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Abstract  

Ali Sadeghi Hassanabadi and Abdullah Radmard in the paper 

"Investigating the Typology of Safi Interpretation" (1398) have 

analysed Safi’s interpretation with a genre approach from three 

perspectives: metatextual, textual, and intertextual. The most 

important poetic interpretations of the Qur'an, including the most 

complete one, the Safi interpretation, have emerged in the Qajar era. 

Therefore, the analysis of the political and social situation of the 

commentators, especially Safi Ali Shah, seems necessary. This issue is 

effective on the studies about the process of formation and expansion 

of poetic interpretive texts. These have been done in the paper 

"Investigating the Typology of Safi Interpretation ". From the author's 

point of view, this paper contains some misunderstandings. The 

present paper seeks to explain these misunderstandings. 
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Extended Abstract  

Introduction 
In the paper “Investigating the Typology of Safi’s Interpretation” (2019); 

Safi’s Interpretation by Mirza Hassan Ibn Mohammad Baqir Isfahani, 

nicknamed Safi Ali Shah (1316-1251 AH) has been analyzed from three 

perspectives: metatextual, textual, and intertextual. The most significant 

poetic interpretation of the Qur'an, including the most complete one, the 

Safi’s interpretation, have emerged in the Qajar era. Therefore, studying 

the political and social aspects of the commentators’ lives, especially Safi 

Ali Shah, seems necessary. These have been already carried out in the 

paper "Investigating the Typology of Safi’s Interpretation", which 

contains some misunderstandings. 

Question 

The purpose of this study is to clarify the misunderstandings of the 

mentioned paper. It confuses the audience as there are too many referrals 

in the paper to demonstrate scholar ' views about the relation of 

Nematollahi dynasty and political power. In just four pages (pp. 144-

148), the opinions of 14 authors in 12 texts, have been examined not just 

once but 24 times. The authors of the mentioned paper have, in fact, 

summarized the views of other scholars on the relation of Safi Ali Shah 

with the ruling political power. They have made two claims, neither of 

which has a solid foundation. 

Discussion 

 Rejection of the first claim; “Safi Ali Shah was trying to enter the 

body of the ruling power and was forced to praise Nasser al-Din 

Shah". One of the historical sources that the authors have repeatedly 

referred to is the book Tarikh-e Selseleha-e Neˈ mat-Allahiye dar Iran 

[The History of Nemat-Allahi dynasty in Iran]. However, they were 

not attentive to some parts of this book. Interestingly, there are facts in 
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the book that indicate the instable position of Safi Ali Shah in the 

Nasseri court. Although he had followers in the court, he also had 

serious opponents whose efforts caused Naser al-Din Shah to send a 

message to Safi twice and demanded his departure from Tehran. The 

authors believe that the praise of Nasser al-Din Shah, which is in the 

introduction of some of Safi Ali Shah's works, such as Divān Safi Ali 

Shah and Erfān-Al hagh, was done by force (Sadeghi Hassanabadi and 

Radmard: 148-147). This claim is not true because: 1. The praise of 

sultans in the introduction of writings, especially in the Safavid and 

Qajar eras, was a common practice. The praise of Safi Ali Shah in 

comparison to others, including jurists and moralists, have no special 

prominence. 2. Based on the available sources, it seems that the most 

important reason for praising Nasser al-Din Shah was more for 

escaping from the possible problems that might be created in the 

society for him than entering the body of ruling power. On the other 

hand, he usually praises Nasser al-Din Shah for his merits, i.e., his 

praise is justified. 

Rejection of the second claim: “Safi Ali Shah opposed 

constitutionalism and sought to consolidate the traditionalist discourse”.  

Regarding Safi Ali Shah's opposition to the constitutionalism, it should 

be said that the constitutional event occurred in 1324 AH, while Safi Ali 

Shah died 8 years before this event in 1316 AH. Now, on what basis 

should it be accepted that Safi was against constitutionalism? Are there 

any documents proving his opposition to the constitution? The paper does 

not specify who was meant by the constitutionalists in the Nasiri era and 

how Safi opposed them. After studying the works of Safi Ali Shah no 

significant point about Safi's opposition to the modernity of the Nasiri era 

was obtained. On the contrary, there are statements that confirm Safi's 

supports and acceptance of the manifestations of modernism. There are 

also some evidence confirming that Safi Ali Shah did not oppose 

modernism and even tried to eliminate the social gap in the Nasiri era. 
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In the mentioned paper, there is a clear contradiction about Safi Ali 

Shah's viewpoint on the discourse of traditionalism and modernism. The 

authors consider Safi’s interpretation as a text to strengthen the 

traditionalist discourse and ignore the modernist discourse (Sadeghi 

Hassanabadi and Radmard, 2019: 148) .These statements are in 

contradiction with their third hypothesis: "Safi’s interpretation 

propagated the discourse of mysticism (Nematollahi) and ignored the 

discourse of traditionalism” (Ibid: 141). Considering this hypothesis, the 

authors actually believe in three discourses: the discourse of 

traditionalism, modernism and mysticism, but the statements of the 

authors in the paper indicate that mystical discourse and traditionalism 

are the same. It is in contrary with the mentioned hypothesis. 

Conclusion 

It seems that the misunderstanding of the authors about the political 

positioning of Safi Ali Shah during the Nasiri era is due to two reasons: 

1. The authors mainly used secondary sources. They would have 

achieved more accurate and precise results if they had read and reviewed 

the original text of Safi's interpretation and other works of him instead of 

using some excerpts from other scholars' papers and quoting them phrase 

by phrase. 2. Because the scope of the research is not limited, the 

metatextual feature of Safi’s interpretation is superficially addressed. The 

title of the mentioned paper is "Investigating the Typology of Safi’s 

Interpretation”. Typology is essentially a structural study that examines 

the structure of a text or a group of texts. A typologist must either 

examine the characteristics of a group of texts in order to achieve the 

conventions of a literary genre, or examine the conventions of a literary 

genre in a text belonging to that genre. The authors of this paper, without 

referring to the literary type of conventions of "mystical interpretation", 

have only studied the characteristics of a text (Safi’s interpretation).  
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 نقد دو مدعا

محققان ی در گردآوری و نقل آرا «تفسیر صفی شناسیبررسی گونه» نویسندگان مقالۀ

که در چنان ؛انداللهی با قدرت سیاسی کوششی وافی کردهدربارۀ پیوند سلسلۀ نعمت

تنها در چهار  «اللهی و پیوند آن با نهاد قدرتوضعیت سلسلۀ نعمت1ـ1ـ1ـ1»بخش 

مرتبه  10 ،1متن 11نویسنده در  10( به نظرات 101 فحۀ تا ص 100 فحۀصفحه )از ص

. حاصل کالم ایشان درواقع ترکیبی است از نقل و ارجاع و ارجاع داده شده است

 بندی  پژوهشگران پیشین که عیناً چنین است: جمع

گرایـی پرداختـه   شاه با دو روش بـه تببیـت گفتمـان سـنت    علیتوان گفت صفیمی

تـوجهی بـه   گرایـی( و بـی  توجه ویژه به عناصر گفتمان مسـل  )سـنت   ،اول .است

هـای سیاسـی و   ای کـه در آاـار او از ویژگـی   گونـه گفتمان رقیب )تجددگرایی(؛ به

گویـا ایـن آاـار در     تـوان یافـت و  ای نمـی اجتماعی شعر عصر مشروطیت، نشـانه 

ــی  جامعــه ــاوت نوشــته شــده اســت )رضــی و قل ــی 11: 1991زاده، ای متف (؛ یعن

اللهی خود را به درباریـان و رجـال   شاه برای تببیت و تبلیغ سلسلۀ نعمتعلیصفی

به سـتایش ناصـرالدین شـاه    حکومتی نزدیک کرد و پس از نفوذ در بدنۀ حاکمیت 

گرایـی  گفتمـان سـنت  را بلنـد کـرد و    خواهانمخالفت با مشروطه؛ عَلَم مجبور شد

سرودن تفسـیر خـود بـه سـبک      ،دوم .تببیت کرد مورد نظر درباریان را نیز تبلیغ و

 آبادیحسن)صادقی خود توجهی به شاعران تجددگرای معاصربیبازگشت ادبی و 

 1(.101: 1991، و رادمرد

شاه با قدرت علیفیمحققان دربارۀ پیوند صدیگر  ع نظراتمجمو نویسندگان مقاله

که هر دو  فاقد بنیادهای استوار و  انددهکردر قالب دو مدعا مطرح را  سیاسی حاکم

و  9اللهیبرای تببیت و تبلیغ سلسلۀ نعمت ردربا درشاه علینفوذ صفی .1 :مستند است
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تبلیغ و تببیت و  خواهانمخالفت با مشروطه. 1؛ شاهشدن به ستایش ناصرالدین مجبور

 گرایی مورد نظر درباریان.ان سنتگفتم

در بدنـۀ حکومـت و    بـرای نفـوذ   شاهعلیصفی تالش»نقض مدعای نخست؛  .1

 «شاهشدن او به ستایش ناصرالدین مجبور

اند، ای که نویسندگان مقالۀ مذکور بارها به آن استناد کردهیکی از منابع تاریخی

ت. جالب است که در همین اس اللهیه در ایرانهای طریقت نعمتتاریخ سلسلهکتاب 

در بین »کتاب از تعظیم درباریان نسبت به فضل و کرامت صفی سخن رفته است: 

ای وجود داشتند که چون آاار علمی مایهشاه اشخاص فاضل و گراندرباریان ناصرالدین

 «و عرفانی حضرت صفی را دیدند، به معاشرت ایشان پرداخته، سر تعظیم فرودآوردند

شود، موقعیت متزلل . نکتۀ دیگری که از این منبع دریافت می(911: 1961)همایونی، 

 انی داشته، دارایدربار مریداهالی از  شاه در دربار ناصری است. او اگرچهعلیصفی

تا  موجب شد ت که اتفاقاً تالششاناس بوده فان و معارضان جدی نیزلمخا

مرتبۀ  .وجش از تهران شودبدهد و خواستار خر پیام صفیشاه دو بار به ناصرالدین

 نداختهراه ابه صفی تفسیر منظومتألیف بابت جمعی که بود هیاهویی  سبببه نخست

کردند و خواستار اخراج د میکفر قلمدارا تفسیر قرآن به نظم فارسی  هاآن ند.بود

را برآن داشت شاه ناصرالدین بدگویی و هیاهوی مخالفان، .شاه از ایران شدندعلیصفی

 (.911)همان:  د که از تهران خارج شودنواسطۀ اعتمادالسلطنه به صفی اخطار کبهتا 

وآمد همۀ بر مریدان، محل رفتهم زمانی بود که محفل ارشاد صفی عالوهدوم مرتبۀ 

طبقات مردم حتی وزرا و رجال برجسته شده بود. در این زمان، مخالفان با بدگویی از 

ظهیرالدوله دامادش واسطۀ بهشاه هم د. ناصرالدینصفی سوءظن پادشاه را تقویت کردن

برود  به مشهدتهران را ترک کند و به او پیغام داد که  ،که از مریدان خاص صفی بود
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نظر پوشیده مانده است. به ها از نظر نویسندگان محترم(. ظاهراً این بخش919)همان: 

ربار بوده است، نه های اخالقی صفی عامل جذب بزرگان درسد شخصیت و ویژگیمی

 0ای برای نفوذ به بدنۀ حکومت داشته باشد.اینکه او برنامه

، عرفان الحقو  دیوان اشعارشاه در مقدمۀ بعضی آاارش مبل علیصفی

از روی اجبار  ،زعم نویسندگانبهرا ستوده است. این مدح و ستایش،  شاهناصرالدین

که نگارنده  تا آنجا .(101ـ101: 1991، و رادمرد آبادیحسن)صادقیاست صورت گرفته 

ای دال بر مجبور شاه را در آاار مکتوب صفی بررسی کرد، متوجه نشانهمدح ناصرالدین

 باره بیان چند نکته ضروری است. شاه نشد؛ اما در اینعلیبودن صفی

ای است که در همۀ ادوار پدیدهدر مقدمۀ تألیفات  و سالطین ستایش پادشاهان. 1

تاریخی، فلسفی،  ،وجود داشته و دارد. کافی است نگاهی به برخی آاار ادبیتاریخی 

ویژه در عصر به ،حتی کالمی و فقهی بیندازیم تا واقعیت امر روشن شود. مدح سالطین

شاه در کنار ستایشگری علیقدر رواج داشته است که مدایح صفیآن ،صفوی و قاجار

ای ندارد. برجستگی ویژه ق( 1106ـ1116) نی همچون مال احمد نراقیوفقها و اخالقی

 معراج السعادهمقدمۀ  درشاه قاجار ل فتحعلیشاهد این سخن برشی از ستایش مفصّ

گفته است، قرار داد شاه در مدح ناصرالدین آنچه صفی توان آن را کنار همۀکه میاست 

 .و مقایسه کرد

ستانش ایوانی اسـت  آن ، آ ۀچتر عظمتش بر سر آسمانی است که خورشید در سای

خیزش تنـدبادی اسـت کـه    ران سبک آن ، یک ۀپاینردبان هفت« سبع سموات»که 

سلیمان زمان بر آن سوار، آسمانی است که خورشید تابان را بر آن قرار، آب حسام 

فشانش بخش ریاض شریعت غرای احمدی، و تاب سنان آتشآشامش نظارتخون

ۀ اامـان و     برنا و پیرفروغ ملت بیضای محمدی، سپر حمایتش  اهل اسـالم را جنـة
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جـالدت، مـرد میـدان     ۀبیشـ  خاص و عام را پشتیبان، شـیر  ۀجوشن حراستش زمر

درّ صدف سلطنت و شهریاری، نسیم  یکتا ،سعادت، گوهر کان خالفت و تاجداری

مؤسـس قـوانین معـدلت،     ،نیستان جـور و اعتسـاف   ۀگلستان عدل و انصاف، شعل

له و ا آرای، ظل ظلیلمت، دارای نیک رای و اسکندر ملکفت و رحأمؤکد قواعد ر

المجاهد فی سبیل اهلل، صدرنشین محفل عنایات حضرت آفریدگار، السـلطان ابـن   

شاه قاجار، ازالت اطنـاب دولتـه   فتحعلی»السلطان و الخاقان ابن الخاقان ، السلطان 

جهانش بـه کـام و    . الی یوم القیام ممدوده و اغور ااسالم بسیف حراسته مسدوده

اندیشه بر  دار باد/ غم از گردش روزگارش مباد/ وزآفرینش نگهفلک یار باد/ جهان

ملکـش پراکنـدگی دور بـاد     دل غبارش مباد/ دل و کشورش جمع و معمور باد/ ز

 (.  5ـ0 تا:)نراقی، بی

شاه در امان مدح و ستایش ناصرالدین صفی برای ترین دلیلمهمرسد نظر میهب. 1

شاه علیحکومت. صفیبدنۀ ندن از گزند و آسیب روزگار بوده است تا نفوذ در ما

داشته؛ می و معمواً پیروانش را از مخالفت با سلطان برحذر بوده اندیشمصلحت

کسی که بد از پادشاه ملک و عالِم دین »در یکی از مراسالتش نوشته است: که چنان

نوع ریاستی کردن موجب هالکت است و به فتنه افتد. سعی در طلب هر  ،خود گوید

. (11تا: شاه، بیعلی)صفی« تلف نفس جز آنکه مقدر باشد و آن محتاج سعی نیست

مختصری از اوضاع  بهتر فهم شود، گزارش شاهعلیصفی وقعیت و عملکردم برای آنکه

ویژه عهد . وقایع عصر قاجار بهنمایدضروری میطریقت در دورۀ قاجار اهل

از تعقیب و تکفیر صوفیان، حتی شکنجه و اعدام برخی  ق( 1119ـ1115) انخفتحعلی

 ،های بسیاری که در این دوره تألیف شدهردّیههمچنین  6اقطاب و مشایخ حکایت دارد.

های یکی از ردّیه 5ترسیم کند. در آن روزگار ستیزی راتواند فضای صوفیخوبی میبه

قاجار، فقیه متنفذ دربار  اار یهخیراتیه در ابطال طریقه صوفرسالۀ مهم 
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کرمانشاهی  آقامحمدعلی به معروف ق( 1115ـ1100) وحید بهبهانیبنمحمدعلی

شاه علیزمان به کفر معصومتألیف کرد و هم ق 1111سال را در . او این رساله است

قتل  (.110تا: ؛ شیرازی، بی051تا: )شیروانی، بی انجامید شبه اعدام که فتوا داد

معروف شود. وقایعی  شکُصوفیشاه موجب شد تا آقامحمدعلی به لقب علیممعصو

برجستۀ  ویژه مشایخصوفیان بهتصویر روشنی از وضعیت  شود،یان میکه در ادامه ب

 .دهددست میرا به ایشان

شاه کرمانی به فتوای امام جمعۀ کرمان، مالعبداهلل علیق: اعدام مشتاق 1115سال  

 ؛(11تا: بی )شیروانی، مجتهد

)پیش از این، اخراج از اصفهان و  شاهعلیق: تکفیر و اعدام معصوم 1111سال 

 ؛جا()همان شاه(بریدن گوش وی و مریدش نورعلی

شاه )مؤلف تفسیر منظوم سورۀ بقره( با قصد به جان نورعلیق( سوء 1111سال 

 1؛(19)همان:  مسَ

( ااسرار بحر منظوم لف تفسیرشاه کرمانی )مؤمظفرعلیدرگذشت ق:  1116سال 

  ؛(010)همان:  1پس از آزار و رنج زیادی که از آقامحمدعلی کرمانشاهی متحمل شد

( در عراق به دست المعارف بحرق: قتل عبدالصمد همدانی )مؤلف  1115سال 

 (؛519)همان:  شاه و مورد طعن و لعن علمای زمان بودعلیخلیفۀ حسین اووهابیان. 

شاه را چندان چوب و تبرزین زدند که از به فرمان پادشاه، معطرعلیق:  1111سال 

 (؛616)همان:  دنیا رفت

شاه بعد از آزار و اذیت فراوان از کرمان اخراج شد و در علیق: هدایت 1191سال 

   (.011)همان:  قتل رسیدمسیر مشهد به
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. ، نگریستایهستیزانصوفی وابقباوجود چنین س، شاهعلیصفیحال باید به مدایح 

دور از  ۀ فقریترویج و گسترش سلسل قصدهدر داراامارۀ تهران باو گرچه حضور ا

کسی  ،باید این نکته را درنظر گرفت که زندگی و سلوک در پایتخت ،انتظار نیست

ای، معارضۀ فقها و آسیب عوام دور وقال فرقهقیلهرگونه را از  شاهعلیصفیهمچون 

چون ، به طهران آمدم» :که خودش نیز به این نکته اشاره کرده است؛ چنانهداشتنگاه می

تر خصوص امبال ما جماعت از سایر بالد امنسکنای دارالخالفه از برای هرکس به

  (.0گ.  :ق 1911شاه، علی)صفی« ]...[ سیّما در این زمان .است

شاه الدینصفی این است که او معمواً ناصر گوییمدیحهنکتۀ درخور توجه در . 9

ستاید؛ یعنی ستایش او مستدل است و این امر در همۀ می شهایشایستگی سببرا به

 :گویدمیکه در دیباچۀ تفسیر چنان مدایحش نمایان است؛

کـه پادشـاه   ـــ   اهلل ملکـه و دولتـه    خلد ــ در این زمان که سلطان سالطین دوران

اف پادشاهی از آفریدگار عـالم  بحمداهلل و المنه به جمیع اخالق و اوص ،ایران است

خصوص در عدل و انصاف و عفو و ستر و شـناختن عـالی و دانـی را بـه     هبمؤید 

و  آبادی ملـک همیشه عزم مبارکشان بر  .جای خود که اعظم اوصاف سلطنت است

اغلب مردم صاحب علـم و   .اابت است امنیت بالدو  تربیت نفوسو آسایش خلق 

فقیر هم در همین ملک متوقف شدم و بـیش از   .تندآداب انسانیت یافو  هنر شدند

ام و با کسـی در کـالم و مقـامی    بیست سال است که در دارالخالفه ساکن و آسوده

 (.جا)همان طرف نیستم که موجب زحمت شود

شرای  امن و سبب وجود شاه را بهاشعارش ناصرالدیندر مقدمۀ دیوان همچنین  صفی

 ستاید:میچنین و کمال این بخشیدن به علم و رونقپایدار 

حضـرت  و توان گفت یکی از اسباب ظهور و وقوع آن ]تفسیر منظوم[ اقبال اعلـی 

اهلل ملکـه و سـلطانه    و الدین خلـد  الملة پناه ناصر الحق و بخت جهانپادشاه جوان
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ها به استحقاق عالی شد و علم و کمال رونق یافت شد که در عصر همایونش رتبه

العاده روی به آبادی و امنیت نهاد و آاار عظیمه ظاهر گشت. اهل قو ملک ایران فو

انـد. و کفـران ایـن    ایران از عهد کیان تا کنون هرگز به این آسایش و امنیـت نبـوده  

ناشناس که سرشـت بـد دارد و امنیـت نخواهـد و     نعمت نکند مگر ناسپاس و حق

دورنگـی نکشـد و    راحت نداند و سخن جز به تقلید نگوید و نفس جز به نفاق و

مدارش جز به امذهبی نباشد. خدای نعمت وجود این پادشاه را بر اهل این ملـک  

پاینده بدارد و بر عمر و اقبال و دولتش بیفزاید و همیشه وجـود مبـارکش سـالم و    

 (. 19ـ11 تا:شاه، بیعلیشادکام باشد )صفی

بی که متعلق به رسوم بیان آدا»که فصل مستقلی از آن به  المعرفهمیزاندر رسالۀ 

به نظر انصاف »ناصرالدین شاه را  ، صفی،اختصاص دارد« معاشرت و اصول مدنیت

به تمامی اوصاف سلطنت آراسته یافته و برای این ادعا « خالی از مالحظات دنیویه

 شمرد که اهم آن به این قرار است:دایلی برمی

که وجود چنان ،بخش هر دفتری استکه چون پادشاه عصر زینت بدان. 1

 .مبارکش موجب امنیت و آسایش بالد و عباد است

گشتۀ دنیادیدۀ عقلمند عالم در چهل سال سلطنت به قدر چهل پادشاه جهان. 1

عامل کامل فاضل عادل مملکت ایران را آباد فرموده و مردم آسیا را از هر 

 .جهت تربیت نمود
مگر نادری از افتند اغلب ناس صاحب علم و هنر شدند و آداب آدمیت ی. 9

 ]...[. وحشیان که هنوز تربیت نیافته آتش به کالسکۀ بخار زنند
ظلم کنند و چون به عرض [ ...]نادری از مالزمان حکام که در وایات . 0

 ]...[. همایون رسد در پیشگاه خالفت احضار شده مورد اقسام سیاست گردند
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بدون جنگ و آشوبی عزیز و عشریه را در تمام روی زمین یۀ اانیمذهب علة. 6

های قوی کرد و اعلی و ادنای اهل ایران را در انظار سالطین بزرگ و دولت

 .عظیم نماینده و محترم ساخت
سابق اایام یک فرسخ زمین ایران بی دزد و دغل نبود و از شوارع و معابر . 5

که ای است اندازهنمود و اکنون امنیت بهبدون جمعیت زیاد عبور ممتنع می

 تنهایی زر و جواهر از شهری به شهری توانند برداطفال خردسال به

   (.110ـ119: 1901شاه، علی)صفی

غالباً همراه با بیان دایل و برشمردن  ایح صفیشود مدکه مالحظه میچنان

نسبت به مداحی های او و ستایشصورت گرفته عصر ناصری های ملموس ویژگی

 .اغراق است دور از تر واقرانش منطقی

خواهان و شاه با مشروطهعلیکردن عَلَم مخالفت صفی بلند»نقض مدعای دوم؛ 

 «گراییتبلیغ و تثبیت گفتمان سنت

واقعۀ مشروطه در باید گفت خواهان شاه با مشروطهعلیصفینخست دربارۀ مخالفت 

این سال قبل از  هشت شاهعلیکه صفی درحالی ؛رخ داد ش 1110/ ق 1910سال 

از دنیا رفته است. حال بر چه اساسی باید پذیرفت که صفی ق  1915در سال  ویدادر

کشیده است؟ آیا اسنادی دال بر خواهان را به دوش میعَلَم مخالفت با مشروطه

مخالفت او با مشروطه وجود دارد؟ در مقالۀ مذکور مشخص نشده که مقصود از 

با  شاهعلینوع مخالفت صفی خواهان در عصر ناصری چه کسانی هستند ومشروطه

شاه علینگارندۀ این سطور پس از مطالعه و بررسی آاار صفی .ایشان چگونه بوده است

 ؛نیافتدست با جریان تجددِ عصر ناصری  صفی مخالفت بارۀنکتۀ قابل توجهی دربه 

و استقبال صفی از مظاهر تجددخواهی مواجه  بلکه برعکس با شواهدی از همراهی
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بیان آدابی که متعلق به رسوم »به المعرفه میزانه اختصاص فصلی از کتاب ازجمل ؛شد

بیان شد. تر پیشزدن کالسکۀ بخار که  و اعتراض به آتش« معاشرت و اصول مدنیت

بستر  ،شاه و تأکیدی که به مراعات حرمت سلطان داردعلیاندیشی صفیشاید مصلحت

به این و  استقدرت حاکم  طرفدار که او چنین دریافتی را نزد نویسندگان فراهم آورده

. نویسندگان ورزیده استمی خواهان!( دشمنیشاه )مشروطهبا مخالفان ناصرالدیندلیل 

و هم « تفسیر صفیشناسی بررسی گونه»مدعای دیگری هم دارند که هم در بدنۀ مقالۀ 

فت مخالاابات اند. ایشان در راستای گیری به آن اشاره کردهدر بخش نتیجه

های طریقۀ نعمت اللهیه تاریخ سلسله، مطلبی را از کتاب شاه با تجددخواهیعلیصفی

توان به آن اعتماد کرد؛ اند که نمینقل کرده هجری قمری 1995تا  1191در ایران از 

قول غیرمستقیم براساس سلیقۀ شخصی نویسندگان مقاله تنظیم شده چراکه این نقل

 . مطلب از این قرار است: است، نه نویسندۀ کتاب مذکور

برخالف صورت رسمی افتتاح کرد؛ انجمن اخوت را به 1911  سال ظهیرالدوله در

خواهان و تجددطلبان قـرار داد  آزادی های، اهداف انجمن را مطابق دیدگاهاستادش

 9؛911: 1961 ای در انقــالب مشــروطه ایفــا کــرد )همــایونی،    و ســهم ویــژه 

  .11(101: 1991 آبادی و رادمرد،حسنصادقی

پس از او شاه، علیجانشین صفی ،که ظهیرالدوله است معتقد بر این اساس، همایونی

؛ درحالی که در منبع فوق چنین دیدگاهی مطرح نشده هدنبال کردمسیر متفاوتی را 

 1191های طریقۀ نعمت اللهیه در ایران از تاریخ سلسلههمایونی در است. گفتنی است 

 .ه استگفتدر دو موضع از تأسیس انجمن اخوت سخن  ریهجری قم 1995تا 

سپس در  ؛اندنویسندگان به مطالب آن توجه نداشته ظاهراً که 911نخست در صفحۀ 

اند. که ایشان محتوای آن را براساس نظر و سلیقۀ شخصی خود نقل کرده 910صفحۀ 

 وبیان شده صراحت در متن کتاب بهنکاتی که دربارۀ تأسیس و اهداف انجمن اخوت 
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شالودۀ انجمن اخوت را  ،که گفته شدچنان» :اندرا نادیده انگاشته آننویسندگان محترم 

  ولی در آن موقع علنی نبود. پس از آنکه صفی در سال ؛شاه نهاده بودعلیخود صفی

  شاه( در ماه رمضان سالجانشین او ظهیرالدوله )صفاعلی ،قمری خرقه خالی کرد 1915

همایونی  11(.910: 1961)همایونی،  «سماً انجمن اخوت را تأسیس کردقمری ر 1911

نیز دربارۀ انگیزه و چگونگی تشکیل انجمن اخوت بخشی از  یندر صفحات پیش

الملک( رئیس هیئت مشاورۀ انجمن اخوت را نقل کرده سخنرانی اسماعیل مرزبان )امین

ظور ایجاد اخوت و منشاه موجد و مؤسس انجمن اخوت بهعلیحضرت صفی»است: 

مساوات بین مردم درنظر گرفتند درۀ عظیمی را که بین اشراف دربار استبداد و سایر 

  (.911)همان: « طبقات مردم وجود داشت از بین ببرند

ر در منبع مورد استناد نویسندگان مقاله )کتاب همایونی( جستانگارندۀ این تفحصات 

به نتیجه نرسید. اتفاقاً  است، رفتار کردهظهیرالدوله برخالف استادش دربارۀ اینکه 

روش بیانگر تبعیت ظهیرالدوله از تربیت و  ،نکاتی رخ نمود که اواًضمن تحقیق 

 استادش است مبل: فکری

شکل مبلث، عالمت مخصوص انجمن ظهیرالدوله تبرزین و کشکول و تسبیح را به

ی اخالقی درآمد. صورت یک مکتب تعلیماتتدریج بهاخوت، قرار داد. انجمن به

مرحوم ظهیرالدوله اموال خود را نیز در این راه گذاشت و به تعلیم صفی، برادری 

 (.916و برابری و خدمت به خلق را شعار خود و یاران خود قرار داد )همان: 

کرده تالش میاست، بلکه شاه با تجددخواهی ستیز نداشته علیدهد صفینشان می، اانیاً

 .عصر ناصری را از بین ببردتا فاصلۀ طبقاتی 

بر اشخاص معمولی عدۀ کبیـری از اعیـان و   عالوه شاه[علی]صفی در محضر ایشان

 اشراف و رجال درباری نیز حاضر شده و به معاشرت با تودۀ مـردم تـن در دادنـد   

درنتیجه مرحوم صفی عمالً به تودۀ مردم حالی کردند که این وزیر یـا امیـری    [...]

از لحـا  خلقـت ماننـد شـما بـوده و       ،ن مجلس برابر شما نشسـته که اکنون در ای
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همانـا امتیـاز آدمیـت و     ،امتیازی به شماها ندارد. اگر امتیازی بـرای کسـی هسـت   

ها ها نیز فهمانیدند که آنجوانمردی و ادب و فضل و تقوی است. ضمناً به درباری

سـت و بایسـتی از هـر    هـا نی مواهب الهی در انحصار آن ،هم مانند سایر افراد بوده

  11.(919)همان:  حیث خود را با تودۀ مردم مساوی و برابر بدانند

گفتمان  شاه بهعلیدر مقالۀ مورد نقد، تناقضی آشکار دربارۀ موضع صفی

را متنی  تفسیر صفیمقاله . نویسندگان خوردچشم میهگرایی و تجددگرایی بسنت

اند به گفتمان تجددگرا دانستهتوجه گرایی و بیدرجهت تقویت گفتمان سنت

درحالی که این اظهارات با فرضیۀ سوم  ؛(101: 1991آبادی و رادمرد، حسن)صادقی

به تبلیغ گفتمان عرفانی )نعمت اللهی( پرداخته و به گفتمان  تفسیر صفی»ایشان 

در تناقض است. با درنظر گرفتن این ( 101)همان:  «گرایی بی اعتنا بوده استسنت

گرایی، تجددگرایی نویسندگان درحقیقت به سه گفتمان معتقدند: گفتمان سنت فرضیه،

بودن گفتمان عرفانی و  اما اظهارات نویسندگان در متن مقاله از یکی .و عرفانی

 دارد و این در تناقض با فرضیۀ مذکور است. حکایت گرایی سنت

و  شاهعلیصفی گراییِتبلیغ و تببیت گفتمان سنتدعای نویسندگان مبنی بر ا

و  تفسیر صفی هایی ازنمونه مقایسۀرا با توجهی او به گفتمان رقیب )تجددگرایی( بی

مدعای مذکور تا ببینیم  گیریمپی می )نمایندۀ برجستۀ تفسیر عرفانی( ااسرارکشف

شاه و میبدی را در علیصفی دیدگاه تفسیری چقدر درست و سنجیده است. نخست

 ،برانگیزترین آیات قرآن دربارۀ حقوق زنان استیکی از بحث سورۀ نساء که 90آیۀ 

 کنیم.بررسی می

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاِء ِبمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَِبمَا أَنْفَقُوا ِمنْ أَمْوَاِلِهمْ 

وَاللَّاِتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَِعظُوهُنَّ اللَّهُ  فَالصَّاِلحَاتُ قَاِنتَاتٌ حَاِفظَاتٌ ِللْغَيِْب ِبمَا حَِفظَ
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 ِإنَّ اللَّهَ كَانَ عَِليًّا كَِبيرًا وَاهْجُرُوهُنَّ ِفي الْمَضَاِجِع وَاضِْربُوهُنَّ فَِإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيِْهنَّ سَِبيالً

 (.90 ،)نساء

  ااسرار:کشف

عصیان نماید زهن. نشوز زن آن است که واللةاتی تخافون ای تعلمون نشو

چون امارات نشوز بر زن ظاهر گشت بر  داری نکند.شوهر خویش را و طاعت

شوهر وی است که نخست او را پند دهد و به خدای عز و جل بترساند و 

/ 1: 1911میبدی، داری شوهر بر وی خواند )آنچه شرع او را فرموده از طاعت

099 .) 

  تفسیر صفی:

باشد اینجا  //ترسید ز ایشان از نشوز/ یعنی آگاهیدشان از حال و روزمیوآنکه 

یعنی ار دانی که آن زن  //خوف بر معنای علم/ از قرینه گر شناسی جای علم

اول ایشان راست ازم وعظ و  //هست رفتارش ز نظم و حزم دوردر امور/ 

  (.191ق:  1911شاه، علیپند/ تا شود نرم از کالمی دلپسند )صفی

و  ااسرارکشف چقدر متفاوت با «نشوز»صفی دربارۀ  ابیرشود که تعمالحظه می

عصیان »به  ااسرارکشفکه در نشوز اقتضای آرا و افکار متجددین است. اصطالح به

رفتار دور از نظم و »به  صفی تفسیردر  ،تعبیر شده« زن و عدم طاعت وی از شوهر

 تعدیل شده است.« حزم

  ااسرار:کشف

هجرت باید جست از وی داری نیاید اگر به وعظ مجرد از عصیان به اطاعت

کردن  . پس اگر به هجرت کار برنیاید زخمخواب ۀهم در کالم و هم در جام

میبدی، زخمی که نه بر مقتل بود و نه بر روی و نه از جای بخیزانند ) ؛رواست

1911 :1 /099 .) 
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  تفسیر صفی:

زان برودت  //ع/ باز ز ایشان دوری اعنی از جماعدر مضاجع پس نمایید انقطا

یعنی ایشان را زدن باید به  //تا مگر گردند گرم/ بعدشان بر کوفتن سازید نرم

تا نیفتند از جمال و از نمود/ بل  //چوب/ نی که جایی بشکند زایشان به کوب

و رنه اجرای این قدر هم بهر نظم عالم است/  //به قدری کوست اندازه حدود

از محبت سنگ و گل سنبل شود/ خلق زن گر خار باشد  //حبت اقدم استم

 (. 191ق:  1911شاه، علی)صفی گل شود

است، را هم به شمول نشوز افزوده « دوری در کالم»که میبدی  درحالی

 دهد. شاه محبت با همسر )زن( را به دوری و امتناع ترجیح میعلیصفی

گوید اگر طاعت دارند مْ؛ طاعت ایدر جماع است. میفَإِنْ أَطَعْنَکُ»: ااسرارکشف

  .(090/ 1: 1911میبدی، « )شما را فَلَا تَبغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیالً بر ایشان بهانه مجویید

کز  //پس اگر فرمان برند از شوهران/ پس مجویید از بهانه ره بر آن»: تفسیر صفی

ای بسا زن کو ز شوهر سرد بود/  //رفته کج شود بنیادهاجویی و ایرادها/ رفتهبهانه

 (. 191ق:  1911شاه، علی)صفی« چونکه شد معلوم جرم از مرد بود

اینکه زنان همیشه مقصر و محکوم به  و «جماع»جای به« بریفرمان»بردن تعبیر  کاربه

و درنتیجه با  گردندتوانند مرتکب عصیان و جرم بلکه مردان هم می ،طاعت نیستند

ای است که برای مردمی تغییرات و نکات افزوده ،رو شوندزنان روبهسردی و دوری 

 ،تفسیر صفی تر است. درپذیرفته ،خوانند و پایشان به دارالفنون باز شدهکه روزنامه می

در  که هایی حاکی از رعایت حقوق زنان و احترام به آنان وجود داردهمچنین گزاره

  :شوددیده نمی ااسرارکشف

من  //ن کند تمکین مرد/ نی که بیند روز و شب زو رنج و دردگفت باید ز

تا چه جای زن که بر  //براینم گر زنی بر مرکبت/ تازیانه، در جزا گیرد تبت
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در غل  صد بار ازو اغماض  //وی هر دمی/ سخت گیری از پی بیش و کمی

 (.جا)همان کن/ نوبتی هم بیم ده اعراض کن

ااسرار کشفحتی نسبت به تفسیر معروف عرفانی  شاهعلیبینیم صفیکه میچنان 

  ت.ساهل مدارا

میبدی در تفسیر آیۀ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ 

ده (، صفحاتی را به شرای  قطع دست سارق اختصاص دا91 ، وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )مائده

محملی است برای آنکه مفسر  تفسیر صفی. این آیه در (116ـ119/ 9: 1911است )

بر بریدن »: نفس را سارق ایمان معرفی کند و قطع ید را نسبت به نفس اولی بشمارد

برد دزد ار که داری مال و می /// زانکه او دزد جواهر اکبر استترستدست نفس اولی

(. او سپس اندرز 169ق:  1911شاه، علی)صفی «زر/ وان زند بر گنج ایمان و نظر

 گوید: دارد و چنین میدهد و پرده از مکاید نفس برمیمی

چون ز دنیا دید  //ا تو گویم یک نشان از سرقتش/ تا بری ره بر زمان فرصتشب

رفته تا که خودبینت کند/ رخنه رفته]...[  //تخوار و مفلست/ کیمیای دین نماید بر مِسَ

با امیران گشت پس باید رفیق/ واجب است این بهر ترویج  //و آیینت کند اندر عقل

نماید این // از گدایان حاصلی نبود جوی/ شمع درویشان ندارد پرتوی// میطریق

 (. جا)همان خبر زان کز کجا زد راهت اوکالمت بس نکو/ بی

ا به نیت شاه رفاقت و نزدیکی با امرعلیای همچون صفیشدهصوفی شناختهوقتی 

پیوند با  دربارۀ داند و  نظرش رامیهای سرقت نفس از نشانهرا  ترویج آیین طریقت

از نفوذ در  توان پذیرفت او پسکند، چطور میمی چنین با صراحت ابرازاین شاهان

شاه، علیاست؟! در آاار صفیبدنۀ حاکمیت به ستایش ناصرالدین شاه مجبور شده 

و مرام او پی برد.  توان به طرز اندیشهکه با توجه به آن میمواضع متعددی وجود دارد 
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به حکایتی از معاویه اشاره کرده  سورۀ اعراف 61تفسیر آیۀ یک نمونه اینکه صفی در 

گونه اظهارنظرها مطلوب مسلةماً این و از او با عنوان خال المؤمنین نام برده است.

ه، نبوده و برای مفسر عواقب خوبی شاویژه سلطان وقت ناصرالدیناجتماع شیعی، به

 خصومت کسهیچ کند که بهشاه چنین وانمود میعلیصفیحال،  نداشته است؛ با این

 .حتی اگر آن فرد معاویه باشد ،ورزدنمی

زان گذشتم  //یک حکایت از معاویه مراست/ گر کنم ذکرش در این موقع بجاست

کس نگوید کاین سخن  //لیک تا تفسیر من/ نزد هر قومی بود بس مؤتمن

گر معاویه چنان است ار چنین/  //فایده یا موهن استمستهجن است/ یا که آن بی

من نه از تقلید با کس مبغضم/ لیک در این یک  //اش دانند خال المؤمنینعامه

 //ستی در این معنی دقیق/ یا نداری عقل و ادراک عمیقهیا نگشت //عقیدت معرضم

نی سخن  //مشربم/ صلح کل با هر گروه و مذهبمیمن تو خود دانی که صوف

نیست صوفی را خصومت  //گویم به تقلید و عناد/ نی ز اصالح آورم رو بر فساد

 (. 965/ خواه گل باشد در این ره یا خسی )همان: با کسی

 نتیجه 

دربارۀ  «تفسیر صفی شناسیبررسی گونه»کژخوانی نویسندگان مقالۀ رسد نظر میبه

اکتفا به  .1 است.معلول دو علت شاه در دوران ناصری علیسی صفیمواضع سیا

گیریِ حاصل از نقل در کنار نتیجه محترمنویسندگان . اگر دوماستفاده از منابع دست

به متن تفسیر منظوم و آاار  ان،مقاات و آاار دیگربریدۀ طابق النعل بالنعل 

 .1ند. فتیامیدست  تریو دقیق درستبه نتایج  ،کردندشاه نیز مراجعه میعلیصفی

محدود نکردن دامنۀ پژوهش که سبب پرداخت سطحی، گذرا و غیرتخصصی به مبحث 

بررسی گونه شناسی تفسیر »شده است. عنوان مقالۀ مورد نقد  تفسیر صفیفرامتن 
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ساختاری است که به بررسی ساختار یک  یشناسی ماهیتاً پژوهشاست. گونه« صفی

 از ایدسته هایویژگی بررسی به باید یا شناسگونه. پردازدتون میای از ممتن/ دسته

قراردادهای یک نوع ادبی را  یا یابد، دست ادبی نوع یک قراردادهای به تا بپردازد متون

بدون اشاره به  ذکوردر یک متن متعلق بدان نوع بررسی کند. نویسندگان مقالۀ م

 تفسیرهای یک متن )به بررسی ویژگی ، صرفاً«تفسیر عرفانی»قراردادهای نوع ادبی 

  .اند، هم از بررسی فرامتنیشناسی بازماندهاند و درحقیقت، هم از گونه( پرداختهصفی

 هانوشتپی

فریدون  ،ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران .1حامد الگار، ترجمۀ ابوالقاسم سری؛ ، دین و دولت .1

طریقت »مقالۀ  .0مهدی بامداد؛  ،هجری 10  و 19  و 11حال رجال ایران در قرن شرح .9  آدمیت؛

اصغر رضا دهقانی و علی ،«ای از پیوند طریقت و سیاست در عصر قاجارشاهی نمونهعلیصفی

احمد رضی و هادی  ،«شعر عرفانی و صوفیانه در دورۀ مشروطیت»مقالۀ  .6چاهیان بروجنی؛ 

های های پیدایش جدالر مشروطه، بررسی ریشهمتجددان ایرانی و تجدد در عص»مقالۀ  .5زاده؛ قلی

کوب؛ عبدالحسین زرین ،دنبالۀ جستجو در تصوف ایران .1مهدی رهبری؛  ،«فکری در ایران جدید

 .11نورالدین مدرسی چهاردهی؛  ،سیری در تصوف .9محمدمعصوم شیرازی؛  ،طرائق الحقایق .1

عباس میالنی؛  ،د و تجددستیزی در ایرانتجد .11زاده؛ مهدی ملک ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران

 .مسعود همایونی ،اللهیه در ایرانهای طریقت نعمتتاریخ سلسله .11

تأسیس سلسلۀ شاه بعد از علیصفی»گیری مقاله نیز تکرار شده است: . این مدعا در بخش نتیجه1

رقیب، خود را به رجال  گرفتن از این و رقابت با سلسلۀ گنابادیه در تهران برای پیشی اللهینعمت

از عناصر دیوانی برای  های وابسته به حاکمیت،حکومتی و درباریان نزدیک کرد تا با نفوذ در گروه

جایی که در راستای این  اللهی استفاده کند تاایجاد تحوات اجتماعی و تبلیغ و تببیت سلسلۀ نعمت

گراییِ مورد واهان، به تبلیغ گفتمان سنتختوجهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعیِ مشروطهاقدام، با بی

گشود. ظهیرالدوله که از طرف  نظر رجال حکومتی پرداخت و حتی زبان به مدح ناصرالدین شاه نیز

رسماً انجمن اخوت را افتتاح  شاه به جانشینی وی انتخاب شد، در زمان مظفرالدین شاه،علیصفی
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ای را در داد. او نقش عمده تجددطلبان قرار خواهان وکرد و اهداف انجمن را مطابق با آزادی

 (. 155 :1991، و رادمرد آبادیحسن)صادقی «انقالب مشروطه ایفا کرد

که در چنان ؛اندشاهی دچار خل  شدهعلیاللهی و صفیرسد نویسندگان میان سلسلۀ نعمتنظر میبه .9

و رقابت  [!] اللهیتأسیس سلسلۀ نعمت شاه بعد ازعلیصفی»اند: گیری کردهپایان مقاله چنین نتیجه

گرفتن از این رقیب، خود را به رجال حکومتی و درباریان با سلسلۀ گنابادیه در تهران برای پیشی

سلسلۀ »را در رقابت با « اللهیسلسلۀ نعمت»شود که ایشان (. مالحظه میجاهمان« )نزدیک کرد

جالب  .اللهیه استود یکی از شعب سلسلۀ نعمتخ« گنابادیه»حال آنکه  ؛کنندمطرح می« گنابادیه

اللهیه است که به ای از نعمتشاه سرمنشأ شعبهعلیصفی همین مقاله اشاره شده کهدر  که است

چگونه ممکن است چنین اشتباهی  ،حالاین با (.105)همان:   شاهی مشهور شده استعلیصفی

 ،دیگران یگیری حاصل از چینش آراو نتیجه صورت پذیرد؟ گویا نقل متعدد مطالب از منابع متنوع

 که فاقد دقت علمی است. انجامیده به اظهارنظرهایی 

شاه از ینناصرالد»اند: نقل کردهطرائق الحقایق . مؤید این مدعا مطلبی است که خود نویسندگان از 0

های فعالیتاللهی نگران بود. میرزا ابوتراب خان را برای مراقبت از رونق یافتن سلسلۀ نعمت

)همان: « شاه شدعلیشاه  واداشت؛ اما طولی نکشید که میرزا ابوتراب  خان شیفتۀ صفیعلیصفی

101 .) 

در مملکت ما طوایف امم در مهد امن و »شاه قاجار آمده است: به نقل از فتحعلی بستان السیاحهدر  .6

ما را با صوفیان  ]...[ فرقۀ صوفیان مگر درویشان و ،اندامان آسوده و در بستر راحت و فراغت غنوده

صفایی و از درویشان طلب دعایی نیست لهذا عامۀ رعایا و کافۀ برایا دشمن درویشان و عدو 

 . (019تا: بی )شیروانی،« نداصوفیان

نشریۀ آیینۀ  .«شده بر تصوفهاى نگاشتهیهمعرفى ردّ» حمید خوشنویس، رک.. برای مطالعۀ بیشتر 5

 . 111ـ119 ص. ص16ش  .پژوهش

اجرم کارگر  ،چون در اجل تأخیر بود .در کربالی معلی به اشارۀ علما دو مرتبه زهر چشید. »1

 (.  111: 1951)شیروانی، « نگشت

 (.010تا: )شیروانی، بی آقامحمدعلی او را مسموم کرد ،باور برخی مورخانبه. 1
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 هجری قمری 1995تا  1191ر ایران از اللهیه دهای طریقۀ نعمتتاریخ سلسلهمنبع مذکور کتاب  .9

به  ش منتشر شده است. ظاهراً  نویسندگان  1966شاهنشاهی/  1696است که چاپ دوم آن در سال 

های شناسی موجود در سایتدهی به اطالعات کتابمنبعاند و هنگام اصل کتاب دسترسی نداشته

 بت شده است.ا 1961؛ چراکه سال انتشار کتاب  اندنامعتبر اعتماد کرده

 . بنگرید به پانوشت صفحۀ نخست همین مقاله.ده استهم تکرار شگیری در بخش نتیجهاین ادعا . 11

( همخوانی 911کتاب نقل شده است که با ارجاع نویسندگان مقاله )ص  910. این مطلب در صفحۀ 11

 ندارد.  

 .نجمن اخوتاز سخنرانی اسماعیل مرزبان )امین الملک( رئیس هیئت مشاورۀ ا .11

 منابع

 قرآن کریم

 .تهران: سعدی ربانی. تصحیح حامد. ریاض السیاحه (.1951العابدین )شیروانی، زین

 .تهران: کتابخانۀ سنائی .طرائق الحقائق(. تابی)شاه علیشیرازی، معصوم

 تهران: کتابخانۀ سنائی.  بستان السیاحه. تا(. العابدین. )بیشیروانی، زین

 مجلۀ. «شناسی تفسیر صفیبررسی گونه»(. 1991رادمرد ) عبداهلل و ، علیدیآباحسنصادقی

  .110ـ199. صص 01ش . های ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهش

. تهران: کتابخانۀ مجلس تفسیر صفی .ق( 1915  محمدباقر )فبنشاه، محمدحسنعلیصفی

 ق. 1911تاریخ کتابت  ق. 1911. ]چاپ سنگی[. تألیف 11111  شورای اسالمی. شمارۀ ابت

 . تهران: اقبال.المعرفهاسرار المعارف و میزان (. 1901ــــــــــــــــــــــــ )

 . تهران: اقبال.شاهعلیدیوان صفیتا(. ـــــــــــــــــــــــــ )بی

اصغر حکمت. صحیح علی. تاالبرار عدةااسرار و  شف(. ک1911) ابوالفضل رشیدالدینمیبدی، 

 تهران: امیرکبیر. .1ج 

 . تهران: سازمان انتشارات جاویدان.السعادهمعراجتا(. نراقی، احمد )بی
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 1995تا  1191اللهیه در ایران از های طریقۀ نعمتتاریخ سلسله(. 1961همایونی، مسعود )

 . تهران: مکتب عرفان ایران.هجری قمری
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