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چکیده
رساله نویسی از روزگاران گذشته در دنیای اسالم رواج داشت و دانشمندان و ادبا ،نکتهها و
یافتههای مهم و ضروری خود را در قالب رساله عرضه میکردند .کار رسالهنویسی در روزگار
میرسیدعلی همدانی (082-003ه.ق0389-0303 /م ،).یعنی سدۀ هشتم هجری نیز چون
بسیاری دیگر از دورهها رونق فراوان داشته است؛ چنانکه بیشتر آثار همروزگاران وی در
قالب رساله نوشته شده است .در میان رسالهنویسان آن روزگار ،نام سیدعلی همدانی بهدلیل
داشتن رسائل متعدد در زمینههای اخالق و عرفان دارای درخشندگی خاصی است .از 007
اثری که بدو منسوب کردهاند ،تعداد کمی کتاب و بیشتر آنها رسالههای کوتاهی است که
در زمینههای گوناگون به رشتۀ تحریر درآمده است .از میان رسائل مسلِّماالنتساب
میرسیدعلی ،رسالۀ «منامیه» دارای اهمیتی ویژه است .این رساله چنانکه از نام آن
برمی آید ،دربارۀ ماهیت خواب و کیفیت تعبیر آن است .در این مقاله ،یکی از کاملترین و
کهنترین نسخههای این رساله که دارای تاریخ 820ه.ق0920 /م .و متعلق به کتابخانۀ
آستان قدس است ،اصل قرار داده شده و با نسخۀ دیگری که آن هم در کتابخانۀ آستان
قدس نگهداری میشود ،مقایسه شده است .در پایان ،متن تصحیحشدۀ این رساله براساس
این دو نسخه عرضه شده است.
واژههای کلیدی :رسالهنویسی ،میرسیدعلی همدانی ،رسالۀ «منامیه».
 .0استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
*mgyahaghi@yahoo.co.uk
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 .4مقدمه
دیری نیست که در کشورهای فارسیزبان هم بهمانند دنیای غرب نوشتن مقالۀ تحقیقـی
در قالبی مشخص و کوتاه که حاوی نکتهای نویافتـه و درخـور توجـه باشـد ،رواج کامـل
یافته و بهصورت یکی از مهمترین زمینههای مبادلۀ علمی و اطالعرسـانی در حـوزههـای
گوناگون پژوهشی درآمده است .با آمدن شیوههای نـوی اطـالع رسـانی و در رأس آنهـا
اینترنت -تا امروز که این سطور نوشته میشود -رسالت مقالهنویسی در مبـادالت علمـی
بیشتر و نمایانتر شده و از آن مهم تر و برتر ،تولیـدات پژوهشـی در برخـی از زمینـههـا
بهصورت کاالیی قابل عرضه و پردرآمد در جهان مادی امروز عرض اندام کرده است.
امروز تازهترین یافتههای پژوهشی در زمینههای گوناگون بهصورت مقاالت کوتاه یا
بلند به شبکۀ جهانی اطالعرسانی میپیوندد و به سه صورت :عنوان و مشخصات ،چکیده
و اصل متن برای جویندگان دستیافتنی است و همۀ محققان و دانشپژوهان در اقصای
عالم میتوانند از نتایج مطالعات همکاران خود در هرکجای عالم آگاه شوند و برتر از آن،
به صورت رایگان یا درقبال پرداخت وجهی اندک ،از خالصه یا اصل آن پژوهش استفاده
کنند .با امکانی که اینترنت در اختیار میگذارد و زمینۀ مناسب و مساعدی که نوع ادبی
مقاله فراهم میآورد ،سفرۀ معرفت بشری برای استفادۀ مشترک یک خانوادۀ عیالوار و
سنگین در سراسر عالم گسترانیده شده است و هریک از اعضای این خانوار جهانی
میتواند بسته به وسع خود ،از این خوان نعمت بیدریغ برخوردار شود.
نشریات ،هفتهنامهها ،ماهنامهها و فصلنامهها 0که در دهههای گذشته مهمترین،
سریعترین و مطمئنترین رسانه های علمی بودند ،در رقابت با جهان انفورماتیک ،به چه
سرنوشتی گرفتار خواهند شد ،مسئلۀ دیگری است که در این مختصر میدان پرداختن
به آن بسیار تنگ است .نکتهای که در اینجا میخواهم به آن بپردازم ،این است که از
عمر مقالهنویسی ،به هیئت یک رسانۀ پژوهشی در دنیای پیشرفته و بهتبع آن در دنیای
درحال پیشرفت یا کمترپیشرفته ،چندانی نمیگذرد و بهنظر میرسد از یکصد سال و
چند دهه نباید افزونتر باشد؛ حالآنکه چنین شیوهای ،حتی با مقیاسهای از این هم
مهمتر و پیشرفتهتر ،در دنیای اسالم از یکهزارودوصد سال پیش شناخته و رایج بوده
است .اصطالح «مقاله» بهنظر میرسد در ادبیات فارسی بیشتر بر گفتار و فصل کتاب
اطالق میشده است؛ اما «رساله» و «رسالهنویسی» دقیقاً در گذشتۀ فرهنگ اسالمی به
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عربی و فارسی و دیگر زبانهای اسالمی دقیقاً همان رسالتی را ایفا میکرده که در دنیای
معاصر «مقاله» و «مقالهنویسی» برعهده گرفته است.
 .2رسالهنویسی در دنیای اسالم
حیات رسالهنویسی در دنیای اسالم نباید از عمر کتابنویسی کمتر باشد؛ به این معنا که
ضرورت طرح و انتشار نکته های علمی و فرهنگی در موضوعات گوناگون که تفصیل و
گسترش چندانی را نمیطلبیده ،از همان ابتدا سبب شده است که دانشمندان و ادبا
اینگونه نکتهها و یافتههای مهم و ضروری برای دنیای علم را در قالب نوشتههای کوتاه
و ساماندار و عاری از آرایه و پیرایه عرضه کنند و همین امر رونق بازار رسالهنویسی را
در همۀ ادوار و زمینهها سبب میشده است.
دامنۀ موضوعات رسالهها بهگستردگی دامنۀ دانش و معارف هر دوره بوده و تقریباً
همۀ انواع دانشها و علوم و فنون را از زمینههای طبی ،ریاضی و نجومی گرفته تا اخالق،
عرفان ،ادب ،و فلسفه و حکمت شامل میشده است .بسیاری از آثار و نوشتههای رازی،
دانشمند و فیلسوف سدۀ سوم و چهارم هجری ،در قالب رساله عرضه شده است؛
چنانکه از دویستواند اثری که به ابنسینا هم نسبت یافته ،بیش از دویستتای آن را
رسائل او تشکیل میداده است .آرا و اندیشههای مهم فلسفی و حکمی اخوانالصفا
بهکلی از طریق رسائل بهدست امروزیان رسیده است؛ چنانکه رسائل دانشوران بزرگی
مانند شیخالطائفه ابوجعفر طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی هم از کتابهای مهم و
خطیر آنان کماهمیتتر نیست .در حوزههایی مثل ادبیات عرفانی هم ،گذشته از
رسالههای متعدد و فراوان در زمینههای گوناگون ،موارد مشخصی مثل رسائل عشق و
عقل ،رسائل نفس و رسالةالطیرها از شاخصیت و برجستگی خاص این قالب ادبی حکایت
می کند .گمان من این است که چیزی مثل رسائل عملیۀ مراجع شیعه در آغاز در
مقوالت کوتاه و جداگانه فراهم می آمده و بعدها که این مقوالت کنار هم قرار گرفته ،این
عنوان جزئی بر کل آنها اطالق شده است.
رساله نویسی از کی پدید آمده ،چه مراحلِ تحول و تکامل و چه دورهها و اوج و
حضیضهایی را پشت سر گذاشته ،ساختمان ادبی رسائل ،آغاز و پایان و محتوا و
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بخشبندیهای آنها ،زمینهها و موضوعات ،سبک نویسندگی ،آرایهها و ساختمان زبانی
آنها ،مخاطبان رسائل ،سبکها و اسلوبهای رسالهنویسی در دورههای گوناگون و...
می تواند موضوع پژوهشی گسترده قرار گیرد که فعالً مجالی برای پرداختن به
آن نیست.
 .9میرسیدعلی همدانی و رسالهنویسی
کار رسالهنویسی در روزگار میرسیدعلی همدانی (082-003ه.ق0389-0303 /م،).
یعنی سدۀ هشتم هجری ،رونق فراوان داشت؛ چنانکه اغلب آثار همروزگاران وی مانند
عالءالدوله سمنانی ،افضلالدین کاشانی ،عبید زاکانی ،شیخ محمود شبستری و ...نیز در
قالب رساله نوشته شده است .از میان نویسندگان رسائل ،نام میرسیدعلی همدانی
بهدلیل داشتن رسائل متعدد در زمینههای اخالق و عرفان درخشندگی خاصی دارد.
از  007اثری که بدو منسوب کردهاند ،تعداد کمی کتاب و اکثریت مطلق آنها
رسالههای کوتاه و کمبرگی است که در زمینههای گوناگون به فارسی یا عربی به رشتۀ
تحریر درآورده است .بسیاری از این رسائل بهصورت نسخۀ خطی در کتابخانههای جهان
باقی است و هنوز به زیور طبع درنیامده است .چندتایی را دکتر محمد ریاض ،دانشمند
پاکستانی ،بهصورت مستقل یا در کتاب احوال و آثار میرسیدعلی همدانی چاپ کرده؛ اما
بیشترینۀ آنها همچنان چاپناشده باقی مانده است و به نظر من تا زمانیکه همۀ این
آثار به چاپ نرسد ،داوری کامل درمورد وی بیفایده و ناتمام خواهد بود.
 .1رسالۀ «منامیه»
از میان رسائل مسلِّماالنتساب میرسیدعلی ،رسالۀ «منامیه» نظر مرا به خود جلب کرد و
برآن شدم که پس از مقابله ،آن را برای چاپ آماده کنم .موضوع این رساله چنانکه از
نام آن برمی آید ،ماهیت خواب و کیفیت تعبیر آن است که با بیانی فنی و همراه با
تعبیرات مربوط به فلسفه و علم با نثری نسبتاً هموار ،اما به هر حال علمی و دور از فهم
عوام مطرح شده است .موضوع خواب و تعبیر آن در قرآن کریم ،بهویژه در داستان
حضرت یوسف ،نقش تعیینکنندهای یافته است و از این جهت از قدیماالیام در نظر
مسلمانان اهمیت زیادی داشته و کتب و رسائلی ،بهخصوص در زمینۀ تعبیر خواب پدید
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آمده که از آن میان کتاب تعبیر خواب ابنسیرین (007-33ه.ق) بیش از همه شهرت
یافته است.
رسالۀ «منامیه» چنانکه خود مؤلف میگوید به خواهش یکی از مریدان وی نوشته
شده است؛ به همین سبب ،مثل اغلب آثار تعلیمی صوفیه مدام از مخاطب خود با عنوان
خطابی «ای عزیز» یاد می کند و در آن با لحنی کامالً خطابی به بیان کیفیت و تعبیر
خواب و همچنین فرق بین خواب کامالن و ناقصان پرداخته شده است.
 .5معرفی نسخههای رسالۀ «منامیه»
از این رساله چندین نسخه در کتابخانههای داخل و خارج ایران شناسایی شده است .از
آن جمله سه نسخه به شمارههای  3608 ،6970و  683در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران ،دو نسخه به شمارههای  9607و  9609در کتابخانۀ ملی ملک ،یک نسخه به
شمارۀ 0004ط در کتابخانۀ مجلس ،یک نسخه با شمارۀ  392از زمرۀ کتابهای اهدایی
علیاصغر حکمت به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،دو نسخه به شمارههای  6399و
 6390در کتابخانۀ تاشکند ،یک نسخه به شمارۀ  020در تاجیکستان ،دو نسخۀ عکسی
به شمارههای  200و  0222در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (ریاض )030 :0480 ،و
باالخره دو نسخه هم به شمارههای  2389و  8966در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس
رضوی در مشهد موجود است (فکرت.)009 :0324 ،
من لوح فشردۀ دو نسخۀ اخیر را از کتابخانۀ آستان قدس تهیه کردم که اینک
تصویر هردو در اختیارم است .از آنجا که نسخۀ  2389کامل و با تاریخ کهن 820ه.ق/
0920م ،یعنی فقط  04سال بعد از فوت مؤلف نوشته شده است ،همین نسخه را اصل
قرار دادم و با نسخۀ دوم آستان قدس مقابله و برای چاپ آماده کردم.
قبل از آنکه متن رسالۀ «منامیه» را بیاورم ،به معرفی کاملتر این دو نسخه
میپردازم:
 .0نسخۀ شمارۀ  :2389در شناسنامۀ کتاب باعنوان رسالۀ «عقلیه» منسوب به
سیدعلی معرفی شده است .با خط نستعلیق پانزدهسطری جزء کتب حکمت و شمارۀ
202خ با شمارۀ عمومی  270که در اسفند 0308ش0434 /.م .برای آستان قدس
خریداری شده است .ذیل همین شناسنامه با همان خط نوشته شده است :رسالۀ منامیه
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)248( 2389خ ص . 60این نسخه که کالً شامل شش برگ یا دوازده صفحه است ،از
برگ  634مجموعۀ اصلی آغاز میشود .در گوشۀ سمت راست برگ اول نسخه نوشته
شده است« :رسالة للسیدالهمدانی فی بیان حقیقة المثال و الخیال المطلق» .اما چنانکه
خواهیم دید ،نام رساله در پایان همین نسخه بهتصریح «منامیه» ذکر شده است .در
پشت برگ آخر ،یعنی برگ  690اصل نسخه ،بهصورت چلیپا در عرض صفحه با همان
خط کاتب اصلی این ابیات آمده است:
من نور علی شاه
بگفتا
شبی با شاهدی در سرزمینی

عاشق

محنتقرینی،

که جانان قدر وصل آنگه شناسد

که با هجران سرآرد اربعینی

خوشا آن کهنهرند عور و سرمست

که نه بت باشدش در آستینی

زهی زنِّار زلف و مصحف روی

که فارغ گردم از هر کفر و دینی

بجز مهر تو ای ماه دلافروز

ندارم از کسی در سینه کینی

بسی بردم به سر با نازنینان

ندیدم چون تو یار نازنینی

سلیمان جهان است آنکه امروز

ز یاقوت لبش دارد نگینی

عیان چشم حقیقتبین کسی
راست
این مزرع بجز نور علی کیست
در

که دارد عینک عینالیقینی
که بخشد خرمنی بر خوشهچینی؟

در همین برگ مهرهایی از آستان قدس ،ازجمله مهری که نشان میدهد در سال
0398ش0420 /.م  .کتاب از سوی مسئوالن کتابخانه بازبینی و داخل عرض شده،
وجود دارد.
این نسخه همانطور که در شناسنامۀ کتاب دیدیم ،به خط نستعلیق خام ،اما خوانا
نوشته شده و از مشخصات کتابت آن است که جای برخی عناوین و از آنجمله آغاز
بندها که در نسخۀ دوم با عبارت «ای عزیز» آغاز میشود ،بیاض است و نشان میدهد
که گویا قرار بوده است کاتب آن را با قلم و رنگ مشخصی بنویسد که احتماالً به این کار
توفیق نیافته است .ما همۀ این موارد را با آوردن مطلب از نسخۀ دوم در داخل قالب [ ]
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پر کردیم .فرجامۀ نسخه که حاوی تاریخ کتابت نیز هست ،به این صورت خوانده
میشود« :تمّتالمنامیةعصریوماالربعاءمنشهرشوّاللسنة.»568
این نسخه مانند دیگر دستنویسهای کهن دارای رکابه است؛ با این حال بعدها در
گوشۀ سمت راست ،برگ شماری و به روش جدیدتر با ترتیبی دیگر در باالی تمام
صفحات ،صفحهشماری نیز شده است .از این نسخه باعنوان اساس و با رمز "آ" استفاده
کردم.
 .6نسخۀ شمارۀ  8966محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد ،در فهرست
کتابخانه (فکرت )009 :0324 ،به خط نستعلیق میرزا آقا سلماسی مورخ  0648معرفی
شده است .این رساله در هشت صفحه یا چهار برگ و جزء مجموعۀ بزرگتری است با
خط نستعلیق پخته و متأخر که آغاز بندها با عبارت «ایعزیز» با سرخی مشخص شده
است .صفحات هفدهسطری رساله با دو و در برخی صفحات با سه جدول محصور شده
که جدول درونی با سه خط قرمز ،آبی و زرد ،و جدول بیرونی با یک خط به رنگ سرخ
جگری مشخص شده است .از خطهای ممتدی به رنگ سرخ جگری برای مشخص
کردن برخی از مطالب مانند آیات قرآن بر باالی آن نیز استفاده شده است .عنوان رساله
هم به سرخی نوشته شده است .این نسخه نیز دارای رکابه ،اما فاقد فرجامه است و
تاریخی که فهرستنگار محترم برای نسخه بهدست داده ،نه در برگهای همین نسخه،
که ظاهراً در جای دیگری از این مجموعه بوده است .این نسخه در صفحۀ پایانی حدود
دو سطر افتادگی دارد که در جای خود به آن اشاره کردهام .از این نسخه در تصحیح
حاضر با رمز "ب" نام بردهام.
اینک متن تصحیحشدۀ رسالۀ «منامیه» براساس دو نسخۀ باال در زیر به لحاظ شما
خوانندۀ عزیز میرسد:
بسماهللالرحمنالرحیم 
رَبِّافْتَحْبِالخَیْرِوَاْختِمْبِالخَیْر

2
3

الحَمْدُهللِحَقّحَمدِهِوَالصَّلوةُعَلیخَیرِخَلقِه.

اما بعد این عجالهای است به موجب التماس عزیزی از اخوان صفا که مودّت ایشان بر
این ضعیف واجب است و اقدام نیّات ایشان بر جادّۀ اخالص ثابت ،9در بیان حقیقت مثال

612

سال  / 61شمارة 44

و خیال مطلق و مقیّد و کیفیّت مراتب منامات و رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و
معانی از عوالم علوی و اطوار خیال و مثال و ارواح و اعیان و غیره بهمقتضای آن التماس
کلمۀ چندانچه 0زبان وقت امال کند ،در قلم خواهد آمد انشاءاهلل العزیز.
[بدان ای عزیز] 2نَوَّرَاهللُبَصیرَتَکَبِنُورِالعَیان که وجود را ،مِنْحَیثِاَحَدیّتِالکَثرة ،نزد
ارباب کشوف 0و عرفان سه مرتبه است:
[مرتبۀ اول] نور حقیقی مطلق[ .مرتبۀ دوم] ظلمت[ .مرتبۀ سوم] ضیاء ،اما بر باالی
رؤیت نور حقیقی مطلق از آن روی که مجرِّد است از نسب و اضافات ،متعذِّر است؛
زیراکه آن عین هویّت مطلقه است و عتبۀ بارگاه جناب حضرۀ صمدیّت رفیعتر از آن
است که طایر افهام و عقول هیچ مخلوق به پیرامن سرادقات جالل آن حضرت تواند
رسید ،التُدْرِکُهُاالَبْصارُوَهُوَیُدرِکُاالَبْصارَوَهُوَاللَّطیفُالخَبیر8؛ لکن رؤیت آن نور در
حالت تنزِّل در مظاهر و تعیّن آن در حجابیّات مراتب نسب و اضافات ممکن است و
هریک را از اقسام سهگانه شرفی است؛ لکن شرف نور به اصالت است؛ زیراکه اوست که
سبب ظهور اعیان موجودات است که در کتم عدم مختفی و مستتر 4بودند و در
ظلمت07خانۀ نابود متواری.
[مرتبۀ دوم] ظلمت است که 00مقابلۀ نور است و آن سه قسم است:
[قسم اول] ظلمت حقیقی است که رویت آن بههیچوجه ممکن نیست و آن عدم
محض است.
03
06
[قسم دوم] ظلمت جهل است که اگرچه رؤیت آن به بصر حسّی ممکن نیست
امّا به نور بصیرت آثار قبح آن هویداست.
[قسم سوم] ظلمت محسوس است چون ظلمت شب و تاریکی منازل مُظلمه که در
حس ادراک به آن 09توان کرد و شرف ظلمت آن است که واسطۀ ادراک 00نور مطلق
میگردد بهسبب تنزِّل آن در مراتب ظلمات امکان و امتزاج و اتِّصال آن با نور حقیقی.
[مرتبۀ سوم] ضیاست و آن حضرۀ جمعیّت نور و ظلمت است و حقیقت آن ممتزج
گشته از طرفین و برزخ میان وجود و عدم؛ زیراکه نور صفت وجود است و ظلمت صفت
عدم؛ و از این جهت است که اصل ممکن را به ظلمت وصف کنند و آن مقدار نورانیّت
02
که ممکن را حاصل است ،بهسبب وجود است که بهواسطۀ آن از کتم عدم ظهور کرده
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پس ظلمت او 00از جهت عدمیّت اوست چنانکه 08نورانیّت او از جهت استفاضۀ نور
وجود است .و هر نقصی که 04به ممکن ملحق میگردد ،از احکام نسبت عدمیّت اوست؛
و آنکه رسول علیهالسّالم فرمود 67که اِنَّ اللَهَ خَلَقَ الخَلقَ فی ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلیَهِ مِنْ
نُورِهِ ،60اشارت بدین معنی است؛ و «خلق» در این محل به معنی تقدیر است ،یعنی
تقدیر سابق بر ایجاد او و 66رشّ نور کنایت است از افاضۀ نور وجود از خزانه 63جود بر
ممکنات.
69
چون این معنی مقرِّر گشت ،بدان که عدم حقیقی که در مقابلۀ وجود مطلق است
متحقِّق نیست االِّ به واسطۀ تعقِّل ،و ادراک وجود محض که نور مطلق است مِنْ حَیثِ هُوَ
هُوَ ممکن نیست االِّ بهواسطۀ تنزِّل .و مرتبۀ عدم از روی [تعقل] مثال آینهای است که
قابل تجلِّیات انوار وجود است و متعیّن از طرفین ضیاء است که حقیقت آن عالم مثال
است .و جمال نور 60مطلق در این عالم ادراک توان کرد؛ زیراکه عالم ارواح و آنچه ورای
آن است از ملکوت و جبروت 62در غایت نوریّت 60است و عالم اجسام متِّصف به ظلمت و
کدورت است و عالم مثال و ضیا برزخ است میان عالم اجسام و عالم ارواح و متوسّط بین
العالمین و با هریک ازین دو عالم مناسبتی دارد و تشبیهی 68و در هر عینی از اعیان
افراد مراتب 64اجسام و ارواح بهواسطۀ مناسبتی که با این عالم دارند ،بهحسب قوّت و
ضعف در این عالم جوالن میکنند و حقایق اسرار عالم خود 37در میدان خیال جلوه
میدهند و در مرآت وجود وی 30مشاهدۀ اسرار میکنند.
[ای عزیز] چون هویّت غیب مطلق نور حقیقی است و کمال رؤیت نور موقوف است
به وجود ضدّ آن که ظلمت است ،پس موجب تعلِّق اراده 36به ایجاد عوالم مختلفه حبّ
کمال رؤیت آثار عظمت و احکام قدرت است از روی وحدت جملتاً و از روی ظهور
تفصیالً و چون شئون الهی ذاتی است و جال و استجال که ذات حق راست به حصول
نپیوست االِّ به ظهور در هر مرتبه و بروز در هر شأنی از شئون و مراتب وجود بهحسب
استعداد و قابلیّت هر مرتبه معّین و شأنی 33مقیّد؛ پس کمال رؤیت موقوف گشت به
ظهور در جمیع مراتب و شئون .و چون اختالف شئون و مراتب اعیان و استعدادات و
قابلیّات آن در مراتب اطالق و تقیّد و تفاوت و 39خصوصیّات هر یک غیر متناهیّه
افتاده 30الجرم عزم 32انحصار مستلزم دوام تنوّع ظهور ذات 30شد در عوالم مختلفه.
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[ای عزیز] اگرچه مراتب اعیان و کثرت شئون از روی افراد و اشخاص تعیّنات غیر
متناهیه افتاده 38امّا از روی وجه کلی محصور است 34در دو عالم ظاهر و باطن و تمایز
جمیع مراتب ظهور و بطون مبنی بر اعتدال است وکانِّه انحراف 97.و ظهور مظاهر نتایج
اعتداالت و انحرافات بهواسطۀ سیر در عوالم چهارگانه به کمال میرسد :اوّل معنوی ،دوّم
روحانی ،سیوم مثالی ،چهارم حسّی؛ تا تالطم 90امواج دریای وحدت نور حقیقی در
99
جداول مراتب جبروت و ملکوت 96بهفسیح 93صحرای عالم مثال مطلق نمیرسد
مستسقیان مفازۀ محبّت و متعطِّشان فیافی مودّت به ورود حیاض زالل اسرار حضرت
صمدیّت محظوظ نگردند و تا سطوت تیغ آفتاب هویّت غیب 90در منازل کبریا غروب
نکند خفافیش اعیان مقیّده استفاضۀ نور از نجوم اسماء و صفات نتوانند کرد.
90
[ای عزیز] ضیاء بر 92دو نوع است :یکی نور محسوس است که ظاهرٌ لنفسه و
مظهرٌ لغیره است از اشکال و الوان .دوم نور لطیف که آن مظهر اسرار غیب است در
کسوت خیال و محتد آن عالم مثال مطلق است .و عالم مثال مطلق را دو وجه است:
وجهی عام از روی ذات خود و وجهی خاص بهمقیّدات عالم خیال هر متخیّل 98از نوع
انسان و غیره و خالیق در خیاالت مقیّده و اکتساب علوم ملکوتی و اقتناص اسرار
جبروتی به واسطۀ سیر خیال مقیّد در عالم مثال .و عدم سیر و درجات ضعف و قوّت آن
بر اقساماند چنانکه 94نبیّ صادق علیهالسّالم 07از کلیّات آن خبر میدهد :الرُّؤیا ثَالث:00
رُؤیا مِنَ اهللِ وَ رُؤیا مِنَ الشَّیطانِ وَ رُؤیا حَدَِّثَ المَرءُ بِنَفْسِهِ .06و قوّت و ضعف آثار اسرار
ملکوتی را که در فیحای 03عالم مثال متجلِّی گردد 09در حالت رکود حواس در آینۀ
خیال مقیّد مشاهده کردن اسباب است .و قویترین سببی که موجب اطالع نائم است بر
معانی عالم مثال احدیّت توجّه سالک است به مقصود و جمع همم از تصاریف کثرت
احکام و تعطیل خاطر از تشعّب هموم متنوّعه؛ چه هرگاه که شعور نفسانی از پس پردۀ
حجاب طبع بر صور محسوسات متفرِّقۀ مجرِّد از معانی تطلِّع کند ،موادّ صور که مصاحب
او گشته باشد از عالم حسّی در حالت نوم پیش قوّت خیال جلوهگری کند و چنانکه
شاغل روح است در بیداری از مطالعۀ اسرار روحانی بهواسطۀ حواس ظاهره در حالت نوم
هم شاغل او گردد بهواسطۀ خیال و باب عالم مثال را 00مسدود گرداند .02پس رؤیای این
چنین کس دالِّ بر هیچ معانی نباشد00و صورتی بیروح باشد که آن را هیچ اثر نبود.
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[ای عزیز] بدان که میان عالم ارواح و عالم اجسام عالمی دیگر هست که 08نمودار هر
دو عالم است و هر فیض که از عالم ارواح بهعالم اجسام میرسد بهواسطۀ آن عالم
میرسد؛ زیرا چه 04فیض روحانی چون از عالم ارواح تنزِّل میکند مجرِّد است از
مناسبت و الفت با 27عالم اجسام چون به عالم مثال مطلق میرسد آن عالم را
کریمالطرفین مییابد که با عالم ارواح بهواسطۀ مجاورت مشابهتی دارد و با عالم اجسام
همچنین 20.چون آن فیض وارد در مقام غربت 26نسیم آشنایی مییابد ،تهیّج 23نایرۀ
اشتیاق وطن اصلی غالب میگردد و با آن اثر روحانی مألوف حال خود جلوه میدهد و
سریان 29اسم الظاهر که مالک عالم اجسام است با آن اثر روحانی ممتزج گشته بهواسطۀ
برزخیّت جاذب آن فیض میگردد به اسفل سافلین جسمانیات.
و آن 20عالم متوسّط را دو مرتبه است و دو اسم ،مرتبۀ تقیّد به هر متخیّلی صحیح؛ و
در این مرتبه آن را خیال مقیّد خوانند و مرتبۀ اطالق و در این مرتبه آن را 22مثال
مطلق گویند 20و انطباع معانی در این مرتبه اطالق این عالم مطابق اصل بود بیشک ،امّا
در مرتبۀ تقیّد گاه مطابق 28و گاه غیرمطابق بهحسب صحّت سلک دماغ و اختالل آن و
اعتدال و انحراف مزاج و قوّۀ و ضعف مصوّره.
[ای عزیز] بدان که نسبت خیاالت مقیّدۀ مردم با عالم مثال مطلق نسبت جداول و
جویهای خرد است که از نهر اعظم 24متفرِّع میگردد و هریک را طرفی متِّصل است به
عالم مثال و طرفی دیگر متشعّب میشود در تأمّالت عوارض و لواحق و لوازم و عواقب
امور و 07اقسام و اصناف محسوسات .پس خیال مقیّد بهمثابۀ جاسوس است در شهر بدن
00
و دایماً کار او تجسّس اخبار است گاه توجّه سیر او در مجاری تصاریف امور و کیفیّت
عواقب و وقایع و حوادث عالم حسّی بود وگاه متوجّه به طرف 06متِّصل 03به عالم مثال
شود و از بحر اعظم مثال 09اغتراف میاه معانی 00کند .و گاه باشد که در ظلمت تیه
مجاری احکام کثرت چنان گم شود که مرجع اصلی خود باز نداند 02و رجوع او به
مغترف 00علوم و معانی ممکن نگردد و هرچه در حالت یقظه بهواسطۀ ادراکات حواس
ظاهره 08از مختلفات امور 04مستصحب 87او شده باشد در وقت رکود حواس همان اشیاء
به معاونت مصوّره در پردۀ خیال نمایندگی کند و آن را هیچ اثر نبود و خواب اینچنین
کس بیشتر اضغاث و 80احالم باشد .و این حال اکثر خالیق است اال 86ما شاء اهلل!
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و چون این قاعده مقرر شد بدان که اسباب موجب 83صحّت خیال و رؤیای انسان
چند چیز است :بعضی از آن مزاجی و بعضی خارج از مزاج؛ امّا آنچه مخصوص به مزاج
است صحّت هیئت دماغ است و اعتدال مزاج و قوّت تصرِّف مصوّره و امّا آنچه خارج است
80
از مزاج بقای حکم 80مناسبت و اتِّصال و قرب خیال 82مقیّد شخص که مقتضای اتحاد
است به عالم مثال 88آن قلِّت وسایط است از تعلقات لذِّات نفسانی و افکار فاسده و
تصوّرات باطله و تشعّب هموم 84متفرقه و صدق اقوال و احوال 47مرضیه.
و از اینجاست که معبّر کامل صاحب بصیرت که به قوّت کشف سرِّی و روحی بر
مدارج ارواح و مراتب تمثیالت عالم مثل 40و اشباح اطِّالع یافته چون رؤیای صاحب مزاج
مستقیم بشنود 46به حسب معرفت او به مواقع منام و مواطن خیال تشخیص آن رؤیا کند
در خیال خود و از طرف متِّصل خیال به عالم مثال درآید و آن رؤیای مشخِّص را با
معانی که مناسب آن باشد در آن عالم نسبت دهد بلکه اگر معبّر عارف باشد به مراتب
علویات در عالم مثال توقف نکند و ترقِّی کند به عالم ارواح و از آنجا به عالم جبروت
منتهی شود و از مرآت استعداد عین ثابته آن شخص مشاهده کند که اصل آن رؤیا
به مقتضای استعداد حال او که نمودار چیست و حقیقت آن در عالم شهادت در کدام
وقت پدید آید و به چه صورت ظاهر شود و بعد از مطالعه آن سرِّ آنچه 43مصلحت گفتن
بود از مضمون آن خبر دهد 49.و آن خبر را تعبیر گویند و آن مخبر را معبّر خوانند 40.و
هر خلل که در رؤیا واقع شود از عدم مطابقه میان مقصود و میان صورت ممثِّله از آثار
کدورت باطن و انحراف مزاج و فساد هیئت دماغ و اختالل احوال حسّی صاحب رؤیا
[بود] چون کذب در اقوال و سیرت نامرضی و صرف اوقات به امور خسیسه چنانکه بقیّۀ
آثار صفات حمیده در ضمن آن مستهلک گردد و االَمر بِالعَکس اذا کانَ الحالُ بِالعَکس ،و
40
آن که 42رسول -صلی اهلل علیه و سلم -فرمود که اَصدَقُکُم رُؤیاءًا اَصدَقُکُم حدیثاً
اشارت است بدین معنی.
چون این معنی مفهوم شد اکنون بدان که حظوظ طبقات اصناف نوع انسان 48از
ادراک اسرار و معانی عالم مثال و ارواح و غیره بهواسطۀ خیال مقیّد در حالت نوم بر چند
قسماند[ :بعضی آناناند که رؤیای ایشان به تعبیر محتاج است و بعضی آنهایند که رؤیای
44
ایشان قابل تعبیر نیست و این قوم بر دو قسماند]:
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قسم اوّل محجوباناند که صفات تقییدیه077و احکام انحرافات خلقیّه070بر نفوس
ایشان غالب گشته است 076و کدورات نفسانی و فساد هیآت قوای روحانی مشرع خیال را
که متِّ صل است به عالم مثال مسدود کرده به استیالء ظلمت قوای خبیثه از مطالعۀ
اسرار دورافتاده و از خلعت خلِّت 073تعریفات الهی محروم گشته بیداری این قوم عین
خواب است و خواب عبث نه بیداری ایشان را ثمره و نه خواب ایشان را نتیجه :تَحْسَبُهُم
070
اَیْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ079؛ سَواءً مَحیاهُم وَ مَماتُهُم.
قسم دوم متوسّطان اهل سلوکاند که آینۀ دل خود را مستعدّ قبول فیض معانی و
اسرار عالم مثال ساختهاند و از قرب مشرع خیال بهحکم انقطاع از عالیق تجاوز نکرده
پس در حالت نوم آنچه از اسرار عالم مثال عکس 072بر آینۀ دل ایشان زند ،عکس آن از
دل بر دماغ 070زند و چون عکس عکس ظاهر بهصورت اصل است ،محتاج تعبیر نباشد و
074
این اوّل حال 078خلیل است و دیگر انبیا علیهمالسّالم.
امّا آن قسم که رؤیای ایشان به تعبیر محتاج است ،هم دو قسماند :007اوّل
متوسطان 000،دوّم کامالن.
اما متوسطان006طایفهایاند که 003بعضی اوقات جمع همم از تعلِّقات جسمانی
میکنند و بهحسب فراغ از شواغل آینۀ دل ایشان اندک صفایی 009میپذیرد 000و
بعضی 002معانی از عالم مثال در وی منعکس میگردد و عکس آن عکس بر دماغ
000

میرسد

و بهواسطۀ بقیَّة رسوخ آثار اوصاف ذمیمه اثر حدیث نفس با آن ممتزج

می شود و قوّت مصوّره آن معنی ممتزج را در کسوت خیال عرضه میدهد و امثال
اینچنین رؤیا را معبّر فطن میباید که به امعان نظر اثر حدیث نفس را از معنی مجرِّد
تمیز کند.
قسم دوم کامالناند که ذهب نفس را در بوتۀ مجاهده صاف گردانیدهاند و آینۀ دل را
از زنگ ار طبیعت پاک کرده و قدم همّت در سیر الی اهلل بر کنگرۀ اوج کبریا زده و در
میدان شهود از کرِّوبیان و روحانیان مأل اعلی سبق بوده طیّ بساط زمان 008کرده گلیم
ادبار امکان پس پشت انداخته اسرار ازل بر لوح ابد خوانده 004از روزن ازل نظِّارۀ صحرای
ابد کرده بر مدارج ابراج اسماء و صفات عالم جبروت عبور نموده از مشرق هویّت غیب
طلوع کرده عرش دل را مستوی حضرت الهیّت گردانیده .پس چون دل این طایفه خزانۀ
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اسرار حق گشته است در حالت نوم عکس بعضی از آن اسرار که در خزانۀ دل متوطِّن
است بر دماغ زند و قوّت مصوّرۀ آن عکس را در کسوت خیال مقیّد بر ذهن عرضه دهد و
چون عکس به 067صورت اصل نیست الجرم به تعبیر محتاجاست 060و این نوع خواب
066
کمّل است از انبیاء و خواصّ اولیاء صلوات اهلل علیهم اجمعین.
چون معلوم کردی که آن طایفه که رؤیای ایشان قابل تعبیر نیست دو گروهاند یکی
ناقص و یکی کامل و آنان که به تعبیر محتاجاند هم دو طایفهاند یکی کامل و یکی
ناقص ،اکنون بدان که در ظهور نتیجۀ بعضی از منامات تأخیری افتد و حکم بعضی
سریع الظِّهور میباشد.
060
069
[ای عزیز] 063تأخیر ظهور رؤیا نزد ارباب تحقیق دلیل است بر علوّ مرتبۀ
نفس صاحب رؤیا؛ زیراکه چون قوّت عروج نفس در ادراک 062بهکمال رسد ،خرق حجب
عوالم 060علوی کند و در محلِّ اعلی که خزانۀ علم قدیم است مطالعۀ آن امر قریبالوقوع
کند و البد بعد از مطالعۀ اطالع این سالک آن امر 068از آن حضرت به هر عالم از
عالمهای عالیه که نزول میکند ،مدّتی مکث میکند و بهحکم تصرِّف اسمیکه ربّ و
مدبّر آن عالم است منصبغ میگردد و از آنجا به عالمی دیگر نزول میکند .و در حدیث
آمده است که االَمرُاالِلهییَبْقیفِیالجَوِّبَعدَمُفارَقةٍبِسَماءِالدُّنیاثَلثَسِنینَحَتّییَصِلَاِلَی
064

االَرضِ

و برین تقدیر اثر نتیجۀ بعضی رؤیای اهل کمال بعد از چهل سال ظاهر

میشود 037و خواب یوسف صدّیق علیهالسّالم از این جمله بود 030از آن روی که گفت :یا
اَبَتِ اِنّی رَأَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ رَأَیتُهَم لی ساجِدینَ.
گفت :هذا تَأْویلُرُوءیایَمِنقَبلُقَد جَعَلَهارَبّیحَقّا،

033

036

تا آن روز که

نزد اکثر مفسّران و اهل تواریخ

چهل سال بود و سرعت ظهور حکم رؤیا دلیل است بر ضعف حال روح رأیی که قوّت
ترقِّی ندارد که کیفیّت صور امور و حقایق کواین مقدّره را از عوالم عالیه اخذ کند .و
غایت مقدرۀ ترقِّی وی در حالت اعراض از تعلِّقات جسمانی و شواغل نفسانی آن است که
آنچه از فلک قمر به فضاء جو نزول کرده بهقدر صفای نفس ادراک بعضی از آن امور کند
و از آنجا تجاوز نتواند کرد .و قوّت عروج بهعالم علوی ندارد الجرم بسبب قرب آن امر
مدرک ظهور و اثر و نتیجۀ رؤیا در تأخیر نیفتد.
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ایزد تعالی خلوت انفاس سالکان مسالک منازل اعلی و قاصدان مقاصد اقصی را از
آفات عوارض صدود و آثار شوایب محلِّ 039شهود در پناه عصمت خود 030محفوظ و
032
مصون بداراد؛
اِنَّهُقَریبٌمُجیبٌوَالحَمدُللِّهِوحده 
والسّآلمعلیمناتّبعالهدی .
تمّتالمنامیة 
 731

عصریوماالربعاءمنشهرشوّاللسنة.568

پینوشتها
periodicals
.6
.3
.9
.0
.2
.0
.8
.4
.07
.00
.06
.03
.09
.00
.02
.00
.08
.04
.67

عبارت عنوان در ب نیست.
ب +محمد و آله
عبارت وصفی میان دو ویرگول در ب نیست.
ب :التماس هرچه
جای عبارت میان قالب همهجا در "آ" بیاض است.
ب :کشوف که خط خورده و به کشف تبدیل شده است.
آیۀ  073سورۀ انعام ()2
ب :مستور
ب :خلوت
ب +در
ب +و رؤیت آن
ب :حسی
ب :آن
ب +آن
ب +است
ب :وی
ب :چنانچه
ب :ندارد
ب :صلی اهلل علیه و آله گفت

1.
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 .60و در دیگر منابع آمده است .ر.ک :احادیث مثنوی ،ص .2حدیث با اندک تفاوتی در جامعالصغیر
.66
.63
.69
.60
.62
.60
.68
.64
.37
.30
.36
.33
.39
.30
.32
.30
.38
.34
.97
.90
.96
.93
.99
.90
.92
.90
.98
.94
.07
.00

(.)620 /0
«او و» ب :ندارد
ب :خزاین
ب :معانی
ب :ندارد
ب +الهوت
ب :نورانیت
ب :مشابهتی دارد.
ب +عالم
ب +را
ب :و در مراتب وجودی
ب +حق
ب :شأن
ب :ندارد
ب :افتاد
ب :عدم
ب +حق
ب :است
ب :منحصر است و محصور.
ب :اعتدال و انحراف است.
ب :طالطم
ب :جبروتی و ملکوتی
ب :به فسحت
ب :نرسد
ب +اوج فلک کبریا
ب :ندارد
ب :بنفسه
ب :متخیلی
ب :چنانچه
ب :حضرت رسول (ص)
ب :ثالثه
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 .06این حدیث به صور مختلف در کتب حدیث آمده است؛ ر.ک :مفتاح کنوزالسنّة (ص )600و
.03
.09
.00
.02
.00
.08
.04
.27
.20
.26
.23
.29
.20
.22
.20
.28
.24
.07
.00
.06
.03
.09
.00
.02
.00
.08
.04
.87
.80

معجمالمفهرس ونسنک  670/6ب :به المرء نفسه.
ب :فسحان
ب :میگردد
ب +بر وی
ب :ندارد
ب :نبود
ب +آن
ب :که
ب :با
ب +پس
ب :قربت
ب :تیهّج
ب +نتایج
ب :این
ب :او را
ب :خوانند
ب +باشد
ب :عظیم
ب :نئارد
ب :کیفیات
ب :طرف
ب +او
ب +مطلق
ب +و اسرار
ب :نیابد
ب :معارج
ب :ظاهر
ب +شهادی
ب :مستصعب
ب :ندارد
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.86
.83
.89
.80
.82
.80
.88
.84
.47
.40
.46
.43
.49
.40
.42
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کذا در هردو نسخه .صح :الی
ب :موجبه
ب :نوع انسانی
ب :حکمی
ب :حال
ب :مقتضی ایجاد
«به عالم مثال» در ب نیست.
ب +بامور
ب :اقوال و احوال
ب :مثال
ب :شود
ب :اگر
ب :گفتن گوید و اال فال
«و آن مخبر را معبر خوانند» در ب نیست.
ب +حضرت

 .40ر.ک :مفتاحکنوزالسنة ،ص.600
.48
.44
.077
.070
.076
.073
.079
.070
.072
.070
.078
.074
.007
.000
.006

ب :انسانی
عبارات داخل قالب به مقدار دو سطر از "آ" افتاده است.
ب :تقیید
ب :خلقیت
ب :ندارد
ب :کرامت
بخشی از آیۀ  08سورۀ کهف ()08
بخشی از آیۀ  60سورۀ جاثیه ()90
ب :ندارد
ب :به دماغ
ب :و این حالت
ب :ندارد
ب +قسم
ب +قسم
ب :اما قسم اول
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 .003ب :آن طایفهاند که در
 .009ب :اندکاندک صفا
 .000ب :میپزیرد
 .002ب :بعض
 .000ب :میزند
 .008ب +و مکان
 .004ب :برخوانده
 .067ب :بر
 .060ب :باشد
 .066ب عبارت دعایی را ندارد.
 .063جای کلمه در "آ" بیاض است.
 .069ب +نتیجۀ
 .060ب :به
 .062ب :دراِّکه
 .060ب :عالمهای
 .068ب +را
 .064این حدیث را در منابعی که مراجعه شد ،نیافتم.
 .037ب :بود
 .030ب از اینجا تا «نیفتد» دو سطر مانده به آخر :ندارد.
 .036آیۀ  9سورۀ یوسف ()06
 .033بخشی از آیۀ  077سورۀ یوسف ()06
 .039ب :موانع
 .030ب :عصمت اهل بیت عصمت
 .032ب :دارد بمنِّه و کرمه ...از اینجا به بعد در ب نیست.
 .030رسمالخط رسالۀ «منامیه» براساس رسمالخط مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده
است.

منابع
 قرآن مجید -ریاض ،محمد (0329ش0480 /.م .).احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی ،با شش

رساله از وی .اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
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 صفا ،ذبیحاهلل ( .)0306تاریخ ادبیات در ایران (از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتمهجری) .ج .3تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 فروزانفر ،بدیعالزمان ( .)0390احادیث مثنوی .چ .6تهران :امیرکبیر. فکرت ،محمد آصف ( .)0324فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدسرضوی .مشهد :کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.
 فنسنک ،ا.ی0979( .ه.ق) .مفتاح کنوزالسنّه .ترجمۀ محمد فؤاد عبدالباقی .قم :مرکز النشرفی مکتب االعالم االسالمی.
 فؤاد عبدالباقی ،محمد ( .)0429المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم .قاهره :مکتبةدارالکتب المصریه.
 ونسنک ،آ.ی0423( .م .).المعجم الفهرس اللفاظالحدیث النبوی .لیدن :مکتبة بریل. -ووستنفلذ ،فردیناند و ادوارد ماهلر (0327ش0486 /.م .).تقویم تطبیقی هزاروپانصدسالۀ

هجری قمری و میالدی .مقدمه و تجدیدنظر از حکیمالدین قریشی .تهران :فرهنگسرای
نیاوران.

