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 چکیده 
 شاه محمدبه تخت نشستن ، شاه قاجار در دوران فتحعلی اللهی نعمتپس از دوران رنج و محنت صوفیان 

ۀ کوثرعلیشاهی و دو شعبو مشکالت این طریقت در ایران بود.  ها قاجار نویدبخش پایان سختی

یابی به ای متفاوت برای دست گونهکدام بهبستر ایجاد شده در این دوره هر علیشاهی سعی کردند از مست

ی عملکرد نظری و چگونگاصلی تحقیق حاضر نیز  رو مسئلۀ این از بهره ببرند. موقعیت و جایگاهی بهتر

جتماعی مناسب و تقابل با اـ  منظور دستیابی به جایگاه سیاسیاللهیه به نعمتطریقت  عملی این دو شعبۀ
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شرایط موجود تالشی در جهت تغییر  رغم علیکوثرعلیشاهی  شعبۀبیانگر آن است که ، دست آمده است

کردن این مهم دست به در برآورده علیشاهی مست شعبۀ. اما ختارهای دینی و سیاسی انجام ندادسا
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 مقدمه -1

قرائتی صوفیانه از تشیع همواره رقیبی جدی  عنوان بهه اللهی نعمتی طریقت ها آموزه

 عنوان بهو فقها نیز  هاللهی نعمت رو صوفیان این . ازآمد می حساببهای تشیع فقهی بر

. با تشکیل پرداختند میبا یکدیگر به دشمنی و عناد ، متولیان این دو نوع قرائت از تشیع

دین رسمی شناخته شد و به مرور زمان جایگاهش  عنوان بهحکومت صفویه تشیع فقهی 

سیاسی در ایران عصر  ۀعنوان یکی از ارکان اساسی اندیش بهدر کنار دستگاه سلطنت 

بار از پشتیبانی قدرت سیاسی نیز برخوردار فقها که این رو این ازصفوی تثبیت گردید. 

ه به اجبار ترک اللهی نعمترصه را بر رقیب تنگ کردند که صوفیان چنان ع، شده بودند

اندک به هند مهاجرت کردند. اما این دوری از وطن چندان به درازا نکشید و ، کرده دیار

 چند از بزرگان طریقت به ایران بازگشتند.تنی، زمانی پیش از تشکیل حکومت قاجار

رو شد هی بسیاری روبها مصایب و سختیه در ایران عصر قاجار با اللهی نعمتطریقت 

دیگر دچار اینچنین دشمنی ۀ ی صوفیانها از طریقت یکتوان گفت هیچ که به جرأت می

این مشکالت طریقت  ۀهم حاکمان نشده بودند. با هم و عنادی هم از جانب فقها و

، مرارتهمه سختی و . تحمل اینگرفتاما تصمیم به ترک دیار نبار این، هاللهی نعمت

 ۀرفتدستاز جایگاه کسب موقعیت و این طریقت در بسیار عالقۀ انگیزه و تردید نشان از بی

 ۀاللهیه به عرص ورود مجدد طریقت نعمت رو این ازاجتماعی خود در ایران بود. ـ  سیاسی

هایی از سوی این طریقت با دو  باعث ایجاد کنش و واکنش ناگزیر ایران ۀاجتماعی جامع

  (.28ص، السیاحه حدائق، شیروانی) دشگروه قدرتمند یعنی فقهای شیعه و شاهان قاجار 

و سلطنت در مبارزه با فقها موافقت کامل بین  شاه دوران حکمرانی فتحعلیدر 

ه در اللهی نعمتهای طریقت  ترین سال سخت رو این از ؛وجود داشت اللهی نعمتصوفیان 

پدرش  جهت عالقۀبهنشستن محمدشاه قاجار که تختاین دوره رقم خورد. اما با به

تربیت صوفیان  و از کودکی تحت تعلیم، اللهی نعمتدرویشان  میرزا به طایفۀعباس

اتحاد و یکدلی فقها و دستگاه سلطنت ، بود هامند به آن ه قرار گرفته و عالقهاللهی نعمت

ه شکل گرفت تا اللهی نعمتبسیار کمرنگ شد و موقعیت بسیار مناسبی برای طریقت 

مذهبی ـ  ی سیاسیها تمامی امکانات نظری و عملی خویش را در جهت تدوین اندیشه

 رد. به کار گی، مذهبی غالبـ  سیاسی گیری از آنها برای تقابل با اندیشۀ بهرهصوفیانه و 

که یک دهه  علیشاهی مستکوثرعلیشاهی و  شعبۀه به دو اللهی نعمتانشعاب طریقت 

حائز اهمیت در تحلیل  نکتۀ، دادشاه قاجار روی داری محمدپیش از آغاز زمام

 باشد.  میه اللهی نعمتاجتماعی این دو شعبه از طریقت ـ  ی سیاسیها عملکرد
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 شعبۀاصلی این تحقیق چگونگی عملکرد نظری و عملی این دو  مسئلۀ رو این از

 یابی به جایگاه سیاسیمنظور دستعصر محمدشاه قاجار به ه دراللهی نعمتطریقت 
ای که باوجود  اجتماعی غالب است. مسئلهـ  اندیشۀ سیاسیاجتماعی مناسب و تقابل با ـ  

آن  پژوهش روشمندی دربارۀگونه  هیچ، سیاسی اندیشۀتوجه آن در تاریخ اهمیت قابل

 انجام نگرفته است.

  اللهی نعمتتاریخی طریقت  پیشینۀ -2

تخت ی ابتدایی و با برها ه در ایران عصر قاجار در همان سالاللهی نعمتحضور طریقت 

ـ که با قتل و غارت و تبعید مشایخ و بزرگان این سلسله ، قاجار شاه نشستن فتحعلی

و قدرت و مرجعیت فقها معارض مستقیمی در برابر تشیع  عنوان بهآنها  تعالیم صوفیانۀ

 ،علیشاه دکنی معصوم زمان شد. همراه و هم ـ (155-137ص، 1ج، )بهبهانی دش معرفی می

خلیفه و جانشین بالفصل او نورعلیشاه اصفهانی از جمله مشایخی بودند که جان خود را 

بنابراین اعضای این  (.413 ص، السیاحهحدائق ، )شیروانیها از دست دادند  در این سال

از جانب علماء و شخص  ای راستی چنین واکنش شدید و خصمانه سلسله که به

از ایران  دور نبود که تصمیم بگیرند برای همیشه، بینی نکرده بودند را پیش شاه فتحعلی

که جانشین  علیشاه مشایخ طریقت یعنی حسین، این مشکالت بروند. اما با وجود همۀ

علیشاه توانستند در سایۀ حمایت  جانشین حسین، علیشاه د و مجذوبشنورعلیشاه 

به حضور ، میرزای ولیعهداز جمله عباس شاه عصر فتحعلی محدودی از اشخاص برجستۀ

 (.383ص، )همانخود در ایران ادامه دهند 

قاجار روی داد. بعد از  شاه ه در دوران فتحعلیاللهی نعمتانشعاب در طریقت  اولین

اللهیه  ـ قطب سلسلۀ نعمت1علیشاه مجذوب جعفر همدانی ملقب بهحاج محمددرگذشت 

میان مشایخ سلسله بر سر جانشینی او اختالف افتاد. گویا  هجری 1239در سال  ـ

را به جانشینی خود انتخاب  (علیشاه  )مست شیروانی  العابدین زین  ، حاجیعلیشاه مجذوب

این انتخاب را نپذیرفت و خود را قطب  علیشاه( )کوثر رضا همدانی اما حاج محمد، کرده بود

و فراهم  علیشاه  اللهیه را به پراکندگی از گرد مست درویشان نعمت ۀکل خواند و هم

 ای جدا ساخت که به نام و سلسله( 22آزمایش، ص) خویش دعوت کرد ۀآمدن به حلق

اللهی به دو شعبۀ  نعمت ۀسلسل آن زمانعلیشاهی شهره شد. لذا از  کوثر ۀسلسل

 د.شعلیشاهی تقسیم  مست ۀاللهی ی و نعمتعلیشاه کوثر ۀاللهی نعمت
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شاه قاجار  اللهیه در عصر فتحعلی وجود اختالف و نقار بین دو انشعاب طریقت نعمت

اما اختالف  (.75السیاحه، ص )شیروانی، حدائق منحصر به اختالف بر سر قطبیت طریقت بود

شاه با توجه به فضای مساعد برای مشایخ  بین این دو شعبه در دوران پادشاهی محمد

 د. شطریقت به اشکال دیگر نیز دنبال 

  اللهیه کار طریقت نعمت ؛ شعبۀ محافظهکوثرعلیشاهی -3

خصوص دو بههای صوفیه  طریقتسالۀ شاه قاجار رؤیای چندین نشستن محمدتختبر

های  اللهیه را از جهت برخورداری از حمایت دولتی در برابر دشمنی شعبۀ طریقت نعمت

اللهیه از  بزرگان طریقت نعمت ،رو این تمام ناشدنی فقها و مریدان آنها برآورده ساخت. از

مناطق مختلف کار شده، از بههمان ساعات اولیه اعالم پادشاهی محمدشاه قاجار دست

گیری قدرت سیاسی را برای  دست ایران به تبریز آمده، گرد او جمع شدند تا مقدمات به

اللهیه نیز به  طریقت خویش فراهم سازند. در این میان بزرگان دو شعبۀ طریقت نعمت

 گیرند.  همسلک بهر شاه صوفی شدۀ محمد خوان نعمت گسترانده یک ازهر تا رسیدند حضور

 ملقب به هـ.ق.(1253)فو  العابدین شیروانی حاج میرزا زینعلیشاهی،  از شعبۀ مست

 العابدین شیرازیزین  کوچک  میرزا حاجیعلیشاهی ـ و  ـ قطب شعبۀ مست علیشاه مست

از دراویش معروف  علیشاه و خلیفۀ مست ـ علیشاه  رحمت ملقب بههـ.ق.( 1278فو )

میرزا را تبریک و تهنیت نشستن محمدتختبه شدند تاتبریز  از شیراز روانۀ ـ اللهیه نعمت

  آقا میرزا حاج از شعبۀ رقیب هرچند قطب شعبه یعنی (. 286، ص 3، جشیرازی)نایب گویند 

ـ خود حضور نداشت، اما )کوثرعلیشاه( محمدرضا همدانی  ـ فرزندعلیشاه(  )جنتعلینقی 

 علیشاه نیز بودند، مستچند از بزرگان و مریدان او که از مخالفان جدی قطبیت تنی

مهدی  اردبیلی، میرزا  نصراهلل میرزاتوان به  جمله میچشمگیری داشتند که از حضور

ف خوئی و میرزا مسلم ارومی اشاره کرد. البته در این میان حاج میرزا آقاسی دیگر مخال

تعلق  شعب از کدام هیچ به طریقت متون از برخی اساسبر که داشت علیشاه هم حضور مست

 (. 74صدوقی سها، ص )نداشت و خود مدعی قطبیت از طرف مولی عبدالصمد همدانی بود 

های  اللهیه به ایفای نقش شوق و اشتیاق بزرگان و مشایخ هر دو شعبۀ طریقت نعمت 

توان در همان گردهمایی تبریز مشاهده  خوبی می کلیدی در قدرت سیاسی مملکت را به

سرعت  های حرمان و دوری از دایرۀ قدرت را به سالکرد. ایشان قصد داشتند همۀ 

رو درصدد برآمدند تا بسیاری از مناصب باالی حکومتی را از آن خود  این جبران کرده و از
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ای نبرد و  علیشاهی در مقایسه با رقیب تقریباً بهره شعبۀ مست ،کنند. اما در این میان

 علیشاه شد.  مست های عالی و کلیدی نصیب مخالفان تمامی مناصب و پست

زمام مهام »شاه  که حاج میرزا آقاسی به مقام صدراعظمی گمارده شد و محمد چنان 

رتق و فتق و قبض و بسط و حل و عقد کلیات و جزئیات امور ملکی و مملکت را در کف 

در این میان، میرزا  (.8171، ص 10الصفای ناصری، ج ضةهدایت، تاریخ رو)« کفایت وی نهاد

ناصری،  الصفای ضةهدایت، تاریخ رو)« و سادات و علماء گردید 2وزیر وظایف»اردبیلی،   نصراهلل

شاه شد  چنین میرزا مهدی خوئی، کاتب مخصوص هم. (204؛ عضدالدوله، ص 8171، ص 10ج

العابدین حاجی زین ،در این میان(. 154الگار، ص)و میرزا مسلم ارومی وزیر دربار گردید 

به »ای از مناصب سیاسی نبرد و تنها  علیشاهی ـ بهره قطب سلسلۀ مست ـشیروانی 

در خارج از شیراز که سالی )محلۀ کشن امروز( اکرام و انعام سلطانی مشمول و قریۀ قشن 

الصفای  ضة)هدایت، تاریخ رو« یک هزار تومان مداخل آن بود به مدد مخارج او داده شد

 (. 8171، ص 10ناصری، ج
شک حاج میرزا آقاسی یعلیشاه، ب خش اوضاع به نفع مخالفان مستدر این چر  

( 87عضدالدوله، ص )« فرمود ابدا تخلف نمی»های او  شاه از گفته صدراعظم که محمد

میرزای ولیعهد که توجه و بیشترین نقش را داشت. آقاسی با نفوذ در دستگاه عباس

که  نحوی وثوق وی قرار گیرد؛ بهمحبت بسیار به طایفۀ درویشان داشت، توانست مورد 

جهانگیر میرزا، صص )میرزا تربیت فرزندان خود از جمله محمدمیرزا را به وی سپرد عباس

شاه بود و رسیدن به سلطنت وی را  آقاسی از دوران کودکی مربی و معلم محمد(. 13-14

در خاطر پاک »و در مجموع ( 30)خلسه(، ص السلطنه، خوابنامهاعتماد)بینی کرده بود  پیش

ناصری، الصفای  ضةرو)هدایت، تاریخ « بزرگوار ]محمدمیرزا[ تصرفی و وقعی یافته ۀآن امیرزاد

که حاجی توانسته بود نظر شاه قاجار را نسبت به طریقت  بود. چنان (8171، ص10ج

اللهیه پیش از رسیدن به مقام شاهی متمایل کند. هدایت در این باب  صوفیانۀ نعمت

حضرت اقدس را همی از بدو جوانی اعتمادی بدین طایفه و اعتقادی بدین » نویسد: می

 ( 8163)همان، ص  «طبقه بود.

شاه جمع شدند، بنا به دالیلی  اتفاق افرادی که در تبریز به گرد محمدبهاکثریت قریب

میان حاجی میرزا  این العابدین شیروانی بودند. دراز مخالفان سرسخت حاجی زین

خالفان ، از م(579دفتری، ص )آقاسی از آنجا که خود آرزوی قطبیت طریقت را داشت 

کدام از بزرگان چند ادعای قطبیت او مورد پذیرش هیچعلیشاه بود. هر سرسخت مست

طریقت  و شریعتی قطب فلک»شاه او را  طریقت قرار نگرفته بود، ظاهراً محمد
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علیشاه کامالً  شاه به مست و همین کافی بود که نظر محمد (650سپهر، ص )« دانست می

میرزا نصراهلل اردبیلی و میرزا مسلم ارومی هم از نزدیکان شاه قاجار و هر دو منفی گردد. 

علیشاه را نپذیرفته و تمایل به حمایت  از بزرگان طریقت بودند. ایشان نیز قطبیت مست

 از شعبۀ کوثرعلیشاهی داشتند.

مقام او  بۀ کوثرعلیشاهی، تنها منحصر به شخص شاه و اطرافیان عالیحمایت از شع

های قاجار نیز  ویژه در بین شاهدخت نبود. بلکه این شعبه در طبقات باالی جامعه و به

شاه در سلک  که زبیده خانم دختر فتحعلی مورد حمایت و هواداری قرار داشت. چنان

بود. وی که خود ساکن علیشاه(  )جنتی عرفان و از مریدان حاجی میرزا علینقی همدان

همدان بود به شراکت مرشد خود حاجی میرزا علینقی همدانی، مبالغ زیادی را جهت 

دختر دیگر (. 31عضدالدوله، ص )سرایی برای اقامت زوار هزینه کرد  ساخت کاروان

انی باجی از مریدان حاج محمدرضا همد نام بیگم جان خانم ملقب به جان شاه به فتحعلی

 (. 28)همان، ص کرد  توجهی به خانقاه او تقدیم می ساله مبلغ قابلبود و هرعلیشاه(  )کوثر

ورزی شاهزادگان علیشاه و ارادت ویژه آقاسی با مست شاه و به رابطۀ نامطلوب محمد

شاه شعبۀ  د که در دورۀ محمدشقاجار به شعبۀ کوثرعلیشاهی در مجموع سبب 

رابطۀ بهتری با بدنۀ حکومت و خاندان شاهی، با آرامش و آزادی کوثرعلیشاهی با ایجاد 

ماندن و تثبیت موقعیت های خود بپردازد. اما اینها همه سبب برجای نسبی به فعالیت

عنوان جریان  شد؛ چراکه هنوز فقهای شیعه به اللهیه کوثرعلیشاهی نمی صوفیان نعمت

اللهیه به  و لذا صوفیان نعمت بخش سلطنت قاجار به قوت خود باقی بودند مشروعیت

آمده گریز و گزیری از رویارویی و مواجۀ فکری با فقهای  دستمنظور حفظ موقعیت به

 عنوان رکن دیگر اندیشۀ سیاسی نداشتند.  شیعه به

بدیلی برای  ۀآمده برای شعبۀ کوثرعلیشاهی، تالش برای ارائ با توجه به موقعیت پیش

بخش سلطنت مشروعیت جایی نهادهقاجار و جابحکومت بخشی به  نظریۀ مشروعیت

اللهیه، برای ایشان امری معقول و مطلوب به نظر  قاجار از فقهای شیعه به صوفیان نعمت

توانستند حضور خود را در رأس امور مملکت توجیه  رسید. چراکه از این طریق می می

شعبۀ کوثرعلیشاهی گاه صورت نگرفت و درواقع  کرده و تداوم بخشند. اما این مهم هیچ

گاه نتوانست رقیب خویش در ساختار اندیشۀ سیاسی را حذف کرده و خود در  هیچ

 جایگاه او در ساختار اندیشۀ سیاسی ایران عصر قاجار قرار گیرد.

هرچند زوال حکومت صفوی سبب کاهش چشمگیر قدرت فقهای شیعه در ساختار  

عطفی در جهت ۀه تبدیل به نقطشا دوران حکمرانی فتحعلیاما د، شاندیشۀ سیاسی 
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برقراری  منظورگیری دوبارۀ فقهای شیعه بود. وی برخالف آقامحمدخان که به قدرت

دست آورده بود، نوعی توسط شمشیر بهآرامش و امنیت در مملکت، مشروعیت خود را به

رو به روحانیت شیعه  این شدت در جستجوی کسب مشروعیت از نوعی دیگر بود و از به

)تاریخ دانست  عجیبی پیدا کرد تا آنجا که سلطنت خود را به نیابت از فقیهان می ارادت

لذا این اندیشه شکل گرفته بود که نهاد سلطنت (. 641و  379، صص9الصفای ناصری، ج ضةرو

تنهایی در نظام اعتقادی فقه شیعه رسمیت و جایگاهی ندارد و شاه تنها یک مقلد  به

 (. 483-482اوری و دیگران، صص)کند  فقها اداره میاست و حکومت را با حکم 

به واقع اکثریت فقهای بزرگ شیعه درکی چنین از جایگاه فقیهان در ساختار اندیشۀ 

خواهی نیز اجماع داشتند. اما  سیاسی دولت قاجار داشته و بر چنین موضع تمامیت

شیعه در وادی نظر  اللهیۀ کوثرعلیشاهی در تقابل با اندیشۀ سیاسی فقهای صوفیان نعمت

کامالً منفعل عمل کردند و هواداران حکومتی آنها که در رأس امور اجرایی بودند نیز 

طلبی در آن  که ظن استقالل االسالم شفتی حجتتنها درمورد غائلۀ اصفهان به رهبری 

بایست  میحال  3(.176لگار، ص)اکردند اقدام به برخورد آمرانه و مسلحانه وجود داشت، 

کوثرعلیشاهی نتوانست از لحاظ نظری  شعبۀاین پرسش را مطرح ساخت که چرا 

 متکی بر فقاهت را مورد نقد قرار داده و به چالش بکشد؟ اندیشۀ سیاسیساختار 

  یعلیشاه کوثر شعبۀ مبانی فکری -4

دست کوثرعلیشاهی به شعبۀبرای اینکه بتوان درک بهتری از فضای فکری حاکم بر 

پرداز اصلی  به ساختار فکری قطب سلسله که درواقع نظریه بایستی میتردید  بی ،آورد

ناپذیر از باالی  اصول کلی و خدشه، که در طرائق عرفانینظر افکند؛ چرا، استطریقت 

د و غالباً هم از طرف مریدان و پیروان قطب طریقت بدون کوچکترین شو میهرم تعریف 

ی فکری بنیادگذار ها بایست به تحلیل بنیاد می شود. از این جهت میروی تبعیت کج

ی یعنی شخص حاج محمدرضا همدانی و تغییر و تحوالتی که علیشاه کوثر شعبۀاصلی 

 پرداخت.، ه تا زمان او رخ دادهاللهی نعمتدر خط عرفانی طریقت 

که بر عربی  ابن عرفان از در حقیقت ه در آغاز راهاللهی نعمتسلوک عرفانی  مایۀ بن

وحدت وجود در  این فلسفۀ (.211ص، نفیسی)شکل گرفته بود ، وحدت وجود است پایۀ

به تفصیل تشریح و تفسیر شده است  ـ اهلل ولی شاه نعمت ـ آثار قطب اعظم سلسله

داشت. وی میعربی گام بر ی ابنها واقع او در مقام شارح آموزهدر (.202 ص، )نوربخش

)شاه داد می الحق نیز سروار ندای انا ای حالج گونهعالوه بر این در آثار منظوم خود به
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ه را از نوع اصحاب سکر و اللهی نعمت توان تصوف شاهمی ،رو این از (.129 ص، اهلل نعمت

 ند.اهپرداختگونه تعالیم می پروا به بیان این حساب آورد که بیی عاشقانه بهها تصوف

توان در اقطاب بعدی سلسله از  میاهلل را بدون تغییر  ادامۀ خط صوفیانه شاه نعمت

و نورعلیشاه نیز دنبال کرد. ایشان عالوه بر تأکید بر بحث وحدت  علیشاه جمله معصوم

تالش کردند در جهت کسب مقبولیت از جامعه شیعی ایران و مطابق شرع نشان ، وجود

در  رو این ازدر جهت تقریب تشیع و تصوف گام بردارند. ، هاللهی نعمتدادن تعالیم طریقت 

تشیع و تصوف با ، شاهالخصوص نورعلی ه در این دوره علیاللهی نعمتغالب آثار صوفیه 

غاله  ای از تعالیمصبغه ،به هم آمیخته، بعضی عناصر حکمی که رنگ حلول و اتحاد دارد

 (.324 ص، کوب )زرین شیعه به آن بخشیده است

معارض مستقیمی در برابر  عنوان به رااین طریقت ، هاللهی نعمتماهیت تعالیم  ،واقعبه

این  فساد عقیدۀ، کرد. لذا به زعم مجتهدین تشیع و قدرت و مرجعیت فقها معرفی می

اختالفی که در مسلک اخباری و اصولی  رغم علیفرقه آنچنان واضح بود که فقها 

هم نظراً و  رو این از (.334 ص، )حقیقتدر مخالفت با این طریقت همداستان بودند ، داشتند

ه که حاصل آن در وادی عمل قتل و تبعید و پرداختهم عمالً به مقابله با این تفکر 

متعددی در  نگارش رساالت، ه و در وادی نظراللهی نعمتشکنجه مشایخ سلف طریقت 

 (.154-151 صص، پیروزان، مرادی خلج) ه بوداللهی نعمتساختن تفکر وحدت وجودی محکوم

ه را بنا بر اللهی نعمترهبری درویشان  .ق(ـه1234فو)علیشاه  حسین، بعد از نورعلیشاه

فقهای شیعه  گرفت. وی که خود از طایفۀعهده بر، دستوری که خود نورعلیشاه داده بود

سلوک طریقت رقم زد. از زمان و عطفی را در خط سیر ۀنقط، بود و به عرفان مایل

ه در سلوک عرفانی خویش دچار تغییرات مهم اللهی نعمتطریقت ، علیشاه قطبیت حسین

برخالف اقطاب سلفش که ، وی تالش داشت به مبادی و ظواهر شرع نیزد. شو اساسی 

تا از اتهام علماء  توجه کافی داشته باشد، دیدندچندان خود را ملزم به رعایت آنها نمی

     شریعت به ظواهر ویبندی سخت  پای باب در شیرازی بیگی دیوان باشد. امان در

زیرا که در افعال واجبه و مستحبه و امر  ؛احدی را یارای ایراد بر ایشان نبود»نویسد: می

 (1048 ص، 2 ج، بیگی شیرازی )دیوان «.منکر کمال مبالغه داشتمعروف و نهی از 

معنایی که در زمان دیگر دعوا و عناد به، علیشاه در زمانه قطبیت حسین رو این از

شاه خود  چراکه حسینعلی معنایی نداشت؛، پیشین بین متصوفه و علمای دین بوداقطاب 

کامل به مسائل شرعی داشت و مطالبی که در  احاطۀ، در جایگاه یک مجتهد و فقیه

مبنی بر عدم آشنایی و آگاهی به مسائل شرعی و  اللهی نعمتصوفیان  میۀرساالت عل
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از ، رو این ازدر باب او وارد نبود.  ،و نورعلیشاه آورده شده بود علیشاه دینی علیه معصوم

زمان قطبیت او نزاع بین دو گروه محدود شد به اختالف بین علمایی که مایل به تصوف 

پسندیدند. لذا تکفیر و قائل به امور باطنی بودند و عالمانی که آن را مذموم دانسته و نمی

اقطاب سلفشان نبود. به همین سبب آن وحدت بین آسانی کردن و وجوب قتل ایشان به

 پس شکل نگرفت. از آنعلما هم در دشمنی با این طایفه 

فقهاء و  م خود به واقع از طایفۀو کوثرعلیشاه ه علیشاه مجذوب اقطاب بعدی سلسله،

چه بیشتر به شریعت  و لذا نزدیکی هر (381 ص، السیاحهحدائق، )شیروانی بودندمجتهدین 

کاری  ین تغییر و تحول تنها نوعی پنهانبرنامه آنها نیز قرار گرفت. جدای از اینکه اجزء 

، و تقیه برای رهایی از ایذا و آزار فقها و حکام بود یا اینکه در واقعیت امر هم چنین بود

سلوک عرفانیِ  و به این نوع سیر کوثرعلیشاهی سعی کرد که هم نظراً و هم عمالً شعبۀ

گونه تعریض و نقدی بر تشیع  تنها هیچوفادار بماند. لذا در آثار قلمی ایشان نهمحتاطانه 

 است بر نهج فقها گام بردارند. بلکه سعی شده ،شود میفقاهتی و اصول فکری فقها دیده ن

در مجموع رساالت عرفانی خود که تحت عنوان رسائل مجذوبیه  علیشاه مجذوب 

کند که  ای را ترسیم می عقیدتیـ فکری ظومۀ، سلوک عرفانی و منگردآوری شده است

است. به طور ه در آن کامال مشهود اللهی نعمتنوعی تعدیل و تغییر در تعالیم اسالف 

شیعه  دارد که از صوفیۀ میتصریح ، عربی وی ضمن رد نظریۀ وحدت وجودِ ابن ،مثال

وی همچنین تقلید در مسائل  (.14ص، علیشاه )مجذوبه این نظریه نیست کسی معتقد ب

 شرعی از مجتهدین را دستوری از جانب شارع مقدس دانسته و در ادامه در حمایت از

و ، برند میهای بد به علمای امامیه  بنده مسلک جماعتی را که گمان» نویسد: میفقها 

ساعی م .اند دانم و ایشان اکابر دین بوده میخطا  ،دانند میایشان را به قلّت تدین متهم 

 (50 ص، )همان« .دانم میایشان را مشکور و زلّات ایشان را مغفور 

خود را مبرا از مسائلی که همواره مورد طعن فقها  همچنین طریقۀ علیشاه مجذوب

ان عظام که حامیان دین مبین صوفی طریقۀ»نویسد:  میدر این باب  ،بوده دانسته

صوفیان که مشایخ آنها  است با طریقۀد مباین در ذکر و فکر و ریاضت و ارشا ،اند بوده

ای عاشقانه  ع کردن و برجستن و شعرهای افسانهسما، مثل چرخ زدن، منسوبند به آن

 نویسد:  دهی به مریدان خویش می وی همچنین در باب نصیحت (51 ص، )همان «.خواندن
او مسامحه رساند آنچه بر سالک الزم است که باید متوجه او باشد و از تحصیل  میبه عرض »

ا بر وفق آرای علمای شیعه که فرقۀ ننماید و تغافل نکند آن است که اوالً: تصحیح عقاید خود ر
چون معدن علوم و مکاشفات و مشاهدات و معاینات سرور اولیاء  .نماید ،عشریه است اثنی ناجیۀ
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مقتضای احکام چنین علم و عمل به  باشند... هم میو قدوه اوصیاء علی مرتضی و اوالد اطهار او 

 (69 ص، )همان «.فقهیه و رسایل طهارت و صاله و سایر عبادات و معامالت الزم باید ساخت

 )کوثرعلیشاه(همدانی رضا محمد   حاج توسط نعل به نعل طابق علیشاه مجذوب فکری مشی

مشایخ  به ادعای بسیاری از و (191-190 صص ،مدرسی چهاردهی)بود  درس او غار و هم که یار

ای که میان  ادامه پیدا کرد. فارغ از مناقشه، معاریف طریقت جانشین به حق او گردید و

که ـ  دادروی علیشاه سر جانشینی مجذوب بر علیشاهی مست کوثرعلیشاهی و شعبۀدو  هر

 ـ کنند میکدام ادله و سندی دال بر حقانیت ادعای خود ارائه تاکنون نیز ادامه دارد و هر

دهد که سلوک عرفانی و  میبایستی اذعان داشت که شواهد و مدارک تاریخی نشان  می

باشد.  می علیشاه منطبق با اصول مجذوب عقیدتی کوثرعلیشاه کامالًـ  فکری منظومۀ

 . داردباره اینمشخصی در ی نسبتاًها نشان از تفاوت علیشاه که آثار قلمی مست حالی در

کوثرعلیشاه نیز به مانند دو قطب پیشین از فقهای برجسته و مسلط بر هر دو امر  

مارتین که در   شریعت و طریقت بود. وی در جریان نوشتن رساالتی در رد براهین هنری

دست به ، با تأسی از دو شیخ پیشین طریقت، پی انکار اسالم و برتری مسیحیت بود

ارشاد المضلین فی اثبات نبوت »کامال فقاهتی به نام ای کالمی با رویکردی  تألیف رساله

 نویسد:  میاین رساله  . وی در مقدمۀزد« خاتم النبیین
االستعجال رساله خالی از مجادله... در رشته  کثرت اشتغال و عدم فراغ بال علی با وجود»

مطلب خود تحریر کشد تا بر ارباب انصاف و رشد ظاهر و پیدا شود که کشیش نصرانی بر حقیت 
، کوثرعلیشاه« ).خوذه از اسالف را برهان پنداردای از تقلیدات مأ دلیل و برهانی ندارد و پاره

 (4 -3صص ، ارشاد المضلین

آمده اب به نگارش درترین رساالتی بود که از طرف علما در این ب معروف این رساله از

پسندیده  کوثرعلیشاه را ۀمشهور است خود هنری مارتین جوابی (.535ص، حائری)بود 

تا ، شهرت او از بابت ردّ هنری مارتن پادری»و  (1050 ص، 2 ج، بیگی شیرازی دیوان)است 

 اما آثار فقهی او در ردّ (.221 ص، المآثرواآلثار،  ه طن ل س ال دمات ع)ا« به ممالک اروپا نیز رفته

از ارشاد  د. وی پسشومیالمضلین خالصه نارشاد شبهات هنری مارتین تنها به رسالۀ

 است: آورده کتابی دیگر تحت نام مفتاح النبوه پرداخت. وی در مقدمه المضلین به نگارش
چون نحو الیق نوشته بودم، رقوم را بهارشاد المضلین شبهات پادری م ۀگرچه در رسال»

مانده بود و ای از دالیل دیگر در کتم خفا  مقصود در آن محض دفع شبهات پادریان بود و پاره
مسئله را عنوان و دلیل  لهذا حسب االمر قضا جریان مجدداً ؛کس را قوت استخراج آنها نبودهمه

مفتاح النبوه، ، کوثرعلیشاه) «.و شبهات مخالفان مع اجوبه هر یک در مقام مناسب نوشته آمد

 (66ص 
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 وفائیاهلل  فتحجایگاه واالی او در شریعت تا بدانجا بود که عالِم معروفی به نام مال 

 ،المحتاج که بر ضد تصوف نوشته بود  ای به نام سراج سالهدر ر (..قـه1303 فو) شوشتری

، مدرسی)بود از کوثرعلیشاه به نیکی یاد کرده و او را دارای قدرت روحی و معنوی دانسته 

ها  خان هدایت معاصر وی در باب بزرگی و مقام او در آن سال قلی رضا (.203 ص

عظما و کبرای دولت در تعظیم و توقیرش کوشند و عرفا و علمای ملت در » نویسد: می

  (.47ص، العارفین تذکره ریاض، هدایت) «تکریم و تحریمش سعی نمایند

در امر فقاهت و  علیشاه مشابه کوثرعلیشاه با مجذوب کامالً اما جدای از سابقۀ

 علیشاه کوثرعلیشاه را مطابق با مجذوبشود طریق عرفانی  میای که سبب  نکته ،دینداری

ارشاد » رساالت فقهیاین است که با بررسی آثار کوثرعلیشاه که شامل  ،قلمداد کرد

در »در رد هنری مارتین و و مفتاح النبوه  «المضلین فی اثبات نبوت خاتم النبیین

د که وی دست به تألیف اثری شو میمشخص  ،که تفسیر قرآن مجید است« التنظیم

یین حدود عقاید خود نزده است. همچون رسایل مجذوبیه با محتوای تعریف و تع

 علیشاه از مجذوب نویسندگی برتر دانش وومراتب علم عصرانش در گواهی هم به که حالی در

که وی رسائل  رسد این است مینظرلذا تنها دلیلی که به (.191 ص، مدرسی چهاردهی)بود 

کافی و وافی و موافق با نظرات خود دانسته و نیازی  بارهرا در این  علیشاه عرفانی مجذوب

کرده است. اما در  میاحساس نجامع در باب عرفان و تصوف ای  به تألیف چنین رساله

السیاحه و بستان  حدائق، السیاحه گانه ریاض جدای از سه علیشاه مست، دیگر شعبۀ

نگاشت « کشف المعارف»حجم اما مهم به نام  شده و کم شناختهکمترای  رساله، السیاحه

 دارد.  علیشاه که رویکردی متفاوت با رسائل مجذوب

برابر  کوثرعلیشاهی در شعبۀاین موضوع کامالً روشن است که چرا  شدۀ با مطالب یاد

فقها نتوانست وارد جدال نظری شود. مشایخ ایشان خطوطی را مشخص کرده بودند که 

 دولت قاجار تعریضی وارد اندیشۀ سیاسیدر ساختار  به جایگاه علما داد میبه آنها اجازه ن

 عنوان بهآرای علمای شیعه کنند. تأکید اقطاب سلسله بر تصحیح عقاید خود مبتنی بر 

تکلیفی بر دوش مریدان کوثرعلیشاهی که تعدادی از معاریف ، عشری اثنی فرقۀ ناجیۀ

  برابر فقها  در وادی نظر که عمالً در داده بود قرار ،داشتند آنها مناصب کلیدی نیز

بدیلی برای  عنوان بهاساس بود که آنها نتوانستند خود را  این سالح شده بودند. برخلع

 ایران عصر قاجار معرفی کنند. اندیشۀ سیاسیسازی در ساختار  مشروعیت

دست  اندیشۀ سیاسیه کوثرعلیشاهی به پاس اینکه در ساختار اللهی نعمتطریقت  

از دشمنی و عناد عالمان دینی ، تغییری نزد و اساساً فضا را در اختیار رقیب قرار داد به
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توان از آن تعبیر به نوعی  میتوجهی در امان ماند که درواقع  هم به مقدار بسیار قابل

ها در  در آن سال شعبهها نیز طرفین بدان وفادار ماندند. این  مصالحه کرد که تا مدت

ویژه در همدان برای خود دیوان و دستگاهی داشت و از طرف دولت به هتمامی ایران و ب

آباد از توابع همدان تعلق به  که روستای تاج د. چنانشمیی بسیاری اعطا ها آنها کمک

  (.31ص، همان) کوثرعلیشاه و احفاد او داشت

بعد از مرگ حاج محمدرضا همدانی را خطوط اصلی عرفان کوثرعلیشاهی  

فرزندش حاج آقا میرزا علینقی  ـ کوثرعلیشاهی سلسلۀسر ـ (.ق.ـه1247 فوعلیشاه( ) )کوثر

سال  49او به مدت  .(103 ص، )همایونی دادجای پدر ادامه به علیشاه  با لقب جنت، همدانی

سال از زمامداری ناصرالدین شاه را  شاه و بیش از سی یعنی تمامی عهد پادشاهی محمد

با کمترین دشمنی و رویارویی با ، مقابله نظری و عملی با فقهای تشیعبه پاس عدم 

 وفات یافت.  .ق.ـه1296دربار و علما در مسند ارشاد باقی ماند و سرانجام در سال 

 هاللهی نعمترادیکال طریقت  شعبۀعلیشاهی؛  مست -5

یکی از ، العابدین شیروانیبه قطبیت حاج زین ،آنچنان که آمد علیشاهی مست شعبۀ

، بر تخت بنشیند شاه محمدشکل گرفت. وی پیش از اینکه  علیشاه نام مجذوبهمریدان ب

السیاحه از کتاب بستان ای با او داشت. شیروانی در دیباچۀ روابط بسیار نزدیک و دوستانه

گوید و دعاهای بسیار در حق او کرده و  میسخن  عنوان غازی به نیکیتحت  شاه محمد

نیز اعتماد  شاه محمد(. 11ص، دیباچه، السیاحه بستان، )شیروانیکند  او آغاز می کتاب را با نام

 شاه محمدمقربین و مشاورین خاص او بود و  وای به وی داشت و شیروانی جز ویژه

، 9ج، الصفای ناصری ضةتاریخ رو، هدایت)کرد  میی خطیری نیز به او محول ها مأموریت

بیگی شیرازی در اثر  دو چنان بود که دیوان ستی بین آندو سابقۀ (.8038-8037صص

 نویسد:  میالشعرا نیز بدان اشاره کرده  یقةمعروف خود حد
مرحوم  ،اند [ بودهالعابدین شیروانیحاجی زین]از جمله اشخاصی که خیلی معتقد ایشان »
بعد از آنکه حاجی میرزا آقاسی به وزارت رسید بعضی به خیال افتادند  .اند بوده شاه محمدمبرور 

ولی حاجی  ،کنند [العابدین شیروانیحاجی زین]که شاید تغییر دهند و وزارت را به نام ایشان 

 (1057-1056 صص، 2ج، بیگی شیرازی )دیوان« .دست کسی نیفتادهچنان محکم گرفت که رخنه ب

دیری نپایید و  ،به دالیلی که ذکر شد علیشاه و مست شاه محمددوستی و محبت بین 

، چنان که گفته شد نشستن محمدشاه آغاز تیرگی روبط بین این دو بود و آنتختبر

 از دست نیاورد. هرچند برخیهسهمی در تقسیم مناصب مهم حکومتی ب علیشاه مست

کنند که گویی  میای  گونهاین واقعه را به علیشاهی مست شعبۀی نزدیک به ها پژوهش
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رهبر طریقت عرفانی بوده و  عنوان بهسبب جایگاهش عدم واگذاری مقام دولتی به او به

قطب طریقتی که شخص  عنوان بهاساساً پذیرش منصب حکومتی درخور مقام او 

و در سطوت ، از فراز تخت مرمر به زیر آمده و بر خاک نشست»در حضورش  شاه محمد

 است نبوده، «اظهار نیاز و تهیدستی حقیقی نمود [علیشاه مست]ی پیر طریقت ها جذبه

توجیه باشد که برخی منابع توانست قابل میاما این توجیهات زمانی  ؛(68 ص، آزمایش)

به مقام وزارت و حسادت به  (علیشاه )مستالعابدین شیروانی تاریخی از میل و عالقه زین

 .(253 ص، جهانگیر)میرزا داشتند  مین به این مقام پرده برپس از رسیدن حاج میرزا آقاسی 

برای رسیدن به مقام وزرات و حسادتش به حاجی میرزا آقاسی  علیشاه اشتیاق مست

 علیشاه چنان بود که آقاخان محالتی رهبر اسماعیلیان نزاری و از دوستان نزدیک مست

همگی حواس را  [علیشاه مست]» نویسد: مینیز در خاطراتش بدین نکته اشاره کرده 

 (.12 ص، )آقاخان محالتی« نموده ساختن حـاجی وزیـر از رخـش وزارتپیاده ۀآماد

به همراه تعدادی از ، علیشاه مست آخراالمر نیز در جریان سفر شاه به خراسان

به اعتقاد خود هفده تقصیر برای حاج میرزا »ای به شاه نوشتند و  همفکرانش عریضه

بلکه  ،تنها وزیر خودکه حاجی را نه شاه محمداما  (.253 ص، جهانگیرمیرزا )« آقاسی نوشتند

آنان را با مهماتی که سیاهۀ همۀ »این نامه وقعی ننهاد و حتی دانست به  میمرشد خود 

تنبیه و تأدیب آن خودسران جناب حاجی را در  ،داده آقاسی به حاجی میرزا ،بودند نوشته

دلیل نخواهد بود اگرگفته شود انعام  لذا بیجا( )همان« .سرایان مختار فرمودند و یاوه

عنوان مورد رضایتش واقع نشده و انتظار او هیچالعابدین شیروانی بهسلطانی در حق زین

 بسیار بیش از درآمد یک روستای کوچک در حوالی شیراز بوده است. شاه محمداز 

العابدین شیروانی را به زین شاه محمدآنچنان که اشاره شد دالیل کاهش اعتماد 

روی  (.ق.ـه1239 فو) علیشاه جانشینی مجذوب ئلۀبایست در اختالفاتی که بر سر مس می

از نقار و ، علیشاهی مستکوثرعلیشاهی و هم  شعبۀدنبال کرد. هم منابع نزدیک به ، داد

و اشاره  دهندمیجانشینی خبر  ه بر سر مسئلۀاللهی نعمتجدایی بین مشایخ بزرگ 

میرزا مسلم ارومی و میرزا مهدی ، کنند که بزرگانی همچون صدرالممالک اردبیلی می

دولتی را ی ها باالترین پست شاه محمدخوئی یعنی همان اشخاصی که در آغاز پادشاهی 

العابدین شیروانی را قبول نکرده و قطبیت او را به جانشینی حاجی زین، دست آوردندهب

این اختالفات به حدی  .(22 ص، ؛ آزمایش180-172ص ، همایونی)ال بردند ؤجد زیر س

به تهران رفت تا مخالفان را راضی  ـ علیشاه مست ـ خلیفۀ علیشاه رسیده بود که رحمت

، ها این مخالفت ۀبا هم (.45ص ، صدوقی سها)کند  علیشاه به تصدیق قطبیت مست
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توجهی داشت  که در میان شاهزادگان و امراء قاجاری هوادارن قابل علیشاه مست

سخت به دنبال مقام وزارت بود و به همین دلیل کینه  ،(1057 ص، 2ج، بیگی شیرازی دیوان)

 ی او با حاج میرزا آقاسی از قطبیت طریقت به وزارت مملکت کشیده شد. ها و دشمنی

حاج میرزا آقاسی که نظر شاه قاجار را کامالً موافق ، شده  یاد ۀبر سر نامدر نهایت 

 ص، مدرسی چهاردهی)« را به خفت آزرد و نفی نمود [علیشاه مست]وی »دید  میخود 

هر دو  کهتشدید شد ای گونهبه ی او با حاج میرزا آقاسیها کینه و دشمنی ،رو این از .(232

ند. حاج میرزا نفر از هیچ کوششی برای کاستن از مقام و موقعیت دیگری دریغ نکرد

و تخفیف جایگاه او  علیشاه دادن مست در حاشیه قراربیشتر چه منظور هرآقاسی به

کرد. چنانکه  بسیارعلیشاهی تالش کوثر شعبۀدر جهت تقویت ، رهبر طریقت عنوان به

شکوه ای با مشهور است مبلغ پنج هزار تومان توسط حاجی میرزا آقاسی خرج ساخت قبه

 هم به اقدام علیشاه سو مستآناز(. 560 ص، )وزیرید شبر سر مزار کوثرعلیشاه 

 ۀبه رهبر جامعپیش ازبیشزد و از شیراز به محالت رفت و خود را دست ای  انهمتهور

  اسماعیلیان نزاری ایران نزدیک ساخت.

ه داشتند. آنها پس از اللهی نعمتطوالنی در دوستی با طریقت  امامان نزاری سابقۀ

ه ارتباط نزدیک پیدا کرده اللهی نعمتسقوط صفویه از میان طرایق صوفیه با طریقت 

که در جریان بازگشت طریقت به ایران و مصایب سختی که  چنان (.519 ص، دفتری)بودند 

سر رهبران طریقت مدتی در ماهان کرمان تحت حمایت رهبران نزاری به، رفت ها بدان

بزرگان ای از  دو سبب شده بود که عدهک بین اینروابط نزدی(. 560-556صص ،وزیری) بردند

ه اللهی نعمتبه طریقت ، اسماعیلی ۀاسماعیلیه نزاری ضمن حفظ موقعیت خود در جامع

 به شاخۀ .(ق.ـه1298 فو) ه از پیوستن آقاخان اولاللهی نعمتمیان منابع اینبپیوندند. در

 (. 530 ص، بستان السیاحه، شیروانی)اند  ه خبر دادهاللهی نعمتطریقت  علیشاهی مست

به  شاه کامالً اسماعیلیه بر قم و محالت و مناطق اطراف آن در زمان فتحعلیحکومت 

طور رسمی در سال  نیز حکومت کرمان را به شاه محمدرسمیت شناخته شده بود. 

 به محالت موجب تقویت علیشاه ورود مست .(29 ص، خورموجی)به آقاخان داد  .ق1251

به دلیل  به محالت علیشاه رفتن مست .این فرقه با اسماعیلیه شد ۀرابط چه بیشترهر

در همان  چراکه دقیقاً ؛صدد تضعیف حاجی میرزا آقاسی بودبهره بردن از آقاخان در

و  (252ص، آدمیت)ورزی گراییده بود  ها روابط آقاخان با صدراعظم به دشمنی و کینه سال

دلیلی دیگر هم البته محتمل است و آن اعالن استقالل مناطق جنوبی کشور و تشکیل 

افزا آورده است  که آقاخان در کتاب عبرت حکومتی اسماعیلی با صبغه صوفیانه بود. چنان
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ی همچون آقاخان من مرید» گفته است که: شاه محمدیکبار در پیشگاه  علیشاه که مست

 (.13ص، آقاخان محالتی)« ها مرید در اکثر بالد عالم دارددارم که خود کرور

از  .ق.ـه1252 لذا در .داد میلبی نیز ط ظن استقالل ها تحرکات آقاخان در آن سال

های  رقابترا علل عزل آقاخان درستی  الگار به حامد .(22-23 صص، )الگارحکومت خلع شد 

 داند و میبرای کسب موقعیتی برتر  و حاجی میرزا آقاسی العابدینمیان زین ۀصوفیان

، همان)شمارد  می علیشاه دیگری از طرف صدراعظم به مست درواقع ضربۀ را عزل آقاخان

ولی حاج  ،سعی کرد میان آقاخان و محمدشاه میانجی شود علیشاه مست (.30-29 صص

به  حوادثاین  .(131 ص، اشرفی) آوردعملمیرزا آقاسی از ورود او به دربار جلوگیری به

د وی ششد و باعث منجر از هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی  علیشاه گیری مست کناره

به زیارت اماکن متبرکه پردازد و کارهای سلسله را  های آخر عمر خود را صرفاً سال

 ،سالی که بر مسند طریقت بود 25سپرد. وی نیز در مدت  علیشاه همگی به رحمت

های آخر حیات خویش در پیش گرفته بود  در سال علیشاه که مسترا ای  ظاهراً رویه

، شد میمنجر ای که به دشمنی با نهادهای قدرت  ال کرد و از هرگونه فعالیت سیاسیدنب

  (.180-179 صص، )سلطانی گنابادی دوری کرد

 علیشاه مبانی فکری مست -6

علیشاه و  آنچنان که گفته شد نسبت به اقطاب پیشین یعنی حسین علیشاه مست

ه جایگاه ب کوثرعلیشاه نظرات شاذی نسبتو هکذا نسبت به قطب رقیب  علیشاه مجذوب

قدرتی پنهان در ساختار  عنوان بهتنها پاس فقها را خالف آنها نهفقه و فقها داشت. وی بر

ای نیز به  و نقدهای جدی ها بلکه تعریض، داشت میقاجاریه نگاه ن اندیشۀ سیاسی

این ساختار داشت. البته این نکته حائز اهمیت است که نوک پیکان موقعیت فقها در 

تاز عرصۀ دینی جامعۀ ایران  ها یکه انتقادات او متوجه علمای اصولی است که در آن سال

 (.10ص، المعارفکشف، )شیروانیعصر قاجار بودند 

عقاید گری و برگشت به  توان نوعی سلفی می در برابر فقها را علیشاه موضع مست 

و نورعلیشاه در باب فقها دانست. تفاوت بارز  علیشاه صوفیان متقدمی همچون معصوم

بلکه  ،و آثار قلمی او پدیدار نبود ها کوثرعلیشاهی تنها در نوشته شعبۀی او با ها اندیشه

بیگی شیرازی  که دیوان در رفتار و سلوک عرفانی خود او و طریقتش نیز نمایان بود. چنان

  نویسد: میباره  نیز در این
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قوم در حقش مختلف و چون  غریب است و عقیدۀ [علیشاه مست] ولی حاالت ایشان»

ع هم قلندرانه و خالف وض ...نمودند میخیلی وسیع المشرب بودند و با همه قسم مردم معاشرت 

نهایت در حق ، الصالح بودند ظاهرزیرا که آنها همه اهل علم و زهد و  ؛قوم بوده طریقت روسای
 [علیشاه مست]گفتند که آنچه در باطن معتقدند سوای صورت ظاهرشان است و ایشان  میآنها 

راه حرف  ؛شد میآشکار ، کردند و از مریدانشان هم خالف شرع ظاهر میپرده حرکت  کلی بی

 (1057-1056 صص، 2 ج، بیگی شیرازی دیوان« ).دست افتاده خیلی ب

اینکه پدرش از  رغم علی ،دیوان بیگی اشاره کرده استطور که  همان علیشاه مست

 فقهای معروف بود و خود نیز در جوانی در محضر تنی چند از فقهای بنام تلمذ کرده بود

فقها و علمای  گونه وابستگی و دلبستگی به طایفۀچاما هی ،(6ص، المعارفکشف، شیروانی)

ه در اللهی نعمترادیکال طریقت  شعبۀتوان  میرا  علیشاهی مست شعبۀدین نداشت. لذا 

ی او به ممالک مختلف و آشنایی او ها کاران کوثرعلیشاهی نام برد. مسافرت برابر محافظه

از او  ،با ادیان و مذاهب گوناگون که حاصل آنها را در سه کتاب معروفش نیز گرد آورده

خالی از تعصب حدود بسیاری المشرب ساخته بود که تا  عارفی وسیع، بیگی به قول دیوان

داری  گری بود. لذا رویارویی او با فقهای شیعه که در مسائل دینی ادعای امانت و قشری

 ناگزیر روی داد.، حق پیامبر را داشتند بر

کتاب  ،حجم اما مهم او کم را در اثر بسیار علیشاه ی مستها اندیشه ماحصل و چکیدۀ

ی او معروف ها گانه سه ۀکتاب به هیچ عنوان به انداز توان یافت. این میالمعارف کشف

دارد. وی در این کتاب ابتدا به نقد دو حدیث  بر ی او را درها اما متأخرترین اندیشه ؛نیست

پردازد که از جمله احادیث معروف دال بر  می« الفقها امنا الرسل»و « العلما ورثه االنبیا»

باشد. شیروانی مصداق علماء و فقها را در  می حقانیت رهبری فقهای امامیه در امر دین

، دارد میای که بیان  لهادّ رعنوان فقهای امامیه ندانسته و بنا بهیچاین دو حدیث به

  (.7ص، همان)داند  تلویحاً مصداق آن دو را عارفان می

دلیل وی در عدم صدق حدیث اول و بالمصداق بودن آن در خصوص فقهای شیعه 

کند که چون در  میدر آنها دانسته و استدالل « قدسیه قوۀ»مفهومی با نام فقدان ، را

قدسیه وجود ندارد که بتوانند به اسرار الهی و به همان صورت اسرار وجود و  آنها قوۀ

گیرند. به  فقها در ردیف وارثان انبیا قرار نمی بنابراین، ؛ابعاد رمزآلود دینی دست یابند

وی مطابق (. جاهمان)قدسیه بوده و به حق وارثان انبیا هستند  ۀقوزعم او تنها عرفا دارای 

داند.  میتقلید در اصول دین را مردود ، با رأی فقهای امامیه و همچنین اقطاب پیشین

ست که وی در فروعات شریعت هم امر تقلید را جایز ا تفاوت نظر وی با آن دو در اینام

 نویسد:  میندانسته 
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این کالم ظاهر البطالن خواهد ، و شرایع اسالم تقلید عجایز باید نموداگر گویند در فروع »

و بر معانی دیگر که برای دین مذکور شد حمل نتوان کرد. شاید این حدیث جهت ، بود

و ، اشخاصی وارد شده باشد که عقول و فهوم ایشان مانند نسوان و در فطانت شبیه ایشان باشند
 ( 10ص، همان« ).ف بدین عجایز نیستنداال ارباب عقول و اصحاب فهوم مکل

که مراد او البته علم به خدا کند  توصیه میبه کسب علم مردم را  ۀوی همچنین هم

اب علم را علما ب و معرفت به نفس و در مجموع علوم باطنی است. شیروانی معتقد است

وی از این  رسد انگیزۀ مینظردانند. لذا به میاالمر مسدود  به جهت غیاب حضرت صاحب

مخالفت با نظر علما در این باره است که گویا کسب علم را واجب کفایی ، توصیه

نیازی به علما در تقریب و شناخت  مسبب بی، زعم او کسب علم باطن. لذا بهاند دانسته

  (.54 ص، همان) استتعالی باری

لیکن اکثر علما »نویسد:  میوی با نقد دعوی علمای شیعه در صحت اعتقادشان 

اعتقاد صحیح در اول بلوغ تا اینکه مردم تکفیر ننمایند ایشان ه گویند که ما بودیم ب می

 علیشاه مست (.24 ص، )همان« انددانند که در این دعوی کاذب میرا. و حال آنکه خود 

 از به واقع شاذی در باب برخی اتی منسوب به شیعیان غالی نظریاتهمچنین با ذکر روای

کند که بسیار از منظر تشیع فقاهتی فاصله  میمحرمات و بعضی ضرورویات دین ارائه 

به همین سبب علما بارها وی را به داشتن عقاید فاسده متهم کردند  (.34 ص، )هماندارد 

  (.24 ص، )همان و فتوی بر کفر وی دادند

در « قدرت دولتی خأل»اصلی اقتدار علمای شیعه را در  اگر نیکی کدی ریشۀ 

 دید که ارتش و بوروکراسی نیرومندی برای خود درست نکردند میحکومت قاجار 

(Keddi, p.34)، قاجار نشان به نقد گفتمان غالب دینی عصر علیشاه هتمام مستا 

بسیار تأثیرگذار  علماگیری  ی دینی رقیب را نیز باید در قدرتها دهد که فقدان نظریه می

در آثار خود ارائه  علیشاه یی که مستها و عقاید و اندیشه چند مجموعۀ آراهر دانست.

 باشد؛ میه اللهی نعمت صوفیۀ اندیشۀ سیاسیریزی  طرحی منسجم برای پیفاقد  ،کرده

زدن حاجی میرزا آقاسی و کسب مقام وزارت و وی تالش بسیاری کرد تا با کنار

 ای بر پایۀ یک گام محکم و اساسی در تدوین نظریه، قدرت سیاسی برخورداری از

خود جدیت  نامۀ تی در زندگیکه آقاخان محال مرجعیت صوفیان بردارد. چنان

انتظام   خیاله العابدین بدر آن اوقات حاج زین» کند: گونه وصف میرا این علیشاه مست

ساختن حـاجی وزیـر از رخـش پیاده ۀو همگی حواس را آماد  افتاده  سلطنت  دادن مهام

 (12 ص، آقاخان محالتی)« .نموده وزارت
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نظامی او را باید تالشی ـ  نزدیک شدن به آقاخان محالتی و استفاده از قدرت سیاسی

مرجعیت صوفیان پس از ناکامی در  برای عملی کردن اندیشۀ علیشاه دیگر از سوی مست

چند این کوشش او نیز به نتیجه نرسید کرد. هرزارت سلطان قاجار قلمداد کسب مقام و

اساسی  مرجعیت صوفیان گامی ۀ سیاسی خود بر پایۀو وی نتوانست در تدوین نظری

سنجش قرار گیرد  فرصت آن را پیدا نکرد که در بوتۀ وقت نظریۀ او هیچ رو این ازدارد و بر

 د. شوتا نقاط ضعف و قوت آن در عمل مشخص 

 نتیجه -7

هر ، پدید آمده بود شاه محمده از بستر مناسبی که در عصر اللهی نعمتطریقت  شعبۀدو 

 شعبۀعمل کردند.  یک به طریق خاص خود در برابر دو نهاد سلطنت و دین رسمی

جهت حضور چند تن از بزرگان این شعبه در دربار و همچنین کوثرعلیشاهی به

با دستگاه سلطنت ارتباط ، هشاهزادگان قاجار به قطب این شعباز ارادتمندی برخی 

اقطاب  ۀشیو سبب لزوم ادامۀبرابر فقها نیز بهبسیار مطلوبی برقرار کرد. مناسبات آنها در 

آرای علمای که تأکید بر تصحیح عقاید خود مبتنی بر  علیشاه سلسله همچون مجذوب

دین رسمی  عنوان بهفقها  شدۀ اساس احترام به جایگاه تثبیتبر عشری داشت شیعۀ اثنی

 و چه در عمل با آنها درگیر شوند. نظر در گاه سعی نکردند چهحکومت و مردم بود و هیچ

از  سلسله که آثارش  وضعیتی کامالً متفاوت داشت. قطب علیشاهی مست اما شعبۀ

گرفتن دستممکن بود با در، حکایت داشتنگاه متفاوت او به دین رسمی مملکت 

اما این  ؛مملکت در عملی کردن نظریات دینی خود قدمی برداردترین مقام اجرایی  عالی

دهد که او علت اصلی اقتدار علما را نه در نشان می علیشاه اقدامات مستاتفاق رخ نداد. 

با ارائه  ،رو ینااز .دانست میرقیب  ۀبلکه در فقدان نظری ،ضعف حکومت مرکزی

قدسیه در نیابت امام  وجود قوۀ شرط، متفاوت از دو حدیث معروف یی کامالًها تفسیر

عدم جواز تقلید در فروعات دین و نقد نظر ، نزدیک شدن به نظرات شیعیان غالی، عصر

 بدیلی برای نظریۀ عنوان بهای بود که بتواند  علما در باب کسب علم درصدد طرح نظریه

 سازی حکومت قاجار باشد.  مشروعیت

 نوشتپی
علیشاه  و حسین بود ق(1234م) علیشاه حسین ( جانشینعلیشاه مجذوب) جعفر همدانیحاج محمد .1

اللهیه ایران را  علیشاه رهبری طریقت نعمت علیشاه اصفهانی بود که از طرف معصوم واسطه جانشین نوربی

 عهده گرفته بود. بر
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مستمریات وزیر وظایف یا صدر، منصبی بود که از طرف پادشاه برای بازرسی موقوفات و وظایف و . 2

 شد. مملکت تعیین می

تر از آن  مهمو  اقتصادی امکانات و شاه بود. ثروت شفتی عالم اول ایران در عصر محمد االسالم حجة. 3

 دولت غیررسمی که آورد  فراهمشفتی  برای را  فرصت اینغایب،  امام از فقیه عامۀ نیابت نظریۀ به وی اعتقاد
 همکاری با شفتی دست بگیرد؛به زیادی حدود تا را شهر امور و زمام کند تأسیس اصفهان در را علما

و در  کردمی اجرا را شرعی قوانین طریق این از و بود آورده وجودبه شهر در ایطرفدارانش، انتظامات ویژه

شاه و حاج میرزا آقاسی که توانایی مبارزۀ  ورزید؛ لذا محمد او اصرار می همالشاه و  مخالفت با محمد

 -159کردند )الگار، صاقدام لشکرکشی به اصفهان  راینظری در باب نظریۀ نیابت فقها را نداشتند، ب

160.) 
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