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Abstract
The emergence of the Quran among the Arabs led to the development of many
sciences, including rhetoric, grammar, reading, history, interpretation and so
forth. One of the fields of Quranic studies is interpretations and approaches that
has been done in different periods of this world's major work. Mystical
interpretations of the Holy Quran is one of these works that Iranian Muslims
created in this field in different eras. This paper attempts to recognize the status
of poetic and mystical interpretation of Bahr al-Asrar which is one of the most
important and still being unrecognized works of the Qajar era. This
interpretation is written by Mirza Muhammadtaghi Kermani known as Mozafar
Alishah who is one of the famous mystics of early Qajar period and is an
ancestor of the late Saeed Nafisi. Bahr al-Asrar interpretation or Sab al-Masani
is a mystical interpretation written by Surah al-Hamd in Masnavi which takes
about 4,000 distiches. Although this work has been printed several times by
lithography and once printed by movable-type printing system, but for different
reasons the prints are without scientific basis. In this Interpretation Mozafar
Alishah describes Holy Surah al-Hamd in twenty Behers and expresses mystical
moments in these Behers as he expressed the levels of existence. During these
verses there are references in prose, and sometimes he uses the Quran, Imams'
Hadiths and lyrics from great poets to emphasize the importance of his work. In
this study the themes and content of this work were discussed, as the work and
the interpreter were introduced.
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1ـ مقدمه
علم ررسیر از نتستین علومي است كه در دنیای اسالم ایجاد شد و جایگاه و اهمیت ویژة خوود را
یافت « ررسیر ،بحث از كالم خداست و معلوم این دانش ،ستن از ستن حضرت دوست» (العك،
5046ق )82 :است اصل كلمة ررسیر از ریشة «فسر» به معني شر كردن و روشنكردن (آذرنووش،
 )591 :5999است و برخي نیز این كلمه را مقلوب «سرر» به معني پوردهافكنودن و نقواببرگورفتن
(همان )011 :دانستهاند حجاب های متتلري برای انسان وجود دارد و به همین سبب درک درست
معنایي قرآن همواره نیازمند روضیح و ررسیر است؛ درنتیجه برای فهوم بهتور ایون كتواب آسوماني،
ررسیرهای متتلا و متعددی در زمینههای گوناگون نوشته شده است
در مقابل واژة ررسیر كلمة رأویل قرار دارد لغتشناسوان اصول ایون كلموه را از موادة «أ ،و ،ل»
ميدانند كه به معنای ررسیر و شر كردن (همان )91 :است ررسیر ،رویكرد زبانشناسوي و ظواهری
آیات قرآن و بیان شأن نزول است؛ برای دریافت لغوی و ظاهری قرآن باید از واژة ررسیر اسوتراده
كرد در مقابل ،واژه رأویل رویكرد معنایي و باطني قرآن مجید است كه سالك باروجهبوه كشوا و
شهود به آن دست ميیابد انواع روشهای ررسیری متداول برپایة دانشنامة اسالمي عبارت است از:
ررسیر قرآن بهقرآن  ،ررسیر عقلي ،ررسیر روایي ،ررسیر اجتهادی ،ررسیر فقهي ،ررسویر ادبوي ،ررسویر
رربیتي ،ررسیر كالمي ،ررسیر فلسري ،ررسیر عرفاني ،ررسیر علمي و رجربي ،ررسیر رمزی
2ـ عرفان و تفسیر
رراسیر عرفاني یكي از انواع رراسیری است كه بر قرآن مجید نوشته شوده اسوت بوهطووركلي ایون
رراسیر را عارفاني نوشته اند كه از گردش در بوستان قرآن ،خوشوههوای زیوادی بردیودهانود زبوان
عارف ،زبان رجربه های عرفاني عارف است كه از درونش سردشمه ميگیرد و البته زبان عارفانة او
نیز از قرآن سردشمه ميگیرد قرآن پایة رركر بنیوادی عوارف را پويریوزی مويكنود و ذهون او را
پرورش ميدهد؛ درواقع « واژگان قرآني شامل معاني متعددی (وجوه) است كه نميروان آنها را جز
با رضییق مررط میدان دشماندازها ،در دهاردوب ررسیرهای لرظي گنجاند» (نویا)861 :5959 ،
دیدگاه عارف به برداشت او از قرآن كریم وابسته اسوت و بوه هموین سوبب رواوقتوي نگورش او در
موضوعات عرفاني و قرآني و مسایل دیگر مربوط به ایون مباحوث روشون نشوود ،فهوم و درک رراسویر
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عرفاني بهآساني ممكن نیست؛ زیرا زبان عرفاني ،آكنده از راز و رمز و نماد است در منظر عرفاني ،رأكید
بر حقیقت در برابر شریعت است و رأویل درواقع رالشي برای دریافت مراهیم باطني قرآن است
3ـ بیانی کوتاه دربارۀ پیشینة تفسیرهای عرفانی
قرآن كریم منبع عرفان و رصوف اسالمي است انسان بهطور فطری گرایشهای عرفواني دارد؛ ایون
رمایل فطری با مطالعة قرآن كوریم ،بیوداردالن را برمويانگیتوت و ذوق و استعدادشوان را شوكوفا
مي كرد عارفان مسلمان ،آثار خود را با رأویل آیات رنگ و بوی قرآنوي مويدادنود  5مبنوای ررسویر
عرفاني بر آن است كه قرآن باطني دارد و از راه كشا و شهود عرفاني آن را ميروان دریافوت در
این رراسیر اصطالحات ویژهای به كار ميرود؛ رجربیات عرفاني مرسر بر كاربرد آنها رأثیر ميگذارد
بنابراین ررسیر عرفاني ،برپایة رمز و نماد است و از نوع ررسیر باطني است كه مرسر در آن استدالل
را كنار مينهد و به دریافت باطني روی مي آورد سردشمة اصلي ررسیر و رأویل عرفاني ،آیواري از
قرآن مجید است كه غنای واژگاني داشتند و باعث روجه مرسران شدند
(ع)

سید حسین نصر مينویسد« :اصل و مبدأ رراسویرعرفاني بوه رراسویر اموام محمودباقر و اموام
جعررصادق(ع) برميگردد كه اصل و مبدأ آنها نیز بهنوبة خود به امام علي(ع) بازميگوردد؛ هموو كوه
ابنعباس دربارهاش ميگرت« :آنچه من از ررسیر قرآن فراگرفتهام ،مدیون علي بن ابيطالب هسوتم»
(نصر)848 :5928 ،
بنابراین ررسیر عرفاني از همان ابتدای نزول قرآن به وجود آمد دنوانكوه پول نویوا مويگویود:

«دراسالم همه دیز از قرآن آغاز ميشود و همه دیز بدان بازميگردد» (نویا)81 :5959 ،؛ پس قرآن
و حدیث سردشمة همة مسلمانان عارف در ررسیر عرفاني بوده است «اهمیت ررسیری عرفواني را
كه صوفیان سني به امام جعرر صادق (ع) نسبت داده اند ،مانند اهمیت بسیاری از متون عرفاني كهن،

نتستبار لویي ماسینیون ( )LuicsMassignoonدر اثر خود به نام رحقیق در اصطالحات عرفان
اسالمي مورد رأكید قرار داده است» (پورجوادی)1 :5969 ،
در قرنهای نتستین هجری ،رأویل عارفانة آیههای قرآن به آثار عرفاني راه یافت و ایون رأویول

را قرنهای بعد ادامه داشت دنانكه در قرن سوم ابومحمد سهل رستری و صواحب ررسویر القورآن
العظیم كه مهمررین اثر اوست و ررسیری عرفاني نوشت كه گرته ميشود مقدار بسیاری از عبوارات
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آن از خود اوست ابوعبدالرحمن سلمي در قورن دهوارم حقوایق الترسویر را نوشوت كوه یكوي از
مؤثرررین ررسیرهای عرفاني است در قرن پنجم «سالها قبل از رولد خواجه عبداهلل انصواری (996
و  025ق) یا در روزگار خردسالي و نوجواني او» عارفي به نام پیر هری كه به ستن شریعي كدكني
غیر از خواجه عبداهلل انصاری است ،ررسیری عرفاني در قرآن مجید نوشته است و همان است كوه

میبدی در كشااالسرار  ،آن را مبنای كار خود قرار داد شریعي كدكني در كتاب در هرگز و همیشة
انسان دربارة این مرسر بهطور گسترده رحقیقاري انجام داده است (شریعي كدكني 16 :5990 ،و )05
پس از آنها میبدی در قرن ششم و عین القضات همداني و روزبهان بقلي شیرازی ،ررسیرهای عرفاني
برجستهای به رشتة رحریر درآوردهاند
در قرن هرتم با ظهور عارف بزرگ شیت اكبر ،محيالدین ابن عربي ،ررسیر عرفاني رحول بزرگي
یافت و ميروان گرت آغاز دورة دوم رراسیر عرفاني با ظهور وی به وجود آمد ابنعربي بنیانگوذار
نظریة وحدت وجود است او ررسیر عرفاني را در ربیین ایون اندیشوه بوه كوار بسوت و پوس از او
عارفان و اندیشمندان بسیاری با پیروی از او این نظریه را كامل كردند «محمود محموود غوراب از
دانشمندان معاصر سوریه ،نظریات ررسیری ابنعربي را از البهالی آثار او بهویژه كتاب فتوحوات در
یكجا جمعآوری و رحمه من الرحمن في ررسیر و اشارات القرآن نام نهاد كه البتوه شوامل ررسویر
همة آیات قرآن نیست» (قاسم پور)501 :5998 ،
در قرن هشتم ،مرسراني مانند عبدالرزاق كاشاني و سید حیدر آملي در ررسویر عرفواني پیشوگام
بودند سید حیدر آملي در زمینة ررسیر عرفاني به رأویل اهل ظاهر هوم نظور داشوت در قورن نهوم
هجری ررسیر عرفاني رو به سستي و نابودی ميرود؛ البته در همین دوره مرسراني مانند عبدالرحمن
جامي و شاه نعمت اهلل در این زمینه رألیراري دارند در قرن دهم مرسر سرشناس عرفواني مالحسوین
واعظ كاشري سبزواری كتاب جواهرالترسیر خود را به رأثیر از ابنعربي نگاشت از قورن دهوم بوه
بعد ،مرسران ،بیشتر به نگارش ررسیرهای یك یا دند سورهای عرفاني گرایش یافتند
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4ـ نگاهی کوتاه به عرفان و تصوف قاجار
برای بررسي ررسیرهای عرفاني دورة قاجار ،ابتدا به طور كوراه سیر عرفوان و رصووف در ایون دوره
بررسي ميشود
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صرویان بنیانگذار رشیع در ایران بودند آنان پس از به قدرت رسیدن بهآرامي ،بهویژه همزمان با
به سلطنت رسیدن سلطان حسین ،رصووف را فرامووش كردنود ایون سسوتي روا اواخور حكوموت
كریمخان زند ادامه داشت «در اواخر عهد زندیه ،سلسلة نعمتاللهوي بوار دیگور رونوق و شوهرت
رازه ای یافت و رصوف و آداب و رسوم آن رواج بسیار پیدا كرد و اقبال عامة موردم دوبواره رونوق
گرفت» (كیانينژاد )599 :5966 ،دربارة اقبال مردم عامه به رصوف در زمان كریمخوان زنود دنوین
ميگویند« :وقتي میرمعصوم علیشاه هندی ،از مشایت نعمتاللهي ،در روزگار خوشعصر كریمخوان
وكیل به شیراز وارد شد ،سي هزار نرری مرید گرد او جمع شدند؛ لیكن فرمانروایان سلسلة زند بوه
رحریك علمای جوان به آزار آنان پرداختند و مجبورشان كردند بوه عوراق برونود در اوایول عصور
قاجار ،نعمتاللهیه ر الش كردند را آیین نكوداشت خود را در كرمان كه در محل آرامگواه وی بوود،
باب كنند؛ اما این اقدام با متالرت علما روبرو شد و منجر به هرجومرجوي شود كوه در خوالل آن،
صوفي سودازده ای به نام مشتاقعلي به قتل رسید؛ هم دنین شاعر عارفي به نام نورعلیشاه كه شمار
بسیاری پیرو در اصرهان و كردستان به او گرویدند ،متهم شد كه خیال سلطنت در سور مويپورورد؛
گرته مي شود كه حین سرگرداني در ربعید ،گویا با سم به هالكت رسید» (زرینكوب)11 :5929 ،
باروجهبه بررسيهای انجامشده ،مي روان به این نتیجه رسید كه رصوف و عرفان در زمان قاجار،
نسبتبه دوره های قبل رواج بیشتری یافت دربوارة رونوق سلسولة نعموتاللهیوه و مظررعلیشواه از
مریدان این سلسله است و باید گرت «بازگشت عرفان نعمتاللهي ،بوه ایوران ،هومزموان بوا پایوان
حكومت زند و آغاز قاجار است گرایش به عرفان به طوور ناخودآگواه هموواره در ایرانیوان وجوود
داشته است ؛ اما شرایط آشرتة این دوره ،احساس نیاز به یوك پناهگواه را بوهطوور جودی در موردم
افزایش ميداد» (ایرجپور)89 :5994 ،
با رواج عرفان و رصوف در دورة قاجار كه با ظهور نورعلیشاه اصورهاني بوه دورة روازهای وارد
شد ،ررسیر عرفاني نیز رواج یافوت و البتوه راحودای از آثوار نورعلیشواه روأثیر گرفوت؛ زیورا «آثوار
نورعلیشاه به راریت رصوف ایران در یك دوره شور و هیجان رازه وارد ميكند كه رجدید عهدی بوا
رصوف حالج و شبلي است» (زرینكوب)980 :5969 ،
نورعلیشاه در آثار خود ،اصول و فروع ظاهری را بیان ميكند و معتقد است پشت این اصول و
فروع ظاهری ،ا صول و فروع باطني نیز نهرته است؛ درواقع او همان رأویلگرایي را مطر ميكنود
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مریدانش نیز با رأثیرپذیری از او ،آثاری در ررسیر عرفاني قرآن مينگارند در اداموه بوهطوور كورواه
ررسیرهای عرفاني دورة قاجار معرفي ميشود

9

 )5الرتوحات االلهیه :این اثر از سلیمان بن عمر عجیلي (معروف به جمل) اسوت و شورحي بور
ررسیر جاللین و فراگیر همة آیات قرآن است
 )8ررسیر منظوم بسمله و سوره حمد و بقره  :این ررسیر از میرزا محمدعلي ملقب به نورعلیشواه
اصرهاني ،مرسر و از بزرگان رصوف در اواخر دورة زندیه است ایون ررسویر دربردارنودة اشوارات
عرفاني است كه از حروف بسمله دریافت مي شود این اثر ،ررسیر كوراه و ررجمة آیات را بوهطوور
منظوم را آیه  59بقره ادامه ميدهد
 )9ررسیر بحراالسرار  :این ررسیر اثر محمدرقي مظرر كرماني است كه در ادامه بوهطوور گسوترده
بررسي ميشود
 )0ررسیر مظهری :از قاضي محمد ثناءاهلل مظهری است و همة سورههای قرآن را در بر ميگیرد
مرسر آن از متصوفه است؛ اما به استرادة بسیار از اشارات ددار نشده است
 )1غنایم العارفین في ررسیر القرآن المبین  :از شیت محمدعلي یا مالعلي برغاني قزوینوي (5551
و 5869ق) و از ررسیرهای عرفاني شیعه به زبان عربي است
 )6رو المعاني في ررسیر القرآن العظیم و سبع المثاني :از محموود آلوسوي اسوت و در آن بوه
استناد و نقد نظرهای مرسران پیشین ميپردازد
 )5ررسیر منظوم صريعلیشاه :از میرزا حسن اصرهاني ملقب به صريعلیشواه از مشوایت صووفیه
( 5815و 5956ق) است این اثر ررسیر عرفاني و منظوم همة قرآن به وزن مثنوی مولوی است
 )2مراحل لبید  :از محمد بن عمر نووی از ررسیرهای صوفیه كه از فتوحاتالمكیه ابنعربي رأثیر
پذیرفته است و همة قرآن را در بر ميگیرد
 )9بیان السعاده في مقامات العباده  :از سلطان علیشاه گنابادی است این اثر ررسیر عرفاني هموة
قرآن ب ه زبان عربي است و بنیان آن بر جمع بین رأویل و رنزیل استوار است
 )54اسرار العشق :اثر اسدهلل ایزد گشسب ملقب به درویش ناصرعلي و متتلص به شمس است
این اثر ،ررسیر عرفاني سورة مباركة یوسا به نظم و در قالب مثنوی است و از اصطالحات رصوف
در آن استراده شده است
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5ـ مظفرعلیشاه کرمانی
میرزا محمدرقي مظرر كرماني ،فرزند میرزا كاظم صبوری است «میرزا محمدرقي بن محمود كواظم
(مظررعلیشاه) جد دهارم سعید نریسي است كه ایشان از دهرههای كمنظیر روزگار موا و همچوون
دراغي به فرهنگ و ادب پارسي نور ميپاشند» (بهزادی اندوهجردی)180 :5954 ،
عالمه جالل الدین همایي در مقالة «گوهر نریسي رفت» انتساب مظررعلیشاه به سوعید نریسوي را
رأیید ميكند« :یكي از منسوبان خاندان بزرگ نریسي ،عالم مشهور میورزا محمودرقوي مظرورعلیشواه
كرماني است (متوفي  5851ق) مظرر علیشاه فرزند میرزا محمودكاظم جود دهوارم مرحووم سوعید
نریسي بود» (همایي 850 :5901 ،و )859
باستاني پاریزی در مقالة «با دردكشان هركه درافتواد ،ورافتواد» دربوارة وقوایع كرموان در زموان
آقامحمدخان قاجار و قتل مشتاق ستن مي گوید او در آن مقاله دربارة مظررعلیشواه دنوین نوشوته
است « :این محاصره دند ماه طول كشید و دون گرسنگي فشار آورد و كار بر خلق رنوگ شود ،بوه
دستور لطرعلي خان ده هزار رن از مردم عجزه (پیرمردان و اطرال و زنان) را از شهر بیورون كردنود؛
ازجملة این اخراج شدگان ،یكي همان میرزا محمدرقي مظررعلیشاه بوود كوه پوس از آنكوه از شوهر
بیرون آمد به دادر عليخان قرادورلو ،از معتقدان سلسلة نعمت اللهي ،منزل كرد و پس از دند روز
آقاعلي كرماني (وزیر) كه در اردوی شاهي معتبر و ازجملة جاننثاران بود ،بوه سوبب ارادت ،بلكوه
سعادت خود ،او را به ملوک اقطاع و كه در آنجا قالع و ضیاع و عقار داشت و روانه كرد و سرارش
متارج و منزل مظررعلیشاه را بر گماشتگان خود نگارش كرد» (باستاني پاریزی)55 :5959 ،
5ـ 1شیدایی مظفرعلیشاه
میرزا محمد رقي كرماني در قرن دوازدهم در كرمان متولد شد از سال رولد او اطوالع دقیقوي در
دست نیست در ابتدای جواني علوم عقلي و نقلي را فراگرفت فقه و اصول را نوزد شوریاالعلموا
خواند و در حكمت الهي و طبیعي و علوم ادبي و عربي مرربه ای عالي یافت از علموای سرشوناس
شهر و واعظ نام آوری بود روزی بر سررة روضة یكي از بازاریان شهر نشسته بوود كوه بوا شومس
خود ،یعني جناب مشتاقعلي شاه روبرو شد ابتدا به باني سرره گرت قرار نبوود درویوش سور سورره
باشد كه با پاست مشتاق روبرو شد مشتاق نگاهي گیرا به او كرد و گرت :حاجي اگر سررة موالست
كه درویش و غیر درویش ندارد و مجلس را ررک كرد محمدرقي ،شیدا و شیرتة او شد و به دنبوال
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او روان شد مي گویند گرویدن مال محمدرقي به مشتاق در افكار عموومي شوهر كرموان بسویار اثور
گذاشت و همین موضوع مقدمات قتل مشتاق را فراهم كرد سرانجام متعصبین فتوای قتل مشتاق را
آشكار كردند و مال عبداهلل مجتهد در مسجد ،از باالی منبر حكم قتل مشتاق را صادر كرد متالرین
از مشتاق گله مند بودند كه درویش آیات قرآن را همراه را با ساز ميخوانود مشوتاق را در گوودالي
نگاه داشتند و به سنگ زدن پرداختند؛ محمدرقي مظرر وقتي رسید كه كار از كار گذشته بود
در ریحانهاالدب دربارة او آمده است« :میرزا محمد كرماني ،پسر میرزا كواظم طبیوب ،از افاضول
عرفای اوایل قرن سیزدهم هجرت مي باشد كه در اول جواني علوم عقلیه و نقلیه را رحصیل نمود و
در حكمت الهي و طبیع ي و علوم ادبیه عربیه به مقامي بلند رسید به صحبت مشایت طریقت رغبت
نمود و در اثر مواظبت فكر و ذكر و رصریه و رزكیه ،رربة عالي یافت به مشتاقعليشاه دست ارادت
داد و به لقب مظرر علیشاه ملقب و به مظرر معروف گردید پس از آنكه پیر مذكور او به سال 5846
هجرت در كرم ان مقتول شد ،دیواني به نام وی مررب نمود به مناسوبت اینكوه حواالت وی شوبیه
حاالت مولوی رومي بوده ،یعني هردو شاعر عالم فاضل و مرشد و پیور هوردو اموي و بويسوواد و
مقتول و هریكي دیواني به نام مرشد خود مررب نموده انود ،محققوین كرموان او را مولووی ثواني و
مولوی كرماني گرته و نظیر مولوی رومياش ميدانند» (مدرس ربریزی)986 :5950 ،
همانطوركه گرته شد ،مظرر علیشاه عمری را در علوم دیني گذراند و مردم به او روجه داشوتند؛
اما با دیدن درویش امي (مشتاقعليشاه) كه نوازنودة روار بوود و قورآن را هموراه بوا نوازنودگي روار
ميخواند ،دل و دین از دس ت داد و موالناوار پیرامون شمس وجود مشتاق ميگردید
جمالزاده دربارة این شیرتگي مينویسد« :در راریت رصوف سه قضویه بوا كموال شوباهت دیوده
مي شود؛ یكي شمس ربریزی و موالنا محمد بلتي ،دوم قضیة مشوتاقعليشواه و میورزا محمودرقوي
مظررعلیشاه كرماني ،سوم قضیة سعادرعليشاه طاووسالعرفا اصرهاني و سلطانعلیشاه گنابوادی كوه
هرسه نرر دانشمند بزرگ ،مجذوب سه درویش رقریباً درسنتوانده ميشوند و هر سه نرر رألیروات
خود را به نام مرشدهای خود مينویسند دنانكه دیوان اشعار موالنا به نام دیوان شمس ربریز است
و دیوان اشعار مظررعلیشاه به نام مشتاق است و بیشتر كتابهای سلطانعلیشاه به نام سعادرعليشاه
است» (جمالزاده)69 :5909 ،
5ـ 2قتل مظفرعلیشاه
دربارة آزار و اذیتي كه نسبت به مظررعلیشاه روا شد و به قتول او در بسوتانالسویاحه انجامیود،
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دنین آمده است « :موالنا از علمای ظاهر ،جور بسیار دید و اذیت و آزار از اهل روزگوار بويشومار
كشید؛ من جمله مالعبداهلل كرماني كه یكي از معاندین اهل یقین بود و بر قتل مشتاقعليشاه ،قودس
سره ،فتوی داد و اقدام نمود و در خدمت قهرمان ایران ،آقامحمدخان سعایت قتول موالنوا نموود و
دون آن شهریار دانا دریافت نمود كه عرض مالعبداهلل مبني بر غرض و در دلش مرضوي اسوت و
آنچه دربارة موالنا عرض نموده و در آن مداعي است الجرم به عورض مالعبوداهلل التروات نكورد و
موالنا را به دارالملك طهران آورد و دون آن پادشاه به حكم «كل من علیهوا فوان» از جهوان فواني
درگذشت و نوبت سلطنت برسلطان فتحعليشاه گشت ،آقوا محمودعلي كرمانشواهي كوه ازجملوه
علمای ظاهر بود به اعتضاد حاجي ابراهیم خان شیرازی موالنا را به كرمانشواهان آورد و نسوبت بوه
موالنا آزار و اذیت بسیار كرد و موالنا مدري برآن عذاب الیم گرفتار بود را در سنة هزار و دویسوت
و پانزده هجری از این جهان پرمالل به سرای بهجت مآل انتقال نمود و در خارج درب شرقي كوه
مشهور به دروازة اصرهان و به قبرستان است مدفون گشت بعضي برآنند كوه آقوا محمودعلوي ،آن
جناب را مسموم كرده» (شیرواني ،بيرا)020 :
در طرایقالحقایق شر قتل مظررعلیشاه اینگونه آمده است« :جناب آقا محمدعلي درخانة خود
آن جناب را میهم ان نمود و در آن اوقات جناب آقا محمود خلا صودق میزبوان مورض شودیدی
داشت و مظررعلیشاه به احسن وجه ایشان را معالجه كرد و مزید اخالص و ارادات وی گردید و به
آن واسطه ،جمعي سراً دست ارادت به دامان وی زدند و بالجمله دون بر این امور اطوالع بوه هوم
رسانیدند ،آن عارف رباني را مسموم نموده؛ در سال  5851از این جهان گذران به سورای جواودان
اررحال نمود» (شیرازی)842 :5901 ،
دربارة به شهادت رساندن بزرگان عرفان ،ازجمله مظررعلیشاه مطلبي در كتاب رو مجرد نقول
شده است« :در لیلة جمعه دوازدهم شهر جمادی الثانیه سنة یك هوزار و سیصود و هرتواد و هشوت
هجریه قمریه كه حقیر در همدان و در منزل و محضور حضورت آیوهاهلل حواج شویت محمودجوواد
انصاری همداني مشرف بودم ،ایشان در ضمن نصایح و مواعظ و قضایا فرمودند :آقا سوید معصووم
علیشاه را آقا محمد بهبهاني در كرمانشاه كشت آقا محمدعلي سوه نرور از اولیوای خودا را كشوت
سومي آن ها بُدَال بود كه فرمان قتل او را صادر كرده بود بُدَال گرت :اگر مرا بكشي ،روو قبول از مون
خاک خواهي رفت! آقا محمد علي به وی گرت :مظررعلیشاه و سید معصومعلیشاه كه از رو مهمرور
بودند دنین معجزه ای نكردند ،رو حاال میتواهي بكني؟! بُدَال گرت :همینطوراست دون آنها كامل
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بودند ،مرگ و حیات در نزدشان رراوت نداشت؛ ولي من هنوز كامل نشدهام و نارس هستم اگر مرا
بكشي به من ظلم كرده ای! مرحوم آیتاهلل انصاری فرمودند :مظررعلیشاه و سید معصومعلیشواه و
بُدَال مسلك درویشي داشتند و این مسلك خوب نیست؛ اما فرمان قتل اولیوای خودا را صوادركردن
كار آساني نیست» (حسیني طهراني5089 ،ق 920 :و )928
5ـ 3آثار مظفرعلیشاه
از مظررعلیشاه افزونبر بحراالسرار كه شر آن گذشت و در ادامه نیز بیشتر معرفي خواهد شد،
پنج اثر دیگر باقي است:
دیوان مشتاقیه :مجموعه اشعار مظررعلیشاه است كه به سبب عالقة شدیدش بوه درویوش اموي،
مشتاقعلي ،دیوانش را به نام او ،مشتاقیه نامید
 )5رساله كبریت احمر  :این رساله بیان اوراد و اذكار طریقة نعمتاللهیه و اسرار آنهاسوت ایون
اثر بعد از عنوان ،مقدمه و دو فصل و یك خارمه دارد
 )8افیونیه :رسالة كوراهي در علم پزشكي است

 )9رسالة خالصهالعلوم
 )0مجمعالبحار  :این كتاب ررسیر سورة حمد به نثر است مظررعلیشاه قبل از این رساله ،كتواب
بحراالسرار را رألیا كرده بود كه ررسیر منظوم سورة حمد است آنطوركه خودش موينویسود در
پایان عمر برای اینكه مردم بیشتر از آن استراده كنند ،ررسیر این سوره را به نثر نوشوت و آن را بوه
مجمعالبحار نامید

6ـ معرفی تفسیر منظوم بحراالسرار
ررسیر بحراالسرار در قالب مثنوی و در ررسیر سورة مباركة سورة حمد سروده شده است با بررسي
در فهرستگان نست خطي ایران ،رعداد  11نستة خطي از این اثر بازیابي شد رعدد ایون نسوتههوا،
خود ميرواند دلیلي استوار بر اهمیت این ررسیر باشد این اثر راكنون یكبار به رصحیح محمدجواد
نوربتش داپ شده است؛ اما ازنظر علمي و همدنین روجه به اصول رصحیح ،كواری ضوعیا بوه
شمار مي رود؛ افزون بر آنكه از مقدمة مناسب و فهرستهای الزم نیز بيبهره است
مظررعلیشاه در این منظومه ،وجود را به بحرهای بیستگانه رقسیم مويكنود و هركودام از ایون
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بحرها را با آیات شریرة سورة حمد پیوند مي دهد او در میان این بحور ،مرارب وجود را بر مبنوای
مكتب ابنعربي ربیین مي كند مرسور در بیوان مراروب وجوود ،بحوور بیسوتگانوة آن را ایونگونوه
برميشمرد« :از ابتدای بسم اهلل الرحمن الرحیم را ابتدای آیة ایاک نعبد و ایاک نستعین  50بحراست:
 )5بحر ذات و بحر العلي و بحر الهویه (وجود مطلق و وجود البهشرط)
دانـــی شـــاه ا

بحـــر اوی چیســـ

کــرده در بــر کســو

خــا

ــفا »

(مظفرعلیشاه)43 :1351 ،

 )8بحر اهلل و بحر النبوه
بحــر المــامت اســ

بحــر ثــانی چیســ

زآنكــه بــر وی اســم جــامت واقــت اســ
(همان)44 :

 )9بحر االحدیه و بحر الوالیه
بحـــر ثالــ

چیسـ ـ

آن بحـــر اال ـــد

بحــر ســاکن فــارر از هــر جــ ر و مــد
(همان)51 :

 )0بحر الواحدیه
بحــر رابــت چیســ

بحــر الوا ــد اســ

مــو ن هــر ــادر و هــر وارد اســ
(همان)

بحر الواحدیه خود به دو بحر  )1اسماء و  )6اكوان رقسیم ميشود؛ بحر اسماء خود ،دو بحر )5
الوهیه و  )2ربوبیه را در بر مي گیرد بحر ربوبیه شامل بحرهای  )9فضل و  )54عودل اسوت بحور
فضل خود به دو قسمت  )55رحمان و  )58رحیم رقسیم مي شود بحر اكوان نیوز كوه قسوم دوم از
بحر الواحدیه است ،دو بتش دارد )59 :مبدأ و  )50معاد
به این ررریب دهار آیة نتستین سورة مباركة حمد به  50بحر رقسیم ميشوود و از ابتودای آیوة
ایاک نعبد و ایاک نستعین را آخر سوره ،شش بحر را در بر ميگیرد )5 :بحر العباده )8 ،بحر الودعا،
 )9بحر الرغبه )0 ،بحر الرهبه )1 ،بحر االسوتغاثه )6 ،بحور االسترشواد البتوه بعضوي از ایون بحوور
امواجي مانند نماز و زكات و دارند كه درجای خود بیان ميشود مرسر به هموین صوورت ،هموة
سورة مباركه حمد را در این بحور شر ميدهد ضمن اینكه مرارب وجوود را نیوز در بوین هموین
بحور به نظم ميكشد
این ررسیر بر وزن مثنوی موالنا و (فاعالرن فاعالرن فاعلن) در بحر رمل مسودس محوذوف یوا
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مقصور و و نزدیك به  0444بیت است مظررعلیشاه در سرودن این مثنوی به آیات قرآن ،احادیث،
دعاها و ابیاري از مثنوی مولوی اشاره ميكند
جدول شمارة  :5بسامد رلمیحات و رضمینات در بحراالسرار ( 595بیت)
آیات قرآني

رلمیح و رضمین

رضمین ابیات مثنوی

احادیث

خطبه

ادعیه

رعداد ابیات

544

01

09

5

8

درصد

%14/5

%88/2

%85/2

% 9 /1

%5

استرادة فراوان او از اصطالحات فقهي و فلسري و بهویژه رعبیرات عرفاني ،بیانگر رسولط شواعر
به علوم فقهي و فلسري و عرفاني است
جدول شمارة  :8اصطالحات پربسامد فلسري ( 646اصطال )
اصطالحات پربسامد

واحدیت

رعین

رعداد اصطالحات

551

509

90

19

18

درصد

%82/2

%81/6

%51/1

% 2 /5

% 2 /1

فلسري

ذات

احدیت

فضل

وحدت

كثرت

رقید
02

80

55

% 5 /9

% 9 /9

% 8 /2

جدول شماره  :9اصطالحات پربسامد عرفاني ( 259اصطال )
اصطالحات
پربسامد عرفاني
رعووووووووووووداد
اصطالحات
درصد

جمال

حسن

رحیم

رحمان

لطا

قهر

هو

جالل

عشق

889

554

542

540

29

66

69

69

05

%81/1

%58/6

%58/9

%54/5 %55/9

%5 /1

% 5 /8

% 5 /8

%1/9

البته باید گرت شاعر این منظومه ،مانند بسیاری از شاعران عارف دیگر ،شعر را وسیلهای بورای
بیان اهداف واالی عرفاني خود قرار داده است؛ درحقیقت شعر برای آنان «رنها ظرفي اسوت بورای
بیان معاني آن هم شكستهظرفي كمحجم» (ایرجپور)50 :5928 ،
در ابیات  168را  644مثنوی دربارة صراط مستقیم ستن ميگوید كه به نقطه ميرسد سپس در
ابیات  5625را  5514با استراده از علم هندسه دوباره صراط مستقیم را شر ميدهد و كورواهرورین
خط بین دو نقطه را خط مستقیم معرفي ميكند؛ این ركرار ازنظر بعضي خوانندگان ماللآور است
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در ابیات  555را  248دربارة بحر رحمان و رحیم ستن ميگوید و دوبواره در ابیوات  5855روا
 5981از دم رحماني و رحیمي حق دم ميزند؛ البته این پراكندهگوویيهوا ،ذهون خواننوده را بورای
نتستینبار آشرته ميكند
در متن اشعار این اثر ،پیچیدگي های كالمي به كار رفته است و فهم برخوي از نكوات پنهوان در
شعر را برای خواننده دشوار ميكند در قسمت پایاني دیوان نیز مطالبي راریتي بیان شده است كوه
خالي از فایده نیست شاعر ميكوشد را اثبات كند رصوف بهویژه رصوف نعمتاللهي و كه خوود از
مریدان آن است و در رشیع ریشه دارد؛ او ادوار هرتگانهای برای ظهور اسالم و ایمان و عرفان بوه
كار مي برد و هریك را در دو وجه ظاهر و باطن بررسي ميكند؛ همدنین ميگوید كه اصل رصوف
و عرفان از پیامبر اكرم(ص) به علي

(ع)

و از او به كمیل بن زیاد ،صحابي خاص و شاگرد امام علي(ع)،

رسید؛ سپس از امام زینالعابدین(ع) و امام جعرر صادق(ع) و امام رضا(ع) به سه نرر از مشایت رصوف
به نام های ابراهیم ادهم ،بایزید بسطامي و معروف كرخوي انتقوال یافوت آنهوا نیوز وظیروه داشوتند
آموزه های ناب اتمه را به گوش جان مشتاقان برسانند این آموزه ها در قالب عرفوان شویعي بوود و
بيمیانجي از منبع فیض رحماني دریافت شده است رحقیقات امروز صاحبنظوران در موضووعات
راریتي و اسالمي ،حضور و پیوند این صوفیان به اتمه(ع) را با رردید روبرو كرده اسوت و بوهیقوین
نمي روان این ادعا را ثابت كرد؛ اما مطالعات جدید در اینكه اتموه صووفیه را رد مويكردنود نیوز بوا
احتیاط برخورد كرده است و بهطوركلي این موضوعات را اثبات نميكند
6ـ 1چگونگی اشتمای سورۀ مبارکة مد بر بحور بیس گانه و ادوار سبعه
مظررعلیشاه در بیش از دوسوم مجموعة بحراالسرار ،بحرهای ذكرشده را به نظم ميكشود و در
آن برای بعضي از این بحور ،امواجي بیان ميكند؛ سپس در یكسوم باقيمانده ،با اشاره به خووابي
كه از مشتاق ميبیند ،ادوار سبعه را به نظم درميآورد
6ـ 2کیفی

اشتمای سوره مد بر بحور بیس گانه

مظررعلیشاه منظومة خود را «با» بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع ميكنود و آن را كلیود در گونج
حكیم مي داند بیت اول این مثنوی اقتباس از بیت اول متزناالسرار نظامي است:
بســــــم ام الــــــر من الــــــر یم

هســــ

کلیــــد درگــــن

كــــیم

مظررعلیشاه مانند بسیاری از مرسران دیگر كه در جامعبودن سورة فارحه نظر دارند ،ایون سووره
را باطن كل قرآن ميداند آن را امالكتاب و سورههای دیگر را فرزندان این سوره مويدانود و آن را
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باب راهیابي به سوی حق ميخواند

0

پس از آن با شر ابیاري در حقیقت سورة حمد ،آن را به بیست بحر رقسیم مويكنود بوه نظور
ميرسد رقسیم بندی آیات سورة مباركة حمد با عنوان بحر ،ازنظر مظررعلیشاه ذوقي باشد او بعضي
از این بحور را به برخي دیگر بررری ميدهد و باالرر ميداند؛ گاهي برای هركودام از ایون بحرهوا،
امواجي در نظر مي گیرد در ابتدا از «بسم اهلل الرحمن الرحیم» را آخر آیه «الورحمن الورحیم» را بوه
دهارده بحر رقسیم ميكند و سپس از «مالك یوم الدین» را آخر سوره به شش بحر رقسیم ميشوود
اگر بحور دهارده گانه به صورت نمودار ررسیم شود ،به شكل زیر است:
 )5بحر ذات و بحر العلي و بحر الهویه (وجود مطلق و وجود البهشرط)؛
 )8بحراهلل و بحر النبوه؛
 )9بحر االحدیه و بحر الوالیه؛
 )0بحر الواحدیه

 -6بحراكوان

- 5بحراسما

 - 8بحرربوبيت

 - 7بحرالوهيت

 - 9بحرفضل

 -44بحررحمان

 -41بحرمبدا

 -41بحرمعاد

 -41بحرعدل

 -41بحررحيم

بحر ذات ،بحر اول است نویسنده در این بحر ذات خدا را از همة قیود حتي قیود مطلوقبوودن
(مطلق در برابر مقید) آزاد مي داند این بحر ،در اصل بحر كل اسوت و هموة بحوور دیگور روا انتهوا
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امواجي از این بحر هستند؛ این همان اصلي است كه ابنعربي در فصوصالحكم ميگوید« :و لویس
وجود اال الحق وجودی نیست جز وجود حق» (ابنعربي)121 :5921 ،
مظررعلیشاه در شر بحر دوم كه بحراهلل و بحرالنبوه است ،اصطال «مجمعالبحرین» را به كوار
مي برد كه درواقع برزخي بین بحر احدیت و واحدیت است بحر احدیت مرربة غیبالغیوب است؛
این بحر احدیت را پیش رو و واحدیت را پشت سر دارد وی در شر این بحور بوه حودیث «الن
النبوه برزخ بین الوالیه و الرساله» اشاره ميكند و این اشاره ،در اصل همان رراوت بین نبي و رسول
است؛ نبي مأموریت ابالغ شریعت را ندارد و درواقع همان مقام والیت را داراست؛ ابنفوارض نیوز
معتقد است كه اولیاء خدا درواقع كار نبي را انجام ميدهند
بحر سوم ،بحر احدیت است این بحر وجود به شرط اطالق است كه سابق و ازلي و اول است
و به اعتبار مرربة احدیت كه مرربه غیب الغیوب است ذات حق از هر جهت یكي است و احد مطلق
است در این مرربه ،ذات خداوند ،مطلق در برابر مقید است؛ یعني از هرگونه رعین و بنودی رهوا و
آزاد است
بحر دهارم بحر الواحدیت است خداوند ،وجود به شرط رقیید است؛ ابدی و آخر است و همة
اسماء و صرات حسني و صرات الوهیت را به خود ميگیرد عرفا معتقدند« :حق رعالي دوست دارد
جمال خود را هم در آینة ذات و هم در آینة اسما و صرات و هم در آیینة فعل خود ببیند ازاینرو
هم در آینة اسما و صرات و اعیان ثابته در مقام واحدیت ظهور نمود و هم در آینوة فعول خوویش»
(رحیمیان)590 :5956 ،
مرسر این دهار بحر را امالبحار مي داند كه همة اینها در اسم اهلل جمع شده است پس اسم اهلل،
انسان كل است دربارة اسم اهلل و جامعیت آن در نقدالنصوص دنین آمده اسوت« :آدم آیینوة مرربوه
الهیه و قابل ظهور همة اسما شد و غ یر او را استعداد این مرربوه و قابلیوت دنوین ظهوور نوه و در
حقیقت مظهر اسم اهلل اوست» (جامي )20 :5954 ،مرسر ،اسم اهلل را جامع اسوماء حسوني ،احود و
گاهي احمد و سرانجام اول و آخر مي داند و همه را در وجود علي و جانشینان بر حق او ميبیند و
ادعا ميكند كه این كالم غلو نیست؛ بلكه رسبیح و روحید خاص است این روحید كه مظررعلیشواه
به آن معتقد است همان روحید الهي است كه برخي عرفا اعتقاد دارند در مصبا الهدایه آمده است:
« روحید الهي آن است كه حق سبحانه و رعالي در ازل آزال به نرس خود به روحید دیگری ،همیشوه
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به وصا وحدانیت و نعت فردانیت موصوف و منعوت بود» (كاشاني)88 :5926 ،
سپس برای رسیدن به این مقام ،صراط مستقیم را معرفي ميكند او صراط مستقیم را یك خوط
ميداند كه به نقطه پایان مي پذیرد نقطه در اصطال ریاضي یك فكر است كه وقتي حركت ميكند،
خط به وجود ميآید مبنای همة حركتها نقطه است شاعر بر این اساس خوط را نمواد كثورت و
نقطه را نماد وحدت ميداند وحدت در عین كثرت مسئله ای است كه از زمان افالطون مطر بوده
است و فالسره همواره اعتقاد داشتند كه در كثرتها وحدت نهرته است« :آنها معتقد بودند كه اصل
و اساس همة اشیاء دیزی است كه همة اشیاء صور آن هستند و از آن نشأت گرفتهاند و سورانجام
در هنگام نابودی و اضمحالل بدان بازميگردند» (كاكایي)552 :5995 ،؛ نیز گرته شده است« :خودا
و جهان نسبتشان یكساني در نایكساني است وحدت وجود فلسرهای است كه جوامع و مؤیود هور
دوی این قضایاست؛ یعني جهان با خدا یكسان است و دوم اینكه جهان متمایز از خداست؛ یعني با
خدا یكسان نیست» (استیس )886 :5951 ،سپس با این استدالل ثابت ميكند كه انسان كامل راهنما
و مقصود است و سرانجام رراوت عقل و عشق را روضیح ميدهد او اصوطالحات فلسوري را كوار
عقل ميداند و ملت عشق را جدا از همه ملتها جدا رصور ميكند و عشق را ميستاید
بحر پنجم نتستین رقسیم بحر الواحدیه است این بتش بحر اسماست و اموواج بسویاری دارد
این امواج ،اسمای حسنای الهي هستند و به دو قسمت ششم ،بحر ربوبیت و هروتم ،بحور الوهیوت
رقسیم مي شود بحر هرتم ،بحر الوهیت ،نسبت به ذات هو نزدیكرر از بحر ربوبیت است و جایگاه
اسماء ذات الهي است؛ اسمایي مانند الحي و العلیم و

این بحر نسبتي با بحر اكوان ندارد

رعینات الهي مأخذ اسماء الهي حسني هستند و این رعینات یا ذاري هستند یا فعلي اسماء ذاروي
اسمایي هستند كه رحقق حقایق آنها به وجود اعیان مشروط نیست؛ اسمایي مانند عالم و قادر و
این اسما در زیر اسم اهلل هستند و به اسم اهلل نزدیكررند؛ به همین سبب بوه آنهوا حقوایق الوهیوت
مي گویند و مظررعلیشاه آنها را رحت نام بحر آورده اسوت؛ هومدنوین دوون اسوماء ذات خداونود
هستند به بحرهای دیگری رقسیم نميشوند و به دو جهان مبدأ و معاد نیز نسبت داده نميشوند
بحر هشتم ،بحر ربوبیت نام دارد كه مأخذ اسماء فعلي خداست و رحقق مرهومات آنها به وجود
اعیان مشروط است؛ مثل الرازق ،التالق كه این اسماء در زیر اسم رب هستند؛ به همین سبب شاعر
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این بحر را ربوبیت نامیده است این بحر به دو بحر نه م ،فضل و دهم ،عدل رقسیم شده اسوت در
رذكرهاالولیا آمده است « :دون از متلوقات غایب گشتم ،گرتم به خالق رسویدم پوس سور از وادی
ربوبیت برآوردم كاسه ای بیاشامدیم كه هرگز را ابد از رشنگي ذكر او سیراب نشدم پس سي هوزار
سال در فضای وحدانیت او پریدم و سي هزار سال دیگر در الوهیت پریدم و سي هزار سال دیگر در
فردانیت» (عطار 846 :5906 ،و  ) 841دو بحر الوهیت و ربوبیت درواقع رجلي اسوم رب العوالمین
هستند؛ عالمین خود همان بحر اكواني است كه ششمین و دومین بحر از بحر الواحدیه است
بحر نهم ،قسم اول از بحر ربوبیت است و آن بحر فضل است كه در آن صحبت از كرم خودا و
بتشش او است بحر دهم ،قسم دوم از بحر ربوبیت است كه بحر عدل نوام دارد در ایون بحور از
پاداشدهي برپایة به دست آوردههای هر نرس صحبت ميشود ایون بحور مووجهوای متتلروي بوه
نام های حاكم و عادل و قاضي دارد در باور مظررعلیشاه همة متلوقوات از فرموانبور و گناهكوار،
درخور فضل الهي هستند و امامان و معصومین دُراهای دریای فضل الهي برای شراعت مردماند
بحر یازدهم ،نتستین بتش از بحر فضل و بحر رحمان اسوت در آن بحور ،فویض الهوي هموة
موجودات عالم را در بر ميگیرد
بحر دوازدهم ،دومین بتش و بحر رحیم است در این بحر لطوا الهوي شوامل حوال بنودگان
خاص اوست در این قسمت ،آیة بسم اهلل الرحمن الرحیم دریای بزرگي رصویر مويشوود كوه سوه
زیرمجموعه دارد؛ نتستین آن اهلل و سومین رحیم است و رحمان مجرای بین این دو است (بورزخ
الیبغیان) عدل الهي راه ورود غیر را به بحر رحیم بسته است و صاحب بحر عدل كوه مالوك یووم
الدین است مقابل این بحر ایستاده است را «مغضوب علیهم» و «الضوالین» در ایون بحور راه نیابنود
شاعر در قسمتهای متتلا این مثنوی از رحمان و رحیم ستن ميگوید و بعضي بحور دیگور را
نیز در جای خود به این دو بحر مربوط ميداند در شر اصطالحات عرفاني آمده است« :رحموان
به اعتبار جمعیت اسماتیه كه در حضرت الهیه است و وجود از آن فاتض گردد ،اسوم حوق رعوالي
است و رحیم به اعتبار فیضان كماالت معنویه بر اهل ایمان ،دون معرفت روحید ،اسم حق اسوت»
(سجادی)050 :5999 ،
بحر سیزدهم بحر مبدأ است كه قوس نزول است و بحر دهاردهم بحر معواد اسوت كوه قووس
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عروج است؛ این دو از رقسیمات بحر ششم ،یعني بحر اكوان هستند
برپایة نظر فالسره و عارفان اسالمي در مكتب ابنعربي ،عالم وجود دایرهای است كه دو قوس
دارد؛ قوس صعودی و قوس نزولي حضرات خمس در قوس نزولي قرار دارند (جامي98 :5954 ،
و  )95و برپایة باور مظرر علیشاه در این مثنوی ،همان بحر مبدأ است و سیر صعودی كه دوبواره بوه
حق بازمي گردد ،همان بحر معاد است مظررعلیشاه نیز عالم اكوان را بحر العالم ميداند و آن را بوه
دایرهای رشبیه مي كند كه قوس نزول مبدأ و قوس عروج معاد دارد؛ آدم ،مركز ایون دایوره و عوالم،
محیط آن رصور مي شود او معتقد است درون آدم ،خود عالمي است و هر موجي از این عالم خود
دریایي است به نظر او لیلهالقدر همان قوس نزولي است و یومالقیامه قوس عروج اسوت؛ بوا ایون
ررسیر ،بحور دهاردهگانه را به پایان ميرساند و برای آغاز شش بحور دیگور بوه مقوام مُتلِصوي و
متلَصي اشاره ميكند این شش بحر از آیة «ایاک نعبد و ایاک نستعین» شروع ميشوود و روا پایوان
سوره ادامه مي یابد او در این قسمت بر آن است كه متلِص در مقام ایاک نعبود اسوت و هنووز در
خطر خود بیني است؛ اما متلَص در مقام ایاک نستعین است؛ زیرا خداوند او را برای خود خوالص
كرده است؛ سپس با بیان ابیاري ،دوباره بحث عقل و عشق را مطر ميكند و عقل را از امواج بحر
واحد مي داند كه با فلسره ،مبدأ و مشتق را از هم جدا ميكند؛ اما عشق از امواج بحر احد است كه
هر دو را یكي مي داند (عقل كثرت است و عشق وحدت) و پیامبر ررازوی بین این دو است (برزخ
و الیبغیان) پس از آن ،ابیاري در ستایش حضرت زهرا(س) و فرزندانش ميگوید او نرس رحمواني
را درختي مي داند كه نرس رحیمي میوة آن است و هدف از این ثمر آفرینش حضرت محمود(ص) و
سبطین او و معصومین و انسان كامل است و اگر كسي ميخواهد رأثیر دم رحیمي را در وجود خود
بیابد ،باید از دم انسان كامل دم پذیر شود وی سپس دگرگوني خلقت را بیان ميكند و آیینوة وجوه
رحیمي خداوند را انسان كامل مي داند؛ انساني كوه محول رجلوي هموة اسوماء الهوي اسوت نسوري
ميگوید « :بدان كه این انسان كامل را اسامي بسیار است به اضافات اعتبارات به اسامي متتلا ذكر
كردهاند و جمله راست است دروی ش! انسان كامل را شیت و پیشوا و هادی و مهدی گویند دانوا و
بالغ و كامل و مكمل گویند امام و خلیره و قطب و صاحب زمان گویند و جام جهواننموا و آیینوة
گیتينمای و رریاق بزرگ و اكسیر اعظم گویند » (نسري 1 :5968 ،و  )0مظررعلیشاه در اشواره بوه
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ایاک نعبد و ایاک نستعین مي گوید كه محمد ،شاه حُسن و من بندة رباني هستم كوه ایواک نعبود را
خودم گرتهام (متلِص هستم) و ایاک نستعین را به یاری مي طلبم را متلَوص شووم او در عظموت
اسم حضرت فاطمه(س) ميگوید كه این نام از فِطام به معني بریدن گرفته شده است و رسیدن به هر
مقام باالیي نیازمند فِطام است رولد دوبارة انسان ،معرفت ارادی او نزد پیر اسوت كوه بوا بریودن از
رعلقات به دست مي آید؛ برای وصال باید از خود فاطم شوی كه این فِطامت همان فنا و همان بقوا
است او فاطمه را از اسماء حق ميداند و هركه مصداق این مرهوم شد ،جانش همان صراط مستقیم
است وی سپس دربارة رسیدن به حقالیقین ستن ميگوید؛ او روكردن به راه عرفوان را گذرانودن
طراط مستقیم مي داند و صراط مستقیم و ایاک نستعین را از امواج بحر عدل و هدایت را از اموواج
بحر فضل ميداند؛ سپس بحور ششگانة بعدی را آغاز ميكند این بحور بعد از بحر دهاردهم آغاز
ميشود نمودار بحور ششگانه بهصورت نمودار درختي در ادامه كشیده شده است
معاد

 -45عبادت

-46دعا

 -47رغبت

-49استغاثه

-48رهبت

 -11استرشاد

بحر عبادت شامل پنج موج است )5 :نماز )8 ،زكات )9 ،روزه )0 ،حج )1 ،والیوت بحور دعوا
شامل دو موج رصلیه و لعن است ای ن بحور از بحور اكواني است و به قوس صعود (معاد) وابسته
هستند
بحر پانزدهم ،عبادت است شاعر در این بحر به آیة «ایاک نعبد» نظر دارد و بوا اشواره بوه ایون
موجها ،هر پنج موج را جمع شده در موج اول ،یعني نماز ميداند او بوا بررردانسوتن مووج پونجم،
یعني موج والیت از همة امواج ،حتي خمس و زكات را نیز در موج والیت ميگنجاند و در بزرگي
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این بحر ،بیعت با ولي وقت را یادآور مي شود مظررعلیشاه ولي وقوت را شویت معرفوي مويكنود و
دست او را دست علي ميداند؛ وی بیعت با ظاهربینان را بیعت حقیقي نميداند
بحر شانزدهم یعني بحر دعا از «ایاک نستعین» را آخر سوره است در این بحر اموواج آن یعنوي
رصلیه و لعن را شر ميدهد و شرایط هریك را بیان ميكند رصلیه را ظل روال و لعن را ظل ربورا
مي داند كه همان امواج جمال و جالل و لطا و قهر در بحر الوهیت هستند؛ سپس ذكر ميكند كوه
دو موج جمال و جالل به آدم ثاني اش اره دارد كه خداوند آن را با استراده از دو دست خود (جمال
و جالل) خلق كرده است آدم ثاني درواقع همان آدم خاكي است كه «مظهر علووم و مجموع انووار
است و آن انسان كامل است» (سجادی :5999 ،ذیل آدم ملكوري)
دهار بحر دیگر شامل بحر هردهم ،رغبت و بحر هجدهم ،رهبت و نوزدهم ،استغاثه و بیسوتم،
استرشاد است رغبت را كشش رحمت از خدا مي داند كه به دو بحور اسوتغاثه و استرشواد رقسویم
مي شود بحور اكواني عبارت است از :عبادت ،دعا ،رغبت ،رهبت ،استغاثه و استرشاد او در ابیاري
این بحور اكواني را در سایة بحور اسمایي ميداند؛ بحور اسمایي عبارت است از :الوهیت ،ربوبیت،
فضل ،عدل ،رحمان ،رحیم در باور مظررعلیشاه در مقابل بحور اسمایي ماننود گونج ،رو  ،اصول،
فرق ،بحر ،فرد ،واحد و نور ،بحور اكواني مانند طلسم ،جسم ،فرع ،جمع ،موج ،زوج ،معتدل و ظل
قرار دارند در بحر استغاثه و استرشاد با ررسیری از سورة مباركه فلق ،از همه شورارتهوا بوه ذات
خدا پناه ميبرد و حاسد را شیطان معرفي مي كند كوه از سوجده بوه آدم سور بواز زد در ابیواري بوه
حضرت رسول(ص) ،علي(ع) ،فاطمه

(س)

و اوالد آنها را حضرت حجت پناه مي برد و از آنها هدایت و

راهنمایي ميخواهد

6ـ 3چگونگی بیان ادوار سبعه در بحراالسرار
شاعر پس از بیان بحور بیستگانه ،خوابي را بیوان مويكنود كوه در آن موراد او ،مشوتاق ،از او
ميخواهد رعبیر دیگری از سبع المثان را بیان كند و آن رعبیر ادوار سبعه است در این قسمت ،ظهور
اسالم و ایمان مطر ميشود و دورههای متتلا دین و ایمان و عرفان پس از ظهور اسالم را ظهور
موعود بیان مي گردد این ادوار در قالب نمودار ،به شكل زیر است:

بررسي محتوایي بحراالسرار 85 /
 - 4اتمام حجت اسالم برعام و خاص
سه دور ظهور خاص

 - 1اتمام حجت ايمان برعام و خاص
 - 5اتمام حجت عرفان برعام و خاص
الف)اسالم حقيقي (اهل ايمان بطوناً)

-2

ب ) اسالم مجازي (اهل نفاق اسالمي ظهوراً)
4

ادوار
سبعه

سه دور بطون خاص

-1

الف)ايمان حقيقي (اهل عرفان بطوناً)
ب ) ايمان مجازي (اهل نفاق ايماني ظهوراً)
الف)عرفان حقيقي (اصحاب حقايق عرفاني بطوناً)

-6

ب ) عرفان مجازي (منافقان عرفاني ظهوراً)

 .7ظهور موعود

شاعر برای حضرت محمد(ص) سه رربه برميشمرد )5 :رربوة نبووت؛  )8رربوة اماموت؛  )9رربوة
والیت باروجهبه این رقسیمبندی ،امت آن حضرت نیز سوه دسوته هسوتند )5 :كسوي كوه نبووت را
ميپذیرد كه مسلم است؛  )8آن كه امامت را نیز قبول دارد و مؤمن است؛  )9آن كه والیت را منقاد
است و محسن است كه به او عارف ميگویند باروجهبه این رقسیمبنودی ،ضواللت نیوز رقسویماري
دارد كه در نگاه اول كرر و نراق است و كرر به همین شیوه به سه دسته رقسویم مويشوود )5 :كرور
اسالمي؛  )8كرر ایماني؛  )9كرر عرفاني كه هر سه دسته كافر هستند
شاعر در این قسمت از مثنوی بحراالسرار بهطور پراكنده در این ادوار ستن ميگویود؛ در دور
اول كه آغاز اسالم است ،مسلمانان ضعیا هستند و پیامبر به سحر و جادو متهم ميشوود در ایون دوره
گویا پیامبر شكستخورده است و اسالم پنهان است؛ البته مسلماناني آزموهشوده پیودا مويشووند كوه در
ظاهر و باطن ایمان دارند پس از هجرت پیامبر(ص) اسالم از نهان خارج ميشود و آشكار مويگوردد در
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اواخر این دوره ،كافران شكست مويخورنود و در غودیر هموه از رورس و بوهظواهر والیوت علوي(ع) را
ميپذیرند؛ اما در باطن متالران بسیاری وجود دارند و در این دوره كافر ایماني افزایش ميیابد
دور اوی آن ظهـــــــــور اولـــــــــین

دور ا مــــد دور خــــتم المرســــلین
(مظفرعلیشاه)142 :1351 ،

دور دوم كه دور اول از بطون خاص است ،با رحلت حضرت رسول(ص) آغاز ميشود و پایان آن
ظهور شاه اسماعیل صروی است در این دوره اسالم حقیقي برای اهل بیت رعلوق اسوت و اسوالم
مجازی برای عارف صورراني است كه منافقان اسالمي هستند و منكر امامت و كافر ایماني هستند به
عقیدة شاعر در این دوره مؤمنان آزمون شده پیروان اتمه هستند ركمیل عرفان در دورة دوم است و
اسرار طریقت بهوسیلة سلسله های متتلا منتقل و پراكنده ميشود این دور را دور كامل مينامود؛
زیرا در این دوره اسالم و ایمان و عرفان كامل ميشود و منافق و آزمونشده جدا ميگردند
از دیدگاه شاعر ،در این دوره به میانجيگری دهار امام (حضرت علي ،امام سجاد ،اموام جعرور
صادق و امام رضا) و دهار ولي از شیعیان خاص (كمیل ،ابراهیم ادهم ،بایزیود بسوطامي ،معوروف
كرخي) اسرار طریقت بیان مي شود گرتني است كه در باور بعضي محققان دربارة نسوبتدادن ایون
دهار ولي به دهار امام ازنظر زماني باید بحث و بررسي شود مظررعلیشاه در ابیاري گرتگوی كمیل
با حضرت علي(ع) را بیان ميكند؛ در هر قسمت حضرت علي(ع) اسراری را برای كمیل بازميگویود
و كمیل با عبارت «زدني بیاناً» رشنة دانستن بیشتر مي شود پس از آنكه حضرت واحدیت و احدیت
را برای كمیل بیان مي كند ،این ولي مأمور ارشاد و هدایت خلق ميشود به همین ررریب سوه اموام
دیگر ،سه شیت را برای هدایت خلق مأمور ميكنند و اینگونه نهرهای بسیاری به سوی اقلویمهوا و
شهرها روانه مي شود و معرفت الهي در طالبان آن فراخور روحیات آنها آشكار مويگوردد؛ گروهوي
هشیار و گروهي دیوانه ،گروهي در مسجد و گروهي در خانقاه ،یكوي صووفي صواحب موذهب و
یكي رند قلندرمشرب ميشود
دور دویــــــم آن بطــــــون اولــــــین

دور ظهــــور اهــــل بیــــ

ــــاهرین
(همان)142 :

شاعر معتقد است شیعیان خاص كه از سوی اهل بیت مأمور گسترش طریقت بودند ،به دالیول
متتلا در دور دوم ،دور بطون ،با اختیار رقیه ،شیعه بودن خود را متري كردند و در مسئلة اماموت
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در جایگاه اهل رسنن مشهور شدند به همین سبب در این دوره صوفیان دجالصورت كوه ظواهر و
باطنشان متراوت بود افزوني یافتند آنان صوفيپوشي را صرا ميدانستند و راهزن عوامالناس شدند
به سبب وجود ای ن راهزنان ،احادیث بسیاری در نكوهش صوفیان وارد شد نویسنده به این نتیجوه
مي رسد كه عارفان پاک در هر زمان ،از اهل شیعه بودهاند كه البته نظر مظررعلیشاه در این زمینه بوا
باور بسیاری از محققان متراوت است
شاعر ،دور سوم را دور ظهور ایماني معرفي ميكند به گمان او این دوره با ظهور شاه اسماعیل
صروی شروع مي شود و با حكومت سلطان حسین و غلبة محمود افغان به پایان ميرسد؛ سپس بوا
ذكر مقدمهای دربارة ظاهر و باطن اهل دین ستن مي گوید او ظاهر دین را انوار شریعت و بواطن
آن را اسرار طریقت ميداند كه اهل بیت ،حافظ انوار شریعت و خزینة اسورار طریقوت هسوتند از
حافظان شریعت در این دوره افرادی مانند هشام بن الحكم و شیت كلیني و ابنبابویه را نام ميبرد و
از خازنان طریقت پیر بسطام ،سلمان و اویس را یاد ميكند در میان همة این ستنان از اهل اسالم،
ایمان و عرفان حقیقي و مجازی را نیز ستن ميگوید و پایان همة رنجها و رلتيها و دشواریهوا
را دور هرتم یعني ظهور موعود معرفي مي كند وی معتقد است در دور هرتم ،محمد بوا ذوالرقواری
در دست ظهور مي كند؛ او صرات همة اتمه را دارد و لقبش مهدی است شاعر ميگوید اول و آخر
دین محمد است و اگر ميخواهي سعادرمند باشي باید پیرو و رسلیم مهدی باشي كه هركس دنین
روشي پیش گیرد ،جانش از فیض علي بهرهمند مي شود و بر شیعیان مهدوی درود ميفرستد
دور ســـــیم دور ســـــلطان وفـــــی

شــــیعه آی نبــــی ســــلطان ــــفی

دور چـــــارم آن بطـــــون دویمـــــین

دور قشـــریین ســـطحی علـــم و دیـــن

دور پـــــنمم آن ظهـــــور ســـــیمین

دور ــــــور نعمــــــ ام امــــــین

دور ششـــــم آن بطـــــون ســـــیمین

هـــر ظهـــوری هـــر بطـــونی را رهـــین

دور هفــــتم آن ظهــــور کــــل بــــود

آن ظهـــور کــــل نــــور کــــل بــــود
(همان 141 :ـ )142

مرسر سپس مقدمة دوم در دور دوم را آغاز ميكند كه دور ظهور ایمواني اسوت در ایون دوران
دوستداران رشیع ظهور مي كنند او از افرادی مانند خواجه نصیرالدین طوسي و عطاملك جویني یاد
ميكند و مثنوی را با ظهور شیت صريالدین اردبیلي و بیان بزرگيهای او به پایان ميرساند

 / 80پژوهشهای ادب عرفاني (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة دوم ،پیاپي  ،99رابستان 5996

1ـ نتیمهگیری
پس از بررسي دیوان بحراالسرار مظررعلیشاه كرماني این نتایج دریافت ميشود:
 )5بحراالسرار ،مجموعه ای است كه مطالب حكمي و عرفاني را در بور گرفتوه اسوت و منبعوي
ارزشمند برای پژوهشگراني است كه به جستجو در مباحث فسلري و عرفاني عالقهمند هستند
 )8این اثر ازنظر عرفاني بسیار اهمیت دارد؛ همدنین در زمینة مسایل راریتي و اجتماعي بهویژه
راریت رشی ع در ایران منبع مرید و درخور رأملي است شاعر این منظوموه بوا رأثیرپوذیرفتن از نگواه
دیرة اجتماعي ،نسبت به رشیع دیدگاه افراطي دارد و همة عارفان را از اهل رشیع ميداند او بر این
باور است كه اگر در مسیرراریتي نیز خالف این آمده ،فقط به سبب رقیه بوده است این نكته برای
پژوهشگران راریت رشیع و رصوف ميرواند دالشبرانگیز باشد
 )9محمدرقي كرماني در این ررسیر عرفاني و منظوم بورای رأییود گرتوههوای خوود از آیوههوای
متتلا قرآن استراده كرده است؛ این موضوع بیانگر رسلط شاعر به قرآن و نكتههای باریك عرفاني
آن است؛ همدنین این نكته را آشكار ميكند كه در ررسیر عرفاني قرآن مجید ،روجه بوه اشوارات و
مراهیم موجود در قرآن بسیار ضروری است؛ به بیان بهتر او مانند برخي از مرسران ،از روش ررسیر
قرآنبهقرآن بهره برده است
 )0شاعر این منظومه كه یك ررسیر ركسورهای و عرفواني اسوت ،از میوان روشهوای ررسویر،
افزون بر روش قرآنبهقرآن از روش ررسیر اشاری (باطني و عرفاني) نیز بسیار بهره برده است؛ البته
باروجهبه عرفانيبودن این ررسیر ،این روش بهترین و مناسبررین روش به شمار ميرود به سوبب
آنكه در این ررسیر دریافت های باطني و شتصي مظررعلیشاه نمایان شده است ،منبع بسیار مهموي
برای پژوهشگران ررسیر عرفاني است
 )1باروجهبه ناشناخته بودن این ررسیر و در بر داشوتن مباحوث عرفواني ،فلسوري ،حكموي و روا
حدودی راریتي ،این اثر مي رواند برای محققان دیگری نیوز ارزنوده و مریود باشود؛ ازجملوه بورای
پژوهشگراني كه در زمینة رحلیل راریتي ریشههای ایجاد رراسیر پژوهش ميكنند
پینوش ها
 5برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر ک« :زركش5054 ،ق»955 :
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 8برای شناخت بیشتر راریتچة رراسیر عرفاني ر ک« :قاسمپور 589 :5998 ،و »516
 9برای آشنایي بیشتر با این رراسیر ر ک« :خرمشاهي :5955 ،ذیل عنوان ررسیر»
 0برای مطالعة بیشتر دربارة جامعبودن سورة فارحه ر ک« :بیضاوی 5052 ،ق »81 :و نیز «العثیمین5089 ،ق،
ج »9 :5؛ همدنین «سیوطي5990 ،ق ،ج »505 :0

منابت
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