های اين 
کنده شــده و اســاس آن رو به  کتابخانه مدتى پس از فوت ايشــان پرا
اضمحالل رفته اســت. ولى تالش ما اين اســت که بتوانيم گذشــتۀ 
کتابخانۀ ناصرّيه را در يک پژوهش مســتقل معرفى کرده و عظمت 

اين کار را نشان دهيم.
در کنــار ايــن فعاليت هــا چنــد پژوهش مســتقل انجام شــده اســت. 
مه مير حامد حســين که حاوی تمام نوشته هايی 

ّ
شــناخت نامۀ عال

اســت کــه دربــارۀ او نگاشــته شــده، يكــى از آن هــا اســت. همچنين 
ح حال مير حامد حسين يا يكى  مجموعه ای از کتاب هايی که در شر
از اعضای اين خاندان نوشــته شــده، شناسايی شــده اند که إن شاء 
اهلل احيا يا بازنشــر مى شــوند. پیش بينى کرده ايم که بعد از همايش 
يــک کتــاب مرجع در باب شــخصيت و انديشــه های مير حامد 
حســين نگاشــته شــود که ممكن اســت بــه چند زبــان ترجمه 

گردد.
جهت معرفى اين شخصيت به طبقۀ جوان، پیشنهادی صورت 
گرفت که يک اثر داســتانى دربارۀ او نگاشــته شــود. اين کتاب در حال 

حاضر نوشته شده و در حال ارزيابی و تكميل است.
کار ديگری که بنا داريم انجام دهيم اين است که در آستانۀ همايش 
يک مســابقۀ سراســری از برخى آثار مير حامد حســين برگزار کنيم تا 

مخاطبان عمومى هم با انديشه های ايشان آشنا شوند.

در زندگانی میر حامد 
حسین صحنه هایی 
وجود دارد که او را از 
یک شخصیت عادی 
فراتر می برد. او با 
کمترین امکانات در 
دورافتاده ترین نقطۀ 
جهان تشّیع نهضتی 
به پا می کند که عالمان 
بزرگ نجف، قم، 
خراسان و دیگر بالد 
شیعه خودشان را 
نیازمند دستاوردهای 
او می دانند
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ح بوده  يكــى از مــواردی که هميشــه در بــاب آثار ايــن خاندان مطــر
اين اســت که نســخه های خّطى ايــن آثار در اختيار همگان نيســت 
و معمــواًل محققان از دسترســى به آن ها محروم هســتند. دبيرخانۀ 
همايــش نرم افــزاری را بــه مناســبت همايــش توليــد مى کنــد و تمام 
نســخه هايی که از آثار مير حامد حســين و خاندان و اســاتيد اوست، 
در يک مجموعه گسترده به نويسندگان و محققان تقديم مى کند. 
مجموعه آثار احياشــده إن شــاء اهلل به مناسبت کنگره منتشر شده و 

از آن ها رونمايی مى گردد.
يكــى از کارهــای ديگــری کــه بايســته اســت در ايــن زمينــه صــورت 
گيرد، بازســازی و نوســازی آثار اين شــخصيت ها اســت. همان طور 
کــه مى دانيــم مرحوم مير حامد حســين آثــار خويش را غالبــًا به زبان 
فارســى هندی نگاشــته و اســتفاده از اين آثار برای خوانندگان امروز 
بســيار دشــوار اســت. مهم ترين اثر مير حامد حســين کتــاب عبقات 
االنــوار اســت که همــۀ بــزرگان شــيعه او را ســتوده اند و او را به عنوان 
حّجت شيعه و يا به عنوان مأخذ و منبع بزرگ تشّيع در دفاع از کيان 
معــارف اهل بيــت شــمرده اند. اين اثر در گذشــته به صورت ســنگى 
چاپ شد و بخش حديث غدير آن احياء گرديد. امروز احيای اين اثر 
در بخش هايی از بنياد پژوهش های اســالمى آســتان قدس رضوی 
در حــال انجــام اســت کــه بايــد به ســرعت و بــه  صــورت جّدی 
انجــام شــود و اميدواريــم در همايش هم بخش زيــادی از آن 

ارائه شود. 
کار بســيار مهمــى کــه در کنــار عبقات توســط اســتاد بزرگــوار حضرت 
آيــت اهلل ميالنــى صــورت گرفتــه، تلخيــص و بازنويســى ايــن اثــر به 
زبــان عربی اســت. اين کتــاب که به نام نفحــات االزهار فى خالصة 
عبقــات االنوار در 25 جلد به چاپ رســيده اســت، حقيقتًا خالصه به 
معنــای مصطلح نيســت بلكه چند کار بزرگ بــر روی اين اثر صورت 
گرفته که يكى از آن ها طبعًا تلخيص بعضى از بخش هايی است که 
به تفصيل گرايیده است. نكتۀ دوم اين است که اين کتاب به زبان 

عربی معاصر بازنويسى شده است.
و نكتۀ ســوم اين که اســناد و مــدارک زيادی با اســتفاده از تحقيقات 
جديــدی کــه روی منابع کتاب صورت گرفته در اين اثر آمده اســت. 
مقدمــۀ خــوب و روشــنگرانه ای بــر ايــن اثر نگاشــته شــده و مــا امروز 
مى توانيم بگويیم نفحات االزهار محصول اساسى و مهّم مير حامد 
حســين اســت که به زبان عربی در اختيار همۀ مســلمين جهان قرار 

دارد و همه مى توانند از آن استفاده کنند.
يكى از کارهايی که به مناســبت همايش صورت گرفته، بازتحقيق 
کتــاب نفحــات االزهــار اســت. بدين صورت کــه در ويرايــش دوبارۀ 

آن، در تخريــج منابــع، افزوده های بســياری بر نســخۀ پیشــين 
اضافه شــده است. همچنين بخش هايی از کتاب عبقات که 

تــا آن زمــان در اختيار نبوده اســت نيز توســط آيت اهلل ميالنى 
باز نگاری و به همان ســبک گذشــته به اين مجموعه افزوده 

شده است. اين اثر که حدودًا 30 جلد خواهد شد إن شاء اهلل در 
همايش رونمايی مى شود.

  بــا توجــه بــه این که مهم تریــن اثرمرحوم عالمــه که موجب 
نامــدار شــدن ایشــان نیز شــد، کتــاب »عبقــات االنوار« اســت، 
کتــاب  خواهشــمندیم مختصــری پیرامــون ویژگی هــای ایــن 

ارزشمند، بفرمایید.
مه 

ّ
  در مــورد عبقــات االنوار کــه مهم ترين و درخشــان ترين اثر عال

مير حامد حســين اســت، بی گمــان بايد گفت در طول تاريخ تشــّيع، 
در حــوزۀ امامــت چنيــن اثــری با اين وســعت و عمق نگاشــته 
نشده است. البته مى دانيم که در باب امامت از زمان حضور 
گردان امــام صادق؟ع؟ نگارش آثاری در  اهل بيت؟مهع؟ و شــا
بــاب امامــت آغاز شــده و شــخصيت های بزرگى مثل هشــام بن 
حكــم در ايــن بــاب کتــاب نوشــته اند. در دوران غيبت هــم در باب 

نباید همایش میر 
حامد حسین به عنوان 

یک پدیدۀ علمی 
ظهور پیداکرده و 

بعدها خاموش شود؛ 
بلکه باید همایش 

نقطۀ آغازی باشد 
که محققان، طالب، 

دانشجویان و اساتید را 
متوجه عاّلمه میر حامد 

حسین کند تا حرکت 
علمی نوینی آغاز گردد.
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امامت آثار بســياری نگاشــته شــده است و شــايد بتوان گفت 
کمتــر شــخصيت طراز اولى در تشــّيع يافت مى شــود کــه اثری در 

باب امامت ننگاشــته باشــد. ولى مير حامد حســين در عبقات االنوار 
على رغم اينكه از همۀ اين آثار بهره برده، اما حقيقتًا گامى برداشته 
که به کلى سطح مطالعات امامت را متحّول ساخته است. مير حامد 
حســين از همــۀ روش هــای رايــج و معهــود در حــد امــكان اســتفاده 
کــرده اســت. پــاره ای از آثار امامت پژوهى در گذشــته بيشــتر با تكيه 
بــر آثار مخالفان و به گونه ای جدلى به رشــتۀ تحريــر در آمده بودند، 
به گونــه ای کــه در برخــى از ايــن آثار فقــط ُبعد حديثى وجود داشــت 
و از مباحــث تفســيری و قرآنــى کمتــر اســتفاده شــده بــود؛ و در برخى 
از ايــن آثــار اصــاًل نشــانى از مباحــث گســتردۀ حديثــى و رجالى وجود 
نداشت؛ اما عبقات االنوار افزون بر مباحث گستردۀ تفسيری، 
حــاوی تحقيقــات بســيار مهم رجالى و کتابشــناختى اســت؛ 
لــذا مى تــوان گفــت ايــن اثــر کامــاًل ناظــر بــه ميــراث شــيعه 
کــه از منابــع و اطالعاتــى کــه مــا در روايــات و تاريخ  اســت؛ چرا
خودمــان داريــم بــه گســتردگى اســتفاده مى کنــد. هرچند اين 
کتاب بر اســاس نقد مخالفان نوشــته شــده و رويارويی اش بيشــتر با 
نظريه هــای رقيب اســت، اما جای جــای اين اثر نشــان مى دهد که 
مير حامد حســين گوشــه چشــمى به آثار امامّيه نيز داشــته اســت. از 
ويژگى هــای ديگــر اين کتــاب بهره مندی از مباحــث فقهى در حوزۀ 
مطالعات امام پژوهى اســت. اين هم يكى از ابتكارات و نقطه های 
درخشــان اين کتاب اســت که توانســته به گونه ای فقه مقارن را به 

عرصۀ امامت پژوهى وارد کند.
 از ويژگى هــای ديگــر ايــن کتــاب گســتردگى و ورود آن بــه مباحــث 

گر اين کتاب به  صورت کامل منتشر شود  جزئى و تنصيصى است. ا
شايد به چهل يا پنجاه جلد برسد و اين تتبع گستردۀ نويسنده برای 

محققان زمينۀ خوبی را فراهم مى سازد.

  پرسشی که شاید در ذهن مخاطبین ایجاد شود آن است 
کــه چرا این کتاب بااین همــه ویژگی ممتاز تاکنون در عرصه های 

علمی نمود کمی داشته و کمتر مورداستفاده قرار گرفته است؟
  ســؤال خوبی اســت. به دليــل اهميت اين کتــاب در همين دورۀ 
کيد کرده و بر  معاصــر نيز بارها شــخصيت های بزرگى بر اهميتــش تأ
ضــرورت نشــرش اصرار ورزيده انــد. بااين همه مى بينيــم که اين اثر 

هنوز چاپ مطلوبی ندارد.
عالمــه مرحــوم ميــر حامد حســين وقتى اين کار ســترگ را بــه انجام 
مى رساند، از همان آغاز برای چاپ اين اثر با سختى رويارو مى شود و 
ظاهرًا از طريق استقراض و پیگيری های فراوان مى تواند جلدهای 
نخســتين آن را به صورت منتشــر کند. در زمان خود ايشــان و اندکى 

پس از فوت ايشــان، بخشــى از اين کتاب ها به صورت ســنگى به 
چاپ رســيده اســت؛ اما آن چاپ ها هم انتشــار گســترده ای پیدا 

نكــرد تــا اينكــه در دورۀ معاصــر يكــى از محققــان، بخــش حديث 
غديــر را احيــا و چاپ کرد؛ اما حدود ده ســال پیش بود که به دســتور 
مقــام معظم رهبری، بنياد پژوهش های آســتان قدس رضوی؟ع؟ 
کنون تنها  مأموريــت يافــت تــا اين اثر را تصحيح و منتشــر کند کــه تا
ســه مجلد به چاپ رسيده اســت. حقيقتًا اين سؤال جّدی هنوز هم 
ح اســت و بــه گمان مــن بايد بگويیــم عامل اصلــى آن، غفلت  مطــر
بزرگ جامعۀ شيعه و حوزه های علميه از اين اثر سترگ بوده است.

البتــه عوامل ديگری هم در اين تأخيــر موّثر بوده اند؛ يكى آنكه اين 
نسخه ها در منطقۀ هند و در دست کسانى بود که اهتمام الزم را 
برای نشــر آن ها نداشتند. عامل ديگر مى تواند ادبيات و زبان 
فارســى کهن آن باشد که شايد قابل استفاده برای همه نبوده 
اســت. عامــل ســوم، زبان فّنــى و علمى ايــن اثر اســت و برخالف 
بســياری از کتاب هايی که علمای بزرگ در باب امامت نوشــته اند، 

اين کتاب بسيار تخصصى و علمى است.

دبیرخانۀ همایش 
نرم افزاری را به مناسبت 
همایش تولید می کند 
و تمام نسخه هایی 
که از آثار میر حامد 
حسین و خاندان و 
اساتید اوست، در یک 
مجموعه گسترده به 
نویسندگان و محققان 
تقدیم می کند.
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دکتر مهدی خواجه پیری، مسئول مرکز میکروفیلم نور، واقع در هند، است. این مرکز از بیست و چهار سال پیش 
بــا هــدف حفــظ میــراث عظیــم و گرانقــدر تشــیع در هند، شــروع به کار کــرد. به 
گفتــه مســئول ایــن مرکــز، علت نامگــذاری آن بــه »نــور«، تقــارن افتتاح آن 
بــا چهارصدمیــن ســال شــهادت شــهید ثالــث، مرحــوم قاضــی نوراهلل 

شوشتری؟ق؟  بوده است.  
مهمتریــن هــدف ایــن مرکــز تهیــه عکــس از نســخ خطــی موجــود در 
کتابخانه هــای هنــد بــه ویــژه کتابخانــۀ ناصریــه با هــدف حفظ 
میراث ســترگ شــیعه و رســاندن آن به دســت نســل های 
آینــده بــوده کــه از بــدو تاســیس مرکــز آغــاز و تــا کنون 
ادامــه دارد؛ با گذشــت زمــان، فعالیت های متعدد 
و متنــوع دیگــری کــه در راســتای اهــداف آن مرکز 
اســت  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در  نیــز  بــوده 
از  برخــی  : مرمــت  و همانند ســازی  ماننــد 
کــه در خطــر از  نســخه های خطــی مهــم 
بیــن رفتن قــرار گرفته اند، تهیــه و تنظیم 
شــجره نامه ی برخــی از خانــدان بــزرگ 
ســادات هند، تدوین و تنظیم فهرست 
کتابخانه هــای مهــم شــیعه  برخــی از 
ســایر  و  هندوســتان  در 

فعالیت ها.

خاندانعبقاتواقدامات
ماندگارایشاندرحفظتراثاسالمی

جناب آقای دکتر مهدی خواجه پیری :



  بـه عنـوان اولیـن سـؤال بـرای 
بـا  مخاطبـان  بیشـتر  آشـنائی 
لطفـا  حسـین  میرحامـد  عالمـه 

دربارۀ شـجره نامـۀ خانـدان عبقات، 
اجـداد ایشـان و تاریـخ مهاجرتشـان 

از نیشـابور بـه هندوسـتان توضیحاتـی 
. ییـد ما بفر

  خانـدان عبقـات، از سـادات نيشـابور 
سـيد   بـه  خانـدان  ايـن  نسـب  هسـتند. 
عالءالديـن از اوالد امامـزاده سـيد محمـد 
محـروق در نيشـابور مـى رسـد کـه پـس از 
حملـۀ مغـول به نيشـابور، بين قـرن هفتم 
تـا هشـتم بـه شـبه قـاّره هنـد مهاجـرت 
کردنـد؛ گروهـى به َسـهَلت، منطقـه ای در 
بنـگال رفتـه و بـا عنـوان سـادات موسـوی 
ايشـان  نسـل  هنـوز  کـه  شـدند  معـروف 
گروهـى ديگـر وارد  در آنجـا باقـى اسـت و 
کن شـدند. نسـب  َکنتور شـده و در آنجا سـا
مـه 

ّ
نامـه ای از ايـن خانـدان بـه خـط عال

مـه ميرحامـد 
ّ

مفتـى محمـد قلـى، پـدر عال
حسـين، در مرکـز ميكروفيلـم نـور موجـود 

. سـت ا

مـه 
ّ

دربـاره شـأن علمـی عال لطفـا   
دهیـد؛  توضیـح  حسـین  میرحامـد 

کالم تبّحـر  آیـا ایشـان تنهـا در علـم 
دیگـری  علـوم  بـر  یـا  داشـته اند 

مسـلط  نیـز  فقـه  همچـون 
؟  نـد ه ا د بو

بـه  قلـى  محمـد  مفتـى  مرحـوم    

عالمـان  سرسلسـله  عنـوان 
عبقـات  خانـدان  فرهيختـه 
عالمـان  ديگـر  ماننـد 

امتيـاز  زمـان،  آن  شـيعه ی  بـزرگ 
دانـش  خرمـن  از  بهره منـدی 

پرفيـض عالمـه سـيد دلـدار علـى معـروف 
مدرسـه  موسـس  غفران مـآب-  بـه 
و  کـرده  پیـدا  را  لكهنـو-  فقهى-کالمـى 
فرزنـدان  از  ايشـان  فرزنـدان  همچنيـن 
)فرزنـدان  اجتهـاد  خانـدان  دانشـمند 
بردنـد.  بهره هـا  غفران مـآب(  عالمـه 
ميرحامـد  عالمـه  مرحـوم  ميـان  ايـن  در 
کـه در پانـزده سـالگى سـايه پـدر  حسـين 
اسـتفاده های  بـود،  داده  دسـت  از  را 
فراوانـى از دروس سـلطان العلمـاء يعنـى 
بـزرگ عالمـه غفران مـآب و سـيد  فرزنـد 
العلمـاء، فرزنـد کوچـک ايشـان، بـرد. لـذا 
شـخصيت علمى عالمه ميرحامدحسـين 
را مى تـوان از آثـار باقيمانـده از ايشـان بـه 

شـناخت. االنـوار«  »عبقـات  ويـژه 
بزرگانـى چـون ميرزای شـيرازی و حضرت 
عليهمـا(،  اهلل  )رحمـة  خمينـى  امـام 
کتـاب عبقـات االنـوار را بزرگتريـن حّجـت 
دانسـته اند  غيبـت  عصـر  در  مذهـب، 
کـه ايشـان  گفـت  و بـه جـرأت مى تـوان 

بزرگتريـن متكّلـم تاريـخ تشـيع از ابتـدا 
بـا  امـا  اسـت.  بـوده  حاضـر  عصـر  تـا 
چنيـن شـهرتى در علـم کالم، زمانـى 

اهلل  آيـت  خدمـت  بنـده  خـود 
نجفـى  مرعشـى  العظمـى 

حضـور  در  آنكـه  از  پـس  رسـيدم، 
ايشـان از عالمـه ميـر حامـد حسـين 
فرمودنـد:  آمـد،  ميـان  بـه  سـخنى 
مـه حامـد حسـين به مراتـب در فقه 

ّ
»عال

کالم؛ هـر چنـد در  قوی تـر بودنـد تـا در 
شـده اند.« شـهره  کالم  علـم 

مرجعيـت  شـأن  ايشـان  اينكـه  امـا 
اصـوال  بگويـم  بايـد  خيـر،  يـا  داشـته اند 
کـه  صورتـى  بـه  زمـان  آن  در  مرجعيـت 
ح نبـوده، بلكـه  امـروزه رايـج اسـت مطـر
گاهـى چنـد فقيـه در يـک منطقـه محـل 
ع مـردم بودنـد مثـال در يـک منطقـه  رجـو
که شـايد مسـاحت آن کمتر از يک کيلومتر 
مربـع بـود، هـم مرحـوم ناصـر حسـين فتـوا 
مـى داد و هـم مرحـوم کلـب حسـين کـه از 
خانـدان اجتهـاد بـود و هـم سـاير فقهاء آن 
روزگار فتـوا مى دادنـد. يعنـى در منطقـه 
کمتـر از 10 هـزار شـيعه سـكونت  کـه  ای 
مرجـع  عنـوان  بـه  فقيـه  چنـد  داشـتند، 
جامـع الشـرايط، وجـود داشـت. از عالمـه 
ميـر حامـد حسـين کتابـی بـا عنـوان اسـنى 
بـه  پاسـخ  کـه  مانـده  برجـای  الوسـائل 

اسـت. فقهـى  اسـتفتائات  برخـى 

حسـین  میرحامـد  مـه 
ّ

عال آیـا    
خیـر؟ یـا  داشـته اند  هـم  گردانی  شـا

گردی  شـا معنـا  آن  بـه  خيـر،    
ايشـان  گردان  شـا نداشـته اند. 
يكـى  بوده انـد؛  شـمار  انگشـت 
مرحـوم کرامـت حسـين، خواهر زادۀ 

بزرگانی چون میرزای 
شیرازی و حضرت امام 
خمینی )رحمة اهلل 
علیهما(، کتاب عبقات 
االنوار را بزرگترین 
حّجت مذهب، در عصر 
غیبت دانسته اند و به 
جرأت می توان گفت که 
ایشان بزرگترین متکّلم 
تاریخ تشیع از ابتدا 
تا عصر حاضر بوده 
است. 
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مه غالم حسـنين 
ّ

مـه و پسـر عال
ّ

مرحـوم عال
کنتـوری،  مـه 

ّ
عال خـود  کـه  کنتـوری 

مـه حامـد حسـين 
ّ

شـخصيتى کمتـر از عال
طـب  و  فلسـفه  علـم  در  ايشـان  نـدارد. 
بـی نظيـر بوده انـد. راجـع بـه شـخصيت 
نوشـته  متعـددی  کتاب هـای  ايشـان 
بوده انـد.  عجيبـى  فـرد  خيلـى  و  شـده 
کرامـت  مـه، پسـرش 

ّ
گرد ديگـر عال دو شـا

حسـين  تصـّدق  هـم  ديگـری  و  حسـين 
مـه 

ّ
بودنـد. تصـّدق حسـين تمـام اميـد عال

بـا ايـن حـال  حامـد حسـين بـوده، ولـى 
وقـت  کارهـای  پیگيـری  نمى دانـم چـرا 
ک و امـوری از ايـن دسـت را بـه او  گيـر امـال
گـذار مى کـرده اسـت و سـرانجام او را بـه  وا
حيدرآبـاد مى فرسـتد. گويـا همان مسـائل 
سـبب  اقتصـادی  مشـكالت  و  معيشـتى 

کار بـوده اسـت.  ايـن 
ايشـان مرحـوم  گردان  از شـا يكـى ديگـر 
حامـد  ميـر  عالمـه  پسـر  حسـين،  ناصـر 
کوتاهـى از عمـر  حسـين اسـت. او مـدت 
بيمـاری  ايـام  بـا  همزمـان  کـه  را  خـود 
کسـب علـم  پـدر بـود، از محضـر ايشـان 
نمـود. عالمـه ميـر حامـد حسـين در يكـى 
»وقتـى  مى نويسـد:  خـود  هـای  نامـه  از 
ناصـر حسـين 16 سـاله بـود، يعنـى حـدود 
بهتـر  حالـم  زمـان  هـر  قمـری،   1300
مى شـد و دردهـا و آالمـم تسـكين پیـدا 
مى شـد،  حاصـل  فراغتـى  و  مى کـرد 

کـه  بـود  شـب  نيمه هـای  معمـوال 
کـرده و بـه او  ناصـر حسـين را بيـدار 

بدهـم.«  درس  تـو  بـه  تـا  بيـا  مى گفتـم: 
فرصت هـای  همـان  در  حسـين  ناصـر 
کوتـاه، دروس خـود را نـزد پـدر خوانـد و 
درس هـا را چنـان عميـق و دقيـق از پـدر 
گردی ديگـران بی نيـاز  آموخـت کـه از شـا

. شـد
فـراوان  علمـى  مناسـبات  بـه  توجـه  بـا 
ميـان دو خانـدان سـيد دلـدار علـى نقـوی 
)غفرانمـآب( معـروف به خانـدان اجتهاد 
ميرحامدحسـين  عالمـه  خانـدان  و 
عبقـات  خانـدان  بـه  معـروف  لكهنـوی 
کـه مرحـوم غفرانمـآب  و حـق عظيمـى 
خانـدان  و  قـاره  شـبه  تشـيع  گـردن  بـر 

ی  دربـاره  لطفـا  دارنـد،  عبقـات 
سـيد  مـه 

ّ
عال مرحـوم  رفيـع  جايـگاه 

دلـدار علـى و نقـش ايشـان در 
گسـترش تشـيع در شـبه قـاّره 

بفرمائيـد.  توضيحاتـى 

بـه  مشـهور  علـى،  دلـدار  سـيد   مرحـوم 
بـزرگ  علمـای  جملـه  از  مـآب،  غفـران 
شـيعه در شـبه قـاّره بـه شـمار مـى رود کـه 
قـرن  اول  نيمـۀ  و  دوازده  قـرن  اواخـر 
سـيزدهم مى زيسـته اسـت. ايشـان پـس 
از طـى مراحـل اوليـه تحصيـل، بـه نجـف 
اشـرف رفتـه و از محضـر مرحـوم بهبهانـى 
بهـره برد.مرحـوم سـيد دلـدار علـى تحـت 
بهبهانـى،  مرحـوم  اصولـى  منهـج  تاثيـر 
کـرد.  تأليـف  را  االصـول  اسـاس  کتـاب 
در  مـآب  غفـران  مرحـوم  کتابهـای  کثـر  ا
رّد تصـّوف اسـت؛ زيـرا در محيـط شـيعى 
پرسـت  هـای خرافـه  زمـان، صوفـى  آن 

داشـتند. زيـادی  فعاليـت 
بـر  اوده  کمـان  حا ايشـان  زمـان  در 
حكومـت  قـاّره  شـبه  از  بخشـهائى 
زيـر  زمـان  هميـن  در  مى کردنـد، 
بناهـای الزم بـرای توسـعۀ فرهنـگ 

اولین ردیه بر تحفۀ اثنا 
عشریه را مرحوم غفران 

مآب نوشتند. بعد از 
آن، ردیه های فراوانی، 

حتی در خود دهلی، 
بر آن کتاب ضد شیعی 

نوشته شد.
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یکی از اقدامات بسیار 
مهم در این دوره، طبقه 
بندی کتاب های شیعه 
و سّنی به گروه های 
مختلف فقه، کالم، 
تفسیر، حدیث، 
ادبیات، رجال، تاریخ 
و غیره است. بی شک 
این کتابخانه، یک 
کتابخانۀ تخصصی 
مذهبی به شمار می آید 
که کتاب های موجود 
در آن با گرایش عقائد 
مذهبی جمع آوری 
شده است

شـيعى پايـه گـذاری شـد؛ بسـياری از 
مسـاجد، امـام باره هـا )حسـينيه ها( 
و مـدارس علميـه بنـا شـد. علمـای 

مـه غفـران مـآب  بـا 
ّ

شـيعه از جملـه عال
اسـتفاده از فضـای ايجـاد شـده، دسـت 

گردان متعـددی شـده  کار تربيـت شـا بـه 
را در  نقـش  اقـدام، مهمتريـن  ايـن  بـا  و 
اعتـالی هويـت شـيعى در شـبه قـاره ايفـا 
گردان  شـا ايشـان  مدرسـۀ  در  کردنـد. 
فرزنـد  العلمـاء،  سـلطان  چـون  مبـّرزی 
فرزنـد  العلمـاء،  سـيد   و  ايشـان  ارشـد 
کوچـک ايشـان و نيـز مفتـى محمـد قلـى و 

يافتنـد. رشـد  عبـاس  محمـد  مفتـى 
عالمـه  اقدامـات  جاودانه تريـن  از  يكـى 
جريانـات  بـا  شـديد  مقابلـۀ  غفرانمـآب، 
جملـه  از  بـود  شـيعى  ضـد  اقدامـات  و 
جريانـات ضـد شـيعه، جريـان بـه وجـود 
آمـده از کتـاب تحفـۀ اثنـا عشـريه، اثِر شـاه 
عبدالعزيـز دهلـوی فرزنـد شـاه ولـى اهلل 
بـود. اوليـن رديـه بـر تحفـۀ اثنـا عشـريه را 
مرحـوم غفـران مـآب نوشـتند. بعـد از آن، 
رديه هـای فراوانـى، حتى در خـود دهلى، 

کتـاب ضـد شـيعى نوشـته شـد.  بـر آن 
شـيعه،  ضـد  کتـاب  تاليـف  انگيـزه  در   
تحفـه اثنـا عشـريه جالـب اسـت بدانيـد 

کـه نويسـنده آن، عبـد العزيـز دهلـوی 
مـى گويـد: بعـد از مرحـوم غفـران مـآب، 

يافتـن  راه  حـال  در  آرام  آرام  شـيعه 
کـه  بـه همـۀ خانـه هـا بـود تـا جايـی 
نيـز  شـاه  بهـادر  حتـى  شـد  معـروف 

شـيعه شـده اسـت. از ايـن رو 
گيـر شـدن مكتـب  از تـرس فرا
را  تحفـه  کتـاب  تشـيع، 

 . شـتم نگا

آن  ردود  و  تحفـه  بـه  اشـاره ای   
کـه عبقـات االنـوار  فرمودیـد، از آنجـا 
بـه عنـوان مهمتریـن ردیـه بر تحفـه اثنا 
عشـریه و بزرگتریـن موسـوعه امامتـی 
شـیعه شـناخته مـی شـود، لطفـا دربارۀ 
هـدف عالمـه از نـگارش کتـاب عبقـات 
االنـوار و اینکـه نـگارش آن چنـد سـال از 
عمـر ایشـان را بـه خـود اختصـاص داده 

بفرمائیـد. اسـت توضیحاتـی 
  پـس از تأليـف کتـاب ضد شـيعى تحفۀ 
اثنـا عشـريه توسـط عبدالعزيـز دهلـوی و 
بـه راه افتـادن مـوج عظيمـى از تهمت هـا 
نـگارش  شـيعه،  سـمت  بـه  افترائـات  و 
رديـه ای محكـم و قـوی بـر ايـن کتـاب و 
پاسـخ بـه اّدعاها و عقايد باطـل عبدالعزيز 
مى نمـود.  ضـروری  تحفـه،  در  دهلـوی 
مـه ميـر حامـد حسـين 

ّ
لـذا در ايـن فضـا عال

اقـدام بـه نـگارش کتابی در رّد بـاب هفتم 
تحفـه، يعنـى بـاب امامـت، و پاسـخ بـه 
کتـاب،  شـبهات آن نمـود. نـگارش ايـن 

کشـيد، يعنـى  حـدود 20 سـال طـول 
مـه بـرای زيـارت 

ّ
پـس از مسـافرت عال

در  اهلل  بيـت  حـج  و  عتبـات 
سـال 1282 ق تـا پايـان عمـر 
دسـت  و  هـا  نامـه  از  ايشـان. 

مـه 
ّ

نوشـته های برجـای مانـده از عال
آشـكار مى شـود کـه ايشـان در تأليـف 
عبقـات تنهـا بوده انـد و حتـى يـک 
نكـرده  همـكاری  ايشـان  بـا  هـم  نفـر 

. سـت ا

 آیـا می تـوان انگیـزۀ تألیـف عبقـات 
میرحامـد  مـه 

ّ
عال سـوی  از  األنـوار 

حسـین بـا ایـن حجـم وسـیع را، کامـل 
از  شـده  نوشـته  ردیه هـای  نبـودن 
اثنـا  تحفـۀ  بـر  دیگـر  علمـای  سـوی 

دانسـت؟  عشـریه 
مـه ميرحامـد حسـين در 

ّ
مرحـوم عال   

دوستانشـان  از  يكـى  بـه  کـه  نامـه ای 
مى نويسـند، علـت تأليـف عبقـات االنـوار 
آنجـا  فرموده انـد؛  بيـان  روشـنى  بـه  را 
هـا  قـدر سـّنى  آن  »امـروز  کـه مى گوينـد: 
ک شـده اند کـه هـر چـه مى خواهنـد  بی بـا

مى گوينـد!« شـيعه  بـه 
مـه غفـران 

ّ
علـى رغـم اينكـه مرحـوم عال

گردان بزرگ ايشـان نظير مفتى  مآب و شـا
محمـد قلـى، سـيد  محمـد عبـاس و غيره، 
کتـاب تحفـۀ اثنـى  ردود مفّصلـى در نقـد 
عشـريه شـاه عبدالعزيـز دهلـوی نوشـته 
گويـا اينهـا پاسـخگو نبـوده و  بودنـد، امـا 

تحفـه هنـوز جـوالن مـى داده اسـت.  
از  بسـياری  حسـين  حامـد  مـه 

ّ
عال

و  تصحيـح  خـود  را  پـدر  کتابهـای 
کـرد، امـا بـا ايـن حـال آنهـا را  چـاپ 
کافـى نمى دانسـت و از ايـن مسـأله 
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یکی از امتیازات عاّلمه، 
کثرت مطالعۀ ایشان 

است؛ به گونه ای 
که ایشان از ابتدا تا 

انتهای هر کتابی که به 
دستشان می رسید را 
به طور کامل مطالعه 

می کردند. 

مـه تمـام عـزم 
ّ

بسـيار نگـران بـود. عال
خـود را بـرای نوشـتن رديـه ای کامـل 
و غيـر قابل خدشـه جزم نمـود تا خالء 

موجـود را برطـرف کنـد؛ وی در نامـه ای 
بـه  نامـه ای  »مـن  مى نويسـد:  چنيـن 

حضـرت بقيه اهلل، صاحب االمـر - ارواحنا 
فـداه - نوشـتم و از آن حضـرت خواسـتم 
کـرده و  کـه ايـن شـرف را بـه مـن عنايـت 
توفيـق ايـن خدمـت را بـه مـن مرحمـت 
نمايـد. بعـد از آن در خاطـرم گذشـت مـن 
که هسـتم کـه به آن جناب نامه بنويسـم؛ 
نـوراهلل  قاضـى  قبـر  روی  بـر  را  نامـه  لـذا 
گذاشـته و از ايشـان خواسـتم تـا  تسـتری 
از حضـرت صاحب االمـر -–ارواحنافداه- 
مـن  بـه  را  خدمـت  ايـن  کـه  بخواهـد 
تفويـض کننـد. خـدا هـم عنايـت فرمـود و 

کـرد.« ايـن مسـأله را بـه مـن تفويـض 
ايـن  بـر  اسـت  نامـه خـود شـاهدی  ايـن 
کـه بـا وجـود حكومـت شـيعى و ظرفيـت 
کـرده بـود، و نيـز  کـه ايجـاد  هـای خوبـی 
بـا وجـود حضـور دانشـوران بزرگـى چـون 
محمـد  مفتـى  مـآب،  غفـران  مرحـوم 
کـه  عبـاس، مفتـى محمـد قلـى و غيـره 
همگـى شـخصيت هـای نابغـه ای بودنـد 
و هـر يـک فضايـل متعـددی داشـته انـد، 

شـبهات تحفـه هنـوز کاری بوده اسـت.

رفیــع  جایــگاه  بــه  توجــه  بــا   
عبقــات األنــوار در زمــان خــودش، 
چگونــه حتــی تــا بــه امــروز هــم ایــن 

گرانســنگ و موســوعۀ  اثــر 
بــرای  امامتــی  عظیــم 
ناشــناخته  علمــی  مجامــع 

اســت؟ مانــده 
زبـان  عبقـات،  اصلـى  مشـكل    

بـاال  سـطحى  در  کـه  اسـت  آن  علمـى 
نوشـته شـده و آن سـطح بـرای همـه قابـل 
درک نيسـت؛ از ايـن رو عـدۀ کمـى بـه آن 
دائـرة  االنـوار  عبقـات  داشـته اند.  اقبـال 
محققيـن  کـه  اسـت  بزرگـى  المعـارف 
خرمـن  از  آن  بـه  مراجعـه  بـا  مى تواننـد 
مـى خواهنـد  متنوعـش هرچـه  مطالـب 

کننـد. برداشـت 
مـه امينـى 

ّ
کـه عال بـه هميـن سـبب بـود 

کردنـد تـا  عبقـات االنـوار را طبقـه بنـدی 
اينكـه الغديـر بـا نظامـى ويـژه بتواند جای 
بـرای سـطح وسـيع  و  گرفتـه  را  عبقـات 
تـری از مخاطبيـن قابـل اسـتفاده باشـد. 
الغديـر همـان عبقـات االنـوار اسـت امـا بـا 
ادبيـات و قالبـى مـدرن و متنـى روان تـر، 
اسـتفاده  قابـل  بيشـتر  کـه  زبانـى  يعنـى 

. سـت ا

 بـا نگاهـی بـه آثـار متعـدد بـه جـای 
مـی  حسـین  حامـد  عالمـه  از  مانـده 

بـر  عـالوه  بزرگـوار  آن  کـه  یابیـم 
نظـام  و  نظـم  از  علمـی،  احاطـه 

پژوهشـی منحصـر بـه فـردی 
بوده انـد،  برخـوردار  نیـز 
گفتگـو  از  بخـش  ایـن  در 

پژوهشـی  روش  دربـارۀ  لطفـا 
صاحـب عبقـات هـم توضیحاتـی 

. ئیـد ما بفر
کثـرت  مـه، 

ّ
عال امتيـازات  از  يكـى    

مطالعـۀ ايشـان اسـت؛ بـه گونـه ای کـه 
کـه  کتابـی  ايشـان از ابتـدا تـا انتهـای هـر 
کامـل  بـه دستشـان مى رسـيد را بـه طـور 
دسـت  ميـان  در  مى کردنـد.  مطالعـه 
مـه حامـد حسـين گاهـى 

ّ
نوشـته های عال

بـه  کـه  مى کنيـم  برخـورد  »ف«  رمـز  بـا 
سـودمندی  نـكات  و  فايده هـا  معنـای 
بـود کـه ايشـان در ال بـه الی مطالعـۀ خـود 
بدانها دسـت مى يافـت و در پايان، تمامى 
ايـن فايده هـا را در پنـج، شـش صفحـه 
ورق سـفيدی کـه در انتهـای آن کتاب هـا 
اضافـه کـرده بـود، ثبـت و ضبـط مى کـرد.

گـر مطالـب بيشـتری بـه دسـت  آن وقـت ا
ملحـق  مجموعـه  آن  بـه  مى آوردنـد، 
»حديـث  بحـث  در  مثـال  مى کردنـد. 
واليـت«، فوايـد مرتبـط بـا آن را از پشـت 
کتاب هـا اسـتخراج کـرده و در فيش هـای 
کامل تـر  را  آنهـا  و  مى نوشـتند  جديـد 
مى کردنـد؛ بديـن معنـا کـه آنچـه مختصـر 
بودنـد  نوشـته  اشـاره  صـورت  بـه  و  بـود 
منتقـل  جديـد  فيـش  بـه  و  برداشـته  را 
مى کردنـد؛ سـپس ميـان ايـن مجموعه 
از فيش هـا، پیونـدی برقـرار کـرده و آنهـا 

مى کردنـد.  اضافـه  کتـاب  بـه  را 
مى شـود  معلـوم  توصيـف  ايـن  بـا 
افـزون  حامدحسـين  عالمـه  کـه 
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عاّلمه حامد حسین 
در چاپ عبقات نیز با 
مشکالت فراوانی رو 
به رو شدند؛ تا آنجا که 
این کتاب را جزء جزء 
چاپ می کردند؛ جزئی 
چاپ می شد و بعد از دو 
سال جزء دیگر را چاپ 
می کردند. این کتاب، 
چندان هم فروش 
نداشت تا از این راه 
برخی مخارج آن تأمین 
گردد؛ زیرا عبقات به 
معنای واقعی یک کتاب 
تخصصی بود و هر 
کسی آن را نمی خرید

برخـورداری  و  مطالعـه  وسـعت  بـر 
سـبک  قـوی،  بسـيار  حافظـۀ  از 
داشـتند. نـگارش  در  هـم  ويـژه ای 

و  سـرمایه ها  از  یکـی  بی تردیـد   
پشـتوانه های بـزرگ علمـی خانـدان 

ایـن  مانـدگار  اقدامـات  از  کـه  عبقـات 
بـه  اسـالمی  تـراث  حفـظ  در  خانـدان 
عظیـم  کتابخانـۀ  مـی رود،  شـمار 
جایـگاه  دربـاره  لطفـا  اسـت؛  ایشـان 
کتابخانـۀ  ناصریـه و امتیـاز آن نسـبت 
بـه سـایر کتابخانه هـای موجـود در آن 

بفرمائیـد. توضیحاتـی  عصـر، 
کـه هنـوز حكومت هـای    در دوره ای 
ايالتـى شـيعه در شـبه قـاّرۀ هنـد مسـتقر 
مختلـف  فعاليت هـای  امـكان  و  بودنـد 
بـرای عالمـان شـيعى مهيـا بـود، مرحـوم 
مـه ميـرزا 

ّ
ميـرزای شـيرازی بـا مشـورت عال

حسـين نـوری و برخـى ديگـر از علمـا بـه 
فكـر تأسـيس کتابخانـۀ جامعـى مى افتند 
تـا در آن اسـناد و مـدارک اسـالمى اعـم از 

شـيعى و سـّنى جمـع آوری شـود.
اولويت هـای  بررسـى  و  مشـورت  از  بعـد 
مكانى برای تأسـيس چنيـن مرکز مهمى، 
بـه اين نتيجه مى رسـند که ايـران و عراق 
جايـگاه امنـى بـرای ايـن هـدف نيسـتند. 

در نهايت شـهر لكنهو در هنـد، با عنايت 
مـه 

ّ
بـه حضـور شـخصيتى همچـون عال

موقعيـت  بهتريـن  حسـين،  حامـد 
کتابخانـه معرفـى و  بـرای تأسـيس 
سرتاسـر  از  لـذا  مى شـود.  پیشـنهاد 

کتـاب  هـر  اسـالم   دنيـای 
کتابخانـه  ايـن  بـه  را  مهمـى 
ايـن  شـهرت  مى فرسـتادند. 

کتابخانـه بـه دليـل برخـورداری آن 
از تمامـى نسـخه هـای چاپـی مهـم 

 . سـت ا
مـه ميرحامـد حسـين بـه 

ّ
کـه عال از آنجـا 

کتابخانه هـای  دنبـال فهرسـت نويسـى 
مختلـف، مثـل کتابخانـۀ صنيـع الدولـه، 
کتابخانـۀ  الدولـه،  اعتمـاد  کتابخانـه 
آسـتان قـدس رضـوی »عليـه السـالم« و 
سـاير کتابخانه هـا بـوده، تمـام آنهـا را نيـز 
کـرده و يكجـا آورده اسـت؛ بـه  فهرسـت 
گونـه ای کـه کتابخانـه ناصريـه عـالوه بـر 
کـه دارد، بـه عنـوان  امتيـازات بسـياری 
کتابخانه هـا  کـه فهرسـت سـاير  مرکـزی 
کـه  ح بـوده اسـت.  را نيـز داراسـت، مطـر
مـا يـک جلـد از آن فهرسـت ها را در مرکـز 
ميكـرو فيلـم نـور  بـه چـاپ رسـانده ايم.

بـا اينكـه در جهـان تشـيع کتابخانه هـای 
وجـود  ايـران  و  عـراق  در  بزرگـى  متعـّدد 
شـهرت  بـه  کـدام  هيـچ  اّمـا  داشـت، 
بـه  ايـن  و  نرسـيدند  ناصريـه  کتابخانـۀ 
سـبب وجـود شـخصيت های بی نظيـری 
و  حسـين  حامـد  ميـر  مـه 

ّ
عال همچـون 

اعجـاز  ويـژه  بـه  ايشـان  خانـدان 
حامـد  ميـر  عالمـه  بـرادر  حسـين، 

کـه  حسـين بـود. بـا تخصصـى 
کتابشناسـى  ايشـان در زمينـه 
داشـت، نسـخه هايی کـه بايـد 

مى شـد،  نگهـداری  کتابخانـه  در 
ملحـق  کتابخانـه  بـه  و  شناسـايی 

. يـد د مى گر
مرحـوم ناصـر حسـين فرزنـد عالمـه ميـر 
حامـد حسـين، معـروف بـه ناصرالملـه، 
کـه بسـيار خـوش فكـر و توانـا بـود نيـز در 
در  بسـزايی داشـت.  نقـش   زمينـه  ايـن 
ضعـف  همچـون  عواملـى  وی  زمـان 
اجتماعـى  درگيری هـای  و  اوده  دولـت 
تشـيع  جامعـۀ  ضعـف  باعـث   موجـود، 
مرحـوم  فضايـی  چنيـن  در  بـود.  شـده 
ناصرالمّلـة بـا اسـتفاده از موقعيـت جهانى 
شـدن آوازۀ عبقـات االنـوار و اقبـال علمـا 
کمک هايـی  جـذب  بـا  توانسـت  آن  بـه 
ايـن  ناصريـه،  کتابخانـه  مى رسـيد،  کـه 
مجموعـۀ عظيـم و ارزشـمند فرهنگـى کـه 
مهمتريـن نسـخه های خطـى را در خـود 
داشـت حفـظ کـرده و حالـت ثباتـى بـرای 
آن پديـد آورد. بـه عنـوان نمونـه تاجـری 
بـه نـام ناظـم صاحـب کـه دروس دينـى را 
نيـز خوانـده و چهـره ای مقبـول و شـناخته 
شـده داشـت، به درخواسـت مرحوم ناصر 
را  مكانـى  گجـرات  منطقـۀ  در  حسـين 
کـرده و بـرای کتابخانـه وقـف  خريـداری 
مى کنـد. پـس از سـاخت بنـای کتابخانـۀ 
ناصريـه، کتابهـا از محّلـۀ نّخـاس - کـه 
منـزل قديـم ايـن خانـدان بـوده و هنـوز 
منتقـل  آنجـا  بـه  اسـت-   باقـى  نيـز 
يابنـد؛  مـى  خوبـی  نظـم  و  شـده 
کاتـب،  دربـان،  کتابخانـه،  بـرای 
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یکی از اقدامات بسیار 
مهم در این دوره، طبقه 
بندی کتاب های شیعه 

و سّنی به گروه های 
مختلف فقه، کالم، 

تفسیر، حدیث، 
ادبیات، رجال، تاریخ 
و غیره است. بی شک 

کتابخانه ناصریه، یک 
کتابخانۀ تخصصی 

مذهبی به شمار می آید 
که کتاب های موجود 
در آن با گرایش عقائد 

مذهبی جمع آوری شده 
است؛ لذا حجم کتب 

عمومی در آن محدود 
بوده است.

و غيـره قـرار مى دهنـد و برگـه دانهـا 
و  همـه  اينهـا  امثـال  و  قفسـه ها  و 
مـكان  آن  و  مى شـود  عـوض  همـه 

در  رسـمى  کتابخانـۀ  يـک  عنـوان  بـه 
مى آيـد. بعـد از اينكـه برگـه دانها درسـت 

کتـاب  هـر  بـه  راجـع  شـرحى  مى شـد، 
نوشـته شـده و آنهـا را داخـل کتابچه هـا و 

مى دادنـد. قـرار  کتابهـا،  
يكـى از اقدامات بسـيار مهـم در اين دوره، 
طبقـه بندی کتاب های شـيعه و سـّنى به 
کالم، تفسـير،  گروه هـای مختلـف فقـه، 
حديـث، ادبيـات، رجـال، تاريـخ و غيـره 
يـک  کتابخانـه،  ايـن  بی شـک  اسـت. 
شـمار  بـه  مذهبـى  تخصصـى  کتابخانـۀ 
کتاب هـای موجـود در آن بـا  کـه  مى آيـد 
گرايـش عقائـد مذهبـى جمـع آوری شـده 
آن  در  کتـب عمومـى  لـذا حجـم  اسـت؛ 

بـوده اسـت. محـدود 

مـه میرحامـد 
ّ

 بـا توجـه بـه اینکـه عال
مناسـبی  مالـی  وضعیـت  حسـین 
نداشـتند، منابـع مالـی جهـت تجهیـز 
اعـم  آن  بودجه هـای  و  کتابخانـه 
و  چـاپ  و  تحقیقاتـی  هـای  پـروژه  از 
کجـا تامیـن  آثـار، چگونـه و از  انتشـار 

اسـت؟ می شـده 
مالـى جهـان  درحقيقـت وضعيـت    

تشـيع و حتـى نجـف در آن دوران 
بـه سـامان نبـوده اسـت. بـرای درک 
نمونـه ای  دوران  آن  شـرايط  بهتـر 

عالمـه  جـات  نوشـته  در  کـه 
را  يافتـه ام  حسـين  ميرحامـد 
عـرض مى کنـم؛ ايشـان بـرای 

کـه فـالن  اسـت  نامـه نوشـته  کسـى 
مى فرسـتم.  کتابـت  بـرای  را  کتـاب 

بعـد در توضيـح مى نويسـد: ايـن نسـخه 
در هـر بـرگ ايـن مقـدار سـطر دارد؛ فاصلـه 
خطـوط را کـم کنيـد و عالئـم غيـر ضـروری 
را نگذاريـد؛ نيـازی بـه ترسـيم خـط جهـت 
اوصـاف  ايـن  بـا  نيسـت؛  هـم  زيبايـی 
مى شـود؟  چقـدر  کتابتـى  چنيـن  هزينـه 
پاسـخ  در  هـم  نظـر  مـورد  شـخص 
مى گويـد: هزينـه چنيـن کاری بـا کتابـِت 
فـالن کاتـب، مى شـود دو روپیـه. پـول را 

انجـام دهيـم! را  کتابـت  تـا  بفرسـتيد 
نمى شـده  ايشـان  بـه  کمكـى  هيـچ 
مـه بـا توجـه بـه 

ّ
اسـت. حتـى مرحـوم عال

فـردی  اسـتخدام  نيازمنـد  کسالتشـان 
جهـت پايیـن آوردن کتـب از قفسـه های 
کـه  حالـى  در  بودنـد،  کتابخانـه  باالتـر 
هميـن مقـدار هـم تـوان مالـى نداشـتند. 
حتـى ايشـان بـه يكـى از فضـال مى گويـد 
کنـار خانـۀ مـا بـه صـورت  کـه در  منزلـى 
مخروبـه افتـاده را برايـت آمـاده مى کنـم؛ 
شـام و ناهـارت را نيـز بـر عهـده مى گيـرم 

تـو  بـه  روپیـه  يـک  هـم  ماهانـه  و 
مى دهـم و در مقابـل از تـو مى خواهـم 

تصحيحـات  از  برخـى  در  تـا 
همراهـى  مـرا  عبقـات  کار 
اوصـاف،  ايـن  بـا  امـا  کنـى؛ 

را  پیشـنهاد  ايـن  شـخص  آن  بـاز 
. د يـر نمى پذ

برخـى  در  حسـين  اعجـاز  مرحـوم 
حامـد  مـه 

ّ
عال بـا  خويـش  مكاتبـات 

بسـيار  کتـب  برخـى  وجـود  از  حسـين 
نفيـس خبـر داده و پیشـنهاد خريـد آنهـا را 
مـه حامـد حسـين در پاسـخ 

ّ
مى دهنـد. عال

مى نويسـند: پولـى نداريـم و تنهـا چيـزی 
کـه موجـود اسـت، زيـور آالت خانم هـای 
اسـت  گردنبنـد  و  گوشـواره  چـون  خانـه 
کـه آن هـم از آِن دختـران و خانمهـا اسـت؛ 
کتابهـا  و  فروختـه  را  آنهـا  اينكـه  مگـر 
تـا  مى کنـم  را  کار  ايـن  پـس  بخريـم.  را 

کتـاب بخريـم.    بتوانيـم 4 يـا 5 
برخـى از ُامـرا در حد بسـيار معمولى ماهانه 
مـه حامـد 

ّ
کمـک بـه عال مبلغـى را بـرای 

کـه حتـى  گرفتـه بودنـد  حسـين در نظـر 
گاهـى تـا سـه مـاه پرداخـت  همـان هـم 
مـه گاهـى به ايشـان 

ّ
نمى شـد. مرحـوم عال

کنـون شـش مـاه يـا يـک  مى نوشـتند کـه ا
کتابـت  کـه جهـت  سـال اسـت مبلغـى را 

مى داديـد بـه دسـت مـا نرسـيده اسـت.
عبقـات  چـاپ  در  حسـين  حامـد  مـه 

ّ
عال

نيـز بـا مشـكالت فراوانـى رو بـه رو شـدند؛ 
تـا آنجـا کـه ايـن کتـاب را جـزء جـزء چـاپ 
مى کردنـد؛ جزئـى چـاپ مى شـد و بعـد از 
دو سـال جـزء ديگـر را چـاپ مى کردنـد. 
فـروش  هـم  چنـدان  کتـاب،  ايـن 
ج  نداشـت تـا از ايـن راه برخـى مخـار
بـه  عبقـات  زيـرا  گـردد؛  تأميـن  آن 
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عاّلمه به بزرگان لکهنو 
و دیگر بالد هندوستان 
مینویسد: »شما را به 
خدا پولی برای چاپ 
این اثر تهیه نمایید!« 
اّما به این درخواست 
توّجهی نمیشود. لذا 
همین درخواست را 
از ایران و پس از عدم 
اجابت، از ترکیه و دیگر 
بالد میکنند؛ اما باز هم 
هیچ امکاناتی فراهم 
نمیشود. 

معنـای واقعى يک کتـاب تخصصى 
بـود و هـر کسـى آن را نمى خريـد؛ لـذا 
گزيـر بودند برای ترويـج آن، کتاب  نا

را نـه تنهـا رايـگان، بلكـه بـا هزينه هـای 
ارسـال و با پشـت سر گذاشـتن مشكالت 

زيـاد، بـه بـالد مختلـف بفرسـتند.
چاپخانـه لوديانـه کـه مربـوط به سـبحان 
علـى خـان، يكـى از ُامـرا در پنجـاب بـود، 
کار چـاپ کتبـى همچـون عبقـات االنـوار، 
و  قلـى  محمـد  عالمـه  المطاعـن  تشـيید 
را  حسـين  ميرحامـد  خانـدان  آثـار  سـاير 

بـود.  پذيرفتـه 
نيـز  منظمـى  پشـتوانۀ  عبقـات  کتـاب 
مرّتـب  و  مـداوم  صـورت  بـه  تـا  نداشـت 
تاميـن  آن  انتشـار  و  هزينـه هـای چـاپ 
شـود. حجـم زيـادی از نامه هـای مرحـوم 
و  پولـى  قضايـای  هميـن  دربـارۀ  مـه 

ّ
عال

اسـت.  چـاپ  هزينه هـای  تأميـن 
بـالد  ديگـر  و  لكهنـو  بـزرگان  بـه  مـه 

ّ
عال

هندوسـتان مى نويسـد: »شـما را بـه خـدا 
پولـى بـرای چـاپ ايـن اثـر تهيـه نمايید!« 
اّمـا به ايـن درخواسـت توّجهى نمى شـود. 
لـذا هميـن درخواسـت را از ايـران و پـس 
بـالد  ديگـر  و  ترکيـه  از  اجابـت،  عـدم  از 
امكاناتـى  هيـچ  هـم  بـاز  امـا  مى کننـد؛ 

نمى شـود.  فراهـم 
مـه بـه علمـای بزرگـى نامـه 

ّ
مرحـوم عال

نوشـته و از آنهـا درخواسـت مى کننـد تـا 
در تمجيـد از عبقـات نامـه بنويسـند؛ 
از مرتبطيـن  مثـال ايشـان بـه برخـى 

ميـرزای  مرحـوم  بيـت  بـا 
مى نويسـند  نامـه ای  شـيرازی 
و مى گوينـد از ميـرزا درخواسـت 

کنيـد تـا در تمجيـد از عبقـات و موّلـف 
از  شـايد  تـا  بنويسـند  چيـزی  آن، 

ايـن طريـق، شـناخته شـود و بخشـى از 
هزينه هـای چـاپ کتاب تأمين شـود. ولى 
علـى رغـم نگارش آن سـتايش نامه هـا، باز 
هـم چون گذشـته، هيچ کمكى در راه نشـر 

کتـاب صـورت نگرفـت!  ايـن 
مـه در نامه ای شـكوه آميز مى نويسـند 

ّ
 عال

کـه در همسـايگى مـن شـيعه ای زندگـى 
مى کنـد کـه روزانـه 200 نفـر بـا انـواع غذاهـا 
بـر سـر سـفره اش اطعـام مى شـوند، امـا من 
بـرای پیشـبرد اهـداف علمى خـودم حتى 
کـس هـم بـه  يـک روپیـه نـدارم و هيـچ 

نمى رسـد! دادم 

تعـداد  الشـیعه،  أعیـان  کتـاب   
 30 را  ناصریـه  کتابخانـه  کتاب هـای 
شـما  نظـر  کـرده؛  گـزارش  جلـد  هـزار 

چیسـت؟  گـزارش  ایـن  پیرامـون 
  گـزارش اعيان الشـيعه ناظـر به مجموع 
نسـخه های چاپـی و خطـى اسـت؛ تعـداد 
نسـخه های خطـى ای که مـا در کتابخانه 

از  بيشـتر  کرديـم،  شـمارش  ناصريـه 
ايـن  از  بخشـى  نيسـت.  جلـد   4500

بـوده  کتاب هايـی  کتابخانـه، 
کـه در مسـير مهاجـرت مرحـوم 
مفتـى محمـد قلـى، پـدر عالمـه 

ميـر حامـد حسـين بـه لكهنـو، توسـط 
راه زنـان بـه غـارت رفته اسـت. مدتى 
بعد، مرحوم اعجاز حسـين فهرسـتى 
کتاب هـای پدرشـان، مرحـوم مفتـى  از 
آن،  در  کـه  کـرده  تهيـه  قلـى،  محمـد 
رفتـه،  غـارت  بـه  کتاب هـای  عناويـن 

نوشـته شـده اسـت. 
حسـين،  ميرحامـد  مرحـوم  از  بعـد 
کتاب هـای مرحـوم مفتـى محمـد قلـى که 
کـرده بـود،  ايشـان آنهـا را وقـف اوالدش 
تقسـيم مى شـود؛  ايشـان  فرزنـدان  بيـن 
شـدن،  کنـده  پرا معنـای  بـه  نـه  البتـه 
بلكـه بـه معنـای تعيیـن سـهم هـر يـک از 
اعضـای کتابخانـه. خـود مرحـوم اعجـاز 
چـه  هـر  مى نويسـد  نامـه ای  در  حسـين 
سـهم االرث مـن از کتاب هـای پدرم اسـت 
را بـه بـرادرم حامـد حسـين مى بخشـم. 
خواهـر ايشـان نيـز در وصيتـى بـه هميـن 

اسـت.  کـرده  تصريـح  نكتـه 
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مرحوم عالمه امینی:
ک بزرگوار  این سید پا

)میرحامد حسین( 
همچون پدر قدیس 

خویش یکی از 
شمشیرهای آخته خدا بر 

سر دشمان حق است.
الغدیر/ج1/ص157-156 

مـــــقاالت



دژیمستحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکمدربرابر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهافکن موجتفرق
تحفهاثناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشریه

مهدی اسفندیاری- محمد هادی فرقانی
غ التحصیالن سطح 3 مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟مهع؟   فار



چكيده:
عالمه میر حامد حســین لکهنوی، صاحب عبقات األنوار، برخاســته از مدرســه علمی لکهنو، عمرگرانمایه خویش را در 
راه تالیــف موســوعه ی عظیم امامتی شــیعه یعنی کتاب شــریف عبقات االنوار فی امامة االئمــة االطهار؟مهع؟ صرف کرد، 
ح باطل گرای مدرســه شــاه ولی اهلل  ج تفرقه انگیز و شــیعه ســتیزانه ی تحفه ی اثنی عشــریه که نمایانگر رو تا بتواند مو
دهلوی بود، بشــکند و هیمنه پوشــالین آن را بر هم زده و مشــت اتهامات و افترائات آن را باز نماید. نوشــتار حاضر بر آن 
اســت تا پس از معرفی اجمالی دو مدرســه ی مهم و جریان ســاز فقهی-کالمی دهلی و لکهنو، جایگاه خاندان عبقات و 
مرحــوم عالمــه میرحامد حســین و کتاب گرانســنگ عبقــات األنوار را در از بیــن بردن تاثیرات مخــرب تحفه به اختصار 

بیان نماید.

معرفی دو مدرسه فقهی-کالمی دهلی و لکهنو
شبه قاره ی هند در قرن دوازدهم، شاهد پیدايش دو مدرسۀ فقهى-

کالمى مهم و جريان ساز در شهرهای دهلى و لكهنو بوده است. مدرسه 
شــيعى لكهنو که توسط مرحوم عالمه سيد دلدار على نقوی، معروف 
بــه غفــران مآب )1166-1235 ق(۱ و مدرســه ســنى دهلى که توســط 
احمد بن عبدالحليم عمری، معروف به شاه ولى اهلل دهلوی)1114- 

1176ق(۲  تاسيس شد.
موسس مدرسۀ دهلى که معاصر محمد بن عبدالوهاب بود در مسائل 
توحيــد و شــرک، مــرام ابــن تيميــه را پذيرفتــه و در توّســل، شــفاعت، 
تبّرک و... کامال همســو با محمد بن عبدالوهــاب حرکت مى کرد. او با 
هدف معرفى دشــمنى واحد جهت همگرايی فرقه های اهل ســنت، 
جبهــه ای ضــد شــيعى بــه راه انداخت که پــس از تحليل مقايســه ای 
رفتــار ايــن جريــان بــا مكتــب ابــن عبدالوهــاب، همســوئى کاملى در 
برنامــه ی ايــن دو مدرســه ديــده مى شــود. با ايــن تفاوت که مدرســه 
دهلى راهبردهای متفاوتى در پیشبرد اهداف خود نسبت به مدرسه 
ابــن عبدالوهــاب برگزيــد کــه از آن جملــه احتــرام به تمام فــرق فقهى 
اهل ســنت و همچنيــن پذيرش باور تصوف را نام برد. همين مســأله 
موجــب ارائــه ی چهره ای مقبول از شــاه ولى اهلل گرديــد و در حالى که 

ابــن عبدالوهــاب حتى مورد نقد اطرافيان خود و در ســطحى وســيعتر 
تخطئــه ی عالمان بزرگ اســالمى قــرار گرفت، لكن ولــى اهلل دهلوی 
بــه عنوان چهره ای تقريبى و آزاد انديــش معرفى گرديد و بنيان های 

تفكرات تفرقه انگيز او مورد غفلت قرار گرفت.
انديشــه های دهلــوی که فرقه ای ماننــد ديوبنديه از نهــاد آن بيرون 
آمد، منشــا تأليفات فراوانى اســت که ســبب ايجاد شــكاف در صفوف 
مسلمين و دستاويزی برای نفوذ استعمارگران در بالد اسالمى گرديد. 
اين آثار در حجمى وسيع و به صورتى برنامه ريزی شده، در تيراژ باال و 

در کمترين زمان در جای جای ممالک اسالمى توزيع گرديد.  
پــس از شــاه ولى اهلل، فرزندش عبدالعزيــز )1159- 1239ق( راه پدر را 
ادامــه داد. وی کــه درس خــود را در مكتب پدر خــوب آموخته بود، در 
ميــدان مســابقه ی عــداوت و عناد با شــيعيان، گوی ســبقت را از پدر 
ربــوده و اقداماتــى بســيار اساســى در تكميــل پروژه ی شــيعه هراســى 
انجام داد. شــواهد اين ســخن را مى توان در جای جای آثار وی۳   که 
مملّو از افترائات و جســارتهای فراوان به شــيعيان و باورهای حقه ی 
ايشــان اســت دنبال کرد. کتاب تحفه ی اثنا عشريه که مهمترين اثر 
وی به شمار مى رود، به زبان فارسى که زبان رائج آن زمان هندوستان 
بود، و با نثری روان برای اســتفاده ی عموم مردم نگاشته شد. تحفه 

موسس مدرسۀ دهلی 
که معاصر محمد 

بن عبدالوهاب بود 
در مسائل توحید و 

شرک، مرام ابن تیمیه 
را پذیرفته و در توّسل، 

شفاعت، تبّرک و... 
کامال همسو با محمد 
بن عبدالوهاب حرکت 

می کرد
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در دوازده باب در رّد باورهای شيعه تنظيم گرديد. 
عبدالعزيز دهلوی، على رغم ادعای التزام به فنون و آداب 

مناظــره در مقّدمه کتاب خويش، در هيــچ موضعى از دوازده 
بــاب کتــاب، به اين قواعــد ملتزم نبوده و غالبا به دنبال ســياه 

نمائــى و مغلطه اســت. به عنوان مثــال وی در باب هفتم پس از 
ادعای اينكه شــيعه غيز از هفت آيه و دوازده روايت، دليل ديگری 

بــر ادعای خــود در اثبات امامــت اميرمومنان؟ع؟ ندارد، ايــن ادله را 
نقد کرده و به خيال خويش تمام آنها را باطل ســاخته اســت! انتشــار 
اين کتاب از ســويی ســبب شــد تا مخالفيــِن باورهای اصيل اســالمى 
بر انديشــه های باطل خود بيشــتر پای بفشــرند و از ســوی ديگر تزلزل 

برخى از ساده انديشان شيعه را در پی داشت. 

آغار ردیه نویسی بر تحفه اثنا عشریه در مدرسۀ لکهنو
تحفه اثنا عشريه که به عامل جّدی تفرقه ميان مسلمانان و حربه ای 
در دســت اســتعمارگران و مرامنامه ای برای تغذيه معنوی فرقه های 
تكفيری تبديل شــده بود، مدرســه کالمى لكهنو را بر آن داشــت تا در 
ســطحى وسيع و بسيار گسترده در قالب تاليف ردّيه هايی متعدد، به 

نقد ابواب دوازده گانه اين کتاب بپردازد. 
مرحوم عالمه سيد دلدار على نقوی، هم از جهت علمى و هم از جهت 
مقبوليت اجتماعى بسيار ممتاز بود. ايشان اولين مرجع تقليد در شبه 
قاره بودند و اولين نماز جمعه شــيعه توســط وی در آن بالد اقامه شد. 
از مهمتريــن اقدامــات ايشــان در خامــوش کــردن آتش خانمان ســوز 
کتاب تحفه، رديه های چندگانه ای است که بر برخى از ابواب تحفه 
نگاشته اند: الصوارم االلهيات در رّد باب پنجم، حسام االسالم و سهام 
المالم در رّد باب ششــم، احياء الســّنه در رّد باب هشتم، ذوالفقار در رّد 

باب دوازدهم.
وی  که موســس مدرســۀ فقهى کالمى شــيعه در لكهنو اســت، در اين 
مدرســه انديشمندان بزرگى همچون، سيد محمد بن سيد دلدارعلى 
)معروف به سلطان العلماء( و سيد حسين بن سيد دلدارعلى )معروف 
به سيدالعلماء( و مرحوم مفتى محمد عباس و بزرگان خاندان عبقات 

همچــون مرحــوم عالمــه مفتــى محمــد قلى ،پــدر صاحــب عبقات و 
عالمه ميرحامد حسين تربيت نمود. 

گردان برجســته ای  او بــا تــالش وصف ناپذير خود و با تربيت شــا
همچون عالمه ميرحامد حسين لكهنوی؟ق؟ - که در رتبه–ی 
گردان اين مدرسه محسوب مى شود- دژی  شاخص ترين شا
استوار در برابر هجمه های جريان شيطانى مدرسه دهلوی 

تحفه اثنا عشریه که به 
عامل جّدی تفرقه میان 
مسلمانان و حربه ای 
در دست استعمارگران 
و مرامنامه ای برای 
تغذیه معنوی فرقه های 
تکفیری تبدیل شده 
بود، مدرسه کالمی 
لکهنو را بر آن داشت 
تا در سطحی وسیع 
و بسیار گسترده در 
قالب تالیف ردّیه هایی 
متعدد، به نقد ابواب 
دوازده گانه این کتاب 
بپردازد. 
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گردان وی نيز کتاب های  ايجــاد کرد. پــس از عالمه غفران مآب، شــا
انتقــادی قــوی و فراوانــى در پاســخ بــه افترائــات و دروغ پردازی های 

مدرسه ی کالمى دهلى، به ويژه کتاب تحفۀ اثنا عشريه نوشتند. 

نقش خاندان عبقات در شکستن هیمنه پوشالین تحفه
گردان برجســته مدرســه لكهنــو، تاليفات مرحوم  از ميان تاليفات شــا
عالمــه مفتــى محمــد قلى، پــدر صاحب عبقــات، و فرزندان ايشــان از 

جمله بارزترين و قويترين رّديه ها به شمار مى روند. 
خانــدان عبقات از ســادات موســوی معّظم نيشــابوری هســتند. تبار 
آنها از امامزاده ســيد محمد محروق به امام هفتم؟ع؟ مى رســد. آنها 
حدود هفتصد ســال پیش، بر اثر حملــه  مغول، به منطقه ی ُکنُتور در 
هندوســتان مهاجرت نمودند. آنها پیوســته در ُکنُتور اقامت داشــتند 
تــا زمانى که مرحوم عالمه مفتى محمــد قلى از آنجا به لكهنو عزيمت 

کنون نيز اوالد ايشان در لكهنو زندگى مى کنند.  نمود و تا
مرحوم عالمه محمد قلى )1188 - 1260 ق( به عنوان ســر سلســله ی 
دانشــمندان خاندان عبقات، ذی فنون بوده و از خرمن درس اســتاد 
خود، عالمه غفران مآب بهره ها برده اســت. ايشــان به عنوان يكى از 
گردان اين مكتب، عالوه بر فقــه، در علم کالم نيز تبّحر  مبّرزتريــن شــا

داشته و آثار متعددی در دفاع از انديشه های شيعى نگاشته اند.
از مهمترين تأليفات ايشــان مى توان به اين موارد اشــاره کرد: تقريب 
اإلفهام فى تفسير القرآن به زبان فارسى، الشعلة الظفرية فى الرد على 
الشــوکة العمريــة، الفتوحــات الحيدريــة فــى الــرد على کتــاب الصراط 
المســتقيم عبدالحى دهلوی، األجوبة الفاخرة فى رّد األشــاعرة، نفاق 
الشــيخين بالحديثيــن الصحيحين، و مجموعه ی رديــه او بر تحفه 
ی اثنى عشريه با نام األجناد اإلثنى عشرية المحمدية صلى اهلل عليه 
و آله و ســلم که در نقد پنج باب از تحفه نوشــته شــد: السيف الناصری 
در رد باب اول، تقليب المكائد در رد باب دوم، برهان السعادة رد باب 
ع األفهــام در رد باب  هفتــم، تشــيید المطاعــن رد بــاب دهم، و مصــار

يازدهم.
عــالوه بــر ايــن خدمــات کتابخانــه ی بزرگ عالمــه محمد قلــى که به 

اســت  معــروف  ناصرّيــه  کتابخانــۀ 
و در زمــان خــود، يكــى از مهمتريــن 
خزائن کتاب در شــرق عالم به شــمار 
بــاارزش  يادگارهــای  از  مى رفتــه، 
کتابخانــه بــه عنــوان  اســت. ايــن 
بزرگترين کتابخانۀ شخصى جهان، 
در تعابير بزرگان با عناوينى همچون 
»المكتبــة  و  العظيمــة«  »المكتبــة 
الكبيــرة« آمــده اســت. امــا بــه مــرور 
زمان و به خاطر زحمات فراوان ســيد 
ناصــر حســين فرزند عالمــه ميرحامد 
معــروف  حســين )1284-1361ق( 
بــه ناصرالملــه  کــه نقــش به ســزايی 
در غنا بخشــى حجم کتب و ســامان 
دهــى آنها و عمومى شــدن کتابخانه 
داشت، به کتابخانه ناصريه مشهور 
کتابخانــه هــم از جهــت  شــد. ايــن 
کيفــى و هــم از جهــت کّمى، بــا توجه 
بــه وضعيــت جامعه شــيعى آن زمان 
بی بديــل اســت؛ چــرا کــه مهمتريــن 
کتب اســالمى - اهل ســنت و شيعه-

، در مســائل مختلفى نظير تفســير، حديث، فقه، کالم، تاريخ، رجال 
در آن جمع آوری شــده و برخى از نســخ  خطى منحصر به فرد و ناياب 
در آن نگهداری مى شــده اســت. بنا بر برخى  گزارش ها  نســخ خطى و 
مطبــوع آن بالغ بــر 30000 جلدکتاب  بوده که درميان آنها حدود 5000 
نســخۀ خطى ارزشــمند وجود داشــته است. هســته ی اصلى تشكيل 
دهنده ی اين کتابخانه با انتقال کتابهای عالمه مفتى محمد قلى از 
کنتور به لكهنو شــكل مى گيرد. البته در ميانه ی راه، دزدان بخشــى از 
کتابها را غارت کرده و تنها بخشى  به منزل ايشان در محله ی نّخاس 
مى رسد. ايشان با نيت استفادۀ  علماء، محققين  و پژوهشگران  اقدام  

از میان تالیفات 
شاگردان برجسته 

مدرسه لکهنو، تالیفات 
مرحوم عالمه مفتی 

محمد قلی، پدر 
صاحب عبقات، و 

فرزندان ایشان از جمله 
بارزترین و قویترین 

رّدیه ها به شمار 
می روند. 
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کتابخانه ی بزرگ 
عالمه محمد قلی که 
به کتابخانۀ ناصرّیه 
معروف است و در زمان 
خود، یکی از مهمترین 
خزائن کتاب در شرق 
عالم به شمار می رفته، 
از یادگارهای باارزش 
است

بــه  تأســيس  ايــن کتابخانــۀ   نمــود و 
در زمــان  حياتشــان  ايــن  کتابخانه  را 

وقف  اوالد خود کردند.
غير از عالمه ميرحامد حسين که پسر 
کوچک عالمه محمد قلى بود، ايشان 
دو پســر ديگــر هــم داشــتند؛ مرحــوم 
سراج حسين )1238 - 1282 ق( که 
از وی کتــاب مهمــى گزارش نشــده و 
عالمه اعجاز حســين )1240 - 1286 
ق( صاحــب دو اثــر بــا ارزش کشــف 
الحجب و األســتار عن احوال الكتب 
و األســفار و شــذور العقيــان فى تراجم 
فاضــل  چهره هــای  از  کــه  األعيــان 
مدرســه ی لكهنو به شــمار رفتــه و در 
فيش برداری های مرتبط با تاليفات 
عالمــه ميرحامدحســين بــه ويــژه در 
موضوعــات تراجــم و کتابشناســى و 
همچنين در غنابخشى کتابخانه ی 
مهمــى  و  اساســى  نقــش  ناصريــه، 

داشته اند.

عبقات االنوار و اســلوب پژوهشی 
عالمه میرحامد حسین 

ســيد مهــدی، مكّنــى بــه ابوالظفــر، معــروف بــه ميرحامــد حســين 
)1246-1306 ق(، پسر سوم عالمه مفتى محمد قلى است. ايشان 

گيری علوم مختلف  که از همان کودکى استعداد سرشاری در فرا
داشتند، از هفت سالگى تحصيل دروس مقدماتى را آغاز کرده و 

به جز خوشه چينى از خرمن دانش پدر، اساتيد بزرگ ديگری 
را نيز درک کرده اند. از آن ميان نقش سلطان العلماء و به ويژه 

سيد العلماء در شكل گيری شخصيت علمى ايشان بسيار مهم 

بــوده و شــواهد آن را مى تــوان مكــررا 
در يادداشــتهای شخصى و حتى البه 

الی آثار علمى وی مشاهده کرد. 
حامد حســين، انديشمندی متتبع و 
عالمى نســتوه و مجاهدی خســتگى 
ناپذيــر بــود کــه در توصيــف جايــگاه 
رفيع علمى ايشــان عباراتــى بس واال 
از بــزرگان و علمــا نقــل شــده اســت. 
القــاب و اوصافى چــون »آيت اهلل فى 
العالمين، حجةاالسالم و المسلمين، 
لسان الفقهاء و المجتهدين، ترجمان 
الحكمــاء و المتكّلمين، عالمة العصر 
و ســيد المجاهديــن« تنها بخشــى از 
عباراتى اســت که برای شناساندن او 

به کار گرفته شده است.
بــه جهــت رعايــت اختصــار، در ايــن 
ميــان تنهــا به نقــل کالمــى از مرحوم 
ســيد حسن صدر در تكملة أمل اآلمل  
کتفا  درباره شخصيت علمى عالمه، ا

مى کنيم:
»ميرحامــد حســين در رده بزرگتريــن 
متكلمان و عظيمترين عالمان نام آور 
دين، و استوانه های استوار منطق و استدالل است. او عمر خويش را 
در يارى ايمان و نگهبانى شريعت جدش، مهتر پیامبران و امامان و 
راهنمايان، بگذرانيد و دين را با تحقيق های ارجمند خويش يارى 
کــرد و بــا دقت نظرهاى واالى خود و با آن برهان های پیامبرانه 
و آن منطــق و اســتدالل علــى ماننــد و آن احتجاج ها که چونان 
احتجاج های امام على بن موسى الرضا؟ع؟ بود و بدين گونه 
روشــن ساخت که باب هفتم تحفۀ اثنا عشريه خطابه هايی 
اســت يــاوه و عباراتــى اســت هذيانــى که مــردم جهان بــه آنها 
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بنا بر برخی  گزارش ها  
نسخ خطی و مطبوع 

کتابخانه ناصریه بالغ 
بر 30000 جلدکتاب  

بوده که درمیان آنها 
حدود 5000 نسخۀ 

خطی ارزشمند وجود 
داشته است

مى خندند...  و مير حامدحســين را کراماتى بوده اســت مشــهور، و 
افتخاراتى معروف«.

ايشان که در پیش نيازهايی نظير ادبيات و منطق و ... ذوالفنون 
و صاحب نظر بود، عالوه بر تسلط کم نظير بر علوم متنوع اسالمى 
همچــون علــم حديــث، تفســير، کالم، فقــه، تاريخ، رجــال و ...، 
احاطه ای جامع و غير قابل وصف بر منابع مختلف بزرگان شيعه 
و اهل ســنت داشت. تنها با مراجعه ای به حجم مصادر استفاده 
شــده در عبقات االنوار مى توان به اشــراف وســيع ايشان بر حجم 
گســترده ای از تأليفــات متفــاوت اهــل ســنت و شــناخت کافى از 
مؤلفين و اسلوب ايشان در استدالل پردازی و ديگر امور پی برد. 
عالمه ميرحامدحسين که در تعابير بزرگان به عنوان استوانه ای 
عظيــم در ميــان متكلميــن معرفى مى شــوند، در فن نــگارش از 
تبحــری بی نظير برخــوردار بوده و آثار متعــددی از خود به جای 
گذاشــتند کــه از آن ميــان آثار فقهى و کالمــى و رجالى و همچنين 
منتخبات متفاوت در ساير علوم، ستودنى و برای اهل فن بسيار 

قابل اســتفاده اســت. النجم الثاقب فى مســألة الحاجب و أســنى 
الوســائل از جملــه آثــار فقهــى ايشــان و اســتقصاء اإلفحام، شــوارق 

النصوص، العضب البّتار، إفحام أهل المين فى رد إزالة الغين و ... از 
جمله تاليفات کالمى ايشان به شمار مى آيند. 

مهمتريــن اثــر کالمــى آن بزرگوار موســوعۀ امامتــى عبقات االنــوار فى 
امامــة االئمة االطهار؟مهع؟ مى باشــد. اين مرزبــان حريم امامت پس از 
آنكه ردود نوشته شده بر کتاب پر از افترا و تهمت تحفة اثنا عشريه را 
کافى ندانســت، تمام عزم خود را جزم کرده و هر آنچه در توان داشــت 
برای شكســتن بتى که از تحفه ساخته شده و موجب زحمات فراوان 
برای شــيعيان گشته بود، به کار گرفت. ايشان در اين راه سختى ها، 
بيماری هــا و مشــقت های فراوانــى را به جــان خريد و حدود 24 ســال 
از عمــر شــريف خويــش را در راه تكميــل اين موســوعه عظيــم امامتى 
ســپری کــرد. در عظمــت اين کتاب گرانمايه همين بــس که تا کنون 
هيچ رديه ای بر آن نوشته نشده و حتى احدی ادعائى در اين باره هم 

نداشته است.

يكــى از مســائل حائــز اهميــت در تحقيــق تاريــخ نــگارش 
عبقات، اين اســت که آيا اين کتاب تماما توســط شــخص 
عالمــه ميرحامد حســين انجام شــده يا افــراد ديگری مانند 
پــدر، بــرادران و فرزنــدان ايشــان هــم در تاليــف آن ســهيم 

بوده اند؟
بی شــک مرحوم مفتى محمد قلى، پــدر صاحب عبقات، در 
نگارش اين کتاب نقشــى نداشــته اند؛ چرا که ايشــان کتاب 
برهان الســعادة را در رد باب هفتم تحفه نوشــته بودند. البته 
بی ترديــد صاحــب عبقات در تمــام کماالت علمــى، ميراث بر 
زحمــات پدر دانشــمند خود بوده انــد. ديگر آنكه آغــاز نگارش 
عبقات االنوار  حدود ســال 1282 ق و چند ســالى پس از رحلت 
مفتى محمد قلى آغاز شد.  پس از مرحوم عالمه نيز فرزند ايشان 
مرحوم ناصر المله و حفيد ايشان مرحوم سعيد المله در تصحيح 
و تكميــل برخى از بخشــها موثــر بوده اند. البته الزم به ذکر اســت 
که عالوه بر اجزاء تمام شده از عبقات توسط شخص عالمه مانند 
حديــث غدير و چاپ و انتشــار آنها، ســاختار و چارچوب اصلى ديگر 
بخش های عبقات االنوار نيز توســط ايشــان بــه صورتى کامال منظم 
طراحى شــده و حجم فراوانى از فيشــهای الزم نيز جمع آوری و مرتب 
کنون بســياری از آن دســت نوشــته ها در کتابخانه ی  شــده بود. هم ا

آستان قدس رضوی موجود است.
مرحوم عالمه، کتاب عبقات االنوار را در نقد باب هفتم از کتاب تحفۀ 
اثنــا عشــريه عبدالعزيــز دهلوی - که بــه گفته برخى از بــزرگان، به جز 
ســرقتى از کتاب صواقــع الموبقۀ نصراهلل کابلــى و تبويب و ترجمه آن 
ح شــده در آن  بــه فارســى چيز ديگری نبــوده - و ناظر به مباحث مطر

کتاب نگاشت. 
عبقات دارای دو منهج آيات و روايات اســت. عالمه ميرحامد حسين 
در بخش آيات، هفت آيه ی مورد نقد دهلوی را تحليل و بررسى کرده 
و داللت آنها را در اثبات امامت اميرمومنان؟ع؟  تمام مى داند. ايشان 
در بخش روايات نيز تواتر و تمام بودن داللت دوازده حديثى که سند 
و داللــت آنهــا در اثبــات خالفت بالفصــل اميرالمؤمنين؟ع؟ از ســوی 
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مرحوم عالمه، کتاب 
عبقات االنوار را در نقد 
باب هفتم از کتاب تحفۀ 
اثنا عشریه عبدالعزیز 
دهلوی - که به گفته 
برخی از بزرگان، به جز 
سرقتی از کتاب صواقع 
الموبقۀ نصراهلل کابلی 
و تبویب و ترجمه آن 
به فارسی چیز دیگری 
نبوده - و ناظر به 
مباحث مطرح شده در 
آن کتاب نگاشت

صاحب تحفه مورد ترديد قرار گرفته بود، اثبات مى کند.
 ميرحامد حســين در اين موســوعه ی عظيم، شگفتى آفريده و بدون 
هيچ محدوديتى، تتبعى وســيع را انجام داده و بســيار فراتر از موضوع 
و البته کامال منسجم و به هم پیوسته، اطراف مختلف بحث و حتى 
ح  برخى از احتماالتى که ممكن است مورد تشكيک قرار بگيرد را مطر
کرده و پس از ارائه ی گزارش هايی کامال مستند و معرفى و توثيق منبع 

و صاحب اثر، تحليلى بی نظير عرضه مى کند.
عالمــه در ايــن اثــر گرانســنگ، منهجــى خــاص را در پیــش گرفتــه و 
ضمــن پايبنــدی بــه تمامــى آداب و قواعــد مناظــره، هرگــز از دايره ی 
ج نشــده اســت. از اين رو عالوه بر ضرورت آشنايی  عدل و انصاف خار
کامــل بــا مباحث علمى و اســتدالالت بی نظيــر ايشــان در اين کتاب، 
روش شناســى پژوهشــى و اســلوب به کار گرفته در نگارش عبقات نيز 

بسيار حائز اهميت است.
يكى از ويژگى های منحصر به فرد عبقات االنوار، حفظ امانت در نقل 
اصل اشــكاالت مخالفين است. عالمه على رغم روش صاحب تحفه 
در نقلهای گزينشــى و حتى تحريف شــده از بزرگان شــيعه، در ابتدای 
هر بحث عين متن شبهه را آورده و حتى گاهى چنان به تقرير آن مى 

پردازد که از سوی مستشكل جای تقدير دارد!
ايشــان در بســياری از مــوارد پــس از بيــان اشــكال، به پیشــينه ی آن 
پرداختــه و در مــوارد متعــددی ثابــت مى کننــد که اين اشــكال جديد 

نيســت و بزرگان اهل ســنت در گذشــته نيز به آن پرداختهاند. اين 
روِش پســنديده در اســتدالل، عبقــات را نه فقط بــه عنوان نقدی 
بــر بــاب هفتم تحفه، بلكــه ردی بر تمام مستشــكلين به مباحث 

امامت در آن حوزه مبّدل کرده است؛ از اين رو عبقات مرزهای 
دهلى و شبه قاره را در نورديده و سايه اش را بر سر مستشكلين 
شــبه جزيره عربســتان و ســاير بالد اسالمى نيز گســترانيده و از 

ج شــده و ســده های پیــش از قــرن  حبــاب زمــان نيــز خــار
دوازدهم را نيز هدف قرار داده است. ابن تيميه، ابن کثير، 
کم نيشابوری و ... همه در تيررس انتقادات  ابن حجر، حا

حساب شده و مستند عالمه قرار گرفته اند.

ايشان در دفاع از دوازده روايت مورد انتقاد عبدالعزيز در اثبات امامت 
اميرمومنان؟ع؟ در بررســى هر روايتى ابتدا به بحث سندی پرداخته 
و پــس از اثبــات تواتر آن، عالوه بر بيان قرائن متواتر بودن آن حديث، 
گزارش هــای رســيده از بــزرگان اهل ســنت در اقــرار به تواتــر را هم نقل 
مى کننــد. بــا ايــن حال پــس از نقل طــرق متعــدد مربوط بــه حديث و 
متــون موجود در منابع متفاوت اهل ســنت، رواتــى که مورد تضعيف 
قرار گرفته يا احتمال تضعيف داشته اند را با کمک قواعد رجالى عاّمه 
و دالئل وثاقت آن روات، توثيق کرده و کار را چنان محكم مى کند که 

جای ترديدی باقى نماند.
ايشــان حتى در زمان نقل برخى متون از بعضى منابع اهل ســنت، به 
گمان اينكه ممكن اســت انتساب اين اثر مورد تشكيک واقع شود، با 
اســتناد بــه اقوال و گزارش هــای موجود در منابع مخالفين، انتســاب 
آن کتــاب بــه موّلفــش را تمام کــرده و مدائح رســيده دربــاره ی مؤلف 
آن کتــاب را نيــز نقل مى کنند. يكــى از آن موارد کــه از ابتكارات عالمه 
محســوب مى شود، صّحت انتســاب کتاب االمامه و السياسه به ابن 

قتيبۀ دينوری است.
در گام دوم، ايشــان پــس از ارائــه ی نمايــی کامــل از وثاقــت راويان و 
صّحت روايت، تحليل داللى را آغاز مى کنند. روش اســتداللى ايشــان 
در بحــث داللــت از امتيــازات کتاب عبقــات بر تمام آثار کالمى شــيعه 

محسوب مى شود.   
عالمــه بــا به کارگيــری تمــام مهارتهای تفســيری، حديثــى، کالمى، 
اصولــى، فقهى، تاريخى و رجالى خــود، بخش داللت ها را تجلى گاه 
توانمندی های بی نظير علمى خود قرار داده است. در هر بحثى که 
وارد مى شــود، احتماالت مختلــف را آورده و با براهينى منطقى 
و اســتوار، به اثبــات ديدگاه خود يا رّد شــبهه پرداخته و يک بار 

برای هميشه هيمنه پوشالين آن شبهه را در هم مى شكند. 
آيت اهلل ميالنى در کتاب ارزشمند نفحات االزهار فى خالصه 
عبقات االنوار  بخش هايی از روش شناسى صاحب عبقات 
را اشــاره کرده اند. ايشــان اين روش شناسى را در دو بخش، 
روش شناســى مقام اســتدالل و روش شناســى مقام رّد، تقسيم 
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عالمه با به کارگیری 
تمام مهارت های 

تفسیری، حدیثی، 
کالمی، اصولی، 

فقهی، تاریخی و 
رجالی خود، بخش 

داللت ها را تجلی گاه 
توانمندی های 

بی نظیر علمی خود 
قرار داده است. 

کــرده و پــس از تبيیــن کامل حوزه هــای مربوط به مقام اســتدالل، به 
بررسى دقيق منهج صاحب عبقات در مقام رّد مى پردازند. تقّيد عالمه 
به تمام اصول جدال احســن و ارائه مطالب در نقد ديدگاه مخالف در 
فضــای گفتگــوی حكيمانه، الگويــی جاودان بــرای تمام محققينى 
اســت که در باب احياء امر امامت کمر هّمت بســته و قرار اســت در اين 

مسير خألهای باقى مانده را پر کنند.
ســرانجام اين عالم بزرگوار پس از تحّمل بيماری های فراوان و ســعى 
و تالش بسيار در خدمت به اميرمومنان؟ع؟ در 18 صفر سال 1306ق 
چشــم از جهان فروبســت و عالم تشــّيع را به ســوگ خود نشــاند. بدن 
مطّهرش در شهر لكهنو در حسينيه عالمه غفران مآب مدفون گرديد. 

درود خدا بر او و اجداد طاهرينش.
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پی نوشت ها:
۱.  او در آغــاز زندگــى علمــى خــود منــش اخباريگــری را 
برگزيــد و بــرای مجاب کردن عالمــان اصولى نجف، به 
آن ديار مسافرتى داشت. او در برخورد با برخى از بزرگان 
نظيــر مرحــوم عالمــه بهبهانــى تغيیــر رويــه داد و خــط 
اصولى را برگزيد. به همين دليل از ايشان و فرزندانشان 
به خاندان اجتهاد تعبير شده است. او پس از بازگشت از 

نجف مورد توجه و استقبال مجموعه حكومت شيعى آن زمان قرار گرفت و پس از درخواستهای فراوان 
اولين نماز جمعه رسمى شيعه آن ديار را برپا کرد ايشان از همان زمان به تاسيس مدرسه فقهى- کالمى 
خود در شهر لكهنو دست زد و پس از مدتى توانست نام آن مدرسه را در ساير بالد اسالمى اعتال بخشد. با 
رونق گرفتن اين مدرسه، عالمان شيعه زيادی از اقصا نقاط شبه قاره و ساير بالد شيعى از جمله ايران به 
آنجا مهاجرت نموده و اوج شــكوفايی مدرســه لكهنو را رقم زدند اين مدرســه که ماهيت کالمى آن کامال 
ناظر به مدرسه کالمى دهلى بوده، همت وسيع خود را در نقد اثار مكتوب ان مدرسه ضد شيعى معطوف 
داشــت. و از آن ميان نقد تحفه اثنا عشــريه بيشــترين حجم تاليفات مدرسه لكهنو را به  خود اختصاص 
داد. مرحــوم غفــران مــآب صاحب آثاری همچون أســاس االصول در رد الفوائد اســترآبادی، مرآة العقول 

ملّقب به عماد االسالم در علم کالم و رّديه های متعدد بر ابواب تحفه اثناعشريه مى باشد.
۲. مولف آثاری همچون ازالة الخفاء عن خالفة الخلفاء، اإلنصاف فى اسباب الخالف،حجه اهلل البالغه، 

سفرالسعاده، قره العينين فى تفضيل الشيخين، الدر الثمين و ... 
۳. صاحب تأليفاتى چون فتح العزيز در تفسير قرآن، العجالة النافعة، سّر الشهادتين، بستان المحدثين، 

التحفة االثنى عشرية و ... ،
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دکترعبدالحسین طالعی- استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

مروریبرکتاب
نفحاتاالزهارفیخالصة

عبقاتاالنوار



در ســده ی دوازدهم و ســيزدهم هجری، يكى از مشــاهير اهل ســنت 
هند، عبدالعزيز بن ولى اهلل دهلوی )۲5 ماه رمضان ۱۱95- 7 شــوال 
۱۲۳9(، کتابــی به نام »تحفه  ی اثناعشــريه« نگاشــت کــه در ضمن 
دوازده بــاب بــه رد و انكار عقايد شــيعه پرداخــت، از جمله باب پنجم 
تــا هشــتم که به ترتيــب در باب الهيات، نبوت، امامت و معاد ســخن 
مى گويد. دانشوران شيعى، از همان زمان، به پاسخ گويی مطالب اين 
کتاب پرداختند. بعضى تمام کتاب را هدف قرار داده، و برخى ديگر، 

پاره ای از ابواب را پاسخ گفتند.
شــمار اين کتاب ها بيش از ۲5 عنوان اســت که محقق طباطبايی در 
مقاله ی »موقف الشــيعه من هجمات الخصوم« فهرســتى از آنها را بر 

مى شمارد.۱
در ميان اين کتاب ها، چند کتاب از عالمه ســيد محمد قلى کنتوری۲ 

)5 ذيقعده ۱۱88- 4 محرم ۱۲60( جلب نظر مى کند
 کتاب » السيف الناصری « در جواب باب اول تحفه ی اثناعشريه .

 کتاب » تقليب المكائد « در جواب باب دوم تحفه ی اثناعشريه.

 کتاب » برهان السعاده « در جواب باب هفتم تحفه ی اثناعشريه.
 کتاب » تشيید المطاعن « در جواب باب دهم تحفه ی اثناعشريه.۳

ع االفهام« در جواب باب يازدهم تحفه ی اثناعشريه.  کتاب » مصار

از عالمه ســيد محمد قلى، فرزندان دانشــوری بر جای مانده اســت از 
جمله :

ســيد اعجاز حســين )۲۱ رجب ۱۲40- ۱7 شــوال ۱۲86(.4 سيد سراج 
حسين )متوفى ۱۲8۲(. مير حامد حسين )۱۲46- ۱8 صفر ۱۳06(.

ما در اين گفتار، به شناســاندن مختصر ايشــان و کتاب گران ســنگش 
»عبقات االنوار« مى پردازيم.5

آشنایی با عبقات االنوار
عبقات االنوار، يكى از آثاری است که در پاسخ باب هفتم تحفه  ی اثنا 
عشريه، تأليف شد. اهميت اين کتاب جاودانه آن چنان بود که نام و 
ياد مؤلف آن را برای هميشــه در طــول تاريخ و در دل های حق طلبان 
جاودانــه ســاخت؛ بــه گونــه ای که بــا وجود ديگــر تأليفــات ميرحامد 
حسين از يک سو، و ديگر کتاب هايی که در پاسخ باب هفتم تحفه  ی 
اثناعشــريه نوشــته شــده؛ تنها نام ميرحامد حســينـ ـ  آن هم با يادگار 

ماندگارش عبقات االنوارـ ـ  پیوند استوار يافت و بر جای ماند.
بــاب هفتــم از کتاب تحفه  ی اثنا عشــريه به دو بخش اصلى تقســيم 
شــده که هريک از آن دو بخش، به بخشــهای فرعى کوچكتر تقسيم 
شده اند. عالمه ميرحامد حسين در پاسخ به هر يک از آن  بخش های 
ح زير  فرعى، يک مجلد مستقل نگاشت. تفصيل اين مجلدات به شر

است:
مجلد اول: حديث غدير » من کنُت مواله فهذا علٌى مواله«.

 أَنُه 
َ

مجلد دوم: حديث منزلت » أْنَت ِمِنى ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى إال
 َنِبَى َبْعِدی «.

َ
ال

مجلد سوم: حديث واليت » إَن َعِليًا ِمِنى َو أَنا ِمْنه  و هو مولى کل مؤمن 
بعدی«.

ُکْل َمِعى 
ْ
مجلد چهارم: حديث طير » الَلُهَم اْئِتِنى ِبأَحِب َخْلِقَك إَلْيَك َيأ

ِمْن َهَذا الَطِير«.
مجلد پنجم: حديث مدينة العلم » أَنا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو َعِلٌى َباُبَها«.

مجلد ششــم: حديث تشــبيه »َمْن أَراَد أْن َيْنُظَر إَلى آَدَم ِفى ِعْلِمِه َو... 
ِبی َطاِلٍب«.

َ
َفْلَيْنُظْر ِإَلى َعِلِى ْبِن أ

مجلد هفتم: حديث مناصبه » َمْن َناَصَب َعِليًا الِخالفة َفُهَو َکاِفر«.
مجلــد هشــتم: حديــث نــور » کنت أنــا و علــى نورًا بيــن يــدى اهلَل عز و 

عبقات االنوار، یکی از 
آثاری است که در پاسخ 

باب هفتم تحفه  ی 
اثنا عشریه، تألیف 

شد. اهمیت این کتاب 
جاودانه آنچنان بود 

که نام و یاد مؤلف آن را 
برای همیشه در طول 

تاریخ و در دل های 
حق طلبان جاودانه 

ساخت.
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جل ...«.
 ُيِحُب اهلَل َو َرُسوَله «.

ً
ْعِطَيَن الَراَيَة َغدًا َرُجال

ُ َ
مجلد نهم: حديث رايت » أل

مجلد دهم: حديث مع الحق » على مع الحق و الحق مع على «.
مجلد يازدهم: حديث خاصف النعل » ان منكم من يقاتل على تأويل 

القرآن کما قاتلت على تنزيله... و لكن خاصف النعل«.6
مجلد دوازدهم: حديث ثقلين »إنى تارٌك فيكم الِثقلين... کتاب اهلل 

و عترتى...«.
مجلد آيات، شامل شش آيه  ی :

۱. » إَنما َوِلُيُكُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو اَلذيَن آَمُنوا...« ) مائده/ 55 (
۲.»إَنما ُيريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الِرْجَس أْهَل اْلَبْيت ...«)احزاب/۳۳(

۳. »ُقْل ال أْسَئُلُكْم َعَلْيِه أْجرًا إاَل اْلَمَوَدَة ِفى اْلُقْربی«)شوری/۲۳ (
4. »َفَمْن َحاَجَك فيِه... َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أْبناَءنا...« ) آل عمران/ 6۱ (

5. »إَنما أْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكِل َقْوٍم هاد«) رعد/ 7 (
6. »َو الَساِبُقوَن الَساِبُقوَن أولِئَك اْلُمَقَرُبون«) واقعه/۱۱-۱0(

گی های نگارشی کتاب »عبقات االنوار« ویژ
۱. مهم تريــن ويژگــى کتــاب، پای بنــدی بــه اصــول و آداب مناظــره و 
قوانين پژوهش مانند: حلم، متانت، امانت در نقل، استناد به مطالب 
گيری همه جوانب به طور کامل، نشــان دادن  مورد قبول مخالف، فرا
تحريفــات و تصرفــات، نشــان دادن تناقض هــای ســخنان دهلــوی، 

رجوع به شأن صدور احاديث، بررسى متون احاديث و... است.
۲. ساختار ساده اما دقيق در بيان محتوا:

ح زير مى  مطالــب کتــاب در دو بخــش اصلى تقســيم شــده که به شــر
باشد:

الف ( بخش سند، شامل:
 اســتقصای راويان حديث، به ترتيب: صحابه، تابعين، عاِلمان تا 

اواخر قرن سيزدهم.
 توثيــق افــراد ياد شــده، بر اســاس منابع رجال و تراجم اهل تســنن. 
مؤلف در اين مرحله گاهى به مباحثى که در تضعيف آن شخصيت ها 

بيان شــده، پاســخ مى گويــد، که برای ايــن کار از دانش هــای: رجال، 
تراجم، کتاب شناسى و تاريخ بهره مى گيرد.

ب ( بخش داللت، شامل:
  اثبات داللت حديث بر امامت اهل بيت؟مهع؟

  پاسخ گويی به سخنان و شبهات دهلوی در مورد داللت حديث.
 پاسخ به تعارض احاديث ديگر با حديث مورد نظر.

۳. احاطه ی مؤلف بر منابع مختلف و گســترده  ی علمى در عرصه  ی 
امامت

کتاب »نفحات االزهار«
گستره ی پژوهش ميرحامد حسين، چنان است که گاهى اوقات، در 

برابر چند سطر دهلوی، ده ها صفحه سخن مى گويد.
وی در اين شــيوه، از نقل قول های طوالنى کمک مى گيرد تا عالوه بر 
اشكال های فعلى، شبهات مقدر را نيز پاسخ گويد. اين نقل قول های 
تخصصــى در البــه الی متن، گاه چنان به درازا مى کشــد که رشــته ی 
بحث را از دست خواننده ی مبتدی بيرون مى کشد. به عبارت ديگر، 
بازگشت از آن همه نقل قول به رشته ی اصلى بحث، گاه چنان دشوار 

مى شود که فقط از عهده ی پژوهشگران بر مى آيد.
افزون بر اين مشكل بايد نثر دشوار کتاب را که نثر فارسى هندی قرن 
ســيزدهم اســت، و چاپ ســنگى بودن آن که موجب مى شود تا اصل 
کتاب فقط برای معدودی از محققان مفيد واقع شود، را افزود. بدين 
ح بعضى از بزرگان و مراجع7، و  روی، تلخيص اين کتاب ســترگ، طر

آرزوی برخى ديگر، در طول سالهای متمادی بوده است8.
تــا آنجا کــه برای حل اين چند مشــكل، و تحقق ايــن آرزوی ديرينه، 
حضرت آية اهلل ســيدعلى حسينى ميالنى، کتاب » نفحات االزهار فى 
خالصة عبقات االنوار« را تاليف نمودند. در اين کتاب از شيوه ا ی بديع 
دربيان محتوای کتاب عبقات االنوار اســتفاده شــده که عبارت است 

از :
۱. تلخيــص کتــاب، بــه گونه ای که نقــل قول های متعدد، رشــته ی 

مهمترین ویژگی کتاب 
عبقات االنوار، پایبندی 
به اصول و آداب مناظره 
و قوانین پژوهش 
مانند: حلم، متانت، 
امانت در نقل، استناد 
به مطالب مورد قبول 
مخالف، فراگیری همه 
جوانب به طور کامل، 
نشان دادن تحریفات و 
تصّرفات، نشان دادن 
تناقض های سخنان 
دهلوی، رجوع به شأن 
صدور احادیث، بررسی 
متون احادیث و... 
است.
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اصلى بحث را تحت الشعاع قرار ندهد.
۲. تبديــل زبــان کتــاب، از فارســى پیچيــده ی قديــم به عربــی رواِن 
معاصر. بدين ترتيب، شعاع بهره وری از اين کتاب، گسترش يافته و 

برای تمام آشنايان به زبان عربی قابل استفاده شده است.
۳. در بخــش ســند احاديــث، قســمتى تحــت عنــوان » ملحــق« در 
هــر مجلــد آورده شــده که در اين قســمت، منابعــى افزون بــر آنچه در 
دسترس صاحب عبقات بوده و يا پس از ايشان تأليف و منتشر شده، 

بيان گرديده و مدارک ديگری برای احاديث، ذکر شده است.
4. بيان مدارک مطالب نقل شــده در عبقات بر اســاس چاپهای رايج 

موجود در شيعه و اهل سنت .
5. چاپ زيبا و قابل استفاده برای همه ی طبقات مردم.

از طرف ديگر رعايت امانت علمى توســط نويســنده و پشــتكار عظيم 
ايشــان در ايــن کار ارزشــمند، در خــالل ده ها ســال که تنهــا رهنوردان 
وادی تحقيق، با دشــواری  اين کار آشــنايند، ســبب شد تا اين کتاب، 
جــای خــود را در محافــل و مجالــس اهل علــم و تحقيق بگشــايد، به 
گونــه ای کــه، بهــره وری از ايــن تلخيــص در حدی رســيده کــه گاهى 

بيش تر از اصل کتاب عبقات، قابل استفاده است.
گفتنــى اســت کــه ترجمــه ی فارســى ايــن کتاب، توســط مؤسســه ی 
فرهنگىـ ــ  انتشاراتى نبأ در تهران، از سال ۱۳7۲ شمسى آغاز شده که 
در آخرين مراحل چاپ و نشر قرار دارد. مجموعه ی ترجمه  ی فارسى، 
کنون شــش مجلد آن منتشر  قرار اســت در ده مجلد انتشــار يابد، که تا
شــده است وترجمه  ی مجلدات حديث طير، واليت، غدير و آيات نيز 

به زودی منتشر مى شود.9

نکته ی مهم
آثــار بــزرگان اماميــه در زمينــه ی امامــت، بــه دو گــروه اصلــى تقســيم 

مى شود:
گروه اول: کتاب های تبيینى.

گروه دوم : کتاب های احتجاجى.

کتاب های گروه اول، خطاب به افرادی اســت که فضائل اهل بيت و 
امامت آن بزرگواران را، به جان و دل پذيرفته اند؛ و با تبعيت از امامان 

معصوم؟مهع؟، پیوسته به آن آستان مقدس تقرب مى جويند.
گــروه دوم چنيــن نيســتند. اينــان واليــت امامــان  امــا مخاطبــان 
معصــوم؟مهع؟ را قبــول نكرده و در امامت  ايشــان ترديــد دارند. جمعى 
از اينــان، حتــى فضائل روشــن امامان معصــوم؟مهع؟ را انكار مى کنند. 
و برخــى ديگــر، آن هــا را قبول دارند بــدون اين که به لــوازم و نتايج آن 

پای بند باشند.
به هر حال، دانشوران بزرگ اماميه، گاهى با گروه دوم سخن گفته اند 
و خطــاب بــه آنان قلــم زده اند؛ و آثــاری پديــد آورده اند کــه در آن آثار، 
روايــات يــا نكاتى از شــخصيت های مــورد قبول مخاطبــان خود نقل 
کرده اند، آن گاه مخاطبان خود را، به الزام عقلى، به قبول نتايج ناشى 
از آن روايــات يــا نكات فــرا خوانده اند. کتاب عبقات االنــوار و نفحات 

االزهار و نيز کتاب الغدير، از اين  گونه اند.
ايــن نگــرش بــه بحــث، و بيــان مطالــب بــرای گــروه دوم در برخــى 
کتــب، نتايجى در بردارد. از جملــه آن که در اين کتاب ها، خوانندگان 
مى بينند که دانشــوری از بزرگان اماميه، نام اميرالمؤمنين و حضرت 
زهــراc را در شــمار صحابــه و در رديــف ابوهريــره و عبداهلل بــن عمر ذکر 
مى کند. يا اين که از امام سجاد و امام باقر c در شمار تابعين، و در عرض 
نام هايی شــگفت مانند حســن بصــری ياد مى کند. چــرا که مخاطب 
کتاب، امامت آن امامان معصوم؟مهع؟ را نپذيرفته، بلكه آن بزرگواران 

را درحد صحابی يا تابعى مى شناسد.
همچنيــن مى بينيــم گروهى از دانشــمندان که عمر خــود را در ترويج 
مكتب خلفا گذرانده اند و در اين جهت تالش ها کرده و کتاب ها نوشته 
و درس هــا گفته انــد، در کتاب هايــی مانند الغدير و عبقــات االنوار، به 
عنــوان دانشــمندان صاحــب نظر، عابــد، دقيق، حافــظ حديث و... 

معرفى مى شوند.
هدف بزرگان اماميه از اين کار، آن اســت که نشــان دهند استنادشان 
به ســخن بزرگان و دانشــمندان قوم است نه افراد متوسط و ضعيف و 

رعایت امانت علمی 
توسط حضرت آیت 
اهلل میالنی و پشتکار 

عظیم ایشان در تألیف 
کتاب نفحات االزهار، 

در خالل ده ها سال که 
تنها رهنوردان وادی 

تحقیق، با دشواری این 
کار آشنایند، سبب شد 

تا این کتاب، جای خود 
را در محافل و مجالس 

اهل علم و تحقیق 
بگشاید، به گونه ای 
که، بهره وری از این 

تلخیص در حّدی 
رسیده که گاهی بیشتر 

از اصل کتاب عبقات، 
قابل استفاده است.

سوتیتر
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ناشــناخته. به همين دليل، کالم نويســندگان رجــال و تراجم مكتب 
کنده از مــدح و تمجيد و بيان  خلفــا را در مــورد آنــان نقل مى کنند کــه آ
مقامات علمى ايشــان اســت؛ بدون آن که خود به اين گونه تمجيدها 

عقيده داشته باشد.
در واقــع، کتاب هايی هماننــد عبقات االنوار، به صحنــه ی دادگاهى 
شباهت دارد، که در آن، با طرف مقابل، بحث و گفتگو مى شود. و به 
کالم او يا هم فكرانش اســتناد مى گردد، گرچه ســياه رويانى باشــند که 

آن ها را موجه و معتبر مى دانند.
بر نكات ياد شــده ی پیشين مى افزايیم که به دليل احتجاجى بودن، 
عبقات االنوار و کتاب های مشابه  ی آن، بسياری از حقايق واالی واليت 
که در اين گونه کتاب ها، با مخاطب  در آن ها ناگفته مانده اســت، چرا

خاص خود سخن مى گويند، و به ظرفيت آن مخاطب نظر دارند.
گذار نموده اند، چرا که  لذا بيان بسياری از حقايق را به آثار ديگر خود وا

»هر سخن جايی و هر نكته مقامى دارد«.
ايــن نكته ی مهم، از آن روی گفته شــد کــه در بعضى از مقاالت و آثار، 
به نقل قول های عالمه ميرحامد حسين از آثار مكتوب در مكتب خلفا 
اســتناد شــده و بر اســاس آن، وثاقت و علميت و زهد و تقوای راويان و 
مؤلفان آن آثار، نتيجه گرفته مى شود. توجه به اين مهم، در استفاده 
از نفحــات االزهــار نيــز ضــرورت دارد، از آن روی کــه تلخيــص عبقات 

االنوار است و همان راه را پیموده است.

گام های ضروری دیگر
عبقات، و به تبع آن، نفحات، دريايی است پر بار که در هر گوشه ی آن 
گوهرهايی در دِل صدف نهفته است. کشِف اين صدف ها و استخراج 
ايــن گوهرها، کاِر غواصان و گوهرشناســان اســت کــه از تماِم ظرفيت 
کتفا کنند. اين اقيانوس بهره گيرند، نه اين که به اليه ی ظاهری آن ا
بديــن روی، بايــد جهــت بهره منــدی عموم مــردم از اين کتــب، آنها 
را بــه صــورت متون درســى يا کمک درســى و کتاب هــای خواندنى در 

سطوح مختلِف سنى و علمى، درآورد. يعنى اين که، تأليف نفحات را 
نخســتين گام بهره وری از اين  گنجينه  ی سترگ دانست، نه آخرين 
گام. ايــن راه بزرگ، راهنوردانى مخلص و پر کار مى طلبد، و گام های 
اســتوار.... توفيق نويسنده محقق »نفحات االزهار« و ديگر ره پويان 
ايــن راه را در پرتــِو عنايــات حضــرت بقيــة اهلل ارواحنــا فــداه، از خدای 

حكيم مى طلبيم.
در ايــن گلزار، جمله اعضا را چشــم و گوش ســازيم، تــا هماره ببينيم و 

بشنويم. و توفيق، از خداست.
 

پی نوشت ها :
۱. ترجمــه  ی فارســى ايــن مقاله در کتــاب » کتاب و کتابخانــه « اثر غالمرضا فدائى عراقــى ) تهران، مرکز 
مدارک فرهنگى، ۱۳78( آمده اســت و هم چنين آقای محمد صحتى ســردرودی در مقاله ی » عبقات 
االنوار، کاری کارستان « ) مشعل جاويد، قم: دبيرخانه کتاب سال واليت، ۱۳80ش، ص۱4۱ـ۱46( نيز 

فهرستى از آن ها را آورده است.
۲. عالمه سيد محمد قلى فرزند سيد محمد حسين الكنتوری، از سادات موسوی و از علمای بزرگ قرن 
ســيزده و از صاحب نظران برجســته در علم کالم در شــبه قاره بوده است. ايشان اهتمام زيادی در تاليف 
کتــب کالم اماميــه بويــژه در رد بــر مخالفين داشــتند بطوريكه تاليفــات فراوانى از ايشــان از جمله تطهير 

المومنين من نجاسة المشرکين، االجوبه الفاخره فى رد االشاعره و ... برجای مانده است.
۳. با تحقيق برات على سخى داد، مير احمد غزنوی و عالم بنى باميانى، در ۱6 جلد چاپ شده است.

4. در باب او، بنگريد : مدخل » کنتوری، اعجاز حســين « در : دايرة المعارف کتابداری و اطالع  رســانى. 
تهران: کتابخانه ملى، ۱۳85 ش، ج۲

5. در اين توضيحات، از رســاله ی » دراســات فى کتاب العبقات « نوشــته آية اهلل ســيد على ميالنى )۱80 
صفحه، به ضميمه ی نخستين جلد نفحات االزهار ( بهره گرفتيم. خالصه ای از اين کتاب در مقاله ی: 
» الســيد حامد حســين و کتابه العبقات « در : مجله تراثنا، شماره 4، ســال ۱406ق، ص۱44ـ۱56 از خود 

ايشان آمده است.
6. بعضى از اين مجلدات را مؤلف محترم شروع کرده ولى فرصت اتمام آنها را نيافته است، مانند مجلد: 

7 و 9و ۱0 و۱۱.
7. مانند محدث جليل القدر شيخ عباس قمى؟ق؟ که کتاب نفيس » فيض القدير فى ما يتعلق بحديث 

الغدير« را در تلخيص مجلد اول کتاب عبقات نگاشته   اند.
8. اين مطلب، از زبان عالمه ذوفنون مرحوم شــيخ حيدرقلى ســردار کابلى، نقل شــده اســت. بنگريد : 

کيوان سميعى، غالمرضا، زندگى نامه سردار کابلى.
9. نگارنده ی اين سطور، توفيق و افتخار ويرايش برخى از مجلدات ترجمه  ی فارسى را بر عهده داشته 

است. والحمدهلل کما هو اهله.

عبقات، و به تبع آن، 
نفحات، دریایی است 
پر بار که در هر گوشه ی 
آن گوهرهایی در دِل 
صدف نهفته است. 
کشِف این صدف ها 
و استخراج این 
گوهرها، کاِر غّواصان 
و گوهرشناسان است 
که از تماِم ظرفیت این 
اقیانوس بهره گیرند، نه 
اینکه به الیه ی ظاهری 
آن اکتفا کنند.
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مرحوم عالمه سیدمحسن امین:
پس از مطالعه کتاب 

گر بگوییم  »عبقات االنوار« ا
کسی همچون میرحامد 

حسین بعد از دوران شیخ 
مفید و سیدمرتضی در 

میان علمای شیعه امامیه 
نیامده ، مبالغه نکرده ایم.

اعیان الشیعه/ ج18/ص371 

پیوستها



جدولمعرفی
مهمترینآثاروتالیفات

عالمهمیرحامدحسینلکهنوی

یکی از راههای متداول در بررســی جایگاه علمی بزرگان، آشــنائی با آثار بر جای مانده از ایشــان اســت. 
درباره تعداد آثار مرحوم عالمه حامدحســین گزارش های مختلفی رســیده اســت تا جایی که صاحب 
ریحانة االدب، مرحوم محقق تبریزی به نقل از بعضی بزرگان، آثار منتسب به عالمه را بالغ بر دویست 
عنوان برشــمرده اســت. البته برخی از آثار منتســب به عالمه به اشــتباه به ایشان نسبت داده شده که 
ح  گاهــی ســبب ایــن اشــتباه آن بوده که مرحــوم عالمه کتابــی را از یک مولف استنســاخ می نمود و شــر
ح  حــال نویــس، به جای نام کاتب، ایشــان را به عنــوان مولف آن اثر، معرفی می کرد. در نمودار زیر شــر

مختصری درباره برخی از آثار عالمه ارائه می شود.

مهدی اسفندیاری

منابعتوضیحاتعنوان کتابردیف

1
عبقات االنوار 

فی امامة االئمة 
االطهار؟مهع؟

اين موسوعه عظيم امامتى که در نقد باب هفتم تحفه اثنى عشريه اثر شاه عبدالعزيز دهلوی، نگاشته 
شده، به زبان فارسى و در دو منهج تنظيم شده است:

بخش اول: منهج آيات است که در پاسخ به شبهات وارده از سوی عبدالعزيز دهلوی پیرامون هفت 
آيه از آيات امامت مى باشد.

 بخش دوم:منهج روايات است که در پاسخ به ايرادات وارده از سوی صاحب تحفه به دوازده روايت 
از احاديــث امامتــى تدويــن شــده و در آن مرحــوم عالمــه در بخش ســندی تواتــر اين روايــات را اثبات 
نموده و در بخش داللى به صورتى بی نظير و بسيار مفصل امامت بالفصل اميرمومنان؟ع؟ را اثبات 

مى نمايد.
به گفته صاحب مرآه الكتب: اين اثر بالغ بر ۳0 مجلد گزارش شده است.

بنابر بررسى های انجام شده، مجموعه عبقات االنوار در صورت تصحيح و تحقيق مناسب، بيش از 
40 مجلد خواهد شد. 

الذريعة 
آقا بزرگ الطهرانى 

ج 15 ص 214

2
استقصاء اإلفحام 
و استیفاء اإلنتقام 

فی رّد منتهی 
الکالم

گردان  اين کتاب به زبان فارسى در رد منتهى الكالم حيدر على فيض آبادی )متوفى1299.ق(از شا
عبدالعزيــز دهلــوی که در بحث تحريف قرآن و اثبات وجود حضرت حجت ارواحنافداه نوشــته بود، 

تاليف شد.
همچنين در اين کتاب مباحث فراوانى در احوال رجال اهل سنت و علماء ايشان و نيز درباره  برخى از 

اصول دين و فروع مختلف عملى به چشم مى خورد.

الذريعة 
آقا بزرگ الطهرانى 

ج 2 ص 31

3

أسفار األنوار عن 
حقائق أفضل 

األسفار أو الرحلة 
المکیة والسوانح 

السفریة فی 
حج البیت و 

زیارةاألئمة؟مهع؟

مرحوم عالمه در ســال 1282.ق به همراه برادر خويش، عالمه اعجاز حســين از لكهنو به قصد حج از 
مســير عراق، پس از زيارت عتبات عاليات و ديدار با عالمان بزرگ آن ديار، بعد از آنكه مورد اســتقبال 
عالمان نامدار آن ديار قرار گرفتند، برای به جا آوردن اعمال حج، به سوی مكه مكرمه به راه افتادند. 
ايشان در اين سفر رنجها و مشقتهای فراوانى را متحمل شده و با زحمات بسيار کتابهای مختلفى نيز 
تهيه کرده و برای غنا بخشى کتابخانه عظيم خاندان عبقات، آنها را به لكهنو آوردند. مرحوم عالمه 
خ داده بود را در سفرنامه حج جمع آوری کرده و  مشروح ماجراهای متفاوتى که در اين سفر برايشان ر

حتى برخى از آن گزارشها را نيز در بخشى از مكاتبات خود نظير مجموعه  الدرر السنيه آوردند.

الذريعة 2 / 60
أعيان الشيعة 

السيد محسن األمين 
ج 4 ص381

42
خبـــــــــــر نامـــــــــه 

کنگــــــره بیــــــن المللی
بزرگــــــــداشت عالمه 
میر حامد حسین
شماره اول/ مهر1395
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أسنی الوسائل4

در اين مجموعه، ســؤاالت فقهى، کالمى و برخى مســائل ديگر از محضر عالمه پرسيده شده و ايشان 
بــه صــورت مختصر و گاهى مفصل پاســخ داده اند. اين مجموعه به صــورت فيش های نامنظم، در 

برگه های متفاوت موجود است.
مكررا در اين مجموعه پاسخ هائى به دستخط عالمه ناصرالمله ديده مى شود که در پايان آن پس از 

ج نام عالمه حامد حسين اين عبارت به چشم مى خورد:»بقلم ناصر حسين عفى عنه«. در

إيضاح المكنون 
إسماعيل باشا 

البغدادی 
ج ۱ ص 8۳

إفحام أهل الَمین 5
فی رّد إزالة الغین

کتاب» إزالة الغين عن بصارة العين« از حيدرعلى فيض آبادی است که در چند جلد نوشته شده. ابتدا 
مرحوم ســيد محمد باقر بن ســيد محمد - سلطان العلماء-  )متولد 1234ه.ق( کتاب» تشيید مبانى 

االيمان« را در رد آن نوشت. مرحوم عالمه حامد حسين نيز »إفحام اهل المين« را نگاشت.
الذريعة 2 : 257 و 

ج 5: 3

العضب البتار فی 6
مبحث آیة الغار

مرحــوم قاضــى نور اهلل تســتری –شــهيد ثالــث- )1039 ه.ق(در نقد اســتدالل اهل ســنت بر خالفت 
گردان مدرســه دهلى  ابوبكر به آيه غار کتاب »کشــف العوار فى تفســير آيه الغار«را نوشــتند. يكى از شــا
بــه نــام محمــد فخر هندی اله آبــادی کتاب »دّرة التحقيــق فى نصرة الصديق« را در رد کتاب شــهيد 
ثالث نگاشــت. عالمه ميرحامد حســين برای دفاع از کتاب کشف العوار و نقد استدالالت صاحب درة 

التحقيق، العضب البتار را نوشت. 

الذريعة 15 / 277
معجم المولفين، 

عمر کحالة 
ج11/ ص122

7

الدرر السنیة 
فی المکاتیب 

والمنشآت 
)العربیه و الفارسیة 

ردویة(
ُ
و اال

اين مجموعه، نامه های خاندان عبقات به ويژه مرحوم عالمه ميرحامد حسين به بزرگان و علمای 
شــيعه در شــبه قاره و سائر بالد اسالمى بوده اســت. بخش مهمى از اين مكاتبات نيز نامه هايی است 
کــه ميان خود خاندان رّد و بدل مى شــده. بخش های فراوانــى از اين مجموعه که مجلدات فراوانى 
کنويس شــده و بخش های متعددی نيز به صورت مســّوده، به  از آن موجود اســت، توســط کاتبان پا
دستخط اعضای خاندان عبقات باالخص مرحوم عالمه حامد حسين و اعجاز حسين در سه قسمت 
کنون بيشــتر آن قابل دسترسى مى باشد. بخشى از آن نامه های عربی و بخش  گردآوری شــده و هم ا

ديگر فارسى و بخشى نيز به زبان اردو مى باشد. 
محتــوای ايــن مكاتبات برای شناســائى جريانات ضد شــيعى و همچنين ســامان و نابســامانى های 
جامعه شــيعه آن زمان، به ويژه وضعيت شــيعيان شــبه قاره و همچنين آشنائى کاملتری با وضعيت 
علمى مدرسه لكهنو و نيز به دست آمدن اطالعات کاملتری از مسائل مربوط به زندگى خاندان عبقات 

باالخص مرحوم عالمه حامد حسين و مشكالت پیش روی ايشان قابل استفاده خواهد بود.

تكملة نجوم السماء 
31 / 2

الذريعة 
آقا بزرگ الطهرانى 

ج 8 ص 126

8
آللی البهیة فی 

مکاتیب)الفارسیة 
و االردویة(

بخش هايــی از ايــن مجموعــه کــه مكاتبات علما و بزرگان شــيعه بــا خاندان عبقات بــه ويژه مرحوم 
کنويس شــده و بخش های ديگر به صورت مســوده، با دست خط  عالمه مى باشــد توســط کاتبان، پا
مرحــوم عالمــه حامد حســين و ديگر خانــدان عبقات موجود اســت. اين مكاتبات هم در دو قســمت  
نامه هــای فارســى و اردو جمــع آوری شــده  و حجــم فراوانــى دارد کــه مجموعه معتنابهــى از آن قابل 

دسترسى مى باشد.
از ايــن مكاتبــات عنايــت فــراوان علماء و بزرگان شــيعه در بــالد مختلف به خانــدان عبقات باالخص 
مرحوم عالمه حامد حسين و آثار ايشان روشن است. در اين نامه ها برخى از تقريظات درباره تاليفات 

مرحوم عالمه به ويژه عبقات االنوار به چشم مى خورد.  

9
شوارق النصوص 

فی تکذیب فضائل 
اللصوص

کرم صلى اهلل عليه و آله  اين کتاب در بيان مطاعن سران سقيفه و برخى از صحابه و همسران پیامبر ا
و سلم تاليف شده است.

از آنجــا کــه مرحــوم عالمه حامد حســين نقش به ســزائى در تكميــل کتاب »تشــيید المطاعن« مفتى 
محمد قلى داشته اند و آن را از دست نوشته های فراوان باقيمانده از عالمه مى يابيم، مى توان شوارق 

ح شده در تشيید دانست. را ادامه همان ايده مطر
تمام نســخه های مربوط به شــوارق که به گفته مرحوم عالمه سعيدالمله-نوه عالمه حامد حسين- 

پنج مجلد مى باشد، قابل دسترسى است. 

الذريعة 
آقا بزرگ الطهرانى 

ج ۱4 ص ۲40

النجم الثاقب فی 10
مسألة الحاجب

اين کتاب که مهمترين اثر فقهى عالمه به شــمار مى رود، در فروع علم فرائض و کيفيت ارث نوشــته 
شده است.

به گفته مرحوم عالمه ســعيدالمله – فرزند عالمه ناصرالمله-:» اين اثر در ســه قالب بزرگ، متوسط و 
کوچک تدوين شده است«. 

نسخه قابل دسترسى، نسخه ای منظم و کامل مى باشد.

منابعتوضیحاتعنوان کتابردیفمنابعتوضیحاتعنوان کتابردیف
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8
آللی البهیة فی 

مکاتیب)الفارسیة 
و االردویة(

بخش هايــی از ايــن مجموعــه کــه مكاتبات علما و بزرگان شــيعه بــا خاندان عبقات بــه ويژه مرحوم 
کنويس شــده و بخش های ديگر به صورت مســوده، با دست خط  عالمه مى باشــد توســط کاتبان، پا
مرحــوم عالمــه حامد حســين و ديگر خانــدان عبقات موجود اســت. اين مكاتبات هم در دو قســمت  
نامه هــای فارســى و اردو جمــع آوری شــده  و حجــم فراوانــى دارد کــه مجموعه معتنابهــى از آن قابل 

دسترسى مى باشد.
از ايــن مكاتبــات عنايــت فــراوان علماء و بزرگان شــيعه در بــالد مختلف به خانــدان عبقات باالخص 
مرحوم عالمه حامد حسين و آثار ايشان روشن است. در اين نامه ها برخى از تقريظات درباره تاليفات 

مرحوم عالمه به ويژه عبقات االنوار به چشم مى خورد.  

9
شوارق النصوص 

فی تکذیب فضائل 
اللصوص

کرم صلى اهلل عليه و آله  اين کتاب در بيان مطاعن سران سقيفه و برخى از صحابه و همسران پیامبر ا
و سلم تاليف شده است.

از آنجــا کــه مرحــوم عالمه حامد حســين نقش به ســزائى در تكميــل کتاب »تشــيید المطاعن« مفتى 
محمد قلى داشته اند و آن را از دست نوشته های فراوان باقيمانده از عالمه مى يابيم، مى توان شوارق 

ح شده در تشيید دانست. را ادامه همان ايده مطر
تمام نســخه های مربوط به شــوارق که به گفته مرحوم عالمه سعيدالمله-نوه عالمه حامد حسين- 

پنج مجلد مى باشد، قابل دسترسى است. 

الذريعة 
آقا بزرگ الطهرانى 

ج ۱4 ص ۲40

النجم الثاقب فی 10
مسألة الحاجب

اين کتاب که مهمترين اثر فقهى عالمه به شــمار مى رود، در فروع علم فرائض و کيفيت ارث نوشــته 
شده است.

به گفته مرحوم عالمه ســعيدالمله – فرزند عالمه ناصرالمله-:» اين اثر در ســه قالب بزرگ، متوسط و 
کوچک تدوين شده است«. 

نسخه قابل دسترسى، نسخه ای منظم و کامل مى باشد.

منابعتوضیحاتعنوان کتابردیف
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جدولآشنائیباشخصیت
علمیفرهیختگانخاندان

عبقاتوتألیفاتایشان
خانــدان عبقــات، از معروف تریــن خاندان هــای بــزرگ و دانشــمند مدرســه کالمی-فقهــی لکهنــو بــه شــمار 
می روند. در میان این خاندان، شــخصیت های اندیشــمندی به چشم می خورند که نقش موثری در مبارزه 
با جریان های ضد شــیعی مدرســه دهلی داشــته اند و آثار علمی ایشــان از فضل و جاللت مقامشــان حکایت 

دارد. جدول زیر به معرفی چهره های شاخص و تاثیرگذار این خاندان و برخی از تالیفات آنان می پردازد.

مهدی اسفندیاری

جهــت کســب اطالعات بيشــتر به کتب کشــف الحجــب و االســتار، نجوم الســماء، الذريعــة، اعالم 
الشيعة، اعيان الشيعة و مقدمه نفحات االزهار حضرت آيت اهلل ميالنى زيد عزه مراجعه فرمايید.



سال والدت و نامردیف
وفات- ه.ق

توضیحات

۱۲60-1188مفتی محمد قلی کنتوری1

مرحوم مفتى محمد قلى به تبع اجداد خود مدت زيادی از عمر خويش را در کنتور مى زيست. 
گردان عالمه غفرانمآب در مدرسه لكهنو به شمار مى رود، عالوه  وی که از شــاخص ترين شــا
بر جايگاه رفيع علمى، مقام اجتماعى واالئى نيز داشتند. مرحوم مفتى محمد قلى در ميرتهه 

صدرالصدور بوده اند. 
برای ايشان بيش از بيست اثر گزارش شده که نام برخى از مهمترين آنها از اين قرار است:

»الفتوحــات الحيدريــه«، »تطهيرالمومنيــن عــن نجاســة المشــرکين«، »تقريــب االفهام«، 
»رســاله تقيه«، »مجموعه االجناد االثنى عشرية المحمدية العلوية الهاشمية فى رّد التحفه 
االثنــى عشــرية الدهلويــة« کــه در نقد پنج بــاب از ابواب دوازده گانه تحفه نوشــته شــده که 
عبارت اســت از: رد باب اول با نام »الســيف الناصری«، رد باب دوم با نام »تقليب المكائد«، 
رد بــاب هفتــم بــا نام »برهان الســعادة«، رد باب دهم با عنوان »تشــيید المطائــن«، رد باب 

ع االفهام«. يازدهم با عنوان »مصار

2
سید سراج 

1238-1282حسین بن محمد قلی

وی پسر بزرگ مفتى محمد قلى است. ايشان نيز در طول عمر چهل ساله خويش، تاليفاتى از 
خود بر جای گذاشتند که از آن جمله است: »حل معادالت الجبر و المقابلة«. دستخط های 
بــر جــای مانده از ايشــان گواه همــكاری او در گردآوری فيش های مرتبط بــا تاليفات متعدد 

مرحوم عالمه حامدحسين و اعجاز حسين مى باشد.

3
سید اعجاز 

1240-1286حسین بن محمد قلی

از عالمه اعجاز حسين پسر دوم عالمه مفتى محمد قلى در کتب متعددی به بزرگى و جاللت 
ياد شده است. برای ايشان عالوه بر همكاری در فيش برداری های متنوع در تأليف عبقات 
و برخى ديگر از آثار کالمى عالمه حامد حسين که مهمترين مجموعه آن، مسّودات »سبائک 
الذهبان فى الرجال و االعيان« مى باشــد، آثار ديگری نيز نگاشــته اند که نام مهمترين آنها از 
اين قرار اســت: »کشــف الُحُجب و االســتار عن احوال الكتب و االســفار«، »شــذور العقيان فى 

تراجم األعيان«.
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4
سید حامد

1246-1306حسین بن محمد قلی

ايشــان کــه مبرزتريــن چهــره علمــى در خانــدان عبقــات بــه شــمار مى رونــد و از بزرگتريــن 
پژوهشــگران کالمــى– امامتى به حســاب مى آيند، آثار متعدد کم نظيــر و حتى بی نظيری از 
خــود بــه يادگار گذارده اند که مهمترين آنها کتاب ارزشــمند  »عبقــات االنوار فى امامة االئمة 
االطهار؟مهع؟« اســت، برخى ديگر از آثار ايشــان بدين قرار اســت: »استقصاء االفحام«، »اسفار 
االنوار«، »اسنى الوسائل«، »العضب البّتار فى نقض التمسک بآية الغار«، »شوارق النصوص 

فى تكذيب فضائل اللصوص«، »النجم الثاقب فى مسالة الحاجب«.

5
کر حسین بن  سید ذا

سید حامد حسین
برای ايشــان چهار اثر به ثبت رســيده است که اهم آنها عبارت اســت از: »االدعية الماثورة«، متوفى:1358

»ديوان اشعار به عربی و فارسى«و »حاشيه بر بخش محدودی از عبقات پدرش«

6
سید ناصر 

حسین بن سید حامد 
حسین

1361-1284

مرحــوم عالمــه ناصر المله، انديشــمند بزرگى اســت کــه عالوه بر مقــام رفيع علمــى، جايگاه 
اجتماعى وااليی نيز داشــته اند، ايشــان نقش اساسى و مهمى در توسعه کتابخانه ناصريه و 
تكميل و انتشار آثار مرحوم عالمه ميرحامدحسين نيز ايفا کرده اند. برای ايشان آثار متعددی 
گزارش شده که اهم آن آثار از اين قرار است: تصحيح و تكميل بخشى از کتاب عبقات االنوار 
و برخــى ديگــر از آثار عالمه ميرحامدحســين، »مســند فاطمة بنت الحســين؟امهع؟«، »اثبات 
رد الشــمس الميرالمومنيــن؟ع؟«، »افحام االعداء و الخصــوم«، »نفحات االزهار فى مناقب 

االئمة االطهار؟مهع؟«.

7
سید محمد

1284-1386 نصیر بن سیدناصر حسین

برای نصير المله پسر ارشد ناصرالمله که از موقعيت اجتماعى مناسبى نيز بهره مند بوده، آثار 
محدودی گزارش شــده اســت که از آن جمله: »مجمع اآلداب«،»التطهير«، »خط صدارت « 

مى باشد.

سید محمد سعید بن 8
سیدناصر حسین

1387-1333

سعيد المله نيز به جز تصحيح و تكميل بخشى از عبقات االنوار، چند کتاب ديگر تأليف کرده 
است که اهم آنها از اين قرار است: »االمام الثانى عشر؟ع؟«، »مسانيد االئمة؟مهع؟«، »االيمان 

الصحيح تحت اشعة القرآن الشريف«، »آية التطهير«، »آية الوالية«.

سال والدت و نامردیف
وفات- ه.ق

توضیحات
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معرفیبرخیاز
مهمترینردیههاینگاشتهشده

برابوابدوازدهگانهکتابتحفهاثنیعشریه
ج ضدشــیعی آن از همان آغاز انتشــار کتاب تا دیر زمانی، زحمات و  کتاب تحفه اثنی عشــریه از جریان ســازترین و تاثیرگذارترین تالیفاتی اســت که مو
مشــکالت بســیاری را برای شــیعیان ایجاد کرد. این اثر که تالیف شــاه عبدالعزیز دهلوی -تربیت یافته مکتب شــیعه ســتیزانه پدر خود، شــاه ولی اهلل 
دهلوی- اســت، در 12 باب نگاشــته شــده. وی این کتاب را بر اســاس دروغها و افترائات فراوان به مسائل متعددی از باورهای شیعه پایه گذاری کرده 
اســت. ایــن اثــر کــه بــه گفته برخــی از بزرگان به جز ســرقتی از کتاب »الصواقــع الموبقة« نصــراهلل کابلی، چیز دیگری نیســت، از همــان روزهای آغازین 
انتشــار، هــدف ردیه هــای متعدد عالمان بزرگ مدرســه لکهنــو قرار گرفت. برخی از اندیشــوران نظیر عالمه محمد کامل عنایت کشــمیری –که در میان 
شیعیان هند به شهید رابع معروف است-)متوفای1235ق(- با تالیف مجموعه فاخر نزهة اثنی عشریة، به نقد تمامی ابواب تحفه همت گماشت، 
گرچه به گفته صاحب کتاب کشف الحجب و األستار، تنها پنج باب از آن به طبع رسیده است و عده ای دیگر به نقد برخی از ابواب آن پرداختند. نمودار 

زیر به معرفی مهمترین ردیه های نگاشته شده در مدرسه لکهنو بر تحفه اثنی عشریه می پردازد.

مهدی اسفندیاری
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زبانردیه هاموضوع بابشماره باب

اول

در کیفیت 
پیدایش مذهب 
تشیع و انشعاب 

آن به فرق 
مختلف

»السيف الناصری«: مفتى سيد محمد قلى نيشابوری کنتوری
دفتر اول از مجموعه »النزهة االثنى عشرية«: ميرزا محمد بن احمد خان طبيب 

کشميری
»السيف المسلول على مخّربی دين الرسول « ملّقب به »الصارم البّتار لقّد الفجار 
کبر آبادی)برخى گفته اند که  و قط االشرار«: ابواحمد محمد اخباری نيشابوری ا
مرحوم اخباری تمام ابواب تحفه را نقد کرده است، لكن صاحب کشف الحجب 

و األستار مى نويسد: من تنها باب اول و دوم را ديده ام(

فارسى

دوم

در بیان مکائد 
)حیله های( 

شیعه!

»تقليب المكائد«: مفتى سيد محمد قلى نيشابوری کنتوری
دفتر دوم از مجموعه »النزهة االثنى عشرية«: ميرزا محمد بن احمد خان طبيب 

کشميری
»السيف المسلول على مخّربی دين الرسول« ملّقب به »الصارم البّتار لقّد الفجار 

کبر آبادی و قّط األشرار«: ابواحمد محمد اخباری نيشابوری ا

فارسى

سوم
در بیان احواالت 

أسالف شیعه
دفتر سوم از مجموعه »النزهة االثنى عشرية«: ميرزا محمد بن احمد خان طبيب 

فارسىکشميری

چهارم

در بیان اقسام 
روایات شیعه 

و احوال راویان 
اسانید ایشان

»هدّية العزيز« : مولوی خيرالدين محمد هندی اله آبادی
دفتــر چهــارم از مجموعــه »النزهــة االثنى عشــرية«: ميرزا محمد بــن احمد خان 

طبيب کشميری
فارسى

در الهیاتپنجم

ت«: عالمه ســيد دلدار 
ّ

»الصــوارم اإللهيــات فى قطع شــبهات عابدی العّزی و الال
على نقوی نصيرآبادی 

دفتــر پنجــم از مجموعــه »النزهــة االثنى عشــرية«: ميــرزا محمد بــن احمد خان 
طبيب کشميری

فارسى
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زبانردیه هاموضوع بابشماره باب

ششم
در بحث نبوت و 

فارسى»حسام االسالم و ِسهام المالم« : عالمه سيد دلدار على نقویایمان انبیاء

در امامتهفتم

»عبقــات االنوار فى امامة االئمة االطهار؟مهع؟«: عالمه ميرحامدحســين لكهنوی 
نيشابوری

»خاتمــة الصوارم اإللهيات«:عالمه ســيد دلــدار على نقوی )غفرانمــآب(. )البته 
عده ای اين اثر را ادامه صوارم االلهيات در رد باب پنجم مى دانند( 

»برهان السعادة«: مفتى سيد محمد قلى نيشابوری کنتوری 
»البــوارق الموبقة« عالمه ســيد محمد فرزند بزرگ ســيد دلدار علــى )غفرانمآب( 

معروف به )سلطان العلماء(

فارسى

»اإلمامة«: سيد محمد معروف به )سلطان العلماء(. )اين کتاب معّرب »بوارق« 
است و به گفته صاحب الذريعه: پاسخ به معّرب تحفه ای ست که سيد محمود 

شكرى آلوسى آن را تعريب کرده بود(
عربی

»برهــان الصادقين«: ســيد جعفر ابوعلى خان موســوی بنارســى دهلــوی. )وی 
کتاب مهجة البرهان را در خالصه اين اثر به زبان فارسى نگاشت(

»الجواهــر العبقريــه«: مفتــى محمــد عباس موســوی تســتری)به گفته صاحب 
ج شده است( کشف الحجب و األستار تنها بخش غيبت آن خار

»رساله غيبت«: سيد دلدار على نقوی)غفرانمآب(. )اين اثر در رد بحث غيبت از 
باب هفتم تحفه نوشته شده است(

فارسى

هشتم

در بحث معاد و 
بیان مخالفت 
شیعه با ثقلین

»إحيــاء الســنة و إماتــة البدعــة بطعــن االســّنة«: عالمــه ســيد دلــدار علــى نقــوی 
فارسى)غفرانمآب(
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دفتر نهم از مجموعه »النزهة االثنى عشرية«: ميرزا محمد بن احمد خان طبيب در احکام فقهینهم
فارسىکشميری

دهم

در مطاعن 
خلفای سه گانه 
و دیگر صحابه و 

عایشه

»تشيید المطاعن و کشف الضغائن«: عالمه مفتى محمد قلى نيشابوری کنتوری
َنَمين«:  سيد جعفر ابوعلى خان بنارسى دهلوی »تكسير الّصَ

»طعن الرماح«: سيددلدار على نقوی )غفرانمآب(
فارسى

یازدهم

در خواص 
مذهب شیعه، 
مشتمل بر سه 
فصل: اوهام 
و تعّصبات و 

هفوات

ع االفهام لقلع األوهام«: عالمه مفتى محمد قلى نيشابوری کنتوری فارسى»مصار

دوازدهم

ی و تبّری و 
ّ
در تول

سایر اعتقادات 
شیعه

فارسى»ذوالفقار«: عالمه سيد دلدار على نقوی )غفرانمآب(

زبانردیه هاموضوع بابشماره باب
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کلیه محققان و نویسندگان محترم: قابل توجه 
ثــار مرحــوم عالمــه میرحامد حســین لکهنوی و بــا توجه به  در راســتای احیــای مجموعــه آ
دسترسی دبیرخانه کنگره به نسخه های جدید خاندان عبقات و درخواست  مکرر جمعی 
از محققان و پژوهشگران محترم مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقاله، به اطالع می رساند:

 آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به دبیرخانه کنگره
ابتدای مرداد ماه 1395 

مهلت ارسال اصل مقاله به این دبیرخانه 
ابتدای آذرماه 1395 تمدید گردید.

نحوه ارسال مقاله به دبیرخانه کنگره:
congresses@emamat.ir الف: ارسال به پست الکترونیک دبیرخانه به آدرس

ب: ارســال از طریــق پســت بــه آدرس قم، بلــوار معلم، کــوی10، خیابان شــهیدین، بنیاد 
فرهنگی امامت

تلفن تماس

2-37838690 -025------ داخلی 611 و 612

کنگره بین المللی عالمه میرحامدحسین لکهنوی؟حر؟ دبیرخانه 

اطالعیهتمدیدمهلتارسالمقاله
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قابل توجه محققان و پژوهشگران محترم
 دبیرخانه کنگره بین المللی عالمه میرحامدحسین لکهنوی؟حر؟  در راستای برگزاری 

ثار علمی مرتبط با عالمه و خاندان ایشان  کلیه آ هر چه بهتر کنگره در نظر دارد از 
اعم از کتاب، پایان نامه و مقاله حمایت علمی، معنوی و مادی به عمل آورد.

برخی مصادیق این حمایت ها  عبارتند از: 

الف: مشاوره علمی و هدایت پژوهشی
ب: پرداخت حق التالیف کتاب، مقاله و پایان نامه های علمی  

ثار عالمه ج: عرضه ی فایل الکترونیکی نسخ خطی کتابخانه ناصریه هند و سایر آ

کلیه صاحبان اثر در این زمینه جهت همکاری به همین منظور از 
دعوت به عمل می آید.

اطالعیهحمایت
علمیومادیازکلیهآثارپژوهشی

مرتبطباخاندانعبقات
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تصاویـــر

قا بزرگ تهرانی: مرحوم شیخ آ
من در سده های اخیر کسی را نمی شناسم 

که در این راه چون میرحامد حسین 
جهاد کرده و کوشیده باشد و همه چیز 

خود را در راه استواری حقایق مسلم 
گار  دینی از دست داده باشد. چشم روز
در سرتاسر آبادی ها و اعصار در پژوهش 
و تتبع ، در فراوانی اطالع، در دقت نظر 
و هوش، در حفظ و ضبط مطالب ، کسی 

چون او را ندیده است.
نقباء البشر )از طبقات اعالم الشیعه(/ ج1/ ص350-347 



مهر  عالمه میرحامد حسین لکهنوی؟حر؟
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دستخط  عالمه میرحامد حسین لکهنوی؟حر؟
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کن مقدس و زیارتی در شهر لکهنو  و مدفن بزرگانی از جمله سید دلدار علی غفرانمآب    امام باره )حسینیه( مرحوم عالمه غفرانمآب / از اما
و برخی از بزرگان خاندان اجتهاد و عبقات
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  مزار مرحوم عالمه سید میر حامد حسین لکهنوی صاحب بزرگترین موسوعه امامتی 
-عبقات االنوار-  فضای بیرونی حسینیه غفرانمآب در لکهنو
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مزار و سنگ قبور دو عالم بزرگوار از خاندان عبقات، مرحوم عالمه سید ناصر 
حسین؟حر؟ فرزند عالمه حامد حسین و عالمه سید محمد سعید؟حر؟ فرزند عالمه ناصر 

گرا حسین در مجاورت مزار شهید ثالث در شهر آ

گرا، یکی از شهرهای بزرگ هندوستان است که مرحوم شهید ثالث، عالمه قاضی    آ
سید نور اهلل تستری صاحب کتاب »احقاق الحق« در آنجا مدفون است. امروزه این 

بارگاه شریف زیارتگاه شیعیان و دوستان اهل بیت؟مهع؟ است
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