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  شيخيه كرمانةارتباط كريم خان كرماني پيشواي فرق

  ديان بابي و بهائيا با 
 آرمين اشراقي

  
 اشخاصي سرشناس با طلعات  و بعداً حضرت بهاءاهللا̍از ابتداء اظهار امر مبارك حضرت رب اعلي

با وجود  . اند  را فراهم نمودهآن وجودات مقدسه و موجبات حزن ندمقدسه بناي مخالفت را گذاشت
تفاوت  توان نسبت به نقش اين افراد در تاريخ امر بي اين عمل ناروائي كه از آنها سر زده است نمي

 اقالً ،ط تاريخي آن دوران بايد اطّالعاتيبراي آشنائي با شرائ .  ايشان سكوت نمودةبود و در بار
اهميت اين مطلب از آنجا  .  اين افراد كسب نمودياه ه گفتار و نوشت، راجع به شخصيت،مختصر

اند و يا  گردد كه اغلب اين افراد يا خود مخاطب الواح متعددي از طلعات مقدسه بوده مشخص مي
  . در الواح ديگر به آنها اشاره شده است

چه وي از بدو طلوع امر دشمن سرسخت  اگر.  كرماني از اين قبيل اشخاص استكريم خان
 دقيق ة او براي مطالعياه ه و اصحاب بوده ولي در عين حال آشنائي با نوشت̍حضرت رب اعلي

 و ،دليل اين مطلب نزول اقالً سه لوح مبارك مستقيماً خطاب به وي . تاريخ امر مبارك مفيد است
 كتاب مستطاب ايقان  در وكتاب مستطاب اقدس  درملهج من،باشد مي تعدد ديگرذكر او در الواح م

   ١.باشند كه طبق بيان حضرت ولي امراهللا مهمترين آثار نازله از كلك جمال اقدس ابهي مي
 شخصيت و آثار كريم خان نه تنها ، زندگانيةبار  ذكر شد كسب اطالعات كافي دربنابر دالئلي كه

  :ستمفيد بلكه ضروري ا
  .  مربوط به اين شخص بردةتوان پي به آثار مبارك  وي بهتر ميياه ه نوشتةاوالً با مطالع

 علوم متداول آن ةبار رات شيخي و چه در تفكّةثانياً كريم خان داراي اطالعات وسيعي چه در زمين
 شيخيه ةبار  آثار كريم خان نه تنها مطالب مهم تاريخي درةبدين جهت مطالع. روزگار بوده است

 بلكه چون وي تعمق ، را در بر دارد̍و ارتباط و واكنش پيروان آن نسبت به ادعاي حضرت اعلي
 آثار ي و٢،بسيار در علوم مرسوم آن زمان و خصوصاً اصطالحات شيخي و مباحث كالمي داشته

 ةبدين جهت براي پي بردن به نحو . فهميده هاي خود مي  را بهتر از اغلب همدوره̍حضرت اعلي
 در ايام اوليه و شرح بعضي از اصطالحات و رموز معضل شيخي كه در آثار ̍ادعاي حضرت اعلي
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 معرض و  وياگرچه ٣،توان از آثار كريم خان استفاده نمود اند مي  آن حضرت به كار رفتهةاولي
 . دشمن امر مبارك بوده

 پي به ادعاي ̍ اعلي حضرت ربه اين است كه وي از ايام اوليه اظهار امر بسيار قابل توجةنكت
و به اين  . واقعي ايشان برده بود و درك كرده بود كه ايشان ادعائي فوق نبوت و رسالت را دارند

در يعت اسالم و وضع شريعتي جديد است، نسخ شر  ̍نتيجه رسيده بود كه هدف حضرت رب اعلي
  نبرده بودند و گمان بر آن ̍صورتي كه تعدادي از مؤمنين هنوز پي به مقام واقعي حضرت اعلي

 علناً ̍و بدين دليل در زماني كه حضرت اعلي . باشند  امام غائب ميةداشتند كه ايشان نمايند
ولي كريم  . ادعاي قائميت و مظهريت را اعالم فرمودند معترض گشته دست از ايمان برداشتند

داشت از ابتداء مقصود خان چون با سياق كالم شيخ و سيد و اصطالحات خاص آنها آشنائي 
  .  و ادعاي ايشان را تشخيص داده بود̍حضرت رب اعلي

  
  »مبشّر«شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي به عنوان : پيش زمينة تاريخي

جمال قدم در بعضي . مكتب شيخي با تاريخ دو امر مبارك بابي و بهائي ارتباط بسيار نزديكي دارد
 . اند ودهم تجليل فر،يعني شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي ،از الواح از دو مؤسس آن مكتب

 حضرت ۴. نازل شده است̍ آن دو شخص محترم از قلم اعليةبار  در"نورين نيرين"منجمله لفظ 
اند   تأييد فرمودهبه آنها عطا و از اين طريق ۵»بابين«  در آثار اوليه خودشان القابي نظير ̍رب اعلي

آن حضرت در بسياري از موارد نيز  . ه عبارتي پيشقدم ظهور مباركشان دانستكه آنها را بايد ب
و  . اند اصطالحات شيخي را نقل فرموده برخي تفكّرات شيخ احسائي و سيد رشتي را تأييد فرموده

 ةعنايتشان به قدري شامل حال سيد كاظم رشتي شده كه قبل از اظهار امر علني و در ايام اولي
 ديگر قابل توجه آن است ةنكت  ۶.اند  خود ناميده"موالي" و "سيد" و "معلّم"را ظهورشان وي 

اول " مانند مال حسين ،اند ه از پيروان سابق مكتب شيخي بودهكه اكثر حروف حي و مؤمنين اولي
  ... و» مقدس« و مال صادق خراساني "العينةقرّ" و طاهره "من آمن

 اولين ،اند داده يه را گروهي از پيروان مكتب شيخي تشكيل ميهمانطوري كه اكثريت مؤمنين اول
در تاريخ اديان گذشته مشاهده  . اند مخالفين و معترضين به امر مبارك نيز از شيخيان بوده

 و ،گيرند باشند بيشتر مورد امتحان قرار ميتر  شود كه افراد هر چه به ظهور مظهر الهي نزديك مي
جويند و يا به خاطر اعتراض و انكاري كه نسبت به  ن و ايقان ارتقاء مي ايما" عليين̍اعلي"يا به 

مثالً در زمان ظهور حضرت مسيح  . شوند  راجع مي"اسفل السافلين"ورزند به  مظهر خدا مي
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و همچنين  . يهوديان بودند كه بر عليه ايشان قيام كرده سبب شهادت آن حضرت شدند
  . ال قدم وارد گرديده از طرف اهل بيان بوده استشديدترين احزان و كدوراتي كه بر جم

 به شديدترين ،ها  و به خصوص شيخي، شيعيان̍به همين ترتيب در زمان ظهور حضرت رب اعلي
شده كه بر عليه امر حضرت رب   شناختهةاولين ردي . نحو با وجود مباركشان مخالفت ورزيدند

 تأليف گرديد و فتواي قتل ، عالمي شيخي يعني، نوشته شده از طرف كريم خان كرماني̍اعلي
 ، صادر شده، كه از علماي شيخي بود، تبريز زير نظر محمدتقي ممقانية در محاكم̍حضرت اعلي
 ة اظهار امر مباركشان بسياري از مطالب را به نحوة در مراحل اولي̍ حضرت نقطة اوليدر حالي كه

 ايشان ظاهراً داراي نزديكي بسيار با فرمودند و آثار نازله از طرف ها ذكر مي خاص شيخي
اگرچه شرح و بحث تفصيلي اعتقادات و خصوصيات  . نوشتجات و افكار شيخ و سيد بوده است

رچه گ ،داند مقدمتاً  سطور الزم مية ولي نگارند،گنجد تعاليم و نظريات شيخي در اين مختصر نمي
 تا دالئل اين ،مر مبارك اشاره نمايد ارتباط مكتب شيخي و اة به چند نكته در باربه اجمال،

  .مخالفت شديد آنها با امر مبارك روشن گردد
  

تعدادي از مؤلّفين و مورخين بابي و بهائي دو مؤسس مكتب شيخي را پيشرو و مبشّر صريح 
هاي بسيار دقيقي راجع به قرب ظهور موعود به  في نموده و پيشگوئي معرّ̍ظهور حضرت اعلي

 اكثر نوشتجات سيد رشتي و شيخ ةدر صورتي كه با مطالع، اند كاظم نسبت دادهشيخ احمد و سيد 
اگرچه نوشتجات فراوان و پرحجمي از آنها مانند  . خوريم ها بر نمي احسائي به چنين پيشگوئي

، الخطبة شرح ،الِعلمّية شرح ،الفوائد شرح ،العرشّية شرح ،المشاعر شرح ،ةالزيار شرح
در آنها  ولي ، و رسائل متعدد ديگر در دست است ...الکرسیشرح آية ،ةالقصيد شرح
مطالب مندرجه در آن نوشتجات مربوط به تفسير  . شود هاي دقيق و صريح يافت نمي گوئي پيش

يعني علوم مرسوم ...   طلسمات و، كيميا،شناسي ، ستاره فقه، اخالق، فلسفه،قرآن و احاديث
ه عالئم ظهور امام غائب در آثار ايشان بسيار نادر و اشارات ب . باشند اسالمي آن روزگار مي

شده  اند اكثراً همان نظريات مطرح  و در موارد اندكي هم كه به امر قائم پرداخته استپراكنده
و اگر شخصي آثار ايشان را با چشمي باز  ٧.اند عشري را تأييد كرده̍ي اثنةط ساير علماي شيعتوس

  . يقيناً از اشارات به ظهور غافل خواهد ماند،ها را نجويد يمورد مطالعه قرار ندهد و پيشبين
 شيعيان و به موجب احاديث فراوان در تقيه و ةبايد ياد آور شد كه شيخ و سيد مطابق سنّت ديرين

و در بسياري از موارد مدعيات سابق خويش را به اصرح عبارات انكار  ٨اند كتمان يد طوالئي داشته
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آنچه  .  تشخيص اعتقادات و تفكّرات واقعي آنها امري است بسيار دشوار بدين دليل٩.نمودند مي
شود و در آثار مباركه   ظهور قائم نسبت داده ميةبار رسد بشاراتي كه به شيخ و سيد در به نظر مي

 به موجب رعايت حكمت فقط به مذاكرات شخصي با ،شود هاي امري به آنها استناد مي و تاريخ
چنانچه در بسياري از آثار خودشان به  . اند ل اعتماد خود آنها اختصاص داشتهپيروان نزديك و قاب
اند صالح نيست كتباً  فرمايند كه بعضي مطالب به خاطر دشمناني كه در كمين اين امر اشاره مي

 ١٠.فاهاً ادا گردددهند تا حقّ مطلب شَ  بل مخاطب را به مالقات شخصي وعده مي،شرح داده شود
 را اجابت نمودند خود دليل بر آن ̍داد زيادي از شيخيان كه دعوي حضرت اعليبه هر حال تع
  .در بين پيروان آن مكتب موجود بوده است  انتظارةاست كه روحي

البته ناگفته نماند كه در مواردي چند نيز در تأليفات شيخ و سيد اشاراتي بسيار مرموز به ظهوري 
باشد يا مجدد عصر   امام ميةعلوم نيست كه آيا نمايند ولي هويت و تعريف آن ظهور م،جديد شده

رسد  هاي امري به نظر مي  تاريخة و به هيچ وجه به آن دقّتي كه با مطالع،يا شخصي ديگر
اگر كسي به اصطالحات شيخ مطلع «: نويسد خاوري مي  همانطوري كه جناب اشراق١١.يستن

وقتي در  ١٢».ال يمسه االّ المطهرون . ميدنباشد به طور يقين از فرمايشات او چيزي نخواهد فه
بيان  و در كتاب بديعمنجمله در (گردد  آثار طلعات مقدسه اشاره به پيشگوئيهاي شيخ و سيد مي

 صادر از قلم حضرت البسملة شرح  ة و در رسالشرح دعاي غيبت و دالئل سبعه و فارسي
  .هائي رمزآميز نوشتهده و يا در اكثر موارد مقصود بيانات شفاهي آنها بو) عبدالبهاء

كنند  دانستند و تا امروزه حتّي آن مدعا را رد مي  را باطل مي̍ها ادعاي حضرت اعلي اغلب شيخي
البته اگر در آثار شيخ و سيد  . اند داده الوقوع قائمِ موعود مي كه شيخ و سيد بشارت به ظهور قريب

عشري اهميت ̍ بيش از ساير علماي اثنيا اقالًبه صراحت تام بشارت به ظهور داده شده بود ي
الوقوعي را نبايد بالكلّ انكار  خاصي را به موضوع قائم داده بودند پيروان او انتظار ظهور قريب

مثالً بعد از وفات سيد كاظم رشتي جناب مال حسين بشروئي با بزرگان شيخي از  . نمودند مي
 .  جستن موعود پرداختندة نحوةبار به مذاكراتي درقبيل مال حسن گوهر و ميرزا محيط كرماني 

احتماالً بيمِ  . هاي سيد رشتي نمودند  پيشگوئيةاطالعي در بار ميلي و يا بي ولي آن افراد اظهار بي
   ١٣.از دست دادن جاه و مقام يكي از علل اصلي انكار آنها بوده است

ت شيخيان پس از وفات سيد كاظم اي به وضعي  اثر كريم خان نيز اشارهتير شهاب ةدر رسال
بعد از فوت سيد جليل بناي تخمين قوتي گرفت و جزم بر امر سيد كردند و از ...«: موجود است

 . كنند بينند طلب عالمت و كرامت مي پي وصي ايشان بر آمدند و هر كس را محلّ مظنّه مي
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گويد كه ابداً ظهور  له ميو در جاي ديگر اين رسا . »...هيهات به همين خياالت خواهند مرد
جديدي تا چند سال ديگر نبايد انجام بگيرد و در تأييد اين نظر دو نامه از سيد كاظم نقل 

   ١۴.كند مي
اي از خواص  اين بايد تصور نمود كه بشارات شيخ و سيد به نحو خصوصي و فقط به عده بنابر

آور  پس به هيچ وجه تعجب . ده است پيروان شيخي تعميم نيافته بوةگرفته و به هم انجام مي
 را ̍هاي شيخ و سيد حقّانيت ظهور حضرت اعلي گوئي رغم پيش̍نيست كه اكثر پيروان شيخي علي

  .انكار نمودند
رسد آن است كه اگرچه شيخ و سيد مورد عنايت طلعات   ديگر كه ذكرش ضروري به نظر ميةنكت

د كه داراي مقام فوق بشري شو سوء تفاهم  سبب ولي به هيچ وجه نبايد،اند مقدسه قرار گرقته
اند حقيقت مطلق بوده و با افكار و عقايد بهائي بايد  چه فرموده اند و هر اند يا علم كلّ داشته بوده

رسد كه شيخ و سيد مانند حروف حي و گويا پيشتر  به نظر مي . تطابق كامل داشته باشد
اند كه بر اثر پرهيزكاري و تعمق و  اشخاصي بوده...   ولي واهللا الدين ابن عربي و شاه نعمت محيي

تأييدات و الهمات الهي شامل حالشان شده بود و به بعضي از حقائق پي برده , تفكّر در علوم الهي
 ولي دليل آن نيست كه به كمال حقيقت پي برده و ١۵.بودند كه از ديگران پوشيده مانده بود

بدين دليل در آثار شيخ و سيد مانند تأليفات علماي معاصرشان و  . مصون از خطا بوده باشند
 نبايد ١۶.باشند شود كه از علم و عقل امروزه و از ديدگاه بهائي مردود مي مطالبي يافت مي

را از گناه باند و م  ولي بشر بوده،اند  عالم و عارف و زاهد بودهفراموش كرد كه شيخ و سيد اگر چه
  . اند هو خطا نبود

 پي برده و تا چه حد ̍ حضرت اعليةين جهت معلوم نيست كه تا چه اندازه به حقيقت ظهور آيندبد
آيد   آثار طلعات مقدسه بر مية آنچه كه از مطالع١٧. استهاي آنها درست و دقيق بوده پيشگوئي

اعليةآن است كه قبل از جناب مال حسين هيچ بشري قو را نداشته ̍ درك ظهور حضرت رب 
فرمايند كه در هر زمان به محض اين كه در يك انسان بلوغ و   ميبيان فارسيچنانچه در  . است

ين  ا پس بنابر١٨.فرمايند قابليت درك ظهور مشاهده شود در همان آن مظهر الهي اظهار امر مي
را داشته و بر آن آگاه بوده باشد̍ درك ظهور حضرت اعليةقبل از مال حسين كسي نبوده كه قو  . 

 عالئم بزگواري را تشخيص  در كربال̍ا اگر هم تصور نمائيم كه سيد در شخصيت حضرت اعليلذ
ص نيست كه تا چه حد بر مقام واقعي آن حضرت مطلع بوده و شايد ايشان را داده بود ولي مشخّ

  ١٩. مشاهده نموده بود،آشكار پنهان و نيمه  يعني نيمه،»عماء«به اصطالح عرفا در 
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گردد اين است كه  ها آنچه كه از آثار شيخ و سيد و از شواهد تاريخي واضح مي گوئيگذشته از پيش
 آماده ̍اند كه زمينه را براي اظهار امر حضرت رب اعلي راتي بودهفكّتآن دو شخص داراي 

از اهم اين  . توان آنها را مبشّر و پيشرو دانست و بدين دليل و به دور از شك مي . اند نموده
 يعني اقرار به امكان ظهور وي در جسدي غير از ، اعتقاد به وجود قائم در عالم برزخ بودهتفكّرات

عشري ̍غائب را بر خالف ساير شيعيان اثنييعني امام  . آن جسدي كه با آن به غيبت رفته است
 و از ٢٠.دانستند ظهور امام را با روز قيامت يكسان مي .  نه جسماني،دانستند موجودي روحاني مي

 ةاين گذشته ارتباط مستقيم مؤمنين با او در زمان غيبت و كسب علم از آن حضرت بال واسط
بلكه اعتقاد به انحصار نمايندگي امام غائب در فردي  . دانستند علماء و مجتهدين را ممكن مي

و   .ناميدند مي»  كاملةشيع«و » ركن رابع«ها آن را به القابي از قبيل  واحد داشتند كه بعداً شيخي
با اين اقدام سازمان قدرت علماي شيعه را زير سؤال بردند و مؤمنان را واداشتند كه توجه به 

  .شخصي پنهان داشته و منتظر ظهورش باشند
 اعتقادات و توقّعات شيخيان و علل عدم شناخت اكثريت ةزمين  مختصر در پيشةپس از اين مقدم

رماني و علل مخالفت شديد وي با امر مبارك آن طايفه به شرح زندگاني و اخالق كريم خان ك
  .پردازد مي
  

  شرح مختصر زندگاني كريم خان كرماني 
ابراهيم خان پسر برادر آقا  . بود» ظهير الدولة«كريم خان فرزند ابراهيم خان كرماني ملقّب به 

 ةبنا بر گفت . محمد خان قاجار بود و نسبت نزديك خانوادگي با پادشاهان قاجار داشته
ابراهيم خان به حكومت كرمان اختصاص يافت و بيست و دو سال «ميرخواند  روضةالّصفاي

 ةدر سن« سپهر التواريخ ناسخ ة و به گفت٢١».تا هنگام مرگ در آن ملك به شوكت گذرانيد
 ٢٢». تن پسر بماند٢٠ تن دختر و ٢١ وداع جهان گفت و از وي دارالخالفةهجري در ١٢۴٠

 فرزند پسر ارشد بود و بدين دليل بعد از وفات والد خود صاحب مقام و ۴١كريم خان در بين اين 
كريم خان همانند پدرش عالقه به مكتب شيخي داشت و در ايام جواني به  . ثروت فراواني گرديد

 كريم خان به علّت ثروت زياد پدري و ارتباط نزديك ٢٣.كسب اجازه از سيد كاظم موفّق گرديد
 كرمان كه مركز مهمي از آن فرقه بوده و با ة به سبب رهبري شيخيبا درباريان و همچنين

ي و معنوي بر خوردار بوده استةدريافت خمس و زكات از قدرت فوق العاد٢۴. ماد   
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)  ١٨٧١ (١٢٨٨ شعبان سال ٢٢متولّد گرديد و در ) ١٨١٠ (١٢٢۵ محرم ١٨كريم خان در 
در حدود يك  . اسهال مبتال گرديد و وفات يافترود در راه مسافرت به كربال به مرض  در شهر ته

در جنب «سال و نيم پس از درگذشت وي جسدش را به كربال منتقل نموده در نزديكي حرم و 
اي در دست است كه در آن مختصراً   از كريم خان نوشته٢۵.به خاك سپردند» مرقد سيد مرحوم

 طرز تفكّر و اخالق ةبار عاتي مفيد در اول حاوي اطالة و در درجپردازد  ميبه  شرح زندگي خود
   ٢۶.باشد وي مي

 بسيار به كسب علم داشته و به اين سبب ةطبق مندرجات اين رساله كريم از سنّ طفوليت عالق
 الزم آمادهابراهيم خان براي تعليم پسرش امكانات  . گيرد مورد توجه و تأييد پدر خود قرار مي

كريم خان  . گردد  ابراهيميه معروف ميةد كه بعداً به مدرسكن مياي بنا  نمايد و حتّي مدرسه مي
» البال در ميان آن ثروت و نعمت فارغ«تمام امكانات الزم را در اختيار خود داشته و به قول خود 

همه چيز براي من جمع «: افزايد وي مي . گرفت او را بر نمي» هيچ همي از هموم سايران«بود و 
 از آنچه اهل حطام دنيا بطلب آن هستند از تدبيرها و تزويرها و حرص و بود و بنابر اين چيزي

 خود در ةبه گفت» .حسد و تجاوز به ديگران نياموختم و بر فطرت و سليقه مستقيم باقي ماندم
در تعريف  . شود  و سرآمد اساتيد خويش ميه علوم حاصل نمودة كامل بر همة جواني احاطوانعنف

تر و در هر علمي كه كسب  تر و بافهم  همسران تندهوشةبتداي تعلم از همدر ا«: گويد از خود مي
» سيزده چهارده سالگي« خود در سن ةطبق گفت» ... شدم كردم از همگنانم پيشتر و داناتر مي مي

نويسد و سپس در  در علوم مرسوم از قبيل صرف و نحو و منطق مي» كتاب جامع مهذب«چندين 
در اين «كند كه  عا ميآيد و بعد از اندك زماني اد بر مي» علوم غريبه  «ةطلب استاداني در زمين

علوم نيز مثل يكي از آنها شدم بلكه در بعض آن علوم اعلم از آنها شدم و دقت نظرم در بعض آن 
 گفتارش اين است كه در اول سن بلوغ تمام علوم را به راحتي فرا ةخالص» .علوم زيادتر بود

  . عصر خود داناتر گرديده علماي ة از هم،گرفته
آيد و   شيخ احمد به كرمان ميةدهد كه بعد از وفات پدرش شخصي از تالمذ كريم خان ادامه مي

 . »بگمان اينكه كبر و انفه داشته«شود  ابتداء حدود يك سال حاضر به مالقات با كريم خان نمي
ت از تعاليم شيخ به كند و صحب  خان پي برده اعتماد حاصل ميةولي سپس به اخالق پسنديد

شود و   كه در پيش روي داشته عازم كربال مي٢٧رغم موانع زيادي̍كريم خان علي . آورد ميان مي
ماند و سپس به كرمان  وي حدود هشت ماه نزد سيد مي . شود به حضور سيد كاظم مشرّف مي

 ديگر در خدمت سيد رود و دو سال ميداً به كربال تي به همراه عيال مجدبعد از مد . گردد برمي
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 شيخيان كرمان نموده وي را ةنهايتاً سيد رشتي كريم خان را مأمور به رهبري جامع . راندذگ مي
د از عرود و ب كرماني از كربال به مكّه مي . سازد نمايد و راهي آن ديار مي  كربال بدرقه ميةتا درواز

  . گردد انجام اعمال حج به كرمان باز مي
نمايد كه  هائي مي كه اينجا به تلخيص نقل گرديد كريم خان اشاره به خوابدر آخر اين گزارش 

 اشاره به عظمت ياند و به زعم و مادرش و خودش در ايام حج و در زمان اقامت در كربال ديده
در جواب مادرش كه  . ياها كريم خان عصائي در دست داردؤدر يكي از اين ر . باشند مقام او مي

گويد اين عصاي پيغمبر و ائمه است و من آن  شخصي است؟ كريم خان ميصاحب اين عصا چه 
البته اين ادعا را در آثار تعدادي از عرفا  . خريدم» به سي تومان و نيز درايمي«را از مالئكه 

اي يا منصبي   به آنها ظاهر شده و خرقهءتوان مشاهده نمود كه پيغمبر يا امامي يا يكي از اوليا مي
آيد كه شخصي ادعا كند نعمت الهي را از مالئكه  ولي كمتر پيش مي. اند ا نمودهرا به آنها عط
  . خريده است

 . باشد  الهامات ائمه ميةنمايد كه گيرند بعد از ذكر رؤياهائي چند از اين قبيل كريم خان تصريح مي
 با و مقصودم از ذكر اين مبشرات اين است كه من بحول اهللا و قوته متبصر هستم«: گويد مي

ام از هيچ كسي در  هرگز تقليد نكرده... ام بتوفيق و تسديد ايشان بصيرتهاي ايشان و هدايت شده
گويد كه در كتب  و بدين دليل مي » .چيزي و جميع علوم من با بصيرت و هدايت است ال غير

بيل و به اين نحو شرح زندگي خود را با ادعاهائي از اين ق» .رود احتمال خطا در آن نمي«خودش 
  .رساند به اتمام مي

و  .  امور شيخيان كرمان را به عهده بگيردةكريم خان از طرف سيد كاظم مأمور گرديد زمام ادار
ولي چون  . افرازد م ادعاي ركن رابعيت را در آن منطقه علناً برميلَپس از وفات سيد كاظم گويا ع

ير علما قرار گرفته بلكه شاه نيز به او  ساةشود كه نه تنها مورد حمل ه ميپس از اندك زماني متوج
با نظريات كريم خان  . گيرد  بدين جهت ادعاي خود را در ظاهر پس مي،مشكوك گرديده است

بدين دليل انشعاباتي در گروه شيخي  . اند هم متشرعين اصولي و هم علماي شيخيه مخالف بوده
  ٢٨.باشند مروز موجود ميشوند كه تا به ا هائي تقسيم مي آيد و به گروه به وجود مي

 
آيد و با وجود اين كه   مخالفين در ميةكريم خان چنانچه اشاره شد از بدو طلوع امر مبارك در زمر

چه از حضرت نقطه و چه از جمال مبارك الواحي خطاب به وي نازل و ارسال شده ولي سبب تنبه 
به اين مطلب  . گذرد يرد و درميگ  عذاب الهي او را فرا مي١٨٧١و هدايت او نگرديده تا در سال 
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نازل شده  عكا ة كه ظاهراً بعد از وفات كريم خان يعني در دوركتاب مستطاب اقدساي از   آيهدر
  : شود اشاره مي

اذكروا الكريم اذ دعوناه الي اهللا انّه استكبر بما اتبع هواه بعد اذ ارسلنا اليه ما «
قرّتتبه عين البرهان في االمكان و تم ة اهللا علي من في السموات و  حج

 بِراً الي انْانّه ولّي مد. انا امرناه باالقبال فضالً من الغني المتعال. االرضين
  ] ١٧٠بند [» .ه زبانية العذاب عدالً من اهللا انّا كنّا شاهديناخذتْ

لي  و، مالقات نكرده بود̍كريم خان طبق گفتار خود در ايام اقامت در كربال با حضرت اعلي
اي از شيخيان آن حضرت را ديده بودند و به عنوان شخصي ساكت و پر وقار  هگويد كه عد مي

 جناب قدوس و سپس جناب مال صادق ، ولي بعد از اظهار امر مبارك٢٩.نمايند توصيف مي
 جهت ابالغ ،كه بين شيخيان از اعتبار و اعتماد فراوان برخوردار بود» سمقد«ب به خراساني ملقّ

ولي با هر دوي آنها به مجادله  . روند  آن ديار به كرمان مية شيخيةبه كريم خان و جامعامر 
 و آخراالمر به خاطر خطر ناشي از اقدامات كريم خان مجبور به ترك كرمان ازددپر مي
اند كه با آنها مالقات   كريم خان مدعي است كه دو شخص نامبرده تنها بابياني بوده٣٠.شوند مي

  ٣١.كرده است
 ساليان ٣٢. خطاب به كريم خان بوده̍ حامل لوحي نازل از قلم حضرت رب اعلي"مقدس"جناب 

لوح بسيار كوتاه در  و ٣٣ را خطاب به كريم خان نازل فرمودندلوح قناعبعد حضرت بهاءاهللا 
ديگري نيز او را به ترك حب رياست و عدم اشتغال به علوم غريبه و توجه به مظهر الهي 

  :فرمايند منجمله در آن لوح مي . دخوانن مي
دع الكتب و االشارات قد ظهر مالك ...دع الكأس ثم اسرع الي البحر االعظم«

انْ امسك قلمك و استمع لما يوحي من .  و سلطانةاالسماء و الصفات بقدر
   ٣۴»... ̍االعلي القلم

 به استكبار و ٣۵ديگر و هم در الواح كتاب ايقان و هم در كتاب اقدسو عالوه بر آن هم در 
 كريم خان ةابوالقاسم خان در بار . فرمايند عداوت و كبر و غرور كريم خان كرماني اشاره مي

كه اين مطلب اگر چه » ...بهترين معرّف و مترجم احوال ايشان كتب خود ايشان است«: نويسد مي
 . ز صحت كامل داردمقصود ابوالقاسم مطلب ديگري بوده ولي در مورد كبر و غرور كريم خان ني

  : فرمايند  كريم خان ميارشاد العوام كتاب ةجمال قدم مثالً در بار
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مثالً در كتاب يكي از عباد كه مشهور به علم و فضل است و خود را از ...«
صناديد قوم شمرده و جميع علماي راشدين را رد و سب نموده چنانچه در همه 

   ٣۶»...استجاي كتاب او تلويحاً و تصريحاً مشهود 
توان به شرح  مثالً مي . البته اين حقيقتي است كه به ساير نوشتجات كريم خان نيز تعلّق دارد

زندگي او مراجعه نمود كه در صفحات قبل عباراتي از آن نقل گرديده و از مندرجات آن رساله كبر 
نمايد كه  ا تعبير ميمثالً خوابي ر . طلبي كريم خان كامالً واضح است و غرور و حب رياست و جاه

كريم خان به قول خود در . كوشند سوار آن شوند بيند كه گروهي مي را مي» يمنجنيق«در آن 
خواهد بود و همه را ...هر كس باالي منجنيق بنشيند هادي ديگران«شود كه  مي» ملهم«خواب 

ش را به افتند خود وي در صورتي كه ديگران بعد از طي چند پله عقب مي » .كند رهبري مي
و اين اظهارات  . بگرداند» براست و چپ«شود ديگران را  رساند و قادر مي باالي آن دستگاه مي

 چه صادقانه و چه غير ،چون اكثر بزرگان، باشند  حب رياست كريم خان ميةدهند صريحاً نشان
رهبري  «دانند در صورتي كه كريم خان صريحاً  رياست را مذموم مي، حد اقلّ در ظاهر،صادقانه

  . دهد مردم را هدف خود قرار مي» براست و چپ گرداندن«و » همه
كريم خان با اين كه صاحب قدرت بوده ولي عاري از شهامت در برابر مخالفت ساير علما بوده 

بودن خود را انكار » ركن رابع«گيرد ادعاي   علما قرار مية چنانچه وقتي مورد انتقاد و حمل،است
 ٣٧.ي نموده افكار و عقائد خود را اقالً در ظاهر با آراء اصوليون تطابق دهدكرده و از آن پس سع

) كه گويا مقصود خود ايشان است(به عنوان نمونه در آثار اوليه هنوز حكومت را از آنِ نماينده امام 
ولي بعدها از مشروعيت  . كند بودن ملت اشاره مي داند و به عدم عدالت حكومت و ناراضي مي

 كريم خان گذشته از كبر و غرور و حب رياست اصوالً فاقد اخالق و رفتار ٣٨.كند فاع ميسلطنت د
  ٣٩. شديداً معتاد به استعمال ترياك بوده است مثالًشايسته يك عالم ديني بوده و

  
  تأليفات وي بر ضد امر مبارك بابي

 نوشته و همچنين حاج محمد كريم خان در هر سنه يك كتاب رد«: فرمايند حضرت بهاءاهللا مي
  ۴٠»...ساير جهالء كه به اسم علم معروفند

 يعني يك سال و اندي ،١٨۴۵ جوالي ١٧ مطابق با ١٢۶١ رجب ١٢كريم خان كرماني در 
 تدوين نمود و با اين كار شايد بتوان گفت الباطل ازهاق كتابي به نام ̍ر امر حضرت اعليابعد از اظه

در كرمان در . ق.ه١٣٩٢ مذكور درسال ةرسال. ارك زددست به نوشتن اولين رديه به امر مب
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 نسبتاً دقيق ̍ ادعاي حضرت اعليةبار اطالعات كريم خان در .  صفحه به چاپ رسيده است٢٧٧
 به زعم خود رد مندرجات اين كتب الصحيفةالمخزونةو االسماء  قيومبوده و با نقل آياتي از 

 در صورتي كه در ۴١. مظهريت و الوهيت نمودهپرداخته و ثابت كرده كه صاحب اين آثار ادعاي
 كريم خان بر شخصيت ،ايام اوليه هويت صاحب ادعا هنوز براي خيلي از مؤمنين هم نامعلوم بوده

 .  واقف بوده و اطالع داشته كه ايشان مدتي در كربال بين شيخيان تشريف داشتند̍حضرت اعلي
مورد ربال و حصول بداء آگاهي داشته و آن را  به ك̍ حضرت اعليتمي عدم عزةوي نيز از واقع

-١١١صص[ به گمان اين كه از اين پس ديگر جنبش بابيه از بين خواهد رفت تمسخر قرار داده
١١٢ .[  
 وجوه مختلف اعجاز ةبار باب اول در . قسيم گرديدهت به سه باب و هر باب به فصول متعدد ازهاق
باب دوم را خان به بحث جهاد و عدم مجاز  . ت به نزول آيات اس̍ادعاي حضرت اعلي قرآن و

 ة و نحوء و نجباءو در باب سوم سخن از نقبا . بودن اعالم آن در زمان غيبت اختصاص داده است
 رسالة عجيبة غريبةهي «: گويد  اين رساله ميةبار خود كريم خان در . شناخت آنها گفته است

ام با ادله و براهين  رساله مفصلي عجيبي غريبي نوشته...«:  و در جاي ديگر۴٢»...لم يصنَّف مثلها
  ».الباطل ناميدم و آن را ازهاق

  
به خواهش محمد است كه ) ١٨۴۶مارچ  (١٢۶٢االول  اثر دوم در چند ماه بعد يعني در ربيع
 گرديد و به ̍ي مسمتير شهاب در راندن باب خسران مئابشريف كرماني اناري نوشته و به نام 

: گويد در اول آن رساله چنين مي. باشد  ميالباطل ازهاق فارسي ةف خالصه و ترجملّقول خود مؤ
محمد نام شيرازي كه  چون حقير فقير رساله نوشته بودم بزبان عربي در ابطال دعاوي ميرزا علي«

 ناميده بودم و عوام عجم الباطل ازهاقالواقع خسران مئاب است و آن را به  خود را باب ناميده و في
 باب خسران مئاب در دلهاي آن عوام كاالنعام باقي ةاز فهم آن عاجز بودند و به آن سبب شبه

با » .بد نبود...شد به زبان فارسي مانده بود لهذا ايشان فرمايش فرمودند كه اگر رساله تأليف مي
كه  اين اثر اخيراً در دسترس عموم قرار گرفته است ةهاي اينترنتي شيخيان كرمان نسخ فعاليت

  : اهم مطالب مندرج در آن به شرح زير است
» باطن« فتح كور ه مفصل در شرح استمرار ظهورات الهي و سير تكامل و باالخرةبعد از مقدم

و در ، پردازد  به نزول و اعجاز  آيات مي̍ در فصل اول به ادعاي حضرت اعلي،توسط شيخ و سيد
در فصل سوم سعي داشته  . مشاهده نمودهفصل دوم به اغالط صرف و نحوي كه در آيات الهي 
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باشند ولي  قرآن را مدعي مي» الباطن باطن« اگرچه علم ̍به زعم خود ثابت نمايد كه حضرت اعلي
 به عنوان باب و امام و ̍فصل چهارم باز به ادعاي حضرت اعلي . الواقع از علم عاري هستند في

 .  امر جهاد گفتهةنجم سخناني در باردر فصل پ . رسول و حتي فوق اين مقامات اختصاص دارد
نمايد و به عدم تطابق آنها با   نقل مي̍در فصلهاي ششم و هفتم عباراتي را از آثار حضرت اعلي

 يا به ء، و نجباء هشتم و نهم و دهم را به مقام و شناخت نقباهايفصل. پردازد عقايد اسالمي مي
ركن « تفكر ةبار ه حاوي اطالعات جالبي در اختصاص داده ك،عبارتي ديگر نمايندگان امام غائب

در آخر كتاب به قول خود كرماني به  . و ادعاهاي شيخ و سيد و خود كريم خان است» رابع
  . فرق بين سحر و معجزه افزوده استةبار فصلي در» االطاعه بعضي از مخاديم الزم«خواهش 

ه است كه جالب توج . ماهنگي دارد هالباطل ازهاقاكثر مطالب مذكوره در اين رساله با مندرجات 
گويد كه شيخ و سيد  كريم خان در اين رساله به استمرار و تكامل ظهورات الهي معتقد است و مي

هنوز آن بنيان كه شيخ «.  اما هنوز وقت ظهور قائم نرسيده است،اند براي افتتاح كور جديدي آمده
 سيد نبيل آشكار فرموده مفهوم غالب جليل بنا فرموده به انجام نرسيده و هنوز آن مطلب كه

سيد [اگر وصي ايشان ...«: و در جاي ديگر» شود كه تغيير طريقه داده شود پس چگونه مي . نشده
 ايشان است و اگر بر خالف طريقه و حكمت ايشان است پس وصي ة است پس بر طريق]كاظم

 نسبت به ظهور حضرت اي است كه چند سال بعد خود بابيان اين همان شبهه » .ايشان نيست
» اهللا يظهره من«تواند  كردند كه هنوز شريعت بيان غالب نگرديده چگونه مي بهاءاهللا مطرح مي

  . ظاهر شود و احكام بيان را نسخ فرمايد
 كه اغلب تكرار مندرجات ̍در اين رساله گذشته از اعتراضات به اظهار امر حضرت اعلي

گويد كه  كريم خان كراراً مي . توان يافت  تاريخي مي چند نكته جالب،باشند  ميالباطل ازهاق
 مدعيات خود را انكار فرمودند و توبه كردند ولي پيروانشان هنوز بر پاي اعتقاد خود ̍حضرت اعلي

ولكن در اين ايام مذكور شد كه بكلي انكار اين سخنها را كرده است كه از او صادر «: اند ايستاده
ن مرد دست از طلب خود برداشته اين قوم دست از شهادت خود آ«: و در جاي ديگر» ...نشده
 كه به اين نحو به گوش كريم خان ۴٣ مسجد وكيل استةو اين گويا اشاره به واقع» .دارند برنمي

كند و سپس  از طرفي هم اشاره به حصول بداء در عزيمت آن حضرت به كربال مي . رسيده بوده
 .  شدهءو اگر نشد امر بدا. اگر پيش رفت فبها المطلوب . دباري شيطان دام خوبي افكن«: گويد مي

 كريم خان البته از علل ».و اين امر ديگر نبايد باطل شود . و اگر حاشا كرد يا توبه كرد تقيه است
  ۴۴. به كربال غافل مانده و آن را نا امن بودن راه مكه دانسته̍و شرايط عدم عزيمت حضرت اعلي
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هاي وي تعداد پيروان  رغم فعاليت̍آيد كه علي ر اين رساله نيز بر ميهاي كريم خان د از گفته
اين امر موجب   .اند روزافزون بوده است آورده  ايمان مي̍عليامكتب شيخي كه به حضرت رب 
كردند و اين  كاش اين تصديقِ عارضي به سيد مرحوم نمي...« . نگراني و ناراحتي وي بوده است

گذاردند كه مردم بگويند كه بعضي از شيخيه به راه اين باب   نمي جليلهةننگ را بر اين سلسل
  ».اند ضاللت انتساب رفته

  
اي است به زبان عربي به نام  اثر سوم كه كريم خان جهت رد امر مبارك تديون نموده رساله

 اين ةدر مقدم .  در شهر يزد نوشته شده١٢۶۵ كه در سال الشّهاب الثّاقب في رجم النّواصب
د خود در رد بابيه هنوز دهد كه با وجود آثار متعد  دليل تأليف آن را به اين نحو شرح ميرساله

داند كه كفر بابيان را به نحو ديگر ثابت  گروند و بدين علت الزم مي افرادي به آن مذهب مي
ط مال صادق خراساني  توس̍و اين رساله را اختصاص داده به رد توقيعي كه حضرت اعلي . نمايد

 فصل نقل ٢٠كريم خان متن كامل آن توقيع را در  . جهت كريم خان ارسال داشته بودند
بودن آيات آن توقيع از قبيل اغالط صرف و نحوي و  نمايد و به زعم خود داليلي بر باطل مي

 در كرمان در ١٣۵٣اين رساله در سال  . آورد  مي،باشند ادعاهاي وارده كه خالف عقائد شيعه مي
  ۴۵.ه طبع رسيده است صفحه ب٩٧
 ةرسالاين اثر به اسم  . شاه نوشته شده  چهارم به زبان فارسي است و به خواهش ناصرالدينةردي

 ١٢٨٣ معروف است و در رمضان سالايقاظ الغافل و نيز تحت عنوان رد باب خسران مئĤب
 بابيه ةني در باردر زمان تحرير اين اثر اطالاعات كريم خان كرما . پايان يافته) ١٨۶٧ ةژانوي(

الذكر افزايش پيدا كرده بود و در آن به قلع و قمع بابيان در تمام ايران  هاي سابق نسبت به رساله
او در اين رساله همچنين به احكام شريعت ۴۶.اي از آن طايفه در بغداد اشاره شده هو به حضور عد 

نمايد  دهد و به اين نحو ثابت مي ميپردازد و تفاوت آنها را با احكام شريعت اسالم نشان  بيان مي
اين رساله كه خود مؤلف از آن به  ]. ۵۵-۴۵صص[كه ديانت بابي را بايد از اسالم جدا دانست 

  .باشد  صفحه مي۵٧كند حاوي  ياد مي] ۴ص[»  شريفهةرسال«عنوان 
  

محمد جواد كند كه براي   ديگر اشاره مية كريم خان به دو رسالالثّاقب الشّهابة در ابتداي رسال
اين رسائل در دسترس  . قزويني نامي نوشته و در آن نيز به ابطال دواعي بابيان پرداخته است

  . يقتري به دست نيĤمدق مخاطب آنها نيز اطالع دةبار نگارنده نبوده و در
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لوح  رضا قناد شيرازي نوشته است كه نهايتاً سبب نزول ةاي در جواب نام كريم خان نيز رساله
 ارض اقدس يالملل  بينةاين رساله نيز در دسترس نگارنده نبوده و شايد در كتابخان  . شدقناع

  .موجود باشد
از كريم خان آثار ديگري در دست است كه به مطالب مختلف پرداخته ولي در آنها هم به امر 

قول كريم باشد كه به   ميارشاد العواميكي از اين آثار تأليف مشهور او به نام  . مبارك اشاره شده
جلد اول  . »در عقايد فارسي به التماس بعضي از همشيرگان نوشته شده است «تير شهابخان در 

 اين اثر ةدر بار .  به اتمام رسيد١٢۶٧اآلخر  و جلد چهارم در ربيع ١٢۶٣اين تأليف در سال 
  : فرمايند جمال مبارك مي

 عوام و خود را عالم  كبر و غرور استشمام شد كه مردم راةاز اين اسم رائح... «
 از همين اسم كتاب معلوم و مبرهن الحقيقة فیفرض نموده و جميع مراتب او 
   ۴٧»... ساكن̍ جهل و عمية سالكند و در تي̍شد كه در سبيل نفس و هوي

 . نمايند توان به موارد متعدد آن اشاره كرد كه بيان جمال قدم را تأييد مي گذشته از نام كتاب مي
  : گويد  علت تسميه كتاب مية در بارارشادخان در جلد اول مثالً كريم 
 من علما هم بهره ةو اگر انصاف دهند خواهند دانست كه از اين كتاب عاميان«

هاي عمده را به زبان فارسي آسان عاميانه   زيرا كه در اين كتاب مطلببرند، مي
 و االّ ،انه ناميدمنمايد و آن را عامي ام عاميانه مي ام و از بس واضح كرده نوشته

در حقيقت عالمانه و فوق عالمانه است و اگر كسي بخواهد كه مطلبي بلند را 
 ةداند مقدار اين كتاب عاميان مي...  به اين آساني بگويد و از پي آن برآيد آنوقت
  ۴٨».دهد خواهد مي مرا و اين فضلي است از خدا به هركس مي

 ناس و به خصوص زنان نوشته كه به زعم او ة عام خود برايةكريم خان اين كتاب را به گفت
باشد و آشنائي به زبان عربي ندارند و بدين دليل احتياج به هدايت و  درك و فهم ايشان كمتر مي

اين اثر مفصل در چهار جلد به طبع رسيده است و . راهنمائي دارند كه درخور شأن خودشان باشد
 . باشد گري و به خصوص شيخيه به زبان ساده مي يعه عقائد شةشامل اطّالعات فراواني در بار

آور و ادعاهاي بسيار عجيب و غريب در آن نيز به چشم  برخي روايات و قصص شگفت
   ۴٩.خورد مي

 نيز اشاراتي به امر مبارك شده ولي نگارنده دسترسي به سي فصل ديگري به نام ةگويا در رسال
  .اين اثر نداشته
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كرده تعدد است و بعيد نيست كه در آثار ديگر نيز به امر مبارك اشاره تأليفات كريم خان بسيار م
 ، كه بيش از صد عنوان از تأليفات كريم خان را حاوي است، ابوالقاسم خانفهرست ولي در باشد،
   ۵٠.اي به اين گونه آثار يافت نشده اشاره

  
 كه به اذيت و آزار كريم خان يكي از بزرگترين اعداي امر مبارك بوده و مرتكب اعمالي شده

۵١. است در كرمان و ساير شهرها انجاميدهءااحبهاي كريم خان  يه اما انصافاً بايد متذكر شد كه رد
 ولي بر خالف كتابهائي كه بعدها در ايران و كشور ،اند آميز و معرضانه نوشته شده اگر چه توهين

كريم خان  . باشند ك و غيره ميشوند خالي از دروغ و افترا و جعل مدار هاي عربي نگاشته مي
 آثار حضرت نقطه كسب نموده و از ديدگاه سنتي اسالمي به ةعقائد ديانت بابي را صرفاً از مطالع

 ̍مستقيم رسائل او معرّف تعاليم حضرت اعليغيراي  و از اين جهت تا اندازه . رد آن پرداخته
 اگر چه ۵٢.كنند  اسالم ثابت ميباشند و هويت بابيت را به عنوان ديني مستقل و جدا از مي

 اعتقادات بابي كمتر ة ولي در بار،استدالل كريم خان در اكثر موارد ضعيف و ضد و نقيض است
اگرچه انديشه و عقائد او از ديدگاه بهائي مورد قبول نيست و ايراداتش نا به جا  . كند خيانت مي

 بحث كريم خان ،ترا مشغول هستند ولي بر خالف ديگران كه فقط به تهمت و توهين و اف،است
و حال بسي  . شده مدرك و اسناد جعل و دواعي بي  نه بر افتراء،كالمي است و مبنا بر اعتقادات

پردازي  غو هم عقيده نيست با كسي كه كار او افترا و در، به هر علت،فرق است بين كسي كه
  .است

  
  هاي كريم خان هم مطالب مذكوره در رديها

  . توان اهم آنها را چنين خالصه نمود شده توسط كريم خان تكراري است و مي مطرح ةمطالب عمد
ه جالب توج . رنجاند اي است كه بيش از همه كريم خان را مي  مسئله̍اوالً ادعاي حضرت اعلي

دانسته كه   به عنوان مظهر الهي برده و مي̍است كه وي از ابتدا پي به ادعاي حضرت رب اعلي
گويد كه ادعاي عبوديت و نيابت و ذكريت همه  كرماني مي .  شريعت اسالم استقصدشان نسخ

و فيه كثيراً «: گويد  ميالباطل ازهاق در مثالً . كردن دشمنان است براي گمراه» تلبيس«به مثابه 
و در جاي  ]. ٨۶ص[» ... و تدليسهة لنفسه يعرفه العلماء من مكره في العبار االلوهيةما اثبت
االّ انتحله و ال ) ص( هللا سبحانه االّ ادعاها لنفسه و لم يبق مقاماً للنبي صفًةه لم يبق ان«: ديگر

. ..«: نويسد  در اين باره ميتير شهابدر  ]. ٩٣ص[» . عليهم السالم االّ تقمصهافضيلًة لالئّمة
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 گويد كتاب جديدي به من وحي شده است و شرعي آورده و حاللي حرام كرده و پس اين مرد مي
اگر اين رسالت نيست پس چيست؟ و اگر بعضي از اهل تلبيس بگويند كه  . حرامي حالل كرده

شود كه رسول  اين باعث آن نمي: گوئيم اين كتاب به امام وحي شده امام به او وحي كرده مي
پس اين مرد مدعي رسالت ...آورد و رسول بود نباشد چرا كه قرآن را هم جبرئيل بسوي پيغمبر مي

آيا موسي و عيسي «:  و در فصل ديگر۵٣».اه اسم رسالت بر خود بگويد خواه نگويداست خو
كند كه اين مرد  السالم چنين ادعائي مي جرأت همچنين ادعائي را داشتند؟ آيا امير مؤمنين عليه

  »كرده است؟
حال جالب است كه خود كريم خان چنانچه اشاره شد صاحب ادعاهاي گوناگوني بوده و اعتراض 

ه از اقدامات خود و براي جا است و گويا براي جلب توج  از اين رو كامالً بي̍به حضرت اعليوي 
  .حفظ مقام خويش بوده

يكي ديگر از مواردي كه بيش از حد مورد توجه كريم خان قرار گرفته اعالم اذن جهاد توسط 
 و عقائد شيعيان اين امر  طبق آثار۵۴. بودالرّوح كتاب و االسماء قيوم در آيات متعدد ̍حضرت اعلي

كريم خان در اين مطلب ادعاي صريح امامت  . اختصاص به خود امام غائب در زمان ظهور دارد
در بخش شرح جهاد تير شهاب آورد و در   را درك نموده ولي به روي خود نمي̍حضرت اعلي

اگر ...خواهد آمدابداً در آثار اهل بيت ديده نشده است كه در زمان غيبت نايب خاصي «: گويد مي
اينجا  . »...كند زمان شايسته آن است كه از براي لشكر حقّ غلبه شود چرا خود امام بروز نمي

 فقط ̍استدالل كريم خان ضد و نقيض است زيرا مسلماً قبالً تشخيص داده بود كه حضرت اعلي
 .  فوق آن دارنداند و در باطن ادعاي مقام امامت و رسالت و در ظاهر ادعاي نيابت را  فرموده

و چگونه اين مرد غصب مقام اهل بيت را «: نويسد چنانچه در فصل ديگر از همين رساله خان مي
 چون ̍توان گفت كه حضرت اعلي پس اينجا ديگر نمي» ...نموده و خود را در مقام ايشان نهاده

   ۵۵.دانند نبايد در وظائف امام تصرّف نموده اعالم جهاد كنند خود را نايب مي
توانست بابيان را به عنوان  كريم خان آگاه بود كه با تأكيد فراوان و بيش از حد بر مطلب جهاد مي

هاي گوناگون جلوه دهد و سلطنت و حكومت را  ديده از انقالب خطري عظيم براي مملكت آسيب
 مثالً  .ت و حكومت جلوه دهدو از طرفي خود را به عنوان مدافع ملّ  .نسبت به بابيان بدبين سازد

نمايد كه در آن   نقل مي̍شاه آياتي را از توقيع حضرت اعلي  براي ناصرالدين رد بابةرسالدر 
شيخيان به عنوان دشمنان امر تسميه گرديدند و قرائت كتب شيخ و سيد و معاشرت با آنها براي 

 در نويسد كه شيخيان از بدو امر  و سپس كريم خان مي۵۶.مؤمنين اهل بيان حرام شده است
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اند و بر عليه آنها فعاليت نمودند و علّت اين اقدام را قصد حفظ و نصرت  رأس مخالفان بابي بوده
زار و در صدر رد اينها  بلكه شيخيه الحمدهللا هميشه از اينها بي«: دهد دولت پادشاهي جلوه مي

] ۴۵ص[» ...ت قاهرهخواه و داعي دوام دول اند و هميشه دولت اند و كتابها در رد اينها نوشته بوده
 و سپس منت ۵٧].۴ص[دهد  كرماني در اين رساله نيز نسبت فساد و قتل و غارت به بابيان مي

ة ايشان پناه بود كه در دفع فتن و اگر نه اهتمام پادشاه اسالم«: گويد ارد و ميذگ بر سر شاه مي
و در ] ٢٠ص[» .بودند ايشان نمودند هرآينه جميع ايران را فاسد كرده كوشيدند و اطفاء نائرة

شي ممنوع است ولي اين نهي گويد كه اگر چه در زمان غيبت لشكرك بخش ديگر با احتياط مي
و در ] ٢٨ص. [»جهاد نيست بلكه دفاع است«باشد زيرا اين امر  پناه نمي شامل حال پادشاه اسالم

تير  ةنچه در رسال چنا،اي كه چند سال قبل نوشته بود اقدامات خود را جهاد ناميده بود رساله
 اينك الحال در راه  .و مرا به شيراز خوانده كه بروم در ركاب او جهاد كنم...«: نويسد  ميشهاب

و آنچه در مجالس و محافل توانستم در كرمان و يزد لساناً امر او را فاسد  . كنم خدا جهاد مي
خيان جلوه دهد كه قصد كريم خان آن بوده كه بابيان را دشمن مشترك دولت و شي» ...كردم

  .  يكي با شمشير و ديگري با زبان و قلم،فقاً بايد جهت قلع و قمعشان كوشندمتّ
مطلب ديگري كه كريم خان به آن مفصل پرداخته است عدم رعايت قواعد صرف و نحو زبان 

 زبان عربي را در ايام ̍گويد كه حضرت اعلي خان مي .  است̍عربي در برخي از آثار حضرت اعلي
كند  اند و البته اقرار مي كردند فرا گرفته مت كربال و توسط تجاري كه در شيراز رفت و آمد مياقا

ها مطرح گرديده است   اين مطلب در اكثر رديه۵٨.اي را داشتند العاده  فوقة حافظ̍كه حضرت اعلي
د جا است زيرا آنچه كه اهميت دار اگر چه ايراد بسيار نابِ،و خود محتاج بحث مفصلي است

محتواي آن آثار و افكار و احكام است نه اين كه آيا در جائي تنوين جائز نبوده و يا الفي كم و 
 عمداً و آگاهانه در بعضي از ̍توان گفت كه مشخصاً حضرت اعلي  مي مختصرا۵٩ً.زياد شده باشد

عد بشري را آثارشان قواعد را ترك نمودند تا از طرفي اختيار تام مظاهر الهي و عدم تقييد به قوا
بدين منوال   و،نصيببي خودشان از علوم اكتسابي را نشان دهند نشان دهند و از طرف ديگر بي

و اضافه بر آن خود آن حضرت در جواب  . فرق بين آيات الهي و آثار بشري را مشخّص بفرمايند
و فرمايند كه همه داراي اشكال صرف و نح اين اعتراضات آياتي را از قرآن مجيد نقل مي

بدين دليل انتقاد كريم خان  . دانند مظاهر مي» يفعل ما يشاء«از مقام باشند و آن را ناشي  مي
 كه تا به حال كمتر مورد بررسي ̍جا است ولي براي شناخت سبك و سياق آثار حضرت اعلي بي
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ا  چون او حتي به موارد بسيار جزئي كه در آنه،تواند مفيد باشد قرار گرفته آثار كريم خان مي
   ۶٠.اند اشاره كرده  قواعد را ترك نموده̍حضرت اعلي

  علل اصلي تأليف كتب كريم خان
 بلكه در همان ،چه مطالب كريم خان اغلب تكراري و نيازي به نوشتن رسائل گوناگون نبودهاگر
هاي مختلف   ولي كريم خان در اوان، مطالب مورد نياز گفته شدةف هم اول به قول خود مؤلّةرسال
مخالفت شديد كريم خان  .  و بابيان نوشته̍هائي بر عليه حضرت اعلي هاي گوناگون رديه هانهو با ب

 بل علت اصلي مخالفت او ،كارانه و ترس از بدعت در اسالم نبوده تنها مبني بر تعصب محافظه
  .حب رياست بوده است

 و بدين علّت وي سعي نمود خود و مكتب شيخيه را از تهمت كفر و الحاد و بدعت رها سازد
و از طرف ديگر در  . هايش را به شرح تعاليم اسالمي اختصاص داده هاي مفصلي از رديه بخش
 ةنمايد و خود را مسلمان شيع هاي خود بسيار تأكيد بر روي بدعت و الحاد بابيان مي رديه
عي بود در صورتي كه كريم خان براي خود اموري چند مد . دهد كار جلوه مي عشري محافظه̍ياثن

نمود توجه  به عبارتي ديگر كريم خان با تاختن به بابيان سعي مي . اند كه خود بدعت بوده
گرا  از اين رو خود را مسلماني اصول . دشمنانش را از خود دور كرده به طرف بابيان حواله دهد

شاه  لدين مذكور به خواهش ناصراةتوان به تحرير رسال به عنوان نمونه مي . داده است نشان مي
چون زماني شايع شده بود كه كريم خان قصد انقالب و تشكيل حكومت مذهبي  . اشاره كرد

نمايند و   ماه به دربار احضار مي١٨ بدين جهت وي را براي مدت ،مستقلّي را در كرمان دارد
اي   چون وي از آن پس دائم تحت نظر بوده الزم دانسته رساله۶١.دهند تحت مراقبت قرار مي

اي شاه بنويسد و در آن به بابيان حمله كند تا اعتماد شاه را به خود جلب كند و بتواند مقام خود بر
  ۶٢.را در نزد درباريان حفظ نمايد

انديشيده و   را رقيب خود مي̍علت ديگر مخالفت او اين بوده است كه كريم خان حضرت اعلي
 قصد ̍به زعم او حضرت اعلي . دخواسته است رياست و رهبري مكتب شيخي را از دست بده نمي

داشتند كه قدرت كريم خان را تصرف نمايند و حب شديدي كه كرماني به رياست داشته موجب 
به همين دليل نيز او با نفوذ غربيان و با علوم و كشفيات جديدي كه از  . حسد و عداوت او گرديده

 يعني به عبارتي ۶٣. دارالفنونورزيده و همچنين با تأسيس شد مخالفت شديد مي اروپا وارد مي
 زيرا در ايجاد چنين تحوالت و ،ستيز داشته ديگر اصوالً با تجدد و اصالحات اجتماعي و فني سر

ين  ابنابر . كرده بندي جامعه خطري براي مقام خود حس مي ايجاد تغييرات در ساختار و طبقه
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  . اسالمة نه حفظ بيض،او دانستهاي  علت مخالفت كريم خان را بايد بيشتر در ارضاء خواسته
 ،الثاقب الشهاببه نقل از كتاب ( خطاب به كريم خان كرماني ̍توقيع منسوب به حضرت رب اعلي

  )٢٧-٢۵صص
  
 أذكر منه كتاباً قد كتبه الي بخطّ يده يعرفه كلّ من و احب أنْ... « :] گويد كريم خان كرماني مي[

و قد كتب الي  .  و اتباعه مقرّون بانّه خطّهةفي هذه البلد و اقاربه الموجودون ،يعرف خطّه و رآه
 و قد ارسله مع رجل يسمي بمال محمد علي ،ليهديني و يدعوني الي نصرته و االقرار به

  ̍]ابتداء توقيع حضرت رب اعلي:  [المازندراني و هو اآلن موجود عندي و هذه صورته
  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
اقرء . اياي فاخرجون:  قل، الحمراء عن يمين بحر االبيض ال اله اال هوةللورقذكر ربك . آلم

ان اتبع ما اوحي اليك من  . اياي فاسمعون:  قل،كتاب ربك ثم اسجد المره و انه ال اله اال هو
اشهد هللا  . شهد اهللا انه ال اله اال هو العزيز القديم . اياي فاشهدون:  قل،كتاب ربك ال اله اال هو

و لقد نزلنا كتاباً  .  الكتاب ثم لخلقه كما قد احب اهللا لعبده انه ال اله اال هو الغني العليمفي ذلك
ان الذين اتبعوا آياتنا بالعدل  . ان ادخلوا الباب سجداً لعلكم تفلحون: من قبل لمن علي االرض

من آياتنا يعدل  آيةو ان  .  و ان الذين اتبعوا اهوائهم فاولئك هم الظالمون،فاولئك هم السابقون
لو اجتمع االنس علي  . في كتاب اهللا آيات االولين و ما من بعد كل الخلق من حجج اهللا ليسئلون

ان يأتوا بمثل ذلك الكتاب الذي نزلنا اآلن اليك لن يستطيعن و لن يقدرن و لو كان الجنّ 
بك ثم اخرج لعهد  ان اتبع حكم ر،يا محمد ايها الكريم . يمدونهم علي الضعف و اهللا قوي حكيم

هو الذي بيده ملكوت كل شيء و ال يعزب  من علمه بعض شيء و انه .  اهللا امام عدل مبينبقية
و ان اليوم فرض لمن علي االرض من غربها و شرقها ان يخرجوا من  . عند اهللا في كتاب حفيظ

ن ذكر اسم اهللا بالعدل ان الذين يبايعو .  اهللا امام حي عظيمبقيةبيتهم مهاجراً الي بلد الذكر لحكم 
في ] كذا[و لقد فرضاً  .  يد اهللا فوق كل شيء و انه ال اله اال هو لقوي حميد،انهم يبايعون اهللا

 اهللا في االذان بانه علي صراط اهللا في كل لوح بقيةكتاب الملوك ان اذكروا ذكر اهللا بعد ذكر 
عوك في االمر علي الفرس القوي  و اخرج بنفسك مع الذين اتبةان ارفع هذا الحكم جهر . حفيظ

و لقد مننا عليك بحكم  .  و ان ذلك لهو الفوز العظيم،باآلالت المكملة قبل ان يرتد اليك طرفك
ان اخرج من بيتك و ادع الناس الي دين اهللا  . ربك قبل الناس لتكونن من الناصرين لمكتوب
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لشمائل و ال تخف في سبيل الخالص و ارسل بمثل ذلك الكتاب الي شطر االرض من يمينك و ا
 ذكر اسم ربك حجةو كفي بذلك  .  فان ذلك فضل اهللا عليك و اهللا شهيد عليم،ربك من احد

و لو نشاء لننزل في كل حرف مثل آيات  . لمن في السموات و من في االرض و اهللا خبير عليم
لمهاجرين و الحمد و سبحان اهللا رب العرش عما يصفون و سالم علي ا . القرآن و اهللا قوي عزيز

  . هللا رب العالمين
  

  ها يادداشت
اختصاص به بيانات مباركه راجع به كريم ) ٢١٠-٢٠٣(  بند ٨ ،كتاب ايقان در چاپ جديد -١

  .خان دارد
البته نفع و ارزش بعضي از آن علوم قابل بحث است و . ١١۴ ص۵و۴ ة شماريادگار,  نوائي-٢

در . اً كمتر از آن بوده كه ادعا داشته استدر بعضي از موارد هم علم كريم خان ظاهر
خوانيم كه وي مخفيانه نزد شخصي  مي) ۵ و ۴، صص ٢٠٠٢هفهايم , چاپ سوم(رالصدو بهجت

بعضي از اشعاري كه . خواند و در ظاهر ادعاي علم عبرانيت داشت كليمي در كرمان عبراني مي
در اين باره به اثر عبدالحميد . كريم خان سروده در حقيقت مسروق از شعراي معروف ايراني است

 علومي ةحضرت بهاءاهللا در بار.  به بعد مراجعه شود۶۴۵ص , ٢، جرحيق مختومخاوري،  اشراق
داشتن به آنها شده بود در لوحي  كه كريم خان مدعي احاطه... مانند كيميا و سيميا و ريميا و 

غافل از آن . حض افتخار بودهشخص كرماني علومي كه ذكر نموده م, اهللا سبحان«: فرمايند مي
 ةمائد» .كه از هر يك از آنچه نوشته بايد سالها قلب را از آن طاهر نمايد و به حقّ رجوع كند

  .٢١١ص, ٧ جآسماني،
و » صاحب تنزيل و تأويل«و » نقطةالعلم«و اخراج علم كل شئ از» الباطن باطن « مثالً-٣

 و ساير آثار االسماء قيوم تعبيراتي است كه در از... كردن اسم قائم و نمايندگانش و  حرمت فاش
توضيحاتي را در . زمينهء شيعي عموماً و شيخي خصوصاً دارند مباركه به كرات نازل شده و پيش

  .توان در آثار كريم خان مشاهده نمود بارهء اين مطالب مي
ر آثار ديگر بر حقير معلوم نيست كه آيا اين لفظ د. ٧٢، بند )١٩٩٨هفهايم  (كتاب ايقان -۴

به نظر . بايد دانست يا خير» لقب«هم نسبت به اين دو شخص نازل شده و آن را به عنوان 
جهت توصيف شيخ و سيد نازل شده در » نورين نيرين«كتاب مستطاب ايقان رسد كه در  مي

صورتي كه در الواح متعدد دورهء عكّا اين عبارت به عنوان لقب براي دو شهيد اصفهاني 
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براي كسب اطالعات در باره شهادت اين دو . ذكر گرديده» الشهداء سلطان«و » الشهداء محبوب«
, نورين نيرين, خاوري شخص جليل و مطالعهء الواح مباركه در اين مورد به كتاب جناب اشراق

  . بديع مراجعه شود١٣٢تهران 
 كتاب الروح ،۵٠۵، ص)١۴ شمارهء ̍مجموعه آثار حضرت رب اعلي (توقيع مال عبد الجليل -۵
, )٩٨مجموعه آثار، شماره  (توقيع في جواب احد من الصابرين، ٢٧سوره ) نسخه خطي(

اين لقب شيخ و سيد در بين )  ١۴، ص٣ جظهورالحق، (توقيع سيد اسداهللا قزويني، ١۴٠ص
، ٣، جظهورالحق(مثالً به رسالهء جناب طاهره به مال جواد قزويني . شيخيان اوليه رايج بوده است

مراجعه )  به بعد۵٠٢ص, همان مأخذ (رسالهء القتيل بن الكربالئي، و به )۵٠١-۴٨۴صص
در جواب  و حل ردود و شكوك حاجي محمد «طبق گفتار جناب فاضل مازندراني اين رساله . شود

  ».خان كرماني و اثبات حقيت حضرت باب نوشته شد
مجموعه آثار حضرت رب  (بديعاللوامع ال، ٣۵، ص١ جاسرار اآلثار خصوصيتوقيع مندرج در   -۶

خطبة في , ۴٨٩ص, )١۴همانجا، شمارهء (، رسالة في السلوك ١۶٩، ص)۴٠ شمارهء ̍،اعلي
  ).نسخه خطي (اول تفسير سورة البقرة

- ۵۴، صص ٣ج) ١٩٧٨كرمان  (ةالزيار شرحو به ) ١٩٩٣بيروت  (کتاب الرجعة به مثالً -٧
اند   به طبع رسيده)٢٠٠۴بيروت ( المهدي اسرار االمام  و به رسائلي كه در مجموعه١٢٢

  .مراجعه شود
 صفوي، در كتاب مشهور خود ةآورترين عالم شيعه در دور محمد باقر مجلسي، نام -٨

در حديث صحيح از «: نويسد پنداشتند، مي  كه آن را سابقاً دستورالعمل شيعيان ميحليةالمتقين
 فرمود ،كند مان ندارد كسي كه تقيه نميحضرت صادق منقول است كه تقيه سپر ايمان است و اي

تقيه در بالد مخالفان كردن ...از حضرت امير منقول است كه . نه عشر دين در تقيه است: كه
واجب است و كسي كه از روي تقيه قَسم بخورد براي آنكه دفع ضرري از خود بكند براي او گناه 

ن شما نزد خدا كسي است كه تقيه تري گرامي: حضرت امام موسي فرمود كه . و كفاره نيست
كسي كه تقيه را ترك كند چنان است كه نماز را ترك : حضرت امام رضا فرمود...بيشتر كند

  )٣۴٨-٣۴٧صص(» ...كند
 معراج نوشته است و در ة مراجعه شود كه در بارالحقّ كشف سيد كاظم رشتي ةمثالً به رسال -٩

بق كامل دارد با آنچه كه جميع علماي اصولي گويد كه آنچه شيخ گفته است تطا آن بارها مي
از اين رساله هم نسخهء خطي . اند و اختالف فقط ناشي از اختالف عبارات به كار برده است گفته
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بيروت،  (الحقّ كشف. خود سيد كاظم در دست است و هم نص آن اخيراً تجديد چاپ گرديده
  ).هجري قمري١۴٢١
، رشتي، ٢٠٩، ص ۴ج,  ٣١٢، ٢٣٠، ص ١ ج،ةالزيار شرح, مثالً به احسائي -١٠
  . مراجعه شود١٨، ١٣ ص ،الخطبة شرح
اي مختصر تدوين نموده كه در آن به اشاره و تلويح به موعود اشاره  مثال شيخ احمد رساله -١١

حضرت عبدالبهاء .  در آن رساله آمده است"سرّ التّنكيس لرمز الرّئيس" مشهور ةشده است و جمل
ب از رهبران شيخي كراراً معني آن رسالهء شيخ را پرسيدند و در جواب  كه طالّفرمايند اشاره مي

البته شرح نسبتاً مفصلي از كريم خان موجود ). ١٩، ص٢مائده، ج(اقرار به عجز فهم آن شنيدند 
 شيخ  خود در درك تمام معاني آن رسالةاست كه كراراً به طبع رسيده است و در اول آن به عجز

و ها انا شرعت في الشرح غير متعهد لحلّ جميع ما فيه، فانّ علمنا في علمه اعلي  «:اقرار نموده
 في البحر، و انّي لحشيش خفيف الوصول الي قعر بحر عميق، نعم اذكر من ةاهللا مقامه كالقطر

براي كسب ).  ١٣٢ص , اسرار االمام المهدي(» ...رموزه ما يمكنني فهمه و تيسر لي حلّه
 ۴  عرفان،ةسفين (نظري به لوح قناع دكتر رأفتي ةدر اين مورد به مقالاطالعات بيشتر 

و به منابع ياد شده در آنجا يعني توضيحات جناب ابوالفضائل، جناب ) ١٨٨-١٨۶صص
  .خاوري و دكتر سعيدي مراجعه فرمائيد اشراق

  به قربشرح القصيدة الالمية خود و در كتاب معروف ةسيد كاظم نيز در وصيتنام -١٢ 
 ساير ةدر بار.  اگر چه تصريح ننموده كه مقصودش از آن ظهور كه بوده،ظهوري اشاره نموده

 ، به بعد و به تأليف دكتر محمدحسيني١۶۴٢، ص۴، جقاموس ايقانبشارات شيخ و سيد به 
  . به بعد مراجعه شود١١٣ ص،حضرت باب

  ۵١٠ ص،)٣ جظهورالخق، ( قتيل كربالئيلةرسا، ٣فصل, االنوار مطالع -١٣

    )اينترنت( خطّي ة نسخ،تير شهاب -١۴
در اين رابطه نيز لوح جمال قدم خطاب به ورقاي شهيد بايد مورد توجه قرار بگيرد كه در  -١۵

حضرت  ءكه در باره اين«: فرمايند مي. فقراتي از آن نقل گرديده) ٧۴ص (٢، جرحيق مختوم
تند كه در نزد بعضي از احباب از مرقوم داش -ابهاه اء عليهما من كل به -د شيخ و حضرت سي

 ءدي است و رتبهمحم شود كه ظهور احمدي مقام سماوي و مقامات ايشان صحبت مي مراتب
 ؟است  آيا اين اقوال مأخذي دارد يا از اوهام افهام،ننمودند ايشان معروض شد و قبوله رسالت ب

ت آگاه شد و بعضي از اسرار نبوه آن است كه ب  فخر احمد در...البته از اوهام افهام بوده و هست
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و در لوحي ديگر مي » . يكفيه و رب العالمين. اين مقام بسيار عظيم است.گشت حامل امانت
 طاهرين ءه و ائمءخاتم انبيا  بعد از.اسالم اكثري در بحر اوهام و ظنون مستغرق از صدر«: فرمايند

و . بهي اللّه األاءد عليهما بهو سي مرحوم شيخ :نآگاهي مزي طرازه اصل و ب حق وه دو نفس ب
 اللّه العليم الّإلع به طّ إمنهما ما ال نّا كنّا معهما و سمعناإ .دو نفس نمودند تائيد بر سيد بشر آن

مطلع فيض و مشرق ه و ب ه نمودندشطر شين توجه مقبله ب نفوس دو نفس شرافت آنه  ب.الخبير
 ةمائد» . منصف بصيركلّ  يشهد بذلك.مبارك بوددو وجود  فائز گشتند و اين از فضل آن علم

  ١٣۴، ص۴، جآسماني
اند و هيچ حقيقتي ندارند مثل قضيه مشهور  البته بعضي از اين موارد را دشمنان نسبت داده -١۶

.)  به بعد مراجعه شود٢١٩، ص١ ابوالقاسم كرماني، جفهرستبراي تفصيل به . (»شم احاديث«
 سبب حكمت و اجبار بوده چه كه بايد تفكّرات خود را به نحوي و بعضي ديگر از مطالب نيز به

 اسامي تعدادي از القصيدة شرحسيد كاظم در . نمودند كه مورد قبول ديگران باشد اظهار مي
گويد كه اسامي اهالي  و در جاي ديگر مي. آورد كه هيچ معني و محتوائي ندارد مالئكة را مي

هاي بسيار غريب باز  شناسد و نام ه آن اشاره شده، ميكه در احاديث نبوي ب» العلم مدينة«
اي مكتوب با مهر  اند منجمله كسب اجازه و خوابها و رؤياهائي كه شيخ و سيد ديده. شمارد مي

ولي قابل تصور است كه به اين نحو شيخ و سيد اشاره . توان باور نمود دوازده امام، نيز سخت مي
هاي طالب  هاي فقهي و بحث ع علمشان غير از مدارس و درساند كه منب نموده به اين مطلب مي

مثالً شيخ با اينكه چندين اجازه از علما كسب نموده بود ولي استنادش هميشه به خوابها . باشد مي
و مقصود ديگر شيخ و سيد . فرمودند و رؤياها بود كه به ادعاي وي هر مطلبي را به او الهام مي

تقادات ايشان براي برقرار نمودن ارتباط مستقيم با ائمه نيازي به توان در آن ديد كه طبق اع مي
و به اين نحو مشروعيت علما به عنوان نمايندهء مطلق امام . صنف علما و مجتهدين و نواب نبود

  .رفت زير سؤال مي

 در آن اقليم باخبر بود ̍ حضرت اعليةگويند كه شيخ احسائي به خاطر اين كه از ظهور آيند  -١٧ 
اند و سيد  اي نفرموده اش چنين اشاره در صورتي كه خود شيخ احمد در شرح زندگي. ه ايران رفتب

گويد كه شيخ احسائي به  مي )١۵ص, نسخه به خطّ سيد كاظم (المتحيرين دليلكاظم رشتي در 
نشين هجرت  هاي شيعه علّت حمالت وهابيان مانند ساير علماي شيعه از عربستان به منطقه

آيد كه چرا شيخ در مشهد و يزد و كرمانشاه به سر   و از اين گذشته اين سؤال پيش مي.نمودند
و . برده و بارها به مشهد به زيارت رفته ولي طبق اكثر روايات موثقه به شيراز تشريف نبرده مي
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اند كه شيخ آگاه بوده كه در تهران رازي پنهان است و با كمال خوشحالي به آن  همچنين آورده
نمايد كه  هاي خود شيخ داللت بر آن مي در صورتي كه همهء شواهد تاريخي و نامه. شتافتديار 

شاه دعوت او را قبول كرد و به تهران  ميلي بسيار و فقط بعد از تهديد مستقيم فتحعلي وي با بي
البته . و در اولين فرصتي كه دست داد آن شهر را ترك نمود و ديگر حاضر به بازگشت نشد. آمد
  .ن است كه همهء اين اظهارات شيخ ناشي از تقيه و حكمت بودهممك
بعد از غروب شمس «: فرمايند  ميبيان فارسي با اشاره به آياتي از كتاب بديعجمال قدم در  -١٨

فرمود كه نفسي در ارض موجود شده كه  اگر مالحظه مي، خلق خود بودهه محمديه هميشه ناظر ب
  طول]١٢۶٠[ غريس و اين كه عدد. فرمود در ظهور تأخير نمي  ابداً،امانةاهللا نمايد حمل

 اعظم را اقلّ از ءن آمن و قبول او كلمهاول م  چنانچه حين استعداد،جهت بوده اينه انجاميده ب
و اگر يك آن قبل از آن بالغ . او شده امر تأخير نرفت و همان حين القاي كلمةاهللا ب آن در اظهار

  .١٧٧ص, چاپ پراگ» .يك آن هم تأخير در القا نمي شد همان ،شد و بين يدي حاضر مي
 مشخّصات فاتح كور ةمدعي است كه هم) ٣۵٣ص (ةالقصيد شرحالبته سيد كاظم در اواخر  -١٩

ماً مسلّ. داند گويد ولي افشاء آن سرّ را در صالح نمي مي» احمد«شناسد كه اسم آن را  جديد را مي
 چندين سال بعد از وفات او تأليف ةالقصيد شرح زيرا ،يستشيخ احسائي ن» احمد«مقصود وي از 

ان نيز كند و در آثار كريم خ ولي آنچه كه سيد به عنوان فاتح كور جديد توصيف مي. گرديده
  .انعكاس يافته با مقام و ادعاي حضرت اعلي تفاوت بارز دارد

  ) به بعد١٣٩، ص٢، قسمت١، ججوامع الكلم (رسالة قطيفّية، ٧٧، ص١، جةالزيار شرح -٢٠

  ٣٧۵ ص،١٣۴٠/١٩۶١، تهران )ساالريه(تاريخ كرمان به نقل ازاحمدعلي خان وزيري،  -٢١
   همان مأخذ -٢٢
  . به طبع رسيده است٧۵، ص١ج ،فهرستمتن آن اجازه در  -٢٣
  . به بعد مراجعه شود٣٩۶، ص٣ جظهورالحقّبه  -٢۴
  ۴٠١، ص٣، جظهورالحق، ٧٢، ص١ جفهرست -٢۵
 فهرست كتب شيخ احمد احسائي و ساير مشايخ عظامسي اين اثر در جلد اول  فارةترجم -٢۶

كتاب ). ٩٢-٧۶صص(تأليف ابوالقاسم بن زين العابدين خان كرماني به طبع رسيده است 
در شرح زندگاني بزرگان شيخيه نيز موجود است ولي نگارنده االولياء ةتذكرديگري به نام 

توان به كتب  ي شرح و بسط زندگي و تفكرات كريم خان ميبرا. دسترسي به اين اثر نداشته است
مجله  [ حاج محمد كريم خان كرماني،–احوال بزرگران عبد الحسين نوائي، : زير مراجعه نمود
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، ]٧٣-۶٢، صص٧ و ۶ هاي ه شمار،١١٨-١٠۶ صص،۵ و ۴ هاي ، شماره۵، سال يادگار
، قاموس ايقان به بعد، ٧٠١، صمحاضرات به بعد، ۶۴۵، ص٢، جرحيق مختومخاوري،  اشراق

 . به بعد٣٩۶، ص٣، جظهورالحقّ، فاضل مازندراني، ۵٠-۴٠، صص١ج
Mangol Bayat, Mysticism and Dissent, New York 1982, p.59-86; 
Henry Corbin, en islam iranien iv, p.236-242; The Realism and 
Symbolism of Colours in Shiite Cosmology, [Temple and 

Contemplation (Transl. by P. Sherrard), London 1986, p.1-54.]  
كند گويا حاكي از آنند كه پس از فوت ابراهيم خان  موانعي كه كريم خان به آنها اشاره مي -٢٧

 ترك كرمان را السلطنه بودند و اجازة شاه شجاع ظهيرالدوله فرزندانش تحت نظر پسر فتحعلي
  .١١٢ ص،۵و۴هاي  ه، شمارريادگانوائي، . نداشتند
 ۴ و ج۴٨، ص١، جقاموس ايقانخاوري،  اشراق: براي تفصيل اين مطلب مراجعه شود به -٢٨
 . به بعد٩٢ ص،١، جفهرستابوالقاسم،  به بعد، ١۶۵٩ص

A. Amanat, Resurrection and Renewal (New York), p.155, 
Bayat, Mysticism, p. 70, 76, 80-83  

ا روي الثقات صاحب هدؤ و سمت و وقار مع ما في قلبه من العتو و و كان علي م« -٢٩
، ١٠۴، صالباطل ازهاق» ... العتبة العالية تشرّفي بتلكةو انا الحمدهللا لم القه في مد. االستكبار
كند كه تحصيالت حضرت  كريم خان نيز تأييد مي.  مراجعه شود۴٣ ص رد بابةرسالنيز به  

نويسان است كه  و اين بر خالف ساير رديه). ١۵، ص رد بابةرسال(ت نقطه بسيار محدود بوده اس
 در طول چندين سال حضور در محضر سيد كسب ̍اند جلوه دهند كه حضرت رب اعلي سعي نموده
  .علم فرمودند

به اين وقايع اشاره ) ٢۶،۵٧-٢۵صص  ( رسالهء رد باب در وتير شهابخود كرماني در  -٣٠
رسالهء ( كرماني مفاد جلسهء عمومي مذاكرات با جناب مقدس ثبت شده به قول كريم خان. نموده
وجود چنين مدركي بر حقير نامعلوم است ولي در بارهء محتويات مذاكرات اين ). ٢۶، صرد باب

  . مراجعه شود٢٧٠، صحضرت بابجلسه به كتاب 
  ۵٧  و۴٣ صص ، رد بابةرسال -٣١
ر آن امر به ابالغ لوح به كريم خان نازل شده كه د» مقدس« به جناب ̍توقيع حضرت اعلي -٣٢

  .، به طبع رسيده است١٠١ تأليف ابوالقاسم افنان، ص ̍عهد اعليدر كتاب 
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 وحيد ةبراي شرح شأن نزول اين لوح و اهم مطالب مندرج در آن مراجعه شود به مقال -٣٣
  ١٧٠/١٩١، صص۴، سفينهء عرفان، جنظري به لوح قناعرأفتي، 
  . به طبع رسيده است۴۵٣ص) ١٩٩۶دانداس  (١، ج̍آثار قلم اعليين لوح در متن كامل ا -٣۴
 به چند لوح ديگر در اين مورد اشاره ،١٧۴، صنظري به لوح قناع دكتر رأفتي ةدر مقال  -٣۵

  .اند گرديده كه بعضي از اين آثار تا به حال به طبع نرسيده
  ٢٠٣، بندكتاب ايقان -٣۶
 .Bayat, Mysticism, pp. ۴٧، ص١، جس ايقانقامو. ۴٠٠، ص٣، جظهورالحق -٣٧

پدر ميرزا حيدرعلي اصفهاني از مريدان كريم خان و منشي او بوده و وي را از نزديك . 81-83
ماجراهائي را ) ۵ و ۴، صص ٢٠٠٢چاپ سوم، هفهايم (رالصدو بهجتحيدرعلي در . شناخته مي

  .نقل نموده كه حاكي از ترس و جبانيت كريم خان هستند
هاي فراوان از طرف دولت  گويد كه چون مردم از ظلم مي) ١١١ص(ل الباط ازهاق در مثالً -٣٨ 

و كان من مكر الرجل «. رنجيده شده بودند مايل به انقالب شدند و بدين دليل به بابيت گرويدند
  الظلم و خالف االعتدال و هم طالبون لتغييرةانه رأي ان الناس قد ضاق عليهم المجال من كثر

جمعي به طمع رياست اجابت او كردند و جمعي به ...«:تير شهابو در » ...جولة و حدوث دولةال
محض محبت تغيير دولي و اوضاعي و بعضي به عداوت دولتهاي ظاهره و جمعي از راه شدت 

 از شاه به  رد باب خسران مئابةرسالولي در رسائل بعدي منجمله در  »...ظلم و جور در عالم
سلطان سالطين زمان و خاقان خواقين جهان مالك رقاب امم و شهنشاه «مانند القاب فخيمه 

و البته بعيد ). ٣ص(ياد كرده » ...عرب و عجم و حامي شريعت محمدي و ناصر طريقت مرتضوي
 ةرسد كه اين اختالف تنها ناشي از آن باشد كه هنگام تصنيف رسائل اول هنوز دور به نظر مي

زيرا به . كرده شاه سلطنت مي  زمان تحرير رسائل بعدي ناصرالدينحكومت محمدشاه بوده و در
  .آيد كه از نظر كرماني چندان فرق عمده بين روش حكومتي اين دو شخص وجود داشته نظر نمي

  ٣٩٧، ص٣ جظهور الحقّ -٣٩
، دكتر رأفتي به لوح ديگري بهمين ١٧۴، صنظري به لوح قناع ةدر مقال. ١۶ صاقتدارات -۴٠

  .نمايند كه تا به حال به طبع نرسيده ره ميمضمون اشا
   به بعد٨٠ص -۴١
  ٢، صالثاقب الشهاب -۴٢
   به بعد١٣٠، صاالنوار مطالع -۴٣
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 به ١۵۶، ص)٢٠٠٠اكسفورد  (̍عهد اعليبراي تفصيل مطلب به كتاب ابوالقاسم افنان،  -۴۴
  .شود به بعد مراجعه ٢٣٨، صحضرت باباهللا محمدحسيني،  بعد و نيز به كتاب نصرت

۴۵- William McCantsاي از اين اثر را در اختيار نگارنده گذاشته است  فتوكپي نسخه.  
 مطرح شده در كتب تاريخ امري را تأكيد ةكرماني در اينجا نيز نظري. ٢١-٢٠صص -۴۶
  .شاه انجام گرفت كند كه تبعيد جمال قدم از بغداد به خواهش ناصرالدين مي
  ٢٠۴، بندكتاب ايقان -۴٧
  ١٩۵، ص١ جرشاد العواما -۴٨
 ۶٠، صص ١، جقاموس ايقانخاوري،  هائي از اين مطالب به عبدالحميد اشراق براي نمونه -۴٩

  .، مراجعه شود۵٣٩-۵٣۵ و ۵٣٣-۵٢۵و 
  .٣٠۵-١۶٨، صص٢، جفهرست -۵٠
، رسالهء رد باب. كند خود كرماني به اين اعمالش افتخار مي. ۴٠٠، ص٣، جظهورالحق -۵١
تير در ). Amanat, Resurrection, p.293به نقل از  (٣۴، صصلف سي ةرسال, ٢٢ص

و آنچه در مجالس و محافل توانستم در كرمان و يزد لساناً امر او را فاسد ...«: گويد  ميشهاب
  »...كردم
 ة كتب رديةدر حقيقت براي منصفين مطالع...«: نويسد خاوري در اين مورد مي جناب اشراق -۵٢

  ۶۴۶، ص٢، ج) بديع١٣٠تهران،  (رحيق مختوم»  ...وي سبب تبليغ است
  .آمده است به بعد ٢٢۵، صارشادالعواماين مطلب نيز در جلد اول  -۵٣
   به بعد١٢٧، صازهاق -۵۴
  فقط اشاره به فرا̍ حضرت اعليةبايد متذكر شد كه مقصود از دعوت به جهاد در آثار اولي -۵۵

مثالً در . يك جهت جنگ و خونريزي نبوده استرسيدن ظهور موعود بوده و ابداً هدف ايشان تحر
در توقيع مال .  به آنجا تشريف نبردند̍زمان تجمع بابيان در كربال بداء حاصل شد و حضرت اعلي

ولذلك ...«. فرمايند كه دليل عدم حضورشان بيم از خونريزي  بوده است عبدالخالق يزدي مي
ال يرفع احد .  فتنة و ال يذلّ اهل طاعتك رجعت من قصدي و لم اسافر من هذا السبيل لئال يقع

ماً بودند مسلّ اگر ايشان مايل به جهاد مي). ١٨۴ ص̍،عهد اعلي(» ...من رأس احد شعراً بظلم
 آن تعدادي از ايمان ةاند و حتي به خاطر عدم اجاز جمع بابيان در كربال انتظار جهاد را داشته

  .برگشتند
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۵۶- ت انتساب اين لوح به حضرت ربرسد   بر نگارنده نامعلوم است، ولي به نظر مي̍ اعليصح
بخشهاي نقل شده از اين لوح در صص .  حضرت نقطه شباهت زيادي داردةكه با سبك آيات منزل

من اليوم الذي قرء عليكم كتاب ربكم «: فرمايند منجمله مي.  آمده است رد بابةرسال ۴۴ و ۴٣
 في هويات الظهور الي ة السائرالنقطةلبيان و مظاهر  اکلمةكتاب البيان حرّمنا عليكم يا حروف 

قل انظروا الي الذين ... و كلما كتب االحمد بيمينه و الكاظم بميناهالخطبة و شرح ةتفسير الزيار
ترأسوا بعدهما في الناس كيف انكروا امر الفرقان و كتبوا الي شطر االرض من غربها و شرقها آن 

و الكاظم و الفقهاء لن يقدرون ان يفهموا و يتحملوا سر التوحيد قل ان االحمد ...الذكر لمجنون
يا اهل الذكر و البيان قد حرّم ...بافعالهم و كينوناتهم اذ هم اهل التحديد و ما هم عند اهللا بعالمين

عليكم اليوم بمثل ما حرمنا النظر الي اساطير االحمد و الكاظم و الفقهاء القعود و الجلوس مع 
اعلموا يا اهل الفرقان و البيان  .م في الحكم لئال يضلّوكم فتكونوا اذا لمن الكافرينالذين اتبعوه

انكم اليوم اعداء الذين اقتدوا باالحمد و الكاظم و هم لكم عدو و ليس لكم منهم و ال لهم منكم 
كه گويد  البته كريم خان خود مي» ... و لقد القي بينكم و بينهم البغظاء و الشحناءةاشد عداو

 آنها هميشه كامالً معلوم نيست و شايد بعضي از اين ةانتساب آثار بابيان و هويت نويسند
 تعجب ةدر هر صورت ماي]. ۵٧  و۵۵صص [نوشتجات از طرف ديگران تصنيف شده باشند 

 با اشاره به خطر ̍نيست كه در برابر مخالفت شديد رؤساي شيخي با امر مبارك حضرت اعلي
هاي رهبران آن حزب و نيز جهت اثبات استقالل ظهورشان حكم  و تهمتگمراه شدن و عداوت 

  .عدم معاشرت با پيروان آن مكتب را داده باشند
 بابي در آن زمان به ة كريم خان مفيد است زيرا تصويري از وضع جامعةاز اين رو رسال -۵٧

اي به قتل و غارت و فساد  يعني اين كه عده]. ۵۶ و ٢١-٢٠، ۴صص[دهد دست مي
اي در خفا و گروهي در اطراف پراكنده شدند و ميان آنها  پرداختند و بعد از قتل عام بابيان عده مي

 ايام بطون يعني قبل از اظهار ة دورةو اين مطابق است با مفاد كتب تاريخ امر در بار. تفرقه افتاد
 ٧٩و  ٧۵ صص ،God Passes By به اثر حضرت ولي امراهللا مثالً. حضرت بهاءاهللا] امر[

  .مراجعه شود
   اينترنتة، نسختير شهاب -۵٨
هائي از خرمن هنر و  خوشه(تجدد در آثار حضرت باب  ةمباني انديش حقير  مثالً به مقالة-۵٩
  .مراجعه شود )١۵ج ادب،
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مؤلف آن محمدعلي .  اشاره شودالعلماء قصصدر اينجا خالي از لطف نيست به كتاب  -۶٠
آميز و باورنكردني را آورده و بدين دليل   و غريب و اغراقهاي عجيب تنكابني در كتابش قصه

ولي در بخشي به اغالط لغوي كريم خان اشاره كرده و . قابل اعتماد نيست و ارزش تاريخي ندارد
و خود .  به بعد۶۴، صالعلماء قصصتنكابني، . سواد و عاري از علم زبان عربي خوانده او را بي

و ...«:  اعتراف نمودهتير شهاب ةان فارسي خويش در رسال انشائي زبةكريم خان به ضعف قو
  »...فارسي نوشتن هم بر من بسيار سخت است

 ,Bayat, Mysticism, p. 68, 81 Amanat ;,46، صص ١، جقاموس ايقان -۶١
Resurrection, p. 291  

۶٢- Amanat, Resurrection, pp. 291, 293, 295  
۶٣- Bayat, Mysticism, pp. 84-86 

  
  

 
 
 




