
  

  

  

  

  

  نگاهي به مقام موالنا در ادب حروفيه

  

  اوا دكتر سعادت شيخي

  شناسي علوم آكادمي ملي آذربايجان انستيتوي شرق

  

  

  مقدمه

در اين مقاله نخستين بار نقش موالنا در ادبيات حروفيه و تأثير آراي او در شاعران حروفيه مورد 

  :نا چند جنبه داردهاي حروفيان از موال تأثيرپذيري. بررسي قرار گرفته است

اهللا قبل از آغاز تعاليم حروفيه تحت تأثير يك بيت  شود كه فضل  از منابع حروفيه معلوم مي-

  .موالنا در تصوف به سير و سلوك پرداخته است

  .اهللا از موالنا بهره گرفته است  در ديوان شعر هم فضل-

ويژه سيد عمادالدين نسيمي  ويدي، بهاالعلي، غيبي، جا اهللا از آن جمله علي  بعضي از پيروان فضل-

هاي تركي و فارسي حروفيه ديده  ها، هم در ديوان تأثير موالنا هم در رساله. اند از موالنا تأثير گرفته

  .شود مي

در بعضي موارد عمق . كار برده است  نسيمي تعبيرات عرفاني بسياري از شعر موالنا آموخته و به-

ز تسلط او بر مثنوي معنوي و ديوان كبير موالنا نشئت گرفته و و گستردگي تفكر عرفاني نسيمي ا

  .هاي تركي و فارسي وي آمده است هاي مختلف در ديوان معاني و مضامين مثنوي به شكل
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هاي  فقط اين روابط ادبي فرقه. اند  پيروان موالنا و شاعران مولويه هم از حروفيه سودمند شده-

هللا صورت نگرفته است، شاعران تركي از مولويه فقط از ا هاي مركب فضل مذكور توسط انديشه

  .اند شعر نسيمي تعبيرات و اصطالحات حروفيه را اقتباس كرده

هاي اسالمي بود از لحاظ عقيدة فلسفي خود سيماي خاصي  حروفيه كه يكي از طريقت  

هاي  نديشهاهللا نعيمي، به ا گذار و اولين مرشد اين فرقه، فضل اكثر آراي فلسفي بنيان. داشت

ويژه تفكر فلسفي  عربي نزديك بود و بعضي از پژوهشگران به آن معتقدند كه حروفيه، به ابن

ويژه  عقيدة گولپينارلي دانشمند عرفان و حروفيه به به . عربي تأثير پذيرفته است اهللا از ابن فضل

و نظريه متمايزند، تأثير با وجود آنكه اين د. اند عربي به علم و فلسفه را ترجيح داده هاي ابن نظريه

عربي در بينش  اما ما اعتقاد داريم كه تأثير ابن. اهللا و پيروانش ديد توان در آثار فضل هر دو را مي

شود و  شود و تأثير موالنا فقط در ادب حروفيه بيشتر مشاهده مي فلسفي و نظري حروفيه ديده مي

) اهللا فضل(توان در آثار مرشد  عربي را مي  ابنتأثير. اين شاعر عارف در اين رشته مرتبة بااليي دارد

ارتباط ادبي از مرشد شروع . ديد، تأثير موالنا حد و حصر ندارد) نسيمي(و بعضي از خلفاي او 

ما اينجا دربارة تأثير موالنا بر شاعران حروفيه . شود و در شعر خلفا و مريدانش ادامه دارد مي

  .صحبت خواهيم كرد

شود كه مرشد  اهللا بود معلوم مي اسحاق استرآبادي كه يكي از خلفاي فضلسيد » خوابنامة«از   

سيد . حروفيه در جواني بعد از شنيدن يك بيت موالنا در تصوف به سير و سلوك پرداخته است

  :خواند كند كه روزي درويشي اين بيت را از موالنا مي اهللا نقل مي اسحاق به استناد به خود فضل

  در گور كجا گنجي چون نور خدا داري  ن ذات بقا دارياز مرگ چه انديشي چو

  )٨٦: ١٣٧٤گولپينارلي، (                

اهللا در تصوف از آثار و انديشة عرفاني موالنا  شود كه سير و سلوك فضل پس معلوم مي  

 آنها از شعر مولوي  اهللا تعدادي شعر هو نوشت كه در تأثيرپذيري بعدها فضل. شروع شده بود

يداهللا جاللي پنداري در استناد به پژوهش شفيعي كدكني دربارة يكي از حتي . شكي نيست

عقيدة يداهللا  به. كند هاي موالنا شمرده شده است بحث مي هاي نعيمي كه به اشتباه از غزل غزل

اهللا از لحاظ صنايع بديعي چندان مرتبة عالي دارند كه  هاي فضل جاللي پنداري بعضي از غزل
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گيري شاعري  توان گفت كه تأثير موالنا در شكل بدون ترديد مي. استباعث اين اشتباه شده 

تر كرده بود هم از موالنا بهره  كه شعر خود را تكميل اهللا آني و موقتي نبوده است و او وقتي فضل

اهللا به  اين احتمال وجود دارد كه اين تأثير بعد از اعالم تعاليم حروفيه كم شده و فضل. گرفته بود 

توان به اين شواهد تكيه كرد  براي اثبات اين احتمال مي. عربي متمايل شده است في ابنعقايد فلس

هاي وي كه به سنت ادب عرفاني وابسته است و اشعاري كه بيانگر ارادت او  كه بسياري از غزل

  .كند به موالنا است دربارة اعتقاد حروفيه هيچ مطلبي عنوان نمي

ز وجود دارد كه آن را پيروي در شعر موالنا سروده در اين ديوان كوچك نعيمي غزلي ني  

  :موالنا. است

  ها مستور بود چون رسيدش چشم بد كز چشم  كه چشم از چشم او مخمور بود آن زماني

  :نعيمي

  وز چشم تو چون چشم تو بيمارم و رنجور  چون چشم تو امروز بتا مستم و مخمـور

اهللا نعيمي، بلكه آفرينش ادبي او هم   فضلتوان گفت كه نه تنها انديشة فلسفي بدين علت مي  

هاي آذربايجان  ترين شخصيت اين غزل فوق موالنا را يكي از برجسته. از موالنا تأثير يافته است

سيد عمادالدين نسيمي هم پسنديده و در وزن، قافيه و رديف شعر موالنا به تركي غزل سروده 

  :نسيمي. است

  عمور ايديدون گه جه بير دلبر ايله عيشيميز م

  ن مخمور ايدي ليكن اول خونخواره گوزلر اويخوده          

كند كه با شركت  عقيدة اسماعيل حكمت، نسيمي در اين شعر بزم عارفاني را توصيف مي به  

  .اهللا تشكيل شده بود فضل

بند او با بيت ذيل آغاز  ترجيع. نعيمي از تركيبات خاص موالنا هم استفاده كرده است  

  :شود مي

  زباني دانيم زبان بي    نشاني  نشان بيداريم

اين . (هاي حروفيه و از لحاظ محتوا به اشعار عرفاني مربوط است اين شعر عاري از انديشه  

  ).هاي خطي ديوان نسيمي هم جا دارد شعر در بعضي نسخه
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خود مدعي است » ترابنامة«سيد اسحاق در . شود اهللا به اينها محدود نمي روابط موالنا و فضل  

  :اهللا سروده است ه حضرت موالنا ابيات زير را براي فضلك

  هـا ناگـاه فضـل ايـزدي شـد چــاره بيچـاره  گفتم كه آنچه از آسمان چشم بديدم در زمين

  در بن بازار چونت يافتم    جستم تو را بر سر بازار مي

اژه شود، در بيت دوم به اين و معطوف مي» اهللا فضل«به » فضل«در اولين بيت واژة   

اما اين بيت موالنا را با روايتي كه . خوريم و در نظر اول منظور سيد اسحاق معلوم نيست برنمي

كنيم و نتيجه اينكه از آنچه فضل در بازار شعر موالنا شنيد  قبل از خود سيد اسحاق آمد مقايسه مي

م از ابياتي كه بدين سبب خليفه فضل آخرين نمونه از اشعار موالنا را ه. به سير و سلوك پرداخت

  .اهللا گفته، شمرده است اش دربارة فضل به عقيده

شود كه سيد اسحاق مطابق تعاليم حروفيه در آثار موالنا در جستجوي  از اين ابيات معلوم مي  

توان گفت كه حروفيان به توانايي موالنا در كرامت  هاي اين صوفي است و بنابراين مي بيني پيش

  .هم باور داشتند

اهللا متأثر از موالنا است، بلكه عقايدش مورد توجه بسياري از پيروان   خود فضلنه تنها  

ما اينجا دربارة نسيمي كه بيش از ديگر . اهللا، از جمله سيد عمادالدين نسيمي قرار گرفته است فضل

هاي عرفاني موالنا  سهم انديشه. تر بحث خواهيم كرد مند شده است مفصل حروفيان از موالنا بهره

طور كلي تحقيق و بررسي شده، اما تا به حال مسئلة عقايد و  ادب حروفيه در بيشتر موارد بهدر 

صورت  او خود در شعر فارسي از موالنا به. اشعار موالنا از ديدگاه نسيمي تحقيق نشده است

ذكر اين مطلب در اينجا مناسب است كه نسيمي در ديوان تركي و . آورد تضمين اقتباس مي

  :بيت ذيل هم شاهدي بر اين مدعاست. برد چند بار از موالنا نام ميفارسي خود 

  بر در ميخانه موالنا كتاب آورده است  تا به دور چشم مست يار بفروشد به مي

كه نسبت روح و تن، ذات و صفات، انسان و عالم، خلق و خالق و غيره را  نسيمي وقتي  

اهللا نعيمي به اعتقاد و آراي موالنا استناد  فضل» نامة جاودان«دهد بيشتر از  مورد بحث قرار مي

  .كند مي
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هاي خداوند در عالم خلقت، مراحل آفرينش  پيداست كه حروفيه و تصوف دربارة جلوه  

هاي  شواهد فراواني در ديوان. كنند هاي متفاوت ابراز مي هستي و جهان و غيره تا حدي نظريه

يش دربارة اين مسائل در بيشتر موارد به ها دهد كه ايده خورد و نشان مي چشم مي نسيمي به

توان گفت كه تفكر و روحية صوفيانة نسيمي از  بدون مبالغه مي. هاي موالنا نزديك است انديشه

نسيمي از چند غزل ديوان كبير موالنا، از جمله . هاي عرفاني موالنا شكل گرفته است انديشه

و غيره استقبال كرده است و » گنجد«، »مست «،»كني مي«، »دارم«، »بود«هاي  هايي كه با رديف غزل

بعضي از اشعار . اش وجود دارد گويي وي هم در ديوان تركي، هم در ديوان فارسي اين نظيره

تركي نسيمي كه در جواب موالنا سروده است تا حدودي جنبة حروفيه دارند و اين ويژگي نشان 

د هم ارتباط روحي خود را با موالنا قطع دهد كه نسيمي بعد از آنكه به طريقت حروفيه وارد ش مي

  .نكرده است

هاي موالنا بهره گرفته، بلكه از صنايع بديعش هم استفاده  ها و نظريه نسيمي نه تنها از انديشه  

سازي خود را پسنديد و از گنجينة لغت استاد خود، از جمله از استعاره و  او واژه. كرده است

ويژه در شعر نسيمي  به. كار برده است ي هم بهره گرفته و بهرمزها و تركيبات عرفاني گوناگون و

هم از ديدگاه موالنا توضيح داده » انا الحق«مقام انسان و اوليا نزد خداوند، محتواي تعبير عرفاني 

نسيمي حتي در بعضي اشعار خود هم با تغيير قافيه و رديف و وزن همان مضمون . شده است

  .ستكار برده ا آثار موالنا را به

توجه به اين نكته ضروري است كه موالنا به كلمة بشري و صوت و حروف كه صورت   

شمارد و در  برعكس نسيمي، كلمه را از عالم غيبت مي. دهد اين صوت باشند چندان اهميت نمي

ش راز خلقت جهان شاعر در بعضي موارد همچون مرشد. كند اهللا عمل مي اين نقطه همانند فضل

جويد و اين مسائل را از  و انسان، ارتباط مخلوقات ديگر در اين عالم را در اسرار حروف مي

  .دهد اهللا شرح مي ديدگاه فضل

هاي جمال و جالل، تعبير آيينه و  در شعر نسيمي معني اصطالحات نيستي و هستي، صفت  

  .گاه موالنا و نسيمي متمايز استاما نسبت به حرف و صوت جاي. غيره چندان متفاوت نيستند
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توان در  جايگاه بينش ادبي و فلسفي موالنا در خالقيت نسيمي چندان ثابت نيست و مي  

سروده است اين )) »نياز ندارم به موالنا«(، »چه كنم موالنا را«(» نيلم موالنه يي«غزل كه با رديف 

طور شفاف  سروده است و منظورش را بههاي نسيمي كه در استقبال موالنا  از نظيره. ويژگي را ديد

شود كه او در بعضي موارد صنعتگري خود و در بعضي اوقات مقام خود را  كند روشن مي ابراز مي

. شمارد عربي مي كند و خود را واقف به اسرار موالنا و ابن در سير و سلوك با استادش مقايسه مي

  : گويد نسيمي در بيت تركي ذيل مي

  يي ن شيخي هم موالنه هن ايشيدرس مه نده

بايد متذكر شويم كه نسيمي متفاوت با نعيمي كه يك غزل در استقبال موالنا نوشته است،   

  :موالنا. براي مثال به ابيات زير توجه كنيد. چند غزل در جواب موالنا سروده است

  وز بام فلك پنهــان من راه گــذر دارم  اي خواجه سالم عليك من عزم سفر دارم

  :نسيمي

  من آن بحرم كه در دامن به درياها گهر دارم  من آن گنجم كه در باطن هزاران گنج زر دارم

  :موالنا

  كني جنگ ما را خوش تماشا مي  كني ما را حســود همديگر مي

  :نسيمي

  كني صورت خود را تماشا مي    اي آيينه ما را و در او كرده

يكي از اينها . م اشعاري سروده استعنوان تلميح و يادآوري از حكايات مثنوي ه نسيمي به  

طور كلي در شرح كوركچي اوغلي  است و اين مسئله به» شاه و كنيزك«اولين حكايت از موالنا 

صورت حكايت نقل  آن مفاهيم عرفاني كه در شعر موالنا به. به ديوان تركي نسيمي آمده است

موالنا در اولين . بة ايهام دارندشود و اين ابيات جن شده است، در يك يا چند بيت نسيمي بيان مي

  :گويد بيان مثنوي معنوي مي

  كند ها شكايت مي از جـــدايي  كند بشنو از ني چون حكايت مي
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  :نسيمي

  يه نه ني فغانه گلدي، جگري دوتوشدو، ياندي

  نه يه اوغرادي، نه كوردي بو تهي ميان ايچينده          

را نسيمي در استقبال اولين بيت موالنا گفته كمال اديب كوركچي اوغلي معتقد است كه اين بيت 

  .است

وي ابياتي هم مانند . توان ديد در شعر فارسي نسيمي هم تأثير مثنوي معنوي مولوي را مي  

موالنا ابيات اسرارآميز مثنوي را اينچنين بيان . اين بيت تحت تأثير آغازين ابيات نوشته است

  :كند مي

  بگويم شــرح درد اشتيـــاقتا   شرحه از فراق سينه خواهم شرحه

  :نسيمي

  بايدم از دم عيـسي دمــي اكنـون دمي مي  سينه از تيغ فراقت چون دل ني شرحه شد

توان گفت كه در شعر عرفاني  با استناد به شواهد فراواني كه در آثار نسيمي وجود دارند مي  

كار برده  موالنا آموخته و بههاي تعبيرات عرفاني را از شعر  موالنا استاد وي بوده و بيشتر توضيح

صورت تقليد نبوده است و شعر  توان گفت كه مراجعة نسيمي به آثار موالنا به همه مي با اين. است

  .انگيز و صميمي نسيمي سيماي خاصي را حفظ كرده است دل

برداشت مفهومي از تفكرات موالنا با توجه . ١: تأثيرپذيري نسيمي از موالنا چند جنبه دارد  

هر دو ويژگي . ٣سازي در وزن و قافيه و رديف شعر او؛  نظيره. ٢هاي خاص عرفاني او؛  انديشهبه 

، يعني نسيمي هم از ساختار، هم از )هم از لحاظ لفظي، هم از لحاظ معنوي(رود  كار مي با هم به

فظ از توان با تأثيرپذيري حا نسبت شعر موالنا و نسيمي را مي. هاي موالنا بهره گرفته است ايده

شعر عطار و موالنا بيشتر رنگ فلسفي دارد، فقط شعر حافظ و نسيمي با بيان . عطار مقايسه كرد

  :محتواي عميق عرفاني از لحاظ ادبي مرتبة عالي دارند

  ويژه از غزليات موالنا متأثر شده است؛ شاعر از ديوان، به. ١

 ده است؛او تحت تأثير تعدادي از ابيات مثنوي موالنا، اشعاري سرو. ٢
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هم سودمند شد و » فيه مافيه«نسيمي مانند ديوان كبير و مثنوي موالنا از نثر فلسفي، يعني از . ٣

 .برخي از مفاهيم و اصطالحات خود را براساس اين تأليف آفريده است

اهللا آمده  نامة علي االعلي اولين خليفة فضل عقيدة رضا توفيق در بيت ذيل كه در قيامت به  

  :وان تأثير موالنا را يافتت است هم مي

  از ذات مقــام خــويــش بنمــود  محسوس چو به ذات حق علي بود

، زندگي و اشعار عمادالدين نسيمي، به هاي حروفيه پژوهشي در انديشهتوفيق، رضا، : نك(

  ).٨٥، ١٩٩٣كوشش يداهللا جاللي پنداري، تهران، 

اين . توان يافت در ميان رباعيات نسيمي ميابياتي كه با اين بيت فوق بسيار شباهت دارند نيز   

ها  در پژوهش. عنوان پل ادبي و فلسفي بين اشعار موالنا و نسيمي است بيت علي االعلي هم به

  .شود كه غيبي شاعر تركي از حروفيه هم از مكتب موالنا تبعيت كرده است ذكر مي

  :هاي مختلف دارد تجلي تأثير موالنا در حروفيه جنبه

  هاي فلسفي؛ يشهدر اند. ١

توان در  اين ويژگي را مي(رديف و قافيه، ايده : در ساختار شعر، يعني در تكنيك شعر. ٢

 ؛)هاي گوناگون ديد نظيره

 .بيني او در اعتقاد كرامت و پيش. ٣

بايد متذكر شد كه چنانچه مرشد و پيروان حروفيه از موالنا تأثير پذيرفته بودند پيروان موالنا   

هاي مذكور فقط توسط  روابط ادبي طريقت. اند  گرفته ويه هم از حروفيه بهره و شاعران مول

اهللا صورت نگرفته است و شاعران تركي مولويه فقط از شعر نسيمي  هاي مركب فضل انديشه

  .اند تعبيرات و اصطالحات حروفيه را اقتباس كرده

 قسمتي از اعتقادات و گولپينارلي مدعي است كه حروفيه در ميان مولويه نيز نفوذ كرد و  

مولويان مجذوب تأويالت باطني حروفيه شدند و از . هاي خود را وارد اين طريقت نمود انديشه

الدين مولوي  جاي جالل اهللا را به كردند، ولي هرگز فضل  حرف صحبت مي٣٢ و ٢٨استوا، 

ان خوانندگاني داشته اهللا حتي در بين مولوي نامة فضل عقيدة دانشمند معروف جاويدان به. ننشانيدند

چنانچه زبان و . با ترديدي كه يعقوب آژاند دربارة آخرين نظرية گولپينارلي بيان كرد موافقيم. است
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هاي عربي،  ها و تركيبات زبان اهللا بسيار دشوار است و از عناصر، واژه نامة فضل سبك جاويدان

ص حروفيه هم فراوان هاي مركب خا فارسي و گلي آميخته است و اينجا تعبيرات و سمبل

  .خورد، بدون تعليم، آموختن و فهميدن اين كتاب بسيار مشكل است چشم مي به

فقط براي اثبات نظرية گولپينارلي كه دربارة نفوذ حروفيه در ميان مولويه بيان شده كافي   

چاك و  در اين تذكره عالوه بر يوسف سينه. است به صفحات تذكرة سينان پاشا مراجعه كرد

برد، در شعر درويش اسرار ده ده، محمد بيررمي،  نه محمد چلبي كه گولپينارلي از آنها نام ميديوا

توان اثر حروفيه را مشاهده  صايدا ده ده، عادل افندي، وفائي ده ده كه از شاعران مولويه بودند مي

  .شمارد تزي ميمبني بر اين تذكرة الخان گنج اين تأثير حروفيه را در مولويه عنصر زينت و فان. كرد

  

  ها نوشت پي
  ):IX۵(الدين حسين بن حسن كاشاني خوارزمي كيروي  كمال. ۱

  بيـا چشــم بــد از تو هميشــه بادا دور  زهي به وعده وصـل تو جان ما مســرور
  مطرب ما زهره و ساقي مجلس حور بود  دوش چشم جانم از ديدار شه پر نور بود

به اعتقاد سعيد نفيسي اين ديوان از . خوريم  حالج منصور منتشر شده است مينام ها در ديواني كه به به اين غزل
الدين حسين بن حسن كاشاني خوارزمي كيروي از عرفاي قرن نهم هجري  حالج منصور نيست و تماماً از كمال

  .قمري است
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