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The socio-political status of the letter movement in Timurid society 

Abstract 

The letters were one of the most influential movements in Iranian history of the 

Timurid era, led by Fazlallah Estrabadi, who with his ideas gained many 

followers in Iran and elsewhere. Trophy ideas were a combination of Shi'ite 

and Sufi ideas that existed in most of Iran's past, and by combining them, they 

achieved a new ritual. The beliefs of the letters were based on the sacredness 

of the letters, and purity was one of their main characteristics. The teachings 

and thoughts of the alphabets were a mixture of different beliefs and Fazlullah 

Bani's introduction to the alphabet led to the formation of a new religion that 

became known as alphabet for its value and precedence. With such teachings, 

letters became a socio-political movement, in opposition to Timurid rule, and 

gained a large following among the peasants and the urban middle class. This 

article attempts to study the sources and sources of the alphabet movement, the 

fields of alphabet formation, class origins, alphabet beliefs, alphabet leadership, 

and their method of struggle. 
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 3719-3735،صص 1401 اسفند، دوازدهم،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ می مقاله عل)علمی ماهنامه 

 ی عصر تیموری جامعه  دراجتماعی نهضت حروفیه  -جایگاه سیاسی

 1هومان محمدی شرف آبادی )نویسنده مسئول( 

 2مسلم رضایی

 چکیده

بود که  استرآبادی اهللفضل  رهبری به تیموری،  عصر ایران تاریخ در تأثیرگذار و مهم هایجنبش حروفیه از

 از   ترکیبیحروفیان    هایاندیشه  .آورد  دست   به  نقاط  دیگر  و  ایران  در  زیادی   پیروان  خود،  هایاندیشه  با

 تلفیق  با  حروفیان  و  داشته  وجود  ایران  یگذشته  در  موارد  بیشتر  در  که  بود  صوفیانه  و  شیعی  هایاندیشه

 هایویژگی  از  پاکی  و  زهد  و  بود  استوار  حروف  تقدس  بر  حروفیه  عقاید  .یافتند  دست   تازه  آیینی  به  آنها

به شمار میآن  اصلی   آشنایی  و  بود  گوناگون  عقاید  از  ایآمیخته  حروفیه،  هایاندیشه  و  تعالیم.  رفت ها 

 ارزش   جهت   به  که  شد  جدیدی  آیین  گیریشکل  موجب   روزگارش،  اعتقادات  با  اهلل بانی فرقه حروفیه،فضل

 تعالیمی چنین داشتن با حروفیه. یافت   شهرت حروفیه به معنا، بر لفظ داشتن مقدم  و حروف علم به نهادن

با  اجتماعی،  -سیاسی   جنبشی  به  توانست   میان  زیادی  پیروان  و  شود،  تبدیل  تیموری  حاکمیت   در تضاد 

  و  منابع  از  استفاده   با  سعی شده است مقاله    این  در.   آورد  دست   به  شهری  متوسط   یطبقه  و   روستانشینان

رهبری در   حروفیه،  عقاید  طبقاتی،  خاستگاه  ،حروفیه  گیریشکل  هایزمینه  حروفیه،  جنبش  پیرامون  مآخذ

 .گیرد قرار بررسی مورد هاروش مبارزاتی آن همچنین حروفیه و طریقت 

   :ها واژه کلید

 . تیموریان ،الدین نسیمی عماد استرآبادی، اهللفضل  حروفیه،
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 مقدمه 

 جریانات  این  اما اوج؛  آمد  وجود  به  اسالمی  تصوف  در  مختلفی  هایجنبش  و  هاسلسله  هجری،  پنجم  قرن  از

تاریکتیموری  دوره  در از  ایران()یکی  تاریخی  دوران   از   یکی   عنوان  به  نیز  حروفیه  یفرقه.  بودترین 

 نپایید،   ایران  در  زیادی  اگرچه مدت  فرقه  این.  رودبه شمار میی تیموری  به دوره  صوفیانه متعلق  هایجنبش

  قابل  هاینهضت   از   یکی  را  آن   باید  که  گسترش دهد  صغیر  آسیای  تا  را  خود  نفوذ  ،نوعی  به  شد  موفق  اما

  ( حروفی  اهللفضل  به  معروف)  استرآبادی  نعیمی  اهللفضل  این فرقه  سسؤ م.  دانست   ایران  تاریخ  در  دینی  تأمل

 بارها  فرقه  این  تاریخی  هایریشه  و  اهداف  عقاید،  شناخت   زیست.  می  هشتم  دوم قرن  نیمه  در  که  بود،

 روشن.  است   آمده  دست   به  هاپژوهش  این  از  گوناگونی  نتایج  و  است   گرفته  قرار  نویسان  تاریخ  توجه  مورد

  - سیاسی  پنهان   زوایای   ساختن  نمایان   برای  تواندمی  خود،   عصر  در  ایشان  جایگاه   و  حروفیان   نقش  شدن

 هایستم  دلیل  به  که   یافت  پرورش  محیطی  در  استرآبادی   اهللفضل.  باشد  مؤثر   تیموریان   عصر  اجتماعی

استثمار    و  یافته  نزول  درجه  ترینپایین  به   انسانیت   گردید،می  اعمال  حاکمان  سوی  از  که   زیادی ظلم و 

جامعه پایین   تغییر   برای   نیگوناگو   هاینهضت   گیریشکل  شاهد  وی  همچنین   و  داشت  رواج   طبقات 

 به   توانست  او.  بود  گوناگون  عقاید  از  ایآمیخته  حروفی  اهللفضل  اعتقادات  و  تعالیم  .بود  جامعه  وضعیت 

  شرایط  از  تأثیرپذیرفتن  با  وی  آورد.  وجود   به  جدیدی  آیین  زمانه،  اعتقادات  با  خود  کامل  آشنایی  کمک

 و  تأسیس  به   ها،ریاضت   و  سفرها  یسایه  در  و  پرداخت   عبادت  و  زهد  به  خود  عصر  اجتماعی  و  سیاسی

  که   داشت  نظر  در  باید  را  نکته  این.  زد  دست   متفاوت  اعتقادی  مبانی  با  اجتماعی_سیاسی  نهضتی  تکوین

  توسط   وی  هایاندیشه  ترویج  و  کرد  بروز  استرآبادی  اهللفضل  مرگ  از  پس  حروفیه،  تاریخی  تأثیر  بیشترین

 .داد قرار فرقه  این راه سر بر را جدید  مسیری مبلغانش، و پیروان

 در   البته   که  یافتند  دست   تازه  آیینی  به،  بود  صوفیانه  و  شیعی  هایاندیشه  از   ترکیبی  که  حروفیان  هایاندیشه

  و  علما  مخالفت   نتیجه  در  و  عقاید  در  انحراف  به  ،هاو اندیشه  باورها  این  در  افراط  جهت   به  زیادی  موارد

 جنبش  ماهیت   به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که  مقاله  این  در  .است  شده  ختم  خود  دوران  فقهای

  بایستی  پاسخ به رسیدن برای لذا است؟ داشته تیموری عصر در نهضت  این   جایگاه در تأثیری چه  حروفیه

و    حروفیه  ، رهبری در طریقت حروفیه  عقاید  خاستگاه طبقاتی،  ، گیری حروفیههای شکلزمینهبررسی    به

 . پرداخت  همچنین روش مبارزاتی

 حروفیه گیریشکل هایزمینه 

 جامعه   آن  اجتماعی  -اقتصادی  سیاسی و  شرایط  با  جامعه،  یک  در  فکری  یمقوله  هر  گسترش  و  ظهور

 پرتو   در  تنها  عصری،  هر  اجتماعی  و  فکری  هایجریان  و  هانهضت   واقعی  شناخت   و  دارد  مستقیم  بستگی

  اساسی  اصل  این  به  اعتقاد  با.  گرددمی  میسر  عصر  آن  اجتماعی  -اقتصادی  و  سیاسی  بررسی  و  شناسائی

   .ردک  بررسی راحروفیه  نهضت  ظهور زمانجامعه در  شرایطباید  ابتدا که است 

 ایران  به   تیمور  یحمله  با   بود،   گذاشته  زوال  به   رو  ایلخانان  زمان  در  که  کشاورزی،  اقتصاددر این دوره  

ی زوال و انحطاط اقتصاد روستائی و در نتیجه نقصان در نظام مالیاتی و خالی بودن خزانه  .شد  ترورشکسته

تیمور برای ایجاد یک حکومت مقتدر، متوجه نواحی و شهرهای بازرگانی گردد. او با  دولت، باعث شد تا 
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توجه و تشویق بازرگانی و تجارت، کوشید اقتصاد ورشکسته و حکومت نوپای خود را، از خطر سقوط و 

 و   صنعتگران  سندیکاهای  و  متعدد  اصناف  پیدایش  باعث   اقتصادی  شکوفائی  و  . رونقانحطاط رهائی بخشد

 صنعتگران  اغلب   آباد،  و  مدرن  پایتخت   یک  کردن  بنا  برای  تیمور  .(25:  تابی)میرفطروس،گردید  ورانپیشه

  تبریز   تصرف  از  پس  هجری،  788  سال  در  که  طوری   به  ساخت،  سمرقند  به   وطن  جالی  به   مجبور  را   شهرها

اما  (.  290  ،1:  1387)یزدی،فرستاد  سمرقند به  را  شهرها  این  صنعتگران  مردم،  بر  سنگین  هایمالیات  بستن  و

  روبرو  تاریخی  بزرگ  مانع   یک   با   سیاسی،  -اقتصادی   نظر  از  عصر،  این  در   صنعت   و  حرفه  تکامل  و  رشد

 صنعت   یاولیه  مواد  و  منابع  صاحب   حال  عین  در  که  بود  تیموری  سران  و  هاخان  متزلزل  فئودالیسم  آن  و  بود

 مردم  بر  سنگین  هایمالیات  آباد  و  مدرن  پایتخت   یک  کردن  بنا  برای  تیمور.  بودند  روستاها  و  شهرها  در

 مردم   شورش  به  منجر  که  کردندمی  وصول  را  هامالیات  خشونت   با  او  مالیاتی  مأموران  و  کردمی  تحمیل

 بینیجهان  علیه  فن،  و  حرفه  صاحبان  و  نوپا  صنعتگران  معنوی  پیکار  هدف  نخستین  اساس  این  بر.  گردیدمی

  حروفیه  جنبش  رهبران  عقاید  در  را،  فرهنگی   و  فکری  پیکار  این  تبلور  که  بود  جامعه  بر  حاکم  ملکوتی

 (. 37-35: تابی میرفطروس،)یافت  توانمی

 در  و  کردمی  دنبال  را  چنگیز  بزرگ  آرزوهای  که  دانستندمی  خونریز  جهانگشایی  را  تیمور  ایرانیان  در واقع

 داده  او  جانب   از  هافرمان  تمامی.  کردنمی  فروگذاری  ظلمی  هیچ  از  زمین  ایران  خاک   و  آب  تصرف  راه

. کند  محقق  را  خودی  طلبانه  جاه  آرزوهای  تا  نهاد  بنا  را  فردی  حاکمیتی  و  استبدادی  حکومتی  و  شدمی

  رویدادهایی  و  داشته  نظر  بیشتر   گرفته،  نظر  در  افراد   دیگر   برای  تیمور  که  هایی مجازات  و   قوانین  به   کالویخو 

 هاآن  باشد،  داشته  نظارت  تحت   را  امور  تمام  توانستهنمی  خود  تیمور  آنکه  دلیل  به.  است   کشیده  تصویر  به  را

 دیده   تیمور   حکومت  در  دادگستری   دستگاه  سه»:  گویدمی  کالویخو .  کردمی  واگذار  خود  نزدیک   افراد  به  را
 اختالس   به  گروهی   پردازند؛می  جنایی   امور   به   گروهی.  هستند  او  همراه  به  نیز   جنگی  سفرهای  در  که  شودمی

 مأموران  از  مردم  شکایات   به  ایعده  و  پرداخته  رسدمی  حکومت   به  آن  زیان  که  وجوهی   میل  و  حیف  و
 حضور  به  رأی  صدور  از  قبل  هامحکمه  این  داوران.  کنندمی  رسیدگی  ها شهرستان  و  شهرها   در  حکومتی

 (.291،  1384 کالویخو،)«کنندمی عرضه  او به  را موضوع و روندمی تیمور

  وجود   مرکزیت،  و   تمرکز  عدم  تیموری،  سران  دیگر  و  الطوایف  ملوک  بین  داخلی   های رقابت به طور کلی  

 مالیاتی،   و  مالی  امور  متصدیان  و  حکمرانان  تعدی  و  اجحاف  جامعه،  در  اغتشاشات  و  مرج  و  هرج  و  ثباتیبی

  عدم   و  نارضایتی آمدن وجود  به باعث آنان، بر  کنترل عدم  و  حد از بیش وسعت و  غارت و  قتل، سرکوب

در واقع باید گفت که این یکی   (.20  ،1382  نوری،  شیخ)بود  زمان  این  در   تیمور  حکومت   ضعف  و  ثبات

های مهم قیام حروفیه علیه حکومت تیموری بود، که خواستار استقرار برابری میان مردم و رفع هر از علت 

 ها بودند.گونه ظلم و ستم بر آن

.  است   بوده   جامعه  بخش  وحدت  ابزارهای  از  یکی  همواره  بشری  تاریخ  مختلف  هایدوره  در  مذهب   و  دین

 و   نظامی  سیاسی،  اهداف  پیشبرد  در  بخش  وحدت  عامل  این  از  همواره  تاریخ  طول  در  اهانپادش  و  سالطین

کهنیست   جریان  این  از  فارغ   نیز  تیمور  حکومت   یدوره.  اندجسته  سود  اقتصادی  حتی جایی  تا   ، 

 مذهب  تسنن  زمان  این  در  .(180  ،1342تربتی،  حسینی)دانست می  اسالم  دین   احیاگر  را  خود  گورکانیتیمور

 از  بیش  بود،   انداخته   سایه  اجتماعی   مسائل  ی همه  بر  تاریخ   طول  در  که  مذهبی  روح، و  بود  ایران   رسمی
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  مشایخ   و مذهبی  علمای به  نسبت  تیموریان. شدند ضعیف  اسالمی غیر مذاهب   و ادیان و شد  تقویت  پیش

 مذهبی  عنوان  خود  های لشکرکشی  و   هاجنگ  از   بسیاری  به  و   بودند  مهربان  و  و  متواضع

  تزوکاتی   جمله  از  و »:  گویدمی  چنین   خود  خواهی اسالم  مورد   در   تیمور(.  164  ،1385میرجعفری،)دادندمی
 رواج  دنیا  در  را  مصطفی  محمد  شریعت   و  خدا  دین   که  بود   این  اول  بربستم،  خود  سلطنت  و   دولت   بر  که

 (. 158 ، 1342تربتی، حسینی)«نمودم اسالم دین تقویت  جا همه و همیشه و دادم

 مهم   بسیار   سنیان  و  شیعیان  با   وی  یدوگانه  برخورد.  بود  پذیرفته  را  تسنن  مذهب   ظاهری  ارجحیت   تیمور

 هاآن  امور  به  رسیدگی  و  شمردن  محترم  و  تکریم  را  سادات  خود،  تزوکات  در  او.  رسدمی  نظر  به  برجسته  و

پاول  (.202:  همان)کردمی   تأکید  را   جهت   از  فرقی  بود،  آورده  اسالم  کهآن  با  تیمور  :»نویسدمی   هرن  اما 
 هالک   تیمور  بود،  یافته  نجات  مغول  تیغ  از  که  را  چهآن...نداشت   چنگیز  با  سفاکی  و  خشونت 

 در  مشروعیت  کسب   برای  حاکمان  ،های قبلی تیموری نیز مانند دورهدوره  واقعدر    (.75  ،1349هرن،)«کرد

 احترام  از  جامعه  در  و  داشتند  مهمی  موقعیت   سادات  دوره  این  در  .گذاشتندمی  احترام  سادات  به  مردم  بین

 ،1356طهرانی،)کردندمی  احترام  بسیار  را   سادات  هم  تیموری  حاکمان  طبیعتاً.  بودند  برخوردار  بسیار

 از  کامل  یاستفاده  هدف  با  و  داشت   سیاسی  یجنبه  شیعیان  و  سادات  به  تیمور  دوستی  اظهار.  (309و293

  توجه   علل.  آورد  دست   به  را  اسالمی  ی جامعه  یقاطبه  حمایت   تا  گرفت می  صورت  شرایط  و  هاظرفیت 

 بر  برتری  دلیل  به  ،(ع)   علی  دوستدار  عنوان   به  خود  معرفی  و  آنان  حوایج  رفع  و  شیعیان  به  تیمور  خاص

 ترفندی   اقدام  این .  بود  حکومتش  هایپایه  استحکام  و  خود  علیه  شورش  برای   بهانه  گونه  هر   رفع  حریفان،

  کسب   برای  عاملی  عنوان  به  دین،  از  را   او  گیری بهره  تیمور  مذهبی  اقدامات  و   رفت می  شمار  به  سیاسی

  ساز   مشروعیت   رویکردهای  از  دیگر  یکی(.  162  ،1359الشیبی،)دهدمی  نشان  خوبی  به  مشروعیت،

 احترام   و  توجه  مورد  صوفیان  چون.  بود  آنان  جانب   از  تأیید  تمنای  و  صوفیان  و  عارفان  به  تمسک  تیموریان،

 و  مشروعیت   توانستندمی  آنان   به  کردن  توجه  با  نیز  حکام  داشتند،  خوبی  اجتماعی  پایگاه  و  بودند  مردم

 شخصی   یجاذبه  اثبات  برای  صوفی  شیوخ  معنوی   تأیید  از  تیموریان.  کنند  کسب  بیشتری  اجتماعی  یوجهه

 مداری دین  اثبات  موجب   مذهبی  هایشخصیت   از  پشتیبانی  و  بردندمی  سود  حکومت   برای  خود  شایستگی  و

  سو   یک   از  تیموریان  پروری  دین   و  خواهیاسالمدر واقع    (. 267-270  ،1390منز،)شدمی  تیموری  حاکمان

 دیگر،  سوی  از  و  شدمی  دینداران  و  عالمان  اعزاز  و  دین  بازار  رونق  مردم،  بین  در  حکومت   اعتبار  موجب 

 ؛انگیخت برمی  را   حاکمان  العملعکس  دینی،  بزرگان  جانب   از  حکومت  منافع  افتادن  خطر   به  صورت  در

 .بود ترمهم دیگری چیز هر از قدرت  حفظ و سیاسی  مصلحت  بنابراین

 زندگی  مختلف  وجوه   در   تصوف  و  مذهب   و   عرفان  یکه سلطه  هجری  نهم  و  هشتم  قرون  به طور کلی

  وضع  به  معترض  فکری  هایجنبش  و  عدالتخواهانه  هاینهضت   بروز  و  ظهور  دوران  مردم وجود داشت،

نهضت   که  داشت   وجود  صوفیه  دعوت  بر  مبتنی  اجتماعی  هاینهضت   از  هاییتجربه.  بود  جامعه  نابسامان

   رفت.به شمار میی اجتماعی ها در عرصهنانقالبی حروفیه یکی از مهمترین آ

 مشهدی  حتی  و  تبریز  اهالی  از  دیگر  برخی  و  استرآباد  اهل  را  او  مورخان،  از  برخی  که  استرآبادی  اهللفضل

 چشم   استرآباد  در   هجری  هشتم  قرن  آشوب  پر  روزگار  در  اوبود.    حروفیه  فرقه  بانی  اند،نوشته  نیز  االصل

اهلل اختالف نظر وجود دارد. قدیمترین منبع غیر حروفی که  در مورد نام و محل تولد فضل  . گشود  جهان  به
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تقیفضلاز   شرح  کرده،  یاد  العقود  الدیناهلل  کتاب  در  المفیده االعیان  تراجم    یف  الفریده  مقریزی 

 داده  قرار  انتقاد  مورد  را  سنی  حقه  مذهب   که  بود  پرکار  اینویسنده  اهللفضل  (.214تا:  مقریزی،بی)باشدمی

  آورد، که فعالیت او  انسان  تکامل  یدرباره  عجیبی  تعالیم   و  کرد  نفی   را  سنی  برحق  مذهب   شرایع  وی.  بود

  اهللنوجوانی فضل دوران .(437 ،1363دیگران، و پیگولوسکایا )آمد در حکومت وقت   با مخالف صورت به

 اجتماعی،  اوضاع   خانوادگی و   تربیت   شیوه .  بود  همزمان  سربداران  قیام  آغاز  و   طغاتیمورخان  حکومت  با

  با   را  او  در آن دوره  مرعشیان  و  سربداران  های قیام  در واقع   شد.  او   در  صوفیانه   های گرایش  رشد  موجب

 فردی  به  جوانی  دوران  همان  از   سویی  از  و  ،کرد  آشنا   مرکزی  حکومت  با  هاگروه  این  میان  هایدرگیری

  .(10 ،1369 آژند،)گردید تبدیل شرع ظواهر به مقید و متدین

 برای   و  انفس  و  آفاق  سیر  قصد  به  او.  گرفت   لقب   خور  حالل  و  بود  شهره  کرداری  درست   در  اهللفضل

 برخاست،خراسان،  سفر  خود به  از  رهایی  و  مردم  دردهای  درعمق  رفتن  فرو  و  جهان  دیدن  و  اندیشه  گشادگی

  بود  سفرها   همین  در (.  52  ،1368،همو ) افـزود  خود  پیروان  تعداد  بر  و  پیمود  را  قفقاز  و  اصفهان،آذربایجان

 در  و  کرد  جذب  خود  به  را  بسیاری  پیروان  او  عقاید  .زد  دست   خود  فکری  مبانی  و  هااندیشه  ظهور  به  که

  شهر  این  در  و  رفت   اصفهان  به  او.  شدند  آشنا  حروفیان  هایاندیشه  و  افکار   با  زیادی  مردم  کوتاه،  مدتی

 آیینش  ترویج  و  تبلیغ  به  اسالم  جهان  در  تا  برگزید  را  خود  داعیان  از  نفر  هفت   و  کرد  آغاز  را  خود  دعوت

  داعیه  (. 172  ،1385  میرجعفری،)  کرد  دیدار  تیمور  با  و  رفت  خراسان  به   اصفهان  از  سپس  وی.  بپردازند

  دستور  و  برآشفت   او  گستاخی  این  از  تیمور  .کرد  دعوت  خود  مسلک  به  را  تیمور  که  رسید  جایی  به  اهللفضل

 شروان ( النجق) النجه قلعه در را او پس. کرد ایران صادر غرب نواحی حاکم میرانشاه، پسرش به را او قتل

در واقع    (.219  ،1349عسقالنی،رساندند)  قتل   به   قمری  804قولی  به  یا  796  سال  در  همانجا  در  و  زندانی

 را   جدیدی  عقاید  تسنن  اهل  خالف  بر  که  ،حروفیه  یفرقه  نوظهور  یفلسفه  پس  در  خود  تیز  شمّ  با  تیمور

. داد  تشخیص   را  ایرانیان  قیام  و  عصیان  نمودند،می  مبارزه  بیگانگان  ظلم  و   تسلط  با  و  کردندمی  اظهار

 جذب  را  آنان  گونه این  تا  دانستندمی  مباح  را  زمانه  قدرتمندان به  گرایش خود،  سیاسی  دیدگاه   در  حروفیان

  کامیابی  با  چندان  هاآن   سیاسی  ترفند  این  اما  کنند؛  رخنه  حکومتی  تشکیالت  در  و  کنند  خود  آرای  و  افکار

 برخی.  بودند  تیموری  دولت   ارکان  در  نفوذ  پی  در  پنهان،  چه  و  آشکار  چه  ها،آن   حال  هر  به.  نبود  قرین

 را  استرآبادی  اهللفضل  حروفیان،  رهبر  بودند،  مورد حمایت تیمور  که  گیالن  و  سمرقند  در  مذهبی  علمای

  آژند، )نهاد  فزونی   به   رو  او  پیروان   اما؛کرد  صادر  را  او   کشتن  دستور   بود که  ایشان   فتوای  به   تیمور.  کردند  تکفیر

  به  که  موضوع  این  از  آگاهی  با  حیاتش  روزهای  آخرین  اهلل پیش از مرگ درفضل  .(65-34  ،24:  1369

  امنی  محل  به  تا  خواست   آنها  از  و  گذاشت   جا  به  پیروانش  برای  اینامهوصیت    رسید،  خواهد  قتل  به  زودی

 یارانش   و  خانواده  از  وی  (.55،  1346حروفی،نمود)  منتقل  را   مطالبی  نیز  خود  آراء  و  عقاید  مورد  در  و  بروند

 آناتولی  سوی   به   و   نموده  تبعیت   را  فضل  فرمان   نیز  آنها .  کنند  ترک   را  باکو   سریعتر  چه  هر   که  خواست 

  و  نزدیک  یاران   و  نرسید  پایان  به  فضل  مرگ  با   حروفیه   آیین  ترویج  .(46:  تابی  میرفطروس،)شدند  رهسپار

 غالی  شیعیان  از   استرآبادی  اهللفضل  پیروان.  پرداختند  او  عقاید  تبلیغ  به  زیادی   های سرزمین  در  پیروانش

  ایگسترده  یدامنه   آنان  نهضت   و  بودند  قایل   خاصی  مفهوم  و  معنا  الفباء  حروف  از  حرفی  هر  برای  که  بودند

 عثمانی   و  آذربایجان  و  ایران  سراسر  در  زحمتکش  طبقات  و  ورانپیشه  میان  حروفیان  نهضت   یدنباله  و  یافت

 هایاندیشه   از  بسیاری  از  او  نهضت   و  استرآبادی   اهللفضل  (.58:  1368  صفا،)داشت   ادامه  مدتها  تا  سوریه  و
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 هایمسلک  و  هامرام  از  نیز  عقایدش  و  بود   گرفته  الهام  روزگارش  یدادخوهانه  هایجنبش  از   و  خود   یزمانه

واقع  بود  شده  تشکیل  گوناگون در   (.61،  1368  صفا،)بود  کرده  ریزیپی  را  فلسفی  و  فکری  دبستان، 

  جنبشی   قالب   در  را  آن  و  ارائه  را  صوفیانه  هایاندیشه   و  اسالمی   تمدن  کهن  هایفرقه  از  تلفیقی  استرآبادی

 . داشت  وجود آن  در نیز شیعی انقالبی بوی و رنگ  که  کرد عرضه اجتماعی _سیاسی

 از  بعد  و  قبل  هایجنبش  با   جنبش  این.  دانست   ایران  تاریخ  در  ناگهانی  ایپدیده  نباید  را  حروفیه   جنبش

 فرقه  عقاید  با   و   اسماعیلیه  عقاید  با   حروفیه  میان   یرابطه  از   توانمی  مثال  طور   به.  داشت   هایی همانندی  خود

  بکتاشیه   فرقه  با  یا  و(  ع) علی  امام  الوهی  شخصیت   به  باور  و  عقاید  و  اسرار  گفتمان  جهت   از  ویژه   به  حق  اهل

 فرق  نزد  و  مختلف   ادوار  در  علم  این.  بود  گروه  این  برای  دیگری   یپایه  حروف   علم  .گفت  سخن  ترکیه  در

 نظر  در.  شودمی  دیده  رمز  به  باور  ایران  استداللی  فالسفه  نزد  حتی  و  داشت   تداول  و  شیوع  ایران  مختلف

 این  و   دارد  رابطه  نیز  وحی  کتاب  با  بلکه  است   طبیعت   کتاب  با  درونی  رابطه  دارای  تنها  نه  اعداد  الصفااخوان

 حروف  علم.  است   شده برقرار است   اسالم  مقدس  زبان   که عربی  الفبای  حروف  عددی  ارزش  توسط   رابطه

 صفا، ) بودند قائل خواص  و  معنی،  هجا  حروف   از  حرفی   هر   برای  صوفیان. بود  متدوال  صوفیان  نزد  ویژه   به

 حروف،  و  اعداد  معانی  به  عالقه  و  عبادات  ظواهر  تاویل  به  گرایش  مثل  او  تعالیم  ایپاره  از(.  176 ،1368

  نیز   هست   او  النسبشجره  در  که  را  یمنی  عنوان  محققان  بعضی  و   پیداست   اسماعیلی  و  باطنی  عقاید  تاثیر

 پسر  دامغانی  علی  امیر  نام  وی  مریدان  میان  در  اینکه.  اندشمرده  باطنیه  با  ارتباطش  احتمال  برای  مویدی

 نشان  خلیفه  شیخ  دراویش  نهضت   با  را   او  ارتباط  است،  شده  ذکر  نیز  سربداری   امرای  از  دامغانی  حسن

 (. 55 ،1369 کوب،زرین)دهدمی

.  است   توجه   جالب  بسیار  تاریخی  جهت   از  چه   و  فکری  محتوی  جهت   از   چه  حروفیه  جنبش   کلی  طوره  ب

  سری  و  3لدنی   تفکر  اشکال  ترینکهن  در  عمیق  ریشه  رمزآمیز  صوفیانه  آموزش  این  فکری  تحول  جهت   از

 جنبش   این  تاریخی  جهت   از.  دارد  حروف  و  اعداد  غریبه  خواص  درباره  یونانی   و  عبری  عربی،  ایرانی،  اقوام

 نمودار   و  افتد،می  در  وقت   مسلط   مذهبی  و   حاکمه  هیئت  با  که  است  ایصوفیانه  هایجنبش  سلسله   جزء

 (.185 ،1383 حقیقت،) است  ظلم با مبارزه

اجتماعی حروفیه    -از نظر اقتصادی  روفیه مبارزه با حکومت تیموری بود،از نظر سیاسی هدف اصلی ح

کردند. در کتب حروفیه تصریح شده برابری و مساوات و رفع هر گونه ظلم و ستم را تأکید و تبلیغ می

ضعفا  بر  اقویا  تجاوز  و  ظلم  رفع  و  مردم  میان  برابری  استقرار  اصلی،  قانون  که  است 

انسان  به عبارت دیگر حروفیه در زمان  (.26  ،1351باشد)پطروشفسکی،می کتب  دوستی و مخود مکتب 

در حد کمال و  آنهایی که    وران، هنرمندان و روشنفکران بوده است.مردمان زحمتکش شهری چون پیشه

نمودند. یکی از علل قیام  کردند بلکه با کار و زحمت زندگی خود را اداره میفضل، فضل فروشی نمی

ی دسترنج مردم زحمتکش و هنرمند را در هر شهر  ثمره اوحروفیان بر علیه استیالی تیمور نیز این بود که 

به آتش و ویرانی می استادان حرفهو دیار  کرده به سمرقن  های مختلف را اجباراًکشید و  د جالی وطن 

   .(12 ،1353،نسیمی  نعیمی،فرستاد تا برای خود پایتخت فرعونی بسازد)می

 
   فراست. و الهام وحى،است  قسم سه بر  که بشر واسطهبى ،حق از کلمات و معانى ادراک  . 3
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 در   اعتراضی  جنبشی  و   کردمی  حرکت  خود  یزمانه  های سیاست   با  تقابل  در  حروفیه   نهضت   به طور کلی

  روز   هر  ایشان   هایاندیشه  و   حروفیه  اقداماتبود.    خود  عصر  حاکمان  ستم  و   ظلم  و   هاعدالتیبی  با  مبارزه

  و   حروفیه  میان  روابط   برقراری   برای  الزم  اعتماد  هیچگاه  و  شدمی  حکومت   با   بیشتر  ی فاصله  ایجاد  باعث

  به  را  تیمور  و  تکفیر  را  اهلل فضل  سمرقند،  فقیهان  که  علت   این  به   تیمور  شایدنگردید.    فراهم  عصر  حاکمان

  به  منسوب  عناصر   از  بعضی  با  اهللفضل  ارتباط  هم  شاید  ،نپذیرفت   را  دعوتش  بودند،  کرده   تحریک  او  قتل

 لزوم  در  را  تیمور  کردند،می  وقت   متنفذ  علمای  و  حکام  علیه  اینان  که  تحریکاتی  و   سبزوار  سربداران  پیروان

 دینی   و   سیاسی  لحاظ  به   را  وی  افکار  علما،  و  حاکمه  هیات  نهایت  در  اما  ؛ نمود  مصمم  او  اعدام  حکم  اجرای

 .ورزیدند مبادرت او حذف  به و داده، تشخیص خطرناک 

 طبقاتی خاستگاه

 عصر   جامعه  در  مرفهی   نسبتا  زندگی  با  متوسط   طبقه  از  و  بود  استرآباد  القضاتقاضی  فرزند  حروفیه،  رهبر

 حمالت  در.  بودند  جامعه  ضعیف  و  فقیر  یطبقه  و  مردم  عامه  از  بیشتر  حروفیه  پیروان  اما  برخاست؛  تیموری

 ،والیان و حکام حد  از بیش ظلم یواسطه  به  و شد نابود ایران  کشاورزی  اقتصاد تیموریان سپس و مغوالن

 کشاورزی،  اقتصاد  نابودی  با  بنابراین  گرفت؛نمی  صورت  زرعی  و  کشت   دیگر  و  شده  سکنه  از  خالی  روستاها

؛ اما  پرداخت   طبقه  آن  از  حمایت   به  ابتدا  ،داشت   بازرگانی  و  تجارت  بر  بیشتری  تاکید  ی کهگورکان  تیمور

 بسیاری   فشار  امر  این.  نمود  اقدام  شهری  صنعتگران  بر   هنگفت   هایمالیات  تحمیل  و  تشدید  به  بعد از مدتی

  مذکور   ستم  و  ظلم  مقابل  در  آنها  ترتیب   بدین.  گردید  آنان  بر  ستم  و  ظلم  موجب  و  آورد  وارد  طبقه  آن  بر  را

 (. 50-60: تا بی میرفطروس،)پیوستند بادیاسترآ  اهللفضل به و  داده نشان واکنش

 تقسیم  طریق  از  تیمور.  گذراندند  را  خود  زندگی  هایدوره  ترینسخت   از   یکی  تیمور  عصر  در  روستائیان

  سامان  و  سر   را  مرکزی   حکومت  تا  کوشید خویش  حامیان  و   نزدیکان  خود،  لشکر   نظامی  سران  میان  اراضی

 و  اسارت  و  رحمانهبی  هایکشیبهره  بود،  معروف  سیورغال  به  که  اراضی،  واگذاری  یشیوه  این.  دهد

  در   صاحبش  به  را  نامحدودی  اختیارات  سیورغال  شیوه  .داشت   دنبال  به  را  روستائیان  بیشتر  هرچه  استثمار

 مرکزی  حکومت   برای  که  بودند  موظف  تنها   محلی   حکمرانان  شیوه  این  طبق.  دادمی  هادهکده  و  روستاها 

 قضائی،   نظر از روستاها و والیات در خدمت، این برابر در آنها. نمایند تامین و تهیه نظامی نیروی و سرباز

 در   محلی  حکمرانان  شد  باعث  سیورغال  شیوه .  بودند  مطلق  حاکمیت  و  اختیارت  دارای  اقتصادی   و   ارضی

  . بپردازند   آنها   چپاول به  توان   تمام  با   و نهراسیده   نیرویی  و  قدرت هیچ  از روستاییان  از   کشی  بهره و  استثمار 

 مخصوص   هایپیک  و  مأموران  آمدن  از   که  هنگامی  مردم: »گویدمی  روستاها  وضعیت   یهدربار  کالویخو 
  فرستادگان  رفتار .  است   روان  آنان  دنبال  به  ابلیس   گویی  شوند؛می  پنهان  هاخانه  در  یابند،می  آگاهی   تیمور

 کنند می  نیازهایشان  کردنبرآورده  به  مجبور  ناسزا  و  کتک  با  را  هاآبادی  کدخدای  و   بوده  رحمانهبی  بسیار  نیز
  که  را   هرکس   و  کرده  برخورد  جبارانه  مردم  با  سفرهایشان  کل   در  تیمور  فرمان   نام  به   مأموران  این  و

 (.  195-196: 1384 کالویخو،)«کندنمی مخالفتی کسی و کشندمی خواهند،می
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 شورش  مانند  روستایی  متعدد  هایشورش  موجب   روستاییان  پریشانی  و  اسارت  و  بیرحمانه  هایکشیبهره

 نشان   همگی  شورشها  این  شد،  نهاوند  در  بهلول  شورش  گرگان،  روستاییان  شورش  سیرجان،  در  گودرز

 (. 254/ 3: 1372 براون،) است  دوران آن در بیرحمانه هایکشیبهره و استثمار اوج دهنده

ی پای شهری، انحصار منابع اولیهها بر صنعتگران خردهتشدید و تحمیل مالیاتمیرفطروس معتقد است  

وران و صاحبان صنعت و حرفه، تحت های تیموری و در نتیجه قرار گرفتن پیشهصنعتی در دست خان

وران و های مخفی پیشهگردید. در این شرایط، سازمان  ، باعث نارضایتی شدید این طبقه هاقیمومت ارباب

با    فلسفی، به مبارزه  –صنعتگران و صاحبان حرفه و فن تشکیل شد و تحت یک مرام و مسلک سیاسی  

پرداخت. اعضای این سازمان، که متشکل از صنعتگران و صاحبان    هاحکومت تیموری و روبنای عقیدتی آن

 سرزمین   در  مذهبی،  هایفرقه  واقع   در(.  27:  تابیعروف گردیدند)میرفطروس،حرفه و فن بودند، به حروفیه م

 و   توقعات  اند،میکشیده  دوش  بر  را  مردم  هایتوده  گوناگون  هایخواست   و  توقعات  بار  همیشه  ایران

 سیاسی  و  صنفی  هاییتنارضای  تا  مالیاتی  بازنگری  امکانات  از  وسیعی  یدامنه  توانستندمی  که  هاییخواسته

  ی متوسط شهری بودند، که از طبقهاو نیز    پیروان  و  اهلل فضل  (.207  ،1385)میرجعفری،باشند  داشته   بر  در  را

  ، زدندمی  معمولی   زندگی  تجربه  به  دست   آگاهی،  و  معرفت   کسب   برای  و  کردندمی   رها  را  خود  مرفه  زندگی

  با  نزدیک  ارتباط  موجب   آنان،  نزد  انسانی  کار  اهمیت   و  مختلف  هایپیشه  به  آنان  اشتغال  از طرف دیگر

 مختلف  صنوف  و  ورانپیشه  با  نزدیک  ارتباط  موجب   انسانی،  کار  اهمیت   و  مختلف  صنوف  و  ورانپیشه

ی حروفیه اگرچه فرقه  .باشند  شهری  جامعه  از  بیشتر  فرقه،  این  به  گروندگان  که  شد  باعث   نیز  عامل  این.  شد

اهلل استرآبادی به دستور حکومت مرکزی تأیید قرار نگرفت و بانی آن فضلاز سوی حکومت تیموری مورد  

ی فقیر و ی مردم و طبقه عامه  از میان  ترویج آئین حروفیه با مرگ فضل به پایان نرسید و   به قتل رسید؛ اما

ه وران و صنعتگران بودند، پیروان زیادی به دست آورد ک ی متوسط شهری، که پیشهضعیف جامعه و طبقه 

ی موفقیت  های زیادی به تبلیغ آئین حروفیه پرداختند، و این تا حدودی نشان دهندهها در سرزمینتا مدت

    باشد.این فرقه در آن دوره می

 روفیهعقاید ح

 حقیقی   و  باطنی  معانی  کرد،  ادعا  سالگی  چهل  سن  در  استرآبادی  اهللفضل  هجریهشتم    قرن  اواخر  در

 دین  ختم  ترتیب   بدین  او.  شودمی  آغاز  وی  ظهور  با  الوهیت   و  شده  آشکار  وی  بر  قرآن  کلمات  و  حروف

  برای   مناسبی   زمینه  قرآن  در  اهللفضل  کلمات  فراوان  تکرار  استرآبادی،  اهللفضل  برای.  کرد  اعالم  را  محمدی

میر  )  کرد  استفاده  عقایدش  تبلیغ  و  ارائه  در  موهبت   این  از   او  و  رفتمی  شمار  به  هایشدعوی  تشریع   و  طرح

  تا   است   کرده  ظهور  که  دانست می  نهم هجری  قرن  در  اسالم  منجی  را  خود   فضل   (170  ،1385جعفری،  

  او   نایب  و  مهدی  را  خود   ،هجری دید776  سال  دربه دنبال خوابی که    او.  دهد  رواج  جامعه  در  نو  دینی

، تجلی  و  وجود  وحدت  چون  متصوفانه  هایاندیشه  برخی  میراث  با  حروفیه  (.24:  1341  ریتر،)دانست 

  امامت   اصل  بر  اصرار  بدون  باور  این.  بود   باطنیه  تاویل  آن  توجیه  که  نهادند  بنا  را  عقاید  و   آرا  از  ایمنظومه

 هاینشانه  حروفی  متون  در   اگرچه.  دانستند  الوهیت   صاحب  را  ایشان   داشتند،   تاکید  آن  بر  اسماعیلیه  که

  که   بود   این  بر  هحروفی  دعوی   پایه(.  58-59:  1369  آژند،)است   آشکار  امامیه   گانهدوازده  ائمه  به   تمایل

  مخلوق  و  خالق  میان  ارتباط  لحاظ،  همین  به  و  نیست   محسوس  خدا  زیرا  لفظ؛  از  است   عبارت  خدا  شناخت 
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 ریخته   قالب  دو  در   اصوات  و   حروف  با   معانی  تعبیر  حروفیان  عقیده  به.  پذیردنمی  انجام  لفظ  راه  از   جز

 دارای  که  فارسی  قالب   دوم  و  است   حرف  28  دارای   و  شده  نازل  بدان  قرآن  که  عربی  قالب   یکی:  شودمی

 لغت   مفسر   فارسی  لغت   گونه،  بدین.  گیردمی  بر   در  را   تاکنون  آدم  روزگار  از  حروف   همه   و  است  حرف  32

 روشن برای  اهللفضل  و آمده شریعت  بیان برای تنها( ص) محمد و باشدمی قرآن تأویلگر اهللفضل  و عربی

 مستقر  جهان  در   جدید  دین  یک  صورت  به  را  آن   و  کند  تأویل  را   اسالم  تا  آمده  که  اوست   و  حقیقت   کردن

دهد که مخاطبان بر الفبا و تعداد حروف، نشان می  تأکید حروفیه  اساساً  . (214  -199  :  1359الشیبی،)سازد

اند، و این عاجز بوده  اءسواد از درک مفاهیم این آراند و عامه بیبودهین فرقه، افراد باسواد شهری  خاص ا

بر خالف صفویه، که پیش از   شان بوده باشد.اهداف سیاسی  دی این فرقه در پیشبرشاید یکی از علل ناکام

 فهم به آنها قراردل ایلی و دادن تعالیم زودجذب نیروهای سادهدستیابی به تخت و تاج، همّ خود را بر  

دادند. حروفیه، بر خالف سایر دراویش، ذکری ندارند و از آداب ایشان این است که هر بامداد در خانه 

میئر بابا  را  او  که  روحانی  مییس  اجتماع  بگویند،  و  مغفرت  کنند  او  از  او،  نزد  اعتراف  ا 

 دیگر   هم  آنها  خود  برداریم  را  آنها نام  اشیاء   از  اگر  حروفیه  اعتقاد  به  .  (507-505  :1372براون،)خواهندمی

  اسماء  وجود  بدون  اشیاء  به  بردن  راه  و   نیست   تصور  قابل  اسماء  بدون  اشیاء   عالم.  داشت   نخواهند  وجود

  شیء  آن صفات و  اسم  ذکر با  فقط  را او  جواب   کند، سؤال شیء  یک  ماهیت  از کسی  اگر . است  غیرممکن

 نزد  جدید  ایپدیده  و   بوده  مطرح  نیز  حروفیان  از  قبل   تا  حروف   رمزی  معنای  به   اعتقاد  البته .  داد  توانمی

  اساس .  است   گردیده  مطرح  متفاوتی  اشکال  به  گوناگونی  مکاتب   میان  در  اعتقاد   این.  رودنمی  شمار  به  ایشان

 گشودن  گرو  در  را   آفرینش  رموز   و  ادیان  حقیقت   از  بردن  پی  و  بود  حروف  دینی،  متون  از  حروفیه  تفسیر

 نیز   اسالمی   یاولیه  قرون  علمای  یاندیشه  در  قرآن  تفسیر  در  حروف  رموز  به  توجه.  دانستندمی  حروف  رمز

  نظر   به .  کردندمی  تأویل  و  تفسیر  حروف،  اسرار  طریق  از  را  قرآن  آیات  ایشان،   از  بسیاری  و  داشت   وجود

 نیست  هنری  تنهایی  به   ارقام  از  معانی  آوردن   بیرون  که  رسیدند   نتیجه  این  به   اسالمی  اندیشمندان  که  رسدمی

 تا  کرد  استخراج معنوی  موضوعات بر  دال مفاهیم رشته یک  مرموز، حروف و آیات  و کلمات از باید بلکه

 ظاهراً  مأمون،  زمان  در  الحکمهبیت   متصدی  هارون،بنابومحمدسهل.  فرخواند  آن  سوی  به  را  مردم  بتوان

  که  دریافت  و  پرداخت   عربی   حروف  ی همه  در  بحث   به   و  شده  وارد  زمینه  این  در  که  است   کسی  نخستین

  بیشتر  است   سیارات  تعداد  که  حرف،7  از  عربی  یکلمه  ترینطوالنی   و  است   قمر  منزل  28  برابر  آنها  تعداد

نیز رواج   اهلل های پیش از شهرت فضلاعتقاد به تقدس حروف ، در زمان  (. 179  ،1359  الشیبی،).نیست 

می جمله  از  است.  فرقهداشته  به  کردتوان  اشاره  هجری(  دوم  مغیریه)قرن  و  بیانیه  )التمیمی های 

  و  رموز  راه  در  که  بودند  هاییگروه  از  صوفیان  و  اسماعیلی  شیعیان  فیلسوفان،  (.331/ 1:  1346البغدادی،

  فیلسوفان  پرداختن  مورد  در .  نداگفته  سخن  باب  این  در  و  بودند  متفاوتی  های اندیشه  صاحب   حروف،  اسرار

  که   است   نگاشته  قرآن  های سوره  آغاز  هجایی   حروف  معانی  در  ایرساله  سینا  ابن   که  گفت   باید  حروف   به

  کرده  تطبیق  نتایج  آن  بر  عقول  و  عوالم  انواع  و  آفرینش  در  را  خود  ینظریه  و  بررسی  را  ارقام  رساله  آن  در

 از   پس.  است   رفته  بین  از  آنها  یهمه  متأسفانه  که  داشته  متعددی  رساالت  رشته   این  در  نیز  غزالی.  است 

 صوفیانه  معرفت   مشخصات  از  و   یافت   رسوخ  آن  در  و  شد  تصوف  وارد  نو   از  حروف  با  بازی  نیز  غزالی

 لفظ   و  کندمی  پیدا  ارزش  حروف  با  دنیا  در  چیزی  هر  حروفیه  نظر  از(.  183-184:  1359  الشیبی،)  گردید

 کلمه  بنابراین  نیست   محسوس  خدا  چون.  کرد  حس   لفظ  قالب   در  توانمی   هم  را  خدا.  است   مقدم  معنا  بر
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  ماده   در  که   حروفی   واسطه  به   و   شودمی  نمایان  حروف  در  هم  ماده   ارزش.  کندمی  نمایان  را  خدا  که  است 

 خاصی  جایگاه  حرف  هر  چون  شود؛می  مشخص  هم  ماده  ارزش  آن،  در  حروف   جایگاه  و  است   رفته  کار  به

 اهلل فضل   که  است   اعتقاد   این   بر  استرآبادی  اهللفضل  هایاندیشه  ی درباره  کوبزرین  (.311  ،1369  آژند،)دارد

  مقاالتی   اتحاد،  و  حلول  باب  در  همچنین  و  حق  ذات  با  آنها  ارتباط  و  حروف  معانی  یدرباره  که  حروفی

 منسوب  دعاوی  از  ایپاره  دوره  ینا  در  داشت،  شیعه  غالت  و  گنوسی  هایفرقه  برخی  و  باطنیه  اقوال  به  شبیه

 تلقی  الوهیت   تجسم  و  مظهر  همچون  را  وی   حالج  مریدان  مثل  مریدانش  و   کرد  تجدید  هم  را  حالج  به

ی مرکزی عقاید حروفیه، انسان در گرایش و رویکرد طبیعی و  هسته(.  55  ،1369  کوب، زرین)  کردندمی

گونه تفکر فلسفی باید بر محور انسان و بر اساس  معیار همه چیز بود و زندگی و هر عقالنی او بود. انسان

ی انسان خدایی حالج از نظر فلسفی جنبش حروفیه ادامه  شناخت نیروهای خالق انسان بچرخد. بنابراین

تمام در واقع حروفیه    .(39  :تابی)میرفطروس،اهلل خدای مجسم استلبود حروفیه نیز معتقد بودند که فض

طبیع  و  کائنات  میاسرار  توضیح  انسان  درک  طریق  از  را  متذکر میت  و  بتواند دهند  کس  هر  که  شوند 

 ایجاد  زیادی  تغییرات  نیز  عبادات  در  حتی  هاآن .خویشتن را بشناسد، خواهد توانست به مقام خدایی برسد

  نظر   به.  کردندنمی  مطرح  هایشانکتاب  در  ،عصر  علمای  شدید  مخالفت   جهت  به   آنها  از  بسیاری  که  کردند

 در   خداوند   و  اوست   وجود  کمال  ینشانه  زمین  روی  بر  خداوند  جانشین  عنوان  به  انسان  گرفتن  قرار  آنها

 در   انسان  بودن  محوری  و  است   چیز  همه   معیار  انسان  جهت   همین  به  و   ؛است   یافته  تجلی  انسان  وجود

 او  که  پنداشت می  فضل  که  بود  راستا  همین  در .  داشتند  تأکید  آن  بر  حروفیان  که  بود  مسائلی  از  زندگی

  او  دعوت  توان گفت می   (.170  ،1385  میرجعفری،)  خداست   یخلیفه(  ص) محمد  و  عیسی  و  آدم   همچون

  صوفیانه  آرمانهای  تمام  و   خداست   خلیفه( ص)  محمد  و  عیسی  و  آدم  همچون  او  که بود  استوار   پایه  این  بر

 ختم  و  مهدی  حال  عین  در  و  است  جمع  او   در  ،(بالسیف   قیام)  خون   بوسیله  عالم  نجات   درباره  شیعیانه  و

  الوهیت   دوران  که  بود  معتقد  وی  . بر همین اساس(171  ،1359  الشیبی،) خداست   حتی  و  پیغمبر  و  االولیاء

 تکفیر به  منجر که  گردید مطرح شریعت  نسخ  ادعای و  است  سرآمده به والیت  و نبوت دوران و  فرارسیده

 ستم  بنیاد  برکندن  برای  وی  که  داشت   پی  در  را  تصور  این  او  مهدویت   ادعای  در واقع  .شد  علما  توسط  او

 از  یکی.  سازد  آزاد  بیگانه  اشغالگران  بیداد  قید  از  را   انسانها  تا  است   خاسته  پا  به  عدالت   بساط  گستردن  و

 دنبال  به  را  شرایع  همه  نسخ  او  آیین  .بود  همین  تیموریان،  یعنی  ،حاکمه  هیأت  و   حروفیان  بین  تضاد  موارد

 تیمور  حکومت   در  بنابراین.  داشت   او  ادعاهای  در  ریشه  دادند،  او  تکفیر  به   حکم  علما  بعدها  اینکه  و  داشت 

 که  هاییسنت   که  چنان.  بود  قدرت  محدودیت   و  تقسیم  یزمینه  در  احتیاط  بر  مبتنی  که  داشت   وجود  نظامی

 برای  تهدیدی  هاسنت   اگر  اما  نمود؛می  حفظ  را  هاآن  کرد،می  خدمت   او  اهداف  به  و  بود  برده  ارث  به  تیمور

 (.178 ،1377 منز،)گذاشت می کنار را هاآن  سادگی به رفت،می شمار به او مقام

 اعتقادات  اما  آمدندمی  حساب  به  امامیه  یشیعه  فرزندانش،  و(  ع )علی  حضرت  امامت   به  اعتقاد  با  حروفیه

 اثبات   به  نیز  احادیثی  با  و  بردندمی  باال  بسیار  را(  ع)علی  حضرت  مقام  و  داشتند  امامت   مورد  در  خاصی

 مقامی وحی،  از  نظر  صرف رو  این  از  و   دانندمی  والیت  دوره  آغازگر   را  علی   آنان  .پرداختندمی خود موضع

 را  خاصی  اعتقادات  حیات،  یادامه  و  بقا   باب  در  حروفیه  (.69  ،1382  رنجبر،)دادندمی(  ص)پیامبر  با  برابر

  چون   است؛ نمرده اهللفضل که بودند معتقد جمله از. دانستدمی نامیرا را رهبرانشان و دادند رواج مردم بین

 توانمی و کندمی متبادر ذهن به را مسیحیان اعتقاد موضوع این. نامیراست  کلمه  و است  اهلل کلمه اهلل،فضل
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 ،1391شهبازی،  گراوند،)  اندبوده  مسیحیان  اعتقادات   تأثیر   تحت   حروفیه   که  برد   پی  موضوع   این  صحت  به

 ایرانی  تأویلگر  روح  نیز با   را  هندی  و   علوی   سامی،  عناصر  خود،  تعالیم  در  اهللعالوه بر این فضل  (.91

 و  بنشاند  عربی  حاکمیت  جای  به  را  ایرانی  حاکمیت   تا  است   کوشیده  فضل  که  اندگفته  بعضیدرآمیخت.  

  به  تمسک  راه   از  را  ایرانی  عنصر  که  دانندمی  انقالباتی  زنجیره  از  حلقه  یک  را  حروفیه  جنبش  نیز  برخی

با    ،این عواملتوان گفت  می  .(37-39:  1381زاده،)جوادیاست   کرده  علم  عربی  تسنن  عنصر  علیه  تشیع،

برای   اهللفضلهای ناکامی  ، یکی از علت دوره تیموریان بودرسمی    تسنن مذهب   توجه به این که مذهب 

بود و در   داده  قرار  انتقاد  مورد  را  تسنن  مذهب   اهللفضل  بوده است؛ زیرانفوذ در دستگاه سیاسی تیموریان  

  او را  فعالیت  که  تعالیمی برگرفته از مسیحیت و دیگر ادیان آورد،  و  کرد  نفی  را  تسنن  مذهب   شرایع  واقع

 درک   طریق  از  را  طبیعت   و  کائنات  اسرار  تمام  حروفیان  داد.نشان می  وقت   حکومت   با  مخالف  صورت  به

  مقام  به   توانست   خواهد  بشناسد،  را  خویشتن  بتواند  هرکس  که  شوندمی  متذکر  و  دهندمی  توضیح  آنان

  زیبایی   به  را   امر  این  اشعارش  از  یکی  در  جنبش  این  بزرگان  از  نسیمی  عمادالدین  چنانکه.  برسد  خدایی

 : است  سروده داده و انعکاس

 ایم بوده ما جان و جسم  حقیقت  را اشیا جمله      ایمبوده ما فکان کن  امر ز غایی علت 

 ، 1353نعیمی،نسیمی، )ایمبوده  ما  همچنان  قوه  و  حرف  و  نطق  و  صوت        مریمش  ناب  خواند  قوه  که  اول  نقطه

163.) 

  آن  از گذشته زیرا. خداست  انسان دیگر عبارت به و  است  انسان خود خدا  حروفیه عقاید در اساس این بر

 احکام   و  قرآن  اسرار  هم  نامهجاودان  در  فضل.  اویند  ستایشگر  نیز  فرشتگان  است،  پروردگار  دقیق  تجسم  که

 کلمه  دو  و  سی  ذات  در  را  بود  خواهد  و  باشد  و  بوده  ازل  از  هرچه  و   معاد  و  مبدا  و  قیامت   سر  و

 افزون.  شود  او  مسخر  اشیا  همه  بداند  را  حروف  خواص  کس  هر  گویدمی  و  داندمی(  فارسی  حروف)خدایی

 کره  در  مخلوقات  و  موجودات  تمام   رو  این   از  بیافرید،  خود  صورت  به  خداست   کلمه  که  را   آدم  خدا  این  بر

 (.69 ،1382 رنجبر،) است  آدم وجود بقیه آتش و آب و باد خاک،

 انسان.  اوست   خود  در  بلکه  ندارد،  قرار  انسان  وجود  از  خارج  در  بدی  و  خوبی  داشت   تاکید  همواره  فضل

 . است  هاخوبی و هابدی  آفریننده خود

 ما  یآفریده بد و نیک ای         اشیا محیط دلم گشته ای

 ثریا  تا و ثریی تحت  از                کمینه بود  ما فرمانبر

    (36: 1353)نعیمی، نسیمی،باال  و زیر و فراز و شیب  در      نیت  کسی  ما غیر به و مائیم...

  حکومت   بتوانند  تا  ،نفوذ کنند  حکومت تیموری  دستگاه  در  داشتند با افکار و عقاید خود  سعیحروفیان  

؛ زیرا از نظر نشد  همراه  موفقیت   با  هرگز  هاآن  سیاسی  تاکتیک  این  اما؛  دارند  برپا   خود  هایدیدگاه  با  خاصی

شد. تیمور و علمای موافق حکومت تیمور، عقاید و افکار حروفیه خطری برای حکومت مرکزی تلقی می

  که   بود   حروفیه  افراطی  بعضاً  و  متفاوت  عقاید  و  فرقه   این  سریع  رشد  اثر  بر  و   فضل  پیروان  افزایش  بالذا  
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 به   را  او  و  کردند  برپا  سمرقند  و  گیالن  در  وی  علیه  متعددی  مجالس  علما  و  گرفت   اوج  مخالفان  دشمنی

 .کردند  صادر را قتلش حکم و محکوم زندقه و کفر اتهام

 حروفیه طریقت در رهبری

رهبران حروفی همه از میان مردم برخاسته بودند، به مردم تکیه داشتند و شعرایشان اشعار خود را در هر 

عامه باشد. برای همین هم نهضت حروفی با کشته سرودند تا در خور فهم محل به زبان محلی آن دیار می 

فضل  فرا شدن  را  خاورمیانه  و  نزدیک  خاور  شهرهای  تمام  زمانی  اندک  در  و  نرفت  بین  از  اهلل 

از  فضل  . (12:  1353نعیمی،نسیمی،گرفت) و  مهماهلل  بود.  ترین  حروفیه  رهبران    حروفی  منابعبزرگترین 

 تجلی  او   بر  حق  و  دریافت   را  قرآن  مقطعه  حروف  اسرار  تبریز  در  سالگی  چهل  سن  در  فضل  که  اندآورده

بعد از آن او به نفوذ زیادی بین پیروانش دست یافت تا    (63  ،1382  رنجبر،)  گشت   عیان  او  بر اسرار  و  کرد

 و   ایران  یگوشه  چهار  در  او  مریدان  و  پیروان  .نخشکید  او  یاندیشه  یچشمهاهلل،  فضل  قتل  حدی که با

  دست  مختلف  نقاط   در  ولیسوختند؛  و  رفتند  دار  سر  بر  و  یافتند  کمتری  کامیابی  گرچه  و  برآمدند  آناتولی

 (.52 ،1368آژند،است) تأمل خور  در کـه  زدنـد هاییفعالیت  به

  که دانست  آنها مهمترین توانمی را نامهجاودان  که  است  مانده برجابرای پیروانش   اهللفضل از مختلفی آثار

 به  که   شده  نوشته  روان  نثری  و  تازه  روشی   و  شیوه  به  کتاب  این.  است   فارسی  زبانبه    قرآن  بر  تفسیری

 صغیر   جاودان  و  اشعار  دیوان  نومنامه،  عرشنامه،(.  34  ،1340  کیا،)است   درآمده  نگارش  به  استرآبادی  یلهجه

  . یافت   ادامه  خلفایش  و  پیروان  توسط  او  عقاید  فضل  قتل  از  پس(.  40-41  ، 1369  آژند،)اوست   آثار  دیگر  از

 سید  االعلی،علی  اسحاق،  سید  استرآبادی،  مجدالدین   موالنا  از  باید  یارانش  و  خلفا  بزرگترین  و  مهمترین  از

  تعداد  برخی .اندشده ذکر او به افراد نزدیکترین فضل حیات دوران در افراد این. برد نام نسیمی عمادالدین

 عمادالدین(.174  ،1359  شیبی،ال)اندگفته( فلک  نه  عدد  به )  نفر  9  را   آنها  تعداد  برخی  و  نفر  7  را  فضل   خلفای

 خود  باور  و  اعتقاد  سر  بر  جان  پای  تا  و  بود  فرقه  این   یچهره  مهمترین  استرآبادی،   اهلل فضل  از  پس  نسیمی

 هایش اندیشه  به  وی   قلبی  باور  و  آزادگی  از  که  دارد  وجود  او  مرگ  از  یپرشور  هایداستان  و  کرد  ایستادگی

  نسیمی (.177:  همان)بود  محبوب  بسیار  جامعه  پایین  طبقات  ویژه   به  مردم  میان  در  او .  کنندمی  حکایت

 رهسپار  ،داشت   همسری  به  را  فضل  دختران   از  یکیکه    او.  بود  فضل  ی خلیفه  ترینشجاع  و  معروفترین

  که  نسیمی عمادالدین.(210-211/ 1  :1349روملو،)پرداخت   حروفیه  هایآموزه  تبلیغ  به  و  شد  صغیر  آسیای

در شهر حلب به تبلیغ و ترویج    ،رفت خواه و یکی از رهبران اندیشمند حروفیه به شمار میشاعر آزادی

وران شیروانی در این شهر باعث  های مهاجر و پیشهی زیادی از ترک سکونت عده  .عقاید حروفی پرداخت 

ن زیادی به سوی نسیمی و جنبش حروفیه جلب شوند. مبانی تئوریک و شد تا به زودی پیروان و طرفدارا

شود. نسیمی در آغاز فعالیت ادبی خود،  ایدئولوژیک حروفیه بیش از همه در آثار و اشعار نسیمی دیده می

گرایش در  دارای  که  بود  الهی  و  عرفانی  مشهودهای  افکار  و  عقاید  این  او  : تابیاست)میرفطروس،آثار 

ی مترقی و انسان خدائی فلسفه دهند که وی بهی به خوبی نشان میو افکار عمادالدین نسیماشعار  .(47

مدتی تخلص حسینی  منصورحالج ،  بنحسین بهش  تاجایی که به افتخار ارادتی بسیاری داشته  حالج عالقه

 (. 18 ،1353نسیمی، نعیمی،)داشت 
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 -اجتماعی  نابسامان  و  پریشان  شرایط  در   بلکه  انسان،  خرد  و  ذات  در  نه  را  پرستیخرافه  و  دین  منشا  نسیمی

 تردید  و  اجتماعی   امنیت  نداشتن  و  اقتصادی  های گاهیتکیه  بی.  کندمی  جستجو   جوامع  و  افراد   اقتصادی

 (. 50: تابی میرفطروس،) کشاندمی "پدرگونه خدای  "سوی  به  را انسان آینده به نسبت 

 تضادهای   تشریح  و  توجیح  به  که  دارد  ماموریت  سیاسی،  ابزار  یک  عنوان  به . . .    و   خانقاه  کلیسا،  او  عقیده  به 

 مورد  جامعه،  پسگرای  نیروهای  نماینده  عنوان  به  را  واعظ  و  زاهد  صوفی،  نسیمی،.  بپردازد  جامعه  در  موجود

 .نامد می راهزن و شیطان مطیع باز، شعبده را آنها و دهدمی قرار انتقاد

 برآید  کرامات چه  کشتی که تخم زین        بازی شعبده  همه خرقه در تو  شغل ای

 یا 

 (.74: 1353نسیمی، ،نعیمی) شیطان مطیع  و  تابع شده سان کاین              بنگر ابله و یقین بی زاهد این

  به  حلب   در  و   شده  متهم  الحاد  و  دینیبی  به   شد  موجب  افکارش  و  عقاید  و  دشمنان  علیه   او   آشکار  مبارزه

ی نفوذ افکار نسیمی به در واقع دامنه (. 210-211/ 1 :1349روملو،)شود کنده پوست  زنده زنده علما فرمان

حدی بود که جنبش حروفیه از حدود یک طریقت مذهبی گذشته به یک جریان سیاسی مهم تبدیل شده 

در اشعار   .(20  :1353نسیمی،  نعیمی،بود که این امر منجر به محاکمه و اعدام عمادالدین نسیمی گردید)

 اند: نسیمی کسانی که افکارش را نادیده گرفتند چنین تشبیه شده

 خورشید یقین از افق غیب برآمد       این بی بصران دیده ببستند و ندیدند  

 (124 ،1353نعیمی، نسیمی،)... قومی که پرستند خدا را بتصویر      از نور یقین دور چو شیطان پلیدند

به آنچنان قدرتی   رهبران حروفیه  ،گفت مورد رهبران نهضت حروفیه و تأثیراتی که بر جای گذاشتند باید  در  

های دیگر دنباله رو راه آنان بودند. در که پیروان و مریدان زیادی در سراسر ایران و سرزمیندست یافتند  

های ه از رهبران حروفیه تا مدتهای برجاماندواقع این پیروان و مریدان با کمک گرفتن از آثار و کتاب

پرداختند که حتی به کشته شدنشان هایی نیز میها بودند و به فعالیت ی افکار و عقاید آن دهنده  زیادی ادامه

 شد. به دست مخالفان، ختم می

 مبارزاتی روش

 که  آیدبرمی  وقایع  . ازآورد  شمار  به  تیموری   عصر  جنبش  تندروترین  و   ترینسیاسی  توانمی  را  حروفیه

 پی  ، دررسید  قتل  به   تیموری   میرانشاه  دست   به   استرآبادی  اهلل فـضل  آنها  رهبر  که   روزگاری   از  حروفیان

 در   خاصی   نظریات  آنان  که  آیدبرمی  نیز  تاریخی  اشارات  از  بعضی  از  .اندبوده  تیموریان  از  کشیانتقام

 و  سربداران  نـوع  از  مـذهبی  حکومت   نوعی  تا  اندبوده  آن  پی  در  هم   شاید  و  اندداشته  حکومت   خصوص

 فرماندهی   و  سروری  که  افتاده  ایشان  سر  در  تصور  آن:»نویسدمی  روشنی  به   ابرو  حافظ  .دارند  برپا  مـرعشیان
ـ   که  کاریست    تـوان  دولت  دامن  به   ادراک   دست   کشش  و  کوشش  مجرد  به   و  برسد  سروپائی  بی  هره  ب

. (985/ 2 ،1383)سمرقندی،« پروردگارند ی پرورده و  آفریدگار یبرگزیده  پادشاهان که نـدانند و...رسـانید
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 از  و  ، تیموریان  ایام  در  حـروفیه  جـماعت   اهداف  و  نیات  بر  است   صریحی  یاشاره  ابرو  حافظ  یگفته  این

 تـیموری،چه   دولت   ارکـان  در  نـفوذ  و  هدفی،رخنه  چنین  یک  به  دستیابی  برای  آنان  تمهیدات  و  ها تاکتیک

 و  خواند  فرا  خویش  آئین  بـه  را  تیمور  ،اهللفضل  خود  .است   بوده  مخفیانه  نحو   به  چه  و  آشکارا  صورت  به

 پیـش   در  مخفیانه  یشیوه  که  داشـت  آن  بر  را  حروفیان  اینکار،  در  او  ناکامی   .ماند  ناکام  رهگذر  این  در

  تیموری  شاهرخ  زمان  در  را  مسئله  این  .کنند  دنبال  را  خود  هدف  تیموری،  دستگاه  در  نفوذ  با  و  گـیرند

  اند توانسته هاآن ،بوده مراد وفق بر احوال و  اوضاع که هم ایامی در. دریافت  هاآن  اعمال البالی از توانمی

 (.53  ، 1368آژند،)آورند  وجود  به  شاهرخ  حکومت   برای  مشکالتی  و  زنندب  مسلحانه  قیام  به  دسـت   علناً

 هرات  جامع   مسجد  در  را   شاهرخ  هجری  830  سال  در  لر  احمد  نام  به  شخصی  که   شد  آغاز   آنجا  از  ماجرا

 )رسید  قتل  به  محافظین  توسط  لحظه  درهمان  ضارب  و  نشد  شاهرخ  مرگ  موجب   کارد ضرباتزد.   با کارد

 پس  ،شدند  حروفیه  با  ضارب  رابطه  متوجه  جستجو   مدتی  از  پس  نهایتاً   (.583-587/  2  ،1383سمرقندی،

که البته این نخستین اقدام مسلحانه حروفیه در تاریخ  (13/ 3:  1333خواندمیر،)  نمودند  عام  قتل  را  حروفیه

 835  سال  در.  نمودند  آغاز  دیگر  شورشی  حروفیان  اصفهان  در  شاهرخ،  به  حمله  واقعه  از  پس  سال  پنج  بود.

 از   جمعی  با  همراه  بود  اصفهان  در  حروفیه  سرداران  از  و  فضل  پیروان  از  یکی  که  سرخ  حاجی   هجری

  و  شده  سرکوب   بزودی  اما  ؛نمودند  قیام  و  برداشته   شورش  به  سر   تیموریان  ستم  و   ظلم  شدت  از  حروفیه 

 (. 202/  1  ،1349  روملو،)  شدند  کنده  پوست   و  کشته  تیموری  امیر  عبدالصمد  امیر  توسط  و  خوردند  شکست 

  خود  به   را  تبریز   مردم  از  زیاد  جمعی  شدند  موفق  آنها.  کردند  قیام  تبریز  در  مجددا  حروفیه  جهانشاه،  زمان  در

 ابتدا  جهانشاه.  اندخوانده  حروفیه  دوست   و  حامی  را  جهانشاه منابع.  (479/  1:  1349  کربالیی،)نمایند  جلب 

 سکوت   حروفیه  به  نسبت   علما  تندخویی  مقابل  در   و  داد  خرج  به  آرامش  و  مالیمت   جنبش  این  مقابل  در

 آنها  مقابل   در  همچنان  جهانشاه  اما  گرفت،  شکل  ایولوله  حروفیه  علیه  بر   تبریز  علمای  میان  در.  کرد  پیشه

 بودن   مباح  به   فرمان  تبریز  علمای  از  اسکویی   الدیننجم  موالنا  نهایتاً   اینکه  تا  دادنمی  نشان  العملیعکس

 نفر   پانصد  به   نزدیک  گیرودار  این  در  و برخاست   آنها  با مقابله  به   ترتیب   بدین .  داد  آنها  قتل  و  حروفیه   خون

  ماجرا  این  از  پس  (.98-99  ،1369  آژند،)شدند  کشیده  آتش  به  سپس  و  رسیدند  قتل  به  حروفیه  پیروان  از

 از   و  شد  واقع  موثر  پسیخانیان  یا  نقطویان  نهضت   در   آنها  عقاید  اما  ؛ شدند  کشیده  انزوا  به  ایران  در  حروفیه

  شیخ   قیام  بابائیان،  جنبش  در  و  شد  کشیده  صغیر  آسیای  سمت   به  بیشتر  آنها  فعالیت   حوزه  دیگر  سوی

 اهل   و   نقطویه  بکتاشیه،  بر  عالوه  حروفیه  (.105-113  ،1369آژند،  )نهادند  تاثیر   بکتاشیه   و  سماوی  بدرالدین

 در   که  حروفیه  پس  این  از  (.230  ،1359الشیبی،)نهاد  برجا  بهائیه  و  بابیه  انحرافی   فرق  در  نیز  تأثیراتی  حق،

  یافتند   پناهگاهی  خود  برای  را  (آلبانی  و بالکان)  ایلی  روم  و(  ترکیه)  آناطولی  شدند،  مواجه  سرکوب  با  ایران

 هایفعالیت   دامنه  آناطولی  و  آلبانی  بر  عالوه  ها(.آن174-175  ،1359الشیبی،  )نمودند  مهاجرت  بدانجا  و

  (.36 ،1374گولپینارلی،)دادند گسترش هم مصر و اسکندریه تا را خود

 دانستندمی  مباح  را  زمانه  قدرتمداران  به  گرایش  خود،  سیاسی  دیدگاه  درحروفیه    همانطور که قبالً اشاره شد

  تاکتیک   این  اما  ؛کنندو نفوذ    رخنه  حکومتی  تشکیالتی  در  و  نمایند  جذب  خود  به  را   آنها  طریق  این  از  تا

 برای  آنان  تمهیدات  و  تاکتیکها  . در واقع تمام(171  ،1385  میرجعفری،)نبود  بیکامیا   قرین  هرگز  آنها  سیاسی

  مواجه  شکست   با   مخفیانه،  صورت   به  چه  و  آشکارا   صورت  به  تـیموری، چه   دولت   ارکـان   در  نـفوذ  و  رخنه
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 قدرتمندان   و  حاکم  طبقه  منافع  با  ستیزی  ظلم  بر  مبنی  حروفیه  هایاندیشه  آشکار   تضاد  دلیل  به  امر  این  شد، و

 .  بود

 نتیجه: 

ی از حملهجامعه  که    ایران  تاریخ  از  بحرانی  مقطعی  در  استرآبادی  اهللفضل  رهبری  به  بود  نهضتی  که  حروفیه

اقتصادی تخریب شده داشت،  ها آسیب دیده بودمغول  با  حروفیه  فرقه  فضایی،  چنین  در  .کرد  ظهور  و 

 حروفی به  اهللفضل  به  حروف  علم  اعطای  و  تجلی حق  واسطه  به  قرآن،  باطنی  و  رمزی  معانی  فهم  دعوی

د.  کرمی  تاویل  و   تفسیر  را   قرآن  آیات  آن  براساس  و  بود  استوار  حروف  تقدس  بر  وی  عقاید  .آمد  وجود

 مختلف،  ادیان  علوم  به  آگاهی  و  زیستی  ساده  و  منشی  صوفی  و  سیادت  خاطر  به  که  اهلل استرآبادیفضل

  .خود پرداخت   افکار  نشر  به  متعدد  سفرهای  انجام  با  بود،  آورده  دست   به  جامعهبین افراد  در    سریع  اعتباری

  در   و   مردم  نظر  جلب   مستلزم  مهدویت .  بود  اهللفضل  ادعاهای  جمله  از  الوهیت  باالخره   و  مهدویت   نبوت،

 اتفاق  قتلش  و  تکفیر  سر  بر  علما  و  حکام  شد  موجب   که  عاملی  وقت بود،  حاکمان  با  رویارویی  نهایت 

 بساط گستردن و ستم بنیاد برکندن برای وی که داشت  پی  در را  تصور این او مهدویت  ؛ زیرا ادعاینمایند

 بین  تضاد  موارد  از  یکی.  سازد  آزاد  بیگانه  اشغالگران  بیداد  قید  از  را  انسانها  تا  است   خاسته  پا  به  عدالت 

 به  پیروانش  و  جانشینان  و  خانواده  و  نیافت  خاتمهکار    وی  مرگ  با  اما  .بود  همین  تیموریان،  و  حروفیان

 تحت   که   مردمی  و  خود  زمان  فکری  هایجریان  بر   زیادی  حدود  تا  ندتوانست  و   ،پرداختند  حروفی   افکار  تبلیغ

 که   روزگار  آن   در  حروفیان  وارستگی  و  پاکی.  دنباش  اثرگذار  بودند،  جانشینانش  و  تیمور  حکومت   ستم

  حروفیه   جنبش  .کرد  جلب   خود  سوی  به  را  مردم  بود،  اجتماعی-سیاسی   های آلودگی  و   اخالقیبیی  دوره

  و  آشکار  شکل  بههجری  830  در  که  ،رفت  پیش  خود  روزگار  یظالمانه  هایسیاست   با  تقابل  در  جایی  تا

 و  فضل.  رسانید  اوج  به  را  حکومت   با  حروفیان  علنی  یمبارزه  و  شد  متجلی  تیموری  شاهرخ  ترور  قالب   در

 از  واالتر  بسیار  را  انسان  جایگاه  و  بود  تفاوت  بی  حاکمان  ستم  برابر  در  نباید  که  آموختند  مردم  به  یارانش

 ابداعی   حروفیان  عقاید  و  افکار  همه  البته   .دنباش   تفاوت  بی  ظلم  و  ذلّت   مقابل  در  که  نمودند  تعریف  آن

 پیروان  تا  نمودندمی  اظهار  را  گوناگون  هایفرقه  و  ادیان   بین  مشترک   عقاید  بعضی  آنها   بلکه  است،  نبوده

  بیان   نو   هایدرقالب   و  تاویل  و  تفصیل  با  را  عقاید  این  حال  درعین  کنند،  جلب   خود  سوی  رابه  هاآن 

 صغیر   آسیای  تا  را  خود  وجود  نوعی  به  شد  موفق  اما  نپایید،  ایران  در  زیادی  اگرچه مدت  فرقه  این  .کردندمی

 گسترش دهد. 
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