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  هیه با بابیخیه شیخانمیرکخاندان  ییارویرو
  

 ان و مذاهبیدانشگاه اد یشناسعهیش يتراکد يدانشجو/  یید پاشایوح  pashaeivahid@gmail.com  
    استادیار دانشگاه ادیان و مذاهبمهدي فرمانیان / 

  10/12/1392ـ پذیرش: 25/7/1392دریافت: 

  چكيده
ـ ویژه خاندان کـریم به، رویارویی شیخیه، هاي مختلف مذهبی با جریان بابیهین مواجهات گروهنخستیکی از  کرمـان  ۀ خانی

محمد باب مبنی بر جانشـینی سـیدکاظم رشـتی و طـرح دعـاوي عجیـب و       . رهبران این خاندان پس از ادعاي علیاست
و در ایـن   ندبا باب و پیروانش برخاسـت قابله به م، نبوت و الوهیت، امامت (مهدویت)، بابیت امام زمانهمچون غریبی 
، عقلـی ادلـۀ  گیري از موارد اجمـاعی و  و سنت و نیز با بهره. آنان با استناد به محکمات کتاب نوشتندردیات متعددي زمینه 

    اقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند.و آنها را فکردند نقد  ادعاهاي باب را
سـاختاري   ـبه گزارش کرونولوجیکـالی و توصـیفی     ، خانیهکریم ۀنویسان طایفیهاین نوشتار پس از گزارشی مختصر از رد

بابیـان را نیـز بررسـی    واکـنش  اساس گزارشی دیالکتیکی کند و برها را تبیین مییهاین رد محورهاي اساسی، پرداختهآنها 
  نماید.بندي نهایی را ارائه میو در آخر تحلیل و جمعکند می

  ردیات.، ادعاي الوهیت، ادعاي امامت، ادعاي نبوت، خانیهکریم، شیخیه، باب ها:کلیدواژه
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۹۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  مقدمه
 امـام  بابیـت  مـدعی  دعـوتش آغـاز   در او ازآنجاکـه . است شیرازي محمدعلی، بابیه فرقه گذاربنیان

 و گردیـد » بـاب « به ملقب، دانستمی م زماناما با ارتباطواسطۀ  را خود و بود شیعه دوازدهم
 بـه  کـودکی  در. آمـد  دنیا به شیراز در مريق1235 سال در محمدعلی. شدند نامیده» بابیه« پیروانش

 احمـد شـیخ  شاگردان از محمد عابدشیخ. آموخت نوشتن و خواندن و رفت محمد عابدشیخ مکتب
 بـا  دوران همـان  از محمـد علـی ، رو؛ ازایـن بود رشتی سیدکاظم شاگرد و شیخیه گذاربنیان احسائی

. شـد  حاضر رشتی سیدکاظم درس و در رفت کربال به سالگی نوزده حدود، شد آشنا تعالیم شیخیه
بـه محضـر    سـید بـاب  تا «گوید: به شیخیه می محمد شیرازيعلیدر تأیید گرایش  فاضل مازندرانی

ساله و سید (رشتی) مـردي پنجـاه    24با اینکه حضرت باب جوانی بود ، ورود فرمودند سید رشتی
درس را احتراماً له موقـوف کـرد و توجـه تالمیـذ را بـه      ، ساله؛ این تاجري محقر و آن عالمی موقر

، چنان احترامات فائقه و تکریمات الئقه از مـورود ، رمود و در حین صحبتصحبت باب معطوف ف
شد که همگی در شگفت و حیرت افتادند و مسائلی از آثار حضور موعـود  نسبت به اورد ظاهر می

 عرفـانی  مسـائل  باب با که بود درس همین در. )280ـ231 ص، 2 ج، تابی، یمازندران( »در میان آوردند...
 به رفتن ازپیش البته . گردید آشنا شیخیه روش به فقهی مسائل و احادیث و آیات تأویل و تفسیر و

  .)64و63 ص، تابی، يخاور اشراق(پرداخت» ریاضت« به آنجا در و کرد اقامت بوشهر در مدتی، کربال
 کـه بودنـد   او بـراي  جانشـینی در پی ش شاگردان و وقتی مریدان، رشتی سیدکاظممرگ  از پس
 و افتـاد  رقابـت  شـاگردان  از تـن  چنـد  میـان  ؛باشـد  شـیخیه » رابـع  رکـن « یا» کامل ۀشیع« مصداق

 را خـود  و نهـاد  فراتـر  رشـتی  سید جانشینی از پاي بلکه، کرد شرکت رقابت این در نیز محمدلیع
 شـاگردان  از تـن  هجده. شمرد مردم و امام میان ۀواسط یعنی، او »ذکر« یا شیعیان دوازدهم امام باب

 8 ح( حی حروف را آنها محمد سیدعلی بعدها وـ  بودند مذهبشیخی همگی که رشتی سیدکاظم
 و آرایی افکار خود عمر طول در باب .کردند پیروي او از )23ص، 1993، زی: گهررك(ر.ـ  نامید) 10 ي

 ةکرد و دربارمی ذکریت و نبوت و الوهیت را مطرحهمچون و به تناوب ادعاهایی  .داشت متناقض
  کرد.میفرسایی حجیت آنها را قلم ةنسخ و پایان دور ۀویژه اسالم مسئلبه، شرایعدیگر 

 حکـم  از پس سرانجام و نمود توبه و ندامت ابراز، شکست از پس وکرد  مناظره عالمانبارها با 
 کـه  ايباب نیز عـده  از پس .شد تیرباران امیرکبیربه دست ، شیخی تبریز عالمان دستبه وي تکفیر
 بـه  بودنـد ـ    بود شده معرفی جانشین باب سوي از ظاهراً که فرديـ  ازلصبح میرزایحیی دارطرف



   ۹۹خانيه شيخيه با بابيه رويارويي خاندان كريم

 بایـد  را بابیـه  دیگـر  ازل صـبح  یحیـی مـرگ   بـا ؛ گرفتنـد  نـام  »ازلـی « و ماندنـد  وفادار بابیه تعالیم
 علـی حسـین میرزا برادرش بهگروه فراوانی  یحیی حیات طول در همزیرا  ؛کرد قلمداد شدهمنقرض

   .نشد معرفی مرگش از پس یحیی براي مشخصی جانشین هم و گرویدند بهائیت مؤسس نوري
 کـه  نـد ایمسـلک شـیخی  هـاي خانـدان  از، نـد اخانیه معروفکریم کرمان که به خاندان ۀاما شیخی

سـیدکاظم  در جانشـینی   بـاب  محمـد علی رقیبانازجمله  .بود کرمان در تأسیس بدو از آنهاجایگاه 
 کـه  بود روحانیانی از او. اشاره کرد کرمانۀ مؤسس شیخی کرمانی خانمحمدکریمتوان به می، رشتی

 و تبیـین  مرهـون  را »رابع رکن« ۀنظری نهایی تثبیت توانمی و کرد تبیین را شیخیه تعالیم از بسیاري
 کسـانی  یننخست ةزمر در، باب غریب و عجیب ادعاهاي بروز با وي. دانست خانمحمدکریم تفسیر

 بـه  باب ادعاهاي رد با خود هاينوشته در و ورزید مخالفت شدتبه هااندیشه این با که گرفت قرار
 رد در شـهاب  تیـر  ۀنمونه رسال؛ براي پرداخت آنها براي استدالل و شیخیـ   شیعی اعتقاداتشرح 

 حیـات  زمان در که است هایییهرد یننخست جزو، کرمانی خانکریممحمد قلم به مآب خسران، باب
، کرمان ۀشیخی رهبران دیگر خانمحمدکریم از پس را سیره و منش این. شد نگاشته باب محمدعلی

هـاي  باکتـ  نوشـتن  با آنان. گرفتند پیش در خان کرمانیالعابدینزینو  خان کرمانیمحمدهمچون 
 بابیـه  تفکرات و عقیدتی هايریشه بر منسجم و استداللیاي گونهبه توانستند، بابیت رد در متعددي

 ضمن تا برآنیم مقال این در .دهند نشان منظم نظامی فاقد راآنها  عقیدتی ازنظر وند کش بطالن خط
، انـد نوشـته  بـاب  ادعاهـاي  و بابیـه  بـر  چنـد  یـاتی رد که خانواده این معروف اشخاص از گزارشی

  .یمکن بیان را مقابالت و هایهرد آن اساسی محورهاي
، رضـانژاد (آن بهائیـت بـود  پـس از  ناگفته نماند عقاید شیخیه یکی از بسـترهاي پیـدایش بابیـه و    

اي از آن در ایـن نگـارش   هاي آنـان کـه پـاره   رسد انکار رهبران شیخیه و مخالفتنظر میبه. )1381
 کاظمسـید و  احمـد احسـائی  شـیخ نتواند این واقعیت تاریخی را چندان متزلزل کند. ، ّشودبحث می

آن به بحث معراج نبی گسترش در بحث معاد و  »هورقلیایی«م با طرح عقایدي همچون جس رشتی
کـه امـام   گرفتنـد  نتیجـه  گونه این، )1389، يباقر(ادر زمان غیبت کبر و حیات امام زمان اکرم
گونـه  ایـن ، روقیم بـا او ارتبـاط برقـرار کـرد؛ ازایـن     توان مستنمیو جسمی خاص دارد  زمان

هـایی  رکـن رابـع و تعیـین شاخصـه     ۀنظریـ ، سببهایی سامان گیرد. بدین واسطهبا ارتباطات باید 
در شیخیه پدیـدار شـد و یکـی از ارکـان تفکـر      ، هاي نایبان عام در تشیع امامیمتفاوت از شاخصه

و  محمــد بــابعلــیهمچــون آمــد. چنــین تفکــري زمینــه را بــراي اشخاصــی  شــمار بــه شــیخی

۱۰۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

و پس از جـذب  آغاز گري فراهم آورد تا ادعاهاي خود را با نیابت و واسطه علی نوريحسینمیرزا
  .)1389، ی(فالحتصورت صعودي امتداد دهندادعاهاي خود را به، دارانیطرف

بابيهبر ضد خاني نويسان خاندان كريميهرد  
  )ق۱۲۸۸-۱۲۲۵( كرماني خانمحمدكريم حاج

 کرمـانی  خانمحمدکریم حاج را نقش ترینمهم، بابیه با خانیکریم خاندان ۀمقابل در رسدمی نظر به
  شد. تحریر وي قلم به بابیه بر کرمانۀ شیخی نقدهاي بیشترینو  بود دارعهده
 قاجـار  شـاه علـی فـتح  داماد و زادهعمو که بود کرمان والی، ظهیرالدوله خانمحمدابراهیم پسر او

دیـد  صالح با وي .بود تفلیسی مستوفی میرزارحیم دختر نیز مادرش. دمآمی شماربه ق)1250ــ 1183(
 ۀمدرس در را تکمیلی علوم و مقدمات کرمان در و شد تحصیل مندعالقه کودکی اوان همان در پدر

 و رفـت  عـراق  به آن از پس. فراگرفت، کرمان معروف مجتهد، العابدینسیدزین نزد و، کرمان عالی
 اثـر  رب او. بازگشت کرمان بهکرد و پس از آن  رشتی سیدکاظم و احسائی احمدشیخ شاگردي مدتی

 کـه  ايویـژه جایگـاه   سـبب به و شد وي جانشینی مدعی، رشتی سیدکاظم جانشینی سر بر اختالف
خان (کریمشد دارعهده، شده بودند معروف »خانیهکریمۀ شیخی« به کهرا  کرمانۀ شیخی رهبري، داشت
  .)590 ص، 2 ج، ق1403، نیام ؛8 ص، 1 ج، تا ببی، کرمانی

 تیـر  هـاي نـام  به، مهم اثر دو نوبنیادشۀ فرق و شیرازي محمدعلی با تقابلبراي  خانکریممحمد
 نقـد  بـه  مفصل و مستقل صورتبهو در آنها  نگاشت را الشیاطین رجوم و مرتاب باب رد در شهاب

  .پرداخت بابیه و باب ادعاهاي

  ق)۱۳۲۴ -۱۲۶۳محمدخان كرماني (
دانسـت.   خان کرمـانی محمدکریمپسر  محمدخان کرمانیخانی را باید شخصیت خاندان کریمدیگر 

تـرویج مکتـب   گونـاگونی بـراي   او نیز مانند پدر تحصیالت دینی را تا سطوح عالی پیمـود و آثـار   
 العـوج تقـویم  و  المرتـاب  فی رد الباب ۀرسالشیخیه به نگارش درآورد. در میان آثار وي دو کتاب 

ـ هـاي دیگـر وي همچـون    . البتـه در کتـاب  نوشـت صورت مسـتقیم در رد بـاب و بابیـان    به  ۀهدای
  است.نقد شده ارزیابی و  محمدبابعلیهاي دیدگاه، صورت استطرادي و به فراخوربهالمسترشدین 



   ۱۰۱خانيه شيخيه با بابيه رويارويي خاندان كريم

  ق)۱۳۶۰ -۱۲۷۶خان كرماني (العابدينزين
، بود که پـس از فـوت بـرادر    محمدخان کرمانیتر و برادر کوچک خان کرمانیکریممحمداو فرزند 

بابیـه  اي دربرابـر آراء  جانبـه دفاع همه. وي نیز به تأسی از پدر و برادر خود شدشیخیه کرمان  ررهب
  نگاشته است.بابیه بر ضد را ردیه  ترینترین و حجیمجامعاو توان گفت داشت و می

بـه توصـیف سـاختار آنهـا     ، یـک جـدول  خانیـان در قالـب   یات کریمدر ادامه پس از ترسیم رد
  کنیم.رویارویی بابیان با آنها را نیز بیان می، پرداخته

  گزارش ردیات شیخیه کرمان در قالب جدول کرونولوجیکالی 
  موضوع مرتبط با بابیه  موضوع اصلی   عنوان ترجمه  تاریخ نگارش  نام اثر  نام مؤلف  ردیف

خان محمدکریم  1
  (عربی)ازهاق الباطل   کرمانی

قمري 1261
چاپ (سال

  ق) 1392

 راندن در شهاب تیر
  ______  باب  ادعاهايهمۀ  رد  مآب خسران باب

 خانمحمدکریم  2
  قمري 1268  الشیاطین (عربی)رجوم  کرمانی

 دفع در الشیاطین رجوم
، شبهات و شکوك

مترجم حاج ابوالقاسم 
خان ابراهیمی 

  ق)1352(

 عقایدواصول
 کردنبرطرف

 از شیطانی هايوسوسه
  انسان  وجود

نیابت خاص رد ،
بودن و نجیب بودن نقیب

از سوي  امام زمان
  باب

 خانمحمدکریم  3
  ارشاد العوام (عربی)  کرمانی

تجدید ، ق1267
چاپ در سال 

  ق1352
  ادعاي پیامبري باب  اصول عقاید  ______

  خان کرمانیمحمد  5
 ۀرسال

المرتاب البابردفی
  (عربی)

ـ  ق 1289
  ______  تمامی ادعاهاي باب رد  ______  سنگیچاپ 

  ______  ق 1311  (عربی)المسترشدینۀهدای  کرمانی خانمحمد  6

جواب ایرادات کتاب 
رضا مال» النمله ۀهدی«

ۀسلسل کرمانی در رد 
  شیخیه

 و استطرادي صورتبه
 هايدیدگاه، فراخور به

 مورد و ارزیابی باب
  .است گرفته قرار نقادي

  ______  باب ادعاهاي تمامی رد  ______  ق 1278  تقویم العوج (عربی)  کرمانی خانمحمد  7

خان العابدینزین  8
  ______باب  ادعاهاي تمامی رد  ______  ق 1320  صواعق البرهان (فارسی)  کرمانی

  خانيان بر بابيهكريمهاي يهساختاري و ديالكتيكي ردـ  گزارش توصيفي
  مآب خسران باب راندن در شهاب تير
 سـعادت ۀ چاپخان در که است کرمانی خانکریممحمد الباطلازهاق کتابۀ ترجم اصل در کتاب این

 بـه  را کتـاب  ایـن  وي دارد.(عربـی)   الباطـل ازهاقالبته اختالفاتی جزئی با شده است.  چاپ کرمان

۱۰۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 و عـوام  و عجـم  و عـرب « که نوشت، کرمان وقت ۀجمع امام، اناري کرمانی شریفمحمد سفارش
  .)2 ص، تا جبی، خان کرمانی(کریمبهره ببرند آناز  بتوانند »خواص

 محمدعلی ادعاهاي ابطال به کتاب ةعمد بخش. است فصل یازده و مقدمه یک بر مشتمل کتاب
 ضـمن  نویسـنده . دکر مشاهده کتاب این در را دیگر مباحثی توانمی اما، یافته است اختصاص باب

، اولیـا ، انبیـا  از اعـم  مصلحانی وجود ضرورت، داندمی خداوند حکمتاساس بر را عالم بناي اینکه
 امـام  عصـر ، عصـر  تـرین کامـل  کـه  رساندمی اثبات به، کرده بیان عصر هر درعالمان را  وحکیمان 

ۀ این همان نظریـ  .است کرده واگذار اعلم عالمی به غیبت زمان در را امورادارة  که است زمان
تـا  بـی ، خـان کرمـانی  (کـریم آن را تکامل بخشید خان کرمانیمحمدکریمدر شیخیه است که » رکن رابع«

بـه   کاظم رشـتی سـید و  شیخ احمد احسـائی . او در این کتاب از )134 ص، تابی، یمیابراه ؛74 ص، الف
 ۀکنـد و آن را همچـون روح در بـدن الزمـ    شدت دفـاع مـی  از شریعت اسالمی به، تکریم یاد کرده

  شمارد.حیات انسانی برمی
ادعـاي بـاب   به انتقـاد شـدید دربـارة ایـن     کتاب خود نخست در فصل  خان کرمانیمحمدکریم

را دانسـت و ایـن کـار او    مـی قرآن و بـه نظـم و نسـق آن    شیوة به را بیان کتاب پرداخته که تألیف 
  .)13 ص، تا الفبی، کرمانیخان (کریمشمرد میادبی بزرگ به قرآن و مستلزم تکذیب قول خداوند بی

وجاهت علمی و آنها را دور از هاي باب به طرح و پاسخبیان اغالط کتاب ، در فصل دوم کتاب
نویسـنده  ، . در فصـل سـوم  )14ص ، (همانگویی نخواهند داشتکه ارزش پاسخکند میعقلی معرفی 

سپارد و آنها را کـامالً  قد میبه بوته نها شده است مناظرهکه از او در هایی پرسشهاي باب به پاسخ
هـاي بـاب مبنـی بـر نفهمیـدن      طعنه خانمحمدکریمکند. همچنین ها قلمداد میارتباط به پرسشبی

  .)16 ص، (همانکندو جهل معرفی می، ضابطه کردن علمنندگان را بیککالمش از سوي پرسش
مؤلف کتاب ادعاي نبوت و آوردن کتاب آسمانی و شـریعت جدیـد از سـوي    ، در فصل چهارم

با کالم خداوند در قـرآن و نیـز   آشکار و این اقدامات باب را مخالفت کند نقد میرا  محمدبابعلی
 بـاب محمـد علـی  سـوي  از جهاد به مردم خواندن پنجم . فصل(همان)داندمی جمالت پیامبر اکرم

 »نبـی  حـرام « خـان محمـدکریم  سـوي  از زمان امام غیبت زمان در ماقدا این وشود بررسی می
 جهـاد ؛ هرچنـد  گیـرد  صـورت  او خـاص  نایـب  یـا  معصوم رکاب در باید تنها که شودمی خوانده
 را جهـاد  فراخوانی به باب اقدام خانمحمدکریم، ازدیگرسو. مستثناست حکم این از و جایز تدافعی
  .)18 ص، (همانداندمیناپذیر جبران هايخونریزي باعث
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 بـه  را آنهـا  از بسـیاري ، پرداختـه  محمـدباب علیسوي  از مطروحه خرافات نقد به، ششم فصل
ـ  استناد به خانمحمدکریم، هفتم فصل در. )20 ص، (همـان کندمی رد عرفی و عقلی بداهت حکم  ۀادل

ار ذگـ بـدعت  شـمرد و او را مـی را کـافر و مفتـري بـه خداونـد و رسـول بر      محمـدباب علیگانه ده
  ند از:اگانه وي عبارتدهۀ خواند. ادلمی

 ؛اثبات وحی جدید. 1
 ؛آوردن کتاب جدید. 2
 ؛کردن جهاد حرام در زمان غیبتحالل. 3
 ؛کردن نوشتن کتاب با رنگ سیاهحرام. 4
 ؛ادعاهاي نبوت و امامت انس و جن. 5
 ؛ن اسمش کنار اسم پیامبر و امامانداد. قرار6
 ؛خاصه ادعاي نیابت. 7
 ؛کننداالطاعه دانستن و مشرك خواندن کسانی که اطاعتش نمیخود را واجب. 8
 ؛ادعاي الوهیت و خود را قبله و مسجود خواندن. 9

 .)25-24 ص، (همان االمرافتراهاي دروغین به صاحب. 10
ن مردم مخفی ایمنقبا و صفات آنان است که در ، شناخت نجبابارة فصل هشتم و نهم و دهم نیز در

. شداشاره بدان تر است که پیش »رکن رابع«ي تبیین نظریه براباشند. ناگفته نماند که این فصول می
ایـن فصـل   آغـاز  سحر و معجـزه اسـت. نویسـنده در    تفاوت میان فصل یازدهم کتاب هم در بیان 

اهـاي بـاب بـا    ن ادعایـ ۀ م. وي پس از مقایسکندبیان میرا آن معجزه و سحر را تعریف و مصادیق 
فراوانـی بـر ضـد    اسـتدالالت  ، ادیق بارز سحر و جادو دانستهآنها را از مص، احکام و عقاید اسالمی

  .)66 ص، : همانك(ر.کندمیآنها عرضه 

  الشياطينرجوم 
الي آن برخـی  اسـت کـه در البـه    رجوم الشیاطینکتـاب   خان کرمانیمحمدکریمیکی از آثار کالمی 

شـده  قمري و به زبـان عربـی تحریـر     1268. این کتاب در سال شودمی نقدادعاهاي باب مطرح و 
کرد و نام آن را آن را به فارسی ترجمه  خان ابراهیمیحاج ابوالقاسمقمري  1352اما در سال است؛ 

. موضوع اصلی ایـن کتـاب اصـول عقایـد و برطـرف      نهاد رجوم الشیاطین در دفع شکوك و شبهات
  .)5 ص، (همانود انسان استهاي شیطانی از وجکردن وسوسه

۱۰۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

را خطـاب   بـاب  محمدعلیواقع خورد و درة ادعاهاي باب به چشم میآنچه در این کتاب دربار
اسـت   نقابت و ادعاي نجیب بودن امـام ، موضوع نیابت خاص امام زمان، قرار داده است

نواب ، نجبا، با بیان اوصاف نقبا خانمحمدکریم. در این کتاب آمدمیشمار به بابجزو ادعاهاي که 
منطبق بـا ایـن صـفات قلمـداد     ناسازگار و غیر باب را کامالًة شدو نیز انبیا و امامان ادعاهاي مطرح

  .)61 و 31 ص، (همانکندآنها استدالل اقامه میبراي ، کرده

  ارشادالعوام
نسـخۀ  . یافـت سـامان  ق و در چهـار جلـد   1367در سال  خانحاج محمدکریمبه دست این کتاب 

ابراهیمیـه کرمـان چـاپ شـده اسـت. البتـه در       ۀ مدرسبه همت ش  1356سال در این کتاب خطی 
بعـد از   خـان کـریم محمدباقریه در مشهد ابراز شد که این کتاب را  ۀسران شیخیاز مصاحبه با یکی 

  نوشته است. ازهاق الباطلو  تیرشهاب
بـاب و بابیـه    مسـتقیماً بـه رد  رجوم الشـیاطین  نیز همانند  ارشاد العوامشایان توجه است کتاب 

ویـژه  اي از ادعاهـاي بـاب بـه   هاي کتاب بـه پـاره  و با حجمی کمتر در برخی بخشاست نپرداخته 
  .)142 ص، 1 ج، تا ببی، خان کرمانی(کریماستشده ادعاي پیامبري وي اشاراتی 

  الباب المرتاب في ردۀ رسال
نوشـته شـد.    محمـدخان کرمـانی  و به قلم ق در شهر رفسنجان 1289عربی در ماه رجب سال  ۀاین رسال

. نویسـنده در  دهنـد را تشـکیل مـی  ایـن رسـاله   ، نددارابواب و فصولی هریک  سه مطلب که، یک مقدمه
  کند.بیان می محمد شیرازيعلیهدف تألیف این رساله را مبارزه با ادعاهاي ، ۀ کتابمقدم

نبوت یـا  ، امامت، ادعاي تو چیست؟ آیا بابیتپرسد میدر مقام سؤال از باب  نخستدر مطلب 
صورت جداگانه نقـد  به، ب مختلف ادعاهاي او را مطرح کردهالوهیت است؟ در ادامه در ضمن ابوا

  کند.میو بررسی 
و بـا طـرح بـدعت و    کنـد  مـی بررسـی   اسباب کفر را در ابواب و فصول جداگانـه ، مطلب دوم

  کند.باب را تکفیر می، قرآن کریماستخفاف 
کتـاب  ۀ در خاتمکند. و نقد میو خرافات و مذاهب بابیه را بیان  هابای کترخدر مطلب سوم ب

کـه خـود   باب شدة صفات ادعاهمچون مدعی صفاتی خواند. او میهم علم و عمل را موازي با هم 
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الزمۀ چنـین جایگـاهی را   و اند خومیادعایی بس سترگ داند می محمدسنگ و برابر با آلرا هم
  .کندمعرفی می علم و عمل

  المسترشدين هدایۀ
صورت بهآن است. متن نگارش یافته  محمدخان کرمانیبه خامۀ ق 1311در سال و اصل این کتاب خطی 

 رضا کرمـانی مال ۀالنمل ۀهدایکتاب پاسخ اشکاالت الکترونیکی در سایت االبرار وجود دارد. این کتاب در 
  است.د شیخیه ینوعی بیانگر عقاو به، شیخیه وارد دانسته بود ۀکه بر سلسلنوشته شده است 

، تصنیف کتـاب همچون سبب مطالبی ۀ آن در مقدمدارد. یک مقدمه و چهار مقصد مزبور کتاب 
ۀ ائمـ ، کنـد مـی  آمـده اسـت و تأکیـد   ، نـد ااهل این ضروریات چه کسانیاینکه ضروریات اسالم و 

ع در مسائل اختالفـی در زمـان   ز مرجیو ناند کردهآنچه شرط بالغ است براي مردم ذکر  معصوم
  ضروریه است.ۀ ادل، غیبت

رة معـاد و مقصـد   مقصد سـوم دربـا  ؛ نبوتة دربار، ؛ مقصد دومتوحید استة مقصد اول کتاب دربار
اي ردیـه  مسـتقیماً  . این کتاب صـریحاً و پردازدمی ت امام زمانتکلیف مردم در زمان غیببه ، چهارم

ر مفصل در این کتاب مطرح شـده  طومسائل اعتقادي شیخیه که بهۀ اما با مطالعبرضد باب و بابیه نیست؛ 
یـات  ردزمـرة  تـوان آن را در  نمـی ، روایـن ؛ ازشودخود باب و ادعاهاي وي نقد و باطل میخودبه، است

  بهره برد.توان بابیه می رد از مطالب آن درهرچند ، بابیه تلقی کردبرضد شیخیه کرمان 

  تقويم العوج
بـاب و بابیـه پرداختـه اسـت.      صورت مستقیم به رداست که به محمدخان کرمانی ۀاین کتاب نوشت

 ق1278دانشگاه ادیان و مذاهب موجود است. تاریخ تصنیف آن سـال  ۀ در کتابخانآن خطی نسخۀ 
علـت نوشـتن ایـن کتـاب را     نویسنده نگاشته شده است.  محمدخان کرمانیدیگر ردیات از پس و 

  .استشده باعث گمراهی مردم بیان کرده که بابیه  ۀشبهات مستحدث
مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است. از فصل یکم نخست : بخش داردبخش  این کتاب دو

و حجت داشتن آنچـه از مسـائل   پردازد میتا پنجم به مسائل ضروري و نظري در امور دنیا و ادیان 
، کنـد. در فصـل ششـم   بحث می، مسلمانان احتیاجی به برهان نداردضروري است و اینکه ضروري 

معجزه و سحر مطرح و ادعاهاي باب و بابیه در ایـن مـوارد را   ، امامت، نبوت، وحیدربارة مطالبی 
  کند.شان معرفی میمنطبق با تعاریف اصیلغیرآنها را و کند مینقد 

۱۰۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

یالت ناصحیح بـاب و  به تأوشود تشکیل میبخش دوم این کتاب که از یک مقدمه و سه فصل 
  داند.میآنها را با استفاده از نص قرآن و روایات معصومان مردود ، بابیه پرداخته

  صواعق البرهان
ئـل  دالاي بر کتاب است که واکنش و ردیه دالئل العرفان صواعق البرهان فی ردنام اصلی این کتاب 

ق توســط 1320تــاب بــه زبــان فارســی و در ســال اســت. ک میــرزا ابوالفضــل گلپایگــانی العرفــان
امـا بـه   ، پی آن در سایت االبرار موجـود اسـت  تای ۀنسخ است.شده تحریر  خان کرمانیالعابدینزین

  است.نسخه اصلی بودن خطیبر  رسد قدمت تألیف دلیلنظر می
حـدود  بابیه همین نوشته است. ایـن کتـاب   برضد ردیه  ترینحجیم ترین وتوان گفت جامعمی

نقـد و  کـانون  ادعاهاي باب به چالش کشیده شده و آغازینش صفحه دارد و از همان صفحات  883
ـ   امـر  ، سـنت ، قـرآن کـریم  ة دربـار ه، بررسی قرار گرفته است. نویسنده پس از ذکر ابـواب چهارگان

ب مذکور مورد ایراد و اشـکال  قل و بر مبناي ابوانیک بهیکادعاهاي باب را ، ضروري و دلیل عقل
  دهد.تر نقلی) قرار می(بیش

ـانی ویـژه خانـدان کـریم   به، برضد شیخیههاي بابیان مناسب است پیش از پرداختن به تقابالت و واکنش ، خ
بررسی کنیمرویارویی بابیان را ، تأملی مقبولسپس با ، شده بررسییادیات محورهاي اساسی رد.  

بابيهبرضد خانيه يات كريممحورهاي اساسي رد  
  ادعاي بابيت و نيابت

دعـوي وسـاطت و بابیـت امـام     ، تـرین ادعاهـاي بـاب   جنجـالی حال عینترین و دریکی از اساسی
 ۀشـیخی  يبود که سرآغاز دیگـر دعـاوي وي در طـول حیـاتش شـد. ایـن ادعـا از سـو         زمان
اسـت شـیخیه و بابیـه در    فتنـی  . گ(همـان) شـد لقی مـی و ادعاي شیطانی تپذیرفتنی نبود خانی کریم

رکـن  « ۀنظـري ندارنـد و نظریـ   اخـتالف  مردم و امام زمانمیان گري ضرورت نیابت و واسطه
 ؛74 ص، تـا الـف  بی، خان کرمانی(کریمخانیان به این مسئله استویژه کریمبه، مؤید اعتقاد شیخیان» رابع
  .)134 ص، تابی، یمیابراه

اول منحصـر در نقبـا و در    ۀشمارند کـه در وهلـ  برمیهاي خاصی ویژگی، ابواب شیخیان براي
. بنـابراین  )241 ص، تـا ج بـی ، یرمـان ک(سـت با و در آخـرین مرحلـه از آنِ علما  نج، صورت نبودن نقبا

واقع اختالقی مصداقی است. آنان با توجه به اوصافی که براي بابیت امام در، اختالف شیخیه و بابیه
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هایش را خروج از مسـلمانی و  گفته ودانند نمیآن صفات شایستۀ را  محمد بابعلی، دارنددر نظر 
  .)97 ص، تا الفبی، (کرمانیندشمرمیکفر ۀ ورود به حیط
و غیـر  دانند میرا منحصر در نواب اربعه  شیخیه ادعاي نیابت خاص امام زمان، ازدیگرسو

ادعاي نیابت خاصه در زمان غیبـت  «گوید: می کرمانی خانمحمدکریمباره این. در پذیرندنمیآن را 
یافت نشده است کـه نایـب    بیتخالف طریقه و سیرت شیعه است و ابداً در آثار اهل امام

شیخیان ادعاي نقابـت  دیدگاه از  ).24 ص، تا جبی، خان کرمانی(کریم»خاصی در زمان غیبت خواهد آمد
صـورت نـوعی و   بـه ، ی باشدحرام است و اگر هم ادعایو نجابت و نیابت شخصی در زمان غیبت 

شیعه است. آنان بر این باورند که چنین ادعایی (نیابت خاصه) حتی از سـوي  ۀ عالمان متعلق به هم
تـوان  و از فحواي کالم آنها تنها مـی است صراحتاً بیان نشده  سیدکاظم رشتیو  احمد احسائیشیخ

  .)61 ص، تا الفبی، خان کرمانیکریم: ك.(رنیابت نوعی را برداشت کرد
کـه هـر   دانند فهمیدنی مین ینصوص و روایات یا قراشیوة آنها راه اثبات نیابت خاص را از دو 

راه نصوص و روایات که در زمان غیبـت کـامالً    زیراکنند؛ میقلمداد ناپذیر باب تطبیقبارة دو را در
ن یآنهـا و عـدم وقـوع بسـیاري از آن قـرا      مـردم در قبـول  نکـردن  ن نیز به دلیل اجماعیبسته و قرا

آمـوزه  که براي عدم وقوعش دست به دامـان  ، مانند قیام او در روز عاشورا، شدة باب در خارجادعا
  .)35 ص، تا جبی، خان کرمانی(کریماندندانسته باب محمدعلیشامل ، شدء بدا

  ادعاي امامت (مهدويت)
خـاص  صـورت  بـه  ادعاي امامت و، که در پی ادعاي بابیت مطرح شد باب محمدعلیادعاي دیگر 

تصـمیم  ، مهدویت بود. او که مدتی با ادعاي بابیت زمینه را براي پـذیرش خـود فـراهم کـرده بـود     
. این ادعـا از سـوي   )135 ص، 1328، یاشانک(گرفت در میان هوادارانش ادعاي امامت و مهدویت کند

بـاب و بابیـان   برضد هاي فراوان ب هجمهسبان بسیار ناخوشایند و شیخیان اعم از تبریز و کرم همۀ
کافر و دلیل کفرش را انکـار یکـی از ضـروریات مسـلم     ، خانیان باب را به سبب این ادعامشد. کری

  دین پنداشتند. 
زده امـام  اوراثت و خالفت خـود را در دو  از نگاه آنان یکی از ضروریات دین این است که پیامبر

منکـر  ، ؛ ازدیگرسـو که به اجماع شیعه این سنتی الهی است که تغییـر و تبـدیلی در آن راه نـدارد   قرار داد 
ور مهـدویت بـاب   زب. با توجه به مطالب م)42 ص، تا الفبی، یرمانک(ضرورت هم به اجماع شیعه کافر است

۱۰۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

و ائمـه   مبر اکـرم به استناد روایات پیـا ؛ زیرا و مستلزم انکار ضروري دین خواهد بوداعتبار است نیز بی
کـه در زمـانی خـاص و در    اسـت   و حضـرت فاطمـه   مهدي موعود از فرزندان امام علی اطهار

40 ص، (همان بردسر میاکنون در غیبت بهلبی مشخص به دنیا آمده و هممکانی معین از ص(.  

  ادعاي نبوت
 مطـرح  دیگـري  از پـس  یکی را خود واهی ادعاهاي ش1266 تا 1260 هايسال در باب محمدعلی
 امامـت  و بابیـت  ادعاهـاي  طـرح  از پـس  وي. برد فرو معناییبی گمراهی در را خود پیروان و کرد

 ایـن  امـا . )3 ص، تـا بـی ، يرازی(شبیان کرد را رسالت و نبوت دعوي و گذاشت فراتر را پا) مهدویت(
 این با تقابل دررو شد. آنان روبه کرمان شیخیه اعتراضبا  بود اسالم پیامبر خاتمیت نافی که ادعا
 پیـروان ۀ همـ  بلکـه ، مسـلمانان تنها نه اجماعِ مورد را آن وکردند  استدالل را نبوت ختم ۀمسئل ادعا

  .)17ـ16 ص، تا جبی، خان کرمانیکریم (همان؛برشمردند الهی ادیان
فقـط   کـه  انـد بـرده  بهره نیز فردمنحصربه استداللی از، استدالل این بر عالوه کرمانۀ شیخی البته

را » پیـامبر  ظـاهري  و بـاطنی  مقـام  کشـف «ۀ نظری بارهاین در نآنا. کردند استفادهخودشان از آن 
 مقام این در که شودمی کشفبه دست عالمانی  پیامبر ظاهري مقاممعتقد بودند  وساختند  مطرح
 احسـائی  احمـد شـیخ  پیـامبر  باطنی مقام کشف و معرفی متصدي ولیهستند؛  محمد بهمسما 
  .)90ـ89 ص، تا جبی، یرمانک(باشندمی احمد به مسما مقام این کنندگانروایت که است

 خانـدان  آثـار  در. دارد همـراه  بـه  را بـاب  ادعـاي  بـا  مخـالفتش  خـود  تبیـین  در هم نظریه این
 بـاطنی  و ظـاهري  اوصـاف  شـرح  و بیـان  بـا  را بـاب  نبـوت  ادعاي با برخورد توانیممی خانیکریم
 اقـوام  و مادر، پدر، زادگاه مانند پیامبر خانوادگی هايویژگی توصیف با آنان. بگیریم پی پیامبر
 ص، تا الفبی، خان کرمانی(کریمآن از پیش و بعثت دوران در حضرت مشخص ۀنامزندگی نیز و ایشان

 را بـاب  مدعاي، پیامبر این هايمعجزه و پیامبر اکرم نیکوي صفات و کماالت بر تأکید نیز و )31
  .(همان)کنندمی تلقی دین ضروري انکار و کفر مستلزم را ادعایش این و نقد

 منکـر  درنتیجـه  و اکـرم  نبـی  منکـر ) بـود  کرده چنین نیز باب که( را الهی پیامبران منکر آنان
  .)39 ص، (همانآورندمیشمار به کافر را وي، پنداشته دین ضروري

  معبوديت و الوهيت ادعاي
 »ربوبیـت  و الوهیت و معبودیت« ادعاي باب جنجالی ادعاي آخرین و پربسامدترین رسدمی نظر به
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 مطـرح  را این ادعا خود یاران و پیروان بیشتر نظر جلب منظوربه و گفتهپیش ادعاي از پس او. باشد
 اهللا عنـد  مـن  کتـاب  هـذا : «نویسـد می چنین ازلصبح یحیی ۀنام در محمدعلی، نمونه؛ براي کندمی

 بـا  منـاظره  در بـاب  را ادعـا  همـین  و )19 ص، 1328، یاشـان ک(»القیوم المهیمن اهللا إلی القیوم المهیمن
  .)22 ص، 1388، ی(مامقانکندمی مطرح نیز آذربایجان علماي
نـد و  نپرداخت ادعا این با استداللی ۀمقابل به چندان شیخیه، مسئله بداهت دلیل به رسدمی نظر به

. )15 ص، تـا الـف  بـی ، یرمـان ک(کنـد مـی  رسواآن را  خداوند کهتلقی کردند  خودشکن ايدعوي را آن
 بـه  منجـر  و مطـرح  مختلـف  افـرادي  سـوي  از بارها کهدانست می قدیم ادعایی را ادعا این شیخیه

 وحـدت  از برگرفتـه  نیـز  و فرعـون  ادعـاي  شبیه را ادعا این خود آثار در آنان. است شده فضاحت
  .(همان)اندکرده خطاب صوفیان وجود

  قرآن با بيان انگاشتنتراز هم
 او. بـود  کـریم  قرآن نسخ و بیان نام به جدیدي آسمانی کتاب آوردن، باب جنجالی ادعاهاي از یکی

 و فرمـوده  مقـدر  خلـق  بـراي  حجتـی  و کتـاب متعـال   خداونـد ، زمان هر در: «گویدمی بارهاین در
 حـروف  ذات را حجت و بیان را کتاب اهللارسول بعثت از وهفتادهزارودویست ۀسن در: فرمایدمی

  ).3 ص، تابی، يرازی(ش »داد قرار) است حرف هفت داراي محمدعلی( سبع
 تـوهین  را بـاب  اقـدام  ایـن ، شـیعیان  دیگـر  و شـیخیه  هايخاندان دیگر همچون خانیکریم خاندان

 شـده  ایمـان  ةدایـر  از بـاب  محمدعلی خروج سبب کهدانستند  آن شماريسبک و کریم قرآن به مستقیم
 داشـتن  و کثیـر  علـم  از برخـورداري  رغـم به که زنندمی مثال را علی ناامیرمؤمنباره این در آنها. است

 مـأمور  مـردم دیگر هماننـد ، شـریف  قـرآن  قرائـت  بـه  تنهـا  و نـزد  کاري چنین به دست رفیع جایگاهی
 انکـار  کـه ، الهـی  کـالم  بـا  صـریح  تمخالفـ  را باب ادعاي ایناصوالً  آنان. )135 ص، تا الـف بی، یرمانک(بود

 قرآنـی  هـاي آموزه براساسکردن عمل بر مبنی قرآن در خدا امر و کردند قلمداد، دارد دنبال به را خداوند
 دوخـانی  شـیخیان کـریم  ، طـورکلی بـه  امـا . )19 ص، تا ببی، (کرمانیپنداشتند باب هايگفته رد بر دلیلی را

  .ساختاري و شکلی دیگر و محتوایینخست ، اندکرده مطرح بیان کتاب بر ایرادات طیف
کوشیده  وي که گرفتند خرده باب محمدعلی بر آنانکه  گفت توانمی محتوایی ایرادات بیان در
 کـه درحالی، درآورد هاسوره و آیاتصورت و به قرآن ظاهري اسلوب و منوال بر را خود بیاناست 
 عربـی  قواعد ازنظر و پرمغزتر بیان عبارات از که اندگفته قرآن سبک به را عباراتی او از قبل افرادي

۱۱۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 و آورده را کتـاب  بهتـرین  و ترینفصیحکرد می ادعا باب کهدرصورتی؛ است بوده اشکال بدون نیز
بـاره  ایـن  در. )142 ص، 1 ج، تـا ب بـی ، خان کرمـانی (کریمداشت نخواهد را آن با هماوردي یاراي کسی
 هايآموزه به باب پیروان اعتناییبی و آنهاي دستور و احکام متغیر، بیان محتواي بر آنها ۀردی دیگر
 خـود  بقـاي  بـراي  بهائیـت  و بابیـه  رهبران و بود وي جهلدهندة نشان هاآموزه این؛ زیرا است بیان

 و بیـان  کتـاب  در فـراوان  اغـالط  وجـود  ،ازدیگرسو. بزنند گسترده تغییرات به دست ندبود مجبور
 در وانـد  کـرده  سـجده  بـاب  به حروف چون، است عربی مکتوبات از دیگر نوعی این اینکه توجیه
 از نظـر صرف تکلیف این که است »بماالیطاق« تکلیف مستلزم، است گذاشته آزاد را آنان او عوض

 کـریم  قـرآن  در اینکـه ؛ زیـرا  اسـت  گرفته قرار رسول و خداوند نفی مورد، اشعقلی محذورات
، کنـد نمـی  مکلف را نفسی خداوند؛ )7(طالق: »ال یکَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ ما آتاها: «است فرموده خداوند

 راه از جـز  رسـاندن  و شناساندن که است بدیهی. باشد) شناسانیده و( رسانده او به که را آنچه مگر
  .)19 ص، تا ببی، یرمانک(نیست میسور همگان مقبول و مرسوم قواعد
 آشـفتگی  و گسـیختگی ازهـم ، اسـت  گرفته قرار توجهکانون  همه از بیش آنچه شکلی ایرادات در اما
 و فـن  اهل حتی که بودن چنان اغالط این. اندشده عرضه ادبیاتی واضح هايغلط با که است بیان مطالب
ـ  و معنابی اصوالً چراکهند؛ ماند ناتوان آن فهمیدن از باب با مناظره مجالس در هم دینی عالمان  ارتبـاط یب

گـاه   و ربـط بـی  هـاي پاسـخ  بـا  داشـتند  بـاب  محمـد علی از بارهاین در که هاییپرسش. بودند یکدیگر با
 را عبـارات  نتواننـد  فهم و فن اهل اگر که شودمی مطرح پرسش این اینجا در. شدمی همراه وي سکوت
 کسـانی  چـه  بـراي  وحیـانی  اصطالح به عبارات این اصوالٌ و آنهاست فهم به قادر کسی چه پس ،بفهمند

  )68 ص، تابی، یرمانک ؛30 ص، تا جبی، خان کرمانی(کریماست؟ شده نازل
نقـد   را آنهـا  وانـد  پرداختـه  نیـز  بیـان  کتـاب  اثبـات  در بابیان توجیهات برخی به خانیکریم شیخیان

 زمـان  امـام  کـه  هنگـامی  روایـات  و اخبـار  بر بنا ندامدعی بابیان که توجیهات این ۀازجملاند؛ هدکر
 بـه  مسـتند  کـه  پاسخی. کنندمی نسخ را آن از قبل کتاب و آورندمی جدید کتابی خود همراه، نندک ظهور

 همـین  بـا  زمـان  امام ما روایاتدر  ندامدعی آنان که است این، کرد ارائه توانمی خانیکریم خاندان
 هـو  و جدیـد  کتـابِ  و جدیـد  بشرع یأتی: «فرمایدمی که حدیث دو یا یک جز. کندمی ظهور فعلی قرآن
 احادیـث  بـر ، هسـتند  متشـابهات  از چـون  ائمـه براساس فرمـان  هم  احادیث این که »شدید العرب علی

، باشـند مـی  قـرآن  و دیـن  ضرورت موافق سویی از و هستند قرآن همین با ظهورکنندة اثبات که محکمی
  .)27 و 20 ص، تا ببی، یرمانک(کنیممی تفسیر کریم قرآن و محکم احادیث به توجه با و کرده عرضه
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 فـراوان  شکلی و محتوایی ایرادات دلیلبه را بابشدة ادعا بیان کتاب، خانیکریم شیخیه بنابراین
 فاقـد  و ارزشبی کتابی، محکمه احادیث و کریم قرآن آیات همچون دینی محکمات با تعارضات و

 بابیه استنادات وتصور کنند  وحیانی وجاهتاینکه براي آن  به برسد چهدانستند می علمی استواري
 ص، تـا ج بی، خان کرمانی(کریمبرشمردند مردود آنها متشابه یا بودن جعلی سبببه را احادیث برخی به
 بیـان  کتـاب  آوردن توجیـه  در را باب محمدعلی بودن امی به بابیه دارانطرف اذعان حتی آنان. )27

 اگـر  ثانیـاً  و انـد بـوده  مشخص هماستادانش  و خوانده درس وي اوالً معتقدند اوالًشمردند؛  ناکافی
 زبـان  بـه اي تـا انـدازه   هـا عرب با جواريهم و کربال در سکونت سبببه، باشد هم ناخوانده درس
 پی در. )36 ص، (هماننگردد مرتکب کتاب در را فاحشی اشتباهات چنین کهشده است  مسلط عربی

بیـان  ضـمن  و نـد پرداخت مکـری  قـرآن  از دفـاع  بـه  خـود  آثـار  جايجاي در شیخیه، باب کتاب رد 
 اسـت  آن ارسـال  بـه  قـادر  خداونـد  تنهـا  کـه معرفی کردنـد   آسمانی کتابی را آن، قرآن هايویژگی

 کـه دانسـتند   مقـدس  کتـاب  ایـن  اصـلی  حافظتنها  را خداوند و، )32 ص، تا الفبی، خان کرمانی(کریم
 متوجـه  اسـالم بزرگـوار   پیـامبر  خـود  بـه  قـرآن  تحریـف  صورت در که محذوراتی و قرآن تحدي

: ك.؛ ر32 ص، تـا ج بـی ، خـان کرمـانی  کـریم  ؛56 و 134 ص، 1331، یرمـان ک(بینندمیجهت  این در، شودمی
  .)30 ص، تا الفبی، خان کرمانیکریم

در ، در امامی خواندن خـود رغم تالش رهبران بهاز حکمت نیست که شیخیه دور البته بیان این نکته 
توان بـه ایـن   می، منابع اصیل شیخیهبه با مراجعه ۀ امامیه متمایزند؛ از شیع، وارد متعددي از اصول عقایدم

اجمـالی از  صـورت  بـه  امـا ، مفصل متمایزات را برشـمرد صورت به توانبرد. در این مقال نمی مطلب پی
جمله ؛ ازاشاره کردبه مواردي توان می، پیمایدامی را میجدا از تشیع ام ترین عقاید شیخیه که مسیريمهم

، )317ص ، تابی، ؛ همو83ص ، تابی، ی(رشت ملک آخر پنداشتهمعناي به »هورقلیایی«اینکه معاد جسمانی را جسم 
ذرات  ۀعناصر و ذرات اصلی آن است نـه همـ  ، گرددمعتقدند آنچه در روز رستاخیز از جسم انسان برمی

سبب که شود شمرده میترین عامل جدایی آنان از امامیه مهمباور . این )12ص ، 1368، یرمانک(وجودي انسان
حکم کند. مشهور امامیه معاد را جسمانی  احمد احسائیشیخبه تکفیر  مالمحمدتقی برغانیشد شهید ثالث 

  .)114ص ، 17ج ، 1363، ی(طباطبائباور دارند در آخرت را بدن دنیایی کامل و بازگشت 
خـاص   ةعقیـد  ۀمعراج جسمانی هم از دیگر اختالفات شیخیه با شیعیان امامی است که در ادام

نهایتاً معراج را با جسم در قالب تعبیراتی مبهم و دوپهلو،  به معاد در شیخیه شکل گرفته است. آنها
، ی(احسـائ نه همین جسـم کثیـف و متـراکم   کردند قلمداد میشده) (جسم لطیف و رقیق »هورقلیایی«

۱۱۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

که مشهور شیعه بر این باورند سیر زمینی و آسمانی . درحالی)36ص ، تابی، ی؛ رشت92ص ، 3ج ، ق1424
، يرازیارم شـ کـ (مم بـا هـم بـوده اسـت    وأبا جسم و روح ظاهري و ت، بخصوصدر آن شب  پیامبر
  .)11ص ، 12ج ، 1374

بیت عصمت و اهل داجایگاه رسول خمتمایز شیخیه این است که آنان دربارة از دیگر عقاید 
انـد و  باالتر از بندگی براي ایشـان قائـل شـده   جایگاهی و به نوعی اند شدهدچار غلو  و طهارت

در ایـن  شیخیه . )276ص ، تابی، یرمانکو آقاخان  ی(روحاندخواندهخلقت ۀ علل چهارگانیکی از را آنان 
  اند.با مسیر اجماعی تشیع مخالفت ورزیدهنیز مسئله 
آنـان حیـات امـام    ، »هورقلیـایی «شیخیه به معاد و معراج با استفاده از تعبیر جسد  ةویژ ةعقیدسبب به
و زمینـه را بـراي   انـد  پنداشـته  »هورقلیـایی «و در جسـد   »هورقلیا«در غیبت کبري را در عالم  زمان

، اسـت این وضـعیت  در  اي خاص میان مردم و امام زمانکه اثباتگر واسطه »رکن رابع« ۀطرح نظری
ۀ ترین عقاید شیخیه باورمندي به مسـئل حال با تأملعینترین و دریکی از مهم، فراهم کردند. به بیان دیگر

مـروج نخسـتین و   ، تردیـد خاستگاهی کرمـانی دارد و بـی  ، اساسی در شیخیهباور ن است. ای» رکن رابع«
و  شـیخ احمـد احسـائی    اسـت کـه برخـوانی وي از آثـار     خان کرمانیمحمدکریمطراح کامل این نظریه 

بـر  ، گفته پدیدار شدکه در پی عقاید پیش »رکن رابع« ۀ. نظریشدنی نیستراحتی اثباتبه سیدکاظم رشتی
کنـد کـه ارتبـاطی بـا     تأکید می هایی خاص میان مردم و امام عصراي ویژه با خصلتوجود واسطه

نظـر  با توحید و نبوت و امامت خـالف عرض دانستن آن هم، ۀ اعتقادي تشیع امامی نداشتهگاناصول پنج
  است. بیتاز اهل )91ص ، 53ج ، ق1404، ی(مجلس امامیه و نیز احادیث مأثورهبیشتر عالمان 

  رويارويي بابيه با شيخيه كرمان
نویسـندة ایـن   است کـه  مهم این نکته بسیار ، خانیانیات و اقدامات کریمبابیان با رد ۀمواجه ةدربار

بـه تـألیفی مسـتقل    ، و پژوهشگران مـرتبط استادان اي و مشاوره با پس از تحقیقات کتابخانهسطور 
. البتـه  نکرده است برخورد، باشدنگارش یافته که از سوي بابیان و حتی بهائیان ، دربارة این موضوع

ند کوشـید مـی توان گفت رهبران بابیه در حد امکان می، سوي بابیهشی از در تحلیل اتخاذ چنین رو
 ةقصـد اسـتفاد  آنهـا  و از اشتراکات تـاریخی و عقیـدتی خـود بـا     کنند گري بابیرا جذب شیخیان 

تبلیغاتی داشتند؛ برخالف شیخیه کـه خـود را بسـیار بـه شـیعه و جریـان اصـیل اسـالمی نزدیـک          
کلی از جریـان شـیخیه   صورت به بابیه راکوشیدند میو دانستند میبه بیان بهتر یکی کردند حتی می

  .کنندو اسالم خارج 
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شیخیه توجـه  اشکاالت به اصالً سبب نشد بابیان و بهائیان ، اي مجزا در این زمینهاما نبود نوشته
ۀ کـه بـه نـوعی ادامـ    ، ها و منـابع بـابی و بهـائی   ابالي کتبلکه در البه؛ متعرض آن نشوندنکنند و 

هـاي شـیخیه   فکر و برخی شخصـیت شیوة تاشاراتی به ، زدندگري را در بسیاري از موارد دم میبابی
 هایی هم اتخاذ شده است. همچنین شایان توجـه اسـت کـه   يگیرآنان موضعبرابر و در است شده 

سـوداي حـذف دیگـري را در سـر     دو گـروه بـر کسـی پوشـیده نیسـت و هریـک       منازعات ایـن  
ـ   حتی گفته، ؛ ولی به اعتراف تاریخپروراندمی ، ی بسـیاري از گرویـدگان بـه بابیـه    ابهـاي مورخـان ب

ـ ی(آکه جان خود را در این راه فـدا کردنـد  جاییتا، مسلک بودندشیخی ، روایـن ؛ از)46ص ، ق1342 یت
  جانبه با شیخیه برخاستند. تر گفته شد بابیان کمتر در تقابل جدي و علمی و همهطور که پیشهمان
  بیان کرد:زیر شرح توان تقابالت بابیه با شیخیه کرمان را به در یک نگرش کلی می، هرحالبه

  خان كرمانيكريمتخريب محمد
بابیـه  فرقـۀ  و  محمد بـاب علیبیشترین رویارویی را با  خان کرمانیمحمدکریم، با توجه به مطالب پیشین

هـا و شـاید بتـوان گفـت     بیشترین هجمه، رو؛ ازاینرا بر عقاید باب و بابیه نوشتردیه  داشت و بیشترین
. بابیـان بـا در نظرداشـتن فضـاي رقـابتی      اسـت  خـان محمـدکریم  ۀها و ناسزاهاي بابیه متوجهجمههمۀ 

اعتراضـات  ت و شـکاال ا، )293ص ، م1929، یگـان ی(گلپاخانیـان برقـرار بـود   ان آنهـا و کـریم  سرسختی که می
. )249ص ، ق1314، ي(نـور کردنـد معرفـی مـی  ، شـاه را مغرضانه و حتی سفارشی از سـوي   خانمحمدکریم

را از دشـمنان خونخـوار بـاب     خـان کرمـانی  محمـدکریم ، مطالع االنـوار در  عبدالحسین آیتیکه جاییتا
، ظهـور کردنـد  . بابیان سرشناس که بعـدها در قامـت سـران بهائیـت     )16ص ، تابی، ي(اشراق خاورشمرد می

مـدعی شـدند   ، کـرده  »رکن رابع«مسئله  ةگویی در گفتار خود دربارتناقضکرمان را متهم به ۀ رهبر شیخی
خوانـدش بیـزاري    »رکـن رابـع  «خوانده و گاهی هم از  »ۀالطاعمفترض«و  »رکن رابع«وي گاهی خود را 

ـ   »رکن رابع«جسته و بر کسانی که وي را  گـویی را  بـارز ایـن تنـاقض   ۀ بدانند لعنت فرستاده اسـت. نمون
کـه   پهلـوان رضـا  مشـاهده کـرد.    خان کرمانیکریمو  رضاي کاشانیراي مالقات پهلوان توان در ماجمی

خوانـدن  » رکـن رابـع  «رسانده و ضـمن   خان کرمانیمحمدکریمخود را به بود جو فردي عامی و حقیقت
ئالن بـه  خود را انکار و بـر قـا   »رابع رکن«، خانمحمدکریمکه درحالی، آیدوي درصدد اطاعت از او برمی

 یمعرفـ  »رکن رابع«طور تلویحی خود را ولی در ادامه و در پایان مالقات بهفرستد؛ این موضوع لعنت می
  .)257ص ، ق1343، ي(افند در پی داردرا  پهلوان رضاکه اعتراض کند می

۱۱۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

انـدازة  در  خـان کرمـانی  محمـدکریم دادن ناتوان از درك معانی بدیهیـه و تنـزل  ، جاهل، سوادبی
یکـی از   ۀانـد. نامـ  خانیـان وارد سـاخته  تی است که بابیان بر رهبر کریمشکاالعامی از دیگر ا يفرد

الواح خویش ذکر کرده است و ۀ اهللا آن را در مجموعکه بهاء، خان کرمانیمحمدکریمپیروان بابیه به 
ت اي روشن از ایـن دسـ  نمونه، است خان کرمانیمحمدکریمتحقیر و استخفاف ، سراسر آن توهین
  .)70و ص  66ص ، تابی، ي(نورهاستایرادات و هجمه

او را همـان   کاظم رشتیسیداند که معرفی کرده سیدکاظم رشتیبابیان رهبر شیخیه کرمان را مغضوب 
کوشـید  مـی کـه  دانسـتند  می سیدکاظم رشتیال آخرالزمان برشمرده است. آنان وي را شاگرد ناخلف دج

از زبان یکی از بابیان به  خانمحمدکریماین اتهام را به  آیتی. داشته باشد استاد خود استقالل فکريدربرابر 
وي ۀ در کتابخان سیدکاظم رشتینزد  شیخ ابوترابکه دارد هنگامیو بیان میکند مینقل  شیخ ابوترابنام 

به  ي نگاشتن تقریظتألیف کرده بود برا خان کرمانیمحمدکریمشخصی نزد سید آمد و کتابی را که ، رفت
آن را بـه شـخص بازگردانـده و خـود     ، هـایی از کتـاب  اما سید پـس از مطالعـه بخـش   ، سید تقدیم کرد

خواند. پس از رفتن آن شخص سید را سزاوارتر از همه براي نگارش تقریظ برمی خان کرمانیمحمدکریم
شمارد و ینی برمیدکتاب مورد بحث را مشتمل بر قواعد کفر و بی، باز کرده خانمحمدکریمزبان به لعنت 

که با وحی الهی آتشش خاموش خواهد شـد.  شمرد میبر کرمان را خطایی باطل  خانمحمدکریمریاست 
زعم وي همان دجالی است که به خان کرمانیمحمدکریماز شر  شیخ ابوترابدر ادامه سید براي محافظت 

  .)31ص ، تابی، ي(اشراق خاورکندمیکه با حضرت موعود به مخالفت برخواهد خواست دعا 
هـاي  را آماج حمالت و تخریب خان کرمانیمحمدکریماز بابیان پیروي ناگفته نماند که بهائیان هم به 

  .)514ص ، 1371، یابی(افراسمتعددي همچون هواپرستی و رویگردانی از فضل الهی قرار دادند
ة ضعف عقیدتی و فکـري  دهنداینکه نشانگذشته از ، چنین عملکردي از سوي بابیهباید دقت داشت 

یـات  منظور متزلزل ساختن تصور کسـانی کـه بـا نقـدها و رد    بیشتر براي غبارآلود کردن فضا به، ستآنها
  ها صورت گرفته است.یهپیشگیري از گرایش ناآشنایان به این ردنیز و اند آشنا شده خانمحمدکریم

  محمد باب و دفاع از آنهاتوجيه ادعاهاي علي
و  کرمـانی  خانمحمدکریمویژه به، مان را باید در تخریب سران شیخیهیی بابیه با شیخیان کربیشتر رویارو

توان تقابالت دیگـري  شکل پراکنده میاما در برخی آثار بابیان کمابیش و به، خالصه کردتوهین و نفرین 
تـوان ایـن   نمـی اي گونـه . البته به هـیچ  یافتدادن ادعاهاي باب و دفاع از آنها توجیه و موجه جلوهمانند 

  برشمرد.و محورهاي متعدد آن را  بندي کردکرمان دسته ۀشیخی ۀرا همچون مواجهها رویاروییدست 
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ر اثـر تحقـق   بـ م ظهور است که هم شیخیان کرمـان و هـم امامیـه    یعال ۀیکی از این توجیهات مسئل
، را منکـر شـده   محمد بابعلیي ادعا، اندبدان پرداختهکه در روایات  م ظهور امام زمانینیافتن عال

، یم ظهـور مطـرح در روایـات   طلب خواندند. بابیان و نیز بهائیان ضمن پذیرش عالگو و جاهوي را دروغ
ب و همسو بـا ادعاهـاي وي   آنها را منطبق بر شخص بااي که گونهبه، شده استقع ام ویند این عالمعتقد

 ؛)16ــ 15ص ، ق1314، ي(نـور اي بزننـد تـأویالت گسـترده  البته در این راه مجبور شدند دست به پنداشتند. 
را حکومتی معنوي و ناظر به فتح قلوب دانستند و مدعی شـدند   مئث حکومت جهانی قابح، راي نمونهب

  .)16ص ، (همانل شده استیکه باب به چنین امتیازي نا
غیرقابـل اثبـات روي   بابیان در دفاع از باب و عقاید وي تنها به تکـرار مـدعیات وي و نقـل امـوري     

ناشـی  ، خانیان واقع شـده بـود  انتقاد کریمکه بسیار مورد را هاي باب اغالط فراوان در کتاب، ؛ مثالًآوردند
توجـه بـه الفـاظ و    شـمردند.  مـی و آنها را الهامات غیبی یا وحی آسـمانی بر دانستند میبودن باب یماز اُ

. )135ص ، 1371، یابی(افراسـ ارزش خواندنـد بـی ، غـز عبارات را همچون توجه بـه پوسـته و کنارگذاشـتن م   
بـا علمـاي شـیخی تبریـز باطـل      را شـنود بـاب   ونادات شیخیه کرمان به گفـت استۀ بابیان هم، ازدیگرسو

برخوردهاي غیراخالقی علما با باب و تقاضاي معجزه از وي از روي اسـتهزاء و  اند دانستند؛ زیرا قائلمی
  .)293ـ290ص ، م1995، یگانی(گلپاآنها سکوت کنددربرابر  تواناییرغم بهسبب شد باب ، تمسخر

  بنديتحليل و جمع
 بـاب  گـزاف  ادعاهاي و بابیه با مواجهات ترینقدیم و یننخست از یکی توانمی، پیشین مطالب به توجه با
، کرمـان  شـیخیان  ردیات برخی اینکه؛ زیرا گرفت نظر در خانیکریم خاندان و کرمانۀ شیخی رویارویی را

 نوشـته  بـاب  حیـات  زمـان  در کرمـانی خانمحمدکریم قلم به، مآب خسران باب راندن در شهاب تیر نظیر
 رسـد مـی  نظـر  بـه . دارنـد  بابیـه برضـد   یاترد تبارشناسی در یفراوان اهمیت، حیث این از واست  شده

 ادعاهـاي  تمـام  بـا  مقابلـه  یاراي، دارد عقل و اجماع نیز و سنت و قرآن به تکیه که خاندان این استنادات
 آن در ايجـدي  نقـص  چندان، کلی ینمای یک دراست. البته  داشته را باب محمدعلی سطحی و پوشالی

 هـاي بررسـی  تحلیـل  و بسـط ، کرمـان  شیخیان آثار در بیشتر عقلیۀ ادل از استفادههرچند  .شودنمی دیده
 کشـف « نظیر خاص استدالالت برخی و انحرافی عقاید از پوشیچشم و یاترد وها دلیل قرآنی و روایی

 اقبـال ، افـزوده  یـات رد غنـاي  بـر  توانستمی، است جدي تأملجاي  که» پیامبر باطنی و ظاهري مقام
 بابیـه  و بـاب  رد در آنهـا  اقدام طایفه این به مذهبیدرون نگاهی با، اینوجود  با. کند آنها نصیب بیشتري

۱۱۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 ایـن  در پژوهشـی  تحقیقـات  درپژوهشگران  و است برخوردار اعتنادرخور  قوتی از و جانبههمه، فراگیر
  از آن بهره جویند. دنتوانمی زمینه

، درخـور تـوجهی   ۀتوان نکتـ خانیان نبود و کمتر میرویارویی بابیان قابل مقایسه با کریم، اما در مقابل
و نقـدهاي خـود را   بردنـد  میهره امامی ب ۀزیرا شیخیان از میراث شیعازنظر علمی و اقناعی در آن یافت؛ 

را شـان  توانسـتند کالم و نمـی جدید داشتند بابیان ادعاي آوردن شریعتی که حالیساختند؛ درمیمستحکم 
  استوار سازند.چنینی منابعی این رب

یعنـی  ، تفوق رهبـر آنهـا  ، خانیان ذکر کردیات کریماستنادپژوهی به رد ةتوان درباردیگري که میۀ نکت
یکـی اینکـه نقـدهاي وي    ، حول دو محور قابل بیـان اسـت  است. البته این تفوق  خان کرمانیمحمدکریم

یـات خـود   تنها مورد اقبال و استناد شیخیان قرار گرفته است و پسر و نوادگان وي بسیاري از نقدها و رد
یات بابیه کـه در دسـترس   حالی در تبارشناسی رددر، اندکردهتحریر  کرمانی خانمحمدکریمآثار  ۀرا بر پای

و  کرمـانی  خـان محمدکریمیات امامیه چندان توجهی به رد ۀهاي دیگري همچون شیعطایفه، ما قرار دارد
گـذاري  دهنـدة اثر مهابـاي بابیـه بـه وي نشـان    هاي بیو دوم اینکه هجمهنداشتند و ندارند شیخیان دیگر 

در برخـورد بـا    کرمانی خانمحمدکریمامات عملی . البته اقداستهدف بابیه ، یات وي در میان جامعهرد
برتـري  ، سنت علمی قابـل بررسـی اسـت   توان نادیده گرفت. بنابراین آنچه ویژه در کرمان را نمیبه، بابیه

نفـوذ در میـان مـردم و     ةامـا حـوز  آنها در طـرف مقابـل اسـت.    گیر کریم خانیان بر بابیه و ناتوانی چشم
هـاي  و مقابلـه که سـنجش آن تنهـا بـه تـوان علمـی      است اجرایی دیگر م، ی پیروانی و کیفاحتساب کم

  تواند در گرایش به یک جریان مؤثر باشد.عوامل و فاکتورهاي فراوانی میاستداللی متکی نیست. 
همـۀ  رسیم کـه  به این نتیجه می، شدهمطرحهاي یات و گزارشبا بررسی ردخانیـان از  یـات کـریم  رد

صـورت  بـه ، و بـدیهیات عقلـی  ، صـورت حـداکثري  بـه ، ظاهر آیات و روایاتکه استناد به روشی سنتی 
 انـد. رو شـده هاز اقبال روباي درجهنظر روشی و با طح مساوي ازاکثر آنها با س، است بهره گرفته، حداقلی

لحـاظ  امـا از ، کنـیم پیشرفتی صعودي را مشاهد مـی ، خانیاننویسی کریمی در سیر تاریخی ردیهنظر کماز
مبنـایی بـراي    کرمـانی  خـان محمدکریمآثار ، این میانتوانیم به چنین روندي اذعان نماییم. در نمیکیفیت 

هـاي وي نبـود.   یـه تنها معطـوف بـه آثـار و رد   ، اثرگذاري وي در برانگیختن بابیهخانیان شد و خود کریم
کـردن خـود   و مطـرح طرد بـاب   ةخانی بیشتر به انگیزاین نکته شایسته است که سران کریمسرانجام ذکر 

و سـنت   نـد دست به رد بابیـه زد ، و زعیمان اصلی جریان شیخیه سیدکاظم رشتیجانشین برحق درمقام 
نویسی خود را ادامه دادند.یهرد   
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