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 چکیده  
قرن هشتم و نهم    یمذهب  یاز اصول محرک، در جنبش ها  ت،ی مهدو   شه ی و اند  ییگرا   یمنج

اهداف خود،    یمزبور، در راستا   یاز جنبش ها  ک ی(، بود و هر  انی موری)مشخصًا دوره ت   ی هجر
ا گونه  م  یبه  بهره  آن  حروفاندجسته ی از  جنبش  ها    ه ی.  جنبش  قا  یاز  که  مهدو   لیبود    تیبه 

  نیزم  ی انگاشتند که در رو  ی م  یی خدا   یو حت  ی بودند و او را مهد  ی سترآبادلله ان فضل ارهبرشا
 یی رها  یبا ظلم و ستم ادعا  ت ی و ضد  یبر عدالت اجتماع  ه یجنبش با تک  نیظهور کرده است. ا

  ت یمهدو  نکه یخود قرار داد. ا  زیورو دستا  ت یمهدو  شه ی منظور اند  ن یا  ی انسانها رو داشت و برا 
به  یپژوهش که مبتن نیا  یها   افته یپژوهش است و    ن یه داشته سوال ایحروف   جنبشدر    یچه نقش

( در جنبش  ییگرا ی )منج تیمهدو  شه ی از آن است که اند یاست؛ حاک   یلیو تحل  یفیروش توص 
  ع یو تش  ه یصوف   د یجنبش از عقا   نیکه رهبران ا  ی داشته  به گونه ا  ینقش محور  ه، یحروف  یمذهب

به   د یعقا  حیتشر  ی برا  م خود  طرف بردندیره  از  پذ  ژه یو  طیشرا   ی .  که  زمان  آن  بر    رش ی حاکم 
 شه ی مردم فراهم آورده بود، باعث مورد توجه قرار گرفتن اند  یرا از سو  ی نجات بخش  ی ها  شه ی اند

 مردم شد.   یاز سو   تیمهدو
 

 . یفضل استرآباد  ه،یحروف ت،یمهدو ،یی گرا ی : منجیدیکل واژگان
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 مقدمه 

 دشوار کنونی شرایط و کرد خواهد  ظهور نزدیکی  ا هآیند در که  مانیمنجی  آخرالز یک به  گرایش
شکل   را  گرایی )مهدویت( منجی اندیشه  نمود، ساختار خواهد برپای  اتازه  نظم و  زده هم بر  را 

تفکر دهد.می ی  هادوره  در مردم توده نگاه در طلبانه رهایی  تفکر توان پرطرفدارترینمی  را  این 
برشمرد. مختلف نیز، در تاریخی  تشیع   پیامبر به ی  اوحی  در خداوند که  است آمده  مذهب 

 بر مبنی هایینوید  چنین رسدمی نظر به  .دهدمی  نوید را ی ارهاننده اسسم )ص( ظهور منجی و
 را  مصایب تحمل  و است داشته نگه می زنده  مومنان  دل در را  امید بودنش زنده  و امام وجود
د کردهمی  آسان  تعبیری  به  و  قلب مسلمانان  ریگاست  به   در  اعتقاد   نگه  زنده  را ی  مهد خود 
بیگانگان از ناشیی  هاناگواري  بروز مواقع در که ی  طور  اند،داشته  شرایط  و تسلط   بد یا 

مهدي، رودمی انتظار و شود فعال آسانی به  تواندمی  عقیده این اجتماعی   را  تاریخ بازگشت 
 جذال و جلب ی برا  مبارزی هاچهره  ازی شمار که  استی  امید چنین به  توسل با  کند. تصحیح
 معرفی موعودی  مهد  همان را  خود و  اند برخاسته  تاریخ دشواری  هابرهه  در مردم ی  امیدوار

 در همین دینی تفکر قالب دری  رستگار منجی، ظهور   موضوع شدن مطرح  با واقع در اند.کرده 
 در گهگاه تا بودی  ازمینه  ایرانیان میان در موضوع  این به  باور گسترش   .داده شد وعده  نیز  جهان

 چنین شکست  پی در که  رهبرانی شوند. مطرح  بودن  منجیی رهبرانی با ادعا مردمیی هاجنبش 
 .کنند ظهور مردم رهاییی برا  بار دیگر  رفتند تامی  غیب عالم به  هاییجنبش 

بررسی سویی از  های یشه اند بر  مبتنیی  هانهضت  سمت  به  مردمی  ها تود گرایش علل  دیگر 
معمواًل    .ها استنحله  قبیل این پر نفوذ، دری  رهبر  ستیزانه، نشانگر اهمیتطلبانه و ظلمرهایی

گروه  هدایت  اجتماعی  ی  هاچنین  ر    .است کاریزماتیکی  رهبر عهدۀ  بر شکنیشالوده  مذهبی 
 نیز را  خود مال و جان حاضرند که  دارند قرار رهبران  این  تأثیر رهبرانی چنان تحت چنین پیروان 
)مشخصًا   هجری  نهم سدۀ.  پروراندمی   شانذهنیت جمعی  در این رهبر که  کنند آرمانی وقف

گوناگون فکری ر مذهبی  ی  هاجنبش  از  است سرشار زمین ایران  تاریخ مسیر دوره تیموریان( در
... و  نوربخشیه  و  حروفیه  دستیابی خود آرمان که  چون  نوع  را  فاضله ی  به   و درخشان مدینۀ 

طوری که با این  ای داشت به  ها جایگاه ویژه پندارد. نگرش مهدویت در این جنبش می  ه برجست
 بردند. نوع نگرش، مقام انسان را تا حّد خدایی باال می 
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تاریخ می   از  برهه  آن  تأثیر شرایط خاص فضای  باور، تحت  مردم جامعه،  این  آن،  در  که  بوده 
به  امرا فقط  و  حّکام  برای  درآمدی  منبع  میعنوان  شمار  به  دولت  دیگر،  ی  تعبیری  به  و  آمدند 

د و  گونه جایگاه و شخصیتی، برخوردار نبودن نیروی کار و تولید دولت بودند و در مقابل از هیچ
 ین سرخوردگی و تحقیرنمایی مقام انسانی بود که آبشخور چنان عقاید و باورهایی گردید. درهم

با آنچه  گوناگونی این  میان و  دارد  این جنبش که محوریت  پیوند  نوعی   به  میل  شود،ا میهعث 
 بروز هاییجنبش  رهبران چنینی  سو   از مهدویتی  دعو قالب طلبانه است که دراندیشه رهایی

گرایی و موعود باوری )مهدویت(  نگارندگان این مقاله به بررسی جایگاه اندیشه منجی  یابد.می
پرداخته  تیموریان  مدر جنبش حروفی عصر  این  در  زمینه اند.  به  گیری  های شکل قاله، نخست 

گرایی در عقاید حروفیه و  حروفیه و سپس آغاز جنبش فضل استرآبادی و در ادامه به مبانی منجی
 شود.جنبش حروفیه بعد از فضل استرآبادی پرداخته مییت به در نها

 پیشینه تحقیق  

تعددی به رشته تحریر در  ها و مقاالت مهای فکری و مذهبی  دوره تیموریان کتاالدرباره جنبش
به   یا  آثار  این  از  اینکه  آمده است که در هر یک  یا  همۀ ابعاد عصر تیموریان به صورت کلی و 

و   عقاید  بررسی  به  از جنبش صرفًا  یکی  تنها  مشعشعیه،  معرفی  و  حروفیه  مانند  دوره  این  های 
ته تحریر درآورده  به رش را     حروفیه در تاریخپرداخته شده است. برای نمونه یعقوال آژند، کتاال  

فضل  زندگی  مختلف  ابعاد  به  آن  در  وی  و  پیروان  و  جانشینان  و  جنبش  رهبر  استرآبادی،  الله 
و   گرفته  قرار  بررسی  مورد  عقاید حروفیان  مفّصل،  به طور  اثر  این  در  است. همچنین  پرداخته 

 .  الدین نسیمی، به آن ضمیمه گردیده استهایی از اشعار عمادحتی نمونه 

نام    ری اث به  و آراء و عقاید(،دیگر  تاریخ  تألیف روشن خیاوی است که از    حروفیه )تحقیق در 
ارزش  نوعی  ایشان را  است و عقاید رهبر  نگریسته  این جنبش  به  نوع  منظری خاص،  به  گزاری 

داند. در مجموع اثری است پر محتوا که برای پژوهش درباره حروفیه بسیار مفید و با  انسان می 
 .ش استارز

 گیری جنبش حروفیههای  شکل زمینه
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در زمان ایلخانان مغول، اقتصاد و خصوصًا کشاورزی، رو به زوال و نابودی بود و با حمله  
زمینه  بتواند،  که  این  برای  تیمور  نابود شد.  در حقیقت  و  کامًس ورشکسته  ایران،  به  های تیمور 

معنوی مسلمانان استفاده یروی  ایت نقدرت سیاسی ر اجتماعی خود را مستحکم سازد و از حم
نفوذ   با  علمای  پشتیبانی  توانست  که  این  تا  داشت،  فراوان  کوششی  اسسم،  به  تظاهر  در  کند، 

پروری از بازار خوبی گری و صوفیدر این زمان که صوفی  1مذهبی را به سوی خود جلب نماید.
و رفع هرگونه    مساواتبری و  برخوردار بود، به علم حروف نیز توجه خاصی شد و حروفیان برا 

کردند، تا مردم درمانده ایران را از زیر یوغ ستمگران نجات دهند. اما در  ظلم و ستم را تبلیغ می 
نوشته  در  مورخان  از  برخی  میان  آورده این  خود  این  های  از  یکی  چندگاه،  هر   ...« که:  اند 

نشینی،  و گوشه شیخّی  لباس    قرین، به تلقین شیطان لعین در دین و ملحدان شقاوت مفسدان بی 
بارتولد    2بازار شید و زرق رواج داده ... به افساد دین و ملت و الحاد اهل شقوت روی آورده...« 

های خلق  نیز بارها تصریح کرده که معتقدات مذهبی در بسیاری موارد، اضافه ظاهری نهضت 
  3بوده است. 

ادن تعالیم تشّیع و  و قرار دی با الگهای مردمبا وجود سخنان یاد شده باید گفت که نهضت 
اند. زیرا در قرن هشتم و نهم  کردههایی از تصوف، حرکت آزادی خواهانه خود را آغاز میآمیزه 

می تسش  عقیده  دو  هر  منتسبان  و  داشتند  نوگرا  طبیعت  دو  هر  تشّیع  و  تصوف  کردند  هجری، 
بی  اندیشه سابقه چیزهای  تا  کنند  عرضه  آای  منادی  که  بودند  هایی  اصن  استقسل  دارای  و  الت 

های اسسمی و صوفیانه، نظریه متکامل و  الله استرآبادی، با استفاده از اندیشه باشد. مثًس فضل 
نوینی بر پایه حروف و اعداد بنیاد نهاد و از این طریق جنبش خود را علیه ظلم و ستم تیموریان  

 و حاکمان دست نشانده آنها آغاز کرد.

 

 

 .24، ص 1366طرس، جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان، تهران: انتشارات بامداد، علی میر ف - 1

اآلثار فی ذکر االخیار،  به اهتمام احسان اشراقی، تهران: انتشارات علمی    ة ای نطنزی، نقاومحمود افوشته  -  2
 . 514، ص 1373و فرهنگی، 

والدیمی  -  3 ترجمه  واسیلی  نامه،  ترکستان  بارتولد،  فرهنگ،  روویچ  بنیاد  انتشارات  تهران:  کشاورز،  کریم 
 .17، ص 1، ج1352



   45     ق(830 -778) یهدر جنبش حروف یتمهدو  یگاه جا

 توان به طور خسصه، به این شرح بیان کرد: حروفیه را می ری جنبش  گیل شکل بنابراین عوام

و حاکمان دست 1 بیگانه  علیه  مبارزه  بر  ر  آنان  از حد  بیش  و ستم  به ظلم  توجه  با  آنان  نشانده 
 مردم.

ر نابودی اقتصاد )خصوصًا کشاورزی(، زیرا با برقراری حکومت تیموریان، اقتصاد ایران رو به  2
 نهاد.ورشکستگی 

الله استرآبادی این مبارزه  های مردمی بر ضد حاکمان ظالم که فضل أثیرپذیری از سایر قیامت  ر3
گاهی مردم، آغاز کرد.   را در قالب اعداد و حروف و برای آ

ر اوضاع آشفته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر بسیاری از مناطق ایران که موجب شده  4
 ن  وقت پناه ببرند.من صوفیاضع به دا بود مردم برای رهایی از این و

 آغاز جنبش فضل الله استرآبادی  

مورخان  فضل     بین  وی  مورد محل والدت  در  است.  بنیانگذار جنبش حروفیه  استرآبادی  الله 
اختسف است. به طوری که برخی او را از اهالی استرآباد و برخی دیگر از اهالی تبریز و حتی  

را مشهدی  او  نوشته   1نند.دا االصل میبرخی دیگر  از مورخان  الله در سال  اند که فضل بسیاری 
القضات استرآباد بود و در زمان کودکی  در استرآباد چشم به جهان گشود. پدرش قاضی ق.  740

الله تا اواخر دوره نوجوانی در همین شهر  فضل   2فضل، پدرش از این دارالفنا به دارالبقا پیوست. 
من و  استرآباد  در  ایام  این  در  اعسم  بود.  که  داد  رخ  آشوبی  پر  سیاسی  وقایع  آن  اطراف  اطق 

 طغاتیمورخان و خروج سربداران از آن جمله است.  ایلخانی

 

 

زاده، جنبش   - 1 امین  امید،  علی  انتشارات  به سربداران، سبزوار:  ویژه  با نگاهی  ایران  تاریخ  در  های شیعی 
 . 245، ص 1384

 .115، ص 1358: ، تهران2اکبر ثبوت، »حروفیه«،  نشریه فلق،  شماره  - 2
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آشوال     و  وقایع سیاسی  و در  این  آمیخت  ایام در هم  با شوریدگی فکری  آنها  از  های حاصله 
ثر افتاد و  الله مؤهای فکری ر مذهبی نیز در فضلالله تأثیر گذاشت. خیزش جسم و جان فضل 

او    2اند.دانسته   1دوزی وی را در سنین رشد به سوی عبادت و اطاعت کشاند. شغل فضل را طاقیه 
د حسل رست در  »فضل  به  و  گشت  مشهور  شد.کرداری،  معروف  در  فضل   3خور«    19الله 

و  از خود  اندیشه و فرو رفتن در عمق دردهای مردم و رستن  برای گشادگی  سالگی استرآباد را 
ن به خدا، سیر و سفر آغاز کرد. او ابتدا راهی اصفهان شد و پس از چندی اقامت در این  پیوست

فض  شد.  مکه  عازم  اویس  شهر  سلطان  با  آنجا  در  و  رفته  تبریز  به  مکه  از  بازگشت  از  پس  ل 
جسیری و وزیر او زکریا و صاحب صدر شیخ خواجه مسقات نمود و آنها را به سوی خود جذال 

ان را به شیخ اویس تقدیم کرد. در همین زمان بود که امیرعلی دامغانی پسر  کرد و کسه درویش
فضل مدتی از عمر    4الله درآمد.بداری، به جرگه پیروان فضل پهلوان حسن دامغانی از امرای سر 

به مکه در  از سفر دوم خود  خود را در نواحی خوارزم و خراسان و سایر شهرها گذراند و پس 
ق( خوابی دید که زندگی آینده او را رقم  778تبریز رفت. در این زمان ) ق. مجددًا به  776سال  

اش یعنی آوردن آئین جدید کرد. این همان خوابی  ی از زندگی زد و در واقع او را وارد مرحلۀ مهم 
که جام دیده  و شسته  پاک  غایت  به  لباس سپیدی  که  یعنی »جام  ۀ است  بوده  او  مهدی    ۀ خود 

  5است!. امام« و دانسته خود »مهدی« 

 الله حروفی گرایی )مهدویت( در عقاید فضل مبانی منجی  

پیامبران در نظر او    الله در تبریز اعسم کرد که حقفضل      یافته و اسرار و مقامات   او تجلی  بر 
از   نقل  به  کیا  صادق  است.  شده  عیان  سال  نامه کرسی کامًس  تاریخ  سّر  عنوان  با  از  778،  ق، 

 کند:آشکار شدن دین یاد می 
 

 

 خروط شبیه به کسه فعلی درویشان.نوعی کسه بلند م  - 1
 . 16، ص 1337احمد توکلی، نهضت حروفیه. تهران: انتشارات میثاق نور،  - 2
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بیررن الله  برررسم  ترراریخ  در   بررراز 
 

 از زمررران هجررررت سرراالر دیررن 
 

 

گرم   نگرردی  یهرودترا  و  ترسرا   چو 
 

 ، آن خیرررالوجودمهـدی  از ظهررور 
تمرام  الله  بسرم  حرف  گفتند   آنکره 

 
 چرون شرود، براشد ظهرور آن امررام 

یراال  براز  حروفرش  از  ایرن،   معنری 
 

 شرن تررو را ام الکتراالرود رو ترا شر 
بیست  المثانی  سبرع  با   ویرک هست 

 
 شرک از حرروف کردگررار و نیرست   

 قرآن فاش گشت   چون ز فضل اسرار 
 

 1هشت هفتصدوهفتادو  هجرت  بود ز 
            

آذربایجان برای پیروان فضل به عنوان سرزمینی مقدس و مکان رستاخیز و    ۀ بدین ترتیب خط   
ه آغاز  اللشدن آئین جدید شناخته شد. بنا به گفته الشیبی، دوره دیگری در زندگی فضل آشکار  

گری با قطبیت صوفیان را در ذهن آغاز کرد تا آنکه خطوط  شد که در آن، آمیختن اندیشه مهدی 
فضل  و  شد  روشن  آن  مهدیاصلی  دعوی  خود  ویژگان  نزد  نهانی  الله  و  داشت  اعسم  را  گری 

الله در این زمان  به هرحال، فضل   2ن زمان قیام رسید، با شمشیر قیام نماید.بیعت گرفت که چو
بر ضد بیداد  تیمور، درفش عصیان برافراشت و با عقاید و تعالیم خود، مردم را به پیکار با تیمور  

و   تیموریان  بیداد تیمور و لشکریانش،    3پیروی حق و عدالت دعوت کرد.و  کسویخو در مورد 
»م  است:  مینوشته  آنردم چنان  دنبال  به  شخصًا  اهریمن،  پنداری  که  به  گریزند  است  روان  ان 

اندازند  شوند، چنان اغتشاش و جنجالی به راه می راستی که چون این تاتاران به آبادی داخل می
 4کنند که گویی خود ابلیس به آنجا آمده است«. ستمگرانه رفتار می رحمانه و و چنان بی

تب فضل      برای  اندیشه الله  و  افکار  اصفهان،  هلیغ  همچون  شهرهایی  به  مردم،  همگامی  و  ا 
فضل  کرد.  سفر  هویزه  و  باکو  تبریز،  بروجرد،  خراسان،  او  دامغان،  که  پنداشت  چنین  الله، 
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محمد و  )ع(  عیسی  )ع(،  آدم  آرمان   همچون  تمام  و  خداست  خلیفه  درباره  )ص(  تشّیع  های 
وی معتقد  1و لذا مهدی و خاتم االنبیاء و پیامبر است. نجات عالم از راه خون در وی جمع آمده  

به تعبیر    2شد که دور نبوت و والیت به سر آمده و ظهور او آغاز دوره جدید یعنی الوهیت است. 
 نبال داشت. دیگر آیین او نسخ همه شرایع را به د

سیحیت، یهودیت  فضل توانست با آشنایی کامل خود با اعتقادات زمانه، اعم از افکار و آراء م    
الله بر علم  پی نهد. فضل   و اسسم و تصوف اسسمی، تلفیق جدیدی به وجود آورد و آیین نوینی

ع  این  جستجوگرانه  نتایج  و  داشت  آشنایی  بود،  برخوردار  زیادی  قدمت  از  که  را  حروف  لم 
از علم حرو استفاده  با  او  آیین جدیدی متکامل کرد.  را در  آن  و  داد  قرار  تمام  دستمایه خود  ف 

به   را  و احکام دینی  و    28امور  بود که خد  32حرف عربی  و معتقد  داد  ارجاع  فارسی  ا  حرف 
 محسوس نیست و جز از راه کلمه و لفظ قابل شناخت نیست: 

 ظرف   مظروف و چه ست چه ررعین دو جهان          ذاتری که عبارترست از سی و دو حررف 
 3ای  منشی  علرم نحرو، ای  واضرع  صرف   یعنی که حقیرقت حرروف از ذات است         

 

با       جهان  پنهان  و  آشکار  مظاهر  تمام  تطبیق  به  و    28فضل  عربی  فارسی   32حرف  حرف 
گفتند که نخست در دهان انسان  پرداخت. پیروان او بعدها این روش را گسترش دادند و حتی  

حروف فارسی و معادل کلمه   یابد که برابر دندان افزایش می   32روید و سپس به  دندان می  28
به اعتقاد حروفیان گردش کائنات بر اساس سه مرحله بنیان گذاشته شده است.    4»الله« است. 

می خاتمه  )ص(  محمد  حضرت  به  و  شده  شروع  آدم  حضرت  با  با  نبوت  امامت  دوران  یابد. 
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فضل    یابد و دوران الوهیت با ظهورحضرت علی )ع( آغاز و با امام حسن عسکری خاتمه می
   1شود. آخرین ظهور محسوال می که بنا به اعتقاد خودش مهدی است و 

فضل با شناخت امامت به خصوص حضرت علی )ع( تا امام یازدهم، شدیدًا تحت تأثیر تشیع  
ویژگی خود  تعالیم  در  فضل  تأویلبود.  روح  با  را  اسسمی  علوی،  عربی،  ایرانی  های  گر 

وغ استیسی  . تا در درجه اول قوم خود را از زیر یدرآمیخت و در کسوت مهدی علوی ظاهر شد
مغول و تاتارها برهاند و بعد از آن بنیاد ستم و ظلم را از بین برده و بساط عدالت را در تمام نقاط  

ای از تصوف  بگستراند. شاید جنبش فضل را بتوان نوعی جنبش شیعی به حساال آورد که پوسته 
هم و  بود  تنیده  آن  اطراف  در  عرفان  نهضت و  عدالت  چنین  بر  تکیه  با  دیگر  و  های  اجتماعی 

  2پروراند. ضدیت با ظلم و ستم، ادعای رهایی انسان را در سر می 

آموزه  در  الوهیت  که  نکته  این  به  اهتمام  فضل با  لیکن  های  دارد،  ویژه  نمودی  استرآبادی  الله 
 بررسی  بخشی نیز جاتگرایی و نمنجی  اندیشه  ذیل  در  توانمی را  وی هایازدیدگاه بخش مهمی

رهایی یک  طراحی  با الله فضل  .کرد  خودی  مدعا پذیرش ی  برا  را  زمینه  کوشید بخشالهیات  
 صوفیان قطبیت  و  گرایانه مهدوي  اندیشه  میان  پیوند  باعث  طلب  الهیات  رهایی  این  سازد. هموار

پیروانش الله فضل  ذهن در و  و  ف پیدا  را  خود روشن خطوط  تدریج به  گردید   با ه اللضل کرد. 
 دستیابیی  برا  و  کند  معتقد  و متمایل  خود  بودنی  مهد   به  را  کوشید پیروانش گوناگونی  هاروش 

 طراحی مخصوصی پوشش  خود پیروانی  برا ی  و اندیشید.  گوناگونیی  راهکارها منظور  این  به 
 اینی دستور چنین در رمزینگی نهفته  بپوشند، سپید پوش سرپوش و تن همگی داد دستور و کرد

مرگی  و با نیزی  مهد »لشکر که  دوب افزونمی کفن و بندندمی  پیمان   آنها این، بر پوشند«. 

 

 

و    -  1 تیموریان  دوره  در  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تاریخ تحوالت سیاسی،  میر جعفری،  حسین 
 .170، ص1384ترکمانان، تهران: سمت، 
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 به ی  که خدا  بود  مردگانی از »کنایت نیز عمل ببندند، این کمر به  شمشیر همواره داشتند وظیفه 
 1جهاد کنند«. ی مهد همراه  تا دهدمی  رجعتشان زندگی

 مسلک  در نهفته ی  رمزها بازگشایی به  خود مشهوری  هاخواال از  یکی  روایت  با  الله فضل 
ای درشت و درخشان از سمت خاور  خواال دید که ستاره  این دری  »و گمارد:همت می  خویش

رفت. تا اینکه  تراوید و در چشم راست فضل فرو میتابیدن گرفت. شعاعی قوی از این ستاره می 
او جواال   ین ستاره چه بود؟دانی اگفت: میباالخره ستاره محو شد. فضل آوازی شنید که می

آید. فضل بیدار شد و دید  ایست که هر چند یکبار برمیمنفی داد و آواز، باز آمد که: این ستاره
فهمد. این نخستین بار است که فضل  مرغان به آواز خوانی و ترنم مشغولند و او آواز آنها را می

زیادی دارد. نشان  ال جای تأمل خوا  این 2کند که او را برای کاری و مقامی می خوانند«.درک می
این هزاره.  این به   از یک تفکر کهن در خصوص فرا رسیدن هزاره دارد و ظهور یک منجی در 

-روایت اند؛ انگاشته  فضل  مدارانه  موعود  منجی  ی  هاهآموز نامه مرام را   نومنامه که   است  ترتیب 
مسأله نقل و تعبیر خواال و    .گیردی م بر در را ی  و  آیین در نهفته  گراییاندیشه منجی که ی  انامه 

رؤیاهای غریبه و توجه به مسأله والیت و مراتب تجلی و ظهور، از جمله مواردی است که در 
ها او مطرح است و گویا فضل را با این نوشته   فتوحات المکّیه عربی و خصوصًا در کتاال  نزد ابن

  3آشنایی نزدیکی بوده است. 

ای در آئین اسماعیلی داشت و فضل در  که پایگاه ویژه   ی بودهمقوالتعنصر تأویل هم از جمله  
معروف گشت. تأویل«  صاحب  »حضرت  به  پیروانش  نزد  که  رفت  پیش  چنان  آن  وادی   4این 

ی  هاکتاال نگارشی  برا  که ی  عصر  مدار  تصوف  محیط از بودی  دیگر  دستاوردی  رویکرد چنین
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نمونه  بخش الهام بسیار متافیزیکی  و رمزآمیز  و   هاآموزه  در این از پیش گرایشی ین چن بود. 
 1.بود رسیده اوج به  حلی فهد ابن زمانه، این ی فکر  برجسته ی هاچهره  از تألیفات یکی

اقبالی   چنان از کم کم های معناگرایانه،خواال و رویاها روایت  یعنی ر فلسفیی  فکر حربه  این
 بای  و پرداخت؛ خود تازه الهیات بازبینی  وی  بازساز به  آن  اساس  بر  فضل  که  برخوردار شد 

 کرد: »در مطرح ی اتازهی ادعاها نبود، وحی دریافت به  شباهتبی که  رؤیامداری به این تمسک
تَّ و سنه  اآلخری  اوایل جماد  من جامه  که  الحجه ذي در دیدم ق(786) سبعمانه  و ثمانین س 

 جامه  که  دانستم می  و منست جامه  که  دانستم من و بینداخته و  بودند  شسته  به غایت  پاك و سپید 
  2منم«. که  دانستم می  امام، یعنی استی  مهد

که می توان آن را    3و خواال دیگر اینکه: »آسمان به شمشیر روشن شدن و در دست من بودن«.
تان  اشارتی مبنی بر قائم بالسیف بودن مهدی در نظر گرفت. در همین زمینه هلموت ریتر داس

فضل  از  را  دیگری  مخواال  گزارش  و  یالله  جاودانگی  صفت  با  آن  محتوای  که  نامیرایی  دهد 
هجری، یعنی ده سال پیش از آنکه کشته شود،    786منجی، همسان است: »در اول صفر سال  

به خواال می باغ صوفیان  آمده در  نمیبیند که  اعتنایی  او  و  بکشند  و  ببرند  را  او  تا  به  اند  و  کند 
را میمیحمام   او  ناگهان  ولی  و سرود.  می گیرند  را  سخ رش  این خواال  از  درویشان  ت  برند. 

گوید: حال باید هرکدام دنبال کار خود رویم، چه این امر  شوند. درویش توکل، میپریشان می 
آنها میبه سامان نمی به  مباشید زیرا چنانکه عیسی  رسد. ولی فضل خطاال  اندوهگین  گوید: 

  4د، من نیز باز خواهم گشت«. ی در دین مسیحیت رفت و دوباره خواهد آم مسیح ر مظهر منج

 و  شاخ  روز هر که ی  نیاز و باور رهایی؛ جهت در بود تسشی واقع در تکاپوهایی چنین  هدایت 
ی ادعا روزگار بود؛ این در مردم ی  هاتوده  عمومی خواست واقع در و کردمی  پیدا ی  بیشتر  برگ
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 و گستردن ستم برکندن هدفش که  نهضتی ساختاری برا  بودی  رهاورد  تنها منظر  این از مهدویت
واقع  و  بود  عدالت بساط است   1پخت. می  سر  در را  هاانسان  رهاییی  ادعا در   اساس گفتنی 

 آمدمی  وجود به  ستم و  ظلم  تحت میان مردم در ها ر دست کم در ظاهر امرر جنبش این اکثریت
 است.  بوده زیستن بهتر  و بودن  آزاد بر مبنی آنهای آرزو با تنگاتنگ ارتباطی در امر این و

 و کرد هموار الله فضل  گرایانه مهدوي ی مدعای برا  را  راه منزلتی، چنین به  رسیدن  رسدمی  نظر به 
 چنین با ساخت. فراهمی  و  عصر پریشان جامعۀ  نمادینی  رهبری  برا ی  مساعد  عرصه 

 چنین پیروانش و کندمی  پیدا ی  تر پر رنگ  خدایی تجلی مرگش از  پسی  و که  است  تکاپوهایی
 الزامات  از نشان الهیات نوگرایی چنین به  کرد. گرایش  خواهد رجعت و  نمرده ی  و که  کنندپرا می

 عرضه ی  اسابقه بی ی  چیزها کوشیدندمی  دو هر تشیع و تصوف   که »منتسبان چرا  داشت زمانه 
به هر حال،    2باشد«. ی  امتیاز و  استقسل  و  اصالت ی  دارا   بودند آن ی  مناد که  هاییاندیشه  تا کنند

یمور، خاک سرزمین ایران را مورد هجوم خود قرار داده بود، نظریاتی  ه، در روزگاری که تاللفضل 
می تأکید  او  متزلزل ساخت.  را  تیموری  ستم  بنیان   که  کرد  مطرح  در را  بدی  و  که خوبی  کرد 

 ندارد، بلکه در خود اوست. خارج از انسان قرار 
 ی مابررد آفریرده   خرروال وای              ای گشترره دلم محیرط اشیرراء       

 از تخررت ثرررری ترررا ثرررریا                  مررررا، بررود کررمینه    فرمانبررر
 3در شیرب و فرراز و زیرر و باال                   مائیم و به غیر مرا کسی نیست   

 

فضل  نظریات  تیمور، تحریک میشاید همین  علیه  بر  را  مردم  نوعی  به  در حقیقت    کرده الله  و 
بیگانه   با عنصر  مبارزه  برای  و  گاه  آ بیگانگان  از ظلم  را  راه  آماده میمردم  کرده است. حروفیان 

به قدرتمند آنها: گرایش  این جا آغاز کردند که  از  را  قدرتمندان زمانه  با  مبارزه  را مباح  دیگر  ان 
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حکومتی آنها نفوذ کنند.    دانسته، تا از این طریق، آنها را جذال افکار خود کرده تا در تشکیست
به خراسان رفته و در آنجا با تیمور لنگ مسقات کرد    1الله، از اصفهان به همین خاطر خود فضل 

عقید و  دین  به  را  او  نگفت.  ۀ و  لبیک  دعوتش  به  او  اما  کرد،  دعوت  همچنین  فضل   2خود  الله 
وت بپردازند و مردم را به  هفت نفر از داعیان خود را برگزید تا در چهار گوشه جهان اسسم به دع

  3آیین جدید فرا خوانند. 

کرد،  جا گسترش و تبلیغ می الله بود و آن را در همه های نو که در فضل به دلیل همین افکار و ایده 
الله دادند و تیمور نیز بر اساس فتوای علمای  به قتل فضل علمای دین در سمرقند و گیسن، حکم 

ی فضل را صادر کرد. اما فضل که به نوعی عقاید انسان خدایی  سمرقند و گیسن، فرمان دستگیر
 حسج را داشت، فریاد زد که: 

 شوق  غایت   ز همچو منصور اناالحق زده ا
 

می  زنان  نعره  بس  دار  سر   4آیمبر 
  

سال   در  و  782تیمور  کرده  فتح  را  جا  آن  تا  فرستاد  خراسان  سوی  به  را  میرانشاه  خود  پسر  ق. 
 ق. به خراسان رفت.378ر سال و خود د 5حاکم باشد 

فضل روزهای آخر عمر خود را در شروان به سر برد. اما در همین شهر بود که توسط امیر شیخ  
ای در  فضل در نامه   1ان منتقل کرد.ابراهیم، والی شروان، دستگیر و او را به قلعه النجق در نخجو

 وضع خود سخن گفته است: وفایی مردم این شهر و از زندان شروان با این دو بیت از بی 

 

 

فضل  1 آشکار ر  را  خود  دعوت  جا،  همان  در  سپس  و  شد  غایب  نظرها  از  مدتی  برای  شهر  همین  در  الله 
 ساخت.

 .66 -65تاریخ، ص ژند، حروفیه در آ - 2
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 دوست کی باشد، کجا ای کاش بودی آشنا           در همه عمر مرا یک دوست در شروان نبود   
 2روزگررارم جمله عاشررورا و شرروان کربرس          من حسیرن وقت، نا اهسن یزید و شهر من     

 

را برای یاران آذری خود    ف خودمعرو  3نامۀ الله همچنین زمانی که در زندان بود وصیتفضل     
ی االعلی  نامه، عمادالدین نسیمی را که نخستین بار همراه ابوالحسن علفرستاد. در این وصیت 

آیندۀ حروفیان اعسم   و مرشد  بود، جانشین خود  پذیرفته  را  او  و طریقت  به دیدار فضل شتافته 
پیروان او هر چه زودتر باکو را ترک  او همچنین در ادامه نوشته بود که: »افراد خانواده و    4داشت.

ق. فضل  796سال  آنها نیز از باکو به آناتولی و سپس به شهر حلب کوچ کردند. در    5نمایند«. 
به  تیمور  که  زمانی  زد.  را  او  گردن  خود  دست  با  میرانشاه  امیرزاده  که  بود  نخجوان  زندان  در 

البته   6ق.  آتش زد. 804را در سال    الله را از میرانشاه گرفت و آننخجوان رسید، سر و تن فضل 
برخی دیگر  ق. و  796الله، محل اختسف مورخان است که برخی قتل او را سالسال قتل فضل 

نوشته 804 او همان سال  ق.  مرگ  قوی  احتمال  به  اما  زیارتگاه  796اند.  او  مزار  زیرا  بوده،  ق. 
سیار یافت، و تیمور در  حروفیان و پیروان او شد و پس از گذشت هفت سال شأن و اعتباری ب

دستور  804سال   منطقه،  این  در  او  پیروان  حلقه  گسترش  و  تشکیل  از  جلوگیری  منظور  به  ق. 
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آثار و کتب زیادی از فضل بر جای مانده که    1بش قبر و سوزاندن جسد او را صادر کرده است. ن
آن   کبیرمعروفترین  ص  7)  2است.   جاودان  او،  77،  کتب  دیگر  و  اشعار(.  ، منامه ون،  دیوان 

 و ... است.  جاودان صغیر ، نامه محبت 

 تاثیر پذیری حروفیه از تشیع و تصوف  

به گونه حروفی    از  گری  در حقیقت حروفیه  است.  مربوط  تصوف  با  نیست،  انکار  قابل  که  ای 
نمود، برداشتند و آنچه تأثیری در تأیید ایشان نداشت،  تصوف، هرچه را با عقایدشان سازگار می

 3ان را برپا کرده بود، پاس نداشتند.حتی حق ابن عربی را که پایه و ستون مذهب ایشواگذاشتند، 
توان گفت که رهبر ایشان یعنی  اما این که رابطه حروفیان با تشیع در چه حدی بوده است؟ می 

الله، تا حد امکان کوشش داشته خود را زیر شعار تقیه پنهان سازد تا حقیقت وابستگی او  فضل
خود را فقط به این منظور    نامه محرم کار نشود، دلیل این موضوع این که سیدالحق،  به تشیع آش

آثار فضل  این حال، در  با  تقیه شرح دهد.  بدون رعایت  را  الله  نوشت که اصول عقاید حروفی 
بسیاری می  امامی روشن  اشارات  دوازده  تشیع  با  را  افکار حروفی  آشکار   ارتباط  که  یافت  توان 

له، که آبشخور آن، شناخت کامل  الاز ساختار اندیشه مهدویت در تعالیم فضل  سازد. گذشته می
باشد، خود وی نیز گرایش دوازده امامی خود را با این بیان تأکید  های تشیع می او نسبت به آموزه 

بر این جمله باید    4امام بوده است«.   12کند که »هیچ پیامبری نبوده، مگر آن که به دنبال او،  می
 دانسته است. دوازده امامی میالله خود را مهدی که فضل افزود 

سازند. الله، خلفای او، صریحًا عقیده دوازده امامی خود را آشکار میپس از کشته شدن فضل   
از جمله نسیمی، طی یک قصیده بلند در دیوان خود، دوازده امام را یک یک نام برده است. او  

 ر زیر بیان کرده است: ارادت خاص خود به علی )ع( را در شع
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 موجود علی است  وجرود،در دائره  
 

 است  واندر دو جهان مقصد و مقصود علی 
 

بنابراین حروفیان چشم به راه منجی هستند و آنان ایمان دارند که وی به نیروی شمشیر، ظلم را     
دل« و  عبارتی برپایی »قسط و ع به   1کن خواهد کرد.که تجاوز بعضی به بعضی دیگر است ریشه 

از   آدمیان  تعّدی  خواسته همدرفع  از  »یگر،  در  بود.  حروفیان  اجتماعی  این  نامه محرم های   ،»
می  برآورده  شده،  خوانده  مهدی  که  ائمه«  »قائم  ظهور  با  اجتماعی  که  مطالبه  کسی  شود، 

  2»صاحب سیف« است.

 جنبش حروفیه پس از فضل الله استرآبادی 

فعالیت دست بر نداشته و به  ی خوردند، اما از تسش و  الله، پیروانش ضربه شدید با قتل فضل 
سرتاسر   در  را  وی  آیین  که  گرفتند  تصمیم  او  خلفای  همین  پرداختند.  حروفی  آیین  ترویج 

بگسترانند. سرزمین  اسسمی  نفر    3های  نه  برخی  و  مورخان هفت  از  بعضی  را  این خلفا  تعداد 
فضل   4اند. نوشته  یاران  و  پیروان  میان  مواز  استرآبادالله،  مجدالدین  علی  النا  اسحق،  سید  ی، 

االعلی و سید عمادالدین نسیمی بیش از همه به او نزدیک بودند. موالنا مجدالدین استرآبادی  
اتفاق  به  که  بود  فضل  دختری  نوۀ  وی  فرزند  عضدالدین،  بود.  فضل  دختران  از  یکی  همسر 

ته  به جان شاهرخ تیموری کشق. در هرات به اتهام سوء قصد  830گروهی از حروفیان در سال  
گرفت.  زنی  به  را  او  دیگر  که دختر  بود  فضل  نزدیک  یاران  از  دیگر  یکی  اسحق  او    5شد. سید 

پیشوای حروفیان خراسان بود و به مرشد خراسان معروف بود. علی االعلی، ملقب به خلیفة الله 
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  ه در سرزمین روم، آیین ق. به نظم کشید و مأمور بود ک801فضل را در سال    نامه جاودانبود که  
حروفی را ترویج دهد. صاحبان قدرت، برای علی االعلی مشکستی را فراهم کردند، به طوری  

به حد عصیان می  را  او  گاه  فشارها  این  وادار میکه  را  وی  و  را  کشاند  مبارزه مسلحانه  که  کرد 
    1تبلیغ کند. 

شجاع و  معروفترین  فضل اما  خلیفۀ  عمادالدین  ترین  جان  الله،  که  بود  و  نسیمی  آمال  سر  بر 
ای از مورخین او را اهل شیراز و برخی دیگر او را اهل شروان  اهداف خود نهاد و کشته شد. عده 

دانند. اما اقامت طوالنی وی در تبریز بود، لیکن اشعار فارسی او از نظر سبک شناسی، رگ و  می
ایام جوانی وار به هرحال نسیمی در  از    د حلقه مریدان فضلریشه در شیراز دارد.  شده و یکی 

دختران فضل را به همسری گرفته است. او یکی از شاعران ایران در عصر تیموری است که در  
عمادالدین نسیمی، شاعر آزادی خواه و یکی از    2اشعار خود تخلص »نسیمی« را برگزیده بود. 

 پرداخت.  رهبران اندیشمند حروفیه در شهر حلب به تبلیغ و ترویج عقاید حروفی

ت دیده می مبانی  نسیمی  اشعار  و  آثار  در  از همه  بیش  ایدئولوژیک حروفیه  و  زیرا  ئوریک  شود، 
گرایش  دارای  خود،  ادبی  فعالیت  آغاز  در  عرفانینسیمی  را    -های  انسان  نسیمی،  بود.  الهی 

می ابدی  و  ازلی  موجودی  نمی آفرینندۀ جهان،  محو  هرگز  ماده  که  بود  معتقد  و  ودانسته    شود 
پرستی را نه در ذات و خرد انسان، بلکه در  دارد. نسیمی، منشاء دین و خرافه حیات ابدی وجود  

کرده است. عمادالدین نسیمی  شرایط پریشان و نابسامان اقتصادی و اجتماعی افراد جستجو می 
  3.های آسمانی را ساخته و پرداخته ذهن بشر دانسته است ادیان و کتاال

 مؤمنمگویی که  کفر و شرک مانده و  در  
 

 اسسم و شرع و دین همه محصول انبیاست  
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بی  به  نیز  را  او  شد  باعث  دشمنان  علیه  نسیمی،  آشکار  مبارزه  هر حال،  متهم  به  الحاد  و  دینی 
کنند. قضات شهر حلب وی را به اغوای مردم متهم کرده و پس از یک محاکمه ساختگی پوست  

احسن  ر به تماشای عموم مردم گذاردند. مؤلف  وز در شه او را زنده زند، برکنده، و هفت شبانه ر
نویسد: »در محل پوست کندن، خون بسیار از او رفته، رنگش زرد شد. گفتند که  می  التواریخ

آفتاال سپهر عاشقیچون است که رنگ زرد کرده  از مطلع عشق طالع شده.  ای؟ گفت: من  ام 
الله،  هواداران و نزدیکان فضل  شته شدنحروفیان پس از ک 1شود«.آفتاال در محل غروال زرد می 

فضل  دختر  اما  کردند،  مهاجرت  مختلف  کشورهای  جهانشاه به  زمان  در  نامی  یوسف  و  الله 
تیموری دوباره َعَلم حروفیان را در تبریز بلند کردند، اما جمعی نزدیک به پانصد تن سوخته و  

  2رند. عمل آو کشته شدند. پس از آن حروفیان دیگر نتوانستند اقدام جدی به 

 

 نتیجه

هایی بود که های مردمی ر مذهبی قرن هشتم، دارای ویژگی جنبش  حروفیه همانند سایر جنبش 
 باشند:به شرح ذیل می 

استفاد1 ابراز    ۀ ر  و  تشریح  برای  تشیع  و  صوفیه  عقاید  از  جنبش  این  مذهبی  ر  سیاسی  رهبران 
 عقاید خود، از طریق توجه به علم حروف. 

حروفی 2 ب  گری، ر  نوینی  رسیده  جنبش  آن  به  دیرباز  از  حروف  جستجوگران  که  نتایجی  بر  ود 
ما حروفیان، تکامل این  هایی با عقاید همانند وجود داشته است. ابودند، زیرا قبل از آنها، جنبش 

 جریان را تسریع کردند و از آن سود جستند.

 

 

کتاال،    - 1 نشر  و  ترجمه  بنگاه  تهران:  نوائی،  عبدالحسین  اهتمام  به  الّتواریخ،  احسن  روملو،  بیگ  حسن 
 .211، ص 1349
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اد3 با ظلم و ستم،  بر عدالت اجتماعی و ضدیت  تکیه  با  این جنبش  انسان ر  را  عای رهایی  ها 
هایی از قبیل مهدویت و الوهیت را دستاویز خود  ندیشه داشت. و البته برای رسیدن به این مهم، ا

 قرار داده بود.

های صوفیانه است که با هیأت حاکمه  روفیه از جهت تاریخی، جزء سلسله جنبش ر جنبش ح4
ش  علیه غاصبان مغولی است، رنگ  و مذهب مسلط وقت درافتاد و از آن جا که لبه تیز این جنب 

 پرستانه آن نیز آشکار است.میهن

ول متفاوت،  گیری از ادیان مختلف و گرفتن عقاید و اصر افزودنی است که این جنبش با بهره 5
های خواهی و دیگر اندیشه کرد، که شاید متناسب با اصول عدالت ای را تبلیغ می اندیشه غالیانه 

ادعای   از سوی فضل مهدیتشیع نبود. مثًس  الله، باعث شد که بسیاری از  گری و ختم اولیائی 
 ند. ها و افکار او استقبال نکنمردم متشّیع، آنچنان که باید از ایده
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