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ثر گرانقدر در چندين نسخه از اين ا.  كتابي است دربارة تصوف و عرفانبحرالمعاني
نسخة خطّي كه در دست است از كتابخانة موالنا . شود هاي هند نگهداري مي كتابخانه

كتاب داراي سي و شش مكتوب و صد و هشتاد و . آزاد دانشگاه اسالمي عليگره است
كتابت اين نسخه از دست محمد ابراهيم . يك ورق است و هر صفحه نوزده سطر دارد

 ١٠٧٨ شيخ عبدالملك مفتِي كلّ است كه در ماه شوال سال پسر شيخ عبدالواحد پسر
هجري قمري  ٨٢٤تاريخ دهم ماه صفر سال  اولين نامه به. پايان رسيد هجري قمري به

 ٨٢٥تاريخ بيست و چهارم ماه محرم سال  اتمام رسيد و تاريخ پايان آخرين نامه به به
  .هجري قمري است

ي مكّي بر مبناي توصيه ملك محمود عرف سيد محمد بن نصيرالدين جعفر حسين
  :كند اين امر چنين اشاره مي شيخن اين اثر بارز را نوشته بود وي در مقدمة كتاب به

اما بعد المفتقر الي اهللا الغني محمد بن نصيرالدين جعفر مكّي الحسيني بصر ”
 و المثاني حقايق انوار عيوب نفسه نكات اسرار معاني از طور معاني سبع به

 با التماس و درخواست برادر ]را[دقايق اسرار پادشاه سيد مختار عليه السالم 

                                                   
  .انشگاه دهلي، دهلياستاد فارسي د  ∗

 



  ٣٢  قند پارسي

  

و اين كتاب . اهللا تعالي در قلم آوردم محترم ملك محمود عرف شيخين ارشده عز
  .١“ان اهللا بالغ امرهمسمي كردم » بحرالمعاني«عنوان سبحاني  را به

 عارف كامل قرن هشتم و نهم شاعر و, محمد حسيني مكّي از نويسندگان برجسته
در همين اثر چندين بار ايشان را . العالم شيخ نصيرالدين محمود بود و مريد قطب

پدر محمد حسيني اميركبير سيد نصيرالدين در مكّه زندگي . نوشته است» اين فقير پير«
يكي  عجالن ابن محمد نيز ٣ بود و برادرش شريف٢او آنجا هفت سال امير مكّه. كرد مي

.  خواست كه سيد محمد به هند بيايد٤هند آمد و از برادرش از امراي عرب بود به
 اقامت گزيد شهر بهكّر را ٥شان در سرهند در هند خانوادة. دهلي آورد اميركبير او را به
 و ٧پدر سيد محمد سپس در هند مستقر شد و مير كنبهايت گرديد. ٦تأسيس نمودند

اي بود كه همة اهل بصيرت  سيد محمد از چنين خانواده. هزار و سي صد سوار داشت
. اي داشت كه در مكّه ماند او همسر عارف مشهور شيخ عبداهللا عفوي بود عمه. بودند

گويد كه با پدرش  نيز مي. نوشته است» عامله و وليه«سيد مذكور اين زن محترم را 
سيد . كه چشمش سپيد شدبسيار محبت داشت و در فراق برادرش اين قدر گريه كرد 

  .مكّه با او مالقات داشت در زمان مسافرت خود به
خدمت شيخ نصيرالدين محمود مأمور  در زمان محمد تغلق پدرش محمد را به

چهار سال و سه ماه و يازده روز در خدمت اين شيخ بود، در اين دورة . گردانيد
گي كرده نوزده سال در صحو زندگاني عرفاني وي آغاز گرديد و بيش از صد سال زند

 وضع خوب و بد هند ٨و از دورة تغلق تا زمان لوديان. و بيست و يك سال در سكّر بود
  .را مشاهده كرده بود
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نشين  با مشايخ و صوفيان هم. همين بود كه سيد حال و هواي ديگري پيدا كرد
اين مورد اطالع  در بحرالمعانيدر . تجربياتي اندوخت و جهانگردي را آغاز كرد, گرديد

  :دقيق داده است
الدين يمني قدس اهللا سره  در خطيره بهرام غزني با قطب حقيقي شيخ نجم”

بوس كردم و با حضرت ايشان در مسافرت شدم مدت نوزده سال و يازده  پاي
تمام زواياي كوه قاف  ماه با ايشان تمام ربع مسكون و آنچه در ميان آب است به

  .١“در طير و در سير
ها مالقات وي با سيصد و  در اين مسافرت. گاهي با او و گاهي تنها سفر داشت

 گنجانيده است بحرالمعانيهشتاد و دو ولي بود كه اسامي همة اين اولياء اهللا را در 
الدين منور، در سمنان شيخ  طور مثال شيخ صدرالدين تهيكره، در هانسي شيخ قطب به

ك رسيد آنجا چهار روز در خدمت شيخ احمد بلوكي اوحدالدين سمناني و چون در تبو
  .بود

فلسطين آمد و يك ماه در خدمت شيخ مجدالدين حمويه فرصت را  سپس به
دمشق رفت و در محضر شيخ ناصر دمشقي  چون از آنجا رخصت يافت به. گذرانيد

آنجا . مصر رفت مكّه و سپس به مدينه و از آنجا به از دمشق به. كسب فيض نمود
شيخ مرغوب را قطب اقليم پنجم نوشته . صت و هفت ولي و اقطاب ديدار داشتش با

نويسد كه در تحرير  اش مي الدين نيلي نيز ديدار داشت دربارة بزرگي با شيخ زين. است
  .اسامي تمام اولياء اهللا را ذكر كرده است كه در مصر ايشان را زيارت كرده بود. آيد نمي

شهر جماليه رسيد آنجا صد و پنجاه ولي و  ت بهسوي مغزب زمين رف از مصر به
زواياي . با شيخ جعفر طيري يك سال در مسافرت بود. اقطاب و افراد بزرگ را دريافت

بعضي از بزرگان را كه در اين . وري گشت ديد و از عجايب قدرت الهي بهره كوه را مي
 كه ايشان در آن شيخ وكيل محمد فغاني, انداز شيخ سليمان شماري عبارت. مدت ديد

شيخ خضر ابن احمد مستوري سيد حسين بن سيد سليمان كه , عصر قطب عالم بودند
سيد ذكر ابن سيد محمد كه در , شد مردي بزرگ بوده و قطب اقليم ششم شمرده مي
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جزاير محيط  سپس از كوه قاف به. شهر ريان سكونت داشتند و دو ماه در صحبتش بود
هند گرديد در سراسر هند  از سرانديپ نايل به. رانديپ شدپس از آن وارد س. رفت
در همين مدت فرصت مالقات با دو . صد و سي و هشت ولي و اقطاب ديدار كرد با

آوردو از آنها  دست الدين يحيي را به الدين ملتاني و موالنا شمس نفر ديگر، موالنا حسام
علما و فضالي اين اديان مباحثه اديان مختلف را مطالعه كرده و با . تحصيل علم كرد

سالها . ١ بار شتران باشدبحرالمعانينويسد كه اگر آن مباحث نوشته شود  داشت مي
  :نويسد كه جايي مي. مشغول نوشتن بود

مدت پنجاه سال است كه قلم در نكات اسرار محمدي كه با حضرت احدي ”
  .٢“رانم مي) قلم(است و اسرار حضرت احدي كه با احمدي است 

باري با حضرت خضر . چنان عارف كاملي بود كه با اولياء اهللا و انبيا مالقات داشت
در درياي فرات در كشتي سوار بود دربارة نور محمدي از ايشان سوال كرد و ايشان 

  .٣پاسخ دادند
در مكتوب . نشين بود وقت اقامت خود در مصر با حضرت خضر و الياس هم

  :نويسد چنين امر مي بيست و دوم به
تحقيق بداني كه اين . آيد نويسم اشكال بيش درپيش مي چند كه بيش مي هر”

السالم از اين فقير در هر مالقات در سفر در   سالها خضر عليهبحرالمعانيكلمات 
گويم از  اهللا كه نمي پرسد و گفتم و تا اكنون مي حضر سؤاالت كردي با او نمي

چون . ير را تمنّاي مالقات او بودسبب آنكه در مبدأ حال چند سال اين فق
پرسيدي مرا شفا حاصل  مالقات شدي از اين كلمات از خضر محترم چيزي مي

از سبب آن كه او در حفظ . امروز او را تمنّا بسيار است و من محترزم. نشدي
تا اينجا . ترك جان منتظرم اگر در هر دمي هزار جان دهند به… جان خود است

سلّم يادم آمد كه حضرت  اهللا عليه و آله و لّيكه رسيدم حديث رسول ص
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روحش پاك و باطنش . اند علماي امت من از انبياي بني اسرائيل افضل: فرمودند
مآب صلي اهللا عليه و آله وسلّم هدايت  چنان صاف بود كه در عالم رويا رسالت

  .١“كردند مي
  :اي بود محمد حسين از اهل ظاهر نبود عاشق و شوريده

ترتيب مكتوب كتابت كنم احوال شوريده دارم،  خواهم كه به ميچند  هر
اي بيرون دهم آسمان و زمين  چنان مستغرق در معرفت اويم، اگر ذره, توانم نمي

  .٢نيست گردد
وقتي كه اين اثر بارز نوشته شد نصيرالدين محمود شيخن را در اكتساب عرفان 

ل عرفاني را تشنه گذاشته است دانست همين بود كه در بعضي موارد مساي كامل نمي
  :نويسد طور مثال جايي مي به

اما در اين وقت خدمت اخوي را طالب شراب خاص يافتم بر حوصلة خدمت ”
نويسم و هر گاه كه آن برادر نهايت حال گردند  اند چيزي مي اخوي كه مبدأ حال
  .٣“تر از اين نكات نبشته آيد شاءاهللا تعالي كامل ان. و خواهند گشت

اي است مسمي  اي در بيان روح نوشته است كه رساله  رسالهبحرالمعانيالوه بر ع
 المعاني حقايق, المعاني دقايق اشاره كرده كه بحرالمعاني در ٤بحراالنساب و پنج نكات به
  . را خواهد نوشترساله در سماعو 

شكل سي و شش نامه است و  چنان كه قبالً تذكّرداده شده است اين كتاب به
  .نامه موضوع خاصي دارد هر

  .دربارة ايمان است: مكتوب اول
مبتديان اين راه بايد متوجة اوامر و نواهي باشند تا آهسته آهسته احوال آخرت 

اليقين برسند و نتيجة اين  جايگاه حق كشف گردد و از منزل تشبه و شك گذشته به
گردد و  غاز ميحصول عصمت ظاهري از اين آ. است» قتل و غارت مال«گونه احساس 
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» جمال كلمه«گويند و اين حرف باعث مشاهدة  مي» وجه ذوق«همين فكر را اهل كمال 
جمال كلمه بحثي است طوالني كه در آن توبه، لطف و قهرالهي و تفسير آية . است

 و .من عرف نفسه فقد عرف ربه: )ع( و قول اميرالمؤمنين حضرت علي…عرضنا المانت
 بحرالمعانيغواص . د از نفس رسول است گنجانيده استمعني آن را كه اينجا مرا

جمال ”رسد كه  اين نتيجه مي  غرق شده بهال اله االمحمد حسيني در درياي بيكران 
و اين “ سلّم نتواني ديدن اهللا عليه و آله و ذات جز در آيينة صفات رسول اهللا صلّي
ن زمينه زياد حرفها باشد نويسد كه اگر در اي شناور بحر معرفت در نفي افشاي راز مي

! پس عقلم دامن دهنم را گرفت و گفت اي ديوانه. ديوانگان خواهد رسيد سخن به
 هجري قمري با بيت زير ٨٢٤تاريخ دهم صفر  نامه به. سلسلة ديوانگان را مجنبان

  :ها تكرار شده است اين بيت در بعضي از نامه. رسد پايان مي به
  چنان باقي مپايان آمد اين دفتر حكايت ه  به

  گنجد حديث حال مشـتاقي صد دفتر نمي  به
در نماز . نمازي كه ستون دين است.  يعني نماز استةدربارة صال: مكتوب دوم

كننده بايد مانند پروانه  نيت. نيت شرط است و نيت نفي همه چيز است كه غيراهللا باشد
انه سخن گفتن رازدارانه و محرم. نفي ذات خود كرده در آتش عشق معشوق بسوزد

 حسيني مسايل عبد و معبود را در واقعه معراج و نداي »املصلّي يناجي ربه«است 
 و قرآنشاهد از . نحو عالي مطرح كرده است العزّت و سؤال رسول را به رب توقّف

 و قرآنبراي فهميدن مطالب كتاب الزم است كه بر نظريات عرفا و . حديث آورده است
: صراحت گفته  به)ع(اميرالمؤمنين حضرت علي. ه باشداحاديث وقوف كامل داشت

يعني من عبادت “ عبدتك طمعاً باجلنة و الخوفاً من نارك بل وجدتك اهالً للعباده ما”
آرم و نه از خوف آتش ولي اليق عبادت  از حرص و طمع جنّت بجا مي تورانه
  .يابم درمي

 از شرح معلوم  نيز بحث شده است چنانكهالحكم فصوصگونه موضوع در  اين
ها  طور مثال مسئله صفات و ذات را با مثال شود مسايل را روشن بحث كرده به مي
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بين   ولي اينجا چون سخن١هو الظاهر و الباطنگيري كرده كه  كرده و سپس نتيجه بيان
نويسد كه در  او مي. عارف است گاهي بحث بسيار عالمانه است و گاهي رمزي دو

ند و درنه فلك احمد خوانند و ماوراي آن شش جهت ميم را زمين حبيب را محمد گوي
ها روشن است كه   است از عبارتهو الظاهر و الباطننيز حذف كنند كه عيناً تشريح 

  :نويسنده گاهي در حالت ترس جان است و گاهي در شك كه حرفهايش مبهم نباشد
زيرا كه . دريابداهللا تعالي خدمت اخوي را بينا گرداند تا مكتوبات اين فقير را ”

زينهار نپنداري كه كس از اين . كماالت كلمات اين فقير نه كار هر كسي است
  .٢“عصر و در عوض كلمات اين فقير رسد

  :نويسد جايي مي
  .“ريزند اگر زياد بنويسم مردم خون مرا مي”

. در اين نامه دربارة زكات و روزه و حج، نقد و بررسي كرده است: مكتوب ثالث
زكات عبادت از گنج كنت كنزاً . اينجا بحث شده با زكات ظاهر فرق داردزكاتي كه 

. برادران مقسوم كنند داند كه از اين گنج قسمتي به مخفياً است و بر اولياء اهللا الزم مي
صوم ظاهري همان است كه ما با ترك . صوم ظاهري و صوم معنوي. صوم دو نوع است

  . جز لقاء اهللا ديگر نباشد.صوم معنوي. دهيم خورد و نوش انجام مي
و نشانگر اطاعت خداوندي با قلب و جان است و . حج، پنجمين ركن است

. بوسيدن سنگ اسود چيزي معمولي نيست بلكه يادآوري و تصديق ميثاق ارواح است
اي است كه مقام الهي  اهللا است و قلب مؤمن چنين خانه ترين شئ بيت در حج مهم
اهللا   پس حج نه فقط حج بيت.االصبعني من اصابع الرمحةقلب املؤمن بني : است يعني

است بلكه حج قلب است همين است كه حج هم عالمت جمال و هم عالمت جالل 
غرض بسيار چيزهاي مهم است كه اين نامه دربردارد ولي بر بناي طوالت فقط . است
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  ٣٨  قند پارسي

  

برادرش هم  محمد حسيني مانند سبو پر از عرفان است به. كنم چندي را اينجا ذكر مي
  :نويسد كه دهد در همين نامه مي همة چيز را توضيح نمي

گذارد كه مطلق كعبه ربوبيت را بيان كنم اما رمزي و  بشريت و شريعت نمي”
  .“رموزي خواهم نمود

من عرف نفسه فقد  )ع(اين مكتوب از قول اميرالمؤمنين حضرت علي: مكتوب رابع
اي   معرفت نفس رسول است و اين چنين پلهترين موضوع مهم. گردد  آغاز ميعرف ربه

اين معرفت نيز راز سربستة . سوي معرفت رب قديري توانيم برسيم است كه از آن به
رسد شناختن عارف و معروف  الهي است و چنين مقامي است كه چون عارفي آنجا مي

 لكم دينكم و امتمتمفهوم بيت و معناي , پس از حصول معرفت نفس. گردد دشوار مي
رسول آيينه . شود خداوند مضاعف مي و ادراك انسان به, گردد  آشكار ميعليكم نعميت

انا من ظهور ذاته و اند  سلّم فرموده اهللا عليه و آله و صفات ذات است رسول اكرم صلّي
نويسنده . ور گرديد اهللا بهره  پس هر كه او را شناخت از ميوة لقاءخملوقه من ظهور ذايت
اما نيكو درخواهي يافت چون اين ”: گويد برادرش مي داند و به ميدشواري معرفت را 
من راين فقد راي «عالوه بر اين مسايل دقيق معرفت مانند . “برادر فقير را دريابي اي

 مي گويند يا انااحلقگويد كه آنهايي كه  در آخر مي. غيره را بحث نموده است و» ربي
چون ”: كند كه پس در آخر هدايت مي. استورزند اصالً نارسيدگي ايشان  سبحاني مي

  .١“شاءاهللا خواهي يافت هيچ فروشي نكني مشاهده در آيينة محمدي يابي ان
تقسيم معرفت را بر سه نوع گذاشته است معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت 

معرفت نظري . عالوه بر اين معرفت افعال اهللا احكام را نيز بررسي كرده است. احوال
اليقين  عين اينجا الوهيت را به.  خلق معرفت شهودي براي خواص خواصبراي خواص

. روح مانند روغن و روغن عاشق نور است, نويسد كه بذل وجود كند رازي مي. بيند مي
چه كند براي او و  كند كه هر گيري مي هاي ظريف نتيجه محمد حسيني بعد از بحث
ريب صربت علي ”:  كميل فرموده استامير مؤمنان در دعاي. اميد جزا و حسنات ندارد

عذابك فكيف اصرب علي فراقك وهبين صربت علي حر نارك فكيف اصرب عن النظر ايل 
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٣٩

  

پروردگار من كه بر شكنجة تو اگر شكيبايي كنم پس چگونه بر فراق : ؛ ترجمه“كرامتك
 پس چگونه بر محروميت, تو صبر توانم كرد و گيرم بر سوز آتش دوزخ شكيبايي كنم

  .١“بار از نگاه كرامت
 آمده قرآندر . روح امر رب است. دربارة روح است: مكتوب خامس و سادس

سلّم  اهللا عليه و آله و اكرم صلّي رسول. ٢“امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون امنا”
براي فهميدن روح الزم است كه مقام قلب روشن . اند اسرار روح را مخفي گذاشته

ن نامه مسئلة وجود روح قبل از جسد و مخلوق نشدن روح و فرق خلقت در اي. گردد
اند و  ها از كن آفريده شده اثبات رسيده كه فرشته كرده و به انساني و ملكوتي را بيان

عنوان مركب است و علّت  عنوان راكب و جسم به غرض روح به. انسان از يد قدرت
زندگي و مرگ را نيز مورد بررسي عالوه بر اين . سرانجام افعال قبيحه همين است

  .قرارداده است
  .عشقي كه ناگفتني است. سخن دربارة عشق است: از مكتوب هفتم تا دهم

  عشـق اندر فصل علم و دفتر و اوراق نيسـت
  هر چه گفت و گوي باشد آن ره عشاق نيست

مسايل ربوبيت و عبوديت و خريد و فروش نفس مؤمنان را بسيار عالي مطرح 
  :گويد ر آخر مينموده د
  .٣“چنانكه ربوبيت بها ندارد عبوديت نيز قيمت ندارد”

براي ازدياد عشق تمثل الزم است براي اين كه يك شكل و يك حال خسته كننده 
عشق چنين . گردد است پس معشوق را در جمال ديگر ديدن باعث فزوني عشق مي

  .ر ندارندگنجد و طالبان عقبي و عارفان قرا رمزي است كه در بيان نمي
  اي عشق دريغا كه بيان از تو محال است
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  ٤٠  قند پارسي

  

غيره چيزهايي   و رمزهاي مقطعات ووالتني, والضحي, واليلهاي قرآني مانند  قسم
و اگر كسي . برند فهمند و اهل ظاهر از آن پي نمي است كه فقط اهل معني آن را مي

  .فهمند زدني مي كند مردم او را ديوانه و قابل گردن درك مي
. هاي اولياء اهللا و آيات قرآني بحث كرده است ونه مطالب را مدلّل با گفتهگ اين

 است انسان بايد طوري حيبهم و حيبونهگيري كرده است كه مآل زندگي  عاقبت نتيجه
  .عشق كند كه عاشق معشوق گردد

ها را  دهد كه عنوان كننده است كه اجازه نمي اين كتاب اصالً اين قدر مهم و جذب
ها را ارائه بدهم و مقاله بار تحمل را ندارد از  خواستم كه خالصة تمام نامه يبنويسم م

اندار تمام عناوين مطالب را براي  كنم و در يك چشم همه چيزها صرف نظر مي
  .دهم كنندگان ارائه مي پژوهشگران و مطالعه
.  استانا احلق و سبحايندربارة نور است و دوازدهم دربارة شرح : مكتوب يازدهم
  .ها اين است كه شاهد و مشهود يكي است خالصة تمام بحث
 و ذكر )ع(در بيان مدارج انبياي اولوالعزم و اميراالوليا حضرت علي: مكتوب سيزدهم

  .هاي آسماني و بين پيروان موسي و مسيح ايشان در كتاب
  .مآب و شاهدان اليزال است در فضيلت رسالت: مكتوب چهاردهم
 يعني هفت ابدال و نقيب و الميت سبعةة حديث رسول دربار: مكتوب پانزدهم

  .اند نجيب
اليقين است و در اين مورد وقايع  اليقين و عين در ضمن حق: مكتوب شانزدهم

شيخ , مانند شيخ ابوسعيد ابوالخير ابن يمين. چندين اولياء اهللا را بيان كرده است
  .غيره  وفصوصالدين صاحب  محي

در اين مكتوب ذكرخوابي است . ام طالبان اليزالي استدربارة اقس: مكتوب هفدهم
سلّم بر سرمنبر وعظ  اهللا عليه و آله و مآب صلّي كه شب جمعه ديده بود كه رسالت

  .اند گويند و اسماء حسنه را بيان كرده مي
  .دربارة كفر و انواع وي: مكتوب هيژدهم
  .نيز دنبالة همان بيان است: مكتوب نوزدهم
  .قرآن اسرار در: مكتوب بيستم



  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٤١

  

  .دربارة عاشق و خلقت رسول: مكتوب بيست و يكم
تقاضاي محبت و  يعني انسان را به. دربارة خلقت انسان: مكتبو بيست و دوم

  .غيره تقاضاي قدرت آفريده است و غيرانسان را به
مسئلة , مسايل اهل لوامه. مبني بر تفسير سعيد و شقي است: مكتوب بيست سوم

  .مآب را بررسي كرده است روح رسالتاجتهاد و رمز 
  .دربارة مؤمنين: مكتوب بيست و چهارم
شود ولي  ظاهر كفر خوانده مي عنوان خوانا نيست به: مكتوب بيست و پنجم
  .پس امكان دارد كه سكر باشد. موضوع بحث سكر است
  .سماع است: مكتوب بيست و نهم

  .دربارة رويا است: ام مكتوب سي
  .ت و لوازمشصال: مكتوب سي و يكم
  .في بيان جنون و النور: مكتوب سي و دوم
  .في االسرار محبوبم: مكتوب سي و سوم
  .في بيان المشارب: مكتوب سي و چهارم
  .في الحقيقت: مكتوب سي و پنجم
  .في العشق و الهوا و في ختم كتاب: مكتوب سي و ششم

 خواب حضرت اينجا رسيد در اين آخرين نامه داراي اهميت خاص است چون به
نويسد  سلّم را ديد كه نويسنده خودش در خاتمة كتاب مي اهللا عليه و آله و رسول صلّي

ها و شوق  كه روز پنجشنبه بيست و هفتم ماه محرم بود صحبت دربارة عشق و حجاب
  :كشيد سوي دارالجمال و جالل مي عاشق بود كه او را به

حل كه ز رغباً تزدد حباّ راندم و قلمم در اين م وقتي در اسرار عشق مي”
السالم  حالي ديگر درآمد آنگاه سر بر زانو نهادم حضرت رسالت عليه… رسيد

را ديدم كه در مسجد قبا با كل صحابة كرام و طبقة عظام از اميرالمؤمنين علي 
… من نيز و… اهللا وجهه تا قطب عالم شيخ نصرالدين قدس سره حاضراند كرم

 المالس حضرت رسالت عليه… در محل نشستمفرمان شد بنشين … درآمدم
لفظ پارسي فرمودند كه اين فرزند منست حضرت لم يزل و اليزال  به



  ٤٢  قند پارسي

  

 …السٍّالم بدادم بردم بردست مبارك حضرت رسالت عليه…  را بياربحرالمعاني
بعد فرمان شد بيش از اين اسرار در صحرا منه كه امور شريعت در حيان قسور 

  .١“به اتمام رسانيدم… ردممن نيز قبول ك… نگيرد
حق اين است كه كتاب بسيار مهم است و براي كردارسازي و فهميدن علّت 

  .هاي عرفاني است ترين كتاب آفرينش و عاقبت خود يكي از پرارزش
هاي قرآني و  عبارت عربي و آيت, در البالي متن. نثر اين كتاب ساده و روان است

را تلفيق داده است كه خود يك موضوع مهم احاديث رسول و اشعار خود و ديگران 
  .قابل بررسي است

, شعرهاي وي نغز و پرعاطفه است و فارغ از دايرة زمان و مكان و قرون و ديار
  :شود چند بيت از مثنوي وي نقل مي. شعر عرفاني وي شعر زبان حال است

  هست ما گم گشت اندر مـست رو          از شــراب شــوق گــشتم مــست او 
  هر چه جز غيرش بدان مردود شـد         بــود مــا در بــود او نــابود شــد    
   آنجـا و نــه نــام نـي وجــودم مانــد   چون مجرد گشتم از هـستي تمـام       
ــان  ــوي المك ــرواز س ــدم پ ـ     شديدم آنجا عي    زان ش   س عيـان  هـاي ب
ــاف  خويش را ديدم همه نـابود خـويش      ــي ــصتم سررش ــويتة مق   شود خ
  ٢غير او ديده كه ديگـر كـس نبـود          دچون شـده فـاني محمـد از وجـو         

  :سرايد در ضمن تجلّي صفات مي
  چون توانم بود يك ساعت خمـوش        بحر جانم چونكه زد صدگونه جوش     
  ٣گـويم سـخن    مي بسرزم گـر نمـي       چون كه غـرق آتـشم عيـبم مكـن         

  :آورم يك رباعي و چند بيت از يك غزل نيز براي نمونه مي
ـ     بر س   در مصحف حرف عقل طامات ببين      ـ  دره بـر او پ   نات ببـي  س خراب

ــبگــ ــي  رذر ز صــفات او و درخــود بنگ ــ ب ــي ذات ببــ جاي ت هطواس   ينلّ
*  
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٤٣

  

  هـا جـان يـافتم       ترين از خبـره     كم  آنچه مـن در كـوي جانـان يـافتم     
ــا   ــدار بق ــه پن ــادم ب ــون در افت ــافتم    چ ــشان ي ــود را پري ــا خ   در بق
ــا  ــاي فن ــه دري ــرورفتم ب ــون ف ــافتم    چ ــراوان يــ ــا در فــ   در فنــ

  ١وزان يـافتم  ان خود را عـود سـ      ج  ا و عشق از سوداي دوسـت   ه  شمع
هاي چندين سالة نويسنده را در چند صفحه بيان كردن  بديهي است كه زحمت

بسيار شعرهاي . اين مشتي از خرواري است كه اينجا نقل شده است. ممكن نيست
تحقيق دارد  شيرين از غزل، قطعه، رباعي و مثنوي در البالي متن داخل است كه نياز به

ين كتاب عالوه بر مطالب عرفاني آن است كه اطالعات مهم هاي جالب ا از ويژگي
هاي سرشناس عرفاي قرن هشتم و نهم را كه در جاهاي مختلف  دربارة فرهنگ و چهره

اين صورت نويسنده فضاي عارفانه دنياي اسالم  كردند داده و به ها زندگي مي در خانقاه
  .را باز نموده است

بهرحال اين اثر بارز بسيار .  سخن زياد استدر پايان بايد بگويم كه فرصت كم و
ها در گسترش اخوت جهاني  حق اين است كه صوفي. تحقيق دارد مهم است و نياز به

ها  هاي تاريك كتابخانه بها را از قفسه اند كه اگر ما آن آثار گران قدر زحمت كسيده اين
گرد آن جمع خواهند مردم ارائه بدهيم آن چنان قندي ست كه مردم دوباره  بكشيم و به

  ريا و عاشقانه سير نخواهند گرديد شد و از اين سخنان بي
  چنان باقي به پايان آمد اين دفتر حكايت هم

  گنجد حديث حسن مشتاقي به صد دفتر نمي
  منابع
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  ٤٤  قند پارسي

  

هلي، جامع مسجد، د,  متيامحل٤٢٢نور،  مكتبة جام, االسرارةمرآ :شيخ عبدالرحمن ,چشتي .٣
 . م١٩٩٧

 .ش . ه ١٣٧٣مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، , ةالصلو آداب :امام روح اهللا خميني، .٤

 . م٢٠٠٠المكاتب گوله گنج، لكهنو،  تنظيم, الجنان مترجم مفاتيح :شيخ, عباس قمي .٥

 .پاكستان, فاروق اكيدمي, اخباراالخيار مع مكتوبات, عبدالحق محدث دهلوي .٦

 ،امين رياحي محمد ]دكتر[از  برگزيده, مرصادالعباد :، شيخ عبداهللايالدين راز نجم .٧
 .ش . ه ١٣٦٦ ،پژمان انتشارات توس چاپ

8. Rieu Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the Birtish Museum 
Volume I, Published by the Trustees of the Birtish Museum, 1983. 

  


