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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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Textual Criticism. 
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  «بحرالمعانی» مآخذ و منابع شناسایی در تحقيقی

 ایران ،ارومیه ارومیه،دانشگاه  عرفانی، -فارسی ادبیات و زبان دکتری آموختۀدانش   سمیه جبارپور

 چکیده 
 حسینیکی مجعفر نصیرالدین سیدمحمدبن چشتیه، طریاة صوفی عرفانیهاي نامه از ايمجموعه «بحرالمعانی»
 رهنگستانف انتشارات سوي از سرورموالیی محمد تحایق و تصحیح به بار نخستین که است( ق. ها 782-324)

 کتاب این. است شده منتشر 6867 سال در( قاره شبه در فارسی ادب و زبان دانشنامة گروه) فارسی ادب و زبان
 داشتبزرگ در و شده معرفی ارزش با و مهم بسیار عرفانی اثر عنوان به معاصرین تحایاات و هاتیکره در

 منابع این هک است چیزي مغایر ،کتاب متن مطالعةاین در حالی است که . اندکرده بسیارهاي مبالغه آن، مؤلف
 راها آن تاکرده  سعی که است مهمی و ناب عرفانیهاي آموزه و تجارب مدعی ،کتاب مؤلف. گویندمی
 یگريد منابع در را عرفانی مهم مطالب آن ردپاي ما آنکه حال. کند منتال هایشنامه مخاطب به المادورحتی
 منابع معرفی با متنیندرو ناد شیوۀ به تا ایمکوشیده حاضر نوشتار در. است دیگري به متعلق بالطبع که یافتیم
 مستایم الن با وجود مؤلف و است «بحرالمعانی» مکتوبات نگارش در اساسی و پایه مآخی از که مهمی عرفانی
 احبص ادعاهاي وثاقت میزان ؛است نکردهها آن صاحبان و منابع این به اياشاره هیچ کتابش، درها آن مطالب
 کتاب فانیعر جایگاه نیز و است برخوردار معرفتی عمیق ژرفاي از وي مکتوبات دارد عایده جد به که را اثر
 . کنیم ارزیابی را

 . متني درون نقد حسیني،مکي  شناسي،مآخذ بحرالمعاني،ها: کلیدواژه

 

  

                                                            
 :نویسندۀ مسئول somaye. jabarpour@gmail. com 

https://orcid.org/0000-0002-8076-2819


 11 | جبارپور |  بحرالمعانی خذآم و منابع شناسایی در تحقیقی

 

 مقدمه
 يق( از عرفا. ها 324-782) ینحسییرمکجعفنیرالدنصیبندمحمدینوشتة س «یبحرالمعان»

 ،ینیخاندان محمد حس. است هیچشت اةیطر روانیو از پ يسدۀ نهم هجر لیسدۀ هشتم و اوا
 یدهل به هند و جعفرنیرالدینص ،ینیمکه بودند و بعدها، پدر حس ینیاصالً از سادات حس

و کتاب او در منابع و  ینحسیینام محمدمک(. 6867 ،ینحسیی)مک کندیمهاجرت م
منابع  نیه اک یکه اطالعات نجاستینکته ا. خوردیهند به چشم م خیمتعلق به مشا هايتیکره
اب در است که مؤلف کت یبر مطالب یمبتن دهند،یما قرار م اریدر اخت یچشت یصوف نیاز ا
در  ینیحس یعرفان هايشهیافکار و اند ن،بنابرای. استذکر کرده  شهاینامه یبرخ ياثنا

 شیاست که خود او از احوال خو مطالبی براساس اند،که از او اسم برده منابعی و هاتیکره
اي خود هحسینی، مبتنی بر گفتهاز  منابعاین ، شناخت دیگر به عبارت. دهدیبه مخاطب م
  .به دست آمده باشد وياز  ماندهیاثر باق گانهی يمحتوا یبررس از آنچه نه مؤلف است،

را  «یبحرالمعان»حسینی و کتابش، مکی  هاي کهن و تحایاات معاصرین، محمدتیکره 
گوي وخمار و فارغ از گفتمست بادۀ بی»همان( و « )حالعارفی شوریده»شناسانند: چنین می
، در وي بسیار از حاایق «یبحرالمعان»او را تصنیفی است مسمی به »(. 6668)چشتی، « اغیار

حسینی از نویسندگان »(. 6838 دهلوي،)محدث« توحید و علوم قوم و اسرار معرفت بیان کرده
 ی،)حسین« محمود بودالعالم شیخ نصیرالدینبرجسته، شاعر و عارف کامل و مرید قطب

حق این است »و همان( « )کننده استمهم و جیب، بسیار «یبحرالمعان»کتاب او، »(. 6834
که کتاب بسیار مهمی است و براي کردارسازي و فهمیدن علت آفرینش و عاقبت خود، یکی 

دهلوي،  ثنویسانی چون محدتیکره(. همان« )هاي عرفانی استترین کتاباز پرارزش
-کرده حسینی، بسیار مبالغهمکی در بزرگداشت محمد «االبرار اسرار فی االخیار اخبار»مؤلف 

چشتی در معرفی حسینی در  عبدالرحمن مشابهت مطالب این کتاب با آنچه شیخ. اند
کند که اطالعات اخباراالخیار است، این احتمال را تاویت می کردهبیان « االسرارةمرآ»

انة صوفیهاي اي در تیکرهچنین رویه. شده باشد گرفته«االسرارةمرآ»دربارۀ حسینی، از 
. ستاهاي متأخر، آثار پیشین بوده ءنامهاولیا مآخیشود و معموالً هاي پیشین نیز دیده میسده

 هاي بعدياین امر موجب شده است تا عمدتاً قضاوت و دیدگاه منبع متادم در منابع سده
 . اثرگیار باشد و یا عیناً منتال شود
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هر چند -مؤلف آن، رویکردي انتاادي و « بحرالمعانی»از میان آثاري که در معرفی  
در این کتاب، دو عبارت دربارۀ . اشاره کرد «االخیار اخبار»توان به اند، میداشته -ضعیف
ن هایی از تردید در ماام عرفانی و باطنی ایاست که به درستی، بارقه حسینی بیان شدهمحمد

 دهلوي، مؤلف محدث. ودشمیبه سرعت محو و ناپدید  امارسد، صوفی چشتی به نظر می
در آنچه از احوال ظاهر و باطن خود نوشته است، عال »گوید: در جایی از کتاب می اثر

 کامالن، پ  وي از تأویل و صرف ظاهر مراد است ةشائبها همه بیاگر این. حیران است
وي »گوید: کمی بعدتر هم می(. 6838دهلوي،  )محدث« سرهاهللقدس -وقت خود است
شود که دعوي او حق و از آنچه از احوال خود بیان کرده است، محاق می کثیرالدعوي است

 الدعوياي که از ادعاهاي حسینی دربارۀ احوال باطنی وي و کثیرشائبه(. )همان« است
دنبالة کالم  اما ،دهلوي ایجاد شده است، دور از حایات نیست خواندن او در ذهن محدث

شائبة مطرح شده در شق . ه استشبهه براي او، خیلی زود رنگ باختدهد که این نشان می
سینی در هاي حبا سندي ضعیف مرتفع شده و آن در نتیجة اعتماد به گفته اول هر دو عبارت

دیگر منابع قدیم و جدید نیز مطالبی مشابه آنچه در . باب احوال عرفانی خویشتن بوده است
 . کنندآمده است، نال می فانی محمدحسینیدر تعظیم جایگاه عر «االخیار اخبار»
 رورس به تصحیح محمد «بحرالمعانی»حسینی با عنوان مکی هاي اکنون که مجموعة نامه 

فصل م رفت که مادمةبار و به طور کامل چا  شده است، انتظار میبراي نخستین موالیی
اثر عرفانی و سمین این  و شد و غثبا دیدگاهی انتاادي نگاشته می مصحح محترم

ن ایشان نیز مانند منابع که. شدبه درستی نموده می هاي مطرح شده از سوي مؤلف آندیدگاه
و متأخر، این کتاب را به بزرگی ستوده و بر جایگاه رفیع عرفانی نویسندۀ آن، صحه 

 ، غفلت«بحرالمعانی»رسد دلیل اصلی این تلای از احوال عرفانی مؤلف به نظر می. اندگیاشته
مار شها بهاصلی وي در نگارش نامه مآخیاي باشد که از عرفانیاطالعی از منابع مهم و بی
از  نام و نشاندهد، استفادۀ بیآنچه درستی ادعاهاي حسینی را مورد تردید قرار می. آیدمی

بر ابهام برخی  هاهاي نادرست او از مطالب آناین منابع است و حتی در مواردي، برداشت
هاي عرفانی و کشف و حسینی به عنوان دیدگاهمکی آنچه . هاي کتاب افزوده استنامه

ها و تجارب عرفاي پیشین است و با کند در حایات، یافتهشهودهاي معنوي خود مطرح می
و هاي عرفانی با کمال حیرت باید گفت که امورد استفاده در نگاشتن این نامه مآخیبررسی 

 . شناساندها و تعالیم و تجارب عرفانی میاندیشه خود را به عنوان صاحب آن
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انی متن هاي عرفبه عایدۀ راقم این سطور، بایسته است تا اعتبار و اصالت مفاهیم و آموزه 
به  -اثر و احواالت عرفانی خودهاي مؤلف در معرفی فارغ از اتکا به داده-را  «بحرالمعانی»

ها بسنجیم و وثاقت و مباحث مطرح شده در نامهمتنی و تحایق در ریشة شیوۀ ناد درون
ابع دربارۀ آنچه من با وجود. درستی ادعاهاي عرفانی مؤلف این اثر را در بوتة ناد ارزیابی کنیم

-شناسی این کتاب ما را به نتیجهمآخیگویند، و مؤلف آن می «یبحرالمعان»ارزش عرفانی 

ردیدي نظر کلی و تدر نتیجة آن، تجدیددهد که سوق میها آن هايگیري متفاوتی با گفته
( در باب 6867حسینی، مکی :ک. حسینی )براي نمونه، رجدي را در درستی ادعاهاي مکی

 . لبدطاش بر پایة مستنداتی که درنوشتار حاضر ارائه خواهیم کرد، میاحوال روحانی و باطنی

 پژوهشپیشینۀ . 1

 براساس «یبحرالمعان» و شناساندن کتاب یمعرف يبرا ینمعاصر ااتیفضل تادم در تحا
است  ینیحس فاطمه  یاز بلا «یبه بحرالمعان ینگاه»با عنوان  اينگارنده، مااله يجووجست

و  معرفی ها،بر اطالعات مأخوذ از متن نامه هیو مؤلف آن با تک «یبحرالمعان»که در آنجا، 
ت کامل این کتاب، نخستین بار اسمتن . از کتاب انتخاب و چا  شده است هاییبخشتنها، 

اي انتاادي و موالیی چا  شده و راقم این سطور هنوز نوشته سرور که به اهتمام محمد
مورد  یمآخموضوع پژوهش حاضر که شناسایی منابع و . پژوهشی دربارۀ این اثر ندیده است

ور مانده د است، حتی از نظر مصحح کتاب نیز «یبحرالمعان»حسینی در نگارش مکی استفادۀ 
 بنابراین، تحایق حاضر براي نخستین بار. اي به این موضوع نشده استو در مادمة آن، اشاره
 . پرداخته است «یبحرالمعان»کتاب  مآخیبه مطالعه و بررسی 

 پژوهشروش . 2
 کر نامذ نبودکه به دلیل -منابع مورد استفادۀ مؤلف  براي کندوکاو در پژوهش حاضردر 
ازمند نی -نظر هدایت کند، وجود نداشتاي که به کتاب موردصاحبانشان، نشانهو نام ها آن

شد مرجع مطلب نال شده در هاي عرفانی که احتمال داده میمراجعه به تعدادي از کتاب
. ستااي ، بخشی از روش پژوهش، کتابخانهاز این رو،. باشد، مراجعه کردیم «بحرالمعانی»

نام و نشان بسیاري از مطالب کتاب از آثار عارفی دفعات ذکر بیبا توجه به تعدد و تکرر 
ار ناگزیر از مراجعه به تمام آث؛ بنابراین،مشخص، متوجه تأثر زیاد مؤلف از آن عارف شدیم

هنوز چا  نشده و به صورت نسخ خطی ها آن عرفانی موجود از وي بودیم که برخی از
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خطی  هاي مراکز تحایااتی نسخطریق سایت دسترسی به نسخ خطی این آثار از. موجود است
افزارهاي مرکز تحایاات علوم کامپیوتري نور در تسهیل و از نرم همچنین. پییر شدامکان

 . ایماستفاده کرده مآخیتسریع روند پژوهش و یافتن برخی 

  بحث و بررسي. 6
و بخش قابل  ها مراجعهبدان «بحرالمعانی»نامة  81ي که حسینی در نگارش مآخیمنابع و 
تمهیدات از  -6اند از: هایش نال کرده است، عبارترا در نامهها آن اي ازمالحظه
 العشره از شیخاصول -8 ،اي ناشناساز نویسنده« االسرارةمرآ» -2 ،همدانی الاضاتعین
 علی سیدرسالة درویشیه از میر -4 ،همدانی علی سیدقاعده از میر کبري و رسالة دهالدیننجم

 . همدانی علی رسالة منامیه از میرسید -1 و غزالیمحمداز امام االنوارةمشکا -9 ،همدانی
سایر  و کردهاز میان منابعی که نام بردیم، تنها به تمهیدات اشاره  «یبحرالمعان»مصحح  

 «انیبحرالمع»مورد استفادۀ حسینی در  مآخیتمام  همچنین،. استمنابع از نظر وي دور مانده 
واهیم برده، ناد و بررسی خنام مآخیدر ادامه، نحوۀ استفادۀ حسینی را از . به فارسی بوده است

 . کرد

 همداني القضاتاثر عین «تمهیدات». 6-1
ال از آن ن« بحرالمعانی»اي از مطالب مکتوبات از منابعی است که بخش عمده «تمهیدات»

رونوشت  -هایی از آنچه کل نامه و چه بخش-نامه  24 نامة عرفانی، 81از مجموع . شده است
با این توضیح که حسینی در این دسته از مکتوبات، عین . است «تمهیدات»هاي مختلف باب
 ،الاضات را با انتساب به خود، چنانکه گویی گویندۀ آن سخنان خود اوستهاي عینگفته

و نال  یا تلخیص «بحرالمعانی»را در  «تمهیدات»مطالب  حسینی. بازگویی و نال کرده است
به مضمون کرده یا عین جمالت و عبارات آن را آورده و یا مکتوبات او در برخی مواضع، 

، 6اي هنامه «بحرالمعانی»هاي از میان نامه. الاضات استاي از کالم عینگونهتفسیر و شرح
و  24، 28، 22، 26، 28، 66، 63، 67، 61، 69، 64، 68، 62، 66، 68، 6، 3، 7، 1، 9، 4، 8، 2
کوتاهی از مکتوب  به غیر از بخش 89تا  29از مکتوب . است« تمهیدات»، نال مطالب 89
ود و شدیده نمی «تمهیدات»وششم، دیگر اثري از هایی از مکتوب سیپنجم و بخشوسی
 . است «تمهیدات»حسینی در باقی مکتوبات، منابعی جز  مآخی
 . ارائه شده است (6جدول )در  مشابهت مطالب بحرالمعانی با تمهیداتچند نمونه از  
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 «تمهیدات»با  «بحرالمعاني»هاي هایي از مشابهتنمونه. 1جدول 
 تمهیدات بحرالمعاني

 دگویمي مجنون عشق با لیلي جمال برادرای پس( 6)
 صدهزار اگر زنم، غمزه من اگر مجنون عشقای که

 غمزۀ افتادۀ و درآیند پای از هم باشد، صفت مجنون
 لیلي، جمالای که گوید نیز مجنون عشق و شوند ما

 وت وصال اما دهد فنا را مجنون تو غمزۀ اگر باش فارغ
 . رساند بقا به نیز

  (6314 ،(6) حسیني مکي)

 جنونم شیفتۀ عشق با لیلي جمال که عزیزای داني( 6)
 اگر زنم، ایغمزه اگر مجنونای :گویدمي گوید؟ چه

 و درآیند پای از همه که باشند صفت مجنون صدهزار
. گویدمي چه مجنون که دار گوش. شوند ما غمزۀ افتادۀ

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

 (6312 ،(6) القضاتعین)
 موجود است قدرت تقاضای به چه هر محبوبای ( پس2)

 تمحب تقاضای آنچه به اما است، معین کاری مسخر یك هر
 خرمس بلکه نیست معین یك کار به مسخر است، موجود
 آدمي در اختیار همچنان آتش در احراق چنانکه. است مختار
نان همچ نیست، صفتي سوختن جز را آتش یعني. است
 . نیست صفتي مختاری جز را آدمي

 (6314،(6)حسیني  مکي) 

یکي  هر ملکوتست، و مُلك در چه هر عزیزای  (2)
معین  کارِ یك مسخر آدمي ، امااست معین مسخرکاری

آتش  بر اِحراق چنانکه: مختاریست مسخرِ بلکه نیست
 جز را آتش چنانکه بستند؛ آدمي در اختیار بستند،

فتي ص مختاری جز را آدمي و نیست، صفتي سوزندگي
 . نیست

 (6312 ،(6) القضاتعین) 

 «حرالمعانیب»در  -خواه با تغییر واژگان و خواه بدون هیچ تغییري- «تمهیدات»مطالب بیان  
طور که سرورموالیی اشاره بلکه، همان شود،نمیتنها به نال جمالت و عبارات آن محدود 

هاي (، حسینی حاالت و تجارب عرفانی و حتی موقعیت6867(، 6حسینی ))مکیاست  کرده
 وي بدخواهان بر وي تحمیل شده بودهم که بعضاً از س الاضات رااجتماعی و شخصی عین

 اتها به احتراز خود از بیان حایبراي نمونه، حسینی بارها در اثناي نامه. دهدبه خود نسبت می
ظاهراً  که-تن از حایات را به زمانی نامعلوم کند و سخن گفبه خاطر علماي نادان اشاره می

« این فایر در شعاع دل و اهل ظواهر در ته گل: »کندواگیار می -رسدگاه فرا نمیهیچ
اگر ایشان را قلب شود، . اي محبوب، علماي نادان قلبی ندارند»( و یا 6867(، 6حسینی ))مکی

تم، از گفاینجا می»( و نیز همان« )هاستآنگاه دانند که در بارگاه کالم این فایر چه قلب
این سیاق (. همان« )روزگاري خواهم نوشتعلماي نادان احتراز کردم، اما بر آن محبوب 

ر کلمة حتی تکرا. شودالاضات به کرات مالحظه میهاي عینسخن گفتن در تمهیدات و نامه
اي هالاضات در نامهدر البالي کالم حسینی نیز مأخوذ از لحن عین محبوباي  و الماصود
جاع حسینی به آثاري از همچنین این احتمال که ار(. 6837(، 2الاضات )ک: عین. اوست )ر
سماع که وعدۀ نوشتن  اي در( یا رساله6867(، 6حسینی ))مکی «المعانیدقایق»خود، مانند 
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 هایشالاضات در نوشتهرویة عین تأثیر( نیز تحت6867(، 6حسینی )دهد )مکیآن را می
جاع ار الاضات مخاطب را به آثاريبا این تفاوت که عین. باشد، امري دور از نظر نیست

اما ارجاع حسینی به آثاري است که فاط  ،«الحقایقةزبد»دهد که قبالً نوشته است، مانند می
 . را داده و هنوز نوشته نشده استها آن وعدۀ نوشتن

هم از  هاییافزوده بر شدهدر اثناي مکتوباتی که عین جمالت و عبارات تمهیدات ذکر  
ندۀ خوان ، اماشوداي مطرح نمیسخن و نکتة تازهجانب حسینی راه یافته است که در آن، 

ه مثالً در مکتوب ششم ک. شود که مایة اعجاب و شگفتی استها با ادعاهایی مواجه مینامه
الاضات، مدعی است که آنچه هاي عینبا وجود نال عین گفته سینیدربارۀ روح است، ح

شاهدات و معاینات خود دربارۀ حایات روح در مکتوب مورد اشاره مطرح شده، حاصل م
نکتة این فایر آن »( و با ذکر عبارت 6867(، 6حسینی )او به لطف پیر و مرادش است )مکی

ذکر . نمایاندخود را صاحب آن تجربه و گویندۀ آن نکات عرفانی می )همان(« . ..است 
« ایماوردهیایم آنچه در قلم آمده است در قلم نبدانی که تا آنکه مشاهده نکرده»عباراتی چون 

الاضات در تمهیدات، موجب تزلزل اعتماد هاي عین(، پ  از بیان عین جمالت و گفتههمان)
تعداد شود و نیز قابلیت و اسمخاطب نسبت به صحت و درستی این قبیل ادعاهاي حسینی می

دهلوي را دربارۀ کثیرالدعوي خواندن او کند و قول محدثعرفانی او را مخدوش می
 . دهدجلوه میباورپییر 
اي دیگر از این قبیل ادعاهاي خالف واقع حسینی در مکاتیب هفتم، هشتم، نهم و نمونه 

ها که به موضوع عشق اختصاص دارد در واقع، تاریر تجارب این نامه. دهم مشهود است
 اما حسینی. است و صاحب این احوال و سخنان، اوست «تمهیدات»الاضات در عرفانی عین
ها آمده از قلم وي تراوش کرده و ثمرۀ مکاشفات و تجارب ه آنچه در این نامهمدعی است ک

 . شخصی وي است که با عنایت پیر و قطب خود حاصل کرده است
حتواي ا اي که در این بخش بایسته است تا خوانندۀ این سطور را بدان توجه دهیم، علتنکته 

 «یداتتمه». الاضات استعین «تمهیدات»بر مطالب  «بحرالمعانی»حجم عظیمی از مکتوبات 
سال مورد مطالعه و مداقة صوفیان و  388از آثار مهم عرفانی بوده که بیش از  عربیابنپیش از 

از متون همچنین (. 6838ی جنوب آسیا بوده است )صفی، عرفاي ایران و هند و دیگر نواح
( که از معاصرین حسینی . ها 329 دراز )وفا گیسو. ستامورد توجه صوفیان طریاة چشتیه نیز 

ر منتخبی از شرح او ب. و از مشایخ چشتیه است «تمهیدات»نام با اوست، از شارحان مشهور و هم
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 همچنین. عسیران، چا  شده است ، ضمیمة کتاب تمهیدات تصحیح عفیف«تمهیدات»
را به مریدان خود  «تمهیدات»خواندن  ( از صوفیان چشتیه نیز. ها 778 شیرازي )وفات الدینزین
از دیگر معاصران محمد حسینی هم کتابی به نام  مسعودبک(. 6838کرد )صفی، می توصیه

تفاوتی (. 6838الاضات نوشته است )رضوي، عین «تمهیدات» براساستمهیدات دارد که آن را 
 هککه در نحوۀ نال مطالب تمهیدات، میان این صوفیان چشتیه با حسینی وجود دارد، این است 

ات مشاهدات و مکاشف ،اند و تجارباز نویسندۀ آن اسم برده هنگام نال مطالب این کتابها آن
با توجه به این میزان از اقبال و توجه صوفیان چشتیة هند به . اندعرفانی او را از آن خود نکرده
 . رسد که حسینی با مؤلف آن، آشنا نبوده باشدتمهیدات، بعید به نظر می

و  «مهیداتت»اي مشعر بر معنی ترجمه و شرح و تفسیر و یا تلخیص هیچ اشارهبا اینکه  
ی اگر حسین امادر بحرالمعانی وجود ندارد،  ها اشاره خواهیم کردي که مآالً بدانمآخیدیگر 

ال کرده نها آن یا سایر منابع، بدون اشاره به نام گویندگان «تمهیدات»موارد متعددي را که از 
کرد و اشاراتی مانند اینکه او خود با سیر و سلوک شخصی و ارشاد به خود منتسب نمی است

توانستیم نال مطالب کرد، میپیر طریاتش بدان مدارج دست یافته است، اظهار نمی
ی جز حتی با وجود اینکه حسین ؛، اقتباس بدانیم«بحرالمعانی»و دیگر آثار را در  «تمهیدات»

 آخیمو  «تمهیدات»و غیر قابل اعتنا، مادار زیاد و گاه تمام مطالب  در مواردي بسیار اندک
، هاي عرفا در برخی آثار عرفانینال گفته البته. استهاي خود ذکر کرده دیگر را در نامه

گ قرن از عرفاي بزر سمنانی جهانگیر الدینبراي نمونه، اشرف. امري مسبوق به ساباه است
از  «فیاشر لطایف»االصل ساکن هند در تحریر اثر خود، هشتم و از مشایخ متصوفة ایرانی

از  ؛عرفانی متعددي که گاه صورت نال قول مستایم دارد، استفاده کرده است مآخیمنابع و 
غزالی و  ربی وعقشیریه، مرصادالعباد، آثار ابن ، رسالةالهدایهالمعارف، مصباحقبیل: عوارف
ام برده ، ناندکتابش بوده مآخیالدین از بزرگانی که آثار ایشان از منتها، اشرف. تمهیدات

همدانی نیز بخش اعظم مطالب کتاب خود،  علی میرسید(. 6864است )جهادي، 
 غزالی نال کرده، اما محمد امام «کیمیاي سعادت»و  «الدینعلوم احیاء»را از  الملوكةذخیر

با (. 6893(، 6برده است )همدانی )جا از غزالی و احیاءالعلوم وي نام در متن کتابش، یک
هنگام نال دیدگاه و اقوال عرفایی چون سهروردي، داوود  «یبحرالمعان»اینکه حسینی در 
ان جاي همچن اماکند، عربی، حالج و برخی مشایخ چشتیه، نام ایشان را ذکر میقیصري، ابن

ي که در ادامه مآخیسؤال است که چرا با وجود نال بخش عظیمی از مطالب تمهیدات و 
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 اي به کتاببرد و اشارهنمی مآخیالاضات و مؤلفان آن معرفی خواهد شد، اسمی از عین
 نمایاند؟ هاي آنان میها و یافتهکند و خود را صاحب تجربهنمیها آن

 مؤلفي ناشناساز « االسرارۀمرآ». 6-2

مکتوبِ پانزدهمِ )همان(  اول( و بخش 6867(، 6حسینی )بخش دومِ مکتوبِ چهاردهم )مکی
 .، عمدتاً دربارۀ موضوع قطب و ابدال است«فی بیان المشاهدات»با عنوان « بحرالمعانی»

. است نال شده« االسرارةمرآ»هیچ تغییري، عیناً از کتابی موسوم به مطالب این دو نامه، بی
توان میزان کنیم که میذکر می (2در جدول ) راشواهدي از مشابهت مطالب این دو کتاب 

 . لب و انتحال آن را به خود دریافترا در اصل مط «یبحرالمعان»دخل و تصرف مؤلف 

 «االسرارمرآۀ»با  «بحرالمعاني»هاي هایي از مشابهتنمونه. 2جدول 
 االسرارمرآة بحرالمعاني

عبدالملك  او نام باشدمي او راست دست بر آنکه و (6)
 عبدالرب او نام باشد او[ چپ] دستت  به آنکه و استت 
 روح از دارد عبدالملك نام که یمین وزیر این و. استتت
 نای و نماید افاضتته علوی اهل بر گیرد مدار فیض قطب
 دل از دارد نام عبدالرب او است در یستار  که دوم وزیر
 و نماید افاضتته ستتفلي اهل بر گیرد و فیض مدار قطب
 این رود، عقبي به و ارتحال کند دنیا از مدار قطب چون

 . شود مدار مقام قایم -است یمین وزیر که- عبدالملك
  (6314 ،(6) حسیني مکي)

 است عبدالملك او نام است راست دست به آنکه( 6)
 و است عبدالرب او نام است چپ دست به آنکه و

 اهل بر و گیردمي فیض مدار قطب روح از عبدالملك
 فیض مدار قطب دل از عبدالرب و کندمي افاضه علوی

 قطب چون و کندمي افاضه سفلي اهل بر و گیردمي
 شود او مقام قائم عبدالملك بمیرد مدار

 (6349 ،(6) تهانوی) 

 را یکي اند،ساکن عالم رکن چهار در که اوتاد چهار ( و2)
 اعني است عبدالودود او نام کردیم مالقات مغرب در

 او نام کردم مالقات مشرق در را دوم و است عبدالواحد
 او نام کردم القاتم جنوب در را سیوم و است عبدالرحمن
 او نام کردم مالقات شمال در را چهارم و است عبدالرحیم

 فيمتو ایشان از یکي محبوبای چون و. است عبدالقدوس
 و رسانندمي او جای به و برندمي ائبانن از را یکي شودمي

 است، اوتاد چهار این وجود به معمور عالم رکن چهار
 این است، زمین سکون سبب هاکوه محبوبای  چنانکه
 . انداربع جهات این معمورۀ سبب اوتاد چهار

 (6314،(6)حسیني  مکي)

 باشدمي عبدالرحمن او نام است مشرق در آنکه( 2)
 و باشدمي عبدالودود او نام است مغرب در آنکه و

 لشما در آنکه و عبدالرحیم او نام جنوبست در آنکه
 فوت ایشان از یکي اگر. عبدالقدوس او نام است
 عالم رکن چهار. آید جایش به نائبان از یکي گردد

 هاکوه چنانچه است اوتاد چهار این وجود به معمور
  .زمین سکون سبب

 (6349 ،(2) تهانوی)
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. تجاي نمانده اس ربر ما ناشناخته است و امروز، اثري از این کتاب ب« االسرارةمرآ» مؤلف  
 ،العلوم از وجود چنین اثري مطلع شد و الفنون از طریق کتاب کشاف اصطالحات نگارنده
اطالعی کرده و ، ابراز بی«االسرارةمرآ»مصححان کشاف نیز دربارۀ هویت صاحب  اما

« االسرارةمرآ» با اینکه(. 6879)تهانوي، « ی مرجع ییکرهنعثر له عل کتاب فارسی لم»اند: نوشته
همان  به که به عربی است است، تهانوي مطالب مناول از آن را در کشاف فارسی زبان به

، 6ترین چا  کشافبا وجود این، در آخرین و کامل. یعنی فارسی آورده است ؛زبان اصلی
و  نکردهزبان کتاب، ترتیب اصلی آن را مراعات  کردندست  مصححان براي یک

ین، رز اند )قربانیهاي فارسی آن را به پاورقی برده و ترجمة عربی را به متن آوردهقسمت
6838 .) 
نوان به ع مورد اشاره« االسرارةمرآ»شود که این کتاب در همین ابتداي بحث، یادآوري می 

« االسرارةمرآ»، با کتابی با عنوان مشابه آن، یعنی «بحرالمعالی»مورد استفاده در  مآخییکی از 

 علوي یعباس بُدهشاه بن قاسم بن عبدالرسول بن عبدالرحمن از شیخ اولیاءاالبرار ذکر فی
هیچ ارتباطی ندارد و  -سطور پیشین از آن یاد کردیمکه در -ق( . ها 6864چشتی )وفات: 

د حدو براساس چشتی عبدالرحمن« االسرارةمرآ». تشابه اسمی دارنداین دو کتاب، تنها 
و باري هم در دهلی و توسط مکتبة  2بار به زبان اردو در پاکستاناستاصاي نگارنده، یک 

هاي خطی زبان اصلی آن، فارسی است و نسخه. چا  شده است. م 6667جام نور در سال 
نور  المللی میکروفیلمتارنماي تخصصی مرکز بینک: . قابل توجهی از آن موجود است )ر

موضوع این کتاب، (. و تارنماي کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجل  شوراي اسالمی
زندگینامه و احوال پیران طریات و خصوصاً مشایخ چشتیه است و تا آنجا که ما بررسی 

راي ب مراجعة مؤلف آنمنابع مورد محتمالً یکی از  -که پیشتر هم ذکر شدچنان-ایم کرده
در معرفی محمدحسینی،  صوفه، مستایم یا با واسطه، الاقلگردآوري احوال مشایخ مت

                                                            
شناختی آن در فهرست منابع آمده است. مشخصات است که مشخصات کتاب« کشاف». ماصود، چا  دو جلدي 1

به تهانوي. علی بن  م. (. محمد علی6312و العلوم )الفنون اصطالحات  کشافاولین چا  کتاب از این قرار است: 

ست تهران: چا  اف. )کلکته.  ناسولی میو ول اشپرنگر  یو لو قادر غالم يو مولو عبدالحقيو مولو هیکوشش محمدوج

 ش. (.  6841) 6617

 شناختی اثر در فهرست منابع آمده است. . مشخصات کتاب2
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حسینی در بحرالمعانی بوده، کتاب  مآخیکه ي «االسرارةمرآ»بنابراین، . استاخباراالخیار 

 طور که اشاره شد،چشتی است و همان عبدالرحمن شیخ« االسرارةمرآ»اي جز ناشناخته
 خالعلوم شی و الفنون اصطالحات از طریق کشاف الهویهآشنایی ما با این کتاب مجهول

توان کشاف براي همین، می. تهانوي از علماي هند در قرن دوازدهم هجري است محمدعلی
هایی را حفظ و ذخیره کرده که اي ارزشمند دانست که مطالب کتابرا همچون گنجینه
 . باقی نمانده استها آن امروز دیگر نشانی از

از آثار و  است که تهانوي در تدوین این کتابیکی از وجوه اهمیت کشاف این  
به فارسی است، استفاده کرده و عین عبارات آن را ها آن هاي معتبري که اغلبنامهفرهنگ

 (. 6879است )تهانوي،  کردهبا ذکر نام مؤلف و کتاب، نال 
که هویت آن بر ما نامعلوم است، « االسرارةمرآ»تهانوي در چندین موضع از کتابش به  

در  «یبحرالمعان»مطالب مناول در دو نامة ذکر شده در (. 6879استناد کرده است )تهانوي، 
و (همان)، الجبروت (همان)(، الاطب همانهاي ابدال )الفنون، ذیل ماده اصطالحات کشاف
 طبق صفحات «االسرارةمرآ» با «بحرالمعالی»صفحات تطبیای . آمده است (همان)الوتد 

 . است (8جدول )کشاف از قرار 

 طبق صفحات کشاف« االسرارۀمرآ»با  «بحرالمعالي»صفحات تطبیقي . 6جدول 
 کشاف  بحرالمعاني

 )پانوشت صفحه( 6336ص   633-636و اوخر ص  621و ص  63-1، ص 624ص 
 )پانوشت صفحه( 6332ص   به بعد 9ص  ، بند دوم،633ص 
 )پانوشت صفحه( 31-33ص   676ص  اولو بند  634-631ص 

 )پانوشت صفحه( 31و  6499ص   633ص 
 )پانوشت صفحه( 717ص   631بند دوم از ص 

 )پانوشت صفحه( 6336ص   676-631ص 

و  نیست حسینیآثار مکیاز « االسرارةمرآ»دهد دالیل و قرائنی وجود دارد که نشان می 
نحوۀ استفادۀ حسینی از این کتاب و نال مطالب آن در دو نامة . است «بحرالمعالی»مادم بر 
. ستاز جمله تمهیدات ا «بحرالمعالی» مآخی، مشابه با شیوۀ او در استفاده از دیگر بیان شده

وپیش  با آشفتگی و پدر دو مکتوب یاد شده، توأم « االسرارةمرآ»بدین معنی که نال مطالب 

 «االسرارةمرآ»شود که احتمال اثرپییري همین امر موجب می. هاي نامنظم بوده استکردن
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روال مرسوم  طبقحسینی در نال مطالب این منبع هم، . بسیار ضعیف بدانیم «یبحرالمعان»را از 
بدیهی است که اگر . در احادیث و عبارات عربی دخل و تصرفاتی کرده است خود
ر اگ. شدنال نمی «یبحرالمعان»بود، مطالب آن در می «یبحرالمعان»متأخر از « االسرارةمرآ»

به هنگام برشمردن آثاري که  «یبحرالمعان»از آثار حسینی بود، هم خود او در « االسرارةمرآ»
برد و هم تهانوي، به مانند دیگر منابع، نام مؤلف را داشت، از آن نام میها آن قصد نوشتن

هایی که سرگیشت حسینی را بیان کرد و عالوه بر این، تیکرهاین کتاب را هم ذکر می
 . کردنداند، نام این کتاب را هم در کنار دیگر آثار او ذکر میکرده
 «یانبحرالمع»در  مورد اشارهبا دو مکتوب « االسرارةمرآ»هنگام تطبیق و ماایسة مطالب    

انوي در ته مآخیتهانوي مواجه شدیم و آن اینکه یکی از  با نکتة قابل توجه دیگري هم در
، نام کامل «کشاف»است و مصححان  «یبحرالمعان»، کتابی به نام «الفنوناصطالحاتکشاف»

شته و الدهلی نو المکی جعفر بن و نام مؤلف را محمد «التوحید حاائق فی بحرالمعانی»آن را 
( که ماصود ایشان، همین 6879اند )تهانوي، کردهرا براي وفات وي قید . ق 366تاریخ 
، «یالمعانبحر»باید بررسی کرد که آیا ماصود تهانوي از . حسینی استمکی «یبحرالمعان»

داده و  ارجاع «یبحرالمعان»حسینی است؟ تهانوي در چهار موضع به کتاب همین کتاب مکی
 ار مورددر هر چه «یبحرالمعان»نکتة حائز اهمیت و قابل تأمل آن است که استناد تهانوي به 

 فسیرآیاتی که تهانوي مخاطب را به ت. کریم بوده استاي مشخص از آیات قرآنبه تفسیر آیه
 دهد، از قرار زیر است:ارجاع میها آن
فَاتقُوا النارَ التی وَقُودُهَا الناسُ قوله تعالی: )بحرالمعانی فی تفسیر ثم أقول قال فی ». 6

، الوَقود بفتح الواو و إسم لما یوقد به النار و هو الحصب و بالضم مصدر بمعنی  1(وَالْحجَارَةُ
 (. 6879تهانوي، « )إإللتهاب إنتهی

« 2(طَىالْوُسْحَافظُوا عَلَى الصلَوَات وَالصلَاة بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی: )کذا فی ». 2

نیز آمده « ةفی الصلو»در مکتوب دوم با عنوان  «یبحرالمعان» این آیه در(. 6879تهانوي، )
(، منتها تفسیري بر آن نوشته نشده است و ذکر آیه در این مکتوب، 6867(، 6حسینی ))مکی

                                                            
 . 24(: 2. الباره )6

 .283(: 2. الباره )2
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سینی بوده ح بحرالمعانیتواند به این معنی باشد که ماصود تهانوي از ارجاع به آن، حتماً نمی
 . است
لَیْه الذینَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قَالُوا إنا هلل وَإنا إ) کذا فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی:». 8

 (. 6879 )تهانوي،« 1(رَاجعُونَ

 (. همان« )2(إنمَا نَحْنُ فتْنَةٌ)کذا فی بحرالمعانی فی تفسیر قوله تعالی: ». 4
به کتاب ها آن که تهانوي مخاطب را براي آگاهی از تفسیر از میان این چهار آیه 
حسینی یافتیم و مکی« یبحرالمعان»ارجاع داده است، تنها مورد دوم را در « یبحرالمعان»

نکه قصد آکه اشاره شد، تصادفاً حسینی نیز در مکتوب دوم، آیة مورد نظر را آورده، بیچنان
. حسینی نبود« یبحرالمعان»در  ا آنجا که بررسی کردیمتباقی موارد . تفسیر آن را داشته باشد

اشاره « یمعانبحرال»با قید احتمال،  کند و آن اینکهبر نکتة حائز اهمیتی داللت می این مطلب
اد تهانوي ه استنشایان توجه است ک. حسینی استمکی« یبحرالمعان»شده در کشاف، غیر از 
کریم بوده و هر چهار آیه از سورۀ آیات قرآن اي مشخص ازبه تفسیر آیه در هر چهار مورد
 . مبارکة باره است

ز آن وجود دارد که ا« یبحرالمعان»این نکته هم الزم به ذکر است که آثار متعددي به نام  
 الدین( از اصحاب نجم. ق 193-969حموي )توان به بحرالمعانی اثر سعدالدینجمله می

عطاءاهلل و  بن خواجگی بن قرآن( از محمد 664-73)سورۀ « یبحرالمعان»کبري، تفسیر 
( 6894ثر دري قبل از مغول )حبیبی، از مؤلفی ناشناس و مربوط به دورۀ قدیم ن« یبحرالمعان»

ا تأمل بنابراین، ب. گیردحسینی هم در همین فهرست قرار میمکی« یبحرالمعان». اشاره کرد
 فمورد اشاره در کشا« یبحرالمعان»دهیم که موضوع در نکاتی که ذکر کردیم، احتمال می

الفنون، تفسیر آیات قرآن کریم بوده باشد که مؤلف آن نیز مانند مؤلف  اصطالحات
 . ناشناخته است ،«االسرارةمرآ»
اءاهلل در عطابن« یبحرالمعان»مورد مراجعة تهانوي، ممکن است مانند تفسیر « یبحرالمعان» 

فسیر کریم بوده باشد، مثالً تفسیر سورۀ مبارکة باره و یا تجزئی از قرآنفهرست باال، تفسیر 
« یلمعانبحرا»کریم، اما بدیهی است که این کتاب، جز کتاب تفسیر هاي قرآنتمام سوره

گیرد، چون این تفسیر شامل سورۀ باره بر میرا در 664-73هاي عطاءاهلل است که سورهابن
                                                            

 . 691(: 2. الباره )6

 . 682(: 2. الباره )2
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دهیم که مصححان قرائنی که ذکر کردیم، احتمال می براساسبا این وصف و . شودنمی
اند و هبه خطا رفت و مؤلف آن« یبحرالمعان»در تشخیص کتاب  «الفنون اصطالحات کشاف»

 ، زیرا از اشاراتبخشد، موضوع این دو کتاب استآنچه بیش از همه این احتمال را قوت می
ضوع کریم است، اما موارجاع او، تفسیر قرآن مورد« یبحرالمعان»آید که چنین بر می تهانوي
اي از تعالیم عرفانی است که در قالب نامه نگاشته شده و حسینی، مجموعهمکی« یبحرالمعان»

او  از -برخالف ادعاي مؤلف-این سطور، بخش اعظم مطالب آن طبق تحایاات نگارندۀ 
 . نیست

قاعده از رسالۀ دهکبري و  الدیننجم العشره از شیخرسالۀ اصول. 0-6
 همداني میرسیدعلي

ست که اي اگانه، دربارۀ منازل ده«االصولفی»با عنوان « یبحرالمعان»وششم مکتوب بیست
حح در مادمة مص. یی نائل آیدسالک طریات، موظف به پیمودن آن است تا به سرمنزل نها

هاي راه نیز در بحث ماامات و منزل»دربارۀ ماامات و منازل طریات، آمده است:  کتاب
در این . دتوسی در اللمع دارهایی با متون دیگر از جمله با تاسیم معروف ابونصرسراجتفاوت
ا هاما در نام منزل. شودها همان ده است که از توبه شروع و به رضا ختم میها شمار منزلنامه

( و در تعلیاات کتاب، ذیل منازل 6867(، 6حسینی ))مکی« هاستو ده تفاوتمیان یک 
(. 6867(، 6حسینی ))مکی« ترتیب آن با تاسیمات معروف تفاوت دارد»اند: گانه آوردهده

وده، در این مکتوب، مبدع نبها آن باید گفت که حسینی، هم در ترتیب منازل و هم در تعداد
 ؛(6421بري، الدین ککبري نظر داشته است )نجم الدیننجم شیخ العشرۀ اصولرسالة بلکه به 

ی عنوان سانهم. اي از آن به فارسیحال یا با مراجعة مستایم به خود اثر و یا به واسطة ترجمه
اي ه قرینهتوانسته تصادفی بوده باشد، بلککبري نمی این مکتوب با نام رسالة مورد نظر شیخ

 . از این اثر پیروي کرده است نی در نام و تعداد مراحل سلوکحسیاست بر اینکه 
 مورد استفادۀ حسینی در بحرالمعانی به فارسی بوده و مآخیبا عنایت به این نکته که همة  

دهیم که حفظ و رعایت الگوي ترتیب و تعداد العشره به عربی است، احتمال میرسالة اصول
راه « یبحرالمعان»به  اي فارسی از آنبه واسطة ترجمه کبري الدیننجم منازل مورد نظر شیخ

بدون -ی همدان هاي میرسیدعلیاز رساله آنجا که حسینی چند نوبت دیگر هم از. یافته باشد
به احتمال فراوان، منبع مورد استفادۀ او در  نال مطلب کرده« یبحرالمعان»در  -اشاره به نام او
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ابدکه یاین احتمال زمانی قوت می. قاعده بوده استیکی از آثار همدانی به نام ده این نامه نیز
نی قاعده، پی بردیم که اغلب ابیات و اشعاري که حسیبا بررسی تطبیای این نامه با رسالة ده

قرن (، 8) همدانی :ک. قاعده ذکر شده است )ردر انتهاي هر منزل آورده، عیناً از رسالة ده
ة ترین تغییري، در نامقاعده، بدون کمموارد قابل توجهی از مطالب رسالة ده نینهمچ(. ق 68
ود، شعباراتی که در ابتداي هر یک از منازل مالحظه می. وششم حسینی نال شده استبیست

ید آقاعده است، حتی گاهی چنین به نظر میالعشره و دهاصولرسالة  دقیااً مشابه عبارات متن
 تر است تا ترجمة آن، یعنیبه متن عربی نزدیک« یبحرالمعان»که در برخی مواضع، متن 

 غلبه با مشابهت -به خصوص ذکر ابیات در پایان منازل- دیگرهاي در بخش ، اماقاعدهده
هم  اي نکرده و مطالبیحسینی به این کتاب و مؤلف آن اشاره. متن به ترجمة فارسی است

فانی اي عردر اثناي شرح هر منزلی افزوده است، بیش از آنکه حاوي نکتهکه از جانب خود 
 . مورد اشاره است مآخیباشد، بسط و شرح مطالب 

 همدانيرسالۀ درویشیه از میرسیدعلي. 6-4

لمه، ، خط به خط و کلمه به ک«االسراربیان فی»وهفتم بحرالمعانی با عنوان مکتوب بیست
اما حسینی در این (. 6878(، 2دانی است )همدانی )هم سیدعلیرونوشت رسالة درویشیة 
اي به نام مؤلف و اثر وي که مطالب آن را نال کرده، ، هیچ اشارهمآخیمورد هم مانند دیگر 

هاي خود و نتیجة مجاهدات خویش قلمداد کرده و حتی، آن مطالب را هم از گفتهکرده ن
یا  768لد همدانی )متو سیدعلی شهاب مشهور به میر بن علی سید گفتنی است که امیر. است
اش ق( از عرفاي صاحب نام است که به جهت اشاعة اسالم در طی اقامت چهار ساله. ها 764

البته وي، هم به عنوان مبلغ شریعت و هم مروج . در کشمیر، داراي اهمیت فراوانی است
 الاضاتعین منداند، او نیز از عالقهکه پیشتر اشاره شطریات کبرویه، وارد کشمیر شد و چنان

همدانی  هاي سیدعلیبعد از تمهیدات، رساله(. 6891وي بوده است )انواري،  همدانی و آثار
 . آیدشمار میحسینی در نگارش بحرالمعانی بهمکی مآخیترین از مورد توجه

 غزالي محمد از ابوحامد «االنوارۀمشکا». 6-5
حسینی در این نامه، . المیاهب( استدربارۀ میاهب )فی« یبحرالمعان»وهشتم نامة بیست

 خواست همةشمار میاهب آشنا شده است که اگر میمدعی است که در سیر آفاقی، با بی
شوند! « یبحرالمعان»تا حامل حجم گران  بایدبیاورد، شترها « یبحرالمعان»را در ها آن
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را  شود تا میاهبیبا اتخاذ رویة اختصارگویی بر آن می بنابراین،(. 6867(، 6حسینی ))مکی
ه ادعایی ک با وجود. مواجه شده است، معرفی کندها آن که در بالد مختلف کرۀ خاکی با

ب باید بگوییم که این نامه دربرگیرندۀ مطال آغاز این مکتوب به قلم آورده استحسینی در 
اي به نام او و اثرش تنها حسینی هیچ اشارهغزالی است که نه  محمد امام« االنوارةمشکا»

 . نکرده، بلکه، مطالب آن را حاصل کشف و شهود خود دانسته است
استفاده  مورد مآخیبا توجه به این نکته که تمام . نیز به زبان عربی است« االنوارةمشکا» 
اسطة هم به ودهیم که حسینی در این مورد به فارسی بوده است، احتمال می« یبحرالمعان»در 

هاي فارسی از ترجمه. استفاده کرده باشد« االنوارةمشکا»مطالب  اي فارسی، ازترجمه

-( و ترجمه6814(، 6فاسی )غزالی ) یوسف بن اي از اسحقتوان به ترجمهمی« االنوارةمشکا»

خلخالی صورت گرفته و در مجموعة رسائل وي موجود  اي که در قرن یازدهم توسط ادهم
( 6836خلخالی،  نام دارد )عزلتی «مشکات مصباح»خلخالی  ترجمة ادهم. است، اشاره کرد

حسینی باشد، زیرا حدوداً دو قرن پ  از وي  مآخیتوانسته و بدیهی است که این اثر نمی
 . نوشته شده است

مراجعه کرده باشد و چه به ترجمة فارسی آن، « االنوارةمشکا»حسینی چه به متن عربی  
ا هفتاد حجاب از نور و در معنی قول پیامبر که خداي ر»بخش سوم این رساله را با عنوان 

به این معنی که وي مطالب . با دخل و تصرفاتی در نامة خود گنجانده است «ظلمت است
اي در این مکتوب آورده که گویی خود، مستایم، رسالة غزالی را به گونه مورد اشارهبخش 

ه مباحثها آن بان را در سرزمینی دیده و راجع به ایشان تحایق و باهر یک از گروه محجو
، گاه به «واراالنةمشکا»کرده است! ناگفته نماند که تصرفات و تحریفات حسینی در مطالب 
به عنوان مثال، حسینی در . اصل مطلب لطمه زده و موجب ابهام در مفهوم آن شده است

، ت آنمختلط و مبهمی را ذکر کرده که علالب جایی دربارۀ میهب مجسمه و کرامیه، مط
مورد استفاده، اعمال کرده است:  مآخیهایی است که وي در اصل مطلب حیف و برافتادگی

گویند، مگر تعالی را تنزیه میاند و از عوارض، ذات پاک حقاین قوم در میهب مجسم»
مفهوم درست این مطلب که از (. 6867(، 6حسینی ))مکی« جهت تخصیص به جهت فوقیت

و أخسهم رتبة المجسمة، ثم أصناف »در آن منبع چنین است:  گرفته شده «االنوارةمشکا»
الکرامیة بأجمعهم، و الیمکننی شرح مقاالتهم و مذاهبهم فال فائدة للتکثیر، و لکن أرفعهم 
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 الذی الینسبدرجه من نفی الجسمیة و جمیع عوارضها إال الجهة المخصوصة بجهة فوق ألن 
 (. 6461(، 2)غزالی ) «إلی الجهة
ادهم خلخالی را نیز براي ماایسه با آنچه حسینی  «مشکات مصباح»ترجمة کالم غزالی در  

پ  از ایشان اصناف کرامیه به . انداین قوم در میهب مجسمه»کنیم: آورده است، ذکر می
بدانی  و لیکن باید. ..و مرا ممکن و میسر نیست که شرح مااالت و مالهی ایشان کنم . همگی

اند که نفی جسمیت و جمیع عوارض آن از خداوند خود ترین ایشان آن طباهکه بلند درجه
مطالبی (. 6836خلخالی،  )عزلتی« کنند، مگر جهت فوق را که تخصیص دهند وي را بدان

در اثناي متن اصلی افزوده است، حاوي نکتة عرفانی تازه و با  هم که حسینی از جانب خود
ی که مادر است و ادعاهای مآخیاي از اصل سخن در گونهاهمیتی نیست، بلکه تفسیر یا شرح

سیار هاي باصواب باین قوم مجسم را این فایر جواب»خالف واقع است، از قبیل این قول که 
 (. 6867(، 6حسینی ))مکی«! . ..گفته است

 همداني علي رسالۀ منامیه از میرسید. 6-3
اي نکته لیناو. ۀ عالم مثال و خیال و رؤیاستدربار «فی بیان الشوق»ام با عنوان مکتوب سی

خوانی عنوان نامه با محتواي آن کند، عدم تناسب و همکه دربارۀ این نامه، جلب توجه می
، شگاه اسالمی علیگره )حسینیموالناي داندر نسخة خطی متعلق به کتابخانة آزاد . است
، متعلق به کتابخانة درگاه عالیه «یبحرالمعان»نسخة خطی  61( و میکروفیلم شمارۀ 6834

است و این عنوان با محتواي نامه « رؤیا»(، عنوان این مکتوب 6266(، 2حسینی )چشتیه )مکی
ورد در چا  م« یبحرالمعان»عنوان این مکتوب و برخی از مکتوبات دیگر . استمتناسب 
هاي خطی و از جمله دو نسخة یاد شده، جاي بررسی به دلیل اختالف با برخی نسخهبررسی 

 . و تحایق مجدد دارد
 د، رسالة منامیة میرسی«فی النور»با عنوان « یبحرالمعان»ودوم ام و نامة سینامة سی مآخی 
عیناً و بدون هیچ تغییري در دو مکتوب  حسینی متن کامل این رساله را. ستهمدانی ا علی

سالة بخش دوم ر. اي کرده باشدآنکه به اثر و صاحب آن، اشارهگفته شده، آورده است، بی
 هبه این ترتیب ک. ودوم آمده استآن در مکتوب سی اولام و بخش منامیه در مکتوب سی

ی یدقیااً از همان جا آن راودوم و ادامة حسینی از آغاز رساله تا اواسط آن را در مکتوب سی
 :((4)جدول ) ام آورده استدر نامة سی که در مکتوب قبل قطع کرده بود
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 طبق صفحات کشاف« االسرارۀمرآ»با  «بحرالمعالي»صفحات تطبیقي . 4جدول 
  منامیه رسالۀ  بحرالمعاني

 (. 141-196. برگ ،(7) همداني) 141-193 برگ:   234 -232 صص: امسي مکتوب
 (141 -196. برگ ،(7)همداني) 193 -192 برگ  312-211 صص: ودومسي مکتوب

ایست در بیان حایات مثال و خیال مطلق و ماید و کیفیت مراتب رساله»رسالة منامیه  
منامات و رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و معانی از عوالم علوي و اطوار خیال و مثال 

هاي خطی متعددي از آن در کتابخانه، موزه ( و نسخه6891)انواري، « ح و اعیان و غیرهو اروا
تارنماي تخصصی کتابخانه، موزه  :ک. و مرکز اسناد مجل  شوراي اسالمی موجود است )ر

 (. و مرکز اسناد مجل  شوراي اسالمی

 باقي مکتوبات. 6-7
با وجود . ي نیافتیممآخی، منبع و 89هایی از نامة و بخش 84و  88و  86و  26هاي براي نامه
ه مطالب دهیم کها در پیش گرفته است، احتمال فراوان میاي که حسینی در نگارش نامهرویه
که  این موضوع، حتی به مکتوباتی. ها هم از منابعی باشد که فعالً بر ما نامعلوم استاین نامه
وهشتم تمکتوب بیسبه عنوان مثال، در . نیز راه یافته است آن ناشناخته است مآخیبخشی از 

شود که از این کتاب نیست، غزالی است، بخشی دیده می« االنوارةمشکا»که مطالب آن از 
دهد که به احتمال، مطلب از منبع دیگري نال تشویش ترتیب جمالت و عبارات نشان می اما

از سطر ششم،  211در صفحة . ن را ذکر نکرده استشده و حسینی، مطابق شیوۀ خود، نام آ
 حسینی در پایان سطرهایی که به شرح هیمیا و. سخن از هیمیا و ریمیا و کیمیا و سیمیا است

 یا پ  از«! محبوب، کیمیا و ریمیا این استاي پ »گوید: دهد، میریمیا اختصاص می
ی حیآن را شیخ ی»افزاید: و بعد از آن می« این علم را هیمیا گویند»گوید: تعریف ریمیا می

چنین مواردي در بحرالمعانی کم نیست و همین (. 6867(، 6حسینی))مکی« ! گویندمی
تشویش و عدم پیوستگی منطای مطالب برخی مکتوبات و قراینی مشابه آن، احتمال اخی 

ها را از منابعی که فعالً بر نگارندۀ این سطور مکشوف نشده است، افزایش مطالب باقی نامه
 . دهدمی
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 گیرينتیجهبندي و جمع
از منابع « بحرالمعانی»در نگارش مکتوبات  حسینی از پیروان طریاة چشتیهمکی محمد سید

هاي خود درج و نال را در نامه مآخیو عین مطالب آن  کردهی استفادۀ مستایم عرفانی مهم
در  .نکرده استاي ها، هیچ اشارهها و مؤلفان آندر اثناي کتابش به آن کتاب. کرده است

اي حظهو منابع تعداد قابل مال مآخیهاي عرفانی که از این جستار، کوشیده شد تا برخی کتاب
هد که بخش دنتیجة بررسی نشان می. شوداست، شناسایی و معرفی « بحرالمعانی»از مکتوبات 

فاي هاي عرکم و کاست و گاه تحریف شدۀ گفتهزیادي از کتاب بحرالمعانی، نال بی
با وجود این، . در کتب عرفانی ایشان ثبت شده است ترحب نامی است که پیشصا

ها را متعلق به خود دانسته، و خود را هاي عرفانی مؤلفان آن کتابمحمدحسینی دریافت
این در حالی است که وي، تنها ناقل مطالب . صاحب آن تجارب روحانی نمایانده است
، راینبناب. امانت در استفاده از مطالب این متونعارفان دیگر بوده است، بدون رعایت حق 

ند کها اطالق کرد و این موضوع ایجاب میتوان نام اقتباس را بر شیوۀ او در نگارش نامهنمی
و  خوردتا دربارۀ درستی ادعاهاي عرفانی و معرفتی او که در سراسر کتاب به چشم می
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 ملیکروفیم المللینیمرکز ب طی[،خ]نسخة. 87شمارۀ بحرالمعانی(. 2حسینی، محمد بن جعفر )مکی
 . ق 6266تاریخ کتابت  :، هنداحمدآباد گجرات ه،یچشت هینور/ کتابخانة درگاه عال

مادمه، تصحیح و (. هاي عرفانیبحرالمعانی )مجموعه نامه(. 6867)(. 6جعفر )حسینی، محمدبنمکی
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 6چ . توضیح: محمدسرور موالیی

الجالل، مصحح: وفواتحالجمالدر فوائح، العشرهاالصول(. 6421عمر )قکبري، احمدبنالدیننجم
 . دارالسعادالصباحیوسف زیدان، مصر، 

  .مرکز تحایاات کامپیوتري علوم اسالمی تهران:. کتابخانة حکمت اسالمی(. 6866حکمت )افزار نرم
 . مرکز تحایاات کامپیوتري علوم اسالمی :تهران(. 6862) 8عرفانافزار نرم

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ]نسخة خطی[، . ط 662شمارۀ . قاعدهرسالة ده(. 8)همدانی، میر سیدعلی
 . ق 68تاریخ کتابت قرن  :تهران. یاسالم يمجل  شورا

شمارۀ . الفصول و رسائل دیگردر مجموعة خطی شرحرسالة منامیه (. 4ااااااااااااااااااااااااا )
. یاسالم يمرکز اسناد مجل  شورا کتابخانه، موزه و. 178-196]نسخة خطی[، برگ . 3/6696

 . ق 6814تاریخ کتابت  تهران:

شارات انت :تبریز. ، تصحیح: دکتر سیدمحمود انواريالملوكذخیرة(. 6893)(. 6همدانی، میرسیدعلی )
 . مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایران

(. همدانی )شش رسالهدر احوال و آثار میرسیدعلی. رسالة درویشیه(. 6878)(. 2اااااااااااااااااااا )
 . و پاکستان رانیا یفارس ااتیمرکز تحا :پاکستان. 2چ . مصحح: دکتر محمد ریاض
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