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Abstract: One of the prominent 
personalities in the neo-supersti-
tious thoughts during 13th century is 
Shaykh Ahmad al-Ahsá’í who had a 
great influence on the production of 
the intellectual currents of this period 
with writing his works. Releasing his 
writings and thoughts among Iranian 
scholars has caused a lot of positive 
and negative reactions at the same 
time. Although Sheikh’s thoughts 
were not revealed in his own days, 
when they have been presented by his 
successor, Seyyed Kazem Rashti, they 
have become more well-known and 
caused more conflicts among schol-
ars as well as people. As Sheikhiyya 
group spread their ideas more, the 
number of their opponents in many 
Iran’s cities increased, and it led to 
such a serious conflict that sometimes 
demanded government interven-
tion. Tabriz was one of these cities. 
Gathering all of the contents which 
are written about the Sheikhiyya and 
non- Sheikhiyya intellectual conflicts 
in the thirteenth century is a work 
with many unfinished parts; however, 
many researchers have attempted to 
elucidate its aspects. The author of this 
paper, based on some manuscripts, 
tries to show religious conflicts during 
thirteenth century especially in Tabriz.
Key words: Religious conflicts, Ta-
briz, intellectual conflicts, Ahmad al-
Ahsá’í, intellectual currents, Shaykhie, 
Sayyid Kāẓim Rashtī, Shaykhie’s 
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ن الثالث عشر اهلجري  اجلدال املذهيب يف القر
يز  عىل مدينة تبر

ً
 إىل بعض النسخ اخلّطّية، وتركيزا

ً
استنادا

 من أبرز 
ً
اخلالصــة: يعتبر الشــيخ أمحد األحســايئ واحــدا

الشــخصّيات الــي محلت لواء األفــكار اخلرافّية احلديثة 
يف القــرن الثالــث عشــر اهلجري، والي أّثــرت من خالل 
 يف نشــوء التّيارات 

ً
 عميقا

ً
تأليفهــا للكتب املختلفة تأثيرا

ّية يف ذلك العصر. الفكر
وقد رافق انتشار كتاباته وأفكاره يف أوساط علماء ايران 

ّيدين. ردود فعٍل واسعة بني املخالفني واملؤ
وحــّى لو افترضنــا بقاء أفكار هذا الشــيخ يف عصره طّي 
الكتمان، إاّل أ ّنه مّما ال شّك فيه أ ّنا قد صارت واضحًة 
للعيان حينما انتقلت إىل خليفته الســّيد كاظم الرشــي، 
 لنزاعــاٍت متناميــة يف األوســاط العلمّيــة 

ً
وصــارت ســببا

لتنتقل بعد ذلك إىل خمتلف األوساط الشعبّية.
وقــد أّدى تصاعــد حــّدة مســألة الشــيخّية وخمالفهيا يف 
العديــد مــن املــدن اإليرانّيــة إىل نشــوب نزاٍع حــاّد كان 
يصل يف بعض األحيان درجًة من الشّدة تدفع احلكومة 
يــز واحدًة من املدن  إىل التدّخــل فيــه. وكانت مدينة تبر

الي ابتليت هبذه النزاعات.
 مــا ُكتب حــول الصراعات 

ّ
ميكــن القــول إّن جتميــع كل و

ّيــة بــني الشــيخّية ومناوئهيا يف القرن الثالث عشــر  الفكر
مور الي ال يزال القســم األعظم مهنا ينتظر َمن 

ُ
هو من األ

 القيام بتحّمل أعبائه.
ّ

يتوىل
وعــى الرغــم من ذلك فال خيلو األمر مــن بعض الكّتاب 

الذين بذلوا جهدهم يف توضيح أبعاد هذه النزاعات.
واملقال الذي حنن بصدده يســعى كاتبه إىل رســم صورة 
عــن النزاعــات املذهبّية يف القرن الثالث عشــر اهلجري، 
 عى بعض النسخ اخلّطّية، مع التركيز عى مدينة 

ً
استنادا

يز اإليرانّية. تبر

يز، الصراعات  املفردات األساسّية: النزاعات املذهبّية، تبر
ّية، الشيخّية،  ّية، أمحد األحسايئ، التّيارات الفكر الفكر

السّيد كاظم الرشي، عقائد الشيخّية.

چکیــده: شــیخ احمــد احســایی یکــی از شــخصیت هــای 
برجســته در افــکار نــو- خرافــی در قــرن ســیزدهم هجری اســت 
کــه بــا نــگارش آثــار مختلــف خــود، تأثیــری بســزا در تولیــد 
گذاشــت.  جریــان هــای فکــری ایــن دوره از خــود برجــای 
ایــران،  علمــای  میــان  در  او  افــکار  و  هــا  نوشــته  انتشــار 
ــف،  ــق و مخال ــوع مواف ــان از ن ــادی را همزم ــای زی ــش ه کن وا
خــودش  روزگار  در  گــر  ا حتــی  شــیخ  افــکار  برانگیخــت. 
کاظم  که در اختیار جانشــین وی، ســید  آشــکار نشــد، زمانی 
رشــتی افتــاد، آشــکارتر و ســبب منازعــات بیشــتری میــان علمــا 
گرفتــن داســتان شــیخیه و مخالفــان  و طبعــا مــردم شــد. باال
ــان نزاعــی را دامــن  آنهــا در بســیاری از شــهرهای ایــران، جری
گاه ســبب مداخلــه حکومــت هــم مــی شــد.  کــه شــدت آن  زد 
گــردآوری  تبریــز، یکــی از شــهرهای درگیــر بــا ایــن مســئله بــود. 
همــه آنچــه دربــاره منازعــات فکــری شــیخی و غیرشــیخی در 
کــه هنــوز بخــش  کاری اســت  قــرن ســیزدهم نوشــته شــده، 
هــای زیــادی از آن بــر جــای مانــده اســت، بــا ایــن حــال 
ــده  ــد. نگارن کوشــیده ان ــردن ابعــاد آن  ک بســیاری در روشــن 
کوشــد  نوشــتار پیــش رو، بــر اســاس چنــد نســخه خطــی مــی 
کیــد بــر شــهر  مجــادالت مذهبــی قــرن ســیزدهم هجــری را بــا تأ

کشــد. ــر  ــه تصوی ــز، ب تبری

کلیــدواژه:  مجــادالت مذهبــی، تبریــز، منازعــات فکــری، 
احمــد احســایی، جریــان هــای فکــری، شــیخیه، ســیدکاظم 

رشــتی، باورهــای شــیخیه.

 مجادالت مذهبی
 قرن سیزدهم هجری
کید بر تبریز بر اساس چند نسخه خطی  با تأ
29-8

 رسول جعفریان
استاد دانشگاه تهران
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مقدمه
کلیــدی در  شــیخ احمــد احســایی )1166 - 1243ق( یکــی از شــخصیت های برجســته و 

افــکار نــو - خرافی در قرن ســیزدهم هجری اســت که بــا نگارش آثار مختلــف خود، تأثیری 

ی  بسزا در تولید جریان های فکری این دوره از خود بر جای گذاشت. شرح  حال تفصیلی و

ی و علما گذشــته را می توان در کتاب بهاییان  و انعــکاس برخــی از اخبار او و آنچه میان و

محمدباقر نجفی یافت. )تهران، نشــر مشــعر 1383ش، ص 17 - 103( انتشــار نوشــته ها و 

یــادی را همزمــان از نوع موافــق و مخالف،  کنش های ز افــکار او در میــان علمــای ایــران، وا

در حــد شــیفتگی و تکفیر برانگیخــت. غالب عالمان از میان مجتهدان برجســته عتبات 

که پیش از آن به عنوان افکار  ی متفاوت با چیزی است  که مطالب و احساسشان این بود 

شیعی وجود داشته است، اما یک نکته مهم که سبب می شد تصمیم گرفتن درباره آن قدری 

ی نسبت به محبت اهل بیت و درست کردن محمل های  دشــوار باشــد، تمایالت غالیانه و

متعــدد و متفــاوت او در این بــاره بــود. ایــن افکار، تشــیع را نه بر محور اســالم، بلکــه بیش از 

که  کار، تئوری های تازه ای مطرح می شــد  هــر چیز بــر محور امامان مطرح می کرد و برای این 

بانیان آن و در رأس آنها شــیخ احمد، مدعی برآمدن آنها از روایات بودند. باالبردن جایگاه 

که بشود به سادگی  گرفته تا مسائل دیگر امری نبود  امامان در تفکر شیعی از هستی شناسی 

که ممکن بود ســبب شــود تا شــخص مخالف، به ســنی زدگی یا به  با آن مخالفت کرد؛ چرا

قول آنها ناصبی گری و مروانی بودن متهم شــود. در واقع شــیعه بر محور حب امام علی)ع( و 

کار  گر کســی قصد داشته باشد جایگاه آنها را باالتر ببرد، مخالفت با آن  اهل بیت اســت و ا

ســاده ای نیســت. البته این منازعه در قرون اولیه هم میان غالیان و مخالفان بود؛ چنان که 

میــان اصحــاب ائمــه هم این دو گرایش وجود داشــت، اما در هر حال ایســتادگی در مقابل 

کار آســانی نبود. شــیخ احمد احســایی بــا اســتفاده از همین احساســات کارش را در  غلــو 

کرد. افکار او  کنده بود آغاز  کتب حدیث پرا که میان  بازگشت به روایات غالیان صدر اّول 

گرچه به نظر می آمد در دوره صفوی هم وجود داشــت، حقیقت آن اســت که در تمام دوره  ا

صفوی نمونه چنین اندیشه ای مطرح نبود. از زمانی که رجب برسی مشارق االنوار را در قرن 

هشــتم نوشــت، کمتر کســی چنین دیدگاه هایی را مطرح کرد. گو اینکه در میان عامه مردم 

کنده حضور داشت، اما  برخی از آن باورها بود و در شماری از قصه ها عناصر آنها به طورپرا

نسبت مشابهتی که میان افکار رجب برسی و شیخ احمد احسایی بود، در دوره میان آنها 

گام اول، متون و روایات غالیان بود و قدم دوم متعلق به رجب  کمتر سابقه داشت. در واقع 

که بســیار پرنویس و تئوری پرداز بود.  گام ســوم متعلق به شیخ احمد احسایی بود  برســی و 

او از نظر اخالقی و عرفانی هم دســت مایه های الزم را میان نوشــته ها و رفتارش داشــت و به 

کوچک و بزرگ، به سرعت  ی در قالب رسائل  همین دلیل هم مورد توجه بود. نوشته های و

دست به دست می شد و در شهرهای مختلف موردتوجه قرار می گرفت. افکار شیخ احمد 

که در اختیار جانشــین  گــر در روزگار خودش چندان آشــکار نشــد، زمانی  احســایی حتــی ا
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ی، سیدکاظم رشتی افتاد، آشکارتر و سبب منازعات بیشتری میان علما و طبعًا مردم شد. و

گرفتن داستان شیخیه و مخالفان آنها در بسیاری از شهرهای ایران، جریان نزاعی را دامن زد که شدت  هر چه بود، باال

که زبان و بیان بی نظیری  کرمانی یاد شــده اســت  کبر زمان  گاه ســبب مداخله حکومت هم می شــد. برای نمونه از ا آن 

داشت و نهج البالغه را حفظ بود. وی از کرمان به یزد آمد و در آنجا به نقد شیخیه و کشفیه  پرداخت. همین امر سبب 

شــد محمدشــاه قاجار او را به تهران بخواند و مثل محبوس در این شــهر نگاه دارد. )تکمله امل االمل: 195/2( در این 

زمینــه شــهرهایی ماننــد کرمــان، یزد، همدان و به ویژه تبریز بیش از دیگر شــهرها درگیر این مســائل شــدند. عالوه بر آن، 

کبر ایجی اصفهانی )م1232  شــماری از علما به ردیه نویســی بر شــیخ احمد پرداختند. از آن جمله می توان به مالعلی ا

مدفــون در تخــت فــوالد اصفهــان( از علمای بنام و صاحب تألیف اشــاره کرد که مدتی هم از طرف فتحعلی شــاه امام 

جمعــه یــزد بود. )روضــات: 407/4( این عالم همزمــان علیه میرزامحمد اخباری هم می نوشــت. )همان جا و بنگرید: 

تکمله امل االمل: 145/4 - 146( نمونه دیگر کتابی به نام حیاة االرواح از محمدجعفر استرآبادی است که آن را در نقد 
حیات النفس شیخ احمد که در اعتقادات بود، در سال 1264 نوشت. )نسخه دانشگاه، ش 2532( متقاباًل طرفداران 
شیخ احمد نیز به ردیه نویسی برای این ردیه ها می پرداختند که نمونه آن رساله شهاب ثاقب از نظام العلماء محمود بن 

که در 1256ق نوشته است. )نسخه مرکز مطالعات و تحقیقات قم، ش 413( محمد تبریزی آذربایجانی است 

باورهای شــیخیه، یعنی آنچه میراث شــیخ احمد و ســیدکاظم رشتی است، از جهاتی با باورهای رایج میان شیعیان 

امامی تفاوت داشت. برخی از این تفاوت ها را در چهار مسئله معاد جسمانی، معراج پیامبر)ص(، غلو درباره امامان 

معصوم و مسئله رکن رابع می دانند. )بنگرید: مجله معارف، دوره نوزدهم، شماره 2، مرداد و آبان 1381: دو رساله در 

کوشش محمدرضا انصاری( عقیده شیخ احمد احسایی، به 

تریــاق فــاروق ]چــاپ ســنگی در 1301ق، اثــری از عبدالصمــد بــن عبداهلل حســینی مازندرانــی یا میرزامحمدحســین 

کرد  فرزنــد میرمحمدعلــی شهرســتانی )1255 - 1315(. شــاید نام اول، نام مســتعاری برای شهرســتانی باشــد[ تالش 

تــا تفاوت هــای مختلــف میــان شــیخیه و متشــرعه را بر اســاس آثار شــیخ احمد احســایی، ســیدکاظم رشــتی و حاج 

ی ذیل مــورد اّول که درباره »علــل اربعه بودن ائمه طاهرین« اســت، نام  کریم خــان کرمانــی در 43 مســئله بیــان کنــد. و

کتاب های فارسی:  کرده است. )بنگرید: فهرستواره  کردند، بیان  که شیخ احمد احسایی را تکفیر  24 نفر از عالمانی 

کتابی با عنوان اجتناب، رد بر تریاق فاروق توسط میرزامحمدباقر بهاری همدانی شیخی  220/9 - 221( در مقابل آن 

که در سال 1319ق در 419 صفحه، یعنی چند برابر تریاق به چاپ رسید. نوشته شد 

کلیــدی در تفکر  فــارغ از آنچــه در مباحــث اعتقــادی ماننــد معاد جســمانی یــا معراج آمده اســت، می توان یــک نکته 

شــیخی را نوعــی بازتعریــف مذهــب بر اســاس »والیت« دانســت. به عبارت دیگــر همان طور که در تفکــر غالیان محور 

اصلــی در تبییــن هســتی و ارکان آن امــام بــود، در ایــن تفکر، همیــن تبیین با تفاوت هایی رخ داده اســت. شــیخیه در 

بیشتر آثار خود سعی می کردند با استفاده از حدیث، عرفان و فلسفه نشان دهند مقامات باالتری نسبت به امامان در 

تبییــن هســتی قائل انــد؛ در همان حال مخالفان خود را متهم می کردنــد که اینان در والیت امام علی)ع( و اهل بیت او 

تردید و تقصیر داشــتند. این آموزه ها از دل باورهای شــیخ احمد احســایی و سیدکاظم رشتی درآمده بود؛ چنان که آثار 

کت نمی نشســتند و آنها را متهم به داشتن عقاید  گواه این مطلب اســت. طبیعی اســت که مخالفان آنها هم ســا آنان 

غالی و باور به تفویض می کردند.

وقتی پای این مطالب به کتاب ها و رســاله ها می کشــید و ســعی می شــد تا با استناد بیشــتری سخن بگویند، مطالبی 

دربــاره تعریــف غلو، تفویض، والیت و فضایل اهل بیت مطرح می شــد. بخشــی از این منازعــه در زمینه تعریف دقیق 

غلّو بود؛ اینکه دقیقًا چه کسی با چه معتقداتی غالی محسوب می شود و مرز غلو با غیرغلو در کجاست. تشیع در قرن 
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یدی بود که تصور می شــد شــیعه امامی به نوعی اعتدالی است و شیعه  دوم و ســوم دارای ســه شــاخه غالی، امامی و ز

یــدی، تفریطــی. مــرز میان اینهــا از نظر نوع منازعه ای که پیش آمــد و ردیه هایی که با عنوان »الرد علی الغالة« نوشــته  ز

گردید. قمی ها تا اندازه ای معیار تشــیع اعتدالی بودند، اما همین ها هم از طرف مکتب بغداد  شــد تا حدودی تعیین 

و به صراحت از سوی سیدمرتضی غالی خوانده شدند. در این میانه عده ای به تفویض متهم شدند و مفّوضه بودند. 

کوتاهی می کنند. که مقصر هستند و در حق اهل بیت  در مقابل آنان بقیه را متهم می کردند 

 به نظر می رســید داســتان این نزاع در قرن چهارم حل شــده است و اثری از غالیان، دست کم به شکلی که در قرن دوم 

و سوم بودند، دیگر دیده نمی شود، اما در دل جریان شیعه امامی، فارغ از اسماعیلیه، همواره نگرانی برای چرخش به 

که شــیخ صدوق به  کار می رفت »مفّوضه« بود  که برای این قبیل افراد به  ســمت غلو یا تفریط وجود داشــت. تعبیری 

ی در چرخه ضدغلو از نظر مبارزه قمی علیه غالة هم بود.  کار می برد و بر آنان لعنت می کرد. و عنوان یک قمی آن را به 

ی زمین اتفاق می افتد، در اختیار امامان و به آنان تفویض  که سرنوشت انسان و آنچه در رو این تعبیر به این معنا بود 

شــده اســت. اســاس مطلب این بود، اما مصادیق آن مثل دخالت آنان در رازقیت و مانند آن معمواًل اّولین اموری بود 

کرده اســت.  گذار  گویی خداوند محمد و آل محمد را آفریده و رشــته خلق و رزق و ... را به آنان وا که به ذهن می آمد. 

در واقع مسئولیت خدا در این باور، بسیار کمتر از باورهای ضد آن بود. غالی از دید سنیان اعم از اهل حدیث و حتی 

کید می شد. ی رجعت هم تأ کمتر از آنها هم بود. برای مثال رو که  منتقدان معتزلی شیعه، نه فقط این باورها 

گردآوری همه آنچه درباره منازعات فکری شــیخی و غیرشــیخی در قرن ســیزدهم نوشــته شــده، کاری اســت که هنوز 

کوشــیده اند. تبریز یکی از  یادی از آن بر جای مانده اســت. با این حال بســیاری در روشــن کردن ابعاد آن  بخش های ز

گردان شــیخ احمد احسایی از جمله مالمحمد ممقانی به  شــهرهای درگیر با این مســئله بود؛ جایی که شــماری از شا

ی بودند و بیش از دیگران بر ضدش نوشــتند. جالب  آنجا رفتند. شــیخی ها در وقت ظاهرشــدن باب، ســخت علیه و

کمه باب شرکت  که در جلسه محا کشته شد و ممقانی یکی از عالمان شهر بود  کمه و  که او در همین شهر محا است 

ی بعدها صورت مباحثات خود را نوشت که به کوشش این بنده خدا در پایان کتاب علم المحجه منتشر شده  کرد. و

است. وجود اینها در تبریز به این معنا نبود که طرفداران مجتهدین و متشرعه حضور ندارند. به عکس آنها هم جایگاه 

گاه این مباحثات به روشنی  محکمی در این شــهر داشــتند و این حضور، ســبب شد تا مباحثانی میان آنان پدید آید. 

ی، از آثار همان جریان بود. محتوای اصلی این بحث ها درباره جایگاه  به عنوان شیخی و متشرعی نبود، اما به هر رو

اهل بیــت)ع( بــر اســاس نگاه هــای متهم بــه غلو از یک طــرف و مخالفان آنها از کســانی بود که اندیشــه امامی را همان 

جریان فکری مجتهدین در طول هزار سال می دانستند.

گزارش محمدحسین ممقانی از منازعات غالیانه در تبریز
که برای شیخیه  گردان شیخ احمد احسایی[ - در دفاعیه ای  محمدحسین ممقانی - فرزند مالمحمد ممقانی ]از شا

کوشــش رســول جعفریان، قم، مورخ، 1397( درباره ســیر جدال  در ســال 1285ق با عنوان عَلم المحجه نوشــت، )به 

که عین عبارات او نقل می شود: یشه های آن چهار خبر ویژه در این باره دارد  مزبور در تبریز و ر

یکــی از مّلهــای تبریــز که از مشــاهیر بود، چهل ســال قبــل از این کتابی نوشــته و اســم آن را کتاب را 

کــه آن کتاب را  منقصــة االئمــة گذاشــته بود. نّواب غفــران مآب نایب الســلطنه مرحــوم قدغن فرمود 
احدی استنساخ نکند و االن باز از نسخ آن در تبریز موجود است!

کتابی در اثبات جهل و عجز امام - علیه السالم - و نسبت سهو و نسیان از برای ایشان  و یکی از رحمت خدا دور نیز 

که به زعم او عبارت از این سلسله علّیه باشد. گذاشته  کتاب را مرغم الغالة  نوشته، اسم آن 

ی بی تمیزی هم این اوقات کتاب علی حده نوشــته، اســم آن کتاب را نقصان االئمه گذاشــته؛ بعض مزخرفات 
ّ

و مال
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که زبان ما را یارای تقریر آن نیست. به قالب زده 

کرده اند، جوابی نوشــته است  که او نیز از مشــاهیر علمای تبریز اســت، اســتفتایی  و هم چنین این روزها از مالی دیگر 

که اصل آن به خط و  گریه بر علوم و آداب و مضمون همان استفتا  که جای خنده اهل عقول و َالباب است؛ بل وقت 

که نوشته اند: اسالمیان پناها! شخصی امام - علیه السالم - را ناظر  مهر خودش در نزد حقیر ضبط است، این است 

کرد یا نه؛ جواب مســأله را دو  کافر اســت یا نه، با او با رطوبت مالقات می توان  می داند؛ یعنی بیننده. آیا این شــخص 

یاده عرض دیگر ندارد؛ در جواب نوشــته اســت: »این اعتقــاد از اعتقادات طایفه  کلمــه مرقــوم فرمــوده، مزّین فرمایید ز

ه خذلهم اهلل تعالی و از لوازم اعتقاد بر خالقیت ائمه اطهار - علیهم السالم - است. کسی که خالق چیزی باشد، 
ّ
ضال

به آن محیط و در مشــاهده آن حاضر و ناظر اســت. صاحبان این اعتقاد از اعتقاد مســلمین بری اســت، عصمنا اهلل و 

یاد. کم و ز که به عینه عبارت اوست بدون  کم«. تمام شد جواب آن جناب  اّیا

اطــالع مــا از ایــن چهار گزارش، احیانًا نســبت به مورد دوم قدری روشــن اســت و آن اینکه از رســاله مرغــم الغالة چهار 

که در فهرســت فنخا )111/29 - 112(  نســخه بر جای  مانده اســت. نســخه مرعشــی، به ش 4714 و ســه نســخه دیگر 

گزارش آن را در ادامه خواهیم آورد. معرفی شده است. این رساله از محمدشریف شیروانی تبریزی است و ما 

یعه یادی شــده و در فنخا  کتــاب منقصــة االئمــه؛ یعنــی مورد اّول که نوشــته نســخ آن در تبریز هســت، نــه در ذر امــا از 

)189/32( نامش آمده اســت. مورد ســوم هم همین است. )مقایسه کنید با: فنخا: 686/33( مورد چهارم فقط یک 

ی رفته و مطالبی در نقد او نوشته است. استفتاء است و ممقانی خود به جنگ و

حجت االسالم نیر و منازعه مذهبی تبریز
محمدتقــی ممقانــی معــروف بــه حجت االســالم نیــر )م 1312ق( بــرادر محمدحســین گفته شــده یکی از دانشــمندان 

ی شاعر بود و از او دیوان و درخوشاب و ... بر جای  مانده  کم وبیش فعال بود. و که در این زمینه ها  شیخی تبریز است 

ی در مجادالت مذهبی وارد شد و همین درخوشاب او در نقد اثری از امام جمعه خوی است. فسوة الفصیل  است. و

ی یادآوری  او هــم انتقاداتــی از اوضــاع مذهبــی و اجتماعی تبریز اواخر قرن ســیزدهم دارد. چنان که در مقدمــه دیوان و

ی صحیفة االبرار فی مناقب آل االطهار و نیز  ی از ســوی مخالفان به غلو هم متهم شــده اســت. در میان آثار و شــده، و

کتابی با عنوان مفاتیح الغیب در علم ائمه به اشیاء خمسه و همچنین کتابی با عنوان علم الساعه در علم امام)علیه 

کار  که می تواند برای این  ی از امیرالمؤمنین)علیه السالم( »انا النقطه« هست  السالم( و نیز رساله در شرح حدیث مرو
ی )چاپ سنگی، 1346( آمده است. و در همین روند بررسی شود. فهرست این تألیفات در مقدمه دیوان و

ایــن مــوارد نشــان می دهــد که بحــث در این زمینــه، از نیمه های قرن ســیزدهم آغاز شــد تــا اواخر آن و حتــی اوایل قرن 

چهاردهم ادامه یافته است. مرحوم نّیر در جایی از صحیفه االبرار )تألیف 1288 - 1290، چاپ سنگی، ص 146( از 

یان مناقب اهل بیت را به غلو و ارتفاع نسبت داده اند، اظهار شگفتی می کند. از این دست مطالب  اینکه برخی از راو

کتابش را به معجزات امامان اختصاص داده  که قسم دوم  ی  کتاب پرحجم فراوان است. 376 ص + 504. و در این 

اســت، در پایان، روایت مفصلی را از کتاب الهدایه حســین بن حمدان خضیبی از مفضل جعفی نقل می کند. )جزء 

دوم، ص 400 بــه بعــد( در بخشــی از آن هــم دربــاره مشــارق انوار الیقین رجب برســی و صحت آن بحــث کرده و گفته 

گر این  که نسبت دادن او به غلو، مثل نسبت دادن تقصیر به دیگران است؛ )جزء دوم، ص 443 به بعد( یعنی ا است 

که نه. گر نه  نسبت وارد است، آن هم وارد است و ا

در دیوان نّیر )چاپ ســنگی، 1346ق، ص 225 - 227( این اشــعار از آقامیرزا اسماعیل حجت االسالم، متخلص به 

نیاز در وصف امام علی آمده است:

کنـی آنجا جمال بوالحسـن بینیچـو وجـه اهلل، امـراهلل، ظاهـر در جهـان خواهـی ی   بـه سـو رو
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گرچو من بینیعلی خواهد، خدا خواهد، خدا خواهد علی خواهد ی نبود علی را  گفتم دو خطا 

کفن بینیمحرک نیست غیر از او، مسکن نیست غیر از وی  یکی را زنده مــــــــــی دارد یکی را در 

 جهان مرزوق و درگاهش پناه از اهرمن بینیوجودش لنگر ارض و سما وز یمن احسانش

کتابــی با عنــوان علیة االئمــة االطهار در  نمونه هــای دیگــری هــم در تبریــز از ایــن ســبک افکار بوده اســت. بــرای مثال 

جمادی االولی ســال 1279 از ســوی شــیخ علی بن نصراهلل تبریزی نوشته شــده که نسخه ای از آن معرفی نشده است، 

کرده اســت. )بنگرید: طبقات اعالم الشــیعه: 104/12( با توجه به ســال تألیف آن،  اما شــیخ آقابزرگ به نام آن اشــاره 

به احتمال این اثر هم می توانســته در چارچوب همین ادبیات باشــد. شــاعری تبریزی هم با نام مولی مهرعلی تبریزی 

ــی و َظهر« 
ّ
ی« و متوفــای 1262ق شــعری با مدخــل »ها علٌی بشــر کیف بشــر/ رّبه فیه تجل خویــی، متخلــص بــه »فــدو

دارد. )طبقات أعالم الشــیعة: 579/12( اینها و شــعری مانند آنچه بعدها شهریار درباره امام علی)ع( گفت: »نه خدا 

گفت، نه بشر توانمش خواند« می تواند ادامه آثاری از این قبیل افکار در تبریز باشد. توانمش 

رســاله ای با عنوان االمر بین االمرین از شــیخ حســین بن علی خسروشــاهی )م پس از 1281( بر جای  مانده )مرعشــی، 

یاد  فهرست: 19: 40( که گفته شده است رد عقاید اشعری و مفوضه است. این اثر هم در تبریز نوشته شده و به احتمال ز

به همین جریان های نزاعی شیعی تبریز در آن دوره مربوط است.

تفسیر خوانساری از ظهور مجدد جریان غالی در قرن سیزدهم
صاحب روضات )محمدباقر خوانســاری 1226 - 1313ق( از نویســندگان زبده نیمه دوم قرن ســیزدهم هجری و اوایل 

گرایــش خاصــی به گزارش منازعات فکــری در کتاب روضــات دارد و به همین دلیــل، در جای جای  قــرن چهاردهــم، 

یارویی افکار و اندیشــه ها و نیز  کتــاب که شــرح  حال بزرگان دنیای اســالم و از جمله معاصران اوســت، دربــاره رو ایــن 

فرقه بازی هــای رایــج در دنیــای اســالم نکات ســودمندی دارد. او تجربه تحــوالت فکری و منازعات مربــوط به آن را در 

که عمده ترین آن منازعات شیخیه و بابیه بود. صاحب روضات در  نیمه دوم قرن سیزدهم داشته است؛ تجربه هایی 

ی در این زمینه نه تنها متوجه صوفیه  یشه های تفکر شیخی و بابی بپردازد. و کتاب سعی می کند به روشن کردن ر این 

کمال شگفتی،  شده، به مسئله غالة و مفّوضه و تمایالت غالیانه موجود در جامعه عصر خویش پرداخته است. او با 

ی ستایشــگرانه یاد می کند، )روضات: 87/1 - 94( در مجموع  در حالی که در شــرح  حال شــیخ احمد احســایی از و

منتقــد سرســخت شــیخیه بــوده و گویی فارغ از احســایی و نوشــته های او، این جریــان را از مرحله ای پــس از او در آثار 

بعدی آنان می داند.

خوانســاری در جایــی از روضــات از اینکــه در عتبــات پای منبر شــیخ محمدتقی بــن عبدالرحیم رازی بــوده که علیه 

یاض المســائل[ هم  یه را ســیدمهدی بن ســیدعلی طباطبائــی ]صاحب ر شــیخیه ســخن می گفتــه و اینکــه همین رو

کرده است. )روضات: 126/2( داشته یاد 

ی  و اما تحلیل های مهم خوانســاری در این باره ذیل شــرح  حال رجب ُبرســی نویســنده کتاب مشــارق االنوار اســت. و

کار این مرد عبارت  که  یاض العلماء و دیگران درباره اش آورده اند، می گوید  پس از نقل مطالبی از او و آنچه صاحب ر

اســت از اســتوارکردن پایه های غالة یا همان »مرتفعین«، تالش برای تجدید مراسم بدعت گزاران، خروج از دایره ظواهر 

شــرع، عروج بر قواعد غالیان و مفّوضه که مســیرش به ســمت نامشــروع بود و ســبب تخطئه بزرگان ملت و دین و تزکیه 

و تطهیــر مخالفــان طریقــه فقها و مجتهدین شــده. نیز کارش عرضــه کلمات خطابی »کلماته الخطابیه« اســت که در 

ی  اصل شــبیه آرای مغیرّیه و خّطابیه ]از غالیان نســل اول[ بوده و ســبب گشودن باب تسامح در تکالیف شرعی به رو

یج می کند که حّب اهل بیت سبب بخشودن همه  عوام کاالنعام شــده. خوانســاری می افزاید: ُبرســی این عقیده را ترو

که  کند، آن هم در حالی  یالت هوایی و فاسد و بی دلیل بنا  گناهان می شود. او در پی آن است تا مذهب را بر پایه تأو
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ی و کلماتش بر هیچ کس پنهان نیست و در آن  گشــودن باب تأویل مرتبه اّول الحاد اســت. اینها اموری اســت که از و

تردیدی ندارند.

گرو حب اهل بیت داشــته و اینکه اهل تقلید از پیشــینیان  صاحب روضات در اینجا از ُبرســی به این دلیل که دل در 

کــرده و با تعبیر »ســامحة اهلل« اشــاره دارد که شــاید خداوند از او  نبــوده و خــود راه تــازه ای را گشــوده، بــه نوعی ســتایش 

یشه یابی تفکر غالیان پرداخته است؛ از غالیان عصر اول به رجب برسی و از آنجا به شیخیه  درگذرد، اما در ادامه به ر

و سپس به بابیه می رسد.

خوانساری می گوید: 

کــه از آغاز تا  ردند  یان، به روایت تفســیر منســوب بــه امام روی آو ز ایــن فتنه از وقتی بود که راو بســا بــرو

ینی  انجام آن ســاختگی اســت، یا از زمان شــیوع تفســیر فرات، یا برآمدن داســتان فارس بن حاتم قزو

صوفی، بلکه از زمان انتشــار آثار مفضل جعفی و جابر بن یزید جعفی در میان این طایفه و قرارگرفتن 

برخــی از آثــار آنهــا در کتاب بصائر، مجالس شــیخ، کشــف الغمه، خرائــج راوندی و فضائل شــاذان 

و دیگــر کتــب مناقــب و فضائــل عربی و فارســی و همین طور تفاســیر غالیــان و اخباری هــا. برخی از 

نخســتین افرادی که این قبیل خطابات عوامانه را نســبت به اهل بیت مطرح کردند، یکی ابن بطریق 

اسدی در کتاب العمده است، همین طور ابن طاووس و برخی از فضلی بحرین و قم، پس از آن هر 

کسی آمد، همان راه را رفت و »زاد فی الطنبور نغمة« و عار و شنار را برمل کرده، هر کدام علیه فقیهی 

از فقهای شیعه نوشتند تا نوبت به این شخص ]رجب برسی[ رسید که کتابی در این باب نوشت، و 

رند  یی بر این باو گو کشفیه می نامند،  که حاال آنها را  گشود و نقابی را برداشت. اینها همانند  ابوابی را 

گرفتند.  یل را در این اواخر در پیش  کرده راه تأو گاه شده اند! کسانی هم پیروی آنها  که بر امور مخفیه آ

اینها، از غالیان زمان صدوق )پدر و پســر( در قم، کورتر هســتند، کســانی که شــیخیه و پشــت ســریه 

خوانده شده و فقهای بزرگ را به تقصیر نسبت می دهند. نسبت شیخیه، به خاطر انتساب به شیخ 

احمد احســایی اســت که پشــت ســر حضرت در حرم حســینی نمــاز می خواند، به خــلف مخالفان 

کــه پیــش از ســر امام نماز مــی خواندند و به همیــن دلیل به باالســریه معروف  وی، از فقهــای آن شــهر 

ده 
ّ
بودند. این افراد، این شــیخ را تا حد ســه گانه تثلیث نصرانیان باال بردند. این وضع توسط این »مقل

زگار ما به حدی پیش رفت که ارکان شــریعت و ایمان را سســت کرد و سلســله علما را  متمّرده« در رو

کلمات ســبک و  کردند،  کســانی ادعای بابیت و نیابت صاحب الزمان را  که  کرد  تا آن حد تضعیف 

کردند. یل دروغ از آنان صادر شد و ادعای تحدی و معجزه هم برای مکتوبات خود  اقاو

صاحب روضات در اینجا به بابیه حمله کرده است؛ اینکه دین جدیدی آوردند و عوامی گری و سفاهت را در آن ظاهر 

کردند. سپس از عذرخواهی باب در این باره یاد کرده که اشاره به توبه نامه اوست. صاحب روضات می گوید من هم به 

یختند. با  کردم. این بود تا آنکه به دستور سلطان وقت او ]باب[ را در تبریز به دار آو قدر وسع خودم علیه آنان فعالیت 

این حال جماعتی از پیروان او ماندند و به فساد در زمین مشغول شدند و هنوز هم دنبال فرصت هستند.

صاحب روضات این مطالب را ذیل شــرح  حال رجب ُبرســی آورده، از او به شــیخیه و ســپس بابیه رســیده و ســپس 

گرفتار موارد مشــابه نشــوند و با فتنه های آخرالزمان  کرده تا مردم  می گوید این مطالب را بیشــتر برای عبرت گرفتن بیان 

آشــنا باشــند. مــردم بایــد از مطالعه احادیثــی که درباره خــروج مدعیان باطل پیش از ظهور امام اســت غافل نشــوند و 

آنهــا را بخواننــد. همیــن طور احادیثی را که درباره دوری جســتن از مفّوضه و غالت اســت و اینکــه آنها بدتر از نواصب 

ی عمل  هســتند. مردم نباید همج الرعاع باشــند و با هر بادی به این ســوی و آن سوی بروند. احادیثی را بخوانند که رو

که امام خطاب به جابر فرمودند:  کرده و یکی از آنها همان است  کید  به شریعت تأ
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آیا کســانی که منتســب به حب ما اهل بیت هســتند، تصور می کند، همین مقدار کافی اســت؟ نه، 

تقوا و اطاعت از خداوند مهم است. )کافی: 74/2( 

کید بر عمل است آورده است. )روضات الجنات: 3: 340 - 345( که درباره تأ ی روایات دیگری را هم  و

ی در موضع یک ضد صوفی شرح  حال او را بر اساس  خوانساری مشابه این تحلیل را ذیل شرح  حال حاّلج هم دارد. و

که برخی از کلمات او  آنچه در منابع در دســترس داشــته آورده اســت. همزمان از کســانی مانند غزالی و خواجه نصیر 

را ماننــد »انــا الحــق« توجیه کرده اند انتقاد می کنــد. )روضات: 110/3( همین طور از آنچه قاضــی نوراهلل درباره او آورده 

ی می گویــد برخــی از اینکــه او در اظهار برخــی از عجایب کم صبر بــوده و بیان  ی را شــیعه امامــی خوانــده اســت. و و و

ی را شــبیه جابر بن یزید جعفی در میان اصحاب ائمه دانســته اســت. به نظر خود خوانســاری اینها، یعنی  می کرده، و

مطالبی که اینان درباره حالج گفته اند، توجیهات ســخیف و نادرســت اســت. به گفته او گشــودن باب تأویل، اولین 

گفته  یه اســت. به  که بنای اهل اســالم بر خالف این رو گام در الحاد و مطرح کردن احتماالت واهیه اســت؛ در حالی 

کنــار »مغیریه و  ی در اینجا »بابیــه« را در  کرده انــد. و او دیــن را از زمــان غیبــت حضــرت حّجــت، فقیهان بــزرگ حفظ 

که اهل ادعای تصّرف در  کسانی  گروه پنجم،  گروه، به عالوه یک  یه« و »متصوفه« و »کشفیه«، چهار  خّطابیه« و »اخبار

که اینها مخالف  امور مخفیه هستند، قرار می دهد. او همه اینها را از علم دور می داند و اساس نظر او بر پایه آن است 

بــا قواعــد مجتهدیــن بوده و عامل آن، جهل ایشــان به تفقه در فروع و درنیافتن حق اســت. به گفتــه او این گروه ها »آثار 

کرده و در نهایت  ی سپس به برخی از نقدهای قدما از صوفیه اشاره  الشیعه« را با »کشفیات مقالهم« از بین برده اند. و

کرده است. )روضات: 111/3 - 112( باقی مطالب این بخش در نقد صوفیان  کید  ی نظر منفی خود درباره حالج تأ رو

اســت که بســیار هم مفصل و بیشــتر نقل مطالبی از صوفیان یا ناقدان آنهاســت. از بخشــی از آن اســتفاده می شود که 

خوانســاری از آثار آقامحمدعلی کرمانشــاهی هم اســتفاده کرده است. )روضات: 139/3( در جایی هم پس از آوردن 

که نه فقط او، بلکه بیش از اینها در آثار شیخ بهایی،  که بوی ستایش از حالج را می دهد، می نویسد  نقلی از میرداماد 

کاشــانی، قاضی نواهلل، احمد بحرانی ]اینجا مقصود احســایی[ و امثال  ابن ابی جمهور، محمدتقی مجلســی، فیض 

اینها که او ایشان را »عرفاء المجتهدین« می خواند، آمده است. )روضات: 147/3( آن گاه مواردی از شیخ بهایی نقل 

کرده و سپس برای آشنایی با این قبیل مطالب که او آنها را »اباطیل المالحده« می خواند، به رساله رد صوفیه شیخ حر 

عاملــی ارجــاع می دهد. همین طور ردیه مالمحمد طاهر قمی بر فیض و نیز رســائل دیگر. )روضات: 149/3( بحث از 

حالج و صوفیان در صفحه 150 مجلد سوم روضات پایان می یابد. صاحب روضات یادآوری کرده است که مالحسن 

قاری خطیب شــرحی بر مشــارق االنوار با نام مطالع االســرار نوشــته اســت. بیفزاییم که این کتاب شــرحی به فارسی بر 

که به توصیه شــاه ســلیمان نوشته شده اســت؛ آن هم زمانی که پس از  مشــارق بدون فصل مربوط به حروف آن اســت 

چهل ســال اقامت در مشــهد، عازم ســفر به عتبات شده و در راه به دیدار شاه سلیمان رفته که او هم  چنین توصیه ای 

کتابخانه مرکز احیاء به شماره 2665، نسخه در مرکز مطالعات و تحقیقات  کرده است. در نسخه هایی از آن در  به او 

گوید:  اسالمی قم، ش 151 و دانشگاه تهران، ش 642 موجود است. درباره حذف بخش حروف آن 

تــی کــه متعلــق اســت بــه حــروف و مبنــی اســت بــر  چــون اوایــل کتــاب مذکــور مشــتمل بــود بــر مقاال

اصطلحات صوفیه، مقرر گردید که آن مقاالت طرح و فصول و ابوابی که شــیخ رجب قدس ســره در 

گردد. شأن حضرات مطهرات نبی و ائمه علیهم السلم ذکر و بیان نموده، مترَجم و مشروح 

گــزارش روضــات نشــان از تحلیــل جــاری جریــان مجتهدیــن از بازتولید جریــان غلو در قرن ســیزدهم هجــری دارد. در 

یشــه های شــیخی گری را غلو  که در دوایر مجتهدین بوده و ر کرده اســت  واقع خوانســاری یک تحلیل منســجم را بیان 

می دانسته است. آنها رشته آن را از صدر اسالم تا زمان خود ممتد و البته منحرفانه می دیدند.
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ُمرّغم الغالة اثری در رّد شیخ احمد احسایی
یاض )و متوفای پس از 1248ق( نویســنده مرغم  گردان ســیدعلی صاحب ر مالمحمدشــریف شــیروانی تبریزی از شــا

کــه در ماجرای کشته شــدن گریبایــدوف )در  الغــالة دانشــمندی اهــل فضــل و همزمــان اهــل سیاســت بود؛ به طــوری 
یــه 1829/ شــعبان 1244( ایــن عالــم از طــرف عباس میرزا به ســمت ســفیر ایران در اســتانبول نزد ســلطان محمود  فور

یخ نو: 136( سفر او در سال  کرد. )بنگرید: تار که با دولت عثمانی پیمانی را هم منعقد  عثمانی فرستاده شد. همو بود 

کالنتری مقاله ای با عنوان »سفارت نافرجام حاجی  1245ق بود و او پس از هفت ماه اقامت به ایران برگشت. یحیی 

مالمحمدشــریف شــیروانی یا گوشــه ای از مناسبات ایران و عثمانی در اواسط قرن ســیزدهم« بر اساس اسناد عثمانی 

درباره این ســفر نوشــته اســت. )نشــریه دانشــکده ادبیات و علوم انســانی تبریز، شــماره 128 - 129، ســال 1362ش، 

ی در آنجــا بــا اســتقبال بســیاری مواجه شــد و ســفرش از رمضان 1244 تا ربیع االخــر 1245به طول  ص 153 - 167( و

انجامید. مقاله اخیر جنبه های مهم این سفر را بر اساس اسناد عثمانی نشان داده است.

که عالوه بر مرغم الغالة، صدف مشــحون یا کشــکول )چاپ 1314ق(،  ی بر جای  مانده  اما در ُبعد علمی، آثاری از و

الروضة الرضویه، نور االنوار در اثبات امامت ائمه اطهار، الشهاب الثاقب، دوحة االخبار در شرح  حال اخیار، مصباح 
القلوب در فقه، مصباح الفصول، مقالید االخبار، مفتاح القباب، التحفة البهیة، رسالة المساحه از آن جمله است. 

)طبقات اعالم الشیعه: 617/11(

کــه اثری بر ضد غالیان و به ویژه شــیخ احمد احســایی اســت بــر جای  مانده اســت. یکی در  چندیــن نســخه از مرّغــم 

که تصویر آن به دست آمد و سوم در مدرسه  کتابخانه مرعشی به شماره 4714، دیگری در موسسه امام صادق)ع( قم 

نمــازی خــوی، ش 1551، رســاله چهــارم )ص 102 - 197( که عکس آن در مرکز احیاء میراث اســالمی موجود اســت. 

که ارجاعات بر اساس صفحات همان است. منبع ما همان نسخه عکسی  تصویری از این نسخه هم در اختیار بود 

مرکز احیاء )نسخه نمازی( بوده و ارجاعات به صفحات همان است.

مرغم الغالة نوشــته خود مؤلف، در ســال 1245ق نوشــته شــده و به نظر می رســد به جریانی پرداخته اســت که سال ها 
که شــیخ احمد  پیش از جریان شــیخی و بابی مطرح بوده اســت. این جریان علی القاعده باید دنباله جریانی باشــد 

ی سیدکاظم رشتی پدید آورده اند و البته میرزامحمد اخباری هم به صورت جدا در ایجاد آن نقش  احسایی و پس از و

داشــته اســت. در صفحه 115 این نســخه یک بار از میرزا ... اخباری یاد می کند که به عبارتی از خطبة البیان اســتناد 

کلمه ای شبیه »آقا« آمده است. کلمه »محمد« آن روشن نیست و  کرده، اما 

در مقدمه مرغم الغالة آمده است: 

ید این حقیر و جانی شــریف شــیروانی که چــون جماعتی از ارباب بــدع و اهواء درصدد  چنیــن می گو

یج مذاهب فاســده و آرای کاســده فلســفه و غلة و اشــاعره - خذلهم اهلل تعالی - برآمده، جهال  ترو

و مســتضعفین شــیعه را اغواء و اضلل می نمودند و ابراز علم و نهی منکر در زمن ظهور بدع بر ارباب 

دیانــات واجــب بــود، فلهــذا چنــد کلمه در دفع شــبه ایشــان مطابــق آنچه از آیــات قرآن و اخبــار ائمه 

یم، شــاید باعث رســتگاری اخوان شــده، در بوادی  ر هــدی)ع( مســتفاد می شــود بــه حّیز تحریــر درآو

حیرت سرگردان نمانند و آن را مسّمی نمودیم به مرغم الغالة و من اهلل التوفیق.

ی در ادامه به شرح باور غالیان درباره ائمه )ع( پرداخته و می نویسد:  و

مــراد غــلة آن اســت کــه ائمــه هــدی)ع( را با عالــم نورانیت چنیــن باید شــناخت که به اعتبــار اّول، 

یرا  ایشــان، خالق و رازق و محیی و ممیت اند و تمامی اســمای الهی را به خدا اطلق نمی توان کرد؛ ز

کــه الزم آیــد که خدا محّل حوادث و معروض عوارض بشــود و این اســامی مکّرمــه را به ائمه هدی)ع( 
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بایــد اطــلق نمود. پس بنا به قواعد غلة جناب اقدس الهی بی واســطه حقیقت محمدیه را آفریده و 

تمامی عالم را به واســطه حقیقت محمدیه آفریده، چنان که آتش می ســوزاند بی واســطه هر گاه متفرد 

یم ائمه هدی)ع( ماه مجموعه اند  باشد و با واسطه آهن هرگاه اثر آن در میان آهن باشد و به اعتبار دو

و تمامی اشــیاء از ایشــان آفریده شده، اشیاء حسنه از شعاع ایشان و اشیاء قبیحه از ظلمت ایشان و 

اشیاء از حقیقت محمدیه آفریده شده. )ص 103( 

کفرآمیز خوانده و می نویسد: ی این باورها را  و

 اطلق اسماء الهی بر مخلوق ممنوع و در شریعت 
ً
یرا که اوال این کلمات، تمامها، کفر و زندقه است؛ ز

غــّرا بــر آن رخصتــی وارد نشــده و فی الحقیقــه این اطلقات نســبت به ائمه هــدی)ع( مثل اطلقات 

نصارا است نسبت به حضرت عیسی ع و شرک در صفات، شرک در ذات است بلتفاوت... .

ی به همین ترتیب ادامه می یابد.  بحث و

کرده و روایتی از احتجاج طبرسی آورده  کتاب اعتقادات درباره تفویض استناد  نویسنده به مطالب شیخ صدوق در 

که در توقیعی که در پاســخ پرسشــی درباره رازقّیت ائمه صادر شــده، به صراحت به نفی این باور پرداخته شده است. 

همیــن طــور روایتــی علیــه تفویض از عیــون اخبار الرضــا)ع( آورده )ص 105( و نتیجه گرفته اســت که »اخبــار ناهیه از 

گرفته است: ی روایات دیگری هم آورده و نتیجه  تفویض از همه اقسام آن ناهی خواهد بود«. و

پس اطلق اسماء مختصه خدا مثل خالق و رازق و غیرهما بر ائمه هدی)ع( حرام، بلکه کفر و زندقه 

خواهد بود. )ص 108(

در ادامه می نویسد: 

رت اســلم منعقد شــده بر این که قائل به این عقاید فاســده غالی و  اجماع علمای اســلم بلکه ضرو

کافر و نجس است. 

یخ تألیف این رساله  آن گاه عباراتی از عالمه مجلسی درباره غالة و تکفیر آنان می آورد. )ص 111( سپس با اشاره به تار

که آن را 1245 دانسته، گفته است که تا این زمان »ائمه هدی)ع( و تابعین ایشان مذهبی داشتند که از پیشوایان خود 

کشیدند تا شیعیان را از باورهای غالیان دور  ی، در تمام این دوره علمای اسالم زحمت  گفته و اخذ نموده بودند«. به 

بدارند. به همین دلیل »بعضی از علماء را مثل حافظ رجب برســی و صاحب مجلی، تکذیب نموده، نســبت به غلو 

می دادند«. )ص 112( شــیروانی به بی اعتبارخواندن روایات برســی از قول مجلسی و همین طور اظهارنظر میرزای قمی 

ی پرداخته است. شیروانی می گوید:  درباره و

این طایفه در اثبات مطالب خودشان به جز از شبه ]ه های[ فلسفه در اثبات عقول عشره و خرافات 

یات اسلم و مذهب است، دلیلی ندارند.  ر که بطلن آنها از ضرو صوفیه و مزخرفات اشاعره 

او می افزاید: 

این طایفه مخذوله در همه متمّسک اند به آیات و اخبار متشابهه و احادیث ضعیفه غیرمعموله مثل 

خطبة البیان و خطبه طتنجیه.

ی ســپس مطالبــی در نقــد خطبــة البیــان آورده اســت. )ص 113( او خطبه مزبور را بی ســند و فاقد اعتبــار می داند.   و

کرده پرداخته و خواسته است تا در داللت آنها خدشه  که این طایفه به آنها استناد  همچنین به شرح برخی از روایاتی 

که  کند. نیز مکرر بر بی اعتباری اسناد آنها نیز تکیه دارد. او بیشتر این قبیل مطالب را از روایات متشابه نامیده است 

ی درباره استناد این جماعت به روایت  نباید تفســیر آنها به  گونه ای باشــد که به خروج از دین منجر شــود. )ص 118( و
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کــه برای اثبات باورهایشــان از طریق  »انــت قســیم الجنــة و النار« نیز پرداخته اســت؛ روایتــی موردعالقه این جماعت 

ی به تفصیل به نقد مســتندات حدیثی این چنینی پرداخته و دربــاره جزئیات آنها  اولویــت به آن تمســک می کننــد. و

کــه در کافی و منابع دیگــر آمده و به دلیل  مباحــث مفصلــی را  آورده اســت. بســیاری از این احادیث، روایاتی هســتند 

ی این قبیل روایات را متشــابه دانســته و بر  داشــتن تعابیری خاص، مورد توجه اصحاب آن گرایش قرار گرفته اســت. و

که آنها را باید با محکمات تطبیق داد:  این باور است 

ارباب دیانات را الزم اســت که متشــابهات آیات و اخبار را به طرف محکمات کشــیده با آنها تفســیر 

نمایند تا مطابق اصول و قواعد مذهب بوده باشد، نه این که محکمات را با متشابهات تفسیر نموده، 

قائل اقوام فاسد و خارج زا قواعد مذهب عدلیه شوند. )ص 119(

مالشریف شیروانی استفاده از روایت »قسیم الجنة و النار« را برای اثبات »قاسم االرزاق«بودن امام علی، نوعی قیاس 

ی می گوید:  باطل می داند و در باب بطالن قیاس و شیطانی بودن آن ادله ای می آورد. و

در حکایت خوارج عادات از انبیاء و اوصیاء)ع( انجماد باید نمود به موضع نص و محل یقین. 

بنابراین این قبیل قیاســات و تطبیقات درســت نیســتند. این قبیل موارد که این افراد به آن اســتناد می کنند، الزمه اش 

»تقلب آن حضرت در صورت و اشکال مختلفه در ازمنه سابقه« است که به گفته مؤلف، مستلزم باور به تناسخ است. 

چنان کــه ایــن بــاور که ائمه »علت مادیه مخلوقات« باشــند، الزمه اش این اســت که »انوار مقدســه  ماده کفار و فّســاق و 

شیطان و جبت و طاغوت و اشباه ایشان از اشیائی که ذکر آنها خالف ادب است، بوده باشد؛ زیرا که مفروض این است 

که ماده جمیع اشیاء است«. آن گاه مثال هایی از این اشیا می زند که به گفته خودش خالف ادب است. )ص 121(

نویسنده در ادامه به بیان استدالل دیگر آنان می پردازد: 

که قائلند بر این که ضمایر به خدا راجع نیست  کفر این طایفه آن است  کلمه  از جمله اقوال شنیعه و 

و جناب اقدس الهی در قرآن مجید در هر مقامی که ضمیری ذکر نموده، مرجع آن ائمه هدی است؛ 

ک نستعین« »مخاطب ائمه  ک نعبد و ایا یرا که الزم می آید خدا معروض عوارض بشود.  مثًل در »اّیا ز

که در نماز خود، ائمه هدی را قصد نماید. )ص 122( ی را واجب است 
ّ
هدای است و مصل

در این بــاره بــه نمونه هــای دیگری از آیاتی که آنها در این باره آورده اند پرداخته اســت. حتی اینکــه »در نّیت نماز، قربتا 

الــی اهلل قصدنمــودن صحیــح و جایــز نیســت، بلکه باید نیت نمــود که نماز می گــذارم قربة الی االئمــه«. نتیجه اینکه 

»الحاصــل اعتقــاد این طایفه مخذوله آن اســت که جنــاب اقدس الهی را از اطالق جمیع عبــارات تقدیس باید نمود 

حتــی از اطــالق لفــظ جالله و غیره، پــس محل تمامی این اســماء و صفات جناب ائمه هــدی)ع( خواهد بود«. )ص 

ی در صفحاتی به نقل  122( نویســنده بــا مزخرف خوانــدن ایــن مطالب، به پاســخ گویی پرداختــه اســت. )ص 123( و

کــه خداونــد همه کارها را به خودش منتســب می کنــد و در ادامه به بحث افعــال عباد و نقش خدا  روایاتــی می پــردازد 

و بنــده در آن، بــا شــرحی دربــاره عقایــد اشــعری ها و شــیعیان اثناعشــری می پــردازد. این بحــث، یعنی جبــر و اختیار 

یادی از این رساله را به خود اختصاص داده است. )ص 146( صفحات ز

نویســنده در ادامــه بــه بحــث از هورقلیــا می پردازد و از اینجا روشــن اســت که بحــث او در نقد آرا و عقاید شــیخ احمد 

احسایی است. او می نویسد: 

که آن را در  که در میان جســد متکّون از اغذیه، جســد دیگری از عنصر صافی  اعتقاد غلة آن اســت 

یند و این دو جســد با هم ممتزج اســت، مثل امتزاج ســنگ با شیشــه  اصطلح ایشــان هورقلیا می گو

که بعد از تصفیه آن شیشــه می شــود و معتقدند که حشــر خلیق به آن جســد خواهد شد که از عنصر 

صافــی اســت و جســد متکــّون از اغذیه، به منزله لباســت کــه روح آن را پوشــیده و در وقت مرگ آن را 
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ر انداخته و این جســد متکّون از اغذیه فانی خواهد شــد و عود نخواهد نمود و ظاهرًا قالب  کنده و دو

هورقلیــا در نــزد ایشــان همــان قالب اســت که متشــرعه آن را قالب مثالــی می نامنــد و حاصل اعتقاد 

ایشــان، انکار معاد جســمانی اســت و دلیل ایشان آن اســت که هر گاه این دو قالب در میان همدیگر 

ب در 
ّ

یرا که در اخبار ائمه)ع( وارد شــده اســت که تتنّعم و تعذ نباشــد، ظلم و جبر الزم خواهد آمد؛ ز

گاه این قالب، در فعل طاعت و معصیت با قالب غذایی  عالم برزخ با قالب مثالی خواهد شــد. هر 

شریک نباشد، عوض به غیر کاسب خواهد رسید، چون در اخبار وارد شده که مؤمن در وقت دخول 

بــه بهشــت صــاف و خوش شــکل می شــود و کثافات و اشــعار و فضلت از او ســاقط می شــود، پس 

که قالب غذایی فانی و قالب مثالی عاید خواهد شد. معلوم است 

ی از اینجــا بــه بعــد، بــه نقــد این نظریه که به نظر او انکار معاد جســمانی اســت می پردازد و شــروع به ارائــه ادله معاد   و

جسمانی می کند. )ص 146ـ 156(

نویسنده در ادامه، به بحث دیگری در ارتباط با غالة پرداخته و نوشته است: 

که تمامی مخلوقات، عبید رّق جناب رسالت مآب و ائمه هدی)صلوات اهلل و سلمه  غلة قائلند 

علیهم( هســتند و ظاهر این قول، از متفّرعات خالقیت ائمه هدی)ع( اســت؛ چون آن فرقه مخذوله 

بــه خالقیــت ائمــه هــدی قائلند. پــس مخلوقات رق ایشــان خواهنــد بود و ایــن قول، مخالــف اقوال 

رت است. )ص 157(  علمای اسلم و ضرو

ی اســتدالل های غالة از جمله نام گذاری برخی از ســلف نســبت به فرزندانشان به اسم عبدالعلی یا عبدالحسین و  و

ی حقیقت معنای عبد. )ص 160( ی این نام گذاری ها را مجازی می داند، نه از رو کرده است. و مانند آن را نقل و نقد 

کــه جناب رســالت مآب)ص( و  مــورد بعــد از باورهــای غــالة که نقد می شــود این اســت که »غالة خذلهــم اهلل قائلند 

ائمه هدی)ع( به جمیع آنچه خدا خلق نموده محیط اند و به همه آنها علم دارند و در دانســتن آنها به وحی آســمانی 

احتیــاج ندارنــد و در وقــت وفات، هر چه می دانســتند آنها را در بدو والیت نیز می دانســتند و ظاهــرًا مأخذ این قول نیز 

که خالق مخلوق خود را محیط و به مصنوعات خود عالم خواهد بود. خالقیت ائمه هدی است؛ زیرا 

ه  شرعیه آن است 
ّ
ی این را »بخالف مذهب شیعه و طریق اهل بیت)ع( و آیات و اخبار« می داند؛ زیرا مستفاد از ادل  و

یجی است«. )ص 160(  که علم ایشان تعلیمی و توجهی و تدر

او سپس به ترجمه شماری از احادیث در تأیید نظر خود پرداخته و پس از ترجمه برخی از احادیث که مضمون سخن 

کرده است، از جمله نقل روایتی، می نویسد:  غالة را بیان 

کــه او بنا بــر اصــّح، غالی و  یرا  کــه ایــن حدیــث ضعیف اســت بــا محمد بــن ســنان؛ ز یــد  مترجــم گو

یان مشهور است و فضل بن شاذان فرمود که من حلل نمی کنم به  مضطرب الروایه است و از دروغگو

یان است. )ص 165( کنید و از مشاهیر دروغگو که احادیث او را روایت  شما 

کــه از مواضع مهم نزاع میــان غالیان و  شــیروانی در ادامــه بحــث مفصلــی دربــاره حدود علم امام آورده اســت؛ مطلبی 

ی از ارائه شماری  مخالفان آنهاست و روایات بی شماری در این زمینه در منابعی مانند کافی و جز آن هست. هدف و

که در  یجی بوده و وقت قبض داشــته اند  که »علوم ائمه هدی)ع( تعلیمی و تدر کند  که ثابت  از این روایات آن اســت 

یادتر  آن وقت نمی دانســتند و وقت بســطی داشــته اند که در آن وقت می دانســته اند؛ روزبه روز و ماه به ماه و سال بسال ز

می شــده«. بــه گفتــه او »بنا بر این که ایشــان محیط اند، چنان کــه غالة خذلهم اهلل قائلند، ایــن اخبار بی معنی خواهد 

کید می کند:  بود«. او تأ
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کان و ما یکون را، مخّصص است به این  لت دارد بر دانســتن ایشــان همه اشــیاء را و ما اخباری که دال

گذشت. )ص 173(  یه مردم، چنان که  ر اخبار یا مؤّول است به احکام شرعیه و علوم ضرو

گرفتن بحث در آن و طبعًا  مبحث علم امام یکی از داغ ترین بحث های کالمی - شیعی در طول دو قرن اخیر بوده و باال 

نه اصل آن، در پی نوشته های شیخ احمد احسایی و میرزامحمد اخباری بوده است. نویسنده مرغم الغالة که مخالف 

آن نظریات است، در اینجا سعی کرده است با استفاده از قرآن و روایاتی که مؤید نظرش بوده، به نقادی دیدگاهی که علم 

امام را فراگیر و شامل کل ما کان و ما یکون می شود بپردازد. وی برای مثال به گزارش روایاتی پرداخته که می گوید رسول در 

ئکه و انبیا را نمی شناخت و از حضرت جبرئیل درباره آنها سؤال می کرد. )ص 175( شب معراج، مال

کتاب مشارق االنوار رجب برسی پرداخته و در ابتدای آن نوشته است:  نویسنده در بخش بعدی به نقد 

کــه از مشــایخ غلة اســت، در کتاب مشــارق االنــوار مطالبی نوشــته که قول بــه آنها در  رجــب برســی 

کتب شــیعه تصور نموده، به  کتاب مزبور را از  کفر و زندقه اســت و بعضی از عوام  شــریعت مقدســه 

یســم و ترجمه نمایم تا  مزخرفــات آن اعتقــاد می نماینــد و خواســتم که بعضی از عبایــر مکفره آن را بنو

ر نشوند و من اهلل التوفیق. مؤمنین به ادعای آن مرد مغرو

کفر و زندقه اســت. )ص 176( او بندبند، به نقل عباراتی از  گفته او  که به  ی در ادامه به نقل مطالبی از آن پرداخته   و

مشــارق پرداخته و آنها را مصداق کفر دانســته اســت. باورهایی مثل قدم امیرالمؤمنین یا مســئله تناســخ و جز اینها از 

این قبیل است. او پس از نقل عبارت و حدیثی از مشارق می نویسد: 

قول به بودن آن جناب ]امام علی[ در ازمنه سابقه، مذهب شیعه نیست، بلکه مذهب غلة است؛ 

کــه ان الفقهاء اذ لــم یفهموه،  چنان کــه خــود برســی در کتاب مشــارق خود در مقامــات عدیده گفته 

نسبوه الی قول الغلة. )ص 178(

برسی از روایاتی که در عصر اّول، بزرگان شیعه درباره این مسائل نقل کرده و بعدها علمای شیعه آنها را به غالة نسبت 

کــرده و ســعی در احیــای آنهــا دارد. این همان کاری اســت که غالیان قرن ســیزدهم هجــری کردند و آن  داده انــد، یــاد 

گاه اســت و در اینجا نمونه آن حکایات را داســتان سلمان  روایات را زنده کردند. نویســنده مرغم کاماٌل به این مســئله آ

که به او  که امام علی)ع( سال ها پیش از تولد، در دشت ارژن فارس، سلمان را از دست شیری  و دشت ارژن می داند 

کرد و حضرت حاضر  کرده بود نجات داد. در آن روایت، سلمان، امام را با ذکر »یا فارس الحجاز ادرکنی« صدا  حمله 

کرده و امثال برســی به آنها تمسک  شــد. )ص 178 - 179( نویســنده ما اینها را حکایاتی می داند که قصه خوانان نقل 

کرده اند: 

یشان و قصاصان در بازارها  که درو که این اخبار بی مأخذ، و از جمله نقلهایی است  ید  مترجم می گو

یی نموده، از اهل اسواق و جهله اخذ و جّر منافع می نمودند. )ص 180(  بیهودگو

نمونه ای از آنها روایت شیربرنج خوردن پیامبر)ص( در شب معراج است. در این روایت آمده که وقتی پیامبر شیر برنج 

ی نمونه های دیگری  می خورد، دســتی را دید که با آن حضرت مشــغول خوردن اســت و آن دســت امام علی)ع( بود. و

کرده و آنها را از قبیل همین حکایات قصاص و صوفیه دانســته اســت. )ص 181( ترکیب میان  از این حکایات نقل 

قصه خوانان، صوفیه و غالیانی مانند شــلمغانی از نظر مؤلف مرغم الغالة ســبب ســاخت این حکایات و این باورها 

شده است: 

چــون دانســتی کــف رو مخالفــت صوفیــه را با ائمه هدی ع و دانســتی که رجب برســی بــا اذعان خود 

صوفــی بلکــه غالی اســت، پس ثابت شــد از برای تو که برســی مخالــف ائمه و واجب الحذر اســت. 

)ص 186( 
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کفر و زندقه دانسته است. کرده و آنها را مصداق  در اینجا باز عباراتی از مشارق نقل 

همان طور که اشــاره شــد، این رســاله به طور عمده در رد باورهای شیخ احمد احسایی نوشته شده است. نویسنده در 

ی آمده و نوشته است:  صفحات پایانی باز به سراغ و

احمد احســایی در کتب خود بعضی عبایر نوشــته که قول به آنها در مذهب اسلم جایز نیست، و ما 

ییم تا مستضعفین شیعیان  یسیم و ترجمه نمایم و جواب آنها را بگو که بعضی از آنها را بنو خواستیم 

فریفته نشوند.

یــارت جامعه    در ادامــه مطالبــی را از رســاله حیــاة النفــس او نقــل و نقــد کرده اســت. )ص 190( عباراتی هم از شــرح ز

احســایی درباره امامان آورده و آنها را از عقاید غالة دانســته اســت. بحث از نقش ائمه در خلقت، یکی از این مســائل 

کرده، این است:  که او نقل و ترجمه  است. عبارتی 

یرا که ایشــان محل های  ... یعنــی ائمــه هدی)ع( علت فاعلیه اند، یعنی آفریننده تمام مخلوقاتند؛ ز

خواهــش خدایند، و ایشــان علت مادیه انــد، یعنی ماده همه مخلوقاتند، و تمام مخلوقات از ایشــان 

یرا که جمیع خلق آفریده  شــده اند از روشــنای انوار ایشان، و این روشنای قایم است با  آفریده شــده؛ ز

که هر فردی از مخلوقات از غایب و حاضر  یرا  یه اند؛ ز ر، و ایشــان علت صور انوار ایشــان با قیام صدو

و جواهر و اعراض. )ص 193(.

ی عبارتی را نقل می کند و می نویسد:   و

ایــن عبــارت صریح اســت در وحدت وجــود، و در این که تمامــی افعال عباد، افعال خداســت که با 

دســت عباد خود کرده، همچنان که قائل اســت که مخلوقات را جناب اقدس الهی آفریده با دست 

کفر و شرک است. )ص 194( ائمه هدی)ع( و این 

نتیجه گیری او در این رساله با این عبارت است: 

الحاصــل بعــد از حکــم علمای اســلم به کفر غــلة و اصحاب این عقاید فاســده، واجب اســت که 

مؤمــن، احــکام مرتــد فطری را بــر این طایفه جاری نماید، مثل این که به مجالس ایشــان حاضر نشــود 

تا ســبب کثرت و قوت ایشــان نشــود، و لحوم و جلود و شــحوم از ایشــان نخرد، و با ایشــان با رطوبت 

یج ننمایند، و با ایشــان صله رحــم و مواخات و مصافات  ملقــات نکننــد، و از ایشــان و با ایشــان تزو

گفتگو با ایشــان ملطفت ننماید، بلکه با ایشــان غلظت نماید، و در صلوات یومیه و  ننمایند، و در 

نماز میت به ایشان اقتدا ننماید، و شهادت ایشان را قبول ننماید، و به پیش ایشان مرافعه ننماید، و 

فتاوی و روایات ایشان را عمل ننماید. )ص 196 - 197( 

ی بحثــی هــم دربــاره توبــه آنهــا دارد. در پایان نســخه آمده اســت که این رســاله در روز پنج شــنبه، وقت ظهــر، در ماه  و

شعبان 1262 تمام شده است، اما روز ماه را تعیین نکرده است.

علم امام یکی از محورهای اصلی بحث در مجادالت فکری - شیعی قرن سیزدهم
نخســتین  بار مســئله علم امام کی مطرح شــد؟ این سؤالی اســت که عالقه مندان به علم کالم شیعی باید پاسخگوی 

آن باشــند. در این باره شــاید و افزون بر آنچه غالیان افراطی در زمان امام صادق)ع( درباره مقام امام مطرح می کردند، 

بتــوان نخســتین مــورد را در میــان محدثان شــیعه و متکلمان نخســت، زمانی دانســت که امام جواد)ع( با ســن کم به 

که  او چقــدر در دین دانــش دارد که بخواهد در مقــام امامت،  امامــت رســید و شــیعیان دربــاره علــم امام با این معنــا 

هدایــت شــیعیان را بــه عهده بگیرد روبرو شــدند. در این باره اشــاراتی در المقاالت و الفــرق )ص 98 بند 191 - 192( و 

فــرق الشــیعه )ص 56( آمده اســت. فــارغ از مباحث کالمی، در روایاتی که در کتــاب الحجه و اصواًل مباحث امامت 
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یادی در این باره مطرح شــده اســت. بخشــی از این روایات می توانســت در توجیه این امر و همین طور  آمده، مطالب ز

که ادعاهای شگفتی درباره مقام امام  یه دیگر این مسئله به غالیان برمی گشت  کلی درباره مقام امام باشد. زاو تبیین 

از زمان امام باقر)ع(، به ویژه پس از رحلت ایشــان داشــتند. در این دوره تمایل غالیان که شــأن امامان را در مقایســه با 

دیگران باالتر می دیدند، می توانست به تقویت این روایات درباره علم امام و ازدیاد آنها باشد. در تفکر غالة، علم امام 

که بعدها در این زمینه مجددًا  با توســل به نظریه نور، صورتی شــبه عرفانی به خود می گیرد. این همان مســیری اســت 

که مســیر تفکر شــیعی بیشــتر عقلی و فقاهتی شــد و در قرن پنجم و ششــم به ســمت  ی، زمانی  احیا شــد، اما به هر رو

ی، فاصله گرفتن  اعتدال رفت، نگرش غالیان محدود شــد. مبحث علم امام در نگاه شــیخ طوسی و تابعان مکتب و

کــه روایی تر بود یا جریان هایی  کرد که در الیه هایی از جامعه شــیعه  از افــراط غالیــان بود. در عین حال می شــود تصور 

ی می کردند، همان نگرش ادامه یافت. شــاید برجســته ترین نمونه، حافظ رجب  که همچنان از آموزه های غالیان پیرو

کرده و البته هزینه آن را هم به عنوان یک  که در اثر معروفش مشــارق االنوار این مســیر را دنبال  برســی )م 773( اســت 

شخص غالی داده است.

ی مطرح شد و برای ده ها سال، موضوعی  گام دیگر به وسیلۀ شیخ احمد احسایی و اتباع و بحث از علم امام در یک 

گر در  کــه در این زمینه در کتاب های کالمی شــیعه نوشــته می شــد. ا بــرای نوشــتن رســاله های مســتقل و مباحثی بود 

دوره نخســت، بحــث علــم امــام به علم دین برمی گشــت و انگیزه اصلی هم حل امامت یا نبوت افراد کم ســن و ســال 

مانند امام جواد)ع( یا عیسی بود، این بار مبحث علم امام درباره دایره ای وسیع تر یا همان علم مطلق بود. این بحث 

بــه نوعــی شــبیه به بحث علم الهــی بود که قرن ها موضوع بحث در کتاب های کالمی مســلمانان بود. بحث علم امام 

بــه عنــوان بخشــی از مباحث امامت و والیــت همزمان با طرح والیت تکوینی، زمینه نزدیک شــدن آن را به علم الهی و 

مقایســه آنها و اســتفاده از اســتدالل های آنجا در این مورد فراهم کرد. نزدیک شــدن این بحث با باورهای غالیان عصر 

اّول و اســتفاده از برخــی از نقل هــا و روایاتــی که قرن ها بود کمتر محل توجه بود، همزمان به تفســیرهای تازه ای در حوزه 

علــم امــام و زدن مهــر مذهب بر آن منتهی شــد. عالقمنــدان به خاندان اهل بیت بدشــان نمی آمد تا بــه این دیدگاه ها 

که از ادبیات و میراث ضدغالی بهره مند می شــدند، باید در اثبات نظرات خود  که مخالفان  نزدیک شــوندو در حالی 

که با  به زحمت افتاده به مروانی بودن و حتی ناصب  گری متهم شوند. هر چه بود، در این دوره با وجود مخالفت هایی 

شــیخی گیری شــد، دایره علم امام در باورهای رســمی شیعی توسعه یافت. بسیاری سعی کردند با تعابیری که از علم 

کالم وام می گرفتند، توجیهاتی بیابند. از این جمله درباره علم غیب، با تقســیم آن به ذاتی و عرضی، امامان را دارای 

نوع دوم از این علم می دانستند.

نفــوذ افــکار عرفانــی و صوفیانــه در این مبحث و طرح انســان کامل در عرفان و اینکه انســان کامل مظهر اســمای الهی 

کــرد و آن را جا انداخــت. اســتفاده از تعابیری مانند  یــادی به لزوم توســعه علــوم ائمــه)ع( را مطرح  اســت، نیــز کمــک ز

اتصــال بــه عقــل اّول و عالم شــدن از آن طریــق بــرای امامــان، از جمله مواردی اســت که بــرای اثبات علــم مطلق برای 

ائمه مطرح می شــد. این قبیل اســتدالل ها و بیان ها در آثار متأخران از فیلسوفان شیعی با استفاده از فلسفه صدرایی 

و مصطلحــات آن بــه فراوانــی دیــده می شــود. در واقع در نقطه اندماج فلســفه و عرفان در فلســفه صدرایــی، در تعیین 

موقعیت انسان نسبت به خدا و ارتباط و اتصال با او، چه از طریق تفسیر عرفانی و اینکه انسان در دایره شعاع وجودی 

متصل با وجود مطلق اســت و چه از طریق تفســیر فلســفی، انسان کامل که حاال همان امام بود، واجد مراتبی می شود 

کید بر آن  کــه اتصالــش بــه علــم الهی و حتی غیب یکی از آنهاســت. این امر با مضمون برخی از روایــات مذهبی که تأ

گناه فاصله بگیرد، بر دانش او افزوده می شــود، تکمیل می شــود. وقتی انســانی خلیفه خداوند  که هر چه آدمی از  دارد 

می شــود، طبعــًا بایــد از نظــر علم که شــرط اولیه خالفت اســت، واقف بــه همه امور باشــد. بدین ترتیب، علــم امام در 

مســیر خــود از دل ایــن مباحــث عرفانی و فلســفه می گذرد و وارد مرحله جدیدی می شــود. در این بخش تفکر شــیخی 

نقش مهمی در شکل دهی به این مفاهیم دارد؛ زیرا همزمان نقش اتصال بین عرفان و فلسفه و اخبار را دارد. به عالوه 
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آنکه در تشــیع، بیش از دیگران، خود را ملزم به باالبردن مقام امام می داند. درباره مســیر بحث علم امام در دل عرفان 

یکــرد فلســفی و عرفانــی به علم امام« )محمدحســن نادم، مجله هفت آســمان،  و فلســفه در دوره متاخــر در مقالــه »رو

کمتر یاد شده است. مقاله ای هم  1388، شماره 43( بحث شده است، اما از تأثیر تفکر احسایی و شیخی ها در آن 

با عنوان علم امام در آینه حکمت متعالیه )زهرا خطیبی، اعلی نورانی، مجله حکمت صدرایی، 1395، سال 4، ش 

کند. کمک  2( می تواند در این زمینه 

نگارش آثاری درباره علم امام از ســوی شــیخیه، همه با همین حساســیت صورت گرفت. نمونه آن رســاله علم االمام 

که  کرمانی )م 1288( اســت. ممقانی رســاله ای با عنوان علم  امام )ع( نوشــت  علیه الســالم از حاج محمدکریم خان 
در ســال 1286 چاپ ســنگی شــد. )مقدمه دیوان آتشــکده نیر، تصحیح آقاى عبدالرســول احقاقی، ص 163- 164( 

همچنین رســاله ای در معاد و معراج و علم امام از شــیخ موســی اسکویی در دســت است که در سال 1327 تألیف و 

به ســال 1343 در 539 صفحه در نجف منتشــر شــد. )فهرســت کتاب های چاپی فارســی: 173/1( رساله علمیه از 

عبداهلل بن محمد بهبهانی )زنده در 1325( در پاسخ مقرب الخاقان میرزااسحاق نوشته شده و موضوع آن درباره علم 

کتاب های فارسی، 199/6( رساله های دیگری هم از نیمه اول  که حضوری است یا حصولی. )فهرستواره  امام است 

که در فهارس نامشــان آمده اســت و باید برای ادامه این منازعات، آنها را مرور  قرن چهاردهم در این باره بر جای  مانده 

کبر بن محمدامین الری )مرعشی: ش 4086( و رساله علم االمام علیه السالم از  کرد. نمونه آن علم امام از شیخ علی ا

یحیی بن محمد شفیع )تألیف در 1332ق( است. )مرعشی: ش 1442(

که  گرفت. داســتان از آنجا آغاز شــد  بحث از علم امام در دهه چهل شمســی، از نو در میان عالمان شــیعه ایرانی باال 

ید اصرار کرد که علمای برجسته شیعه مانند مفید و مرتضی و شیخ طوسی  صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاو

و برخی دیگر به علم محدود امامان باور داشتند. او دنبال آن بود تا علم امام حسین را نسبت به زمان شهادتش مقّید 

کند. این نظر او  کند تا بتواند آرای سیاسی خود را درباره اینکه امام حسین)ع( حتمًا به دنبال حکومت بوده را اثبات 

کمتر توافق داشت. به  درباره علم امام با آنچه شیعیان در قرون اخیر، از دوره صفوی به این سمت با آن انس داشتند 

که رساله عالمه طباطبائی را درباره علم  همین دلیل، جنبشی برای نگارش آثاری درباره علم امام شد. آقای استادی 

کرد، در آغاز آن نوشت:  امام در مجله نور علم )ش 49، سال 1371( منتشر 

ری  حــدود ســال 1390 ق کتابــی درباره امام حســین)علیه الســلم( و نهضت کربل منتشــر شــد. داو

بســیاری از علمــا ایــن بــود که محتوای آن کتاب بــا اعتقاد به علم امــام منافــات دارد. از این رو برخی 

از روحانیــون ســؤالی در همیــن زمینــه تنظیــم و پاســخ آن را از علمــه طباطبائی خواســتند. معظم له 

برای پاســداری از اعتقاد و فرهنگ شــیعه رســاله ای با عنوان بحث کوتاهی درباره علم امام نوشــتند 

و منتشر شد.

 آقای صالحی انتقادات خود را بر این رساله نوشت و برای عالمه فرستاد. ایشان به آنها جواب داد، اما پیش از ارسال، 

گرفته و در این مجله، هم اصل رساله علم امام و هم پاسخ های عالمه بر انتقادات آقای  آقای استادی تصویری از آن 

که با عنوان علم امام به حوادث آینده از آیت اهلل  کوتاهی هم  صالحی درج شده است. بی مناسبت نیست مطلب 

منتظری در ماهنامه پاسدار اسالم، ش 68 )مرداد 1366( ص 8 - 11 منتشر شده است مالحظه شود. مبانی این بحث و 

سیر اختالف نظرها، استدالل ها، پاسخ های داده شده، البته فارغ از یک بحث تاریخی، در کتاب علم االمام سیدکمال 

حیدری آمده است. در آن می توان مجموعه ای از آنچه از روایت و بحث در این باره شده است، مالحظه کرد.

نزاع درباره قاسم االرزاق بودن امام علی)علیه السالم(
روایاتی که درباره نقش ائمه)ع( در تقسیم رزق نقل شده است، نشان می دهد که در روزگار نخستین، شیعیان غالی در 

کرده اند.  که برخی از اصحاب ائمه در این باره از آنان پرسش  این باره باورهای جدی داشتند و مکرر پیش آمده است 
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گفتگوی مفضل ُجعفی در این باره با امام صادق)ع( است.  که یک مورد،  )عیون اخبار الرضا: 202/2( جالب است 

ی این بحث از همان روزگار مطرح بوده و مانند دیگــر آرای غالیان از قرن چهارم به بعد  )رجــال کشــی: 323( بــه هــر رو

در دوایر اصلی شــیعی به فراموشــی سپرده شده اســت. با این حال به نظر می رسد جریان های عرفانی - شیعی بعدها 

کردند. چنان که در عصر صفوی، قاضی ســعید قمی در شــرح توحید صدوق حکایت  این موارد را بازکشــف و مطرح 

دیدن رســول)ص( امام علی)ع( را در معراج آورده اســت: »رأی الرســول ص فی معراجه علیا یمشــی امامه حتی دخل 

النور« و سپس افزوده است: 

 بأمره 
ّ

کل مت الملئکة منه العلوم، و قام 
ّ
فصار علّی امام العالمین و نور الســماوات و االرضین و تعل

فی مقام معلوم، و صارو باذنه یعلمون و ال یعصون و یفعلون ما یؤمرون، ... فصار علّی مصّور االرحام، 

و منبــت النبــات، و مورق االشــجار، و مثمــر الثمار، و قاســم االرزاق، و مغیث اهــل الوفاق، و مهلک 

القــرون مــن اهــل النفاق... . )شــرح توحید الصــدوق: 620/1، تهران، به کوشــش نجفقلــی حبیبی، 

1415ق(. 

کــه در میان غالیان صدر اســالم بــود و در برخی از روایات انعــکاس یافته بود، میــان جریان های  بدیــن ترتیــب بحثــی 

عرفانی قرون اخیر همچنان حضور داشــت و این عبارت قاضی ســعید قمی )م 1107( نشــان از آن دارد. این در حالی 

که در باور عمومی و پذیرفته شده مجتهدان و عالمان بزرگ نشانی از این قبیل باورها نبود. است 

در قــرن ســیزدهم، مســئله قاســم االرزاق بودن امــام علــی)ع( به وســیله یک نویســنده ســطح پایین که نامــش در منابع 

که رســاله ای درباره  ی عبدالرحیم بــن محمدباقر قراباغــی بود  معمــول علمــای شــیعه هم نیامده اســت مطرح شــد. و

اوصاف امام و صفت قاســم االرزاقی آن حضرت نوشــت. در واقع پس از آنکه در آثار شــیخ احمد احســایی، امام علی 

که کسی در  ی امر غریبی نبود. مهم این بود  در مقام علل اربعه عالم مطرح شده بود، طرح این مسئله از سوی پیروان و

میان توده های مردم استدالل های عوام پسند بیاورد و ضمن نشان دادن عالقه خاصش به اهل بیت و حّب آنان، این 

که همه چیز شاهد آن است. مسئله را طبیعی و عادی جلوه دهد؛ چیزی 

که هر دو مربوط به دوره میانی قرن سیزدهم هجری و  در زمینه بحث از قاسم االرزاق بودن امام علی)ع( دو رساله داریم 

در ادامه ماجرایی است که شیخ احمد احسایی مطرح کرده است. در این دوره شخصی به نام عبدالرحیم بن محمد 

قراباغی داریم که عالم منطقه قره باغ بوده و سخت از این اندیشه و جایگاه برای امام علی دفاع می کرده و رساله کوتاهی 

در این زمینه نوشته است. در همین دوره شخص دیگری به نام آخوند مالقاسم بن اللهوردی موغانی رساله ای علیه 

کرده است. رساله دوم در سال 1288  قره باغی نوشته و آن را به جعفرقلی خان بن مصطفی خان والی شیروان اهدا 

نوشته شده است. این دو رساله همراه با پنج رساله دیگر، یکی در معتقدات شیعی با عنوان عقاید الشیعه و دیگری 

کلمات مشکله قرآن و رساله ای منظوم در  رساله ای در عقل و جهل، سپس رساله ای در تجوید و نیز رساله در بیان 

کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری می شود. لغات مثلثه بدیعی در یک مجموعه به شماره 7398 در 

خالصه رساله قراباغی
کتاب های تراجم نیافتیم. از رســاله خود  ی در  که نامی از و این رســاله از مالعبدالرحیم بن محمدباقر قره باغی اســت 

که پس از این خواهد آمد، معلوم می شود روحانی معروفی در آن منطقه در میان قرن سیزدهم هجری بوده و  او و نقدی 

کتاب  ی از عالقه مند شیخ احمد احسایی بوده و دست کم یک بار در این  نفوذی درخور در آن ناحیه داشته است. و

یارت جامعه او یاد کرده است. طبعًا عقایدش هم به او نزدیک است. منطقه قره باغ، منطقه ای شناخته شده  از شرح ز

کنون بر ســر تســلط بر آن میان این دو کشور اختالف وجود  حد فاصل دو جمهوری آذربایجان و ارمنســتان اســت که تا

یســتند، عالوه بر اینکه شــماری از ســنیان و نیز ارامنه  یادی از دوره صفویه می ز کنان شــیعه ز دارد. در این منطقه، ســا

در آن حضور داشتند.
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کیفیت  کتابی »در بیان  قره باغی علت نگارش این رســاله را درخواســت شــماری از محبان واقعی از وی برای نگارش 

اوصاف و مقامات جناب امیر االمراء و افضل االوصیاء علی ابن ابی طالب... علی الخصوص قاســم االرزاق بودنش« 

کائنات  گونه ای که »عوام فهم« باشــد. از نظر وی اصل اّول همین اســت که علت ایجاد همه  دانســته اســت، آن هم به  

که  ک« و تعابیری مانند »فّوض الینا امور عباده« است. از آنجا  از جمله رزق، محمد و آل محمد است. دلیل هم »لوال

 الزم می آید اقتران حدوث به قدیم، و این محال اســت، پس البد 
ّ

خداوند خود »بذاته مباشــر این امورها نمی شــود، واال

که همان خلق و رزق و اماته و احیاء  اســت به فعل مباشــر آنها شــود، و فعل را البد اســت از محّل، و محّل فعل الهی« 

است، همان »مشّیت« است که عبارت از محمد و آل محمد است. البته این مشیت به استقالل نیست، بلکه به اذن 

کند. که به آن متهم می شوند، تبرئه  گفتن آن خود را از شرکی  که مؤلف سعی می کند با  خداست. این نکته ای است 

کارها از جمله تقســیم رزق را به خود نســبت داده اســت، دلیلش چیســت؟ پاســخ می دهد همان  اما اینکه خدا این 

کید بر اینکه »اعتقاد حقیر در این  کار امام. تأ کار خداســت، از طرف دیگر  عدم اســتقالل پاســخ اســت. از یک طرف 

خصوص آن است که فیض از چیزی رزق و غیر آن از مبدأ و فیاض صادر می شود و بدون توسط به محمد و آل محمد 

گر  ئکه عالیجاه و بعد از آن به سایر اشیاء؛ چه آنها قطب االقطاب و علة االصل هستند، و ا می رسد، و بعد از آن به مال

ی وقتی امام علی)ع( قسیم الجنة  بی توسط آنها می رسد، طفره در وجود الزم می آید و آن عین محال است«. به گفته و

و النار اســت، قاســم االرزاق هم هســت. بنایش استفاده از اولویت است. در این زمینه به برخی از روایات و آیات کلی 

که در خطبة البیان و موارد مشابه آمده است:  کلمات، عباراتی است  هم تمسک می کند. برخی از این 

انا قدرة المقتدرة، أنا اسم اهلل و أنا آیة اهلل و اّمی آیة اعظم منا. 

کــه گویــا مقصــودش همان حکایت دشــت ارژن اســت و امام علی ســال ها قبــل از تولــد در فارس بر  داســتان ســلمان 

که »علی خدا نیست،  سلمان ظاهر شده و او را از دست شیر نجات داده است، مستند دیگر اوست. موّکدًا می گوید 

گفته او »معنی ولی عبارت است از متصّرف در جمیع امور  کارها به او سپرده شده است. به  بنده خداست«، اما این 

ی؛ خواه از قبیل رزق و حیات و خلقت و ممات، و اولی به تصّرف«. دنیوی و اخرو

قره باغی به اشکاالتی هم که محتمل است، جواب می دهد؛ اینکه چرا علی قاسم االرزاق باشد، اما پیامبر خیر. پاسخ 

گفته  که این خصلت در رســول هم هســت، اما تفصیلش در علی اســت. او مخالفانش را عوام دانســته و  این اســت 

است:

بعضی از عوام کاالنعام شنیدم که پیش از والدت علی و بعد از وفات او که قاسم االرزاق بوده؟ گفتم: 

»عجــب حیوانــی! مگر نشــنیدی که می فرمود ما را قیــاس به ناس مکنید، و حــال آنکه گفته: »کنُت 

یه است. بعضی دیگر از  ولّیًا و آدم بین الماء و الطین«. )ص 10( حیات و ممات پیش آنها علی السو

زی می دهد؟ در نهایت تعجب شده  گر علی قاسم االرزاق است، چرا به دشمنان رو عوام گفت: پس ا

گفتم: »ای مســلمان، پس این بحث را به خدا کن. چرا کافران را و شــیطان که عدو اســت نمی کشــد 

زی می دهد؟«. و رو

نتیجــه بحــث اینکــه »بــه  هــر حال عقیــده بنده چنان اســت که جنــاب امیر - علیه الســالم - ، قاســم االرزاق اســت و 

که آنًا فآنًا امداد از خداست و مخلوق از خالق خود مستغنی نخواهد  قاسم الجّنة والنار است به اذن الهی، به نهجی 

کافر دانسته، به رطوبت  گر کســی علی را در این امورات بیان کردیم، مســتقل داند، بنده او را  شــد وااّل فانی می شــود و ا

گرفتار باشد«. کرد، و لعنت خدا و رسول را  مالقات نخواهم 

پاسخ های آخوند مالقاسم موغانی
ی هم چیزی نمی دانیم، جز  پاسخ های آخوند مالقاسم موغانی به قره باغی تفصیلی تر و طبعًا عالمانه تر است. درباره و
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که نامش در بسیاری از مصادر به صورت موغان، موقان و مغکان آمده  اینکه موغان همان دشت مغان امروزی است 

است. بنابراین این مجادله به نوعی بحث میان قره باغ و مغان است.

روشــن اســت که در این بحث، موضع موغانی بر ضد قره باغی در نفی تفویض و غلو اســت و در این زمینه می کوشد تا 

که در فرهنگ شیعی از عصر  گفته او، موضع این شخص در ادامه مفّوضه است  ادعاهای قره باغی را جواب دهد. به 

که خدای تعالی ایجاد نموده اند، محمد  که می گویند: »اّول مخلوقی  گروه اند. آنها  نخســت محکوم بوده اند. اینها دو 

کرده، و تدبیر امورات این  که جمیع ماسوای خودشان را خلق  و آل محمد است و بعد جناب باری ایشان را اذن داده 

عالم از احیا و اموات و تقسیم روزی و کّل ما کان او یکون، به مشّیت محمد و آل محمد نهاده« و گروهی که معتقدند: 

یج  ی مفوضه که اوایل اســالم بودند، به تدر »خصــوص قســمت روزی را بــر ایشــان تفویض نموده و اذن داده«. بــه نظر و

کسان جهت جلب حطام دنیای نافرجام، به  »در میان اهل اسالم مضمحل« شدند، اما »در این عصر، و ایام بعضی 

احیای این عظم رمیم« پرداخته اند.

کــه خــودش را قاســم بــن اهلل ویردی موغانی نامیده اســت، می گویــد ابتدا رســاله ای به عربی علیه مفوضه نوشــته  ی  و

است، اما چون مردم از فهم آن قاصر بودند، آن را به فارسی درآورده و به مصطفی خان بن جعفرقلی خان والی شیروان 

کرده است. تقدیم 

که  گیر اســت و پاســخ های دیگر درباره موارد خاصی اســت  کلی و فرا در مجموع برخی از پاســخ های او در این رســاله 

قره باغی به موردی استناد نموده است.

موغانی می گوید اصل پذیرفته شــده این اســت که در اصول دین نمی توان به اخبار آحاد یا همان خبر واحد اســتدالل 

کرده، بر خالف این اصل است:  که قره باغی به آنها استناد  که غالب بلکه همه مواردی  کرد، در حالی 

رســاله این آخوند، من اّوله الی آخره، مشــحون است از اخبار آحاد؛ و حّجت او پیش علما در مسائل 

عقلیه ممنوع است.

کــه روش قره باغی، یک روش قرآنی نیســت؛ یعنی گویی »قرآن را حجــت نمی داند« و در عوض  نکتــه دیگــر این اســت 

کنار هم آورده است.  که تمّسک به قرآن و حدیث را در  سراغ روایات آحاد رفته است. این خالف توصیه رسول است 

گفته  گر بر خالف آن باشــد پذیرفتنی نیســت. به  گفته موغانی حدیث باید مطابق قرآن باشــد و ا نکته مهم تر اینکه به 

کرده »همه مخالف نّص قرآن است«. ی آنچه قره باغی از اخبار به آنها استناد  و

ی در این نقــد، در مقابل  کلــی، بندبنــد عبــارات قره باغــی را نقــل و نقد می کنــد. دقــت و ی پــس از بیــان ایــن اصــل  و

کلی گویی های قره باغی قابل توجه اســت و نشــان از آن دارد که ناقد با مبانی علمی بحث آشــنایی دارد. در عین حال 

ی در بررســی های موردی  کیــد دارد. و لحــن او نســبت بــه قره باغــی تنــد اســت و مرتب بــر بی ســوادی و کم فهمــی او تأ

ی اینکــه موضــع قره باغی،یــک موضــع اخباری اســت و حتی در اصــول دین هم تابع اخبار آحاد اســت،  همچنــان رو

گفته او این آخوند، هم اخباری اســت و هم از  کرده اســت از اخبار آحاد«. به  کید دارد: »آخوند رســاله خودش را پر  تأ

که مستقیمًا به اثبات مذهب مفّوضه می انجامد:  گونه ای معنا می کند  مفوضه. او اخبار را به  

گذارده شود، اثبات مذاهب مفّوضه الزم می آید.  گر به عموم و اطلقش  ا

ی برای اثبات سخن خود  البته که آخوند قبول ندارد که تفویضی است، اما به گفته موغانی او در عمل چنین است. و

که  به شرح معنای تفویض می پردازد، از سستی استدالل های او یاد می کند و اینکه چطور وقتی در روایت آمده است 

کــردم«، باید از آن این طور فهمید که تقســیم ارزاق به  خداونــد خطــاب به رســول فرمــود: »من جهان را به خاطر تو خلق 

که لحن مالقاسم تند شده و نوشته است:  دست امام علی)علیه السالم( است! اینجاست 
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خلق شــدن اشــیاء جهت جناب پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله( مســتلزم این نیست که رزق را جناب 

امیر)علیه الســلم( قســمت کننده باشــد و هیچ بی فهم این مراد را از این کلم نمی فهمد؛ و نمی دانم 

کلم از او سر زده. آیا قّوه مدرکه آخوند معیوب است یا فکرش در خوردن نان حلوا بود و غفلتًا این 

که تعابیر او علیه آخوند قره باغی تند می شود:  در این موارد است 

کنید به مذهب این خیره سر خالی از فهم! ای برادران، وفقکم اهلل! به دیده ی بصیرت نظر 

موغانی باطن عقیده این آخوند را با وجود انکار ظاهری، همان تفویض می داند و خطاب به او می گوید: 

ای آخونــد، از قهــر قّهــار بترس و از جناب ســید کائنات شــرم کن و از حضرت علــی المرتضی و باقی 

که راه ابلیس و حسین بن منصور حلج و تابعانش  ائمه هدی خجالت بکش، و از این طریقه باطله 

کن. هست برگرد و توبه 

ی را عوامانه و بیشتر برای جذب عوام می داند و به او می گوید:  ی رفتار و  و

کثر اهل قراباغ که از علم و دانش بی بهره  کــه ا زی  یاســت و بزرگی چند رو جهــت جیفه دنیای دنی و ر

گمراهی انداختی. و عوام صرفند، از راه برده به ضللت و 

ی بــه دنبــال مطالــب قره باغــی، مطالبی دربــاره تعریف و ماهیت رزق ارائــه می کند و اظهارات قره باغی را به ســخره   و

کار امامان باشــد،  کرده اســت،  که برای آن  گر همه این افعال و تقســیم رزق با معنایی  می گیرد. بر اســاس تعریف او ا

ک ذوالجالل  معاصــی عبــاد هم باید کار ائمه باشــد و بدین ترتیب ســؤال این اســت که »تو را قســم می دهم بــه ذات پا

کــه دلــت چــه نحــو روا داد که جناب والیت مآب را به قاســم معاصی نســبت دادی؟ ظاهرًا عرض این مرد این اســت 

ی از اینکه عــوام قره باغ کورکورانه از قره باغی  کــه هیــچ فعل از افعال از عباد صادر نمی شــود مگر به قســمت آن موال«. و

کودن!« می نویسد:  که »ای بی فهم  تابعیت می کنند، با مخاطب قراردادن او با این تعبیر 

کثر ابنای این زمان خصوصًا مریدان و دوســتان احمقان نادان این قســم قباحت و بدیهی  تعجب از ا

و سخنان منکر او را نمی فهمند، و فرق میان حق و باطل نمی کنند.

ه قره باغی روایت »أنا و علّی من نوٍر واحد« است که باز با روش کلی گویانه خود آن را هم دلیل قاسم االرزاق بودن 
ّ
از دیگر ادل

امام دانسته و مرغانی به او پاسخ داده است: 

که در جمیع امور مشترک باشند. گردید از اتحاد نور ایشان مستلزم این نیست  یدا  واضح و هو

 نمونــه دیگــر اســتناد بــه »الســالم علی نعمــة اهلل علی االبرار و نقمــة اهلل علی الفجار« اســت که به گفته قره باغی نشــان 

ی برای مؤمن و در وصول عذاب دو  می دهد »محمد و آل محمد سبب و واسطه است در وصول نعمت دنیوی و اخرو

کونیــن بــرای کافر«. موغانی این قبیل اســتدالل را »مزخرفات« می نامد و به پاســخگویی می پــردازد؛ از جمله جواب ها 

کافــران را در دنیا، باید فــردی از افراد  اینکــه »هــرگاه جنــاب رســول و اوالد طاهرین او ســبب وصول عــذاب بودندی مر 

ف مسّبب از سبب صورت ندارد«.
ّ
که تخل ی زمین نمی ماندندی؛ زیرا  کافران در رو

مالقاســم مرغانــی عبــارات آخونــد قره باغی را پر از غلــط می داند و می گوید این عبارات »مشــابه قول آن مرد اســت که 

کنیم«.  کدام یکی غلط های تو را درســت  که ما  گفت  یه اند. دیگری به او  گفت َخســن و خســین هر ســه دختران مغاو

گذاشته است، می گوید: سپس از اینکه دل به جوابگویی سپرده و وقت برای این مطالب 

گر هر یک مزخرفات  من فقیر حقیر، تراب اقدام فاضلین و علمای شریعت ائمه طاهرین، هم چنین ا

آخوند را بیان نکنم، حمل به عدم فهم حقیر می شود، بلکه اکثر محّبان و دوستان و شیعیان جناب 

گمراهی افتد.  امیرالمؤمنین از جاده حق صراط مستقیم بیرون رفته، در چاه ضللت و 
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کرده است:  ی مردم قره باغ یاد  ی همچنین از تأثیرگذاری این فرد رو و

کثر اهالی قراباغ به او تابع گشته، اسم او را نمی آرند، و آقا آقا خطاب  هم چنان که استماع می افتد که ا

می کننــد؛ چنان کــه بــه ملی رومی موالنا خطاب می کنند با وجود آنکــه آن به وحدت وجود قائل بود، 

گر بیان نکنم تضییع اوقات و  که مفّوضه است رواج دهد؛ و ا که به مذهب  این آخوند هم می خواهد 

کرده. پناه می برم به خداوند قّهار از جرأت این شخص ناهموار. طول بلطائل 

یارت نامه ای را مطابق میل خود حمل بر نظــرش می کند، از جمله درباره  آخونــد قره باغــی برخــی از مضامین روایی یــا ز

خطــاب »نقمــة اهلل علــی الفجار« آن را به ســمت تأثیرگذاری تکوینی امام علی)ع( می برد، در حالی که نویســنده آن را 

اشاره به واقعه خندق و قتل مرحب می داند. سپس می گوید: 

یــارت، بدون کلفت و مشــقت؛ و نمی دانم آخوند را هوش، مرده اســت و یا غایت  ایــن اســت معنی ز

ر از ذهن.  که این معنی ظاهری را نمی فهمد و حمل می کند به معنی دو فهم او همین است 

و می افزاید: 

یداست سبب وصول نعمت، غیر ایصال و رساننده مقسم نعمت است. ظاهر و هو

کرده است:  که وقتش را صرف این مزخرفات  مالقاسم موغانی تأسف می خورد 

که به مزخرفات او صرف نمودم.  صد حیف از اوقاتی 

که از این مطالب و برخی اخبار این چنینی اصل اسالم از بین برود:  ی نگران است  و

ای برادران، از خبر، بســا فســادی حاصل می شود که شعار اسلم و طریقه مسلمانی بالمّره مضمحل 

می گردد، و طریقه غلة و مفّوضه رواج می یابد. 

ی می گوید:  ی باورهای قره باغی را عین عقاید مفوضه می داند و پس از بیان مطالب و و

یند خدای تعالی محمــد و علی خلق نمــوده، و تدبیر این عالم  کــه می گو ایــن مذهب مفّوضه اســت 

که این عین مذهب آخوند است. کرد؛ و می توانم قسم یاد نمایم  یض  کون و فساد را به ایشان تفو

گر  که قدیم اســت، ا پس از نقد اســتنادهای روایی او به مطالب به اصطالح فلســفی او در این باره می پردازد. خداوند 

کند، الزمه اش اقتران حادث به قدیم اســت و این محال اســت. پس  خودش مســتقیم مخلوقات و حادثات را خلق 

که امامان در این میانه باشــند! این خالصه ادعای آخوند قره باغی اســت. مالقاسم به تمسخر به این ادعا  البد اســت 

و ادله فلسفی آن پاسخ می دهد:

م در شجره و آن بلتوقف 
ّ
ای گمراه حق ناشناس! هم چنانکه اراده الهی تعلق گرفت به ایجاد فعل تکل

ق گرفته به ایجاد عالم موجود شــدند؛ و کذا محیا و مرزوق گشــتند، و این 
ّ
م شــد، همچنان تعل

ّ
متکل

ق به مشــّیت الهی اند نه نفس مشــّیت اند؛ چنانچه از بعضی اخبار مفهوم می شــود، و نه 
ّ
افعال متعل

ید بلکه این افعال همه اثر آثار ذات مقّدس  مشّیت الهی فعل الهی است، چنانچه این بی فهم می گو

کامله و اراده مشــّیت قدیم جناب باری؛ و آخوند فرق نکرده صفات ذات و صفات فعل؛ و  و قدرت 

ثانیًا اراده و مشّیت باری تعالی را از صفات فعل قرار داده، و بدین مزخرفات مرتکب شده ]است[.

ی در این باره تفصیل داده و در نهایت نوشته است:  و

که اراده و مشّیت را فعل حادث دانسته، و قیامش بر ذات قدیم محال است؛  وباطل شد فهم آخوند 

پس البد است برای او از محل، و محّل او محمد و آل محمد است.

ی می گوید:   و
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کفر ابلیس علیه اللعنه  کفر اینها از  که آخوند اختیار نموده، و  این قول طریقه غلت و مفّوضه اســت 

مشهورتر است. 

که بر ضد مفوضه و غالت اســت، آورده اســت. با این حال باز به نقد  در اینجا عباراتی از صدوق و نیز برخی روایات 

مطالــب قره باغــی دربــاره اینکه ارکان عالم چهار اســت، خلق و احیــاء، ممات و رزق و اینکه خداوند خودش مباشــر 

گفته برمی آید پرداخته است. که از  این امور نمی شود، بازگشته و پاسخ های دیگری آورده و به شرح چندین فسادی 

که: که در این زمینه آمده توضیح می دهد  موغانی درباره روایاتی 

لت دارند که مقصود اصلی از ایجاد این عالم محمد و آل  از این قبیل، اخبار بســیار ]هســت[ که دال

محمد اســت؛ ]اما[ از افضلیت ایشــان الزم نمی آید که ایشان مؤثر باشند در این ارکان اربعه؛ چنانچه 

کلم را به او حل و صرف نموده.  این بی فهم این 

کــه این آخوند، یعنی قره باغی خواســته، الزم اســت از  گــر نتایــج ظاهری آن روایت چنین چیزی باشــد  ی، ا گفتــه و بــه 

کنیم:  داللت ظاهری آنها عدول 

یل و از ظاهرش صرف باید نمود، به نحوی که مطابق  لت ظاهری باشد، البته تأو هر گاه فی الواقع دال

یل در صورتی  باشــد به عقیده مســلمین چه جایی که این معنی اصًل محتمل هم نیســت؛ و این تأو

که  رش از معصومین قطعی باشــد. این ممنوع اســت؛ از خبر آحاد  یارت نامه، صدو اســت ]که[ این ز

ر باشــد بیرون نیســت، و ســابقًا معلوم شــد که خبر واحد در این مقام حجت نیســت.  مظنون الصدو

وجهش در اصول مبرهن است.

آخرین خطاب او این است: 

کــودن خیره ســر! و ای جاهــل بی ثمــر! از جهــت حطام دنیا بی بــرگ و اثر بر ایــن مزخرفات بی پا و  و ای 

ســر مرتکب شــده ای، و دل عوامان را ]که[ مانند هیچ اند، صید کرده ای و از منتقم حقیقی و جناب 

رســول)صلی اهلل علیــه و آلــه( و ائمــه معصومیــن که پیشــوایان دین اند، حیا و شــرم نکنــی، و جهت 

که راه  که ثباتی و بقایی ندارد، از راه جاده مستقیم ائمه اطهار) علیهم السلم(  زه دنیای فانیه  پنج رو

که بر ضللت و گمراهی انداخته ای برگردان و به راه حق  هدایت است، دست برندار، و آن کسانی را 

گران تر است بیامرزد. گناه تو از زمین و آسمان  که  که بلکه خداوند عالمیان  برآر 

کابر صوفیه دانســته و دلیــل آن که وقت بر ســر این مطلب  ی ایــن طریقــه را طریقــه حــالج و بایزیــد بســطامی و دیگــر ا و

کثر اهل قراباغ را از دیــن برگردانیده، و داخل به دین  کــه این ملعون، ا گذاشــته را ایــن می دانــد که »چون این حقیر دید 

خــود و اهــل ضاللــت انداختــه، بر خود واجب دیدم که آنچه از آیات قرآنی و احادیــث نبوی - صلی اهلل علیه و آله - و 

گاه و خبردار  گردیده، دوستان و شیعیان جناب امیرالمؤمنین را از این مذهب باطل آ ائمه طاهرین بر خالف این واقع 

گمراهی نیفتند«. سازد تا به چاه ویل و 

کاذبه  ه اش همه اخبار موضوعه 
ّ
کید دارد و اینکه »باقی ادل کرده تأ که به آنها استناد  ی باز بر ساختگی بودن اخباری  و

مفّوضه اســت، و بعضی را از عایشــه، و بعضی مخاطب به ســلمان و جندب)علیهما الرحمه(اند و هیچ کدام از این 

اخبار در نظر اهل استدالل مناط و اعتبار ندارد، متوجه نشده و اوقات عزیز را به آن صرف ننمودم«

ایــن رســاله در دوازدهــم جمادی الثانیه ســال 1288ق نوشــته شــده و کاتــب آن کربالیی اهلل یار فرزند مرحوم مشــهدی 

اهلل ویردی خیاری بوده است.


