
  
  
  

 
 
 
 

  العاشقين حروفيه در عرفات
  هاي ديگردر مقايسه با تذكره

  عاطفه خدايي
  نمرضيه راغبيا

 
  چكيده

الدين اوحدي حسيني دقاقي بلياني، يكي از اثر تقيالعارفين العاشقين و عرصاتعرفات
هاي بسياري با ساير اين تذكره، تفاوت. زدهم هجري استو مفصل قرن يا هاي مهمتذكره
سبك توان به مفصل بودن، ها، مياز جملة اين تفاوت. ود داردخعصر هاي همتذكره

. ل شعرا و عرفا، اشاره كردنگارش و شيوة متفاوت نگرش وي در پرداختن به شرح حا
ترآبادي، يكي از عرفاي مشهور قرن اهللا اسهاي ياد شده در بيان شرح حال فضلتفاوت

اين در حالي است كه از فرقة حروفيه، به . ، بارز استحروفيه هشتم و مؤسس فرقة
براي پي بردن به اين تفاوت، . است شدهسبب الحادي دانستن آن، چندان يادي نمي

) اهللافضلدورة  هم( ها و منابع تاريخي پيش از اين دورهرا با تذكره العاشقينعرفاتتذكرة 
توان گفت، منابع تاريخي پيش از  به طور كلي مي .، مقايسه كرديمعرفاتو منابع پس از 
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اند و به عارف و شاعر بودن  سس اين فرقه داشتهؤ، نگرشي منفي به حروفيه و معرفات
، با وجود نگرشي نه چندان منفي، به عرفاتاما منابع پس از . اند اي نكرده وي اشاره

اهللا، تفاوت نگرش مثبت اوحدي به فضل .اند به شرح حال وي نپرداخته عرفاتتفصيل 
نگرش در بيان شرح حال وي و مطرح كردن او به عنوان يك شاعر عارف، با نقل ابيات 

  .فراواني از وي، از نكات برجستة اين تذكره است
  
   .هشتم، قرن يازدهمتذكره، قرن اهللا استرآبادي، لحروفيه، فض ،العاشقينعرفات :ها كليدواژه

  
  مقدمه
گذار قرن ي، مؤسس فرقة حروفيه، از عارفان و شاعران تأثيراهللا استرآبادفضل

هاي فكري جنبش، دوراني كه زيستوي در عصر تيموريان مي .هشتم است
هاي فكري از ويژگيآميخته شدن تصوف و تشيع، يكي . متعددي در آن پديد آمد

فضاي مشوش اين دوران بنيان  مكتب حروفيه را دراهللا فضل. هاستاكثر اين جنبش
، )ويژه داشتن عقايد شيعي به( اي كه به سبب تفاوت در نگرش مذهبيفرقه :نهاد

سازي مردم و روحية زاهدانه و در عين حال مردمي تالش در جهت بيداري و آگاه
مĤبانة ديگر و تعصب سني عواملاين عوامل در كنار . اهللا، پيروان كثيري يافتفضل

ترين كشتارهاي  علماي عصر، حكومت را ضد آنان برانگيخت و يكي از فجيع
، توجه شاياني نشده اش با وجود تأثير تاريخي ،ين فرقهبه ا. مذهبي را سبب شد

اي از هاي ناشناختهنبهتواند جترديد، ميبي ،در حالي كه بررسي دقيق آن ؛است
كه  حركت مذهبي از تسنن به تشيع را ويژه سير  مذهبي آن دوره، به و  سير فكري

اهللا استرآبادي، گذشته ضلف. آشكار سازد  اين دوره حركتي رو به رشد داشت، در
كه از وي  بودشاعري  ،عارف و رهبري مذهبي ،عابداز شهرت و مقامش به عنوان 

كه  اهللا را ــ نها به يقين شخصيت فضلبررسي آو اشعار قابل تأملي باقي مانده 
  .كند آشكار مي ــ  كمتر اطالعي از آن در دست است

الدين اهللا، يكي از پيروان و شاگردان اصلي وي، عمادعالوه بر خود فضل
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كه در  داشتنسيمي نيز، شاعري پرآوازه است و به اين سبب، جاي آن 
آوازة دوران، نامي ه و كمپس از آن، در بين شعراي پرآواز ر وعصهاي هم تذكره

توجهي  توجهي و شايد بي اما آنچه شاهدش هستيم، كم .شد مياز آنان نيز برده 
جو نامناسب دوره بر ضد  توجهي كمدليل اين . ستا دو شاعرها به اين تذكره

اهللا را تيموريان به تحريك برخي از علماي فضل. آنها، به سبب اعتقادشان است
ترين بهانة اصلي. ش نيز به بدترين شكل كشته شدندمتعصب كشتند و ساير پيروان

او توسط احمد لر شاهرخ براي سركوب پيروان فضل، واقعة سوء قصد به جان 
پس از اين حادثه، كامالً مطرود و مغضوب شدند و  ه ويژهب ،حروفيان. است

از اين رو طبيعي  .شاعر، با خطر همراه بودهسخن گفتن از آنان، حتي به عنوان 
ها در آن دوره، حتي پس از آن، يا به شرح حال فضل و حتي كه تذكرهاست 

         .انداند يا با مالحظاتي خاص از وي سخن گفتهعمادالدين نسيمي نپرداخته
اند، نام كه اكثراً در دربار شاهرخ نوشته شده اهللا عصر فضلهاي تاريخي همكتاب
اما در  .اندودش دانستهآورده و ملحد و مطرر و مراد احمد لر اهللا را به عنوان پيفضل
 كه در ادامه خواهد آمد چنانــ با جستجوهاي انجام شده . و نيستنامي از ا هاتذكره
الدين اوحدي حسيني ، تأليف تقي)ق1024ـ1022(العاشقين عرفاتظاهراً تذكرة  ــ

پرداخته و  اي دانست كه هم به شرح حال فضلدقاقي بلياني را بايد نخستين تذكره
نيز، حتي  عرفاتاما پس از  .هم ابيات قابل توجهي از وي نقل كرده است

به هر . اند، به شرح حال فضل نپرداختهاست از منابعشان بوده عرفات هايي كه تذكره
 اهللامؤلف آن به حروفيان و فضلمتفاوت  و داشتن نگاه عرفاتروي، پيشگامي 

  .هستيماي است كه در پي اثبات آن فرضيه
  

  بارة فضل  بندي نخستين منابع درو دسته معرفي
زمان او هستند كه به اند، منابع تاريخي همل سخن گفتهنخستين منابعي كه از فض

منابعي را كه از  ،به طور كلي. اندمذمت فضل پرداخته، او را ملحد و كافر دانسته
  :دسته تقسيم كرد سهتوان به اند، ميفضل سخن گفته
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يا همسو با فضاي فكري حاكم، فضل  ،اميران تيموريمنابعي كه به حمايت از  .1
   .اندرا مذمت كرده

اما گويا حقايق تاريخي را  ؛اندحال فضل پرداخته منابعي كه به بيان شرح .2
 عرفات ،بارز آن ةنمون. اي او را تبرئه كننداند تا به گونهتعديل يا تحريف كرده

  .آمداست كه ذكر آن خواهد 
اهللا نام فضل ،تاريخي كه در بيان حادثه سوءقصد به جان شاهرخ منابع عمدتاً .3

بدون ارائه  كرده و ذكر لر مريدش بوده، نوان كسي كه احمدبه ع رااسترآبادي 
 ؛اندبه شرح حادثه پرداخته ود فضل يا فرقه حروفيه،خمطلبي در مورد 

  . انداز اين جمله السيرحبيبالتواريخ، مطلع سعدين و مجمع بحرين و ةزبد
العقود الفريده في تراجم االعيان   درر ترين منبعي كه از فضل سخن گفته،قديم

اثر،  ةدبن عبدالقادر مقريزي، نويسن بن علياحمدمحمد الدين ابوتقي. است المفيده
متولد  در قاهره ق766در  او .ساله بود ، سيتل ويقهنگام  واهللا عصر فضلهم

و  نقرآمقريزي حافظ . دانش آموخته است، شده و نزد علماي عصر خويش
، انساب، عقايد، فقه، ليفات متعددي در تاريخأبرخي منابع فقه حنفي بوده و ت

حال بزرگان و  را در شرح دررالعقودوي . از خود به جا گذارده است... ادب و
مقريزي . تنگاشته اس ق845تا قبل از وفاتش در  ق760 زا ،دانشمندان عصرش

 .است پرداختهان مشهور دوران خود مرداز زنان و  556شرح  در اين اثر به
 برده و شرح نامدررالعقود ، از كتاب »آغاز فرقة حروفيه«هلموت ريتر در مقالة 

 متذكر شده كه اما خود كتاب را نديده و ؛حال فضل را از اين اثر نقل كرده است
تنها نسخة ناقصي از اين  كه گويا مطلبش را از او نقل كرده ــ كارل بروكلمان

ست شده از اين اثر را در ددو نسخة چاپ  ما. كتاب را در موصل ديده است
ند و در هيچ يك شرح حال فضل نيامده دررالعقود داشتيم كه هر دو خالصة

به  علي چاپ شده، الدينالدين عزمد كمالمح تصحيح اي كه بهدر نسخه .است
عدنان درويش و تصحيح شده توسط نسخة  سيصد شرح حال اشاره شده و

   .شرح حال است 382 محمد المصري، شامل
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دررالعقود الفريده في تراجم االعيان « اي با عنوانمقاله محمود جليلي نيز
اي وي در اين مقاله به نسخه. در معرفي اين اثر نگاشته است» للمقريزي ةالمفيد

از  ،پاشا بن سليمان گاز اين اثر اشاره دارد كه آخرين مالك آن، به نام عثمان بي
به گفتة جليلي، اين نسخه از مصر به شام و از . بازماندگان كاتب نسخه است

بن محمد ق توسط احمد878كتابت نسخه در . آنجا به موصل منتقل شده است
دو جزء  در دررالعقودبه گفتة نويسندة مقاله، . التلواني االزهري انجام شده است

و در جزء » ظ«تا » الف« شرح حال از حرف 206 تدوين شده كه در جزء اول
همان  رسد ايننظر ميبه  .آمده است» ي«تا » ع«شرح حال از حرف  350 دوم

 ةبه سبب نيافتن نسخ .يده استن داريتر، بروكلم ةبه گفت ،كه اي باشدنسخه
  .ايمريتر استفاده كرده ةكاملي از اين اثر، از ترجم

الدين ز وي ارائه داده، شهابحالي ازمان فضل كه شرحومين نويسندة همد
انباء او در اثرش، موسوم به . بن علي ابن حجر عسقالني استالفضل احمدابي

شدگان  جزء فوت حال فضل را شرحكه كتابي تاريخي است،  رالعمفي ابناء الغمر
متذكر شده كه تمام حوادث  در مقدمة اثرعسقالني . ق ذكر كرده است804سال 

او در . استآورده ق، 773، يعني از زمان تولدش شدگان هر سال راو فوت
تاريخ قاضي ابن فرات، آثار مقريزي،  تاريخ كبيراز منابعي چون  تأليف اثرش

  .بهره برده است تاريخ ابن دقماقو بدرالدين محمود العيني 
او . الرحمن السخاوي استبن عبدالدين محمدشمس الضّوء الالمعسومين اثر، 

ن و متخصص او را حافظ قرآ. مذهب است ق در قاهره و شافعي830سال متولد 
شاگرد ابن حجر عسقالني بوده و با  او. انددر فقه، حديث، تاريخ و تفسير دانسته

كه يادي شنيده و نقل كرده است، چنانوي مالزمت طوالني داشته، از وي مطالب ز
سخاوي دو . عسقالني نوشته است انباء از اهللا استرآبادي را نيز عيناًة فضلنامزندگي

 مقريزي با عنوان دررالعقوداز  يكي را عيناً. است اهللا ارائه دادهشرح حال از فضل
بن  اهللافضل«عنوان حال ديگرش را با و شرح» الفضل استرآبادي عجميابو«

  . ابن حجر عسقالني نقل كرده است انباء از كتاب ،»محمد التبريزي ابي
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، تأليف خوابنامه كر شده،اثر ارزشمند ديگر كه شرح حال فضل در آن ذ
، مؤلف اين اثر .حسن نافجي استالدين بن مجد علي بن حسن اهللاشاگرد وي، نصر

وان ود از معتقدان به فرقة حروفيه و از پيربر خالف مؤلفان دو كتاب قبلي، خ
هاي ه، سالسالگي به حلقة مريدان فضل درآمد او كه در بيست. اهللا استفضل

وي و زندگي شيوة زاهدانة  است او بوده و از اين رو توانسته فراواني هر روز با
در اين  خوابنامهامتياز ديگر . در اثرش بگنجاند كند وت مطالعه قيارانش را به د
ر مفصل در اهللا شرح جواني فضل را از خودش شنيده و به طواست كه نصر

گي فضل را نوشته و چنين بسياري از جزئيات زندوي هم. اثرش آورده است
ه او بيش از همه به سه توج. ي خاص او را بازگو كرده استهاصفات و ويژگي
و ) بيني روشن( فراست خوري واهللا يعني حاللشخصيت فضل اصل مهم از
ود هاي مختلفي از كتاب خاهللا در بخشنصر .)333: 1341 ريتر( اوست خوابگزاري

فضل، به دورة دوم حيات  اًاما ظاهر ،كنداشاره مي به زندگي زاهدانه و تعبد فضل
دهد او را همان و ترجيح مي نمايد نمي، رغبتي سازدكه مذهب خود را آشكار مي

  .)34 :همان( خور و خوابگزار بزرگ بداندحالل فضل
اين . ده استاثر ديگري است كه شرح حال فضل در آن آمالعاشقين عرفات
الدين محمد اوحدي  حال شاعران ايراني است و آن را تقي اي در شرحاثر تذكره

. دهم و يازدهم، نگاشته است هايحسيني دقاقي بلياني، از نويسندگان قرن
علي دقاق و ابواوحدي از سادات حسيني و متعلق به خاندان سرشناسي است كه 

در اصفهان به  ق973اوحدي حسيني در . انداهللا از آن برخاستهالدين عبداوحد
سپس به  ديار خود را ترك كرده، ابتدا به شيراز و ، اما پس از سالهاهدنيا آمد

به نظر  كه(را تا زمان وفاتش  ماندههاي باقيتمام سال او. سترفته اهندوستان 
ارزشمند خود را  هاي مختلف هند گذرانده و تذكرةهردر ش )باشد 1040 رسدمي

، آثار ديگري چون فاتعراوحدي حسيني عالوه بر . ه استنيز در همانجا نگاشت
بارة علم عروض و  در الكافيهكافيهدر لغت،  سرمة سليماني، مجموعة اشعار
از خود به جاي گذارده است كه  را تصوف و عرفان درعينيه و  مفتاح مفاتيح
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را  عرفات تقي اوحدي. اندن در امان نمانده، از دستبرد زماعرفاتجز  ،يك هيچ
 صرفهاي قبل را يقين سال نوشته كه به ق1024ـ1022 هايفاصلة سال در

 ،شاعر 3500در اين تذكره شرح حال بيش از . است كردهآوري مطالب آن  جمع
آمده كه به ترتيب حرف اول و دوم  ،از آغاز شعر فارسي تا زمان حيات مؤلف

شرحي از زندگي  ،اوحدي حسيني. شده است عرصه تدوين 28 در ،نام شاعران
  .اهللا را در تذكرة خود آورده استفضل
  
  يندر مقايسه با منابع پيش اهللا در عرفاتفضل

الفريده في العقود دررچهار منبع قديمي يعني را با  عرفات تذكرة گزارشدر اينجا 
كنيم؛  ميمقايسه  خوابنامهو الضوء الالمع ، البناء العمر انباء الغمر، تراجم اعيان

حقيقت، را ذكر كرده، در  انباءو العقود درر، عين مطالب الضوءالبته از آنجا كه 
  .است مقايسة ما با سه منبع
حدود دو قرن پس از چهار منبع ذكر شده نوشته را  عرفاتاوحدي حسيني، 

 اهللاحال فضل  ها از پرداختن به شرحساير تذكرهدر فاصلة اين دو قرن، . است
اهللا آشكار حال فضل ذكر شرحرا در  عرفاتت اين مطلب اهمي. انداجتناب كرده

از منابع ياد شده، بهره برده است و شرح حالي  عرفاتحال بايد ديد آيا . كندمي
  .از چه ميزان صحت برخوردار است ،كه او ارائه داده، در مقايسه با ساير آثار

در حالي كه در سه  خوانده،» سيد فضل نعيمي« اهللا را با عنوانفضلاوحدي 
شرح حال وي را تحت  العقوددرر .منبع ديگر، نام او كمي متفاوت آمده است

الرحمن ذكر نوشته و نام كوچكش را عبد» الفضل استرآبادي عجميابو« نعنوا
اين در . آورده است» محمد تبريزي بن ابي اهللافضل« نامش راالغمر، انباء  كرده و

القضات فضل پسر قاضي«، وي را خوابنامهحالي است كه شاگرد فضل در 
اي ، اشارهعرفاتالزم به ذكر است كه نه اين سه منبع و نه . خواندمي» استرآباد
، العقوددررو مقريزي در  انباء در اما ابن حجر تولد فضل ندارند؛ و سالبه محل 

اما از آنجا كه فضل  اند،آورده» استرآبادي« و» تبريزي«به ترتيب نسبت او را 
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هاي او نيز به لهجة نوشتهخواند و گويش مي» استرآبادي«خود را  نامه نوم در
 .)29: 1330 كيا( دانست» استرآباد«توان از است، به يقين وي را مياسترآبادي 

  .نسبت وي را بيان نكرده است عرفاتاين در حالي است كه 
است  خوابنامهبارة روزگار جواني وي، تنها  ويژه در در بيان شرح حال و به

نصراهللا از . نيده استبه گفتة خودش، از فضل ش ،لي آورده كهكه توضيحات مفص
ل شخصيتي فضل در آغاز جواني، حكايتي نقل كرده و حتي گاه چگونگي تحو
ساير منابع مورد . ي وي، در آن دوران پرداخته استت زندگيابه بيان جزئ

حالي از وي ارائه  شرح اي به اين دوران نداشته،، اشارهعرفاتبررسي، از جمله 
معرفي  »المدققينافضل«را با صفات بزرگي از جمله اهللا فضل اوحدي. اند نكرده

و  كارگيري صفات موزونهالبته ب .شودكرده و بارها سيد بودن فضل را يادآور مي
 عرفاتمسجع كه با نام صاحب شرح حال هماهنگي دارد، شيوة اوحدي در 

هاي كتابه قتل رسيده و است، اما بايد توجه داشت كه فضل با اتهام كفر و الحاد ب
به ذكر نام او بسنده بيشتر سكوت كرده يا  بارة او در تاريخ و تراجم پيشين

فضل را صاحب كماالت ظاهري و باطني، حقيقي و مجازي  حدياو اما ،اندكرده
از صفاتي كه او در  .اي عالي داردخوانده كه در حكمت و تصوف، مرتبه

روشني آشكار  براي فضل به كار برده، به خودها و توصيفات ادبي پردازي عبارت
 .دانسته استاست كه وي ديد مثبتي به فضل داشته و او را عارفي كامل مي

خور، متذكر شده و وي را با لقب مشهورش، حالل فضل را مقريزي نيز سيد بودن
، اما عسقالني كه از پارسايي و زهد او ياد كرده چنينهم. خوانده است

زاهد « را با صفات منفي خوانده و نسبت به فضل دارد، او گيري منفي جهت
گيري ، جهتهم كه به جهت ارادتش به فضل خوابنامه. تدانسته اس» گزاربدعت

خوري، مثبتي نسبت به فضل داشته و بر سه صفت مشهور وي يعني حالل
  .اش تأكيد ورزيده استبيني و خوابگزاريروشن

صاحب «بودن فضل اشاره كرده و او را  يمستقيم به حروفاوحدي بلياني، غير
كبير و صغير و  جاودانچنين از تصانيف وي، هم خوانده است؛» سلسلة حرف
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در مورد دانش . تشمرده اس» مشكل و مرموز«را ياد كرده و آنها را  نامه ساقي
علوم غريبه و تصوف و « و آگاه از» جميع علوم و رسوم«وي نيز، او را داننده 

نسته شده عالمي پرهيزگار دا استرآبادي همالعقود درر در .داندمي» ...حكمت و
مقريزي . كنداي به حروفي بودن او نمياشاره وي. لع استها و نظم مطكه از دانش

هايي بوده كه در اثر سخنان وي است كه كشته شدن فضل به سبب مجلسآورده 
  . پا شده و در نهايت حكم به الحاد و قتل وي داده شده استبر

گيري منفي  خواند و جهت مي» زاهد بدعتگزار«عسقالني كه از ابتدا فضل را 
داند كه ادعاي عينيت مي» حروفيه« ، فضل را مبدع فرقةكند ا آشكار ميخود ر

 مبني بر اتحاديهرا عسقالني عقيدة فضل . حروف و آدميان را مطرح كرده است
و او را گوينده و مبدع  اد كردهي) ندا كساني كه به وحدت خدا و انسان قائل(
  . اساس و بدون مبناي فراوان دانسته استبي» سخائف«

به  يمتوان نمي 1،نبوده ماناز آن جهت كه متن كاملي در دسترس، خوابنامهدر مورد 
، مؤلف است آمده ريتر مقالة هلموت با تكيه بر آنچه دراما  ،بگوييميقين سخني 

كه اسرار  ،سالگي هليعني تا حدود چ ،تنها به بخش اول زندگي فضل خوابنامه
بارة خوابگزاري  بيشتر در او. ن بر او آشكار شده، پرداخته استحروف مقطعة قرآ

فرقة  را متذكر شده، اما در مورد تأسيسوي به عنوان يك عارف متعبد نكاتي 
  .توضيح زيادي نداده است ،حروفيان يحروفيه توسط او و عقايد و آرا

و نوشته كه ها را متذكر شده كثرت آن عرفات مريدان فضل،در مورد پيروان و 
بردن از دو   ذكر اين صفت با نام. اندتش بودهاراد لقةدر ح» مقبول و مردود« از

و » نسيمي سيد«به فضل بلياني از مريدان . شودروشن مي تن از ياران فضل
. كنداشاره مي ،ترين پيروان ويدو تن از مشهور »محمود مطرود پسيخاني«

                                                            
اي شناسايي نشد و ما تنها ترجمة ، نسخهخوابنامهتالش براي دسترسي به متن كامل  رغم به .1

به نظر  شايد .، در دست داشتيماست بخشي از اين اثر را كه توسط هلموت ريتر انجام شده
علمي نباشد، اما بايد برسد مقايسة اثري كه تنها بخشهايي از آن در دست ماست، كاري 
دورة وي نوشته شده و توجه داشت كه اين اثر توسط يكي از پيروان فضل و تقريباً هم

  .مؤلف، بخشهايي از زندگي فضل را از خود وي شنيده است
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بلياني در ادامه توضيح . دانندمي» مطرود«محمود پسيخاني را متون حروفيه نيز 
محمود را به سبب  نويسد كه فضلدهد و ميمحمود مي بيشتري در مورد

محمود هم . و مطرود ساخته استخودخواهي و غرورش از در رانده و مردود 
اين جمله، عالوه بر  ذكر. است» از نقطه كارخانه پرداخته ،برابر حرف ويدر «

بلياني . سازداشاره به اعتقاد فضل به حروف، نقطويه بودن محمود را آشكار مي
» مطرود و ملعون ازل و ابد ساخته«محمود با اين كار، خود را آورده است كه 

د كه هيچ ربطي به سخنان فضل كه دانمزخرف مي هاي محمود رااو نوشته. است
اين نوع نگاه به محمود پسيخاني، جانبداري و . ندارداست، » بزرگانه و كامالنه«

خواسته كه فضل را از اهللا است و با اين بيان، حمايت آشكاري از فضل
  . جدا كند ــ انداي داشتهكه وجهة ملحدانهــ اطرافيانش 
شمار نيز به كثرت پيروان فضل اشاره داشته و آنها را بيالعقود درر مؤلف

: چهار نشانه براي شناخت پيروان فضل برشمرده است او. عنوان كرده است
ن آمده انكار صفات الهي كه در قرآ( تعطيلداشتن نمد سپيد در سر و بر تن، 

مقريزي عالوه بر اين، به عقيدة . و ترك واجبات ،، مباح بودن محرمات)است
گروهي از «آنان با عقايد فاسدشان رده كه وفاسد مريدان فضل اشاره كرده و آ

وي حتي علت كشته شدن فضل را همين . »اندتاي و عجميان را فاسد كردهجق
و هرگز، نه در ابتداي شرح حال و نه در انتهاي  است فساد اطرافيان او دانسته
ضل فاي مبني بر داشتن نظر منفي نسبت به گويد، اشارهآن كه از مرگ فضل مي

  . ه استيا دادن القاب منفي به او، نكرد
ها از شاگرد اهللا نگفته، تنسخن چنداني در مورد پيروان فضل انباء در عسقالني

كشته و  ق821 رنام برده و نوشته كه او را د» الديننسيم«برجستة وي ملقب به 
الحاد را به او بر خالف مقريزي كه فضل را تبرئه كرده و بار . اندپوستش را كنده

جه فضل كرده و از فساد يري منفي خود را متوگ جهتدوش پيروانش انداخته، 
  .پيروانش سخني نگفته است

تحت عنوان  عرفات. اندفضل اشاره كردهشيوة كشته شدن  ههمة منابع ب در انتها
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با وي  ،)تيمور(خواب پدرش فضل از حكايت، نقل كرده كه شاهرخ به سبب تعبير 
دشمن شده و بعد از فوت پدرش، كسي را فرستاده تا وي را در قصبة بادنات شهيد 

اين حكايت از مرگ فضل، با منابع در . اما خود، قاتل فضل را كشته است. كند
كشته شدن فضل را به دست ميرانشاه، نخست آنكه  :تفاوت چشمگيري دارد ،دست

 :1365 براون( انددانستهخود تيمور يكي ديگر از پسران تيمور و در زمان حيات 
منابع موجود، تعبير خواب  شدنش در هيچ يك ازديگر آنكه سبب كشته ؛)212

- ويژه آنكه بلياني نيز، در اين مورد توضيح مفصل و قانع تيمور، نوشته نشده است، به
  . ها در يك عبارت گذرا به آن اشاره كرده استنتاي ارائه نداده و كننده

براي فضل » شهيد«عنوان بردن  كار  توجه در اين شرح حال، به نكتة قابل
كند  ، شاهرخ را به سبب كشتن فضل تبرئه ميعرفاتاز سوي ديگر، صاحب . است
شايد بتوان گفت . گويد پس از امر به قتل فضل، قاتل او را هم كشته استو مي

، زيرا اگر او اين نوع نقل از شيوة كشته شدن فضل، به قصد تبرئة او صورت گرفته
مثبتي  كامالً ةوجه كرد،اش معرفي ميسبب عقايد مذهبيرا مطرود و كشته شده به 

گشت، عالوه بر اين، شاهرخ را نيز از دار ميوي ساخته بود، خدشه كه در ابتدا از
  .قتل فضل مبرا دانسته و به اين ترتيب، چهرة مثبتي از هر دو ارائه داده است

. شدنش است  دادن فضل از كشته بدان اشاره شده، خبر عرفات نكتة ديگري كه در
اي از فضل را او قصيده .داندمي. ..جفر جامع و خافيه وبلياني سبب را تبحر فضل در 

، دليل بر اين مدعا گرفته و پرداختهبعضي از حاالت بعد از زمانش  به ذكر كه در آن
اند؛ به هر  ابياتش را الحاقي دانستهالبته خود متذكر شده كه برخي اين شعر يا بعضي 

  . روشن است اهللا استرآبادينسبت به فضلبلياني نگاه جانبدارانة  ،روي
بب سخناني از كشته شدن فضل را به س دررالعقود ،عرفاتبين متون قبل از 
در يكي  .است ضد او شده يو فقها ي مجالسي از علمابرپاياو دانسته كه موجب 

 ق804سال  شود و او را دراز همين مجالس در سمرقند، امر به كشتن فضل مي
به چشم  گزارشاين  دراي كه نخستين نكته. كشندز مياز توابع تبري ءدر النجا

و در حقيقت اشاره  شاهرخ يا ساير اميران تيموري،ميرانشاه، عدم ذكر نام ، آيد  مي
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اند كه علماي جاهل برخي منابع نوشته. استكنندة فرمان قتل  نكردن به صادر
، به نقل گنج الهيخزينة  ؛309 ، صرياض هدايت،( اندزمان فرمان به كشتن فضل داده

شايد بتوان گفت كه مقريزي، گر چه اشاره روشني به اين  .)27 :1330 كيا :از
   .مطلب نكرده، منظورش همين علماي جاهل و متعصب بوده است

اهللا نيز اشارة مقريزي، مطابق قول اكثر متون شدن فضل كشتهدر مورد مكان 
گونه كه ن، هماعرفاتدر حالي كه اند، يا النجق دانسته ءاست كه محل را قلعة النجا

را مكان كشته شدن » قصبة بادنات«در گذشته اشاره شد، مكان مجهولي به نام 
دررالعقود  ،به آن اشاره نكرده عرفات سال قتل وي را كه .فضل معرفي كرده است

 رسد كه در مورد اين ساله نظر ميذكر اين نكته الزم ب. نوشته است ق804
 اندمعرفي كرده 804اين سال را متون اكثر . خورداختالفاتي در متون به چشم مي

ذيل  817 ، ص1 ؛ ج»جاودان كبير«ذيل  578، ص 1ج  ،الظنونكشف حاجي خليفه،(
هاي حروفيان و برخي از تيادداش اما .)46، ص 5 ، جانباء، عسقالني ؛»ديوان نسيمي«

؛ 212 :1365 ناوبر؛ 386 :1378 تربيت( اندنوشته 796اين سال را  ،خرمتون متأ
انباء منبع بعدي،  .)27 :1330كيا : به نقل از ،گنج خزينة؛ 309 ، صرياضهدايت، 
تيمور لنگ را به پيروي از بدعت «را آن دانسته كه  شدن فضل سبب كشتهالغمر، 

از اين رو تيمور قصد  ؛)47، ص 5 ج ،انباءعسقالني، ( »ويش دعوت كرده استخ
ود ضل به او پناه جسته بود، به دست خو پسرش ميرانشاه كه ف كندميكشتنش را 

نزدش تيمور، سر و بدن فضل را پس از اين، به فرمان . سازدسر از تن او جدا مي
گونه همان. ذكر كرده است 804او سال اين حادثه را . سوزانندو آنجا مي برند مي
تنها . شده، اختالفات فراواني با يكديگر دارندشود، سه منبع يادمشاهده ميكه 

  .شدن فضل با يكديگر همداستان هستند  در ذكر سال كشته الغمرانباء و  دررالعقود
. كرده است يادحادثة احمد لر نيز  از دررالعقودبين منابع مورد مقايسه، تنها 

كه چون بطالن و فساد عقيدة است پس از اشاره به فساد پيروان فضل، آورده  او
دهد و به همين شود، شاهرخ فرمان اخراج ايشان را ميپيروان فضل آشكار مي

شهر هرات، به هنگام نماز جمعه در مسجد جامع  او، مريدان ، دو تن ازسبب
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به اين نكته در متون تاريخي به . كننداش ميزخمي برند و ميشاهرخ حمله 
ميان مقريزي با اين اختالف . فراواني اشاره شده است، كه در ادامه خواهد آمد

مقريزي نقل كرده كه شاهرخ به سبب همان زخم، . ماجراست متون در ادامة
  . درگذشته است ،زماني طوالني بستري شده و در پي آن

  
  واقعة سوء قصد احمد لر به جان شاهرخ

هاي تاريخي هستند اند، كتابعي كه از فضل ياد كردهنخستين مناب ،گفتيمكه  چنان
اهللا به عنوان كسي كه و از فضل لر اشاره داشته قصد احمد كه به ماجراي سوء

به ويژه به سبب سكوت اكثر منابع . اند، نام آوردهاست لر مريدش بوده احمد
اهللا استرآبادي و عقايد و شرح حال دوره در مورد فضلهاي آن  تاريخي و تذكره

يموري، اهميت خاصي او، بيان ماجراي سوء قصد احمد لر به جان شاهرخ ت
اند، بيشتر در دربار تيموريان ترين منابعي كه اين حادثه را ذكر كردهقديم. يابد مي

در  .تيموري را نگاه داشته باشنداند و طبيعي است كه جانب شاهان نوشته شده
آنها  اهللا و حروفيان،اينجا براي روشن شدن نگاه اين منابع تاريخي متقدم به فضل

  .كنيماي بررسي ميرا به صورت مقايسه
في  الجناتالتواريخ بايسنغري، مطلع سعدين و مجمع بحرين، روضاتةزبد

هاي تاريخي هستند كتاب ة، از جملتاريخ الفيو  ،السيراوصاف شهر هرات، جبيب
هاي تاريخي، جزوة كوچكي عالوه بر اين كتاب. اندپرداخته كه به شرح اين حادثه

در كتابخانة ملك  477 است كه به شمارةمجمع التهاني و محضراالماني با نام 
پسر  ،براي بايسنقر محمد طوسي نام اين جزوه را شاعري به. شوداري مينگهد

شاهرخ و كشتار گروهي از حروفيان در  خوردنة كارد دربار كهشاهرخ، نگاشته 
   2.پي اين واقعه است

                                                            
كند كه ديوانش عري با نام محمد طوسي ياد مياز شا النفائسمجالسامير عليشير نوايي در  .2

اي در استانبول، در كتابخانه 1314اي نيز به شمارة نوشته و مجموعه 870در سال 
به . كتابت شده است 871شود كه ديوان شاعري به همين نام است و در سال نگهداري مي
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الثاني سال سوم ربيعو بيست ن سوء قصد را همة منابع به اتفاقتاريخ دقيق اي
در اين زمان شاهرخ، پس از اتمام نماز، قصد خروج از . اندذكر كرده 830

با كارد  شود و ميمسجد را داشته است كه فردي به شكل دادخواه نزديك 
 .زنداي به وي مي ضربه

 ق830كه اين واقعه را در همان سال وقوع، يعني  التواريخةزبدحافظ ابرو در 
احمد  او در ابتدا نامي از. نگاشته، با توضيح و تفسير بسيار به آن پرداخته است

حافظ (» بدبخت ابد و ازل« و» فعل صفت نسناسديو«برد و ضارب را لر نمي
نويسد كه مي او. كند كه كسي از او نشاني نداردمعرفي مي )915 ص، ةزبد ابرو،

پس از يافتن نشاني ضارب و شناختن معروف خطاط كه با احمد لر دوستي 
كند كه با عضد كرده، او نام ضارب را احمد لر بيان ميداشته، معروف را شكنجه 

او، نزديكي داشته مذهب و مشرب  الدين استرآبادي و جمعي همپسر موالنا مجد
خوانده و » اهللا استرآباديموالنا فضل« حافظ ابرو، همة اين افراد را پيروان. است

اينجا نيز با تضمين آياتي، نگرش منفي ، تضمين آيات به روال مرسوم خود در
  3.كندخود را به حروفيان ابراز مي

كه  التهانيمجمع مؤلف. است التواريخةزبدمانند  التهانيمجمع شرح حادثه در
به شاهرخ را  قصدتضمين آيات و اشعار و امثله، واقعة سوء ظاهراً شاعر بوده، با

التهاني مجمع. هنرمندانه شرح داده و در نهايت بدگماني به حروفيان نگريسته است
اند، شرحي تقريباً  ديك به وقوع حادثه نوشته شدهزماني نزكه در  التواريخةزبد و

هاي تاريخي كه پس از آنها اين شرح با ساير كتاب. دهند ئه ميهمانند از واقعه ارا
ديگران نام ضارب را از ابتدا احمد لر آورده . نوشته شده، از جهاتي متفاوت است

                                                                                                                                     
 كيا( را نگاشته باشدقرن نهم اين جزوه در همان سالهاي  التهانيمجمعرسد، مؤلف نظر مي
    .)34 پاورقي :1330

اهللا را پس از نام فضـل » ايها الضّالون المكذّبون آلكلون من شجرٍ من زقّوم« ةبراي مثال؛ آي.  3
را بـراي پيـروان او   » اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشـاوه ختم«آورده و 

  .آورده است
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، دومين منبع مطلع سعدينعبدالرزاق در . اندو او را از پيروان فضل محسوب كرده
» اهللا استرآباديفضل انشخصي نمدپوش، احمد لر نام، از مريد«قديمي، ضارب را 

اين نمدپوش را از  الجنات روضات .)381، ص 3 ، جمطلع، عبدالرزاق( خواندمي
، او را السيرحبيبو  )85، ص 2 ، جروضاتاسفزاري، (اهللا حروفي تابعان فضل

 ، جالسيرحبيبخواندمير، ( نامداهللا استرآبادي ميفضل پوشي از مريدان موالنا كپنك
مريد فضل بودن او،  نيز از نمدپوشيِ ضارب وتاريخ الفي صاحب . )615، ص 3

گونه كه آورديم،  همان )5174، ص 8 ، جتاريخ الفيتتوي، ( سخن گفته است
 پوشي احمدالبته اشاره به نمد. برداز حروفي بودن احمد لر نام مي الجنات روضات

                                 .شودلر، به طور ضمني حروفي بودن او را نيز يادآور مي
ا اهللا استرآبادي، سر و بدن خود را بيادآور شديم كه پيروان فضل پيشتر
 :به نقل از ،174، ص 6، ج الضوءالسخاوي، ( پوشاندندگونه مياي نمدپارچه
اهللا، هيچ توضيحي هاي ياد شده، با وجود آوردن نام فضلتمامي كتاب .)مقريزي

ت خصومت پيروان او با شاهرخ تيموري بيان سرانجام او يا علبارة زندگي و در
هاي تاريخي كند كه البته با واقعيته ذكر ميدليلي براي حادث التواريخةزبد .كنند نمي

اين واقعه را توطئة براندازي حكومت  ، علت بروزحافظ ابرو. هماهنگي ندارد
به صراحت از واقعة كشته شدن فضل و اطرافيانش  التهانيمجمع اما ؛آورده است

، خصومت پيروان فضل با اميران تيموري را فته و علت بروز اين حادثهگسخن 
اهللا را عامل گمراهي مردم بيان كرده ، فضلالتهانيمجمعمؤلف . است كردهعنوان 

صغير و كبير را از سلوك شارع ملت زهراء نبوي علي واضعها السالم، به «كه 
و امير جهت كسب ثواب، ) 48: 1333كيا (» دادهكسير و تسخير حروف ميل ميت

 يك از كتب تاريخي همزمان با هيچ. دفع او را از واجبات دانسته است
                             .اندگونه ضبط نكردهبعد از آن، واقعة كشتار حروفيان را اين والتهاني  مجمع
احمد لر در  :به يك شكل آمده است هاي تاريخيحادثه در تمامي كتاب ةادام

، اما در بازرسي از وسايل وي به كليدي شود ميزمان ارتكاب عمل كشته 
احمد در آن مكان به . كه مربوط به محلي در كاروانسرا بوده است رسند مي
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اهللا بدان ست كه فضلااي حرفه ؛ اين هماناست دوزي مشغول بودهطاقيه
در بررسي روابط  .)مقريزي :به نقل از ،174 ، صالضوءالسخاوي، (است پرداخته  مي

زادة موالنا كه از آن جمله معروف خطاط، دختر اندگروهي متهم شده احمد لر
جز معروف، با اين اتهام كشته و سوزانده  ،اهللا و جماعتي ديگرند كه همگيفضل
است كه از چگونگي پيدا شدن خانة  التهانيمجمع بين اين منابع فقط. اندشده

                                         .احمد لر سخني نياورده است
اتهام  هشود كه ببه فرد ديگري اشاره مي ،التهانيمجمعجز  ،هاي تاريخيدر كتاب

نام است كه انوار از شعراي بفرد امير قاسم اين . آشنايي با احمد لر درگير شده است
علت اتهام به قاسم انوار را مالزمت  التواريخةزبد. به حروفي بودن متهم شده است

- روضات. داند كه همين سبب اخراج وي از هرات شده استاحمد لر با وي مي
تنها . اندنيز علت را آشنايي احمد لر با وي دانسته الفي تاريخو  السيرحبيب، الجنات
  .با وي عنوان كرده است» سوءالمزاج بايسنقر«، علت اخراج سيد را دينسع مطلع

هاي ديگري نيز در اشاره به هاي تاريخي و تذكرهالزم به ذكر است كه كتاب
برخي علت را . اندشرح حال سيد قاسم انوار، از اتهام وارد شده به او سخن گفته

 ).693، ص نفحاتجامي، : نك ،مثالً(اند  همان آشنايي وي با احمد لر دانسته
از ( اندگروهي ديگر، بدگويي حاسدان نزد شاهرخ را به عنوان علت مطرح كرده

 و ذاتي انوار ياستغنا برخي منابع نيز .)264ـ263ص  تذكره،دولتشاه، : جمله
دليل اصلي  ه راألبر او و ترس اميران تيموري از اين مس احترام امرا و عامة مردم

  ).183، ص مجالسنوايي، ( انداخراج سيد نوشته
كتابهاي تاريخي پس از آن نيز تنها به ذكر نام فضل در حادثة سوء قصد به 
شاهرخ اشاره داشته و از پرداختن به زندگي، عقايد و سرنوشت فضل و پيروانش 

اهللا را از اين ي نام فضلو برخي حت )خلد برينوالة اصفهاني، (د اناجتناب كرده
   ).168، ص 1، ج جامعمستوفي بافقي، : براي مثال( اندحذف كردهحادثه 
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  در مقايسه با منابع پس از آن اهللا در عرفاتفضل
يافت؛ از اين رو  نويسي در ادبيات فارسي، از قرن دهم به بعد رواج بسيارتذكره

هندوستان نگاشته در ويژه  ي زيادي به زبان فارسي، بههاتذكرهدر قرن يازدهم 
اهللا يك به شرح حال فضلهاي متعدد، هيچاما از ميان اين تذكره شدند،

به  ،؛ به همين سببنيست عرفاتو از اين رو قابل مقايسه با  استرآبادي نپرداخته
از قرن  الشعرارياضهاي بعد رفته و از آن ميان، دو تذكرة هاي قرنسراغ تذكره

 براي ذكر دليل. يما هزدهم را برگزيداز قرن سي العارفيناضريدوازدهم و تذكرة 
  .اين انتخاب، توضيحاتي الزم است كه در ادامه خواهد آمد

  :تقسيم كرد توان به سه گروهمي ،بر اساس محتوا ،ها راتذكره
  .از خود را آورده استحال شعراي پيش  شرحدر آن هاي عمومي كه مؤلف تذكره .1
  .نويس را دربردارندزمان تذكرهشعراي هم عصري كه منحصراً احوالهاي تذكره .2
هاي خاص كه به نوع معيني از شعر، طبقة معيني از شعرا يا يك منطقه تذكره .3

  .)93: 1373 ستوده( پردازندو واليت خاص مي
تذكرة توان به هاي عصري ميتذكره در ميان هاي قرن يازدهم،بين تذكره

، اثر ميرزا محمد طاهر نصرآبادي اصفهاني )ق1090ـ1083تأليف ( نصرآبادي
: 1363 گلچين معاني( عهد صفوي است شعراي اشاره كرد كه در شرح حال

، اثر مطربي االصم )ق1036ـ1034تأليف ( تاريخ جهانگيريو  )1/397
روشن است  .)2/526: همان( در ذكر شعراي سالطين چغتاي است السمرقندي كه
عصر اين اهللا همفضل قابل استفاده نبودند، زيراحاضر ها در تحقيق كه اين تذكره

    .دهندو ارائه ا حالي ازتا شرح  است آثار نبوده
 تذكرة ميخانهبه  هاي آناي خاص هستند كه از نمونههدستة دوم، تذكره

 توان مي النبي فخرالزماني قزويني، متخلص به نبياثر مال عبد )ق1028 تأليف(
: همان( هاي آنان استنامهساقيسرايان و ذكر  نامهاشاره كرد كه شرح حال ساقي

، اثر ابوالبركات منير الهوري كه در )ق1045متوفي ( و تذكرة منير )2/323
يك از هيچ .)1/377: همان( گوي هند نگاشته شده استاحوال شعراي پارسي
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  .انداهللا نپرداختهبه شرح حال فضل ،هاي بررسي شده در اين دسته نيزتذكره
و اشعار  هاي عمومي هستند كه به دليل بيان شرح حالدستة سوم، تذكره

كم زندگي و اشعار فضل يا دست رودشعراي متقدم تا عصر خود، انتظار مي
با مشكالتي مواجه  ،هادر بررسي اين تذكره. الدين نسيمي را آورده باشندعماد
جاي اي از آنها برها، تنها نامي آورده شده و نسخهاين تذكرهاز برخي از . هستيم
: ند ازا ها عبارتهايي از اين تذكرهنمونه .كم ناشناخته هستنديا دستاست  نمانده
 تذكرةو صاحب  عرفاتاثر حسن بيگ ذوالقدر شيرازي كه صاحب  انسي ةتذكر

اثر ميرصدرالدين  الشعراةتذكر و )1/187: همان( اندبه آن اشاره كرده نصرآبادي
نگاشته شده  مبن قاضي جهان سيفي كه در اوايل قرن يازده بن ميرزا شرفمحمد
، محمد يوسف واله و نيز اسكندر بيك منشي در خلد برينو صاحب است 
 خراباتتذكرة  نمونة ديگر، .)1/267: همان( انداز آن نام برده آراي عباسي عالم
نهم تا ربع اول قرن المؤلف، شامل تراجم شاعران از قرن  مجهولاين اثر ، است
نگهداري  ه صورت نسخة خطي در كتابخانة ملككه جلد اول باست دهم 
: همان( است »ي«تا » س«تراجم شاعران از حرف شامل  شود و جلد دوم، مي
   .در جايي ديده نشده است هايك از اين تذكرهاما هيچ .)1/467

اند و هنوز تصحيح نشده ،هاي عمومي اين دورهبخش بزرگي از تذكره
هايي از اين نوع، در نمونه. در دسترس نيست ها،هاي برخي از اين تذكره نسخه

شامل  واي منظوم از مؤلفي ناشناخته ، تذكرهالمشايخ و الشعراطبقات: آيدادامه مي
: همان( شود نسخة اين اثر در تركيه نگهداري مي. تراجم شعرا و مشايخ عرفا است

متخلص به  تحجبن مير الدين محمودتأليف مير عماد گنج ةخزينتذكرة  .)1/765
شعراي  از يو برخ قرنهاي نهم و دهمالهي، در شرح احوال و آثار چهارصد شاعر 

هاي تاريخ تذكرهطور كه گلچين معاني در  همان .نوشته شده است مهشتقرن 
دو نسخه از اين اثر در  .بوده است العاشقينعرفات بع اصلي الهيآورده، من فارسي

  .)1/518: همان( شودكتابخانة اشپرنگر نگهداري ميبرلين و در 
، از ندهاي چاپ و تصحيح نشده، قابل دسترسي بودتذكرههاي برخي  نسخه



 حروفيه در عرفات العاشقين در مقايسه با تذكره هاي ديگر/ 93

 

 
 

  : ند ازا ها عبارتاين تذكره. اي از آنها بررسي شداين رو نسخه
الدين اثر تقي) ق1016ـ975 تأليف( االفكارةو زبد االشعارخالصةتذكره  .1

اين اثر از . متخلص به ذكري ،الدين علي الحسيني الكاشانيبن شرفمحمد
خاتمه چهار ركن و  اي عمومي و شامل مقدمه، چهار فصل،هترين تذكرهمفصل
. سبكتگين تا زمان مؤلف است آل شعراي متقدم از يكي از اركان آن تذكرة. است

  .هاي تأليف شده در ايران استتذكره ةاز جمل االشعارصةخالتذكرة 
هاي مجلس، ملك، بياني، هاي متعددي از اين تذكره در كتابخانهنسخه

هاي خارج از ايران نگهداري كتابخانهعبدالوهاب نوراني، ملي، آستان قدس و 
شود و بخش شعراي اصفهان و كاشان آن نيز تصحيح شده و به چاپ رسيده مي

رحمت هند است  ةظاهراً به خط مؤلف، در كتابخانة چشم ،اي از آنخهنس. است
: 1363 بيگ باباپور( موجود استر اسالمي قم يكه عكسي از آن در مجمع ذخا

اهللا و عمادالدين نسيمي در شرح حالي از فضل اما ،اين نسخه بررسي شد .)141
آن ديده نشد؛ اين در حالي است كه گلچين معاني در فهرستي كه از شعراي 

شان كساني كه شرح حال ورا جز» حروفي نسيمي« ارائه كردهمتقدم اين تذكره 
احتماالً گلچين  .)1/524: 1363 گلچين معاني( كره بيان شده، آورده استدر تذ

  .ديده استتري را معاني نسخة كامل
الدين محمود بن ملك غياث اثر شاه حسين) ق1016 تأليف( خيرالبيان ةكرذت .2

خاتمه و  ة عمومي، مشتمل بر مقدمه، دو فصل،اين تذكر. بهاري سيستاني است
خطي اين هاي  هنسخ. جم در هر قسمت، الفبايي استختم خاتمه است و ترتيب ترا

نسخة مورد . شودموزة لندن نگهداري مياثر در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي و 
اين نسخه را مال . است 923به شمارة مجلس  ةكتابخانبررسي ما، متعلق به 

 به خط نستعليق كتابت كرده است ق1078مهرعلي در تاريخ  بن مال ابوالقاسم
مؤلف اين اثر از فضل و  .)2/1066: 1389 درايتي ؛3/539: 1353 حائري(

اي به در بيان شرح حال قاسم انوار، اشاره نگفته و حتيمي سخني عمادالدين نسي
  .نكرده است ــكه در برخي تواريخ مذكور است  چنان ــارتباط وي با حروفيان 



 94 / جستارهايي دربارة عرفات العاشقين

 

اين تذكرة . اثر محمد صادق ناظم تبريزي است) ق1036تأليف ( ناظم ةتذكر .3
عمومي مشتمل بر دو باب غزليات و رباعيات است و به گفتة نويسنده در 

تقسيم شده و اسامي  ،و هر باب، به دو فصل ،ديباچة اثر، مجموعه به دو باب
فصل اول هر باب از منتخبات . شعرا به ترتيب حروف تهجي مرتب شده است

مين مضا احوال آنها است و فصل دوم، خالصة اشعار قدما، متوسطين و برخي از
 1/115شمارة لس به به كتابخانة مج متعلق نسخة مورد بررسي ما. متأخرين

كند، در نسخة حاضر به چشم ترتيبي كه مؤلف در ديباچه ياد مي. است
درايتي  ؛3/563 :1353 حائري( صفحات آن نامرتب و پراكنده است خورد و نمي

اهللا استرآبادي نامي برده نشده، اما شرح در اين نسخه از فضل .)2/1017: 1389
را » نسيمي حسيني« ناظم تبريزي. ش، نسيمي، آمده استمعروف حالي از شاگرد
متهم «رده است كه او را معرفي كرده و آو» شاگردان سيد نعيمي«شيرازي و از 

حال حسن اين ابيات، از نتايج  اند؛ الحق كه كمال فضل وساخته و مسلوخ نموده
ناظم تبريزي، ( مي نيز در اين اثر درج شده استاشعاري از نسي. »فكر اوست

   .)98ص  ،ناظم ةتذكر
كه مورد بررسي  شدهچاپ و  تصحيح هاي عمومي اين دوره،تعدادي از تذكره

بن نصرالبيان انصاري بن ابي حامد ، اثر ابوالقاسمم السمواتسلّ. ندا هقرار گرفت
اين دوره است كه بررسي  هاي عمومي چاپ شدةاي از تذكرهنهنموكازروني، 

هاي است و صاحبان تذكرهكازروني از حكما و فضالي زمان شاه عباس  .شد
العارفين، رياضهاي پس از آن، چون تذكره. با او معاصرند ،عرفاتو  خيرالبيان
در هفت  السموات سلّم. انداز وي ياد كرده انجمن شمع وآذر بيگدلي  ةآتشكد

كه بخش اول، در شناخت حق، دوم در نبوت، سوم در  :است بخش تدوين شده
در  پنجم در ذكر بعضي شاعران، ششم جهان، حكمايواليت، چهارم در ذكر 

در ذكر «قسمت پنجم اين اثر . قت موت استنفس و هفتم در حقي مخاطبة
در اين اثر، به شرح حال فضل پرداخته نشده، اما  .به چاپ رسيده است» شاعران

در اين . مريد شاعر او، شرح حال كوتاهي ارائه شده استاز عمادالدين نسيمي، 
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در . انداو را به تهمت الحاد، در شهر حلب پوست كنده« :استشرح حال آمده 
ي مذكور است كه اين معامله، به تقريب عاشق) العشاقمجالس( العاشقينمجالس

  .)28، ص سلّم السموات، انصاري( »بود و رقيبان بر وي حسد بردند
 هفت اقليم هاي عمومي چاپ شدة اين قرن، تذكرةديگري از تذكرهنمونة 

اين تذكره كه در هندوستان . ر امين احمد رازي استاث )ق1002ـ 996 تأليف(
شاعر،  1560همراه شرح حال به  ،اثري تاريخي و جغرافيايي است تأليف شده

مادالدين نسيمي اهللا استرآبادي و عبه فضل عارف، فاضل، امير و سلطان؛ اما
طرد شدن او به  اي بهحتي در بيان شرح حال قاسم انوار نيز اشاره وپرداخته ن

  .)217 ، ص3 ، جهفت اقليمرازي، ( حروفيان نكرده است م رابطه بااتها
 الشعرا رياضهاي هاي اين دوره، به معرفي تذكرهپس از معرفي مختصر تذكره

  .پردازيممي عرفاتآنها با  ةمقايس العارفين و رياض و
، ق1024واله در . است عمومي ايتذكره، اثر علي قلي خان واله الشعرارياض
او به دنبال . دنيا آمددر شهر اصفهان به  ،سلطان حسين صفويدر زمان 
ها و براي فرار از رسوايي عشق، به شيراز و سپس به هندوستان سفر نابساماني

ديوان شعر، . انجام داده است واله همة آثار نظم و نثر خود را در هند. كرد
Ĥاز آثار اوست الشعرارياض ارزشمند و تذكرة ت، بياض، مثنوي ميرزا نامهمنش .

  .آوري و تدوين كرده استجمع ق1161تا  1148هاي ذكره را در سالواله اين ت
، يعني حدود يك قرن پس از ق1260در سال  العارفينرياضتذكرة 

تن از  354 اين اثر را كه شامل احوال و آثار. تأليف شده است الشعرا رياض
با  .تأليف كرده است) ق1288ـ1215( خان هدايتقلي رضا شعرا و عرفا است،

فاي شاعر و شاعران وجود اشتباهاتي كه مؤلف در تاريخ تراجم و انتخاب عر
   .گيردهايي است كه بسيار مورد ارجاع قرار مي، اين اثر، از تذكرهعارف داشته

نوشته » نعيمي مشهدي«، شرح حال فضل را تحت عنوان فينالعاررياض تذكرة
سيد فضل «، او را الشعرارياضمعرفي كرده است، اما » جناب شاه فضل« و او را
رد سيادت وي در مو. خوانده و از نسبت وي سخني به ميان نياورده است» نعيمي
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» النسب صحيح«رده، اما هدايت وي را از سادات ره كااش» سيد«تنها به عنوان  هم
ان نام، نسبت و سيادت دو تذكرة ياد شده، در بي ،به اين ترتيب. دانسته است

» فضل استرآبادي«وي را  فاوت دارند، چرا كه گفتيم، عرفاتت ،عرفاتاهللا، با  فضل
  .اي نكرده استالنسب بودن سيادتش نيز اشارهذكر كرده و به صحيح

پردازي نكرده است، ضمن همان ، گرچه صفتالشعرارياضداغستاني در  ةوال
ضل را كرده، ميزان بزرگي و ارزش ف چند صفت و عنواني كه براي فضل ذكر

عارف و محققي دانسته كه در علوم ظاهري و  وي فضل را. آشكار كرده است
ون از جمله علم جفر، حروف و باطني، از سرآمدان جهان گشته و در ساير فن

پس از واله، هدايت، او را جامع علوم صوري و . يگانه عصر بوده است حكمت،
كرامات و «و از جمله جفر، حروف و حكمت خوانده معنوي و متبحر در علومي 

، با ياد شده ةاز اين جهت، دو تذكر. فضل را زياد دانسته است» رق عاداتاخو
ند، جز ا متون در ذكر و تبحر فضل همسانالبته اكثر . هايي دارند، همسانيعرفات
دبي، با تحسين بيشتري به هايش در لباس الفاظ اپردازيبا صفت عرفات آنكه
به كرامات و خوارق عادات فضل نيز  عرفات. هاي فضل نگريسته استتوانايي
  .اي نكرده استاشاره

جاودان ، به دو اثر عرفاتو تذكرة رياض  در مورد آثار فضل، هر دو تذكرة
ريدان فضل واله م. انددانسته» مرموز«و آنها را  ه كردهراشاصغير جاودان و كبير 

از اين مريدان يادي نكرده است،  يك دانسته و از هيچ را از اهل دانش و سلوك
نوشته و  شدگان ويرا از تربيت» شيرازي جناب سيد نسيمي«اما هدايت 

دو تذكره  از اين جهت. ن فضل نداشته استاي به كثرت يا اهميت پيروا اشاره
مقبول و «تفاوت چشمگيري دارند، چرا كه گفتيم به پيروان  عرفاتبا  رياض
نام برده و در مورد » محمود مطرود«و » سيد نسيمي«اشاره كرده، از » مطرود

  . محمود توضيحاتي نيز ارائه كرده است
نظور، به مذهب هاي مپس از اين نكات، به بررسي اشاره يا عدم اشارة تذكره

اي به حروفي بودن واله هيچ اشاره. رسيمشدن وي مي فضل و چگونگي كشته
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نام برده كه به » علم حروف«علوم مورد تبحر فضل، از ها بين تن ؛فضل ندارد
واله او را معاصر امير تيمور و شاهرخ . تنهايي دليلي بر حروفي بودن وي نيست
سخني نگفته و  ور ايشانيا به دست دستميرزا نوشته، اما از كشته شدن فضل به 

» ادتشه« اشاره به. هاي تاريخي آمده استآورده كه حقيقت شهادت وي در كتاب
پيداست كه در مورد  ،هر رويه ب. قابل توجه است ،فضل، بدون ذكر چگونگي آن

همچون واله، از شاهرخ  ،هدايت. گيري مثبتي داشته است شدن او جهت دليل كشته
شدن فضل نوشته كه  ن فضل ياد كرده و در مورد كشتهارو تيمور به عنوان معاص

 در» جهالي علماي عصر«فتواي  وي را از شيروان فراخوانده و به» ميرانشاه«
اشارة هدايت به كشته شدن فضل به دست . به شهادت رسانده است 796 سنة

آمده، هماهنگي بسيار  هاي حروفيهويژه در كتاب حقايق تاريخي كه به ميرانشاه، با
؛ 30: 1330كيا ( اندلقب داده» شاه ماران« حروفيان ميرانشاه را به همين سبب. دارد

شاهان و شاهزادگان  اما هدايت نيز). 2/254: 1936 الغراوي؛ 173: 1374 الشيبي
تيموري را از اين سوء قصد مبرا دانسته، امر به كشتن فضل را، به فتواي عالمان 

اين اشاره و شهيد دانستن فضل، از جانبداري او حكايت . جاهل نوشته است
متفاوت است، زيرا آن  عرفاتاين تذكره در سال كشته شدن فضل نيز با . كند مي

، در اين رياضبا دو  عرفاتاختالفات . انداي به سال مرگ او نداشتهدو اشاره
با متون پيشين ياد شد،  عرفاتگونه كه در قسمت مقايسة و همان مورد بسيار است

  .تغيير داده است بلياني به جانبداري از فضل، نحوة كشته شدن او را
هاي قسمت الشعرارياضوشن است كه واله در ه به موارد ياد شده، ربا توج

و در مورد مذهب و شيوة كشته  روشني از زندگي فضل را مورد توجه قرار داده
هدايت در . كه حاكي از اعتقادات او بوده، سخني به ميان نياورده است ،شدنش
اي او را از اي نكرده، تا اندازه، گرچه به حروفي بودن فضل اشارهالعارفينرياض

 ،وي را از جهل عالمان عصر نوشته و امر به كشتنبرئه كرده داشتن عقايد باطل ت
  .است خواندهمرگ او را شهادت 
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  هاي ياد شدهاشعار فضل در تذكره
. اندعالوه بر شرح حال فضل، ابياتي از وي را نيز ذكر كرده ياد شده،سه تذكرة 

بيست  الشعرا رياضدر حالي كه  ؛ستبيت از اشعار فضل آمده ا 74 عرفاتدر 
از اين توجه ويژة . اندبيت از او نقل كرده دوازده العارفينرياضبيت و در 

آيد كه او فضل را نه تنها عارفي مياهللا، چنين براوحدي بلياني به اشعار فضل
ابياتي از  عرفاتعالوه بر اين، در . دانسته استكامل، كه شاعري توانمند نيز مي

، است آوري شدهاف جمع فضل آمده كه در ديوان وي كه توسط رستم علي
تر از آنچه اين خود حاكي از آن است كه اوحدي به منابعي كامل. موجود نيست

  4.ن در دست است، دسترسي داشته استاكنو
، رباعي است و سه بيت ديگر قطعه يا ابياتي از بيت پانزدهبيت از اين شش 

غزلي  ،ميان اين ابياتدر . يك غزل است كه دست كم بيت اول آن افتاده است
 زير است كه بيت تكبيت،  پانزدهبيت آخر از اين بيتي نيز وجود دارد و  پنج

  :ني استمصراع دوم آن، تضميني از آية قرآ
 »االبصارفاعتبروا منه يا اولي«كهخطي  نوشته است خدا گرد عارض دلدار

  )2469، ص 7، ج عرفاتاوحدي، ( 
                                                            

اهللا است ذكر كرده، سروده فضل ديوان عالوه بر عرفاتله كه آيا پانزده بيتي كه أالبته اين مس .4
دو . شناسي و البته دسترسي به همة نسخ ديوان فضل دارديا خير، نياز به بررسي دقيق سبك

 14775و  1/363هاي اهللا در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي به شمارهنسخه از ديوان فضل
موجود  ـ ف5/780ـ ف و 1/45230هاي نة دانشگاه تهران به شمارهو دو نسخه در كتابخا

. متعلق به كتابخانة مجلس، به خط نستعليق و كتابت قرن يازدهم است 14775نسخة . است
در كتابخانة مجلس سنا  363 شمارةاي ديگر با مجموعه .)378: 1386 طباطبايي بهبهاني(

پژوه و علمي انواري دانش(بخشي از آن است اهللا نعيمي ه فضلموجود است كه ديوان شا
مشتمل بر سه اثر اه تهران، هاي كتابخانة دانشگ، از ميكروفيلم45230مجموعة ). 195: 1340

ارسي و اهللا است و دو اثر ديگر، ديوانهاي فنخستين اثر، ديوان فارسي فضل. حروفي است
لم ديگر متعلق به دانشگاه ميكروفي .)34: 1363 پژوه دانش( تركي عمادالدين نسيمي است

عنوان است كه پنجمين  25اي در پاريس تهيه شده و داراي ، از نسخه780تهران، به شمارة
  .)539: 1348 همو( اهللا استبندي از فضلوان، ترجيععن
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هم آمده  عرفات در ،الشعرارياضو  العارفينرياضهاي ابيات ذكر شده در تذكره
جا شدن ابيات  البته اگر از جابه(يكسان دارند  هم ابياتي تقريباً رياضاست؛ دو 

- رياض، جز آنكه سه بيت در )كنيمنظر ها صرفالفات اندك نسخهيك شعر و اخت
  .اندذكري از آن نكرده الشعرارياضو  عرفات است كهو ديوان فضل آمده  العارفين

نگاه متفاوتي به شاعر بودن فضل دارد؛ هم از آن رو كه نخستين  عرفات
اي است كه از او سخن گفته و اشعار وي را نقل كرده، هم به اين جهت كه تذكره

، كه از فضل نقل كرده است برده،هاي نام، در ميان تذكرهابيات رابيشترين تعداد 
   .اين نكته شايان توجه است

  
 هنتيج

پرداختن به  در را العاشقين عرفات ةتذكرپيشگامي  اين مقاله، سعي داشتيم در
استرآبادي و نگاه متفاوت وي به حروفيان و مؤسس اين اهللا شرح حال فضل

 .اثبات كنيم ،فرقه
 اي موجودهيك از تذكره، ديديم كه هيچعرفاتاز لحاظ پيشگام بودن تذكرة 

نخستين تذكرة فارسي است كه از وي  عرفات اند ونپرداخته اهللابه شرح حال فضل
 نيز ديديم كه ،هاي تاريخيبا كتاب عرفاتدر بررسي تفاوت نگاه . گويدسخن مي
 تنها به حادثة سوء قصد احمد لر به ي تاريخي پيش از اين منبع،هاكتاب برخي از

از ميان چهار منبعي . انداهللا را پير و مراد او نوشتهشاهرخ اشاره كرده و فضل جان
اند، سه منبع، نگاهي منفي به وي داشته و از الحاد اهللا اشاره كردهكه به زندگي فضل

كه توسط يكي  خوابنامه اند، حتياي به اشعار وي نيز نداشتهاو سخن گفته و اشاره
سيس فرقة أاز پيروان فضل نوشته شده، تنها به بخش اول زندگي وي كه قبل از ت

جانبه به زندگي فضل نداشته  حروفيه است، پرداخته و در حقيقت نگاهي همه
اما  ؛جانبه و صحيح نيست نيز، به طور قطع نگاهي همه عرفاتالبته نگاه . است

ردن به مطرود با اشاره نك عرفاتبه هر روي،  .كتة قابل توجه، تفاوت نگاه اوستن
نوان عارفي شاعر، در اثرش شرح حال او را به ع بودن فضل و حروفيان، توانسته
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