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Abstract 

A long list of Persian Shiite commentaries that have been written 
since the Safavid period in Iran is proof of the influence that 
Mulla Hossein Kashfi had on them through his interpretation of 
the Mavaheb Aliyeh. In this article, relying on three Safavid 
period commentaries that were closer to the time of the author 
and author of Mohabeh, these usages have been traced. 
Interpretations such as: 

1 .Tafsir of Tarjomat Al-Khwas or Tafsir of Zavareh by Ali Ibn 
Hasan Zavareh (written in 947 AH). 

2 .Tafsir Manhaj al-Sadeghin authored by Mulla Fethullah 
Kashani (988 AD) and its summary. 

3 .Tafsir Sharif Lahiji by Sheikh Muhammad bin Sheikh Ali 
Lahijani (1090 or 1095 AD) 

What emerges in this research, in the way of a comparative study 
of several literary-religious texts, is that due to the presence of 
visible and hidden qualities in the translation of  Tarjomat al-
Khavas, we can consider the contribution of Kashfi's 
interpretation in the work of Zavara's interpretation, more than 
other sources. in the cases where he quotes from Kashifi, also 
respects the side of fairness and politeness, but Fethullah Kashani 
in the Manhaj, although in the translation of the verses and 
Mentioning moral or mystical sayings in Tafsir is much more than 



 

 

Zawari's, he has relied on the gifts against him and has included 
the items of gifts in the Manjha, but he has had less favors with 
Kashifi. Also, apart from Lahiji's commentary, in many other 
commentaries written in this period, the role of Pai Mohabeh is 
clearly evident. 

Keywords: Mavaheb Aliyeh, Hossein Kashefi, Shiite interpretation, 

Tajomat-AL Khavas translation, Manhaj al-Sadeghin. 

 



 

 

 کاشفی مواهب از شیعی مفسّران برخی بهرۀ

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم، قم، ایران رضا موحدیمحمد

  

 چکیده
 تاثیری بر گواه ، درآمده نگارش به تاکنون یصفو عهد رانیا از که یفارس ی  عیش ریتفاس از یبلند فهرست
 تفسیر سه بر تکیه با مقاله، این در است. داشته آنها بر علیّه مواهب تفسیر طریق از یکاشف حسین مال که است
 شده گیریپی هاگیری بهره این اند، بوده تر نزدیک آن مولف و مواهب تالیف زمان به که صفوی دورۀ
 چون: تفاسیری است.

 ی(.هجر 947 در نگارش ) یازواره حسن بن یعل از یازواره ریتفس ای الخواص ةترجمریتفس .1

 .آن ةخالص و ق.( 988 )م. یکاشان اهللفتح مال فیتأل نیالصادقرمنهجیتفس .2

 ق.( 1095 ای 1090 )م. یجانیاله یعل خیش بن محمد خیش اثر یجیاله فیشر ریفست .3
 به توجه با که است این نمایاندمی رخدینی ،  –به شیوۀ مطالعة تطبیقی بر چند متن ادبی  پژوهش این در آنچه

 شیب ،یازواره ی ریتفس اثر در را یکاشف ریتفس سهم توانمی الخواص، ةترجم در مواهب پنهان و دایپ حضور
 کند،می ماخذ با نقل  یکاشف از که یموارد در ،یمذهب اعتدال نیع در که ازیامت نیا ، با دانست مآخذ ریسا از

 و اتیآ ةترجم بخش دربا اینکه  منهج، در یکاشانفتح اهلل  یول ،داردمی پاس زین را ادب و انصاف جانب
 مواهب منقوالتو   داشته اتّکا هیعل مواهب به سی بیش از زواره ای ،ب ر،یتفس در یعرفان ای یاخالق اقوال ذکر
 در ،یجیاله ریاز تفس ریغ نیهمچن ، اما نسبت به کاشفی کم لطفی ها داشته است.است کرده درج منهج در را

 .است مشهود کامال مواهب پای نقش دوره، این در یافته نگارش تفسیرهای از دیگر بسیاری
 

 نیالصادق منهج الخواص، ۀترجم ،یعیش ریتفس ،یکاشف نیحس ه،یّعل مواهب ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 عهد پرکار نویسنده هجری( 910 وفات: ؛ 840 حدود: )والدت کاشفی واعظ مالحسین
 بسیاری های بحث ، مختلف های عرصه پژوهشگران  میان در آثارش، تنوّع لحاظ به تیموری،

 به معطوف صفویّه، استقرار از پس بویژه توّجهات این از کثیری بخش است. برانگیخته را
 تصحیح به اهتمام و او آثار اصل به نسبت تا شده سبب امر همین و بوده او مذهب تشخیص

 بر هایشتاثیرگذاری باب در و شود رعایت احتیاط نوعی آثارش، و اندیشه چاپ و
 به که حالی در برسد. تحقیق اهل گوش به سخنی کمتر پسینی، ادوار و همعصر نویسندگان

 به مربوط خطی نسخ و چاپی آثار کثرت برجسته، وشرقشناس کتابشناس استوری گفتة
 در (.151-147: 1362)استوری، است ساخته نظیر کم را او جهان، های کتابخانه در کاشفی
 در منه   قرن نیمه واسطه در والدتش» :که شد یادآور باید سطر چند در تنها او زندگانی باب
 ، داشت بسیار اطالعاتی و دلپذیر بیانی و خوش بانگی چون ... و افتاد اتفاق سبزوار  بیهق

 رفت مشهد به 860 سال در آنجا زا و نیشابور به سبزوار از ... بود همگان قبول محل مواعظش
 به بوده نقشبندی مشایخ کبار از که کاشغری سعدالدین خواجه مزار زیارت برای سپس و

 و تذکیر و وعظ به شهر همان در و کرد مالقات جامی موالنا با آنجا در و شد عازم هرات
 به پادشاهی نوبت چون و یافت مجالست و آشنایی شاهزادگان و رجال با و داد ادامه تصنیف
 بسیار تصانیف او تشویق و ترغیب به و یافت بسیار موقعّیتی ،رسید بایقرا میرزای حسین سلطان

 . ( 108: 1351 واعظ، الدین )اصیل گذشت در قمری هجری 910 سال به تا ... پرداخت
 کرد، تالیف را خود علّیه مواهب تفسیر 899تا 897 یسالها در که ،یکاشف واعظ نیمالحس

 با مفصّل و کالن تفسیری نگارش انگیزۀ با و پیشتر که کرد تکمیل را ناتمامی کار واقع در
 یینوا ریش یعل ریم شیخو یحام یبرا و بود کرده آغاز ریاالم لتحفه ریالتفس جواهر عنوان
 ثبت به (، 911 )وفات قرایبا نیحس سلطان یموریت حکومت یوزرا از یکی (، 906)وفات
 به نکهیا از بعد امّا سد،یبنو قرآن کل بر یریتفس داشت قصد یکاشف چند هر بود. رسانده
 با بعد سال نیچند و گذاشت، ناتمام را ریالتفس جواهر نگارش د،یرس چهارم سورۀ یابتدا
 شهرت و مقبولیت نوشت. "هیّ عل مواهب" نام به موجز اریبس یریتفس حامی، همان و نّیت همان
 عهد در اسالمی ممالک های خانه ک تب سرتاسر در که رسید حدّ بدان تا مختصر تفسیر این
 تاکنون" نیست. و نبوده بهره بی اثر، این خطی ن سخ از ای کتابخانه ما، روزگار وتا قدیم
 ای هیّعل مواهب به معروف ، یکاشف واعظ یعل بن نیحس قرآن ریتفس از یخط نسخه صدها



 

 

 ،یمرکز یایآس ران،یا سراسر در یشخص یهامجموعه و هاکتابخانه در ،ینیحس ریتفس
یمعمول و عمومی قدر آن مواهب یهانسخه برخی است. شده فهرست هندوستان و پاکستان

 و اردو ،یترک یهازبان به نیز آن از ییهاترجمه ستند؛ین قیدق و قیعم یتوجه سزاوار که اند
  (.812 :1390 ، )سندس دارد وجود پشتو
 تیموری( درعهد ) مولف حیات زمان در تفسیر، نگارش اوان همان از فراگیری، و شهرت این
 پایان تا که تفاوت این با است. درنوردیده نیز را آن از پس و صفویه دورۀ وسراسر شده آغاز
 سنت اهل عالمان و سالطین مستقیم حمایت از کاشفی، یافتة نگارش تفاسیر تیموری، عهد
 این عالمان و شده شیعه تازه سالطین از را حمایت این صفوی عهد در اما بوده، برخوردار نیز

 شیعه مناطق در و نداده دست از را خود مقبولّیت حال این با ؛ است کردهنمی دریافت عصر،
 شبه در اثر این متنوّع سنگی های چاپ به نوبت اینکه تا شدهمی استنساخ همچنان نیز نشین
 است. ،رسیده هند قاره

 اقامه او بودن سّنی یا شیعه اثبات برای کاشفی مخالفان و موافقان که فراوانی ادلّة بر افزون
 عصر نام صاحب مفسّران برخی های گیری بهره اثبات و تحقیق این حاشیة در اند، کرده

 که صفوی شیعی عالمان های واکنش و مواجهه نوع از توانمی کاشفی، تفسیر از صفوی،
 تری روشن پاسخ بودند، خوانده را آثاراو و بوده کاشفی روزگار به تر نزدیک بسیار طبعا
 یافت. همیشگی پرسش آن برای
 گواهی روشنی به تفسیرش، و کاشفی رویکرد با صفوی عهد بزرگ مفسّر چند مواجهة شیوۀ
 حسن بن علی بینیممی وقتی صفوی. عهد در مختار مذهب با کاشفی دیدگاه مغایرت بر است
 کرده، تالیف هجری( 947 )در مواهب از پس دهه چند تنها را الخواصشةترجم که ایزواره

 علّیه مواهب با برابری در را اش خالصه نیز و نیالصادقتفسیرمنهج که یکاشان اهللفتح مال یا
 قاتله دیعقا سموم از مملوّ را باطنش و لهیجم نقوش هب نیّمز را آن ظاهر )که است زده رقم
 غیر های کاستی از را کاشفی مواهب ، دوم عباس شاه دستور به یکاشان ضیف یا داند!(می

 اهل بر دیگر دلیلی برآنکه افزون است، ساخته را «المواهب ریتنو» و کرده اصالح شیعی،
 دارد. داللت علم اهل میان در تفسیر این موفقّیت و نفوذ بر افزاید،می کاشفی بودن سنت

 خود از پس فارسی تفاسیر بر اندازه چه تا مواهب تفسیر که حقیقت این شدن روشن برای
 عهد ایران از که را فارسی و شیعی تفاسیر از بلندی سیاهة توانمی است، بوده تاثیرگذار
 خالصه الصادقین؛ منهج الخواص؛ ةترجم تفسیر قبیل: )از درآمده نگارش به تاکنون صفوی



 

 

 و ریالتفاس حجة ؛عاملی تفسیر ؛ خسروی تفسیر ؛ ا ثناعَشَریّ َتفسیر الهیجی؛ تفسیر المنهج؛
 ریکب ریتفس ای یالمبان دیتمه ؛ میحک ریتفس ؛ قرآن علوم در العرفان مخزن ریتفس ر؛یاإلکس بالغ
 از بسیاری در را کاشفی پای ردّ و کرد ارائه (، و... مهر؛ قرآن ریتفس ؛یالمثان سبع سوره بر

 مشهور اثر چند به را نمونه طلبد،می دامن دراز پژوهشی مدّعا، این اثبات اگر اما داد. نشان آنها
 کرد. اکتفا توانمی دوره، این ابتدای از

 چند بر افکنیممی اجمالی نگاهی نخست عهد، این تفاسیر مشهورترین از برخی شناخت برای
 های حمایت با عموما که صفوی عهد در بویژه و کاشفی از پس روزگار در تفسیری مهم اثر

 وعمومی جانبه تفاسیرهمه به توجه نگاه، این در که است بدیهی اند. بوده همراه صفوی شاهان
 نظر یا... قرآن در کالمی مباحث یا االحکام آیات به صرفا که اختصاصی تفاسیر از و بوده
 از: عبارتند صفویه در شیعی تفاسیر ترین مهم از برخی است. شده نظر صرف اند، داشته

 هجری 947 در را آن که ایزواره حسن بن علی از ایزواره تفسیر با الخواص ةترجم .تفسیر1.
  نگاشته.

 آن. ةخالص و ق.( 988 )م. یکاشان اهللفتح مال فیتأل نیالصادقرمنهجیتفس .2
 ق.( 1095 ای 1090 )م. یجانیاله یعل خیش بن محمد خیش اثر یجیاله فیشر ریتفس .3
 

 پژوهش ۀپیشین
 تصریح به که است چنین آن، غیر و تفسیری آثار سایر و تفسیر این در کاشفی نگارش سبک

 "نمایاند.می را خود کار پیشینة و کندمی یاد خود منابع از منقوالت، آوردن از پس یا قبل و
 اصرار نیست، هم کم که رسائلش و کتب همة در خود منابع  وا عالم ذکر به کاشفی

 از بیش نام جواهرالتفسیر(، )در الکتاب فاتحه سورۀ تفسیر در تنها نمونه برای ؛ ورزیدهمی
 منقوله مطالب انجام و وآغاز کرده عمل امانتداری با هاقول نقل درهمة که بینیممی را اثر 350
 دیگر معنایی همعصرانش، با کاشفی مقایسة در نگارشی، اخالق این دهد.می نشان را
 (. 202: 1400)موحّدی،"یابدمی

 نیدالدیفر ،ییسنا ابوالمجد ، یانصار عبداهلل خواجهاالسرار کشف از کاشفی های برداشت
 یقونو نیصدرالد و یکاشان عبدالرزاق ،یعرب ابن یعنی: عرفانی دوم سنت از همچنین وعطار

 ای گونه به او است. شده شناخته و روشن ،کامالهینقشبند و هیکبرو یهافرقه وخیش برخی و



 

 

 وتقریبا بوده اشاری تفسیر باب در خود از پیش تا عرفانی آرای همة جامع و کننده هضم
 است. داده انجام البیان روح در یحقّ  اسماعیل شیخ بعد قرن دو که کرده را کاری همان
 با و شده تالیف کاشفی از پس که است بوده آثاری بر تکیه حاضر پژوهانة متن تحقیق  در

 خیتار" کتاب از بخشی اثر، مهمترین زمینه این در اند. درآمده نگارش به او تفسیر به نگاهی
 که ( 246-233 : 1375 است)آذرنوش، "(یصفو عصر تا آغاز )از یفارس به یعرب از ترجمه

 کتاب در نیز است. شده توجه کاشفی های ترجمه از صفویه مفسّران های برداشت تنوّع به
 اشاراتی کاشفی، حسین مال از صفویه مفسران برخی گیری الگو به "تفاسیر نامه شناخت"

 یا الگوگیری از فراتر مدّعایی ، آمده مقال این در آنچه (.اما947: 1393است)ایازی، شده
  است. بوده تاثیرپذیری صرفا

 

 ایزواره آثار و زندگی .1

 اما ، نیست معلوم درستی به رجال و تاریخ کتب در ایزواره وفات و تولد تاریخ گرچه
 یتاداناس نزد و بوده هجری ده م قرن اول نیمة در وی حیات اعظم بخش که برآنند مورّخان
 ذتلمّ کرکی محقق به معروف عبدالعالی بن علی ای،زواره جمشید الدینسیدغیاث چون
 (.25، 176ش: 1384شکرایی، ) اند زده تخمین .هـ 961 سال از پس را او وفات .است کرده

 او .است داشته اشتغال فقه و حدیث آموختن به کرکی محقق نزد مدتی نیز هرات در گویند
 االول جمادی ششم تاریخ در و خواند استادش نزد را اوّل شهید اربعین کتاب شهر این در
 احتمال این(.7ص ، 9 ش :1370، زواره گلی) گرفت روایت اجازه وی از .ق .هـ 939 سال
 زندگانی از بخش این به باشد، کرده درک را کاشفی عمر اواخر جوانی، اوان در ایزواره که
 اسماعیل شاه سفر از وپیش رفته هرات به تحصیل تکمیل برای حسن بن علی" .است مربوط او
 قسمت است محتمل و بوده تشیع مخالفین  مالمت مورد و زیستهمی شهر آن در ، هرات به

 به ایزواره بعدها .باشد کرده استفاده وی محضر از و دریافته هرات در را کاشفی عمر اخیر
 فارسی زبان به دینی کتب ترجمة و تدوین و تالیف مامور و شتافت طهماسب شاه خدمت
 روی از پس شیعی مفسّر این روی هر به (. 96 /1 :نایینی جاللی مقدمة کاشفی،)"...شده

 تا کرد فیتال را الخواص ترجمه ریتفس ،یصفو طهماسب شاه روزگار در صفویان کارآمدن



 

 

 با را ایرانی جامعة جدید نیازهای حال عین ودر ، گردد هیعل مواهب نیجانش بتواند بلکه
 .سازد تامین تیب اهل ثیاحاد و اخبار و اتیآ یبعض آوردن

 ترجمه معرفی  هنگام قرآنی، علوم منابع عمدۀ در مواهب، تفسیر  سازی  شیعی بر تاکید
 حضرت شأن در نازله اتیآ به یخاص توجّه ریتفس نیا در" :است ملحوظ کامال الخواص،

 یفارس به را آنها ترجمة بعد آوردیم را یقرآن اتیآ ابتدا یو .است شده مبذول (ع) یعل
 خود ریتفس شانیا .دینمایم زین یمختصر ریتفس را اتیآ موارد از یاپاره در و کندیم ذکر
 چون - مواهب ریتفس .است نموده میتنظ ،یکاشف واعظ «ةیّالعل المواهب» ریتفس به توّجه با را

 ضیف توسط و یثان عباس شاه دستور به - بوده عیتش مذهب مخالف یهایریگجهت بر مشتمل
 چون یگرید کسان البته .است شده یمعرّف «المواهب ریتنو» نام به و دهیگرد اصالح یکاشان
 شفیعی،) ".اندداده رییتغ عهیش مذاق با مطابق را ریتفس نیا ز،ین یکاشان اللّه فتح مال و یازواره
1349 : 126.) 

 مواهب آن الگوی که نوشت الخواص ترجمة عنوان با دوجلد در موجز تفسیری ، ایزواره
 مغفول کاشفی ازنگاه که ، را (ع) بیت اهل درشأن آیات تا کرد وکوشش بود کاشفی علیة
 آورد پدید را الصادقین منهج اثربسیارمهم کاشانی اهلل فتح مال ، ازآن پس . بیاورد ، بود مانده
 اهل با جویی ستیزه رویکرد اما . بسیاربرد بهرۀ رازی تفسرابوالفتوح و البیان ازمجمع درآن که

 است کرده تصریح بدان هم وی خود که است چیزی واین هویداست اثرکامالً دراین سنت
 (.362: 1393ایازی،)

 بن علی البضاعت قلیل حقیر بندۀ بنابرین ":که آوردمی تفسیرش مقدمة در خود ایزواره 
 آنچه که وجهی بر الخواص، ترجمه به یافته اتّسام که شد آن ترجمة مرتکب ...الزواری حسن

 مرقد نوّراهلل علّیه مواهب ترجمه و ،...باشد ص سیدالمرسلین وآل امیرالمومنین شان در آن از
 طریق طالبان سهولت برای از و داشته منظور توافق بشرط احتیاج بقدر ترجمه درین مولّفها
 (. 1/113: 1394ای،زواره ) "...گذاشته را اطناب

 و المؤمنین امیر شأن در که برکات با آیات به توجهی تفاسیر، در تاکنون :آنکه خالصه 
 کاستی و علیّه مواهب تفسیر به توجه با من ،بنابراین نشده است، المرسلین سید بیت اهل مناقب
 ایزواره نگارش سبک و انگیزه باره در .زدم تفسیر این تألیف به دست شیعه، حق در آن های



 

 

 الزم سخنان نظران صاحب او، داشتن نگاه اعتدال حدّ و (کاشفی علیه مواهب با برابریّ در)
  .اند کرده ایراد را

 :آوردمی تفسیرش پایان در که تاریخی ماده در حتی ای،زواره

  نهان معانی دقایق کشّاف بیان لوح بر نمود رقم نامه این

 عیان است االه فضل از وی تاریخ رسید اتمام به چون االه فضل از 

 کاشفی که دارد،آنجا مواهب تفسیر پایانی صفحة به نگاهی ، (است قمری 947 تاریخ که )
 :نویسدمی خود، فرزند از نقل به

 نوشت الفال ایم ن به سخن وانجام نوشت اقبال نامة این که خامه با

 ،1317کاشفی، ) نوشت شوال زشهر دوم الحال فی نویس تاریخ روز و سال و مه گفتم 
599/4) 

 که گونه آن 905 عدد نه و 899:شودمی ابجد، حساب به "شوال زشهر دوم " عبارت که 
 اضافات از اگر اما . ( 1/78:همان ای،زواره) است کرده محاسبه الخواص ترجمه مصحّح

 قرآنی های ترجمه بویژه و نثر سبک در کنیم، نظر صرف اوست، تشیع الزمة که او والحاقیّات
 کاشفی وامدار بشدت اند، کرده ادا را مطلب حقّ تفصیل به آذرنوش استاد که گونه همان او،

 مالحظه گاه همه نیا با .شده سیرونو مواهب متن از همه، بایتقر ،یازواره یهاترجمه" :است
 مواهب در که بقره سورۀ 177 ةیآ مثال .است نبوده ترجمه بندیپا چندان یو که شودیم

 مؤلف آنکه حال ندارد، یکامل و روشن ترجمة گونهچیه الخواص ترجمة در ، شده ترجمه
 پژوهشگران(. 240 : 1375آذرنوش، )".است رانده سخن آن ریتفس در صفحه ده حدود
 مکرر های اقتباس و هااتخاذ از ناشی شک بی که ایزواره نثر  چندگانگی به نیز معاصر
 پرداخته، مفسران یقدما عبارت نیع نقل به ایزواره که هرجا :اند کرده اشاره چنین اوست،
 راند،یم سخن شیخو قلم و زبان به که هرجا و دیگرایم کهن یفارس به آن یانشا نحوۀ
 1369ناصری، پژوه،سادات دانش) «است متوسط یصفو عصر آثار از یبعض همانند او نوشتة

:700.)  



 

 

 چند تنها است کافی لفظی و معنوی های اقتباس و هاگیری بهره از هایی نمونه دیدن برای
 تفسیر دو عبارات و دهیم قرار معیار را مریم و اعراف مائده، های سوره ابتدای مثال سوره،
 از درصد هشتاد به نزدیک گفت توانمی جرات به .کنیم مقایسه باهم را ایزواره و کاشفی
 موارد بسیاری در ایزواره دیگر عبارت به .است شده درج ایزواره تفسیر در کاشفی عبارات
 سوره هاده شد،می براحتی نبود، مقال اطناب از بیم اگر .است کرده ویرایش را کاشفی تفسیر

  .شود اثبات مدّعا صحّت تا بنهیم برابر را تفسیر دو متن از آیه صدها و

 از توانمی راحتی به ، ایزواره تفسیر در کاشفی ومنقوالت عبارات گیری رد برای
 تفسیر در کجا هر که گونه بدین گرفت؛ یاری کاشفی، کلیدواژگان و خاص اصطالحات

 کاشفی مواهب آن مآخذ شک بی رود،می میبدی یا قشیری یا س لمی حقائق از نامی ای،زواره
 از هفده آیه تفسیر در کاشفی را، نمونه .است نموده رخ مرّات و کرّات به اتفاق این و است
 :نویسدمی انفال، سورۀ

را مومنان دهد عطا تا و گرداند ظاهر را نید تا کرد آنچه خدا کرد و ََنیالم ؤم ن   ََیبل  ی ل  وَ"
ی س لم حقائق در مت؛یغن و است نصرت آن که کوین یعطائ حََسناً بَالءً خود کینزد از م نْه .
 شانیا نفوس از را شانیا که است آن حسن یبال که کندیم نقل رض صادق جعفر امام از
 حسن یبال دیگو رح یریقش امام سازد یباق خودشان تیهو به یفنا از بعد و گرداند یفان
 . (11 /2 کاشفی،)"...بال نیع در را یمبل کند مشاهده مبتال که است آن

 نقل موالنا و عربی ابن از مواهب در که مطالبی حذف بعداز ایزواره را عبارت وهمین
 عطایی خود نزدیک از را مومنان دهد وعطا گرداند ظاهر را دین تا..." :کندمی تکرار شده،
 ع الصادق محمد جعفربن عبداهلل ابی از سلمی حقائق در.غنیمت و است نصرت آن که نیکو
 به فنا وبعداز گرداند فانی ایشان نفوس از را ایشان که است آن حسن بالی که کندمی نقل

 ( 2/342: ای،همانزواره )"...سازد باقی خودشان هویت

 مائده سورۀ ابتدای
 ایزواره کاشفی

آورده مانیا که یکسان آنی ا آمَنُوا ََنیالَّذِ هَایُّأَ ای
 با کهی عهدها به دیکن وفا بِالُعقُودِ أَوفُوا دیا
 عقد چون هیشرع عقود به ای دیکنیم گریكدی

 با که عهدهایی به کنید وفا اید، آورده ایمان که کسانی ای
 شرکت و بیع عقد چون شرعیه، عقود به کنید؛یامی یكدیگر

 چهارپایان شما بر شد کرده حالل آن. امثال و نكاح عقد و



 

 

 ایزواره کاشفی
 أُحِلَّت آن امثال و عیب عقد و نكاح عقد و شرکت
 َِاألَنعام مَۀُیبَهِ  شمای برا شده کرده حالل لَكُم
 شتر از اندهیثمان ازواج آن که زبانبسته انیچهارپا

 و آهو چونی وحش جانوران ای بز و شیم و گاو و
 که آنچه ای گورخر وی کوه وی دشت گاو و رینخچ
 مگر كُمیعَلَ ی تلیُ ما إِلّا دیآ رونیب انعام بطون از
 و سورة نیدرا هم شما بر شد خواهد خوانده آنكه
ی مُحِلِّ رَیغَ  ۀیاآل تَۀُیالمَ َُُكمیعَلَ حُرَِّمت قوله هو
 وَ را دیص دیباش دارنده حالل چنانكه آن دیالصَّ
 ای حج به دیباش محِرم شما آنكه حال و َ ُحرُم أَنتُم

 مگر است حالل شما بر انعام همهی عنی ؛ عمره
 حالت در که دیکن دیص را آن و باشدی وحش آنكه

 َُحكُمیَ ََالّله َََّإِن است حرام شما بر احرام
 دُیرِیُ ما حرام و حالل در کند حكم خدا كهیبدرست
 مؤمنان گروهی ا آمَنُوا ََنیالَّذِ هَایُّأَ ای خواهد آنچه
 شَعائِرَ دیمشكن حرمت و دیمدار حالل تُحِلُّوا ال
آورده .را حق نیدی نشانها ای را حج مناسك َِاللّه
 بود عهیضب بن حیشر او نام کهی کند حطم که اند
 دری ناپاک و جهالت وی باکیب و سفاهت به او و

 و آمد ص غمبریپ خدمت به داشتی شهرت عرب
 دعوت زیچ چه به را امت ص محّمدی ا گفت

ی كی را خدا آنكه به فرمود ع حضرت آن ؟یكنیم
 اقامت بر و کنند قیتصد رسالت به مرا و دانند
 گفت حطم .ندینما مواظبت زکوةی ادا و صالة
 باشند امرا و امنا مرا اما ،است كوینی فرمود آنچه
 و بروم . رسانم قطع به شانیا مشورت به کارها که

 تو نید بود ریدلپذ اگر نهم انیم در شانیا با سخن
 فرموده او آمدن از شیپ ع حضرت و .کنم قبول
 طانیش زبان به که آمد خواهدی کس امروز که بود

 پس .رود رونیب غادر و دیدرآ کافر دیگو سخن
 از افتی آنچه و صدقه َِشتران و آمد رونیب حطم

 (.1/297:کاشفی...)و کرد غارت نهیمدی مواش

 بر، و میش و گاو و شتر از اند ثمانیه ازواج آن که زبان بسته
 و کوهی گاو و نخجیر و آهو چون وحشی، جانوران یا

 ذکات که آیدمی بیرون انعام بطون از که آنچه یا گورخر،
 بر شد خواهد خوانده که ان آنهاست.مگر ذکات ایشان مادر
 و المیته علیكم حرمت قوله: هو و سوره این در هم شنا،
 آورده یابد:(می ادامه چنین بعد، آیۀ ترجمۀ از بعد و الدمُ.)
 به او و بود کندی ضبیعه بن شریح او نام که حطم که اند

 به داشت، شهرتی ناپاکی و جهالت و باکی بی و سفاهت
 ای گفت: و یمامه از آمد ص پیغمبر حضرت خدمت

 رسالت حضرت کنی؟می دعوت چیز چه به را امت محمد،
 تصدیق رسالت به مرا و دانند یكی را خدای که فرمود ص

 نمایند. مواظبت زکات ادای و صلوات اقامت بر و کنند
 باشند امینان مرا اما نیكوست، فرمودی تو آنچه گفت: حطم
 این و رسانم.بروم قطع به ایشان مشاورت به کارها که

 قبول تو دین بود، دلپذیر اگر و نهم میان ایشاندر با سخنان
 کسی امروز که بود فرموده او آمدن از پیش وحضرت کنم.

 و آید در کافر کند؛ سخن شیطان زبان به که آمد خواهد
 و صدقه شترانِ و آمد بیرون حطم پس رود. بیرون غادر
 (.2/9ای:زواره کرد.) غارت مدینه مواشیِ از یافت آنچه

 

 



 

 

 اعراف سورۀ ابتدای

 ایزواره کاشفی
 هر ای سوره نیا اسم ای است قرآن نام المص

 چونی الهی اسما ازی اسم به است اشارتی حرف
 تیکنای حرف هر ای صبور و ملك و فیلط و اهلل
 صدق و مجد و لطف و اکرام چونی صفت از است
 حروفی بعض ای المصور اسم به است مایییا ای

 نیچن ریتقد .افعال بری بعض و دارد اسما بر داللت
 که ییخدا منم ( ؟ ) افضل و اعلم اللّه انا که بود
 از حق و داناترم همه از ای کنممی انیب و دانممی

ی کاش التیتاو در و .گردانممی جدا باطل
 و تیاحد بذات است اشارت الف که مذکورست

 تیکنا میم و علم صفت با ذات از ستعبارت الم
 صی محمدی معن را آن که تیجامع از است
 ...)و است صی محمد صورت صاد و ندیگو

 ( 1/427:کاشفی

ی حرف هر ای ؛سوره نیا اسم ای ؛است قرآن نام المص
 و فیلط و اله چونی الهی اسما ازی اسم به است اشارت
 چونی صفت از است تیکنای حرف هر ای صبور؛ و ملك
 اسم به است مایییا ای ؛صدق و مجد و لطف و اکرام
 بری بعض و دارد اسماء بر داللت حروفی بعض ای ؛ المصور
 یخدا منم :افصِل و اعلم اللّه انا که بود نیچن ریتقد ؛ افعال
 باطل از حق و داناترم همه از ای کنممی انیب و دانممی که

 الف که مذکورستی کاش التیتاو در و .گردانممی جدا
 با ذات از ستعبارت الم و تیاحد بذات است اشارت
ی معن را آن که تیجامع از است تیکنا میم و علم صفت
 ...و است صی محمد صورت صاد و ندیگو صی محمد

 (. 207/ 2: ایزواره)

 

  



 

 

 «کهعیص» دربارۀ مریم سورۀ ابتدای

 ایزواره کاشفی
 بر کهی اله مواهب از هیّآباد یصوف مواهب در

 نیالد و الدولۀ عالء نیالد رکن خیش حضرت
 که است مذکور آمده فرود -سره قدس -یسمنان

 -علیه سالمه و اهلل صلوات -را رسالت حضرت
 انا انما تعالی قولهی بَشَری كی :است صورت سه

 لست :فرمود چنانچهی مَلك دوم ؛مثلكم بشر
 ؛ینیسقی یطعمنی یرب عند تیاب [یان] کاحدکم

ی سعنی ال وقت اللّه معی ل قال کما َّیحق َُمیس
 :ترروشن نیاز و ؛مرسلی نب ال و مقرب ملك هیف

 در او با را سبحانه حق و ؛الحقی را فقدی ران من
 در شده واقع گریدی عبارت به سخنی صورت هر

 احد اللّه هو قل چون مرکبه کلماتی بشر صورت
 و عصیکه مانند مفرده حروفی ملك صورت در و

ی فاوح که مبهم کالمی حقّ صورت در و اخواته
 تیب .یاوح ما عبدهی ال

 ذوق انیب نگنجد حرفی تنگنا در
 است گرید اتیحكا نقطه و حرفی سو زان
 سبحانه حق انیم استی رمز مقطعه حروف پس
 آن از عصیکه و السالم و الصلوة هیعل او بیحب و

 و اندهیاله اسماء حروف نیا اندگفته و است جمله
 منقول عنه اهلل رضیی عل مرتضی [حضرت] از

 عصیکه یا: خواندندمی هیادعی بعض در که است
 ریکب وی کاف اسم مفتاح کاف اندگفته و حمعسق ای

 چون وی هاد اسم به اشارت هاو است میکر و
 نشده واقع ای حرفی الهی اسما از كی چیه مبدأ
 و همیدیا فوق الّله دی که آن به استی ماییا ندیگو
 و هیعل جاریُ ال و ریجیُ ال من ای که آورده لباب در
 از صاد و است عدل و میعل و عزیز اسم از نیع

 او بعد ما و باشد سوره نام که دیشامی و صادق
 .(3-2 /3 کاشفی، ) ...او بر مترتب

 :است صورت سه - ص- را رسالت حضرت که اند آورده"
 چنانچه ملَكی دوم مثلكم؛ بشر انا انما قل که بشَری یكی
 )خفی سیم یسقینی، و یُطعمنی ربّی عند ابیت :است فرموده

 مقرّب ملك فیه یسعنی ال وقت اهلل مع لی : ص قال کما !(؟!
ی عبارت به سخن صورت هر در او با را تعالی وحق ....و
 قل چون مرکبه کلماتی بشر صورت در ؛ شده واقع گرید

 مانند مفرده حروفی ملك صورت در و احد الّله هو
ی فاوح که مبهم کالم خفی صورت در و اخواته و عصیکه

 آن که .یاوح ما عبدهی ال
 . نگنجد حرفی تنگنا در

 بیحب و سبحانه حق انیم استی رمز مقطعه حروف پس
 حروف نیا اندگفته و است جمله آن از عصیکه و_ ع_ او

 در که است منقول عی عل امیرالمومنین از و اندهیاله اسمای
 و . عسق حم ای عصیکه یا که خواندندمی هیادعی بعض
 هاو است میکر و ریکب وی کاف اسم مفتاح کاف اندگفته
ی الهی اسما از كی چیه مبدأ چون وی هاد اسم به اشارت
 الّله دی که آن به استی ماییا ندی،گو نشده واقع ای حرف
 جاریُ ال و ریجیُ ال من ای که آورده لباب در و همیدیا فوق
 از صاد و است عدل و میعل و عزیز اسم از نیع و هیعل

 بر مترتب او بعد ما و باشد سوره نام که دیشامی و صادق
 (. 300-3/299: 1394ای،زواره .)" ...او

 ادامه تفسیر سطر سطر در سوره پایان تا مطابقت این البته }
 { یابدمی

 یاد مواهب کتاب از پاورقی در ای،زواره تفسیر بندهای از برخی ذیل محترم مصحّح اینکه
 که شود پندار این موه م است ممکن اما بود، خواهد محققان گشای راه البته کنند،می



 

 

 این از مشحون تفسیر، بند  بند که درحالی است؛ شده ذکر بندهای همین به منحصر هااقتباس
 .هاست برداشت

 اخالقی روایی، ومحتوای منقوالت همة از مستوفا گیری بهره بیانگر که موارد این بر افزون 
 و دیده را وضعیت همین آیات، ترجمة تطبیق بخش در دکترآذرنوش است، مواهب وادبی
 نشان خود کتاب در ای مقایسه شکل به را ای ترجمه های برداشت این از ای عدیده موارد
 (:مواهب :یعنی ب و الخواص، ترجمه یعنی الف ) است داده

 آیات ترجمۀ تطبیق
 مواهب الخواص ترجمۀ

 كین پرستش، یسزا یخدا نام به [کنمیم ابتدا]
 .وجود به خلق بر ندهیبخشا

 وجود به خلق بر بخشنده كین پرستش، یسزا یخدا نام به

 کل در دهندهیروز و] اتیح و - (هیآ دنبالۀ)
 بقا به شانیا بر مهربان [اوقات

 بقا به شانیا بر مهربان اتیح و - (هیآ دنبالۀ)

 آفات از کنندهمحافظت و - (هیآ دنبالۀ) آفات از محافظت و - (هیآ دنبالۀ)

 (240، همان آذرنوش، )

 درستی به الخواص، ترجمة در مواهب پنهان و پیدا حضور به توجه با و تطبیقی نگاهی با
 ؛ دانست مآخذ سایر از بیش بسی ای،زواره تفسیری  اثر در را کاشفی تفسیر سهم توانمی

 این البته .اند شده مواهب وامدار تفسیر، همین واسطة به ، متاخّران از برخی آنکه بویژه
 با نقل کاشفی از که مواردی در مذهبی، اعتدال عین در که داد ایزواره به باید را امتیاز
 حقّ وفا، با شاگردی چونان و داردمی پاس نیز را ادب و انصاف جانب کند،می ماخذ

 .گذاردمی را بزرگ مفسّر آن استادی 

 

 کاشانی اهلل فتح مال اثار و زندگی .2



 

 

 مقدمة و مقاالت در کاملی اطالعات خوشبختانه کاشانی اهلل فتح مال آثار و زندگی باره در
 ( 563: 1418موحدابطحی، ؛ 25-1/24 : 1386 ،یشعران .)یافت توانمی او شدۀ چاپ تفاسیر

، 

 کرده شرح را یکاشف (هیّعل مواهب) ریتفس یکاشان اهلل فتح موال شاگردش ،یزوار از پس
 .است دهینام (نیالصادق منهج) را آن و دهیگنجان را تیب اهل اخبار و ثیاحاد آن در و است
 شده درج آن در تیب اهل ثیاحاد و اخبار که است هیعل مواهب شرح ر،یتفس نیا واقع در

 ریتفس نیا در .است دهینام (المنهج خالصة) را آن و کرده صیتلخ را ریتفس نیا یو .است
 . ( 947 :ایازی،همان)شودمی مشاهده مطالب نظم در دقت و ییگو دهیگز

 و گفته سخن معقول و نیمت آن، مناسب مسائل و عهیش دیعقا ن،ید اصول ریتقر در" کاشانی
 توّجه مورد آن، نگارش زمان از رونیازا است؛ نداده نشان خود از یتند شیگرا و تعصّب

 "رودیم شمار به یفارس زبان به یصفو دوره ریتفاس نیترمعروف از و گرفته قرار دانشمندان
 (. 2/205: 1379 معرفت،)

 بر را مؤلف چون اما ، دانسته جامع یکتاب را هیّ عل مواهب تفسیر ، صفوی عهد مفسّر دو نیا
 رفع به است، نگاشته مذهب همان دییتأ در را خود کتاب که اند دیدهمی سنت اهل مذهب

 کار به البته که یکاشان .اند ساخته یعیش کامال یکتاب مواهب، از و گماشته همّت صهینق نیا
 «زرنگار یمار» زین را آن مؤلف و است افتهیینم یکاف را آن یپندار داشته، تیعنا خود استاد

 امکان سرحدّ تا آن یعیش یهاجنبه بر و کرد تکرار را استاد کار جهت، نیهم به .پنداشتهیم
  . ( 241، همان آذرنوش، )".افزود

 تفسیر بتوانیم تا بیافکنیم الصادقین منهج بر کاشانی مقدمه به نگاهی مستقیما که بجاست
 عاجز هیعرب ریتفاس مطالعة از عجم از یبعض چونکه و» :بنگریم او دید زاویة از را کاشفی
 بجهت آن از یبعض آنکه بواسطة نداشتند، تمام بهرۀ زین مغلقه ةیفارس ریتفاس از و بودند،
 عشره قراءات انیب و بأسرها باتیترک وجوه ذکر و آن مشتقات مآخذ و لغات عیجم لیتفاص

 به، موثّق ریغ سخنان از آن، ریغ و آن بر قرّاء از کیهر دالئل رادیا و متفرعات ریسا و شاذ و
 اسلوب و میقد فرس الفاظ کثرت بجهت گرید یبعض و شد،یم کالل موجب آن مطالعة که

 تامه دۀیفا آن از که اختصار تیغا در گرید یبرخ و مالل، باعث مینامستق عبارت و نامربوط



 

 

 حهیفص غهیبل الفاظ یآلل و غهیبل عبارات بجواهر چه اگر یکاشف ریتفس و شد،ینم حاصل
 اللَّه صلوات- بود نیصادق ائمه مذهب مخالف و نیمخالف روش موافق که چون اما بود یم حلّ
 لهیجم بنقوش بود نیّمز آن ظاهر چه نمود،می زرنگار مار بمثابه اعتبار نظر در -نیاجمع همیعل
 هذا یعل بناء اختصار، و جازیا تیغا در نیا وجود با و ، قاتله دیعقا س موم از مملوّ باطنش و
 اللَّه فتح اللَّه شکر ابن یسبحان فیاللط غفران یال المفتقر یجان فیضع ریفق نیا فاتر خاطر به

 ریغ و ثیاحاد و خیتوار کتب و هیفارس و هیعرب ریتفاس مطالعه که دیرس یالکاشان فیالشر
 «)......که دینما انتخاب آن از یریتفس کرده، هیفقه فروع و اصول و هیکالم کتب از آن

 (.68/1 : 1351کاشانی،

 "زرنگار مار"این از میزان چه تا منهج مولف که است معلوم کامال شده انجام های بررسی در
 !است کرده برداشت تفسیری مطالب ماخذ، ذکر بی بیشتر و ماخذ ذکر با

 بسیاری موارد شده، برداشت علیه مواهب کتاب از مستقیما که ای عدیده موارد از غیر یعنی
 منهج، تفسیر در هرکجا که کرد ادعا توانمی مثال است؛ شده بازنشر مواهب، منقوالت از نیز
 که است جالب .است بوده مواهب کتاب از شده، نقلی ...یا س لمی تفسیر یا تفسیرلطایف از
 همان ) اند داده خرج به منهج تفسیر تحشیه یا تصحیح برای محققان که بعدی زحمات در

 توجه مساله این به کمتر ،(است شده تکرار الخواص ترجمه مصحّح های استناد در که گونه
 که اند کرده کاشانی اله فتح مال متوّجه هاتوبیخ و هاتعریض خود، حواشی در وگاه فرموده،

 آن نقد به و کرده، نقل مطلبی صوفی فالن از یا آورده نیشابوری حالج از نقلی چرا مثال
 است منقوالتی همان از موارد این اتفاق به قریب که حالی در !اند پرداخته مطالبش یا عارف

 .است آورده ماخذ نقل بی !زرنگار مار همان از کاشانی که

 و اشعار و حکایات ذکر و آیات ترجمة هنگام به هایشاقتباس و هابرداشت در منهج مولّف 
 فراوان عنایتی تفسیرش، ختام و شروع و نگارش سبک در حتی و نهاده، تمام سنگ ...و امثله
 :که آورده خود مقدمة درابتدای کاشفی نمونه برای است؛ داشته مواهب به

 «کهعیص» دربارۀ مریم سورۀ ابتدای



 

 

 کاشانی کاشفی
 چه آن اءیانب قصص و نزول اسباب از و"
 سِمَت رالكالمیخ قیطر به است اَشهر و اصحّ
 ارباب سخنان از یبرخ و افتی خواهد ذکر

 خواهد قیتلف صورت محلّش در قیتحق
 از بكر تیروا معتبره قرائات از و رفتیپذ
 ارید نیا در که ـ اللّه رحمهما ـ عاصم امام

یم مُثبَت دارد، اعتبار رتبۀ و اشتهار صفت
 او با را حفص که کلمات از یبعض به و گردد

 آن سبب به سخن یمعن و است مخالفت
یم یاشارت ابد،ییم یکلّ رییی،تغ اختالف

 (.1/1کاشفی، )".رود

 و سوره فضل و ایانب قصص و نزول اسباب از و"
 دیاسان به است منقول که یوجه بر اتیآ ثواب

 گشت خواهد مذکور قلّ ما الكالم ریخ قیبطر حهیصح
 انیم در که عاصم از بكر ۀیروا به معتبره قرائت از و

 به و رفت خواهد اختصار دارد تمام یشهرت عجم
 و مخالفت قیطر او با را حفص که کلمات یبعض
 با یاشارت ابدیمی رییتغ اختالف آن بسبب کالم یمعن

 (. 3 /1 همان، کاشانی،) ".شد خواهد او

 

 منهج کتاب در مثال که دریافت توانمی ای یارانه افزارهای نرم کمک به امروزه خوشبختانه
 این ابتدایی شمارشی در .است شده او مواهب کتاب یا کاشفی نام به تصریح مورد چند تا

 مستقیم قولی نقل که بوده مورد سی بر بالغ (منهج خالصة در موجود های نمونه جز به ) موارد
 نقل چنین بر علمی ایراد هیچ .است گرفته صورت تفسیرکاشفی از سطر، چندین معموال و

 منهج در که است مواردی باب در سخن .گرفت نباید و توانننمی منهج مولف بر هایی قول
 نشانی، با عارف مفسران یا صوفیه مشایخ از خود کاشفی که آنجا بویژه شود؛ نمی ماخذ ،ذکر
 با !کندمی اقتباس کمال، به را کاشفی منقول  معموال منهج صاحب و کند،می نقل را مطلبی
 از بسیاری که ای کتابخانه داشتن اختیار در احتماال و عارفانه، متون بر کاشفی تسلط به توجه
 )است؛ برانگیز تحسین او، استفادۀ مورد آثارومنابع تنوع است، داشته را تفسیری مشهور ن سخ
 نام جواهرالتفسیرش، در الکتاب فاتحه سورۀ تفسیر در تنها که شد یادآور باید نمونه برای
 تمایل برخی، به نسبت متون همه میان از اما ،(دید توانمی را ادبی- عرفانی متن 350 از بیش
 منابعی ؛ است کردهنمی آنها،رها از گیری بهره بی را آیات تفسیر و داشته بیشتری اصرار و

 بحرالحقایق میبدی، االسرار کشف ثعلبی، والبیان الکشف قشیری، االشارات لطایف همچون
 کند، بندی دسته مثنوی، لباب درلبّ را مولوی مثنوی توانستهمی که ای حافظه با و. ...و رازی

 مواهب کلیدواژگان بلکه بارز های نشانه اینها .است بردهمی بهره فراوانی به مثنوی ابیات از



 

 

 راحتی به مواهب، از شده برداشت مطالب ردگیری  برای بنابرین .شوندمی محسوب کاشفی
 آورده فیلطا در و " :چون تعبیری با هرکجا ومثال رفت کلیدواژگان این سراغ توانمی
 مواجه ،"...نویسدمی بحرالحقایق در " یا "...که آوردمی کاشانی تاویالت در " یا "...که

 .است شده برداشت علیّه مواهب متن از که برد پی توانمی شدیم،

 استخراج مواهب، از را کاشانی های گیری بهره ،هااقتباس گونه این به توجه با بخواهیم اگر
 مورد سه تنها ،هابهره گونه این نمونة صدها از.یافت خواهد مالحظه قابل بسیار حجمی کنیم،
 :شودمی ذکر

 مواهب از کاشانی هایاقتباس
 کاشانی کاشفی

ی پدر مهر اّول در عقوبی که آورده لطائف در"
 و کرد آشكارای بندگ عجز آخر در و کرد دایپ

 شما از کنمینم دفع من و َعنكُمی أُغنِ ما وَ گفت
 خدای قضا از َِاللّه ََمِن کردم که حتینص نیبد
 ینم قدر دفع حذر که رایز ، را یزیچ ءٍیشَ مِن

 تیب .کند
 دیگومی قضا ،کنمی هم جهد من

 است دگری کار تو تیکفا ز رونیب
 مر مگر َِلِلّه إِلّا فرمان و حكم ستین َُالحُكم َِإِن

 برو َُتَوَکَّلت َِهیعَلَ  خواهد چه هر در رایخدا
 و ََالُمتَوَکِّلُون َِتَوَکَّلیَ فَل َِهیعَلَ وَ من کردم توکل
 ؛او ریغ بر نه کنندگانتوکل کنند توکل که دیبا برو
 توکلی من و برو است توکل جۀینت مهم تیکفا

 (. 2/262 کاشفی،) "حسبه فهو اللّهی عل

 بظهور یپدر مهر اول در عقوبی که آورده فیلطا در و"
 یأغن ما و گفت و کرد آشكارا یبندگ عجز آخر در و آورد
 من کردم که حتینص نیبد شما از كنمینم دفع من و عنكم
 چه هر چه را یزیچ ءیش من خدا تیمش و حكم از اهلل
 الحكم إن دیآ بفعل محاله ال ردیگ تعلق آن بوقوع او اراده

 خواهد چه هر در را یخدا مگر هلل إال فرمان و حكم ستین
 است قادر او چه او ریغ بر نه کردم توکل او بر توکلت هیعل
 بسالمت و حسد و نیع اصابت از کند شما حفظ آنكه بر

 دیبا او بر و المتوکلون توکلیفل هیعل و رساند بمن را شما
 چه نكنند او ریغ بر اعتماد و کنندگان توکل کنند توکل که

ست کل تو جهینت مرام و مقاصد حصول و مهام تیکفا
 (.2/399 المنهج، خالصه و 5/60همان، کاشانی،.)"

 و تن از رای كی هر که آورده التیتاو صاحب"
 استی نمازی خف و روح و سر و دل و نفس

ی ماله وی معاص از استی ناه تن، نماز بازدارندة
 و عالیق و رذایل از است مانع نفس، صالت و

 بازدارد ،دل نماز و مظلمه أتیه و هیّ مرو اخالق
 منع سر، صالت و را غفلت وفور و وفضول ظهور
 و را [حق] حضرتی سواما به التفات دینما
 اریاغ مالحظه به استقرار از کندی نه ،روح صالت

 نكند ینه چون و کندمی ینه ترا که دام ما خوانیم قرآن"
 اوّلند قول بر مفسران جمهور و یباش نخوانده قرآن ترا

 التیتاو صاحب مذکوره، ثیاحاد لیبدل و لفظ بظاهر
 و روح و سرّ و نفس و دل و تن از را یكی هر که آورده
 صلوة و یمعاص از ستیناه تن نماز .است ینماز ، یّخف

 ئاتیه و هیّرد اخالق و قیعال و لیرذا از مانعست نفس
 و را غفلت وفور و فضول ظهور دارد باز دل نماز و مظلمه
 و را عزت حضرت یسوا بما التفات دینما منع سر صلوة



 

 

 کاشانی کاشفی
 تینیاثن شهود از را سالك بگذراندی خف صالت و
-3/406:همان کاشفی، ) "...یعنی تیانان ظهور و

407) 

 صلوة و اریاغ بمالحظه استغراق از کند ینه روح صلوة
 : کاشانی،همان .)" وَ  تیانان ظهور از را سالك دارد باز یخف

7/140.) 

 نیز موّلف توسط آن از شده تهیه خالصۀ در الصادقین، منهج بر افزون هاقول نقل این
 : است داشته استمرار

 منهج خالصۀ در کاشانی هایاقتباس
 کاشانی کاشفی

 آفتاب سبحانه حق که فرموده االسرار کشف در و
 و «َوهّاجاً سِراجاً َجعَلنا وَ» که خواند چراغ را

 ستا آسمان چراغ آن .گفت سراج نیز را ما غمبریپ
 چراغ نیا و است ایدن چراغ آن ن؛یزم چراغ نیا و

 چراغ نیا و است فلك منازل چراغ آن ؛نید
 نیا و است گل و آب چراغ آن ملك؛ محافل

 داریب خواب از چراغ آن طلوع به دل و جان چراغ
 عدم خواب از چراغ نیا ظهور به و شوند

 ...) ندآمده وجود گاهعرصه به برخاسته
 . ( 485- 3/484:کاشفی

 سراج را آفتاب یتعال حق که آورده االسرار کشف در و"
 سراج زین را ما غمبریپ و هاجا و سراجا جعلنا و که خوانده
 ایدن چراغ آن نیزم چراغ نیا و آسمانست چراغ آن گفت
 نیا و است فلك منازل آنچراغ است یعقب نچراغیا و است
 چراغ نیا و است گل و آب چراغ آن ملك محافل چراغ
 بظهور و شوند داریب خواب از چراغ آن بطلوع دل و جان

 بنور چون و ندیآ وجود گاه بعرصه عدم خواب از چراغ نیا
 اءیض حد بسر جهالۀ کده ظلمت از او وجود با وجود
 که کرده خطاب او با یتعال حق نجهۀیا از انددهیرس معرفت

 خالصه کاشانی، ) ."االفالك خلقت لما لوالك
 ( 4/306المنهج،

 دهن از که است یآتش صاعقه که گویند و" :دارد هانکته است، مستقیم قول نقل که نیز آنجا
 یآواز صاعقه که آورده خود ریتفس دری کاشف و ردیگیم خشم که یوقت در جهدمی ابر فرشته
  . (1/24کاشانی،خالصه، )"...بسوزد برسد جا بهر که زبابه یب ست یآتش در که است

 و صفت هیچ بی شودمی ،نقل کاشفی نام ذکر با مطلبی که نیز آنجا که شودمی مالحظه
 یا مفسران از که منقوالت،آنجا همان بعد و قبل بندهای در که حالی در !است پیشوندی
ی طوس خیش " :مثل ، است درخور و شایسته احترام با همراه شودمی نقل نظری شیعی، عالمان
 و ":نویسدمی گونه این آورد،می مطلبی کاشفی، از که آنگاه ولی"...که فرموده اللَّه رحمه
 "... که آورده خود ریتفس دری کاشف نیحس



 

 

 وقتی نمونه برای شود؛می نیز شتابزده های قضاوت موجب معموال ماخذ بی های قول نقل
 از را ای مراقبه نتیجة "االولی و اآلخره نکال "توضیح نازعات،در سورۀ تفسیر در کاشفی که

 :کندمی نقل گونه این ، حالج منصور گفتن  الحق انا باب در سمنانی عالءالدولة

 سوختن که آخرت عقوبت به «اآلخ رَۀ  ََنَکال »یخدا را او فراگرفت پس «َ  اللّه َ فَأَخَذَه»
 :ساخت مؤاخذه را او ،کلمه دو نکال به ای است شدن غرق که ایدن عذاب به و «یاأل ول وَ »است
 اله من لکم علمت ما :گفت آنکه آخر کلمه وی االعل ربکم انا که است سخن نیا اوّل کلمه

 روحه اهلل قدس الدوله عالء نیالد رکن خیش . بوده سال چهل ،کلمه دو نیا انیم وی ریغ
 مراقبه چون .رفتم حلّاج منصور نیحس ارتیز به ، بود گرم حال مرا کهی وقت که فرموده
 که است حال چه نیا ایخدا که کردم مناجات نییعل از .افتمی یعال مقام در را او روح ،کردم
 در نیحس روح و کردندی دعو کی دو هر .الحق انا منصور و گفتیاالعل ربکم انا فرعون

درافتادهی نیخودب به فرعون که دیرس ندا من سر به پس ن؟یسج در فرعون آن از و است نییعل
 انیم در پس .کرد گم را خود و دید را ما همه نیحس و کرد گم را ما و دید را خود همه ،

 (.387-4/388 :1317 کاشفی، )است اریبس فرق شانیدعو

 :آوردمی گونه این الصادقین منهج در ماخذ ذکر بی و تلخیص با را عبارات همان وکاشانی

 و گفتی الْأَعْل رَبُّک م  أَنَا فرعون که حالست چه نیا خداوندا که کرد مناجات عرفا از یکی"
 از و است نییعل در نیحس روح کردند یدعو کی دو هر "الحق انا" :حالج منصور نیحس
 خود و دید را خود همه و افتاد در ینیب بخود فرعون که داد آواز یهاتف .نیسج در فرعون آن
  (.10/144 : 1363 کاشانی، .)"است اریبس فرق انیم در پس کرد گم را

 را وی است، کاشانی از تعابیر این برده گمان که آنجا از پاورقی، در تفسیر مصحح  گاه آن
 از یکی سخن و آمده باهتزاز مؤلّف مرحوم عارفانه ذوق هم باز " که گرفته انتقاد باد به

 یول نموده نقل است هیعالئ هیصوف سلسله سر و یسمنان الدوله عالء آن که را هیصوف اقطاب
 یو مراد تا میسینویم یپاورق در را قسمت آن ما و است نکرده ذکر را یو کلمات از یقسمت
 ".گردد روشن خوانندگان یبرا



 

 

 و اتحاد با آن انگاشتن ویکسان وجود وحدت نظریة ابطال در تمام اطناب به سپس مصحح 
 :است گفته سخن حلول،

 میکر قرآن ریتفس بعنوان را کتاب نیا که مؤلف مرحوم از است تعجب :دیگو ریحق نیا "
 یریکث دهیعد مواضع در الوصف مع دهینام نیالمخالف الزام یف نیالصادق منهج را آن و فیتأل
 ) "...نموده نقل را هیصوف از یجمع اوهام و خرافات و بیأکاذ و فیاراج از

 (. 145کاشانی،همان،

 مصّحح که گونه آن نیز کاشانی گرایانة شیعه مطالب از بسیاری که دانست باید البته
 :است دیگری تفسیر از برگرفته خود کرده، بررسی جالءاالذهان،

 خود کامل استفاده مورد را (ره) یراز الفتوح ابو مطالب (ره) یجرجان المحاسن ابو چنانکه
 او ریتفس و الفتوح ابو از ینام بلکه نکرده امر نیا به اشاره و حیتصر چگونهیه و داده قرار
 اللّه فتح ملّا معروف ریشه مفسّر «تدان نیتد کما» معروف مثل طبق نیهمچن ، است نبرده
 ملّا مرحوم آنکه اجمال نیا لیتفص .است کرده یو ریتفس با را معامله نیبا هیشب زین یکاشان
 تا آغاز از خود تمام و تامّ استفاده مورد را االذهان جالء مطالب نیالصادق منهج در الّله فتح
 را آنها که مطالب آن ریغ که دیآیبرم موارد از یبرخ مالحظه از بلکه است، داده قرار انجام

 فخر ریتفس و العرفان کنز و انیالب مجمع و انیتب از آنچه لیقب از داده نسبت آنها بصاحبان
 روش نیبا کنیل است؛ ریتفس نیا از مأخوذ بایتقر مطالب یباق کرده، نقل آنها نظائر و یراز
 مباحث بر احتجاج از یبقسمت موشّح را آن و است داده رییتغ را عبارت و گرفته را یمعن که

 در موضوع نیبا نسبت یاخبار نقل و -همیعل اللّه سالم -عشر یاثن ائمّه بامامت مربوطه
 نسبت االذهان جالء که گفت توانمی واقع در پس . نموده است، دانسته یمقتض که یموارد

 یمغاز و ریس و اتیحکا و قصص نقل و آنها نزول شأن و اتیآ ریبتفس مربوطه مهمّه بمطالب
 (.37 -38: 1378 ، جرجانی ) است بوده نیالصادق منهج یبرا اساس ا سّ بمثابه ذلک ریغ و

 قدحی کاشانی، و ایزواره اثر  دو تفسیری  منابع استخراج و شناسایی بدون تواننمی بنابراین
 و آمیخته درهم تالیف و تصنیف میان مرز آنان کار در چرا نگاشت؛ آنها تفسیر بر مدحی یا

 در سندهینو دو نیا اشتراک وجه ".کرد شناسایی را سخن قائل یا اثر خالق تواننمی براحتی
 اند؛کرده تکرار را هیعل مواهب عبارات نیع شهیهم بایتقر ترجمه، کار در هردو که است آن



 

 

 از ییهابخش دند،یدینم کتاب آن در یکمبود ای و یامعارضه و یمخالفت که آنجا تا و
 رنگ و شده نگاشته تسنن اهل مذهب بر مواهب چون گاه،آن اند؛آورده زین را یکاشف ریتفس
افزوده آن بر را یعیش اتیروا و اخبار و ثیاحاد همة خود شانیا است، غالب آن بر یعرفان
 کهنه و الصادقین منهج در بیان سبک و نگارش نوع مورد در (.239همان، آذرنوش،)".اند

 نقل به ای،زواره تفسیر مورد در که گونه همان را معمّا این پاسخ نثر، در ناهمسانی و گرایی
 مرحوم آنچه " :بازیافت اثر ناگفتة منابع در باید شد، گفته "فارسی تفسیر سال هزار " از

 که است یواژگان همان و گفتار وۀیش همان پنداشته، کهن یفارس به مؤلف شیگرا سادات
 آنجا از و یکاشف ةیعل مواهب به آنجا از متأخرتر، یرهایتفس به یرسم ریتفس ترجمة از

 . (241آذرنوش،همان، )"است افتهی راه منهج به مایمستق

 ترجمة بخش تطبیق و مقایسه مقام در تفصیل به خود، گرانقدر اثر در آذرنوش استاد چون
 ارائه را هاگیری بهره این انواع از بسیاری های نمونه و اند برآمده منهج و مواهب در آیات
 نظر صاحب این کارشناسانة دیدگاه.دهیممی حوالت بدانجا را کنجکاو پژوهشگر اند، داده
 یکی یکاشف یهاترجمه با شهیهم بایتقر او یقرآن یهاترجمه " : که شودمی خالصه چنین
 از و است تریفارس واژگان نظر از ،یکاشف از دیتقل به ،یکاشان نثر که جاستنیهم .است
 وستهیپ زین ریتفاس درون در . است دچار صدساله نیچند یسنت یماریب همان به ساخت، نظر
 به منهج متن که میکنیم مالحظه موارد نیا در.میابیباز را یکاشف عبارات نیع میتوانیم

  . ( 240همان، ) "ابدییم انطباق مواهب متن با شدت

 :است مواهب با مطابق کامال بلکه مقایسه قابل نیز منهج پایانی سطرهای

 یانکته و زیعز یسر (نیس) بحرف آن اختتام و (با) بحرف یاله کالم افتتاح در بدانکه و"
 حسبک یا بسک دیگو عرب و است بس بیترک نزد حرف دو هر نیا چه بستیغر و بیعج
 ترا است یکاف یعنی ن،یالحرف نیب ناکیأعط ما نیالکون من حسبک که باشد نیچن یمعن پس
 هر یبرا از است تیکفا قرآن یعنی حرف دو نیا انیم از میاکرده عطا بتو آنچه دو هر از

 اشتغال و بآن توجه و تالوت بحسب هیاخرو و هیویدن مرادات لیتحص در مؤمنه و مؤمن
 لغت در حرف دو نیا که آنست اتیاتفاق در نوا از آن، یمنه و بمامور عمل و آن بمطالعه
 :گفته یمعن نیا در ییسنا میحک و بسنده یعنی دیآ حسب یبمعن هم یفارس



 

 

 : ،همان کاشانی ) بس قرآن تو رهبر نید ره اندر ییعن نیس و آمد با چه ز قرآن آخر و اول
10/ 412) . 

 از کاشانی که شیعی حکایات و روایات بجز که گفت باید تر، جامع نگاهی در و پایان در
 در عرفانی یا اخالقی اقوال ذکر و آیات ترجمة بخش در فرموده، مشهوراتّخاذ منابع دیگر
 از ماخذ ذکر با که توّجه قابل مواردی بر افزون و داشته اتّکا علیه مواهب به بیشتر تفسیر،
 ا شراب منهج در را مواهب منقوالت ماخذ، بی بیشتر، بسیار مواردی برده، بهره کاشفی تفسیر
 نکرده حفظ را پیشینیان یادکرد  ادب نیز و اعتدال خود، استاد ای،زواره برخالف و است کرده
 .است

 

 الهیجی شیخ آثار و زندگی .3

 نام به یدانشمند معاصر و یازدهم قرن وارسته دانشمند ،یالهیج شریف محمد بهاءالدین
 محقق خدمت در یو .است گوهرمراد و االلهام شوارق صاحب یالهیج عبدالرزاق مال

 یبرجا خود از یارزشمند آثار و کرد تلمذ دوران آن بزرگ استادان از یبرخ و داماد
 .است مانده یباق یعرفان و یاخالق ،یقرآن اثر چند یو از .گذاشت

 است امامی مفسری وی": که شد یادآور باید اندازه همین مفسیر این وآثار زندگی باره در
 میرداماد محضر از و بوده عاملی حر شیخ و مجلسی عالمه کاشانی، فیض با معاصر که

 مراتب به اند،شده واقف وی کتب یا حال بر که تراجم و رجال علمای همه .است آموخته
 خرمشاهی، ) ".اندکرده تجلیل وی از و نموده اعتراف او علمی شخصیت و تقوا و فضل
1377 :718 .) 

 قابل و مختصر یاترجمه که است نیا غرض »:دیگویم ریتفس مقدمه در خود مفسر
 انجام به هندوستان در ظاهراً تفسیر این. «سمیبنو قرآن یبرا ۀیامام مذهب یمبنا بر اعتماد
 یویژگ دو از و سامان آن یفرهنگ یفضا از متأثر یازدهم، قرن تفاسیر بیشتر مانند و رسیده



 

 

 .)یعرفان صبغه داشتن یدیگر و حدیث به گرایش نخست :است برخوردار دوران آن
 . ( 73/1 : 1373 الهیجی،

 

 الهیجی تفسیر در مواهب ذکر

 اما است کمتر بسی پیشین، تفسیر دو به نسبت مواهب، از الهیجی های گیری بهره حجم
 از و بوده آشنا او علیۀ مواهب با هم و کاشفی جواهرالتفسیر با هم که است معلوم کامال
 را ادب حریم کاشانی، برخالف کاشفی، یادکردِ هنگام البته .است کرده مطلب نقل آنها
 مقصود که تذّکر این با )کرد مطالعه را عبارات این توانمی نمونه برای .داردمی پاس

 (:است قرآن "تفسیر" مشابه، های عبارت و عبارت این در ،"ترجمه" از الهیجی

 است آن نزول ،اوقات آن مواقع و است قرآن اتیآ نجوم که است منقول عباس ابن از"
 بعد که قرآن ترجمه در اللَّه رحِمَهی کاشف نیحس مال و قرآن نزول اوقات به قسَم یبمعن ؛
 یاثن ائمه ، نجوم از مراد که ندیگو هیامام که گفته نوشته مشهورست که اول ترجمۀ از

 السالم همیعل یهد ائمه مقابر به خورممی قسم یعنی ؛ است شانیا مقابِر مواقع و عشر
 که تواندمی نیبر بنا و شده وارد ثیاحاد در بنجوم یهد ائمه از ریتعب که نماند دهیپوش.

 نشد دهید ییجا باشند گفته را یمعن نیا هیامام نكهیا اما باشد حضرات مقابر نجوم مواقع
  (. 4/368 : 1373 الهیجی، )"

 گفته را معنی این امامیه اینكه" فرمایدمی الهیجی شریف که گونه همان گفت باید البته
 (مواهب نه و جواهر نه ) کاشفی تفاسیر در نیز ادعایی چنین ،"نشد دیده جایی باشند،
 آورده المعانی عین ودر" :است نوشته خود قول منبعِ  نقل با همیشه مثل بلكه نشد، دیده
 اصحابی: قال کما نجوم، به اند مشّیه که است ایشان مقابر و صحابه مساجد ، مراد که

 . (4/253 :کاشفی،همان ) "...و است آسمان بروج که کالنجوم

  :آوردمی خود تفسیر ابتدای در مواهب از را عباراتی الهیجی همچنین



 

 

 حرف اختتام در و «با» حرف یاله کالم افتتاح در که است باب نیاز که نماند دهیپوش"
 دنیرس و نجات بجهت رفتهیپذ نزول آنچه که فیلط ستیا اشاره نیا و افتهی ورود «نیس»

 من بسك که باشد نیچن یمعن پس «حسبك یا بسك،» :دیگو عرب است، بس بدرجات
 ( 32 /1:،همانیجیاله فیشر) "نیالحرف نیب ناكیأعط ما نیالكون

 :است نوشته تفسیرش پایانی سطور در سپس و

 دو آن بیترک از که «نیس» بحرف آن اختتام و «با» بحرف یاله کالم افتتاح که اندگفته"
 آنچه است «بس» و یکاف نكهیا بر است اشارت آمد، ظهور گاه بجلوه «بس» لفظ حرف
 رهبر جهان دو اندر یعنی کرده عطا انیعالم بر حرف دو نیا انیم از یتعال و سبحانه حق
 نماند یمخف شناس سخن بیلب بر «نیس» و آمد «با» چه ز قرآن آخر و اول بس قرآن تو
 قیحقا قیرح طالبان زین ترجمه نیا نكهیا بر است هیکنا «بس» بلفظ ترجمه نیا اختتام که
 بمطالعه ستین اجیاحت و است «بس» و یکاف را یانیوح قیدقا مناهل متعطشان و یقرآن
 عاطل و باطل نقل و عقل باتفاق یبرأ ریتفس و است یبرأ ریتفس آنها اکثر که یریتفاس
 (. 897 / 4: همان ، یجیاله) ".است

 نوشته عینا که کاشفی پایانی های جمله به باشد تعریضی و کنایه تواندمی عبارات این 
 :بود

 چه است زیعزی سرّ  ،نیس حرف به اختتامش در و با حرف بهی اله کالم افتتاح در و"
 که شد نیچنی معن پس .حسبُكی ا بَسَك که دیگو عرب ؛باشد بس حرف دو هر نكهیا

 دو نكهیا که است آن اتفاقات نوادر از و نیالحرم نیب ناكیاعط ما نیالكون من حسبُك
 نیبای اشارتی سنائ میحك . بسندهی عنی د؛یآ حسبی بمعن همی پارس لغت در حرف
 تیب :نمودهی معن

 :همان کاشفی،) "بس قرآن تو رهبر نید ره اندری عنی نیس و آمد با چه ز قرآن آخر و اوّل
4/445.)  



 

 

 بجز کنیم، جستجویی قاجاریه، میانۀ تا صفویه دورة از پس شیعی تفاسیر میان اگردر
 یافته نگارش تفسیرهای از دیگر بسیاری در گرفت، قرار بررسی مورد تاکنون که تفاسیری

 را هاگیری بهره این مبنای اگرحتی .است مشهود کامال مواهب پای نقش دوره، این در
 :رسیممی آماری چنین به کنیم، فرض او کتاب یا کاشفی نام ذکر تنها

 شودمی دیده مواهب از مستقیم استفادة مورد 310 حدود ریاإلکس بالغ و ریالتفاس حجۀ در
 .است شامل را صفحه چند تا سطر چندین از آن مورد هر که

 آن، برابرِ و شودمی دیده مواهب از مستقیم برداشت مورد 160 حدود خسروی تفسیر در
 .ماخذ ذکر بی

 .شد رویت ماخذ ذکر با بهرة مورد، چهارده از بیش یعشر یاثن ریتفس در

 .شودمی مشاهده مواهب از استفاده مورد 26 قرآن علوم در العرفان مخزن ریتفس در

 .است شده مطلب نقل ماخذ ذکر با مواهب از مورد 22 مهر قرآن ریدرتفس

 از مطلبی و کاشفی نام مورد 22 کال یالمثان سبع سوره بر ریکب ریتفس ای یالمبان دیدرتمه
 .است شده نقل او

 از مورد 260 حدود درکل رهنما العابدین زین قرآن ترجمه در .است شده یاد کاشفی
 توضیح با ترجمۀ

 نیز...و عامِلی تفسیر ، القرآن ریتفس یف العرفان انوار : همچون تفاسیری در را رویّه این
 اثر مقدمۀ در تفسیر نویسندگان ما، به نزدیك روزگار در که تفاوت بااین دید؛ توانمی

 در یعاِمل موثق میابراه خیش که گونه همان .کنندمی استفاده،اشاره مورد منابع به خود،
 :نویسدمی تفسیرش مقدمۀ

 و یعلم ینكته هر ذکر با اتیآ قرائت در و مقصود در نیمفسّر اختالف دادن نشان..."
 تیرعا با نیمفسّر سخن بعنوان شده دهید کتابهاشان در که یذوق و یعرفان و یاخالق
 یبرا و کردم نقل کتاب آن از است شده نقل یکتاب در یمشهور شعر اگر که امانت کمال



 

 

 مواهب و الفتوح ابو و االسرار کشف ریتفس فیلط و یذوق یهانوشته از ش،یآرا و یبائیز
 (.3: 1360عاملی،)"کردم نقل را آنها عبارت نیع یمختصر بود مناسب آنچه هیعل

 قول نقل متاخّر، تفاسیر این از بسیاری در که کرد تكرار را یادآوری این باید همچنان و
 واقع در که شودمی دیده الصادقین منهج یا الخواص ترجمه مثال دوم، دست منبع از هایی
 دیگران نام به متاخّران، تفسیر در بوده، ماخذ ذکر بی چون و است مواهب از منقوالت آن

 .است آورده فراهم لغزشی محل نیز امروزی پژوهشگر برای مشكل این.است شده ثبت
 وقضاوت نظر، یا عقیده هر انتساب برای ،کار باشد شده شناخته مفّسری فكری مآخذ اگر

 نباشند، آشكار منابع این اگر اما است؛ هموارتر عقیده، آن بودن مثبت یا منفی درباب
 از .آفریندمی مشكل آیندگان برای آن، بارة در وقضاوت مطلب کنندة نقل به آراء انتساب

 رساله یا مقاالت از انبوهی حجم اجمالی، جستجویی با توانمی براحتی که روست این
 اند، کرده بررسی خاص، موضوعی در را مفّسری دیدگاه که دید را دانشگاهی های

 ناپیدا ماخذی به و شده صادر دیگر مولّفی سوی از بست پای از ایده آن که درحالی
 .است بوده مربوط

 

 گیرینتیجه

 درعهد ) مولف حیات زمان در نگارش اوان همان از حسینی، تفسیر یا علیه مواهب تفسیر
 با .است درنوردیده نیز را آن از پس و صفویه دورۀ وسراسر یافته دار دامنه شهرتی (تیموری

 سالطین مستقیم حمایت از کاشفی، یافتة نگارش تفاسیر تیموری، عهد پایان تا که تفاوت این
 تازه سالطین از را حمایت این صفوی عهد در اما بوده، برخوردار نیز سنت اهل عالمان و

 دست از را خود مقبولیّت حال این با ؛ است کردهنمی دریافت عصر، این عالمان و شده شیعه
 سنگی های چاپ به نوبت اینکه تا شدهمی استنساخ همچنان نیز نشین شیعه مناطق در و نداده
 . است ،رسیده هند قاره شبه در اثر این متنوع

 اقامه او بودن سّنی یا شیعه اثبات برای کاشفی مخالفان و موافقان که فراوانی ادلّة بر افزون
 عصر نام صاحب مفسّران برخی های گیری بهره اثبات و تحقیق این حاشیة در اند، کرده



 

 

 که صفوی شیعی عالمان های واکنش و مواجهه نوع از توانمی کاشفی، تفسیر از صفوی،
 تری روشن پاسخ بودند، خوانده را آثاراو و بوده کاشفی روزگار به تر نزدیک بسیار طبعا
 رویکرد با صفوی عهد بزرگ مفسّر چند مواجهة شیوۀ.. یافت همیشگی پرسش آن برای

 در مختار مذهب با کاشفی دیدگاه مغایرت بر است گواهی روشنی به تفسیرش، و کاشفی
 دهه چند تنها را الخواصش ترجمه که ایزواره حسن بن علی بینیممی وقتی .صفوی عهد
 نیالصادقتفسیرمنهج که یکاشان اهللفتح مال یا کرده، تالیف (هجری 947 در) مواهب از پس
 نقوش به نیّمز را آن ظاهر که) است زده رقم علّیه مواهب با برابری در را اش خالصه نیز و

 عباس شاه دستور به یکاشان ضیف یا !(داندمی قاتله دیعقا سموم از مملوّ را باطنش و لهیجم
 ساخته را «المواهب ریتنو» و کرده اصالح شیعی، غیر های کاستی از را کاشفی مواهب ، دوم

 این موفقیّت و نفوذ بر افزاید،می کاشفی بودن سنت اهل بر دیگر دلیلی برآنکه افزون است،
 .دارد داللت علم اهل میان در تفسیر

 تواننمی :که است این ، گفت باید تفسیر دو این باب در بسیار های بررسی از پس آنچه
 تفسیر بر مدحی یا قدحی کاشانی، و ایزواره اثر  دو تفسیری  منابع استخراج و شناسایی بدون
 تواننمی براحتی و آمیخته درهم تالیف و تصنیف میان مرز آنان کار در چرا نگاشت؛ آنها
 .کرد شناسایی را سخن قائل یا اثر خالق

 تفاسیری بجز کنیم، جستجویی قاجاریه، میانه تا صفویه دورۀ از پس شیعی تفاسیر میان اگردر
 این در یافته نگارش تفسیرهای از دیگر بسیاری در گرفت، قرار بررسی مورد تاکنون که

 نام ذکر تنها را هاگیری بهره این مبنای اگرحتی.است مشهود کامال مواهب پای نقش دوره،
 :رسیممی آماری چنین به کنیم، فرض او کتاب یا کاشفی

 شودمی دیده مواهب از مستقیم استفادۀ مورد 310 حدود ریاإلکس بالغ و ریالتفاس حجة در
 .است شامل را صفحه چند تا سطر چندین از آن مورد هر که

 بی آن، برابر و شودمی دیده مواهب از مستقیم برداشت مورد 160 حدود خسروی تفسیر در
 .ماخذ ذکر

 .شد رویت ماخذ ذکر با بهرۀ مورد، چهارده از بیش یعشر یاثن ریتفس در



 

 

 .شودمی مشاهده مواهب از استفاده مورد 26 قرآن علوم در العرفان مخزن ریتفس در

 .است شده مطلب نقل ماخذ ذکر با مواهب از مورد 22 مهر قرآن ریدرتفس

 او از مطلبی و کاشفی نام مورد 22 کال یالمثان سبع سوره بر ریکب ریتفس ای یالمبان دیدرتمه
 .است شده نقل

 یاد کاشفی توضیح با ترجمة از استفاده مورد 260 از بیش رهنما العابدین زین قرآن درترجمه
  .است شده

 توانمی نیز...و عام لی تفسیر ، القرآن ریتفس یف العرفان انوار : همچون تفاسیری در را رویّه این
 .دید
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 انتشارات (،یصفو عصر تا آغاز )از یفارس به یعرب از ترجمه خیتار (،1375) آذرتاش آذرنوش، 

 .تهران سروش،
نیآر ییحی ترجمه ،یاستور برمبنای یفارس اتیادب انسانی علوم پژوهشگاه ،(1362) چارلز استوری،

  .گرانید و پور

 .تهران – رانیا - داد نشر دفتر جلد،4 ،یجیاله فیشر ریتفس ،( 1371 ) یعل بن محمد ،یاشكور
 ،یهرو لیما بینج قیتحق ه،یخاقان اآلمال مرصد و هیسلطان االقبال مقصد (، 1351 ) واعظ نیالد لیاص

 .تهرانرانیا فرهنگ نشر
  تهران علم، نشر تفاسیر، نامه شناخت (، 1393محمدعلی) ایازی،
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 با یپارس یریتفس کهن متون در یریس )یفارس ریتفس سال (،هزار1369)،یناصر پژوه،سادات دانش
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 مجله ،یموحّد محمدرضا و یمحمدافضل مواهب،ترجمه: شهرت علل (، 1390 ) نیستیکر سندس
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 دانشكده مجله ،«سندهینو آثار گرید و حال شرح با همراه (یهجر دهم قرن )مفسر یازواره
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