
  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٥٥

  حسيني محمدسيد  بحرالمعاني به نگاهي
  )اوايل سدة نهم هجري(

  ١ثبــت اســت بــر جريــدة عــالم دوام مــا  عشق  به هرگز نميرد آن که دلش زنده شد
چندين نسخه از اين اثر گرانقدر در . بحرالمعاني کتابي است درباره تصوف و عرفان

است از کتابخانة موالنا که در دست  خطّينسخه . شود مي هاي هند نگهداري کتابخانه
کتاب داراي سي و شش مکتوب و صد و هشتاد و . آزاد دانشگاه اسالمي عليگره است

ابراهيم  محمددست  به کتابت اين نسخه. يک ورق است و هر صفحه نوزده سطر دارد
است که در ماه شوال  انجام گرفته د پسر شيخ عبدالملک مفتي کلحپسر شيخ عبدالوا

 ۸۲۴تاريخ دهم ماه صفر سال  به لين نامهاو. پايان رسيد  به قمريهجري  ۱۰۷۸سال 
بيست و چهارم ماه محرم سال  آخرين نامه اتماماتمام رسيد و تاريخ  به هجري قمري

  .هجري قمري است ۸۲۵
ن يتوصيه ملک محمود عرف شيخ  بهين جعفر حسيني مکّي بن نصيرالد محمدسيد 

  :کند مي اين امر چنين اشاره به مه کتابمقد وي در .است اين اثر بارز را نوشته
 ين جعفر مکي الحسيني بصربن نصيرالد محمدالمفتقر الي اهللا الغني  اما بعد”
المثاني حقايق انوار و دقايق  ر سبعماعيوب نفسه نکات اسرار معاني از طو  به

ترم عز محابا التماس و درخواست برادر  عليه السالم مختارسيد  اسرار پادشاه
 ملک محمود عرف شيخين ارشده اهللا تعالي در قلم آوردم و اين کتاب را

  .٢“مسمي کردم ان اهللا بالغ امره» بحرالمعاني«عون سبحاني   به
                                                   

  .۷۲، ص حافظ شيرازيديوان   .١
  .۲گره، ورق يعل ،يسبحان اهللا، کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه اسالم ةريذخ ينسخه خطّ بحرالمعاني، ينيمحمد حس  .٢



  ١٥٦  قند پارسي

 حسيني مکّي از نويسندگان برجسته، شاعر و عارف کامل قرن هشتم و نهم محمد
ين اثر چندين بار در هم. ين محمود بودالعالم شيخ نصيرالد و مريد قطب هجري قمري

ه ين در مکّنصيرالدسيد  حسيني اميرکبير محمدپدر . نوشته است» پير اين فقير« ايشان را
 محمدعجالن ابن  ٢بود و برادرش شريف ١هاو آنجا هفت سال امير مکّ. کرد مي زندگي

 را محمدسيد  خواست که ٣هند آمد و از برادرش به که نيز يکي از امراي عرب بود
 اقامت گزيد ٤شان در سرهند دهادر هند خانو .وردآدهلي  به اميرکبير او را. دورند بياه  به
سپس در هند مستقر شد و مير کنبهايت  محمدسيد  پدر ٥.شهر بهکّر را تاسيس نمود و

اي بود که همه اهل  از خانواده محمدسيد  .هزار و سي صد سوار داشت يو .٦گرديد
او همسر عارف مشهور شيخ عبداهللا  .اشت که در مکه مانداي د عمهوي . بصيرت بودند

 گويد که مي نيز .نوشته است» ه و وليهمعال«مذکور اين زن محترم را سيد  .عفوي بود
ش سپيد انداشت و در فراق برادرش اين قدر گريه کرد که چشمعالقه  پدرش بسيار  به
  .مکه با او مالقات داشت به در زمان مسافرت خودسيد  .شد

ين محمود مامور خدمت شيخ نصيرالد به رااو  محمدپدر  ،تغلق محمددر زمان 
زندگاني و  چهار سال و سه ماه و يازده روز در خدمت اين شيخ بود يو .گردانيد

نوزده سال  و بيش از صد سال زندگي کردوي  .آغاز گرديداز همان زمان عرفاني وي 
وضع  ٧از دوره تغلق تا زمان لوديان يو. در صحو و بيست و يک سال در سکر بود

  .خوب و بد هند را مشاهده کرده بود
با مشايخ و صوفيان همنشين گرديد،  ،حال و هواي ديگري پيدا کردخاطر همين   به

در بحرالمعاني در اين مورد اطالع دقيق . ربي اندوخت و جهانگردي را آغاز کرداتج

                                                   
  .١١٦، ورق يبحرالمعان  .١
  .گفتند يف ميرا شر» ديس«در عرب   .٢
  .١١٦؛ ورق يبحرالمعان  .٣
  .١٣٦ار، ص ياخباراالخ  .٤
  .٣٤٨، ص ١و، ج ير  .٥
  .۱۱۵، ورق يبحرالمعان  .٦
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٥٧

  :داده است
ين يعني قدس اهللا سره پاي الد ي شيخ نجمره بهرام غزني با قطب حقيقخطّيدر ”

ت نوزده سال و يازده ماه مد .بوس کردم و با حضرت ايشان در مسافرت شدم
تمام زواياي کوه قاف  به ب استآبا ايشان تمام ربع مسکون و آنچه در ميان 

  .١“در طير در سير
د و هشتاد ها وي با سيص در اين مسافرت. کرد ميگاهي با او و گاهي تنها سفر وي 
 .که اسامي همه اين اولياءاهللا را در بحرالمعاني گنجانيده است مالقات کرد و دو ولي

 شيخ ،الدين منور در سمنان شيخ قطب ،طور مثال شيخ صدرالدين تهيکره، در هانسي  به
  .چون در تبوک رسيد آنجا چهار روز در خدمت شيخ احمد بلوکي بود .اوحدالدين سمناني

چون . آمد و يک ماه در خدمت شيخ مجدالدين حمويه گذرانيد فلسطين به سپس
از . دمشق رفت و محضر شيخ ناصر دمشقي کسب فيض نمود  به ،از آنجا رخصت يافت

آنجا با شصت و هفت ولي و . مصر رفت به مکه و سپس به مدينه و از آنجا  به دمشق
شيخ مرغوب را . که اسامي تمامي آنها را در اين کتاب آورده است قطب ديدار داشت

درباره  و ين نيلي نيز ديدار داشتالد با شيخ زينوي . قطب اقليم پنجم نوشته است
  .آيد نمي نويسد که در تحرير مي اش بزرگي
آنجا صد و پنجاه  .شهر جماليه رسيد  بهو  سوي مغرب زمين رفت به از مصر يو
شيخ سليمان  :ن استکه اسامي برخي از آنها چني قطب و افراد بزرگ را دريافت ،ولي

فغاني که در آن عصر قطب عالم بود، شيخ خضر ابن احمد  محمدشماري، شيخ وکيل 
 سليمان که مردي بزرگ بوده و قطب اقليم ششم شمردهسيد  حسين بنسيد  ،مستوري

  .که در شهر ريان سکونت داشت و دو ماه در صحبتش بود محمدسيد  ذکر ابنسيد  شد، مي
از . پس از آن وارد سرانديپ شد. جزاير محيط رفت به قاف سپس از کوه يو
. در سراسر هند با صد و سي و هشت ولي و قطب ديدار کرد آمد و هند به سرانديپ

ين ملتاني و موالنا الد فرصت مالقات با دو نفر ديگر، موالنا حسام ،در همين مدت
اديان مختلف را  يو .دست آورد و از آنها تحصيل علم کرد به ين يحيي راالد شمس

                                                   
  .١١٦، ورق يبحرالمعان  .١



  ١٥٨  قند پارسي

نويسد که اگر آن  مي يو. اديان مباحثه داشت آن مطالعه کرده و با علما و فضالي
 جايي. مشغول نوشتن بود ها سال يو ١.بحرالمعاني بار شتران باشد ،مباحث نوشته شود

  :نويسد که مي
”دت پنجاه سال است که قلم در نکات اسرار مدي که با حضرت احدي محم

  .٢“رانم مي ار حضرت احدي که با احمدي استاست و اسر
باري با حضرت خضر . چنان عارف کاملي بود که با اولياءاهللا و انبيا مالقات داشت

ي از ايشان سوال کرد و ايشان محمددرباره نور  .در درياي فرات در کشتي سوار بود
در . بود نشين اقامت خود در مصر با حضرت خضر و الياس همدر زمان  .٣پاسخ دادند

  :کند ياشاره م امر نيا  به مکتوب بيست و دوم
تحقيق بداني که اين . آيد مي نويسم اشکال بيش در پيش مي هر چند که بيش”

السالم از اين فقير در هر مالقات در سفر  خضر عليه ها سالکلمات بحرالمعاني 
گويم  نمي واهللا که ،پرسد مي گفتم و تااکنون نمي در حضر سواالت کردي با او

چون . از سبب آنکه در مبدأ حال چند سال اين فقير را تمناي مالقات او بود
پرسيدي مرا شفا حاصل  مي مالقات شدي از اين کلمات از خضر محترم چيزي

از سبب آن که او در حفظ . امروز او را تمنّا بسيار است و من محترزم. نشدي
تا . ک جان منتظرمتر به دهند جان اگر در هر دمي هزار …جان خود است

علماي امت : يادم آمد که حضرت فرمودند صاينجا که رسيدم حديث رسول
روحش پاک و باطنش چنان صاف بود که . اند من از انبياي بني اسرائيل افضل

  .٤“کردند مي هدايت صمآب در عالم رويا رسالت
  :اي بود عاشق و شوريده ،حسين از اهل ظاهر نبود محمد

 ترتيب مکتوب کتابت کنم احوال شوريده دارم، به که خواهم مي هر چند”
اي بيرون دهم آسمان و  توانم، چنان مستغرق در معرفت اويم، اگر ذره نمي

                                                   
  .١٣٧، ورق يبحرالمعان  .١
  .۱۳همان، ورق   .٢
  .۴۳همان، ورق   .٣
  .١٠٩، ورق همان  .٤



  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٥٩

  .١“زمين نيست گردد
ن را در اکتساب عرفان يين محمود شيخنصيرالد ،در زمان نگارش اين اثر بارزوي 

 .فاني را تشنه گذاشته استهمين بود که در بعضي موارد مسايل عر ،دانست نمي کامل
  :نويسد مي طور مثال جايي  به

خدمت اما در اين وقت خدمت اخوي را طالب شراب خاص يافتم بر حوصله ”
گردند و  نويسم و هرگاه که آن برادر نهايت حال مي اند چيزي اخوي که مبدأ حال

  .٢“تر از اين نکات نبشته آيد خواهند گشت ان شاءاهللا تعالي کامل
پنج نکات و   به ي در بيان روح نوشته است مسميا سالهه بر بحرالمعاني رعالو يو

 يا المعاني و رساله المعاني، حقايق در بحرالمعاني اشاره کرده که دقايقوي  .٣بحراالنساب
شکل سي و  به چنان که قبال تذکر داده شده است اين کتاب .در سماع خواهد نوشت

  .دارد شش نامه است و هر نامه موضوع خاصي
  .درباره ايمان است: مکتوب اول

تا آهسته آهسته احوال آخرت  ،مبتديان اين راه بايد متوجه اوامر و نواهي باشند
اليقين برسند و نتيجه اين  جايگاه حق به ،کشف گردد و از منزل تشبه و شک گذشته

گردد و  مي حصول عصمت ظاهري از اين آغاز. است» قتل و غارت مال«گونه احساس 
» جمال کلمه«گويند و اين حرف باعث مشاهده  مي »وجه ذوق«مين فکر را اهل کمال ه

جمال کلمه بحثي است طوالني که در آن توبه، لطف و قهر الهي و تفسير آيه . است
و . من عرف نفسه فقد عرف ربه، عو قول اميرالمومنين حضرت علي …عرضنا المانت

 محمدغواص بحرالمعاني . گنجانيده است ،تمعني آن را که اينجا مراد از نفس رسول اس
جمال ذات جز ”رسد که  مي اين نتيجه به غرق شده اهللاحسيني در درياي بيکران الاله اال

 و اين شناور بحر معرفت در نفي افشاي راز “نتواني ديدن صدر آيينه صفات رسول اهللا
  .جنبان می ان راديوانگ  به سخن ،ها باشد نويسد که اگر در اين زمينه زياد حرف مي

                                                   
  .۱۱، ورق يبحرالمعان  .١
  .۱۳همان، ورق   .٢
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  ١٦٠  قند پارسي

اين بيت در . رسد مي پايان به هجري قمري با بيت زير ۸۲۴تاريخ دهم صفر   به نامه
  :ها تکرار شده است بعضي از نامه

  گنجد حديث حال مشـتاقي  به صد دفتر نمي  به پايان آمد اين دفتر حکايت هم چنان باقي
در نماز نيت . دين استنمازي که ستون . يعني نماز است ةدرباره صال: مکتوب دوم

نيت کننده بايد مانند پروانه نفي . است و نيت نفي همه چيز است که غيراهللا باشد شرط
رازدارانه و محرمانه سخن گفتن  نماز .ذات خود کرده در آتش عشق معشوق بسوزد

ف قحسيني مسايل عبد و معبود در واقعه معراج و نداي تو .»المصلي يناجي ربه« ،است
آورده  شاهد از قرآن و حديث و نحو عالي مطرح کرده  به و سوال رسول راالعزت  رب
قرآن و احاديث آيات براي فهميدن مطالب کتاب الزم است که بر نظريات عرفا و . است

ما عبدتک  ياهل«: صراحت گفته  به عاميرالمومنين حضرت علي. وقوف کامل داشته باشد
نه از حرص  يعني من عبادت ترا» ١اهالً للعبادهاً باجلنة و الخوفاً من نارک بل وجدتک عطم

  .يابم اليق عبادت مي من ترا ، بلکهرم و نه از خوف آتشوآ مي و طمع جنت بجا
طور  به ،است قرار گرفته بحث مورد الحکم نيز در فصوص اتاين گونه موضوع

گيري کرده که هوالظاهر  مثال مسئله صفات و ذات را با مثال بيان و سپس نتيجه
ولي اينجا چون سخن بين دو عارف است گاهي بحث بسيار عالمانه است و  ٢لباطنوا

گويند و در نه فلک احمد  محمدنويسد که در زمين حبيب را  مي او. گاهي رمزي
خوانند و ماوراي آن شش جهت ميم را نيز حذف کنند که عينا تشريح هوالظاهر 

سنده گاهي در حالت ترس جان است که نوي ديآ ين بر ميچن ها از عبارت .والباطن است
  :هايش مبهم نباشد و گاهي در شک که حرف

زيرا که . اهللا تعالي خدمت اخوي را بينا گرداند تا مکتوبات اين فقير را دريابد”
زينهار نپنداري که کس از اين . کماالت کلمات اين فقير نه کار هر کسي است

  .٣“عصر و در عوض کلمات اين فقير رسد
                                                   

 .الفقها، بحث نيت ةعالمه حلي، تذکر  .١

ل مسگرنژاد، چاپ مرکز نشر يح دکتر جليالحکم، تصح خواجه محمد پارسا، شرح فصوص  .٢
  .۳۸و  ۳۹ش، ص .  ه  ۱۳۶۶ يدانشگاه

  .۴، ورق يبحرالمعان  .٣



  بحرالمعاني سيد محمد حسيني به اهينگ  ١٦١

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

. است قرار گرفته نقد و بررسي مورد روزه و حج ،در اين نامه زکات:مکتوب ثالث
زکات عبادت از گنج کنت کنزاً . زکاتي که اينجا بحث شده با زکات ظاهر فرق دارد

. برادران مقسوم کنند  به را داند که از اين گنج قسمتي مي اهللا الزم  مخفياً است و بر اولياء
صوم ظاهري همان است که ما با ترک . صوم ظاهري و صوم معنوي. صوم دو نوع است
  .ديگر نباشد زيچ جز لقاءاهللا صوم معنوي. دهيم مي خورد و نوش انجام

نشانگر اطاعت خداوندي با قلب و جان است و بوسيدن سنگ  و حج پنجمين رکن
ترين  در حج مهم. آوري و تصديق ميثاق ارواح استاديمعمولي نيست بلکه  يامر اسود

قلب املؤمن بني اي است که مقام الهي است يعني  اهللا است و قلب مؤمن خانه شئ بيت
 .استهم اهللا است بلکه حج قلب  پس حج نه فقط حج بيت. االصبعني من اصابع الرمحت

 مهغرض اين نا. همين است که حج هم عالمت جمال و هم عالمت جالل است
 را اينجا ذکر مورد ولي بر بناي طوالت فقط چند دربرداردرا  ياريبس اي مهمهچيز
برادرش هم همه چيز را  به يو. حسيني مانند سبو پر از عرفان است محمد. کنم مي

  :نويسد که مي در همين نامه .دهد نمي توضيح
ي و گذارد که مطلق کعبه ربوبيت را بيان کنم اما رمز نمي بشريت و شريعت”

  .“رموزي خواهم نمود
من عرف نفسه فقد  عقول اميرالمومنين حضرت علي با اين مکتوب: مکتوب رابع

اي است  پله آنترين موضوع معرفت نفس رسول است و  مهم. گردد مي آغاز عرف ربه
اين معرفت نيز راز سربسته . معرفت رب قدير برسيم  به آن قيطر از ميتوان يما م که

 رسد شناختن عارف و معروف دشوار مي الهي است و مقامي است که چون عارفي آنجا
م کت عليمو امت ١لکم دينکمپس از حصول معرفت نفس، مفهوم بيت و معناي  .گردد مي

آيينه صفات  رسول. شود مي خداوند مضاعف  به گردد و ادراک انسان مي آشکار ٢نعميت
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پس هر که  انا من ظهور ذاته و خملوقه من ظهور ذايت :اند فرموده صرسول اکرم .ذات است
 داند و مي نويسنده دشواري معرفت را. ور گرديد او را شناخت از ميوه لقاءاهللا بهره

. “اما نيکو درخواهي يافت چون اين فقير را دريابي اي برادر”: گويد مي برادرش  به
و غيره را بحث نموده  “١من راين فقد راي ريب”ين مسايل دقيق معرفت مانند عالوه بر ا

 زند اصالًرو مي گويند يا سبحاني مي گويد که آنهايي که اناالحق مي در آخر. است
ي محمدچون مشاهده در آيينه ”: کند که مي پس در آخر هدايت. نارسيدگي ايشان است

  .٢“نکن روشيخان شاءاهللا خواهي يافت هيچ  ،يابي
معرفت  و معرفت ذات، معرفت صفات :است م کردهيتقس سه نوع به معرفت را يو
معرفت . احکام را نيز بررسي کرده است يعني اهللا عالوه بر اين معرفت افعال. احوال

اينجا الوهيت . است معرفت شهودي براي خواص خواص و نظري براي خواص خلق
کند که  مي گيري هاي ظريف نتيجه بعد از بحث حسيني محمد. بيند مي اليقين عين به را

اميرمومنان در دعاي کميل فرموده . و اميد جزا و حسنات نداردبايد هرچه کند براي او 
ريب صربت علي عذابک فکيف اصرب علي فراقک و هبين صربت علي حر نارک ”: است

و شکيبايي کنم پروردگار من بر شکنجة ت: ترجمه .٣“فکيف اصرب عن النظر ايل کرامتک
شکيبايي کنم، پس  تپس چگونه بر فراق تو صبر توانم کرد و گيرم بر سوز آتش دوزخ

  .تو صبر کنم چگونه بر محروميت از نگاه کرامت بار
امنا ” :در قرآن آمده. روح امر رب است. درباره روح است: و سادس مسمکتوب خا

. اند اسرار روح را مخفي گذاشته صرمرسول اک. ٤“امره اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيکون
 حدر اين نامه مسئله وجود رو. براي فهميدن روح الزم است که مقام قلب روشن گردد

 قبل از جسد و مخلوق نشدن روح و فرق خلقت انساني و ملکوتي را بيان کرده و
 غرض روح .اند و انسان از يد قدرت ها از کن آفريده شده که فرشته اندهاثبات رس  به
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. عنوان مرکب است و علت سرانجام افعال قبيحه همين است  به عنوان راکب و جسم  به
  .قرار داده است يعالوه بر اين زندگي و مرگ را نيز مورد بررس

  :عشقي که ناگفتني است. ره عشق استسخن دربا: از مکتوب هفتم تا دهم
  ره عشاق نيستهرچه گفت و گوي باشد آن   عشق اندر فصل علم و دفتـر و اوراق نيسـت  

مسايل ربوبيت و عبوديت و خريد و فروش نفس مؤمنان را بسيار عالي مطرح  يو
  .١“چنانکه ربوبيت بها ندارد عبوديت نيز قيمت ندارد”: گويد مي نموده در آخر

براي ازدياد عشق تمثل الزم است براي اين که يک شکل و يک حال خسته کننده 
عشق رمزي . گردد مي دن باعث فزوني عشقاست پس معشوق را در جمال ديگر دي

  :گنجد و طالبان عقبي و عارفان قرار ندارند نمي است که در بيان
  اي عشق دريغا که بيان از تو محال است

التّين و رمزهاي مقطعات و غيره چيزهايي وحي، ض، والليلهاي قرآني مانند وال قسم
برند و اگر کسي  نمي آن پي  به فهمند و اهل ظاهر مي است که فقط اهل معني آن را

  .دانند مي زدن و قابل گردن خوانند ميکند مردم او را ديوانه  مي درک
هاي اولياءاهللا و آيات قرآني بحث کرده  با گفته و اين گونه مطالب را مدلل يو
انسان بايد  ،که مآل زندگي يحبهم و يحبونه استند ک يم گيري عاقبت نتيجه. است

  .معشوق گردد طوري عشق کند که عاشق
 .ها را بنويسم دهد عنوان نمي است که اجازه بااين قدر مهم و جذ اين کتاب اصالً

مقاله بار تحمل را ندارد از همه چيز  يلها را ارائه بدهم و خواستم خالصه تمام نامه مي
کنم و در يک چشم انداز تمام عناوين مطالب را براي پژوهشگران و  مي صرف نظر

  :دهم مي ارائه مطالعه کنندگان
دوازدهم درباره شرح اناالحق و سبحاني مکتوب و  درباره نور: مکتوب يازدهم

  .ها اين است که شاهد و مشهود يکي است خالصه تمام بحث. است
و ذکر  عاولوالعزم و اميراالوليا حضرت علي ءدر بيان مدارج انبيا: مکتوب سيزدهم

  .ي و مسيحهاي آسماني و بين پيروان موس ايشان در کتاب
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  .مآب و شاهدان اليزال در فضيلت رسالت: مکتوب چهاردهم
  .اند يعني هفت ابدال و نقيب و نجيب الميت سبعةدرباره حديث رسول : مکتوب پانزدهم

اليقين است و در اين مورد وقايع چند  اليقين و عين در ضمن حق: مکتوب شانزدهم
ين الد ابن يمين، شيخ محي ،يد ابوالخيرمانند شيخ ابوسع. اولياءاهللا را بيان کرده است

  .صاحب فصوص و غيره
در اين مکتوب ذکر خوابي است . دربارة اقسام طالبان اليزالي است: مکتوب هفدهم

گويند و اسماء حسنه را  مي بر سر منبر وعظ صکه شب جمعه ديده بود که رسالت مآب
  .اند بيان کرده

  .آن درباره کفر و انواع: جدهميمکتوب ه
  .نيز دنباله همان بيان است: کتوب نوزدهمم

  .در اسرار قرآن: مکتوب بيستم
  .درباره عاشق و خلقت رسول: مکتوب بيست و يکم
تقاضاي محبت و غير  به يعني انسان را. درباره خلقت انسان: مکتوب بيست و دوم

  .تقاضاي قدرت آفريده است وغيره  به انسان را
مسايل اهل لوامه، مسئله . سعيد و شقي استمبني بر تفسير : سوم و مکتوب بيست

  .ده استشو رمز روح رسالت مآب بررسي  اجتهاد
  .درباره مؤمنين: مکتوب بيست و چهارم
شود ولي  مي ظاهر کفر خوانده  به عنوان خوانا نيست: مکتوب بيست و پنجم

  .پس امکان دارد که سکر باشد. موضوع بحث سکر است
  .سماع است: مکتوب بيست و نهم

  .درباره رويا است: ام مکتوب سي
  .صالت و لوازمش: مکتوب سي و يکم
  .في بيان جنون و النور: مکتوب سي و دوم

  .في االسرار: سي و سوم مکتوب
  .في بيان المشارب: مکتوب سي و چهارم
  .في الحقيقت: مکتوب سي و پنجم
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  .في العشق و الهوا و في ختم کتاب: مکتوب سي و ششم
در خواب  ي، واينجا رسيد به چون ،است ياهميت خاص آخرين نامه داراي

پنجشنبه  نويسد که روز مي را ديد نويسنده خود در خاتمه کتاب صحضرت رسول
ها و شوق عاشق بود که او  صحبت درباره عشق و حجاب ،بيست و هفتم ماه محرم بود

  :کشيد مي سوي دارالجمال و جالل به را
مم در اين محل که از رغبا تزدد حبا راندم و قل مي وقتي در اسرار عشق”

را ديدم  عسر بر زانو نهادم حضرت رسالت هحالي ديگر درآمد آنگا …رسيد
که در مسجد قبا با کل صحابه کرام و طبقة عظام از اميرالمومنين علي کرم اهللا 

در  …من نيز و …ين قدس سره حاضراندرالديوجهه تا قطب عالم شيخ نص
 حضرت رسالت عليه السالم …در محل نشستمفرمان شد بنشين  …آمدم
 ،حضرت لم يزل و اليزال ، مستست لفظ پارسي فرمودند که اين فرزند من  به

بعد  …بدادم عبردم بر دست مبارک حضرت رسالت …اربحرالمعاني را بي
ور صان قجهفرمان شد بيش از اين اسرار در صحرا منه که امور شريعت در 

  .١“اتمام رسانيدم  هب …ز قبول کردممن ني …ردنگي
کتاب بسيار مهم است و براي کردارسازي و فهميدن علت  نيا حق اين است که
  .هاي عرفاني است ترين کتاب يکي از پرارزش ،آفرينش و عاقبت خود

قرآني و  اتيآت عربي و ادر البالي متن، عبار. نثر اين کتاب ساده و روان است
فيق داده است که خود يک موضوع مهم احاديث رسول و اشعار خود و ديگران را تل

  .قابل بررسي است
شعرهاي وي نغز و پرعاطفه است و فارغ از دايره زمان و مکان و قرون و ديار، 

  :شود مي چند بيت از مثنوي وي نقل. شعر عرفاني وي شعر زبان حال است
ــتم مســت او  ــوق گش ــراب ش   واهست ما گم گشـت انـدر مسـت      از ش

  هر چه جز غيرش بدان مـردود شـد    بود شـــدبـــود مـــا در بـــود او نـــا
ــام   چون مجرد گشـتم از هسـتي تمـام      نــي وجــودم مانــد آنجــا و نــه ن
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ــان   ــوي المک ــرواز س ــدم پ   بـس عيـان   يهـاي  ديدم آنجا عيش  زان ش
  يــافتم ســر رشــته مقصــود خــويش  خويش را ديدم همه نـابود خـويش  
  ١س نبـود ير او ديده که ديگـر کـ  غ  چـون شـده فــاني محمـد از وجــود   

  :سرايد مي در ضمن تجلّي صفات
  چون تـوانم بـود يـک سـاعت خمـوش       بحر جانم چونکه زد صـد گونـه جـوش   
ــبم مکــن   ــرق آتشــم عي ــه غ ــون ک ــر نمــيومــي بســ  چ ــويم ســخن زم گ   ٢گ

  :آورم مي يک رباعي و چند بيت از يک غزل نيز براي نمونه
  ببـين  بر سدره بـر او پـس خرابـات     در مصحف حرف عقل طامات ببين
ــي  بگــذر ز صــفات او و در خــود بنگــر ــطه ب ــين  واس ــي ذات بب   اي تجل

∗ 
  هــا جــان يــافتم تــرين از خبــره کــم  آنچــه مــن در کــوي جانــان يــافتم

  در بقـــا خـــود را پريشـــان يـــافتم  پنــدار بقــا  بــه چــون در افتــادم 
ــتم ــرو رف ــه چــون ف ــا ب ــاي فن ــافتم  دري ــراوان يـــ ــا در فـــ   در فنـــ

  ٣جــان خــود را عــود ســوزان يــافتم  اي دوسـت ها و عشق از سـود  شمع
هاي چندين ساله نويسنده را در چند صفحه بيان کردن  بديهي است که زحمت

غزل،  .که اينجا نقل شده استشيرين  شعرهاي از است يا نمونه اين. ممکن نيست
از  .تحقيق دارد به است که نياز موجود رباعي و مثنوي در البالي متن ،قطعه

اطالعات  فن است که مؤلّي، اجالب اين کتاب عالوه بر مطالب عرفانيهاي  ويژگي
 نقاط قرن هشتم و نهم که در يهاي سرشناس عرفان درباره فرهنگ و چهره يمهم

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

ن قدر زحمت آها در گسترش اخوت جهاني  ويم که صوفيدر پايان بايد بگ
 بکشيم و رونيب ها هاي تاريک کتابخانه را از قفسه ي آنهااند که اگر ما آثار گرانبها کشيده
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ريا و  دوباره گرد آن جمع خواهند شد و از اين سخنان بي آنها ،مردم ارائه بدهيم  به
  .عاشقانه سير نخواهند گرديد

  دفتر حکايت هم چنان باقيبه پايان آمد اين 
  گنجد حديث حسن مشتاقي نمي به صد دفتر
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