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بازشناسی اندیشه مهدویت در عصر صفویه
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فرحين زهرا عابدی  ،شهناز کریمزاده

چکیده
دولت صفویه به عنوان یک حاکميت گسترده و فرا گير شيعه که در قرن دهم هجری در
ایران شکل گرفت از جهات مختلف بررسی شده است ،اما یکی از موضوعاتی که باید
بهصورت خاص بررسی شود جایگاه اندیشه مهدویت در این دوره و دستاوردهای
علمی آن است .پژوهش حاضر با روش توصيفی -تحليلی در نظر دارد به این پرسش
پاسخ گوید که اندیشه مهدویت در جامعه عصر صفوی و توليدات علمی آن ،چه
جایگاهی داشته است و تأليفات نگاشتهشده در این دوره بر چه محورهایی از مهدویت
تأ کيد کردهاند .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که اندیشه مهدویت نهتنها در
ميان عامه مردم این عصر رایج بوده است بکه دو قشر محدثان و متکلمان به آن عنایت
ویژه داشتهاند .محدثان و علمای اخباری تالش می کردند تا احادیث درباره امام
مهدیجع؟ را گردآورند ،متکلمان نيز تالش می کردند تا برای اثبات اصل مهدویت،
استداللهای عقلی ارائه دهند .این دو رویکرد در کنار یکدیگر ،موجبات تقویت جایگاه
مهدویت در این عصر و پس از آن را فراهم کرده است.
واژگان کلیدی :مهدویت ،حاکمان ،صفویه.

.1مقدمه
یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر ،موضوع مهدویت است .بهدليل اهميت فراوان این موضوع،
محققان از جهات مختلف آنرا بررسی کردهاند .مقاله حاضر ،بازشناسی محورهای اندیشه مهدویت در
عصر صفویه را بررسی می کند.از صدر اسالم تا معاصر ،حدود هزاروچهارصد سال فاصله زمانی وجود دارد.

 .1دانش پژوه کارشناسی ارشد تاریخ اهل بیت ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،هندوستان.

 . 2استاد همکار و عضو گروه علمی  -تربیتی تاریخ اسالم ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،ایران.

بنابراین ،مبانی اصلی مهدویت در طول زمان مورد حمله دشمنان اسالم قرارگرفته و دچار تحریف شدند.
یکی از عوامل تحریف مبانی و اندیشههای مهدویت ،حکومتهای مختلف و اندیشههای حا کم بر آنها
در طول تاریخ بوده است که از آنها میتوان به حکومت صفویه اشاره کرد .حکومت صفویه از نظر تاریخی،اهميت
خاصی دارد .این حکومت یکی از حکومتهای شيعی از قرن نهم تا دوازهم است بنابراین،دوره طالیی اوج
تمدن اسالم و شيعی بهشمار میرود.
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 .2حکومت صفویه ،عصر طالیی تشیع
 .1 -2اعالم رسمی مذهب تشیع
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در سال  907اهالی تبریز اهل تسنن بودند .بنابراین ،رسمی کردن مذهب تشيع کار سختی بود .وقتی
شاهاسماعيل اعالم کرد که خطبههای ائمه اثنیعشر باید خواندهشود مشاوران به شاه گفتند این اقدام
و تغيیر مذهب ،بدون درنظرگرفتن همه جوانب ،عواقب خطرنا کی دارد و صفویان با شورش مردم تبریز
مواجه میشوند .حکومت شبوروز در این اندیشه بود که خطبه اثنیعشری در مسجد جامع بر فراز منابر
خوانده شود .به شاه گفتند« :بسياری از مردم می گویند که حاکم شيعه نمیخواهيم ،ولی او اظهار
داشت به توفيق خداا گر رعيت حرفی بگویند ،شمشير می کشم و کسی را زنده نمی گذارم ،اما حقيت غير
از این بود .با وجود اینکه بیشتر مردم اهل سنت بودند هيچ اقدامی نسبت به رسمیشدن مذهب تشيع
نشان ندادند .برخی گفتند علت اساسی هراس مردم از خشونت قزلباشان و بهخطرافتادن جان و مال و
رعب و وحشت و ترس و هراسی است که صفویان در تبریز و حتی قبل آن در شروان و شرور ایجاد کرده
بودند .نکته دیگر اینکه علت اصلی عدم اعتراض مردم تبریز این بود که عموم مردم تبریز شيعه بودند.
آنها در دوران ترکمنان ،تقيه کردهبودند .البته این بحث جای بررسی دارد» (صفا کش ،1390 ،ص .)17در
کتاب تاریخ جهانآرا آمده است« :بعد از اتمام اذان ،تبرى و لعن و طعن بر دشمنان دین محمدى و تولی
بر آل لعن و طعن بر خلفاى ثالث و بر سنيان و اعداى حضرات دوازده امام و بر قاتالن ایشان مینمودند»
(موسوی ،1386 ،ص.)27

 .2 -2دعوت از علمای شیعی توسط حاکمان صفوی به ایران

وقتی شاه اسماعيل به تخت سلطنت نشست و مذهب شيعه اماميه را در مملکت ایران رسميت داد،
مردم ایران را به شيعهشدن دعوت کرد ،ولی تربیت مردم تازهشيعه ،مستلزم قدرت علمی دانشمندان و
علما بود .آنان بودند که باید مردم را از جنبه علمی و عملی رهبرى کنند(.مجلسی ،1386 ،ص)23
بنابراین ،دولت صفویه نيازمند قدرت و نيروى علماى شيعه بود .حا کمان از علما درخواست کمک
کردند ،علما نيز که منتظر چنين فرصتی براى ترویج مذهب بودند از جان و دل پذیرفتند .بنابراین،
علمای عرب بحرین ،جبلعامل و لبنان بهویژه در زمان شاه تهماسب هجرت کردند(صفاکش،1390 ،
ص .)393بههمين دليل دیده میشود که بهجاى رونق بازار صوفی گری ،علما و مجتهدین شيعه ،عرب
و عجم ،به این کشور شيعهشده روى آوردند مانند محقق اول شيخ علی کرکی ،شيخ لطفالل ميسی که
مسجد او هنوز در اصفهان معروف است ،شيخ حسينبن عبدالصمد پدر شيخ بهایی و خود شيخ بهایی
شيرازى ،ميرداماد ،عالمه مجلسی اول و دوم که همه در دولت صفویه ،مناصب مختلف شيخاالسالمی
یا منصب وزارت و مشاورت شاه بودند و در تمام دوران صفویه ،صوفی و درویشی دیده نمیشود که
سمتی یافته و کروفرى داشته باشد(مجلسی ،1385 ،ص .)124
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و شيخ علی منشار پدرزن او که همه از علماى عرب جبلعامل بودند و مانند مير غياثالدین منصور

 .3 -2ایجاد یك نهضت علمی

پس از فتح کامل ایران با زور و شمشير ،این نتيجه حاصل شد که تصرف در قلوب ،جز از راه علم و منطق
علما ممکن نيست .مردمی را که در طول نهقرن مطالبی به آنها گفتهشده است که به کلی از علوم و
معارف اهل بیت؟ع؟ دور شدهاند ،جز علما و دانشمندان شيعه نمیتوانند ،رهبرى کنند .بنابراین،
دعوت علما و دانشمندان شيعه از ممالك مجاور بهویژه بحرین و جبل عامل ،دو کانون فروزنده تشيع،
به ایران شروع شد(.مجلسی ،1386 ،ص )55جماعت شيعه و علماى شيعه از هر گوشه و کنار در ایران
بههم رسيدند(مجلسی،1386 ،ص .)27علیبن عبدالعالی کرکی را که عرب و از فقهاى شام بود و
حسينبن عبدالصمد ،پدر شيخ بهایی را که عرب بود از شام به ایران آوردند که مذهب شيعه را رواج
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دهند .بههرحال ،مردم ایران بهقوت ادله ،شيعه شدند نه عاطفه حب استقالل یا نفرت (اربلی ،بیتا،
ص .)15مرحوم ميرلوحی در راه احيای دین و مذهب تشيع و مبارزه با مخالفين ،سرسختانه ،فعال و
کوشا بودند .اصفهان ،دارالسلطنه و پایتخت بود و حوزه علميه بزرگ اسالم و تشيع و مرکز علمای بزرگی
مانند محقق ثانی ،ميرداماد ،شيخ بهایی و مالعبدالل شوشترى و امثال آنها و محل نشوونماى دهها
نوابغ علم و فقه و حدیث و فلسفه و انواع علوم رایج زمان بود .علماى بزرگ آن عصر از یكسو به حوزه
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علميه شيعه ،شکوفایی و درخشانی خاصی دادند که یکی از دورههاى برجسته تاریخ علوم در اسالم شد
و شخصيتهاى کمنظير و بینظير زیادى را پرورش داد (موسوی ،بیتا ،ص.)91
شاردن در سفرنامه خود درباره قدرت علما در بین مردم مینویسد« :در نظر ایرانيان ،بیشتر از آنچه
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مفتی در عثمانی اختيار و قدرت دارد صدر ،توانمند و مقتدر است و وى را پادشاه و حاکم امور مذهبی و
حقوقی ،شيخ ،قبله گاه واقعی ،قائم مقام پیغمبر و نایب امامان میدانند»(.مجلسی ،1386 ،ص)24
علماى بزرگوار شيعه که چندین قرن تجربه تلخ دشمنی دولتها و پادشاهان سنی را با تشيع در تاریخ
اسالم لمس کرده بودند به اندازهاى از وضعيت پدیدآمده ،خشنود بودند .کمپفر مینویسد« :شگفت
ّ
آنکه متألهين و عالمين به کتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم سادهدل شریکند و پندارند که طبق آیین
خداوند پیشوایی روحانی مردم و قيادت مسلمين بهعهده مجتهد گذاشتهشده است ،درحالیکه

فرمانروا تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراى نظرات وى ّ
همت گمارد» (مجلسی ،1386 ،ص.)24
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ذکرشد که سالطين صفویه رسمی کردن مذهب تشيع و ترویج دین اسالم برای علما مقام خاصی در
دستگاه خالفت قائل شدند و و مجتهدین را جانشين از امام عصرجع؟ میپنداشتند باوجود
فراهمآمدن زمينه برای ترویج مذهی تشيع ،اندیشه مهدویت در این دوره رونق گرفت عالوهبر آن،
مشکالت اعتقادی دیگر هم وجود داشت که یکی از آنها اعتقادات تصوف بود .ازسوى دیگر ،سالطين
صفویه که با مرام تصوف به سلطنت رسيدند علماى عالیقدر و دلسوز با گفتار و رفتار شایسته و نوشتن
دهها کتاب و رساله از یكطرف ،آن سالطين را از انحراف تصوف تاحدودى اصالح کردند و از طرف دیگر،

جامعه اسالمی ،ملت ایران و توابع آن را از این آفت تا حد بسيار زیادى پا کسازی کردند .از قدرت کمنظير
سالطين صفویه که به دین اسالم و مذهب تشيع عالقه داشتند در مسيرهاى صحيح اسالمی و تشيع،
استفاده کردند و آنها را در راه احيای دین و مذهب و عمران و آبادى مملکت و پیشرفت راهنمایی کردند.
(موسوی ،بیتا ،ص )91حاکمان صفویه با تکيه بر اعتقادت دینی بهویژه تصوف ،مطاع خود را به انجام
رساندند .براساس اعتقادات آنها اطاعت از پیشوای صفوی در مقام مرشد الزم بود .باور به عصمت آنها تا
حد اعتقاد به منجیبودن ،پیش رفت (صفا کش ،1390 ،ص .)395ازطرف دیگر قبل از ورود صفویان به
حکومت ،اعتقاد غاليانه مهدویت در جامعه وجود داشت .با پیروزی ،شرایط مطلوب برای مقابله با
مهدویت دروغين فراهمشد .سالطين صفویه برای کسب مشروعيت به گفتمان پرداختند ،مهدویت
غاليانه بهشکل صوفيانه شکل گرفت و این عقيده درمقابل مهدویت اماميه قرار گرفت .آنها مردم ایران را
با خود جزم می کردند درحالی که فقها بر فقه به نيابت از سوی امام؟ع؟ معتقد بودند.
آوردند مهدویت غاليان به حاشيه رانده شد .شاهاسماعیل تا پیش از شكست چالدران ،خودش را ذات
مقدس فوق بشـری مؤید به امدادهای غيبی و معجزه گر و خدا گونه میپنداشت و خيال مـی کـرد کـه
مـادر گيتی فقـط یك ذات پاك را زاییده است و آن هم اوست .او در نامهای کـه بـرای شـيبكخـان فرسـتاد،
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با تثبيت حکومت صفویه و دعوت حا کمان صفویه از علما و جایگاه خاصی که فقها در دوران بهدست

تصریح کرد که آن اسماعيل صدیق و نبی که در آیه قرآن نامش آمده است ،منم و هزارسال پیش از این،
خدای آسمانها مرا راست گو و برگزیده خوانـده اسـت .او در ایـن نامـه ادعـا کرد که به او وعده آسمانی داده
شده که در آخـر زمـان بـر جهـان بشـریت سـلطنت کنـد و سراسر گيتی را بگشاید و دین خود را در ميان
انسانها بگستراند و ایـن حـدیث را آورد کـه می گفت« :لکل اناس دوله ودولتنا فی اخر الزمان؛ او خودش
را مصداق این حـدیث مـیدانسـت که از زبان امامان شيعه گفته شده بود کـه امامـان شـيعه در آخـر زمـان
تشـکيل دولـت شـيعه خواهند داد» (خنجی ،بیتا ،ص .)158البته معلوم است که هرچند تصوف صفویه
جنبه سياسی داشت ،ولی درویشهاى دوره گرد و عرفانبافان بیقيدوبند که جنگ هفتادودو ملت را
همه عذر نهاده بودند از فرصت استفاده کردند و از این عنوان و اشتهار اجداد صفویه به تصوف (به هر

71

معنی که بود) استفاده می کردند و شاه هم از خانقاهساختن و معرکهگيرى آنها جلوگيرى نمی کرد ،ولی از
این حدود تجاوز نکردهاند (مجلسی ،1385 ،ص .)124دوران سلطنت سلطانحسين آخرین شاه
صفوی کـه دسـتپـرورده و مریـد عالمـه عالمه مجلسی بود ،عالمه مجلسی به نمایندگی از طرف امام
زمانجع؟ سلطنت را به او تفویض کـرده بـود (خنجی ،بیتا ،ص.)235
شـيوخ و خلفـای بکتاشـی کـه از ميـان همـين تاتارهـا برمیخاستند این عقيده را ابراز داشتند که
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نخستين روح مدبر هستی ،خدا باشد در حضرت محمد؟ص؟ و بعد در حضرت علی؟ع؟ حلول کرد و
سپس به امامان شيعه منتقل شد .آن گاه از راه ائمهمهع؟ به شيوخ صفوی رسـيد و پس از شيخحيدر در
شاهاسماعيل حلول یافت .ازاینرو شاهاسماعيل هم برای آنها خـدا بود هم پیامبر و هم امام و هم شيخ
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طریقت و دارای معجزات و کرامات؛ یعنی شـاهاسـماعيل  ،والیت مطلقه داشت و بهجای خدا بر آنها حکم
میراند .آنها براساس این عقيده ،شاهاسماعيل را میپرستيدند( .خنجی ،بیتا ،ص )192برای القای
تصور مشروعيت دولت ،احادیث عالئم ظهور و رجعت ،ظرفيت مناسبی برای این کار داشتند؛ زیرا امکان
تطبيق عالئم ظهور با شرایط مختلف بهدليل نشانههای متعدد و متفاوتی که در شماری از روایات آمده
است زمينه این کار را فراهم می کرد .شواهد نشان میدهد که در اواخر دوره صفوی این مباحث اوج
گرفت هرچند از پیش از آن هم وجود داشت در سهچهار دهه پایانی عصر صفوی ،مباحث مربوط به
رجعت و عالئم آخرالزمان باال گرفت .بنابراین ،آثار فراوانی در این موضوع نگاشته شد مانند مطالب برای
تودههای عادی مردم جذابیت داشت و ميان آنان موج ایجاد می کرد .ميرلوحی در مقدمه
کفایهالمهتدی به باال گرفتن بحث از رجعت اشاره می کند و مینویسد« :در این ایام شریفه بعضی از
خواص و عوام شيعه از غيبت و رجعت آن شاه بارگاه امامت و خالفت؟ع؟ سؤال نمودند و در مقام تحقيق
بعضی از گفتوگوهای حضرت افادت و افاضت منزلت صدرنشين صفه معلمی و مدرسی
مالمحمدباقربن مالمحمد تقیبن مالمجلسی درآمدند» (جعفریان ،بیتا ،ص.)123
 .1-4-2اندیشه مهدویت و نقش حاکمان

سالطين صفویه خود را مجرى احکام اسالم و تابع علما و مجتهدان معرفی میکردند و تا حد زیادى نيز

به این گفته خود عمل میکردند تا جایی که مرحوم ميرزا محمدباقر خوانسارى در کتاب روضات الجنات

ّ
از شاه طهماسب نقل میکند که او خطاب به محقق کرکی چنين گفته است« :أنت ّ
أحق بالملك ْلنك
السالم] و ّإنما أ کون من ّ
ّالنائب عن االمام [عليه ّ
عمالك ،أقوم بأوامرك و نواهيك؛ تو شایستهتر از من به
سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام؟ع؟ هستی و من از کارگزاران بوده و به اوامر و نواهی تو عمل میکنم .وى نيز در
حکمی که شاه طهماسب براى محقق کرکی صادر کرده است چنين نقل میکند« :بسمالل ّالرحمن
ّالرحيم ،چون از مؤداى حقيقت انتماى امام صادق؟ع؟ که [فرمودند ]:انظروا إلی من کان منکم قد روى
حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماّ ،
فانی قد جعلته حا کما فإذا حکم بحکم

ّ
ّ ّ
ّ
استخف و علينا ّرد و هو ّ
حد الشرك؛ الیح و واضح
راد علی الل و هو علی
فمن لم یقبله منه ،فإنما بحکم الل

است که مخالف مجتهدین که حافظان شرع سيدالمرسليناند با شرك در یك درجه است ،پس هرکه
مخالفت خاتم المجتهدین ،وارث علوم سيدالمرسلين ،نایب االئمه المعصومين کند و در مقام متابعت
نباشد ،بیشائبه ملعون و مردود در این آستان ملك آشيان مطرود است و به سياسات عظيمه و تأدیبات
گفتهشده است که شاه طهماسب خواهری داشت که او را در خانه نگه میداشت و نمیخواست به
ازدواج کسی درآورد ،چون قصد داشت او را به زنی به مهدیجع؟ بدهد .همچنين شاهطهماسب
اسب سفيدی داشته که هميشه برای حضرت مهدیجع؟ آماده بود و هيچ کس سوار این اسب

بازشناسی اندیشه مهدویت در عصر صفویه

بليغه مؤاخذه خواهد شد» (مجلسی ،رجعت ،1386 ،ص.)25

نمیشد .نظامی و حکومتی به دو ابزار مهم دیگر هم نياز داشت تا پایههای عقيدتی ،فقهی و فکری مبانی
شيعه را استوار کند .در این راستا پادشاهان صفوی با همکاری علمای شيعی برنامههای متعددی در
طول این دوره طراحی و اجرا کردند که یکی از مهمترین آنها گسترش فرهنگ انتظار مهدی موعودجع؟

در جامعه بوده است .با آغاز دوره صفویه بحث مهدویت در ایران وارد مرحله جدیدی شد که با مراحل
قبل از خود تفاوتهای آشکاری داشت.
 .2-4-2اندیشه مهدویت و نقش علما

در دوره شاه طهماسب ،فرهنگ انتظار درحد باالیی رواج داشت و مردم ظهور حضرت مهدیجع؟ را
قریبالوقوع میدانستند .علما نيز در این موضوع با جدیت ،کتابها و رسالههای زیادی را تأليف کردند
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و نفوذ علما و فقها در این دستگاه ،افزون بر اهميت موضوع مهدویت و چگونگی اداره حکومت اسالمی
در زمان غيبت ،سبب رونق بحث مهدویت شد .در این دوره ،متفکران بزرگ ،اندیشه مهدویت را تبيین
کردند و غير از کتب عمومی درباره ائمه معصومينمهع؟ بیش از هفتاد کتاب و رساله مستقل درباره
مهدویت نوشتند.
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 .5-2منابع تألیفشده در عصر صفوی
 .1-5-2عصر شاه اسماعیل905- 930

 یکی از علمای دوره صفوی در مصر مشهور به جاللالدین سيوطی است که منابع بسياری را تأليفتاریخنامه اسالم

کرده است از جمله :العرف الوردی فی اخبار المهدی؛ البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان؛ رساله فی
رد من انکر ّان عيسی انزل و یصلی خلف المهدی (عربی)؛ نزول عيسیبن مریم فی آخرالزمان (این کتاب
را که به عربی نوشتهشده است .انتشارات دارالکتب العلميه بیروت در سال 1985ميالدی منتشر کرده
است).
 .2-5-2عصر شاهطهماسب تا شاه عباس اول ( 996ـ930هـ.ق)

شاهطهماسب در بخشی از حکمش ،اجرای شریعت را مقدمه ظهور آفتاب عدالت گستر و دینپرور
حضرت صاحب االمرجع؟ یاد کرده است .شاهطهماسب ،اولين پادشاهی است که مجتهدی را نایب
امام میخواند .علمای شيعه به ایران مهاجرت کردند و بسياری از کتابهای عربی شيعه را که
نسخههای خطی آن در ایران نبود به ایران آوردند و دستور به ترجمه داند .کتابهای فراوانی نيز در
مبحث امامت و اصول عقاید شيعه تأليف شد .اندیشه مهدویت در زمان شاهطهماسب و شاه عباس،
متأثر از این موضوع بود بهطوری که کتابها و رسالههای مستقلی در این باب نوشته شد.
اول) کتابهای تألیفی اهل سنت
 البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان (این کتاب عربی با مقدمه شهيد صدر به چاپ رسيد)؛ -تلخيص البيان (عربی)؛

 الرد علی من حکم و قضی ّان المهدی جاء و مضی (عربی)؛ علیبن حسامالدینبن عبدالملكبنقاضی خان مشهور به متقی هندی ،وی به موضوع مهدویت و امام زمانجع؟ عنایت خاصی داشت.
در کتاب گرانقدر خود کنزالعمال نيز فصل خاصی را به احادیث حضرت مهدیجع؟ اختصاص داده
که مجموعهای باارزش است .مؤلف در کتاب البرهان درباره اسامی ،سيره ،نسب ،عالئم ظهور و دیگر
مسائل درباره حضرت مهدیجع؟ بحث کرده است .این کتاب را نشر رضوان در تهران به سال
1399هـجری منتشر کرد.
 قول المختصر فی عالمات مهدی المنتظر (عربی)؛ ابن حجر هيثمی مکی (م 973هـ.ق) از عالماناهل سنت متعصب است .در مورد امام زمانجع؟ کتابی دارد و نظریات تأملپذیری ابراز کرده است.
او در این کتاب نوشته است« :آنچه باید باور داشت همان است که در احادیث صحيح به ظهور مهدی
موعودجع؟ داللت دارد که دجال را نابود می کند و عيسی؟ع؟ پشتسر او نماز میخواند».
 تلخيص البيان فی اخبار مهدی آخرالزمان (عربی) .نوشته ابن کمال پاشا حنفی (م)940؛دوم) کتابهای تألیفی عالمان شیعه
 -اثبات الرجعه (عربی)؛ شيخ علیبن عبدالعالی کرکی (م 940هـ.ق) پرآوازهترین و بانفوذترین عالم
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 -المهدی الی ما ورد فی المهدی (عربی) شمسالدین محمدبن طولون دمشقی؛

دستگاه خالفت صفوی در مرحله اول مهاجرت عالمان ،از جبلعامل به ایران آمد .شاهطهماسب او را
نایب امام زمانجع؟ ناميد.
 اثبات وجود صاحبالزمان و غيبته و مصالح الغيبه؛ سيد شمسالدین محمد امير اسداللشوشتری (نيمه دوم قرن دهم) در این کتاب ،اسرار و فواید غيبت را برشمرده است .قاضی نورالل
شوشتری در مورد این کتاب میفرماید« :این کتاب ،رساله پرارزشی است که بر مؤمنان الزم است آن را
محافظت نمایند» .مؤلف این کتاب را به فرمان شاه طهماسب و به زبان فارسی نوشته است.
 سرور اهل االیمان فی عالمات ظهور صاحبالزمان (عربی) نوشته بهاءالدین عبدالکریمبنعبدالحميد نيلی (م970هـ.ق).
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نکته جالب توجهی که از متون این دوره بهدست میآید کثرت کتب نوشتهشده درباره مهدویت به
قلم عالمان اهل سنت است .نکته دیگر ،ظهور شخصی به نام محمدبن یوسف جونفوری است که
ادعای مهدویت می کرد .متقی هندی و مالعلی قاری که هر دو از علمای اهل سنت هستند در ابطال
ادعای این شخص ردیهای نوشتهاند .سيد محمد جونپوری هندی در سال  847هـ.ق متولد شد و در
سال  910هـ.ق از دنيا رفت .پدرش سيدخان اویسی و مادرش اخامك نام داشت .او در سال  901هـ.ق
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ادعای مهدویت کرد و بسياری از مردم ازجمله سلطان حسين ،حاکم داناپور با او بیعت کردند .افراد
طائفه جونپوریه تا امروز در ایاالت سند ،کجرات و بدلی حضور دارند و همه به مهدویت سيدمحمد باور
دارند هرچند بعضی از محققان منکر سيادت او هستند.
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 .3-5-2عصر شاه عباس تا انقراض دولت صفوی

شاه عباس ،معروفترین سلطان صفوی است که روزگارش را میتوان بهترین دوران صفوی در همه ابعاد
دانست .روزگار صفوی به روزگار عالمپروری شهرت دارد .شاه عباس به عالمان و فقها اجازه حضور در حوزه
قدرت را نمیداد .شاه صفی نيز اعتبار فراوانی برای عالمان قائل نبود و در نشر تشيع از خود تالش چندانی
نشان نداد .دوره شاه عباس دوم برعکس دوره شاه صفی ،دوره حضور گسترده عالمان و فقيهان در
دستگاه حکومت است و شخص شاه روابط خوبی با علما و فقها داشت .بعد از شاه حسين ،دولت
صفوی در این دوره ،حوزه اصفهان شکوفا شد .کسانی که زمان شاه طهماسب علم میاندوختند در این
روزگار ،نهال علمشان بهبار نشسته بود فقه و سيره اهلبیت؟ع؟ و بهویژه امام زمانجع؟ کتابهای
زیادی نوشته شد.
اول) کتابهای تألیفی اهل سنت

َ

 النجم الثاقب فی بیان ّان المهدی من اوالد علی بن ابیطالب؟ع؟ (عربی)؛ شمسالدینمحمدبن عبدالرحمنبن عقيلی خلوتی شافعی (م1001هـ.ق) است .چند نسخه از این کتاب در
کتابخانههای استانبول وجود دارد .این کتاب به صفات و برکات حضرت مهدیجع؟ و همچنين به
نشانههای ظهور آن حضرت از خروج دجال و نزول عيسی؟ع؟ اشاره می کند.

کتاب مهدی آل رسول؟ص؟ (عربی)؛ کتاب المشرب الوردی فی المهدی (عربی) و کتاب رساله فی
حق المهدی و الرد علی من حکم و قضی ان المهدی جاء و مضی اثر نورالدین علیبن سلطان محمد
قاری هروی مشهور به مالعلی قاری (م1014هـ.ق) است .مالعلی قاری از عالمان ،بزرگان و محدثان اهل
سنت است که درباره مهدویت ،نظریات خاصی دارد .او معتقد است که نخست مهدی موعودجع؟
در سرزمين حرمين شریفين ظهور می کند ،سپس به بیتالمقدس میآید و در آنجا دجال ،او را محاصره
می کند و حضرت عيسی؟ع؟ ازسوی دمشق به یاری او میشتابد و پشت سر مهدی؟ع؟ نماز می گزارد تا
امامت و رهبری او را تأیید نماید و تبعيت خود را از پیامبر؟ص؟ نشان دهد.
 مرآة الفکر فی المهدی المنتظر (عربی)؛ ارشاد ذوی االفهام لنزول عيسی؟ع؟ (عربی)؛ نویسنده این دو کتاب از عالمان اهل سنت بهناممرعیبن یوسف حنبلی (م1033هـ) است.
فاطمه است و روایات در این مورد به حد تواتر رسيده و انکار آن معنایی ندارد و غایت آنچه در اخبار
صحيح آمده این است که در آخرالزمان مردی از فرزندان فاطمه میآید و زمين را پر از عدلوداد می کند».
همانطور که از ليست کتب دوره صفویه درباره مهدویت مشخص است در این دوره (قرن نهم و
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 -االشاعة الشراط الساعة (عربی)؛ و محمدبن رسول برزنجی (م1102هـ.ق) او مینویسد« :او فرزند

دهم) کتابهایی که اهل تسنن در این باب نوشتهاند رشد چشمگيری دارد بهطوری که بیشتر بزرگان
اهل سنت در این دوره به این کار مبادرت کردند .یکی از عوامل رشد این مسئله این است که ظهور
مدعيان دروغين مهدویت و خطر عقاید افراطی آنها نسبت به اصل اسالم ،علما را بر آن داشت تا از اسالم
دفاع کنند .علمای اهل سنت نيز برای حفظ دین و مذهب از گزند این انحرافات به ردیهنویسی عليه این
مدعيان پرداختند.
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دوم) کتابهای تألیفی عالمان شیعه
 جزیره خضرا و بحر ابیض (فارسی) ،قاضی نورالل شوشتری (م1019هـ.ق)؛ قاضی نورالل به داستانجزیره خضرا عنایتی ویژه داشت و در کتاب پر ارج المجالس بسيار به جزیره خضرا پرداخته است .وی
درباره رویدادهای عصر ظهور و سيرت حضرت مهدیجع؟ به قصه جزیره خضرا استناد کرده است.
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 اثبات وجود القائم (عربی) ،شيخ بهاءالدین عاملی (م1031هـ.ق)؛ اخبار ظهور (فارسی) ،نویسنده این کتاب پیدا نيست ،ولی این کتاب در سال (1078هـ.ق) تأليفشده است .کتاب  29بخش و یك خاتمه دارد .بخش اول درباره تولد و بخشهای بعدی درباره دیگر
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مسائل مربوط به حضرت است .نسخهای از این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد.
 کفایة ُالمهدی فی معرفة المهدی (فارسی) ،سيد محمد ميرلوحی سبزواری (م1085هـ.ق)؛ اثبات الرجعة و ظهور الحجة (عربی) ،سيد محمد مؤمن استرآبادی (1088هـ.ق)؛ شوق مهدی؟ع؟ ،مالحسين فيض کاشانی (م1091هـ.ق)؛کتاب شوق مهدی ،اشعاری است برای حضرت بقيةاللجع؟ .از دیوان شوق مهدی ،شور و سوز
و حال بیشتر نمایان و جلوه گر است تا قواعد دقيق شعری و ادبی .فيض در این دیوان به استقبال اشعار
حافظ رفته است و به سبك او این اشعار را سروده است .این کتاب را انتشارات بقيهالل در سال  1382به
چاپ رسانده است.
 االیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه (عربی) ،شيخ محمدبن حسن حرعاملی (م1104هـ.ق)؛این کتاب دوازده باب در موضوعات مختلف رجعت و اثبات آن در امم گذشته دارد .آیات و روایات مربوط
و بررسی دولت حضرت مهدیجع؟ از مهمترین موضوعات آن است .این کتاب را انتشارات دليل ما
به چاپ رسانده است.
 کشف التعمية فی حکم التسمية (عربی) در مورد جواز ذکر نام حضرت مهدیجع؟ است. -تبصرة الولی فيمن رای القائم المهدی (عربی)؛

 -المحجه فيما نزل فی الحجةجع؟؛

 مولود القائم؛این سه کتاب نوشته سيدهاشم توبلی بحرانی (م1107هـ.ق) است.
 ذکر القائم و غيبته (عربی) نوشته حرزبنحسين شناطيری (قرن دهم)؛ رسالة فی بیان وجه غيبة الحجة (عربی) از شيخ ماجدبن فالح شيبانی (1021م)؛ العجالة (عربی) از شيخ سليمانبن عبدالل ماحوزی بحرانی (م112هـ.ق)؛ توقيعات امام ثانی عشر (فارسی)؛ رجعت؛ سه رساله درباره حضرت مهدیجع؟ ،مؤلف این سه کتاب ،محمدباقر مجلسی (م1110هـ.ق)است .وی عالمی نامآور و پرآوازه بود که آثار بسيار ارزشمندی از خود بهجای گذاشته است.
 اثبات الرجعه (عربی) از جمالالدین محمدبن آقاحسين مشهور به آقاجمال خوانساری (م1125هـ.ق) ازرا به ایشان پیشنهاد کرد و آقا جمالالدین آن را نپذیرفت .مؤلف ،این کتاب را برای شاهسلطان حسين نوشته
است .این کتاب در مورد اثبات رجعت از نظر قرآن و مسائل مربوط به آن است.
 -ارشاد لجهله المصرین علی انکار الغيبة و الرجعة (عربی) .این کتاب اثر مولی محمدهاشم خراسانی

بازشناسی اندیشه مهدویت در عصر صفویه

علمای مطرح دوران شاه سلطانحسين است و به او ارادت خاصی داشت بهطوری که منصب شيخاالسالمی

(م1128هـ.ق) است .صاحب الذریعه ،نسخهای از این اثر را به خط این نویسنده دیده است و احتمال میدهد
که به قلم او باشد .این کتاب در شرح و بیان غيبت انبيا و اوصيا از زمان حضرت ادریس تا امام زمانجع؟ و
اثبات غيبت آن حضرت است .مؤلف ،جریان جزیره خضرا را مفصل نقل کرده است و آیاتی را درباره اثبات
رجعت آورده است.
 بستان االخوان فی مدح صاحب الزمان (عربی) از علیبن حسنبن یوسف بالدی بحرانی (م1149هـ.ق)؛ رسالة فی ذکر الجزیرة الخضراء (عربی) از سيد شبر موسوی حویزی (م1170هـ.ق) .وی از عالمان قرندوازدهم است که در این کتاب به مسئله جزیره خضرا پرداخته است .از این کتاب اثری نيست ،ولی یکی
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از معاصران او در کتابی که درباره شرح حال وی نوشته این کتاب را جزء آثار او ذکر کرده است (اصالنی،
بیتا ،ص.)124
 .3برخی از شبهات رایج در عصر صفویه
 .1-3اتصال دولت صفویه با دولت صاحب الزمانجع؟
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یکی از موضوعات شایان ذکر ،بحث اتصال دولت صفویان بهویژه شاه طهماسب به دولت صاحب
الزمانجع؟ است .ریشه این اندیشه را رویاتی میدانند که در متب شيعی آمده است.
 .1-1-3حدیث اول

تاریخنامه اسالم

محمدبن ابراهيم نعمانی در کتاب غيبت به سند معتبر از ابوخالد کابلی روایت کرده است که حضرت
امام محمدبن علی باقر علوم االنبياء و المرسلين فرمودّ « :کأنی بقوم قد خرجوا بالشرق یطلبون الحق،

فالیعطونهّ ،ثم یطلبون فالیعطونه ،فاذا رأوا ذلک وضعوا سيوفهم علی عواتقهم ،فيعطون ما سألوا
ّ
فالیقبلونه ،حتی قوموا و الیدفعونها اال الی صاحبکم قتالهم شهداء؛ گویا میبینم گروهی را که از جانب
مشرق ظاهر شوند و طلب دین حق از مردم کنند و مردم را به آن دعوت نمایند .پس از ایشان قبول
نکنند ،پس بار دیگر طلب نمایند و قبول نکنند .پس چون این آیه را بییند ،شمشيرهای خود را بر
دوشها گذارند و جهاد کنند ،پس مردم بدین حق درآیند ،پس ایشان به این راضی نشوند تا آنکه بر
ایشان پادشاه و والی شوند و پادشاهی ایشان بماند و به کسی ندهند مگر به صاحب شما؛ یعنی حضرت
صاحب الزمانجع؟ و هرکه با ایشان کشته شود در جنگ شهيد شده است .او ثواب شهيدان را دارد».
 .2-1-3حدیث دوم

شيخ نعمانی در کتاب بسند معتبر از حضرت امام بهحق ناطق جعفربن محمد الصادق روایت کرده است
که آن حضرت فرمود« :روزی حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ و امام المتقين علیبن ابیطالب؟ع؟ خبر
میدادند از وقایعی که بعد از آن حضرت به ظهور آید تا ظاهرشدن قائم آل محمد؟ع؟ ،پس حضرت
سيدالشهداء حسينبن علی؟ع؟ فرمود که یا اميرالمؤمنين ،چه وقت حق سبحانه و تعالی زمين را از
ظالمان پاک خواهد کرد؟ حضرت اميرالمؤمنی؟ع؟ فرمود که خدای تعالی زمين را از لوث کافران پا ک

نخواهد کرد تا خون حرام بسيار به زمين ریخته شود .بعد از آن پادشاهان بنیاميه و بنیعباس را به
تفصيل بیان فرمود» .در حدیث طوالنی که راوی اختصار کرده است ،فرمود« :اذا قام القائم بخراسان و
غلب علی ارض کوفان و الملتان و جاز جزیرة بنی کاوان ،و اقام ّمنا قائم بجيالن و اجابته اآلبر و الدیلم ،و

ظهرت لولدی رایات الترک ّ
متفرقات فی االقطار و الحرمات و کانوا بین هنات و هنات ،اذا خربت البصره و
ّ
قام امير االمرة» .فحکی عليه السالم حکایه طویلة ثم قال :اذا ّ
جهزت االلوف و صفت الصفوف و قتل
الکبش الخروف ،هنا ک یقوم االخر و یثور الثائر و یهلک الکافر؛ ثم یقوم القائم المامول و االمام المجهول له

الشرف و الفضل و هو من ولدک یا حسين ،ال أین یظهر بین الرکنين فی ّذر یسير یظهر علی الثقلين و الیترک
فی االرض االدنين؛ طوبی لمن أدرک زمانه و لحق أوانه و شهد أیامه؛ هرگاه خروج کند پادشاهی از خراسان
و غالب شود بر زمين کوفه و ملتان و بگذرد از جزیره بنی کاوان که در حوالی بصره است و خروج کند از ما
پادشاهی در گيالن و او را اجابت کنند و یاری نمایند اهل ابر که در حوالی استراباد است و دیلم که قزوین
شریف و جنگها و فنهای عظيم ایشان رودهد در وقتی که جنگ کننده در بصره و برخيزد پادشاه
پادشاهان .سپس فرمود :آن گاه تهيه کرده شود چندین هزار لشکر برکشيده صفها و بکشد قوچ فرزند
خود را در آن هنگام دیگری پادشاه شود ،امامی که مردم قدرش را ندانند یا پی به مکانش نبرند .او راست
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و حوالی آن است و ظاهر شود از برای فرزند من علمای ترکان و متفرق شوند اطراف عالم و در مکانهای

شرف و فضيلت بر عالميان و او از فرزندان تست ای حسين .وصف آن نمیتوان کرد .مثل او کجا بههم
میرسد ،ظاهر شود در ميان دو رکن کعبه معظمه با جماعتی اندک و بر جن و انس غالب شود و مردم
دون یعنی ،کافران و ظالمان را از زمين براندازد .خوشا حال کسی که زمان او را دریابد و به روزگار دولت او
برسد و در خدمتش حاضر شود» (جعفریان ،بیتا ،ص.)113
در زمان شاهطهماسب شرایطی فراهم شده بود که مردم فکر می کردند زمينه ظهور امام زمانجع؟
فراهم شده است .عبدیبیک مستعد آن شد که صاحباالمر لوای ظهور برافرازد .در دعاهایش می گفت
که اميد دولتش به دولت امام زمانجع؟ متصل و مقرر شود .او اقدامات طهماسب را برای فراهم کردن
زمينه ظهور ارزیابی می کرد و ظهور را تنها رواج فتنه و فساد در زمين نمیدانست بلکه شرایط مناسب را
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نيز درنظر داشت .یکی از ویژگیهای این دوره ،اندیشه انتظار ظهور است( .جعفریان ،1379 ،ص)499
وجود این پیش گوییها در تاریخنگاری دوره صفوی موجب ترویج فرهنگ انتظار و باور به نزدیکبودن
زمان ظهور در دوره صفوی بوده است .فرهنگ انتظار منجی ترویج داده شد و اقدامات پادشاهان
صفوی نيز موجب ترویج فرهنگ انتظار و قریبالوقوعبودن ظهور میشد .اقدامات شاهاسماعيل در
ترویج اندیشه انتظار مؤثر بوده است که او از طرف امام زمانجع؟ برای این امر انتخاب شده بود و
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موجب رواج روحيه انتظار مهدی موعودجع؟ در بین مردم میشد.
 .2-3حکم نماز جمعه

تاریخنامه اسالم

یکی از شبهات عصر صفویه ،نماز جمعه بود .چون یکی از شرایط امام جمعه ،عدالت است و بعد از
امامان ،حکومتهای غير شيعی بودند و نتوانستند نماز جمعه برقرار کنند .این مشکل تا زمان صفویه
ادامه پیدا کرد مگر اینکه در حضور مجتهد جامع الشرایط( .جعفریان ،1379 ،ص )257مسئله نماز جمعه
با پیدایش دولت صفویه است .مخالفت از نماز جمعه در این دوره دیده میشود و فتواها نير در حرمت
آن وجود داشت و اختالف عمده بر سر وجوب نماز جمعه بود و بسياری از مردم از فقها پیروی می کردند
که نهتنها به وجوب نماز جمعه قائل نبودند بلکه اقامه آن ،عصر غيبت را حرام میدانستند .محقق کرکی
اولين رساله در باب والیت فقه را نوشت و وجود نائب خاص و عام را در عصر غيبت کافی میدانست و به
احترام فقها که وجوب عينی آن را نمیپذیرفتند وجوب تخيیری دانست (جعفریان ،1379 ،ص.)262
 .3-3حرام قراردادن اسم مهدیجع؟

گفتوگوی علمی بین ميرداماد و شيخ بهایی در جایزبودن و نبودن ذکر اسم و کنيه حضرت مهدیجع؟

وجود دارد  .شيخ بهایی ،ذکر نام و کنيه حضرت را در عصر غيبت روا میدانست و ميرداماد آن را حرام
میدانست .در سال  1020ميرداماد رسالهای با عنوان شرعة التسميه نگاشت و به روایاتی بر حرامبودن
ذکر نام مهدیجع؟ استدالل کرد .محدث نوری در نجمالثاقب آنها را ذکر کرده است .شا گردان ميرداماد
نيز در کتابهای خود بر نظر استاد تأ کيد کردند .باقر قزوینی در فلوک المشحون و قطبالدین اشکوری
در محبوبالقلوب .دربرابر اینها پدر سلطان العلما رسالهای در رد شرعهالتسميه نگاشت و شيخ حرعاملی

رسالهای با عنوان کشفالتعميه فی حکم التسميه در روابودن ذکر نام امام مهدیجع؟ نوشت .از
کمالالدین حسينبن حيدر کرکی نيز رسالهای در روابودن یاد نام امام مهدیجع؟ به نام رساله اشراق
گزارش شده است .به گفته محدث نوری ،بحث ذکر نام امام مهدیجع؟ از زمان ميرداماد ،نظری شد.
ميرزا رفيع طباطبایی نایینی استاد عالمه مجلسی ،شيخ سليمان ماحوزی ،شيخ محمدتقی قزوینی،
هریک رسالهای در حرامبودن یاد و نام امام مهدیجع؟ نگاشتهاند( .نوری ،1384 ،ص)135
 .4نتیجه گیری
باتوجه به عناوین کتب تأليفشده در این دوره بهدست میآید که این دوره ،شبهه خاصی نسبت به
موضوع مهدویت نداشت و علما بیشتر به سيره و سيرت ،نام و القاب و اثبات وجودی آن حضرت
پرداختهاند .در دوره صفوی تنها دو کتاب ردیه در این موضوع نوشته شده است و این نشان میدهد
برخالف دورههای قبل و بهویژه در دوره بعد از صفوی با ظهور مدعيان مهدویت ،موضوع کتابها هم
به این سمتوسو بوده است.خالف جامعه شيعی در ميان اهل سنت چندین مدعی مهدویت ظهور
کردند که همين امر به نوشتهشدن ردیه در مورد این متمهدیان انجاميد .بهدليل نوپایهبودن دولت
صفوی آن هم به عنوان یک حکومت شيعی ،حا کمان صفوی دستبهدست علما دادند و تمام تالش
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که در این دوره ،مدعيان مهدویت و شبهات مرتبط با آن در ميان شيعيان چندان مطرح نبوده است.

و کوشش آنها بر این بود که چگونه حکومت صفوی را تثبيت کنند .آنها اعتقادات دینی ،مذهبی و
اندیشههای شيعی مانند مهدویت ،منجی گرایی و ...را در جامع نشر دادند .بنابراین ،در این دوره بعضی
از اندیشههای شيعی مانند عاشورا و مهدویت رونق خاصی گرفت و این نتيجه تالش و کوشش حا کمان
صفوی بود.
محدثان و علمای اخباری ،بیشتر می کوشيدند تا احادیث درباره امام مهدیجع؟ را گردآورند.
متکلمان نيز می کوشيدند تا برای اثبات اصل مهدویت ،استداللهای عقلی بیاورند که ایندو در کنار
هم ،موجب تقویت جایگاه مهدویت در جامعه اسالمی شد .در دوره صفویه ،داستان جزیره خضرا رواج
یافت و این امر باعث تأليف چندین کتاب در این موضوع شد .قدیمیترین منبعی که این داستان را نقل
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می کند کتاب مجالسالمؤمنين اثر قاضی نورالل است .براساس گفته ا کثر مورخان ،در این دوره ،توجه
به بحث جزیره خضرا رواج گرفت و عالمانی مانند محقق کرکی ،قاضی نورالل ،سيد شبر ،ميرلوحی ،عالمه
مجلسی و ...در این باره رسالهها و کتابهایی نوشتند.
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