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وفیه فرقه سوی از مهدویت ادعای واکاوی  تیموریان دوره در حر
 1دیل علیزاده خدیجه

 2کریمی زینب
 چکیده
 کاه تاسا تیموریاان حکمرانی ی دوره ایران تاریخ در پرآشوب های دوره از یکی

 و افکناد منجای ظهاور فکار باه را خساته ماردم شامار بای هاای جناگ و هاا ویرانی
 ماادعیان کردنااد. مهاادویت ادعااای کاارده اسااتفاده فرصاات از سااودجو ماادعیان
 باار و جسااتند ماای بهااره خااود تعااالیم در حااروف از بیشااتر دوره ایاان در مهاادویت
 ایادعااا باااه ،حاااروف از نگاراناااه رماااز تحلیااال و قااارآن در حاااروف تقااادس اسااااس

 و نقطویااه و حروفیااه بااه تااوان ماای فاارق ایاان جملااه از پرداختنااد. ماای مهاادویت
 نااوربخش ساایدمحمد و نعیماای اهلل فضاال چااون: رهبرانشااان مهاادویت اندیشااه
 بررساای بااه تحلیلاای _توصاایفی روش بااه اساات درصاادد مقالااه ایاان کاارد. اشاااره
 بر اتکا با مهدویت دروغین مدعیان معرفی ،تیموریان دوره در مهدویت مسئله
کاوی به نهایت در و دوره این در حروفیه فرقه  مادعیان این ادعای شکست وا

 بپردازد. تیموریان دوره در مهدویت دورغین
 کلیدی واژگان

 محمد سید ،نعیمی اهلل فضل ،حروفیه ،تیموریان ،دروغین مدعیان ،مهدویت
 نوربخش.

                                                        
 دانشگاه شیراز. تاریخ بخش اسالم تاریخ دکتری دانشجوی .1

 )نویساااااااااااانده مساااااااااااائول( شاااااااااااایراز دانشااااااااااااگاه تاااااااااااااریخ بخااااااااااااش اسااااااااااااالم تاااااااااااااریخ دکتااااااااااااری دانشااااااااااااجوی. 2
(zeinabkarimi3197@gmail.com.) 
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 مقدمه
 هساتند بخشای نجاات منجای ظهاور ظارانت در شان تعالیم بنابر متفاوت عقاید با ادیان پیروان

کنده دنیای که  بناابراین کناد. تبادیل آراماش و عادل از پار دنیاای باه را جورشاان و ظلام باا شاده آ
 و راساتی پیاروزی ،آیناده باه امیاد و بینای خاوش آن ی ساایه در کاه تادافعی رزمای عناوان به انتظار

کثر و فکااری بلااوغ و کاماال خرسااندی بااه رساایدن و زمااین آبااادی ،پرهیزگاااری  از گیااری بهااره حاادا
 از گاااروه هااار و اسااات داشاااته وجاااود هااا ملااات میاااان در ،(425 :4564 ،)راشاااد و... طبیعااای مواهااب
 در شااارایط ایااان بناباااه و اناااد داشااته درنظااار را شااارایطی خاااود مااادنظر منجاای ظهاااور بااارای هاااا ملاات
 منجای ادعاای که اند داشته وجود افراد از ای عده شرایط به بنا مکانی و زمانی مختلف های برهه
 نیاز اساالم در اسات. کارده رابات را آنهاا ادعاای باودن کاذب زماان گذشت البته که اند کرده را بودن
 از ناراضاای افاارادی کوتاااهی زمااان ماادت باارای و انااد کاارده معرفاای مهاادی را خااود کااه بااوده افاارادی
 انجامسار آناان واهای ادعاای باودن دروغ اماا اناد نموده جذب را طلب فرصت سودجویان و شرایط
 :)انبیاء صالحان به زمین رسیدن ارث به ی وعده کریم قرآن در است.  انجامیده آنان نابودی به
 در اماا اسات کارده آمااده بشاریت منجی ظهور برای را مسلمانان ؟ص؟ائمه و نبوی احادیث و (482
 و اجتمااااعی فشااارهای و سیاسااای ی آشاافته فضااااهای از کااه اناااد بااوده کساااانی اسااالم تااااریخ طااول

 موعاااود مهااادی را خاااود و انااد بااارده بهاااره داشااته دنباااال باااه را مااردم نارضاااایتی کاااه قتصااادیا
 مهاادی ،حنفیااه محماادبن  شااد آنااان باارای مهاادویت ادعااای کااه افاارادی نخسااتین از انااد. دانسااته
 گاران پاژوهش از برخای کاه گفات بایاد بااره ایان در بارد. ناام تاوان مای را زکیاه محمادنفس و یعباس
 ماردم حمایات جلاب بارای عباسای منصاور محمادبن بارای مهادی لقاب تخاابان کاه دارند عقیده
 زکیااه نفااس مهاادویت ادعااای بااا مقابلااه باارای و (428 :4575 ،فاااروق )عماار اساات گرفتااه صااورت
 همااان را منصااور پساار مهاادی کااار ایاان بااا بودنااد درصاادد عباساایان رو ایاان از اساات. شااده انتخاااب
 جلاب سابب کار این با تا نمایند. معرفی مردم به ؟ص؟پیامبر احادیث و روایات در شده  کر مهدی
 ،اصافهانی اباوالفرج از نقل به (452 :4545 ،)طباطبایی گردند. عباسی حکومت از مردم حمایت
  :اند داده نسبت چنین عباسی مهدی درباره

 گیرد. می فرا را عدل زمین در ماست. غیر از مادرش و ،ماست از عبداهلل محمدبن بن مهدی
 (445 ،45ج ق:4042 ،)اصفهانی است. گرفته فرا را آن ظلم که هگون همان

 هااای خراباای دلیاال بااه کااه اقتصااادی و اجتماااعی ،سیاساای بااد شاارایط نیااز تیموریااان ی دوره در
 ناراضای ماردم تاا سااخت فراهم سودجویان برای را زمینه بود تیموریان و مغوالن حمالت از ناشی
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 ایاان ی نمونااه از کننااد. جااذب خااود سااوی بااه گااری ال اصاا و مهاادویت ادعااای بااا را موجااود وضااع از
 مادعیان ماورد در شاود. مای پرداختاه آناان باه پژوهش این در که بودند نقطویه و حروفیه رهبران

 و اساات نشااده نوشااته خاصاای کتاااب تیمااوری ی دوره ویااژه بااه شاایعه و اسااالم تاااریخ در مهاادویت
 ایان بار نیاز گذری نقطویه و حروفیه ریختا و عقاید بیان ضمن در موجود های کتاب و منابع اغلب
 تاالش موضاوع، ایان بااب در مساتقل تحقیقای وجاود عادم باه توجاه با لذا ،اند داشته آنان ادعای
 هاای تفااوت و تشاابه بیاان و زماانی مقطاع ایان در مهادویت یادعا وجود دلیل  کر به است شده
 انتظااار وجااود بااا کااه اساات ایاان در پااژوهش ضاارورت شااود. پرداختااه اسااالم تعااالیم بااا ادعااا ایاان
 ساعی کاه انحرافای هاای فرقاه وجود حال عین در و مهدی؟جع؟ حضرت ظهور برای ما ی امروزه
 بارای ماانعی آناان توساط شاده مطارح ادعاهاای و مادعیانی چناین شاناخت دارناد مردم جذب در

گااااهی بااارای راهنماااایی ساااویی از و منحرفاااان ایااان دام در شااادن گرفتااار  بااارای صاااحیح انتظاااار و آ
 سازد. می فراهم را مهدی؟جع؟ حضرت

یان حکومت بر کوتاه گذری  تیمور
 دچاار ایاران آن از بعاد کاه باود مغاولی ایلخاان آخارین ابوساعید سلطان مر  سال ق256 سال
 دور را کسااانی ،سااربرآورد ادعااایی صاااحب ،ایااران از منطقااه هاار در شااد. سیاساای آشااوب و آشاافتگی
 باازر  حساان شاایخ ،آ ربایجااان در چوپااانی چااککو حساان شاایخ شااد. سااردمدار و کاارد جمااع خااود

 منطقاه در کارت آل ،دادند مظفر آل به را خود جای که فارس در اینجو آل ،عرب عراق در ایلکانی
 در ساربداران ،نیشاابور ی خطاه در قرباان جاانی ،اساترآباد و جرجاان ناحیاه در طغاتیموریه ،هرات
 ساار باار درگیااری (6 :4564 ،)آژنااد .و... نمازناادرا و آماال در مرعشاایان ،خراسااان کاال بعااد و ساابزوار
 در و نظاامی درگیاری و آشاوب آن ی نتیجاه کاه باود طبیعای هاا خانادان ایان میان قدرت تصاحب
کد نهایت در و امورنظامی به مردم اشتغال و جنگ دلیل به ها زمین خرابی نهایت ع بودن را  مازار

 مااردم میااان در قحطاای بااروز ییسااو از و تااورم افاازایش بااه نهایاات در شاارایط ایاان ،بااود باغااات و
 و هااا قحطاای داشاات. دنبااال بااه موجااود وضااع از را مااردم بیشااتر هرچااه نارضااایتی و انجامیااد ماای

 کاه چناان گردیاد مای غاذایی مواد و ارزاق گرانی موجب روستائیان محصول تاراج و ها سالی خشک
  :نویسد می الحضره وصاف

 و خریاد شاب در دینار دویست و هزار کی به داشت قیمت دینار صد قبال که گندم خروار یک
 (42 :تا بی ،)میرفطروس .شد می فروش
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 هاااا پناااداربافی اساایر و خرافاااات شاااکار و طعمااه ،هاااا تااوده کاااه اسااات دشااواری شااارایط چنااین در
 اماور متوجاه بیشاتر اناد داده دسات از را خاود اجتمااعی و اقتصاادی گااه تکیاه کاه مردمی ،شوند می

 نیروهاای باه موجاود وضع بهبود انتظار در و دارند برمی آسمان سوی به دست و شوند می مذهبی
 (55 و:)هم .شوند می متوجه غیبی
گاه که بود شرایطی چنین در  کشاتار و عاام قتال ،چپااول ،غارت به و آورد بر سر تیمور شرق از نا
 ایان کاه شاد تاالش تیماور جانشاینان ی دوره در هرچند افزود. ها خرابی میزان بر و زد دست مردم
 نوادگاان و فرزنادان رقابات و تیماور جانشاینان میاان چنددساتگی وجاود اما شود جبران ها ویرانی
 کوتااه اقادامات و کارد یما تار نابساامان را مردم اجتماعی وضعیت تخت و تاج تصاحب سر بر تیمور
کام عمالا  را تیموری حاکمان عمرانی   :نویسد می هرن پاول گذاشت. می نا

 را چه آن و نداشت چنگیز با سفاکی و خشونت جهت از فرقی ،بود آورده اسالم که آن با تیمور
 (52 :تا بی ،)میرفطروس .کرد هالک تیمور بود یافته نجات مغول تیغ از که

 باااا شاااد. ساااقو  و انحطاااا  دچاااار تیماااوری عظااایم امپراتاااوری ق787 در تیماااور مااار  از پاااس
 شااهزادگان و امارا :گردیاد کارترآش تیمور حکومت درونی تضادهای و مرج و هرج شاهرخ سلطنت
 گشتند سرحدی و والیتی متوجه و برداشتند لشکر و گن  از توانستند چه آن یک هر و برآمدند بهم
 و تااجران ماال در طماع و عاام قتل و نهادند تعدی و ظلم بنیاد و درآوردند... تصرف به را جا آن و

کندهپ مردم و یافت راه ها والیت در خرابی کردند... رعایا  (22 :تاا بای ،)میرفطاروس .گشاتند... را
 هااای شااورش زمااان ایاان در تیمااوری هااای خااان سااتم و ظلاام و رحمانااه باای کشاای بهااره و اسااتثمار
 شااهرخ وسیله به خراسان سربداران شورش ق787 سال در ،داشت دنبال به را فراوانی روستایی
 ایاان کنااار در یوسااتپ وقااوع بااه مازناادران در مشااابهی هااای شااورش بعااد یکسااال و شااد ساارکوب
 و سیاساای بساتر ایاان شاناخت زد. تبلیااغ باه دساات و یافتاه سااازمان نیاز حروفیااه جنابش هااا شاورش
 را مهادویت تفکار ایجااد سایر و تااریخی های ریشاه شناخت در ،تیموریان حکومت دروه اجتماعی

   سازد. می تر نمایان ما برای دوره این در

وفیه فرقه معرفی  حر
 دیاان در دارد. وجااود مختلااف مااذاهب و ادیااان در حااروف تقاادس و حااروف اصااالت بااه عقیااده

 از را آن و بارد  مای بااال را اعداد و حروف تقدس و ارزش ،کاباال آموزش «کابالستیک» به اعتقاد یهود
 دارد زیااادی ارزش و اهمیاات کلمااه تقاادس نیااز مساایحیت در ،باارد ماای شاامار بااه مقاادس نصااو(
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 باه اعتقااد باود. خدا کلمه و ،بود خدا نزد کلمه و ،بود لمهک ابتدا در :است آمده انجیل در که چنان
 کاه طاوری هبا ،دارد طوالنی ای سابقه اسالمی _ ایرانی فرهنگ در قرآنی اسماء راز و حروف تقدس

 کاه دانساتند مای پیغمبار و خادا باین رمازی مسالمانان را قرآنای مقطعاه حاروف اساالم آغااز همان از
 هااای فرقااه رفتااه رفتااه قاارآن حااروف رمااز بااه اعتقاااد .عاجزنااد آن فهاام از عااادی مااردم و مساالمانان
گونی  مغیااره نااام بااه فااردی هجااری مدو قاارن در مثااال باارای .آورد پدیااد اسااالم قلماارو در را گونااا

گردان از العجلی سعید بن  ،شاد کشایده کفار و انحاراف ،غلاو باه که  بود ؟ع؟باقر امام اصحاب و شا
 .برسد باال مقامی و مرتبه به ؟ع؟امام نظر در که این رایب .کرد الوهیت ادعای ؟ع؟باقر امام برای
 و نهای شادت باه ؟ع؟بااقر اماام ساوی از او .نمود را ؟ع؟باقر امام سوی از رسالت ادعای چنین هم
 ،مغربااای تمیمااای) شناسااااند یاااارانش دیگااار و ؟ع؟صاااادق اماااام فرزنااادش باااه را او اماااام .شاااد طااارد
 باه افاراد آوردن دسات باه و ماردم توجاه جلاب برای همغیر .کنند دوری او از تا (04 ،4ج :ق4572
 .پرداخاات شااعبده و جااادو و سااحر آمااوختن بااه یهااودی زناای ناازد و زد ماای دساات نیرنااگ و حیلااه

 او بااه شااان ایمااان تااا کاارد می اسااتفاده افاارادش باارای اعمااال ایاان از (74 ،2ج :4080 ،مجلساای)
 .کردنااد ریاازی پی را مغیریااه فرقااه او کمااک بااه و شاادند ملحاا  او بااه زیااادی افااراد .شااود محکاام

 چااون: مااواردی عیاادالعجلی باان مغیااره اعتقااادات از برخاای (04 ،4ج :ق4572 ،مغرباای تمیماای)
کبر اهلل اسم دانستن مدعی باقر؟ع؟، امام الوهیت به اعتقاد  وحای شادن ناازل و ،(اعظم اسم) اال
 وی (5 تااا: باای ی،اشااعر  22 تااا: باای )النااوبختی، بااود. خداونااد سااوی از او باار جبرئیاال وساایله بااه
 گاام دو مانناد باه «الاف» ماثالا  کردمی تشبیه هجاء حروف به را اعضا خداوند تجسیم در چنین هم
 بااه دادن اهمیاات و گااری صااوفی ،حروفیااه گیااری شااکل ی آسااتانه در و هجااری هشااتم قاارن در و

گااه نشاین چله مرشدان  کراماات و کشاف صااحب را خاود علاوم ایان در کاه نقطاه و حاروف علام از آ
 ولاای اهلل نعماات شاااه دوره همااین در (58-5 :تااا باای ،)میرفطااروس .بااود یافتااه رواج ،دانسااتند ماای

 جملاه از نگاشات نیاز هاایی رسااله و سارود حاروف و نقطاه اسارار در فراوانای اشاعار اهلل فضال معاصر
 توجیااه و نقطااه و حاروف علاام تبلیاغ و تااروی  ،تصاوف شاادید ی سالطه حااروف معاانی بیااان رسااله
 فکری حیات در شک بی همه و همه ،آن اسرارآمیز های جلوه وسیله به اجتماعی اوضاع و شرایط

 باار ساار اهلل فضاال چااون شخصاای کااه فضاساات همااین در و داشاات فااراوان ریرأتاا جامعااه فرهنگاای و
 آورد. می 
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هش مهدیاه
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یان دوره در مهدویت مدعیان معرفی  تیمور
کثر :نعیمی اهلل فضل شخصیت معرفی .4  سال در اهلل فضل حروفیه برره تولد که معتقد منابع ا
 ؟ع؟کاااظم موساای امااام تااا را اهلل فضاال اعقاااب ،خطاای نسااخه یااک در و اساات اسااترآباد در ق208
 ایلخاان آخارین مار  باا ق7 قرن ی نیمه در شد گفته که گونه همان (2 :4564 ،)آژند .رسانند می

 در کاه گرفات برمای در نیاز را اهلل فضال زنادگی محل آشفتگی این و شد هآشفت ایران وضعیت مغول
 و خلیفاه شایخ چون افرادی به توان می چنین هم گذاشت. برجای را خود تاریرات وی ی اندیشه
 شایخ تعاالیم در کارد. اشااره ،بودناد ساربداران قیام سیاسی _ فکری رهبران که جوری حسن شیخ
 التعااد برقااراری و سااتم بااا مبااارزه مفهااوم ی برگیرنااده در کااه داشاات وجااود دنیااا حاادیث خلیفااه

 را مشااااابهی قیاااام نیاااز مرعشاااای الااادین سااایدقوام مازنااادران در روزگااااار هماااین در باااود. اجتمااااعی
 حاال در اهلل فضال کاه باود زماانی در درسات منطقه در مذهبی _ فکری فرود و فراز این ،برپاداشت

 را ساافرهایی سااری یااک ق227 تااا 224 سااال از اهلل فضاال (7 :4564 ،)آژنااد .بااود بااالش و رشااد
 و رفات حجااز و ،کردساتان و کرمانشااه ،تبریاز ،خاوارزم و هارات ،خراساان ،اصفهان به ،داد انجام
 ایااان تعبیااار و خاااواب دیااان اهلل فضااال سااافرهای در کلیااادی ی نکتاااه پرداخااات. حااا  انجاااام باااه

 دیاادن خااواب بااا وی شخصاایت و کنااد ماای بیااان نطمنامرره خااود کتاااب در اهلل فضاال کااه هاساات خااواب
  گیرد. می شکل

 جملااه از طریقاات بزرگااان نااام مساایح حضاارت آن در کااه خااوابی دیاادن و خااوارزم بااه ساافر
 بسایاری تااریر وی در کناد مای بیاان فضال بارای را تساتری سهل و بسطامی بایزید ،ادهم ابراهیم
 در و تراویااد آساامان از ای سااتاره کااه کاارد مشاااهده فضاال دیگاار خااوابی در (45 :4564 ،)آژنااد .گااذارد
 ایان (50 :تاا بای ،)ریتر .شد مرغان آوازخوانی درک به قادر شد بیدار وقتی و رفت فرو فضل چشم
 ظهاور و دارد هازاره فرارسایدن خصاو( در کهن تفکر یک از نشان ،دارد زیادی تأمل جای خواب
 تاا ،گاردد مای اساتوار تفکار این بر فضل رسم و راه بعد به زمان این از ،هزاره این در منجی نفر یک
 شاده تفاویض بادو شارعی احکاام تأویال علم و متجلی وی در الهی نور که دریافت تبریز در که این
 مسئله به توجه و غریبه رؤیاهای و خواب تعبیر و نقل به مربو  مسئله (45 :4564 ،)آژند .است
 در خصوصااا  و عربای ابن نزد در که است چیزهایی جمله از ،ربوبیت و ظهور ،تجلی مراتب ،والیت
 بااوده نزدیکای آشانایی هااا نوشاته ناوع ایان بااا را فضال گویاا و اسات مطاارح او المکیره فتطحرات کتااب
 از و سااخت دگرگاون را او زنادگی دیاد خواب در فضل که ای ستاره (.26 :4565 ،کوب )زرین است
 در و پرداخات خاوارزم در پیاروان جاذب باه اسات شاده انتخااب اماری بارای که دریافت زمان این
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  :دید را خود خواب ینتر مهم و رفت تبریز به خود سفرهای ی ادامه
 ی جاماه که الحجه  ی در که دیدم ق276 سبعمائه و رمانین و ست سنه االولی جمادی در
 و اسات مان جاماه کاه بدانساتم مان و بینداختاه و بودناد شساته غایات باه ،پاک و سپید من
 (42 :4564 ،)آژند .منم که دانستم می یعنی ،امام است مهدی جامه که دانستم می

 دانسات مای زیارا باود وی معرفات منباع واقاع در و باود دینی اهمیت دارای فضل رنظ در خواب
 لاذا اسات گشوده صالحه رؤیاهای باب ولی گشته مسدود وحی باب ؟ص؟محمد حضرت از بعد که
 پای دیگاری آئاین خواسات راه ایان از فضال ،کناد مای دریافات را معاارف که کرد اعالم طری  این از

 دارای اهلل فضاال کاارد. ربوبیاات ادعااای و نهاااد فراتاار را گااام بعااد و کاارد مهاادویت ادعااای ابتاادا و نهااد
 است استرآبادی گویش به کریم قرآن بر تفسیری که کبیر جاودان وی ارر ترین مهم ،بود ارر چندین

 کاه نطمنامره ،نامه عرش مثنوی شامل وی دیگر آرار ،است قرآنی آیات از نو های تأویل بر مشتمل که
 صاااغیر جاویااادان ،آفااااق و انفاااس ،تاااأویالت کتااااب ،اسااات کااارده بیاااان آن در را خاااود هاااای خاااواب
 (54-08 :4564 ،)آژند .باشد می
 ،اهلل فضاال دعااوت شاادن آشااکار دنبااال بااه :نعیماای اهلل فضاال پیااروان سیاساای هااای فعالیاات .5
 ساویی از دعاوت ایان مخاطباان کردناد. دنبال وی نظر تحت را تبلیغ و دعوت امر نزدیکش یاران
کمااان سااویی از و دناادبو مااردم  حروفاای آئااین بااه را تیمااور خااود اهلل فضاال کااه چنااان ،سااالطین و حا
 غارب ناواحی حااکم شاه میران فرزندش ،تیمور دستور به و نبود فرجام خوش البته که کرد دعوت
 بناا اناد. نوشاته ق780 برخای و ق246 را او قتل سال رساند. قتل به و دستگیر را اهلل فضل ،ایران
 نگرفات پایاان حروفیه دعوت اهلل فضل مر  با شود. نمی دیده ق246 از بعد خوابی نامرهنطم ارر بر
گردانش توسااط و  عنااوان بااه ق(755)قتاال االعلاای علاای یافاات. گسااترش مختلااف نااواحی در شااا

 او تااالش بااا و دهااد رواج آناااتولی در را حروفاای هااای آمااوزه تااا کوشااید اهلل فضاال ی خلیفااه نخسااتین
 بااه امیاادواری بااا االعلاای علاای ایاان از پاایش شااد. وارد بکتاشاای جامعااه رد حروفاای هااای ایااده برخاای
 حروفیاان پیشاوای نامره محرر  ی نویسانده اسحاق سید بود. قراقویونلو قرایوسف نظر جلب دنبال
 .شاد کشاته حلب در که بود حروفی پیشوایان از ق(754 نسیمی)قتل عمادالدین شد. خراسان در

 کااه شااده اعااالم هاادف خااالف باار و کردنااد دنبااال را خااود متعااالی حروفیااان (66 :4575 ،)رنجباار
 :4524 ،)پطروشفساکی .باود ضاعفا بار اقویاا ساتم و ظلام هرگوناه رفع و برابری و مساوات برقراری

 بنااابراین ،شااد آن اطااراف نااواحی و هاارات در ویااژه بااه و جامعااه فساااد موجبااات آنهااا تعااالیم (56
 ساویی از ،شاد آغااز حروفیاان کشاتار و دساتگیری ،کنناد سارکوب را فرقاه ایان تاا داد دستور شاهرخ
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 ناام باه اهلل فظال یااران از یکای ق758 ساال در ،نمایند ترور را شاهرخ که گرفتند تصمیم حروفیان
 توسااط ضااارب ،کاارد وارد شاااهرخ بااه ضااربه چناادین دشاانه بااا هاارات جااامع مسااجد در لاار احمااد

 اعمااال حروفیااان بااه نساابت شاادیدتری ساارکوب تحقیقااات از بعااد و شااد کشااته شاااهرخ محافظااان
 (575-0 ،5ج :4575 ،)سمرقندی .شد
 از ای آمیختااه اهلل فضاال اعتقااادات و تعااالیم :نعیماای اهلل فضاال مهاادویت ادعااای و تعااالیم .5
 آرای و افکاار از اعم زمانه اعتقادات با خود کامل آشنایی با توانست اهلل فضل بود. گوناگون عقاید

 فضال نهاد. پای نویی آئین و آورد وجود به جدیدی لفیقیت فتصو و اسالم ،یهودیت ،مسیحیت
گااهی ،باود برخاوردار زیاادی قادمت از که حروف علم با  علام در فضال اقادامات اولاین از داشات. آ

 حارف ایان باشاد. ،اسات اسامش ابتادای کاه «ض» حارف عاددی ارزش اهمیات باه توجه حروف
 اینکاه بار مبنای ادعاایش باه و گیارد ارقار ق788 ساال مقابال در توانسات می و بود 788 عدد با برابر

 کااه نیااز خااود نااام از اهلل فضاال بپوشاااند. عماال ی جامااه اساات هجااری نهاام قاارن در اسااالم مجاادد
 خااود ادعااای صاادق از نشااانی را آن و باارد را بهااره نهایاات نیااز بااود شااده  کاار قاارآن در بااار چناادین
 ،داد قرار بررسی مورد را جدید عهد و عتی  عهد ،پرداخت حروف علم ی مطالعه به وی دانست.

 اساماعیلیان تأویال های شیوه از و شد مسلط فارسی و عرب ادبیات بر ،کرد تأمل عربی ابن آرار در
 و امااور تمااام ،فارساای گانااه 55 و عرباای گانااه57 حااروف ،حااروف علاام از اسااتفاده بااا ،جساات سااود
 (22-26 :44564 ،)آژند .کرد تفسیر را دینی احکام
 یااد حروفیاان بنادی دوره در الوهیات و امامات ،نباوت مرحلاه ساه از اقسیداسح ی نامه محر  در
 ی دوره پااس آن از و یابااد ماای خاتمااه اسااالم پیااامبر بااا نبااوت ی مرحلااه اساااس ایاان باار اساات. شااده
 نیز الوهیت ی مرحله آغاز این و گیرد می پایان استرآبادی اهلل فضل ظهور با و ،شود می آغاز امامت
 مرتباه این ،کند می یاد است «نبوتی» که اول ی مرتبه از مراحل این شگزار در سیداسحاق است.
 کاه «والیات» دوم ی مرتباه و هساتند شارایع ی کنناده وضع که نبوت علم به انبیا مظهر در ظاهری
 ؟ع؟،عساکری حسان یاازدهم اماام تا بعد و است ؟ع؟علی ایشان اول و است نبوت اوضاع کاشف

 ظااهر اهلل فضال راانی خااتم مظهار در صافات و اساماء تماامی کاه اسات «الوهیات» ساوم ی مرتبه و
 ،اسات تبریاز شاهر حروفیاان آرار بر بنا اهلل فضل ظهور زمان و محل (67 :4575 ،)رنجبر .شود می
 قااوام کااه موجااودات هساات کااه تاااریخ اول :شااده نوشااته نامرره کرسرر  صاافحات از یکاای ی حاشاایه در

 مبااارک ماااه آخاار کاارد ناازول ینالعااالم رب (اهلل )فضاال ف حضاارت منیاار ضاامیر باار اوساات بااه اشاایاء
 ولاااای ی محلااااه در پاااان  و هفتاااااد و هفتصااااد باااار سااااال اساااات چهااااارده هاااام کااااه المعظاااام شااااعبان
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 ظهاور محال عناوان باه را تبریاز روشانی باه نامره کرسر  در هاای سروده دیگر سوی از وله)تبریز(...د
  :برد می نام ح   ات

 ظهااااااااااااور حاااااااااااا   ات تبریااااااااااااز در کاااااااااااارد
 

 نااااور دو و ساااای ازو شااااد جااااا آن حجاااااب باااای 
 آشاااااااااااکار شاااااااااااد آ ربایجاااااااااااان در چاااااااااااون 

 
 کردگااااااااار )فضاااااااال( ف ز حاااااااا  از رسااااااااتخیز 

 پدیااااااااااااااااد جااااااااااااااااا آن شااااااااااااااااد آرااااااااااااااااار اول 
 

 رسااااااااااااااید یاااااااااااااازدان ف از چااااااااااااااون امااااااااااااار 
 بااااااااااااااین اهلل بساااااااااااااام تاااااااااااااااریخ در باااااااااااااااز 

 
 دیاااااااااااااان ساااااااااااااااالر هجاااااااااااااارت زمااااااااااااااان از 

 یهاااااااود و ترساااااااا چاااااااو گااااااام نگاااااااردی تاااااااا 
 

 خیرالوجاااااااااااااااود آن مهااااااااااااااادی ظهاااااااااااااااور از 
 تماااااااام اهلل بسااااااام رفحااااااا گفتناااااااد کاااااااه آن 

 
 امااااااااام آن ظهااااااااور از باشااااااااد شااااااااود چااااااااون 

 گشاااات فاااااش قاااارآن اساااارار فضاااال ز چااااون 
 

 هشااااات و هفتااااااد و هفتصاااااد هجااااارت باااااود 
 (576-72 :4548 ،)کیا   

 ؟جع؟مهاادی حضاارت ظهااور ی وعااده کااه احااادیثی و آیااات بااه خااود ادعاهااای در حروفیااان 
 حروفاای رهبااران کردنااد. تفساایر و أویاالت خااود تعااالیم و ی ساالیقه بااه بنااا را آنااان و جسااتند تمسااک
 هاای نموناه از برخای باه  یال در کردناد بیاان پیاروان بارای خاود هاای آماوزه با را ظهور های نشانه
   :شود می اشاره ادعاها این

 مقیمای حروفای شااعر را اهلل فضال بودن مهدی :اهلل فضل وجود در عیسی و مهدی بودن یکی
 ظورشاااننم ،اساات آمااده مهاادی گوینااد ماای کااه حاا  اهاال سااخن وی نظاار از ،اساات کاارده بیااان نیااز

 او ،باود اهلل فضل حضرت مهدی از غرض زیرا ،است حقیقت و توحید اهل و مهدی لشکر تحقیقاا 
ك   کرد. ظهور و آمد ل    ل  ض  یه   اهلل   ف  ت  ؤ  ن ی  اء   م  ش  اهلل   ی  و و  ل      ض 

ف  یم   ال  ظ  ع    54 :حدیاد  0 :)جمعاه ال 
 اهلل رو  عیسای هماان او پرداخات. حقاای  و اسارار بیاان باه و کارد ظهاور خراساان زا او (20 :مائده
 وجااود از کنایااه سااپید ی مناااره یافاات. ناازول شااام در سااپید ای مناااره باار و آمااد آساامان از کااه اساات
 حجاااب درون در قاادیم کااالم حقااای  و اساارار اساات. ظلمااانی حجاااب نیااز شااام از منظااور ،اوساات
 لاو  کاه باود آدم وجاه در اسات الهای ی کلماه 55 و 57 کاه اهلل لرساو اسارار جماع ،باود مخفی
 شاریعت و کارد آشاکار و خواناد ،آماد اهلل فضال حضارت نباود. واقاف آن بر کسی و خداست محفوظ
 را مااذاهب جمااع ،نمااود قساط و عاادل از پاار را عاالم جمااع و کاارد بیاان حقیقاات بااه را اهلل رساول
 نویساندگان دیگار از جاویادی (540 :4544 ،)اسالوئر .خواناد وحادت باه را چیاز همه و نمود یگانه
 خادایا عیاد ،پنجااه ،روزه» اهلل فضل ی گفته و بود حقیقی مسیح اهلل فضل که است نوشته حروفی
 در روزه پنجااه ی روزه کاه زیارا دارد داللات او باودن مسایح بار «کان ناازل خاوانی آسامان از ماا برای
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 باه پااک رو  آن بازگشات نیاز عیاد از منظاور و اسات عیسای رمزآلاود گفتن سخن ی روزه جا این
 کاه یازدان فضال باه اسات اشااره ساالگی ساه و سای در عیسای آمادن اسات. )فضال( پاک بدن
 چهاال در نبااوت مقااام و رسااالت داد. رخ سااالگی سااه و ساای در ایاان و شااده داده او بااه تأویاال علاام

 تنزیال ساال ساه و تبیسا ،یافات وفاات ساالگی ساه و شصات در و شاد عطا پیامبر به سالگی
 شااش و پنجاااه در و شااد عطااا تأویاال علاام سااالگی سااه و ساای در هاام یاازدان فضاال بااه شااد. نوشااته
 و تنزیال زماان مادت ترتیاب ایان باه شاد نوشاته تأویال سال وسه بیست پس یافت وفات سالگی
 بااز ساالگی 55 در عیسای حضارت کاه ایان ناماه( عشا  از نقل به ،546 همو:) .شد برابر تأویل
 باه تأویال علام ساالگی 55 سان در کاه نکتاه ایان بار اسات اشااره کشات خواهاد را دجال و ددگر می

 (542 ،)اسلوئر .رسانده هالکت به را جهالت دجال ترتیب این به و شد داده اهلل فضل
 برویاد جاا آن باه ...دیدیاد را سیاه های بیرق خراسان اطراف در گاه هر که است آمده حدیث در
 مباادل عاادالت و برابااری بااه را جااور و ظلاام از پاار زمااین بااود خواهااد جااا آن و اساات اهلل خلیفااه مهاادی
 علام و باود اهلل خلیفاه کاه آدم مانناد و اسات اهلل خلیفاه مهادی شاده گفتاه حدیث در کرد... خواهد
 بیاان را حارف 55 کلماات اسارار و خادا خلیفاه و اسات مهادی نیاز اهلل فضال ،دانسات مای را االساماء
 ساروده او مهادویت و اهلل فضال رراای در ناماه بشاارت در رفیعای (558 :4544 ،)اسالوئر .است کرده
 که: است

 باااااود شاااااده پااااار جاااااور و ظلااااام باااااا جهاااااان
 

 آماااااااااد عااااااااادل و قساااااااااط باااااااااا مهااااااااادی کاااااااااه 
 شااااااااااااااد عملاااااااااااااای انبیاااااااااااااااء ی وعااااااااااااااده 

 
 والسااااااااااااااالم رفاااااااااااااات ظلماااااااااااااات و آمااااااااااااااد آدم 

گاااار   رسااااید نماااای فریاااااد بااااه یاااازدان فضاااال ا
 

 بااااود گرفتااااه فاااارا را زمااااین روی ظلماااات و جهاااال 
 (555 :4544 ،)اسلوئر   

 مرج و هرج هجری نهم و هشتم سده در :تیموریان ی دوره در مهدویت مدعیان دیگر معرفی
 باه و باود کارده چنادپارگی دچاار را ایاران ی جامعاه نیرومناد مرکزی قدرت یک وجود عدم از ناشی
 یااا مااذهبی هااای انگیاازه بااا و زده قیااام بااه دساات بساایاری افااراد مختلااف نقااا  در منظااور همااین
 رواج ماردم میاان در منجای ظهاور انتظاار نابساامانی شارایط چناین در پرداختناد. تبلیغ به سیاسی
 مادعیان ظهاور بارای هاا زمیناه نخساتین از یافتناد. دسات قادرت به رهگذر این از ای عده و یافت

 ی جامعااه مهاری بای مااورد گفتناد دنیاا حاادیث چاون کاه بااود سیاسات باه عارفااانی توجاه مهادویت
 چون که بود عزیز درویش و خلیفه شیخ افراد این ی جمله از گرفتند قرار ایران سنت اهل بیمذه

 بارای جامعاه آماادگی خواساتار بناابراین و اسات نزدیک ظهور زمان کردند می بیان که دنیا حدیث
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 از هااایی دیاادگاه چنااین وجااود (44 و 26 :4564 ،)اساامیت .بودنااد ظالمااان سااتم و ظلاام بااا مبااارزه
 بااه شاد دنباال سااودجو ای عاده ساوی از داشااتند را عادالتی بای بااا مباارزه ی اندیشاه کااه اعرفا ساوی
 ایان ی جمله از ،زدند تبلیغات به دست و کردند معرفی موعود مهدی را خود آنان که ای گونه

 محماااود و ناااوربخش سااایدمحمد چاااون افااارادی بعاااد و باااود اهلل فضااال حروفیاااه رهبااار اشاااخا(
 پسیخانی.

 بحارین قطیاف اهالی از وی پدر آمد. دنیا به نئقا در ق(242-756) شنوربخ سیدمحمد .4
 کاه اسات افرادی از نوربخش سیدمحمد کرد. ازدواج و شد آشنا سیدمحمد مادر با قاین در که بود
 از پااادرش کاااه کااارده بیاااان الهررردی رسررراله در ناااوربخش کااارد. مهااادویت ادعاااای شااااهرخ ی دوره در

گاه وی مهدویت  محمدالمهادی گفات پادرم» اسات داده او مهادویت از خبار تولد از پیش و بوده آ
 سااال در و پیوساات کبرویااه صااوفی ی فرقااه بااه او (26 :4575 ،)رنجباار .«اساات ماان صاالب در کااه
 ماورد ختالنای اساحاق خواجه مانند کبرویه بزرگان از برخی سوی از و کرد مهدویت ادعای ق752

 ایان ی طلباناه قادرت تماایالت را بخشناور از ختالنای خانادان حمایات دلیال گرفات. قارار پذیرش
 و شاود مای سالطنت ادعاای به متهم خیزش این در اسحاق خواجه بنابراین دانست باید خاندان

 روضااات  24 :4575 ،)رنجباار .گااردد ماای تبعیااد نااوربخش امااا رسااد ماای قتاال بااه شاااهرخ حکاام بااه
 و دساتگیری ردستو نوربخش ادعای خبر رسیدن با شاهرخ (505-00 ،الجنان جنات و الجنان
کمه  وی اسات نریختاه را کسای خاون کاه ایان و ناوربخش نادامت اظهاار باا کرد صادر را وی ی محا
 ادعاااای دوبااااره کردساااتان باااه سااافر باااا اماااا (26 ،4ج  402 ،5 ج :4526 ،)شوشاااتری .شاااد تبعیاااد

 باه و شاد فرساتاده گایالن باه شااهرخ دساتور باه و شد دستگیر دیگر بار کرد مطرح را خود مهدویت
کیاد جنباه چناد بار ناوربخش مهادویت ایعااد (75-5 :4575 ،)رنجبار .پرداخات رسامی ومعل  تا

 عقیاب زماان بلاغ ا ا» حماوی ساعدالدین ساخن باه بناا مهادی ظهاور زماان که آن نخست :داشت
 بسام حارف و صاوم ی واژه میم حرف زیرا ،است 756 سال یعنی «قام فالمهدی اهلل بسم و صوم
 روز مهادی تولاد تااریخ ساویی از و شاود (مای276+08ابجاد) حاروف اسااس بر الرحیم الرحمن اهلل

 باه بناا الهردی رسراله در (70 هماو:) .اوسات خاود تولاد ساال کاه شاده  کار ق242 محارم52 جمعه
 تطبیاا  قاباال خااود باار کااه دانااد ماای عجاام مااادری و عاارب پاادری نساال از را مهاادی عرباای اباان نقاال
 کنیاه و ناام هم را ؟جع؟مهدی حضرت هک نبوی حدیث به توجه با نوربخش (76 همو:) .است
 (444 :4524 ،باااخرزی )نظااامی .نهاااد قاساام را خااود فرزنااد نااام اساات کاارده معرفاای ؟ص؟پیااامبر بااا

 هماو:) ،اسات دانسته مردم کردن هدایت مهدویت ادعای کردن مطرح از را خود هدف نوربخش
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 بارد. بهاره تعاالیم تلفیا  زا مادعیان دیگر مانند وی واقع در .بود این جز چیزی واقعیت اما (445
 تبیااین در «والیاات خااتم و مهاادویت» اندیشااه یعناای تشاایع و تصااوف مشااترک وجااه از نااوربخش

 را خالفات داعیه تواند می که است دوگانگی این براساس و برد را استفاده کمال مهدویت ی آموزه
 داعیاه اما ،بگذارد رکنا برد نمی جایی به راه شیعه های آموزه مبنای بر مهدویتش اظهار که زمانی
 :4565 ،کاوب )زریان .دهاد اداماه اسات متصاوفانه مفااهیم باا پیوناد در کاه را ارشااد مقاام و والیت
 هااای جنااگ از ناشاای هااای آشااوب و هااا ویراناای از پاار کااه ،روز آن جامعااه شاارایط بااه نگاااهی بااا (472
 چاون ساودجویی افاراد ،بودناد الهای منجای ظهاور دنباال باه کاه ماردم روحی آمادگی و بود داخلی

 تارین کوچاک نهایات در اماا زدناد تبلیغ به دست و کردند استفاده موقعیت از اهلل فضل و نوربخش
کماان عقیابت باا و نگرفتناد قارار حمایات ماورد ماردم ساوی از ،نیاوردناد دسات باه موفقیتی  باه حا
 شدند. نابود سرعت
کاان نبردهاای و گجنا درگیار ق7 قارن در که بود رشت روستاهای از :پسیخانی محمود .5  حا
 ظلم با مبارزه ی اندیشه بنابراین ساخت می وارد مردم به را آسیب ترین بیش که بود قدرت سر بر
 جادا وی از بعاد اما پیوست اهلل فضل به محمود حروفیه تبلیغات آغاز با ،یافت راه محمود فکر به
 .نهاااد بنیاااد گرفاات نااام نقطویااه بعااد و بااود حروفیااه از متااأرر کااه را خااود انحرافاای ی فرقااه و شااد

کید خود آرار در پسیخانی محمود (68 :تا بی ،)میرفطروس کنون که کند می تا  محمود دین دین ا
 اوسات. جدیاد نبای و مهادی و اسات یافتاه ظهاور وی بار جدیاد دیان که اوست (60 و:)هم .است
 و کارد یاتالوه ادعاای نهایات در نباوت و مهادویت ادعاای از پس نیز محمود مدعیان دیگر مانند
 با شاهرخ به سوءقصد از پس حروفیان مانند نقطویان سرنوشت (60 همو:) .دانست خدا را خود

 باه و شاد دستگیر دوران همین در محمود زیاد احتمال به و شد مواجه دستگیری و گریز و تعقیب
 طهماسااب ی دوره در کااه ایاان تااا کردنااد فاارار و شااده مخفاای نقطویااه رهبااران ق(،758) رسااید قتاال
 (28 :تا بی ،)میرفطروس .آوردند بر سر دیگر بار فویص

 شایعه اصالی روایاات باا آنهاا تضااد در را واهای ادعاهاای و هاا اندیشاه ایان نابودی دلیل و علت
 از زیرکای باا داشاتند ساعی کاه انحرافای هاای فرقه این باهوش خود زعم به مدعیان دانست. باید
 قادرت باه و ببرناد بهاره اسات ؟جع؟مهادی ضارتح ظهاور به اعتقاد که مردم مهم عقاید از یکی
 باه نهایات در و انگاشاتند نادیاده را ظهاور باه مرباو  مهام روایاات از بسااری گاری ناشای با ،برسند
   گذاشتند. صحت خود ادعای بودن واهی بر عمل سوء دلیل
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وغین مدعیان شکست علل واکاوی  یان دوره در مهدویت در  تیمور
گرچه حروفیه در  هاای آماوزه گااه هایچ عمال در اماا ،دارد وجود ؟مهع؟ائمه به مایلت های نشانه ا
 اسات معتقاد شایبی ،نماندناد نیز رای  تصوف قالب در که چنان هم ،ننهادند وقعی را مذهب این
 عقایدشااان بااا را چااه آن نیااز زمینااه ایاان در امااا تشاایع تااا هسااتند تاار نزدیااک تصااوف بااه حروفیااان کااه

گذاشااتند نداشاات سااازگاری  ایاان در منحرفااان ایاان اساساای ضااعف (547-55 :4524 ،)شاایبی .وا
 انحرافاااتی دچااار عماال در و انااد خااالی شاایعه فقااه و اصاالی متااون از کااه اساات مشاااهده قاباال نکتااه
 :پردازیم می تضادها و انحرافات این به زیر در ،است اسالم و تشیع مذهب مخالف که شوند می

 ظهور زمان به مربوط روایات با تضاد .1
 مفضال اسات. ناامعلوم ؟جع؟مهادی حضارت ظهاور زماان معتبار روایات بنابر شیعه تعالیم در
 :که است کرده روایت ؟ع؟جعفر امام از عمر بن

 ظهاور بارای هارکس و فرمایاد... تعیاین وقتای حضارت آن ظهاور برای که کرده ابا تعالی ح 
 ،)مجلساای .نمااوده شااریک غیاب علاام در خاادا باا را خااود دهااد قاارار معاین وقتاای مااا )مهادی(
4576: 454) 

 :شد سوال ؟ع؟باقر امام از
 دروغ کنناد می تعیاین وقات کاه آنهاا :فرمودناد هسات؟ معینای وقات زماان امام فرج برای آیا
 (252 :4572 ،)طوسی .کردند تکرار بار سه را جمله این و ،گویند می

 مشااهود محمودپساایخانی ،نااوربخش ،اهلل فضاال ادعااای بااودن کااذب روایااات ایاان بااه توجااه بااا
 نخسات گاام در اناد داشاته ساعی ابجاد اسااس بار حاروف تطبیا  باا افاراد ایان از کدام هر زیرا است

 سازند. هماهنگ خود تولد یا ظهور زمان با را تاریخ این ادامه در و بسازند ظهور برای تاریخی
 ظهور مکان تضاد .2

 ،.«کناااد.. نااادا بلناااد صااادای باااه و ؟ع؟اباااراهیم مقاااام و حجراالساااود رکااان میاااان بیاساااتد پاااس»
 بااا زمااان هاام و کنااد ماای آغاااز خاادا ی خانااه کنااار از را خااود نهضاات مهاادی (455 :4576 ،)مجلساای
 .اساات... کاارده ظهااور کعبااه در خاادای حجاات اینااک :کااه دارد برماای ناادا امااین جبرئیاال ظهااورش
 خااروج و اساات کعبااه در مهاادی؟جع؟ حضاارت ظهااور از حاااکی همااه روایااات (464 :4564 ،)راشااد
 و نااوربخش چااون ماادعیانی کااه اساات حااالی در ایاان و دانااد ماای شاارق ساامت از را حضاارت یاااران
 خود ظهور خراسان و شرق در و اند گذاشته مهدی؟جع؟ یاران جای به را خود پسیخانی محمود
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  کرد. مهدویت اعالم تبریز در اهلل فضل و کردند اعالم را
 ؟ع؟عیسی حضرت همراهی .3

 نااام مهاادی؟جع؟ حضاارت یاااوران از یکاای عنااوان بااه ؟ع؟عیساای حضاارت از شاایعه روایااات در
 :است شده برده

 کااه هنگااام آن در آیااد فاارود شااما میااان در مااریم پساار کااه هنگااامی ،بااود خواهیااد چگونااه شااما
 (558 :4572 ،)حسنی .شماست خود میان از تان امام

 ظهاور نیاز اهلل فضال و ،عیسی هم و داند می مهدی هم را خود نوربخش که است حالی در این
 کاه جهال رفاتن باین از یعنی ؟ع؟عیسی ظهور که کند می بیان تأویل به و کند می رد را ؟ع؟عیسی

 است. شده آشکار وی بر علوم و است رفته میان از جهالت سالگی 55 در اهلل فضل ظهور با
 ظهور های نشانه بروز عدم _4

 از مهادویت ادعاای زمان در که است شده گفته هایی نشانه ؟جع؟حجت حضرت ظهور برای
 ایاان و اساات نرساایده ظهااور بااه عالئاام ایاان آن از بعااد و قباال ،تیمااوری ی دوره در ماادعیان یسااو

گاهی از مدعیان  اناد. نیاورده میان به سخنی ها نشانه این از و کرده استفاده خود نفع به مردم ناآ
 :فرمودند ؟ع؟صادق امام

 ناادا آسامان از کاه ندادهناده ،سافیانی ،یماانی ،اسات نشاانه پان  ؟جع؟قاائم ظهاور از پایش
 (565 ،5 ،الدین کمال  426 :4564 ،)راشد .زکیه نفس شدن کشته ،بیداء خسف ،دهد

گزیر و قطعاای مااوارد جاازء را ساافیانی ؟ع؟جعفرصااادق امااام  ،)نعمااانی .دانااد ماای ظهااور از قباال نااا
 (560  584 :تا بی

 مدعیان انحرافات .5
 و رهباران عملکارد و تعاالیم تاس کرده رابت را مدعیان ادعای بودن دروغ که عامل ترین مهم
 مهاادویت ماادعی رهبااران تعااالیم در انحااراف تاارین باازر  اساات. انحرافاای هااای گااروه ایاان پیااروان
 حضاارت کااه اساات حااالی در ایاان و آنهاساات کااردن الوهیاات ادعااای و توحیااد بحااث از شاادن خااارج

 فارا ؟ص؟هللا رسول و قرآن ،خدا از پیروی به را مردم کعبه در خود ی خطبه اولین در مهدی؟جع؟
 از آیااتی کاه اناد داشاته ادعاا االعلای علای شااگردش و اهلل فضال (422 :4564 ،)راشاد .خواند... می
 و دانساته الهای ناص نااط  تنزیال را خاود مقاام االعلای علای ،اسات کارده نازول آنان نعت در قرآن

 ،)کیااا .اساات دانسااته خااود سااتایش در را آن امثااال و کبیاار وعلاای العظاایم العلاای هااو چااون کلملتاای
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 مشااابه آن زیااارت و داشاات کعبااه مشااابه جایگاااهی حروفیااان ناازد در اهلل فضاال قباار (587 :4548
 داشاتند اعتقااد کاه بودناد صاوفیانی حروفیه رهبران (440 همو:) .بود منی در سنگ کردن پرتاب

 انآنا نظار باه ،خواناد نمای اخالقای قراردادهاای از کادام هایچ باا اعتقااد ایان که اند شده یکی خدا با
 واقعیات در چیاز هماه و خاسات برمای میان از شر و خیر بین تمایز وجه شدند می یکی خدا با وقتی

 کردناد مای عرضاه جامعه مختلف قشرهای به را اعتقادات این وقتی شد می خالصه آنان وجودی
 خالصاه جهاانی ایان های زیبایی در چیز همه و دانستند می خاکی زمین همین را موعود بهشت و
گیار اجتمااعی مارج و هارج و شاد مای بساته اخالقیاات ی دروازه ،شد می  :4564 ،)آژناد .شاد مای فرا
 و نماازی بای ،کفار ،الحااد به که است عجم عراق و کردستان حروفیان از صحبت استطانامه در (64
 و گاایالن در (25 :تااا باای ،)ریتاار .پنداشااتند ماای قیاادی هاار از آزاد را خااود و بودنااد شااهره تکلیفاای باای

 و هساتند بهشات در آناان چاون نیسات مترتب آنان بر تکلیفی که بودند برآن حروفیان نیز شروان
 (586 :4548 ،)کیا .نیست تکلیف جای بهشت

 دنیاااااوی منااااال و ماااااال از صااااحبت هرگاااااز و ،داشااااتند مااااای مااااذموم را دروغگاااااویی حروفیااااان
 از و آوردنااد  ماای جااا بااه را فاارائض ،بااود آنهااا خصااایل جاازو ضااعفا و فقاارا از دسااتگیری راندنااد... نماای

 عمال در و شاد مای بیاان رساائل در تنهاا خصاایل ایان اما (56 :تا بی ،)ریتر .گریختند می محرمات
کی و لذات از هرچه» دادند می رواج را تکلیفی بی  هماه اسات آزاد کاردن تصارف و نوشایدنی و خورا
 نظاار از و (488 :4564 ،)آژنااد ،«ناادارد وجااود چیااز هاایچ ایاان از غیاار بااه اساات بشااریت عااالم در فقااط

 تیماور ساوی باه اهلل فضال ابتادا در کاه گوناه هماان داشاتند حکاام باه نزدیکای بار ساعی نیاز سیاسی
 شدند. متمایل قراقویونلوها به نیز او پیروان و داشت وی جذب در سعی و شد متمایل

 گیری نتیجه
 اریختا اعصاار ی هماه در ویرانگار هاای جنگ و اقتصادی و سیاسی ،اجتماعی فسادهای وجود
 در و ،بدانناد ؟جع؟حجات حضارت ظهاور زماان را خاود زماان دوره هار ماردم شده سبب ،بشریت
 در اعتقاااداتی چنااین وجااود باشااند. منجاای وساایله بااه بخااش هاااییر و امیاادبخش هااای وعااده پاای
 دساات بااه مقااامی خااود باارای مهاادویت ادعااای بااا ،طلااب قاادرت سااودجویان از گروهاای مااردم میااان

 در کشااور سااویی از کااه اساات تیموریااان ی دوره ایااران تاااریخ پرآشااوب یهااا دوره از یکاای بیاورنااد.
 باه خاود رشاد نهایات در متصوفانه های اندیشه دیگر طرف از و برد می سر به مرج و هرج و ناامنی
 جامعاه وضاعیت از کاه اطالعی با سودجویان از ای عده که است زمانی مقطع این در ،بردند می سر
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 ،یهاودی ،اساالمی مختلاف عقایاد تلفیا  باا و زدناد نیرناگ باه دسات دامیا باه مردم نیاز و داشتند
 ،حروفیاان پرداختناد. مهادویت ادعاای باه و گذاردناد پایاه را نویی های آئین عرفانی و مسیحیت
 چناد بیاان باا ابتادا کاه اند دوره این در مهدویت مدعیان جمله از نوربخش سیدمحمد و نقطویان
 موعااود مهاادی عنااوان بااه را خااود ابجااد حااروف از اسااتفاده و ظهااور بااه مربااو  روایااات از مااورد
 الوهیاات بااه مهاادویت از نهایاات در و ،زدناد دیاان از جدیاادی هااای تأویال بااه دساات ،کردنااد معرفای
 ظالماان ساراغ باه ابتدا در هستند ظلم رفع دنبال به که خود ادعای برخالف ها گروه این رسیدند.
 ماردم سوی به نشدند آنان جذب حاکمان چون و تندجس یاری شان تبلیغات برای آنها از و رفتند
 خاود رساائل در و پرداختناد مای عقایدشاان بیاان باه لفافاه در مادعیان ایان ابتادا در آمدناد. عادی
 و گری اباحی تروی  که را خود واقعی نیت  ادامه در اما زدند نمی تکالیف رفع بر مبنا صراحتاا  حرفی
 و شایعه هاای فقاه حمایات عادم دلیال باه انحرافی های روهگ این ساختند. می آشکار بود دینی بی

 هماین باه و نگرفتناد قارار ماردم ساوی از چندانی استقبال مورد راستین اسالم با شان تعالیم تضاد
 و دساتگیر ،سارکوب را آنهاا ساربازان از معادودی ی عاده فرساتادن با تنها راحتی به حاکمان دلیل
 شاناخت بارای منحارف هاای جریاان ایان گیاری شکل ییچرا شناخت و  مطالعه رساندند. قتل به

 رساند. می یاری را ما دروغین یانمدع سریع دفع و مشابه های جریان
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 التاراث دارالحیااء :بیروت ،االغان  ،قریشی اموی محمد بن حسین بن علی ،اصفهانی ابوالفرج _

 ق.4042 ،العربی
 :تهاران ،وفاایی داوود ی ترجماه ،اول دسر  منرابع بره داسرتنا برا کنرون تا ابتدا از حروفیه ،فاتح ،اسلوئر _

 .4544 مولی،
 تهاران، دانشاگاه :تهاران ،آژناد یعقاوب ی ترجمه ،سرربداران عروج و خروج ،ماسون جان ،اسمیت _

4564. 
 .4564 ،نی نشر :تهران ،تاری  در حروفیه ،یعقوب ،آژند _
 تا. بی ،العربی ثراثال داراالحیا بیروت: ،االسیمیین مقاالت ،ابوالحسن ،االشعری _
 تا. بی ،الفقیه مکتب  :قم ،الشیعه فر  ،موسی بن الحسن محمد ابی النوبختی، _
 پیاام، :تهاران ،کشااورز کاریم ی ترجماه ،خراسران سرربداران نهض  ،پاولوویچ ایلیا ،پطروشفسکی _

4524. 
 ق.4572 دارالمعارف، مصر: ،االسی  دعائ  ،محمد بن نعمان مغربی، تمیمی _
 ترجماااه ،درآخرالزمررران کررر  مصرررل  ظهرررور و گرررری اصررریح نظریررره کررر   مصرررل  ،ریحییناااذی ،حسااانی _

کبری زینب و حسینی سیدشاهپور  .4572 ؟جع؟،عصر موعود :تهران ،ا
 بنیاااد :مشااهد ،عااارف صااادق ساایدمحمد ی ترجمااه ،تشرریع و تصررط  ،معااروف هاشاام ،حساانی _

 .4564 رضوی، قدس آستان های هشپژو
 تحقیقااااات و مطالعاااات موسسااااه :تهاااران ،ادیررران رد بخشررر  نجررررات ،محمااادتقی ،راشدمحصااال _

 .4564 فرهنگی،
گااه، :تهااران ،ترراریخ  تحررطالت فرآینررد اجتمرراع   _ فکررری ماهیرر  مشعشررعیان  ،محماادعلی ،رنجباار _  آ

4575. 
 تا. بی نا، بی ،موید حشمت ی ترجمه ،حروفیه فرقه آغاز ،هلموت ،ریتر _
 .4565 امیرکبیر، :هرانت ،ایران تصط  در جستجط دنباله ،عبدالحسین ،کوب زرین _
 ،ناوایی عبدالحساین محق  ،البحرین مجمع و السعدین مطلع ،عبدالرزاق الدین  کمال ،سمرقندی _

 .4575 انسانی، علوم پژوهشگاه :تهران
 .4526 اسالمیه، فروشی کتاب :تهران ،المؤمنین مجالس ،نوراهلل قاضی ،شوشتری _
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 .4575 ظهور، عصر :قم ،ام  مطعطد ،عباس ،الرئیس شیخ _
گزلاو  کااوتی علیرضاا ی ترجماه ،دوازدهر  سرده آغراز ترا تصرط  و تشریع ،مصاطفی کامل ،شیبی _  ،قرا

 .4524 امیرکبیر، :تهران
 نخساتین عباسایان آفرینی چاالش های گوناه ،علیرضاا ،بهرامای و محمادکاظم سید ،طباطبایی _

 .4 شماره ،سوم سال ،کیم  و اعتقادی های پژوهش امامت، مسیر در
 جمکااران، مسااجد :قاام ،عزیاازی مجتباای ی ترجمااه ،غیبرر  کترراب ،حساان بنمحمااد ،طوساای _

4572. 
 در تراری  محرمی، حسن غالم :ترجمه عباسی، خلفای القاب در مهدویت فرهنگ عمر، فاروق، _

 .4575 ،2 شماره ،پژوهش هآئین
 .4548 تهران، دانشگاه :تهران ،گرگان  نامه واژه ،صادق ،کیا _
 تا. بی بامداد، :تهران ،پسیخانیان نهض  و حروفیه جنبش ،علی ،میرفطروس _
 ماااا، دلیااال :تهاااران ،موساااوی سیدحسااان تحقیااا  ،رجعررر  کتررراب ،محمااادباقر عالماااه ،مجلساای _

4576. 
 ق.4080 ،الوفا موسس  :بیروت ،النطار بحار، _______________________ _
یررانتی عصررر در خراسرران اجتمرراع  و فرهنگرر  ترراری  از هررای  گطشرره ،عبدالواسااع ،باااخرزی نظااامی _  ،مور

 .4524 نی، نشر :تهران ،هروی مایل نجیب تصحیح
کبر علی تحقی  ،الغیبه ،ابراهیم محمدبن ،نعمانی _  تا. بی الصدوق، مکتبه تهران: غفاری، ا

 


