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چکیده

از تألیفات مهم حروفیه محسوب میشود که بخشی از افکار  اهلل نعیمی استرآبادیدیوان اشعار فضل
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اهلل نعیمی استرآبادی پدید آمد. این فرقه که فضل توسطحروفیه در ربع آخر قرن هشتم هجری فرقة 

ار نهاد. یکی از آث یعمیق تأثیرات پس از خود نهضتهای فکریبر بسیاری از  ،بودجنبشی عرفانی 

ر ها اشارة آشکاری به این اثدر تذکره .استنعیمی استرآبادی  اهللفضل دیوان اشعار حروفی ةبرجست

-ریاض العارفین و ریاض الشعرا اثر رضاقلی الدین اوحدی واثر تقی العاشقین اما در عرفات ،است نشده

 شناس معروفاف، شرقبار توسط رستم علی یک این مجموعه است. آمدهخان هدایت ابیاتی از این اثر 

توسط انتشارات  خ.3131و در سال  تصحیح شده به شکلی مغلوط و غیر علمی ،اتحاد جماهیر شوروی

هیچگاه موضوع تحقیق علمی  مجموعة مزبور ،گذشته از این گردیده است. دنیا در ایران منتشر

همیت ا در کنار ،این مسأله .طلب مجزایی تدوین نگردیده استو دربارة آن هیچ م بوده استمستقلی ن

ه ک یمهم پرسشپس  .ضروری میسازد دربارة آن را ی سبکیپژوهش ،ادبی دیوان ظرافتهای فکری و

که توجه به آن  دنچه ویژگیها و نوآوریهای ادبی و فکری دار اشعاراین است که  وجود دارد در اینجا

تالش میشود با روشی توصیفی و تحلیلی به این سؤال پاسخ داده  پژوهشدر این  ؟را الزم میسازد

و سپس  شودمعرفی می آن و نسخ خطی ، دیوان اشعاراهلل نعیمیابتدا فضلشود. برای این مهم 

کیه بر با ت فکری آن و ویژگیهای تحلیل آن در سه محور بیانی، بدیعی و موسیقایی ویژگیهای ادبی

  میگردد.  و تبیین بررسی های حروفیدیدگاه

 اهلل نعیمی استرآبادیکوتاه فضل معرفی

ضل  سال   اهلل نعیمیف شد. )   047در  سترآباد متولد  شمندان آذربایجان،  ق. در ا (  183 ص تربیت:دان

ست   رب و قاضی مش برخی پدرش را مردی صوفی  سترآباد دان  حروفیه، ریتر: ص )آغاز فرقةند القضات ا

شی گفتند.   ( 41 شغل او را کفا سی، ) و گروهی نیز   سی: نفی تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فار

ضل 094 ص شت و نخستین        اهلل( ف شتغال دا سته به خواندن و نوشتن ا ش  از آغاز جوانی پیو فات  مکا

کرد و برای یافتن    دیار در هجده، نوزده ساااالگی تر    اوعرفانی خود را در همین زمان تجربه کرد.    

  (تصحیح جاللی پندری  زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی،  مقدمة حقیقت رهسپار اصفهان گردید. )  

سان، خوارزم،   صفهان، د نعیمی از این زمان تا آخر عمر به نقاط مختلفی چون مکه، خرا امغان، باکو،  ا

سال     تبریز، حویزه و... ست متون  ق. علم حروف را مطرح نمود. )088سفر کرد  و در نهایت در  فهر

میرانشاه ق. به فتوای تعدادی از علمای زمان و به دستور  093سال   به او (1 ص گولپینارلی:حروفیه، 

  (41 ص ر:ریتحروفیه،  آغاز فرقةرسید. )قتل فرزند تیمور گورکانی به 

نونامه،     ،نامه  نامه، نوم  نامه، محبت   اسااات که عبارتند از: جاویدان     باقی مانده   اثر هشااات اهلل از فضااال

شعار. )  ةنامانفس، عرشونامه، آفاقوصیت  ؛  31 ص گولپینارلی:فهرست متون حروفیه،  الهی و دیوان ا

 (13 -14 ص کیا:نامه گرگانی، واژه



 تصحیح آنلزوم  و استرآبادی نعیمی دیوان

و ابیات  زبان پرشور . دلیل این موضوعاست نعیمی اهللترین و محبوبترین اثر فضلمعروف دیوان اشعار

رباعیات  ترجیعات، ها، مقطعات،غزلیات، مثنوی بیتی 366 مجموعه . ایناست آن ةآهنگ و سادخوش

د مور شاعر در آن با تخلص نعیمی و گاهی نعیما به بیان موضوعات که شودرا شامل می یو مفردات

 .پرداخته است نظرش

 اراید که گردید تصحیح اُفعلی رستم توسط یکبار ،همانطور که پیش از این اشاره شد این دیوان

 اشاره میگردد: صیاین نقازیر به در  است. متعددیای نقصه

 ةمجلس سنا به شمار ةندارد؛ چرا که ایشان تنها نسخاف از اساس وجاهت علمی تصحیح علی -3

 ،خهکه جز این نس استرا با اندکی تغییر رونویسی کرده است. این کار در صورتی پذیرفته  3/131

 ،که هشت نسخه از دیوان موجود استاما این روش در حالی ،باشددیگری از آن موجود ننویس دست

 درست و دقیق نیست. 

 :شود؛ مانند بیت زیراتی دیده میتصحیح تصحیف این در -6

 نااور رخ تااو رایااحااه روماای مااا را     

 

 ای خواجااه ببین در رخ ترکااان خطااایی          

ضل    سی ف سترآبادی و   )دیوان فار اهلل نعیمی ا

 (693عمادالدین نسیمی، بیت 

است و مشخص  «رومی ما را ةرخ نورایح رنو»مجلس  3/131 شمارة ةدر نسخ مصراع اول بط درستض

 .جزء اغالط چاپی است یا اشتباه مصحح این خطانیست 

 مصحح از روش قیاسی وابیات بعضاً غلط نقل شده است  ،مجلس ةبه تأسی از نسخ ،اثردر این  -1

 است؛ مانند: کردهن استفادهبرای اصالح آن  هم

 خواهم به غیر از غیر او بینمچو من هرگز نمی

   

 

لت       یا یده خ بانی    نشااااانم بر در د به در  را 

ضل    سی ف سترآبادی و   )دیوان فار اهلل نعیمی ا

 (   684عمادالدین نسیمی، بیت 

 .سدرکه معنی آن درست به نظر نمی «غیر از معشوق را ببینم مخواهمی» :گویددر مصراع اول شاعر می

 معنیکار رفته است که بدوم  «غیر»به جای  «روی» ةواژ ،علی امیری ةکتابخان 989 ةشمار ةنسخدر 

  کند و ضبط صحیح همین است.صحیحی ایجاد می

دیگری نیز از دیوان  خطی هاینسخه ،که پیش از این گفته شدطور همان ،در کنار موارد مزبور -4

و  3/131 ةبه شمار مجلس سنا نویسدست حاوی ابیاتی است که در ،ز این نسخبرخی ا .وجود دارد

 .ا بهره بردهباید از آن متن و کامل دقیق تصحیح نشده است و طبیعتاً برای ذکر اُفعلی دیوان تصحیح



برای آشنایی کاملتر با این اثر نسخ  ادامهدر  .را آشکار میکنددیوان  دوبارة تصحیح این مطالب لزوم

 خطی آن معرفی میگردد.

 استرآبادی نسخ خطی دیوان نعیمی مختصر معرفی

 ها را به سه دستهتوان آنموجود است که می ة خطیهشت نسخ استرآبادی نعیمی اهللاز دیوان فضل

 بند. ترجیع نسخة حاوی یک چهار منتخب و ةنسخدو کامل،  ةنسخ دو تقسیم کرد:

 نسخ کامل که به شرح ذیلند:. الف

مجلس شورای اسالمی  ةدر کتابخان 3/131ثبت  ةمجلس سنا: این نسخه به شمار کتابخانة ةنسخ -3

مزبور از سه متن تشکیل شده است که دو مورد به عمادالدین نسیمی و یکی به  ةمحفوظ است. نسخ

 ةترین نسخق. است که قدیمی937محرم  37نسخه اهلل نعیمی تعلق دارد. تاریخ کتابت این فضل

. ر ترنج و لچک ترنججلد آن تیماج عنابی رنگ و دارای نقوش ترنج، س»شود. حسوب میکامل دیوان م

های اسلیمی به رنگ مشکی برجسته، ضمیمه سرترنجها مشکی با گل زمینه کرم با گل و بوته و نگاره

( این 633 ص :پیام بهارستان، بانگ«. )سبز و کرم )زنگار( و عطف و مغزی تیماج زرشکی است و بوته

 ه اشعار نعیمی تعلق دارد.برگ آغازین آن ب 66سطری تشکیل شده است که  34برگ  364نسخه از 

ه ویس بوده است. کاتب نسخآن یک خوشن ةنگارند ،سخه نستعلیق عالی است که نشان میدهدخط ن

فهرست ) .سلطان محمد است؛ شاید سلطان محمد خندان هروی یا سلطان محمد نور هروی باشد

یک مثنوی از دو مثنوی کامل و  ة مزبور( نسخ6384 : ص1 ، جمنزویهای خطی فارسی، نسخه

بند تشکیل شده است ک ترجیعمفرد و ی 3قطعه،  4رباعی،  14 ،غزل به ترتیب حروف الفبا 64ناقص، 

 بیت دارد.  431 و کالً

بول علی امیری استان ةدر کتابخان 989ثبت  علی امیری: این نسخه به شمارة ةکتابخان ةنسخ -6

سطری است. کل ابیات مرقوم  33برگ  63شامل  و ق. است3679 آنتاریخ کتابت  محفوظ است.

گردد. عناوین شنگرف و می نویس دیوان محسوبترین دستبیت است که جامع 360شده در نسخه، 

بیت تخلص غزل و یا یک جدول افقی  ةواسطب این ابیات ابیات در داخل جدول نوشته شده است.

لدین اکاتب آن درویش عیسی بن کمال خط نسخه نستعلیق نازیبا و مغلوط و .است خالی جدا شده

غزل ناقص بدون ترتیب  6غزل کامل و  16از  نویسدستاین  حروفیه است. ةخواجه از پیروان فرق

بیت پراکنده که احتماالً بخشی از یک شعر  3فرد و م 1بند، ترجیع 6قطعه،  3رباعی،  61بایی، الف

 بوده، تشکیل شده است. 

 از:نسخ برگزیده که عبارتند  .ب

است. در بخش فارسی دارالکتب مصر محفوظ  306ثبت  دارالکتب مصر: این نسخه با شمارة ةنسخ -3

 ( 33 ص: 6 ، جنامشخص است. )فهرس المخطوطات الفارسیه نیز مزبور تاریخ ندارد و کاتب آن ةنسخ



مجلس شورای اسالمی: این نسخه که تنها سی و دو بیت از نعیمی  ةجنگ اشعار حروفیه کتابخان -6

 .شودة مجلس شورای اسالمی نگهداری میکتابخان در 9401ثبت  ة، به شماردر خود جای داده استرا 

مزبور نامشخص و کتابت آن در قرن دهم هجری اتفاق افتاده است. خط نسخه نستعلیق  ةکاتب نسخ

در این نسخه از دو غزل کامل، یک غزل ناقص سه بیتی و دو رباعی اهلل مغلوط است. شعرهای فضل

 تشکیل شده است.

 بند که در چهار جنگ زیر آمده است:یک ترجیع .ج

شود. ة مجلس شورای اسالمی نگهداری میدر کتابخان 9907ثبت  به شمارة جنگی از ترجیعات که -3

از اند. ق. آن را نگاشته833که در سال  نویسان مشهور هستندچند تن از خوشکاتبان این نسخه 

تا  67های برگ در «ماییم نشان بی نشانی/ ماییم زبان بی زبانی»با مطلع بندی اهلل نعیمی ترجیعفضل

 نستعلیق عالی است.  خط این نسخه. نقل شده است 66

بند ترجیع و شودة مجلس شورای اسالمی نگهداری میدر کتابخان 1/31798 ای با شمارةمجموعه -6

قبل در آن آمده است. کاتب این نسخه شیخ حسن و تاریخ کتابت آن سال  در نسخة معرفی شده

گاهی به خط نسخ نوشته شده  آن نستعلیق است، اما بیت ترجیع نویسدست ق. است. نوع خط838

 (634پیام بهارستان، بانگ: ص است. )

بند شود که ترجیعنگهداری میملی ملک  ةدر کتابخان 3173ثبت  ةای است که با شمارمجموعه -1

نویس نستعلیق، تاریخ کتابت آن بوط است. خط این دستقبل در آن مض ةمرقوم شده در دو نسخ

قرن دهم هجری و کاتب آن نامعلوم است. این نسخه داری جدول زر و مشکی است و نام شاعر و 

اه یه کتابخانه مرکزی دانشگهای خطی نشرنسخه)البته بیت ترجیع با شنگرف مشخص شده است. 

 (609ص  :8 پژوه، جتهران، افشار و دانش

 ةشود و میکروفیلم آن به شمارنگهداری می 3000به شمارة  ای که اصل آن در پاریسمجموعه -4

در این  قبل ةدر نسخ ذکر شده بندمرکزی دانشگاه تهران موجود است. ترجیع ةدر کتابخان 087

اتب کسم قاسمی گنابادی آمده است. غزلهایی از سید قا ةدر حاشی که شودنیز دیده می نویسدست

های خطی ایران، مصطفی ق. است. )فهرستگان نسخه836این نسخه نامشخص و تاریخ کتابت آن 

 (301: ص 33درایتی، ج 

 استرآبادی سبک دیوان نعیمی

در  .شته استدا ایهتوجه ویژ این دوره و به شاعران بوده سرایان سبک عراقیاز سخن اهلل نعیمیفضل

 به طوری که برخی از ،است گذاشتهتأثیر را بر سخن شاعر  ترینبیش مولوی میان شاعران متقدم

و هم در ر هم در نسخ اشعار مولوی ؛ مثالً غزلی با مطلع زیاست وارد شده موالنااشعار وی در دیوان 

ر تعلقش د بر اساس تصریح بیت تخلص این غزل، ، در حالی کهدیده میشود اهللهای دیوان فضلنسخه

 شکی نیست: به نعیمی



 بر قدساایان آساامان من هر شاابی یاهو زنم 

 

 3گر صاااوفی از ال دم زند من دم ز اال هو زنم 

 (0ب/ بیت 33)برگ                     

رات یأثت نیترکلمات مهم حروف و موسیقایی قوی میان تکرار و ارتباط، عرفان مضامین حماسی به نگاه

 . اندبودهاهلل مورد توجه فضلسنایی، عطار و حافظ نیز  افزون بر مولوی، مولوی بر سخن نعیمی است.

ی مختصات زبان از و گیردمورد بررسی قرار می و فکری ادبیسطح  در دو دیوان نعیمی در این بخش،

 . نمیشود ینکات چشمگیر زبانی بحث خالقیت و نبودخاطر عدم آن ب

  :ادبیسطح 

 خیال صور

. در میان انواع است شاعر ، پرکاربردترین صورت خیالی در دیوانمورد بسامد 679تشبیه با  تشبیه:

مورد  37و پس از آن، تشبیه مرسل با  از همه پربسامدتر است تکرارمورد  346نوع بلیغ با  تشبیه،

براساس این آمار، تشبیهات  مورد تکرار قرار دارند. 4و  9کاربرد و تشبیه مجمل و مفصل به ترتیب با 

 از تمایل شاعر به ساخت کهاند در دیوان به کار رفته ر بیش از سایر تشبیهاتبلیغ حدود سه براب

 ستندهبه محسوس معقول  بیش از همه اتاین نوع تشبیهد. در عین حال ندار حکایت ترتصاویر کوتاه

موسی جان  . مواردی چونمیکنندآشکار  مطالبوضوح  نمایان ساختن به سادگی و را تمایل شاعر و

(، آسیای 3ب/ بیت 33(، سنگ مالمت )برگ 3ب/ بیت 33ی ناموس )برگ (، شیشه3آ/ بیت 33)برگ

سرا (، وحدت37آ/ بیت 36دار بال )برگ (، 9آ/ بیت 36(، گل وصل )برگ 4آ/ بیت 36معرفت )برگ 

(، دفتر اسرار 4ب، بیت 33(، شجر قدس )برگ 3ب/ بیت 34بازار هوا )برگ (، 3آ/ بیت 34)برگ 

(، شهر وجود 3آ/ بیت 38(، کارگه وجود )برگ 3آ/ بیت 30 جود )برگ(، دار و3آ/ بیت 30وجود )برگ 

پس از این نوع تشبیه،  .بلیغ در دیوان هستند هایی از این نوع تشبیهنمونه (4ب/ بیت 63)برگ 

ارد توان به این مود برخوردار است که برای نمونه میی محسوس به محسوس از بیشترین کاربرگونه

(، تا که در افتد در او یوسف چون ماه 3آ/ بیت 4ای چو حیوان )برگ فکنده ]تو[ سر پیش اشاره کرد:

(، شبستان زلف )برگ 3ب/ بیت 3(، ]ما[ چو غنچه در پردة دل پنهانیم )برگ 8ب/ بیت 4ما )برگ 

 (1آ/ بیت 37(، چون چشم تو امروز بتا مستم و مخمور )برگ 1آ/ بیت 9(، دام تن )برگ 8ب، بیت 3

، شاعر گونهغیر از این دو (. 3ب/ بیت 37خال دانه مساز )برگ  (، ز3ب/ بیت 37برگ ز زلف دام منه )

( و مانند 3ب/ بیت 3استفاده کرده است. عبارت طلسم نفس )برگ  هم تشبیه معقول به معقولاز 

کاربرد این نوع تشبیه در کالم دو مورد ( 31آ/ بیت 33کردن زهد و ورع خود به کفر کیکاووس)برگ 

نشان از عدم تمایل شاعر به فضای ذهنی و  طرفین معقول تشبیه با . کاربرد اند ندستهشاعر 

 تجریدی در دیوان دارد. 

                                                           
 مجلس سناست. 3/131 ةمرجع ابیات این مقاله تماماً نسخة شمار -1



 :دنگردتقسیم می زیر، تشبیهات دیوان از نظر موضوع و محتوا به انواع بندی دیگردر تقسیم

از  ار عارفان پیشرا از آث تشبیه عرفانی: این نوع تشبیه در متون عرفانی رایج است و نعیمی آن -3

(، بحر 8 بیت /آ4برگ طریقت ) ة(، خان6 بیت /آ1برگ خود گرفته است. مواردی چون منبر وحدت )

، دام تن (3آ/ بیت 63جهان وحدت )برگ  (،6آ/ بیت 3خاکدان دنیا )برگ  ،(9 بیت /آ4برگ وجود )

(، چاه 3بیت ب/ 33(، سنگ مالمت )برگ 3ب/ بیت 33(، شیشة ناموس )برگ 1آ/ بیت 9)برگ 

-نمونه (4آ/ بیت 34(، دیو نفس )برگ 0ب/ بیت 30(، گنج معرفت )برگ 4ب/ بیت 34طبیعت )برگ 

 .ندسته در دیوان شاعر هاهایی از آن

موضوع یا رویدادی دینی اشاره  تشبیه دینی و تلمیحی: در این نوع، شاعر در خالل تشبیه به -6

از ماجرا و داستان دینی خاصی کند که در  آن منوط به آگاهی مینماید و یا تصویری را خلق می

(، به عزت 8ب/ بیت 4افتد در او یوسف چون ماه ما )برگ که در (،3 بیت /آ4برگ . طور امل )است

(، موسی صفت آیند شب و روز بر این طور )برگ 3آ/ بیت 3بر فراز طور قربت همچو موسی رو )برگ 

(، چون یوسف 1آ/ بیت 39نشان حسبی اهلل )برگ  (،6 بیت /آ33برگ های أرنی )باده (،0آ/ بیت 37

البته دو تشبیه دینی  .ندستههایی از آن در دیوان نعیمی نمونه( 36آ/ بیت 66اگر ز چه برآیی )برگ 

دند؛ گردارند، در مواردی بر هم منطبق میاهلل بسامد و عرفانی که بیش از موارد دیگر در اشعار فضل

 زیر:مانند بیت 

شاند بخت اگر روزی    سی ن  تو را بر تخت بلقی

 

مان    تانی  ز دیو نفس داد دل سااالی  وار بسااا

 ( 4آ/ بیت 34)برگ                                 

فس ن از سوی دیگر و است شدهاشاره  حضرت سلیمان)ع(به  در قالب تشبیهی سو از یک ،در این بیت

  ی عرفانی دارد.اصبغه دومین مورد ای دینی ومورد اول زمینه گردیده است که دمانن به دیوی بشری

ه است. پرداخت به ساخت تشبیههای حروفیش واسطة اندیشهب اهلل در مواردیفضلتشبیه حروفی:  -1

 شود. به آن پرداخته می بالغی هایآوریگردد که در بخش نومحسوب میاین مورد از ابداعات وی 

عالم را چون عروس به  (،9 بیت /آ3برگ مبتذل: مواردی چون سرو قامت )تشبیهات تکراری و  -4

پیکر مه ،(1بیت آ/ 8برگ )پیکر پری (،1 بیت /آ8برگ روی )ماه (،31ب/ بیت 0خوبی آراستن )برگ 

آ/ 36گل وصل )برگ  (،3آ/ بیت 33(، به ناز اگر بخرامی چو شاخ سرو سرانداز )برگ 3آ/ بیت 8)برگ 

جهان در چشم تو تاریک چون زلف بتان گردد  (،8ب/ بیت 31زلف چلیپاوش )برگ  (،9بیت 

 .ندستهدیوان نعیمی هایی از تشبیهات تکراری نمونه (8آ/ بیت 34)برگ

 های نعیمیکنایه است.برد دیوان ارآرایة بیانی پرکدومین  ،مورد تکرار 39 با خیالیاین صورت کنایه:

خود سادگی  این موضوع هستند که« ایماء»تماماً از نوع  از نظر وضوح و خفا و قلت و کثرت وسائط



 دسته ود هب به، به مکنیٌّ عنه به لحاظ داللت مکنیٌافزون بر این، این کنایات  نماید.آشکار می را آنها

 :زیر تقسیم میگردند

اینجا ذکر میگردد: باغ  ی از آن دریاهنمونه .کاربرد دارد در دیوان مورد 69 که کنایه از موصوف -3

(، 3ب/ بیت 33خشک و تر )برگ  ،(3آ/ بیت 33چهار طاق و شش در )برگ  ،(3آ/ بیت 1کهن )برگ 

ب/ بیت 38شربت روز پسین )برگ  ،(9آ/ بیت 33(، نقشبندی ) برگ 9آ/ بیت 33نقاش ازل )برگ 

 .(8ب/ بیت 67( و ماه تا ماهی )برگ 33آ/ بیت 63ثری تا ثریا )برگ  ،(36آ/ بیت 66چاه )برگ  (،0

 اختصاص «دم زدن»ن به تعبیر ترین کاربرد آمورد بسامد دارد و بیش 17صدر که کنایه از فعل یا م -6

چشم  (،6/ بیت 36گردن فراز کردن )برگ  (،3آ/ بیت 4برباد دادن )برگ  (6 بیت /ب1برگ ). دارد

ب/ 34پا بر سر کونین نهادن )برگ (، 3ب/ بیت 33(، سپر افکندن )برگ 3یت ب/ ب0داشتن )برگ 

روی  (،8ب/ بیت 63(، خون خوردن )برگ 36ب/ بیت 34(، خون از چشم رفتن )برگ 33بیت 

 هستند. در دیوان های دیگری از این نوع کنایهنمونه (3آ/ بیت 38گرداندن )برگ 
مکنیه اختصاص  ةمورد آن به استعار 40که  دارد مورد بسامد 31 این صورت خیالی در دیوان استعاره:
اشعار  ؛دهدمی نشاندر آن پنداری و توجه ویژه به جاندار این نوع استعاره استفادة گسترده از دارد.
در  رو شاع نامه استیعنی مثنوی عرش شتر از دیگر اثر منظومو تصویری تردر دیوان مخیل نعیمی
برگ چشم عقل ) است. مانده های ادبی نیز پایبندماندن به معنی، به لفظ و زیبایی در کنار مقید آن
(، نفس شوخ چشم )برگ 3آ/ بیت 3(، چشم معنی )برگ 3ب/ بیت 3(، پای طلب )برگ 31آ/ بیت 3
صلح و صفا )برگ  (، در6ِآ/ بیت 8(، صرافان عشق )برگ 3آ/ بیت 8(، مخموران غم )برگ 3ب/ بیت 3
گوش دل (، 3ب/ بیت 31(، موج حوادث )برگ 37ب/ بیت 33پای نیستی )برگ  (،33آ/ بیت 33

 .ن اشعار استدر دیوا ة مکنیهاستعار یهااز نمونه (6ب/ بیت 34(، دست فنا )برگ 3آ/ بیت 34)برگ 
مورد را شامل میگردد.  ششمصرحه بسیار محدود است و تنها  استعارةبسامد  ،مکنیه نوعبرخالف 
 که در زیر برای هر یک به کار رفته استبه سه شکل مرشحه، مجرده و مطلقه  در دیوان استعارهاین 

 مثالی ذکر میگردد:
 استعارة مصرحة مرشحه:

 است این سرافکنده میشگوید چه مرا چوپان همی
 

 که چندین گرگ درنده از این یک میش برخیزد 
 (0ب/ بیت 9)برگ                          

 مجرده: استعارة مصرحة

پردة         من  کی  جود خااا  من آمااد  نگااار و

 

 حجااب براناداز  نشاااین پرده بی نگاار پرده  

 (8آ/ بیت 33)برگ                     

            

 استعارة مطلقه: 



ست دارندم   سان تا دو  از بهر آرایش کنون خ

 

 ؟همچون زنان فاحشه کی شانه بر گیسو زنم    

 (3آ/ بیت 36)برگ                       

کار  ی بههافراگیر استفاده نموده است. سمبل طور این دو نوع استعاره، نعیمی از نماد نیز به غیر از

 توان به دو نوع تقسیم کرد: او را می دیوانرفته در 

 ر:بیت زیدر « دیر مغان»ها را از آثار دیگران گرفته است؛ مانند رایج در اشعار عرفانی که شاعر آننمادهای  -3

 آیاامکااوی خاارابااات مااغااان ماای  باااز از 

 

فتااه    می      تر باااز آشاااا بتااان  لف  یم از ز  آ

 (8آ/ بیت 36)برگ                     

که ارتباط تنگاتنگی  هاییخود شاعر است؛ یعنی آن رمزها و نمادهایی که حاصل ذهن و خالقیت -6

 به عنوان رمزی از حروف «خط» ةواژ ةواسطروفی وی دارند. این نوع نماد بیشتر بهای حبا اندیشه

 گردد:آشکار می

ی  و تا سااای   به ظهور   دو خط رو مد   ت آ

 

 پرگااار طلسااام گنج پنهااان بشاااکساااات  

 (0ب/ بیت 33)برگ                   

و  محل» ةترین بسامد آن به عالقدر دیوان به کار رفته است که بیشبار  33این صورت خیال  مجاز:

 اندیشه به کار رفته است: ةاختصاص دارد. این عالقه بیشتر با لفظ سر و اراد« حال

 به چشاام مساات خونریزت که با زنار زلف تو

 

 دین و دنیا را  کردن هوایز سااار بیرون توان 

 (0آ/ بیت 3)برگ                       

منصور را آورده و حسین  ةموارد واژ یتمامنعیمی در قرار دارد که « پدر و فرزندی» ةاز این، عالق پس

 :بن منصور حالج را اراده کرده است

خدایی زنی ای دل     فت الف   منصاااور صااا

 

به خود آیی       مانی  که چو منصاااور ز  گر زان

 (1ب/ بیت 34)برگ                   

  ئق زیر نیز استفاده کرده است:افزون بر این، وی از عال

 :مسبب به سبب

 ازو همااه ایمااانسااااتز من و قول فعاال ا

 

 وجود من قرآنساااات     قاادمسااار تااا بااه   

 (3ب/ بیت 33)برگ                    

 سبب به مسبب:

یی         بی سااار و پااا خرابااات  کوی   مرا بااه 

 

 برآوریااد کااه سااایر آماادم ز زهااد ریااایی  

 (9آ/ بیت 39)برگ                     

 

 :جزء و کل



 نوشااااان صااابوحی بهر مخموران غمباااده

 

 اندشاااراب خوشاااگوار آوردهاز کف سااااقی  

 (3آ/ بیت 8)برگ                       

 وآوریهای بیانین

ای قائل است. این اهمیت به حدی است که آن را در همة اجزای نعیمی برای حروف اهمیت ویژه

هلل اهستی حاضر میداند و حتی برای تولید تصاویر شعری از آن بهره میبرد. مهمترین نوآوری فضل

 میگردد: هایی از آن ذکر های حروفگرایانه است. در زیر نمونهتصاویری متأثر از همین اندیشه نیز ساخت

قان بشاااکساااات        که فرق فر خت  قان ر  فر

 

ید لوح یزدان بشاااکسااات     موسااای  بد  چو 

 (3ب/ بیت 33)برگ                    
شبهی حروفی بهره برده شاعر در این بیت چهره را به قرآن مانند کرده است و برای ایجاد آن از وجه 

حائز حروف شده و قرآن هم از حروف پدید  6و ابی 3است. توضیح اینکه چهره بواسطة خطوط امی

 آمده است، پس وجه شبه وجود حروف در این دوست.

 اهلل افزون بر این، رخسار آدمی را به سورة فاتحه نیز مانند نموده است:فضل

 ای فاااتااحااة روی تااو قاارآن مااجاایااد    

 

ید      چون روی   ند یده مصاااحف خوب   تو د

 (0و  3ب/ بیت 33)برگ              

های ابداعی مختلفی برای این تشبیه ذکر کرده است؛ از جمله اینکه سورة فاتحه هفت شبهوی وجه

اند و یا تعداد آیه دارد و خطوط امی یا ابی موجود در چهره نیز از همین تعداد خط تشکیل شده

حروف غیر مکرر این سوره بیست و یکی حرف است که اگر با هفت آیة سورة مزبور جمع گردد، 

(، این عدد با جمع خطوط امی و ابی و محلهای آنها 198بیست و هشت میشود )حروفیه، اسلوار: ص 

 برابر است. 

وف الفباست که در اشعار نمونة دیگری از تصاویر حروفی دیوان، تشبیه اعضای بدن انسان به حر

شاعران پیشین نیز دیده میشود. تفاوت اصلی تصاویر نعیمی با اشعار سایرین در این است که در آثار 

 اهلل بیش از توجه به این موضوع به ویژگیهایشاعران دیگر تنها به شکل این حروف توجه شده، اما فضل

 حروفی آنها دقت نموده است؛ برای مثال:

قف سااار      قوساااین شاااادی    گر وا  قاااب 

 

 میاادان کااه دو حرف نون ابروی منساااات 

 (0و  3ب/ بیت 33)برگ              

                  

                                                           
 شود.خطوطی که در هنگام تولد بر چهره آشکار است و چهار مژه، دو ابرو و موی سر را شامل می -3
این خطوط عبارتند از: دو خط ریش، بی است. شود، خطوط آت خطی که به هنگام بلوغ بر چهرة پسران ظاهر میهف -6

 دو خط درون منفذ بینی، دو خط سبیل و یک خط عنفقه.



در این بیت، نعیمی بواسطة تشبیه ابرو به حرف نون به این موضوع که خطوط چهرة انسان مظهر 

 است:در بیت زیر بیان همین موضوع در قالب استعاره « خواندن روی»حروف الهی است، اشاره مینماید. 

 کاااالم اهلل نااااطاااق روی یاااارسااااات

 

 بااه غیر از خواناادن رویم چااه کااارساااات  

 (3آ/ بیت 0)برگ                       

 صنایع بدیعی

 هایهآرای .آن مؤثر بوده استمحتوای موسیقی و  در که است کار رفتهب دیوانصنعت بدیعی در  یازده

ی النظیر از باقتلمیح و مراعات ،آنها میان د و درنبسامدی نزدیک به هم دار لفظی و معنوی در این اثر

  .ندپرکاربردتر

 را شامل ابیات و نزدیک به بیست درصد بار تکرار آمار قابل توجهی را آشکار میسازد 81با  تلمیح

ای ورهعرفانی و حتی اسط ، توجه شاعر به عناصر مختلف دینی،اوان این صنعتدلیل کاربرد فر میگردد.
 سیم کرد:تق زیر مورد سهتوان به اهلل را میبندی کلی، تلمیحات فضلو حماسی است. بنابراین در یک تقسیم

 اسالمی . تلمیحاتمیشود تقسیماسالمی و غیر اسالمی  گونةبه دو  در دیواندینی: این نوع تلمیح  -3

د. در میان آیات نپیامبر و امامان شیعه اشاره دار ای از قرآن یا زندگیهستند که به آیه دسته آن

 بیش ،در باب زندگی پیامبر ،دنترین بسامد را داربیش« الست»و « کن فیکون» هایآیه ،مختلف قرآن

 نوبتبه امام علی)ع( و یک  بار ، دوهشیع بزرگان از میان و است شده توجهاز همه به موضوع معراج 

د. ن. تلمیحات غیر اسالمی نیز جایگاهی ویژه در دیوان نعیمی دارشده استبه امام حسین)ع( اشاره 

و سه بار  به حضرت آدم)ع( شش بار ،و حضرت موسی)ع( حضرت عیسی)ع( در این اثر هشت بار به

  .است هم به حضرت خضر)ع(، حضرت یوسف)ع( و حضرت سلیمان)ع( اشاره شده

 امنعرفانی اشاراتی شده است. در بیت زیر  اهلل نعیمی به سه شخصیتعرفانی: در دیوان فضل -6

 است:  آمدهشبلی و ابراهیم ادهم 

لی            ب حر ماااساااات شاااا ب طره ز  ق  یااک 

 

 یااک نااقااطااه ز حاارف ماااساااات ادهاام   

 (3آ/ بیت 67)برگ                                 

 ها یادبیند و از آنبرابر خود ناچیز میشاعر شبلی و ابراهیم ادهم را در  ،شودکه مشاهده میطور همان

 ، حسین بنکنداهلل به او اشاره میسومی که فضل عارفکند تا عظمت مقام خود را بنمایاند. اما می

و سبک « انا الحق»معروف  ةمنصور حالج است. شاعر از او با احترام و به بزرگی اسم میبرد و جمل

 :دهدحیاتش قرار می الگوی سخن وش را ندگیز

 «انااا الاحاق  »کااه بااه حاق زدیام   گار زانا  

 

 دادیااام باااه خاااون خاااود گاااواهااای  

 (9ب/ بیت 67)برگ                     

 یاشارات های داستانی و حماسی ایران باستاندر دیوان به شخصیت نعیمی ای:حماسی و اسطوره -1

رفانی تفکرات عدر  ریشهوضوع این م اختصاص دارد.به سیمرغ یا عنقا  ترین بسامدبیش که نمایدمی



سیمرغ، رستم به  پس از. میداندبارگاهش  نماد که سیمرغ را رمز خدا و قاف را رددا این اثر بر حاکم

ر فزون با .بار در دیوان مورد اشاره قرار گرفته است سه ،ملی ایرانیان ةحماس قهرمانترین عنوان مهم

 لمحصو که مورد اخیر است اشاره نموده جم ةبه آینیک بار هم به جام جم و  دفعهیک  نعیمی، این دو

تی هرکدام در بی نیز ، افراسیاب و ضحا کیکاووس و . زالاستاسکندر و جمشید  شخصیت تخلیط

  .است شدهبه زنار بستن زردشتیان توجه  هم بیت یک در اند وقرار گرفته وی ةمورد اشار

نزدیک  ارتباطی اواست که عموماً با تلمیحات  نعیمیدیوان  بسامدپر بدیعی آرایةالنظیر دیگر مراعات

این صنعت در غالب موارد بواسطة تناسب میان شخصیتهای دینی و عرفانی پدید آمده  زیرا دارد؛

  ذکر میگردد: آنای از در بیت زیر نمونه است.

 دم که بر ظلمت چو بگذشتممنم آن خضر عیسی

 

 گشااات آب زندگانی را  حیات از نو پیدا    

 (3آ/ بیت 0)برگ                    

ی ادر بیت زیر نمونه« وجه» ةپرکاربرد در دیوان است؛ کلم آرایة معنوی سومین ،بار تکرار 0ایهام با 

 است: نعیمی شعراز ایهام در 

 باایااناای تااو هاایااأت الااف دارد راساااات  
 ج

 ابروی تو الم الف بود از چااو و راساااات      
 

یر    حق         ةمی دا هر  ظ م گوشاااات ای   دو 

 

ننااد رواساااات         خوا تو را الااه  ین وجااه   ز

 (3 -4ب/ بیت 33)برگ                         

بیت / آ33برگ ) ، صفا(3بیت / آ33برگ ) ، پیر(9بیت / ب4برگ ) ، کج رفتن(37بیت / آ4برگ ) عین

 های به کار رفته در اشعار شاعر هستند. ، دیگر ایهام(4 بیت /ب30برگ ) و صورت (3

ر بیان ها دترین شیوهج هیجانات عاطفی شاعر را آشکار میسازد و یکی عمیقتعابیر پارادوکسی که او

 هنری است در شش جایگاه دیوان آمده است؛ مانند بیت زیر:

 امباایاان خااود دیااده  ابااه چشاااام خااد 

 

 صااااافاااتاای کااه ذات خاادا را ناابااود    

 (3ب/ بیت 8رگ )ب                      

، نشان (6بیت / ب37برگ ) شاعر صفاتی را که وجود ندارد، با چشم خود دیده است. آب آتش نهاد

 بیت /آ31برگ ) مثالبی ة، امثل(3بیت / ب39برگ ) زبانیزبان بی (،3بیت / ب39برگ ) نشانیبی

 اهلل نما در شعر فضلهای متناقضاز دیگر نمونه (0 بیت /ب39برگ ) ، طفلی در روزگار پیری(33

  :که یکی از آنها در زیر ذکر میگردد بهره برده است باردو آمیزی از حسشاعر 

 من بوی تو از گاال و سااامن میشااانوم        

 

 نااام تااو ز باالااباال چااماان ماایشاااانااوم    

 (3آ/ بیت 38)برگ                                 

                                                                                                           آید:می وی از آرایة تضمین در یک جایگاه استفاده کرده است که در زیر



 آخاار نااه تااویاای کااه گاافااتااه آمااد     

 

 لاااوال  لاااماااا خااالاااقااات افاااال    

 (3آ/ بیت 66)برگ                     

، میرساند کمک ابیاتغنای موسیقی  به بیشتر واهلل پرکاربرد است فضل دیوان در بدیع لفظی نیز

 شود.  پرداخته می بخش موسیقی به آن در بنابراین در ادامه و

 موسیقی 

کناری و درونی مورد  شکل بیرونی،نواز است و در سه شآهنگ و گوخوش دیوان نعیمیموسیقی 

 تحلیل قرار میگیرد.

ر حهفت بحر به کار برده است. ب یک وزن مختلف را در و اهلل در دیوان بیست: فضلموسیقی بیرونی

امد آن رقم بیفزاییم، بسترین کاربرد را دارد که اگر رباعیات را به این هزج با شانزده مورد تکرار، بیش

رسد. پس از آن، بحر مضارع قرار دارد که هشت مورد بسامد دارد. مجتث، یک مورد می و به پنجاه

 ، هزج مثمناین بحور رفته در دیوان هستند. در میانکار ، منسرح و متقارب دیگر بحرهای برمل، رجز

 یمینع دیوان چه از اوزان مختلفآن. ندنج مورد تکرار از همه پرکاربردترسالم و مضارع مثمن اخرب با پ

 .استنگاه جدی، مغرور و البته پرشور شاعر و  ، تنوع موسیقی بیرونی اشعارمیشود دریافت

 بیاتشها و اتوانسته در پایان مصراع ،آهنگخوش درست و قوافی استفاده ازبا  نعیمی: موسیقی کناری

تکرار  مورد 36 فقطو  ندسته اً متنوعنسبتهای دیوان ایجاد نماید. قافیه یقوی و دلنشین آهنگضرب

ترین عناصر ایجاد موسیقی کناری در مهم از یکی ، ردیف همدر کنار قافیه. شوددیده می قافیه در آن

 و اتمورد از مفرد 6 ،اتقطعممورد از  6، رباعیاتمورد از  63، غزلیاتمورد از  30. استشعر نعیمی 

 های فعلی بامونه. در میان انواع ردیف، ناست بیت از مثنویهای او یعنی دو سوم ابیاتش، مردف 33

قرار مورد تکرار  33ا ای بهای جمله، پس از آن ردیفبیش از سایر موارد بسامد دارد مورد کاربرد 17

  .است ه و متنوعساد مانند قوافی آن نعیمی دیوان هایدارد. ردیف

ر د مهمترین عامل تولید موسیقی درونی در دیوان نعیمی است. صنایع بدیعی لفظی :موسیقی درونی

 3، مورد تصدیر 19مورد تکرار کلمه،  38آرایی(، مورد تکرار حروف )واج 08مورد جناس،  33این اثر 

توضیح  در ادامه دربارة هریک از موارد مزبور رفته است.کار ب یک مورد طرد و عکس و مورد ترصیع

  شود تا این وجه از موسیقی اشعار آشکارتر گردد.داده می

از همه  بیش این میان، به نوع الحق در که کار برده استب را در دیوان شاعر انواع مختلف جناس

 :انداختهتر سزیبابین مصوتها و صامتها موسیقی ابیات را  توجه نموده است. این جناسها با ایجاد ارتباط

 خااباار از حااقاایااقاات خااویااش   ای باایاا

 

 کاام دلاات ریااش و  ة باایااش از قصااا 

 (37ب/ بیت 1)برگ                   

 .اندبیش، ریش و خویش بر تأثیر موسیقایی سخن افزودهکلمات متجانس 



بیت  08. شاعر در است هنمود یافت به سه شکل تکرار مصوت و صامت، کلمه و مصراع در دیوان تکرار
جاد این آرایه ای در حروف از سایر بیش« ر»حرف  ،آرایی استفاده کرده است. در این میانواج ةاز آرای

 :مؤثر بوده است
 کس در نظر نیااارد رخسااااار خوب مااا را

 

نیااارد اناادر        کس  یرا کااه  ظر خاادا را   ز  ن
 (36ب/ بیت 3)برگ                   

تولید موسیقی  البته درکه  شوددیده میبیت  38 در است و پربسامد نعیمیدر اشعار  نیزکلمات  تکرار
 تر و پراثرتر است؛ مانند:مهم موارد درونی از سایر

 ای هم تو به خوان بخوان مرا خوان کرم نهاده 
 

شتن هم     سر خوان خوی  مران مرا چو مگساز 
 (37ب/ بیت 3)برگ                     

اهی است. گ افتادهو در جذابیت بیت مؤثر  کرده استتولید موسیقی  در فواصل معین« خوان»تکرار 
 :نموده استرا آشکار موضوع  مؤکد ساختن آمده و هم این تکرار نه با فاصله بلکه پشت سر

بتااافاات از روزن تن        خورشااایااد ازل چو 
 

 خااود بااباایاانااد اناادر روزن   ةتااا چااهاار  
 

یزد            خ بر میااان  چو روزن از   گویااد کااه 
 

 من باشااام و من باشااام و من باشااام و من  
 (3 -3ب/ بیت 38)برگ                          

مورد رد العجز علی  67 این اثر. در به کار رفته است همیر در دیوان به شکل صنعت تصد تکرار کلمه
 ،باشدکه در بر گیرندة هر دو مورد  ایدر زیر نمونه .آمده استمورد رد الصدر علی العجز  38الصدر و 

 ذکر میگردد:
 از عااالاام جاامااادی ناااگاااه خااا  راهاای  

 

شد         شو و در نما  سفر کرد در ن شتن   از خوی
 

بی         یم  بهااا طعمااة  تیااار ناااگااه   شااااد  خ  ا
 

یز بااارهااا شااااد           ن بهااایم وان   وز طعمااة 
 (0 -3آ/ بیت 9)برگ                              

 دهندة موسیقی درونی دیوان نعیمی محسوب میشود. الزم به ذکر است که تکرار مهمترین عنصر شکل
بهره برده  نیز بار از آرایة ترصیع و یک بار از صنعت طرد و عکس 3در کنار صنایع یاد شده، نعیمی 

 ای از هر کدام ذکر میگردد:در زیر نمونه که است
هر       فس  تو شااااد       ن جویااا از  ینااده   جو

 

تو شااااد                گویااا از  ینااده  گو هر  طق   ن
 (3آ/ بیت 1)برگ                                   

ننااد           هر صاااافااات ایشااااا ظ م چو   او را 
 

 اشااایاا هماه او و او هماه اشااایاا شااااد      
 (6ب/ بیت 30)برگ                              

 سطح فکری
. تر عرفانی استگرا، قلندری و از همه مهمغنایی، عشقاهلل نعیمی اثری فضل به لحاظ فکری، دیوان

دارد و آن نقش محوری  یک تفاوت عمده افکار رایج در سایر آثار عرفانی های عرفانی آن بااندیشه



در زیر  مطرح شد. یانیکه پیش از این در بخش نوآوریهای ب پردازی پیرامون آن استحروف و رمز
 داده میشود:  توضیح به اختصار ن شده،بیا این اثر مهمترین محورهای فکری

برانگیز در تاریخ اسالم است که مبدع آن را ابن های مناقشهوحدت وجود: این نظریه از دیدگاه -3
فسبحان من اظهر »خالصة نظریة او در این عبارت فشردة او قابل مالحظه است: اند. عربی دانسته

(. )تصوف اسالمی و ستآشکار کرد و او خود عین اشیامنزه است آنکه اشیا را « ) االشیا و هو عینها
از  ؛مییابدبسط و گسترش  ابن عربیپس از  وحدت وجود (347رابطة انسان و خدا، نیکلسون: ص 

 اهللل. فضمیگذارند، حروفیه هستندهایشان را بر این محور که مبنای اندیشه هاییجمله فرق و جریان
 روفح نفشی است که برایدر  ابن عربیاو و اختالف اندیشة ، اما به خدایی بودن این عالم معتقد است

در جهان  ی آنو بواسطه است آفریده حروفاین عالم را بوسیلة  خداوند عقیده دارد. وی است قائل
در  (1 -6آ/ بیت 38)برگ . است حروف این منوط به شناخت خداظاهر گردیده است، پس شناخت 

ای از اشارات وحدت وجودی . رباعی زیر نمونهاستبالحروف معتقد اهلل به وحدت وجود حقیقت فضل
 وی در دیوان است:

 من بوی تو از گاال و سااامن میشااانوم        
 

 نااام تااو ز باالااباال چااماان ماایشاااانااوم    
 

 ذکاار تااو بااود در آفااریاانااش پاایاادا     
 

 من میشااانوم همیشااااه من میشااانوم            
 (0 -3آ/ بیت 38)برگ                            

های نعیمی در دیوان وحدت ادیان است. وی در تبیین این محور اندیشهوحدت ادیان: دومین  -6
 نموده است که همین مسأله ایویژه به حروف فارسی و تازی توجه مانند مبحث وحدت وجود موضوع
هزار پیامبر از وحدانیت و یگانگی خداوند  364همة » تمایز دیدگاه او با دیگران محسوب میشود. وجه

 3حرف 01آدمیان ذاتی واحد را بواسطة صفات گوناگون شناخته و این صفات را نیز در اند. خبر داده
حرف  01اند او را در اند، انسانها توانستهاند. یعنی در حالیکه پیامبران از ذاتی واحد خبر دادهیافته

( اتمشاهده کنند. منظور ما در اینجا به اعتبار کلمه بودن صفات باری، این است که کلمات )صف
ر و بداند که آن حرف د بواسطة حروف بیان میشوند. فرد اگر بتواند همة صفات را در یک حرف ببیند

حرف موجود است همه در یک کلمه جمع  06حرف است؛ یعنی اگر در  کند هر آنچه در  01واقع 
و  میرسد به حقیقت همه چیز موجود میباشد 06آمده و بداند هر آنچه در یک حرف هست در تمام 

ای نمونهدر زیر  (388 -380 : صاسلوارحروفیه، ) .«در مییابد را پیامبران همةتعالیم  یکسانی پیام و
 :ذکر میشوددر دیوان  یگانگی ادیان از

 رفتم بااه کنشاااات گبر و ترسااااا و یهود 
 

 زیاارا کااه عاابااادگااه رهاابااان تااو بااود    
 

نگ و کلوخ و در و دیوار کنشاااات    از سااا

 

نود            گوشاااام نشاااا تو  کر  مزمااة ذ  جز ز

 (3 -3آ/ بیت 30)برگ                            

                                                           
شود( می در نظر گرفته)مثالً حرف الف سه حرف ا ل ف  ة عربیاین عدد از جمع اجزای حروف بیست و هشتگان -3

 عالوة الم الف )ال( حاصل میشود. ب



هجری توسط ابوصالح حمدون قصار  اواخر قرن سوم در مالمتیه جنبش های مالمتی:اندیشه -1

اخالص و پرهیز از این گروه  (338 : صنفیسیسرچشمة تصوف در ایران، ) میشود.آغاز  نیشابوری

رفتارهایی  به ،در راه رسیدن به آن قرار میدهند وتوجه  مورد مهمترین اصل را به عنوان ریاکاری

( 333 سرچشمة تصوف در ایران، نفیسی: ص. )میگردد موجب مالمت مردمکه  ندنزمیدست افراطی 

بیش  . این موضوع در دیوان اومیپذیردکه از مالمتیه بسیار تأثیر  استاهلل نعیمی از جمله افرادی فضل

(، 31ب/ بیت 4کردن مالمت مردمان و ناخوش ندانستن آن )برگ از سایر آثارش هویداست. ستایش 

توجهی به ، بی(1آ/ بیت 3یکی پنداشتن کفر و ایمان و مقدس شمردن بتهای دوران جاهلیت )برگ 

(، مقدس شمردن خرابات و پیر مغان و نقد 36ب/ بیت 3نوشی )برگ ظاهر شریعت و مدح باده و باده

آ/ بیت 33توجه به کنشت و کلیسا و چلیپا به جای مسجد )برگ  (،37ب/ بیت 8زاهد و صوفی )برگ 

های مالمتی در ( مهمترین اندیشه37ب/ بیت 36(، به هیچ گرفتن توبه و نام و ناموس )برگ 37

اهلل افزون بر ابیات مالمتی پراکنده، چهار غزل کامل نیز در این حوزه سروده است. . فضلستدیوان او

 ذکر میگردد: در زیر مطلع یکی از آنها

چغااانااه        چو زاهااد ز  یم  جنااگ ناادار  مااا 

 

نه           با طل شااا به من ر بده امروز   ساااااقی 

 (1ب/ بیت 31)برگ                          

اهلل نعیمی برزخ کبری است و بخاطر تبلور کامل حروف در انسانگرایی: انسان در اندیشة فضل -4

محوریت آدم  ةدربار نامهدر جاویدان . نعیمینامیده شده استها اصل و حقیقت همة آفریده اشچهره

وجود آدمی و جزء وجود آدمی و هر جزئی از  ةخا  و باد و آب و آتش بقی ةکر»گوید: می در عالم

اجزای این چهار طبیعت استعداد و قابلیت آن داشت و داره )= دارد( که وجود آدم ببو )= شود( و 

همه اشیا قابلیت آن داره )= دارد( که یک تار موی آدم ببو )= شود( و بی بو )= بوده باشد(. پس چهار 

 = باشد( و افال  و اجرام که فیض به این چهار بیرسنه )=طبایع با سرها بتمامی وجود آدم بو )

 ص :گرگانی، کیا )واژه نامه«. وجود آدم است ةرساند( عین وجود این چهار طبیعت است که بقیمی

اهلل نعیمی یک امانیست مطلق نیست، زیرا انسان برای او هدف غایی ( با تمام این تفاصیل، فضل639

 که مییابداهمیت  به این دلیلانسان  محور مطلق اندیشة اوست و این خداست که محسوب نمیشود.

در باب اهمیت  اهلل در دیوان اشعاراست. فضلای برای شناخت خداوند و واسطه اش پلخطوط چهره

 میگوید: انسان

 حرفی ز میااان کاااف و نون پیاادا شااااد       
 

 زان حاارف وجااود آدم و حااوا شاااااد   
 

ظاهر       ته  چه گشااا  در صاااورت هر دو هر

 

 حااقااایااق هاامااه اشاااایااا شااااد  ماارآت  

 (37 -9آ/ بیت 37)برگ                   

                       



های دینی، دارای ویژگیهای های ایرانی: جنبش حروفیه در کنار جنبهگرایی و توجه به اسطورهملی -3

دادن به سی و دو حرف فارسی و همچنین انتساب این حروف به حضرت ملی نیز هست. قداست

وان در دی ویاهلل نعیمی است. در کنار این موارد، ارکنندة بخشی از تالشهای ملی فضلآدم)ص( آشک

ه مودن به شخصیتهایی چون زال، رستم، سیمرغ، کیکاووس، افراسیاب و ضحا  نیز اشارات صریحی

 :بیان کرده استدربارة ضحا   مطلبی است که شاعر نکتة قابل توجهاما در این میان  .ستا

حاکی   یدا   من غیرت ضااا  در شااااام کنم پ

 

 تااا سااااایااة سااایمرغی بر زال زر اناادازم  

 (4ب/ بیت 33)برگ                   

ای سه سر، سه پوزه و شش چشم است که همواره به ویرانگری ضحا  بر اساس منابع زردشتی پتیاره

پتیارگان است ( وی در شاهنامه نیز جزء بدترین 334اندیشد. )شناخت اساطیر ایران، هینلز: ص می

 -304، ابیات 3که هزار سال به ستم بر جهان حکم میراند. )شاهنامه براساس نسخة چاپ مسکو، ج

ها، از دید برخی پژوهشگران ضحا  نه یک شخصیت بدکردار بلکه یک ( بر خالف این روایت308

 ( در حقیقت او رهبر86 ص ی اشتراکی است. )سرنوشت یک شمن، حصوری:خدای جامعه -شاه

ای است که علیه نظام طبقاتی آریایی میجنگد و در یک کالم نماینده و الگوی قیامهای دهقانی جامعه

که  ستا، بلکه موجودی غیور نیستضحا  شخصیتی بدفعل و جائر  نیز در ایران است. در بیت باال

ی علی کنندة ادعاتواند تقویتاست. این موضوع، می کردهخود را در این صفت بدو مانند  شاعر

ی مقابله با انقالبی برا التقاتی و ، نهضتیرا نعیمی اهللباشد که قیام فضل یابوذر ورداسب میرفطرس و

 .  انددانستهتیموری  و تعدی ستم

های غلوآمیز در باب امامان شیعه از همان قرون اولیه اسالمی غلو در مقام امام علی )ع(: اندیشه -3

پس از شهادت امام علی)ع( و احساس خالء کوفیان این تفکرات  استرواج داشته است. شیبی معتقد 

پوشی امام حسن)ع( از خالفت و پس از آن شهادت امام از فقدان او و تجاوز امویان بر ایشان و چشم

حسین)ع( و تن زدن محمد بن حنفیه از مبارزة سیاسی و خالی ماندن مرکز ریاست از امامی که 

ه ب ها و( این گونه اندیشه67 ص شیبی:تشیع و تصوف، ) .ه استآمد پدید بشخصه به رهبری بپردازد

در میان حروفیه نیز رواج داشته است، به طوری که  )ع(تفکرات غالیانه در مورد امام علیطور خاص 

. در زیر برای نمونه به یکی از آنها نموده استاهلل در دو جایگاه دیوانش به این موضوع اشاره فضل

 اشاره میشود:  

 موصاااوف صااافات قل هو اهلل علی اسااات    
 

فت شاااهنشااااه علی اسااات       عالم معر  در 
 

 آن نقطااة کاال کااه جزء ازو پیاادا شااااد   

 

باهلل علی اسااات       که آن علی اسااات   واهلل 

 (9آ/ بیت 33)برگ                           

های اهلل نه تنها در باب ائمة دین که در مورد خود نیز اندیشهخود: فضل موردمفاخره و اغراق در  -0

 که یموضوع .است دانسته از انبیا بلندتر ئیغلوآمیزی ارائه کرده است و خود را صاحب مقام معنوی



برای نمونه میتوان اسباب اعدامش را فراهم نموده است.  حتی هایی در مورد او شده وباعث بروز شائبه

 به ابیات زیر اشاره کرد:

 وجااودم زماااناای کااه پاایاادا ناابااود      
 

 تااعااالاای ناابااود  بااجااز مااظااهاار حااق    
 

بر        خ هور از او شااااد  جودی کااه مشااا  و
 ج

 خاابااردار   از   ماان   هاامااانااا   ناابااود  
 

 زدمدم، دم از زناادگاای ماایاا  ماان آن 
 

بود            ن بطن  مریم  مسااایحااا    کااه  در  
 

 فاارشااااتااه ماارا سااااجااده آن روز کاارد  

 

 کااه بااا آدم ای خااواجااه حااوا ناابااود    

 (9و  8و  0و  3آ/ بیت 8)برگ                  

 

 :گیریتیجهن

 یرازاهلل نعیمی استرآبادی محتاج تصحیح دوباره است؛ دیوان اشعار فضلشد، با توجه به آنچه گفته 

 نیست 3/131شمارة  ةاف وجاهت علمی چندانی ندارد و جز رونویسی از نسخاز سویی تصحیح علی

هتری ب که به کمک آنها میتوان تصحیح یافت شده است این اثرهای جدیدی از نسخهیگر و از سوی د

که  استانبول کتابخانة علی امیری 989شمارة  نویسدست یاب،نسخة تازهمهمترین  داد. ارائه

  .است بسیار خوبمحسوب میشود و ضبط ابیات هم در آن  دیوان نسخةجامعترین 

 در ار تر مختصات سبک عراقیبیش که نوای است مخیل با زبانی مجموعه دیوان نعیمی استرآبادی

های عمدة سادگی، روانی و فصاحت، استفاده متعادل از واژگان عربی از ویژگی خود گنجانده است.

. تمایلی آشکار دارد به لحاظ ادبی به صورخیال و صنایع بدیعی این اثر .شودمحسوب می آنزبانی 

 ردترکاربپر که نوع بلیغش از همه تشبیه است مورد بسامد 679با  آن خیالیپرکاربردترین صورت

 متمایل و سپس حروفیدینی و عرفانی  مضامین بیشتر به شاعر تشبیهات نیز به لحاظ موضوعی است.

یالی خمثالً کنایه که دومین صورت ؛دامدی به مراتب کمتر از تشبیه دارنخیال بسسایر صوراست. 

در  .دارد کاربردمورد  31 فقطره استعا و یا کار رفتهبار در این اثر به  09تنها  ،پربسامد آن است

النظیر از تلمیح و مراعات ،آنهادر میان  که دننزدیک به هم دارآماری  لفظی و معنوی بدیعدیوان، 

-یشهتولید اند های ادبی این اثر یا در خدمت ایجاد موسیقی و یابه طور کلی، آرایه .ندهمه پرکاربردتر

 . استفی وهای عرفانی و حر

ر در این اث .بسامد نیستکم آنخیزابی هم در  وزنهای اما ،استجویباری  تربیش نعیمی دیوان اوزان

از همه بحر هزج  میان، این در که قرار گرفتهاستفاده  مورد ویک وزن و هفت بحر مختلفبیست

برای تولید موسیقی در اشعارش افزون بر وزن، از قوافی درست، مردف ساختن  است. شاعر پرکاربردتر

  استفاده نموده است. نیز دو سوم ابیات و همچنین انواع جناس و تکرار



ی عرفانی آن وحدت وجود است که ترین اندیشهدیوان نعیمی به لحاظ فکری اثری عرفانی است. مهم

ک تفاوت عمده دارد و آن نقش محوری حروف به عنوان جانشین با افکار رایج در سایر آثار عرفانی ی

 اهلل وحدت ادیان،ی ارتباط میان خداوند و انسان است. سایر موازین فکری فضلو صفت حق و واسطه

 گرایی، غلو در مقام ائمة شیعه و خود است.های مالمتی، ملیانسانگرایی، اندیشه
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Abstract: 

Fazlullah Naimi Esterabadi Divan is important Horoofiye writings that 

reveal the part of their pantheistic thoughts, Qalandarane and 

Exaggerated. In addition to the intellectual value, this work has plain and 

clear language, with filled imagination space and musical expression. 

In this article, Naimi Divan is classified in both linguistic and literary 

analysis accurately. Its language features which is close to the Iraqi style, 

be Investigated and from Khorasani style properties, that it is used on a 

limited basis, be discussed. Its literary level was attentioned in three parts 

of illusion, innovative figures and music. Simile as his most important 

poetic description in addition to metaphor, innuendo and authorized be 

investigated and innovative arrays of Divan like allusion and 

Proportionality be analyzed. Finally, various contents, rhyme and simple 

and unfrequent rows and those literary figures that can be effective on 

music be scrutinied.  

Moreover author pose the need of Divan recorrection and introduce its 

manuscripts that divide to three groups of complete, chosen and 

Tarjiband.  

Keywords:  Fazlullah Naimi Astarabadi, Horoofiye, books, manuscript, 
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