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 چکیده

مثنوی معنوی، اثرِ جاودانة موالنا جالل الدّین محمّد بلخی، از زمانِ تصنیف تا كنون 

تحقیق و تدقیقِ عارفان و دانشوران و ادیبان بوده است و چون كتابی  همواره مورد توجّه و

دیریاب است، ناگزیر دانشوران و عارفان و ادیبان، هریک  فراخورِ حال خویش و در حّد 

توان، به شرحِ غوامض آن پرداخته اند تا راهروان، بیشتر و بهتر، از این خوانِ گستردة 

انی كه به این كار همّت گماشته است عالمه مال حامد یکی از كس ور گردند. آسمانی بهره

كاتبِ بیسارانی، عالم، عارف و شاعر قرن سیزدهم هجری است. مال حامد شاید تنها كسی 

است كه مثنوی را دو بار شرح كرده است. بیسارانی، فقیه و متکلّم بوده و بر علوم اسالمی و 

سالها مشغول سلوک بوده و بدین سبب شرح  آثارِ عارفان تسلط داشته و افزون بر اینها خود

وی حائز اهمیت است. از وی عالوه بر شرح مثنوی آثار ارزشمند دیگری به یادگار مانده. از 

شرحِ نخست بیسارانی بر مثنوی تنها یک نسخه موجود است اما از شرح دوم، نسخ 

ح دوم او بر مثنوی و متعددی وجود دارد. این مقاله به معرّفی بیسارانی و چهار نسخه از شر

 بررسی سبکی و محتوایی آن میپردازد. 

: مالحامد كاتب األسرار بیسارانی، شرح مثنوی معنوی، موالنا جالل کلمات کلیدی

 الدّین، عرفان، طریقت نقشبندی، معرّفی نسخ خطی، سبک شناسی. 
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 مقدمه -1
ق(،  604ـ  672لخی)الدّین محمّد بسنگ و جاودانة موالنا جاللمثنوی معنوی اثر گران

از زمانِ تصنیف تا كنون همواره مورد توجّه و تحقیق و تدقیقِ عارفان و دانشوران و ادیبان 

بوده است و چون كتابی دیریاب است، ناگزیر دانشوران و عارفان و ادیبان، هریک  فراخوِر 

و بهتر، از این اند تا راهروان، بیشتر حال خویش و در حدّ توان، به شرِح غوامض آن پرداخته

 ور گردند.خوانِ گستردة آسمانی محظوظ و بهره
یکی از كسانی كه به این كار همّت گماشته است، دانشمند و ادیب عارفِ كُرد مال حامد 

است. مال حامد شاید تنها كسی است كه « كاتب األسرار»ملقّب به  فرزند مال علی بیسارانی

نخست او بر مثنوی تنها یک نسخه موجود است مثنوی را دو بار شرح كرده است. از شرح 

 اما از شرح دوم، نسخ متعددی وجود دارد. 
این مقاله به معرّفی بیسارانی و چهار نسخه از شرح دوم او بر مثنوی و بررسی سبکی و 

 پردازد.  محتوایی آن می

 پژوهش ضرورتِ -2
 ضرورت و میّتاه این نیست، پوشیده بركسی آنها احیای ضرورت و خطی نسخ ارزشِ

 و اطالعات حاوی و دانشور اینویسنده نوشتة خطی اثرِ یک كه میشود بیشتر زمانی

 حامد مال است، آثار گونه این از بیسارانی مثنوی شرحِ باشد، راهگشا و نو هایدیدگاه

 .است بسیار فوایدِ حاوی او، آثار و بوده عارف و ذوفنون و متضلّع عالمی
 :است اهمیّت حائزِ زیر جهاتِ از مثنوی بر بیسارانی شرح

 پرداخته بدانها كمتر دیگر، شروح در كه مثنوی دیریابِ  ابیات از برخی كتاب این در ـ

 .است شده شرح شده،

 دیگر شارحانِ با او دیدگاهِ رو، این از و بوده نقشبندی طریقت پیرو عالمان از بیسارانی ـ

 . است مفیدی و نو اطّالعاتِ و تنکا شاملِ و متفاوت نیز او شرح و دارد تفاوت

 و داشته احاطه... و بالغت و حدیث و تفسیر علومِ بر و بوده متکلّم و فقیه بیسارانی ـ

 ابزارهای و شرایط همة از رو این از و بوده عرفانی مدارج طی و سلوک مشغول سالها

 .است بوده برخوردار مثنوی شرح برای الزم

 همچون دیگر بزرگ عارفان هایاندیشه و آثار با موالنا، آثار بر احاطه بر عالوه حامد مال ـ

 مورد را بزرگان این آرای گاه خود، شرحِ در و داشته آشنایی ربّانی امام و عربی ابن

 .است افزوده اثرش ارزشِ و جذابیّت بر این و میدهد  قرار  مقایسه و مداقه
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 فایده از خالی آن مطالعة كه هشد داده توضیح عرفانی اصطالحاتِ شرح، این مقدمة در ـ

 .نیست

 پیشینۀ پژوهش -3

 مثنوی شرح به را خود دكترای رسالة خالدی محمّد دكتر استاد مرحوم این از پیش

 شرح اشرساله در داشته اختیار در نسخه یک تنها چون وی است، داده اختصاص بیسارانی

 جلد 3 نامه،پایان این است، هكرد قیاسی تصحیح مثنوی چهارم و سوم دفاتر بر را بیسارانی

 با آن مقایسة و بیسارانی مثنوی شرح قیاسی تصحیح» عنوان تحتِ و است صفحه  850 و

 دانشگاه در 1374 سال در محقّق، مهدی دكتر استاد راهنمایی با «معتبر شروح برخی

 .است شده دفاع تهران

 شده دفاع كُردستان انشگاهد در 86 سال در كه ـ نیز نگارنده ارشد كارشناسی نامةپایان

 .است یافته اختصاص بیسارانی آثار معرّفی و احوال شرح به ـ

 شرح حال مال حامد بیسارانی -4
األسرار  لقب گرفت،از علمای عارف و مال حامد بن مال علی بیسارانی كه بعدها  كاتب

شد نامورِ ادیب كُرد در قرن سیزدهم است، وی پیرو طریقت نقشبندی و خلیفه و كاتب مر

 ق( بوده است. بیسارانی در1195ـ  1283الدین)نقشبندیان كُردستان، شیخ عثمان سراج

فرسخی  11رود در دهی است از دهاتِ دهستان ژاوه»بیساران چشم به جهان گشوده كه 

 (.168 ،1)تاریخ مشاهیر كُرد، ج« جنوب غربی شهر سنندج
باشد. بیسارانی در سالهای آغازین دهة  ق بوده 1224یا  1223سال تولّد مال حامد باید 

دوم عمر خویش، در سنندج مشغول به تحصیل علم بوده و در این اثنا گاهی اوصاف و 

شوق »شنیده و اینگونه الدّین را از طالب علوم میسراج نعوت موالنا خالد شهرزوری و شیخ

در او هویدا گشته و  و طلبی در دل او پیدا شده و میل آنکه خود را طُفیل آن َخیل گرداند

( و بعد از چند سال به خدمت  6المشتاقین، ریاض«)این آرزو را همواره در دل داشته است

حاج محمّد سنندجی ملّقب به صدّیق)اوّلین خلیفة موالنا خالد در سنندج( رفته و از او اخذ 

حمّد رسمی كمتر به خدمت حاج م طریقت كرده است اما به دلیل اشتغال به تحصیل علمِ

الجرم از خوان نسبت شریفة ایشان جز تمسکّی كه موجب مزید شور و محبّت »میرسیده و 

« و ارادت واعتقاد این خانوادة علیة عالی بنیاد]نقشبندیه[ گشته به مذاق ذوق و وجدان

 7ـ  8المشتاقین، ق( حاج محمّد وفات یافته است )ریاض 1251نچشیده و چند سال بعد)

الدّین در دل مال حامد تازه گشته و او تصمیم گرفته است به شیخ سراج (. و باز شوق لقای
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تویله برود. پس از پایان تحصیالت كه دو سال به طول انجامیده، از دو جانب، مال حامد را 

اند و او بر آن شده است كه چند سال به تدریس بپردازد و سپس دعوت به تدریس كرده

له برگردد اما در اجرای تصمیم خویش تردید داشته برای تزكیه و سلوک به روستای توی

بنی كه از اتّفاقاً در همین ایّام یکی از دوستاِن بیسارانی به نام شیخ محمّدصادق مازی

الدّین بوده، از تویله به سنندج بازگشته، بیسارانی از دیدارِ او مریدان مجاز شیخ سراج

شته است این خلیفة شیخ، به مال حامد شادمان گشته و تصمیم خود را با او در میان گذا

الدّین بنویسد و از او كسب تکلیف كند، بیسارانی ای به شیخ سراجتوصیه كرده كه نامه

اش به او امر میکند كه به تویله بازگردد، الدّین در پاسخ نامهچنین میکند، شیخ سراج

شت به خدمت وی رانی برای بازگوصولِ نامة شیخ، بر اشتیاق شیخ محمّدصادق و بیسا

شوندكه شبانه، و بدون اطّالع خویشان، راهی تویله قرار میمیفزاید و آن دو،آنچنان بی

 (.  21و 18المشتاقین، میشوند )ریاض
المشتاقین ضمن نقل اسامی استادان علمی بیسارانی، در كتابها نیامده امّا او در ریاض

المشتاقین، یاد كرده است)ریاض« یاستاذ»قولی از مال قاسم پایگالنی از وی به عنوان 

 ( و نیز روشن است كه مال حامد مقدّمات علوم را نزد پدرش، مال علی، فراگرفته است.  179
ق( بوده و همچون شافعیانِ دیگر، 150ـ204مال حامد در فقه، پیرو مذهب امام شافعی)

ر عقاید، کرده است. او دق( پیروی می260ـ330والحسن اشعری)در عقاید، از امام اب

ای به گویش كُردی اورامی سروده و بر كتابهایی در فقه شافعی شرح و حاشیه منظومه

 نوشته است.
الدّین بیسارانی ـ چنانکه گذشت ـ در عرفان پیرو طریقت نقشبندی بوده و به شیخ سراج

تمسّک جسته و از سی سالگی تا پایان عمر، نزد شیخ و فرزندانش به تزكیه و طی مدارج 

الدّین به انی و خدمت به شریعت و طریقت مشغول بوده و هم در زمان شیخ سراجعرف

نامه دریافت كرده است )علماؤنا فی خدمة درجة خالفت نایل آمده و از پیر خویش خالفت

 (. 148العلم والدین، 
سالهای پایانی عمر بیسارانی در قصبة بیاره سپری شده است و او در حدود سال 

)علماؤنا فی ق در همان قصبه وفات یافته است1312 ( یا 344ردان، )یادی مه ق1310

 .(148خدمة العلم والدین، 

 آثار -5
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المشتاقین)در ریاض آثار برجای مانده از مال حامد كاتب األسرار بیسارانی عبارتند از:

الدّین(، شرح مثنوی معنوی)شرح نخست(، شرِح مناقب موالنا خالد شهرزوری و شیخ سراج

وی معنوی)شرح دوم(، حاشیه بر گُلشنِ راز شبستری، شرحِ منظومة الزبدة ابن رسالن مثن

الشفاء در سیرة پیامبر اكرم)ص(، ایمان و اسالم )در در فقه شافعی، شرح منظومة ذات

عقاید(،ترجمة رسالة معفوات شیخ خلیل اسعردی در فقه شافعی،ترجمة منهاج العابدین 

صوّف و مجموعة اشعار)معرفی شخصیت و آثار عالمه مال حامد  ای در تامام غزّالی، رساله

  (.17ـ  26 بیسارانی،

 بیسارانی و مثنوی -6
الدّین مال حامد در ریاض المشتاقین نوشته است كه در آغاز ورودش به تویله، شیخ سراج

او را به خواندن مثنوی در حضور خویش امر كرده و همین، بعدها سبب شده است تا او با 

 ثنوی مأنوس گردد:م
الجرم كتابِ مستطابِ مزبور را در حضور آن مشرقِ آفتابِ شهود و حضور، هر روز دو »... 

ورق كمابیش مالحظه نموده به این دستور به اتمام رسانیدیم و از شرابِ نابِ آن حضوِر 

 مستطاب چند ساغر را به مذاق جان چشانیدیم و چون در آن اوقات نسبتِ محو و استغراق،

بر آن قطبِ عالم انفس و آفاق، غالب بود، مدّتِ صحبتِ با بركت، بعضی وقتها طول میکشید 

نجامید و معارف و مکاشفات و خوارِق عادات كه این دو ساعت و سه ساعت و زیادتر می و به

حقیر ناتمام، در آن ایّام، از آن قطب األنام دیده و دانسته، خارج از حوصلة بیان است گر 

حد شود... و فرط اشتیاق و شدت تعطّشی كه این مركزِ دائرة عجز و ح آن بینویسم شر

قصور را هنوز به مطالعه و مالحظة آن كتاب مستطابِ مذكور است، از بقایای آثار آن شوق 

كان طرف یک  /و ذوق و جمعیّت و حضور است؛ بیت: چشم هر قومی به سویی مانده است

 (. 22قین، المشتا)ریاض «روز ذوقی رانده است
كتابِ »... بیسارانی، بارها مثنوی را ـ از آغاز تا انجام ـ  خوانده و تدریس كرده است:

ام و به قدّس سرّه ـ كه به مطالعه و تعلّم و تعلیم استعمال كرده مثنوی مولوی معنوی را ـ

حوصلة خود  كرّات و مرّات من البدایه الی النّهایه مالحظه نموده و جواهر معانی او را به قدر

 (.2)شرح مثنوی، « امفراهم آورده

 شرح بیسارانی بر مثنوی  -1-6

ق مثنوی را كتابت  1277بیسارانی پیش از آن كه به شرح مثنوی بپردازد، در سال 

كرده و پس از اتمام كتابت، به بازخوانی و تصحیح و تنقیح متن پرداخته و بر آن تعلیقاتی 
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شرح و لغات دشوار آن را معنی كرده و این همه را در افزوده و ابیات غامض مثنوی را 

ق. پنج دفتر این نسخه را شرح كرده )نسخة  1281حاشیة ابیات نوشته است؛ وی تا سال 

شم خطی شرح نخست بیسارانی بر مثنوی، پایان دفتر پنجم( و یک سال بعد، شرح دفتر ش

تهای حق كه كتاب شرح شکر نعمتهای حق چندانکه نعم»را هم به پایان رسانده است: 

مثنوی به قلم شکسته رقم این دیباچة كتاب سستی و فتور و زیور طغرای نقص و قصور 

العبد الجانی خادم العلماء و الفقراء حامد النقشبندی المجددی العثمانی در روز جمعه 

هزار و دوصد و هشتاد ودو  به اتمام رسید ...  1282بیست و پنجم شعبان المعظم در سنة 

 )ترقیمة شرح نخست بیسارانی بر مثنوی(.« السّالم ختامو
شرح نخست بیسارانی شرحی است مختصر كه در هامش مثنوی نوشته شده؛ وی پس از 

به پایان رساندن این شرح به درخواست فرزندان مرشدش به تصنیف شرحی مستقل و 

 مبسوط بر مثنوی همت میگمارد. 
یابد و در مراكز علمی كُردستان و مناطقی م ی شهرتشرح دوم بیسارانی در اندک زمان

 كه طریقت نقشبندی رواج داشته مورد استقبال و كتابت و استنساخ قرار میگیرد.

 معرّفی نسخ شرح مثنوی بیسارانی -2-6
راقم سطور، پس از جستجوی بسیار، به چهار نسخه از شرح بیسارانی دست یافت كه 

 آید:مشخّصات آنها در پی می

 نجفی  مرعشی اهللآیت  خۀ کتابخانهنس -1-2-6
 در كتابخانة آیت اهلل مرعشی نجفی در قم نگهداری میشود.  3706این نسخه با شمارة 

 نسخۀ کتابخانۀ خانقاه سقز -2-2-6 
ای است كه اساس پژوهشِ استاد فقید دكتر محمّد خالدی قرار این نسخه همان نسخه

است.  وقف كرده  در سقز« خانقاه بیارة شریفه»گرفته و ایشان بعدها آن را به كتابخانة 

 صفحه( است؛ 698برگ ) 349 نسخه 

 نسخۀ کتابخانۀ مال عبدالرّحمن احمدی  -3-2-6

مرحوم استاد مال عبدالرّحمن احمدی چاغر در شهر سقز  این نسخه كه در كتابخانة

صالح صاحبی نگهداری میشود، با خط نستعلیق نوشته شده، كاتبِ آن، فردی بوده به نام 

صفحه  718ق  انجام گرفته است. نسخه در   1289و  1288اصل و كتابت آن در سالهای 

سطر نوشته شده. 20و در هر صفحه 

 نسخۀ کتابخانۀ استاد بابا مردوخ روحانی شیوا -4-2-6 
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 31صفحه( و با خط نستعلیق كتابت شده در هر صفحه  584برگ ) 292این نسخه در 

آن با نسخ دیگر این است كه متن مثنوی را هم در بر دارد و ابیات سطر آمده و تفاوت 

 مثنوی به صورت مورّب در حاشیة صفحات آمده است.

 

 ساختار و محتوای کتاب -3-6 
ای منطوم آغاز میشود كه حاوی ماده تاریخ تألیف شرح بیسارانی بر مثنوی با مقدمه

 كتاب است:
 همـچو  شــرح  حـوضِ  آب  از  آفتـاب            رمزی  زان  كتاب  چندشرح  كردم  »... 

 نـکتـة  خـوش  معــنی  و  شیـرین  ادا            چـــون  پـی  تـاریـخ  ســـال  ابــتـدا

 « خواستم  از  عقـل،  گفت  آن  معــنوی:           شـــرح  كُـــنـه  مثـنـویّ  مــولـوی 

 ( 1ص )شرح مثنوی، بیسارانی، نسخة احمدی: 

پس از این مقدمة منظوم، دیباچة كتاب آغاز میشود كه نویسنده بعد از حمد و ستایش 

خداوند و صلوات بر حضرت رسول)ص( و آل و یاران، و ذكر نام و مشخّصات خویش، دلیل 

های كِرام كه حضرات پیرزاده... »اقدام به نگارش شرح مثنوی را توضیح میدهد و مینویسد: 

اخِ سعادت هُما و در فوجِ اهل هدایت همامند، آن بلبالن باغ طریق هر یک بر اوجِ ك

آن ماه و مِهر چرخ كرَم كز وجودشان/ روشن  ی/ وان نوگالن گلشن عرفان نقشبند/محمّد

چو روز گشته شبستان نقشبند، سلّمهم اهلل و أوصلهم الی أقصی منازل الحقیقه و جعلهم 

بر كتاب مثنوی معنوی شرحی مختصر و مفید كه به  للمتّقین اماماً، تکلیف نمودند كه باید

فهم نزدیک و از اطناب و تعقید بعید باشد بسازی و پردة خفا را از شاهد اسرار آن حّتی 

اإلمکان براندازی و چون از اطاعة مأمول ایشان مجال تخلّف نداشتم، ناچار، اندیشه را بر 

با من در میان بود گماشتم و پیش از الظّنی كه آن بزرگان را انجام آن مهم بنا به حسن

ای در بیان ترجمة حضرت مولوی، قدّس سرّه، و سلسلة شروع در مقصود، وضع مقدّمه

ای از حاالت و اوضاع متعلّقة آن حضرت و بیانِ بعضی از نسبت و طریقت او و پاره

 اصطالحاتِ صوفیة علیّه كه حضرت مولوی در اثنای حکایت، گاهی به رمز و گاهی به

« اند الزم نمود، الجرم به وجه اقتصار متصدّی اظهار شدیم...تصریح، اشاره به آنها كرده

 (. 2)همان: ص 

 این مقدمه حاوی پنج مقاله است :
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الدّین به ـ المقالة االولی فی الترجمه.  در این بخش، شرح حال بهاء ولد و موالنا جالل

 اختصار آمده است. 

الفاظ تدور بین هذه الطائفة الذین آرائهم حول كعبة المعارف  ـ المقالة الثانیه فی تفسیر

طایفه. در این مقاله مال حامد كوشیده است برخی از الفاظ و اصطالحات مهم عرفانی را 

شرح دهد. اصطالحاتی از قبیل: وقت و حال و مقام و قبض و بسط و هیبت و انس و 

 لوایح و لوامع و طوالع و...

بیان الحضرات الکلیة علی وجه االجمال.  این مقاله مشتمل است بر  ـ المقالة الثالثه فی

 توضیحاتی در باب مراتب كلیه، حضرات خمس و تعینات   

ـ المقالة الرابعة فی مسئلة وحدة الوجود. در این بخش، مصنف نظریة وحدت وجود را 

 توضیح داده و در ضمنِ آن، از وحدت شهود نیز سخن گفته است.

ای از مصطلحات شعرای صوفیة علیه كه نزد ایشان متعارف و خامسه در ذكر پارهـ المقالة ال

زد شده است. این مقاله، اختصاص دارد به معنا و تأویل كلماتی كه در اشعار و زبان

تغزّالت شاعران صوفی و عارف آمده، الفاظی از قبیل وصل و هجر و چشم و لب و رخ و 

 اقی و مغبچه و... .زلف و خط و خال و شراب و ساغر و س

بعد از اتمام این مقاالت، شرح مثنوی با ترجمه و توضیح برخی از عبارات مقدمة عربی 

ازد. وی پیش از نقل ابیات و دفتر اوّل آغاز میشود، سپس شارح به شرح ابیات مثنوی میپرد

هد شرح خواای را كه میکند، آنگاه بیت یا كلمهاستفاده می« قوله»لغات مثنوی از ها و مصرع

 آورد و آن را شرح و توضیح میدهد. كند، می

جواهر االسرار و زواهر »مال حامد در نگارش دیباچه و مقاالت پنجگانة مقدمه، از كتاب 

 الدّین حسین بن حسن خوارزمی تأثیر پذیرفته است.از كمال« االنوار

نا بهره گرفته، بیسارانی برای شرح ابیات مثنوی از خود مثنوی و نیز از دیگر آثار موال

تسلط مال حامد بر قرآن و حدیث و علوم اسالمی سبب شده كه وی بتواند تمام آیات و 

احادیث و روایات و اقوالی را كه موالنا به آنها اشاره كرده در شرح خود بیاورد؛ برخی از 

ن اند در شرح بیسارانی شرح شده و ایابیات دشوار كه شارحان مثنوی كمتر بدانها پرداخته

 های جدیدی است و همة اینها بر ارزش آن افزوده است.شرح، حاوی دیدگاه

 الخط و برخی از ویژگیهای نگارشی و دستوری رسم -4-6
 این ویژگیها در هر چهار نسخه دیده میشود:

 نوشته شده است. "ک"به شکلِ  "گ"جا ، حرفِ ـ در همه
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است: بنعمت/ بخلق/ باین / بطاعت/ غالباً به كلمة پس از خود متّصل  "به"ـ حرف اضافة 

نعمت/ به خلق/ به این/ به طاعت/ به نسبت/ به بنسبت/  بمقام/ بمدلول ) به جای به

 مقام/ به مدلول(. 

جای: آن زمان/ آن جمله/ آن نیز غالباً چنین است: آنزمان/ آنجمله/ آنزهر  )به "آن "ـ 

 زهر(. 

 باً متصل نوشته شده.   تفضیلی و های جمع، غال "تر"مضارع،  "می"ـ 

 آمده است.   "پ"در كلماتی مانند: اسب ، حرف  "ب"ـ  به جای حرف 

در موارد بسیاری، بدون الف و متّصل به كلمة پیشین نوشته شده:  "است"ـ فعل ربطی 

 جای شرف است/ بسیار است/ موجود است(.شرفست/ بسیارست/ موجودست )به

نوشته شده است:   "ند "ماقبل خود متّصل و به صورت به كلمة  "اند "ـ در بیشتر موارد 

 تفصیلند/ مختلفند.

ای/ : نماندة/ خواجة/ بندة / نگردیدة )به جای: نمانده "ای"به جای  "ء"ـ استعمال 

 ای(.ای/ نگردیدهای/ بندهخوجه

ساقط میشود: حیلها )به  "ه / ـه "ـ هنگام جمع بستنِ كلماتِ مختوم به های غیر ملفوظ، 

 ها(.جای حیله

ـ كلمات: صورت، قوت، غایت، صفت، مناجات و امثال اینها بدین گونه نوشته شده است: 

 صورة/ قوة/غایة/صفة/ مناجاة .

 گاهی به كلمة پیش از خود وصل شده است: هركرا )به جای هركه را(. "را"ـ 

تصحیح )نخستین بار، مرحوم دكتر خالدی در « فقط»در معنی « همین»ـ به كار بردن 

 همینمطلوب اهمّشان »... اند(: شرح مثنوی مورد پژوهش خویش متوجه این نکته شده

نظر  همیندر حال نوشتن،  « / »... دانستن مکر نفس و عالج كردن عیوب باطنیه بود...

 «.در صورت است...  همینحاصل آن است كه تفاوت «/ » بر قلم اندازد 

« هم دوخته بودبا «/ » وی اشارت كرد  بایر در خواب آن پ«: » به»به جای « با»ـ استعمال 

 ) به جای: به وی اشارت كرد / به هم دوخته بود(.  

)مثنوی( را اصوِل  ویپس » برای غیر جاندار و غیر عاقل: « وی»ـ به كار بردن ضمیر 

تعبیر از آن به محبّت ذاتی میشود، پس غرق «./ »اصولِ اصولِ دین گفتن درست است 

چنانکه كارگاه «./ » )محبّت ذاتی( درست است ویهای اوّلین و آخرین در شدن عشق
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و گاهی شادی و گاهی نقش دیو و گاهی نقش آدم  ویپیش سوزن افتاده، گاهی بر 

 «.نقش غم میکشد

 سبک شناسی شرح بیسارانی -5-6
و در دورة قاجار ... انواع نثر ساده »شناسی نثر مینویسد:  كتاب سبک دكتر شمیسا در

( مال حامد بیسارانی نیز 247)سبک شناسی نثر، « بینابین و حتی مصنوع قابل تمیز است

از نویسندگان دورة قاجار است و در آثار او هر سه شیوة مصنوع، بینابین و مرسل دیده 

ای كه بر این كتاب نوشته، میشود. نثر او در شرح مثنوی ساده و استوار است اما مقدمه

ه در آن بیشتِر ویژگیهای نثر فنّی مشهود است و انواع صنایع بیانی و نثری مصنوع دارد ك

ور از آیات و احادیث بدیعی به كار رفته. مال حامد، هم در مقدمه و هم در متنِ كتاب، به وف

ها و اشعار عربی و فارسی استفاده كرده و این خود بیانگر چیرگی بیسارانی در المثلو ضرب

لوم اسالمی تواند بود. در زیر برای نمونه بخشی از مقدمة كتاب نویسندگی و تسلط او بر ع

 نقل میشود:
حدّ و قیاس و ثنایی مانند حمدی چون قدرتِ قاهرة حضرت سلطانِ تختِ  الوهیت بی»

حکمت بالغة منشی دفتر ربوبیت محکمةاالساس پادشاهی را سزاست كه صدای چاوش 

است و ندای دورباش جبروتش  "شیئ هالک كلّ"الهوتش بر كنگرة قصرِ نگارستانِ ملکوت 

است؛ نه وهمِ بوالفضول را در سراپردة  "قُل اللّهم مالک"بر قلة كاخ سرابستان ناسوت 

واحدیت او راه  و نه جاسوسِ عقلِ معلول را از اسرار احدیت  او آگاهی و انتباه. فحوای كالم 

ای سرّ ندیمِ او بر معراج  عظمتش و نجو "سُبحاَنکَ تُبتُ الیک"كلیمِ او بر طورِ كبریایش 

 .  نظم: "سبحانک ال احصی ثناءً علیک"
 اندیـــشـة  مـا  خــــیال  بــازی  است            ستنیــازی  اآنـجــا  كـه  حـــریم  بی

 توان  سفــت           هی  هی  به  زبـان  كجــا  توان  گفت؟  درّی  كه  به  جـــان  نمی

ال یَسعُنی اَرضی وَ ال "صدمتِ زمزمة كمالش  "الکبریاءُ ردائی"جاللش سطوتِ دمدمة 

و صالتی چون صالی نَفَِس رحمانی معطّر و سالمی چون فضای فیض رحیمی  "سَمائی

اقرء و رّبک "منوّر بر مركز دایرة كرم و جود و قرّة باصرة اهل وجود، شاگردِ دبیرستانِ 

 ، "علّم اإلنسان ما لَم یَعلَم"مدرسة ، استادِ  "األكرم الّذی علّم بالقلم

 هر  دو  جهــان  بســتة  فتـراک  اوست            احمدِ  مرسل  كه  خـرد  خــاک  اوست

و بر آل و اصحابِ او كه سالطینِ دینند و اساطیِن مُلکِ یقین، علیه و علیهم صلوات اهلل  و 

بضاعت و بندة ا بعد حقیرِ فقیرِ بیالمالئکة و النّاس اجمعین و علینا ببركاتهم آمین. امّ
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اإلستطاعت گمشدة بیدای بی سر و سامانی حامد بن مال علی المشهور سرافکندة قلیل

ببیسارانی گزارش مینماید كه: بعد از آنکه زمانی به لهو و لعب صرف كردم گرانمایه عنفوان 

صولِ حضرتِ پیر جوانی قاید توفیق مرا به سعادت دریافت خدمت و قبول شهریار مسند و

 روشن ضمیر، 

 گردد  این  كهنه  چــرخ  كمــانیهمی            پیــر  آنکه  با  تیــرِ  رایـش  موافق  چه

 چنان  قــدّ  رعــنای  پیریش  دلکــش           كه  خم  كرده  از  رشک،  پشتِ  جـوانی

ن، امامِ هُدا پیشوای طریقت/ شیخِ كاملِ مکمّل، راهبرِ زاهدان، مركزِ دائرة ایمان و احسا

اهلل سرّه و افاض علینا فیضه و برّه ـ رسانید و با این شهِ ملکِ توحید عثمان ثانی ـ قدّس

 (.4)شرح مثنوی، « اش گردانید...همه ناقابلی و نا اهلی، مقیم و متوطّن سُدة علیّه

ین بخش نیز ار گرچه متن كتابِ شرح مثنوی، دارای نثری ساده است اما مال حامد در ا

صنایع ادبی غافل نمانده و گاهی به هنرنمایی پرداخته و این، نثر كتاب را به شیوة بینابین 

 نزدیک ساخته است :

، واهلل اعلم بحقیقة الحال، كند الخ.  مراد از نی اینجات میقوله بشنو از نی چون حکای» 

انی و به فعل و صفت و وجودِ واصلِ كاملِ مکمّل است كه از فعل و صفت و وجودِ امکانی، ف

حقّانی، باقی گردیده یعنی به فنا و بقای مصطلحة صوفیة علیّه رسیده و خطِ نسیان را بر 

ما چو نائیم و نوا "حروفِ اكوان كشیده باشد چنانکه حضرت مولوی بعد از این میفرماید: 

نو، طالب صادق و مخاطب به لفظِ بش   "در ما زِ تست/ ما چو كوهیم و صدا در ما زِ تست

است؛ یعنی ای آن كه طالبِ وصول به اصل االصولی و خواهانِ عروج بر معارجِ قبول، گوشِ 

هوش به معارفِ اهلِ وصول كن و هر اسرار و حکمی كه ایشان در بیان عروج و نزول به 

آرند، گوشوارة گوشِ قبول كن كه كالمِ ایشان، همه، از زمانِ وصال محب و منصة اعالن می

بوب حکایت است و عبارتشان از جدایی طالب و مطلوب شکایت است تا كه به حکم مح

الحیاءُ یمنع "در راه طلب گرم شوی و جلبابِ  "الحکم جنود اهلل یقوّی بها ارواح الطالبین"

شرم شوی زیرا كه ایشان به باک و بیرا از روی كار برداشته در ساحتِ عشق، بی "اإلیمان

 "یتقرب الیّ بالنوافل حتی احبّه فإذا احببتُه كنتُ سمعه و بصره الیزال العبد"مدلول 

ما رمیتَ اذ رمیتَ و لکن "الحدیث. مانند نی از خود و بایست خود خالی شده به مضمونِ 

« اندگفته و كردة ایشان از حق است و در مظاهرِ مقیده، مشاهد وجود مطلق "اهلل رمی

 (.11)شرح مثنوی، 

 سطح فکری -1-5-6
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نطور كه اشاره شد بیسارانی در عرفان پیرو طریقت نقشبندی یوده، او فقیه و هما

متکلّمی شافعی مذهب و اشعری مسلک است و همة اینها در آرای وی تأثیر گذار بوده 

است. در میانِ عارفان مال حامد بیش از همه از این بزرگان تأثیر پذیرفته است: خواجه 

الدّین ابن مؤسس طریقت نقشبندیه، شیخ اكبر محیی ق( 717ـ  791بهاءالدّین نقشبند )

ق(، شیخ احمد سرهندی  817ـ  898ق(، موالنا عبدالرّحمن جامی) 560ـ  638عربی)

ـ  973ق(، شیخ عبدالوهّاب شَعرانی) 971ـ  1034)ملقّب به امام ربّانی و مجدّد الف ثانی()

ارانی از تفسیر بیضاوی و ق( و شیخ محمود شبستری. از میانِ تفاسیِر قرآن، بیس 898

كشّاف زمخشری، مطالبی نقل كرده و از میان فقیهان به آثار شیخ ابن حجر 

 ( نظر داشته است.ق 909ـ974هیتمی)

های شیخ اكبر ابن عربی در شرح بیسارانی به خوبی مشهود است اما مال بازتابِ اندیشه

ی تمایل دارد و مثالً در مقابلِ نظریة ها، به آرای امام ربّانحامد در نقل و توضیح این اندیشه

 دهد.امام ربّانی را توضیح و ترجیح میوحدت وجود ابن عربی، نظریة وحدتِ شهود 

ضمنّیت »مال حامد در شرح مثنوی به برخی از آرای عرفانی ویژة نقشبندیان همچون 

 اشاره كرده است.« كبری

 و با آرای دیگر شارحانفواید و امتیازات شرح بیسارانی و اختالف آرای ا -6-6
ی به برخی از آنها اشاره شرح بیسارانی بر مثنوی دارای امتیازات و فوایدی است كه در پ

 هایی از شرح دفتر اول مثنوی نقل شده است(:برای هر مورد، نمونهمیشود )

 نوآوری بیسارانی در شرح ابیات و تفاوت آرای او با آرای دیگر شارحان -1-6-6
 « ها  گفتمیهمچــو  نـی  مــن  گفتنیـ       مســاز  خود  گـر  جفتمی     با  لــب  د» 

 ،2را محرمِ همراز و همدم دمساز)جواهراالسرار، ج "لِب دمساز"شارحان در شرحِ این بیت، 

( ذاتِ حق  16 ،1( مخاطِب صاحب فهم )شرح مثنوی، ج 10( ، )مکاشفات رضوی، 383

( یار و همراز )شرح  27 ،1سامعِ همراز )شرح مثنوی، ج( 12 ،1)تفسیر عرفانی مثنوی، ج 

 اند اما بیسارانی نوشته است:  ( دانسته49 ،1كبیر، ج 
الخ.  و مراد از لب دمساز اهلل اعلم بحقیقة الحال مقام  "با لب دمساز خود گر جفتمی"» 

حضرت  جمع است كه تعیّن اوّل و مقام انقطاع و اضمحالل تعیّنات و كثرات است چنانکه

و چون اسرار توحید و سرّ معیت و احاطه  "من چو لب گویم لب دریا بود"مولوی میفرماید: 

گر میشود، آن را لب دمساز توان گفت زیرا كه لب محلّ بیان است و سریان، آنجا جلوه

یعنی اگر حاال من در مقام جمع و فنا بودمی هرآینه بیخود و مست گشته، بیخودانه و 



 253/آنیی و سبکی محتوا سیو برر یمعنو مثنوی بربیسارانی  مدمال حا شرح خطی نسخِ معرّفی

 
 

ر توحید لب گشودمی، فأمّا چون در بقا و صحوم متصدّی بیان اسرار نتوانم مستانه به اسرا

شد چنانکه بلبل در حضور گل در جوش و خروش است و چون فصل گل گذشت و بساط 

انبساط را درنوشت ساكت و خاموش است و فی الحقیقه آن بیان اسرار نهانی كه عاشق 

مجرّد ترجمانی است كه « نَّ اهلل رمیما رَمیتَ اذ رمیتَ و لک»فانی میکند به مدلول 

گویم به هر زبان و به هر گوش "معشوق، خود، اسرارِ خود را در لباسِ عاشق اظهار میکند: 

جمله معشوق است و "چنانکه میگوید  "تر كه گوش و زبانم پدید نیستبشنوم / وین طرفه

شوق، كه عبارت از پس هرگاه عشقِ مع "ایای/ زنده معشوق است و عاشق مردهعاشق پرده

با عاشق در « جذبة مِن جَذَبات الحقِّ توازن عَمَل الثَقَلَین»جذب و كشش معنوی است كه 

تا كه از جانب "نیاویزد و مانند روح با صورت و معنی او نیامیزد از عاشق بینوا چه خیزد؟ 

 (.29)شرح مثنوی، « "معشوق نباشد كششی / كوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

 « عاقبت  ما  را  بدان  شــه  رهـبر  است           زین سـر و گر زان سر است گرـقی عاش»

و  "عشق مجازی"را  "آن سر"و  "این سر"شارحانِ مثنوی در شرحِ این بیت، مراد از 

مکاشفات  ؛400: 2اند )از جمله رجوع شود به: جواهراالسرار، جدانسته "عشق حقیقی"

، 1تفسیر عرفانی مثنوی، ج  ؛87 ،1شرح كبیر، ج  ؛29، 1ج شرح مثنوی، ؛ 17رضوی، 

 ( امّا دیدگاه بیسارانی كامالً متفاوت است: 24
اشاره به  "عاشقی گر زین سر و گر زان سر است/ عاقبت ما را بدان شه رهبر است"قوله » 

« یقالطُرُق الی اهلِل بِعَددِ انفاِس الخال»آن است كه طرق وصول الی اهلل اگرچه به مدلول 

بسیارند فامّا همگی راجع به دو اصل میشوند: طریقِ مُرادی و طریقِ مریدی. اوّل، طریق 

جذب و تفضّل است كه حقّ، عاشقِ بنده است؛ دوم، طریقِ كسب و تعمّل است كه بنده، 

عاشقِ حقّ است، در طریق اوّل، جذبه بر سلوک مقدّم است و طریِق ثانی علی العکس است. 

طرف حق و معلوم است كه طریق  "آن سر"طرفِ عبد است و از  "ن سرای"پس مراد از 

 (.39 شرح مثنوی،«)فتن، فرق بسیار استمرادی اقرب است كه از بردن تا ر

اشاره  "باده در جوشش گدای جوش ماست/ بلکه چرخ در گردش اسیر هوش ماست "» 

ذرّات كائنات سرایت  به مرتبة بقای اتم است كه كامل به سیر فی االشیاءِ باهلل در همه

جزو درویش است جمله نیک و بد/ "اند: میکند و اصل و مغز همه میگردد چنانکه گفته

زیرا كه باده،  "باده از ما مست شد نی ما از او".  قوله: "هركرا این نیست، آن درویش نیست

ائنات و بلکه جمیع ك "قالب از ما هست شدنی ما از او"مانند قالب است و ما مانند روح. 

 "ما چو زنبوریم و قالبها چو موم"مانند قالبند و ما مانند روحِ آن قالب؛ چنانکه میگوید:
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یعنی ما مانند زنبور عسل هستیم و ذرّات كائنات مانند موم كه زنبور آن را برای مسکن 

پس به این مقّدمات معلوم شد كه ما  "خانه خانه كرده قالب را چو موم"خود میسازد. 

كائنات نیستیم بلکه كائنات به ما محتاج است. باید دانست كه این مقام،از مزلّت محتاج به 

خودانه معارفِ این مقام را به معرِض االقدام است كه بسیاری از صوفیّه اینجا رسیده و بی

اند سرّ این معمّا این است كه هرگاه سالک به سیر الی بیان آورده و عوام، انکار ایشان كرده

اهلل به اصل و مبدأ تعیّن خویش واصل گردید چون آن مبدأ تعیّن صفتی است از اهلل و فی 

چون صفات حق سبحانه و هر صفتی از صفات حق سبحانه در جمیعِ كائنات سرایتِ بی

دارد پس كامل، كه هنوز رجوع قهقری نکرده است و به بقای بعد الفنا مشرف نگردیده حق 

هنوز تفاوت در بین ذات و صفت نینداخته است و را در جمیع كائنات ساری میبیند چه 

صفات را عیِن ذات میداند پس مایل به توحید وجود میشود زیرا كه در مبدأ تعین خود، 

غیرِ او، مشهودِ شهودش نیست  "لیس فی الدّار غیره دیّار"آنچنان مستغرق گشته است كه 

را تمام كرده به سیر فی االشیاء  و چون به رجوع قهقری وی را باز آورند و سیر عن اهلل باهلل

باهلل وی را با جمیع ذرّات ممکنات آمیزش دادند، این زمان، صفت از ذات جدا میشود و 

كامل خود را در جمیع ذرّات مشاهده میکند و اصل همه میداند تا اینکه ازین مقام نیز 

 خود و مبدأ بینِترقّی كرده به فنای اتمّ كه فنای لطیفة نفس است میرسد، پس امتیاز در 

ندازد و این زمان، حقّ، حقّ است و صفات، از وی ممتازند به امتیازی تعیّنِ خود نیز می

اشاره به آن است و بنده، عدمِ محض است كه « ال هو و ال غیره» مجهول الکیفیّته كه 

 امانتِ وجود و توابعِ وجود را كه همگی پرتو وجود و صفات حضرت رفیع الدّرجات بودند به

اسالم حقیقی عبارت ازین « ما للّتراب و ربّ االرباب»خیانت باز داده است صاحب وی بی

آرند و توحید، است و اینجا، معارفِ توحید وجود كأن لم یَکُن شیئاً مذكوراً روی به خفا می

ـ  175)شرح مثنوی، « شهودی میشود كه مخلوق بجز از عکس و نمایشی پیش نیست

174.) 

 ةمورد مراجعه، این بیت را تنها انقروی شرح كرده و آن را اشاره به مرتباز میان شروِح 

 (.732 ،2داند )شرح كبیر، ج حقیقت و نیز قطبیت و غوثیت می

 اند اشاره به آیات و احادیثی که دیگران ازآنها غافل مانده -2-6-6
ه كه همانطور كه اشاره شد، تسلط بیسارانی بر قرآن و احادیث و روایات، سبب شد

روایاتی را كه  تلمیحات موجود در مثنوی را به خوبی دریابد. وی تمام آیات و احادیث و



 255/آنیی و سبکی محتوا سیو برر یمعنو مثنوی بربیسارانی  مدمال حا شرح خطی نسخِ معرّفی

 
 

موالنا بدانها نظر داشته در شرحِ خویش آورده است. برخی از این آیات و احادیث در شروح 

 دیگر وجود ندارد از آن جمله است:

اشاره به قول   "ربت بود هرچه بگنجد در نظ"]در یکی گفته: كزین دو برگذر/ [ » 

پس « ما شَغَلَکَ عِن الحقِّ فهو َصنَمُک»حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّالم است كه 

« شمع نظر را از پیش بردار تا كه از بت پرستی وارهی و فانی مطلق و باقی به حق گردی

 (.66)شرح مثنوی، 

نالة عاشق بسیار ایرا به معنی زیراست یعنی میلش به  "نالم ایرا نالها خوش آیدش"»

إنَّ اهلل ال یُحبال »و آیه « اال طال شوق االبرار الی لقایی و أنا الیهم ألشَدال شَوقاً»است 

صراحةً داللت برین مدّعا « أنا عند المنکسرة قلوبهم»به حسب مفهوم و حدیث « الفَرحین

مراد از دو  به حذفِ مضاف، یعنی از اهلِ دو عالم، "از دو عالم ناله و غم بایدش"میکند 

 (.168ـ  169)شرح مثنوی، « عالم، غیب و شهادت است یا دنیا و آخرت

پس شکر كی "و آن شیرینی، مادّة وجود تو گردد  "چون شکر گردی زِ تأثیر وفا"فامّا » 

اشاره به آیة  "ز تأثیر وفا"تِ كه ما بالذّات الینفک عن الذات. در عبار "از شکر گردد جدا؟

)شرح مثنوی، « فنای مصطلحه است... "وفا"است و مراد از  "بعهدِكُم اوفوا بعهدی اوفِ"

186.) 

كه در عهدِ الست با من بستی و آن این بود كه  "ای عجب آن عهد و آن پیوند كو؟"» 

 "های آن لب چون قند كو؟وعده"« بلی»و من در جواب گفتم: « اَلَستُ برّبکم» تو گفتی: 

 (.151)شرح مثنوی، « ته ذراعاً و مَن أتانی مَشیَاً أتیته هَروَلَةًمَن أتانی باعاً أتی» كه گفتی: 

 قرائت دیگرگونۀ ابیات و کلمات -3-6-6
ضبطِ برخی از كلماتِ مثنوی در شرح بیسارانی و نیز قرائِت بعضی از ابیات، با ضبط و 

 قرائتِ شارحان دیگر تفاوت دارد:

 «در  صبوحــی  با  مـــی  منصـــور  تو       تافـــت  نــور  صبحِ  ما  از  نــور  تو    » 

آمده و بیت اینگونه شرح شده  "منضور"، "منصور"در شرح بیسارانی بر این بیت به جای 

 است:

یعنی نور صبح شهود و ادراک ما پرتوی است از  "تافت نور صبحِ ما از نور تو"قوله » 

در صبوحی با "شاره به آن میکند ا« اهلل نور السموات واالرض»شعشعان آفتاب نور تو كه 

و این نور تجلّی ما با شرابِ منضور و روشن و خالص از دُردِ كدورت، كه  "می منضور تو

آشامند، مقرون است؛ اشاره به آن است كه صحِو خواران است كه در صبح میمعتادِ شراب
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عظام علیهم  اولیا با مستی، مشوّب است زیرا كه صحوِ خالص نصیبِ عوام است یا انبیای

)شرح مثنوی، « اندالصلوة والسالم از این است كه انبیاءِ كرام هرگز تکلّم به شطح نکرده

89.) 

اوّالً حاِل  "ای زین حال، عارف وا نمود/ عقل را هم خواب حسی در ربودشمه"قوله » 

عارف را به خواب تشبیه كرد، پس ترقّی از آن كرده گفت: این خواب حسی كه بر روی 

ای از این حال آید و وی را میرباید گویا عکسی است از  حال عارف كه عارف، شمهمی عقل

كه عبارت از محو و استغراق خویش است وانموده و اظهار كرده است پس عقل را نیز از 

انعکاس آن حال، خواب حسی عارض گشته. مصرع:  ببین تفاوت ره از كجاست تا به كجا 

پس بنابراین  "تو حالِ خواب را / پیش محمولی حالِ اولیا چاشنیی دان"چنانکه میگوید: 

را به سکونِ الم باید  "حال"ضمیری است راجع به سوی عارف و  "نمود"تفسیر فاعل 

راجع به حق سبحانه نماییم باز  "نمود"خواند و اگر اضافة حال بر عارف كنیم و ضمیر 

ای ویش خواست كه شمهمعنی درست است یعنی حضرت حقّ سبحانه به حکمت بالغة خ

را از حال عارف برای ارباب عقول بیان كند و چون پای بارگی عقل در آن صحرا لنگ بود و 

ای از حال عارف است بر عقل حوصلة ادراک وی تنگ، الجرم خواب حسی را كه نمونه

مسلط فرمود تا كه ارباب عقول اندكی به حال اولیا به طریق قیاس پی برند و منکر حاالت 

 (.29)شرح مثنوی، « ولیا نباشندا

اند و نیز در شروح دیگر در مصراع دوم اضافه كرده "عارف"را به  "حال"شارحانِ دیگر، 

 آمده است:   "خلق"، "عقل"به جای 

 ای  زین  حــالِ  عـــارف  وا  نمود           خــلق  را  هم  خــواب  حسی  در  ربودشمه

یعنی این معارف توحید كه ما بیان كردیم و  "امرْ كُن این همه هست و بیا ای"قوله » 

این جواهر اسرار را كه از قعر بحر خفا به ساحل اظهار و اعالن آوردیم همه هستند و ارباب 

آن به نشأة شربِ آن شراب، مستند فامّا خیال آب، تشنگی و التهاب را نمینشاند تو خود بیا 

ن وجود موهوم را از میان بردار و پاره پاره مانند و  به تجلّی ذاتی برای ما ظهور كن و ای

كوه طور كن تا كه از تقلید به تحقیق انتقال نماییم و از گوش به آغوش رسیده در قید 

انما »است اشاره به مضمون  "آمر"به سکون راء به معنی  "امر كن"خیال نمانیم. و لفظ 

ی آنکه امرت روان و نافذ است مگر است یعنی ا« امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیکون

نزد ما بیایی و ما را از ما به سوی خود بربایی و « من اتانی بمشی اتیته هرولةً»تو به مدلول 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید/ هم مگر لطف شما پیش نهد "آید الّا از ما كاری نمی
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از آمدن نزد ما كه از صفات  یعنی فی الحقیقه تو "ای منزّه از بیا و از سخن"  "گامی چند

ال احصی ثناء » جسمانیّه است و از سخنِ ما هرچه در ثنای تو گوییم منزّه و مقدّسی 

پس اگر تو به لطف قدمی پیش ننهی و ما را از ما « علیک انت كما اثنیت علی نفسک

كما آید و حق معرفت تو نستانی و خود را به خود نشان ندهی از ادراک ناقص ما كاری نمی

 (.170)شرح مثنوی، « ینبغی گزارده نشود

 اند.در این بیت، بیشتر شارحان امرْ كُن را امرِ كُن خوانده

 فواید لغوی -4-6-6

بیسارانی كوشیده است معانی تمام لغات دشوار مثنوی را در شرح خویش بگنجاند. 

را در  "ریگ"ارانی ها قابل توجّه است؛ برای نمونه بیسای از واژهتوضیحات او دربارة پاره

شروح مثنوی و فرهنگها  به معنی صاحب دانسته است، این معنی، در "ریگمُرده"واژة 

 شود:دیده نمی

]ای بسا كُه زین بالی مردریگ /  گشته است اندر جهان او  خُرد و ریگ[ قوله » 

ست به ضم میم در اصل، مال میراثی را گویند چه ریگ اینجا به معنی صاحب ا "مُردَریگ"

و این لفظ در مثنوی بسیار مستعمل است و چون مالِ میراثی بسیار  "صاحبْ مرده"یعنی 

مبتذل و خوار است و موحّش پس گاهی به قرینة مقام، مراد ازان موحّش است و گاه 

مبتذل و اینجا به معنی اوّل مناسب است یعنی بسیار كوه با قرار و ثبات ازین بالی موحش 

 (.131)شرح مثنوی، « و مهیب خورد شده است

 آمده است، درخور توجه است: "جاش"در بیت زیر نیز معنی و توضیحی كه برای 

 از  ارتعــاش          وان  كه  دسـتی  تو  بلرزانی  ز  جـــاش  بوددســـت  كــان  لرزان  

اند به معنی خرمن. مراد آن است كه افعالِ عباد بر دو گونه "جاش"، لرزش. "ارتعاش"قوله 

اند كه اصالً دخل كسبِ عبد در آنها نیست مثل حركة دستِ مرتعش و نوعی اضطراریه

اند كه كسبِ عبد را در آنها دخل هست مانند حركة دست چون غلّة نوعی دیگر اختیاریّه

معنی محلّ و شینِ ضمیر،  "جا"خرمن را به وقت انتقا به باد از كاه جدا میسازی و اگر 

« عنی دستی را از جای خود عمداً بجنبانی باز معنی درست استعاید به دست باشد ی

 (.76)شرح مثنوی، 

 توضیح شیوۀ صحیح قرائت ابیات -5-6-6

یکی دیگر از امتیازات شرح بیسارانی این است كه در این شرح، هرجا ضرورت داشته، 

 رد.شیوة صحیح قرائت ابیات توضیح داده شده است. این ویژگی در شروح دیگر وجود ندا
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 درس چه دهی؟ نیست او محــتاج درس           آن كه خوفش نیست چون گویی مترس؟

به كسرِ جیمِ فارسی و داِل ساكن باید خواند تا كه وزن درست  "درس چه دهی"قوله 

 (.140)شرح مثنوی، « باشد، استفهام است

 تو فکـن نخستزان كه گفتندش كه: فرمــان آِن توست             گر همی خواهی، عصــا 

)شرح « قوله تو فکن به ضم تاء و سکون فاء و اندراج واو باید خواند كه وزن درست باشد

 (. 156مثنوی، 

به سکون راء باید خواند تا نظم درست باشد و  "گرت حجّت باید و برهان مها"قوله » 

 (.158)شرح مثنوی، « ، به كسر میم، مناداست یعنی ای بزرگ"مها"

اوّل را به تخفیف دال باید خواند تا وزن  "ضد"لفظِ  "تو به ضدِّ او بدانهر ضدی را "» 

 (.177)شرح مثنوی، « درست باشد

 

   

 گیرینتیجه -7
مال حامد بیسارانی از ادیبان و عارفان و نویسندگان بزرگ كُرد در قرن سیزدهم به شمار 

الدّین تویلی ثمان سراجمیرود. وی خلیفه و كاتب مرشد نامورِ نقشبندیان كُردستان شیخ ع

بوده است. از مال حامد آثار ارزشمندی به یادگار مانده؛ او با مثنوی معنوی بسیار مأنوس 

بوده و این كتاب را دو بار شرح كرده؛ از شرح دوم بیسارانی نسخ متعددی موجود است. مال 

در سال  حامد فقیه و متکلّم بوده و سالها در طریقت نقشبندی به سلوک پرداخته، وی

ق به درخواست فرزندان مرشدش به تألیف شرح مثنوی همت گماشته است؛ او  1281

برای شرح ابیات مثنوی از خود مثنوی و نیز از دیگر آثار موالنا بهره گرفته تسلط مال حامد 

بر قرآن و حدیث و علوم اسالمی سبب شده كه وی بتواند تمام آیات و احادیث و روایات و 

موالنا به آنها اشاره كرده در شرح خود بیاورد؛ برخی از ابیات دشوار كه اقوالی را كه 

اند در شرح بیسارانی شرح شده و این شرح حاوی شارحان مثنوی كمتر بدانها پرداخته

 دیدگاههای جدیدی است و همة اینها بر ارزش آن افزوده است.

تاب فنّی و مصنوع نگاشته نثر شرح بیسارانی ساده و روان و استوار است اما مقدمة این ك

همچون شده، سبک بخشهایی از متن هم بینابین است. در شرحِ بیسارانی آرای بزرگانی 

الدّین ابن عربی، مؤسس طریقت نقشبندیه(، شیخ اكبر محییخواجه بهاءالدّین نقشبند )

، موالنا عبدالرّحمن جامی، شیخ احمد سرهندی )ملقب به امام ربّانی و مجدّد الف ثانی(
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شیخ عبدالوهّاب شعرانی و شیخ محمود شبستری بازتاب یافته و از میان این بزرگان، مال 

 حامد بیش از همه از ابن عربی، امام ربّانی و جامی تأثیر پذیرفته است.
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Introduction and Stylistic and Semantic investigation of the 

Manuscript of Mullah Hamed Bisarani’s commentary on 
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Abstract 

“Masnavi Manavi”, the eternal masterpiece of “Molana 

Jalaluddin Mohammad Balkhi”, has always been the subject of 

research and attention by the theologians, scholars and essayists, 

and since it is hard to understand, each one of them tried to 

interpret its complexities as much as they can, so that the followers 

can get blessed by this extended heavenly manna more than ever. 

“Allameh Molla Hamed Kateb Bisarani”, is a great theologian and 

poet who lived in 13th century AH, and tried this intention. He is 

probably the only one who interpreted “Masnavi” twice. Bisarani 

was a jurisprudent and a theologian, and has mastered the Islamic 

sciences and the mystic texts; He also spent many year in his own 

mystical journey, and this is why this commentary book is so 

important. He has been reminded of many valuable books other 

than “Masnavi”. There is only one manuscript of his first 

commentary on “Masnavi”, while there are several manuscripts of 

the second one available now. This essay introduces Bisarani and 

four versions of his second commentary on “Mathnavi” 

investigates their stylistic and semantic features. 

Keywords: Molla Hamed Kateb-al-asrar Bisarani, Commentary on 

“Masnavi Manavi”, Molana Jalaloddin, Mysticism, Naqshbandi 

Creed, Introduction of Manuscripts, Stylistics 
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