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The emergence of the Quran among the Arabs led to the development of many sciences, 

including rhetoric, grammar, reading, history, interpretation and so forth. One of the fields of 

Quranic studies is interpretations and approaches that has been done in different periods of 

this world's major work. Mystical interpretations of the Holy Quran is one of these works that 

Iranian Muslims created in this field in different eras. This paper attempts to recognize the 

status of poetic and mystical interpretation of Bahr al-Asrar which is one of the most 

important and still being unrecognized works of the Qajar era. This interpretation is written 

by Mirza Muhammadtaghi Kermani known as Mozafar Alishah who is one of the famous 

mystics of early Qajar period and is an ancestor of the late Saeed Nafisi. Bahr al-Asrar 

interpretation or Sab al-Masani is a mystical interpretation written by Surah al-Hamd in 

Masnavi which takes about 4,000 distiches. Although this work has been printed several 

times by lithography and once printed by movable-type printing system, but for different 

reasons the prints are without scientific basis. In this Interpretation Mozafar Alishah 

describes Holy Surah al-Hamd in twenty Behers and expresses mystical moments in these 

Behers as he expressed the levels of existence. During these verses there are references in 

prose, and sometimes he uses the Quran, Imams' Hadiths and lyrics from great poets to 

emphasize the importance of his work. In this study the themes and content of this work were 

discussed, as the work and the interpreter were introduced. 
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 بحراالسرار بررسی محتوایی

 

 پور محمدابراهیم ایرج -عطامحمد رادمنش -مهدی تدین -الفقرا خادمینا م

 

 چكیده

ها به پیدایش و گسترش بسیاری از علوم مانندد بغتد ، ن،دو، قرا د ،      ، در میان عربقرآنظهور 

واع تفسیرهای گوناگون و رویكردهایي ان  های علوم قرآني، تاریخ، تفسیر و... انجامید. یكي از حوزه

از  قدرآن مجیدد  عرفاني  های ایجاد شده اس ؛ تفسیر های مختلف از این اثر بزرگ اس  كه در دوره

 اند. های گوناگون، در این زمینه آثار بسیاری آفریده این جمله اس  و البته ایرانیان مسلمان در دوره

 ب،راالسدرار ای منظدوم و عرفداني   سدوره  ر تد  شود تا جایگاه تفسدی  در این نوشتار، كوشش مي

بازشناسي شود. این اثر یكي از تفسیرهای مهم و ناشناختة عصر قاجار اس . ایدن تفسدیر بده قلدم     

میرزا م،مدتقي كرماني، ملقب به مظفرعلیشاه، اس . او از عارفان مشدهور اوایدد دورق قاجدار و از    

 اجداد مرحوم سعید نفیسي اس .

تفسیر عرفاني سورق حمد، در قالدب مثندوی اسد  كده      ، المثاني سبعیا  السرارب،راتفسیر منظوم 

بر بیان مراتب وجدود، سدوره    گیرد. مظفرعلیشاه در این تفسیر، افزون بی  را در بر مي 0444حدود 

های باری  عرفداني آن را در ایدن ب،رهدا بیدان      دهد و نكته مباركة حمد را در بیس  ب،ر شرح مي
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و احادیث ا مه  قرآنشود و گاهي مطالبي از آیات  این ابیات، اشاراتي نیز به نثر مي كند. در میان مي

 و اشعار بزرگان مانند موالنا، برای تأكید استفاده شده اس .

 شود. مایه و م،توای این منظومه پرداخته مي در این مقاله با معرفي این اثر و مفسر آن، به درون

 

 های کلیدی واژه

 ؛ مظفرعلیشاهاالسرار ب،رفاني؛ سوره حمد؛ ؛ تفسیرعرقرآن 

 

 ـ مقدمه 1

علم تفسیر از نخستین علومي اس  كه در دنیای اسغم ایجاد شد و جایگاه و اهمی  ویژق خدود را  

)الع ، « تفسیر، ب،ث از كغم خداس  و معلوم این دانش، سخن از سخن حضرت دوس »یاف . 

كردن )آذرندوش،   كردن و روشن به معني شرح« فسر»( اس . اصد كلمة تفسیر از ریشة 82ق: 5046

برگدرفتن   افكنددن و نقداب   به معني پدرده « سفر»( اس  و برخي نیز این كلمه را مقلوب 591: 5999

های مختلفي برای انسان وجود دارد و به همین سبب درک درس   اند. حجاب ( دانسته011)همان: 

؛ درنتیجه برای فهدم بهتدر ایدن كتداب آسدماني،      همواره نیازمند توضیح و تفسیر اس  قرآنمعنایي 

 های گوناگون نوشته شده اس . تفسیرهای مختلف و متعددی در زمینه

« أ، و، ل»شناسدان اصدد ایدن كلمده را از مدادق       در مقابد واژق تفسیر كلمة تأوید قرار دارد. لغ 

شناسدي و ظداهری    زبان ( اس . تفسیر، رویكرد91كردن )همان:  و شرح  دانند كه به معنای تفسیر مي

باید از واژق تفسیر اسدتفاده   قرآنو بیان شأن نزول اس ؛ برای دریاف  لغوی و ظاهری  قرآنآیات 

بده كشدف و    توجه اس  كه سال  با قرآن مجیدكرد. در مقابد، واژه تأوید رویكرد معنایي و باطني 

عبارت اس  از:  نشنامة اسغميداهای تفسیری متداول برپایة  یابد. انواع روش شهود به آن دس  مي

، تفسیر عقلي، تفسیر روایي، تفسیر اجتهادی، تفسیر فقهي، تفسدیر ادبدي، تفسدیر    قرآن به  قرآنتفسیر 

 تربیتي، تفسیر كغمي، تفسیر فلسفي، تفسیر عرفاني، تفسیر علمي د تجربي، تفسیر رمزی.

 

 ـ عرفان و تفسیر2

طدوركلي ایدن    نوشته شدده اسد . بده    قرآن مجیدكه بر تفاسیر عرفاني یكي از انواع تفاسیری اس  

اندد. زبدان    هدای زیدادی بردیدده    ، خوشده قرآناند كه از گردش در بوستان  تفاسیر را عارفاني نوشته
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گیرد و البته زبان عارفانة او  های عرفاني عارف اس  كه از درونش سردشمه مي عارف، زبان تجربه

كندد و ذهدن او را    ریدزی مدي   ة تفكر بنیدادی عدارف را پدي   پای قرآنگیرد.  سردشمه مي قرآننیز از 

توان آنها را جز  واژگان قرآني شامد معاني متعددی )وجوه( اس  كه نمي»دهد؛ درواقع  پرورش مي

 (.861: 5959)نویا، « اندازها، در دهاردوب تفسیرهای لفظي گنجاند با تضییق مفرط میدان دشم

وقتدي نگدرش او در    وابسته اسد  و بده همدین سدبب تدا      یمقرآن كردیدگاه عارف به برداش  او از 

موضوعات عرفاني و قرآني و مساید دیگر مربوط به ایدن مباحدث روشدن نشدود، فهدم و درک تفاسدیر       

آساني ممكن نیس ؛ زیرا زبان عرفاني، آكنده از راز و رمز و نماد اس . در منظر عرفاني، تأكید  عرفاني به

 اس . قرآنو تأوید درواقع تغشي برای دریاف  مفاهیم باطني بر حقیق  در برابر شریع  اس  

 

 ـ بیانی کوتاه دربارۀ پیشینة تفسیرهای عرفانی3

های عرفداني دارد؛ ایدن    طور فطری گرایش منبع عرفان و تصوف اسغمي اس . انسان بهقرآن كریم 

دادشدان را شدكوفا   انگیخد  و ذوق و استع  ، بیدداردالن را برمدي  قرآن كدریم تماید فطری با مطالعة 

مبندای تفسدیر    5دادندد.  كرد. عارفان مسلمان، آثار خود را با تأوید آیات رنگ و بوی قرآندي مدي   مي

توان دریافد . در   باطني دارد و از راه كشف و شهود عرفاني آن را مي قرآنعرفاني بر آن اس  كه 

گذارد.  ر كاربرد آنها تأثیر ميب رود؛ تجربیات عرفاني مفسر ای به كار مي این تفاسیر اصطغحات ویژه

بنابراین تفسیر عرفاني، برپایة رمز و نماد اس  و از نوع تفسیر باطني اس  كه مفسر در آن استدالل 

آورد. سردشمة اصلي تفسیر و تأوید عرفاني، آیداتي از   و به دریاف  باطني روی مي نهد را كنار مي

 وجه مفسران شدند.اس  كه تنای واژگاني داشتند و باعث ت قرآن مجید

و امدام   )ع(اصد و مبدأ تفاسدیرعرفاني بده تفاسدیر امدام م،مددباقر     »نویسد:  سید حسین نصر مي

گدردد؛ همدو كده     بازمي )ع(نوبة خود به امام علي گردد كه اصد و مبدأ آنها نیز به برمي )ع(جعفرصادق

« طالب هسدتم  ون علي بن ابيام، مدی فراگرفته قرآنآنچه من از تفسیر »گف :  اش مي عباس درباره ابن

 (.848: 5928)نصر، 

گویدد:   كده پدد نویدا مدي     به وجود آمد. دندان  قرآنبنابراین تفسیر عرفاني از همان ابتدای نزول 

 قرآن(؛ پس 81: 5959)نویا، « گردد شود و همه دیز بدان بازمي آتاز مي قرآندراسغم همه دیز از »

اهمی  تفسیری عرفداني را  »یر عرفاني بوده اس . و حدیث سردشمة همة مسلمانان عارف در تفس
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اند، مانند اهمی  بسیاری از متون عرفاني كهن،  نسب  داده )ع(كه صوفیان سني به امام جعفر صادق 

ت،قیق در اصطغحات عرفان ( در اثر خود به نام LuicsMassignoonبار لویي ماسینیون ) نخس 

 (.1: 5969ادی، )پورجو« مورد تأكید قرار داده اس  اسغمي

به آثار عرفاني راه یاف  و ایدن تأویدد    قرآنهای  نخستین هجری، تأوید عارفانة آیه های در قرن

تفسدیر القدرآن   كه در قرن سوم ابوم،مد سهد تستری د صداحب    های بعد ادامه داش . دنان تا قرن
بسیاری از عبدارات  شود مقدار  ترین اثر اوس  د تفسیری عرفاني نوش  كه گفته مي  كه مهم العظیم

یكدي از   را نوشد  كده  حقدایق التفسدیر   آن از خود اوس . ابوعبدالرحمن سلمي در قدرن دهدارم   

 996ها قبد از تولد خواجه عبداهلل انصداری )  سال»مؤثرترین تفسیرهای عرفاني اس . در قرن پنجم 

خن شفیعي كدكني عارفي به نام پیر هری كه به س «ق( یا در روزگار خردسالي و نوجواني او 025د 

نوشته اس  و همان اس  كده   قرآن مجیدتیر از خواجه عبداهلل انصاری اس ، تفسیری عرفاني در 

هرگز و همیشة ، آن را مبنای كار خود قرار داد. شفیعي كدكني در كتاب در االسرار كشفمیبدی در 

 (.05د  16: 5990كني، طور گسترده ت،قیقاتي انجام داده اس  )شفیعي كد دربارق این مفسر به انسان

القضات همداني و روزبهان بقلي شیرازی، تفسیرهای عرفاني  پس از آنها میبدی در قرن ششم و عین

 اند. ای به رشتة ت،ریر درآورده برجسته

الدین ابن عربي، تفسیر عرفاني ت،ول بزرگي  در قرن هفتم با ظهور عارف بزرگ شیخ اكبر، م،ي

عربي بنیانگدذار   ق دوم تفاسیر عرفاني با ظهور وی به وجود آمد. ابنتوان گف  آتاز دور یاف  و مي

نظریة وحدت وجود اس . او تفسیر عرفاني را در تبیین ایدن اندیشده بده كدار بسد  و پدس از او       

م،مود م،مدود تدراب از   »عارفان و اندیشمندان بسیاری با پیروی از او این نظریه را كامد كردند. 

در  فتوحدات ویژه كتاب  الی آثار او به عربي را از البه نظریات تفسیری ابندانشمندان معاصر سوریه، 

نام نهاد كه البتده شدامد تفسدیر     رحمه من الرحمن في تفسیر و اشارات القرآنآوری و  جا جمع ی 

 (.501: 5998)قاسم پور، « نیس قرآن همة آیات 

ي در تفسدیر عرفداني پیشدگام    در قرن هشتم، مفسراني مانند عبدالرزاق كاشاني و سید حیدر آمل

بودند. سید حیدر آملي در زمینة تفسیر عرفاني به تأوید اهد ظاهر هدم نظدر داشد . در قدرن نهدم      

رود؛ البته در همین دوره مفسراني مانند عبدالرحمن  هجری تفسیر عرفاني رو به سستي و نابودی مي

دهم مفسر سرشناس عرفداني مغحسدین   اهلل در این زمینه تألیفاتي دارند. در قرن  جامي و شاه نعم 
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عربي نگاش . از قدرن دهدم بده     خود را به تأثیر از ابن التفسیر جواهرواعظ كاشفي سبزواری كتاب 

 8ای عرفاني گرایش یافتند. ی  یا دند سوره های بعد، مفسران، بیشتر به نگارش تفسیر

 

 ـ نگاهی کوتاه به عرفان و تصوف قاجار 4

طور كوتاه سیر عرفدان و تصدوف در ایدن دوره     عرفاني دورق قاجار، ابتدا به های برای بررسي تفسیر

 شود. بررسي مي

ویژه همزمان با  آرامي، به صفویان بنیانگذار تشیع در ایران بودند. آنان پس از به قدرت رسیدن به

به سلطن  رسیدن سلطان حسین، تصدوف را فرامدوش كردندد. ایدن سسدتي تدا اواخدر حكومد          

اللهدي بدار دیگدر روندق و شدهرت       در اواخر عهد زندیه، سلسلة نعم »د ادامه داش . خان زن كریم

ای یاف  و تصوف و آداب و رسوم آن رواج بسیار پیدا كرد و اقبال عامة مدردم دوبداره روندق     تازه

خدان زندد دندین     (. دربارق اقبال مردم عامه به تصوف در زمان كریم599: 5966نژاد،  )كیاني« گرف 

خدان   عصر كریم اللهي، در روزگار خوش وقتي میرمعصوم علیشاه هندی، از مشایخ نعم : »گویند مي

وكید به شیراز وارد شد، سي هزار نفری مرید گرد او جمع شدند؛ لیكن فرمانروایان سلسلة زند بده  

ت،ری  علمای جوان به آزار آنان پرداختند و مجبورشان كردند بده عدراق بروندد. در اوایدد عصدر      

اللهیه تغش كردند تا آیین نكوداش  خود را در كرمان كه در م،د آرامگداه وی بدود،    نعم  قاجار،

مرجدي شدد كده در خدغل آن،      و باب كنند؛ اما این اقدام با مخالف  علما روبرو شد و منجر به هرج

ار دنین شاعر عارفي به نام نورعلیشاه كه شم علي به قتد رسید؛ هم ای به نام مشتاق صوفي سودازده

پدرورد؛   بسیاری پیرو در اصفهان و كردستان به او گرویدند، متهم شد كه خیال سلطن  در سدر مدي  

 (.11: 5929كوب،  )زرین« شود كه حین سرگرداني در تبعید، گویا با سم به هغك  رسید گفته مي

قاجار، توان به این نتیجه رسید كه تصوف و عرفان در زمان  شده، مي های انجام به بررسي توجه با

اللهیده د مظفرعلیشداه از     های قبد رواج بیشتری یاف . دربدارق روندق سلسدلة نعمد      به دوره نسب 

زمدان بدا پایدان     اللهي، بده ایدران، هدم    بازگش  عرفان نعم »مریدان این سلسله اس  د باید گف   

وجدود  طدور ناخودآگداه همدواره در ایرانیدان      حكوم  زند و آتاز قاجار اس . گرایش به عرفان به

طدور جددی در مدردم     داشته اس ؛ اما شرایط آشفتة این دوره، احساس نیاز به ید  پناهگداه را بده   

 (.89: 5994پور،  )ایرج« داد افزایش مي
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ای وارد  با رواج عرفان و تصوف در دورق قاجار كه با ظهور نورعلیشاه اصدفهاني بده دورق تدازه   

آثدار  »از آثدار نورعلیشداه تدأثیر گرفد ؛ زیدرا       شد، تفسیر عرفاني نیز رواج یافد  و البتده تاحدد ی   

كند كه تجدید عهدی بدا   نورعلیشاه به تاریخ تصوف ایران در ی  دوره شور و هیجان تازه وارد مي

 (.980: 5969كوب،  )زرین« تصوف حغج و شبلي اس 

 كند و معتقد اس  پش  این اصول و نورعلیشاه در آثار خود، اصول و فروع ظاهری را بیان مي

كندد.   گرایي را مطرح مي فروع ظاهری، اصول و فروع باطني نیز نهفته اس ؛ درواقع او همان تأوید

طدور كوتداه    نگارند. در ادامده بده   مي قرآنمریدانش نیز با تأثیرپذیری از او، آثاری در تفسیر عرفاني 

 9 شود. عرفاني دورق قاجار معرفي مي های تفسیر

ز سلیمان بن عمر عجیلي )معروف به جمد( اسد  و شدرحي بدر    : این اثر االفتوحات االلهیه( 5

 اس . قرآن و فراگیر همة آیات تفسیر جغلین

: این تفسیر از میرزا م،مدعلي ملقب به نورعلیشداه  تفسیر منظوم بسمله و سوره حمد و بقره( 8

ارات اصفهاني، مفسر و از بزرگان تصوف در اواخر دورق زندیه اس . ایدن تفسدیر دربردارنددق اشد    

طدور   شود. این اثر، تفسیر كوتاه و ترجمة آیات را بده  عرفاني اس  كه از حروف بسمله دریاف  مي

 دهد. بقره ادامه مي 59منظوم تا آیه 

طدور گسدترده    : این تفسیر اثر م،مدتقي مظفر كرماني اس  كه در ادامه بده تفسیر ب،راالسرار( 9

 شود. بررسي مي

گیرد.  را در بر مي قرآنهای  اهلل مظهری اس  و همة سوره ناء: از قاضي م،مد ثتفسیر مظهری( 0

 مفسر آن از متصوفه اس ؛ اما به استفادق بسیار از اشارات ددار نشده اس .

 5551: از شیخ م،مدعلي یا مغعلي برتاني قزویندي ) تنایم العارفین في تفسیر القرآن المبین( 1

 عربي اس . عرفاني شیعه به زبانهای  ق( و از تفسیر5869د 

: از م،مدود آلوسدي اسد  و در آن بده     سبع المثانيو  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم( 6

 پردازد. استناد و نقد نظرهای مفسران پیشین مي

علیشداه از مشدایخ صدوفیه     : از میرزا حسن اصفهاني ملقب به صفيعلیشاه تفسیر منظوم صفي( 5

 مولوی اس . مثنویبه وزن  قرآنفاني و منظوم همة ق( اس . این اثر تفسیر عر5956 د 5815)

عربي تأثیر  ابن المكیه فتوحات : از م،مد بن عمر نووی از تفسیرهای صوفیه كه ازمراحد لبید( 2
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 گیرد. را در بر مي قرآن پذیرفته اس  و همة

اني همدة  : از سلطان علیشاه گنابادی اس . این اثر تفسیر عرفبیان السعاده في مقامات العباده( 9

 به زبان عربي اس  و بنیان آن بر جمع بین تأوید و تنزید استوار اس . قرآن

گشسب ملقب به درویش ناصرعلي و متخلص به شمس اس .  : اثر اسدهلل ایزداسرار العشق( 54

این اثر، تفسیر عرفاني سورق مباركة یوسف به نظم و در قالب مثنوی اس  و از اصطغحات تصوف 

 شده اس . در آن استفاده

 

 ـ مظفرعلیشاه کرمانی5

میرزا م،مدتقي بن م،مدد كداظم   »میرزا م،مدتقي مظفر كرماني، فرزند میرزا كاظم صبوری اس . 

نظیر روزگار مدا و همچدون    های كم )مظفرعلیشاه( جد دهارم سعید نفیسي اس  كه ایشان از دهره

 (.180: 5954ی، )بهزادی اندوهجرد« پاشند دراتي به فرهنگ و ادب پارسي نور مي

انتساب مظفرعلیشاه به سدعید نفیسدي را   « گوهر نفیسي رف »الدین همایي در مقالة  عغمه جغل

علیشداه   تقدي مظفدر   یكي از منسوبان خاندان بزرگ نفیسي، عالم مشهور میدرزا م،مدد  »كند:  تأیید مي

رحدوم سدعید   علیشاه فرزند میرزا م،مددكاظم جدد دهدارم م    ق(. مظفر 5851متوفي كرماني اس  )

 (.859د  850: 5901)همایي، « نفیسي بود

دربدارق وقدایع كرمدان در زمدان     « با دردكشان هركه درافتداد، ورافتداد  »باستاني پاریزی در مقالة 

گوید. او در آن مقاله دربارق مظفرعلیشداه دندین نوشدته     آقام،مدخان قاجار و قتد مشتاق سخن مي

ون گرسنگي فشار آورد و كار بر خلق تندگ شدد، بده    این م،اصره دند ماه طول كشید و د»اس : 

خان ده هزار تن از مردم عجزه )پیرمردان و اطفال و زنان( را از شهر بیدرون كردندد؛    دستور لطفعلي

شدگان، یكي همان میرزا م،مدتقي مظفرعلیشاه بدود كده پدس از آنكده از شدهر       ازجملة این اخراج

اللهي، منزل كرد و پس از دند روز  معتقدان سلسلة نعم  دورلو، از خان قرا بیرون آمد به دادر علي

نثاران بود، بده سدبب ارادت، بلكده     آقاعلي كرماني )وزیر( كه در اردوی شاهي معتبر و ازجملة جان

سعادت خود، او را به ملوک اقطاع د كه در آنجا قغع و ضیاع و عقار داش  د روانه كرد و سفارش 

 (.55: 5959)باستاني پاریزی، « ر گماشتگان خود نگارش كردمخارج و منزل مظفرعلیشاه را ب

 شیدایی مظفرعلیشاه 1ـ5
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تقي كرماني در قرن دوازدهم در كرمان متولد شد. از سال تولد او اطدغع دقیقدي در    میرزا م،مد

العلمدا   دس  نیس . در ابتدای جواني علوم عقلي و نقلي را فراگرف . فقه و اصول را ندزد شدریف  

ای عالي یاف . از علمدای سرشدناس    ر حكم  الهي و طبیعي و علوم ادبي و عربي مرتبهخواند و د

آوری بود. روزی بر سفرق روضة یكي از بازاریان شهر نشسته بدود كده بدا شدمس      شهر و واعظ نام

شاه روبرو شد. ابتدا به باني سفره گف  قرار نبدود درویدش سدر سدفره      خود، یعني جناب مشتاقعلي

سخ مشتاق روبرو شد. مشتاق نگاهي گیرا به او كرد و گف : حاجي اگر سفرق موالس  باشد كه با پا

كه درویش و تیر درویش ندارد و مجلس را ترک كرد. م،مدتقي، شیدا و شیفتة او شد و به دنبدال  

گویند گرویدن مغ م،مدتقي به مشتاق در افكار عمدومي شدهر كرمدان بسدیار اثدر       او روان شد. مي

موضوع مقدمات قتد مشتاق را فراهم كرد. سرانجام متعصبین فتوای قتد مشتاق را گذاش  و همین 

آشكار كردند و مغ عبداهلل مجتهد در مسجد، از باالی منبر حكم قتد مشتاق را صادر كرد. مخالفین 

خواندد. مشدتاق را در گدودالي     را همراه را با ساز مي قرآن مند بودند كه درویش آیات از مشتاق گله

 زدن پرداختند؛ م،مدتقي مظفر وقتي رسید كه كار از كار گذشته بود. داشتند و به سنگ نگاه

میرزا م،مد كرماني، پسر میرزا كداظم طبیدب، از افاضدد    »دربارق او آمده اس :  االدب ری،انهدر 

باشد كه در اول جواني علوم عقلیه و نقلیه را ت،صید نمود و  عرفای اواید قرن سیزدهم هجرت مي

كم  الهي و طبیعي و علوم ادبیه عربیه به مقامي بلند رسید. به ص،ب  مشایخ طریق  رتب  در ح

شاه دس  ارادت  نمود و در اثر مواظب  فكر و ذكر و تصفیه و تزكیه، رتبة عالي یاف . به مشتاقعلي

 5846علیشاه ملقب و به مظفر معروف گردید. پس از آنكه پیر مذكور او به سال  داد و به لقب مظفر

هجرت در كرمان مقتول شد، دیواني به نام وی مرتب نمود. به مناسدب  اینكده حداالت وی شدبیه     

سدواد و   حاالت مولوی رومي بوده، یعني هردو شاعر عالم فاضد و مرشد و پیدر هدردو امدي و بدي    

اندد، م،ققدین كرمدان او را مولدوی ثداني و       یكي دیواني به نام مرشد خود مرتب نموده مقتول و هر

 (.986: 5950)مدرس تبریزی، « دانند اش مي لوی كرماني گفته و نظیر مولوی روميمو

علیشاه عمری را در علوم دیني گذراند و مردم به او توجه داشدتند؛   طوركه گفته شد، مظفر همان

را همدراه بدا نوازنددگي تدار      قدرآن شاه( كه نوازنددق تدار بدود و     اما با دیدن درویش امي )مشتاقعلي

 گردید. دل و دین از دس  داد و موالناوار پیرامون شمس وجود مشتاق مي خواند، مي

در تاریخ تصوف سه قضدیه بدا كمدال شدباه  دیدده      »نویسد:  زاده دربارق این شیفتگي مي جمال
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تقدي   م،مدد  شداه و میدرزا    شود؛ یكي شمس تبریزی و موالنا م،مد بلخي، دوم قضیة مشدتاقعلي  مي

علیشاه گنابدادی كده    العرفا اصفهاني و سلطان شاه طاووس ة سعادتعليعلیشاه كرماني، سوم قضی مظفر

شوند و هر سه نفر تألیفدات   نخوانده مي هرسه نفر دانشمند بزرگ، مجذوب سه درویش تقریباً درس

تبریز اس   دیوان شمسكه دیوان اشعار موالنا به نام  نویسند. دنان خود را به نام مرشدهای خود مي

شاه  علیشاه به نام سعادتعلي های سلطان علیشاه به نام مشتاق اس  و بیشتر كتاب رو دیوان اشعار مظف

 (.69: 5909زاده،  )جمال« اس 

 قتل مظفرعلیشاه 2ـ5

السدیاحه انجامیدد،    دربارق آزار و اذیتي كه نسب  به مظفرعلیشاه روا شد و به قتدد او در بسدتان  

شدمار   ر دید و اذی  و آزار از اهد روزگدار بدي  موالنا از علمای ظاهر، جور بسیا»دنین آمده اس : 

شاه، قددس   جمله مغعبداهلل كرماني كه یكي از معاندین اهد یقین بود و بر قتد مشتاقعلي كشید؛ من

م،مدخان سعای  قتدد موالندا نمدود و     سره، فتوی داد و اقدام نمود و در خدم  قهرمان ایران، آقا

مغعبداهلل مبني بر ترض و در دلش مرضدي اسد  و    دون آن شهریار دانا دریاف  نمود كه عرض

آنچه دربارق موالنا عرض نموده و در آن مد عي اس  الجرم به عدرض مغعبدداهلل التفدات نكدرد و     

از جهدان فداني   « كد من علیهدا فدان  »موالنا را به دارالمل  طهران آورد و دون آن پادشاه به حكم 

جملده   م،مددعلي كرمانشداهي كده از     ش ، آقدا شاه گ درگذش  و نوب  سلطن  برسلطان فت،علي

خان شیرازی موالنا را به كرمانشداهان آورد و نسدب  بده     علمای ظاهر بود به اعتضاد حاجي ابراهیم

موالنا آزار و اذی  بسیار كرد و موالنا مدتي برآن عذاب الیم گرفتار بود تا در سنة هزار و دویسد   

ای بهج  مآل انتقال نمود و در خارج درب شرقي كده  و پانزده هجری از این جهان پرمغل به سر

علدي، آن   مشهور به دروازق اصفهان و به قبرستان اس  مدفون گش . بعضي برآنند كده آقدا م،مدد   

 (.020تا:  )شیرواني، بي« جناب را مسموم كرده

جناب آقا م،مدعلي درخانة خود »گونه آمده اس :  شرح قتد مظفرعلیشاه این ال،قایق طرایقدر 

آن جناب را میهمان نمود و در آن اوقات جناب آقا م،مود خلف صددق میزبدان مدرض شددیدی     

داش  و مظفرعلیشاه به احسن وجه ایشان را معالجه كرد و مزید اخغص و ارادات وی گردید و به 

آن واسطه، جمعي سراً دس  ارادت به دامان وی زدند و بالجمله دون بر این امدر اطدغع بده هدم     

از این جهان گذران به سدرای جداودان    5851آن عارف رباني را مسموم نموده؛ در سال  رسانیدند،
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 (.842: 5901)شیرازی، « ارت،ال نمود

نقدد   روح مجرددربارق به شهادت رساندن بزرگان عرفان، ازجمله مظفرعلیشاه مطلبي در كتاب 

یصدد و هفتداد و هشد     الثانیه سنة ی  هدزار و س  در لیلة جمعه دوازدهم شهر جمادی»شده اس : 

جدواد   اهلل حداج شدیخ م،مدد    هجریه قمریه كه حقیر در همدان و در منزل و م،ضدر حضدرت آیده   

انصاری همداني مشرف بودم، ایشان در ضمن نصایح و مواعظ و قضایا فرمودند: آقا سدید معصدوم   

را كشد .  علیشاه را آقا م،مد بهبهاني در كرمانشاه كش . آقا م،مدعلي سده نفدر از اولیدای خددا     

سومي آنها بُداَل بود كه فرمان قتد او را صادر كرده بود. بُداَل گف : اگر مرا بكشي، تدو قبدد از مدن    

تدر   علیشاه كه از تو مهم علي به وی گف : مظفرعلیشاه و سید معصوم خاک خواهي رف ! آقا م،مد

وراس  دون آنها كامد ط ای نكردند، تو حاال میخواهي بكني؟! بُداَل گف : همین بودند دنین معجزه

ام و نارس هستم. اگر مرا  بودند، مرگ و حیات در نزدشان تفاوت نداش ؛ ولي من هنوز كامد نشده

علیشداه و   علیشاه و سید معصوم اهلل انصاری فرمودند: مظفر ای!... مرحوم آی  بكشي به من ظلم كرده

تد اولیدای خددا را صدادركردن    بُداَل مسل  درویشي داشتند و این مسل  خوب نیس ؛ اما فرمان ق

 (.928د  920ق: 5089)حسیني طهراني، « كار آساني نیس 

 آثار مظفرعلیشاه 3ـ5

كه شرح آن گذش  و در ادامه نیز بیشتر معرفي خواهد شد،  ب،راالسراربر  از مظفرعلیشاه افزون

 پنج اثر دیگر باقي اس :

بب عغقة شدیدش بده درویدش امدي،    علیشاه اس  كه به س : مجموعه اشعار مظفردیوان مشتاقیه

 نامید. مشتاقیهمشتاقعلي، دیوانش را به نام او، 

اللهیه و اسرار آنهاسد . ایدن    : این رساله بیان اوراد و اذكار طریقة نعم رساله كبری  احمر (5

 اثر بعد از عنوان، مقدمه و دو فصد و ی  خاتمه دارد.

 : رسالة كوتاهي در علم پزشكي اس .افیونیه (8

 العلوم. خغصهرسالة  (9

: این كتاب تفسیر سورق حمد به نثر اس . مظفرعلیشاه قبد از این رساله، كتداب  الب،ار مجمع (0

نویسدد در   كه خودش مدي  طور را تألیف كرده بود كه تفسیر منظوم سورق حمد اس . آن ب،راالسرار

ثر نوشد  و آن را بده   پایان عمر برای اینكه مردم بیشتر از آن استفاده كنند، تفسیر این سوره را به ن
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 نامید. الب،ار مجمع

 

 بحراالسرارـ معرفی تفسیر منظوم 6

در قالب مثنوی و در تفسیر سورق مباركة سورق حمد سروده شده اس . با بررسي  ب،راالسرارتفسیر 

هدا،   نسخة خطي از این اثر بازیابي شد. تعدد ایدن نسدخه   11در فهرستگان نسخ خطي ایران، تعداد 

بار به تص،یح م،مدجواد  دلیلي استوار بر اهمی  این تفسیر باشد. این اثر تاكنون ی  تواند خود مي

دنین توجه به اصول تص،یح، كداری ضدعیف بده     نوربخش داپ شده اس ؛ اما ازنظر علمي و هم

 بهره اس . های الزم نیز بي رود؛ افزون بر آنكه از مقدمة مناسب و فهرس  شمار مي

كندد و هركددام از ایدن     گانه تقسیم مدي  ه، وجود را به ب،رهای بیس مظفرعلیشاه در این منظوم

دهد. او در میان این ب،ور، مراتب وجود را بر مبندای   ب،رها را با آیات شریفة سورق حمد پیوند مي

گونده   گاندة آن را ایدن   كند. مفسدر در بیدان مراتدب وجدود، ب،دور بیسد        عربي تبیین مي مكتب ابن

 ب،راس : 50بسم اهلل الرحمن الرحیم تا ابتدای آیة ایاک نعبد و ایاک نستعین از ابتدای »شمرد:  مي بر

 شرط( به ب،ر ذات و ب،ر العلي و ب،ر الهویه )وجود مطلق و وجود ال (5

ــاه  ا    ــی شـ ــ  دانـ ــر اوی چیسـ  بحـ

 

ــفا      ــا    ــو  خ ــر کس ــرده در ب  «ک

 (43: 1351)مظفرعلیشاه،                       

 ب،ر اهلل و ب،ر النبوه (8 

ــ    ــام  اس ــر ال  ــ  بح ــانی چیس ــر ث  بح

 

ــ     ــ  اس ــام  واق ــم ج ــر وی اس ــه ب  زآنك

 (44)همان:                                       

 ب،ر االحدیه و ب،ر الوالیه (9 

 بحـــر ثالـــ  چیســـ  آن بحـــر اال ـــد

 

ــد     ــ ر و م ــر ج ــارر از ه ــاکن ف ــر س  بح

 (51)همان:                                        

 احدیهب،ر الو (0 

ــ    ــد اس ــر الوا  ــ  چیســ  بح ــر راب  بح

 

 مــو ن هــر  ــادر و هــر وارد اســ      

 )همان(                                           

( 5شود؛ ب،ر اسماء خود، دو ب،ر  ( اكوان تقسیم مي6( اسماء و 1ب،ر الواحدیه خود به دو ب،ر  
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( عددل اسد . ب،در    54( فضد و 9،رهای گیرد. ب،ر ربوبیه شامد ب ( ربوبیه را در بر مي2الوهیه و 

شود. ب،ر اكوان نیدز كده قسدم دوم از     ( رحیم تقسیم مي58( رحمان و 55فضد خود به دو قسم  

 ( معاد.50( مبدأ و 59ب،ر الواحدیه اس ، دو بخش دارد: 

شدود و از ابتددای آیدة     تقسیم مي ب،ر 50به این ترتیب دهار آیة نخستین سورق مباركة حمد به 

( ب،ر الددعا،  8( ب،ر العباده، 5گیرد:  عبد و ایاک نستعین تا آخر سوره، شش ب،ر را در بر ميایاک ن

( ب،در االسترشداد. البتده بعضدي از ایدن ب،دور       6( ب،ر االسدتغاثه،  1( ب،ر الرهبه، 0( ب،ر الرتبه، 9

همدة  شود. مفسر به همدین صدورت،    امواجي مانند نماز و زكات و... دارند كه درجای خود بیان مي

دهد. ضمن اینكه مراتب وجدود را نیدز در بدین همدین      سورق مباركه حمد را در این ب،ور شرح مي

 كشد. ب،ور به نظم مي

این تفسیر بر وزن مثنوی موالنا د )فاعغتن فاعغتن فاعلن( در ب،ر رمد مسددس م،دذوف یدا     

، احادیث، قرآنات بی  اس . مظفرعلیشاه در سرودن این مثنوی به آی 0444مقصور د و نزدی  به  

 كند. مولوی اشاره مي مثنوی دعاها و ابیاتي از

 بی ( 595) االسرار ب،ر : بسامد تلمی،ات و تضمینات در5جدول شمارق 

 خطبه ادعیه تضمین ابیات مثنوی احادیث آیات قرآني تلمیح و تضمین

 8 5 09 01 544 تعداد ابیات

 %5 %1/9 %2/85 %2/88 %5/14 درصد

ویژه تعبیرات عرفاني، بیانگر تسدلط شداعر    وان او از اصطغحات فقهي و فلسفي و بهاستفادق فرا

 به علوم فقهي و فلسفي و عرفاني اس .

 اصطغح( 646: اصطغحات پربسامد فلسفي )8جدول شمارق 

اصطغحات پربسامد 

 فلسفي
 كثرت وحدت تقید فضد تعین واحدی  ذات احدی 

 55 80 02 18 19 90 509 551 تعداد اصطغحات

 %2/8 %9/9 %9/5 %1/2 %5/2 %1/51 %6/81 %2/82 درصد

 

 اصطغح( 259: اصطغحات پربسامد عرفاني )9جدول شماره 

 قهر لطف رحمان رحیم حسن جمال عشق جغل هواصطغحات 
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 پربسامد عرفاني

تعددددددددددددداد 

 اصطغحات
889 554 542 540 29 66 69 69 05 

 %9/1 %8/5 %8/5 %1/5 %5/54 %9/55 %9/58 %6/58 %1/81 درصد

ای بدرای   البته باید گف  شاعر این منظومه، مانند بسیاری از شاعران عارف دیگر، شعر را وسیله

تنها ظرفي اسد  بدرای   »بیان اهداف واالی عرفاني خود قرار داده اس ؛ درحقیق  شعر برای آنان 

 (.50: 5928پور،  )ایرج« حجم ظرفي كم بیان معاني. آن هم شكسته

رسد. سپس در  گوید كه به نقطه مي مثنوی دربارق صراط مستقیم سخن مي 644تا  168ر ابیات د

تدرین   دهد و كوتداه  با استفاده از علم هندسه دوباره صراط مستقیم را شرح مي 5514تا  5625ابیات 

 .آور اس  كند؛ این تكرار ازنظر بعضي خوانندگان مغل خط بین دو نقطه را خط مستقیم معرفي مي

تدا   5855گوید و دوبداره در ابیدات    دربارق ب،ر رحمان و رحیم سخن مي 248تا  555در ابیات 

هدا، ذهدن خوانندده را بدرای      گدویي  زند؛ البته این پراكنده از دم رحماني و رحیمي حق دم مي 5981

 كند. بار آشفته مي نخستین

م برخدي از نكدات پنهدان در    های كغمي به كار رفته اس  و فه در متن اشعار این اثر، پیچیدگي

نیز مطالبي تاریخي بیان شده اس  كده   دیوانكند. در قسم  پایاني  شعر را برای خواننده دشوار مي

اللهي د كه خدود از    ویژه تصوف نعم  كوشد تا اثبات كند تصوف به خالي از فایده نیس . شاعر مي

برای ظهور اسغم و ایمان و عرفان بده  ای  گانه دارد؛ او ادوار هف  مریدان آن اس  د در تشیع ریشه 

گوید كه اصد تصوف  دنین مي كند؛ هم برد و هری  را در دو وجه ظاهر و باطن بررسي مي كار مي

، )ع(و از او به كمید بن زیاد، ص،ابي خاص و شاگرد امام علي )ع(به علي )ص(و عرفان از پیامبر اكرم

به سه نفر از مشایخ تصوف  )ع(و امام رضا )ع(ر صادقو امام جعف )ع(العابدین رسید؛ سپس از امام زین

های ابراهیم ادهم، بایزید بسطامي و معروف كرخدي انتقدال یافد . آنهدا نیدز وظیفده داشدتند         به نام

ها در قالب عرفدان شدیعي بدود و     های ناب ا مه را به گوش جان مشتاقان برسانند. این آموزه آموزه

نظدران در موضدوعات    ف  شده اس . ت،قیقات امروز صاحبمیانجي از منبع فیض رحماني دریا بي

یقدین   را با تردید روبرو كرده اسد  و بده   )ع(تاریخي و اسغمي، حضور و پیوند این صوفیان به ا مه

كردندد نیدز بدا     توان این ادعا را ثاب  كرد؛ اما مطالعات جدید در اینكه ا مده صدوفیه را رد مدي    نمي
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 كند. كلي این موضوعات را اثبات نمي ورط احتیاط برخورد كرده اس  و به

 گانه و ادوار سبعه اشتمای سورۀ مبارکة  مد بر بحور بیس  چگونگی 1ـ6

كشدد و در   ، ب،رهای ذكرشده را به نظم ميب،راالسرار علیشاه در بیش از دوسوم مجموعة مظفر

با اشاره به خدوابي   مانده، سوم باقي كند؛ سپس در ی  آن برای بعضي از این ب،ور، امواجي بیان مي

 آورد. بیند، ادوار سبعه را به نظم درمي كه از مشتاق مي

 گانه کیفی  اشتمای سوره  مد بر بحور بیس  2ـ6

كندد و آن را كلیدد در گدنج     بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع مي« با»علیشاه منظومة خود را  مظفر

 نظامي اس : االسرار مخزنداند. بی  اول این مثنوی اقتباس از بی  اول  حكیم مي

ــر یم  ــر من الــــ ــم ام الــــ  بســــ

 

ــن   كــــیم     ــ  کلیــــد درگــ  هســ

بودن سورق فات،ه نظر دارند، ایدن سدوره    مظفرعلیشاه مانند بسیاری از مفسران دیگر كه در جامع 

داندد و آن را   های دیگر را فرزندان این سوره مدي  الكتاب و سوره داند. آن را ام مي قرآن را باطن كد

 0خواند. ي به سوی حق ميباب راهیاب

كندد. بده نظدر     پس از آن با شرح ابیاتي در حقیق  سورق حمد، آن را به بیس  ب،ر تقسیم مدي 

علیشاه ذوقي باشد. او بعضي  نظر مظفر بندی آیات سورق مباركة حمد با عنوان ب،ر، از رسد تقسیم مي

داند؛ گاهي برای هركددام از ایدن ب،رهدا،     دهد و باالتر مي از این ب،ور را به برخي دیگر برتری مي

را بده  « الدرحمن الدرحیم  »تا آخر آیه « بسم اهلل الرحمن الرحیم»گیرد. در ابتدا از  امواجي در نظر مي

شدود.   تا آخر سوره به شش ب،ر تقسیم مي« مال  یوم الدین»كند و سپس از  دهارده ب،ر تقسیم مي

 م شود، به شكد زیر اس :گانه به صورت نمودار ترسی اگر ب،ور دهارده

 شرط(؛ ب،ر ذات و ب،ر العلي و ب،ر الهویه )وجود مطلق و وجود البه (5

 ب،راهلل و ب،ر النبوه؛ (8

 ب،ر االحدیه و ب،ر الوالیه؛ (9

 ب،ر الواحدیه. (0
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دن بدو  ب،ر ذات، ب،ر اول اس . نویسنده در این ب،ر ذات خدا را از همة قیود حتي قیدد مطلدق  

داند. این ب،ر، در اصد ب،ر كد اسد  و همدة ب،دور دیگدر تدا انتهدا        )مطلق در برابر مقید( آزاد مي

و لدیس  »گوید:  مي ال،كم فصوصعربي در  امواجي از این ب،ر هستند؛ این همان اصلي اس  كه ابن

 (.121: 5921عربي،  )ابن« وجود اال ال،ق. وجودی نیس  جز وجود حق

را به كدار  « الب،رین مجمع»كه ب،راهلل و ب،رالنبوه اس ، اصطغح  دوم رمظفرعلیشاه در شرح ب،

الغیوب اس ؛  برد كه درواقع برزخي بین ب،ر احدی  و واحدی  اس . ب،ر احدی  مرتبة تیب مي

الن »این ب،ر احدی  را پیش رو و واحدی  را پش  سر دارد. وی در شرح این ب،در بده حددیث    

كند و این اشاره، در اصد همان تفاوت بین نبي و رسول  اشاره مي« لرسالهالنبوه برزخ بین الوالیه و ا

فدارض نیدز    اس ؛ نبي مأموری  ابغغ شریع  را ندارد و درواقع همان مقام والی  را داراس ؛ ابن

 دهند. معتقد اس  كه اولیاء خدا درواقع كار نبي را انجام مي

طغق اس  كه سابق و ازلي و اول اس  ب،ر سوم، ب،ر احدی  اس . این ب،ر وجود به شرط ا

الغیوب اس  ذات حق از هر جه  یكي اس  و احد مطلق  و به اعتبار مرتبة احدی  كه مرتبه تیب

اس . در این مرتبه، ذات خداوند، مطلق در برابر مقید اس ؛ یعني از هرگونه تعین و بنددی رهدا و   

 آزاد اس .

 بحرمعاد -41

 بحراكوان- 6 بحراسما-5

 بحرمبدا -41 بحرربوبيت -8 بحرالوهيت -7

  بحرعدل -41 بحرفضل -9

  بحررحيم -41 بحررحمان -44
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به شرط تقیید اس ؛ ابدی و آخر اس  و همة  ب،ر دهارم ب،ر الواحدی  اس . خداوند، وجود

حق تعالي دوس  دارد »معتقدند:   گیرد. عرفا اسماء و صفات حسني و صفات الوهی  را به خود مي

رو  این جمال خود را هم در آینة ذات و هم در آینة اسما و صفات و هم در آیینة فعد خود ببیند. از

« مقام واحدی  ظهور نمود و هم در آیندة فعدد خدویش    هم در آینة اسما و صفات و اعیان ثابته در

 (.590: 5956)رحیمیان، 

داند كه همة اینها در اسم اهلل جمع شده اس . پس اسم اهلل،  الب،ار مي مفسر این دهار ب،ر را ام

آدم آییندة مرتبده   »دنین آمده اسد :   النصوص نقدانسان كد اس . دربارق اسم اهلل و جامعی  آن در 

بد ظهور همة اسما شد و تیر او را استعداد این مرتبده و قابلید  دندین ظهدور نده و در      الهیه و قا

(. مفسر، اسم اهلل را جامع اسدماء حسدني، احدد و    20: 5954)جامي، « حقیق  مظهر اسم اهلل اوس 

بیند و  داند و همه را در وجود علي و جانشینان بر حق او مي گاهي احمد و سرانجام اول و آخر مي

كند كه این كغم تلو نیس ؛ بلكه تسبیح و توحید خاص اس . این توحید كه مظفرعلیشداه   ميادعا 

آمده اس :  الهدایه مصباحبه آن معتقد اس  همان توحید الهي اس  كه برخي عرفا اعتقاد دارند. در 

توحید الهي آن اس  كه حق سب،انه و تعالي در ازل آزال به نفس خود به توحید دیگری، همیشده  »

 (.88: 5926)كاشاني، « به وصف وحدانی  و نع  فردانی  موصوف و منعوت بود

كند. او صراط مستقیم را ی  خدط   سپس برای رسیدن به این مقام، صراط مستقیم را معرفي مي

كند،  پذیرد. نقطه در اصطغح ریاضي ی  فكر اس  كه وقتي حرك  مي داند كه به نقطه پایان مي مي

ها نقطه اس . شاعر بر این اساس خدط را نمداد كثدرت و     مبنای همة حرك آید.  خط به وجود مي

ای اس  كه از زمان افغطون مطرح بوده  داند. وحدت در عین كثرت مسئله نقطه را نماد وحدت مي

آنها معتقد بودند كه اصد »ها وحدت نهفته اس :  اس  و فغسفه همواره اعتقاد داشتند كه در كثرت

اند و سدرانجام   یزی اس  كه همة اشیاء صور آن هستند و از آن نشأت گرفتهو اساس همة اشیاء د

خددا  »(؛ نیز گفته شده اس : 552: 5995)كاكایي، « گردند مي در هنگام نابودی و اضم،غل بدان باز

ای اس  كه جدامع و مؤیدد هدر     و جهان نسبتشان یكساني در نایكساني اس . وحدت وجود فلسفه

ي جهان با خدا یكسان اس  و دوم اینكه جهان متمایز از خداس ؛ یعني با دوی این قضایاس ؛ یعن

كند كه انسان كامد راهنما  (. سپس با این استدالل ثاب  مي886: 5951)استیس، « خدا یكسان نیس 

دهد. او اصدطغحات فلسدفي را كدار     و مقصود اس  و سرانجام تفاوت عقد و عشق را توضیح مي

 ستاید. كند و عشق را مي ها جدا تصور مي را جدا از همه مل داند و مل  عشق  عقد مي



 55/      بررسي م،توایي ب،راالسرار                                                                                       
 

ب،ر پنجم نخستین تقسیم ب،ر الواحدیه اس . این بخش ب،ر اسماس  و امدواج بسدیاری دارد.   

این امواج، اسمای حسنای الهي هستند و به دو قسم  ششم، ب،ر ربوبی  و هفدتم، ب،در الوهید     

از ب،ر ربوبی  اس  و جایگاه تر  نزدی ب  به ذات هو شود. ب،ر هفتم، ب،ر الوهی ، نس تقسیم مي

 اسماء ذات الهي اس ؛ اسمایي مانند ال،ي و العلیم و... . این ب،ر نسبتي با ب،ر اكوان ندارد.

تعینات الهي مأخذ اسماء الهي حسني هستند و این تعینات یا ذاتي هستند یا فعلي. اسماء ذاتدي  

ه وجود اعیان مشروط نیس ؛ اسمایي مانند عالم و قادر و... . اسمایي هستند كه ت،قق حقایق آنها ب

ترند؛ به همین سبب بده آنهدا حقدایق الوهید       این اسما در زیر اسم اهلل هستند و به اسم اهلل نزدی 

دندین ددون اسدماء ذات خداوندد      گویند و مظفرعلیشاه آنها را ت،  نام ب،ر آورده اسد ؛ هدم   مي

 شوند. شوند و به دو جهان مبدأ و معاد نیز نسب  داده نمي نمي هستند به ب،رهای دیگری تقسیم

ب،ر هشتم، ب،ر ربوبی  نام دارد كه مأخذ اسماء فعلي خداس  و ت،قق مفهومات آنها به وجود 

اعیان مشروط اس ؛ مثد الرازق، الخالق كه این اسماء در زیر اسم رب هستند؛ به همین سبب شاعر 

 . این ب،ر به دو ب،ر نهم، فضد و دهم، عدل تقسیم شده اسد . در  این ب،ر را ربوبی  نامیده اس

دون از مخلوقات تایب گشتم، گفتم به خالق رسدیدم. پدس سدر از وادی    »آمده اس :  االولیا تذكره

ای بیاشامدیم كه هرگز تا ابد از تشنگي ذكر او سیراب نشدم. پس سي هدزار   ربوبی  برآوردم. كاسه

ریدم و سي هزار سال دیگر در الوهی  پریدم و سي هزار سال دیگر در سال در فضای وحدانی  او پ

(. دو ب،ر الوهی  و ربوبی  درواقع تجلي اسدم رب العدالمین   841د   846: 5906)عطار، « فردانی 

 هستند؛ عالمین خود همان ب،ر اكواني اس  كه ششمین و دومین ب،ر از ب،ر الواحدیه اس .

  اس  و آن ب،ر فضد اس  كه در آن ص،ب  از كرم خددا و  ب،ر نهم، قسم اول از ب،ر ربوبی

بخشش او اس . ب،ر دهم، قسم دوم از ب،ر ربوبی  اس  كه ب،ر عدل ندام دارد. در ایدن ب،در از    

هدای مختلفدي بده     شود. ایدن ب،در مدوج    های هر نفس ص،ب  مي دهي برپایة به دس  آورده پاداش

بدر و گناهكدار،    فرعلیشاه همة مخلوقدات از فرمدان  های حاكم و عادل و قاضي دارد. در باور مظ نام

 اند. درخور فضد الهي هستند و امامان و معصومین دُر های دریای فضد الهي برای شفاع  مردم

ب،ر یازدهم، نخستین بخش از ب،ر فضد و ب،ر رحمان اسد . در آن ب،در، فدیض الهدي همدة      

 گیرد. موجودات عالم را در بر مي

و ب،ر رحیم اس . در این ب،ر لطدف الهدي شدامد حدال بنددگان       ب،ر دوازدهم، دومین بخش

شدود كده سده     خاص اوس . در این قسم ، آیة بسم اهلل الرحمن الرحیم دریای بزرگي تصویر مدي 
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زیرمجموعه دارد؛ نخستین آن اهلل و سومین رحیم اس  و رحمان مجرای بین این دو اس  )بدرزخ  

ب،ر رحیم بسته اس  و صاحب ب،ر عدل كده مالد  یدوم    الیبغیان(. عدل الهي راه ورود تیر را به 

در ایدن ب،در راه نیابندد.    « الضدالین »و « مغضوب علیهم»الدین اس  مقابد این ب،ر ایستاده اس  تا 

گوید و بعضي ب،ور دیگدر را   های مختلف این مثنوی از رحمان و رحیم سخن مي شاعر در قسم 

رحمدان  ». در شرح اصطغحات عرفاني آمده اس : داند نیز در جای خود به این دو ب،ر مربوط مي

به اعتبار جمعی  اسما یه كه در حضرت الهیه اس  و وجود از آن فا ض گردد، اسدم حدق تعدالي    

« اس  و رحیم به اعتبار فیضان كماالت معنویه بر اهد ایمان، دون معرف  توحید، اسم حق اسد  

 (.050: 5999)سجادی، 

وس نزول اس  و ب،ر دهاردهم ب،ر معداد اسد  كده قدوس     ب،ر سیزدهم ب،ر مبدأ اس  كه ق

 عروج اس ؛ این دو از تقسیمات ب،ر ششم، یعني ب،ر اكوان هستند.

ای اس  كه دو قوس  عربي، عالم وجود دایره برپایة نظر فغسفه و عارفان اسغمي در مكتب ابن

 98: 5954مي، دارد؛ قوس صعودی و قوس نزولي. حضرات خمس در قوس نزولي قرار دارند )جا

علیشاه در این مثنوی، همان ب،ر مبدأ اس  و سیر صعودی كه دوبداره بده    ( و برپایة باور مظفر95د 

داند و آن را بده   گردد، همان ب،ر معاد اس . مظفرعلیشاه نیز عالم اكوان را ب،ر العالم مي مي حق باز

آدم، مركز ایدن دایدره و عدالم،     كند كه قوس نزول مبدأ و قوس عروج معاد دارد؛ ای تشبیه مي دایره

شود. او معتقد اس  درون آدم، خود عالمي اس  و هر موجي از این عالم خود  م،یط آن تصور مي

القیامه قوس عروج اسد ؛ بدا ایدن     القدر همان قوس نزولي اس  و یوم دریایي اس . به نظر او لیله

شش ب،در دیگدر بده مقدام مُخلوصدي و       رساند و برای آتاز گانه را به پایان مي تفسیر، ب،ور دهارده

شدود و تدا پایدان     شروع مي« ایاک نعبد و ایاک نستعین»كند. این شش ب،ر از آیة  مخلَصي اشاره مي

یابد. او در این قسم  بر آن اس  كه مخلوص در مقام ایاک نعبدد اسد  و هندوز در     سوره ادامه مي

؛ زیرا خداوند او را برای خود خدالص  بیني اس ؛ اما مخلَص در مقام ایاک نستعین اس  خطر خود

كند و عقد را از امواج ب،ر  كرده اس ؛ سپس با بیان ابیاتي، دوباره ب،ث عقد و عشق را مطرح مي

كند؛ اما عشق از امواج ب،ر احد اس  كه  داند كه با فلسفه، مبدأ و مشتق را از هم جدا مي واحد مي

دت( و پیامبر ترازوی بین این دو اس  )برزخ داند )عقد كثرت اس  و عشق وح هر دو را یكي مي

گوید. او نفس رحمداني   و فرزندانش مي )س( و الیبغیان(. پس از آن، ابیاتي در ستایش حضرت زهرا

و  )ص(داند كه نفس رحیمي میوق آن اس  و هدف از این ثمر آفرینش حضرت م،مدد  را درختي مي
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خواهد تأثیر دم رحیمي را در وجود خود  يسبطین او و معصومین و انسان كامد اس  و اگر كسي م

كند و آییندة وجده    پذیر شود. وی سپس دگرگوني خلق  را بیان مي بیابد، باید از دم انسان كامد دم

داند؛ انساني كده م،دد تجلدي همدة اسدماء الهدي اسد . نسدفي          رحیمي خداوند را انسان كامد مي

س  به اضافات اعتبارات به اسامي مختلف ذكر بدان كه این انسان كامد را اسامي بسیار ا»گوید:  مي

ش! انسان كامد را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند. داندا و  یاند و جمله راس  اس . درو كرده

نمدا و آییندة    بالغ و كامد و مكمد گویند. امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان گویند و جام جهدان 

(. مظفرعلیشاه در اشداره بده   0د   1: 5968)نسفي، ..« نمای و تریاق بزرگ و اكسیر اعظم گویند. گیتي

گوید كه م،مد، شاه حُسن و من بندق رباني هستم كده ایداک نعبدد را     ایاک نعبد و ایاک نستعین مي

طلبم تا مخلَدص شدوم. او در عظمد      ام )مخلوص هستم( و ایاک نستعین را به یاری مي خودم گفته

از فوطام به معني بریدن گرفته شده اس  و رسیدن به هر گوید كه این نام  مي )س(اسم حضرت فاطمه

مقام باالیي نیازمند فوطام اس . تولد دوبارق انسان، معرف  ارادی او نزد پیر اسد  كده بدا بریددن از     

آید؛ برای وصال باید از خود فاطم شوی كه این فوطام  همان فنا و همان بقدا   تعلقات به دس  مي

داند و هركه مصداق این مفهوم شد، جانش همان صراط مستقیم  حق مياس . او فاطمه را از اسماء 

كردن به راه عرفدان را گذرانددن    گوید؛ او رو الیقین سخن مي اس . وی سپس دربارق رسیدن به حق

داند و صراط مستقیم و ایاک نستعین را از امواج ب،ر عدل و هدای  را از امدواج   طراط مستقیم مي

كند. این ب،ور بعد از ب،ر دهاردهم آتاز  گانة بعدی را آتاز مي ،ور ششداند؛ سپس ب ب،ر فضد مي

 صورت نمودار درختي در ادامه كشیده شده اس . گانه به شود. نمودار ب،ور شش مي

 

  دعا-46  عبادت -45

 رهبت -48

 استرشاد -11 استغاثه -49

 معاد

  رغبت -47
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( والید . ب،در دعدا    1( حج، 0( روزه، 9( زكات، 8( نماز، 5ب،ر عبادت شامد پنج موج اس : 

موج تصلیه و لعن اس . این ب،ور از ب،ور اكواني اس  و به قوس صعود )معاد( وابسته شامد دو 

 هستند.

نظر دارد و بدا اشداره بده ایدن     « ایاک نعبد»ب،ر پانزدهم، عبادت اس . شاعر در این ب،ر به آیة 

، داند. او بدا برتردانسدتن مدوج پدنجم     شده در موج اول، یعني نماز مي ها، هر پنج موج را جمع موج

گنجاند و در بزرگي  یعني موج والی  از همة امواج، حتي خمس و زكات را نیز در موج والی  مي

كندد و   شود. مظفرعلیشاه ولي وقد  را شدیخ معرفدي مدي     این ب،ر، بیع  با ولي وق  را یادآور مي

 داند. ان را بیع  حقیقي نميینب داند؛ وی بیع  با ظاهر دس  او را دس  علي مي

تا آخر سوره اس . در این ب،ر امدواج آن یعندي   « ایاک نستعین»یعني ب،ر دعا از ب،ر شانزدهم 

كند. تصلیه را ظد توال و لعن را ظد تبدرا   دهد و شرایط هری  را بیان مي تصلیه و لعن را شرح مي

كند كده   داند كه همان امواج جمال و جغل و لطف و قهر در ب،ر الوهی  هستند؛ سپس ذكر مي مي

ل و جغل به آدم ثاني اشاره دارد كه خداوند آن را با استفاده از دو دس  خود )جمال دو موج جما

مظهر علدوم و مجمدع اندوار    »و جغل( خلق كرده اس . آدم ثاني درواقع همان آدم خاكي اس  كه 

 : ذید آدم ملكوتي(.5999)سجادی، « اس  و آن انسان كامد اس 

،ر هجدهم، رهب  و نوزدهم، استغاثه و بیسدتم،  دهار ب،ر دیگر شامد ب،ر هفدهم، رتب  و ب

داند كه به دو ب،در اسدتغاثه و استرشداد تقسدیم      استرشاد اس . رتب  را كشش رحم  از خدا مي

شود. ب،ور اكواني عبارت اس  از: عبادت، دعا، رتب ، رهب ، استغاثه و استرشاد. او در ابیاتي  مي

داند؛ ب،ور اسمایي عبارت اس  از: الوهی ، ربوبی ،  این ب،ور اكواني را در سایة ب،ور اسمایي مي

فضد، عدل، رحمان، رحیم. در باور مظفرعلیشاه در مقابد ب،ور اسمایي مانندد گدنج، روح، اصدد،    

فرق، ب،ر، فرد، واحد و نور، ب،ور اكواني مانند طلسم، جسم، فرع، جمع، موج، زوج، معتدل و ظد 

هدا بده ذات    با تفسیری از سورق مباركه فلق، از همه شدرارت قرار دارند. در ب،ر استغاثه و استرشاد 

كند كده از سدجده بده آدم سدر بداز زد. در ابیداتي بده         برد و حاسد را شیطان معرفي مي خدا پناه مي

برد و از آنها هدای  و  و اوالد آنها تا حضرت حج  پناه مي )س(، فاطمه)ع(، علي)ص(حضرت رسول

 خواهد. راهنمایي مي

 بحراالسراربیان ادوار سبعه در چگونگی  3ـ6

كندد كده در آن مدراد او، مشدتاق، از او      گانه، خوابي را بیدان مدي   شاعر پس از بیان ب،ور بیس 
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المثان را بیان كند و آن تعبیر ادوار سبعه اس . در این قسم ، ظهور  خواهد تعبیر دیگری از سبع مي

یمان و عرفان پس از ظهور اسغم تا ظهور های مختلف دین و ا شود و دوره اسغم و ایمان مطرح مي

 گردد. این ادوار در قالب نمودار، به شكد زیر اس : موعود بیان مي

 
( رتبدة  9( رتبدة امامد ؛   8( رتبدة نبدوت؛   5شمرد:  مي سه رتبه بر )ص(شاعر برای حضرت م،مد

( كسدي كده نبدوت را    5یز سده دسدته هسدتند:    بندی، ام  آن حضرت ن به این تقسیم توجه والی . با

( آن كه والی  را منقاد 9( آن كه امام  را نیز قبول دارد و مؤمن اس ؛ 8پذیرد كه مسلم اس ؛  مي

بنددی، ضدغل  نیدز تقسدیماتي      به این تقسیم گویند. باتوجه اس  و م،سن اس  كه به او عارف مي

( كفدر  5شدود:   ین شیوه به سه دسته تقسدیم مدي  دارد كه در نگاه اول كفر و نفاق اس  و كفر به هم

 ( كفر عرفاني كه هر سه دسته كافر هستند.9( كفر ایماني؛ 8اسغمي؛ 

گویدد؛ در دور   طور پراكنده در این ادوار سخن مي به ب،راالسرارشاعر در این قسم  از مثنوی 

4

1- 

6- 

 ادوار

 سبعه  

 . ظهور موعود7

2- 

 الف(اسالم حقيقي )اهل ايمان بطوناً(

  

 ( ب ( اسالم مجازي )اهل نفاق اسالمي ظهوراً 

 سه دور ظهور خاص  

  اتمام حجت اسالم برعام و خاص -4

  اتمام حجت ايمان برعام و خاص -1

 و خاص  اتمام حجت عرفان برعام -5

 سه  دور بطون خاص
 الف(ايمان حقيقي )اهل عرفان بطوناً(

  

 الف(عرفان حقيقي )اصحاب حقايق عرفاني بطوناً(

  

 ب ( عرفان مجازي )منافقان عرفاني ظهوراً(  

 ب ( ايمان مجازي )اهل نفاق ايماني ظهوراً( 
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شدود. در ایدن دوره    هم مياول كه آتاز اسغم اس ، مسلمانان ضعیف هستند و پیامبر به س،ر و جادو مت

شدوند كده در    پیددا مدي   شدده  خورده اس  و اسغم پنهان اس ؛ البته مسلماناني آزموه گویا پیامبر شكس 

گدردد. در   شود و آشكار مدي  اسغم از نهان خارج مي )ص(ظاهر و باطن ایمان دارند. پس از هجرت پیامبر

را  )ع( ظداهر والید  علدي    از تدرس و بده   خورندد و در تددیر همده    اواخر این دوره، كافران شكس  مدي 

 یابد. پذیرند؛ اما در باطن مخالفان بسیاری وجود دارند و در این دوره كافر ایماني افزایش مي مي

 دور اوی آن ظهـــــــــور اولـــــــــین

 

 دور ا مــــد دور خــــتم المرســــلین   

 (142: 1351)مظفرعلیشاه،                      

شود و پایدان   آتاز مي )ص( ، با رحل  حضرت رسولدور دوم كه دور اول از بطون خاص اس 

آن ظهور شاه اسماعید صفوی اس . در این دوره اسغم حقیقي برای اهد بی  تعلق اس  و اسغم 

صورتاني اس  كه منافقان اسغمي هستند و منكر امام  و كافر ایماني هسدتند.   مجازی برای عارف

پیروان ا مه هستند. تكمید عرفان در دورق دوم اس   شده به عقیدق شاعر در این دوره مؤمنان آزمون

شدود. ایدن دور را دور كامدد     های مختلدف منتقدد و پراكندده مدي     سلسله وسیلة و اسرار طریق  به

شدده جددا    شدود و مندافق و آزمدون    نامد؛ زیرا در این دوره اسغم و ایمدان و عرفدان كامدد مدي     مي

 گردند. مي

گری دهار امام )حضرت علي، امام سجاد، امدام جعفدر    میانجياز دیدگاه شاعر، در این دوره به 

صادق و امام رضا( و دهار ولي از شیعیان خاص )كمید، ابراهیم ادهم، بایزیدد بسدطامي، معدروف    

دادن ایدن   شود. گفتني اس  كه در باور بعضي م،ققان دربارق نسدب   كرخي( اسرار طریق  بیان مي

باید ب،ث و بررسي شود. مظفرعلیشاه در ابیاتي گفتگوی كمید دهار ولي به دهار امام ازنظر زماني 

گویدد   اسراری را برای كمید بازمي )ع( كند؛ در هر قسم  حضرت علي را بیان مي )ع( با حضرت علي

شود. پس از آنكه حضرت واحدی  و احدی   تشنة دانستن بیشتر مي« زدني بیاناً»و كمید با عبارت 

شود. به همین ترتیب سده امدام    ین ولي مأمور ارشاد و هدای  خلق ميكند، ا را برای كمید بیان مي

هدا و   گونه نهرهای بسیاری به سوی اقلدیم  كنند و این دیگر، سه شیخ را برای هدای  خلق مأمور مي

گدردد؛ گروهدي    شود و معرف  الهي در طالبان آن فراخور روحیات آنها آشكار مدي  شهرها روانه مي

گروهي در مسجد و گروهي در خانقاه، یكدي صدوفي صداحب مدذهب و     هشیار و گروهي دیوانه، 

 شود. مشرب مي یكي رند قلندر
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 دور دویــــــم آن بطــــــون اولــــــین

 

ــاهرین    دور ظهــــور اهــــل بیــــ   ــ

 (142)همان:                                      

یدد  شاعر معتقد اس  شیعیان خاص كه از سوی اهد بی  مأمور گسترش طریق  بودند، به دال 

بودن خود را مخفي كردند و در مسئلة امامد    مختلف در دور دوم، دور بطون، با اختیار تقیه، شیعه

صدف  كده ظداهر و     در جایگاه اهد تسنن مشهور شدند. به همین سبب در این دوره صوفیان دجال

اس شدند. الن دانستند و راهزن عوام پوشي را صفا مي باطنشان متفاوت بود افزوني یافتند. آنان صوفي

به سبب وجود این راهزنان، احادیث بسیاری در نكوهش صوفیان وارد شد. نویسنده به این نتیجده  

اند كه البته نظر مظفرعلیشاه در این زمینه بدا   رسد كه عارفان پاک در هر زمان، از اهد شیعه بوده مي

 باور بسیاری از م،ققان متفاوت اس .

كند. به گمان او این دوره با ظهور شاه اسماعید  عرفي ميشاعر، دور سوم را دور ظهور ایماني م

رسد؛ سپس بدا   شود و با حكوم  سلطان حسین و تلبة م،مود افغان به پایان مي صفوی شروع مي

گوید. او ظاهر دین را انوار شریع  و بداطن   ای دربارق ظاهر و باطن اهد دین سخن مي ذكر مقدمه

ی ، حافظ انوار شریع  و خزینة اسدرار طریقد  هسدتند. از    داند كه اهد ب آن را اسرار طریق  مي

برد و  بابویه را نام مي حافظان شریع  در این دوره افرادی مانند هشام بن ال،كم و شیخ كلیني و ابن

كند. در میان همة این سخنان از اهد اسغم،  از خازنان طریق  پیر بسطام، سلمان و اویس را یاد مي

هدا   ها و دشواری ها و تلخي گوید و پایان همة رنج مجازی را نیز سخن مي ایمان و عرفان حقیقي و

كند. وی معتقد اس  در دور هفتم، م،مد بدا ذوالفقداری    را دور هفتم یعني ظهور موعود معرفي مي

گوید اول و آخر  كند؛ او صفات همة ا مه را دارد و لقبش مهدی اس . شاعر مي در دس  ظهور مي

خواهي سعادتمند باشي باید پیرو و تسلیم مهدی باشي كه هركس دنین  مي دین م،مد اس  و اگر

 فرستد. شود و بر شیعیان مهدوی درود مي مند مي روشي پیش گیرد، جانش از فیض علي بهره

 دور ســـــیم دور ســـــلطان وفـــــی  

 

ــفی    ــلطان  ــ ــی ســ ــیعه آی نبــ  شــ

ــین   ــون دویمـــ ــارم آن بطـــ  دور چـــ

 

ــن    ــم و دیـ ــطحی علـ ــریین سـ  دور قشـ

ــن م   ــیمین دور پـــ ــور ســـ  آن ظهـــ

 

ــ    ــور نعمــــ ــین دور  ــــ  ام امــــ

ــیمین    ــون ســـ ــم آن بطـــ  دور ششـــ

 

ــین   ــونی را رهـ ــوری هـــر بطـ  هـــر ظهـ
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ــود  ــل بــ ــور کــ ــتم آن ظهــ  دور هفــ

 

 آن ظهـــور کــــل نــــور کــــل بــــود  

 (142ـ  141)همان:                             

. در ایدن دوران  كند كه دور ظهور ایمداني اسد    مفسر سپس مقدمة دوم در دور دوم را آتاز مي 

كنند. او از افرادی مانند خواجه نصیرالدین طوسي و عطامل  جویني یاد  دوستداران تشیع ظهور مي

 رساند. های او به پایان مي الدین اردبیلي و بیان بزرگي كند و مثنوی را با ظهور شیخ صفي مي

 

 گیری ـ نتی ه1

 شود: نتایج دریاف  ميمظفرعلیشاه كرماني این  ب،راالسرارپس از بررسي دیوان 

ای اس  كه مطالب حكمي و عرفاني را در بدر گرفتده اسد  و منبعدي      ، مجموعهب،راالسرار( 5

 مند هستند. ارزشمند برای پژوهشگراني اس  كه به جستجو در مباحث فسلفي و عرفاني عغقه

ویژه  جتماعي بهدنین در زمینة مساید تاریخي و ا ( این اثر ازنظر عرفاني بسیار اهمی  دارد؛ هم8

تاریخ تشیع در ایران منبع مفید و درخور تأملي اس . شاعر این منظومده بدا تأثیرپدذیرفتن از نگداه     

داند. او بر این  دیرق اجتماعي، نسب  به تشیع دیدگاه افراطي دارد و همة عارفان را از اهد تشیع مي

تقیه بوده اس . این نكته برای  باور اس  كه اگر در مسیرتاریخي نیز خغف این آمده، فقط به سبب

 برانگیز باشد. تواند دالش پژوهشگران تاریخ تشیع و تصوف مي

هدای   هدای خدود از آیده    ( م،مدتقي كرماني در این تفسیر عرفاني و منظوم بدرای تأییدد گفتده   9

های باری  عرفاني  و نكته قرآناستفاده كرده اس ؛ این موضوع بیانگر تسلط شاعر به  قرآنمختلف 

، توجه بده اشدارات و   قرآن مجیدكند كه در تفسیر عرفاني  دنین این نكته را آشكار مي ن اس ؛ همآ

بسیار ضروری اس ؛ به بیان بهتر او مانند برخي از مفسران، از روش تفسیر  قرآنمفاهیم موجود در 

 بهره برده اس . قرآن به قرآن

هدای تفسدیر،    سد ، از میدان روش  ای و عرفداني ا  سوره ( شاعر این منظومه كه ی  تفسیر ت 0

از روش تفسیر اشاری )باطني و عرفاني( نیز بسیار بهره برده اس ؛ البته  قرآن به قرآنبر روش  افزون

رود. به سدبب   ترین روش به شمار مي بودن این تفسیر، این روش بهترین و مناسب به عرفاني توجه با

لیشاه نمایان شده اس ، منبع بسیار مهمدي  آنكه در این تفسیر دریاف  های باطني و شخصي مظفرع

 برای پژوهشگران تفسیر عرفاني اس .
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بودن این تفسیر و در بر داشدتن مباحدث عرفداني، فلسدفي، حكمدي و تدا        به ناشناخته توجه ( با1

تواند برای م،ققان دیگری نیدز ارزندده و مفیدد باشدد؛ ازجملده بدرای        حدودی تاریخي، این اثر مي

 كنند. های ایجاد تفاسیر پژوهش مي زمینة ت،لید تاریخي ریشهپژوهشگراني كه در 
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