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 باسمه تعالی

ری با تعّمق درتاریخ و تمدن بشری به وضوح می توان به وجود رابطه اصولی و معنا دا   

شریت بمیان بنیان های تمدن وفرهنگ بشری با مبانی تعالیم دینی که ازسوی انبیای الهی به 

بی  عرضه شده پی برد . دراین میان علمای ربّانی به دلیل جایگاه علمی و معنوی خود نقش

ایفا  یت جوامع به سوی رشد یافتگی علمی ، تعالی معنوی و زندگی سعادتمندانهبدیلی در هدا

 کرده ا ند .

این علما درطول زمان ازیک سو به تربیت وپرورش انسان های پارسا ، مهذب و مصلحان 

ی معنوی اجتماعی اهتمام نموده وازسوی دیگر با تمام وجود از مرزهای دینی اعتقادی و روحیه

مدنی و تجامعه پاسداری نموده اند و به همین سبب می توان بقاء واستمرار حیات  و اخالقی در

 فرهنگی درطول قرن های متمادی را مدیون تالش های علمی معنوی انان دانست .

 پدیدار شدن نیازهای جدید و تحوالت شگرف فکری و اجتماعی هرچند درعصر جدید شاهد

نایی یش از هر زمان دیگر نیازمند شناخت و آشدر جوامع بشری می باشیم ولی نسل حاضر ب

ر د کافی با تاریخ ومیراث ارزشمند گذشته و مفاخر و اندیشمندان بزرگی می باشند که 

 سرزمین های مختلف پایه گذاز فرهنگ وتمدن حاضر بوده اند .

 علیرغم ادعاهای موجود ؛ آنچه امروز در دنیای غرب به عنوان علم وتکنولوژی مورد

هی گذرا به ه قرار می گیرد به نوعی وامدار دانشمندان جهان اسالم بوده است . با نگااستفاد

ی غرب آثار دانشمندان اسالمی روشن می شود که تمدن اسالمی تا چه اندازه بر علوم دنیا

ی های معنوی و ارزشهاتأثیر گذاربوده و دنیای علم ودانش چقدر دنیای مدیون سرمایه

 ت. فرهنگی جهان اسالم اس

جامعه المصطفی طبق رسالت جهانی خود سعی دارد از طریق آموزش وتربیت نسل جوان 

زسازی براساس تعالیم وحیانی و تقویت عقالنیت و دانشوری درمیان آنان در اهداف متعالی با

قش نتمدن نوین انسانی و ساخت جهانی عدالت محور ، صلح آمیز، معنویت گرا و اخالق مدار 

 آفرین باشد 

ر دیمن راستا حفاظت از میراث گران بهای تمدن اسالمی و معرفی مفاخر علمی و معنوی دره

 سطح جهان از اولویت های مرکز پژوهشهای اسالمی المصطفی در دهلی می باشد .
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کتاب حاضر در صدد معرفی یکی از علمای وشخصیت های برجسته دینی هندوستان به نام 

 است . متاسفانه شهید قاضی نورهللا« شهید ثالث»قاضی سید نورهللا شوشتری مشهور به 

شد لذا خدماتی که به اسالم و شیعه نموده کمتر مورد شناخت مردم حتی نخبگان می با  علیرغم

و  نورهللا شوشتری سید هدف ازتدوین این کتاب، ارائه شرح حالی از زندگانی مرحوم قاضی

ایشان  گ و همچین، فعالیت های اجتماعینیز تبیین آراء و اندیشه های علمی این دانشمند بزر

 در راستای ایجاد وحدت بین مذاهب اسالمی است.  

ی عالمه قاضی نورهللا شوشتری دارای تالیفات بی شماری در رشته های مختلف علوم اسالم

 است که برخی تعداد این اثار را بیش یکصد و چهل کتاب و رساله ذکر کرده اند . 

ر شهر احیای دین وهدایت امت به گونه دردناکی به شهادت رسید و د این عالم فرزانه در راه

 نزدیکی دهلی مدفون گردید .   ( Agra«  )آگره»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 محمد رضا صالح

 هندوستان –رییس نمایندگی جامعه المصطفی 

 )ه ق( 1439محرم الحرام 
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 پیشگفتار

 : وآله(   )صلی هللا علیه قال رسول هللا                                                                      

 که َمَع االَ کابر"اَلبَر   "                                                                                       

تکریم و تجلیل از علما و بزرگان دینی و علمی که حاصل عمر پر برکت خویش را برای 

رزهای وقف نموده اند و همواره برای ارتقای م (علیهم السالم)اعتالی اسالم و مکتب اهل البیت 

 دانش و بیان حقانیت شیعه کوشیده اند، یکی از ضرورت های فرهنگی به شمار می رود. ،

رهللا این کتاب سعی دارد در راستای تجلیل از مجاهدت صادقانه شهید قاضی نودرهمین راستا 

عی این شخصیت گران سنگ شوشتری، به تبیین زندگی نامه و خدات علمی، دینی و اجتما

ه قاره به بپردازد. عالمی که با مهاجرت خود از ایران به شبه قاره هند میراثی ماندگار در شب

ی یادگار گذاشت که به زعم عالمان زیادی احیاگر تشیع در آن سرزمین گردید. میراث قاض

 نه وی بود،نورهللا شوشتری در شبه قاره هند که ماحصل یک عمر تالش مجاهدانه و خالصا

 تربیت دانش آموختگانی تراز اول مانند دو فرزندش سید شریف و عطاء الملک و بزرگانی

ا دیگر مانند شیخ هروی خراسانی و مولی محمد علی کشمیری بود، ایشان تألیفات زیادی ب

رین موضوعات مختلف از خود به جا گذاشتند و نیز به فعالیت های سیاسی اجتماعی که مهم ت

 صب قاضی القضات اشتغال داشتند.آنها من

بدون شک شهید قاضی نورهللا شوشتری از  شخصیت های ممتاز در عصر خویش بوده و تبیین 

جایگاه علمی این عالم ربانی رونقه های امید را برای طالب علوم دینی و تشنگان حقیقت باز 

تصمیم سازی های می نماید و چه بسا ممکن است، الگوی مناسبی برای تغییر رویکرد ها و 

جدید برای افراد محسوب گردند. زیرا با مطالعه شخصیت ایشان و شناخت شرایط سیاسی و 

اجتماعی حاکم بر آن عصر که همگی حکایت از مشکالت و موانع فراوان  دارد، نشان می 

 رات و موانع، با اشراف علمی و پیشه نمودن تقوای الهی بهودهد که ایشان با غلبه بر تمام محذ

 به مناصب باالی حکومتی دست پیدا ه و دستگاه حکومتی آن زمان یعنی اکبر شاه را پیدا نمود

. اتکای بر ی احکام تمام مذاهب را ایجاد کند و کرسی های تدریس و قضاوت را بر مبناکند 
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های علمی و کتاب آنها در ها، آشنایی با شخصیتاستفاده از فرصت، خداوند، سخت کوشی

مطالعات وسیع میدانی همگی دست به دست هم داد تا از قاضی نورهللا شوشتری عصر خویش و 

و بسیاری از علما بعد از چند قرن از کتاب های ایشان استفاده  ره شخصیتی واال درست نماید.

ایشان را سرمشق و الگوی خود قرار دهند، چرا که وجود چنین اسوه هایی، نیروی نمایند و 

بیشتری به فرد می دهد تا خود را برای رویارویی با دشواری های  مضاعف و اعتماد به نفس

 دوران دانشجویی و تحقیق، بهتر آماده کنند.

 اهداف اصلی این تألیف به شرح ذیل است:

 تبیین کامل از سیر زندگی شهید قاضی نورهللا شوشتری؛ .1

 ترسیم نمایی جامع از شرایط شبه قاره هند در عصر قاضی ره؛ .2

 میراث معنوی شهید قاضی نورهللا )بیان دستاورد های علمی(؛ توضیح پیرامون .3

 تبیین خدمات و فعالیت های دینی، سیاسی و  اجتماعی؛ .4

 برظری ایشان با توجه به تسلط وی توضیح و ارائه برخی از نوآوری ها و ابداعات ن .5

 کتب اهل سنت؛

 بیان اسلوب قاضی در تدریس، قضاوت و تدوین مصنفات؛ .6

 برخی از نظریات و دیدگاه های فقهی و کالمی؛شیوه استدالل و  .7

رهللا نو سید تالیف این کتاب عالوه بر ارائه شرح حالی از زندگانی پر از خیر و برکت قاضی

 شوشتری و نیز تبیین مشرب قاضی در تدریس، مناظرات علمی، فعالیت های اجتماعی ایشان

 ار می رود . در راستای ایجاد وحدت بین مذاهب اسالمی گام مهمی به شم

دان ضمن ترسیم عصر قاضی نورهللا، احواالت علما و اندیشمن شدهدر این کتاب همچنین سعی 

زرگان بو حوزه های علمیه آن دوره نیز توضیح داده شود و نیز جایگاه ایشان در بین علما و 

 اهل سنت و شیعه بررسی گردد و در نهایت گزارشی از فعالیت های انجام شده در راستای

 تجلیل از شخصیت ایشان آورده شده است.
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 علیرغم اذعان بزرگان و علما به شخصیت قاضی نورهللا شوشتری، الحق و االنصاف آنطور

ه که شایسته است شخصیت آن بزرگوار مورد عنایت قرار نگرفته و به عمق آثار ایشان توج

ت اما رگوار محدود اسنشده است از این رو تحقیقات، اطالعات و منابع پیرامون این شهید بز

 سعی گردید جهت تکمیل طرح از سه طریق به غنای محتوا بپردازیم.

کرو فیلم مرکز بین المللی میاستفاده از منابع موجود درکتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی و .1

  ؛در هندوستان  نور

 استفاده از کتب و مقاالت موجود به زبان عربی و اردو؛ .2

ت گاه و مطلع به شخصیت قاضی نورهللا شوشتری مانند آیمصاحبه با برخی از افراد آ .3

 هللا استادی، آقای دکتر خواجه پیری و ...

 نابع و اطالعات موجود در سایت هااستفاده از م .4

 

 

 

                                            

 

 نامهفصل اول: زیست                                               
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 معرفی اجمالی شهید ثالث"قاضی نورهللا شوشتری

سید نورهللا حسینی مرعشی شوشتری، معروف به "قاضی نورهللا شوشتری" و مشهور به 

"شهید ثالث" فقیه اصولی، متکلم جدلی، محدث رجالی و شاعر و عالم بزرگ عهد صفویه. 

ممتاز شوشتر بود. قاضی نورهللا، پدرش، سید شریف یا سید شرف الدین شوشتری، از مجتهدان 

واسطه به سید علی  21هـ ق، در شوشتر، در خانواده اهل علم بدنیا آمد. نسب او با  956سال 

 1واسطه به امام سجاد )ع(، می رسد. 26مرعشی و با 

با سعایت حسودان در سن هفتاد سالگی شهید شد و در  1019قاضی نورهللا شوشتری در سال 

وی در شمار بزرگ مرداِن قافلة علم و جهاد و  2)شهر آگره( مدفون گردید. ایالت اُترپردیش

در هم آمیخت، و به مدال « دماء الشهداء»را با « مداد العلماء»شهادت است، جاودانه مردی که 

دست یافت.  قاضی بیش یکصد و چهل کتاب و رساله تدوین نموده و همچنین « بل احیاء»افتخار 

 3اشعار عربی و فارسی نغزی سروده است. 

فضایل قاضی نورهللا شوشتری نقل شده است؛ در اجازه ای که شیخ ابراهیم بن سلیمان  پیرامون

قطیفی این جمله درباره پدر قاضی نورهللا شوشتری آورده شده است که " افاده سید شرف الدین 

 4بیش از استفاده او بوده است." 

فاضل شهر کسب قاضی سید نوراله شوشتری تحصیالت خود را در شوشتر شروع نمود و از ا

فضل نمود و فقه اصول و علم کالم را نزد پدر آموخت. سپس به مشهد رفته و در آنجا نیز از 

                                                             
دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مجالس  . 1

 .المؤمنین، روضات الجنات، ریاض العلما، ایضاح المکنون

شوشتری . سید محمد تقی، حکیم، زندگی نامه قاضی سید نورهللا 2

 .32ـ13مرعشی نجفی، صفحه 

اللئالی المنتظمه . سید شهاب الدین، مرعشی نجفی )آیت هللا(، 3

 .25،ص و الدرر الثمینه

 84. مرعشی نجفی )آیت هللا(، سید شهاب الدین، همان ص  4
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 992محضر اساتید بنام استفاده نمود اما شرایط خاصی که در مشهد حکمفرما بود سید در سال 

اکبر هجری قمری از مشهد به هندوستان مهاجرت نمود و مورد توجه فرمانروای آن دیار یعنی 

امروزه قبر قاضی زیارتگاه مهم  1شاه کبیر واقع گردید و به مقام قاضی القضات نائل آمد.

  مسلمانان و محل نذورات مردمی می باشد، 

 شهید ثالث کیست؟

کنند: بال علم و بال ما در تاریخ اسالم کسانی را داریم که با دو بال به سوی خداوند پرواز می

افظان حدر میان علمای امامیه هم کم نیستند این صاحبان علم و  شهادت؛ بال خون و بال قلم.

 .منطق و حاسدان ستمگر بر زمین جاری شدمذهب که خونشان به زخم کینه و حقد رقیبان بی

هایشان نهاده شده بر نام« شهید»اند که لقب اما در میان این شهدای علم، چند نفر آن چنان ویژه

 ه عنوان شهدای شیعه خونشان به زخم کینه و حقد رقیباناست. مشهور است که پنج نفر ب

پیرامون مصادیق شهید اول، دوم، چهارم و  .منطق و حاسدان ستمگر بر زمین جاری شدبی

 پنجم اتفاق نظر وجود دارد و آن بزرگواران عبارتند از: 

 الدین محمد بن مکی جبل عاملی )شهید اول( . شمس1

 الدین بن علی عاملی جبعی )شهید ثانی( . زین2

 شهید رابع( ) هللا محمدباقر اصطهباناتی. آیت3

 هللا سید محمدباقر صدر )شهید خامس( . آیت4

هللا اما در مورد مصداق شهید ثالث اختالفاتی وجود دارد برخی معتقد اند شهید ثالث آیت

محمدتقی برغانی )مدفون در قزوین( است و در مقابل برخی معتقد اند قاضی نورهللا شوشتری 

                                                             
 .17. حکیم، سید محمد تقی حکیم، همان، ص 1
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)مدفون در آگره هند( شهید ثالث می باشد. قول دیگری نیز وجود دارد که که آیت هللا محمد تقی 

 1ی شهید رابع می باشند.بزغان

 آیت هللا محمد تقی برغانی کیست؟

های انحرافی بابیت و شیخیه بود. ناپذیر با فرقهمالمحمدتقی برغانی از علمای مبارز و خستگی

هللا محمدتقی برغانی قزوینی است این اعتقاد در نزد مردم برخی معتقدند شهید سوم شیعه، آیت

هجری قمری در روستای  1184ح است.  وی در سال نظران ایرانی بیشتر مطرو صاحب

مقدمات و سطح دروس دینی را در مدارس علیمه قزوین گذراند و سپس به  2برغان به دنیا آمد.

قم هجرت کرد. در قم به درس میرزا ابواالسم قمی صاحب قوانین االصول و از اجله شاگردان 

عالم جلیل القدر برد. شیخ محمدتقی برای وحید بهبهانی وارد شد و بهره کاملی از ای  عالمه

فراگیری بیشتر دانش به اصفهان و کربال هم رفت و پس از چندی جهاد علمی به موطن خویش 

 دار تربیت و سرپرستی مردم این دیار شد.بارگشت و عهده

جد فعال های علمی در عرصه سیاست و اجتماع بهموال محمدتقی برغانی، افزون بر مجاهدت

، دوشادوش علمای بزرگ زمان چون سید محمد مجاهد و مال احمد ر هنگامه جنگ روسبود. د

در جریان سفر به استان  ای مدظله العالیهللا خامنهحضرت آیت نراقی قرار گرفت. برای همین،

قزوین درباره این عام مجاهد و بردارش فرموند: مرحوم مالمحّمد تقی برغانی و برادر او 

های منزوی؛ مردان دین که گیر، نه آدمانی؛ فقهای مبارز، نه فقهای گوشهمالمحّمدصالح برغ

                                                             
 .۳۹۴و  ۳۹۳، ص ۵۷و  ۵۶مجله حوزه، ش  . 1
 و قدیم قزوین توابع از برغان دهستان در برغان روستای. .  2

 واقع کرج غربی شمال کیلومتری ۳۸ در که جدید ساوجبالغ شهرستان

 نامه لغت. )است سردسیری و کوهستانی هوای و آب دارای و شده

 (۹۰۴۴ و ۹۰۳ ص ،۸۸ ج دهخدا،



14 

 

کردند و جان خود را هم در این راه فدا ها مبارزه میاندیشیدند؛ برای آنبه سرنوشت مردم می

 1کردند.می

کند، اهتمامی است که این عالم اما آنچه آیت هللا محمدتقی برغانی را ویژه و منحصر به فرد می 

ای بود که این اهتمام به اندازه. داشته است« امر به معروف و نهی از منکر»مام به اصل ه

گوید: شدیدا فی االمر به المعروف و علیه( در این بار میهللاعالمه عبدالحسین امینی )رضوان

کر در امر به معروف و نهی از من :نهی عن المنکر خشنا فی ذات هللا ال تاخذه فی هللا لومة الئم

. براساس همین مشی و 2کنندگان در او اثری نداشتالعاده کوشا بود و مالمت مالمتفوق

شیخ محمدتقی به مبارزه با انحراف شیخیه برخاست. انحرافی که با نظرات شیخ محمد  مرام،

 احسایی در ایران آغاز شد و توانست پیروانی را گرد خود آورد.

ولی  یحا خود را در ارتباط مستقیم و دائمی با حضرتکرد و تلوشیخ احمد ادعاهای گزافی می

و در  کرد. او به مكتب فلسفی قزوین آمده بودالشریف( معرفی میتعالی فرجه هللا عصر )عجل 

ز شیعه کرد. از این رو مراككالمی خود را بیان می -های فلسفیمدرسه صالحیه این شهر دیدگاه

ه. ادعاهای عجیب و خالف عرف شیخ احمد و دو پاره شد: یكی شیخیه و دیگری متشرع

ا داشت. وای که او در میان شیعیان ایجاد کرده بود، موال محمدتقی برغانی را به واکنش تفرقه

نیدن در ابتدا باب مناظره را گشود و در چندین گفتگوی صریح با شیخ احمد شرکت کرد. با ش

د دیگر صادر کرد که این رای به تایی آرا و عقاید او ناچار حکم تکفیر رئیس فرقه شیخیه را

عراق  علمای بزرگ شیعه هم رسید. علمای شیعه مجتهد برغانی را رییس العلماء نامیدند و از

 تا ایران این فتوا را تصدیق کردند.

ها، که پیروان شیخ احمد احسایی به طریقیت سید کاظم رشتی و پس علی محمد باب بودند بابی

هنگامی که  هجری قمری، و 1264ار و مجاهد نقشه ریختند. به سال برای قتل این عالم بید

                                                             
 .۱۶۲، ص ۶گنجینه دانشمندان، ج  رازی، شریف محمد.  1

 .۳۹۶، ص ۵۷و  ۵۶مجله حوزه، ش .  2
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السالم( در محراب عبادت مشغول نماز شیخ محمدتقی همچون مقتدایش علی المرتضی )علیه

صبح و نیایش با ذات حقتعالی بود، او را ضربت زدند و گریختند. گویند که شیخ در حال ذکر 

ا نیزه و شمشیر ایشان را هدف اصابت قرار مناجات خمس عشر در حال سجده بوده که ب

موال محمدتقی تا دو روز در بستر افتاد و پس از آن، دعوت حق را لبیک گفت. فتوای  دادند.

ای که به شهادت شیخ شهید علیه بابیان نفوذ کاملی در میان مردم و متدینین یافت و این از کینه

 ایشان انجامید روشن است.

 نتیجه بحث

اختالفات در مصداق شهید ثالث می توان اینطور جمع بندی نمود که هر دو به شهید علیرغم  

ثالث ملقبند، اما در برخی نقاط جغرافیایی مانند هندوستان، از شهید سید نورهللا حسینی شوشتری 

کنند. و در کشور ایران از آیت هللا محمد تقی بزغانی به عنوان )تستری( به نام شهید ثالث یاد می

ید ثالث نام می برند. بدون شک اختالف در مصداق و عناوین هیچ خللی به شخصیت علمی، شه

جهادی و معنوی این بزرگواران وارد نمی نماید. این اختالف مصداق را برخی برای شهید 

رابع نیز ذکر می کنند به نحوی که در ایران از محمدباقر اصطهباناتی و در هند از سید محمد 

 1ان شهید رابع نام می برند.سبزواری به عنو

 

  

                                                             
هانی َروضاُت الَجّنات فی فصاخوانساری  موسوی، سید محمد باقر.  1

 .230، ص َاحواِل الُعلماء و السادات
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 تبارنامه

شوشتري )تستري(، مشهور به "قاضي نورهللا" و الدین حسیني عالمه سید نورهللا بن شریف

"شهید ثالث"، جامع معقوالت و منقوالت، فقیِه اصولي، متکلّم جدلي، محدِّث رجالي، عارف 

نیمه عهد صفویه و متوّطن و واصل، ادیب کامل، شاعر ماهر و عالم سترگِ شیعه امامي در 

شهید در هندوستان است. قاضي از سادات مرعشي است که با سیادتش با چند واسطه به امام 

 1رسد.مي السالمعلیهما العابدین علي بن الحسینچهارم شیعیان، حضرت زین

هجری قمری در شوشتر پا به عرصه گیتي نهاد. وي در کتاب ۹۶۵قاضي نورهللا در سال 

 8الدین محمود حسیني مرعشي آملي، از اجداد او در قرن المؤمنین خود آورده که نجممجالس 

هجری قمری از آمل به شوشتر مهاجرت کرده و به مردمان آن دیار ـ که در آن روزگار سنّي 

معتزلي بودند ـ مکتب تشیع را به آنان معّرفي و آنان را به اسالم راستین که آئین عترِت طاهره 

  2است.است، دعوت نموده  علیهم السالم مینائمه معصو

بدون تردید، قاضي نورهللا، را باید نخستین کسي دانست که فرهنگ شیعي را در هند رواج داد. 

هاي استوار تشیّع در هنِد قرن دهم هجري و به حقیقت یک نابغه او به راستي یکي از استوانه

هاي وي، به طور عمده در تالش علمي در روزگار خویش است و وجه بارز زندگي علمي

                                                             
، به مناسبت 1381در سال  منتشر شدهبخشي از این مقاله .  1

همایش بزرگداشت شهید قاضي نورهللا تستري در آگره ـ هند، ازسوي 

راقم و با همکاري دکتر مرعشي از سوي انتشارات این کتابخانه 

( با تجدید نظر کّلي در مقّدمه 1393عامره منتشر گردید و اینک )

ثار هاي جدید از آو محتوا، همراه استدراکات و اضافات دستنویس

 گردد.قاضي، در این وبگاه منتشر مي

 .(71، ص1مجالس المؤمنین )ج. سید نورهللا قاضی شوشتری،  2
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اش در دفاع از هویِت شیعه، بسط آن و دفاع جانانه از مباني آن در برابر معترضان و علمي

 .1مخالفان عقاید شیعه است

 قاضی بزرگوارپدر 

نام وی "نورهللا" و لقب او "ضیاء الدین" و از سادات عالی درجات مرعشی می باشد.  

فاصله به امام زین العابدین علیه السالم می رسد و همچنین مادر نسبت قاضی با بیست و چهار 

ایشان که بانویی مکرمه و شریفه بودند فاطمه مرعشی بود که ایشان دختر عموی شدر قاضی 

 2نورهللا شوشتری بودند.

پدر قاضی نورهللا شوشتری، سید شرف الدین بود که شیخ اجّل نحریر ابراهیم بن سلیمان قطیفی 

هللا علیهما به او اجازه داده است. ایشان از استادان به نام علوم عقلی و سمعی بودند. رضوان 

  3سید شرف الدین نیز از شاگردان فقیه مشهور " شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی" بوده است.

باید دانست که در بعضی از کتابهای » صاحب روضات در آخر شرح حال قاضی گوید: 

اجازة مبسوطی مشتمل بر بسیاری از مسائل علم درایه دیدم که شیخ  اجازات معتبره، صورت

ابراهیم قطیفی فقیه عریف ـ که از او یاد شد ـ برای سیّد شریف فرزند فاضل عالم کامل سید 

جمال الدین بن نورهللا، فرزند عالم پرهیزکار پاک نهاد مکاشف به سّر خفی، شمس آلدین محمد 

با وصف کردن او به علم و عمل و علّو همت و جامعیت  شاه حسینی شوشتری صادر شده،

معقول با منقول و ویژگی های دیگر، ظاهراً او پدر قاضی نورهللا است،  به دلیل تطابق اسم و 

                                                             
رسول جعفریان، ، " مروري بر مصائب النواصب قاضي نورهللا  . 1

 شوشتري" )رک. وبسایت کتابخانه تخّصصي تاریخ اسالم و ایران(.

الی المنتظمه اللئ. سید شهاب الدین، مرعشی نجفی )آیت هللا(،  2

 .83ـ82،ص و الدرر الثمینه

 .83. همان ،ص  3
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رسم و نسب و نسبت و طبقه و دیگر ویژگی ها. ولی تا کنون به این نکته دست نیافته ام که 

 «رسد، تا پرده از این ابهام برداشته شود.  سلسله سند او به کدام یک از این دو تن می

از تالمذة »  صاحب روضات، در شرح حال شیخ اجّل ابراهیم قطیفی بطور جزم می گوید: 

 «ست. این شیخ، سید نعمت هللا حلّی و سیّد شریف الدین مرعشی شوشتری پدر قاضی نورهللا ا

ی تلمیذ خود در معقول و منقول، او اجازة کبیره ای دارد برا» در ضمن همین شرح حال گوید: 

سیّد جلیل،  شریف الدین بن نورهللا مرعشی شوشتری پدر صاحب مجالس المؤمنین. او در آن 

اجازه، بسیار برای شریف الدین ثنا گفته، تا آنجا که یاد کرده که در ایام اشتغال او نزد ما، 

 استفادة ما از او، بیش از افاده ما برای او بود.

سید شریف والد » ) عالمه امینی ( در مورد  شرح حال پدر قاضی می نویسد:  فاضل معاصر

قاضی، از بزرگان عالمان شیعه بود. آثار و تألیفاتی دارد که در آنها از آثار فرزندش قاضی 

 «نقل می کند.  –قدس سرهما  –نورهللا شهید 

ض است، که از خط این سخن، مشتمل بر اشتباهی است منشاء کالم ایشان عبارت صاحب ریا

پدرش نیز از بزرگان علما بود. » خودش نقل می کنم، وی در ضمن شرح حال قاضی گوید: 

 «و این فرزندش ) قاضی ( در پاره ای از تالیفات خود، از او نقل می کند.

این عبارت صراحت دارد که قاضی از کتابهای پدرش نقل می کند نه این که عکس آن باشد. 

ه، یکی از تعلیقات قاضی بر کتاب مجالس المومنین است  ) چنانکه درابتدای در تایید این نکت

والد ماجد فقیر، در بعضی از » یک نسخه خطی آن کتاب آمده که  نزد من موجود است (: 

مؤلّفات شریفه خود فرموده اند که از عبارت " بهم یمسک السماء " تا آخر چنان معلوم می شود 

 «که... 

روشنگری شاید کسی بپرسد: چرا قاضی در کتاب مجالس المؤمنین، شرح حال پدر و استادش 

را نیاورده، با این کتابش برای نوشتن شرح حال عالمان است و قاضی آنها را بزرگ می 
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داشت، چنانکه دیدیم. پس چرا شرح حال آنها را در مجالس المؤمنین نیاورده ؟ آیا این به معنای 

 ه شأن آنها نیست ؟کم اعتنایی ب

در پاسخ می گوییم: قاضی وجه این مطلب را در خاتمة کتاب مجالس المؤمنین، در ضمن 

 وصایای خود به این عبارت تصریح می کند:

دیگر آنکه تخصیص این کتاب را به ذکر جمعی از اکابر مؤمنان که قبل از ظهور دولت ابد » 

هینهم الجلّیة ـ بوده اند، بی وجه ندانند ؛ زیرا که اقتران سالطین صفویه موسویه ـ أنار هللا برا

چون مقصود اصلی از این کتاب، بیان قدم این طایفة رفیع جناب و عدم ارتکاب تشیع به طریق 

اجبار و ایجاب است و زمرة معاندان، اکابر این زمان را از مقتضیات آن دولت ابد اقتران می 

اند اسلوب، از قبیل مصادره بر مطلوب خواهد بود. دانند، پس ذکر ایشان در نظر آن طایفة مع

و اگر گاهی نادری از  بزرگان آن دولت یا معاصر ایشان را در بعضی از مجالس این کتاب 

مذکور ساخته، بنابر آن است که توّهم تصرف آن دولت در ظهور ایمان ایشان به غایت دور 

 « است.  است، یا نکتة دیگر که به تأمل در آن ظاهر شود، منظور

از اینجا روشن می شود که علت یاد نشدن آن دو در این کتاب، به دلیل این نکته است، مانند یاد 

نشدن دیگر بزرگان روزگار و مشاهیر زمان او، مانند محقق داماد، شیخ بهایی و شیخ عبدهللا 

حسین پدر شوشتری؛ بلکه حتی گروهی از مشاهیر در طبقة متقدم بر او، مانند شهید ثانی، شیخ 

 شیخ بهایی، محقق کرکی و همانند آنها. باید به این نکته دقت شود.

   

 سادات مرعشی

مرعش نام شهری است در شام و یاء آن نسبت است. از آنجا که علی ابن عبدهللا بن الحسن بن 

الحسن االصغر بن االمام زین العابدین )جد سادات مرعشی( در آنجا سکونت داشتند به آین 
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مرعشی گفته می شود. از لحاظ لغوی "مرعش" به معنای کبوتر بلند پرواز نیز آده سادات 

  1است.

 سادات مرعشیه چهار دسته اند: 

 . سادات مرعشیه مازندران1

سادات مرعشیه شوشتر که اصل آنها از مازندران آمده اند و اولین شخصی که از سادات  .2

  2دین محمود بوده است.مرعشی از مازندران به شوشتر آمد سید نجم ال

 سادات مرعشیه اصفهان که ایشان نیز از مازندران به اصفهان آمده اند. .3

  3. سادات مرعشی قزوین.4

شوشتر که از قدیم االیام به عنوان یک شهر مذهبی معروف بوده علمای زیادی همچون  

شتری از جمله محدث کبیر، قاضی نورهللا شوشتری، نعمت هللا جزایری، حاج شیخ جعفر شو

علمایی هستند که در شهر شوشتر پروش یافته اند. این شهر در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی جایگاه 

منحصر به فردی دارد. شوشتر دراستان خوزستان واقع شده است که از شمال به کوهستان 

بختیاری، از شرق به مسجد سلیمان و از غرب به شهر دزفول و از جنوب به اهواز محدود می 

کالم قاضی در تحقیق کلمه مرعشیه این است که مرعش نام شهری از جزیرة موصل  4گردد.

 است. 

                                                             
اللئالی المنتظمه . سید شهاب الدین، مرعشی نجفی )آیت هللا(،  1

 .17ـ16،ص و الدرر الثمینه

. امامزاده، حاج سید مصطفی، گلستان پیغمبر یا خاندان سادات  2

 .4مرعشی شوشتر، ص
دو جلدی )در یک مجلد( قاضی نورهللا شوشتری، مجالس المومنین، .  3

 .148، ص4چ

  .24. امام شوشتری، سید علی، تاریخ جغرافیائی خوزستان، ص 4
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 بوستان نورهللا

پنج گل علم و معرفت كه رایحه اجداد خویش را در فضاى هندوستان منتشر كردند، ثمره زندگى 

خود  قاضى نورهللا شوشترى است كه هر یك از آنان از نویسندگان ، شاعران و علماى عصر

تمام فرزندان قاضی در هند زندگی کرده و  به شمار مى روند و داراى تالیفات مهمی هستند.

در آنجا نیز فوت کردند. فرزندان قاضی جزء علمای برجسته زمان خویش بودند. این موضوع 

که دقیقا کجا به دنیا آمده اند مشخص نیست و اطالع دقیقی نیز از مادر ایشان )همسر قاضی 

  1( وجود ندارد.نورهللا

  2اسامی آنها به ترتیب عبارتند از: 

 عالمه سیدمحمد یوسف .1

عالمه میر محمد یوسف که جزء شعرای مطرح در زمان خویش بوده و شعرهای ایشان در 

 کتاب قابل مشاهده است، بیشترین تلمذ را از پدر بزرگوار خویش برده است.

 عالمه شریف الدین .2

مطرح  زمان خویش بوده است. و صاحب کتاب فردوس بوده  ایشان نیز جزء علما و شعرای

و از سید میرزا ابراهیم همدانی اجازه نقل کتب اربعه حدیث را داشته است، همچنین فقه و 

 992این عالم بزرگ در سال 3قواعد آن را نزد زبده المجتهدین شیخ بهاء الدین محمد تلمذ نمودند.

 4فوت کردند. )در آگره( 1020قمری متولد و در  سال 

                                                             
  .112مرعشی نجفی، سید شهاب، مقدمه احقاق الحق، ص.  1

 .47ـ37ص . مرعشی شوشتری، عطاء الملک بن نورهللا شوشتری، 2

.  شوشتری عطاءالملک، فردوس در تاریخ شوشتر و برخی از  3

 38آن، ص مشاهیر 

 .39. همان،  4
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 عالمه عالء الملك .3

ایشان نزد پدر بزرگوار خویش شاگردی نموده و دارای تألیفات زیادی مانند مهذب در منطق، 

انوارالهدی در الهیات از جمله تصانیف وی می باشد. به زعم بسیاری عطاء الملک فاضل ترین 

به نحوی به فرزندان شاهان مانند محمد  1فقیه، محدث، متکلم و شاعر زمان خویش بوده است.

 2شجاع )پسر شاه جهان( درس داده و از اساتید ایشان و بسیاری دیگر از شاهزادگان بوده اند.

 ( ق 1046ـ  1004سید ابوالمعالى ) .4

ایشان که از محضر اساتیدی همچون سید شریف الدین )برادر بزرگتر( کسب فضیلت نمود. 

تمیز حق از باطل جزء ویژگی های شخصیتی ایشان بود و مناعت طبع، سرعت در فهم و 

متولد و در  1004اشعار ایشان پر از فصاحت و بالغت بود. سید ابوالمعانی در سوم ذیقعده 

 3ق فوت کردند. 1046ربیع الثانی 

 سید میر عالء الدوله .5

برادران در هند ق به دنیا آمد و مانند دیگر  1012آخرین گل بوستان سید نورهللا در ربیع االول 

زندگی نمود، ایشان نیز از عالمان بنام عصر خویش بوده و از محضر اساتیدی چون برادران 

  4و مولوی محمد هندی کسب فیض کردند.

                                                             
 .112مرعشی نجفی، سید شهاب، مقدمه احقاق الحق، ص.  1

 .111همان، ص.  2

 .111همان، ص.  3

 .112.  همان ، ص  4
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 برادران قاضی

 1صاحب تذکره در فصل یازده از براداران قاضی به نام میرشریف و میر حبیب هللا نام می برد.

 اساتید قاضی

 سید محمد شریف الدینپدر بزرگوارشان  .1

قاضی، علوم آلی، فقه، حدیث، تفسیر، کالم، ریاضیات، و غیره را از او آموخته است. قاضی 

 2در برخی از مصنفات خود از نوشته های پدرشان استفاده نموده است.

 عبدالواحد شوشتری؛ .2

او بوده ی تلمذ و بیشتر قرابت قاضی نزد موال عبد الواحد شوشتری ساکن مشهد بود، عمده

است. علم فقه، اصول فقه، کالم، حدیث،تفسیر و غیره را از او فراگرفته است. موال عبد الرشید 

شوشتری فرزند خواجه نورالدین طبیب صاحب کتاب " مجالس االمامیه" در اعتقادات که از 

کتاب و سنت اخذ شده است و یک نسخه آن موجود است و در پشت جلد کتاب مزبور آمده است 

مؤلف )موال عبد الرشید( از اساتید صاحب کتاب " مجالس المومنین" )قاضی نورهللا( و از که 

 3کسانی است که اجازه روایتی به او داده است.

 موال محمد ادیب قاری شوشتری؛ .3

 4قاضی ره علوم ادبی و تجوید قرآن کریم را نزد ایشان خوانده است.

                                                             
)این 116. جالل الدین حسینی، فیض هللا فی ترجمه القاضی نورهللا، ص  1

مقاله به مناسبت دومین همایش نکوداشت نورهللا شوشتری تدوین 

است. الزم به ذکر است که این همایش در ربیع الثانی گردیده 

 توسط مرکز بین المللی میکرو فیلم نور برگزار گردید.( 1435

 .118، ص3. شوشتری قاضی نورهللا، مقدمه مجالس المومنین، ج 2

. سید محمد تقی، حکیم، زندگی نامه قاضی سید نورهللا شوشتری 3

 .20مرعشی نجفی، ص 

 .128، ص1ورهللا، مقدمه مجالس المومنین، ج.  شوشتری قاضی ن 4
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 حکیم موالنا عماد الدین طبیب شیرازی:   .4

 1نورهللا  طب را نزد ایشان فراگرفت. قاضی

 یر صفی الدین محمد م .5

 این بزرگوار از معلمان دوران ابتدایی تحصیل قاضی بودند.

 میر جالل الدین محمد صدر .6

 ایشان نیز از اساتید دروس ابتدایی قاضی ره بودند.

 مکتب  دانش آموختگان

رای طالب مالکی، حنبلی و شافعی ب قاضی نورهللا فقه را بر مبنای مذاهب پنجگانه شیعه، حنفی،

سی نمود و در خاتمه و بیان اقوال، نظر شیعه را با ظرافتی خاص بر کرهر مذهب تدریس می

 نشاند. جو ضد شیعی و رابطه مخفیانه شاگردان شیعی مذهب و همچنین تقیه قاضی نورهللامی

یگر داند، نام شاگردان موجب گشت که غیر از چند تن که آن هم برخی از فرزندان قاضی بوده

 وی در تاریخ به ثبت نرسد و تنها نام چند نفر ذکر گردیده که عبارتند از:

 میر سید شریف بن نورهللا .1

 میر محمد یوسف بن نورهللا .2

 میر عطاءالملک بن نورهللا .3

 عالمه شیخ محمد هروی خراسانی؛ .4

 عبدالحاذق گیالنی .5

 عالمه موال محمد علی کشمیری ؛ .6

 2بدهللا مشهدی؛سید جمال الدین ع .7

                                                             
 .564، ص 5. شوشتری قاضی نورهللا، مقدمه مجالس المومنین، ج 1

 .89. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، الئالی المنتظمه، ص 2



25 

 

 اجازات قاضی

نورهللا  در بین شاگردان و نزدیکان قاضی ره موارد ذیل از جمله کسانی بودند که از قاضی سید

 شوشتری اجازه روایت داشتند.

  پسر بزرگ قاضی، سید شرف الدین که از افاضل عصر خویش بوده است. سید شریف

رفت. از شیخ بهائی علومی را فرا گاز پدر بزرگوارش، موال عبدهللا شوشتری و همچنین 

ی هجری قمر 1020ایشان کتابی با عنوان حاشیه ای بر تفسیر بیضایی دارد و در سال 

 از دنیا رفتند.

 .پسر دوم قاضی، عالمه سید محمد یوسف 

  عالمه شیخ محمد هروی خراسانی چنانچه در شجره سادات مرعشی به آن اشاره شده

  1است.

 ایشان ساکن مشهد بوده و قاضی نورهللا شوشتری مکرر  موال محمد علی کشمیری؛

  2تصریح نموده اند که ایشان از شاگردانشان بوده اند.

  سید جمال الدین عبدهللا مشهدی که قاضی اجازه مشترکی برای او و کشمیری نامبرده و

  3دیگران نوشته اند.

 .4سید عالء الملک پسر سوم  قاضی 

                                                             
اللئالی المنتظمه . مرعشی نجفی )آیت هللا(، سید شهاب الدین، 1

 88،. صو الدرر الثمینه

 . همان 2

 89ـ88. همان، ص  3

 . همان.4
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 و بررسی دالیل آن مهاجرت جهادی

مهاجرت علماى شیعه همواره اثرات مثبت خود را داشته و عامل خیر و برکت شده اند. به 

عامل به ایران در عصر صفوى از جمله ی مهاجرت عنوان مثال مهاجرت علمای شیعه از جبل

ها محسوب می گردد که پیامدهاى به لحاظ سیاسى، مذهبى، فرهنگى و علمى در برداشته است 

به نحوی که سبب مشروعیت دادن به دولت صفوى گردید. مهاجرانى كه با حكومت صفوى 

دار شدن مقام خاتم المجتهدینى و رسیدن به سازگارى و همگامى نشان دادند، گذشته از عهده

طور مقامهاى شیخ االسالمى، صدارت، قضاوت و حتى وزارت در این حكومت، كوشیدند به

 گون، حكومت صفوى را در چشم رعایایش مشروع جلوه دهند. هاى گونانظرى و به شیوه

از جمله مهاجرت هایی  که در برهه زمانی مدیدی اثرات خوبی بر مردم یک سرزمین گذاشت 

مهاجرت علمای ایرانی در زمان حکومت گورکانیان هند بود که علما به هند رفته و کرسی 

جمله این عالمان قاضی سید نورهللا شوشتری های تدریس، قضاوت و ... را بر عهده گرفتند. از 

بود. ایشان از موطن اصلی خود دو مهاجرت نمودند که یکی به مشهد بوده و دیگری به 

 .هندوستان که در ذیل بیان می گردد

 

 هجرت به مشهد  .1

،" از شوشتر به قصد زیارت و 979سالگی " ربیع الثانی سنه  ۲۳قاضی نورهللا شوشتری در 

تکمیل فیض نفس قدسی متوجه مشهد مقدس رضوی شدند و در ماه رمضان  تحصیل علوم و

المبارک همان سال به مشهد رسیدند و در آنجا سکنی گزیدند. سید قاضی در این سفر به همراه 

برادر کوچکتر خود، سید وجیه الدین محسن به مشهد رفت. وی در آنجا به تحصیل کماالت 
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عبدالواحد شوشتری کسب ور آن سرزمین مقدس مانند  اشتغال داشته و از محضر اساتید مشه

 1فیض نمود.

در دوران شاه طهماسب و بعد از او، خراسان عرصه تاخت و تاز ازبکان بود. اغلب اوقات 

کرد؛ ولی کشید و ازبکان را سرکوب و منطقه را آرام میشاه وقت ایران به آن منطقه لشکر می

شد، آنها ناآرامی و کشتار را دوباره ان دور میوقتی سپاه حکومت مرکزی ایران از خراس

خواند و برادرش درهمین کردند. قاضی نورهللا شوشتری در این منطقه درس میشروع می

 2وقایع کشته شد. به همین دلیل بود که قاضی به هند مهاجرت نمود.

 مهاجرت به هندوستان .2

در خراسان، که ناشی از عدم ثباتی سیاسی، شورش های مکرر و و آشفتگی های حاکمیتی بی

تثبیت حکومت شاه عباس صفوی در آن زمان بود، سید نورهللا را وادار نمود بعد از دوازده 

ق روانه هند گشت و آهنگ شهر  ۹۹۳یا  ۹۹۲تری مهاجرت کند. وی در سال سال به محل امن

زگاری آرام نمود. در آن زمان  که همزمان با حکمرانی اکبرشاه بود هندوستان رو« آگره»

گشت که در آن زمان بر آن داشت. شاید این آرامش هندوستان، به روحیه اکبر شاه بازمی

سالگی به  ۱۴کرد. اکبر شاه، نوه بابر از نسل تیمور پسر همایون شاه در سرزمین حکومت می

سلطنت رسید و لیاقت و درایت از خود نشان داد و ممالک گجرات، بنگال و کشمیر و سند را 

شماری بنیان های بیتصرف خود درآورد و سلطنتی بزرگ تشکیل داد و شهرها و آبادی به

 3نهاد.

  

                                                             
 دیعبدالوح را یقاض استاد اسم ،یافند. برخی به اشتباه مانند  1

 .است پنداشته

 . .7، ص 68، کتاب ماه دین، ش «تشیع در شبه قاره»ثبوت، .  2

3  ./https://fa.wikipedia.org/wiki 
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 مشخصات کلی پیرامون هندوستان و مسلمانان آن؛  
 

ها، قاره آسیا، مهد یکی از پنج تمدن کهن دنیا و سرزمین نژادها، زبانهندوستان در جنوب 

هند سبب شده که 1میلیونی 210های گوناگون است. جمعیت یک میلیارد و ها و فرهنگآیین

 166میلیون و  3از جهت جمعیت، و وسعِت  2دومین کشور

نیز این کشور را به عنوان هفتمین کشور  3هزار کیلومتری اش

بزرگ دنیا مشهور نموده است. هند به رهبری ماهاتما گاندی 

های علمی اقتصادی و طعم استقالل را چشید و با پیشرفت

-صنعتی اکنون در پله دهمین کشور صنعتی جهان قرار گرفته

های پهناور هیمالیا نظیر های شمالی در دامنه کوهاند. از ایالت

کشمیر که همواره آب و هوای دلپذیر و چهار فصل دارند که 

ـ استوایی همراه با باران های موسمی بگذریم در اغلب نقاط کشور آب و هوای منطقه گرمسیری 

است « دیوناگری»را شاهد هستیم. زبان رسمی هندی و خط نگارشی، هندی یا به قول خودشان 

ور و تقریبا تدریس و تحقیق در مراکز آموزش اما در حال حاضر مکاتبات رسمی و اداری کش

سال رایج  700عالی نیز مانند پیش از استقالل به زبان انگلیسی است. البته زبان فارسی حدود 

 بوده است. 

در انگلیسی برگرفته از  Indiaهای غربی ازجمله های آن در زبانچنین صورتنام "هند"و هم

رودخانه رفته و نام کار میبه "سیندو"سانسکریتاست که به جای واژه  پارسی باستانزبان 

                                                             
 بوده است. 2011. براساس آخرین سرشماری که در سال 1

 . پس از چین.2

 از دو برابر ایران.. کمی بیش 3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF
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که به عنوان نام کامل این سرزمین در اغلب کشورها « هندوستان»است. همچنین واژه بوده سند

 «.سرزمین هندوها»ای فارسی است به معنی اج دارد واژهاز جمله خود هند رو

درصد جمعیت را تشکیل می دهند و  15% مردم، هندو بوده و مسلمانان حدود 80دین حدود 

% دیگر از هندی ها دارای ادیانی چون آیین مسیح، یهود، بودا، زرتشت، سیک و جین تبعیت 5

دانشکده  1800دانشکده، 17000نشگاه، دا 535می کنند. این کشور در حال حاضر با داشتن 

مرکز تحقیقات علمی مقام نخست را در بین  700موسسه آموزش عالی دولتی و  30دخترانه، 

 کشورهای در حال توسعه دارا و سومین قدرت تحقیقاتی جهان است. 

میلیون( بنگال غربی )حدود  31درصد مسلمانان هند در سه ایالت اوتراپرادش )حدود  47حدود 

 65میلیون( سکونت دارند. در ایاالت جامو و کشمیر نیز حدود  14میلیون( و بیهار )حدود  21

درصد می رسد. کمترین منطقه  95درصد مسلمان زندگی می کنند که این رقم در کشمیر به 

 مسلمان نشین ایالت میزورام است. 

فق تر از مسلمانان اکثر مسلمانان ساکن در ایالت های غربی و جنوبی تحصیل کرده تر و مو

نواحی شرقی و شمالی هستند. اغلب مسلمانان و تحلیل گران معتقدند که پراکندگی جمعیت 

 مسلمانان توطئه استعمار بوده است.

از جمعیت حدود صد و پنجاه میلیونی هندوستان، بیش از سی میلیون نفر شیعیان هستند که 

 بیشتر در لکنهو، دهلی و بمبئی زندگی می کنند.

 ود اسالم به هندوستانور

اولین تماس اسالم با آسیای جنوبی، به اوایل قرن هفتم میالدی بر می گردد. که مسلمانان تا 

کناره رود سند که هم اکنون در پاکستان است پیش آمدند. اما فتح هندوستان و نفوذ گستره اسالم 

در آن سرزمین در دوره غزنویان آغاز شد. در اواخر قرن دهم میالدی سبکتکین سردودمان 

سلسله نخستین جنگجوی مسلمان بود که کابل و بخشی از قلمرو راجگان در پنجاب را به این 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF
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میالدی سلطان محمود غزنوی به هندوستان تاخت و تا  ۱۰۰۵تصرف خود درآورد. در سال 

بار به شمال هند حمله کرد. او پس از هر  ۱۷تا ۱۵م( بالغ بر ۱۰۲۷ق. )۴۲۱پایان عمرش 

گشت و نخواست یا نتوانست حکومتی پایدار در این منطقه بنا میحمله به پایتختش غزنه باز

نهد. مهمترین رویداد این دوران سفر ابوریحان بیرونی به هند بود که حاصل آن اثر باارزش 

گرفت، اما چندان "ماللهند" است. تا قرن سیزدهم تاخت و تازهای زیادی به هند صورت می

ن مسلمانان شهر دهلی را تصرف کردند و اولین حکومت ماندگار نبودند، تا اینکه در این زما

مسلمانان، به نام دوران سلطنت یا غالمان مسلمان را بنیان گذاشتند و اسالم رسماً بر هند حاکم 

میالدی ۱۳۹۸سال ندوستان در اواخر قرن چهاردهم یعنی بهبه شمال ه تاتار شد. حمله اولیه

پیش تاخت و آن شهر  دهلی در این سال به هند حمله و تا امیر تیمور گورکانی صورت گرفت

 ازگشت.ب آسیای مرکزی عام کرد. سپس به موطنش دراش را قتلرا غارت و سکنه

 (دوران طالیی مسلمانان در هند و شبه قاره )عصر قاضی نورهللا شوشتری  

شوند و خود خویش گورکانیان هند که امپراتوری مغولی هند یا امپراتوری بابری هم نامیده می

دست نوادگان امیر تیمور در هندوستان نامیدند، امپراتوری بزرگی است که بهرا تیموری می

میالدی در بخش بزرگی از شبه قاره هند شامل  ۱۸۵۷تا  ۱۵۲۶سلسله از ایجاد شد. این 

هایی از افغانستان امروزی فرمانروایی کشورهای امروزی هند، پاکستان، بنگالدش و بخش

 کرد.

ترین و ثروتمندترین امپراتوری بزرگ شاه جهان میالدی و در زمان ۱۷این سلسله در نیمه سده 

رود. در سال به شمار می های اسالمیامپراتوری جهان بود. این سلسله آخرین دوران طالیی

به هندوستان مقدمات انقراض این امپراتوری فراهم شد  نادرشاه افشار میالدی با حمله ۱۷۳۹

توانست این امپراتوری را  پانی هند شرقیکم ها نبرد سرانجامپس از سال ۱۸۵۷و در سال 

 های آنرا تصرف کند. به این ترتیب هند که درمنقرض کرده و سرزمین

 .سیر تمدن را آغاز کرده بود رو به ضعف نهاد زیباورنگ و جهانشاه و اکبرشاه روزگار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8
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 (م۱۵۲۶–۱۸۵۷هان گورکانیان هند )پادشا

  بابر 

  همایون 

  اکبرشاه 

  جهانگیرشاه 

  شاه جهان 

 زیباورنگ 

 بهادرشاه اول 

 جهاندارشاه 

 سیرفرخ 

 الدرجات رفیع 

 الدولترفیع 

 نیکوسیر 

 محمد ابراهیم 

 محمد شاه 

 احمدشاه بهادر 

 عالمگیر دوم 

 جهان سومشاه 

  شاه عالم دوم 

  اکبرشاه دوم 

 بهادرشاه دوم 
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 زمینه های رشد و فعالیت علمای شیعه در عهد اکبر شاه

در سند  ۱۵۴۲اکتبر  ۱۵اکبر کبیر یا جالل الدین محمد اکبر )در 

در آگره از دنیا رفت. وی  ۱۶۰۵اکتبر  ۲۷یا  ۱۷به دنیا آمد و در 

سومین پادشاه از سلسله گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند است 

شود، مغول اعظم یا اکبر کبیر نامیده میکه در هندوستان با نام 

 ۱۵۵۶های اکبر شاه فرزند همایون و پدر جهانگیر بود که بین سال

او پادشاهی خیرخواه، شجاع و  1فرمانروایی کرد. ۱۶۰۵و 

خردمند بود و از وی در کنار آشوکا یکی از تأثیرگذارترین 

اند. او را به نام اکبر کبیر یا کرده پادشاهان در تاریخ هند و بزرگترین پادشاه آن سرزمین یاد

شناسند و لقب کامل او عبارت بود از: السلطان العظم خاقان المکرم امام عادل اکبر اعظم می

سلطان االسالم کافت االنام امیرالمؤمنین خلیفه المتعالی ابوالفتح جالل الدین محمداکبر صاحب 

 2الزمان پادشاه غازی ظل هللا

شیعی در آغاز، بیرام خان ـ که  .ت بابریان به باالترین درج اعتبار رسیددر زمان اکبر، حکوم

ـ سرپرستی اکبر را به عهده گرفت؛ و این در درباری که بیش مذهب نی بودند، موجب تر سبود 

او را برکنار کرد و خود زمام امور را به دست  ۹۶۸گویا، به همین سبب، اکبر در  .3تنش شد

پس از چندی، بر لودیها پیروز شد و سرزمینهای از دست رفته را به دست آورد؛ سپس  .گرفت

قاضی نورهللا شوشتری نیز در این زمان وارد هند شد  .به آگره منتقل کرد دهلیپایتخت را از 

                                                             
 .378، ص 1حسن بیگ روملو، احسن التواریخ، ج .  1
جاللی نائینی، سیدمحمدرضا. هند دریک نگاه. انتشارات .  2

 ۹۶۴-۹۱۴۸۰-۲-۷، شابک: ۱۳۷۵شیرازه؛ تهران 

3  .http://wikifeqh.ir 

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C


34 

 

با عنایت به اینکه علماء همواره مورد تکریم اکبر شاه  1و مورد تکریم اکبر شاه قرار گرفت.

بودند قاضی نورهللا شوشتری و بسیاری از علمای دیگر در این دوره از ایران به هند هجرت 

 نموده و توانستند مناصب و جایگاه خوبی پیدا نمایند.

ای در ایجاد اکبر شاه اهل تساهل بود و طی فرمانروایی طوالنی و با اقتدار خود، سهم عمده

به  آرامش در شبه قاره هند و شکوفایی امپراتوری گورکانیان به عهده داشت. اکبر سعی در

ین الهی دتوافق رساندن ادیان و مذاهب مختلف رایج در هند کرد. او همچنین دین جدیدی به نام 

ی به شتای از ادیان هندویسم، اسالم، سیک، مسیحیت، کارواکا و حتی زرتابداع کرد که آمیزه

خ رفت. دوران فرمانروایی او و فرزندانش، تنها حکومت اسالمی ثبت شده در تاریشمار می

 .است که بدون فشار خارجی اتباع غیر مسلمان حقوقی برابر با مسلمانان داشتند

اکبر شاه تحت تأثیر شیخ مبارک و فرزندش ابوالفضل عالمی قرار گرفت و بنیان این دین یا 

یان گذاشت. دین الهی نفس پرستی، شهوت، اختالس، نیرنگ، افترا، ستم، فرقه جدید را بن

شمرد و آزادگی، بردباری، کرد. کشتن حیوانات را عملی قبیح میارعاب و غرور را نهی می

پرهیز واجتناب از دلبستگی شدید به مادیات، تقوا، ایثار، دوراندیشی، نجابت و مالطفت را از 

د. این فرقه نوزده عضو داشت که یکی از آنها هندو بود. دین الهی اصول کار خود قرار داده بو

های موجود زمان بود. در حقیقت این روش به نص آسمانی اعتقاد نداشت روشی تلفیقی از آیین

رفت. در طی گذشت زمان نیز از یادها رفت فکری به شمار می -و بیشتر یک سرگرمی روحی

                                                             
، بررسی تاریخی ترویج تشیع در هند ،علی بابایی سیاب.  1

، 15 شماره تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 .24ص 
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د. این دین در واقع بیشتر همانند یک عقیده شخصی و حتی خود اکبر نیز آن را فراموش کر

 .1عمل کرد و کمی پس از درگذشت اکبر و همسرش به کلی محو شد

 شبه قاره هند در عصر قاضی نورهللا شوشتری 

برخی ورود مذهب شیعه به هند را همان سال های اولیه صدر اسالم می دانند و بیان می کنند 

امام علی علیه السالم که خلیفه وقت آن زمان مسلمین بودند، که حارث ابن مره عبدی از سوی 

اگر بپذیریم که شیعیه در همان  2مأمور فتح برخی از مناطق هند مانند قیقان و سند گردیدند.

سال های اولیه صدر اسالم به هند آمده است، اما در مقام عمل نتوانستند فعالیتی انجام دهند و 

 رشد کنند.  

ی گردد به لحاظ تاریخی اوج گسترش شیعه در هند، به دوران بعد از حمله مغول به ایران بر م

تی حکه در آن دوره ایرانیان و سادات زیادی به هند مهاجرت نمودند. این امر سبب گردید 

 بسیاری از شاهان به تشیع گرایش پیدا نموده و آنها را تقویت نمایند. 

سکنی گزیدند. و پس از تثبیت جایگاه خود  3د اغلب به جنوب هندشیعیان پس از مهاجرت به هن

در حکومت های محلی جنوب هند نقش سیاسی و اجتماعی بارزی یافتند. همزمان با این اتفاق 

در ایران صفویان روی کار آمدند و شیعه به عنوان مذهب رسمی اعالم گردید این امر به تقویت 

 ند گردید.مضاعف شیعیان مهاجر در نزد حکام ه

در سده نهم هجری قمری )عصر قاضی نورهللا شوشتری( چند حکومت شیعه در مناطق مختلف 

جنوب هند تاسیس شد که در برابر حکومت مغوالن هند، چشم به حمایت پادشاهان صفوی 

ای با صفویان برقرار کردند. حضور پر رنگ ایرانیان در مناصب مهم داشتند و روابط گسترده

                                                             
گاه آفتاب، وب .اکبر پادشاه سلسله مغول بر تخت سلطنت هند.  1

 . ۱۳۸۶بهمن  ۷

 

 365، ص 3. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 2

ای سانسکریت دارد، به معنای جنوب است واژه دکن که ریشه.  3

 شود.میو به بخشی از جنوب شبه قاره هند اطالق 
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ا و مهاجرت بسیاری از علما و شاعران شیعی ایرانی به این مناطق بسیاری از هاین حکومت

مظاهر فرهنگ ایرانی و شیعی را در این مناطق رواج داد که همچنان در بناهای به جای مانده 

 .از آن روزگار قابل مشاهده است

حکومت پیش از این دوره نیز شیعیان ایرانی نقش زیادی در حکومت داشتند به نحوی که  

تاسیس شد. در دوره حکومت بهمن « حسن کنگو»ق.( که به دست ۹۳۲-۷۴۸شاهان بهمنی )

، مهاجران زیادی از ایران و سادات حجاز به این منطقه 1شاهان که گرایشات شیعی داشتند

»مهاجرت کردند و این خود از عوامل رواج تشیع در این مناطق بود. به مهاجران، غریب یا 

هایی ها که اغلب مناصب دولتی را در دست داشتند به درگیریشد و افزاش آفاقییگفته م« آفاقی

 .میان این گروه و مردمان بومی منجر شد

ز ای داشتند. بخش بزرگی اایرانیان در سازمان نظامی و سیاسی حکومت بهمنیان نقش عمده

وی گشوده ریز در دکن با دادند. شاعران و علمای ایرانی نسپاه بهمنیان را نیز سادات تشکیل می

ودند و با اینکه شاهان بهمنی سنی ب شدند و زبان رسمی بهمنیان زبان فارسی بود.استقبال می

 .مذهب حنفی داشتند، از شیعیان حمایت می کردند

همنی پیش از او شاهان ب .ق.( رسما شیعه شد۸۳۸ -۸۲۵از میان شاهان بهمنی احمد شاه اول )

د و شالدین جنیدی بودند اما او مرید احمد گیسودراز صوفی شیعه  مریدان خاندان شیخ سراج

یع را از نعمت هللا ولی شیعه ایرانی برای سفر به دکن دعوت کرد. با همه این احوال او تش

نی مذهب رسمی قلمرو خود نساخت و در زمان حکومت بهمنیان اکثریت مسلمانان این منطقه س

 .بودند

                                                             
عزیز احمد، تاریخ تفکر اسالمی در هند، ترجمه نقی لطفی و .  1

محمدجعفر یاحقی، تهران: انتشارات کیهان، با همکاری شرکت 

 ۲۸، ص۱۳۶۶انتشارات علمی و فرهنگی، 
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شتار کهایی شد که به دکنی باعث ایجاد درگیری-اختالفات آفاقیدر اواخر پادشاهی بهمنیان، 

شیعیان  تن از سادات و ۱۲۰۰شیعیان انجامید. از جمله درگیری قلعه چاِکنَه که به کشته شدن 

 .هایی بیشتر قومی بود تا مذهبیمنجر شد. ریشه چنین درگیری

هایی شیعه شد. تشکیل حکومت رواج تشیع در دوران بهمنیان در پایان پادشاهی آنان، منجر به

ست دها پادشاهی عادل شاهیان بود که بنیانگذار آن، یوسف عادلشاه، از یکی از این حکومت

گان پرودگان محمود گاوان وزیر شیعی بهمنیان بود. بنابر برخی روایات، یوسف، از شاهزاد

سپس در سال  عثمانی است که از بیم کشته شدن به دست سلطان عثمانی به ایران گریخت و

 .به همراه خواجه عمادالدین تاجر به دکن رفت ۸۶۴

ای به گسترش اوج اقتدار تشیع در قرن دهم هجری قمری بود که یوسف عادل شاه خدمات ارزنده

ق در حضور 908او در سال  1تشیع در هند نمود و شیعه را مذهب رسمی هند اعالم کرد.

ت و اعالم کرد که با خداوند پیمان بسته که بزرگان و در مجلس رسمی، بر تخت سلطنت نشس

در صورت رسیدن به پادشاهی، مذهب تشیع را رواج دهد و ذکر نام ائمه )ع( را بر منابر 

ها بود که شاه اسماعیل صفوی نیز مذهب رسمی ایران را تشیع در همین سال 2واجب سازد.

 .اعالم کرده بود

با توجه به شرایط  ،ایشان در دوره دوره زمانی قبل قاضی نورهللا شوشتری و می توان گفت

فرهنگ شیعی و زبان فارسی در سراسر هند جایگاه ویژه  سیاسی و اجتماعی در هند و ایران

                                                             
(، محمدقاسم هندو شاه استرآبادی، تاریخ 1388فرشته ).  1

فاخر فرشته، تصحیح محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و م

 11، ص2، جفرهنگی

(، محمدقاسم هندو شاه استرآبادی، تاریخ 1388فرشته ).  2

فرشته، تصحیح محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر 

 .23، ص1، جفرهنگی
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ای پیدا نمود. که بعد از آن در عصر امپراتوری مغول هند نیز ایرانیان جایگاه خود را از دست 

ای دارد. سادات باره )کالن( در نی در سراسر هند هنوز جایگاه ویژهندادند و فرهنگ ایرا

های عالمان و مجتهدان دوران گورکانیان در دهلی قدرت برتر را داشتند. هنوز فرزندان خانواده

کنند و مزار شیعی ایرانی چون سیدعلی الحیری که از قم به کشمیر رفت، در آنجا زندگی می

 شوشتری صاحب مجالس المؤمنین در آگره زیارتگاه شیعیان است. دانشمندانی چون سید نورهللا

اند هنوز با استقبال عمومی مواجه ها و مساجدی که شیعیان در هند ساختهها و زاویهخانقاه

ق 796های عارفانی چون سیدعلی همدانی که با هفتصد تن از سادات در سال است. مجاهدت

آورد و پادشاهی شیعی اوده که میرمحمدامین هند به بار میهای خود را در به کشمیر رسید، میوه

 .ای از آن بودگذاری نمود، نمونهموسوی نیشابوری در قرن دوازدهم قمری پایه

 در آن عصر وضعیت حوزه های علمیه هندوستان

از قدیم االیام دو ایالت یوپی و ماهاراشتاها به مرکزیت لکهنو و بمبئی بیشترین حوزه های 

را دارا بوده اند و امروزه نیز شاهد هستیم در لکهنو) که دارای جمعیت زیادی از شیعیان علمیه 

هستند( بیشترین حوزه ها نیز وجود دارد و نسخ خطی موجود در کتابخانه های آنجا حکایت از 

این واقعیت دارد که علما و بزرگان این خطه چه خدمات بزرگی به اسالم و مکتب اهل البیت 

الم نموده اند. منابع ارزشمند موجود در کتابخانه های لکهنو این ارزش را داشته و علیهم الس

دارد که علمایی مانند عالمه امینی با حضور و اقامت در آن شهر توانست از کتب خطی موجود 

 کمال استفاده را نموده و گام های بلندی در دفاع از تشیع بردارد. 

قبل حوزه های علمیه به شکل امروزی نداشته است اما وجود اگر چه شبه قاره هند در سده های 

علمای صاحب نام و نیز نسخه های خطی نشان از وجود تعامالت و مباحثات علمی بین علماء 

دارد. مکاتب و کرسی های درسی با پیشینه درخشان در قرن های گذشته توانسته است با تربیت 

و ماندگاری را در سپهر علوم و معارف اسالمی  عالمان محقق، توانا و آگاه، برگ های ّزرین

در کنار علمایی صاحب نام هندی، علمای ایرانی که به دالیل مختلف به هند سفر  خلق نمایند؛
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پس نمودند توانستند به برگزاری کرسی های تدریس طالب زیادی تربیت نمایند. این علما که 

پنجاب ترک  به مقصد ملتان درم ایران را 1732ق / 1145از سقوط حکومت صفویان در 

کردند و از آنجا به سوی شهرهای گجرات، دهلی و بنگال پراکنده شدند. بعد از تأسیس حکومت 

شمال هند شماری از آنان به فیض آباد مهاجرت نمودند و از  شیعه و ایرانی در ایاالت اوده در

ایرانیان مهاجر  طا گردید وسوی حاکمان شیعه ایرانی به این ایرانیاِن مهاجر منصبهای بزرگ ع

با تبلیغات  1در اوده نقش بسزایی در ترویج تشیع در شمال هند، دهلی، گجرات و بنگال داشتند.

گسترده تعدادی از مسلمانان اهل سنت و هندوها مذهب تشیع را برگزیدند که باعث افزایش 

یلیون شیعه سکونت م 8در این منطقه گردید و امروزه در منطقه اوده بیش از  شمار شیعیان

شوشتری، میرحامدحسین نیشابوری  و عالّمه از جمله این علما شهید قاضی نورهللا  .دارند

غفران مآب هستند. عالمه سید دلدار علی نقوی سبزواری )معروف به غفران مآب( از علمای 

 سالصاحب نفوذ و احیاگر تشیع در شبه قاره هند در اواخر قرن هیجدهم میالدی بود. وی در 

م در نصیرآباد در نزدیکی شهر رای بریلی در شمال هند متولد شد و تبار وی 1752ق / 1166

عالمه دلدار علی همانند بسیاری از خاندان  به سید نجم الدین نقوی سبزواری می رسد. اجداد

سادات، بعد از حمالت مغوالن به خراسان، زادگاه خود خراسان را ترک کردند و در مناطق 

 2.کهنو سکونت گزیدند و در آنجا ماندگار شدندل اطراف

در شهرهایی از ایالت های جنوبی هند مانند میسور در حدود چهار قرن پیش و در زمان 

حوزه های علمیه با رونقی وجود  علی خان تیپو معروف "تیپوسلطان"سلطان فتححکمرانی 

داشتند، اما متأسفانه امروز تنها دارای یک حوزه می باشد و وضعیت مناسبی نیز ندارد نا گفته 

                                                             
1  .Rizvi, Saiyid Athar Abbas: A Socio -Intellectual History of Isna Ashari Shi'is 

in India, New Delhi, 1986, vol. II. p. 49. 
2  .Rizvi, S.A.A. Shah Wali-Allah and His Times. Canberra, 1980, pp. 128. 29 
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نماند که این حوزه نیز بعد از تعطیلی حدود چهار قرن، سه سال قبل به همت یکی از طالب 

 جامعه المصطفی که بومی آنجا می باشد تأسیس گردید.

رام علمای شیعه نزد مردم هند و ظرفیت باال جهت تبلیغ معارف اهل البیت علیهم علیرغم احت

السالم در هندوستان، مخصوصا ظرفیت عزاداری های اباعبدهللا الحسین علیهم السالم که در 

این کشور انجام می شود. اما متأسفانه حوزه های علمیه هندوستان امروزه از چند امر مهم رنج 

ین آنها عبارتند از مشکالت اقتصادی موجود جهت اداره حوزه های علمیه می کشد که مهمتر

و تأسیس حوزه های جدید، فقدان اساتید مجرد و فاضل جهت تربیت طالب، علیرغم وجود 

طالب فاضل در جامعه المصطفی العالمیه در ایران متأسفانه این طالب به ندرت به هند بر می 

عدم مرجعیت واحد دینی و مذهبی و عدم انسجام در گردند. جدای از مشکالت مطرح شده 

برنامه ریزی درسی، حوزه های علمیه هندوستان را علیرغم پیشینه درخشان دچار مشکل نموده 

 است.

در حال حاضر بیش از سی میلیون نفر از جمعیت هند را شیعیان تشکیل داده اند که این تناسب 

است و این موضوع سبب شده که این هند به جمعیتی در هندوستان از دیرباز وجود داشته 

دومین کشور دارای جمعیت شیعه تبدیل گردد لذا از اهمیت باالیی برخوردار است. بدون شک 

حوزه علمیه در  90رهبری و هدایت شیعیان را علمای بر عهده داشتند. در حال حاضر حدود 

یه اهل سنت بیش از این مقدار ایالت های مختلف هندوستان فعالیت دارند. البته حوزه های علم

هستند. در حال حاضر بیش از هزار طلبه هندی در قم )جامعه المصطفی العالمیه( تحصیل می 

کنند و هزاران نفر دیگر نیز بعد از اتمام درس به هندوستان برگشته اند و مشغول تبلیغ و 

ل سوریه و عراق تدریس می باشند. طالب هندی عالوه بر تحصیل در ایران در کشورهایی مث

 نیز تحصیل می کنند که این امر نشان از ظرفیت باالی این کشور دارد.
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 (عصر قاضیخدمات و فعالیت های قضات ایرانی در هندوستان )در 

های قضات شیعی ایرانی برای مقابله فرهنگی با مخالفان و معاندان مذهب تشیع به نگارش ردیه

سنیان متعصب و افراطی با نگارش کتب علیه تشیع و شیعیان فراوان بر آثار آنان پرداختند. 

ای ضاله و انحرافی معرفی کنند که این عمل آنان با نگارش عنوان فرقهسعی داشتند آنان را به

 1قاره، با شکست مواجه گردید.هایی از طرف علمای شیعی ازجمله قضات ایرانی شبهردّیه

سیاسی قاضی نورهللا شوشتری که به تفصیل در این عالوه بر فعالیت های علمی، اجتماعی و 

کتاب بیان می گردد برخی دیگر از علمای ایرانی که به هند هجرت نموده و یا با آنجا در ارتباط 

بودند عالوه بر منصب قضاوت، فعالیت های علمی گسترده ای داشتند، که می توان از تألیفات 

امثال آن در اثبات حقانیت شیعه نام برد. این ادعیه و  کالمی، تفاسیر شیعی، طبقات، شرح

ها، توانستند گامی مثبت در ترویج تشیع در هند قضات با نگارش آثار متعدد در این زمینه

های زیر اشاره توان به نمونهترین آثاری که با این هدف به نگارش درآمد، میبردارند. از مهم

 :نمود

 ازی: هللا شیرمنهج الصادقین نوشته امیر فتح 

این کتاب، تفسیری جامع از قرآن کریم است به دفاع از جایگاه اهل بیت)علیهم السالم( و مقام 

 2شامخ آن بزرگواران با استناد به منابع اهل تسنن اهتمام ویژه دارد. 

 هللا شیرازی:ریاض األبرار فی مناقب الکرار نوشته  امیر فتح 

 3نگاشته شده است.این کتاب در منقبت امام علی)علیه السالم( 

                                                             
 ـ 74 و 69 ص سیاست، و فرهنگ دین عرصه در صفویان جعفریان،.  1

73. 

 .346 ص ،1 ج مفسران، و تفسیر معرفت،.  2

 332 ص ،2 ج الشیعه، تصانیف الی الذریعه تهرانی، آقابزرگ.   3



42 

 

 هللا شیرازی:کتاب اإلمامه نوشته امیر فتح 

 1ایشان نیز در باب امامت نوشته شده است. 

 خان صدرالدین مدنی شیرازی: که آن را به اسم شاه شرح صحیفه سجادیه سید علی

 2هاست.ترین شرحسلطان حسین صفوی نوشت و از بهترین و طوالنی

هجری در مدینه  1052معصوم در سال ازی معروف به ابنسید علی خان صدرالدین مدنی شیر

لطان الدین احمد به درخواست سمنوره متولد شد و لذا ملقب به مدنی است. پدر وی سید نظام

ود و سید عبدهللا قطب شاه که دخترش را به عقد او در آورده بود، به حیدرآباد هند مهاجرت نم

هجری که  1086حیدرآباد رفت و تا سال  هجری به 1066علی به درخواست پدر در سال 

 دهد، در کنار او بود.پدرش را از دست می

 خان صدرالدین مدنی الدرجات الرفیعه فی طبقات االمامیه من الشیعه از سید علی

  3شیرازی که ناتمام ماند و تنها یک جلد از آن منتشر شد.

 و أهل البیت)علیهم السالم(  الکلم الطیب و الغیث الصیب فی االدعیه المأثوره عن النبی

 4خان صدرالدین مدنی شیرازی می باشد..که مولف آن سید علی

 .5المخاله نامبرده که به شیوه کشکول بهائی و مخاله وی نوشته شده است 

 رضا اردکانی شیرازی:سفینة النجاة نوشته علی 

                                                             
 332 ص ،2 ج الشیعه، تصانیف الی الذریعه تهرانی، آقابزرگ.  1

 .152 ـ 153 ص ،8 ج الشیعه، أعیان امین،.  2

 همان.  3

 همان . 4

 همان . 5
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هللا، نبوت و امامت این کتاب که در باب امامت نگاشته شده است و در آن به سه مبحث، معرفت

پرداخته و امامت را در طی دوازده اصل بسط داده است. او همچنین تفسیر التجلی را به زبان 

  1 فارسی نوشته است.

علی رضا اردکانی از اهالی اردکان بود. فقه و اصول را در مدارس شیراز فرا گرفت و علوم 

ق( آموخت. وی در عهد شاه  1016ـ  1098عقلی را در اصفهان نزد آقا حسن خانساری )

اهیم خان آموز و نگهبان طفل( نّواب ابرق( وارد هند شد و اتالیق )ادب 1037ـ  1068جهان )

پسر امیر االمرا علیمردان خان شد. وی فقیه و قاضی بود، تفسیر و چندین کتاب را در دهلی 

  2ان هند رسید.تألیف کرد و بعد از شهادت نورّللّا شوشتری به مقام مرجعیت شیعی

هجری در هند بود، سپس به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس و فتوا شد.  1072او تا سال 

 3هجری وفات یافت. 1085پس از آن در شیراز سکنی گزید تا اینکه در حدود سال 

  

                                                             
 ص ،12 ج الشیعه، تصانیف الی الذریعه تهرانی، آقابزرگ.   1

 .201 ـ 202

 و هند قاره شبه در امامیه علمای تفاسیر» صدراالفاضل،.  2

 16 ـ 17 ص ،10 ش مشکوة، مجله ،«پاکستان

 و هند قاره شبه در امامیه علمای تفاسیر» صدراالفاضل،.  3

 17 ص ،10 ش مشکوة، مجله ،«پاکستان
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 اندیشمندان معاصر با قاضی نورهللا شوشتری در هندوستان

عی علمای زیادی می زیستند اما در این بخش س اگر چه در زمان حیات سید نورهللا شوشتری

ی واقع گردیده علمای هندوستان و یا کسانی که با آن سرزمین در ارتباط بوده اند مورد بررس

 رو در ذیل به آنها اشاره می گردد.گردد. از این

 احمد ابن حجر هیثمی  .1

ز هیثمی است. ا هجری قمری می باشد، وی فرزند محمد بن محمد 909ابن حجر هیثمی متولد 

جمله القاب وکنیه های وی ابن حجر، هیتمی، مکی، شیخ االسالم، شهاب الدین، سعدی، 

 انصاری، ابوالعباس می باشد.

هجری قمری در مکه 974محل تولد ابن حجر هیثمی ابوالهیثم مصر می باشد، وی در تاریخ 

 1فوت و در معالة آرامگاه طبریین دفن گردید.

 موقعیت علمی

حجر هیثمی فقیه شافعی، مفسر، محدث، کالمی مطرح در زمان خود محسوب می شد. ابن 

 مهمترین استاد وی شیخ االسالم زکریا بود.

 شاگردان

 برهان بن احدب، محمد بن عبدالعزیز زمزمی

 آثارعلمی

                                                             
1  .http://islampp.com/?id=144&ftwid=14315 
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، الجوهر اتمام النعمةالکبری، االعالم بقواطع االسالم، تحفةالمحتاج، تطهیر الجنان واللسان

لحدیثه، ظم، الخیرات الحسان، الزواجر عن اقتراف الکبائر، الصواعق المحرقه، الفتاوی االمن

 ...الفتاوی الکبری، کف الرعاع، و

ری در در بین آثار مذکور الصواعق المحرقه، از جمله کتاب هایی بود که قاضی نورهللا شوشت

 تدوین تدوین نمود.الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه رد آن کتابی با عنوان 

 زندگی سیاسی واجتماعی

اخذ اجازه افتاء و تدریس در بیست سالگی، تألیف کتاب در دفاع ازمعاویة بن ابی سفیان، تکفیر 

وی ازسوی بعض علمای اهل سنت ، فارغ التحصیل ازدانشگاه االزهر مصر از جمله رئوس 

 1حیات سیاسی اجتماعی احمد ابن حجر هیثمی محسوب می گردد.

 

 امیر سید فتح هللا شیرازي .2

 دربار سیاستمدار و مورخ پزشک، قمری(، هجری997 )فوت شیرازي هللا فتح سید امیر

 مدرسه استاد آغاز در وي است. بوده شیراز خطه بنام دانشمندان و علما از هند گورکانیان

 صفوي دوم اسماعیل شاه برادر میرزا امامقلي خدمت در نیز مدتي و بوده شیراز منصوریه

 خطه این وارد هند مسلمان دوست ادب حکام دعوت با میرزا امامقلي قتل از پس وي است. بوده

 این از است. رسیده نیز هند گورکانیان دربار وزارت مقام به حتي عالي، مدارج طي با و شده

 تاثیر در وي است. مانده جاي به نیز پزشکي زمینه در مولفات زیادي تعداد شیرازي دانشمند

                                                             
1  ._974-http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/_909_ 
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هللا امیر فتح  1.است داشته بسزایي نقش هندوستان به زمین ایران فرهنگ و دانش انتقال و

شیرازی عالوه بر جذب قضات شیعی در دربار و گماشتن آنان به مناصب مختلف قضایی و 

های مختلف مذهبی، به تربیت شاگردانی نیز همت گماشت که نیز نگارش آثاری در زمینه

بن محمود دهدار، مالرضا همدانی، حکیم علی گیالنی، میر ز محمودتوان اازجمله آنها می

 علی موصلی نام برد.الدین محمد نسابه شیرازی، و شاگرد سنی او، شیخ حسنتقی

الدین سید فتح هللا در شیراز نشو و نما یافت. وی در محضر درس استادانی چون عالمه جمال

الدین منصور شیرازی به مقامات عالیه الدین شیروانی و موالنا ُکرد و میر غیاثمحمود و کمال

 هللا بهکه سلطان عادل شاه بیجاپوری او را به هندوستان دعوت کرد و فتحدانش رسید. تا جائی

ق ،  ۹۹۱شاه به دعوت اکبرشاه ، در آنجا رفت و منصب وکالت یافت. بعد از کشته شدن عادل

 ۹۹۴الملکی رسید و لقب عضدالدوله یافت و در ق به منصب امین ۹۹۳پور رفت و در به فتح

ق به صدارت کل بالد هندوستان رسید. او در کشمیر درگذشت و در تخت سلیمان دفن شد. وی 

حر در علوم متداوله زمان خود و شعر ، از مخترعین و صنعتگران عصر خود نیز عالوه بر تب

ای کرد؛ آینهآمد. از جمله اختراعات وی: آسیائی خودکار بود که حبوبات را آرد میشمار میبه

شد؛ تفنگی که در یک دور دوازده گلوله که در آن اشکال عجیب از دور و نزدیک منعکس می

تقویم ابتکاری جدیدی از روی دورۀ شمسی. به آوردۀ "دانشمندان و  شد؛از آن خارج می

سرایان فارس" از "مآثرالکالم" وی اولین کسی بود که اهالی هند را به تصنیفات و افکار سخن

الدین منصور دشتکی علماِء متأخر ایران مانند: عالمه دوانی ، مال صدرای شیرازی ، غیاث

های آنها را در هندوستان تدریس کرد. از جمله تألیفات و کتابشیرازی و میرزاجان آشنا ساخت 

                                                             
 اله فتح سید امیر ، نرگس کونجون*, رضا سیدعلي گلشني.  1

 ، هند گورکانیان دربار سیاستمدار و مورخ پزشک، شیرازي،

 1391   : (journal of research on history of medicine) پزشكي تاریخ مطالعات

 . 86 صفحه تا81 صفحه از;  3  شماره,  1  دوره, 
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زادۀ آدمیت به اشتباه المنطق" تفتازانی است. رکناو "تکملۀ حاشیۀ" عالمۀ دوانی بر "تهذیب

 .1هللا کاشانی را به وی نسبت داده استالصادقین" مال فتحتفسیر "منهج

 الدین ابوالفتح گیالنی دوانیمیر مسیح .3

 موالنا عبدالرزاق صدر نام پدر:

 قمری ۹۹۷وفات: 

 مشخص نیست. محل تولد:

 طبیب ، شاعر و خطاط شهرت علمی و فرهنگی:

پدرش در دانش پزشکی و روانشناسی و حکمت معروف زمان خود بود. حکیم ابوالفتح چنان 

 تادآید ، در شعر دست داشته و در نوشتن خط نستعلیق نیز اسنویسان برمیکه از قول تذکره

 ق در زندان پادشاه صفوی ، همراه دو برادر۹۸۳بوده است. وی پس از مرگ پدرش به سال 

ه بخود حکیم همام گیالنی و نورالدین قراری ، شاعر زمان ، به هندوستان مهاجرت کرد و 

دقت در  والدین اکبر پادشاه گورکانی راه یافت. بر اثر حذاقت در مداوای بیماران دربار جالل

دید. نظری همراه بود ، منزلتی عظیم یافت و محسود همگان گرکه با تواضع و پاکروانشناسی 

ابوالفتح"؛ یمبا این همه ، از یاری رساندن به اهل دانش دریغ نداشت. از تألیفات وی: "افادات حک

وی های او؛ "قیاسیه" در حکمت؛ دو مثنابوالفتح یا چهارباغ" مشتمل بر نامه"رقعات حکیم

النیرین" مجموعه اشعار خطی و اشعاری در جنگ االسرار" و "ضیاء"مظهر هاینامبه

 الشعرا.""کنوز

                                                             
1http://www.aftabir.com/lifestyle/view/66561.   
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  میریوسف علی استرابادی .4

از اخباریون و دانشمندان  میریوسف علی استرابادی که گاه خود را با نام جرجانی می خواند

وی در استراباد زاده شده و از سادات حسینی و نسبش از جهت مادری  1است.  دوره صفویه

به سادات شیرنگ گرگان می رسد. ایشان در دهه های پایانی قرن دهم و دو دهه اول قرن 

اسئله »زیستند. وی رساله ای با نام یازدهم هجری قمری در هند و عمدتا در شهر آگره می

ت وی و قاضی نورهللا شوشتری است. میر یوسف نوشت. این رساله حاصل مکاتبا« یوسفیه

علی استرابادی نماینده تفکر اخباری و قاضی نورهللا نماینده تفکر شیعه اصولی بود. در این 

 2رساله جدال میان این دو تفکر بسیار مشهود است.

آنچه با تفصیل بیشتری درباره وی در دست است مطلبی است که خودش در برگ پایانی کتاب 

بدان که فقیر حقیر از جانب والد سادات رفیع » ( آورده است:555فوحات القدس)نسخه مرعشی:

الدرجات حسینی است و آبا و اجداد فقیر ملقب به کیا بوده اند و ایشان را سادات کیا می گفته 

ستوده اند و از جانب والده به سادات شیرنگ معروف و مشهورند و شیرنگ قصبه  اند و می

ای است از ملوک فخر عمادالدین در آن مملکت و مولد فقیر در استرآباد موضع نرسآباد است 

به احتمال پس از « و آن قریه ای است در نواحی شهر مذکور و در آن قریه مقبره ای است.

ق راهی مشهد رضوی شد. این نکته ای است 969زندگی در سال  گذشت حدود پنجاه بهار از

در سنه تسع و ستین و تسعمائه از دارالمؤمنین استرآباد متوجه » که خود وی در فوحات آورده:

وی اندکی بعد به سان بسیاری از ایرانیان که در « روضه رضویه علی ساکنها السالم شدم.

وزی و شهرت و گاه تبلیغ و ترویج تشیع راهی هند ایران موقعیتی نداشتند و در پی رزق و ر

ق( حدود چهل سال در هند 1011می شدند بدان ناحیه شتافت و چنان که در فوحات آمده)تألیف 

                                                             
 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، . رسول 1

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 7ص  ،"شوشتری نورهللا قاضی
2  ./http://tarikhnameh.persianblog.ir/post/164 
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ق باشد. چنانکه در رساله اسئله یوسف و نیز 971اقامت کرد بنابر ای باید ورود وی حوالی 

مت شنوایی محروم بوده و از این بابت برخی از اشعار وی آمده او طی سالهای متمادی از نع

در رنج می بود، از این رو در برخی تذکره های کهن از او با عنوان یوسف اصم یاد کرده اند. 

چون مدت مدید و عهد بعید است که آسیای آسمان هر » وی در پایان فوحات القدس می نویسد:

جار او را بریده باران اندوه دو گوش بنده را چون کوه قاف گران گردانیده و سنگهای بی هن

بارانیده به خاطر رسانید که شاید بدین وسیله اهل بیت)ع( به چشم شفاعت توجه نمایند و از 

دواخانه َونُنّزل من القرآن ما هو شفاٌ و رحمة للمؤمنین داروی شفا کرامت فرمایند. امید که به 

وای او را به شفای عاجل و عین عنایت نظر بر این غریب دلفکار می اندازند و درد بی د

ناشنوایی وی سبب شده است در همین مکاتبات طعنه ای هم از این « صحت کامل بدل سازند.

بابت به وی زده شود که جواب است که از شنیدن مزخرفات اهل زمان و لغو به تدارک ایشان 

ردیدم / وز در کشور هند گرچه کر گ» فارغ است و در دبستان رباعی داریم و آن این است : 

دست کری هزار محنت دیدم / شادم ز کری از آنکه تا کر گشتم / هرگز ز کسی غیبت کس 

گر زتقدیر سمیع لم یزل » در دیوان باعث الوصال مطلعی داریم و آن این است: «  نشنیدم

میرزا عبدهللا افندی از او با عنوان « گوشک کر است/ در دهان اما زبانم ذوالفقار حیدر است 

ثم الهندی یاد کرده و او را از علمای عصر شاه عباس   السید االمیر یوسف علی الجرجانی

دانسته که به هند رفت و طبع لطیفی در شعر داشته است. سپس از کتاب فوحات االنس او یاد 

کرده که نسخه ای از آن در اختیار مولی ذوالفقار از کتابشناسان معروف این دوره بوده و می 

ثر دیگری از وی ندیده است. آقا بزرگ وی را نویسنده فوحات القدس دانسته است و با افزاید ا

خانه زاد علی عمرانی یوسف علی بن محمد »اشاره به اینکه میر یوسف در آن کتاب خود را 

در برخی از نسخ آن آمده است که چهل سال در هند مقیم » معرفی کرده، می افزاید:« جرجانی

 «.به ایران بیاید آن کتاب را به شاه عباس تقدیم خواهد کردبوده و اینکه اگر 
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 1آثار علمی

 م فََوحات القدس: موضوع این کتاب پیرامون فضائل و کرامات اهل البت علیهم السال

 است.

 .معدن المناقب:این کتاب اثری ادبی ـ شعری است 

 .دبستان: این کتاب متنی است برابر با گلستان سعدی 

 منظومه برابر سبحه مالجامی سروده شده است. قبله االخیار: این 

 .ساده پرگار: این کتاب پاسخی به مخزن االسرار  نظامی ات 

 دیوان باعث الوصال؛ 

  مظهر الحجه: منظومه ای است با موضوع امام زمان عج؛ 

 اسئله یوسفیه 

 محمدحسین نظیری نیشابوری .5

ران نیشابور متولد شد. وی از شاعی قرن دهم هجری در محمدحسین نظیری نیشابوری در نیمه

رود که بر جریانات شعری معاصر و شمار میمؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به

المثل او خالق این بیت بسیار معروف است که به صورت ضرب.بعد از خود تأثیری عمیق نهاد

 :درآمده

 درس معلم ار بود زمزمه محبتی                           

 2جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را                                                        

                                                             
 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، . رسول 1

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 .15ـ10، ص "شوشتری نورهللا قاضی

2 .https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9(نیشابوری نظیری محمدحسین) 
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محمدحسین نظیری نیشابوری، در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش، به کاشان رفت. 

سرایان بودند. نظیری در با اصفهان و قزوین، سه مرکز تجمع وقوع کاشان در آن روزگار

کاری، نخبگان وقوع س طرح شعر شرکت کرد و در عین جوانی و تازهکاشان در مجال

گویی به آن از سنن هایش ساخت، مخصوصاً با غزلی که پس از نظیری، جوابمغلوب غزل را

و سپس عازم  1گونه نازک و لطیف و صمیمی بسرایدشاعری شد، اما هیچ کس نتوانست، این

های سیاسی و ر ایران که به سبب اولویتهند گردید. همزمان با حکومت سالطین صفوی د

نظامی، به شعر غیرایدئولوژیک توجه چندانی نداشتند، سالطین گورکانی هند در شبه قاره هند 

به حمایت گسترده از علم و ادب و هنر ایرانی پرداخته بودند و دربار آنان و دربارهای محلی 

ران، هنرمندان و ادب پیشگان ایرانی امرایشان، مرکز تجمع بیشترین تعداد دانشمندان، صنعتگ

 ۱۰۳۷–۱۰۱۴و ایرانی مآب شده بود. نظیری نیز با پیوستن به دربار جهانگیر )ح. 

م.( امپراتور گورکانی هند و سپس بارگاه سپهساالر او خانخانان به ثروتی  ۱۶۲۷–۱۶۰۵.ق./ه

ند آفرید تا آنکه به های اقامت در هترین شاهکارهایش را در سالای دست یافت و مهمافسانه

 2قمری در شهر آگره در اوج ثروت، شهرت، حرمت و محبوبیت درگذشت. ۱۰۲۱سال 

 

 

  

                                                             
1  .112.aspx-http://anruzha.blogfa.com/post 

2 .https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9(نیشابوری نظیری محمدحسین) 
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 مقدمه

صورت می پذید، کتاب بیش از درس و معلم به انسان معموال انتقال اندیشه ها از طریق کتابت 

می آموزد و معموال انسان ها بیشتر معلوماتشان را از کتاب می آموزند. افکار و اندیشه های 

انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را 

چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و 

لذا می توان گفت دانشگاه واقعی، جایی است که  .ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد

 .مجموعه ای از کتاب در آن جمع آوری شده باشد

بدون شک یکی از مهم ترین عوامل در صیانت مکتب اهل البیت علیهم السالم همین کتاب ها 

ست که نسل در نسل چرخیده و االن می توان تفکرات، اندیشه ها و عقاید تمام و نوشته هایی ا

 علماء و بزرگان را که در کتاب های آنها جمع شده است بدست آورد. 

یکی از عالمانی که در عصر خویش عالوه بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی فراوان توانست 

عنوان کتاب در  140شان با تدوین حدود به تشیع خدمت کند قاضی نورهللا شوشتری است. ای

سیزده حوزه تخصصی مانند فقه، اصول، تفسیر، عقاید و ... توانستند بیشترین خدمت را به 

مکتب اهل البیت علیهم السالم داشته باشند. یکی از مهم ترین دالیلی که می توان گفت آثار 

ای زمانه خویش که شبهات قاضی ره را بی نظیر نموده این است که ایشان با درک نیاز ه

کالمی زیادی مطرح می شد و با اشراف کامل بر کتب عامه با روشی مبتنی بر عقلی، فلسفی 

 و منطقی به دفاع از تشیع، تدوین کتب و دفع شبهات می پرداختند.

 الف: تحریرات و تقریرات

 ویژگی ها و اسلوب تحریر و تقریر قاضی نورهللا 

آنچه آثار قاضی نورهللا شوشتری را از دیگر کتاب ها جدا می کند، ویژگی ها و امتیازاتی است 

که می توان در آثار ایشان دید. اهتمام ایشان در استفاده از قرآن کریم، توجه به نیاز های زمان 
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دادن  در نوشته ها، استفاده از عقل و منطق، بهره گیری از منابع اهل سنت در عین معیار قرار

اخبار اهل البیت علیه السالم و مسائلی از این قبیل بود. این عوامل سبب شده بعد از حدود چهار 

قرن بزرگان و علماء از کتب ایشان به نیکی نام برند و خواندن برخی از کتب ایشان را مانند 

 احقاق الحق، سبب بی نیازی در رجوع به منبع دیگر بدانند.

و فارسی در جایگاهی بلند از فصاحت و بالغت و مقام واالی بیان قاضی در کتب عربی 

نیکویی و روانی و لطافت و نفاست بود. سید اعجاز حسین هندی در کتاب کشف الحجب، ضمن 

نه بیان این کتاب، هرگز به پایة  :اند( می گویدمعرفی کتاب ابداء الحق )که به قاضی نسبت داده

شیوة قاضی به  1 یوة آن به شیوة قاضی شباهت دارد.رسد و نه شبیان این عالمة تحریر می

سید اعجاز حسین، با این بیان استدالل   باالترین رتبه بالغت و نیکویی تقریر رسیده است.

کند که کتاب ابداء الحق نوشته قاضی نورهللا نیست. این بیان صحیح و کالم متین و استدالل می

انس دارند، روشن است. البته با وجود این، گاهی استوار، برای کسانی که به کتابهای ایشان 

شود که با کاربرد لغت عرب، مخالف است. ای از تعبیرات عربی او مواردی دیده میدر پاره

برد و این به کار می« ِمن»را در کتابهای عربی خود، با حرف اضافة « نَدَم»مثالً ایشان کلمه 

، «از آن پشیمان شد»گویند: ن کلمه است که میبه پیروی از شیوه تعبیر فارسی در کاربرد ای

توان در کالم او یافت، که البته برخی نظایر آن را می«. نَدَم علیه»گوید: در حالی که عرب می

در کنار حسن تعبیر واضح و بیان آشکار او، قابل گذشت و بخشش است، عالوه بر آن که 

ه به این موارد آگاه شدم، این کلمه را در موارد آن، اندک شمار و ناچیز است. من، پس از آن ک

 .2تمام موارد این کتاب )الصوارم المهرقه( تصحیح کردم، مگر آنچه از چشم من پوشیده ماند

                                                             
)این 44القاضی نورهللا، ص . جالل الدین حسینی، فیض هللا فی ترجمه 1

مقاله به مناسبت دومین همایش نکوداشت نورهللا شوشتری تدوین 

گردیده است. الزم به ذکر است که این همایش در ربیع الثانی 

 توسط مرکز بین المللی میکرو فیلم نور برگزار گردید.( 1435

2  .http://talei.kateban.com/post/2709 
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 مصنفات قاضی ره موضوعات  اهم 

 تفسیر 

 حدیث و شرح حدیث 

 علم کالم 

  فقه 

 صول فقه 

 ریاضی 

 تاریخ 

 رجال 

 علم معانی 

 علم بیان 

 صرف 

 نحو 

 شعر و نثر 

مختلفه مانند نورالعین، رساله رفع القدر، حل العقال، رساله تحفته العقول، رساله موائد علوم 

االیام، رساله اجالسیه، رساله گ.هر شاهوار به طبان فارسی، حاشیه به رساله تحقیق کالم 

 بدخشی، رساله گل و سنبل به زبان فارسی،  کشکول و ....
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 آثار شهید سید قاضی شوشتری
 

تنها به منصب قضا دست یافت، بلکه توانست کتب ارزشمندی را نورهللا در سایه تقیه نهقاضی 

فقیر نام خود را در »نویسد: ای میبه جامعه شیعه تحویل دهد. اما از آنجا که خود در نامه

تصانیف ننوشته تا قربة الی هللا باشد و ایضا هرگز به کسی از مخالفان اظهار نکرده که آن 

نظر است، ولی آیت هللا مرعشی های او اختالفدرباره تعداد کتاب« ز فقیر است.تصانیف ا

که  1کندکتاب ذکر می ۱۴۰نجفی در مقدمه کتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل تصنیفات او را 

باشد که به ترتیب الفبا تنظیم گردیده در ذیل بخشي از تألیفاِت قاضي نورهللا شوشتری)ره( مي

 است:

 خرةأجوبة فا 

 أجوبه مسائل السیّد حسن الغزنوي 

 إحقاق الحق 

 إلزام النواصب في الردّ علي میرزا مخدوم الشریفي 

 إلقام الحجر في الرد علي ابن حجر 

 أمر العصمة 

  ال هو﴾إأنس الوحید في تفسیر آیة العدل و التوحید = تفسیر آیة ﴿شهد هللا أنه ال إله 

 االنفعالیة 

 أنموزج العلوم 

  إثبات تواتر حدیث الغدیر سنداً و مؤلفاً و داللةً بحر الغدیر في 

  البحر الغزیر في تقدیر الماء الکثیر  

 تحفه 

                                                             
اللئالی المنتظمه (، سید شهاب الدین، . مرعشی نجفی )آیت هللا 1

، در زندگی عالمه حلی و سلطان محمد خدابنده و الدرر الثمینه

و فضل بن روزبهان و قاضی سید نورهللا مرعشی شوشتری، با جلد 

کتاب اول احقاق الحق در یک،  جلد. چاپخانه اسالمیه تهران 

قم. ص  ق. یک جلدی، عربی با کامه اختصاری "اللئالی"،ه 1376

25 
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 تحفة العقول 

 تحقیق کالم بدخشي 

 تذهیب االکمام في شرح تهذیب االحکام = شرح تهذیب الحدیث 

 تراجم وّضاعي الحدیث = اسامي وّضاعي الحدیث و شرح أحوالهم 

 ... تعلیقات 

 المشرکون نَجس﴾ تفسیر آیة ﴿إنما 

 ﴾تفسیر آیة ﴿الخیط األبیض و الخیط األسود 

 تفسیر آیة الرؤیا 

 ﴾تفسیر آیة ﴿سبع بقرات سمان 

 تفسیر آیة ﴿فمن یرد هللا أن یهدیه یشرح صدره لإلسالم﴾ = تفسیر آیة شرح الصدر 

 )تفسیر القرآن الکریم )در چند جلد 

 ت المشهورة عن إبلیس = رسالة جواب شبهات إبلیس = تشبیه أقوال أهل الخالف بالشبها

 في ردّ الشیطان = رساله دفع شبهات ابلیس = تکمله مجالس المؤمنین

 حاشیة إثبات الواجب الجدید للدواني 

 حاشیة إثبات الواجب القدیم للدواني 

 حاشیة أجوبة و أسئلة الفراقي 

 حاشیة أخري لتفسیر البیضاوي = حاشیة جدید للبیضاوي 

 حاشیة األلفیة 

 لهیات شرح التجریدحاشیة إ 

 حاشیة أنموزج العلوم للدواني 

 حاشیة تحریر الهندسة و الحساب إلقلیدس 

 حاشیة تفسیر القاضي البیضاوي = حاشیة أنوار التنزیل 

 حاشیة تلخیص المفتاح 

 حاشیة تهذیب االحکام لشیخ الطائفة 

 حاشیة تهذیب األصول للعالمة الحلّي 

 حاشیة حاشیة الجلبي علي شرح التجرید 

 حاشیة حاشیة الخطایي 

 حاشیة حاشیة تهذیب المنطق للدواني 
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 حاشیة الحاشیة القدیمة 

 حاشیة حاشیة مسئلة التشکیک في الحواشي القدیمة 

 حاشیة حاشیة المطالع 

 حاشیة خطبه الشرایع للمحقق الحلي 

 حاشیة خالصة االقوال للعالمة الحلّي 

 حاشیة الرجال للکّشي 

 حاشیة رسالة األجوبة الفاخرة 

 اشیة شرح )خطبة( المواقفح 

 حاشیة شرح االشارات 

 حاشیة شرح تلخیص المفتاح 

 حاشیة شرح تهذیب االصول 

 حاشیة شرح الجغمیني 

 حاشیة شرح رسالة آداب المطالعة 

 الدین الرازيحاشیة شرح الشمسیة لقطب 

 حاشیة شرح الکافیة للجامي = حاشیة الفوائد الضیائیة للجامي 

 شرح مبادي االصول حاشیة 

 اشیة شرح الهدایة لالثیریة للمیبديح 

 حاشیة شرح الوقایة في الفقه الحنفي 

 حاشیة القواعد للعالمة الحلّي 

 حاشیة کنز العرفان للفاضل مقداد 

 حاشیة مبحث االعراض من شرح التجرید للقوشچي 

 حاشیة مبحث االمامة من شرح التجرید القدیم 

 حاشیة مبحث الجواهر من شرح التجرید للقوشچي 

 حاشیة مبحث عذاب القبر من شرح العقاید للنسفي 

 حاشیة مبحث المعاد من شرح التجرید للقوشچي 

 حاشیة المختصر للعضدي 

 حاشیة المختلف للعالمة الحلّي 

 حاشیة المطّول للتفتازاني 
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 حاشیة الهدایة في الفقه الحنفي 

 )حّل العقال )في ردّ األشاعرة 

 خیرات حسان 

 دافعة الشقاق 

 دفع القدَر 

 وان شعردی 

 دیوان القصائد 

 ذکر األبقي 

 ردّ حاشیة الجلبي التبریزي لشرح التجرید لالصفهاني 

 ردّ رسالة تلمیذ ابن همام في اقتداء الحنیفة بالشافعیة 

  علیهم السالمردّ رسالة نفي عصمت األنبیاء 

  ردّ رساله ایمان فرعون = رسالة في ردّ رسالة اثبات صّحة ایمان فرعون = ردّ تصحیح

 ایمان فرعون

 ردّ ما ألّف تلمیذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشفعویة 

 رد مقالة القاضي محّمد الکاشي = رسالة في الردّ علي رسالة الکاشي 

 الرسالة الجاللیة 

 فیه وحدهة في ما الیتّم الصلوة رسالة جواز صلو 

 رسالة دفع إشکال رکنیّت سجدتین = رسالة في رکنیة السجدتین 

  اثبات تشیّع السیّد محّمد نوربخشرسالة في 

 رسالة في االدعیة 

 جلین و غسلهما  رسالة في المسح علي الّرِ

  ّرسالة في بیان أنواع الکم 

 رسالة في تحقیق دلیل أّن الوجود ال مثل له = رسالة في أن الوجود ال مثل له 

 رسالة في تعریف الماضي 

  کیفیة علم الواجب = رساله تحقیق رسالة في ردّ األسلة و األجوبة لبعض المعاصرین في

 علم الواجب

 رسالة في ردّ إیرادات بعض الناظرین إلي الوقایة 

 رسالة في ردّ شبهة تحقیق علم االلهي 
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 رسالة في ردّ مقدّمات ترجمة الصواعق المحرقة 

 رسالة في غسل الجمعة 

 ص قبل الحکم.رسالة في قول العالمة الحلّي في قواعده: . اذا زادالشاهد في شهادته او نق 

 >رسالة في قول المحقق الطوسي في تجریده: >تخلّف الجوهریة عّما یقال الخ 

 رسالة في مسئلة الکفّارة 

 رسالة في مسئلة لبس الحریر 

 رسالة في نجاسة الخمر 

 رسالة لطیفة 

 سبعة سیارة 

 السحاب المطیر في تفسیر آیة التطهیر 

 شرح تشریح األفالک للشیخ البهائي 

 عضدیة للقزوینيشرح الخطبة ال 

 شرح دعاء الصباح و المساء ألمیرالمؤمنین علیعلیه السالم 

 >... شرح رباعي شیخ ابوسعید ابي الخیر: > حورا به نظاره نگارم صف زد 

 شرح مبحث حدوث العالم من أنموذج الدواني 

 شرح مختصر العضدي 

 شرح مشکوة 

 الصوارم المهرقة في نقد )جواب/ ردّ( الصواعق المحرقة 

 االبرارة عد 

 العشرة الکاملة في عشرة أبواب من المسائل المشکلة 

 العقائد اإلمامیة 

 فوائد شریفه 

 کشف العوار في تفسیر آیة الغار = تحقیق آیة الغار 

 گوهر شاهوار 

 اللمعة في صلوة الجمعة 

 مجالس المؤمنین 

 مجموعة متنّوعة ـ کشکول 

 مصائب النواصب 
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 مناظره گل و سنبل 

 ( 24منشآت )مکتوب 

 موائد األنعام 

 النظر السلیم 

 نهایة االقدام في وجوب المسح علي األقدام 

 النور األنور في مسألة القضاء و القدَر = الردّ علي َمن ردّ استقصاء النظر للعالمة الحلّي 

 نور العین 
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 مهم ترین کتاب های قاضی نورهللا شوشتری
 

نج قرن مورد استفاده محققان قرار می اگر چه تمام آثار قاضی گرانسنگ بوده و بعد از گذشت پ

در این بخش  1گیرد، اما برخی از آثار ایشان در بین دیگر نوشته ها درخشندگی خاصی دارد،

 سعی می گردد ضمن بیان نام آنها توضیحاتی پیرامون آن کتاب ها ارائه گردد.

 

ل مشهور به احقاق الحق .1  ا ْحقاُق الَحق  و ا ْزهاُق الباط 
 

 کالم، نبوت، امامت موضوع:

 زبان نوشتاری: عربی

قاضی نورهللا شوشتری این کتاب را در دفاع از تثبیت 

والیت و امامت امیرمؤمنان علیه السالم و تبیین 

های کالمی شیعه و در ردّ کتاب ابطال نهج اندیشه

الباطل و اهمال کشف العاطل نوشتۀ فضل هللا بن 

می توان  روزبهان عالم بزرگ شافعیه نوشته است.

گفت یکی از دالیل اصلی شهادت قاضی نورهللا 

  .نگارش این کتاب، شهید شد

 انگیزه تألیف

                                                             
محدث ارموی، سید جالل الدین، فیض االله، )با کتاب الصوارم .  1

 .44المهرقه در یک جلد با زبان عربی چاپ شده است.( ص 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.jpg
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بعد از وفات عالمه حلی صاحب کتاب نهج الحق، فضل بن روزبهان اصفهانی از اهل سنت 

)شافعی مذهب( در رد و نقض بخش امامت این کتاب، کتابی به نام ابطال الباطل و اهمال کشف 

سنیان متعصب و افراطی با نگارش کتب علیه تشیع و شیعیان سعی داشتند الیف کرد. العاطل ت

هایی، گارش ردّیهای ضاله و انحرافی معرفی کنند که این عمل آنان با نعنوان فرقهآنان را به

هایی که علیه کتاب احقاق الحق، قاضی نورهللا شوشتری به ردّیه 1 با شکست مواجه گردید.

ای است از مجادالت شیعه و در واقع خالصه« احقاق الحق» 2دادشد پاسخ میشیعه نوشته می

  3اهل سنت درباره مباحث الهیات، نبوت و امامت.

 وجه تسمیه کتاب

 اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل کاَن قاضی نورهللا شوشتری با اقتباس از آیه شریفه َوقُْل َجاءَ 

"و بگوحق آمد و باطل نابود شد. آری، باطل همواره نابودشدنی است." اثر خود را  4َزهُوقًا

کردن حق و نابودکردن باطل( نامیده است تا احقاق الحق و ازهاق الباطل )به معنای، اثبات

  .ا خواندخواننده را به کتاب خدا و احقاق حق فر

 سبک مؤلف 

                                                             
 69، صفویان در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ص رسول جعفریان.  1

 .73ـ  74و 

؛ گلچین معانی، 286امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص .  2

 شهیدان: یعنی) الَفضیَلة، شَُهداءُ . . .1468، ص 1 کاروان هند، ج

 ۱۳۰ حال شرح بر مشتمل که امینی عالمه از کتابی نام( فضیلت

 .است آنان شهادت چگونگی و شهید عالم تن
 داربیروت، الشیعة، تصانیف الی الذریعة بزرگ، آقا . تهرانی، 3

 .290، ص 1ق. ج ۱۴۰۳ االضواء،

 ۸۱. اسراء،  4
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برند. روشی که مؤلف در پیش گرفته است روش مناظره است که در آن از فن جدل بهره می

نقل  قاضی نورّللّا بعد از خطبه، در مقدمه کتاب متن خطبه ابن روزبهان را به صورت کامل

 پردازد.کند و سپس به نقد و ارزیابی آن میمی

الحق به این سبک بحث می کند که اول کلمات عالمه را  قاضی نور هللا شهید در کتاب احقاق

با عنوان یقول رحمه هللا نقل می کند و بعد کلمات ابن روزبهان را با عنوان قال خفضهُ هللا می 

آورد و سپس با کلمه اقول، ردّیه خود را بر ابن روزبهان و اثبات کالم عالمه به طور مستدل 

چنان که ابن روزبهان نیز  1کند.تاریخی و منطقی ارائه میدر تجزیه و تحلیل حقایق، از لحاظ 

 در کتاب خود اول کلمات عالمه را آورده و بعد ردّیه خود را نگاشته بود.

 

 محتوا و معّرفی کتاب نهج الحق

ند و قاضی نورهللا شوشتری در این کتاب قصد داشته اند تشیع را در اصول و فروع معرفی کن

رت ا روشن نمایند؛ از این رو اصول و فروع را هم زمان و به صوکج اندیشیهای مخالفان ر

 تطبیقی بین شیعه و سنی بحث کرده و مطالب خود را در هشت مسئله تقسیم کرده اند:

 ادراک؛ .1

 نظر و فکر؛ .2

 صفات خداوند؛ .3

 نبوت؛ .4

 امامت؛ .5

 معاد؛ .6

                                                             
 تشیع، دائرةالمعارف .حکمت چاپ تهران، تشیع، المعارف . دائرة 1

 .۸۴ص ،۱۰ج
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 اصول فقه؛ .7

 .مسائل فقهی که از نظر اهل سنت با قرآن و سنت نبوی مخالف است .8

 احقاق الحق در کالم بزرگان

نویسد: هر کس در صدد استحکام بخشیدن به عقاید خویش است به احقاق وحید بهبهانی می

 سازد.نیاز میمراجعه کند که این کتاب او را از سایر کتب بی

ان اقدام گوید: معتقدم اگر خود عالمه حلّی به ردّ کلمات ابن روزبهمحقق قمی صاحب قوانین می

 آمد.از عهده آن، چنانکه قاضی شهید برآمده است، بر نمیکرد می

ای از این کتاب را داشته و از آن ای نسخهنویسد: الزم است هر شیعهمحمد تقی مجلسی می

  1استفاده نماید.

  

                                                             
 هللا آیت کتابخانه قم، الحق، احقاق نورهللا، سید .  شوشتری، 1

 .۳۴ و ۳۳ص الحق، احقاق شوشتری، .ق ۱۴۰۹ نجفی، مرعشی
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 های پیرامون کتاب احقاق الحقپژوهش

 تکمله

  توسط شیخ « دالئل الصدق لنهج الحق»کتاب

حقاق الحق که محمدحسن مظفر در تکمیل ا

بارها در ایران، مصر و عراق منتشر شده 

  1است.

مرحوم مظفر کار پُرارزش قاضی نور هللا شوشتری 

را ابتدا کالم عالمه حلی را نقل کرده، پس از آن 

سخن فضل بن روزبهان را آورده، سپس از آن 

جواب داده و سخن حق عالمه حلی را اثبات کرده 

 2است.

 هاترجمه

  توسط میرزا محمد « ترجمان الحق و لسان الصدق»الحق به فارسی با نام ترجمه احقاق

 3قمری. ۱۳۰۵نائینی متوفای سال 

                                                             
 مرعشی هللا آیت کتابخانه قم، الحق، احقاق نورهللا، سید شوشتری،  . 1

   .۳۴ و ۳۳ص الحق، احقاق شوشتری،.ق ۱۴۰۹ نجفی،

، ص 62، شماره 1383قائدی، محمد، مجله مبلغان، دی و بهمن .  2

107. 
 کتاب این نام آقابزرگ البته. ۲۹۱ص ،۱ج الذریعة، . تهرانی، 3

 .است نموده ضبط الحق نهج فی الصدق دالئل را

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82.jpg
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  توسط سید نصیرالدین حسین « ایضاح احقاق الحق»ترجمه احقاق الحق به فارسی با نام

 1بن عبدالوهاب طباطبایی بهبهانی که در کربال موجود است.

 2مدعلی سندی حائری.ترجمه به زبان اردو توسط مولوی مح 

 تعلیقات

 تعلیقه شیخ مفیدالدین عبدالنبی شیرازی. 

 تعلیقه مولی محمد هادی بن عبدالحسین. 

 تعلیقه توسط یکی از نوادگان قاضی نورهللا شوشتری که نام وی ناشناخته است. 

 شرح و ملحقات

دوین تتهیه و متن احقاق به همراه ملحقات آن که توسط گروهی زیر نظر آیت هللا مرعشی نجفی 

شده است در سی و شش جلد منتشر شده است که سه جلد آخر، فهرست مطالب این مجموعه 

آغاز این  ای مفصل با عنوان اللئالی المنتظمة و الدرر الثمینة دراست. آیت هللا مرعشی مقدمه

ت دامجموعه نگاشته است. محتوای جلد اول تا جلد چهارم متن احقاق و ملحقات است اما مجل

 بعدی فقط ملحقات است.

 شأن علی )ع( را ذکر کرده است. جلد سوم استدراکات آیات نازله در 

 ت.جلد چهارم تا یازدهم حاوی مناقب امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا)س( و حسنین)ع( اس 

 پردازد.جلد دوازدهم به زندگی، مناقب و فضایل سایر ائمه اطهار)ع( می 

  )اختصاص یافته است.جلد سیزدهم به حضرت مهدی)عج 

                                                             
، 24الشیعة، ج تصانیف تهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعة إلى .  1

 ،۴ج الذریعة، تهرانی، .ق1408، قم، نشر اسماعیلیان،  416ص 

  .۷۵ص

 .۴۹۲ص ،۲ج الذریعة، . تهرانی، 2
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 .جلد چهاردهم به مستدرک آیات نازله درباره امام علی)ع( اختصاص داده شده است 

 (جلد پانزدهم تا جلد سی و سوم به مستدرک روایات وارده درباره فضایل امام علی )ع

 .و سایر معصومین)ع( اختصاص یافته است

 های کتاب. نسخه5

 ر فی به خط عبد علی بن معصوم شیرازی که دنسخه خطی کتابخانه آیت ّللّا مرعشی نج

 .ق نگاشته شده است۱۲۳۶سال 

 های کتابخانه عالمه نسخه خطی عبدالرحیم ربانی شیرازی که ظاهرا از جمله کتاب

 .محمدتقی مجلسی است

  ریحانة »نسخه خطی کتابخانه میرزا محمد مدرس خیابانی تبریزی، صاحب کتاب

 .ه زمان مؤلف نگاشته شده استرسد نزدیک بکه به نظر می« االدب

 نسخه خطی به خط محمد سلیمی کاشانی و محمدعلی ابرجی اصفهانی. 

 نی نسخه خطی کتابخانه سید احمد زنجانی به خط مولی محمد زکی بن محمد سلیم بازرگا

 .ق نگاشته شده است۱۱۲۹تفرشی که در سال 

  ق۱۲۷۳نسخه چاپ تهران به خط میرزا ابوالقاسم خوانساری در سال. 

  1ق با تالش شیخ حسن دخیل النجفی.۱۳۲۶نسخه ناقص چاپ قاهره در سال 

 ها. چاپ6

  ق به چاپ رسید۱۲۷۳احقاق الحق نخستین بار در ایران به سال. 

  ق با اشراف حسن دخیل نجفی۱۳۲۶چاپ نیمه نخست آن در مصر به سال. 

  ق با تصحیح ابراهیم میانجی.۱۳۷۶چاپ در تهران در سال 

                                                             
 .۲۹ص الحق، احقاق . شوشتری، 1
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 ق ۱۳۹۶تابخانه اسالمیه در سال چاپ توسط ک. 

  هللا مرعشی نجفی با حواشی و ملحقاتق با اهتمام و اشراف آیت۱۳۷۷چاپ در سال. 

 

 احقاق الحق در کالم علما

احقاق الحق، کتابی پرفایده و بسیار بزرگ، که »   صاحب ریاض العلماء درباره آن گوید:

دانشمندان متأخر اهل تسنن بر کتاب نهج مؤلف در سرزمین هند در پاسخ به اشکالهای یکی از 

قدس   –الحق عالمه حلّی در باب امامت نگاشت. تألیف این کتاب، یکی از عوامل شهادت سیّد 

 «شد. این کتاب، معروف و مورد استناد دانشمندان پس از قاضی است. –سّره 

اضل کامل احقاق الحق نوشتة ف» سید اعجاز حسین هندی در کشف الحجب واالستار گوید: 

نورهللا مرقده  –ادیب، عالم عامل اریب، سیّد سند سدید شهید، قاضی نورهللا بن شریف بن نورهللا 

مشهور به شهید ثالث، که در آن به نقض کتاب ابطال نوشتة ابن روزبهان پرداخت، که وی  –

حلّی پاسخ به گمان خود در آن کتاب، به کشف الحق و نهج الصدق آیت هللا فی العالمین عاّلمه 

گفته است. شیخ حّر عاملی گوید: او معاصر شیخ بهایی بود و به سبب تألیف این کتاب به قتل 

 «رسید. 

چاپی (  97حاج محمد جعفر صوفی متأخر مشهور به کبودر آهنگی در کتاب مرآة الحق )ص

 ضمن کالم خود پس از ذکر نام کتاب احقاق الحق و نقل پاره ای از آن گوید:

انصاف آن است که چنانچه از بعضی اساتید عظام خود ـ که جناب مرحوم مغفور میرزا » 

ابوالقاسم قمی )ره( باشد و بعضی فضالی دیگر که جناب مرحوم مغفور میرزا محمد مهدی 

شنیدم که می فرمودند که: قاضی )ره( کمال فضیلت و تحقیق و   طباطبایی شهرستانی باشد ـ

این نحو، رد کلمات فاضل روزبهان را نموده، ولی فرمودند که اگر عالمة  تتبّع را داشته که به
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حلّی، خود ایشان می خواستند که به این نحو رد کالم و تزییف او نمایند، ما را اعتقاد این است 

 «که به این نحو ممکن نبود.

گر آثارش وی پس از مدحی بزرگتر نسبت به این کتاب و ستایشی بلیغ درباره نویسنده آن و دی

 چاپی ( 109می نویسد: ) ص  –به ویژه احقاق الحق و مجالس المؤمنین  –

نفاست و شرافت این دو کتاب، به مرتبه ای است که محقق محدث موالنا محمدتقی مجلسی ) » 

بر هر شیعه الزم است که این دو کتاب )احقاق الحق، مجالس المؤمنین   ره ( فرموده است که:

 «( را داشته باشد.
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 مجالس المؤمنین  .2

 تشیع موضوع:

 تراجم سبک:

 عربی زبان:

و معتبر سید نورهللا ماندگار ، ثر مهمامَجالِسُ المؤمنین 

تدوین شده و هر  مجلسحسینی شوشتری در دوازده 

مجلس حکم یک فصل از کتاب را دارد. شوشتری در هر 

هایی از تاریخ اسالم، تشیع و ایران مجلس به گوشه

و برخی از بزرگان تصوف، متکلمان، مشاهیر، پرداخته 

هایی در میان کتاب حکما و شعرا را معرفی کرده است.

که در باب تشیع و نام آوران شیعه نگاشته شده است، 

  1مجالس المؤمنین جایگاه و اهمیتی ویژه دارد.

عارفان، ادیبان، اهمیت این کتاب از یک سو به دلیل اشتمال آن بر احوال بسیاری از عالمان، 

های اثرگذار شیعی و تشریح خصائص، شرح احوال، شاعران، سالطین و وزرا و دیگر چهره

ها کارنامه فرهنگی و سیاسی ایشان است و از سوی دیگر به دلیل نشان دادن برخی از آموزه

 و اعتقادات و سیر اندیشگی شیعیان اهمیت دارد.

ها و تلقیات تعالیم ائمه اطهار و بازنمایی برخی قرائتهمچنین این کتاب توجهی درخور به تبیین 

های علمای اهل سنت توجه داده خاص فکری در میان شیعیان دارد و هم به باورها و اندیشه

 است.

                                                             
1  .http://www.ical.ir/index.php?option=com 
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آید، پرده برافکندن از مظالم و تعدیاتی اما آنچه وجه بارز کتاب مجالس المومنین به شمار می

 ر حق ائمه اطهار و عموم شیعیان روا داشته شده است.است که در درازنای تاریخ اسالم د

ها و آرای آوری شرح حال مفصل اندیشهقاضی نورهللا شوشتری مؤلف این اثر، اقدام به جمع

 برخی از رجال شیعه از صدر اسالم تا پایان قرن دهم هجری کرده است.

دهنده توجه و اقبال بدان های پرشمار مجالس المومنین که نشان نکته آن است که با وجود نسخه

است و نیز اهمیت و قابلیت آن در بازنمایی و تبیین آراء و عقاید تشیع و برشماری و شناسایی 

مفاخر شیعه، جای تاسف است که با وجود چند چاپ از مجالس المومنین تاکنون این کتاب 

 گرانمایه و پر ارج به صورت علمی و انتقادی تصحیح و چاپ نشده است.

اند که عبارتند مورد برشمرده 14ن این کتاب در پیشگفتار خود وجه امتیاز این تصحیح را محققا

 از:

بندی آنها گذاری و دستههای خطی مجالس المؤمنین و ارزششناسایی و گردآوری نسخه .1

 برای تصحیح کتاب

های خطی مورد تصحیح کتاب بر پایه روش تصحیح علمی و انتقادی، و ثبت اختالف نسخه .2

 تفاده به روش دقیق و علمیاس

تحقیق گسترده درباره احوال و آثار قاضی نور هللا شوشتری، به ویژه مجالس المؤمنین و  .3

 ساختار آن و نیز کتابهای مرتبط با آن و ...

گردآوری منابع خطی و چاپی مورد استفاده مؤلف که در متن به نام آنها تصریح شده، و به  .4

 کارگیری آنها در تصیح متن

شناسایی و گردآوری منابع خطی و چاپی مورد استفاده مؤلف که در متن مورد تصریح قرار  .5

 اند و به کارگیری آنها در تصحیح متننگرفته و مصححان موفق به شناسایی آنها شده

 های قاضی نورهللااستفاده از دیگر آثار و نگاشته .6
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داشته و به دالیلی موفق به  های مجالس المومنین که مولف قصد تکمیل آن راتکمیل کاستی .7

 انجام آن نشده

شناسایی، گردآوری و استنساخ و تصحیح حواشی مولف بر مجالس المومنین که در تبیین  .8

 متن تاثیر بسیار دارد

گردآوری، استنساخ و تصحیح حواشی دیگران بر مجالس المومنین که جداگانه منتشر می  .9

 شود

های راه یافته به متن کتاب بر پایه اجمال نشان دادن و رفع ابهامات یا اشتباهات یا .10

 مستندات منابع

درج تعلیقات و توضیحات الزم درباره اعالم، لغات و اصطالحات، روایات، عبارات،  .11

 های متناشعار و نیز برخی دشواری

 مشکول کردن آیات، روایات، عبارات و اشعار عربی و درج نشانی و ماخذ آنها .12

 ست های جامع و مفیدها و فهرفراهم آوردن نمایه .13

 اقوال و عبارات عربی که در مجلدی جداگانه منتشر می شود. ترجمه احادیث، اشعار، .14

 تاریخ تألیف: 

آغاز نگارش این کتاب مجالس المومنین، اول ماه » ناقد بصیر، افندی در ریاض العلماء گوید: 

. بدین 1010لقعده سال ذی ا 23در شهر الهور بود و پایان آن، روز پنج شنبه   998رجب سال 

 «.سان صورت خّط مولف را در پایان کتاب مجالس المؤمنین دیدم 

 ساختار و محتوای کتاب

ر مجلس در واقع ــت. هــاسه دــمجلس و یك خاتمه تنظیم شه دوازد، مطالب كتاب در مقدمه

ال رح حــه موضوعى خاص یا معرفي و شــكه در آن ب، اب را داردــم یك فصل از كتــحك

تم كه در ــهاى كتاب مانند مجلس هشت. بعضى از فصلــاسه دــاز رجال پرداخته شی طبقها

ت ــكر( تقسیم شده اســبه بخش هاى دیگرى تحت عنوان جند )لش، تــالطین اســذكر ملوك و س
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معرفى ، اندفرمان روایى داشته شیعیاناى خاص كه بر یا منطقهه كه در هر جند سالطین دور

 وند.ــشمى

ع( در عدد ) ائمهعلت محدود بودن تعداد ، امامىه دوازد، شیعه شیعهدر مقدمه به تعریف مطلق 

س اول به توصیف برخى از اماكن علوى ــاست. مجله و مباحثى از این قبیل پرداخته شد ۱۲

هرها و اماكنى كه محل استقرار شیعیان ــالم و معرفى شــدارالس، مانند عرش مجید، مانى(ــ)آس

، علت نامگذاری هر(ــحدود پنجاه ش) تبریز، خوزستان، كربال، نجف، كوفه، مدینهمانند ه، بود

حوادث مهمى كه در آن ، اغلــحرفه و مش، وم ساكنانــعادات و آداب و رس، هوا آب و، اــآنه

  .هاى برجسته شهر اختصاص داردحاكمان و شخصیت، شهرها واقع شده است

صحابى و اكابر ، مانند اوس و خزرج، هورندــمش یعــتشمجلس دیگر طوایفى را كه به  ۱۱

بزرگان ، رین و محدثین و فقهاــمفس، متكلمین، تابعین، و غیربنى هاشم مــبنى هاشیعه از ــش

ها و و سرانجام اندیشه، عجمو  عربمرا و شعراى ملوك و سالطین و ا، مندانــدانش، صوفیه

بررسى ، ته اندــكه از صدر اسالم تا پایان قرن دهم هجرى مى زیس شیعهآراى برخى از رجال 

سیاسى و... را معرفى ، فرهنگى، علمى، ىو نقد مى كند و درمجموع بیش از ششصد رجل دین

 نمایدمى

ها و اند که نمایهوجه امتیازات گفته 13کتاب در شش جلد سامان یافته است. در مقدمه در نکته 

های جامع و مفیدی برای آن تدارک دیده شده که در این شش جلد وجود ندارد. همچنین فهرست

عار، اقوال و عبارات عربی در جلدی جداگانه بیاید اند ترجمه احادیث، اشقول داده 14در نکته 

 ها اختصاص یابد.ها و ترجمهکه با این حساب، یک جلد باید به نمایه

سید ضیاءالدی نورهللا بن سید شریف حسینی مرعشی شوشتری، مشهور به امیر سید و شهید 

قمری به شوشتر  956ثالث، متکلم، رجالی، مفسر، محدث، فقیه و ادیب نامدار شیعی، در سال 

در خانواده علم و تقوا و سیاست و ریاست دیده به جهان گشود. نسب وی با بیست و یک واسطه 

 رسد.به سید علی مرعش و با بیست و شش واسطه به امام سجاد )ع( می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BA%A7%EF%BB%AE%EF%BA%AF%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BA%8E%EF%BB%A5&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BA%A7%EF%BB%AE%EF%BA%AF%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BA%8E%EF%BB%A5&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BA%97%EF%BA%92%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BA%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BA%97%EF%BA%92%EF%BA%AE%EF%BB%B3%EF%BA%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BA%BB%EF%BB%AE%EF%BB%93%EF%BB%B4%EF%BB%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BB%8B%EF%BA%AE%EF%BA%8F&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BB%8B%EF%BA%AE%EF%BA%8F&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BB%8B%EF%BA%A0%EF%BB%A2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%EF%BB%8B%EF%BA%A0%EF%BB%A2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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در کتابخانه مجلس شورای اسالمی به تاریخ کتابت  7697نسخه اساس این تصحیح، به شماره 

 شود. چند نسخه دیگر هم در این تصحیح به کار رفته است.یق نگهداری م 1010

صفحه در جلد اول دارد و سپس  456تصحیح حاضر یک مقدمه بسیار مفصل و طوالنی در 

 شود.متن شروع می

در مقدمه مفصل مصححان نگاهی مفصل نیز به زندگی قاضی نورهللا شوشتری شده است از 

 جمله:

 نسبت 

 خاندان و تبار 

 استادان 

 شاگردان 

 عصرانهم 

 سفرها 

 شکوه از ابنای زمان و تصویر مسافران ایران به هند 

 علت و چگونگی شهادت 

 مظلومیت قاضی پس از شهادت 

 هوش و ذکاوت قاضی 

 مقام علمی قاضی و سخنان دانشمندان در این باره 

 قاضی و نوربخشیه 

 توجیه برخی از علما درباره عدم اعتقاد قاضی به تصوف 

 رباره تقیهدیدگاه قاضی د 

 اخالق علمی قاضی 



76 

 

 قاضی و علم کالم 

 قاضی کتابشناسی توانا 

 قاضی و هنر نویسندگی 

 قاضی شاعری شعرشناس 

 قاضی مترجمی توانا 

 قاضی و هنر خطاطی 

 قاضی و صفویان 

 دستنوشته های قاضی و تاثیر آن در احیاء تراث اسالمی 

 قاضی از واقفان کتابخانه رضوی 

 مکاتبات قاضی نورهللا 

 ها درباره شرح حال قاضیتهنگاش 

 قاضی در سخن بزرگان 

 برخورد قاضی با علمای اهل سنت 

 بررسی آثار قاضی نورهللا 

 آثار قاضی 

 آثار منسوب به قاضی 

سپس به مجالس المومنین به طور خاص پرداخته شده است و در این بابت به موضوعات زیر 

 اشاره شده است:

 وجه تسمیه مجالس المومنین 

 به مجالس المومنین شیفتگی قاضی 

 علت تالیف مجالس المومنین 
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 تاریخ آغاز و انجام مجالس المومنین 

 موضوع مجالس المومنین 

 ساختار و تبویب مجالس المومنین 

 سخنان بزرگان درباره مجالس المومنین 

 اهمیت مجالس المومنین 

 جایگاه مجالس المومنین در بازسازی و تکمیل متون اسالمی 

  المومنین، باعث شهادت قاضیظهور مجالس 

 های خطی مجالس المومنیندالیل پراکندگی و فراوانی نسخه 

 اختصار در نگارش مجالس المومنین 

 های مجالس المومنینویژگی 

 خلوص نیت قاضی در تالیف مجالس المومنین 

 تاثر عصر قاضی بر نوع نگارش مجالس المومنین 

 های هم بسته مجالس المومنیننگاشته 

 مجالس المومنین هایچاپ 

 روش ما در تصحیح مجالس المومنین 

 منابعی که بدانها دست نیافتیم 

 هامشخصات و توصیف نسخه 

 تصاویر نسخه ها 

های اسالمی در مجالس المومنین قاضی نورهللا شوشتری در شش جلد از سوی بنیاد پژوهش

محمدرضا محمدیان، پور، منصور ستایش، منتشر شده است.ابراهیم عرب 93مشهد در سال 

اند.مجلدات کامل این مقدمه، تصحیح و تعلیقات این کتاب را تهیه نموده  محمدحسن خزاعی

 کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسالمی موجود است.
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 های آناعتبار کتاب و ترجمه

، ریحانة االدب، اعیان الشیعهمانند براى كتب رجالى شیعه کتاب مجالس المومنین منبعی 

به زبان هاى عربى و اردو ترجمه و این کتاب تاکنون است.  ریاض العلماءو  روضات الجنات

ه گروبه همین دلیل ت. ــح نیســهیچ یك از آنها كامل و منقّهرچند است ه دــشپ چابار چند 

ه تفادــاز منابع مورد اسه تفادــبا اس آستان قدس رضویالمى ــتصحیح متون بنیاد پژوهشهاى اس

اند هآن را تصحیح و تنقیح كرد، دــهاى نفیس و موثقى كه در اختیار دارنو نسخه قاضى نوراهللا

، عار و عبارات عربى و نمایه هاى مفیدــاشه ترجم، اتــتعلیق، ىــاشبا حوه كه به زودى همرا

 ش مجلد منتشر خواهد.ــدر ش

  کتاب الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه .3
 

را در اواخر عمر خود تالیف کرده و « الصوارم المهرقه»شهید قاضی نورهللا شوشتری کتاب 

 ۱۰۱۹با توجه به اینکه از طرفی تاریخ شهادت وی، 

ق، است و از سویی، وی، در این کتاب، برخی مطالب 

های خود، از جمله "احقاق الحق"، که را به دیگر کتاب

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA
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توان این نتیجه را گرفت که تاریخ کتابت می 1است، تالیف شده، ارجاع داده ۱۰۱۴در سال 

سال مانده به پایان عمر اوست.  ۵ق؛ یعنی کمتر از  ۱۰۱۴، بعد از سال «الصوارم المهرقه»

این نکته، مزیت مهمی برای یک اثر است، چرا که مؤلف، پس از تجربه اندوزی فراوان و 

 .2گذارداثر خود را به یادگار میکسب علوم مختلف، دست به تالیف زده و ارزش مندترین 

های ناروای ابن حجر هیثمی، در این کتاب، به زبان عربی و در پاسخ به استدالالت و تهمت

الّسالم و ، نسبت به شیعیان و در موضوع اثبات امامت ائمه علیه«الصواعق المحرقة»کتاب 

الّسالم است و ائمه علیهابن حجر هیثمی یکی از مخالفان مذهب تشیع  3برحق بودن شیعه است.

که اصول اولیه شیعه را بررسی کرده و به خیال خود برای ابطال هر یک چندین دلیل آورده 

الّسالم ذکر کرده و آنها را رد کرده او، ادله شیعه را در اثبات امامت امیرالمؤمنین علیه .است

اینکه شیعیان اهل بدعت و های ناروایی به شیعیان زده، از جمله عالوه بر اینها، تهمت .است

ترین مردم ابن حجر، سعی فراوانی کرده تا ثابت کند ابوبکر سزاوارترین و آگاه .باشندغلو می

برای خالفت بوده و وجهی شرعی، برای عهده دار شدن حکومت از جانب وی، بیان نماید و 

 .روایات فراوانی را نیز برای این منظور آورده است

اصلی، بسیاری از نکات ریز تاریخی و عقیدتی مورد اختالف بین شیعه  هایدر کنار این بحث

و سنی را مطرح کرده و به عقیده خود، هیچ راهی برای پاسخ گویی شیعه به آن اشکاالت باقی 

ای در پس از انتشار کتاب ابن حجر، علمای بزرگوار شیعه هر یک به گونه .نگذاشته است

هایی هم توسط علمای شیعه نگاشته شد این خصوص کتاب صدد جواب گویی به آن برآمدند. در

                                                             
حر عاملی، محمدحسن، امل االمل فی علماء جبل عامل، بغداد، .  1

 ۳۳۷، ص۲اآلمل، جامل .مکتبه االندلس

آقا بزرگ،  .آقا بزرگ الطهرانی، الذریعة، داراألضواء، بیروت.  2

  ۹۴، ص۱۵الذریعه، ج

 .۲ص المحرقة، الصواعق نقد فی المهرقة الصوارم.  3



80 

 

های مستدل و محکمی به ابن حجر داده شد. همانطور که بیان گردید اولین کسی که و جواب

 .اقدام به پاسخ گویی کرد و در این زمینه دست به تالیف زد، قاضی نور هللا شوشتری بود

 محتوای کتاب

نوان مختلف تنظیم شده است. مؤلف، ابتدا عبارات ع ۱۲۰کتاب، در قالب یک خطبه و حدود 

وی،  .دهدبه آن پاسخ می« اقول...»آورده، سپس با عنوان « قال...»ابن حجر را با عنوان 

های ابن حجر را از یک دیگر تفکیک نموده و به آنها عبارات کتاب را جدا جدا کرده و استدالل

 .1جواب داده است

بو بکر تا پایان باب سوم از کتاب ابن حجر را که مربوط به ا قاضی نور هللا، در این کتاب،

جر( حاست، نقد نموده و بحث پیرامون خالفت عمر و عثمان )از باب چهارم به بعد کتاب ابن 

را مطرح نکرده، زیرا با اثبات شرعی نبودن خالفت ابو بکر و مسجل شدن غصب خالفت 

لی، نداریم، چرا که با باطل شدن خالفت اوتوسط او، نیازی به ابطال خالفت عمر و عثمان 

 .شودخالفت دومی و سومی هم باطل خواهد بود و بدین سان اثبات قول شیعه ضروری می

اب ابن این نکته نیز الزم به ذکر است که یکی از شاگردان ابن حجر به نام مال کاسه گر، کت

ای برای اثبات مات نیز ادلهحجر را ترجمه کرده و مقدماتی به اول آن افزوده و در این مقد

 .مدعای خود و استادش ذکر کرده است

قدمات ترجمة الرد علی م»به دنبال این اقدام، قاضی نور هللا شوشتری، کتابی تالیف نمود به نام 

 .های شاگرد را مانند استادش ثابت کردو در آن، باطل بودن استدالل« الصواعق المحرقة

 

                                                             
 علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز االحادیث، جامع افزار نرم.  1

 .اسالمی
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 تصحیح و تلخیص الصواعق المهرقه 

صفحه به  ۳۴۰با  تهرانش در ۱۳۲۶در سال  محدث ارمویكتاب الصوارم، پس از تصحیح 

ای در ش با افزودن مقدمه۱۳۶۷چاپ رسیده است. در سال 

  1صفحه در شرح حال شوشتری تجدید چاپ شد. ۱۲۳

این کتاب با تحقیق و تصحیح، سید جالل الدین حسینی همراه 

ای در ابتدای آن در شرح حال قاضی نور هللا شوشتری مهبا مقد

افزار نیز چاپ شده است. نسخه الکترونیکی این کتاب در نرم

موجود  مرکز کامپیوتری علوم اسالمیکتابخانه کالم اسالمی، 

  است.

 ۱۷۲در « الشهب الثاقبه»کتاب صوارم المهرقه، با عنوان 

  صفحه تلخیص شده و با قطع وزیری از سوی مؤسسه نشر مشعر چاپ رسیده است.

  

                                                             
بزرگ، آقا .آقا بزرگ الطهرانی، الذریعة، داراألضواء، بیروت. 1

 ۹۴، ص۱۵الذریعه، ج

 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%DB%8C
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 مصائب النواصب  .4
 

( 995یا  988مصائب النواصب که در برابر کتاب نواقض الروافض میرمخدوم شریفی )م 

نوشته شد. عربی آن تاکنون چاپ نشده بود اما فارسی آن توسط مدرس چهاردهی چاپ شده 

است. تسلط قاضی در دفاع از تشیع، دقت وی در 

 پاسخگویی به شبهات، بکار بردن روش های جدلی ، و

اعتقاد وی به اعتدال علمی و عقیدتی از مهم ترین ویژگی 

های قاضی شهید است که عاقبت جانش را هم در دفاع از 

مرامش گذاشت. وی در این زمینه، متأثر از عبدالجلیل 

رازی بود و در همین کتاب هم از آن نقل کرده است 

. مصحح نوشته است که این عبارت را در متن 2/189)

 1نیافته است(.« ضنق»چاپی کتاب 

برخی از اهل طعنه، قاضی شهید را شیخ شیعه تراش می 

نامند و در برابر کسانی او را شیخ شیعه شناس می شناسند. واقعیت آن است که وی بسیار دقیق 

و ظریف است. این ممکن است که در باره نسبت تشیع به کسانی به خطا رفته باشد، اما دقت 

عقاید افراد دارد و تالش می کند تا از راه های ظریفی به دل واقعیت ای در سنجش فوق العاده

 2برسد.

چند دهه پیش، محمدعلی مدرس رشتی چهاردهی ترجمه فارسی کتاب مصائب النواصب را 

منتشر کرد، اما تا آنجا که می دانیم نسخه عربی آن تاکنون به چاپ نرسیده بود. و این امر بسیار 

                                                             
1  .athar.ir/home/Content/3984-http://al 

 

2  .www.historylib.com( مروری بر مصائب النواصب قاضی نورهللا شوشتری

 جعفریان(| رسول 
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سال پیش  150بسیاری از کتابهای شیعه، آن هم شیعیان هند، از شگفتی است، به خصوص که 

به این طرف، به صورت سنگی در آن دیار چاپ می شد، اما این کتاب مورد غفلت قرار گرفته 

 1و اثر یاد شده تاکنون در نجف و ایران هم به چاپ نرسیده بود.

 م آقای قیس العطار،در دو مجلد منتشر شده و مصحح محتر« مصائب النواصب»اکنون کتاب 

ضمن آن که کتاب را بر اساس چندین نسخه تصحیح کرده و نسخه بدلها و حواشی مؤلف را 

م به آورده، مقدمه ای در شرح حال قاضی همراه با فهارس جامعی از کتاب در پایان مجلد دو

 صعالقه مندان عرضه کرده است. مع االسف نسخه های مورد استفاده ایشان غالبا دچار نق

م بوده و زمانی که بنده به استاد ارجمند جناب آقای حاج سید محمدعلی روضاتی عرض کرد

ختیار که کتاب چاپ شده است فرمودند که ایشان دست کم چهار نسخه عالی از این اثر را در ا

 دارند.

ا ها، ستوده است. امتالش مصحح برای ارائه متنی صحیح بر اساس انتخاب خودشان از نسخه

هم ترین فت در تصحیح این اثر، در ارجاع به منابع دیگر نواقص جدی وجود دارد. شاید مباید گ

دتر باشکال این باشد که مصحح، نسخه ای از نواقض الروافض در اختیار نداشته است. از آن 

در باره  این که شرح حالی از میرمخدوم در مقدمه نیامده و گویا به آنچه مؤلف در مقدمه کتاب

یف شده، آورده بسنده شده است. به عالوه در باره ظرف زمانی که این اثر در آن تألاجداد وی 

ل کتاب خورد. شاید این اشاره سودمند باشد که ما در مجلد اوّ نکته ای در مقدمه به چشم نمی

مروری بر تحریر مختصر نواقض کرده و در « صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست»

م می ه ای از زندگی وی به دست داده ایم که بر اساس فهرست اعالآن کتاب، اطالعات پراکند

 توان آن موارد را به دست آورد.

                                                             
1  .http://emamat.ir/home//item/3642 
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شیعی نیست بلکه سرشار از نکات  -کتاب مصائب مانند آثار دیگر شهید، تنها یک اثر کالمی  

ظریف تاریخی است که در چهارچوب مباحث تاریخ تشیع، و ادبیات منازعه علمی میان شیعه 

در قرن اول دولت صفوی، می تواند راه گشا باشد. شهید با فضای ایران این دوره و  و سنی

 1نیز از مسائل دوره اسماعیل و طهماسب وقوف داشته است.

 تاریخ تالیف مصائب النواصب: 

آن بر  قاضی رحمت هللا علیه این کتاب را در زمانی کوتاه نوشته، چنان که از مالحظة تاریخ

 الغنی اتمام اصل مسوده به دست مولف آن فقیر الی هللا» کتاب می نویسد:  می آید. او درآخر

ز ماه رجب ادر هفده شبانه روز  –نوّرهللا باله و حقّق آماله  –نورهللا بن شریف حسین شوشتری 

اندان هجری پایان یافت. خدا را بر توفیق اتمام سپاس می گزاریم و بر پیامبر و خ 995سال 

 «ارش باالترین درودها و کامل ترین سالم ها را نثار می کنیم. پاک نهاد و بزرگو

 نکاتی پیرامون کتاب میرمخدوم شریفی

( که در قزوین می زیسته در سایه دولت صفوی تسنن خود را حفظ کرده 946میرمخدوم )متولد 

 985-984و کمابیش به تقیه روزگار را می گذرانده است تا آن که شاه اسماعیل دوم در سال 

روی کار آمد و تالش کرد تا با محدود کردن قزلباشان و علمای شیعه، اوضاع مذهبی ایران را 

تحت کنترل درآورد. وی بامقاومت این دو گروه یعنی قزلباشان و علما روبرو شده و در نهایت 

سرنگون گردید. در این وقت، میرمخدوم که در دوره اسماعیل دوم کروفری داشت، به اجبار 

به کشور عثمانی گریخت و در آنجا مورد نوازش قرار گرفت. در تقدیر از وی بود  از ایران

 2که منصب قضاوت مکه بدو سپرده شد و گویا همانجا بود تا بمرد.
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د، زندگی طوالنی وی در ایران آن هم در قزوین که پایتخت دولت صفوی در دوره طهماسب بو

ه بود، این دوره در ارتباط با تشیع رخ دادسبب شده بود تا وی از نزدیک با تحوالتی که در 

ان و آشنا باشد. به همین دلیل در جای جای کتابش از معاصران خود از علمای شیعه یا شاعر

ی مبرخی چهره های دیگر یاد می کند. چنان که از رسم و رسوم فراوان مردم سخن به میان 

ند بلکه با کدید کالمی ـ تاریخی نقد آورد و نشان می دهد که بر آن است تا نه تنها تشیع را از 

م آن کوشد تا روند توسعه تشیع و آداب و رسووقوف به آنچه در این دوره در جریان بوده می

 را هم زیر باد انتقادهای خود بگیرد.

توان این نکته دشمنی اصلی وی در این نوشته با محقق کرکی است که البته در نقد قاضی نمی

جعه به متن مفصل نواقض این امر کامال مشهود است. بدین ترتیب و با را دریافت اما با مرا

توجه به تسلط قاضی بر مسائل تاریخی و آگاهی او نسبت به ایران، می توان دریافت که این 

دو اثر می توانند نقش مهمی در بازگو کردن برخی از منازعات فکری ـ مذهبی این دوره 

 1خی در اختیار ما بگذراند.تاریخی، آن هم به صورت عینی و تاری

گفتنی است که نواقض دست کم دو تحریر مفصل و مختصر دارد. به نظر می رسد آنچه در 

مجلد  225اینجا از طرف قاضی نقد شده است تحریر مختصر آن است. شاهد آن که، در ص 

 دوم از مصائب النواصب، سخنی از فخررازی نقل شده که ناقص نقل شده و آخرش آمده است

ضی مگر آن که این عبارت را قا«. فعلیه بأصل النواقض»که هر کس متن کامل را می خواهد 

 قاضی است.« اقول»ملخص کرده باشد که بعید می نماید؛ زیرا قبل از عبارت 

  

                                                             
1 .athar.ir/home/Content/3984-http://al  

http://al-athar.ir/home/Content/3984
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 های منسوب به قاضی نورهللا شوشتریکتاب

 مثالب النواصب .1

مثالب النواصب را به قاضی نسبت برخی از نویسندگان، کتاب »افندی در ریاض العلماء گوید: 

اب، عیناً همان مصائب اند. به گمان من، نویسندة آن کتاب، فردی دیگر است، بلکه آن کتداده

النواصب قاضی است، و اشتباه از همان نویسنده یا نویسندگان پدید آمده است. و شاید آن کتاب، 

 1«نوشتة ابن شهرآشوب باشد.

اند، مثالب م کسانی که آثار ابن شهرآشوب را برشمردهسخن افندی درست است، زیرا تما

ب مثال»اند. مثالً صاحب کشف الحجب و االستار گوید: النواصب را در ضمن آنها برشمرده

 ...«588النواصب نوشته زین الدین محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی؛ متوفی سال 

 دالئل االمامه .2

الشیعة فی االمامة به زبان فارسی را به قاضی نسبت کتاب دالئل »صاحب ریاض العلماء گوید: 

اند. این کتابی است بزرگ که مؤلف، برای عبدهللا قطب شاه حیدر آباد نوشته و این نسبت، داده

غلط است، زیرا مؤلف در آن، از کتب قاضی نورهللا نقل قول کرده، بدین روی، اندکی پس از 

 2«زمان اوست.

ه و درست است، زیرا مؤلف این کتاب، از آثار قاضی نقل کرد در این مورد نیز کالم افندی

قبیله را  هر که بخواهد شیعة هر طایفه و»گوید: بدان اشاره دارد. از جمله در اواخر کتابش می

مطلب  که تصنیف آن را به جهت همین –بداند، باید که به کتاب مجالس المومنین میرنورهللا 

 «رجوع نماید. –کرده 

 کند:گر نیز بر عدم صّحت این نسبت داللت میدو نکتة دی

                                                             
 افندی عبدهللا میرزا تألیف الُفضالء حِیاضُ  و الُعلماء .  ِریاضُ  1

 افندی عبدهللا میرزا تألیف الُفضالء حِیاضُ  و الُعلماء . ِریاضُ  2
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ر سال کند که خاتمة تألیف آن داول: تاریخ تألیف آن کتاب، زیرا او در آخر کتاب تصریح می

 بوده. پس چگونه از تألیفات قاضی باشد که سالها قبل از آن درگذشته است؟ 1058

که عالمة نوری در فائدة سوم از دوم: این کتاب، تماماً از حدیقة الشیعة سرقت شده است، چنان 

 1خاتمة مستدرک الوسائل، ضمن شرح حال محقق اردبیلی تذکر داده است.

 رساله مائة باب فی علم االسطرالب .3

حتمال ابنا بر  –یکی از تألیفات او »گوید: افندی در ریاض العلماء در ضمن تألیفات قاضی می

هر ر صد باب، با فوائد نیکو، که در شرسالة فی علم االسطرالب به فارسی است، شامل ب –

 «هرات دیدم، ولی اسم نویسنده در دیباچه آمده بود: نورهللا بن محمد حسینی مرعشی. 

 برد:از این رساله نام می –ایشان، بار دیگر ـ که شاید تکرار به دلیل سهو قلم باشد 

ر نورهللا از تألیفات امیدر شهر هرات، رساله مائة باب فی االسطرالب را به فارسی دیدم، که »

کی یبن محمد حسینی شوشتری بود، و بعید نیست که مؤلف آن همان قاضی نورهللا شوشتری یا 

 «ای است طوالنی با فوائد نیکو و جامع.از اجداد او باشد، به هر حال، رساله

 توضیح این که این رساله از آثار جد قاضی است، چنان که قاضی شرح حال او را در اواخر

السید »مجلس پنجم از مجالس المؤمنین آورده است. صدر این زندگی نامه بدین عبارت است: 

 2«الکامل المؤید ضیاء الدین نورهللا بن محمد شاه الحسینی المرعشی الشوشتری.

 رسالة فضل یوم عید بابا شجاع الدین .4

عبارت صاحب ریاض در این  3صاحب شهداء الفضیلة این رساله را به قاضی نسبت داده است.

ای است در فضیلت روز عید بابا شجاع الدین... ازجمله تألیفات او رساله»مورد چنین است: 

                                                             
1  .http://talei.kateban.com/post/2709 

2  .http://talei.kateban.com/post/2709 

؛ گلچین معانی، 286امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص .  3

 148، ص 1کاروان هند، ج 
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چنان که محمد رضا... به او نسبت داده در تفسیر خود، به نقل از سید ماجد بحرانی از مولی 

اند، که ی نیز نسبت دادهعبدالرشید تستری... البته این رساله را به امیر سید حسین مجتهد عامل

 «میان آن دو، اختالفاتی هست. و نزد ما دو نسخه از آن موجود است.

 شرح چغمینی .5

صاحب ریاض، این کتاب را نیز به نقل از همان فهرست یاد شده آثار قاضی نقل کرده و 

 ای بر شرح چغمینی یاد شده است. پس شاید ایندر ابتدای آن فهرست، حاشیه»افزاید: می

طای خای دیگر باشد، چنان که بر تفسیر بیضا وی نیز حاشیه زده است، و شاید تکرار، شیهحا

ضی ناسخ باشد، یا بتوان گفت: شروح مختلف بر رساله چغمینی نوشته شده، از جمله شرح قا

زادة رومی که امروز به شرح چغمینی شهرت دارد. پس شاید یک حاشیه بر آن شرح مشهور 

 «گر بر شرحی دیگر. ای دیباشد و حاشیه

یه نام کند. وی از دو حاشافزاییم: کالم عالء الملک این ابهام را برطرف میبر این کالم می

ء برد: یکی حاشیة شرح چغمینی، دیگری حاشیة شرح الشرح چغمینی، چنان که در کالم عالمی

 الملک دیدیم.

 شرح مختصر عضدی .6

ات استادش مولی عبدالوحید شوشتری گرد قاضی این کتاب را از تعلیق»صاحب ریاض گوید: 

آورده، اما چندان مفصل نیست. و اکنون نزد مولی محمد نصیر برادرزاده مأل محمد باقر موجود 

 1«است. 

                                                             
1  .http://talei.kateban.com/post/2709 
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آید که تدوین کتاب توسط قاضی صورت گرفته، اما مطالب آن از از کالم صاحب ذریعه بر می

محّشی؛ عبدالواحد  –تصر ابن حاجب حاشیه بر شرح مخ» 1استاد اوست. کالم او چنین است

(، این حاشیه مدّون و مهذّب نبود، لذا قاضی 1019فاعلی شوشتری استاد قاضی نورهللا )شهید 

شود... نسخه آن در مدرسة آن را تدوین و تهذیب کرد. از این رو گاهی بدو نسبت داده می

لحلیم ابوالخیر احمد بن فاضلیه مشهد است، چنان که در فهرست آن آمده. این نسخه را عبدا

 2«نوشته است. 1052عبدالرحمن قاری الهوری در سال 

 

                                                             
 بزرگی کتابشناسی دائرةالمعارف الشیعة تصانیف إلی . الذریعة 1

 است جلد ۴ خود که نهم جلد احتساب با البته و) جلد ۲۶ در

 تهرانی آقابزرگ شیخ عالمه همت به که است( جلد ۲۹ مجموعا  

 (131، ص 6)ج .است شده عربی نوشته زبان به و آمده فراهم

2http://talei.kateban.com/post/2709.   
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 تدریس بر اساس مذاهب پنجگانه ب: 
 

او  قاضی نورهللا شوشتری که در عهد شهریاری اکبرشاه به هند رفته بود و فضل و کاردانی

ام قضاوت باعث شده بود که اکبر شاه را به شگفت آورده و او را جذب خود نماید تا آنجا که مق

ا بدین ررا به وی پیشنهاد نموده او را قاضی القضات کشور ساخت. سید نورهللا آن مقام بلند 

رة پذیرفت که در کار قضات بنابر اجتهاد خویش رأی دهد و عمل نماید، منتهی از دائشرط 

اد، دمذاهب چهارگانه سنت بیرون نرود. البته او جز طبق استنباط و اجتهاد خویش رأی نمی 

ستعداد زیرا به مسدود بودن باب اجتهاد عقیده نداشت و خود از بزرگترین مجتهدان و دارای ا

یش پرأی بود. فقط برای این که در آن شرایط و محیط، اختالفی و تشتّتی  استنباط و صاحب

لی ونیاید و ظواهر امور حفظ شود، رضایت داد تا در محدودة مذاهب چهارگانه عمل نماید، 

 در عمل به رأی خویش که آن را با حکم یکی از مذاهب چهارگانه تطابق می داد. 

گانه رت و تسلط بر مبانی فقهی و کالمی مذاهب پنجدر کنار آوازه زهد و پارسایی قاضی، قد

امکان تدریس ایشان برای تمام طالب « شافعیه»و « حنبلیه»، «مالکیه»، «حنفیه»، «شیعه»

روش قاضی نورهللا شوشتری در تدریس و استنباط  1 وجود داشت و آنها نیز استقبال می کردند.

و جمع بندی آن، نظر شیعه را با لطایف مسائل گوناگون علمی این بود که در پایان مباحث 

خاص بر دیگر نظرات حاکم می ساخت. قاضی نورهللا آثار متعددی نیز در زمینه فقه و کالم و 

تفسیر مقارن نوشته است مانند کتابی مفصل در قضا و شهادات که در آن قاضی شرایط قاضی 

ل سنت وارد شده است، بیان و محکوم و نیز احکام قضا را که در این باب از سوی شیعه و اه

 2کرده است.

                                                             
 158، ص ۱احقاق الحق، ج .  1

 ۱۱۱و  ۱۱۰، ص ۱احقاق الحق، ج .  2
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ضد شیعی و رابطه مخفیانه شاگردان شیعی مذهب و همچنین تقیه قاضی نورهللا موجب  جوّ 

اند نام شاگردان دیگر وی در گشت که غیر از چند تن که آن هم برخی از فرزندان قاضی بوده

 1تاریخ به ثبت نرسد.

 

 تقریب علمیج: 

توان از آن علوم و فنون دارای تألیف و تصنیف است. ولی امری که میقاضی نورهللا در اکثر 

 در سایهتواند محقق گردد. قاضی نورهللابه تقریب علمی یاد کرد بیشتر در زمینه کالم و فقه می

شیعی  مندی را به جامعهسار تقیه، نه تنها به منصب قضا دست یافت، بلکه توانست کتب ارزش

فقه و  اهمیت در آثار تطبیقی و مقارن قاضی نورهللا در زمینه حدیث،تحویل دهد. نکته حائز 

رو کالم همین بحث رعایت تقریب علمی است و او معتقد است که اگر بتوان غبار تعصب را ف

ه ای نشاند و طبق موازین علمی که مورد قبول عاقالن است در این علوم به بحث نشست, نتیج

 الحقاهد داشت. زمانی که عالمه حلی کتاب شریف نهججز تقریب و نزدیکی و همگرایی نخو

طل را السنه و قاضی روزبهان بقلی ابطال البارا نوشتند، برخی چون ابن تیمیه صاحب منهاج

 در رد نهج الحق عالمه نوشتند.

 

  

                                                             
1  .shia.org-http://farsi.al 
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 مناظرات علمید: 

از این  مناظره گفتماني براي ایجاد فهم مشترك و درك متقابل توام با اثربخشي دوجانبه است؛

رو، ائمه معصوم )ع(، آن را به عنوان یكي از روش هاي آموزشي در موضوعات پرچالش 

تند علمي در خور دقت و تامل بسیار مي دانستند و به عنوان یک روش آموزشي به کار می بس

 تا به اهداف خود برسند.

نسان را به قاضی سید نورهللا شوشتری که به علم و ادب به چشم نردبانى مى نگریست كه ا

سوى كمال عمل و منزلگه اداى تكلیف مى رساند، سعی می نمود از آن به بهترین وجه، که 

دارای بیشترین تأثیر باشد استفاده نماید. از این رو بر بحث و مناظره او غبار جدل و مراء نمى 

رون نشست و از آنجا كه مناظره هاى او رنگ خدایى داشت همواره از بحث و جدل سر بلند بی

 1مى آمد.

                                                             
1  .http://www.hawzah.net/fa/Mostabser/View/3292 
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 مناظره با عبدالقادر بن ملكوك شاه بدوانى .1

از  1از مناظره هاى قاضى نورهللا مى توان به مناظره ایشان با عبدالقادر بن ملكوك شاه بدوانى

عالمان اهل تسنن ، اشاره كرد. وى در كتاب منتخب التواریخ خود از آن یاد مى كند. همچنین 

مناظره ایشان با سید قزوینى كه قاضى نورهللا خود در كتاب مجالس المومنین به آن اشاره مى 

 2نماید.

ه نشست قاضی نورهللا در طول دوران بیش از بیست ساله سکونت در هند بارها به مسند مناظر

از هر چیز سعی داشت از غبار تعصب بکاهد و بفهماند که در راه رسیدن به حقیقت، و بیش

های غیرمعقول و متعصبانه مدد گرفت. در عرصه مناظره مکتوب نیز سید فرضنباید از پیش

گفت چه نسبت به نظرات برخی نورهللا که اغلب با رعایت ادب و متانت در کالم سخن می

هایی مناظره گون اعم از اهل سنت معاصر خودش یا اسالف اهل سنت کتاب معاصران خود

می نگاشت. النور األنور األزهر فی تنویر خفایا رسالةالقضا و القدر للعالمةالحلی یکی از این 

                                                             
 بدایونی عبدالقادر مالّ  یا بدائونی شاه ملوک بن . عبدالقادر 1

 هجری، دهم قرن نام صاحب مترجم و نگار تاریخ ،(ق۱۰۲۴ -۹۴۷)

 او زادگاه. است هندوستان در اکبرشاه سلطنت دوران با مقارن

 شمال در پرادش اوتار ایالت در کهن شهری و ناحیه بدائون، را

 رودمی آگره به ۹۸۱ ذیحجه اواخر در بدائونی .اندکرده ذکر هند

 به شیرازی الملکعین حکیم و قورچی خانجالل توسط آنجا در و

 دارای اکبر، دربار به ورود از پس او. شودمی معرفی شاه اکبر

 از. شودمی واگذار وی به نیز هاییمسئولیت و گرددمی هاییمنصب

 زمینه در را ایگسترده هایفعالیت اکبر، دستور به که این جمله

 فارسی به عربی و سانسکریت زبان از آثاری ترجمه نیز و نگارش

 التواریخ منتخب کتاب نگارش او آثار ترینمهم از. کندمی آغاز

 سلطنت تا غزنویان زمان از نگاری تاریخ که باشدمی جلد سه در

. «التواریخ  منتخب»)به نقل از:  .شودمی شامل را شاه اکبر

 (.۱۳۸۱ آفتاب، تارنمای. صاحب احمدعلی تصحیح

 

 .۵۷۳ و ۵۷۲ص ،۱المومنین، ج مجالس نورهللا، سید . شوشتری، 2
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آثار است که شوشتری در آن رساله بعضی از علمای هند در عصر خود را رد کرده و آن را 

 1نوشته است. 1018 اش در سالدر اواخر زندگی

 مناظره قاضی نورهللا شوشتری  با میر یوسف علی استر آبادی .2

یکی دیگر از برجستگی های علمی قاضی نورهللا شوشتری را می تون در مناظرات علمی 

ایشان با میر یوسف علی استر آبادی دانست. این مناظره که در قالب مکاتبه صورت می گرفت 

بر همگی آشکار می نماید. این مکاتبات که به صورت خطی نبوغ فکری و علمی ایشان را 

تازگی با عنوان "اسئلة یوسفیه )مکاتبات میر یوسف علی استرآبادی و شهید تدوین گشته به

 2هللا شوشتری( توسط دکتر رسول جعفریان تصحیح و منتشر گردیده است.قاضی نور

هللا شوشتری در شهید قاضی نورمناظره و مکاتبات فی مابین میر یوسف علی استرآبادی و 

نامه از سوی میر یوسف علی استرآبادی  12قالب سوال و پاسخ مطرح می گردید که در آن 

هللا هللا شوشتری فرستاده شده و ایشان به آنها پاسخ دادند. البته قاضی نوربرای شهید قاضی نور

  3هد.دی دوازدهم میر یوسف علی استرآبادی جواب نمیشوشتری به نامه

این مناظره از آن جهت دارای اهمیت است که جدال فکری دو مکتب کالمی شیعه یعنی اصولی 

و اخباری را مطرح نماید. در یک طرف این گفتگوی جدلی، علمی و بسیار فنی و دقیق میر 

قرار دارد و در سوی دیگر این میدان مناظره   -ی تشیع اعتدالینماینده –یوسف علی استرآبادی 

                                                             
1/http://www.ofoghhawzah.com/news/36344/359018 
 

 جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، مراجعه شود به کتاب : رسول.  2

 علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی شیعه تفکر اندیشه

 شورای مجلس: ناشر ،"شوشتری نورهللا قاضی شهید و استرآبادی

 ، تهران.1388اسناد،  مرکز و موزه اسالمی،

 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، . رسول 3

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 .5ص  ،"شوشتری نورهللا قاضی
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ی که هر دواخباری متمایل به غلّو است. جالب اینعالم شیعی  -هللا شوشتریقاضی نور شهید

هجری قمری در هند و به طور  11ی اول قرن و دو دهه 10های پایانی قرن ایشان در دهه

 زیستند.عمده در شهر آگره می

اد قاضی از ضعف ها،  انتقها و پاسختوان به نخستین استداللاز مشخصات این مکاتبات می

ی ناقص، آثار صوفیه و استفاده های البیان و غالیان، قرآن محک زرمنابع استرآبادی، خطبه

ها، شدت گرفتن بحث و انتقاد، متهم کردن قاضی به ترک تقیه در بالد هند، علت شهادت از آن

تاریخی اشاره های ها و برخی گزارشی بحثی تقیه،  ادامهی بحث دربارهشهید ثانی و ادامه

 نمود.
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 دیوان شعری قاضی سید نورهللا شوشتری )شاعر شهود(ه: 

شعرهای قاضی نورهللا شوشتری مانند دیگر آثار علمی او مورد تحسین می باشد. به زبان 

تبحر  1های مشهوری در مدح ائمه)ع( دارد.سرود و اشعار و قصیدهفارسی و عربی شعر می

او در سرودن شعر به گونه ای است که اشعار اوی دارای طبعی روان و دارای نظم خاص 

)نمونه اشعار ایشان اورده  2بود. ایشان دارای دیوان شعری هستند که به " نوری" تخلص دارد.

 برای نمونه( نمونه شعر فارسی و عربی. –شود 

 در رد .تخلص می ورزد« نوری » ی، شعری زیبا و دل انگیز دارد و به شیوة شاعران پارس

 سراید:قصیدة سید حسن غزنوی به فارسی چنین می

 ده گوهرمشکر خدا که نور الهی است رهبرم                   وز نار شوق اوست فروزن        

 حیدرم اندرحسب خالصة معنی و صورتم                    و اندر نسب ساللة زهرا و        

 است مادرم رای دهر، سبط رسولم پدر بود                     بانوی شهر، دختر کسریدا        

 ز آذری برماهان ای فلک چو این پدرانم یکی بید                یا سر به بندگی نِه و         

 ادرممیعنی نه عاق والد و نه ننگ            شکر خدا که چون حسن غزنوی نی ام          

 بان برمزمدح مخالفان علی بر            بادم زبان بریده چو آن ناخلف اگر                

 رمدر آنکه گفت قرة عین پیمب          داند جهان که او به دروغش گواه ساخت         

 مشایسته میوة دل زهرا و حیدر      شایسته نیست آن هم از آن ناخلف که گفت         

                                                             
1  .http://fa.wikishia.net/view 

. حکیم، سید محمد تقی حکیم، زندگی نامه قاضی سید نورهللا 2

 .21شوشتری مرعشی نجفی، ص 
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 پاکی ذیل مادر او نیست باورم           زند را که طبع پدر در نهاد نیست      فر         

 ابیات زیر دو نمونه دیگر از شعر اوست

عشق تونهالی است که خواری ثمر اوست         من خاری از آن بادیه ام کاین شجر او       

 است

 دار که صدگونه بال ماحضر اوستبر مائدة عشق اگر روزه گشایی                      هش       

 وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است       گوئی که مگر صبح قیامت سحر اوست      

 در کوه مالمت به هوای کمر اوست«       نوری»فرهاد صفت این همه جان کندن        

********** 

ای در سر زلف تو صد فتنه به خواب اندر         در عشق تو خواب من نقشی است به آن      

 اندر

 در شرع محبت زان فضل است تیمم را           کز دامن پاکان هست گردی به تراب اندر    

 

 نثرهای قاضی سید نورهللا شوشتری و: 

با مضامین عالی و اشارات و کنایات کالم قاضی سید نورهللا شوشتری در نثر عربی و فارسی 

و تشبیهات جالب، بدون شک هر خواننده ای را جلب و به سهولت به هدف و منظور متکلم و 

 نویسنده می رساند.

کلمات وی زیبا و بجا، جمالت وی مبین و رسا و عبارات وی از همه نکات فصاحت و بالغت 

دلیل و گواه این مدعا هستند. قاضی  برخوردار می باشد. مولفات عربی و فارسی او بهترین
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سید نورهللا شوشتری هر جا که مقدمه کتابی را می نگارد یا درباره کتابی تقریظ می نویسد، 

 1براعت و استهاللی بسیار شیرین می آورد.

در جایی که شخص یا مکانی را به نیکویی وصف می کند، چنان به توصیف جزئیات آن می 

 اختیار شیفته آن شخص یا آن مکان می نماید. پردازد که خواننده را بی

کشد. او درباره قاضی سید نورهللا شوشتری زادگاهش، شوشتر با نثری زیبا به تصویر می

ای است دلگشا چون نام خود در ُحسن نویسد: "بدان که دار المؤمنین شوشتر بلدهزادگاهش می

ت اقلیم ربع مسکون چون فصل ای است منتخب از ریاض دارالسالم از هفو خوبی نام خطه

بهار به لطف مزاج و اعتدال طبع امتیاز دارد و هوای بهارش پر لطافت باد هر دمی صد 

  2..."  گری و ناز دارد وجلوه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .23نجفی، ص  مرعشی حکیم، زندگی نامه قاضی سید نورهللا شوشتری. سید محمد تقی 1

 .۷۱، ص ۱ج . شوشتری، قاضی نورهللا شوشتری، مجالس المومنین، 2
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 و ، دیدگاه هابررسی شخصیتفصل چهارم: 

 اجتماعیسیاسی   فعالیت های
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 و مذاق قاضی مشرب 

پیرامون مشرب قاضی نورهللا شوشتری اقوالی ذکر کرده اند، اما انصاف این است که قاضی 

تمایل قاضی به مشرب صوفیه را با مالحظه آثار ایشان می توان تمایل به مشرب صوفیه دارد. 

روشن  این نکته، برای کسی که به کتابهای او نظر نماید و با کلماتش آشنا شود، 1مشاهده کرد.

است. شایسته است که در اینجا برخی کلمات او ذکر شود که این معنی از آن استفاده می 

) مبحث پنجم از مباحث توحید (، در اعتراض به کالم فضل   وی در اوائل احقاق الحق،  شود.

فإن أراد محقّقی الصوفیه » ناصب ) ابن روز بهان ( در آنجا که گفته: » بن روز بهان گوید: 

، تردید خود را نشان داده و عدیل آن را ذکر نکرده «الی آخر کالمه  –ی یزید البسطامی کأب

است. او در واقع، غیر محققان از صوفیه را اراده کرده که ظاهراً بدگویی مصنف ) عالمه 

حلی ( مخصوص به آنهاست. مصنف ) عالمه حلی ( در مورد آنها عقیده دارد که از صوفیه 

جز ابو یزید و جنید و مانند آنها، که از شیعة خالصه اند، چنان که این مطلب را اهل تسنّن اند، ب

 2«ایم. در کتاب مجالس المؤمنین تحقیق کرده

ه قائل پیش از این بیان کردیم که گروهی از صوفی» نیز در مبحث ششم از مباحث توحید گوید: 

ند شعر زیر دارد ـ اشعار آنها، مانبه حلول هستند که کالم مصنف ) عالمه حلی ( اشاره به آنها 

 بر عقیده شان داللت دارد: –

                                                             
)این 33. جالل الدین حسینی، فیض هللا فی ترجمه القاضی نورهللا، ص  1

مقاله به مناسبت دومین همایش نکوداشت نورهللا شوشتری تدوین 

گردیده است. الزم به ذکر است که این همایش در ربیع الثانی 

 توسط مرکز بین المللی میکرو فیلم نور برگزار گردید.( 1435

2  .http://talei.kateban.com/post/2709 
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 1نحن روحان حللنا بدنا                             انا من اهوی و من اهوی انا                

ا در باب انکار عالمه حلّی نسبت به آنها، سخن همین است، زیرا آنها رقص و دست زدن ر

اء صوفیة حقّه ر صوفیه متأّخر مانند نقشبندیّه و مانند آنهاست نه قدمعبادت می کنند. اّما سخن د

 . «و پیروان آنان، که حال و قال آنها از غنا ) آواز (، دست زدن و مانند آن خالی است

 همچنین کالم او در مجلس ششم از کتاب مجالس المؤمنین، داللت صریح بر مدعا دارد:

صافی طویت که نزد سالکان مسلک طریقت و  در ذکر جمعی از صوفیة –مجلس ششم » 

جاد بعد از ای  و اختراع بنی آدم ؛  مؤسسان قواعد شریعت و حقیقت، مقصود از ایجاد عالم

ین طایفة جواهر زواهر انبیاء و ائمه هدی علیهم صلوات هللا الملک االعلی وجود فایض الجود ا

راتب خاک مکه به میامن توفیق، از ادنی است  –کثّرهم هللا بین االنام  –کرام و امفیای عظام 

قی به اعلی مدارج افالک ترقّی نموده اند و از حضیض خمول بشریت به اوج قبول ملکیت تل

 «یهدی هللا لنوره من یشاء » فرموده، از پرتو سراج وّهاج و عکس شعاع لّماع 

ی رسیده امرتبه   به با ساکنان مأل اعلی و مطمئنّان عالم باال در سلک انتظام، منخرط گشته و

ود مطالعه اند که عواقب امور، قبل از ظهور مشاهده نموده اند و خواتیم اشیاء پیش از بروز وج

وجود  فرموده ؛ دعائم دین و دولت به میامن همت ایشان قائم و قوائم ملک و ملّت به روابط

جگر  آشاماِن تشنهصفّه دردمندی ؛ بحر  ایشان منتظم ؛ پاکبازان بساط مردی و صدر نشینان 

یالن ِ و دست افشاناِن بی پا و سر ؛ گم گشتگان جاده سالمت و منزویان کنج مالمت ؛ زنده پ

نس ؛ اژنده پوش و زنده دالن صاحب هوس ؛ خرقه پوشان خانقاه قدس و باده نوشان بزم گاه ِ 

   شاهان بی کاله و امیران بی سپاه.

                                                             
من کی ام؟ لیلی و  :مضمون این بیت به شعر فارسی چنین است.  1

)به نقل از  لیلی کیست؟ من هر دو یک روحیم اندر دو بدن

http://talei.kateban.com/post/2709 .) 
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 احترام، سالطین کشورندگویی کز  قومی ملوک طبع که از روی سلطنت

 زیر گلیم شان جم و خاقان و قیصرند        شاهان دلق پوش که گاه حمایتی

 فردا خود از کرشمه به فردوس ننگرند        امروز، از نعیم جهان چشم دوختند

 نزد خرد، عزیزتر از دیده سرند        منگر به چشم خوار در این پا برهنگان

 اگر فروخت      حقّا که این گروه به یک جو نمی خرندآدم بهشت را به دو گندم 

 «و مزید توضیح و تقریر کالم در تحقیق حال این طایفة کرام، آن است... 

لوب داللت تا آخر گفتار ِ ایشان که آخر آن که نقل نگردید، بیش از اّول آن که نقل شد، بر مط

 ن صوفیه دایر است.دارد ؛ زیرا مشتمل است بر استدالل به برخی امور که میا

ن آنیز مشتمل است بر دفاع از برخی افراد طائفة صوفیه مانند حسن بصری و احمد غزالی. 

ه اندازه ببخش نقل نشد، زیرا کتاب ما گنجایش نقل تمام آن را ندارد، چرا که کالم قاضی، خود 

 یک رساله است. هر کس جویای آن باشد، باید از آن منبع بجوید.

» مطالبی است که صاحب ریاض العلماء در بیان شرح حال قاضی می گوید: بر اساس چنین 

 1«.او تمایل به تصّوف و اعتناء به شأن اهل آن داشت 

. تصریح او اما پوشیده نیست که این تمایل، به آن اندازه نیست که بتوان او را از صوفیه دانست

ی دهد. ممده، این حقیقت را نشان به عقائدش در بیانات شافی وافی که در کتابهای مشهور او آ

 هر کس تفصیل مطلب را بخواهد، به این آثار رجوع کند.

 اما به اجمال، اشاره ای به آن می کنیم.

                                                             
از ریاض العلماء نوشته محقق توانا میرزا عبدهللا به نقل .  1

 .تبریزی افندی
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مخفی نماند که آنچه قاضی سید » فاضل کشمیری در نجوم السماء در شرح حال قاضی گوید: 

خود نسبت به جمعی از  نورهللا شوشتری در مجالس المؤمنین و غیره اظهار مدح و حسن ظن

صوفیه نموده ـ مثل حسین بن منصور حالج که توقیع حضرت صاحب الزمان مشتمل بر لعن 

او در کتب معتبرة امامیه منقول است و مثل سفیان ثوری و بایزید بسطامی و محیی الدین عربی 

ابت است ـ و دیگر صوفیه از متقدمین و متأخرین که بد مذهبی ایشان در میان علمای امامیه ث

مستلزم تصوف جناب سید نورهللا نیست ؛ زیرا که مدح شخصی منحصر در اختیار مسلک 

نمی باشد بلکه مدح جمعی از علمای کبار امامیه مثل شیخ ابن بابویه و شیخ مفید و امثال   او

مشعر بر برائت او   ایشان که فرقة متصّوفه را لعن و طعن کرده اند در تصانیف سید مذکور،

 طریقة مبتدعة صوفیه است.از 

و ایضاً از تصانیف او کتاب احقاق الحق که ـ مشتمل بر سایر مباحث معرفت ذات و صفات 

الهی و نوبت و امامت است ـ هرگز اعتقاد او مطابق اقوال اهل تصوف و مخالف اصول امامیه 

، اثبات عقاید مثل قول به وحدت وجود و غیر ذلک نیست، بلکه به دالیل وافیه و براهین شافیه

امامیه نموده و آن منافات به تصوف دارد. مؤید این معنی آن است که بعض اعاظم بر ظهر 

» نسخة مجالس المؤمنین، بعد از نقل عبارت تذکرة علی قلی خان که گذشت، افاده نموده که 

الحق که مساعی جمیلة جناب سید نورهللا در اعالی مذهب حق امامیه زیاده از آن است که 

احتیاج به بیان داشته باشد، بل هواظهر من الشمس و ابهر من االمس. و بر صاحبان علم و 

 «.کیاست و فهم و فراست، علّو مراتب تصانیفش بوجه من الوجوه مخفی و محتجب نیست 

نیز مخفی نماند که تصّوف جناب سید مرحوم، به نهجی از مطاوی کالم و تضاعیف مرام 

ن ظنّی به بعضی از متصوفه یافته می شود. وأیَن هذا من ذلک ؟ استفاده نمی شود. آری حس

الن مدح بعض االشخاص الینحصر فی اختیار مسلکه، چه اغراض و غایات به حسب اختالف 

ازمنه و اوقات متفاوت می باشد و مدح کردن جناب سید مذکور، العنین متصوفه را، اول دلیل 

نی، و الیقین الیزول ااّل بیقین مثله. و احتمال بعض بر مدعای ما است. علی اّن علّو درجته یقی
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و تفصیله فی   َو ال تَقُف مالَیَس َلَک بِه ِعلم اِنَّ بَعَض الَظن اِثم  محتمالت بل ظن غیر کافی،

در کتاب  –طاب ثراه  –محله. انتهی کالمه و نیز جناب غفران مآب موالنا السید دلدار علی 

ای که در جواب سؤاالت مولوی سمیع صوفی قلمی فرموده، و در رسالة فارسیه  شهاب ثاقب

فرموده اند که در تصانیف ایشان با دیگر مؤیدات  –برائت جناب قاضی ـ نورهللا مرقده الشریف 

 1مذکور است. من شاء فلیرجع الیها.

  در بعض مّصنفات خود آورده که: –و جناب سید العلماء، قدس هللا نفسه الزکیة 

ین فرقه اهللا را به سبب بعض اوهام، ُحسن ظنّی به این طایفه و استیناسی به قاضی سید نور» 

لمؤمنین احاصل بوده و از آن فساد اعتقادش غیر الزم. آیا نمی بینی که قاضی مذکور در مجالس 

که « ا سبحان من اظهر االشیاء و هو عینه» درباره محیی الدین عربی ـ به تقریب ذکر قولش: 

 به غین« عینها » وحدت وجود است ـ می فرماید که محتمل است که لفظ  مشعر اعتقاد به

باشد. « ا اخفاه» منقوطه و یای موحده بعد از یای مثناه مشدده به صیغة ماضی باشد و معنی آن 

اگر  الی آخر ما قال. و به امثال این توجیه، کالمش را از مخالفت شرع، بری پنداشته، پس

می بود، چرا تصحیف در کالم ابن عربی قرار می داد و به   قاضی به وحدت وجود معتقد

عتقاد اصالحش می پرداخت. از اینجا واضح گردید که به بعض وجوه، این بزرگان را بر بدِی ا

ه تأویالت ابن عربی و امثالش، اطالع نبود و حسن ظن به آنها داشتند و کلمات آنها را مؤّول ب

 شان فاسد و مصداق، مصرع:پنداشتند، اگر چه مظنّه صحیحه می

 لن یصلح العطار ما افسد الدهر

 نه این که در عقیده فاسده آنها مشارکت باشند. انتهی کالمه الشریف  بوده باشد،

                                                             
1 http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=2023 
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مانند این کالم در توجیه سخن ابن عربی، در مجالس المؤمنین ) ذیل شرح حال احمد بن محمد 

 معروف به عالء الدوله سمنانی ( آمده است.

آنچه شیخ در این رساله مذکور ساخته که امام بن االمام محمدبن الحسن العسکری علیه و و » 

علی آبائه الکرام الصلوة و السالم در گذشته، می تواند بود که از مقولة غلط در کشف باشد، 

چنانچه شیخ محیی الدین و بعضی از اکابر این طایفه را در دعوی مهدویت و خاتم الوالیه بودن 

شده، یا غلط در تشخیص محمدبن الحسن العسکری باشد چنانچه در نفحات تلویحاً و در واقع 

حاشیة آن تصریحاً مثل این تخطئه از مال نظام الدین هروی در باب تشخیص خضر علیه السالم 

نسبت به جناب شیخ منقول است. بالجمله چون رکن الدین عالء الدوله قدس سره مشهور بوده 

)ع( و موالنا نظام الدین از وی احوال خضر )ع( معلوم می کرده، همانا به صحبت داری خضر

که احوال بر وجهی فرموده که مرضّی موالنای مذکور نبوده و از این جهت به او گفت که این 

حال خضرتر کمان است نه حال خضر ترجمان، یعنی حال خضر نامی است از تراکمه، نه 

 ق.حال خضری که واسطه است میان حق و خل

و حاصل کالم آن که بر قیاس تخطئة مال نظام الدین می توان گفت که آن محمدبن الحسن 

العسکری که شیخ را بر گذشتن او اطالع حاصل شده، نه محمدبن الحسن العسکری است که 

در عسکر سامره بغداد متولد شده، بلکه محمدبن حسن دیگر بوده که در عسکر اهواز یا در 

مت شیخ تشخیص حال نفرموده، با آنکه آنچه دراین رساله به او منسوب عسکر مصر بوده و خد

است، معارض است به آنچه در فصل نبّوات و ما یضاف الیها از رسالة بیان االحسان ألهل 

از  –علیه سالم هللا و سالم جده خاتم النبیّیین  –العرفان مذکور ساخته و فرموده که مهدی را 

بی و حقی، نصیبی اکمل و حّظی اوفر من حیث االعتدال ال غالباً هر سه نطفه یعنی صلبی و قل

و ال مغلوباً بود. اگر در حیات است و غایب، سبب غیبت او تکمیل این صفات است تا چنان 

شود که در حد اوسط افتد و از افراط و تفریط ایمن گردد و بر حق ثابت شود و اگر هنوز به 

اهد آمد و به کمالی که شأن مصطفی است خواهد رسید وجود نیامده است، بی شک به وجود خو
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و دعوت او شامل اهل عالم خواهد گشت و او قطب روزگار خود در مقام سلطنت خواهد بود 

 بعد از امیرالمؤمنین علی )ع( انتهی.

و بالجمله هر چند صدق شرطیه مستلزم صدق مقدم نیست، اما احتمال دادن وجود و غیبت آن 

احتمال بر احتمال عدم، ناظر در ترجیح اوست. و کسی که یک مرتبه آن  حضرت و تقدیم این

چنان حکم جزم به وفات مهدی )ع( نموده باشد، به این اسلوب سوق کالم نمی نماید، کماالیخفی 

بر تقدیرتسلیم می گوییم: انکار وجود محمد بن الحسن العسکری   علی العارف بأسالیب الکالم. و

یع شیخ نیست، چه بعضی از طوایف شیعه حتی جمعی از امامیه قائل به علیه السالم منافی تش

دوازده امام که یکی از ایشان محمدبن الحسن العسکری است نیستند، چه مناط تشیع بر اعتقاد 

آن است که بعد از پیغمبر )ص( خلیفة بحق بالفاصل، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )ع( 

 شد.است، چنانچه در صدر کتاب مذکور 

و آنچه در این مقام از روایت صاحب احباب و عبارت رساله شیخ تحریر بافت، نّص صریح 

است در این باب و ما در مواضع این کتاب، ذکر مطلق امامیه را منظور داشته ایم و مقصود 

 پایان کالم مجالس المومنین(.)   «نگذاشته ایم.   به ذکر امامیه اثنی عشریه

 ( در باب چهارم کتاب نجم ثاقب، توضیحی دیگر در این باب است:کالم محدث نوری ) ره 

و طبقة دیگر از اهل سنت اند که قائلند به تولد آن جناب بلکه رسیدنش به مقامات عالیه، ولکن »

گویند وفات کرده، مانند احمد بن محمد سمنانی معروف به عالء الدوله سمنانی، چنانچه در 

کردند که او گفت در مقام ذکر ابدال و اقطاب که رسید به مرتبه تاریخ خمیس و غیره از او نقل 

قطبیت، محمد بن الحسن العسکری. او چون پنهان شد، داخل شد در دائره ابدال و ترقی کرد به 

تدریج از طبقه ای به طبقه ای، تا این که گردید سید افذاذ، و قطب در آن وقت علی بن حسین 

مدفون شد در شونیزیه، نماز گزارد بر او محمدبن الحسن  بغدادی بود. پس چون وفات کرد و

العسکری و در جای او نشست و باقی ماند در رتبه قطبیت نوزده سال، آنگاه خدای تعالی او را 

از این جهان با روح و ریحان برد و قائم مقام او شد عثمان بن یعقوب جوینی خراسانی و نماز 
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کردند. او را در مدینة رسول صلی هللا علیه و آله، تا کرد بر او، او و جمیع اصحابش.و دفن 

 آخر مزخرفات او که باید حق قلم و کاغذ را نگاه داشت.

و مالحسین میبدی شارح دیوان، قریب به این کلمات را در شرح دیوان گفته و گویا او هم از 

را بهشتی می   عالء الدوله برداشته که از کثرت اقاویل شیعه، مردود الطرفین است. تمام امت

داند، اما با شفاعت. و فرقة ناجیه که منحصر در یکی است، آنان اند که بی شفاعت به بهشت 

از بعضی از رسائل او نقل کرده که   روند، بلکه در اصل مذهب مشّوش، چنانچه در ریاض،

او گفت که من در بعضی مسائل به قول شیعه می گویم و در بعضی به قول اهل سنت. من 

ه و سایر ازواج نبی را صلی هللا علیه و آله مدح می کنم، پس شیعه مرا مالمت می کند. عایش

یزید و اشباه او را لعن می کنم، پس اهل سنت مرا سرزنش می نمایند و شتم می کنند. قاضی 

نورهللا رحمه هللا به حسن فطرت در مقام معذرت ابن سمنانی برآمده به اینکه: می توان گفت... 

 محدث نوری کالم قاضی را که نقل کردیم، می آورد. آنگاه –
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 برخی از دیدگاه ها و نظریات فقهی و کالمی قاضی نورهللا

 

 جایگاه ولی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت

ه یکی از علمای عامه که در عصر قاضی نورهللا ششتری می زیست و شبهات زیادی به امامی

حکام برخی از ا ایشان این اشکال را مطرح می کند که امامیهوارد می نمود میر مخدوم بود. 

ا نایب او، به این دلیل که بر این باورند، حکومت از آن امام معصوم ی الهی را تعطیل می کنند.

مام امور نایب خاص یا عام است؛ و مقصودشان از نایب عام، مجتهد است که قائم مقام امام در ت

 ز احکام الهی تعطیل است.است. وقتی امام نیست، برخی ا

قاضی ضمن پاسخ به شبهه میر مخدوم به این نظریه اذعان می کند که والیت فقیه جامع شرایط 

همان والیت امام معصوم علیه السالم است لذا در پاسخ به ادعای مطرح شده بیان می دارد که: 

همه امور قائم مقام  وی )میر مخدوم( خودش اظهار می دارد، شیعیان قائل هستند که مجتهد در

امام معصوم است. بنابرین برای چه باید احکام الهی تعطیل شود. در ادامه از شرایط مجتهدی 

  1که می بایست نایب امام باشد بحث شده که به لحاظ عقاید سیاسی شیعه، مبحث جالبی است.

  

                                                             
 137-131، ص 2، جمصائب النواصب، قاضی نورهللا ،شوشتری.  1
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 مهارت در دفع شبهات فقهی با استناد بر نظریات عامه
 

میرمخدوم همواره بر فقه امامیه وارد می نمود این بود که شیعیان در تمام  یکی از ایراداتی که

احکام الهی جانب سهولت در عمل و تکلیف را گرفته و به اصول اساسی احکام الهی پایبند 

برای مثال نمونه هایی را از جمله پاک دانستن باطن دهن و دماغ و چشم را مثال می  نیستند.

ود. یا جمع بین نماز ظهر و عصر را روا می شمرند. یکی هم آن زند که اینها نجس نمی ش

است که قائلند که با زنانشان می توانند از پشت، رابطه جنسی داشته باشند و نمونه های دیگر 

  1از این قبیل.

ر رد بقاضی نورهللا شوشتری با توجه به تسلط کامل بر فقه چهار امام اهل سنت به گونه ای 

د اقناع ارائه دلیل می کند که ایشان و تمام کسانی که شبهه وارد نموده ان مدعای میر مخدوم

ای گردند. شیوه قاضی ره یه این صورت بود که به مشترکات نظری بین تشیع و برخی از فقه

این که  از اهل سنت می پرداخت. مثال در پاک دانستن قی، حنفی ها هم با شیعیان مشترکند، یا

 ر پاک دانستن بول و غایط حیوانی که گوشتش حالل است با شیعهحنفیان هم با شیعیان د

ی ما مشترکند. اما بحث دخول از پشت، وی اشاره می کند که این از موارد متّفق علیه فقها

از، مالک نیست. کسانی هم که آن را جایز می دانند قائل به کراهت شدید هستند. اما در اصل جو

طی می داند. سیو« نساءکم حرث لکم»آن را مصداق آیه  بن انس موافق است و اصرار دارد و

ین انقل می کند که کسی حکم این مسأله را از مالک پرسید. مالک گفت: من همین االن غسل 

 عمل را انجام دادم.

قاض نورهللا در پاسخ به ایراد فقهی دیگری که در باب "نشستن پا در وضو" توسط امامیه 

هل نیست بلکه مسح پا نص قرآن و شستن آن بر خالف نص مطرح می کند، این از روی تسا

                                                             
 140-137، ص 2، جمصائب النواصب، قاضی نورهللا ،شوشتری.  1
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قرآن است. به عالوه به جز مالک، فقهای دیگر سنی مسح بر کفش را هم جایز می دانند با این 

 که این مخالف نص قرآن است. 

 اشکال دیگری که مطرح می کنند پیرامون ترک نماز جمعه توسط شیعه است و این شعر که:

 جـمـاع متعـه حالل و نماز جمعه حرام         به ملت که تمام به مذهب که درست و 

 ت.بعدهم اشاره به سختگیری شیعیان در عدالت و کاهش نماز جماعت در میان آنان کرده اس

ی که قاضی شرحی از اقوال علمای شیعه در باب نماز جمعه داده آراء مختلف از جمله این رأ

یان مده، شرحی در باره هر کدام داده و مقایسه ای اقامه جمعه در عصر غیبت واجب است آور

ز سروده اشرایط اقامه جمعه بر فتوای شیعه و علمای اهل سنت انجام داده است. بعد هم اشعاری 

 های خود در این باره به دست داده که جالب است و بیت آخر این است:

 1ل و متعه حرامنکاح مادر و خواهر حال       به مذهب که درست و به ملت که تمام 

درباره نماز جماعت هم شرحی در باره عدالت می دهد و سپس در پاسخ نقضی اشاره به 

مواردی دارد که کسانی از صحابه یا حتی مالک از حضور در جمعه و جماعت خودداری 

 (.201 - 2/200)  2کرده و سالها به همین روش ادامه دادند.

 اصحاب پیامبر صل هللا علیه و آله و سلم دیدگاه اعتقادی قاضی نورهللا پیرامون 

گفته می شود که محضر وی  صل هللا علیه و آله و سلماصحاب به مردان و زناِن پیرامون رسول خدا 

را درک و از ایشان بهره برده و اسالم را یارى كردند و در راه گسترش و تثبیت آن، از جان 

و مال خویش گذشتند. شیعه بر این عقیده است كه بر مسلمانان الزم است، حرمت اصحاب 

بدر، احد و  كه در جنگ هایى چونپیامبر را نگاه دارند و خدماتشان را ارج بنهند؛ چه آنان

                                                             
 198-197، ص 2، جمصائب النواصب، قاضی نورهللا ،شوشتری.  1
 201-200، ص 2، جمصائب النواصب، قاضی نورهللا ،شوشتری.  2
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كه پس از پیامبر، در قید حیات بودند؛ اّما این بدان معنا احزاب به شهادت رسیدند و چه آنان

نیست كه همه آنها به طور مطلق، عادل، پرهیزگار و پیراسته از گناه بودند و هیچ كس حق نقد 

تشرف حاصل  و سلم صل هللا علیه و آلهآنان را ندارد؛ زیرا كسانى كه به دیدار و مصاحبت پیامبر 

شوند و باید ضمن طبقه بندى آنان و تجلیل و تكریم بسیارى از اند، به چند گروه تقسیم مىنموده

هاى برخى از ایشان را به محك نقد سنجید و گیرىاند، موضعآنان كه صالح و مصلح بوده

ه صواب رفتند و گاهى راها، گاهى به خطا مىارزیابى كرد. اصحاب همچون دیگر انسان

براى هیچ كس، مصمونیت از گناه  صل هللا علیه و آله و سلمپیمودند؛ چون دیدن و همراهى پیامبر مى

آورد. قرآن، سخنان پیامبر و تاریخ، گواهند كه بعضى از ایشان، حتى در زمان رسول را نمى

ب پیامبر كه همه اصحاخدا )ص(، از راه حق، منحرف شده بودند. دیدگاه شیعه را مبنى بر این

 .توان عادل شمرد، دیدگاهى متكى بر كتاب خدا و سنت استرا نمى

مبر ، معتقد بود که اصحاب واقعی پیا صل هللا علیه و آله و سلم پیامبر شهید ثالث ره در مورد اصحاب

کسانی هستند که دارای ایمان و عدالت باشند، تنها مالقات و دیدار با پیغمبر برای این عنوان 

، غالت و خوارج کافی نیست. وی، اختالفات و اغتشاشات در مذهب شیعه را، از احادیث جعلی

 1 می داند.

 دیدگاه اعتقادی قاضی نورهللا پیرامون صوفیان

تصوف مسلكي است كه با مذهب آمیخته است و طرفداران این مسلك عقیده دارند كه در این 

طریقه بهترین راه براي رسیدن به حق مي باشد و انسان پس از تامل و تفكر و تجربه و مشاهده 

و سیر و سلوك مي تواند به مقصود نهایي و مطلوب اصلي خود برسد.در مورد تاریخ پیدایش 

مختلفي وجود دارد برخي گفته اند كه از نیمه ي اول قرن دوم هجري در میان صوفیه اقوال 

                                                             
1  .http://tahoor.com/fa/article/view/29433 

http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24015
http://tahoor.com/fa/Article/View/24015
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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جامعه ي اسالمي پدید آمد؛ ولي صحیح ترین آنها این است كه از أواخر قرن اول هجري و 

 1توسط حسن بصري بنیان گذاري شده است.

كناره  تصوف در ابتدا عبارت بود از زهدي مفرط و خشن كه عبادتهاي شاق و طاقت فرسا و

امامان معصوم علیهم السالم از همان ابتدا با  2گیري و گوشه نشیني را نیز باخود همراه داشت.

همین نوع از تصوف نیز به دلیل منافات داشتن با روح اسالم ناب به مخالفت برخاسته و 

 3صراحتا این جریان و سران آن را مورد رد و انكار قرار دادند،

ین حالتي فاصله گرفته و با درآمیختن با فرهنگ ها و عقائد و ولي تصوف رفته رفته از چن

[، آكنده شد از انحرافات، كژرویها و آداب و رسوم خود ساخته و غیر 7آداب دیگر نحله ها]

دیني كه اعتراض عالمان و عارفان حقیقي را برانگیخت و سبب طرد و انزواي صوفیان از 

ان و عرفاي حقیقي نیز توسط برخي جاهالن اجتماع اسالمي گشت،هرچند در این میان عرف

 4متعصب متهم به تصوف شده و مورد بي مهري قرار گرفتند.

سید نورهللا شوشتری روی آثار صوفیه و استفاده از آن حساسیت زیادی داشتند و از تصوف به 

آنها را بطور مطلق تائید نمی کرد ولی صوفیان  اینکه صوفیان دیدگاه او به 5نیکی نام می بردند.

اما همانطور که  .6پاک ضمیر را در بقای معتقدات شیعه در بین مسلمانان، مؤثر می دانست

 بیان گردید مشرب ایشان صوفی مسلک بوده است.قبال 

                                                             
 . 3صمیرزا جواد تهراني،عارف و صوفي چه میگویند؟، .  1

 . 11،صآثار ادبي -ذهبیه: تصوف علمي . خاوری ، اسدهللا،  2

 .22اثني عشریه، شیخ حر عاملي، ص .  3

 .171یحیي فلسفه ي عرفان، ص ،یثربي.  4

 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، رسول.  5

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 34ص  ،"شوشتری نورهللا قاضی

6  .http://tahoor.com/fa/article/view/29433 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 دیدگاه اعتقادی قاضی نورهللا در مورد تقیه

ها، فراوان از آن سخن گفته و سر و صداي زیادي یكي از شبهاتي كه اهل تسنن به ویژه وهابي

اند، مسأله تقیه كوبیدن شیعه به میدان آمدهاطراف این شبهه سر داده و با تمام قدرت جهت درهم

و به  توانیم بگوئیم كه آنان به تمام اعمال شیعیان نگاهي تقیه آمیز دارند،است. و به جرأت مي

اي به پهنا و گستردگي همه اعمال دیني شیعیان بر نگاه وهابیان شیعه سایه تعبیري دیگر خیمه

 كنند. افكنده است و از دوربیني آمیخته به شك همه چیز را رصد مي

اما حقیقت این است که تقیه به معناي دست برداشتن كامل از عقیده نیست؛ بلكه نوعي دیگر از 

كنند و در حقیقت تغییر هاي است كه خطر انقراض را احساس ميو گروه مبارزه براي مكاتب

شكل مبارزه از شیوه مستقیم به حالت غیر مستقیم و از رویاروئي آشكارا به مبارزه مخفیانه 

 كند.ها را از خطر نابودي كامل حفظ مياست؛ زیرا در این برهه، تنها این روش است كه آن

ها در اختیار دشمنان بیت علیهم السالم همواره در اقلیت و حكومتجایي كه پیروان اهل از آن

توان گفت كه تقیه نقش اند و به جرأت ميآنان بوده، از این روشن مبارزه استفاده بیشتري كرده

اي در حفظ و بالندگي مكتب شیعه داشته است. این روش مبارزه كه آغازگرش خود تعیین كننده

هاي بني بوده، اگر در مقاطعي از تاریخ؛ به ویژه در زمان حكومت امیر مؤمنان علیه السالم

شد، هم اكنون نه اثري از شیعیان باقي بود و نه كسي فكر امیه و بني العباس به كار برده نمي

شناخت. از این رو، در برابر پاسخگوئي شیعیان و واكنش آنان نسبت به اتهاماتي شیعي را مي

كنید، این كنید و اگر آن را رد ميشود كه شما تقیه ميپاسخ داده مي كنند بالفاصلهكه وارد مي

 هم تقیه است.

نظر قاضی ره در مورد تقیه، مثبت بود و معتقد بود باید تقیه را در موارد اضطراری بکار 

گرفت. ایشان معتقد بودند گرچه شهادت در كام مردان خدا شیرین است لیك در سایه سار تقیه 

تب و مذهب با همه تلخكامى ها، شیرین تر و گواراتر است. محتواى تقیه تنها براى ، دفاع از مك
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كسانى در خور درك است كه بر بلنداى قله تعبد است كه بر بنلداى قله تعبد رسیده باشند و گرنه 

 .1در انتخاب بین مرگ و آبرو كمتر آزاده اى است كه راه دردناك تر از مرگ را انتخاب كند

 در سایه سار تقیه نه تنها به منصب قضا دست یافت بلكه توانست كتب ارزشمندى قاضى نور هللا

فقیر نام خود را در » را به جامعه شیعى تحویل دهد. اما از آنجا كه خود در نامه اى مى نویسد 

تصانیف ننوشته تا قربه الى هللا باشد و ایضا هرگز به كسى از مخالفان اظهار نكرده كه آن 

 2«فقیر است تصانیف از

 ایرادات وارده به قاضی نورهللا به سبب ترک تقیه

ه و برخی بر سید قاضی نورهللا شوشتری اعتراض کرده اند که ایشان علیرغم اعتقاد به تقی

ن واجب شمردن آن، اما در مقام عمل آن را ترک نموده است و شاید علت اصلی شهادت ایشا

مود قدند اگر قاضی جانب احتیاط را رعایت می نعدم رعایت این اصل می باشد. این عده معت

ستند و در اظهار عقیده و تدوین کتب جانب احتیاط را رعایت می نمود، بیش از این می توان

 منشأ خیر و برکت گردد.

یکی از کسای که قاضی را متهم به ترک تقیه می نماید، میر یوسف علی استر آبادی است. 

ر قاضی در حمایت از شیعه بوده است اما معتقد است مصنفات ایشان اگر چه اقرار دارد که آثا

ایشان نه تنها برای ایشان خطر بوجود آورده است بلکه برای خوانندگان آن آثار نیز ایجاد مشکل 

آقای استر آبادی در  3نموده است و علت اصلی آن ترک تقیه از جانب ایشان بوده است.

استدالالت خود مبنی بر عدم رعایت تقیه از سوی قاضی بیان می کند که ایشان کتابی دارند با 

                                                             
دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مجالس .  1

 .المؤمنین، روضات الجنات، ریاض العلما، ایضاح المکنون

2  .http://www.jamnews.ir/detail/News/464608 
 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، . رسول 3

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 39ص  ،"شوشتری نورهللا قاضی
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عنوان مصائب النواصب که بر رد میر مخدوم شریفی و کتاب نواقض الروافض نوشته است، 

یقت ردّیه قاضی اگر در معرض جواب میر خدوم بود، اساسا نیازی به آشکار کردن این حق

نبود. قاضی می توانستند کتابی تدوین نمایند و بدون ایجاد حساسیت مطالب خود را در آن 

 1بیاورند.

به عنوان مثال قاضی در کشمیر علیرغم جایگاه رفیع خود به دلیل اظهار عقیده نزدیک بود 

ید جان خود را از دست بدهد، به نحوی که احمد بیک حاکم وقت کشمیر در مقام آزار و اذیت س

قاضی برآمد که مردم با سوگند های دروغ و توجیه کارهای سید وی را نجات دادند. بدون شک 

ائمه معصومین علیه السالم نیز در بسیاری از مواقع تقیه می کردند و به یاران خود نیز توشیه 

 2به این امر می نمودند.

 جواب از اشکال

ر دیشان وارد می کنند چند جواب را سید قاضی ره در جواب اعتراضات و اشکاالتی که به ا

 مواضع و موقعیت های مختلف بیان کرده اند.

ایشان در جواب کسانی که بیان می دارند چرا قاضی مصنفات خود را آشکارا در  .1

معرض قضاوت دیگران قرار داده است، می فرمایند این فقیر مصنفات خویش را بدون 

شند. ان گذاشته اند تا قربه الی هللا بانام و مشخصات، تدوین و در معرض قضاوت دیگر

 لذا نامی از ایشان در مصنفات نمی توان دید. 

                                                             
 همان. 1

-74. جالل الدین حسینی، فیض هللا فی ترجمه القاضی نورهللا، ص  2

)این مقاله به مناسبت دومین همایش نکوداشت نورهللا شوشتری 75

تدوین گردیده است. الزم به ذکر است که این همایش در ربیع 

برگزار  توسط مرکز بین المللی میکرو فیلم نور 1435الثانی 

 گردید.(
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با  ما در علل شهادت قاضی نورهللا خوانده و شنیده ایم که عده ای از حسودان دربار .2

ایشان  جاسوسی در سدد آشکار کردن نمودن عقاید ایشان بودند و این امر نشان از اعتقاد

 ودن عقاید خود بوده است.به تقیه به مخفی نم

 تدریس و قضاوت قاضی نورهللا شوشتری همواره بر اساس عقاید مذاهب پنجگانه بوده .3

 وو هیچ کس نتوانست به حقیقت عقیده ایشان با توجه به اظهار نظرها، بیان اقوال 

 قضاوت ها دست یابد.

یان کشمیر قاضی در جواب کسانی که بیان می کنند آثارش سبب گرفتاری برخی از شیع .4

شده است بیان می دارد که حضور شیعیان بانفوذ در کشمیر مانند مال محمد امین شیعی 

، به اندازه ای قدرتمند بودند که ایشان و دیگر شیعیان به هیچ وجه تقیه نمی کردند و 

آشکار مذهب و عقاید خود را ابراز می داشتند و لذا این ادعا که حضور قاضی باعث 

کشمیر شده صحت نداد. قاضی حتی بیان می دارند که مال محمد امین،  گرفتاری شیعیان

هنوز کتاب مصائب النواصب تمام نشده بود که ایشان تقاضای یک نسخه از آن را داشتند 

 1که قاضی عذر آوردند.

عدم مرقوم نمودن نام قاضی در مصنفات باعث شده است برخی کتب منتسب به ایشان  .5

 تصاب آن مصنفات به قاضی وجود ندارد. این امر هم نشانذکر گردد و قطعیتی در ان

 از مخفی نمودت عقاید و مذهب قاضی نورهللا شوشتری دارد.

  

                                                             
 شیعه تفکر اندیشگی جدال: یوسفیه اسئله جعفریان، . رسول 1

 شهید و استرآبادی علی میریوسف" مکاتبات اخباری با اصولی

 41ص  ،"شوشتری نورهللا قاضی
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 فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

 قاضی القضات تصدی منصب  .1

دار پاسداری از جان، مال، ناموس و دین مردم است و برای تصدی آن منصب قضاوت عهده

آید. صدرالصدور، تعیین شده است که برای کمتر کسی فراهم میشرایط سخت و دشواری 

های مزروعی را که برای نگهداری مساجد، باالترین مقام قضایی هند بود و مسئولیت همه زمین

ها و معیشت دانشمندان وقف شده بود، بر عهده داشت و چیزی شبیه اداره مرکزی اوقاف خانقاه

مراتب مذهبی، اختیارات نامحدود افراد مختلف در سلسلهبود که در اعطای اراضی موقوفه به 

رفت، شمار میداشت. از آنجا که صدرالصدور در اجرای احکام شرع باالترین مقام به

گزاران را تحت تعقیب قرار داده و حتی اعدام کند. این مقام، چهارمین مقام توانست بدعتمی

آمد و وظیفه تعیین حکام روز( به حساب میفوق اشراف هندوستان و خراسان )آن مملکتی و ما

 1سفیدی همه سادات، علما، قضات و ... را بر عهده داشت.شرع و مباشران اوقاف و ریش

کرد و قاضی به القضات کسی بود که به امور قاضیان و عزل و نصب آنها رسیدگی میقاضی

بق احکام شریعت رأی شد که در همه مسائل قضایی اعم از جنایی و مدنی طداوری گفته می

رسیدند، از میدان عمل گسترده، برای تبلیغ بنابراین کسانی که به مناصب قضایی می 2داد.می

توانست آشکارا مذهب برخوردار بودند که این امر با توجه به مذهب رسمی دستگاه حاکم، می

عملکرد قاضی ای مخفیانه و با رعایت اصل تقیه صورت بگیرد که نمونه آن در گونهو یا به

 3نورهللا شوشتری در دوره اکبرشاه گورکانی مشهود است.

معموال مأموریت های قاضی نورهللا در امر قضاوت تحقیق در منازعات پیچیده بود. به عنوان 

ه.ق، مأمور تهیه گزارش از ایالت کشمیر به دلیل سوء اداره آنجا  1000مثال یکبار در سال 

                                                             
 .1843معین، فرهنگ فارسی، ص .  1

، 230، کیهان اندیشه، ش «ظهور و دوام اسالم در هند»شیمل، .  2

 . 68ص 

 .24، ص بررسی تاریخی ترویج تشیع در هند ،بابایی سیاب علی.  3



118 

 

« اگره».ق، برای تحقیقات امور مذهبی و خیریه، به ایالت ه 1005در حمله مغول شد. سال 

ه.ق، از طرف اکبر شاه، قاضی ارتش شد. وی تقیه نمی کرد؛ بلکه به مذهب  1008رفت. سال 

شیعه عمل می کرد. اکبر شاه نیز به خاطر توانایی ها و صالحیت هایش، علی رغم تشیع او، 

 1سمت هایی به او داد.

( ری عالوه بر فعالیت های علمی )تدریس، تألیف و مناظرات علمیقاضی سید نورهللا شوشت

ین اپس از استقرار دوماهه در هند، شخصیت علمی و اخالقی ایشان بر همان آشکار گردید و 

 امر سبب گردید که مورد عنایت اکبر شاه قرار گیرد.

 می کرد امااگر چه قاضی سید نورهللا شوشتری از پذیرفتن منصب قضا همواره شانه خالی 

به  اتصاف وی به عدالت، تقوا، زهد، عزت نفس باعث گردید ایشان به وسیله حكیم ابوالفتح

ر مالزمت پادشاهى پیوست و زمانى كه موكب منصور به الهور رسید و شیخ معین قاضى الهو

 را در وقت مالزمت از ضعف پیرى و فتور در قوا، سقطه در دربار واقع شد، رحم بر ضعف

وب و منسوب ه ، فرمودند كه شیخ از كار مانده ، بنابراین قاضى نورهللا به آن عهده منصاو آورد

ق مى گردید و الحق مفتیان ما جن و محتسبان حیال محتال الهور را كه به معلم الملكوت سب

 دهند، خوش به ضبط در آورده و راه رشوت را بر ایشان بسته و در پوست پسته گنجانیده

  :ته كهتصور نیست و مى توان گفت كه قائل این بیت او را منظور داشته و گفچنانچه فوق آن م

  2تویى آن كس كه نكردى به همه عمر قبول         در قضا هیچ ز كس جز كه شهادت ز گواه

تصدی قضاوت شروع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی قاضی را رقم زد به نحوی که در لوای 

 دربار را بست وخود با تمام وجود فعالیت می نمود. این تصدی راه نفوذ بدخواهان به

                                                             
1  .news.com/fa/news/71558-http://www.shia 
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تواند مسائل بنشیند، به اکبرشاه گفته بود می« قاضی القضات»شوشتری پیش از آنکه بر منصب 

دینی را بر اساس منابع اصلی آنها ارزیابی و بررسی کند و در نتیجه ناچار نیست که همواره 

این در اجتهاد خود از حدود فقه سنّتی فراتر از یکی از مذاهب فقهی پیروی کند؛ با وجود 

نخواهد رفت و بر اساس یکی از مذاهب چهارگانه سنی )شافعی، حنبلی، مالکی یا حنفی( فتوا 

قاضی القضات همیشه در عهد حکومت خود طبق خواهد داد. از این رو بسیار نقل شده است که 

د، ایشان ثابت می کرد که این مذهب اهل البیت فتوای می دادند، اگر کسی اعتراض می کر

 1فتوی طبق یکی از  مذاهب چهارگانه می باشد، این امر بر علمای دربار خیلی گران بود.

مت سها و صالحیت هایش او را به این اکبرشاه علی رغم شیعه بودن قاضی، به خاطر توانایی

اختالف  ب چهارگانه وای که درباره فقه مذاهمنصوب کرد. قاضی نورهللا به دلیل آگاهی گسترده

تر به توانست احکامی را که بیشتر به سود مردم و همچنین نزدیکآنها با یکدیگر داشت، می

 مذهب شیعه بود برگزیند. 

 قضاوت براساس اصول فقهی تشیع

عنوان دین رسمی هند، قضات ایرانی مطابق فقه شیعی حکم صادر رغم رواج تسنن بهعلی

گرفت، خود صورت غیر آشکار و در پوشش تقیه صورت مییشتر بهکردند. این مسئله که بمی

گواهی بر عدم آگاهی درست مردم از اصول فقهی مذهب تسنن، و به نوبه خود گامی اصولی 

در ترویج مبانی فقهی مذهب تشیع در میان مردم بود. قاضی نورهللا شوشتری، مقام 

د خویش عمل نماید، پذیرفت و البته القضاتی را مشروط بر اینکه در قضاوت بر اجتهاقاضی

                                                             
سید صغیر شمس زیدی الواسطی، صحیفه نور "زندگی نامه حضرت .  1

قاضی سید نور هللا شوشتری المقلب به شهید ثالث"، ارائه شده در 

دومین همایش بین المللی  قاضی نور هللا شوشتری ، ربیع الثانی 

 ۔ق ه۔ ۱۴۳۵
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مقرر شد از دایره مذاهب چهارگانه اهل سنت بیرون نرود، با این همه طبق اجتهاد خویش 

 1نمود.داد و آن را با اصول یکی از مذاهب چهارگانه منطبق می)براساس فقه شیعه( رأی می

 

 دیگر مناسب سیاسی و اجتماعی قاضی ره .2

کنار تدریس، تألیف و تصدی منصب بسیار مهم قاضی القضاتی، قاضی نورهللا شوشتری در 

برخی دیگر از وظایف سیاسی اجتماعی را بر عهده داشتند. یکی از آن وظایف واگذاری 

اراضی کابل بود، البته این وظیفه رسمی بیشتر جنبه سیاسی داشت زیرا دربار با این کار در 

یکی دیگر از مسئولیت های رسمی  2ید.صدد بود از عزیمت قاضی به ایران جلوگیری نما

قاضی در دربار اکبر شاه واگذاری مسئولیت تحقیق در آمور مذهبی و عام المنفعه و خیریه در 

 3آگره بود.

 

  

                                                             
علی . به نقل از " 289امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت، ص .  1

فصلنامه علمی ، رسی تاریخی ترویج تشیع در هندبر ،بابایی سیاب

 ."27، ص 15 شماره ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  571-570. رضوی، اطهر عباس، شیعه در هند، ص  2
 567. همان، ص  3
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 و بزرگان از تشیع و اهل سنت ءکالم بزرگان در نگاه علما
 

 یرامون شخصیت قاضی نورهللا شوشتریپالف( کالم برخی از بزرگان تشیع 

 در مورد قاضی نورهللا  عالء الملک شوشتریکالم  .1

عالء الملک فرزند  قاضی نورهللا شوشتری است وی در کتاب خود "محفل الفردوس" در  

 1شرح فضایل پدرشان می گوید: وی مظهر فیض اله و نورهللا است.

قاضی نورهللا که شرایط سخت سیاسی اجتماعی مشهد وی را وادار به هجرت نمود در شوال 

ی سالکان قرار گرفت و هجری قمری به هندوستان مهاجرت نمود و در آنجا از جمله 992

مورد عنایت و التفات اکبر شاه کبیر قرار گرفت به نحوی که مهمترین منصب را در اختیار 

 2وی گذاشت.

هور عالء الملک در احواالت قاضی شهید بیان کردند، مالعصمة هللا که از مشاهیر فضالی ال

 «اذا بلغت الحلقوم » به خدمت ایشان آمده، عرض کرد که: این آیه کریمه که است روزی 

عنی مداللت بر آن می کند که روح، جسم باشد؛ چه اگر مجرد باشد، رسیدن آن را به حلقوم، 

ن راجع به آ« بلغت » نخواهد بود. در جواب فرمودند که: لفظ روح، سبق ذکر نیافته تا ضمیر 

قع است آن است که ضمیر، راجع به قلوب باشد، چنان که در آیه دیگر واباشد، با آن که ظاهر 

 فبهت الذی کفر، کأنّه التقم الحجر.«. بلغت القلوب الحناجر » که: 

و از افادات ایشان که داللت بر علّو فطرت و سرعت فهم می کند، آن است که در حاشیه تفسیر 

عّزالدین فضل هللا یزدی رحمه هللا برای  بیضاوی فرموده اند که: هنگامی که سید فاضل امیر

                                                             
. عطاء الملک بن نورهللا ، مرعشی شوشتری، فردوس در تاریخ شوشتر 1

محدث( ناشر: انجمن آثار و برخی از مشاهیر آن، )مصحح: جاللدین 

 48ش، تهران. ص ه1352ملی، 

2  .http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=2023 
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زیارت مشهد مقدس رضوی ـ هزار درود و سالم بر ُمشرف آن باد ـ روزی به خدمت عمو و 

مخدوم من صدر مغفور آمد. من آن روز در مجلس عالی با جمعی از بزرگان حاضر بودم. سید 

ضل و بزرگانی را که در یاد شده، قضایای خود در سفر حج را که پیش آمده، یاد کرد. و افا

مکه و مدینه دیده، وصف می کرد. از جمله شیخ ابوالحسن بکری شافعی مصری را به فضل 

 1و انصاف و دوری از تعّصب و تکلّف وصف می کرد.

می گفت: بیشتر اوقات، او را می دیدم و مشکالت مسائل شرعی درمورد مذهب اهل سنت و 

، آن لطیف به من پاسخ می گفت: از جمله این مسائل شیعه را از او می پرسیدم و او به وجه

ز آن ابود که به او گفتم: معنای قول شیعه چیست که می گویند پیامبران قبل از بعثت و پس 

ام آن معصومند، با این که قبل از بعثت، شریعت و دینی نیست که کسی به جهت التزام به احک

 مؤاخذه شود ؟

در سالمت  شیعه آن است که پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلّموی پاسخ داد که مراد          

و سر فطرت و پاکی طینت بود، به گونه ای که اگر قبل از بعثت، شریعتی می بود، کاری از ا

 نمی زد که بر اساس آن شریعت بتوان حضرتش را مؤاخذه کرد.

ون خطور کرد. ولی چوقتی این پاسخ را از سید مذکور شنیدم، پاسخی استوارتر در ذهن من 

آن قبیل  در آن زمان در آغاز تحصیل بودم و به خواندن کتاب هدایة الحکمة و دیگرکتابهایی از

ا اشتغال داشتم، مهابت آن فاضل آزاده مرا گرفت، ولی سینه ام تنگ شد و سکوت و صبر ر

 تاب نیاوردم.

اسخ به این اشکال، به بدین روی آن را در محضر عمویم عرضه کردم و گفتم که شیعه برای پ

جواب آن شیخ اهل سنت نیاز ندارند، زیرا قاعدة حسن و قبح عقلی، از اصول شیعه امامیه 

است. در نتیجه حتی اگر بگوییم که قبل از بعثت، به فرض عدم مؤاخذه، این کار معنی ندارد، 

                                                             
1  .http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=2023 
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ید و به ثنای ولی بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی، مؤاخذه معنی دارد. او این پاسخ را پسند

 1نیکو مرا ثنا گفت.

 کالم عالمه مجلسی ره .2

ایشان قاضی نورهللا شوشتری را فردی صاحب فکر معرفی نموده که با کوشش بسیار مذهب 

اهل البیت علیهم السالم را یاری نمود و در مقابل مخالفاِن از اهل سنت، با استدالل های مستحکم 

 2به دفع شبهات می پرداختند.

 ره صاحب ذریعه .3

این کتاب، برترین کتابی است در باب خود » ایشان پیرامون کتاب احقاق الحق بیان می دارند: 

که نویسنده در آن به رد کلمات فضل بن روزبهان در کتاب ابطال نهج الباطل ) که در جواب 

پرداخته است. قاضی نورهللا راه حق را روشن   کتاب نهج الحق آیه هللا عاّلمه حلّی نوشته (

 3«ساخت و به بزرگترین اجر و پاداش رسید. 

 

 عالمه وحید بهبهانی؛.4

ایشان معتقد است تمام مصنفات قاضی ره مفید و قابل استفاده و استناد است، مخصوصا در بُعد 

اعتقادی، محقق با خواندن کتاب احقاق الحق از خواندن دیگر کتب کالمی جهت استدالل و 

 4شود.محاجه با مخالف بی نیاز می 

                                                             
پایان نقل قول از حاشیة تفسیر بیضاوی، که ترجمة آن نقل . 1

 است )مترجم(شد. ادامة متن به زبان فارسی 

 .41، ص1. مجلسی، محمد باقر، بحارالنوار، ج 2

 .54. مرعشی نجفی، شهاب الدین، اللئالی المنتظمه، ص  3
 .33. مرعشی نجفی، شهاب الدین، اللئالی المنتظمه، ص  4
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 کالم میرزا عبدهللا افندی اصفهانی.5

ایشان در مبارزه فکری و استداللی با مخالفان و رد ادعای آنها پیشقدم بود، علت موفقیت قاضی 

 1نورهللا اشراف کامل ایشان به کتب اهل سنت اعم از فقه، عقاید و ... بود.

 

 کالم عالمه امینی در مورد قاضی نورهللا .6

است: سید ضیاء الدین القاضی نورهللا بن السید شریف بن نورهللا بن  نسب قاضی بدین ترتیب

بن الحسین بن نجم الدین محمود بن احمد ابن الحسین بن محمد بن ة محمدشاه بن مبارزالدین مند

بن ابی   ابی المفاخر بن علی بن احمد بن ابی طالب بن ابراهیم بن یحیی بن الحسین بن محمد

بن  -ملقب به سیاق –بن علی المرعش بن عبدهللا بن محمد ة حمزبن علی بن ة علی بن حمز

الحسن بن الحسین االصغر بن االمام علی زین العابدین بن االمام الحسین بن امیرالمؤمنین علی 

 2 علیهم السالم.

« مجالس المؤمنین» و « احقاق الحق» قاضی نور هللا تستری مرعشی مؤلف کتاب های معروف 

دانش بود ، وی همچنین پرچمدار تشیع و شمشیر آخته اش و زبان شیوایش  مشعل دین و دریای

به جهاد پی   بود. مبلّغ توانا و دلیری که خدا برای رهبری و ارشاد خلق برانگیخته بود و چندان

گیر و سرسختانه اش ادامه داد تا جان در راهش بباخت و خونش سرزمین هند را گلگون ساخت. 

ی دامنه دار دست زد و به برقراری نظم و احکام اسالم همت گماشت و او در آن خطه به جنبش

جهل سیاهی را که مردم آن سامان را آلوده بود بزدود و نور معرفت پراکند تا از غفلت و 

گمراهی به در آمدند و چهره حقیقی اسالم را در مبادی و شیوه تشیع بدیدند. شاید وی از نخستین 

                                                             
. افندی اصفهانی، میرزا عبدهللا، ریاض العلماأ و حیاض  1

 .265، ص4العلماء، ج

معاصر، شیخ عبدالحسین امینی تبریزی دام نوشته فاضل جلیل .  2

نگاشته « شهداء الفضیلة »که در کتاب -بقاؤه در شرح حال قاضی 

ـ از بهترین نگاشته های این باب است. چرا که استوارترین 

 .نوشته در این باب است

 



125 

 

ند به نشر و توضیح تشیع و عشق پاک به خاندان رسالت برخاسته مبلغان بزرگی باشد که در ه

اند. در کتابهای امل آآلمل، ریاض العلما، روضات الجنات، اجازه نامه بزرگ متعلق به نوه 

سید جزائری، نجوم السماء، مستدرک، الحصون المنیعه و دیگر فرهنگ های رجال، تمجیدهای 

 بسیار از او به عمل آمده است.

» لمای عظیم الشأن دوره صفوی به شمار می آید و معاصر شیخ بهائی است. در وی از ع

شاگرد مولی عبدالوحید تستری بوده است. از اساتید دیگرش اطالعی نداریم. از آثار « تستر

گرانبهایش همین قدر توان فهمید که دریای علمی بوده است و نابغه ای زبردست در تمام رشته 

 هایش را مالحظه کنید.های علمی، فهرست کتاب 

  احقاق الحق که باعث قتلش شد. کتاب بزرگی است که گوهر دانایی و خرد و هوش از آن

می جوشد و بر می ریزد. ردی را که قاضی فضل بن روزبهان بر عالمه حلی در کتاب 

نوشته، به باد حمله انتقادی گرفته است و با بیانی شیوا و « نهج الحق و کشف الصدق » 

 فهم، حرف هایش را رد منطقی نموده است. همه کس

  مجالس المؤمنین، شرح حال رجال نامدار شیعه از دانشمندان، پادشاهان، شاعران و

 عارفان.

 .شرح دعای صباح و مساء متعلق به علی ) ع (، به زبان فارسی 

 عالوه بر کتب مذکور ، عالمه امینی حدود صد کتاب دیگر از آثار ایشان را بر می شمرد.

ای ترتیب دادند تا شیعه عالمه امینی در مورد شهادت ایشان بیان می کنند که بداندیشان حیله

بودنش را ثابت نموده، حکم قتلش را از شاه بگیرند. و نهایتا با گرفتن حکم از شاه او را عریان 

شاخه دار چندان زدند تا گوشت های تنش پاره پاره گشت و خونش بریخت   ساخته با چوبهای

  به جدش پیامبر امین )ص ( پیوست، گلگون بدن. و
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 کالم آیت هللا مرعشی نجفی ره .7

آیت هللا مرعشی نجفی ضمن تمجید از مصنفات قاضی ره کالمی را به نقل از عالمه محمد تقی 

مجلسی نقل می کند که فرموده اند بر هر شیعه واجب است، نسخه ای از آثار قاضی ره را 

 1کتاب احقاق الحق که در بُعد کالمی بی نظیر است.استفاده کند به خصوص 

 

 ب( کالم بدوانی از علمای اهل سنت در باره شخصیت قاضی نورهللا شوشتری

در بیان روآورى قاضى به پذیرش دستگاه قضا و نحوه عدالت گسترى او از زبان یكى از 

است. عبدالقادر  علماى اهل سنت هم عصر وى نمایانگر عظمت او در چشم همگان حتى معاندان

بدوانى در ))منتخب التواریخ (( آورده است  اگر چه شیعى مذهب است ، اما بسیار به صفت 

نصفت و عدالت و نیك نفسى و حیا و تقوا و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و به علم 

بدوانی همچنین در   2و حلم و جودت فهم و حدت طبع و صفاى قریحه و ذكاء مشهور است.

ضیلت بزرگ مردی همچون مرحوم قاضی نورهللا بیان می دارد همین بس که فردی از ذکر ف

تبار دشمنان او البته با عینک انصاف چنین لب به ستایش او می گشاید، وگرنه او مافوق آن 

  3.است که اهل سنت می گویند

 ج( قصیدة قوسی در مدح قاضی

مجدّد طرز انوری و فردوسی، موالنا قوسی، نفسی با تأثیر و عبارتی دلپذیر داشت. در اینجا 

در مدح قاضی سروده « قوسی » مناسب است که قصیده ای را بیاوریم که شاعری با تخلّص 

                                                             
 .34.  مرعشی نجفی، شهاب الدین، اللئالی المنتظمه، ص  1

 احمد مولوي تصحیح التواریخ، به بدوانى،منتخب . عبدالقادر2

 .25توفیقه،سبحانى،  كوشش به,صاحب، علي
3  .

http://toraath.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=203&

page=1 
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خود، با  است. او از شاعران معاصر قاضی بوده و عالء الملک، شرح حال او را در تذکرة

رده و در ابتدای آن گوید:  او را منشآت انیقه و اشعار رشیقه است. از اشعار این شعر آغاز ک

 او این قصیدة لطافت آثار است که در مدح والد مرحوم ـ نورهللا مرقده و طیب مشهده ـ گفته:

 قصیده 

 چنان زمانه ز ارباب فضل دارد عار

 ستظهارکه علم را نبود جز به جهل ا                                

 رواج و رونق بازار  دهر بین که بود

 بقدر مرتبه جهل، شخص را مقدا                      

 چنان کساد متاع هنر رواج گرفت

 که تنگ بر سر تنگ است و بار بر سر بار                     

 غلط شدم،چه هنر؟ کو هنر؟ کدام هنر؟

 اع تتار؟هنر قماش فرنگ است یا مت                    

 هنر بقدر پشیزی عزیز اگر بودی

 چو سیم ناسره، صاحب هنر نبودی خوار                              

 ز بس که علم ز عالم رمیده، در عجبم

 که نقش علم به عالم چسان گرفته قرار ؟ !                     

 درین زمانه که خورشید فضل را به مثل

 جهل بود پیش دیده آینه دارسهای                     

 درین زمانه که شعر و شعیر را به قیاس

 ممیزی نبود غیر دفتر و خروار                      

 مرا که بندگِی اهل فضل شد قسمت

 مرا که خدمت اهل کمال باشد کار                          
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 ببین که گلین امید من چه بخشد بر !

 ببین که نخل تمنای من چه آرد بار !                    

 بس است شکوه زمانی خموش شو قوسی

 به شکوه چند خود و خلق رادهی آزار؟                   

 ز فقر شکوه کنی و دل تو گنج کهر

 ز خلق رنجه شوی و زبانت آتش بار                   

 گرت فلک نه به وفق رضا کند گردش

 وزت زمانه نه بر مدعا بود در کار                    

 به آفتاب توسل نما که عرض کند

 شکایت تو به قطب صدور و فخر کبار                    

 چه آفتاب که در آسمان تعظیمش

 چو آفتاب بود صدهزار خدمتکار                            

 ز بحر خاطر من باز مطلعی سر زد

 که چشم عقل ندید آنچنان دُر شهوار                            

 مسبحان زوایای این کبود حصار

 ز بام عرش ندا می کنند لیل و نهار                        

 که باد تا ابد اندر پناه فضل خدای

 سر صدور افاضل ز عمر بر خور دار                  

 دمخلیل خلق و مسیحا دم و کلیم ق

 فرشته طینت و یوسف خصال و خضر شعار                  

 سحاب چرخ، شکوه آفتاب، کیوان قدر

 محیط کوه و قار، آسمان بحر ایثار                            
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 جمال چهرة دین، نور دیدة اسالم

 سپهر فضل و معالی، جهان حلم و وقار                    

 فروغ نور الهی، امیر نورهللا

 که دانش از دل او مستضی است لیل و نهار                   

 چو مهر کز پس صبح دوم نماید روی

 نمود بعد دوم مطلع سوم دیدار                           

 زهی ضمیر تو خورشید عالم اسرار

 کمال پیش کمال تو نا تمام عیار                    

 سپهر دست تو راگفته دجلة مّواج

 زمانه طبع  تو را خوانده قُلزم ز ّخار                    

 جهان به مهر تو مشعوف  و تا ابد مشعوف

 خدا ز خصم تو بیزار و از ازل بیزار                   

 تو علتی و فنون فضائلت معلول

 تو مرکزی و فحول افاضلت پرگار                     

 سزهی مدارج قَدَرت برون ز حد قیا

 ز هی مکارم ذاتت فزون ز حد شمار                   

 دل علیم تو انواع فضل را جامع

 کف کریم تو میزان جود را معیار                   

 کفت به صورت ابری بود که بر سر خلق

 بجای یاران بارد همه دُر شهوار                  

 دلت به معنی بحری بود که هر موجش

 جهان جهان گهر حکمت افکند به کنار                   
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 پیش بینی قاضی از شهادت خویش 

بر می آید که به تفّرس یافته بود که به شهادت، قاضی رضوان هللا علیه کالمی دارد که از آن 

از دنیا می رود. وی در اوائل مجلس پنجم از کتاب مجالس المؤمنین در ضمن شرح حال 

در مختار کّشی، از مفّضل بن عمر » محمدبن علی بن النعمان ملقب به مؤمن الطاق گوید: 

گفتند که نزد مؤمن الطاق رو روایت می کند که او گفت: حضرت امام جعفر علیه السالم مرا 

و او را امر کن که با مخالفان مناظره نکند. پس به در خانة او آمدم و چون از کنار بام سرکشید، 

به او گفتم که حضرت امام تو را امر می فرماید که با اغیار سخن نکنی. گفت: می ترسم که 

 1صبر نتوانم کرد.

ودم و با ه مسکین نیز مدتی به بالی صبر گرفتار بمؤلف ) قاضی نورهللا ( گوید که: این بیچار

، به آن اغیار، تقیّه و مدارا می نمودم و از بی صبری می ترسیدم و آخر، از آنچه می ترسیدم

ار رسیدم و از عین بی صبری، این کتاب را در سلک تقریر کشیدم. اکنون از جوشش بی اختی

 «می آورم.   فیع خودبه جانب پروردگار پناه می برم و همین کتاب را ش

 ص«) صبح گلشن » شبیه مفاد این عبارت، در موضوع یاد شده، بیتی است که صاحب تذکره 

 ( در ضمن شعرهای او، نقل کرده است: 560

تو دارد در  آفتی این سر و سامانِ                 ؟« نوری » خوش پریشان شده ای، با تو نگفتم 

 پی

                                                             

. شوشتری، قاضی نورهللا شوشتری، مجالس المومنین دو جلدی )در 1

 .52، ص4یک مجلد( چ
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ند که او در مورد خود به تفّرس یافته بود که عاقبت امرش به به هر حال، این عبارت، می رسا

شهادت ختم خواهد شد. این مطلب، مایة شگفتی نیست، چرا که مؤمن به نور خدایی می نگرد، 

 1«.اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ینظر بنورهللا » چنان که در حدیث آمده است: 

بانی راه ترویج دین و استوار سازی م کمترین حد بحث، آن است که او برای بذل نفس خود در

مادگی آشریعت سیّد المرسلین و احیای مذهب ائمة طاهرین صلوات هللا علیه و علیهم اجمعین، 

شد، چنان خود را نشان داد. او به مرگ خود نیز بی توّجه بود، اگر در راه خدای جّل جالله با

  که این امر روی داد

نش مت و رضوان را سرازیر سازد و در دار خلد خود ساکخداوند بر تربت پاک او، شآبیت رح

 دارد.

رهللا، همچنین در تأیید این استظهار، می توان این سخن را پیش آورد که سبب شهادت قاضی نو

ع شیخ آقا ظهور کتاب مجالس المؤمنین است، چنان که پیشتر نقل شد. اما کالم عالم نحریر متتبّ 

یل عنوان ذل کتاب الذریعه با آن منافات دارد، چرا که ایشان بزرگ تهرانی دام ظلّه در جزء او

دت می نویسد که قاضی، به دلیل تألیف این کتاب، در سرزمین هند به شها« احقاق الحق » 

رح رسید. البته این سخن آقا بزرگ تهرانی، مأخوذ از کالم شیخ حّر عاملی است که ضمن ش

اضل فنورهللا شوشتری، » است. شیخ حّر گوید:  حال قاضی در جزء دوم کتاب امل اآلمل گفته

ردیة  عالم عالّمه محدث. کتابهایی دارد، از جمله احقاق الحق که مفّصل است و در جواب بر

 نهج الحّق عالّمه طی نوشته است.

                                                             
مجالس المومنین دو جلدی )در . شوشتری، قاضی نورهللا شوشتری، 1

 65، ص4یک مجلد( چ
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نیز کتاب الصوارم المهرقه در جواب الصواعق المحرقه و کتاب مصائب النواصب. او معاصر 

شیخ فرج هللا حویزی «. هند به سبب تألیف کتاب احقاق الحق کشته شد شیخ بهایی بود و در 

 مانند این کالم را در کتاب ایجاز المقال گفته است. این مطالب، همه در مورد شهادتش بود.

اما در مورد والدتش در هیچ یک از کتابهای تراجم، مطلبی نیافتم، مگر در کتاب نجوم السماء. 

والدت با سعادتش در سنة نهصد و پنجاه و » کتاب چنین است:  عین عبارت کشمیری در این

که سنة یکهزار و نوزده -« سید نورهللا شهید شد » ( واقع شده و شهادتش از کلمه 956شش ) 

بر می آید. بر این تقدیر، مدت عمر شریفش شصت و چهار  –شود ( برآورد می1019هجری ) 

 «شود.( سال می64)

نجوم السماء برگرفته    که کالم صاحب شهداء الفضیله در این مورد، از کتاباز اینجا بر می آید 

 شده است.

 دام مکر )کیفیت شهادت قاضی نورهللا(

سه بیان برای کیفیت شهادت قاضی سید نورهللا شوشتری بیان شده که قدر متیقن در آنها کینه 

 وب تیغ دار(  است.توزی حسودان نزدیک به دربار و نیز شهادت ایشان با تازیانه )چ

  در اواخر جزء اول  –ادام هللا فیض وجوده  –عالم پرهیزکار حاج شیخ علی اکبر نهاوندی

صاحب روضات الجنّات در »می گوید: « الجنة العالیة و الجعبة الغالیة » از کتاب خود 

شرح حال سیّد سعید شهید قاضی نورهللا صاحب کتاب احقاق الحق و مجالس المؤمنین و 

نورهللا حسینی مرعشی، قاضی در الهور هند، »ر دیگر، به نقل از صحیفة الصفا گوید: آثا

محدث متکلّم محقّق فاضل نبیل عاّلمه، صاحب کتابهایی در نصرت مذهب و پاسخ به 

مخالفان تشیع و... به تهمت رافضی بودن در دولت سلطان جهانگیر فرزند جالل الدین 

شته شد و قبر او در آنجا مزاری شناخته شده است که او محمد اکبر تیموری در اکبرآباد ک

صاحب روضات می افزاید: گفته اند که دشمنان، او را در «. را در آنجا زیارت کردیم 
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راه گرفته اند، پوست او را کنده اند و با چوب های تیغ دار چنان ضربه زدند تا آنجا که 

 1او را شهید نامیدند.اعضای بدن او، از هم جدا و کشته شد. از این رو، 

 اما نواب واجد علی خان هندی در کتاب مطلع العلوم و مجمع الفنون ) فصل دهم، باب 

لی نورهللا مشهور به قاضی نورهللا، از اها  ششم، در بیان احوال بعضی علماء( گوید:

ش از شوشتر بود و در زمان پادشاه جهانگیر قاضی اکبر آباد. روزی پادشاه در بارة مذهب

 و پرسید. قاضی از روی تقیه گفت: من مذهب شافعی دارم. جهانگیر نه تنها نسبت بها

نست. شیعه، بلکه نسبت به اهل تسنن نیز بدبین بود. با این همه، قاضی خود را شافعی دا

که خالف بر او بزنند، به عنوان آن  پادشاه به غضب آمد و حکم کردکه پنج تازیانة تیغ دار

زد نتازیانه ها در گذشت. کتاب مجالس المؤمنین که   ی در اثر اینواقع گفته است. قاض

 شیعه اعتبار دارد، از آثار اوست. قاضی، گاهی شعر می سرود و این بیت از اوست:

گویی که مگر صبح قیامت، سحِر اوست           وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است !

!2 

  قاضی نورهللا مشغول به قضاوت و »...آورد: میمحدث قمی نیز نحوه شهادت او را چنین

همچنین نویسندگی در خفاء بود تا این كه سلطان اكبر از دنیا رفت و جهانگیرشاه بر تخت 

نشست. علمای دربار و مقرب درصدد فتنه و برانگیختن شاه بر علیه قاضی برآمدند و نزد 

داند و به مذاهب اربعه نمیاو به سعایت پرداختند، كه قاضی شیعه است و خود را ملزم 

 3«كند.فتوایش با فتوای مذهب امامیه تطبیق می

جهانگیرشاه ادعای کینه توزان را برای اثبات تشیع قاضی قبول نمی کرد و می گفت: این دلیل 

كامل نیست چرا كه او قضاوت را مشروط به اجتهاد خود پذیرفته است. آنان به حیله دیگری 

                                                             
1  .http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=2023 

2  .http://talei.kateban.com/post/2709 

 . 697 ص الرضویه، فوائد قمی، . محدث 3
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اشتند تا به عنوان شاگرد نزد قاضی رفت و آمد كند و خود را شیعه دست زدند. شخصی را واد

 معرفی كند. 

مجالس »های وی از جمله وی پس از رفت و آمد بسیار و جلب اطمینان قاضی، به نوشته

پی برد و درخواست مطالعه محتویات آن را کرد، وی كتاب را از قاضی گرفت و « المؤمنین

لمای دربار برد. آنان نیز این كتاب را به عنوان سند تشیّع ای برداشت و نزد عاز آن نسخه

قاضی نورهللا به جهانگیرشاه عرضه كردند و به سلطان گفتند كه او در كتابش چنین و چنان 

گفته است و استحقاق اجرای حد دارد.  جهانگیر شاه گفت: حدش چیست؟ آنان گفتند: ضربه 

 ر كرد و آنان بالفاصله حد را اجرا كردند. زدن با شالق... شاه كار را بر آنان واگذا

ق. در حالی كه حدود هفتاد سال عمر داشت در زیر شالق به  1019قاضی نورهللا در سال 

گویند بر بدن قاضی نورهللا با چوب خاردار آنچنان زدند كه بدنش قطعه قطعه شهادت رسید. می

 «. شد
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 مزار مطهر شهید و فصل ششم: 

 قاضی نورهللا شوشتری وحفظ آثارتجلیل 
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 مزار مطهر شهید  

کیلومتری دهلی پایتخت هند واقع  200مزار مطهر شهید قاضی نورهللا شوشتری در شهر آگرا  

شده است. در قسمت ورودی آرامگاه ، تابلو بزرگی نصب شده و بر روی آن به خط فارسی 

 مزار شهید ثالث حضرت قاضی سید نورهللا شوشتری عابدی اعلی هللا مقامه»نوشته شده 

 

 مرمت مزار اقدس 

 مزار ما غریبان نی چراغی نی گلی              نی پروانه سوزد نی صدائ بلبلی بر
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سال حقیقت شخصیت واال مقام سید  169تا مدتی مرقد این شهید بزرگوار مخروبه بود، بعد از 

قاضی نورهللا شوشتری آشکار گشت و محل دفن ایشان در بین مردم از جایگاه خاصی 

محمد منصور موسوی نیشابوری برای آن بزرگوار بارگاهی برخوردار گردید تا جایی که 

ساخت ، در جوار آن یک باغ بسیار زیبایی درست کرد، هر چند االن وضعیت مناسبی ندارد. 

در حال حاضر انجمنی برای تعمیر و ساخت آن تأسیس گردیده و امید است منزلت و جایگاه 

 1ایشان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

 کنونی بارگاه شهید وضعیت 

را  دسته زیبا  و دو ایوان کوچک ، مزار قاضی نورهللاگنبدى كوچك با دو گلدر حال حاضر 

 هجری 1395. تصاویر زیرجدیدترین تصاویر از این مکان است که درسال  احاطه کرده است

 شمسی تهیه شده است .

 

                                                             
سید صغیر شمس زیدی الواسطی، صحیفه نور "زندگی نامه .  1

حضرت قاضی سید نور هللا شوشتری المقلب به شهید ثالث"، ارائه 

شده در دومین همایش بین المللی  قاضی نور هللا شوشتری ، ربیع 

 ۔ق ھ۔ ۱۴۳۵الثانی 
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مین )علیهم السالم(  پوشیده وهاى سبز ومشکی با اسامی ائمه معص سنگ قبرى كه با پارچه

 شده، بارگاهى است كه جسم پاك شهید ثالث )رحمت هللا علیه( را در آغوش خود گرفته است.

 

 

بسیاری از مسلمانان به ویژه شیعیان هند از سراسر این کشور با طی مسافت های زیاد و چندین 

  می آیند .  «آگرا»روز سفر برای زیارت مرقد مطهر این شهید واالمقام به شهر 
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همچنین بسیاری از ایرانیانی که برای سفرهای فرهنگی و دیدن آثار تاریخی به این کشور 

ایاتی ازکالم هللا مجید حضور می یابند وبا قرائت فاتحه وسفر می کنند در این مکان شریف 

وی متوسل می شوند .به مقام معنوی  برای آن بزرگوار طلب رحمت الهی می کنند و
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جناب آقای دکتر خواجه و به همت )مدظله العالی( مقام معظم رهبری ا عنایت بسالهای اخیردر

، مقبره عالمه قاضی نورهللا شوشتری به نحو شایسته وآبرومندانه ای مرمت وبازسازی پیری 

،حسینیه چند زائر سراوساختمان های متعددی با کارکرد های فرهنگی ومذهبی شامل  شده و 

. دورتا دورحسینیه اسامی متبرکه ائمه  مزار این شهید ساخته شده است نارو وضوخانه درک

. امید  به چشم می خورد سالم(ل)علیهم ابه ویژه امام حسین و امام علی )علیهم السالم(معصومین

 .شود فرهنگی و دینی تبدیل  به مرکز در آیندهمی رود این مکان 

 

 

درتمام ساعات شبانه روز افرادی که از نقاط دور و نزدیک برای زیارت به این مکان آمده اند 

درکنار این مزار شریف در حال تالوت قران ،دعا ، نماز و توسل هستند که این همه نشان از 

همچنین برای اسکان زائران چندین شمار مدفون این خاك دارد. اعتقاد راسخ آنان به كرامات بى
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را  سفر ساخته شده تا زائران با اسکان در این اتاق ها خستگی این آرامگاه صحن در کنار اقات

 .  .از تن بیرون کنند

 

 

 برگزاری مراسم ساالنه

هر ساله برای بزرگداشت این عالم گرانقدر قاضی نورهللا شوشتری، در محل آرامگاه وی 

عاشقان اهل بیت)ع( جمع شده و یاد و مراسمی چهار روزه برگزار می شود و از سراسر هند 

 .خاطر این فقیه بزرگ را گرامی می دارند

 المللی میکروفیلم نور در راستای تجلیل از شخصیت قاضی نورهللانام گذاری مرکز بین

هند است که به -مرکزی پژوهشی در محل خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو

های خطی کهن بصورت چاپ همانند رمت و نشر نسخهتهیه میکرو فیلم، عکس برداری، م

 با تالش دکتر مهدی خواجه پیری تاسیس شد. ۱۳۶۴پردازد. این مرکز در سال می
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آغاز فعالیت علمی، فرهنگی این مرکز مقارن با چهار صدمین سال درگذشت عالّمه قاضی 

هند گردید و به پاس م( فقید، محدث، متکلم، ادیب وشاعر ایرانی در  1409نورهللا شوشتری )

 المللی میکروفیلم نور نام گذاری شد.خدمات این عالم بزرگ ،موسسه باعنوان مرکز بین

گذاری شد. از جمله ایرانی بنیان-مرکز نور با هدف حفظ و نشر میراث مکتوب اسالمی

 های خطیهزار نسخه ۶۰های این مرکز در این راه تهیه عکس و میکروفیلم از بیش از فعالیت

های هند، از جمله ) کتابخانه موالنا آزاد، کتابخانه لکهنو، پارسی، عربی و اردوی کتابخانه

های عکسی و میکروفیلم های گجرات و غیره( است. همچنین، از مجموعه نسخهکتابخانه

های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو آماده موجود در مرکز فهرست اجمالی و تفصیلی به زبان

 شده است.

 حفظ، نگه داری و تهیه عکس و میکرو فیلم از نسخ خطی قاضی شهید

مراکزی مانند مرکز بین المللی میکرو فیلم نور در راستای حفظ آثار گرانسنگ آن فقیه و کالمی 

وارسته ضمن چاپ آثار ایشان از نسخ خطی ایشان نگه داری و به تهیه عکس و میکرو فیلم 

 پرداخته اند.

 هللا مرعشی نجفی )ره(تنویس عالمه شهید قاضی نورهللا تستری در کتابخانه آیتشناسی آثار دس کتاب

به مناسبِت همایش نکوداشِت چهارصدمین سالگرد شهادت عالمه قاضي نورهللا مرعشي 

( از سوي راقم و با همکاري دکتر مرعشي )تنظیم 1381دي  30-28شوشتري )آگره ـ هند در 

نه عامره(، نگارش یافته و همزمان در قالِب یک جزوه از سوي اي در معّرفي این کتابخامقدّمه

هللا العظمي مرعشي نجفي )ره( منتشر و به کنفرانس مذکور ارائه گردیده است. کتابخانه آیت

ً جامع در احوال قاضي شهید و نیز با اینک پس از گذشِت دوازده سال، با مقدّمه اي نسبتا

هاي ات جدید همراه استدراکات فراوان و دادهتجدیدنظر کلّي در مطالب و درج اطالع

هاي جدید از آثار قاضي، بر پایه آخرین اطالعاِت نسخ خطي معّرفي شده در دستنویس

ً به روز گردیده و 42تا  32هاي نونویِس این کتابخانه عامره )یعني جلدهاي فهرست (، تماما
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ي شهید، موجود در این کتابخانه نسخه خطي از آثار قاض 37اثر در  14اینک در قالِب معّرفي 

عامره، همراه معّرفي یک مجموعه ادبي )داراي سه رساله( به خّط مرحوم قاضي نورهللا 

 تستري، به جامعه علمي و دیني کشور، ارائه گردیده است.

  بزرگداشت سالگرد شهادت آیت هللا سید قاضی نورهللا شوشتری شهید ثالث

نورهللا شوشتری مراسم بزرگداشت و همایش هایی برگزار برای شخصیت عالم برجسته قاضی 

در کنار مزار آن عالم ربانی در شهر آگره  1392گردیده است به عنوان مثال در مهرماه 

برگزار شد. این همایش که با همت 

و حضور سفیر محترم جمهوری 

اسالمی ایران در دهلی نو، نماینده 

محترم ولی فقیه در هندوستان، 

گی جمهوری اسالمی رایزن فرهن

ایران و رئیس مرکز بین المللی 

میکروفیلم نور برگزار گردید، از 

آن قاضی شهید تجلیل به عمل آمد. در این آیین دو سالن بزرگ دو طبقه در کنار مزار آن عالم 

ربانی افتتاح شد و سنگ بنای ساخت گنبد مزار آن شهید نیز گذاشته شد تا بزودی این قسمت 

 یز تجدید بنا شود.از آرامگاه ن
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 منابع

 قرآن کریم

 ( ،ج  13ابن اثیر، عزالدین علی، تاریخ کامل ابن اثیر)مترجم ابوالقاسم حالت 3جلدی ،

 ، عباس خلیلی ، انتشارات، دار صادر بیروت.

  ،افندی، میرزا عبدهللا، ِریاُض العُلماء و ِحیاُض الفُضالء ، به اهتمام محمود مرعشی

 ق، قم.1401آیت هللا مرعشی نجفی، انتشارات کتابخانه 

 ۱۳۸۶بهمن  ۷گاه آفتاب، اکبر پادشاه سلسله مغول بر تخت سلطنت هند. وب . 

  امام شوشتری، سید محمد علی، تاریخ جغرافیائی خوزستان، ناشر موسسه مطبوعاتی

  ق، تهران.ه 1331امیر کبیر، 

 مرعشی شوشتر، انتشارات  امامزاده، حاج سید مصطفی، گلستان پیغمبر یا خاندان سادات

 ق، یک جلدی، تهران.ه 1374و چابخانه حیدری، 

 ( ،ج 11امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعه)ناشر دارالتعارف للمطبوعات، 8جلدی ،

 ق، بیروت.ه1421

 .امینی )عالمه(، عبدالحسین، ُشَهداُء الفَضیلَة، دارالشهاب، بی تا، قم 

  ،به نقل از " علی بابایی سیاب، بررسی تاریخی ترویج امینی نجفی، شهیدان راه فضیلت

 .15تشیع در هند، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی شماره 

  بابایی سیاب، علی، بررسی تاریخی ترویج تشیع در هند، فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 .15تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی شماره 

  ،تشیع در هند، سید عباس اطهر رضوی،  ،348تاریخ فیروزشاهی، بارانی 

 ق، بیروت. ۱۴۰۳دار االضواء،  ،1تهرانی، آقا بزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 

  24و  6، ۴، جالشیعة، نشر اسماعیلیانتصانیف تهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعة إلى ،

 قم ق،1408
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  ،68، کتاب ماه دین، ش «تشیع در شبه قاره»ثبوت ، 

 رسول، صفویان در عرصه دین فرهنگ و سیاست، )سه جلدی( ناشر  جعفریان

 ، قم.1389پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

  .جعفریان، رسول، " مروري بر مصائب النواصب قاضي نورهللا شوشتري" )رک

 وبسایت کتابخانه تخّصصي تاریخ اسالم و ایران(.

 ن مقاله به مناسبت دومین جالل الدین حسینی، فیض هللا فی ترجمه القاضی نورهللا )ای

همایش نکوداشت نورهللا شوشتری تدوین گردیده است. الزم به ذکر است که این همایش 

 توسط مرکز بین المللی میکرو فیلم نور برگزار گردید.( 1435در ربیع الثانی 

  ،تهران.۱۳۷۵جاللی نائینی، سیدمحمدرضا. هند دریک نگاه. انتشارات شیرازه ، 

  ،اآلمل، امل .محمدحسن، امل االمل فی علماء جبل عامل، مکتبه االندلسحر عاملی

 ، بغداد.1385

 ،؛ 1375حسن بیگ روملو، احسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی )تهران، بابک

احمدبن شرف الدین حسین الحسینی القمی، خالصه التواریخ، تصحیح احسان اشراقی ) 

 .1( ج 1363تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

  ،حکیم، سید محمد تقی حکیم، زندگی نامه قاضی سید نورهللا شوشتری مرعشی نجفی

 .1378، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان32ـ13صفحه 

  1383آثار ادبي، انتشارات دانشگاه تهران،  -خاوری ، اسدهللا، ذهبیه: تصوف علمي ،

 تهران.

  به نقل از: اعیان الشیعه، مجالس المؤمنین، روضات الجنات، ریاض دائرة المعارف تشیع

 العلما، ایضاح المکنون و چند منبع دیگر

  رسول جعفریان، اسئله یوسفیه: جدال اندیشگی تفکر شیعه اصولی با اخباری مکاتبات

"میریوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورهللا شوشتری"، ناشر: مجلس شورای 

 ، تهران.1388مرکز اسناد،  اسالمی، موزه و
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  سید صغیر شمس زیدی الواسطی، صحیفه نور "زندگی نامه حضرت قاضی سید نور

هللا شوشتری المقلب به شهید ثالث"، ارائه شده در دومین همایش بین المللی  قاضی نور 

 ه۔ ق. ۱۴۳۵هللا شوشتری ، ربیع الثانی 

  مطالعات و تحقیقات اسالمی، سید عباس اطهر رضوی . شیعه در هند ج اول . مرکز

 دفتر تبلیغات، قم.

  ،ق ۱۴۰۹شوشتری، سید نورهللا، احقاق الحق، قم، کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی. 

شوشتری، احقاق الحق، .شوشتری، سید نورهللا، احقاق الحق، قم، کتابخانه آیت هللا 

   شوشتری، احقاق الحق..ق ۱۴۰۹مرعشی نجفی، 

 ،1ش. ج۱۳۷۷مجالس المومنین، تهران، کتابفروشی اسالمیه،  شوشتری، سید نورهللا. 

  ،شوشتری، قاضی نورهللا شوشتری، الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة

 ش، عربی، یک جلدی، قم.ه 1336، 2دارالکتاب االسالمیه، چ

  شوشتری، قاضی نورهللا شوشتری، مجالس المومنین، کتابفروشی اسالمیه، دو جلدی

 ش ، تهران.ه 1377، 4مجلد( چ )در یک

  ،230، کیهان اندیشه، ش «ظهور و دوام اسالم در هند»شیمل.، 

  ،مجله مشکوة، ش «تفاسیر علمای امامیه در شبه قاره هند و پاکستان»صدراالفاضل ،

10. 

  عبدالقادر بدوانى،منتخب التواریخ، به تصحیح مولوي احمد علي صاحب، به كوشش

 ،  تهران.1380آثار و مفاخر فرهنگى، توفیقه،سبحانى، انجمن 

  ،عزیز احمد، تاریخ تفکر اسالمی در هند، ترجمه نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی

 ، تهران.۱۳۶۶انتشارات کیهان، با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

  ،فرشته، محمدقاسم هندو شاه استرآبادی، تاریخ فرشته، تصحیح محمدرضا نصیری

 ، تهران.1388، 2آثار و مفاخر فرهنگی، جتهران، انجمن 
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  62، شماره 1383قائدی، محمد، مجله مبلغان، دی و بهمن ، 

  قمي، عباس، الفوائد الرضویة، لفوائد الرضویة في أحوال علماء المذهب الجعفریة- 

 ، قم.1385مجلدین، بوستان کتا،  –الشیخ عباس القمي 

 ,کونجون نرگس ، امیر سید فتح اله شیرازي، پزشک، مورخ و  گلشني سیدعلي رضا

 journal of researchسیاستمدار دربار گورکانیان هند ، مطالعات تاریخ پزشكي )

on history of medicine) :   1391   3, شماره   1, دوره . 

  ر: جلدی( شرح پدیدآو 9کتابفروشی اسالمیه، چاپ اول، ش.، ) .۶گنجینه دانشمندان، ج

 قم. ،۱۳۵۱تالیف محمد شریف رازی،

  قم.۵۷و  ۵۶مجله حوزه، ش ، 

  محدث ارموی، سید جالل الدین، فیض االله، )با کتاب الصوارم المهرقه در یک جلد با

ه.ق،  1327زبان عربی چاپ شده است.( مترجم: عبد الحسین طالعی،ناشر: نهضت، 

 تهران. 

 ش۱۳۲۶، فوائد الرضویه، مرکزی، تهران،  محدث قمی. 

  مرعشی شوشتری، عطاء الملک بن نورهللا شوشتری، فردوس در تاریخ شوشتر و برخی

 ش، تهران.ه1352از مشاهیر آن، )مصحح: جاللدین محدث( ناشر: انجمن آثار ملی، 

  مرعشی شوشتری، عطاء الملک بن نورهللا شوشتری، فردوس در تاریخ شوشتر و برخی

 ش، تهران. ه1352ث( ناشر: انجمن آثار ملی، از مشاهیر آن، )مصحح: جاللدین محد

  مرعشی نجفی )آیت هللا(، سید شهاب الدین، اللئالی المنتظمه و الدرر الثمینه، در زندگی

عالمه حلی و سلطان محمد خدابنده و فضل بن روزبهان و قاضی سید نورهللا مرعشی 
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 ق. یک جلدی، عربی با کامه اختصاری "اللئالی"، قم.ه
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 قم.1387ن کتاب، یحیي یثربي، فلسفه ي عرفان، بوستا ، 
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