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مقدمه

قالبهای بازپروریآنهــادر گذشــتگانو بازخوانــیمیــراثعلمی
نوینونیزتالشبرایتکمیلوتکاملدستاوردهایآنان،شیوهای
کهدرهمهدانشهاوفرهنگها،ســیرتیسازندهوستودنی اســت
اســت.بزرگانتشیعنیزدرمسیربلندحیاتاینمکتبهموارهبا
راشکسته وظیفهشناســیوفرصتســازی،بنبســتهایپیشرو

گشــودهاند. برابرآیندگان افقهایبلندآیندهرادر و

بــرایاثباتدرســتیاینادعامیتوانبــهتاریخمدارسعلمی
کردونشان گذرگاههایحساسزمانمراجعه  ومعرفتیشیعهدر
آنجاتا از قموریتابغدادوحلــهو از کوفــهو مدینــهتــا کــهاز داد
واصفهــان،شــیعهبــاچــهســوزهاوخروشهایــیایــنمســیر شــیراز
وطاقتفرســاراپشــتســر راههــایناهمــوار بلنــدراپیــشبــردهو

گذاشــتهاست.

یــخ ایــنتار بخشهــایبزرگــیاز ایــنمیــان،هنــوز امــادر
کهبایســتهاســت،شــناخته افتخارآفریــنوسرنوشتســاز،چندان
کــهمکتــبتشــیع،علیرغــم کــرد شــدهنیســت.نبایــدفرامــوش
فشــارهاوخشــونتهایوحشــتانگیز،نفــوذوحضــورخویــشرا
بــهاثبــاترســاندهودرهمــهجــاآثار مغــرباقصــیتــاشــرقدور از
گذاشــتهاســت.ازجملــه  علمــیوفرهنگــیدرخشــانیبــهیــادگار
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کشــیدو گرانــیرابردوش  کهبهحــق،بار ایــنمدرســههایعلمــی
گذاشــت،مدرســهعلمیشــیعهدرشــبه گرانبهایــیرابــرجــا  آثــار

قــارههنــدمیباشــد.

بهمرکزیت کسیبامدرسهعلمیشــیعهدرهندو کمتر شــاید
شــبهقــارهآشــناباشــد،حالآنکــهشــیعهپژوهان، شــهرلکهنــودر
کهاینمدرسه کالمشیعی،بهخوبیمیدانند بهویژهپژوهشگران
کالمــی افــولمدرســه پــساز یــخو تار دورههایــیاز بــزرگانآندر و
ارتقــایجایگاه دورانصفویه،تأثیریشــگرفدر اصفهــانبعــداز
علمــیشــیعهداشــتهوحوزههــاینجــف،قموســایربالدشــیعهرا

رهینخویشســاختهاســت.

متکلمان ایــنخصــوصشــایانتوجهاســت،حضــور آنچــهدر
کهبــامجاهدتهایفراوان اندیشــمندوفقیهانتوانمندیاســت
نبوغعلمــیوغیرتدینــیخویش، بــاهمــتواالیبرخاســتهاز و
دورانشــکوفاییودرخشــشایــنمدرســهرارقــمزدنــد.ســتارگان
درخشــانیهمچونعالمهسیددلدارعلیغفرانمآب2،فرزندان
گردانفرهیختهاینمدرســهنظیرعالمهمیرحامد اندیشــمندوشــا
زبــان بــابهرهگیــریاز حســیننیشــابوری2بــاتشــخیصبهنــگامو
که برابرســیلبنیانکنی زمانــهخویش،توانســتندســدیمحکمدر
آنســرزمینرابرکند، میرفــتتااســاساعتقاداتاســالمنــابدر
کنند؛ِسیلیبرخاستهازساختههایبیاساِسدرسآموختگان بنا
دنیای مکتبخالفتدردهلیودسیسههایدشمناناسالمدر

غرب.

آنآســیبها،بــابحرانهــایدرون کنــار  البتــهایــنمدرســهدر
ازجانــببرخــیجریانهــایتصــوفو شــیعینیــزدرگیــربــودو
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تردیدقرارمیگرفت. درونشــیعهنیزمــوردتهدیدو اخباریگریاز
پیــروزیبــردشــمنانخارجــیهمــراهبــا مبــارزهدرجبهــهداخلــیو
اینمردانبیادعایآنخطه، تحملتنهاییهاوتنگدستیها،از
کهبرایهمگاندرهمهجاالگویی کیساخته چنانصحنهتابنا

گذاشــتهاســت.  بهیادگار پایدار

نتیجهآنمجاهدتهاینبوغآمیزوغیرتمندانه،تألیفآثار
گردانوخاندانــیپرنامونشــانبوده تربیــتشــا فــراوانو گــونو گونا
کنوننیــزپرتو تــا زمــانخویــشدرخشــیدندو کــههرکــدامدر اســت
گویایایننکتهاســت اینمدرســهبهخوبی افکندند.بررســیآثار
که کــهچگونهســازندگاناندیشــمندوخســتگیناپذیرایــندوران،
بــهطورعمــدهپرورشیافتۀ»خانداناجتهاد«و»خاندانعبقات«
تکیــهبــرمیــراث کمنظیــرو بودنــد،بــاجــدوجهــدفــراوان،تتّبــع
ونصــوصمــورداتفــاقفریقیــنو یــتاخبــار گذشــتگان،بــامحور
گفتگــویعلمــیومنصفانه،به کمبر همچنیــنرعایــتقواعــدحا
برابر امامــتحقــهومعــارفنابمکتــباهلبیــت:در دفــاعاز
مخالفینپرداختند.خدایشاناجردهدودرجناتنعیمبرخوان

گرداند. اولیایشمیهمــان

کــهبعداز کــرد،ایناســت آنچــهبایــدبــاتأســفبــداناعتراف
کالمیو یخــی،ایــنمدرســه فــرودحــوادثتار و فــراز ایــامودر گــذر
گردپروریخویــشرا فقهــینتوانســتجایــگاهعلمــیوســنتشــا
ازدســترس کند.اســفناکتراینکهمیراثفاخرآننیزبهدور حفظ

گرفت! فراموشــیبهخــود گــردوغبــارغربتو مخاطبــان،

مؤسســاتهمســو ایــنمهم،بنیادفرهنگیامامتوجمعیاز
ماننــدبنیــادپژوهشهــایاســالمیآســتانقــدسرضــوی،مؤسســه
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کتابشناســیشــیعهرابــرآن معــارفاهلبیــت:ومؤسســه
کهحاصل کنــد اینمدرســه داشــتتــااقدامبهاحیــایبرخیآثار
آثارشــخصیتهاییاد گامنخســت،برمحــور  ایــنفعالیتهــادر

نــوادگانآنــانمیچرخد. شــدهواحیانــابرخــیاز

گرامــیاســت،معرفــیمختصــریاز آنچــهپیــشرویخواننــده
جایــگاهوفعالیتهــایعلمیشــیعهدرهندونســبتآنباســایر
گرانســنگ  آثار بهدنبالآن،فهرســتیاز ادیاناســتو مذاهــبو
کزعلمــیایراندر کنونتوســطبرخــیمرا کــها علمــیاینمدرســه،

دســتاحیااســت،ارائهمیشــود.

گامــیبــرایبازشناســی کــهایــنخدمــتناچیــز، امیــداســت
معــارفمکتــباهلبیــت:وتحفــهایبــهپیشــگاهولینعمــت

مــاحضــرتصاحــبالزمــان؟جع؟باشــد.

محمدتقیسبحانی

کنگرهبینالمللیعالمهمیرحامدحســین دبیرعلمی



1. اسالم در هند

کشورهندباپهنهایوسیع1وجمعیتیانبوه2،یکیازسرزمینهای
تاریخحیاتبشر کهنوتمدنهایباسابقهچندینهزارسالهدر
کشــوریباتنوعفراوانفرهنگی،زبانی،جغرافیاییو اســت3.هند
کهســواحلیطوالنیبااقیانــوسدارد.امااینها آبوهواییاســت
تعــددشبیشاز تنــوعدرهندنیســت.آنچهتنوعو همــۀفراوانــیو
اندیشههاســت،تا همــهدرهندموردتوجهاســت،ادیــان،عقایدو
رابهآنمیشناسند.80/5درصدازمردم کشور کهبیشتراین آنجا
هندپیرودینهندو،13/4درصدمسلمان،2/3درصدمسیحی
و0/4درصدآنهامجموعاپیروانادیانزرتشتی،یهودی،بهائیت
کشــور آیینهاهســتند.اینتنوعباعثشــدهاین بقیهمذاهبو و
بــاتوجهبه کشــور را»کشــور72ملــت«بنامنــد.بــراســاسآمار،این
اندونزی نظــرجمعیتمســلمانان،پــساز انبــوهجمعیتخــود،از

کشوراست.4 کســتان،دومینیاسومین وشایدپا

برابرایران(اسـت. دو جهانو کیلومترمربع)هفتمدر 1.پهنـاوریهنـد3,402,873

پنجاهمیلیوننفـرجمعیت یـکمیلیاردوسـیصدو 2.بیشاز

میالد سـالقبلاز 3.تمدندرهسـندباسابقهسههزار

یکیپدیا: و 4.مدخلهنـددر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D987%%D986%%D8%AF#%D8%A7%D8%A

F%DB%8C%D8%A7%D986%
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1. 1. آغازین روزها

اسالمدرشبهقارههندرامربوطبهعصر مورخان،حضور برخیاز
اســناد فتوحاتدرســدهاولهجریمیدانند.امادقتبیشــتردر
آنودرهمــانعصــرپیامبــر کــهپیــشاز یخــینشــانمیدهــد تار
اسالم9،اسالمازطریقبازرگانانوتجارعربپابهاینسرزمین
کتابخدماتمتقابلاســالمو  نهاد.1بهنوشــتهشــهیدمطهریدر
اســالمبــاهندجنوبــیروابط ایــران،عربهــامدتهــاقبلازظهور
پیامبر9نیزتجــارتآنهاازطریق پــسازظهور تجاریداشــتندو
یــا،همراهبــافعالیتهایتبلیغیهمچنــانادامهیافت.2عالوه در
برخی مورداســالمآوردنراجــهیماالبار3در کهدر گزارشهایی بــر
منابعآوردهشــدهاست،4بهنظرمیرســدنخستینمبلغاناسالم،
یــارتقدمــگاهحضــرتآدمبه کــهبــرایز مســافرانبــازرگانبودنــد
گروهیازاینافرادبهرهبری که سیالن)سراندیب(رفتند.هنگامی
ومالکابــنحبیب کهمالــکابندینــار شــیخشــرفابنمالــک،
هــمبــاویبودنــد،بــه»گرنگاتــور«رســیدند،راجــهآنهــارابــهحضــور
نتیجه، کردند.در آنهاهمعقایداسالمرابرایویتشریح طلبیدو
راجــهبــهدیناســالمایمــانآوردوطبقنقــلتاریخی،حتــیهمراه
اینســفراز کشــتیبهســویعربســتانراهیشــدامادر باایشــانبا

گسـترشاسـالمبه  1.پـرگاری،صالحوجوادینیا،حسـن،»نقشبازرگانانمسـلماندر

یـخ، نخسـتینسـالهایهجـری(«،فصلنامـهعلمـیپژوهشـیتار شـبهقـارههنـد)در

شماره22،ص51.

ایران(،ج14،ص370. )خدماتمتقابلاسـالمو 2.مطهـری،مرتضـی،مجموعهآثار

جنـوبغربیهند 3.منطقهایدر

یخ 4.زکـی،عبدالرحمـن،المسـلمونفـیالعالمالیـوم،ج4،ص1؛آرنولد،تومـاس،تار

موسوی،جمال، گسـترشاسـالم،ترجمه:عزتی،ابوالفضل،ج4،ص193؛بهنقلاز
بررسـیها،ص115تا131. روداسـالمبههند«،مقاالتو »نخسـتینمراحلو
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که کرد دنیــارفت.ویدرهنگاممرگبهجانشــینانخــودوصیت
مســلمانانبــازرگانرایــاریدهند.شــرفابــنمالــکوهمراهانش
آنهااســتقبال از دیگــربــاتوصیــهراجهبــهســاحلهنــدرفتنــدو بــار
بهنشراســالمبپردازند.1 کهمسجدیبســازندو شــدوموفقشــدند

کــهدولتهــایجنوب بــرهمیــناســاس،نهــرو2اشــارهمیکند
ســواحلغربــیهنــدحکومــت کــهدر کوتاها هنــد،بهویــژهراشــترا
میکردند،باعربهاروابطبازرگانیودادوســتدفراوانیداشتند.
کــههندوهابــادینجدیداســالمآشــنا ایــنتماسهــاموجــبشــد
از یــجمبلغــانمذهبیمســلماننیزبــههنــدآمدندو شــوند.بــهتدر

آنهــانیــزاســتقبالشــدومســاجدیرادرهندبنــانمودند.3

2. 1. هند و فتوحات

امــاوروداصلــیاســالمبــههنــد،بــامســئلهفتوحــاتپیونــدخــورده
شــبهقــاره،حضــور تبلیغــیاســالمدر اســتوجــدایازحضــور
ایــنمنطقــهتاثیــرداشــتهاســت. گســترشاســالمدر  نظامــینیــزدر
و بــافــراز فتــحســرزمینهنــدازســالپانزدهــمهجــریشــروعشــدو
فرودهایــیادامــهیافتولیچندانبــاجدیتپیگیرینمیشــد،4
زمانحجاجبنیوســف،ســال92هجــری،محمدبن تــااینکــهدر
رأسسپاهیعظیمازطریق قاسم،دامادوپسرعمویحجاج،در
کم کهحا اینلشکرکشی، کرمانروانهمنطقهسندشد.در فارسو
ویراهمراهیمیکرد،شهرهایراهبردی منطقهبندریمکراننیز 

کسـتان«،الهیـاتنامـه،شـماره1، پا شـبهقـارهیهنـدو یـا،غالمعلـی،»اسـالمدر 1.آر

ص37تـا48.

رهبرانجنبشاسـتقاللهند 2.از

3.نهـرو،جواهرلعل،کشـفهند،ترجمـه:تفضلی،محمود،ج1،ص380.

4.البالذرى،أبوالحسـنأحمدبنیحیـی،فتوحالبلدان،ص419-416.
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دیگریفتحشــدودر منطقــهســندهمچــون»دیبــل«،یکیپــساز
نواحیجنوبیپنجاب دوســال،مناطقوسیعیازســندو کمتراز
کزمهمدینیوسیاســیهندوانبود، مرا کهیکــیاز تاشــهرملتان،
گروه کمیــتمســلماناندرآمدو گســترهســرزمینهایتحتحا به

گرویدند.1 مردمــانآننواحیبهاســالم یــادیاز ز

ســرزمینهای اوائــلســدهدوم،ایــنمنطقــهرســمابخشــیاز از
بابنایمســاجدومدرســههادرشــهرهاومهاجرت اســالمیشــدو
وشوقآنانبهتبلیغ گروهیازمسلماناندیگربهاینحدودوشور
کهاســالمبــرحیاتاجتماعی ترویجدینخود،دیرینگذشــت و
کرد.2فهرســت میــانبومیــانرســوخ کــمشــدودر مــردممنطقــهحا
کهبــاعنوانمنصوری،دیبلی،ســندی طوالنــیناماندیشــمندانی
دایرةالمعارفهــایمختلــفبــهچشــممیخــورد، )ســندهی(در
اینمناطقاســت.3 وســیععلمایاســالمیدر نشــانهایازحضور
انســانیوخالــیازخرافه گســتردهاندیشــههایمعقولو تبلیغــات
کن بربودائیانســا یــکســووظلموســتمبرهمنانهنــدو اســالماز
اینمناطقازســویدیگر،همچنینمحرومیتهایاجتماعی در
تبعیــضطبقاتی،ازعواملاساســیاقبالاینطبقاتازجامعه و
رفع بــرادریو کلــیفرهنــگبرابریو  هنــدبهاســالماســت.بهطور
آموزههــایاســالمبــرآنپافشــاری کــهدر تبعیضهــایطبقاتــی،
کرد میشــود،بارقههــایامیــدیدردلایــنطبقاتمحــرومایجاد

کتابعبقاتاالنوار«، بررسیروششناسیامامتپژوهیدر 1.چهرهنما،سعید،»نقدو

دانشگاهقرآنوحدیث،ص18.
کسـتان«،دایـرةالمعـارفبـزرگ پا شـبهقـارههنـدو 2.مجتبایـی،فتـحاهلل،»اسـالمدر

اسـالمی،ج8،ص562.
هنـد«،کیهـان دواماسـالمدر و 3.شـیمل،آنمـاری،مترجـم:الهوتـی،حسـن،»ظهـور

اندیشـه،شـماره23،ص76-59.
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گســترشدایرهتحت بهتبعآن، گرایشبهاســالمو بهدنبالآن، و
اینمناطقســرعتبخشــید.1 نفــوذمســلمانانرادر

3. 1. گسترش اسالم در هند

گســترشآندرسراســر امــاجریــانبعــدیوروداســالمبــههنــدو
پنجاب،ســندو شــبهقــاره،بافتوحاتســلطانمحمــودغزنویدر
غزنهبهالهور گجراتوســپسبــاانتقالمرکزحکومــتغزنویــاناز
اواخــرســدهپنجــمهجــریتــادوران از میشــود.شــهرالهــور آغــاز
کز مرا ســلطنتآخرینشــاهانغزنوی،نزدیکبهیکقرن،یکیاز

مهــمشــعروادبفارســیوفرهنــگاســالمیبود.2

کالمماتریــدیبــوده،و فقــهحنفــیودر یــاندر غزنویــانوغور
گرایش گرایشراترویجمیکردندوهمیــنتبلیغاتباعث ایــندو
گردیــد.عــالوهبــرایــن،تالشهــای مســلمانانهنــدبــهایــنتفکــر
گســتردهفرقههــایتصــوفماننــدچشــتیه،ســهروردیه،نقشــبندیه
کمــانوجلبتوجهایشــان،نفوذ نزدیکــیایشــانبهحا یــهو قادر و
راهرابرایرســوخافکار گســتردهنمودو سیاســیواجتماعیآنهارا
میــانالیههایمختلفاقشــارشــبهقارهاعــمازعوام، متصوفــهدر
کهســالطینشــبهقــارهدر کــرد،طوری علمــاودولتمــردانفراهــم
دورانهــایمتمــادیغالبــابهسلســلهنقشــبندیهمنســوببودند.

2. تشیع در هند

شــبهقــاره،تشــیعنیــز گســترشمذاهــباهــلســنتدر  کنــار  در

کتابعبقاتاالنوار«، بررسیروششناسیامامتپژوهیدر 1.چهرهنما،سعید،»نقدو

کارشناسیارشد،دانشگاهقرآنوحدیث،ص19. پایاننامه

کسـتان«،دایـرةالمعـارفبـزرگ پا شـبهقـارههنـدو 2.مجتبایـی،فتـحاهلل،»اسـالمدر

اسـالمی،ج8،ص567.
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گســترشبیشــتریمییافــت.همزمــانبــاوروداســالمبهشــبهقاره،
کردوریشههای محبتبهخاندانعصمت:درجانهارسوخ

کرد. پیگیــری مذهــبتشــیعرامیتــوانازهمــانآغــاز

1. 2. ادوار مهاجرت شیعیان به هند

هنــدمربــوطبــهدورهحجاجبنیوســف گســترشتشــیعدر شــروع
آنزمانشــیعیاندرعراقوخراســانبهشــدتشــکنجهو بــود.در
بهمناطقحاشــیهایجهاناســالممهاجرت ســرکوبمیشــدندو
ایالــتســند،در ایــنمناطــقبــود؛امــادر میکردنــد.هنــدیکــیاز
دورهاول،ساداتحســنی،زیدیواسماعیلینسبتبهشیعیان

امامیهبیشــترقــدرتیافتند.1

قــرنهفتــمهجریبهبعدباحمالتمغولهابهایران،عراق از
کههمهآنانشــیعهودر یادیازســادات، آســیایمرکزی،عدهز و
میــانایشــانعــدهایازعلمــا،صوفیــان،شــعرا،نویســندگان،اطبا
گرفتندبــههندمهاجرت نیزبودنــد،تصمیم ودانشــمندانمشــهور
کردهو گرمــی آنهااســتقبال آنجــا،ســالطیندهلیاز کــهدر کننــد

گرفتند.2  موردحمایتقــرار

درحکومــتســلطانمحمــدبــنتغلــق،مهاجــرتســادات
آســیایمرکــزیبــهســببحمایتوسرپرســتیاو ایــرانو شــیعهاز
کــهبههند مهاجــرانافزایــشیافــت.3بــهنظرمیرســدشــیعیانی از

هند،ص119. فقهاءدر 1.نقوی،سـیدعلیمحمد،فقـهو

رضـا، شـاهی،ص351-348؛ضابـط،حیـدر یـخفیـروز 2.برنـی،ضیـاءالدیـن،تار

شـبهقـارههنـد«،پژوهشهایاجتماعیاسـالمی،شـماره مکاتب:تشـیعدر »ادیـانو

12،ص102-82.

3.برنی،ضیاءالدین،تاریخفیروزشاهی،ص465؛ضابط،حیدررضا،»ادیانومکاتب:

شـبهقارههند«،پژوهشهایاجتماعیاسالمی،شماره12،ص102-82. تشـیعدر
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تألیفاتــیازعالمــهحلــیو و کردنــد،همــراهخــودآثــار مهاجــرت
کهدرزمانسلطانخدابندهاولجایتو)703-713ق( گردانشرا شا
قدمــارابــهآنجــابرده نویســندگانیاز نیــزآثــار نگاشــتهشــدهبــودو
باشند.درحکومتفیروزشاهتغلق)752-790ق(تعدادشیعیان
اثنــاعشــریافزایــشیافــت.1ســیدمحمــودبیهقــیودیگــرســادات
دورانتهاجمــاتتیمــور،بــهدهلــیروانــهشــدند بیهقــیدر مشــهور
گرمیاز دربــارســلطانغیــاثالدیــنتغلــق)790-791ق(بــه ودر

آنهااســتقبالشــد.2

»گولکنــدا«و کــهدر هنــد،وقتــیبــود مــوجدیگــرورودتشــیعدر
»بیجاپــور«دردکن)جنــوبهنــد(،حکومتهــایشــیعیتأســیس
ایــرانبــه ایــندورهبســیاریازعلمــاوفقهــایشــیعهاز شــد.3در
آنــانحتــیبــهعنــوانوزرایاعظــمبــه برخــیاز هنــدواردشــدندو

قــدرترســیدند.4

اســتقرار مقاطعورودشــیعهبهشــمالهند،پساز یکیدیگراز
گورکانــیهنــد، ایــراناســت.دومیــنشــاه ســلطنتصفــویدر
شــاه بهدربار همایــون،ازشیرشــاهســوریافغــانشکســتخــوردو
ایــرانپناهنــدهشــد.همایــونوســردارانش تهماســبصفــویدر
کمک گرفتند.ســپسهمایــونبا  ایــرانتحــتتأثیــرتشــیعقــرار در
گرفت.این پــس قشــونشــاهتهماســب،تختخودرادردهلیباز

1.برنی،ضیاءالدین،فتوحاتفیروزشاهی،ص6؛ضابط،حیدررضا،»ادیانومکاتب:

شـبهقارههند«،پژوهشهایاجتماعیاسالمی،شماره12،ص102-82. تشـیعدر

رضا، یتانیـا(،ک:a-b.12927؛ضابط،حیدر 2.بهارسـتانشـاهی،)کتابخانهموزهبر

شـبهقـارههنـد«،پژوهشهایاجتماعیاسـالمی،شـماره مکاتب:تشـیعدر »ادیـانو

12،ص102-82.

قرندهمهجری. 3.در

هند،ص119. فقهاءدر 4.نقوی،سـیدعلیمحمد،فقـهو
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هنــدتوســعهیابــد.وقتیهمایــونبه امــرســببشــدنفــوذتشــیعدر
کهشــیعهبودند،همراهش هندبازگشــت،علماوفضالیایرانی،

بــههنــدآمدند.1

دورهاقامــتخــوددر برخــیمورخــانمعتقدنــد،همایــوندر
گرویدهبودوشــاهتهماســببااینشــرط ایــران،بــهمذهــبتشــیع
هنــدترویج کــهاومذهبتشــیعرادر کردهبــود کمــك بــههمایــون
آن کــهاز دهــد.حتــیاوشــعرهاییدربــارهامیرالمؤمنیــن7ســرود

جملــه،رباعــیزیراســت:

جـــان،بندهاوالدعلی هستیمز
هســتیمهمیشهشادبایادعلی

چونســّروالیتزعلیظاهرشد
کردیمهمیشــهوردخودنادعلی

اینشــعرشدر »بیرمخــان«،وزیــراعظــمهمایون،شــیعهبــودو
مــدحامیــرالمؤمنین7معروفاســت:

نهسپهرافسراو کهبگذرداز شــهی
گرغالمعلینیســت،خاکبرسراو ا

گراییــد، ایــران،شــاهاســماعیلدومبــهاهــلســنت وقتــیدر
کردنــد.2 علمــایشــیعهبــههنــدمهاجــرت بســیاریاز

2. 2. حکومت   های شیعی در هند

هنــد،وجــوددولتهــا شــیعیاندر مظاهــربــارزحضــور یکــیاز
کــهاز گســترهجغرافیایــیاســت ایــن وحکومتهــایشــیعهدر
مهمترینایندولتها،دولتهایعادلشاهیانبیجاپور)895-

1.همان.

2.همان.
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1097ق(،نظامشاهیاناحمدنگر)895-1046ق(وقطبشاهیان
منطقهدکنو گلکنــده)918-1098ق(اســت.ایــنحکومتهــادر
پاشــیحکومتبهمنیانوتحــتتأثیرحکومتصفوی فرو پساز

وعالمــانشــیعیایــرانبهوجــودآمد.1

ایندولتهایشیعیدرحیدرآبادومنطقه اماشایدمهمتراز
دکن،دولتشــیعینواباودهبهمرکزیتشــهرفیضآبادوســپس

قرندوازدهمهجریقمریاست. لکهنو)luknow(در

یــب2پادشــاهی هایشــیعه چنــدیپــسازایــنکــهاورنــگز
کــرد،حکومــتشــیعهدیگــریدرشــمالهنــدبــه دکــنرامغلــوب
کــهپایتختآنبه نــامپادشــاهیاوده)awadh(بــهقدرترســید

شــهرلکهنــومنتقــلشــد.

نظامپادشــاهی میرمحمدامینموســوینیشــابوریبنیانگذار
بــود.ویدرســال1134ق اوده،ازخانوادههــایســاداتنیشــابور
حکومتاودهرابهدستگرفتوبهسعادتعلیخانشهرتیافت.

پادشــاهشــیعهازســال1134ق/1722متــا یــازدهنــوابو
کردند.درهمانحال، 1273ق/1856مبــرمنطقــهاودهحکومت
اعظــِمامپراتــوریدستنشــاندهی آنهــابــهعنــوانصــدر برخــیاز
مغــولدرخاللقرندوازدهمقمــری/هجدهممیالدیبهخدمت
درآمدند.تحتنظراینخاندانشــیعهنیشــابوری،فرهنگشــیعه
یــادیازشــیعیانهند هــمتعدادز توســعهیافــتوهنوز تلطیــفو

مناطــقســابقدرقلمــروســالطیناودهســکونتدارنــد. در

ایــندورهمیتوانبه گســترشفرهنــگشــیعهدر نشــانههای از

1.چلونگر،محمدعلیوشاهمرادی،مسعود،دولتهایشیعیدرتاریخ،ص443و486.

گورکانیهند. 2.ششمینپادشـاه
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اینمنطقهنوشته کهدر اردو، مضامینوارزشهایشیعیدرشعر
کرد. کاررفته،اشاره شــدهودرســاختمانامامباره1به

گروههــای کــماوده، زمــانپادشــاهیســاداتنیشــابوریحا در
بســیاریازشــهرهایمختلــفخراســانبــههندوســتانرفتندودر
که کنشدند شهرلکهنو،مرکزحکومتاینپادشاهانشیعی،سا
کهاجــدادبزرگانی ازجملهایشــانســاداتنقویوموســویاســت
مانندعالمهغفرانمآبومرحومعالمهمیرحامدحسین)صاحب

عبقات(بودند.2

مهمتریندســتاوردهایتشکیلاینحکومتشیعی،عالوه از
برتعامالتسیاســیبینمذاهبمختلفاســالمی،فعالیتهای
کهمنجربهپیدایشمدارسعلمی فراوانعلمیوفرهنگیاست
آثارعلمیمتعددشد تربیتاســاتیدودانشــمندانبهنامو قویو

قابلبهرهبرداریاســت. و کنوننیزاثرگذار کــهتاا

بهجرأتمیتوانمدرسهعلمیدهلیباقرائتسنیومدرسه
کانونینشراسالمدرشبه نقطه علمیلکهنوباقرائتشیعیرادو
یاروییآنهــاباعثپیدایشآثار رو کــهتقابالتو قارههنددانســت
رویکردی توانستسبکو علمیمتعددبرایجهاناســالمشــدو
پژوهشهایدینی،بهویژهدرحوزهامامت، گذشتهرادر متمایزاز
ادامــهبــهبازشناســیمختصــریاز بــرایایشــانبــهارمغــانآورد.در

یم. اینمدارسمیپرداز

کـهمـادر کسـتان،معـادلهمـانسـاختمانیاسـت پا شـبهقـارهءهنـدو 1.امـامبـارهدر

فارسـیحسـینیهیـاتکیـهمینامیـم.

2.ضابط،حیدررضا،»ادیانومکاتب:تشیعدرشبهقارههند«،پژوهشهایاجتماعی

اسالمی،شماره13،ص159.
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3. مدرســه علمی اهل سنت در دهلی 

که قرندوازدهمهجریدرشــهردهلیمدرســهایبنانهادهشد در
ناممؤســسآن،یعنیعبد گرفت.ایننــامبرگرفتــهاز رحیمیــهنــام
بزرگاناهلســنتو الرحیــمبــنالشــهیدعمری)م1131ق(یکــیاز
کهنســبویباســیویکواســطهبــهعمر صوفیــهنقشــبندیهبــود
ازمعاصراناورنگزیب،ششــمینشاه بنالخطابمیرســید.او
تدویــنقانــوِنمبتنــیبــرفقــه بــاویدر گورکانــیهنــدبــودو مغــول
یــافتاوای کــهبعدهــافتــاوایعالمگیریهو اســالمیهمــکارینمــود

گرفت. هندیهنــام

بــراســاستوصیــهاســاتیدخــود،از ادامــهو عبــدالرحیــمدر
گرفتودرمدرســهخویــشبهتعلیم کمانفاصله همــکاریبــاحا
کــرد. گردانیراتربیــت نقلــیپرداخــتوشــا تعلــمعلــومعقلــیو و

1. 3. شاه ولی اهلل دهلوی

گردان،فرزنــدشابوالفیــاضقطــبالدیناحمد ازجملــهاینشــا
که معروفبهشــاهولیاهللدهلوی)1114ق/1176ش(اســتوی
گون،ازجمله گونا زمینههای دارایشخصیتیچندبعدیبود،در
کالم،ادبیــاتوحدیــثتبحرداشــت.براســاسزندگینامه فقــه،
کــرده،درهفــت  پنــجســالگیآغــاز خودنوشــت،اوتحصیــلرااز
بــهتحصیلادامه ســالگیحافظقرآنشــدهودرحــوزهعلمیهپدر
اســتادخویشبر و دادهاســت.ویدرســنچهاردهســالگیباپدر
کرد. مســلکصوفیــهنقشــبندیهبیعتنمــودوخرقهتصوفبــهتن
مــوردنیــازجهت گیــریدروسمتــداولو پانــزدهســالگیفرا ویدر
بهعنواناستاد، تعلیموتدریسراپشتسرنهادودرمدرسهپدر
نمود.دوســالبعــدعبدالرحیــمبیمار یــسخــودراآغــاز دورانتدر
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دنیــا ارشــادداد،از آنکــهبــهفرزنــدشاجــازهبیعــتو پــساز شــدو
تکیهزد رفــت.بنابرایــن،ولیاهللدرمدرســهرحیمیهبرمســندپــدر
گردپرداخــت.دوازدهســالبعد،درســال1143ق بــهتربیــتشــا و
این آنجااقامــتنمودودر ویبــهحــجرفتومدتیکســالدر
گیریعلومحدیثوقرآننزدمشایخحرمینپرداخت، مدتبهفرا
ســپسدرسال1145قبهوطنبازگشــت.بهنظرمیرسداینسفر
تأثیرمهمیدررویکردشاهولیاهللداشتوچنانکهخودمیگوید،
تفســیر پــسایــنســفربــهعلــومنقلــیرویآوردوعلــمحدیثو در
انحرافاتو بــهتطهیــرعلــوممنقــولاز راوجهــههمــتخــودنهــادو
تنزیــهآناز تقویــتعقایــدبــرمبنــایدیــگاهســلفو بدعتهــاو

نظــراتاهلمعقــولپرداخت.

بازگشــتخودازســفرحج گفت:»ویدر بــهتعبیــریمیتــوان
احیــایدوبــارهآندرجهــان پیرایــشدیــنازخرافــاتو بــاشــعار
کــهارادهنمــودهبود گردید یکــردیبنیادگرایانــهظاهــر اســالم،1بــارو
نظراتاهلمعقول«، تصــوفراازخرافــه،عقایدوعلومنقلــیرااز

فســادمنــزهنماید.2 جامعــهرااز

موجتفرقهانگیزوضدشــیعیجریــاندهلوی،باهماندیدگاه
گرایش های گونهایمشابهوهابیان3بود.اوبهرغم بنیادگرایانهوبه

1.موسـویعلیزاده،مهدی،تبارشناسـی،ج1،ص107.

زندگینامـهخـودنوشـتویبـاعنـوان»الجـزءاللطیـففـیترجمـةالعبـد 2.برگرفتـهاز

ثـريالفوجیانـي یـبشـدهتوسـطأبـوالطیـبعطـاءاهللبـنحسـیناأل الضعیـف«تعر

سـایتالمکتبـه ویدر نسـخهمخطـوطوهمچنیـنشـرححـالنگاشـتهشـدهاز از

الشـاملهبـهنشـانی:

http://shamela.ws/index.php/author/1349.

برخی ایشاندر رانحیاتدهلویبامحمدبنعبدالوهابهمزماناستو گرچهدو .3

یخـیمبنـیبـر یکسـانمشـیمینماینـدولـیشـاهدیتار کامـالبـهطـور دیدگاههـا
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بازگشت کالمی،علمیونوآورانهخود،باشعار اصالحیصوفیانه،
بــاعنــوانطرفــداریاز بــهقــرآنوســنتوطــردشــرکوبدعــتو
ابــنتیمیهو قالــبمکتــباهــلحدیــثو وحــدتمســلمانان،در
کردوبدینطریق طریقهنقشبندیه،بهعقایدمذهبشیعهحمله
بــهدرگیریهــاوجدالهــایموجودمیاناهلســنتوشــیعیاندر
هنددامنزدوسنتیغلط،غیرمنطقیومخالفدعوتاصالح

گذاشــت.1 ووحدتمســلمانانرابرایپیروانخودبرجا

ولیاهللدرمسئلهتوحید،نگاهیافراطییافت؛براینمونه،به
نظراو،یاریخواســتنازغیرخــدا ماننداولیایالهی برایبرآوردن
کــردنبــرایآنــانبــاانگیزهرفــعبیمــاری،ســوگندبه  حاجــت،نــذر
زمــرهشــرکقــرار نامهــایغیــرخداونــدوماننــداینهــا،همگــیدر
یاد اینزمینهنشانگرنزدیکیز دارد.2مروریبراندیشههایویدر
باتفکراتافراطیابنتیمیهاســت. باورهــایدهلــویوجریاناو

شــاهولیاهللمیتوانبهازالةالخفاءعنخالفةالخلفاء، آثار از
اإلنصــاففــیاســبابالخــالف،حجــةاهللالبالغــة،ســفرالســعادة،
الثمیــن،البــالغالمبیــن، قــرةالعینیــنفــیتفضیــلالشــیخین،الــدر
الکبیرفيأصولالتفســیر،المســوىمنأحادیــثالموطأ،فتح الفــوز
الرحمــنفــيترجمــةالقرآن،القــولالجمیلفيبیانســواءالســبیلو

کرد.3 ....اشاره

افراطی ترویجافــکار حــوزهتالشهــایولــیاهللبــرایتأســیسو

فردیمشـترکوجودندارد. از تاثیـرآنهـابـریکدیگریاتاثرایندو

1.موثقـی،احمد،جنبشهایاسـالممعاصر،ص167.

2.دهلوی،شـاهولیاهلل،حجـةاهللالبالغة،ج1،ص120.

مـوردجنبـششـاهولـیاهللمراجعـهشـودبـه.موثقـی،احمـد، 3.بـرایمطالعـهبیشـتردر

جنبشهـایاسـالممعاصـر،فصـلچهـارم.
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گون گونا نقاط گردانیاز گســتردهبــودومهمتریــنآن،تربیتشــا او
مســیرتحققباورهایاســتاددســت کههمگیدر شــبهقارهاســت
کالمــیوفقهــیبــه آثــارمختلــف بــههــمدادهومجموعــهبزرگــیاز
کثرآنآثاردرخدمتتفرقهافکنیمیان گذاشتند.متأسفانها جای
بخــشعظیمــیازجامعهاســالمیبهنامتشــیعباســایرمســلمانان
برنامههایاسالمستیزانه کارآمددر بهعنوانحربهای گرفتو  قرار

گرفت.  جامعهاســتکباریقرار

گفتایــنروحیــۀدرظاهــراصالحطلبانهو بــهجــرأتمیتــوان
درحقیقتستیزهجویانهوی،بیشازهمهبرفرزندوی،شاهعبد

گذاشــت. العزیزدهلوی،تأثیر

2. 3. شاه عبدالعزیز دهلوی

کــهدرســال1159قدیده عبدالعزیــزفرزندارشــدشــاهولــیاهللبود
اســتفادهو وجــودپــدر تــاســنهفــدهســالگیاز گشــودو بــهجهــان
کــهبــه کــرد.وی  اندوختههــایدانشــیخویــشرابــرآنبنــااســتوار
مســیروی پدر »ســراجالهنــد«و»حجــةاهلل«شــهرتیافت،پــساز
انگلیسادامــهدادو مبــارزهبــااســتعمار رابــاعنــواناصالحگــریو
کتــابتحفــهاثنــاعشــریهبــههجمههــایمدرســهعلمی بــاتألیــف

دهلــیبــرشــیعیانافزود.

کتاب تحفه اثنا عشریه   .4

کتــابتحفــهاثنــاعشــریهرامیتــوانعصــارهتمــامباورهــای
ســلفیگرایانهشاهولیاهللدرمدرســهدهلیبرایمواجههباجریان
هنــدبرشــمرد.شــاهعبــدالعزیــزدهلوی، روبهرشــدشــیعهگراییدر
ورودخانــهبــهخانــۀ مقدمــهتحفــهمیگویــد،از کــهخــوددر آنگونــه
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میــانمــردمهنــداحســاسخطــرمیکنــدو اندیشــههایشــیعهدر
ردعقاید کتابدر ایــن کهبهانتشــار ایــنمهمویرابرآنمیدارد
کــهمهمتریناثرعبــدالعزیــزدهلویبه کنــد.ایناثــر، شــیعهاقــدام
با شمارمیرود،بهزبانفارسی-زبانرایجآنزمانهندوستان-و
دوازده نثریروانبرایاســتفادهعموممردمنگاشــتهشد.تحفهدر
کــهایندو، گردید ردباورهــایشــیعهاثناعشــریتنظیــم بــاب،در

خــوددلیــلنامگــذاریآنبهاثناعشــریهاســت.

کتابیبااینفصولاســت: محصولاینتالش،

انشــعابآنبــهِفــَرق کیفیــتحــدوثمذهــبتشــیعو  در .1
مختلــف

تلبیس درمکائدشــیعهوطرقاضاللو .2

کتبایشان ذکرأســالفشیعهوعلماو در .3

احوالاخبارشــیعهوذکررواتآنها در .4

الهیات در .5

ایمانانبیا: نبوتو در .6

امامت در .7

بیانمخالفتشــیعهباثقلین معادو در .8

درمسائلفقهیهکهشیعهدرآنخالفثقلینعملکردهاست. .9

درمطاعنخلفایثالثهوعایشــهودیگرصحابه .10

درخــواصمذهــبشــیعهمشــتملبــرســهفصــل)اوهــام، .11
تعصبــات،هفــوات(

تبّری)مشــتملبرمقّدماتعشره( یو
ّ
تول در .12
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نقــدمدعــایشــیعه گرچــهخــودرادر کتــاب ایــن نویســندهدر
ملــزمبــهرعایــتمبانــیایشــانواصــولبحــثمنصفانــهمیکنــد
گردیــدهو کمتــرایــنمهــمازویمشــاهده ولــیدرخــاللمباحــث
اصولاخالقیآن اصــولعلمیبحثمنصفانــه،بلکهاز نهتنهــااز

نیــزعــدولمینماید.

که کهبســیاریبرایــنعقیدههســتند البتــهالزمبــهذکراســت
الّصواقعالموبقةإلخوان کتابدرحقیقتبرگردانیفارســیاز این
الزندقة،تصنیِفعالمناشناختهومتعصب الّضاللو الشیطانو
گسترش گزارشو آنبه کهدر کابلیاست سنی،خواجهنصراهلل
متنالّصواعقالمحرقه،نگاشتهاحمدبنحجرهیتمی)م974ق(

پرداختهاست.1

5. مدرســه علمی شیعه در لکهنو

کــهبــا دهلــی، شــکلگیریمدرســهرحیمیــهدر اندکــیپــساز
گورکانــیبهترویجاندیشــههایاهلتســنن حمایتهــایســالطین
کیلومتریشــرقاینشــهرودر فاصلــهچهارصــد میپرداخــت،در
منطقهایبهناملکهنومدرســهعلمیشیعهدرسایهحمایتهای
حکومتشــیعینــواباودهبهوجودآمد.لکهنورابهســببوجود
خاندانهــایشــیعی،ســرزمینخانــدانعلــمواجتهــادشــیعهدر
هندمیدانند.2درعصرحکومتســالطینشــیعیاوده،لکهنوبه

مهمترینمرکزعلمیشــیعیانشبهقارهتبدیلشدهبود.3

یهوشناسـاییاجـزایعبقـاتاألنـوار«، 1.غفرانـی،عبـداهلل،»ردیههـایتحفـهاثنـاعشـر

مشـکوة،شـماره81،ص109-99.
العلماء،ص6. 2.حسـینیاشکوری،صادق،فهرسـتنسـخههایخطیممتاز

کسـتان،ص241. کرم،شـیعیانپا 3.عارفی،محمدا
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بعدازانتقالپایتختبهلکهنودرسال1188ق،توسطآصف
کمانوعلمایشیعه کوششهایحا الدوله،سومیننواباوده،با
مناســبتهای ایرانی،اینشــهربهمرکزعزاداریهایباشــکوهدر و
گردیــد.نــوابآصــفالدولهبــرایترویج مختلــفمذهبــیتبدیــل
مراســم مراســمعزاداری،مبالغبســیاریهزینهمیکرد؛ازجملهدر
عزاداریماهمحرمازســویدولتهمهسالهبیشازششصدهزار

روپیههزینهمیشد.

زمــانحکومــتنوابهــایاوده،شــهرلکهنــومرکــزتشــیعدر در
گردید. اینشــهراحداث بناهایمذهبیفراوانیدر گردیــدو هنــد
درعصــرفرمانروایــیآنهــا،قوانینشــیعیبــهعنوانقوانینرســمی
گردید.درســال1273قحکومتشیعیاوده کمشــرعاعالم محا
لکهنوبه هنــدتوســطبریتانیابرکنارشــد،امــافرهنگشــیعهدر در
امروزهدرمدارسمذهبیاین حیاتوشکوفاییخودادامهدادو

شــهرطالبعلومدینــیبهتحصیــلمیپردازند.

منطقــهاوده،ســفربــهعــراقو دورانحکومــتشــیعیاندر در
یــارتبــارگاهائمــهاطهــار:بــرایعمــوممردمبســیار ایــرانبــرایز
بههمینسببسالطینشــیعهاودهشبیهبارگاههای بودو دشــوار
ائمهاطهار:درحجموشکلواقعیومحلهاییبهنام»کربال«
ایــنشــهر،59حســینیهتاریخیوجود کردنــد.در ایــنشــهربنــا در
نمودن برگزار کزعزاداریو داردوشهرلکهنوبهدلیلوجوداینمرا
مراســمعزاداریباشکوهوعظمت،درسراســرجهانشهرتیافته

است.1

لکهنـویهند«، یجتشـیعدر ترو رضـا،»نقشعلمـایمهاجـرایرانـیدر 1.ضابـط،حیـدر

مشکوة،شـماره87,ص101.
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1. 5. خاندان اجتهاد

1. 1. 5. عالمه سید دلدار علی نقوی

ســیددلــدارعلینقــوی،معروفبهمجــّددالشــریعهوغفرانمآب،
روســتاینصیــرآبــاددرحوالــیشــهررایبریلــی متولــد1166ق،در
علــی،هماننــدبســیاریازخاندانهــای اســت.اجــداددلــدار
ســادات،بعــدازحمــالتمغوالنبــهخراســان،زادگاهخــودراترک

مانــدگارشــدند.1 کنو مناطــقاطــرافلکهنــوســا کــردهودر

کــرد،ســپس منــزلشــروع کودکــیتحصیــلرادر دوران ویدر
بــرایادامــهتحصیــلبــهرایبریلــیواهللآبــادرفــتوســرانجامدر
لکهنودروسمنقولومعقولرابهاتمامرسانید.غفرانمآبپساز
کمکهایمالیوزیراعظمآصف تکمیــلتحصیــالتدرهند،با
نزدعالمانی کماوده،برایتحصیلبهعراقسفرنمودو الدوله،حا
همچــونآیــاتعظــاموحیــدبهبهانــیوســیدمهــدیبحرالعلــومو
گیریعلومدینیپرداخت.ودرسال یاضبهفرا مرحومصاحبر
کهدارای 1194قیعنیدرسنبیستوهشتسالگی،درحالی
اســاتیدخــودبــود،بــهوطــنبازگشــت.پساز گونــیاز گونا اجــازات
گردید،وزیرآصفالدوله،وی  کرسیدرسویمشهور که چندی
اقامهنمازجمعهوجماعت کردو نصیرآبادبهلکهنودعوت رااز
راازویخواســتارشــد.بهاینترتیب،اولیننمازجمعهشــیعهدر
تاریخ27رجبســال1200قبــهامامتاولینمجتهد2در هنددر

گردید.3  هنــدبرگزار

1.همان.

هندبـهعنـوانمجتهد کـهدر کسـیاسـت اولین یـد:او 2.صاحـباعیـانالشـیعةمیگو

مذهـبامامیهاصولیـهرامنتشـرنمود. معـروفشـدو

هند،ص126. فقهاءدر 3.نقوی،سـیدعلیمحمد،فقـهو
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لکهنومدرســهعلمی وفعالیتهــایدرســیویدر بــاحضــور
گردمبــرز بــاتوجــهبــهاینکــهویشــا گرفــتو آنجــاشــکل شــیعهدر
آنجــارواجداد. مرحــوموحیــدبهبهانــیبــود،مســلکاصولــیرادر
فعالیتهــاومجاهدتهــایعلمــیمرحــومغفرانمــآبازســویی
درونشــیعهموردنقدقرار مســلکاخباریگریومرامتصوفرادر
کهازســوی ازســویدیگر،هجمههاییرا بهحاشــیهراندو دادهو
مخالفیــنشــیعه،بهویــژهدهلویهاصــورتمیگرفت،دفــعنمود.

کتــابمــرآةالعقــولفیعلــماالصــول،معروفبــهعماد تألیــف
کالمشــیعی کتاب کــهبهجرأتمیتــوانآنرابزرگترین االســالم،
کارنامــهعلمــیاوســت.مرحــوم نامیــد،ازجملــهنقــاطدرخشــنده
بــه کالمــیرابــاروشــیاجتهــادیو کتــابمباحــث ایــن عالمــهدر
نقلیوبهصورت روشهایعقلیو باترکیبیاز صورتروشمندو
هــمنهــادن کنــار  توانســتبــادر دادو تطبیقــیمــوردبررســیقــرار
دیدگاههــایمختلــفشــیعیوســنیبــارویکردهــایمختلــفدر

کالمارائــهنماید. نهایــتاســتنباطیعلمــیدر

عــالوهبــرایــن،ردیههــایمتعــددویبــرابــوابمختلــفتحفه
ادامــهتوســط کــهدر بــود دیگــرتالشهــایعلمــیاو اثنــاعشــریهاز
وتکاملآنرا اوجتبلور گردانویبهتکاملرســیدو فرزندانوشــا
مرحــومعالمهمیرحامدحســین کتــابعبقــاتاالنوار  میتــواندر
بهتماشــانشســت.ازجملهاینآثــارمیتوانبهالصــوارمااللهیات
رد ردبــابپنجــم،حســاماالســالموســهامالمــالمدر وخاتمتــهدر
ردباب إماتــةالبدعةبطعــناالســّنةدر بــابششــم،إحیــاءالســنةو
کتــاب ردبــابدوازدهــماشــارهنمــود.برخــی هشــتموذوالفقــاردر
ردبــاب رســالهغیبــتویرانیــزدر خاتمــهالصــوارمااللهیــاتو

هفتــمتحفــهمیدانند.



30    مدرسه کالمی-فقهی شیعه در لکهنو

واساس اصولفقه،همچونمنتهیاالفکار کتابهایویدر
برای کتــابفوائــدالمدنیــهفاضلاســترآبادیو رد کــهدر االصــول،
مقابلهبارویکردهایاخباریگرینگاشتهشدهاستورسالههای
تبحروچیرهدســتی فقهیمتعدداینعالماندیشــمند،حکایتاز
کــمبــرآندارد.ویهمچنیــن اســتنباطفقهــیواصــولحا ویدر

ردصوفیهنگاشت. کتابالشــهابالثاقبرادر

دیگرآثارویمیتوانبهمواردزیراشــارهنمود: از

شــرحبابالصومحدیقةالمّتقین .1 

مواعظحسنیه .2 

شــرحبابالزکاةحدیقةالمّتقین .3 

رسالهجمعه .4 

الدینشیرازى حاشیهشــرحهدایةالحکمةمالصدر .5 

رســالهدرجوابمحمدسمیعصوفی .6 

مسّکنالقلوب .7 

معامــالت، بعــضمســائلفقهیــهدر رســالهاســتداللیدر .8 
معــروفبــهرســالهارضیــن

رســالهدرحکماوانیفّضهوذهب .9 

مقتلامامحســین7 إثارةاألحزاندر .10 

مالعلوم
ّ
حاشــیهمالحمداهلل،شرحسل .11 

رســالهاجازهمبسوطهبهحّقسلطانالعلماء1.2 .12 

فانیراوداع عالمــهغفرانمــآبدر19رجبســال1235قدار
گفتودرحســینیهخویشدرشــهرلکهنوبهخاکســپردهشــد.

1.عالمـههندی،ورثـةاالنبیاء،تصحیـح:فاضلی،علی،ص51و52.
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بیــانعظمــتجایــگاهویمیتــوانبهمتناجازهاســتادش در
کهچنیــنمیگوید: مرحــومصاحبریاضاشــارهنمــود

وجــدُتالســّیدالســندالجلیــل،والمولــیاألولــیالنبیــل،

العالــمالعامــلوالفاضــلالکامــل،صاحــَبالفطنــِةالوّقــادة

والقریحــِةالنّقــادة،منبــعالفضــلواإلفــادة،حــاويضــروب

الکمــاالت،حائــزقصــبالســبقفــيمضامیــرالســعادات،

المترّشــحالســتنباط والمنقــول، المعقــول مجمــعبحــري

صــول،الرضيالمرتضــی،التقيالنقي،الســّید
ُ
الفــروعمناأل

دلــدارعلــيبــنالســّیدمحّمــدمعیــنالهنــديالنصیرآبادي

عاملهمــااهللتعالــیبفضلــهالجلــيولطفــهالخفــي،مّمــن

اعتلــیمنالکمالذروةســنامه،وفاقفيالعلــمأبناءأّیامه،
ــاموســهراللیالــي...،1 ووصــلإلــیأوجالمعالــيبکــّداألّی

2. 1. 5. فرزندان عالمه غفران   مآب

نبــود،پــسازعالمــهغفرانمــآبفرزنــدانویبه کار امــاایــنپایــان
نامهــایســیدمحمــد)1199-1284ق(،ســیدعلــی)م1259ق(،
که ســیدحســن)1205-1260ق(وســیدحســین)1211-1273ق(،
گرفتهو رادردســت همگــیاهــلعلــموفضیلتبودندرشــتهامور
نوادگانمرحومغفرانمآب، راادامهدادند.وجودفرزندانو راهپدر
گردیدهبودنــد،منشــأآثار کــهاینــکبــه»خانــداناجتهــاد«معــروف
گردید. فراوانعلمی،اقتصادی،عمرانیوسیاســیبرایشیعیان

ایــنمیــانســیدمحمــدمعروفبهســلطانالعلماازجایگاه در
پدرش بود.درسال1258امجدعلیشاهپساز ویژهایبرخوردار
گردید.ویبالفاصلهحکومتاوده محمدعلیشاه،سلطاناوده

1.همان،ص44.
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نمودو گذار رابهســلطانالعلماءبهعنواننایبامامزمان؟جع؟وا
اینگونه استیالدادو سلطانالعلمانیزویرابهنیابتخودبرامور
کنار  آنپسدر حکومتویمشروعیتیافت.سلطانالعلماءاز
فعالیتهایگستردهعلمیوتألیفآثارمتعددبهسهزبانفارسی،
ادارهامــورحکومــتاودهدخالت مســتقیمدر اردو،بــهطــور عربــیو
مــوردقضــاتوهمچنیــن بــرعــزلونصبهــابهویــژهدر نمــودهو
زمان هزینــهبیــتالمــال،نظــارتداشــت.مــواردزیر-کــهعمومادر
گوشهایازخدماتعمرانیاین سلطانالعلماتحققیافته-تنها
راســتایحفظشــهرهاومیراثفرهنگیشــیعهاســت. خانداندر

ورودیحرممطهر کاریدِر روپیهبــرایطــال 1.اهــدایســیهــزار
تعمیــرایــوانطــالدرداخل حضــرتابوالفضــلالعبــاس7و

ایــنحرم.

بارگاهبــررویقبورحضرتمســلمبنعقیل گنبــدو 2.احــداث
کــهمبلــغپانــزده کوفــهدرســال1263ق،  هانــیبــنعــروهدر و

گردید. اینخصــوصهزینــه روپیــهدر هــزار

کانــالآبشــهرنجــفمعــروفبه»شــهرآصفی«با 3.بازســازی
کانالآببهاهتمامنواب روپیه.این پنجاههزار هزینهصدو

آصــفالدولــهباهزینهنیممیلیونروپیهاحداثشــدهبود.

کانــالحســینیمعروف کــهبــه کربــال،  کانــالآبدر 4.احــداث
روپیه. پنجــاههــزار شــد،بــاهزینــهصدو

دیــواریبــرایحــرممطهــرامــامهــادی7و 5.احــداثچهــار
گنبدامامحسن کاری امامعســکری7درشهرســامراوطال

عسکری7 .

کوفه. گلدستهبرایمسجد 6.ســاخت
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7.احداثمسافرخانهایبهنامفردوس،برایزائراندرشهرسامرا.

عــراقبــهحکــم کارهــایعمرانــییــادشــدهدر هزینــهانجــام
ســلطانالعلمــاتوســطســالطیناودهبــرایمؤلــفجواهــرالــکالم،
مراجعبزرگآندورانومقیمحوزه عالمهمحمدحســننجفی،از

گردیــد.1 علمیــهنجــفارســال

بیانجایگاهویمیتوانبهاینعبارتعالمهســیداعجاز در
کهمیگوید: حســیناشارهنمود

األســعد األمجــد الســّید القمقــام، والبحــر الهمــام، اإلمــام

األوحد،شــمسفلكاإلفادة،بدرســماءاإلفاضةوالسعادة،

خاتمــةالمجتهدیــن،مــالذالفضــالءاألمجدیــن،محیــي

األحــکام معضــالت مبّیــن النبییــن، خاتــم جــّده شــریعة

ســّیدنا والتبییــن، ل االســتدال وأفصــح البراهیــن بأوضــح

ومعتمدنــاالســّیدمحّمــدبــنالســّیددلــدارعلــيبــنالســّید
محّمــدمعیــندامــتأّیامــه3.2

2. 5. خاندان عبقات
1. 2. 5. مفتی محمد قلی

فرزاندان گردپرورعالمهغفرانمآب،محدودبهخانوادهو درسشا
کــهتوانســتندبــهخوبــیراهاســتاد نبــودودیگرانــیرانیــزپرورانــد او

رضا،»نقش 1.میرزائر،محمد،سـوانحاتسـالطیناوده،ص112-114؛ضابط،حیدر

یجتشـیعدرلکهنویهند«،مشـکوة،شـماره87,ص101. ترو علمایمهاجرایرانیدر

عالمههندی،ورثةاالنبیاء،تصحیح: العقیان»مخطوط«،ص62؛بهنقلاز ر 2.شـذو

فاضلی،علی،ص61.

رضـا،»نقش 3.عالمـههنـدی،ورثـةاالنبیـاء،تصحیـح:فاضلـی،علـی؛ضابـط،حیدر

لکهنویهند«،مشـکوة،شـماره87؛نقوی، یجتشـیعدر ترو علمـایمهاجـرایرانیدر

هند. فقهـاءدر سـیدعلـیمحمد،فقـهو
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نشــرآموزههــایمکتــباهلبیــت:ودفــاعاز راادامــهدادهودر
ایــنافــراد،مفتــیســیدمحمــدقلی آنخــوشبدرخشــند.یکــیاز
کنتوری)متولــدپنجــمذیالقعــده1188ق(از موســوینیشــابوری
متعــددوعلمیویدر کاظم7الســالماســت.آثــار نــوادگانامام
کــهبیــشازهمــه کالموعقایــد، بهویــژهدر فقــه،حدیــث،قــرآنو
تواناییهایعلمیاوســت.صاحب گویایمراتــبو اســت،خود

تذکــرةالعلمــاءدربارهاومینویســد:

یــرک(،ســیدجلیــل ز مدقــقمحقــق،فاضــللوذعی)بســیار

اوحــدالمعی)تیزهــوش(،مولــویســیدمحمــدبــنمحمــد

کــه قلــی، محمــد ســید بــه  مشــهور کنتــوری، حامــد بــن

کمــاالتومناظــرمیــدانمناظــراتو یکه تــازمعرکــهفضــلو

مباحثاتبــود.تصانیفانیقه اشبــرنصرتش،مذهبحق
رادلیلــیاســتســاطعوبرهانــیاســتقاطــع....1

کنــارخدمــاتعلمــی،خدمــاتاجتماعــیوینیــزبهویــژه  در
نشــانههایمجاهدتهــاوموفقیتهایــشدر امــرقضــاوت،از در
کتابخانهناصریه، کفالتایتامآلمحمد9بهشــمارمیرود. امر
کتابخانههایشــخصیشــیعهدر بزرگترین کنــوننیــزیکــیاز کــها
کوشــاتأســیسشــدو هندوجهاناســالماســت،توســطاینعالم
نوهاشســید ادامــهتوســطفرزنــدشعالمــهمیــرحامــدحســینو در

گســترشیافت. ناصرحســین

مرحــومعالمــهمحمــدقلــیبــهعنــوانسرسلســلهدانشــمندان
خاندانعبقات،ذیفنونبودهوازخرمندرساستادخود،عالمه
مبّرزتریــن غفــرانمــآببهرههــابــردهاســت.ویبــهعنــوانیکــیاز

تذکرة 1.عالمههندیوحسـینیرضوی،سـیدمهدی،ورثةاالنبیاءبههمراهبخشـیاز

العلماء،تصحیح:فاضلی،علی،ص320.
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کالمنیزتبّحرداشــته گردانایــنمکتب،عالوهبــرفقه،درعلم شــا
اندیشــههایشــیعینگاشــتهاســت.از دفــاعاز متعــددیدر آثــار و
کرد:تقریباإلفهام مهمترینتألیفاتاومیتوانبهاینموارداشاره
فــیتفســیرالقــرآنبــهزبــانفارســی،الشــعلةالظفریــةفــیالــردعلــی
کتابالصراط یــةفیالردعلــی الشــوکةالعمریــة،الفتوحاتالحیدر
المستقیمعبدالحیدهلوی،األجوبةالفاخرةفیرّداألشاعرة،نفاق
برتحفهاثنی الشــیخینبالحدیثیــنالصحیحین،مجموعهردیــهاو
نقدپنج کــهدر عشــریهبــاناماألجنــاداإلثنیعشــریةالمحمدیة9
ردباباول،تقلیب تحفهنوشــتهشد:السیفالناصریدر باباز
ردبابهفتم،تشــیید ردبــابدوم،برهــانالســعادةدر المکائــددر

ردبابیازدهم. ردبــابدهــم،ومصارعاألفهــامدر المطاعــندر

2. 2. 5. فرزندان مفتی محمد قلی

خانــدانمرحــوممفتــیمحمــدقلــینیــزماننــدخانــداناســتادش
عالمهغفرانمآب،خاستگاهاندیشمندانوعالمانیسختکوش
که وغیرتمنــدبــود.عالمــهمحمــدقلــیبهجــزصاحــبعبقــات،
پســردیگــرهــمداشــتهاســت؛مرحوم کوچــکایشــانبــوده،دو پســر
گزارش کتابمهمــی کــهازوی ســراجحســین)1238-1282ق(،
اثربا نشــده،وعالمــهاعجازحســین)1240-1286ق(صاحــبدو
وشذور ارزشکشفالحجبواألستارعناحوالالکتبواألسفار
کــهازچهرههایفاضلمدرســهلکهنو العقیــانفیتراجــماألعیان،
فیشبرداریهــایمرتبــطبــاتألیفــاتعالمه مــیرودودر بــهشــمار
کتابشناســیو موضوعــاتتراجــمو حامــدحســین،بهویــژهدر
کتابخانهناصریه،نقشاساســیومهمی همچنیندرغنابخشــی

داشــتهاست.
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3. 2. 5. عالمه میر    حامد حسین 

کــهاین فرزنــدانمفتــیمحمــدقلــی، ســرآمددانشــمندانشــیعهاز
خانــدانرابهشــهرت»خانــدانعبقات«رســاند،عالمــهمیرحامد

حســین،معــروفبهصاحــبعبقات،اســت.

مرحومصاحبعبقاتدرپنجممحرم1246قدرشهرمیرتهه
از نزدیکــیلکهنوبهدنیــاآمد.ویعالوهبراینکهدرمحضرپدر در
گردمرحومسلطانالعلما، دانشویتوشههایفراونبرگرفت،شا
گردان شــا نیزمفتیمحمدعباستســتریاز بهویــژهســیدالعلمــاو

برجستهمرحومسلطانالعلمابود.

میانآثارعلمیمتعددوبرجستهویدرحوزهفقه،حدیث از
همــهوهمچــونســتارهایدرخشــاندر کالم،آنچــهبیــشاز و
کتــابعبقات آســمانپرســتارهمیراثمکتوبشــیعهدرخشــید،
کــهردیهای کتاب، فــیامامهاالئمــهاالطهار:اســت.این االنــوار
کتــابتحفــهاثنــاعشــریهشــاهعبد بــهزبــانفارســیبــربــابهفتــم
گذشــتگانرادر کــهزحمــات کتابــیاســت العزیــزدهلــویاســت،
کمــالرســانیدومســیررابــرایرهپویــانآینده ایــنمســیربــهغایــت
تألیــفایــن همــوارســاخت.مرحــومعالمــهمیــرحامــدحســیندر
بــرایدســتیابیبــهمنابــع کتــابزحمــاتفراوانــیمتحمــلشــدو
کهشــرحآندر مــوردنیــازخــود،ســفرهاییطوالنیپشــتســرنهــاد

ایــنمجــالنمیگنجــد.1

کار  کتــابعبقــاتاالنــوار،نمونــهایموفــقاز  انتشــار تألیــفو
یــکخانــوادهدانشــمنداســت. گروهــیدر

یـخزندگانـیعالمـهسـیدحامـد شناسـاییتار 1.بـرایمطالعـهبیشـتر:ضیـاءالعیـندر

حسـین2نیشـابوریلکهنـوی،سـعادتحسـینخـان،مخطـوط.
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کهعبقــاتاالنواردرســیریتدریجی بررســیهانشــانمیدهــد
توســطسهنسلازخاندانعبقاتبهشرحزیرتدوینشدهاست:

کــهحدیــثغدیــر)1293ق(، الــف(میــرحامــدحســین
منزلــت)1295ق(،تشــبیه)1301ق(،والیــت)1303ق(،
طیــر)1306ق(رابــهســرانجامرســاند. نــور)1303ق(و

کــهحدیــثمدینــهالعلم)جلــداولدر ب(ســیدناصــرحســین
ســال1317قوجلــددومدرســال1327ق(وثقلیــن)جلــد
اولدرسال1314قوجلددومدرسال1351ق(وسفینهرا
)بــهعنــوانضمیمــهثقلیــندرســال1351ق(بــهاتمامرســاند.

کهفیشنویسیحدیثمناصبهوحدیث ج(سیدمحمدسعید
خیبــررابهزبــانعربیانجامدادولیبهمرحلهچاپنرســید.

براساسترتیببابهفتم دومنهجو کتابعبقاتاالنواردر
گردیدهاست. تحفه1تنظیم

کلیــاتامامــتو منهــجاولدارایدوبخــشاســت1.بخــش
کلیــاتنســخهدســتنویسدر بخــش 2.بخــشآیــاتامامــت،از
بخــشآیــات،عــالوهبــرنســخهدســتنویس دســترساســتودر
کهدرحاشیهآنتعلیقاتی مرحومعالمه،نسخهایپاکنویسنیز،
بــهدســتخطمرحــومعالمــهومرحــومناصــرالملــهوجــوددارد،به

دســتآمدهاســت.

آنبــرایهرحدیث،یکیا کهدر روایاتاســت بخــشدومدر

ادلـهشـیعهبـرامامـت ادعـایانحصـار یـزدهلـویپـساز ایـنبـابعبـدالعز 1.در

12روایتبهنقدایـنادلهمیپردازد.اینآیـاتعبارتنداز 7آیـهو امیرالمومنیـن7در

آیهالسابقون والیت،تطهیر،مودت،مباهله،انماانتمنذر،وقفوهمإّنهممسؤولون،و

متـنمیآیـد. کـهدر دوازدهروایـتنیـزبـهترتیبـیاسـت السـابقونو
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دودفتربهشــرحزیراختصاصدادهشــدهاست:

دوبخــشســندو دفتــرنخســت:ویــژه»حدیــثغدیــر«،در
کهبخشنخستدریکمجلد1251صفحهایوبخش داللت،
مؤلــفچــاپ هــزارصفحــهایبــهروزگار دومجلــدبیــشاز دومدر

ســنگیشــدهاست.

دوبخــِشَاســنادوداللتهــا دفتــردوم:»حدیــثمنزلــت«در
زمانمؤلف،با977صفحهبزرگ سامانیافتهوسال1295قدر

درلکهنــوبهچاپرســیدهاســت.

أنامنه،وهو دفترسوم:ویژه»حدیثوالیت«،»إّنعلّیامّنیو
که585صفحه کّلمؤمنبعدی«،معروفبهحدیثوالیت، ولّی

داردوسال1303قدرهندبهقطعرحلیچاپشدهاست.

دفتــرچهــارم:ویــژه»حدیثطیــر«ودارای736صفحهاســت
لکهنــوچــاپ دومجلــدبــهانــدازهبــزرگدر کــهســال1306ق،در

شــدهاست.

دومجلــدبــزرگ دفتــرپنجــم:ویــژهحدیــث»مدینــةالعلــم«در
اســت.مجلدنخســتآنســال1317قدر745صفحهومجلد

600صفحــهانتشــاریافــت. آندر دومهــمدهســالپــساز

دو کــهدرســال1301قدر دفتــرششــم:ویــژه»حدیــثتشــبیه«
مجلــد،یکــیدر456صفحــهودیگــریدر248صفحــه،چــاپ

شــدهاست.

کهتنهافیشهای دفتــرهفتم:درباره»حدیثمناصبه«اســت
دستنویسآنوجوددارد.

کــهســال1303قدر786 دفتــرهشــتم:ویــژه»حدیــثنــور«
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لکهنــوچــاپشــدهاســت. صفحــهبــهانــدازهبــزرگدر

کــه دفتــرنهــم:پیرامــون»حدیــثرایــت«درجنــگخیبــر
کنویــسنشــدهاســت. پا

کــهدستنوشــت دفتــردهــم:ویــژهخبــر»علــی7مــعالحــق«
کتابخانهناصریهوجودداشــتهاســت.  پیشنویسآندر ناقصیاز

ایندفترهمپاکنویســی کهاز دفتــریازدهم:ویژه»خبرمقاتله«
وجودندارد.

دفتــردوازدهــم:در»حدیثثقلین«بهپیوســتحدیثســفینه
مؤلفبهاندازهرحلیچاپســنگیشــدهاســت.1 روزگار کهدر

کتاب تحفه اثنا عشــریه 6. ردیه   های 

گذشت،یکیازعواملرشدوپویاییحوزهعلمیهلکهنو چنانکه
کهمنجربهشکلگیری تقابلآنبامدرسهاهلسنتدردهلیبود
کانونی متعدد،بهویژهدرموضوعامامتشد.نقطه آثار تألیفاتو
کتابتحفهاثناعشــریهوردیههای  اینتقابالترامیتوانانتشــار

مربوطبهآندانست.

گذشت،تحفهاثناعشریهدرحقیقتبرگردانی که گونه همان
کهتوسطشاهعبدالعزیز کابلیبود کتابصواقعالموبقه  عربیاز
کتاب،حوزهعلمیشیعه این انتشار گردید.پساز دهلویمنتشر
ایــنمیان، کهدر نقــدآنپرداخــت عــراق،ایــرانوهنــدبــهردو در
گویســبقت حــوزهعلمیــهلکهنــوبــهزعامــتمرحــومغفرانمآب،

دیگرانربود. رااز

یهوشناسـاییاجـزایعبقات غفرانـی،عبـداهلل،»ردیههـایتحفـهاثناعشـر 1.برگرفتـهاز

األنوار«،مشـکوة،شـماره18،ص99تا109.

رد ه هاا کشا   ثاه رحنا ترک ه
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یــکتقســیمبنــدیمیتــوانردودتحفــهرابــهایــنترتیــب در
برشــمرد:

أ( ردیه   های باب اول: در کیفیت پیدایش مذهب تشیع و انشعاب 
آن به فرق مختلف

1.الســیفالناصــری،اثــرمفتــیســیدمحمــدقلــینیشــابوری
کنتــوری.

2.دفتــراولازمجموعــهالنزهةاالثنیعشــریةاثــرمیرزامحمدبن
کشــمیری.1 احمدخانطبیب

3.سیفاهللالمسلولعلیمخّربیدینالرسولملقببهالصارم
الکفــار،اثــرابواحمــدمحمد و وقــّطاالشــرار البّتــارلقــّدالفجــار

کبرآبادی.2 اخبارینیشابوریا

4.تجهیزالجیشلکســرصنمیقریش،اثرمولویحسنبنامان
اهللدهلویعظیمآبادی.3

ب( ردیه های باب دوم: در بیان مکائد)حیله های( شــیعه!

1.تقلیبالمکائد،اثرمفتیسیدمحمدقلینیشابوریکنتوری.

یهپاسـخبـهتمام االسـتاربـااینکـهنزهـهاثنـاعشـر گفتـهصاحـبکشـفالحجـبو 1.بـه

قالـبدوازدهدفتـربـودهاسـتلکنمـعاالسـفتنهاپنـجدفترآن دوازدهبـابتحفـهدر

گردیدهاسـت. منتشـر بـهچـاپرسـیدهو

نقـلکالموالدمکرمخـودعالمـهمفتیمحمـدقلی  2. صاحـب کشـفالحجـبپـساز

مبنیبراینکهسـیفاهللالمسـلولنقـدتمامتحفهبودهاسـتاینگونهمینویسـد:»من

کنون تنها بـاب اول و دومآن را دیدهام«. تـا

نقدتمامابوابتحفهنوشـتهشـدهاسـت گفتهعالمهآقاعزیزطباطبائیایناثردر 3.بـه

کتابخانـهآیـتاهللالعظمـیمرعشـینجفـیموجـوداسـت.  آندر کـهدسـتنویسـیاز

ر.ک:الطباطبایی،السیدعبدالعزیز،»موقفالشیعةمنهجماتالخصوموخالصة

کتـابعبقاتاألنوار«،تراثنا،العدد1،ص43. عن



کشا   ثاه رحنا ترک ه    41 6ه رد ههاا 

2.دفتــردومازمجموعــهالنزهــةاالثنــیعشــریة،اثــرمیــرزامحمــد
کشــمیری. بــناحمــدخــانطبیب

3.ســیفاهللالمســلولعلــیمخّربــیدیــنالرســول)ملّقــببــه(
الکفار،اثرابــواحمد و وقــّطاألشــرار الصــارمالبّتــارلقــّدالفجــار

کبــرآبــادی. محمــداخبــارینیشــابوریا

ج( ردیه   های باب ســوم: در بیان احواالت أسالف شیعه

1.دفتــرســومازمجموعــهالنزهــةاالثنــیعشــریة،اثــرمیــرزامحمد
کشــمیری. بــناحمــدخــانطبیب

د( ردیه   هــای بــاب چهــارم: در بیــان اقســام روایــات شــیعه و احوال 
راویان اســانید ایشــان

1.هدّیــةالعزیز)هدایــةالعزیــز(،اثــرمولــویخیــرالدیــنمحمــد
هنــدیالــهآبــادی.

2.دفتــرچهارمازمجموعهالنزهةاالثنیعشــریة،اثرمیرزامحمد
بناحمدخانطبیبکشــمیری.

هـــ( ردیه   های باب پنجم: الهیات

1.الصــوارماإللهیــاتفــیقطــعشــبهاتعابــدیالعــّزیوالــاّلت
علــی وخاتمتــه،1اثــرآیــتاهللالعظمــیعالمــهســیددلــدار

)غفرانمــآب(.

2.دفتــرپنجــمازمجموعهالنزهةاالثنیعشــریة،اثرمیرزامحمد
بناحمدخانطبیبکشــمیری.

تحفه ردبابهفتـماز کتابدر یـزطباطبایـیبخشخاتمهایـن گفتـهعالمهآقاعز 1.بـه

کـه بررسـیهایانجـامشـدهمشـخصشـد کـهپـساز یهنگاشـتهشـدهاسـت اثناعشـر

آنبـهبرخـیاز در ردهمـانبـابپنجـمبـودهو خاتمـهتکملـهایبـرمباحـثصـوارمدر

یخـیپرداختهشـدهاسـت. مباحـثتار

رد ه هاا کشا   ثاه رحنا ترک ه
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و( ردیه های باب ششــم: در بحث نبوت و ایمان انبیا.

1.حساماالسالموِسهامالمالم،اثرآیتاهللالعظمیعالمهسید
دلدارعلی)غفرانمآب(.

ز( ردیه   هــای باب هفتم: در بحث امامت

1.عبقــاتاالنوارفیامامةاالئمةاالطهــار:اثرعالمهمیرحامد
حسینلکهنوینیشابوری.

2.برهانالسعادة،اثرمفتیسیدمحمدقلینیشابوریکنتوری.

3.البوارقالموبقة،اثرعالمهســیدمحمدســلطانالعلما.

4.اإلمامــة،اثــرعالمــهســیدمحمــدســلطانالعلما)ایــنکتاب،
یعه،پاسخ معّربالبوارقالموبقهاستوبهگفتهصاحبالذر
بــهمعــّربتحفهایاســتکهســیدمحمودشــکرىآلوســیآن

راتعریــبکردهبود(.

5.برهانالصادقین،اثرسیدجعفرابوعلیخانموسویبنارسی
کتابمهجةالبرهانرادرخالصهایناثربهزبان دهلوی)وی

فارسینگاشت(.

6.الجواهرالعبقریه،اثرمفتیمحمدعباسموســویتســتری)به
کشــفالحجــبواألســتار،تنهابخــشغیبت گفتــهصاحــب

اماممهدی؟جع؟آنچاپشــدهاســت(.

7.رســالهغیبــت،اثــرآیــتاهللالعظمــیعالمــهســیددلــدار
علی)غفرانمآب()ایناثردرردبحثغیبتاماممهدی؟جع؟

بــابهفتــمتحفــهنوشــتهشــدهاســت(. از

ح( ردیه هــای بــاب هشــتم: در بحــث معاد و بیان مخالفت شــیعه 
با ثقلین
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1.إحیاءالســنةوإماتةالبدعةبطعناالسّنة،اثرآیتاهللالعظمی
عالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(.

ط( ردیه هــای باب نهم: در احکام فقهی

1.دفترنهمازمجموعهالنزهةاالثنیعشــریة،اثرمیرزامحمدبن
کشمیری.1 احمدخانطبیب

ی( ردیه هــای بــاب دهــم: در مطاعــن خلفــای ســه   گانه و دیگــر 
صحابــه و عایشــه

1.تشــییدالمطاعــنوکشــفالضغائــن،اثــرعالمــهمفتــیمحمــد
قلــینیشــابوریکنتوری.

نمیــن،اثــرســیدجعفــرابــوعلــیخــانبنارســی 2.تکســیرالّصَ
دهلــوی.

3.طعنالرماح،اثرعالمهســیدمحمدســلطانالعلما.

ک( ردیه   هــای باب یازدهم: در خواص مذهب شــیعه، مشــتمل بر 
ســه فصل: اوهــام و تعصبات و هفوات

1.مصــارعاالفهــاملقلــعاألوهــام،اثــرعالمــهمفتــیمحمــدقلــی
نیشــابوریکنتــوری.

ی و تبّری و سایر اعتقادات شیعه
ّ
ل( ردیه   های باب دوازدهم: در تول

علــی -ذوالفقــار،اثــرآیــتاهللالعظمــیعالمــهســیددلــدار
)غفرانمــآب(

کهدرجواببه فقطآثاریاســت گذشــت،اینآثار که چنان

نزهـهنگاشـت ردایـندفتـراز کتـابرجـومالشـیاطینرادر کالپـوی 1.مولـویافـرادعلـی

کتـابمعیـن مقابـلمرحـومسـیدجعفـرابوعلـیخـانموسـویبنارسـیدهلـوی کـهدر

الصادقیـنراتالیـفنمـود.

رد ه هاا کشا   ثاه رحنا ترک ه
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کتــابتحفةاثناعشــریةنگاشــتهشــدهاســتوشــمارشســایرآثار
کهدرموضوعاتمختلففقه،حقوق،قرآن اینمدرسهپربرکت
کالم،رجــالوســایرموضوعــاتنگاشــتهشــدهاســت، وحدیــث،

اســت. کهخارجازحوصلهایننوشــتار مجالــیمیطلبــد



7. احیای آثار مدرسه لکهنو

پیــشآشــکار گذشــت،اهمیــتایــننکتــهرابیــشاز آنچــه مــرور
کالمیوفقهیشیعه اینمدرسه احیایآثار کهغفلتاز میسازد
میراث موجــبمحرومیتجامعــهعلمیازبخشقابــلتوجهیاز
مکتــوبخــودمیگردد.بــرهمیناســاس،بنیــادفرهنگــیامامت،
کتابشناسیشیعهوبرخیدیگر مؤسســهمعارفاهلبیت:و
که برآمدند کــزعلمیفرهنگیایراندرصــدداحیایاینآثار مرا از

اینمواردارائهمیشــود. ادامــهفهرســتیاز در

1 .  مــرآة العقــول فــي علــم ااُلصول)الملّقــب بعمــاد اإلســالم في علم 
الکالم( 

صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

پنــجمقصــدتوحید،عدل، رهتفصیلــیکالمدر موضــوع:یــکدو

نبوت،امامــتومعاد

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

2.  أساس ااُلصول 
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

یکردرداخباریگری موضــوع:اصولفقهبارو

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:
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3.  منتهي األفکار
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

موضوع:اصولفقه

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

4. الشهاب الثاقب 
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

موضوع:نقدتصوف

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

5. الصوارم اإللهیات في قطع شــبهات عابدی العّزی و الالت 
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

کالم)ردبابپنجمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

6. خاتمة الصوارم اإللهیة
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

کالم)تکملهایبرردبابپنجمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

7.  حســام اإلسالم و سهام المالم
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

کالم)ردبابششمتحفه( موضوع:

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

8. رساله غیبت 
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

موضوع:کالم)ردبخشــیازبابهفتمتحفه(

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:
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9. ذوالفقار
صاحباثر:آیتاهللالعظمیعالمهسیددلدارعلی)غفرانمآب(

کالم)ردبابدوازدهمتحفه( موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

10. آئینه حق   نما
گردانغفرانمآب)1231( شــا صاحباثر:برخیاز

موضوع:تراجم)شــرححالعالمهغفرانمآب(

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

11. ورثة األنبیاء
صاحباثر:سیداحمدنقوىلکهنوى)معروفبهعالمههندى(

فرزندانایشان( موضوع:تراجم)شــرححالعالمهغفرانمآبو

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

12. بخشــی از تذکرة العلماء المحّققین في آثار الفقهاء والمحّدثین 
صاحباثر:ســیدمهدىبننجفعلیرضوىعظیمآبادى

برخی موضــوع:تراجم)شــرححــالعالمــهغفرانمــآب،فرزنــدانو

گردانایشان( شــا از

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

13. صمصــام قاطع و برهان المع 
صاحباثر:عالمهســیدمحمد)سلطانالعلماء(

بیانفرقهناجیه( کالم)در موضــوع:

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

14. البوارق الموبقة 
صاحباثر:عالمهســیدمحمد)سلطانالعلماء(

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:



48    مدرسه کالمی-فقهی شیعه در لکهنو

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

15. الحدیقة الســلطانیة في المسائل اإلیمانیة 
صاحباثر:عالمهســیدحسین)سیدالعلماء(

کالم موضوع:

بههمت:پژوهشــکدهباقرالعلوم7

َجیِنّیــة فــي المحاســن 
ُ
َهِبّیــة الّل

َّ
هــِب أو الَمعــاِدُن الذ

َّ
16. أوراُق الذ

الَوْهبّیــة الُحَســینّیة 
صاحباثر:المفتیالســّیدمحّمدعّباسالجزائریالشوشتری

موضوع:تراجم)شــرححالعالمهسیدالعلماء(

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

یــض في منّجزات المریض  17. روض أر
اثر:العاّلمةالمفتیالســیدمحّمدعّباسالموسوی

موضوع:فقه

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

18. أحکام عدالت علویه 
کنتوری صاحباثر:عالمهمفتیمحمدقلینیشــابوری

موضوع:فقهسیاسی

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

19. رساله التقیه
کنتوری صاحباثر:عالمهمفتیمحمدقلینیشــابوری

کالم موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

20. ســیف ناصری و برهان امامي 
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کنتوری صاحباثر:عالمهمفتیمحمدقلینیشــابوری

کالم)ردباباولتحفه( موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

21. تقلیب المکائد
کنتوری صاحباثر:عالمهمفتیمحمدقلینیشــابوری

کالم)ردبابدومتحفه( موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

22. شــذور العقیان في تراجم األعیان 
صاحباثر:عالمهســیداعجازحسیننیشابوریلکهنوی

موضوع:تراجم

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

23. کشــف الحجب واألستار عن أسماء الکتب واألسفار 
صاحباثر:عالمهســیداعجازحسیننیشابوریلکهنوی

موضوع:کتابشناسی

کتابشناسیشیعه بههمت:موسســه

24. النجم الثاقب في مســألة الحاجب 
صاحباثر:العالمهمیرحامدحســینالنیسابوریاللکهنوی

موضوع:فقه

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

25. إســتقصاء اإلفحام واســتیفاء اإلنتقام في رّد منتهی الکالم 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم موضوع:

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:
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26. إســفار األنوار عن وقایع أفضل األسفار 
صاحباثر:العالمهمیرحامدحســینالنیســابوریاللکهنوی

موضوع:سفرنامه

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

27. عبقــات األنــوار فــي إمامــة االئمــة األطهــار؟مهع؟، منهــج اول، 
کلیــات  بخــش 

صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

28. عبقــات األنــوار فــي إمامــة االئمــة األطهــار؟مهع؟، منهــج اول، 
بخــش آیــات 

صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

29. عبقــات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث طیر 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

موضــوع:کالم)ردبابهفتمتحفه(

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

30. عبقات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث تشــبیه 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

31. عبقــات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث نور 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی
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کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بههمت:موسســهحکمتوفلسفه

 7 32. عبقات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث »علّيٌ
مــع الحــّق« 

صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

33. عبقات األنوار فــي إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث ثقلین 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

34. عبقات األنــوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث منزلت
کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بههمت:بنیادپژوهشهایاســالمیآستانقدسرضوی

35. عبقات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث ســفینه 
صاحباثر:عالمهمیرحامدحســیننیشابوریلکهنوی

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

36. عبقــات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث والیت
کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بههمت:بنیادپژوهشهایاســالمیآستانقدسرضوی

37. عبقــات األنوار في إمامة االئمة األطهار؟مهع؟، حدیث غدیر
کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:
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بههمت:بنیادپژوهشهایاســالمیآستانقدسرضوی

38. عبقــات األنــوار فــي إمامــة االئمــة األطهــار؟مهع؟، حدیــث مدینه 
العلم

کالم)ردبابهفتمتحفه( موضــوع:

بههمت:بنیادپژوهشهایاســالمیآستانقدسرضوی

39. العضب البّتار في نقض الّتمســک بآیة الغار 
صاحباثر:العالمهمیرحامدحســینالنیســابوریاللکهنوی

کتابدّرةالتحقیقفینصرةالصدیق( کالم)نقــد موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

40. سواطع األنوار
نقاطمختلف صاحباثر:تقریظاتعلمایشــیعهاز

موضوع:مجموعهتقریظاتبربرخیآثارعالمهمیرحامدحسین

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

یخ زندگانی عالمه ســید حامد  41. ضیاء العین، در شناســایی تار
ی لکهنوی2 حسین نیشابور

صاحباثر:عالمهســعادتحسینخان

موضوع:تراجم

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

42. إفحــام األعــداء و الخصــوم بتکذیــب مــا افتــروه علي ســّیدتنا ُاّم 
کلثــوم3 الملک الحــي القّیوم 

صاحباثر:عالمهســیدناصرحسین)ناصرالمله(

یخ موضوع:تار

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت
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43. ســبیکة اللجین في أحوال العالمة ناصر حسین 
صاحباثر:فداحســینلکهنوی

موضوع:تراجم

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

44. اإلمام الثاني عشر7 
صاحباثر:عالمهســیدمحمدسعید)سعیدالمله(

کالم-مهدویت موضوع:

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

45. منتخباتــی از مکاتبات خاندان عبقات 
صاحباثر:خاندانعبقات

موضوع:نامهنگاریها

بههمت:مؤسســهمعارفاهلبیت:

46. الرمح المصقول في نحور أعداء الرســول 
صاحباثر:ســیدمحمدبنعبدالعلی

یخ موضوع:تار

کتابشناسیشیعه بههمت:مؤسســه

47. شــناخت   نامه عالمه میر حامد حسین
هند دربارههایاسالموتشیعدر گزیدهایاز  موضوع:فهرستو

ومیرحامدحسین

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت

کتاب   خانه ناصریه 48. معرفی 
کتابخانه  منابعموجــوددر موضــوع:فهرســتومعرفیبرخــیاز

ناصریه

بــههمت:بنیادفرهنگیامامت
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کتابنامه

پاکستان)بخش.1 و هند قــارهی درشبه »اســالم یــا،غالمعلی، آر

نخست(«،الهیاتنامه،زمستان1386ش،شماره1.

البالذرى،أبوالحسنأحمدبنیحیی)م279(،فتوحالبلدان،.2

بیروت،دارومکتبةالهالل،1988م.

پرگاری،صالحوجوادینیا،حسن»نقشبازرگانانمسلماندر.3

گسترشاسالمبهشبهقارههند)درنخستینسالهایهجری(«

فصلنامهتاریخ،سالششم،1390ش،شماره22.

گسترشاسالم،ترجمهعزتی،ابوالفضل،.4 توماس،آرنولد،تاریخ
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