
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 120-99، ص87يز و زمستان ي، سال چهارم، شمارة هشتم، پاتاريخ و تمدن اسالمي

 
1مدارانة نقطويه هاي هزاره انديشه

 
 دكتر مهدي فرهاني منفرد

)س( دانشگاه الزهرااستاديار 

M-f-monfared@yahoo.com 
  نسيم خليلي

)س( دانشگاه الزهرا، ارشد تاريخ ايران اسالمييكارشناسآموختة  دانش

nasimabk@yahoo.com
 

چكيده
 هاي خود با تبليغات و فعاليتهاي دگرانديش فعالي بودند كه  نقطويان از گروه

هاي اين  اهميت مطالعة انديشه. كشيدندرا به چالش صفوي  حاكميت ها تا مدت
اي بودند  منظومة فلسفي پيچيدهشود كه بدانيم نقطويه داراي  گروه زماني افزون مي

در اين مقاله، . مدارانه است هاي آن باورهاي هزاره ترين آموزه كه يكي از مهم
 .   افكنده شودهاي نقطويه پرتوي  بخش از ديدگاهكوشيده شده است تا بر اين

 
 .گرايي  هزاره، محمود پسيخاني، جنبش نقطويه،صفويه :ها كليد واژه

 
 مقدمه 
هاي   انديشهنمايي از  حاكميت صفويان،ةدورهاي مسلطي كه در  ه انديش جملهاز
رسد اين  گرچه به نظر مي. ست اگرايي هاي مبتني بر هزاره ، انگارهتاباند ميرا بازبخشي  نجات

 گره خورده به حاكميت صفويه دارد، اما به طور مشخص و  تاريخيِةانديشه ريشه در پيشين
ر اين اند و د  كه به نقطويه معروفنمايد ميبازاي  ه فكري نحلةلموس خود را در منظومم

اي از اميد به  كوشند زمينه باوري مي گرايي و هزاره هاي مهدي  به انديشهروزگار با تمسك
ست  ا عصر طاليي شكوهمنديةبشارت دهند نگاه آنان ةاز دريچاي كه  زمينه. رهايي بيافرينند

داران چنين   طاليه. كردتعبيرتوان  يز مي نموعود سرزمين ياكه از آن به بهشت نخستين 
ست كه همانند آغوشي گشاده روح آشفته در ا بهشتي ، آرمانياند اين بهشتِ عياي مد انديشه

مي . دهد جستجوي نجات بخشي مردم اين زمانه را پناه 

                                                 
.26/12/1387: ؛ تاريخ تصويب20/11/1387:  تاريخ وصول.1
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سازد كه توجيه   از آن محملي مي، زمانة نقطويه به مقولةرسد رويكرد نوآوران به نظر مي
 از پس ظهور گان رهانندهاي رهايي و خيزش  مند آدميان به روزنه  زمان اميدِةكنند
آفريند و  هايي اميدبخش مي  خود به تنهايي زمزمه،ظاهرا تبليغ اين گونه از زمان. هاست هزاره
توان بر اين  ميشود؛ در واقع  وي افقي فراخ از اميدواري گشوده ميسست كه به  ا اي دريچه

كه «مدعيان اين انديشه با ابطال زمان عادي و معدود و تاريخي أييد زد كه مدعا نيز مهر ت
ست و به صورت  اچون روزگار گذران بر حيات ناسوتي بشر در جهان سپنجي جاري

 ،كشد آورد و همه چيز را به نابودي مي استمراري برگشت ناپذير همراه خود تالشي و زوال مي
غ كنند، زماني اساطيري، پايا و كاستي ناپذير كه كوشند زماني تازه و مقدس را تبلي مي

  .1» ضمن آن به وقوع پيوسته است،باالتر از همه فعل الهي خلقت... هاي ازلي و  نمونه
ست كه ااي  افزايد، در واقع همان انديشه ز اين زمان مقدس به اين گفتار ميتعريفي كه الياده ا

اند، تحققي كه بايد به خلق سرمنزلي  قق آن بودهدر پي تحاي  به گونهگرايان نقطوي نيز  هزاره
ناپذير نيست، بلكه حركت  مقدس بر خالف زمان ناسوتي، برگشتزمان « .اميدبخش بينجامد

و نه پايان يابد   ميتغييرنهايت در حال نو شدن و تكرار است، نه  دوري دارد و تا بي
آن را هر چند گاه يك «افرازد و  ميست كه در برابر تاريخ قد بر ا اين همان زماني.2»پذيرد مي

و  منجي ،مدارانه قطويان از پس اين براندازي هزارههاي ن  و بر اساس آموزه3»اندازد بار بر مي
در . بخشي مردم زمانه خويش را سيراب كند عطش نجاتكوشد  ميخيزد كه  مياي بر رهاننده

ه نوآيين كردن ادواري ف وظي«مان وابسته به اين ز اين زمان و اين منجيانِ،واقع از اين منظر
 متعلق به هر  ارتباط ميان هزاره و منجيانِ،نقطويان. كشند  را بر دوش مي4»همه كائنات

 به اين ترتيب كه ابتدا با اشاره به نمايند؛ اي توجيه مي  فلسفي ويژهةهزاره را بر اساس نظري
اولشان «كنند كه ميرسل اشاره بهشت چهار در يا چهار مرسل به هشت بهشت يا هشت م 

 و در .»ست و از آمدن او مرسل پيشين خبر داد است و آخرشان محمود عجمي اآدم صفي
... هشتصد سال است ) مرسل مكمل(=  مدت قرن هر صاحب قران«:افزايند كه ادامه چنين مي

اين قدر هست كه در هر صد سال يك امير صده را بايد ظاهر شد كه دمردم مقلد و  (=ه ني
  .5»را از او حضور باشد) تپس

  
                                                 

.8 ،الياده .1
.همانجا .2
 .51 همو، .3
 .115 همو، .4
.112، ميزان، پسيخاني .5
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  نقطويان و اعتقاد به ادوار
اي ميان دو  هاي هزار ساله را در واقع تعرفه  دوره،گرايان نقطويان نيز همانند ديگر هزاره

 آن رهايي از درد و هرج و مرج را يةاند، اعتقادي كه بر پا دانسته ناپذير از زمان مي كمال پايان
د در نكوش  نهفته در زمان اساطيري ميظرفيتِ تمسك به اين  نقطويه با1.اند طلبيده مي

هاي طاليي و با درآويختن به عناصر ايراني قديم، اعتقاد به هزاره را براي  بازگشتي به گذشته
 با آغاز شدن هر دور، 2.دنتوجيه ادعاهاي استوار بر مهدويت و نجات بخشي خويش تبليغ كن

كردند و اين تسلسل همچنان ادامه  ي را تبليغ ميا رهانندهو نقطويان اميد ظهور منجي 
 : نقطوي چنين آمده استةمداران  درباره ادوار چندگانه و هزارهدبستان مذاهبداشت؛ در 

 مذكورند -يعني اصل -سرانجام عالم از ابتداي آغاز كه كنايه از اول ظهور افراد كه محتد«
 نام اوست تا دابة االرض او حيوان آيد كه تا مدتي كه اين افراد با هم سرشته، نبات گردد و از

 اين مدت مذكور شانزده هزار سال تواند بود كه هشت هزار سال از اين ،باز آدم مصور آيد
ري است و هشت هزار سال دور عجم است كه دور  مذكور دور عرب باشد كه دور فوق ثَدتِم

 مذكور است به هم سرشته  است تا بعد از آن كه آن عالم مذكور كه نوبت افراديتحت ثر
 و مدت عمر دور آدم نيز شانزده هزار سال بايد بود كه از .شده باشد تا آدم مصور آمده باشد

اين شانزده هزار سال هشت هزار سال با هشت مرسل مكمل عرب بگردد و هشت هزار سال 
امل كرده  صورت اين دو كرديگر با هشت مبين مكمل عجم بگردد تا بعد از آنكه دايره به دو

باشد باز نوبت افراد باشد بدان هشت هزار سال مذكور كه مدت شانزده هزار سال است علي 
ر و عالنيه به شصت و چهار هذا القياس تا دور كامل از آدم و عالم به شرط ظهور و بطون و س

  3.»هزار سال نبوي تمام گردد
و مدت عمر ... «:چنين آمده است آن ةدربارنيز به اين ادوار اشاره شده و  ميزاندر رساله 

آدم شانزده هزار سال بايد بود كه از اين شانزده، هشت هزار سال با هشت مرسل مكمل عرب 
تا دور كامل از آدم و عالم به ... و هشت هزار سال ديگر با هشت مبين مكمل عجم بگردد 

4.» چهارده هزار سال نبوي تمام گرددر و عالنيه بشود وشرط ظهور و بطون س  
 بلكه آنها ،شود هاي ادوار چهارگانه نمي  زمان تنها منحصر به زمانة نوانديشي نقطويه دربار

 حيات آدميان نيز به ةهاي روزمر گراي خود، تفسير جديدي از زمان  تحولةبا تمسك به فلسف
هر ماهي سي و دو روز است و به جاي هفته، « بر اين اساس از نگاه آنها .دهند دست مي

                                                 
1. Eliade, Vol. 9: (Entry: Millenarianism) 

.27، زلووذكاوتي قراگ .2
.275 ،آذر كيوان .3
.128 - 127 ،يخانيپس .4
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گانه به نوعي برجسته نمايي اهميت عدد  قسيم بندي هشترسد اين ت  به نظر مي1
 نقطويه است در ةچهار از سوي نقطويه است، تقدس عدد چهار كه يادآور ادوار چهارگانه فلسف

اي كه  نامه اشعار شاعران منتسب به اين نحله نيز بازتاب يافته است؛ ابوالقاسم امري در ساقي
 به عدد چهار و )ص( پيامبري محمدةا اشاره به دور ب،با اتكا به مضامين نقطوي سروده است

ميمش  ز/ شبهه راه خدا  ره اوست بي/ محمد شه بارگاه خدا «: اهميت آن نيم اشارتي دارد
بود دال او را / بود ميم ثاني مدار جهان / ر حي ازل گوش كن زحا س/مي معرفت نوش كن 

عناصر بود مظهر اين / اني رهي يافتم به گنج مع/ ر حرف آگهي يافتم ااز اين چ/ دليل عيان 
 .21»وز اين چار شد آن چهار آشكار/ چهار 

 به كرات به اهميت عدد چهار كه يادآور عناصر چهارگانه آب و باد و  نيز در رسايل نقطوي
 محمود ة نوشت التبيانفسخرسخ البيان و  ة در رسال.شود خاك و آتش است تاكيد مي

 نقطويانه حروف فارسي به شكلي ةاي فلسف  و بر پايه گونه ره شدهپسيخاني، به حروف اربعه اشا
، چهاربخشي هر چه بيشتر به عدد  است و در ادامه براي تقدس بندي شده چهارگانه تقسيم

د آي د و اين انگاره به ميان ميشو نيت آن در چهار حرفي بودن اهللا و محمد جستجو ميأش
 و اول نفس م ح م د يافته ـ آخر نفس ا ل ل هآن چهار كه اصل كل كلياتست در...  «:كه
كوشد  دهد و مي و به اين ترتيب تقدس عدد چهار را به اهللا و محمد ارجاع مي32»...شود  مي

پسيخاني در .  فلسفي خود بپردازدة در منظومچهار نقش كليدي توجيهاتي به تبيينِبا چنين 
خداي متعال مقرر كرد كه هر چه در «:نويسد  با اشاره به عدد چهار مي، همين رسالهةداما

 و در »كليات يافت به جز چهار نقطه نتواند بود و نشايد كه باشد و چاره نيست كه نتواند بود
نامد كه عبارتند از  نيت و تقدس است كه صور حيات را صور اربعه ميأكا به همين شادامه با اتّ

و اين هر چهار صورت را 43»صورت اوليه، صورت آخريه، صورت ظاهريه و صورت باطنيه«
 اين اهميت به .54گنجاند كه آن را دايره نقطويه نام گذارده است اي مي بعدتر در قالب دايره

 اهميت عدد چهار و  به اين ترتيبشود و هاي ديگر نيز بازتوليد مي هاي ديگر و در قالب شكل

                                                 
.51 ،زلووذكاوتي قراگبه نقل از  شارستان چهار چمنفرزانه بهرام، . 1
 .128 - 126  به نقل از گلچين معاني، 52ق، . هـ1014جنگ خطي مورخ  .2
.6،  التبيانسخرسخ البيان و ف، پسيخاني .3
 .8 همو، .4
.14 همو، .5
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كه   چنان1
چنين رويكردي . جويد هاي چهارگانه بهره مي پيداست پسيخاني براي معرفي خود از توصيف

 كه بازتابي از نها چهارمدارة وي بر پايه همين انديش.بندد يز به كار ميرا محمود در وصف اهللا ن
 ل، : ا كلمه عيسي: كالم موسي«:كند ست، اهللا را اين گونه تفسير مي ا اوةمداران نگاه هزاره

 اثرمحمود پسيخاني در جاي ديگري از همين  .21»ـ  ه: و نقطه محمود، ل:حرف محمد
ك به نمادهايي چهارگانه توصيف كند؛ وي بر اين اساس اهللا را كوشد اهللا را با تمس مجددا مي

  .32»ـ  ه: ل، و انسانيه: ل، حيوانيه: ا، نباتيه: صور جماديه«:داند نماد اين امور مي
 گردش ةست كه از آن به نظرياهاي هزاره مدارانه همان چيزي   اين انگاره، اما در مجموع
برداري  هاي فلسفي اسماعيليه گرته نديشهشود و به طور مشخص از ا زمان تعبير مي

 اسماعيليه امري كامال ةهاي انديش رسد پيوند نقطويه با بازمانده  به نظر مي.43است شده
 تحركات نقطويان در زمان شاه ة چنانكه مطالعه پيشينباشدمشهود در روزگار صفويه 

ه جنبش مبارز نقطويه در كند، يعني همان روزگاري ك ييد ميأاسماعيل اول نيز اين مدعا را ت
دد؛ و به اين ترتيب شاه نپيو ست به وقوع مي اانجدان كه مركز كهنسال اسماعيليان نزاري

 محمد شاهي با گردآوري نقطويان و ديگر مخالفان در امين امام نزاريِ  سي،طاهر انجداني
به  ق981آورد، جنبشي كه در نهايت در  انجدان اسباب خشم شاه اسماعيل را فراهم مي

 اين خيزش را به عنوان تحركات اسماعيليه ، دفتري.54 شاه طهماسب سركوب شدفرمان
نزاري پس از سقوط الموت مورد توجه قرار داده است و ضمن اشاره به دو دستگي پديد آمده 

 انجدان نيز ة رهبري اسماعيليه تحت عنوان محمد شاهيان و قاسم شاهيان به واقعةدر بدن
 امامان قاسم شاهي كه به تدريج مورد قبول اكثريت نزاريان قرار «:ويسدن پردازد و مي مي
 ة دست كم در نيم)واقع در فراهان اراك(اي در ايران مركزي  دهكده، در انجدان،گرفتند مي

                                                 
.64 همو،. 1
.3، ميزان، پسيخاني .2
.10 همو، .3
.269 ،رضازاده لنگرودي .4
.907 /3،  فلسفي؛ 583 - 1/582، حسيني قمي .5
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 تجديد ، بر اين اساس.1
توان همان تحركات نقطوياني دانست كه  حيات انجدان يا رنسانس اسماعيلي را مي

 .  پيرواني گرد خويش جمع آورند،مداري هايي مبني بر هزاره  با طرح انگارهندديكوش مي
 

                                                 
 .499، دفتري .1
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