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 چكيده

هاي  هايي مانند رديه ديني در شبه قاره هند، بحران هاي درون ي استعمار، شكاف سلطه
مير "ي  مانهپذيري منفي حكومت شيعي، از معضالت ز ي شيعي و تأثير علمي بر انديشه

زمان مورد  است. اين تهديدات مباني شيعه را در بعد انديشه و رفتار سياسي آن "حامد حسين
سياسي از نظام سياسي -دهد. او از عالمان شيعي است كه به تبيين كالمي هجمه قرار مي

و  "هاي خالفت رد انگاره"ي انديشه بر  امامت پرداخته است. رويكرد اصالحي در حوزه
ي  ي تمركز وي بوده است. روش وي در زمينه ، نقطه"ي امامت استعمار بر انديشه تأثير"

در بررسي مسايل امامت و خالفت، روش استنتاج عقلي و  "األنوار عبقات"كالم سياسي در 
مندي از فضاي مناسب  رغم بهره نقلي از روايات و تحليل محتواست. ميرحامد حسين علي

زمانه عزلت گزيد؛ اما در برابر استعمار، با اتكا بر توليدات حكومتي، در ارتباط با حكومت 
داخلي و در ارتباط با ديگر مذاهب اسالمي، با اتخاذ وحدت عملكردي، به رفتار سياسي خود 

هاي معرفتي  سياسي وي در پاسخ به بحران-اقدامات كالمي"اي بخشيد. بررسي  ي ويژه چهره
ي اصلي ما در  موضوع اين نوشته بوده و مسأله "امتتبيين نظام سياسي ام"و  "ي ديني جامعه

ي سياسي و استخراج آراي سياسي از آثار  گيري مباني انديشه نوشتار حاضر، تحليل شكل
 برده خواهد بود. موجود نام

 
 كليدي: هايواژه

 امامت، خالفت، استعمار، اوده، نظام سياسي امامت، آيات واليت، احاديث واليت.
  

                                                      
 ).Nlakzaee@gmail.comاستاد گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع) ( ∗
 عضو هيأت علمي دانشگاه اروميه و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه ∗∗

(sh.abousaleh@urmia.ac.ir). 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

98 

 مقدمه
دوازدهم و سيزدهم هجري قمري، مقطعي از تاريخ اسالم است كه جوامع  هاي سده

ويژه انديشه ناب تشيع،  ي اسالمي، به ي استعمار و دشمني آنان با انديشه دليل سلطه اسالمي به
اند. اين معضله در سرزمين هند نيز چشمگير بوده و سبب بروز  در آشفتگي و تفرقه بوده

ي  در جوامع اسالمي هند شده است. با انقراض سلسله هاي اعتقادي و عملي درگيري
تيموريان، سادات شيعي حكومت پادشاهي تشكيل داده و به گسترش نهادهاي شيعي اقدام 

ي كمپاني هند شرقي بر هندوستان، اوضاع اين نهادها را دگرگون ساخت.  كردند. اما سلطه
هايي است  از جمله حكومتمشهور شده بود،  "اوده"پادشاهي شيعي كه به مملكت شيعي 

كه در هند تشكيل شد و انديشمندان شيعه در آن فرصت به تحكيم مباني شيعه اقدام كردند. 
ي شيعه در  از جمله سادات نيشابوري است كه به ترويج انديشه "ميرحامد حسين هندي"

انده از م جاي هاي علمي و آثار بسيار غني به چنين فضايي پرداخته است. با توجه به مجاهدت
ايم تا  ي اثبات امامت و رد خالفت، در اين پژوهش كوشيده عالمه مير حامد حسين درباره

ي سياسي وي ارائه كرده و مباني نظام سياسي امامت در آثار وي را  گزارشي از مباني انديشه
روش عقلي و نقلي ميرحامد  األنوار عبقاتجلدي  23ي  ي مجموعه استخراج كنيم. با مطالعه

اي كه با استناد به منابع اصيل  ن در تدوين اين مجموعه قابل مشاهده است؛ شيوهحسي
سنّت و تطبيق و يا مقايسه با منابع روايي شيعه، به تحليل سندي و داللي و در نهايت به  اهل

شود. جانشيني پيامبر(ص) و روش تعيين جانشين از  اثبات امامت و رد خالفت پرداخته مي
 آثار ميرحامد حسين است.ترين موضوعات  مهم

 سوانح احوال
الحرام سال  سيدمهدي كنتوري نيشابوري معروف به ميرحامد حسين، در پنجم محرم

. وي فرزند سيد محمدقلي )2خان:  (سعادت حسينهند متولد شد  "ميرتهه"ه.ق در  1246
الدين (نيمه دوم سده  ق) است. جدش، موالنا سيد اوحد شرف1348 - 1174نيشابوري (

ي مغول به ايران، از نيشابور به هندوستان مهاجرت كرده و در  دوازدهم قمري) در حمله
 .)10(فدا حسين لكهنوي، مخطوطات كتابخانه آستان قدس رضوي: شود  هند ساكن مي "كنتور"شهر 

ق)، سيد محمد 1348 - 1174از اساتيد ميرحامد حسين بايد به سيد محمدقلي نيشابوري (
 1211العلماء (  ق)، سيد حسين بن دلدار علي سيد1284 - 1199العلماء ( طانبن دلدار علي سل

، 1388(موسوي اصفهاني، ق) اشاره كرد 1306 - 1224ق) و سيد محمد عباس شوشتري (1273 -

 .)135: 1، ج1372و حسيني ميالني،  103: 1ج
حسين ق)، سيدسراج 1361 - 1284از شاگردانش نيز بايد به سيدناصر حسين موسوي (

ق)، سيدتصدق  1335 - 1269ق)، قاضي كرامت حسين موسوي (1282 - 1238موسوي (
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و ق) 1337 - 1247ق)، سيدغالم حسنين كنتوري ( 1348 - 1263حسين موسوي (
 ق،1394(كشميري، ق) اشاره كرد  1345 - 1240سيدعباس حسين رضوي جارچوي (

 .)190: 1ج

 جايگاه علمي
(فخرالشريعه، األنوار مورد توجه بوده است  تأليف عبقاتسبب  هرچند ميرحامد حسين به

 ، اما ديگر آثارش مغفول مانده است. عالمان بزرگ با تعابيري به تجليل از)107: 1371
الّدين،  العالمين، مجدد ملت، محي اهللا في اند. عباراتي مانند آيت جايگاه علمي وي پرداخته

 ق)، شيخ عباس قمي1312-1230رازي (الخلق در كالم ميرزاي شي الحقّ علي حجت
ق)، 1390-1320ق)، علّامه اميني (1389-1293ق)، شيخ آقا بزرگ تهراني (1294-1359(

(اعتمادالسلطنه: ) 1320-1254ق) و محدث نوري (1313- 259السلطنه ( خان اعتماد محمدحسن

يافت. از وفات  "لكنهو"ق در شهر 1306گر شده است. ميرحامد حسين در سال  جلوه )201
األطهار،  األنوار في إثبات أمامة أئمة توان به عبقات آثار او در موضوعات علم كالم مي

الغين،   المين في رد ازالة اللصوص، إفحام اهل  النصوص في تكذيب فضائل  شوارق
 اإلنتقام و و استيفاء   الجوالة  اإلفحام، الشعلة الغار، إستقصاء  البتار في مبحث آية  الغصب 
الحاجب،  الثاقب في مسألة  اند از: النجم  األفهام؛ و در زمينه فقهي نيز آثار وي عبارت مصارع 

الغرّاء،   الشّرايع، أسأله و اجوبه الشريعة صفحة االلماس في حكم االرتماس، الذّرايع في شرح 
نيز داراي  االريض. برخي از آثار وي الوسائل، روض  المسائل، اسني  الوسائل الي تحقيق  زين 

المشكالت،   المعضالت في حلّ   توان به: كشف باشد كه مي موضوعات مختلف مي
المجالس، شمع و دمع، فوائد ادبيه و  األسفار، الطّارف، شمع  األنوار عن حقائق أفضل  أسفار 

 گناهان كبيره اشاره كرد.

 ي سياسي گيري انديشه هاي شكل اوضاع زمانه و زمينه
شبه قاره هند مصادف است با گسترش دولت گوركاني كه دويست  ورود استعمار به

اند. هند بر اساس ساختار سياسي كنفدراتيو و در  سال در اين سرزمين حكمراني كرده
حال منسجم، با رعايت ساختارهاي سياسي و قوانين عرفي هر طايفه و آئين و مذهب  عين

هاي اسالمي در قالب اهل  مالت فرقهگيري ح . شكل)214: 2، ج1381(الپيدوس، شد  اداره مي
قاره  ي تاريخ شبه ي آن دوره ترين پديده تسنّن و اهل طريقت به مباني اعتقادي شيعه، مهم

هاي استعماري بريتانيا در ايجاد اختالف بين مسلمانان و هندوها، شرايط جديد  است. سياست
 زند. زندگي سياسي و اجتماعي شيعيان را رقم مي
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ي مسلمانان، اروپائيان جايگاه مسلمانان را  ي استعمار جهت تضعيف جامعه در روند سلطه
اعم از شيعه و اهل سنت  -در مناصب عالي سياسي گرفته و اختالفات اساسي بين مسلمانان 

 .)180(همان: يابد  و هندوها شدت مي -

 ي استعمار گيري جريانات اصالحي در مواجهه با پديده . شكل1
ها  وجود آورد. اين دغدغه اي را براي مسلمانان به پرسش جديانحطاط گوركانيان 

توان ادامه داد؟ بديل نظام گوركانيان  كه آيا سبك زندگي اسالمي را مي عبارت بودند از اين
هاي سياسي حاضر است؟ چگونه بايد با حاكميت بريتانيا تعامل صورت  كدام يك از نظام

شود؟ براي اين  شريعت اسالمي احيا مي ترين پرسش اين بود كه چگونه گيرد؟ و مهم
 ها چهار دسته پاسخ شكل گرفت: پرسش

گر ضرورت حاكميت بريتانيا و عدم  ، بيان»ها برلوي«ويژه  ها به موضع برخي از گروه
 ضرورت حفظ و انتقال اعتقادات سنّتي اسالم بود.

ق ايجاد موضع دوم، عدم همكاري با حاكميت بريتانيا و تقويت حيات مذهبي از طري
ق) 1176 - 1114اهللا دهلوي ( ولي  اصالحاتي در شريعت بود؛ اين گروه در تداوم سنت شاه

 قرار گرفتند.
گيري از علوم غربي و خلق هويت  گر احياي سنّت اسالمي با بهره واكنش سوم، بيان

 سياسي جديد اسالمي بود.
سياست تفرقه بريتانيا جريان ديگر، ملتزم به دفاع از اعتقادات اسالمي و جلوگيري از 

 اند. متمركز بوده "اوده"بود كه در ايالت 

 ي استعمار گيري جريانات انقالبي در مواجهه با پديده . شكل2
رغم سازگاري نخبگان سياسي مسلمان با سقوط گوركانيان، برخي از رهبران مذهبي  به

ساز اقدامات  نهبه انديشه و عمل ديگري ملتزم و ضمن اتكا به اصول جهاني اسالم، زمي
ي آنان بر اين استوار بود كه علت شكست گوركانيان، فساد اخالقي و  انقالبي شدند. انديشه

ها، گرفتار شده است. شاه عبدالعزيز  تفاوتي دليل اين بي ي اسالمي به مذهبي بوده و جامعه
ند ق) ضمن فتوايي، هند را دارالحرب خوانده و اعالم كرد ديگر ه1239 - 1159دهلوي (

. وي نتيجه گرفت كه پاسخ بريتانيا )1382(فرمانيان، در حاكميت شريعت اسالمي قرار ندارد 
ي  آن است كه مسلمانان به جهاد با كافران برخيزند. اقدامات وي باعث تقويت سلطه

سنّت شده و هم او اقدام عملي در رد شيعه را آغاز  بريتانيا و تشديد اختالف شيعه و اهل
فكري هند  -ي وي در نهضت سياسي  مهم شاه عبدالعزيز، نقش دوگانهي  كرد. شاخصه
سو به مبارزه عليه استعمار پرداخته و از سويي اقدامات وسيعي عليه تشيع انجام  است. از يك
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ي زنان و مردان واجب دانسته  . او جهاد عليه استعمار را بر همه)216: 1381(الپيدوس، داده است 
 .)9: 1378(موثقي، و نگران رشد تفكر شيعي در هند بوده است  )156: 1347اي،  (خامنه

 . حكومت پادشاهي شيعي اوده3
-1079اهل نيشابور بوده و در زمان شاه سلطان حسين صفوي ( "اوده"حاكمان 

ميالدي محمدشاه گوركاني  1722اند. در سال  ق) به هندوستان مهاجرت كرده1139
م) را به 1739-1680نام ميرمحمد امين ( خصي بهم) امپراتور وقت دهلي، ش1702-1748(

ي  . منطقه)97: 1383(ابوالحسني، ي حكومت اوده شكل گرفت  حكومت اوده منصوب و سلسله
قائم مقام و وزير  -عنوان نواب وزير  اوده تابع امپراتوري تيموري بوده و از حاكمان آن به

و نفوذ كمپاني هند شرقي و شكست  شده است. با افول قدرت امپراتوري ياد مي -امپراتور 
ي بريتانيا درآمده و اين امر به فرصت  در جنگ بوكسار، حكمرانان امپراتوري تحت سيطره

گيري حكومت  ي سالطين شيعي اوده تبديل شد. شكل گيري سلسله طلبي و شكل استقالل
خودمختاري : مرحله اول، )Ricardo Cole, 1989: 46-45(سر گذاشت  شيعي، سه مرحله را پشت

ي  حكومت شيعي اوده كه حكومت مركزي از نفوذ مذهب تشيع كامالً آگاه است. مرحله
دوم تثبيت حكومت در مرزهاي داخلي و تقابل با نيروهاي خارجي كه در قالب نخبگان 

شدند. مرحله سوم، شروع  سنّت و ديگر طبقات مذهبي مانند هندوها تعريف مي سياسي اهل
 باشد. ها در ايجاد تنش بين مسلمانان مي هاي آن د شرقي و تالشي كمپاني هن مداخله

 الدين حيدر ميرحامد حسين با چهار تن از يازده پادشاه شيعه اوده، سلطان نصير
 ق)، محمد امجد علي شاه1258 - 1253ق)، ابوالفتح محمدعلي شاه (1253 - 1243(
 معاصر بوده است. ق)1272 - 1263ق) و محمد واجد علي شاه (1263 - 1258(

 ي سياسي شيعه و روش استنادي ميرحامد حسين مباني انديشه
شيعه براي اثبات نظام سياسي امامت به آياتي از قرآن و احاديث نبوي استدالل كرده 

ترين  بر نص و سنّت دارد، اصيل شناسي مبتني بر كالم سياسي قديم كه روش است. منطبق
تناد به آيات قرآني و احاديث شريف پيامبر اكرم(ص) ي ميرحامد حسين اس منابع انديشه

سنت و جرح و تعديل  ي روايات، استدالل به روايات اهل باشد. رويكرد روشي در زمينه مي
ي سياسي شيعه در آيات قرآن و سنت  راويان بوده و اگرچه منابع ساختار معرفتي انديشه

سنّت  ي سياسي شيعه در منابع اهل نديشهي ساختار معرفتي ا حال ادله نبوي وجود دارد، با اين
ي مهم در روش استدالل ميرحامد حسين، تمسك به منابع تفسيري  نيز فراوان است. نكته

ي خالفت را  وگو با نظريه ي امامت امكان گفت سنّت است. اين امر از سويي به نظريه اهل
وارد شده  )ع(ي اطهار هداده؛ و از سوي ديگر، شيعه با رد عمل به رواياتي كه از غير ائم
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. به )1389(پزشكي، كند  گذاري ساختار معرفتي خود را تضمين مي است، سالمت فرايند بنيان
جويد.  ترتيب از روايات ناخالصي كه ممكن است در آن روند وارد شوند، دوري مي اين

اخته تصميم گرفتم كتابي بنگارم كه قبل از من كسي به اين كار نپرد«خود او نوشته است: 
» هاست، بپردازم هايي كه در آن است... و در آن كتاب به وضع احاديث مختلف و دروغ

سنّت عمالً آنان را بر  . استدالل ميرحامد حسين به منابع روايي اهل)44: 1، ج1381(ميرحامد حسين، 
بر اين  سر دو راهي عمل به ادله و يا تناقض ميان نصوص و ترسيم نظام سياسي مبتني

 دهد. قرار ميروايات 

 ي سياسي شيعه در قرآن و سنت تبيين ساختار معرفتي انديشه
شرايطي كه بعد از وفات پيامبر اسالم شكل گرفت، منجرّ به تغييرات اساسي در روند 

ي سياسي شيعه باعث استدالل  ي اسالمي شد. ظرفيت ايجادشده توسط انديشه سياسي جامعه
همان اصولي بود كه جريان سقيفه بر آن محكم شيعه در رد جريان حاكم بر اساس 

 .)382: 1383(عباس حسن، القول بودند  متّفق
اي كه شاه عبدالعزيز با استناد به  گانه چه كه از ميرحامد حسين بر اساس آيات شش آن

جاي مانده است، شش دفتر  ها به رد انديشه شيعه و نفي امامت و خالفت پرداخته، به آن
نويس و بسيار خالصه و تيتروار با  صورت پيش األنوار به اتباشد. بخش آيات عبق مي

شود. آيات  ي آستان قدس رضوي نگهداري مي خطّ ميرحامد حسين در كتابخانه دست
اند از: آيات واليت، تطهير،  اي كه ميرحامد حسين درصدد تبيين بوده، عبارت گانه شش

 كند. ا نميمودت، اطاعت، سبقت و مباهله كه عمر وي كفاف اين مهم ر
ي سياسي، استدالل به سنّت پيامبر  ي دوم ساختار معرفتي شيعه در تدوين انديشه پايه

: قول، عمل و تقرير پيامبر(ص)  ي معرفت سياسي به باشد. شيعيان در زمينه اكرم(ص) مي
اند. ميرحامد حسين در  سنّت نيز نظر داشته استناد كرده و همانند آيات قرآن به روايات اهل

 بخش ابتكار عمل داشته و با جديت به تحليل روايات پرداخته است. اين

 ي سياسي اسالمي األنوار و آثار كالمي ميرحامد حسين در انديشه جايگاه عبقات
هاي  ي انديشه األنوار در زمره هاي انديشه سياسي اسالمي، عبقات بندي بر اساس طبقه

تدل به مباحث امامت، داراي وجوه گيرد كه ضمن پرداخت مس سياسي قرار مي -كالمي 
 )110: 1380زايي،  (لكبندي مورد نقد نيز قرار گرفته است  باشد. اگرچه اين تقسيم سياسي نيز مي

ي اسالمي معتقدند كه نزاع بر سر جانشيني پيامبر گرامي اسالم از  نويسان انديشه تاريخ
ر اين مجموعه، ميرحامد حسين به و د )117: 1381(فرامرز قراملكي، نخستين مباحث كالمي است 

زايي،  بندي نجف لك تبيين روايات امامت و خالفت پرداخته است. بر اساس تقسيم
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گيرد؛ زيرا وي اساساً وضع موجود  هاي سياسي اصالحي قرار مي ي وي ذيل انديشه انديشه
د. بر دان مي )ع(كند و دليل آن را غصب خالفت علي ويژه شيعه را نقد مي جهان اسالم، به

روايي قرار  -ديني تفسيري األنوار ذيل يك رويكرد درون بندي ديگري، عبقات اساس تقسيم
گيرد. در اين روش با مراجعه به نصوص ديني، آيات وحي و سنّت پيامبر گرامي  مي

عنوان مبناي يك نظام  شود تا حقانيت امامت به تالش مي )ع(ي اطهار اسالم(ص) و أئمه
 سياسي اثبات شود.

اين بخش  -ش اول عبقات األنوار به تبيين حقانيت امامت در قرآن اختصاص دارد بخ
و بخش دوم آن به تحليل ضرورت، ماهيت و  -صورت مسوده بوده و ناقص است  به

 گويد: چه خود او مي يابد. چنان جايگاه امامت در احاديث، اختصاص مي
األنوار فى إثبات امامة  تإنّ هذا هو المنهج الثّانى من كتابى المسمى بعبقا«

االئمة االطهار، الّذى نقضت فيه على الباب السابع من التّحفة العزيزية، و بالغت 
 .)7: 1(ميرحامد حسين، جالعلي  فى الذّب عن ذمار الطريقة الحقّة

ي  األنوار اهتمام داشته كه حتي نتوانست در تشييع جنازه ت وي چنان به تدوين عبقا
 ضر شود.فرزندش نيز حا

 . نظام سياسي امامت، استدالل به روايات1

ميرحامد حسين پس از تبيين مفاهيم، مصاديق و استنتاج و سپس تحليل محتواي سندي 
پردازد. روايات  ي مشهور امامت و خالفت مي گانه ي روايات دوازده و داللي، به ارائه

، نور، ثقلين، سفينه و چند خبر اند از: احاديث غدير، منزلت، واليت، طير، باب، تشبيه عبارت
 ديگر.

. حديث غدير؛ نقد روشي رد امامت و خالفت در امور دين و دنيا، تبيين خالفت عامه و 1,1
 خاصه

ي بعد از خود  بر اساس محتواي حديث پيامبر(ص) در روز غدير، علي(ع) را خليفه
و داللي حديث معرفي كرده است. ميرحامد حسين ابتدا در پنج جلد به تحليل سندي 

گانه اثبات امامت  ي حصر احاديث دوازده پردازد. وي در نقد روشي شبهات در زمينه مي
 نويسد: مي

بار خدايا! اين كدام حصر است؛ عقلى يا استقرائى؟ عقل را خود در امثال «
اين امور دخلى نيست. و اما استقراء، پس حال آن هم از استقراء ظاهر... 

در اين جمله، آن احاديث هم داخل است كه از آن  كه خصوصاً نظر به اين
شود كه آن مستلزم امامت است، و  المؤمنين(ع) ثابت مى افضليت جناب امير
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ي استقصاء است و  اين قسم احاديث خارج از حد احصاء و بيرون از حيطه
احدى از علماء اعالم و فضالى فخام اهل حقّ، ال تصريحاً و ال تلميحاً اين حصر 

 .)17: 1(ج» را ذكر نفرموده...باطل 
سنّت  ي تبليغ به معرفي مفسرين اهل ميرحامد حسين با اسلوب خاص، با طرح آيه

سنّت  . در ذيل معرفي اكابر اهل)84: 9(جاند  پردازد كه به شأن نزول اين آيه اشاره كرده مي
 گويد: در تأييد نزول اين آيه و داللت آيه بر امامت حضرت علي(ع) مي

ي خم غدير دليل صريح  ي كريمه در واقعه كه نزول اين آيه دانپس ب«
ي كريمه در تأكيد تبليغ حكم امامت و خالفت جناب  كه اين آيه است بر آن

المؤمنين(ع) نازل شده، و مراد از حديث غدير، امامت و خالفت آن جناب  امير
 .)226: 1(ج» است

صه و محدود بر امور خاص به در بخش پاياني مجلّدات حديث غدير با رد امامت خا
 گويد: گيري پرداخته و مي نتيجه

الزم است كه خليفه و امام، رئيس در جميع امور دين و دنيا باشد و تمام «
خلق در جميع امور دين و دنيا مأموم او خواهند بود؛ و جائز نيست كه كسى از 

شد... پس الحال  خلق از امامت اين امام در امرى از امور دين يا دنيا خارج تواند
در ثبوت امامت عامه آن حضرت ريبى نماند؛ زيرا كه مراد از امامت آن 

كه امامت در بعض امور  حضرت يا امامت عامه است، فذاك المطلوب، و يا آن
التقادير كلّها،  است دون بعض، و آن بعض از امور دين است يا دنيا، و على 

ور و لو كان واحداً مستلزم بطالن األم ثبوت امامت آن حضرت ولو في أمر من
 .)621: 10(ج» خالفت ثالثه و مثبِت امامت عامه آن حضرت است

 . حديث منزلت؛ رد خالفت خاصه و منقطعه1,2

ميرحامد حسين در ذيل اين حديث با نقل سخن شاه عبدالعزيز در ايراد خدشه بر داللت 
يل حديث به خالفت خاصه و بر امامت و رهبري امام علي(ع) و تأو اين حديث مبني

 نويسد: منقطعه بعد از پيامبر مي
ي جناب  مقام تسليه ي تبوك به ورود حديث منزلت در غزوه«
كه  المؤمنين(ع) كه مدلول روايات كثيره است، داللت صريحه دارد بر آن امير

كه  ي خالفت و امامت عامه است و الاقل آن ي عظيمه مراد از آن، اثبات مرتبه
هم مستلزم خالفت  ي افضليت و ارجحيت كه آن از آن اثبات مرتبهمراد 

 .)784: 11(ج» بالفاصله است، خواهد بود
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 . حديث واليت؛ امامت و رياست عامه1,3

ي واليت است.  از جمله رواياتي كه مورد توجه ميرحامد حسين بوده، روايت مرفوعه
 گويد: شاه عبدالعزيز در رد اين روايت مي

تصرف مراد باشد  الفاظ مشتركه است؛ چه ضرورست كه اوليى بهولى از «
 .)2: 12(ج» سنّت همين است وقت و مذهب اهل و نيز غير مقيدست به
پرداخته و با بررسي  "ولي"ي  معاني مختلف كلمه ي وي به  ميرحامد حسين در رد گفته

معني امامت و  بهصد نفر از روايان حديث واليت و بررسي آن، به چهل وجه ولي را  يك
 گويد: رياست عامه دانسته و مي

ي لفظ  قرينه بر هر منصف لبيب و متأمل اريب، ظاهر و باهرست كه به«
بعدى صراحت لفظ ولى در اين حديث مفيد امامت و رياست است؛ زيرا كه 

مآب(ص)  زمان ما بعد جناب رسالت محبيت و ناصريت و غير آن مخصوص به
 .)495: 12(ج »است

 معناي رياست و خالفت . حديث طير؛ افضليت به1,4

باشد. وي با استناد  از ديگر احاديثي كه ميرحامد حسين بدان پاسخ گفته، روايت طير مي
 نويسد: اهللا مي دادن به نظريات شاه ولي به روايات و با توجه

احبيت دليل افضليت است و افضليت موجب امامت و رياست و خالفت؛ «
ي بداهت و صراحت رسيده و خود خليفه ثانى  مرتبه و مقدمه بهو اين هر د

اند... قوله مثل حضرت زكريا و  احبيت را سبب و علّت خالفت و امامت دانسته
حضرت يحيى اقول مخاطب با وقار بعد ادعاى نفى رياست عامه از بسيارى از 

بار ذكر حضرت الج الرّب الخلق الى بودن ايشان احب انبياى عالى مقدار با وصف
كه  نموده و غرضش آن است كه اين هر دو حضرت با آن (ع)يحيى و زكريا

ه نداشتند و ظاهرست كه نفى رياست  الخلق الى احباللَّه بودند لكن رياست عام
ست؛ چه هرگاه  عامه ازين هر دو نبى جليل آفت عامه و كذبه تامه و هفوه طامه

نتظره در ثبوت رياست عامه براى اين حضرات ها ثابت باشد، حالتى م نبوت اين
نيست؛ پس نفى آن در حقيقت نفى نبوت ايشان است. زيرا كه معناى نبوت 

تعالى شخص معصوم را براى هدايت خلق مبعوث سازد و  همين است كه حق
اطاعت او در جميع امور دين و دنيا الزم و واجب گرداند و همين است معناى 

 .)135: 13(ج »رياست عامه الغير
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 بودن و امامت. حديث مدينه و داللت آن بر امارت و رياست امام علي؛ اتّحاد باب1,5

العلم است. اشكالي  روايت ديگري كه شاه عبدالعزيز به نفي آن پرداخته، روايت مدينه
 كه: كه وي ايراد كرده، عبارت است از اين

ب رياست عام هم العلم شد، چه الزم است كه صاح اگر شخصى باب مدينة«
 .)3: 14(ج» باشد؛ بال فصل بعد از پيغمبر

سنّت كه اين حديث را نقل  ميرحامد حسين در طي ده فائده به معرفي راويان اهل
 گويد: پردازد و اين حديث را دليل امامت و رياست امام علي دانسته و مي اند مي كرده

ب كه اين حديث شريف داللت دارد بر اعلميت جنا اول آن«
و اعلميت مستلزم افضليت است و بعد ثبوت افضليت كار اهل  )ع(المؤمنين امير

عقل نيست كه در خالفت بالفصل آن جناب ارتياب ورزند؛ اما امر اول اعنى 
؛ زيرا كه هرگاه به )ع(المؤمنين داللت اين حديث شريف بر اعلميت جناب امير

لم باشد و جناب مآب(ص) مدينه ع نص اين حديث شريف جناب رسالت
باب آن بوده باشد، بالشبهه الزم است كه آن جناب از ديگران  )ع(المؤمنين امير

تر باشند، الزم آيد  افضل و اعلم باشد؛ چه اگر از باب اين مدينه ديگران عالم
اللَّه مستلزم  نقصان باب و نقصان باب مفضيست بنقصان مدينه... اين معنى بحمد

 .)599: 15(ج »است )ع(منينالمؤ اعلميت جناب امير
 گويد: و امام بودن را يكي دانسته و مي بياني ديگر باب  وي بار ديگر و به

العلم به اين معنى متحد است به امام كما  پر ظاهرست كه باب مدينة«
نمايد بر اعلميت جناب  اليخفى و نيز دانستى كه اين حديث داللت مى

مامت است؛ پس به اين لحاظ در ميان باب و اعلميت مستلزم ا )ع(المؤمنين امير
 .)601: 15(ج »العلم و امام لزوم متحقّق باشد مدينة

 . حديث ثقلين؛ داللت بر امامت و زعامت كبري1,6

اين «گويد:  باشد. وي مي از جمله روايت مورد رد شاه عبدالعزيز حديث ثقلين مي
را كه الزم نيست كه متمسك دستور احاديث سابقه با مدعى مساس ندارد؛ زي حديث هم به

 نويسد: ميرحامد حسين بعد از بحث سند مي» به صاحب زعامت كبرى باشد.
المؤمنين و امامت ديگر  حديث ثقلين در باب خالفت بالفصل جناب أمير«

اللَّه و سالمه عليهم أجمعين و صحت مذهب مقتفيان  أئمه طاهرين صلوات
و براهين قاهره و حجج زاهره و بينات حضرات معصومين؛ از عمده دالئل باهره 

» ظاهره و شواهد ساطعه و وثائق المعه و مؤيدات بالغه و مسددات سابغه است
 .)6: 18(ج



 

 

107 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 يدرآمدي بر انديشه
 سياسي –كالمي 

 عالمه ميرحامد
 حسين هندي

 )116تا  97(

 . حديث سفينه؛ رياست عامه و خالفت تامه1,7

بودن سند اين حديث، ميرحامد حسين ابتدا به  دليل اصرار شاه عبدالعزيز بر مخدوش به
وجه  21ن اين حديث از زمان امام شافعي تا عصر مؤلف نموده و با بررسي و معرفي راويا

بيت اشاره دارد و  كند. وي به وجوب پيروي از اهل به داللت اين حديث استدالل مي
 نويسد: نكرده و مي )ع(منحصر در امام علي

االطالق،  على )ع(اين حديث شريف داللت دارد بر وجوب اتّباع أهل بيت«
اإلطالق بعد خدا و رسول (ص) براى احدى جز امام زمانه و  و وجوب اتّباع على

 .)975: 23(ج »خليفه آن جناب ثابت نيست
ي مؤمنين و كفّار دانسته و  ي جداكننده عنوان نقطه در بخش ديگري اين حديث را به

 نويسد: مي
مثل  (ع)بيت كه نفوس قدسيه اهل اين حديث شريف داللت دارد بر آن«
اللَّه تعالى  بين المؤمن و الكافر هستند. و اين معنى هم بحمد ي نوح مميز سفينه

موجب رياست عامه و امارت تامه ايشان است؛ زيرا كه تمييز بين المؤمن و 
: 23(ج »تواند شد الكافر بال شبهه مرتبه عظماست كه غير معصوم داراى آن نمى

978(. 
 نويسد: ي خودش ارجاع داده و ميها ميرحامد حسين در ادامه، شاه عبدالعزيز را به گفته

كه  هرگاه حسب اعتراف شاه صاحب حديث سفينه داللت دارد بر آن«
و منوط باتّباع ايشان است، و  )ع(فالح و هدايت مربوط به دوستى اهل بيت

شان موجب هالك است، پس چرا حضرتش اعتراف  تخلّف از دوستى و اتّباع
تفصيل  زيرا كه در ماسبق به فرمايد؟ به خالفت و امامت اين حضرات نمى

جميل دانستى كه وجوب دوستى و اتّباع اين نفوس قدسيه بال شبهه و ارتياب به 
وجوه عديده مثبت خالفت و دليل ظاهر رياست و زعامت ايشان است و هكذا 

 بودن تخلّف از دوستى شان و موجب هالك بودن دوستى و اتّباع موجب نجات
» است عامه و خالفت تامه اين ذوات مقدسه استشان برهان باهر ري و اتّباع

 .)987: 23(ج

 . آراي سياسي علّامه مير حامد حسين 2

كه بسياري از آثار ميرحامد حسين از بين رفته و برخي ديگر از آثار  نظر به اين
باشند، بررسي دقيق نظرات سياسي در حال حاضر  نويس و پراكنده مي صورت دست به

ي ميرحامد  بررسي موضوعات سياسي در انديشه  خش جداگانه بهممكن نيست. اختصاص ب
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اند و منكر  هاي وي مطالعاتي داشته ي انديشه حسين، رد نظر افرادي است كه در زمينه
اند. با مطالعه در زمانه و آثار ميرحامد  هاي سياسي در انديشه و عمل وي شده هرگونه داده

طور  سي دخالتي نكرده و در آثار خود بهشود كه وي در امور جاري سيا حسين مشخص مي
مند به سياست عملي نپرداخته و به فراخور شرايط زمانه، مانند وجود استعمار و  منظم و هدف

 سردمداري پادشاهان جور، آراي خود را ارائه نموده است.

 . آراي سياسي در زمينه وحدت2,1

 ل برتري بر بريتانيا. پيروي از مشي عالمان ديني و همراهي با دولت، عام2,1,1

ي  عالمان ديني همواره هاديان سالطين در عمل به دستورات دين در زمينه
اند. ميرحامد حسين در اين زمينه معتقد است كه عمل  داري و برخورد با مردم بوده حكومت

گر شده است. وي در  به ارشادهاي عالمان ديني سبب اتّحاد و برتري بر دولت استعمار
 نويسد: مي وسائلال أسنيكتاب 

شاهد عدل اين معناست مالحظه سيرت امراء و سالطين اهل حقّ در لكنهو «
سبب ارشاد علماء و مجتهدين خود، هميشه با دولت عليه  و امثال آن كه به

انگريزيه نهايت وداد و اتّحاد داشتند و گاهي مخالفت ايشان را جايز 
 .)69: شماره 2(ميكرو فيلم ج »انگاشتند نمي

 . ضرورت تأليف قلوب حتي با غيرمسلمانان، نياز پادشاهان اوده2,1,2

بر مشكالت تعامل  مطالعه شرايط زماني حكومت اوده نشانگر اين است كه آنان عالوه
اند. نوع ارتباط با بيگانگان از  ي ارتباط با غيرمسلمانان نيز درگير بوده سنّت، در زمينه با اهل
اي با اظهار  كه يكي از كارگزاران دولتي در نامه ت. چنانهاي علماي شيعه بوده اس دغدغه

ويژه شاه ايران با نصاري و يهود، نظر عالمه ميرحامد حسين را  تأسف از همنشيني امراء، به
ي اين نوع ارتباط  در زمينه الوسائل اسنيشود. عالمه ميرحامد حسين در كتاب  جويا مي

 نويسد: مي
اعد ممهده جميله مرعيه اهل حق اين است يكي از اصول جليله كلّيه و قو«

نحوي از انحاء، بغض و عناد را  كه در هيچ وقتي از اوقات و حالي از احوال به
دارند و رفع  كه موجب وصول ضرر و اقتحام انواع خطر باشد، جايز نمي

استيجاش و خالف و نزاع و مهاجرت و متاركت و جلب استيناس و ائتالف و 
(همان:  »بينند افقت را از اهم مهمات و الزم مسنونات ميوالء و معاشرت و مو

 .)67شماره 
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 . ضرورت رجوع به تعاليم و عالمان ديني در مواجهه با بيگانگان2,2

 . پذيرش برتري بيگانگان و دوري از تعاليم دين، عامل شكست است.2,2,1

دارد و در پي  از اصول مهمي كه مسلمانان را از تبعيت و برتري دشمنان بر حذر مي
بر اين اساس سلطه كفّار و بيگانگان  عزّت و استقالل مسلمانان است، قاعده نفي سبيل است.

 . )223: 1387(شريعتي، بر مسلمانان نفي شده است 
ميرحامد حسين علّت ضعف و زبوني پادشاهان اوده را در تمكين بيگانگان و ظاهربيني 

داند. وي معتقد است تا زماني كه به  تعاليم دين مياز  شدن در برابر آنان و جدايي و فريفته
صورت ذليل خواهند شد.  شده است و در غير اين آنان تضمين تعاليم اسالم عمل شود، عزّت

 الوسائل نوشته است: وي در اسني
كه اصل عدول از امتثال اوامر عليه احكام سنيه انگليسيه نساختند و  تا آن«... 

شيوع فتن و احقاد، كسي از علماي امجاد و فقهاي  نيز در ايام غدر و فساد و
نقّاد اهل حق، گاهي ميل و ركون و جنوح و نزوع مخالفتي نكرده و هميشه 

: 2(ميكرو فيلم ج »فرمودند اتباع خود را زجر و منع و نهي از مقابله و محاربه مي

 .)67شماره 

المي تدوين و باعث تسلط آنان . عدم تبعيت از قوانيني كه غيرمسلمانان براي جوامع اس2,2,2

 شده است.

 ميرحامد حسين تمامي مشكالت جوامع اسالمي را در تسلط استعمارگران دانسته،
 معتقد است كه فقط قوانيني كه منشأ اسالمي دارند بايد در جامعه اسالمي اجرا شوند و

 نويسد: مي
 ره(همان: شما »دادن امتحان قوانين انگريزي خالي از تامل نيست«...

190(. 

 . وجوب حفظ آبروي مسلمانان و رعايت آداب اجتماعي2,2,3

ي ترك آداب نزاكت برخي از مسلمانان در  ميرحامد حسين در پاسخ به پرسشي درباره
 نويسد: برابر غيرمسلمانان در انظار عمومي مي

حيثي باشد كه نفوس از  اكل و شرب در ريل و در ديگر مراكب هرگاه به«
» و حكم به نقصان عقل فاعل نمايند، قادح در عدالت است آن متنفّر شوند

 .)56(همان: شماره 
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 . حاكم جور2,3

 . عدم جواز رجوع به حاكم جور در دعاوي2,3,1

ي فقيه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاكمان جور در  ي نيابت عامه براساس نظريه
 ذن فقها نامشروع است.مال و جان و شئون عمومي جامعه اسالمي در زمان غيبت بدون ا

 پذيرد و معتقد رو ضمن فتوايي مراجعه به حاكمان جور در امور قضايي را نمي از اين
 است:

سازند، دعاوي خود را  از حكام جور كه دعاوي حسب شرع فيصل نمي«
 .)101(همان: شماره  »فيصل خواستن جايز نيست. الّلهم الّا بضرورة و اضطرار

 م جور. شرط كارگزاري حاك2,3,2

كه پذيرش فرمان از سوي حاكم جور معصيت است،  دليل آن وي معتقد است به
جاي آورد. اما در ادامه به يك استثنا  صورت كامل به كارگزار در سفر نمازش را بايد به

 گويد: كند و اكراه در سفر را مجوز قصر نماز دانسته و مي  اشاره مي
ر او كه باعث سقوط محض نوكري حاكم جاير سبب تحقّق اكراه سف«

تواند باشد و مراد از اكراه  معصيت كه مجوز قصر صلوه و افطار صوم است نمي
كه مجوز قصر صلوة و افطار صوم باشد اكراهي است كه در آن خوف نفس يا 

 .)234(همان: شماره  »خوف تلف مال محترم يا عرض يا مثل آن باشد
 گويد: ر دانسته و ميوي در ادامه تمامي كارگزاران را مشمول اين ام

(همان:  »حكم سپاهيان و طبيبان و ديگر نوكران برابر است و فرق ندارد«

 .)234شماره 

 دست آورده است . حكم تصرف در اموالي كه حاكم جور از مردم به2,3,3

ها وجود ندارد، مجاز  وي تصرف در اموالي را كه علم تفصيلي به تصرف عدواني آن
 گويد: دانسته و مي

كنند، تا وقتي كه  هايي كه حكام جور از محبوسان خود درست مي جام«
توان خريد و نماز در آن و بر  علم به غصب آن بالخصوص حاصل نباشد، مي

 .)102(همان: شماره  »آن جايز است

 . جوائز سلطان2,3,4

توان در جوايز سلطان تصرف  وي در اين خصوص معتقد است تا علم تفصيلي نباشد، مي
 ال حرام است:نمود و ا
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بودن آن  ظاهر آن است كه جوائز و اموال ظلمه اگر حرام و مغصوب«
 .)23(همان: شماره  »توان گرفت بالخصوص معلوم نباشد، مي

 . خراج پادشاه جائر و عدم كفايت آن از زكات مال2,3,5

 نويسد: وي در باب كفايت يا عدم كفايت پرداخت خراج از زكات اسالمي مي
الخراج مما يحصل  مال در غير ما يأخذه العمال من زكات بر صاحب«

األرض واجب است. پرداخت خراج بلكه زياده از آن به پادشاه جائر از  من
 .)153(همان: شماره  »شود الذّمه نمي حقوق زكات زراعت بري

الشرائط تأكيد كرده و پرداخت آن  در ادامه به پرداخت زكات و خراج به مجتهد جامع
 كند: ائر را رد ميبه سلطان ج

زكوة و خراج زمين و رساندن آن به ) ع(در وقت غيبت جناب امام«
» الشرائط برسانند مستحقّان و ساير مصارف بايد بالواسطه يا واسطه مجتهد جامع

 .)153(همان: شماره 

 . عدم تمكين از حاكم جور در مسأله امر به معروف و نهي از منكر2,3,6

جيگري توسط مؤمنين را  معروف و نهي از منكر و ميان ميرحامد حسين شرط امر به
 داند: دست حاكمان جور شدن مي علم و قصد مصالحه و خودداري از آلت

الرّسم و  اإلضطرار علي حسب در صورت عدم مداخلت در حكّام جور عند«
 .)192(همان: شماره  »بر تقدير عدم تحقّق شرايط مزبور خالي از اثم نيست

 ايط آن. جهاد و شر2,4

 . جهاد بدون اذن امام و غنيمت آن2,4,1

 گويد: وي جهاد بدون اذن امام را رد كرده و غنائم را متعلق به امام دانسته و مي
» اگر كساني بدون اذن امام جهاد كنند، پس غنميت ايشان براي امام است«

 .)201(همان: شماره 

 . جهاد و تصرف در اموال كافر حربي2,4,2

اصل اوليه تصرف مال كافر حربي در ميدان جنگ را اباحه دانسته و ميرحامد حسين 
 نويسد: مي

اصل در اباحت مال كافر حربي اباحت است ولكن مال حربي مستأمن و «
مال امانت حربي در هر دو صورت تصرف در آن نتوان كرد و نيز اگر مسلم 

تواند  صورت هم مال اهل حرب نمي باألستيمان در دارالحرب برود در اين
 .)52(همان: شماره  »گرفت
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 ي جهاد در راستاي مصلحت دين ايرادي ندارد . خدعه در صحنه2,4,3

و » تذكره«باشد. عالمه حلي دركتاب  از ديدگاه فقه اسالمي، خدعه در جنگ جايز مي
. عالمه ميرحامد حسين در )60: 1389(نوروزي، است  بر اين مطلب، ادعاي اجماع نموده» منتهي«

 در اين زمينه معتقد است: »أسئلة و أجوبة«كتاب 
خواهد با دشمنان فكري كند كه بر ايشان  گاه مي كسي كه در جنگ«

سند معتبر  غالب شود، چون از براي مصلحت دين است بر وي گناهي نيست، به
ها  از حضرت رسول منقول است كه سه محل است كه دروغ گفتن در آن

 .)79(شماره  ...»حسن و نيكوست: مكري كه در جنگ كند

 بيعت با غير معصوم و حوزه اختيارات فقيه (نائبان عام) .2,5

 ي بيعت و اعتقاد به انحصار بيعت با امام معصوم . مسأله2,5,1

وي معتقد است كه بيعت در جامعه اسالمي براي تشكيل حكومت فقط براي امام است 
. در جايي ديگر در )183مان: شماره (ه» بيعت با غير امام باطل است«و در غير آن باطل است: 

 .)185(همان: شماره » بيعت كردن با غير امام در شرع اصلي ندارد«نويسد:  زمينه مي همين

 . خالفت و رد آن2,5,2

 نويسد: ميرحامد حسين در ذيل روايتي مي
 »انكار آن نبايد كرد كه خالفت اصلي از اصول اهل حقّ نيست.«

 اهللا است راي حدود در زمان غيبت منحصر در حق. اختيارات فقيه در اج2,5,3

ميرحامد حسين اجراي حدود در زمان غيبت را به دو بخش تقسيم كرده و اجراي 
 گويد: مي الوسائل أسنياهللا دانسته و در كتاب  حدود را منحصر در حق

 .)78: شماره 4(ج »اهللا را جاري سازند توانند حقوق فقهاء در عصر غيبت مي«

 اي امان به كافر حربي. اعط2,5,4

 گويد: زمينه مي وي در اين
تواند امان دهد و آحاد مسلمين به آحاد  امام يا نائب او براي اهل حرب مي«

صورت در امان  تواند امان دهد؛ اما اگر كفار مسلط شوند، در اين كفار مي
 .)105(همان: شماره  »نيستند

 ي خراج . مسأله2,5,5

 گويد: داند و مي ق به امام و نائبان عام ميميرحامد حسين خراج را متعلّ
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» خراج زمين متعلّق به امام زمان(ع) دارد و من نيوب منابه من نوابه(ع)«
 .)76(همان: شماره 

 . نماز جمعه عملي عبادي سياسي2,5,6

 گويد: ميرحامد حسين نماز جمعه در عصر غيبت را واجب كفائي دانسته و مي
» غيبت خالف مشهور و منصور [است] عينيت وجوب جمعه در زمان«

 .)22(همان: شماره 
گويد: بهتر است در  در ادامه با تأكيد بر برپايي نماز جمعه و توجه به شرايط جامعه مي

 كس كه مانع شرعي دارد. نماز جمعه حاضر شد، مگر آن

 . مشي سياست عملي عالمه ميرحامد حسين3

ر سياسي مصطلح است. عمل سياسي ي عمل سياسي متفاوت از رفتا مقصود از واژه
عبارت است از: موضع و اقدامي كه يك فرد يا گروه در فضاي محيط سياسي و ناظر به 

دهد. با استفاده از اصطالح سنّت در فقه شيعه و  شرايط زماني و مكاني خاص انجام مي
ست: قول توان عمل سياسي را داراي اقسام سه گانه دان شود، مي اقسامي كه براي آن ذكر مي

سياسي (اعم از نوشتار و گفتار)، فعل سياسي و تقرير سياسي. اقدامات عملي ميرحامد حسين 
 در سه بخش قابل بررسي است:

 . عزلت سياسي3,1

گونه رفتار سياسي و يا ورود در دربار  هاي علمي ميرحامد حسين هيچ رغم تالش به
د كه طرح بحث منصور ميراحمدي پادشاهان اوده از وي گزارش نشده است. بايد اذعان نمو

ي عالمان اصالحي قرار داد، چراكه  توان ميرحامد حسين را در زمره كه نمي بر اين مبني
گونه عمل اصالحي سياسي از وي گزارش نشده است، قابل توجه است؛ اما بايد به اين  هيچ

اصالح در امر نيز توجه نمود كه قرار دادن ميرحامد حسين در رويكرد اصالحي ناظر به 
شود. همين  معناي رفتار سياسي جايابي نمي بندي عمل سياسي به انديشه بوده و در تقسيم

ها آمده  هاي شيخ مازندراني به وي قابل مشاهده است. در بخشي از اين نامه مطلب از نامه
 است:

رفتاري چرخ غدار و گرفتاري به ناهنجاري اهل  جناب ايشان از كج«... 
گيري و  خلق روزگار پوشيده و تزمل به لباس عزلت و گوشيهروزگار غدار، از 

ي وقت كه زمان انسداد باب  مالحظه اند، به گزيني را شعار خويش فرموده كناره
علم است، باب مراجعت و معاشرت با خلق را بر خويش بسته و دل از اهل 

ملين زمان شكسته و از قلت مباالت مردم در امر دين و عدم اعتناي ايشان به حا
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طاهرين، خاطرش آزرده و افسرده مي باشد.... اگر عزلت و انزوا را   ي اخبار ائمه
جهت حسني بودي رسول خدا(ص) كه مجمع جميع محاسن و مكارم است آن 

ي مهرمانند را از مهاجر و انصار در پوشيدي و  ي خود فرمودي و چهره را وظيفه
الشريعه،  (فخر» فرمودي امر مي كه برعكس؛ سلوك فرموده، مردمان را هم حال آن

1377 :295(. 

 . مشي عملي عالمه ميرحامد حسين در برابر استعمار (اتكا بر توليدات مسلمانان)3,2

برده و دل در گرو عزت مسلمانان داشت.  ميرحامد حسين از وابستگي مسلمانان رنج مي
فقط با  )433: 2ج(مدرس تبريزي، هايش را  او براي اين كار، در طول عمرش تمام كتاب

كاغذهاي ساخت كشورهاي اسالمي نوشته، و از قلم و مركب خارجي استفاده نكرد. وي از 
كرده و اين امري مشهور  هاي ساخت غيرمسلمانان پرهيز مي هرگونه وسايل، پارچه و لباس

 .)347: 1(آقا بزرگ تهراني، ج» و متواتر است

 وحدت اسالمي . مشي عملي عالمه ميرحامد حسين در راستاي3,3

ي  رغم مباحثه ي مشي عملي ميرحامد حسين اين است كه علي ي جالب درباره نكته
سنّت در مقام علم و مناظره، در مقام عمل براي اعالم وحدت در نماز جماعت  شديد با اهل

خود نوشته و  ي حج سفرنامهصراحت در  ها شركت كرده است. وي اين مطلب را به آن
 شود: متذكر مي

ترم  شنبه دوازدهم شوال جهت انجام طواف به نيابت از خواهر بزرگپنج«
يافتن طواف، ظهر فرا رسيد. در مسجدالحرام  راهي مسجدالحرام شدم. با پايان

 .)207( »ماندم و در نماز جماعت ظهر شركت كردم

 گيري نتيجه
در طول تاريخ، شيعه همواره در پي دفاع از حقانيت منصب امامت بوده است. 

هاي علمي ميرحامد حسين در مقطعي از تاريخ هند صورت گرفته است كه شيعه  اليتفع
بوده است. استعمار هند عامل  "ي استعمار سلطه"و  "هاي مذهبي تفرقه"ي  گرفتار دو معضله

هاي  شدن شيعه بوده است. تالش مهمي در تعميق شكاف بين مسلمانان و مورد هجمه واقع
اهللا و شاه عبدالعزيز، تبيين مباني  ولي  حمالت علمي شاه ميرحامد حسين در مواجهه با

ي سياسي شيعه در قرآن و سنت براساس روش استنادي و تحليل محتوا، به  معرفتي انديشه
 انجاميده است. عبقات االنوارنام  بديل به خلق اثري بي

ي آمده در حكومت پادشاهي شيع هاي پيش هرچند ميرحامد حسين با استفاده از فرصت
اوده توانست به مبارزات علمي خود بپردازد، اما در اعتراض به مراودات اين سلسله پادشاهي 
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  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 يدرآمدي بر انديشه
 سياسي –كالمي 

 عالمه ميرحامد
 حسين هندي

 )116تا  97(

هاي علمي پرداخت. اقدام  با اجانب و مخالفان شيعه در حكومت، وارد نشده و به مجاهدت
عملي وي در ارتباط با حكومت زمانه، عزلت بوده و در برابر استعمار، اتكا بر توليدات 

ي ارتباط با ديگر مذاهب اسالمي، رويكرد وي وحدت  نان و در زمينهداخلي مسلما
ترين منبع در تبيين مباني نظام  عملكردي بوده است. در ميان علماي علم كالم آثار وي مهم

 امامت شيعي است.
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