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   شيخيه  »فرقه«  به  شيخي  »مكتب« تحول
 )شيخيه فرقه يريگ شكل فرايند تاريخي در -تمهيدات نظري(

  
  محمد نيازي ،ادهمحمد امير احمدز

  
 )15/03/98 پذيرش تاريخ، 15/09/97 دريافت تاريخ( 

  
ــده:  ــيخيه،  چكيـ ــب شـ ــهياندمكتـ ــه در  ا شـ ــت كـ ــالي اسـ ــا سـ ــدايي هـ ي ابتـ

  استوارشـــدهي و تصـــوف گرياخبـــارو بـــر دو ســـتون  كنـــد يمـــعصـــر قاجـــار ظهـــور 
 عنـــوان بـــهدر ابتـــدا توســـط شـــيخ احمـــد اَحســـائي،  اگرچـــهاســـت. ايـــن انديشـــه 

ــافتي ــب      دريـ ــاير مكاتـ ــار سـ ــيع در كنـ ــمي تشـ ــذهب رسـ ــاني از مـ ــاطني و عرفـ بـ
ــرح       ــيع مط ــفي تش ــاني و فلس ــي و عرف ــي، كالم ــفقه ــود يم ــا ش ــه، ام ــدر ب ــر  جيت ب

ــديل        ــه تب ــه فرق ــدش ب ــرح عقاي ــاعي ط ــيوه اجتم ــر ش ــاث ــود يم ــد. ش ــاً  هرچن غالب
در  هـــا آن وســـقم صـــحتتـــالش شـــده اســـت ايـــن تحـــول بـــه مواضـــع كالمـــي و  

عه اماميــه نســبت داده شــود، در ايــن مقالــه ســعي      نســبت بــا متــون دينــي شــي    
ــرده ــا كـ ــرم    ميـ ــشِ فـ ــر نقـ ــه را از منظـ ــه فرقـ ــب بـ ــان از مكتـ ــور ايشـ ــاي  ، تطـ هـ

قــــرار داده و ســــازوكارهاي آن را مــــورد  موردمطالعــــهيــــابي اجتمــــاعي  ســــاخت
 چـــه واكــاوي قـــرار دهــيم. پرســـش محـــوري در مطالعــه حاضـــر ايـــن اســت كـــه:    

ــ ديـــعقا يكار اجتمـــاعســـازو ــ يلـــعم رهيو سـ تحـــول از مكتـــب  يايـــرا مه هيخيشـ
ــت؟    ــرده اس ــه ك ــه فرق ــل        ب ــر و عم ــين نظ ــك ب ــاه ديالكتي ــر جايگ ــارت ديگ ــه عب ب

ــكل ــاعي   در شـ ــازمان اجتمـ ــك سـ ــري يـ ــه    –گيـ ــت؟ بـ ــوده اسـ ــه بـ ــي چگونـ دينـ
ي بنـــد صـــورتاز ســـه ســـازوكار عمـــده در  هـــا يخيشـــ: ميـــا دهيرســـنتـــايج فـــوق 

؛ نخســت؛ كردنــد يمــعقايدشــان بــراي نيــل بــه شــكل اجتمــاعي فرقــه اســتفاده       

 

. (نويسنده مسئول) استاديار تاريخ فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   
ahmadzadeamir20@yahoo.com 

. لوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشجوي دكتراي تاريخ پژوهشگاه ع    mohammadniyazi@gmail.com   
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ــنا ــوم؛     زدا ييآشـ ــن، سـ ــد كهـ ــه عقايـ ــدد هندسـ ــب مجـ ــيم و تركيـ ــي، دوم؛ ترسـ يـ
  ي و مرزبندي مبتني بر رهبري كاريزماتيك و فردگرايانه.گذار زيتما

ــلي: ــاهيم اصـ ــك،  مفـ ــري كاريزماتيـ ــاعرهبـ ــاخت اجتمـ ــه سـ ــه، فرقـ ي، فرقـ
  شيخيه، مكتب شيخي.

  
 مقدمه

ي سياسي و اجتماعي ها بحرانري و حكومت قاجار با ي آغازين و ميانه قرن سيزدهم هجها سال 
ي پردامنه ايران و روس، ها جنگ .درآوردمصادف بود كه اركان سرزمين و حكومت ايراني را به لرزه 

ي استعماري روسيه و انگلستان، مواجهه ايرانيان با ها رقابت واسطه بهدر تنگنا قرار گرفتن ايران 
ي پس از فروپاشي ثبات يبي طوالني ها سالي ناشي از ها حرانبتمدن صنعتي غرب و از سوي ديگر 

مالي) جامعه ايران را در آستانه  –آمدن قاجار (نظير فروپاشي نظام اداري  كار يروصفويه تا 
ي اجتماعي به حوزه سياست تقريباً تا دوره ختگيگس ازهم. البته تسري اين قراردادفروپاشي اجتماعي 

  مشروطه به طول انجاميد.  
 يروين(مذهب تشيع)، سلطنت و  سه نهاد دين كنش برهممشروعيت سياسي صفويه كه از 

كامل احياء  طور بهبود، در عصر افشاري، زند و اوايل قاجار  افتهي قوام) ها قزلباش( يا رهيعشي نظام
ه وزني بود ك هم ي از نيروهاي ا ملغمهي ايرانيان نيز در اوايل دوره قاجار، فكر اتيحنشده بود. 

توان غلبه كامل بر ديگري و حذف عناصر ديگر و ايجاد يك نظام منسجم اجتماعي را  كي چيه
صفويان نقش اساسي ايفا  كار آمدني تصوف كه در روي اجتماع ستيزنداشت. انديشه صوفيه و 

 برنده شيپنيروهاي  نيتر مهمكه در دوره ثبات حكومت صفوي سركوب شد، اما از  اگرچه، كرد يم
ي فلسفي مكتب صدرايي و ها شهياند. در كنار تصوف، رفت يمعي قوم ايراني به شمار حيات جم

 و گاه خصمانه داشتند زيآم مسالمتي گاه ستيز هممشايي و انديشه فقهي اصولي و اخباري نيز 
 .)21،28:1382(اكبري، 
يت قاجار دومين پادشاه عصر قاجار در تالش براي ثبات، انسجام و كسب مشروع شاه يفتحعل

سياسي تالش داشت كه نيروهاي گريز از مركز فرهنگ و اجتماع ايران را همسو نمايد، و آن را به 
ي به تكريم روحانيت، علماي ديني، ا ژهيووضع متعادل و باثبات دوره صفوي بازگرداند. وي توجه 

نظير  پرشماري با روحانيون طراز اول شيعي مراوداتبازسازي مساجد و بقاع متبركه داشت. شاه 
ي نوري و حاجي ملّا علقمي، سيد مهدي بحرالعلوم و  ابوالقاسماهللا وحيد بهبهاني، ميرزا  آيت

كلباسي و شيخ جعفر نجفي داشت. عالوه بر اين شاه به مناظرات ديني و پرسش و  ميمحمدابراه
بين  رقابتپاسخ از علما عالقه فراوان داشت. حمايت شاه از علما و توجه به مذهب سبب شد، كه 

و مكاتب مختلف ديني براي نزديك شدن به نهاد سياست و نيز غلبه عام يافتن بر يكديگر  ها شيگرا
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بهبهاني  اهللا تيآ. شاه در عين گرايش و سلوك شخصي به تصوف، از فقهاي اصولي نظير رديدربگ
د. از علماي اخباريِ چون ميرزا محمد اخباري نيز غافل نبو حال نيدرع، اما كرد يمحمايت 
 روداريگشخص شاه، درباريان و نيز فضاي عمومي جامعه ايراني كه در  تبع به) 163:1385(ورهرام،

ي به مذهب و امر ديني از ا ژهيوي متمادي مشقت اقتصادي و جنگ و نابساماني بود، توجه ها سال
گوي پاسخ توانست يمخود نشان داد. شايد بتوان گفت كه در چنين شرايطي تنها گفتارهاي ديني 

فضاي اجتماعي سياسي چون زميني مساعد و  رو نيازاي پيش روي شاه و رعيت باشد. ها بحران
بود. از سويي شاه در طلب مذهب،  زيآم بدعتحاصلخيز مهياي پيدايش گفتارهاي نوين ديني و حتي 

د اي بودند كه بتوان يك نقطه اتكاي سياسي بود و از سوي ديگر مردم به دنبال انديشه عنوان به
پذيرفتني نمايد. مكتب شيخي و شيخ احمد احسائي در چنين  شانيبرانابساماني اجتماعي را 

  شرايطي پا به عرصه اجتماع ايران نهاد.  
  

  مسئلهطرح 
ميراث فكري  بود؛ يعيدر درون قلمرو تفكر ش يدار چهار نحله كالن فكر راثيمشخصاً م هيخيش

شيخ احمد . گيري داشت ها مرزبندي و موضع بر آنكه شيخيه، هم از آن متاثر بود و هم در برا
 ميرمستقيغمكتب شيخي در ايران عهد قاجار مطرح شد، كه به نحوي مستقيم و  گذار انيبناَحسايي 

 1221ي اجتماعي و سياسي دوران خود بود. شيخ احمد در حالي به سال ها نهيزمتمامي  دار راثيم
و علماي بحرين، نجف، كربال » اَحساء«خباري زادگاهش ي اها شهياندقمري وارد ايران شد كه وارث 

و  يررسميطور غ احمد در نجف به خيشي تصوف رايج در تشيع ايران و عراق بود. ها شهياندو نيز 
 خيجعفر بن ش خيبحر العلوم، ش يمهد ديس ،يبهبهان ديآقا باقر وح چون يبزرگ ديمنقطع نـزد اسات

 نيبد ،خيبودند و ش يدست پروردگان مكتب اصول نانيد. احاضر ش ييطباطبا يعل ديس ريخضر و م
 يسنت تـفكر اخـبار ـگر،يد ي. از سوشتقرار دا ياصول يفقه شهياند ريتـحت تـأث يتا حدود قيطر
داغ  يگريهنوز هم بازار اخبار ون،ياصول يروزيپ رغم يبود و عل گستر هيسا يعيتفكر ش يبر فضا زين

 يباطن قيمـعتقد بـود كه از طر پنداشت يرا تنها راه نجات م نيوماحمد،كه اتصال به معص خيبود.ش
اعتقاد  نيدر ا او. ديازيدست  يمرصوص اله انيبـه بن ماًيداشت و مستق يسبه ائمه دستر توان يم

ادعـا كـرد كـه در كلمات  يدانست و حت ييتوانا نيرفت كه خود را مظهر ا شيخود تا بدان جا پ
جامعة  ـارتيز شرح ،ي(احسائ شود ينم افتي (معصومان) شانيا شيفرما برخالف زينكته ن كي يو
را  نيعلم د گفت ياست كه م ياسترآباد نيملّا محمدام دگاهيد ادآوري انيب نيا .)21ص ،1ج ره،يكب

 زمان هم). دوران ورود شيخ 28:1381(اكبري، ـگريد قيبه دست آورد و نه از طـر دياز صاحب آن با
مردم نيز  موردتوجهبراي نزديك شدن به علما بود. شيخ در يزد و مشهد  شاه يلفتحعي ها تالشبا 
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به او جلب شود و از همين روي در  توجهشقرار گرفت. آوازه شيخ سبب شد كه دربار تهران نيز 
او را به تهران دعوت كند و باب مكاتبه با او  شاه يفتحعلقمري)  1223بحبوحه جنگ ايران و روس (

ي كه پيش از هر چيز گوياي وضع فكري و اجتماعي ايران آن مراوداتيد. مكاتبات و را مفتوح نما
ي در باب امور اخروي و احواالت باطني و جايگاه معنوي بزرگان ديني سؤاالتروزگار بود. شاه از شيخ، 

 ، بيشتر از دل احاديث و روايات و نيز سير وها آني كه پاسخ به سؤاالت). 15:1393كرد (نورمحمدي،
ي خودش ها دگاهيددر ايران و عتبات سعي كرد  جيتدر بهي صوفيانه ممكن بود. شيخ ها سلوك

، امام غايب و جانشينانش، معاد، معراج و دخالت السالم هيعلپيرامون مكاشفه و ارتباط با ائمه اطهار 
اگير ي شيخ احمد احسايي و فرها دگاهيدمعصومين در امر آفرينش را منتشر كند. پس از انتشار 

علما و مجتهدان اصولي روزگار قاجار با آن به مقابله پرداختند. شيخ ابتدا در  جيتدر بهشدن آن، 
قزوين توسط شهيد ثالث (مالمحمد تقي برغاني) تكفير شد و سپس علماي ساير بالد و مراجع 

  ).18:1392عتبات از برغاني پيروي كردند و او را تكفير كردند (نورمحمدي،
يخ احمد احسائي شاگرد او سيد كاظم رشتي جانشين او شد. در زمان او نيز پس از وفات ش
ي از عقايد استادش شيخ احمد احسائي را ا پارهبه مقابله برخاستند و  كاظم ديسعلماي نجف با آراء 
در جلسه مناظره با علما، در دستخطي ممهور به مهر خويش اين امر را  كاظم ديسكفرآميز دانستند. 

رشتي، بر خالف  كاظم ديس). 112:1345؛ مدرس چهاردهي،111:1393ورمحمدي،پذيرفت (ن
، در كربال ساكن شد و به تربيت شاگرداني با داد يمي پياپي و پرشمار انجام ها مسافرتاستادش كه 

شيخ احمد سعي داشت تا عدم  هرچقدرنگرشي مبتني بر عقايد شيخ احمد احسائي همت گماشت. 
قايد جمهور علماي شيعه به اثبات برساند، سيد كاظم تالش كرد تمايزات را اختالف عقايد خود با ع

اي است كه بيش از آن كه خصلت  پررنگ و برجسته نمايد. تأكيد و اصرار بر تمايزطلبي نكته
مدارانه دارد. اما با اين حال حتي در زمان سيد كاظم رشتي نيز  اي هويت اعتقادي داشته، باشد صبغه

هاي شيخيه  حكم به تولد فرقه شيخيه داد. اما به دليل تكفير و مواخذه علما، ديگريتوان  هنوز نمي
فرقه و مرزبندي هويتي، يعني انسجام دروني و  سيتأسي بود، اما گام نهايي براي ريگ شكلدر حال 
 1295در سال  كاظم ديسسازي عقايد متمايز مكتب شيخي از شيعه امامي، پس از وفات  خالص

  ه شد. قمري برداشت
 كه بود داده آموزش خود شاگردان وطالب  به ينحو به را امـام ظـهورمسئله  رشتي كاظم سيد
 يارانزمره  از راخود لحاظ،  نياز او  بردند مي سر بـه امام الوقوع بيانتظار ظهور قر در آنان تمامي
 وكامل  عهيش جستجوي در و نيابت بـابيت، مـقام به دستيابي براي و آوردند مي شمار به وي حقيقي
 حاج بيان به .شدند مـيمـتحمل  ديشد هاي رياضت و كردند مي سخت عبادات  رابع، ركن تعيين

 كردند سـيد امر بر جزم گرفت و قوتي تخمين بناي جليل سيد فوت از بعد"كرماني  خان  محمدكريم
. "كردند يمـ كرامت و عالقه طلب دنديد يم مظنه محل را كس هر و برآمدند ايشان پي وحـياز  و
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هركدام  وي مرگ از پس كه كنند مينفر اعالم   83 را كاظم سيد جانشيني مدعيان نيمورخ
 خان ميكر) كه از اين ميان محمد33:1382(اكبري، .شدند شيخياز مكتب  اي فرقهسرسلسله 

ي منتشر كرماني، توانست بسيار بيشتر از بقيه آثار كالمي و اعتقادي و فقهي در ذيل مكتب شيخ
رابع و اصول چهارگانه دين را كه در انديشه اساتيدش  ركنمفهوم  ازجملهكند. او ابداعات نويني 

ي وجود داشت در مكتب شيخي وارد نمود و رنگ كم(شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي) به نحو 
ي ا فرقه وانعن بهكامل  طور به ها آنتوانست عقايد و سيره عملي شيخيه را چنان منسجم كند، كه 

متمايز از شيعيان امامي شناخته شوند. البته همين انسجام و تصلب دروني عقايد شيخيه را به 
  ).49،60:1346ي گوناگون در آذربايجان و كرمان تقسيم نمود (كُربن، ها دسته

پس از وفات سيد كاظم  ها يخيش فرقه شدنغالب مورخان و محققان شيخيه تمايل دارند، كه 
حاج  فاتيو تصنه بحران جانشيني پس از سيد كاظم رشتي و تكفير علما و نيز ابداعات رشتي را ب

 ساز نظامي ها نهيزم شود يمي توجه يبعموماً به آن  آنچهكرماني نسبت دهند. اما  خان ميكرمحمد 
است. درست است كه مفاهيمي چون  داده يم ها آني را به ساز فرقهانديشه شيخي است كه امكان 

ي نخستين، وضوح و صراحت كاملي ندارد و يا پذيرش علماي ها يخيشدر انديشه » ابعركن ر«
ي متمايز از ساير علما و عرف شيعه، محصول انديشه شيخيه ا فرقهشيخي به عنوان رئيس 

ي را در ا وستهيپ هم بهي پرشمار و ها رنگ يپ توان يمشك  شيخيه كرمان) است، اما بي ژهيو به(متأخر
كرماني نشان داد كه  خان ميمحمدكرت علماي شيخي از شيخ احمد احسائي تا انديشه و زيس

. با توجه به اين مقدمات سعي خواهيم گذارند يمعقايد شيخي صحه  گونة فرقهاجتماعي  برساخت
  زير پاسخ درخور دهيم:  سؤالكرد، تا به 

  به » فكريمكتب «چه سازوكار اجتماعي، عقايد و سيره عملي شيخيه را مهياي تحول از
  كرده است؟ » فرقه اجتماعي«

به محققان كمك كند كه عقايد شيخيه را نه مثابه يك ديدگاه  تواند يم سؤالپاسخ به اين 
ي قرار دهند. اگر ما بتوانيم عقايد موردبررسي دين شناس جامعهكالمي و معرفتي صرف، بلكه از منظر 

قرار دهيم، شايد به روايت  وهشموردپژيك سازه اجتماعي  همچونو زيست شيوخ شيخيه را 
در تحليل شيخيه عالوه بر تحليل كالمي و  رو نيازاديگري از ايجاد و توسعه اين فرقه برسيم. 

و  ها هستهي عقايد نيز روي آورد، زيرا كه در بسياري جهات شناخت جامعهاعتقادي بايد به تحليل 
با  توان ينمي راحت بهع اماميه دارد و مرزهاي عقيدتي اين فرقه شباهت فراواني با جريان كلي تشي

را با مكتب شيعه اماميه و فرق ديگر تشيع متمايز  ها آني كالمي صرف، مرز ها يبند مفصلتعيين 
 فقط نهي عقايد، به ما نشان خواهد كه چگونه عقايد يك فرقه، شناخت جامعهساخت. اما تحليل 

و عناصر  شوند يمي بند صورتدهي اجتماعي  واسطه سازمان ي عقيدتي، بلكه بهها ضرورت واسطه به
را  فرد منحصربهكه گروهي متمايز و متصلب با رهبري  رنديگ يمطوري كنار هم قرار  اعتقادي آن
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آشنا شويم و سپس از نسبت و  ها فرقهنخست بايد با ساخت اجتماعي  كار نيادهند. براي  شكل مي
پيش از ورود به تمهيدات نظري و تحليل  م.تطبيق عقايد شيخيه با اين ساخت اجتماعي پرسش كني

  ي فرقه، مروري بر ادبيات پژوهشي شيخيه خواهيم داشت. شناخت جامعه
  

 پيشينه پژوهشي 
ي ورود به اين بخش الزم است به اين نكته متذكر شويم كه عمده مطالعات در موضوع در ابتدا 

يوخ شيخيه متمركز بوده است؛ ي فرقه و نيز عقايد كالمي شريگ شكل خيبر تارشيخيه، بيشتر 
در اين مقاله سعي داريم، عقايد و سيره عملي شيخيه را از زمان شيخ احمد احسائي  آنكه حال

فرقه شيخيه) از  گذار انيبنكرماني ( خان ميكرمكتب شيخي) تا زمان محمد  گذار انيبن عنوان به(
، در اين تحقيق، سير تحول گريد تعبار بهي مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم. شناخت جامعهمنظر 

ساخت اجتماعي «يي مهم است كه از چگونگي آنجاتاريخي مكتب شيخي و سير تطور عقايدشان، تا 
چيزي به ما بگويد. يعني سعي بر آن داريم كه انعكاس عقايد در عمل اجتماعي و گروهي را » فرقه

مواد  عنوان بهطور عمده  هشي گذشته، بهعمده مطالعات پژو رو نيازامورد مداقه و پژوهش قرار دهيم. 
متمايزي از پژوهش  شناسانه روشوجه  ها آنقرار گيرند، زيرا كه  مورداستفاده توانند يمخام تحقيق 

ي كه در اين بخش به آن خواهيم پرداخت و بيشترين ا مقاله. نخستين اند كرده يمحاضر را پيگيري 
اثر محمدعلي » فرقة مذهبي سيتأسه از اعتراض تا شيخي«قرابت را با موضوع مقاله حاضر دارد، 

اكبري است. اكبري با يكسان فرض گرفتن سير اجتماعي تولد اديان و مذاهب و فرق در جهان، آن 
. اين سير از منظر او عبارت است از: فرق و مذاهب از دهد يمرا با تطور مذهب شيخي نيز مطابقت 

ي سو به، سپس شده شروععبادي  سادهاي آداب  راد و پارهاي از اف شكل خاصي در قالب گروه پراكنده
رسد اما با بروز  ها به پايداري مي در آن زيچ همهكنند و  پيچيدگي و ساختارمندي خاصي سير مي

هاي تئوريك اين اعتراض با موفقيت سامان  گيرد و چنانچه جنبه شرايط نوين، اعتراضات شكل مي
گردد. اكبري در اين مقاله سير  ظهور فرقه ديني منجر مي هبپذيرد و تداوم داشته باشد، عاقبت 

فكري شيخي با شيخ احمد احسائي  نحلهكه  كند يمبيان  گونه نيافرقه را در نزد شيخيه  سيتأس
شيخيه توفيق آن را  هياولدو رهبر  امـاآغاز شد و توسط شاگرد وي، سيد كاظم رشتي، تداوم يافت 

محمد كريم  حاجي شيخيه، درونهاي  چالش دورهآورند. در  وجودبه  اريع تماماي  فرقه كهنيافتند 
شيخية كرمان، توانست با تكيه بر امكانات مادي و نفوذ محلي، مكتب  فرقهخان كرماني، مؤسس 

گيري  ). مقاله حاضر ضمن بهره37:1381سامان بخشد (اكبري، اريع تمامشيخي را در قالب يك فرقة 
ارائه شده از فرقه شيخيه در مقاله آقاي اكبري، از يك منظر مهم راه از استنادات و تطور تاريخي 

كند و تالش خواهد كرد شيخيه را طوري ديگر مورد بررسي قرار دهد. اكبري  خود را از آن جدا مي
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بيند و    گرايانه و اعتراضي به مذهب شيعه مي در مقاله فوق شيخيه را به عنوان يك انديشه اصالح
بديل شدن آن به فرقه را از منظر كالمي و عقيدتي تحليل و بررسي كند، در حالي سعي دارد روند ت

كه مدعاي اين مقاله درست روبروي اين نگرش قرار دارد؛ شيخيه مكتب، مشرب و نگرشي علمي 
اي سوق  بوده است كه به تدريج و بر اثر شرايط فرهنگي و اجتماعي به سمت تصلب گروهي و فرقه

روست كه آراء شيخ احمد احسائي هر چند با مشهورات و مسلمات مورد توافق  يافته است. از اين
تقي برغاني حكم به  آمده است و برخي از ايشان نظير مالمحمد علماي اصولي دوره قاجار در تضاد مي

نامه و  اي مانع از طرح آن به صورت مرام  اند، اما عدم تشكّل اجتماعي و ساخت فرقه برائت از آن داده
  ل عقايد متمايز از مذهب غالب بوده است. اصو

چيستي و مباني كالمي ركن رابع در نظام اعتقادي فرقة شيخيه و «مقاله ديگر در اين زمينه، 
است. اين مقاله كه توسط آقاي سعيد عليزاده » ارزيابي نسبت آن با نيابت خاصه در فرهنگ شيعي

ارزيابي كالمي مفهوم ركن رابع قرار داده است، مسئله كانوني خويش را  درآمدهبه رشته تحرير 
امر دين و  نيتر ياساسو  نيتر ياديبناست. نويسنده ركن رابع را در نظر برخي از سران شيخيه، 

محقق اين مقاله، اعتقاد ركن رابع داراي  ازنظر. داند يمحتي اساس هستي و فلسفه آفرينش 
ن اين ايده و اصول و مباني اعتقادي شيعه، ي اساسي است و اختالفات عميقي بيها چالشاشكاالت و 

ركن رابع را  دهياكه  رسد يمنظريه نيابت وجود دارد. نويسنده در بررسي خود به اين نتيجه  ازجمله
ي اساسي دارد. عالوه بر اين ها تفاوتدانند و با نظريه نيابت،  انحراف و بدعتي در مباني شيعه مي

نحوي  به توانند ينمنيز برخوردار نيست و بزرگان شيخي  مفهوم ركن رابع از منطق دروني محكمي
پذيرفتني آن را توجيه كنند. زيرا ركن رابع با فلسفه غيبت كبري كه همانا آزمون و ابتالء و نيز 

  ).79:1393،زادهيعلسازي شيعيان براي ظهور است، در تضاد است ( آماده
 يزرگر حسين غالماي به قلم  ؛ مقاله»شيخيه شهياندناطق واحد در  هينظراصول دين و مذهب و 

كه نشان دهند كه  اند نهادهاين مقاله هم اصلي خود را بر اين  نامؤلفو محسن سراج است.  نژاد
نظريه ناطق واحد و ركن رابع اختصاص به همه مشايخ شيخيه و همه فرق و شعب اين فرقه نداشته 

ظر شيخيه كرمان بوده است و از از ابداعات است، بلكه اين نظريه جزئي از اصول دين و مذهب در ن 
 دنرس يمخان كرماني بوده است و در نهايت به اين نتيجه  كرماني و فرزندش محمد خان ميمحمدكر

كه اعتقاد به اصول دين چهارگانه و نـاطق واحد (يا بهتر بگوييم تكروي در مـرجعيت) تـنها 
د و داراي هيچ جايگاهي درانديشة مشايخ هاي شيخية كرمان دار اختصاص به تفسيرها و برداشت

؛ »آراي كالمي شيخيه)«90:1390،نژاد يزرگرهاي ديگر اين مكتب نيست. ( و شاخه هيخيش متقدم
باقري نوشته شده است. در اين مقاله سعي شده است كه با  اكبر يعلديگري است كه توسط   مقاله

يعة اماميه، اثبات شود كه شيخيه در چه پررنگ كردن تمايزات اعتقادي و كالمي فرقه شيخيه با ش
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تا چه حد بر خالف نصوص ديني و مكتب اهل بيت  ها تفاوتمواضعي دچار اختالف شده است و اين 
 )52:1389)  و سيره و عرف علماي شيعه است. (باقري، عليهم السالم(

 تمهيدات نظري
 كه ديآ يم دست به يا الهمق از بار شناسي براي اولين جامعه ديدگاه از »فرقه« واژه تعريف

 عنوان به را ييگرا فرقه تشكيالت ابتدا از شد. وي منتشر 1905 ـ1904 سال در وبر ماكس وسيله به
 شامل ضرورتاً كه دهد يم شرح نهادي عنوان به را آن كرده و مشخص فرقه و كليسا بين انشعابي
 آن هدف كه دهد يم شرح وچكك گروه و توده يك عنوان به را فرقه است. تروچ ستمگري و عدالت

 به را فرقه هستند. ينگر خاصي اعضاي يافتن پي در آن رهبران و است جهان فرمايي حكم سرزنش
دارند. گروهي ديگر از  مشتركي اعتقادات كه كند يم معرفي پويا و ساده گروهي عنوان
 پيشواي و نظريات كه دارد داللت حزبي يا گروه بر كه است يا واژه »فرقه« شناسان معتقدند جامعه

 برد، كار به را واژه اين توان يم نيز سياسي و فلسفي يها گروه براي بنابراين، و دارند مشتركي
 فرقه دارد. نيبوهر كاربرد مذاهب همه در فرقه . واژهرود يم كار به مذهبي مفاهيم در كهگونه  همان

معنايي كه اين مقاله . دارد گرايش تمايزطلبي به كه داند يم خاص و معين شرايط با تشكيالتي را
  ) 114:1377بندي شده است(پيرو،  پيشتر حول آن صورت

 نيچن هم و كند يم حركت آن در رهروي كه اند دانسته راهي معناي به ي ديگر فرقه راا عده
 فلسفي و سياسي مكتب يك مجموع، در و كرده ارائه رفتاري و فكري نظامي، نيز و علمي راهكارهاي

 در فرانسه، زبان در واژه . اينشود يم شناخته خاص ديني سازمان نوعي عنوان به نيز خود و است
 سپس. كنند يم پيروي خاص آييني از كردند يم اعالم كه شد يم اطالق افراد از گروهي به آغاز،
 توسط ولي اند دهيگرو آييني به كه اشخاص خاص جمله: الف) جمع از يافت؛ محدودتري معاني
 عمد به كه . ب)گروهياند گرفته قرار جامعه اساسي نهادهاي در و نشده شناخته رسميت به همگان

 معنا اين دراند.  ساخته جدا خاص باورهايي و ها شهياند سلسله يا و اصلي وسيع، جمعي از را خود
 زا طرد كم، دست يا و انقطاع فرقه، اصولي معناي در . ج)رديگ يم قرار ديني سازمان برابر در فرقه
  ). 338:1377)(هميلتون،183:1380است (واخ، آيين فراگير يك

بيشتر تعاريفي كه از پيدايش فرقه ارائه شده است، ناظر به سير تحول تاريخ دين مسيحيت در 
ها نوع پيشيني و اوليه سازمان اجتماعي حيات  جامعه اروپايي بوده است. از منظر ماكس وبر، فرقه

اي است. با اين تفاوت  ه قبل از تشكيل اجتماع كليسايي، اجتماع فرقهروند و مرحل ديني به شمار مي
شود و در سازمان كليسايي فره به يك سمت  كه در فرقه، فره(كاريزما) به رهبر فرقه نسبت داده مي

  ). 370:1377شود (هميلتون، (جايگاه) مذهبي سوق داده مي
ها متاثر از همان تاريخ اجتماعي  زارشها و گ نيز يافته  در باب شكل و سازمان اجتماعي فرقه

فرقه گروه كوچكي است  شناسي دين پردازان جامعه  اديان در غرب مسيحي است. از منظر نظريه
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خواهان كمال دروني و هدفش تماس شخصي مستقيم ميان اعضا است. فرقه، هر گونه تصور تسلط 
تفاوت يا مخالف است. فرقه  امعه بيكند و نسبت به جهان، دولت و ج بر جهان [اجتماعي] را رها مي

شود  جاي جامعه كنوني مي گيرد يا خواهان ايجاد جامعه ديگري به يا از جامعه كناره مي
. 1شمارند:  گونه بر مي هاي اجتماعي فرقه را اين پردازان مزبور ويژگي . نظريه)375:1377لتون،ي(هم

ها ماهيت نخبگاني  . فرقه2دارد.  عضويت در فرقه به فضليت و تجربه مذهبي خاص فردي بستگي
شوند، بلكه  دارند نه به اين معني كه عموم آن همه از اليت و اقشار و طبقات خاص محسوب مي

. 3هاست.  دانند كه حقيقت تنها در دست آن اعضاي فرقه خود را نخبگان و زبدگان و برگزيدگاني مي
. معيارهاي متصلب و خاصي 4ف است. فرقه از جامعه بزرگتر جدا و با مذاهب رسمي موجود مخال

براي اعضاي يك فرقه وجود دارد و رعايت نكردن جدي يا دائمي اين معيارها سبب طرد اعضا از 
  .)381:1377لتون،ي(هماي است  . فرقه، فاقد روحانيت متمايز حرفه5شود.  فرقه مي
هاي  و ويژگي كه از نظر گذشت، تعريف و معاني مشتركي از منشاء پيدايش فرقه طور همان

و  ها يژگيو توان يمي وجود ندارد، اما با توجه حد مشترك تعاريف شناس جامعهاجتماعي آن در 
. رهبري 2اجتماعي هرمي نظام.فردمحوري و 1برشمرد؛  گونه نياي را ا فرقهمختصات اجتماعات 

 فرقه .6.فرايند تمايزگذاري 5فردي  جذب و خاص . دعوت4. كسب معرفت انحصاري3كاريزماتيك
پنهاني  قدرت كسب يا به سياست به يياعتنا يب. 7 )رويارويي جماعت بسته با اجتماع( امت برابر در
  ).  68،75:1393. خودسازي دروني (شهرستاني، 8

  غالباً پيوندها و ارتباطات و تعامالت  ها فرقهفرد محوري و نظام اجتماعي هرمي؛ در
عبارت ديگر  . بهرديگ يمپيوند است شكل خاص دروني با تكيه بر رهبري كه مظهر اين 

هرم  رأسبه  ها راهو همه  شود يميك هرم طراحي  چون هم ها فرقهروابط اجتماعي در 
 . در رأس اين هرم رهبر كاريزماتيك قرار دارد. رسد يم

  رهبري كاريزماتيك؛ نظام توزيع قدرت در سلسله مراتب قدرت غالباً بر اساس
 العاده خارقاست. اعضاي گروه از رهبر فرقه به واسطه امتيازات  رهبري اقتدار كاريزماتيك

و يا  دار شهيري كهن و ها سنت، نه به خاطر كنند يمتبعيت  اش برجستهفردي و صفات 
 ).395،396:1384امتيازات قانوني و سازماني (وبر،

   با معتقدين به مكاتب و  ها فرقهكسب معرفت انحصاري؛ سازوكار كسب علم در
ي درون يك دين متفاوت است. اعضاي فرقه به جاي حضور در مدارس و مراكز ها شيگرا

) و مباحثه آزاد و انتقادي، به مقلدان و ها دانشگاهي علميه و ها حوزهعلمي عمومي (نظير 
حاميان خود كسب معارف و علوم را به واسطة شخص رئيس فرقه يا نايبان بالفصل او 

جا مانده از او ممكن   را نيز فقط از طريق نص بهي به علم ابي دستتوصيه كرده و  
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. كسب معارف انحصاري در كنار رهبري كاريزماتيك، به نظام تبليغي و علمي دانند يم
 .  دهد يمفرقه خصلتي فردگرايانه 

  جذب افراد از طريق فردي  ها فرقهدعوت خاص و جذب فردي؛ سازوكار جذب افراد در
  1و تبليغ تبشيري اديان و مذاهب و مكاتب بزرگ)است؛ (به جاي دعوت دعوت عمومي 

  ي بشناسيم، فرآيند ا فرقهفرآيند تمايز گذاري؛ اگر رهبر كاريزماتيك را به مثابه قلب نظام
سازوكار و ابزار رهبري است. تثبيت و تدوام فرقه عموماً در گرو حفظ  نيتر مهمي، زگذاريتما

با ديگران از مسير برگزاري مناسك خاص و  پيوندهاي دروني از طريق تشديد عناصر متمايز
. رديپذ يمارائه معارف خاص از ناحيه افراد خاص و بدون مواجهه و رويارويي با معارضان صورت 

را از مذهب و يا ايدئولوژي رسمي جدا كنند،  شان فرقهبراي اين كه سرحدات و مرزهاي  ها فرقه
كه در  كند يمدر اين است كه به پيروان كمك . اهميت اين نشانگان پردازند يمگذاري  به نشانه

غالباً به صورت نهاني و ضمني بر طبل  ها فرقهي بيروني مقاوم شوند. ها هجمهمقابل تهديدات و 
و به جاي تاكيد بر اشتراكات بر موارد  كوبند يماختالفات خود با مذهب يا مذاهب رسمي 

 . كنند يممناقشه برانگيز و تفرقه برانگيز تاكيد 

 رقه در برابر امت (رويارويي جماعت بسته با اجتماع)؛ از نتايج تبعي فرآيند ف
ي ا فرقهي (تحجر) اعضاي فرقه است. اجتماعات ماب مقدستمايزگذاري، خشك كيشي و 

ي مخالف از انعطاف برخوردار نيستند. به ها گروهماهيت متصلبي دارند و در برابر عقايد و 
ي از سبك زندگي بسته هستند تا يك فرآيند متعامالنه بيشتر مروج نوع ها آنهمين جهت 

با اصول جزمي اعتقادي و  توان يمرا غالباً  ها فرقه باز مبتني بر برخورد اجتهادي با مسائل.
به  كنند يم، سعي ها فرقه. شوند يمعملي شناخت كه از مذاهب و اديان بزرگ منشعب 
ته بدهند، تازگيِ كه مبتني بر خط اصول قديمي و اجماع همگاني، صورتي تازه و نوباف

هماهنگ با  ها فرقه. اند شدهكش استدالل و عقالنيت استوار  كش تمايز و تفاوت و نه خط
خودي برخوردارند، تا بتوانند خود را  ي بسته، از ماهيتي طبيعي و خودبهها جماعتاساس 

تزر. تونيس، مالكوم. متمايز كرده و مورد شناسايي قرار دهند (وا تر بزرگدر برابر اجتماع 
 ). 137:1381فرديناند،

 به طور  توانند ينم ها فرقهيي به سياست يا به كسب قدرت پنهاني؛ غالب اعتنا يب
اجتماع)  –رسمي و عمومي وارد سياست شوند و سياست را در حوزه عمومي (فرهنگ 

 
يي است كه به فرقه ها آننيز بشارت و نويد فرقه براي همه  ها آني تبشيري نيز وجود دارند، اما در ها فرقهالبته  . 1
توان گفت نتايج دعوت در وهله اول براي گروندگان و اعضاي فرقه  ميكم  ؛ دستنامؤمنو نه عموم جامعه  وندنديپ يم

  هاي فرقه باشد قابل لمس است، هر چند كه ممكن است دعوي رستگاري دنيوي و اخروي براي عموم مردم نيز از آرمان
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بي به قدرت نه توان تبليغ عمومي ندارند. از اين رو در پي دستيا ها آنپيگيري كنند. زيرا 
از مسير سياست (كه مسير آشكار عمل اجتماعي است)، بلكه از مسير اقتصاد و نظاير آن 

ي سياسي و جذب نخبگان سياسي و اقتصادي) كه امور غير ها يالبي اجتماعي، ساز شبكه(
گونه  . البته همانكنند يمغالباً در پشت پرده فعاليت  ها آن. ابندي يمآشكار هستند، ورود 

كند هر سازمان اجتماعي ديني كه مدعي رستگاري مردم باشد، الجرم  وبر اشاره مي كه
بايد براي خشنودي و عظمت او، تالش خواهد كرد بر جهان پر از گناه لگام بزند و در راه او 

ها اين مجاهدت بيشتر در حوزه اقتصاد و پشت پرده سياست  مجاهدت كند اما در فرقه
 ). 385:1392شود (وبر،  تعريف مي

  هستند و در جهت اصالح اعضاي اجتماع (امت يا  نگر درون ها فرقهخودسازي دروني؛
ي به نگر دروناست.  شان بسته، اصالح اعضاي اجتماع شان عمدهو اهتمام  نديآ ينمملت) بر 

كه در برابر تفرقه و دو يا چند دستگي داخل گروه بايستند و از جذب  دهد يماجازه  ها آن
 ).  72،75:1393ل فرقه خود در جامعه بزرگتر جلوگيري كنند (شهرستاني، شدن و انحال

تيپ «ي شناس سنخي، از نوع ا فرقهي اجتماع نظامي از شناس سنخالبته بايد توجه داشت كه اين 
است و هيچ يك از اين خصايص به طرز خالص و ناب در واقعيت اجتماعي وجود ندارد » آل دهيا

ي بسته به موقعيت و ميدان عملي اجتماعي ها يژگيوهمواره تركيبي از اين  ). در واقع94:1392(وبر،
  ظهور كرده و وجود خواهند داشت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي (نظام هرمي مبتني بر سيادت فردي رهبر فرقه)ا فرقهنظام اجتماعي . 1نمودار 
  
  ي تحقيقها افتهي

  مسئله رهبري؛ قلب جدايي شيخي از امامي

 رهبري كاريزماتيك

 زگذارييفرايند تما

 انحصار و مرزبندي متصلب
 اجتماع)بابستهجماعتفرقه در برابر امت (رويارويي
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كانون اعتقادي شيعه دانست. مسئله  نيتر يبحران توان يمعليه السالم را جانشيني امام زمان 
فقدان امام و تكليف شيعيان در زمانة غيبت چيزي نبوده است كه تنها به مكتب شيخي اختصاص 

گويا شيخ احمد احسائي از  1ي بسياري دارند.ها شباهتداشته باشد و شيخيه و شيعه در اين زمينه 
ويش در ايران و عتبات، با طرح نجبا، نقبا و كامالن شيعه متذكر اين معنا بود همان ابتداي دعوت خ

شده و به اعلميت شيخ به  گردان يروكه معرفت به اين كامالن سبب خواهد شد كه مردم از علما 
اقرار گرفته است  )السالم همي(علعنوان كسي كه علوم الهي را به مشافهه (رودرو) از ائمه شيعه 

را نه  اش يمعنورا كه مطابق نظر شيخ احمد احسائي، كامل شيعه، نيابتش و مقام علمي و نمايند، زي
از ائمه شيعه  واسطه يببه واسطة اجتهاد عقالني و يا سيادت عرفي بلكه در طول مراتب وجودي و 

(عليهم السالم) دريافت كرده است. شيخ احمد احسائي، مسئله جانشيني را از ابتدا طوري طرح 
به يك فرد و يك عالم شيعي منتهي شود. نقل است كه به شيخ عرض كردند:  ها راهكه همه  دكن يم
بگيريد از سيد كاظم چرا كه او «فرمودند: » اگر دست ما به شما نرسد، اخذ اين علم را از كه بكنيم.«

كسي از  سطهوا يبو ايشان  ام آموختهاز من علم را مشافهتاً آموخته است و من از ائمه خود مشافهتاً 
) اين فردگرايي هر چند در دوره شيخ احسائي هنوز ماهيت 178:1393زارعي، .»(اند آموختهخدا 
كه بر گرد اين هسته سخت،  دهد يمي نيافته است، اما اين امكان را به پيروان و مقلدين ا فرقه

در انديشه  ساز قهفرتشكل يافته و به تار و پود آن تنيده شوند. كما اين كه به واسطه همين عنصر 
ي در بين شاگردان، جهت ا گستردهشيخ احمد است، كه پس از وفات سيد كاظم رشتي اختالفات 

و باب از اين فرصت استفاده كرد و خود را همانند شيخ احمد و  ديآ يمانتخاب رياست فرقه پديد 
دود كردن رهبري . شيخيه با محدينما يمالهي معرفي  واسطه يبسيد كاظم نائب خاص و باب معارف 

 
 هم و ديجو يم بهره عرفان اهل و صوفيان آراي از رابع ركن طرح در كه شيخيه هم اماميه؛ شيعه و شيخيه  شباهت) . الف 1

 با) دانند يم حجت را جماعت كه سنت اهل مقابل در( دانند يم فرد يك نزد در) ص( اكرم نبي از پس را حجيت امامي تشيع
 كه. است شيخ يا و مراد يا پير االقطاب، قطب فرد اين صوفيه نزد در و معصوم امام فرد اين اماميه، شيعه نزد در كه تفاوت اين
 صفوي دوره در تشيع شدن فراگير از پس. است بوده منطبق هم بر معصوم امام و كبير شيخ تصوف اهل از بسياري نزد در البته

 وتصوف تشيع بين پيوند همان برآمده شيخيه كه ،دهد يم ادامه خود حيات به تشيع از يها هيال در صوفيانه عقايد آن، از پس و
 رفته بين از خاص نيابت كبري، غيبت پس است معتقد اماميه شيعه خاص؛ تنياب اماميه؛ شيعه و شيخيه يها )  تفاوتب .است
 معتقد شيعه .داند يم امام خاص نايب را رابع ركن شيخيه كه آن حال دارند، وجود هستند علما كه امام عام نايبان تنها و است
 بالفصل جانشين معناي بهلزوماً  نيابت و دارند، سياسي نيز و تبليغي و اجتهادي و فقهي نيابت عام، و خاص نايبان كه است

 در كه آن حال است، اجتماعي و عرف شيعه در وهله اول، ناشي از ضرورت نزد در نيابت مسئله ديگر عبارت به. نيست عرفاني
 داعتقا اماميه شيعه كه حالي در. است عليهماالسالم معصوم امام عرفاني و وجودي ادامه خاص نايب يا رابع ركن شيخيه، نزد
 ميسر راحتي به را آن شناخت اما است، السالم عليه زمان امام به عرفاني لحاظ به فرد نيتر كينزد نفر يك دوره، هر در دارد
نگاه كنيد به: فرقه در برابر مكتب، سيد حسين شهرستاني،  .ديآ ينم حساب به شيعيه مركزي عقايد جزو رو اين از ،داند ينم

  ,14، صفحة 71ماهنامه تحليلي پنجره، شماره 
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شيعه در عصر غيبت به يك فرد به واسطه استناد باطني و عرفاني (و نه عرفي و سياسي) امكان 
يي عقايد شيخيه، تا زماني كه شيخ احمد احسائي فردگراتفرقه ميان شيعيان را فراهم كردند. اين 

ظهور و بروز چنداني )، 533:1385قاجار است (ورهرام، شاه يفتحعلمورد توجه علماي شيعه امامي و 
از دستگاه حكومت قاجار، فردگرايي مستتر در اين  ها آنندارد، اما پس از تكفير علما و دور شدن 

  . دهد يمرا به تشكيل فرقه سوق  ها آنانديشه 
شيخيه را به سمت جدايي از عموم مسلمين و شيعيان اماميه سوق داده  چه آن تر قيدقبه عبارت 
يعني  شان خيمشا، اظهار و تاكيد بر اعلم بودن زند يما در ميان ايشان دامن ي را فرقهو فردگرايي 

شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي بر ديگر علماي هم عصر خويش است. زيرا كه اگر اين اعتقاد 
در كنار عقيده تداوم نيابت خاص امام زمان در عصر غيبت قرار گيرد، نتيجه تبعي و طبيعي آن، اقرار 

با اين وجود (و شايد از سر تقيه  ها آنبه انحصار بابيت امام غايب در شخص مشايخ است. اما مقلدان 
. تا پيش از شيخيه، در بين علماي شيعه، اقرار به كنند يمو مخالفت علماي اماميه) اين امر را انكار 

اعلميت به ، زيرا اين شد ينماعلميت يك عالم سبب جدايي وي و مقلدانش از بقيه اجتماع مسلمين 
بلكه اعلم، نايب عامي بود كه به  شد ينممعناي بابيت و نائب خاص بودن آن عالم خاص قلمداد 

شيخيه با  كه آن. حال افتي يمواسطه فضيلت تقوا، علم و يا كياست و سياست بر ديگران برتري 
را نه  مرجعشانت ي را ايجاد كردند تا مقلدان يك عالم خاص، اعتقاد به اعلميا نهيزمطرح ركن رابع، 

فقط به مثابه يك سيره عملي، بلكه به عنوان يك اصل اعتقادي بپذيرند و در هيئت يك اجتماع 
متمايز از امت اسالمي ظاهر شوند. (شيخيه، در واقع با طرح ايده نقبا و نجباي شيعه توسط شيخ 

ارج و آن را به كرماني، اعلميت را از يك سيره عملي خ خان ميمحمدكراحمد و ركن رابع توسط 
 سي رسالة در كرماني خان كريم محمد« اصلي اعتقادي و ميزاني براي تمايزگذاري تبديل كردند).

 در يك هراند  بوده رابع ركنها  مقام اهللا ياعل مرحوم سيد و مرحوم شيخ«:سدينو يم باره نيا در فصل
 و الشرايط جامع قيهف ايشان كه گفتم كه طور آن به رابع، ركن ايشان بودن اما خود، عصر
 به اقرار و مينما ينم آن از تحاشي و ندارم شبهه و شك بودند شيعه علماي از عالمي و التقليد جايز
 و برساند غايب به شاهد دانم يم كل از اعلم خود، عصر را در ايشان بدانند خلق و خدا دارم، آن

 خان ميكر» (اند بوده معاصرين لمايع كل از اكمل، و افقه اصدق، ازهد، اورع، اتقي، اعلم، ايشان،
 ).22:1327كرماني،

يي مستور در عقايد شيخيه، دومين عاملي كه از نقاط كانوني اعتقادات مكتب شيخي فردگراپس از 
شناخت و تعيين مصداق رهبري و نيابت است. رهبري كه شناخت آن، جز از طريق  شود يممحسوب 

براساس تاريخ تحول مكتب شيخي، مصداق رهبري فرقه را . رسد يمباطني و معنوي غير ممكن به نظر 
ي داشته باشد و فاصله او از افتنين دست باًيتقرعادت و  به عهده بگيرد كه شخصيتي خارق توانست يمكسي 

پيروان طوري باشد كه امكان سيادت و رهبري را بيابد. و از آن جايي كه مكتب شيخي از دو مشرب 
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ي صوفيه، ها فرقهاست شناخت مصداق رهبري به مانند غالب  كرده يمي و تصوف ارتزاق گر ياخبار
همواره بايد در قالب يك رهبركاريزماتيك ظهور كند. رهبري كه ظاهر (نقل) و باطن (قلب) بر آن صحه 

. براي نمونه به شرح زندگي مشايخ شيخيه و تصوير رهبري به عنوان شخصيتي كاريزماتيك اند گذاشته
 غريب در سعي ،خورد يم چشم به فرقه مشايخ از بسياري زندگي شرح در كه يا نكتهد؛ اشاره كر توان يم
 ييها تيشخص متون در شيخيه، شيوخ غالباً. ي ايشان استزندگ دادن نشان اعجاز شبيه و غيرعادي و

 در مثال طور به. برخوردارند ديني معارف سريع ادراك و ذوق قوه داراي كودكي دوره از حتي كه هستند
 نفع به حوادث و دادهايرو از سالگي پنج سن در چگونه كه ديكن يم مالحظه شيخ احمد احسائي زندگاني

 نامه يزندگ در احسائي احمد شيخ حتي .است كرده يم برداري بهره دنيا ييوفا يب و خداشناسي
 در را اش تيشخص و كند يمديارش اشاره  مردم و كودكان ساير از وي بودن متمايز به اش خودنوشت

من چون بر : «سدينو يم باره نيدرااو خود  .دهد يم نشان متمايز زندگي خرافه و جهل از پر محيط ميانه
تنم در ميان آنان تنها بود! و روحم  نشستم يمي با ساير كودكان ا گوشهدر  گذشتم يممجالس ايشان 

(مدرس  )89:1382 يي،خدا(» رفتم يفرومباال داشت. چون خلوتي گزيده و به فكر  عالم بهبستگي 
  .)50:1381قمي، انصاري() 7:1345چهاردهي،

پس از وفات شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي، ترسيم چهره علمي و معنوي  نيچنهم 
از قالب معتقدين به  ها تيشخصي دست نيافتني، به مرور سبب شد كه اين ها چهرهايشان به عنوان 

معنوي كه راهنماي سلوكي و ارشادي را براي جماعتي  يك مكتب و گرايش فكري به عنوان يك قطب
از پيروان دارا هستند تغيير ماهيت دهند. محمد كريم خان كرماني در كتاب ارشاد العوام، شيخ احمد 

و  دهد يماحسائي و سيد كاظم رشتي را با عباراتي فراتر از يك عالم ديني و فقيه مورد خطاب قرار 
 الخلد في رفع و مقامه اللّه اعلي احسائي احمد شيخ اوحد، اجل شيخ كه مايا اين دركه  آن: «سدينو يم

 ظاهر برهانه انار و شأنه اللّه اجل كاظم السيد الحاج عالم جليل سيد ايشان از بعد و شدند ظاهر اعالمه
 محكم از را خود مطالب شاهد و آوردند بيرون قرآن از را لدنيه و خفيه و رسميه علوم جميع و شدند

 و رياضي و حكمت و فقه و اصول و تفسير و عربيت و نحو و صرف علم مثل نمودند بيان و يافتند آنقر
 قرآن از را همه غريبه علوم ساير و ريميا و هيميا و ليميا و سيميا و كيميا و نجوم و عدد و جفر و رمل

 آخرت و دنيا اوضاع از شد يم سؤال ايشان از كه عجيبه و غريبه مسائل جميع و نمودند اظهار و يافتند
 در و كردند اظهار خدا كتاب محكمات از را همه هاست آن در آنچه و عالم هزارهزار اوضاع و مافيها و

 در و است جلد ششصد پانصد به قريب كه ايشان هاي كتاب معني اين شاهد و نوشتند خود هاي كتاب
  ). 201م؛ جلد يك :كرماني، ارشادالعوا خان ميكر» (است حاضر است منتشر خلق ميان
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  انحصاري شدن باب علم در شيخيه
از سوي شيخ احمد احسائي، مسير را براي انحصاري كردن كسب معارف » كامالن شيعه«طرح 

: سدينو يم، كرماني در اوصاف كامالن شيعه »رجوم الشياطين«. در رساله آورد يمشيعي فراهم 
و ايشانند  ماند ينممان از وجود ايشان خالي كامالن در هر عصري و زماني در دنيا موجودند و ز«

علت غايي خلق عالم، پروردگار مشاء است و علت دعوت انبياء و مرسلين و اگر ايشان نبودند عالم 
سبحانه زيرا كه ايشان واصل  يخدا پس بدان كه ايشان نزديكترين خلقند به...  ستاديا ينمبرپا 
تهاي نزديكي است پس ايشانند سابقان مقربان و اصحاب درجات ايمان كه جزاي آن من اند بأعلي شده

زلفي و منزلت و ماسواي ايشان دون ايشان هستند بر حسب درجه و سبقت و تأخر هر يك در 
  ).75(ابراهيمي، ترجمه رجوم الشياطين: » اجابت و ايمان
ض نيز هم عر ها آنكه گويي  كند يمكرماني كامالن شيعه را طوري معرفي  خان ميمحمدكر

در دوره و  ها آنانسان كامل و امام معصوم غايب هستند و واسط بودن ايشان تنها به سبب ظهور 
عصر متفاوت بوده است. از اين رو هر يك از آحاد مسلمين و شيعيان براي كسب معارف و هدايت 

 امام شوند. كرماني به طور ضمني و بدون صراحت سنگ همالهي بايد دست به دامان  اين كامالن 
و امام غايب قرار  السالم هميعلانبياء و معصومين  فيرد همآشكار، كامالن به لحاظ درجات ايمان 

. اين شايد اشاره كنايه آميز باشد به اين كه شيخ احمد احسايي و جانشينانش كه از نظر دهد يم
هدايت  ، واسط انحصاري اتصال به پروردگار و مقامشدند يمشيخيه در زمره كامالن شيعه شناخته 

هستند و بقيه علماي شيعه بايد از ايشان پيروي كنند، زيرا كه جايگاه علمي و ايماني ايشان دون 
بزرگان شيخيه قرار دارد. اما انحصاري شدن علم، به دليل مقاومت علماي شيعه در برابر شيخيه، 

از بقيه مسلمين ، كساني كه به عقايد مكتب شيخي تمايل دارند، به سمت جدايي شود يمعمالً باعث 
مع ذلك آن كه علم : «... سدينو يمانحصاري بودن علم  دييتأدر  خان ميكرسوق داده شوند. محمد 

شيخ مرحوم را دارد يك نفر است و از جهت اين كه او دوست خداست و دوست ائمه هدي دوستي، 
ن علم اوست دوستي او واجب است و دشمني او حرام و چون او كه حامل اين علم است پس باب اي

و خداوند چنين مقدر فرموده است كه هر چيز را از بابش بگيرند و اگر از غير باب او بگيرند به 
). شيخ احمد احسائي، طريقه دريافت معارف طوري بيان 208:1393(زارعي،» رسند ينممطلب او 

قول خودش به كه گويي اين علوم را خود بي واسطه از ائمه شيعه عليهم السالم و يا به  نمود يم
، كه باب علم در شخص شيخ، منحصر شود شد يماخذ كرده است. امري كه باعث » مشافهه«

  ). 16:1345(مدرس چهاردهي،
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  تا رساالت مفرده  ايرؤاز حجيت عالم 
اجتماعي و  ريتأثي ها سميمكاناز نوع تبليغ و  توان يمي را ا فرقهي جماعت ها نشانهيكي از 

مبين  ها فرقهشمول دارند،  ي عمومي و جهانها هيداعمكاتب فكري  اعتقادي دانست. هر چقدر
 نديگو يمي فردي و نهايتاً گروهي هستند. مكاتب غالباً با زبان استداللي و همه فهم سخن ها دعوت

يي منفرد تبليغ ها جماعتو در مقابل، فرق با داليل محدود و براي  كنند يمو بر حجيت عقل تاكيد 
يز به عنوان يكي از فرق اسالمي منشعب شده از شيعه اماميه، همين راه را . شيخيه نكنند يم
يي از بزرگان ها خوابي تبليغي در فرقه شيخيه بيان ها روش. در همين راستا يكي از رديگ يم يپ

دين(حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار عليهم السالم) و مشايخ مكتب شيخي بوده است. سيد كاظم 
احسائي در كتاب دليل المتحيرين درباره طريقة دستيابي استادش به علوم  رشتي شاگرد شيخ احمد

عصر و يگانه دهر كه اخذ كرده علوم را از معدنش برداشته است از منبعش، كه عبارت : «سدينو يم
ي صالح، از ائمه هدي عليهم السالم، به ها نومي صادق و ها خوابباشد از ائمه طاهرين و اين علوم در 

شد!  تواند ينمي ايشان متصور ها صورتو شبهه و ريبي در اين نيست كه شيطان به  ديرس يمشيخ 
  ).53:1345نمود (مدرس چهاردهي، تواند ينمخود را به ايشان مشتبه 

فراتر از يك واقعه  ها يخيشكه از بيان سيد كاظم رشتي هويداست، خواب در نزد  طور همان
جذب افراد به فرقه بوده است. واضح است كه مرجعيت ي براي ا لهيوسمعنوي، يك حجت اعتقادي و 

دارد، زيرا كه خواب به سختي  انهيگرا فرقه وخواب در تبليغ عقايد، نشاني از جذب و تبليغ فردي 
به عنوان مرجع اقناع عمومي قرار بگيرد. روياهاي صادقه در نزد شيخيه، به مثابه يك حجت  تواند يم

   1.سازد يمي كاريزماتيك ها تيشخصان شيخي قطعي و غير قابل خدشه، از رهبر
در تبليغ معارف مذهب شيعه و  ها يخيشي ديني، ها حجتعالوه بر تمسك به خواب  در بيان 

براي ترويج  ها آن. رنديگ يمجزئيات شرعي و فقهي نيز راهي متفاوت از عموم شيعيان را در پيش 
كه مخاطب عام دارند، رساالتي مفرده در  معارف مذهبي شيخي عمدتاً به جاي تدوين رساالت عمليه

. رساالتي كه به قصد ترويج سندينو يمجواب مقلدين و پيروان و نيز رساالتي در پاسخ به شبهات 
ي مقلدي خاص و ها خواستيا به در  شود يمي از مردم نوشته ا دستهافكارشيخي در ميان گروهي يا 

 
 مقام به شيخ و سيد پيروان كه استشده  نقل متعددي ياهايرؤ رشتي كاظم ديس و احسائي احمد شيخ زندگاني . در1

 شيعه ائمهو علوم  نبوي معارف و الهي علم پذيراي واسطه، بدون ايشان كه كند يم مجاب را عرفاني و علمي
 آب از گفتم ي؟خواه يم چه فرمود زياد كشمكش از پس رسيدم پيغمبر حضرت خدمت شبي«.. اند. شده االسالم عليهم
 بود برف از سردتر و شهد از تر نيريش ريخت دهانم در دهان آب و نهاد دهانم بر مقدس دهان پس. كن سيرابم خويش

ه مشاهد از حضرت آن و برخاستم و نشستم گشته عارض ضعف آن برودت و لذت مرا بوديم ايستاده دو هر و بود كم ولي
 فيتألشيخيه،  فرقهنگاه كنيد به: تحليلي بر تاريخ و عقايد  .» گذشت و نوشانيد آب از ديگر بار پس ،ديخند يم حال اين

  . 39 صفحهاحمد خدايي، قم: نشر اميرالعلم، 
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؛ اين سنت اند شدهنگاشته  كند يمالد ديگر زندگي شاگردي ويژه و گاه وصي ايشان كه در واليات و ب
 نيتر مهميكي از  1شيخيه يعني شيخ احمد احسائي به شدت پررنگ است. نامؤسسبه ويژه در ميان 

قاجار بود  شاه يفتعحل سؤالي (رسالة خاقانيه) در پاسخ به ا رسالهرساالتي كه شيخ تدوين كرد، 
  ).12:1345(مدرس چهاردهي،

فردي باشد، مبتني  كه آندر ابتدا، بيش از  ها يخيشجه داشت كه سازوكار تبليغي البته بايد تو
ي و تفسير رمز وار در نزد سر سلسله شيوخ شيخيه، به ليتأوي بود. اما متون ليتأوبر زبان رمزي و 

 دشانيعقاحساس شده و  ها آنكه علماي شيعه عتبات و بالد مختلف نسبت به  شود يمتدريج سبب 
كه بزرگان و شيخيه به مرور از اجتماع  شود يملش بكشند. مواجهه انتقادي علما سبب را به چا

  ي بسته به تبليغ بپردازند و دعوت خود را محدود نمايند.  ها طيمحشيعيان جدا شده و در 
  

  ي گفتار ديني) ها مدلولتاويالت شيخيه؛ (بي اعتباري 
يي است كه شيوخ ها يزسازيتمااشي از ي، نخيش فرقهاما مهمترين بخش تطور مكتب شيخي به 

با بي اعتبار كردن و يا تكثر  ها آن. اند كردهشيخيه در گفتار عام ديني و عرف عالم تشيع وارد 
سخنان  ليتأوبا  ها آن. رنديگ يمي سخنان اعتقادي و مذهبي تشيع راه جدايي را در پيش ها مدلول

دار كه با معناهاي رايج و گفتارهاي علمي عرف بر  بزرگان و متون ديني و نيز بيان سخنان تفسير
علماي شيعه متفاوت است، امكان اختالف و مناقشه بر سر صحت يا كذب متون ديني را براي 

ي خود را از فلسفه و عرفان ها برداشت. شيخ احمد احسائي سعي داشت اند آوردهپيروان فراهم 
، هرجا با مسائل ها ارتيزر شرح ادعيه و اسالمي با متون مقدس ديني تطبيق دهد. به همين سبب د

كالمي و اصول عقايد مواجه شد آن را با فلسفه تطبيق داد و به بيان خود معقول را با منقول مطابق 
  ).25:1393(نورمحمدي، 2ساخت

عقايدي است كه  نيتر مهماعتقاد پيرامون معاد جسماني و نيز نيابت خاصه امام زمان از 
و زمينه را براي نزاع و مجادله در مورد  اند زدهالت نامأمونس و نامقبول دست در آن به تأوي ها يخيش

. اين مهم را با وجود انكارهاي مكرر اند آوردهكيفيت اين امور در بين شيعيان و علماي آن به وجود 
 

 السيد جواب في العارفين، رسالة بعض جواب في الخطابية النواب، الرسالة جعفر الميرزا جواب في الجعفرية الرسالة . 1
العلم و هكذا. نگاه كنيد به سايت االبرار، فهرست  في الجيالني الحسن ابي السيد جواب في الجيالني، رسالة الحسن ابي

  .http://www.alabrar.infoمصنفات مرحوم شيخ احمد احسائي، 
 مند نظامفلسفه و علوم عقلي و فقهي را نزد استادي بزرگ، به نحو اصولي و  گاه چيه البته نبايد از ياد برد كه شيخ احمد احسائي.  ٢

نياموخته بود. به همين جهت در هنگام تلفيق و تطبيق فلسفه با تشيع، اصطالحات فلسفي را در غير معناي اصلي خود به كار برد و 
ضمن رد كردن  كه چنانسالمي، زبان به طعن آنان گشود، ا فالسفهبه خاطر همين فهم نادرست و درنيافتن منظور اصلي عرفا و 

 مألاو را حتوفات و مالمحسن فيض كاشاني را » فتوحات«و كتاب » مميت الدين«را  نيالد يمحآراي مالصدرا وي را تكفير كرد و 
  .25 صفحه، 1393نگاه كنيد به: شيخيه و بابيه در ايران، مهدي نورمحمدي، موسسه انتشارات نگاه، » مسييء لقب داد.



 )شيخيه فرقه يريگ شكل فرايند تاريخي در -تمهيدات نظري( شيخيه  »فرقه«  به  شيخي  »مكتب« تحول

145 

ي جديد نظير ركن رابع و معاد هور قليايي، همان ها دالاز  ها آندر باب اين كه  - بزرگان شيخيه 
 خان ميكر«دريافت. توان يمبه طور ضمني  – اند داشتهي كهن علماي شيعه را مد نظر ها لولمد

 دارد يمكرماني در ضمن نقل جريان محاجه سيد كاظم رشتي با ديگران دربارة عقايد شيخ، اظهار 
ح : آخر شيخ حكيم بوده و عالم بوده، اصطالح و لغتي داشته، شما از اصطالگفت يم ها آنكه سيد به 

و ضروري مسلمين است كه به نوشته  ديكن يمرا  ها بحثو لغت او آگاه نيستيد و به فهم خود اين 
). عالوه بر اين، خود شيخ احمد اعتقاد داشت كه روش تفسير او از 60:1382(خدايي،» اعتبار نكنند

با توسل به متون ديني مكاشفه است، اما بسياري از علما و منتقدان، معتقد بودند كه شيخ دين را 
با مكاشفات  شخصي خود ارتباط  ها نيااما  كند يمو تفسير  ليتأوي حكمت و فلسفه، ها برهان

تفسيرهاي جديدش از دين، گفتار فلسفي و  دادن جلوه. در واقع شيخ احمد احسائي با باطني دهد يم
  ). 15:1345صوفيانه را از حاشيه به متن گفتار ديني وارد كرد (مدرس چهاردهي،

در طول يك دوره كوتاه مدت و توسط سه تن از شيوخ خود يعني شيخ  باًيتقركتب شيخي م
ي جديدي از بند صورتكرماني، توانست  خان ميمحمدكراحمد احسائي و سيد كاظم رشتي و 

 ها آنبسياري مفاهيم كهن شيعه كه مورد قبول جمهور علماي شيعه و عرف شيعيان بود، ارائه دهد. 
ي صوفيانه و غلو آميز ها برداشتي و رقيب در بين تشيع نظير ا هيحاشي ها گفتمانه با ميدان دادن ب

را به اصول اعتقادي دين  فرد بهاز امامت و نيابت امام و جايگاه اولياء و انبياء، مواضع غريب و منحصر 
آن  و مذهب بدل ساختند. در ادامه به شرح و بسط شماري از اهم اعتقاداتي كه شيخيه با توسل به

نظم جديدي در انديشه ديني  و نظام اعتقادي شيعه ايجاد كردند، خواهيم پرداخت؛  اما پيش از آن 
، بسياري از اين اعتقادات را اختراع نكرده و يا به تنهايي ها يخيشكه  ميكن يمبر اين نكته تاكيد 

و بسترهاي  كند يمتمايز را از جريان مسلط تشيع اماميه م ها آنگفتار ديني  چه آنپديد نياوردند اما 
ي ها قرائتصورت بندي جديد اين مفاهيم با  آورد يمي نوپديد فراهم ا فرقهي ريگ شكلالزم را براي 

  ي و تبديل آن به اصول عقايد فرقه شيخي است: ليتأو
، شعاع ها دهيآفر؛ علت مادي تمامي السالم هميعلالف) بيان عقايد غلو آميز نسبت به ائمه شيعه 

در آفرينش مخلوقات خود كمك گرفت همة مخلوقات خدا كلمات او  ها آنئمه است خداوند از انوار ا
فرقي بين خدا و  نيتر كوچك. باشند يمي خداوند ها جلوههستند و ائمه هم معدن كلمات اويند و 

 (احسائي، كند يمبه بندگان ظهور  ها آنآنان بنده هستند خداوند به سبب  كه آننيست غير از  ها آن
  ).23شرح زيارت جامعه كبيره: 

 چون«ب) اعتقاد به جسم روحاني و لطيف براي پيامبر صلوات عليه (پيامبر سايه نداشت)؛ 
 هيچ و باشدها  بدن اول و اشرف هم او بدن استكائنات  اول و اشرف آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
 افالك و كرسي و عرش روح از تر شريف او روح چنانكه و نباشد او جسم لطافت و شرافت به جسمي
 قاعده اين در و البته باشد افالك و كرسي و عرش بدن از تر لطيف و تر شريف هم او بدن بايد است
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 و كرسي و افالك و نار و هوا از تر لطيف آله و عليه اهللا صلي پيغمبر بدن پس ندارد راه شبهه و شك
» شد ينم چيزها بر حجاب و فتابآ در نداشت سايه كه بود جهت اين از و البته است عرش

  ).437كرماني، ارشادالعوام، جلديك: خان ميكر(
 ازكه  چنان بينم مي هم سر پشت از فرمود و(پيامبرصلوات عليه)«؛ رود ينمج)پيامبر به خواب 

 تا سر كه است فلكي جسم صفت بعينه صفت اين و روم يخواب نم به من فرمود و بينم مي رو پيش
 براي كه است روحآن  به شبيه و نيست آن براي از خواب و است توانا و گويا شنوا، ا،بين تمام او پاي
 خوابد يم تو بدن وقتي كه بيني نمي رود يخواب م به بدن و است بيدار هميشه و نيست خواب روح
 صلي پيغمبر بدن كه شد معلوم اينجا از پس نديب يم چيزها و رود يجاها م به و است بيدار تو روح
 و تر شريف كرسي و عرش از و تر لطيفها  آسمان از بلكه است آسماني و روحاني آله و عليه اهللا

» نگرفتياو  به تعلق نبوت روح و نشدي نبوت روح قابل بودي چنين نه اگر و البته است تر لطيف
  ). 437كرماني، ارشادالعوام، جلديك: خان ميكر(

 شود يم دادهخدا  به نسبتچه  آن جميع يدرس فؤاد مقام به چون پس«د)وحدت خدا و رسول؛ 
 او پس خداست به نسبت همان شود يم دادهاو  به نسبتچه  آن جميع و شود يم واقع او بر نسبت

 بصر و سمع و قدرت و علم شود يم او و عالم خداوند دل و زبان و پا و دست و گوش و چشم شود يم
 گردد، فعل و اضافه و قدس صفات جميع فسن و عالم خداوند ربوبيت و سلطنت و واليت و حيات و
 جوالن رخصت را قلم اندكي و دادم يم بسطي بود، فرعونيه نفوس اين طغيان خوف نه اگر آه آه
 تحرير برشته بيان جواهر چه و كرد يم بيان ميدان درها  جوالن چه كه ببيني تا ،فرمودم يم

  ).408كرماني، ارشادالعوام، جلديك: خان ميكر» (آورد يدرم
 شوند، كشته خواستند ينم و كشت ينم را ايشان كسي اگر«؛ كند ينمه)پيامبر (ص) هرگز وفات 

 فلككه  چنان و افالك بدنچون  هم بود، روح نفس ايشان بدن كه چرا ايشان، مردن عادتاً بود محال
 كند تربيش دوام بايستي بود تر معتدل و تر شريف كه ايشان بدن قيامت تا هست هميشه و ميرد نمي
 و عالم اين در خداست وجه ايشان بدن كه زيرا »آيد بعمل وجهه اال هالك شئ كل« مضمون بلكه

  ).417كرماني، ارشادالعوام، جلديك: خان ميكر» (دارد تام اعتدال
 حضرات نور از عالم كل چون پس«و) همه چيز به شكل اميرمومنين علي عليه السالم است؛ 

 ايشان همه و باشد بايد ايشان شكل و هيئت بر حقيقتاً عالم كل سپ السالم عليهم است معصومين
 بر عالم همه پس السالم عليه است امير حضرت شكل همه پس باشد واليت شكل كه شكلند يك

 انسان و جن و حيوان و نبات و جماد و زمين و هوا و آسمان از السالم عليه است امير حضرت هيئت
 است منير شكل بر نور و باشند يم بزرگوار آن نور از همه كه چرا ايشانند هيئت بر همه ذلك غير و

شكل  كه به آن نه نبيند، ايشانشكل  به را، عالم همه كسي كه است آن در حقيقتاً، تعجب پس البته
 و يكن يم نظر عرضيچشم  به تو كه است آن ايشان بشكل را عالم كل نديدن سبب و ببيند ايشان
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 از يداشت يبرم چشم اگر و يا دهيپوش چشماست  آنه در كه نوري از و ختهدو ها نِيآئ عرض بر نظر
 مرگ را تو چون االبصار، پس اولي يا است تجلي ديوار/ در و در از پرده بي يار كه، يديد يم اعراض
 خان ميكر» (نشسته خودت سر باالي در را او بيني مي بپوشي اعراض از چشم قهراً و شود حاضر

  ).422عوام، جلديك:كرماني، ارشادال
 هستند چيزي بدي و خوبي همه اين و خداست چيز همه آفريننده«ز)آفريدگار كفر، خداست؛ 

 خدا را بدي و نيكي و معصيت و طاعت و شقاوت و سعادت همه خداست. پس همه آفريننده پس
 بخداي است مشرك و است داده قرار خدا با خدا كارهاي در شريك بگويد اين از غير كس هر آفريده
  ).83،صفحه 4(كريم خان كرماني، ارشاد العوام؛ جلد » است مجوسان مذهب مذهب، اين و يگانه

كرماني در رسالة سي فصل در شرح اصول اعتقادي شيخيه  خان ميكرح) تغيير اصول دين؛
 ساير و عدل و توحيد جامع باشد لفظي كه خداست معرفت دين اصول از اول گفتيم: «سدينو يم

 توحيد اول كه نگفتيم و بگويد باختصار لفظي بخواهد كه بركسي است گناهي چه و ليهكما صفات
 و است  دين اصول ازها  آن همة كه خداست معرفت اجزاي از يكي توحيد كه چرا بس و است

 نبوت به به اقرار است واجبكه  چنان كه ديديم نيچن هم و. بگوئيم لفظ كي به همه را خواستيم
 اجماعي و او صفات ساير و علم و صدق و عصمت به اقرار است واجب اله و عليه اهللا يصل پيغمبر

 لفظ اختصار جهت به ما و است كفرها  آن انكار و است دين اصول از هم ها نيا كه است مسلمين
 جزئيات انكار جامع لفظ تا آله و عليه اهللا صلي است پيغمبر معرفت دين اصول از دويمي كه گفتيم،

 و عصمت به اقرار است واجب امامت به اقرار است واجبكه  چنان كه ديديم نيچن هم و نيست آن
 خواستيم، پس تفاوت بدون شيعه اجماع به است مذهب اصول از همه به اقرار و ايشان صدق و علم
 است ائمه معرفت دين اصول از سيومي گفتيم باشد، برداشته در را همه كه گوئيم جامع لفظي كه
 چرا است، عدل فروع از باشد بصيرت روي از اگر كه ديديم معاد اما و است مسئله تجزئيا همه تا
 كرد عدل به اقرار كس هر پس كافران نمودن عقاب و مطيعان به دادن ثواب است عدل مقتضاي كه
 گذشت چنانكه خدا معرفت فروع از عدل و است عدل فروع از كه داند يم كرد پيدا معاد به معرفت و

  ).22:1327م خان كرماني،(كري ...»
كه تغيير  شود يمي بايد گفت: غالباً تصور ساز فرقهدر  اش نقشدر توضيح اين اعتقاد شيخيه و 

اصول دين از پنج اصل (توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت) به چهار اصل (ركن اول؛ معرفت اهللا، 
كامل) يك انحراف عقيدتي  ركن دوم؛ معرفت نبي،ركن سوم؛ معرفت امام، ركن رابع؛ معرفت شيعه

. اما درحالي كه اصرار بر اين افتراق و جدايي در اصول دين است كه ديآ يمتام و تمام به حساب 
باعث تفرقه و جداسازي شيخيه از ديگر شيعيان شده است، نه نفس تغيير اصول دين. زيرا كه تعيين 

شيع است. محمد كريم خان كرماني ي عقلي قابل مناقشه و تاريخ تها استداللاصول خود مبتني بر 
، كه اين چهار كند يماز بزرگان شيخيه در آثار خويش و به ويژه رسالة سي فصل بر اين نكته تاكيد 
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 آن. حال اند آوردهاين گونه  كتبشاناصل، اعم از پنج اصل شيعه باالسريه است و به جهت اختصار در 
ي و ساز فرقهداللت بر  تواند يمتغيير جزئيات كه نفس تغيير ظاهري و اسمي اصول دين، حتي بدون 

؛ في رنديگ يمانشعاب از شيعيه اماميه باشد. شيخيه اين روش را در مورد عقايد ديگر هم به كار 
المثل اين عقيده كه قرآن مجيد اول براي شخص رسول اهللا نازل شده است و عقل و وجود ايشان، 

نازل شود، از آن دست  توانسته ينمآن بر بشر ديگري بايد مهياي پذيرش قرآن بوده است و اال  قر
 چه آنسخنان عرفا و اهل حكمت است كه پيش از  اين هم در عالم تشيع وجود داشته است، اما 

مسائلي از اين دست را  ها آن، اين است كه كند يماعتقاد شيخيه را به اين امر مناقشه برانگيز و حاد 
  ث تفرق بين شيعيان شدند. به عقايد اصلي تبديل كردند و باع

كرماني ركن رابع  خان ميكرمحمد  اجتماعي)؛ – سياسي تمايزي يا عقيدتي افتراقركن رابع  )ط
باركنا  يالقري آلت  جعلنا بينهم و بينو«: ديفرما يكه در قرآن م چنان: «دهد يمتوضيح  گونه نيارا 
كه ائمه  و معني آيه چنان  »اياما آمنين ليالي و ها يالسير سيروا ف  ها يقري ظاهرة و قدرنا ف ها يف

كه ما قرار داديم ميان ائمه هدي و ميان ساير  ديفرما ياند آنست كه خدا م عليهم السالم فرموده
چند را و حكم كرديم كه رعايا از آن  يمقدار يراويان آثار و حامالن اخبار و فقهاي عال ،رعايا

ماكان «و   ديفرما يروز و ايمن باشيد و باز در قرآن م شب و واسطگان بگيرند، بگيريد از آن واسطگان
قومهم اذا   فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا  المؤمنون لينفروا كافة فلوالنفر من كل

ها  كه از شهرها و منزل توانند يحاصل معني آنست كه همه مؤمنان نم »رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
آن شهري كه حجت خداست برسند پس چرا از هر گروهي بعضي  به خود بيرون روند و يها ليو ا
خدمت حجت خدا برسند و طلب دانش در دين خدا بكنند و چون  آن شهر تا بهه ب روند ينم

برگردند بسوي قوم خود بترسانند و آگاه كنند ايشان را شايد آن بازماندگان هم از عصيان حذر كنند 
خدا واسطگاني بايد باشند كه دين  يها وم شد كه بعد از حجتو كفران نعمت منعم ننمايند پس معل

همان ه خدا را در اطراف زمين و اشخاص عباد پهن كنند تا حجت خدا بر همه كس تمام شود و ب
توسط واسطگان چنانكه عريضه ه مگر ب شود يحجت نم وجود امام در شهر مدينه مثالً بر مردم اتمام

شما دسترس نداريم در حوادثي كه واقع ه هللا فرجه كه چون باهللا عجل ا نوشتند به حضرت بقية
عليكم و   الي رواة حديثنا فانهم حجتي ها يفارجعوا ف  الحوادث الواقعة«اما   چه كنيم فرمودند شود يم

يعني در حوادث رجوع به راويان حديث ما كنيد كه ايشان حجت منند بر شما و من   »انا حجة اهللا
بار و دانشمندان آثار حجتهاي حجت خدايند بر خلق و با وجود ايشان حجت خدايم، پس راويان اخ

  ). 12(كرماني، رسالة ركن رابع:» شود يحكمت كامل و حجت تمام و عذر خلق برطرف م
آيات قرآني و  ليتأوي شيخيه براي اثبات ركن رابع و ناطق واحد ها تيفعاليكي ديگر از     

با برداشت معاني بعيد سعي داشتند، اثبات كنند  ها آناست. السالم) بوده  احاديث معصومين (عليهم
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كه اعتقاد ايشان در حصر نايب امام غايب در يك نفر به عنوان نايب خاص، نه يك بدعت يا ابتكار از 
جانب ايشان بوده است، بلكه اين امر برآمده از متن سنت و دين بوده است. حاج محمد خان كرماني 

كه  كند يمتعدد نقبا و نجباء تصريح  دييتأز دوستان از اهل همدان ضمن چند نفر ا سؤالدر جواب 
و  ميگو يممن : «سدينو يمنقش نيابت امام زمان را ايفا نمايد،  تواند يمتنها يك ناطق واحد است كه 

بايد يك نفر باشد كه سخن بگويد و ساير علما  نديفرما يمكه آن حاكم و رييس كه مشايخ  ام گفته
، از جانب او بگويند .. ناطق در هر عصر بايد يكي باشد بعد از آن كه نديگو يماگر سخن كه هستند 

) و در 22(االنبياء» لوكان فيهما الهه اال اهللا لفسدتا« ديفرما يمدر قرآن مالحظه كرديم ديديم كه 
است ولي اگر چه در ظاهر به معني خدايان » اذاً لذهب كل اله بما خلق آلهه« ديفرما يمجايي ديگر 

معاني بسيار دارد يكي از آن معاني معبود است و » اله«موافق حديث  ميكن يمچون در باطنش نظر 
من  اصغي الي ناطق فقد عبده فان كان الناطق ينطق عن اهللا فقد عبد « ديفرما يمدر حديث ديگر 

عبود دو نفر پس آن ناطق كه تو رو م» اهللا و ان كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبدالشيطان
عبادت خدا را كرده پس اگر معبود دو نفر  ديگو يماگر او از خدا  شود يمشدند البته در زمين فساد 

). 206:1393(زارعي،» و اين معني مخصوص اهل باطن است شود يمشدند البته در زمين فساد 
ودي كه با معب كند يمبه طور آشكار با يكسان گرفتن سخن كسي كه نطق  جا نياكرماني در 

كه ناطق بايد يك نفر باشد.  رديگ يمو نتيجه  داند يم، پرستش دو معبود را شرك شود يمپرستيده 
  نمايد. دييتأ، معني كالم مقدس را به جايي ببرد كه مفهوم ركن رابع را كند يماو سعي 

دتي افتراق شيخيه از شيعيان اماميه و شيخيه در مسئله نيابت عالوه بر مسئله اختالف عقي   
 ليتأوبا  ها آني سياسي و تمايز طلبي اجتماعي آنان نيز است. ريگ جهتشيخيه براي  تالشناشي از 

ي شيعه و ارائه تفسيري متناسب با تصوف به دعوت مذهبي ها سنتاحكام و شرايع و اصول و 
باشد،  . شايد در منظر نخست طرح ركن رابع، تنها با داليل روايي و عرفاني صورت گرفتهپردازند يم

اما هنگامي كه به اين نكته توجه كنيم كه وقتي جانشين امام غايب در قالب قطب صوفيه مطرح 
. شيخيه با تصديق به اعلميت شيخ احمد احسائي و كند يمي سياسي هم پيدا ها داللت، شود يم

يت شيد كاظم رشتي و جمع آن با شناخت شيعه كامل و ركن رابع در زمان غيبت، به نوعي به اعلم
، زيرا كه شيعه كامل و ركن رابع كسي جز اعلم گذارند يمروساي فرقه شيخيه برساير علما نيز صحه 

  باشد.  تواند ينمعلماي شيعه 
كرماني، با  اتخاذ  خان ميكرالبته شيخيه پس از دعوي سيد علي محمد باب و نيز در دوره محمد 

حضور فعال بابيه و علماي شيعه، ي از سياست رسمي و ظاهري، در مقابل ريگ كنارهرويكرد 
. از اين دوره به بعد، شيخيه سعي دارند، ركن رابع را براي نديگز يميي به سياست را بر اعتنا يب

). 31:1327(كرماني، كنند يمقرار دادن عقايد درباره نيابت امام زمان و نفي باب مطرح  الخطاب فصل
رابع با هدف حل معضل بابيت و خأل  طرح كنند،  از اين دوره به بعد سعي دارند، نظرية ركن ها آن
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نه تنها نتوانستند اين معضل را حل كنند، بلكه معضل ديگري را نيز به آن فزودند، زيرا  كه آنحال 
 چنان همكه نقباء و نجباء در زمان غيبت امام زمان محجوب و مستورند و  اند داشتهكه آنان اظهار 

 ادعاي معرفت آنان داشته باشد دروغگوست (زارعي، كه امام زمان محجوب است و هر كسي
210:1393.(  

در » االجساد يفواجسادكم «ي) معاد با بدن هور قليايي؛  شيخ احمد احسائي در تفسير جمله 
انسان  داراي دو نوع جسد است: يك قسم آن : «سدينو يمكتاب شرح زيارت جامعه  365صفحه 

تركيب يافته است، و اين عناصر كوچكترين تماس با  محصول عناصر زماني است و از اين عناصر
، لذت و عذاب مربوط به اين شود يمانسان ندارد مانند لباس است كه به بدن پوشيده و از بدن كنده 

؛ ولي زيد فرق ماند ينمچيزي  ها گوشتو از آن  شود يمبدن نيست، آن در هنگام بيماري آب 
ي آب شده در زيد ها گوشتش فرق نكرده است. اگر اين ، زيد همان زيد است گناه و ثوابكند ينم

دخيل بود در صورت گناهكاري خوب بيشتر گناهانش شود، و در صورت اطاعت و بندگي قسمت 
كه اين بدن كاري به لذت و عذاب ندارد، در  شود يمزيادي از اعمال خير او نابود شود، پس معلوم 

است به سنگ و شيشه، هنگامي كه سنگ و خاك  واقع اين بدن نسبت به زيد، مانند سنگ و خاك
، يا مانند رنگ نسبت اند نبودهدر واقع قسمتي از شيشه  ها آن، و شود يمبه كناري رفت شيشه ظاهر 

به لباس است كه حقيقت لباس همان تار و پود است و اين رنگ در حقيقت دخالتي در ماهيت 
و اين جسد همان طينت است كه انسان از  لباس ندارد. جسد دوم: اين جسد باقي و هميشگي است

آن آفريده شده، وقتي كه زمين جسد عنصري را خاك كرد، بين اعضاء آن جدايي افكند هر جزء آن 
به كره آب، خاك ملحق  شود يمبه هوا و آب ملحق  شود يم، هوا ملحق گردد يمبه جايگاه خود بر 

قيامت همين جسد خارج خواهد و به بهشت،  و روز ماند يمبه خاك، و آن بدن اصلي باقي  گردد يم
و در عالم قبر قابل رويت و ديدن نيست.  باشد يميا جهنم خواهد رفت، اين جسد از عالم هورقليا 

كه عقيده همة مسلمين همين  آنكسي ايراد نگيرد كه اين بر خالف عقيده مسلمانان است براي 
). به لحاظ تاريخي مسئله نحوه اعتقاد 143:1382(خدايي،» نديگو ينماست و غير از آن چيز ديگر 

شيخيه در باب معاد و كيفيت آن، آغاز طرد مكتب شيخي از سوي علماي شيعه و حركت عيني آنان 
  ).17:1348يي بود (چهاردهي،گرا فرقهبراي 

ك) اختالف افكني با اهل سنت؛ شيخيه مسير تمايز طلبي راديكال خود را تنها به افتراق از 
ود نكردند. سران شيخيه با تدوين متوني كه در آن بزرگان اهل سنت، مورد لعن و شيعيان محد

و فرمانروايان سني عثماني در بغداد شدند. اقدامي كه  ها يسننفرين قرار گرفتند، باعث تحريك 
نتيجه تبعي آن تشديد اختالفات و نيز تحت فشار قرار گرفتن شيعيان در قلمرو عثماني و سرانجام 

حتي در شرح و توصيف اين واقعه نيز، اختالف شيعه و  ها آنقتل عام مردم كربال بود.  محاصره و
اكتفا نكردند كتاب شيخ كه در ذم خلفا بود  ها نيامحنت ديگر به . «دانند يمشيخيه را عامل فاجعه 
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لفا آن را برداشته بردند نزد پاشاي بغداد ناصبي كافر متعصب و گفتند ببين كه شيخ احمد مذمت خ
. ... ببينيد كه هيچ شيعه اين عمل را كند يمو عمر و عثمان  بكر يابرا كرده است و قدح (طعن) در 

در نزد  اند كردهو سعايت شيعة ديگر وانگهي عالمي را كه همة علما اجماع بر حقيقت او  كند يم
  ).65:1382(خدايي،» كند يمپاشاي سني ناصبي 

  مي(نفي قيام عليه حاكم جور دز زمان غيبت)ي از سياست و قدرت رسريگ كنارهل)  
شيوخ شيخيه، به لحاظ انديشه سياسي پيرو آن دسته از عالمان شيعي هستند كه پذيرش حاكم 

هر گونه قيام عليه حاكم را  ها آن. دانند يمو آن را براي بقاي جامعه ضروري  دانند يمعادل را واجب 
 دانند يما مايه فساد دين و اجتماع و آن ر شمارند يمتا پيش از غيبت نوعي بدعت 

). اگر نگرش اخباري حاكم بر انديشه شيخيه را در كنار انديشه پذيرش غلبه 174:1380(صالحي،
سلطان عادل را كنار هم بگذاريم و نيز موقعيت منفرد و طرد شدة شيخيه را در ميان مذاهب 

 –به تبعيت الگوي عمل سياسي  ها نآكه  ميرس يماسالمي و تشيع كنار هم بگذاريم، به اين نتيجه 
. زيرا پيوند با سياست رسمي و كسب قدرت دهند يمي از سياست ريگ كنارهي به رأي ا فرقهاجتماعي 

، فرقه شيخيه را وادار كند تا در فقه از روش توانست يماز طريق نهادهاي قدرت مدني و اجتماعي، 
به وحدت به جاي تفرق روي بياورند، و اين  اخباري (نقلي) به روش اصولي (اجتهادي) و در مذهب،

  .گرفت يمي شيخيه در تضاد اساسي قرار ا فرقهبا ماهيت 
ادعاي باال، درباب مورد قيام عليه حاكم جور در زمان غيبت  دييتأكرماني در  خان ميمحمدكر

امام عليه از احاديث بسيار و اجماع علماي ابرار كه در زمان غيبت  ام كردهاثبات : «... سدينو يم
السالم جهادي نيست و شرط جهادي نيست و شرط جهاد وجود امام است در ظاهر واالمر هر كس 

به امام دهد جِبت و طاغوت است و بر ضاللت است  را آنكه خروج كند در زمان غيبت و نسبت اذن 
رياست و  و همه اين ادعاها از حب فرمود يمالبته و اگر جهاد امروز شايسته بود خود امام ظهور 

) وي در ادامه پا را فراتر گذشته و حتي اجراي حدود شرعي 37:1327(كرماني،...» دنياطلبي است 
 چه آن:«... سدينو يم. وي در رسالة سي فصل داند ينمرا نيز در زمان غيبت توسط مجتهدين جايز 

اد نشدن، ي و زهد در دنياست و متعرض احدي از آحريگ گوشهامروز بر علماي ما شايسته است 
جاري كند و جايز  تواند ينممذهب مشايخ ما اين است كه در زمان غيبت مجتهد حد  كه آنحتي 

امر به معروف و نهي از منكر در بسياري از  كه آننيست كشتن و رجم كردم و تازيانه زدن، حتي 
ه بعضي از ك ميدان يمجاها ساقط است، تا ظهور امام، مذهب ما اين است و طريقه ما چنين و چنان 

در مسئله اشتباه  ندينما يمو رجم  كشند يمو  كنند يممجتهدين كه در زمان غيبت حدود جاري 
و حد زدن و جاري كردن مخصوص امام مفترض الطاعه است، در وقت ظهور امرش حتي  اند كرده
ا زمان و موقوف است ت فرمودند ينمعليهم در زمان حيات خود حدود جاري  اهللا سالمائمه ما  كه آن

 ها آنظهور امام، ... واهللا اگر اهل مشرق و مغرب جمع شوند و با دولتي امروز منازعه كنند جميع 
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نخواسته است  السالم هيعلرا قبل از ظهور امام  ها دولتكشته خواهند شد چرا كه خداوند انقراض اين 
، اگر منازعه ندينما ينممنازعه  ها دولتفاسق فاجر حريص در دنيا و احمق با اين  نيد يبو به جز 

ي و ريگ گوشهپس عالمت عالم متدين زاهد عابد امروز،  فرمود يمحالل بود و جايز خود امام بروز 
انزوا است و از خلق اعراض كردن، واهللا كه اگر نه اين بود كه اين چهار كلمه علم را در زمان غيبت 

شوند و اهل شبهات و شكوك و مذاهب بايد به مردم رساند كه نور اهل بيت و علم ايشان منقرض ن
و دنيا را به  ميكرد يمكه در گوشه كوهي منزل  ديديد يمباطله آثار اين علم را منقرض نكنند، 

: «... سدينو يمدر تبعيت از حاكم عصر  نيچن هم) 39:1327كرماني، خان ميكر» (ميگذارد يواماهلش 
م باشد، الزم است مثل نماز و روزه و شك هر گاه صاحب حك اش غلبه قدر بهاطاعت هر صاحب غلبة 

  ).114:1327كرماني، خان ميكر» (در نيست و اطاعت خداست
  
  يريگ جهينت

 سؤالي بخواهيم به ا فرقهحال اگر پس از شناخت عقايد شيخيه و تطابق آن با ساخت اجتماعي  
ار عمده در از سه سازوك ها يخيشمحوري و كانوني تحقيق پاسخ اجمالي بدهيم؛ بايد گفت كه 

؛ نخست؛ آشنايي زدايي، كردند يمي عقايدشان براي نيل به شكل اجتماعي فرقه استفاده بند صورت
ي و مرزبندي مبتني بر رهبري زگذاريتمادوم؛ ترسيم و تركيب مجدد هندسه عقايد كهن، سوم؛ 

، با توجه كاريزماتيك و فردگرايانه. موسسان و شارحان مكتب شيخي، از اين سه مكانيسم اجتماعي
از مفاهيم  شان مخاطبانبه تاريخ عقايد شيعه و نيز شرايط اجتماعي عهد قاجار و ايضاً درك و نياز 

. به طور مثال تغيير اصول دين در نزد شيعه و ادغام پنج اصل كهن در چهار كردند يمديني استفاده 
ركن رابع و شناخت  يي، ترسيم و تركيب هندسي مجدد و طرحزدا ييآشنااصل نوين جزئي از روش 

با توسل به  ها يخيش، كه رود يمي و مرزبندي به شمار زگذاريتمامصاديق آن، بخشي از فرآيند 
، مكتب را به فرقه مبدل كردند. نكته جالب توجه اين است كه اين سازوكارها عمدتاً در تفسير ها آن

  ي آن ميسر شده است. ها داللتمتون و تغيير 
  
 منابع

، سايت ترجمه رجوم الشياطين، در دفع شكوك و شبهات، نياطيالش رجوم). تا يبلقاسم خان(ابراهيمي، ابوا
 االبرار. 
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، 34شماره  ،مجله شناخت، تهران: »مذهبي فرقه تأسيس تا اعتراض زا شيخيه«)، 1381اكبري،محمد علي(
 . 81تابستان 
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دورة نوزدهم،  مجله معارف،» دو رساله در عقيدة شيخ احمد احسائي«)، 1381انصاري قمي، محمدرضا (
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 ، قم: انتشارات امير العلم، چاپ دوم (اول ناشر). تحليلي بر تاريخ و عقايد فرقة شيخيه)، 1382خدايي، احمد (

 ، تهران: نشر ترفند. پژوهشي در آثار و افكار شيخيه)، 1392زارعي،جالل(

 نامه فصل، شيخيه ةشياند در واحد ناطق يةنظر و مذهب و دين )، اصول1390نژاد،غالمحسين ( زرگري
 . 90، پائيز 10شماره  ،مطالعات تاريخ اسالم

 . كيهان: انتشارات ترجمه باقر ساروخاني، تهران فرهنگ علوم اجتماعي،)، 1380ساروخاني، باقر (

 . 71، شماره فرهنگي پنجره - ماهنامه سياسي فرقه در برابر مكتب، )، 1390شهرستاني، حسين (

 شماره اول.  فرهنگ انديشه، نامه فصل)، انديشه سياسي شيخيه، 1380صالحي، نصراهللا (

)، چيستي و مباني كالمي ركن رابع در نظام اعتقادي فرقه شيخيه، و ارزيابي نسبت 1393، سعيد (زاده يعل
 . 93، بهار 36، شماره 10سال  ،انديشه نوين ديني نامه فصلآن نيابت خاصه در فرهنگ شيعي، 

 ، سايت االبرار. مكتب شيخي از حكمت الهي شيعي)، تا يبكربن، هانري (

؛ در جواب ايرادات بعضي موردين بر سلسله جليلة فصل يسرسالة )، 1327( خان ميكركرماني،حاج محمد 
 قمري.  1368، كرمان: انتشارات مدرسه ابراهيمه، چاپخانه سعادت، شيخيه

 ، جلد يك و چهار، سايت االبرار. امرسالة ارشاد العو)، تا يب(خان ميكركرماني، حاج محمد 

تهران:  ،ي، از منظر فلسفه، تاريخ، اجتماعگر يبابي، گر يخيش)، 1345مدرس چهاردهي، مرتضي (
 ي فروغي، چاپخانه ارژنگ. فروش كتاب

 ، تهران: موسسه انتشارات نگاه. شيخيه و بابيه در ايران)،  1393نورمحمدي، مهدي (

 ترجمه جمشيد آزادگان،تهران: نشر سمت. ،ي دينناسش جامعه)، 1380واخ،يواخيم (

 منصور انصاري، تهران: انتشارات نقش جهان.  ترجمهجامعه سنتي و جامعه مدرن، )، 1381واتزر، مالكوم (

 ترجمه احمد تدين، تهران: نشر هرمس. دين، قدرت، جامعه، )، 1392وبر، ماكس (

: تهران عمادزاده، مصطفي ،نژاد يتراب مهرداد نوچهري،م عباس ترجمه جامعه، و اقتصاد ،)1384(وبر،ماكس 
 .سمت نشر

 ، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر مركز، چاپ پنجم. ي علوم اجتماعيشناس روش)، 1392وبر، ماكس(

 .تبيان :ترجمه محسن ثالثي، تهرانجامعه شناسي دين، )، 1377هميلتون، ملكم (

تهران: نشر ر، ي اجتماعي ايران در عصر قاجاها سازماننظام سياسي و  )، 1385ورهرام، غالمرضا (
 معين. 

 
 


