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 ٢٣٢ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  ايران پس از صفويه ھاى شبه مذھبى در جريان
  رھدار احمد

 
مذھبى  چندين جريان شبهيافته بود،  ھا از حاشیه به ھسته قدرت سیاسى راه زمان حاكمیت صفويه كه تفكر شیعه پس از قرن از 

دھد كه چگونه با  ھا به خوبى نشان مى تأمل در اين جريان. قدرت شدند از دل اين تفكر سربرآورده و به نوعى مدعى حكومت و
به   تفكر شیعه زاويه دارند كه با درجات متفاوتى از  ھا اين جريان. بوده و يكى جاى خود را به ديگرى سپرده است يكديگر در ارتباط

گرى  ھا، جريان اخبارى نخستین اين جريان. اند كشور ما قرار گرفته خوبى مورد استفاده استعمارگران و علیه منافع ملى و مذھبى
توسعه ) ق١٠٣٣متوفى) تقريبًا در قرن ششم ق تأسیس يافته بود و به وسیله شیخ محمدامین استرآبادى مذھب اخبارى. است
فترت میان صفوى و حكومت قاجار يعنى زمانى بود كه علما از  رونق اين مكتب مصادف با دوره نكته مھم اين است كه اوج) ١.(يافت

 .بر كنار شده بودند مداخله در امور دولت شیعه
انكار و نقش علما را چه از لحاظ عقیدتى چه از جھت عملى محدود  دغدغه مھم مكتب اخبارى متوجه آن بود كه وظیفه مجتھد را 

مشارب عقالنى  را بدعت شمرده و مجتھدان را متھم كرده بودند كه) ٣٢٩متوفى (در تشیع از زمان كلینى  اجتھاداخباريیون . كند
كامًال رجحان يافته و اعتماد زيادى كه نسبت به سنت رسول و  در مشرب اخباريیون، نقل بر عقل. اند سنت از نوع حنفى را پذيرفته

مؤمنان را به مجتھدان  آنھا بر اين باور بودند كه نبايد. گر حديث شوند نھا تبديل به روايتبود تا علما ت شد، موجب شده مى) ع(ائمه 
 (٢.(دانست و مقلدان تقسیم كرد، بلكه بايد ھمه آنھا را مقلد ائمه

اى با  او جلسات مناظره. علیه اخباريیون شروع كرد اى سنگین با ترويج مكتب اصولى خود، مبارزه) ٣(اهللا وحید بھبھانى آيت 
جا  خشونت بدان كار اين. خشونت ھمراه بود تا جايى كه نھايتًا بھبھانى به كفر اخباريیون فتوا داد اخباريیون به پا داشت كه نوعًا با

نیز، ھر ) ۴.(كردند را ھمراھى مى میرغضب بھبھانى نويسد كه ھمیشه گروھى كشید كه شیخ جعفر نجفى يكى از تالمذ وى مى
 نتايج) ۵.(ھا را مخفى كند اخباريون آن كتاب كرد، ناچار بود از ترس حمله ناگھانى مى فقه را با خود حملھاى اصول  كس كتاب

به خامه شیخ جعفر نجفى شد « العزاء كشف الغطاء عن مبھمات الشريعه»عقیدتى اين مناظرات نیز منجر به نگارش كتاب مھم 
 (۶.(رفت به شمار مىفقھى  ترين متون كه در تمام دوره قاجار يكى از بزرگ

جريانى ديگر توسط شخصى به نام شیخ   حداقل در تناسب و ارتباط با آن يا  در آستانه ورود به عصر قاجار، از دل جريان اخبارى 
ق در  ١١۵۴سال  شیخ احمد احسايى در) ٨.(به خود گرفت) ٧(راه افتاد كه بعدھا نام فرقه يا مكتب شیخیه احمد احسايى به

به عتبات عالیات رفت و در آنجا مدتى نزد سید  ق از بحرين به قصد سیاحت ١١٧۶چشم به جھان گشود و در سال  احساء بحرين
 ١٢١٢با بروز طاعون در آنجا به بحرين بازگشت و دوباره در سال ) ٩.(به تحصیل پرداخت محمدباقر بھبھانى و سیدمھدى بحرالعلوم

به ايران آمد و چنان نزد علما و مردم  ق به قصد زيارت امام رضا ١٢٢١در سال ) ١٠.(به عراق رفت و در بصره رحل اقامت افكند ق
حسن شھرت او علما را . او حدود پانزده سال در ايران زندگى كرد. آنجا ماندگار شد يزد مورد احترام قرار گرفت كه پس از زيارت در

) ١١(شاه در كمال تواضع و ارادت .به گوش فتحعلى شاه رسیدنامى او  او جلب كرد و سرانجام آوازه نیك ساير شھرھا به سوى از
با اين كه احسايى . تواند شیخ را در يزد مالقات كند عذرخواھى كرد كه نمى اين رسمى او را به تھران دعوت و از) ١٢(اى  نامه طى

وقتى ھم ) ١٣.(را نپذيرفت ھراناى نوشت در آغاز دعوت او براى رفتن به ت سؤاالت مذھبى متعدد فتحعلى شاه، رساله در پاسخ
  :گفت كه به اصرار شاه به تھران آمد، از اقامت در پايتخت تن زد و

نمايند و چون رعیت، مرا مسموع الطاعه دانسته در  مى به عقیده من، شاه قاجار و حكام او تمام اوامر و احكام را به ستم جارى 
 و حمايت مسلمانان و رفع حاجت ايشان نیز بر من واجب است، چون درپناھنده خواھند گشت  ھمه امور رجوع به من نموده و

و بنابراين حكومتش ساقط خواھد شد  يا او مداخله مرا خواھد پذيرفت: محضر سلطان میانجیگرى نمايم، خالى از دو صورت نیست
  (١۴.(خواھم شد يا با آن مخالفت خواھد نمود و من خوار و خفیف

فتحعلى شاه و حاكم كرمانشاه، دو سال در كرمانشاه  بصره، با اصرار محمدعلى میرزا پسر ارشداحسايى در مسیر رفتن به  
دوباره تا  ق از حجاز و عراق به ايران بازگشت و ١٢٣۴احسايى در سال ) ١۵.(تومان حقوق گرفت اقامت كرد و سالیانه مبلغ ھفتصد

 (١۶.(رفت قم و اصفھانزمان مرگ محمدعلى میرزا در كرمانشاه توقف و سپس به مشھد، 
وى از جانب برخى از آنان از جمله مال ) ١٨(تكفیر پیدا كرد كه موجبات مخالفت علما و در نھايت،) ١٧(كم عقايدى احسايى كم 

مدينه در  نھايتًا او در سه منزلى) ٢٢.(را برانگیخت) ٢١(دربندى و ابراھیم بن سید محمدباقر مال آقا) ٢٠(، )١٩(محمدتقى برغانى
 (٢٣.(روى در نقاب خاك كشید ق در حالى كه قصد داشت تا ھمراه با خانواده خود در مكه ساكن شود، ١٢۴١ل سا

در حقیقت او بود كه رسمًا . راه و فكر وى را ادامه داد) ٢۴(رشتى پس از شیخ احمد احسايى، شاگرد جنجالى وى، سید كاظم 
ساز فرقه بابیه شد كه مورد  زمینه كم اعتقاد به ركن رابع بود و اين اعتقاد كمبنیان نھاد كه يكى از مبانى آن،  را) ٢۵(فرقه شیخیه

نكته مھم است كه بدانیم، اكثر علمايى كه به بابیه پیوستند، از شیخیه بودند و  توجه به اين) ٢۶.(تكفیر عالمان دينى قرار گرفت
كه  ويژه اين به. نبوده است انتظارى ن شیخیه امر دور ازانتظار امام زمان يكى از مفاھیم و تعلیمات شیخیه است، بابى شد چون

از سوى ديگر؛ ظھور بابیه بر شیخیه . میان امت و امام زمان واسطه باشد كرد كه اطالق مى  شیخیه نیز شیعه كامل را به كسى
 (٢٧.(تحمیل كردند زاى كه بابیه پس از كشته شدن باب داشتند را بر شیخیه نی علما اثر گذاشت؛ زيرا تقیه بیش از ساير

وى   جانشینى قضاء ھر دوى آنھا علیه باب بودند مدعى كه از  در ھنگام مرگ سید كاظم رشتى، عالوه بر باب، دو تن ديگر 
محمدكريم  از پیروان میرزا شفیع تبريزى، كه در تبريز به قتل باب فتوى داده بود و حاجى اول، مال محمد ممقانى) ٢٨:(بودند
اى در رّد دعاوى باب تألیف  ناصرالدين شاه رساله كرمان به كشتن دو مبلغ بابى فتوى داده بود و به تقاضاى كه در) ٢٩(خان
 (٣٠.(كرد

واكنش صريح و  ريزى بسیار و نیز با گرى سريع و با خون قیام بابیه و خلف آن بھايى. محمدشاه است شروع فتنه باب در زمان 
خود ضرورتًا مخالف اسالم بوده و پذيرش آن  گرى در تمام مراحل رشد عقیدتى بابى. عمومى عالمان دينى ھمراه بوده است
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محمد ابتدا در بوشھر و سپس در شیراز،  ق سید على ١٢۵٩نخستین بار در سال  .باشد مستلزم نفى و لغو خاتمیت اسالم مى
گرى  نويسندگان تاريخ بابى ى از نخستینيك) ٣٣(چنان كه كومت ارتورد گوبینیو و ھم) ٣٢(امام زمان دانست) ٣١(باب خود را

رو، عالمان شیراز با او به مناظره و محاجه  از اين. قرار داد نويسد، مقام مرجعیت شیعى را سخت مورد ترديد و سؤال مى
فارى توبه و استغ و ديگرى) ٣۵(محمد در علوم دينى و عربى يكى ضعف سید على: اين مناظرات دو مطلب بود نتیجه) ٣۴.(پرداختند

 (٣۶.(كه انجام داد
 زده و عبدالحمید خان كالنتر نیز او را به مسجد وكیل برد تا انابه و استغفار خود را علما و مردم، پس از استنطاق باب، او را كتك 

باب محمد  گزارش داده و از سید على الدوله حاكم شیراز وضعیت را به تھران كتبًا خان نظام علما و حسین. تجديد و علنى كند
وى حتى . نظر محمدشاه و وزيرش را به خود جلب كند، براى آنھا كتبًا نامه نوشت باب نیز از آنجا كه امیدوار بود) ٣٧.(شكايت كردند

از آقاسى اجازه خواست تا به  باب. اى نوشت و آن را به حاجى میرزا آقاسى پیشكش كرد كه در ماكو زندانى بود، رساله ھنگامى
اگر علما ناگزير »باره بدھد، شیخ عبدالحسین مجتھد دولت را با اين عبارت كه  كه آقاسى نظر خود را در اين از اينتھران بیايد، قبل 

اى به او نداد اما ترتیبى  نیز چنین اجازه ، تھديد كرد و دولت«در برابر حكومت و باب از خود دفاع كنند، قدرت اين كار را دارند شوند كه
 در اين مرحله، علما) ٣٨.(اى ھم باب آزادى داشته باشد ادامه نداشته باشد و تا اندازه ما و باب در شیرازداد كه ديگر مناظرات عل

جمعه شیراز فتوا داد كه معتقد بود كه اگر وى  به عنوان مثال؛ امام. نیز با باب مسامحه كردند و از فتواى مرگ وى خوددارى كردند
گفتارھايش دانستند و  از است و يا علماى ديگر او را ديوانه خواندند و بنابراين او را نه مسؤولمج استغفار كند، آزاد كردن او از زندان

ھرچند بعدھا، از جانب علما چندين فتواى وجوب قتل وى صادر  (٣٩.(خواستند درباره او اجرا كنند نه در خور مجازاتى كه مى
 (۴٠.(شد

به عنوان . علنًا انجام دھند ھا و تبلیغات خود را بتوانند ا طرفداران وى فعالیتدولت و حتى علما با باب باعث شد ت مسامحه اولیه 
خراسان، در اصفھان به منوچھرخان معتمدالدوله حاكم اين شھر از ظھور باب  مثال؛ مالحسین بشرويه در سر راه خود از شیراز به

و ) ۴١(متمايل بوده، نیز چنین كرد منوچھرخان كه ظاھرًا به باب. را تحريك كرد تا از باب دعوت كند كه به اصفھان بیايد خبر داد و او
سازد، او را در خانه امام جمعه سكونت داد، تا چھل  مخالفت احتمالى را خنثى كه مردم و علما را حساس نكند و ھر نوع براى اين
اوًال : داشته است  نتیجه را در پى دينچن  اين مناظرات. در مسجد شاه با علماى اصفھان مباحثه كند  در يك مجلس علنى روز بعد

 كم براى به تعويق انداختن كه دست شیراز بر ذھن علما گذاشته از بین ببرد يا اين كند تا اثر سوئى را كه در باب با اين كار تالش مى
در . كرده است ن خود تلقى مىتر آيی تبلیغ بیش ثانیًا شايد ھم او اين مناظره را فرصتى براى. تصمیم نھايى آنھا دستاويزى پیدا كند

 مخالفت اين شخص به شرع انور،»معتقد بودند كه ادامه مناظره با باب، وجھى ندارد، چه،  كه برخى از علما رغم اين ھر حال، به
ن در اي. اصفھان در مسجد شاه برگزار شد رو، به اعدام وى فتوا دادند، مناظره باب و علما در و از ھمین« اشھر از آفتاب است

دو نفر اخیر از باب، سؤاالتى . حسن نورى پسر مالعلى نورى حضور داشتند مناظره، امام جمعه، آقا میر محمدمھدى و میرزا
با طرفدارانش در ارتباط بود و  چنان تحت حمايت منوچھرخان آزاد و رغم اين، باب ھم به) ۴٢.(از پاسخ آنھا عاجز ماند پرسیدند كه وى

 (۴٣.(چندان تغییرى به وجود نیاورد يح و كتبى علما به آقاسى ھمدر اين خصوص، اعتراض صر
اى به محمدشاه نوشت و  باب، در بین راه نامه. داد تا باب را به تھران آوردند پس از مرگ منوچھرخان، حاجى میرزا آقاسى دستور 

داد تا وى را به زنجیر بسته و در  دستور و حتى) ۴۴(تقاضاى مالقات كرد كه با دخالت حاجى میرزا آقاسى اين تقاضا رد شد از او
و ماكو ماند، به قلعه چھريق در حوالى مرز عثمانى فرستادند ) ۴۵(كه در تبريز باب را پس از مدتى،. ماكوى آذربايجان محبوس كنند

رد كه آقاسى را به وجود آو اين آزادى مشكالت و حتى اغتشاشاتى. آنجا براى چندمین بار به وى آزادى نسبى داده شد و در
 .شد ناگزير از برپايى سومین دور مناظرات علما با باب در تبريز

خان  سلیمان. موافقت نمودند  و حاكم آذربايجان بود كه آن زمان، ولیعھد  علماى تبريز مناظره با باب را در حضور ناصرالدين میرزا 
محمود  ال محمد ممقانى ريیس علماى شیخى تبريز، حاجى مالآورد و يك روز بعد از ورود او م افشار، باب را از چھريق به تبريز

قلى مرندى با او مباحثه  و حاجى مرتضى االسالم، میرزا احمد مجتھد امام جمعه، اصغر شیخ میرزا على) ۴۶(العلما،  نظام
اما  (۴٨.(به چھريق بازگردانده شد بار نیز كتك خورده و ندبه و استغفار پرداخت، اما اين در پايان اين مناظره نیز، باب به) ۴٧.(كردند

رو، به  از ھمین) ۴٩(سره كند، تا كار باب را يك ھايى كه طرفداران باب در زنجان به راه انداختند، امیركبیر را بر آن داشت شورش
تیرباران  رك حكومتىدر تبريز، مقابل ا ١٢۶۶شعبان  ٢٧شیعه در روز   آوردند و به فتواى علماى دستور وى، باب را از چھريق به تبريز

گرى را پذيرفتند، قريب چھارصد تن  علمايى كه بابى شود كه تعداد چه براون مدعى مى اين در حالى بود كه برخالف آن) ۵٠.(كردند
 از میان عالمان دينى كسى را بجز سید حسین ترشیزى كه ظاھرًا مجتھد بوده است و نیز باشند، باب ھرگز نتوانسته بود مى

افتاد، مخالفت اكثريت عظیمى از علما  حانیون عادى را به خود جلب كند و حتى يكى از داليل مھمى كه علیه وى كارگربرخى از رو
 .با او بود

عنوان  به. بزنند ھايى يافتند تا دست به شورش طرفداران باب در جاھاى مختلف كشور فرصت مى گذشت، تر مى ھرچه زمان بیش 
باب را تبلیغ و به مردم   تالش كرد تا دعاوى شرويه از شیراز به تھران و سپس به خراسان رفت،كه مال حسین ب مثال؛ پس از آن

الدوله  حشمت میرزا با رونق گرفتن كار او در مشھد، حمزه. نیشابور تا حّدى نیز موفق شد او در برخى از مناطق از جمله. بقبوالند
در آنجا شخصى به نام میرزا تقى جوينى را مسلح  قصد سبزوار گريخت و وى از مشھد به) ۵١.(به دستور علما او را زندانى كرد

 مال حسین به اتفاق مال محمدعلى. ھاى بابیه در جاھاى مختلف اوج گرفت رفت و شورش در ھمین ايام، محمدشاه از دنیا. كرد
مال محمدعلى در رأس . ناحیه شكل دادند اين العین به مازندران شتافتند و نخستین جنگ میان بابیه و دولت را در بارفروشى و قره

 سعیدالعلما. نمود حركت كرده علماى شھر را تھديد مى) بابل كنونى(شھر بارفروش  ھاى مرد با شمشیرھاى آخته در خیابان ٣٠٠
ھايت موفق سعیدالعلما در ن) ۵٢.(كرد مى كرد و از ناصرالدين شاه پیوسته تقاضا كمك بارفروشى مقاومت علیه بابیه را رھبرى مى

 (۵٣.(كند فتح و برخى از بازماندگان قلعه را در بازار بارفروش به دست خود اعدام شد تا قلعه شیخ طبرسى كه پايگاه بابیه بود را
زنجانى بود كه پیش از گرويدن به باب، مذھب اخبارى  رھبر اين قیام، مال محمدعلى. در زنجان نیز قیامى ديگر رخ داده بود 

 ھر وقت به ديدن حاكم زنجان. ھم با علما و ھم با دولت پیوسته در مشاجره بوده است اھرًا در ھمان حال،و ظ) ۵۴(داشته
دار بود  زنجان به قدرى نیش علماى اصولى مشاجرات او با) ۵۵.(كردند رفت، ھمیشه گروھى از مريدان مسلح او را ھمراھى مى مى

اواخر  بارھا از شھر تبعید شد در يكى از ھمین تبعیدھا كه در. را از زنجان اخراج كننداو  كه آنان به تھران نامه نوشتند و تقاضا كردند
كه پس از مرگ محمدشاه و سقوط  در اغتشاشى. حكومت محمدشاه صورت گرفت، در تھران با مالحسین بشرويه مالقات كرد
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از بابى شدن خود سخن گفت و مريدان او نیز   ربازگشت و براى نخستین با حاجى میرزا آقاسى از اريكه قدرت پديد آمد به زنجان
بابیان به جرم  نزاع رسمى میان گروه محمدعلى و دولت زمانى درگرفت كه يكى از. مذھب جديد را بپذيرند بر آن شدند كه

 (۵۶.(او را به زور آزاد كند خواست اش توقیف شده بود و مال محمدعلى مى ھاى مالیاتى نپرداختن بدھى
باب در شیراز حضور داشت، از شیراز به يزد رفت و به تبلیغ  ابى كه از سوى محمدشاه در جلسه استنطاقسیديحیى دار 

. شد سیدجعفر در میان مردم وجھه عظیمى كسب كرده بود كه پس از او اين محبوبیت نصیب پسرش پدرش. گرى پرداخت بابى
بیرون آمد كه اختالفى میان اھالى و میرزا  زمانى از قلعه وى. وى پس از مدتى به جرم تبلیغ براى باب، به تبريز تبعید شد

 (۵٧.(از سر لجاجت با حاكم، جانب وى را گرفتند و شورشى برپا كردند العابدين حاكم شھر درگرفته بود و مردم زين
قرار دارد، در  گرى س از بھايىاھمیت پ گرى از لحاظ البته ازلى) ۵٨.(گرى ادامه داد گرى و بھايى تاريخى خود را در ازلى گرى راه بابى 

رو بود كه میرزا جانى  از ھمین. دينى را سرلوحه كارشان قرار داده بودند با عالمان  ھا، دشمنى عین حال، ھر سه اين گروه
 وى، عالمان دينى را حتى انتظار داشت كه در ظھور امام زمان ھفتاد ھزار مال گردن زده شوند« نقطه الكاف»كتاب  كاشانى مؤلف

كه قصد جان ناصرالدين شاه كنند، علیه جان امام جمعه تھران  آن ھا حتى پیش از بھايى. دانست تر مى ارزش از الشه سگ ھم بى
طرحى كه سید   ريختند بھائیان در ابتدا طرح ائتالف با دولت علیه عالمان دينى را. موفق به اجراى آن نشدند توطئه كرده بودند كه

در نھايت بھائیان موفق . ھمین امید به ناصرالدين شاه نامه نوشت عبدالبھاء نیز به  آن بود و موفق نشد محمد باب در رؤياى على
قصد طرف ديگر  توانستند به آتش غضب ھر طرفى كه اى كه مى گونه میان دولت و علما به دست آوردند به شدند تا موقعیتى خاص

 (۵٩.(را داشت دامن بزنند
  
  
 :ھا نوشت پى 

 .اند كاشانى و قاضى سعید قمى نیز درآمده اى ھمچون مال محسن فیض دل اين مكتب، حكیمان برجسته از .1 
 .36 خوانسارى، روضات الجنات، ص . 2 
دنیا آمد و در عنفوان جوانى به كربال ھجرت كرد و  در اصفھان به) ١١١٨و بنا به روايت قصص العلماء در ( ١١١٧بھبھانى در سال  .3 

 .ماند در آنجا باقى مى) ١٢٠٨(بیند، تا آخر عمر  مى را) ع(ه امام حسین حسب خوابى ك
 .١۴٨، ص )١٣٨٠، ١حضور، چ : قم(تنكابنى، قصص العلماء،  میرزا محمد: ك.ر . 4 
 .123 روضات الجنات، ص . 5 
 .۵١  ۴٩ص ، ص)١٣۵۶، ١توس، چ  :تھران(، )قاجار  نقش علما در دوره(حامد آلگار، دين و دولت در ايران  .6 
 :نويسد مى ھانرى كربن درباره عنوان مكتب شیخیه .7 

براى مشخص كردن مريدان « ديگران»ھا را  نام از سوى خود مكتب انتخاب نشده است؛ اين« مكتب شیخى« و« شیخى»ھاى  نام 
او سعى داشت تا با . احمد احسايى ھرگز سر آن نداشت تا مكتبى را بنیاد نھد شیخ. اند شیخ احمد احسايى، به آنان داده

احمد احسايى اين تعلیمات را  شیخ. ممتاز نمايد« ديگران»عشرى خود را از  كامل به تعلیمات حكمى امامان شیعى اثنى وفادارى
ضامن صحت اين تعلیمات در نظر او، تجربه درونى ھمراه با . بود با تأمالت شخصى خود كه حاصل عمر او بود، تعمیق بخشیده

فھمى  امامت با كج اين اعتقاد كامل به. دانست امامان بود كه شیخ احمد آنان را تنھا استادان خود مى دى باگفتگوھاى شھو
كه بگويیم اين اعتقاد به امامت، به اصالحى در الھیات ناظر  جاى آن دارد. پايدارى مواجه شد كه داستان آن چندان آموزنده نیست

 .ندارد م نسبتىدنیاى اسال« اصالحى« ھاى است كه با جنبش
 .۴٩۶  ۴٩۵، صص )١٣٨٠، ٣كوير، چ : تھران(سید جواد طباطبايى،  ترجمه  كربن، تاريخ فلسفه اسالمى،  ھانرى 

به موضع  تر بدون شك، بیش[ شیخیه ] اين موضع میانى : نويسد خصوص ارتباط شیخیه و اخباريیون مى ھانرى كربن در .8 
 .ھا نزديك است اخبارى

 .۴٩٩سالمى، ص تاريخ فلسفه ا 
شیخ احمد  ھانرى كربن درباره تلمذات. ۵، ص )١٣۴۴نا،  بى: تھران(چھاردھى، شیخ احمد احسايى،  مرتضى مدرسى .9 
 :نويسد مى

كه ديگر اھل معنا نیز خود را شاگرد او   استادى جز استاد غیبى شیخ احمد، شاگردى ھیچ استادى نكرده است، گويى كه او را 
با اين ھمه، نام  .اين امر در مورد شیخ صريحًا به معناى شاگردى تدريجى در نزديكى از چھارده معصوم است ته ونداش  اند دانسته

 .شناسیم مى چند تن از استادانى را كه شیخ احمد به استماع درس آنان پرداخت،
 .۴٩٧  ۴٩۶تاريخ فلسفه اسالمى، صص  

 .٢۵، ص )ق ١٣١٠نا،  بى: بمبئى(د االحسايى، االحسايى، شرح حاالت شیخ احم عبداهللا بن احمد .10 
نپذيرد، او ناگزير امور مملكت را رھا  اش به احسايى نوشته بود كه اگر احسايى دعوت او را براى آمدن به تھران در نامه شاه .11 

نزد / برد   پیغامى خواھم كه محرمى: ھمچنین بر روى پاكت شعر زير را نوشت او. شاه برود. كرده و شخصًا به يزد خواھد رفت
 .گمنامى برد جانان نام

 .۶٩عضدالدوله، تاريخ عضدى، ص  
  .٣١شیخ احمد احسايى، ص: ك.نامه، ر براى اطالع تفصیلى از متن .12 
 .٣١قصص العلما، ص  . 13 
 .٩  ٨احسايى، صص  شیخ احمد . 14 
 .٢٨؛ قصص العلما، ص ٢۵روضات الجنات، ص  . 15 
 .۵۴  ۴٨حمد االحسايى، صص حاالت شیخ ا شرح . 16 
 :نويسد معاد جسمانى از نظر شیخ احمد مى به عنوان مثال؛ ھانرى كربن درباره .17 

اين . شناسى ويژه مكتب خود را تدوين كرده است امامان معصوم، انسان گیرى از احاديث شیخ احمد احسايى با بھره 
: دو جسم جسد كثیف و جسد لطیف و: ن با تمیز میان دو جسدتوا به آن امرى راھبر شده است كه مى شناسى او را انسان

روز رستاخیز كه از جسد دوم و جسم دوم به  حالت كالبد. نامید« كیمیاى كالبد روز رستاخیز»جسم فلكى و جسم مثالى آغازين 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

 .جا پیوندى با تعلیمات مكتب باطنى غربى دارد و اين وجود آمده، ھمسان با اعمال كیمیا توصیف شده
 .500 تاريخ فلسفه اسالمى، ص 

 :برخى از نويسندگان به غلط معتقدند . 18 
امر  شد، رشك برخى علما را برانگیخت و ھمین اش نسبت به احسايى ابراز مى شاه و خانواده شايد ارادت پايدارى كه از سوى 

اى در  و نیز دھكده  مرواريددوزى ه و يك عباىپرداخت ھاى شیخ شايع بود كه شاه صد ھزار تومان در ازاى بدھى. وسیله اكفار او شد
 .(تغییر اندك با(كرمانشاه به او داده است 

 .٢۵٢ش، ص  1337 ، س٢شناسى، دوره  ، مجله مردم«طايفه شیخیه»محمد ھاشمى كرمانى،  
 :نويسد احسايى مى حامد آلگار درباره ارتباط حسنه شاھزادگان و حكام قاجارى با 
اياالت در زمان حكومت او با علما شخصًا رابطه برقرار كرده بودند،  كردند، بسیارى از حكام تار شاه تبعیت مىشاھزادگان نیز از رف 

حكام يزد، كرمان،  .شان حكومت ھاى داشتن كرسى با علما يا از روى خلوص ارادت و ديانت بود يا براى نگه روابط حكام مزبور
بار ابراھیم خان ظھیرالدوله توجه فتحعلى شاه را به شیخ  نخستین. ى رفتار كردندبه خوب  اصفھان، مشھد و كرمانشاه با احسايى

و  محمدعلى میرزا حاكم كرمانشاه. حاجى محمدكريم خان قاجار به پیشوايى فرقه شیخیه رسید احمد جلب كرد و بعدھا پسرش
عبدالوھاب . كفن وى بگذارند ا الىعلى شاه، يكى از ابواب بھشت را از احسايى خريد و وصیت كرد كه سندش ر پسر فتح

 .شخصًا او را به تھران دعوت كرد  و به احسايى نامه نوشت) كه متخلص به نشاط بود(معتمدالدوله 
 .101  ٩٩دين و دولت در ايران، صص : تلخیص از 

كرد كه   زيادى ھاى تالش شھر، براى آشتى آن دو تقى میرزا، حاكم ھنگامى كه وى در قزوين به كفر احسايى فتوى داد، على .19 
 .عقیم ماند

 .32  ٣١قصص العلما، صص  
العلماء تعداد قاتالن چندين  ھرچند در قصص وى در نھايت در قزوين به دست میرزا صالح شیرازى در محراب مسجد كشته شد، .20 

آن جناب  یزه بر گردن مبارك آن جناب زدند،غاديه ضاله مضله بابیه داخل مسجد شدند، در اول، ن به ناگاه چند نفر از فرقه: نفر بودند
 .كشید؟ پیزه به دھان مباركش زدند چرا مرا مى ھیچ معترض نشد، زخم دوم را زدند كه آن جناب سر از سجده برداشته و فرموده

 .٢٢قصص العلما، ص  
تلمذ كرده بود و نیز ) بحرالعلوم و بھبھانى(ترين علماى شیعه در قرن سیزدھم  حالى بود كه وى نزد دو تن از بزرگ اين در . 21 

 .كلباسى و مال على نورى از او اجتھاد دريافت كرده بودند برخى از علماى بزرگ وقت از جمله حاجى مال ابراھیم
  .٢۶؛ روضات الجنات، ص ٣١و  ٢٧قصص العلما، صص : ك.ر 

بود و ھمه   اى برجسته شیخ احمد كه چھره معنوى»: ھانرى كربن معتقد است .٩٩  ٩۴دين و دولت در ايران، صص : تلخیص از .22 
شايد جز نمونه كلیساى  شناسانى كه شرق... را در خود داشت و ھرگز مورد نفى كسى واقع نشده است« مرد خدا« ھاى ويژگى

 شد و اين حرف درست نیست؛ ھیچ يك از مجتھدان به اند كه شیخ احمد توسط مجتھدان طرد شناسند، نوشته رومى را نمى
  .»كند، نپیوست  قزوين كه سعى كرد مفھوم طرد را وارد دنیاى اسالم حاصل مال برغانى در توطئه شخصى و بى

 .۵٠٢  ۵٠١و  ۴٩۶اسالمى، صص  تاريخ فلسفه 
 .۴٩٧تاريخ فلسفه اسالمى، ص  .23 
آنھا در جريان دو غارت خانه  برخى از از او آثار زيادى باقى مانده بود كه. ق در بغداد وفات كرد ١٢۵٩رشتى به سال  سیدكاظم .24 

 .از میان رفت (ھاى خودنوشت آثار شیخ احمد ھمراه با نسخه(وى در كربال 
 .۴٩٧تاريخ فلسفه اسالمى، ص  

 :نويسد دينى مى خصوص منشأ و خاستگاه ظھور و بروز اين فرق شبه يكى از محققین تاريخ معاصر در .25 
آنجا كه وحدت مذھبى مردم  ھايى كه براى تضعیف ايران و ايرانیان كردند، از نار ھمه تالشانگلیسى و روسى در ك استعمارگران 

ھاى مذھبى مختلف، وحدت اسالمى مردم را به تفرقه مبدل  ايجاد فرقه دانستند، كوشیدند تا با ايران را خطر بزرگى براى خود مى
گرفت، در واقع،  شت و نیز بھائیت كه در دوره ناصرى شكلچاى دا كه ريشه در دوره ضعف بعد از تركمن مسلك بابیت. سازند

ايمان و اعتقادات مردم در مذھب شیعه غیرقابل تشكیك بود و  كه از يك سو عمق ھا، به دلیل آن اين فرقه. تالشى در اين راستا بود
كه در سنوات و  رغم آن به وخ نیافتند وھا نقاط ضعف و تناقضات زيادى داشتند، زياد دوام و رس ھا و فرقه مرام از سوى ديگر خود اين

نداشتند و نفرت عمومى را برانگیختند؛ ھرچند كه   تداوم جدى ايران را متشنج كردند، ھايى صحنه اجتماعى و سیاسى دھه
فرھنگى  ھاى خود، استفاده سیاسى و ھا در جھت مقاصد و مرام زمان تا اكنون ھمیشه از اين فرقه ھاى خارجى از ھمان قدرت

 .پھلوى، نشانه اين امر است اند؛ به قدرت رسیدن تنى چند از آنان در مناصب حساس حكومتى در دوران ردهك
 .٧٩  ٧٨، صص )١٣٨١، ٢مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر، چ (ايران،  حقانى، تاريخ تحوالت سیاسى فقیه  موسى  موسى نجفى و 

در . تبعه او فتوى داد ق به كفر شاگردان شیخ احمد احسايى و ١٢۶۴مثال؛ میرزا احمد مجتھد تبريزى در سال  به عنوان  .26 
ھمچنان كه بر مس آنھا توسط مسلمین، احكام مس كفار  فتواى وى، ورود پیروان احسايى به حمام مسلمین حرام شمرده شده،

 .بار شده است
 .١٠٣٧، ص ٣ج  ناسخ التواريخ، 

شیخ احمد احسايى و رھبر فقه شیخیه مجبور شده بود  كاظم رشتى جانشین تحمیل تقیه از زمانى آغاز شده بود كه سید . 27 
 .»احمد كفر است ظواھر اين عباير شیخ»كه بگويد 

 .٣١قصص العلما، ص  
 .٢٠  ١٩گرى، صص  بابى . 28 
 :نويسد كربن درباره جانشینان شیخ احمد مى ھانرى .29 

 علمیه، مدرسه و ھاى كرمان انتقال يافت و در ھمین شھر داراى حوزه به[ شیخیه  [ با دومین جانشین شیخ احمد، مركز مكتب 
از سوى پدر خود، ابراھیم ) ق 1288 ق و درگذشته ١٢٢۵متولد كرمان در سال (شیخ محمدكريم خان كرمانى . اى است خانه چاپ

بالغ بر دويست و ھفتاد (ادگار گذاشته شاگرد سید كاظم بود و آثار بسیارى به ي او در كربال. خان، به خانواده سلطنتى تعلق داشت
فرزند . شود را شامل مى كه ھمه قلمروھاى علوم اسالمى و فلسفى حتى كیمیا، طب، موسیقى و مناظر و مرايا) عنوان و ھشت
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 میان پدر و فرزند، ھمكارى. فراوانى از خود به جاى گذاشت جانشین پدر شد و آثار) ق ١٣٢۴  ١٢۶٣(او شیخ محمدخان كرمانى 
كه  (ق ١٣۶٠  ١٢٧۶(العابدين خان كرمانى  داشت كه میان محمدخان و برادر جوان او، شیخ زين فكرى و معنوى نزديكى وجود

باالخره، پنجمین جانشین، . تجديد شد جانشین او شد و آثار بسیارى از او باقى مانده است كه بخش اعظم آن به چاپ نرسیده،
است كه او نیز آثار فراوانى نوشته و در آنھا به طرح ) ق 1389  1314) »ركار آقاس»شیخ ابوالقاسم ابراھیمى مشھور به 

را شامل  پرداخت، اما مجموعه آثار مشايخ، به صورتى كه در كرمان محفوظ است، بیش از ھزار عنوان ھاى حساسى پرسش
 .شود و تاكنون نزديك به نیمى از آنھا به چاپ رسیده است مى

 .۴٩٨  ۴٩٧صص اسالمى،  تاريخ فلسفه 
 .٢١٢  ٢١١دين و دولت در ايران، صص  .30 
آمیز بودند و  بدعت اوًال ھر دو از مذھب شیعه سرچشمه گرفته و: اسماعیلیه از جھات متعددى شبیه ھم ھستند بابیه و .31 
نشر عقايد اين دو طايفه با اعمال زور بود و ) عشرى اثنى به ترتیب سنى و شیعه(شان از میان بردن دين مورد قبول اكثريت  ھدف

داده شده  مراتب روحانى اسماعیلیه عنوان باب به يكى از مراتب سبعه باطنى در سلسله  عقیدتى در ثانیًا به لحاظ. پنھانى بود
ينش كه خداوند از رھگذر آنھا در ھفت روز كار آفر« سبعه ذات حروفه»بابیه نیز به سھم خود كاربرد رمزى عدد ھفت را با نظريه . بود

شیعى را از  بھايى رنگ  معتقد است چون عقايد بابى« يك سال میان ايرانیان»ادوارد براون در كتاب  .را به پايان برد، احیا كردند
شان عدم تعصب و  ھاى ھر دو گروه، در فعالیت ثالثًا. ھاى مذھبى به خصوص زرتشتیان را به خود جلب كردند دست داد، اقلیت

 .پیشه خود ساخته بودند اديان و مذاھب راآزادى مذھبى يا تلفیق 
، ٣اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، ج : ك.به بابیت كشاند، ر محمد را براى اطالع تفصیلى از سیر تاريخى كه سید على .32 

 .١۶٧٢  ١۶۶٩، صص )١٣۶٧، ١دنیاى كتاب، چ : تھران(رضوانى،  به تصحیح محمداسماعیل
 33. Comte Arthur de Gobineau . 

 .در اين مناظرات حضور داشته است سید يحیى دارابى كه بعدًا قیام باب را در تبريز رھبرى كرد نیز .34 
 .گر اين است كه باب واقعًا در بحث با علما شكست خورده است با علما بیان سكوت مآخذ بابیه درباره مجالس مكالمه باب .35 
 .٣١١، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج ؛ ١۶٧١  ١۶٧٠، صص ٣منتظم ناصرى، ج  . 36 
به عنوان مثال؛ مال . وى بود آورى باب و اطرافیان گیرى عالمان دينى در قبال باب، اعتقاد آنان به بدعت علت موضع ترين مھم .37 
محمد  ا علىبراون، تاريخ جديد میرز.جى.ا] « محمد بقیه اهللا ان على اشھد»اكبر اردستانى در مسجد آقا قاسم شیراز عبارت  على
را وادار كنند تا او را  الدوله حاكم شیراز خان نظام را به اذان افزود كه باعث شد علما، حسین[  ٢٠٠، ص (1893 :كمبريج(باب، 

 .مجازات كند
 . .١۶٧٢  ١۶٧١، صص ٣منتظم ناصرى، ج  ؛ تاريخ٣١١، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج  

ھاى  وآمدى كه با باب داشت، آيین او را پذيرفت و بعدھا قیام اى در رفت رويهبش در زمان ھمین آزادى بود كه مال حسین .38 
 .و مازندران را راه انداخت خراسان

 .٣١١، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج  . 39 
 .١٩٩  ١٩٧دين و دولت در ايران، صص  :ك.ر . 40 
 .٣١٢، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج  . 41 
 .١٠١١  ١٠١٠، صص ٣ناسخ التواريخ، ج  . 42 
 ؛ فريدون٢۶، ص )تا رنا، بى بى: تھران(گرى،  احمد كسروى، بھايى: ك.به آقاسى، ر براى اطالع تفصیلى از متن نامه علما . 43 

 .١٩٩، ص )١٣٣۴: تھران(آدمیت، امیركبیر و ايران، 
منصرف  محمدشاه از او اى معنوىھ ترسیده كه پس از مالقات محمدشاه و باب، اخالص آقاسى مى براون بر اين باور است كه .44 

 .و متوجه باب شود
 .از مالقات با او خوددارى كردند چھل روز در تبريز ماند و در تمام اين مدت، علما  وى .45 
 .وى معلم ناصرالدين شاه بود . 46 
؛ فريدون آدمیت، ۴۶ص  ؛ قصص العلما،۴٢٣، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج : ك.اطالع تفصیلى از مفاد اين مناظره، ر براى . 47 

  .٣٣  ٣٢گرى، صص  بھائى ؛٢٠٠، ص )١٣٧٨، ٨خوارزمى، چ : تھران(امیركبیر و ايران، 
 .٢٠٣  ٢٠١دين و دولت در ايران، صص : ك.ر .48 
 .ھمت گمارند ھا به قتل وى ھمین اقدام امیركبیر باعث شد كه بابى. ۴۵۶، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج  . 49 
نگارى آنھا،  ھا به امیركبیر به ويژه در تاريخ مھرى بابى بى ھاى يكى از علت. ١٠٧۵  ١٠٧٣، صص ٣التواريخ، ج ناسخ : ك.ر . 50 

خود يك بھايى  كه« قبله عالم»توان به نويسنده كتاب  به عنوان مثال؛ در اين خصوص مى. باشد وى مى ھمین اعدام بابیه توسط
 .[ (١٣٨٣، ١كارنامه، چ  :تھران(ترجمه حسن كامشاد، عباس امانت، قبله عالم، ] است، مراجعه كرد 

 .۴٢٢، ص ١روضه الصفاى ناصرى، ج  . 51 
شرح حال مختصرى كه  داند كه تازه به دين اسالم گرائیده بوده است اما در تبار مى سعیدالعلما را يھودى براون . 52 

 .تبار بودن او ذكرى به میان نیاورده است ھودىي از وى به دست داده است، از  آثر و اآلثار اعتمادالسلطنه در الم
 .۴۴۶، ص ١؛ روضه الصفاى ناصرى، ج ١٠٣۶  ١٠١٢صص  ،٣ناسخ التواريخ، ج : ك.ر . 53 
 .ھاى انقالبى بابیت دل باخته بود جنبه ظاھراًً او بیش از ھمه به .54 
 .448 ، ص١روضه الصفاى ناصرى، ج  . 55 
 .1696  1695 ، صص٣؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج ١٠۶٩  ١٠۵٨ص ، ص٣ناسخ التواريخ، ج : ك.ر .56 
 .١١١٠  ١١٠۵، صص ٣ناسخ التواريخ، ج : ك.ر .57 
على بھاء  وى، میرزا حسین پیروان برادر) ؛ ب)ازلیه(پیروان يحیى صبح ازل ) الف: فرقه وى به دو شاخه تقسیم شد بعد از باب، .58 

 .كردند مى ز بھائیه حمايتھا از ازلیه و انگلستان ا روس). بھائیه(
 .٢١۴  ٢١٣دين و دولت در ايران، صص  .59 
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