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« نفحات االزهارفى خالصه عبقات االنوار»



330
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

مروری بر کتاب 
« نفحات االزهارفی خالصة عبقات االنوار  »

عبدالحسين طالعى*

مقدمه
بن  عبدالعزيز  هند،  سنت  اهل  مشاهير  از  يكى  هجرى،  سيزدهم  و  دوازدهم  سده ى  در 
ولى اهللا دهلوى (25 ماه رمضان 1195- 7 شوال 1239)، كتابى به نام «تحفه  ى اثناعشريه» 
نگاشت كه در ضمن دوازده باب به رّد و انكار عقايد شيعه پرداخت، از جمله باب پنجم تا 
هشتم كه به ترتيب در باب الهيات، نبوت، امامت و معاد سخن مى گويد. دانشوران شيعى، 
از همان زمان، به پاسخ گويى مطالب اين كتاب پرداختند. بعضى تمام كتاب را هدف قرار 

داده، و برخى ديگر، پاره اى از ابواب را پاسخ گفتند.
ــمار اين كتاب ها بيش از 25 عنوان است كه محقق طباطبايى در مقاله ى «موقف  ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  كارشناس فهرست نويسى و كتابدارى ، عضو هيئت علمى دانشگاه قم 
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الشيعه من هجمات الخصوم» فهرستى از آنها را بر مى شمارد.1
در ميان اين كتاب ها، چند كتاب از عالمه سيد محمد قلى كنتورى2 (5 ذيقعده 1188- 4 

محرم 1360) جلب نظر مى كند:
ـ كتاب « السيف الناصرى » در جواب باب اول تحفه ى اثناعشريه .

ـ كتاب « تقليب المكائد » در جواب باب دوم تحفه ى اثناعشريه.
ـ كتاب « برهان السعاده » در جواب باب هفتم تحفه ى اثناعشريه.

ـ كتاب « تشييد المطاعن » در جواب باب دهم تحفه ى اثناعشريه.3
ـ كتاب « مصارع االفهام» در جواب باب يازدهم تحفه ى اثناعشريه.

از عالمه سيد محمد قلى، فرزندان دانشورى بر جاى مانده است از جمله :
ــيد اعجاز حسين (21 رجب 1240- 17 شوال 1286).4 سيد سراج حسين (متوفى 1282).   س

مير حامد حسين (1246- 18 صفر 1306).
ــان و كتاب گران سنگش «عبقات االنوار»  ــاندن مختصر ايش ما در اين گفتار، به شناس

مى پردازيم.5

آشنايى با عبقات االنوار 
ــخ باب هفتم تحفه  ى اثنا عشريه، تأليف شد.  ــت كه در پاس عبقات االنوار، يكى از آثارى اس

1.  ترجمه  ى فارسى اين مقاله در كتاب « كتاب و كتابخانه » اثر غالمرضا فدائى عراقى ( تهران ، مركز مدارك فرهنگى، 
1378) آمده است و هم چنين آقاى محمد صّحتى سردرودى در مقاله ى « عبقات االنوار ، كارى كارستان » 

( مشعل جاويد، قم: دبيرخانه كتاب سال واليت ، 1380ش، ص141ـ146) نيز فهرستى از آن ها را آورده است.
2.  عالمه سيد محمد قلى فرزند سيد محمد حسين الكنتورى ، از سادات موسوى و از علماى بزرگ قرن سيزده و از 
صاحب نظران برجسته در علم كالم در شبه قاره بوده است. ايشان اهتمام زيادى در تاليف كتب كالم اماميه بويژه 
در رد بر مخالفين داشتند بطوريكه تاليفات فراوانى از ايشان از جمله تطهير المومنين من نجاسة المشركين، 

االجوبه الفاخره فى رد االشاعره و ... برجاى مانده است.
3.  با تحقيق برات على سخى داد، مير احمد غزنوى و عالم بنى باميانى، در 16 جلد چاپ شده است.

4.  در باب او ، بنگريد : مدخل « كنتورى ، اعجاز حسين » در : دايرة المعارف كتابدارى و اطالع  رسانى . تهران: 
كتابخانه ملى، 1385 ش ، ج2

5.  در اين توضيحات، از رساله ى « دراسات فى كتاب العبقات » نوشته آية اهللا سيد على ميالنى (180 صفحه، 
به ضميمه ى نخستين جلد نفحات االزهار ) بهره گرفتيم. خالصه اى از اين كتاب در مقاله ى: « السيد حامد 
حسين و كتابه العبقات » در : مجله تراثنا، شماره 4، سال 1406ق، ص144ـ156 از خود ايشان آمده است.
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اهميت اين كتاب جاودانه آن چنان بود كه نام و ياد مؤلف آن را براى هميشه در طول تاريخ 
و در دل هاى حق طلبان جاودانه ساخت؛ به گونه اى كه با وجود ديگر تأليفات ميرحامد حسين 
از يك سو، و ديگر كتاب هايى كه در پاسخ باب هفتم تحفه  ى اثناعشريه نوشته شده؛ تنها نام 
ميرحامد حسينـ  آن هم با يادگار ماندگارش عبقات االنوارـ  پيوند استوار يافت و بر جاى ماند.
ــيم شده كه هريك از آن  ــريه به دو بخش اصلى تقس باب هفتم از كتاب تحفه  ى اثنا عش
ــده اند. عالمه ميرحامد حسين در پاسخ  ــهاى فرعى كوچكتر تقسيم ش دو بخش ، به بخش
ــت.  تفصيل اين مجلّدات به  ــتقل نگاش به هر يك از آن  بخش هاى فرعى، يك مجلّد مس

شرح زير است:
مجلد اول: حديث غدير « من كنُت مواله فهذا علىٌّ مواله».

َُّه َال  ــى إالَّ أن مجلد دوم: حديث منزلت « أنَْت ِمنِّي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَس
نَبِيَّ بَْعِدي ».

ــوم: حديث واليت « إنَّ َعِليًّا ِمنِّي َو أنَا ِمْنه  و هو مولى كّل مؤمن  مجلد س
بعدي».

ــد چهارم: حديث طير « اللَُّهمَّ ائْتِنِي بِأَحبِّ َخْلِقَك إلَْيَك يَْأُكْل َمِعي ِمْن  مجل
يِر». َهَذا الطَّ

مجلد پنجم: حديث مدينة العلم « أنَا َمِدينَُة الِْعْلِم َو َعلِيٌّ بَابَُها».
مجلد ششم: حديث تشبيه «َمْن أَراَد أْن يَْنُظَر إلَى آَدَم فِي ِعْلِمِه َو... فَْليَْنُظْر إِلَى 

َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب».
مجلد هفتم: حديث مناصبه « َمْن نَاَصَب َعِليًّا الِخالفة فَُهَو َكافِر».

مجلد هشتم: حديث نور « كنت أنا و علّى نوراً بين يدى اهللاَ عّز و جل ...».
ايََة َغداً َرُجًال يُِحبُّ اهللاَ َو َرُسولَه ». مجلد نهم: حديث رايت « َألُْعِطيَنَّ الرَّ

مجلد دهم: حديث مع الحق « علّى مع الحّق و الحّق مع على ».
مجلد يازدهم:  حديث خاصف النعل « اّن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 

كما قاتلت على تنزيله... و لكن خاصف النعل».1

1.  بعضى از اين مجلدات را مؤلف محترم شروع كرده ولى فرصت اتمام آنها را  نيافته است، مانند مجلد: 7 و 9و 10 و11.
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مجلد دوازدهم: حديث ثقلين «إنّى تاركٌ فيكم الثِقلين... كتاب اهللا و عترتى...».
مجلّد آيات ، شامل شش آيه  ى:

1ـ إنَّما َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا... ( مائده/ 55 )
ْجَس أْهلَ الَْبْيت ...  ( احزاب/ 33  ) 2ـ إنَّما يُريدُ اهللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

شورى/ 23 ) )  َة ِفي الُْقْربى 3ـ ُقلْ ال أْسَئُلُكْم َعَلْيِه أْجراً إالَّ الَْمَودَّ
4ـ َفَمْن َحاجَّكَ فيِه... َفُقْل َتعالَْوا نَْدُع أْبناَءنا... ( آل عمران/ 61 )

5ـ إنَّما أْنَت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ َقْومٍ هاد ( رعد/ 7 )
بُون  ( واقعه/11-10) ابُِقوَن أولِئكَ الُْمَقرَّ ابُِقوَن السَّ 6ـ َو السَّ

ويژگى هاى نگارشى كتاب «عبقات االنوار» 
ــول و آداب مناظره و قوانين پژوهش مانند:  ــن ويژگى كتاب، پاى بندى به اص 1ـ مهم تري
حلم، متانت، امانت در نقل، استناد به مطالب مورد قبول مخالف، فراگيرى همه جوانب 
ــخنان  ــان دادن تناقض هاى س ــان دادن تحريفات و تصّرفات، نش به طور كامل، نش

دهلوى، رجوع به شأن صدور احاديث، بررسى متون احاديث و... است.
2ـ ساختار ساده اما دقيق در بيان محتوا:

    مطالب كتاب در دو بخش اصلى تقسيم شده كه به شرح زير مى باشد:
الف ) بخش سند ، شامل:

ـ  استقصاى راويان حديث ، به ترتيب: صحابه، تابعين، عالِمان تا اواخر قرن 
سيزدهم.

ـ  توثيق افراد ياد شده، بر اساس منابع رجال و تراجم اهل تسّنن. مؤلف در 
ــده،  ــخصيت ها بيان ش اين مرحله  گاهى به مباحثى كه در تضعيف آن ش
پاسخ مى گويد، كه براى اين كار از دانش هاى: رجال، تراجم، كتاب شناسى 

و تاريخ بهره مى گيرد.
ب ) بخش داللت، شامل:

ـ  اثبات داللت حديث بر امامت اهل بيت
ـ  پاسخ گويى به سخنان و شبهات دهلوى در مورد داللت حديث.
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ـ پاسخ به تعارض احاديث ديگر با حديث مورد نظر.
3ـ احاطه ى مؤلف بر منابع مختلف و گسترده  ى علمى در عرصه  ى امامت 

كتاب «نفحات االزهار» 
گستره ى پژوهش ميرحامد حسين، چنان است كه گاهى اوقات، در برابر چند سطر دهلوى، 

ده ها صفحه سخن مى گويد.
وى در اين شيوه، از نقل قول هاى طوالنى كمك مى گيرد تا عالوه بر اشكال هاى فعلى ، 
ــخ گويد. اين نقل قول هاى تخصّصى در البه   الى متن، گاه چنان  ــبهات مقدّر را نيز پاس ش
به درازا مى كشد كه رشته ى بحث را از دست خواننده ى مبتدى  بيرون مى كشد. به عبارت 
ــت از آن همه نقل قول به رشته ى اصلى بحث، گاه چنان دشوار مى شود كه  ديگر، بازگش

فقط از عهده ى پژوهشگران بر مى آيد.
افزون بر اين مشكل بايد نثر دشوار كتاب را كه نثر فارسى هندى قرن سيزدهم است، و 
چاپ سنگى بودن آن كه موجب مى شود تا اصل كتاب فقط براى معدودى از محققان 
مفيد واقع شود، را افزود. بدين روى، تلخيص اين كتاب سترگ، طرح بعضى از بزرگان 

و مراجع1، و آرزوى برخى ديگر، در طول سالهاى متمادى بوده است2. 
ــن آرزوى ديرينه، حضرت آية اهللا  ــكل، و تحّقق اي ــا آنجا كه براى حّل اين چند مش ت
سيدعلى حسينى ميالنى، كتاب « نفحات االزهار فى خالصة عبقات االنوار» 
ــيوه ا ى بديع دربيان محتواى كتاب عبقات االنوار  را تاليف نمودند. در اين كتاب از ش

استفاده شده كه عبارت است از :
1.  تلخيص كتاب، به گونه اى كه نقل قول هاى متعّدد، رشته ى اصلى بحث 

را تحت الشعاع قرار ندهد.
2.  تبديل زبان كتاب، از فارسى پيچيده ى قديم به عربى رواِن معاصر. بدين 

1.  مانند محدث جليل القدر شيخ عباس قمى(ره) كه كتاب نفيس « فيض القدير فى ما يتعلق بحديث الغدير» 
را در تلخيص مجلد اول كتاب عبقات نگاشته   اند.

2.  اين مطلب ، از زبان عالمه ذوفنون مرحوم شيخ حيدرقلى سردار كابلى ، نقل شده است. بنگريد : كيوان 
سميعى ، غالمرضا ، زندگى نامه سردار كابلى.
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ترتيب، شعاع بهره ورى از اين كتاب، گسترش يافته و براى تمام آشنايان 
به زبان عربى قابل استفاده شده است.

3.  در بخش سند احاديث، قسمتى تحت عنوان « ملحق» در هر مجلّد آورده 
شده كه در اين قسمت، منابعى افزون بر آنچه در دسترس صاحب عبقات 
بوده و يا پس از ايشان تأليف و منتشر شده، بيان گرديده و مدارك ديگرى 

براى احاديث ، ذكر شده است.
ــاس چاپهاى رايج موجود  ــده در عبقات بر اس 4.  بيان مدارك مطالب نقل ش

در شيعه و اهل سنت .
5. چاپ زيبا و قابل استفاده براى همه ى طبقات مردم.

ــان در اين كار  ــتكار عظيم ايش ــنده و پش ــط نويس از طرف ديگر رعايت امانت علمى توس
ارزشمند ، در خالل ده ها سال كه تنها رهنوردان وادى تحقيق، با دشوارى  اين كار آشنايند، 
ــد تا اين كتاب، جاى خود را در محافل و مجالس اهل علم و تحقيق بگشايد، به  ــبب ش س
ــيده كه گاهى بيش تر از اصل كتاب  ــه ، بهره ورى از اين تلخيص در حّدى رس ــه اى ك گون

عبقات، قابل استفاده است. 
ــى اين كتاب، توسط مؤسسه ى فرهنگى ـ انتشاراتى  گفتنى است كه ترجمه ى فارس
ــال 1372 شمسى آغاز شده كه در آخرين مراحل چاپ و نشر قرار  نبأ در تهران، از س
دارد. مجموعه ى ترجمه  ى فارسى، قرار است در ده مجلد انتشار يابد، كه تاكنون شش 
مجلّد آن منتشر شده است وترجمه  ى مجلدات حديث طير، واليت، غدير و آيات نيز 

به زودى منتشر مى شود.1

نكته ى مهم  
آثار بزرگان اماميه در زمينه ى امامت، به دو گروه اصلى تقسيم مى شود:

گروه اول: كتاب هاى تبيينى.
گروه دوم : كتاب هاى احتجاجى.

1.  نگارنده ى اين سطور، توفيق و افتخار ويرايش برخى از مجلّدات ترجمه  ى فارسى را بر عهده داشته است. 
والحمدهللا كما هو اهله.
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ــت كه فضائل اهل بيت و امامت آن بزرگواران  كتاب هاى گروه اول، خطاب به افرادى اس
را، به جان و دل پذيرفته اند؛ و با تبعيت از امامان معصوم ، پيوسته به آن آستان مقّدس 

تقّرب مى جويند.
ــتند. اينان واليت امامان معصوم را قبول نكرده و در  اّما مخاطبان گروه دوم چنين نيس
ــان ترديد دارند. جمعى از اينان، حتى فضائل روشن امامان معصوم  را انكار  امامت  ايش
مى كنند. و برخى ديگر، آن ها را قبول دارند بدون اين كه به لوازم و نتايج آن پاى بند باشند.
به هر حال، دانشوران بزرگ اماميه، گاهى با گروه دوم سخن گفته اند و خطاب به آنان قلم 
زده اند؛ و آثارى پديد آورده اند كه در آن آثار، روايات يا نكاتى از شخصيت هاى مورد قبول 
مخاطبان خود نقل كرده اند، آن گاه مخاطبان خود را، به الزام عقلى، به قبول نتايج ناشى از 
آن روايات يا نكات فرا خوانده اند. كتاب عبقات االنوار و نفحات االزهار و نيز كتاب الغدير، 

از اين  گونه اند.
ــى كتب ، نتايجى در بردارد.  ــرش به بحث، و بيان مطالب براى گروه دوم در برخ ــن نگ اي
ــزرگان اماميه، نام  ــورى از ب ــه آن كه در اين كتاب ها، خوانندگان مى بينند كه دانش از جمل
اميرالمؤمنين و حضرت زهرارا در شمار صحابه و در رديف ابوهريره و عبداهللا بن عمر 
ــمار تابعين، و در عرض نام هايى  ــجاد و امام باقر  در ش ذكر مى كند. يا اين كه از امام س
ــن بصرى ياد مى كند. چرا كه مخاطب كتاب، امامت آن امامان معصوم شگفت مانند حس

 را نپذيرفته، بلكه آن بزرگواران را درحّد صحابى يا تابعى مى شناسد.
ــمندان كه عمر خود را در ترويج مكتب خلفا گذرانده اند  همچنين مى بينيم گروهى از دانش
ــا گفته اند، در كتاب هايى مانند  ــته و درس ه و در اين جهت تالش ها كرده و كتاب ها نوش
ــر، عابد، دقيق، حافظ حديث و...  ــمندان صاحب نظ الغدير و عبقات االنوار، به عنوان دانش

معرفى مى شوند.
ــان دهند استنادشان به سخن بزرگان و  ــت كه نش هدف بزرگان اماميه از اين كار، آن اس
دانشمندان قوم است نه افراد متوسط و ضعيف و ناشناخته. به همين دليل، كالم نويسندگان 
رجال و تراجم مكتب خلفا را در مورد آنان نقل مى كنند كه آكنده از مدح و تمجيد و بيان 

مقامات علمى ايشان است؛ بدون آن كه خود به اين گونه تمجيدها عقيده داشته باشد.
ــباهت دارد، كه در آن،  در واقع ، كتاب هايى همانند عبقات االنوار، به صحنه ى دادگاهى ش



337

اب
 كت

 بر
رى

رو
م

  «
وار

االن
ت 

عبقا
صه 

خال
فى 

ار 
زه
 اال

ات
نفح

» 

با طرف مقابل، بحث و گفتگو مى شود. و به كالم او يا هم فكرانش استناد مى گردد، گرچه 
سياه رويانى باشند كه آن ها را موّجه و معتبر مى دانند.

ــات االنوار و  ــل احتجاجى بودن، عبق ــين مى افزاييم كه به دلي ــده ى پيش ــر نكات ياد ش ب
كتاب هاى مشابه  ى آن، بسيارى از حقايق واالى واليت در آن ها ناگفته مانده است، چراكه 
ــخن مى گويند، و به ظرفيت آن مخاطب  ــن گونه كتاب ها، با مخاطب خاّص خود س در اي

نظر دارند.
ــخن جايى  ــيارى از حقايق را به آثار ديگر خود واگذار نموده اند، چرا كه «هر س لذا بيان بس

و هر نكته مقامى دارد».
ــاالت و آثار، به نقل قول هاى  ــد كه در بعضى از مق ــن نكته ى مهم، از آن روى گفته ش اي
عالمه ميرحامد حسين از آثار مكتوب در مكتب خلفا استناد شده و بر اساس آن، وثاقت و 
ــود. توّجه به اين مهّم،  علمّيت و زهد و تقواى راويان و مؤلّفان آن آثار، نتيجه گرفته مى ش
در استفاده از نفحات االزهار نيز ضرورت دارد، از آن روى كه تلخيص عبقات االنوار است 

و همان راه را پيموده است.

گام هاى ضرورى ديگر 
ــه ى آن گوهرهايى  ــار كه در هر گوش ــت پر ب ــه تبع آن، نفحات، دريايى اس ــات، و ب عبق
ــا، كاِر غّواصان  ــتخراج اين گوهره ــِف اين صدف ها و اس ــت. كش در دِل صدف نهفته اس
ــت كه از تماِم ظرفيت اين اقيانوس بهره گيرند، نه اين كه به اليه ى  ــان اس و گوهرشناس

ظاهرى آن اكتفا كنند.
بدين روى، بايد جهت بهره مندى عموم مردم از اين كتب ، آنها را به صورت متون درسى 
يا كمك درسى و كتاب هاى خواندنى در سطوح مختلِف سّنى و علمى، درآورد. يعنى اين كه، 
ــترگ دانست، نه آخرين گام.  ــتين گام بهره ورى از اين  گنجينه  ى س تأليف نفحات را نخس
اين راه بزرگ، راهنوردانى مخلص و پر كار مى طلبد، و گام هاى استوار... . توفيق نويسنده 
محقق «نفحات االزهار» و ديگر ره پويان اين راه را  در پرتِو عنايات حضرت بقية اهللا ارواحنا 

فداه، از خداى حكيم مى طلبيم.
در اين گلزار، جمله اعضا را چشم و گوش سازيم، تا هماره ببينيم و بشنويم. و توفيق، از خداست.




