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  پیشگفتار
 بر چاپ دوم

  از لب جانان ندا شنو ! اى جانِ عاشق
   بقا شنو ز جهانِ» ارجعى«آواز 

  بیا ! اى آنکه اهل میکده را منکرى
  از صوفیانِ صومعه بوى ریا شنو 

  صوفى کجا و ذوق مىِ صافى از کجا 
  این نکته را ز درد کَشِ آشنا شنو 

  از سوزِ عود و نغمه چنگ و نواى نى
  شرحِ درونِ خستهء پر درد ما شنو

  آشفته، موبمو» نسیمى«شرح غم 
  »١«و تا شنــو زآن سر زلف د! اى باد صبح

  
تاریخ اجتماعى ایران، داراى چهره هاى بسیارى است که در شبانه ترین دوره ها، مشعل دانش، آگاهى و 

حقیقت جویى را فروزان ساخته اند و شمارى از آنان نیز سرانجام در راه آزادى اندیشه و پیکار با خرافه 
  ...پرستى و جهالت، جان باخته اند

و خصوصاً در شمال ) استرآباد طبرستان(چهاردهم میالدى در شمال ایران / رى در اواخر قرن هشتم هج
این فرقه فلسفى ـ . غربى اران، آذربایجان و ترکیه عثمانى فرقه اى پدید آمد که به حروفیه معروف شد

عرفانى و اجتماعى، از آغاز پیدایش خود از طرف حکومت تیمورى و علماى مذهبى حاکم مورد سوء ظن، 



  .ب و سرکوب قرار گرفتتعقی
ادعا کرد که معانى باطنى حروف و کلمات قرآن بر او آشکار ) مؤسس فرقه حروفیه(فضل اهللا استرآبادى 

.  را اعالم کرد»ختم دین محمدى«او، بدین ترتیب . با ظهورش آغاز گردیده است» الوهیت«شده و 
ر قرآن، زمینه مناسبى براي طرح و تشریع د» فضل اهللا« براى فضل اهللا استرآبادى تکرار فراوان کلمات 

  .در ارائه و تبلیغ عقایدش استفاده کرد» موهبت«دعویهایش به شمار مى رفت و او از این 
حروفیه پاسخگوى چه نیازهایى بود؟ چرا باوجود تعقیب ها و سرکوب هاى فراوان، پنهان و آشکار سالها 

 آینده داشت؟ و اساساً اهمیت تاریخى و اجتماعى تداوم یافت؟ چه تأثیراتى بر فرقه ها و جنبش هاى
  حروفیان در چیست؟

جنبشى «حروفیه را ) »٤«و عبداهللا گلپینارلى » ٣«، رضا توفیق » ٢«مانند ادوارد براون( گروهى از محققان 
ود وج. قلمداد کرده اند» علیه اعراب و اسالم و نمونهء آشکارى از پیکار روح آریایى و سامى) ملّى(ایرانى 

عقاید کفرآمیز، دنیاگرایانه و گرایش هاى ایرانى در بعضى آثار حروفیان، اگر چه خصلت ملى و 
ضداسالمى عقاید حروفیان را تأئید مى کنند با اینهمه باید دانست که حروفیان گروه هاى یکدست و 

که در نواحى عثمانى و متحدالعقیده اى نبودند، از این گذشته، جنبش حروفیان تنها در ایران محدود نماند بل
به همین جهت، ادبیات اولیه حروفیه اگر چه به زبان فارسى نوشته شده، اما ادبیات . سوریه نیز گسترش یافت

  .بعدى این فرقه غالباً ترکى ست
  با توجه به تعقیب ها و سرکوب هاى گسترده ء حروفیان، راز بقا و گسترش آنان در چه بود؟

رمان هاى مذهبى، فلسفى و اجتماعى مردمى بود که از استیالء و ستم حکومت حروفیه، بیان آ: به نظر ما
فرقه هاى اسالمى به جان آمده بودند و در تعالیم التقاطى و » جنگ هفتاد و دو مذهبِ«تیمورى و نیز از 

مجموعه . نوگراى حروفیان، مداراى مذهبى، برادرى، عشق به همنوع و آرامش معنوى احساس مى کردند
  .عالیم باعث شد تا این فرقه، قشرهاى مختلفى را در ایران، عثمانى و سوریه به سوى خود جلب کنداین ت

داشته و نیز، خصوصاً به جهت ) مانند بکتاشیه، نقطویه و بابیه(حروفیه براى تأثیراتى که بر جنبش هاى آینده 
اشته اند، در تاریخ ادبیات ایران و میراث ادبى ـ فلسفى عظیمى که بنیانگذار، شاعران و متفکران آن باقى گذ

مانند نهضت سربداران و (این امر، حروفیه را از جنبش هاى همعصر خود . عثمانى داراى اهمیت بسیار است
شاید بتوان وجود این میراث ادبى ـ فلسفى عظیم در جنبش حروفیان و فقدان . متمایز مى سازد) مشعشعیان

اشى از خاستگاه و پایگاه شهرى حروفیان و خاستگاه و پایگاه آن در جنبش هاى دیگر این دوران را ن
  .روستایى نهضت هاى دیگر دانست

از نظر اجتماعى، حروفیان غالبا متشکل از پیشه وران خُرده پاى شهرى و صاحبان حرفه و فن بودند و از نظر 



ه با دستگاه دینى حاکم آن فلسفى نیز شاید بتوان این فرقه را نماینده فکرى همین اقشار اجتماعى در مقابل
بهمین جهت، ادبیات حروفى داراى ذخایر عظیمى از اندیشه هاى نوجویانه، الحادى و . عصر بشمار آورد

ضداسالمى است که بخاطر شرایط سخت مذهبى ـ سیاسى و محدودیت هاى تاریخى اگرچه در لفافه اى از 
یق این آثار ما را با جوهر واقعى فلسفه حروفیان آشنا واژه ها و مفاهیم عرفانى ابراز شده اند، اما مطالعه دق

  .مى کند
. آشنائى با جنبش حروفیان به یمن تحقیقات مؤلف در زندگى و عقاید حسین بن منصور حالج ممکن شد
در واقع، عقاید انسان ـ خدائى و سرنوشت خونین حالج، فضل اهللا استرآبادى و عمادالدین نسیمى، فصل 

اید آنان است و نشان دهنده تأثیر عمیق حالج بر عقاید فضل اهللا و عمادالدین نسیمى مشترك زندگى و عق
بنابراین، کتاب حاضر مى تواند بخشى از تحقیق مفصل نگارنده درباره زندگى و عقاید حالج نیز . مى باشد

 فکرى آینده بشمار آید که طى آن، تأثیر عقاید انسان ـ خدائى حالج بر جنبش هاى اجتماعى و جریان هاى
  .نموده مى شود

منتشر شد ، مطالعات اساسى در ایران راجع » ٥» «...جنبش حروفیه«بیست سال پیش که نخستین چاپ کتاب 
به این جنبش و خصوصاً درباره زندگى و عقاید عمادالدین نسیمى، بسیار اندك بود و غیر از کوشش هاى 

. تر، کار چندانى در باره حروفیان صورت نگرفته بودگرانقدر استاد دکتر صادق کیا و پروفسور هلموت ری
، طبیعى بود که کتاب »تحقیقات نامتعارف«در چنان شرایطى، با توجه به سانسور حاکم بر این گونه 

امروزه مى توان خوشحال بود . نیز داراى ضعف ها و کمبودهاى فراوان باشد» ...جنبش حروفیه«کوچک 
و محققان ایرانى و خارجى، مطالعات مربوط به جنبش حروفیان، غناى که به همت بسیارى از دانشمندان 

در پرتو این کوشش ها و مطالعات، اینک ما مى توانیم درك روشن ترى از عقاید . گسترده اى یافته است
به احترام این کوشش هاست که مؤلف در آغاز کتاب حاضر، . شاعران و متفکران حروفى داشته باشیم

.  کاملى از مطالعات مربوط به زندگى و عقاید عمادالدین نسیمى را بدست داده استکتابشناسى تقریباً
گرایش هاى دنیاگرایانه و برداشت «مؤلف، همچنین خوشحال است که یکى از نظرات اساسى وى، مبنى بر 

یز قرار ، امروزه، حتى مورد قبول و تأئید بعضى محققان اسالمى ن»هاى این جهانى و مادىِ بخشى از حروفیان
  »٦«.گرفته است 

این کتاب، شامل یک بررسى کامل در باره حروفیه و زمینه هاى تاریخى پیدایش آن نیست، بلکه کتاب 
حاضر، بخشى از یک رساله دانشگاهى درباره جنبش حروفیه است که در آن، مؤلف به زندگى و عقاید 

  . پرداخته استعمادالدین نسیمى و جایگاه برجسته وى در تاریخ ادبیات ایران 
چهاردهم و پانزدهم میالدى، عالقه اى به شرح / در آثار مورخین و مؤلفین اسالمى قرن هشتم و نهم هجرى



زندگى و عقاید نسیمى دیده نمى شود و این بى شک ناشى از حساسیت و کینه اى است که در تمامت آن 
 است که شرایط آینده چنان باشد تا بتواند مؤلف امیدوار. دوران، متوجه این شاعر و متفکر آزاده بوده است

 :بقول عمادالدین. به چاپ و انتشار متن کامل رساله نایل آید

  
  از سرِ زلف تو دم زدن» نسیمى«خواهد 

  »٧«چندان که عمر، بر سر این گفت و گو کند 
  

عثمانوف . ن. مدر پایان وظیفه خود می دانـم که از یارى هاى صمیمانه استاد احسان یارشاطر، پروفسور 
، دیان )رئیس موزه نظامى گنجوى در باکو(، رافائل حسین اوف )عضو انستیتو شرقشناسى مسکو(

رئیس بخش نسخه (، فرانسیس ریشار )رئیس بخش فارسى کتابخانه زبان هاى شرقى پاریس(بوگدانویچ 
و نیز از دوستان عزیزم ) ئىایرانشناس ایتالیا(، خانم پائوال اورساتى )هاى خطى فارسى کتابخانه ملى پاریس

هنرمند گرامى قاسم شمسى لنگرودى، داریوش کارگر، على آذربا و تورج جوادى صمیمانه سپاسگزارى 
اگر یارى هاى بیدریغ برادر مهربانـم مهدى میرفطروس نمى بود تألیف این کتاب بسى دشوارتر مى . نمایـم
  .نمود

  
مصراع دوم و پنجم این . ١٩٥-١٩٤ رستم على اوف، ص ـ دیوان فارسى عمادالدین نسیمى، به تصحیح١

مى «و » به جهان بقا» «مى صافى«و » ز جهان بقا«شعر در نسخه رستم على اوف و جاللى پندرى بجاى 
  . آمده است» صاف

  
٢ -  

Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1898, p. 62.  
٣ -   

Textes persans relatifs à la secte des Houroufis, Lyden-London, 1909, 
p. 307. 

٤ -   
Hurufilik metinleri katalogu, Ankara, 1973, pp. 19-20. 

  ١٣٥٦٫، تهران، )نُقطَویان( جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان - ٥
  



، ٧٠، ٦٢، ٥١، ٥٠ش، صص ١٣٦٩حروفیه در تاریخ، یعقوب آژند، تهران، :  مثال نگاه کنید به- ٦
  ٢٠٫ش، ص١٣٧٢، یداهللا جاللى پندرى، تهران، )زندگى و اشعار(؛ دیوان عمادالدین نسیمى ١٩ و ١٠١

  
. آمده است» جست و جو کند«بصورت ) ١٢٢ص( ـ مصراع دوم این بیت در نسخه رستم على اوف ٧

صحیح » گفت و گو کند«، ترکیب »از سر زلف تو دم زدن«بنظر ما و با توجه به ابیات دیگر، خصوصا سطر 
 .ر استت

 هاي اجتماعی در ایران  نکاتی در شناخت جنبش
اي نیست که خاص  هاي قرون وسطی مسأله نقش دین در مناسبات اجتماعی و تلفیق آن در حاکمیت دولت

جامعهء ایران بوده باشد، بلکه تلفیق دین و دولت و نقش مهم مذهب در مناسبات فرهنگی و تأثیر آن بر 
داري وجود داشته، بطوریکه  هاي ماقبل سرمایه  در همه جا، و در همهء نظامسیاسی جامعه، - شعور اجتماعی

نه اشراف . گنجینهء دانش را در اختیار داشت) کشیش(در اروپا تا حوالی قرن چهاردهم میالدي، روحانی 
اقتصادي خود، پاسدار یک ایدئولوژي عام و - کلیسا با قدرت سیاسی. سواد خواندن داشتند و نه روستاییان

  . نیز بود) مسیحیت(فراگیر 
اجتماعی رهبران و روشنفکران - هاي اجتماعی، تفکراتِ فلسفی و عقایدِ سیاسی در چنان شرایطی، جنبش

گذشت و رنگی از عرفان و مذهب به همراه داشت  آزاداندیش، به ناگزیر، از صافی باورهاي مذهبی می
 میالدي، همه 19 و اوایل قرن 18واخر قرن که در سراسر تاریخ اروپاي قرونِ وسطی و حتی تا ا چنان

اند از  هاي دینی بروز کرده صورت جنبش هاي اجتماعی قبل از اینکه به شکل سیاسی ظاهر شوند به جنبش
ها که قدرت دولتی و سلسله مراتب دینی و اجتماعی را نفی و "آناباتیست"آن جمله است، جنبش بزرگ 

  ] 1.[کردند انکار می
ها و جریانات ضداسالمی در این  ه ایران در دوران اسالمی و خصوصاً شناخت جنبشبررسی تاریخ فلسف

 - ها به شرایط مذهبی در بررسی عقاید این جریانات و جنبش. دوران، از اهمیت بسیار برخوردار است
هاي تاریخی پیدایش و رشد آن عقاید، باید توجهی اساسی  سیاسی حاکم بر جامعه و نیز بر محدودیت

هاي قدرتِ سیاسی و فرهنگی، باعث   در واقع، شرایط سخت مذهبی و سلطهء شریعتمداران بر اهرم.داشت
ها و  هاي مترقی، عقاید اصلی خود را در لفافه یا نقابی از واژه شد تا متفکران آزاداندیش و رهبران جنبش می

ی قرون وسطی، وجود فرهنگ- از این گذشته، در شرایط سیاسی.  اسالمی پنهان نمایند-مفاهیم عرفانی
 تجلی "رفض دینی"هاي مادي، ناشناخته بود و هرگونه ارتداد و یا الحادي به شکل  احزاب مترقی و مکتب

شناختند، استفاده  اي که مردم جز دین و الهیات، باورهاي دیگري نمی در دوره: عبارت دیگر به. کرد می



ضرورتی براي مصون ماندن از تکفیر و تعقیب : والًرهبران و متفکران آزاداندیش از لفافه مذهبی را باید ا
  ] 2.[اي براي کسب پایگاهِ اجتماعی دانست وسیله: شریعتمداران و ثانیاً

، بسیاري از آثار ادبی و اسناد تاریخی ما از ترس و بیم متفکران آزاداندیش در ]3[که قبالً نوشتیم طوري به
حمن جامی، در اشاره به حکومت واعظان و تسلطِ مثالً عبدالرّ. کنند ابراز عقاید خود حکایت می

  : کند شریعتمداران، تأکید می
  شیخ خودبین که به اسالم برآمد نامش 
  نیست جز زرق و ریا قاعده اسالمش 
  دام تزویر نهاده است خدا را مپسند 

  ]4[که فتد طایر فرخندهء ما، در دامش 
  : و یا

  منع واعظ ز خرافات، ز غوغاي عوام 
  ]5[، ولیکن به دل انکار کنیم نتوانیم

همه محدودیت، ترس و تهدید  که عارف معروفی چون جامی، در بیان افکار عرفانی خویش، دچار آن وقتی
ی و ضداسالمی، به بوده، بی تر بوده  مراتب دشوارتر و خطرناك شک شرایط براي بیان عقاید متفکران مترقّ

  : شود  و متفکّر بزرگ، حکیم عمر خیام، یادآور میدان در چنین شرایطی است که شاعر، ریاضی. است
  اسرار جهان، چنانکه در دفتر ماست
  گفتن نتوان، که آن وبال سر ماست
  چون نیست در این مردم نادان، اهلی
  ]6.[نتوان گفتن هرآنچه در خاطر ماست

 "رسائل" آغاز اینکه جمعیت اخوان الصفا در پنهان داشتن آراء حقیقی خود، آنهمه اصرار داشتند و در
آزاده و "خویش به پیروان اصلی، هشدار می دادند تا آن رساالت را در دسترس کسی قرار ندهند مگر 

  ] 7.["متفکر و طالب علم و دوستدار فلسفه باشد
 استفاده می "مقرمط"اینکه رهبران نهضت قرمطیان در روابط درونی خویش از نوعی خط رمزي بنام 

فراد و اعضاء اصلی نهضت، قادر به خواندن، درك و فهم آن خط نبود، و کردند بطوریکه کسی، جز ا
  ] 8.[بهنگام جذب یا پذیرش افراد به عضویت، فرد را سوگندهاي گران می دادند تا رازي را فاش نسازد

و ] 9["مطالعه سخت کوشانه در ادیان و عقاید مختلف"اینکه حالج بعد از دوره تصوف و عرفان و پس از 
نایی با افکار اندیشمندان بزرگی مانند محمدبن زکریاي رازي و ابن راوندي، در آخرین دوره پس از آش



زندگی خود، به نوعی الحاد رسیده و ضمن فعالیت هاي خویش، در کودتا علیه خلیفه عباسی دست داشته و 
طوریکه  استفاده می کرده بخط رمزيدر تمامت این دوران، در نامه هاي خویش به یارانش از نوعی 

جز نویسندگان و گیرندگان آن، کس دیگري قادر به خواندن و فهم آن نامه ها ": بقول ابوعلی مسکویه
  ] 10.["نبود

در بیان عقاید فرقه هاي ) پانزدهم میالدي/ عارف و عقیده شناس قرن نهم هجري(اینکه عبدالرحمن جامی 
شکل ادبی و گري نیز وجود داشتند که در میان صوفیان حقیقی، گروه هاي دی": صوفیه تأکید می کند

 ولی افکار واقعی و روش زندگی آنان، هیچ وجه اصطالحات صوفیگري را به عاریت گرفته بودند
  ] 11.["اشتراکی با تصوف نداشت و حتی مخالف آن بود

. ..": در ذکر ملحدان همین دوران، یادآور می شود که) م1584/ ه993متوفی بسال (اینکه مقدس اردبیلی 
  ] 12["...را، سپر و گریزگاه بداعتقادي و الحاد خود کرده اند) صوفیه(اکثر ملحدان، گفتگوهاي این فرقه 

هر : اند که هاي الحادي و ضداسالمی، تأکید کرده نگارها در بیان فرقه که بسیاري ازمورخین و عقیده این
اس قلندري یا در سلک دراویش قرین، در لب دین و ملحدان شقاوت چندگاه، یکی از این مفسدان بی

براي "آنان جرأت نداشتند عقاید ضداسالمی خود را به صراحت اظهار و آشکار کنند، لذا ... گر شده جلوه
  ] 13.[دادند هاي صوفیه انتشار می  دعوت خویش را در لباس مذاهب باطنی یا فرقه"صید مردم

 و کنایه سروده شده یا بسیاري از آثار نویسندگان و که اشعار شاعران معترض و مترقی ما به زبان استعاره این
یا موش و ) کلیله و دمنه... ( و در قالب داستان هاي شیر، روباه، گاو، زاغ و"وحوش"سرایندگان ما از زبان 

و یا از زبان سیر و پیاز، ماش و ) پروین اعتصامی(یا گرگ و سگ، گرگ و شبان ) عبید زاکانی(گربه 
  . نوشته شده است) پروین اعتصامی(وهر و سنگ عدس، تیر و کمان، گ

 انتخاب "مکتوبات"که متفکر معروف دورهء مشروطیت، فتحعلی آخوندزاده، شیوهء خاصی در نگارش  این
 "مکتوبات" نوشته است و در ابتداي "الدوله جالل" و "الدوله کمال"هاي ساختگی  کرده و آنها را تحت نام

کس نام مصنف را اظهار کنید مگر به کسانی که ایشان را محرم راز   به هیچاجازه ندارید"کند که  تأکید می
این نسخه را باید به کسانی که به معرفت و امانت و انسانیت ایشان، وثوق کامل داشته " و یا "شمرده باشید

نی همه و همه ناشی از فقدان آزادي و حاکی از حاکمیت استبداد سیاه و خش]... 14["باشید، نشان بدهید
: کرد عنوان الحاد یا ارتداد سرکوب می خواهانه یا مخالفی را به بود که بنام دین، هرگونه عقاید ترقی

کندند، دوشقه  بریدند، پوست می سوختند، سر می زنده می خواهان و متفکّران دگراندیش را زنده آزادي
 در "تاریخ آل سلجوق"لف کتاب مؤ. کردند پاره می ، پیکر آنان را پاره)قیچی(کردند و یا با مقراض  می

  : نویسد می)  م1156- 1141/  ه536-551(ذکر حکومت ملک محمد سلجوقی در کرمان 



شیخ برهان . زاهد عمانی را ملک، تعظیم بسیار می کرده، بابا می خواند... ملک محمد به غایت خونریز بود
وضعی رسیدیم که حد یک خروار الدین احمد کوبنانی گوید روزي با ملک در سراي او می گشتیم، به م

فتواي : پرسیدم که این کاغذها چیست؟ ملک گفت .  برهم ریخته بود- همه رقعه-کاغد )  کیلو300(
  ]15[، هرگز هیچکس را نکشتم، اال که ائمه فتوا دادند که او کشتنی استائمهء شرع

در جامه - مرد با زن خود " : نیز در باره اختناق حاکم در این دوران تأکید می کند"تاریخ شاهی"مؤلف 
  ] 16. [" ترسیدي که سري گفتی یا رازي در عبارت آوردندي-خواب

  : م می نویسد1287/ هجري700سیف بن محمد هروي در ذکر حوادث سال 
به روز از خانه بدر نیایند و هر عورتی که به ) زنان(در این سال، ملک فخرالدین حکم فرمود که عورات 

ها و  الدین قادسی که محتسب است، چادر او را سیاه کند و او را سر برهنه به محلت روز بیرون آید، شمس
را سر و ریش تراشید ) قماربازان(و خرابات را برانداخت و مقامران ... ها برآرد تا تجربهء دیگران باشد کوي

کار گِل کشیدن و  خوارگان را بعد از اقامت حدود شرع نبوي، در زنجیر کشید و به به بازار آورد و شراب
کشیدن بودي و با  زدن و گل دادن و چوب و اکثر سیاست او به زندان و حزن... خشت زدن مأمور گردانید

همه امر به معروف و نهی از منکر، البته، هر شب آواز چنگ و نغمهء عود شنیدي و شراب صافی  وجود این
  ] 17. [نوشیدي

، دستور داد تا "ضاله"هاي  اي کشتار باطنیان و دیگر فرقهنیز بر) فقیه شافعی(ابوالقاسم مسعود خجندي 
آوردند و به جماعت یا به انفراد، در آتش  و باطنیان را می... ها کندند و در آنها آتش افروختند خندق
  ] 18. [سوختند زنده می افکندند و زنده می

طان محمود غزنوي و نوح سامانی وسیله البتکین، سل الملک در ذکر سرکوب قرامطه و باطنیان به خواجه نظام
  : شود یادآور می

پس، هفت شبانه روز در بخارا و ناحیت آن، ... در شهرها افتادند و هرکه را از ایشان می یافتند، می کشتند
می گشتند و می کشتند و غارت می کردند تا چنان شد که در ماوراء النهر و خراسان، یکی از ایشان 

و ... نماند و آن که ماند در آشکارا نیارست آمد، و این مذهب پوشیده بماندباقی ) قرامطه و باطنیان(
  ] 19. [یکبارگی به زمین فرو شد

: ها و جریانات ضداسالمی، به مبارزان و متفکران آینده آموخت که هاي خونین فرقه ها و سرکوب تجربه
هزارگونه سخن در "کید کرده در چنین شرایطی است که حافظ تأ. "دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز می"

  :  و یا"دهان و لب خاموش



  در این وادي به بانگ سیل بشنو 
  که صد من خون مظلومان بیک جو 

  پر جبریل را اینجا بسوزند 
  بدان تا کودکان، آتش فروزند 
  سخن گفتن کرا یاراست اینجا 

  ]20[تعالی اهللا چه اسغناست اینجا
  :  میالدي شکوه کردسیزدهم/ مولوي نیز در قرن هفتم هجري

  احمقان سرور شدستند و ز بیم 
  ]21[عاقالن سرها کشیده در گلیم

  : و حافظ باز یادآور شد
  مرغ زیرك بدر خانقه اکنون نپرد 
  ]22[که نهاده است بهر مجلس وعظی، دامی

  :  توصیه می کرد"رندان خرابات"لذا، او به 
  اگرچه باده فرح بخش و باد، گل بیزاست 

  مخور می، که محتسب تیز است ببانگ چنگ 
  در آستین مرقع، پیاله پنهان کن 

  ] 23[که همچو چشم صراحی، زمانه خونریز است
  : و یا

  گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان 
  کان شوخ سر بریده، بند زبان ندارد 

  اي دل، طریق رندي از محتسب بیاموز 
  ]24[مست است و در حق او، کس این گمان ندارد

  :که از زاهدان و شریعتمداران انتقاد می کرد و می گفت) شاعر عصر قاجار(یغماي جندقی 
  نه زاهد بهر پاس دین ننوشد می، از آن ترسد 
  که گردد آشکارا وقت مستی، کفر پنهانش

  : سرانجام براي حفظ جانش از تکفیر امام جمعه شهر، توبه کرد و سرود



  نی ز شیخ شهر، جان بردم به تزویر مسلما
  ]25[مدارا گر بدین کافر نمی کردم، چه می کردم 

براي مصون ) فرقه حروفیه بنیانگذار(در چنان شرایط سیاسی ـ مذهبی دشواري بود که فضل اهللا نعیمی 
  : ماندن از تکفیر و تعقیب شریعتمداران و حامیان حکومتی آنان، اشاره کرد
  تا به من ره نبرد کس بجز از من، هرگز 

  ]26[ پراکنده از آن میآیم در صورهاي
  : نیز در چنان شرایطی می گفت) شاعر و متفکر حروفی(عمادالدین نسیمی 

  بپوش اسرار دل محکم ! مکن آه اي دل پر غم
  ]27[که نامحرم، خطابین است و می باید خموش آمد 

  : بنابراین، روایت اسحق افندي می تواند درست باشد که تأکید کرد
ش را پنهان و حقیقت عقاید خود را کتمان می کنند چرا که بیم دارند علماي اسالم به حروفیه، اسرار خوی"

  ] 28.["حقیقت عقایدشان آگاه شوند و آنان را محو و نابود کنند
 تنها با درك چنان شرایط سخت و دشواري، قابل "تقیه"پیدایش فرقه هاي باطنی و یا حتی پیدایش و رواج 

  . توضیح و بررسی است
ده از لفافه مذهبی و عرفانی در بیان عقاید، نشانه هوشمندي متفکرانی است که در برابر استفاده استفا

) مذهب( کوشیدند تا با همان سالح -اي علیه ابراز هرگونه آزاداندیشی عنوان حربه  به-شریعتمداران از دین 
هاي  با توجه به محدودیت) عرفاناستفاده از لفافه مذهب و (این امر . علیه مذهب و پاسداران آن، عمل کنند

تاریخی، درجهء آگاهی مردم و ظرفیت وجدان عمومی جامعه، تنها شیوهء ممکن مبارزه براي مصون ماندن 
  . از تکفیر و تعقیب و سرکوب شریعتمداران و پاسداران سیاسی آنان بوده است

شد تا افکار  ر بیان عقاید، باعث میگفتنی است که تعقید و تکلّف در کالم و استفاده از کنایه و استعاره د
ها و  همین جهت، این کوشش به. حقیقی این شاعران و متفکّران براي اکثریت مردم جامعه ناشناس بماند

هاي بزرگ در نبرد با استبداد مذهبی و سیاسی شدند اما  ها و فداکاري بخش قهرمانی مبارزات با آنکه الهام
اي و  دوام فرقه صورت جریانات کم  ارتقاء یابند بلکه در نهایت، بهاي هاي توده نتوانستند تا حد جنبش

  . اند روشنفکري ظهور کرده
شناسان به آن توجهی نشده، مسألهء منحنی شخصیت متفکران و  مسألهء مهم دیگري که در تحقیقات ایران

) گی انسانمن اجتماعی و فرهن: یعنی(روشن است که شخصیت . شاعران ایرانی در دوران اسالمی است
اي است متحول که در جریان روابط و حوادث اجتماعی، تکامل  اي ثابت و ایستا نیست، بلکه پدیده مقوله



تاریخی و شخصی افراد است، محصولی است از -عبارت دیگر، شخصیت ثمرهء تکامل اجتماعی به. یابد می
گیرد و قوام  اعی، شکل میهاي اجتم یک روند اجتماعی و تاریخی که در جریان پراتیک و درك ارزش

خاطر سلطهء  بر این اساس، ما معتقدیم که متفکران و شاعران آزاداندیش ایران در قرون وسطی به. یابد می
ما تبلور ). توانستند باشند و غیر از آن نیز نمی(اند  نهادهاي مذهبی، در آغاز، شاعران و متفکران مذهبی بوده

خوبی  خواه در قرون وسطی، به  آثار اولیه همه شاعران و متفکران ترقیاین تفکّرات و تعلّقات مذهبی را در
بن  معاصر حسین(ابن راوندي : در این باره کافی است که به ابنِ راوندي اشاره نماییم. کنیم مشاهده می

شمار  ابتدا متشرع و معتقد به اصول و عقاید اسالمی بوده و یکی از علماي بزرگ مذهبی به) منصور حالج
طوریکه  هاي فراوان تألیف کرد به کتاب) خصوصاً شیعه(راوندي در تبلیغ و تشریح اصول اسالمی . رفت می

ها مورد استفاده شیعیان بود، اما او در آخرین دوران زندگی خود، از عقاید اسالمی  این رساالت، مدت
او در . متعددي نوشتها و رساالت  کتاب) و خصوصاً شیعه(برگشت و مرتد شد و در مخالفت با اسالم 

راوندي در . تاخته است) خصوصاً به پیغمبر اسالم( قرآن را مردود دانسته و به تمام پیغمبران "الفرند"کتاب 
او . "ست که داروئی جز کشتن او نیست خدا، همچون دشمن خشمگینی"کند که   تأکید می"الذامغ"کتاب 

ناچار متواري و مخفی گردید و  داران قرار گرفت و بهپس از ارتداد از اسالم، مورد تکفیر و تعقیب شریعتم
 رساله و کتاب بود که متأسفانه 114او داراي . م در گمنامی و آوارگی درگذشت913/ ه301در سال 

  ] 29.[امروزه اثري از آنها در دست نیست
ها و سلطه و سرکوب  دست گشتن حکومت به درپی، دست هاي پی از این گذشته، حمالت و هجوم

وجود نظرات گوناگون در . گردید عقاید فلسفی دانشمندان می) گوناگونی(یعتمداران، باعث مواجیت شر
بارهء دین و فلسفه هستی در آثار بسیاري از شاعران و متفکران ایرانی، ناشی از شرایط گوناگون و دشوار 

  . اجتماعی آنان بوده است-سیاسی
هاي خونین اصحاب فقه و اهل  زده و آسان طلب، کشمکش مهاي یک ذهنیت اسال اینکه با تکیه بر پیشداده

اختالف داخلی براي حفظ "را تا حد یک  فلسفه در سرتاسر تاریخ فلسفه ایرانی را ندیده بگیریم و یا آن
 بخوانیم "اسالمی" و "دینی"هاي فکري و فلسفی متفکران ایرانی را   تنزل دهیم و یا همهء کشمکش"اسالم

دیوان " را استنتاج نمائیم، و یا مثالً با تورقی در "اسالمیت فرهنگ ایرانی" یا "یتدین"تا براساس آن، 
قرآن را به چهارده "اي بنامیم که "مسلمان دوآتشه" و یا "عارف ربانی" یا "صوفی" او را یک "حافظ

که ست  مهم این] 30.[نه تحقیق و پژوهش علمی است و نه واقع نگري تاریخی...  و"خوانده روایت می
 صورت "اسالمیت"اصطالح  هائی علیه این به ها و تالش نشان دهیم در پس پشت این فرهنگ، چه کوشش
قول حافظ  ها در آن دورانِ سخت تاریخی یا به ها و مخالفت گرفته و شرایط، شکل و شیوهء ابراز این تالش



ست نشان دهیم که  ینمهم ا.  چگونه بوده است"هائل) چنان(شب تاریک و بیم موج و گردابی "در آن 
حافظ در طول زندگی پرآشوب و خصوصاً در آخرین دورهء حیات ادبی و اجتماعی خویش، چه سیر و 

بین در اشعار حافظ   کرده است، زیرا خوانندهء نکته"طی طریق"اصطالح صوفیه، چگونه  سلوکی کرده و به
قض حافظ در برخورد با مذهب و فلسفه هاي مختلف و گاه متنا روشنی گرایش یابد که به ابیات فراوانی می
به ) پیشوا و رهبر زرتشتی ("پیر مغان"کند که در مکتب  او تأکید می: عنوان مثال به. دهند هستی را نشان می

  : معرفت و آگاهی رسیده و از جهل و گمراهی نجات یافته است
  آن روز بر دلم در معنا گشوده شد 

  ]31[ کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
  : یاو 

  ]32[بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند 
 عذر و امتناع خویش را از پذیرش قول فقهاي "حکایت معقول پیر مغان"بر این اساس، حافظ، ضمن قبول 

  : اسالمی ابراز می کند
  پیر مغان حکایت معقول می کند 

  ]33[معذورم ار محال تو باور نمی کنم 
  : یا

  ست دولت پیر مغان باد که باقی سهل ا
  ]34[دیگري گو برو و نام من از یاد ببر 

  : و یا
  جناب پیر مغان مأمن وفا است ! حافظ

  ]35[من ترك خاکبوسی این در نمی کنم 
  :  را دوباره زنده کند"آئین دین زرتشتی"و اینچنین است که حافظ می کوشد تا 

  بباغ، تازه کن آئین دین زرتشتی 
  ]36[کنون که الله برافروخت آتش نمرود 

در واقع، تحقیقات موجود از جدائی قاطعی که میان افکار اولیه شاعران و متفکران و آثار دوره کمال آنان 
نظامی گنجوي در نخستین دورة شاعري، یک مسلمان متعصب و متعبد : بعنوان مثال. موجود است، غافل اند

منظومه هفت (ر و بزمی است ، در اواسط دوران زندگی، شاعري هوسباز، پرشو)کتاب مخزن االسرار(است 
مدینه " و نوعی "آب حیات"و در پایان زندگیش، شاعر فرزانه و وارسته اي است که در جستجوي ) گنبد



  ). منظومه اسکندرنامه( می باشد "فاضله
عقاید آنان، دوره بندي بنابراین در بررسی زندگی و آثار شاعران و متفکران ایرانی در قرون وسطی، 

  .استالزم و ضروري 
نکتهء دیگر در بررسی عقاید شاعران و متفکران ایران در قرون وسطی، درك تفاوتِ مفهوم اجتماعی و 

عبارت دیگر، تعریف یا تمجید از حضرت محمد یا علی و امام  به. مفهوم فلسفی در آثار این متفکران است
ه خدا یا اسالم نیست، بلکه این امر،  دلیلی بر اعتقادِ فلسفی شاعران و متفکّران این دوران ب- لزوماً-حسین 

که شاعرانی چون عارف  ضمن رعایت افکار عمومی، ناشی از یک گرایش اجتماعی بوده است، همچنان
  ] 37. [اند قزوینی در اشعار خویش از لنین یاد نموده و او را ستایش و تمجید کرده

تر است، چرا که  تر و پذیرفتنی وزه معقولچنین تفسیري از تاریخ اجتماعی و ادبی ایران بعد از اسالم، امر
سهمگینی روبرو ساخته اند که قبالً در مطالعات خویش   هاي هاي اخیر، ما را با واقعیت فجایع هولناك سال

  . ایم تفاوت بوده اعتنا و یا بی به آنها بی
هاي  بی و پیچیدگیمذه- توانیم به شرایط دشوار سیاسی تر می هاي امروز، اینک بهتر و روشن در پرتو تجربه

بر این اساس است که بازخوانی متون ادبی و منابع تاریخی، امروزه، . فرهنگی دیروز آگاه شویم-اجتماعی
  . اندازهاي نوینی را براي دركِ تاریخ اجتماعی ایران در برابر ما خواهد گشود چشم

 * * *  
  

   :افزوده ها و یادداشت ها
  : کنید به در باره جنبش آناباتیست ها، نگاه -1

Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, vol 1, New York-London, 
1987, pp 247-249; Encyclopedia Universalis, Vol 2, Paris, 1995, p 
256-258. 

) دینی( این مسئله، خصوصاً باید مورد عنایت نویسندگانی باشد که ضمن بی توجهی به شکل عمومی -2
 فکر و فلسفه ایرانی در این دوران، از عقاید "اسالمیت"اعی در قرون وسطی و متهم کردن جنبش هاي اجتم

-در این باره . ضداسالمی و ترقیخواهانه اي که در پشت این به اصطالح اسالمیت نهفته است، غافلند
ان نو، ؛ نشریه زم4- 2در نشریه الفباء، شماره هاي ) آرامش دوستدار( مقاالت بابک بامدادان - خصوصاً

  .  قابل ذکر است11 و 10شماره هاي 
  . 40- 38، صص )"نقد"پندار یک  (2 اسالم شناسی، ج -3
  : 1070همچنین نگاه کنید به غزل . 739 دیوان کامل جامی، به اهتمام هاشم رضی، غزل -4



  تا آورند مرغ دل جاهلی به دام ............. از زرق و حیله، دام به هر سو نهاده اند 
  . 1092وان کامل جامی، غزل  دی-5
  : همچنین این رباعیات. 184 رباعیات خیام، بکوشش حسن دانشفر، ص-6

  و اسرار زمانه، گفت می نتوانم ............... خورشید به گل نهفت می نتوانم 
  ) 168خیام، ص( دري که ز بیم، سفت می نتوانم ............... از بحر تفکرم برآورد خرد 

  با این همه مستی، از تو هشیارتریم .............. ع، از تو پرکارتریم اي مفتی شر
  ) 224خیام، ص( انصاف بده، کدام خونخوارتریم ............... تو خونِ کسان خوري و ما خون رزان 

از نخستین ) برادران روشن(انجمن اخوان الصفا . 43 و42، صص1، جرسائل اخوان الصفا و خالن الوفا -7
بنیانگزاران این انجمن از بیم تکفیر و . بود) دهم میالدي( هاي علمی و فلسفی در قرن چهارم هجري کانون

این رساالت، .  رساله، اینک موجود است52اما عقاید آنان، مشتمل بر . تعقیب شریعتمداران، ناشناخته اند
وم طبیعی، ماوراء الطبیعه، ، فلسفه، منطق، عل)بعنوان ریشه همه علوم(شامل بحث هایی در باره ریاضیات 

اخوان : بطور کلی. می باشند و بسیاري از معارف یونانی در آن منعکس است... علوم عقلی، موسیقی و
آنان، عقل را . فلسفه، فوق شریعت است و فضائل فلسفی، فوق فضائل دینی می باشد: الصفا معتقد بودند که

 سیاسی، عقاید واقعی خویش - ن بخاطر شرایط دشوار مذهبیآنا. برتر از ایمان و اعتقاد به دین می دانستند
، سحر و بازي با حروف و )ستاره شناسی(را در لفافه اي از اصطالحات و اشارات مذهبی، آمیخته به تنجیم 

 جلد، بیروت 12 ، رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا: براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به. اعداد اظهار نموده اند
؛ مقاله محمدتقی دانش 332-319، صص1، جتاریخ ادبیات در ایرانم؛ ذبیح اهللا صفا، 1957/ق1377

، علی میرفطروس، حالج؛ 714- 709 و 610-605 و 357- 353پژوه، مجله مهر، شماره هشتم، صص
  . 77-76چاپ چهاردهم، صص

Encyclopedie de L’Islam, Tome 3, Leiden-Paris, 1971, pp 1098-1103. 
/  نهضت قرمطیان یکی از بزرگترین جنبش هاي اجتماعی و ضداسالمی در قرن سوم و چهارم هجري-8

این نهضت، با یک تشکیالت . این نهضت، ایرانی بوده اند و بنیانگذاران نهم و دهم میالدي است، رهبران
 "نیروئی هول انگیز" اجتماعی خویش در سازمان سیاسی اسالم -یسم سیاسیمنظم و مخفی و با رادیکال

تمایالت کمونیستی و "بسیاري از محققان تاریخ اسالم، از جنبش قرمطیان بعنوان جنبشی با . بشمار می رفت
ه، از نظر فلسفی، قرمطیان تحت تأثیر آموزش هاي اخوان الصفا بودند و در این زمین.  یاد می کنند"انقالبی

خانه "قرمطیان در حمله به . رساالتی از فالسفۀ یونان و مصر را ترجمه و بین هواداران خود منتشر کردند
نگاه .  ضمن مصادره اشیاء و جواهرات درون کعبه، حجراالسود را از کعبه جدا کرده و به یغما بردند"کعبه



، سامی ون فی المرحله القرمطیهاالسماعیلی؛ 113-97، برنارد لوئیس، صصتاریخ اسماعیلیان: کنید به
نگارنده امیدوار است که در آینده، کتاب مستقلی بنام . 84-70، صصحالج؛ 248- 67العیاش، صص

  .  منتشر کند"نهضت قرمطیان"
  . 84، ص)ن عربی ـ فرانسهمت(، تحقیق، تصحیح و ترجمه لوئی ماسینیون دیوان حالج -9

  . 81، ص1 تجارب االمم، ج-10
  . 17- 13نفحات االنس، صص :  نگاه کنید به-11
  . 600 و575 حدیقۀ الشیعه، صص-12
، محمودبن هدایت نقاوة اآلثار؛ 169، عبدالقاهر بغدادي، صالفرق بین الفرق:  از جمله نگاه کنید به-13

عالم آراي ؛ 275، ص8، رضاقلی خان هدایت، ج)لحقاتم (روضۀ الصفا ناصري؛ 514اهللا نطنزي، ص
، خواجه سیاست نامه؛ 90 و68، صص13، ابن اثیر، جکامل؛ 473، ص1، اسکندربیک منشی، جعباسی

  . 417، زین العابدین شیروانی، صبستان السیاحه؛ 285نظام الملک طوسی، ص
 و 110فتحعلی آخوندزاده، صصاندیشه هاي میرزا :  نگاه کنید به کتاب ارزشمند فریدون آدمیت-14

  . 237 و230-234
  . 45- 44؛ سلجوقیان و غز در کرمان، صص34، محمدبن ابراهیم، صتاریخ آل سلجوق -15
، سلجوقیان و غز در کرمان: مقایسه کنید با. 87، شهاب الدین ابوسعید؟، ص)قراختائیان (تاریخ شاهی -16
سیاسی حاکم بر این دوران - ز اختناق مذهبیبراي آگاهی ا. 1109، ص3، جعالم آراي عباسی؛ 39ص

  . 511، حمداهللا مستوفی، صتاریخ گزیده؛ 168-166، صص3، جوینی، جتاریخ جهانگشا: نگاه کنید به
  . 442- 441، سیف بن محمد هروي، صصتاریخ نامه هرات -17
  . 212، مجتبی مینوي، صتاریخ و فرهنگ:  نگاه کنید به-18
) م1688/ ه1098متوفی به سال (محمدطاهر قمی . 273-272  و264- 263 صصسیاست نامه -19

آنان عقاید خویش را آشکارا نمی ساختند ": در ذکر عقاید پیروان حالج در این دوران یادآور می شود که
، براي آگاهی از شیوه هاي شکنجه و کشتار 3، صتحفه االخیار: "و در سرداب ها بدان گفتگو می داشتند

تاریخ ؛ 164، ص1، ابن اسفندیار، جتاریخ طبرستان: ان از جمله نگاه کنید بهمتفکران و آزادیخواه
، مال عبدالنبی تذکره میخانه؛ 473، صعالم آراي عباسی؛ 391 و291 و251 و184، صصگردیزي

 70- 69، علی میرفطروس، صص)نقطویان(جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان؛ 616فخرالزمانی، ص
، عبدالرفیع حقیقت، مهر و آبان "کشتار وحشتناك اسماعیلیان"قاله ؛ ارمغان، م107 و105، 98- 97و

  . 250 و230 و114 و112ف110؛ حالج، صص383-375، صص 1355



  . 274، به تصحیح ابوالقاسم انجوي شیرازي، صدیوان حافظ -20
  . 360 مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ص-21
  . 250، صدیوان حافظ -22
  . 11، صدیوان حافظ -23
  . 61، صان حافظدیو -24
، 1، ج)اختر(؛ تذکرة اختر، احمد گرجی نزاد تبریزي 6غزلیات یغماي جندقی، ص:  نگاه کنید به-25
  . 82؛ تذکرة منظوم رشحه، تصنیف محمدباقر رشحه اصفهانی، ص748ص
  . 19 دیوان فارسی فضل اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی، ص-26
  . 87 همان مأخد، ص-27
  . 5، صو دافع االشرارکاشف االسرار  -28
، عبدالرحمن من تاریخ االلحاد فی االسالم:  براي آگاهی بیشتر در باره ابن راوندي، نگاه کنید به-29

، زیر دانشنامه ایران و اسالم؛ 94-87، عباس اقبال آشتیانی صصخاندان نوبختی؛ 188-75بدوي، صص
؛ حالج، 228- 189ق، صص، مهدي محقبیست گفتار؛ 573- 571، صص4نظر احسان یارشاطر، ج

  . 539-531، مقاله رضا رضازاده لنگرودي، صص 3، ج  دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛122-126
 و حدود صحت تاریخی این ادعا، نگاه کنید به مقاله ارزشمند دکتر "قرآن خوانی حافظ" در باره -30

  . 73 و42- 40 و36- 34، صص7حافظ شناسی، ج:  در"حافظ چندین هنر"باستانی پاریزي، 
  . 206، صدیوان حافظ -31
  . 114، صدیوان حافظ -32
  . 204، صدیوان حافظ -33
  . 129، صدیوان حافظ -34
  . 223 همچنین نگاه کنید به غزل صفحه 204، صدیوان حافظ -35
پیر " را، حتی اگر مانند برخی از محققان، بمعناي "پیر مغان"اصطالح . 103، صدیوان حافظ -36

تعبیر کنیم، باز، بکار بردن این اصطالح از طرف حافظ نشان دهنده ...  و" طریقت و عرفانپیر"، "خرابات
: مضافاً اینکه می دانیم. موضع گیري روشن و مخالف او علیه شریعتمداران و باورهاي مذهبی حاکم است

وحشتی که بخاطر "آخرین شعرهاي حافظ در هجوم اوباش و پاسداران دین به خانه اش بوسیله زنان خانه 
ها مضرتی به حافظ رسد، جمیع ) شعر(مبادا از آن " از میان رفت و از ترس اینکه "بدیشان دست داده بود

تقی  ("عرفات العاشقین"که از تذکره -این روایت مهم . "مسودات را پاره پاره کردند و در آب شستند



با همه . رازي و شاملو آمده است به ترتیب، در مقدمه حافظ یکتایی، انجوي شی- نقل شده) الدین اوحدي
 وارد است، باید گفت که احمد شاملو نخستین کسی "حافظ شاملو"انتقادي که بر شیوه تدوین و تصحیح 

شاملو براساس روایت اوحدي، اشعار موجود حافظ . است که به دوره بندي اشعار حافظ توجه کرده است
:  می داند"ظ می توانسته به این و آن نسخه دهدتنها مشتی سروده هاي بی خطر یا کم خطر که حاف"را 

سیاسی و مذهبی -براي آگاهی از اوضاع اجتماعی. 49 و36- 35دیوان حافظ، مقدمه احمد شاملو، صص
مطلع سعدین و مجمع بحرین، کمال الدین عبدالرزاق سمرقندي، قسمت اول، به : زمان حافظ نگاه کنید به

حافظ، مقدمه انجوي شیرازي؛ تاریخ عصر حافظ، دکتر قاسم ؛ 299- 290اهتمام عبدالحسین نوائی، صص
  . 74-57غنی؛ از کوچه رندان، دکتر عبدالحسین زرین کوب، خصوصاً صفحات 

 را "اتحاد اسالم" عارف قزوینی ابتداء در لباس روحانیت بود و تحت تأثیر ترك هاي عثمانی، شعر -37
ها در روسیه، بسوي لنین جلب شد و در ستایش او سرود، اما پس از مدتی، با پیروزي انقالب بلشویک 

  : چنین سرود
  کن قدم رنجه، زود، بی زحمت ................ اي لنین، اي فرشته رحمت 
  هین، بفرما که خانه خانه تست ................ تخم چشم من آشیانه تست 

، علی میرفطروس، دیدگاه ها؛ 351 و350-349، صص2، یحیی آرین پور، جصبا تا نیمااز : نگاه کنید به
 سروده نیمایوشیج که از شعرهاي اولیه "مدح موالي متقیان علی" و مقایسه کنید با شعر 54-53صص 

 علی سروده گروهی متعصب از بی اعتنائی نیما نسبت به حضرت) یا تعرض(اوست و گویا بخاطر تعریض 
  :  می گوید"مدعی"شده است زیرا که در آغاز قطعه، نیما خطاب به 

  بیرون ز هر ستایش و حد ثنا علی است .......... گفتی ثناي شاه والیت نکرده ام 
  . 635مجموعه آثار نیما، دفتر اول، بکوشش سیروس طاهباز، ص: نگاه کنید به

ش هاي اسالمی داشته و در مدح اسالم، شعر می سروده قابل ذکر است که فرخی یزدي نیز ابتداء گرای
نگاه .  بوده است"اهل دین"همچنانکه ابوالقاسم الهوتی نیز قبل از گرایش به کمونیسم، ابتداء در کسوت 

با سپاس از دوست عزیزم . 16، مقدمه، صدیوان الهوتی؛ 193- 191، صص دیوان فرخی یزدي: کنید به
 . د را به من یادآور شده استداریوش کارگر، که این دو مور

 بررسی منابع و مآخذ
   :    اشاره

شناخت این منابع، . تشخیص و ترتیب منابع، یکی از اساسی ترین کارها در پژوهش هاي تاریخی است  « 
شاعر و (بررسی منابع زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی . پشتوانهء اعتبار هر پژوهش تاریخی بشمار می رود



کوششی است در راه شناخت و شناساندن منابع تحقیق دربارهء یکی از بزرگترین ) رگ حروفیمتفکّر بز
  ». میالدي14/  هجري 8شاعران و متفکّران ایران در قرن 

  )6هفت گفتار، علی میرفطروس، ص (
***  

تعصب .  سازد     آمیختگی یا التقاطی بودن تعالیم حروفیه، تحقیق در تاریخ و تعالیم این فرقه را دشوار می
از این گذشته، سرّي بودن این فرقه و . ها و دشمنی هاي منابع مخالف نیز کار تحقیق را دشوارتر می کند

  .مِهی از رمز و راز که عقاید حروفیان را پوشانیده، پژوهشگر را با مشکالت فراوانی روبرو می سازد
 زبان هاي فارسی و تُرکی از خود بیادگار گذاشته      حروفیان، گنجینهء عظیمی از اشعار و رساالت منثور به

   [1] .اند که بیانگر تعالیم، آئین ها و اعتقادات آنان است
 که در زمان -     آگاهی هاي اولیه دربارهء زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی را در کتب اصلی حروفیان

از )به فارسی و تُرکی(و کتاب شعر خوشبختانه د.  می توان یافت- عمادالدین نسیمی تألیف شده اند
ما این منابع . عمادالدین نسیمی باقی مانده که از خالل آنها می توان جوهر اندیشه ها و عقاید وي را شناخت

 .می نامیم» منابع دست اول خاص«حروفی را 

طالعات       در کنار این منابع، مآخذي وجود دارند که توسط معاصران نسیمی نوشته شده و داراي ا
منابع دست «این منابع، . تاریخی، جغرافیایی و سیاسی پرارزشی دربارهء دوران مورد مطالعهء ما می باشند

  .نامیده می شوند» اول عام
     تعدادي از کتب تاریخی و تذکره هاي ادبی از زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی یاد کرده اند که عموماً 

منابع «این دسته از منابع . و اعتقادات اسالمی نویسندگان شان قرار دارندتحت تأثیر برداشت هاي عرفانی
  .بشمار می روند» دست دوم

     بررسی جنبش حروفیان از آغاز قرن بیستم در میان شرق شناسانِ غربی، محققّان جمهوري آذربایجان، 
این تحقیقات، . وردار بوده استنویسندگان عرب و تُرك و نیز در بین محققّان ایرانی از غناي فراوانی برخ

از دیدگاه هاي مختلف، ما را با محتواي اجتماعی و فلسفی عقاید حروفیان و پاره اي با زندگی، عقاید و 
می » مطالعات و تحقیقات جدید«ما این دسته از تحقیقات را . اشعار عمادالدین نسیمی آشنا می کنند

  .نامیم
 اجتماعی عصر - پانزدهم نیز براي درك شرایط سیاسی/  قرن نهم      گروهی از کتب تاریخی مربوط به
  .می نامیم» منابع عمومی«ما این آثار را . عمادالدین نسیمی اهمیت بسیار دارند

  



  منابع دست اولِ خاص
اولین دیوان .     در شمار منابع دست اول، ابتداء باید از دیوان فارسی و تُرکی عمادالدین نسیمی نام برد

متن .  در استانبول انتشار یافت1878 /1298 و سپس در سال 1842 /1260فارسی نسیمی در سال 
، بمناسبت ششصدمین سالروز تولّد 1969 و سپس در سال 1926تُرکی دیوان نسیمی، ابتداء در سال 

نهء بر اساس نسخهء خطی کتابخا(چاپ نسبتاً خوبی از دیوان فارسی نسیمی . نسیمی، در باکو منتشر شد
در  .[2]  در باکو منتشر شده است1972به همت حمید محمدزاده به سال ) لنینگراد و کتابخانهء تفلیس

در شمارِ اشعار نسیمی آمده ) بنیانگذار فرقهء حروفی(اهللا نعیمی   این متن، متأسفانه بسیاري از اشعار فضل
، در این چاپ، اشعار فضل اهللا متن دیگري از دیوان نسیمی به همتِ رستم علی اوف منتشر شده. است

اما در نسخهء رستم علی اوف برخی اشعار نسیمی بنام . [3] نعیمی، جداگانه در ابتداي کتاب آمده است
این متن، داراي اشتباهات فراوانی است که ما نمونه هائی از آنها را در زیرنویسِ . نعیمی ثبت شده است

  .یق خود بدست داده ایمو نیز در متن تحق) 14 و 9صص (مقدمهء کتاب 
تنظیم شده، اما مطالعهء این اشعار، ) بر اساس ترتیب الفبائی قافیه ها(     اشعار نسیمی اگر چه بشکل رایج 

  .هاي متفاوتِ فکري و شاعري نسیمی را نشان می دهد دوره
ان نسیمی، بنام  بوسیلهء یکی از شاگردان و پیرو1409 /811که در سال ) به تُرکی(» بشارت نامه«     در 
رفیعی .  تألیف شده، مؤلف از عمادالدین نسیمی به بزرگی و احترام  عمیق یاد نموده است[4] رفیعی

رفیعی در منظومهء دیگر . [5] تأکید کرده که او بوسیلهء نسیمی با اندیشه هاي حروفی آشنا شده است
یکی از مهمترین آثاري » بشارت نامه«.[6] اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی یاد کرده است خود نیز از فضل

  .است که در سراسر آن، وجود اندیشه هاي حروفی چشمگیر است
از عقاید فضل اهللا استرآبادي، ) 1443 /846تألیف (نوشتهء امیرغیاث الدین محمد » استوانامه«     در 

 این فرقه در شهرهاي ایران  خانوادهء وي و نیز از رهبران حروفی پس از قتل فضل اهللا و دسته هاي مختلف
اثر فضل اهللا (» محبت نامه«و » جاودان نامه«ضمن نقل بخش هائی از » استوا نامه«. سخن رفته است

این . از یکی از شعرهاي نسیمی یاد کرده که بوسیلهء فضل اهللا نعیمی و پیروانش خوانده می شد) استرآبادي
 حروفی پس از قتل فضل اهللا استرآبادي و انشعابات هاي مختلف رساله خصوصاً در شناخت عقاید دسته
غیاث الدین محمد در سند دیگري از مصائب حروفیان و . [7] مربوط به این فرقه، اهمیت بسیار دارد

یاد ) 1427 /830(دستگیري، شکنجه و محاکمه پسران فضل اهللا پس از سوء قصد به شاهرخ تیموري 
   [8] .کرده است



 تألیف شده، 1407 -  1397 /810 -  800که در حوالی سال هاي » دهء سید شریفشرح قصی«     در 
و دیگر رساالت حروفی در شهر تبریز، از دیدار و صحبت » جاودان نامه«مؤلف بهنگام نسخه برداري از  

   [9] .یاد کرده است) عمادالدین نسیمی(خود با سید علی 
جاودان نامهء «، »دیوان نعیمی«    عالوه بر منابع فوق، در ذکر عقاید حروفیان، ما از منابع دست اولی مانند 

» مجموعهء رسائلِ حروفیه«و ) اشقورت دده(» صلوات نامه«) تألیف فضل اهللا نعیمی(» محبت نامه«و » کبیر
  .استفاده کرده ایم) گردآوري پروفسور کلمان هوار(

  : ست اول عاممنابع د
ر عسقالنی » اِنباء الغُمر بابناءالعمر«     در این دسته از منابع، ابتداء باید از کتاب  جدر گذشته (تألیف ابن ح

ر از فقهاي بنام اهل سنّت در قرن نهم . یاد کرد) 1449 /852بسال  ج21پانزدهم بود که مدت / ابن ح 
ب او نوعی تاریخ است که شامل حوادث مهم سال هاي  کتا[10] .سال در قاهره مسند قضاوت داشت

جلد هفتم این کتاب، حوادث دوران حکومت سلطان مؤید .  است1448 تا 1371 /852 تا 773
 .و چگونگی محاکمه و قتل عمادالدین نسیمی را گزارش کرده که بسیار ارزشمند است) خلیفهء مصر(

[11]   
شرح » کُنوزالذّهب«در کتاب ارزشمند ) 1479 /884 بسال در گذشته(     احمدبن سبط ابن العجمی 

ابن .  تاریخیِ این شهر ارائه داده است- جالبی از وضعیت جغرافیائی و اقتصادي شهر حلب و حوادث سیاسی
ر را دربارهء محاکمه و . عجمی از فقهاي بزرگ شافعی در شهر حلب بود جاو در کتاب خود روایت ابن ح

   [12] . استقتل نسیمی نقل کرده
 830تألیف حدود (تألیف محمودبن احمدالعینی » السیف المهنّد فی تاریخ الملک المؤید«     کتاب 

خلیفهء مصر و تأئید کنندهء فتواي قتل (منبع مفیدي دربارهء خاندان و حکومت سلطان مؤید ) 1427/
را ) کسال قبل از قتل نسیمیی (1416 /819این کتاب تا حوادث سال . می باشد) عمادالدین نسیمی

   [13] .گزارش کرده است
تألیف محمد طوسی واقعهء سوء قصد به سلطان شاهرخ تیموري بدست احمد لُر » مجمع التّهانی«     رسالهء 

مؤلف این رساله، مدت ها در خدمت شاهرخ تیموري و . را گزارش کرده) 1427 /830بسال (حروفی 
وي همچنین از . له اش کینهء سوزانی نسبت به حروفیان ابراز نموده استبوده و در رسا) بایسنغُر(پسرش 

   [14] .دستگیري و کشتار گروهی از حروفیان پس از سوء قصد به شاهرخ خبر داده است
مؤلف مدتی در . از منابع مهم این دوران است) 1427 /830تألیف سال (، اثر حافظ ابرو »التواریخةزبد    «

بخش چهارم این .  تیموري بوده و مشاهدات خود را به رشتهء تحریر درآورده استخدمت سلطان شاهرخ



کتاب براي آگاهی از اوضاع اجتماعی و اقتصادي این زمان و خصوصاً فعالیت حروفیان و جریان سوء قصد 
   [15] .به شاهرخ تیموري توسط احمد لُر، اهمیت بیشتري دارد

یکی دیگر از منابع مهم دوران ) 1471 /876بسال (زاق سمرقندي تألیف عبدالرّ» مطلع السعدین     «
جلد . پانزدهم بدست داده/ تیموري است که اطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ارزشمندي از قرن نهم 

از تازگی و اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا مؤلف، خود، ) دوران حکومت شاهرخ(دوم این کتاب 
 .ز حوادث بوده و جریان کارد خوردنِ شاهرخ بدست احمد لُر را گزارش کرده استشاهد و ناظر بسیاري ا

[16]   
ضمن ذکر حوادث ایام سلطان مؤید به عقاید و چگونگی قتل نسیمی » بدائع الزّهور«     ابن ایاس در کتاب 

لَب اشاره کرده است [17] .در شهر ح   
یکی از منابع مهم دربارهء شخصیت ) 902/1496ل در گذشته بسا(     کتاب شمس الدین محمد سخاوي 

این کتاب در ذکر شرح حال فضل اهللا نعیمی، از عمادالدین نسیمی نیز یاد . پانزدهم است/ هاي قرن نهم
   [18] .»در زمان حکومت سلطان مؤید پوست کنده شد و بقتل رسید«: کرده که بقول او

، شاید نخستین )1052 /908تألیف سال (ین حسین گازرگاهی اثر کمال الد» مجالس العشّاق«     تذکرهء 
موضوع این کتاب، توضیح عشق و عاشقی . تذکرهء فارسی است که از اشعار عمادالدین نسیمی یاد کرده

این مؤلف ضمن اشاره به چگونگی دستگیري، . در نزد شاعران است که خالی از اغراق و مبالغه نیست
 .قدامات و مبارزات حروفیان در زمان شاهرخ تیموري نیز اشاره نموده استمحاکمه و قتل نسیمی، به ا

[19]   
درحقیقـت نوعی وقایع نامه یا سالشمار ) 1442 /846بسال (تألیف فصیحی خوافی » مجمل التواریخ     «

جلد سوم این کتاب به حوادث عصر شاهرخ . دوران تیموري است که به شاهرخ تیموري اهداء شده است
تصاص دارد و طی آن، به وقایع مربوط به حروفیان و از جمله به حادثهء سوء قصد به شاهرخ تیموري اخ

   [20] .بوسیلهء احمد لُر اشاره شده است
 تن از علماء، فقها و 521شرح حال » الشقایق النُعمانیه«در ) 1570 /968بسال (     طاش کؤپري زاده 

الها قاضی القضات شهر استانبول بوده و گزارش ارزنده اي از مؤلف، س. عرفاي اسالمی را آورده است
فعالیت، دستگیري، محاکمه و سوزاندن گروهی از پیروان فضل اهللا حروفی در زمان سلطان محمد عثمانی 

   [21] .بدست داده، اما از زندگی، عقاید و سرنوشت عمادالدین نسیمی سخنی نگفته است
از قتل و کشتار زنادقه و از جمله از ) 1565 /973در گذشته بسال ( شعرانی      در همین زمان عبدالوهاب

پوست کندنِ ابوبکر نابلسی در مصر خبر داده و سپس به پوست کندن و قتل عمادالدین نسیمی در شهر 
   [22] .حلب اشاره کرده است



 10ألیف سال هاي آخر قرن ت(»  االفکارة االشعار و زبدۀخالصـ«     تقی الدین کاشی در تذکرهء مفصل 
، از عمادالدین نسیمی و اشعار او چهاردهم و پانزدهم/ تم و نهمشدر ذکر اشعار و احوال شاعران قرن ه)16/

   [23] .نیز یاد کرده است
از ) حروفی(ضمن ذکر مزارِ پیر ترابی » روضات الجنان« در 1567 /975     حافظ حسین کربالئی بسال 

) به رهبري دختر فضل اهللا نعیمی(این کتاب به قیام گروهی از حروفیان . د کرده استعمادالدین نسیمی یا
   [24] .در زمان جهانشاه قراقوینلو و قتل و سوزاندن آنان پرداخته است

از عمادالدین نسیمی یاد کرده که ) به تُرکی(» تذکره«     در همین زمان، عاشق چلبی نیز در کتاب 
وي همچنین از شاعري بنام تمنّائی یاد کرده که در زمان سلطان بایزید » . ِ شهادت نهادمنصوروار، سر بر دارِ«

  [25] .دوم به جرم حروفی بودن، محکوم و سوزانده شد
براي آگاهی از حوادث دوران ) 1577 /985تألیف سال (اثر حسن بیگ روملو » احسن التواریخ     «

ین کتاب همچنین مأخذ ارزنده اي است براي شناخت ا. حکومت شاهرخ تیموري بسیار ارزشمند است
 اجتماعی نواحی آذربایجان در زمان حکومت هاي قراقوینلو و آق قوینلو و وقایع حکومت - اوضاع سیاسی

روملو گزارش ارزشمندي از چگونگی دستگیري و قتل فجیع عمادالدین نسیمی . عثمانی در این دوره
 و 1427 /846 و 830او در ذکر وقایع سال . اخذ کرده باشد» اقالعش  مجالس«بدست داده که گویا از 

 از کارد خوردن سلطان شاهرخ بوسیلهء احمد لُر حروفی و نیز از قیام حروفیان و کشتار آنان بدستور 1442
  [26] .جهانشاه قراقوینلو یاد کرده است

از عمادالدین نسیمی سخن ) کیبه زبان تُر(» تذکره«در کتاب ) 1582 /991در گذشته بسال (     لطیفی 
بگفتهء او، عمادالدین مقلّد شبلی و شاه نعمت اهللا ولی بوده و با علم حروف نیز آشنائی داشته . گفته است

لطیفی نیز از اشعار و احوال تمنّائی ِ شاعر یاد کرده که به اتهام تناسخ، الحاد و زندقه، در زمان سلطان . است
»  الشعراءةتذکر«در همین زمان حسن چلبی در . [27] گردیده و سوزانده شدبایزید دوم، محکوم به مرگ 

در حوالی بغداد دانسته، مختصراً به زندگی و سرنوشت نسیمی اشاره کرده » نسیم«ضمن اینکه نسیمی را اهل 
  [28] .است
د این دوران نیز از منابع ارزشمن) 1494 /899بسال (تألیف معین الدین اسفزاري » روضات الجنّات     «
مؤلف در روضهء سیزدهم، واقعهء کارد خوردن شاهرخ بوسیلهء احمد لُرِ حروفی را گزارش کرده . است
  .[29] است

از دستگیري و آتش زدن گروهی » کُنه االخبار« مصطفی عالی افندي در کتاب 1698 /1007     در سال 
به سرنوشت عمادالدین نسیمی نیز اشاره کرده از حروفیان در زمان سلطان محمد عثمانی یاد کرده و طی آن 



اشارت به سوزانیدن « موالنا حامدي، شاعرفارسی زبان دربار عثمانی نیز در قصیده اي به نام [30] .است
   [31] .به این واقعه پرداخته است» حروفیان در رم

 مزارِ میرترابی و کشتار  در اشاره به-»روضات الجنّان« روایت 1501 /1011     مالحشري تبریزي بسال 
  .[32] تکرار کرده است» روضهءاطهار« را در کتاب -حروفیان در زمان جهانشاه

از اشعار و زندگی ) 1613 /1023تألیف حدود (» عرفات العاشقین«     تقی الدین اوحدي در تذکرهء 
و اصلِ وي را » ل الدینسید جال«فضل اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی یاد کرده و نام کوچک نسیمی را 

نزد دشمن و دوست برخالف اولیاي سابقه، کلمه اي چند بر زبان می آورد که «دانسته است که » شیرازي«
  [33] ».شد  صدق دعوي الوهیت می

لَبی  به » دیوان نسیمی«ذیل » کشف الّظنون«در ) 1657 /1067در گذشته بسال (     حاجی خلیفه چ
    [34] . دانسته است1497 /820اشاره کرده و تاریخ قتل او را سال زندگی و قتل عمادالدین 

 و نیز ابن عماد حنبلی بسال [35] »لطایف الخیال« در 1666 /1076     محمد بن دارابی شیرازي بسال 
به زندگی عمادالدین نسیمی اشاره نموده و از کثرت پیروان او در » شَـذَرات الذّهب« در 1670 /1080

 [36] .یاد کرده اندشهر حلب 

 
آثار ) 1993پاریس، ( ما، در یک رسالهء دانشگاهی در مدرسهء مطالعات عالیهء دانشگاه سوربن -  [1] 

 :نگاه کنید به. اصلی، منابع و تحقیقات مربوط به حروفیان را معرفی کرده ایم

MIRFETROUS, Ali: Le Mouvement Horufi, vol. 1, Etude des sources 
originelles et des recherches modernes, Edition Soleil, Canada, 1994.  

، صص )امریکا(، مریلند1373، پائیز 3ایرانشناسی، شمارهء : همچنین نگاه کنید به ترجمهء این رساله در
-206، صص 1374، بهار 1؛ شمارهء 854-842، صص 1373، زمستان 4؛ شمارهء 582-595
217. 

  
  .1972لدین نسیمی، با مقدمه، مقایسه و تصحیح حمید محمدزاده، باکو،  دیوان سید عمادا-  [2] 
 دیوان فارسی فضل اهللا نعیمی تبریزي و عمادالدین نسیمی شیروانی، به اهتمام رستم علی اوف، با -  [3] 

دو چاپ دیگر از دیوان فارسی نسیمی، اخیراً به کوشش غالمحسین . 1354جویا، تهران، . مقدمۀ س
  . یداهللا جاللی پندري منتشر شده استبیگدلی و 

  : دربارة رفیعی نگاه کنید به-  [4] 
A History of   Ottoman  Poetry, by E. J.W.Gibb, volume 1, London, 
1900, pp. 369-380 



-b11، برگ هاي OR 569هء  دانشگاه کمبریج، به شمارهء خطی کتابخانهء بشارت نامه، نسخ-  [5] 

a54 
 .9 و 4، صص 1946، استانبول، )به تُرکی ( گنجنامه-  [6] 

 Encien Fonds Persan, No 24: اریسپ استوانامه، نسخه خطی کتابخانه ملی -  [7] 

، صص 2، شمارهء 19نشریهء دانشکدهء ادبیات تبریز، سال : »نامه اي از پسر فضل اهللا حروفی «-  [8] 
) استانبول( خطی فارسی کتابخانهء ملّت این سند به همت دکتر حسین آلیاري از بخش نسخ. 175-197

اما برخالف نظر دکتر آلیاري و برخالف تیتر این سند، نامهء مذکور متعلق به پسر فضل . بدست آمده است
در . است» استوانامه«نیست بلکه این نامه نوشتهء امیر غیاث الدین محمد، نویسندهء ) نعیمی(اهللا حروفی 

از این گذشته، در . نامیده است» حضرت امیر«اهللا را  و پسر فضل» فقیر« را سراسر این نامه، نویسنده خود
غیاث الدین . آمده است) 1433 /836(نام غیاث الدین محمد و تاریخ تحریر نامه ) 197ص(پایانِ نامه 
در ) میپسر فضل اهللا نعی(» امیر نوراهللا«نیز از دستگیري، اسارت و مصاحبت خویش با » استوانامه«محمد در 

 :همچنین نگاه کنید به. b 26 و a23استوانامه، برگ هاي : نگاه کنید به. قلعهء بدلیس یاد کرده است

Hurufilik Metinleri katalogu, Ankara, 1973, p. 56. 
 b ، برگ .62Or هء دانشگاه کمبریج، به شمارهء خطی کتابخانهء سید شریف، نسخهء شرح قصید-  [9] 
 Hurufilik Metinleri, p. 128: ید بههمچنین نگاه کن. 14

ر عسقالنی نگاه کنید به دانشنامهء دربار- [10]  جزیر نظر احسان یارشاطر، 3 ایران و اسالم، ج هء ابن ح ،
 .498-493، صص 1355تهران، 

  .271- 269 و 47، صص 7 ، ج 1986 /1406ءالعمر، طبع الثانیه  بانبامر اِنباء الغ- [11] 
ب فی تاری کنوزال- [12]  لَب، نسخهذَه ح 38968هء  دارالکتب قاهره، بشمارء عکسی کتابخانهءخ ح 

نسخهء واتیکان تنها . Arabi, MS No 235هء واتیکان، بشمارء خطی کتابخانهء، نسخه)در سه جلد(
 است که اطالعاتی دربارهء مدارس، مساجد، خیابان ها و آبادانی شهر حلب بدست 12- 6شامل فصل 

که فصل هاي نسخهء واتیکان را » پائوال اورساتی« تشکر از دوست ایرانشناس ایتالیایی من، خانم با. دهد  می
  .برایم فرستاده است

ی پاریس، بشمارهء  - [13]   -ar.1723 السیف المهنَد فی تاریخ الملک المؤید، نسخهء کتابخانهء ملّ
  .60- 54خصوصاً باب دهم، برگ هاي 

صص ( الشعراء ةدولتشاه سمرقندي در تذکر.  اطالع چندانی در دست نیست از مؤلف این رساله،- [14] 
آگاهی ما . او را از شاعران و صاحب منصبان عصر شاهرخ تیموري و سلطان بابِر دانسته است) 341-347

آگاهی هاي تازه از «: نگاه کنید به. از این رساله، ابتداء از طریق مقالهء ارزشمند استاد صادق کیا می باشد



اصل این . 49-43 ، صص 1333، نشریهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه تهران، سال دوم، دیماه »حروفیان
  . ، نسخهء خطی، جزء سوم، در کتابخانهء ملک تهران موجود است477رساله بشمارهء 

  . 4164التواریخ، نسخهء خطی کتابخانهء ملک تهران، بشمارهء ة زبد- [15] 
  .592-583صاً صص وخص.  هـ1360، چاپ الهور، 2جمع البحرین، ج عدین و م مطلع الس- [16] 
 36، ص 1984 / 1404، طبع قاهره، 2 بدائع الزهور فی وقایع الدهور، ج - [17] 

  .174– 173تاریخ، صص بدون ، بیروت، )6جزء   (3سع، ج تالقرن الاالالمع الهل ء الضو- [18] 
، SUPPL, Persan, 1559نهء ملی پاریس، بشمارهء  مجالس العشـّاق، نسخهء خطی کتابخا- [19] 

، مجلس 1897 /1314، )هند(؛ نسخهء چاپ کانپور a 168 تا a 165مجلس چهل و هشتم، برگ هاي 
   164 و 162چهل و هشت، صص  

  261 ، ص1339، مشهد، 3 مجمل التواریخ، ج - [20] 
  1395یروت،  الشقایق النُعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه، ب- [21] 

  .39 – 37 م، صص 1975/هـ
  15 م، ص 1959/ هـ1378 الیواقیت و الجوهر فی بیان عقایداالکابر، جزء اول، طبع مصر،  - [22] 
با . ، رکن سوم، نسخهء خطی کتابخانهء فخرالدین نصیري امینی االفکارة االشعار و زبدۀخالصـ - [23] 

 .توکپی این نسخه را در اختیارم گذاشته اندتشکّر از دوست فاضلم دکتر رضا تورجانی که ف

  481 -478، صص 1344 روضات الجنان و جنّات الجنان، تهران، - [24] 
 .a 133، برگ 1971، لندن، )مشاعرالشعرا( عاشق چلبی، تذکره سی - [25] 

  . 246و 211- 210، 202 و 194-192، صص 1349 احسن التواریخ، تهران، - [26] 
دربارهء تمنائی . 333-  332 و 111-110صص .  هـ1314، استانبول، )تُرکیبه ( تذکره - [27] 

 . 788، ص 1همچنین نگاه کنید به تاریخ امپراطوري عثمانی، ج 

 .985، ص 1918، آنکارا، 2 الشعراء، ج ة تذکر- [28] 

  .86-84،صص 2، ج1338 روضات الجنات فی اوصاف مدینۀ هرات، - [29] 
  .184 – 182، بی تاریخ، صص )قسطنطنیه( چهارم، کنستان تینوپل  کنه االخبار، رکن- [30] 
  284 کلیات دیوان موالنا حامدي، طبع استانبول، ص - [31] 
، براي نقد و بررسی 72ق، ص .  هـ1303 روضهء اطهار، روضهء چهارم، چاپ سنگی، تبریز، - [32] 

، )1345 (18نشکدهء ادبیات تبریز، سال نشریهء دا: این کتاب نگاه کنید به مقالهء عزیز دولت آبادي در
 .151 -133صص 



  .b 550، برگ 5324 عرفات العاشقین، نسخهء خطی کتابخانهء ملی ملک، بشمارهء - [33] 
  . 817، ص 1941، طبع بغداد، 1 کشف الظنون، ج - [34] 
  .4325 لطایف الخیال، نسخۀ خطی کتابخانه ملی ملک، بشمارهء - [35] 
ب، ج  شَذَرات - [36]  ن ذَه 144 م، ص 1933/ هـ1351، طبع قاهره، 7الذهب فی اخبار م. 

  

 
  )اران(تندیس عمادالدین نسیمی در باکو پایتخت جمهوري آذربایجان 

   
  بررسی منابع و مآخذ

 بخش دوم
  

  :     اشاره
شناخت این منابع، . ص و ترتیب منابع، یکی از اساسی ترین کارها در پژوهش هاي تاریخی استتشخی   « 

شاعر و (بررسی منابع زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی . پشتوانهء اعتبار هر پژوهش تاریخی بشمار می رود
از بزرگترین کوششی است در راه شناخت و شناساندن منابع تحقیق دربارهء یکی ) متفکّر بزرگ حروفی

  ». میالدي14/ هجري8شاعران و متفکّران ایران در قرن 
  )6هفت گفتار، علی میرفطروس، ص  (



  : منابع دست دوم- 3
     تذکره نویسان متأخّر نیز اشاراتی به زندگی، اشعار و چگونگی قتل عمادالدین نسیمی نموده اند که 

  :عموماً از منابع دست اول اقتباس شده اند از جمله
از محل تولّد و اشعار نسیمی یاد » ریاض الشعرا« در 1748 /1161بسال ) واله(     علی قلی خان داغستانی 

  ).37(اخذ کرده باشد » عرفات العاشقین«کرده که بنظر می رسد از کتاب 
ضمن نقل رباعیاتی از نسیمی، یادآور » ریاض العارفین« در 1842 /1260     رضاقلی خان هدایت بسال 

هدایت در کتاب ). 38(»منصوروار، پا بر دار ِِشهادت گذاشت« هجري در حلب 837ه که نسیمی بسال شد
  ).39(دیگر خود به زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی پرداخته است

کینهء سوزانی نسبت به حروفیان ) بزبان تُرکی(» کاشف االسرار« در 1871 /1288     اسحق افندي بسال 
وي منسوب کردن حروفیان به قرامطه ،از تقسیم نان و پنیر و شراب در آئین هاي حروفی . ابراز داشته است

افندي، به بعضی حوادث که به . است) بابک خرّمدین(یاد کرده که یادآور همین آئین در جنبش خرّمدینان 
تأخر بشمار می این کتاب اگر چه جزو منابع م. قتل عام حروفیان و بکتاشیه منجر شده نیز اشاره نموده است

اسحق افندي هیچ . رود، اما بخاطر نقل بخش هائی از متون و آئین هاي حروفیان، داراي ارزش فراوان است
  ). 40(اشاره اي به زندگی یا عقاید عمادالدین نسیمی نکرده است

ه فصل مستقلی ب) به تُرکی(» مرآت المقاصد فی دفع المفاسد«     در این زمان، محمد رفعت در کتاب 
این کتاب در شناخت . حروفیان اختصاص داده که طی آن به عقاید عمادالدین نسیمی نیز اشاره کرده است

  ). 41(بعضی عقاید و آئین هاي بکتاشیه نیز بسیار ارزشمند است
، ضمن ذکر تعدادي از غزلیات نسیمی، به قتل فجیع او )1296/1878تألیف (» روز روشن«     تذکرهء 

  ). 42(عر میرفرخی گیالنی را در چگونگی قتل عمادالدین آورده استاشاره کرده و ش
فارسنامهء «،)46(»صبح گلشن«، )45(» الشعراءةتذکر«، )44(»شمع انجمن«، )43(» االدبۀریحانـ«     در 
  .نیز از زندگی، اشعار و سرنوشت عمادالدین نسیمی یاد شده است) 48(»آثارعجم«، )47(»ناصري

لَبنهرالذّ«      کتاب  تألیف محمد کامل الغزي، اطالعات ارزشمندي دربارهء جغرافیا، » هب فی تاریخ ح
در جلد دوم این کتاب، به قتل عمادالدین نسیمی در . صنایع و حوادث تاریخی شهر حلب بدست داده است

 و حاکم) سلطان مصر(، اشاره شده و در جلد سوم از حکومت سلطان مؤید 1417 /820شهر حلب بسال 
شبک(شهر حلب  یاد کرده » ابوبکر ارمنازي«این کتاب، عالوه بر نسیمی، از شخصی بنام . یاد شده است) یـ
  ).49( در شهر حلب به اتهام کفر، گردنش را زدند و جسدش را سوزاندند1609 /1018که به سال 



خی و سیاسی شهر حلب را گرد بسیاري از وقایع تاری» اعالم النُبـَال«     محمد راغب الطباخ در کتاب پرارج 
دربارهء حملهء تیمور به (جلد دوم این کتاب . آورده و در این مورد به منابع دست اول استناد کرده است

الطباخ در . و خصوصاً جلد سوم آن براي مطالعهء ما بسیار ارزشمند است) حلب و ایام حکومت سلطان مؤید
قتَل سید علی عمادالدین نسیمی« روایت ابن العجمی را دربارهء چگونگی محاکمه و قتل نسیمی ،»ذکر م 

  ).50(نقل کرده است
از فضل اهللا استرآبادي و سال قتل او یاد کرده و به » دانشمندان آذربایجان«     محمدعلی تربیت در کتاب 

: بنظر تربیت. ستقیام حروفیان به رهبري دختر فضل اهللا استرآبادي در زمان جهانشاه قراقوینلو اشاره نموده ا
پس از قتل فضل اهللا، عمادالدین نسیمی و دیگر رهبران حروفی به آناطولی گریخته و در خانقاه هاي 

  ).51(بکتاشیه عقاید حروفی را ترویج کردند
  : مطالعات و تحقیقات جدید- 4

ت ّحروفیان      پروفسور ادوارد براون نخستین محقّقی است که در تهیه، تدوین و انتشار آثار و رساال
بخاطر ). 52(خدمات ارزنده اي کرده و مقاالت متعددي در معرّفی ادبیات و تعالیم حروفیان نوشته است

تعقیدها و پیچیدگی هاي کالمی، پروفسور براون در مطالعهء رساالت حروفیه نتوانسته  به آراء و عقاید 
 ادبی ِخالص، بیشتر این کتب و آثار، از نظر«: حقیقی آنان دست یابد، بهمین جهت، او معتقد است که

یک رشته افکار درهم و آشفته و نامفهوم که داراي «براون این آثار را شامل . »چندان قدر و قیمتی ندارند
براون اشارهء کوتاهی نیز به اشعار عمادالدین نسیمی کرده . می داند» تعالیم خیالی و عجیب و غریب هستند

  ). 53(است 
با تأکید بر دشواري درك و فهم رساالت حروفیه، » تاریخ شعر عثمانی« در کتاب      پروفسور گیب

نخستین محقّقی است که صفحاتی را به زندگی و اشعار نسیمی اختصاص داده و ضمن آن، نمونه هایی از 
پروفسور گیب، نسیمی را عارف نامیده و اشعار او را . غزلیات و رباعیات تُرکی وي را ذکر کرده است

  ). 54(دانسته است » یباترین اشعار عارفانه در ادبیات تُرکیز«
و خصوصاً پروفسور رضا توفیق ) به فرانسه(» مجموعهء رسائل حروفیه«    پروفسور کلمان هوار در مقدمهء 

پیدایش حروفیه و عقاید فلسفی فضل اهللا حروفی را بررسی کرده ) به ضمیمهء همین کتاب: (در تحقیق خود
سور رضا توفیق وجود عناصر نوافالطونی و وحدت وجودي را در عقاید حروفیه نشان داده و معتقد پروف. اند

در مقدمهء این کتاب، » .مذهب حروفیه در مجموع جز کاریکاتوري از مذاهب بزرگ نیست«است که 
  ).55(بطور بسیار مختصر به شعر و عقاید نسیمی نیز اشاره شده است



پ، استاد لویی ماسینیون نیز در دو کتاب ارزشمند خود، ضمن اینکه معتقد است      بر اساس تحقیقات گی
، حروفیان را جریانی از نوقرمطیان دانسته و صفحاتی »فرقهء حروفیه در میان ترکمانان قراقوینلو پدید آمده«

رك آذري، یکی از اولین شاعرات تُ«ماسینیون نسیمی را . را به عقاید و اشعار نسیمی اختصاص داده است
  ).56(دانسته است» عارفی وحدت وجودي و در همین حال، در پیوند با سران نظامی بکتاشیه

بیرج در تحقیق خود دربارهء بکتاشیه ،ضمن اعتقاد به اینکه حروفیه و بکتاشیه دو فرقهء داراي . ك.      ج
  ).57(اراتی کرده استسیستم فکري جداگانه اند، مختصراً به زندگی و سرنوشت عمادالدین نسیمی اش

بابینگر نیز شرح کوتاهی دربارهء زندگی عمادالدین نسیمی نوشته که ارزشمند است .      پروفسور ف
)58.(  

     استاد هلموت ریتر در تحقیق بی نظیر خود، مفصالً به زمینه هاي تاریخی علم حروف در فرهنگ اسالمی 
 نعیمی پرداخته و ضمن آن، اشارهء کوتاهی نیز به عمادالدین و به زندگی، عقاید، خانواده و پیروان فضل اهللا

  ).59(نسیمی نموده است 
     پروفسور آلساندرو بوزانی نیز در مقالهء خود به حروفیه پرداخته، اما اشارهء چندانی به عمادالدین نسیمی 

  ).60(نکرده است
ی و فارسی نسیمی را بررسی کرده و در بوریل در رسالهء دانشگاهی خود، رباعیات تُرک.      پروفسور ك

مسلمان و «او نیز نسیمی را . ابتداء به زندگی، آثار، عقاید و سبک ادبی عمادالدین نسیمی پرداخته است
  ). 61(بشمار آورده است» ٰاعلیعارفی 

رده را پی گیري ک» دیوان فارسی عمادالدین نسمی«     پروفسور اسکارچیا آمورتی ،اندیشه هاي حروفی در 
  ).62(است 

    محقّقان جمهوري آذربایجان، تحقیقات متعددي دربارهء جنبش حروفیان و زندگی و اشعار عمادالدین 
قرار ) مارکسیستی(این تحقیقات با آنکه تحت تأثیر گرایش ها و تفسیرهاي ایدئولوژیک . انتشار داده اند

از این تحقیقات، ابتداء باید .  مفید می باشنددارند اما هر یک در شناخت زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی
از کتاب سلمان ممتاز یاد کرد که در واقع اولّین تحقیق دربارهء زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی در 

  ). 63(جمهوري آذربایجان است
ضمن بررسی اشعار نسیمی، عقاید او را حاوي » تاریخ ادبیاتِ آذربایجان«   سپس اسماعیل حکمت در 

صري از اندیشه هاي نوافالطونی دانسته و تأثیر عمیق نسیمی بر شاعران اُزبک و آذربایجان را یادآور عنا
  ). 64(شده است



یک «قلی زاده در رسالهء دانشگاهی و در نوشته هاي دیگر خود، حروفیسم را بررسی کرده و آنرا .      م
یمی کوشیده است تا بین اندیشه هاي ارتجاعیِ دانسته اما در تحلیل عقاید نس» جریان ارتجاعی و اسرارآمیز

  ).65(حروفی و جنبه هاي مثبت عقاید نسیمی، فرق اساسی قائل شود
     فؤاد قاسم زاده نیز در مقاله اي بمناسبت ششصدمین سال تولد نسیمی، نظر محققان تُرك دربارهء 

  ). 66(عمادالدین نسیمی را بررسی کرده است
ر مقدمهء دیوان تُرکی عمادالدین نسیمی و نیز در مقالهء کوتاهی، به نسخه هاي      جهانگیر قهرمانوف د

  ).67(خطی دیوان نسیمی و به تغییرها و تحریف هاي موجود در اشعار وي اشاره کرده است
     حمید آراسلی نیز در رسالهء کوچک اما ارزشمند خود به زندگی، اشعار و سرنوشت نسیمی پرداخته 

  ).68(است
زندگی، اشعار و عقاید عمادالدین نسیمی را » دیوان فارسی نسیمی« حمید محمدزاده در مقدمهء خود بر     

  ).69(بررسی کرده و تأثیرپذیري هاي شعري نسیمی از حافظ را نشان داده است 
زیده اي از اشعار عاشقانهء نسیمی، به جنبه هائی  از     واقف اصالن اوف نیز درمقدمهء کوتاه خود بر  گُ

  ). 70(افکار فلسفی نسیمی اشاره نموده است
حسین آیان نیز رسالهء دکتراي خود را )71(نوشتهء فریدون آشوراوف » نسیمی«     گذشته از نمایشنامهء 

همچنین است مقالهء ). 72(به بررسی زندگی، عقاید و اشعار نسیمی اختصاص داده ) در دانشگاه باکو(
به زندگی، عقاید » عظمت نسیمی«اکرم جعفر نیز در مقاله اي بنام ). 73(به قلم عیسی حسین اوف » نسیمی«

  ).74(و تأثیر عمادالدین بر شاعران آذربایجان اشاره کرده است
به زندگی فضل اهللا نعیمی و » قاموص اَعالم«     در کشور ترکیه، نخستین بار  شمس الدین سامی در کتاب 

س پروفسور رضا توفیق در تحقیق مفصل خود به عقاید حروفیان و سپ) 75(عمادالدین نسیمی اشاره نموده
 پس از وي، فواد کؤپرولو در کتاب خود از - که در صفحات قبل بدان اشاره کرده ایم-پرداخته است

همین ). 76(عمادالدین نسیمی و تأثیر شگرف او بر اشعار فضولی، شاه اسماعیل خطائی و بنانی یاد کرده
  ). 77(نیز از اشعار و عقاید او سخن گفته است» نسیمی«هی بنام مؤلف در مقالهء کوتا

زندگی و جنبه هائی از شخصیت و عقاید » سید نسیمی«     ابراهیم الگون در رسالهء دانشگاهی خود بنام 
  ).78(عمادالدین را بدرستی نشان داده است

به فرقهء حروفیه پرداخته و فصل مستقل و      محقّق معروف تُرك، استاد عبدالباقی گولپینارلی در آثار خود 
همین مؤلّف، فهرست کاملی از ). 79(مفیدي نیز به زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی اختصاص داده است 
  ).80(آثار و رساالت حروفیان را منتشر کرده که بسیار ارزشمند می باشد



ء مفیدي دربارهء عمادالدین نسیمی و فرقهء ، مقاله»دانشنامهء تُرك«     نویسندهء دیگري بنام کاراهان در 
  ).81(حروفیه نوشته است

فصل مستقلی به زندگی و عقاید فضل اهللا » تاریخ العراق«     از میان محقّقان عرب، عباس عزّاوي در کتاب 
همین مؤلف در . نعیمی و عمادالدین نسیمی اختصاص داده و طی آن، اطالعات مفیدي ارائه کرده است

  ).82(نیز اشاراتی به حروفیان نموده است» ائیه فی التاریخالکاک«
، و خیرالدین اسدي در دو کتاب )83(» آثاراالسالمیه والتاریخیه فی حلب«     محمد اسعد طالس در 

لَبۀـموسوعـ« ت جغرافیائی آرامگاه نسیمی، از محاکمه و » احیاء حلب و اسواقها«و »  حضمن اشاره به موقی
لَب یاد کرده اند قتل وي در ش 84(هر ح .(  

    شیخ عبدالحسین امینی نجفی نیز در کتاب خود به زندگی و اشعار فضل اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی 
  ).85(اشاره کرده است 

ع و تصوف«    دکتر کامل مصطفی الشیبی در کتاب   فصل جامع و ارزشمندي به پیدایش فرقهء » تشی
 نعیمی اختصاص داده و ضمن آن، اشارهء کوتاهی به عمادالدین نسیمی نموده حروفیه و عقاید فضل اهللا

الشیبی متأسفانه هیچ اشاره اي به زحمات و تحقیقات استاد صادق کیا و پروفسور هلموت ریتر ). 86(است
  .نکرده است

اد صادق کیا به  ، نخستین بار است)87(     در ایران، گذشته از مقالهء کوتاه و مفید ناصرالدین شاه حسینی
او ضمن کوشش هاي ارزندهء خود در بازشناسی و باز خوانی متون . معرفی  فرقهء حروفیه پرداخته است

استرآبادي فرقهء حروفیه، بر اساس منابع دست اول، به شرح زندگی و تعالیم فضل اهللا نعیمی پرداخته و 
تحقیقات و زحمات استاد صادق .  کرده استبطور مختصر به زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی نیز اشاره

  ).88(کیا الهام بخش همهء پژوهش هاي بعدي دربارهء حروفیان است 
تاریخ ادبیات در «و استاد ذبیح اهللا صفا در ) 89(» شعر فارسی در عهد شاهرخ«     استاد احسان یارشاطر در 

ه اند، اما اطالعات ارزشمندي از شرایط اشاره اي به اشعار و احوال عمادالدین نسیمی نکرد) 90(» ایران
  . فرهنگی دوران مورد مطالعهء ما بدست داده اند-اجتماعی

و عمادالدین ) نعیمی(، از اشعار و سرنوشت فضل اهللا استرآبادي»لغت نامه«     عالّمه علی اکبر دهخدا در 
  ).91(نسیمی یاد کرده است

نیز از ) 94(»بزرگان شیراز«،)93(» سرایانِ فارسیدانشمندان و سخن«،)92(»فرهنگ سخنوران«     در 
  . زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی یاد شده است



بسیاري از شاعران عصر، «     استاد سعید نفیسی، عمادالدین نسیمی را از شاعران نامی زمان خود دانسته که 
مختصراً به چگونگی قتل نسیمی ، اما هیچ ذکري از  اشعار  وي نکرده و »شاگرد یا پیرو سبک او بوده اند

نیز به حوادث مربوط به حروفیان اشاره کرده » کلیات قاسم انوار«نفیسی در مقدمهء ). 95(اشاره نموده است
  ).96(است

پرداخته و ضمن ارائهء » فرقه هاي صوفیه و حروفیه«     حمید فرزام نیز در مقالهء مفیدي به رابطهء 
  ).97(عقاید ابن عربی بر افکار  فضل اهللا استرآبادي اشاره کرده استتاریخچهء علم حروف به تأثیر 

، اشارات مفیدي به جنبش »دیوان فارسی فضل اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی«جویا در مقدمهء .      س
  ).98(حروفیه و زندگی و عقاید نسیمی نموده است

، علی خادم )101(ن متینی، غالمحسی)100(، دکتر محمدجواد مشکور)99(    رضا خسروشاهی
نیز به زندگی و سرنوشت ) 104(و سید علی صالحی) 103(، سپس غالمحسین بیگدلی)102(علماء

  .عمادالدین نسیمی اشاره کرده و برخی از آنان نیز، تأثیرپذیري شعري نسیمی از حافظ را نشان داده اند
برخی » این جهانی ِ«بر باورهاي مادي و ضمن تأکید » ...جنبش حروفیه «     نگارنده نیز در کتاب کوچک

  ). 105(حروفیان ،به اشعار و عقاید نسیمی اشاره کرده است
و عبدالرفیع )108(، ابوذر ورداسبی)107(، اسماعیل حاکمی)106(     نوشته هاي عزت اهللا بیات

بتنی بر هرچند که فاقد اطالعات جدید و م) 110(و نیز رسالهء دکتراي ولی اهللا ظفري) 109(حقیقت
و محمد ) 111(تحقیقات دیگران می باشند، اما خالی از فایده نیستند، در حالیکه کوشش هاي رضا باغبان

در ترجمه و گردآوري مقاالتی دربارهء زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی ارزشمند ) 112(تقی خمارلو
  .هستند

هء عمادالدین نسیمی در ادبیات آذري      دکتر جواد هیئت در دو کتاب خود، به زندگی و جایگاه برجست
  ).113(اشاره کرده است 

بجاي تحلیل درست عرفانیِ مطالب ذوق آمیز «     دکتر حسن سادات ناصري در مقاله اي از محقّقانی که 
انتقاد کرده اما » نسیمی، مطالبی خاص خود، یا برداشت هاي دور از معتقدات عرفان خداشناس آورده اند

توضیحی نداده بلکه در توضیح فلسفه اعتقادي حروفیان دچار » مطالب ذوق آمیز نسیمی«دربارهء مفهوم 
  ).114(تردید و تناقض گویی شده است

به زندگی و سرنوشت فضل اهللا نعیمی و عمادالدین نسیمی » حروفیه در تاریخ«     یعقوب آژند در کتاب 
ویدادهاي تاریخی مربوط به این فرقه است، این کتاب اساساً شامل حوادث و ر). 115(اشاره کرده است 

تأکید کرده » گرایش هاي دنیاگرایانه و برداشت هاي این جهانی و مادي بخشی از حروفی ها«اما، مؤلف به 



این کتاب، متأسفانه، داراي برخی نظریات غیرمستند، اشتباهات تاریخی و استدالالت نادرست می . است
  .باشد

به زندگی و سرنوشت عمادالدین » دیوان نسیمی«نیز در مقدمهء نسخهء جدیدي از      یداهللا جاللی پندري 
افکار «دانسته، مانند آژند، با تأکید بر » شاعري متوسط«وي ضمن اینکه نسیمی را . نسیمی پرداخته است

و افکار ) رهبر و بنیانگذار حروفیه(کوشیده است تا بین عقاید فضل اهللا استرآبادي »  مادي بعضی حروفی ها
  ). 116(جانشینانش، فرق و فاصله قائل گردد

  منابع عمومی5- 
تاریخ رسمی دورهء تیموري است که ) 1424 /828بسال (تألیف شرف الدین علی یزدي » ظفرنامه     «

مؤلف کتاب، خود : قرار دارد) 1404 /807تألیف (» ظفرنامهء شامی«بخش هائی از آن بر اساس کتاب 
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