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چکیده :بحث های ظهور ،از درازدامن ترین بحث هایی
که در تحوالت نهصد ساله پیش از تشکیل دولت صفوی
مطرح بوده ،و پس از حمله مغول ،و رواج آشفتگی ها و فقر
و بی عدالتی در ایران بزرگ ،همواره کسانی با بهره گیری از
انتظار و ظهور ،جنبش هایی را به راه می انداختند .در دولت
صفوی هم از این مساله استفاده شد ،و کسانی با استفاده از
برخی عالئم ظهور و روایات ،آنها را منطبق بر دولت صفوی و
حتی شاه اسماعیل و طهماسب کردند .در اینجا ،یکی از این
متن ها را که منسوب به سید عماد الدین نسیمی (مقتول
 837در حلب) است ،و اشاره صریحی به ظهور مهدی در
سال  949دارد مرور شده است.
کلیدواژه ها :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون،
عمادالدین نسیمی
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مجموعـه رسـائلی کـه رسـالههای شـیعی  -صوفیانـه آن ،طـی سـالهای  843تـا  939کتابـت شـده در
کتابخانـه مرعشـی هسـت کـه دو صفحـه پایانـی آن در بـاره پیشـگویی ظهـور اسـت .موضـوع ایـن نوشـتار،
همان رساله است.
درباره مجموعه :این مجموعه رسائل که در قرن نهم و اوائل قرن دهم هجری کتابت شده ،به شماره 67
در کتابخانه مرعشـی فهرسـت شـده ،اما در معرفی آن در مجلد اول فهرسـت این کتابخانه ،یادی از این
دو صفحه نشده است .در اینجا ،از آقای حافظیان که تصویر آن دو صفحه را در اختیار بنده گذاشتند،
سپاسگزارم.
رسـائل موجـود در ایـن مجموعـه ،یکـی عقـد الجواهـر فـی االشـباه و النظائـر (بـرگ  )27 - 1از تقـی الدیـن
حسـن بن علی بن داود حلی اسـت ،منظومهای فقهی که برای سـید بن طاووس سـروده و نوشـته شـده ،و
تاریخ کتابت آن  11شعبان  918است.
رساله دوم ،البیان از شهید اول (در  28صفر  843و انهاء قرائت در پایان آن از  12ذی قعده .)907
سوم «مقصورة ابن درید» از ابن درید ازدی،
چهارم «الطرائف» از ابن طاوس،
پنجم رساله در تصوف از ابوعبداهلل محمد بن خفیف.
ششم الفیه شهید اول،
و هفتم ،نظم همان االلفیه ،از حسن بن راشد حلی (از قرن نهم و دقیقا ساخته سال  )825است.
هشتمین رساله ،همان دو برگ درباره ظهور مهدی در سال  949است.
بنا به نوشته فهرستنویس  -استاد اشکوری  -قصیده مقصوره ابن درید ،در رمضان  939کتابت شده
اسـت .الفیـه شـهید بـدون تار یـخ ،امـا در پایانش اجـازهای با  22تاریخ ذیقعده  910آمده اسـت .برخی از
این تاریخها ،توسط آقای حافظیان که آن نسخه را مجدد بازبینی کردند ،اصالح شده و بنده از آنها که
شخصی برایم فرستادند ،استفاده کردهام.
ً
نسخه جمعا  263برگ دارد (مرعشی )81 - 77/1 :و رساله ظهور در پایان نسخه ،در برگ  261پشتورو،
قـرار دارد .از آنجایـی کـه فهرسـتنویس ایـن رسـاله را در مجلد اول فهرسـت مرعشـی ،ذیل مـورد نیاورده،
جناب آقای متقی گزارشی از آن در مقاله «نسخههای تازه یافته» (میراث شهاب ،شماره  ،47ص 166
 167ش  )62نوشته و عنوان عالئم آخرالزمان را به آن داده که البته برداشت ایشان از متن است.به خاطر اهمیت تکرار میکنم ،بر اساس آنچه در فهرست در معرفی این نسخه آمده ،تاریخهای موجود
در آن ،بیـن  843و  939اسـت ،امـا آقـای حافظیـان تاریخهـا را بیـن  843تـا  918دانسـته اسـت .رسـاله
ظهـور مـا ،تار یـخ نـدارد ،و اینکـه آقـای متقی  -در مقاله پیشگفته  -نوشـتهاند« :تاریخ کتابت قرن نهم»،
دلیلـی نـدارد ،ز یـرا برخـی از رسـائل ایـن مجموعـه ،از قـرن دهـم اسـت .مسـلم اسـت که رسـاله ما هـم باید
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همان حوالی  939نوشته شده باشد که شرح آن خواهد آمد.

مؤلف
در ابتدای رسـاله ،و پس از بسـم اهلل ،آمده اسـت :قال السـید النسـیمی رحمه اهلل .به ظن قوی ،کسـی که
ایـن را نوشـته ،مقصـودش از ایـن نـام ،عمـاد الدین نسـیمی (کشـته در حلب به سـال  ،837شـرح احوال
او را ذیـل وقایـع سـال  837در احسـن التواریـخ .)346 - 345/1 :حروفـی و از پیـروان فضـل اهلل حروفـی
اسـترآبادی اسـت کـه بـه داشـتن افـکار غالیانـه شـیعی در قـرن نهـم و البتـه در ادب و شـعر ،شـهره اسـت.
[در بـاره او نـگاه کنیـد بـه مقدمـه دیـوان نسـیمی ،بـه کوشـش حسـین محمـدزاده صدیـق .)1392 ،اثبات
ً
اینکه این متن حتما از آن اوسـت ،متکی به همین عبارتی خواهد بود که در اینجا آمده اسـت ،اما باید
توجـه داشـت کـه شـخصیت نسـیمی هـم مثـل شـاه نعمتاهلل ولی اسـت کـه این قبیـل متنها ،بـه امثال
آنها منسوب میشود .شاید در کاری مبسوطتر بتوان نسخههای مختلف برجایمانده از آثار وی را دید
و بـه تطبیـق آنهـا بـرای یافتـن ز بـان مشـترک میان آنچـه در اینجا آمده و متون دیگر دسـت یافـت .اینکه در
اوائل صفوی از این قبیل متنها و انتسـاب آن به کسـی چون نسـیمی قصد بهرهبرداری سیاسـی هم بوده
باشد ،بعید نمینماید .نسیمی در عمق ذهن افکار ایرانی  -شیعی غالیانه جای ویژهای داشته است.
آمدن متنی از نسیمی در مجموعهای از قرن نهم که آثار امامی هم از قبیل آثار شهید اول و دیگران در آن
هسـت ،ترکیـب افـکار صوفیانـه و فقیهانـه و حتـی غالیانه شـیعه را بـا یکدیگر در قرن نهم نشـان میدهد.
وقتی این افکار ،با اندیشه ظهور مهدی آن هم ،در دوره صفوی ترکیب میشود ،تفکر جالبی را به دست
میدهد.هـر سـه وجـه غلـو ،تصـوف ،و فقـه ،در دوره صفـوی خـود را آشـکار کـرد ،و امـا ایـن غلـو ،بـا بحـث
ً
مهدویت نیز ترکیب شد و عصر اول صفوی ،کامال آخرالزمانی و بر اساس این قبیل پیشگوییها در آمد.

اسماعیل و طهماسب سالطین آخرالزمانی
و امـا در درون ایـن رسـاله ،از سـال  900بـه اشـاره ،بهعنـوان آغـاز «آخرالزمـان» مطـرح میشـود ،دورهای کـه
اتفاقاتی مشـتمل بر ظهور چند سـلطان رخ میدهد .سـه پادشـاه میآیند تا از آنجا که سـال  949بهعنوان
سال ظهور مهدی یاد میشود.
بـر اسـاس ایـن متـن ،پیـش از تار یـخ ظهـور ،سـه پادشـاه حکومـت میکننـد ،و ایـن پادشـاه سـوم اسـت که
مهدی در زمان او ظهور میکند و او پرچم مهدی را به دوش خواهد کشید.
در بـاره پادشـاه اول کـه دو سـال حکومـت میکنـد ،میگویـد اول نـام او «الـف» و آخر نامش «حا» اسـت ،و
بالفاصله خودش میگوید که نام او «ابوالفتح» است .او دو سال و پنج ماه حکومت کرده و پس از آن در
حالی که اوضاع مملکتش بشـدت بحرانی بوده و مردم هم ناراحت و مکسـور القلب هسـتند ،میمیرد.
نحوه مردنش هم به این ترتیب اسـت که در جریان شـکار ،از کوه باال رفته و از آنجا و سـقوط کرده از دنیا
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مـیرود .پادشـاه بعـدی «اسـماعیل» نـام اسـت ،و جوانـی بـا هـوش و باتدبیر و مذهبش که ناسـخ مذاهب
قبل از اثناعشری است امامانش به عدد ترکهای کاله اوست .او نیز در چهلسالگی میمیرد و فرزندش
میآید که دولتش از خراسان تا چین است و مهدی در عصر او ظهور خواهد کرد.
ً
اصـوال هـم شـاه اسـماعیل و هـم طهماسـب ،سلاطین آخرالزمانـی هسـتند ،و بهویـژه طهماسـب ،در این
ً
زمینـه ،شـرایط بسـیار تثبیتشـدهای از نظـر اطمینـان به اینکه مهدی حتما در زمـان او ظهور خواهد کرد
دارد .هموست که خواهرش را شوهر نداد تا وی را به همسری امام زمان (ع) درآورد .ازو بهعنوان پیشوای
مهدی صاحب زمان یاد میشود .وی در اصفهان ،عمارت عالی وقف حضرت صاحبالزمان موسوم
به عمارت مهدی سـاخت( .مهدیان دروغین ،ص )153 - 152 ،بسـیاری از مردم در حوالی سـالهای
 940تـا  960در انتظـار قیـام مهـدی بودنـد و برخـی حتـی خـود طهماسـب را مهـدی میدانسـتند کـه مـورد
خشـم و غضـب وی قـرار گرفتنـد .پیـش از طهماسـب ،و حتـی اسـماعیل ،شـخصی بـه نـام محمـد کـره
ابرقوهی در سـال  910ادعای مهدویت کرد ،اما از نظر دامنه ،ادعای مهدویت درباره خود طهماسـب در
حوالی سال  960بود که بهتصریح منابع صفوی ،شاه از این انتساب بهشدت خمشگین شده مدعیان
را به قتل رساند( .مهدیان دروغین ،ص .)199

گزارش تفصیلی از متن
یتـر از متـن بدهـم .ابتـدا حمـد و سـپاس خداونـد ،و سـتایش او در
اکنـون سـعی میکنـم ،گـزارش تفصیل 
خلـق انسـان ،از نطفـه بـه علقـه و مضغـه ،آنـگاه صلـوات بر رسـول و آل منتجب اوسـت .سـپس میگوید،
قصـد دارد در ایـن متـن ،س ّـری را کـه در آخـر الزمـان از سـال  900ظاهـر خواهـد شـد ،و خبر آن شـایع خواهد
گردید ،بیان کند.
اینجا خطابش «یا بنی» اسـت ،که بیشـتر صوفیانه به نظر میآید تا اینکه به پسـرش باشـد .بالفاصله خبر
از ظهـور قریبالوقـوع میدهـد ،ا گـر درسـت خوانده باشـم« ،یظهر مسـرعا» ،و میگویـد ارزش این مطلب را
جوهری میداند [قدر زر زرگر بداند ،قدر جوهر ،جوهری) ،یعنی این سخن جواهر است.
سـپس ادامـه میدهـد در  900سـلطانی ظاهـر خواهـد شـد کـه اول نـام او الف و آخرش حا اسـت ،ابوالفتح
کـه دو سـال کامـل و پنـج مـاه حکومـت مـی کند ،در دولتش قحطی و آفت و طاعون اسـت و مردمانی که
در مملکـت او هسـتند ،حـزن آنهـا را میگیـرد ،و دلشکسـته هسـتند ،و حیـران .سـپس سـلطنت او تمـام
میشـود ،و دولتـش انقـراض مییابـد ،او بـه صیـد [شـکار] ،مـیرود ،بـاالی کـوه رفتـه و از آنها از سـر سـقوط
میکند و میمیرد.
بعـد از آن ،کودکـی کـم سـال [نوجـوان یـا حـدث السـن] کـه شـأن عظیمـی دارد و صاحـب عقـل و فضـل و
تدبیر اسـت .او از نسـل هاشـم اسـت ،و نسـل او به امام موسـی کاظم منتهی میشـود .اول اسـم او الف و
آخرش ل است ،اسم او اسماعیل است .رنگ کسوه او[کاله قزلباشی] او قرمز است مثل ورده لطیفه [گل
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سرخ] ،مذهبش ناسخ مذهب قبلی است ،و او [یا :آن «مذهب»] اثنا عشری است .عدد ائمه او به عدد
ترک های لباس [کاله] اوست.
[این اشـاره به دوازده ترک کالهی اسـت،که او دسـتور سـاختنش را داد ،چنانکه در جواهر االخبار آمده:
و امر شد كه تاج ّ
وهاج را از سقرالط قرمزى به دوازده ترك ترتيب دادند و عالمت به دوازده امام گفتند .و
استاد پيرى تاجدوز ،اول بار دوخت و اين كسوت در ميان قزلباش قرار يافت ،و بر سر منابر خطبه به نام
نامى ّ
ائمه اثنى عشر خواندند و مذهب شيعه شايع شد]
او از صادقین است و تمام تالشش در ایام عمرش در حب آل محمد است .چهل سالش که تمام شد
به جوار خداوند میرود.
[میدانیم که تولد شاه اسماعیل در  892و فوت او  930و بدین ترتیب چهلودو سال داشت].
متن چنین ادامه مییابد :بعد از او ،فرزندش که چون شـیر «لیث» هصور [درنده] و پلنگ جسـور اسـت،
ظاهرمی شـود .رنگ او مثل عقیق اسـت ،و هر کسـی او را ببیند ،تبارکاهلل احسـن الخالقین میگوید .او
به سلطنت میرسد ،و دولت او از خراسان تا اقلیم چین خواهد بود.
اکنون مهم اینجاست :مهدی در زمان او ظهور خواهد کرد و او پرچم مهدی را در دست خواهد گرفت .و
این بعد از گذشـت سـال  949از هجرت نبوی خواهد بود .چهل سـال نیز با مهدی علیه السلام خواهد
بـود .تمـام آنچـه را گفتـم بعـد از امـری اسـت که سـر آن آشـکار شـده و خبر آن مشـهور خواهد گشـت .و اهلل
اعلم.
سـلطنت طهماسـب ،در سـال  930که پدرش فوت میکند آغاز میشـود .این نقل گواه اسـت که کسـی
ً
کـه متـن را  -احتمـاال حوالـی  930تـا  945یـا کمـی قبـل و بعـد  -تهیـه کـرده ،قصد نداشـته تا اسـماعیل یا
طهماسب را مهدی بداند ،او چنانکه روال وقت بوده ،آنها را پادشاهی میدانسته است که زمینه ظهور
را فراهم کردهاند.
ً
اندیشه اتصال دولت صفوی به ظهور ،دقیقا در همین دوره شکل گرفته و آنچنان این مسئله مسلم بوده
که طهماسـب بهعنوان فرمانده سـپاه مهدی شـناخته میشـده اسـت .در واقع ،باور خود او نیز این بوده
اسـت .اینکه تا کی این باور را داشـته ،نمیدانیم ،اما پیداسـت که پس از سـال  ،960این امید بهتدریج
از میـانرفتـه و او نیـز تقریب ًـا خانهنشـین شـده و از ّ
تحـرک افتـاده اسـت .صلح او با دولـت عثمانی معروف
بـه صلـح آماسـیه (در سـال  ،)962و حتـی عهـد و پیمـان او بـرای اینکـه دیگـر با دولتهای مسـلمان نبرد
نکند ،به نظر میرسد ،نشانگر نوعی تغییر در افکار اوست ،گرچه در ترویج تشیع و فرهنگ آن ،همچنان
و تا پایان عمر تالش کرد.
ایـن رسـاله کـه بـه نـام نسـیمی آمـده ،بـا اشـارات تاریخـی کـه دارد میتوانـد مربوط بـه اندکی پیش از سـال
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 949باشـد ،سـالی که نویسـنده آن را سـال ظهور مهدی دانسـته و این در عهد سلطنت پدرش اسماعیل
میبایـد رخ دهـد .او نامـی از طهماسـب نمـیآورد ،بلکـه از «سـام» یـاد میکند .سـام میرزا ،پسـر دیگر شـاه
اسماعیل است .شاید این نکته نشان دهد که تاریخ آن درست بعد از  930و هنوز وقتی است که کاتب
ً
دقیقـا نمیدانـد طهماسـب سـر کار میآیـد .بـه هـر روی ،داسـتان انتظـار مهدی ،اتصال دولـت صفوی به
ً
ً
آن ،و مشـخصا ،اینکه حتما حضرت در دوره طهماسـب ظهور میکند ،در این متن هویداسـت .اینک
متـن را تقدیـم میکنیـم .متـن بـه عربی نوشـته شـده امـا اغالطی دارد .نویسـنده می گویـد ،مطلب مفصل
بوده و این خالصه آن است.
بنـده متـن را مـیآورم و در عیـن حـال تصاو یـر نسـخه را هـم میگـذارم تـا اگـر خبـط و خطایی شـده اسـت،
دوستان آشناتر با این متنها ،آن را اصالح کنند.

***
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال السید النسیمی رحمه اهلل:
کالم طویل لکن ملخصه هذا:
ّ
ّ
الحمـد هلل الملـک العلام ،المنعـم المتط ّـول بالکـرم و الجـود و االحسـان ،القـادر علـی کل مقـدور ،العالم
ُ
بمـا یأتـی مـن االمـور ،الـذی خلق االنسـان من مـاء معینّ ،ثم َجعله نطفةّ ،ثم َعلقة ،ثـم ُمضغة ،فتبارک اهلل
الصلاة علـی خاتـم ّ
رب العالمیـن .ثـم ّ
النبییـن ّ
محمد و آله الکرام المنتجبین صلاة دایمة باقیة الی یوم
الدین.
ًّ
سرا یأتی فی آخر الزمان من التسعمائة یظهر لهذا القول أثر و یشهر له خبرا.
و بعد فنقول :فی هذا الکالم
نی :یظهر مسرعاّ ،
اوصیک أی ُب ّ
فان [هذا] ما یعلم قیمته أحسن الجوهری علیم ،خذ من اشارة:
فی التسعمائة یظهر سلطان ّاول اسمه الف و آخرها حاء ،فهو ابواالفتح ،یحکم حولین کاملین و خمسة
ٌ
أشـهر ،فیکـون ّأیـام دولتـه قح ٌـط و آفـة و طاعـون ،حتـی الخلـق الـذی فـی مملکتـه یعلوهـم (؟) الحـزن ،و

یعودون مکسورین القلب حیاریّ ،ثم ّ
تتم سلطنته ،و تنقرض  /تقرض؟ ّایام دولته ،فیخرج الی الصید،

فیصعد الی أعلی جبل فیسقط علی امر رأسه ،فیموت.
السـن ،لـه ش ٌ
ث ّـم بعـد ذلـک :یظهـر صب ّـی ح َـدث ّ
ـأن عظیـم ،صاحـب عقل و فضـل و تدبیر ،و هو من نسـل
هاشم ،و ینتمی الی االمام موسی الکاظمّ ،اول اسمه الف و آخره ل ،من جملة اسمه اسماعیلِ ،کسوته
ُ
ُح ُمرا کلون الو[ر]دة اللطیفة ،مذهبه ناسـخ لما قبله ،هو اثنی عشـر و عدد ائمته عدد ت ُروک کسـوته ،و هو
من الصادقین ببذل ُمهجته ّایام عمره فی ُح ّب آل محمد علیهم السالم.
تتم له االربعین ،و ینتقل الی جوار ّ
من بعد ذلک ّ
رب العالمین.

ََ
ثم یظهر من بعده ولده من ُصلبه ،کأنه اللیث الهصورو النمر الجسور ،عیونه شهل ،و لونه کلون العقیق،
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حتی یراه الناظر یقول :تبارک اهلل احسن الخالقین ،اسمه سام ،یملک من خراسان الی اقلیم الصین.
َ
و یظهر المهدی  -علیه السالم  -فی ّایام دولته ،و یکون َعلم المهدی فی َیده ،و هو حامل رایته ،و یکون
ّ
ذلک بعد ُم ّ
ضی تسعمائة و اربعین من الهجرة النبویة ،و ُیقیم مع المهدی علیه السالم مدة أربعین عام.
و جمیع ما قلته بعد االمر الذی یظهر ّ
سره و یشهر خبره؛ و اهلل اعلم.

متن رساله درباره ظهور مهدی
در سال  949از «سید نسیمی»

