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سیدکاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی  دالیلبررسی و نقد 
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 چکیده
کاظم رشتی» خ احمد یپس از ش)ترین شخصیت در میان رهبران شیخیه  به عنوان مهم ،«سید 

که امامانیو ترویج دهنده فرقه شیخیه، بر ا (یاحسائ و  علت فاعلی در نظام آفرینش ؟مهع؟ن باور بود 
رشتی این دیدگاه خود را بر پایه  .اند روزی دادن در هستی و از جمله آفریدن ،انجام دهنده همه امور

کردبرای ها و باورهای استادش احسائی بیان و  آموزه نقلی را دالیل و برخی از  همستندسازی آن تالش 
که مستندات او دارای اعتبار  دهد نشان میولی ارزیابی و بررسی این ادله دانسته است؛ د این نظریه مؤی  

گرفته نشدهنیست  م خان یمحمدکر کنند. ها دیدگاه او را ت یید نمی اند و یا محتوای آن و از منابت معتبر 
گرد سیدکاظم رشتی نیز برای ترویج افکار شیخیه و یکرمان خود در تبیین استادان ، دیگر رهبر شیخیه و شا

دالیل کرمانی در اثبات این نظریه از  .را در آثارش نگاشته است مطالبی ،دیدگاه علت فاعلی دانستن امام
کرمانی نیز غیر قابل استناد است هها مشخص شد بررسی آنبا که  هروایی و عقلی بهره برد  .مستندات 

کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه ،بنابراین غیر قابل پذیرش است و در لذا غیرمعتبر و  ؟مهع؟ادله رشتی و 
 ادعای غلو نسبت به رهبران شیخیه است.  ساز زمینه ،مواردی

کلیدی: کرمانی، شیخیه، سیدکاظم رشتی،  واژگان   علت فاعلی، غلو در امامت.محمدکریم 
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 مقدمه
کرده و  ؟مهع؟از جمله سیدکاظم رشتی موضوع علل اربعه بودن ائمه ،رهبران شیخیه را مطرح 

شیخ احمد  ،رشتی این دیدگاه را از استادش اند. کردهعنوان نش یایشان را علت فاعلی در آفر
در آثار خود این نظریه را توضیح داده و در راه اثبات آن به مستنداتی تمسک آموخته، احسائی 

که الزم است دیدگاه و ادله او در اثری مستقل ارزیابی  کاوی و نقد شود. کرده  در این نوشتار به وا
که  .شد ترین ادله او پرداخته خواهد مهم فصلنامه  (1397بهار ) 60در شماره قابل ذکر است 

های غالیانه شیخیه در خصوص  دیدگاه»با عنوان ای  در مقالهعلمی پژوهشی انتظار موعود 
کاظم رشتی با محوریت اندیشه ؟مهع؟مقامات ائمه اطهار نوشته  ؛«های شیخ احمد احسائی و سید 

 ؟مهع؟ه سیدکاظم رشتی در مورد مقامات ائمهمسلم محمدی و محمد محمدی، به تبیین دیدگا
در  ؟مهع؟ادله رشتی در موضوع علت فاعلی دانستن اماماندر مقاله مذکور، پرداخته شده است؛ اما 

کار پژوهشی بخشی از مورد بررسی و نقد قرار نگرفته نظام آفرینش  که همین موضوع، محور 
 باشد. نوشتار حاضر می

کرمانیمحمدکر گرد یدکاظم رشتینزد س یکه مدت پس از این یم خان  کربال شا کرد و با  یدر 
کرمان استادان به ترویج افکار  ؛مبانی شیخ احمد احسائی و سیدکاظم رشتی آشنا شد خود در 

کریخیش»دانست و  دکاظم ین سی، خود را جانشیپرداخت و پس از فوت رشت را در  «هیمخانیه 
کتابکرد یکرمان راه انداز کرده؛ یار احسائی و رشتی را بخود افک یها . او در  رو  نیا ازان و شرح 

کرمانی نیز  ؟مهع؟بودن امامان یدیدگاه علت فاعل مستندسازی برای در آثار او تبیین و شرح شده و 
برای اولین بار و به صورت مستقل رو،  پیشدر مقاله  .کرده استبسیاری برای این نظریه تالش 

در نظام آفرینش تبیین شده و مستندات و ادله او  ؟مهع؟علی دانستن ائمهدیدگاه او در مورد علت فا
 شد. آزمایی و نقد خواهد  راستی
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 شیخیه
که  یئهواداران و پیروان شیخ احمد احساو  ای از شیعیان امامیه عده نام «هشیخی» است 
در این جریان  .اند نامیده شده «شیخیه»، یفقه آرایو  یدتیعق یدلیل پیروی از او در باورها به
ران یدر ا یو نظام یاسی، سینیتحوالت د یو موجب برخ پدید آمد یجره زدهمیسل قرن یاوا

که به) «هکشفیّ »ن مکتب با عنوان یشد. از ا  (اند کرده یالهامات و مکاشفات اعتماد فراوان افرادی 
که ) «هسریّ شتپ»ا ی سر  یباال در خواندننمازامامیه، مشهور  یفتوا خالفبر کسانی 

 .(268: ص1387مشکور، ) شود یاد میز ین (نددان یممساوی قبر آنان را جایز ن و معصومان؟مهع؟
بعد از شیخ احمد احسائی، توسط سیدکاظم رشتی رسمیت یافت و به یک فرقه  ،این جریان

کرمانیجانشینی او به وجود آمد؛ اما تبدیل شد و پس از رشتی، اختالفاتی بر سر   ،محمدکریم خان 
گوی سبقت را از دیگران ربود و رهبری  ترین همم گرد رشتی،  از پیروان این فرقه تعداد بسیاری شا

گرفت کالمی سید  رو آشنایی با آرای از این .(208-207: ص1389، یگانیگلپا یربان) را به عهده 
کرمانی به عنوان دو شخصیت مهم این جریان و تبیین و نقد  ،کاظم رشتی و محمدکریم خان 

  رسد. ضروری به نظر می ؟مهع؟ها نسبت به موضوع علت فاعلی دانستن ائمه آندالیل 

 در هستی ؟مهع؟در علت فاعلی دانستن امامان یدکاظم رشتیدگاه سیتبیین د
کاظم رشت کرد یسید  ها و  و مقام هموضوع علت فاعلی بودن امام را در آثار خود مطرح 

کتاب  ه است.ادنسبت د ائمه؟مهع؟ای را به  های ویژه نقش خویش،  حجةالبالغهاو در 
ر و اداره موجودات را به یرا دارای قدرت تصّرف در عالم وجود دانسته و تدب ؟ع؟امیرالمؤمنین

: تا الم یب ،یرشت) شمارد یم و رام میحضرت تسلآن ز را در مقابل یدهد و همه چ یایشان نسبت م
 یففاضات مجیع اد یفاخللق  ه باب اهلل الان  » د:یگو یدر مورد مقام آن حضرت م. او (51ص

وعیات و  او در این  .(همان)«الطلبات و املسئالت یفاهلل  یالخلق ال بابالتکوونیات و التشر
را باب و واسطه بین خدا و مخلوقاتش دانسته و این نقش را در همه  ؟ع؟امیرالمؤمنین ،جمله

ک .داند امور تکوینی و تشریعی جاری می این دیدگاه را ت یید مذکور، تاب رشتی در بخش دیگری از 
که »گوید:  کرده و می که  به این ؛ها باشند اشرف مخلوقات و برترین آن امامان؟مهع؟واجب است 

ممکن است البته  .(54: صهمان)« ن باشندین مخلوق و صادر نخستیباید مبدأ هستی بوده، اول
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کی از امکان تصّرف در عالم و نقش فاعلی خاص در  ائمه؟مهع؟در مقامات را چنین جمالتی  که حا
کنیم در تحلیل؛ بخشی از هستی است کالمی نیز مشاهده  گلپایگانی، ) های فلسفی و  ربانی 

 .(20ص :الم1388
آشکارا بیان و بر مقام فاعلیت  ائمه؟مهع؟مطالب دیگری را نیز در مورد  یاما سیدکاظم رشت

کید در نظام آفرینش  بیت؟مهع؟ اهل رشتی  .و نقش علت فاعلی ایشان را توسعه داده استکرده ت 
که در شرح آی کتابی   د: یگو یچنین ماست، الکرسی نگاشته  ةدر 

وفة علة  وف علة للنفوس اجلزئیة و  بیعته الشر واح و نفسه الشر وف علة لالي وحه الشر ي
ایجاد نفوس و گر است و نفس ایشان علت یارواح د یعلت برا ؟لص؟امبریروح پ ؛للطباوع

  .(4تا ج: ص رشتی، بی) گر استیت دیشان علت ایجاد طبایعت ایطب
 ؛داده شده است به ابعاد وجودی ایشان نسبت  ؟لص؟ن عبارت رشتی، مقام علّیت پیامبریدر ا

گرچه ممکن است این بخش از سخن رشتی نیز بر علت غا ز ین ؟لص؟بودن وجود پیامبر اسالم ییا
 ت بعدی او مفّسر این سخن اوست.تطبیق داده شود؛ جمال

کرده و می الکرسی سخنی صریحةرشتی در ادامه مطالبش در شرح آی  نویسد:  تر را بیان 
کان بیهنم مفاوت یفَقوم به اآلخر و وقوم مبا والوجور  واحد مهنم علة مامة مستقلة یف فکل    ن 

کدام از  ؛املرامب اِلخر در وجود، از هر یک، جاد عالم است و یا یعلت تامه برا ائمه؟مهع؟هر 
گرچه تفاوت در مراتب ب مستقل است؛ یگرید گر یکدیت با یدر علّ ]ها وجود دارد  ن آنیا

 .(22همان، ص)[ ندارندتفاوتی 
که همه علل اربعه کرده  غایی، فاعلی، مادی ) رشتی در این سخن، موضوع علّیت تامه را بیان 

 .داند های چهارگانه می مصداق همه این علته را ائمپس او  .شود را شامل می (و صوری
دانسته جاد موجودات یا یبلکه علت تامه برا ،یکه امامان را علت فاعل بعد از آن یدکاظم رشتیس

 داند. ، آنان را خالق و رازق بندگان و انجام دهنده همه امور عالم میاست
توان به خداوند نسبت  یرا نم« علیت»که ن باور است یکه سیدکاظم رشتی بر ا نکته مهم این

زمینه او در این . دارای اشکاالت اعتقادی است ،داد و انتساب مقام علّیت به خدای متعال
 گوید:  می

اطالق علت  ؛الذات البحت بوجه من الوجوه عَل یا  اهلل ا القلا عَل اما العلة فالوصح  »
 .(383همان: ص)...« بودن بر ذات خداوند به هیچ وجه صحیح نیست
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رشتی خداوند را  ،رو از این .به تحلیل آن پرداخته خواهد شدبررسی و نقد و  ادله رشتی در ادامه
 داند. از جمله علت فاعلی در هستی می ،ها مصداق همه علتائمه را علت ندانسته و 

 امامان؟مهع؟ادله سیدکاظم رشتی در علت فاعلی دانستن و نقد بررسی 
از برخی روایات  ائمه؟مهع؟در علت فاعلی بودن را ه خود دگایدکاظم رشتی مدعی است دیس
کرده  .گرفته است بیت؟مهع؟ اهل او در آثارش این متون دینی را به صورت رمزآلود و پیچیده شرح 

 است.کرده ها مستند  و دیدگاه خود را به آن

 دلیل اول
کالم  یرا مستند مهم خود در بحث علت فاعلی م ؟ع؟نیرالمؤمنیاز ام یتیرشتی روا  داند و این 

 دهد:  یو شرح مکند  میمنسوب به حضرت را نقل 
نا ا ؟ع؟شار بقولهأف ؛الذوات للذات ا الذات یفنَ ، اا ذات الذواتنَ ا ؟ع؟نیراملؤمنیقول ام

و  یات و مبدا املبارسطقس  اْل جوهر اجلواهر و اسطقس   یا  نیل اِلو  نیاملقام لَذات الذوات 
همان، ) مقام اِلبواب ات الیق و املاهياحلقا الذوات یف لذات یفنا ااشار بقوله العلل و ا

 .(218ص
کرده و معتقد  علی؟ع؟به بخشی از یک حدیث منسوب به امام  ،ن عبارتیرشتی در ا استناد 

که من حقیقت و جوهر حقایق و عنصر  خود را این امیرالمؤمنین؟ع؟است  کرده  گونه معرفی 
رشتی از این عبارات، مبدأ  ،رو از این .باشم دارای مقام ابواب میها و  عناصر و سر سلسله علت

که همراه با  را استنباط می ائمه؟مهع؟هستی و علت مخلوقات بودن  کند؛ اما این روایت 
خود دارای ابهام و اجمال است و باید از حیث سندی و  ؛اصطالحات فلسفی او شرح داده شده

گیرد.   محتوایی مورد ارزیابی قرار 

 ررسی و نقدب
در  امیرالمؤمنین؟ع؟،جمالت مورد استناد سیدکاظم رشتی و حدیث نسبت داده شده به  ،اوال  

کتاب حدیه در شرح این سخن و  یرشت ،دا نشد؛ ثانیا  یرمعتبر پی، معتبر و غیثیرحدیو غ یثیچ 
کلمات گوینده، با آوردن  کردن مراد  زوده ، بر ابهام آن اف«جواهر»و  «اسطقسات»مثل  یآشکار 
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گرچه م و ستیروشن ن امام علی؟ع؟منسوب به   رو مراد از جمله از این .است  یبرا ییتوان معنا یا
گرفت؛ سخنی خالصه، تقطیت شده و مبهم است؛ ثالثا   دکاظم یچگونگی استدالل س ،آن در نظر 

که او در مورد مبدأ علت بودن   یو علت فاعل ائمه؟مهع؟رشتی به این عبارت نامعلوم است و مطلبی 
کرده، از این سخن فهمآنان بودن  این جمله مورد استناد و لذا  شود یده نمیدر عالم برداشت 

رشتی فاقد سند معتبر است و از حیث محتوایی دارای پیچیدگی و نامفهوم بودن مفاد آن 
 باشد. می

 دلیل دوم 
کاظم رشتیس که بر خطبه  ید  ان یرا به روشنی ب مراد خود ؛نگاشته است «هیتطنج»در شرحی 

کرده  علی؟ع؟را به جمالت این خطبه منسوب به امام  ائمه؟مهع؟بودن  یکرده و علت فاعل مستند 
کرده است:  .است  او معتقد است حضرت در سخنرانی خود چنین بیان 

يل  اهلل  ض الیه  یفانا و کم  یفارضه و املفو  عباره...انا احيي و امیت و انا اخلق و  یفامره و احلا
کیف اشاء؛ ق...انا ابدي و اعید، انا اظلر اِلشیاء  ز ن هستم و امر خدا یخدا در زم یمن ول اي
گذار شده و من بر بندگان خدا حکمران کنم و من  یکنم...من زنده م یم یبه من وا

ورم مردم را و من آ یدهم...من به وجود م یم یکنم و من روز یرانم و من خلق میم یم
که بخواهم اشیق یگردانم ]برا یبرم گونه  تا  ی، بیرشت)کنم  یاء را ظاهر میامت[ و من هر 

 .(350ب: ص
عموم مردم و در تشریح  حضرت در ضمن خطبه خواندن برای ،رو به اعتقاد رشتی از این

کرده است. ل و مقامفضای  های خود این چنین به نقش فاعلی خود در هستی اشاره 

 و نقد بررسی
که  ن جملهیا کنند، عباراتی از خطبه  را اثبات می ائمه؟مهع؟بودن  یعلت فاعلزعم شیخیه بهها 

که در صورت اثبات صحت صدور ایه، خطبه بیتطنج ها،  ن خطبهیان و خطبه افتخار هستند 
 ه و سیدکاظم رشتی به حساب خواهند آمد.یخیترین مستند به دیدگاه ش نزدیک

ها از حیث سندی باید  آزمایی استناد به آن ها و راستی تحلیل انتساب این خطبهاما در مورد 
کتابیا ،گفت: اوال   ق انوار ال ن مطالب در    نوشته رجب ،؟ع؟نیر املؤمنیاسرار ام  یفنیقیمشاي
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که بعض (ق813 یمتوفا) یرسمحمد حافظ بُ  بن کتابش را معتبر  ینقل شده است  بزرگان، او و 
گاه» :دیگو یاو م  درباره یعامل حّر خ یمثال  ش .دانند ینم کتابش افراط وجود دارد و  نسبت غلو  یدر 

 یکه ُبرس یمطالب بهنیز  یعاّلمه مجلس .(117، ص2: ج1385، یعاملحّر ) «شود یداده ماو به 
کرده و   یاعتماد یل بیدل  د و دربارهکن یاعتماد نم (ما تفّرد به) کننده آن است فقط او نقلنقل 

کتابش : »دیگو یخود م  :1403،یمجلس) «است (غلو) و ارتفاع یختگیآم ،اشتباه مشتمل برچون 
گفته است  درباره هعیان الشیاعصاحب همچنین  .(10، ص1ج فاتش اشتباه و غلو لّ ؤدر م» :او 

که موجب ضرر است و به کلّ  وجود دارد   ها مضّر  از آن یندارد و برخ یچندان  دهیفات او فایت ل یطور 
کتاب یهمه مطالب ا ،نیبنابرا .(465، ص6: ج1403ن، یام) «است به ویژه آن چه به )ن 

که در مورد  باشد؛ ضمن این ست و قابل استناد نمییمعتبر ن (استمربوط  ائمه؟مهع؟مقامات 
 یعه دانست؛ بلکه بعضیتوان او را به طور قطت ش یوجود دارد و نم دیدگاه  مذهب او اختالف

ده یست و آنچه دیعه معمول نیحافظ درباره رجال ش لقب»دانند و معتقدند:  یم یُبرسی را سنّ 
کاربرد آن درباره ، یصادق) «به حافظ شهرت دارد یکه ُبرس  یحال در ؛محدثان عاّمه است  شده، 

گر او سن ،نیبنابرا .(33ص :1383 م یح و ضعیات و صحیروا یبه نوع جمت آور ،باشد یا
کرد؛ ثانیا   یات او نمیدانستن روا رمفهوم یغ ی، نام«هیتطنج» یعنی ،ن خطبهینام ا ،توان اعتنا 
که در  یاقوت حمویتوضیحات مانند  ،حاتیتوضبرخی که  نیاست؛ مگر ا را در این باره بپذیریم 

 چنین نوشته است: « تطنجه»مورد اصطالح 
که ابنیمغرب و مقابل جز یایدر ساحل در یشهر  یازل یحوقل آن را شهر ره خضراست 

کردهیآِب آشکار توص یها و چاه یسنگ یبا بناها  ید آب آن از قناتنیگو یم، است م 
که سرچشمه آن را نم یم یجار  .(267، ص3: ج1995 ،یحمو) شناسند یشود 

که ارتباط  ؟جع؟های ظهور امام زمان از عالمت یز مسائلین خطبه نیدر آخر ا  آمده است 
 سازد. یآن آشکار م یو داستان ساختگ ره خضرایتطنجه و این خطبه را با جزمنطقه 
آن به قرن  یها ن نسخهیتر یمیقدکه ان در منابت مت ّخر آمده یه و خطبه بیخطبه تطنج ،ثالثا  
ه یاست؛ مثال  خطبه تطنج یادیاختالف ز یآن دارا یها نسخهکه  ضمن این ،استمربوط نهم 

کتاب  کتاب  ،مشارق أنوار الیقیندر  اثبات الحجه  یإلزام الناصب فحدود پنج صفحه و در 
که آن  (ق1323 یمتوفا) یحائر یزدی ینوشته آقای عل ؟جع؟،الغائب حدود ده صفحه است 
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کتاباستناد را بدون  کرده یبه  و به صورت مجهول و « یُرِو »سند آن با  یاز طرفی ابتدا .است نقل 
کتاب نیز، سند  کتاب معتبر دیگری نقل  ؟ع؟تا امامرا خود  مطلبمرسل آمده و نویسنده  و یا 

کتاب لذا این .نکرده است آن دارای  یها های معتبر حدیثی شیعه نیامده و نسخه خطبه در 
 . نیستسند معتبری لذا دارای اختالف متن و آشفتگی زیادی است و 

سخنان بر ن یغلو بوده و ا یها دارا ن خطبهیان شده در ایجمالت ب ،اما از حیث محتوایی
، علی؟ع؟های منسوب به امام  را در این خطبهیاست؛ ز ت؟مهع؟یب اهل  رهیخالف روایات دیگر و س

کارهای خداوند به  گر ظهور اولیه از این  رمؤمنان؟ع؟یامبه صراحت  نسبت داده شده است و ا
که عبارات  کرد که نمی)کنار بگذاریم نماید،  می« غلو»را  ه برخی از یو در صورت توج (توان چنین 

برخی  ،به عنوان نمونه .ستیها قابل ت ویل و توجیه ن آن  ها، به یقین همه ن عبارتیا
ل و اآلخر»نویسندگان معنا و ت ویل عبارت  کردهیرا چن« انا اْلو  که مراد حضرت این بوده  ن بیان  اند 

 .(33ص :1383، یصادق) ام بوده ؟لص؟امبریکننده با پ ن وداعین مسلمان و من آخریکه من اول
کل و با توجه به ادله روایی و عقلی شیعه، نمی ت بودن یو مم ییتوان خالق، رازق، مح به طور 

ن انتساب با یبلکه ا ،دانست معصومان؟مهع؟و دیگر  علی؟ع؟را از صفات ثابت شده برای امام 
 ؟ع؟:ت امام رضاین روایابا ندارد؛ از جمله  ینیز سازگار ت؟مهع؟یب اهلات یروا

ق الزعم ان  اهلل عز  من  ز ض امر اخللق و الر  فووض و القائل  وجل فو  حججه فقد قال بالت 
فووض مشرک؛ کردن و روزی دادن بندگان را  بالت  که خداوند امر خلق  کند  گمان  هر کس 

کل کرده؛ او به تفو یبه  گذار  مشرک است  ین فردیض قائل شده و چنیبه امامان؟مهع؟ وا
 .(124: ص1378ابن بابویه،  )

تواند مستند دیدگاه  یست و نمین خطبه از جهت سند و محتوا قابل استناد نیا ،نیبنابرا
بودن  یدر تحلیل علت فاعل یو دیگر رهبران شیخیه باشد؛ اما آنچه رشت یدکاظم رشتیس

کرد ائمه؟مهع؟ ِل  ةالعل: »توان علت خواند یکه خداوند را نمنکته مبتنی است و بر این  هبیان 
فاعلی دانستن  در مورد علت را شبهه استقاللی بودن دیدگاه رشتی  ؛«اهلل وصح  ا القلا عَل

شیخ احمد  ،پیروی از مبنای استادشدلیل به همراه دارد و این اعتقاد رشتی به  ائمه؟مهع؟
که بر این باور بود گر ما آفرینش موجودات را به خداوند نسبت» :احسائی در مورد خداوند است   ا

 ،3تا: ج احسائی، بی) «شود یخته میها و انتسابات و جهات مخلوقات آم م؛ خداوند به نسبتیده
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علت معصومان؟مهع؟ را خداوند،  یساختگی برا یبزرگان شیخیه با تقّدس ،رو نیاز ا .(127ص
گر علت فاعل یدگاه، حتین دیدانند و بنا بر ا فاعلی در همه امور هستی می به  ائمه؟مهع؟بودن  یا

 ن اعتقاد مصداق غلو در صفات است. یدانسته شود؛ ااالهی مشروط اذن 

کرمانیدگاه محمدکریتبیین د  در آفرینش امامان؟مهع؟در علت فاعلی بودن  یم خان 
کرده؛ چنانکرمانی آثار  اثر در موضوعات مختلم  267شده حدود که ادعا  متعددی ت لیم 

که  موضوع علت  ،رو از این .(58: ص1346کربن، ) ستاثر او به زبان فارسی ا 50نوشته است 
کرمانیمحمدکردر آثار  ائمه؟مهع؟بودن  یفاعل ز مطرح و توسط او شرح و توضیح داده ین یم خان 

کتاب  .شده است به شدت از این  ارشار العوام و فطرِ السلیمه،او در برخی از آثارش، مانند دو 
کرده و به شرح سخنان بزرگان ش پردازد و در مورد نقش علت فاعلی  یه میخینظریه دفاع 

ن یا .(157، ص3تا الم: ج کرمانی، بی) «لککل ُم  یشانند علت فاعلیا»د: یگو یم ائمه؟مهع؟
گو ه یخیر بزرگان شیبا سا ؟مهع؟معصومانبودن  یاو در اعتقاد به علت فاعل ییهمسو یایجمله 

 است. 
ه در بحث علت فاعلی را یخیشمخالفان کند و  یاد می «هیفرقه ناج»عنوان  ه بهیخیاز ش یکرمان

که به ظاهر برای عوام از پیروان خود  و در خطابه (346، ص1همان: ج) نامدمی «جّهال» ای 
کرده، در مورد غیر واقعی جلو  د: یگو یچنین م ائمه؟مهع؟کردن موضوع علت فاعلی دانستن  هبیان 

گران آ که م...دیچرا بر تو  ان تو یآقا ،باشد یله و سببیو وس باشد یست علتیبا یحال 
 .(همان) بهتر یباش یبزرگ یصل به همچو جابهتر و تو متّ  ،باشند

 نویسد: کرمانی در تبیین دیدگاه خود می 
کتقّد  که ب [خداوند] او یس و پا کارها شوده برتر از آن است   یپس از برا .نفس خود مباشر 

 .(همان) ظهور آورد هخود را از آن ادوات ب یها خود آالت و ادوات قرار داد تا غرض
 یخداداد یو بحث علت فاعلی، خود را صاحب علوم ائمه؟مهع؟سپس او در موضوع مقامات 

 .(همان)داند می
ح ین توضیداند و آن را چن یبودن را همان مقام ابواب م یمقام علت فاعل یگاه یکرمان

 دهد:  یم
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که باب جم خلق ه که از خدا ب ییت مددهایباشد و جمها  ضیت فیمقام ابواب آن است 
که مقام ابواب مقام ائمه طاهرنید و ایرسد از آن باب آ یم کردم   ؛است ؟مهع؟نیجا عرض 

 .(161، ص3ج ،همان)؟اهع؟ بلکه حضرت فاطمه
که از این سخن او پیداست همان  که با واسطه  کرمانی در این ،طور  کرده  جا مطالبی را بیان 

در نظام  ائمه؟مهع؟نیز سازگاری دارد و این سخن او در مورد نقش غایی  ائمه؟مهع؟فیض بودن 
 .(22ص :ب1388، یگانیگلپا یربان) های اعتقادی امامیه قابل جمت است آفرینش، با آموزه

کرمانیاما محمدکر ، تصّور ائمه؟مهع؟بودن  یل خود از علت فاعلیتحل  در ادامه یم خان 
کند و شبهه استقالل  دار می در رساندن فیض به مخلوقات خدشه را ائمه؟مهع؟گری  واسطه

کرده است؛ زیرا معصومان؟مهع؟ ت یصراحت انتساب مقام عل کرمانی به در مقام فاعلّیت را تقویت 
 د:یگو یرا به خداوند نادرست دانسته و م

که بگو یم یراض یچگونه مسلم  [رایز]...ن ذات خداستیکارها ع  کننده  د صفتیشود 
خداست و در ملک  یها از خلق یپس فاعل خلق .ستین [خدا]= در ذات آن فاعل

، 1ج ،همان) دا شده استیآن په ب یزیاست و هر چ یزیخداست و آن علت هر چ
 .(341ص

متبلور شده را  ائمه؟مهع؟که در االهی داند و مقام فعل  ذات خدا را علت هیچ چیز نمی یکرمان 
کارها می کننده  که چنین ادعایی  فاعل، خالق، رازق و   است.نیازمند ای قوی  ادلهبه داند 

کرمانی در علت فاعلی دانستن و نقد بررسی   ائمه؟مهع؟ادله محمدکریم خان 

کریمخانیه در موضوع امامت و نقش فاعلی  ای را در آثارش  ادله ائمه؟مهع؟،رهبر جریان شیخیه 
کر که برای آشنایی با ادله او، مهمبیان   :ها تبیین و ارزیابی خواهد شد ترین آن ده است 

 دلیل اول 
کتاب  از  یبه سخن ائمه؟مهع؟در علت فاعلی دانستن را دیدگاه خود  فطرِ السلیمهکرمانی در 

کرده است:  یممستند  ؟ع؟نیرالمؤمنیام کالم منسوب به حضرت را چنین بیان  داند و این 
وع و یف فلم ابواب اهلل یف ،نا املعبورانا العابد و انا اآلمل و املأمول و ا ؟ع؟قال»  «التکوين التشر
: من آرزومند و است فرموده علی؟ع؟او مدعی است حضرت . (208، ص2ج :تا ب بی ،یکرمان)
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کننده و عبادت شده کرمانی از این سخن منسوب به امام  آرزوشده هستم و من عبادت  ام. 
که  نتیجه می علی؟ع؟ باب خدا در همه امور تکوینی و تشریعی و علت فاعلی در  ائمه؟مهع؟گیرد 

 شود. ایجاد و اداره می امامان؟مهع؟آفرینش هستند و همه امور هستی با نقش فاعلی 

 و نقد بررسی
کرمانی، با پ که ابررسی و  یریگیدر مورد ارزیابی سندی این مستند  ن یمنبت آن مشخص شد 

کتاب نیز علی؟ع؟سخِن منسوب به حضرت   بیان شده است یسرجب ُبر نیقیمشارق أنوار ال، در 
که قبال در نقد ادله سیدکاظم رشتی بیان شد، نویسنده این  و همان (340ص :1419 ،یرسبُ ) طور 

کتاب او به شیوه بزرگان حدیثی شیعه با سند بیان نشده است و از  کتاب مدح ندارد و مطالب 
کتاب او در مورد جایگاه امام در نظام آفرینش دارای غلو بوده و قابل استناد طرفی  مطالب 
گرفتیکه در نقد خطبه تطنج یلبه دالیپس  .نیست کاوی قرار  کالم یا ؛ه و ادله رشتی مورد وا ن 

توان این نظریه را بر پایه مستندی غیر معتبر بنا  ست و نمییز قابل پذیرش و استناد نین یکرمان
 است.نیازمند ای محکم و دارای صّحت سندی و صراحت محتوایی  ادلهبه کرد و این ادعا 

 دلیل دوم
کرمانی در جای دیگری از آثارش میمحمدکر کرده و یرا ن یمصداق علت فاعل ،خان  ز مشخص 

کرده است  چنین نوشته است: زمینه او در این  .در ضمن آن به دلیل دیدگاه خویش اشاره 
باشد و آن بزرگوار  ؟لص؟غمبرین ذات پید عیبا ،که قبل از همه معلوالت است یعلت فاعل

و  یمتواتر سن یها ثیکه در حد چنان ؛ا باشدیاش  ت خدا باشد و علت همهیصفت فاعل
کردهیعه روایش که  آنمعنای  ؛اند ت  ک ملاخلقت اْلرا  کلوِل کردهیو همه روا فال که  ت  اند 

ده یث دیکه حد یمسلم یبرا ،نیاند و در ا از نور پاک آن بزرگوار خلق شده اهلل یماسو
 .(343، ص1: جا المت ، بییکرمان) ستیباشد شبهه ن

 بررسی و نقد
کرمانی ن کردیز بایدر مورد مستند دوم   :د به چند نکته مهم توجه 

ک» یث قدسیحد ،اوال   ک ملا خلقت اِلفال  از حیث سندی قابل پذیرش نیست؛ زیرا این، «لوِل

آمده  یسند گزارش بدون نیز دیگر منابت و در نشده وارد شیعه معتبر و اولیه منابت در روایت
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گرچه برخی (317-316: ص1394خالدی، ) است مانند عالمه امینی در راه تصحیح  محققان؛ ا
کرده سند آن تالش حدیث سند  یبر فرض درست ،ا  ؛ ثانی(435، ص5: ج1416امینی، ) اند هایی 

کننده علت غا ؛تواتر نقل آن بعید نیستدلیل که به مذکور،  بودن  ییمفاد این حدیث، تبیین 
کرمانی و دیگر بزرگان شیخیه در موضوع علت  ؟لص؟پیامبر اسالم در هستی است و با دیدگاه 

به  ،و در این حدیث خداوند است« خلقُت »ندارد؛ زیرا از حیث ادبی، فاعل فعل ارتباطی فاعلی 
اثبات  یث براین حدیپس استفاده از ا .صراحت خدای متعال، آفریننده جهان معرفی شده است

که  یچگونه مسلمان ،ثالثا   ؛، غیر قابل پذیرش و نادرست استائمه؟مهع؟بودن  یبحث علت فاعل
در انتساب آفریدن و روزی دادن  را آنان یها یتواند نه یم است؛ دهیرا د ائمه؟مهع؟ یها ثیحد

کتاب یغ  ای بداند و تمّسک به چند جمله هیهمه مخلوقات به امامان تق مشارق أنوار رمعتبر در 
کند؟!خود و پیروانش  یبنیان اعتقاد برارا ، نیقیال   محسوب 

 دلیل سوم
ک رده است کرمانی برای اثبات علت فاعلی بودن امام در نظام آفرینش، به دلیلی عقلی اشاره 

او انتساب صفت  .کند مشخص می امام؟ع؟ به علت فاعلی دانستنرا های اعتقاد او  که پشتوانه
علّیت و علت بودن به خداوند را ناصحیح دانسته و برای اثبات این دیدگاه خود، چنین استدالل 

 کرده است: 
گر ذات خدا علت باشد کل خلق قد یستیپس با .د خلق با او باشدیکما  باُح  ،ا م یکه 

که نبا ؛باشند کندد از آن تخلّ یچرا  گر عیز ؛م  که قد ،ن ذات خدا باشدیرا علت ا م یذات 
گر خلق حادث  ؛شه علت بودهیپس هم ؛م استیپس علت بودنش هم قد ؛است حال ا
کرده استیاند و خدا ا اند و معدوم بوده پس نبوده ؛است پس در حال  ؛شان را موجود 

که مخلوق باشدمعدوم بودن چگونه  که علت هست و معلول  ، 1همان: ج) ستین ،شد 
 .(313ص

کرمانی، زمینه فکری اعتقاد او و دیگر رهبران شیخیه در این یاز ا  ن سخن محمدکریم خان 
گر خدا را علت شود یده میموضوع و برگزیدن چنین باوری فهم که ا کرمانی این است  ؛ زیرا تصّور 

م باشند؛ یعنی هیچ زمانی ید قدیز بایها ن م شده و مخلوقیقدز یصفت علت بودن او ن ،میبدان
 .خداوند از صفت علّیت خارج نبوده و همیشه علت موجودات بوده و مخلوقاتی داشته است
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از  .به عنوان یکی از صفات او، مانند ذات خدا ازلی و ابدی خواهد شد ،پس علت بودن خدا 
که خداوند ،رواین علت موجودات نیست و این صفت را ندارد و  کرمانی بر این باور است 
اند تا خداوند حادث نشود و یا مخلوقات، قدیم به حساب  عالمکننده و اداره موِجد  بیت؟مهع؟ اهل

که این استدالل، به استقاللی بودن  شود و  میمنجر  بیت؟مهع؟ اهلامور عالم توسط اجرای نیایند 
کرده ائمه؟مهع؟،ت دیگر رهبران شیخیه موضوع استقالل در فاعلی  اند. از دیدگاه شیخیه را ت یید 

کرده و بر اساس  ،یمیرزا محمدباقر اسکوئ ،رو از این از بزرگان شیخیه همین مطلب را بیان 
علت  ،او به صراحت .برگردانده است بیت؟مهع؟ اهلخود، همه امور عالم را به استادان دگاه ید

 د: یگو ید و مخوان را استقاللی می ائمه؟مهع؟فاعلی بودن 
ب و اْلغنیاْلخبار بع فاملنصف َذا نظر ال ة و ادعتبار و جانب التعص  ار، عرف بالغبار ی الدق 

ا ِل منایف لا ظاهرِ یفوما ذکرنا من التفو اهن  کل  ض املتعارف عند العرف و والتفو ض احلق؛ بل 
ه الفرر الشایهو اِلستقالل و منصرفة ال با دّقت و به دور از  یانسان با انصاف وقت ع؛وه ْلن 

که علت فاعل درمی یکند، به راحت یات و اخبار ائمه؟مهع؟ نگاه میتعّصب به روا  ییابد 
ها و اخبار،  آن جمله  ض منافات ندارد؛ بلکه همهیصحیح تفو یدانستن ائمه؟مهع؟ با معنا

 ض ویض متعارف نزد عرف، همان تفویض متعارف نزد مردم ظهور دارد و آن تفویدر تفو
گذار بودن است  ین استقاللیز همیض نیت از تفویرا فرد شایاست؛ ز یاستقالل یوا

 .(396_395: ص1385 ،یاسکوئ)
از رهبران شیخیه آذربایجان مؤّید برداشت استقاللی بودن نقش  ین سخن اسکوئیا ،نیبنابرا
کرمانی است.  امامان؟مهع؟فاعلی  کالم   از 

 بررسی و نقد
که در فاعلیت را ت یید می ائمه؟مهع؟مفاد این دلیل، دیدگاه استقاللی بودن  ،اوال    آیات با  کند 

 ،؛ ثانیا  (16رعد: و  62زمر: )منافات دارد قرآن در انتساب استقاللی خالقیت و رازقیت به خداوند 
صادر  ائمه؟مهع؟که در رّد انتساب آفریدن و روزی دادن و مانند آن به متعددی این دلیل با روایات 

که در آن قائل به تفویض امور عالم به امام،  ؟ع؟ناسازگار است؛ مانند روایتی از امام رضا ،شده
کرمان  الزمه ،؛ ثالثا  (124: ص1378ابن بابویه،  ) شده استعنوان مشرک  که یا یسخن  ن است 

که ا ییاز جمله علت غا ،ها همه علت ج از ذات خداوند باشد  غیر قابل  یکالمن یدر هستی نیز خار
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که علت چیزی بودن، مساو ،رابعا  قبول است؛  ست و یب است نیز صحیح نیترک یاین اعتقاد 
کرمانی در مباحث فلسفی پاسخ داده شده است؛ مثال   مالصدرای شیرازی  ،فیلسوف بزرگ اشکال 

که  یرا چند نوع م ییت، علت غایدر بحث غا که وجو یکیداند  د از انواع آن، علت غایی است 
کمالعلت غایی بودن  باشد؛ مانند ن وجود فاعل مییت عیغا که  برتر از او متصّور  یخداوند متعال 
کرمانی در حّل تعارض قدیم بودن  ،؛ خامسا  (250، ص2: ج1981یرازی، ش) ستین اشکال 

ها به آفریدگار نیز در فلسفه پاسخ داده شده و از  خداوند و حادث بودن مخلوقات و انتساب آفریده
که با او وحدت یرا ع ییدانست و علت غا یعلت فاعل توان خداوند را یث عقلی میح ن او دانسته 

که برخی  (22ص :ب 1388، یگانیگلپا یربان و همان) دیایوجود ن  به یب در ذات باریدارد تا ترک
-28ص :الم 1388، همو) داردظهور متون دینی نیز در وحدت علت غایی و فاعلی در خداوند 

29) . 
که  یاما پرسش ن یعنوان اول را به معصومان؟مهع؟چگونه  یکرمانکه قابل طرح است، این 

که بر اساس مبانی او  یمتعال م یهای خدا آفریده علت توان  خداوند را نمیداند؛ درحالی 
 سد: ینو یمپرسش و به این تناقض کرمانی در پاسخ به این  آورد.موجودات به حساب 

کرد و یاواسطه ه شان و بیواسطه نور ا بعد عالم را به ؛دیشان را آفریخدا اول ا شان خلق 
کرد یا و واسطه یو سبب یعلت یشان را بیا پس  .دیعلت آفر یغمبر را بیخدا پ...خلق 

که بپرسین یزیمحل پرسش نباشد و چ علت و  ید بیغمبر را آفریپس خدا اول پ .یست 
کسیپرسش ن یسبب و جا یب که بپرسد یست و  چرا  ؛چگونه و از چه و با چه اذن ندارد 

گنجا ها آن نیکه ا  .(343، ص1تا الم: ج ی، بیکرمان) ش نداردیجا 
کرمانی با این عبارت به پاسخ آن نپرداخته و این تهافت و تناقض را پذیرفته است  .در حقیقت 

کرمانی با تکیه به دلیلی عقلی، علت بودن خداوند نسبت به امور عالم را نمی از این پذیرد و در  رو 
، به خلقت آنان توسط خداوند و بدون نقش عّلی برای باری معصومان؟مهع؟مورد آفریده شدن 

 است.معتقد تعالی در این آفرینش 
کرمانی همچون س ،نیبنابرا در همه  یرا علت فاعل ائمه؟مهع؟دکاظم رشتی، یمحمدکریم خان 

شمارد و این  یعلت نم عصومان؟مهع؟،مدر آفریدن  یچ وجه حتیداند و خدا را به ه یامور هستی م
کرده است ائمه؟مهع؟نقش فاعلی را منحصر در  به  ائمه؟مهع؟در حقیقت  ،از دیدگاه او ،پس .تلقی 
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که خداوند در ابتدا به آن طور مستقل و با اجازه  یروز ؛آفرینند ها داده، موجودات را می ای 
 کنند. و همه امور عالم را اداره میدهند  می

 گیری نتیجه
کاظم رشت گاهی آنان را دارای قدرت  ائمه؟مهع؟،در تحلیل دیدگاه علت فاعلی بودن  یسید 

ر و اداره موجودات را بر اساس دیدگاه واسطه فیض بودن یو تدبداند  میتصّرف در عالم وجود 
کدام دهد  می؛ اما در برخی از جمالت دیگرش این نقش را توسعه کند میمطرح  امامان؟مهع؟ و هر 

و آنان را خالق و رازق بندگان و انجام دهنده عنوان جاد عالم یا یرا علت تامه برا ائمه؟مهع؟از 
 .کند میهمه امور عالم معرفی 

کفایت نکرد که  و همان هرشتی به این اندازه  مقام  دانسته،را علت فاعلی هستی  ائمه؟مهع؟گونه 
کرد که و معتقد  هعلت بودن را از خداوند سلب  هستی موجد توان خدای متعال را  یمنشده است 

 و انجام دهنده امور آن دانست؛ زیرا انتساب مقام علّیت به خدا دارای اشکاالت اعتقادی است.
که مدعی  هایی منسوب  به جمله ؛گرفته است بیت؟مهع؟ اهلاین نظریه را از روایات است رشتی 

کرد امیرالمؤمنین؟ع؟به  و از حیث است ارای خدشه و ضعم ها د که اعتبار و استناد آن هتمسک 
ناسازگار  ت؟مهع؟یب اهلغلو بوده و با روایات مستند و معتبر  یاین جمالت، دارا ،محتوایی

 .باشد می
کرمانی نیز راه استاد خود را  و مقام علت فاعلی بودن را به پیموده محمدکریم خان 

را باب و واسطه خداوند نسبت  امامان؟مهع؟ ،هایی از آثارش و در بخشقائل شده  معصومان؟مهع؟
کرد صراحت همه امور را  هایش به کرمانی نیز در برخی دیگر از عبارت ه است.به مخلوقات معرفی 

کرد« فاعلیت»و صفت  هنسبت داد بیت؟مهع؟ اهلبه  او ذات خدا را علت  ه است.را از خدا سلب 
فاعل، خالق، رازق و است، شده  متبلور ائمه؟مهع؟که در االهی را و مقام فعل  داند نمیهیچ چیز 

کارها معرفی   .کند میکننده 
کریمخانیه کرده؛ را مستند خود  علی؟ع؟روایاتی منسوب به امام  ،رهبر شیخیه  که با عنوان 

کتاب  این جملهگردد  میها مشخص  بررسی آن ق انوار الیقنیها از طریق  حافظ رجب ، اثر مشاي
برخی از بزرگان حدیثی شیعه در مورد این نویسنده که  و این، درحالی استُبرسی بیان شده است 
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کتاب او اشکاالت کتاب را دارای مطالبی غلوآمیز در مورد  کردهمطرح اساسی  یو محتوای  اند و این 
کرمانی نیز به  .دانند می علی؟ع؟به امام منسوب های غیر معتبر  و خطبه ائمه؟مهع؟مقامات 

کرده هایی از همین موارد غلوآمیز و غ بخش  .استیر معتبر استناد 
کرمانی ؛ او بر این داند میدلیلی عقلی را پشتوانه نظریه خود و بزرگان شیخیه  ،محمدکریم خان 

که خداوند علت موجودات نیست و صفت علّیت را ندارد؛ بلکه به دلیل قدیم بودن است باور 
 بیت؟مهع؟ اهلتوان موجودات عالم را به خدا نسبت داد و  خداوند و حادث بودن مخلوقات، نمی

کرمانی و  همه موجودات و امور عالمموجد  که این استدالل او، ادعای استقاللی بودن دیدگاه  اند 
 .کند میت یید  ائمه؟مهع؟در بحث علت فاعلی دانستن را رشتی 

کرمانی و  ،بنابراین ها نشان  ارزیابی ادله آنبررسی دیدگاه سیدکاظم رشتی و محمدکریم خان 
گرفته  ائمه؟مهع؟که نظریه علت فاعلی دانستن دهد  می مورد پذیرش این دو رهبر شیخیه نیز قرار 
و به ادله روایی ضعیم و غیر معتبری تمسک   فراوانی صورت دادههای  برای اثبات آن تالشکه 

 اند. کرده
تقصیر و تعطیل در مورد به لت فاعلی، اما این بزرگان شیخیه در راه دفاع از دیدگاه خود در ع

که  ائمه؟مهع؟شدند و همه امور را به دچار خداوند  کسالبته برگرداندند  گر  ا خالق، ر ائمه؟مهع؟ یا
غلو در صفات بداند؛ به دهنده و انجام دهنده استقاللی همه امور در هستی  جزارازق، حسابرس، 

ه یرا امامیست؛ زیسازگار ن ت خداوندیو ربوب تید در خالقین دیدگاه با توحیشده است و ادچار 
گر در آ یکیها شر ر امور آنیآفریدن موجودات و تدب یند خداوند متعال برامعتقد ات و یندارد و ا

که به ) نسبت داده شده است؛ یگریبه د برخی امورات، یروا مانند موضوع مرگ و میراندن 
دادن ها در انجام  استقالل آن یمعنا بهن یا داده شده است؛نسبت  (فرشتگان یا ملک الموت

دادن عنوان اسباب، واسطه و ابزار انجام  خداوند، به یها از سو ست، بلکه آنینمذکور امور 
کار خاص هستند و سلسله علل فاعلی در هستی به خداوند ختم می و شود  کارها، م مور تحّقق آن 

 علت فاعلی مستقل در هستی است.تنها خداوند 
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ونش نقش غایی» .ب (1388زمستان)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . 12 ، 9، سالانتظار موعود، «امام رر نظام آفر
 .31ش

کالمي. (1389) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 13  .ی، قم، جامعة المصطففرق و مذاهب 

 .(نسخه سایت األبرار)نا بیجا،  یب ،حجةالبالغه .الف (تا یب) دکاظمی، سیرشت. 14
 .(نسخه سایت األبرار)نا یب ،جا یب ،شرح اخلطبة التطنجیه .ب (تا یب) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 15
 .(نسخه سایت األبرار)نا یجا، ب ی، بالکریس ةشرح آو .ج (تا یب) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 16

کایفوجمموعه رسائل رر شرح احار .(1387) نی، محمدحسیتیدرا و ی، مهدیانیآشت یمانیسل. 17  ،ث از 
 .ثیالحد دار ،قم

 تهران، نشر جهان. ون اخبارالرضا؟ع؟،یع .(1378)یعل بن  ، محمد خ صدوقیش. 18
، ثیعلوم حد ،«رمؤمنانیمنسوب به ام یها ان و خطبهیخطبة الب» .(1383پاییز) ی، مصطفیصادق. 19

ره  . 82-49، ص33ش، 9دو

 دار، روتیب ،ِليبعها ةیالعقل اِلسفار  یف ةیاملتعال احلمكة .(م1981)م یمحمدبن ابراه ،یرازین شیصدرالد. 20
  .اءیاالح
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  .للکتاب ةیالعالم الشرکة ،روتیب ،املعجم الفلسیف .(ق1414) لیبا، جمیصل. 21
  .یمرتض نشر ،مشهد ،اهل اللجاج ادحتجاج عَل .(ق1403) یعل  بن ، احمدیطبرس. 22

 ار، تهران، تابان.یدون بهمنیفر :، ترجمهعهیش یازحمكت اهل یخیمکتب ش .(1346) یکربن، هانر. 23

 .(نسخه سایت األبرار)نا یجا، ب ی، بارشار العوام .الف (تا یب) کرمانی، محمدکریم. 24
 .(نسخه سایت األبرار)نا یب ،جا یب، مهیالسل ِالفطر ب. (تا یب) ـــــــ____________ـــــــ. 25
نوار .(ق1403)  ، محمد باقریمجلس. 26   .یالتراث العرب اءیاالح دار ،روتیب ،حبار اْل

 ، مشهد، آستان قدس.یفرهنگ فرق اسالم .(1387) مشکور، محمد جواد. 27


