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چکیده
ادامـه درمهـم اخـتالف »...طالـب ابـی بیعلیالیهالناساقرب«عبارتطرحضمنمقالهایندر
بهسپسدهیم،میقراربررسیموردرامخالفانوموافقانازیکهردیدگاهوکنیممیمطرحراعبارت
ابـن سـوي زامختلـف هـاي عبارت: کهدهیممیتوضیحراطرحاینوپرداختهنزاعاینازگیرينتیجه
توسـط فتوحـات نسـخه اولـین رفـتن سـرقت بـه خاطربهاختالفاینبساچهاست،شدهنقلعربی

نتیجهنیز. باشدصغیرآسیايدرعربیابنتوسطآندوبارهشدننوشتهوناسخاناستنساخیاوراهزنان
است،»طالبابیبییعلالیهالناساقرب«آنکهاولبخشهانقلتمامیدرکهچرااستیکیهاعبارت

. باشدمیاتفاقمورد
اجمعـین االنبیاءاسرارصورتبهعبارتچهوباشداالنبیاءسروالعالمامامصورتبهعبارتچه

کنـد، نمـی واردخللـی عربیابنعبارتداللتواستفادهاصلدراجمعیناالنبیاءسروالعالمامامیاو
ابـن نـه کهدارد) ع(علیذاتیهايشایستگیوقرابتبرتاکیددارد،العالماماملفظکهویژگیحداکثر

کنندنمیانکارراآنسنتاهلمنصفاندیشمندانازیکهیچنهوعربی

االنبیاء.اسرارالعالم،امام،)ع(علیاول،مخلوق،)ص(اسالمپیامبرعربی،ابن: هاواژهکلید
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مقدمه
آثارتألیفباوي. استنظريعرفانحوزهدرویژهبهانمسلمعارفترینبزرگعربیابن

در. اسـت کـرده پیـدا جهانیشهرتالحکم،فصوصومکیهفتوحاتویژهبهعرفانیگوناگون
هـم وداردطرفـدارانی هـم . استبرخوردارخاصیجایگاهوویژهتوجهازنیزمسلمانانمیان

هـایش اندیشـه وويهـاي عبـارت بـه متخاصمطرفدوازیکهرکهاستروشن. مخالفانی
چنـان گـاهی ويعبـارات ازرمزگشـایی . دهدمیقرارخودمستمسکراهاآنوزندمیچنگ
استممکنپایاندرمحققانویابددستتوفیقیبهتواندنمیمختلفمقاالتکهاستدشوار

عبـارت تـا آنـیم بـر مقالـه ایـن در. برسـند قبولیموردبنديجمعبهنتوانندخستهوسرگشته
مختلـف راآنفتوحـات ناسـخان واستآوردهکلیهفتوحاتششمبابدرکهراويمعروف
نـزاع نتیجهوصحیحعبارتبهطرفینازیکهردالیلطرحضمنوبپردازیماندکردهگزارش

. دهیمتوجه
خلـوق ماولـین عنـوان به) ص(پیامبرخلقتطرحازبعدمکیهفتوحاتششمبابدروي
نـدارد، وجـود اختالفـی اینجـا تـا »طالـب ابـی بیعلیالیهالناساقربو: «نویسدمیخداوند
: اندنوشتهمتفاوترابعديعبارتفتوحاتناسخان

اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام-1
اجمعیناالنبیاءاسرار-2
اجمعیناالنبیاءالسرارالجامعوالعالمامام-3
اجمعیناالولیاءوالنبیاءااسرار-4
االولیاءواالنبیاءسائرثماجمعین،االنبیاءسر–5
استشدهباعثعبارتاینخصوصدرسنتاهلوشیعیاناختالفاتکهاستواضحپر

. باشدکردهعربیابنعبارتتحریفودخالتبهمتهمرادیگريیکهر

مکیهفتوحاتششمباب
درششمبابدر) جلديچهار(صد و هفدهصفحهجلد یکم،یهمکفتوحاتدرعربیابن
دروآمـده وجودبهچهازکیست،خداوندآفریدهاولیناینکهوروحانیآفرینشآغازشناخت

وچیسـت؟ خلقـتش هـدف وشـده ایجـاد چـرا وشدهخلقصورتیچهبهوشدهایجادچه
) 119(شـیئ معـه یکـن لـم واهللاکـان روایـت ذیـل درکوچک،وبزرگعالمافالكشناخت
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اسـت، نیامـده وجـود بـه نباشد،برایشقبلازکهصفتیجهانایجاددرخداوندبراي: گویدمی

هـایش آفریدهاسامیبهآفرینشازقبلوداشتهراخالقیتصفتخویشذاتدرخداوندبلکه
دانشـی حـدود اساسبرراآنوکندایجادراجهانتاکردارادهکهزمانی. استشدهمینامیده

حقیقـت تنزیهـی تجلیـات ازنـوعی بهمقدسارادهآناز. کندآغازداشتخویشذاتدرکه
درکـه اسـت ساختمانیهمچونحقیقتاین. شدنامیده»هباء«کلیحقیقتآنشد،متأثرکلی
) ع(علـی واستعالممخلوقموجوداولینهباء1شود.ایجادتواندمیصورتیوشکلهرآن
. اندکردهیادراآنوجودوکشفوتحقیقاهلازدواینغیروعبداهللابنسهلو

تمـام . نامنـد مـی کلهیواليراآنفیلسوفانکرد،تجلینورشباهباءآنبرخداوندسپس
واسـتعداد اسـاس بـر هبـاء بنـابراین دارد،وجـود اسـتعداد وبالقوهصورتبههیولیدرعالم

بـه و. پـذیرد مـی راچـراغ نـور خانه،زوایايکهچنانپذیرد،میراشیئیهردخداونازتوانش
مثَـلُ «: فرمایـد مـی خداونـد . گیردمیشدتپذیرششوروشنایینور،آنبهاشنزدیکیاندازه
شْکاةٍنُورِهباحفیهاکَمصکردتشبیهمصباحبهراخودنورخداوند،)35: نور(»م  .

عقلکه) ص(محمدحقیقتداشتوجودپذیرشجهتازهباءبههکچیزيتریننزدیک
درکـه اسـت موجـودي اولـین وبـود عالمتمامسرور) ص(پیامبرپس. استشود،مینامیده
ایجـاد کلـی حقیقتوهباءازوالهینورآنازحضرتآنوجودبنابراینگشت،ظاهرهستی

پیـامبر بهمردمتریننزدیک. یافتوجوداوتجلیازعالمعینوحضرتآنعینهباءدر. شد
.  استانبیاءتمامیاسرارو) ع(ابیطالببنعلی) ص(

اقـرب و: اسـت چنینالتراثاحیاءداریاوالصادردارچاپفتوحاتدرعربیابنعبارت
2.اجمعیناالنبیاءاسراروطالبأبیبنعلیالیهالناس

نویسد: هباء چیزي است که خداوند اجساد عالم را در آن پدید آورد. ایـن شـیئ در هسـتی تنهـا بـا      جرجانی در تعریفات درباره هباء می. 1
شنود در حالی کـه در خـارج وجـود خـارجی     جهت که مینامند از این شود، آن را عنقاء میشود، حاصل میی که در آن ایجاد مییهاصورت

نفس کلی و طبیعت کلی به وجود شود. از آنجا که هباء با توجه به ترتیب هستی در مرتبه چهارم بعد از عقل اول،ندارد، نیز هیولی نامیده می
از وي مرتبه جسم کلی است. این مرتبه از هباء تر شود، زیرا مرتبه پایینهاي اجسام ایجاد میجوهري شده است که در آن صورت،آمده است
شود مگر همچون تعقل سفیدي و سیاهی در سفید و سیاه، بنابراین سـیاهی و سـفیدي در تعقـل وابسـته بـه سـفید و سـیاه اسـت.         تعقل نمی

)112،التعریفات(
ر شده است. گفته شـده: ریزگردهـاي (گـرد خـاك)     هباء از نظر لغت: هباء به طور مطلق غبار است یا غباري که شبیه دودي که در فضا منتش

)2/324پخش شده و منتشر شده در سطح زمین. (تاج العروس من جواهر القاموس، 
هـاي  و در نسخه بدل227عثمان یحیی تصحیح کننده فتوحات در متن کتاب لفظ اجمعین را نیاورده است، اما در پاورقی جلد دوم صفحه .2

چنین آمده است: علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه امام العالم و سر االنبیاء اجمعین، وي سـپس در داخـل   Bسخه نویسد: در ناین عبارت می
هاي روشن شیعی است. وي شود، این عبارت داراي اشارهمالحظه میBدهد: یک فرق مهم بین روایت نسخه اصل و نسخه پرانتز توضیح می
آن را نشان می دهیم. این Bعنوان نسخه دوم می نویسد: این مخطوط بایزید است که با حرف به 17در جلد اول، صفحهBدر معرفی نسخه 
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معاصرانازیکیاشکال

مرحـوم جملـه ازدهنـد، اشـاعه راصحیحعبارتتادارندفراوانتأکیدعاصرمنویسندگان
چنـین ایـن راعبـارت آثارشاناکثردرآملیزادهحسنحسناهللاآیهحضرتوآشتیانیعالمه

اجمعین.االنبیاءسروالعامامام: انددادهگزارش
فـیض محسـن مـال قـول ازراعبـارت اینوالیترسالهدرايقمشهرضامحمدمیرزاآقا
معاصـران ازیکـی اشـکال موردنقلوعبارتاین. کندمینقلمکنونهکلماتکتابازکاشانی

چـون دانایىاستادازشگفتا: نویسدمیايقمشهمرحومازتقدیرضمنایشان. استگرفتهقرار
خاصـه الیـت وخـاتم و-السـالم علیه-علىعربىابنعقیدهبهکندثابتاینکهبراىاىقمشه

حتـى وانداختـه تکلفبهراخوددارند،برترىعیسىبرموعودمهدىوعلىازاعممحمدى
.  استنشدهدیدهصورتآنبهآثارشدرکهآوردهصورتىبهراعربىابنعبارات
»االنبیـاء سـر وطالـب ابـى بـن علـى الیـه الناساقربو: «مکیهفتوحاتعبارتاینمثال

بـه مراجعـه اینکه) بدون6، باب2/227یحیى،عثمانتصحیح؛6باب،1/119،مکیه(فتوحات
اقـرب و: «استکردهنقلصورتاینبهکاشانىفیض3»مکنونهکلمات«ازبکندمذکورکتاب
بـه کـس تـرین نزدیککهیعنى،»اجمعیناالنبیاءسرّوالعالمامامطالبابىبنعلىالیهالناس
مسلم. انبیاستهمهسرّوعالماماماوواستطالبابىبنعلى-آلهوعلیهاللّهصلى-محمد
کـه بـود خواهدسازگاراىقمشهنظرباباشدفوقمنقولومذکورصورتبهعبارتاگراست

برتـرى عیسـى جملـه ازانبیـا همـه برواستعالمامام-السالمعلیهعلىعربى،ابنعقیدهبه
. دارد

هـم رایحیـى عثمانتصحیحنسخهکردم،مطالعهرامکیهفتوحاتمطبوعسخناکثرمناما
کـه نیسـت صـورتى بـه عبـارت نسخهیکدرجزدیدم،آوردهپاورقىدررامختلفنسخکه

استصورتىهمانبهبلکهاندکردهنقلاىقمشهرضامحمدآقاوىواسطهبهوکاشانىفیض
)2/227یحیى،عثمانتصحیحمکیه،(فتوحات.کردیمنقلماکه

عبـارات ایـن ازکـدامیک کـه سـؤال اینبهپاسخهمچنینواشکالاینبهپاسخجهتاکنون

ق. نوشته شده باشد و از ایـن  638شود. این نسخه نیز قدیمی است، قبل از سال نسخه از چهار جلد تشکیل گردیده و کل کتاب را شامل می
را » اسرار االنبیاء اجمعین«که احمد شمس الدین نیز در تصحیح فتوحات عبارت جهت بر نسخه اول (نسخه اصل) برتري دارد. نا گفته نماند

) 1/184آورده است. (
و انّه اول ظاهر فى الوجود قال و اقرب النّـاس  -صلى اللّه علیه و آله-قال صاحب الفتوحات بعد ذکر نبینا«آمده است:در کلمات مکنونه3.

عبارت مزبور را به صورت فـوق  ، اى در رساله ذیل فص شیثىمرحوم قمشه. )203» (و سرّ االنبیاء اجمعین.الیه على بن ابى طالب امام العالم 
)10نقل کرده و به آن استناد جسته است. (
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،»اجمعـین االنبیـاء اسرار«و»اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام«عبارتدوویژهبهاستصحیح

ازراموضـوع ایـن . انـد هآوردآثارشـان درراعبـارت اینکهکنیممیمراجعهمؤلفانیوآثاربه
. کنیمقضاوتبتوانیمبهترتاگیریممیپیتاریخیحیث
. شـد اشـاره آنبـه یحییعثمانصحیح227صفحهدومجلدپاورقیدرکهBنسخه–1

.  استق683ازقبلبهمربوط
):  ق794متوفاي(آملیحیدرسید-2

اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: 51صفحه النصوصنصکتابمنالمقدمات: الف
االنبیاءاسرارو: 195صفحهالنصوصنصکتابمنالمقدمات: ب
اجمعیناالنبیاءاسرارو: 410صفحهاالنوارمنبعواالسرارجامع: ج
4اجمعیناألنبیاءأسرارو: 309صفحهالشریعهاسراروالطریقهاطواروالحقیقهانوار: د

.  اجمعیناالنبیاءاسرارو: 281صفحهسومجلدظماالعالمحیطتفسیر: ه
ایشـان بـراي رسـد مینظربه. استبودهآملیحیدرسیدتوجهموردعبارتدوهر: نتیجه

. نتیجهجهتازحداقلاست،نداشتهتفاوتیهاعبارت
عبـارت 407صفحهالمشهودوالمعقولبیناالنسمصباحدر) ق834متوفاي(فناري-3

.  االنبیاءسائرثم: استآوردهچنینراربیعابن
األکـابر عقائـد بیـان فـی الجواهروالیواقیتدر) ق973متوفاي(شعرانیالوهابعبد-4

أجمعین.األنبیاءألسرارالجامع): 2/339: (نویسدمیق975متوفاي
اسرارجامعاوکهعنهاهللارضیعلیامامدربارهعربیابنکالماین: نویسدمیادامهدروي

وقتی. استشدهنقلنیزتلمسانیابومدینشیخحقدر) ع(خضرحضرتقولازاست،انبیاء
بـراي رااوازترجامعخویشعصردرگفتاستمرسلیناسرارجامعاوکهشدسوالوياز

: گفـت فتوحـات درعربـی ابـن چنانکهشودمیفهمیدهکالمایناز. شناسمنمیمرسلیناسرار
هـا قطبتمامیقطباوزیراگیرند؛میکمک) ص(اسالمپیامبرروحازمرسلینوانبیاءتمامی
پیـامبر پـس . آمدخواهدپیامبرانبهنسبتويخاتمیتبحثدرمبسوططوربهچنانکهاست

دار کند، غیر از اشتباه در آدرس فتوحات چاپ در پاورقی از فتوحات همین مطلب را نقل می30مصحح انوار الحقیقه و اطوار ... در صفحه . 4
نویسد: اقرب الناس الیه علـی ابـن ابـی    می226، و جلد دوم چاپ عثمان یحیی صفحه 119) به جاي 1/199احیاء التراث العربی (دار صادر، 

نویسد اما همان عبارت آدرس را درست می309کند. البته در صفحه طالب رضی اهللا عنه امام العالم و سر االنبیاء اجمعین، در متن نیز خطا می
و در پاورقی همان اشتباه خطـا در آدرس و در مـتن را   310هاي موجود وجود ندارد. متاسفانه ایشان در صفحه کند که در نسخهرا تکرار می
شود.مرتکب می
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ولیونبیهررسانیارياوپساست،انتهاتاابتداازهاانسانتمامیکنندهکمک) ص(اسالم
یـاري واسـت، بـوده غیـب عالمدراوکهحالیدراند،آمدهدنیابهويظهورازقبلکهاست
امـداد ایـن با) ص(اسالمپیامبرترتیببدین. آیدمیويازبعدکهاستالحقیولیهررسان

زنـده وداردوجـود شهادتعالمدرولیآنکهحالیدررساندمیخویشکمالمرتبهبهرااو
منتقـل اسـت آخـرت داروبـرزخ همانکهغیبعالمبه) ص(اسالمپیامبرآنکهحالواست
بـه نسـبت چـه ومتقدمانبهنسبتچهجهاناز) ص(اسالمپیامبررسالتانوارکهچراشده،

)  2/339الیواقیت،. (شودنمیقطعهرگزمتأخران
پسدارد،شأنیچنین) ص(پیامبروقتیاستاینکرداستفادهتوانمیعبارتاینازآنچه

در. اسـت تـر باالاشمرتبهدیگراولیاءومرسلینوپیامبرانبهنسبتنیزاوبهفردتریننزدیک
انبیـاء چـه اسـت اولیـاء وانبیـاء تمامیازترباالو) ص(اسالمپیامبرازترپایین) ع(علیواقع

.  مرسلغیرچهومرسل
البالغـۀ نهـج شـرح فـی الوالیۀمنهاج) ق1039وفايمت(تبریزيصوفیالباقیمالعبد-5
.  اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: 620صفحهاولجلد

ذیـل در203صـفحه : مکنونـه کلماتدر) ق1091متوفاي(کاشانیفیضمحسنمال-6
:  نویسدمیعلویهکلمۀ

: قـال الوجـود فـى ظاهراولانهوالهوعلیهاللّهصلىنبیناذکربعدالفتوحاتصاحبقال
العالمامام

بودعلىبودزمانوبودزمیننقشتابودعلىبودجهانپیوندصورتتا
: نویسـد میاالربعینشرح259صفحهدر) ق1107متوفاي(قمیسعیدقاضیمرحوم-7

.  اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام
. اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: ق1269: مصرقاهرهشهربوالقچاپفتوحات–8
: 17جلداالنوارعبقاتدر) ق1306متوفاي(حسینحامدسیدمیر–9

اجمعیناالنبیاءالسرارالجامعوباسرهالعالمامام: 26وجه592صفحه: الف
اجمعیناالنبیاءالسرارالجامع: 27وجه610صفحه: ب
ازنقـل بـه (اجمعـین االنبیـاء السـرار الجـامع وباسرهالعالمامام: 40وجه689صفحه: ج

) الجواهروالیواقیت
درایشـان . اجمعـین االنبیـاء اسـرار والعـالم امام) ق1306متوفاي(ايقمشهمرحوم-10
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ابـن عبـارت ایناز) 449آشتیانی،مرحومچاپقیصري،الحکمفصوصشرح(5الوالیهرساله
کـه شـیخ نظـر ردو) ع(علـی والیـت ختماثباتضمنوهکرداستفادهرامهمنکتهسهعربی

: کندمیاستفادهرانکتهسهاست،اولیاءخاتم) ع(عیسیحضرت
ایـن . اسـت ) ص(پیـامبر بـه مردمتریننزدیک) ع(علیکهکندمیتصریحعربیابن: الف

هصـیغ . شـود مـی غیبوشهادتعالمقربیعنیصوريومعنويقربشاملقربدراطالق
بـر فضـیلت زیـادت نفییاواستمردمتمامیبرفضیلتزیاديمعنايبهیاأقربدرتفضیل

بیشـتر هـا انسـان تمـامی ازپیـامبر بهنسبت) ع(علینزدیکیپساول،صورتدر. استمردم
خـاتم همـان مطلقـه والیـت ریشـه واصلزیرااستگونههمیننیزدومصورتدرواست،

خاتمبهاوازترنزدیکیعنیاستاقرب) ص(پیامبربهنسبتکهکسیهرپس. استپیامبران
خـاتم کـه اسـت روشـن نیزنکتهاین. استمطلقوالیتخاتمهماناوندارد،وجودپیامبران

بنـابراین . نـدارد تعـدد نیسـت، ترنزدیک) ص(پیامبربهاوازکهکسیپسنیست،بردارتعدد
غیـر واست،والیتخاتمهمانآنواستبیشترمردمهمهاز) )ع(علی(فرديچنیننزدیکی

الهیاولیاءازیکی. گیردمیراوالیتاوازوداردقراراوپرچمتحتوبودهويازترپاییناو
شـدن دمیـده ازعیسـی حضرت. اوستمعلماستمشهورکهآنچنان) ع(علیواستجبرائیل
) ع(علـی ازراوالیـت پـس باشـد، مـی اهللاروحجهـت اینازواستآمدهوجودبهجبرائیل

.  گیردمی
ازجزئـی عیسـی حضرتکهحالیدراست،عالماماماوکهکندمیتصریحعربیابن: ب

مقـدم مأمومبرامامکهاستروشن. است) ع(عیسیحضرتامام) ع(علیپسباشدمیعالم
.  استاولیاءخاتماوپساست،)ع(عیسیحضرتبرمقدم) ع(علیبنابراین. است

ازیکـی نیـز ) ع(عیسیواستانبیاءتمامیسر) ع(علیکهکندمیتصریحعربیابن-ج
ایشـان والیـت همـان انبیـاء سـر . اسـت ) ع(عیسـی حضرتسر) ع(علیپسباشد،میانبیاء
گرفتـه قـرار پیامبراندیگرانو) ع(عیسیحضرتدرخویشوالیتبا) ع(علیپس. باشدمی

وسریانمقیدموجوداتتمامیدرکهاستمطلقیوالیت) ع(علیوالیتترتیببدین. است
خـاتم اوپساند،شدهگرفتهاوازوبودهاوظهوراتوشووناتمقیدموجوداتوداردجریان

هاي ذیل چاپ شده است: حواشی شرح فصوص الحکم مرحوم عالمه آشتیانی ازاي به صورترساله الوالیه مرحوم میرزا محمد رضا قمشه.5
اي، از . مجموعه آثار آقا محمد رضا قمشه463تا صفحه 15در فص شیثی پاورقی شماره » اما ختم الوالیه المحمدیه«ذیل عبارت 440صفحه 
بـه  .  ضـمیمه رسـاله موضـوع الخالفـۀ الکبـري،     89تا صفحه 57. رسائل قیصري چاپ مرحوم عالمه آشتیانی از صفحه 148تا 111صفحه 

خورشیدي در مطبعه نور قزوین1354قی سها در کوشائی منوچهر صدو
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.  ردگیمیراوالیتاوازنیز) ع(عیسیحضرتبنابراینگیرند،میاوازراوالیتهمهواست

) ع(عیسیحضرتکهکندمیتصریحفتوحاتجايچنددرعربیابن: کهکنیاشکالاگر
کـه اسـت عامـه والیتوالیت،ختمازعربیابنمقصود: گویممیپاسخدراست،اولیاءخاتم
.  شودمیوالیتدوهرشاملخاصهوالیت. استخاصهوالیتمقابل

الحکمفصوصشرحبرتعلیقاتدر) ق1314ايمتوف(جلوهابوالحسنمیرزامرحوم-11
.  األولیاءوسائراالنبیاءثمأجمعین،سراالنبیاءو: 270صفحهقیصري
):  ق1378متوفاي(الفقیحامدمحمد–12

خصـوص درتیمیـه ابـن بـر رددرصـوفیه کلماتشرح«کتابدرالغرابمحمودمحمود
مسـتند بـه کـافران ولـو نویسندگانتوجهازابکتمقدمهدر»عربیالدینمحیاکبرشیخکالم

حفظباعثراکاراین. گویدمیسخنآثارشاندردیگرانکالمنقلدرامانترعایتونویسی
ازبرخـی ازگالیـه صورتبهاماداند،میاندیشمندانمیاندرنویسندهجایگاهوعلمیوزانت

دوسـت خـود آنچهونکردهرانقلدرتامانرعایتمسلمانیادعايباکهمسلماننویسندگان
گذشـتگان آثاروهاکتابومراجعامروزآنکهویژهبه. کندمییادآورندمیدرنگارشبهدارند

عنوانبهسپسوي. استنبودهچنینگذشتهدرکهحالیدراست،ایشاناختیاردرفراوانیبه
ابـن السـالکین مدارجبرخویشتحقیقحاشیهدرويکهبردمینامراالفقیحامدمحمدمثال
حاشـیه درم،1972سـال بـه بیروتدرعربیدارالکتابدرشدهچاپنسخهدروجوزيقیم

سـخن ایشـان زبـان ازکـه صـوفیان بزرگحاتمیعربیابن: نویسدمیاولجلداز60صفحه
: نویسدمیگویدمی

المکلفمنشعريیالیتعبدالربوربالعبد
یکلفأنیربقلتأورب              فزاكعبدقلتان

: آوردمیچنینراصحیحعبارتالغرابمحمود
المکلفمنشعريلیتیاحق              العبدوحقالرب

یکلفأنیربقلتأومیت              فذاكعبدقلتان
ابتـدا درويکهکندمینقل»الخلقوالحقبینالتصوف«کتابدرنویسندههمینازسپس

کهدهدمینسبتعربیابیبهعباراتیولیکندمییادحر،ناقدآزاد،محققهايلقبباراخود
قـول ازسـپس ... نویسدمیهباءخلقتآغازدربارهکتاباین87صفحهدروي. نداردحقیقت

صـفحه درکـه حـالی در. اجمعـین االنبیاءسروالعالمامام... الناساقربو: آوردمیعربیابن
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اجمعـین االنبیـاء اسرارعبارتاجمعیناالنبیاءوالعالمامامجايبهمکیهفتواتاولجلد119

مطلععربیابنکالمتحریفازرانویسندهمکتوبصورتبهجانبایناینکهرغمعلی. داریم
ويامـا کـردم، آگاهخطایشاینزاراوياستشدهچاپکهاينسخهدواساسبروساختم

اسـت، یافتـه دارداختیاردرکهمخطوطینسخهدرراهاعبارتاین: دادپاسخوکردهردراآن
منکهحالیدررساند،چاپبهافترائاتوتحریفاتهمانبادومباربرايراکتابشتجدیدو

ایننگارشزمان،11صفحهاول،بخش. (بودمکردهذکرراهایشخطاايصفحه16اينامهدر
)  دمشقدرق1401رجب18مطالب
صـفحه مجـرد روحدر) ق1416متوفـاي (تهرانـی حسینمحمدسیدعالمهمرحوم-13

أجمعیناألنبیاءسرّوالعالمامام: مکنونهکلماتدرکاشانیفیضقولاز348و347
ــاي(میالنــیحســینیعلــیســید–14 ــنجمجلــداالزهــارحــاتنفدر) ق1425متوف پ
أجمعیناألنبیاءسرّوالعالمامام: 307و277و275هايصفحه
حساسیتآنتغییروعبارتاینبهنسبت) ش1384متوفاي(آشتیانیعالمهمرحوم-15

فـراوان تأکیدواستپرداختهعبارتایناصطالحبهخودمختلفآثاردرایشاندارد،ايویژه
.  استچنینعبارتینااصلکهدارد

سـرّ والعـالم امـام : 78صـفحه آشتیانیمقدمهفارضابنتائیدشرحالدراريمشارق: الف
أجمعیناألنبیاء
نشـده چاپخطىنسخازبرخىدر: استآمدهاثرایندر،165صفحهقیصريرسائل: ب

آناز»اجمعـین األولیـاء واألنبیـاء اسراروباسرهالعالمسیدواللّهرسولالىالناساقرب«: به
.  کرده استتعبیرحضرت

رسـائل از72صـفحه الوالیهوالنبوهوالتوحیدفیرسالهپاورقیدرآشتیانیعالمهمرحوم
علیـه علـى، -المـوالى مـولى حضـرت کـه رامطلـب اینمعرفتاهلاکثر: نویسدمیقیصري
عنـائى علـم مقامدرتعیندومینو-جمعینااالنبیاءسرّواللّهرسولالىالناساقرب-السالم
الدینمحیىاکبرشیخازدارد،اولیاءوانبیاءجمیعاعیانبرسیادتسمتاوثابتعینواست

جـزء سـادس بـاب درشـیخ قونوى،مفتاحشارحفنارىحمزهجملهازاندکردهنقلعربىابى
،132و131صـفحه ق،1296سنه،مصردار الطباعة الباھرة الکائنة ببوالق محروسة چاپ-اول
والنـور، ذلـک مـن وجودفکانالوجودفىظاهراولو..... العالموجوداللّهارادفلما: گویدمی
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6.اجمعیناألنبیاءسرّوالعالمامام) ع(طالبابىبنعلىالیهالناساقرب

درشـیخ : دنویسـ مـی عیسـوي کلمـه درنبويحکمتفصبرقیصريشرححاشیهدر: ج
سـائر ثـم واأللیـاء، االنبیـاء سرطالبابیبیعلیالیهالناساقرب:... نویسدمیفتوحاتابتداي
حداقلبهراخویشحساسیتآشتیانیمرحوماینجادررسدمینظربه) 844(األولیاءواالنبیاء
شـک کـس یچهـ زیـرا نـدارد، العالمامامبرتأکیددرضرورتیکهاستشدهمتوجهورسانده

. اسـت کردهیاد) ع(علیازالهیمخلوقاولینعنوانبه) ص(پیامبرازپسعربیابنکهندارد
. استچنینحضرتآنتوصیفواقعدر

کانو: کندمینقلفتوحاتازراعبارتاین87صفحهآشتیانیمقدمهالقواعدتمهیددر: د
.  االنبیاءسائرثمأجمعین،االنبیاءسر

الناساقرب: استآوردهراعبارتاین44صفحهپیشگفتاردرالحکمفصوصشرحدر: ه
نـزد شیخسخناین: نویسدمیپاورقیدرایشان. العالماماموسراالنبیاء. طالبابیبیعلیالیه

اسـت، شماربهغلوجماعتوسنتاهلبهموسومطایفهنزدوصریح،کفر»وهابیه«جماعت
أوالدهعلـى وعلیـه مقـام، ختمـى حضرتازمأخوذاستحقىکالمیقینوحقاربابنزدو

.  باشندعاجزآندركفقها ازومتکلمانجملگىچندهرالسالم،
اجمعیناألنبیاءسرّوالعالمامام: 166صفحه3پاورقی: صدرامالفلسفیرسائلسه: و
انبیاءسرّومحمدبهالناساقرب: 491صفحه: مالصدراالمسافرزادبرشرح: ز
سـرّ ومحمـد بـه الناساقرب:: 329صفحه: کاشانیفیضالمعارفاصولکتابمقدمه: ح
انبیاء

: آملیزادهحسنحسناهللاآیۀ–16
اجمعیناالنبیاءاسراروالعالمامام: 520صفحهالحکمفصوصبرالحکمنصوص: الف
اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: 202صفحهالبالغهنهجدیدگاهازکاملانسان: ب
والعـالم، امـام : متعالیهحکمتوعرفانمقاله21صفحهطباطباییعالمهنامهیاددومین: ج

اجمعیناالنبیاءسر
اجمعینالعالمینواالنبیاءسرکانألنه34صفحهفارسیمقاالت: د
اجمعیناءاالنبیسرّوالعالمامام: 228صفحههابرنامهوهانامه: ه
اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: 109صفحهطباطباییعالمهاستادکبیرمفسرنامهیاد: و

تکرار شده است.449این توضیحات عینا در شرح فصوص الحکم قیصري صفحه 6.
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سـر کـان ألنـه (452و201صـفحه  جلد دوم،،311صفحه جلد اول،کلمهیکوهزار: ز

اجمعیناالنبیاءسرّوالعالمامام: 69صفحه جلد ششم،،)اجمعینالعالمینواالنبیاء
سـر والعـالم امـام : 914نکتـه 735صـفحه و732نکته،589صفحهنکته،یکوارهز: ح
اجمعیناالنبیاء
سـرّ والعـالم امـام : 777صـفحه : العیـون شـرح فیالعیونسرحوالنفسمسائلعیون: ط
اجمعیناالنبیاء
: نویسدمی66صفحه خوارزمیالحکمفصوصشرحپاورقیدر: ي

. اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام: فرمودمکّیهفتوحاتششمبابدراکبرشیخچنانکه
پـنجم،  جلدو145صفحهپاورقیچهارم،جلد: سبزواريهاديمالحاجمنظومهشرح: ك
أجمعیناألنبیاءسرّوالعالمإمام: 153صفحه
.  اجمعیناالنبیاءاسراروالعالمامام: 200صفحهقرآن،وانسان: ل
أجمعیناألنبیاءسرّوالعالمامام: 27صفحهمثال،ومثلرسالهدو: م
االنبیاءاسراروالعالمامام: 41صفحهفارسى،رسالهده: ن

مـورد فتوحـات بـوالق چـاپ آملـی زادهحسـن عالمـه وآشـتیانی عالمهمرحوم: توضیح
.  استبودهاستنادشان

گیرينتیجه
امـام : «ازعبارتنـد کـه استترشایععبارتدوتنهاگانهپنجمختلفهايعبارتازمیان–1
»اجمعیناالنبیاءاسرار«و»اجمعیناالنبیاءسروالعالم
. نیستواردجهانگیريآقاياشکالايقمشهمرحومازقبلمنابعگزارشبهتوجهبا–2
اسـت داشـته جـود وابتـدایی هاينسخهدر»اجمعیناالنبیاءسروالعالمامام«عبارت-3

ازرانسـخه آنحتیوکردهاشارهآنبه227صفحهجلد دوم،پاورقیدریحییعثمانچنانکه
.  استبودهرایجمولفانمیاندرمختلفهايقرنطیدرو. داندمیتربراصلنسخه
دروبـوده شـیعه عزیـز مولفـان پذیرشوتوجهمورد»اجمعیناالنبیاءاسرار«عبارت-4

. اندشدهمندبهرهآنازآثارشان
کامـل اطمینـان خـود عصرچاپیهايکتاببهنبایدمتقدمانعباراتسنجیاعتباردر–5

غـرض بـا مختلـف هاياستنساخوزمانطولدرهاعبارتاینازبرخیبساچهکنیم،حاصل
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يبرا»سبقلمنالفضل«اساسبرباید. استیافتهتغییرسهوصورتبهوغرضبدونیاویژه

وارسـی وتحقیـق کامـل طوربهایشانآراءدربارهوشدقائلاحترامپیشکسوتانونویسندگان
کـه پذیرندمیگاهیجهتاینازرافقهااجماعفقهدرچنانکهباشد،ایشانباحقشایدنمود،
بـین ازاآلنامـا داشـته وجودرأيصدورواثباتدرکافیمداركایشانزماندراستممکن

.  استرفته
هـاي نسـخه وناسـخان همچنانکهاستعبارتدوهرصحیحعبارترسدمینظربه-6
مهـم آنچـه . آیـد نمیوجودبهفاحشیاختالفنتیجهدرهمواندکردهگزارشرادوآنخطی
بهکهشودمیمطرحالهیمخلوقدومینعنوانبهعربیابنعبارتایندر) ع(علیآنکهاست
رااوچـه وبـدانیم انبیـاء تمـامی سروعالمامامرااوچهاست،فردترینزدیکن) ص(پیامبر
بـه مهـم چنـدان فرقـی نتیجهدررسدمینظربهحالهربهکنیم،خطابپیامبرانتمامیاسرار
:  فرمائیدتوجهزیرنمونهبهنمونهعنوانبه. آیدنمیوجود

درتیمیـه ابـن بـر رددرصـوفیه ماتکلشرح«کتابدومبخشدرالغرابمحمودمحمود
بـزرگ بازبنالعزیزعبدشیخبهخطاباينامهدر»عربیالدینمحیاکبرشیخکالمخصوص

عربسـتان ارشـاد وتبلیغوعلمیتحقیقاتادارهاعلیمجلسرئیسوسعوديعربستانعلماي
هایشکتابنقدوبررسیدرويدستورازراخویشگالیهق،1419سالمحرم21تاریخدر

ازشدهواردایراداتازبرخیردضمنسپس. کندمییادالقادرالسنديعبدنامبهفرديتوسط
راعربـی ابـن کـالم اینکتابشدرسندي: نویسدمیآنازبخشیدرخودشبهالسنديسوي

کالماین: «یسدنومیوکندمینقد) اجمعیناالنبیاءاسراروطالبابیبیعلیالیهالناساقرب(
ابـی بنعلیحقدربارهوکندمینقلمکیهفتوحاتازراآنالغرابمحمودشیخکهعربیابن

وزشـت بسـیار وباطـل ایـن است،اجمعین،االنبیاءاسراراوگویدمیکهعنهاهللارضیطالب
در،باشـد اجمعـین االنبیـاء اسـرار طالـب ابیبن علیاستممکنچگونه. استمنکريکالم
صـالحان وصدیقانورسوالنوانبیاءازاوغیرواستخداوندویژهصفتتوصیفاینحالی

ابنازراکالماینالغرابمحمودشیخکهبودشایسته. ندارندصفتیچنینیکهیچشهیدان،و
!» نمودمیرداستشایستهکهآنچنانوکردهانکارراآنبلکهکرد،نمینقلعربی

راآنغـراب محمـود نهکهاستآوردهأسرارکلمهازقبلعطفیواوالسنديکهحالیدر
. عربیابننهوگفته

بـن علیبگویداستخواستهمیعربیابن: «گویدمیاعتراضصورتبههمچنینالسندي
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باطـل کـالم ایـن کـه حالیدر.» دارداولویت) ص(پیامبررحلتازبعدخالفتدرطالبابی

کـه چـرا کنـد، ارادهراخالفتدر) ع(علیاولویتعبارتاینازخواهدنمیربیعابناست؛
کتـاب واسـت شدهتدوین»عربیابنالشیخعندالفقه«کتابدرابوبکرخالفتدربارهاورأي
) 9صفحهدوم،بخشالصوفیه،کلماتشرح. (داردوجودالسندينزد

:  شودمینتیجهمهمنکتهدوالغرابمحمودکالماز
درراآنالفقـی حامـد محمدچنانکهاست،صحیحاجمعیناالنبیاءسروالعالمامامعبارت

راالغـراب محمـود تـذکر اسـت داشـته اختیاردرکهخطینسخهاساسبروکردهنقلکتابش
چـاپ دروکـرده پافشـاري استنوشتهفتوحاتازآنچهصحتوخویشرأيبرونپذیرفته

. استنمودهرتکراراآنبعد
وبرتـري نیـز العـالم امامبدونواجمعیناالنبیاءاسرارصورتبهولوعربیابنعبارتاز

کـرده اشـاره آنبهخودکتابدرالسنديچنانکهاست،دركواثباتقابل) ع(علیشایستگی
راالغـراب محمـود وعربـی ابـن وکـرده ردابـوبکر خالفتنپذیرفتنخاطربهراآنواست

توقـع الغـراب محمودازواستکردهتشیعوگريغالیبهمتهمراعربیابنونمودهسرزنش
. شودمنکرراآناصلدرعربی،ابنکالمردیهضمناستداشته

رسـاله دررااسـتدالل همـین نیزايقمشهرضامحمدمیرزاآقامرحومشدمشاهدهچنانکه
. استآوردهخویشوالیت

صـورت بهعبارتچهوباشداالنبیاءسروالعالمامامصورتبهعبارتهچ: آنکهخالصه
ابنعبارتداللتواستفادهاصلدراجمعیناالنبیاءسروالعالمامامیاواجمعیناالنبیاءاسرار
وقرابـت بـر تاکیـد دارد،العـالم امـام لفـظ کـه ویژگـی حـداکثر کنـد، نمـی واردخللیعربی

اهـل منصـف اندیشـمندان ازیکهیچنهوعربیابننهکهدارد) ع(لیعذاتیهايشایستگی
. کنندنمیانکارراآنسنت

منابع
.1381سوم، چاپ،اسالمىتبلیغاتدفتر: قم،المسافرزادبرشرحالدین،جالل،آشتیانى

اسـالمى، رشـاد اوزارتوانتشـارات چاپسازمان: تهران،األعظمالمحیطتفسیرعلی،بنحیدرآملی،
. ق1422سوم،چاپ

اول،چـاپ نـور، علـى نور: قم،الشریعۀأسراروالطریقۀأطواروالحقیقۀأنوار،____________
1382 .
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فرهنگـى وعلمـى انتشـارات مرکـز تهران،جلد،1،األنوارمنبعواألسرارجامع،____________

. 1368اول،چاپعالى،آموزشوفرهنگوزارتبهوابسته
انسـتیتو شناسـی ایرانقسمتتهران،جلد،1،النصوصنصکتابمنالمقدمات،____________

. 1352اول،چاپایران،درعلمیپژوهشهايفرانسهوایران
،تبریـزى موسـوى محسـن سـید : تحقیق،الخضمالبحرواألعظمالمحیطتفسیر،____________

.ق1422سوم، چاپ،اسالمىرشاداوزارتوانتشاراتچاپسازمان: تهران
تا.، بیاولچاپالصادر،دار: بیروت،)مجلداتاربع(المکیۀالفتوحاتعلی،بنمحمدعربی،ابن

العلمیـه، دارالکتـب : بیـروت الدین،شمساحمدتصحیح،المکیۀالفتوحات،_______________
. م1999. ق1420

التـراث احیاءدار: بیروت،یحیىعثمان: وتصحیحتحقیق،المکیۀالفتوحات،_______________
م1994،العربى

ق.1269مصر،ببوالق،الکائنۀالباهرةالطباعۀدارط،المکیۀالفتوحات،_______________
.1370چهارم،چاپخسرو،ناصر: تهران،التعریفاتکتابمحمد،بنعلى،جرجانى

،فرهنگـى تحقیقـات ومطالعـاتى مؤسسه: تهران،طباطبائىعالمهادنامهیدومین،نویسندگانازجمعى
.استموجود69صفحهتاکتاباولاززادهحسنعالمهمقاله: مالحظات،اولچاپ،1363

،1361،شـفق : قـم ،سـره قـدس طباطبـائى عالمـه اسـتاد کبیـر مفسریادنامه،____________
.استموجودکتابآخرتا407صفحهاززادهحسنعالمهمقاله: مالحظات
چاپ،تهراندانشگاه: تهران،اسالمىعرفانبرجستهچهرهعربىابنالدینمحیىمحسن،،جهانگیرى

.1375چهارم،
.1366دوم،چاپ،المومنینامیرکتابخانه: اصفهان،االنوارعبقاتسید،میر،حسینحامد

.ق1429نهم،چاپ،طباطبایىعالمهانتشارات: مشهد،جردمروحمحمدحسین،طهرانی،حسینی
.1375دوم،چاپرجاء،: تهران،الحکمفصوصبرالحکمنصوصحسن،،آملىزادهحسن

.1383اول، چاپ،میمالمالف: تهران،البالغهنهجدیدگاهازکاملانسان،_____________
.1381دوم، چاپ،قیام: مق،قرآنوانسان،_____________
.1382اول، چاپ،طوبىنثر: تهران،مثالومثلرسالهدو،_____________
.1385اول،چاپ،میمالمالف: قم،فارسىرسالهده،_____________
چـاپ کبیـر، امیـر : تهران،العیونشرحفیالعیونسرحوالنفسمسائلعیون،_____________

.1385دوم، 
.1381سوم،چاپ،کتاببوستان: قم،کلمهیکوهزار،_____________



63»طالب...یبن ابیعلهیاقرب الناس ال«عبارت یباز خوان1394بهار و تابستان
مفید.شیخکنگره: قم،فارسىمقاالت،_____________
.1386دوم،چاپ،میمالمالف: قم،هابرنامههانامه،_____________

تبلیغـات دفتـر اراتانتشـ (کتـاب بوسـتان جلد،1،الحکمفصوصشرححسن،بنحسینخوارزمی،
. 1379دوم،چاپقم،،)قمعلمیهحوزهاسالمى

وتحقیـق وآملـى زادهحسـن اهللاآیتازتعلیقوتصحیح،المنظومۀشرحمهدي،بنهاديسبزواري،
.1379-1369اول،چاپ،نابنشر: تهرانطالبى،مسعودازتقدیم

العربـى، التـراث احیـاء دار: بیروت،األکابرعقائدیانبفىالجواهروالیواقیتالوهاب،عبد،الشعرانى
.ق1418اول، چاپ،العربىالتاریخموسسۀ

الـدین جاللسیدتعلیقوتصحیحومقدمه،فلسفىرسائلسهابراهیم،بنمحمدشیرازي،صدرالدین
1387سوم،چاپ،اسالمتبلیغاتدفتر: قمآشتیانى،
اهللاحبیـب تحقیـق وتصـحیح ،البالغـۀ نهـج شـرح فیالوالیۀمنهاجقی،البامالعبدتبریزي،صوفی

1378مکتوب،میراثنشرمرکزبهوابستهمیراثآئینه: تهرانعظیمی،
الـدین جـالل سـید : تصـحیح وتحقیـق ،فارضابنتائیهشرحالدرارىمشارقالدین،سعیدفرغانى،
. 1379دوم،چاپ،قماسالمى،تبلیغاتدفترانتشاراتمرکز،آشتیانى
عاصـم : تصـحیح وتحقیق،المشهودوالمعقولبیناألنسمصباححمزه،محمدالدینشمس،فنارى

م2010،العلمیهالکتبدار: بیروت،الکیالیابراهیم
الـدین جـالل سـید مقدمـه وتصحیحوتعلیق،المعارفاصول،مرتضىشاهبنمحمدکاشانى،فیض

1375سوم،چاپ،اسالمىتبلیغاتدفتر: قمآشتیانى،
: تهـران عطـاردى، اهللاعزیـز تعلیـق وتصـحیح ،مکنونهکلمات،______________________

.ق1360دوم،چاپ،فراهانى
حامـد : تصـحیح وتحقیق،صهباحکیماىالقمشهرضامحمدآقاآثارمجموعۀرضا،محمد،اىقمشه
1378،پژوهشکانون: اصفهان،صرچمىقبهرامىخلیلاصفهانى،ناجى

منـوچهر کوشـائی بـه الکبـري، الخالفـۀ موضـوع رسالهضمیمه،الوالیهرساله،_____________
1354قزوین، نورمطبعهسها،صدوقی

1379،مکتوبمیراث: تهران،حبیبىنجفقلى: تصحیحوتحقیق،االربعینشرحسعید،قاضى،قمى
الـدین جـالل سـید : تصـحیح وتحقیـق ،)القیصـرى (الحکمفصوصشرحمود،محبنداودقیصري،
1375،فرهنگىوعلمىانتشاراتشرکت: تهران،آشتیانى

موسسه: تهران،آشتیانىالدینجاللسید: تصحیحوتحقیق،قیصرىرسائل،_______________
1381،ایرانفلسفهوحکمتپژوهشى
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دار: دمشق،األکبرالشیخکالممنتیمیۀابنعلىالردالصوفیۀلماتکشرحمحمود،الغراب،محمود
ق.1427سوم،چاپالعربى،الکاتب
الفکـر، دار: بیـروت ،علـى شـیرى، : تصـحیح وتحقیق،العروستاجمحمد،بنمحمدزبیدى،مرتضى

تا.، بیاولچاپ
.ق1414اول،چاپمهر،: قم،االزهارنفحاتعلی،،میالنى


