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 بهائيت و بابيت پيدايش بستر ،»شيخيه« شناسى  فرقه ۲

  بهائيت و بابيت پيدايش بستر ،»شيخيه« شناسى  فرقه:  اول گفتار

 

 يادآورى

 با مقاله، دو هر. است آمده 2 و 1 هاى شماره در مقاله دو »انحرافى هاى فرقه و مهدويت« موضوع با فصلنامه اين شناسى فرقه بخش در

 آنان به نسبت عالمان گيرى موضع وى، هاى ويژگى و رهبر فرقه، اين پيدايش باب در و اند پرداخته »شيخيه« فرقه بررسى به خاص نگاهى

 .شد آورده مطالبى »شيخيه« گذار پايه عقايد نقد و بررسى نهايت در و

 از پيش ليكن و است؛ »بهائيت« ضالّه و منحرف فرقه خصوص در شد، خواهد منتشر) الهى توفيق به( قلم اين با كه مقاالتى سلسله اينك

 در بيشتر، بصيرت با خوانندگان تا گردد بررسى و نقد شد، ختم »بهائيت« و »بابيت« به كه اى فكرى هاى ريشه است الزم آن، به پرداختن

 اعتقادات و افكار« و »شيخيه« از بيشترى بسط با اينك رو، اين از. برآيند ها گروه و افراد ميان در انحراف يابى راه چگونگى كشف صدد

 آنان عقايد بررسى و نقد به كرده، ترسيم درستى به ،»بهائيت« و »بابيت« ضالّه فرقه گيرى شكل جريان تا گفت خواهيم سخن »آنان

 .بپردازيم

 

 شيخيه

 مردم از مجموعاً فرقه اين پيروان. آمد وجود به سيزدهم قرن اول نيمه در احسائى، احمد شيخ شيعى، عالم تعاليم براساس شيخيه، فرقه

 )1.(بودند ايران شهرهاى از بعضى و بحرين قطيف، كربال، حلّه، بصره،

) 2.(است آله و عليه اهللا صلى محمد آل اخبار با سهروردى آثار از متأثر »قديم فلسفى تعبيرات« تركيب بر مبتنى مذهب، اين اساس

 »بهائيت« و »بابيت« منحرف فرقه دو پيدايش ساز زمينه شد؛ فرقه داخلى انشعاب مايه كه آن از غير فرقه، اين گذار بنيان ويژه هاى آموزه

 .گرديد نيز

 شيخ، جانشينى مدعى. بودند قائل خود براى فرقه، اين رهبران كه است الهامى و كشف از كنايه كشفيه،. است »كشفيه« گروه اين ديگر نام

 :نويسد مى »كشفيه« به شيخيه گذارى نام خصوص در وى. بود »رشتى سيدكاظم« نام به فردى

 ها آن ضماير و قلوب از را ريب و شك ظلمت و برداشته ايشان هاى چشم و ها بصيرت از را دين كورى و جهل حجاب سبحان، خداوند«

 )3.(»است كرده برطرف

 باالسر در نماز اقامه و زيارت دانستن ممنوع آن گذارى نام علّت. است شده ناميده نيز ـ »باالسرى« مقابل در ـ »سرى پايين« به فرقه اين

 .خواندند مى »سرى پايين« را آنان مخالفان، كه است السالم عليه معصوم امام قبر
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 بهائيت و بابيت پيدايش بستر ،»شيخيه« شناسى  فرقه ۳

 احسايى احمد شيخ

. اند گرفته او از را، خود تعاليم اساس و اند منسوب او به شيخيه، كه اين چه است؛ خورده گره »احمد شيخ« شناسايى با شيخيه، شناخت

 بار به ـ بعد به سيزده قرن از ـ اماميه تاريخ در را تحوالتى و رسانده، حياتش از پس به را او تأثير دامنه احمد، شيخ سيره و مشرب

 .دارد ضرورت وى، عملى و علمى هاى ويژگى ذكر و) 4(او حال شرح دانستن رو، اين از. است آورده

 باقى ديار به 1241 سال ذيقعده در و آمد دنيا به 1166 رجب در كه است ابراهيم بن الدين زين فرزند ؛»احسايى« به مشهور احمد، شيخ

 اى عده مخالفت عرفانى، ـ فلسفى هاى برداشت و عقايد از بعضى اظهار با كه اند خوانده دارى نام »فقيه« و »حكيم« ،»عالم« را وى. شتافت

 .دادند شهادت او »كفر« به برخى كه جايى تا برانگيخت را متكلمان و فقيهان از

 نياكان در تشيع سابقه احسايى، گفته به. است عربستان شرق در »احساء« منطقه در واقع »مطَيرِفى« روستاى احسايى، احمد شيخ زادگاه

 اقامت »مطيرفى« در و كرد رها را نشينى باديه كه بود او خاندان از كس نخستين ،»داغر«. گردد مى باز »داغر« او چهارم جد به وى،

 .بودند مذهب اين بر همگى او نسل و گرويد تشيع به مهاجرت، از پس وى) 5.(گزيد

 

 كودكى دوران

 سخت را او و داده رخ سرزمينشان در كه كند مى ياد سياسى و طبيعى حادثه چند از خود، كودكى دوران وقايع ذكر در احسايى، احمد شيخ

 )6.(بود داشته وا دنيا، درناپايدارى انديشه به

 او. بودند بهره بى دين احكام معرفت از خود، ميان در عالم فردى نداشتن و شهر از دورى سب به ديارشان، مردم ديگر مانند او، خاندان

 :گويد مى خود

 داشتم؛ زيادى دلبستگى آنان سيره به خردسالى، عين در من و شدند مى سرگرم طرب و لهو به و آمدند مى هم گرد غفلت به ما منطقه اهل«

 )7.(»بخشد رهايى حاالت آن از مرا كه خواست خداوند كه آن تا

 

  احسايى رؤياهاى و تحصيل دوران

 سخن، اين. يابد نمى راه شعر معرفت به نداند، »نحو« كه كسى: گفت و برد نام نحو علم از او نزد احمد، شيخ خويشاوندان از يكى روزى

 از يكى نزد) زادگاهش فرسنگى يك( در »قُرَين« روستاى به را وى شده، آگاه او عزم از پدرش. برانگيخت وى در را آموختن شوق

. گرفت فرا او از را، عرب ادبيات مقدمات احسايى، و فرستاد) محسن شيخ بن محمد شيخ نام به( خويشاوندان
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 بهائيت و بابيت پيدايش بستر ،»شيخيه« شناسى  فرقه ۴

 :بود كرده ارائه او به قرآن آيه دو از عميقى تفسير شخصى آن، در كه كند مى ياد خود تحصيل ايام در رؤيايى از احمد، شيخ

 را مرد آن سخنان نظير رفتم، مى او مجلس به كه بزرگى هيچ زبان از. ساخت گردان روى خواندم، مى كه درسى آن و دنيا از مرا رؤيا، اين«

 )8.(»بود مردم ميان در تنم، تنها پس آن از و بودم نشنيده

 را رؤياها اين از سلسله يك او! آورد پى در را ديگرى بخش الهام رؤياهاى كه بود احسايى زندگى در معنوى، تحولى سرآغاز حالت، اين

 :است كرده بازگو فرزندش، براى

 اطهار ائمه از خواب در را خود مسائل پاسخ است، پرداخته بسيار انديشه و عبادت به رؤياها، از يكى داللت به كه آن از پس«

 )9.(»است برده مى پى احاديث با ها پاسخ آن مطابقت و درستى به بيدارى در و داشته مى دريافت السالم عليهم

. است »امام قدسى« مرتبه بر تأكيد و »شريعت باطن« به گرايش نوعى كه دهد مى نشان را او مشرب از بارزى هاى جنبه احسايى، گزارش

 دليل، اقامه بدون و بست را استدالل پاى حتى وى گرديده، دينى مفاهيم از بعضى به نسبت او، ويژه برداشت موجب گرايش، همين

 و مكاشفه من طريق در«: گفت مى شد، مى وارد ايرادى وى آراى بر هرگاه علمى، مباحث هنگام در كه چنان داد؛ نشر را خويش ادعاهاى

 )10.(»...استدالل و برهان نه است شهود

 به. درآورد كفر و شرك از سر بسا چه و داشت نخواهد علمى نظريات ارائه در جايگاهى و بوده خطرناك تلقّى، طرز چنين كه است بديهى

 :نويسد مى »وجود اصالت« بحث حواشى در سبزوارى حاجى متألّه حكيم مثال، عنوان

: اند آورده تأليفات از بعضى در و شدند قائل »ماهيت و وجود اصالت« به و ندارند قبول را حكمت قواعد برخى ما، معاصران از«

 اصيل اولى طريق به ها، آن صدور منشأ پس. اند اصيل آثار، اين همه و است شر كارهاى منشأ ،»ماهيت« و خير كارهاى منشأ ،»وجود«

 .»كند مى توليد را اعتبارى ماهيت و عدم العدم، علّة و است ملكه عدم شرّ، كه حالى در بود؛ خواهد

 :است آورده سخن، اين بر تعليقه در آملى زاده حسن عالّمه

 گرداب در باشد، متوجه كه آن بدون داند، نمى معتبر را فلسفى قواعد و است ماهيت و وجود اصالت به قائل كه احسايى احمد شيخ«

 )11.(»...ندارند توحيد از سهمى و هستند اهريمن و يزدان به قائل كه است افتاده ثنويت

 درپى پى و گوناگون سفرهاى

 رهسپار ق. ه 1212 سال در ساله، چهار اقامتى از پس و بازگشت) احساء( وطنش به عراق، در طاعون، بيمارى شيوع پى در احسايى،

 آن از پس. ماند جا آن در ق. ه 1216 سال تا و رفت بصره نزديكى در »ذورق« به بصره، در اقامت مدتى از بعد بازگشت، در. شد عتبات

 عازم جا آن از و رفت عتبات به سال اين در. داشت اقامت آن اطراف روستاهاى و بصره در موقّت طور به بار چندين ق. ه 1221 تا نيز

 از پس ايشان، اصرار به وى و آوردند عمل به گرمى استقبال او از يزد، اهل. كرد توقفى يزد در راه، بين و شد رضوى مشهد زيارت

 )12.(شد مقيم يزد در مشهد، از بازگشت
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 بهائيت و بابيت پيدايش بستر ،»شيخيه« شناسى  فرقه ۵

 در مالقات براى وى از و گشود او با را نگارى نامه باب) 13(قاجار، شاه فتحعلى بود، پيچيده ايران در احسايى آوازه كه زمان اين در

 كه نوشت بدو ديگر، اى نامه در شاه كه آن تا آورد مى بهانه نپذيرد، را شاه دعوت كه آن براى احسايى) 14.(آورد عمل به دعوت تهران،

 باالخره وى. شد تهران به احسايى آمدن خواستار ديگر بار و بود خواهد جا آن مردم ارزاق براى تهديدى بسيار، قشون با يزد به آمدنش

 .بازگشت يزد به اش خانواده همراه به ق. ه 1223 سال در و نپذيرفت تهران در شدن مقيم بر مبنى را شاه اصرار ولى رفت تهران به

 شاه دولت ميرزاى على محمد شاهزاده و مردم استقبال با و شد وارد كرمانشاه به عتبات، زيارت راه در ق. ه 1229 سال در احسايى

 عتبات به او ساله هر سفر تدارك مورد در كه تعهدى با و داشت كرمانشاه در وى، مالقات به اصرار حاكم. گشت رو روبه) كرمانشاه حاكم(

 به سپس. كشيد طول به سال ده حدود ـ عتبات و حج به ساله دو سفرى جز به ـ كرمانشاه در اقامت اين. كرد راضى اقامت به را وى داد،

 مكه عزم به نيز را جا آن بعد چندى و شد عتبات رهسپار كرمانشاه، در اقامت سال يك از پس و رفت كرمانشاه و اصفهان يزد، مشهد،

 )15.(گرديد دفن بقيع، قبرستان در و درگذشت مدينه، منزلى دو در اما كرد؛ ترك

 

 روايت اجازه و علمى مقام

 در چيزى وى تحصيلى زندگى از او، آغازين درس جز اما گرفت؛ فرا را متداول دينى علوم »احساء« در سالگى بيست تا احمد شيخ

 به تحصيل عالمان، درس مجالس از او، هاى استفاده و نداشت خاصى استاد بعد، مراحل در وى: اند عقيده اين بر برخى لذا نيست، دسترس

 )16.(است نكرده استناد استاد، عنوان به كسى به آثارش، از جايى در او كه آن ويژه به. نبود متعارف معناى

 مدت گرچه است؛ او تحصيلى حضور گر نشان روايت، اجازه كسب و بزرگ استادان درس در حضور و نجف و كربال به او مهاجرت البته

 .است بوده كم آن

 كرد مهاجرت نجف و كربال به ،»احساء« به سعودى حاكم عبدالعزيز حمالت از ناشى هاى آشوب با مقارن ، ق. ه 1186 سال در احسايى

 .گرفت قرار آنان توجه مورد و يافت حضور بهبهانى، وحيد آقامحمدباقر و بحرالعلوم سيدمهدى چون عالمانى درس در و

 ها اجازه اين از اى مجموعه محفوظ على حسين. كرد دريافت عالمان مشاهير از روايى، متعدد هاى اجازه عتبات، در اقامت مدمت در وى

 است، داده روايت اجازه احسايى، به كه كسانى از يكى. است داده انتشار جداگانه ـ است رجالى سودمند هاى آگاهى حاوى كه ـ را

 )17.(است ستوده اش اجازه در را وى علمى مقام بود، ديده وعقايد فقه در احسايى، از كه اثرى دو براساس او. است الغطا كاشف جعفر شيخ

 صاحب به معروف( طباطبايى على سيد آقا شهرستانى، محمدمهدى ميرزا بحرالعلوم، سيدمهدى: از اند عبارت احسايى اجازه مشايخ ديگر

 )18.(احمد شيخ او برادر و عصفور آل حسين شيخ الغطاء، كاشف جعفر شيخ فرزند موسى شيخ دهستانى، بحرانى احمد شيخ ،)رياض

 گوناگون، هاى دانش به و داشته تبحر فلسفه در متداول، دينى علوم ديگر و فقه بر عالوه وى كه آيد برمى احسايى، مانده جاى به آثار از

 او درباره اش، اجازه مشايخ كه تعابيرى. است بوده آگاه نيز) طلسمات و اعداد حروف، علم( غريبه، علوم و قديم طبيعيات رياضيات، مانند

 .كند مى حكايت حديث، و فقه در وى گسترده دانش از اند، برده كار به
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 احسايى از اجازه كنندگان دريافت و شاگردان

 صدد در جا اين در ما البته. است ضرورى احسايى شاگردان با آشنايى آن، در آمده وجود به هاى انشعاب و شيخيه فرقه شناخت براى

 .نبوديم وى اساتيد همه بيان صدد در كه چنان نيستيم؛ وى شاگردان همه برشمردن

 افكار ترويج و بسط در احسايى وفات از پس ،)ق. ه 1259 ـ 1212( رشتى سيدكاظم ايشان، ميان از كه داشت بسيار شاگردان احسايى،

 )19.(بود وى جانشين حكم در و كوشيد او،

 از ديگر برخى) 20.(كرد مى واگذار بدو را ها نامه از برخى پاسخ احسايى، و داشت را وى مشرب نيز گوهر، ميرزاحسن او، شاگرد ديگر

 : از بودند عبارت اند، داشته دريافت اجازه احسايى، از كه افرادى

 )21(جواهر؛ صاحب به معروف نجفى حسن محمد شيخ

 )22(كلباسى؛ ابراهيم محمد حاج

 )23(نورى؛ تقى محمد ميرزا

 شوشترى؛ كاظمى اهللا اسد شيخ

 )24(برغانى؛ على مال

 )25(يزدى؛ رجبعلى آقا

 سمنانى؛ عبداهللا آقا بن على مال

 ؛)26(كاظمى درويش بن على

 احسايى؛ فرزند تقى محمد

 )27(احسايى؛ فرزند نقى على

 )28.(ديگران و
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 احسايى تكفير و انتقاد

 و مختلف علوم از برخوردارى به و شده ستوده شرعى، هاى رياضت و عبادات در تالش و وارستگى به چند هر احسايى، احمد شيخ

 معروف انديشمندان و عالمان از برخى گاهى و نبود اشتباه و خطا از مصون نظرياتش، و آراء ليكن بود؛ يافته شهرت چند شاگردانى تربيت

 :گويد مى خود احسايى. خواندند مى »كافر« حتى و »منحرف« ،»غالى« را او وى، هاى لغزش و ها انديشه از جدى انتقاد با عصر، آن

 )29.(»آورد انكار وى بر رويارو، بحثى در ـ است بوده او اجازه مشايخ از پدرش كه ـ بحرانى عصفور آل حسين بن محمد«

 آخر هاى سال به رويداد اين زمان. گرفت صورت قزوين نفوذ با عالمان از برغانى، تقى محمد جانب از احسايى، با آشكار مخالف نخستين

 توقّف قزوين در چندى راه، ميانه در گويا ،)ق. ه 1237 سال( بود، مشهد عازم كرمانشاه از كه زمانى در وى گردد، مى باز احسايى زندگى

 .داشت

 :است يافته نگارش تنكابنى العلماء قصص در باره اين در گزارش ترين مفصل

 روى از بود، رفته او بازديد به احسايى كه مجلسى در اما داشت؛ مى نگاه را احسايى حرمت قزوين، بزرگان ديگر مانند آغاز، در برغانى«

 اطرافيان، جدال با مجلس آن و كرد اعتراض وى به پاسخ شنيدن از پس. شد جويا »جسمانى معاد« باب در را وى خاص عقيده آگاهى،

 حاكم ميرزا، علينقى الدولة، ركن. جستند كناره احسايى از عالمان، از جمعى و شد كشيده مردم ميان به رويارويى، اين. رسيد پايان به

 انتشار و انجاميد برغانى جانب از احسايى تكفير به وگو، گفت بار اين اما داد؛ ترتيب دو آن حضور با عالمان، آشتى براى محفلى قزوين،

 )30.(»ساخت دشوار شهر، در را احسايى بيشتر توقف تكفير، اين

 مردمى پايگاه از كمابيش ـ شد او عليه كه هايى معارضه همه با ـ اصفهان و يزد مشهد، به سفرهايش در قزوين، ترك از پس احسايى

 واپسين در احسايى، بر را عرصه كه بود عواملى از نوشت، باره اين در كه هايى نامه و او تكفير بر تأكيد در برغانى تالش اما. بود برخوردار

 غلوآميزى، عقايد نيز گروهى ميان اين در كه آن خاصه. ساخت منصرف جا، آن در شدن ماندگار نيت از را او و كرد تنگ كربال به سفرش

 .كوشيدند عثمانى دولت سران و كربال عالمان تحريك در و دادند نسبت وى به

 گروهى برخاستند؛ دفاع به اى عده. يافت نشر عربستان، و عراق ايران، مختلف شهرهاى در خواص، و عوام ميان در شيخ، تكفير حكم

 . نمودند اعالم و تأييد را تكفير حكم وى، آثار مطالعه با ديگر برخى و كردند سكوت

 :از اند عبارت كردند، تكفير را او عقايد پيروان و شيخ كه فقيهان و عالمان از اى عده

 سوم؛ شهيد به معروف قزوينى، تقى محمد مال حالج

 رياض؛ صاحب فرزند سيدمهدى آقا

 آبادى؛ جعفراستر محمد مال حاج
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 الشهادة؛ اسرار كتاب مؤلف دربندى، مالآقا آخوند

 انصارى؛ شيخ استاد مازندرانى، العلماء شريف

 االصول؛ ضوابط كتاب مؤلف قزوينى، سيدابراهيم آقا

 الكالم؛ جواهر صاحب حسن، محمد شيخ

 )31.(فصول صاحب حسين، محمد شيخ

 و آراء از اى پاره نبودن فهم آسان وى. بود كلباسى ابراهيم حاج نامدار فقيه جمله آن از شمردند؛ نمى روا را شيخ با دشمنى گروهى، البته

 علماى از را او كرده، تلقّى اماميه، عقايد چارچوب در را، احسايى آراى و دانست مى تكفيرها و تفاهمات سوء باعث را، احسايى تعبيرات

 .دانست مى اماميه

 از برخى شطحيات نظير( شطحياتى پيروانش، و شيخ«: است معتقد الشيعه اعيان صاحب. گرفتند پيش در را احتياط جانب نيز برخى

 آثار قبيل همين از يكى) بود خوانده و بود ديده را آن خود وى كه( كبيره جامعه شرح كتاب. دارند خرافاتى و معماگونه سخنان و) صوفيه

 رشتى سيدكاظم شاگردش ناحيه از گمراهى و فساد بيشتر كه آن ويژه به. است شده الناس عوام از بسيارى ضاللت مايه اينان مسلك. است

 )32.(باشد آن به قائل شيخ خود كه شد دانسته بعيد است، آورده وى كه مطالبى و سخنان. است

 

 شيخيه عقيدتى انحرافات

 يكى بيان از پيش. گنجد نمى مختصر اين در او، پيروان و شاگردان و احسايى احمد شيخ كالمى آراى و عقايد تمامى بررسى و نقد و تبيين

 : كرد خالصه اين در توان مى را احسايى انديشه كلى وصف گردد مى متذكّر وى، »غلوآميز« آراى از

 و شريعت باطن با ـ اشياست حقايق به علم كه ـ حكمت او، ديدگاه از و دانست مى امامان و پيامبر نزد تمامى، به را حقايق و علوم وى«

 .»دارد سازگارى جهت هر از آن، ظاهر با نيز

 :است معتقد او

 وعملى نظرى هاى شناخت در شرط اين و گيرد روشنى السالم عليهم بيت اهل انوار از كه شود نايل امور ادراك به تواند مى گاه آن عقل«

 همراهى السالم عليهم بيت اهل با حقيقت كه جا آن از اما است، واجب دين ومعارف دراصول انديشه كه است درست. دارد وجود يكسان

 )33.(»گيرد مى ايشان از كه است نورى گرو در عقل، احكام دارد،صدق

 تمسكش«: است معتقد و پذيرد نمى شريعت، ظاهر به اكتفا در را ظاهر اهل موضع كه است اى گونه به شريعت، باطنى امور به وى گرايش

 از. »كند مخالفت متكلمان، و حكيمان از بسيارى با مسايل، از بعضى در كه است شده سبب حقايق، دريافت در ، السالم عليهم بيت اهل به
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 اطهار ائمه مقام« ،»)عج( عصر امام وجود« ،»اسالم پيامبر معراج« در ،»جسم اطوار و معاد« درباره پيروانش و وى عقايد رو، اين

 .گرفت قرار بزرگ فقيهان و انديشمندان نقد و انكار و اعتراض، مورد »رابع ركن به اعتقاد« و ،»خاصه نيابت« ،» السالم عليهم

 .كرد خواهيم نقد باره اين در را وى غلوآميز هاى نوشته ،»آفرينش در امام جايگاه« باب در احسايى عقايد به اشاره ضمن اينك،

 

 آفرينش در امام جايگاه

. ديد توان مى كبيره جامعه زيارت بر وى مبسوط شرح در را آن نمونه كه است داشته امامت مباحث به زيادى توجه خود، آثار در احسايى

 كه عقيده اين كردن بازگو در جمله از دهد؛ مى نشان امام مقام تكوينى هاى جنبه به كه است خاصى توجه زمينه، اين در او انديشه شاخص

 فاعلى، هاى علت( كائنات اربعه علل را آنان وى. هستند او فيض واسطه و خداوند مخلوقات برترين امامان، و آله و عليه اهللا صلى پيامبر

 .كند مى معرفى) غايى و صورى مادى،

 استناد به احسايى. است علت به پديده نيازمندى از اى جنبه گوياى چهارگانه، اقسام اين از يك هر اسالمى، حكمت و ارسطويى فلسفه در

 گيرد مى نتيجه و دهد مى نشان السالم عليهم امامان و آله و عليه اهللا صلى پيامبر وجود در را عليت چهارجنبه از يك هر كمال حديثى، مضامين

 )34.(اند»كاينات اربعه علل« آنان كه

 مشيت و اذن به ايشان كرد، خلق را آنان خداوند كه آن از پس يعنى، هستند؛ خدا فيض واسطه السالم عليهم معصوم پيشوايان وى اعتقاد به

 آنان رو، اين از. است او اراده به آنان اراده و هستند خداوند اراده و مشيت محل السالم عليهم معصومان. آفريدند را ديگر موجودات الهى،

 )35.(اند جهان موجودات فاعلى هاى علت

 : نويسد مى تنكابنى

 كند، قصد را السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت »نعبد اياك« در بايد مصلّى، كه اين باب در است نوشته اى»رساله« احمد شيخ كه بدان«

 كلما«: فرمايد مى السالم عليه صادق حضرت كه چنان است؛ ذهن مخلوق درآيد، ذهن در چه آن و است الكنه مجهول خداوند كه زيرا

 )36.(»است السالم عليه اميرالمؤمنين كه نمود اراده را »اهللا وجه« بايد پس. »اليكم مردود مثلكم مخلوق فهو معانيه بأدقّ باوهامكم ميزتموه

 :است آورده همو

 الكتاب يكتبون للذين فويل«: بود خواهد آيه اين مانند را عالم امام، كردن خلق و را عالم خداوند، كردن خلق: گويد مى] احمد[ شيخ«

 بر گواه »الخالقين احسن اهللا تبارك« كه اين حال و نمايند مى ائمه خالقيت در استبعاد چرا... باشند مى اهللا يد ، السالم عليهم ائمه و »بايديهم

 ،)الطير كهيئة الطين من تخلق اذ و( اهللا روح عيسى حضرت باب در تعالى خداى قول و هست ديگر خالق خداوند، جز به كه است آن

 را كسى خداوند اگر كه اين و است مطلب اين بر دليل) األرض و السموات خالق أنا( السالم عليه اميرالمؤمنين قول و است معنا اين شاهد

 مردم و است خدا قدرت كمال بر أدل و لطف در دخل اين باشد، داشته آن قدرت و نمايد خلق او اذن به را زمين و آسمان او كه كند خلق
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 شاگردان از[ رشتى كاظم سيد حاج از »العلماء قصص« كتاب مؤلف) تنكابنى( فقير اين را تقرير همين. كنند مى معنا اين به اذعان بيشتر

 )37.(»...شدم مى حاضر او درس مجلس به مدتى چون شنيدم؛ شفاهاً[ او جانشين و احسايى شيخ

 )38.(است نگاشته اعتقادات اين بر نقدى سپس تنكابنى،

 اعتقاد البته) 39.(است گرديده مطرح احسايى احمد شيخ سوى از »العرشيه شرح« كتاب در اين، شبيه ديگرى مسايل مورد، دو اين از غير

 مخالفانشان، و شيخيه ميان بارها كه است مشهور قدرى به ، السالم عليهم معصومان بودن »اهللا مشية حقيقت« و »رازقيت« ،»خالقيت« به

 .گرديد آنان تكفير موجب و درگرفت نزاع و مناظره

 اين در. گرفت انجام) كرمان شيخيه پيشواى( خان كريم محمد حاج با بروجردى، عبدالرحيم شيخ ميان وگويى گفت نمونه، عنوان به

 او به عبدالرحيم شيخ ،»االرض و السموات خالق انا«: فرمود منبر باالى بر السالم عليه اميرالمؤمنين: گفت خان كريم مناظره، و وگو گفت

 بالفصل خليفه را او گروهى و چهارم خليفه را او نيز اى عده. شام اهل مانند دانستند، مى كافر را على حضرت برخى عهد درآن«: گفت

 گونه هيچ مردم و باشد كرده ادعايى چنين السالم عليه على است ممكن چگونه عصرى چنين در. دانستند مى آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر

 )40.(كرد سكوت كريمخان و ؟»باشند نداده نشان العملى عكس

 

 بررسى و نقد

 . است شده برده نام »مفوضه«نام به اى فرقه از كالمى مذاهب و ها فرقه تاريخ در

 عقايد همان بخش، اين در شيخيه عقايد كه جا آن از. است مسلمانان عام اتفاق سنت و كتاب نصوص و دينى تعاليم خالف آنان، عقايد

 ائمه برخورد باالخره و »مفوضه« فرقه اجمالى تاريخچه سپس و آن مختلف ومعانى تفويض از بررسى، و تحليل جهت است، »مفوضه«

 .گفت خواهيم سخن» مفوضه« با السالم عليهم

 

 آن مختلف معانى و تفويض

 )41.(است كار آن در او گردانيدن حاكم و ديگرى به كارى كردن واگذار معناى به لغت، در »تفويض«

 كه كارى هر تا واگذاشت خود به را آنان بندگان، آفرينش از پس متعال، خداوند كه اين به اعتقاد«: از است عبارت كالم، علم اصطالح در

 .»باشد داشته نقشى آنان، اعمال در كه اين بدون بكنند؛ خواهند مى
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 غير چنين هم. است اختيار و جبر باب در اشاعره و معتزله معروف نزاع از غير ديگرى، معناى در تفويض است، ما بحث مورد چه آن البته

 دام در نشدن گرفتار براى است؛ليكن ثابت خدا براى »يد« مانند صفاتى«: معتقداند كه است »خبرى صفات« درباب »مفوضه« اصطالح از

 .كرد) تفويض( واگذار خداوند خود به را آن معناى بايد »تأويل« و »تعطيل و تجسيم«

 است كرده بندى جمع معنا، شش در را ها آن مجلسى، عالمه مرحوم كه شده وارد مختلفى معانى در شيعه، احاديث در تفويض رو، اين از

 :است چنين آن فهرست كه

 :دين امر در تفويض. 1

 :باشد داشته معنا دو تواند مى تفويض، از نوع اين

 و كنند حالل بخواهند، چه هر تا است، كرده واگذار السالم عليهم معصوم امامان و آله و عليه اهللا صلى پيامبر به را دين امور كليه خداوند،) الف

 اين چه است؛ مخالف قرآن، صريح هاى آموزه با معنا، اين مسلماً. بگيرند وحى از را احكام اين كه اين بدون نمايند، حرام بخواهند، چه هر

 وحى اال هو ان الهوى عن ينطق ما و«: است وحى گويد، مى هرچه و گويد نمى سخن هوس، و هوا روى از آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر كه

 )42(»يوحى

 پس كرد؛ نمى انتخاب را صواب و حق جز كه رسيد مقامى به آله و عليه اهللا صلى حضرت آن و رساند كمال به را پيامبرش چون خداوند،) ب

 .كرد تأييد وحى با را حضرت آن سپس و كرد واگذار او به را...) و روزه و نماز در مستحبات تعيين مثل( امور از بعضى اختيار

 )43.(است شده وارد آن تأييد، در رواياتى و نيست نادرست معنا اين

 :جامعه اداره تفويض. 2

 و آله و عليه اهللا صلى پيامبر به متعال، خداوند سوى از) آن امثال و تربيت و تعليم سياسى، امور مانند( مردم اجتماعى امور كه معنا اين به

 .شدند مأمور آنان از اطاعت به بندگان، و شد واگذار السالم عليهم معصوم امامان

 را آنچه« ؛»فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرسول آتاكم ما«: فرمايد مى خداوند كه چنان دارد؛ سازگارى وسنت، كتاب نصوص با معنا اين

 .»بازايستيد كرده، نهى آن از چه آن در]  داده فرمان آن به و[ آورده شما براى آله و عليه اهللا صلى پيامبر

 :احكام و علوم بيان تفويض. 3

 بديهى. رسد فرا آن وقت تا نكنند بيان ندانستند، مصلحت هرگاه و كنند بيان بندگان، براى را احكام دانستند صالح گاه، هر كه معنا اين به

 ، آله و عليه اهللا صلى پيامبر از پس شيعه، اعتقاد بنابر كه است دين تشريح و تبيين ، آله و عليه اهللا صلى پيامبر بزرگ هاى ليست از يكى است

. گردد جلوگيرى تحريف و رأى به تفسير گونه هر از دينى، علوم بيان ضمن تا است السالم عليه معصوم امام عهده بر مهم اين
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 :حكم كيفيت در تفويض. 4

 در را آن كرده، استفاده خود خدادادى علم از يا كنند، حكم شرع ظاهر طبق مختلف، مسائل در كه شده وگذار آنان به اختيار، اين يعنى

 .نمايند لحاظ حكم كيفيت

 :بخشش در تفويض. 5

 موارد در كه است شده داده آنان به نيز اختيار اين و شده واگذار آنان به حكومتى، مالى امور ز ا ديگر بعضى و انفال خمس، امر سرپرستى

 )44.(كنند محروم بخشش از را آنان كه اين يا ببخشند، ديگران به ديدند صالح را هرچه مختلف،

 :آفرينش در تفويض. 6

 آنان به را بندگان كردن زنده و ميراندن تربيت، رساندن، روزى خلقت، و آفريد را السالم عليهم ائمه و آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر خداوند،

 .كرد واگذار

 باشد؛ معنا دو از يكى به است، ممكن مسأله اين

 ـ خداوند سوى از دخالتى هيچ بدون ـ خودشان اراده و قدرت با را كارها اين همه ، السالم عليهم ائمه و آله و عليه اهللا صلى پيامبر) الف

 .دهند مى انجام

 دهند مى گواهى آن بطالن بر نقلى، و عقلى ادله و صريح است كفرى ديدگاه، اين

 مار به تبديل را عصا خداوند آن، مقارن و كند مى اراده موسى كه اين ماند( دهد مى انجام ايشان، اراده با مقارن را، كارها اين خداوند،) ب

 .رساند اثبات به را آنان گويى راست و صدق وسيله، بدين تا ،)كند مى

 )45.(معجزات ظهور هنگام در مگر شمارد؛ مى مردود را آن ،»تفويض« رد روايات اما نيست؛ محال عقالً اگرچه معنا اين

 اين در و دهند مى انجام را كارى او فرمان و اذن به معجزه، آورندگان و است متعال خداوند به فعل، حقيقى استناد نيز موارد همين در البته

 .گذارند نمى »خالق« جاى به را خودشان امور، گونه

 . است ششم معناى از اول قسمت نزاع، مورد »تفويض«

 ائمه اعتراض و انكار مورد همواره آنان. يافتند شهرت »مفوضّه« نام به كه كردند مى مطرح را معنا اين به تفويض غالت، از گروهى

 . اند بوده آنان اصحاب و السالم عليهم

 .كردند مى قلمداد كافران و مشركان زمره در نموده، طرد را آنان نيز اسالم متكلمان و فقيهان عالمان،
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 »مفوضه« شناسى فرقه

 السالم عليهم ائمه و آله و عليه اهللا صلى پيامبر به را ميراندن و كردن زنده رزق، خلق، كه شد مى اطالق كسانى به »مفوضه« گذشت، كه چنان

 ها؛ آن از جداى يا اند»غالت« از گروهى »مفوضه« كه اين. است كرده واگذار آنان به را عالم امور همه خداوند: معتقدبودند داده، نسبت

 به ـ السالم عليهم ائمه زمان در. اند شده قلمداد غاليان از جداى گروهى عنوان به مفوضه روايات، از بخشى در. است مطرح ديدگاه چند

 )46.(است شده برده نام فراوان گروه اين از نوعاً ـ السالم عليه رضا امام زمان در ويژه

 دارند غاليان با يكسانى حكم ـ غالت از گروهى يا مستقل گروه يك شكل به چه ـ مفوضه مذاهب، و فرق نويسندگان و متكلمان ميان در

 اليه، مضاف و مضاف صورت به »مفوضه غالت«: شود گفته كه باشد اشكال بى بسا چه. است شده جارى كفر و شرك حكم آنان، بر و

 آمده آن در كه است) عج( حجت حضرت زيارت از بخشى مدعا اين گواه. است عربى زبان در تبيينى وصف و فارسى زبان در وصفى

 :است

 )47.(»...المفوضين الغالة من ال و الناصبين المعاندين من يجعلنا لم و... لهذا هدانا الذى هللا الحمد«

 ائمه كه دارند اعتراف مفوضه، كه اين به شود؛ مى قائل ديگر وغالت آنان بين فرقى اما داند؛ مى غاليان جزء را مفوضه ،)ره( مفيد شيخ

 را آنان فقط خداوند، كه اند مدعى و دانند مى آنان رازق و موجودات خالق را آنان حال اين با اما قديم، نه اند مخلوق و حادث السالم عليهم

 )48.(كرد واگذار آنان به را، آن كارهاى همه و جهان خلقت كار سپس. كرد خلق

 و نصارا يهود، از بدتر و كافر را آنان و كرده ذكر را گروه دو هر شود، قائل مفوضه مخالفان ميان فرقى كه آن بدون) ره( صدوق شيخ

 )49.(است دانسته مجوس

 :اند آورده هم مذاهب و فرق نويسندگان

 او به را عالم خلقت و تدبير و گذاشت خود جاى به بود، زياد و كم بدون كه كاملى شخص ازلى، واحد خداوند كه دارند اعتقاد مفوضه،«

 كه كنند مى گمان آنان. باشند مى يكى معنا در كه هستند ائمه بقيه و حسين و حسن فاطمه، على، محمد، همان شخص، اين. كرد واگذار

 او و است شده واگذار او به خلق امر كه است خالقى كه شناخت را آله و عليه اهللا صلى محمد بايد و نيست الزم ازلى، قديم خداى معرفت

 )50.(»باشد مى هست، عالم در چه آن هر و جن ها، انسان ها، كوه و زمين، و ها آسمان خالق

 پيامبر معرفت در كنندگان كوتاهى يعنى، ؛»مقصره« نام به را خود عقايد مخالفان مفوضه، كه است الزم نيز نكته اين يادآورى

 :گفتند مى و شناختند مى السالم عليهم ائمه و آله و عليه اهللا صلى

 فقه در مقرّر اعمال و باشند حرام و حالل مراقب بايد است، شده واگذار او به امر و است خالق محمد كه نرسيدند نكته اين به آنان چون«

 )51.(»معرفت در كوتاهى در ها آن عقوبت منظور به آنان، براى است هايى غُل اعمال، اين درحقيقت كه دهند انجام را اسالمى
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 نتيجه

 مورد و بودند كرده مطرح را آن بعد به السالم عليهم ائمه زمان از ديگر هاى گروه ها، آن از پيش كه اند كرده مطرح را ادعاهايى »شيخيه«

 الوهيت، ادعاى مثل( ديگرى افكار پيدايش زمينه است، بزرگى گناه خود كه آن بر عالوه غلوآميزى، ديدگاه چنين. گرفتند قرار تكفير

 .است شده...) و افراد در تعالى حق حلول و حق، ذات تجلى

 

  السالم عليهم معصوم پيشوايان ديدگاه از مفوضه

 نيز و عصر آن بزرگ عالمان سوى از وى، پيروان و احسايى احمد شيخ تكفير حكم صدور علت تبيين جهت گفتار، اين پايان در

 گروندگان براى تذكارى و حجت اتمام تا كنيم مطرح را السالم عليهم معصوم پيشوايان موضع كه است بايسته گذشته مطالب از گيرى نتيجه

 :داريم منزه الوهيتى مقام گونه هر از را آنان دين، پيشوايان شأن و مقام حفظ با نيز و باشد تفويض به

 :فرمود »كنند مى گيرى اندازه را بندگان روزى و رزق ائمه«: گفتند مى كه كسانى رد در السالم عليه صادق امام. 1

 ام سينه داشتم، احتياج ام خانواده براى كه غدايى به خود، من. كند نمى گيرى اندازه و تقدير خداوند، جز را ما ارزاق! سوگند خداوند به«(

 )52.(»كشيدم راحتى به نفسى و كردم تأمين را، آنان رزق كه اين تا شد، مشغول فكرم و تنگ

 و لرزيد بدنش دهند، مى نسبت السالم عليه على حضرت به را العالمين رب خداوند صفات برخى، شنيد كه وقتى السالم عليه رضا امام.2

 :فرمود و كرد پيدا جريان رويش و سر از عرق

 خورندگان، ميان در اى خورنده السالم عليه على آيا! گويند مى او درباره كافران و ظالمان چه آن از خداوند است منزّه! خداوند است منزّه«

 ؟!نبود گويندگان ميان در اى گوينده و كنندگان ازدواج ميان در اى كننده ازدواج نوشندگان، ميان در اى نوشنده

 كه كسى آيا كرد؟ مى نياز و راز او، سوى به و ايستاد مى نماز به بود، ذليل و خاضع كه حالى در خود، پروردگار مقابل در كه نبود او آيا

 باشيد؛ مى مشترك السالم عليه على با صفات، اين در چون باشيد؛ خدا شما همه بايد پس است چنين اگر است؟ خدا دارد، صفاترا اين

 .»دارد ها آن موصوف حدوث بر داللت ها، آن همه كه صفاتى

 :فرمود ـ بود كرده ذكر او الوهيت براى غاليان رادليل السالم عليه حضرت آن معجزات كه ـ راوى پرسش جواب در گاه آن

 )53.(»...نداشت ها مخلوق به شباهت كه بود قادرى فعل بلكه نبوده؛ خودش فعل رسيده، ظهور به او از كه معجزاتى اما«

 .»مشرك مفوضه، و كافراند غالت،«: فرمود جواب در حضرت آن شد؛ سؤال مفوضه و غاليان درباره السالم عليه رضا امام از. 3

 السالم عليهم بيت اهل و رسول و خدا واليت از خروج موجب را ـ كلمه يك وسيله به كردن كمك حتى ـ ها آن با ارتباطى هرگونه سپس

 )54.(دانستند
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 :فرمود حديثى در ، السالم عليه رضا امام. 4

 واگذار)  السالم عليهم ائمه و آله و عليه اهللا صلى پيامبر( خود هاى حجت به را، روزى و آفرينش كار عزّوجلّ خداوند كند، گمان كه كسى«

 )55.(»است گرديده مشرك و شده تفويض به قائل است، كرده

 :فرمود پاسخ در امام شد، سؤال تفويض درباره حضرت آن از نيز و. 5

 هر« ؛)56(»فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرّسول آتاكم ما«: فرمود و كرد واگذار آله و عليه اهللا صلى پيامر به را دينش امر متعال، خداوند«

 .»نكرد واگذار او به را رزق و خلق امر اما ؛»بازايستيد دارد، باز را شما چه آن از و برگيريد دهد، مى فرمان شما به رسول را چه آن

 )57.(فرمود اشاره مفوضه شرك به وسيله بدين و شد، يادآور را »روم« سوره 40 آيه خداوند، آفريدگارى به تصريح با سپس

* * * 

 با پيامبران، افضل و مخلوقات اشرف. است كرده پيدا تجلى حق ذات عبوديت در ، السالم عليهم معصوم پيشوايان و پيامبر واالى مقام

 روى زياده و غلو هرگونه از و باشند راضى خودشان كه بستاييم اى گونه به را آنان بايد نيز ما. است شده ستوده »رسوله و عبده« وصف

 گونه اين از شيخيگرى، و شيخيه. اند رفته بيراهه به طريق، اين از و شده كشيده »غلو« به اسالم، تاريخ در زيادى هاى گروه. كنيم پرهيز

 زمينه آنان، آلود شرك افكار. اند گراييده »كفر« و »شرك« به ،»توحيد« جاى به و اند رفته فرو آن گرداب در جمعى، كه است ها بيراهه

 در نيز برخى و). بود آن مدعى رشتى سيدكاظم كه چنان. (است گشته) عج( عصر ولى حضرت خاصه نيابت دروغين مدعيان پيدايش ساز

 ).باب محمد على سيد مانند( سردادند را »رسالت« و »مهدويت« سپس و »بابيت« ادعاى راه، ادامه

 و خودسازى و الهى اولياى از دفاع نام به باشيم مواظب) 58(غاليان و غلو مباحث مطالعه و دورانديشى مراقبت، با كه ماست همه بر

 .نياييم گرفتار هايى دام چنين به باطن، تصفيه

* * * 

 :ها نوشت پى

 .149 ص األمين، يحيى شريف االسالميه، الفرق معجم: ك.ر. 1

 .266 ص چى، مديرشانه كاظم توضيحات، و مقدمه با مشكور، جواد محمد دكتر اسالمى، هاى فرقه فرهنگ. 2

 .11 ـ 10 ص رشتى، سيدكاظم المتحيرين، دليل. 3

 :از است عبارت احسايى احمد شيخ حال شرح عمده منابع. 4

 گفته خود درونى احوال و زندگى نخست هاى سال از آن در و نگاشته تقى محمد بزرگش فرزند درخواست به وى كه كوتاه اى رساله) الف

 .است
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 .عبداهللا شيخ فرزندش از است اثرى) ب

 .پيشين مأخذ دو بر افزون است مطالبى حاوى كه رشتى كاظم سيد او جانشينى مدعى و شاگرد »المتحيرين دليل« كتاب از هايى بخش

 منابع و مدارك به استناد با احسايى ذيل اسالمى بزرگ المعارف دائرة در كه ابراهيمى العابدين زين آقاى مقاله از هايى بخش گفتار، اين در

 .گرفت قرار توجه مورد هم ديگر مصادر كه چنان است، شده استفاده آمده، مذكور

) احساء روستاهاى از يكى( مطيرفى در و گفت ترك را پدر زندگى منطقه »داغر« و درگرفت نزاعى رمضان، پدرش و »داغر« ميان. 5

 گرى شيخى: ك.ر. داغر بن ابراهيم بن صقر بن ابراهيم بن الدين زين بن احمد: است چنين داغر تا احمد، شيخ اجداد. گزيد سكونت

 .7 ص چهاردهى، مدرس مرتضى اجتماع، و تاريخ فلسفه، نظر از گرى بابى

 .134 ـ 133 ص ق، ه 1387 سال كرمان، كرمانى، طاهر محمد ترجمه احسايى، عبداهللا احسايى، احمد شيخ احوال شرح: ك.ر. 6

 .134 ص همان،. 7

 .136 ـ 134 ص همان،. 8

 .141 ـ 139 ص همان،. 9

 .35 ص تنكابنى، العلماء، قصص: ك.ر. 10

 .65 ص ،2 ج سبزوارى، منظومه شرح: ك.ر. 11

 .23 ـ 19 ص همان، احسايى، احمد شيخ احوال شرح. 12

 .كرد سلطنت ق ه 1250 تا 1212 سال از وى. 13

 .166 ص همان، عظام، مشايخ كتاب فهرست: ك.ر ها نامه از يكى متن براى. 14

 .40 ـ 26 ص همان، احسايى، احمد شيخ احوال شرح. 15

 .662 ص ،6 ج اسالمى، بزرگ المعارف دائرة. 16

 .م 1971/  ق 1390 نجف، ،40 ـ 37 صص محفوظ، على حسين األحسايى، احمد الشيخ اجازات: از نقل به 663 ص همان،. 17

 احمد ،»اجازه چند« ؛407 ـ 406 ص ق، ه 1377 نجف، طبسى، على محمد كوشش به بحرانى، على البدرين، انوار: از نقل به همان،. 18

 .55 ـ 51 صص رشتى، كاظم سيد المتحيرين، دليل ؛7 ،2 و 1 ص احسايى،

 ... .و 115 ص سعادت، چاپخانه كرمان، ابراهيمى، ابوالقاسم عظام، مشايخ كتب فهرست: ك.ر. 19
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 .40 ـ 39 صص گوهر، حسن ،»اللمعات«: ك.ر. 20

 .407 ص همان، البدرين، انوار. 21

 .ق ه 1378 تهران، ،54 ص كاشانى، شريف اهللا حبيب األلقاب، لباب. 22

 .18 ص ،11 ج الذريعة،: ك.ر. 23

 .العامة الحائرى مكتبة كربال، ،29 ص ،1 ج طاهر، رياض االحسايى، احمد شيخ تصانيف فهرست. 24

 .24 ص ابراهيمى، عبدالرضا الزيارة، شرح بر مقدمه. 25

 .6 و 1 ص همان، اجازه، چند. 26

 .ق ه 1330 كلكته، ،20 ص كنتورى، حسين اعجاز األستار، و الحجب كشف ؛141 ص ،1 ج الذريعه،. 27

 .ق ه 1384 كربال، ،96 ـ 95 صص ،)الشيعه عقيدة همراه( اسكويى، حائرى على األحسائى، نقى على الشيخ ترجمة فى رسالة: ك.ر. 28

 .141 ص همان، عظام، مشايخ كتب فهرست: ك.ر. 29

 .66 ـ 30 صص العلماء، قصص. 30

 .44 ص همان،. 31

 .590 ص ،2 ج الشيعه، اعيان. 32

 .219 ـ 217 صص ،3 ج الكبيرة، الجامعة الزيارة شرح: ك.ر. 33

 .323 ص الرسائل، مجموعة ؛80 ـ 78 ،48 و 47 ص ،4 ج ؛298 ـ 296 ،65 صص ،3 ج الكبيرة، الجامعة الزيارة شرح: ك.ر. 34
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 بهائيت و بابيت پيدايش بستر دوم گفتار

 

 گذشته بر مرورى

 هجرى، سيزدهم قرن در هياهو پر اى انديشه صاحب و كفرآميز فكرى مكتبى گذار پايه عنوان به احسايى احمد شيخ از پيشين، قسمت در

 .است شده »شيخيه« نام به ناميمون اى فرقه پيدايش مبدأ كه رفت سخن

 پديد تشيع ى جامعه در گوناگونى انحرافات دينى، تعاليم از بعضى از »شيخيه« مقبول غير هاى قرائت و انديشه كه است مدعى نگارنده،

 .است »بابيت« ى فرقه پيدايش سازى بستر ها، آن ترين مهم از كه آورد

 علمى مقام و او، پى در پى و گوناگون سفرهاى و احسايى رؤياهاى و تحصيل ايام و كودكى دوران از شيخيه هاى انديشى كژ ى ارايه براى

 ديدگاه جمله از شيخيه، عقيدتى انحرافات ديگر، سوى از. گفتيم سخن او، از روايت نقل ى اجازه كنندگان دريافت و شاگردان تربيت و

 گرديده مطرح السالم عليهم معصوم پيشوايان ديدگاه از »مفوضه« و »تفويض« بررسى و نقد نيز و ،»آفرينش در امام جايگاه« باب در آنان

 .است

 فكر سازى بستر و فرقه اين ميان انحرافى افكار ايجاد در رشتى كاظم سيد نقش و احسايى نقدپذير افكار ساير مقاله، از بخش دراين

 .كرد خواهيم مالحظه را »بابيت«

 

 احسايى آراى و عقايد

 اين در وى آراى ى همه ذكر چون. شد رو به رو هجرى سيزدهم قرن بزرگ عالمان پيگير و جدى انتقاد و اعتراض با احسايى، عقايد نشر

. شويم مى يادآور را احسايى ى انديشه كلّى وصف آن، از پيش. كرد خواهيم اشاره ها آن اهم به ناچار، به نيست، ميسور نوشتار، سلسله

 :اند نوشته

 كه ـ حكمت او، ديدگاه از و داند مى السالم عليهم امامان و آله و عليه اهللا صلى پيامبر نزد تمامى، به را، حقايق و علوم احسايى، احمد شيخ

 به تواند مى گاه آن عقل، كه است معتقد او،. دارد سازگارى جهت هر از آن، ظاهر با نيز و شريعت باطن با ـ است اشياء حقايق به علم

. دارد وجود سان يك عملى، و نظرى هاى شناخت در شرط، اين و گيرد روشنى السالم عليهم بيت اهل نور از كه شود نايل امور ادراك

 احكام صدق دارد، همراهى السالم عليهم بيت اهل با حقيقت كه جا آن از اما است، واجب دين، معارف و اصول در تعقّل كه است درست

 )1.(گيرد مى ايشان از كه است نورى گرو در عقل

 السالم عليه صادق امام از«: گويد مى كبيره ى جامعه زيارت شرح مخصوصا خود، تأليفات در موارد، از بسيارى در احسايى، احمد شيخ

 است، شنيده ائمه از بيدارى عالم در كه نيست اين عبارات، اين از او، مراد. »شنيدم او از شفاها«: گويد مى موارد از برخى در و »شنيدم

 .است نوشته اى جداگانه ى رساله در كه است چيزى مرادش، بلكه
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 .بودم مشغول رياضت به كار، آغاز در گويد، مى او

 و شدم متوسل السالم عليه مجتبى حسن امام حضرت دامان به من،. بودند جمع جا يك در امام، دوازده كه ديدم خواب عالم در شبى،

 پرسش را مشكل آن تا ببينم، خواب در را شما از يكى خواستم و داد، روى مشكلى كه وقت هر تا كنيد تعليم چيزى مرا«: كردم عرض

 مجمع همان باز. رفتم خواب به ديگر بار. كردم فراموش را اشعار از بعضى. شدم بيدار. بخوان كه فرمود اشعارى جناب، آن. ».بتوانم كنيم،

 حضرت، آن مراد دانستم، ربانى الهام و ايزدى تأييدات از كه اين تا كردم مواظبت و مداومت را ابيات آن و ديدم خواب در را امامان و

 را خود و گماشتم همت و بردم كار به را خود كوشش پس. شد متّصف آن مضمون به بايد بلكه نيست، اشعار آن الفاظ قرائت در مداومت

 حلّ و گشتم مى مشرّف او ديدار به رؤيا، عالم در كردم، مى قصد را امامان از يكى كه زمانى هر. ساختم معتقد و متخلّق آن معانى به

. يافتم اعتبارى. شد آميزش حاكمان، و قاجار شاهنشاه با و افتاد گذر ايران ديار به مرا كه آن تا. كردم مى ايشان از مسايل مشكالت

 )2.(بينم مى خواب در را السالم عليهم ائمه تر، كم اكنون،. رفت من از نخستين حالت آن، از پس خوردم را ايشان خوراك

 !كرد اصطالح جعل و آورد ميان به گوناگون عقايد از سخن توان مى ادعا، اين با آيا راستى به

 حكما از بسيارى با مسايل، برخى در كه است شده سبب حقايق، دريافت در السالم عليهم بيت اهل به اش تمسك كه است آن بر احسايى،

 شريعت، تعاليم باطن با او ديد از كه است پذيرفته جا آن تا را فلسفى مبانى حكما، آراى بر احاطه عين در وى،. كند مخالفت متكلّمان، و

 فهميده رايج حكمت در اصطالحات اين از چه آن با مواردى، در است، برده كار به كه هم اصطالحاتى نتيجه، در. نباشد تعارض در

 .دارد تفاوت شود، مى

 نمايانده اماميه مقبول جريان از بيرون مكتبى بنيانگذار را احسايى اى، عده نظر در چه آن اند، كرده گمان برخى كه باشد رو همين از شايد

 كه او موافق و مخالف جانب دو هر از هايى تندروى ديگر، و آراء، از اى پاره نبودن فهم آسان يكى،: باشد عامل دو از ناشى تواند مى است،

 )3.(است نبوده همراه نيز الزم شناخت با گاه

 به كه بزرگ عالمان از دسته آن احيانا، و نگيرد قرار اعتراض مورد وى، ناموزون و واقع خالف ى عقيده هر كه شود نمى سبب تعليل، اين

 كه طور همان. گردند متّهم احسايى، سوى از گرفته كار به اصطالحات درست فهم عدم يا روى تند به اند، پرداخته وى افكار بررسى و نقد

 موضوعى بلكه نباشد، آسان آن فهم كه نيست اى نكته »آفرينش در امام جايگاه« طرح و »تفويض« ى نظريه شديم، يادآور اين از پيش

 مدافعان از برخى آن، بر عالوه. است گرفته قرار مذمت مورد السالم عليهم معصوم پيشوايان سوى از و داشت رواج وى، از پيش كه است

 :است داشته اظهار وى، كلمات محكمات اخذ به نسبت ديگران به توصيه و احسايى، كالم در متشابهات، وجود به اعتراف ضمن احسايى،

 متشابه ى گفته كه است اين مسلمان، هر ى وظيفه چه اگر. كنند صحيح تأويل را ديگران يا و احسايى شيخ متشابه كالم حتما گوييم نمى ما

 كالم محكمات به را متشابه آن الاقل، ولى كند، حمل صحيح هاى محمل به و كند توجيه تواند، مى كه جا آن تا مرتبه هفتاد تا را مسلمانان

 )4.(برگردانند او خود

 !شد؟ خواهد داده تمييز معاندى و مخالف هيچ گردد، توجيه مرتبه هفتاد تا اى، نويسنده هر سخنان اگر راستى،
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 :شود مى اشاره احسايى آراى از ديگر اى پاره به گذشت، كه تذكارى با

 جسمانى معاد) الف

 محمد مال جمله از علما، برخى سوى از او تكفير اصلى دليل نظريه، همين. است جسمانى معاد كيفيت ى درباره احسايى، رأى ترين معروف

 .اند آورده ديگران و) 5(تنكابنى را آن گزارش كه بود برغانى تقى

 ارايه جسم از اى ويژه تفسير اما پذيرد، مى شده، تأكيد آن بر مستفيض، احاديث و قرآنى آيات در كه را »جسمانى معاد« اصل احسايى،

 حيات مانند اخروى، حيات در آدمى، كه است اين جسمانى، معاد عرفى و متداول معناى. نيست مسلمان دانشمندان مقبول كه دهد مى

 پذيرد، مى تعلّق آن به ديگر، بار نَفس، و گرديده محشور آخرت، سراى در بدن،. است طبيعى عناصر از مركّب ظاهرى كالبد داراى دنيوى،

 محقّق نيستند، پذير امكان حسى قواى و بدن بدون ها آن تحقّق و دارند حسى و جزئى ى جنبه كه آالمى و لذّات و كيفرها و ها پاداش و

 )6.(يابد مى

 شناسيم، مى ظاهرى كالبد در تباهى و تغير از چه آن با فهم ى نحوه اين كه است آن بر و پذيرد نمى معنا، اين به را جسمانى معاد احسايى،

 آورد مى »جسد« و »جسم« ى درباره حديثى و لغوى بحثى وى،. كرد جو و جست انسانى جسم حقيقت در را پاسخ بايد و نيست سازگار

 )7.(است تر گسترده شود، مى متبادر ذهن به چه آن از واژه دو هر اين معانى كه دهد مى توجه و

 عوارض از و يافته تشكيل زمانى عناصر از كه است ما ظاهرى كالبد اول، جسد: دارد جسم دو و جسد دو آدمى، گويد، مى اساس اين بر

 دهد، مى روى آن در كه افزايشى و كاهش عين در زيرا، نيست؛ انسانى حقيقت ى بردارنده در جسد، اين كه است پيدا است، دنيوى حيات

 در جسد، اين. داريم تن بر كه است اى جامه ى منزله به واقع، در اول، جسد. يابد نمى افزايش و كاهش او اعمال ى صحيفه و فرد حقيقت

 )8.(گردد مى باز طبيعت در خود ى دهنده تشكيل عناصر به سرانجام، و پذيرد مى زوال و تجزيه قبر،

 در. شود مى برانگيخته قيامت در و ندارد را اول جسد فناپذير هاى ويژگى كه) 9(قليايى هور جسد نام به هست نيز دومى جسد را آدمى

 ماندن مستدير معناى. است دوم جسد همان طينت، اين. ماند مى باقى »مستدير« صورت به قبر، در آدمى، »طينت« كه است آمده حديث

 هورقليا زمين لطيف و مثالى عناصر از مركب جسد، اين. دهد نمى دست از خاك دل در را ها اندام ترتيب و پيكرى هيئت كه است اين آن،

 )10.(هستند دنيا عناصر از برتر عناصرى كه است

 سبب به اما ماند، مى جا بر قبر در يافته، خلوص خاك، در آن زوال از پس و است نهفته اول جسد باطن در مرگ، از پيش دوم، جسد

 )11.(نيست رؤيت قابل اش، لطافت

 جسم. است برزخ عالم در روح حامل كه گيرد مى صورت اول جسم با مفارقت، اين و است جسد دو اين از روح مفارقت آدمى، مرگ

 صورت مادى، جسد كه همچنان است، انسان برزخى حيات در روح قواى و آثار ى دهنده صورت كه اثيرى و لطيف است جسمى اول،

 است او حقيقى و اصلى جسم دارد، مى ثابت را شخص هويت نشئات، اين ى همه در چه آن) 12.(است او دنيوى حيات آثار ى دهنده
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 جدا روح از اول، جسم) صعق ى نفخه( نخست ى نفخه دميدن با) 13.(نيست جدا روح از صور، ى نفخه دو ى فاصله در جز كه) دوم جسم(

 )14.(است دوم جسد همراه به دوم جسم يابد، مى حشر) بعث ى نفخه( دوم ى نفخه از پس چه آن و رود مى ميان از و گردد مى

 اين با است، انسان دنيوى بدن همان ـ است دوم جسد و دوم جسم مجموع از عبارت كه ـ انسان اخروى بدن كه كند مى تأكيد احسايى،

 .است شده خالص و لطيف و كرده عبور متعدد هاى تصفيه از اخروى، بدن اما است، متراكم و كثيف دنيوى، بدن كه تفاوت

 .است معتقد جسمانى معاد به كه گيرد مى نتيجه جا همين از وى،

 

 قبر در السالم عليهم امامان و آله و عليه اهللا صلى پيامبر كالبد) ب

 و آله و عليه اهللا صلى پيامبر ى درباره قبر، در كالبد تباهى حكم گويد، مى كرد، اختيار جسد، و جسم ى درباره احسايى كه مبنايى اساس بر

 كه عارضى است امرى و است جدا است، لطافت غايت در كه ايشان اصلى جسم از كالبد، اين اما است، صادق نيز السالم عليهم امامان

 خاكى قالب ببيند، مصلحتى آنان، ملموس صورت ابقاى در خداوند كه زمانى. است ساخته پذير امكان ايشان از را خلق ى استفاده و ديدار

 جسدى مقصود است، رفته سخن قبر در السالم عليهم امامان اجساد بقاى از احاديث در اگر پس. رود مى ميان از و شود مى تجزيه مرگ با

 )15.(است مشاهده قابل ديگر امامان براى تنها جسد اين كه قليايى هور جسد همان يعنى عنصرى، صورت بدون است

 

  آله و عليه اهللا صلى پيامبر معراج) ج

 در اساس، همين بر و رفت شمار به جسمانى معاد ى كننده تبيين احسايى، تفكّر در هورقليايى جسد به قول شد، مالحظه كه گونه همان

 جسمانى، معراج كه بود معتقد احسايى،. است گرفته قرار نيز آله و عليه اهللا صلى پيامبر معراج ى مسئله تبيين مبناى شيخيه، اعتقادى نظام

 نتيجه، در. است محال نيز التيام و خرق و است التيام و خرق مستلزم مسلمانان، متعارف فهم و روايات و آيات ظاهر از برداشت طبق

 )16.(داشتند را آن با متناسب جسمى فلكى، هر در آله و عليه اهللا صلى اسالم پيامبر

 سابق نظريه از وى برگشت و نظر تجديد بر داللت جامعه، زيارت از »بكم مستجير« جمله شرح در احسايى احمد شيخ سخن شايد البته،

 :است آورده كه چنان باشد، آله و عليه اهللا صلى پيامبر جسمانى معراج باب در

 عن ذالك يمنعه لم و عليه التي بثيابة و الكثيفة البشرية من فيه ما مع الشريف بجسمه المعراج ليلة آله و عليه اهللا صلى النبي صعد ولهذا... 

 كاضمحاللها عليه ثيابه أنَّ مع ظلّ له واليكون الشمس في يقف أالتراه. الكثافة من فيه ما لقلّة األنوار، حجب و والحجب السماوات اختراق

 . السالم عليهم بيته أهل حكم كذالك و نوريته عظيم في

 زندگى كيفيت و آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر معراج ى مسئله از عرفى و عمومى برداشت و مشهور قول مخالف سخنان، اين حال، هر در

 .است حضرت آن ظاهرى
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  السالم عليه زمان امام غيبت و زندگى) د

 سر به هورقليا، عالم در حضرت، آن كه است معتقد السالم عليه زمان امام زندگى ى درباره وى كه است آن احسايى، ى ويژه آراى ديگر از

 ايشان، مكان و زمان و جسم پوشند مى را اقليم اين اهل هاى صورت از صورتى بياورند، تشريف سبعه اقاليم به بخواهند گاه هر و برند مى

 دور به تصورات و تخيالت از و بيند مى را چيز هر حقيقت ايشان، نفس كه آن جهت به و. است مثال عالم از و اجسام، عالم از تر لطيف

 )17.(بيند مى بهشت، آن صورت با نه بنفسه، را بهشت پس است،

 سيد شاگردش، دست به كه عقايد اصول باب در النفس حياة نام به است اى رساله احسايى، احمد شيخ مكتوب آثار از يكى آن، بر عالوه

 امام شناخت لزوم و او نسب و تولّد و السالم عليه زمان امام مبارك وجود از كتاب، اين در شد، ترجمه فارسى زبان به رشتى، كاظم

 وجود شيعه اعتقادات با اختالفاتى ولى است، آمده ميان به سخن شيعه، معروف علماى آراى همانند... و وى ظهور به عقيده و السالم عليه

 اما شود، ظاهر و كند اراده كه روزى تا كند مى ايام مرور خود، جسمانى قالب با و است زنده دوازدهم، امام گويد، مى شيعه مثالً،. دارد

 خودش دست به هم او آزادى. است زنده روحانى قالب با السالم عليه دوازدهم امام گويند، مى و هستند مخالف عقيده اين با ها، شيخى

 .است تعالى بارى ذات دست به اش سرنوشت و تقدير خدا، بندگان ساير مانند بلكه نيست،

 اين به. شود مى منتقل ديگرى بدن به نفر يك بدن از اكنون و است انتقال قابل دوازدهم، امام روح گويند، مى شيخيه نظريه، اين تعقيب در

 خود براى را ديگرى كالبد يعنى ديگرى، مكان شود، محو كه اين جاى به امام، آن روح رفت، بين از جسمانى قالب وقتى كه طريق

 )18.(است زنده و گذراند مى را اش زندگى طريق اين به و كند مى انتخاب

 

 پايانى داورى

 اين بر اى عده حال، عين در. است شيعه مسلّم عقايد خالف بر ها، آن كه گشت روشن و شد مالحظه احسايى، تأمل قابل عقايد از بخشى

 باب در پايانى داورى است خوب. نيست درست دهند، مى نسبت او به كه را چه آن و است نداشته عقيدتى مشكل شيخ، كه اند عقيده

 هر گفت، مى كه طباطبايى، عالّمه استاد ـ) ق. ه 1366 ـ(...  قاضي آقا على سيد حق، آيت عارفان، ى اسوه از را احسايى اعتقادى انحراف

 .بشنويم ـ دارم قاضى آقا على سيد از دارم چه

 من نزد و بياور را احسايى احمد شيخ زيارت شرح كتاب آن«: فرمود قاضى. »چيست؟ شيخيه ى درباره شما نظر«: پرسيدند وى از وقتى

 .».بخوان

 و نيست رسمى و اسم داراى خدا ذات كه كند ثابت كتاب، اين در خواهد مى شيخ، اين«: فرمود قاضى آقاى. خواند و آورد را كتاب آن او،

 شيخ بنابراين،. ندارد وجود خدا ذات با صفات و اسماء ميان اتّحادى و است خدا صفات و اسما به مربوط شود، مى  ايجاد كه كارها ى همه

 )19.(».است شرك عين اين، و خواند، مى صفات و اسماء از نظر صرف و اثر بى و پوچ مفهومى را خدا ذات احسايى، احمد
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 روايت ى اجازه وى از كه كسانى از بعضى بلكه بود، مطرح منتقدان سوى از تنها نه احسايى، هاى نوشته ميان در فاسد عقايد وجود

 مالئكه محمد مال فرزند) 1269 ـ 1175( برغانى على محمد مال از توان مى مثال عنوان به) 20( نبودند او افكار نقد به تمايل بى اند، داشته

 اخذ به و برد بهره نامدار، و بزرگ عالمان درس از عتبات، و قم و اصفهان در تحصيل از پس وى. برد نام ثالث شهيد كهتر برادر و

 به گرايش دليل به. گرفت روايت ى اجازه او از و شد احسايى احمد شيخ ى شيفته سرانجام، او،. بود شده نايل اجتهاد و روايى اجازات

 از و كرد گرى ميانجى احسايى، با ثالث شهيد ى مناظره مجلس در نيز و متشرّعه با احسايى پيروان اختالف ماجراى در احسايى، آراى

 »نامه توبه« به مشهور اى رساله و كرد اجابت را خواسته اين احسايى،. بنويسد خود نظريات تعديل در اى رساله تا خواست احسايى

 )21.(نداشت ثمرى تالش، اين ولى نوشت،

 

 احسايى جانشين رشتى كاظم سيد

 ميان از احسايى، احمد شيخ اند، آورده. يافت تداوم اش شاگردان از يكى سوى از بوده كرده آغاز را آن احسايى احمد شيخ كه راهى

 او تا و كرد مى احترام بسيار رشتى سيد به احمد، شيخ. بود رشتى كاظم سيد او، و برگزيد خويش جانشينى براى را تن يك خود، شاگردان

 .كرد نمى شروع گفتن درس به شد، نمى حاضر درس مجلس در

 رياست و درس ى حوزه. دانستند خويش پيشواى و وى مناسب نايب را رشتى سيد كلمه، اختالف بى وى، پيروان احسايى، وفات از پس

 را خود مقام و حوزه كردند، نمى پسند را شيخى ى طريقه و بودند كربال در كه عرب بزرگ فقهاى مقابل در و گرفت قوت او، شرعى

 در كه شيخى طايفه شد، مى پا بر آن اطراف و السالم عليه حسين امام حرم در تر بيش كربال، در ها جماعت نماز چون و كرد نگاهدارى

 مخالفان. كردند مى تقديس العاده فوق را مكان آن و گذاردند نمى نماز حسينى، ضريح باالى در داشتند، غلو دين، ى ائمه قبور كردن احترام

 »باالسرى« ،»شيخى« مقابل در خواندند، مى نماز السالم عليه حسين امام ضريح سر باالى در كه آنان پيروان و شيعه روحانيان از آنان،

 .شدند ناميده

 روى شد، مى شنيده و گفته حوزه آن در چه هر و شدند مى حاضر رشتى، سيد درس ى حوزه در شيخى، فضالى از كثير جمعى خالصه،

 .افزود مى ها آن بر فن اهل اصطالحات به آشنايى و اطّالعات بسط روى از او مناب نايب كه تحقيقاتى با بود، احسايى شيخ تعليمات

 معالم كاظم، سيد حاج و احمد شيخ تعليمات روى از جا، همه در شيخى، ى طايفه. كشيد طول سال شانزده رشتى، سيد رياست ى دوره

 )22.(دانستند مى ممتاز شيعه هاى فرقه ديگر از را خود و آوردند مى جاى به را خود دين

 دار عهده كتاب، تأليف و تصنيف و قلم و نطق سبب به وى،. داشت سن سال سى از تر كم كه نشست استاد جاى به زمانى رشتى، سيد

 آن از و داد قرار عاليات عتبات همان را خود مركز و نكرد سفر ايران به خود، پيشوايى مدت تمام در او،. گرديد خود استاد افكار انتشار

 )23.(داشت رابطه حجاز، و عثمانى ممالك و هند با جا،
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 رشتى كاظم سيد آميز ابهام شخصيت

 شهر و اند شده هجرت به مجبور طاعون، بيمارى شيوع خاطر به و بوده حجاز اهل كاظم، سيد اجداد شيخيه، مورخان گزارش اساس بر

 كربن هانرى آقاى را مطلب اين. است آمده دنيا به شهر همين در كاظم، سيد. اند برگزيده خويش وطن عنوان به را) ايران شمال در( رشت

 )24.(است كرده گزارش هم

 :اند گفته او ى درباره. اند كرده معرّفى »روس« جاسوس عنوان به را وى برده، سؤال زير را او خانوادگى هويت ديگر، برخى

 در شهرى( قيس، اهل. نبود مسلمان اصالً، او،. شد فرستاده عثمانيه بالد در فتنه ايجاد براى روس، قيصر طرف از مخفيانه، طور به وى،

 )25.(است رشت اهل از كه كرد ادعا و گذاشت »كاظم« را اش اسم بعدا، و بود) ويالدستوك

 بزرگ عالمان بدبينى و اعتمادى بى در اما كرد، اثبات را وى هويتى بى و بودن جاسوس ادعاى تاريخ، قطعى اسناد با توان نمى گرچه

 منتسب بدو شيخيه، باطل آراى از بسيارى نشر كه، آن عالوه نيست، ترديد گونه هيچ جاى او، انحرافى عقايد به نسبت معاصرش

 )26.(است

 

 رابع ركن بدعت

 از مقصود. دهند مى نسبت رشتى كاظم سيد به را آن اكثرا،) 27.(است »رابع ركن« به اعتقاد شيخيه، عقايد در برانگيز جنجال موضوعات از

 را دين اصول آنان،. است مردم و) عج(عصر امام ميان فيض ى واسطه كه دارد وجود كاملى ى شيعه شيعيان، ميان در كه است آن رابع، ركن

 خود، نبوت، و توحيد به اعتقاد زيرا، شمارند؛ نمى عقايد اصول از را عدل و معاد آنان،. رابع ركن و امامت معاد، توحيد،: دانند مى تا چهار

 نبوت و توحيد كنار در را اصل دو اين كه ندارد لزومى است، شده ذكر معاد و خدا عدالت قرآن در چون و است قرآن به اعتقاد مستلزم

 .دهيم قرار

 به شيعه،. دانند مى دين اصول از را معاد عموم، طور به مسلمانان، و است شيعه عقايد خالف بر عقيده، اين شد، مالحظه كه گونه همان

 .دهد مى اى ويژه اهميت الهى، عدل به متكلمان، از اى عده ناصواب هاى برداشت خاطر

 .شد »بابيت« نام به جديد ادعاى براى دستاويزى اندكى، از پس و گرديد شيخيه انشعاب و اختالف موجب ،»رابع ركن« طرح

 شمار به مسلمانان ميان بزرگ فسادى سرآغاز خود، كه گرفت صورت رشتى كاظم سيد شاگردان از يكى سوى از »بابيت« ادعاى

 .رود مى

 از پس كه »باب« به ملقب شيرازى، محمد على ميرزا دروغين ادعاهاى از شيخيه، فرقه انشعابات به اشاره ضمن نوشتار، اين ى ادامه در

 را مطالبى او، نبوت ادعاى سپس و غايب امام بابيت ادعاى باب در و گفت خواهيم سخن شد، او جانشينى مدعى رشتى، كاظم سيد وفات

 .كنيم مى عرضه
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 : نوشت پي

 ش؛ 1355 كرمان، ،219 ـ 217 صص ،3 ج ابراهيمى، عبدالرضا كوشش به احسايى، احمد شيخ الكبيرة، الجامعة الزيارة شرح: ك.ر ـ1

 .664 ص ،6 ج اسالمى، بزرگ المعارف دائرة

 .16 ص گرى، بابى گرى، شيخى ـ2

 .664 ص ،6 ج اسالمى، بزرگ المعارف دائرة ـ3

 .ش 1334 تبريز، رضايى، ى چاپخانه ،14 ـ 13 ص اسكويى، احقاقى عبدالرسول ميرزا حاج شيعيان، حقايق ـ4

 .43 ـ 42 ص العلماء، قصص: ك.ر ـ5

 .ش 1376 زمستان يكم، چاپ ، السالم عليه صادق امام ى مؤسسه نشر ،189 ص سبحانى، جعفر اماميه، عقايد منشور ـ6

 .ش 1364 كرمان، ،268 ـ 267 ص ،1 ج احسايى، احمد العرشية، شرح ؛26 ـ 24 ص ،4 ج الجامعة، الزيارة شرح: ك.ر ـ7

 .189 ص ،2 ج العرشية، شرح ؛29 ،27 ـ 26 ص ،4 ج الجامعة، الزيارة شرح ـ8

 و است) مجرد عالم( ملكوت عالم و) مادى عالم( ملك عالم ميان وسط حد كه است برزخى عالم همان تفسير، يك در هورقليا، عالم ـ9

 .بخوانيد 305 ـ 297 ص فصلنامه، همين دوم ى شماره در را »هورقليا« ى درباره تر بيش توضيحات. گويند مى »مثال عالم« آن به نيز

 .ش 1360 كرمان، ،309 ـ 308 ص احسايى، احمد الحكمية، الرسائل مجموعة: ك.ر ـ10

 الجسد هذا و. الزمانية العناصر من تألّف ما فهو األول الجسد فأما: جسمان و جسدان له اإلنسان إِنّ... «: است آورده باره اين در وى، ـ 11

 خلق التي طينته هو و الباقي الحسد فهو الثاني الجسد أما و... والمعصية الطاعة و ألم ال و له لذّة ال و يخلصه و اإلنسان يلبسه كالثوب

 ،4 ج الزيارة، شرح ؛...والنار الجنّة به يدخلون و يحشرون فيه الذي الثاني هوالجسد و قليا هور أرض من هو الباقي الجسد هذا و... منها

 .190 ـ 189 ص ،2 ج العرشية، شرح ؛28 ـ 25 ص

 .30 ـ 29 ص ،4 ج الزيارة، شرح ؛191 ـ 190 ص ،2 ج العرشيه، شرح ـ12

 .111 ـ 110 ص الحكمية، الرسائل مجموعة ـ13

 .310 ص الحكمية، الرسائل مجموعة 30 ـ 29 ص ،4 ج الجامعة، الزيارة شرح ـ14

 .129 ـ 128 ـ 127 ص ،3 ح الجامعة، الزيارة شرح ـ15

 .ش 1345 تهران، فروغى، كتابفروشى دهى، چهار مدرس مرتضى گرى، بابى گرى، شيخى ـ16
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 مؤلف كرمانى، هاشمى محمد سيد: از نقل به( 74 ص بابيگرى، شيخيگرى، دوم؛ ى رساله احسايى، احمد شيخ الكلم، جوامع: ك.ر ـ17

 )42).(كرمان مذاهب و تاريخ كتاب

 سال سه كتاب در ايران، دربار در فرانسه دولت اسبق مختار وزير »دوگوبينو كنت« از نقل به( 41 ص گرى، بابى گرى، شيخى: ك.ر ـ18

 ).ايران در

 محمد سيد عالمه مجرد، روح ؛1379 بهار اول، چاپ آشنا، كتاب ،35 ص اشتهاردى، محمدى محمد گرى، بهايى و گرى بابى: ك.ر ـ19

 .447 و 426 ص حسينى، حسين

 وجود بر مبنى را رشتى كاظم سيد و استرآبادى جعفر محمد مال حاج و مازندرانى العلماء شرف و مهدى سيد آقا شهادت جريان ـ20

 .بخوانيد ،462 ص اردبيلى، نورانى مصطفى اديان، و عقايد بررسى و 19 ص گرى، شيخى كتاب در كفرآميز، هاى عبارت

 .120 ص ،3 ج اسالم، جهان ى دانشنامه ـ21

 .194 ص گرى، شيخى ـ22

 .88 ـ 87 ص گرى، شيخى ـ23

 .45 ـ 44 ص شيخيه، مكتب ـ24

 ).8 ص خالصى، محمد شيخ اهللا، بحبل االعتصام از نقل به( 117 ص الشيخيه،: ك.ر ـ25

 نشأ الفساد أكثر و فاسدة مذاهب لهم و معروفة الزمان هذا في الشيخية الطائفة... «: نويسد مى رابطه اين در امين، محسن سيد عالّمه ـ26

 ).590 ص ،2 ج الشيعه، أعيان. (»...بها الشيخ يقولَ أنْ الأظنّ فاسدة مذاهب السيد هذا عن والمنقول الرّشتى كاظم السيد تالمذته أحد من

 .466 ـ 463 ص اديان، و عقايد بررسى: ك.ر ـ27
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 بابيت نفى خاتميت، سوم گفتار

 

 :اشاره

 جانشينى سر بر رشتى، كاظم سيد مرگ با. آمدند گرد رشتى كاظم سيد پيرامون احسايى، احمد شيخ مرگ از پس شيخيه، ى فرقه پيروان

 .شد تقسيم... باقريه، كريمخانيه، مانند هايى گروه به فرقه اين و شد اختالف او،

 .پردازد مى باب محمد على زندگى از زوايايى به و كند مى بررسى را ميان اين از بابيه ى فرقه پيدايش و ها گروه اين انشعاب حاضر، نوشتار

 يادآورى

 دو در ـ رشتى كاظم سيد جانشينش و شاگرد و مؤسس، و رهبر عنوان به احسايى احمد شيخ از ـ شيخيه ى فرقه ى شناسه در مطالبى

 احمد شيخ افكار و اعتقادات حال، شرح شيخيه، ى فرقه تعريف. بود آمده »بهائيت و بابيت پيدايش بستر شيخيه،« ى مقاله از قسمت

 ركن بدعت ى مسأله و رشتى كاظم سيد آميز ابهام شخصيت نيز و وى عقيدتى انحرافات برابر در فقيهان و عالمان گيرى موضع احسايى،

 به ملقّب شيرازى محمد على ميرزا دروغين ادعاهاى سپس و شيخيه ى فرقه انشعابات به كه بوديم داده وعده. كرديم مالحظه را رابع

 .گيريم مى پى را موضوعات اين اينك، كه شود پرداخته ـ رشتى كاظم سيد جانشينى مدعيان از يكى ـ »باب«

 

 شيخيه هاى فرقه

 وفات از پس ولى پذيرفتند، را وى جانشينى و زدند حلقه رشتى كاظم سيد گرد او پيروان احسايى، احمد شيخ گذشت در از پس گرچه

 انشعابات به او، جانشينى مدعيان ترين مهم معرّفى با اينك،. آمد وجود به او پيروان ميان چندى اختالفات وى جانشينى سر بر كاظم، سيد

 تبرّى عقيدتى، انحرافات از كه ـ شيخيه به منسوب يا معروف هاى فرقه از بعضى به بحث، اين ضمن در. كنيم مى اشاره شيخيه، ى فرقه

 تا شيخيگرى از« اجمالى سيرى حقيقت، در. گردد مى روشن ،»بابيه« پيدايش براى شيخيه سازى بستر كيفيت و شود مى اشاره ـ اند جسته

 .گيرد مى صورت »بابيگرى

 

 كريمخانيه ى شيخيه) الف

 خان كريم محمد« نام به وى شاگردان از يكى ميان، دراين. بود اختالف او جانشينى سر بر كمى مدت رشتى، كاظم سيد مرگ از پس

 از. شدند جمع او دور نيز برخى و شد فرقه اين رهبرى مدعى داشت، كه اى ويژه موقعيت به توجه با) ق 1288  -1225( »كرمانى

 زيرا، است؛ بوده قاجار دربار به نزديكى ديگرى، و استادش به او نزديكى يكى، كاظم، سيد شاگردان ميان در او ى برجسته هاى ويژگى

 دوستداران از وى،. است بوده كرمان و خراسان حاكم و شاه فتحعلى داماد و عمو پسر ظهيرالدوله، به مشهور خان، ابراهيم حاج او، پدر
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 به عنايت با خان، كريم محمد رو، اين از. است داشته مهمى نقش احمد، شيخ با مالقات براى شاه ترغيب در و بود احسايى احمد شيخ

 .بپردازد آن تبليغ به و كند فراهم ترى محكم جايگاه فرقه، اين براى توانست ويژه، موقعيت اين

 محمد زمان در شيخيه، مركز. شوند مى خوانده نيز »كريمخانيه« ى فرقه به و اند معروف »كرمانيه ى شيخيه« به خان كريم محمد طرفداران

 .فرستاد مختلف شهرهاى به شيخيه مرام براى را مبلّغانى وى، اما بود، كرمان خان، كريم

 سال در اش مرگ از پس وى، جانشينى سر بر اما كرد، نصب جانشينى به را) ق 1324  -1263( خان محمد حاج خود، پسر وى، هرچند

 :داد روى اختالف جهت، دو از ق. ه 1288

 محمد بر عالوه و افتاد اختالف پدر جانشينى سرِ بر خان، محمد حاج و خان العابدين زين حاج و خان رحيم حاج اش، پسران ميان اوالً،

 .كرد پيدا هم طرفدارانى و بود پدر نيابت مدعى هم خان رحيم خان،

 .شد اختالف بودند، ناخرسند فرقه، رهبرى شدن موروثى از شايد كه اش پيروان درميان ثانيا،

 .است ها آن ى جمله از »باقريه« ى فرقه. داد رخ شيخيه ى فرقه در خان، كريم محمد حاج مرگ از پس ديگرى انشعابات رو، اين از

 پس. برگزيدند خويش رهبرى به را.) ق 1376  -1260( خان العابدين زين برادرش خان، محمد مرگ از پس كرمانيه، ى شيخيه اكثريت

 .شدند برگزيده كرمانيه ى شيخيه رياست به خان عبدالرضا سپس و خان، ابوالقاسم او، از

 )1.(شد ترور ش 1358 سال در خان، عبدالرضا

 

 »باقريه« ى شيخيه) ب

 وى،. شد معروف همدانى باقر ميرزا به بعدا كه هستند اى درچه آبادى خندق باقر محمد ميرزا پيرو ،»شيخيه« فرق از »باقريه« ى فرقه

 را »باالسرى« و »شيخى« ميان جنگ و كرد را او جانشينى دعوى وى، از پس و بود همدان در كرمانى خان كريم محمد حاج ى نماينده

 .انداخت راه به همدان در

 و ـ كرمان هاى نفيسى ى طايفه از »شيخيه« مجتهدان از ـ ابوتراب ميرزا با كرمان، از وى،. است چندى تأليفات داراى باقر، محمد ميرزا

 تشكيل همدان در را »باقريه« ى سلسله و يافتند پيروانى همدان، و بيابانك و جندق و اصفهان و نايين در و كردند مهاجرت ديگر اى عده

 )2.(دادند
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 »آذربايجان« ى شيخيه) ج

 كه ذكرند قابل آنان، از مهم ى طايفه سه. پرداختند احسايى احمد شيخ آراى ترويج و تبليغ به چندى عالمان ،)ايران( آذربايجان در

 :از اند عبارت

 

 »االسالم حجة« ى خانواده ـ1

. است آذربايجان شيخى مجتهد و عالم نخستين او،. است.) ق 1269م( االسالم حجة به معروف مامقانى، محمد ميرزا خاندان، اين بزرگ

 .گشت تبريز در وى ى نماينده و كرد دريافت اجتهاد و روايت ى اجازه او از و بود احسايى احمد شيخ شاگرد مدتى وى،

 يكى ادعاهاى خواندن باطل ضمن وسيله، بدين و كرد صادر تبريز در را »باب محمد على« اعدام و تكفير حكم كه است شخصى همان او،

 .است كرده اعالم را باب محمد على دست به شده ايجاد بدعت از آذربايجان ى شيخيه ى فرقه برائت كاظم، سيد شاگردان از

 .بودند معروف »االسالم حجة« لقب به و رفتند مى شمار به تبريز شيخى مجتهدان از سه، هر كه داشت دانشمند فرزند سه ،»االسالم حجة«

 .بود كرده تلمذ رشتى كاظم سيد نزد و داشت نام) ق 1313 م( االسالم حجة حسين محمد ميرزا او، ارشد فرزند

 پيروان تربيت و تعليم كرسى در پدر جاى به و گرفت دست به را شيخيه ى طايفه رياست ق، ه 1269 سال در پدرش وفات از پس وى،

 . گرديد مستقرّ احسايى احمد شيخ ى طريقه

 و است »نير« او تخلّص. بود برخوردار شعر طبع از وى،. داشت نام) ق 1312  -1247( االسالم حجة تقى محمد ميرزا او، دوم فرزند

 )3.(يافت نشر هم او »اشعار ديوان«

 برادرش از پس او،. بود اُسكويى باقر محمد ميرزا شاگردان از وى،. داشت نام) ق 1317 م( االسالم حجة اسماعيل ميرزا او، سوم فرزند

 .بود شيخيه بزرگ مراجع از تبريز در تقى، محمد ميرزا االسالم حجة

 ى خانواده) از دينى عالم و( روحانى فرد آخرين) ق 1362 م( االسالم حجة ابوالقاسم ميرزا االسالم، حجة حسين محمد ميرزا فرزند

 )4.(است االسالم حجة

 

 »االسالم ثقة« خاندان ـ2

. است خاندان اين بزرگ ،»االسالم ثقة« به معروف تبريزى، ميرزاشفيع. اند »االسالم ثقة« ى خانواده آذربايجان، ى شيخيه ى طايفه دومين

 .بود احسايى احمد شيخ شاگردان از وى،
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 ها، روس با مبارزه و خواهى مشروطه جرم به ق، 1330 سال در وى،. بود تبريز ى شيخيه علماى از نيز االسالم ثقة موسى ميرزا او، فرزند

 .شد آويخته دار به تبريز در تزارى، هاى روس دست به

 .رفت مى شمار به تبريز ى شيخيه علماى از نيز محمد ميرزا او، برادر

 

 »احقاقى« خاندان ـ3

 مراجع از) ق 1301  -1230( اسكويى باقر محمد ميرزا خانواده، اين بزرگ. اند »احقاقى« خاندان آذربايجان، ى شيخيه ى طايفه سومين

 كاظم سيد و احسايى احمد شيخ شاگردان از ،)ق 1266 م( »گوهر« به مشهور حسن، ميرزا شاگرد او،. بود عمليه، ى رساله داراى و تقليد

 .بود رشتى،

 )5.(كرد را او جانشينى دعوى سيد، درگذشت از پس او،. خواندند مى درس او نزد كربال، در رشتى، كاظم سيد پسران

 إبطال و الحق احقاق« نام به كتابى او،. است شيخيه مراجع و علما از نيز) ق 1364  -1279( احقاقى موسى ميرزا محمدباقر، ميرزا فرزند

 كتاب، اين در. شدند مشهور احقاقى به اش خاندان و او تاريخ، اين از پس. كرد بيان تفصيل، به را شيخيه عقايد آن، در و نگاشت »الباطل

 )6.(است گرفته قرار ابطال و انتقاد مورد خان، كريم محمد و كرمان ى شيخيه آراى از برخى

 هم. بودند احقاقيه ى شيخيه بزرگ علماى از كه هستند باقر محمد ميرزا حسن، ميرزا على، ميرزا احقاقى، موسى ميرزا فرزندان جمله از

 ى شيخيه فقهى مرجع كه داشت عهده بر احقاقى حسن ميرزا قبل، چندى تا را آن رياست و است كويت كشور گروه، اين مركز اينك،

 )7.(گرديد پدرش پيروان شرعى مسايل دار عهده فرزندش وى، درگذشت از پس و رفت مى شمار به اُسكو و آذربايجان

 

 آورى ياد

 پرداخته، احسايى احمد شيخ تمجيد و تعريف به »شيعيان حقايق« نام به كتابى در احقاقيه، ى شيخيه نويسندگان و عالمان از يكى

 ساحت و اند داده ناروايى هاى نسبت وى به شيخ، دشمنان كه است عقيده اين بر و كرده، انكار را است، منسوب بدو كه باطلى اعتقادات

 از برخى به را رشتى كاظم سيد از پس آمده وجود به فكرى انحراف وى،. است مبرّا شيعه بزرگان مشهور خالف ى عقيده گونه هر از شيخ

 حقيقت، در و بيزارند ادعاها، نوع اين از آنان، حقيقى طرفداران و سيد و شيخ كه است مدعى و دهد مى نسبت سيد ى فرومايه شاگردان

ه علماى خودعيان جنگ به كه بودند شيخيت« مدت« يا »ركنيت« و »ناطقي8.(اند رفته »بابي( 

 يك و دل يك همگى، وى، طرفداران و شاگردان احسايى، شيخ مرحوم از بعد«: است نوشته »احسايى شيخ از پس« موضوع در نويسنده،

 ترويج السالم عليهم اطهار بيت آل مناقب و فضايل و الهى حكمت در را شيخ مشرب و نظريه طرف، يك از اتّفاق، و اتّحاد كمال در زبان،

 تا ايشان ميان در و نمودند مى رد را مدعيان افتراى و بهتان و كردند مى مدافعه بزرگوارشان استاد جانب از ديگر، طرف از و دادند مى

 و رتبه خود، براى كدام، هر كه اين تا نبود بين در رابعى ركن و ناطق واحد صحبت كه اين جهت به نيامد، پديد اختالفى نفس، آخرين
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 فرزند( علينقى شيخ مرحوم. بودند مريدانى و رأى و رسائل داراى واحد، عرض در بزرگوار، آن ى تالمذه عموم بلكه بنمايد، ادعا را مقامى

 مرحوم و تبريز، در االسالم، حجة محمد مالّ مرحوم و كربال، در گوهر، حسن ميرزا مرحوم و رشتى كاظم سيد مرحوم كرمانشاه، در) شيخ

 مرجع خويش، ى حومه و شهر در و بود تابعى و حوزه را كدام هر كه بالد انحاى در ايشان، امثال و) باغ قره( شيشه قلعه در عبدالرحيم، مالّ

 خود همدوشان نزد اش احترام و تر بزرگ اش علميه ى حوزه رشتى، كاظم سيد مرحوم معلّى، كربالى يعنى مركز، در آرى،. بودند پيشوا و

 و بابيت ى عقيده بروز همان اش، علّت و. شد واقع شديد اختالف او شاگردان ميان رشتى، كاظم سيد مرحوم از پس اما بوده، تر بيش

 و كردند ادعا را خاصه نيابت خاصى، عنوان به يك هر نموده، ابتكار مرحوم آن ى فرومايه شاگردان از نفر چند كه بود) ناطقيت( ركنيت

 .55  -54 ص شيعيان، حقايق: ك.ر.»...ساختند آلوده را پاك ى سلسله اين و انداختند تشيع ى جامعه در غوغايى و همهمه

 پيدايش بستر ـ بودند شيخى كه ـ كاظم سيد شاگردان نيز، مسلك شيخى ى نويسنده اين اعتراف به حتّى كه دارند توجه محترم، خوانندگان

 .اند شده ركنيت و بابيت

 

 آذربايجان و كرمان ى شيخيه آراميان تفاوت

 اعمال، و دين فروع در اما دانند، مى رشتى كاظم سيد و احسايى احمد شيخ آراى پيرو را خود اعتقادات، در آذربايجان، و كرمان ى شيخيه

 به آذربايجان، ى شيخيه اما ندارند، اعتقاد مراجع از تقليد به و كنند مى پيروى اخباريگرى ى شيوه از ها، كرمانى. دارند نظر اختالف هم با

 .كنند مى پيروى خودشان تقليد مراجع از و معتقدند تقليد و اجتهاد

 بر را كاظم سيد و احمد شيخ آراى و پردازند مى اجتهاد به نيز خود كرمان، ى شيخيه خالف بر آذربايجان ى شيخيه نيز عقايد در البته،

 .كنند مى تفسير احاديث از خويش تلقّى اساس

 و نبوت و توحيد اصل چهار را دين اصول كرمان، ى شيخيه. است »رابع ركن« ى مسئله ها، آذربايجانى و ها كرمانى اختالفات ديگر از

 نبوت و توحيد اصلِ پنج را دين اصول و) 9(هستند رابع ركن به اعتقاد منكر شدت، به آذربايجان، ى شيخيه اما دانند، مى رابع ركن و امامت

 رشتى كاظم سيد و النفس، حياة ى رساله ابتداى در احسايى، احمد شيخ كه كنند مى استدالل چنين آنان،. دانند مى امامت و عدل و معاد و

 نشده برده رابع ركن از نامى نفر، دو اين رسائل و كتب از يك هيچ در و دانند مى مذكور اصل پنج را دين اصول عقايد، اصول در

 )10.(است

 

 »بابيه« ى شيخيه) د

 اعالم و شيرازى محمد على ميرزا سوى از وى جانشينى ادعاى رشتى، كاظم سيد درگذشت از پس شيخيه ى فرقه در مهم رويدادهاى از

 عقيدتى انحرافات از بسيارى منشأ ميمون، نا حمايت اعالم اين و ادعا آن. است بوده او از سيد شاگردان و شيخى عالمان از برخى حمايت

 .است گرديده وى طرفداران ساير و گروه رييس ارتداد و كفر و
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 پذيرش و »بابيت« ادعاى ساز زمينه شيخيه، ى فرقه ميان در »ناطقيت« و »رابع ركن« يا »كامل ى شيعه« ادعاى رفت، اشارت كه چنان

 .اند شده شناخته »بابيت« نام به و دادند تشكيل را ديگرى مستقلى ى فرقه خود، كه شد فرقه اين طرفداران از جمعى سوى از آن

 مدعيان از يك هيچ اما است، داشته رواج بيش و كم حاضر، قرن تا السالم عليهم ائمه زمان از گاهى، چند از هر ،»بابيت« دروغين ادعاى

 على ميرزا ـ آمد خواهد كه چنان ـ آن بر عالوه. نكشاند انحراف به را اسالمى ى جامعه باب، محمد على ميرزا ى اندازه به آن، دروغين

 .شد »بهائيت« نام به ديگرى ى فرقه ساز زمينه كه كرد مطرح را ديگرى ادعاى بابيت، دروغين ادعاى از غير باب، محمد

. پردازيم مى »بابيه« ى فرقه معرّفى به اينك. كنيم مى پيگيرى را موضوع جوانب ها، مقاله سلسله اين ى ادامه در الهى، توفيق به

 

 »بابيه« ى فرقه بنيانگذار

 لقب هم »اولى ى نقطه« و »اعلى حضرت« را او بابيه،. شد تأسيس »باب« به ملقّب شيرازى، محمد على ميرزا دست به »بابيه« ى فرقه

 دنيا به شيراز در ميالدى، 1819 اكتبر 13 با مطابق هجرى، 1235 سال محرم يكم در او،) 11.(است بزّاز رضاى سيد فرزند وى،. اند داده

 .يافت تربيت على سيد حاجى خود عموى حمايت تحت او و كرد وفات پدرش طفوليت، در. داشت نام بيگم فاطمه او، مادر) 12.(آمد

 شهرت »عابد شيخ« به كه محمد شيخ نام به شخصى نزد و رفت بوشهر به نوجوانى در و كرد آغاز شيراز در را اش ابتدايى تحصيالت وى،

 )13.(پرداخت تحصيل به داشت،

. داشت اشتغال تدريس و تربيت و تعليم به) ايران( بوشهر در) 14(بود رشتى كاظم سيد و احسايى احمد شيخ شاگردان از كه عابد شيخ

 آموخت را شيخيه هاى آموزه و مطالب كلّيات و عربى و فارسى ادبيات از قسمتى و پرداخت نوشتن و خواندن به او، نزد محمد، على سيد

 .شد آشنا) رشتى و احسايى( شيخيه رؤساى نام با دوران، همان از ترتيب بدين و

 

 »باب« تجارت و تحصيل

 عدم ى نشانه كه شده فاحش اشتباهات دچار عربى، بويژه و فارسى زبان به مطالب نوشتن در او،. بود اندك محمد، على سيد تحصيالت

 هفده در و كشيد آن از دست بود، پرداخته تحصيل به كه كوتاه مدتى از پس او،. است فارسى و عربى زبان ادبيات از وى كافى اطّالع

 داراى كه »بوشهر« در سال پنج حدود وى،) 15.(ساخت خويش ى پيشه را پدر شغل تاجر، على سيد ميرزا خويش، دايى همراه سالگى،

 .گذراند مى را خويش زندگى بوشهر، بندر در ستد و داد با و گزيد اقامت است، گرم هوايى

 توانست مردم، با سلوك و خلق حسن و زيبا ى چهره و محجوب ى قيافه پناه در بود، مذهبى مسايل مجذوب وى، چون اند، آورده برخى

 )16.(كند جلب خود سوى به را اى عده
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 رشتى كاظم سيد درس مجلس در حضور

 سپس كرد، سفر مكّه به جا آن از و بازگشت شيراز به تجارت، و تحصيل كردن رها با بوشهر، در ساله پنج توقّف از پس محمد، على سيد

 كاظم سيد ى آوازه شنيدن و فكرى سنخيت جهت به جا، آن در و رفت كربال به علم، تحصيل و السالم عليه حسين امام قبر زيارت براى

 .كرد پيدا گرايش وى به ـ احسائى احمد شيخ آراى مفسر و جانشين و شاگرد ـ رشتى

 از. داد انتقال رشتى كاظم سيد جمله از اش، شاگردان از بعضى به را اش باطل معتقدات احسايى، احمد شيخ ايم، آورده اين از پيش كه چنان

 مظاهر« آنان كه اين و السالم عليهم اطهار ى ائمه ى درباره غلوآميز افكار از معجونى تركيب ما، بحث با ارتباط در افكار، آن ترين مهم

 فيض ى واسطه« و »باب« زمان، امام و مردم ميان نفر يك زمان، هر در است الزم كه اين و اند»مجسم خدايان« يا »خدا ى يافته تجسم

 .كرد ياد توان مى باشد، »روحانى

 در رشتى كاظم سيد مريدان و شاگردان سلك در ـ كشيد طول سال سه يا دو ظاهرا، كه ـ كربال در خود توقّف مدت در محمد، على سيد

 )17.(گرفت قرار استادش توجه مورد و آمد

 روش به فقهى مسائل و احاديث و قرآن آيات تأويل و تفسير و عرفانى، مسائل با كرد، مى شاگردى رشتى كاظم سيد نزد كه مدتى در وى،

 نيز او كه خراسانى صادق مالّ درس از كربال، در اقامت هنگام عالوه،) 18.(يافت آگاهى هم احسايى شيخ آراى از و شد آشنا شيخيه،

 )19.(گرفت فرا را ايام آن متداول ادبى كتب از بعضى وى نزد چندى و گرفت بهره داشت، شيخى مذهب

 ى گفته به. كرد مى مطالعه را دينى هاى كتاب يافت، مى فرصت هرگاه و بازگشت شيراز به قمرى هجرى 1257 سال در محمد، على سيد

 :خودش

 ؛)20(آياتها بواطن شاهدت و العلوي جعفر برق سنا طالعت لقد و

 گام غيرشرعى، رياضت و خواندم را]  كشفى به مشهور. [ »كردم مشاهده را اش آيات باطن علوى جعفر سيد اثرِ »سنابرق« كتاب همانا،

 وى،. گرديد مشغول فايده بى و سخت هاى رياضت به خويش، دروغين ادعاهاى ابراز از پيش شيرازى، محمد على سيد انحراف نخست

 ى شيوه كه شرعى غير ى مراقبه و فكر و ذكر و رياضت ذوق ايام، آن در و كشيد آن از دست كم، كم بود، پرداخته تجارت به كه ايامى در

 كه باشد رو همين از شايد. پرداخت فرسا طاقت و معمول غير و شرعى غير هاى رياضت به لذا و افتاد سرش در بود، صوفيه و دراويش

 باره اين در. گرديد پديدار افكارش در اختاللى و زد هم بر را او حواس و مزاج اعتدال سخت، هاى رياضت دادن انجام اند، گفته بعضى

 :اند آورده

 حرارت تأثير تا داشتن، شمس تسخير عزيمت عزائم، دعوت به ايستاده برهنه سر دارد، شدت به حدتى كه گرم آفتاب آن در روزها،

 )21.(ساخت نايل اش شمسات روز به زايل، كلّيه، به را اش دماغ رطوبت شمس،

 به. بود گرا خرافه طبيعتا، و زد، مى دست متعارف غير كارهاى به. بود آشكار او در روحى تعادل عدم عالمات نوجوانى، سنين همان از

 سخت ـ بردند مى كار به لوحان ساده زدن گول و ارتزاق جهت اى، حرفه و نادان افسونگران و رماالن كه ـ »طلسمات« و »اوراد«
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 روح« و »فلكى قواى« تسخير يا و جنّ تسخير به ـ خود زعم به ـ اوراد و اساس بى طلسمات همين با گاه و بود بند پا و مند عالقه

 اوراد آفتاب، تسخير براى و ايستاد مى بام باالى بر آفتاب، بلندى هنگام بوشهر، تابستان گرم هواى در كه چنان! پرداخت مى »خورشيدى

 )22.(»نمود مى تقليد را هندى قديم كشان رياضت حركات و خواند مى مجعوله

 گرم هواى در بوشهر، در اقامت هنگام به و بود مايل نيز »كشى رياضت« به باطنى، و شيخى هاى انديشه به بستگى دل از گذشته وى، پس

 )23.(خواند مى اورادى خورشيد، به رو خانه بام بر عصر، تا ظهر از و آفتاب طلوع تا دم سپيده از تابستان،

 .ساخت فراهم را اعتقادى انحراف ى زمينه و گذاشت باقى او ى روحيه در زيادى تأثير وضعيت، اين

 

 »بابيه« ى فرقه پيدايش ماجراى

 قسمت در كه گونه همان. شد وى جانشين شيرازى محمد على سيد و رفت دنيا از رشتى كاظم سيد كه شد آغاز زمانى »بابيت« ادعاى

 ى شيعه به اعتقاد ـ4 امامت؛ ـ3 نبوت؛ ـ2 توحيد؛ ـ1: دارند اعتقاد ركن چهار به فقط دينى، معارف در ،»شيخيه« شد، گفته مقاله پيشين

 .است او مخصوص السالم عليه زمان امام ى خاصه نيابت كه) رابع ركن( كامل

 ابوالقاسم ـ3 عثمان؛ بن محمد ابوجعفر ـ2 عمروى؛ سعيد بن عثمان ـ1( چهارگانه نواب از پس خاصه، نيابت طريق كه معتقدند آنان

 نيابت راه همچنان و نشده مسدود شيعه، محدثان و فقيهان اعتقاد برخالف) سمرى محمد بن على ابوالحسن ـ4 نوبختى؛ روح بن حسين

 .است مفتوح خاصه،

 السالم عليه زمان امام كه بودند معتقد نيز و دانستند مى السالم عليه زمان امام خاص نايب را رشتى كاظم سيد سپس و احمد شيخ شيخيه،

 از عالم اصالح ى وظيفه به و كند مى نزول جا آن از فرمايد، اراده پروردگار كه گاه آن و كند مى زيست »هورقليا« نام به موهومى عالم در

 در و خاكى عالم همين در السالم عليه موعود مهدى قطعى، نصوص طبق. است باطل اماميه علماى نزد اعتقادات، اين. كند مى قيام مفاسد،

 .گيرد تعلّق او ظهور و قيام بر خداوند مشيت تا دهد مى حيات ى ادامه الهى، حفظ به خود طبيعى زندگى به و است عنصرى بدن

 ى شيعه« يعنى( رابع ركن در وى جانشين كسى چه نبود معلوم ابتدا قمرى، هجرى 1260 يا 1259 سال در رشتى كاظم سيد وفات از بعد

 مالّ آخوند بارفروشى، على محمد حاج بسطامى، على مالّ بشرويه، حسين مالّ قبيل از وى، شاگردان اغلب رو، اين از. بود خواهد) »كامل

 احمد مالّ ترك، باقر مالّ بشير، مالّ بجستانى، حسن مالّ يزدى، حسين سيد آقا هادى، محمد ميرزا عبدالهادى، ميرزا ترك، عبدالجليل

 نباشد، باالتر استادشان از اگر كه اى گونه به بيابند را العاده فوق وجود يك كه آمدند بر صدد در و بردند سر به كوفه در روز چهل... ابدال،

 به اگر كه گشتند قَسم هم و پيمان هم شوند، جدا هم از كه آن از پيش افراد، اين از بسيارى. گردد وى جانشين و كند برابرى او با الاقل

 )24.(دهند اطّالع هم به را شان تحقيقات ى نتيجه شدند، موفّق داده، خبر رشتى كاظم سيد استادشان و قرآن كه كسى يافتن

 ميرزا باقر، ميرزا گوهر، حسن ميرزا كرمانى، خان كريم محمد حاجى آنان، ى جمله از كه شدند منصبى چنين نامزد چندنفر ديگر، سوى از

 .گرديد شيخيه ى فرقه در پراكندگى و اختالف سبب امر، اين. بودند... و شيرازى محمد على
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 نامِ كه گذاشت قرار ـ بود شده شيرازى محمد على سيد) ظاهرى( پرهيزكارى و زهد لباس مجذوب كه ـ بشرويه حسين مالّ ميان، اين در

 كوشش كاظم سيد جانشينى براى اى شايسته شخص تعيين در تا كرد صحبت كاظم سيد شاگردان از اى عده با منظور، بدين. كند بلند را او

 اربعين يك از پس و نشست چلّه و رفت كوفه مسجد به لذا» .آمد نخواهد دست به مكاشفه راه از جز كار، اين«: داشت اظهار خود و كنند

 و آمد بيرون مسجد از سپس و پرداخت عبادت به كوفه مسجد در روز چهل ديگر، بار» .نگرفت صورت اى مكاشفه«: گفت و آمد بيرون

 )25(».است محمد على سيد رشتى، كاظم سيد بحقّ جانشين كه دريافتم و داد رخ مكاشفه،«: داشت اظهار

 و دادند نشان ترى بيش گرايش شيرازى محمد على سيد به بودند، مأنوس ادعا نوع اين با كه شيخيه ى فرقه از اى عده مطلب، اين انتشار با

 .كرد اعالم را رشتى كاظم سيد استادش جانشينى سالگى، 25 سنّ در ق ه 1260 سال در هم وى

 

 »بابيت« ادعاى

 كرد، استفاده شيخيه از اى عده استقبال از شمرد، غنيمت را فرصت وى، ق ه 1260 سال در محمد على سيد شدن جانشين انتشار از پس

 را خود و ساخت آشكار بشرويه حسين مالّ به را دعوت بار نخستين شيراز، در خود، ى خانه در و نهاد فراتر استادش جانشينى از را پاى

 بردن پى براى كه داشت اصرار اعتقاد اين بر. كرد معرّفى)  السالم عليه زمان امام و مردم ميان ى واسطه يعنى( شيعيان دوازدهم امام »باب«

 من به بايد مردم،«: گفت مى لذا. رسند حقيقت به و بگذرند »در« از ناچار به مردم بايد ابدى، و ازلى مقدس و بزرگ حقايق و اسرار به

 ».يابند دست اسرار آن بر ـ هستم اسرار به واقف كه ـ من كمك به تا آورند ايمان

 به شيخيان از گروهى نظر و يافت ترى بزرگ واكنش بود، رقيبان ساير دعاوى از آورتر شگفت چون شيرازى، محمد على سيد ادعاى

 ـ بودند مذهب شيخى همگى و رشتى كاظم سيد شاگردان از آنان اغلب كه ـ تن هجده ماه، پنج درمدت كه آن تا گشت معطوف او سوى

 .ناميد »حى« حروف را آنان محمد، على سيد بعدها،) 26.(گرفتند را اش پيرامون

 به رسيدن كه گونه همان كه بود اين مقصودش و »بابها علي و العلم مدينة أنا«: خواند مى را مشهور حديث اين غالبا، محمد، على سيد

 همان او، و است ممكن غير و مشكل واسطه، طريق از جز هم مراتب اين به رسيدن نيست، ممكن واليت و رسالت طريق از جز خداوند،

 )27.(است كبرا ى واسطه

 :است آورده »الكاف نقطة« كتاب مسلك بابى ى نويسنده

 آخوند جناب به مفوض را خود بابيت مقام]! [ فرمودند »ذكريت« ادعاى كه دوم ى سنه در و نمودند بابيت ادعاى اول، ى سنه در]  وى[ 

 )28.(بودند »الباب باب« اول، ى سنه در و گرديدند »باب« ايشان، لهذا. نمودند]  بشرويه] حسين مالّ

 محمد نام به اش مريدان از يكى همراه به مكه، سفر از مراجعت از پس شيرازى، محمد على سيد ديگر، هاى گزارش از بعضى اساس بر

 در را »اللّه بقيةِ »باب« نبيل قبل عليا أنّ أشهد« عبارت شهر، اين مساجد از يكى در تا داد دستور رسيد، بوشهر به وقتى بارفروشى، على
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 ـ شود مى برابر »محمد على« با جمل حساب به كه) نبيل على( »نبيل« از قبل »على« كه اين بر دارد تصريح كه) 29(كنند؛ داخل اذان

 ».است السالم عليه زمان امام باب

 :است آورده يوسف، ى سوره تفسير در شيرازى محمد على

 )30.(كبيرا حديد نار من نارا القيامة في له أعد قد اللّه فإنّ عصاني منْ و منّي فإنّه اتّبعني من يقول المنتظر إمامكم باب أنا المأل أيها يا

 :است آورده نيز و

 )31...(الباب حول من الحجة نداء اسمعوا! عباداللّه يا

 

 ديگر دروغين ادعاهاى

 »ذكريت« ادعاى) الف

 كه روشى با را كريم قرآن از هايى بخش امر، آغاز در كشيد، يدك رسمى طور به را »باب« لقب كه آن از پس شيرازى، محمد على سيد

 را خويشتن و كند ارشاد را جهانيان تا داشته مأمور را او شيعيان، دوازدهم امام كه كرد تصريح و تأويل بود، آموخته شيخيه مكتب از

 . است سلوك مراحل باالترين ،»فؤاد« و »ذكر« مقام. ناميد »ذكر«

 :نويسد مى يوسف ى سوره بر تفسيرش آغاز در وى،

 بن جعفر بن موسى بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد عند من القصص أحسنِ تفسير في الكتاب ذلك يخرج أنْ قَدر قد اللّه

 )32(بليغا، العالمين على الذّكر عند من اهللا حجة ليكونَ عبده، على طالبٍ، أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد

 پسر محمد، پسر جعفر، پسر موسى، پسر على، پسر محمد، پسر على، پسر حسن، پسر محمد، نزد از كتاب، اين كه كرده مقدر خدا همانا،

 .باشد جهانيان بر خدا ى بالغه حجت) محمد على سيد( ذكر سوى از تا آيد برون اش بنده بر طالب، ابى پسر على، پسر حسين، پسر على،

 

 »مهدويت« ادعاى) ب

 و داد تغيير را خود ادعاى وى شدند، جمع شيرازى محمد على سيد نزد گروهى و گذشت مدتى »ذكريت« و »بابيت« دعاوى از كه همين

 :گفت و آورد ميان به سخن »مهدويت« از

 )33.(باشيد مى آن منتظر كه باشد مى سال هزار كه كسى آن ام من
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 اخبار در. ساخت علنى را خود مهدويت دعوى جا آن در اند، گفته بابيان كه چنان و رفت مكّه به عراق از »باب« خود اند، آورده برخى

 بازگشت، بوشهر به سپس. رفت مكّه به نيز او كند، مى معرفى را خود الحرام، مسجد در ابتدا او، كه است آمده السالم عليه مهدى ظهور

 .افكند اقامت رحل

 قدم ثبات خويش ادعاى در نامه، توبه وجود با و نبود بيش اش زندگى آخر در نيم و سال دو حدود او، مهدويت و قائميت دعوت مدت

 سلسله اين ى ادامه در كه اند نوشته فرقه اين رد در بسيارى هاى كتاب سنّى، و شيعه از اعم مسلمان، مندان انديشه) 34.(است نداشته

 .اللّه شاء إن. شد خواهيم يادآور را ها آن از تعدادى نوشتار،

 

 »رسالت« ادعاى) ج

 مقام كه رسانيد حدى به را گمراهى و انحراف و نكرد، بسنده »مهدويت« و »ذكريت« ،»بابيت« واهى ادعاهاى به شيرازى، محمد على

 را اسالم ى جاودانه احكام خود، گمان به و گرديد نو دين و جديد كتاب نزول مدعىِ و كرد تبديل »رسالت« ى مرتبه به را مهدويت ادعاى

 :نوشت باره اين در وى،! كرد نسخ بيان كتاب نوشتن با

 رسول بعثت از هفتاد و دويست و هزار ى سنه در. فرمايد مى و فرموده مقدر خلق براى از حجتى و كتاب عزّ، و جلّ خداوند زمان، هر در

 )35.(داد قرار]  است حرف هفت داراى كه محمد على[  سبع حروف ذات را حجت و بيان كتاب آله و عليه اهللا صلى اللّه

 و گمراهى به اى عده و شد منجرّ »رسالت ادعاى« چون بزرگى انحراف به ،»بابيت ادعاى« كوچك انحراف كه بود سان بدين آرى،

 .آوردند روى ضاللت

 اسالم، آيين ظهورش، با كه داشت عقيده و) 36(پنداشت مى پروردگار نفس مظهر و انگاشت مى الهى انبياى ى همه از برتر را خود وى،

 )37.(است شده پا به قرآن، در موعود قيامت و منسوخ،

 اش ياران براى را پيشين سخنان و داد مى تغيير باالترى مقامات به را خود دعاوى گاهى، چند از هر شيرازى، محمد على ترتيب، بدين

 .كشيد مى خود پى در را آنان و كرد مى تأويل

 

 محمد على ميرزا با علما ى مناظره و اعتراض

. است گرديده عصر آن در شيعه بزرگان و دين علماى شديد اعتراض مورد متناقض، ادعاهاى و سخنان تأويالت و دروغين دعاوى اظهار

 :است چنين ها آن از اجمالى كه شد تشكيل مناظره و بررسى و نقد جلسات مردم، تر بيش آگاهى و حقايق شدن روشن براى
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 علما اعتراض خاطر به بود، نگذاشته فراتر را پا »بابيت« ادعاى از هنوز كه زمانى بوشهر، به مكّه سفر از محمد على سيد مراجعت از پس

 تنبيه، از پس شيراز، در. شد فرستاده شيراز به و دستگير قمرى هجرى 1261 سال رمضان ماه در فارس، والى دستور به متدين، مردم و

 :گفت مردم حضور در منبر فراز بر اش، مريدان از يكى قول به و كرد توبه و ندامت اظهار شهر، آن ى جمعه امام نزد

 )38...(بداند امام باب مرا كه كسى بر خدا لعنت. بداند غايب امام وكيل مرا كه كسى بر خدا لعنت

 در تبعيد زمان در. شد تبعيد ماكو ى قلعه به سپس و اصفهان به جا آن از و بود نظر تحت خود، پدرى ى خانه در ماه شش آن، از پس

 سخنانى و افتاد مى شوق به دارند، وافر سعى او دعاوى تبليغِ كار در آنان شنيد، مى كه اين از و داشت مكاتبه و مالقات اش مريدان با قلعه،

 گرديده وحى وى به كه شد مدعى و) 39( نوشت قلعه همان در را بيان كتاب وى،. داشت مى عرضه مريدان به الهى كلمات عنوان به را

 .است

 در »چهريق« ى قلعه به »ماكو« ى قلعه از را وى 1264 صفر در كند، قطع اش مريدان با را او پيوند كه آن براى قاجار، شاه محمد دولت

 ى قلعه از را محمد على سيد) شاه محمد وزير( آغاسى ميرزا حاجى دستور به شاه، محمد سلطنت اواخر در. كرد منتقل اروميه، نزديكى

 على سيد و دادند ترتيب را مجلسى علما، از چندتن و ـ بود عهد ولى وقت آن در كه ـ ميرزا ناصرالدين حضور با و بردند تبريز به چهريق

 زمان امام »بابيت« ادعاى و گفت سخن خود »مهدويت« مقام از آشكارا جلسه، آن در محمد، على. كردند حاضر مجلس آن در را محمد

 پاسخ از پرسيدند، دينى مسايل برخى ى درباره او از چون و كرد تأويل »خداوند علم بابيت« به بود، كرده تصريح بدان آن، از پيش كه را

 .ماند فرو

 محمد مالّ آخوند داشتند، حضور ،...و مامقانى محمد مالّ و محمود مالّ حاجى جمله از تبريز، علماى از اى عده و عهد ولى كه جلسه آن در

 خواندن به و» .كنم مى نازل آيه خود؛ عصاى براى كه است اين من، اعجاز«: داد پاسخ سيد. »دارى؟ چه كرامت و معجزه از! سيد«: گفت

 :كرد آغاز فقره اين

 !»آياته من آيةً العصا هذه خلق كما واألرض السماوات خلق الذي السبوح القدوس اللّه سبحان. الرحيم الرحمن اللّه بسم«

 كسره به را آن كه دادند تذكّر وى به چون و كرد قرائت فتح به را »السماوات« در »تاء« مثالً. خواند غلط را كلمات برخى اعراب وى،

 !خواند مكسور را »األرض« در ضاد وى، بخواند،

 توانم مى هم من شود، شمرده آيات ى جمله از فقرات قبيل اين اگر«: گفت داشت حضور مجلس در كه خان اصالن امير ميان، اين در

 :گفت و كنم تلفيق

 )40!(»والمساء الصباح خلق كما العصا خلق الّذي هللا الحمد«

 آورده را آن ترى بيش بسط با التواريخ، ناسخ نيز و خود، تاريخ در نيكال،. است آمده تاريخى منابع در جلسه، اين تفصيلى گزارش

 )41.(است
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 »باب« ى توبه و تنبيه

 و جست تبرّى خويش دعاوى از او،. كردند تنبيه و زدند چوب را وى خود، ادعاى اثبات در محمد على سيد عجز شدن آشكار از پس

 .داشت ارسال شاه براى عفو، طلب قصد به و كرد تنظيم اى نامه توبه سپس. كرد پشيمانى اظهار

 نوشته قاجار شاه به خطاب و شود مى نگهدارى ايران، اسالمى شوراى مجلس كتابخانه در آن اصلى ى نسخه كه »باب« ى نامه توبه متن

 :است شرح اين به ـ) 42( آورده خود كتاب در اش مريدان از يكى و ـ شده

. گردانيده شامل خود عباد ى كافّه بر حال هر در را خود رحمت و فضل ظهورات كه مستحقّه و أهله هو كما للّه الحمد. روحى فداك«

 و مجرمان بر ستر و بندگان از عفو اش عطوفت ظهور به كه فرموده خود رحمت و رأفت ينبوع را حضرت آن مثل كه حمدا ثم له فحمدا

 واليت اهل و عالم خداوند رضاى خالف كه نيست قصدى را ضعيف ى بنده اين كه عنده منْ و أُشهِداللّه. فرموده]  ياغيان] داعيان به ترحم

 اهل واليت و او رسول نبوت به و ذكرُه، جلّ خداوند، توحيد به موقن ام، قلب چون ولى است، صرف ذَنبِ وجودم بنفسه، اگرچه. باشد او

 اگر و ام نخواسته را حق رضاى خالف مطلقا، و دارم را او رحمت اميد است، عنداهللا من نزل ما كلّ بر مقرّ ام، لسان و است، او واليت

 .را او حضرت ام تائب و مستغفر حال، هر در و نبوده عصيان ام غرض شده، جارى قلم از بود، او رضاى خالف كه كلماتى

 .أمرٌ إلَي ينسب أن من اليه وأتوب ربي أستغفراللّه و باشد ادعايى به منوط كه نيست علمى مطلق را بنده اين و

 محض را السالم عليه اهللا حجة حضرت خاصه نيابت مدعى و نيست امرى هيچ بر دليل شده، جارى لسان از كه كلمات و مناجات بعضى و

 .ديگر ادعاى نه و نبوده ادعايى چنين را بنده اين و]  دانم مى] مبطل ادعا

 خود، رحمت و رأفت و سلطانى عنايات و الطاف به را دعاگو اين كه است چنان حضرت، آن و شاهنشاهى حضرت الطاف از مستدعى

 .فرمايند سرفراز

 والسالم

 

 بابيان غارت و قتل و آشوب

 در و منبر فراز بر نيز شيراز در اخير، ى توبه از پيش. بود صورى او، ى توبه ولى بازگشت، خود، دعاوى از محمد على سيد سان، بدين

 سخن خويش رسالت و پيامبرى از و آورد ميان به را باالترى ادعاهاى كه نگذشت چيزى اما كرد، انكار را خود بابيت و نيابت مردم، برابر

 .گفت

 جمله، از كه آمد پديد كشور در هايى آشوب محمد، على سيد مريدان سوى از) 1264( او مرگ از پس و شاه محمد سلطنت اواخر در

 بارفروشى، على محمد مالّ و بشرويه حسين مالّ رهبرى به بابيان از جمعى آشوب، اين در. بود مازندران در طبرسى شيخ ى قلعه رويداد

 ديگر، سوى از. ساختند آماده دولتى قواى با جنگ براى را خود و كندند خندق را آن اطراف و دادند قرار خود پايگاه را طبرسى ى قلعه
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 بابيان از يكى. پرداختند مى ايشان غارت و قتل به آورده، هجوم »ارتداد« جرم به كردند مى زندگى قلعه پيرامون در كه دل ساده مردم بر

 :نويسد مى

 حق، اصحاب حضرات را ده نموده، فرار تتمه،. رسانيدند قتل به را نفر سى و يكصد و گرفتند را ده برده، يورش شب، در و رفتند جمعى

 )43.(بردند قلعه به جميعا را ايشان ى آذوقه و نمودند خراب

 فرمانروايى غرب، و شرق بر و گرفت خواهند خود تسخير در را جهان زودى، به و موعودند مهدى ياران كه پنداشتند مى چنين آنان

 :نويسد مى فرد همان. كنند مى

 و مشرق سالطين كلّ و باشد مى ما نگين زير در عالم، و بحق، سلطان هستيم ما« كه فرمودند مى]  بارفروشى على محمد[  قدوس حضرت

 )44.(»گرديد خواهند خاضع ما جهت به مغرب،

 جمادى در بارفروشى على محمد مالّ شدن كشته و دولت قواى پيروزى با آنان ى فتنه و گرفت در جنگ دولتى نيروى و ايشان ميان پس

 .گرفت پايان 1265 الثانيه

 .انجاميد بابيان شكست به كه آمد پديد) ه 1266 سال در( زنجانى على محمد مالّ سركردگى به شورشى نيز زنجان در

 اما رسانند، قتل به را تهران ى جمعه امام و اميركبير و شاه ناصرالدين تا شدند آن بر ترشيزى على رهبرى به بابيان از گروهى نيز تهران در

 .شدند كشته آنان از تن هفت و دستگير بابيان، سران از تَن هشت و سى و شد كشف آنان ى نقشه

 »بابيت« از و گزاردند مى نماز و زدند مى دم مسلمانى از زنجان، و طبرسى ى قلعه هاى جنگ در محمد، على سيد مريدان كه آن شگفت

 )45.(كردند مى دارى جانب محمد على سيد

 به بابيان از برخى بابى، نگاران وقايع اعتراف به رو، اين از. بود نرسيده آنان به وى نبوت و مهدويت ادعاى هنوز هنگام، آن در ظاهرا،

 )46.(گرداندند روى او از شدت به شدند، خبر با اسالم احكام تغيير و محمد على سيد مهدويت ادعاى از »بدشت« در كه اين محض

 

 باب اعدام براى علما فتواى

 محمد على سيد كارِ در مسامحه) شاه ناصرالدين اعظم صدر( اميركبير خان تقى ميرزا بابيه، ى فتنه گرفتن باال و شاه محمد مرگ از پس

 علما برخى از كار، اين براى و نشاند فرو را ها شورش آتش راه، اين از و رساند قتل به عام مأل در را او گرفت تصميم و نديد روا را باب

 :براون ادوارد ى گفته به ولى خواست، فتوا

 دماغ، خبط ى شبهه علّت به كه داشت آن بر را علما او، آميز جنون رفتار و اساس بى و مغز بى هاى نوشته و افكار تلون و مختلف دعاوى

 )47.(ندهند رأى وى اعدام بر
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 طلب رياست و دروغگو مردى را او و دادند نمى را محمد على سيد ى درباره دماغ خبط احتمال كه علما از برخى اين، وجود با

 تيرباران تبريز در 1266 شعبان هفتم و بيست در اش، پيروان از يكى همراه به محمد على سيد و دادند فتوا وى قتل به شمردند، مى

 )48.(شد

 سرانجام كه آن تا دادند ادامه مرام اين تبليغ به باز طرفداران، از اى عده بلكه نرسيد، پايان به طايفه اين قضاياى ى همه باب، اعدام با

 .شد ريزى پى »بهاييت« مسلك و خورد گره نورى على حسين نام به ديگرى شخص واهى ادعاى با كارشان

 .گيريم مى پى يافته، نشر ضالّه ى فرقه اين رد در كه هايى كتاب از بخشى معرّفى با را »بابيت« موضوع الهى، توفيق به
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 نير اشعار ديوان« حواشى و مقدمه اإلحقاقي؛ الحائري عبدالرسول ميرزا اإلحقاقى، أسرة في والمرجعية االجتهاد من قرنان: ك.ر. 7

 .178  -175 ص برنجكار، رضا اسالمى، مذاهب و فرق با آشنايى احقاقى؛ عبدالرسول ميرزا قلم به »تبريزى

 مطالب از خوانندگان تر بيش آگاهى براى. شمسى 1334 سال تبريز، چاپ اسكويى، احقاقى عبدالرسول ميرزا شيعيان، حقايق: ك.ر. 8

 غايب؛ امام و احسايى شيخ الدين؛ اصول و احسايى شيخ تاريخ، هاى قضاوت و احسايى شيخ: كنيم مى نقل را آن مندرجات فهرست كتاب،

 شيخ با بهاييه و بابيه عداوت رابع؛ ركن و احسايى شيخ فالسفه؛ و حكما و احسايى شيخ اخبارى؛ و اصولى ى طريقه و احسايى شيخ

 امام؛ بودن كلّى و احسايى شيخ ، آله و عليه اهللا صلى األنبياء خاتم حضرت مقدس شريعت و احسايى شيخ او؛ حقيقى طرفداران و احسايى

 او،. بزرگوار شيخ حضرت ى درباره اسالم بزرگ دانشمندان شهادت جسمانى؛ معاد و احسايى شيخ كشفى؛ و شيخى نام و احسايى شيخ

 و شهرستانى مهدى ميرزا و عصفور آل حسين شيخ و كبير نجفى جعفر شيخ و بحرالعلوم طباطبايى مهدى سيد هاى نامه اجازه از قسمتى
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 و »احسايى شيخ از پس« عنوان با را كتاب و است آورده احسايى شيخ ى درباره را خوانسارى باقر محمد ميرزا و طباطبايى على آقا سيد

 .است برده پايان به شيخ، تأليفات و كتب شمردن بر

 .223  -167 ص الحق، احقاق: ك.ر. 9

: از نقل( 1398 شفق، ى چاپخانه تبريز، ،66  -64 ص معتمداالسالم، غالمحسين هزار، از اى كلمه ؛47  -7 ص شيعيان، حقايق: ك.ر. 10

 ).179  -178 ص مذاهب، و فرق با آشنايى

 خود و. است اهللا فتح سيد پسر ابراهيم سيد جدش نام و رضا على سيد محمد، على سيد پدر«: است آمده ،4 ص باب، آيين كتاب در. 11

 .است نوشته چنين را اش نياكان و خود نامِ الحرمين، بين كتاب در هم »باب«

. »...1235 سنة من المحرّم اول يوم في ولد قد لعبد انّه و«: است آورده اش والدت زمان ى درباره الحرمين، بين كتاب در »باب«. 12

 در و آمد دنيا به شيراز در) ميالدى 1820 اكتبر نهم( قمرى هجرى 1236 محرّم يكم در شيرازى، محمد على ميرزا كه اند نوشته هم بعضى

. است شده تيرباران سالگى، سى سنّ در تبريز، ارگ نزديكى در) ميالدى 1850 سال ژوئيه نهم( قمرى هجرى 1266 سال شعبان 27

 .32 ص ،9 ج دهخدا، ى نامه لغت: ك.ر

 عابد محمد شيخ همين وى، معلّم ،»...معين حد فوق التضربنى معلّمي، محمد يا إنّ«: عبارت اين در »باب« مخاطبِ كه نيست بعيد. 13

 .)است آمده ،25 ص عربى، بيان كتاب در عبارت اين. (باشد

 .64  -63 ص خاورى، اشراق زرندى، نبيل تاريخ تلخيص: ك.ر. 14

 سرگذشت مانند هم ديگرى هاى نام كه است) بهاء حسينعلى بزرگ پسر( افندى عباس تأليف كتاب، اين. 5 ص سياح، ى مقاله: ك.ر. 15

 از نيز و) هندوستان( بمبئى در كتاب اين ،7 ص الدرية، الكواكب مؤلف نقل به بنا. دارد سياح شرح مسافر، يك ى روزنامه مسافر، يك

 .است رسيده چاپ به انگلستان در براون ادوارد سوى

 .32 ص ،9 ج دهخدا، ى نامه لغت: ك.ر. 16

 به. اند داده وى به »امى« نسبت و اند كرده انكار مكتب از جز را »باب« محمد على سيد تحصيل بهايى، و بابى نويسندگان از بعضى. 17

 گاهى وى كه كرده ادعا رشتى، كاظم سيد درس در »باب« شركت رد ضمن »الكاف نقطة« مؤلّف كاشانى، جانى ميرزا حاجى نمونه، عنوان

 است] نداشته درستى عربيت سواد يعنى بوده، امى كه نفسى«: كند مى تصريح 109 ى صفحه در حتّى و است رفته مى او ى موعظه مجلس به

 .ماند نمى باقى ادعايى چنين براى جايى تاريخى، اسناد به توجه با ولى ،»]...

 .193  -192 ص ،1 ج مازندرانى، فاضل خصوصى، اآلثار أسرار. 18

 .370 ص ،4 ج همان،. 19

 .است رسيده چاپ به مصر در كه است بهاييه فرقه هاى كتاب جمله از كتاب، اين. 479 ص ،3 ج مازندرانى، فاضل الحق، ظهور. 20
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 بابيه ى درباره مطالبى كتاب، اين دهم جلد 1274 ى صفحه تا 1270 ى صفحه از. هدايت خان قلى رضا ناصرى، الصفاء روضة: ك.ر. 21

 .است آمده بهاييه و

 .66 ص خاورى، اشراق عبدالحميد زرندى، نبيل تاريخ تلخيص ؛41 ص اسالم، پيامبر خاتميت: ك.ر. 22

 .67 ص زرندى، نبيل تاريخ تلخيص: ك.ر. 23

 .33 ص دهخدا، ى نامه لغت: ك.ر. 24

. 51 ص ،9 ج دهخدا، ى نامه لغت: ك.ر. است آمده ترى بيش تفصيل با سوم، جلد) قاجاريه بخش( التواريخ ناسخ در جريان، اين. 25

 :است آورده چنين ،105 ى صفحه در »الكاف نقطة« مؤلّف آن، بر عالوه

 به نظر سرور، آن وفاء و صدق با اصحاب از بعضى نمود، غروب]  رشتى كاظم سيد حاج[  بزرگوار سيد آن وجود نجم كه آن از بعد... «

 بر طلب، روى و بسته، خود روى بر را األنفس تشتهى ما ابواب گرديده، معتكف اربعين، يك مدت كوفه، مسجد در اعظم، نير آن فرمايش

 المتعال رب حضرت فضل گاه پيش در جهد و سرّ لسان به و آورده بر فالح كلّ موجد درگاه به الحاح دست و گذارده نياز و عجز خاك

 و مقصد تو حضرت جز به و ايم، محبوب ظهور به موعود محبوب لسان از و ايم، طلب وادى در شدگان گم ما! بارالها: كه گرديده عارض

 به ما فؤاد چشم تا برداشته، ات ولى و ما ى ميانه از را غيريت حجاب كه ايم چنان مستدعى ات كران بحربى تموج از اينك،. نداريم پناهى

 كه چون. بخش تسلّى اش وصال آب به موحدين، ى افئده سرور آن فراق آتش از را ما اى سوخته دلِ. گردد روشن اش معرفت طلعت نور

 اخالص و صدق با دعاى تير لهذا و»لكم استجب أُدعونى« كه خود مقبلين عباد به بود خطاب اين در رحمان خداوند حضرت فرمايش

 گرديده متجلّى فؤادش، مرآت وحدت شمس آن غيبى جمال معرفت تجلّى به اشراق، عالم در و رسيده اجابت به دعوت، ى پرده انداز نقطه

 افزا جان شيراز كشور سوى به و گذارده اش، وصال سبيل در طلب قدم لهذا و شده، عارف بود، حقيقت ى كعبه كه را اش طلوع بيت و

 .33 ص ،9 ج دهخدا، ى نامه لغت: ك.ر نيز. »...شتابيده

 حسين مالّ ؛)»قدوس« به ملقّب( فروشى بار على محمد مالّ حاجى: است آورده چنين را تن هجده اسامى الدرية، الكواكب مؤلف. 26

 باب خالوى پسر گويا،. گفتند »كوچك باقر ميرزا« را او كه الباب باب خويشان از( باقر محمد ميرزا آقا ؛)»الباب باب« به ملقب( بشرويه

 درعراق مبلّغ و مبشّر و كرباليى جواد سيد حاج ايمان سبب كه( بسطامى على مالّ ؛)الباب باب برادر( حسن محمد آقا ؛)است بوده الباب

 روضه محمد ميرزا ؛)»وحى كاتب« به معروف احمد سيد آقا ولد( يزدى حسين سيد آقا ابدال؛ محمد شيخ طاهره؛ العين قرة ؛)بود عرب

 مالّ ؛)اند گفته رازى على مالّ را او تحقيق، و علم كثرت سبب به كه( قوچانى خدابخش مالّ خويى؛ محمد مالّ هندى؛ سعيد يزدى؛ خوان

 ؛.)است بوده قزوينى عبدالكريم مالّ توسط بهاءاهللا جهت به اولى ى نقطه الواح و دان قلم و جعبه حامل كه( تبريزى باقر مالّ ارومى؛ جليل

 ؛)شدند كشته) مازندران در( طبرسى ى قلعه در و بودند برادر دو، اين( قزوينى على محمد ميرزا قزوينى؛ هادى ميرزا اردبيلى؛ يوسف مالّ

 .).شد تزلزل دچار باب، قتل از بعد كه( بجستانى حسين مالّ
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