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*ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دورۀ قاجار
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محمد خداوردی تاج آبادی
چكیده

 متأثر از عوامل متعددی بود که این پژوهش در پی بررسی آن عوامل و عملکرد شیخیه در این،گسترش شیخیه در کرمان
 بررس��ی دادههای تاریخی بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی نشان میدهد که عوامل چندی با دامنۀ.ش��هر است
 آش��فتگی اوضاع اجتماعی ـ فرهنگی و از آن جمله وضعیت عقیدتی و:تأثیرگذاری متفاوت در این جریان تأثیر داش��تهاند
 همس��ایگی والیت کرمان به یزد که اقامتگاه شیخ احمد، نبود حوزۀ علمی و فقاهتی قوی در این ش��هر،فکری در کرمان
 گروش پسر او حاج، ابراهیمخان ظهیرالدوله به علمایی چون به ش��یخ احسایی، دلبس��تگی حکمران کرمان،احس��ایی بود
 از عوامل مهم... و، اجازهنامه دریافت کرد، دومین رهبر شیخیه،محمد کریمخان به ش��یخ تا آنجا که از س��ید کاظم رشتی
 استفادۀ حاج محمد کریمخان از پشتوانههای مادی و معنوی در کرمان و کوشش وی و.گسترش شیخیه در کرمان است
 سخنرانی در مسجد و تدریس در مدرسه ابراهیمیه و تألیف کتب و رسائل مستقل،جانش��ینانش در برگزاری مجالس وعظ
.اجتماعی این فرقۀ مذهبی کمک فراوانی کردند
دربارۀ فقه و کالم شیخی به انسجام عقیدتی و
ِ
. فرقههای مذهبی، قاجاریه، حاج محمد کریمخان، ابراهیمخان ظهیرالدوله، شیخیه، کرمان:واژگان کلیدی

Emergence and Developing of Kerman's Sheykhid in Qajar
Period
Mohammad khodaverdi Tajabadi2
Abstract
A variety of facts played role in expansion of Sheikhie in Kerman and this study tries
to consider those facts and functions of Sheikhie in this city. study of historical facts,
based on historical research method, shows social and cultural disturbance, especially
in opinionative situation of Kerman, lack of strong canonic and scientific circle, Kerman's
vicinity to Yazd Province - which was Sheikh Ehsai's residence, Inclination of Ebrahim
Khan Zahiroldole, Kerman's ruler, to Sheikh Ehsai, Haj Mohammad Karin Khan's (His
son) tendency to Ehsai and receiving permition From Seyyed Kazem Rashti, are most
important facts of this expansion. Also Haj Mohamman Karim Khan's use of Material
and spiritual backings Kerman and His and His Succecors acts in carrying Preach
sermonies, speaches in Mosques, Teaching in Ebrahimieh school, and compilation of
books and epistles on Sheikhi canon Helped with This sect's social and opinionative
cohesion.
Keywords: Kerman, Sheykhid, Ibrahimkhan Zahir - aldoleh, Sheikh Ahmad Ehsaii, Haj
Mohammad Karimkhan’s, Endowment, Ibrahimiy’s School.
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مقدمه
کرم��ان پس از ویرانیهای دورۀ آقامحمدخ��ان قاجار ،در زمان ابراهیمخان ظهیرالدوله ،اندکی روی
آبادانی به خود دید .در دورۀ وی شیخ احمد احسائی ،موسس فرقة شیخیه (درگذشت1241 :ق) پس
از آنکه در محضر علمای نجف و کربال در فقه و اصول و اخبار صاحب علم و نظر گردید ،در س��ال
 1221قمری برای زیارت مرقد امام رضا (ع) و عزیمت به مش��هد ،واردایران شد .او در سر راه خود
مدتی در یزد اقامت کرد و در آنجا زبانزد علما و فضالی این ش��هر ش��د 3.وی دعوت خود را از یزد
آغاز کرد و بهتدریج ش��هرت و آوازۀ علم و اخالقش در دیگر ش��هرها نیز فراگیر شد و نظریاتش در
ایران انتش��ار یافت 4.آوازۀ او سبب شد تا فتحعلیش��اه قاجار وی را به تهران دعوت کند ،تا در آنجا
سکونت گزیند ،اما او این دعوت را اجابت نکرد .وی بیش از پنج سال در یزد اقامت کرد و به ترویج
اصول اعتقادی مکتب خود پرداخت .به تدریج فراگیر ش��دن ش��هرت و آوازۀ او ،باعث ش��د تا برخی
از علما و فقها و والیان ش��هرهای دیگر از جمله والیان شهرهای کرمان (ابراهیمخان ظهیرالدوله) و
کرمانشاه (محمدعلی میرزا) به او عالقهمند شوند و سواالت فقهی و اعتقادی خود را از وی بپرسند.
احس��ائی نیز رسالههایی در جواب به آنان مینوشت و بهس��وی آنان میفرستاد 5.توجه ابراهیمخان
ظهیرالدوله و فرزندانش به شیخ احسائی ،زمینة ظهور مذهب شیخیه در کرمان و برخی از شهرهای
آن والیت را فراهم کرد .در این راه کوش��شهای حاج محمد کریمخان و س��فرهای مکرر او بهویژه
به عتبات برای حضور در محضر درس س��ید کاظم رش��تی جانشین شیخ احسائی ،تأثیر بهسزایی در
گسترش شیخیه در کرمان داشت .مقالة حاضر با بررسی نسخههای خطی و متون دینی شیخیه ،بر
آن اس��ت تا بر اس��اس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی ،زمینهها و علل ظهور و گسترش این فرقه
را در کرمان مورد بررسی قرار دهد.
زمینهها و عوامل
عوامل مختلفی زمینۀ پیدایش و گسترش فرقۀ شیخیه را در والیت کرمان فراهم آورد که ریشه در
 .3عبداهلل احسائی ،رساله شرح حال شیخ اجل اوحد مرحوم شیخ احمد اناراهلل برهانه ،ترجمه محمدطاهرخان کرمانی (کرمان:
چاپخانه سعادت1387 ،ق) ،ص 22؛ سید کاظم رشتی ،دلیل المتحیرین (بیجا :عسگر سلیمانیان ،بیتا) ،ص .21
 .4مرتضی مدرسی چهاردهی ،شیخ احمد احسائی (تهران :علی اکبر علمی ،)1334 ،ص .7
 .5احسائی ،ص 26 ،25؛ رشتی ،ص28 ،27؛ محمدکریمخان کرمانی ،هدایة الطالبین (کرمان :چاپخانه سعادت1380 ،ق) ،ص
44 ،40؛ میرزا نعمهاهلل رضوی ،رساله تذکرة االولیاء در شرح احوال حاج محمد کریمخان اعلی اهلل مقامه (کرمان :چاپخانه سعادت،
1387ق) ،ص .57
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اوضاع سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی کرمان در نیمۀ نخس��ت سدۀ سیزدهم قمری
داش��تند .در لشکرکشی آقا محمدخان به کرمان در س��ال  1209قمری برای غلبه بر لطفعلیخان ـ
آخرین حاکم سلس��له زندیه ـ تعدادی از علما و رجال دینی کش��ته و مراکز علمی و فرهنگی در این
والیت ویران شده بودند 6.ابراهیمخان ظهیرالدوله حدود  10سال پس از این ویرانیها حاکم کرمان
تشیع داش��ت .او با نشاندادن احترام
ش��د و عالقۀ فراوانی به فرهنگ و اندیش��ههای دینی مذهب ّ
به علما و روحانیان ش��یعه ،رابطۀ دوس��تی و پیوند نزدیکی با آنان برقرار کرد .وی برای احیا و رونق
دوب��ارۀ فعالیتهای علمی و دینی ،علما را از ش��هرها و نواحی دیگر ب��ه کرمان دعوت کرد 7.آخوند
مال علی اَعمی از علمای اصولی ،از خراس��ان به کرمان دعوت ش��د و در آغاز به دستور ابراهیمخان،
در کرمان عهدهدار منصب قضا ش��د،کتاب فقه اس��تداللی را تالیف کرد ،اما از فقاهت و قوۀ استنباط
باالیی برخوردار نبود .بنا به گزارش وزیری ،وی از موضوعات کلی علم اصول بهخوبی آگاهی داشت،
اما اغلب مسائل فقهی را به جای آنکه از قوة اجتهاد خود به آنها دست یابد ،حفظ کرده بود 8.با این
هم��ه ،ابراهیمخان که موقوفات زیادی را صرف کرم��ان کرد« ،انتظام مهمات موقوفات ابراهیمیه»
را به او واگذار کرد 9.آقا محمدکاظم ش��یرازی (درگذش��ت1240:ق) از روحانیانی بود که از شیراز به
کرمان دعوت ش��د .از فعالیتهای علمی او اطالعی در دس��ت نیست 10.همچنین از علمای اخباری
 .6برای نمونه سید ابوالقاسم شهید ،پسر سید عبدالباقی که از علمای معروف کرمان در دورۀ زندیه بود و در فقه ،حدیث،
ریاضیات ،علوم غریبه و علم نجوم آگاهی داشت بهدست آقا محمدخان به قتل رسید .نک :سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج2
(بیروت :دارالتعارف للمطبوعات1406 ،ق1986 /م) ،ص 417؛ محمدابراهیم باستانی پاریزی ،آسیای هفت سنگ (تهران :دنیای کتاب،
 ،)1336ص232ـ  .231پس از شهادت وی لشکریان آقا محمدخان به مدرسۀ گنجعلیخان حمله و طالب مدرسه را قتل عام و اموال
و کتابهای آنجا را غارت کردند؛ محمود متدین ،تاریخ کرمان به انضمام رویدادهای صد سال اخیرکرمان (کرمان :فروشگاه همت
کرمان ،)1364 ،ص 166؛ یحیی احمدی کرمانی ،فرماندهان کرمان ،تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران :علم،)1371 ،
مقدمۀ باستانی پاریزی ،ص .12
 .7ابراهیمخان شیفتۀ اهل بیت بود و احترام و توجه ویژهای به برگزاری مراسم در دهۀ اول محرم داشت .وی در این ایام لباس
سیاه میپوشید و با پای برهنه در عزاداری شرکت میکرد و به مدیحهسرایی میپرداخت .او در این ایام به قرائت زیارت عاشورا و قرآن
میپرداخت و به فقراء و بازماندگان غذا میداد (رضوی ،ص).56
 .8احمدعلیخان وزیری ،جغرافیای کرمان ،به کوشش محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران :علم ،)1385 ،ص .129کالنتر
کرمانی در رسالة خویش ،از آخوند مال علی اعمی به نیکی یاد کرده و از علم و فقه وی تمجید نموده است؛ میرزا ابوالحسنخان
کالنتر کرمانی ،احوال علما و فضالء و عرفاء و اطباء و منجمین (نسخه خطی مجموعه ناصری مرکز اسناد و آرشیو کاخ گلستان،
شماره  ،)8گ .85
 .9کالنتر کرمانی ،گ  85و 87؛ وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص.228
 .10احمدی کرمانی ،ص .151
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این والیت در این دوران میتوان از ش��یخ نعمتاهلل بحرینی( 11درگذش��ت1250:ق) و محمدنجف
کرمانی (درگذش��ت1292 :ق) را نام برد 12.شیخ نعمتاهلل بحرینی که از بحرین به کرمان مهاجرت
کرده بود ،امام جمعۀ کرمان شد .او در علم حدیث و تفسیر تخصص داشت و احکام دینی را براساس
13
این دو علم استخراج میکرد.
با آنکه ابراهیمخان تالش میکرد تا در کنار ساخت و سازهای شهری و رونق و آبادانی ،کرمان
را به یک مرکز علمی ـ دینی تبدیل کند ،اما از این ش��خصیتها نتوانس��تند تحول عمدۀ علمی در
کرم��ان ایج��اد کنند .فقدان مجال��س و حلقههای علمی و فقهی قوی در کرم��ان ،زمینههای رواج
بالمانع افکار و اندیش��ههای جدید را فراهم میآورد .این در حالی بود که ابراهیمخان ظهیرالدوله با
شیخ احمد احسائی نیز روابط نیکویی داشت و با ارسال نامه و هدایا ،عالقه و احترامش را نسبت به
او نشان میداد .پاسخ احسائی به نامهها و مکتوبات ابراهیمخان ،مبین مراتب احترام و اعتماد متقابل
14
این عالم به اوست و برقراری چنین مناسباتی زمینۀ دیدار ابراهیمخان با احسائی را فراهم آورد.
از دیگر فعالیتهای ابراهیمخان ظهیرالدوله در جهت ایجاد فضای آموزشی و علمی در کرمان،
میتوان به اقدامش در احداث مدرس��های اش��اره کرد که به نام خود او به مدرسۀ ابراهیمیه معروف
ش��د .حیات علمی و فکری در این مدرس��ه با فراخواندن علما ،حکما ،ادبا ،شعرا و منجمان آغاز شد.
مؤس��س فرقۀ ش��یخیۀ کرمان ،حاج محمدکریمخان ،خود یکی از ش��اگردان و فارغالتحصیالن این
مدرسه بود .او به توصیه و تشویق پدرش ،ابراهیمخان ظهیرالدوله ،مقدمات اولیۀ علمی و آموزشی را
در این مدرسه طی کرد ،و از سوی پدر لقب «آخوند خانی» گرفت .حتی گفته شده است که مراتب
علمی حاج محمدکریمخان در علوم نقلی ،عقلی ،ریاضی و نجوم ،نتیجۀ شاگردی در محضر استادان
15
ابراهیمیه بوده است.
موقعیت جغرافیایی و همجواری کرمان و یزد به محل س��کونت احس��ائی ،میتوانست یکی
از عوامل ظهور و رش��د اندیشههای شیخیگری در کرمان باشد ،بهویژه آنکه میان ابراهیمخان و
احس��ائی ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،روابط احترامآمیزی برقرار بود .بیگمان همسایگی و نزدیکی
 .11کالنتر کرمانی ،گ .73
 .12رضا کردی کریمآبادی ،فرهنگنامه رجال علمی و مشاهیر فرهنگ کرمان از آغاز اسالم تا پایان عصر قاجار (کرمان:
کرمانشناسی ،)1387 ،ص.403
 .13کالنترکرمانی ،گ.73
 .14رضوی ،ص .57
 .15کالنتر کرمانی ،گ. 82 ،83
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کرمان و یزد ،ارتباط میان این دو رجل سیاس��ی و دینی را تس��هیل میکرد .عالوه بر این با توجه
به گس��ترش و نفوذ آراء احس��ائی ،در ش��هرهای مختلف ایران میتوان حدس زد که آرای او در
زمان حیاتش در کرمان نفوذ کرده باش��د .برخی از اهالی کرمان با س��فر به یزد به دیدار احسائی
میرفتن��د و از مری��دان او میش��دند .از جمله میتوان به مال حس��ین کرمانی اش��اره کرد که از
عالقهمندان احس��ائی بود و با او تماس داش��ت .این ارتباط تا آنجا بود که احس��ائی در پاس��خ به
برخی از پرس��شهای او در زمینههای اعتقادی ،فلس��فی ،فقهی و تفسیری ،رسالهای موسوم به
جواباتالمس��ائل تألیف کرد 16.احس��ائی همچنین کتاب دیگری تحت عنوان تفسیر سورهالدهر را
در پاسخ به برخی پرسشهای دیگر او نوشت که در مجلد دوم کتاب جوامعالکلم به چاپ رسیده
اس��ت 17.وی پس از مرگ احسائی از مریدان سید کاظم رشتی شد .بدینترتیب گزاف نیست که
اگر از آخوند مالحس��ین کرمانی به عنوان نخس��تین مبلغ آرا و عقاید شیخ احسائی و سید کاظم
رش��تی و شیخیگری در کرمان نام برده ش��ود که مردم این شهر را با افکار رهبران شیخی آشنا
کرد .در دوران رهبری س��ید کاظم رش��تی ،آخوند مال حس��ین امامت یکی از مس��اجد کرمان را
عهدهدار بود ،و همو با تبلیغات و فعالیتهای خود موجبات آوازه و شهرت سید کاظم رشتی را در
18
کرمان فراهم آورد.
از دیگر مریدان س��ید کاظم رشتی در کرمان ،میتوان از مال اسماعیل کوهبنانی نام برد .گمان
میرود زمانی که رش��تی در یزد به خدمت احس��ائی رسید ،افرادی از کوهبنان ،همانند مال اسماعیل
کوهبنانی ،در آنجا با او مالقات و از دوس��تدارانش ش��دند ،و بعدها با عزیمت س��ید کاظم رشتی به
عتبات ،به وی وفادار ماندند ،و از مریدان او گردیدند .مال اسماعیل کوهبنانی را میتوان حلقة ارتباط
میان حاج محمدکریمخان ابراهیمی با رش��تی دانس��ت؛ در واقع حاج محمدکریمخان ابتدا به وسیلۀ
یکی از اهالی کوهبنان موس��وم به میرزا عبداهلل کوهبنانی به مراتب علمی س��ید کاظم رش��تی آشنا
ش��ده بود و همو با پافش��اری خود موجب شد که مال اسماعیل کوهبنانی ،حاج محمدکریمخان را به
ش��اگردی بپذیرد .آنگاه به توصیۀ مال اس��ماعیل ،حاج محمدکریمخان برای مالقات با س��ید کاظم
19
رشتی روانۀ عتبات عالیات گردید و در آنجا از مریدان او شد.
 .16ابوالقاسمخان ابراهیمی ،فهرست کتب مشایخ عظام ج( 2کرمان :چاپخانه سعادت ،بیتا) ،ص 260؛ شیخ آغا بزرگ طهرانی،
الذریه الی تصانیف الشیعه ج( 5بیروت :داراالضواء1983 ،م) ،ص .188
 .17همان ،ج ،4ص.343
 .18رضوی ،ص .73
 .19رضوی ،ص .66
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کرمان از دیرباز ،میزبان عرفان و فرقههای صوفیانه مانند ذهبیه و نعمتاللهیه بود 20.این موضوع
خود یکی از عوامل مهم زمینهس��از در ظهور فرقة شیخیه محسوب میشود .بهرغم آنکه شیخ احمد
از محضر برخی صوفیان مش��هور در احس��ا ،مانند قطبالدین س��ید محمد نیریزی ذهبی بهره برد،
اما بعدها از مخالفان مس��لک تصوف ش��د و در کتب و رس��ائل به فرق و مذاهب تصوف تاخت؛ وی
محیالدین عربی (درگذش��ت 638 :ق) را «ممیتالدین» و مال محس��ن فیض کاش��انی (درگذشت:
1090ق) را «مس��یئی» نامید 21.اما این امر مانع از آن نبود که ش��یخ از عقاید صوفیه برای تدوین
مکتب خود کمک نگیرد .سپس دیگر رهبران شیخیه ،با الگو گرفتن از سلسله مراتب باطنی تصوف
(قط��ب ،اوتاد ،ابدال ،نجبا و نقبا) سلس��له مراتب دعوت خویش را بر دو وج��ه «نُقَبا و ن َُجبا» 22قرار
دادند 23.با این همه ،تصوف و عرفان بخشی از مبانی عقیدتی شیخیگری نیز شد.
بناب��ر اطالع��ات موج��ود ،مجالس اه��ل عرف��ان و تصوف ،جاذبهه��ای خاصی را ب��رای حاج
محمدکریمخان داشت .وی بخشی از اوقات خود را در مجالست و همراهی با عارفانی مانند آقا سید
محمدعلی میگذراند .آوردهاند هنگامیکه وی از ورود یکی از عرفای نامدار به نام حاج زینالعابدین
ش��یروانی به کرمان مطلع ش��د ،نزد او شتافت و ساعات زیادی را در همراهی با او و رتق و فتق امور
روزانۀ او میگذراند ،تا آنکه به ادعای منابع شیخیه ،حاج زینالعابدین به او گفت« :محمد کریمخان
از ما چه میخواهی ،درد تو را مگر س��ید کاظم رش��تی دوا کند 24».منابع ش��یخی جستجوی رشتی
در عتبات را توصیۀ اهل عرفان و پیروان ش��یخ احمد احس��ائی به حاج محمدکریمخان دانس��تهاند.
حاج محمد کریمخان با راهنمایی و اخذ پا رهای از عناصر اعتقادی صوفیان و عرفا ،مکتب فکری و
 .20احمدعلیخان وزیری ،تاریخ کرمان ،ج ،2تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران :علمی ،)1375 ،ص 717؛ ادوارد
براون ،یک سال در میان ایرانیان ،ترجمه مانی صالحی عالمه (تهران :اختران ،)1386 ،ص  468و .508
 .21احمد بن زینالدین احسائی ،ترجمه حیوۀ النفس ،ترجمه سید کاظم رشتی (کرمان :چاپخانه سعادت ،)1353 ،ص
115؛ محمدکریمخان کرمانی ،ارشاد العوام ج( 2کرمان :چاپخانه سعادت ،بیتا) ،ص 31؛ محمدکریمخان کرمانی ،هدایۀ
الطالبین ،ص.43
 .22بر اساس آموزههای شیخیه ،نُقَبا صاحبان حکم و سلطنتند و به اذن و حول و قوۀ خدا صاحبان تصرف در ملکند
که هیچ چیز از فرمان آنها بیرون نیست و ایشان پیشکاران ائمهاند و احکام سلطنت ائمه را در دنیا و آخرت ایشان به
انجام میرسانند .گروه دیگر ن َُجباءاند که آنها صاحبان حکم و فرمانروایی نیستند؛ اما صاحبان علوم ائمهاند و علم و دین
را ایشان به مردم تعلیم میدهند .این دو گروه پیشوایان خلق در دنیا و آخرتند .آنان در دنیا حکام و معلمانند و در آخرت
پیشکاران و وزرا هستند .مومنان به واسطۀ آنان نجات مییابند و به بهشت میروند و کافران هالک میگردند و به جهنم
برده میشوند؛ محمدکریمخان کرمانی ،رساله الفبا و هدایۀ الصبیان (کرمان :چاپخانه سعادت1387 ،ق )،ص .30
 .23هنری کربن ،مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی ،ترجمه فریدون بهمنیار (تهران :تابان ،)1346 ،ص.95
 .24کالنتر کرمانی ،گ . 83

ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دورۀ قاجار 29 /

اعتقادی خود را بنیان گذارد؛ هر چند که او بعدها به مخالفت با صوفیه برخاست.
در کنار عقاید پیش گفته ،دو مسلک اخباری و اصولی نیز در این والیت پیروان خود را در میان
اهل ش��ریعت داشتند .در حالی که مال علی اعمی نمایندة اندیشة فقهای اصولی بود ،شیخ نعمتاهلل
بحرینی معرف دیدگاه اخباریها محس��وب میش��د .حاج محمدکریمخان خود مدعی بود که با همۀ
فرق اثنیعش��ری در کرمان همنش��ینی کرده ،اما هیچ یک از آنها قادر به راهنمایی و وصول وی
ب��ه من��زل و مقصود حقیقی و واقع��ی نبودهاند 26.همچنین گروههای دینی زرتش��تی و پیروان فرقة
اسماعیلی نیز در این والیت زندگی میکردند 27.ظاهراً حاج محمدکریمخان در این جامعة نامتجانس
و ناهمگون دینی و عقیدتی ،اجزا و عناصری را از مکاتب و نحلههای موجود یعنی تصوف و عرفان،
اصولی ،اخباری و اس��ماعیلی اخذ کرد تا مبنای اندیشههای خود قرار دهد .به عنوان نمونه صوفیان
سلس��له مراتب باطنی را به قطب ،اوتاد ،ابدال ،نجبا و جز اینها تقس��یم میکنند ،اما از نظر شیخیه
اساس ًا سلسله مراتب دو وجه دارد :نُقَبا و ن َُجبا .در طریقت صوفیه ،خانقاه و در شیخیه مسجد به عنوان
محل انجام آداب و رسوم دینی بود .به عالوه برخی چلهنشینیها و ریاضتها و امساک در خوردن،
آش��امیدن و خوابیدن در سرگذشت زندگی حاج محمدکریمخان دیده میشود که بیشباهت با رفتار
اقطاب فرقۀ صوفیه نیس��ت .همچنین برخی از اصطالحات کالس��یک مانن��د وحدت ناطق از فرقة
اسماعیلیه وارد شیخیه گردید 28.البته بهنظر میرسد که هیچ یک از مکاتب و طرق یاد شده ،دستگاه
تعلیم و تربیتی و تبلیغاتی گسترده و قدرتمندی در جهت استیال و برتری بر سایر گروههای دینی و
عقیدتی در کرمان نداش��تند ،آنچنانکه ابراهیمخان ظهیرالدوله ،خود از مخالفان سرس��خت صوفیه
و دراویش نعمتاللهی بود ،لذا اجازة فعالیت و تبلیغ به آنان داده نمیش��د 29.فرقۀ اسماعیلیه نیز مقر
اصلی خود را شهربابک قرار داده و در آنجا بناها و قصرهای مجللی برای خود ساخته بودند 30.خالء
و فقدان نفوذ و قدرت اجتماعی فرقههای مذکور ،راه را برای ش��کلگیری فرقۀ ش��یخیه در کرمان
هموار کرد ،زیرا سندی دال بر مخالفت آنها در مراحل آغازین دعوت شیخیه با حاج محمدکریمخان
25

 .25در این زمینه نک :کرمانی ،محمد کریمخان ،ارشاد العوام ،ج ،1ص  24ـ .23
 .26رضوی ،ص.66
 .27وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص105؛ براون ،ص444؛ وزیری ،تاریخ کرمان ،ج ،2ص .699
 .28عبدالرضا ابراهیمی ،چهل مسئله در جواب سواالت حسن مجرد (کرمان :چاپخانه سعادت ،)1354 ،ص29؛ کربن ،ص98 ،95؛
مرتضی مدرسی چهاردهی ،شیخیگری ،بابیگری از نظر فلسفه ،تاریخ ،اجتماع (تهران :کتابفروشی فروغی ،بیتا) ،ص71؛ نورالدین
چهاردهی ،از احساء تا کرمان :درباره عقاید و آداب مراسم مذهبی شیخیه (تهران :گوتنبرگ ،)1362 ،ص.105
 .29میرزا زینالعابدین شیروانی ،ریاض السیاحه ،به تصحیح اصغر حامد (تهران :سعدی ،)1339 ،ص 543و .544
 .30وزیری ،تاریخ کرمان ،ج ،2ص.699
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در دست نیست ،شاید هم موقعیت شاهزادگی او که نوۀ فتحعلیشاه محسوب میشد ،وی را در این
راه با مشکلی مواجه نکرد.
حامد الگار مینویس��د که احس��ائی ب��ا پرداخت پول ،زنانی را که در زم��ان حمله آقا محمدخان
ب��ه اس��ارت در آمده بودند ،آزاد ک��رده بود 31.این گزارش جای تأمل و دقت دارد؛ زیرا اس��تیالی آقا
محمدخان بر کرمان در س��ال  1209قمری رخ داد؛ 32در حالی که س��ال ورود احس��ائی به یزد سال
 1221قمری بود 33.گذش��ته از این س��ندی برای اسارت زنان مسلمان به وسیلۀ سپاه آقا محمدخان
در دست نیست .از اینرو ،این دو حادثه اسارت و آزادی با یکدیگر تطابق زمانی ندارد .عالوه بر این
دو س��ال بعد از سقوط کرمان ،مردم شهر به ش��فاعت حکمران یزد ،محمدتقیخان یزدی ،بخشیده
ش��ده بودند 34.نابس��امانی ش��هر و حکومت و محیط خفقان و فقدان سازمانها و نهادهای اجرایی و
قضایی در این دولت ،موجب ش��د که روحانیان و اقش��ار مذهبی پناهگاه مردم شوند 35.ابراهیمخان
ظهیرالدوله نیز بر روس��ای خاندانهای چنگیزیه (عبدالحس��ینخان بن عبد الواحدبیگ) و شاهرخیه
(عبدالرش��یدخان) و آقا علی وزیر (میرزا حس��ین خان) و کالنتریه (میرزا حسن بن میرزا تقی) که با
تدبیر و درایت خود زمام امور کرمان و برخی از نواحی را در اختیار داش��تند ،س��خت گرفت و آنان را
36
از مشاغل حکومتیشان معزول کرد.
در دورۀ حکمرانی ابراهیمخان ظهیرالدوله ،شیخ نعمتاهلل بحرینی ،امام جمعة کرمان ،که به تقوا
و پرهیزکاری معروف بود ،ملجاء و پناهگاه مردم محس��وب میش��د و اقشار جامعه (عوام و خواص)
به فتواها و قوانین مقرره از س��وی او احترام میگذاش��تند 37.مال علی اعمی نیز در این دوره حامی و
پش��تیبان مردم بود و مش��اجرات و منازعات میان آنها را حل و فصل میکرد و به منظور جلوگیری
از فتن��ه و آش��وب به تدوین قوانین حقوقی همت گماش��ت 38.در این اوضاع و ش��رایط ،ش��اهزادۀ
قاج��اری به نام حاج محمدکریمخان در کس��وت روحانیت ،آرا و نظری��ات جدیدی را در قالب عقاید
 .31حامد الگار .دین و دولت :نقش علما در دورۀ قاجار .ترجمه ابوالقاسم سری (تهران :توس ،)1369 ،ص .83
 .32احمدی کرمانی ،ص.124
 .33عبداهلل احسائی ،ص .22
 . 34محمدجعفر بن محمدحسین نائینی ،جامع جعفری ،تاریخ یزد در دوران زند و عصر سلطنت فتحعلیشاه (تهران :انجمن آثار
ملی. 57 ،)1353 ،
 .35ویلم فلور ،جستارهایی از تاریخ اجتماعیایران ،ج ،1ترجمه ابوالقاسم سری (تهران :توس ،)1366 ،ص .168
 .36شیروانی.544 ،543 ،531 ،530 ،
 .37کالنتر کرمانی ،گ .73
 .38همان ،گ. 85
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مذهب��ی مط��رح کرد که افکار و دیدگاههایش برای مردم روزگار خویش در کرمان جاذبه داش��ت و
وجههای منجیگونه به واضع آنها میداد .بهویژه آنکه بُعد روحانی و مذهبی شخصیتی او و پیوند
خویش��اوندی که با قاجاریه داش��ت ،بر نفوذ و اقتدار وی در جامعة کرمان افزود و در ترویج عقیدة
شیخیگری موثر گردید.
درک علل ظهور شیخیگری در کرمان ،گذشته از شناخت اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی
کرمان ،بدون آش��نایی با زندگینامه و کارنامة مؤسس ش��یخیۀ کرمان ،حاج محمدکریمخان میسر
نیس��ت .بیگمان مهمتری��ن بخش زندگی حاج محمدکریمخان ،ارتباط و تعامالتش با س��ید کاظم
رشتی و دوران رهبری بر شیخیۀ کرمان است ،که دوران سرنوشتساز و حساس این فرقه در کرمان
را تشکیل میدهد 39.در چنین محیطی حاج محمدکریمخان رشد کرد و پس از آگاهی از عقاید شیخ
احس��ائی و ش��خصیت سید کاظم ،شیفتة آن دو گش��ت .حاج محمدکریمخان در روزگار فرمانروایی
حس��نعلی میرزا ( 1247ـ 1243ق) کرمان را به قصد دیدار سید کاظم رشتی در عتبات ترک کرد.
وی بر س��ر راه خود در اصفهان چندی در مجلس درس یکی از معتقدان به احس��ائی یعنی محمد
ابراهیم کلباسی حاضر شد .آنگاه در ادامۀ سفر ،چند روزی در کرمانشاه نزد شیخ علی پسر احسائی
تلمذ کرد ،و از آنجا عازم کربال ش��د و به دیدار رش��تی نائل آمد 40.سید کاظم رشتی ،شارح آرا ،اقوال
و آثار ش��یخ احمد احس��ائی ،و پس از مرگ جانشین او بود 41.برخی از علمای معروف آن عصر ،علم،
 .39برای اطالع از سرگذشت کودکی و نوجوانی حاج محمدکریمخان ،نک :عبداهلل احسائی ،ص  66ـ 57؛ کالنتر کرمانی ،گ 82
و 83؛ ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص 75-57؛ زینالعابدینخان کرمانی ،نورالعیون ،نسخه خطی (کرمان :کتابخانه شیخیه ،شماره
هـ)21؛ تصویر آن در (تهران :مطالعات تاریخ معاصر ،شماره  9ن  38ک ،)MPM 213/گ .10 ،8 ،2 ،1
 .40برخی گزارشها روایت میکنند که ،رشتی بنابر پیشگویی و توصیۀ فرد قیافهشناسی که عالمت و آثار بزرگی در رخسار
حاج محمدکریمخان دیده و مقام علمی باالیی را برای او پیشبینی کرده بود ،او را مورد توجه و استقبال فراوان قرار داد .حاج
محمدکریمخان بیش از یک سال نزد رشتی ماند و در مطبخ او برایش غذا تهیه میکرد و بارها میگفت :همهی بصیرت و معرفت و
علوم من از برکت دودهای مطبخ رشتی است .در این دوره حاجی محمدکریمخان هرگاه از انجام امورات رشتی فارغ میشد در مجلس
درس او حاضر میگردید و به فراگیری دانش میپرداخت .بهنظر میرسد حاج محمدکریمخان در این دوره چندان به تحصیل علوم
ظاهری نپرداخت ،بلکه سعی کرد در جهت رضایت ولینعمت خود هر کاری را انجام دهد .حاج محمدکریمخان خود بارها گفته بود که
منزل حاجی میهمان بود .رشتی همیشه او را «سرکار خان» خطاب
عمده تحصیلش در این دوره بود ،آنچنانکه ماهی دو یا سه بار در ِ
میکرد ،و زمانی که حاجی تصمیم گرفت که به کرمان باز گردد تا اهل و عیالش را با خود به عتبات ببرد تا با فراغ بال در خدمت
رشتی قرار گیرد ،رشتی به او گفت به سرزمین عجم میروید در حالی که به هیچ یک از علمای آنجا نیازمند نیستید .این گفتار رشتی
با میزان اطالعات و آموزشهایی که حاج محمدکریمخان در آنجا کسب کرد ،متناقض است؛ زیرا او اغلب اوقات را همانطور که گفته
شد ،به خدمتگذاری سید کاظم رشتی گذراند و گاهی اوقات به تحصیل و مطالعه میپرداخت؛ رضوی ،ص74ـ.67
 .41حاج محمدکریمخان کرمانی ،هدایه الطالبین ،ص.73
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فض��ل ،زهد و تقوای او را تائید کردند 42.وی فرد عارف مس��لکی بود ک��ه ایدة مهدودیت را در بین
43
شاگردانش ترویج میکرد.
اقامت حاج محمدکریمخان در عتبات دیری نپایید و پس از یک سال و اندی به کرمان بازگشت
تا در مدرسۀ ابراهیمیه به تحصیل و تدریس بپردازد و امور موقوفه مدرسه را رسیدگی کند .در همین
دوران با مال حس��ین کرمانی که پیشنماز بود ،آش��نا شد و در نمازش حاضر میشد .هر گاه که مال
حس��ین در مسجد حاضر نمیشد ،حاج محمدکریمخان امامت نماز را عهدهدار میشد 44.وی پس از
چهار سال اقامت در کرمان و سپردن امور مهم و موقوفات مدرسۀ ابراهیمیه به مال علی اعمی ،عازم
45
عتبات شد و این بار بیش از دو سال نزد سید کاظم رشتی ماند.
بهنظر میرس��د ،هدف غایی حاج محمدکریمخان در هر دو س��فر به عتبات و مالقاتش با س��ید
کاظم رشتی ،کسب مقام جانشینی رشتی و نیل به پیشوایی فرقۀ شیخیه بود که زعامت آن را سید
46
کاظم به عهده داشت .شیخ احمد احسائی دربارة او گفته بود« :سید کاظم یفهم و غیره ما یفهم؛»
از اینرو ،حاج محمدکریمخان خود را از تأیید س��ید کاظم رشتی بینیاز نمیدید .بنابر گزارش میرزا
نعم��تاهلل رضوی ح��اج محمدکریمخان در س��فر اول خود به عتبات «هر وق��ت از خدمت فراغت
داش��ت ،تحصیلی مینمود و در مجلس درس حاضر میش��د .ولی عم��دۀ تحصیل آن جناب ذکر و
فکر محبوب بود چنانکه خود آنجناب میفرمود زمانی که خدمت س��ید مرحوم مشرف بودم و تمام
مقصود و منظورم ش��خص آنجناب بود ،فقط 47».س��پس در ادامه مینویس��د ،حاج محمدکریمخان
پس از مراجعت مجددش نزد سید کاظم رشتی «مشغول باستفاضه و تحصیل شد و نزد جناب سید
معتمد و موثق گردید ...در این وقت باز جناب س��ید جلیل حضرتش مأمور کرمان و هدایت مردمان
فرم��ود 48».اما در مناظرهبا مال صادق خراس��انی معروف به مقدس ،گف��ت[« :من] واهلل (اعلم) اخذ
کردم از سید مرحوم مشافه ًه ،و سید مرحوم اخذ کرده از شیخ مرحوم احسایی اهلل درجاته و مشافه ًه،
 .42علمایی که مؤید فضل و کمال سید کاظم بودند ،عبارتند از :آقا سید علی طباطبایی صاحب ریاض و مرحوم شیخ خلف بن
عسکر و مرحوم آقا سید عبداهلل شبر صاحب فقه االمامیه و مرحوم سید آقا سید جعفر شبر و آقا سید حسن خراسانی و آقا شیخ نوح و
آقا میرزا محمد حسین شهرستانی؛ ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص .117
 .43سید محمدباقر نجفی ،بهائیان (تهران :کتابخانه طهوری ،)1357 ،ص.143
 .44رضوی ،ص .73 ،72
 .45همان ،ص73؛ ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص .64
 .46محمدکریمخان کرمانی ،هدایه الطالبین ،ص.72 ،71
 .47رضوی ،ص .71
 .48همان ،ص .75
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و ش��یخ مرحوم از امام علیهالسالم اخذ کرده مشافه ًه و رو به رو» 49.همچنین حاج محمدکریمخان،
اجازهنامۀ علمی و چند تعلیقه و مهر رشتی را از او دریافت کرده بود .در واقع همین دست نوشتههای
س��ید کاظم رشتی بعدها مستند و دس��تاویز دعاوی حاج محمد کریمخان برای جانشینی سید کاظم
50
رشتی و رد ادعاهای سید علی محمد باب گردید.
دریاف��ت تعلیقه و اجازهنامه از س��وی س��ید کاظم رش��تی بر مقام معنوی و نی��ز اعتماد به حاج
محمدکریمخان افزود .وی مأموریت یافت که به صورت رس��می عقاید و آرا احس��ائی و سید کاظم
رش��تی را در کرمان رواج دهد 51.بدینترتیب ش��یخیه مرحلة جدیدی از تاریخ خود را در کرمان آغاز
کرد.

دعوت شیخیه در کرمان
پس از ظهور آرا و اندیش��ههای احسائی و رشتی در کرمان ،نخستین گام جهت توسعه و تثبیت این
فرقه از سوی حکمران کرمان ،ابراهیمخان ظهیرالدوله ،برداشته شد .ابراهیمخان ظهیرالدوله با آشنا
کردن خانوادۀ خود با افکار و اعتقادات احس��ائی ،راه را برای اش��اعۀ مس��لک شیخیگری در کرمان
هموار کرد .از اینرو میتوان گفت که ارادات و دوس��تی ابراهیمخان به احس��ائی در آش��نایی حاج
محمدکریمخان با افکار و آرا او تأثیر داش��ته اس��ت .بنابر پارهای از گزارشهای شیخی ،ابراهیمخان
52
به واسطۀ عالقۀ احسائی به حاج محمدکریمخان توانست در یزد به حضور احسائی شرفیاب شود.
موفقیتهای حاج محمدکریمخان در تبلیغ و گس��ترش ش��یخیه ،بیش از پدرش بود .این موفقیت را
بای��د حاصل حمایتهای مالی و معنوی ابراهیمخان ظهیرالدوله دانس��ت .بدینترتیب پیوند نزدیک
میان دو نهاد س��لطنت و روحانیت از عوامل مهم گس��ترش ش��یخیه در کرمان ش��د .در واقع حاج
محمدکریمخان در دعوت خود ،برای تبلیغ و تثبیت مذهب ش��یخیگری در کرمان از پش��توانة مالی
و پش��تیبانی نهاد حکومت و قدرت دولتی بهره گرفت و برنامة منسجم و هدفدار تبلیغی را پیریزی
کرد و مراکز و نهادهای دینی و اجتماعی را در کانون توجه خود قرار داد .برخی منابع مراحل دعوت
 .49محمدخان کرمانی ،کشکول .به قلم حاج محمدخان کرمانی .یادداشتهایی به صورت کشکول از حاجزینالعابدینخان،
نسخه خطی (کرمان :کتابخانۀ شیخیه ،شمارۀ ﻫ ـ )24؛ تصویر کتاب در (تهران :موسسه مطالعات تاریخ معاصر تهران ،شمارۀ 5ک 3
الف  ،)BPM 213گ .64
 .50متن کامل اجازهنامه و تعلیقههای سید کاظم رشتی به حاج محمد کریمخان در صفحات  85ـ  77رساله تذکرۀ االولیاء آمده
است؛ ابراهیمی ،ج ،1ص .60
 .51رضوی ،ص73؛ زینالعابدینخان کرمانی ،ص.19 ،18
 .52رضوی ،ص.57
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حاج محمد کریمخان به مس��لک شیخیه را به دو دوره تقسیم مینمایند :دعوت نزدیکان و خویشان
53
و دعوت همگانی.
دعوت بس�تگان و خویش�ان :بنابر پارهای از گزارشهای ش��یخی ،حاج محمدکریمخان بنا به
دستور آیة قرآنی «و انذر عشیرتک االقربین» 54و سنت پیامبر ،ابتدا بستگان درجۀ اول و سپس دیگر
اقوام و خویشان را به مذهب شیخی دعوت کرد و آنان نیز عقیدة شیخیه را پذیرفتند 55.بدینترتیب
در پی اقدامات ابراهیمخان که فضایی مس��اعد را برای رش��د فرقة ش��یخیه فراهم آورده بود ،حاج
محمدکریمخان بهخوبی از موقعیت موجود س��ود جس��ت و دعوتش را از سطح خاندان و اقوامش به
سطح عامۀ مردم گسترش داد.
دعوت همگانی :حاج محمدکریمخان پس از یافتن متحدانی در میان اقوام و خویشاوندان ،مصمم
ش��د که با پیروی از آی��ة «واخفض جناحک لمن اتبعک من المومنی��ن» 56دعوت خود را در جامعه
علن��ی کن��د .در این دوره ح��اج محمدکریمخان در مس��اجد ،منابر و معابر به تبلیغ مذهب ش��یخیه
پرداخت 57.این دوره از دعوتِ ش��یخی در کرمان بدان س��بب بس��یار سرنوشتساز و حساس بود که
شاگردان سید کاظم رشتی برای جانشینی او سخت با یکدیگر رقابت و مجادله داشتند .در میان این
مدعیان سید علیمحمد شیرازی معروف به باب و حاج محمدکریمخان از دیگران مهمتر بودند .هر
چند س��ید علیمحمد باب با تأسیس فرقۀ بابیه انش��عابی را در فرقه شیخیه بهوجود آورد 58،اما حاج
محمدکریمخان به س��بب دارا بودن پشتوانههای مالی و دولتی و اجازهنامههای علمی از سید کاظم
رشتی بر رقیب خود غالب آمد .حاج محمدکریمخان و سپس هر یک از رهبران شیخیة کرمان پس
از تثبیت موقعیت و جایگاه خود در جامعۀ کرمان در صدد برآمدند که پیروانشان را با اصول و عقاید
مخاطبان
این فرقه آشنا کنند و نسل جدیدی را منطبق با آموزههای شیخی تربیت کنند .از آنجا که
ِ
حاج محمدکریمخان را گروهها و اقش��ار گوناگونی تشکیل میدادند ،وی آنان را به دو دستۀ عوام و
برگزاری
برای دعوت هر دسته ،از ابزارها و شیوههای مناسب بهره گرفت .او با
ِ
خواص تقسیم کرد و ِ
آموزشی مدون برای خواص به
برخی از جلسات عمومی در مراکز دینی برای عوام و پایهریزی نظام
ِ
 .53کالنتر کرمانی ،گ . 83
 .54قرآن کریم ،شعراء.214 ،
 .55کالنتر کرمانی ،گ .83
 .56قرآن کریم ،شعراء.215 ،
 .57کالنتر کرمانی ،گ ..83
 .58مهدی بامداد ،شرح حال رجال ایران در قرن  ،14 ،13 ،12ج( 5تهران :کتابفروشی زوار ،)1347 ،ص.116
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تربیت نس��ل جدید معتقد به مذهب ش��یخی همت گماشت تا بدین وسیله جامعة متحدی را بهوجود
آورد .س��پس این اقدام مورد تقلید دیگر مش��ایخ قرار گرفت .از اینرو بخشی از فعالیتهای تبلیغی
مش��ایخ این طریقه معطوف به کارکردهای آموزش��ی و تربیتی شد .در نتیجه حاج محمدکریمخان و
س��پس هر یک از رهبران ش��یخیة کرمان برنامۀ آموزش��ی بلندمدتی را برای پیروان طریقۀ خود در
نظر گرفتند .آنها برای جذب افراد به طریقه و آیین ش��یخی و تربیت نسل جدیدی معتقد به اصول
و معتقدات شیخی که توانایی دفاع از باورها و آموزههای دینی خود را از طریق گفت و گو ،مناظره،
جدل و اس��تدالل در برابر پیروان دیگر فرق داش��ته باشند به ایجاد و توسعۀ نهادهای آموزشی روی
آوردن��د .ظهور و تکوین این نهادهای آموزش��ی و مراکز اجتماعی و دینی تاثیر بهس��زایی بر حیات
فکری و فرهنگی کرمان و نیز بر روند شکلگیری و رواج مسلک شیخیگری در این شهر گذارد.

آموزش و تبلیغ شیخیه در کرمان
اقدامات رهبران ش��یخیة کرمان در جهت رواج این مذهب را در کرمان میتوان به دو دسته تقسیم
کرد )1 :فعالیتهای آموزشی  )2فعالیتهای تبلیغی.
فعالیتهای آموزشی
فعالیتهای آموزشی رهبران این فرقه دو گروه سنی را در بر میگرفت :الف) آموزش ویژۀ کودکان؛
ب) آموزش بزرگساالن.
ال��ف) آموزش ویژۀ کودکان :این ن��وع آموزش در مکتبخانه انجام میش��د 59.دربارۀ ضوابط و
مقررات و زمان ش��روع و پایان درس و نحوۀ گزینش معلم اطالعی در دس��ت نیس��ت .بنابر یکی از
مواد درسی مکتبخانه ،رساله الفبا و هدایۀ الصبیان ،هدف از تعلیم در این دوره ،آموزش خط و زبان
فارس��ی ،خواندن ،نوشتن ،عددنویسی و حساب بود .فراگیری و پیروی از اصول دین و مذهب شیعه
بهویژه اصل امامت و موضوع لیاقت و شایس��تگی حاکم در دورۀ غیبت امام دوازدهم (عج) بهش��دت
مورد تأکید قرار میگرفت .تعلیم و آموزش مهمترین اصل اعتقادی شیخیه ،رکن رابع و فروعات آن،
نُقَبا ،ن َُجبا و آش��نایی با دو رهبر نخس��تین شیخیه ،شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی ،آخرین و
مهمترین مرحلۀ آموزشی مکتبخانههای شیخی محسوب میشد 60.در واقع در این دورۀ تحصیلی،
 .59رساله کاتب کرمانی ،تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران :علم ،)1371 ،ص .394
 .60محمدکریمخان کرمانی ،رساله الفبا و هدایۀ الصبیان ،ص 32ـ .8

 / 36تاریخ ایران

کودکان پس از آشنایی با مقدمات و اصول اولیۀ فرقۀ شیخیه ،برای ادامۀ تحصیل به مراکز تعلیمی
خاص شیخیه راه مییافتند.
ب) آموزش بزرگس��االن :جوانان شیخی در این دوره به دو طریق میتوانستند به تحصیل علوم
و معارف شیخی بپردازند :آموزش خصوصی و آموزش عمومی.
آموزش خصوصی :این آموزش معمو ًال در خانهها صورت میگرفت .آموزگاران شیخی که بخشی
از سلسله مراتب دینی شیخیه محسوب میشدند ،با رسائل و آثار حاج محمدکریمخان آشنا بودند و
61
در خانهها به صورت خصوصی به جوانان شیخی احکام و معارف فرقه را آموزش میدادند.
آموزش عمومی :مدرسۀ ابراهیمیه مهمترین نهاد آموزش عمومی شیخیه و فعالیتهای فکری
و آموزشی آن در کرمان محسوب میشد 62.بلندترین گامی که از سوی رهبران شیخیه بدین منظور
برداشته شد ،تألیف و تدوین رسالههای کالمی و فقهی در مورد اعتقادات و اصول مذهب ایشان بود.
این آثار افزون بر آموزهها ،کوشش��ی برای معرفی و شناسایی شیخیه نیز بود .لذا رهبران شیخیه در
پی دعوت شفاهی ،فعالیتهای تبلیغاتی خود را بهصورت رسمی و جدی و در قالب جنبشی علمیـ
ادبی گسترش دادند.
منابع آموزش�ی :برای آش��نایی با بُعد رسمی فعالیت رهبران ش��یخیه ،معرفی آثار ایشان میتواند
مفید باش��د .حاج محمدکریمخان خود مولفی پرکار و صاحب آثار متعدد در زمینههای مختلف فقهی
و کالمی بود .مهمترین اثر وی ،ارش��اد العوام ،که یک دورۀ اعتقاد کالمی ش��یخیه است ،به تشریح
توحی��د ،نب��وت ،امامت و رکن رابع اختص��اص دارد .او برای معرفی جایگاه و مق��ام رکن رابع 63که
مهمترین اصل اعتقادی ش��یخیه اس��ت ،رسالۀ مستقلی نوش��ت .از اینرو پیروان وی به « ُرکنیه» و
تالیف این آثار درصدد بودند با
«حاج محمدکریمخانی» معروف شدند 64.در واقع مشایخ این فرقه با ِ
 .61براون ،ص .513
 .62دربارة فعالیتهای آموزشی این مدرسه ،نک :محمد خداوردی تاجآبادی« ،ابراهیمیه :نهاد شیخیه آموزشی شیخیه در کرمان
عصر قاجار» ،مجله تاریخ و تمدن اسالمی ،ش ،12پاییز و زمستان  ،89ص  173ـ.157
 .63حاج محمدکریمخان ،موسس فرقۀ شیخیه ،بر این باور بود که در هر دوره باید راویان و ناقالنی امین در میان مردم در حکم
واسطههایی وجود داشته باشند تا اخبار و اقوال او را به شیعیان برسانند و امر هدایت و روشنگری را در جامعه عهدهدار شوند .وی
این مقام را رکن رابع مینامید .بنابر نظر دیگر مشایخ شیخیه تمام دوستان آلمحمد معرفت و دوستیشان از رکن رابع است ،بهویژه
علمایی که از آنان دستورات دینی گرفته میشود ،محبت و معرفتشان از دیگران واجبتر است .آنچنانکه همۀ علمای شیخیه معرفت
و محبتشان از رکن رابع است .شخص ناطق واحد همان باب اعظم و نایب خاص امام است؛ محمدکریمخان کرمانی ،رساله رکن رابع،
(کرمان :مدرسه مبارکه ابراهیمیه1368 ،ق) ،ص 4و 19؛ ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص 102
 .64ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص  61ـ .60
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دالیل عقلی و نقلی به دفاع از اعتقادات خود بپردازند .در میان آثار رهبران شیخیه کرمان ،تالیف و
تدوین رس��الههای فقهی جایگاه ویژهای داشت که به استقالل و پویایی این فرقه در کرمان کمک
بس��یار کرد .مهمترین رس��الة فقهی شیخیه کرمان ،رساله مجمع الفتاوی است که حاوی آرا و افکار
فقهی حاج محمدکریمخان است .این اثر به دست پسرش حاج زینالعابدینخان (درگذشت1360:ق)
به رشتة تحریر در آمد 65.همچنین ترجمۀ رسالة وجیزه و مصباح السالکین از حاج محمدخان کرمانی
از دیگر رس��الههای فقهی این فرقه اس��ت 66.در تألیف این کتابها ،الگوی نویس��ندگان رسالههای
عملیة متداول میان علمای اثنیعشریه است.
این رسالهها با ابوابی در موضوعات طهارت ،غسل ،تیمم و وضو آغاز میشوند و آنگاه ابواب احکام
نماز ،روزه ،حج ،خمس ،زکات ،میت ،قرض ،نذورات و وقف را دربر میگیرند .از نکات حائز اهمیت در
برخی از این رس��ائل ،موضوع وقف است که بهصورت اختصاصیتر نسبت به دیگر ابواب فقهی به آن
پرداخته میشود .احکام و آرای فقهی در باب وقف در قالب سوال و جواباند .ابراهیمخان ظهیرالدوله ،بر
مدرسۀ ابراهیمیه امالک بسیاری را وقف کرد ،که بعدها موجب نزاع و مشاجره میان آنان و مخالفانشان
شد .همچنین حاج آقا علی یکی از تجار شیخی مسجدی موسوم به مسجد چهل ستون (مسجد حاج آقا
علی) برای شیخیه بنا کرد و برای رونق و رفاه این مسجد امالکی را وقف نمود ،این همه نشاندهندۀ
آن اس��ت که در آن بُرهۀ زمانی ،مس��ألۀ وقف برای شیخیه مهم بودهاست .یکی دیگر از مباحث مهم
مورد توجه رهبران شیخیة کرمان در باب مکاسب و خرید و فروش است که آن نیز بهصورت سوال و
جواب است .تشریح دیدگاههای فقهی در چارچوب پاسخ به سواالت در بخشی از رساله مجمع الفتاوی
نیز به چشم میخورد .ظاهراً این پاسخها در جواب سواالت و ابهاماتی بود که پیروان با مشایخ خود در
میان میگذاشتند و ایشان نیز به آنها جواب الزم را میدادند.
برخی از رس��الههای فقهی عالوه بر واجبات ،امور مس��تحبی را شامل میشود که به موضوعات
معمولی مانند غذا خوردن و غیره و توصیهها دربارة آنها مربوط میش��وند .اختصاص یکی از ابواب
به تزکیه و تهذیب نفس از ویژگیهای آثار فقهی رهبران ش��یخیه کرمان اس��ت 67.در واقع ایشان با
 .65محمدکریمخان کرمانی ،رساله مجمع الفتاوی ،به تقریر و قلم حاج زینالعابدینخان ،نسخۀ خطی (کرمان :کتابخانه شیخیه،
شماره هـ)23؛ تصویر آن در (تهران :مطالعات تاریخ معاصر ،شماره 2ن 551 /ر 45ک.)BMP 213/
 .66محمدخان کرمانی ،ترجمه رساله وجیزه ،به خط حاج محمدخان کرمانی ،نسخۀ خطی (کرمان :کتابخانه شیخیه ،شماره
د)38-؛ تصویر آن در (تهران :مطالعات تاریخ معاصر ،شماره 2ن  4041/ت  4ک)BPM 184/45/؛ محمدخان کرمانی ،مصباح
السالکین (کرمان :چاپخانه سعادت1376 ،ق).
 .67محمدخان کرمانی ،مصباح السالکین 149 ،ـ .142
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طرح عبادات و مس��تحبات دینی در قالب جدید در صدد بودند که افراد بیش��تری را به مذهب خود
عالقهمند سازند و جذابیت زیادی برای پیروانشانایجاد کنند.
برخی مش��ایخ همچنین برای تثبیت موقعیت و افزایش پیروانشان به تألیف و تدوین رسالههایی
تح��ت عنوان علل االحکام پرداختند 68.مقایس��ه برخی از فتاوای آنان با فتواهای علمای متش��رعه
حاکی از س��هلگیری پیش��وایان شیخیه اس��ت .حاج محمدکریمخان همچنین در رساله مستقلی با
69
عنوان رس��اله در استدالل بر طهارت ماء قلیل بمالقات نجاست در صورت عدم تغییر اوصاف ثلثه
احکام آب قلیل را بیان کرد .به عنوان نمونه میتوان به برخی از آرای فقهی او مانند نجس نش��دن
آب قلیل در هنگام برخورد با نجاس��ت و نیز اجازة اجرای صیغة نکاح به زبان فارس��ی و غیره اشاره
کرد .چنین رویکردی میتوانس��ت موجبات جلب متش��رعه به شیخیه شود .چنانکه شیخ محمدباقر
که در یکی از مدارس اصفهان موس��وم به نَمآورد تحصیل میکرد و نس��بت به مس��ائل طهارت و
نجاس��ت وسواس داش��ت ،با آگاهی از فتوای حاج محمدکریمخان دربارة آب قلیل به دیدگاه فقهی
70
او روی آورد.
ش��اید یکی از دالیل تاکید رهبران ش��یخیه بر تألیف رس��الههای فقهی ،وجود تفکرات دینی و
فرقهای غیراس�لامی و غیرشیعی ،در جامعه کرمان بود که اعمال و رفتار آنان با قواعد فقه اسالمی
مغایرت داشت .برخی از ساکنان کرمان (زرتشتیان و یهودیان) به تولید شراب میپرداختند .همچنین
اعیان و طبقۀ حاکم گاهی اوقات جشنهای باشکوهی برگزار میکردند که معمو ًال ساعات متمادی
به طول میانجامید ،بهطوری که گاه از میهمانان و سفرای خارجی در کنار غذا با انواع مشروبات نیز
پذیرایی میشد 71.بنابر گزارش خانیکوف ،در کرمان (1275ق 1859 /م) «شراب مستیبخش فراوان
72
است ...روحانیون شهر در مورد مشروباتی که قرآن منع کرده است سختگیر نیستند».
 .68آنان در این کتب در صدد تبیین چرایی و فلسفۀ وجودی احکام فقهی برآمدند ،یعنی سعی کردند که با ادلۀ عقلی ،استدالل و
برهان احکام فقهی را بیان کنند و در هنگام فتوا در هر یک از ابواب فقهی با ارائه مستندات عقلی به وجوب یا حرمت آن مسئله رأی
دهند .به عنوان نمونه زمانی که از مطهر بودن آب بحث میشود دلیل پاککنندگی آن را توضیح میدهد (محمدخان کرمانی ،رساله
علل االحکام ،کرمان :چاپخانه سعادت.)1350 ،
 .69محمدکریمخان کرمانی« ،رساله در استدالل بر طهارت ماء قلیل بمالقات نجاست در صورت عدم تغییر اوصاف ثلثه »،مجمع
الرسائل فارسی (کرمان :چاپخانه سعادت.)1355 ،
 .70سید عبدالحجه حسینی ،تاریخ تهران قسمت مرکزی و مضافات ،ج( 1بیجا :بینا ،بیتا) ،ص .135
71. Ernest Ayscoghe Floyer, Unexplored Baluchistan, A Survey, with Observation Astronomical,geographical,
botanica (London: Griffith & Farran, 1882(, pp. 318, 331.

 .72نیکوالی والدیمیروویچ خانیکوف ،سفرنامه خانیکوف ،ترجمه اقدس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه (مشهد :آستان قدس رضوی،
 ،)1375ص .212
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راهبرد تألیف کتابهای فقهی و اعتقادی به وسیلۀ رهبران شیخی نتایج خود را داشت .نخست
پیروانش��ان را از مراجعه به کتابها و رس��الههای فقهای متشرعه بینیاز میساخت که این به منزلۀ
اس��تقالل عقیدتی و فکری برای آنان بود .دیگر آن ک��ه در آثار خود با توصیههایی به پیروان خود،
به رعایت تقوا و پرهیزکاری و حفظ آداب و معاش��رت اجتماعی کوش��یدند تا جماعت خود را از دیگر
فرق و گروهها متمایز کنند ،و بدین وسیله نهضت معنوی و اجتماعی در این شهر پدید آوردند .حاج
محمدکریمخ��ان پیروان��ش را در رفتارهای اجتماعی به حفظ و پایبندی به آداب و مقررات ویژهای
توصیه میکرد .پند و اندرزهای او در این زمینه ش��امل مناس��بات و روابط درون گروهی ش��یخیه با
یکدیگر و نیز نحوۀ س��لوک و ارتباط جماعت ش��یخیه با دیگر گروههای اجتماعی اس��ت 73.شاید در
اثر این تبلیغات بود که زنان ش��یخیه ـ از نظر رنگ ـ پوش��ش خود را از زنان متشرعه متمایز کردند،
چنانکه نویس��ندۀ شیخی رساله کاتب کرمانی 74در این باره زنان شیخی را بهنسبت زنان باالسری،
مبادی آداب معرفی کرده است .محمد کریمخان نوع روابط پیروانش با خویش را در موارد گوناگون
(اعم از نحوة ارتباط با او و اس��تمالت از آنان نزد حکمران در مواقع حس��اس و بحرانی) بیان کرده
اس��ت 75.همین ضوابط و آداب موجب ش��د که آنها در رفتار اجتماعی خود متفاوت از دیگر اقش��ار
شوند .این ویژگی تا به امروز در میان افراد جماعت شیخی در کرمان به چشم میخورد.
رهبران ش��یخیة کرمان به تأس��ی از شیخ احسائی ،به کالم و فلس��فه عالقهمندی بسیار نشان
میدادند .حاج محمدخان با تمثیل و ش��واهدی ،قول مالصدرا را مبنی بر «بس��یط الحقیقه ببساطته
کل االش��یا» باطل اعالم کرد و برای تکمیل این موض��وع و توجیه حقیقت نفس ،به مدد باورهای
76
روانشناسی مفهوم عالی و دیالکتیکی از وجود در بارة شناخت انسان ارائه کرد.
فعالیتهای تبلیغی
مراک�ز و نهاده�ای دین�ی :رهبران و روحانیان ش��یخی برای اعمال قدرت و اب��راز نفوذ دینی و
معنویش��ان به مس��جد به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی ،نیازمند بودند .مس��جد میتوانست نقطۀ
 .73حاج محمدکریمخان آداب ویژهای را در مورد نشستن ،برخاستن ،راه رفتن ،صحبت کردن ،ورود به مجلس ،نحوه برخورد با
یتیمان و مسکینان به پیروانش توصیه کرده است که تا به امروز شیخیهای کرمان خود را ملزم به حفظ این آداب میداند (محمدخان
کرمانی ،مصباح السالکین ،ص 215ـ .)211
 .74رساله کاتب کرمانی ،ص456ـ .455
 .75محمدکریمخان کرمانی ،رساله چهار فصل (کرمان :چاپخانه سعادت 1364 ،ق) ،ص19ـ .16
 .76حمید ،حمید ،الهیات و دیالکتیکی مسائلی چند از جهانشناسی فلسفی تشیع شیخی (تهران :نگاه ،بیتا) ،ص.88 ،87 ،60
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اتکای آنان در برابر مجتهدان و روحانیان متش��رعه و نیز محل مورد دس��ترس همة پیروان شیخی
برای تبلیغ و آموزش احکام شیخی و رفع اختالفات باشد .مسجد مهمترین کانون و مرکز اجتماعی
این فرقه بود که رهبر فرقه از آنجا با پیروانش ارتباط مستقیم برقرار میکرد .از اینرو حاج آقا علی،
تاجر شیخی ،در سال  1286ق ( 1869م) در حاشیۀ قیصریۀ ابراهیمخان و در جنب کاروانسرای خود
برای تأمین نیازهای معنوی و مذهبی پیروان شیخی و جذب مسافران و تجار و بازرگانان غیربومی
به تأسیس مسجدی به نام چهل ستون اقدام کرد 77.این مسجد به نام خود او یعنی حاج آقا علی نیز
78
موسوم شد که امامت ،وعظ و سخنرانی در آن به شیخیه اختصاص داشت.
بنابر منابع ش��یخیه ،حاج محمدکریمخان با پند و اندرز و موعظه س��عی کرد تا عوام را به مذهب
خ��ود متمایل کند .به عنوان نمونۀ حاج محمدکریمخان در این مس��جد اذان ظهر میگفت و با این
رفتار پیروان این طریقه را به حضور در مس��جد تش��ویق میکرد 79و بدین وسیله بخشی از اصول و
اعتقادات ش��یعه و شیخیه را به آنان آموزش میداد .وی در جمعه و دیگر ایام هفته پس از برگزاری
نماز به منبر میرفت و فضایلی از امامان معصوم روایت میکرد که کمتر شنیده شده بود .همچنین
با نقل احادیثی از آنان ،برای اثبات حقانیت طریقة خود و جلب قلوب مردم تالش میکرد 80.او برای
نیل به هدف خود ،از استناد به اخبار و روایاتی غیر معتبر نیز ابایی نداشت .به عنوان نمونه حدیثی از
امام صادق (ع) را با این مضمون روایت میکرد ،که چهار تن از سیصد و سیزده یاران امام دوازدهم
(عج) از اهل کرمان هستند 81.شاید هدف استناد به چنین روایاتی ،آشنایی مخاطبان با رکن رابع بوده
باشد .افزون بر وعظ در مسجد ،حاج محمدکریمخان همچنین با بهرهگیری از فرصت ماههای محرم
و رمضان س��خنرانیهای منظمی را در خانۀ خود و نیز در مسجد چهلستون در شهر کرمان و قریۀ
لَ َ
نگر 82برگزار میکرد .او در تفس��یر آیات قرآن ،عباراتی از دعاهای جامعة کبیره را برای مس��تمعین
قرائت و تفس��یر میکرد ،آنگاه دو اصل اعتقادی توحید و امامت ،را شرح میداد 83.آوردهاند که وی
 .77وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص  110ـ .108
 .78رساله کاتب کرمانی ،ص .530 ،425 ،424
 .79رضوی ،ص.93
 .80کالنتر کرمانی ،گ .83
 .81محمدخان کرمانی ،لولو منثور ،نسخه خطی (کرمان :کتابخانه شیخیه ،شمارۀ د)34-؛ تصویر آن در (تهران :موسسه مطالعات
تاریخ معاصر ،شمارۀ1ن9 /ل4ک ،)213BPM/گ .32
 .82روستایی  30کیلومتری جنوب شرقی کرمان در محدودۀ کوه جوپار و ماهان.
 .83محمدکریمخان کرمانی ،مواعظ مرحوم حاج محمدکریمخان مشتمل بر  27موعظه ،ص  378 ،232 ،146 ،109 ،10و 379؛ عبدالعلی
ادیبالملک« ،نامهها »،راهنمای کتاب ،به کوشش سعید اعتماد مقدم ،س ،15ش 2ـ( ،1فروردین و اردیبهشت  ،)1351ص .117
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نهتنها دو س��ال متوالی را به تفس��یر کلمۀ «هو» اختصاص داد ،بلکه در طی چهارده س��ال فقط آیۀ
84
نور را تفسیر کرد.
راهبرد حاج محمدکریمخان در سخنرانیها در مورد «خواص» که از معلومات و آگاهی باالتری
برخوردار و احتما َال از فارغالتحصیالن مدرسة ابراهیمیه بودند ،تفاوت داشت .مجموعۀ سخنرانیهای
او ب��رای این گ��روه ،علمیتر و تخصصیتر بود .او در ماه رمضان در اهمیت این ماه و ش��ب قدر و
وجوب روزه و ش��ب قدر س��خن میگفت .سپس با اس��تناد به مال محسن فیض و دالیل عقالنی و
85
روایی در مورد زمان روزه ،احکام و مسائل روزه و مبطالت آن توضیح میداد.
بدینترتیب مس��جد شیخیه نقش ارزندهای را در گسترش ش��یخیگری در کرمان داشته است.
آنچنانکه امام این مس��جد از رهبران و علمای ش��یخیه بود ،که با برپایی نماز جماعت و سخنرانی
در آنج��ا پیروان ش��یخیه را با اصول اعتقادی و فقهی این مکتب آش��نا میکرد .این س��نت با حاج
محمدکریمخان آغاز ش��د و دیگر مش��ایخ این فرقه آن را پس از وی دنبال کردند ،بهطوری که این
شیوه ،سنتی برای مشایخ شیخیه شد .فرزند حاج محمدکریمخان ،حاج محمدخان (درگذشت1324 :
قمری) در ماههای جمادیاالول و جمادیالثانی ،رجب و ش��عبان در روزهای جمعه و شنبه در شهر
کرمان جلسات سخنرانی داشت .محتوای این سخنرانیها ،مجموعه مواعظی در خصوص فضایل و
مناقب اهل بیت و تزکیۀ نفس بود .سپس به مباحثی در فلسفۀ وجودی نبوت ،پیامبران ،انسانشناسی
و اخالق میپرداخت 86.در این جلسات و سخنرانیها ،رؤسای شیخیه نیز حاضر میشدند .اغلب این
مواعظ و س��خنرانیها در مس��جد چهلستون کرمان (حاج آقا علی) ،و به مدت ده روز در قریه لَ َ
نگر
برگزار میشد .بدینترتیب برقراری جلسات دینی که ابتدا به وسیله ابراهیمخان به شکل ساده آغاز
87
ش��ده بود ،به س��نتی در دورة «آقای اول» حاج محمدکریمخان و «آقای ثانی» حاج محمدخان،
تبدیل شد .این دو تن جلسات مذکور را به صورت منظمتر برگزار کردند و از آنجا که از علوم قرآنی،
تفسیری و کالمی آگاهی داشتند ،سخنرانیهایشان از عمق و غنای بیشتری برخوردار بود.
 .84مدرسی چهاردهی ،از احساء تا کرمان ،ص.38
 .85محمدخان کرمانی« ،رساله فی بعض مسائل الصوم» ،رسائل مرحوم آقای حاج محمدخان کرمانی ،نسخه خطی (کرمان:
کتابخانه شیخیه ،شماره د)1-؛ تصویر آن در (تهران :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ،شماره1ن343 /م 4ک.)BPM 213/
 .86محمدخان کرمانی ،مواعظ حاج محمدخان کرمانی ،به تقریر محمدمهدی حسنی رفسنجانی ،به نفقه عبدالمهدی مرتضوی
(کرمان :چاپخانه سعادت ،بیتا) ،ص 355 ،310 ،156 ،128 ،78 ،43 ،27 ،3؛ مدرسی چهاردهی ،ص .38
 .87مدرسی چهاردهی ،ص( .39هر چند بنا بر منابع شیخیه و تحقیقات جدید حاج محمدخان جانشین بالفصل پدرش حاج
محمدکریمخان شد اما پس از حاج محمدکریمخان ،پسر ارشد او حاج محمدرحیمخان (درگذشت1307 :ق1890 /م) رهبر شیخیۀ
کرمان گردید .نک :احمدی کرمانی ،ص.286
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اجتماعی مسجد پی برده بودند برخی از
از آنجا که پیروان طریقة شیخیه به کاردکردهای دینی و
ِ
تجار و متموالن سعی کردند تا با برقراری موقوفاتی رونق و رفاه را برای مسجد چهل ستون تأمین
کنند .همانطور که گفته شد احتما ًال رهبران شیخیه نیز به این موضوع پی برده بودند که بخشی از
آثارش��ان را به موضوع وقف اختصاص میدادند .به عنوان مثال حاج آقا علی تاجر در س��ال 1295ق
(1878م) برای این مسجد موقوفاتی قرار داد و درآمد حاصله از آنها را به مسجد اختصاص داد .بنابر
نص وقفنامه امالک موقوفه عبارت بود از :نُه َح ِّبه 88و نیم از مزرعه نصیرآباد واقع در حومۀ ش��هر
کرمان در حوالی دو روس��تای فتحآباد و اختیارآباد با تمامی متعلقاتش یعنی اراضی ،صحراها (مراتع
89
متعلق در حریم آن) چشمهها و نهرهای آب.
حاج آقا علی در س��ال 1302ق (1885م) تیمچۀ واقع ش��ده در جنب مسجد ،و بازار و دکانها و
حجرههای جدید واقع شده در شرق بازار کیامحمد و آبانبار تازه تأسیسی که از بناهای خود او بود
و در محلۀ س��ید علویان 90قرار داش��ت ،را بر امالک وقفی افزود 91.سپس آقا شیخ علی 92،پسر شیخ
حسن بحرینی را بعد از خود متولی موقوفه قرار داد .افرادی نیز به عنوان شاهد صحت این وقفنامه
را تأیید کردند که از میان آنان میتوان به حاج محمدخان ،رحیم بن ابراهیم و محمد بن علی اشاره
93
کرد .سپس با مهر حاج آقا علی این وقف نامه جنبۀ رسمی پیدا کرد.
حاج آقا علی موارد مصرف درآمد حاصله از امالک موقوفه را چنین برشمرده است :عشری (یک
دهم) از درآمد به عنوان حقالتولیه به متولی اختصاص داش��ت .نُه عش��ر (نُه دهم) باقی ماندۀ دیگر
از درآمد میبایس��ت طبق نظر واقف صرف امورات مسجد میگردید .چنانکه از محل همین درآمد
َ .88ح ِّبه :اصطالحی برای مقیاس زمین و آب در کرمان است .در ایالت کرمان هر ملک شش دانگ و هر دانگ به  16حبه
تقسیم میشود که جمع ًا هر ملک شش دانگی  96حبه را شامل میگردد .همچنین میزان سهمبری هر یک از مالکان از آب قنات
براساس حبه است .آنچنانکه مالک یک حبه زمین یک ساعت و نیم از آب قنات سهم دارد (محمدابراهیم باستانی پاریزی ،جامع
المقدمات ،تهران :علم ،)1381 ،ص  213و .689
 .89فهرست اسناد موقوفات ایران ،دفتر دوم استان کرمان ،به کوشش امید رضایی (تهران :اسوه ،)1382 ،وقفنامۀ حاجآقا علی،
ص  .215وقفنامه حاج آقا علی  1با این مشخصات نگهداری میشود :کرمان :سازمان اوقاف و امور خیریه شهر کرمان ،ادارۀ اسناد،
شمارۀ /94ح.855/
 .90این محله به نام علویان نیز معروف است (سعید محرابی کرمانی ،تذکرۀ االولیاء محرابی کرمانی یا مزارات کرمان ،به کوشش
حسین کوهی کرمانی ،کرمان :کرمانشناسی ،)1383 ،ص.123
 .91فهرست اسناد موقوفات ایران ،دفتر دوم استان کرمان ،ص .214
 .92شیخ علی ،از برادرزادگان شیخ نعمتاهلل بحرینی امام جمعۀ کرمان (درگذشت1250 :ق1834/م) پیشوای شیخیه در بم بود.
وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص.190
 .93فهرست اسناد موقوفات ایران ،دفتر دوم استان کرمان ،ص .214
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مستمری به امام جماعت مسجد ،که الزام ًا از میان علمای شیخی تعیین میگردید ،پرداخت میشد.
نیز بخش دیگری از درآمد نیز به عنوان حقالزحمه به مداحان ،مرثیهخوانان ،خدام و مؤذن مس��جد
آسایشی مسجد :مانند روغن چراغ ،شمع،
اختصاص داشت .تأمین سایر هزینههای امکانات رفاهی و
ِ
روش��نایی و تهیه بوریا و فرش از این بخش درآم��د موقوفه زیر نظر متولی پرداخت میگردید .بنابر
نظ��ر واقف در صورت تخریب قنات و کاهش میزان محصوالت کش��اورزی و نقصان درآمد ،متولی
میبایست با استقراض از افراد توانمند هزینههای مسجد را تأمین کند ،سپس در سال آتی با درآمد
بهدستآمده از فروش محصوالت به بازپرداخت بدهی اقدام کند 94.در حقیقت واقف با گنجاندن این
موضوع در نص وقفنامه در صدد بود تا مسجد چهلستون برای همیشه رونق خود را حفظ کند.
البته مسجد حاجآقاعلی (چهلس��تون) تنها مسجد شیخیه نبود ،بلکه آنان مساجد دیگری مانند
مس��جد بازار ش��اه را نیز در تصرف داش��تند ،که از اهمیت کمتری برخوردار بود .مسجد بازار شاه در
حدود نیم قرن در دست شیخیه باقی ماند ،و مرکز فعالیتهای دینی و اجتماعی فرزندان حاج محمد
کریمخان محسوب میش��د .یکی از برادران حاج محمدخان (بهاحتمال قاسمخان) امامت مسجد را
95
داشت و در آنجا به وعظ و سخنرانی میپرداخت.
در جنبش مشروطهخواهی که با هرج و مرج و بینظمی در کرمان همراه بود برخی از احزاب و
موسس��ات جدید مانند انجمن ایالتی و والیتی در این ش��هر ظهور کرد که افرادی از شیخیه هم در
آنها عضویت داش��تند .همین تحول به کاهش تدریجی کارکردهای سیاسی و اجتماعی مهمترین
مس��جد شیخیه ،یعنی مس��جد حاجآقاعلی ،منجر شد .بهویژه آنکه با انتخاب یکی از افراد شیخی به
96
عنوان وکیل در مجلس شورای ملی ،رهبر این فرقه برخی مسئولیتهایش را به او واگذار کرد.
با افزایش ش��مار شیخیان و تثبیت موقعیت جایگاه شیخیه در کرمان ،بهتدریج اندیشههای حاج
97
محمدکریمخان در شهرهای دیگر این والیت ـ مانند بم ،رفسنجان و سیرجان ـ طرفدارانی یافت.
البته دربارة چگونگی ورود و نفوذ فرقة ش��یخیه در این ش��هرها اطالع دقیقی در دست نیست ،اما بر
پایة برخی شواهد و اسنادی که در دست است ،میتوان دربارة این گسترش گمانهزنی کرد.
رفس��نجان و بم ،چنانکه پیش��تر اشاره شد ،دو ش��هر مهم تجاری و بزرگ والیت کرمان بودند
تج��ار و بازرگانان به آنها رفت و آمد میکردند .این گروه نق��ش مهمی در ترویج عقاید و آراء
ک��ه ّ
 .94فهرست اسناد موقوفات ایران ،دفتر دوم استان کرمان ،ص .214
 .95رساله کاتب کرمانی ،ص416؛ رضوی ،ص.174
 .96ابوالقاسمخان ابراهیمی ،ج ،1ص .29
 .97وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص 282 ،190؛ محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،پیغمبر دزدان (تهران :علم ،)1386 ،ص 562و .563
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تجار به فعالیتهای
اصالحطلبانه در ش��هرها داش��تند 98.در این دو شهر و نیز در سیرجان تعدادی از ّ
تجاری مشغول بودند .آنان در کنار داد و ستدهای بازرگانیشان ،به ساخت و احداث امکنة عامالمنفعه
تجار موسوم به حاجآقاعلی
مانند :پل ،کاروانس��را ،آبانبار ،بازار و مس��جد میپرداختند .یکی از این ّ
اغلب در رفس��نجان اقامت داشت 99.وی به مسلک ش��یخیه روی آورد و از مریدان و پیروان مکتب
حاج محمدکریمخان ش��د .او منش��اء آثار و بناهایی (مانند مسجد ،حوض ،کاروانسرا) در شهر کرمان
گردید که تا امروز در این شهر باقی است 100.بهنظر میرسد در پی تبلیغات او در رفسنجان ،عقاید و
آرای شیخی در این شهر و اطراف آن گسترش یافت و به زودی رفسنجان یکی از کانونهای اصلی
شیخیه شد ،چنانکه یکی از روستاهای رفسنجان بهنام کمالآباد ،خود از مراکز مشایخ شیخیه شد.
101
پیروان مذهب شیخیه در رفسنجان چنان افزایش یافت که مستق ً
ال برای خود مسجدی بنا کردند.
نماین��دۀ حاج محمدکریمخان در رفس��نجان ،آقا محمدباقر رفس��نجانی ب��ود 102.از دیگر نمایندگان
103
شیخی شناختهشده در این شهر حاجی میرزا محمدعلی و آقا محمدجواد شریف بودند.
تجار و
چنین بهنظر میرس��د گس��ترش طریقة ش��یخیه در ش��هر تجاری بم نیز ،مرهون نقش ّ
بازرگانان بوده اس��ت .عالوه بر نقش تجار ،برادرزادة ش��یخ نعمتاهلل بحرینی ـ عالم اخباری و امام
جمعة کرمان ـ موس��وم به آقا شیخ علی در ش��هر بم ،عاملی دیگر در گسترش شیخیه در این شهر
104
بود.
در پی گس��ترش ش��یخیه ،حاج محمدکریمخان به سبب پش��توانۀ مالی و حکومتی ،تشکیالت
ویژهای را برای امور و گس��ترش این فرقه در نظر گرفت و یک منش��ی بهنام میرزا حسین اصفهانی
تجار بهواسطۀ فعالیتهای علمیشان معروف بودند و مطالعات آنها بیشتر در زمینۀ علوم دینی ،عربی ،شعر ،خوشنویسی
 .98برخی از ّ
و ادبیات بود .این گروه اجتماعی بیشتر از دیگر گروههای جامعه ،مشترکات فراوانی با علما داشتند .بین این دو قشر به علل شغلی روابط
تجار برای انعقاد عهدنامههای تجاری به نظر علما و روحانیون دینی نیاز داشتند تا فعالیتهای
نزدیکی وجود داشت .به عنوان نمونه ّ
تجاریشان منطبق بر شرع اسالمی باشد .از سوی دیگر غیر دولتی بودن نهاد روحانیت در جامعۀایران و پرداخت خمس و وجوهات شرعی
تجار و بازرگانان به علما و روحانیان ،بینیازی آنان را از نظر مالی و اقتصادی از سایر اقشار جامعه و وابستگی آنان را به این گروه
از سوی ّ
تجار از نظر ذهنی خیلی مذهبی بودند و بسیاری از آنها به زیارت مکه میرفتند .بدینترتیب بین دین و قشر
شد.
ی
م
موجب
اجتماعی
ّ
تجار با خیرات و مبرات نیازهای جامعه را رفع میکردند؛ فلور ،ج154 ،2ـ .151
پیوندهای خانوادگی برقرار شد .بسیاری از ّ
 .99باستانی پاریزی ،پیغمبردزدان ،ص.420
 .100احمدی کرمانی ،ص.310
 .101وزیری ،جغرافیای کرمان ،تعلیقات باستانی پاریزی ،ص .282
 .102باستانی پاریزی ،پیغمبر دزدان ،ص .563
 .103وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص.298
 .104وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص .190
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برای خود برگزید 105،که از وظیفه و نقش او در گس��ترش دعوت ش��یخیه اطالعی در دست نیست.
پس از معرفی مکتب ش��یخیه از س��وی رهبران و علما این فرقه ،بهتدریج برخی از بزرگان و افرادی
دارای نفوذ و اعتبار به این مسلک عالقهمند شدند .به عنوان نمونه در سال 1304ق میرزا جواد ،پسر
آقا س��ید رحیم تفرش��ی (وزیر کرمان) شیخی بود و برای آش��نایی فرزند خود با اصول عقاید شیخی
(توحی��د ،نبوت ،امامت ،رکن رابع) معلمی بهنام غالمحس��ین برای وی برگزید .بیگمان حضور این
افراد و تش��کیالت حکومتی ،پش��توانهای برای اعضای جامعة شیخی محسوب میشد و در توسعه و
ش��یوع شیخیگری در کرمان بسیار موثر واقع گردید .در کنار آموزگاران شیخی ،افرادی دیگری به
نام مال وجود داش��تند ،که از معتقدین به شیخیه محسوب میشدند .اینها با احکام و عقاید شیخیه
آشنایی داشتند و با تبلیغات خود در جلب تودة مردم به شیخیگری گام موثری برداشتند .مال محمد
جوری با برخی اعمال و رفتار س��نجیده و عاقالنه میکوشید تا بر تعداد معتقدین به شیخیه بیفزاید.
گاهی اوقات آموزگاران ش��یخی مانند مال غالمحسین برای جلوگیری از افزایش پیروان رقیب خود
یعنی بابیه بهش��دت بر مراسالت این فرقه نظارت داش��تند ،و سعی میکردند از محتویات نامههای
106
میان پیروان بابیه در دو شهر یزد و کرمان آگاهی یابند.

نتیجهگیری
عقیدتی کرمان در دورۀ قاجار زمینة بسیار مناسبی برای ظهور مسلک شیخیگری
محیط اجتماعی و
ِ
ش��د .حضور برخی از مریدان شیخ احمد احسائی در این شهر اولین سرچشمههای نفوذ شیخیگری
در کرمان به ش��مار میآید .بهویژه آنکه حکمران کرمان ،ابراهیمخ��ان ظهیرالدوله ،خود اعتقادات
شدید مذهبی داشت و بهاحتمال تحت تأثیر فتحعلیشاه قاجار برای علمای دینی احترام فراوان قائل
بود .از اینرو پس از آگاهی از حضور ش��یخ احمد احس��ائی در یزد با وی ارتباط برقرار کرد و ش��یفتۀ
وی ش��د .وجود برخی از فرق و مذاهب نیز در این ش��هر راه را برای توسعۀ شیخیه هموار کرد .حاج
محمدکریمخان بهمنظور تثبیت عقیدة ش��یخیگری در این ش��هر با برگزاری سخنرانی و مواعظ و
تبلیغ عقاید ش��یخیه در مس��جد روابط اجتماعی ش��یخیه را با دیگر فرق سازمان داد .همچنین حاج
محمدکریمخان بهمنظور نیل به رهبری ش��یخیه و برتری این مذهب بر س��ایر مذاهب این شهر با
در اختیار گرفتن امکانات مدرس��ه ابراهیمیه و تبدیل آن به مؤسس��ه علمی ـ آموزش��ی شیخیه گام
 .105میرزا حیدرعلی اصفهانی ،بهجت الصدور (بمبئی :بینا1331 ،ق) ،ص.19
 .106وزیری ،جغرافیای کرمان ،ص 158؛ براون ،ص484 ،470ـ .483
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مهم��ی در ترویج ش��یخیگری در کرمان برداش��ت .در واقع حاج محمدکریمخ��ان و دیگر رهبران
ش��یخی با تألیف و تدوین و کتب و رس��ائل فقهی و کالمی در استقالل شیخیه شاخۀ کرمان بسیار
موثر بودند .دیگر رهبران ش��یخی نیز در دورۀ زعامتش��ان در مس��جد اختصاصی شیخیه به تبلیغ و
ترویج عقاید شیخی پرداختند .در کنار این اقدامات ،تجار و بازرگانان نیز در توسعۀ شیخیه در والیت
کرمان نقش مؤثر داش��تند .از میان آنان میتوان به حاج آقا علی تاجر رفس��نجانی اشاره کرد ،که با
تأسیس مهمترین کانون اجتماعی شیخیه کرمان ،مسجد چهلستون ،نقش برجستهای در گسترش
شیخیگری در این شهر داشت .همچنین گسترش شیخیه در برخی شهرها و مناطق دیگر به وسیلۀ
تجار شیخی انجام میگرفت .بدینترتیب پس از ظهور این مکتب تازهتأسیس بهمنظور ترویج عقیدة
ش��یخیگری سیر دعوت شیخی به وسیلة هر یک از رهبران و مبلغان شیخی به صورت یک برنامة
منظم و منسجم دنبال شد.
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