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  نسيمی ايرانی استکند سيد عمادالدين اسنادی که اثبات می

  مقدمه 

داند، چون بر جهان، نسیمی را شاعری از کشور آذربایجان (شوروی سابق) می 

اند برادر خندان که گفتهاساس نظر یکی از پژوهشگران سدۀ اخیر، مزاری به نام شاه

احتمالی سید نسیمی است (و هنوز اثبات نشده) در شهر شماخی شروان آذربایجان 

بر اساس یک احتمال فوق زادگاه نسیمی را کشور آذربایجان به قرار دارد. اگر 

اند باید بر اساس چهار یقین قطعی زیر سید نسیمی را ایرانی محسوب حساب آورده

کرد، یقین اول: وجود سنگ شهید عمادالدین در زرقان، یقین دوم: اسم سید 

م : وجود قبر ناصرالدین در تواریخ به عنوان برادر سیدنسیمی. یقین سوم و چهار

   سید ناصرالدین و مادر سید نسیمی و سنگهای مزارشان در شهر زرقان فارس....
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  محل شهادت و محل دفن نسيمی

شاعر و عارف شهید قرن هشتم  دفن محل استثنا بدون ها تذکره و ها تاریخ تمام

 و سوریه حلب شهر یکی: کنند می ذکر شهر دو را و نهم سید عمادالدین نسیمی

در این رابطه دو دسته گزارش کامالً متفاوت در تواریخ وجود . فارس زرقان دیگری

  دارد: 

محل شهادت و  اند دستۀ اول که تقریباً همزمان با شهادت نسیمی نوشته شده

دانند و پس از گزارش شهادت فجیع او اضافه مدفن او را شهر حلب سوریه می

پیروانش) به  و یا یاران ر (ازسه قطعه از بدن نسیمی برای سه نف«اند که کرده

 باعث تا فرستادند قارایلوق عثمان و ناصرالدین برادرش اآلذر،ذی بن نامهای علی

دهد که این سه نفر دارای مقام و اعتبار این نکته نشان می» ....گردد آنها عبرت

اند و از رهبران بعدی ای در تشکیالت فرهنگی، سیاسی و نظامی حروفیه بودهویژه

اند اما در هیچ کتابی به شهرها و یا کشورهای محل رفتهنهضت به شمار میآن 

 که ها زرقانی شفاهی تاریخ به توجه با سکونت این سه نفر اشاره نشده است ولی

و  سیدناصرالدین هائی که اخیراً کشف شده مقبرهو کتیبه شده نقل سینه به سینه

دیم به نام آرامستان سیدنسیمی است که از ق فعلی جای همین مادر سید نسیمی در

   مشهور بوده است.
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برخی از منابع دستۀ دوم که حدود یک قرن بعد از شهادت نسیمی نوشته 

بدن نسیمی مسلوخ «اند که محل شهادت او را شیراز دانسته و اضافه کرده اند هشد

  ». (قطعه قطعه) شد و سپس در خارج قریۀ زرقان شیراز دفن گردید...

  و زادگاه نسيمیتاريخ تولد 

محل تولد  و تاریخ درباره مورخین

ها اند و روایت نرسیده اجماع نسیمی به

متعدد و متفاوت است: از جمله، نسیمی 

بغدادی، تبریزی، شیرازی، آمدی، 

دیاربکری، شروانی، شماخی، بیضائی.....) و 

هیچکس تاکنون قطع به یقین نتوانسته 

چه زادگاه و ملیت او را مشخص کند و هر

اند فقط بر اساس در این باره نوشته

حدسیات و احتماالت و شواهد و قرائن بوده 

  است.

که یونسکو آن سال را بنام سال جهانی سید عمادالدین نسیمی  1973از سال 

های علمی و فرهنگی مفصل و متعددی به میزبانی نامگذاری کرد و برنامه

ر ششصدمین سالگرد تولد کشورهای آذربایجان و روسیه (شوروی سابق) بخاط

نسیمی برگزار گردید، بخاطر همین خالء اطالعاتی تقریباً این اصل توسط 

 صاحبنظران جهانی پذیرفته شد که زادگاه نسیمی کشور آذربایجان است. در شهر

و در همان سال تمبر یادبودی  شده احداث او یاد و نام به تندیسی و نیز یادمان باکو

ل نسیمی منتشر گردیده است. بدون شک، تالش جمهوری به زبان روسی با تمثا

آذربایجان برای شناساندن نسیمی و گرامیداشت یاد او (در قالب برگزاری 

همایشهای جهانی، نامگذاری خیابانها، ایستگاه مترو، محالت و شهرکهای 

مسکونی، مؤسسات علمی، فرهنگی و دانشگاهی به نام نسیمی و مطرح کردن او 
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-های رادیوهای بزرگ آذربایجان در کتب درسی و برنامهی از اسطورهبه عنوان یک

که کارشان واقعاً  تلویزیونی به مراتب بیشتر از تالش ایران و هر کشور دیگری بوده

  قابل تقدیر و تحسین است.

  جمعبندی جامع و مختصر بر اساس روايات مختلف يک 

 شناسان بزرگ ایرانی،، از صاحبنظران و نسیمی1صدیق محمدزاده حسین دکتر

ضمن بیان این مطلب  است نوشته فارسی نسیمی اشعار دیوان بر که ای مقدمه در

توان به دست  شناسی آگاهی چندانی پیرامون زندگی وی نمی از منابع نسیمی«که 

های تاریخ ادبی نیز اغلب تکرار و تفسیر مطالب موجود در منابع  مجموعه (و) آورد

را در یک جمعبندی جامع و  ولد، شهادت و مزار نسیمیموضوع ت» ...کهن است

   :است کرده ذکر مختصر بر اساس روایات مختلف تاریخی چنین

 1089. م( الحنبلی عماد ابن و. )  هـ 902. م( سخاوی ،. )هـ 852. م( عسقالنی

 دانند، می تبریزی را او اند، نوشته را ها گزاری زندگی نخستین نسیمی از که.)  هـ

 او سخن. شناسد می شیراز اهل را او هدایت خان قلی رضا. نامند می آمد اهل برخی

 را وی الرأس مسقط چلبی عاشیق. است شده تکرار نیز ناصری ی فارسنامه در

 از زاده قلی آقا میرزا مرحوم. کند می معرفی بغداد اطراف در نام »نسیم« روستایی

 شهر در نسیمی برادر خندان شاه مزار به استناد با آذربایجان جمهوری دانشمندان

 موجود، اسناد ترین کهن بر تکیه با ما،. داند می او تولد محل را شهر همین شماخی،

 شده رد نسیمی بودن شیرازی یا و آمدی بغداد، ادعاهای. شناسیم می تبریزی را او

 را آمد شهر نسیمی گاه هیچ که این بغداد، اطراف در نسیم نام به محلی نبود. است

 این رد دالیل جمله از وی با شیراز در نام نسیمی شاعری اسم تخلیط و است ندیده

                                                             
ای به زبان آذری بر آن نگاشته دکتر محمدزاده صدیق که دیوان ترکی نسیمی را نیز تصحیح کرده و مقدمه - 1

رک محضر و مصاحبت است چند سال پیش، یکبار برای بررسی بقعۀ نسیمی به زرقان آمد که نگارنده نیز توفیق د

  ایشان را داشت ولی در آن زمان، اسناد فعلی هنوز کشف نشده بودند.
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 به بالیده، آذربایجان سرزمین در وی که است این است، مسلم چه آن. ادعاهاست

  .است شده شهید حلب در و کرده سفر صغیر آسیای

.. مدنا می محمد سید فرزند علی سید را او خود ی نامه وصیت در نعیمی اهللا فضل

 اغلب. اند بوده سادات جزو وی خاندان که شده اشاره منابع و اسناد ی همه در تقریباً

 لقب. .... است بوده درجه عالی و النّسب صحیح سیدی وی که دارند تأکید ها تذکره

 های نسخه ترین کهن از یکی در. ... است بوده ابوالفضل اش کنیه و عمادالدین او

 و العارفین سلطان حضرت فارسی دیوان: «است آمده زیر عبارت وی، فارسی دیوان

 سرُّه اهللا قَدس -نسیمی سید امیر ابوالفضل یس، و طه مالک و المحققین برهان

 او خلفای برای و اند نامیده فضل شاه را تبریزی نعیمی اهللا فضل حروفیان،. »العزیز

 از. است بوده فضل شاه ی خلیفه نخستین گویا نسیمی. اند شده قائل معنوی امارت

 چون منابعی و العشاق مجالس ی تذکره در عنوان این. اند نامیده امیر را او رو، این

 سید دین. است آورده روی مسلک این به که است آمده نیز نامه عرش و استوانامه

 عشری اثنی جعفری ی شیعه مذهبش و اسالم تبریزی، نسیمی عمادالدین علی

 این جز جا هیچ در او، مذهب و دین باب در. نیست شکی یچه این، در. است بوده

 را حروفیه او. است مشهور معصوم چهارده باب در وی مدایح. است نشده ادعایی

 نسیمی. است بوده خود روزگار ضمیر صافی شیعیان از و است شناخته می مسلکی

 از کرّات به دیوانش در. است داشته تخلص حسینی و هاشمی سید، جوانی در

 ارادت دست دادن از پس و است گفته سخن) ع( حسین امام شهادت و مظلومیت

 تحصیالت و جوانی دوران از. است کرده اختیار نسیمی تخلص فضل، شاه به

 فلسفه، در وی که است این آید، می بر اشعارش از چه آن. نداریم آگاهی نسیمی

 این اصطالحات. تاس داشته طوالیی ید ریاضی و طب نجوم، هیئت، منطق، کالم،

 ستارگان، فلکی، صور خواص از سخن است، برده کار به خود اشعار در را علوم

 خلقت کیفیت بیان و هندسه و حساب های شاخصه انسان، بدن اعضای تشریح

 به آگاه خردمندی را او که دهد می اجازه ما به متصوفه گوناگون آرای و کائنات

  ....بنامیم خود عصر علوم
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 العشاق مجالس و. هـ 837 هدایت ،.هـ 821 عسقالنی را او شهادت تاریخ... 

 تاریخ شده، تألیف.   هـ 811 سال در که نامه بشارت کتاب.  اند کرده ذکر. هـ 837

 مرحومان نسیمی زندگی محققان میان از. است نوشته.  هـ 807 را وی شهادت

 را تاریخ همین یاناع حسین دکتر و گؤلپینارلی عبدالباقی کوپریلی، فؤاد محمد

 کرده قبول را تاریخ همین نیز االدب ریحانۀ در تبریزی مدرس. دانند می معتبر

 شهادت سال توان نمی حال هر به. داشت سن سال 36 نسیمی سال آن در. است

  ....دانست نامه بشارت تألیف سال ،.هـ 811 از دورتر را نسیمی

 است، رسیده ما دست هب نسیمی مزار باب در که سندي ترین قدیمی... 

 ي تکیه« از حلب شهر توصیف فصل در او. است چلبی اولیا ي سیاحتنامه

 پس نسیمی که کنند روایت مردم: «گوید می و راند می سخن »نسیمی شیخ

 غیبش و کرد تالوت قرآن و آمد مکان این به تنش از پوست شدن کنده از

 حمام مقابل در راهفرف ي محله در حلب شهر در اکنون نسیمی مزار!» زد

 خود که اي خانواده. اند کرده بازسازي را آن اخیر هاي سال در. است سلطان

 آن مجاور و مراقب و دارند منزل مزار جوار در دانند می نسیمی احفاد از را

  ...روند می شمار به

که اشاره به قرآن جمعبندی دکتر محمدزاده صدیق در مورد قسمت اخیر 

سیمی دارد ذکر این نکته ضروری است که اصالً محال خواندن و غیب شدن ن

است که پوست کسی کنده شود و او زنده بماند. البته این هم جزو همان 

اند اش ساختهبرای بیان عظمت او دربارهاز قدیم هائی است که مردم عادی  هافسان

. در ضمن، این نکته با موضوع قطعه قطعه در بعضی از منابع ثبت شده استو 

ن بدن نسیمی که در گزارش فوق و گزارشهای دیگر آمده است منافات کامل شد

  .دارد

(مستشرق انگلیسی عصر مشروطه  براون پروفسور ادواردالزم به ذکر است که 

 تاریخ ادبی ایران،که تحقیقات مفصلی دربارۀ حروفیه دارد) نیز در جلد سوم کتاب 

  داند..می بغداد شهر دبدون ارائۀ دالئل و مدارک خاص، نسیمی را متول
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  ھابودن نسيمی در برخی از تذکره فارسی ای به اشاره

ها به عنوان محل تولد نسیمی آمده است  یکی دیگر از شهرهایی که در تذکره

تحت در کتاب خویش استاد دانشگاه یزد جاللی پندری یداله شهر شیراز است. 

اجعی که بر شیرازی بودن در مورد مر» زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی«عنوان 

 :نویسد نسیمی تأکید دارند می

عرفات العاشقین (تألیف  ۀبرخی از اصحاب تذکره که منبع و مآخذ آنها تذکر «

: (که گفته)  هجری) بوده است به تبعیت از عبارت اوحدی بلیانی 1023در سال 

اند از  نستهاو را شیرازی دا» الدین نسیمی مولدش از الکای شیراز است.  سید جالل«

) و واله 1076الخیال (تألیف در  لطایف  ۀآن جمله محمدبن دارابی شیرازی در تذکر

العارفین  خان هدایت در ریاض ) و رضاقلی1161الشعرا (تألیف در  داغستانی در ریاض

را ی مزارات تبریز (تألیف در قرن یازدهم هجری) نیز او  نویسنده .)1260(تألیف در 

خذشان أانسته است. مولفان دیگر نیز که مرجع و ماهل بیضای فارس د

اند از جمله صاحب  دانسته» شیرازی«العارفین بوده به تبعیت از هدایت او را  ریاض

اگر نسیمی را چنانچه مؤلف ... (لذا) »االدب ریحانه«ی ناصری و  فارسنامه

یمی را بدانیم طبیعتاً باید نس» زرقان فارس«نویسد اهل  می» ی ناصری فارسنامه«

  ..محسوب بداریم.» ایل قشقایی«و به ویژه از » ترکان شیراز«از 

نظر جالب دیگری دربارۀ احتمال شیرازی بودن نسیمی  2استاد جاللی پندری

  نویسد: ارائه کرده و می

سالگی توسط  18ـ 19دانیم که نسیمی در حدود  از تواریخ حروفیه این را می...

دانیم  کتب حروفیه گردیده است. این را نیز میاالعلی و جانشین فضل جلب م علی

ها و اصرارهای یک جوان شیرازی به نام  االعلی در اثر تشویق که خود علی

االعلی در  خود علیو به سرودن شعر روی آورده است » علیشاه شیرازی«

                                                             
او را » زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی«تحت عنوان کتابش الزم به ذکر است که استاد جاللی پندری در  -  2

ستدل توسط دکتر شاعری متوسط دانسته که حتی بر اصول وزن نیز تسلط نداشته است که نظر ایشان بصورت م

 محمدزاده صدیق رد شده است.
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دانیم که در بین بیش از هفتاد  می«... و نیز کند توحیدنامه به این مسئله اشاره می

های این پیروان  ها و رساله اللـه که نامشان در کتاب ز یاران و مریدان فضلنفر ا

االعلی و سید علی عمادالدین  ضبط گردیده نام چند تن از آنها علی بوده، تنها علی

ای که شیرازی بوده همین سید  اند و باز تنها علی نسیمی هستند که شاعر بوده

ه در آن دوران حکایت از سیادت وی شا باشد و به کار بردن نام علی نسیمی می

از طرف دیگر دانشمندان و ادبای جمهوری آذربایجان با تحقیقات خود »... دارد.

بوده است چنانچه » شماخی«و از منطقه » شیروان«معتقدند که نسیمی اهل 

های ادبای  از پژوهش«نویسد:  پروفسور حمید آراسلی به همین مورد اشاره کرده می

مسئله » آشکار شده است که شاعر (= نسیمی) اهل شیروان است. آذربایجان نیز

نامه کمی در سایه قرار دهد و گفته های  شیروانی بودن نسیمی را شاید متن وصیت

آید که آنها در شیروان  االعلی نیز مزید بر علت گردد چه از تاریخ حروفیه برمی علی

شیروان با مسئله حروفیه  نتوانسته بودند جای پایی برای خویش پیدا کنند و اهل

گوید که در تمام  اللـه به صراحت می کردند چنانچه فضل خصمانه برخورد می

ی کربالی او  عمرش در شیروان دوست و آشنایی نداشته و شروان به منزله

  شود... محسوب می

  زرقانکشف شده در سنگ قبرھای 

شود ی مطرح میدر رابطه با زادگاه نسیمی و ارتباطش با شهر زرقان پرسشهائ

بوده است: اگر » شناسیمرکز پژوهشهای زرقان«که موضوع تحقیقات چندسالۀ 

دانند و چرا از بین نسیمی ایرانی نبوده چرا بعضی از تواریخ مدفن او را زرقان می

تمام شهرهای جهان فقط زرقان در این گزارشهای تاریخی مطرح شده است؟ آیا 

اند تاریخ را تحریف کنند و یا خواسته انی میاین انتساب تصادفی بوده و یا کس

ای از بدنش در زرقان دفن گردیده نسیمی دیگری در شیراز مسلوخ شده و قطعه

است؟ نکتۀ دیگر اینکه چرا یک قبرستان بنام سیدنسیمی و یک مرقد بنام او و 

برادرش سید ناصرالدین در زرقان وجود دارد که وجود آن سینه به سینه به نسل 
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ر منتقل شده است؟ اگر ارتباطی بین نسیمی و زرقان وجود نداشت چرا قسمتی حاض

های دیگر منتقل اند و چرا به شهرها یا آبادیکردهاز پیکرش را به زرقان منتقل 

  نشده است؟ و....

جواب و همیشگی، اکثر آثار مکتوب برای دریافت پاسخ به این پرسشهای بی

رد بررسی قرار گرفت ولی منتج به پاسخ متقن شناسان موموجود حروفیه و نسیمی

های آرامستانهای زرقان نشد، تنها مدارک و اسنادی که باقی مانده بود گورنوشته

اند. به همین خاطر، پس بود که مطمئن بودیم رازهای مهمی را در خود نهان داشته

انهای از چند سال تحقیق و بازخوانی حدود چند هزار سنگ قبر و کتیبه در آرامست

آباد و بلوک بیضا (زادگاه حسین زرقان و شهر لپوئی و دهستانهای بندامیر و رحمت

ابن منصور حالج و نسیمی به روایتی) و عکسبرداری از بسیاری از آنها، نهایتاً در 

ش) به چند کتیبه دست یافتیم که ایرانی بودن  1394ق و  1436عید فطر امسال (

کند و او را از انحصار کشور آذربایجان خارج می سید عمادالدین نسیمی را اثبات

  نماید. می

  محمود عمادالدین قاضی شهید مزار سنگ: اول مدرک

 شکسته آن از قسمتی که شده نوشته سطر چند در مطالبی سنگ این پیشانی بر

 عمادالدین قاضی السعید الشهید المرحوم...... :است زیر شرح به باقیمانده و شده

  ... زرقانی محمد نورالدین ابن... قاضی المرحوم ناب.....محمود

 شخصیت به را کارشناسی هر ذهن که دارد وجود کلیدواژه سه کتیبه این در 

 و عمادالدین کلمۀ دوم شهید، کلمۀ اول: سازد می رهنمون نسیمی عمادالدین سید

 کلمۀ اینکه اول: دارد وجود نیز کمبود چند اما است؛ محمد که او جد نام سوم

 در بوده او تخلص که نسیمی کلمۀ اینکه دوم ندارد، وجود کتیبه این در سیدعلی

 اسم اینجا و است محمد پدرش اسمیکی از منابع  در: اینکه سوم نیست، کتیبه

  . او بودن قاضی موضوع: چهارم و است، محمد جدش

یقیناً اسم نسیمی محمود بوده ولی بخاطر : گفت باید اول نکتۀ به پاسخ در

که یکی از آنها علی بوده و  داشتهدیگر هم  مستعار اسم چندین ،مخفی دگیزن
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عالوه بر این،  اش و بقیۀ نامهایش بوده است. بیشتر از نام اصلی ششهرت این نام

در یکی از منابع تاریخی (در قالب دو بیت شعر) به نام چهار نفر از یاران خاص 

از محرمان خلوتسرای فضل (و  است اشاره شده که 3فضل که یکی از آنها محمود

اند و تاکنون کسی به راز این اسم پی نبرده  به احتمال زیاد دامادهای فضل) بوده

کند که نام واقعی نسیمی محمود بوده که داماد فضل نیز  ولی کشف اخیر اثبات می

  بوده است.

) تخلصش مهمترین البته و( آنها از یکی که داشته تخلص چندین او: اینکه دوم

 و شهر از دور سالها که کسیبر سنگ مزار  تخلص وشته نشدننو  بوده سیمین

 مهم چندان رسیده شهادت به غربت در نهایتاً و کرده زندگی خود خانواده و دیار

 و کرده باشند ذکر کتیبۀ مزارش تخلص او را در دنبخواهاو  بازماندگان که نبوده

و شاید به دالئل امنیتی ذکر  باشد شده ذکر کتیبه شکستۀ قسمت در شاید البته

 اصل مثل حقایقی تواند نمی کتیبه این در نسیمی کلمۀ وجود عدمنهایتاً  ،نشده باشد

  .دهد قرار حاشیه در را جدش نام و او بودن شهید و نام

 جای به را جدش نام و بوده مشهورتر پدرش نام از جدش نام شاید اینکه سوم

 در. دارد فراوانی مصادیق ما مذهبی تاریخ در هنکت این و اند کرده مطرح پدرش اسم

 آنهمه بین در و دارند نظر اختالف پدرش نام و او خود نام دربارۀ نیز تواریخ ضمن

  . است قبر سنگ همین مدرک ترین مستدل ،نظرهای بی مدرک اختالف

 ریاضیات نجوم، طب، ادبیات، جمله از مختلف علوم به که کسی: اینکه چهارم و

 هم قاضیبعید نیست  داشته تسلط نظری عرفان و فقه جغرافیا، فلسفه، هندسه، و

 بخاطر شاید و اند شناخته می شاعری هنر با فقط را او خودش منطقۀ از خارج و بوده

  . اند کرده قلمداد قاضی هم را او اجدادش، و پدر بودن قاضی

                                                             
نویسد: محمدعلی تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان شعری نقل  یعقوب آژند در کتاب حروفیه در تاریخ می -3

  اند:  کرده که اسامی چهار نفر از خلفای معتبر فضل (در آن) نام برده شده است و گویا از محارم خلوتسرای فضل بوده

  مجد و محمود و کمال هاشمی –سرای همدمی محرم خلوت

 چون وصیت کرد و گفت اینک کتاب –بوالحسن دان چار او را بازیاب 
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 حاوی او یبۀکت فشردۀ و کوتاه متن که باشیم داشته توقع نباید اینکه آخر نکتۀ

 تمام اگر البته است، موجود ها تذکره در که باشد متفاوتی و متضاد اطالعات تمام

 وحدت) کتیبه یک حد در( او شهادت و زندگی امور تمام دربارۀ تواریخ و ها تذکره

 و فرضی متن آن عین دقیقاً هم او کتیبۀ متن که بود توقع آنوقت داشتند نظر

 هیچ او ادبی و اجتماعی و شخصی زندگی امور تمام در تواریخ چون و باشد احتمالی

 و ترین کامل و مستندترین تنهائی به او کتیبۀ سنگ پس ندارند ای رویه وحدت

 الزم و شود می تلقی سند ترین اصیل و  داده جای خود در را اطالعات ترین شبهه بی

   .شود افزوده تاریخ اطالعات به اطالعاتش است

  :محمود عمادالدین قاضی شهید زارم سنگنکاتی دربارۀ 

 قسمت در ؛ سانت 37: جلو قسمت در سنگ عرض سانت، 190: سنگ طول

 فقط سنگ این از ضمن در. است سانت 25:  سنگ ضخامت سانت، 34: عقب

 و هشتم قرنهای به متعلق همگی که دارد وجود زرقان آرامستانهای در نمونه چهار

 سید شهادت از قبل یکسال یعنی قمری 836 لسا به متعلق آنها از یکی و اند نهم

 مزار سنگ پنجهزار حدود از این، بر عالوه.. است) روایتی به( نسیمی عمادالدین

 شناسی زرقان پژوهشهای مرکز توسط که) زرقان منطقه سنگهای تمام یعنی(

 نام یک همین فقط اخیر، سال چهل شهدای بجز شده، عکسبرداری و قرائت

 4سالهاست و نبود خاصی مزار روی سنگ این اینکه دیگر کتۀن کشف شد. »شهید«

 به دیگر سنگ تعدادی همراه به

بیرون از  نامنظم و پراکنده طور

 و بودند شده ریختهبقعه 

 خواندن و رؤیت قابل اش کتیبه

بازسازی و  بخاطر بود قرار و نبود

محوطۀ اطراف  و بهسازیبقعه 

... شوند منتقل ضایعاتانبار  بهآن 

                                                             
 دارد. نگارنده به یاد را سالش پنجاه حداقل - 4
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 آنها به بعد قسمتهای در که دیگر سنگ چندین و( سنگ این که رسد می نظر به

خارج از بقعه  به نسیمی سید ساختمان بازسازی آخرین با همزمان) شود می اشاره

 که دالئلی به بنا کهنصب گردند  مجدداً ساختمانی عملیات از پس تا  شده منتقل

  اند. نصب نشده همچنان است نامعلوم ما برای

 وجود کوتاه سطر دو عمادالدین شهید سنگ سطح روی که است ذکر به زمال

 بسته نقش »حسین محمد مال«عبارت دوم سطر در و نامفهوم اول سطر که دارد

 نیز هندسی طرح دو و شمعدان دو و بلند ساقه برگ هفت گل یک طرح. است

 تبصور که است علی کلمۀ نقش تکرار آنها از یکی که شده حکاکی سنگ روی

 این، بر عالوه. است شده حک طرفه چهار

 سنگ عقب و جلو پیشانی دو در کتیبه دو

 نسیمی به مربوط اطالعات که دارد وجود

 روی(که در صفحات قبل به آن اشاره شد) 

 فارسی شعر بیت این و است جلو پیشانی

 از -.....بگذرید چون عزیزش تربت بر(

 شاید که شده نوشته سنگ عقب شانیپی در) هواهللا قل و الحمد بخوانید دل صدق

   .باشد شده اضافه بعد های سده در) حسین محمد مال نام و( شعر این

 بقعۀ ساختمان زرقان، کهنساالن شفاهی روایات اساس بر که است ذکر به الزم

 مرحوم مادر تقاضای به پیش سال یکصد حدود زرقان انبار آب و سیدنسیمی جدید

 و بازسازی قناد حسین محمد مرحوم نظر تحت) هالسلطن معدل( معدل لطفعلی

  .است شده بهسازی

 در گذشته سال چند کاوشهای در شده کشف مهم سنگهای از یکی: دوم مدرک

 الدین غیاث« مزار سنگ است عمادالدین سنگ سیاق و سبک به دقیقاً که زرقان

 و) دباش عمادالدین عموی رسد می نظر به که( است »زرقانی نورالدین ابن علی

 متن. است) قمری 836 سال یعنی( نسیمی شهادت از قبل یکسال وفاتش تاریخ

  : است زیر شرح به کتیبه
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  یوم فی زرقانی نورالدین ابن علی الدین غیاث المرحوم وفات

  ثمانمائه و ثالثین و ست سنه شوال خامس االثنین

 پنجم وشنبهدر روز د زرقانی نورالدین ابن علی الدین غیاث مرحوم وفات: ترجمه

 و شمسی 813 خرداد 13:  با بوده مصادف که( شش و سی و هشتصد سال شوال

  .)میالدی 1433 ژوئن 3

 باالی نیز کوچکتری کلمه

 است »المرحوم وفات« کلمه

 شود نمی خوانده درستی به که

 رسد می نظر به ولی

 روی. باشد »عنه اهللا رضی«

 به مربوط قسمت در سنگ

 در که دیگری مربع در ولی نشده نوشته آن در چیزی که شده نقش مربعی سر،

 به و رفته بین از کالً که بوده شده حک مطالبی دارد قرار سنگ پایین قسمت

 شده نقش بزرگ پر نُه  گل یک عالمت سنگ وسط نیست، خواندن قابل وجه هیچ

. دارد وجود سنگ طرف دو در بوده شمع جای که کوچک گودی دو باالتر کمی و

 سانتیمتر 30 تقریباً ضخامتش و است سانتیمتر 40 در متر دو تقریباً گسن طول

  .است

ای متعلق به مادر سید نسیمی، در هفت سطر، که پنج سطر مدرک سوم: کتیبه

نخست شامل اسامی مقدس چهارده معصوم و دو سطر پایانی، شامل کلمات زیر 

  است:

  هذا سوره القبر العفایف .... والدۀ العارف

  العاشق الکامل سید نسیمی نَوراهللا مرقده  الربانی

ای متعلق به سید ناصرالدین، در هشت سطر، که شش مدرک چهارم: کتیبه

سطر نخست شامل اسامی مقدس چهارده معصوم و دو سطر پایانی، شامل کلمات 

  زیر است:
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  هذا سوره القبر العفایف الحقایق و المعارف ... العالم 

  نی سیدناصرالدین مجتبی نَوراهللا مرقدهالربانی و العاشق السبحا

ای به نسبت برادری آنها نشده اما از آنجا که در کنار مزار در این کتیبه اشاره

مادر نسیمی دفن شده بدون شک باید همان برادر نسیمی باشد که در تاریخها 

نامش مذکور است. در ضمن عبارت سوره بمعنی صوره نیست بلکه به معنای کتیبه 

  ح است. و لو

 نقش آن روی قمری 957 تاریخ که منصور شاه نوۀ مزار سنگ: پنجم مدرک

 دو این با آن مطالب و کتیبه نوع آن، هندسی حجم سنگ، جنس لحاظ از و بسته

 که فهمید توان می آن اساس بر و دارد مطابقت نسیمی برادر و مادر تاریخ بی سنگ

 باشد قبل هزارۀ به متعلق باید هم ینسیم مادر و برادر های کتیبه قدمت و دیرینگی

 در عدد سه فقط همین تاکنون سنگ نمونه این از ضمن در. پیش سدۀ نه
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 همین فقط نسیمی آرامستان سنگهای تمام بین از و شده کشف زرقان آرامستانهای

  هستند. رقمی چهار تاریخ دارای بقیه و رنددا رقمی سه تاریخ سنگ چند

  منصور شاه نوه و ناصرالدين ، نسيمی درما ھای کتيبه اندازۀ و شکل

 باالئی قسمت و سانت 30 پائینی قسمت طول که سانت 70:  ها کتیبه ارتفاع

 25:  پائین قسمت در و سانت 10: باال قسمت در کتیبه ضخامت. است سانت 40

  .گراید می سرخی به خورده، صیقل که طرفی در نیز ، سنگ جنس. است سانت

 نسیمی برادر و مادر به متعلق سنگ دو فقط اکنون اگرچه: آخر نکتۀ و

 و عمادالدین قاضی سنگهای ولی مانده باقی زرقان نسیمی بقعه در) سیدناصرالدین(

 هم آنها مزار قطعاً و اند بوده بقعه داخل قبالً هم منصور شاه نوه و الدین نظام قائد

گران و شود و پژوهشاین سنگها در زرقان نگهداری می .است بقعه داخل

توانند با هماهنگی مراجع ذیربط از شناسان عزیز داخل و خارج از کشور می ینسیم

  ها عکس و فیلم و گزارش تهیه نمایند.نوشتهاین سنگ

  ھای قتل نسيمی شدهچرا نام شيراز وارد گزارش

علت ورود نام شیراز به گزارشهای قتل نسیمی نیز قابل تأمل است. در دوران 

ن و تذکره نویسان معموالً برای نوشتن آثار خود شهر به شهر سفر گذشته جهانگردا
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ها، حوادث مهم  اند و در هر شهر اطالعات مورد نظر خود را (شامل جاذبهکردهمی

گرفتند تاریخی، شخصیتهای مهم و غیره) از کدخدایان، علما و مردم کوچه بازار می

وجود نداشته و هرکسی به رسانی خاصی  و طبیعی است در آن روزگار منبع اطالع

کرده که بعضاً حتی با هم متناقض طریقی دربارۀ موضوعات مختلف اظهار نظر می

های دسته دوم مربوط به نسیمی هم که حدوداً یک اند. در رابطه با گزارشبوده

اند شاید مصاحبه شوندگان (و حتی مصاحبه قرن بعد از شهادت او نوشته شده

که نسیمی در  اند هدانست یاند (ولی ماطالع بوده سته اول بیکنندگان) که از منابع د

ای هم اند و اشارهکرده یشهری دیگر به قتل رسیده) آن قتل را به شیراز منسوب م

های بعد به شده است اما در برخی از گزارشهای سدهبه شهر احتمالی دیگری نمی

  منابع دسته اول نیز اشاره شده است. 

  بر اساس سالهای حکومت سلطان مؤيد تاريخ شهادت نسيمی

اولین روایت تاریخی در مورد نسیمی که به زبان عربی است چنان دقیق و 

مبسوط است که انگار از سر صحنۀ قتل گزارش شده و بخاطر پرداختن به جزئیات 

رسد. بر اساس اینکه قتل نسیمی را به دقیق حوادث و گفتگوها، معتبر به نظر می

ؤید (خلیفۀ مصر) اعالم کرده (و بر اساس تواریخ موثق دیگر) درخواست سلطان م

قمری بر مصر و شام حکومت  824تا  815سلطان مؤید حدود نه سال بین سالهای 

کرده لذا شهادت نسیمی قطعاً باید در این محدودۀ زمانی اتفاق افتاده باشد. می

براهیم نوۀ شمسی). در همین دوران، سلطان ا 800تا  791(یعنی بین سالهای 

سال  21تیمور و فرزند شاهرخ و گوهرشاد خاتون (بانی مسجد گوهرشاد) حدود 

حامیان  و از هنرمند ،با ذوق دوست، دانشوالی فارس بوده است. او فردی 

طراز  خوشنویسان مطرح و هنرمندان از همچنین و فرهنگ و معماری  ،هنر بزرگ

 838تا  817فته و از سال ر شمار می به محقق و خط ثلث ویژه در  اول عهد خود به

کرده و در قمری یعنی همزمان با سالهای آخر عمر نسیمی بر فارس حکومت می

یه همیشه با حکومت تیموریان و شیراز درگذشته است. در ضمن اگرچه حروف
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اند ولی هیچ گزارشی از قتل های خونین داشتهحکومتهای دیگر در منطقۀ درگیری

تر شدن  جهت روشننسیمی در مکتوبات کاتبین دربار سلطان ابراهیم وجود ندارد. 

نیم قرن قبل و مهم حدود بعضی از حوادث نسیمی زندگی سیاسی و ادبی فضای 

  (سالها به قمری است) شماریم: برمیرا شهادت او بعد از 
  

  تولد شیخ فضل اهللا نعیمی در استرآباد  740  سال 

 حمله تیمور به شیراز 789 سال

 وفات حافظ شیرازی 791 سال

  شهادت نعیمی در نخجوان  796  سال

 مرگ امیر تیمور گورکانی  807 سال

  قتل میرانشاه فرزند تیمور در نخجوان  810  سال

  شهادت سید نسیمی در حلب ( به روایتی)  824تا  815  سالهای

 حمله شاهرخ تیموری به شیراز 817 سال

  آغاز حکومت سلطان ابراهیم پسر شاهرخ بر فارس  817  سال

 ترور ناموفق شاهرخ تیموری توسط حروفیه 830 سال

  الدین علی ابن نورالدین زرقانی غیاثوفات   836  سال

 یراز (به روایتی دیگر)شهادت سید نسیمی در ش 837 سال

  درگذشت سلطان ابراهیم تیموری، حاکم فارس  838  سال

 مرگ شاهرخ 850 سال

 آغاز حکومت صفویه 907 سال
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  احتمال وجود رابطۀ نسبی نعيمی و نسيمی قبل از رابطۀ سببی 

اند  هاهل عرفان بودو  قاضی از آنجا که پدران نسیمی و نعیمی هر دو سید و

اند و یا حتی عموزاده شناختهن دو خانواده به طریقی یکدیگر را میبعید نیست که ای

علی اعلی که مسئول ابوالحسن اصفهانی مشهور به اند و شاید به همین خاطر بوده

(نعیمی) بوده با مسافرت به خطۀ فارس،  استادشعضوگیری برای نهضت و مکتب 

در هر شهر نسیمی را شناسائی و جذب حروفیه کرده است (همانگونه که 

ساخته کرده و آنها را با نهضت و مکتب حروفیه آشنا میفرهیختگان را پیدا می

است و به همین خاطر است که اکثر اعضای حروفیه از بلندپایگان فرهنگی عصر و 

اند). ارتباط و عالقۀ دو طرفه بین نعیمی و نسیمی نیز باعث پیوند نسل خود بوده

نامۀ محرمانۀ خود که چندی قبل از ی در وصیتخانوادگی بین آنها شده و نعیم

تلویحاً توصیه کرده که کوچکترین   شهادتش در زندان آلنجق نخجوان نوشته است

نامه و سفارشهای قبل،  دخترش به همسری نسیمی درآید. بر اساس همین وصیت

شده است. لذا  ینسیمی جانشین نعیمی و یکی از خلفای نُه گانۀ نعیمی محسوب م

است بعد از شهادت نسیمی همسرش نیز در زرقان ساکن شده باشد و شاید ممکن 

  در همین بقعه و یا آرامستان نسیمی مدفون شده باشد. 

  چرا نسيمی در شعرھايش شهر خود را معرفی نکرده

توانست مثل بسیاری از شاعران، شهر و دیار خود را اگرچه نسیمی هم می

د بصورت رمزی معرفی کرده باشد) ولی آشکارا در شعرهایش معرفی کند (و شای

شاید یکی از دالیل انجام ندادن اینکار این بوده که خانواده و مردم شهرش در 

اند و شاید یکی از دالیل گرفته یمعرض خطر قتل عام توسط ایادی حکومت قرار م

قتل عامی که شاردن (جهانگرد فرانسوی در عهد صفویه) دربارۀ زرقان نوشته به 

ت بوده است، شاردن دربارۀ این موضوع در قسمتی از مطالب مربوط به همین عل

  زرقان، نوشته است: 
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 ظهور از پیش قرنها بابکان اردشیر دوره (زرقان) در شهر این ایرانی تواریخ حسب .... بر

 باب هزار بیست دارای زرقان شود می مستفاد مزبور اسناد از چنانچه. است آمده بوجود اسالم

 و میل یک حوالی در هم هنوز چون نماید، می حقیقت کامال ادعا این و است بوده غچهبا و خانه

 عبور آنجا از که بار نخستین لنگ تیمور. شود می مشاهده مخروبه بقایای و آثار شهر بیشتر

 اطالع از پس ترکیه از مراجعت هنگام یعنی دوم بار ولی ساخت، ویران را شهر سرتاسر کرده می

 آن، در مقام عالی و متعدد دانشمندان ظهور از آگاهی و زرقان فرهنگی درخشان و دممت گذشته از

 مشهور سخت شرقی نویسندگان میان در موضوع این. کرد آباد مجدداً را شهر از قسمت یک

 این بار چندین اند آورده یورش ایران سرزمین به لنگ تیمور از بعد که تاتار و ترک اقوام است

 سده آغاز از حقیقت در و اند کرده عام قتل آنرا سکنه و ساخته یکسان خاک اب و ویران شهر را

  .اند کرده اقدام زرقان در آبادانی نو از که است جاری

  آيا نسيمی ديگری در زرقان دفن است؟

اند ارتباط نسیمی و زرقان را کامالً نفی کنند برخی از آنجا که محققین نتوانسته

اند که نسیمی دیگری در زرقان دفن مدرک ادعا کرده از آنها بدون ارائۀ دلیل و

و تواریخ، دقیقاَ   ها ها و سفرنامه بعضی از تذکره است، در این رابطه باید گفت: اوالً

و از شاگردان درجه اول  به همین سید عمادالدین نسیمی که از رهبران حروفیه

و در شهری  شده مقتول و مسلوخ بوده و به طرز فجیعی شیخ فضل اهللا نعیمی 

و نه شهر  کنند (نه نسیمی دیگری بنام زرقان فارس دفن گردیده اشاره می

ثانیاً مگر چند سید عمادالدین نسیمی در تاریخ ادبیات و عرفان ایران و ). دیگری

جهان وجود دارد که شهید شده باشد و اسم برادرش نیز ناصرالدین باشد؟ (اگر 

تاریخ ادبیات ایران چندین نسیمی با نامهای زیر  ، ثالثاً دروجود دارد ارائه نمایند)

وجود دارد: نسیمی طغانشاهی، نسیمی هروی، نسیمی نیشابوری، نسیمی فرخاری و 

آمده است و تاریخ و محل » الذریعه«نسیمی شیرازی که نام همه در کتاب بزرگ 

دالدین بجز مورد آخر، نام هیچیک از اینها عما تولد و دفن هر کدام نیز معلوم است.

ناصرالدین به نام به اند و  اند و با نعیمی ارتباط نداشته نیست، هیچکدام شهید نشده

  .است در تواریخ اشاره نشدهبرادر هیچیک از اینها عنوان 
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وجود دارد ولی او نسیمی شیرازی اند که شاعری به نام  رخی نیز اذعان کردهب

مخلوط شده است. شاعر همان نسیمی مشهور نهضت حروفیه نیست و نام این دو 

 الی الذریعه«صاحب بزرگ تهرانی  شیخ آقاشناس،  کتابعالمۀ در این رابطه 

کتاب خود دربارۀ نسیمی شیرازی  7656در مدخل شماره » 5الشیعه تصانیف

 اهللا فضل مریدی من الحروفی الترک البغدادی عمادالدین السید هو وگوید:  می

 زرقان فی قبره و 837 فی صلیبا بشیراز مقتولال رؤسائهم من و األسترآبادی نعیمى

 تلقُ و حلب إلى فر 796 فی األسترآبادی اهللا فضل قتل بعد إنه قیل و......  شیراز

اهللا نعیمی  : نسیمی شیرازی: و او سیدعمادالدین بغدادی ترک حروفی از مریدان فضل (ترجمه .بها

به دار آویخته و مقتول شد و قبر او در  در شیراز 837استرآبادی و از رؤسای آنهاست که در سال

زرقان شیراز است .... و گفته شده بعد از قتل فضل اهللا استرآبادی به سوی حلب گریخت و در 

  آنجا کشته شد).

صاحب  6تبریزیامینی  ه عبدالحسینعالم ،بزرگ تهرانی عالوه بر شیخ آقا

کند و نکته تأکید می کتاب الغدیر هم در کتاب دیگرش بنام شهداءالفضیله بر همین

                                                             
 عالمی قمری و مدفون در نجف اشرف) که 1398تهران و متوفای  1293(متولد  تهرانی بزرگ آقا شیخ -  5

 شیعه آن در که الظنون کشف المعارف دائرۀ نویسنده خلیفه، حاجی طرف از غیرمنصفانه نظر راظها یک پی در بود آگاه

 زیدان جرجی همچنین و بود خوانده مذاهب دیگر طفیلی را آنان و کرده متهم سودمند های کتاب نداشتن به را

 پاسخگویی مقام در ندارد، طرفداری هیچ دنیا در شیعه بود معتقد که مسیحی نامدار نویسنده و مورخ) م. 1914(

 الذریعه .کرد تألیف بود، شیعیان تألیفات بر فهرستی که را الشیعه تصانیف الی الذریعه ارزشمند کتاب جلد 29 و برآمد

. است رسیده چاپ به م 1975 سال در بیروت داراالضواء انتشارات همت به عربی زبان به مجلد 29 و جلد 26 در

 کرده ذکر جلد این در است نیاورده علتی هر به 25 جلد تا که هایی کتاب و است مؤلّف مستدرکات الذریعه، 26 جلد

 / مأخذ: دانشنامه اسالمی.است
قمری و مدفون در نجف  1390در تبریز و متوفای  1320شیخ عبدالحسین امینی (متولد سال  عالمه - 6

 علم در خصـوص به و مانند بى متبحرى و اداست رجال علـم و درایه حدیث تفسیر، مانند اسالمى علـوم اشرف) در

 راه شهداى عنوان تحت وى تألیف نخستیـن که هنگامى ربود. در محققان همه از را سبقت گویى تاریخ و فقه

 سید چـون هـم زمان بزرگ علماى و مراجع شد منتشر برکتش پر زندگى سال پنجمیـن و سى در، فضیلت

 شیخ و کمپانـى، حسین محمد شیخ تهرانـى، بزرگ آقا شیخ قمـى، طباطبایى حسیـن آقا حاج اصفهانى، ابـوالحسـن

س و نبـود میان در الغدیر از سخنى هنوز که است زمانى ایـن و گذاردند تحسین به زبان عاملـى خلیل محمد  از ـپ

ن که است مراحل ایـن  کـارى پشت و مـاننـد بى تالشـى بـا را خویش برکت پر عمر از دیگر سال 40 بزرگوار اـی

 تقـدیـم اسالم جهان به را) الغدیـر( خـویـش شاهکار و عظیـم کتاب و گذارنـده تتبع و تحقیق راه در نشـان کـم

 / مأخذ: دانشنامه اسالمی.داشت
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و نسیمی را  نمایداز نعیمی و نسیمی با عنوان شهدای بزرگ اسالم تجلیل می

نیز مانند عالمۀ . عالوه بر این، عالمۀ امینی داند شیرازی و مدفن او را زرقان می

اند، یعنی  شتهبه وجود قبری به نام نسیمی در شهر حلب سوریه نیز اشاره داتهرانی 

  اه آنها مخفی نمانده است. ی از نگا نکته

 نسیمی جای به که است فردی همان شهید این بگویند برخی است ممکن البته

در این رابطه باید پرسید چرا به نام شاعر دیگری اشتباه . است شده گرفته اشتباه

 نسیمی برادر و  مادر مزار سنگگرفته نشده و بر فرض که چنین شده باشد، پس 

  ند؟کن در زرقان چکار می

و این کند  می باطل را نسیمی دو نام تخلیط نظریۀ سنگ چند این کشفلذا 

نسیمی زرقان همان نسیمی مشهور است که بخاطر که  نماید میحقیقت را اثبات 

گفته و در یکی از شعرهایش نبوغش به سه زبان فارسی و ترکی و عربی شعر می

به سکونتش در شهر باکو اشاره 

- یتهای ترکیکرده و  در یکی از ب

اش خود را ترکمنی دانسته که 

گوید... (در بهتر از عربها شعر می

تواند با این رابطه هم می

ترکمنهای تبعیدی به زرقان که 

های بزرگ و یکی از خانواده

پرجمعیت زرقان هستند مرتبط 

باشد.) بر فرض که آن دو دسته 

ها گزارش هم در تواریخ و تذکره

قبرهای موجود و اشتهار قدیمی فاهی نیاکان ما و سنگوجود نداشت، گزارشهای ش

  این آرامستان به نام سیدنسیمی برای اثبات ایرانی بودن نسیمی کافی بود.

قطعه قطعه  زنده زنده پوست کندند و جسدش را آن نسیمی را کهاینکه   و نهایتاَ

ن سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند و فقط چند عضو از بد کردند و شاید
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هیچ جا قبری داشته باشد  تواند در شریفش را برای یاران نزدیکش فرستادند، نمی

ای از بدن  جز همین یادمانهائی که یکی از آنها در شهر ما به یاد او بنا شده و قطعه

و تمام ارادتمندانش در هرجای دنیا،  او را در خود دارد. لذا چون قبر ندارد قلب ما

هم برای به انحصار درآوردن نام بزرگش نداریم چون  و هیچ تعصبی آرامگاه اوست

  .اندیشان جهان است نسیمی متعلق به تمام ایرانیان و آزادیخواهان و آزاد

  تاريخ احتمالی احداث اولين بقعه و چاه آب

اگرچه حروفیه یک حرکت فرهنگی بوده اما تحرکات نظامی هم داشته و بویژه 

هللا نعیمی) توسط میرانشاه پسر تیمور (به اپس از قتل فجیع رهبرشان (شیخ فضل

دستور پدر) و ترور ناموفق شاهرخ تیموری، در تمام دورۀ فعالیتشان که تا ابتدای 

اند و نسیمی نیز بخاطر حکومت صفویه ادامه یافته، با حکومت تیموریان درگیر بوده

شاخۀ ها) شاید تا مدتی رهبر (در بعضی از تواریخ و تذکره» امیر«داشتن لقب 

نظامی حروفیه بوده و همیشه مورد غضب حکومت تیموریان بوده و زندگی مخفی 

داشته، نهایتاً طبق وصیت و سفارش رهبر و استادش، به کارهای فرهنگی روی 

آورده و به آذربایجان و مصر و شام مهاجرت کرده و عمدتاً به تبلیغ پرداخته است. 

ستور سلطان مؤید، خلیفۀ مصر به شهادت با این حال، با توجه به اینکه نسیمی به د

رسیده بعید نیست که سلطان ابراهیم نوۀ تیمور که در آن زمان حاکم فارس و 

جنوب کشور بوده و نسبت به هنرمندان و ادیبان نظر مساعد داشته برای جلب نظر 

و رضایت مردم و یا خنثی کردن انقالبهای احتمالی حروفیه در فارس، از قتل 

برداری سیاسی و ابزاری کرده باشد و خود را حامی و دلسوز آن شاعر و نسیمی بهره

عارف شهید معرفی نموده باشد و فضای مناسب و کنترل شده برای عزاداران و 

طرفداران نسیمی فراهم کرده باشد و حتی ممکن است اولین بقعه را به همراه چاه 

وجود داشت) احداث  آب و تأسیسات (که تا نیم قرن پیش در کنار مرقد نسیمی

های درجه اول تیموریان نیز از کرده باشد. الزم به ذکر است که تعدادی از خانواده

اند که دو نمونه از سنگ قبرهای کشف شده (که همان زمان در زرقان ساکن شده
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شود) گواه این مدعاست. ذکر این نکته نیز ضروری در قسمت بعد به آنها اشاره می

های زرقانی به طریقی با یکی از حکومتهای فارس (یا وادهاست که اکثریت خان

اند چون منطقۀ زرقان بخاطر مرکزی) مرتبط، خویشاوند و یا در تضاد و نبرد بوده

موقعیت خاص جغرافیائی و به عنوان نزدیکترین شهر به مرکز استان و قرار گرفتن 

رسبزی و تخت جمشید، همچنین به لحاظ س- در میانۀ شاهراه تاریخی شیراز

حاصلخیزی و وسعت قابل توجه، همیشه شاه نشین و مایملک حکومتهای فارس و 

های حکومتها مرکزی بوده و به عنوان گل سرسبد ایالتهای فارس بین نورچشمی

ای از مخالفین و تبعیدیان و شده و هر حکومتی، عدهتقسیم و دست به دست می

، سیاسی و اطالعاتی خود را در این تعدادی از یاران درجه یک علمی، اداری، نظامی

است که معموالً توسط حکومتهای بعدی سرکوب و جایگزین دادهشهر اسکان می

اند و شهر زرقان در این تغییر و تحوالت تاریخی و دائمی، پیوسته تخریب و شدهمی

وار سر از خاکستر خویش بیرون شده و دوباره ققنوسغارت و نابود می

  است. هآورد یم

  گهای تاريخی قابل توجه ديگر در زرقانسن

شهید قاضی عمادالدین «الذکر یعنی سنگهای  عالوه بر پنج سنگ فوق

» نوه شاه منصور«و » والدۀ سید نسیمی«، »ناصرالدین«، »الدین غیاث«، »محمود

و یک سنگ ناخوانا و شکستۀ دیگر نیز » قائد نظام الدین...«سنگ مزاری بنام 

  است. الدین غیاثا نیز مثل سنگهای عمادالدین و کشف شده که قدمت آنه

عالوه بر این، دو سنگ قبر دیگر متعلق به دو بانو در زرقان وجود دارد که نسب 

یکی از آنها با ده نسل و نسب دیگری با سیزده نسل به ابراهیم سلطان (فرزند 

مزار  رسد... در مورد سنگشاهرخ فرزند تیمور) حاکم فارس در دوره تیموریان می

االول الزم به ذکر است که تاریخ ربیع هم که قبالً به آن اشاره شد 7نوه شاه منصور

                                                             
قمری در یک جنگ نابرابر به دست تیمور  795شاه منصور آخرین پادشاه سلسۀ آل مظفر بود که در سال  -  7

  ل مظفر پایان یافت.کشته شد و سلطنت آ
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روی آن حک شده و متعلق به یکی از نوادگان دختری شاه منصور (ممدوح  957

حافظ) است. چنانکه قبالً گفته شد اهمیت این سنگ به این خاطر است که 

کند و مادر نسیمی را مشخص می تاریخ مزار ناصرالدین ودیرینگی دو سنگ بی

  رساند. قدمت آنها را به هزارۀ قبل می

  کتب در تفحص و ھا مصاحبه سنگها، مطالعه اساس بر گيری نتيجه

 شبانه و هستیم تحقیقاتی سفر یک حال در پژوهشگر عنوان به ما کنید فرض

 از اطالعی هیچ و ایم رسیده ناشناس شهری در نام بی ای بقعه به تصادفی بطور

 مزار سنگ پنج آنجا در. نداریم بقعه آن و شهر این پیشینۀ و ها تذکره و تواریخ

 متوجه سنگها خواندن با و کنیم می شروع را تحقیقاتمان و بینیم می) را الذکر فوق(

 طریقی به سنگ پنج این  و نیست کامل و جامع آنها روی اطالعات که شویم می

 به ها داده تحلیل و مقایسه و مطالعه ساسا بر سپس یکدیگرند، اطالعات مکمل

  :رسیم می زیر نتایج

 بقعه این که فهمیم می شهید کلمۀ دیدن و اول سنگ خواندن با اینکه اول

  . اند بوده قاضی نسل در نسل که محمود عمادالدین بنام است شهید یک به متعلق

 سنگ ولی ندارد تاریخ عمادالدین شهید قاضی سنگ چون: اینکه دوم

 قاضی سنگ مثل دقیقاً نگاری کتیبه نوع و اندازه و شکل لحاظ به که( الدین ثغیا

 عمادالدین شهید قاضی سنگ تقریبی تاریخ پس دارد تاریخ) است عمادالدین شهید

  .رساند می قمری 836 سال حدود به و کند می تعیین نیز را

 الدین اثغی و) زرقانی نورالدین نوه( عمادالدین شهید قاضی چون: اینکه سوم

 اند داشته خانوادگی ارتباط اینها پس) اند بوده همعصر و( است) زرقانی نورالدین پسر(

  .است بوده عمادالدین عموی الدین غیاث و

 در و بقعه یک در سیدناصرالدین و نسیمی مادر مزارهای چون: اینکه چهارم

 نسیمی مادر و اند داشته خانوادگی نسبت مزار دو این صاحبان پس هستند هم کنار

 که روی »نسیمی سید.. العارف والده«است و عبارت  بوده هم ناصرالدین مادر
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 باید هم ناصرالدین سید شهرت که کند می مشخص شده حک نسیمی مادر سنگ

   باشد. نسیمی

 شاه نوه سنگ اما ندارند تاریخ نسیمی مادر و ناصرالدین سنگهای چون: پنجم

 هیچ با و است سنگ دو این مشابه دقیقاً حاظل هر از و( دارد تاریخ که منصور

 مشخص نیز سنگ دو این تقریبی تاریخ) نیست مشابه آرامستان در دیگری سنگ

 چنان سنگ سه این ضمن در. گردد برمی قمری 957 سالهای حدود به و شود می

  ).متفاوت زمانهای در(است بوده نفر یک حجارشان و خطاط حتی انگار که شبیهند

لی از و نیست عمادالدین شهید سنگ روی نسیمی کلمۀاگرچه  :اینکه ششم

  یابیم که نام او نسیمی است. درمی شمادر طریق سنگ مزار

 و نسیمی مادر و عمادالدین سنگ و( الدین غیاث سنگهای تاریخ مقایسۀ

 مادر و ناصرالدین وفات از قبل عمادالدین شهادت که دهد می نشاننیز ) ناصرالدین

 وجودی عامل ترین مهم که کند می اثبات نیز بقعه وجود است، فتادها اتفاق نسیمی

 او کنار در بعدها افراد بقیۀ و بوده مهم و بزرگ شهید یک مزار وجود بخاطر آن

 او نام ولی نیست عمادالدین سنگ روی نسیمی کلمۀ اگرچه پس اند، شده دفن

 عمادالدین شهید که دهد می نشان) شده دفن او از بعد که( نسیمی مادر مزار روی

  .است بوده مشهور نیز سیدنسیمی نام با

 بقعه از بیرون به سری و آید می پیش فرصتی این تحقیقات فرضی، خالل در

 متوجه و خوانیم می نگاه یک در را آرامستان مزارهای سنگ تمام و زنیم می

 نوع  و ندارند آرامستان دیگر سنگهای با شباهتی هیچ سنگ پنج این که شویم می

 اجتماعی و تاریخی اهمیت از نشان نیز آرامستان سنگهای بقیه با تفاوتشان و آنها

 سنگهای بقیۀ تاریخ حالیکه در است رقمی سه سنگ پنج این تاریخ. دارد آنها

 بقعه این جوار در گذشته قرن نیم در که شهیدانی بجز و است رقمی چهار آرامستان

 پیدا آرامستان این در عمادالدین مینه جز دیگری شهید هیچ نام اند آرمیده

  .شود نمی
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 این فرضاً که( مردم از و رویم می بیرون بقعه از پراکنده، های دانسته این با حاال

 کجاست؟ اینجا پرسیم می) اند نخوانده را ای تذکره و تاریخ هیچ و اند ندیده را سنگها

 باز... سیدنسیمی: دگوین می کیست؟ بقعۀ این: پرسیم می فارس، زرقان: گویند می

 پدر نام و اش کُنیه لقبش، اسمش، دارد؟ بقعه چرا بوده؟ کی نسیمی سید: پرسیم می

 و کسانی چه توسط و کجا در اتهامی، چه به تاریخی، چه در چیست؟ اجدادش و

 نسیمی کلمۀ اصالً و است نسیمی به مشهور چرا بوده؟ چکاره شده؟ شهید چگونه

 کلمۀ سؤاالت، تمام پاسخ که دیگر سؤال دهها و دارد؟ مصداقی و معنا چه

 است؟ سیدنسیمی او نام که دانید می کجا از شما پس پرسیم می. است »دانیم نمی«

به  بزرگوار سید دو که اند کرده قول نقل پدرانشان از پدرانمان چون: گویند می

 که انیدد می کجا از پرسیم می. هستند اینجا درو سیدناصرالدین نسیمی سید های نام

 زیارت را آنها نسل، در نسل چون: گویند می اند؟ بوده بزرگی و مهم های آدم آنها

 جوار در نیز دالورمان شهید یکصد مزار اینک و ایم گرفته حاجت آنها از و ایم کرده

  ....آنهاست بقعۀ

 مردم اگرچه گردیم، می دیگری سرنخهای دنبال به و دهیم می ادامه را کنکاشها

 روایات طبق که فهمیدیم حداقل ولی نداشتند او دربارۀ چندانی اتاطالع شهر

 که شهر این درناصرالدین  برادرش و نسیمی سید بنام فردی قدیم، از شفاهی

 ولی اند بوده مردم حاجات باب قدیم از و اند شده دفن است فارس زرقان نامش

 باخبر دیگر ئیاتجز و آنها اشتهار علت و خانواده و شغل و لقب و نام از هیچکس

 و کتب در و شویم می) اینترنت یا و( شهر کتابخانۀ وارد پژوهشها ادامۀ برای نیست،

 فارس زرقان و ناصرالدین عمادالدین، نسیمی، کلمات جستجوی به تاریخی مطالب

 و مولد و شهادت و زندگی دربارۀ تاریخ اطالعات: که یابیم می در و پردازیم می

 سید بنام عارفی و شاعر که فهمیم می خالصه بطور لیو است متفاوت او مدفن

 قطعه بدنش  و شده شهید سوریه حلب شهر در نهم قرن در نسیمی عمادالدین

 اند فرستاده ناصرالدین سید بنام برادرش برای بدنش های قطعه از یکی و شده قطعه
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 شهید مدفن استثناء بدون کتب، تمام و نشده ذکر کشورش و شهر نام که

  ...فارس زرقان و سوریه حلب: اند کرده ذکر شهر دو را الدینعماد

 ها تذکره و تاریخی کتب و مردم با  مصاحبه و سنگها خواندن به توجه با حاال

 در که است نسیمی عمادالدین شهید، نام: برسیم نهائی جمعبندی یک به توانیم می

 رشبراد نام و رسیده شهادت به روش ترین فجیع به سوریه حلب شهر

 در .است کرده دریافت را ششهیدبرادر  بدن از قطعه یک که است  سیدناصرالدین

 شهر در شاهخندان نام به هم دیگر احتمالی برادر یک که شویم می متوجه ضمن

 آنجا از اما باشد نسیمی برادر واقعاً هم شاید که دارد آذربایجان جمهوری شماخی

 به تواریخ در که است برادری نام با اولویت نیست، تاریخی هیچ در نامش که

 صاحب ناصرالدین، سید یعنی است شده مطرح نسیمی عمادالدین برادر عنوان

  .قبر همین

 به دوباره ایم  گرفته کتابها و مردم از که جدیدی اطالعات به توجه با حاال

: چینیم می هم کنار را آمده دست به اطالعات و گردیم برمی بقعه داخل سنگهای

 عارف نهم، قرن ناصرالدین، سید شهید، بدن از ای قطعه حلب، مادالدین،ع شهید،

 زیارتگاه نسیمی، مادر مزار سنگ سیدناصرالدین، مزار سنگ فارس، زرقان ربانی،

 سید همان عمادالدین شهید قاضی که بگیریم نتیجه اینگونه توانیم می.....  و مردم

 اسم و مخفی زندگی هاسالجدش زرقانی است و  که است نسیمی عمادالدین

 بدنش از ای قطعه و شده شهید فجیعی طرز به غربت در و داشته متعدد مستعارهای

زرقان دفن زادگاهش توسط او در  شده فرستاده ناصرالدین سید برادرش برای که

  شده است.

  گزارشی از يک سنت ديرينه در زرقان

شهادت و  از تاریخ خشک و بیروح که بگذریم به جغرافیای سبز عشق و

ترین ترین و دلخراشرسیم. بدون شک، شهادت نسیمی یکی از فجیععواطف می

شود که حتی تصور و شنیدنش نیز جانگزا و قتلهای تاریخ بشری محسوب می
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سوز است و هیچ انسانی حاضر نیست حتی حیوانات را هم زنده دلخراش و طاقت

فجیع تا قیامت روح هر  کند. داستان این قتل 8زنده پوست بکند و قطعه قطعه

سوزاند و همه بر سبعیت ای را میکند و قلب هر آزادهدار میای را جریحهشنونده

فرستند قاتالنش (که او را صرفاً بخاطر اعتقاداتش اینچنین مسلوخ کردند) لعنت می

و عجیب نیست که مرحوم عالمۀ امینی، شخصیت سید نسیمی را جزو شهدای 

اریخ اسالم قلمداد کرده است. مردم شهر ما نیز قرنهاست بزرگ و پر فضیلت ت

داغدار آن داغ فراموش نشدنی و امانتدار و روایتگر آن آتش عشق خاموش نشدنی 

کنند و حرمش را یکی از هستند و عمریست بر سر مزارش عرض حاجت می

 در زرقان رسم است که مردم و تمام هیئتهایدانند. حرمهای منسوب به اهلبیت می

روند و با نظم و مذهبی شهر و حومه در روزهای عاشورا به زیارت سید نسیمی می

کهنساالن این شهر که و  کنندحزن خاصی اطراف بقعه او طواف و عزاداری می

کنند که برگزاری این برکت آنها گذشته نیز تعریف می حدود یک قرن از عمر پر

   اند.شده و بر احیای آن سفارش شده رسم از پدرانشان و از نیاکانشان به آنها منتقل

ای از بدن برادر و رهبرش ناصرالدین بعد از دفن قطعه سید شک بدون

 55الی  35او که در هنگام شهادت بین  در زرقان، برای» سیدعمادالدین نسیمی«

 مرقد و کرده بپا) داشته وجود هم او از قبل که( فعلی قبرستان در ساله بوده یادمانی

به . است بوده تاریخ روشنفکران و آزادیخواهان و مردم زیارتگاه آغاز نهما از او

رسد که مادر داغدار نسیمی پس از شنیدن خبر قتل فجیع فرزند رعنا و نظر می

نابغه و جوانمردش، تا مدتها بر سر مزار او ساکن بوده و شبانه روز به عزاداری و 

همدلی با او و عرض تسلیت  به پرداخته و مردم دسته دسته برای  نوحه سرائی می

به همراه بستگان و ارادتمندان  اند وآمدهمادر و خانواده نسیمی به همین مکان می

اند و پرداختهنسیمی به عزاداری و برگزاری مجالس ختم و پرسه برای او می

اند. لذا مردم کردهمجلس ذکر شهادت او را سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل می

                                                             
 he was skinned alive in Aleppoدربارۀ روش قتل فجیع نسیمی در منابع انگلیسی از عبارت  -  8

  استفاده شده یعنی در (شهر) حلب، زنده زنده پوست کنده شد.
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شناخته ها قبل از اینکه نسیمی و برادرش را از طریق کتب تاریخی و تذکرهزرقان 

اند. این رسم هنوز هم شناختهاز طریق همین مجالس ذکر و عزاداری باشند آنها را 

گردد و مردم زرقان در هرجا که باشند تر و پرشورتر از قبل برگزار میمنسجم

دی یا همراه با هیئات مذهبی) خود را المقدور در روزهای عاشورا (بصورت انفرا حتی

رسانند و عالوه بر زیارت اموات خود به زیارت شهدا و به آرامستان سید نسیمی می

  کنند.و با آنها تجدید عهد و پیمان می پردازندسید نسیمی نیز می

  سھ تقاضا از مسئولين محترم 

ه نبوده و آنها نهایتاً اگرچه کالً استان فارس در قلمرو نفوذ فرهنگی حروفی

اند، ولی به دلیل سرحدات شمال و شرق کشور فعالیت داشتهاصفهان و عمدتاً در 

فارسی بودن نسیمی، ممکن است اطالعات مفید دیگری در آرامستانهای تاریخی 

زرقان موجود باشد که باید به عنوان مواریث فرهنگی کشور حفظ و حراست شود و 

در این مکان احداث گردد. همچنین الزم است  یادمان و المانی (مثل حافظیه)

هرگونه حفاری و دفن تا شعاعی خاص در اطراف بقعۀ نسیمی ممنوع گردد و 

مراجع اداری و قضائی و انتظامی از این تصمیم حمایت قاطع نمایند و امیدواریم 

های دیگری را از تاریخ حروفیه و نعیمی و کشفیات آینده در این آرامستان پرده

  می بردارد. نسی
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گردد که سه شهر حلب، زرقان و شماخی که هرکدام به در ضمن پیشنهاد می

طریقی با نام بزرگ سید عمادالدین نسیمی مرتبط هستند به عنوان خواهر خوانده 

اعالم شوند و این میراث عظیم جهانی و بشری را با کمک دولتهای هم پاس 

  بدارند.
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  سلوک سرخ

  گونھ بر زندگی و شھادت سيد عمادالدين نسيمی ستاننگرشی دا

اگرچه زادگاهش نیز مهد علم و معارف بود و از کودکی بخاطر نبوغ 

اش علوم مختلف را در شهر خود  نزد پدر و برادرش سید ناصرالدین و  العاده فوق

علمای دیگر فرا گرفته بود ولی در نوجوانی مجبور شد برای تکمیل درسها و 

  ،های مختلف علمی مثل نجوم، طب، ریاضیات و هندسه، فلسفه در رشته مطالعاتش

تفسیر به شهر بزرگتری برود که مرکز علم و ادب و عرفان باشد و و  کالم

  .9بزرگترین و نزدیکترین شهر شیراز بود با فاصلۀ یک منزل از زادگاهش، زرقان

                                                             
خ پرسند بین زرقان و نسیمی چه ارتباطی وجود دارد؟ اگرچه در مورد تاری قرنهاست محققین از خود می -  9

حروفیه تحقیقات علمی مفصلی در سده اخیر صورت پذیرفته که تماماً با ارزش و قابل تقدیرند اما آنچه در هیچ 

توانیم بر اساس کشفیات ای وجود ندارد اثبات ارتباط زرقان و نسیمی است و  نکات مهمی که ما میتاریخ و تذکره

وجود مزار مادرش  -2زرقانی بودن سید نسیمی  -1ت: جدید به پژوهشهای تاریخ حروفیه اضافه کنیم سه نکته اس

اند مزار زرقان متعلق وجود مزار برادرش سید ناصرالدین در زرقان. بر اساس همین مدارک، اینکه گفته -3در زرقان 

اعتبار است و ما نیز اذعان داریم که فقط یک قطعه از بدن شریف آن سید به یک نسیمی دیگر است مردود و بی

  ه همراه پیکر برادر و مادرش در آرامستان نسیمی زرقان دفن است. شهید ب

ای در شهرهای فارس بوده  جمشید از عهد باستان دارای موقعیت ویژه زرقان بخاطر قرار گرفتن بین شیراز و تخت

 یکی از جنگهای داریوش هخامنشی» رکان، زرقان باستانی«است. طبق نظر پروفسور عبدالمجید ارفعی در کتاب 

(طبق گواهی کتیبۀ سه زبانۀ بیستون) در زرقان اتفاق افتاده که منجر به پیروزی داریوش شده است. همچنین، در 

بار به اسم زرقان اشاره  50های هخامنشیان که در تخت جمشید کشف شده (و تاکنون ترجمه شده) حدود  نوشته گل

  شده است....

ر به شکست متجاوزین دو کشور مهاجم در شهر زرقان شده عالوه بر این، دو جنگ بزرگ و مهم دیگر که منج

نام این شهر را در تاریخ ایران بلندمرتبه و پر آوازه کرده است، یکی جنگ عمرو لیث صفاری علیه احمد ابن 

عبدالعزیز  و دیگری جنگ نادرشاه با اشرف افغان که هر دو جنگ در منطقۀ زرقان با پیروزی سپاه ایران به پایان 

. در دوره زندیان نیز زرقان یکی از پایگاههای نظامی آنها بود و یکی از سرداران دالور لطفعلیخان به نام حیدر رسید

کند که منجر به  زرقانی (که محله و مسجد و حمامی در زرقان به نام اوست) با تمام وجود از دالور زند دفاع می

قان همیشه به عنوان حیاط خلوت حاکمان فارس که در شود. تا سدۀ پیش، منطقۀ وسیع و سرسبز زر شهادت او می

های خود بوده است، به  کردند مطرح بوده و هدیۀ مخصوص حکام و پادشاهان فاتح به نورچشمی شیراز حکومت می
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اس و اهل علم و ای متمول، سرشن را در خانواده 10سید عمادالدین دوران کودکی

معرفت در ناز و نعمت پشت سر گذاشته بود و چون در یک محیط دو زبانه به دنیا 

  آمده بود بر دو زبان فارسی و ترکی تسلط کامل داشت.

او بعد از چند سال تحصیل و تزکیه نفس در شیراز، در عنفوان جوانی در اکثر 

شاگردان و مریدان زیادی  های روزگار خود به استادی و اجتهاد رسید، اگرچه رشته

نامیدند ولی اینهمه  دور شمع وجود او جمع شده بودند و او را علیشاه شیرازی می

  کرد.  روح تشنۀ او را سیراب نمی

در همین دوران حکومت آل مظفر که ممدوحین حافظ بودند در شیراز از هم  

شده بود و  پاشیده شده بود و دوره آرامش قبل از طوفان یا بین دو طوفان تمام

تیموریان بعد از مغوالن، ایران را به خاک سیاه نشانده بودند و خبر قتل عامهای 

توانست  شد در تمام بالد پیچیده بود و سید نمی ای که توسط آنها انجام می گسترده

و جور و فساد و قتل و غارت را برتابد. او کمابیش اخبار نهضت حروفیه  اینهمه ظلم

های آنها نداشت.  شنیده بود اما اطالع چندانی از تفکر و برنامهو مبارزات آنها را 

گنجید، سری پر شور و دلی پر از عشق به  روح بزرگش در زمان و مکان نمی

زد ،تصمیم به هجرت گرفته بود  انسانیت داشت و جوانمردی در وجودش موج می

قتل عامها را  خاطرۀ. او انتخاب نکرده بوداما هنوز شهر و دیاری را برای مهاجرت 

شود این جهان و این انسان  در ذهن داشت و همیشه به این فکر بود که چگونه می

  را تغییر داد؟

                                                                                                                                    
اند چون هر  شده اند و از وابستگان یکی از حکومتها  محسوب می همین خاطر اکثریت مردم این شهر مهاجر بوده

کرده است و از آنجا که این شهر  ای از سران خود را در این شهر تاریخی ساکن می آمده عده ر میحکومتی روی کا

بوده همیشه نابود شده و شمالی اولین سپر دفاعی و خط مقدم جبهۀ جنگی حکام شیراز برای مقابله با مهاجمان 

ترکها و لرها (که در دفعات متعدد در  اند، شاید خانوادۀ نسیمی نیز مثل ترکمنها، شده مردمش نیز بارها قتل عام 

ید اصالتاً اهل این زرقان ساکن شدند) در روزگاری ناشناخته، به هر دلیلی در زرقان رحل اقامت افکنده بودند و یا شا

 کند. اند چنانچه سنگ کشف شدۀ اخیر، جد عمادالدین را نورالدین زرقانی معرفی می شهر بوده

قمری  780تا  770معلوم نیست، بعضی از تواریخ میالد او را بین سالهایسال تولد نسیمی به درستی  - 10

 ها و آثار اوست. اند ولی دهسال کمتر یا بیشتر مهم نیست، مهم شخصیت و هدف و برنامه نوشته
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گذشت تا اینکه با صاحبدلی آشنا شد که سفیر حروفیه  زمان  به همین منوال می

در شیراز بود و صرفا برای جذب او و برادرش سید ناصرالدین به شیراز آمده بود. 

ازدواج نکرده بود ولی ناصرالدین دارای اهل و عیال بود و حق استادی نسیمی هنوز 

به گردن برادرش داشت. پس از این دیدار، مقصد مهاجرتش مشخص گردید: 

  زیارت امام رضا (ع) و دیدار نعیمی در استرآباد....

ای در شیراز برخوردار بود و دارای کرسی تدریس و  ناصرالدین که از اعتبار ویژه

ولی عمادالدین اسب و رهتوشه آماده رفانی در این شهر بود در شیراز ماند محفل ع

علی اعلی (سفیر حروفیه) به جاده زدند، ابوالحسن اصفهانی مشهور به کرد و همراه 

قرار بود برود و برگردد و به عنوان نمایندۀ رهبر نهضت حروفیه در فارس فعالیت 

رقم زده بود. به هر حال، پس از آن  کند ولی دست سرنوشت برنامۀ دیگری برای او

سفر یکماهه به محضر فضل رسیدند و گمگشتۀ دیرینۀ خود را در نعیمی یافت و به 

او دست ارادت داد و در سلک یارانش قرار گرفت. اگرچه نعیمی تا آن زمان بدون 

اش به مسافرتهای زیادی رفته بود و سالها از عمرش را در سفرهای زیارتی  خانواده

  در زادگاه خود در استرآباد ساکن بود.   در آن زمانبلیغی گذرانده بود ولی و ت

خودش و   نسیمی در همان روزهای نخست فهمید که چقدر داستان زندگی

زاده، هر دو نابغه، هر دو دارای  استادش به هم شبیه است. هر دو سید، هر دو قاضی

هر دو مخالف با ریا و دین  موقعیت اجتماعی باال، هر دو شیعۀ جعفری اثنی عشری،

درباری، هر دو مخالف با هجوم بیگانگان به کشور، هر دو شاعر و ادیب و اهل 

معرفت، و هر دو عاشق انسان و گمگشتۀ یکدیگر... استاد هم تمام آالم و آرمانهای 

دانست که او فراتر از یک شاگرد  دید و می شاگردش متجلی میوجود خودش را در 

بین خود به گوهرهای پنهان  ساده است، او هم در اولین نگاه باطنو مرید عادی و 

در اقیانوس قلب عمادالدین که استادی بی بدیل بود پی برده بود و فهمیده بود که 

این جوان نابغۀ شیرازی، علیرغم جوان بودن، در معرفت به کمال رسیده و جامع 

است، به این خاطر او علوم و فنون زمان خود است و در عرفان شمع جمع کثیری 

داشت که گاهگاهی حسادت برخی از یاوران  را بیش از تمام یاوران خود گرامی می
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جوان بود اما نه جوانی خام و بی نسیمی  انگیخت... تر و بزرگتر را بر می قدیمی

تجربه و جویای نام بلکه جوانی پخته و مجرب و نامور که به تمام چیزهائی که 

. حاال تنها دو آرزو داشت، یکی آرزوی سعادتمندی برای آرزو داشت رسیده بود

  برای خودش.» انسانِ خداگونه شدن«اش و دیگری آرزوی  جامعه

 کرددر زمانی مسئولیت اجتماعی خود را به عنوان یک روشنفکر علنی  ١١نعیمی

و تیمورها با  شتکه هیچ رهبریت و مرجعیت واحدی در جهان اسالم وجود ندا

                                                             
 از حروفیه گورکانی، تیمور دست به مرعشی سادات استقالل خاتمه و سربداران نهضت سرکوب از بعد - 11

 پسر میرانشاه توسط او قتل از پس و آمد وجود به استرآبادی اهللا فضل توسط که بود ای یافته سازمان های تشکل

 از که استرآبادی چنان نعیمی عبدالرحمن بن اهللا فضل الدین شهاب ....شد متوقف ظاهر در هایش فعالیت تیمور،

 کشته 796 سال در سالگی شش و هپنجا سن در و شد متولد استرآباد در هجری 740 سال در آید برمی حروفیه ماخذ

 او وصیت به بنا اهللا، فضل قتل از پس. است رسانیده می) ع(جعفر بن موسی بن جعفر به را خود نسبت او. شد

 نام به او پیروان از یکی. پرداختند گری حروفی افکار نشر به پنهانی و شدند پراکنده اکناف و اطراف در هوادارانش

 وی حلب علمای فتوای به اما یافت بسیار طرفداران و پرداخت اهللا فضل افکار ترویج به حلب در 821 سال در نسیمی

 عقاید تبلیغ به و کرد سفر آناتولی به که بود فضل خلفای از دیگر یکی االعلی علی. کشتند بسیار شکنجه با را

 کلمات حروفیان، نظر در .کرد می تعلیم و تدریس را فضل »نامه جاویدان« کتاب صغیر آسیای در او. پرداخت حروفیه

 اشیا نامیدن برای اعتباری کلماتی بریم، می کار به اشیا نامیدن برای که هایی واژه بنابراین،. هستند عالم خلق وسیله

 32 از بعضی آنان، نظر از. بود خواهند مسمی عین اسماء پس هستند؛ اشیاء خود ماهیت و حق کالم بلکه نیستند

 قرآن در و حرف 24 انجیل در حرف، 22 تورات در نظر این طبق. مذکورند آسمانی های کتاب در فارسی الفبای حرف

 قطعی دلیل. بود نخواهد و نیست صورت بی حقیقتی هیچ که است این حروفیه دیگر عقاید از .است موجود حرف 28

 او لقای به بینش اهل و شد خواهد مرئی بخواهد که صورتی به قیامت در حق که است آن امر، این اثبات بر آنان

 کثرات در حق تجلی رغم به اما شود، می متجلی گوناگون های صورت به هم عالم این در حق. شد خواهند مشرف

 ظهور اشیاء همه در خداوند حروفیه نظر از وجود، وحدت طرفداران مانند پس. است باقی حق ذات وحدت اسماء،

 و آمد پدید) ع(عیسی و دمید مریم در کلمه صورت به را خود روح خدا. است انسان در حق، ظهور ترین کامل اما دارد،

 آیینه انسان نطق، همین واسطه به. است بوده کلمه ادای برای قدرت یا نطق داده، انسان به خدا که هم امانت آن

 مانند نیز را انانس اند، قائل قرآن و انسان بین که تشابهاتی واسطه به حروفیان .است فرشتگان مسجود و الهی وجود

 غیر حروف مجموع گویند می مثال برای. دانند می هم مساوی مختلف جهات از را انسان و قرآن ها آن. دانند می قرآن

 قرآن، راس در بسمله که طور همان 14 شود می »ی ن م ح ر ه ل ا م س ب« هایشان نقطه اضافه به بسمله تکراری

 ترادف و تشابه دالیل از یکی این. باشد می) خط( عالمت 14 دارای ودخ سر در نیز انسان است، عالمت 14 دارای

 های دست از یک هر های مفصل تعداد و دارد وجود خط 14 انسان صورت در معتقدند حروفیان. است انسان و قرآن

چنین هم ها آن .است مساوی قرآن های سوره تعداد با که شود می 114 ارقام این جمع. است 50 نیز او چپ و راست

 حروفیه نظر از ها سوره و آیات دربرگیرنده و مکتوب قرآن. مجازی و حقیقی دارد؛ وجود قرآن اعتقاد داشتند که دو

 خطوط برخالف انسان صورت خطوط که چرا. است انسان وجود و صورت از عبارت حقیقی قرآن. است مجازی قرآن
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و آنها را تبدیل  بودند علمای متفرق دین را در خدمت گرفته، خأل استفاده از این 

. در چنین جو آشفته و بودند به ماشینهای صدور حکم قتل و تکفیر و ارتداد کرده

رسالت و مسئولیتی به دوش دارد. این احساس را تمام  کردغمباری نعیمی احساس 

ود را رسالتی خدائی اما نعیمی رسالت خ شتندروشنفکران و متفکرین جامعه دا

و شهر او استرآباد یکی از شهرهائی  شت. او دقیقاً در کانون بحران قرار داستدان می

شد و هر بار صدها  که دائماً بین نیروهای دشمن و خودی دست به دست می بود

لذا او  ندشد های بسیاری از هم پاشیده می و زندگی فتگر قتل صورت می

د. در کودکی پدر خود را از دست رک م وجود حس میهای جامعه را با تما بدبختی

و  شتولی او علیرغم صغیر بودن اعتباری عظیم بین مردم استرآباد دا ه بودداد

مردم از او به عنوان یک قاضی نابغه در حل مشکالت و اختالفاتشان یاری 

 تولدش از قبل سال شد. چند . در نوجوانی به علوم و معارف قرآنی مسلط ستندج می

 بود شده تجزیه مغوالن امپراطوری وبود  رفته دنیا از مغول ایلخان آخرین ابوسعید

 بین در قلمرو گسترش و قدرت تصاحب و کسب برای داخلی شورشهای و جنگ و

کودکی  لذا دوران .داشت جریان ایالتها و شهرها تمام در دیگران و آنها بازماندگان

شد. او   مقارن تیموریان حکومت و یمورت های حمله شروع با نیز نعیمی و نوجوانی

. شتو نسبت به تمام مردم در رفاه کامل قرار دا بودبه دستگاه حکومتی وصل 

منصبان  که او در آغاز جوانی تبدیل به یکی از بزرگان و صاحب بودانتظار همه این 

متحول  ١٢شهر و منطقه بشود ولی او قبل از بلوغ جسمی با شنیدن بیتی از موالنا

که تا آخر  کردداری را شروع  پشت پا به دربار زد و مجاهده با نفس و روزه و شد

زادگاهش را به دنبال علم و معرفت سپس در ابتدای جوانی . فتیا عمرش ادامه 

و با طاقیه دوزی (نوعی کاله) روزگار  ختو به سیر آفاق و انفس پردا ردک  ترک

نکرد و طعام کسی را نچشید، گذراند، هرگز در طول عمرش هدیۀ کسی را قبول  

                                                                                                                                    
 مبین امام و حقیقی مبین، کتاب کامل، انسان لیلد همین به. نیست گردیدن محو و شدن پاک قابل مکتوب، قرآن

(با تصرف  1391تهران ، انتشارات مولی، داوود وفایی، ترجمۀ  فاتح اسلو ار، نوشتۀ : حروفیه.به نقل از کتاب ....است

 و تلخیص).

  در گور کجا گُنجی چون نور خدا داری -از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری  - 12
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در عمرش دروغ نگفت و سر تعظیم جز در برابر خداوند فرود نیاورد، همیشه به 

جبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات اهتمام جدی داشت و یکی اانجام و

خور شهرت  سید حالل همین خاطر به شد که به از زهاد زمانۀ خود محسوب می

و به  فتتا های شرعی و زهد و تقوا نور حق بر دلش یافت، گویند در اثر ریاضت

   .توانست باطن افراد را ببیند و بخواند د که مییرس ای  درجه

 تبلیغ را خود عقاید سفرها این طول در و گذراند به سفر را زیادی سالهای او

شده که باید  و در خواب و رؤیا به او الهاماتی میدر همین کشف و شهودها . کرد

به همین خاطر   .جامعه را به دست بگیرد و حکومت صالحین تشکیل دهدرهبریت 

 اولینو به قصد اتمام حجت شخصاً پیامش را به تیمور هم داد که تیمور نپذیرفت و 

یک طاقیه متبرک عالوه بر این، گویند  .شد  زده تیمور ذهن  در او قتل برای جرقه

این حکومتها راهی باز کند ولذا در  را به والی آذربایجان هدیه کرد ولی نتوانست در

 برهوت آن در وخالل مسافرتهایش به شهرهای مختلف پیام خود را منتشر کرد 

برافروخت و بسیاری از نخبگان فرهنگی آن  را فرهنگی انقالب چراغ تاریخی سیاه

و جزو سرسپردگان و مریدان جان   نددوران به جمع شاگردان و ارادتمندان او پیوست

 شقلب به که علومی وباری از علم و تجربه و معنویت  نهایتاً با کولهو شدند. بر کف ا

» بلد امین«که او آن را  شتگ یا گرگان بر » استرآباد«به زادگاه خود بود  شده الهام

 و دینی علوم و نثر و نظم در و بودد. اگرچه او عالم به اکثر علوم زمانۀ خود ینام می

اما اکنون بصورت  شد می محسوب خود روزگار ننخبگا از یکی حکمت و عرفان

یکی علم حروف و  شتاختصاصی دو هنر و سرمایۀ معنوی دیگر را نیز در اختیار دا

دیگری تأویل خواب که این دو برای مردم عادی و حتی روشنفکران بسیار جالب 

ای که اکثر مردمش حافظ اشعار  اما در جامعه بود. او مسلح به سالح شعر هم بود

مقبولیت اجتماعی یابد مگر اینکه فکر و  ستتوان شعر او نمی و دیگران بودندافظ ح

و شت، هرچند هدف او ایجاد انجمن شعر ای داشته باشد که دا حرف تازه

  نبود.شاعرپروری 
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مراد و  ازاسمی  تاریخی هیچ در واز تصوف نبوده  ای فرقه هیچ پیرو 13مینعی

برای حروف و کلمات و اعداد ارزش خاص  از آنجا که و 14است نشده ذکر اومرشد 

عارف و  شاعر روشن  قائل بود، نهضت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این فقیه و

 تا خزر حاشیه و خراسان شمال از اندکی مدت درضمیر به حروفیه مشهور شد و 

 حتی و یافت گسترش آناتولی و سوریه و عراق تا آذربایجان از و اصفهان و فارس

با نام  ستندتوان به راستی وقتی که تیمورها می .رسید نیز) بالکان نطقهم(اروپا  به

  ها نتوانند. رهبریت جوامع انسانی را به دست گیرند چرا نعیمیدین، 

عالوه بر  سید عمادالدین نسیمی که بوسیلۀ علی اعلی جذب حروفیه شده بود

و روح لطیفش استادی در علوم مختلف، در ادبیات عرفانی هم قلبی بر آتش داشت 

شد صاحبدلی مثل نسیمی در  او را به وادی خیال انگیز شعر کشانده بود، مگر می

                                                             
حروفیه در طول تاریخ توسط مورخین درباری مورد حمله قرار گرفته و بعضی از نویسندگان بدون شک عقاید  - 13

اند به تبعیبت از تاریخ ، حروفیه را بکوبند و عقاید آنها  سدۀ اخیر بدون اینکه عنادی با حروفیه داشته باشند سعی کرده

کوبیده شدند ولی تاریخ هرگز نتوانست  را تخطئه کنند. اما علیرغم آنکه نعیمی و نسیمی در طول تاریخ شدیداً

اند که نیاز به دفاع داشته  تر از آن بوده عظمت آنها را کتمان کند و آنها در زمان خود و بعد از خود بسیار خوشنام

در عصر ما عالوه بر عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی که در کتاب عظیم ذریعه آنها را جزو مؤلفین  ،باشند. در عین حال

به دفاع از آنها برخواسته و نام آنها را به عنوان شهدای بزرگ اسالم کرده، عالمۀ امینی صاحب الغدیر هم  شیعه ثبت

توصیف و تحسین کرده است که » حکیم دریادل«ذکر کرده و بویژه نعیمی را با عبارت » شهداءالفضیله« در کتاب

یت نعیمی و نسیمی از طرف یکی از بزرگترین هم نشان از آزادگی و شهامت عالمه در بیان حقایق دارد و هم شخص

  مراجع علمی شیعه مورد تأئید قرار گرفته است.

آنچه مسلم است امروزه نه مکتبی با نام حروفیه وجود دارد و نه کسی عضو یا هوادار آن است اما اشعار وحدت 

های مختلف  ها و برنامه ه در رسانههای تاریخ ادبیات ایران به وفور در قالبهای سرود، نوحه، ترانه و دکلم وجودی

گیرد بدون اینکه کسی از نوع و محتوا و سرایندۀ آنها خبر یا با  مذهبی و غیر مذهبی مختلف مورد استفاده قرار می

آنها مخالفت داشته باشد. الزم به ذکر است که حروفیان مبدع علم حروف نبودند اما بیشتر از تمام اعصار گذشته، آن 

 ساندندرا به کمال ر
گویند او مرید فردی به نام حسن بوده ولی حقیقت این است که او فقط و فقط مرید  اگرچه برخی از محققین می 14

  گوید:  هایش می بوده چنانکه خودش در البالی یکی از مثنوی(ع) موال علی حضرت ابوالحسن، سیرت و آئین 

  لیقینا عارف حق ، عالم علم      مرشد من بود آن در راه دین   

  سیرت و آئین او شد پیر من  قطب عالم مرد معنی، بوالحسن    

  مو به مو اسرار حق بشکافتم         تا به کشف انبیا ره یافتم     
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شهر حافظ و سعدی و در زمان نزدیک به آنها زندگی کرده باشد و احساس شعر 

گفت ولی نه به عنوان یک شاعر رسمی بلکه به  گفتن نداشته باشد. لذا شعر هم می

دانست که قرار نیست کسی باالتر از  . او میدردمند و دلسوخته 15عنوان یک عاشق

سعدی و حافظ در عرصۀ شعر و شاعری ظهور کند و هدفش از شعر گفتن این نبود 

شناخت  را میة القضا که به رقابت با آنها بپردازد، از طرفی حالج و سهروردی و عین

خواست ثمرۀ مجاهدت علمی و ادبی و  و از سرنوشت خونین آنها خبر داشت و می

او سرنوشت شعرای قبل از خود را  این بزرگان را در هم بیامیزد. تمام عرفانی

شد و یا باید تن به آوارگی و  دانست، یا باید مداح پاشاهان و درباریان می می

داد، در اصل شعر و شاعری کمترین و کوچکترین هنر او بود. اگرچه  سیاهچال می

کرد ولی بعد از  نامی تخلص می گفت و هر بار با تا آن زمان گاهگاهی شعر می

را برگزید و یا برایش برگزیدند و او دیگر آن را » نسیمی«پیوستن به نعیمی تخلص 

» سید نسیمی«تغییر نداد و تمام پیشینه و سوابق و تاریخ زندگی او در عبارت 

  حاال دیگر کاری به اسم واقعی و اسمهای مستعارش نداشتند.  ،خالصه شد

انگیر برایش انتخاب  ه خود رفت هنوز این نام رؤیائی و دلروزی که از زادگا

نشده بود و تخلص نسیمی ذیل هیچیک از اشعارش قرار نگرفته بود. هیچکس به 

چرا و چگونه انتخاب شد و در نسیم چه رازی  16نسیمیداند که تخلص  درستی نمی

رسد این تخلص  نهفته بود که او خود را نسیمی نامید و یا نامیدندش. اما به نظر می

توسط استادش انتخاب شده باشد که نسیمی اینهمه بر حفظ و حراست از آن تقید 

و اهتمام داشت. شاید به این خاطر بود که افکارش مثل یک نسیم روحبخش و 

داد و سرشار از عطر آزادگی و  جانفزا مشام جان نعیمی و اطرافیانش را نوازش می

                                                             
در اصل، نسیمی نه رسماً فیلسوف است نه عارف و نه شاعر؛ بلکه او یک عاشق انقالبی و سیاسی است که  - 15

وان پشتوانۀ مبارزات خود به کار گرفته و مثل هموالیتی دیگر ما، حسین ابن شعر و فلسفه و عرفان را نیز به عن

 منصور حالج به مبارزه با دین درباری و دربار دینی برخاسته است.

دانند اما  بعضی از مورخین علت انتخاب تخلص نسیمی را بخاطر انتسابش به منطقۀ نسیم در حوالی بغداد می -  16

ندارد لذا باید نداشته و ای در جغرافیای بغداد وجود  چنین شهر و دیار و منطقهز محققین، به گفتۀ برخی ااز آنجا که 

  را در امور دیگر جستجو کرد.» نسیمی«دلیل انتخاب تخلص 
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فضل اهللا نعیمی را از نعیم وجود روفیه اعضای حساخت.  رهائی و سبکبالی می

دانستند و نسیمی کسی بود که با اشعار و افکارش نسیم آن نعیم را به  بهشت می

  کرد. جان مشتاقان و عاشقان نعیمی اهداء می

در اصل در بین دهها اسم و لقب و اسم مستعاری که در این سالها برایش 

مۀ نسیمی که امضای ادبی گذاشته بودند و یا خودش انتخاب کرده بود کل

اش بود نماد تمام شخصیت پیدا و پنهان او شد در حالیکه این امضای هنری  هنری

اش بود نه تمام هستی و خاطرات تلخ  فقط مربوط به یک عرصۀ کوچک از زندگی

  و شیرین و خونین خودش و حروفیه.

کرد جاذبۀ  حروفیه نامی بود که تاریخ به آنها داد و آنچه آنها را دور هم جمع

علمی و معنوی استادشان فضل بود. عالوه بر این، عقایدشان دربارۀ عظمت و 

گذاشت آنها نسبت به احوال و اوضاع اطرافشان و سرنوشت ملت  کرامت انسان نمی

دانستند  ترین موجود آفرینش می تفاوت باشند. آنها انسان را عظیم و کشورشان بی

ییر سرنوشت خود دارد نه حیواناتی که باید گری و تغ که در هر حال قدرت معجزه

زیر دست و پای لشکریان متجاوز دسته دسته کشته شوند و دست و پای متجاوزین 

را نیز خالصانه و ذلیالنه ببوسند و آن بوسه را تنها ذخیرۀ اخروی خود برای ورود به 

  بهشت بدانند.

علیه آنها در هر  سیل انواع تهاجمات فکری و فرهنگی نیزدر دوره مبارزاتشان 

گفتند: فضل ادعای  ها می شهر و دیاری توسط مخالفین آنها جاری بود، بعضی

ها  گفتند ادعای مسیح بودن و نبوت کرده، بعضی مهدی بودن کرده، برخی می

اند و به راه کفر و  اند و ادعای خدائی کرده گفته» اناالحق«میگفتند نعیمی و نسیمی 

ی اوقات آنها را به علوم غریبه و سحر و جادو و تبعیت اند، گاه شرک و زندقه رفته

کردند و گاهی آنها را به  از افکار و اعمال فرقۀ اسماعیلیه و حشّاشین منتسب می

ساختند، برخی از علمای آن  بند و باری و الابالیگری متهم می فساد اخالقی و بی

میز است که با عصر بر این عقیده بودند که حروفیه یک جریان خرافاتی اسرارآ

کند و با نان و پنیر  قرامطه نسبت یا شباهت دارد و از جهالت مردم سوء استفاده می
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سازد.... در این دوران اتهامی وجود نداشت که کاتبین و  و شراب آنها را اغوا می

های درباری به آنها نچسانده باشند و در این میان، آنها در سکوت کامل به  رسانه

عرفانی نداشتند که -ای جز شعر و مقاالت ادبی دادند و هیچ رسانه یکار خود ادامه م

رسید و جامعه  از خود دفاع کنند و معلوم بود که اینها هم فقط به دست خواص می

نوشتند  زد. از طرفی نباید شرح اقدامات خود را می در خفقان مطلق دست و پا می

د و باعث قتل و دادن های حکومت می چون مستمسکی به دست قضات و مفتی

برای شد لذا اکثر اقدامات نظامی و فرهنگی آنها  سرکوب و پیگرد بیشتر آنها می

  در پستوهای تاریخ ماند و هیچگاه آشکار و علنی نشد.همیشه 

نما شده  گفتند: فضل،خواب ای برای خرافاتی جلوه دادن نهضت حروفیه می عده

البته هر انسانی ممکن  .ها دارد..و تمام حرفهایش ریشه در اوهام و خیاالت و رؤیا

و نعیمی هم از این معارف بهرۀ  است در خواب به حقایق و معارفی دست یابد 

نما شدن نبود، بلکه ولی علت نهضت نعیمی بخاطر خوابکافی و وافی برده بود 

یک ضرورت تاریخی بود. نعیمی دانشمندی نابغه بود و عمدۀ دانش خود را از 

و سیر آفاق و انفس و کشف و شهود به دست آورده بود و طریق علم و تحصیل 

ینطور نبود که در یک شب اگرچه در خوابهایش نیز به حقایقی دست یافت ولی ا

پایان علم دست یافته باشد.... نهایتاً او در بطور ناگهانی در عالم خواب به گنج بی

قابل شخصیت رسانه چنان شهرتی یافت که تبدیل به شخصیتی در م آن روزگار بی

تیمور جهانگشا شد و عجیب است که جزئیات زندگی او و نسیمی تا این اندازه 

مبهم و مجهول باقی مانده است. بدون شک خودشان خواسته بودند چنین باشد 

شد: اول،  چون تمام اهداف نهضتشان بصورت عملی در سه اصل خالصه می

داری و  شرعی) و سوم: مردمخوری، دوم تزکیه نفس از طریق نماز و روزه ( ل حال

کمک به دادخواهان. تشکیالت ساده و معنوی حروفیه اساسنامه و مرامنامۀ خاصی 

وحدت وجود و تفسیر آیات مقطعه تبیین نداشت و اعتقاد به رازدار بودن حروف و 

و هنوز هم وجود و جاذبه ( قبل از آنها هم وجود داشت، قرآن کریم و تعبیر خواب

  .)دارد
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رازهای موفقیت سپاهیان تیمور در تمام جنگها استفاده از روحیۀ بیرحمی یکی از 

در مواجهه با مردم غیرنظامی بود. بدون شک سپاه حداقل ده هزار نفری دشمن که 

هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین و منابع مالی و تدارکی خود، در کشوری دیگر 

چند هزار کیلو گوشت و  کرد حداقل نیاز به سی هزار قرص نان و  عملیات می

چندین هزار کیلو حبوبات در هر روز داشت و اسبهایشان نیز حداقل روزانه نیاز به 

چندین هزار کیلو جو و علوفه داشتند و اینهمه، هر روز باید توسط مردم شهرها و 

شد که یا باید دو دستی تقدیم متجاوزین و مهاجمین  های سر راه تأمین می آبادی

های آنها غارت و نابود  شدند و شهرها و آبادی ا بیرحمانه قتل عام میکردند و ی می

شد، این فقط داستان یک روز از تهاجم و تجاوز آنها بود در حالیکه تیموریان  می

حدود دو دهه، چندین بار خاک ایران را در جهات مختلف مورد تاخت و تاز قرار 

آنها باید توسط مردم  دادند و بدیهی است که هزینۀ اشغالگری و تجاوزگری

کند قتل عام  شد. حداقل یکی از قتل عامهائی که تاریخ از آن یاد می پرداخت می

در سال  17هفتاد هزار نفر زن و مرد و کودک و پیر و جوان غیرنظامی در اصفهان

                                                             
یکی از جاهائی که بارها طعم تلخ تیغ تیموریان را چشید اصفهان بود که یکی از اولین پایگاههای حروفیه به  - 17

است و او » وقت ظهور«دارد و » ذات پاک کبریا«د: درویشی مسافر نام به نعیمی بشارت داد که آمد، گوین حساب می

برای اولین بار در اصفهان آئین خود را ظاهر ساخت و هفت نفر از پیروانش را برای اشاعۀ هدفش به سرزمینهای 

  مختلف فرستاد. (در رابطه با تبریز هم چنین قولی وجود دارد). 

تواریخ، تیمور دوبار به اصفهان لشکر کشید. دفعۀ اول مقاومت صورت نگرفت و تیمور اصفهان را به  بر اساس تمام

اندازی به جان و مال و ناموس مردم کردند  عمال خود واگذار کرد و آنها به عنوان یک رسم و عادت شروع به دست

م که تیمور به اصفهان حمله کرد با مقاومت که منجر به انقالب حروفیه و مردم و قتل تمام عمال تیمور شد، بار دو

التواریخ  سرسختانۀ مردم مواجه شد که منجر به آن قتل عام وحشتناک و تاریخی شد. حافظ ابرو نویسنده کتاب زبدۀ

منار بود...هر منار تقریباً یکهزار و پانصد سر، که  28نویسد:...شمردیم  که در رکاب تیمور ناظر بر کشتارها بوده می

منار در این گزارش تصادفی نیست.  28رسد عدد  (به نظر میشد و اطراف دیگر نیز بود... هزار سر می 42داً) (حدو

حرف بودن الفبای عربی است  28اگرچه در هیچ منبعی به علت تعداد این منارها اشاره نشده اما بعید نیست بخاطر 

منار  28م کرد و گویا اقدام تیموریان با ساختن به تعداد حروف فارسی اعال 32که نعیمی مظهر کامل آن را عدد 

  عجمی است که راز و رمزها در مکتب حروفیه دارد). 32مخالفتی نمادین با عدد 
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ها ساختند و شهر را به خاک و خاکستر نشاندند  بود که از کلۀ آنها منارهقمری  789

ه گروههای مقاومت در این شهر در مقابل حمالت تیموریان از فقط بخاطر اینک

توانستند کل  کردند. اعضای تشکیالت حروفیه نیز اگرچه نمی شهر خود دفاع می

کردند و تسلیم نبودند. در  این لشکرها را از بین ببرند ولی در حد خود عملیات می

ت و تنها هنر چنین وضعیتی، علم و ادب و عرفان هیچ ارزشی برای آنها نداش

  فقط و فقط دفاع از کشور و نوامیس مردم بود. آنها ارزشمند

کشیدند) به  در آغاز، گروه کوچک حروفیه (که هنوز این نام را به یدک نمی

تبعیت از سربداران خراسان دور فضل جمع شدند و به عملیاتهای پارتیزانی علیه 

ند پرداختند. اگرچه نسبت متجاوزین تیموری که در شهرهای ایران مستقر شده بود

شان دفاع  به علم حروف و اعداد هم تمایل شدید داشتند ولی هدف پنهان و مخفی

گرد به  های دوره از مردم در برابر خونخواران تیموری بود. آنها در قالب درویش

گذاشتند.  پرداختند و هیچ ردی از خود بر جا نمی فعالیتهای نظامی و اطالعاتی می

دالئل انتساب گروه نسیمی به نسیم به این خاطر بود که از نظر مردم، شاید یکی ار 

آوردند و مثل نسیم در همه جا حضوری  آنها مثل نسیم از هر جائی سر در می

بخش داشتند و دشمن نیز از دستگیری آنها عاجز  انگیز و امیدوارکننده و نجات دل

ستوده  غزلی آنها را  بود، موج عملیاتهائی که این کپنک پوشان (که نسیمی در

است) در قلمرو متجاوزین تیموری چنان آرام و بی سر و صدا و بی مقدمه و 

ناگهانی بود که کارهایشان به اقدامات اسماعیلیه شباهت پیدا کرده بود و دشمن 

برای از بین بردن پایگاههای مردمی و عقیدتی آنها، به آنها برچسب حشّاشین 

زد ولی طریقت و روش  زا) می مواد مخدر و توهم(یعنی استفاده کنندگان از 

مبارزاتی آنها واقعاً مثل فدائیان قلعۀ الموت نبود و آنچه آنها را به این قدرت رسانده 

بود ایمانشان به راهی بود که برگزیده بودند و آرمانهائی که در وجود نعیمی و 

                                                                                                                                    
حدود دهسال بعد، شاهرخ پس از مرگ تیمور دوباره به اصفهان لشکر کشید و به قتل سکنه و الزم به ذکر است که 

حکم راند که دوباره منجر به قیام مردم و حروفیان شد و دو فرزند  تاراج آن پرداخت، والی او دهسال بر اصفهان

  حاکم را کشتند و ماجرائی عظیم به راه افتاد..
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ه در انحصار سید دیدند. در اصل، انتساب نام نسیمی قبل از آنک نسیمی متجلی می

شد، گروهی که به گروه نسیمی  عمادالدین باشد مشمول تمام اعضای گروه می

کم به دستور استادش، این نام  شهرت یافته بود و عمادالدین در رأس آنها بود و کم

اش انتخاب شد و در آخرین ابیات غزلهای  به عنوان تخلص و امضای هنری

شد، یعنی آقا » سیدنسیمی«زی تبدیل به عمادالدین شیراسیدجدیدش جا گرفت و 

آسای حروفیه، گروهی که قدرت طوفان داشت  و امیر و رهبر گروه پاتیزانی و نسیم

ولی از آنجا که مخرب نبود و در عین حال روحبخش و معطر و آرام نیز بود به 

نسیم شباهت پیدا کرده بود. در اصل، عملیاتهای آنها از بس پنهان بود حتی 

فهمیدند کار چه کسانی است تا گزارش اقدامات نظامی آنها را  م نمیدشمنان ه

  . 18بردند ثبت کنند و خودشان هم در کمال رازداری هیچگاه نامی از کارهایشان نمی

یکی از شگردهای فرهنگی تیموریان و بسیاری از حکومتها درویش پروری و 

یل به موجودات بی آمدند تبد ترویج تصوف بود چون کسانی که به این سلک در می

شدند که فقط با خود و کائنات درگیر بودند و کاری به کار حکومتها  می خطری

نداشتند و بلکه دخالت در این امور را پیروی از هوای نفس و غرق شدن در مادیات 

دانستند اما حروفیه، حداقل نسل اولشان، که محضر نعیمی را درک کرده بودند  می

سلوک بودند ولی واقعاً درویش و صوفی نبودند، برخی از آنها اهل سیر و ذاتاً اگرچه 

ای بودند که تحت پوشش تصوف فعالیت سیاسی و  نظامیان متعهد و کارکشته

کردند و خانقاههایشان نوعی پایگاه نظامی بود و مردم و حکومتها نیز از  نظامی می

                                                             
سال طول کشید و صدها کتاب تاریخی دربارۀ فتوحات  400دوران سیاه حکومتهای چنگیزی و تیموری حدود  - 18

سال حتی به تعداد انگشتهای یک  400طول و عرض این آنها نوشته شد و همه جا مردم با آنها درگیر بودند اما در 

آمد. در اصل، این اوج  طلبانۀ مردم در کتب تاریخی نیامده و نباید می های مردمی و مبارزات حق دست دربارۀ جنبش

های تیموریان جستجو کنیم و طبیعی است هرچه  بالهت است که حقانیت نعیمی و نسیمی را در البالی نوشته

اند صرفاً برای تخریب شخصیت آنها بوده نه تجلیل از مقام و عملکرد آنها  رۀ این دو شهید بزرگوار نوشتهتواریخ دربا

ها و افکار و عقایدشان را در قالب ماندگار شعر  نوشتند نوشتند و اهداف و برنامه البته نعیمی و نسیمی آنچه را باید می

یشه محل پرسش باشند و مردم از تاریخ بپرسند که چرا زندگی ریختند و به جزئیات زندگی خودشان نپرداختند تا هم

خواهد  این شخصیتهای بزرگ و مهم تا این اندازه مبهم است. آنها جزئیات را ننوشتند تا هرکس به هر طریقی می

  بنویسد چون جزئیات مهم نیست، اصل، اصول است. 
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آنها مراودۀ  روحیۀ آنها خبر داشتند و به همین خاطر مردم از ترس حکومتها با

  گرفتند. آشکار نداشتند و اگر چنین بود تحت تعقیب قرار می

رسم تیمور این بود که پس از فتح هر شهر، ادارۀ امور آن را به یکی از بستگان 

داد. حاکمین جدید نیز با  کرد و به فتوحات خود ادامه می و نزدیکان خود واگذار می

دند و به اخذ مالیات و عوارض از مردم و یا نشان زور سرنیزه، تمام آشوبها را فرو می

پرداختند و ارباب مذاهب نیز با  اندازی به نوامیس مردم می غارت و چپاول و دست

دانستند و برای  شدند و ظلم و تجاوز آنها را خواست و مشیت خدا می آنها همنوا می

به همین خاطر نمودند،  کردند و آنها را دعا می آنها منابر و تریبون مذهبی تهیه می

نه فقط متجاوزین تیموری با نعیمی و نسیمی مخالف بودند بلکه ارباب مذاهب نیز 

  ....19اند کردند که چرا رودرروی ارادۀ خدا ایستاده آنها را تکفیر و تفسیق می

                                                             
از بازرگانان مغول در مرز ایران بود اما انگیزۀ یکی از عوامل حملۀ چنگیز به ایران کشته شدن چند صد نفر  -  19

مطالب زیر به عنوان نمونه، نشان از تیمور از حمله به ایران چه بود؟ ظاهراً تبلیغ دین و باطناً میل به کشورگشائی. 

  انگیزۀ دینی تیمور برای حمله به ایران دارد. 

» رافضی«ده است: اکثر خروج کنندگان اصفهان دربارۀ واقعه قتل عام اصفهان در کتاب ملفوظات تیمور چنین آم

  بودند که تیمور آنان را به دوزخ فرستاد....

دربارۀ واقعه ترور سلطان شاهرخ ضمن انتقاد شدید از حروفیان، اینگونه نوشته » زبده التواریخ«حافظ ابرو نیز در 

بی و سر و پائی برسد... و ندانند که  است: ..تصور در سر ایشان افتاده که سروری و فرماندهی کاری است که به هر

وصف کرده و » یحاربون اهللا و رسوله«پادشاهان برگزیدۀ آفریدگار و پروردۀ پروردگارند.... سپس احمدلُر را با صفت 

  او و همفکرانش را تکفیر نموده است.

شدیداً به » المانیمحمد طوسی در رسالۀ مجمع التهانی و محضرا«یکی دیگر از نویسندگان عهد تیموری به نام 

نویسد: آن کفرۀ طاغیه و فَجره... عظماء رنود ابلیس را پیشوا و اکابر جنود و  حروفیه خصومت ورزیده و دربارۀ آنها می

  فتنه را مقتدای خود ساخته...

قضا نشد جز گویند: او شدیداً مقید به احکام دین بود و هیچگاه نمازش  عالوه بر اینها، اکثر تواریخ دربارۀ تیمور می

ها را از حفظ از آخر به اول  توانسته برخی از سوره در میدان جنگ. گویند تیمور حافظ قسمتی یا کل قرآن بوده و می

بخواند. لذا تمام اعمال و افکار و بویژه حمالتش ریشه در دیانت او داشته و از جانب بسیاری از سران دین نیز 

گرفته است. همین سلطان در یک روز حدود  رد نیاز خود را از آنان میشده است و فتواهای مو حمایت و تقدیس می

هفتاد هزار نفر را در اصفهان قتل عام کرد. (یعنی به اندازۀ کشتاری که بمب امریکا در ناکازاکی کرد) در چنین 

بله کنند. یعنی خواهند با او مقا ها می ها و نسیمی تیمور به ایران حمله کرده و نعیمی ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی

ترین کاری که باید بکنند خلع سالح دینی تیمور است، به  باید به جنگ یک مهاجم دینی بروند لذا اولین و مهم

عبارت دیگر باید با دین به جنگ دین او بروند و دینی را به مردم ارائه کنند که از دین مهاجم قویتر باشد. اما کدام 
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های حروفیه با حکام تیموری ادامه  چرخید و درگیری روزگار بر همین پایه می

شد  ر تعداد اعضای حروفیه و یاوران نعیمی افزوده میداشت، در این دوران هر روز ب

دانست  اما نعیمی در فکر هجرتی دیگر بود. او از سرنوشت خودش خبر داشت و می

که روزهای پایان عمرش نزدیک است، لذا دوبارۀ ضمن تأکید بر وصایا و 

اما  شد 20سفارشهایش، به تنهائی راه سفر را در پیش گرفت و عازم منطقۀ شروان

نیز با او همراه تعدادی از یارانش از جمله سید عمادالدین لیرغم اصرار بر تنهائی، ع

ادش نبود و مشکالت رنیز اوضاع بر وفق مآنجا در شدند و با او به باکو رفتند. 

در شعری . نعیمی اوضاع آن روزگار را فراوانی برای تبلیغ بر سر راهش قرار گرفت

که حتی یکی دوست هم در شروان پیدا نکرده و نموده اظهار بیان کرده و تاریخی 

  .شود او محسوب می 21شروان به منزلۀ کربالی

و جاذبۀ برگردد ولی دست تقدیر نسیمی از شیراز به استرآباد رفته بود که 

و به خطۀ آذربایجان کشاند و اتفاقاتی رخ داد که مسیر او را ماندگار کرد استادش 

 میرانشاه، فرزند تیمور و حاکم آذربایجانون زندگی نسیمی را به کلی عوض کرد چ

 به نخجوان را از شروان ش، نعیمیامر پدر به نامیدند) او را دجال می حروفیان(که 

ها  اش را یکهفته در کوچه ، جنازهاحضار کرد و به فتواى علماى عصر به قتل رسانید

نسیمی و شهادت فجیع نعیمی قلب و روح . 22سر و جسد او را سوزاندگرداند سپس 

ور  های انتقام را در وجودشان شعله حروفیه را از کینۀ تیموریان آکنده کرد و شعله

                                                                                                                                    
چون بسیاری از پیروان این مذاهب، یکدیگر را قبول داشته وحتی مرید دین؟ اصالً بحث تشیع و تسنن نیست 

اند. دینی که نعیمی و نسیمی باید ارائه کنند دینی است که به انسانها عظمت و غرور و آزادگی  عرفای یکدیگر بوده

از جنس دین بدهد نه دینی که در گوشۀ معابد و مساجد دفن شده باشد. دینی که در برابر دین مهاجم که آن هم 

 گفتن و تسلیم نشدن و مبارزه بدهد.» نه«خودشان است به ایرانیان قدرت 

 که امروزه جزو جمهوری آذربایجان است و باکو یکی از شهرهای آن منطقه است. - 20

  کربال شروان و عاشورا جمله روزگارم -من  شمرِ و یزید نااهالن و عهد حسین من - 21

 آشنا بودی کاش ای ، کجا باشد کی دوست - نبود  شروان در تدوس یک مرا عمرم همه در      

برخی از محققین بر این باورند که جسد نعیمی بعد از قتل دفن شد ولی تیمور چندین سال بعد قبر او را  - 22

 شکافت و جسدش را بیرون آورد و سوزاند تا حروفیه را متنبه کند و جلو کارهای تشکیالتی آنها را بگیرد.
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ساخت. استاد که شهید شد پیروانش نیز تحت تعقیب و پیگرد مجدد قرار گرفتند و 

  شان شد.  ناچاراً زندگی مخفی آغاز کردند که منجر به تقویت شاخۀ نظامی

این استاد و شاگرد (نعیمی و نسیمی)  روزهای خوش وصال بینبه این طریق، 

 56زمانی که نعیمی در سرعت برق و باد تمام شد و روزگار هجران فرا رسید. به 

سال محضر سالگی شهید شد، نسیمی بیست و چند ساله بود و فقط چندین 

اما در این مدت کوتاه بیشترین بهره را از وجود استادش برد  استادش را درک کرد

  یت و پیام نعیمی در وجود نسیمی کامالً متجلی شد.که شخص تا حدی

 -1توان به سه دوره تقسیم کرد:  بعد از شهادت نعیمی زندگی نسیمی را می

 -2میرانشاه کمتر از دهسال اول در حوالی استرآباد تا مرگ تیمور و کشته شدن 

چند سال سکونت در شهر حلب سوریه تا  - 3حدود دهسال در باکو و شماخی 

  .شهادتش

دیدار فضل و برادرش زیارت امام رضا (ع) و یکبار ناصرالدین برای  دوره اولدر 

عمادالدین به خراسان و استرآباد رفت ولی موفق به کسب فیض از محضر نعیمی 

خبر شهادت نعیمی از نخجوان به استرآباد نسیمی با نشد چون در همان ایام 

زندان نوشته بود و بصورت محرمانۀ فضل نیز که در  ۀنام . وصیتبرگشته بود

در بین اعضای حروفیه مخفیانه به دست هواداران خود رسانده بود در همین برهه 

  شده بود.پخش 

یکی از وصایای فضل پیشنهاد ازدواج نسیمی با آخرین دختر او بود که نهایتاً به 

منظور اجرا شدن دستور فضل و همچنین بخاطر عالقۀ بین زوجین انجام شد. 

انواده برای نسیمی هم مایۀ آرامش و مباهات بود و هم دردسرهای تشکیل خ

ترین شرط ازدواج بین طرفین، ادامه  جدیدی برایش ایجاد کرد چون اولین و مهم

دادن راه فضل شهید بود و دختر فضل نیز با اطالع از سوابق نسیمی و آواره و 

زندان آنها به دنیا تحت تعقیب بودن او به ازدواجش درآمد و طبیعی بود که تا فر

ها که یکی پس از دیگری به دنیا  نیامده بودند مشکل اساسی رخ ننمود ولی بچه

توانستند  ها نمی بندی کرد چون بچه آمدند مشکلی به نام زندگی در برابر آنها جبهه
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مثل والدینشان زندگی مخفی و چریکی داشته باشند، آنها نیاز به محیط امن و 

  گذراندن دوران کودکی داشتند.  ای برای رشد و آسوده

فضل در شهر دیگری، صدها فرسنگ دورتر از استر آباد شهید شده بود که دهها 

، قاتل فضل، زنده بود و بر میرانشاه شبانه روز با شهر خودش فاصله داشت و هنوز 

کرد و زیارت مزار فضل ممنوع بود. در این دوران فعالیتهای  نخجوان حکومت می

وفیه تحت سرپرستی نسیمی در سرحدات شمال و خراسان علیه گروهی از حر

تیموریان ادامه داشت. البته این فعالیتها، به دستور استاد شهیدشان، همراه با سیر و 

  سلوک معنوی و کسب نان حالل بود.

حروف و به تبلیغ رازهای برنامۀ حروفیه اینطور نبود که در جائی بنشینند و صرفاً 

شان وارد عرصۀ  شعر  بگویند بلکه در خالل کارهای فرهنگیو بپردازند اعداد 

شوراندند و خود نیز  شدند و مردم را علیه متجاوزین و زورگویان می سیاست هم می

ای بنشینند و ذکر بگویند و شعر  اگر قرار بود فقط در گوشه شدند. وارد عمل می

ام دهند و الزم نبود توانستند اینکار را انج بخوانند که در شهرهای خودشان هم می

هزاران کیلومتر دورتر، در شهری غریب تن به غربت آوارگی و رنج و حرمان و 

تهیدستی دهند تا سیر و سلوکشان به ثمر بنشیند. اگرچه اینها ذاتاً درویش بودند 

ولی از آنجا که سالها نظامیگری هم کرده بودند و شم سیاسی داشتند، سیر و 

ورود به بسیاری از دراویش دیگر فرق داشت چون سلوکشان با بقیه دراویش 

. شمردند می واجبلی حروفیه اینکار را دانستند و عرصۀ سیاست را حرام می

زد  تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت خود و مردم در روح و خون حروفیه موج می بی

کرد اینها خودشان را برای کمک به او و احقاق حق او  و هرجا کسی دادخواهی می

پسندیدند و این  دانستند در حالیکه بقیه دراویش این طرز تفکر را نمی ول میمسئ

جوئی و باعث دوری از سعادت دنیوی و اخروی خود  دخالتها را مانع کمال

سیاسی و عقیدتی را به  23انواع اتهاماتحکام تیموری به همین خاطر  .دانستند می

                                                             
  ترین اتهامات نعیمی را بررسی کنیم. ینجا بد نیست مهمدر ا - 23
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اند: او ادعای مهدی بودن کرده است در حالیکه او چنین ادعائی نداشته بلکه در خواب دیده است که مهدی  گفته

در لباس اوست. او اکثر خوابهائی را که در عرض سی سال دیده و یا تأویل کرده در کتاب نومنامۀ خود آورده است. 

گیرد؟ و اگر  تواند خواب ببیند که او یکی از انبیا یا اولیاست؟ مگر خواب از کسی اجازه می راستی آیا کسی نمی به

شود؟ الزم به ذکر است که یکی از منابع کشف و  کسی چنین خوابی ببیند آیا گناه کرده و آیا تبدیل به نبی و امام می

آنها در همان زمان به وقوع پیوسته، از جمله خوابی که در شهود نعیمی، خواب و رؤیاهایش است که بسیاری از 

  بروجرد دربارۀ روش دستگیری و قتل خودش دیده است.

در تبریز مطرح ساخته و آشکار کرده و دورۀ خود را دورۀ آخرالزمان » ظهور کبریا«اند: او دعوت خود را نام  گفته

» وجود کبریا«به معنای » ظهور کبریا«دارد. عبارت پنداشته و اظهار کرده که مسئولیت رهبری و نجات جامعه 

های فکری متفاوت دارند) اکثراً معتقدند هر موجودی جلوۀ خداست و  ها (که شاخه نیست بلکه چنانچه وحدت وجودی

تواند به مرزهای  ای می ترین مظهر کبریاست و هر انسان فرهیخته بویژه انسان کاملترین تجلی خداوند و عالی

تواند برای مردم همان  ای می و چنین انسانی نسبت به سرنوشت جامعۀ خود مسئول است و هر دوره عصمت برسد

  عصر دورۀ آخرالزمان تلقی گردد.

های او چنین ادعائی  نامیده در حالیکه اوالً در هیچیک از کتب و رساله» العالمین رب«اند: نعیمی خود را  گفته

ند چنین ادعائی بکند ثانیاً اگر او در شعر ادعا کرده که تجلیگاه خداوند است توا وجود ندارد و هیچ انسان عاقلی نمی

بودن کرده است. علت مطرح شدن این اتهام و بسیاری از اتهامات » العالمین رب«به این معنا نیست که ادعای 

اند و یا تجاهل  ها را نفهمیده اند این است که دشمنانش روح و پیام اشعار وحدت وجودی دیگری که به او بسته

  اند. کرده

اند و یا اطراف مزارش به رسم حجاج طواف  آورده اند که یارانش بعد از شهادت او، نام او را در اذان می گفته

های افراطی در  اند خدائی نیست جز فه (فضل اهللا) و از این قبیل حرفها... بدون شک آدم گفته اند و یا می کرده می

اید برخی از افراطیون از فرط محبت چنین کاری را کرده باشند ولی بر فرض درست شوند. ش همه قشری پیدا می

  بودن، تقصیر به عهدۀ یارانش است نه خودش.

اند که در بهشت تکلیف نیست یعنی عرفا  اند و گفته اند که حروفیان بهشت را علم و دوزخ را جهل شمرده گفته

الدین محمد دربارۀ سید اسحاق آمده که سالها پس از مرگ  امه غیاثتکلیف شرعی ندارند... اوالً این حرف در استوان

نعیمی و نسیمی نوشته شده است، ثانیاً هرچه باشد خوب یا بد یک نظریه است و مردم در ابراز عقاید خود آزادند و 

ی و نسیمی در طول شود ثالثاً آنچه از زندگی نعیم حتی اگر خدا را هم انکار کنند چیزی از بارگاه کبریائی او کم نمی

عمرشان گزارش شده تقید کامل به امور شرعی بوده است و هیچگونه دستوری بر اسقاط تکالیف شرعی در 

هایشان نیز وجود ندارد، در ضمن بر فرض که یکی از اعضای حروفیه دچار لغزشی در فکر و عمل شده باشد  نوشته

ین، اکنون کتب نعیمی شامل جاودان نامه، عرف نامه، نباید به حساب نعیمی و نسیمی گذاشته شود. عالوه بر ا

ترین اسناد  شُبهه نامه و کتاب اشعار نسیمی موجود است و مستندترین و بی نامه و عرش نومنامه، انفس و آفاق، محبت

  آیند. برای قضاوت به شمار می

ات در پیش گرفتند که بر فرض اند پس از نعیمی و نسیمی برخی از یاوران آنها راه الابالیگری و ترک واجب گفته

درست بودن هیچ ارتباطی به نعیمی و نسیمی ندارد و مگر برخی از یاران و اصحاب انبیا و اولیا پس از مرگ یا 

  شهادت آنها دچار انحراف نشدند؟
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فتیان بگیرند و اولین قربانی بزرگ چسباندند تا فتوای قتلشان را از علما و م آنها می

پنداشت که با  سیاسی، رهبر آنها سید فضل اهللا نعیمی بود. دشمن میشگرد این 

قتل فضل، نهضت حروفیه از هم پاشیده شود ولی درایت فضل و تعیین 

های حروفیه  های نُه گانه که یکی از آنها سید نسیمی بود باعث ادامۀ برنامه جانشین

نه به سادگی و سهولت دورۀ قبل؛ چون حکومت تیموریان تثبیت در خفا شد ولی 

شده بود، دیگر اینکه جاسوسهای بیشماری در میان مردم کوچه و بازار و روستاها 

  گذاشته بودند و برای سر اعضای حروفیه، بویژه نسیمی جایزه تعیین کرده بودند. 

می، طبعاً شاخۀ استاد و رهبر یاران و ارادتمندان نعی نسیمی به عنوان وصی

کرد و به هیمن خاطر ملقب به امیر شد. اگرچه او  نظامی حروفیه را نیز رهبری می

به هر حال مجبور به درگیری با  لیروحی لطیف و پاک و شاعرانه داشت و

متجاوزین کشورش نیز بود. حاال دیگر چیزی که برای او ارزش نداشت شعر و 

توانست مثل  گفت. او  می راً شعر هم میشاعری بود اما بخاطر زبان موزونش ناچا

تمام علما و عرفا و شعرای دیگر به یک زندگی عادی و شغل مناسب و درآمد 

مکفی و اعتبار اجتماعی قانع شود و یا مدرسه و خانقاهی پر از طلبه و مرید راه 

شد و این  بیندازد ولی راهی را انتخاب کرده بود که به جهاد و شهادت ختم می

  داد. نفس و نشاط و مفید بودن می خ به او احساس عزتسلوک سر

دهسال اول زندگی مشترکشان در روستاهای اطراف استرآباد به هر حال، 

سپری شد و فرزندانشان یکی یکی به دنیا آمدند و هیچکس بجز سران اینگونه 

حروفیه از اقامتگاه آنها اطالعی نداشت، همسر نسیمی و دو خواهر دیگرش که 

نفر از اعضای اصلی حروفیه بودند نیز اهل فضل و کمال بودند و از  همسر دو

شدند و مثل شوهرانشان تحت تعقیب بودند. خاطرۀ  مبارزین حروفی محسوب می

                                                                                                                                    
ن است گوئی متهم کردند و کشتند اما حقیقت امر ای نهایتاً اینکه اگرچه حالج و نعیمی و نسیمی را به جرم اناالحق

که تابع و مطیع حکومتهای فاسد زمانۀ خود بود بزرگترین جرم آنها این  نبود،» ادعای خدائی کردن«که جرم آنها 

و  فتندگر خود نافرمانی و عصیان را از آنها یاد می ،، مردمکردند میو حتی اگر مردم را ترغیب به انقالب ن بودندن

سایۀ خدا در «ائی حکام ظالم و فراعنۀ جدید را که همگی لقب و بساط خد کردند حداقل حکومتها را تقدیس نمی

 ختند.ری کشند به هم می را به یدک می» زمین و امیرالمؤمنین
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از حروفیه (که در سالهای بعد  24جانگداز قتل یکی از خواهرانش به همراه پانصد نفر

ت آنها در بحرانهای آن اتفاق افتاد) نشان از عظمت روحی دختران نعیمی و مدیری

                                                             
در تواریخ فقط به اسامی چند نفر از این گروه بزرگ اشاره شده است. در موارد دیگر هم اسامی تمام اعضای  -  24

  آنها درج شده است. حروفیه نیامده و فقط نام اعضای مهم و سرشناس 

المعارف بزرگ اسالمی  نوشتۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو و فاطمه الجوردی که در سایت مرکز دائره» حروفیه«در مقالۀ 

 برخی از حروفیه های نوشته منتشر گردیده دربارۀ اسامی یاران نعیمی و ارتباط آنها با بکتاشیه چنین آمده است: در

 کیا حسین ،)االعلى علی( علی سید امیر: از اند عبارت که است شده یاد او خلفای وانعن به فضل همراهان و شاگردان

 نافجی، نصراهللا حسن، حافظ خواجه هاشمی، الدین کمال موالنا راشنانی، محمود موالنا مجدالدین، موالنا ثاقب، بن

 اسحاق، امیرسید ابوالحسن، موالنا ،دارا بن توکل بایزید، موالنا مغزایش، علی شیخ الدین،  غیاث امیر شریف، میرسید

 امیرعلی بیهقی،) کهنابادی( کهنای الدین سیدتاج غازی، حسین حیدر، بن حسن موالنا نسیمی، عمادالدین امیرسید

 ریتر، ؛36 ،26 همان، کیا، ؛735-734 ،»اهللا فضل« نیز ،17-16 گولپینارلی،( سلیمان و دامغانی پیرحسن دامغانی،

 بسیار آنان بیشتر دربارۀ ما های دانسته و نیست دست در آنها نام جز اطالعی افراد این از یبرخ دربارۀ ).34-40

 ترویج در اهللا فضل مرگ از پس نزدیک، پیروان و خلفا گروه این که رسد می نظر به چنین روی، هر به. است اندک

 که ــ او نوادگان و فرزندان کنار در ىحت و کردند منتشر مختلف مناطق در را او باورهای و کوشیدند او های اندیشه

 از برخی. پرداختند حروفی عقاید نشر به ــ داشتند بعد های دوره در حروفیه جنبش رهبری در مهمی نقش ظاهراً

 از اکنون که آوردند وجود به آثاری نیز...  و اسحاق میرسید نافجی، نصراهللا شریف، میرسید االعلى، علی همچون آنان

 از نسیمی عمادالدین و االعلى علی یعنی اهللا، فضل شاگردان از تن دو .آیند می شمار به حروفیه منابع نتری مهم جملۀ

 مخالف منابع برخی بنابر. کوشیدند آناتولی سرزمین در حروفی های اندیشه ترویج در که بودند کسانی نخستین

 حروفی عقاید و شد ساکن بکتاش حاجی نقاهخا در و رفت آناتولی به اهللا فضل مرگ از پس االعلى علی بکتاشیان،

 باورهای با را حروفیه عقاید ترتیب، این به و داد آموزش بکتاشیان به بکتاش حاجی سری تعالیم عنوان به را خود

 واقعیت دربارۀ محققان اما ).537 ،»یادداشتها« براون، ؛ 60 برج، ؛47 آژند، ؛31 گولپینارلی،( درآمیخت بکتاشی

 آنان، اعتقاد به. ندارد وجود تاریخی شاهد هیچ زمینه این در که باورند این بر و اند کرده تردید ادعایی چنین تاریخی

 او خود اشعار اساس بر را آنجا در حروفیه عقاید تبلیغ و آناتولی، به برادرش همراه به االعلى علی سفر اگر حتى

 تکیۀ در وی اقامت زمینۀ در اما ،)شود نمی یافت طلبیم حروفیه منابع خود در هم مورد این در که هرچند( بپذیریم

 برپایۀ این، بر افزون. یافت توان نمی تاریخی مدرک هیچ بکتاشیان به حروفیان عقاید تعلیم و ولی بکتاش حاجی

 و حروفی تعالیم میان روشنی مرز همواره بکتاشیه، میان در حروفی باورهای و ها آموزه نفوذ رغم به معاصر، تحقیقات

 اند، نیاورده شمار به ولی بکتاش حاجی آن از را حروفی تعالیم گاه هیچ بکتاشیان و است داشته وجود بکتاشی اعتقادات

 اند آورده نمی شمار به خود طریقۀ ضروری باورهای از و اند دانسته می جداگانه ای پیکره را آنها همواره بلکه

 تردید توان نمی باشد، بوده که شکل هر به حروفیه باورهای با یهبکتاش آشنایی ).61-60 برج، ؛32-31 گولپینارلی،(

 خود گفتۀ به که االعلى، علی بر افزون. یافت مناسبی گسترش و رشد محل بکتاشیان میان در باورها این که داشت

 نسیمی لدینعمادا رفت، آنجا به برادرش همراه سپس و فرستاد آناتولی به تبلیغ برای را کتابهایش نامه، کرسی در او

 گولپینارلی،( پرداخت حروفی تعالیم ترویج به آنجا در و کرد سفر آناتولی به شدنش کشته از پیش مدتی ظاهراً نیز

 به بکتاشیان میان در وی ظاهراً اما ندارد، وجود چندانی اطالعات نیز نسیمی فعالیت چگونگی دربارۀ آنکه با). 32

 میان در و آورند می شمار به خود طریقۀ اعضای از یکی را او بکتاشیان که بینیم می زیرا بود، شده پذیرفته گرمی
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عصر دارد.  با کشته شدن فضل ظاهراً تشکیالت حروفیه از هم پاشیده شد ولی 

باطناً زندگی مخفی را شروع کردند و کارهای فرهنگی و نظامی خود را در حد 

امکان ادامه دادند. طبق وصیت فضل، هر کدام از یاران درجه اول او رهسپار دیاری 

که قتلگاه نعیمی  به عهده گرفتند. هنوز شهر نخجوان شدند و رهبری گروهی را

پسر تیمور قرار داشت، تیمور نیز هنوز مشغول  میرانشاهبود در چنگ 

های جدید بود و سرزمینهای فتح شده قبلی در تصرف ایادی او بودند.  کشورگشائی

شتر در برابر هجوم بی امان و گستردۀ لشکریان تیمور و ایادی خونخوار او دو راه بی

ذلت و وجود نداشت، یکی مقابله و کشته شدن و دیگری تسلیم و تن دادن به 

مرگ تدریجی که حروفیه راه اول را انتخاب کرده بود. اگرچه اعضای حروفیه 

توانستند بصورت واقعی جلو این لشکر جرار و خونریز را بگیرند و یا ایادی  نمی

با همان نیروی اندک، بزرگترین  بیرحم آنها را به عقب نشینی وادارند، اما آنها

آمدند  تهدید برای حکمرانان تیموری که در شهرها مستقر شده بودند به حساب می

شد که حکام تیموری با مردم برخورد بهتری داشته باشند و  و اقداماتشان باعث می

دانستند که حروفیه ملجأ و پناهگاه  از ظلم و اجحافهای آشکار بپرهیزند چون می

تند و باالخره مردم به هر طریقی فریاد دادخواهانۀ خود را به گوش مردم هس

گرفتند و یا احقاق حق  رساندند و اعضای حروفیه نیز مخفیانه انتقام می حروفیه می

کردند. حمالت چریکی حروفیه در سالهای بعد به جائی رسید که فرد کپنک  می

بعد از نماز جمعه خنجری در پوشی بنام احمد لُر که از اعضای حروفیه بود در هرات 

شکم سلطان شاهرخ تیموری فرو کرد ولی او جان سالم به در برد و احمد توسط 

گذشتگی  پروائی و از جان محافظین شاهرخ کشته شد اما  قدرت و نفوذ و بی

حروفیه را زبانزد خاص و عام کرد و نور امید به وجود یک گروه نجاتبخش را در 

در این عملیات تعدادی از افراد مظنون به همکاری با  دل مردم زنده نگه داشت.

حروفیه دستگیر و روانۀ سیاهچال و اعدام و تبعید شدند. یکی از متهمین به 

                                                                                                                                    
 نقش از تر مهم حتى را او نقش محققان برخی رو، این از. شود می شمرده آنان برجستۀ شاعر 7 از یکی نیز علویان

 ).همانجا( اند دانسته االعلى علی
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همکاری با حروفیه نیز شاعر و عارف مشهور شاه قاسم انوار بود که از هرات به 

دۀ کافی سمرقند تبعید شد. در اصل، اگرچه تشکیالت مخفی حروفیه واقعاً عده و ع

برای ستیز با تیموریان را نداشتند ولی در بعضی از مناطق خواب راحت را از چشم 

آنها گرفته بودند و تبدیل به بزرگترین کابوس در خواب و بیداری تیموریان شده 

بودند. در این مناطق هر کس شکایتی علیه حکام تیموری داشت کافی بود درد 

معبدی با نسیم در میان بگذارد تا داستانش  دلش را بر سر گذرگاهی یا مسجدی یا

ها برسد و انتقام گرفته شود و یا فرد خاطی با قضاوت و صدور  به گوش نسیمی

حکم نسیمی تنبیه و مجازات گردد و یا حق به صاحبش برگردد، به این خاطر آنها 

کردند و تیموریان نیز از این عشق مخفی دو طرفه  بر روح و قلب مردم حکومت می

ون دحتی گروههائی هم بودند که ب ین مردم و انقالبیون حروفی خبر داشتند.ب

و فقط با الهام از عزم و رزم آنها به مقابله با متجاوزین تیموری  عضویت در حروفیه

  پرداختند. می

قمری به شوربختی ملتهای مشرق زمین پایان داد   807در سال  25مرگ تیمور

توسط قرایوسف  میرانشاهقتل فرزندش و مردم نفس راحتی کشیدند. پس از 

قمری نیز فضائی بهتر و مناسبتر برای حروفیه بوجود آمد،   810در سال  قراقویونلو

                                                             
 زبان به تیمور. بودند مرکزی آسیای مغوالن از ای اخهش نیز قوم آن که بود تاتار قوم از ترغای فرزند تیمور - 25

 در »کنونی سبز شهر« کش شهر در میالدی 1335 آوریل  8 در او. است »آهن« معنی به مرکزی آسیای مردم

  .داشت نام »برالس« بود آن به متعلق تیمور که ای طایفه. آمد دنیا به سمرقند جنوب

بیرحمی تمام بسیاری از  با سال، 29 مدت به م، 1405/  ق 807 در مرگش هنگام تا م1377/  ق 778 از او

 محمد ظهیرالدین واسطه ایران را بنیان نهاد همچنین به تیموریان سلسلۀ و کوبید هم در کشورهای مشرق زمین را

 و شد بیمار در شهر اُترار شد. تیمور نهایتاً در نزدیک سیردریا هند گورکانیان باعث تأسیس سلسله نوادگانش، از بابر،

 جا بر و سلطنت سال 36 از در شهر سبز ازبکستان دفن شد و پس درگذشت و سالگی 71 در 807 سال رمضان در

  ماند.  باقی زاده نبیره و نبیره نوه، پسر، 31 وی از گسترده قلمروی گذاشتن

 از اتحاد، حفظ با و مدندآ کنار بود  برگزیده او که ولیعهدی با او، از بعد بالفاصله پسرانش که چنگیز خالف بر

 وجود با او که را وسیعی قلمرو پرداختند و هم با درگیری به تیمور بازماندگان کردند، جلوگیری امپراتوری فروپاشی

  .نمودند دست آورده بود تجزیه به شقاوت و جنگ همه آن

 یکپارچه دولت صفوی توسط عدهاب شد و تجزیه -  قویونلو آق و قراقویونلو -  ترکمان طایفه دو ظهور با تیمور قلمرو

  بود. متفاوت بسیار هند در گورکانیان سرنوشت ولی گشت متمرکز و
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نعیمی قتل خود و میرانشاه را نیز پیشگوئی کرده بود و مردم قتل پسر تیمور را (که 

دانستند. اما مرگ  قاتل نعیمی بود) از کرامات و برکات وجودی فضل شهید می

الطوایفی تیموریان نشد بلکه باعث  یمور باعث برچیده شدن حکومت ملوکت

تر شدن نظام کشوری و لشکری آنها گردید چون دیگر مجبور نبودند  مستحکم

برای تجهیز سپاه تیمور نیرو و امکانات بفرستند و با همین نیرو و امکانات 

ا بر تمام مخالفین توانستند حاکمیت خود را بیش از پیش تثبیت کنند و عرصه ر می

تر نمایند لذا شگردهای جاسوسی و پلیسی آنها برای  مخصوصاً حروفیه تنگ

دستگیری باقیماندۀ حروفیه به اوج رسید و آنها مجبور به کوچ شدند و کجا بهتر از 

  نخجوان، در جوار مزار فضل شهید. 

ران پهناور تیمور از دنیا رفته بود ولی حکام تیموری با زور سرنیزه بر سراسر ای

گرفت مستقر شده  آن روز که قسمتهائی از آسیای صغیر و ترکیه را نیز در بر می

بودند و حکومتشان با رعب و وحشت در دل مردم ریشه دوانده بود، آنها دارای 

(با نام خلفای راشدین تشکیالت اداری، سیاسی و اقتصادی شده بودند و حتی سکه 

های تیمور تقسیم  ومت بین فرزندان و نوهکردند، حک ضرب میو عبارات دینی) 

ها و قراقویونلوها درگیر جنگ بودند و نسیمی در این دوران  شده بود و با عثمانی

بین شهرهای مختلف آسیای صغیر به ادارۀ امور حروفیه مشغول بود. اگرچه 

ند تیموریان به جذب هنرمندان و ادبا و عرفا پرداخته بودند تا نیروی آنها را مهار کن

ولی نتوانسته بودند حروفیان را جذب کنند و آنها برای همیشه جزو دشمنان 

  تیموریان باقی ماندند.

از آنجا که اعضای حروفیه در لیست سیاه تیموریان قرار داشتند هیچکس جرأت 

نداشت با آنها ارتباط برقرار کند و یا به آنها مساعدت مالی نماید. خودشان نیز اکثراً 

و از شهر و دیارهای مختلف دور هم جمع شده بودند و بخاطر تحت آواره بودند 

تعقیب بودن امکان کشاورزی و دامداری و صنعتگری و تجارت نداشتند و خمس و 

شد و کالً هیچگونه پشتوانۀ اقتصادی و تدارکاتی  زکات هم به آنها پرداخت نمی

ولت خارجی هم به نداشتند و اهل غارت اموال دیگران نیز نبودند و از طرف هیچ د
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شد و در عین حال با حکومت تا بن دندان مسلح تیموریان نیز  آنها کمک نمی

توانستند به فعالیتهای فرهنگی، سیاسی،  درگیر بودند، با این حال چگونه می

ای جز سکوت و سکونت در خانقاهها  اجتماعی و نظامی بپردازند. اینها طبعاً چاره

ده و فرزند داشتند به مراتب بدتر از وضعیت نداشتند و وضع کسانی که خانوا

دیگران بود. نسیمی نیز در چنین وضعیتی قرار داشت و بدیهی است که از شهر و 

توانست هیچ کمکی به  دیار خودش هم بخاطر طوالنی و پر خطر بودن مسیر نمی

  آنها بشود. 

امکان ایادی حکومت فشردۀ نظامیان تیمور نیز در تمام شهرها مستقر بودند و 

کشید به  خطر که بدون شک چندین ماه طول می یک مسافرت دور و دراز و بی

اش در غریبی شکل گرفته بود و غریبی  شد. زندگی آسانی برای او فراهم نمی

اش هجران دلدار ازلی بود که او  مهمترین قسمت سرنوشتش بود ولی غربت اصلی

شد.  در شعرهایش متجلی می داشت که را مثل نی به ناله در نیستان زندگی وا می

زد ولی مسئولیت رهبری حروفیه  اگرچه دلش برای دیدار خانواده و مادرش پرپر می

 داد که به دیار خود یا و کسانی که به ارشادات و تعالیم او دل بسته بودند اجازه نمی

همسرش برگردد اما با برادرش ناصرالدین به هر طریق ممکن در تماس بود. شهر 

های آنها را در فارس  ن نیز بصورت پنهانی با حروفیه ارتباط داشت و برنامهناصرالدی

  کرد بدون اینکه تشکیالت نظامی داشته باشد. دنبال می

آزاد شدن زیارت مزار نعیمی و عطش یاران او برای زیارت مزارش در پی 

محرومیت و محدودیتهای چندسال گذشته باعث شد که مزار فضل در نخجوان به 

گاهی مهم و بزرگ تبدیل شود و سیل رفت و آمد زوار و افرادی که شَم زیارت

سیاسی و روح نظامی داشتند برای ایادی حکومت نخجوان خوشایند نبود و از ناحیۀ 

کردند، به همین خاطر در سالهای آخر، همیشه مأمورین  آنها احساس خطر می

هائی نیز بین آنها و  ریحکومتی در اطراف زیارتگاه مستقر بودند و گاهگاهی درگی

تشکیالت سیاسی ای زندگی  آمد اما سیل هدایا و نذورات زوار تا اندازه زوار پیش می

حروفیه را از نابسامانی نجات داده بود، نسیمی نیز در شهر شماخی ساکن بود ولی 
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ترین شهر ساحلی منطقه شروان محسوب  مرکز فعالیتش در شهر باکو بود که مهم

حت با دسترنج خودش در این دوره از یکی زندگی معمولی و تقریباً راشد. او  می

سیل زائرانی که برای زیارت فضل به نخجوان برخوردار بود. عالوه بر این، 

رفتند مشتاق دیدار با سید نسیمی که وصی فضل بود نیز بودند و بعضاً با  می

ری از او به عنوان کرد و گاهگاهی شع تمهیدات امنیتی با آنها ارتباط برقرار می

شد و  از آن به بعد زیارت قبر فضل آزاد 26بردند یادگار با خود به شهر و دیارشان می

گروهی از ارادتمندان او به منطقۀ نخجوان کوچ کردند و در آنجا ساکن شدند و 

آزادانه به زیارت مزار استاد شهیدشان پرداختند. نسیمی نیز در آن منطقه رهبری 

  داد اما از زندگی مخفی دست نکشید. می  حروفیه را ادامه

اگرچه نسیمی دوران کودکی را در یک محیط دو زبانه گذرانده بود اما دوران 

گذراند و بیشتر به  جوانی و بالندگی و اشتهارش را در یک محیط تک زبانه می

شمار بودند که  کرد چون مخاطبین و دوستان فارسی زبان او انگشت آذری تکلم می

در آن محیط، زبان آذری را فرا گرفته بودند و عمدتاً با این زبان تکلم  آنها هم

اش در این دوره به اوج کمال رسید در  کردند، به همین خاطر، اشعار ترکی می

شناختند و از آنجا که تبریز  حدیکه تمام مردم او را به عنوان یک شاعر آذری می

ان و آنکارا بود او را تبریزی نزدیکترین شهر دو زبانه به شهرهای باکو و نخجو

دانستند ولی در اصل، او چهار زبانه بود: فارسی، ترکی، عربی و استرآبادی که  می

  زبان همسر و استادش بود. 

                                                             
شنید و یا از روی دست دیگران  برداری نشده بود هر کسی آنچه را می و چون هنوز کتابی از نسیمی نسخه - 26

یمی با قرائتهای مختلف و برد و به همین خاطر است که بعضی از شعرهای نس کرد به شهر خود می یادداشت می

حتی با اغالط امالئی و وزنی ثبت شده است. اما در هر حال، شعرهای ترکی نسیمی تأثیر شگرفی بر جوامع دو زبانۀ 

آن روز گذاشت چون قبل از او شعر ترکی تا این حد در آن شهرها سروده نشده بود و نسیمی اولین شاعری بود که 

مفاهیم بسیار متعالی و مضامین بسیار دقیق و لطیف بوجود آورد و شعرهای  در حد یک دیوان شعرهای آذری با

اش سر زبانها افتاد و شهرت یافت به همین خاطر در حوزۀ شعر آذری صاحب  اش بیشتر از شعرهای فارسی آذری

اشعار آذری دنبال سبک شد و اکثر شاعران بعد از او از روش و افکار و مضامین او الهام گرفتند و راه او را در سرودن 

 نمودند. 
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در آغاز آنچه باعث شهرت نعیمی شد اعتقاد و رویکرد مردم به تعبیر خواب 

ق و انفس به توسط او بود، او پس از سالها عبادت و نان حالل خوردن و سیر آفا

دید و بر آن اساس به تعبیر خوابهای آنها  مقامی رسیده بود که باطن افراد را می

هایش، به  کرد، او در ادامۀ برنامه پرداخت و آنها را از این طریق ارشاد می می

الدعوه پخش  شهرهای مختلف سفر کرد و در هر شهر خبر ورود عارفی مستجاب

کم خبرش در تمام بالد پیچید و  شدند، کم یای به او متمایل م شد و عده می

نخبگان فرهنگی آن عصر را جذب او کرد و در آن دورۀ سیاه تاریخی مثل خورشید 

اش نداشتند ارادتمندانه  درخشید و چون خبر از جزئیات زندگی در اعماق قلب مردم 

نچه بود تر از آ ای کردند تا او را افسانه اش هر راست و دروغی را سر هم می درباره

جلوه دهند، وضعیت نسیمی هم همینطور بود، با این تفاوت که حاال این شاگرد 

تر از استادش شده بود چون این حکیم فرزانه و شجاع و  ای مشهورتر و افسانه

های انزوا به میادین نبرد کشانده بود و در تمام شهرها، با  مقتدر، عرفان را از حجره

شدند و به  مردان و پهلوانان جذب نهضت آنها میکمترین تبلیغی، عیاران و جوان

  کردند. می عنوان بازوی نظامی آنها (و همراه با آنها) عمل 

نسیمی اگرچه اهل ادب و عرفان بود ولی شعر کوچکترین و کمترین هنر او 

گفته به این خاطر بوده که زبانی موزون و طبعی  شد و اگر شعر هم می محسوب می

هایش خواسته یا ناخواسته بصورت  از مفاهیم و حرفها و ایده لطیف داشته و بسیاری

آمده است. او قلم به مزد هیچ حکومتی نبوده و در دیوانش هیچ حاکمی  شعر در می

را مدح نگفته و در شعرهایش به شعرا و عارفانی که اهل منقل و بساط و لهو و 

اند  روز خوردن بوده تفاوتی و نان به نرخ لعب و خوشگذرانی و بی بند و باری و بی

اندیش و منطقی  بارها حمله کرده و از آنها برائت جسته است. نسیمی متفکری ژرف

بود که به شهادت تاریخ در جوانی در اکثر علوم و فنون روزگار خود به استادی 

توانسته بهترین زندگی و امکانات  اش می های علمی رسیده بود و با هرکدام از رشته

کند و تا آخر عمر در رفاه به سر ببرد و یا به حکام و دربارها وصل  برای خود فراهم

مند گردد و آنقدر استعداد سیاسی  شود و از انعام و مواجبِ بی حد و حصر آنها بهره



  61                                                                                    عنقای الهوت        
 

توانسته از دولتمردان زمانۀ خود شود و از هر مهلکۀ سیاسی نیز جان  داشته که می

یطالب را در پیش گرفته بود و روح شیدا سالم به در برد اما راه موالیش علی ابن اب

پروا و آزاده و ماجراجوی او باعث شده بود که دنیا و مافیها را ترک کند و به  و بی

ای که خداوند برای او در قالب جهاد مقرر کرده بود برود، یعنی  دنبال واالترین رتبه

  به دنبال انسانِ خداگونه شدن با شهادت در راه خدا.

ناصرالدین دوباره پس از سفر حج برای دیدار برادرش و خانوادۀ  در همین دوران

او و زیارت مزار فضل به نخجوان مسافرت کرد که رفت و برگشت او حدوداً  چند 

سال طول کشید، در همین سفر بود که با توجه به اوضاع جدید، از برادرش 

به او  از سرودن اشعار صریح دست بردارد، همچنین ازعمادالدین خواست که 

به زادگاه خود برگردد اما نسیمی دیگر پیشنهاد کرد که با توجه به اوضاع نامساعد، 

به زادگاه خود تعلق نداشت، زادگاه او تمام جهان بود و روح بزرگش در این جهان 

گنجید. ناصرالدین نیز با توجه به اوضاع بحرانی جدید بصورت موقت در  نمی

   نخجوان ساکن شد.

تبدیل به یک شخصیت اش با حروفیه  بیست سال همکارینسیمی در طول 

دانستند و با  ای و جهانی شده بود که مردم تمام شهرها او را از خود می اسطوره

سرودند و  کردند و آرزوهایشان را به جای او می افتخار، او را به خود منسوب می

ی و کارهای دیدند، او خودش (بخاطر زندگی مخف آرمانهایشان را در او متجلی می

اش  اش) خواسته بود که اینهمه ابهام و مجهوالت در زندگی شخصی تشکیالتی

وجود داشته باشد. در اصل،  هیچکس (جز نزدیکترین یارانش) سر از کار و زندگی 

آورد. به خاطر همین ابهامات و مجهوالت، هرکسی  های او در نمی و برنامه

س میل و آرزو و خواستۀ خودش روایت ای از زندگی او را بر اسا توانست گوشه می

کند و یا دربارۀ او داستان و افسانه بسازد. در اصل، او چنان بزرگ شده بود که 

   آمدند.  ترین اطالعات زندگی او به حساب می ارزش اش، کم جزئیات زندگی

اگرچه رژیم سیاسی جدیدی که بر نخجوان حاکم شده بود با تیموریان در تضاد 

شی هم از حروفیه و مخصوصاً نسیمی نداشت چون اینها بخاطر بود ولی دل خو
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ستیزی در هر زمان و هر مکان به عنوان یک تهدید  ناپذیری و ظلم روحیۀ سازش

شدند. عالوه بر این، زیارت  اصلی برای هر حکومتی و هر صاحب منصبی تلقی می

شد  مند می کم گسترده و روش قبر فضل که عاشقان و ارادتمندان فراوانی داشت کم

گرفت. همین نکته باعث شد  های جدیدی در مناسک زیارت قبر او قرار می و برنامه

که ارباب مذاهب را دوباره علیه آنها مجبور به موضعگیری کند چون به آنها خبر 

رسیده بود که حروفیه مناسکی شبیه به مناسک حج برای زیارت فضل شهید ابداع 

روند و کارهائی شبیه به کارهای  ینی به زیارت آن میاند و هر ساله در ایام مع کرده

دهند. این ارادت اگرچه از صمیم قلب بود و از نظر یاران نعیمی  حجاج انجام می

شد اما در هر حال از نظر مفتیان نخجوان بدعت به  مناسک حج محسوب نمی

و  آمد لذا به فکر برچیدن مراسم زیارت مزار فضل و مناسک آن افتادند حساب می

دوباره فتواهای جدیدی به درخواست حکومت علیه حروفیه و نسیمی صادر شد و 

  مجدداً تحت تعقیب قرار گرفتند اما نه به شدت قبل.

محدودیت جدید باعث هجرتی دوباره گردید و شاید سید عمادالدین استخاره با 

تا به  را در یکی از ابیاتش قرار داد» انَّ ارضی واسعه«قرآن کرده بود که آیۀ 

یاورانش اعالم کند که شهر باکو دیگر جای ماندن آنها نیست و قرآن کریم نیز 

  .27داند رفتن را بر ماندن ارجح می

گذشت و دو فرزندش در باکو و شماخی  حاال تقریباً دو دهه از ازدواج آنها می

پیمان بود او را تنها نگذاشت و با  ازدواج کرده بودند اما همسرش که با او هم

زندان دیگرشان همراه نسیمی راهی حلب شدند. در حقیقت، او و یارانش عاشقان فر

پاکباختۀ مرام استاد شهیدشان بودند ولی عشق فقط روح تشنۀ آنها را سیراب 

  هایشان ثمری جز  رنج و آوارگی نداشت. خانوادهفرزندان و کرد و برای  می

خاطر رهبری قسمتی نسیمی اگرچه مشکالت معاش خانوادۀ خود را داشت ولی ب

از تشکیالت حروفیه در شهرهای مختلف شمال و شرق مشکل معاش و اسکان و 

دها نفر از یاوران خود را نیز به عهده داشت و مجبور بود به هر طریق صامنیت 

                                                             
 خطۀ باکویه را بگذار ، کین جای تو نیست -ای نسیمی چون خدا گفت انَّ ارضی واسعه  - 27
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ممکن، حداقل رفاه و امنیت ممکن را برای آنها تأمین نماید. اگرچه هرکدام از آنها 

ن مهارت داشتند ولی بخاطر محرومیتهای اجتماعی ای از علوم و فنو در رشته

توانستند آزادانه به کسب و کار بپردازند و یکی از کسانی که بین مردم و  نمی

متمولین نفوذ و اعتبار و شهرت داشت نسیمی بود که شبانه روز برای ایجاد 

کرد و هرچه حکومت تیموریان  اش تالش می امکانات برای گروه تحت سرپرستی

شد چون بدون پشتوانۀ اقتصادی، با  تر می گرفت کار حروفیه سخت ریشه می بیشتر

توانستند به حکومت بزرگ و  آن گروه کوچک نظامی در آن فضای پلیسی نمی

ای بزنند. به همین خاطر، پس از سالها   پیچیدۀ تیموریان کوچکترین لطمه

ورهای دیگر نظامیگری با هدایت و وساطت سیدناصرالدین تصمیم گرفتند به کش

مهاجرت کنند و صرفاً به کارهای فرهنگی و تبلیغی بپردازند. برنامۀ مهاجرت از 

باکو به حلب باعث شد که گروه از هم پاشیده شود و هرکسی راه شهر و دیار خود 

را در پیش گیرد، در این برنامه طبق سفارش نسیمی، سه گروه، تحت سرپرستی 

اآلذر به سمت  ذی  د، گروه اول به سرپرستی علیسه نفر راه ایران را در پیش گرفتن

استرآباد و خراسان رفتند، گروه دوم به سرپرستی عثمان قرایلوق به طرف تبریز و 

اورمیه رهسپار شدند و گروه سوم تحت سرپرستی سیدناصرالدین راه اصفهان و 

  شیراز را در پیش گرفتند.

شان که تحت  ان قبلیای از یاور از شهر حلب نیز خبر رسیده بود که عده

سرپرستی علی اعلی به آنجا رفته بودند منتظرشان هستند و نسیمی که دست 

داده بود و با او همپیمان شده بود که تا آخرین » فضل«ارادت به استاد شهیدش 

همچنین  ،نفس در راهش مجاهدت کند و نهضت حروفیه را تنها و بی رهبر نگذارد

و یاران خود برای ادامۀ راه استادشان و بقیۀ  بخاطر عهد و پیمانی که با همسر

توانست آنها را به حال خود رها کند و به زادگاه  شهدای حروفیه بسته بودند نمی

تشکیالت حروفیه در احتمالی خود بازگردد چون کنار کشیدن او، باعث فروپاشی 

  شد.  ای نزدیک می آینده
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همه جا تحت تعقیب بود و  در اصل هیچ جای دنیا برای او فرقی نداشت، او در

سرنوشتش، معلوم. حتی اگر به شیراز هم برگشته بود بدون شک شاخۀ نظامی 

کرد و به فعالیتهای فرهنگی و نظامی خود ادامه  حروفیه را در جنوب کشور فعال می

  گرفت. داد و طبعاً دوباره تحت تعقیب و پیگرد قرار می می

ردمی (مثل انقالبهای سربداران در از طرفی سالها منتظر بود که انقالبات م

ها شکل بگیرد ولی روز به روز  مقابله با مغولها، اجداد تیموریان) در شهرها و آبادی

شد. حاال دیگر راهی  گشت و از قدرت مردم کاسته می بر قدرت تیموریان افزوده می

بجز مهاجرت دسته جمعی به یکی از کشورهای همسایه وجود نداشت و باز نسیمی 

توانست  اطر مدیریتش و تسلطش بر زبان عربی و ترکی تنها کسی بود که میبخ

  این کشتی طوفان زده را به ساحل نجات برساند. 

ها از حضور او  بعد از باکو مدتی در شهر بورسه ترکیه اقامت گزید ولی عثمانی

ارا خبردار شدند و او را به جرم کفر و الحاد از شهر بیرون کردند، پس از آن به آنک

بصورت مخفیانه » حاج بایرام ولی«رفت و مدتی را نزد یکی از دوستانش به نام 

گذراند. در همین دوران امیرنوراله، پسر نعیمی، به همراه چند نفر دیگر از یاران 

نزدیک پدرش به دالئل واهی در ترکیه دستگیر و در قلعۀ بدلیس زندانی شدند و 

های شدید قرار  حروفیه تحت شکنجه برای فاش کردن اسرار و مخفیگاه رهبر

گرفتند اما آنها مقاومت کردند و اسرار نظامی حروفیه را فاش نساختند و نهایتاً آزاد 

رفت اسرار را فاش کرده باشند  شدند اما قبل از آزاد شدنشان، از آنجا که احتمال می

یمی و به همین خاطر ممکن بود حاج بایرام به جرم پناه دادن و مخفی کردن نس

دستگیر و شکنجه شود نسیمی تصمیم به هجرت نهائی خود گرفت و باالخره پس 

از تحمل رنجهای فراوان با خانواده و باقیماندۀ یارانش در شهر حلب سوریه مستقر 

  شدند. 

در حلب، گروهش از آسایش و رفاه و امنیت بیشتری برخوردار بودند چون قبل 

. دراویش بکتاشیه که موقعیت خوبی در از آنها زمینۀ حضورشان فراهم شده بود

حلب داشتند آنها را نیز تحت پوشش و حمایت خود گرفتند و اگرچه هر کدام از آنها 
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کردند اما این تداخل فرهنگی باعث شد که  طبق طریقت و شریعت خود عبادت می

از آداب و رسوم یکدیگر نیز بهره ببرند. در حلب زبان مردم عربی بود و اکثر 

کردند  حروفیه که همراه نسیمی به آنجا رفته بودند به زبان آذری تکلم میاعضای 

و تقریباً جائی برای استفاده از زبان و ادبیات فارسی وجود نداشت. به همین خاطر 

اکثر دراویش بکتاشیه و حروفیه و مردم عادی، آنها را مهاجرین ترک به حساب 

  آوردند که عمدتاً نیز چنین بود. می

فیه در شهر حلب باعث ایجاد یک فضای فرهنگی جدید در آنجا شد، حضور حرو

دراویش بکتاشی که سالها در آنجا فعالیت داشتند هیچگونه تهدیدی برای حکومت 

آمدند و کاری به سیاست نداشتند چون اعمال و  مملوکین مصر به حساب نمی

سیاسی ، ماعیدادند اما حروفیه یک مکتب اجت مناسکشان را در خانقاهها انجام می

پرداختند و به همین  بود که اعضای آن آشکارا در بین مردم به تبلیغ عقاید خود می

ای از مردم به طریقت آنها جذب شدند و این نکته باعث  خاطر در مدت کمی عده

های آنها شد و بخاطر سعایت و  نگرانی رؤسای مذاهب چهارگانه و قضات و مفتی

رشان مجدداً تحت تعقیب قرار گرفتند و مجدداً های آنها حروفیه و رهب بدگوئی

زندگی مخفی خود را شروع کردند تا اینکه خبر به سلطان مؤید رسید که یک گروه 

خطرناک ایرانی به نام حروفیه به رهبری یک شاعر کافر یاغی به نام سید 

عمادالدین نسیمی به منظور سرنگونی حکومت مملوکین مصر و تشکیل حکومت 

اند و طریقت آنها چنان جذاب است که ممکن است در مدت  د حلب شدهحروفیه وار

کوتاهی با جذب نیروهای مردمی موفق با این کار بشوند. مملوکین مصر نیز با 

دانستند که اینها در  اطالعاتی که از سوابق حروفیه و نسیمی پیدا کرده بودند می

خطر انداخته بودند و حاال ایران با کمترین امکانات، حکومت خونخوار تیمور را به 

نیز اگر فرصتی به دست بیاورند با آن اعضای جان برکفی که دارند ممکن است در 



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   66
  

مدت کوتاهی طومار مملوکین مصر را در هم بپیچند، به همین خاطر سلطان مؤید 

  .  28شخصاً دستور دستگیری نسیمی را صادر کرد

نداشت ولی بعید نبود اگرچه نهضت حروفیه در حلب امکان و قدرت نظامیگری 

که در مواردی هم با ایادی حکومت سلطان مؤید درگیر شده باشند، عالوه بر این، 

اعضای حروفیه برای گسترش عقاید خود، به طور پنهان و آشکار به میان مردم 

کردند و شأن واقعی  رفتند و مباحث عزت و آزادی و عظمت انسان را مطرح می می

دادند و  ه با استناد به اشعار نسیمی به مخاطبین تذکر میانسان و انسانیت را بویژ

کردند. همین  مال کردن شأن انسان نکوهش و سرزنش می حکومتها را بخاطر لجن

مباحث باعث شد که بین حروفیه و بقیه دراویش شکاف فکری و عملی بوجود بیاید 

کنار بزنند و کم مهمانان خود را که نظراتی باب طبع مردم داشتند  و بکتاشیان کم

نهایتاً طرد نمایند. در اصل، آنها نیامده بودند که در حلب بمانند بلکه منتظر تغییر و 

تحوالت سیاسی جدید در ایران بودند تا زمینۀ بازگشتشان به کشور فراهم آید اما 

تر نیز گردید چون  تر و پیچیده هرچه ماندند اوضاع بهتر نشد و بلکه سخت

شدند و عوامل قدرت آنها  تر می ریان روز به روز مستحکمحکومتهای ایالتی تیمو

                                                             
های ایران و مصر  در بیان عظمت نعیمی و نسیمی همین بس که آنها به دستور شخص اول مملکت - 28

ون بهانه و دلیل هزاران خون توسط ایادی ای که هر روز بد دستگیر و شکنجه و اعدام و سوزانده شدند. در دوره

حکومتها به زمین ریخته میشد چرا باید این دو نفر به دستور مستقیم پادشاه و خلیفه به شهادت رسیده باشند. در 

دیدند که شخصاً وارد  اصل، پادشاه و خلیفه آنقدر از این دو نفر وحشت داشتند و آنقدر خود را بخاطر آنها در خطر می

دهد که نعیمی و نسیمی بسیار فراتر و بزرگتر از چیزی بودند که تاریخ دربارۀ  با آنها شدند. این نکته نشان میمبارزه 

کردند؟ آیا صرفاً  آنها نوشته است. به راستی چرا دولتهای آن زمان وجود نعیمی و نسیمی را اینقدر خطرناک حس می

افتد، در ضمن،  ؟ با این حرفها که هیچ حکومتی به خطر نمیبخاطر رازناک بودن حروف و اعداد و تأویالت آنها بود

ای نبود؛ در حقیقت، خطرناک بودن نعیمی و نسیمی بخاطر افکار و اعمال انقالبی آنها بود  این حرفها نیز حرف تازه

ل که هر لحظه ممکن بود انقالبات بزرگی در این کشورها برپا کنند و حکومتها را دچار بحران و یا حتی اضمحال

نمایند. ترس حکومتها از نعیمی و نسیمی به این خاطر بود که اینها دین و سیاست را در هم آمیخته بودند در حالیکه 

ها و تبلیغاتشان،  خواستند و به علمای دربارشان امر کرده بودند که در خطابه شاهان دین و سیاست را از هم جدا می

ا تکفیر کنند. همین اعتقادت سرخ بود که طرفداران حروفیه را علیه جدائی دین از سیاست را تئوریزه و مخالفین ر

دانست که از ناحیۀ آنها  داشت. دشمن نیز می کرد و به عملیاتهای گسترده و پنهان نظامی وا می متجاوزین، مسلح می

 آورد.. خورد ولی هیچ دلیل و مدرک و شاهدی برای اثبات جرم آنها به چنگ نمی ضربه می
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شد. ظاهراً حروفیه در حلب به انتهای خط خود رسیده بود  تر می تر و نامرئی محفوظ

کرد. از طرف  شان روح آنها را اشباع و ارضاء نمی و سیر و سلوک معنوی و روحانی

م داشتند، خود را دیگر، حکومت مملوکین مصر که هنوز طعم تیغ تیمور را در کا

دانستند و اداره امور حکومت و مردم به دست مالیان و مفتیان بود  خلفای پیامبر می

افزود کار حروفیه را برای تبلیغ و اظهار  و این نکته که بر خفقان مذهبی شامات می

  کرد. تر می تر و پیچیده نظر سخت

و ظلم و ستم  حروفیه اگرچه در آغاز یک نهضت علمی فرهنگی بود اما تهاجم

حکومتها، آنها را به سمت نظامیگری سوق داد و بخصوص بعد از قتل رهبرشان، 

فضل شهید، مسلح شدند و راه مبارزات مخفی را در پیش گرفتند. در این میان، 

نسیمی که یکی از جانشینان فضل بود نیز رهبری و فرماندهی این گروه را به 

ی و دیگران، تمام ردپاهای حروفیه را از عهده داشت. البته تاریخ نگاران تیمور

اند  های مبارزاتی خود را از بین برده اند، خود حروفیه هم تمام سرنخ تاریخ پاک کرده

تا مدارک اقدامات آنها به دست دشمن نیفتد. جانشینی نسیمی به این معنا نبوده که 

مزگشائی او یک کالس یا یک مدرسه باز کند و به تدریس فنون شعر و شاعری و ر

ترین  از حروف و اعداد بپردازد، البته اینکارها هم در دستور کار او بوده ولی مهم

داری و دفاع از  مأموریت او ادامه دادن راه فضل و شهدای حروفیه در قالب مردم

تیزانی حروفیه بوده است. به رمظلومین و مقابله با متجاوزین و هدایت گروههای پا

ستادشان، توسط سه حکومت شدیداً سرکوب شدند، همین خاطر پس از شهادت ا

اول حکومت سالطین تیموری در ایران، دوم توسط سالطین عثمانی در ترکیه و 

سوم توسط حکومت خلفای مصر (یا سالطین مملوکی) در سوریه. حکومت دیگری 

که نقش دوگانه بازی کرد حکومت قراقویونلوهای آذربایجان بود به این طریق که 

به نخجوان لشکر کشید و تورانشاه فرزند تیمور و قاتل نعیمی را کشت و قرایوسف 

خوشحالی و سپاسگزاری را به اردوی حروفیه باز آورد ولی چندین سال بعد، یکی از 

الدین اسکوئی، دختر نعیمی و  مجانشینان قرایوسف به نام جهانشاه به فتوای نج

کرد و سوزاند و دوباره حروفیه را پانصد و یک نفر از حروفیه را بیرحمانه قتل عام 



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   68
  

تر کرد. این کشتارها و  تر و نظامی در ماتمی عظیم فرو برد و نهضت آنها را مخفی

دهد که هیچکدام از حکومتها دل خوشی از حروفیه  خصومت با حروفیه نشان می

محور و معتقد به -نداشتند چون حروفیه یک نهضت مردمی و انسانیت

ام حکومتها با این عقیده ذاتاً مخالف بودند وگرنه اعتقاد به ساالری بود ولی تم مردم

  آمد.  رازدار بودن حروف، خطری برای حکومتها به حساب نمی

اگرچه در طول این بیست و چند سال در کشورهای مختلف، بارها برای 

سیدنسیمی تله گذاشتند و یک عمر تعقیبش کردند ولی هرگز نتوانستند   دستگیری

بیندازند تا روزی که برای نجات یک جوان آوازخوان خود را معرفی کرد  او را به دام

  و برای اولین و آخرین بار در شهر حلب سوریه دستگیر شد.

هرچند اکثر یاران نعیمی جزو فرهیختگان و اندیشمندان زمان خود بودند ولی 

 مهمترین دیوان شعری که از حروفیه بر جای مانده دیوان فارسی و ترکی نسیمی

است که در آن دوران پر از خفقان و ارعاب فقط در بین یارانش دست به دست 

شد ولی دامنۀ افکارش از  برداری می گشت و برای اولین بار در حلب نسخه می

مرزها گذشته بود و اشعارش (که خواندن آنها جرم بود) به روشهای مختلف در 

ز به همین دلیل بود. به گرفت، قصۀ اسیر شدنش نی جامعه مورد استفاده قرار می

را بر سر بازار  29قول بعضی از تواریخ، جوانی آوازخوان یکی از شعرهای نسیمی

شود تا به مجازات مرگ  خوانده و به اتهام اینکه او خود نسیمی است دستگیر می می

(که برای وصله گذاری کفشش در دکانی در آن میدان حضور برسد، نسیمی هم 

شود و  کند و آن جوان آزاد می وان، خودش را معرفی میبرای نجات آن جداشته) 

انجامد اما علت سیاسی قتلش را  گردد که به قتلش می محاکمۀ نسیمی شروع می

  باید در اموری دیگر از جمله مذهب او جستجو کرد.

                                                             
  کرده است:    خوانده و شاید به عربی ترجمه می ی از تواریخ نقل شده که آن جوان این شعر نسیمی را میدر برخ - 29

  چشمی که بود خودبین، کی روی خدا بیند   -بین نظری باید تا روی مرا بیند  حق      

  یندآن را که تو منظوری، غیر از تو کرا ب -... ای چشم نسیمی را از روی تو بینائی        

 که هر حرفی از آن بحر معانی است -المثانی است  و یا غزلی با این مطلع: مگر رخسار او سبع       
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اگرچه بیش از سه قرن از شهادت فجیع یک نابغۀ ایرانی دیگر به نام سهروردی 

گذشت اما هنوز نقش خون  اشراق مشهور بود در حلب میکه به عقل سرخ یا شیخ 

او از دامن حلب پاک نشده بود و تمام در و دیوارهای آن دیار هنوز شهادت 

کردند و خاطرۀ شهادت شیخ  انداز می مظلومانه و غریبانۀ او را در گوش تاریخ طنین

وه بر ساخت. حلب عال اشراق، انوار حکمت را در دل نسیمی متجلی و متبلور می

قتل سهروردی، قتلهای فجیع دیگری را در کارنامۀ سیاه خود داشت گویا مجازات 

پوست کندن علما و عرفا و فالسفه با روح و خون حاکمین دینی و فکری و سیاسی 

شده بود که در هر قرن چند نمونه از این وحشیگری را به نمایش  عجینحلب 

خود را آمادۀ چنان مجازات گذاشت. نسیمی نیز از وقتی که دستگیر شد  می

به آخرین پلۀ و سیر و سلوک سرخ خودش وحشتناکی کرد، او با ارشادات فضل 

ترقی خود در عقالنیت و معنویت رسیده بود و حاال برای پرواز ابدی و معراج 

کرد تا اینکه برای اعدام او  خونین خود در کنج سیاهچال لحظه شماری می

از چندین بار رسیدگی، او را به امر سلطان به  دادگاهی تشریفاتی گرفتند و پس

 مرگی فجیع محکوم کردند.

 ماجرای که سندی ترین قدیمی دادگاه ساختگی و این از تاریخی گزارش اولین

 محمد. است »حلب تاریخ فی الذّهب کنوز«کتاب  داده، شرح نسیمی را شدن کشته

 را تفصیل این »الّشهباء لبح بتاریخ الّنبالء اعالم« کتاب در الحلبی الطباخ راغب

  است: چنین آن است، ترجمۀ کرده ذکر

 در عدالتخانه در. شد کشته زندیق نسیمی علی) بک یاش( یشبک روزگار در«

 هنگام این در که الدوله  امین  ابن الدین  شمس و الناصریه  خطیب ابن ما شیخ حضور

 القضاه  قاضی و کیالمال  الدین  فتح القضاه قاضی و بود عزالدین شیخ نایب

 و نسیمی به منسوب کلمات به نسبت الخازوق  ابن به مشهور الحنبلی الدین  شهاب

 الحاد و زندقه و کفر راه در را او آنان و نمود اغواء را نادان اشخاص برخی که این

 شهر علمای و قضات حضور در الحنفی الشنقشی  ابن پس. شد ادعا اند، کرده تبعیت

 او ی درباره که را آنچه اگر: گفت او به نائب آنگاه. برخاست دعوی طرح برای
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 و گذشت دعوی طرح از او پس. کشت خواهیم را تو نرسانی اثبات به گویی می

 گفته او علیه که آنچه نفی و شهادتین گفتن جز نیفزود او کالم بر چیزی نسیمی

 حاضر انهعدالتخ در هالل  ابن الدین  شهاب شیخ هنگام این در پس .بود شده

 نسیمی که داد فتوی مجلس این در و نشست مالکی قاضی دست فراز بر و گردید

 فراز بر او که همین و. برسد قتل به باید نیست و پذیرفته او ی توبه و است زندیق

 را او چرا: گفت مالکی به و برگشت او سوی به نشست مالکی قاضی دست

. آری: گفت شود؟ کشته باید که ینویس می خود خط به آیا: گفت مالکی کشی؟ نمی

 دیگر و الناصریه خطیب ابن ما شیخ بر را آن و نوشت فتوا از صورتی او برای پس

 به مالکی آنگاه. نکردند موافقت آن با آنها پس کرد عرضه حاضر علمای و قضات

 برسانیم؟ قتل به را او توانیم می چگونه نباشند تو  موافق علما و قضات اگر: گفت او

 نیک امر این در که داشته مأمور مرا سلطان زیرا کشت نخواهم را او من: فزودا و

  .باشد چه سلطان فرمان تا بنگرم

. بردند باز قلعه زندان به را نسیمی و گسیخت هم از هنگام این در مجلس آن

 پوست او از که این بر مبنی (خلیفۀ مصر) صادر شد 30مؤید سلطان فرمان سپس

 گذارده عام تماشای معرض در حلب شهر در روز هفت اش هجناز و شود برگرفته

 ذی   بن  بک علی جهت بدن او اعضای از برخی و گردد شقه بدنش آنگاه. شود

 را آنان عقاید نسیمی که قرایلوک عثمان و سیدناصرالدین برادرش و) ذوالقدر( العاذر 

 پناه. بود ملحد و کافر مرد این و کردند چنین پس. شود فرستاده کرده فاسد

  »....بود نیز لطیفی اشعار دارای و او فعل و قول از خدا به بریم می

                                                             
دربارۀ سال شهادت نسیمی نیز اختالف نظر وجود دارد اما از آنجا که قتل وی به دستور سلطان مؤید  - 30

قمری خلیفۀ مصر بوده لذا قتل  824تا  815(خلیفۀ مصر) صورت گرفته و سلطان مؤید به مدت نه سال از سال 

  نسیمی قطعاً باید در این محدودۀ زمانی اتفاق افتاده باشد.

نکتۀ دیگر اینکه اختالف تواریخ در بیان سال شهادت نسیمی ممکن است از اختالف در سال دفن او نشأت 

ی شده و سالها بعد از ای از بدن شریف او توسط ارادتمندان او به طریقی خاص نگهدار گرفته باشد. شاید قطعه

 تواند معتبر باشد. شهادتش به شیراز منتقل شده و در زرقان دفن گردیده باشد لذا هر دو تاریخ می
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 :زند می فریاد جماعت به رو الدین شهاب شیخ نسیمی، فجیع قتل گویند هنگام

 و جامه روی بر او خون از ای قطره اگر که است شیطانی) نسیمی( ملعون این«

 خواهد زندیق نیز او انداخت چونکه دور و برید را آن باید بچکد، کسی بدن از جایی

شیخ  شهادت انگشت بر خونش از ای قطره نسیمی، دست قطع هنگام قضا از .»شد

 با حضار. ساید می جامه طراز به انگشت هراسان شیخ زند، می شتک الدین شهاب 

 و ببرد هم با را خویش جامه طراز و انگشت خود، قول بر تا خواهند می او از طعن

. است گفته سخن مثل و قیاس از یعنی که برد می پناه تمثیل به شیخ .اندازد دور

 من« :دهد با استناد به قرآن ، به او پاسخ  می مرگ و زندگی نسیمی در میان

   31»بود ابلیس آورد سخن قیاس به که کسی اول و قیاسی اهل تو. ام نبوده شیطان

آن خدائی «د گفت: اند نسیمی در پای چوبۀ دار به مخالفین خو همچنین نوشته

ای یافتند که  و در زیر پای نسیمی سکه». پرستید زیر پای من است که شما می

  صورت سلطان بر آن حک شده بود.

 گر است، گویند وقتی و خردمندی نسیمی در روایتی دیگر نیز جلوه این حاضرجوابی

 زرد خونی کم اثر در رنگش و رود می او از زیادی خون 32گرفتن پوست اثر در

 و گفتی می »انالحق« که تو: پرسد می تمسخر به ظاهربین زاهدان از یکی شود می

  شده؟ زرد رویت ترس از چرا پس کردی می خدایی ادعای

  گوید: و میکند  رباعی، خود را به خورشید پر دل تشبیه میدر یک  نسیمی

  شـود مـرد مـوکـل اجـل کــه دم آن

  شـود سـرد سحـرگهـی دم چـو آهـم

  نیست چیزی آن از تر پردل که دخورشی

  شـود زرد رخـش شـدن فرو وقـت در

                                                             
ارتجاالً  آخرین بیت شعر سلوک سرخش را به زبان آذری سرود با این معنا   گویند نسیمی در همین لحظه -  31

 از پوستش که ببین را مسکین عاشق این اما - گذرد می حق از و کرده توبه شود، بریده زاهد انگشت یک که : اگر

  .زند نمی دم ولی شده کنده پا به تا سر

 اداء کرده است:  نسیمی چنین را مطلب حق بیتی در نسیمی کنده شدن پوست مورد در گیالنی میرفرخی -  32

 پـوست از آورد بـرون را نسیـمی  -دوست  جانب از وزید چون



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   72
  

شود که حکم قتل نسیمی از قبل  با استناد به این کتاب و منابع دیگر معلوم می

تعیین شده بود و چون احتمال داشته طرفداران او دست به شورش بزنند اکثر آنها 

ضور نداشته باشند، به تا در لحظۀ اعدام نسیمی ح ه بودنددستگیر و زندانی شد

همین خاطر در زندان، اسامی سه نفر از رهبران بعد از نسیمی فاش شده بود و 

دشمن پس از قطعه قطعه کردن بدن نسیمی، سه قطعه از بدنش را به یاران 

نسیمی داد تا به رهبران بعد از او، از جمله برادرش سیدناصرالدین برسانند تا باعث 

  عبرت آنها گردد...

 * ** * *  

بعد از شهادت او، چند فرد به ظاهر درویش که با اسبهای تیزتکشان مدتی 

 33ای ناصرالدین دیدار کردند و صندوقچهسیدشبانه به زرقان آمده بودند مخفیانه با 

ای از بدن یا استخوان نسیمی و دستار و ردای خونین او بود به  را که حامل قطعه

رت با آن دراویش و چند نفر دیگر تصمیم دادند و ناصرالدین پس از مشوبرادرش 

گرفت که شبانه او را دفن کنند و نحوۀ شهادتش را به چند دلیل مکتوم نگه دارند. 

دید جان  اول اینکه اگر مادر نسیمی بعد از سالها انتظار، فرزندش را در آن حالت می

رند و داد، دوم اینکه ممکن بود مردم آن قطعه را به عنوان جسد نسیمی نپذی می

شهادت او را باور نکنند، و سوم اینکه ممکن بود همزمان با تشییع و تدفین او 

  شورش به پا شود که به سود حروفیه و خانوادۀ نسیمی نبود. 

حاال او (در هیئت یک لباس خونین و یک قطعه از بدنش) به زادگاهش بازگشته 

 شد، س عزا برپا میبود و خبر شهادتش نقل تمام محافل بود و هر روز برایش مجل

کشید. سیل جمعیت عزادار به سوی  ای را به آتش می داستان قتلش روح هر شنونده

روان بود و هر کس به طریقی در که سالها پیش از دنیا رفته بود خانۀ پدری آنها 

                                                             
وق کوچک در مرقد نسیمی در زرقان از قدیم رسم بوده و هنوز آخرین صندوق (به عنوان نگهداری یک صند -  33

اش بوده موجود است. در ضمن، اگرچه بدن  ای از بدن او) که در مرقد فعلی نمادی از محمولۀ لباس خونین و قطعه

نی نیست اما بدون کند و بدن هیچکس مستث انسان بعد از موت در یک دوره زمانی خاص شروع به فاسد شدن می

ای از بدنش (در همان سال) و یا استخوانش (در چندین سال بعد) به همراه لباسهای خونینش به شیراز  شک قطعه

 آورده شده و یکی از دالیل تفاوت روایات تاریخی در ذکر تاریخ شهادت نسیمی شاید به همین علت باشد.
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مادرش نیز تا مدتها بر سر  .گشت او میو بستگان پی تسالی خاطر مادر و برادر 

پرداخت و مردم هر روز دسته دسته  شبانه روز به عزاداری میمزار او منزل گزید و 

تسلی او رفتند و به  به قبرستانی که حاال به بقعه سید نسیمی مشهور شده بود می

  کردند. ها نیز ماندند و بصورت مخفیانه از مزار مراقبت می دادند. درویش خاطر می

داشت که ممکن بود آنها در چند شهر دیگر نیز خانواده  نسیمی عالوه بر زرقان،

در حلب  34به زرقان بیایند، همسر و فرزندان کوچکش شهم برای زیارت مزار

مانده بودند، خانوادۀ همسرش در استرآباد بودند و دو نفر از فرزندانش بعد از ازدواج 

کردند. اگرچه او قبل از مهاجرت به نخجوان (بصورت  در شماخی و باکو زندگی می

هائی که در تصرف نگهبانان تیموری  ها و کوه و کتل بیراهه ناشناس و از طریق

نبود) یکی دوبار با اسبهای تندرو به همراه همین چند درویش به زادگاه خود 

اش دیدار کرده بود  اش مخصوصاً با مادر عالمه و صالحه برگشته بود و با خانواده

رادرش و چند نفر ولی در آن زمان هم چیزی در مورد خود و حروفیه به کسی (جز ب

کردند که او  به عنوان یک قاضی در شهری دیگر  دیگر) نگفته بود و همه فکر می

  مشغول به خدمت است.  

بسیاری از همشهریانش نه فقط از شاعر بودن عمادالدین خبر نداشتند حتی 

است. زندگی مخفی و پنهانش باعث شده » نسیمی«اش  دانستند که نام جهانی نمی

بستگان نزدیکش ندانند که او در طول این بیست و چند سال کجا بود که حتی 

بوده و چکار کرده و به چه علت و در کجا شهید شده است. تنها چیزی که همه 

دانستند این بود که قاضی عمادالدین (که پدرش و جدش و برادرش عالم و  می

هید شده دانستند ش اش را نمی اند) به طرز فجیعی که نحوه عارف و قاضی بوده

شناختند با اشک و آه و افسوس  است. کسانی که او را دیده بودند و از قبل او را می

گفتند، برخی دیگر دربارۀ دالوری و  فقط دربارۀ قد و باالی او و جذابیتش سخن می

                                                             
فضل بوده ، همچنین بخاطر ارادتی که به استاد شهیدش و پدر از آنجا که یکی از نامهای مستعار نسیمی ابوال - 34

اهللا گذاشته باشد که ابوالفضل به معنای پدر فضل نیز  همسرش داشته بعید نیست که نام یکی از فرزندانش را فضل

  باشد. می
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زدند و بعضی دیگر علم و معرفت و اصالت  تهور و جوانمردی او حرف می

جز آن چند درویش و ناصرالدین و چند نفر دیگر و ب شدند اش را یادآور می خانوادگی

ای از پیکر یک کوه  دانست که این قطعه استخوانِ بازگشته به وطن، پاره کسی نمی

اش را در راه آرمانهای ملتش  پر صالبت است که سد راه متجاوزین بوده و هستی

 فهمید چون هنوز فدا کرده است و البته کسی هم نباید اصل داستان او را می

اعضای تشکیالت مخفی حروفیه با ایادی حکومت تیموریان درگیر بودند و اگر 

شد مشکالتی برای  چیزی دربارۀ خاطرات بیست و چند سالۀ گذشتۀ او نقل می

بودند پدید و یا در زندان که هنوز تحت تعقیب حروفیه باقیماندۀ گروه خانواده و 

  آمد. می

رهای فارس پخش شد و سلطان خبر شهادت نسیمی به زودی در شیراز و شه

ابراهیم (نوۀ تیمور) که در آن زمان حاکم شیراز بود و فردی فرهنگدوست به شمار 

رفت (علیرغم دشمنی با حروفیه) برای اعالم برائت از قاتلین نسیمی و خنثی  می

کردن اقدامات نظامی و شورشهای احتمالی حروفیه در فارس و همدلی با مردم و 

آبی نیز با  ای در زرقان برای او بسازند و چاه ۀ نسیمی دستور داد بقعهپیروان و خانواد

ای از بدن نسیمی در زرقان  تأسیسات مربوطه در کنار آن احداث نمایند. دفن قطعه

باعث شد که عالقمندان و ارادتمندان او و همچنین اعضای تشکیالت مخفی 

رفت و آمد کنند، به همین حروفیه از سراسر کشور برای زیارت مزار او  به زرقان 

خاطر تمهیدات امنیتی خاصی از طرف حکومت فارس برای کنترل منطقۀ زرقان به 

های درجه اول تیموریان و  ای از خانواده اجرا درآمد و به دستور سلطان ابراهیم عده

همچنین افرادی که مأمور جاسوسی بودند در زرقان ساکن شدند، عالوه بر این 

هائی  نیز در جوار بقعۀ نسیمی سکنی گزیدند (و همراه با درویش ای از دراویش عده

نشینی و فعالیتهای فرهنگی  که برای حفاظت از بقعه مانده بودند) به تبلیغ و چله

  . 35پرداختند

                                                             
سید خادم «وجود مزار دهها درویش در اطراف بقعۀ نسیمی که حتی روی سنگ مزار بعضی از آنها عبارت  - 35

  حک شده مؤیداین مطلب است.» نسیمی
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آری ستارۀ وجود سید عمادالدین نسیمی اینگونه در آسمان ادب و عرفان 

طلبی و  ادگی و حقهای آز درخشید و با شهادتش تبدیل به یکی از اسوه

در سطح جهان شد. در همان زمان اکثر علمای شیعه و اهل سنت و دوستی  انسان

ادیان دیگر نسبت به قتل فجیع او اعتراض کردند. پس از خاتمۀ حکومت تیموریان 

اجتماعی علیه حروفیه، شخصیت سیاسی قمری و رفع محدودیتهای  991در سال 

و دیوانش در دسترس عموم قرار گرفت و  داز محاق در آمنیز  ناشناختۀ نسیمی

محبوبیت او در تمام جوامع داخلی و خارجی فزونی یافت. همچنین از همان زمان 

ها ساختند و هنوز آزادگان دنیا در البالی اشعارش  دربارۀ او شعرها سرودند و افسانه

یرت گردند و با ح های مبارزه و عشق و آزادگی و عظمت انسان می به دنبال سر نخ

   36کنند. حماسۀ عشق او را تحسین و تمجید می

  

  

  

  

                                                             
ها و کاتبان درباری  ای جز جارچی انقالب حروفیه تحت رهبری نعیمی و نسیمی (در روزگاری که هیچ رسانه - 36

های  اند و حمل و نقل بین شهر و کشورها به سختی در دوره سواد بوده وجود نداشته و اکثر مردم نیز بیسواد و کم

الشعاع خود قرار داد و تبدیل به  ته) در اندک زمانی بسیاری از شهرهای چندین کشور را تحتگرف طوالنی انجام می

شد. به راستی باید پرسید که حقیقتاً چه  قدرتی شد که اگر شرایط اجتماعی مساعد بود تبدیل به حکومتی بزرگ می

گیر کرد؟ و چرا روایتها دربارۀ ای در این نهضت وجود داشت که آن را تا این اندازه در آن روزگار فرا جاذبه

شخصیتهای طراز اول این نهضت بزرگ و مردمی اینقدر مبهم و مخدوش است. بدون شک اگر نسیمی اراده 

ای  ای افسانه نامه توانست از طرفداران و همرزمانش بخواهد برایش زندگی خواست که شناخته شود می کرد و می می

ها نسیمی در حد یک اسطوره است و داستانهائی دربارۀ او ساخته و  آذریبنویسند همانگونه که در اقوال شفاهی 

کرد جز پاشنۀ پای راستش،  گویند تیر بر هیچ جای بدنش اثر نمی ها شباهت دارد مثالً می اند که به افسانه پرداخته

ر که به دو علت بوجود ای که دربارۀ پاشنۀ آشیل و یا چشم اسفندیار وجود دارد و دهها افسانۀ دیگ مثل همان افسانه

این دو بزرگوار مبهم است و هر کس به هر طریق که دلش خواسته برای آنها   اند: اول اینکه جزئیات زندگی آمده

اند یعنی هرکاری که  ها ساخته شان افسانه دارند) که درباره اند (و می داشته افسانه ساخته و دوم اینکه آنها را دوست می

اند و  ها انجام داده ها و نسیمی ها با کمک نعیمی اند انجام دهند در افسانه ل تاریخ نتوانستهخودشان و ملتشان در طو

 اند. کرده آرزوهایشان را در افکار و اعمال آنها متجلی می
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  رستاخيز کلمات

  ھای سرخ و معطر نسيمی تفرجی در گلزار انديشه
  

  القدس ای نسیمی وقت آن شد کز دم روح

  ای چون صور اسرافیل در عالم دمی نفخه

ترین دوران تاریخ ایران  قرن پیش، همزمان با عصر حافظ، در سیاه هفتحدود 

راندند و از اجرای هیچ ظلم و جور و  یان خونخوار بر ایران حکم میکه تیمور

جنایتی ابا نداشتند و کسی را یارای مقابله با ایادی و سرسپردگان آنها نبود و تمام 

بودند و   رحم حکومت تیموری در الک خود خزیده بندان بی مردم از ترس قداره

بد، زمام امور کشور باستانی ایران آشکارا به ظلم آن وحشیان بیابانگرد (که از بخت 

را در دست گرفته  بودند) تن در داده بودند و هیچ امیدی به رهائی نداشتند، مردانی  

های تحت ستم رفتند و در  ظهور کردند که با سالح سرخ  تفکر به میان توده

عرض مدت کوتاهی سراسر قلمرو پهناور تیموریان و کشورهای اسالمی را 

های بلند خود قرار دادند و انقالبهای عظیمی  در تمام  کار و اندیشهالشعاع اف تحت

شهرها و روستاها بوجود آوردند و البته خود نیز در این راه فدا شدند و به اتهام کفر 

  ترین روش به شهادت رسیدند. و زندقه و ارتداد به فجیع

بردن از  عشق و عرفان که در آن زمان، نام  ی دو تن از این مردان بزگ عرصه

زیستی و  آنها و خواندن شعرشان مساوی با شکنجه و اعدام بود و علیرغم ساده

بودند که پیروان خاص و  سعی در گمنامی، نامی عالمگیر داشتند نعیمی و نسیمی

ها پرچم مبارزه را به دوش کشیده بودند و علیه جالدان  آبادیبعضی از عام آنها در 

و اجحافات، حدود چهل نوع عوارض و مالیات از تیموری (که عالوه بر تمام ظلم 

ربودند و حتی نوامیس مردم از  گرفتند و یا به زور از انبار و انبان مردم می مردم می

  کردند. مبارزه میآشکار و در خفا دست آنها در امان نبود) 

روزی که برای آگاهی دادن و تهییج مردم به منظور احقاق حق انسانی و الهی 

زه با استبداد سیاه و خفقان متراکم حکومت تیمور و جانشینان و خود و مبار
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رستاخیز «ی انسان در  خونخوار و بیرحمش هیچ راهی جز آفرینش دوباره ایادی

های فلسفی خشک و خشن و نصایح و  نبود، آنهم نه در قالب قضیه» کلمات

کلمات غنائی ترین  نما شده، بلکه در قالب زیباترین و لطیف اندرزهای تکراری و نخ

ملموس و محسوس و شعرهائی عمیق و مرتفع و در عین حال ساده و صمیمی و 

برده و   الشانی چرا باید خودمانی. حرف حروفیان این بود که چنین موجود عظیم

مال شود و حتی قدرت  زیر پای آنها لجن ی درباریان دیوسیرت باشد و بنده

ها و  بدتر اینکه تمام این پلشتیباشد و از اینها   کوچکترین اعتراضی نداشته

ها را خواست و اراده و مشیت خداوند بداند و بر آنها نیز شکر نماید و  شوربختی

حکومتها بلکه  تحت تعقیب به همین خاطر نسیمی نه فقط  .تیمورها را دعا کند

مورد تحقیر و تکفیر برخی از متیدنین نیز قرار گرفته بود و پس از مرگ فجیعش 

التقاط و ارتداد شده است. در اصل، افکار الحاد و محکوم به  اخالف آنهانیز توسط 

ی بزرگ آزادگی و آزاداندیشی با مذاق هیچ حکومتی سازگار  و عقائد این اسوه

ای  چون همیشه با مطرح کردن شخصیت واقعی انسانها، آنها را به مبارزه  نیست

د و کالس خوانَ میعلیه تمام طواغیت درون و برون فرا  دائمی و با نشاط

از طریق شعرهایش در همه جا جاری ستیزی و جهاد اکبر او خودشناسی و شیطان

شاعر نبوده ولی از شعر بعنوان یکی از    ، و لذا اگر بگوئیم که نسیمیاست

ایم و اگر بگوئیم که  جسته بیراه نگفته جهاد مقدس خود بهره می های حربه

تمام ابعاد شخصیتی او ادا  ۀدربار لب رااش بوده حق مط بزرگترین شعرش، زندگی

دانسته و نه مثل بسیاری از شاعران گرانقدر ایم، چون او نه خود را شاعر می نکرده

 گفته و نه تمایلی به ذکر و درج نامش در درباریان را مدح  کهن، دربار و

بوده  کدام انجمن و تذکره و کاتب دولتی حاضر حقیقت،در  است.  داشته  ها  تذکره

را در کتب و   ی بدنام و تکفیر شده نام یک شاعر یاغی تحت تعقیب آواره 

  تر کردن او؟!  های خود ثبت و ضبط کند مگر بخاطر بدنام نوشته
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  و استفاده رمزي از حروف و اعداد  نهضت سربداران حروفی

اعتقاد به رمزدار بودن حروف و اعداد، بحثی نیست که توسط حروفیان آغاز    

توان  فحوای کالم معصومین (ع) نیز میادیان قبل و نظریه را در  شده باشد، این

یافت. بر اساس این نظریه کل موجودات، و در رأس آنها ، انسانها اعداد و حروف 

ای در کائنات دارند و نام آنها نیز  کتاب آفرینشند و هرکدام نقش و جایگاه ویژه

دهد چون آفرینش  خبر می دارای اسرار و رموزی است که از مکنونات وجودی آنها

است. این عقیده  کامالَ منظم و هدفدار است و هیچ موجودی به عبث خلق نشده

که معتقدانش را تحت پیگرد و آزار و شکنجه و اعدام قرار دهد. علت  نبودچیزی 

آنها  و نظامی های سیاسی و اجتماعی تحت تعقیب بودن حروفیه را باید در فعالیت

ای آوردند و نه حرف جدیدی را در مورد اسرار حروف  دین تازهجستجو کرد. آنها نه 

های این موضوع و مقبولیت آن در  و اعداد مطرح نمودند بلکه فقط با توجه به جاذبه

گسترش دادند و انسانها را به تفکر و تدبر  رازناک بودن حروف را  نزد مردم بررسی

شتند و آنها را به کنکاش واداخودشان های خلقت و علت آفرینش  و تعمق در پدیده

  نیز ترغیب و تشویق نمودند. در تغییر سرنوشت خود در مسائل سیاسی و اجتماعی 

آنها نداشته و چیزی از شرعی در ضمن اعتقادات حروفیه هیچ تأثیری در احکام 

، یعنی حروفیان قائل به ایجاد شریعت جدیدی عبادات را کم یا زیاد نکرده است

اند  از شهادت نعیمی و نسیمی ممکن است بدعتهائی هم داشتهاند هرچند پس  نبوده

و بی دلیل و مدرک در اکثر  ثبت شدهدرباره بدعتگذاری آنها اکثر مطالبی که  اما

  آنهاست.تاریخی دشمنان بیشتر حرف  شود شده و میها تکرار نوشته

اعضای نهضت   ی شاید علت خاص این نامگذاری در آغاز، بخاطر استفاده

که   بوده  از کلمات و اعداد بعنوان رمزهای عملیاتی و فعالیتهای زیرزمینی حروفیه

کرده و پیامهای  ی آن یکدیگر را شناسائی می بوسیلهاند و  داده در اشعار خود قرار می

های رمزی از کلمات  اند هرچند اینگونه استفاده نموده رد و بدل می  رهبران خود را

ز آنها نیز رواج داشته و منحصر به حروفیه و حروف و پیامهای سربسته قبل ا

ها و تفکرات حروفیان در تصوف افراطی و  شده است. لذا خالصه کردن فعالیت نمی
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سر و کار داشتن با علوم غریبه و افعال عجیبه! بیشتر نوعی حقیقت گریزی و 

آید. سانسور  خالص کردن خود از پرسشهای مطروحه توسط آنها، به حساب می

بخاطر اینکه روزی خطرناکترین   سربداران حروفی ی افکار و فعالیتهایشدن تاریخ

های  ها و اسطوره پردازی اند از یکطرف، و افسانه سازی دشمنان چند حکومت بوده

ی واقعی  عاشقان و پیروان آنها در طول تاریخ از طرف دیگر باعث شده که چهره

تحقیق و   ام قرار گیرد و هرای از ابه نهضت حروفیه و رهبران آنها همیشه در هاله

همراه شود و وجود آنها را بیش از  های جدید پژوهش جدیدی نیز با افسانه سازی

تواند ما را تا  تر نشان دهد اما بزرگترین اسنادی که می ای تر و یا اسطوره پیش مبهم

 سیدبخصوص اشعار  ای به حقیقت نزدیک کند همانا آثار مکتوب آنان و  اندازه

در این   است. عمادالدین نسیمی است که البته تمام حرفها را نیز در اشعارش نزده

انقالبی بزرگ در خالل متفکر و ای از شخصیت آن  مقاله سعی شده گوشه

  نمایانده شود. 37شعرهایش

  شعر نسیمی

حرف و افسانه زیاد است،  الدین نسیمی عارف شهید سید عماددربارۀ شاعر و 

اند و برخی او را در حد یک ها او را کافر و زندیق و بیدین قلمداد کردهبعضی

اند اما برای بررسی شخصیت و آثار و افکار نسیمی ناچاریم صحابی قدیس ستوده

                                                             
37 - خ با کمی تفاوت اشعار این مقاله، از کتب مختلف اخذ شده و ممکن است برخی از اشعار آن در بعضی از نُس

  ها نباشند.  د و یا در بعضی از نسخهدرج شده باشن

شود بر اساس موضوعات مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داد (مثالً نوع  عالوه بر این، اگرچه اشعار نسیمی را می

های ادبی، اثرپذیری از شعرای قبل و اثرگذاری بر شعرای بعد، الهامات از قرآن کریم و احادیث،  و کاربرد آرایه

یابی اعتقاداتش و تطبیق افکارش با فالسفه قدیم و جدید ایران و  و باطنی با شعرای دیگر، ریشهشباهتهای ظاهری 

جهان و یا متفکر خاصی، اشاراتش به حوادث تاریخی عصر خود و دهها موضوع دیگر) اما آنچه در این نوشتار آمده 

  عمدتاً دو هدف زیر را پوشش داده است:

  افکار و اعتقاداتش؛ دوم: بررسی جرم و اتهامات او از طریق اشعارشاول: به دست دادن نمونۀ اشعار و 

 ود.شتر استفاده  برای تحقیقات کاملتر و تخصصید توان ولی می و تخصصی نیستجامع اگرچه لذا این پژوهش 
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قرار دهیم و او را از میان اشعار و کلمات   خود را در موقعیت زمانی و تاریخی او

ش شناسائی کنیم و هر قضاوت مثبت یا منفی را با افکار نهفته در باقیماندۀ خود

 ر خودش استنتاج نمائیم.اشعا
هدف مقدسش را   و و نان و صنعتگری و نوآوری نبوده   او در شعر بدنبال نام

کرده است و البته بخاطر رعایت حال مخاطب، تمام رازها  ی شعر دنبال می بوسیله

ظهور نرسانده است. او و انسان مورد نظر او که  هایش را نیز به منصۀ و برداشت

مسئولیت نیستند و محال است  دارند ذاتاً ساکت و بی» نون نطق الهی«ریشه در 

، لذا علت و انگیزۀ اصلی شعر گفتن او عمل ای بی فریاد و گفتار باشندکه لحظه

  :کردن به اهداف فطری خلقتش بوده است

  ناطقمنم تفسیر نطق حق که در اشیا شوم 

  محال است این و ناممکن که بی گفتار بنشینم

کند آدمیت و انسانیت را در  حتی در مواقعی که از ضمیر من استفاده مینسیمی 

برد و دربارۀ معشوقش و هرجا ضمیر تو بکار مینظر دارد نه شخص خودش را. 

 زند یک معشوقۀ زمینی را در نظر ندارد بلکه تمام فضیلتها و کماالت وحرف می

ها را مد نظر دارد. به همین خاطر هیچگاه دچار یأس، نومیدی، سستی، پاکی

تفاوتی، پوچگرائی، هرزگی، افسردگی، ولنگاری و دلسردی (که خمیرمایۀ فکری  بی

بسیار سرزنده، پرنشاط،  38شود و در تمام اشعارشبسیاری از شاعران است) نمی

                                                             
سالگی به شهادت  50الی  30اگرچه اشعار نسیمی در کمال پختگی است ولی باید یادآور شد که او بین سنین  - 38

سر و سامانی اوست چونکه او به سن پیری و استادی رسیده و این اشعار مربوط به دوران مبارزه و آوارگی و بی

اش داشت. این نکتۀ نیز بدیهی است که  نرسیده است و اگر مانده بود اشعاری به مراتب بهتر از اشعار دوران جوانی

کند تا روزی که از دنیا ری و ادبی خود را شروع میهای هنهر شاعر و نویسنده و هنرمندی از روزی که آفرینش

آفریند که بعضی از آنها ضعیف و برخی قوی هستند و البته ممکن است در میانسالی این رود آثار بسیاری میمی

نقطه عطف بعد از اوج دوباره افول کند و اشعار دوران پیری هم ضعیف باشند یا حتی ممکنست که آثار اولیه یک 

تر و اش باشند اما معموالً هرچه سن و تجربه بیشتر شود آثار تولیدشده پختهمراتب بهتر از آثار بعدیمؤلف به 

قدر مسلم اینکه در دیوان نسیمی هم آثار ضعیف و قوی وجود دارد و وجود آثار ضعیف را نباید  گردند.تر می کامل

شاعران دیگر منطقی نیست مگر اینکه علم و  عیب به حساب آورد، لذا جدا کردن اشعار ضعیف و انتساب آنها به

اطالع کامل وجود داشته باشد که این اشعار مطلقاً متعلق به خود او نیستند، اما از آنجائی که معموال چنین علم و 
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سیاق و چه در محتوا و مضامین چه در سبک و او  پرواست. امیدوار، ماجراجو و بی

ی شاعری نداشته و شعر را فقط یک وسیله و رسانه برای ابالغ پیامهای  داعیه

و بر شرافت و عظمت انسان و جایگاه او در کارگاه  دانسته انگیزش می زالل و روح

سروده و » اول شخص«اگرچه او اینگونه شعرها را به روایت و آفرینش تأکید کرده 

صل و منفصل اول شخص استفاده کرده است ولی در این روش از ضمائر مت

ی اجتماعی، و »ما«و  »توی مخاطب«یعنی » من«گوید  دار هم هرجا میسابقه

که کاملترین و زیباترین  »جان انسان«کند یعنی  اشاره می جاهای متعددچنانچه در 

  : تجلیگاه خداست

  نگنجم المکان در المکانم گنج من

  نگنجم جان و جسم در مجان و جسم ز برتر

   ندارد من سوی ره انسان خیال و عقل

  نگنجم آن از فهم در نیایم آن از وهم در

   حیاتم منبع من ناتمئکا نقش من

  نگنجم آسمان در ذاتم آفتاب من

   جانم و زجسم برتر جانم جان جان من

  نگنجم نشان اندر نشانم بی شاه من

   چونم و چرا بی من نونم و کاف سرّ من

  نگنجم بیان در من تحرک ال و موشخا

   مسیحم همدم من فصیحم منطق من

  نگنجم ترجمان در جیمم ترجمان من

   نعیمی دم یعنی نسیمی ای جانم من

  نگنجم زبان در من وصفم ز زبان درکش

  و یا در غزلی دیگر:

                                                                                                                                    
شود و نباید بر اساس حدس و گمان اطالعی وجود ندارد (و فقط سالیق و غرائض شخصی در آن دخیل است) نمی

  فقط اشعار قوی را به او منتسب کرد.(با حذف اشعار ضعیف)  و ارادت به نسیمیو یا بخاطر عشق 
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  من آن گنجم که در باطن هزاران گنج زر دارم

  رممن آن بحرم که در دامن، به دریاها گهر دا

  من آن عنقای الهوتم، در این تنگ آشیان تن

  زیر پر دارم که ملک اسفل و اعلی همه در

قرآنی و حدیثی است و نوع   عمیق  دقیق و سرشار از اشارات  دیوان نسیمی

کاربرد و استنتاج معنی از آنها نشان از شناخت کامل او از قرآن و 

حکمت و تاریخ ادیان و م و کالاندیشی او بر لطائف و ظرائف تفسیر و  ژرف  و تسلط

  کنیم: عرفان دارد، به عنوان نمونه به ابیاتی از غزلهای متفاوت او اشاره می

  ایم علت غائی ز امر کن فکان ما بوده

  ایم جمله اشیا را حقیقت، جسم و جان، ما بوده

  حدیث خط و خال او چه داند هر خطاخوانی

  تو از من بشنو این قرآن که تفسیرش ز بر دارم 

  در محیط قل هو اهللا احد گشتیم غرق

  الجرم در ملک وحدت، واحد و یکتا شدیم

  آیۀ الکرسی و طه هست وصف روی تو

 هر که دارد نور حکمت داند او فصل خطاب 
 ام وجهت وجهی چون خلیل تا به رویت گفته

  آتش نمرود بر من گشته ریحان و گالب

 زان عزازیل از خدا نشنود امر اسجدوا
  پنداشت آدم صورت غیرخداست کز حسد

  گر نبودی مظهر ذات خدا، آدم کجا

  مستحق اسجدوا گشتی ز عالم علیم؟

 ی وثقای اهل دل حبل المتین و عروه
  بار است، والسالم آن جعد زلف غالیه

  گوهر دریای وحدت، آدم است ای آدمی
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  گر چو آدم سر اسما را بدانی، آدمی

  سی باخبرچون عیسی و مو» نکته« چون شدیم از

  نوح را کشتی و اهل شرک را دریا شدیم

یعنی اگرچه نبودیم ولی کشتی نجات نوح بودیم و غرق کنندۀ اهل شرک در 

گری که نسیمی از آن  معجزه» نکتۀ«به راستی آن  طوفان نوح و شاید در رود نیل.

 های دورنی شعرش نفوذ کنیم و با احادیث و تفاسیر با خبر شده چیست؟ اگر به الیه

به همین خاطر  یابیم که نکته همان والیت اهلبیت است. تطبیق دهیم، در می

که در اعصار و آفاق مختلف  داند واحد می تمام انبیا و اولیا از یک نور نسیمی

  اند: متجلی شده

    آن نور که مسجود ملک گشت و نهان شد

   39از مظهر ابرار به کرّات برآمد

ی عالی  نمونه  است» عبد«ول بودن و حضرت ختمی مرتبت را که قبل از رس

  داند:خداوند و بزرگترین معجزه و سند حقانیت او می

  ای جمله آیت حق، خال و خط تو مطلق

  ای صورت الهی ، وی رحمت مصور

  عکسی ز شمع رویت، برآسمان گر افتد

  االمین ز مهرش ، بر آتش افکند پر روح

کل اعتقادات خود را بر  بیتی 60عالوه بر این، نسیمی در یک قصیدۀ  شیوای 

کند شمارد و به اسماء مبارک ائمۀ معصومین و دوازده امام در ابیات آن اشاره میمی

  کنیم: داند که به چند بیت از این قصیده اکتفا میو خود را شیعۀ اثنی عشری می

  ... ز بعد احمد مختار امام من علی است

  که عالم است به قرآن و سرّ کشف غطا..

  جز خدا که شناسد علی چنانکه هست علی.. به 

                                                             
  و این بحث که در احادیث نیز آمده با بحث تناسخ کامالً تفاوت دارد. - 39



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   84
  

  به جز علی که شناسد خدا چنانکه هست خدا..

  .. یقین بدان که مرا جز به چارده معصوم

  نبود و نیست و نخواهد بدن دگر ملجا..

در اصل، شناختی که نسیمی از اهلبیت دارد همان شناخت معمولی و موروثی 

د، از نظر نسیمی ، آن بزرگان را نیست که اکثریت مردم از آن بزرگواران دارن

همیشه باید از نو شناخت و دائم با غرق شدن در بحر فضائل و مناقب آنها 

  ای به کف آورد: گوهرهای تازه

  آل عبا در عبا ، هست فراوان ولی

  همچو نسیمی بیار آل عبائی دگر

  محمد عقل ُکلّم گشت و نفس آمد براق او

  غرب پویانم ام عشق و تن دلدل، به شرق و علی

هرکدام از این ابیات (و ابیات دیگر این نوشتار) نیاز به توضیح و تفسیر دارند ولی 

که البته ظاهرشان نیز جهت جلوگیری از اطالۀ کالم فقط به درج آنها بسنده شده 

  است.گویای باطنشان 

	نسیمی و حالج ،اناالحق ، نعیمی

ستاید  دارد و حالج را می وئیگاگرچه نسیمی در برخی از اشعارش دعوی اناالحق

معروف   گوید و فقط از آن بعنوان یک نماد ولی هیچگاه مستقیماً اناالحق نمی

کند. او بیدارگر و احیاگر نسل خویش است و از آنجا که طبق  استفاده می   عرفانی

کند مگر اینکه خودشان اقدام خدا سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی«ی  آیه شریفه

سعی در اتحاد و تنویر افکار » دست خدا با جماعت است«شریف حدیث   و» کنند

ی  این جامعه ها، ها و سوختن و ساختن مردم دارد و در حقیقت، پس از آن آموزش

تر،  ساده نه خود او. به بیانی گوید ی اوست که اناالحق می دستپرورده

ود و بجای شی او در احقاق حقوق فرد و جامعه متجلی می های جامعه گوئی اناالحق

گویند و مفهوم سیمرغ و  اینکه یکنفر اناالحق بگوید، تمام آحاد جامعه اناالحق می
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یابد یعنی سلوک آنها در وحدت و مبارزه تا شهادت به کمال  مرغ عینیت می سی

  رسد: می

 ما زنده به عشق تو از آنیم که نگذاشت
  بماند اثر ما مهر تو، که یک ذره

 ی عاشق دمیگر کشد عشقت به پای دار ا
  پای دار آن جا چو مردان کاین نماند پایدار

 بگذر ز کبر و رو به درش کن که بی ریا
  مردان راه، رو به در کبریا کنند

 غازی میدان عشق ، پردل و یکدل بود
  کز دل و جان، بر میان، بسته به مردی سالح

  قراران سر زلف یار باشد شب قدر بی

 شدمه عید نیک بختان رخ آن نگار با
  تا ابد ماییم و روی ساقی و جام شراب        

 رمز عارف، صوفی صاحب صفا داند که چیست
کند ولی نسیمی  سفر می )و یا با مریدانش( حالج، سیمرغی است که تنها

و با متحد کردن مردم و بسیج   آفرینداز سی مرغ ، سیمرغ می هدهدی است که

» تنها« با آنها و   شان، شده ایمالو استیفای حقوق پ حقیقت کردن آنها برای کشف

  اند: آصف در اطاعت امرش صف بسته کند و در این سفر صدهاسفر می

  ی عشقت  دل شد رسول نامه هدهدمرا تا 

  ها، سلیمانم به جان تو ام  صف ز آصف بسته

ارد چون یا جامعه را قابل ارشاد گوئی سعی در فنا و نجات خود د حالج با اناالحق

. به همین خاطر، در 40کندو یا در افقی فراتر از درک و درد مردم پرواز می  بیند نمی

                                                             
داند و علتش هم  می» مرگی پاک در راهی پوک«دکتر شریعتی تحلیلی موجز از حالج دارد : او کار حالج را  -  40

ه آنهمه تألیفات و عشق و سوز و خلوص و صفای باطن و اعتماد به نفس و ایستادگی این است که فردی ک

های حاکم، به انزوا و  شجاعت و شهامت در بیان اهداف خود داشته چرا بجای رهبری جامعه و مبارزه با ابلیس  و

  تکروی روی آورده و این استعداد و موهبت الهی را به هدر داده است...
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سربداران، عامل    سیمرغ که با الهام از  بینیم طول تاریخ همیشه گروههائی را می

                                                                                                                                    
بوده باشد » پوک«تواند  باشد راه او نمی» پاک«تأمل دارد چون اگر بپذیریم که مرگ کسی  این حرف جای بحث و

بدانیم. و » پاک«توانیم  بوده مرگ او را نمی» پوک«چون مرگ پاک محصول راه پاک است و اگر بپذیریم که راه او 

اما » پاک«ل کرد که مرگ حالج توان قبو شود نمی از آنجا که راه و هدف یکی است و هر راهی به هدفی منتهی می

  بوده است.» پوک«راهش 

تر شدن فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حالج، نگاهی کوتاه و گذرا به زندگی او بیندازیم: حسین  بد نیست برای روشن 

قمری در بیضای فارس تولد شد  244ابن منصور از عارفان نامی ایران در قرن سوم و چهارم قمری است. او در سال 

سالگی کل قرآن را از حفظ داشته و  12ای است که در سن  زن بود مشهور به حالج شد. او نابغه چون پدرش پنبهو 

رود  کند و به دنبال علم به مسافرت می به معنی و تفسیر آن نیز آگاه بوده است. در ابتدای جوانی خانواده را ترک می

پوشد و به طریقت  سپس به دست ابوعبداله مکی خرقه می پردازد. شود و به چله نشینی می و مرید سهل تستری می

شود، در مراجعت از مکه  رود و کلمات وجد انگیز از او ظاهر می سالگی به زیارت خانۀ خدا می 26شود. در  مأذون می

. سپس اندازد پردازد و خرقۀ صوفیانۀ خود را به دور می رود و با صوفیان ظاهربین و قشری به مخالفت می به اهواز می

رود ولی اینبار با چهارصد مرید و  رود و پس از آن دوباره به حج می به مسافرتهای متعدد به خراسان و ماوراءالنهر می

رود و سالها  بندند. بعد از مراجعت از مکه، به هندوستان می در همین سفر است که به او تهمت نیرنگ و شعبده می

رود و گویند در اثر  بعد برای سومین و آخرین بار به زیارت خانۀ خدا می پردازد. حدود دهسال در آنجا به تبلیغ می

قمری بغداد   296آورده است. حالج در شورش سال  شده بر زبان می وجد و حال کلماتی که از آن تعبیر اناالحق می

به اهواز  گریزد و گردد اما با زیرکی و مهارت می شود و دستگیر می متهم به اغتشاش و سرنگونی حکومت می

 9شود، محاکمۀ او  کند و نهایتاً دستگیر و به زندان بغداد منتقل می رود، در اهواز سه سال مخفیانه زندگی می می

» المقتدر عباسی«توانند او را محکوم کنند تا اینکه نهایتاً با فتوای علمای عصر و دستور  کشد ولی نمی سال طول می

قمری او را در میدان شهر یکهزار ضربه شالق زدند و به دار کشیدند  309ال شود. گویند: در س محکوم به اعدام می

و سرش را بریدند و بدنش را قطعه قطعه کردند و سوزاندند و خاکسترش را در دجله ریختند و او اینچنین با رشادت و 

  رفت.... میعظمت تمام شهید شد و آنسال آب دجله فراوان باال آمد تا حدی که بیم غرق شدن شهر بغداد 

گوید: وی  برد ولی دربارۀ او می کتاب از حالج نام می 45یکی از مخالفان او به نام ابن ندیم در کتاب الفهرست تا 

مردی جاهل و محتال و شعبده باز بود که افکار خود را به لباس صوفیه آراسته و جسورانه مدعی دانستن همۀ علوم 

دانسته و در دسائس سیاسی خطرناک و گستاخ  یمیا به طور سطحی میبهره بود و چیزی از صناعت ک شده ولی بی

بوده و دعوی الوهیت کرده و خود را مظهر حق خوانده و به تشیع معروف بوده لیکن با قرامطه و اسماعیلیه همپیمان 

ب تألیف کتا 45آورد که فردی که  و همداستان بوده است.... نظر ابن ندیم دربارۀ حالج این سؤال را به ذهن می

کرده چگونه ممکن است جاهل و بهره از علم بوده باشد. علت اصلی مخالفت حکومت المقتدر با حالج بیشتر به 

خاطر همان دسائس سیاسی حالج است که حکومت عباسیان را در معرض خطر نابودی قرار داده بود. پروفسور 

اند ولی او در  ران حالج را به شکل دیگری معرفی کردهنویسد: .. اگرچه در بیرون از ای ادوارد براون دربارۀ حالج می

کنند...  بین هموطنانش به همان اندازه پایدار است و شاعران بزرگی مثل عطار و حافظ نام وی را با ستایش ذکر می

تیجۀ وجد اتهامی که به او وارد ساختند این بود که در حال جذبه فریاد اناالحق برآورده بوده و صوفیه این بیان را در ن

دانند که عارف در حال شهود جمال حق از خود بیخود شود و کلیۀ تعینات و مظاهر خارجی وجود را  و حال می

 اند.... نبیند... و گناه او تنها این دانند که اسرار را فاش و هویدا کرد و عموماً او را از قدیسین و شهدا به شمار آورده
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سیمرغ  ۀاند ولی نمون تر) از سربداران بوده پررمق رنگتر و (پر  ایجاد موجهای خونینی

از سیمرغ  تر رمق یرنگتر و ب (آنهم کم 41توانیم ببینیمتنهای حالج را به ندرت می

   نسیمی و سربداران)، بقول نسیمی:

  سر ما ز سرّ عشقش سر دار دارد، آری

 سر محرم اناالحق، سر پای دار باشد
  بار هجرانت نسیمی بارها بر جان گذاشت

 گذشت دل ضعیف است ای نگار! این بار، بار از حد
  از ناز و نعیم دو جهان بهره ندارد        

 آن دل که سزاوار به تشریف بال نیست
با دلبر ازلی  آتشین نسیمی سابقه در خاطرات ازلی او دارد. او  عشق خونین و

را در عرش  معشوق هم این مست جام اناالحق  داند چنان سر و سری دارد که می

های  ت بلکه به عنوان یکی از زیباترین پرچمخواهد کرد، نه به عنوان مجازا بر دار

  دلدادگی و فنا در وجود محبوب ازلی:

  من که ز مجلس ازل، مست اناالحق آمدم

  چون نزند شه ابد، بر سر عرش، دار من

  ز جام عشق تو بودم خراب و مست، آندم

  زد کاف و نون به هم می» کن«که امر منشی 

  ما راخواهی بکش  به هر داغی و هر دردی که می

  آزاری و بیزاری که ما را نیست از عشقت، دل

شود در ساحل این ابیات بویژه بیت اول که یکی از به راستی چگونه می

بیتهای ماندگار نسیمی و یکی از شطحهای مست کنندۀ اوست دل به دریا نزد  شاه

و به صید مروارید معرفت نپرداخت؟ قبالً گفتیم که نسیمی در هیچ جا بصورت 

م اناالحق نگفته است و در یکی از جاهائی که بصورت غیرمستقیم اناالحق مستقی

                                                             
 ایم. های عرفان نعیمی و نسیمی و دیگر عرفا بنامیم بیراه نگفته چشمهولی اگر عرفان حالج را یکی از سر - 41
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گفته در همین بیت است. آن هم بعنوان یک امر الهی و ازلی و البته به عنوان یک 

  تکلیف شرعی برای پاسخ به مدعیان. 

ترین و این بیت دارای چند شبکه مفهومی و تصویری است و یکی از رندانه

گوید چون من آید. نسیمی در الیه اول بیت میت او به حساب میترین ابیاعاشقانه

مست عشق یارم مجازاتم دار است یعنی سرنوشت عاشق جز کشته شدن در راه 

وصال معشوق نیست و معشوق کاری بجز عاشق کشی ندارد و عاشق کشی 

بزرگترین لطف و محبت معشوق به عاشق است، چون بر اساس حدیث قدسی 

جام بال بیشترش  -تر است ... هرکه در این بزم مقرب42وجدنیمن طَلَبنی «

  دهند... و خود خدا دیۀ اوست.. می

خواهد بگوید که انسان از روز ازل با شراب نسیمی در الیۀ دوم این بیت می

معرفت اناالحق پا به عالم وجود گذاشته ولذا اگر در این عالم به تکلیف اناالحقی 

معصیت شده و شاه ابد با بردار زدن او از او کیفر  خود عمل نکند مرتکب خطا و

  گیرد چون خود را (با شهادت در راه حق) ابدی نکرده است. می

گویم تقصیری ندارم چون  گوید اگر من اناالحق میدر الیه سوم نسیمی می

سلطان ازل و ابد فطرت مرا اینگونه سرشته است و خودش به مالئک گفته: 

  دانید.ام که شما نمیچیزی آموختهاش کنید، به او سجده

الیه چهارم اینکه علت بر دار شدن نسیمی و حالج و امثالهم به این خاطر است 

  اند، بقول حافظ: کردهکه اسرار بین بنده و سلطان ابد را افشا می

  زو گشت سر دار بلند کگفت آن یار 

                                                             
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من  :فرماید در حدیث قدسی است که خدا می - 42

کس آن  : احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته

که مرا طلب کند، من را می یابد و آن کس که مرا یافت، من را می شناسد و آن کس که مرا شناخت، من را دوست 

ورزد و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او  می دارد و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق می

کس را که من بکشم، خونبهای او بر من  کشم و آن ورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم، او را می عشق می

.. این حدیث در هیچ یک .باشم واجب است و آن کس که خونبهایش بر من واجب شد، پس خود من خونبهای او می

از جمله در کتاب قره العیون  کنیم؛ از کتب روایی معتبر (دسته اول روایی) نیامده است. لذا از کتب دیگر روایت می

  369 مؤلفی با نام فیض، ص
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  کردجرمش این بود که اسرار هویدا می

ید چون من راز عشق بین خودم و معشوق را فاش خواهد بگولذا نسیمی می

کردم و به اسرار نهانی شهادت دادم محکوم به دار شهادت خواهم شد و این 

محکومیت که شهادت است برای من کمال مطلوب از لطف محبوب است. قطعاً 

کسب زندگی جاوید کمال مطلوب هر انسانی است و طبق آیه شریفه قرآن شهدا 

عاشق انسان گوید رسند. در الیۀ بعد  نسیمی میو جاویدان می به این حیات طیبه

سرنوشتی جز تسلیم ارادۀ معشوق شدن ندارد بخاطر همان عهد و پیمانی که از روز 

ازل با معشوق ازلی داشته و خداوند اراده کرده او را قتیل ببیند چنانکه در حدیثی، 

یعنی خداوند » ان یراک قتیالان اهللا شاء «فرماید: حضرت محمد به امام حسین می

  اراده کرده تو را کشته ببیند و این کشته شدن کمال مطلوب سیدالشهدا بوده است.

گوئی و حروفیگری کشته شدند و دلیل حالج و نسیمی به جرمهای اناالحق

» کنند اینها دین و عقاید دیگران را فاسد می«گفتند: کُشندگان آنها این بود که می

کجای کار آنها خالف شرع است که باید چنان قتلهای فجیعی در و معلوم نیست 

توان از دیدگاههای مختلف وارد  پی داشته باشد. برای بررسی زندگی نسیمی می

 شد ولی مهمترین دیدگاه بررسی جرم اوست، جرمی که منجر به قتل او شد، جرم

بینی شگوئی حالج نیست، نسیمی پیحروفیگری است که بی ارتباط با اناالحق

داند دچار چه عشق آتشینی شده و چه  وحشتناکی از آیندۀ خود دارد، خودش هم می

  سرنوشتی در انتظار اوست:

  های ما را بشنود منصور مست گر اناالحق

 دار آورد هم به خون ما دهد فتوا و هم 
  اناالحق از من عاشق اگر ظاهر شود روزی

  مرا عارف بسوزاند، کشد منصور بر دارم
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آورد و عارف هم مرا دهد و دار میگوید حالج هم به قتل ما فتوا میمینسیمی 

سوزاند چون ظاهراً هویدا کردن اسرار الهی توسط نسیمی بیشتر از حدی است می

  43که حالج مرتکب آن شده است.

شود، او نماد  حالج در ادبیات عرفانی ما دیگر به یک شخص اطالق نمی

شعرای کهن و  شود و های خونین محسوب می شقبراز عالقه و عپروائی در ا بی

کنند  کرده و میای را به حالج تشبیه  هر عاشقِ صادقِ از خود گذشتهمعاصر ما 

  گوید: چنانکه موالنا دربارۀ این عشاق که از نظر او خدایان عشقند می

  حالج وشانیم که از دار نترسیم

  مجنون صفتانیم که در عشق خداییم

یکی از آن عاشقان دریادل، از غایت شوق، برای رسیدن به نیز به عنوان  عیمین

  دهد: های مستانه سر می دار بال نعره

  همچو منصور اناالحق زده از غایت شوق

  آیم بر سر دار بال نعره زنان می

	معانی و مصادیق اناالحق

تواند داشته اناالحق در قاموس حالج و نسیمی (و نه فرعونها) چند معنی می

عنی من حقم (یا بر حقم) و دشمنم ناحق است، به عبارت دیگر، یعنی اول ی باشد:

دوم یعنی من حق دارم، حق  حق با من است حتی اگر تمام جهان علیه من باشد.

سوم یعنی  حیات، حق رأی، حق اعتراض، حق تغییر سرنوشت خودم و اجتماعم.

                                                             
طلبی و کند که نسیمی فریاد حقانیت و حقحقیقت را منتقل میاین البته این ادعا هم از جنس شعر است اما  -  43

اگر نیک بنگریم واقعاً هیچ سری توسط  وحقگوئی را به میان جامعه برده و هزاران حالج را ساخته و پرداخته است 

ز آنچه در قرآن و احادیث آمده وجود نداشته که کسی بخواهد آن حالج فاش نشده، یعنی اصالً سر و اسراری فراتر ا

را فاش کند و خدا هم منزه است از آنکه بخواهد انتقام بگیرد و یا کیفر کند، تمام این حرفها فقط در حوزۀ شعر 

یابند و دشمنان نیز با توجه همین شطحیات و حرفهای مخیل حکم اعدام حالجها و قابلیت حضور و بروز می

اند مالحضه بودهپروا و بیدر تبیین مفاهیم وحدت وجود بی اند، حالج و نسیمی فقطها را صادر و اجرا کردهسیمین

 .آید و میآمده پروائی از نظر برخی از متدینین گناه به حساب میکه همین بی
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از من و نام چیزی به نام من وجود ندارد چون تمام وجود من معشوق است و هرچه 

 و هستی من وجود دارد از من نیست، پس من وجود ندارم، هرچه هستم اوست.

تواند باشد. یعنی من حقیقتم، حقیقتی  چهارم اینکه اناالحق به معنای اناالحقیقت می

بنام انسان، اشرف مخلوقات، آمده از خدا، روانه به سوی خدا، غرق در خدا و مختار 

  در محیط جبر...

کند و با اینکه  می م را به وحدت و اتحاد و عبودیت حق تعالی دعوت نسیمی مرد

غرق در دریای حقیقت است هرگز دعوی الوهیت و ربوبیت ندارد. اما بحث اناالحق 

پیچیده و سیاسی نکنند،  است. اگر طرفین دعوی، این بحث ساده را بحث دیگری

تواند  ب عقلی نمینیست چون هیچ صاح» من خدا هستم«  اناالحق به معنی اینکه

ای از وجود خدای تعالی  چنین ادعائی داشته باشد، اما از آنجا که هر موجودی نشانه

 گر است حقیقت در من جلوه ای از خدا هستم و من نشانهچون تواند بگوید  است می

 :44اناالحقیقتبه عبارت دیگر اناالحق گاهی یعنی  ،پس وجود من غیر او نیست
 یقت مائیمگوهر گنج حقیقت به حق

  نور ذات جبروتیم که در اشیائیم

  آنچنانم غرقه در فکرش که بر لوح بصر

  بینم خیال روی اوست نقش هر صورت که می

  ز اشیا چون جدا دانم ، ترا ای عین اشیا ، چون

  محیطی بر همه اشیا و عین جمله اشیائی

  توئی آن عالم وحدت که هستی منشأ کثرت

                                                             
راف حرم آن در شعری که در مورد حرم مطهر امام رضا (ع) سروده شده و بصورت کتیبۀ سنگی در اط - 44

حضرت (در کنار درب کوچک، سمت قبله) نقش شده نیز عبارت اناالحق حک شده است. در این قصیده شاعر در 

  مورد حرم امام رضا گفته است:

  گرفته است کلیم اندر آن مقام و مقر             ... نه کوه سینا باشد ولی به عجز و نیاز

  از آن صدای اناالحق هماره تا محشر...         نه نخل طور است، اما همی به گوش رسد

یعنی از این حرم که یکی از آیات بزرگ خداوند را در خود جای داده است نیز صدای حق و حقیقت تا روز حشر 

 رسد. پرستان می جویان و حق به گوش جان حق
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  جائی و هم جائی گنجی که در نمی» جا«از آن در 

تواند محمود شبستری در مثنوی گلشن راز ، اگر یک درخت می  و بقول شیخ

  اناالحق بگوید چرا یک نیکبخت نتواند :

  مطلق است اسرار کشف اناالحق

  الحق انا گوید تا کیست حق جز به

  منصور همچو عالم ذرات همه

  مخمور خواه و گیر مست خواهی تو

  ریکا پنبه را خویشتن کردی چو

  برآری دم این وار حالج هم تو

  گوش از پندارت پنبه برآور

  بنیوش القهار واحد ندای

  ناگاه که ایمن وادی در آ در

  انااهللا انی گویدت درختی

  روا باشد انالحق از درختی

  چرا نبود روا بر نیکبختی؟

اجازت داد  خداوند بر شجری در طور سینا گوید:  شیخ شبستر در این مثنوی می

که خداوند از   پس اشرف مخلوقات  به جای خداوند با حضرت موسی تکلم کرد،و او 

  روح خودش در او دمیده و اسما را به او آموخته و از او میثاق گرفته، چگونه نتواند؟ 

باطنم را پر کرده چون » انی انا اهللا«گوید: آیۀ نسیمی با اشاره به همین آیه می

و عشق موسی آن را  است که نیازدل من (مثل آن درخت) سرشار از آتشی 

هر  کهآتش اشتیاق موسی است من از جنس برافروخته است و میوۀ درخت دل 

  هوس آن دارد:عاشقی 

  شده است» انا اهللا«باطنم زان همه پر نور 

  که درخت دل من آتش موسی دارد

  هستم از این نار ، نورم» انی انا اهللا«آیت 
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  هم مناجات تجلی بر کلیم اهللا طورم

به عبارت دیگر، سینه من هم سینای تجلی است و دلم همان درخت 

سخنگوست و این به معنای اناالحقگوئی و شرک و کفر و ارتداد نیست. در بیت 

  دهد:دیگر با استناد به همین آیه، از آتشی که در سر دارد خبر می

  هرکسی در سر هوائی دارد از مهرت ولی

  در سر ما زاتش عشقت هوائی دیگر است

های سرخش همان آتشی  میوهکند که نسیمی خود را به تکدرختی تشبیه می

، یعنی از عشق بوجود آمده است از حرارت عشق بین عاشق و معشوقاست که 

  فقط آتش نصیب او شده است.

در فرهنگ و (منسوب به موالنا) ای  در رابطه با وحدت وجود، مثال زیبا و ساده

  :کند کامالَ به موضوع نزدیک میادبیات ما جاری است که ذهن را 

  قطره دریاست اگر با دریاست

    ورنه او قطره و دریا دریاست

  گوید:دربارۀ بزم وحدت چه زیبا میبا استفاده از نمادهای قطره و دریا و نسیمی  

  چه مجلس است و چه بزم این که از می توحید

  محیط قطره شد اینجا و قطره دریا شد

  ایم خت ره بردهی خط ر تا به سرّ سوره

  بینم، همه روی خداست شش جهت ، چندانکه می

 ام محیط بر همه اشیا از آن جهت شده
  که نون نطق الهی حقیقت ما شد

نطق الهی یکی از رازها و اسرار حروفیه است که جای شرح و بسط آن در نون 

 گنجد اما از نظر نسیمی کسی که بر آن واقف و در آن مستغرق شوداین مقال نمی

گردد چنانکه قطره نیز پیش از پیوستن به دریا فقط بر تمام اشیاء عالم محیط می

از منیت و فردیت  یک قطره است با حجم و وزن و کیفیت معین ولی وقتی که

است نه دریا در   گذشت و به دریا وصل شد و با دریا به وحدت رسید دیگر نه قطره
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به وحدت رسیدن در فکر با کل  قطره است هم دریا. و اناالحق یعنی حالیکه هم

  هستی و خود را ندیدن و دریای وحدت را دیدن:

  ، اول فنا طلب کن  گر طالب بقائی

  اندر فنای مطلق، عین بقا طلب کن

  چگونه پیش وجود تو نفی خود نکنم

  که آفتاب وجود تو محو کرد هستی من

  زدن» ال«طالب توحید را باید قدم بر 

  زدن» الّا«دم از بعد از آن در عالم وحدت ، 

برخی از طرفداران وحدت وجود ادعا دارند که جهان همان خدا و خدا همان 

جهان است که این عقیده به دالئل عقلی و نقلی باطل است اما نسیمی جهان را 

داند. او خدا را محیط بر همۀ اشیاء و عین همۀ  داند و از خدا هم جدا نمی خدا نمی

ستی به تنهائی اصالت ندارد و ارزش و اعتبار خود را از داند. از نظر او ه اشیاء می

   :خالق هستی گرفته است

 ام          تا منّور شد ز خورشید رخ او دیده
 ام در همه اشیا، ظهور صورت او دیده

 پیش وجهش هالک آمد ای نسیمی کلّ شی
 شاد زی زان روی و خرّم، گو بمیر از غم رقیب

  شود. ت او به وضوح دیده مینمونۀ این تفکر در اکثر غزلیا

تواند در شعر زیر (اثر برای تبیین وحدت وجود می ترین برهان سادهنهایتاً اینکه 

  گر باشد:عبرت نائینی) جلوه

  چون نور که از شمس جدا هست و جدا نیست

  عالم ، همه ، انوار خدا هست و خدا نیست...

  ... در آینه بینید اگر صورت خود را

  شما هست و شما نیست... آن صورت آیینه ،



  95                                                                                    عنقای الهوت        
 

کند و سرها بر باد ی مسائل سیاسی دارها برپا می ساده در حوزه  این بحث اما 

آیند. حاکمان همیشه مردم  دهد مخصوصاَ وقتی که گرگها به لباس میش در می می

و آزادگان و ابرار و  کنند طلب می از هم های کنترل شده و جدا را بصورت قطره

، مردم را بصورت دریاهای متحد و ناآرام و طوفانی و غیرقابل مصلحان و انقالبیون

به جنگ   دارد، ها را بر می خواهند. این نظریه مرزهای کشورها و قاره کنترل می

دهد و هفتاد و دو ملت که راه اصلی درآمد مافیای قدرت و ثروت است پایان می

حتی  های مختلف فکری و فلسفی و اعتقادی نحله  ها وادیان و فرقه

دیگر کآمیز و رعایت حقوق یبه اتحاد و آرامش و همزیستی مسالمت  را  پرستان بت

شوراند و به طغیان و  طلبان می ها و زیادهخواند و بر علیه متجاوزین و فرعون فرا می

  دارد. عصیان وامی

نسیمی بعنوان یک منجی و بیدارگر اجتماعی به جایگاه انسانی و مسئولیت 

کیفری خود کامالَ واقف است و فریاد خود را مانند صور انقالبی و عواقب 

و در میادین   آن روز را از خواب مرگ بیدار ۀکه باید مردگان جامع  داند می اسرافیل

  نبرد حق علیه باطل محشور کند:

  القُدس ای نسیمی وقت آن شد کز دم روح

  ای چون صور اسرافیل در عالم دمی نفخه

  ست ایمن دهی دجال از آن ش دلم ز فتنه

  قدسی من همدم مسیحا شد روحکه 

  جان در میان نهاد نسیمی، چو شمع ، از آن

  در سلک عاشقان جمالت مجال یافت

بدون شک یکی از معدود کتب شعری قدما که مدح هیچ شاهی در آن وجود 

شق به جائی رسیده که تمام افالک (ابر و ندارد دیوان نسیمی است چون از دولت ع

داند که ریشه در حدیث  باد و مه خورشید و فلک...) را غالم خود (یعنی انسان) می

دارد که در شأن رسول گرامی اسالم است » لوالک لما خلقت االفالک«شریف 
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آفریدم، و البته هر انسانی هم که  یعنی ای محمد اگر بخاطر تو نبود افالک را نمی

  بندۀ عشق او باشد بی بهره از آن مقام نیست.

  ی عشق تو شد تا به فضل حق، نسیمی بنده

  چرخ و ماه و زهره و خورشید هستندش غالم

  ذوق عیشی که بدان دست سالطین نرسد

 ام  از وصالت من درویش گدا یافته
است، آنهم نه یک حروفی ساده ، بلکه یک  »سربدار حروفی«نسیمی یک 

کند، لذا  استفاده می» رسانه و پوشش«راهگشا. او از شعر بعنوان یک  و  رازدان رهبر

داشته  نهفته  در البالی سطور و حروف دیوان خود رازهای بزرگی را بدون شک 

 که دست غیر به رموز غیبی آن نرسد:
  گویم سر سخن عشقش با غیر نمی

  گر شرح رموز غیب، اغیار نداند ، به

  اما اشعار نسیمی را صد معجزه است

  گر سر ید بیضا ، سحار نداند ، به

  زخمها دارم ز عشقش بر جگر، لیکن چو نی

  پیش هر نامحرمی ، نتوان به آواز آمدن

کشاند و شعرش  و در بعضی از ابیاتش، راز اعداد و حروف را به عرصه شعر می

  کند: آگاه نیست، حالت معما پیدا می 45های حروفیه برای کسی که از اسرار و آموزه

                                                             
قدس حروف و صورت ت گوید: درباره سابقۀ علم حروف می »حروفیه در تاریخ«استاد یعقوب آژند در کتاب  -  45

دربارۀ مسئلۀ چنانچه در انجیل یوحنا  تجسمی به آنها بخشیدن از قرون گذشته در بین افراد انسانی وجود داشته...

همان در ابتدا نزد خدا و ... و آن کلمه خدا بود در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود«چنین آمده است: تقدس حروف 

در دیوان حسین حالج دربارۀ تقابل اعداد و حروف سخن رفته و ابن  »د شد و...و هرچیز به وساطت او موجو بود

خود اهمیت خاصی برای حروف قائل شده است. وی معتقد شد که پایۀ شناخت خدا لفظ » المکیه فتوحات«عربی در 

  باشد: و کلمه است. چون خدا محسوس نیست و جز از راه کلمه و لفظ قابل شناخت نمی

  عین دو جهان است چه مظروف و چه ظرف -است از سی و دو حرف  ذاتی که عبارت

  ای منشی علم نحو و ای واضع صرف - یعنی که حقیقت حروف از ذاتست 
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  مصحف حسن دلبرم، هست دو چارده ولی

  سی و دو است از آنکه آن ماه ده و چهار من

  از لوح روی دلبران، یک سطر حرف حق بخوان

  بدان از چار و هفت و چار او» ما اوحی«اسرار 

  ذات اشیا با مسمای الف

  با ذات حق، ملحق نگر» با«همچو

  عشق کل با نُه سپهر و چار ارکان و سه روح

  ایم زاید نهان، ما بوده زین هرچار می وان که

  ی گردون، منم شش حرف کاف و نون منم سیاره

  چرا از سیر خود ، یکدم ، منِ سیار بنشینم

اشعارش تعبیه شده و هم در ظاهر و صورت آنها  این اسرار و رموز، هم در باطن

یا تمام که البته با توجه به کلیدهائی که در بعضی جاها گذاشته رازگشائی قسمتی 

جاذبه سرشار از دیوان نسیمی رمزگشائی هم کار مشکلی نیست ولی بدون او دیوان 

  و گوارائی است.و اسرار ملکوتی 

                                                                                                                                    
از سوی دیگر صدا و صوت، تجلی هستی است. این صوت و صدا در موجودات جانداربالفعل و دو موجودات 

رادی است. کمال صوت و صدا، کالم است که فقط در انسان جان بالقوه وجود دارد. ظهور این صوت در جانداران ا بی

باشد. از سوی دیگر لفظ بر  متجلی شده است. سخن مرکب از حروف است و لذا اصل و لُب سخن و صدا، حرف می

معنی مقدم است و تصور معنی بدون تصور لفظ مقدور نیست. به عقیدۀ فضل تعبیر معانی با حروف و اصوات در دو 

تا و زبان قرآن و حضرت محمد (ص) است؛ و دوم حروف فارسی که  28شده: قالب حروف عربی که  قالب ریخته

  تاست که جاودان نامۀ فضل با این حروف است.   32

  منصور دل آویخته از دار وجود -ای عشق تو سر دفتر اسرار وجود 

  بنمای کسی که هست در دار وجود - جز سی و دو حرف لم یزل در دو جهان 

د فضل از آدم فقط انسان نخستین نبوده بلکه نمادی از تجسم الهی در عالم باقی است. اساس عقیدۀ او به مقصو

مقام خدائی رساندن انسان است. اما در بین انسانها هم یک انسان نور چشم همه است، تمام انسانها هم تابع آن 

ش کائنات بر اساس سه مرحله بنیان گذاشته شده: یک انسانند..که پیامبر و امام است... پس به اعتقاد حروفیان گرد

رسد، دوران امامت با امام علی شروع و با  نبوت، امامت و الوهیت. نبوت با حضرت آدم شروع و به حضرت محمد می

انجامد. (برخی  شود و دوران الوهیت که با حضرت مهدی شروع و به پایان جهان می امام حسن عسکری تمام می

 اند.)  ان فضل ادعای نیابت یا امامت او را داشتهگویند که طرفدار
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  عشق و مسئولیت

عشق سوزانی به انسانیت و هستی نسیمی عاشق است، یک عاشق کامل که 

اند،  دارد و به همین خاطر مخالفینش در طول تاریخ کینۀ سوزانی نسبت به او داشته

عاشق مورد نظر نسیمی، فردی  ورزد لذا های قدرت الهی عشق می به تمام جلوهاو 

مسئولیت نیست، انسانی است شاداب و  گیر و سرخورده و بی شکست خورده و گوشه

دل از دو عالم برکنده و به   عصیانگر که در هجران به وصل رسیده و راضی و

  ت:است رسیده اس» رسیدن«و نه » رفتن«مقصود که 

  زلف او محشر جان است، دال سعیی کن

  که در آن حلقه در آئی به شماری باری

  رخ از عشقش چو زر کردن، به آسانی توان لیکن

  بیا جان صرف عشقش کن اگر صراف دیداری

 دامن ترا رسد که فشانی ز کائنات
  ای ای عاشقی که دامن دلبر گرفته

  خواهی که گذر کنی ز کونین

  ان و خوش باشفش  خور و جان خون می

  ی وصال حریم تو عاشقی است پروانه

  کز نور شمع روی تو دارد هدایتی

  با آنکه جور حسن تو بر من ز حد گذشت

  کنم که ندارم شکایتی صد شکر می

  دارد نسیمی از همه عالم ترا و بس

  ای اولی که هیچ نداری نهایتی

  شادی ما، در دو عالم جز غم عشق تو نیست

  بایدم از عشقت، غمی مینو هرساعت   زان، به

  اش نیز شورانگیز و متفاوت است: اش به اشکهای عاشقانه اشاره   

          غمت در طوفان به انجامد ترسم
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  من مرجان چون اشک رستخیز

          تو غم کز این عجب سرشکم دریای غرق

  گذرد می سر ز آب و دهم می جان تشنه

  رسید کمرگاه به دی غمت ز چشمم آب

  گذرد می سر ز امروز شد، دوش تا دوش

خواهد عشق متعالی،  ی مهم اینکه نسیمی در تمام اینگونه ابیات می و نکته

عزت نفس، مناعت طبع و کرامت انسانی را به مخاطبان القا کند و ارزش وجودی 

  آنها را به یادشان بیاورد:

 ای دل! بال بکش چو دلت مبتالی اوست        
  و رضای اوست چه مراد خوشنود شو بدان

 ی حسن در طواف حرم کوی تو ای کعبه
 ام هر دم از مشعر موی تو صفا یافته

 عشق آن زیبا نهادم در نهاد افتاده است
  در نهادم نیست اال عشق آن زیبا نهاد

  حور عین بنشیند از غیرت بر آتش چون سپند

 در بهشت از چهره چون فردا براندازی نقاب
 را سجده کن        ای نسیمی، چون ببینی قامتش 

  زان که پیش سرو همچون شمع نتوان ایستاد

توصیف صورت انسان و اجزای آن آنقدر در ادبیات ما فراوان است که اگر آن را 

ماند اما توصیف نسیمی از چهرۀ انسان  حذف کنیم چیزی از ادبیات ما باقی نمی

ترین نظریه نسیمی (که یکی از بزرگتوصیفی معمولی و تکراری نیست. از نظر 

انسان زیباترین و کاملترین مخلوق و تجلی خداست و پردازان حروفی است) 

چهرۀ انسان زیباترین  خداوند تمام اسرار آفرینش را به انسان اعطا کرده است.

های عالم به  تصویری است که در عالم هستی خلق شده و هیچکدام از پدیده

م زیبائی عالم خلقت را در صورت زیبائی چهرۀ انسان نیست، در اصل خداوند تما
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کند و  انسان تصویر کرده است. نسیمی در اکثر اشعارش به این موضوع اشاره می

داند و  جوئی می پرستی و کمال ترین راه خداشناسی و حق صورت انسان را عالی

کند و رازهای نهفته در صورت انسان را  هستی را آئینۀ جمال خداوند قلمداد می

تر: تنها راه شناخت معشوق از  تر و خودمانی ه عبارت بسیار سادهشمارد، ب برمی

گردد (چه معشوق مادی و مجازی و چه معشوق حقیقی  طریق صورت او میسر می

ترین راهی است که هر انسانی  و معنوی) و شناخت خداوند از راه عشق ساده

  تواند به آسانی به آن برسد: می

  مگرچه وصف تو کنند اهل تفاسیر و کال

  مصحف حسن تو را شرح و بیانی دگر است

  درس ما ابجد عشقست، چه داند نحوی

  ، زبانی دگر است46الطیر اولوالفضل منطق

  چشم و ابروی تو را قدر که داند جز من

  دانست 47قیمت ترک کماندار، سپاهی

  ام ای سرو گلندام تا روی تو را دیده

  روزم همه چون طالع و بخت تو سعید است

ه در پی کشف هویت واقعی خویش و هستی است و دارالسالم انسان همیش

روی دلبر مشرق هویت است. تشبیه روی دلبر به دارالسالم، معانی متعدد بسیار 

زیبائی در خود پنهان کرده است که پی بردن به آن مثل کشف گنج بزرگی است 

ر که تمام ارزشهای دنیا را در خود جمع کرده است. این گنج همان صورت دلب

الکتاب و صورت کل قرآن به  است. در هفت آیۀ اول قرآن یا آیات سبعه نیز که ام

گر است. قرآن نیز که کتاب هستی است  آید تمام زیبائیهای قرآن جلوه حساب می

ترجمان کالمی حسن و لطف دلبر ازلی در قالب کلمات است، لذا درک این هفت 

در عالم تجلی کرده است و  آیه یعنی درک کل قرآن و کشف کل جمال هستی که

                                                             
 که یکی از نامهای مستعار سید نسیمی بوده است.آمده ها به جای اولوالفضل نام ابوالفضل  در بعضی از نسخه - 46

 در این بیت و برخی ابیات دیگر به سپاهی و نظامی بودن خود نیز اشاره دارد. - 47
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الکتاب  که شرح ام گاه اوست تا چه رسد به صورت زیبای انسان ای جلوه هر ذره

  : هستی است

  ای نسیمی، نوشته بر رخ دوست

  بینم الکتاب می شرح ام

  به حق سبعۀ رویت که سورۀ کنز است

  که عید اکبرم این است بهترین صلوات

  ای مشرق هویت ، دارالسالم رویت

  سرای زلفت سکن سعادت، ظلمتوی م

  در دور چشم و زلفت، ز احیای روح قدسی

  های زلفت صد محشر است هر دم ، در حلقه

کسی که عارف به این صورت ظاهری و باطنی شود اهل نجات است و از دوزخ 

در امان، و کسی که مثل نسیمی خودش را فدای این حسن کند حتی اگر 

  آید: اعمال او حسنات به حساب میاش هم سیاه باشد، تمام  کارنامه

  دلی که عارف روی تو شد ز دوزخ رست

  که عارفان جمال تو اند اهل نجات

  کسی که جان چو نسیمی فدای حسنت کرد

  سوادنامۀ اعمال او بود حسنات

موضوع خلقت و نسیمی در غزل پر شور زیر به ابیات پراکنده، این عالوه بر 

  :شمارد ره عقایدش را بر میو یک دو پردازد میآفرینش انسان 

  روح القُدس از کوی خرابات بر آمد

  مشتاق تجلی به مناجات بر آمد

  خورشید یقین از افق غیب عیان شد

  انوار حق از مطلع ذرات بر آمد

  سلطان ابد سنجق منصور بر افروخت

  از ارض و سماوات بر آمد» الحق انا«



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   102
  

  ای مصحف حق ، روی تو آن آیت نور است

  دو حرفش علَم ذات بر آمد از سی و

  جز روی تو ای آینۀ صورت رحمن

  بر وجه که این شکل و عالمات بر آمد

  ای عابد حق واقف از آن نور خدا شو

  کز صورت روی وثن و الت بر آمد

  گر منتظر وعدۀ دیدار کلیمی

  ای چله نشین وعدۀ میقات بر آمد

  ای شغل تو در خرقه ، همه شعبده بازی

  ف و کرامات برآید؟اری کی ازین کشک

  بر تخت وجود آنکه نشد شاه حقیقی

  اش آوازۀ شهمات بر آمد از عرصه

  المنه هللا که ز حق حاجت رندان

  بی توبه و سالوسی و طامات بر آمد

  مقصود نسیمی ز دو عالم همه حق بود

  مقصود میسر شد و حاجات بر آمد

در شش روز، خود را  در بیتی بسیار زیبا و مخیل با اشاره به خلقت جهاننسیمی 

  گوید: دهد و می در روز پنجم آفرینش قرار می

  رخت در عالم وحدت، به شاهی پنج نوبت زد

  بر اوج المکان اکنون برآور تخت سلطانی

های معنائی متعددی است که مجال بسطش نیست اما  این بیت نیز دارای الیه

ر و اطوار مختلف آفرینش ادوادر (انسان) کند که روح و جان او  تلویحاً اشاره می

دربارۀ قدیم حضور داشته و شاهد خلقت بوده و لذا هم قدیم است و هم حادث. او 

با مبحث جبر و اختیار که و ماهیت روح و بدن انسان یا حادث بودن جهان 
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از ابتدای تاریخ بشر تاکنون مورد بحث فالسفه و عرفا و متکلمین بوده ممزوجند و 

  گوید: میدر ابیات دیگر هائی بین آنها شده است  گیریو همیشه باعث بروز در

  طریق رسم دوبینی رها کن ای احول

  که یک حقیقت و ماهیت است روح و بدن

 سخن از قدیم و حادث مکن ای حکیم رسمی
  که من آن وجود فردم که هم اینم و هم آنم

 انسان خدا نیست ولی از خدا هم جدا نیست چون دارای جوهریاز نظر نسیمی 

بقا   کند و به وصل می های وحدت و هستی خدائی است که او را به سرچشمه

مگر اینکه  راه برای همه باز است رساند، در این مسیر تمام انسانها الیقند و می

که جز برای این آفریده   برسند توانند به وحدت و بقا و همه می خودشان نخواهند

شوند و با اذن حق دست  س نائل میالقد فقط فرهیختگان به فیض روحاما  اند نشده

آنها ، انبیا   زنند چنانچه انسانهای کامل و در رأس اجتماعی و فردی می  به احیاگری

ی خداوند است به این حیات  و اولیا و حضرت ختمی مرتبت که کاملترین نمونه

شود این صفات را  آید این است که آیا می سؤالی که پیش می. اند رسیده  جاودان

شود  گوید می میحافظ ام انسانها بکار برد یا فقط مختص انبیا و اولیاست؟ برای تم

  ولی به شرط:

  القُدس ار باز مدد فرماید فیض روح

  کرد دگران هم بکنند آنچه مسیحا می

  القدس و روحی که در آدم دمیده شد در جان ماست: گوید روح و نسیمی می

  ر آدمروحی که دمیده شد د –روح القدسیم و اسم اعظم 

و راه صعود و عروج برای هیچ انسانی بسته نیست، آنچه الزم است این است 

که انسان باید خودش را الیق و آمادۀ فیض کند و این کار با تحقیق و تفکر میسر 

بستر تعالی و تکامل معنوی برای همه  در حقیقتاست نه خیال و اوهام و خرافات. 

ی نفس دنبال هوااست  انحطاطباعث  فراهم است ولی آنچه مانع رشد و کمال و

برای نیل به ولذا  عاشق چیزهای فانی شدن و سازش با فرعون نفس است  بودن و
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ی جدابافته ندانست.  کمال باید از راههای غیر معقول پرهیز کرد و خود را تافته

با افشاگری ابدی علیه عرفانهای عالوه بر درگیری با سالطین و پادشاهان نسیمی 

کند و جامعه را به پرهیز از آنها فرا ت شیادان و فرصت طلبان را رو میکاذب، دس

  خواند:می

  و بنگی، نه از عشق خدا دنگی  تو دنگ باده

  از آن پیوسته چون بنگی، به غفلت، عمر فرسائی

  کی به شود ای مریض شهوت

  رنج تو بفرفیون زیتون

  به خط و خال و زلف او ، شد اشیا جمله پیموده

  زآتش شهوت ، ز شش سو بادپیمائیتو تا کی 

  ای روی ترش صوفی ، مفروش به ما سرکه

  کز یاد لبش، ما را ، شد پر ز عسل ، کندو

  شرط اول در طریق معرفت، دانی که چیست

  طرح کردن هر دو عالم را و پشت پا زدن

  هرکه او را چون نسیمی، کام دل می بایدش

  از مراد خود گذشتن، وز همه باز آمدن

در وجود و خلقت خودشان دعوت کرده و آنها را به  ٤٨انسانها را به تفکر خداوند،

 ارجاع شان که آشنائی فطری و ذاتی و ازلی با رسول بیرونی دارد رسول درونی

                                                             
رد که معنا و مصداق واقعی آنها از دیدگاه عقل بستۀ انسان مشخص نیست و در قرآن کریم مفاهیمی وجود دا - 48

ای که باعث هبوط  آیند. مثالً عرش چیست و کجاست؟ میوۀ ممنوعه قرآن به حساب می» متشابهات«اصطالحاً از 

ی آدم و هسرش شد چه بوده است؟ خلقت جهان در شش روز چگونه بوده و چه کیفیتی داشته و روز آن چند قرن

بوده است؟ سجدۀ فرشتگان به آدم چه کیفیتی داشته و کلمات و اسمائی که خداوند در روز ازل به آدم و انسان 

آموخته چیست؟ مقام قرب کجاست و لقای رب در دنیا  و آخرت چه ماهیت و کیفیتی دارد؟ و از این قبیل مفاهیم 

شابهاتند و طبق مشیت ازلی تا زمان مقتضی رمزگشائی اند به آن پاسخ بدهند ولی هنوز از مت ها تالش کرده که خیلی

نخواهند شد. عالوه بر این، در احادیث و ادعیه و زیارات و بویژه زیارت جامعۀ کبیره (که به نقل از معصوم روایت 

شده) نیز مفاهیمی وجود دارد که شبیه متشابهات قرآنی هستند مثل این نکته که خلقت اهلبیت قبل از آفرینش 

  و انسان بوده و یا اینکه اهلبیت از نور واحد و بقیه انسانها از نور دیگرند و غیره...جهان 
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ی وجود خویش پی  و به معجزهتا حقیقت را از وجود خودشان کشف کنند  دهد می

و آفرینش جهان و دات . نسیمی دربارۀ لزوم تحقیق و تدبر در اصول اعتقاببرند

  گوید:میانسان 

  مباش بستۀ تقلید و ظن که ممکن نیست

  کزین طریق به منزل کسی رسد، هیهات

 گر مرکب تحقیق توانی به کف آورد
  سیاره صفت سیر سماوات توان کرد

  ای نسیمی منزل وحدت مقام عارفی است

  داند همه اشیا، یکی کز سر تحقیق می

حکمای رسمی که بعضی از دریائی روح اوست  عظمتلطافت و و بخاطر همین 

را نسیمی تفکرات کردند و  حرف او را تعبیر به کفر و الحاد می مختلف ازمنه  اکابرو 

است که آنها نه حرف این دانستند. ولی واقعیت امر  تر از تفکرات حالج می خطرناک

                                                                                                                                    
مطمئناً عقل بشر قادر به کشف این رموز و حقایق نیست و به همین خاطر برخی از ارباب ادیان و مذاهب اینگونه 

دارند که اگر چنین باشد بساط  دانند و مردم را از کنکاش در آنها بر حذر می می» مسائل مسکوته«مسائل را جزو 

فلسفه و عرفان و شعر باید برچیده شود و باز به همین خاطر است که برخی از موحدین شعر و فلسفه را حرام 

اند از ترکشهای فکری آن  دانند و بدون شک شاعران و متفکرانی که وارد این حوزه مسکوتۀ ممنوعه شده می

اند. داستان  اند و بخاطر اعتقادات و تفکراتشان تکفیر و یا حتی کشته شده متحجرین قرون وسطائی در امان نمانده

کش خُشکه  ها دارد. در اصل هر کسی بخواهد با خط نظری تکفیر و قتل نعیمی و نسیمی نیز ریشه در همین تنگ

شود دهها مدرک علیه  ها به ارزیابی آثار ادبی و عرفانی شعرا و عرفا بپردازد در اولین اشعار و اظهارات آنها می مقدس

ای از متدینین آثار  آوری کرد و حکم ارتداد و قتلشان را صادر نمود. لذا به همین خاطر است که عده  خودشان جمع

و در اشعارش گفت : «دانند و در زمان ما امام خمینی که اهل فلسفه و عرفان و شعر بود  حافظ و موالنا را نجس می

را زیر سؤال بردند در حالیکه خداوند در قرآن دستور به تفکر و تحقیق داده و برای » مثل حالج خریدار سر دار شدم

اند چون فکر انسان مخلوق  آن حد و مرزی قائل نشده و ائمه نیز تفکر را باالترین و ارزشمندترین عبادت دانسته

دهد و  قلم و فکر پیوند می خداست و نهایتاً متفکر منصف را (حتی اگر بیدین باشد) به خداوند و آفرینندۀ لوح و

اند و  در جوامع ترسیده» کرسی آزاداندیشی«نگر و واپسگرا همیشه از جریان تفکر آزاد و ایجاد  مذهبیون سطحی

شود از نظر آنها مردم باید توسط آنها تغذیۀ فکری شوند نه اینکه خودشان با  ترسند چون دکان خودشان بسته می می

های عملیه شیعه یکی از اولین مسائلی  بپردازند و به همین خاطر است که در رساله تفکر و تحقیق به تغذیۀ روحی

شود این است که اصول اعتقادات خود را باید با تحقیق به دست آورند و تقلید مخصوص  که به مقلدین آموخته می

 فروع است نه اصول.
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ر حرفهای ساده یم در برابئها را و یا بهتر بگو حرف نسیمی ها را فهمیدند و نه حالج

ی این بزرگان که باعث تخته شدن بسیاری از دکانها شدند، خود را به  پیرایه و بی

گستران را  ظلمت تا کودک تاریخ از خواب گران بیدار نشود و آسایش نفهمی زدند

   نیاالید.

  زیباشناسی و زیبا پرستی 

 پرست است و تمام عالم را نسیمی مانند اکثر عرفای همفکر خود جمال

داند و همگان را به کیش زیباشناسی  (جلّ و عال) میحقی جمال حضرت  صحیفه

کند و حظ روحی خود را به آنها تقدیم و با آنها تقسیم  و زیبا پرستی دعوت می

  نماید: می

  نسیمی در رخ خوبان، جمال اهللا می بیند

  بیا بشنو ز گفتارش بیان سرّ سبحانی

  لیلی چو نبود جز رخ ما

  ی خود شدیم مجنون بر چهره

  را در رخ خوبان  به چشم دل، توان دیدن، خدا

  سر دیدار اگر داری، طلب کن چشم بینائی

  تا وحدت جمالت، ثابت شود به برهان

  ها، بر بحر و بر، نوشته هست از رخت نشان

  اندیشه نبست هیچ صورت

  روی تو در برابر ماجز 

  زشت و زیبا، هرچه بینی، دست رد بر وی منه

  عیب صنعت هرکه گوید، عیب بر صنعتگر است 

  المثانی است مگر رخسار او سبع

  حرفی از آن بحر معانی استهر که 

  مؤمن، به قول مصطفی، مؤمن ی چو هست آئینه
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  دانا شو بیا در صورت خوبان، ببین حق را و

و  »المؤمن مرآت المؤمن«ترکیب حدیث شریف نبوی  بیت دیگری با و در

آفریند که  که یکی از اسماء الهی است، شاهکاری می» هو+المؤمن«عبارت قرآنی 

  کند:و جانهای شیفته را هوائی می  داردپرده از کشف و شهود ناب او بر می

  مؤمنی ی مؤمن، ببین ، گر مؤمن است آئینه

  لیمدر هوالمؤمن، جمال خویش، تا باشی س

نسیمی را اگر اهل طریقت بدانیم طریقت او نه فقط آمیخته با شریعت بلکه 

طریق وصل شدن به  محصول شریعت است. او راه رسیدن به حق و حقیقت را از

ترین وسیلۀ استکمال داند و نبوت را به عنوان عالی نبوت (و مرکز تشریع وحی) می

  :داند اجح را کارساز نمیو حتی ظن و گمان ر شمارد میبرو معراج روح بشر 

  حق را به ظن راجح نتوان شناخت ایدل

  بر رفرف نبوت ، سیر سما طلب کن

  گوید: که کلمۀ توحید است می» االاهللا الاله«و در جای دیگر با اشاره به عبارت 

  طالب توحید را باید قدم بر ال زدن

  بعد از آن در عالم وحدت دم از اال زدن

تواند به درک معنا و مفهوم وحدت و نفی نکرده نمی یعنی تا کسی منیت خود را

تواند به عبارت اال اهللا برسد. پس اگر سالک در راه حذف منیت خود قدم بردارد می

درک معنا و مفهوم اال اهللا برسد که به معنای همسوئی  و هماهنگی با کائنات و 

واند اثبات کنندۀ تعالم امکان و غرق شدن در دریای توحید است. اینگونه ابیات می

 یچون اعتقاد به وحدت وجود به معنا گوئی توسط نسیمی باشدنفی اناالحق

  نیست.» ادعای وحدانیت کردن«

را از ادبیات عرفانی مشرق » مخفیا اًنت کنزکُ«ف یبدون شک اگر حدیث شر

رستی و پ لزمین حذف کنیم بزرگترین سرچشمۀ شوریدگی و عشقبازی و جما

  :ایمن حذف کردهوحدت وجود را از آ

  چون به سرّ ُکنت کَنزاً.. ما به حق بردیم راه
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  ای پیدا شدیمهمچو خورشید از دل هر ذره

در دست مردم بود زدود و آنها را دوباره به   ای که نسیمی ، غبار را از آئینه

» من عرف نفسه...«کاری که نسیمی کرد این بود که حدیث   خودشان معرفی کرد.

ها به میان مردم  ها و خانقاه را از کنج مدرسه» نت کنزاَ مخفیا....ک«و حدیث قدسی 

ف و کالس گذاشتن و مرید لسفَتَ کشید و بدون شعار دادن و غوغاساالری حزبی و

آنها را به خودشان  واقعی» خود«نصیحت کردن خشک و خالی،  جمع کردن و 

  نشان داد، همین و بس.

  خودشناسی حق شناسی شد به قول مصطفی

  چون رهبر است» من عرف«در شناسائی نفست، 

  دال با وصلش ار خواهی که ذات متحد گردی

  وجود هر دو عالم را نثار روی دلبر کن

  بازیم با حسن و رخ خود جاودان عشق می

  ایم زانکه عاشق ما و معشوق نهان ما بوده

 همه در جستجوی صورت و ما در پی معنی
  قّاشیمهمه در گفت و گوی نقش و ما حیران ن

داند اما انسانیت آنها را یک  اگرچه نسیمی وجود تمام انسانها را با عظمت می

  گوید: گذارد و می داند و بین انسان کامل و انسانهای دیگر فاصله می اندازه نمی

  مجرد گرویدند 49آنانکه به تقلید

  دورند ز حق، زان به حقیقت نرسیدند

  قومی که پرستند خدا را به تصور

  ین دور چو شیطان پلیدنداز نور یق

  آن زمره که شد نور یقین هادی ایشان

  در مرتبۀ صدق چو قرآن مجیدند

                                                             
دیوان نسیمی) آمده ولی به معنای رایج  اگرچه کلمۀ تقلید در بیت نخست (و کلمۀ مقلد در چند بیت دیگر -  49

 کند. امروزی آن نیستند و تقلید در احکام را مد نظر ندارد بلکه مقلد بودن در اصول اعتقادی را نکوهش می
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  هستند به حق یافته راه از سر تحقیق

  ند»انَّ عذابی لشدید«ایمن شده از 

  ی جاوید آنانکه نگشتند به حق زنده

   پژمرده و خوشیده بجا همچو قدیدند

اوند با شهادت به زندگی جاوید در راه معرفت و شناخت خدکه  انییعنی کس

اند و با بادی از درخت زندگی فرو  مثل برگهای پژمرده و خشکیده نرسیدند

  ریزند. می

در غزلی دیگر نسیمی با بر شمردن اوصاف انسان کامل یا جانهای به حق 

  گوید: رسیده با استفاده از ضمیر من که در برگیرندۀ کل انسانیت است می

  همیشه در دیارم منم آن امیر کشور که

  قمر است شحنۀ شب ، زحل است پاسبانم

  منم آن همای رفعت که فراز عرش پرَّم 

  منم آن جهان معنی که برون از این جهانم

 منم آن ز دیده غایب که همیشه در حضورم
  ها نهانم منم آن وجود ظاهر که ز دیده

 سخن از قدیم و حادث مکن ای حکیم رسمی
  هم اینم و هم آنمکه من آن وجود فردم که 

دارد و با  او با ایجاد چند پارادوکس در دو بیت آخر ذهن را به کنکاش وا می

خیزد و انسان را هم حادث و  حکمای رسمی آن روزگار یا امروزه به محاجه بر می

  گنجد. داند که تحلیل و تبیین آن در این مختصر نمی هم قدیم می

یکی از علل عقب افتادگی جوامع  نسیمی هم مثل بسیاری از بزرگان دیگر، 

داند که  می» زهد«بخصوص مشرق زمین را در برداشت غلط آنها از  انسانی،

و به  و صوفیان و زاهدان تبیین  حکام و دنیا پرستان و بعضی از عالمان  توسط

و با تشویق مردم به زهدورزی سعی در غیر سیاسی کردن  شود خورد مردم داده می

سالوسها و ریاکاران تیموری و عثمانی و ایلخانی و غیره که در  . ایندین مردم دارند
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 ۀهای استثمارگران اند و ایدئولوژی کنار هم دکانهائی برای چاپیدن مردم باز کرده

های  ها و افشاگری ها و حمله کنند آماج طعنه ترویج می   ای خود را با هر دام و دانه

نامرئی علیه مرئی و ز ائتالفهائی نسیمی هستند و طبیعی و بدیهی است که آنها نی

را دارد با  حافظ هم در برخی از غزلهایش همین موضع دارند.  ها نسیمینسیمی و 

  ای در امنیت است ولی نسیمی تحت تعقیب و آواره: این تفاوت که حافظ تا اندازه

  کی کنم چون زاهد خام آرزوی خانقاه

  اممن که در میخانه چون می سالها جوشیده

  رّ نهان بعد ازین دم ای صوفیمزن ز س

  که هرچه در تتق غیب بود پیدا شد

  ای ای صوفی خلوت نشین، بستان ز رندان کاسه

  تا کی پزی در دیگ سر، ماخولیای خام را

  دفتر طامات برمن، گو مخوان زاهد که من

  ام گرچه رندم، حاصل این گفتگو دانسته

  کند منع از می و شاهد، مرا زاهد مدام ، آری

  د اهل جنت را ز شیطان ، جز بدآموزینباش

  ی طاعت مکن ارشادم ای صوفی خانه به خلوت

  گیرد که جز کوی مغان، عاشق ، ره دیگر نمی

 گفتم از اسرار غیب         ای می با دهانت نکته
  ها بر ما گرفت سالک از راه طریقت خرده

برداشت ها به دلیل ظاهربینی و گوید تمام جنگ و جدلها و منیتنسیمی می

در غزلی سرشار  ، اوسطحی از دین است ولی در عالم معنا خبری از ما و من نیست

  کند: ادا میچنین از معانی بکر و تصاویر زیبا حق مطلب را 

  در عالم توحید چه پستی و چه باال

  حقیقت چه مسلمان و چه ترسا در راه 

   هست یدر کشور صورت، سخن از ما و من
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  حث من و ماود ببدر ملک معانی نَ

  از نقش و صفت، نام و نشانی نتوان یافت

  آنجا که کند شعشعۀ ذات تجلّی

  ذرات جهان را همه در رقص بیابی

  آن دم که شود پرتو خورشید هویدا

  دوری تو از ذات بود غایت کثرت

  وحدت بود آن لحظه که پیوست بدانجا

  انجام تو آغاز شد، آغاز تو انجام

  ز سر و پا چون دایره را نیست نشانی

  بشناس تو خود را و شناسای خدا شو

  روشن شود ای خواجه تو را سرِّ معما

  که تو امروز به خود راه نبردی ور زان

  ای بس که به دندان گزی انگشت، تو فردا

  مستانِ الستند کسانی که از این جام

  در بزم ازل باده کشیدند به یک جا

  این است ره حق که بیان کرد نسیمی

  َشهیداً و کَفی اَللّه َشهیداواللّه 

و چون نیک بنگری در مقام است و شیدائی ملک معنا ملک حیرت از نظر او 

  همه مانند همند و این مقامی نیست که کسی را بر دیگری برتری باشد:» تحیر«

  اند در بیابان تحیر واله و سرگشته

   حیدری و احمدی و ژنده پوش و ادهمی

  رفیق یب تحیر بیابان در نباشم تا

  بایدم می ادهمی عاشق ابراهیم همچو

  تا به دور چشم مست یار بفروشد به می

  بر در میخانه، موالنا کتاب آورده است
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  پرستان هم از حلقۀ یکتاپرستی خارج نیستند: در عالم معنا، حتی بت اواز نظر 

  پرستند آن زمره که الت می

  اند در الت انوار تو دیده

  ای نشانه گر در رخ بت از تو نباشد

  ی الت و وثن کند کافر چگونه سجده

کند. حتی کسانی که بندگان بحث قداست افراد نیز گاهگاهی شبهه آفرینی می

کنند نیز تقدیس می  را -یعنی حضرت عیسی مسیح و موال علی -خدا ۀبرگزید

از طرفین ـ که در طول تاریخ  - حقانیت و عظمت آنها را در نظر دارند ولی کسانی 

و دشمن اندازی جنگهای بین ادیان و مذاهب، آب به آسیاب خودشان  با راه

اند. البته همیشه بیخردان متعصبی وجود  اند باعث انحراف ذهن مردم شده ریخته

جز در لباس الوهیت  السالم راحاضر نیستند مسیح و علی علیهمو داشته و دارند 

نیز تقدیس خدای  ی اصلی تقدیس آن ذوات مقدس ببینند. در عین حال انگیزه

  و بقول نسیمی:  واحد است

  در عیسی فروغی بود ز نور شمع رخسارت،

  از این معنی به معبودی پرستیدند عیسی را

  ی وجود، موجود علی است در دایره

  وندر دو جهان مقصد و مقصود علی است

  ی اعتقاد ویران نشدی  گر خانه

  من فاش بگفتمی که معبود علی است

ا منتفی میداند چون در قلمرو وجود و مملکت سلطان ر» شرک«نسیمی حتی 

تواند داشته  موجودی قدرت عرض اندام و شرکت در آفرینش نمی  ازل و ابد هیچ

  باشد:

   ست ست، شرکت منتفی چون وجود غیر ممنوع

  با جمال خویش باشد حسن رویت را خطاب
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جز  نظر ثقیل است ولی در جهان ، حقیقتیفهم حرف او برای قشریون تنگ

داشته باشد. یقیناَ حرف و پیام برایش وجود  »توهم شراکت«وجود ندارد که  »او«

عشقش بجای قرص نان ، قرص آفتاب دارد را کسی جز عاشق   کسی که در سفره

و روح مدفون در دیوانش  اند آمدهفهمد و اگر در طول تاریخ بارها به انکار او بر نمی

اش در دهان مدعیان  ی فکری طر این است که لقمهاند بخاو بر باد داده  را سوزانده

  :50گنجد نمیظاهربین و واپسگرا 

                                                             
 گوید: شاید ترین نزاع بر سر موضوع وحدت وجود می کاکایی در مورد اصلی قاسم االسالم دکتر استاد حجه - 50

 دینی اندیشه در. باشد خداوند تنزیه و تشبیه سر بر نزاع شریعت اهل متکلمان و وجودیان وحدت بین نزاع ترین اصلی

 قرار عقل و ذهن دسترس از دور و مخلوقات ورای را او که بوده برخوردار تقدس و تعالی  جالل، نوعی از خدا همواره

 و حق دانستن یکی با که اند دهبو اتهام این معرض در همواره وجودی وحدت عرفای دیگر سوی از. است داده می

 را خلق و حق تشبیه عدم باب در شریعت امر و شده منکر را خدا تعالی  ناسوت، در الهوت حلول به اعتقاد با و خلق

 تشبیه هم قرآن از الهام با الدین جالل موالنا و صدرالدین شیخ چون پردازی نظریه عرفای ولی. اند گذاشته پا زیر

. کنند می مطرح را تشبیه عین در تنزیه و تنزیه عین در تشبیه نظریه و را محض تنزیه هم و دان شده منکر را صرف

  :کند می بیان چنین را امر این االیمان مطالع رساله در صدرالدین

  است نهان اندر نهان پیدایی ز         هویداست در هویدا پنهانی ز          

 ”تنزیه“ موقف را این و است باطن اسم احکام به اشارت ”ترانی لن“ و ”االبصار یدرک هو و االبصار تدرکه ال“ و

 و است ”ظاهر“ اسم احکام به اشارت ”صوره احسن فی ربی رأیت“ و ”ناظره ربها الی ناضره یومئذ وجوه“ و گویند

  .التنزیه و التشبیه عن اهللا سبحان و گویند ”تشبیه“ موقف را این

  است آن نه و این نه که دان می یقین               را او تیدانس نهان و پیدا   چو          

  :است نزدیک مولوی ترنم با چقدر قونوی عبارات که کنیم می مشاهده

  شوی عنقا گه و قاف کوه گاه               شوی دریا گهی و خورشید گاه          

  بیش بیش وز مهاوه از برون ای       خویش ذات در آن نه باشی این نه تو          

  سر خیره مشبه هم موحد هم            صور چندین با نقش بی ای تو از          

. است غالب تشبیه و تنزیه بحث بر ”آن نه و این نه“ نیز و ”آن هم و این هم“ منطق جا این در که بینیم می

 به خدا به علم یعنی ”الباطن و الظاهر و اآلخر و االول هو: “فرمود که است قرآن از برگرفته نیز منطق این

 این سپس ”شناختم ضدین بین کردنش جمع به را خدا“ گفت خراز ابوسعید که است معروف. انجامد می پارادوکس

 است عرفان اساس که وجود وحدت بحث حال هر به  .”الباطن و الظاهر و اآلخر و االول هو“ که کرد تالوت را آیه

 این بارزترین از یکی. شود می فهمیده شهود با تنها و است عقل طور ورای که دآور می در هایی پارادوکس از سر

  است... ظهور عین در بطون و بطون عین در ظهور همان ها پارادوکس

  گوید: می هاست پارادوکس این از مملو نیز در غزلی که الدین جالل موالنا

  منم؟  که   چنان   مرا   نیببی    کی        منم که نشان بی و رنگ بی چه وه          

  منم؟  که  میان   اندرین   میان    کو                 آور  مـیان در  گفتی  اسرار           
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  ست آشیانم من قرص آفتابم ، چرخ

  ی بزرگم ، اندر دهان نگنجم من لقمه

  هست محجوب ز انوار جمالت زاهد

  تاب خورشید کجا دیدۀ اعمی دارد

سرخ را  زند و اگرچه این معرفت نسیمی با زبان فطرت جهان و انسان حرف می

داند ولی  از استادش (فضل شهید) به ارث دارد و همه جا خود را مدیون فضل او می

در تکمیل و تبلیغ عقاید و اهداف استاد خود اشعاری دارد که از اشعار استادش 

مشهورتر است و دیوان او یگانه تجلیگاه عقاید و آرمانهای مشرب حروفیه به 

دارد که به و خلقت و کثرت با وحدت ابطه ابیات بسیاری در راو  آید. حساب می

   کنیم:گلچینی از آنها قناعت می

 چشم ما بینا به حق شد ما به حق بینا شدیم
  ی اشیا شدیم صورت حق یافتیم آئینه

 دوری تو از ذات بود غایت کثرت
  وحدت بود آن لحظه که پیوست بدانجا

 شبیه روی تو در خاطرم چگونه درآید
  و اشتباه ندارمبال شبیه ز رویت! چ

 خال و خط تو» سواد الوجه فی الدارین«ای 
  داده کار هر دو عالم را به زیبایی نظام

                                                                                                                                    
  منم؟   که  روان  ساکن   چنین  این        ساکن؟  من  روان  این   شود   کی              

   منم؟  که  کران بی  بحر   بوالعجب         خویش در هم گشت غرق من بحر          

   منم که جهان آن در شد گم دو کین        مطلب ا مر  جهان  وان  جهان  این          

   منم؟ که  عیان  این در  بود  چه  عین      گفت  مایی  عین تو  جان  ای  گفتم          

  منم   که   آن    دستنام   زبان   در       خاموش   های   بگفت   آنی   گفتم          

  منم   که    زبان بی   گویای   اینت        نامد در    چو    زبان   اندر     گفتم          

  منم   که   دوان پا   پای بی   اینت          پا بی   مه  چو  فنا   در   شدم می          

  منم   که   نهان   ظاهر  چنین   در      بنگر   دوی؟ می    چه    آمد    بانگ              
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 زد دلم ز مهر تو آن دم چو صبح دم می
  زد که آفتاب رخت در قدم علَم می

اگر در یک تَورق سریع و اجمالی، موضوعات اشعار نسیمی را بررسی کنیم به 

ای  ک دیوان شعر عادی مواجه نیستیم، بلکه با مجموعهی با یابیم که وضوح در می

از نظریات متهورانۀ فلسفی، کالمی، علمی و حکمی مواجهیم که محور تمام آنها 

مهری معشوق  است نه با دیوانی پر از مدح شاهان و بی» عظمت و کرامت انسان«

  وفائی چرخ و فلک و محکوم کردن سرنوشت و گالیه از خلقت...  و بی

تی در دستورات ساده و مشهور اخالقی و عرفانی به نتایج فلسفی متهورانه او ح

  به این بیت توجه کنید:رسد،  می

  نسیمیا کن نشان نفی و نام ز بگذر

  نیست هیچ تو بی زمان و زمین هستیِ چون

جزو اصول عرفانی است که بسیار فراتر از اصل اخالقی » نفی نام و نشان«

آیند و در  ست، اگرچه هر دو خوبند و فضیلت به حساب میا» پرهیز از ریا و تظاهر«

اند ولی ببینید نسیمی در  دواوین اکثر شعرا و عرفا و علمای اخالق تکرار شده

گوید  گیرد، می ای از مصرع اخالقی و عرفانی اول می مصراع فلسفی دوم چه نتیجه

کنی و  مینشان تو در زمان و مکان نیست، تو در خدا زندگی و ای انسان نام 

آید پس تو  هستی زمین و زمان در برابر نام و نشان خدائی تو چیزی به حساب نمی

که در خدا نام و نشانه داری لزومی ندارد در کارهایت به فکر ریا یا مشهور شدن 

ترین  باشی چون تو در حد خدا مشهوری اگر بفهمی. این بیت که یکی از عمیق

کند و به تحیر  هر فکر آرامی را طوفانی می های فکری نسیمی است اقیانوس هجلُ

 دربارۀ که نیز زیر بیت دارد. در می شناسی او وا در تهور و عظمت و نوع انسان

  :رسد می فلسفی نتیجۀ همان به است خودش شدن مسلوخ و شهادت

  نسیمی گشت پا و سر بی ابد دور چون

  است فرد و واحد آن از نقطه، چون دایره در
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یوان نسیمی این است که ای انسان تو موجودی خدائی هستی در کل، چکیدۀ د

ات را در کائنات پیدا  ای که خودت را بشناسی و جایگاه و صبغۀ خدائی و آفریده شده

کنی و در این راه مبارزۀ عاشقانه و با نشاط داشته باشی و خودت را جز به بهای 

ای از خواندن  خدائی شدن نفروشی. به همین خاطر است که هر انسان آزاده

یابد و به خود  کند و غرور گمشدۀ خویش را درمی دیوانش احساس عظمت می

  آفریده شده است:» انسان«بالد که  می

 ی ماست عرشیم و قاف، خانه  مرغ
  ی ماست کن فکان، عرش آشیانه

 راحت روحانیان از دم روح تو شد
  یافت بقا آن که یافت از در وصلت رواح

  هان را غریقراح و رحیق لبت کرد ج

  بی خبران را نصیب نیست از این روح و راح

  ی عیسی، در اشیا می دمد هر دم نسیمی نفخه

  بیا ای زنده ، گر مشتاق انفاس مسیحائی

  چون نسیمی رستگارست از فنا و از عدم

  هر وجودی را که از تفسیر نطق حق بقاست

 ی زلفت مرا نجات مباد ز بند حلقه
  مباد!دل مرا نفسی بی رخت حیات 

 روزی که دور چرخ دهد خاک ما به باد
  باشد بر آستان تو، خاک جبین ما

 ای که بر سر کوی تو شد مقیم افتاده
 مقدور قدر، عزت و جاه و جالل یافت

هستی مخلوق خداست و خدا در هستی است، مکانی وجود ندارد که در آن خدا 

در زمان و مکان د خداوننباشد و بیرون از حکومت خدا هم حکومت دیگری نیست، 

اوست و تمام این بیکرانۀ قدرت محدودۀ ولی مکان و زمان در شود  محدود نمی
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الیتناهی در حرم تنگ دل انسان عارف و عاشق جا دارد، پس انسان با همۀ 

  کوچکی، بزرگترین تجلیگاه هستی است:

  ای کرده درون حرم تنگ دلم، جا

  بیرون ز تو منزل نه و خالی ز تو جا نیست

یناً این شعر و بسیاری دیگر از اشعار او و شاعران وحدت وجودی ریشه در این یق

   شعر منسوب به موال علی دارد که فرمود:

  .51االکبر العالم انطوی فیک و - صغیر جرم انک أتزعم

                                                             
عالمۀ شهید مرتضی مطهری (عالوه بر مطالب گرانبهائی که در کتاب تماشاگه راز درباره عرفان حافظ و  - 51

نظریه وحدت وجود دارد) در یکی از آثار دیگرش نیز دربارۀ عظمت وجود انسان با تکیه بر آیات و روایات و شعری 

  گوید:   شمارد و می خلقت بر می عالم آیه را بزرگترین انمنسوب به موال علی (ع) انس

  تبصر ما و منک داءک و        تشعر ما و فیک دواءک                                

  االکبر العالم انطوی فیک و         صغیر جرم انک أتزعم                                

 پنداری می آیا. کنی نمی درک ولی برخاسته خودت از دردت و میفه نمی ولی است تو نهان در دردت داروی«

  .»است نهفته تو در تر بزرگ جهان که حالی در هستی کوچکی جِرم

   المضمر یظهر باحرفه       الذی المبین الکتاب انت و                                

 هستی کتابی یک تو انسان ای یعنی شود، می آشکار پنهان معانی آن، حروف با که هستی آشکار کتاب آن تو

 به هم و "آیه" گوید می را خود آیات هم کریم قرآن. دهد می نشان را رازها هست آن در که کلماتی و حروف که

 آن که است کرده انتخاب را ای کلمه قرآن چرا ."آیه" گوید می انسان خلقت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه

 گوید، می "آیه" را قرآن های جمله از مجموعی و کند می تعبیر قرآن از هایی جمله بارهدر که طور همان را

 کتاب هم آن خداست، کتاب هم این بگوید خواهد می گوید؟ می "آیه" هم را آفرینش های دستگاه از دستگاهی

 پس معانی، دارای دهستن الفاظی و حروف هم آنها معانی، دارای است الفاظی و حروف این، که طور همین. خداست

 می خداوند به خطاب کنند، می ذکر فلسفه کتب در که هست شعری یک. ببرید پی آنها معنای به که کنید کوشش

 تویی، معنی و هستیم لفظ و عبارت منزله به ما همه« مغناطیس للقلوب هو من یا  المعنی انت و عبارۀ الکل :گوید

 متعال خداوند خود است تر معنی ها معنی همه از که آن عانی،م معنی.» (هستی ها قلب مغناطیس که کسی ای

 مسیح نامش که خود جانب از ای کلمه به المسیح؛ اسمه منه بکلمۀ« کلمه شود می گفته) ع( عیسی به چرا ).است

 رپ دارد، معنی اینکه اعتبار به شود؟ می گفته "کلمه" او به چرا است، انسان یک که عیسی ؟)45/عمران آل.» (است

 ما التامات؛ الکلمات نحن: «اند فرموده خودشان یا ،"التامات الکلمات" گوییم می ائمه به نسبت ما چرا. است معنی از

  .هستند معنی از پر چون ؟»هستیم تمام و کامل های کلمه

 تفسیر مثل تفاسیر بعضی در ای نکته. ایمان اهل برای است آیاتی زمین و ها آسمان در: فرماید می اینجا

 و "است آیه زمین و آسمان خلقت در" که آمده جور این جاها بعضی قرآن در که گویند می است، آمده المیزان

 که گوید می گاهی قرآن بله، گویند می دارد؟ تفاوت اینها آیا ،"است آیه زمین و آسمان خلقت": آمده جاها بعضی

 گاهی ولی کند، می تلقی آیه یک منزله به را اهدستگ مجموع این یعنی است، آیه زمین است، آیه آسمان این اصال
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  هاي رشد و شکوفائی نسیمی  علل و زمینه

ی نسیمی را ممتاز و برجسته  موضوعی که شخصیت و حرکت و اراده

ی یک اجتماع عرفانی را که اتوپیای او و  عرفان اجتماعی اوست که شالوده ندک می

ی  کند و این ایدۀ او زائیدهریزی می برای تمام عصرها و نسلها پی استادش است

وری از  امکان بهره  -اقتضا و آمادگی شرایط اجتماعی. دوم   -: اول   چند علت است

، سعدی،  مثل حافظ  تقدم و معاصرشمیراث و تجارب شعرا و عرفا و صاحبنظران م

القضات و شیخ اشراق  عین  ،حالج ، ابن سیناموالنا، قونوی، خواجو، ابن عربی، 

اهللا نعیمی که بسی مهمتر از  وجود استاد بزرگی بنام فضل -. و سوم (سهروردی) و..

                                                                                                                                    
 می مختلف های جنبه از دارد، معناهایی دارد، هایی جنبه این بگوید خواهد می است، آیات آسمان این در گوید می

 مومنان برای زمین و ها آسمان در راستی به للمؤمنین؛ الیات االرض و السموات فی ان« آیه این در. برد پی شود

 خصوصی طور به بعد ولی است، کرده عالم همه به کلی جمعی نگاه یک) 3/جاثیه( »است) آموز عبرت(ییها نشانه

 ایمان از کاملی درجه یعنی "مؤمنین" کلمه از باالتر ای کلمه و است کرده ذکر بوده مهمتر که را موضوعات بعضی

 که آنچه در و انسانها شما خلقت در قنون؛یو لقوم آیات دابۀ من یبث ما و خلقکم فی و: «فرموده ذکر برایش هم را

.» است یقین اهل برای هایی آیه ها جنبنده از دارد وا می حرکت به و کند می پخش و متفرق یعنی پراکند می خدا

  )4/جاثیه(

 انتخاب ها جنبنده عجالتا مخلوقات همه میان از یعنی ها، جنبنده سایر و بالخصوص است مطرح انسان اینجا در

 آیه یک انسان که است آن برای این. است شده انتخاب خصوصی طور به انسان ها جنبنده از و است شده

 وجود چون است بیشتر جمادها بودن آیه از ها گیاه بودن آیه مسلم. است معنایی پر و عجیب خیلی و مخصوص

 موجود هر بودن آیه از انسان بودن آیه و است بیشتر ها گیاه بودن آیه از ها حیوان بودن آیه است، تری کامل

 خاصی عنایت یک انسان خود بودن آیه به راجع کریم قرآن در که است این. است مضاعف و است بیشتر دیگری

 ایات االرض فی و: «فرماید می الذاریات سوره در اینکه مثل کند، می جدا را) موجود( این حساب یعنی هست،

 را او ولی هستند، زمین در که است موجوداتی جزو هم انسان. »نیقی اهل برای هست هایی آیه زمین در للموقنین؛

 در" این) 21- 20/ذاریات( »بینید؟ نمی شما، خود در و تبصرون؛ افال انفسکم فی و: «کند می ذکر جداگانه امر یک

 53 آیه در یا بینید؟ نمی آیا شما، خود در و: شده ذکر هم »تبصرون افال« کلمه با است، جداگانه حسابش "شما خود

 در را خود قدرت آیات که زودا الحق؛ انه لهم یتبین حتی انفسهم فی و االفاق فی ایاتنا سنریهم« فصلت سوره

 نام "آفاق" نام به را چیز همه »است حق او که گردد روشن برایشان تا بنماییم، آنها به جانشان در و) جهان( اطراف

. است آفاقی موجودات جزو اعتبار یک به هم انسان اینکه با ه،کرد باز جدا حساب یک انسان برای ولی است برده

 نفخت و«: فرماید می انسان درباره قرآن. است بیشتر دیگری موجود هر از انسان بودن آیه که است این برای این

 که هست انسان در چیزی. است الهی روح از مظهری این) 72/ص( »دمیدم وی در خویش روح از و روحی؛ من فیه

 166-164 صفحه -5 جلد مطهری قرآن، اثر شهید مرتضی با منـبـع:  آشنایی  .ندارد وجود انسان غیر در
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پرست نسیمی را  شاید اگر نعیمی آتشفشان روح شیدا و جمال دو علت قبل است.

زد و جلو به هدر ی راسخ او مهار نمی کرد و بر عشق آتشین و اراده رام نمیرام و آ

گرفت، بعید نبود که نسیمی با  ی آزادگی را نمی رفتن این اقیانوس بیکرانه

حالج و  طواسیننظرات رفیع و صریح و لطیف و مستدلی که از وحدت وجود و  آن

و به   ج برآوردعربی داشته، سر از داری باالتر از دار حال فصوص ابن

من و برکت نعیمی در هائی فراتر از حسین ابن منصور بپردازد. ولی به ی گوئی اناالحق

که ملتقای واقعیت    ها به دامن جامعهافتد و خود را از دیار افسانه مسیری دیگر می

و  »شود در اشیا عین اشیا می«اندازد و به دستور مراد و مرشدش  است می و حقیقت

  گردد: دیگر، در جامعه و طبیعت حل میبه عبارتی 

  ای فکوکی دم از فصوص مزن

     52ی ماست ذات حق فارغ از فسانه

                                                             
اگرچه نسیمی در این بیت، مؤلف الفکوک.. و طرفداران او را مورد خطاب قرار داده ولی در کل به ناتوانی  - 52

گوئیم همه افسانه است و  تعالی می حق گوید تمام چیزهائی که ما دربارۀ ذات بشر در درک حقیقت اشاره دارد و می

گوید: حتی صاحبان فصوص و فکوک که  ذات حق تعالی منزه از حرفها و تأویالت ماست، به عبارت دیگر می

توانند حقیقت وجودی خداوند را چنانکه باید و شاید بفهمند و  داناترین افراد در زمینۀ عرفان نظری هستند نمی

کند و هدفش مخالفت با قونوی و ابن  ضمیر جمع به ناتوانی خودش هم اقرار می توصیف کنند، نسیمی با آوردن

  عربی نیست.

 الدین ابن عربی ملقب به شیخ محی اثر الحکَم فُصوص در رابطه با دو کتاب فوق الزم به ذکر است که کتاب

 نگین معنای به »فَص« واژه جمع فُصوص. است نظری عرفان و تصوف مشهور کتب ق) از 638- ق  560اکبر (

 است عربی ابن اثر ترین مهم اندکش، حجم وجود با اثر این. دهد می معنا حکمت های نگین الحکم فصوص و است

 هر. است فصل یک منزله به فص هر و دارد فص 27 کتاب این. است درآمده تحریر رشته به عمرش اواخر در که

 این از عربی ابن مقصود البته،. است شده داده بتنس پیامبران از یکی به که است هایی حکمت بر مشتمل فص

 او هدف و کند می بحث آینده و گذشته در افرادی چنین کلی های ویژگی و مقامات از و است نوعی نمونه پیامبران

 این در آنچه که است کرده تصریح کتاب این مقدمه در وی. نیست خاص صورت به معین افرادی تاریخی بررسی

 در را الحکم فصوص و است کرده امر آن نگارش به را وی اسالم پیامبر که است چیزی همان است نگاشته کتاب

 تکلّم الهیه اسرار باب در اثر این. کند ارائه اهلش به را آن که است کرده مأمور را وی و است داده عربی ابن به رؤیا

 ده و صد از بیش تاکنون آن واالی شارز و اهمیت خاطر است.... به مسلمین و متصوفه کتاب اعاظم از و نموده

 الفکوک«بنام  آن مهم شرحهای از یکی که است شده نوشته الحکم فصوص بر گوناگون، های زبان به مختلف، شرح

به رشتۀ تحریر درآمده است. ابن عربی  قونوی صدرالدین شاگردش توسط» الفصوص حکم مستندات اسرار فی
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  به عین و الم و میم ما رموز کن فکان دریاب

  به فا و ضاد و الم ما در اشیا عین اشیا شو

یکی از پربسامدترین   که    است» فضل«ی نام استادش   تجزیه   فا و ضاد و الم

رود. نسیمی در اکثر اشعارش از استاد خود به نیکی  نسیمی بشمار می ها در شعر واژه

  : 53داند کند و او را عامل نجات و هدایت و بینائی و پویائی خود می و اعزاز یاد می

  آنکو ز فضل حق، چو نسیمی به حق رسید

  ی نجات شمع هدایت آمد و پروانه

  فضل ایمن از آنست نسیمی ی در سایه

  ی کفتار نترسد کان شیردل از پنجه

  شکر خدا که هست نسیمی به فضل حق 

  رندی که عمر، در سر زرق و ریا نکرد

 چون نسیمی به یقین از کرم فضل رسید
  کی خورد غصه که هرکس به گمانی دگر است

 منصور گشت کام نسیمی به فضل حق        
  از ما بدار دست که از دار فارغیم

                                                                                                                                    
عربی،  ابن مکیه، دیوان ترین آنها عبارتند از فتوحات که مهم عالوه بر فصوص کتابهای دیگری هم دارد

  آن. شرح و االشواق ترجمان

 قرن فیلسوف و مفسر محدث، فقیه، عارف، کبیر شیخ به ملقب) ق 673 -  ق 607( قونوی محمد صدرالدین

 مویدالدین ی،شیراز الدین قطب عراقی، فخرالدین. است عربی ابن الدین محی شاگردان از او. است هجری هفتم

 وی آثار از. هستند او پیروان و شاگردان از فرغانی سعدالدین و تلسمانی الدین عفیف ایکی، الدین شمس جندی،

 اعجاز االربعین، حدیث شرح الفصوص، حکم مستندات اسرار فی الفکوک الغیب، مفتاح فاتحه، سوره تفسیر به توان می

 الرسالۀ المفصحۀ، الرسالۀ الهادیۀ، الرسالۀ العارفین، مرآۀ تذکرۀالمنتهی، و تبصرۀالمبتدی القرآن، ام تاویل فی البیان

 اسماء شرح کشف، مراتب در رساله عرش، باب در رساله االیمان، شعب معاد، و مبدا در رساله المهدی، حق فی

 الطور تحقیق فی صوصالن و النعمانیۀ الشجرۀ الدراری، مشارق مقدمه الهیه، نفحات السلوک، و السیر رسالۀ الحسنی،

 .کرد اشاره الخصوص و

 شعرهایش در را او اندازه این تا چرا و داشته ارادت و عشق نعیمی استادش به اینقدر نسیمی چرا اینکه -53

 و عشق مثل دارد فراونی های نمونه ایران عرفانی ادبیات تاریخ طول در که ای است ساده بسیار بحث است ستوده

 .داشتند خمینی امام و بسیجیان به و رزمندگان انقالبیون ما، زمان در یا و داشت شمس به موالنا که ارادتی
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  ای روشن مرا ز فضل الهی است دیده

  انکه هست زبانم به نطق حق گویاچن

  حسن رویت کرد مستغنی ز غیرم، تا ابد

  آفرین بر بخشش فضلت که دریای عطاست

  زین سلطنت چه بهتر در عالم ای نسیمی

  کز خاک پای فضلش بر سر نهادی افسر

  اگرچه کشتی تن بشکند، چه باک آن را

  که باد شرطۀ فضل تو بر کران انداخت

 ید برِ فضلخبر درد دل دوست که گو
  گذرد؟ جز نسیمی که به هنگام سحر می

اند و  اگرچه دوستان و دشمنان نعیمی دربارۀ شخصیت او بسیار اغراق کرده

اند اما سخنان نسیمی دربارۀ  هرکدام به طریقی نعیمی را تقدیس یا تکفیر نموده

  است نه مداهنه و تملق و اغراق. خالصانه نعیمی از سر عشق و ارادت 

  ز اشعار نعیمیگلچینی ا

اند که او پس از مسافرتهای بسیار در مکاشفات خود احساس  دربارۀ نعیمی گفته

کند که نایب  کرد که ندائی از درون (یا در خواب و رؤیا) او را دعوت می

اند که او دعوی  الزمان باشد و برخی از دوستان و دشمنانش گفته صاحب

 ،اعالم نمود 54در تبریز» ظهور کبریا«حضور خود را با عبارت الزمانی کرد و  صاحب

اند و  اند که پس از شهادتش، هواداران او نام او را در اذان وارد کرده همچنین گفته

به روش  و یا اطراف آرامگاهش» خدائی نیست جز فه (فضل اهللا)«اند  گفته یا می

اند  شمرده اند و او را به عنوان تجسم خدا محترم و مقدس می کرده حجاج طواف می

                                                             
ترویج مکتب فکری  788تبریز برای حروفیان شهری مهم و مقدس بود چون نعیمی برای اولین بار در سال  - 54

نعیمی شک » ادی بودناسترآب«خود را از این شهر شروع کرد و به توفیقاتی دست یافت و لذا اگرچه هیچ مورخی در 

 نامند. ندارد اما برخی به همین دلیل او را تبریزی می
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و دهها حرف راست و دروغ که از ناحیۀ دوستان و دشمنانش به او اطالق شده 

اما در همین جا  55تخصص استتفحص و است که قضاوت در این امور با اهل 

به برای نشان دادن ذائقۀ فلسفی، عرفانی و ادبی فضل شهید (نعیمی) الزم است 

  شاره کنیم:ا شچند شعر

  وجودم زمانی که پیدا نبود

  تعالی نبود جز مظهر حقه ب

  زدم دم از زندگی می ، من آن دم

  که در نفس مریم مسیحا نبود

  فرشته مرا سجده آن روز کرد

  که با آدم ای خواجه حوا نبود

  به مصر وجود آن زمان آمدم 

  که با یوسف جان، زلیخا نبود...

  ام سرّ کُن همه مو به مو دیده

  که موئی از آن زیر و باال نبود

  پرستد خدا آن می خدا را از

  که علم پرستیدن از ما نبود

واقعاً اعجاب برانگیز است و نشان از وسعت دید او دارد، او رباعی زیر از نعیمی 

  گوید: رباعی که تاریخ علم را به تحیر و تحسین واداشته میاین در 

 من مظهر نطق و نطق حق ذات منست 
  در هر دو جهان صدای اصوات منست

  آنچـه تـا شام ابد  از صـبـح ازل هر

  کاید به وجـود و هست ذرات منست

گویند: مقدار ماده و انرژی موجود دانشمندان جدید درباره بقای ماده و انرژی می

شود،  گردد و نه نابود می در جهان هستی، همیشه مقداری ثابت است، نه خلق می

                                                             
  .همین کتاب 51دربارۀ بررسی اتهامات نعیمی و نسیمی رجوع کنید به پاورقی صفحۀ  - 55
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لتی به حالت گردند و از حا ای می فقط دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی و هسته

چندین قرن قبل از اینکه آنتوان الوازیه در سال در همین رابطه،  آیند.دیگر در می

ماده یا «که و نسیمی معتقد بودندثابت کند که ماده زوال ناپذیر است، نعیمی  1789

این کالم ، نعیمیو » شود و حیات ابدی دارد هرگز محو نمیاصوات نطق حق 

که بیان کرده  56فوقدر قالب رباعی ین روش ممکن به زیباتر فلسفی و علمی را

   دارد.و تدقیق جای بحث و تأمل 

  :چند شعر دیگر از نعیمی

  کس در نظر نیارد رخسار خوب ما را

  زیرا که کس نیارد اندر نظر خدا را

  مائیم در دو عالم سر چشمۀ الهی

  معلوم باشد این دم ، رندان آشنا را

  کنای بیخبر ز معنی در خویشتن سفر 

  گوهر بقا را آنخاکدان طلب کن  در

  جام جهان نما را از این و آن چه جوئی

  از خویشتن طلب کن جام جهان نما را

  در نمائی گوئی خدا نباشد در نشو و

  57دان این نشو و این نما را عین خدای می

  نوائی بگزین که در دو عالم رندی و بی

  نوا را کبر و منی نباشد رندان بی

  ی از خود به چشم معنیگر بگذری نعیم

  در هر شیئی که باشی بینی یقین خدا را

  ستان از من» اَرنی«بیا ای موسی عمران می  �

                                                             
البته ذکر این موضوع منحصر به همین رباعی نیست، نعیمی و نسیمی در بسیاری از اشعارشان به همین نکته  - 56

 تواند موضوع یک تحقیق تخصصی قرار گیرد. د که میپردازن می

  اشاره به ایۀ شریفه ... و مرتبط با پاورقی صفحۀ ...... - 57
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  را» لن ترانی«که تا بیرون کنی از سر خمار 

  نداند قدر من دنیا از آن ای مرد دنیا جو

  که هندو باز نشناسد متاع رایگانی را

  ای، بی شک نعیمی طاقت و هوشت نماند ذره

  آشکارا من به تو راز نهانی را کنم گر

  بینم همه ذرات عالم را هوادار تو می �

  بینم که بی ذکر خدا باشد سر موئی نمی

  را چو از هستی نشانی نیست در عشقت نعیمی

  حجابی در میان ما چرا باشد ، معاذ اهللا

  موصوف صفات قل هو اهللا علیست �

  در عالم معرفت شهنشاه علیست

  دا شدآن نقطۀ کل که جزو از پی

  واهللا که آن علیست، باهللا علیست

  علی سر الهی پیداست» عین«در  �

  االعالست علی هوالعلی» الم«در 

  القیوم علی صورت حی» یای«در 

  برخوان و ببین که اسم اعظم آنجاست

  زنم هو یا شبی هر من آسمان قدسیان بر �

  زنم "هو الّا" ز دم من زند دم "ال" از صوفی گر

  برم ها جان تیهوی تا نیستم هوایی باز

  زنم؟ تیهو بر بانگ کی قربتم قاف عنقای

  ام کرده ویران شهر صد ام دیوانه کوکویی من

  زنم قو خاقان تاج بر کنم، قی قیصر قصر بر

  من؟ کیش داند چه مفتی من؟ پیش باشد چه قاضی

  زنم رغوی بر و حکم بر نیستی پای پشت چون
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  من ایل نگردد جان از اگر اُردودار خاقانِ

  زنم اردو بر و ایل بر عالمم صاحبقران

  نیستم رو شب دزد من! کاروان ای! کاروان ای

  ....زنم رویارو تیغ من کشورم پهلوان من

  من که من با مکن ترکی برو هندووش نفس ای

  زنم هندو بر و ترک بر قوتم صاحب سلطان

  ساعتی ماند بار بی معرفت آسیای گر

  ......زنم وتوت او بهر از فلک نُه فراز بر من

  ادب زانوی به بنشین من پیش نعیمی ای خیز

  زنم؟ زانو تو پیش کی کشورم پادشاه من

  به روز حشر اگر چشمم نبیند حق تعالی را �

  بسوزد آتش آهم بهشت آباد عقبی را

  کجائی ساقی وحدت که مستان الست تو

  ز مستی باز نشاسند از هم الت و عزّی را

  ه به معبودی؟چرا عیسای مریم شد پرستید

  که از نور الوهیت نصیبی هست عیسی را

  گوید مرا از حضرت عزت سروش غیب می

  تعالی را که ای سرگشته گر خواهی لقای حق

  به عزت بر فراز طور قربت همچو موسی رو

  بیند تجلی را که بی عزت در این حضرت نمی

  اگر تو پردۀ عزت ز روی خود براندازی

  تقوی را  بسوزد آتش وحدت جهان زهد و

  ... نعیمی از سر قدرت طلسم نفس را بکشن

  که ساحر نیک می داند ید بیضای موسی را
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همانگونه که در اشعار باال پیداست، نعیمی قبل از اینکه یک شاعر باشد یک 

زند و  در اقیانوس فکرش موج می 58پرداز جسور و  پرشور است که حماسه نظریه

  .ندک روح خواننده را به ابدیت متصل می

با خواندن اشعار فوق، علت عشق و ارادت نسیمی را نسبت به استاد شهیدش 

د نکه شاعر قلمداد شو اند نسیمی شعر نگفتهشویم که نعیمی و  بینیم و متوجه می می

زبان  چهاررا به  انعقاید و آرمانهایش انزبان موزونش بلکه بخاطر ذوق ادبی و

نسیمی نیز به تبعیت از  اند. یز درآوردهبه شعر نو استرآبادی ترکی  ،عربی ،فارسی

کند که کسی جرأت بیان آنها را نداشته و  حثی را مطرح میااستادش در اشعارش مب

ای  ندارد. به همین خاطر شعرهایش رازناک و تفکر برانگیز است. او از انسان قله

که هیچ  شمارد ساید و صفاتی برای انسان بر می سازد که سر بر عرش می می

تواند به آسانی آنها را باور کند اما هدفش از بیان این حرفها این نیست  نی نمیانسا

داند که خداوند به انسان به رسم  که انسان خداست بلکه عظمت را در جانی می

   امانت اعطا کرده است.

  و نسیمی خمینیامام در اشعار  نمادهاي وحدت وجود

اهیم و تصاویر مشخص و در ادبیات عرفانی کشورهای مختلف نمادها و مف 

کشند و بیان آنها  مشهوری وجود دارد که هرکدام بار معنائی خاصی به دوش می

کند. در  چندین موضوع تاریخی و فرهنگی را همزمان به ذهن مخاطب القا می

ادبیات عرفانی ایران زمین نیز چنین سنتی حکمفرماست. بعنوان مثال کلمات و 

سلیمان، یوسف، آب بقا، جام جم، دیو، پری، میخانه، عباراتی مثل : سیمرغ ، قاف ، 

 ۀسکندر، هدهد، گنج مخفی، یدبیضا، مسیحا، فلک، و دهها نمون ۀمجنون، آئین

                                                             
مقاومت و شهادت طلبی است حماسه و های عالی شعر  از دختر نعیمی نیز شعری روایت شده که یکی از نمونه -  58

  است: این رباعی به خاقانی نیز منسوب است: و در طول تاریخ سرلوحۀ مبارزات بسیاری از انقالبیون بوده 

  روبه صفتان زشتخو را نکشند –در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 

 مردار بود هر آنکه او را نکشند –مگریز  گر عاشق صادقی ز کشتن
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دهند. یکی  عرفانی و حتی سیاسی اجتماعی ما را تشکیل می-ی ادبی دیگر گنجینه

و نشان   در ادبیات ما مصرف شدهارها که ب است عبارات نیز عبارت اناالحق  از این

اند ادعای  کسانی که این نماد را بکار برده از اتحاد عشق و عاشق و معشوق دارد.

  .دانستند تعالی می خدائی نداشته ولی خود را حل شده در وجود حق

، منظورشان این نبوده که خدا داشتنددعوی اناالحق چند نفری که در تاریخ 

اند که  رق در جمال الهی بودههستند بلکه به قول خودشان و پیروانشان چنان مستغ

   اند چیزی جز خدا در جبۀ (لباس) ما نیست. گفته از فرط عشق و شیدائی آشکارا می

ای باالتر و واالتر از عشق و شیدائی و عبودیت و خداگونگی  بدون شک رتبه

انبیاء و اولیاء معصوم وجود نداشته و ندارد و اگر قرار بوده کسی اناالحق بگوید باید 

اند بلکه همیشه خود را   گفتند ولی آنها نه فقط هرگز چنین ادعائی نکرده ها میآن

دوست داشتنی  عارف شوریدۀدانستند. از طرف دیگر، این چند  کمترین بندۀ خدا می

صرفاً  بایست نمیاالولیا و کتب دیگر مذکور است  هم که شرح احوالشان در تذکرۀ

اند. بر فرض هم که تمام  شده ا محکوم میگوئی به بدترین مجازاته بخاطر اناالحق

تعالی کم  جهان ادعای خدائی کند هیچ چیز از عظمت و شوکت بارگاه کبریائی حق

کند ضمن اینکه اینها مثل فراعنه  گردد و هیچ نظم و قانونی تغییر نمی و کسر نمی

اند و  ادعای خدائی نکردند بلکه ادعای فانی شدن در ذات حقتعالی داشته

فرعونها و امویان و عباسیان و عثمانیان و » االعالی انا ربکم«های اینها با  قاناالح

پادشاهان دیگر، زمین تا آسمان تفاوت داشته و دارد و اگر قرار بوده کسی مجازات 

های مظلوم ولی مشکل مجازات  خداگونه ایناند نه  خدایگانهای ظالم بوده آنشود 

ارباب ادیان خود را وکیل و وصی و قیم خدا  آنها از آنجا نشأت گرفته که برخی از

هم برای حکومتها  اتیخطر عقلهای سرخ این تفکراتاگرچه دانند.  دانسته و می می

گرفته  تنها کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می لی عمدتاًداشته و

اند که فتوای قتل و پوست کندن و سوزاندن اینها را صادر  ه همانهائی بود

و بلکه تمام جهان پروا شیدای بیاند وگرنه اناالحق گفتن یا نگفتن چند  کرده می

هیچ تأثیری در هیچ امری نداشته و ندارد اما همین ادعاهای چند منظوره نام آنها را 
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مشهور به اولیا کرده است ولی  را در کنار نام شاهان و فراعنه در تاریخ ثبت و آنها

  کند.  دیگر فرق می داستان نسیمی با داستان تمام عرفای

است اما از آن به عنوان  اناالحق نگفتهمستقیماً نسیمی در هیچیک از اشعارش 

یک نماد و سمبل مشهور عرفانی که مورد استفاده  اکثر شعرا و عرفا قرار گرفته 

گوئی علیه  بهره جسته است. نسیمی نه خودش بلکه جامعه بشری را به اناالحق

دارد و همین ادعاست که خشم این دو  درباری وا میهای  دربارهای دینی و دین

گروه را در پی داشته و نه فقط نهضت حروفیه را به شدیدترین وجه قلع و قمع 

اند بلکه در طول تاریخ توسط کاتبان خود ایده و پیام و اهداف آنها را تحریف  کرده

  اند. هاند و تحویل تاریخ داد اند دربارۀ آنها نوشته نموده و هرچه خواسته

های  گوئی اگر منصور مست هم صدا و پیام انقالب و اناالحق«گوید  نسیمی می

کند و برایمان دار  گروه و جنبش ما را بشنود او هم فتوای قتل ما را صادر می

های ما که به معنای ناحق بودن جبهۀ مقابل ماست  گوئی آورد چون نوع اناالحق می

ضمیر جمع است و بر اساس حدیث، دست خدا ما » با تمام انواع پبیشین فرق دارد

با جماعت است و همین وحدت نه فقط راز پیروزی بلکه دستور دین و تکلیف 

شرعی است، همانگونه که انقالبیون زمان ما حق و حقوق اجتماعشان را فریاد 

کردند و گروه گروه به مسلخ برده شدند. نسیمی اگرچه در بسیاری از اشعارش از 

تواند در اشعار او  کند ولی کسی نمی استفاده می بصورت غیرمستقیم لحقرمزواژه اناا

گوئی از نوع و جنس و سنخ ادعای حالج ببیند چون نسیمی واقعاً  های اناالحق رگه

صوفی و درویش نیست بلکه یک رهبر سیاسی و نظامی است که تصادفاً شعر هم 

است و افکار طوفانی خود گوید و با عرفان و تصوف و علم حروف هم کامالً آشن می

ریخته و اکنون به جای خاطرات مجاهدتهای مخفی او و  را در قالب شعرهایش می

یارانش فقط شعرهایش باقی مانده و مردم او را به عنوان یک شاعر و عارف شهید 

ساز  شناسند نه به عنوان یک رهبر انقالبی دریادل و حماسه و مسلوخ و محروق می

در برخی از که  ل ذوق و معرفت مثل امام خمینی (ره)و سازش ناپذیر و اه

  فرماید:کند و می غزلهایش از همین نمادها استفاده می
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  فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم

 همچـو منصـور خـریدار سرِ دار شدم
  واعـــظ شهــر کــه از پند خود آزارم داد

  آلـوده مـَددکار شدم از دم رنــد مـى

  شق است؛ که یارم همه جاستهمه جا منزل ع

 کور دل آنکه نیابد به جهان، جاى تو را
  خرقه صوفى و جام مى و شمشیر جهاد 

 گاهى تو و این جمله، همه قبله نما قبله
  ما همه موج و تو دریاى جمالى اى دوست 

 مــوج، دریاست، عجب آنکه نباشد دریا
  در جـــرگه عشـــّاق روم، بلکــه بیــابم

 ـدار نسیمــى، رد پـــایـىاز گلشن دلـ
  ببــوسم چـــوبــه دارم به شــادى

  اگر در پــاى آن دارم تو باشی

  شـوم، اى دوست! پرچمدار هستى

  در آن روزى که ســـردارم تو باشى

  "قاب قوسین"رسد جـانم به فـوق 

  که خورشید شب تــارم تو باشى

  زین کلیساى که در خدمت جباران است

 ، خود شده بیزار، بروعیسىِ مریم از آن
  در آتش عشق تــو، خلیالنه خـزیدیم

 در مسلخ عشـّاق تو، فرزانه و فردیم
  با کس ننماییم بیان، حال دل خویش

  ما خانه به دوشان، همگى صاحب دردیم
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   ، نورى 60نشد فتحى و از مصباح  59از فتوحاتم

 هر چه خواهم، در درون جامه آن دلفریب است
  خبرى بود ز دوستکـاش در حلقه رندان 

 است "منصور"بود از  "ناصر"سخن آنجا نه ز 
  زنى مى "اَنَا الحق"بر فـراز دار، فـریاد 

 مدعىِ حق طلب، انیت و انّـا چه شد؟
  هـر طـرف رو کنــم، تویى قبله 

 خواهم قبلــه، قبلــه نمـا نمـى
  ســر خُم بـاد سالمت که به غمخوارى آن

 ، چو خمپاره کنمذره در پـرده عشق تــو
  منصـور را گذار که فریاد او به دوست

 کشم در جمـع گلرخان به سرِدار مى
  مـرشد از دعوت به سوى خویشتن، بردار دست  

                                                             
نظر نسیمی دربارۀ فکوک و فصوص ذکر شد امام خمینی نیز در این بیت  113همانگونه که در پاورقی صفحه  -  59

گوید از خواندن آن فتحی حاصل نکرده و  کند و می یکی دیگر از آثار ابن عربی به نام فتوحات مکیه اشاره می به

ذات معشوق فراتر از توصیف است. بیان این نکته توسط امام راحل به منزلۀ نفی تفکرات ابن عربی نیست، چون 

 و واصل سالک محضر از سال هفت مدت طول در خصوصی طور به را عربی ابن الحکم فصوص شرح خمینی امام

 جهانگیرخان اهللا آیت بزرگ عارف و حکیم دو شاگردان از خود که آبادی شاه محمدعلی میرزا اهللا آیت کامل عارف

اش به گورباچف  گرفت. شاید به همین خاطر است که امام در نامۀ تاریخی فرا بود، اشکوری هاشم میرزا و قشقایی

 متعالیه حکمت به تا بخواهید بزرگ اساتید نویسد: از عربی می ره مالصدرا و ابن(رهبر شوروی سابق) دربا

 حقیقت: که  گردد معلوم تا نمایند، مراجعه ـ الصالحین و النبیین مع اهللا حشره و علیه تعالی اهللا رضوان ـ صدرالمتألهین

 از . و.شد نخواهد محکوم ماده احکام به و است منزه ماده از اندیشه هرگونه و ماده؛ از مجرد است وجودی همانا علم

 تنی گردید، مطلع بزرگمرد این مباحث از خواستید اگر که برم؛ نمی نام  عربی ابن الدین محی بخصوص و عرفا کتب

 با سالی چند از پس تا گردانید، قم راهی دارند، دست قویاً مسائل گونه این در که را خود تیزهوش خبرگان از چند

  ندارد.... امکان آن از آگاهی سفر این بدون که گردند، آگاه معرفت منازل موی از باریکتر لطیف عمق زا خدا به توکل

اثر شیخ عزالدین کاشانی، عارف قرن هشتم و » مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه«شاید منظور حضرت امام  -  60

تاب مصباح الهدایه امام است که ک الهدایۀ خودش را مد نظر داشته باشد. الزم به ذکر شاید هم کتاب مصباح

نوشتۀ » عرفان در منظر وحی و برهان«کتاب و  استخمینی(ره) یکی از آثار ارزشمند در زمینه عرفان اسالمی 

 باشد. اهللا ممدوحی شرح آن می آیت
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  چه شد؟  "االّ"را شنیدستم؛ ولى  "ال الهت"

  است  این عبـادتـها که ما کردیم، خوبش کاسبى

  دعــوى اخالص با این خود پرستیها چه شد؟

  تو نشنوى "هندى"ث از لب دیگـر حدی

  فروش جـز صحبت صفاى مى و حرف  مى

است، اگر از امام هم فقط دیوان  اکنون از نسیمی فقط شعرهایش به یادگار مانده

خواستند از طریق اشعارش  ماند و آنها می شعرش برای مردم قرون آینده باقی می

در دیوان نسیمی به یافتند که ما اینک  به شخصیتش پی ببرند همان مطالبی را می

  :بینیم وفور می

  از گفتن اناالحق ، سر تا ابد نپیچد

  آن سر که باشد ای جان، بر فرق دار، بسته

 چون لب لعل تو بازار شکر بشکسته است
  گوهر نظم نسیمی، قیمت در خوشاب

  تا شرف یافت ز خاک سر کوی تو سرم

  به سر کوی تو سوگند، ندارم سر تاج

  عمت دنیا کسیکی کند میل نعیم و ن

  کز لبت نوشیده باشد شربت ناز و عتاب؟

 گر ندانم زرق و سالوسی مکن عیبم که من
  ام رسم شاهدبازی و جام و سبو دانسته

  حال آن زلف پریشان بشنو از من مو به مو

  کان پریشان را گرفتار بال داند که چیست

 نام از کجا و ننگ من عاشق از کجا؟
  م و ننگ؟عاشق کی التفات نماید به نا

  نیستم چون اهل دنیا طالب دنیا و گنج

  ، بی گنج و دینارم خوش است چون فقیر محتشم
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 به دولت غم عشق رخت نسیمی را
  نیازی نیست نظر به سلطنت از روی بی

خورد ولی  ها در اکثر دواوین شعرا به چشم می از این نمونه حرفها و بلند پروازی

دهد این است که او  ارهای نسیمی ارزش میای که به این قبیل اشعار و گفت نکته

نیست بلکه به  اند، که در سوره شعرا  نکوهش شده »یقولون ما ال یفعلون«مصداق 

مرد میدان عمل بوده و  تر از شواهدی که در اشعارش آمده مراتب شدیدتر و واقعی

    تاریخ شاهد عادل و صادق و بیطرفی است.

سانی که در اکثر اشعارش موج نسیمی با مطرح کردن عظمت و کرامت ان

کند که مردم ولینعمت دولتها  زند، غیر مستقیم این نکته را به بشریت گوشزد می می

دانند و  و حکام و صاحب منصبان هستند در حالیکه دولتها مردم را نوکران خود می

به هر حال، کنند.  حتی ممکن است در جان و مال و ناموس آنها نیز دخل و تصرف 

وانیم او را با امام راحل ت تر از نسیمی به دست آوریم می اهیم شناختی دقیقاگر بخو

مقایسه کنیم با این تفاوت که یاران امام که تمام مردم بودند در زمان مقتضی به 

ندایش لبیک گفتند ولی چنین شرایطی برای نسیمی فراهم نشد، صرفنظر از عللی 

  داند: رایط اجتماعی میکه نسیمی یکی از آنها  را روزگار بسته و ش

  زلف تو با نسیمی ، ای نور دیده تا کی

  بندد به کین میان را ، چون روزگار بسته

  واسعه ارضی ان  گفت: خدا چون نسیمی ای

  نیست تو جای کین بگذار را باکویه ی خطه

  ، مقیم  آباد ام بر سر کوی عدم شده

  گر نشانی ز من بی سر و سامان طلبند

ی عاشقانه و  مانند: مبارزه  بسیاری با هم دارند،  های شباهت دیوان امام و نسیمی

، استفاده مکرر از   پر نشاط بدون نام بردن از حکام زمانه، مدح شاهان نگفتن
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، غرق 61سمبلهای ادبیات عرفانی در سبک عراقی، تعظیم و تکریم مقام انسان

و پرهیز از  سالوسان و ریاکاران و مرتجعین درگیری با  شدن در زیبائیهای هستی،

مندی از علوم  ریا و منیت، رسیدن به مقام فنا در سلوک فردی و اجتماعی ، بهره

قرآنی و عرفان و تزکیه و خودسازی در دوران مبارزه و بعد از آن، ساده زیستی و 

نمونه های دیگر. و مهمترین نکته اینکه هیچکدام شاعر رسمی نیستند و از شعر 

  اند. استفاده کرده فقط بعنوان یک سالح و رسانه

ادبی تا چه حد  -امروزه برای بررسی این موضوع که یک شخصیت علمی  

گردند که نشان از این  آزادیخواه و مبارز بوده در آثار و اشعار او دنبال شواهدی می

مورد نسیمی که به گواه تاریخ، شخص دوم نهضت   چیزها داشته باشد ولی در

ی خود را صرف  تمام عمر و زندگی ساده حروفیه و جانشین رهبر آن بوده و

ی بی امان با دشمنان بشریت کرده و بر زبان آوردن نامش و خواندن  مبارزه

، وضع فرق  اشعارش بدون شک کیفر مرگی شدید و سخت را به همراه داشته

گی و مبارزات او نداشتیم و دکند. در حقیقت اگر ما اطالع دقیقی از تاریخ زن می

توانستیم از طریق  کردیم به هیچ وجه نمی صادفی مرور میکتاب شعرش را ت

عرفا و شاید او را مثل بسیاری از  پی ببریم به تاریخ مبارزات و فعالیتهایش اشعارش

کردیم. به همین خاطر  گیر و منزوی و غیراجتماعی فرض می شعرای دیگر، گوشهو 

دانیم هرچند هیچ سندی نمای شخصیت او ب تمام ۀ توانیم شعر او را آئیناست که نمی

      در دست نداریم. که هنوز واقعاَ رمزگشائی نشده هم معتبرتر از اشعارش

دیکتاتورهای و سرنگونی   جهاد   لزوم  ی مستقیمی به در شعر نسیمی هیچ اشاره

فقط یکبار بصورت تقطیع نام تیمور به این  است  نشدهایران و ترکیه و مصر 

  موضوع اشاره کرده است:

                                                             
اعزاز و تکریم مقام انسان و عشق به هستی توسط امام و نسیمی همانند مکاتب فکری اومانیسم و  - 61

انسان  خواست و اراده به اصالت یعنی دهند می قرار ارزشها محور را تانسیالسم نیست. چون اینها انسان و وجوداگزیس

شود ولی انسان مد نظر امام و نسیمی یک انسان الهی است که اصالت و قدر و ارزش او بخاطر خداگونه  می داده

التر از چیستی و هستی است اراده و مشیت بودن و شدن او و فنا شدن در وجود معشوق ازلی است و آنچه با

 یزلی اوست نه خود او. ای فانی از ارادۀ لم جلوه» وجود«پروردگار است و 
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  رب از فتنۀ یأجوج چون شد پر فسادشرق و غ

  تا و میم و واو و را قد کان جباراً عنید

ولی روح آزادگی و نشاط و فداکاری و خودشناسی و سرسپردگی در ره عشق در 

تمام دیوانش جاری است و بجای هدف قرار دادن یک حکومت، کل حکومتهای 

تر و  هائی عالیاو افق، هدف قرار داده استتاریخ را  ۀغاصب شیطانی در پهن

در نَوریده و   تر را در مبارزه مد نظر داشته و به این خاطر زمان و مکان را لذتبخش

لحظات قرن هشتم و نهم برای تمام نسلها و عصرها پیام فرستاده و   از تاریکترین

اند،  پیوسته دان تاریخ می حذف نام تیموریان و عثمانیان که دیر یا زود به زباله با

  :است ابد قابل مصرف کرده  را از شعرهای خود برداشته و آنها را برای تاریخ مصرف

  گر بازی شطرنج خط و خال تو این است

خت مات توان کردلیالج جهان را به ر  

  هست آبدار نطقم ، چون ذوالفقار حیدر

  ن روی بر منافق ، شمشیر و خنجر افتاداز

  ایام را ضایع مکن، امروز را فرصت شمر

  ببین ، دادی بده ایام را بیدادی دوران

  مشتاق گل از سرزنش خار نترسد

  حیران رخ یار ز اغیار نترسد

  عیار دالور که کند ترک سر خویش

  از خنجر خونریز و سر دار نترسد

وصول حیات جاودان فقط با کشتۀ عشق » عند ربهم یرزقون«طبق آیۀ شریفۀ 

ت که خودش را پیش رخ یار شدن میسر است، و جهادگر واقعی (غازی) کسی اس

روی دلبر بکشد و رقیب (و دشمن) نیز اگرچه خار راهند ولی شرط وصال یارند و 

  :»وجودشان مغتنم است

  دلی که کشتۀ عشق رخت نشد، حی نیست

  چگونه زنده توان بود بی وصول حیات
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  به خون پاک شهیدان عشق خونریزت

  که هرکه پیش تو خود را نکشت غازی نیست

  ال یار، بی جور رقیبکی شود حاصل وص

  تا گل صد برگ باشد، خار هم پهلوی اوست

  ، شهیدی که تشنه رفت عشقدر کربالی 

  از کوثر زالل تو آب زالل یافت

  ی چشم سیاهت هرکه شد چون نسیمی، کشته

  کشد گوید و منت ز قاتل می شکر حق می

  ان عزیز تو ، یک نفسارزان بود به ج

  وصل ترا به هر دو جهان، گر بها کنند

  است آن زیبا نهادم در نهاد افتاده عشق

  در نهادم نیست اال عشق آن زیبا نهاد

  من ز عشق یار نتوانم به جان باز آمدن

   زانکه هست آئین من در عشق جانباز آمدن

خودش هم (با  بالئی که بر سر نسیمی آمد بر سر حالج هم نیامده بود، شاید

دانست که چه سرنوشت  های استادش و یا مکاشفات خودش) می توجه به پیشگوئی

که بارها در  و باید زنده زنده پوستش کنده شود وحشتناکی در انتظارش است

اشعارش بصورت تلویحی و استعاری به شهادت و مسلوخ شدن خودش اشاره کرده 

  و عاشقانه به پیشواز آن رفته است:

  ه بوی رخش ، جامه چاک خواهم کردچو گل ب

  میان ما و تو ، حیف است پیرهن در تن

  هنوز ایام بشکند من تن طلسم گر

  مرا ویرانه منزل این در است گنجهائی

  هنوز و نسیمی کرد قدمش نثار سر

  است پیش در سر آمده، خویش کردۀ از خجل
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  شمع چو شبها سوخته آتش در هجرانش ز ای

  لقاست و وصل عدۀو روز که بگشا جان چشم

  نسیمی گشت پا و سر بی ابد دور چون

  است فرد و واحد آن از نقطه، چون دایره در

با توجه به این کالس خودشناسی، تمام انقالبات آن عصر را باید از ثمرات 

عمادالدین نسیمی که پس از  اهللا نعیمی و شاگردش سید فضلسید ای ه هآموز

 آنتاثیرگذارتر بوده دانست. آیا  استاد هم شهادت استاد در بعضی موارد حتی از

ها را طوفانی  تمام آینه  شناسی نسیمی که کالسهای انسان ی ثمره تاریخی ۀمعجز

که حتی موحدین بر سر جبر و اختیار و قدیم و  کرد، نیست؟ به راستی در آن زمان

بیا و احادیث ان کتب مقدس و  و انسان و غیره با هم درگیر بودند حادث بودن جهان

کدام   با گرفتند یکدیگر به کار می فقط برای منکوب و سرکوب کردن  و اولیا را

ی فکری نعیمی و نسیمی  نحله آرمان و عقیده و تفکر و با کدام سالح بجز همین 

جهان سنگرهای ایدئولوژیک ساخت وحشی  نیمه بزرگترین حکومتدر برابر شد  می

هیچ پاسخی نیست مگر اینکه صورت ؟ برای این سؤال و با آنها به نبرد پرداخت

مسئله را پاک کنیم و بگوئیم : اصالَ چه نیازی به مبارزه بر علیه تیموریان بوده که 

  بخواهیم راه صحیحش را پیدا کنیم؟ 

از بیان تمام این مطالب ، اتحاد عشق و عاشق و معشوق هدف نسیمی و نهایتاً 

ضائل و مناقب انسان را از برکت و تمام این فا ،استو عظمت جایگاه واالی انسان 

، آنهم عشق واقعی می نامد و آن را سر مطلق و حقیقت حق  داند می اکسیر عشق 

  نه هوس:

  عشق است سر مطلق یعنی حقیقت حق

  هستی ندارد آنکو، بی عشق ، هست باشد

  دالن جز به عشقبازی نیست حیات زنده

  مباز عشق به بازی که عشق ، بازی نیست

  و شب و مجلس و پروانه یکیستآتش و شمع 
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  اختالفی ز ره صورت اگر هست ، چه باک 

  نسیمی روزگاری شد که پنهان بود در زلفش

  دگرباره چو رویش دید در عالم ، هویدا شد

  طریق عشق آن دلبر به بازی کی توان رفتن

  باید می مردره مردان مرد است این، درین ره 

  جهان حسن ، قدیم است و عشق ، لم یزلی

  ای که مصون است و ایمن از نکبات مدینه

  عشق ما و حسن او ، هست ای نسیمی لم یزل

  زانکه حسن او قدیم و عشق ما بی انتهاست

قدر مسلم اینکه دیوان نسیمی، در قرنهای بعد از او ، فقط یک کتاب شعر به 

های اجتماعی در آن وجود  ترویج عصیان و نافرمانیآمده و هیچگونه  حساب می

نداشته ولی نام او برای حکومتهای بعدی هم چنان خطرناک بوده که به هر نحو 

اند و دیگران را نیز از آشنا شدن با او برحذر  کرده ممکن از آن پرهیز می

فریبی خود را در  خاطر، کسانی که دکان چپاول و مردمهمین به . اند داشته می

پنداشتند که  ای میدیدند، دیوان نسیمی را مثل بمب خنثی نشده معرض خطر می

او دلهای   هر لحظه امکان انفجارش وجود داشت و ممکن بود عطر و نسیم افکار

یاغیگری و عصیانی مقدس  به شورش و  را طوفانی کند و پاک و شیدای زمانه 

ررسی و نقد بیطرفانه و وادارد. برخی از رهبران فکری جامعه نیز بجای بحث و ب

شکافتن معانی دقیق و مضامین لطیف او تالشی معکوس داشته و با پیشداوری در 

و رد کردن فلسفه وحدت وجود وغیره صورت  ةگوئی و ذم غُال مورد کفر اناالحق

هائی  کند و سرنخسواالتی که او مطرح می اند تا جوابگویکرده مسئله را پاک می

متاسفانه اکنون نیز وقتی بحث از بزرگانی   دهد نباشند. می که برای تحقیق و تفکر

شود اولین سؤالی که در نزد بعضی از قشریون  مثل حافظ و سعدی و موالنا می

در  شود این است که آیا آنها شیعه بودند یا سنی؟ چپی بودند یا راستی؟ مطرح می
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ی که دیگر نسیمنعیمی و اندیش، جسور، آزاده و بی پروای مورد شخصیت ژرف

  جای خود دارد.

  بینی نسیمی ي جهان خالصه 

نسبت به روایت شده که نسیمی از نعیمی و بند بسیار زیبا و روان  دو ترجیع 

این دو اثر لطیف که در  ی شطح بیشتری برخوردارند. از جوهره اناشعارش  ی بقیه

نعیمی ی بین ی جهان اند و از لحاظ محتوا نیز همسانند خالصه یک وزن سروده شده

  .آیند نسیمی به حساب میو 

 -انیم سیمرغ جهان المک«بیتی است با بیت ترجیع  7بند  9ترجیع بند نعیمی 

بیتی است با بیت ترجیع  11بند  11بند نسیمی  و ترجیع» مقصود زمین و آسمانیم

نسیمی این گویا که » روحی که دمیده شد در آدم-القدسیم و اسم اعظم روح«

ر استقبال از ترجیع بند استادش و به منظور توضیح و تفسیر آن ترجیع بند را د

  سروده است.

اش نیز دارای شاهکارهای ادبی بسیاری است که از باب نسیمی در دیوان ترکی

تبرک، یکی از ابیاتش را که شهرت تاریخی و جهانی دارد حسن ختام این نوشتار 

 سیغمازام منده سیغار ایکی جهان، من بو جهانه دهیم:قرار می
  گوهر المکان منـم، کـون و مکانـه سیغمازام

  ، نگنجم ولی در جهان من بگنجد جهان در وجودم

  62من آن گوهر المکانم ، نگنجم به کون و مکان من

                                                             
62 -           Both worlds can fit within me, but in this world I cannot fit 

I am the placeless essence, but into existence I cannot fit  
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  ها نسیمیلزوم شناخت :    شرق هویت

در حقیقت، بحران هویت دنیای امروز و سرگشتگی انسان معاصر که برای  

زند  رامش به هر خس و خاشاک فلسفی و فکری چنگ میای هویت و آ یافتن ذره

و از طریق   کند که ارباب خرد این قبیل آثار را مورد مداقه قرار دهند اقتضا می

ها را بشناسند و بشناسانند و افکار و آرایشان  ها بخصوص صدا و سیما، نسیمی رسانه

 ها و نظرات غربی اه با فلسفه اظهار فضل کردن  ی نقد قرار دهند و بجای را در بوته

افکار ناب شرق هویت را مطرح و ارائه کنند  (که همانها هم برای ما محترمند)

(آنهم نه در ساعات مرده) و نترسند از اینکه جوانان ما به جایگاه واقعی خود در 

    زندگی روزمره و نقشی که در هستی و کائنات دارند واقف شوند. بقول نسیمی:

  جوشد ار تو میدر سینه، نسیمی را، اسر

  کو همنفس صادق یا محرم اسراری

  آنکه کسب علم و فضل از ابجد رویت نکرد

  روزگار عمر در تعطیل، گم کرد آن عطیل

نسیمی متعلق به تمام ایرانیان و آزاداندیشان جهان است ولی نهایتاً اینکه سید

توفیق  که هر روزها هستیم  زرقانی ما مفتخریم که از بین تمام جهانیان فقط ما 

اگرچه  داریم. هستنددست پروردگان مکتبش شهدا که  مزار او وو بوسیدن زیارت 

بیت زیر را که حسن ختام این مقال است نسیمی دربارۀ خودش و شهدای به وصل 

الحال خود در تنعم وصال  رسیده سروده ولی ما نیز در عالم ظاهر، آن را وصف

  دانیم: دائمی مرقد او و شهدا می

  منست و یار؟ میان   که  ایتی حک دانی 

  شب تا به روز ، بوس و کنار است، والسالم
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  نسیمی عمادالدین عقاید و زندگی منابع

فرصت را مغتنم شمرده و مقالۀ تحقیقی استاد دکترعلی میرفطروس را در  ،کتاباین در پایان 

ار استاد بر اهل تحقیق نمائیم. اهمیت ک پژوهان می مورد منابع حروفیه و نسیمی تقدیم نسیمی

پوشیده نیست، در عین حال باید یادآور شد که ایشان تقریباً تمام متون مربوط به حروفیه و 

نسیمی را به زبانهای مختلف مطالعه و کالسه بندی کرده و از این طریق پژوهشگر به سهولت 

ر هر کتاب با چه و د یابد که نام نسیمی در کدامیک از کتابها هست و در کدامیک نیست در می

  . 63مفهومی به نام او اشاره شده است

 حروفیان،گوید:  استاد میرفطروس در تحقیق گرانسنگ خود دربارۀ منابع مربوط به نسیمی می

 اند گذاشته بیادگار خود از تُرکی و فارسی های زبان به منثور رساالت و اشعار از عظیمی گنجینهء

  ]1.[است آنان داتاعتقا و ها آئین تعالیم، بیانگر که

 در که -حروفیان اصلی کتب در را نسیمی عمادالدین عقاید و زندگی ۀدربار اولیه های آگاهی 

 و فارسی به( شعر کتاب دو خوشبختانه. یافت توان می -اند شده تألیف نسیمی عمادالدین زمان

 را وی عقاید و ها اندیشه جوهر توان می آنها خالل از که مانده باقی نسیمی عمادالدین از )تُرکی

  .نامیم می »خاص اول دست منابع« را حروفی منابع این ما. شناخت

 دارای و شده نوشته نسیمی معاصران توسط که دارند وجود مآخذی منابع، این کنار در 

 این. باشند می ما مطالعهء مورد دوران دربارهء پرارزشی سیاسی و جغرافیایی تاریخی، اطالعات

  .شوند می نامیده »عام اول دست نابعم« منابع،

 اند کرده یاد نسیمی عمادالدین اشعار و زندگی از ادبی های تذکره و تاریخی کتب از تعدادی

 این.دارند قرار شان نویسندگان اسالمی اعتقادات و عرفانی های برداشت تأثیر تحت عموماً که

  .روند می بشمار »دوم دست منابع« منابع از دسته

 جمهوری محققّان غربی، شناسانِ شرق میان در بیستم قرن آغاز از حروفیان جنبش بررسی

 بوده برخوردار فراوانی غنای از ایرانی محققّان بین در نیز و تُرک و عرب نویسندگان آذربایجان،

 و حروفیان عقاید فلسفی و اجتماعی محتوای با را ما مختلف، های دیدگاه از تحقیقات، این. است

                                                             
 یادآوری .است میالدی تاریخ چپ، سمت شمارهء و هجری تاریخ راست، سمت شمارهء مقاله، نای متن در - 63

 نیز کتاب این سوم چاپ و شده منتشر 1999 و 1992 های سال در نسیمی کتاب دوم و اول چاپ که کنیم می

 .است انتشار دست در اینک
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 را تحقیقات از دسته این ما. کنند می آشنا نسیمی عمادالدین اشعار و عقاید زندگی، با ای پاره

  .نامیم می »جدید تحقیقات و مطالعات«

 - سیاسی شرایط درک برای نیز پانزدهم/  نهم قرن به مربوط تاریخی کتب از گروهی

  .نامیم می »عمومی منابع« را آثار این ما. دارند بسیار اهمیت نسیمی عمادالدین عصر اجتماعی

  خاص اولِ دست منابع 

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

 انتشار استانبول در 1878/ 1298 سال در سپس و 1842/ 1260 سال در نسیمی فارسی دیوان

 بمناسبت ،1969 سال در سپس و 1926 الس در ابتداء نسیمی، دیوان تُرکی متن. یافت

 بر( نسیمی فارسی دیوان از خوبی نسبتاً چاپ. شد منتشر باکو در نسیمی، تولّد سالروز ششصدمین

 سال به محمدزاده حمید همت به) تفلیس کتابخانهء و لنینگراد کتابخانهء خطی نسخهء اساس

 نعیمی اهللا فضل اشعار از بسیاری متأسفانه متن، این در] .2[است شده منتشر باکو در 1972

 همت به نسیمی دیوان از دیگری متن. است آمده نسیمی اشعار شمارِ در) حروفی فرقهء بنیانگذار(

 آمده کتاب ابتدای در جداگانه نعیمی، اهللا فضل اشعار چاپ، این در شده، منتشر اوف علی رستم

 متن، این. است شده ثبت نعیمی بنام نسیمی اشعار برخی اوف علی رستم نسخهء در اما]. 3[است

 و 9 صص( کتاب مقدمهء زیرنویسِ در را آنها از هائی نمونه ما که است فراوانی اشتباهات دارای

  .ایم داده بدست خود تحقیق متن در نیز و) 14

 مطالعهء اما شده، تنظیم) ها قافیه الفبائی ترتیب اساس بر( رایج بشکل چه اگر نسیمی اشعار

  .دهد می نشان را نسیمی شاعری و فکری متفاوت های دوره ر،اشعا این

 پیروان و شاگردان از یکی بوسیلهء 1409/ 811 سال در که) تُرکی به( »نامه بشارت« در

 یاد عمیق احترام و بزرگی به نسیمی عمادالدین از مؤلف شده، تألیف] 4[رفیعی بنام نسیمی،

]. 5[است شده آشنا حروفی های اندیشه با نسیمی لهءبوسی او که کرده تأکید رفیعی. است نموده

 کرده یاد نسیمی عمادالدین و نعیمی اهللا فضل از نیز خود دیگر منظومهء در رفیعی

 های اندیشه وجود آن، سراسر در که است آثاری مهمترین از یکی »نامه بشارت].«6[است

  .است چشمگیر حروفی

 اهللا فضل عقاید از) 1443/ 846 تألیف( محمد الدین امیرغیاث نوشتهء »استوانامه« در

 این مختلف های دسته و اهللا فضل قتل از پس حروفی رهبران از نیز و وی خانوادهء استرآبادی،

 »نامه جاودان« از هائی بخش نقل ضمن »نامه استوا. «است رفته سخن ایران شهرهای در فرقه

 فضل بوسیلهء که کرده یاد نسیمی شعرهای از یکی از) استرآبادی اهللا فضل اثر( »نامه محبت« و

 مختلف های دسته عقاید شناخت در خصوصاً رساله این. شد می خوانده پیروانش و نعیمی اهللا
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]. 7[دارد بسیار اهمیت فرقه، این به مربوط انشعابات و استرآبادی اهللا فضل قتل از پس حروفی

 پسران محاکمه و شکنجه دستگیری، و نحروفیا مصائب از دیگری سند در محمد الدین غیاث

  ]8.[است کرده یاد) 1427/ 830( تیموری شاهرخ به قصد سوء از پس اهللا فضل

 تألیف 1407 – 1397/ 810 – 800 های سال حوالی در که »شریف سید قصیدهء شرح« در

 زا تبریز، شهر در حروفی رساالت دیگر و »نامه جاودان«از برداری نسخه بهنگام مؤلف شده،

  ]9.[است کرده یاد) نسیمی عمادالدین( علی سید با خود صحبت و دیدار

 ،»نعیمی دیوان« مانند اولی دست منابع از ما حروفیان، عقاید ذکر در فوق، منابع بر عالوه

 و) دده اشقورت( »نامه صلوات) «نعیمی اهللا فضل تألیف( »نامه محبت« و »کبیر نامهء جاودان«

  .ایم کرده استفاده) هوار کلمان پروفسور گردآوری( »حروفیه رسائلِ مجموعهء«

  :عام اول دست منابع 

 عسقالنی حجر ابن تألیف »بابناءالعمر الغُمر انباء« کتاب از باید ابتداء منابع، از دسته این در

 زدهمپان/  نهم قرن در سنّت اهل بنام فقهای از حجر ابن. کرد یاد) 1449/ 852 بسال گذشته در(

 شامل که است تاریخ نوعی او کتاب] 10.[داشت قضاوت مسند قاهره در سال 21 مدت که بود

 دوران حوادث کتاب، این هفتم جلد. است 1448 تا 1371/ 852 تا 773 های سال مهم حوادث

 گزارش را نسیمی عمادالدین قتل و محاکمه چگونگی و) مصر خلیفهء( مؤید سلطان حکومت

  ]11.[است ارزشمند بسیار که کرده

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

 شهر این تاریخیِ - سیاسی حوادث و حلب شهر اقتصادی و جغرافیائی وضعیت از جالبی شرح

 ابن روایت خود کتاب در او. بود حلب شهر در شافعی بزرگ فقهای از عجمی ابن. است داده ارائه

  ]12.[است کرده نقل نسیمی قتل و محاکمه دربارهء را حجر

 حدود تألیف( احمدالعینی محمودبن تألیف »المؤید الملک تاریخ فی المهنّد السیف« کتاب

 کنندهء تأئید و مصر خلیفهء( مؤید سلطان حکومت و خاندان دربارهء مفیدی منبع) 1427/ 830

 از قبل یکسال( 1416/ 819 سال حوادث تا کتاب این. باشد یم) نسیمی عمادالدین قتل فتوای

  ]13.[است کرده گزارش را) نسیمی قتل

 تیموری شاهرخ سلطان به قصد سوء واقعهء طوسی محمد تألیف »الّتهانی مجمع« رسالهء

 خدمت در ها مدت رساله، این مؤلف. کرده گزارش را) 1427/ 830 بسال( حروفی لُر احمد بدست

 ابراز حروفیان به نسبت سوزانی کینهء اش رساله در و بوده) بایسنغُر( پسرش و وریتیم شاهرخ

 شاهرخ به قصد سوء از پس حروفیان از گروهی کشتار و دستگیری از همچنین وی. است نموده

  ]14.[است داده خبر
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 مؤلف. است دوران این مهم منابع از) 1427/ 830 سال تألیف( ابرو حافظ اثر ،»التواریخۀزبد«

. است درآورده تحریر رشتهء به را خود مشاهدات و بوده تیموری شاهرخ سلطان خدمت در مدتی

 فعالیت خصوصاً و زمان این اقتصادی و اجتماعی اوضاع از آگاهی برای کتاب این چهارم بخش

  ]15.[دارد بیشتری اهمیت لُر، احمد توسط تیموری شاهرخ به قصد سوء جریان و حروفیان

 مهم منابع از دیگر یکی) 1471/ 876 بسال( سمرقندی عبدالرّزاق تألیف »لسعدینا مطلع«

 پانزدهم/  نهم قرن از ارزشمندی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، اطالعات که است تیموری دوران

 برخوردار بیشتری اهمیت و تازگی از) شاهرخ حکومت دوران( کتاب این دوم جلد. داده بدست

 بدست شاهرخ خوردنِ کارد جریان و بوده حوادث از بسیاری ناظر و شاهد ،خود مؤلف، زیرا است

  ]16.[است کرده گزارش را لُر احمد

 چگونگی و عقاید به مؤید سلطان ایام حوادث ذکر ضمن »الزّهور بدائع« کتاب در ایاس ابن

  ]17.[است کرده اشاره حلَب شهر در نسیمی قتل

 دربارهء مهم منابع از یکی) 902/1496 بسال ذشتهگ در( سخاوی محمد الدین شمس کتاب

 از نعیمی، اهللا فضل حال شرح ذکر در کتاب این. است پانزدهم/ نهم قرن های شخصیت

 و شد کنده پوست مؤید سلطان حکومت زمان در: «او بقول که کرده یاد نیز نسیمی عمادالدین

  ]18.[»رسید بقتل

 شاید ،)1052/ 908 سال تألیف( گازرگاهی حسین دینال کمال اثر »العشّاق مجالس« تذکرهء

 توضیح کتاب، این موضوع. کرده یاد نسیمی عمادالدین اشعار از که است فارسی تذکرهء نخستین

 به اشاره ضمن مؤلف این. نیست مبالغه و اغراق از خالی که است شاعران نزد در عاشقی و عشق

 شاهرخ زمان در حروفیان مبارزات و اقدامات به نسیمی، قتل و محاکمه دستگیری، چگونگی

  ]19.[است نموده اشاره نیز تیموری

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

 به کتاب این سوم جلد. است شده اهداء تیموری شاهرخ به که است تیموری دوران سالشمار

 حادثهء به جمله از و حروفیان به مربوط وقایع به آن، طی و اردد اختصاص شاهرخ عصر حوادث

  ]20.[است شده اشاره لُر احمد بوسیلهء تیموری شاهرخ به قصد سوء

 علماء، از تن 521 حال شرح »النُعمانیه الشقایق« در) 1570/ 968 بسال( زاده کؤپری طاش

 گزارش و بوده استانبول شهر ضاتالق قاضی سالها مؤلف،. است آورده را اسالمی عرفای و فقها

 زمان در حروفی اهللا فضل پیروان از گروهی سوزاندن و محاکمه دستگیری، فعالیت، از ای ارزنده

 سخنی نسیمی عمادالدین سرنوشت و عقاید زندگی، از اما داده، بدست عثمانی محمد سلطان

  ]21.[است نگفته
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 از و زنادقه کشتار و قتل از) 1565/ 973 البس گذشته در( شعرانی عبدالوهاب زمان همین در

 عمادالدین قتل و کندن پوست به سپس و داده خبر مصر در نابلسی ابوبکر کندنِ پوست از جمله

  ]22.[است کرده اشاره حلب شهر در نسیمی

 آخر های سال تألیف( »االفکار ۀزبد و االشعار ۀخالصـ« مفصل تذکرهء در کاشی الدین تقی

 عمادالدین از پانزدهم، و چهاردهم/ نهم و هشتم قرن شاعران احوال و اشعار ذکر در)16/ 10 قرن

  ]23.[است کرده یاد نیز او اشعار و نسیمی

 ترابی پیر مزارِ ذکر ضمن »الجنان روضات« در 1567/ 975 بسال کربالئی حسین حافظ

 رهبری به( حروفیان از گروهی قیام به کتاب این. است کرده یاد نسیمی عمادالدین از) حروفی(

  ]24.[است پرداخته آنان سوزاندن و قتل و قراقوینلو جهانشاه زمان در) نعیمی اهللا فضل دختر

 کرده یاد نسیمی عمادالدین از) تُرکی به( »تذکره« کتاب در نیز چلبی عاشق زمان، همین در

 در که کرده یاد تمنّائی بنام شاعری از همچنین وی.» نهاد شهادتِ  دارِ بر سر منصوروار،« که

  ]25.[شد سوزانده و محکوم بودن، حروفی جرم به دوم بایزید سلطان زمان

 حوادث از آگاهی برای) 1577/ 985 سال تألیف( روملو بیگ حسن اثر »التواریخ احسن«

 است ای ارزنده مأخذ همچنین کتاب این. است ارزشمند بسیار تیموری شاهرخ حکومت دوران

 آق و قراقوینلو های حکومت زمان در آذربایجان نواحی اجتماعی -سیاسی ضاعاو شناخت برای

 و دستگیری چگونگی از ارزشمندی گزارش روملو. دوره این در عثمانی حکومت وقایع و قوینلو

 ذکر در او. باشد کرده اخذ »العشاق مجالس« از گویا که داده بدست نسیمی عمادالدین فجیع قتل

 و حروفی لُر احمد بوسیلهء شاهرخ سلطان خوردن کارد از 1442 و 1427/ 846 و 830 سال وقایع

  ]26.[است کرده یاد قراقوینلو جهانشاه بدستور آنان کشتار و حروفیان قیام از نیز

 عمادالدین از) تُرکی زبان به( »تذکره« کتاب در) 1582/ 991 بسال گذشته در( لطیفی

 علم با و بوده ولی اهللا نعمت شاه و شبلی مقلّد الدینعماد او، بگفتهء. است گفته سخن نسیمی

 اتهام به که کرده یاد شاعرِ  تمنّائی احوال و اشعار از نیز لطیفی. است داشته آشنائی نیز حروف

]. 27[شد سوزانده و گردیده مرگ به محکوم دوم، بایزید سلطان زمان در زندقه، و الحاد تناسخ،

 حوالی در »نسیم« اهل را نسیمی اینکه ضمن »الشعراء ۀکرتذ« در چلبی حسن زمان همین در

  ]28.[است کرده اشاره نسیمی سرنوشت و زندگی به مختصراً دانسته، بغداد

 این ارزشمند منابع از نیز) 1494/ 899 بسال( اسفزاری الدین معین تألیف »الجنّات روضات«

 را حروفی لُرِ احمد بوسیلهء رخشاه خوردن کارد واقعهء سیزدهم، روضهء در مؤلف. است دوران

  ].29[است کرده گزارش
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 زدن آتش و دستگیری از »االخبار کُنه« کتاب در افندی عالی مصطفی 1698/ 1007 سال در

 عمادالدین سرنوشت به آن طی و کرده یاد عثمانی محمد سلطان زمان در حروفیان از گروهی

 قصیده در نیز عثمانی دربار زبان اعرفارسیش حامدی، موالنا] 30.[است کرده اشاره نیز نسیمی

  ]31.[است پرداخته واقعه این به »رم در حروفیان سوزانیدن به اشارت« نام به ای

 میرترابی مزارِ به اشاره در - »الجنّان روضات« روایت 1501/ 1011 بسال تبریزی مالحشری

  ].32[است کرده تکرار »روضهءاطهار« کتاب در را -جهانشاه زمان در حروفیان کشتار و

 و اشعار از) 1613/ 1023 حدود تألیف( »العاشقین عرفات« تذکرهء در اوحدی الدین تقی

 »الدین جالل سید« را نسیمی کوچک نام و کرده یاد نسیمی عمادالدین و نعیمی اهللا فضل زندگی

 ای کلمه قه،ساب اولیای برخالف دوست و دشمن نزد« که است دانسته »شیرازی« را وی اصلِ و

  ]33.»[شد می الوهیت دعوی صدق که آورد می زبان بر چند

 دیوان« ذیل »الظّنون کشف« در) 1657/ 1067 بسال گذشته در( چلَبی خلیفه حاجی

 دانسته 1497/ 820 سال را او قتل تاریخ و کرده اشاره عمادالدین قتل و زندگی به »نسیمی

  ]34.[است

 حنبلی عماد ابن نیز و] 35[»الخیال لطایف« در 1666/ 1076 بسال شیرازی دارابی بن محمد

 کثرت از و نموده اشاره نسیمی عمادالدین زندگی به »الذّهب شَـذَرات« در 1670/ 1080 بسال

  ]36.[اند کرده یاد حلب شهر در او پیروان

  :دوم دست منابع -3

 اند نموده نسیمی عمادالدین تلق چگونگی و اشعار زندگی، به اشاراتی نیز متأخّر نویسان تذکره

  :جمله از اند شده اقتباس اول دست منابع از عموماً که

 اشعار و تولّد محل از »الشعرا ریاض« در 1748/ 1161 بسال) واله( داغستانی خان قلی علی

  ).37( باشد کرده اخذ »العاشقین عرفات« کتاب از رسد می بنظر که کرده یاد نسیمی

 از رباعیاتی نقل ضمن »العارفین ریاض« در 1842/ 1260 سالب هدایت خان رضاقلی

 شهادتِِ دار بر پا منصوروار،« حلب در هجری 837 بسال نسیمی که شده یادآور نسیمی،

 پرداخته نسیمی عمادالدین اشعار و زندگی به خود دیگر کتاب در هدایت). 38(»گذاشت

  ).39(است

 به نسبت سوزانی کینهء) تُرکی بزبان( »راراالس کاشف« در 1871/ 1288 بسال افندی اسحق

 شراب و پنیر و نان تقسیم ،از قرامطه به حروفیان کردن منسوب وی. است داشته ابراز حروفیان

. است) خرّمدین بابک( خرّمدینان جنبش در آئین همین یادآور که کرده یاد حروفی های آئین در

 این. است نموده اشاره نیز شده منجر کتاشیهب و حروفیان عام قتل به که حوادث بعضی به افندی،



  نسیمی عمادالدین سیددر زندگی و اشعار پژوهشی                                                   146
  

 های آئین و متون از هائی بخش نقل بخاطر اما رود، می بشمار متأخر منابع جزو چه اگر کتاب

 عمادالدین عقاید یا زندگی به ای اشاره هیچ افندی اسحق. است فراوان ارزش دارای حروفیان،

  ).40(است نکرده نسیمی

 فصل) تُرکی به( »المفاسد دفع فی المقاصد مرآت« کتاب در رفعت محمد زمان، این در

. است کرده اشاره نیز نسیمی عمادالدین عقاید به آن طی که داده اختصاص حروفیان به مستقلی

  ).41(است ارزشمند بسیار نیز بکتاشیه های آئین و عقاید بعضی شناخت در کتاب این

 قتل به نسیمی، غزلیات از تعدادی ذکر ضمن ،)1296/1878 تألیف( »روشن روز« تذکرهء

  ).42(است آورده عمادالدین قتل چگونگی در را گیالنی میرفرخی شعر و کرده اشاره او فجیع

 صبح« ،)45(»الشعراء تذکرۀ« ،)44(»انجمن شمع« ،)43(»االدب ۀریحانـ« در

 سرنوشت و اشعار زندگی، از نیز) 48(»آثارعجم« ،)47(»ناصری فارسنامهء«،)46(»گلشن

  .است شده یاد نسیمی عمادالدین

 دربارهء ارزشمندی اطالعات الغزی، کامل محمد تألیف »حلَب تاریخ فی نهرالذّهب« کتاب

 قتل به کتاب، این دوم جلد در. است داده بدست حلب شهر تاریخی حوادث و صنایع جغرافیا،

 سلطان حکومت از مسو جلد در و شده اشاره ،1417/ 820 بسال حلب شهر در نسیمی عمادالدین

 از نسیمی، بر عالوه کتاب، این. است شده یاد) یـشبک( حلب شهر حاکم و) مصر سلطان( مؤید

 کفر، اتهام به حلب شهر در 1609/ 1018 سال به که کرده یاد »ارمنازی ابوبکر« بنام شخصی

  ).49(سوزاندند را جسدش و زدند را گردنش

 شهر سیاسی و تاریخی وقایع از بسیاری »النُبـَال عالما« پرارج کتاب در الطباخ راغب محمد

 کتاب این دوم جلد. است کرده استناد اول دست منابع به مورد این در و آورده گرد را حلب

 مطالعهء برای آن سوم جلد خصوصاً و) مؤید سلطان حکومت ایام و حلب به تیمور حملهء دربارهء(

 العجمی ابن روایت ،»نسیمی عمادالدین علی سید مقتَل ذکر« در الطباخ. است ارزشمند بسیار ما

  ).50(است کرده نقل نسیمی قتل و محاکمه چگونگی دربارهء را

 یاد او قتل سال و استرآبادی اهللا فضل از »آذربایجان دانشمندان« کتاب در تربیت محمدعلی

 اشاره قراقوینلو جهانشاه زمان در استرآبادی اهللا فضل دختر رهبری به حروفیان قیام به و کرده

 به حروفی رهبران دیگر و نسیمی عمادالدین اهللا، فضل قتل از پس: تربیت بنظر. است نموده

  ).51(کردند ترویج را حروفی عقاید بکتاشیه های خانقاه در و گریخته آناطولی

  :جدید تحقیقات و مطالعات -4

 رساالت و آثار انتشار و تدوین تهیه، در که است محقّقی نخستین براون ادوارد پروفسور

 نوشته حروفیان تعالیم و ادبیات معرّفی در متعددی مقاالت و کرده ای ارزنده خدمات حروفیانّ
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 حروفیه رساالت مطالعهء در براون پروفسور کالمی، های پیچیدگی و تعقیدها بخاطر). 52(است

 ادبی نظر از: «که است معتقد او جهت، بهمین یابد، دست آنان حقیقی عقاید و آراء به نتوانسته

 رشته یک« شامل را آثار این براون. »ندارند قیمتی و قدر چندان آثار، و کتب این بیشتر خالص،ِ

 براون. داند می »هستند غریب و عجیب و خیالی تعالیم دارای که نامفهوم و آشفته و درهم افکار

  ).53( تاس کرده نسیمی عمادالدین اشعار به نیز کوتاهی اشارهء

 رساالت فهم و درک دشواری بر تأکید با »عثمانی شعر تاریخ« کتاب در گیب پروفسور

 ضمن و داده اختصاص نسیمی اشعار و زندگی به را صفحاتی که است محقّقی نخستین حروفیه،

 را نسیمی گیب، پروفسور. است کرده ذکر را وی تُرکی رباعیات و غزلیات از هایی نمونه آن،

  ).54( است دانسته »تُرکی ادبیات در عارفانه اشعار زیباترین« را او اشعار و دهنامی عارف

 پروفسور خصوصاً و) فرانسه به( »حروفیه رسائل مجموعهء« مقدمهء در هوار کلمان پروفسور

 اهللا فضل فلسفی عقاید و حروفیه پیدایش) کتاب همین ضمیمهء به: (خود تحقیق در توفیق رضا

 در را وجودی وحدت و نوافالطونی عناصر وجود توفیق رضا پروفسور. اند کرده بررسی را حروفی

 مذاهب از کاریکاتوری جز مجموع در حروفیه مذهب« که است معتقد و داده نشان حروفیه عقاید

 شده اشاره نیز نسیمی عقاید و شعر به مختصر بسیار بطور کتاب، این مقدمهء در.» نیست بزرگ

  ).55(است

 اینکه ضمن خود، ارزشمند کتاب دو در نیز ماسینیون لویی استاد گیپ، حقیقاتت اساس بر

 از جریانی را حروفیان ،»آمده پدید قراقوینلو ترکمانان میان در حروفیه فرقهء« است معتقد

 نسیمی ماسینیون. است داده اختصاص نسیمی اشعار و عقاید به را صفحاتی و دانسته نوقرمطیان

 سران با پیوند در حال، همین در و وجودی وحدت عارفی آذری، تُرک شاعرات اولین از یکی« را

  ).56(است دانسته »بکتاشیه نظامی

 دو بکتاشیه و حروفیه اینکه به اعتقاد ،ضمن بکتاشیه دربارهء خود تحقیق در بیرج. ک. ج

 اشاراتی ینسیم عمادالدین سرنوشت و زندگی به مختصراً اند، جداگانه فکری سیستم دارای فرقهء

  ).57(است کرده

 ارزشمند که نوشته نسیمی عمادالدین زندگی دربارهء کوتاهی شرح نیز بابینگر. ف پروفسور

  ).58( است

 در حروف علم تاریخی های زمینه به مفصالً خود، نظیر بی تحقیق در ریتر هلموت استاد

 آن، ضمن و پرداخته ینعیم اهللا فضل پیروان و خانواده عقاید، زندگی، به و اسالمی فرهنگ

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

  ).60(است نکرده نسیمی عمادالدین

 بررسی را نسیمی فارسی و تُرکی رباعیات خود، دانشگاهی رسالهء در بوریل. ک پروفسور

 نیز او. است پرداخته نسیمی عمادالدین ادبی سبک و عقاید آثار، زندگی، به ابتداء در و کرده

  ).61(است آورده بشمار »ٰ◌ اعلی عارفی و مسلمان« را نسیمی

 پی را »نسمی عمادالدین فارسی دیوان« در حروفی های ،اندیشه آمورتی اسکارچیا پروفسور

  ).62( است کرده گیری

 اشعار و زندگی و حروفیان جنبش دربارهء متعددی تحقیقات آذربایجان، جمهوری محقّقان

 ایدئولوژیک تفسیرهای و ها گرایش تأثیر تحت آنکه با تحقیقات این. اند داده انتشار عمادالدین

. باشند می مفید نسیمی عمادالدین عقاید و زندگی شناخت در یک هر اما دارند قرار) مارکسیستی(

 زندگی دربارهء تحقیق اولّین واقع در که کرد یاد ممتاز سلمان کتاب از باید ابتداء یقات،تحق این از

  ).63(است آذربایجان جمهوری در نسیمی عمادالدین اشعار و

 را او عقاید نسیمی، اشعار بررسی ضمن »آذربایجان ادبیات تاریخ« در حکمت اسماعیل سپس

 و اُزبک شاعران بر نسیمی عمیق تأثیر و انستهد نوافالطونی های اندیشه از عناصری حاوی

  ).64(است شده یادآور را آذربایجان

 آنرا و کرده بررسی را حروفیسم خود، دیگر های نوشته در و دانشگاهی رسالهء در زاده قلی. م

 بین تا است کوشیده نسیمی عقاید تحلیل در اما دانسته »اسرارآمیز و ارتجاعی جریان یک«

  ).65(شود قائل اساسی فرق نسیمی، عقاید مثبت های جنبه و حروفی جاعیِارت های اندیشه

 تُرک محققان نظر نسیمی، تولد سال ششصدمین بمناسبت ای مقاله در نیز زاده قاسم فؤاد

  ).66(است کرده بررسی را نسیمی عمادالدین دربارهء

 به کوتاهی، قالهءم در نیز و نسیمی عمادالدین تُرکی دیوان مقدمهء در قهرمانوف جهانگیر

 کرده اشاره وی اشعار در موجود های تحریف و تغییرها به و نسیمی دیوان خطی های نسخه

  ).67(است

 نسیمی سرنوشت و اشعار زندگی، به خود ارزشمند اما کوچک رسالهء در نیز آراسلی حمید

  ).68(است پرداخته

 عمادالدین عقاید و اشعار ،زندگی »نسیمی فارسی دیوان« بر خود مقدمهء در محمدزاده حمید

  ).69( است داده نشان را حافظ از نسیمی شعری های تأثیرپذیری و کرده بررسی را نسیمی

 جنبه به نسیمی، عاشقانهء اشعار از ای گُزیده بر خود کوتاه درمقدمهء نیز اوف اصالن واقف

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

 همچنین). 72( داده اختصاص نسیمی اشعار و عقاید زندگی، بررسی به) باکو دانشگاه در( را خود

 عظمت« بنام ای مقاله در نیز جعفر اکرم). 73( اوف حسین عیسی قلم به »نسیمی« مقالهء است

  ).74(است کرده اشاره آذربایجان شاعران بر عمادالدین تأثیر و عقاید زندگی، به» نسیمی

 فضل زندگی به »اَعالم قاموص« کتاب در سامی الدین شمس بار نخستین ترکیه، کشور در

 مفصل تحقیق در توفیق رضا پروفسور سپس و) 75(نموده اشاره نسیمی عمادالدین و نعیمی اهللا

 وی، از پس -ایم کرده اشاره بدان قبل صفحات در که -است پرداخته حروفیان عقاید به خود

 اسماعیل شاه فضولی، اشعار بر او شگرف تأثیر و نسیمی عمادالدین از خود کتاب در کؤپرولو فواد

 عقاید و اشعار از نیز »نسیمی« بنام کوتاهی مقالهء در مؤلف همین). 76(کرده یاد بنانی و خطائی

  ).77(است گفته سخن او

 شخصیت از هائی جنبه و زندگی »نسیمی سید« بنام خود دانشگاهی رسالهء در الگون ابراهیم

  ).78(است داده نشان بدرستی را عمادالدین عقاید و

 فصل و پرداخته حروفیه فرقهء به خود آثار در گولپینارلی عبدالباقی استاد تُرک، معروف محقّق

 همین). 79( است داده صاصاخت نسیمی عمادالدین عقاید و زندگی به نیز مفیدی و مستقل

  ).80(باشد می ارزشمند بسیار که کرده منتشر را حروفیان رساالت و آثار از کاملی فهرست مؤلّف،

 نسیمی عمادالدین دربارهء مفیدی مقالهء ،»تُرک دانشنامهء« در کاراهان بنام دیگری نویسندهء

  ).81(است نوشته حروفیه فرقهء و

 و زندگی به مستقلی فصل »العراق تاریخ« کتاب در عزّاوی عباس عرب، محقّقان میان از

 کرده ارائه مفیدی اطالعات آن، طی و داده اختصاص نسیمی عمادالدین و نعیمی اهللا فضل عقاید

  ).82(است نموده حروفیان به اشاراتی نیز »التاریخ فی الکاکائیه« در مؤلف همین. است

 دو در اسدی خیرالدین و ،)83( »حلب فی یخیهوالتار آثاراالسالمیه« در طالس اسعد محمد

 آرامگاه جغرافیائی موقیت به اشاره ضمن »اسواقها و حلب احیاء« و »حلَب ۀموسوعــ« کتاب

  ).84( اند کرده یاد حلَب شهر در وی قتل و محاکمه از نسیمی،

 و نعیمی اهللا فضل اشعار و زندگی به خود کتاب در نیز نجفی امینی عبدالحسین شیخ

  ).85( است کرده اشاره نسیمی عمادالدین

 پیدایش به ارزشمندی و جامع فصل »تصوف و تشیع« کتاب در الشیبی مصطفی کامل دکتر

 عمادالدین به کوتاهی اشارهء آن، ضمن و داده اختصاص نعیمی اهللا فضل عقاید و حروفیه فرقهء

 و کیا صادق استاد تحقیقات و زحمات به ای اشاره هیچ متأسفانه الشیبی). 86(است نموده نسیمی

  .است نکرده ریتر هلموت پروفسور
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 صادق استاد بار نخستین ،)87(حسینی شاه ناصرالدین مفید و کوتاه مقالهء از گذشته ایران، در

 باز و بازشناسی در خود ارزندهء های کوشش ضمن او. است پرداخته حروفیه فرقهء معرفی به کیا

 فضل تعالیم و زندگی شرح به اول، دست منابع اساس بر حروفیه، فرقهء استرآبادی متون خوانی

. است کرده اشاره نیز نسیمی عمادالدین عقاید و زندگی به مختصر بطور و پرداخته نعیمی اهللا

 است حروفیان دربارهء بعدی های پژوهش همهء بخش الهام کیا صادق استاد زحمات و تحقیقات

)88.(  

 تاریخ« در صفا اهللا ذبیح استاد و) 89( »شاهرخ عهد در فارسی شعر« در یارشاطر احسان استاد

 اطالعات اما اند، نکرده نسیمی عمادالدین احوال و اشعار به ای اشاره) 90( »ایران در ادبیات

  .اند داده بدست ما مطالعهء مورد دوران فرهنگی -اجتماعی شرایط از ارزشمندی

 و) نعیمی(استرآبادی اهللا فضل سرنوشت و اشعار از ،»مهنا لغت« در دهخدا اکبر علی عالّمه

  ).91(است کرده یاد نسیمی عمادالدین

) 94(»شیراز بزرگان«،)93(»فارسی سرایانِ سخن و دانشمندان«،)92(»سخنوران فرهنگ« در

  .است شده یاد نسیمی عمادالدین اشعار و زندگی از نیز

 از بسیاری« که دانسته خود زمان نامی رانشاع از را نسیمی عمادالدین نفیسی، سعید استاد

 به مختصراً و نکرده وی اشعار از ذکری هیچ اما ،»اند بوده او سبک پیرو یا شاگرد عصر، شاعران

 به نیز »انوار قاسم کلیات« مقدمهء در نفیسی). 95(است نموده اشاره نسیمی قتل چگونگی

  ).96(است کرده اشاره حروفیان به مربوط حوادث

 ضمن و پرداخته »حروفیه و صوفیه های فرقه« رابطهء به مفیدی مقالهء در نیز فرزام حمید

 کرده اشاره استرآبادی اهللا فضل افکار بر عربی ابن عقاید تأثیر به حروف علم تاریخچهء ارائهء

  ).97(است

 مفیدی اشارات ،»نسیمی عمادالدین و نعیمی اهللا فضل فارسی دیوان« مقدمهء در جویا. س

  ).98(است نموده نسیمی عقاید و زندگی و حروفیه جنبش به

 خادم علی ،)101(متینی غالمحسین ،)100(مشکور محمدجواد دکتر ،)99(خسروشاهی رضا

 و زندگی به نیز) 104(صالحی علی سید و) 103(بیگدلی غالمحسین سپس ،)102(علماء

 را حافظ از نسیمی شعری پذیریتأثیر نیز، آنان از برخی و کرده اشاره نسیمی عمادالدین سرنوشت

  .اند داده نشان

 این« و مادی باورهای بر تأکید ضمن »… حروفیه جنبش«کوچک کتاب در نیز نگارنده

  ).105(است کرده اشاره نسیمی عقاید و اشعار ،به حروفیان برخی» ِ جهانی
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 دالرفیععب و)108(ورداسبی ابوذر ،)107(حاکمی اسماعیل ،)106(بیات اهللا عزت های نوشته

 مبتنی و جدید اطالعات فاقد که هرچند) 110(ظفری اهللا ولی دکترای رسالهء نیز و) 109(حقیقت

 رضا های کوشش حالیکه در نیستند، فایده از خالی اما باشند، می دیگران تحقیقات بر

 عقاید و زندگی دربارهء مقاالتی گردآوری و ترجمه در) 112(خمارلو تقی محمد و) 111(باغبان

  .هستند ارزشمند نسیمی ادالدینعم

 ادبیات در نسیمی عمادالدین برجستهء جایگاه و زندگی به خود، کتاب دو در هیئت جواد دکتر

  ).113( است کرده اشاره آذری

 مطالب عرفانیِ درست تحلیل بجای« که محقّقانی از ای مقاله در ناصری سادات حسن دکتر

 آورده خداشناس عرفان معتقدات از دور های اشتبرد یا خود، خاص مطالبی نسیمی، آمیز ذوق

 توضیح در بلکه نداده توضیحی »نسیمی آمیز ذوق مطالب« مفهوم دربارهء اما کرده انتقاد »اند

  ).114(است شده گویی تناقض و تردید دچار حروفیان اعتقادی فلسفه

 عمادالدین و مینعی اهللا فضل سرنوشت و زندگی به »تاریخ در حروفیه« کتاب در آژند یعقوب

 به مربوط تاریخی رویدادهای و حوادث شامل اساساً کتاب این). 115( است کرده اشاره نسیمی

 مادی و جهانی این های برداشت و دنیاگرایانه های گرایش« به مؤلف اما، است، فرقه این

 تند،غیرمس نظریات برخی دارای متأسفانه، کتاب، این. است کرده تأکید »ها حروفی از بخشی

  .باشد می نادرست استدالالت و تاریخی اشتباهات

 سرنوشت و زندگی به »نسیمی دیوان« از جدیدی نسخهء مقدمهء در نیز پندری جاللی یداهللا

 مانند دانسته، »متوسط شاعری« را نسیمی اینکه ضمن وی. است پرداخته نسیمی عمادالدین

 استرآبادی اهللا فضل عقاید بین تا است یدهکوش »ها حروفی بعضی مادی افکار« بر تأکید با آژند،

  ).116(گردد قائل فاصله و فرق جانشینانش، افکار و) حروفیه بنیانگذار و رهبر(

  عمومی منابع -  5

 تیموری دورهء رسمی تاریخ) 1424/ 828 بسال( یزدی علی الدین شرف تألیف »ظفرنامه«

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

 است، بوده تیموری شاهرخ و تیمور دوران حوادث و ها جنگ از بسیاری شاهد خود کتاب، مؤلف

 می ارزشمند ما مطالعهء مورد دوران سیاسی و اجتماعی شرایط شناخت در کتاب این لذا

  ).117(باشد

 »تیمور آور شگفت زندگی« یا »تیمور نوائب فی المقدور عجایب« نام با عربشاه ابن کتاب

 که بوده کسانی جمله از خود مؤلف،. است دوران این مهم منابع از نیز) 1436/ 850 سال تألیف«

 سرزمین به سپس او شد، کوچانیده سمرقند به) 804/1401 سال( تیمور بوسیلهء دمشق فتح در
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 حوادث و ها ریزیخون ها، جنگ شرح عربشاه ابن کتاب. رفت -اول محمد سلطان نزد -عثمانی

 فراوان تاریخی ارزش از اما شده، نوشته آمیز اغراق کمی چه اگر که است تیمور دوران سیاسی

 بسیار قوینلو آق و عثمانی سالطین احوال از آگاهی برای همچنین کتاب، این. است برخوردار

  ).118(باشد می مفید

 مطالب و تاریخی نکات اویح تُربتی، حسینی ابوطالب تحریر یا تألیف »تیموری تزوکات«

 »تزوکات« اَشکالِ و اقتصادی مناسبات با را ما و است تیموری دورهء اقتصادی – اجتماعی

  ).119(کند می آشنا زمان این) نظامی و اجتماعی نهادهای و ها سازمان(

 که است ارزشمندی بسیار مأخذ نیز نظامی عبدالواسع الدین نظام اثر »منشاءاالنشاء« کتاب

 مورد دوران در رایج های پیشه و ها حرفه ها، مالیات دربارهءانواع مفیدی اطالعات حاوی

  ).120(باشد می ما مطالعهء

 از ای ارزنده اطالعات اش،»سفرنامه« در کالویخو اسپانیائی معروف جهانگرد زمان، همین در

 این ردهمچها تا دوازدهم های فصل. است داده بدست تیمور زمان در ایران اجتماعی اوضاع

  ).121(است برخوردار بیشتری ارزش از) سمرقند شهر دربارهء( کتاب

 و »الصافی المنهل« کتاب دو در) 1470/ 875 بسال گذشته در( بردی تغری بن یوسف

 دربارهء خصوصاً دوران، این وقایع و ها شخصیت از ای ارزنده اطالعات ،»ۀالزاهر النجوم«

  ).122(است داده بدست مؤید، سلطان حکومت ایام حوادث

 های حکومت دربارهء مستقل کتاب تنها طهرانی، ابوبکر قاضی تألیف »دیاربکریه« کتاب

 اوضاع و شده تألیف م 1470/  875 سال در کتاب این. رود می بشمار قوینلو آق و قراقوینلو

 گزارش را میالدی پانزدهم/  هجری نهم قرن در) حروفیان فعالیت مناطق( عثمانی و آذربایجان

  ).123(است کرده

 جلد که است مفصلی عمومی تاریخ) 1480/ 889 بسال( میرخواند تألیف »الصفا روضـۀ«

 تألیف »السیر حبیب« سوم جلد همچنین ،)124(است برخوردار بیشتری اهمیت از آن ششم

 و وریتیم شاهرخ و تیمور حکومت دوران حوادث نیز کتاب این). 1500/ 906 بسال( خواندمیر

  ).125(است کرده گزارش را حروفیان به مربوط وقایع

 این شاعران احوال دربارهء) 1491/ 896 بسال( سمرقندی دولتشاه تألیف »الشعراء تذکرۀ«

 به متأسفانه مؤلّف،. است مفیدی اطالعات حاوی شاهرخ، و تیمور حکومت وقایع ذکر و دوران

  ).126(است نکرده ای اشاره نعیمی اهللا فضل یا نسیمی عمادالدین اشعار و احوال
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 مفید ما مطالعهء مورد دوران شناخت در که دارند وجود نیز دیگري کتب منابع، این کنار در

 یحیی( »التواریخ لُب« ،)نطنزي الدوله معین( »معینی التواریخ منتخب: «جمله از هستند،

  … و) یشام( »ظفرنامه« ،)مقریزي الدین تقی( »السلوك کتاب« ،)قزوینی

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

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

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

 ،)امریکا(مریلند ،1373 پائیز ،3 شمارهء ایرانشناسی،: در رساله این ترجمهء به کنید نگاه همچنین

  .217-206 صص ،1374 بهار ،1 شمارهء ؛854- 842 صص ،1373 زمستان ،4 شمارهء ؛595-582 صص

  .1972 باکو، محمدزاده، حمید تصحیح و مقایسه مقدمه، با نسیمی، عمادالدین سید دیوان - ] 2[

 اوف، علی رستم اهتمام به شیروانی، نسیمی عمادالدین و تبریزی نعیمی اهللا فضل فارسی دیوان -] 3[

 غالمحسین کوشش به اخیراً نسیمی، فارسی دیوان از دیگر چاپ دو. 1354 تهران، جویا،. س مقدمۀ با

  .است شده منتشر پندری جاللی یداهللا و بیگدلی

  :به کنید نگاه رفیعی دربارۀ - ] 4[

A History of Ottoman Poetry, by E. J.W.Gibb, volume 1, London, 
1900, pp. 369-380 

-b11 های برگ ،OR 569 شمارهء به کمبریج، دانشگاه کتابخانهء خطی نسخهء نامه، بشارت - ] 5[
a54  
  .9 و 4 صص ،1946 ستانبول،ا ،)تُرکی به( گنجنامه -] 6[

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

 صص ،2 شمارهء ،19 سال تبریز، ادبیات دانشکدهء نشریهء: »حروفی اهللا فضل پسر از ای نامه« - ] 8[

) استانبول( ملّت انهءکتابخ فارسی خطی نسخ بخش از آلیاری حسین دکتر همت به سند این. 197- 175

 فضل پسر به متعلق مذکور نامهء سند، این تیتر برخالف و آلیاری دکتر نظر برخالف اما. است آمده بدست

 در. است »استوانامه« نویسندهء محمد، الدین غیاث امیر نوشتهء نامه این بلکه نیست) نعیمی( حروفی اهللا

 گذشته، این از. است نامیده »امیر حضرت« را اهللا فضل پسر و »فقیر« را خود نویسنده نامه، این سراسر

 الدین غیاث. است آمده) 1433/ 836( نامه تحریر تاریخ و محمد الدین غیاث نام) 197ص( نامه پایانِ در

) نعیمی اهللا فضل پسر( »نوراهللا امیر« با خویش مصاحبت و اسارت دستگیری، از نیز »استوانامه« در محمد

 کنید نگاه همچنین. b 26 و a23 های برگ استوانامه،: به کنید نگاه. است کرده یاد یسبدل قلعهء در

  :به

Hurufilik Metinleri katalogu, Ankara, 1973, p. 56. 
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 برگ ،. 62Or شمارهء به کمبریج، دانشگاه کتابخانهء خطی نسخهء شریف، سید قصیدهء شرح -] 9[

b 14 .به کنید نگاه همچنین :Hurufilik Metinleri, p. 128  

 احسان نظر زیر ،3 ج اسالم، و ایران دانشنامهء به کنید نگاه عسقالنی حجر ابن دربارهء - ] 10[

  .498- 493 صص ،1355 تهران، یارشاطر،

  .271- 269 و 47 صص ،7 ج ، 1986/ 1406 الثانیه طبع بانباءالعمر، الغمر انباء -] 11[

 در( ح 38968 بشمارهء قاهره، دارالکتب کتابخانهء عکسی نسخهء ،حلَب تاریخ فی کنوزالذَهب - ] 12[

 شامل تنها واتیکان نسخهء. Arabi, MS No 235بشمارهء واتیکان، کتابخانهء خطی نسخهء ،)جلد سه

. دهد می بدست حلب شهر آبادانی و ها خیابان مساجد، مدارس، دربارهء اطالعاتی که است 12- 6 فصل

 برایم را واتیکان نسخهء های فصل که »اورساتی پائوال« خانم من، ایتالیایی ناسایرانش دوست از تشکر با

  .است فرستاده

 -ar.1723 بشمارهء پاریس، ملّی کتابخانهء نسخهء المؤید، الملک تاریخ فی المهنَد السیف - ] 13[

  .60- 54 های برگ دهم، باب خصوصاً

 الشعراء ۀتذکر در سمرقندی دولتشاه. ستنی دست در چندانی اطالع رساله، این مؤلف از -] 14[

. است دانسته بابِر سلطان و تیموری شاهرخ عصر منصبان صاحب و شاعران از را او) 347-341 صص(

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

. 49-43 صص ، 1333 دیماه دوم، سال تهران، دانشگاه ادبیات دهءدانشک نشریهء ،»حروفیان از تازه های

  .است موجود تهران ملک کتابخانهء در سوم، جزء خطی، نسخهء ،477 بشمارهء رساله این اصل

  .4164 بشمارهء تهران، ملک کتابخانهء خطی نسخهء التواریخ،ۀزبد -] 15[

  .592- 583 صص خصوصاً. هـ 1360 ،الهور چاپ ،2 ج البحرین، مجمع و السعدین مطلع - ] 16[

  36 ص ،1984/  1404 قاهره، طبع ،2 ج الدهور، وقایع فی الزهور بدائع -] 17[

  .174– 173 صص تاریخ، بدون بیروت، ،)6 جزء( 3 ج التاسع، القرن الهل الضوءالالمع -] 18[

 ,SUPPL, Persan بشمارهء پاریس، ملی کتابخانهء خطی نسخهء العشـّاق، مجالس -] 19[
 1314 ،)هند( کانپور چاپ نسخهء ؛a 168 تا a 165 های برگ هشتم، و چهل مجلس ،1559

  164 و 162 صص هشت، و چهل مجلس ،1897/

  261ص ، 1339 مشهد، ،3 ج التواریخ، مجمل -] 20[

  1395 بیروت، العثمانیه، الدوله علماء فی النُعمانیه الشقایق -] 21[

  .39 – 37 صص م، 1975/هـ

  15 ص م، 1959/هـ 1378 مصر، طبع اول، جزء عقایداالکابر، بیان فی الجوهر و الیواقیت -] 22[

. امینی نصیری فخرالدین کتابخانهء خطی نسخهء سوم، رکن االفکار، ۀزبد و االشعار ۀخالصـ - ] 23[

  .دان گذاشته اختیارم در را نسخه این فتوکپی که تورجانی رضا دکتر فاضلم دوست از تشکّر با

  481 -478 صص ،1344 تهران، الجنان، جنّات و الجنان روضات -] 24[

  .a 133 برگ ،1971 لندن، ،)مشاعرالشعرا( سی تذکره چلبی، عاشق -] 25[

  .246 و211-210 ،202 و 194-192 صص ،1349 تهران، التواریخ، احسن - ] 26[
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 تمنائی دربارهء. 333- 332 و 111- 110 صص. هـ 1314 استانبول، ،)تُرکی به( تذکره -] 27[

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

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

  .86- 84 ،صص2ج ،1338 هرات، مدینۀ اوصاف فی الجنات روضات -] 29[

  .184 – 182 صص تاریخ، بی ،)قسطنطنیه( تینوپل کنستان چهارم، رکن االخبار، کنه -] 30[

  284 ص استانبول، طبع حامدی، موالنا دیوان کلیات -] 31[

 بررسی و نقد برای ،72 ص ق،. هـ 1303 تبریز، سنگی، چاپ چهارم، روضهء اطهار، روضهء - ] 32[

 ،)1345( 18 سال تبریز، ادبیات دانشکدهء نشریهء: در آبادی دولت عزیز مقالهء به کنید نگاه کتاب این

  .151 -133 صص

  .b 550 برگ ،5324 بشمارهء ملک، ملی کتابخانهء خطی نسخهء العاشقین، عرفات -] 33[

  .817 ص ،1941 بغداد، طبع ،1 ج الظنون، کشف -] 34[

  .4325 بشمارهء ملک، ملی کتابخانه خطی نسخۀ الخیال، لطایف -] 35[

  .144 ص م، 1933/هـ 1351 قاهره، طبع ،7 ج َذهب، من اخبار فی الذهب شَذَرات - ] 36[

  .4301 بشمارهء ملک، ملی کتابخانه خطی نسخۀ الشعرا، ریاض - 37

  .407 – 406 و 143 – 141 صص ،1316 تهران، دوم، روضهء العارفین، ریاض - 38

  .55 و 35 – 34 صص ،1346 تهران، ،4 ج الفُصحا، مجمع -39

  .1874/ 1291 استانبول، طبع جیبی، قطع االشرار، دافع و االسرار کاشف -40

 صفحات خصوصاً و 155 – 125 صص هـ، 1292 استانبول، المفاسد، دفع فی المقاصد مرآت -41

  .153 – 147 و 141 ،136 – 134

  .820 – 818 صص ،1243 تهران، صبا، حسین مظفر محمد مولوی روشن، روز تذکرهء -42
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