
 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature                                    Vol 23, No 54, Autumn 2022 

 

Interpretation of the story of Moses and Khidr based on 

the book of Bahr -al-Ma'ani 

 

 
Maryam Barmak  

PhD student of Persian language and literature, Yazd University 

Dr. Yadullah Jalali Pandari1  

Professor of Persian language and literature, Yazd University  

 

 

Abstract  

      Bahr al-Ma'ani (Sea of Meanings) was authored by Mohammad ibn 

Nasir al-Din Ja'far Makki Husseini, who was a mystic from India. This 

book is a collection of thirty-six mystical texts written in the ninth century 

AH and addressed to a person named Malik Mahmood Sheikha. The most 

important feature of the book is his interpretive view of Quranic verses. 

Although this feature is common to all mystical texts, if the Quranic verses 

and their interpretations by Mohammad Hosseini are removed from the 

book, ninety-five percent of it will be lost and only those parts that describe 

his travels and introduce the divine saints and poles will remain. Therefore, 

it can be said that Bahr al-Ma'ani is based on the verses of the Qur'an and 

the author's interpretive views of the Qur'an. This is in such a way that no 

verse of the Qur'an has been defined with its sense on the surface. Bahr al-

Ma'ani interprets not only the Quranic verses but also Prophet 

Mohammad’s hadiths and even some stories. One of the stories that has 

been dealt with in detail is the story of Moses and Khidr. Mohammad 

Hosseini has an interpretive view of each element of the story and, like 

other mystics, considers it as an allegory of mystical journey and behavior. 

He explains and interprets the most important points of the story by quoting 

Quranic verses and hadiths of the Prophet. He has done it by interpreting 

the Majma al Bahrain” as the sea of love and humanity, the ship as the ship 
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of guidance, the hole as the hole of misguidance, the property as the devil, 

the slave as the soul, the wall as the wall of law or Shari’a, the treasure as 

the treasure of truth, and the two orphans as the Prophet Mohammad and 

Ali (pbuh). This article seeks to study Mohammad Hosseini's interpretive 

view of this mysterious story and all the points contained in it. 

 

Keywords: Bahr al-Ma'ani, Mohammad Hosseini, Interpretation, The 

story of Moses and Khidr. 
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  تأویل داستان موسی و خضر بر اساس کتاب بحرالمعانی

 پژوهشی( مقالة)  
 

 مریم برمک

 ات فارسی دانشگاه یزددانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 1پندرییدالله جلالی دکتر
 دانشگاه یزد ات فارسیزبان و ادبیّاستاد 

 
 چکيده

بحرالمعانی اثر محمد بن نصیيرالدنن ععرر مکیی سییي،یع رای ی اخ ّۀیه د،دتای اس ااای انن اثر معم ره 

بر  «محم ق شي املک»ایی ت شیم مک  ع رر انی اایا در قی  رس نهج دعرخع ّۀاع بر ش صی بر نا  

 یش ه تحرنر قیآمده ااای

ژگی ااای اگرچر انن تن با بر آنات  رانیگرانانه ات نییترنن تنژگی د اع بحرالمعانی نگاه تأتنلمهج

رقاینج ب انن م نداخ محمد سیي،ی یا اخ ت تأتنلم  س رر انی مش رک اااع تلی اگر آنات  رآنی  مياس تما 

دانی در بر شییرس اییررداخ ّ ق ت معر ی یتق ت  قط آس  یییماد اع اخ بين می مۀالب ن ق ت پ،ج قیصیید

ر بحرالمعانی بب،ياس ت اس گرا در ماندی پس میقاّ ر ااییاع با ی میاتليیاخ الهی ت ا ۀاع یتخگای ّ ق پر

قی  اخ اخ  رآسآنات  رآس اا  ای ااا ت نگرش مؤلف بر  رآس نيز نگادی تأتنلی ااا؛ بر نح خ در ديچ آنر

مع،اخ ظادر آس بر دای نر  ر ااییای قی بحرالمعانی نر ت،ها آنات  رآنیع بلکر اساقنن نب خ ت س ی بع ییی 

  شده ااای تا ع  عتأتنل قی معرض دا اسقاا

 (ع) ت ّ ر (ع) دانی در بر صی یت معزا ت مرصل بر آس پرقاّ ر شده قاا اس م اینکی اخ قاای اس

تک ر،اصر انن قاا اس نگاه تأتنلی قاش ر ت مان،د اانر رر ا انن قاا اس یا تمثيلی ااای محمد سیي،ی بر تک

داخ  رآنی ت اساقنن نب خ ترنن نکات قاایی اس یا با اایی ،اق بر آنرمهجقاندی ات اخ اییير ت اییل ک رر انی می
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ا ت قیناخ بشییرناع مادی یا بر یا بر قیناخ محبی« معمع البحرنن»اخ در د،د؛ بر گ نرت ضییيو ت تریییير می

ضلالا رشقع مِلک یا بر شيۀاسع  یّ،هشدس دش ی یا بر یخق یتسیع دشی ی یا بر دشی ی دداناع ای یا 

ت رلی  (ص)بر نرسع قن ای یا بر قن ای شرنعاع گ،ج یا بر گ،ج سقيقاع قت ن يج یا بر س رت محمد غلا  یا 

تعبير درقه اایای ات بعد اخ تأتنل انن قاای اسع دمان،د تقاع ّ ییر با س رت م ایع با م اوب ّ ق  (ع)

ااییا تا نگاه  قددی قی انن مقالر د شییم شییدهد،د ت د ابا مک  بات رر انی ّ ق یا پاناس میتقاع می

گرانانه محمد سیییي،ی نیییبا بر انن قاایی اس یمزآل ق ت تمامی نکات م ع ق قی آسع م یق بریاییی ت تأتنل

 پژتدم  رای گيرقی

 

 یبحرالمعانیع محمد سیي،یع تأتنلات  رآنیع قاا اس م ای ت ّ ردليدخ: داخ تاژه

 

 مرمقدی -0

حسییيني، عارفي اخ ّۀّة دندوسییتا  ین جعفر مکّي بحرالمعاني اثر محمد بن نصییيرالدّ

ب است. این اثر مجموعة سي و شش مکتوب عرفاني است كه در قر  نهم دجری، ّۀا

 به رشتة تحریر درآمده است. محمود شيخابه شخصي به نام ملک

ق( آمده اسییت كه ّاندا  وی اخ سادات 030-505در شیر  حال محمد حسیيني  

ین پس اخ اند. پدر نصییيرالدّمارت داشییتهحسییيني مکه بوده و بر آ  شییهر حکومت و ا

ق( حاكم آ  دربار، منصییی  005-050مهاجرت به دندوسیییتا ، در دربار محمد ت ل   

 لشکری یافته است. 

چراغ »ین محمود اوددي، معروف به وی بیه سیییش  آشییینایي با ّواجه نصیییيرالدّ

ذیرد. كند تا محمد، پسیییرش را به مریدی ب ق( اخ او درّواسیییت مي505-050 0«ددلي

مرات  و درجاتي را كه ین محمود علاوه بر پذیرش این درّواسیییت ّواجه نصیییيرالدّ

دا را مات علوم و دانشكند. محمدحسيني در دند مقدّمحمد ّوادد یافت، پيشگویي مي

ین یحيي الدّدای شییيخ شییمسدا اخ دو تن اخ اسییتادا  ّود به ناماو در نامه .گيردفرامي

 .(00، ص 0310كند  مولایي، مولتاني یاد مي ینالدّبزرگ و شيخ حسام
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دا كسییي،  پوشییيده اخ انرار عوام( بوده و تا مدت محمد حسییيني اخ عارفا  مسییتور

اخ طری  شهود و دریافت  ،ایناطني او آگادي نداشته است. بنابربجز ّواص، اخ احوال ب

شییود و اخ طری  مکاتشه و جا  و جویای حقيقت آگاه ميباطني اخ وجود انسییاني تشیینه

 پرداخد.نگاری با وی، به بيا  حقيقت احوال و اسرار ّود مينامه

محمود شییيخا اسییت كه در شییهری دور اخ محت سییکونت دا ملکمخاط  اكثر نامه

ده محمود مژحسيني به ملک ،ت. در این مکاتشاتكرده اسمحمد مکي حسيني خندگي مي

را تحریر ّوادد كرد. « رسالة سماع»و « المعانيدقای »ددد كه دو رسیالة دیگر، یعني مي

ات را در رسالة ام، اما تمام بيا  مقام انقۀاع وقت و حالاین بر حکم مشیادده نششیته»... 

المعاني حرف الف واحد را دقای »...  .(005، ص 0310 حسيني،  «سیماع ّوادم نششت

 .(053 دما ، ص  «الله تعالي شاء شاید كه بردارد و ّوادم نششت ا 

یاد « ارادت، قدرت و امر»دیگری بیه نیام احتمیالي در بحرالمعیاني اخ اثر  ،دمچنين

رانم، دنوخ تمام مدت سیییي سیییال اسیییت كه قلم در ارادت، قدرت و امر مي»كنید مي

در كتابخانة مجلس  المعاني فعلاًنسیییخة ّۀي كتاب دقای  .(00 ، ص  دما «نيسیییت...

دا  این ب ،اما اخ آثار دیگر او اطلاعي در دست نيست. الشته ؛شورای اسلامي موجود است

ه ك دایيسیاله باشد و نه اشاره به موووعشیر  اسیت كه كلمات مزبور، بيانگر عنوا  ر

 ، نيز دارد كه در آ «بحرالانساب»دیگری به نام نوشته است. او كتاب ها نامه ميدربارة آن

نس  ادت بيت را بيا  كرده و نسشت آبا و اجداد ّود را ثشت كرده است. ميکروفيلم این 

نسخة ّۀي آ  در كتابخانة  و 05005كتاب در كتابخانة آسیتا  قد  رویوی به شمارة 

نستعلي   ي و به ّطّ موجود اسیت. خبا  نسخه فارس 01لکهنو دند به شیمارة  ندوةالعلماء

 نوشته شده است.

وشیش مکتوب در شییناسایي آداب و اصول كتاب بحرالمعاني با یک دیشاچه و سیي

جای مکتوبات اخ دین، شیناّت ح ، عش  الهي و... به نگارش درآمده است و در جای

 اشعار عرفای بزرگ، بویژه عۀار نيشابوری بهره گرفته شده است.
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 پيشي،ه تحقيق

يس بلقای اسییت اخ سیییيدهتحقيقي كه در مورد بحرالمعاني صییورت گرفته، مقالهاوّلين 

حمد منگادي به بحرالمعاني سيد»عنوا   حسیيني، استاد ادبيات فارسي دانشگاه ددلي، با

دا را اخ لحاظ موووعي ومن معرّفي مؤلّف كتاب، تمام نامه ،( كه در آ 0354«  حسيني

ي ای ّۀّ دلشته این مقاله با تکيه بر یکي اخ نسخهبه صیورت مختصر معرّفي كرده است. ا

 ت.نوشته شده اس ،بحرالمعاني محفوظ در كتابخانة مولانا آخاد دانشگاه اسلامي عليگره

 وی و ط محمدسرور مولایي صورت گرفتهتوس ،0310تصیحي  این كتاب در سیال 

 نگاشته است. نيز ای در شر  احوال مؤلف ومن تصحي ، مقدّمه

و  داسیتا  موسیي و ّ،ر، ميا  متو  نرم و نثر عرفاني مشکت است اثری اما پيرام

ه آ  و یا به صورت تلميحي بمسیتقيم به این داستا  ن رداّته  را دریابيم كه به صیورت

م استا  موسي و ّ،ر كای نداشته باشد. دربارة این آثار و نگرش آنا  نسشت به داشیاره

به این  ،آثار مجزایي ، دردر این اواّر ،صییورت گرفته اسییت. دمچنين دایيو بيش كار

ه آ  را تأویت و تفسير كرده و ب ،و دركس متناس  با نوع نگاه ّودشده داستا  پرداّته 

آیات قرآني و آثار عرفای بزرگ اسیتناد كرده اسیت، اما اثر مستقلي كه این داستا  را اخ 

ت. گاشته نشده اسبحرالمعاني و نگرش محمد حسیيني بررسییي كرده باشد ن كتاب نگاه

 :عشارتند اخترین آثاری كه در خمينة داستا  موسي و ّ،ر نوشته شده مهم

آميز قرآ  مجيد و سییه داسییتا  اسییرار»ا  سییلۀا  حسییين تابنده در اثری تحت عنو

( به رمزگشییایي اخ این داسییتا  و داسییتا  اصییحاب كهف و نوالقرنين 0351  «عرفاني

 مورد غور و بررسي قرار داده است.پرداّته و خوایای مختلف آ  را 

( نگرش مولانا را 0353  «داسییتا  پيامشرا  در كليات شییمس»نامداریا  در تقي پور

 نسشت به داستا  موسي و ّ،ر در سراسر دیوا  شمس بررسي كرده است.
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ة موسییي و ّ،ییر در تحليت بوطيقای قصییّ »ای تحت عنوا  مصییۀفي گرجي مقاله

به كيفيت انعکا  این داستا   ،( نوشته است. در این مقاله0354«  الاسرارمثنوی و كشف

 مقایسه كرده است. الاسراردر آثار مولانا پرداّته شده و آ  را با تفسير كشف

« (ع رمزگشییایي اخ ماجرای ّ،ییر و موسییي »ای تحت عنوا  لاری مقالهليلا اميني

عربي، خ قشيت ابندای عرفای بزرگي ا( نوشیییتیه اسیییت. در این مقیاله اخ دیدگاه0355 

ین فرغاني، بهاءولد، الدّین راخی، علي دجویری، سیییعيدالدّالق،یییات دمداني، نجمعين

در مورد این  الاسییرارین حمویه و دمچنا  دیدگاه تفسییيرگرایانة كشییفعراقي، سییعدالدّ

 داستا  استفاده شده است.

( به شر  و 0350  «سيرة ّ،ر نشي»ین عمادی در كتابي تحت عنوا  الدّكمالسیيد

پرداّته است. او در  (ع تفسیير این داسیتا  و دمچنين معرفي سیيمای ح،رت ّ،ر 

دای قرآ  كریم و نيز احادیث نشوی و سییخنا  بزرگا  دین اسییتناد كرده این كتاب به آیه

 است.

( این داستا  را 0314«  ملاقات موسیي و ّ،ر»عشدالله مسیتحسین در اثری به نام 

ه و در مورد ویرورت تأویت این داستا  نرریات ارخشمندی اراهه بررسیي و شیر  كرد

 كرده است.

ت تأویلي به تأمّ ،(0311«  سییاكنا  ملکوت»خاده در اثری تحت عنوا  شییکوفه رحيم

في كرده شیخصیيت ح،یرت موسیي و ّ،ر را نيز معرّ  ،این داسیتا  پرداّته و در آ 

 است.

 بررسي تفسيری ظرایف و»ای تحت عنوا  عشدالله محمدی و فرشته طالشي در مقاله

( به 0311«  اشیارات داسیتا  ح،یرت موسي و ّ،ر بر مشنای روایات تفسيری فریقين

دای مختلف راویا  دربارة اشارات و روایات تفسیيری اشارات داستا  پرداّته و دیدگاه

 اند.بررسي كرده (ع ا  و سيرة معصوما  گيری اخ سخنظرایف داستا  را با بهره



 40 ةع شمای0010پانيز ع ا  بيیا ت  اال عنامرداتش صل،امه رلمی  060

 

اخ دیدگاه كتاب بحرالمعاني اثر  (ع اما مقالة حاویر به تأویت داستا  موسي و ّ،ر 

 اند.نویسندگا  مذكور ديچکدام به آ  ن رداّته طشعاً پرداخد كهمحمد حسيني مي

 قاا اس ّ ر ت م ای 

 50تا  51در قرآ  شیامت بيست و سه آیه است كه اخ آیه  (ع  داسیتا  موسیي و ّ،یر

، مورد توجه مفسرین ،سورة كهف را در بر گرفته است. این داستا  در طي قرو  متمادی

و دركس مۀاب  با طرخ دید ّود، آ  را تفسییير و تأویت  عرفا، شییاعرا  و... قرار گرفته

توا  به دو بخش تقسيم كرد؛ ميبه این داستا  را  ی مختلفدانگاه ،كرده اسیت. در كلت

 گرایانه.نگاه ظادرگرایانه و نگاه تأویلي یا باطن

دانند و حتي در عناصیییر موجود در داسیییتا  را مادی مي ةدر نگاه ظادرگرایانه، دم

 گردند. اخافتاده ميدا و جادایي كه این داستا  در آ  اتفاق جسیتجوی شیناسیایي مکا 

آید و دیگری اخ آیند، یکي اخ نواحي ارد  مياندردم مي و در آنجا دو دریا»جمله طشری 

طشعاً دای قرآني، گرایانه به داستا نگاه ظادر .(035، ص0300 طشری، « وی فلسیۀينسی

ی كه باید اخ آ  استنشا  شود، به دست اكند و نتيجها  و مکا  محشو  ميها را در خمآن

تعداد بسیيار خیادی معتقد به نگاه ظادرگرایانه به این داستا  و  ،به دمين سیش  .آیدنمي

دای قرآني نيسییتند و در پي كشییف رموخ و اسییرار آ  برآمده و دركدام دیگر داسییتا 

شا  كم دم نيست. محمد حسيني اند كه تعدادمتناس  با طرخ دید ّود آ  را تأویت كرده

 ه تأویلي دارد.نيز دمچو  سایر عرفای دیگر، به این داستا  نگا

دای تأویلي به این داسیتا  مورد بررسیي قرار گيرد، لاخم است تا كه نگاه قشت اخ این

 شود. بيا ورورت تأویت آ  

 ضرتیت تأتنل قاا اس م ای ت ّ ر

ََ ِِ  اْلِعْلمِ فرماید: عمرا  ميّداوند در سورة آل ُُن سوره  0ه آی  َوَما يَِْعَلُم تَْأِويَلُه ِإَّلا اللاُه َوالرااسِِ

 .عمرا (آل

 دانند.ترجمه: تأویت آیات متشابه را جز ّداوند و راسخا  در علم نمي
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و اسییت ظادر و باطني دارای قرآ   ،السییلامعليهم ،طش  روایات معصییوميندمچنين 

 (5، ص 0305 طشاطشایي،  اطني تا دفت یا دفتاد مرتشه داردباطن آ  دم ب

یابند و رویه اسیییت. بع،یییي اخ این روی بهره ميقرآ  دیشایي دو » گویدمولانا مي

 .(055، ص 0351 مولوی،  «بع،ي اخ آ  روی و دردو راست است

دای قرآني امری است وروری. اما در تأویت آیات و داستا  ،بنابر توویيحات فوق

دای دیگری نيز در این اند كه نشانهدا بر این نررموسیي و ّ،یر، بع،ي مورد داسیتا 

سییاخد. عشدالله مستحسن، نویسنده دارد كه ّواننده را متوجه بۀن آ  ميداسیتا  وجود 

ََا ََا ََ ََِِلماا جَ » ةتشصرة خیشایي در این مورد دارد. او در رابۀه با آی «موسي و ّ،ر»كتاب  اَو
ا ا َِ ا نََ ََ َفرِنَا  َذ  به آیه این در كه یدگومي( كهف سوره 50 آیه  «لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن سَِ

كه  این ،آیا به راستي»غذای چاشیت اسیت  «غدا» اخ مراد و اسیت آمده «غدا» غذا جای

آنا  غذای ّود را در روخ بخورند یا در شی  ّيلي مهم بوده كه قرآ  بخوادد قسمتي 

اخ فلسییۀين تا حجاخ كه  (ع اخ آیه ّود را به آ  اّتصییاص دددچ چرا در سییفر ابراديم 

آب و علف گذر كند، ديچ نكری اخ چگونگي غذا اخ صیحرای ّشک و بيناچار اسیت 

ّورد  و یا ّسییتگي ایشییا  نيامده اسییتچ پس باید اقرار كرد كه این كلمه دشییداری 

ا جو توجه او را جل  كند كه در این شییده «ّشر ّيز»اسییت برای مفسییر كه وارد منۀقة 

ت د تا بهتر بتواند به مفهوم آیاّشردایي غير اخ ظوادر آیات است كه باید آ  را كشف كن

 .(35،ص0314 مستحسن،  «پي بشرد

َََلْيِه ََْجر ا»اسیت.  «لتّخذت»دمچنين كلمه   ََ َْ َُ ََ لتخ ْْ سوره كهف(.  00 آیه « ََا ََ َلْن شِِ

جا با الف كتابت شیییده ولي در دفتاد و چند بار در قرآ  نكر شیییده و دمه «اتّخذ» فعت

گوید الف كم دارد. عشدالله مستحسن در این مورد نيز ميصیورت استثنایي یک ه اینجا ب

 شییودكه این املای به ظادر غلط، نشییانة دیگری اسییت كه ما را به بۀن آیه ردنمو  مي

دمچنين او كادش و افزایش بع،ییي كلمات و حروف دیگر در  .(11و15 دما ، صیی 

 رجوع كرد. ،داند كه باید به بۀن داستا ای ميقرآ  را نيز نشانه
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ی و دای قرآني یک امر ویییرورتیأویت آیه ،پس بیا توجیه بیه توویییيحیات فوق

گوید كه ادت ظادر اخ قرآ  جز محمد حسییيني نيز در این مورد ميناپذیر اسییت. اجتناب

سیاني كه به حقيقت قرآ  دست اما دسیتند ك ؛بينندسیيادي و سیفيدی كاغذ چيزی نمي

 انة او نسشت به قرآ  است. گراینمایانگر نگاه تأویت این بيا ،اند یافته

و ای محشوب، بيگانگا  را جز حروف و كلمات ظادری ديچ »...  گوید:ميچنين او 

م نصییيشي نيسییت، یعني ظادر شیینوند كه سییمد باطن ادران ایشییا  نشود  ََِن السِِِِِِخ  اِنخهم 
... پس ای محشوب، الله تعالي »گوید: ( دمچنين مي011، ص0310،  حسيني ...«َلَمعزولَن

دای در در حرفي صد دزار غمزة جا  ؛فرسیتاد در كسوت حروف ،قرآ  را در این عالم

 . دمانجا( «ما تعشيه كرده است...

آميز موسي و ّ،ر نياخ مشرم به تأویت دارد و با نگاه ظادرگرایانه، پس داستا  اسرار

، ساخد ّوادد برملاّواننده در حصار لفظ محصور مانده و اخ حقایقي كه این داستا  مي

تعداد بسيار خیادی اخ عرفا به تأویت و تعشيردای مختلفي  ،ماند. به دمين سش بهره ميبي

 اند. اخ این داستا  پرداّته

 قاا اس م ای ت ّ ر اخ نظر رر ا

این داسیتا  راخآلود، تعابير و توویت بسيار خیادی شده است. در ميا  آثار منروم و منثور 

كه به صیییورت مسیییتقيم و یا تلميحي به این  بيابيمتوانيم اثری را عرفاني، به ندرت مي

مایة بيا  مۀال  عرفاني ّویش نسییاّته باشییند خیرا داسییتا  ن رداّته و یا آ  را دسییت

پذیری دلخواه در جهت افکار اشیییته اسیییت و با ظرفيت تأویتانگيزی دم،یییمو  دل»

، 0355نامداریا ،  پور« برداری كرده اندترده اخ آ  بهرهعرفاني، متصییوفه به نحوی گسیی

005).   

ند و اتعابير و تأویلات مختلفي اخ داسیییتا  كرده ،عرفا با توجه به عناصیییر داسیییتا 

ها بسيار به دم دانند كه بع،ي اخ آنمي اد ّاصّيدركدام، در یک اخ عناصیر داستا  را نم

مشترن است، نگاه تأویلي آنا  به دا آ اند. اما آنچه ميا  دمه نزدیک و بع،یي متفاوت
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اند داسیییتیا  اسیییت. عنیاصیییری كه مورد توجه اكثریت عرفا بوده و آ  را تأویت كرده

 اند اخ:عشارت

 ؛دای اصلي داستا ( شخصيت (ع ح،رت موسي و ح،رت ّ،ر  -

 ؛الشحرین  محت دیدار ح،رت موسي و ّ،ر(مجمد -

 ؛مادي -

 ؛مردِ دمراهِ ح،رت موسي -

 ؛(شودسوراخ مي (ع  كشتي  كه توسط ح،رت ّ،ر -

 ؛كنندة كشتي(ملِک  غص  -

 ؛(رسدبه قتت مي (ع  غلام  پسری كه توسط ّ،ر -

 ؛شود(تعمير مي (ع  دیوار  دیواری كه نزدیک است بيفتد و توسط ّ،ر -

 ؛(نز  گنجي كه خیر دیوار قرار داردك -

 ؛(و یتيم  گنج، مال آ  دو یتيم استد -

را آباد  دیوار آ  (ع  شییوند و ح،ییرت ّ،ییرمدینه  شییهری كه در آ  وارد مي -

 .(كندمي

است.  الاسرارترین اثری كه به تأویت این داسیتا  رمزی پرداّته، تفسیير كشیفمهم

اخ  اسرارالنيز قابت مقایسیه اسیت، خیرا تعشيردای كشیفاین اثر اخ جهاتي با بحرالمعاني 

با بحرالمعاني در برّي موارد مشییابه و در  (ع وقاید خندگي و مرتشة ح،ییرت موسییي 

 بع،ي موارد متفاوت و حتي مت،اد است.

خ برّلاف بحرالمعاني، ا رشيدالدّین ميشدی ترین تفاوت آ  این است كهاولين و مهم

نگر تا ظنّ نشری كه موسي »گوید سیخن مي (ع  رّ،ی بر (ع برتری ح،یرت موسیي 

و لمّا كه  كلّا !كه او را به دبيرسیتا  ّ،یر فرستادند ّ،ر را بر وی مزید بود كليم با آ 

ديچ پي امشر را آ  مشاسیییۀت و قربت نشود كه  ، ص( بعد اخ مصیییۀفي ،بر درگاه عزّت

چنانک كسي ّوادد تا نقره به  ؛موسیي را بود، اما ّ،ر را كورة ریاوت موسي گردانيد
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اّلاص برد در كورة آتش نهد آنگه ف،یییت نقره را بود بر كورة آتش نه كوره و آتش را 

 .(005،ص5، ج0305 ميشدی،  «بر نقره...

و  (ع ح،ییرت موسییي ، الاسییراراین اسییت كه اخ نرر كشییفدر تفاوت دیگر آ  

 ،ّشرشد و بيآتش ميموسي در طل  »اند دو مۀلوب پرودگار در (ص ح،رت محمد 

آفتاب دولت بر او تافت، محمد مصییۀفي در ّواب بود كه بشییارت آمد و گفت: بيا تا 

من چند نشیينيچ نه موسییي به گفتار طمد داشت و نه تو بي ؛من ّریدار تو ام .مرا بيني

اما اخ نرر  .(515، ص 0، ج0305 ميشدی،  «محمد به دیدار، پس یافت در غفلت است...

در طال  بود كه  (ع مۀلوب و ح،یرت موسي  (ص ح،یرت محمد  ،يمحمد حسیين

 شود.به آ  پرداّته مي ،تبه صورت مفصّ ادامه

 لاًو بحرالمعاني، كام الاسراراخ نرر كشف (ع شینيد  ح،رت موسي « رانیتَ  نْ لَ »ت علّ

 ایندر ت لن تراني شنيد  ح،رت موسي را علّ الاسرارمتفاوت اسیت. صیاح  كشیف

به  (ص دیدار ّداوند را ّواسیییت ولي ح،یییرت محمد  ،او به صیییراحتداند كه مي

اما بحرالمعاني دو  .(051 دما ،  اشیارت ّواست، به دمين سش  به مقصود ّود رسيد

دیدار  (ع كه چو  ح،ییرت موسییي  این ،لاوّ :آورددليت دیگر برای این مووییوع مي

( و 30و31، ص  0310ّداوند را بيرو  اخ آیينة محمدی ّواسته بود  محمد حسيني، 

لن تراني گفت كه ای موسي تو نشيني به جهد و  ؛داشیتهغيرت ارني رنگ »كه  دیگر این

 .(010 دما ، ص  «تواني دیدكوشش، یعني تو مرا به ّودی ّود نمي

 به تأویت داستا  موسي (ع وسي با این نوع نگرش به ح،رت م الاسرارپس كشیف

و ّ،یر پرداّته اسیت. در این تفسير، دریا به دریای معرفت، كشتي به كشتي انسانيت، 

ت، دیوار به نفس مۀمئنه و گنج به ّزاهن اسییرار قِدم تأویت ملِک به شیيۀا ، غلام به منيّ

اید و ب اندگنج حقيقت را در صفات بشریت نهاده، الاسرارشیده اسیت. اما اخ نرر كشیف

د و نيفت ،بالای آ  دیوار نفس مۀمئنه اعمار شیییود تا چشیییم دركس بر این گنج حقيقت
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، 0305، 5  ميشدی، ج  برای كسییاني كه ظرفيت آ  را ندارند، دویدا نشییوداسییرار آ  

 .  (001و 005ص 

و جوا  دمرادش « قل »نماد  (ع  اخ ابن عربي، موسییي «تفسییير القرآ  الکریم»در 

الشحرین نقۀة ملتقای دو عالَم اسییت یعني عالم رو  و عالم اسییت و مجمد« نفس»نماد 

ه آشنایي داشت ،عربي و آثار اومحمد حسيني با ابن ،الشته .(055، 0105عربي، جسید  ابن

 نقت و نقد كرده است. ،جای بحرالمعانيو بع،ي نرریات او را در جای

در  ،خیسیییته اسیییتكه اندكي قشت اخ محمد حسیییيني مي فرغانيالیدین سیییعيید

نيز مانند محمد حسییيني به رمزگشییایي اخ تمامي عناصییر  ه.ق(011  «راریالدّمشییارق»

  ورا به ر (ع  را به نفس ناطقه و ح،رت ّ،ر (ع  داسیتا  پرداّته و ح،رت موسي

    عناصییر دیگر داسییتا  اخ قشيت شییاگرد ح،ییرت  ،نيمجرد تعشير كرده اسییت. او دمچن

را به عقت مميز، مادي را علم و معرفت، بحر را بحر باطن، صخره را ثشات و  (ع  موسي

قیدرت و تمکين، غلیام را نفس امیاره، ملِک را عج ، دو یتيم را نفس حيواني و نشاتي، 

، ص  0301رغاني،  ف ت اّروی دانسته استپدر دو یتيم را نفس انسیاني و گنج را لذّ

005-003)  . 

ی اخ داسییتا  ا، كه تأویت صییوفيانه«اصییحاب نور» المؤلفي به نامدر رسییالة مجهول

نمادی اخ عش  دانسته شده  (ع  نمادی اخ عقت و ّ،ر (ع  موسي و ّ،ر است، موسي

حریر ترشتة خما  با بحرالمعاني به دم اسیت. ادميت این رسیاله در این اسیت كه تقریشاً

رِيُد ََِِنَجَدا ِِيَها ِجَدار ا يُ »ه اسیت. در این رساله، داستا  موسي و ّ،ر با محوریت آیه درآمد
َْ يَِنَِْقضا َِأَََاَمهُ  ّوادد ر و تأویت شیده است. نویسنده، ميفسیيت ،سیوره كهف( 00 آیه « ََ

آورد يرا م این داستا  موسي و ّ،ررا تووي  و تشری  كند، بنابر« وراصیحاب ن»مقام 

 وار بيا  كرده است. كه اخ نرر او راه رسيد  به مقام اصحاب نور را تمثيت

عناصر مهم داستا  اخ جمله، دریا به دریای معرفت، كشتي به كشتي  ،در این رسیاله

وجود، سیرنشیينا  كشیتي به سالکا  كوی حقيقت، ملِک به عقت، كودن به نفس اّماره، 
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، مدینه به شیهرستا  وجود، طعام به مشاددة محشوب، جدار اَبَواه به رو  و نفس مۀمئنه

به دسیتي طال  تأویت شییده اسیت. سیی س نویسینده با اسییتناد به تأویت آیة فوق، مرتشة 

اش اخ جدار  دیوار( دستي ،گوید كه وقتي انسییا ددد. او مياصیحاب نور را شیر  مي

 بين رفتن دستي انسا ( وشود  نار به معني سوّتن و اخ مي« اصیحاب نار»بين برود اخ 

بدا  »شییود. شییود، آ  وقت اخ جمله اصییحاب نور مي« ِأَامه»وجودی اخ ح  در او آباد 

ل مقام و مرتشة اصیحاب نور دمين مقام و مرتشة اصیحاب نار است یعني ای طال  كه اوّ

يرند خ وی بگل اخ دستي ّود به كلّي نيست گردند و وجود اخ ح  پيدا كنند و دستي ااوّ

 (00، ص0313 اصحاب نور و مرادر انوار، « اخ اصحاب نور شوندو 

خیسیییته مي (535دمزما  با محمد حسیییيني  وفات  ابوالوفا ّوارخمي نيز كه تقریشاً

 را به عش  تأویت كرده است. (ع را به عقت و ّ،ر  (ع  است، موسي

 بنگر كه چه گفت عشییی  با عقت سیییليم

 ّوادي كه شیییوی خ صیییحشتم برّوردار

 

 ّ،یییر خمییانم و تو موسییییای كليممن  

 یکسیییوی نییه اعتران و بنمییا تسیییليم
 (013، ص 0354 ّواجه ابوالوفای ّوارخمي،      

كه محمد حسيني با آثار و اشعار مولانا انس فراوا  داشته و اخ  با در نرر گرفتن این

او در جادایي اخ بحرالمعاني یاد كرده و اشییعار او را نيز آورده اسییت، بيهوده نيسییت كه 

 نگاه گذرایي به این داستا  اخ منرر مولانا نيز داشته باشيم.   

ه نرر بنده كراپداسیتا  ّ،یر و موسي به صورت  ،در مثنوی مولانا و دیوا  شیمس

توا  به این نکته رسيد لای آ  مياقت،ای داستا  و ادداف ویژة آ  آمده است. اما اخ لابه

ف و قدرت تصرّ آگاه ،وقاید ةنگر. اخ دمنمادی اخ عقت كامت است و كلّي (ع  ّ،ر»كه 

نگر و نمادی اخ عقت فلسییفي اسییت كه جزهي (ع  و دّالت دارد و ح،ییرت موسییي

 .(05، ص0311 سنگری و دمکار، «گر استپرسش
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 ن تسیییليم شیییويد چیو  گرفتییت پير

 نفییاقصیییشر كن بر كییار ّ،یییری بي

 گیرچییه كشیییتي بشیییکنیید تو دم مز 

 

 دیمیچیو موسیییي خیر حکم ّ،یییر رو 

 تییا نییگییوییید ّ،ییییر رو دییذا فییراق

 گیرچییه طییفییلي را كشیییید تو مو مکن

 (053،دفتر اول، ص0335 مولوی،           

را ویمن داستا   (ع  و ّ،یر (ع  ح،یرت موسیيمولانا در جای دیگر، داسیتا  

يا  بر ّ،ر را ب (ع  الاسرار،  برتری ح،رت موسيدقوقي آورده و مانند تفسیير كشیف

   .(030-000 دما ، دفتر سوم، ص   كندمي

ه، پرداّت  (ع  یکي اخ آثار مهمي كه به رمزگشیایي اخ عناصیر داستا  موسي و ّ،ر

ار كه در بحرالمعاني باختاب بسي این اثر به دليت اینالق،ات دمداني است. تمهيدات عين

 دایبيش اخ نيمي اخ نامه»، مصییح  بحرالمعاني، سییترده دارد و به قول سییرور مولایيگ

( 01، ص 0310 مولایي،  «بحرالمعاني تحت تأثير مسیتقيم تمهيدات نگاشیته شیده است

 توا  تعشير او اخ این داستا  را نادیده انگاشت. نمي

تا  لَِفتاُه َّل ََبِْرَحُ  َو ِإْذ َا ََ ُمنسِِ »داند: مي« ص»را بحر « مجمد الشحرین»ق،ییات العين ََ  
 ای این بحرین كدام اسییتچ مگر دریای حقيقت؛ دری ا درگز ندانسییتهََبُِْلَغ َمْجَمَ  اْلَاْحَرْينِ 

ََ »ص، بحر بیه مکه  ََ  کِا من َيث َّل ليل و َّل نهاررشَليه  ، الق،یییات عين« ایچندیده «الَر

 (001و005، 0301

َِخينِ  اُطُلانا الِعلَم وَلن»گوید: مي« ص»او در توویي   طل   ، طل  علم فری،ه است وبِال

بحری اسیییت به مکه كه  «ص»بیاید كرد اگر ّود به چين و ماچين باید رفتن. این علم 

من اذ َّل ليِل و َّل نهِار و َّل ارال و َّل سِِِِِِِِِِِِِِمِاء» ا »در مکة  كدام مکهچ «کِاَ َليِه َرش الَر ََوا َُ مَِ
ُ نُنرِي َِ  وَ  صَلم »... علم صين «َخَلَق َاَّللا َخِْکرِ  ِذي اْلُقْرآ  .(55 دما ، ص  «است «ال

الق،ییات اخ این داسییتا  ّود محتاج رمزگشییایي اسییت. اما با مراجعه به تأویت عين

ات الق،شیود خیرا توویت محمد حسيني و عينتر مياین رمزگشیایي آسیا  ،بحرالمعاني
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د كه در جای ّود به آ  اشاره ّوادد دستن یکسیا  حتي بسیيار به دم نزدیک و گادي

 شد.

 قاا اس م ای ت ّ ر قی بحر المعانی

ي نسیییشت به آیات قران گرایانة مؤلف آ عاني نگاه تأویتترین ویژگي كتیاب بحرالممهم

 واست. اگرچه این ویژگي ميا  تمامي متو  عرفاني مشترن است، ولي اگر آیات قرآني 

كتاب اخ بين مۀال  نود و پنج درصییید  ،ها برداریمدای محمد حسیییيني را اخ آنتیأویت

في اوليای الهي و اقۀاب دایي كه به شر  سفردای ّود و معرّ رود و فقط آ  قسمتمي

 ربحرالمعاني ب بنيا  توا  گفت كهماند. پس ميپرداّتیه اسیییت، باقي مي روخگیار ّود

توویت آیات  قرآ  اسییتوار اسییت و نگرش مؤلف نيز به قرآ  نگادي تأویلي اسییت؛ به 

 ای اخ قرآ  در معنای ظادر آ  به كار نرفته است. نحوی كه ديچ آیه

كلمات ظادر ديچ  بيگیانگا  را جز حروف و»... گویید او ّودش در این معني مي

نصیيشي نيست، یعني ظادر شنوند كه سمد باطن ادران ایشا  نشود... و فهم ایشا  دمين 

شییا  كور بودند كه نعت ای ،اما اخ حقيقت قرآ  .ََسِِِِِِِاطيُر اْنَوالينَ إَّل  َا گفتندی بود كه مي

َُْم   این آمد كه  م  ُبْ م   ت اخ حقيق . این نعت مجرد مر كافرا  را نيسیییت، یعني دركهصُِِِِِِِِِِِِِِ

قرآ  غافت باشیید و نرسیید اگرچه ّود را ادت ایما  نامد و اخ حقيقت قرآ  محروم ماند 

گوید كه او دمچنين مي .(011، ص 0310 محمد حسيني،  «نعتش آمد...  علمْيٌّ بلکْمٌّ صلمٌّّ

شود كه حروف و كلمات آ  است و یکي اطلاق مجاخی است كه بر لفظ قرآ  اطلاق مي

 «كیه چو  لفظ را اطلاق كنند جز بر حقيقت قرآ  نيفتد»دیگری اطلیاق حقيقي اسیییت 

ددندة نگرش تأویلي او نسییشت به آیات قرآني است. نشیا  ،( این ّود010 دما ، ص 

تأویت به لحاظ ریشیییة ل وی و به صیییورت »گویند تیأویت نيز ميچنیانکیه در تعریف 

، به عق  برد ، باخگشیییت به اصیییت ّویش و به مکاني د به معنای باخگردان ،معکو 

به معنای حقيقي یک متن  داد  ایم و در نتيجه به معنای باخگشییتاسییت كه اخ آ  آمده

 .(005، ص0350 كربن، « است
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 نيز داآني، بلکه احادیث نشوی و حتي بع،یي داستا نه تنها آیات قر ،در بحرالمعاني

 ت به آ  پرداّته شدهدایي كه به صورت مجزا و مفصّتأویت شیده اسیت. یکي اخ داستا 

تک عناصر این داستا  نگاه تأویلي است. محمد حسيني به تک داسیتا  موسیي و ّ،ر

. جال  داندرفاني مياین داستا  را تمثيلي اخ سير و سلون ع ،داشیته و مانند سیایر عرفا

  با مخاط ،موسي با مانند وداع ّ،ر ،اسیت كه محمد حسيني بعد اخ تأویت این داستا 

الي الله را به مخاط   سيرِكند. گویا او نيز مانند ح،یرت ّ،ر راه ّود ّداحافري مي

را  (ص  اكرم یا پيامشرؤدر عیالم ر ،في كرده و پس اخ ّتم میأمورییت ّودمعرّ یشّو

، 0310 محمد حسییيني،  «بيش اخ این اسییرار در صییحرا منه»گوید بيند كه به او ميمي

 یابد.پایا  مي دا( و به این ترتي  كتابت نامه335ص

كه به تأویت داسیتا  اخ نرر بحرالمعاني ب رداخیم، لاخم اسیت تا شخصيت  قشت اخ این

د، تا معلوم گردد در بحرالمعاني بررسي شو (ع  و ح،یرت ّ،ر (ع  ح،یرت موسیي

داستا  را تأویت  ،چه دیدگادي دارد و اخ چه جایگادي ،كه محمد حسيني در مورد ایشا 

 و تعشير كرده است.

 قی بحرالمعانی )ع( ايماخ س رت م ای

رده و به نام ب (ع  اخ ح،ییرت موسییي ،مختلف دایمحمد حسییيني در شییر  مووییوع

را یکي اخ پيامشرا   (ع  استناد كرده است. او ح،رت موسي دای خندگي ایشیا داسیتا 

ند عاشقا  ّداو»گوید: مي كند وميرسیيده است معرفي  يهاللّكه به مقام كليماولوالعزم 

ُ ِإْبرا »ابراديم به ّلّت مزین شیید  .برنداخ عشیی  بهره مي ،ت ّودبه قدر دمّ ََ اَّللا َُ يَم َو اتا
سخا و جود ح،رت ابراديم نشود و ح،رت موسي در تواود كس به كه ديچچرا «َخليل  

لاَم َو کَ »به كلام ّداوند مخصوص گردانيده شد  ،به دمين ّاطر ؛و تسیليم مانند نداشیت
ُ ُمنس     .(001، ص0310 محمد حسيني، « َتْ ليما   اَّللا

 ،در بيا  طال  و مۀلوب (،ص  و ح،رت محمد (ع  او در مقایسة ح،رت موسي

مانند -اند دا طال  ّداوندوجود دارد. بع،یییي كیه ميا  این دو فرق بسیییيارگویید مي
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 ،كه در اینجا -(ص  مانند ح،رت محمد- انددا مۀلوبو بع،ي -(ع  ح،یرت موسي

 دما ، ص  را بر ح،ییرت موسییي نشییا  ددد (ص ّوادد برتری ح،ییرت محمد مي

051). 

دفتاددزار حجاب اخ  ،گوید كه بالای عرشمي 0اخ قول امام مجاددمحمد حسیییيني 

نور و ظلمت است و وقتي ح،رت موسي اخ این موووع آگاه شد، سلون ّود را آغاخ 

است و  (ص  این مقام مخصوص ح،رت محمد ،ای موسي :ندایي شینيد كه ،كرد. پس

 با موسي ،ّاطر غيرت اوهّداوند ب ،«انا غينر»گفته است كه  (ص  چو  ح،رت محمد

 -بلکه به رو  ،نه به جسم-نيز ح،ور داشت  (ص  پيامشر ،كلام شید و آ  خما دم (ع 

َْ يا ُمنسى... »كند به است و استدلال مي «شیجرة وحدت»و رو  ایشیا  دم   «ِمَن الشاَجَرِة ََ

 .  (50و  55 دما ، ص 

شیینيد  ح،ییرت موسییي اخ جان  ّداوند را این « رانیتَ  نْ لَ »ت محمد حسییيني علّ

را بيرو  اخ آیينة محمدی ّواسیییته بود و خماني كه این دانید كیه او دییدار ّداوند مي

 .(30و 31 دما ، ص  «دحمخ ن امخة مُ مِ اللاُهما اْجَعْلِن  »وع بر او روشن شد، تمنا كرد كه موو

را بر انشيای قشلي  ح،رت محمّد  ص(ف،ت و مرتشة  ،محمد حسیيني در جای دیگر

دند بوالعزم اولودردو اخ انشيای  (ع  و موسي (ع  گوید كه ح،رت ابراديمبيا  نموده مي

نَّل  ِمْنُهمْ »گفت  (ع  اما ابراديم ما اْجَعْلِن  ِمن امخة اللاهُ »گفت  (ع  و موسییي« َربانا َو ابَِْعْث ِيِهْم َرسُِِِ
خدي دولت من و تو و خدي تمنای فریاد »و بیاخ بیه مخیاط  ّود مي گوید كه « دحمِخ مُ 

 (310ص  دما ،  !«اولوالعزمنایافت رسولا  

 تت ّداوند، نسشت به امّمحشّ (ع  گوید كه چو  ح،رت موسيمي ،در جای دیگر

             تّوادم مشیییتاقا  امّمن مي ،ّیدایا :بیه منیاجیات گفیت كیه ،را دیید (ص  محمید

اااِِی »را بشينم. آ  وقیت ّداوند صیییدا خد كه  (ص  محمید َِ آ  وقت « دحمخ مُ ن امخة مِ يَِا ََ

ريَك َلَك لَاايكَ  لَاايك»محمدی گفتند كه  تتمامي اوليای امّ  (ع  موسي و ح،یرت« الخلُهما َّلشَِ

وقتي به دوش آمد، كه حلاوت آ  « َصِعقا   َخرا ُمنسِ و »دوش شید اخ شیيریني این كلام بي
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« دحمخ امخة مُ  اللاُهما اْجَعْلِن  ِمن»كلامي با ّداوند بود، پس تمنا كرد كه سخن حتي بيشتر اخ دم
 .  (311و  05و 05 دما ، ص 

دای محمد حسیییيني در مورد حواد  آنچه مهم اسیییت این اسیییت كه تمام داوری

ر اخ دیدگاه او در مورد متأثّ (ع  و ّود ح،ییرت موسییي (ع  خندگي ح،ییرت موسییي

ت جميد شیییاددا  درجة نشوّ»گوید: مي ،اسیییت. او در این مورد« ولیاییت»و « تنشوّ»

رت ت ح،اما بع،ي اوليای امّ ؛به اتفاق جميد مشایخ ،ولایتاند برشاددا  درجة اف،یت

     ةالعزخ رباند، نزدیک ح،ییرت كه در مقام قربت ح،ییرت رسییالت -لامالسییّ عليه-رسییالت 

 دددمينرر  چنين( او 001 دما  ،ص «د دارند بر انشيای دیگرف،ییت مقيّ -جلّت قدرتله-

ولي اوليا قربت  ،كه ميا  درجه و قربت تفاوت وجود دارد. انشيا نزد ّداوند درجه دارند

 (ع  در مقام بالاتر اخ عيسیي و موسي ص(  ت محمدیاوليای امّ ،به دمين سیش  .دارند

 قرار دارند. 

بلکه حيات عاش  با  ؛وصال معشوق نيست ،گوید كه كمال عش محمد حسیيني مي

گوید كه اگر ح،رت داند. او ميشوق و این معني را دركسي نمينه با معو عش  است 

 .(54 دما ، ص  گفتنمي« َربِخ ََرِن »درگز  ،دانستاین موووع را مي (ع  موسي

َُ َربِخی ِبَربِخی»اسیییت كیه  فرموده (ع  گویید كیه ح،یییرت عليمي دمچنين  و« َََرِِِ

توا   ،ي را به ّدایيچنیانکیه ّیدای تعیال ،ای محشوب ،پس»كنید كیه گيری مينتيجیه

 نْ لَ  ؛غيرت داشتهني رنگ  ار .توا  دید شیناّتن، معلوم شید كه ّدای را دم به ّدای 
نتواني  ،تو نشيني به جهد و كوشش، یعني تو مرا به ّودی ّود ،گفت كه ای موسي رانیتَ 

 .  (010 دما  ، ص  «دید

 قی بحرالمعانی (ع) ايماخ س رت ّ ر

با ح،رت ّ،ر و مۀالشي نویسیندة كتاب در جادایي اخ بحرالمعاني اخ مصیاحشت ّود 

مکا  دقي  آ  را  گوید و حتي در جایي خما  وها ردّ و بدل شییده سییخن ميكه ميا  آن

ا ب لی سِنة مماَ وخمسِين وسِاعماِةوُ من جمادی ان اسِ ُ التخ ای برادر به تاریخ »ساخد مشخ  مي
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لامعليه–ّ،یر  در دریای فرات در كشتي مصاح  بودم و با ّ،ر سخن در نور  -السیّ

بحر »كه محمد حسیییيني در جادایي اخ  ( اما با توجه به این11 دما ، ص« رفیت...مي

ت معلوم نيسییی« معني را باش ؛لفظ را نشاش»كند كه به مخاط  ّود تأكيد مي ،«المعاني

ای عالم مادّه است یا منرورش دمين كشتي و دری« دریای فرات»و « كشتي»كه مراد او اخ 

 چيز دیگری است. 

گوید كه اخ گفتن كلمات بحرالمعاني به ّ،ییر مي ،دیگر اخ بحرالمعاني ياو در جای

 ع،يب تا گشتهمي ّ،ر دنشال بسيار -اوایت راه عرفا -ل كار خیرا در اوّ ؛ورخدامتناع مي

ّوادد دست پيدا مي آنچه به شود،مي صیحشتدم او با وقتي اما ،بياموخد او اخ را چيزدا

ّ،ر به  ،ولي اكنو  .كنداخ كلمات ّ،یر شیفا حاصیت نمي ،كند و به قول ّودشنمي

اما او  ؛ّوادد كلمات بحرالمعاني را اخ او بياموخددنشال او  محمد حسییيني( اسییت و مي

  است یشت این امتناع دم آ  است كه ّ،ر در تلاش حفظ جا  ّوكند و علّامتناع مي

و مرا اگر در در دمي دزار »... ترن جا   فنا( و وصییال معشییوق را در نرر دارد:  و او

 .(000 دما ، ص « جا  ددند به ترن آ  منتررم...

ت و ولایت كامت كه در علم نشوّ گوید كه موسیییي با آ در جای دیگر مي ،دمچنين

ا ر كرد  كشیتي، كشتن شاگرد، ساّتن دیوار(بود، نتوانسیت سیه عمت ّ،یر  سیوراخ

ای ه چخیرا »... ت كند ولي ّ،ییر سییرگردا  كلمات من  محمد حسییيني( اسییت. تحمّ

ت و در علم ولایت كامت بود، سه عمت ت نشوّدر حلم تحمّ -لامالسّعليه-موسي  ،محشوب

-          ت نکرد و احتمال آ  نتوانسییت و ّ،ییر تحمّ -لامالسییّ عليه-اخ دمچو ّ،ییر 

 .(333 دما ، ص  «سرگردا  كلمات من است -لامالسّعليه

نرریات محمد حسيني در مورد ح،رت موسي و  پس بر اسیا  توويحات فوق و

 در ادّعای برتری بر به غلط، رسيم كه محمد حسينيبه این نتيجه مي (ع  ح،رت ّ،ر

ی و»كند معرفي مي« الِدخَنیکثير »نيز محمد حسیییيني را « خيِاراناخاِارُ »دو را دارد. مؤلف 



 011 بحرالمعانی د اع اااس بر ّ ر ت م ای قاا اس تأتنل

 

 

 

شود كه دعوی او ، محق  ميكثيرالدّعوی اسیت و اخ آنچه اخ احوال ّود بيا  كرده است

 .(004، ص0353 محد  ددلوی،  «ح  است

را بر اسا   (ع  دلایت برتری محمد حسیيني نسیشت به ح،یرت موسیي و ّ،یر

 توانيم  به قرار نیت ّلاصه كنيم:دای ّود او ميگفته

 ،ت محمدی بر انشيای قشليكه بع،ییي اوليای امّمحمد حسییيني بر این نرر اسییت  -

كند في ميمعرّ ،ت محمدیف،ییيلت دارند و چو  ّودش را اخ آ  دسییته اوليای امّ

در مقام  ،به این سش ، (041، ص 0310كه به مقام فردانيت رسيده  محمد حسيني، 

كه  مقامي- بيندتر ميبه ّداوند نزدیک (ع قرب، ّود را نسشت به ح،رت موسي 

... خدي دولت من و تو و فریاد »آرخوی رسيد  به آ  را دارد  (ع ،یرت موسیي ح

   .(310 دما ، ص  !«اولوالعزمیافت رسولا  نا

خند؛ به این معنا كند كه اخ علم لدنّي حرف مياو در بحرالمعاني دميشییه تأكيد مي -

حرف و صییوت اسییت، قلم در بحرالمعاني بي»... مند اسییت. كه اخ علم لدنّي بهره

َِْلما  »سییواد  ،اللهمسییت رق شییده با حرف و صییوت كرده در بيان ََلاْمناُه ِمْن َلُدناا   «َو 

مندی او اخ علم پس بهره .(055 دما ، ص « گوید...مي ،آورد و در صیییفت قلممي

 (ع ح،ییرت موسییي  ركه كاشییف و محرم اسییراری باشیید كه بلدنّي باعث شییده 

«  ارنیبخ رَ »شنيد  ح،رت موسي و « رانیتَ  نْ لَ »وقتي علت  ؛ مثلاًاست مکشیوف نشیده

اگر ح،ییرت موسییي این موووع را »ددد، اخ جملاتي نرير گفتن او را توویي  مي

كند؛ به این معنا كه ّودش آنها را ( اسیییتفیاده مي45 دمیا ، ص « دانسیییت...مي

 داند.مي

مند است، دنّي بهرهدر مورد ح،رت ّ،ر كه او نيز مانند محمد حسيني اخ علم ل -

 «ّ،ر سرگردا  كلمات من است...»...او برتری دارد  بر ،كند كه در علمنيز ادّعا مي

( و با وجود اصرار ّ،ر، محمد حسيني آ  راخدا و اسرار را به او 333 دما ، ص 

 .(000 دما ، ص  چو  او در تلاش حفظ جا  ّود است ؛گویدنمي
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ا ر (ع  صي داستا  ح،رت موسي و ّ،رپس محمد حسيني اخ جایگاه چنين شخ

 كند.تأویت و تعشير مي

 رلج لدنیی

یکي اخ مفاديمي كه در داسیتا  موسیي و ّ،ر اخ ادميت بسيار خیاد برّوردار است، و 

مند اسیت، علم لدنّي است. پس لاخم است كه دیدگاه محمد ح،یرت ّ،یر اخ آ  بهره

 حسيني در مورد این علم نيز بيا  شود.

و در تووییي  « حرالاَ الارخ و َلمالعلم َلماَ َلم»داند: حسییيني علم را دو نوع ميمحمد 

آموّتة ح . علم لدنّي، « بحر»آموّتة ّل  است و علم « برّ»گوید كه علم این سخن مي

   .(55و54 دما ، ص  فهميد نندتوااخ علم بحر است كه ادت ظوادر آ  را نمي

 ،ای برادر»گوید مي ند وكميي یاد اخ علم لدنّ ،در جادای متعدد ،او در بحرالمعیاني

َِْلما  »كلمات این فقير را كسییي ملدرِن اسییت كه او در مکت  عشیی   ََلاْمَناُه ِمن لاُدناا   ،«َو 

 .(50 دما ، ص « شاگردی كرده است...

حرف و صیوت اسیت، مسیت رق شیده با حرف و صوت قلم در بحرالمعاني بي»... 

 «گوید...آورد و در صفت قلم ميمي "و علمناه من لدنا علما"سیواد كرده در بيان الله 

 .  (055 دما ، ص 

حجابِ حرف بر تو الله شیییوی و جمال قرآ  بيبیاش ای محشوب، تیا تو نيز ادت»

َِْلمِا  »الله تعالي اخ تختگاه ي حقيقت كلامگری كند و تجلّجلوه ََلاْمنَِاُه ِمن لِاُدنِاا  ي آ  تجلّ «َو 

 .  (010و 010 دما ، ص   «گردد...محشوب 

ََلا »اما اخ كتابخانة  ؛آموخده بحرالمعاني تو را ميکیچنیان»...  َِْنِدنا َو  َمة  ِمْن  َْ ْمناُه آتَِْيناُه َر
َِْلما    .  (013 دما ، ص « ِمْن َلُدناا 

شود كه آنچه در معلوم مي ،ي نوشییتهاخ آنچه محمد حسیيني در مورد علم لدنّ ،پس

كه ّ،ر نيز اخ آ   علمي- ي اسیتشیود اخ سیرچشیمة علم لدنّبحرالمعاني مکتوب مي
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حقایقي اسیت كه حجاب لفظ ن وشیيده و فهم دركسي به آ   ،و در واقد -مند بودهبهره

 اند. برّوردار شده ،اند كه اخ این علم اللهرسد و فقط ادتلنمي

دا وقتي قرآ  گوید كه بع،یییيمي ،به مخاط  ّود ،یاو در جیای دیگر ،دمچنين

اما بع،ي با ّواند  در كلمه و آیه، حقيقت قرآ   ،بينندّوانند، كلمات و الفاظ را ميمي

عني ی ؛ديچ نصيشي نيست ،بيگانگا  را جز حروف و كلمات ظادری»كنند. را مشادده مي

اینجا نيز اشارة او به  در .(011 دما ، ص «ظادر شنوند كه سمد باطن ادران ایشا  نشود

 علم لدنّي است. 

یک بخش كامت را به شر  و تفسير علم  ،ّود «تمهيدات»الق،یات دمداني در عين

گوید كه علم سییه قسییم اسییت: علم بني آدم، علم لدنّي اّتصییاص داده اسییت. او مي

داند. ميفرشتگا ، علم مخلوقات؛ اما علم چهارم علم ّداست. او علم لدنّي را علم ّدا 

 (5، ص0301الق،ات،  عين

موسي كه نشي بود » نویسدمي  ع( و ّ،ر  ع(نسیفي در مورد علم ح،رت موسي 

كه موسي را علم كتاب بود و ّ،ر  عليم بود و ّ،ر كه ولي بود، علّام بود اخ جهت آ 

 «غيوب بودم ارا علم كلام، كتابي شییهادتي اسییت و كلامي غيشي اسییت لاجرم ّ،ییر علّ

لم ي را عآید كه او نيز علم لدنّبر مي ، چنيناخ این گفتة نسفي .(035، ص0315 نسیفي، 

كه پيامشر  (ع اند و حتي ح،یرت موسي مردم اخ آ  محروم مةآنچه عا- داندبه غي  مي

 و صاح  كتاب تورات بود در آرخوی آموّتن آ  بود.اولوالعزم 

ميا  عالم صفات ح  و كه واسۀه است « ّفي»در مرصیادالعشاد آمده اسیت كه اگر 

ین الدّآید  نجممکاشییفه شییود، علم لدنّي پدید مي« عالمي»عالم روحانيت، به صییفت 

 .(305، ص 0304راخی، 
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 تأتنل قاا اس م ای ت ّ ر قی بحرالمعانی

مؤلف بحرالمعاني اصییۀلاحات كليدی داسییتا  موسییي و ّ،ییر را اینگونه تأویت كرده 

 است:

بود كه موسیي به شاگردش گفت دست اخ سير و طل  برندارم و چنين : »البحرننمعمع

 .سورة كهف( 51 آیه  «كه روخگاراني دراخ راه ب يمایم الشحرین برسم، یا آ تا به مجمد

َِ »را در این آیه و دمچنين « بحرین»محمد حسيني كلمه  بَِْيَنُهما بَِْرََخ  *َمرََج اْلَاْحَرْيِن يَِْلَتِقيا
 َِ ت و دریای بشییریت تعشير كرده سییوره رحمن( را به دریای محشّ 01و 01 آیه  «َّل يَِْاِغيا

دوم دریای بشریت مراد است و  ،تیکي دریای محشّ ،ای محشوب اخ این دو دریا»اسیت. 

 محمد حسیییيني،  «ديچ آميختگي ندارند... ،ندااند... اگرچه توأما دو یکجیا جیاری در

 .  (333، ص 0310

ا كند، دوباره آ  تأویت را بآیه یا حدیثي را تأویت مي: محمد حسيني وقتي اقیناخ محبی

ساخد كه الشته باخ دم با نگاه تأویلي است. او در تووي  آیه و یا حدیثي دیگر مسیتند مي

َََل  اْلماءِ »كند به آیه اسییتناد مي« الاحرينمرج» ُه  ََْرشُِِِِِِِِِِ  ََ و « ةاخ ماءالمح»اخ نرر او « ماء«. »َو کا

الُمؤِمِن  بََل»اند خیرا ح،ییرت محمد  ص( در حدیثي فرمودهاسییت. « قل  مؤمن»عرش 
ت قرار دارد كیه ّیداوند در آ  پس عرش قلی  مؤمن در درییای محشّی« تعِالی ََرُش اَّللخ 

َتني»د آیه مسیتوی شیده اسیت به استنا َََل  اْلَعْرِش اسِْ مُن  َْ ، ص 0310 محمد حسيني،  «الرا

333).   

دو دریا را به دریای بشییریت تعشير كرده اسییت،  چو  محمد حسییيني یکي اخ ،در اینجا

ۀور اما توویییيحاتي كه ب ،تأویت كند« تربوبيّ»رفت كه این دریا را به  دریای انترار مي

ت را در ّود دارد؛ چو  داده اسیییت، معني ربوبيّ« تدریای محشّ»مسیییتقيم در مورد غير

ّداوند اسیییت. این ت به قل  ارتشا  دارد و قل  مؤمن عرش ّداوند و جایگاه محشّی

 تت تأویت كرده اسرا به ربوبيّ« بحر»یابد كه او در جای دیگری نيز ادّعا خماني قوت مي

 .(011 دما ، ص 
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ّوادد در ردیف اسییت. انسییا  اگر مي« دنيا»: مراد اخ دریای بشییریت قیناخ بشییرنا

 ََّل تُِْلِهيِهْم رَِجا َ  » ةیبه استناد آ-ت دنيا را اخ دل بيرو  كند قرار بگيرد، باید محشّ« هلالرجال»
ََْن ذِْكِر اَّللا  ت محشّ  اند كه تجارت و ّرید و فروشالله كسییانيیعني رجال« ِتَجاَرة  َوََّل بَِْي   

 .(334 دما ، ص  ساخدرا اخ یاد ّداوند غافت نمي هادنيا( آن

روی  ربحسيني مکاني الشحرین اخ نرر محمد بر اسا  توويحات فوق، مجمد ،پس

شال به دن (ع  نيسییت، بلکه نقۀة ملتقای دنيا و ربوبيت اسییت و ح،ییرت موسییي خمين

رسیيد  به این نقۀه و یا بهتر بگویيم به دنشال رسیيد  به این مرتشه است و عزم ّود را 

جزم كرده كه اگر روخگار دراخی دم سی ری شیود، او بتواند ّود را به این مکا  معنوی 

 برساند.

ََ »داند: مي« ص»را بحر « الشحرینمجمد»الق،ییات عين ىذ لَِفَتاُه ََّل ََبِْرَُح  تاىذ َوِإْذ ََا ََ ُمنسَِِِِِِِ
 ای این بحرین كدام اسییتچ مگر دریای حقيقت؛ دری ا درگز ندانسییتهََبُِْلَغ َمْجَمَ  اْلَاْحَرْينِ 

من َيث َّل ليل و َّل نهار»بحر به مکه ص،  ، الق،یییات عين« ندیده ایچ «کاَ َليه َرش الَر

 (001و005، 0301

            مصیییۀفي  ،ای عزیز»گوید: مي« ص»در توویییي   ،ای دیگرالق،یییات در جیعين

ََلى ُكلِخ ُمسِِِلمم و ُمسِِِلَمةم گفته اسییت كه  -لامالسییّ عليه- ة   ایي دیگر گفت: و ج طََلُب الِعلِم َِريضَِِ

ينِ  اُطُلانا الِعلَم وَلن طل  علم فری،ییه اسییت و طل  باید كرد  اگر ّود به چين و . بِالَِِِِِِِِِِخ

من اذ َّل ليل و »بحری است به مکه كه  «ص»ماچين باید رفتن. این علم  کاَ َليه َرش الَر
ص لم ع»... علم صين «نُنرِي َاَّللاُ  َخَلقَ  َما ََوا َُ »كدام مکهچ در مکة  «َّل نهار و َّل ارال و َّل سِماء

َخِکْ  َِ ِذي ال  .(55و 54 دما ، ص «. است «رِ َو اْلُقْرآ

الق،یات و محمد حسیيني بسيار به دم نزدیک است؛ محمد حسيني پس تعشير عين

 قل  مؤمن/ جودر  ت اسییت كه عرش ّداوندگوید كه مراد اخ دریا، دریای محشّنيز مي

گوید كه مراد اخ بحر، بحر ص اسییت كه الق،ییات نيز ميآدمي( در آ  قرار دارد و عين

 عرش ّداوند در آ  قرار دارد. 
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 غلامو  (ع  شید  مادي توسط موسيترین نکات این داسیتا ، فراموشیکي اخ مهم

. است نکردهی به آ  المعاني در داستا  موسي و ّ،ر ديچ اشارهبحرا مؤلّفسیت كه وا

 توا  آ  را تووي  داد و تعشير كرد.دای دیگر بحرالمعاني مياما با مراجعه به بخش

بریا  و به روایتي « مادي»الشحرین با ّود در سیییفر به مجمد غلام اوموسیییي و مادی: 

شا  را فراموش كردند و چو  به مجمد آ  دو  دریا( رسيدند، مادي»برند. مادي شور مي

سوره كهف( مادي  50آیه   «ه ميا  دریا پيش گرفته بود و روانه شیده بود.كه رادش را ب

در اینجیا غیذا و نمادی اخ رخق اسیییت. اما رخق روحي خیرا رخق در نرام فکری محمد 

 حسيني به معنای جلوة معشوق و مشادده و ح،ور او است. 

لي و ،گوید كه پي مشر نيسییتنداخ مقام بندگا  ّاصِّ ّداوند سییخن مي ،او در جایي

و درجة شهدا این است  ...»اما مقام شهدا را دارند  ،فعت پيامشرا  را دارند و شهيد نيستند

ينَ  كه َِِرَِ  ََ َِْنَد َربِخِهْم يُِْرَََُن ياء   َْ اما این گروه سییوم اخ رخق مشییادده و ح،ییور یک لحره  ََ

گوید مي ،در جای دیگری ،دمچنين .(304، ص 0310 محمد حسيني، ...« ّالي نشاشیند

رفي  ابد، در این ّانة ربوبيت درآیي نزل چو  ای در این ّانة ربوبيت رخق باید و »... 

نا  یابي  سَِِِِِِِ ََ َْناُه ِمناا ِرََْا   د متنادي جز معشییوق ّوني دردم در جمال معشییوق نایع َو َمْن َرََ

ََُدیگر نشيني  يُث َّل َيحَتِسبَو يَر ََ    .(011 دما ، ص ...«  ُه ِمن 

الشحرین را به دریای كه محمد حسییيني یکي اخ دریادای مجمد با توجه به این ،پس

دمچنين  و« در ّانة ربوبيت رخق باید»ربوبيت تأویت كرده و و در اینجا گفته اسییت كه 

شود كه مراد او اخ معلوم مي ،گفته كه این رخق مخصیوص بندگا  ّاص ّداوند اسیت

مادي  رخق( رسیيد  به مقصیود و مشیادده و ح،ور است كه با اندن غفلت موسي و 

شوند، نميآ  كه مۀلوب در كنارشا  است، متوجه رود و با آ شا  مياخ دسیت غلام او

 یعني دنوخ آمادگي استفاده اخ این رخق معنوی را ندارند.  

 «مشاددة محشوب»را به « طعام»رفت نيز  كر آ  قشلاًرسیالة اصیحاب نور كه ن مؤلّف

این رساله اشاره به  ،الشته .(01،ص0313تأویت كرده اسیت  اصیحاب نور و مرادر انوار، 
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مشاددة »اخ ادت آ  شیهر ّواستند ولي تأویت طعام به  طعامي دارد كه موسیي و ّ،یر

« مادي»مستقيم با غيرششيه دم است كه به صورت  ،عانيدر این رساله و بحرالم« محشوب

 ارتشا  نيست.كه نمادی اخ رخق پاكيزه است بي

گوید كه به دنشال ّ،ر نمي ،قشت اخ سیفر (ع  نکتة مهم دیگر این اسیت كه موسیي

الشحرین برسییم و تا خماني كه دوباره باخگشییت روم تا به مجمدگوید ميروم، بلکه ميمي

د گردنوقتي دوباره بر ميامّا ( نيسییت. ای اخ بندگا  ّداكنند، سییخن اخ ّ،ییر  بندهمي

اددة محشوبش به این ّاطر مشهكنند. اخ كجا معلوم كه ح،رت موسي بّ،ر را پيدا مي

 ،كرّاتبه ،كه در قرآ  دم اخ مشییتاقي ح،ییرت موسییي به دیدار ّداوند-رود سییفر مي

شود دوباره باخگشت ددد، مجشور ميولي چو  فرصت را اخ دست مي -سخن رفته است

كه رفتن به این راه را به او رادنمایي كند.  آیداش ميكند. سیی س پيری  ّ،ییر( به یاری

 به قول ح،رت حافظ:

 مکن ّ،ییر دمردي بي مرحله این قۀد

 

 گمرادي ّۀر اخ بتر  اسییییت ظلمییات 

 (411 ص حافظ،                                

ا جح،رت یونس در قرآ  در یکصفت توا  یک تعشير دیگر نيز كرد. مي ،اخ مادي

« َِ ِب اْلُحن َِ ا َِ »و در جای دیگر « صَِِِِِ َِ ِإْذ نَاَد ذ »آمده اسییت. « َذا النُّن ِب اْلُحن َِ ا َوََّل َتُكْن َكََِِِِِ
ََِِناَد ذ ِِ » سیییوره قلم( 45 آیه  «َوُ َن َمْكظُنم   َََلْيِه  َْ َلْن نَِْقِدَر  ا ا ََِظنا ََ  َوَذا النُّنَِ ِإْذ َذَ َب ُمَغاضِِِِِِِِِِِِ

َُ ِمَن الظااِلِمينَ  ْاَحاَنَك ِإنِخ  ُكْن ََ سُِ َْ ََّل إِلَذَه ِإَّلا ََْن ََ َِ پس اخ این دو  .(سوره انشيا 50 آیه « الظُُّلَما

مترادف دم به كار رفته اند.  ،در قرآ « نو »و « حوت»شیییود كه معلوم مي ،آییة مشاركه

بسياری اخ عرفا بر این  ،اسیت. دمچنين« نو » ( نيزص  دای ح،یرت محمدیکي اخ نام

را به مقصیید ردنمو   غلام اوو  (ع  ی بوده كه ح،ییرت موسییيااند كه مادي نشییانهرنر

 دند، راه را گم كردند. شده، اما آنا  چو  اخ آ  نشانه غافت مانمي

توا  اینۀور نتيجه گرفت كه شاید محمد حسيني مي ،توويحات این پس بر اسیا 

یعني ح،یییرت موسیییي اخ دریچة حقيقت  ؛بداند« هحقيقیت محمیدیّ»مراد اخ میادي را
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غافت ماند. الشته اگر مادي را  ،توانسیییت به مقصیییود ّود برسییید كه اخ آ مي ،همحمدیّ

باخ دم با آ  تعشير قشلي  مشییادده و ح،ور( در ت،اد واقد  ،كنيمه تعشير حقيقت محمدیّ

ه دریچة ورود به بارگاه نات اقد  الهي اسیییت. محمد خیرا حقيقت محمدیّ ؛شیییودنمي

اگر موسییي كه مرهر نات اوسییت، در  ،ای محشوب»گوید: حسییيني نيز در این مورد مي

خوردی، اما ن رانیتَ  نْ لَ درگز ّشر به  ،گفتي ََرِن  َربِخ  -مالله عليه وسلّيصیلّ–ينة محمدی یآ

، 0310 محمد حسيني، « ّورد َلْن َترانیّشر به  ،لا محاله ،ينة او ّواستیچو  بيرو  اخ آ

 .  (30و 31ص  

نکتة مهم دیگر در این داسییتا  این اسییت كه وقتي موسییي و ّ،ییر بادم ملاقات 

ن مووییوع نيز یکي اخ نکات گيرند نه راه ّشییکي را. ایكنند، راه دریا را در پيش ميمي

قابت توجه در داسیتا  اسیت كه در بحرالمعاني اخ آ  سخن نرفته است. اما با مراجعه به 

دایي كه محمد حسیییيني اخ ّشیییکي و دای دیگر بحرالمعاني و با توجه به تأویتبخش

 دایي در این مورد خد.توا  حد دریا كرده است، مي

َملْ »محمد حسيني در تأویت آیه  ََ بحر را به  برّ را به عشودیت و ،«ناُ ْم ِِ  اْلَارِخ َو اْلَاْحرِ َو 

،رت كه حتوا  گفت ربوبيت تأویت كرده اسیت. پس در داستا  موسي و ّ،ر نيز مي

سير و سلون آغاخ كرده بود، به مرحلة عشودیت رسيده و  رایموسي با آ  عزم جزم كه ب

 مراحت بالاتر را سير كند. پير ّود حالا نوبت این رسيده كه به رادنمایي 

ّشری اخ  ،  اسییت كه اخ این مرحله به بعدآبخشیید كه این ادّعا را قوّت مي یانکته

 من/»موسي را نماد  غلامست. اگر جواني كه تا این مرحله دمراهِ ح،رت موسي بوده، ني

ته شده فگ غلامكه اخ آ  نرر  ل اینتوانيم به دو نتيجه برسيم: اوّاو فرن كنيم، مي« نفس

ر گذاشتن دكه لاخمة قدم به دست او كه پيامشر ّدا بود،رام شده. دوم این  «من/نفس»كه 

 (ع  وقتي موسي و ّ،ر ،به دمين سش  .است« من/ نفس»دریای ربوبيت، گذشیتن اخ 

« منيّت»دیگر آ   (ع  یعني موسي ؛نيست غلام اوشیوند، دیگر سخني اخ با دم دمراه مي

 را اخ دست داده است.
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تواند این ادّعا را قوت بخشیید این اسییت كه وقتي ّ،ییر نکتة مهم دیگری كه مي

ََ ََْ َلَها»گویید كه مي (ع  كنید ح،یییرت موسیییيكشیییتي را سیییوراخ مي ا لُِتْغِر  ،َََخَرََِْتهَِ

بلکه « ما را غرق كني»گوید كه او نمي« چكني كردی كه سییرنشییينانش را غرقسییوراخ

 به این معنا كه دیگر در وجود ح،رت موسي ؛«كني سیرنشیينانش را غرق»گوید كه مي

را  ما»شییید  شیییریک بداند و بگوید كه نمانده كه ّود را دم در غرقی باقي«من» (ع 

 «.غرق كني

 (ع  شینيد  ح،رت موسي« َلْن َترانی»جا اخ بحرالمعاني دليت محمد حسیيني در یک

« من»داشته یعني غيرت  رنگ« ََرِن »شمارد. او بر این باور است كه گفتن او مي« ََرِن »را 

ّواسییته ّدا را بشيند، درحالي ّودش مي (ع  در آ  وجود دارد؛ به این معنا كه موسییي

آورد كه گفته كه ّدا را جز به ّدا دید  محال اسیت. س س قول نوالنو  مصری را مي

َُ َلی رؤية ربخی»است  این تشصرة  پس اخ .(010 دما ، ص « َريَ ربخی بربخی و لنَّل ربخی لما َِدر

 ودِ نش ،لگذاشتن در وادی ربوبيت در مرحلة اوّ شیود كه قدممحمد حسیيني نيز معلوم مي

گذرد، لای  دمرادي ّ،یییر طلشید و چو  موسیییي اخ منيّت ّود ميرا مي« نفس/ من»

 شود.مي

شیوند، دیگر ّ،ر جایگاه اخ این مرحله به بعد كه موسیي و ّ،یر بادم دمراه مي

ددد و حوادثي در این را به موسیییي آموخش مي« َّللخ سِِِِِِِِِِِِِِير الی ا»د كه مرات  پيری را دار

تأویت كرده  ،افتد كه دركدام را محمد حسییيني اخ دیدگاه ّوددمرادي و سییفر اتفاق مي

 شود.است كه در ادامه به آ  پرداّته مي

دریا د كه انگفته»به دریای معرفت تعشير شده است: « دریا» الاسراردر تفسیير كشیف

ت یکي با امّ دریای معرفت اسییت، كه صییددزار و بيسییت و اند دزار نقۀة عصییمت در

ي كردند به اميد آنک مگر جوادر توحيد اخ آ   ،ّویش و قوم ّویش در آ  دریا غواصییّ

َََرَف َرباهدریا در دامن طل  گيرند كه  ََِِقد  ه  َََرَف نَفسَِِِِِِِِ و 005،ص5، ج0305  ميشدی،  «َمن 

كه اخ « يتدریای ربوب»با تعشير « دریای معرفت»عشير ميشیدی اخ دریا به الشتیه این ت .(001
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شیناّت ربوبيت است. در « معرفت»بحرالمعاني اسیتنشا  شید در م ایرت نيسیت، خیرا 

 رساند.كند، دمين معني را ميمي استناد« َََرَف َرباه»نيز وقتي به حدیث  الاسراركشف

كه سوار  پس ردسی ار شیدند تا آ : »اسیت: در قرآ  كریم آمده درقس دشی یای یا 

گفت سییوراّش كردی كه  ]موسییي[آ  را سییوراخ كرد،  ]ّ،ییر[شییدند، ای كشییتي

   . (سوره كهف 00 آیه «انگيز كردیدولسرنشينانش را غرق كنيچ عج  كار 

 ؛«حامت نشود»گوید كه او مي (ع  محمد حسیيني در مورد اعتران ح،یرت موسي

گوید كه ّ،ر نيز یعني توانایي درن این ق،یيه را نداشیت. جال  این اسیت كه او مي

 .  (334، ص 0310 محمد حسيني،  تسرگردا  اس ،ّاطر ادران آ هحامت نيست و ب

« ولالت رّنة»است و مراد اخ سوراخ « كشتي ددایت»گوید كه مراد اخ كشتي او مي

كند به اخ كشتي، كشتي ددایت است استناد مي كه ثابت كند كه مراد آ  ّاطرهاست. او ب

نيا بحر  » تعشير « انيتي انسكشت»اما ميشدی كشیتي را به  . دمانجا( «ةها  دايو سِفينتُ  َميق   الدخ

 ،قتّواست به دست شفكشتي انسانيت است كه ّ،ر مي ،و آ  كشتي»گوید كرده مي

 .  (001،ص5، ج0305ميشدی،   «آ  را ّراب كند و بشکند

ست. تعشير كرده االق،یات دمداني كشیتي را به دنيا و دریا را به دریای بشریت عين

باش تا اخ سفينة دنيا كه در دریای بشریت است برو  آیي، چو  برو  آمدی پای دمت »

 .(001ص0301الق،ات، عين «ش خنيعر بر سر

 گوید كه ولالت ح،رتداند. او ميرا عشی  مي« ویلالت»محمد حسیيني مراد اخ 

اَّل  ََِِهد ذ »اخ عشی  بود كه ّداوند در مورد ایشا  فرموده است  (ص  محمد  «َو َوَجَدَك ضَِ

كرد، طل  است فار مي ،ّاطر این ویلالتهدر روخ و در شی  دفتاد بار ب (ص  و پيامشر

گوید كه ّاطر رفد حجاب بود. او ميهّودش حجاب اسییت و اسییت فار ب ،خیرا عشیی 

َلِلَك اْلَقِديمِ »گفتند كه ميوقتي پسییرا  یعقوب به او  اینجا  الت درمراد اخ وییل« ِإناَك َلِف  ضَِِ

ی ا -لامالسّ عليه-و ای محشوب بردا  دیگر اخ قصیة یوسف »نيز ویلالت عشی  اسیت. 

ناَك إِ یوسیف روخگارم بشینو كه در شیا  عش  یعقوب فرخندانش گفتند مریعقوب را كه 
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َلِلَك اْلَقِديمِ  ت كردند اخ وییلالت قدیم. پس این وییلالت ای محشوب ، یعني ملامَلِف  ضَِِِِِِِِِِ

گيرد مينتيجه ،پس .(330و 335، ص   0310 محمد حسيني،« ولالت عش  مراد است

ولالت عش  كند، بر ّ،ر حقيقت  رّنةاگر ّ،یر حقيقت، در كشیتي ددایت تو »كه 

    .(334 دما ، ص « كندولالت اخ سش  فقيرا  مي رّنةاعتراوي درست نياید و این 

شود كه دای ّداوند  اسییماءالله( آغاخ ميمکاتي  در بحرالمعاني با نامي اخ نام اكثر

در ارتشا  است. مکتوب دفتم بحرالمعاني اولين لحاظ موویوعي مکتوب با آ  اسیم اخ 

آغاخ شده است. پس « دوالهادی»گوید و با سخن مي« عش »مکتوبي اسیت كه در مورد 

كه حجاب اسییت، به  سییش  این بهتوا  تعشير كرد كه چو  محمد حسییيني عشیی  را مي

اید نشآغاخ كرده اسییت. نا گفته « دوالهادی»كند، مکتوب عشیی  را به وییلالت تعشير مي

گذاشت كه مکتوب سي و ششم كه آّرین مکتوب بحرالمعاني است و داستا  موسي و 

 ّ،ر در آ  آمده است، نيز عنوانش عش  است. 

وییلالت اخ  رّنةكه این »نکتة مهم دیگر این اسییت كه محمد حسییيني گفته اسییت 

 د. رنيز در اینجا مورد بررسي قرار گي« فقير»لاخم است كلمة « كنندسش  فقيرا  مي

ََ ِِ  اْلَاْحرِ »در قرآ  آمده اسییت كه  اِكيَن يَِْعَمُلن َْ ِلَمسَِِِِِ ََِكاَن ِفيَنُة  سییوره  01 آیه  «ََماا السِِِِِا

، «يرفق»مراد او اخ « كننداخ بهر فقيرا  مي رّنه»گوید كه وقتي محمد حسییيني مي .كهف(

ا  كوی سییالک»اخ نرر بسییياری اخ عرفا « مسییاكين»در آیة فوق اسییت. « مسییاكين»كلمه 

الاسییرارميشدی نکتة خیشایي در این مورد وجود دارد. دسییتند. در تفسییير كشییف« حقيقت

ا  این با ایش ،مّداوندا  آ  سیفينه مسیاكين بودند، سکينه صفت ایشا ، و اخ بارگاه قِدَ»

َُُِلنِب اْلُمْؤِمِنينَ ّۀاب رفته كه  ِكينََِة ِِ   َِي ََنَِْز ََ السِِِِِِِِِِِِِِا ( 001، ص0305، 5 ميشدی، ج « ُ َن الِا

و  «شیا  به آرامش رسيدهكه قل  مسیاكين/ كسیاني»پس صیاحشا  كشیتي را ميشدی به 

 ست. دو به یک معناتعشير كرده است كه در« فقير»محمد حسيني آ  را به 

ناگفته نشاید گذاشییت كه ّود محمد حسییيني نيز در جادای دیگر بحرالمعاني كلمة 

ی َّل يَ  الفقيرُ »گوید ميفقير را تووییي  داده اسییت. او اخ قول جنيد  لی نفسِِه و َّل ا رُ فتقِ  ن الَخ
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یعني گفت فقير آ  است كه نه محتاج ّود بود و نه محتاج پروردگار ّود، خیرا  ؛هالی ربخ 

د در این مقام باش ،كه احتياج دنوخ ویعف و نقصیا  باشد و فقير چو  بدین كمال رسد

 «تو ديچ مرتشه عاشییی  را اخ این بلندتر نيسییی الله الله، و تُلخقنا بأخلَ نَ هُ الفقر َِِ  ما اذا تَ كه 

دمچنين محمد حسییيني ّودش را نيز در سییرتاسییر  .(04، ص 0310 محمد حسییيني، 

 ناميده است.   «فقير»بحرالمعاني 

  به بينوایاني بود كه ّود در دریا اما آ  كشییتي متعلّ»: در قرآ  كریم آمده اسییت: ملِک

نان كنم، و پادشییادي در پيشییاروی آنا  بود كه عي كردند پس ّواسییتم آ  را كار مي

 .سوره كهف( 01 آیه  «گرفتدركشتي را به خور مي

تأویت شییده اسییت كه بر دریای بشییریت  دنيا( « شییيۀا »ملِک در بحرالمعاني به 

- ولالت رّنةكرد  كشیتي ددایت است. اگر ابليس سیلۀنت دارد و قصید او غصی 

ش  را بر ع -تووي  داده شد قشلاًشير كرده است كه محمد حسیيني عش  را به ولالت تع

درا  دارد، چو  ّودش  ،كه اخ عش چرا ؛گذردشيند اخ آ  كشتي در ميكشتي ددایت ب

 .(335و 334، ص 0310 محمد حسيني،  تير عش  ّورده است آغاخدم در 

با گيری آ  به شيۀا  تعشير شده است، اما نتيجه« ملِک»نيز  الاسراردر تفسیير كشیف

بحرالمعاني تفاوت دارد. ميشدی گفته اسیت كه ّ،ر كشتي انسانيت را اخ آنروی ّراب 

، 0305  ميشدی،  كندكرد كه وقتي شیییيۀا  ظادر آ  را ّراب بشيند، آ  را غصییی  نمي

تعشير كرده اسییت، « عشیی »را به  رّنهدر حالي كه محمد حسییيني، چو   .(001،ص5ج

د  آ  كرعشی  را در كشتي ددایت بشيند، جرأت غص  رّنهگوید كه وقتي شیيۀا  مي

  .  (335، ص0310 محمد حسيني،  كند، خیرا اخ عش  درا  داردرا نمي

، پدر و مادرش مؤمن بودند و بيمنان اما آ  جوا »رآ  كریم آمیده اسیییت: : در قغلیا 

جای ه شا  بتحميت كند و ّواستيم كه پروردگارشیدیم كه مشادا ط يا  و كفری بر آنا  

سیییوره  50و  51 آیه  «تر جانشیییين گردانداو برای ایشیییا  فرخند پان نهادتر و مهربا 

   .كهف(
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تعشير كرده است. یعني در راه سير و سلون، غلام « نفس»محمد حسیيني غلام را به  

ُكمْ »كند به آیة نفس باید كشیته شود و استناد مي ُتُلنا ََنُِْفسَِ ، ص 0310ي،  محمد حسين« َِاَِْ

335). 

توا  در این خمينه داشت. محمد حسيني در این قسمت نگفته تووي  دیگری نيز مي

 .نجا( دما «چو  در این راه نفس غلام پيش آید...»بلکه گفته است « غلام نفس»است كه 

اید ب ،شییده دم باشییدتوا  اسییتنشا  كرد كه حتي اگر نفس مانند غلامِ راماخ این جمله مي

در ادامة سفرش  (ع  دمرادي شاگرد ح،رت موسيآور عدمكشته شود. این موووع یاد 

 است. 

 ،املاًك -او تعشير شد« نفس/ من»كه به -نكر شید، دمراهِ ح،رت موسي  چنانکه قشلاً

اما وقتي دیگر ّشری اخ او نيسیت، ح،رت  ؛رفتپيش مي (ع  دمراه و دمنوا با موسیي

ا خما  بتوا  گفت كه دمراهِ ح،رت موسي دممي ،كند. پسّ،ر را پيدا مي (ع  موسي

 ّ،ر را یافته است. (ع  بلکه وقتي او رفته موسي ؛آمد  ّ،ر نرفته

و آ  غلام كه ّ،ر او را كشت »گوید الاسرار در مورد غلام ميتفسير كشفصاح  

بر وی انکار كرد اشیارت است به مني و پنداشت كه در ميدا  ریاوت و  (ع و موسیي 

اند تا درچه نه نسیییشت ایما  ما را فرموده :كورة مجاددت اخ نهاد مرد سیییر بزند، گفت

اسییت سییرش به تير غيرت برداریم، نتيجة پنداشییت چو  در پنداشییت ّویش به بلوغ 

خنيم تا به حدّ ّویش وی  بر ،فررسیید كافر طریقت گردد، ما ّود در عالم بدایت راه ك

   .(001،ص5، ج0305ميشدی،   «باخ گردد

ُتُلنا ََنِْ ِا»الق،ییات دمداني غلام را به نفس تعشير كرده و به آیة عين ،دمچنين ُكمْ َِْ « ُفسَِِِِِِ

با  كرد ای با مخالفتای دوست تو ّود درگز نفس ّود را نکشته»اسیتناد كرده است. 

« اشییداین ب بسِِِِِِينف المجا داَ و المُالفاَ. َتی اذا لقيا غلما. به چهچ اَُتلنا انفسِِِِِِ ماو كه 

   .(001، ص 0301الق،ات،  عين

 یک تعشير را دارند. ،الق،ات دمداني و محمد حسيني اخ غلامپس ميشدی و عين
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َ ماخ »: محمد حسیيني دیوار را به دیوار شیریعت تعشير كرده است به استناد قن ای ت گ،ج
 محمد  و گنج را بیه گنج حقيقت كه در خیر دیوار شیییریعت قرار دارد« انقشالجِدار مم 

یعني گنج حقيقت در وجود آدمي نهفته است و تا خماني كه  ؛(335، ص 0310حسیيني، 

تواند اخ آ  گنج استفاده كند. به دمين سش  تا رسيد  به انسا  به رشد كافي نرسد، نمي

نيز دنوخ آمادگي استفاده اخ گنج نهفتة  (ع  رشید، باید به شیریعت اسیتوار باشید. موسي

 درونش را پيدا نکرده بود.

الاسرار دیوار را به نفس مۀمئنه و گنج را مانند بحرالمعاني به گنج اما تفسیير كشف

اسییت. « اسییرار قدم»ووییي  داده كه حقيقت تعشير كرده اسییت. الشته گنج حقيقت را نيز ت

ه گشیته و نيسیت ّوادد شد، گفت یا موسي چو  دید در كورة مجاددت پان و پالود»

مگذار كه نيسیییت گردد كه او را بر آ  درگاه حقوق ّدمت اسیییت، عمارت ظادر او و 

َ  َليَ  َقاا  »مراعات باطن او فرن عين اسیییت كه  َا لنفسِِِِِِِِِِِِِِِ  ّزاین ،و در تحت وی «إ

ا افتد صحر اند، اگر این دیوار نفسیاني پست شود، ّزینة اسرار ربّاني براسیرار قدم نهاده

كسي در وی طمد كند، و سرّ این كلمات آ  است كه گنج حقيقت را قدری و ناو در بي

 .  (001،ص5، ج0305ميشدی،   «اند...در صفات بشریت نهاده

و  (ص  : محمد حسییيني بر این نرر اسییت كه مراد اخ دو یتيم ح،ییرت محمدقت ن يج

دیث یتيم ولایت، به استناد حت است و دیگری است كه یکي یتيم نشوّ (ع  ح،رت علي

 دمانجا( به  «َََلْم َيِجْدَك يَِتيم ا َِآَو ذ »و دمچنا  آیه « ةة والنَّليَ انَ صِِِِِِِِِلب النُّ َيتيماَ من  انا و َلی  »

در آیة فوق محمد حسییيني نگاه تأویلي دارد. او بر این نرر اسییت كه یتيم « یتيم»كلمه 

است و به این ّاطر یتيم است كه اخ عالم دیگری به این عالم آمده  (ص  صیفت پيامشر

 دیگری نشود. وقتي ح،رت محمد كس (ص  اسیت؛ عالمي كه در آ  جز ّدا و محمد

، ص  دما  اخ آ  عیالم جیدا شییید و بیه این عالم آمد، ّداوند او را یتيم ّواند (ص 

015)  . 
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آمده اسییت اخ عالم دیگر به این عالم  (ص ه ح،ییرت محمد ك او در اسییتناد به این

ما نور و اخ جان  ّداوند برای ش ؛ََْد جاءَُكْم ِمَن اَّللاِ نُنر  َو ِكتاب  ُمِاين  »كند به آیه اسیتناد مي

ح،رت »را در این آیة شیریفه « نور»یعني او  ؛سیوره ماهده( 05 آیه  «كتابي آشیکار آمد

كه اخ عالم بالا به این عالم آمده « ننریا َخَلَق اَّللا ََوا َُ مَِ »داند به اسیییتناد مي« (ص  محمید

 .(015 دما ، ص   است و به دمين دليت دم ّداوند در قرآ  او را یتيم ّوانده است

 ماو  »كند به آیه دمچنين در این معني كه او اخ عالم دیگر به این عالم آمده استناد مي
ْلنا َ  َمة   ِإَّلا  ََْرسَِِِِ َْ ْلنا َ ََ »این آیه آمده اسییت كه  او براین نرر اسییت كه در«. لِْلعاَلمينَ  َر /  ْرسَِِِِ

ه این  عالم امر( ب اخ عالم دیگر (ص  كه فرستاد  به این معنا است كه پيامشر« فرسیتادیم

 . دمانجا(  عالم ّل ( فرستاده شده است عالم

به ح،یییرت  را نيز «َنِا و كِاُِِِل الَيتيِم َكهاتَيِن ِ  الَجناةِ »در حدیث « یتيم»دمچنين كلمة 

ير كرده تعش «ّداوند»را به « / پرورندة یتيمكاُِِل الَيتيِم »تعشير كرده اسیییت و  (ص  محمد

نند دو انگشت به دم نزدیک ما ،تو ّداوند در جنّ (ص  اسیت؛ یعني ح،یرت محمد

   .(015، ص 0310 محمد حسيني،  دستند

خیر  نرر است كه گنجپس با توویي  نکات بالا معلوم شد كه محمد حسيني بر این 

و  (ص  ت و ولایت( اخ آ ِ دو یتيم اسیییت كه آ  دم ح،یییرت محمددیوار  گنج نشوّ

 باید باشند. (ع  ح،رت علي

كند كند و به آیات و احادیثي كه استناد ميمحمد حسیيني تعشيری كه اخ دو یتيم مي

 الق،ات است. یادآور تعشير و استنادات عين كاملاً

چو  این »... تأویت كرده اسییت.  (ص الق،ییات نيز یتيم را به ح،ییرت محمد عين

ََ لُِغلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِِ  اْلَمِديَنةِ قدر حاصییلت آمد،  َنَا َمديَنُه شییهر  روی نماید در َو ََماا اْلِجداُر َِكا
اما  ؛(001، ص 0301الق،ییات، ين ع «كنداین بيا  با تو مي َََلْم َيِجْدَك يَِتيم ا َِآَو ذ ؛ یتيم الِعلمِ 

ميت محمد حسيني كار ناتک ،تووي  نداده كه مراد اخ یتيم دوم كيست. پس بر این اسا 

ي بع،یی :الق،ییات را تکميت كرده اسییت. به قول سییرور مولایي مصییح  بحرالمعانيعين
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، 0310 مولایي،  به شییمار مي روداجمالي مشاحث تمهيدات دای بحرالمعاني تفسییير نامه

 .(01ص 

ََ »گوید كه مراد اخ مدینه : محمد حسییيني در تووییي  مدینه ميمدن،ر ِلی  ََنَا َمِديَنُة اْلِعْلِم َو 
الق،ییات شییشيه عين این تعشير محمد حسییيني نيز كاملاً .(335 دما ، ص  اسییت« بَابَُِها

ََ لُِغلَمْينِ چو  این قدر حاصلت آمد، »... دمداني اسیت.     اْلَمِديَنةِ يَِتيَمْيِن ِِ  َو ََماا اْلِجداُر َِكا

دينَُِِه الِعلمِ روی نمییایید در شیییهر  ا َِِِآَو ذ ؛ یتيم َنَِِا مَِِ ْدَك يَِتيمِِ   «كنییدو مياین بيییا  بییا ت َََلْم َيجِِِ

 .(001، ص 0301الق،ات،  عين

نتوانست به آ   ،الله به رادنمایي ّ،رح،یرت موسیي با طي طری  الي ،انجامسیر

 طال  آ  باشد كه حقيقت»المعاني د. به روایت بحرّواسیت دست پيدا كنچيزی كه مي

لامعليه-او جویید تیا بيابد یا نيابد، چنانکه موسیییي  مد  مح« طال  بود نيافت... -السیییّ

   .(051، ص 0310حسيني، 

رسد اند كه طال  وقتي به مقصود مياخ جمله محمد حسیيني بر این نرر ،عرفا تمام

حالش شیییود وگرنه به جهد مح   كیه جدّ و جهد كند و ّواسیییت ّدا دم شیییامت

ته توانيم توويحي در این خمينه داشتواند به مقصیود برسید. با توجه به این معني مينمي

الميزا  آمده است كه چند نفر اخ قریش نزد  باشيم. در سش  نزول سورة كهف در تفسير

د گفتن (ص  آمدند و در مورد داسیتا  اصحاب كهف پرسيدند. آ  ح،رت (ص  پيامشر

نگفت. به دمين سش  چهت « اَّللخ  شاء اَ»ای كه داد ددم و در این وعدهكه فردا جواب مي

سیییخت   (ص  كه پس اخ چهت روخ كه پيامشر روخ وحي اخ ایشیییا  قۀد شییید. تا این

اخ جشرهيت سش   (ص  اندودگين بودند، سیورة كهف بر ایشیا  ناخل شید. رسیول ّدا

ما قادر نيسییتيم اخ پيش ّود ناخل شییویم جز به ان  ّداوند  :تأّير را پرسییيد، او گفت

 .(005، ص03م، ج 0104 طشاطشایي، 

داسیتا  ح،یرت موسیي و ّ،ر نيز در این سوره آمده است. و خماني كه ح،رت 

تواني، ح،رت كرد  نميگوید كه تو با من صشرمي (ع  به ح،یرت موسیي (ع  ّ،یر
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َتِجُدن  » گویددر جواب مي (ع  موسي ََِْ  َلَك ََْمرا  سَِ َْ شِاَء اللُه صِاِبرا  َو َّل ََ َْ شِاَء »ني یع« ِإ ِإ
َْ شِاَء اللهُ »ّاطر گفتن هب در واقدگوید. مي« اللهُ  دي كند راتوانست تا حدّی ّ،ر را دم« ِإ

نتوانسیت به مقصود ّود  -كه حتما حکمتي در كار بود- ولي چو  ّواسیت ّدا نشود

 برسد.

وانيم به تموسي و ّ،ر و سيمای ایشا  در بحرالمعاني ميبا توجه به تأویت داستا  

 چند نکته برسيم:

وع نگاه كند كه این نالله را بيا  ميداسیتا  موسي و ّ،ر به خبا  تمثيلي سير الي -

 ميا  تمامي عرفا مشترن است.

الله بدو  وجود پير ّۀر دارد. محمد حسيني نه تنها در این داستا  بلکه سير الي -

دای دیگر بحرالمعاني نيز اخ لزوم وجود پير سییخن گفته اسییت و ّودش شدر بخ

دا به ارشیییاد مخاط  نيز برای مخیاط  ّود جایگاه پير رادنما را دارد كه در نامه

 پرداخد.مي

حامِت كاردای ّ،ییر نشود، یعني توانایي درن كاردای  (ع  دمانۀور كه موسییي -

ّاطر مأموریتي هنيز حامِت نشود، گویا او دم فقط ب (ع  ّ،ر را نداشت، ّود ّ،ر

 آ  را اجرا كرد و وقتي مأموریتش تمام شد با ح،رت موسي كهفرسیتاده شده بود 

 وداع كرد. (ع 

داد، به  جّرسرانجام با تمامي جدّ و جهدی كه  (ع  موسي ،اخ نرر محمدحسيني -

طال  »ددف ّود نرسییيد. محمد حسییيني این نکته را در جایي دیگری در مکتوب 

او در این مکتوب  .(051، ص 0310 محمد حسییيني،  نيز آورده اسییت« و مۀلوب

اند. اخ ميا  دا مۀلوباند و بع،ییيدا طال  ّداوندداده اسییت كه بع،ییيتووییي  

رفته باشییید مورد قشول واقد  داآ پذیرش فقط كسیییي كه ارادة ّداوند بر  ،طالشا 

دردو اخ جملة طالشا  بودند؛ ح،رت  (ع  و موسي (ع  د. ح،یرت ابراديمنشیومي

 .   دمانجا( نرسيد (ع  به مقصود رسيد ولي ح،رت موسي (ع  ابراديم



 40 ةع شمای0010پانيز ع ا  بيیا ت  اال عنامرداتش صل،امه رلمی  010

 

 گيرخن يعر

بحرالمعاني اثر محمد بن نصییيرالدین جعفر مکّي حسییيني، عارفي اخ ّۀّة دندوسییتا  

مجموعة سي و شش مکتوب عرفاني است كه در قر  نهم دجری، ّۀاب است. این اثر 

 محمود شيخا به رشتة تحریر درآمده است.به شخصي به نام ملک

. گرایانة او نسشت به آیات قراني استترین ویژگي كتاب بحرالمعاني نگاه تأویتمهم

 وني اگرچیه این ویژگي ميا  تمامي متو  عرفاني مشیییترن اسیییت، ولي اگر آیات قرآ

برداریم نود و پنج درصییید كتاب اخ بين  مۀال  كتابدای محمد حسیییيني را اخ تأویت

دایي كه به شر  سفردای ّود و معرفي اوليای الهي و اقۀاب رود و فقط آ  قسمتمي

ویت بحرالمعاني بر تو بنيا  توا  گفت كهماند. پس ميروخگیار پرداّته اسیییت، باقي مي

رش مؤلف نيز به قرآ  نگادي تأویلي است؛ به نحوی كه آیات قرآ  اسیتوار اسیت و نگ

قرآ  در معنای ظادری آ  به كار نرفته است. اوّودش نيز در آیات ای اخ در آ  ديچ آیه

 دارد كه به قرآ  نگرش تأویلي دارد.دا اظهار ميجادای مختلف نامه

ی دا سییتادر بحرالمعاني نه تنها آیات قرآني، بلکه احادیث نشوی و حتي بع،ییي دا

دایي كه به صورت مجزا و مفصت به آ  پرداّته تأویت شده است. یکي اخ داستا  قرآني

تک اصۀلاحات كليدی این است. محمد حسيني به تک (ع  شیده داستا  موسي و ّ،ر

داسییتا  نگاه تأویلي داشییته و مانند سییایر عرفا این داسییتا  را تمثيلي اخ سییير و سییلون 

 داند. عرفاني مي

 دای قرآني و احادیث نشوی تووییي ترین نکات داسییتا  را با اسییتناد به آیهماو مه

 ت و دریای بشریترا به دریای محشّ« الشحرینمجمد»كند؛ طوری كه و تفسير مي دددمي

 اند ولي ديچ آميختگي ندارند. اوگویید كیه این دو دریا در كنار دم جاریتعشير كرده مي

َو  »( اسییت كه به اسییتناد آیه ماءالمحاةكه مراد اخ آب   گویدت ميدر تووییي  دریای محشّ
َََلی اْلماءِ  ُه  ََْرشُِِ  ََ عرش ّداوند در آ  قرار دارد و مراد اخ عرش نيز به اسییتناد حدیث « کا

ََرُش اَّللخ  بََل» َََلى اْلَعْرِش اسِِِِِِِِِِِِِْ »قل  مؤمن اسیییت كه به اسیییتناد «  تعالیالُمؤِمِن  مُن  َْ « َتن الرا
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دانسته است؛ وقتي انسا  اخ دنيا « دنيا»است. و مراد اخ دریای بشریت را جایگاه ّداوند 

ت دنيا را اخ دل بيرو  كند درسیت آ  خما  است كه به وادی ربوبيت بگذرد، یعني محشّ

 گذارد.ت( قدم مي دریای محشّ

« كشتي ددایت» ،گوید كه مراد اخ كشتيكرد  آ  مياو در توویي  كشیتي و سوراخ

« شيۀا » ،است و دمچنين مراد اخ ملِک« ویلالت عش  رّنة» ،خ سیوراخاسیت و مراد ا

لي اگر گيرد وط شيۀا  قرار مياست؛ یعني كشتي ددایت اگر سالم باشد در معرن تسلّ

ش  خیرا او اخ ع ؛كشدط بر آ  دست ميولالت عش  را در آ  بشيند اخ تسلّ رّنةشيۀا  

 درا  دارد، چو  ّودش نيز تير عش  ّورده است. 

داند كه در راه سير و سلون باید نفس كشته محمد حسیيني مراد اخ غلام را نفس مي

گوید كه خیر آ  گنج حقيقت شییود. دمچنين دیوار را به دیوار شییریعت تأویت كرده مي

 قرار دارد.

تأویت كرده است كه یکي یتيم  (ع علي  و (ص او نيز دو یتيم را به ح،رت محمد 

ََنَا َمِديَنُة » (ص را نيز بر اسا  حدیث پيامشر « مدینه»ت و دیگری یتيم ولایت اسیت. نشوّ
ََِلی  بَابَُِها  تأویت كرده است.« اْلِعْلِم َو 

الق،ات دمداني تأویت محمد حسیيني اخ داسیتا  موسي و ّ،ر یادآور توویت عين

اني نيز به صورت اجمالي به تأویت این داستا  رمزآلود پرداّته، الق،ات دمداست. عين

مدینه  و به دنيا و غلام را به نفس و یتيمكشتي را « بحر ص»الشحرین را طوری كه مجمد

الق،ات اخ این داستا  بسيار تأویت كرده است. تأویت عين« (ص ح،یرت محمد »را به 

 ها را بدو  اینیک اخ آن رالمعاني درحسيني در بحاما محمد  ؛مختصیر و رمزآميز اسیت

 است. دادهو تووي   كرده شر  ،تفصيتالق،ات نامي بشرد، بهكه اخ عين
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 ن شایپ
ین اوليا اخ مشایخ الدّین محمود اوددي، مرید و ّليفة شیيخ نرامچراغ ددلي لق  نصیيرالدّ -0

 بزرگ چشتيه در دند بود.

 نيامد.اطلاعي در مورد امام مجادد به دست  -0

 

 م،ابع

 داالف( د اع

 تهرا : نيلوفر و جامي. ،(0305ین ّرمشادي  قرآ  مجيد، ترجمه بهاءالدّ .0

تفسییيرالقرآ  الکریم، تحقي  و تقدیم الدكتورمصییۀفي  ،(0105ین  الدّعربي، محييابن. 0

 غال ، بيروت: دارالاندلس.

قم: مجمد  ،(0313دمکار  اصیحاب نور و مرادر انوار، به كوشیش آخاده كرباسيا  و . 3

 .بي نامنّایر اسلامي؛ 

داسییتا  پيامشرا  در كليات شییمس، چاا چهارم، تهرا :  ،(0355نامداریا ، تقي پور. 4

 پژودشگاه علوم انساني و مۀالعات فردنگي.

آميز (، قرآ  مجيد و سیه داستا  اسرار0315  تابنده، سیلۀا  حسیين  رویا عليشیاه(. 5

 ش(، چاا چهارم، تهرا : انتشارات حقيقت.عرفاني،  ترجمه و نگار

ین ّرمشییادي، (، دیوا  حافظ، تصییحي  بهاءالد0351ّین محمد  الدّحافظ، شییمس. 5

 .تهرا : نيلوفر

(، بحرالمعاني، به تصحي  سرور مولایي، 0310ین جعفر  حسیيني، محمد بن نصيرالدّ. 0

 تهرا : فردنگستا  خبا  و ادب پارسي.
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(، تصحي  0354«  مجموعه رسایت فارسي اخ پيرا  ایرا » عرفا در شیشسیتا  بي نام، . 5

 چاا دوم، تهرا : نشر قۀره. نجي  مایت دروی،

ّ،ییر و  ة(، سییاكنا  ملکوت  تأمت تأویلي درباره قصییّ 0311خاده، شییکوفه  رحيم. 1

 موسي(، كرج: ردام اندیشه.

ا دوم، تهرا : ین كيواني، چا(، عزیز نسیییفي، ترجمه مجدالد0315ّریجو ، لویید  . 01

 نشر مركز.

دمداني، چاا باقر موسوی(، الميزا ، ترجمه سيد0305طشاطشایي، سيدمحمدحسين  . 00

سییه سییؤامه طشاطشایي، مركز نشییر فردنگي رجا، مبنياد علمي و فکری علّ تهرا : پنجم،

 انتشارات اميركشير.

 . تو، تهرا : تصحي  حشي  ی مایي(، ترجمه تفسير طشری، 0300طشری  . 00

 (، سيرة ّ،ر نشي، تهرا : شارق.0350ین  الدّكمالعمادی، سيد. 03

مه و تصیییحي  (، تمهيدات، مقد0301ّالق،یییات، ابوالمعالي عشدالله بن محمد  عين. 04

 عفيف عسيرا ، تهرا : منوچهری.

ویرایش « شر  تاهيه ابن فارن»(، مشارق الدراری 0301ین سعيد  فرغاني، سعيدالدّ. 05

چاا دوم، قم: انتشیییارات دفتر تشلي ات  جلال آشیییتياني،مه و تعليقات سیییيددوم، مقدّ

 اسلامي.

شیییاالله رحمتي، دای عرفاني، ترجمه ا (، ابن سیییينا و تمثيت0350كربن، دانری  . 05

 تهرا ، نشر جامي.

(، اّشارالاّيار، تصییحي  عليم اشییرف ّا ، تهرا : 0353محد  ددلوی، عشدالح   . 00

 ّر فردنگي.انجمن آثار و مفا
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سوره  50تا  51شرحي بر آیات » (، ملاقات موسي و ّ،ر0314مستحسن، عشدالله  . 05

 ، قم: مشهور.«كهف

، تهرا : فردنگستا  خبا  و (، مقدّمه بر كتاب بحرالمعاني0310. مولایي، محمّدسرور  01

 ادب پارسي.

الزما  فروخانفر، چاا (، فيه مافيه، به تصحي  بدید0351ین محمد  الدّمولوی، جلال. 01

 اميركشير. :سيزددم، تهرا 

(، مثنوی معنوی، تصییحي  رینولد الين نيکلسییو ، 0335  -----------------. 00

 تهرا : انتشارات اميركشير.

اص ر به ادتمام علي و َدةاَّلبرار اَّلسِرارکشِ (، 0305ین  ميشدی، ابوالف،یت رشیيدالدّ. 00

 كشير.امير، چاا ششم، تهرا : انتشارات حکمت

العشیاد، به ادتمام محمد امين (، مرصیییاد0304ی، ابوبکر بن محمید  ین راخالیدّنجم. 03

 ریاحي، تهرا : علمي و فردنگي.

 داع( مقالر

 اجتماعي علوم مجله، «رمزگشایي اخ ماجرای ّ،ر و موسي»(، 0355لاری، ليلا  اميني. 0

 .43- 30ص   ،45 پياپي ،3 شماره پنجم و بيست سال شيراخ، دانشگاه انساني و

، قند «محمد حسينينگادي به بحرالمعاني سيد» (،0354فاطمه  بلقيسحسیيني، سیيده. 0

 .44-30، ص 30پارسي، دورة اول، شمارة 

، اندیشه، دوره «نماددای قرآني در مثنوی»(، 0311رویا، ليلا حاجي  سینگری، محمد. 3

 .01-00، ص  51بيست و سوم، شمارة 

ه موسیییي و ّ،یییر در مثنوی و تحليت بوطيقای قصیییّ »(، 0354 گرجي، مصیییۀفي . 4

 .011-050، ص 01و 1دای ادبي، دورة سوم، شمارة ، پژودش«الاسراركشف
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بررسییي تفسییيری ظرایف و اشییارات »(، 0311ميراحمدی، عشدالله، فرشییته طالشي  . 5

، ر پژودي، نشریة تفسي«داسیتا  ح،رت موسي و ّ،ر برمشنای روایات تفسيری فریقين

 .044-000سال دفتم، شمارة سيزددم، ص 


