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مقدمه
نشناختن مهدویت از منظرهای مختلفی چون کالم ،تصوف ،سنتگرایی و حتیی احایا
مفاهیمی چون اصیال گیری ،للی سیتییی ،منجییگراییی و اسیالمخیواهی هیه مفهیوم
مهدویت هاعث شده است نهتنها مفهوم وسیعی از مهدویت هیا خاسیتگاههیای متعیدد و
متنوع کالمی ،حیدییی ،اتتمیاعی ،س یاسیی و عرفیانی هیه وتیود بیید هل یه در حیوزه
مصادیق نیی هسیاری از رهبران و مؤسسان حرکتها و نهضیتهیای اصیالحا دینیی،
مذهبی ،اعتقادی و حتی سیاسی -اتتماعی نیی در زمره مدعیان مهدویت دانسته شیوند.
این روی رد در تاقیقیا معاصیر هاعیث شیده اسیت در سییری یهقراییی هسییاری از
افراد ی که درهاره بنها ،وحو هیه صیور مایدود و نامشیخد ،ادعیای شیبیت شیده ییا
مرگشییان هییه نییوعی ان ییار شییده 1نیییی در زمییره مییدعیان مهییدویت دانسییته شییوند.
گرچه تف یک معنای حغوی مهدویت از معنیای اصیحالحی اشلیب مییتوانید منجیر هیه
صیانت از بموزهٔ مهدویت از اختالط ها حرکتهای صرفاً اصالحی شود امیا گیاه اههیام
همچنان هایی خواهد ماند .چه این ه مهدوی انگاشتن هرخی رهبران دینیی ییا سیاسیی و
همچنین تمسک هه احادیث مهدویت ،ایین تف ییک را دشیوار کیرده اسیت .در چنیین
نمونه هایی مم ن است گونه شناسی و خاستگاهشناسی ادعای مهیدویت چنیین افیراد و
حرکتهایی هتواند ما را از انگییهها و پشیتوانههیای نیهچنیدان بشی ار چنیین میدعیانی
بگاه کند.
سید مامد نورهخش (متوفاي  962ه ). .از تمله مدعیانی دانسته میشود که علیرش
اعتراف هه تشیع اثنا عشری ،مدعی مهدویت هیوده و توانسیته اسیت ادعیای خیود را در
عرصههای مختلف ف ری ،اتتماعی ،سیاسی و حتی نظامی هه منصه لهور هرساند .ایین
تاقیق سعی دارد ها روی رد توصییفی -تالیلیی خاسیتگاههیای اتتمیاعی و اندیشیهای
سید مامد نیورهخش در ادعیای مهیدویت را در مایدوده زمیانی حییا وی ه یاود.
نتایج این تاقیق خواهد توانسیت عیالوه هیر خاسیتگاهشناسیی ادعیای مهیدویت سیید
مامد نورهخش ،گامی نو در صیانت از بموزه مهدویت و هازخوانی فهرستهای عرضه
شده از مدعیان مهدویت هه دست دهد .چنین ایدامی نقیش مهمیی در هازییاهی تایگیاه
متعاحی بموزه مهدویت در اتااد و انسجام میذاهب اسیالمی و حتیی ادییان ا هیی ایفیا
خواهد کرد.

خاستگاهشناسی متمهدیان در ادعای مهدویت 441 /

.1سیدمحمدنوربخشودعویمهدویت 
سید مامد نورهخش در سال  520ه  . .و در شهر یائن از هالد یهستان دیده هیه تهیان
گشود (احتستری .)296/9 :2660 ،نسب وی ،چنان که یاضی نوراهلل شوشیتری (متوفیای 2222
ه ). .هه بن تصریح کر ده است ها هفده واسحه هه امام موسی هن تعفیر (ع) (متوفیای 296
ه ). .میرسد (همیان) .در کالمی منسوب هه نورهخش ،وی خود را چنین معرفی میکنید:
« نسبت من یریشی و هاشمی و علوی و فیاممی و حسیینی و کیالمی اسیت» (احشییبی،
 .)692 :2602ایامت پدر هیرگش در حاصاء و تخلد شعری سیید مامید هیه «حاصیوی»
(احتستری )296/9 :2660 ،می تواند ح ایتگر خاستگاه تاریخی خاندان وی هاشد .پیدر سیید
مامد در سفری که هه یصد زیار هارگاه امیام علیی هین موسیی (ع) از میومن خیود
یحیف هه مشهد بمده هود ،در مسیر هازگشت در یائن ایامت مییگیینید و هیا دختیری از
روستای ساویجان ازدواج میکند (رنجبر .)56 :2699 ،از اینرو سید مامد نورهخش نسبی
ایرانی نیی دارد .سید مامد تا سال  996ه . .در یائن ،یهستان و ماوراءاحنهر میزیسیته و
در این دوره است که پس از حفظ یربن در هفیتسیاحگی ،هیهتیدریج هیا گیرایشهیای
صوفیانه خراسان بشنا شد (همان .)50 :پس از این دوره گرچه یاضیی نیوراهلل شوشیتری،
سید مامد را از شاگردان اهنفهد حلیی (متوفیای  992ه ). .هرمییشیمرد (احتسیتری:2660 ،
 )295/9اما میتوان خواته اساا ختییالالنی (متوفیای  995ه ). .را مهی تیرین شخصییت
تأثیرگذار در اندیشهها و ادعاهای وی دانست.
در سال  996ه . .سید مامد نورهخش ها اصرار و حماییت ختییالالنی ،و هیا وتیود
این ه زمینه را هرای ییام مساعد نمیدیید ،ادعیای مهیدویت خیود را بشی ار کیرد و هیا
گروهی از هواداران خود در ی ی از یلعههای خیتالن 3و در نیدی یی منحقیهای هیه نیام
«یلعه کوه تیری» پناه گرفت .اما دیری نپایید که پس از کشتهشدن هشتاد تن از صوفیه و
دو پسر خواته اساا  ،سید مامد و یارانش هه اسار شیاهر تیمیوری (متوفیای 902
ه ). .دربمدند .هر خالف سید مامد که هیه زنیدان اف نیده شید ،خواتیه اسیاا کیه از
تانشینان سید علی همدانی (متوفای  596ه ). .دانسته شده و هیش از  20سال از عمیرش
می گذشت هه دستور شاهر در شوال  995ه . .در هلخ کشته شد (کرهالیی تبرییی:2696 ،
 .)902/9سید مامد نیی پس از چندی هه شیراز تبعید ،و در بنجا هه دست اهراهی (متوفای
 969ه ). .فرزند شاهر  ،بزاد شد ( زرینکوب .)290 :2692 ،نورهخش سپس هیه شیهرهایی
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چون شوشتر ،هصره ،حله ،هغداد ،کردستان و دیار هختیاری مهاتر کرد .وی ههویژه در
شهرهای اخیر مجدداً دعاوی خود در خصیو تشی ی ح ومیت تهیانی مهیدوی را
محر کرد و مردم ،ههویژه عشایر فیلی و هختیاری ،وفادارانه ها او هیعت کردنید و حتیی
امرای مالی هه نام وی خحبه خواندند و س ه زدند (همان) .ها وتود هی زمیانی تجدیید
دعو سید مامد نورهخش ها حشگرکشی شاهر هه بذرهایجیان وی توانسیت از چنی
شاهر در هختیاری هگریید و از مسیر گیالن و خلخیال خیود را هیه کردسیتان هرسیاند.
دیری نپایید که نورهخش در کردستان دستگیر شد و هه مد  06روز روانه سییاهچیال
شد .سپس او را هه هرا فرستادند و وادار کردند که هر فراز منبر مسجد تامع ،تمیامی
ادعاهایش را ان ار کند (همان) .نورهخش ها انتخاهی زیرکانه ها یرائت بیهٔ «یَا َ رَهَّنَا لَلَمْنَیا
أَنفُسَنَا وَإِن حَّ ْ تَغْفِرْ حَنَا وَتَرْحَمْنَا حَنَ ونَنَّ مِنَ احْخَاسِرِینَ» (اعراف )96 :هه گونهای اتبار خود
هر این کار را هه مخامبان فهماند .نورهخش مشروط هه ترک دعاوی خود و مادودشدن
هه علوم دینی بزادی خود را هه دست بورد ،اما سلسله ادعاهیایش هیار دیگیر وی را در
سال  999ه . .هه زندان اف ند .این هار وی مجبور هه ایامت در شیهرهایی چیون تبرییی،
شیروان و گیالن شد ،اما ها مرگ شاهر در سال  902ه . .سید مامد نورهخش دوهیاره
هه بزادی دست یافت .در این دوره ،او هه روستای سوحقان در نیدی ی ری عییمت کرد
و در نهایت در رهیع ا ول  962ه . .در همیان روسیتا درگذشیت و در هیاشی کیه خیود
احداث کرده هود دفن شد ( زرینکیوب .)290 :2692 ،شاید هتوان در هررسی اتماحی ها ت یه
هر اصحالحاتی که وی در معرفی خویش ،نظییر مظهیر موعیود و مظهیر تیامع هیه کیار
می هرده است هه نیوعی هیر تأثیرپیذیریاش از تصیوف اذعیان کیرد (همیان) .مهی تیرین
کتابهای وی عبار اند از :رساحة احهیدی (هعید از سیال  902ه). .؛ احرسیاحة ا عتقادییة
(اعتقادا )؛ احفقه ا حوط (فقه)؛ سلسیلة ا وحییاء احصیغیرة احمسیماه هسلسیلة احیذهب و
رساحة شجرة ا وحیاء (سلسله مشایخ) (رنجبر56 :2699 ،؛ کرهالیی تبرییی.)002/9 :2696 ،
اینک در چهیار هخیش خاسیتگاههیای صیوفیانه ،عرفیانی ،خیانوادگی و اتتمیاعی،
مارکها و هسترهای ادعای مهدویت نورهخش را تبیین میکنی .
 .2خاستگاهصوفیانهنوربخشدرادعایمهدویت 
رواج و نفوذ تصوف در ایران ،ههویژه خراسان ،از ویژگیهای هرتسته یرن نه هجیری
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است .در این دوره ،مریقه ها ،انشعاها و خانقاههای مختلفی هه وعظ و ارشاد پرداختند
که هر کدام گرایش ها و تأثیرا خا خود را در یلمرو ف ری و تغرافییایی داشیتند.
احبته نقش بفرینی هرخی خانقاهها و صاحبان بن مادود هه توامع پیرامونی نبیود و هارهیا
گسترده ف ری ،اتتماعی و حتیی سیاسیی ورای مرزهیای ییومیتی و
زمینه ساز تاو
تغرافیایی هود .تنبشهای حروفیاله ،نقحویاله ،نورهخشیاله و صفویاله از تمله مصادیق چنین
م اتب و نالههای صوفیانهای دانسته میشوند.
 .1 .2سلوک در تصوّف
سید مامد نورهخش در مد سه دهه ایامت در خراسان و تا سال  996ه . .هیهتیدریج
هه خانقاه خواته اساا ختیالالنی ،که میراثدار میر سید علی همدانی (متوفای  596ه،). .
عالءاحدوحه سمنانی (متوفای  566ه ). .و در نهایت نج احدین کبری (متوفای  629ه ). .هود،
پیوست .تأثیرپذیری نورهخش از خواته اساا ختیالالنی هه نایوی هیود کیه هیا وتیود
ههرهمندی وی از هیرگانی چون اهن فهد حلی (احتستری )295/9 :2660 ،مییتیوان وی را در
حقیقت ،مرید ،تانشین و فرزند معنوی خواته اساا  ،که ادامه دهنیده مریقیه صیوفیه
کبرویاله ذهبیاله هود ،دانست .وی چندی پییش از خواتیه اسیاا  ،مریید ی یی دیگیر از
هیرگان تصوف در خراسان هه نام میر سید مامدشریف ترتانی (متوفای  926ه ). .هیوده
است (رنجبر.)50 :2699 ،
هرا و خانقاه خواته اساا ختیالالنی را میتوان از مه ترین هسترهای ش گیری
شخصیت ف ری و اتتماعی سید مامد نیورهخش دانسیت .چیه این یه وی در خانقیاه
ختیالالنی هه سرعت مراح سلوک و صعود را پیمود ،هه موری که پس از چندی خواته
اساا بخرین خریه مراد خود ،سید علی همدانی را هه سید مامد نورهخش پوشانید و
امور خانقاه را هه وی سپرد و او را هه «نورهخش» ملقب کرد (همان .)55 :ختیالالنی مدعی هود
در رؤیا مأموریت یافته است این عنوان را هه سید مامد اعحا کند (احتستری.)299/9 :2660 ،
 .2 .2تصوّف و مهدویّت
یاضی نوراهلل شوشتری معتقد است ختالیالنی ها ت یه هر رؤیای دیگری مدعی هیود سیید
مامد نورهخش ،مهدی است و او را هرانگیخت تا هرای تشی ی ح ومیت یییام کنید و
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خود را امام و خلیفه هخواند (همان .)295 :ختیالالنی در نخستین ایدام ،ضمن هیعت هیا او،
مریدانش را نیی هه این کار امر کرد .او هرای از هین هردن هر گونه مانع تدی در ادعیا و
ییام نورهخش ،شاگرد دیگر خود سید عبداهلل هرزشبهادی (متوفای  906ه ،). .از مخاحفیان
مهدویت نورهخش ،را هه شهر «منک» فرستاد (کرهالیی تبرییی )992/9 :2696 ،و حتی مرتید
درویشان خواند (زریینکیوب .)296 :2692 ،از پیامیدهای ایین روی یرد خواتیه اسیاا ،
انشعاب در مریقه کبرویه همدانیه ،هه دو گروه هود؛ موافقان مهیدویت سیید مامید کیه
نورهخشیاله حقب گرفتند ،و مخاحفان که تات تعلی و ارشیاد سیید عبیداهلل هیرزشبهیادی
هودند (همان.)296 :
نقش مؤثر خواته اساا ختییالالنی در ادعیای مهیدویت نیورهخش را مییتیوان در
سخنان سید مامد نیی تست وتو کرد .او در کتاب احهدی از هیعت خواته اساا ها او
هه عنوان «مهدی موعود بخراحیمان» یاد کرده و هه وفاداری خواتیه اسیاا هیر هیعیتش
شهاد میدهد (رنجبر .)55 :2699 ،نقیش میؤثر بمیوزههیای تصیوف و خواتیه اسیاا
ختیالالنی در ادعای مهدویت و حتی ییام هه عنوان مهیدی ،موتیب شیده اسیت هرخیی
ماققان ،در تشیع امامی وی تردید کنند و ادعای مهدویت وی را ان ار عملی مهیدویت
امام دوازده (عج) در تشیع امامی هدانند (ا کوش .)209 :2992 ،در مقاه  ،یاضیی نیوراهلل
شوشتری ،که در کتاب مجاحس احمیؤمنین توصییف تیامعی از زنیدگانی و اف یار سیید
مامد نورهخش کرده ،معتقد است هرخی ها ترویج مهدویت وی در صدد هدنامکیردنش
هودهاند (رنجبر.)92 :2699 ،
تأثیرپذیری نورهخش از تصوف در ادعای مهدویت را میتوان در کالم منسیوب هیه
وی نیی تستوتو کر د .چه این ه او ادعای مهدویت را امری ارادی ندانسیته و فرمیانی
از سوی «یحب ا وحیا و اکاهره » دانسته است (همان .)92 :از دیگر نشانههیای پیوسیتگی
ادعای مهدویت او ها تصوف ،حماییت سرسیختانه خواتیه اسیاا ختییالالنی و سیایر
صوفیان از وی است .چه این ه هرخالف بنچه وی پس از دستگیری هیان میکند ،یییام
او هدون خونرییی نبوده و یریب هشتاد تن از صوفیه ،از تمله خواته اساا و دو تن
از فرزندانش نیی در این ییام و نهضت هه یتی رسییدند (کرهالییی تبریییی.)902/9 :2696 ،
اعتقاد هه مهدویت نورهخش پس از وی نیی استمرار یافت ،هیه میوری کیه گروهیی در
کشمیر ،که از پیروان فرزندش شاه یاس  ،معیروف هیه شیمس احیدین هودنید معتقید هیه
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مهیدویت سیید مامیید هودنید و خییود را نورهخشییه میینامیدنید (هاحیسییتر.)269 :2656 ،

اعتقادا نورهخشیه در کتاهی هه نام احومه مذکور هوده است .احبته ماققان و مستشریان
معاصری چون «تان نورمن هاحیستر» تات تأثیر مناهع عامه ،این گروه را زندیق و ملاد
معرفی کرده اند (همان .)262 :در سال  295ه . .میرزا حیدر ،از حاکمان مغول در کشیمیر،
پس از استفتاء از علمای اه سنت در خصو کتاب احومه این فریه را تات تعقیب
یرار داد .از اینرو فریه نورهخشیه هه سایر فر پیوستند یا مجبور هه تقیه شدند (همان).
 .3خاستگاهعرفانینوربخشدرادعایمهدویت 
علیرش دیدگاه های مختلفی که در خصیو ارتبیاط عرفیان هیا تصیوف وتیود دارد،
میتوان عرفان را عاملی مستق و احبته مؤثر در م اتیب ف یری تهیان اسیالم دانسیت.
عرفان و عرفا صرف نظر از گرایشهای فقهی ،کالمی و تاریخی در تهانهینیی معنیوی،
تصویرکننده نظامی خیا در ارتبیاط مییان انسیان ،تهیان میاده و عیاح معنیا هسیتند.
مایی احدین عرهی از تمله معدود عرفایی است که علییرشی واهسیتگی کالمییاش هیه
عامه ،پیروانی از سایر فر اسالمی نیی دارد .بثار و نظریا عرفانی وی در میان عرفیای
مسلمان میف وسیعی از موافقان و مخاحفان را در مقاه ی دیگر یرار داده است .در این
میان ،حتی م اتب و نالههای مختلف هر یک روی یرد در خصیو اندیشیههیای وی
وفادار نمانیده انید و مم ین اسیت در مقیامع مختلیف ،مواضیع متفیاوتی را در مقاهی
اندیشههای وی اتخاذ کرده هاشند.
مریقه کبرویه ،که سید مامد نورهخش در زمره ایشان یرار دارد ،نیی از تملیه ایین
گروهها و نالهها دانسته میشود .زیرا یبول یا ان ار اندیشههای اهنعرهی در این مریقیه
تحور معناداری دارد .در این تحور می توان سید مامد نورهخش را ی ی از عوام اصلی
در نیدی ی مریقه کبرویه هه اندیشههای اهنعرهی دانست ،چه این ه هیا هررسیی سلسیله
اندیشه ها و دعیاوی سیید مامید نیورهخش ،هیه وییژه در موضیوعاتی چیون امامیت و
مهدویت ،میتوان تأثیرپذیری از اهنعرهی در بموزههایی چیون وحید وتیود ،انسیان
کام و خت احو یه را رهگیری کرد .تحیور ف یری و تیاریخیِ تعامی و تقاهی مبیانی و
اصول عرفانی اهن عره ی ها مریقه کبرویه و در نهایت دعیاوی سیید مامید نیورهخش را
میتوان چنین تصویر کرد:
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گرچه مریقه کبرویان نخستین تعاحی اهنعرهی را ههروشنی پیگیری نمیکردنید امیا
مسلک عرفانی وی ههتدریج از مریق مشایخی چون عیییاحدین نسفی (متوفیای  622ه). .
و اهواحمفاخر یایی هاخرزی (متوفای  602ه ،). .از مشایخ کبرویه ،در این مریقیه هیروز و
نمود یافت .این یراهت چندی نپایید ،زیرا گرایش ضد فلسفی ایین سلسیله و مخاحفیت
هرخی مشایخ بن همچون نوراحدین عبداحرحمان اسفراینی (متوفای  525ه ). .و شیاگردش
عالءاحدوحهٔ سمنانی (متوفیای  566ه ،). .که در بثارش چون احعروة هی احخلیوة واحجلیوة
هروز و لهور یافته ،زمینه ساز فاصلهگرفتن این مریقه از اندیشههای اهنعرهی شد (نیک:.
سمنانی .)229- 222 :2666 ،پس از عالءاحدوحه سیمنانی ،تعیاحی سلسیلهٔ کبروییه هیه دسیت
افرادی چون علی همدانی ها برای اهنعرهی دربمیخت و پس از انشعاب بن سلسله هه دو
شاخهٔ ذهبیه و نورهخشییه ،مشیایخ هیر دو مریقیه تأثیرپیذیری از بمیوزههیای عرفیانی
اهن عرهی را از سر گرفتند (زرینکیوب .)296- 299 :2692 ،ایین سییر در دوره سیید مامید
نیورهخش ،و حتیی در هازمانیدگان و پیییروان وی نییی اسیتمرار یافییت ،هیه میوری کییه
شمس احدین مامد هیجی (متوفای  292ه ،). .که از فاضی تیرین مرییدان نیورهخش هیه
شمار می بید ،در مفاتیحا عجاز ،هارها از اهنعرهی یاد و هیه برائیش اسیتناد کیرده اسیت
( هیجی .)990 ،969 ،296 ،225 ،229 :2659 ،در تافة ا حباب ،نیی ح یایتی درهیاره مباحییهٔ
علما ها شاه یاس فیضهخش (متوفای  295ه ). .در مجلس سیلحان حسیین مییرزا 4،نقی
شده است ،که هیانگر بشنایی فرزند سید مامد ها فصیو احا ی  ،از مهی تیرین بثیار
اهنعرهی است (کشمیری .)269- 265/2 :9226 ،نورهخش نیی در رساحه واردا  ،اهنعرهیی را
اینگونه توصیف کرده است:
فهرست حقایق است و مجم
اهییینعرهییی رئییییس کمی ی
(نورهخش ،هیتا ب :نسخه شماره )059

نورهخش در رساحه احهدی نیی دو هار ،در استناد هه ایوال اهنعرهی ،از او ها عنوان «احماقق
احمغرهی» نام هرده است .سه اص از نظریا اهنعرهی ،که میتواند نقش مؤثری در دعاوی
امامت و مهدویت نورهخش داشته هاشد (نک :تالحی شیجانی ،)09- 62 :2622 ،چنین است:
 .1 .3وحدت وجود
از میان تعاهیر فراوان اهنعرهی درهاره وحد

وتود ،خالصه نظریهٔ وی در این هاره ،کیه در
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فتوحا م یه بمده ،این عبار
 .)902/9هرچند در بثار نورهخش بش ارا هه نظریه وحد وتود اشارهای نشیده ،امیا هیا
تأم در هرخی اندیشه های او ،میتوان او را از معتقدان هه وحد وتود هه شیمار بورد
(احشیبی .)692 :2602 ،زیرا از دیدگاه نورهخش «تمام وتود ،همیان حیق اسیت» (نیورهخش،
هیتا ه )926 :و «تمام ذرا در عل اهلل ،از ً و اهداً وتود دارند که بن صور علمیه را اعییان
ثاهته گویند» (همو ،هیتا د .)92- 99 :هناهراین ،در دیدگاه سید مامد نورهخش هر چه هست
همه حق است و شیرحیق ،وتودشیان اعتبیاری ییا نمیود اسیت و «هیود وایعیی» از بنِ
حضر حق است.
هسیییتی موهیییوم را معیییدوم دان
هسیت محلیق حیق محلیق دان و هیس
است« :سباان من الهر ا شیاء و هو عینها» (اهنعرهی ،هیتا:

هگذر از کیر که کیر مشرکی است

شر شو در هایر وحید ییک زمیان

(همو)29 :2290 ،

 .2 .3انسان کامل
از دیگر تعاحی و نظریا اهنعرهی موضوع انسان کام است .وی در نخستین فصی از
کتاب فصو احا  ،در فد بدمی ،از اصحال «انسان کام » و این یه انسیان کامی ،
تامع حقایق کلی و تیئی عاح و تنها موتود شایسته خالفت ا هی اسیت ،ییاد کیرده
است؛ «فهو ا نسان احاادث األزحی واحنشؤ احدائ األهدی ،واح لمة احفاصلة احجامعیة ،یییام
احعاح هوتوده ،فهو من احعاح کفدال احخات من احخات  ،و هو ما احنقش واحعالمیة احتیی
هها یخت هها احملک علی خیانته .و سماه خلیفة من أت هذا» (اهن عرهیی .)02/2 :2296 ،در
تصوف و عرفان اسالمی ،از انسان کام ها تعاهیری چیون انسیان حقیقیی ،انسیان ارفیع،
انسان اول ،عاح صغیر ،نایب احاق در زمین ،کون تامع ،تجلی اعظ  ،حقیقیت مامیدی،
کلمةاهلل ،خلیفةاهلل و مرد تمام و  ...یاد شده است (بشیتیانی692 :2652 ،؛ هیجیی،92 :2659 ،
 .)259 ،99در بثار نورهخش ،اند یشهٔ انسان کام ها تعاهیر گوناگونی محر شده اسیت .از
نظر نورهخش ،مقصود از مم نا  ،فقط این است که انسانهای کام هه وتود بیند:
مقصیییییود دگیییییر نیسیییییت
از گردش افالک هه تی نشئه کمالی
این مسئله از رد و تدل هاز رهیده
است

حییییییو ک چییییییو فرمییییییود

(نورهخش)22 :2290 ،
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چون منشأ عواح کلی وتیود ماسیت

هود تهانیان همگی ه ز هود ماسیت

مییییایی وتییییود کییی موتییییود

مقصیییییود

میییییایی ز کائنیییییا

(همان)20 :
(همان)90 :

از منظر نورهخش« ،انسان هه مرتبه ای میتواند هرسد که عل او ،عل حضیر علیی ِ
علیا مال گردد و صور اشیا در عل خداوند ،که همان اعیان ثاهته است ،مااط عل او
شود .پس از بن است که یلب انسان کام  ،مرب تام تهاننمای حقیقی میشود» (همو،
هیتا و.)266- 260 :
 .3 .3ختم الوالیه
این نظریه را میتوان مهی تیر و میؤثرتر از دو نظرییه پیشیین در دعیاوی سیید مامید
نورهخش دانست ،چه این ه او تات تأثیر اندیشههای اهنعرهی هیوده اسیت .در اندیشیه
اهن عرهی ،تاقق انسان در عاح وتود ،نهتنها مم ن ،هل ه واتب هوده و متاقق هه اسی
اعظ است (بشتیانی)922 :2652 ،؛ و همانمور که هرای همه اسیماء مظهیری وتیود دارد
هرای اس اعظ نیی مظهری وتود دارد که بن مظهر ،انسان کامی اسیت و مصیدا بن،
حقیقت مامدی یا کلمه و نور مامدی است .از منظر سید مامید نیورهخش ،حقیقیت
مامدی ها عاح و انسان و معرفت اه عرفان ارتباط داشته و همه انبیا و اوحیا ،ورثیهٔ او
هستند ،اما نیدیکترین فرد هه او علی (ع) است .او اکم مظاهر اوحیا است ،همانگونیه
که پیامبر خات ( ) اکم مظاهر انبیا ،رس  ،و اوحیا است( 5اهنعرهی ،هیتیا .)222/2 :اما از
نظر مرتبه و یتش ،که مرتبهای است ا هی ،و در نتیجه دائ و هیایی ،هیه صیور اوحییا
لاهر میشود و این لهور ،تا ییام ییامت ،دوام و هقا مییاهد:
تییا ییامییت بزمییایش دائیی اسییت
پس هه هر دوری وحیای یائ اسیت
(هلخی :2656 ،دفتر دوم،

)229

سید مامد نورهخش نیی در بثار خود هه این مسئله پرداخته و معتقد است امام زمیان
و هادی و مهدی ،از افراد انسانی است و هماننید اسی اعظی در مییان اسیمای ا هیی
مستور هوده و همه نمیتوانند او را هشناسند و هیچ ویت ،عاح از این انسان کام  ،خاحی
نیست و مدار عاح وتود ،انسان کام خواهد هود (نورهخش ،رساحه اعتقادییه .)995 :وی،
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افیون هر بیا یربن و احادیث ،این یول اهنعرهی را مؤیید کیالم خیود ییرار مییدهید:
«فالییال احعاح مافولا مادام فیه هذا ا نسان اح ام » (اهنعرهی.)02/2 :2296 ،
در تای دیگری این موضوع را چنین تبیین میکند:
زان هر کشیش و گبری دارند ازو دروشی
در هر زمان و دوری خود را نمود موری
(نورهخش)5 :2290 ،

ن تهٔ دیگر این ه هه اعتقاد ایشان ها لهور خات ا وحیا ،که نقحه پایان و یت و بخرین
فرد و مظهر انسان کام است ،دوران و یت نیی تمام میشود.
خت و یت از موضوعاتی است که در هیشتر بثار نورهخش ،ها عناوینی چیون مظهیر
موعود ،مظهر تامع و  ...هروز و لهور یافته است .او در هیان انتقال و یت از بدم و انبیا
هه ایحاب صوفیه ،هه تای تناسخ از اصیحال «هیروز» تعبییر کیرده و بن را متفیاو هیا
تناسخ دانسته است .هه اعتقاد او ،دمیدهشدن رو هه تنین در چهارماهگی ،نیوعی معیاد
انسانی است که پیونددهندهٔ وتود هشر هه وتود حقیقی اسیت و کسیی کیه در تهیذیب
نفس ه وشد ،سرانجام هه حقیقیت مایض خواهید رسیید .او در رسیاحه احهیدی چنیین
بورده است:

خات و یت محلقه ،همان حقیقت مامدیه است که یک هار لاهر شید و خاتمیه
نبو

تشریعی هود و تایگاه بن تایگاه خشیتی از نقیره اسیت .پیس هیار دیگیر

لاهر خواهد شد و و یت را خاتمه خواهد داد و هه نظر میرسد در تایگیاه دو
خشت ،ی یی از میال و دیگیری از نقیره ،ییرار دارد .چنیین لهیوری از هَیرَزا

م مال است نه از هاب تناسخ .تفاو

در این است که تناسخ ،وصول رو اسیت

هعد از فارغشدن از تسد هه تنین تازه ای که بماده پذیرش رو اسیت؛ یعنیی از
ماه چهارم از زمان سقوط نحفه و یرارگرفتن بن در رح  .این مفارییت از تسید

و وصول هه تسد دیگر متص هه ه هدون فاصله است؛ امیا هیروز چنیین اسیت
که رو از اروا م مال هر کام فیضان میکند کما این ه تجلییا

میشود و این مظهر بن میگردد (همو.)605 :2622 ،

هیر بن افاضیه

نورهخش برای خود در مقام خت احو یة را هه اندیشههای اهنعرهی مستند کرده و در
شیحیاتش مدعی احیار چنین مقامی شده اسیت (همیو .)02 :2290 ،همچنیین ،وی در نامیهٔ
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صیوری و معنیوی و خیات و ییا

خود هه عالءاحدوحه ،مدعی مقیامی تیامع کمیا
مصحفوی و مرتضوی شده است (همو ،هیتا ج.)209 :
ها توته هه مباحث پیش گفته شاید هتوان دعاوی وی در امامت و مهدویت را متأثر از
برای اهن عرهی و در یاحب اصوحی چون وحد وتود ،انسان کام و خت احو یة دانست و
در تعارض روشن ها بموزههای کالمی شیعیان اثناعشری در بن مقحع تاریخی هیه شیمار
نیاورد .زیرا وی ها وتود اعتراف هه حقانیت مذهب تشیع اثناعشری ،مدعی تایگاه امامت
و مهدویت شده است .چنانکه وی امامت خود را چنین الهار میداشت« :هنیاهراین ،ای
مؤمنان ،هر شما است مرا هشناسید ،زیرا رسولاهلل ( ) فرمود کسی که همیرد و امام زمان
خود را نشناسد ،هه مرگ تاهلی مرده است؛ و هر شما است مابت من ،چراکه خداونید
فرمود« :ی اسئل علیه اترا ا احمودة فی احقرهی» (شوری96 :؛ نورهخش.)665 :2622 ،
نورهخش چنان هر امامت خود اصرار داشت که گاه در مقام تادی یرار میگرفت:

(خداوند من را از دیگر مردمان ممتاز ساخته) هه میوری کیه اگیر در تمیام روی
زمین از مشر گرفته تیا مغیرب ،کسیی یافیت شیود کیه مشی ال

شیریعت و

مریقت و حقیقت را هتمامه ،تی من ،ح کند ،امامت مین هامی خواهید هیود ...

چون کسی که هر مسند امامت ت یه زند ،در حاحی که در زمان او ،کسی کامی تیر

از او هاشد ،هر بن کام تر ست کرده و لل هاشد و کسی که لاح هاشید و ادعیای
امامت کند ،لاح ترین لاحمان خواهد هود (همان).

.4خاستگا هخانوادگیوخاندانینوربخشدرادعایمهدویت 
چنان که پیش از این ذکر شد ،خاستگاه تاریخی و خاندانی سید مامد نورهخش ،منحقیه
یحیف و حاصاء در هارین هوده است .زیرا تد وی از اهاحی حاصا هوده و پدرش پیس
از مهاتر هه یحیف هه خراسان بمده و در بنجا تومن یافته هود .هررسی پیشینه تاریخی
تریان شناسی ف ری و مذهبی در سه منحقه یحیف ،حاصا و یائن یک ویژگیی مشیترک
دارد و بن حضور و فعاحیت فریههای هامنیگرایی چون یرامحه و نیاریه در ایین منیامق
است .این دو فریه از هارزترین انشعاها اسماعیلیه هسیتند کیه ویژگییهیای مشیترکی
دارند ،از تمله :هامنی گرایی ،شریعت گرییی ،و شلو .ها این عبار در صیدد پاسیخ هیه
این اش ال هستی که مادوده مشترک تغرافیایی هیچگاه نمیتواند دحی هیر یراهیت ییا
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هاورمندی ف ری و مذهبی افراد شود .یحییف و حاصیاء هیه عنیوان خاسیتگاه تیاریخی
خاندان سید مامد از نیمه دوم یرن سوم و هیه مید میو نی نیهتنهیا مای سی ونت
یرمحیان ،هل ه پایتخت دوحت یرمحیانِ هارین هوده است (تأمر.)96 :2655 ،
اندیشییههییای کالمییی و رفتییار اتتمییاعی یرمحیییان را ،عییالوه هییر منییاهع کالمییی و
فریهشناسی ،میتوان در مناهعی چون سیفرنامههیا ،هیهوییژه در سیفرنامه ناصیر خسیرو،
پی گیری کرد .سه گروه عمده یرمحیان عبار اند از .2 :یرمحیهای سواد ییا شیمال کیه
داعیان هرتسته بنها عبدان ،حمدان و بل مهرویه هودند؛  .9یرمحیهای هارین که داعییان
عمده شان بل تناهی هودند؛  .6یرمحیهای یحیف و تنوب هصره که داعیانشیان اهوحیات
هورانی و اهواحفوارس هودند (همان) .شهر یائن هه عنوان زادگاه سید مامد نیورهخش نییی
ی ی دیگر از خاستگاههای تاریخی اسماعیلیان از انشعاب دیگری هه نام نیاریان اسیت.
زیرا منحقه یهستان ،که مشتم هر یائن و هیرتند است ،ما س ونت و تمرکی تمعیت
چش گیری از اسماعیلیان نیاری ایران هوده است ،هه موری کیه یهسیتان ،پیس از ییالع
احمو و در کنار دییهاد سبیوار و اصفهان ،از منامق نیارینشین ایران دانسته مییشیود.
حضور اسماعیلیان نیاری حتی پس از سقوط یالع احمو هه دست هالکوخان در سیال
 609ه ،. .در یائن و یهستان استمرار یافت.
صرف نظر از هررسی تأثیرپیذیری سیید مامید نیورهخش از ترییانهیای ف یری-
تاریخی موتود در یلمرو تغرافیایی خاندان او ،نقیش اعضیای خیانوادهٔ وی در ادعیای
امامت و مهدویت نیی یاه هررسیی خواهید هیود؛ خصوصیاً نقیش خیانواده در ادعیای
مهدویت متمهدیان یا کسانی کیه در خصیو بنهیا ادعیای مهیدویت شیده پیشیینهای
تاریخی دارد .هرای نمونه میتوان تأکید عبداهلل ماض هر مهدویت فرزندش نفس زکییه
(متوفای  290ه ). .را از مه ترین هسیترهای اعتقیاد هیه مهیدویت وی دانسیت (مبامبیایی
احفخری.)999 :2662 ،
پدر سید مامد نورهخش سالها پیش از خواته اساا ختییالالنی و حتیی پییش از
توحد سید مامد هر امامت و مهدویت سید مامید و تایگیاه رفییع معنیوی وی اصیرار
داشته است .اهتمام وی هه امامت و مهدویت فرزندش هه حدی هود که حتی سید مامد
نورهخش هارها در اثبا دعاوی خود هه کالم پدرش اسیتناد مییتسیت .وی در کتیاب
احهدی توته ویژه پدر هه خود را چنین توصیف میکند:
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بنگاه ،ویتی مادرم هه من هاردار شد ،و بن هنگام که من در ش
گاه هه ش

او هیودم ،هیر از

خود اشاره کرده می گفت :این مامد من چنیین اسیت و چنیان .هیه

خامر مباحغه وی درهاره من ،ویتی در ساوتان هه دنیا بمیدم ،فاممیه دختیر سیید

یحباحدین ،از روی امتاان وی ،هه پدرم گفت دختیری هیه دنییا بمیده اسیت .او
خشمگین شده و ریش خود را گرفته و گفته هود اگر ودیعیه مین ،پسیر نباشید،

من از نس علی هن اهی ماحب (ع) نیست  .هعد از این هود که هیه او گفتنید کیه بن
موحود ،پسر است ،اما سبیچش است .گفته هود هه خدا چنین نیست .پیس وعیده
وی را ماقق یافتند و اراد

بنان افیون شد .من خود از او شنیدم در حیاحی کیه

ششساح ه هوده و کنارش نشسته هودم و دست روی زانوی او هود که گفیت :ایین
پسییر میین مامیید ،میین اسییت و میین اوییی  .کسییی کییه او را بزار دهیید ،مییرا

بزار داده اسییت .او هارهییا هییه مییادر و هییرادران و خییواهران توصیییه مییرا کییرد

(نورهخش.)602 :2622 ،

در کالم نورهخش هه نقش خانواده ،هه ویژه پدرش ،در ادعای مهدویت چنین تصریح
شده است (« :پدرم گفت) مامد احمهدی کسی است که در صلب من است و دستش را
هر صلبش یرار داد و افیود ،فرزندم مامد زمانی که هه چه ساحگی هرسد از مشیر تیا
هه مغربزمین ،کسی پیدا نمیشود که در عل ها او معارضه کنید و هیر او شاحیب شیود»
(رنجبر .)56 :2699 ،این اهتمام پدر نورهخش را شاید هتوان در نامگذاری وی هه مامید و
استنادا نورهخش نیی پی گرفت؛ چنانکه نورهخش در هرخی سخنان خود هه روایتی از
پیامبر ( ) ت یه میکرد:
سخن را ها کالم تدم سیداحمرسلین (

) بشاز میکن که فرمود« :اگیر ییک روز

از دنیا هایی مانده هاشد ،خداوند چندان بن را مو نی خواهید کیرد تیا میردی از

فرزندان من خروج کند که نام او نیام مین ،و کنییه او کنییه مین خواهید هیود ،و

زمین را از یسط و عدل پر خواهد کرد ،چندان که پر از لل و تور شیده اسیت

(نورهخش.)600 :2622 ،

شاهدی دیگر هر نقش خانواده ،ههویژه پدر سید مامد ،در دعاوی امامت و مهدویت
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را میتوان ادعای مقام رفیع عرفانی و مرتبه «اوحیایی» هرای هرادر سید مامد ،کیه احمید
نام داشته است ،دانست (رنجبر.)55- 56 :2699 ،
 .5خاستگاهاجتماعینوربخشدرادعایمهدویت 
چنانکه پیش از این نیی ذکر شد ،خواته اساا ختیالالنی از مه ترین عوام و مروتان
مهدویت سید مامد نورهخش هوده است .نقش خواته اساا صرف نظر از تایگاهش
هه عنوان یحب و مراد سید مامد از منظر دیگری نیی مه است .خواته اساا ختالالنی
از او د امیرعلیشاه هود و خانیدان ختالالنیی از داعییهداران امیار در خیتالالن و هیرا
هوده اند و در نخستین مرحله تهات تیمور در مقاهی وی مقاومیت کیردهانید .از ایینرو
خواته اساا عالوه هر گرایشهای صوفیانه دارای انگییههای اتتمیاعی و سیاسیی در
احیای زعامت و امار خاندانی خود در منحقه و ک کردن نفوذ حاکمان تیمیوری هیوده
است (همان .)55 :یاضی نوراهلل شوشتری نیی هه این موضوع و انگیییه و احبتیه در هعیدی
مذهبی ،تصریح میکند و میگوید:
خواته اساا که خود نیی از سادا

هیود ،هیه خیامر کیدورتی کیه از اسیتیالء

سالمین اه سنت ،خصوصاً میرزا شاهر  ،داشیت از روی درد دیین و مابیت
خاندان سیداحمرسلین هر بن شد که هه مریق هعضی از اکاهران سلف ،که هر متغلبان
عباسی و شیره خروج کردند ،او نیی وسیله بشازد که عاح را از وتیود متغلبیان

زمان پاک سازد .ترم تهت ترشیب ،سید مامد نورهخش را امام و مهیدی نیام
نهاده و در مقام تدهیر هروز و لهورش در ایستاد (احتستری.)295/9 :2660 ،

چنین انگییه ای ها هررسی و تالی اوضیاع و احیوال اتتمیاعی ایین دوره ،برزوییی
هلندپروازانه نبود .زیرا ریاهت تانشینان تیمور و للمی که از تانب ایشان هیر میردم روا
داشته می شود نهتنها زمینه ایبال مردم هه ییام در مقاه ح ومت ،هل یه توتیه هیه بمیوزه
مهدویت هه عنوان روی ردی نجا هخیش و وعیده دادهشیده در متیون دینیی انگاشیته
می شد .در چنین اوضاع و احواحی لهور مهدی نجا هخش هیا وعیده صیلح و عیداحت
هرای چنین تامعه ای نهتنها مژده ای امیدهخش ،هل ه محاحبیهای اتتمیاعی از مصیلاان و
مؤثران دینی هود (یارشامر.)92- 92 :2696 ،
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ها توته هه چنین اوضاع و احواحی ،خواته اساا ختیالالنی برزوهای خود و تامعیه
پیرامونی اش را در شخصیت و تایگاه اتتمیاعی و خیانوادگی سیید مامید نیورهخش
تست وتو می کرد .زیرا سید مامد ،عالوه هر انتساب هه خانیدان پییامبر ( ) ،هرخیی
ویژگیهای لاهری ،همچون همنامهیودن هیا رسیول خیدا ( ) را نییی داشیت .اهتمیام
نورهخش هه این دسته از ویژگیهای لاهری هه حدی هیود کیه وی احتمیا ً عیالوه هیر
تأکید هر نام پدرش ،که همنام پدر رسول خدا ( ) هیود ،هیرای تحبییق هیشیتر اوصیاف
مهدی هر خود ،نام فرزندش را یاس نهاد (کشمیری.)269- 265/2 :9226 ،
نتیجه
ی ی از بسیبهای مه در مهدویتپژوهی شفلت از عوامی پییدا و پنهیان در ادعاهیای
مهدویت است .زیرا هسیاری از عوام اتتماعی زمینه ساز هسیاری از انارافا اعتقادی
و مذهبی می شود و هیتوتهی هه بنها هسترساز لهور مدعیان گوناگونی خواهد شید کیه
عالوه هر ایجاد انارافا گسترده عقیدتی و میذهبی ،هسییاری از مفیاهی و بمیوزههیای
انسجام هخش و یوامهخش تامعه اسالمی ،همچون امامت و مهدویت ،را تبدی هه عام
تفریه و ضالحت خواهند کر د .در این تاقیق هیا هررسیی خاسیتگاههیای متعیدد ادعیای
مهدویت سید مامد نورهخش ،که در یرن نه هجری میزیسته ،میتوان هه ایین نتیجیه
دست یافت که خاستگاههایی چون گرایشهای صیوفیانه ،هرخیی مبیانی و بمیوزههیای
و مویعیتهای اتتمیاعی خواهنید توانسیت هسترسیاز لهیور
عرفانی و هرخی تاو
مدعیان مهدویت در تامعه اسالمی و حتی شیعی شوند .گرایشهایی چون راهحه یحیب
و مریدان و سلسله ایحاب در تصوف ،بموزههایی چون وحد وتود ،انسیان کامی ییا
خت احو یة و تنبشهای استقاللملبی ،هیگانهستییی و بزادیخواهی و حتی گرایشهای
شلوبمیی و نابگاهی و ته خانوادگی و خانیدانی مییتوانید زمینیهسیاز لهیور میدعیان
مهدویت در اعصار مختلف هاشد .از اینرو شایسته است ها تف یک بمیوزهٔ مهیدویت از
مفاهی و بموزههایی چون سلسلهمراتب معنوی در تصوف و عرفان و حتی اصال ملبی
اتتماعی ،سیاسی و مذهبی ،فهرست مدعیان مهدویت را هازخوانی کنیی تیا عیالوه هیر
صیانت از حدود و ثغور مفهومی مهدویت ،تایگاه رفیع ف ری و اتتماعی مهدویت نیی
احیا شود.
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پینوشتها

 . 1افرادی مانند مامد هن حنفیه ،امام موسی اح ال (ع) ،اهومسل خراسانی و . ...
 .2یهستان (یوهستان) معرب کوهستان است؛ منحقهای که حدود بن از امراف هرا بشاز میشود و تا
نیدی ی نهاوند و همدان و هروترد امتداد مییاهد و تمام این کوهها هدین نام است ،اما کوهستانها ی
هین هرا و نیشاهور هیشتر هه این نام معروف است .عبداهلل هن کریی در عهد عیمان در سال  92ه.
بن را فتح کرد و در عهد یایو حموی این منحقه در اختیار اسماعیلیان نیاری (پیروان حسن صبا )
هود .از مه ترین یصبا و شهرهای این منحقه یائن ،تون ،تناهذ ،مبس عناب و مبس تمیر اسیت
(یایو احاموی.)926/9 :2220 ،
 . 3شهری در نیدی ی سمریند و هه یوحی روستایی در مسیر خراسان (همان.)696/9 :
 .4سلحان حسین میرزا هایقرای تیموری ( 222- 999ه ،). .بخرین سلحان یدرتمند سلسیله تیمیوری.
حسینمیرزا ،پسر منصور هن هایقرا ،نواده عمر شیخ در  999ه . .در هرا هه دنیا بمد .ح ومت 69
ساحه حسین میرزا هرچند هه ش وه و هیرگی پیشینیانش نبود و یلمروش فقیط هیه مشیر خراسیان
مادود می شد ،هه حااظ فرهنگی و حمایت او از اه عل و ادب هسیار ممتاز و چش گیر هیود .در
زمان او ،هرا رونق خاصی داشت و هناها و مدرسه های عاحی ساخته شد (خواندمیر- 9/5 :2666 ،
22؛ واحه اصفهانی.)606- 600 :2652 ،
« .5حقیقة مامد صلی احلَّه علیه و سل احمسماة هاحعق ف ان سید احعاح هأسره و أول لاهر فی احوتود
ف ان وتوده من ذحک احنور ا حهی و من احهباء و من احاقیقة اح لیة و فی احهباء وتد عینیه و عیین
احعاح من تجلیه و أیرب احناس إحیه علی هن أهی ماحب و أسرار األنبیاء أتمعین».
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