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Abstract
Bahr-ul-Maani is a collection of Sufi mystical letters by a Sufi of the Cheshtia
path, Seyyed Mohammad ibn Nasir al-Din, Jafar Makki Hosseini (732-824
AH). This book was first corrected and researched by Dr. Mohammad Sarvar
Molaei and published by the the Academy of Persian Language and
Literature’s publications (Encyclopedia of Persian Language and Literature in
the Subcontinent) in 1397. It has been mentioned as a significant and valuable
mystical work in the biographies and researches of contemporary researchers
and many exaggerations have been made in honor of its author. However,
studying the text of the book, revealed what is contrary to what these resources
indicate. The author claims pure and important mystical experiences and
teachings, which he has tried to convey to his audience utmost. Nnevertheless,
we found traces of that important mystical material in other resources, which
of course belong to other authors. In the present article we try to introduce
important mystical resources which are fundamental resources of intra-textual
criticism method and despite direct quoting of their contents in his book, the
author has not referred to them or their authors. In this research the author’s
claims, who strongly believes that his writings have a rich depth of knowledge
will be evaluated and also, the position of this book will be mystically
discussed.
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دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی -عرفانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
«بحرالمعانی» مجموعهاي از نامههاي عرفانی صوفی طریقة چشتیه ،سیدمحمدبن نصیرالدین جعفرمکی حسینی
( 824-732هل .ق) است که نخستین بار به تصحیح و تحقیق محمد سرورموالیی از سوي انتشارات فرهنگستان
زبان و ادب فارسی (گروه دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قاره) در سال  1397منتشر شده است .این کتاب
در تذکرهها و تحقیقات معاصرین به عنوان اثر عرفانی بسیار مهم و با ارزش معرفی شده و در بزرگداشت
مؤلف آن ،مبالغههاي بسیار کردهاند .این در حالی است که مطالعة متن کتاب ،مغایر چیزي است که این منابع
میگویند .مؤلف کتاب ،مدعی تجارب و آموزههاي عرفانی ناب و مهمی است که سعی کرده تا آنها را
حتیالمقدور به مخاطب نامههایش منتقل کند .حال آنکه ما ردپاي آن مطالب مهم عرفانی را در منابع دیگري
یافتیم که بالطبع متعلق به دیگري است .در نوشتار حاضر کوشیدهایم تا به شیوۀ نقد درونمتنی با معرفی منابع
عرفانی مهمی که از مأخذ پایه و اساسی در نگارش مکتوبات «بحرالمعانی» است و مؤلف با وجود نقل مستقیم
مطالب آنها در کتابش ،هیچ اشارهاي به این منابع و صاحبان آنها نکرده است؛ میزان وثاقت ادعاهاي صاحب
اثر را که به جد عقیده دارد مکتوبات وي از ژرفاي عمیق معرفتی برخوردار است و نیز جایگاه عرفانی کتاب
را ارزیابی کنیم.
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مقدمه
«بحرالمعانی» نوشتة سیدمحمدبننصیرالدینجعفرمکیحسینی ( 732-824هل .ق) از عرفاي
سدۀ هشتم و اوایل سدۀ نهم هجري و از پیروان طریقة چشتیه است .خاندان محمد حسینی،
اصالً از سادات حسینی مکه بودند و بعدها ،پدر حسینی ،نصیرالدینجعفر به هند و دهلی
مهاجرت میکند (مکیحسینی .)1397 ،نام محمدمکیحسینی و کتاب او در منابع و
تذکرههاي متعلق به مشایخ هند به چشم میخورد .نکته اینجاست که اطالعاتی که این منابع
از این صوفی چشتی در اختیار ما قرار میدهند ،مبتنی بر مطالبی است که مؤلف کتاب در
اثناي برخی نامههایش رکر کرده است .بنابراین ،افکار و اندیشههاي عرفانی حسینی در
تذکرهها و منابعی که از او اسم بردهاند ،براساس مطالبی است که خود او از احوال خویش
به مخاطب میدهد .به عبارت دیگر ،شناخت این منابع از حسینی ،مبتنی بر گفتههاي خود
مؤلف است ،نه آنچه از بررسی محتواي یگانه اثر باقیمانده از وي به دست آمده باشد.
تذکرههاي کهن و تحقیقات معاصرین ،محمد مکی حسینی و کتابش« ،بحرالمعانی» را
چنین میشناسانند« :عارفی شوریدهحال» (همان) و «مست بادۀ بیخمار و فارغ از گفتوگوي
اغیار» (چشتی« .)1993 ،او را تصنیفی است مسمی به «بحرالمعانی» ،در وي بسیار از حقایق
توحید و علوم قوم و اسرار معرفت بیان کرده» (محدثدهلوي« .)1383 ،حسینی از نویسندگان
برجسته ،شاعر و عارف کامل و مرید قطبالعالم شیخ نصیرالدینمحمود بود» (حسینی،
« .)1384کتاب او« ،بحرالمعانی» ،بسیار مهم و جذبکننده است» (همان) و «حق این است
که کتاب بسیار مهمی است و براي کردارسازي و فهمیدن علت آفرینش و عاقبت خود ،یکی
از پرارزشترین کتابهاي عرفانی است» (همان) .تذکرهنویسانی چون محدث دهلوي،

مؤلف «اخبار االخیار فی اسرار االبرار» در بزرگداشت محمدمکی حسینی ،بسیار مبالغه کرده-
اند .مشابهت مطالب این کتاب با آنچه شیخ عبدالرحمن چشتی در معرفی حسینی در

«مرآةاالسرار» بیان کرده است ،این احتمال را تقویت میکند که اطالعات اخباراالخیار
دربارۀ حسینی ،از «مرآةاالسرار»گرفته شده باشد .چنین رویهاي در تذکرههاي صوفیانة
سدههاي پیشین نیز دیده میشود و معموالً مأخذ اولیاءنامههاي متأخر ،آثار پیشین بوده است.
این امر موجب شده است تا عمدتاً قضاوت و دیدگاه منبع متقدم در منابع سدههاي بعدي
اثرگذار باشد و یا عیناً منتقل شود.
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از میان آثاري که در معرفی «بحرالمعانی» و مؤلف آن ،رویکردي انتقادي -هر چند
ضعیف -داشتهاند ،میتوان به «اخبار االخیار» اشاره کرد .در این کتاب ،دو عبارت دربارۀ
محمدحسینی بیان شده است که به درستی ،بارقههایی از تردید در مقام عرفانی و باطنی این
صوفی چشتی به نظر میرسد ،اما به سرعت محو و ناپدید میشود .محدث دهلوي ،مؤلف
اثر در جایی از کتاب میگوید« :در آنچه از احوال ظاهر و باطن خود نوشته است ،عقل
حیران است .اگر اینها همه بیشائبة تأویل و صرف ظاهر مراد است ،پس وي از کامالً وقت
خود است -قدساهللسره» (محدث دهلوي .)1383 ،کمی بعدتر هم میگوید« :وي
کثیرالدعوي است و از آنچه از احوال خود بیان کرده است ،محقق میشود که دعوي او حق
است» (همان) .شائبهاي که از ادعاهاي حسینی دربارۀ احوال باطنی وي و کثیرالدعوي
خواندن او در رهن محدث دهلوي ایجاد شده است ،دور از حقیقت نیست ،اما دنبالة کالم
نشان میدهد که این شبهه براي او ،خیلی زود رنگ باخته است .شائبة مطرح شده در شق
اول هر دو عبارت با سندي ضعیف مرتفع شده و آن در نتیجة اعتماد به گفتههاي حسینی در
باب احوال عرفانی خویشتن بوده است .دیگر منابع قدیم و جدید نیز مطالبی مشابه آنچه در
«اخبار االخیار» در تعظیم جایگاه عرفانی محمدحسینی آمده است ،نقل میکنند.
اکنون که مجموعة نامههاي مکی حسینی با عنوان «بحرالمعانی» به تصحیح محمد سرور
موالیی براي نخستینبار و به طور کامل چاپ شده است ،انتظار میرفت که مقدمة مفصل
مصحح محترم با دیدگاهی انتقادي نگاشته میشد و غث و سمین این اثر عرفانی و
دیدگاههاي مطرح شده از سوي مؤلف آن به درستی نموده میشد .ایشان نیز مانند منابع کهن
و متأخر ،این کتاب را به بزرگی ستوده و بر جایگاه رفیع عرفانی نویسندۀ آن ،صحه
گذاشتهاند .به نظر میرسد دلیل اصلی این تلقی از احوال عرفانی مؤلف «بحرالمعانی» ،غفلت
و بیاطالعی از منابع مهم عرفانیاي باشد که از مأخذ اصلی وي در نگارش نامهها بهشمار
میآید .آنچه درستی ادعاهاي حسینی را مورد تردید قرار میدهد ،استفادۀ بینام و نشان از
این منابع است و حتی در مواردي ،برداشتهاي نادرست او از مطالب آنها بر ابهام برخی
نامههاي کتاب افزوده است .آنچه مکی حسینی به عنوان دیدگاههاي عرفانی و کشف و
شهودهاي معنوي خود مطرح میکند در حقیقت ،یافتهها و تجارب عرفاي پیشین است و با
بررسی مأخذ مورد استفاده در نگاشتن این نامههاي عرفانی با کمال حیرت باید گفت که او
خود را به عنوان صاحب آن اندیشهها و تعالیم و تجارب عرفانی میشناساند.
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به عقیدۀ راقم این سطور ،بایسته است تا اعتبار و اصالت مفاهیم و آموزههاي عرفانی متن
«بحرالمعانی» را -فارغ از اتکا به دادههاي مؤلف در معرفی اثر و احواالت عرفانی خود -به
شیوۀ نقد درونمتنی و تحقیق در ریشة مباحث مطرح شده در نامهها بسنجیم و وثاقت و
درستی ادعاهاي عرفانی مؤلف این اثر را در بوتة نقد ارزیابی کنیم .با وجود آنچه منابع دربارۀ

ارزش عرفانی «بحرالمعانی» و مؤلف آن میگویند ،مأخذشناسی این کتاب ما را به نتیجه-
گیري متفاوتی با گفتههاي آنها سوق میدهد که در نتیجة آن ،تجدیدنظر کلی و تردیدي
جدي را در درستی ادعاهاي مکیحسینی (براي نمونه ،ر .ک :مکیحسینی )1397 ،در باب
احوال روحانی و باطنیاش بر پایة مستنداتی که درنوشتار حاضر ارائه خواهیم کرد ،میطلبد.

 .1پیشینۀ پژوهش
فضل تقدم در تحقیقات معاصرین براي معرفی و شناساندن کتاب «بحرالمعانی» براساس
جستوجوي نگارنده ،مقالهاي با عنوان «نگاهی به بحرالمعانی» از بلقیس فاطمه حسینی است
که در آنجا« ،بحرالمعانی» و مؤلف آن با تکیه بر اطالعات مأخور از متن نامهها ،معرفی و
تنها ،بخشهایی از کتاب انتخاب و چاپ شده است .متن کامل این کتاب ،نخستین بار است
که به اهتمام محمد سرور موالیی چاپ شده و راقم این سطور هنوز نوشتهاي انتقادي و
پژوهشی دربارۀ این اثر ندیده است .موضوع پژوهش حاضر که شناسایی منابع و مأخذ مورد
استفادۀ مکی حسینی در نگارش «بحرالمعانی» است ،حتی از نظر مصحح کتاب نیز دور مانده
و در مقدمة آن ،اشارهاي به این موضوع نشده است .بنابراین ،تحقیق حاضر براي نخستین بار
به مطالعه و بررسی مأخذ کتاب «بحرالمعانی» پرداخته است.

 .2روش پژوهش
در پژوهش حاضر براي کندوکاو در منابع مورد استفادۀ مؤلف -که به دلیل نبود رکر نام
آنها و نام صاحبانشان ،نشانهاي که به کتاب موردنظر هدایت کند ،وجود نداشت -نیازمند
مراجعه به تعدادي از کتابهاي عرفانی که احتمال داده میشد مرجع مطلب نقل شده در
«بحرالمعانی» باشد ،مراجعه کردیم .از این رو ،،بخشی از روش پژوهش ،کتابخانهاي است.
با توجه به تعدد و تکرر دفعات رکر بینام و نشان بسیاري از مطالب کتاب از آثار عارفی
مشخص ،متوجه تأثر زیاد مؤلف از آن عارف شدیم؛ بنابراین،ناگزیر از مراجعه به تمام آثار
عرفانی موجود از وي بودیم که برخی از آنها هنوز چاپ نشده و به صورت نسخ خطی
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موجود است .دسترسی به نسخ خطی این آثار از طریق سایتهاي مراکز تحقیقاتی نسخ خطی
امکانپذیر شد .همچنین از نرمافزارهاي مرکز تحقیقات علوم کامپیوتري نور در تسهیل و
تسریع روند پژوهش و یافتن برخی مأخذ استفاده کردهایم.

 .3بحث و بررسي
منابع و مأخذي که حسینی در نگارش  36نامة «بحرالمعانی» بدانها مراجعه و بخش قابل
مالحظهاي از آنها را در نامههایش نقل کرده است ،عبارتاند از -1 :تمهیدات از
عینالقضات همدانی« -2 ،مرآةاالسرار» از نویسندهاي ناشناس -3 ،اصولالعشره از شیخ
نجمالدینکبري و رسالة ده قاعده از میرسید علی همدانی -4 ،رسالة درویشیه از میرسید علی
همدانی -5 ،مشكاةاالنوار از اماممحمدغزالی و  -6رسالة منامیه از میرسید علی همدانی.
مصحح «بحرالمعانی» از میان منابعی که نام بردیم ،تنها به تمهیدات اشاره کرده و سایر
منابع از نظر وي دور مانده است .همچنین ،تمام مأخذ مورد استفادۀ حسینی در «بحرالمعانی»
به فارسی بوده است .در ادامه ،نحوۀ استفادۀ حسینی را از مأخذ نامبرده ،نقد و بررسی خواهیم
کرد.

« .1-3تمهیدات» اثر عینالقضات همداني
«تمهیدات» از منابعی است که بخش عمدهاي از مطالب مکتوبات «بحرالمعانی» از آن نقل
شده است .از مجموع  36نامة عرفانی 24 ،نامه -چه کل نامه و چه بخشهایی از آن -رونوشت
بابهاي مختلف «تمهیدات» است .با این توضیح که حسینی در این دسته از مکتوبات ،عین
گفتههاي عینالقضات را با انتساب به خود ،چنانکه گویی گویندۀ آن سخنان خود اوست،
بازگویی و نقل کرده است .حسینی مطالب «تمهیدات» را در «بحرالمعانی» یا تلخیص و نقل
به مضمون کرده یا عین جمالت و عبارات آن را آورده و یا مکتوبات او در برخی مواضع،
تفسیر و شرحگونهاي از کالم عینالقضات است .از میان نامههاي «بحرالمعانی» نامههاي ،1
 24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و
 ،35نقل مطالب «تمهیدات» است .از مکتوب  25تا  35به غیر از بخش کوتاهی از مکتوب
سیوپنجم و بخشهایی از مکتوب سیوششم ،دیگر اثري از «تمهیدات» دیده نمیشود و
مأخذ حسینی در باقی مکتوبات ،منابعی جز «تمهیدات» است.
چند نمونه از مشابهت مطالب بحرالمعانی با تمهیدات در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  .1نمونههايي از مشابهتهاي «بحرالمعاني» با «تمهیدات»
بحرالمعاني

تمهیدات

( )1پسای برادر جمال لیلي با ع شق مجنون ميگوید

( )1دانيای عزیز که جمال لیلي با عشق شیفتۀ مجنون

کهای عشققق مجنون اگر من غمزه زنم ،اگر صققدهزار

چه گوید؟ ميگوید:ای مجنون اگر غمزهای زنم ،اگر

مجنون صفت با شد ،هم از پای درآیند و افتادۀ غمزۀ

صدهزار مجنون صفت باشند که همه از پای درآیند و

ما شوند و ع شق مجنون نیز گوید کهای جمال لیلي،

افتادۀ غمزۀ ما شوند .گوش دار که مجنون چه ميگوید.

فارغ باش اگر غمزۀ تو مجنون را فنا دهد اما وصقققال

ميگوید :فارغ باش که اگر غمزۀ تو فنا دهد مجنون
را ،وصال و لطف تو بقا دهد.

تو نیز به بقا رساند.
(مکي حسیني ()1397 ،)1

(عینالقضات ()1392 ،)1

( )2پسای محبوب هر چه به تقاضقققای قدرت موجود

()2ای عزیز هر چه در مُلك و ملکوتسقققت ،هر یکي

است هر یك مسخر کاری معین است ،اما آنچه به تقاضای

مسققخرکاری معین اسققت ،اما آدمي مسققخر یك کارِ

محبت موجود است ،مسخر به یك کار معین نیست بلکه

معین نی ست بلکه م سخرِ مختاری ست :چنانکه اِحراق

مسخر مختار است .چنانکهاحراق در آتش همچنان اختیار

بر آتش بستند ،اختیار در آدمي بستند؛ چنانکه آتش را

در آدمي ا ست .یعني آتش را جز سوختن صفتي نی ست،

جز سوزندگي صفتي نی ست ،و آدمي را جز مختاری

همچنان آدمي را جز مختاری صفتي نیست.

صفتي نیست.

(مکي حسیني ()1397،)1

(عینالقضات ()1392 ،)1

بیان مطالب «تمهیدات» -خواه با تغییر واژگان و خواه بدون هیچ تغییري -در «بحرالمعانی»
تنها به نقل جمالت و عبارات آن محدود نمیشود ،بلکه ،همانطور که سرورموالیی اشاره
کرده است (مکیحسینی ( ،)1397 ،)1حسینی حاالت و تجارب عرفانی و حتی موقعیتهاي
اجتماعی و شخصی عینالقضات را هم که بعض ًا از سوي بدخواهان بر وي تحمیل شده بود
به خود نسبت میدهد .براي نمونه ،حسینی بارها در اثناي نامهها به احتراز خود از بیان حقیقت
به خاطر علماي نادان اشاره میکند و سخن گفتن از حقیقت را به زمانی نامعلوم -که ظاهر ًا
هیچگاه فرا نمیرسد -واگذار میکند« :این فقیر در شعاع دل و اهل ظواهر در ته گل»
(مکیحسینی ( )1397 ،)1و یا «اي محبوب ،علماي نادان قلبی ندارند .اگر ایشان را قلب شود،
آنگاه دانند که در بارگاه کالم این فقیر چه قلبهاست» (همان) و نیز «اینجا میگفتم ،از
علماي نادان احتراز کردم ،اما بر آن محبوب روزگاري خواهم نوشت» (همان) .این سیاق
سخن گفتن در تمهیدات و نامههاي عینالقضات به کرات مالحظه میشود .حتی تکرار کلمة
المقصود واي محبوب در البالي کالم حسینی نیز مأخور از لحن عینالقضات در نامههاي
اوست (ر .ک :عینالقضات ( .)1387 ،)2همچنین این احتمال که ارجاع حسینی به آثاري از
خود ،مانند «دقایقالمعانی» (مکیحسینی ( )1397 ،)1یا رسالهاي در سماع که وعدۀ نوشتن
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آن را میدهد (مکیحسینی ( )1397 ،)1نیز تحتتأثیر رویة عینالقضات در نوشتههایش
باشد ،امري دور از نظر نیست .با این تفاوت که عینالقضات مخاطب را به آثاري ارجاع
میدهد که قبالً نوشته است ،مانند «زبدةالحقایق» ،اما ارجاع حسینی به آثاري است که فقط
وعدۀ نوشتن آنها را داده و هنوز نوشته نشده است.
در اثناي مکتوباتی که عین جمالت و عبارات تمهیدات رکر شده بر افزودههایی هم از
جانب حسینی راه یافته است که در آن ،سخن و نکتة تازهاي مطرح نمیشود ،اما خوانندۀ
ال در مکتوب ششم که
نامهها با ادعاهایی مواجه میشود که مایة اعجاب و شگفتی است .مث ً
دربارۀ روح است ،حسینی با وجود نقل عین گفتههاي عینالقضات ،مدعی است که آنچه
دربارۀ حقیقت روح در مکتوب مورد اشاره مطرح شده ،حاصل مشاهدات و معاینات خود
او به لطف پیر و مرادش است (مکیحسینی ( )1397 ،)1و با رکر عبارت «نکتة این فقیر آن
است ( » ...همان) خود را صاحب آن تجربه و گویندۀ آن نکات عرفانی مینمایاند .رکر
عباراتی چون «بدانی که تا آنکه مشاهده نکردهایم آنچه در قلم آمده است در قلم نیاوردهایم»
(همان) ،پس از بیان عین جمالت و گفتههاي عینالقضات در تمهیدات ،موجب تزلزل اعتماد
مخاطب نسبت به صحت و درستی این قبیل ادعاهاي حسینی میشود و نیز قابلیت و استعداد
عرفانی او را مخدوش میکند و قول محدثدهلوي را دربارۀ کثیرالدعوي خواندن او
باورپذیر جلوه میدهد.
نمونه اي دیگر از این قبیل ادعاهاي خالف واقع حسینی در مکاتیب هفتم ،هشتم ،نهم و
دهم مشهود است .این نامه ها که به موضوع عشق اختصاص دارد در واقع ،تقریر تجارب
عرفانی عینالقضات در «تمهیدات» است و صاحب این احوال و سخنان ،اوست .اما حسینی
مدعی است که آنچه در این نامهها آمده از قلم وي تراوش کرده و ثمرۀ مکاشفات و تجارب
شخصی وي است که با عنایت پیر و قطب خود حاصل کرده است.
نکتهاي که در این بخش بایسته است تا خوانندۀ این سطور را بدان توجه دهیم ،علت احتواي
حجم عظیمی از مکتوبات «بحرالمعانی» بر مطالب «تمهیدات» عینالقضات است« .تمهیدات»
پیش از ابن عربی از آثار مهم عرفانی بوده که بیش از  800سال مورد مطالعه و مداقة صوفیان و
عرفاي ایران و هند و دیگر نواحی جنوب آسیا بوده است (صفی .)1383 ،همچنین از متون
مورد توجه صوفیان طریقة چشتیه نیز است .گیسو دراز (وفا  825هل ) .که از معاصرین حسینی
و همنام با اوست ،از شارحان مشهور «تمهیدات» و از مشایخ چشتیه است .منتخبی از شرح او بر
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«تمهیدات» ،ضمیمة کتاب تمهیدات تصحیح عفیف عسیران ،چاپ شده است .همچنین
زینالدین شیرازي (وفات  770هل ) .از صوفیان چشتیه نیز خواندن «تمهیدات» را به مریدان خود
توصیه میکرد (صفی .)1383 ،مسعودبک از دیگر معاصران محمد حسینی هم کتابی به نام
تمهیدات دارد که آن را براساس «تمهیدات» عینالقضات نوشته است (رضوي .)1380 ،تفاوتی
که در نحوۀ نقل مطالب تمهیدات ،میان این صوفیان چشتیه با حسینی وجود دارد ،این است که
آنها هنگام نقل مطالب این کتاب از نویسندۀ آن اسم بردهاند و تجارب ،مشاهدات و مکاشفات
عرفانی او را از آن خود نکردهاند .با توجه به این میزان از اقبال و توجه صوفیان چشتیة هند به
تمهیدات ،بعید به نظر میرسد که حسینی با مؤلف آن ،آشنا نبوده باشد.
با اینکه هیچ اشارهاي مشعر بر معنی ترجمه و شرح و تفسیر و یا تلخیص «تمهیدات» و
ال بدانها اشاره خواهیم کرد در بحرالمعانی وجود ندارد ،اما اگر حسینی
دیگر مأخذي که مآ ً
موارد متعددي را که از «تمهیدات» یا سایر منابع ،بدون اشاره به نام گویندگان آنها نقل کرده
است به خود منتسب نمیکرد و اشاراتی مانند اینکه او خود با سیر و سلوک شخصی و ارشاد
پیر طریقتش بدان مدارج دست یافته است ،اظهار نمیکرد ،میتوانستیم نقل مطالب
«تمهیدات» و دیگر آثار را در «بحرالمعانی» ،اقتباس بدانیم؛ حتی با وجود اینکه حسینی جز
در مواردي بسیار اندک و غیر قابل اعتنا ،مقدار زیاد و گاه تمام مطالب «تمهیدات» و مأخذ
دیگر را در نامههاي خود رکر کرده است .البته نقل گفتههاي عرفا در برخی آثار عرفانی،
امري مسبوق به سابقه است .براي نمونه ،اشرفالدین جهانگیر سمنانی از عرفاي بزرگ قرن
هشتم و از مشایخ متصوفة ایرانیاالصل ساکن هند در تحریر اثر خود« ،لطایف اشرفی» از
منابع و مأخذ عرفانی متعددي که گاه صورت نقل قول مستقیم دارد ،استفاده کرده است؛ از
قبیل :عوارفالمعارف ،مصباحالهدایه ،رسالة قشیریه ،مرصادالعباد ،آثار ابنعربی و غزالی و
تمهیدات .منتها ،اشرفالدین از بزرگانی که آثار ایشان از مأخذ کتابش بودهاند ،نام برده
است (جهادي .)1394 ،میرسید علی همدانی نیز بخش اعظم مطالب کتاب خود،
ذخیرةالملوك را از «احیاء علومالدین» و «کیمیاي سعادت» امام محمد غزالی نقل کرده ،اما
در متن کتابش ،یکجا از غزالی و احیاءالعلوم وي نام برده است (همدانی ( .)1358 ،)1با
اینکه حسینی در «بحرالمعانی» هنگام نقل دیدگاه و اقوال عرفایی چون سهروردي ،داوود
قیصري ،ابنعربی ،حالج و برخی مشایخ چشتیه ،نام ایشان را رکر میکند ،اما همچنان جاي
سؤال است که چرا با وجود نقل بخش عظیمی از مطالب تمهیدات و مأخذي که در ادامه
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معرفی خواهد شد ،اسمی از عینالقضات و مؤلفان آن مأخذ نمیبرد و اشارهاي به کتاب آنها
نمیکند و خود را صاحب تجربهها و یافتههاي آنان مینمایاند؟

« .2-3مرآۀاالسرار» از مؤلفي ناشناس
بخش دومِ مکتوبِ چهاردهم (مکیحسینی ( )1397 ،)1و بخش اول مکتوبِ پانزدهمِ (همان)
«بحرالمعانی» با عنوان «فی بیان المشاهدات» ،عمدت ًا دربارۀ موضوع قطب و ابدال است.
مطالب این دو نامه ،بیهیچ تغییري ،عین ًا از کتابی موسوم به «مرآةاالسرار» نقل شده است.
شواهدي از مشابهت مطالب این دو کتاب را در جدول ( )2رکر میکنیم که میتوان میزان
دخل و تصرف مؤلف «بحرالمعانی» را در اصل مطلب و انتحال آن را به خود دریافت.
جدول  .2نمونههايي از مشابهتهاي «بحرالمعاني» با «مرآۀاالسرار»
بحرالمعاني

مرآةاالسرار

( )1و آنکه بر دست راست او ميباشد نام او عبدالملك

( )1آنکه به دست راست است نام او عبدالملك است

اسققت و آنکه به دسققت [چپ] او باشققد نام او عبدالرب

و آنکه به دست چپ است نام او عبدالرب است و

اسقققت .و این وزیر یمین که نام عبدالملك دارد از روح

عبدالملك از روح قطب مدار فیض ميگیرد و بر اهل

قطب مدار فیض گیرد بر اهل علوی افاضققه نماید و این

علوی افاضه ميکند و عبدالرب از دل قطب مدار فیض

وزیر دوم که در یسققار اسققت او عبدالرب نام دارد از دل

ميگیرد و بر اهل سفلي افاضه ميکند و چون قطب

قطب مدار فیض گیرد و بر اهل سققفلي افاضققه نماید و

مدار بمیرد عبدالملك قائم مقام او شود
(تهانوی ()1375 ،)1

چون قطب مدار از دنیا ارتحال کند و به عقبي رود ،این
عبدالملك -که وزیر یمین است -قایم مقام مدار شود.

(مکي حسیني ()1397 ،)1
( )2و چهار اوتاد که در چهار رکن عالم ساکناند ،یکي را

( )2آنکه در م شرق ا ست نام او عبدالرحمن ميبا شد

در مغرب مالقات کردیم نام او عبدالودود است اعني

و آنکه در مغرب اسققت نام او عبدالودود ميباشققد و

عبدالواحد است و دوم را در مشرق مالقات کردم نام او

آنکه در جنوب ست نام او عبدالرحیم و آنکه در شمال

عبدالرحمن است و سیوم را در جنوب مالقات کردم نام او

اسقققت نام او عبدالقدوس .اگر یکي از ایشقققان فوت

عبدالرحیم است و چهارم را در شمال مالقات کردم نام او

گردد یکي از نائ بان به جایش آ ید .چ هار رکن عالم

عبدالقدوس است .و چونای محبوب یکي از ایشان متوفي

معمور به وجود این چهار اوتاد اسققت چنانچه کوهها

ميشود یکي را از تائبان ميبرند و به جای او ميرسانند و

سبب سکون زمین

چهار رکن عالم معمور به وجود این چهار اوتاد است،
چنانکهای محبوب کوهها سبب سکون زمین است ،این
چهار اوتاد سبب معمورۀ این جهات اربعاند.
(مکي حسیني ()1397،)1

(تهانوی ()1375 ،)2
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مؤلف «مرآةاالسرار» بر ما ناشناخته است و امروز ،اثري از این کتاب بر جاي نمانده است.
نگارنده از طریق کتاب کشاف اصطالحات الفنون و العلوم از وجود چنین اثري مطلع شد،
اما مصححان کشاف نیز دربارۀ هویت صاحب «مرآةاالسرار» ،ابراز بیاطالعی کرده و
نوشتهاند« :کتاب فارسی لم نعثر له علی مرجع یذکره» (تهانوي .)1375 ،با اینکه «مرآةاالسرار»
به زبان فارسی است ،تهانوي مطالب منقول از آن را در کشاف که به عربی است به همان
1
زبان اصلی؛ یعنی فارسی آورده است .با وجود این ،در آخرین و کاملترین چاپ کشاف،
مصححان براي یک دست کردن زبان کتاب ،ترتیب اصلی آن را مراعات نکرده و
قسمتهاي فارسی آن را به پاورقی برده و ترجمة عربی را به متن آوردهاند (قربانی زرین،
.)1383
در همین ابتداي بحث ،یادآوري میشود که این کتاب «مرآةاالسرار» مورد اشاره به عنوان
یکی از مأخذ مورد استفاده در «بحرالمعالی» ،با کتابی با عنوان مشابه آن ،یعنی «مرآةاالسرار»
فی ذکر اولیاءاالبرار از شیخ عبدالرحمن بن عبدالرسول بن قاسم بن شاهبُده عباسی علوي
چشتی (وفات 1094 :هل .ق) -که در سطور پیشین از آن یاد کردیم -هیچ ارتباطی ندارد و
این دو کتاب ،تنها تشابه اسمی دارند« .مرآةاالسرار» عبدالرحمن چشتی براساس حدود
استقصاي نگارنده ،یک بار به زبان اردو در پاکستان2و باري هم در دهلی و توسط مکتبة
جام نور در سال  1997م .چاپ شده است .زبان اصلی آن ،فارسی است و نسخههاي خطی
قابل توجهی از آن موجود است (ر .ک :تارنماي تخصصی مرکز بینالمللی میکروفیلم نور
و تارنماي کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی) .موضوع این کتاب،
زندگینامه و احوال پیران طریقت و خصوصاً مشایخ چشتیه است و تا آنجا که ما بررسی
کردهایم -چنانکه پیشتر هم رکر شد -محتمالً یکی از منابع مورد مراجعة مؤلف آن براي
گردآوري احوال مشایخ متصوفه ،مستقیم یا با واسطه ،الاقل در معرفی محمدحسینی،
 .1مقصود ،چاپ دو جلدي «کشاف» است که مشخصات کتابشناختی آن در فهرست منابع آمده است .مشخصات
اولین چاپ کتاب از این قرار است :کشاف اصطالحات الفنون و العلوم (1862م .) .محمد علی بن علی تهانوي .به
کوشش محمدوجیه و مولويعبدالحق و مولوي غالم قادر و لویس اشپرنگر و ولیم ناسولیس .کلکته( .چاپ افست تهران:
 1346( 1967ش.) .
 .2مشخصات کتابشناختی اثر در فهرست منابع آمده است.
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اخباراالخیار است .بنابراین« ،مرآةاالسرار»ي که مأخذ حسینی در بحرالمعانی بوده ،کتاب
ناشناختهاي جز «مرآةاالسرار» شیخ عبدالرحمن چشتی است و همانطور که اشاره شد،
آشنایی ما با این کتاب مجهولالهویه از طریق کشاف اصطالحات الفنون و العلوم شیخ
محمدعلی تهانوي از علماي هند در قرن دوازدهم هجري است .براي همین ،میتوان کشاف
را همچون گنجینهاي ارزشمند دانست که مطالب کتابهایی را حفظ و رخیره کرده که
امروز دیگر نشانی از آنها باقی نمانده است.
یکی از وجوه اهمیت کشاف این است که تهانوي در تدوین این کتاب از آثار و
فرهنگنامههاي معتبري که اغلب آنها به فارسی است ،استفاده کرده و عین عبارات آن را
با رکر نام مؤلف و کتاب ،نقل کرده است (تهانوي.)1375 ،
تهانوي در چندین موضع از کتابش به «مرآةاالسرار» که هویت آن بر ما نامعلوم است،
استناد کرده است (تهانوي .)1375 ،مطالب منقول در دو نامة رکر شده در «بحرالمعانی» در
کشاف اصطالحات الفنون ،ریل مادههاي ابدال (همان) ،القطب (همان) ،الجبروت (همان)و
الوتد (همان) آمده است .صفحات تطبیقی «بحرالمعالی» با «مرآةاالسرار» طبق صفحات
کشاف از قرار جدول ( )3است.
جدول  .3صفحات تطبیقي «بحرالمعالي» با «مرآۀاالسرار» طبق صفحات کشاف
بحرالمعاني
ص  ،127ص  18-6و ص  129و اوخر ص 133-131
ص  ،133بند دوم ،ص  5به بعد
ص  137-136و بند اول ص 141
ص 138
بند دوم از ص 139
ص 141-139








کشاف
ص ( 1331پانوشت صفحه)
ص ( 1332پانوشت صفحه)
ص ( 89-88پانوشت صفحه)
ص  1755و ( 89پانوشت صفحه)
ص ( 464پانوشت صفحه)
ص ( 1331پانوشت صفحه)

دالیل و قرائنی وجود دارد که نشان میدهد «مرآةاالسرار» از آثار مکیحسینی نیست و
مقدم بر «بحرالمعالی» است .نحوۀ استفادۀ حسینی از این کتاب و نقل مطالب آن در دو نامة
بیان شده ،مشابه با شیوۀ او در استفاده از دیگر مأخذ «بحرالمعالی» از جمله تمهیدات است.
بدین معنی که نقل مطالب «مرآةاالسرار» در دو مکتوب یاد شده ،توأم با آشفتگی و پسوپیش
کردنهاي نامنظم بوده است .همین امر موجب میشود که احتمال اثرپذیري «مرآةاالسرار»
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را از «بحرالمعانی» بسیار ضعیف بدانیم .حسینی در نقل مطالب این منبع هم ،طبق روال مرسوم
خود در احادیث و عبارات عربی دخل و تصرفاتی کرده است .بدیهی است که اگر
«مرآةاالسرار» متأخر از «بحرالمعانی» میبود ،مطالب آن در «بحرالمعانی» نقل نمیشد .اگر
«مرآةاالسرار» از آثار حسینی بود ،هم خود او در «بحرالمعانی» به هنگام برشمردن آثاري که
قصد نوشتن آنها را داشت ،از آن نام میبرد و هم تهانوي ،به مانند دیگر منابع ،نام مؤلف
این کتاب را هم رکر میکرد و عالوه بر این ،تذکرههایی که سرگذشت حسینی را بیان
کردهاند ،نام این کتاب را هم در کنار دیگر آثار او رکر میکردند.
هنگام تطبیق و مقایسة مطالب «مرآةاالسرار» با دو مکتوب مورد اشاره در «بحرالمعانی»
با نکتة قابل توجه دیگري هم در تهانوي مواجه شدیم و آن اینکه یکی از مأخذ تهانوي در
«کشافاصطالحاتالفنون» ،کتابی به نام «بحرالمعانی» است و مصححان «کشاف» ،نام کامل
آن را «بحرالمعانی فی حقائق التوحید» و نام مؤلف را محمد بن جعفر المکی الدهلی نوشته و
تاریخ  891ق .را براي وفات وي قید کردهاند (تهانوي )1375 ،که مقصود ایشان ،همین
«بحرالمعانی» مکیحسینی است .باید بررسی کرد که آیا مقصود تهانوي از «بحرالمعانی»،
همین کتاب مکیحسینی است؟ تهانوي در چهار موضع به کتاب «بحرالمعانی» ارجاع داده و
نکتة حائز اهمیت و قابل تأمل آن است که استناد تهانوي به «بحرالمعانی» در هر چهار مورد
به تفسیر آیهاي مشخص از آیات قرآنکریم بوده است .آیاتی که تهانوي مخاطب را به تفسیر
آنها ارجاع میدهد ،از قرار زیر است:
س
« .1ثم أقول قال فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی( :فَاتقُوا النارَ التی وَقُودُهَا النا ُ
وَالْحجَارَةُ) ،1الوَقود بفتح الواو و إسم لما یوقد به النار و هو الحصب و بالضم مصدر بمعنی
إإللتهاب إنتهی» (تهانوي.)1375 ،
2

« .2کذا فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی( :حَافظُوا َعلَى الصلَوَات وَالصلَاة الْوُسْطَى)»
(تهانوي .)1375 ،این آیه در «بحرالمعانی» در مکتوب دوم با عنوان «فی الصلوة» نیز آمده

(مکیحسینی ( ،)1397 ،)1منتها تفسیري بر آن نوشته نشده است و رکر آیه در این مکتوب،

 .1البقره (.24 :)2
 .2البقره (.238 :)2
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نمیتواند به این معنی باشد که مقصود تهانوي از ارجاع به آن ،حتماً بحرالمعانی حسینی بوده
است.
« .3کذا فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی( :الذینَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قَالُوا إنا هلل وَإنا إلَیْه
رَاجعُونَ)»( 1تهانوي.)1375 ،
« .4کذا فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی( :إنمَا نَحْنُ فتْنَةٌ)»( 2همان).
از میان این چهار آیه که تهانوي مخاطب را براي آگاهی از تفسیر آنها به کتاب
«بحرالمعانی» ارجاع داده است ،تنها مورد دوم را در «بحرالمعانی» مکیحسینی یافتیم و
چنانکه اشاره شد ،تصادفاً حسینی نیز در مکتوب دوم ،آیة مورد نظر را آورده ،بیآنکه قصد
تفسیر آن را داشته باشد .باقی موارد تا آنجا که بررسی کردیم در «بحرالمعانی» حسینی نبود.
این مطلب بر نکتة حائز اهمیتی داللت میکند و آن اینکه با قید احتمال« ،بحرالمعانی» اشاره
شده در کشاف ،غیر از «بحرالمعانی» مکیحسینی است .شایان توجه است که استناد تهانوي
در هر چهار مورد به تفسیر آیهاي مشخص از آیات قرآنکریم بوده و هر چهار آیه از سورۀ
مبارکة بقره است.
این نکته هم الزم به رکر است که آثار متعددي به نام «بحرالمعانی» وجود دارد که از آن
جمله میتوان به بحرالمعانی اثر سعدالدینحموي ( 658-595ق ) .از اصحاب نجمالدین
کبري ،تفسیر «بحرالمعانی» (سورۀ  114-78قرآن) از محمد بن خواجگی بن عطاءاهلل و
«بحرالمعانی» از مؤلفی ناشناس و مربوط به دورۀ قدیم نثر دري قبل از مغول (حبیبی)1354 ،
اشاره کرد« .بحرالمعانی» مکیحسینی هم در همین فهرست قرار میگیرد .بنابراین ،با تأمل
در نکاتی که رکر کردیم ،احتمال میدهیم که موضوع «بحرالمعانی» مورد اشاره در کشاف
اصطالحات الفنون ،تفسیر آیات قرآن کریم بوده باشد که مؤلف آن نیز مانند مؤلف
«مرآةاالسرار» ،ناشناخته است.
«بحرالمعانی» مورد مراجعة تهانوي ،ممکن است مانند تفسیر «بحرالمعانی» ابنعطاءاهلل در
ال تفسیر سورۀ مبارکة بقره و یا تفسیر
فهرست باال ،تفسیر جزئی از قرآنکریم بوده باشد ،مث ً
تمام سورههاي قرآنکریم ،اما بدیهی است که این کتاب ،جز کتاب تفسیر «بحرالمعانی»
ابنعطاءاهلل است که سورههاي  114-78را دربر میگیرد ،چون این تفسیر شامل سورۀ بقره
 .1البقره (.156 :)2
 .2البقره (.102 :)2
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نمیشود .با این وصف و براساس قرائنی که رکر کردیم ،احتمال میدهیم که مصححان
«کشاف اصطالحات الفنون» در تشخیص کتاب «بحرالمعانی» و مؤلف آن به خطا رفتهاند و
آنچه بیش از همه این احتمال را قوت میبخشد ،موضوع این دو کتاب است ،زیرا از اشارات
تهانوي چنین بر میآید که «بحرالمعانی» مورد ارجاع او ،تفسیر قرآنکریم است ،اما موضوع
«بحرالمعانی» مکیحسینی ،مجموعهاي از تعالیم عرفانی است که در قالب نامه نگاشته شده و
طبق تحقیقات نگارندۀ این سطور ،بخش اعظم مطالب آن -برخالف ادعاي مؤلف -از او
نیست.

 .3-3رسالۀ اصولالعشره از شیخ نجمالدين کبري و رسالۀ دهقاعده از
میرسیدعلي همداني
مکتوب بیستوششم «بحرالمعانی» با عنوان «فیاالصول» ،دربارۀ منازل دهگانهاي است که
سالک طریقت ،موظف به پیمودن آن است تا به سرمنزل نهایی نائل آید .در مقدمة مصحح
کتاب دربارۀ مقامات و منازل طریقت ،آمده است« :در بحث مقامات و منزلهاي راه نیز
تفاوتهایی با متون دیگر از جمله با تقسیم معروف ابونصرسراجتوسی در اللمع دارد .در این
نامهها شمار منزلها همان ده است که از توبه شروع و به رضا ختم میشود .اما در نام منزلها
میان یک و ده تفاوتهاست» (مکیحسینی ( )1397 ،)1و در تعلیقات کتاب ،ریل منازل
دهگانه آوردهاند« :ترتیب آن با تقسیمات معروف تفاوت دارد» (مکیحسینی (.)1397 ،)1
باید گفت که حسینی ،هم در ترتیب منازل و هم در تعداد آنها در این مکتوب ،مبدع نبوده،
بلکه به رسالة اصول العشرۀ شیخ نجمالدین کبري نظر داشته است (نجمالدین کبري)1426 ،؛
حال یا با مراجعة مستقیم به خود اثر و یا به واسطة ترجمهاي از آن به فارسی .همسانی عنوان
این مکتوب با نام رسالة مورد نظر شیخ کبري نمیتوانسته تصادفی بوده باشد ،بلکه قرینهاي
است بر اینکه حسینی در نام و تعداد مراحل سلوک از این اثر پیروي کرده است.
با عنایت به این نکته که همة مأخذ مورد استفادۀ حسینی در بحرالمعانی به فارسی بوده و
رسالة اصولالعشره به عربی است ،احتمال میدهیم که حفظ و رعایت الگوي ترتیب و تعداد
منازل مورد نظر شیخ نجمالدین کبري به واسطة ترجمهاي فارسی از آن به «بحرالمعانی» راه
یافته باشد .از آنجا که حسینی چند نوبت دیگر هم از رسالههاي میرسیدعلی همدانی -بدون
اشاره به نام او -در «بحرالمعانی» نقل مطلب کرده به احتمال فراوان ،منبع مورد استفادۀ او در
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این نامه نیز یکی از آثار همدانی به نام دهقاعده بوده است .این احتمال زمانی قوت مییابدکه
با بررسی تطبیقی این نامه با رسالة دهقاعده ،پی بردیم که اغلب ابیات و اشعاري که حسینی
در انتهاي هر منزل آورده ،عیناً از رسالة دهقاعده رکر شده است (ر .ک :همدانی ( ،)3قرن
 13ق) .همچنین موارد قابل توجهی از مطالب رسالة دهقاعده ،بدون کمترین تغییري ،در نامة
بیستوششم حسینی نقل شده است .عباراتی که در ابتداي هر یک از منازل مالحظه میشود،
دقیقاً مشابه عبارات متن رسالة اصولالعشره و دهقاعده است ،حتی گاهی چنین به نظر میآید
که در برخی مواضع ،متن «بحرالمعانی» به متن عربی نزدیکتر است تا ترجمة آن ،یعنی
دهقاعده ،اما در بخشهاي دیگر -به خصوص رکر ابیات در پایان منازل -غلبه با مشابهت
متن به ترجمة فارسی است .حسینی به این کتاب و مؤلف آن اشارهاي نکرده و مطالبی هم
که از جانب خود در اثناي شرح هر منزلی افزوده است ،بیش از آنکه حاوي نکتهاي عرفانی
باشد ،بسط و شرح مطالب مأخذ مورد اشاره است.

 .3-4رسالۀ درويشیه از میرسیدعليهمداني
مکتوب بیستوهفتم بحرالمعانی با عنوان «فی بیاناالسرار» ،خط به خط و کلمه به کلمه،
رونوشت رسالة درویشیة سیدعلی همدانی است (همدانی ( .)1370 ،)2اما حسینی در این
مورد هم مانند دیگر مأخذ ،هیچ اشارهاي به نام مؤلف و اثر وي که مطالب آن را نقل کرده،
نکرده و حتی ،آن مطالب را هم از گفتههاي خود و نتیجة مجاهدات خویش قلمداد کرده
است .گفتنی است که امیر سید علی بن شهاب مشهور به میر سیدعلی همدانی (متولد  713یا
 714هل .ق) از عرفاي صاحب نام است که به جهت اشاعة اسالم در طی اقامت چهار سالهاش
در کشمیر ،داراي اهمیت فراوانی است .البته وي ،هم به عنوان مبلغ شریعت و هم مروج
طریقت کبرویه ،وارد کشمیر شد و چنانکه پیشتر اشاره شد ،او نیز از عالقهمندان عینالقضات
همدانی و آثار وي بوده است (انواري .)1356 ،بعد از تمهیدات ،رسالههاي سیدعلی همدانی
از مورد توجهترین مأخذ مکیحسینی در نگارش بحرالمعانی بهشمار میآید.

« .3-5مشکاۀاالنوار» از ابوحامد محمد غزالي
نامة بیستوهشتم «بحرالمعانی» دربارۀ مذاهب (فیالمذاهب) است .حسینی در این نامه،
مدعی است که در سیر آفاقی ،با بیشمار مذاهب آشنا شده است که اگر میخواست همة
آنها را در «بحرالمعانی» بیاورد ،شترها باید تا حامل حجم گران «بحرالمعانی» شوند!
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(مکیحسینی ( .)1397 ،)1بنابراین ،با اتخار رویة اختصارگویی بر آن میشود تا مذاهبی را
که در بالد مختلف کرۀ خاکی با آنها مواجه شده است ،معرفی کند .با وجود ادعایی که
حسینی در آغاز این مکتوب به قلم آورده است باید بگوییم که این نامه دربرگیرندۀ مطالب
«مشكاةاالنوار» امام محمد غزالی است که نه تنها حسینی هیچ اشارهاي به نام او و اثرش
نکرده ،بلکه ،مطالب آن را حاصل کشف و شهود خود دانسته است.
«مشكاةاالنوار» نیز به زبان عربی است .با توجه به این نکته که تمام مأخذ مورد استفاده
در «بحرالمعانی» به فارسی بوده است ،احتمال میدهیم که حسینی در این مورد هم به واسطة
ترجمهاي فارسی ،ازمطالب «مشكاةاالنوار» استفاده کرده باشد .از ترجمههاي فارسی
«مشكاةاالنوار» میتوان به ترجمهاي از اسحق بن یوسف فاسی (غزالی ( )1364 ،)1و ترجمه-
اي که در قرن یازدهم توسط ادهم خلخالی صورت گرفته و در مجموعة رسائل وي موجود
است ،اشاره کرد .ترجمة ادهم خلخالی «مصباح مشکات» نام دارد (عزلتی خلخالی)1381 ،
و بدیهی است که این اثر نمیتوانسته مأخذ حسینی باشد ،زیرا حدوداً دو قرن پس از وي
نوشته شده است.
حسینی چه به متن عربی «مشكاةاالنوار» مراجعه کرده باشد و چه به ترجمة فارسی آن،
بخش سوم این رساله را با عنوان «در معنی قول پیامبر که خداي را هفتاد حجاب از نور و
ظلمت است» با دخل و تصرفاتی در نامة خود گنجانده است .به این معنی که وي مطالب
بخش مورد اشاره رسالة غزالی را به گونهاي در این مکتوب آورده که گویی خود ،مستقیم،
هر یک از گروه محجو بان را در سرزمینی دیده و راجع به ایشان تحقیق و با آنها مباحثه
کرده است! ناگفته نماند که تصرفات و تحریفات حسینی در مطالب «مشكاةاالنوار» ،گاه به
اصل مطلب لطمه زده و موجب ابهام در مفهوم آن شده است .به عنوان مثال ،حسینی در
جایی دربارۀ مذهب مجسمه و کرامیه ،مطالب مختلط و مبهمی را رکر کرده که علت آن،
حذف و برافتادگیهایی است که وي در اصل مطلب مأخذ مورد استفاده ،اعمال کرده است:
«این قوم در مذهب مجسماند و از عوارض ،رات پاک حقتعالی را تنزیه میگویند ،مگر
جهت تخصیص به جهت فوقیت» (مکیحسینی ( .)1397 ،)1مفهوم درست این مطلب که از
«مشكاةاالنوار» گرفته شده در آن منبع چنین است« :و أخسهم رتبة المجسمة ،ثم أصناف
الكرامیة بأجمعهم ،و الیمكننی شرح مقاالتهم و مذاهبهم فال فائدة للتكثیر ،و لكن أرفعهم
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درجه من نفی الجسمیة و جمیع عوارضها إال الجهة المخصوصة بجهة فوق ألن الذی الینسب
إلی الجهة» (غزالی (.)1416 ،)2
ترجمة کالم غزالی در «مصباح مشکات» ادهم خلخالی را نیز براي مقایسه با آنچه حسینی
آورده است ،رکر میکنیم« :این قوم در مذهب مجسمهاند .پس از ایشان اصناف کرامیه به
همگی .و مرا ممکن و میسر نیست که شرح مقاالت و مالهی ایشان کنم  ...و لیکن باید بدانی
که بلند درجهترین ایشان آن طبقهاند که نفی جسمیت و جمیع عوارض آن از خداوند خود
کنند ،مگر جهت فوق را که تخصیص دهند وي را بدان» (عزلتی خلخالی .)1381 ،مطالبی
هم که حسینی از جانب خود در اثناي متن اصلی افزوده است ،حاوي نکتة عرفانی تازه و با
اهمیتی نیست ،بلکه تفسیر یا شرحگونهاي از اصل سخن در مأخذ مادر است و ادعاهایی که
خالف واقع است ،از قبیل این قول که «این قوم مجسم را این فقیر جوابهاي باصواب بسیار
گفته است( !» ...مکیحسینی (.)1397 ،)1

 .3-6رسالۀ منامیه از میرسید علي همداني
مکتوب سیام با عنوان «فی بیان الشوق» دربارۀ عالم مثال و خیال و رؤیاست .اولین نکتهاي
که دربارۀ این نامه ،جلب توجه میکند ،عدم تناسب و همخوانی عنوان نامه با محتواي آن
است .در نسخة خطی متعلق به کتابخانة آزاد موالناي دانشگاه اسالمی علیگره (حسینی،
 )1384و میکروفیلم شمارۀ  16نسخة خطی «بحرالمعانی» ،متعلق به کتابخانة درگاه عالیه
چشتیه (مکیحسینی ( ،)1291 ،)2عنوان این مکتوب «رؤیا» است و این عنوان با محتواي نامه
متناسب است .عنوان این مکتوب و برخی از مکتوبات دیگر «بحرالمعانی» در چاپ مورد
بررسی به دلیل اختالف با برخی نسخههاي خطی و از جمله دو نسخة یاد شده ،جاي بررسی
و تحقیق مجدد دارد.
مأخذ نامة سیام و نامة سیودوم «بحرالمعانی» با عنوان «فی النور» ،رسالة منامیة میرسید
علی همدانی است .حسینی متن کامل این رساله را عیناً و بدون هیچ تغییري در دو مکتوب
گفته شده ،آورده است ،بیآنکه به اثر و صاحب آن ،اشارهاي کرده باشد .بخش دوم رسالة
منامیه در مکتوب سیام و بخش اول آن در مکتوب سیودوم آمده است .به این ترتیب که
حسینی از آغاز رساله تا اواسط آن را در مکتوب سیودوم و ادامة آن را دقیقاً از همان جایی
که در مکتوب قبل قطع کرده بود در نامة سیام آورده است (جدول (:))4
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جدول  .4صفحات تطبیقي «بحرالمعالي» با «مرآۀاالسرار» طبق صفحات کشاف
بحرالمعاني
مکتوب سيام :صص 287 -282
مکتوب سيودوم :صص 302-299




رسالۀ منامیه
 :برگ ( 670-658همداني ( ،)4برگ.)670-651 .
برگ ( 658 -652همداني( ،)4برگ)670 -651 .

رسالة منامیه «رسالهایست در بیان حقیقت مثال و خیال مطلق و مقید و کیفیت مراتب
منامات و رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و معانی از عوالم علوي و اطوار خیال و مثال
و ارواح و اعیان و غیره» (انواري )1356 ،و نسخههاي خطی متعددي از آن در کتابخانه ،موزه
و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی موجود است (ر .ک :تارنماي تخصصی کتابخانه ،موزه
و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی).

 .3-7باقي مکتوبات
براي نامههاي  29و  31و  33و  34و بخشهایی از نامة  ،35منبع و مأخذي نیافتیم .با وجود
رویهاي که حسینی در نگارش نامهها در پیش گرفته است ،احتمال فراوان میدهیم که مطالب
این نامهها هم از منابعی باشد که فعالً بر ما نامعلوم است .این موضوع ،حتی به مکتوباتی که
بخشی از مأخذ آن ناشناخته است نیز راه یافته است .به عنوان مثال ،در مکتوب بیستوهشتم
که مطالب آن از «مشكاةاالنوار» غزالی است ،بخشی دیده میشود که از این کتاب نیست،
اما تشویش ترتیب جمالت و عبارات نشان میدهد که به احتمال ،مطلب از منبع دیگري نقل
شده و حسینی ،مطابق شیوۀ خود ،نام آن را رکر نکرده است .در صفحة  266از سطر ششم،
سخن از هیمیا و ریمیا و کیمیا و سیمیا است .حسینی در پایان سطرهایی که به شرح هیمیا و
ریمیا اختصاص میدهد ،میگوید« :پساي محبوب ،کیمیا و ریمیا این است»! یا پس از
تعریف ریمیا میگوید« :این علم را هیمیا گویند» و بعد از آن میافزاید« :آن را شیخ یحیی
میگویند» ! (مکیحسینی( .)1397 ،)1چنین مواردي در بحرالمعانی کم نیست و همین
تشویش و عدم پیوستگی منطقی مطالب برخی مکتوبات و قراینی مشابه آن ،احتمال اخذ
مطالب باقی نامهها را از منابعی که فعالً بر نگارندۀ این سطور مکشوف نشده است ،افزایش
میدهد.
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