
1394، پاییز و زمستان 15خردنامه، شماره 

حروفیههبررسی تاریخی فرق
1فردکتر فرهاد صبوري

2جمال لطفی

چکیده
هاي این مقاله کوششی است درباره چگونگی تشکیل و نضج و بالندگی فرقه حروفیه با نگاهی به زمینه

هاي مسأله اصلی واکاوي زمینه. هاي عرفانیپیدایش و آغاز و انجام آن و تاثیرات آن بر دیگر اندیشه
در . تحلیل خواهد بودژوهش نیز تاریخی و مبتنی بر توصیف وگیري این فرقه در ایران است و روش پشکل

هاي شود که این فرقه در یکی از دورهنهایت نیز نتیجه تحقیق در خصوص فرقه حروفیه اجماال مطرح می
به لحاظ سیاسی گذار از ایران چند دولتیِ پس از ایلخانان، به ایران متحد عصر . گذار در تاریخ ایران پدید آمد

ی، به ایران شیعی و به لحاظ اجتماعی نیز گذار از ایران پر آشوب صفوي، به لحاظ فرهنگی از ایران غالباً سنّ
. و جنگ دوره تیموري و ترکمانان به ایران نسبتاً با ثبات عصر صفوي

.اهللا حروفی، ادبیات حروفی، عمادالدین نسیمی، تأویلحروفیه، فضل:واژگان کلیدي

The Historical Investigation of Hurufi Sect
Dr. Farhad Saboorifar٣

Jamal Lotfi٤

Abstract
This article is an attempt on how to form and growing and progress of Hurufi Sect with
a view to the fields of birth and the beginning and end of these sect and its effects on
other mystic thoughts. The main problem is to review the fields of the formation of the
sect in Iran and the research method is historical and based on the description and
analysis. Finally, the result of the investigation into the Hurufi Sect indicates that the
sect emerged in one of the transitional periods in the history of Iran, Politically,
transition from several state - owned Iran after Ilkhanate period to the United Iran
during the period of Safavid, culturally, transition from mostly Sunni Iran to the Shi'ite
Iran and socially as well as the transition from full of chaos and war in Iran Under the
Temurids and Turkmens period to the relatively stable in the Iran Under the Safavid.
Keywords: Hurufi, Fazl Allah e Hurufi, Hurufi literature, Emad alـ ,e Nasimiـ Dinـ
Interpretation.

.ار گروه تاریخ دانشگاه اراكاستادی. 1
.ارشد تاریخ دانشگاه شهید بهشتییکارشناسآموخته دانش. 2

3. Assistant Professor, Department of History, Arak University. Email:
f.saboorifar@gmail.com
4. MA Student of the History of Islamic Iran, Shahid Beheshti University. Email:
j.lotfi1985@gmail.com



56/خردنامه

مقدمه
برخی از ایرانیانی که پیرو مسلک مانوي و مزدکی و دیگر ،در ابتداي نیمه دوم قرن دوم هجري

اولین خانقاه ، نفحات االنسدر می به قول جا،به عنوان مثال.به تصوف روي آوردند،ادیان بودند
فلسفه و به ویژه فلسفه نوافالطونی و عقاید ،به مرور5.گردیدبه وسیله یک امیر ترسا احداث 

اما . شدوارد می بوداییان، هندوان، مسیحیت، زردشتی، میترائیسم و مکتب یوگی در تصوف اسال
. اختالف فاحش و گاه تضاد کامل داشت،لی آنماین مسلک با اساس تعلیمات اسالم و روش ع

هاي صوفیانه مؤثر و جنبشهاقطعا این تفکر که هیچ عاملی جز خود اسالم در پیدایش فرقه
از قبیل نفوذ افکار و آراي سایر ادیان و مذاهب و ،مردود است و نباید عوامل مختلف،نبوده

هاي اجتماعی و سیاسی، تاثیر جنگمکاتب، افراط و سختگیري در تعالیم اسالم، عوامل و شرایط 
را در بررسی علل و مظالم و جنایات دستگاه حاکم و غیرهداخلی و خارجی در روحیه مسلمین، 

.هاي مختلف صوفیانه از جمله حروفیه از نظر دور داشتپیدایش جنبش
اما . به وجود آمدمی هاي مختلفی در تصوف اسالها و جنبشاز قرن پنجم هجري، سلسله

هاي صوفیانه به عنوان یکی از جنبشنیز فرقه حروفیه . این جریانات در دوره تیموري استاوج
چه این فرقه اگر. ـ استترین دوران تاریخی ایران تاریکیکی از متعلق به این دوره ـ یعنی
اما موفق شد به نوعی وجود خود را در آسیاي صغیر تا دوران ما ،مدت زیادي در ایران نپایید

موسس این . مل دینی در تاریخ ایران دانستقابل تأيهاند و باید آن را یکی از نهضتحفظ ک
که در نیمه دوم ) اهللا حروفیمعروف به فضل(استرآبادي می اهللا نعیفرقه مردي است به نام فضل

.زیسته استمیقرن هشتم
کند، میمدخل ورود به بحث را فراهم هایی که پژوهش، پرسشهاي پس از بیان زمینه

افول و علل گزارشی مختصر از . ي پیدایش جنبش حروفیه بوده استهاعلل و زمینهیافتن
رو، در پاسخ پیشِدر پژوهش. هاي مرتبط با آن نیز ارائه خواهد شدناکامی این فرقه و دیگر جنبه

شرایط نخست آنکه،. رسدیی به عرصۀ نظر، میهاشده، فرضیههاي مطرحاولیه به پرسش
این فرقه در دوم آنکه،.پیدایش این فرقه بوده استعلتو اقتصادي اجتماعی،سیاسینامناسب 

ابتدا مسلکی صوفیانه بود که بعدها رنگ سیاسی و مهدوي به خود گرفت و پس از مرگ موسس 

.1214، ص )1370اطالعات، : تهران(1ج، نفحات االنسنورالدین عبدالرحمان جامی، . 5
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موفقیت در جلب عدم در نهایت،.ناکام ماندمی اختالفات داخلی و سرکوب دائدلیلبه ،آن
. این جنبش بوده استمی از علل ناکا،استراتژي منسجمفقدانمخاطبان و می عمو

معرفی و بررسی منابع
و پیروان انموسسبه قلممنبع دست اول وجود دارد که برخی ینچندحروفیه،در خصوص فرقه

در عصر ،در عین حال.باشدمیهاآنحروفی عصران غیراین فرقه و برخی دیگر متعلق به هم
حاضر نیز مطالعات و تحقیقات تخصصی یا مرتبط به این فرقه صورت گرفته است که اهم آنها 

.دشومیدر ذیل معرفی

منابع دسته اول) الف
: آثار حروفی)1
نامه جاویدان کبیر، مثنوي عرشنامه، نومنامه، اشعار، منظومه فارسی انفس و آفاق، محبتـ 
.اهللا حروفیاز فضل
.نامه از علی االعلینامه و کرسیعرشـ 
.استوانامه از غیاث الدین محمد استرآباديـ 
.خوابنامه از نصراهللا نافجیـ 
.دیوان عمادالدین نسیمیـ 

ـ به ویژه دري خارج از ایران هادر کتابخانه،اغلب این آثار هنوز به صورت نسخ خطی
ي در خصوص فرقه ارزشمندچند اطالعات ، هردرباره این آثار باید گفت.قرار دارندـ ترکیه 

این نها از منظري جانبدارانه دربارهنباید از نظر دور داشت که همه آ، اماباشندمیحروفیه دارا
و براي به کارگیري آنها، مطالعه سایر منابع جانبی نیز الزم و ضروري است، اندفرقه سخن گفته

ا نگاه ها دست یافت و چنین فرقی را بجنبشتري از این تا از این راه بتوان به فهم دقیق
.قرار دادتري مورد بررسی انتقادي

: آثار غیر حروفی معاصر با این فرقه) 2
.الدین عبدالرزاق سمرقنديالسعدین و مجمع البحرین از کمالمطلعـ 
.ء العمر از ابن حجر عسقالنیانباء الغمر بانباـ 
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گاهی،اندتیموریان بودههوادار و یا در دربار،نویسندگاناین از از آنجا که شاید برخی
این منابع هم به رغم به نسبت به این فرقه سخن گفته باشند، و ممکن است از سر خصومت 

.دارائه کرمی تا در مقایسه با دیگر آثار، روایت منسجاهمیت، باید با نگاه انتقادي نگریست 

جدیدمطالعات و تحقیقات )ب
: مطالعات تخصصی)1
. حروفیه در تاریخ از یعقوب آژندـ 
. ي حروفیان از ادوارد بروانهانوشتهـ 
. مقاله حروفیه از کلمان هوارـ 
. رقه حروفیه از هلموت ریترآغاز فـ 

.اندسخن گفتهحروفیه و منتقدانه نسبت به فرقه می با نگاهی عل،اغلب این آثار

: مطالعات و تحقیقات مرتبط)2
. تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح اهللا صفاـ 
. ریحانه االدب از مدرس تبریزيـ 
. نقطویه یا پسیخانیان از صادق کیاـ 
. دانشمندان آذربایجان از محمدعلی تربیتـ 
. کوبجستجو در تصوف ایران از عبدالحسین زرینـ 
. تاریخ ادبی ایران از ادوارد بروانـ 
.رضاقلی خان هدایتریاض العارفین ازـ 

اما،شوندنمیچند مطالعاتی تخصصی راجع به حروفیه محسوب، هراین جمله آثار
آثاري ترجمه ،در عین حال. باشندمیي مفیدي راجع به این فرقههاو تحلیلهادربردارنده بررسی

میسر براي نگارندگان راجع به این فرقه وجود دارد که دسترسی به آنها ،به زبان ترکینیزنشده
نویسندگان در تالشند تا با استفاده از منابع دست اول، شرایط اجتماعی، ،در این پژوهش.نشد

فرهنگی و سیاسی ایران را در فراز و فرود این فرقه بررسی کنند؛ چیزي که در متون دیگر کمتر 
.خواهد شدپرداختهدیگر مسائلسپس به .استبدان اشاره شده 
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سیاسی ـ تاریخی ایران و ظهور حروفیهوضعیت
در حالی که هنوز در ایران آرامش چندانی پس از حمله مغول و سقوط ،در نیمه دوم قرن هشتم

بالي دیگري گریبانگیر ایران شد که در نتیجه با ظهور تیمور، ،سلسله ایلخانی حاصل نشده بود
النهرین را تا آسیاي صغیر شده بینایرانی هاي همچنین حکومتایرانی و هايهمه حکومت،آن

النهر در ماوراء»برالس«ي هیلقبور، رئیس تیم. یکی پس از دیگري به زانو درآورد یا از میان برد
ردد صاحب دستگاهی مقتدر گ،بود که به ریاست طایفه خود رسید و در مدت کوتاهی موفق شد

قمري، 782از سال ،رقیبانشوي پس از حذف . النهر برسدش در ماوراءو به حکومت شهر کَ
صغیر و النهرین، شام، آسیاي ایران، بیني خود به ایران کرد و با حمله بههاشروع به لشکرکشی

، مردي در عین آنکه فرمانروایی موفق و فاتحی بزرگ بود،تیمور. بر قلمرو خود افزودرا هند 
6.زدمی بود که در طول فتوحاتش دست به کشتارهاي عظیرحم خونریز و بی

هاي ي تیمور و بعد از آن ترکتازيهافضاي ایران پس از حمله مغول و همزمان با یورش
ي افراطی را فراهم آورد؛ هاو فرقههازمینه پیدایش نحله،از جهت فرهنگی و اجتماعی،ترکمانان

. حتی تا این اواخر نیز شکل مذهبی داشت،هاي اجتماعی و سیاسی در ایرانکه عموما جنبشچرا
معموالً همان ،دینی تلقی شدهدینی یا بدآنچه از نگاه مورخان رسمی، بی،خصوصاً در گذشته

این افراط مذهبی، ناظر بر . اندي افراطی از دیدگاه اجتماعی و سیاسی آن زمان بودههافرقه
، همیشه این بوده این در آمیختگی مذهبیآمد پی. بانیانشان بوداجتماعی ـهاي سیاسیخواست

م فرو رود و امکان اي از ابهالههاهاي این بنیانگزاران دري تحلیل ماهیت خواستهلهاست که مسأ
ظهور .این فرق از زوایاي گوناگون وجود داشته باشددگینبالگیري و هاي شکلنظر به سرچشمه

و می هاي مذهب رسمحدودسازيدولت ایلخانی فرصت مناسبی براي رهایی فرق شیعه از 
با توجه به . مردم به وجود آوردي اندیشمندان و عامهو جلب نظر گسترش قلمرو فرهنگی 

و جایگاه بلند آنها ) ع(و امام محمد باقر) ع(صادق مانند امام جعفر برخی از امامان شیعه ي سابقه
محملی ،عجیب نیست که نزدیکی بیش از پیش میان تشیع و تصوف،هاي تصوفمیان نحلهدر 

دیگر هاي متنوع شیعیدوشادوش نهضت،هاي غالیاین فرقه7.براي رشد عقاید غالی بوده باشد
الدین مرعشی، شیخ خلیفه، شیخ حسن جوري و سید قوامبه رهبري مرشدان و روحانیانی چون 

اغلب این . و مرعشیان مازندران متجلی شده بودخراسان رهبران فکري و سیاسی قیام سربداران 

.36ـ38، ص )1366نشر فردوس،: تهران(، بخش اول3، جتاریخ ادبیات در ایرانذبیح اهللا صفا، . 6
7. http://ganjoor.net/attar/tazkerat olـ /ouliya/sh1ـ
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رهبر اولیه فرقه مذهبی بر ـهاي فکرياین خیزش. خواهی داشتندداعیه عدالت،هاجنبش
.موثر افتادحروفیه

نابسامانی اجتماعی و رت ي فتهادورهها وانی ظهور این فرقهپرسش تقارن زمدر پاسخ به 
گونه اینکرده که در آن فعالیت نابسامانی اجتماعی نوعی خالء قدرت ایجاد می،باید گفت که اوالً

افراد جامعه به ،به علت مصائب اجتماعی پیش آمده،ثانیاً،گرفته استتر صورت میفرق آسان
گونه فرق جستجو ا در سایه اینگشتند و این مأمن روي و روانی به دنبال پناهگاهی میلحاظ معن

،عالوه بر این.هاي خاص خویش بپردازندکردند تا در این خلوت به بازاندیشی در اندیشهمی
اشاره کرد که شاید ایراني بدعتگزار در پهنههاي دار فرقهسرکوب دامنهتوان به نوعی می

هاي در واپسین سالهاي مانوي و مزدکیهاي آن را بتوان در سرکوب جنبشنخستین بارقه
اشارات معتنابهی به تداوم عقاید مزدکی در میان اسماعیلیان و 8.حکومت ساسانی جستجو کرد

نشانگر نوعی حیات نیمه ،از صحت و سقم آنهاغباطنی شیعی وجود دارد که فارهاي دیگر فرقه
در ارتباط با . اسالم سنی استمی ایران پس از تثبیت شریعت رسي پنهان این عقاید در جامعه

هاي باطنی شیعی و وجه انتقالی این ید مزدکی در برخی فرقهعقاحضور تداوم و زنده ماندن 
ي توان به عقاید رایج دربارهومزدکیان در اوایل عصر عباسی، میهاي ناز واپسین تالشها فرقه

و ـپزشک مزدکی استا یک چشمکه گویـاسماعیلیه ي بنیانگزار فرقه،اهللا بن میموننسب عبد
حسین داوند با اعراب به خاطر قتل امام دشمنی خي قرمطیان بحرین دربارههمچنین عقاید 

هاي شناسی و ارج نهادن به حروف که بعدها از درونمایههمچنین توسل به ستاره. اشاره کرد

ـ هاي چهارم و پنجم هجريبا توجه به وجود بازماندگان نهضت مزدکی در نقاط پراکنده ایران ـ حتی تا سده. 8
لیل تواند حاوي نکات بسیار ارزشمندي باشد که نتایج موثري در تحگزار در ایران میهاي بدعتي تطبیقی فرقهمطالعه

اما پر تحلیل جنبش مزدك به نحوي بسیار درخشان، در کتاب نسبتاً قدیمی . تاریخ مذهبی ایران به بار خواهد آورد
، و 1386ي جهانگیر فکري ارشاد، انتشارات توس، با ترجمه،»تاریخ جنبش مزدکیان«ارزش پرفسور اوتاکر کلیما، 

Lesبا عنوان» غالمحسین صدیقی«دکتري شادروان استاد ي هاي نو مزدکی و مانوي، در رسالههاي فرقهقیام
Mouvements Religieux Iraniens au IIe et III e Siècle de l'hégire مورد تحلیل قرار گرفته

.است
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حضور و ـانشعابات اسماعیلیهاز ـ »دروزي«بدعت بابیه است، در آیین مزدکی و بعدها در آیین 
9.بروز دارد

هاي هاي گوناگون تودهمذهبی، در سرزمین ایران همیشه بار توقعات و خواستهاي فرقه
وسیعی از امکانات ي دامنهتوانستندمیایی که هتوقعات و خواستهاند؛کشیدهمیمردم را بر دوش 

فرقه ،هافرقهاین یکی از . هاي صنفی و سیاسی را در بر داشته باشندبازنگري مالیاتی تا نارضایی
از شمال خراسان و ،اهللا حروفی پدید آمد و در مدت کوتاهیاست که به دست فضل»حروفیه«

تا فارس و اصفهان و از آذربایجان تا عراق و سوریه و آناتولی پیروانی دریاي مازندرانحاشیه 
10.یافت

ي عمدتاً برآمده از نوعی وجهه،ر نخستین اوان نشو و نماي خودمذهبی دهاي فرقه
. دهندمیکه گروندگان و مریدان را به سوي مرشدان و بنیانگزاران آنها سوق ندستهکاریزماتیک 
لقبی ،شهره بود»حاللخور«وي به . نیز از این قاعده مستثنی نیستاسترآبادي می فضل اهللا نعی

اهللا ، نوعی کاله که فضلدوزي بوده استشغل او طاقیه. کردمیاو و تقوايکه حکایت از زهد
فضل اهللا هم مانند . گذراندمیگرفت و اینچنین از عرق جبین روزي میبابت دوختن آن مزد 

گسترش ،»علی االعلی«برخی دیگر از مشایخ صوفیه مریدانی دارد که برخی از آنها مانند 
هایی چون ندان دور هستند؛ اما شخصیت وي با شخصیتاي نه چدهندگان دعوت وي در آینده

اثبات برتري اي براي که موقعیت روحانی خود را وسیله»شیخ احمد جام«و »الخیرابوسعید ابو«
کردند از زندگی مرفهی در میتالش دادند یا با استفاده از امکانات دنیوي میبر مخالفان قرار 

زهد و دوري از دنیا ي او تا پایان زندگی همچنان به طریقه. متفاوت است،خانقاه برخوردار باشند
هاي مدیدي در اصفهان به تبلیغ و جلب مریدان و مدتعازم شددو بار به حج . وفادار ماند

الدین مجد«،»علی االعلی«. ندکه چهار تن محارم او در همین دوران به وي پیوستپرداخت
. اندهکه چهار محرم فضل بود»محمدو«و »اییکمال الدین سن«،»استرآبادي

هاي غالی و مربوط ي ارتباط و پیوستن بقایاي نقطویان به عنوان یکی از فرق بدعتگزار و تداوم اندیشهدرباره. 9
، جنبش نقطویهگزلو که در قالب کتابی با عنوان ف نگاه کنید به مجموعه مقاالت علی رضا ذکاوتی قرهبه نقش حرو
.، چاپ گردیده است1383نشر ادیان، 

، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانانحسین میرجعفري، . 10
.200ـ207، ص )1379انتشارات سمت، : تهران(ویرایش دوم 
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قدیمترین منبع غیرحروفی که از . اهللا اختالف نظر وجود دارددر مورد نام و محل تولد فضل
العقود الفریده فی تراجم شرح تقی الدین مقریزي در کتاب ،دهیاد کرمیاهللا نعیسید فضل

سال (اهللا بوده و در زمان قتل او عصر فضلهم،نویسنده این کتاب11.باشدمیاالعیان المفیده
الضوء االمع الهل القرن التاسعدر کتاب ،عین این شرح. سی سال داشته است،)قمري796

قمري 804با این تفاوت که زمان قتل او را سال ،الدین محمد سخاوي نقل شده استشمس
هاي زمان خود و از دانش،بودایرانی و نام او عبدالرحمن ،اهللا استرآباديفضل12.نوشته است

برخی او را . رسیده استمیگفته شده که نسبتش به علی بن ابیطالب. فنون ادبی بهره داشت
هاي زیادي شاید به دلیل مسافرت. دانندمی15و اغلب استرآبادي14و برخی مشهدي13تبریزي
برخی نیز به علت . ندااو را مشهدي االصل دانستهشهد یا دیگر شهرهاي خراسان داشته،که به م

خودش ،نومنامهاما او در کتاب . انداو را تبریزي خوانده،هاي بسیاري که در تبریز مقیم بودهسال
را استرآبادي نامیده و استرآباد را با بلداالمین قرآن هم ردیف دانسته و همچنین اغلب آثار نظم و 

احتماالً علت ابهام در خصوص زادگاه وي .ا به لهجه استرآبادي نگاشته استنثر خود ر
16.ي زیادي است که او انجام داده استهامسافرت

پرورش یافته مشرب صوفیاي در خانوادهو اهللا در استرآباد فضل،براساس منابع حروفیان
دوران نوجوانی . پدرش قاضی القضات استرآباد بود و در همان اوایل کودکی او از دنیا رفت. است
شیوه تربیت خانوادگی و . زمان بودیمورخان و آغاز قیام سربداران همهللا با حکومت طغاتافضل

نصر اهللا بن حسنعلی بن مجد الدین . ي صوفیانه در او شدهاگرایشرشد موجب ،اوضاع اجتماعی
هاي زندگانی او یادآور از یاران و شاگردان فضل اهللا در تقریري از نخستین سال،حسن نافجی

:روزي در بازار استرآباد این بیت موالنا را از زبان درویشی شنیدشود که او می

.214، ص )تاانتشارات دارالحدیث، بی: قم(، العقود الفریده فی تراجم االعیان المفیدهتقی الدین مقریزي، . 11
.174، ص )1971بیروت، دارالمکتبه، (، جزء السادسالضوء االمع القرن التاسعالدین محمد سخاوي، شمس. 12
: حیدراباد دکن(لیقات دکتر حسن حبشی، جزء الثانی، تعالعمرانباء الغمر بانباء ابن حجر عسقالنی، . 13

.173ـ219، ص )ق1392نا،بی
؛ 352ـ4، ص )1355بی نا، : تهران(، به کوشش محمدعلی گرگانیریاض العارفینخان هدایت، رضاقلی. 14

.220و 218، ص )تاتبریز، چاپخانه شفق، بی(6، جریحانه االدبمحمدعلی مدرس تبریزي، 
.292، ص )1330دانشگاه تهران، : تهران(واژه نامه گرگانیکیا، صادق . 15
آغاز هلموت ریتر، تهران؛، نسخه خطی نسخه خطی، دانشکده ادبیات دانشگاه خوابنامهنصراهللا نافجی، . 16

.132ـ134، ص )تا، بینابی: تهران(2جي حشمت موید، ، ترجمهي حروفیهفرقه
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17در گور کجا گنجی چون نور خدا داري/یشی چون جان بقا داري انده از مرگ چ

اهللا و این خود مقدمه شوریدگی و رهایی از قید و بندهاي مادي و خلوت گزینی در فضل
که اي بود گونهعرفانی مکاشفهرویاهاي ي در بر دارنده،دوران رهایی از عالیق دنیوياین . شد
پس از آن . به نگارش درآوردبا گویش استرآبادي نومنامهبعدها آن رویاها را تحت عنوان او 

یشه و دیدن جهان و فرو رفتن در انداهللا به قصد سیر آفاق و انفس و از براي گشادگیفضل
خود را به نقاط مختلف از جمله اصفهان، خراسان، عمق دردهاي مردم و رستن از خود، سفرهاي

18.خوارزم، تبریز و زیارت خانه خدا آغاز کرد

اهللا حروفی اعالم کرد که حق بر او تجلی کرده و قمري، فضل778در همان تبریز در سال 
این رخداد در اوان چهل سالگی او به وقوع پیوسته . اسرار و حقایق در نظرش آشکار شده است

او ي با توجه به اقامت دو ساله،در نظر بگیریمرا است قمري740دراگر سال تولد او که.است
توان حدس زد که او شاید در اعالم دعوت خود به سن میقمري، 778تا 776در تبریز از سال 

،استمیاي اسالچهل سالگی که مظهر کمال مردانه در روایات مذهبی و سنت تعبیر اسطوره
است که فهمقابل ياز اشعارقمري، 778آشکار شدن دعوي او در سال . ه استنظر داشت

:آورده استنامهکرسیدر »علی االعلی«او ي خلیفه
از حروف کردگار و نیست شک/هست با سبع المثانی بیست و یک

19اد و هشتبود هجرت هفتصد و هفت/  چون ز فضل اسرار قرآن فاش گشت

. اهللا به جایی رسید که تیمورلنگ را به مسلک خود دعوت کردداعیه فضل،نا به قولیب
حاکم نواحی غرب ایران ،میرانشاهشفت و دستور قتل او را به پسرشتیمور از این گستاخی او برآ

یا به قولی 796جا در سال شروان زندانی و در همان) النجق(پس او را در قلعه النجه. صادر کرد
اهللا اما فضل21.اندالنجق تبریز گفته،هر چند برخی دیگر از منابع20.رساندندقمري به قتل804

و از وضع خود سخن گفته وفایی مردم این شهربا این دو بیت از بی،در زندان شرواناي در نامه
:ید النجق شروان استاست که مؤ

.334ـ333ریتر، ص. 17
.همانجا. 18
).1340دانشگاه تهران، : تهران(گرگانیواژه نامهاز صادق کیا، ي خطی به نقل کرسینامه. 19
.219، ص عسقالنی.20
.122، ص )1375سمت، : تهران(مهمان نامه بخاراروزبهان خنجی، فضل اهللا بن. 21
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ش بودي آشناکااي دوست کی باشد کجا/ در همه عمرم مرا یک دوست در شروان نبود
22روزگارم جمله عاشورا و شروان کربال/اهالن یزید و شمر منمن حسین وقت و نا

اهللا را تکفیر و تیمور را به قتل او فضل،شاید تیمور به این علت که فقیهان سمرقند
اهللا با بعضی از عناصر منسوب به شاید هم ارتباط فضل. تحریک کرده بودند، دعوتش را نپذیرفت

تیمور ،کردندمیپیروان سربداران سبزوار و تحریکاتی که اینان علیه حکام و علماي متنفذ وقت
رچه تیمور قطعاً در قتل فضل اهللا دخالت مستقیم گا. را در لزوم اجراي حکم اعدام او مصمم نمود

را به خود اختصاص »جبار عنید«این میرانشاه است که در سنت حروفی جایگاه اما ،داشته است
،این چند بیت که گویا اشاره به تیمور و پسرش میرانشاه دارد. است»ملعون ابدي«داده است که 

ظلم و جور تیمور کلی مخالفت بااهللا پس از مرگ وي و به طورموضع یاران فضلنشان دهنده
:و فرزندان اوست

و و م و و ر قد کان جباراً عنیدي ت و/یأجود چون شد پر فسادي شرق و غرب از فتنه
بدبخت و مردار پلید،بدفعال و بدسیر/ملعون و مطرود و نجس،خوك و خرس و دیو و دد

میرانشاه شیطان مرید،آنکه نامش بود/مشرك ملعون سگ،مستحق لعنت حق
ي هاي فضل اهللا براي عرضهبیت احتماالً حاکی از نافرجام ماندن نخستین تالشاین چند

به فقهاي متشرع نهایتاً منجردعوت خود به تیمور و پسرش میرانشاه است که بر اثر تحریکات 
در زندان یا ،اهللا پیش از مرگگویا فضل. ه استشداشبدعتگزارانهاعدام فضل اهللا بر اثر دعاوي 

ازه او نسبت به فرزندانش بوده اندکه مبین نگرانی بیش ازنوشتاي وصیت نامه،در راه زندان
23.است

توان گفت میاهللا در پایان این قسمت، اجماال با توجه به شرایط اجتماعی و مذهبی فضل
:سه عامل موجب اشاعه سریع افکار وي را تسهیل کرد

.اي براي وي به همراه آوردسید بودن او که وجهه) 1
.تمایالت صوفیانه وي که نوعی همنوایی با جامعه عصرش بود)2
. تبحر وي در تعبیر خواب که بسیاري از دولتمردان و متنفذان در جامعه را پیرو او ساخت) 3
نهایت هیات حاکمه و علما، افکار وي را به لحاظ سیاسی و دینی خطرناك تشخیص داده، اما در 

.و به حذف او مبادرت ورزیدند

. 480، ص48ي ، شمارهي دهخدالغتنامه. 22
.55، ص )1346نشریه شرقیات، (وصیت نامهاهللا حروفی، فضل. 23



65/حروفیههتاریخی فرقبررسی 

استرآبادياهللاآثار فضل
:باشنداهللا در طول حیات خود تالیفاتی داشته که مهمترین آنها به قرار ذیل میفضل

این کتاب تفسیري است بر قرآن با آوردن سخنانی از پیامبر و گاهی : جاویدان کبیر. 1
انجیل، که قسمتی به عربی، قسمتی به فارسی و بخشی نیز به لهجه استرآبادي نوشته شده و 

این کتاب اکنون نیز در میان بکتاشیان جزء کتب . اهللا از آیات قرآن استهاي فضلتأویلشامل 
.آیدمقدس به شمار می

.بیت است1120به زبان فارسی سروده شده و شامل : عرشنامهمثنوي.2
.هاي خود را آورده استاهللا در آن خوابکه فضل: نومنامه.3
اهللاشعار فضل.4
انفس و آفاقمنظومه فارسی .5
.)کنندبرخی این کتاب را به علی االعلی منتسب می(نامهمحبت.6

مسیح، صاحب :شودیز براي او دیده میها و القاب ندر کتب حروفیه و آثار خود او، این نام
محمد، خاتم اولیا، خاتم ثانی، شهید یا شهید محمد، صاحب بیان، صاحب، صاحب والیت، قائم آل

از این القاب . شهید اعال، عز فضله و جل عزه و غیره، مظهر کالم قدیم، ذبح عظیم، تأویل
.پی برداو اهللا و حتی خدا انگاشتن توان به اعتقاد به مهدي بودن فضلمی

اهللافضلشاگردان
اهللا نُه خلیفه براي خود قرار داده ، فضل)اهللایکی از پیروان فضل(براساس روایت عزالدین فرشته 

اهللا را به احتماالً دختران فضلآنهااز که برخیآنها محرم اسرار او بودنداز بود که چهار تن 
24:برگزیده بودندنیز همسري 

شمیهامجد و محمود و کمال/میمحرم خلوت سراي همد
25چون وصیت کرد گفت اینک کتاب/بوالحسن دان چار او را بازیاب

و جانشینانمریدان مهمترین یکی از ،االعلیملقب به علی،اصفهانیلحسن اابومعین الدین 
سال داشته 42،اوقتل هنگامآشنا شده و در اهللا فضلدر اصفهان با االعلیعلی. بودفضل اهللا

.387، ص تربیت. 24
.53ص ،خوابنامهنافجی، . 25
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هاي نوشتهسپس دستوبه سوریه و فلسطین رفت،پیش از عزیمت به آناتولیاالعلی علی. است
میالدین نسی، عماداز دیگر یاران فضل اهللا. حروفی و کتاب کالم الحق را به استانبول فرستاد

یک در و بیست ودر هشتصد و بیست یا هشتصد .بغداد به دنیا آمده استاست که احتماالً در
حروفی ي المجید بن فرشته هم در آناتولی یکی از مروجان فرقهبدالدین ععز. حلب کشته شد

نامهجاوداناز جمله برگردان ،اهللا به ترکی مشهور استو بیشتر به عنوان مترجم آثار فضلا. است
آنها در تمام . ولی از تکاپو نیفتادند،پیروانش ضربه شدیدي خوردند،مرگ فضلبا . به ترکی
سرایی خوانی و نوحهبه ترویج مسلک حروفی پرداختند و براي او روضه،ي اسالمیهاسرزمین

مارشاه، شاه، دجال، ماران«او را به نامهاي ،آنها کینه شدیدي نسبت به میرانشاه پیدا کرده.کردند
افکار حروفیه در اشاعه ،اوپس از مرگ کهپیروان اولیه فضلدیگر 26.خواندندمی»دیوزاد و لعین

الدین، درویش ، درویش حساماقخواجه سید اسح:عبارتند ازکوشیدند در شهرهاي مختلف 
نیزیرانبه خارج از ا،برخی از اینان براي تبلیغ تعالیم حروفی. کیوان، درویش صدر ضیاءامیرعلی 

27.اهللا نیز به تبلیغ افکار و مسلک حروفی پرداختندخانواده فضل،غیر از این عده. رفتند

حروفیهعقاید
دانند میآنان عالم را قدیم. مسطور است) قمري828(نامهمحرمدر کتاب حروفیه، اصول عقاید 

ظهور آدم .همان حرکت استباشد و تغییرات عالم معلول میکه از دوران ازلی همواره در حرکت
) ص(حضرت محمد . شودمیخدا در شخص انسان متجلی. گرددمیدر آغاز عالم و قیامت تکرار

،استءاهللا خود خاتم اولیارسد که فضلمیءآخرین پیامبران است و بعد از او نوبت به ائمه و اولیا
آغاز و با امام ) ع(با حضرت علی امامت . داندمیولی خود را سرآغاز دوري جدید و مظهر الوهیت

شود که بنا به اعتقاد خودش میاهللا شروعالوهیت با ظهور فضل. یابدمیحسن عسگري خاتمه
. شدیداً تحت تاثیر تشیع بود،او با تصدیق امامت. آخرین ظهور است،اهللافضل. مهدي است

گر ایرانی درآمیخت و در ویلتأعناصر سامی، علوي و هندي را با روح ،اهللا در تعالیم خودفضل
ادعاي مهدي . تا مظلومان را از استیالي بیگانگان ستمگر برهاند،کسوت مهدي علوي ظاهر شد

، ت حاکمهاهللا و هیأفضلموارد تضاد میانیکی از. عدالتی بودمتضمن مبارزه علیه بی،بودن او

.174، ص سخاوي. 26
، ص )1348سال چهارم، شماره چهارم، (هاي تاریخیبررسی»فتنه حروفیه در تبریز،«د مشکور، محمد جوا. 27
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ایرانی را به جاي حاکمیت که فضل کوشیده است تا حاکمیت اندبعضی گفته. له استهمین مسأ
مگر منظور ،اما باید توجه داشت که در این زمان اعراب تسلطی بر ایران نداشتند28.عربی بنشاند

.بوده باشد) اسالم سنی(آیین یا مذهب آنان 
انسان بر سایر موجودات به واسطه قوه ناطقه امتیاز دارد و آن را به ،اهللابنابر عقیده فضل

اصوات در دو قالب ریخته شده با حروف و،تعبیر معانی. آوردمیحرف الفبا به تحریر28وسیله 
و دوم ؛است) ص(حرف و زبان قرآن و زبان حضرت محمد 28اول قالب حروف عربی که :است

اهللا به فضل. باشدمیاهللا با این حروف جاودان نامه فضلواست حرف 32حروف فارسی که 
پیروان او . حرف فارسی پرداخت32حرف عربی و 28با ،تبیین تمام مظاهر آشکار و پنهان جهان

روید که برابر میدندان28نخست در دهان انسان ،بعدها نظر او را گسترش دادند و حتی گفتند
یابد که برابر حروف میدندان افزایش32شده و سپس به حروف عربی است و قرآن بدان نازل

که از ارزش عددي این حروف ،آنان براي حساب جمل. است»اهللا«فارسی و معادل کلمه 
تاثیرات عظیم قائل هستند و ظاهرا این حساب حروف و اعداد را از فرقه ،شودمیاستخراج

کنند و معتقدند میبندي خاصیالفبا را طبقهحروفهمچنین. انداسماعیلیه و باطنیه اقتباس کرده
وقتی این خطوط هفتگانه را در عدد چهار که شماره . که خطوط سیما و صورت هفت خط است

29.الفباستشود که مساوي با عدد حروفمی28حاصل آن ،ضرب کنند،عناصر اربعه است

، افراد مخاطبان خاص این فرقهدهد که مینشان،اساساً تاکید حروفیه بر الفبا و تعداد حروف
شاید یکی از و این،اندعاجز بودهءراسواد از درك مفاهیم این آو عامه بیاندسواد شهري بودهبا

که پیش از ،برخالف صفویه. شان بوده باشداین فرقه در پیش برد اهداف سیاسیمی علل ناکا
دل ایلی و دادن تعالیم زود فهم به خود را بر جذب نیروهاي سادهیابی به تخت و تاج، همدست

رد یا ذکري ندارند و از آداب ایشان این است ش، وِبرخالف سایر دراوی،حروفیه. آنها قرار دادند
، از کنند و با اعتراف نزد اومیاجتماع،گویندمیکه هر بامداد در خانه رئیس روحانی که او را بابا

30.خواهندمیمغفرتاو

مجله » اهللا نعمیمی و جنبش حروفیه، رهبر جنبش حروفیه،زندگی نامه فضل«زاده، زهرا بیگم جوادي. 28
.53ـ61، ص)2سال اول شماره (پژوهشی در خرد

.205، ص میرجعفري. 29
شرکت چاپ و نشر بانک ملی، سال :تهران(، ترجمه علی اصغر حکمت3، جتاریخ ادبیات ایرانادوارد براون، . 30

.507ـ505ص ، )1372
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از . اهللا نیز رواج داشته استفضلرتهاي پیش از شهدر زمان،حروفاعتقاد به تقدس 
از اي دسته،بیانیه31.داشاره کر) ن دوم هجريقر(ي بیانیه و مغیریه هاتوان به فرقهمیجمله

تا به ابوهاشم هروح خداوند از طریق تناسخ در انبیا و ائمه گشت،بودند که معتقد بودند»حلولیه«
،فرقه مغیریههمچنین . حنیفه و از او به بیان بن سمعان موسس این فرقه رسیدعبداهللا بن محمد 

محمد بن عبداهللا بن حسن علی اعتقاد مهدویتبهکهبودندالعجلیسعیدابنةاتباع مغیر
. کردمیتشبیه،اعتقاد داشت و اعضاي خداوند را به حروف هجا»تشبیه«وي به . داشتند
از حروف تأویلشان، براساس از این جهت نام حروفیه را برگزیدند که تعالیم،اهللا و پیروانشفضل

هاي مذهبی، سیاسی و اجتماعی شکل گذاري شد و سپس به صورت خواستمقطعه قرآن پایه
که او نیز براي حروف ثار ابن عربیدقیق در علم حروف و با تفکر در آاهللا با مطالعهفضل. گرفت

وي از اعتقادات روزگار خود که . به ادبیات فارسی و عربی مسلط شد،ل بوداهمیت خاصی قائ
،آگاهی داشت و با تلفیق این معارف،بودمی شامل مسیحیت، یهودیت، اسالم و تصوف اسال

کننده اسالم در قرن نهم است و شعار او ءکرد که احیامیاو ادعا. مسلک جدیدي به وجود آورد
در اینجا ما شاهد بیان مجدد آن . ن او به مقام الوهیت استتعالی بخشیدن به انسان و رساند

اهللا آید که البته با اعدام فضلمیديدر راس هر صد سال براي دین، مجد،گویدمیایم کهعقیده
حروفیه، از جهت تفکر و تعقل نیز. دشاین ادعاي حروفیه محقق ن،پیش از آغاز قرن نهم

اساس شناخت ،حروفیه. پرداختندمیتأویلکه همچون اسماعیلیه و غالت به گرایانی بودندباطن
ارتباط میان خالق و مخلوق جز از ،قد بودندتزیرا خدا محسوس نیست و مع،دانستندمیرا در لفظ

که ـدر دو قالب عربی ،تعبیر معانی با حروف و اصوات،به باور حروفیه. گیردنمیراه لفظ صورت
32.گیردمیو فارسی صورتـست زبان قرآن ا

داد و کلمات را به عربی ترجیحمیمقام نخست را به زبان فارسی،اهللا در تعالیم خودفضل
،اهللا و پیروان اوفضل. ارزش گذاشتن به مقام انسان بود،جنبه مهم اعتقادات حروفیان. دادمی

دست به تجربه زندگی معمولی،کردند و براي کسب معرفت و آگاهیمیزندگی مرفه خود را رها
موجب ارتباط نزدیک با ،ي مختلف و اهمیت کار انسانی نزد آنانهااشتغال آنان به پیشه. زدندمی

وران و صنوف موجب ارتباط نزدیک با پیشه،وران و صنوف مختلف و اهمیت کار انسانیپیشه
. تر از جامعه شهري باشندبیش،گروندگان به این فرقهکه این عامل نیز باعث شد . شدمختلف 

.331، ص )1346نا، بی: بیروت(1، جاصول الدینابومنصور عبدالقاهر طاهر التمیمی البغدادي، . 31
.10ـ15ص ریتر، . 32
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تا بتوانند حکومت ،سعی در نفوذ در دستگاه حاکمه داشتند،در تمام مناطقی که بودند،حروفیان
آنها در شهرهایی نظیر اصفهان، هرات و تبریز نیز دست به . ي خود برپا دارندهاخاصی با دیدگاه

هایشان موفق به دفع قیامدینی و کشتار آنانی زدند که حاکمان با فتواي علمايهایقیام
33.شدند

ادبیات حروفیه
باشد که در تبیین عقاید و آراي هاي دنیا موجود میهاي زیادي از فرقه حروفیه در کتابخانهکتاب

و نشر افکار آثار بسیار زیادي نوشته که در ترویج به عنوان مثال، علی االعلی. اندخود نوشته
، نامهتوصیه، نامهبشارت،نامهکرسیبرخی از آنها عبارتند از . حروفی بسیار موثر بوده است

نخستین آثار حروفیه، به زبان فارسی است، اما بعد از کشتار آنان در . محشرنامهو نامهقیامت
سب زبان هاي این فرقه، به تناایران و مهاجرت بازماندگانشان به قلمرو عثمانی، کتاب

البته این کتب، از دیدگاه مطالعه و تحقیق در باب عقایدشان . مخاطبانشان، به ترکی نوشته شد
اهللا و مرید مثال اشعار فضل. سودمند است و از نظر هنري و ادبی داراي برجستگی خاصی نیست

همچنین از کسانی چون سید . هنري استهاينوشتهشاعرش نسیمی، در حد متوسطی از 
رفیعی، علی االعلی، درویش مسافري و دیگران نیز اشعاري برجا مانده که از لحاظ ادبی شریف،

عالوه بر این، از کسانی چون نسیمی، رفیعی، ندیمی، . رسندنمیمی به پایه اشعار فضل و نسی
گلشنی، گل بابا، کلیمی، عرشی، محیطی و دیگران نیز اشعاري به زبان ترکی به جا مانده 

در میه ذکر است که از میان شاعران برجسته ایران که در حد فاصل حافظ و جاالزم ب34.است
سرودن اشعار لطیف ،باشد که علت اشتهارشمی»قاسم انوار«ادب این سرزمین به ظهور رسید، 

35.عرفانی و انتسابش به دو فرقه صفویه و حروفیه است

تیموري گرفتند و نقشه آنان توسط اهللا، حروفیان تصمیم به قتل شاهرخ پس از قتل فضل
که البته این نخستین اقدام مسلحانه حروفیه در تاریخ بود 36شخصی به نام احمد لر اجرا شد

.200ـ202ص میرجعفري، . 33
.246،254براون، ص . 34
.75ـ76ص ، )6،1376شماره(فرهنگ و توسعهمجله » حروفیه در تاریخ،«فریده حمیدي، . 35
، ص )1362خیام، : تهران(3، جبشرتاریخ حبیب السیرفی اخبار افرادغیاث الدین بن همام الدین خواندمیر، . 36

615.
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پس از آن، . با عقیم ماندن این نقشه، حروفیان در خراسان قلع و قمع شدند). قمري830سال (
از جمله این . و اذیت قرار گرفتندافراد زیادي دستگیر و زندانی و یا مورد شکنجه، تبعید و آزار 

اي که هر زمان به گونه. این واقعه، نام او را با نهضت حروفیه درآمیخت. افراد، قاسم انوار بود
اما این سوال نیز مطرح . شودآید، از قاسم انوار نیز یاد میسخن از فرقه حروفیه به میان می

مد لر، سبب شد که درباریان تیمور براي تصفیه شود که آیا واقعا او حروفی بود؟ شاید واقعه احمی
ها و از جمله او تهمت حروفی بزنند و با این ترفند، هاي شخصی و یا علل دیگر، به خیلیحساب

. ندبردارند یا وادار به ترك وطن کنآنها را از میان 
ستاد بنابر نظر ا.در خصوص انتساب قاسم انوار به فرقه حروفیه دو قول مشهور وجود دارد

کوب، علت وجود سخنانی با اقوال و الفاظ حروفی در آثار انوار، اعتقاد او به فرقه حروفیه زرین
شناس ترکیه، مولوي37.هاي صوفیه استنیست، بلکه این، الفاظ و رموز اشتراکات کلیه فرقه

ین فرقه استاد گولپینارلی نیز معتقد است که توجه قاسم انوار به فضل حروفی و پایبندي او به ا
ظهور نام او در . معلوم نیست، زیرا در دیوان او هیچ اثري در ستایش و تبلیغ این فرقه وجود ندارد

آثار حروفی، به این علت است که حروفیان به منظور جلب مردم به سوي خود، از نام او به عنوان 
تی را از نظر دور در این خصوص نباید نکابا وجود این، 38.کردندمردي بزرگ و شهیر استفاده می

:داشت
شود، شاید بدینگونه اي از حروفی بودن او مشاهده نمیاینکه در آثار انوار چندان نشانه. 1

کند، به دلیل مسائل امنیتی قابل توجیه باشد که وقتی شاعري در دارالحکومه تیموري زندگی می
. گویدکمتر به صراحت در خصوص عقاید و ستایش این فرقه سخن می

ها و تفکرات اندیشهبیشترین تاثیر را برمیاز میان بزرگان تصوف، حالج و بایزید بسطا. 2
. در آثار پیروان حروفیه از این دو نفر با تکریم و احترام فراوان یاد شده است. اندحروفیه داشته

ار خود یاد اي در مضامین اشعقابل توجه آنکه، قاسم انوار نیز از این بزرگان با احترام فوق العاده
.کرده است

طبع و حالل خوري و کوشش قاسم انوار در جلب حمایت زهد و عزلت گزینی، مناعت .3
.اهللا استرآبادي استحاکمان، یادآور منش و رفتار فضل

.89، ص )1362امیرکبیر، : تهران(ایراندنباله جستجو در تصوفعبدالحسین زرین کوب، . 37
نشر کتاب، : تهران(، ترجمه هاشم صبحانی تصوف در یکصد پرسش و پاسخعبدالباقی گولیپنارلی، . 38
.8و 7ص ، )1379سال چهارم، (جهان کتاب»،از شاعري تا شوریدگی«حبیب عباسی،؛ )1381
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شباهت عجیب بین تعالیم حروفیه مانند یگانگی اسم و مسمی، اتحاد مظهِر و مظهر و .4
.این زمینهاعتقاد به کَنز مخفی با آراي شاعر در

غیاث الدین محمد، خواهرزاده استوانامهذکر نام قاسم انوار در آثار معتبر حروفیه نظیر .5
. علی االعلی

توان در خصوص حروفی بودن یا نبودن قاسم انوار حکم در هر صورت به طور قطع نمی
.داد

حروفیسرايشاعر بزرگ فارسی و ترکی میعمادالدین نسی
اهللا درآمد و در لقرن هشتم و نهم است که در جوانی در جرگه مریدان فضاز شاعران مینسی

برخی وي را . آمدترین پیروان فضل به شمار میاو از شجاع. سفرها همیشه یار و همراه او بود
عالوه بر رابطه . انداي دیگر، اهل شروان دانستهاي اهل نسیم بغداد و عدهاهل شیراز، عده

او . طه سببی نیز با مراد خود برقرار کرد و دختر او را به همسري گرفتروحانی و معنوي، راب
ارد ادو39.ده استیز به زبان ترکی و فارسی بیان کرعقاید و افکار خود را در اشعاري شورانگ

شواهد تاریخی هم محل قتل او . قمري نوشته است820در سال بروان، محل قتل او را در حلَب
پوست ،ید السلطان، امیر حلبگویا به امر مؤ. دهدآنجا نشان میاي فقهاي حلب و بنا به فتودر را 

بنا به نقل کتاب . او را زنده زنده کندند و هفت شبانه روز در معرض تماشاي عموم گذاشتند
آخرین لحظات زندگی که به خاطر خونریزي بیش از حد رنگش زرد درنسیمی،حروفیه در تاریخ

جاالدان که از او پرسیده بودند چرا رنگش پریده، این بیات را فی البداهه شده بود، در پاسخ به 
:سروده است

آهم چو دم سحر گهی سرد شودآن دم که اجل موکل مرد شود 
40در وقت فرو شدن رخش زرد شودخورشید که پردلتر از آن چیزي نیست

اولی، . ودشاشاره نیزهاي رفیعی و تمناییالزم است به وجود دو شاعر حروفی دیگر به نام
این کتاب از . به زبان ترکی به جا مانده استنامهبشارتبود و از او دیوان میشاگرد و مرید نسی

دومین شاعر، در زمان سلطان بایزید اول عثمانی، . اهللا الهام گرفته شده استفضلجاویدان کبیر

.116، ص )1369نشر نی، : تهران(حروفیه در تاریخیعقوب آژند، .39
.11ـ21ص ، )1349بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران(1، جاحسن التواریخحسن بیگ روملو، . 40
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چند جنبش حروفی از استحکام ادبی شایانی برخوردار هر41.محکوم به قتل و سوختن گردید
. دشنیست، با وجود این، این آثار موجب نشر افکار و عقاید حروفی در ایران و عثمانی 

زنان و جنبش حروفیه
هاي امیر سالم اهللا، از دو پسر به نامدر خصوص فرزندان فضلاستوانامهغیاث الدین محمد در 
42.کندالکتاب یاد میبی ام الکتاب و بیبی فاتحه هاي بیدو ختر به ناماهللا و امیر کالم اهللا و

هاي فاطمه خاتون، بی بی خاتون، ام الکتاب و فاتحه یعقوب آژند، فرزندان او را چهار دختر به نام
از نامهمحرمسید اسحاق در کتاب 43.هاي سالم اهللا و نوراهللا دانسته استالکتاب و دو پسر به نام

اهللا فضل44.اهللا حروفی یاد کرده استبه نام کلمه اهللا هی العلیا به عنوان جانشین فضلدختري
احتماالً در . اش، او را قائم مقام و وصی و وکیل همه فرزندان خود قرار داده استدر وصیت نامه

در ) قمري839ـ 872(شود در زمان جهانشاه قراقویونلوها مورد همین دختر است که گفته می
گویا چهار دختر . تن دیگر کشتند500بریز به تبلیغ فرقه حروفیه مشغول بود و او را به همراه ت

اهللا هر کدام همسر یکی از خلفا و پیروان اولیه فضل یعنی نسیمی، علی االعلی، موالنا فضل
ه اند و مانند همسران خود با آگاهی و اعتقاد به تعالیم حروفیه بمجدالدین و سید اسحاق بوده

ظاهرا کلمه اهللا هی العلیا که احتماال دختر بزرگ . پرداختندتبلیغ آن در مناطق مختلف می
همچنین او . اهللا او را جانشین خود قرار داده استاهللا بوده، زنی با درایت بود، که فضلفضل

.شاعري توانا بود
ر داشتند که در اهللا، زنان دیگري نیز در بین حروفیان حضوپیداست که به جز دختران فضل
یکی از مراکز حروفیان ) ؟(مثالً در شهر برلیس . انددهکرزمینه تبلیغ و گسترش آن فعالیت می

در هر . بعد از فضل، درویش حسام الدین به اتفاق مادرش رهبري حروفیه را برعهده داشتند

.193، ص مدرس تبریزي. 41
، 102ش (تهران خانه دانشکده ادبیات دانشگاه ، نسخه خطی، کتاباستوانامهالدین محمد استرآبادي، غیاث.42

.27، ص )ق846سال 
.99، ص آژند.43
.19ص تهران،، نسخه خطی، دانشکده ادبیات دانشگاه محرم نامهسید اسحاق حروفی، . 44
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عث شد که زنان گرایانه در تعالیم حروفیه، بارسد که وجود افکار انسانصورت، چنین به نظر می
45.فکري و فعالیت بپردازنددر آن وارد شده و به حضوري موثر، هم

گیرينتیجه
به لحاظ سیاسی گذار از ایران .ي گذار در تاریخ ایران پدید آمدهافرقه حروفیه در یکی از دوره

چند دولتی، پس از ایلخانان به ایران متحد عصر صفوي، به لحاظ فرهنگی از ایران غالباً سنی، 
به ایران شیعی و به لحاظ اجتماعی نیز گذار از ایران پر آشوب و جنگ دوره تیموري و ترکمانان 

گذار از ایرانی بود که خود را ،ز این دورهاز نظر بین المللی نی. به ایران نسبتاً با ثبات عصر صفوي
به ایرانی که در دوره بعد در صدد بود قلمرو خود را چه از نظر ،دانستمیجزئی از جهان اسالم

.جغرافیایی و چه از نظر ایدئولوژیک حفظ کند و حتی آن را گسترش دهد
ه با اتکا به برخالف تصوف در گذشت،شیعی، در این دوره افکار صوفی ـاز سوي دیگر

نباید از نظر دور داشت که این مهدویت با . کردمینوعی اقبال به امور دنیوي،مهدویت
مهدي تنها از نسل علی بن ابیطالب ،در اولین دوره. متفاوت بودمی ي تشیع دوزاده اماهاآموزه

رواج این شکل از مهدویت زاییده شرایط .شدمیبا خدا یکی دانستههابود که در برخی جنبش
.گستر را ضروري کردنامناسب اجتماعی و اقتصادي ایران بود که ظهور مهدي عدالت

به واسطه تجلی ،فرقه حروفیه با دعوي فهم معانی رمزي و باطنی قرآن،در چنین فضایی
اهللا فضل. به وجود آمد،)موسس آن فرقه(اهللا حروفی حق و اعطاي علم حروف به فضل

استرآبادي که به خاطر سیادت و صوفی منشی و ساده زیستی و آگاهی به علوم ادیان مختلف و 
نیز خوابگزاري ناشی از روانشناسی مخاطبانشان به ویژه متنفذان، وجهه و اعتباري سریع در 

ي وقت و جامعه به دست آورده بود، با انجام سفرهاي متعدد به نشر افکار خود هاحکومت
به ،او با توجه به ختم نبوت. آمدیی که به مرور به رنگ و قالب زمانه درمیهایشهاند.اختپرد

از خواب و رؤیا براي اثبات عقایدش یعنی مهدویت و تجلی حق و علم به معانی ،جاي وحی
هایت رویارویی با حاکمان وقت مهدویت مستلزم جلب نظر مردم و در ن. حروف قرآن بهره جست

اما با مرگ وي کار . که موجب شد حکام و علما بر سر تکفیر و قتلش اتفاق نمایندعاملیبود؛
رادر این آ. داختندخاتمه نیافت و خانواده و جانشینان و پیروانش به تبلیغ افکار حروفی پر

.58، ص 4، جصفا. 45
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ت اسماعیلی، قباله خوانی یهودي، تجسد مسیحی، قدم عالم و تناسخ تأویالیی از هارگه،توانمی
گرایی زردشتی، ساده زیستی و ویت شیعی، امام خدایی غالت، اهمیت به کار و ایرانهندي، مهد

.مزدکی را باز یافتمیخواهی و ثابت قدقناعت مانوي و حتی عدالت
رسد با توجه به تعالیم حروفی در خصوص الفبا و اشتغال خود حروفیان به حرَف، میبه نظر

و کوششی براي جلب انداغلب افراد باسواد و شهري بودهصنایع و بازرگانی، مخاطبان این فرقه 
این فرقه می جامعه ایلی یا روستایی از طرف ایشان صورت نگرفته است و این یکی از علل ناکا

ی تأویلبا عقاید باطنی و هاسابقه طوالنی مبارزات حکومت،از طرف دیگر. شودمیمحسوب
ان حروفیه و اسماعیلیه پیدا کنند، همانی میاسماعیلی موجب شد حکام وقت احساس نوعی این

لذا حکام هم .دزمینیز )نظیر واقعه احمد لر(دست به اقدام مسلحانه گهگاه خاصه که این فرقه 
ان به فرقه حروفیه در اکثر متفکران و حتی منتسب. کردندمیخود را مصروف سرکوبی این فرقه 

و این علت دوم شدند عثمانی یا کشته و یا تبعید النهر، بین النهرین، سوریه و ایران، ماوراء
را شاید بتوان با بررسی تحول خود می علت سوم این ناکا.آیدمیشکست فرقه حروفیه به حساب

.دي موسس فرقه و جانشینان تبیین کرفرقه پس از نابود
اي ي سیاسی مشخص و استراتژي منسجم و یکپارچههاآرمان،حروفیان،در این زمان

چهارمین علت را. حتی بروز اختالف در میان ایشان موجب انشعاب فرقه نقطوي گردید.نداشتند
ي هم عرض و گهگاه رقیب نظیر نقشبندیه، نوربخشیه، مشعشعیه هالهو نحهاتوان به جریانمی

افتاد که اموال حروفیان سرکوب شده به میبراي مثال بارها اتفاق.و خصوصاً صفوي نسبت داد
مقدس اي یافت و یا آذربایجان که براي حروفیان ناحیهمیر فرق نظیر نقشبندیه انتقالدیگ

.عرصه نفوذ فزاینده صفویه گردید،شدمیمحسوب
ي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هادر پایان نباید از نظر دور داشت علل و زمینه

در این دوره در حال تغییر و دگرگونی بود و با استقرار صفویان ،که موجب پیدایش این فرقه شد
راي حروفی تنها توانست در ایران به شکل تغییر ، افکار و آدر ایران و رویارویی آنان با عثمانیان

.یافته در نقطویه تا قرن یازدهم و در عثمانی در کسوت بکتاشیه تا عصر ما ادامه یابد
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